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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ 
มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิในคูม่อื
ผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

การเปิดใชอ้ยา่งปลอดภยั
หา้มเปิดโทรศัพทใ์นสถานทีห่า้ม
ใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย หรอืในกรณีที่
อาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอื
กอ่ใหเ้กดิอนัตราย

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่
สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่
ประสทิธภิาพการทํางานของ
เครือ่งได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใช้
โทรศพัทไ์รส้าย

โปรดปฏบิัตติามขอ้หา้มตา่งๆ ปิด
เครือ่งขณะอยูบ่นเครือ่งบนิ, เมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์,
น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอื
บรเิวณทีม่กีารระเบดิ

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่าน
พาหนะเป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่
ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุ
ขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญ
อนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะ
ขับขีย่านพาหนะ คอื ความ
ปลอดภัยบนทอ้งถนน

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ที่
จะสามารถประกอบหรอืซอ่ม
อปุกรณ์ตา่งๆ ของเครือ่งได ้

อปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรี่
เลอืกใชแ้ตอ่ปุกรณ์เสรมิและ
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรอง
เทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบั
อปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนั
ได ้

กนันํา้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควร
เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ขอ้มลูเกีย่วกบัโทรศพัทข์องคณุ
อปุกรณ์ไรส้ายทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืนีไ้ดรั้บการ
อนุมัตสํิาหรับใชเ้ครอืขา่ย (E)GSM 850, 900,
1800, 1900 และ UMTS 900, 1900, 2100
โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ
เครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทข์องคณุ

ขณะทีใ่ชค้ณุสมบัตติา่งๆ ในโทรศัพทเ์ครือ่งนี้
คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณี
ทัง้หมด รวมถงึสทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่ และ
ลขิสทิธิ์

การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิจ์ะชว่ยป้องกนัการคัด
ลอก การแกไ้ข การโอน หรอืการสง่ตอ่ภาพ
เพลง และเนือ้หาบางสว่นได ้

โทรศัพทข์องคณุรองรับการเชือ่มตอ่ไดห้ลาย
วธิ ีโทรศัพทข์องคณุเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หา
ทีม่อีนัตรายอืน่ๆ เชน่เดยีวกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ควรปฏบิัตดิว้ยความระมัดระวงั
ในการใชข้อ้ความ การขอเชือ่มตอ่ การเรยีกดู
และการดาวนโ์หลด ตดิตัง้และเลอืกใชเ้ฉพาะ
บรกิารและซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอื
ไดซ้ึง่มมีาตรการดา้นความปลอดภัยและการ
ป้องกนัซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย เชน่ แอปพลิ
เคชัน่ที ่Symbian ลงนามรับรองหรอืผา่นการ
ทดสอบ Java Verified™ เทา่นัน้ ควรใชค้วาม
พจิารณาอยา่งรอบคอบในการตดิตัง้
ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้น
ความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุ
และเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่
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ขอ้สําคญั: โทรศัพทข์องคณุรองรับ
พาะแอปพลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสหนึง่โปรแกรม

การมมีากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่ทีม่คีณุสมบัติ
การป้องกนัไวรัส จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ
และการทํางาน หรอืทําใหอ้ปุกรณ์หยดุทํางาน

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิค์
สําหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอก
ตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้ คณุสามารถเขา้สูไ่ซต์
ของบรษัิทเหลา่นีไ้ดจ้ากโทรศัพทข์องคณุ
เว็บไซตข์องบรษัิทภายนอกไมใ่ชก่จิการใน
เครอืของ Nokia และ Nokia ไมรั่บประกนัหรอื
รับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้ หากคณุ
เลอืกเขา้ใชเ้ว็บไซตด์ังกลา่ว คณุควรใชค้วาม
ระมัดระวงัในเรือ่งของความปลอดภัยหรอื
เนือ้หาของเว็บไซต์

คาํเตอืน:
คณุตอ้งเปิดเครือ่งกอ่นเริม่ใชง้านคณุสมบัติ
ตา่งๆ ของเครือ่งยกเวน้นาฬกิาปลกุ หา้มเปิด
เครือ่งเมือ่กําลังใชง้านโทรศัพทไ์รส้ายอาจกอ่
ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย

แอปพลเิคชัน่ออฟฟิศสนับสนุนคณุสมบัติ
ท่ัวไปของโปรแกรม Microsoft Word,
PowerPoint และ Excel (Microsoft Office
2000, XP และ 2003) แตไ่มส่ามารถดหูรอื
แกไ้ขไฟลใ์นทกุรปูแบบ

คณุควรทําสําเนาสํารองหรอืจดบันทกึเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรสําหรับขอ้มลูสําคัญทัง้หมดทีจั่ด
เก็บไวใ้นเครือ่งดว้ยเสมอ

เมือ่ตอ้งการตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ชนดิอืน่ๆ
กรณุาอา่นคูม่อืของอปุกรณ์นัน้ๆ เพือ่ศกึษา
ขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัความปลอดภัย
หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถ
ใชง้านรว่มกนัได ้

ภาพในคูม่อืเลม่นีอ้าจแตกตา่งจากทีป่รากฏใน
โทรศัพทข์องคณุ

แอปพลเิคช ัน่ Office
แอปพลเิคชัน่ Office สนับสนุนคณุสมบัติ
ท่ัวไปของโปรแกรม Microsoft Word,
PowerPoint และ Excel (Microsoft Office
2000, XP และ 2003) แตไ่มส่นับสนุนไฟล์
บางรูปแบบ

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
คณุตอ้งสมัครขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร
โทรศัพทไ์รส้ายกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์ บาง
คณุสมบัตไิมส่ามารถทํางานไดบ้นทกุเครอื
ขา่ย คณุสมบัตติา่งๆ อาจตอ้งการใหค้ณุทําขอ้
ตกลงเฉพาะกับผูใ้หบ้รกิารกอ่นจงึจะสามารถ
ใชง้านได ้บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
เกีย่วขอ้งกับการรับสง่ขอ้มลู โปรดตรวจสอบ
คา่ธรรมเนยีมในระบบเครอืขา่ยหลักของคณุ
และเมือ่ใชบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหคํ้า
อธบิายถงึคา่บรกิารทีเ่รยีกเก็บ ในบางเครอื
ขา่ย อาจมขีอ้จํากดัทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใช ้
งานคณุสมบัตบิางอยา่งของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้
ทีต่อ้งไดรั้บการสนับสนุนจากระบบเครอืขา่ย
เชน่ การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ
เชน่ โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL)
ทีทํ่างานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอกัษร
ในภาษาตา่งๆ

ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทอ์าจขอใหร้ะบบยกเลกิ
หรอืปิดการใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่งใน
เครือ่งของคณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ คณุสมบัตเิหลา่
นีจ้ะไมป่รากฏในเมนูบนเครือ่ง โทรศัพทข์อง
คณุอาจมรีายการทีกํ่าหนดเอง เชน่ ชือ่เมนู
ลําดับของเมนู และไอคอน

หนว่ยความจําทีใ่ชร้ว่มกนั
คณุสมบัตใินโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ ซึง่ใชห้น่วย
ความจํารว่มกนันัน้ ไดแ้ก ่ขอ้ความมัลตมิเีดยี
(MMS), แอปพลเิคชัน่อเีมล, ขอ้ความทันใจ
การใชค้ณุสมบัตอิยา่งใดอยา่งหนึง่หรอื
มากกวา่นีจ้ะลดจํานวนหน่วยความจําทีเ่หลอื
สําหรับคณุสมบัตอิืน่ หากโทรศัพทข์องคณุ
แสดงขอ้ความวา่หน่วยความจําเต็ม ใหล้บ
ขอ้มลูบางอยา่งทีจั่ดเก็บไวใ้นคณุสมบัตหิน่วย
ความจําทีใ่ชร่้วมกันออก

6 ความปลอดภยั

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

เฉ



ขณะทีใ่ชง้าน เชน่ สายวดิโีอปัจจบุันและการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูความเร็วสงู ตอ่เนือ่งเป็นเวลา
นาน โทรศัพทอ์าจรอ้นขึน้ ในกรณีสว่นใหญ่
สภาพนีถ้อืเป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงัเกตเห็น
วา่เครือ่งทํางานผดิปกต  ิใหนํ้าไปยังศนูย์
บรกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคณุ

แมเ่หล็กและสนามแมเ่หล็ก
เก็บโทรศัพทไ์วใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนาม
แมเ่หล็ก
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การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีช ้
ผลติภัณฑข์องคณุ หรอืเมือ่คณุไมแ่น่ใจวา่
โทรศัพทข์องคณุควรทํางานอยา่งไร ใหไ้ปที่
www.nokia.com/support หรอืทางโทรศัพท์
มอืถอืของคณุที ่nokia.mobi/support
นอกจากนี้ คณุยังสามารถอา่นคูม่อืผูใ้ชท้ีอ่ยู่
ในโทรศัพทไ์ดอ้กีดว้ย เลอืก เมน ู> แอปพลิ
เคช ัน่ > วธิใีช้

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแก ้
ปัญหาได ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอน
หนึง่ตอ่ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดเครือ่ง แลว้ถอด
แบตเตอรีอ่อก เมือ่เวลาผา่นไปสกัครู่ ให ้
ใสแ่บตเตอรีก่ลับคนื แลว้เปิดเครือ่ง

• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ
• อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์ของคณุ

หากยังแกไ้ขปัญหาไมไ่ด ้โปรดตดิตอ่ Nokia
เพือ่ทําการซอ่มบํารงุ ไปที่
www.nokia.co.th/repair กอ่นจะสง่
โทรศัพทไ์ปซอ่มบํารุง ควรสํารองขอ้มลูใน
โทรศัพทข์องคณุกอ่นทกุครัง้

วธิใีชใ้นอปุกรณ์
อปุกรณ์ของคณุมคํีาแนะนําเพือ่ชว่ยในการใช ้
งานแอปพลเิคชัน่ในอปุกรณ์ของคณุ

ในการเปิดขอ้ความวธิใีชจ้ากเมนูหลัก ให ้
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > วธิใีช ้และ
แอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการอา่นคําแนะนํา

เมือ่แอปพลเิคชัน่เปิดขึน้ หากตอ้งการเขา้ถงึ
ขอ้ความวธิใีชสํ้าหรับมมุมองปัจจบุัน เลอืก ตวั
เลอืก > วธิใีช้

ขณะทีค่ณุกําลังอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการ
เปลีย่นขนาดของขอ้ความวธิใีช ้เลอืก ตวั
เลอืก > ลดขนาดแบบอกัษร หรอื เพิม่
ขนาดแบบอกัษร

คณุอาจพบลงิคข์องหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งตอน
ทา้ยของขอ้ความวธิใีช ้
หากคณุเลอืกคําทีข่ดีเสน้ใต ้คําแนะนําสัน้ๆ จะ
ปรากฏขึน้

ขอ้ความวธิใีชใ้ชส้ญัลักษณ์ตอ่ไปนี้

เชือ่มตอ่ไปยังหวัขอ้วธิใีชท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เชือ่มตอ่ไปยังแอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลัง
เอย่ถงึ

ขณะอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการสลับการใช ้
งานระหวา่งวธิใีชก้บัแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยูแ่ต่
ไมแ่สดงผลบนหนา้จอ เลอืก ตวัเลอืก > 
แสดงแอปฯทีเ่ปิด และแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

ใชค้ณุสมบตัขิองโทรศพัทไ์ดม้ากยิง่ขึน้
มแีอปพลเิคชัน่มากมายทีใ่หม้าโดย Nokia
และนักพัฒนาซอฟตแ์วรต์า่งๆ เพือ่ชว่ยใหค้ณุ
ใชค้ณุสมบัตขิองโทรศัพทไ์ดม้ากยิง่ขึน้ หาก
ตอ้งการคน้หาและดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่
โปรดไปทีร่า้นคา้ Ovi ที ่store.ovi.com มกีาร
อธบิายแอปพลเิคชัน่เหลา่นีไ้วใ้นคูม่อืซึง่อยู่
ในหนา้สนับสนุนผลติภัณฑท์ี่
www.nokia.com/support หรอืเว็บไซต์
Nokia ในพืน้ทีข่องคณุ

อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์
เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟตแ์วร์
การอพัเดตซอฟตแ์วรป์ระกอบดว้ยคณุสมบัติ
ใหมแ่ละฟังกช์นัทีป่รับปรุงซึง่ไมม่ใีนขณะที่
คณุซือ้โทรศัพทข์องคณุ การอพัเดต
ซอฟตแ์วรยั์งสามารถปรับปรุงประสทิธภิาพ
ของเครือ่งไดอ้กีดว้ย

หากตอ้งการรับการแจง้เตอืนเมือ่มซีอฟตแ์วร์
ใหมสํ่าหรับเครือ่งของคณุ ใหล้งทะเบยีนกบั
My Nokia และสมัครรับการแจง้เตอืนเป็น
ขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความอเีมล สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่www.nokia.com/
mynokia
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คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุ
จะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการ
โทรฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์
โทรศัพทอ์กีครัง้

การดาวนโ์หลดการอพัเดตซอฟแวรอ์าจทําให ้
มกีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย)

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ หรอืเชือ่มตอ่อยู่
กบัเครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต

หลังจากการอพัเดตซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลิ
เคชัน่สําหรับอปุกรณ์ของคณุ คําแนะนําที่
เกีย่วขอ้งกบัแอปพลเิคชัน่ทีม่กีารอพัเดตใน
คูม่อืผูใ้ชห้รอืวธิใีชอ้าจไมใ่ชข่อ้มลูลา่สดุอกี
ตอ่ไป

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยใชค้อมพวิเตอร์
Nokia Software Updater เป็นแอปพลเิคชัน่
สําหรับเครือ่งพซีทีีช่ว่ยใหค้ณุสามารถอพัเดต
ซอฟแวรข์องโทรศัพทข์องคณุได ้ในการ
อพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศัพทข์องคณุ คณุ
จําเป็นตอ้งมเีครือ่งพซีทีีใ่ชง้านร่วมกนัได ,้ การ
เขา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์ และสาย
เคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่
เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัเครือ่งพซีี

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและการดาวนโ์หลดแอป
พลเิคชัน่โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วรข์อง
Nokia โปรดเขา้ไปที ่www.nokia.co.th/
softwareupdate

การต ัง้คา่
โดยท่ัวไปเครือ่งของคณุจะม ีMMS, GPRS,
การสตรมี และการตัง้ค่าอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นที่
ซ ึง่ไดรั้บการกําหนดคา่โดยอตัโนมัต ิตาม
ขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ คณุ
อาจมกีารตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารของคณุตดิตัง้
ไวใ้นเครือ่งอยูแ่ลว้ หรอืคณุสามารถรับหรอืขอ
การตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยเป็น
ขอ้ความพเิศษ

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ท่ัวไปในเครือ่ง
ของคณุ เชน่ ภาษา, โหมดพรอ้มทํางาน, หนา้
จอ และการตัง้คา่ล็อคปุ่ มกด

รหสัผา่น

รหัส PIN
หรอื
PIN2

(ตัวเลข
4-8 หลัก)

รหสัเหลา่นีป้้องกันซมิการด์ของ
คณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตหรอืการใชท้ีจํ่าเป็นใน
การเขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุ
ใหถ้ามหารหสั PIN เมือ่คณุเปิด
เครือ่งได ้

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบั
มการด์ หรอืคณุลมืรหสัดังกลา่ว
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุป้อนรหัสผดิตดิตอ่กนั
สามครัง้ คณุตอ้งยกเลกิการปิด
กัน้รหสัดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหัส PUK
หรอื
PUK2

(ตัวเลข 8
หลัก)

รหสัเหลา่นีใ้ชสํ้าหรับการยกเลกิ
การปิดกัน้รหัส PIN หรอื PIN2

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบั
มการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

หมายเลข
IMEI

(ตัวเลข
15 หลัก)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพท์
ทีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลขดงั
กลา่วสามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่
โทรศัพทถ์กูขโมยได ้เป็นตน้

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI
ใหโ้ทร *#06#

รหัสล็อค
(รหัส
โทรศัพท์)

(อยา่งตํา่
4 ตัวเลข

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการใช ้
โทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุ
ใหถ้ามหารหสัล็อคทีค่ณุกําหนด
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หรอืตัว
อกัษร)

คณุควรรักษารหสัไวเ้ป็นความ
ลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จากตัวเครือ่ง

หากคณุลมืรหสัและล็อคเครือ่ง
ไว ้คณุจะตอ้งนําเครือ่งไปทีศ่นูย์
บรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใช ้
จา่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่น
บคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุ
อาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอื
ตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์อง
คณุ

ล็อคระยะไกล
คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกลได ้
โดยการใชข้อ้ความตัวอกัษรทีกํ่าหนดไวล้ว่ง
หนา้ คณุยังสามารถล็อคการด์หน่วยความจํา
จากระยะไกลไดอ้กีดว้ย

การเปิดใชง้านการล็อคจากระยะไกล
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ

โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความ
ปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละซมิการด์ >
ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล > เปิดใช้
งานแลว้

2 ป้อนเนือ้หาขอ้ความตัวอกัษร (5-20
อกัขระ) ตรวจสอบเนือ้หา แลว้ป้อนรหสั
ล็อค

การล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล
เขยีนขอ้ความตัวอกัษรทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้
และสง่ไปยังโทรศัพทข์องคณุ ในการปลด
ล็อคโทรศัพท ์คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค

การยดือายแุบตเตอรี่
คณุสมบัตหิลายอยา่งในโทรศัพทจ์ะเป็นการ
เพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายกุาร
ใชง้านของแบตเตอรี ่ในการประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี ่ใหทํ้าดังนี้

• คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth
หรอือนุญาตใหค้ณุสมบัตใิดๆ ทํางานใน
พืน้หลังขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ จะเป็นการ
เพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ ใหปิ้ดใช ้
งานการเชือ่มตอ่ Bluetooth เมือ่คณุไม่
จําเป็นตอ้งใช ้

• คณุสมบัตทิีใ่ช ้LAN ไรส้าย (WLAN) หรอื
อนุญาตใหค้ณุสมบัตใิดๆ ทํางานในพืน้
หลังขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ จะเป็นการ
เพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ WLAN ใน
โทรศัพท ์Nokia ของคณุจะปิดการใชง้าน
เมือ่คณุไมไ่ดพ้ยายามเชือ่มตอ่ ไมไ่ด ้
เชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่ หรอืไมไ่ดส้แกน
หาเครอืขา่ย ในการลดการใชพ้ลังงาน
แบตเตอรี ่คณุสามารถกําหนดไมใ่ห ้
โทรศัพทส์แกน หรอืสแกนนอ้ยลง
สําหรับเครอืขา่ยทีทํ่างานในพืน้หลัง

• หากคณุเลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS >
เมือ่วา่ง ในการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ และ
ไมม่พีืน้ทีค่รอบคลมุสําหรับขอ้มลูแพค
เก็ต (GPRS) โทรศัพทจ์ะพยายามสรา้ง
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเป็นระยะๆ ใน
การยดือายกุารใชง้านโทรศัพทข์องคณุ
ใหเ้ลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่
ตอ้งการ

• แอปพลเิคชัน่แผนทีจ่ะดาวนโ์หลดขอ้มลู
แผนทีใ่หมเ่มือ่คณุเลือ่นไปทีพ่ืน้ทีใ่หมบ่น
แผนที ่ซึง่จะสิน้เปลอืงการใชพ้ลังงาน
แบตเตอรีม่ากขึน้ คณุสามารถป้องกนัไม่
ใหม้กีารดาวนโ์หลดแผนทีโ่ดยอตัโนมัติ

• หากความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย
ถอืแตกตา่งกนัมากในพืน้ทีข่องคณุ

โทรศัพทข์องคณุจะสแกนหาเครอืขา่ยที่
ใชไ้ดซ้ํ้าไปซ้ํามา ซึง่จะเป็นการสิน้เปลอืง
พลังงานแบตเตอรี่

หากโหมดเครอืขา่ยตัง้ไวเ้ป็นโหมดคูใ่น
การตัง้คา่เครอืขา่ย อปุกรณ์จะคน้หาเครอื
ขา่ย 3G คณุสามารถตัง้เครือ่งใหใ้ช ้
เฉพาะเครอืขา่ย GSM ในการใชเ้ฉพาะ
เครอืขา่ย GSM ใหเ้ลอืก เมน ู> การต ัง้
คา่ และ การเชือ่มตอ่ > เครอืขา่ย >
โหมดระบบ > GSM
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• ไฟพืน้หลังของหนา้จอจะเพิม่การใช ้
พลังงานแบตเตอรี่ ในการตัง้คา่หนา้จอ
คณุสามารถเปลีย่นระยะหมดเวลาซึง่จะ
ทําใหไ้ฟพืน้หลังดับลง เลอืก เมนู > การ
ต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > เวลา
แสงสวา่ง ในการปรับเซนเซอรแ์สงที่
ตรวจจับสภาพแสง และปรับแสงสวา่ง
ของหนา้จอ ในการตัง้คา่จอแสดงผล ให ้
เลอืกตวัตรวจจบัแสง

• การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานตอ่ไป
ในพืน้หลังอาจเพิม่การใชพ้ลังงาน
แบตเตอรี ่ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุ
ไมไ่ดใ้ช ้หากแอปพลเิคชัน่นัน้ไมต่อบ
สนอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แสดงแอปฯ
ทีเ่ปิด และไปทีแ่อปพลเิคชัน่โดยใชปุ้่ ม
เมนู กดคา้งไวท้ีปุ่่ มเมนูเพือ่เปิดแอปพลิ
เคชัน่ และเลอืก ตวัเลอืก > ออก

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่
คณุตอ้งการหน่วยความจําทีม่อียูภ่ายในเครือ่ง
เพิม่เตมิสําหรับแอปพลเิคชัน่และเนือ้หาใหม่
หรอืไม่

การดปูรมิาณพืน้ทีว่า่งทีใ่ชไ้ดสํ้าหรบั
ขอ้มลูแตล่ะประเภท
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน >
ตวัจดัไฟล์

คณุสมบัตใินโทรศัพทจํ์านวนมากจะใชห้น่วย
ความจําเพือ่เก็บขอ้มลู โทรศัพทจ์ะแจง้คณุ
หากหน่วยความจําในทีต่ัง้หน่วยความจําเหลอื
นอ้ย

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่
ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังการด์หน่วยความจําทีใ่ช ้
งานรว่มกนัได ้(หากม)ี หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
งานรว่มกนัได ้

ในการลบขอ้มลูทีไ่มต่อ้งการใช ้ใชต้ัวจัดการ
ไฟลห์รอืเปิดแอปพลเิคชัน่สําหรับลบ คณุ
สามารถลบรายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้

• ขอ้ความในโฟลเดอรใ์นการรับสง่
ขอ้ความ และขอ้ความอเีมลทีด่งึมาใน
กลอ่งจดหมาย

• เว็บเพจทีจั่ดเก็บไว ้
• ขอ้มลูตดิตอ่
• บันทกึปฏทินิ
• แอปพลเิคชัน่ทีอ่ยูใ่นตัวจัดการแอปพลิ

เคชัน่ทีค่ณุไมต่อ้งการใชอ้กีตอ่ไป
• ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis หรอื .sisx) ของแอป

พลเิคชัน่ทีค่ณุตดิตัง้ โอนไฟลต์ดิตัง้ไป
ยังคอมพวิเตอรท์ีร่องรับ

• ภาพและวดิโีอคลปิในภาพ สํารองไฟลใ์น
คอมพวิเตอรท์ีร่องรับ
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ปุ่ มกดและสว่นประกอบของเครือ่ง (ดา้น
หนา้)

1 พร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์
2 หฟัูง
3 หนา้จอสมัผัส
4 ปุ่ มโทร
5 ปุ่ มเมนู
6 เซนเซอรแ์สง
7 กลอ้งรอง
8 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิดเครือ่ง

อยา่ปิดบังบรเิวณเหนอืหนา้จอสมัผัส ตัวอยา่ง
เชน่ การปิดดว้ยฟิลม์หรอืเทปป้องกนัรอยขดู
ขดี

ปุ่ มกดและสว่นประกอบ (ดา้นบน)

1 ชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia (3.5 มม.)
สําหรับชดุหฟัูงและหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนั
ได ้

2 ชอ่งเสยีบ USB

ปุ่ มกดและสว่นประกอบของเครือ่ง (ดา้น
ขา้ง)

1 ฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ปุ่ มปรับเพิม่ระดับเสยีง/ขยายภาพ
3 ปุ่ มปรับลดระดับเสยีง/ยอ่ภาพ
4 สวติชล็์อค
5 ปุ่ มจับภาพ

ปุ่ มกดและสว่นประกอบของเครือ่ง (ดา้น
ลา่ง)

1 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
2 ไมโครโฟน
3 ชอ่งรอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื
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ปุ่ มกดและสว่นประกอบของเครือ่ง (ดา้น
หลงั)

1 แฟลชกลอ้ง
2 เลนสก์ลอ้ง
3 ลําโพง

หมายเหตุ: พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่ง
นีไ้มม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของ
โทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ระกอบดว้ยโลหะสแตนเลส

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่

ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-
UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ
micro หรอืซมิการด์แบบ micro ทีม่อีะแดป
เตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ
mini-UICC (ดภูาพ) ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์
แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป
อปุกรณ์นีไ้มส่นับสนุนการใชซ้มิการด์แบบ
micro และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไม่
ไดอ้าจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัการด์หรอื
ตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นการด์
อาจไดรั้บความเสยีหาย

ทําตามคําแนะนําอยา่งระมัดระวงัเพือ่ไมใ่หฝ้า
ดา้นหลังเสยีหาย

ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่โทรศัพท์
จากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

1 กดปุ่ มปลดล็อคฝาดา้นหลัง และยกฝาขึน้

2 หากมแีบตเตอรีอ่ยู่ ใหย้กแบตเตอรีต่าม
ลกูศรเพือ่เอาออก

3 ใสซ่มิการด์ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัส
บนการด์หนัเขา้หาชอ่งเสยีบบนเครือ่ง
และมมุตัดหนัไปทางดา้นบนของเครือ่ง

4 วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรีก่บัขัว้
ตอ่ทีส่มัพันธก์นับนชอ่งใสแ่บตเตอรี่ และ
ใสแ่บตเตอรี่
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5 ในการใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่
วางตัวล็อคของฝาครอบดา้นบนเขา้กบั
ชอ่ง แลว้กดลงจนกระท่ังฝาครอบล็อค
เขา้ที่

การด์หนว่ยความจํา

ควรใช ้การด์ microSD ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก
Nokia วา่ใชก้บัเครือ่งรุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ Nokia ใช ้
มาตรฐานอตุสาหกรรมทีผ่า่นการรับรอง
สําหรับการด์หน่วยความจํา แตก่ารด์บางยีห่อ้
อาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุ่นนีไ้ด ้
อยา่งสมบรูณ์ การด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไมไ่ด  ้อาจ
ทําใหก้ารด์และโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย และ
อาจทําใหข้อ้มลูทีจั่ดเก็บไวบ้นการด์สญูหาย

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
อาจมกีารด์หน่วยความจําใสไ่วใ้นเครือ่ง
เรยีบรอ้ยแลว้ หากยังไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วย
ความจํา ใหป้ฏบิัตดิังนี้

1 ดงึเพือ่เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดล้ง

ไปในชอ่ง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่พืน้ทีห่นา้
สมัผัสของการด์ควํา่ลงไปทางชอ่ง

3 ดันการด์ลงไปจนเขา้ล็อค
4 ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

การถอดการด์หนว่ยความจํา

ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความ
จําออกกลางคันเมือ่ยังมกีารใชก้ารด์อยู่ การ
ระทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจํา
และโทรศัพทชํ์ารดุเสยีหาย และอาจทําให ้
ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้

1 กอ่นทีจ่ะถอดการด์ออก ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด
เครือ่ง และเลอืก นําการด์หนว่ยความ
จําออก

2 เมือ่โทรศัพทข์องคณุแจง้วา่จะปิดบาง
แอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ใช่

3 เมือ่โทรศัพทข์องคณุแจง้ใหถ้อดการด์
หน่วยความจํา ใหเ้ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์
หน่วยความจํา

4 ในการเอาการด์หน่วยความจําออกจาก
ชอ่ง ใหด้ันการด์ลงเบาๆ

5 ดงึการด์หน่วยความจําออก หากเครือ่ง
เปิดอยู ่ใหเ้ลอืก ตกลง

6 ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

ตาํแหนง่เสาอากาศ
โทรศัพทข์องคณุมเีสาอากาศอยูท่ัง้ภายใน
และภายนอก หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสา
อากาศโดยไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลัง
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สง่หรอืรับสญัญาณ การสมัผัสกบัเสาอากาศ
ขณะกําลังสง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่
คณุภาพของการสือ่สาร และทําใหม้กีารใช ้
พลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอ้ายุ
การใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง
การเปิดเครือ่ง
1 กดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งคา้งไว ้

2 หากเครือ่งแจง้เตอืน ใหป้้อนรหสั PIN (ที่
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยใหม้า ตัวอยา่งเชน่
1234) หรอืรหสัล็อค แลว้เลอืก ตกลง
รหัสล็อคทีต่ัง้ไวค้อื 12345 หากคณุลมื
รหัส และเครือ่งของคณุถกูล็อค คณุจะ

ตอ้งสง่เครือ่งของคณุไปยังศนูยบ์รกิาร
และอาจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ศนูย์
Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายเครือ่ง
ของคณุ

การปิดเครือ่ง
กดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่งคา้งไว ้

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็น
บางสว่นจากโรงงานผลติ หากโทรศัพทร์ะบวุา่
ประจไุฟตํา่ ใหดํ้าเนนิการดังตอ่ไปนี้

1 เสยีบเครือ่งชารจ์เขา้กบัเตา้รับทีผ่นัง
2 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์

เมือ่กําลังชารจ์แบตเตอรี่ ไฟสญัลักษณ์
การชารจ์รอบๆ ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์จะ
สวา่งขึน้

3 เมือ่โทรศัพทร์ะบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟ
เต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออก
จากเครือ่ง แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์ชารจ์
ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นชว่งระยะ
เวลาใดเวลาหนึง่ และคณุสามารถใชเ้ครือ่ง
ขณะทีกํ่าลังชารจ์ได ้หากแบตเตอรีห่มด อาจ
ตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดง
การชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะ
สามารถโทรออกได ้

เคล็ดลบั: ถอดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจาก
ชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นังเมือ่ไมม่กีารใชง้าน
อปุกรณ์ชารจ์ทีต่อ่เขา้กบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟจะ
ใชพ้ลังงาน แมว้า่จะไมไ่ดต้อ่เขา้กบัโทรศัพท์
ก็ตาม
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ขณะทีใ่ชง้าน เชน่ สายวดิโีอปัจจบุันและการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูความเร็วสงู ตอ่เนือ่งเป็นเวลา
นาน โทรศัพทอ์าจรอ้นขึน้ ในกรณีสว่นใหญ่
สภาพนีถ้อืเป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงัเกตเหน็
วา่เครือ่งทํางานผดิปกต  ิใหนํ้าไปยังศนูย์
บรกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคณุ

การดาํเนนิการบนหนา้จอสมัผสั
ใชน้ิว้หรอืปากกาสําหรับหนา้จอสมัผัส (หาก
ใชไ้ด)้

ขอ้สําคญั: ปากกาทีใ่ชง้านกบั
โทรศัพทเ์ครือ่งนี้ ตอ้งเป็นปากกาทีไ่ดรั้บการ
รับรองจาก Nokia เทา่นัน้ การใชป้ากกาชนดิ
อืน่อาจทําใหก้ารรับประกนัของโทรศัพทส์ิน้
สดุลง และทําใหห้นา้จอแบบสมัผัสเสยีหาย
ได ้หลกีเลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสัมผัส
และไมค่วรใชป้ากกาหรอืดนิสอทีใ่ชก้นัท่ัวไป
หรอืวตัถปุลายแหลมอืน่ๆ เขยีนขอ้ความบน
หนา้จอแบบสมัผัส

การแตะและแตะสองคร ัง้
ในการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบอืน่
บนหนา้จอสมัผัส ตามปกตคิณุใชน้ิว้แตะหนา้
จอ อยา่งไรก็ตาม ในการเปิดรายการตอ่ไปนี้
คณุตอ้งแตะทีร่ายการสองครัง้

• รายการตา่งๆ ในแอปพลเิคชัน่ เชน่
โฟลเดอรฉ์บับรา่งในแอปพลเิคชัน่
ขอ้ความ

• ไฟลต์า่งๆ ในรายการไฟล ์ตัวอยา่งเชน่
ภาพในโฟลเดอร ์ภาพทีถ่า่ย ในแอปพลิ
เคชัน่ ภาพถา่ย

เคล็ดลบั: เมือ่คณุเปิดมมุมองรายการ จะ
มกีารไฮไลตร์ายการแรกเอาไวแ้ลว้ ใน
การเปิดรายการทีไ่ฮไลต์ ใหแ้ตะที่
รายการหนึง่ครัง้

หากคณุแตะไฟลห์รอืรายการทีใ่กลเ้คยีง
กนัหนึง่ครัง้ ไฟลจ์ะไมเ่ปิดขึน้ แตจ่ะมกีาร
ไฮไลตท์ีไ่ฟล ์ในการดตูัวเลอืกตา่งๆ ทีม่ี
จากรายการ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก หรอืให ้
เลอืกไอคอนจากแถบเครือ่งมอื หากมี

การเลอืก
ในเอกสารสําหรับผูใ้ชน้ี้ การเปิดแอปพลเิคชัน่
หรอืรายการโดยการแตะหนึง่หรอืสองครัง้
เป็นการดําเนนิการ เลอืก" ของคุณ

ตวัอยา่ง: ในการเลอืก ตวัเลอืก > วธิใีช ้ให ้
แตะ ตวัเลอืก แลว้แตะ วธิใีช้

การลาก
ในการลาก ใหแ้ตะนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้
ไปมาบนหนา้จอ

ตวัอยา่ง: ในการเลือ่นขึน้หรอืลงบนเว็บเพจ
ใหล้ากเพจดังกลา่วดว้ยนิว้ของคณุ

การปดั
ในการปัด ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุไปทางซา้ยหรอื
ขวาอยา่งรวดเร็วบนหนา้จอ

ตวัอยา่ง: ขณะทีกํ่าลังดภูาพ หากตอ้งการดู
ภาพถัดไปหรอืภาพกอ่นหนา้ ใหปั้ดไปทาง
ซา้ยหรอืขวาตามลําดับ
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การตวดั
ในการตวดั วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ เลือ่น
และยกนิว้ขึน้อยา่งรวดเร็วบนหนา้จอ เนือ้หา
บนหนา้จอจะเลือ่นไปตามความเร็วและ
ทศิทางของการปลอ่ย ในการเลอืกรายการ
จากรายการทีเ่ลือ่นได  ้และเพือ่หยดุการ
เคลือ่นที ่ใหแ้ตะทีร่ายการนัน้

การเลือ่น
ในการเลือ่นขึน้หรอืลงในรายการทีม่แีถบ
เลือ่น ใหล้ากตัวเลือ่นของแถบเลือ่น
ในมมุมองรายการบางมมุมอง คณุสามารถวาง
นิว้ของคณุไปบนรายการและลากขึน้หรอืลง

เคล็ดลบั: ในการดคํูาอธบิายสัน้ๆ ของไอคอน
ใหว้างนิว้ของคณุบนไอคอน ไมม่คํีาอธบิาย
สําหรับทกุไอคอน

ไฟดา้นหลงัของหนา้จอสมัผสั
ไฟดา้นหลังของหนา้จอสมัผัสจะดับหลังจาก
ทีไ่มม่กีารใชง้านเป็นระยะเวลาหนึง่
ในการเปิดไฟพืน้หลัง ใหป้ลดล็อคหนา้จอและ
ปุ่ มกด หากจําเป็น และกดปุ่ มเมนู

เขยีนขอ้ความ
คณุสามารถป้อนขอ้ความในโหมดอืน่ แป้น
พมิพเ์ต็มรปูแบบทํางานเหมอืนแป้นพมิพ์
ท่ัวไป และโหมดแผงปุ่ มกดบนหนา้จอทีพ่มิพ์
ไดทั้ง้ตัวอกัษรและตัวเลขชว่ยใหค้ณุสามารถ
แตะทีอ่กัขระได ้โหมดการจดจําลายมอืชว่ย
ใหค้ณุสามารถเขยีนอกัขระลงบนหนา้จอได ้
โดยตรง

ในการเปิดใชโ้หมดป้อนขอ้ความ ใหแ้ตะชอ่ง
ป้อนขอ้ความชอ่งใดก็ได ้

ในมมุมองการป้อนขอ้ความ ในการสลับ
ระหวา่งโหมดการป้อนขอ้ความตา่งๆ ทีม่อียู่
ใหแ้ตะ  และเลอืกโหมดการป้อนที่
ตอ้งการ

วธิกีารป้อนและภาษาทีก่ารจดจําลายมอื
สนับสนุนจะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

การป้อนดว้ยแป้นพมิพ์
แป้นพมิพ์
เครือ่งของคณุมแีป้นพมิพเ์ต็มรูปแบบ ในการ
เปิดแป้นพมิพ ์เลือ่นหนา้จอสมัผัสขึน้ ในทกุ
แอปพลเิคชัน่ หนา้จอจะหมนุจากแนวตัง้เป็น
แนวนอนโดยอตัโนมัต ิเมือ่คณุเปิดแป้นพมิพ์

1 ปุ่ มฟังกช์นั ในการป้อนอกัขระพเิศษที่
พมิพอ์ยูบ่นมมุขวาบนของปุ่ ม ใหก้ดปุ่ ม
ฟังกช์นัและกดปุ่ มทีต่อ้งการ เมือ่ตอ้งการ
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ป้อนอกัขระพเิศษหลายๆ ตัวในแถวเดยีว
ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้อยา่งรวดเร็ว ใน
การกลับไปยังโหมดปกต ิกดปุ่ มฟังกช์นั

2 ปุ่ ม Shift หากตอ้งการสลับระหวา่งโหมด
ตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ใหก้ดปุ่ ม
Shift สองครัง้ หากตอ้งการป้อนอกัขระตัว
พมิพใ์หญเ่ดีย่วขณะเขยีนตัวพมิพเ์ล็ก
หรอืป้อนอกัขระตัวพมิพเ์ล็กขณะเขยีนตัว
พมิพใ์หญ่ ใหก้ดปุ่ ม Shift แลว้จงึกดปุ่ ม
ตัวอกัษรทีต่อ้งการ

3 ปุ่ ม Sym หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษที่
ไมม่อียูบ่นแป้นพมิพ ์ใหก้ดปุ่ ม Sym และ
เลอืกอกัขระทีต่อ้งการ

4 ปุ่ ม Ctrl ทางลัดบางอยา่งตอ้งใชปุ้่ ม Ctrl
5 ปุ่ ม Space
6 ปุ่ ม Shift
7 ปุ่ ม Enter
8 ปุ่ ม Navi™ (ปุ่ มเลือ่น) กดปุ่ มเลือ่นเพือ่

เลอืก กดทีข่อบของปุ่ มเลือ่นเพือ่เลือ่นไป
ทางซา้ย ขวา บน หรอืลา่ง ของหนา้จอ
กดทีข่อบของปุ่ มเลือ่นคา้งไวเ้พือ่เลือ่น
ใหเ้ร็วขึน้

9 ปุ่ ม Backspace หากตอ้งการลบตัวอักษร
ใหก้ดปุ่ ม Backspace หากตอ้งการลบตัว
อกัษรหลายตัว ใหก้ดปุ่ ม Backspace คา้ง
ไว ้

การใสอ่กัขระทีไ่มป่รากฏบนแป้นพมิพ์
คณุสามารถใสอ่กัขระแบบตา่งๆ ได ้เชน่
อกัขระทีม่เีครือ่งหมายเนน้เสยีง หากตอ้งการ
ใส ่á ใหก้ดปุ่ ม Sym คา้งไว ้แลว้กด A ซ้ําๆ จน
กระท่ังอกัขระทีต่อ้งการปรากฎ ลําดับตัว
อกัษรและตัวอกัษรทีม่ใีหจ้ะขึน้อยูก่บัภาษาที่
ใชเ้ขยีนซึง่เลอืกไว ้

การป้อนขอ้ความภาษาไทย
ในการเขยีนขอ้ความตัวอกัษรในภาษาไทย
เป็นตน้ ใหเ้ลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ
ขอ้ความใหม ่ไปทีเ่นือ้หาขอ้ความ และเลอืก
ตวัเลอืก > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > ภาษาที่
ใชเ้ขยีน และเลอืกภาษาไทย ไอคอน 

 จะปรากฏขึน้

ในการป้อนอักขระทีพ่มิพอ์ยูบ่นมมุซา้ยลา่ง
ของปุ่ ม ใหก้ดปุ่ ม

ในการป้อนอักขระทีพ่มิพอ์ยูบ่นมมุซา้ยบน
ของปุ่ ม ใหก้ดปุ่ ม Shift และกดปุ่ ม

ในการป้อนอักขระทีพ่มิพอ์ยูบ่นมมุขวาบนของ
ปุ่ ม ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัและกดปุ่ ม

ในการป้อนสระ ใหก้ดปุ่ ม Sym และเลอืกสระที่
ตอ้งการ

คณุสามารถใสส่ระหรอืพยัญชนะหลังจากที่
เขยีนอักขระนําภาษาไทยตามรูปแบบภาษา
ไทยเทา่นัน้

โทรศัพทท์ีม่เีมนูภาษาไทยเทา่นัน้ทีส่ามารถ
รับขอ้ความภาษาไทยได ้

การป้อนแบบสมัผสั
ลายมอื
วธิกีารป้อนและภาษาทีก่ารจดจําลายมอื
สนับสนุนจะแตกตา่งกันไปตามภมูภิาค และ
อาจไมม่ใีหใ้ชง้านในทกุภาษา

ในการเปิดโหมดลายมอื ใหเ้ลอืก  >
ลายมอื

เขยีนตัวอักษรทีตั่ง้ตรงและชดัเจนบนพืน้ที่
สําหรับป้อนขัอความ โดยเวน้วรรคระหวา่งตัว
อักษรแตล่ะตัว

ในการสอนใหเ้ครือ่งจําลายมอืของคณุ ให ้
เลอืก  > การฝึกเขยีนดว้ยปากกา จะไม่
สามารถใชต้ัวเลอืกนีไ้ดใ้นบางภาษา

ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข (โหมดเริม่
ตน้) เขยีนคําตา่งๆ ตามปกต ิในการเลอืก
โหมดตัวเลข ใหเ้ลอืก  ในการป้อนตัวอกัษร
ทีไ่มใ่ชแ่บบละตนิ ใหเ้ลอืกไอคอนที่
สอดคลอ้งกัน หากมี
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ในการป้อนอกัขระพเิศษ ใหเ้ขยีนอกัขระเหลา่
นัน้ตามปกต ิหรอืเลอืก  และอกัขระที่
ตอ้งการ

ในการลบตัวอกัษรหรอืเลือ่นเคอรเ์ซอรก์ลับ
ใหปั้ดยอ้นกลับไป (ดภูาพที ่1)

ในการใสเ่วน้วรรค ใหปั้ดไปขา้งหนา้ (ดภูาพที่
2)

การต ัง้คา่การป้อนแบบสมัผสั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
ป้อนแบบสมัผสั

หากตอ้งการกําหนดการตัง้คา่การป้อน
ขอ้ความสําหรับหนา้จอสมัผัส ใหเ้ลอืกจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้
การฝึกเขยีนดว้ยปากกา  — เปิดแอปพลิ
เคชัน่ฝึกคัดลายมอื ฝึกใหอ้ปุกรณ์ของคณุ
จดจําลายมอืของคณุไดด้ยีิง่ขึน้ จะไมส่ามารถ
ใชต้ัวเลอืกนีไ้ดใ้นบางภาษา
ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน  — ระบวุา่ตอ้งการใหจ้ดจํา
อกัขระทีเ่ป็นลายมอืคณุในภาษาใดบา้ง และ
วธิกีารจัดวางแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
ความเร็วในการเขยีน  — ปรับความเร็วใน
การจดจําลายมอื
เสน้บรรทดั  — แสดงหรอืซอ่นเสน้บรรทัดใน
พืน้ทีก่ารเขยีน เสน้บรรทัดชว่ยใหค้ณุเขยีนได ้
เป็นเสน้ตรง และยังชว่ยใหอ้ปุกรณ์จดจําการ

เขยีนของคณุได ้อาจไมส่ามารถใชต้ัวเลอืกนี้
ไดใ้นบางภาษา
ความกวา้งของเสน้ปากกา  — เปลีย่นความ
หนาของขอ้ความ
สทีีใ่ชเ้ขยีน  — เปลีย่นสขีองขอ้ความ
การคน้หาทีป่รบัได ้ — กรองเนือ้หาของ
รายการในแอปพลเิคชัน่ตามอกัขระทีป้่อนใน
ชอ่งคน้หา

ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและ
ตวัเลข) ชว่ยใหค้ณุสามารถป้อนอกัขระได ้
เหมอืนกบัทีค่ณุเคยป้อนบนปุ่ มกดแบบเดมิทีม่ี
ตัวเลขบนปุ่ ม

1 ปิด - ปิดปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวั
อกัษรและตวัเลข)

2 เมนูการป้อน - เปิดเมนูป้อนแบบสมัผัสซึง่
รวมถงึคําสัง่ เชน่ ใชง้านตวัชว่ยสะกด
คาํ และ ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หากตอ้งการ
เพิม่อโีมตคิอน เลอืก ใสอ่โีมตคิอน

3 สญัลักษณ์การป้อนขอ้ความ - เปิดหนา้
ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุสามารถเปิดหรอืปิด
การใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ
เปลีย่นระหวา่งอกัขระตัวพมิพใ์หญก่บัตัว
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พมิพเ์ล็ก และสลับระหวา่งโหมดตัวอักษร
และตัวเลข

4 โหมดป้อนขอ้มลู - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั
ซึง่คณุสามารถเลอืกโหมดป้อนขอ้มลูได ้
ในหนา้ตา่งนี้ เมือ่คณุแตะทีร่ายการ หนา้
จอวธิกีารป้อนขอ้มลูปัจจบุันจะปิดลง และ
วธิกีารป้อนขอ้มลูทีเ่ลอืกไวจ้ะเปิดขึน้
โหมดป้อนขอ้มลูทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่ง
กนัไปขึน้อยูก่บัวา่มกีารเปิดใชง้านโหมด
ป้อนขอ้มลูอตัโนมัต ิ(การตัง้คา่เซนเซอร์)
หรอืไม่

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

พมิพเ์ล็ก เปิดหรอืปิดใชง้านโหมดชว่ย
สะกดคําอตัโนมัต ิและสลับระหวา่งโหมด
ตัวอกัษรและตัวเลข

การล็อคปุ่ มและหนา้จอสมัผสั

ในการล็อคหรอืปลดล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม
ใหเ้ลือ่นสวติชล็์อคทีด่า้นขา้งของโทรศัพท์

เมือ่มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม หนา้จอ
สมัผัสจะปิดและปุ่ มจะไมทํ่างาน

หนา้จอและปุ่ มอาจล็อคโดยอตัโนมัต ิหลัง
จากไมม่กีารใชง้านเป็นระยะเวลาหนึง่
ในการเปลีย่นการตัง้คา่การล็อคหนา้จอและ
ปุ่ มอตัโนมัต ิใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ
โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ป้องกนัปุ่ ม
อตัโนมตั ิ

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงหรอืหฟัูงทีใ่ชร้ว่ม
กนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุอาจตอ้ง
เลอืกโหมดสายเคเบลิ

คาํเตอืน:
เมือ่คณุใชช้ดุหฟัูง ความสามารถในการรับฟัง
เสยีงรอบดา้นของคณุอาจไดรั้บผลกระทบ
อยา่ใชช้ดุหฟัูงหากมโีอกาสทําใหเ้กดิ
อันตรายตอ่ความปลอดภัยของคณุ

อยา่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่รา้งสญัญาณออก
เนือ่งจากผลติภัณฑน์ีอ้าจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หายได ้อยา่เชือ่มตอ่แหล่งสญัญาณทีม่กํีาลัง
ไฟฟ้าเขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV

หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูง
อืน่ๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV นอกเหนอื
จากทีไ่ดรั้บอนุมัตโิดย Nokia ใหใ้ชง้านกบั
เครือ่งนีไ้ด ้โปรดใสใ่จเป็นพเิศษกับระดับเสยีง

การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื

รอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื และดงึใหแ้น่น
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การสลบั Nokia
การถา่ยโอนเนือ้หา
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่สลับในการคัด
ลอกเนือ้หา เชน่ เบอรโ์ทรศัพท ์ทีอ่ยู ่รายการ
ปฏทินิ และภาพจากโทรศัพท ์Nokia เครือ่ง
เดมิไปยังโทรศัพทข์องคณุ

ชนดิเนือ้หาทีส่ามารถถา่ยโอนไดจ้ะขึน้อยูก่บั
รุน่โทรศัพทท์ีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนเนือ้หามา
หากโทรศัพทเ์ครือ่งนัน้สนับสนุนการซงิโคร
ไนซ ์คณุจะสามารถซงิโครไนซข์อ้มลูระหวา่ง
โทรศัพทไ์ด ้โทรศัพทจ์ะแจง้ใหค้ณุทราบหาก
ใชง้านรว่มกบัโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ไมไ่ด ้

หากเปิดโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่โดยทีไ่มม่ซีมิ
การด์ไม่ได ้คณุสามารถใสซ่มิการด์ลงใน
โทรศัพทเ์ครือ่งนัน้ได ้เมือ่เปิดโทรศัพทข์อง
คณุโดยไมม่ซีมิการด์ รปูแบบออฟไลนจ์ะเปิด
ใชง้านโดยอตัโนมัต ิและสามารถทําการถา่ย
โอนได ้

การถา่ยโอนเนือ้หาเป็นคร ัง้แรก
1 ในการดงึขอ้มลูจากโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่

เป็นครัง้แรก ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลิ
เคช ัน่ > เครือ่งมอื > ต ัง้คา่เครือ่ง >
สลบัโทรศพัท ์บนโทรศัพทข์องคณุ

2 เลอืกชนดิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุตอ้งการใช ้
ถา่ยโอนขอ้มลู โทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง
ตอ้งสนับสนุนชนดิการเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืก

3 หากคณุเลอืกการเชือ่มตอ่ Bluetooth
เป็นชนดิการเชือ่มตอ่ ใหเ้ชือ่มตอ่
โทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง ในการให ้
โทรศัพทข์องคณุคน้หาโทรศัพทท์ีใ่ชก้าร
เชือ่มตอ่ Bluetooth ใหเ้ลอืก ทําตอ่
เลอืกโทรศัพทท์ีคุ่ณตอ้งการถา่ยโอน
เนือ้หามา ระบบจะขอใหค้ณุป้อนรหัสใน
โทรศัพทข์องคณุ ป้อนรหัส (1-16 หลัก)
และเลอืก ตกลง ป้อนรหสัเดยีวกนัใน
โทรศัพทอ์กีเครือ่งหนึง่ และเลอืก ตกลง
ตอนนีโ้ทรศัพทจ์ะไดรั้บการจับคูแ่ลว้
โทรศัพท ์Nokia รุน่กอ่นหนา้นีบ้างเครือ่ง
อาจไมม่แีอปพลเิคชัน่สลับ ในกรณีนี้
แอปพลเิคชัน่สลับจะถกูสง่ไปยัง
โทรศัพทเ์ครือ่งอืน่เป็นขอ้ความ ในการ

ตดิตัง้แอปพลเิคชัน่สลับในโทรศัพท์
เครือ่งอืน่ ใหเ้ปิดขอ้ความ และทําตามคํา
แนะนําบนหนา้จอ

4 เลอืกเนือ้หาทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนจาก
โทรศัพทเ์ครือ่งอืน่บนโทรศัพท์
เมือ่การถา่ยโอนเริม่ตน้ คณุสามารถ
ยกเลกิและดําเนนิการตอ่ภายหลังได ้

เนือ้หาจะถกูถา่ยโอนจากหน่วยความจําของ
โทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ไปยังตําแหน่งทีส่มัพันธก์นั
ในโทรศัพทข์องคณุ เวลาทีใ่ชใ้นการถา่ยโอน
จะขึน้อยูก่บัปรมิาณขอ้มลูทีจ่ะถา่ยโอน

การซงิโครไนซ ์ดงึ หรอืสง่เนือ้หา
หลังจากถา่ยโอนเนือ้หาครัง้แรก คณุสามารถ
เริม่การถา่ยโอนใหมห่รอืสรา้งทางลัดเพือ่ถา่ย
โอนแบบเดมิในภายหลังได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื >
ต ัง้คา่เครือ่ง > สลบัโทรศพัท์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนีเ้พือ่เริม่การถา่ยโอน
ใหม ่ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรุน่โทรศัพท์:

ถา่ยโอนเนือ้หาระหวา่งโทรศัพทข์อง
คณุกบัอปุกรณ์อืน่ หากอปุกรณ์อืน่
สนับสนุนการซงิโครไนซ ์การซงิโคร
ไนซเ์ป็นแบบสองทาง หากมกีารลบ
รายการใดในเครือ่งหนึง่ รายการนัน้
จะถกูลบออกจากอกีเครือ่งดว้ย คณุ
ไมส่ามารถกูค้นืรายการทีล่บโดยใช ้
การซงิโครไนซไ์ด ้
ดงึเนือ้หาจากอปุกรณ์อืน่มายัง
โทรศัพทข์องคณุ ดว้ยวธิกีารดงึ
เนือ้หาจะไดรั้บการถา่ยโอนจาก
อปุกรณ์เครือ่งอืน่มาทีโ่ทรศัพทข์อง
คณุ เครือ่งอาจขอใหค้ณุเก็บหรอืลบ
เนือ้หาเดมิทีอ่ยูใ่นอปุกรณ์อืน่ ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัรุน่ของอปุกรณ์
สง่เนือ้หาจากโทรศัพทข์องคณุไปยัง
อปุกรณ์อืน่

หากคณุไมส่ามารถสง่รายการได  ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัชนดิของอปุกรณ์อืน่ คณุสามารถเพิม่
รายการไปยังโฟลเดอร์ Nokia หรอืไปยัง C:
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\Nokia หรอื E:\Nokia ในโทรศัพทข์อง
คณุ เมือ่คณุเลอืกโฟลเดอรท์ีต่อ้งการถา่ยโอน
รายการนัน้ๆ ก็จะไดรั้บการซงิโครไนซล์งใน
โฟลเดอรเ์ดยีวกนัในอปุกรณ์อกีเครือ่ง หรอื
จากอปุกรณ์อกีเครือ่งลงในโทรศัพทข์องคณุ

หลังจากถา่ยโอนเนือ้หา เครือ่งจะถามวา่คณุ
ตอ้งการจัดเก็บทางลัดทีม่กีารตัง้คา่การถา่ย
โอนนีไ้ปยังหนา้จอหลักหรอืไม่ เพือ่ทีค่ณุจะ
สามารถถา่ยโอนแบบเดมิในภายหลังได ้

การแกไ้ขทางลดั
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ทางลดั คณุ
สามารถสรา้งหรอืเปลีย่นชือ่ทางลัดได  ้เป็นตน้

การดบูนัทกึการถา่ยโอน
เลอืกทางลัดในหนา้จอหลัก และเลอืก ตวั
เลอืก > ดบูนัทกึ

หากรายการทีจ่ะถา่ยโอนไดรั้บการแกไ้ขใน
ทัง้สองเครือ่ง อปุกรณ์จะพยายามรวมการ
เปลีย่นแปลงโดยอตัโนมัต ิหากไมส่ามารถ
ทําได ้แสดงวา่เกดิความขัดแยง้ในการถา่ย
โอนขอ้มลูขึน้

การแกไ้ขความขดัแยง้ในการถา่ยโอน
เลอืก ตรวจสอบทลีะรายการ, สําคญัเหนอื
โทรศพัทน์ี ้หรอื สําคญัเหนอืโทรศพัทอ์ืน่

โทรศพัทข์องคณุ

ขนาด
• ปรมิาตร: 90.58 ซซีี
• น้ําหนัก: 150 กรัม
• ความยาว: 113.4 มม.
• ความกวา้ง: 52.4 มม.
• ความหนา (สงูสดุ): 16.8 มม.

หนา้จอหลกั
เกีย่วกบัหนา้จอหลกั
ในหนา้จอหลัก คณุสามารถเขา้ใชง้านแอปพลิ
เคชัน่ทีค่ณุใชง้านบอ่ยทีส่ดุไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ควบคมุแอปพลเิคชัน่ เชน่ เครือ่งเลน่เพลง ดู
รายชือ่ทีเ่ป็นรายการโปรด และดวูา่คณุมสีาย
ทีไ่มไ่ดรั้บหรอืมขีอ้ความใหมห่รอืไมไ่ดทั้นที

สว่นประกอบบนหนา้จอหลกัแบบอนิเทอร์
แอคทฟี

ในการเปิดแอปพลเิคชัน่นาฬกิา ใหแ้ตะที่
นาฬกิา (1)

ในการเปิดปฏทินิ หรอืเปลีย่นแปลงรูปแบบใน
หนา้จอหลัก ใหแ้ตะทีว่ันทีห่รอืชือ่รูปแบบ (2)

ในการดหูรอืแกไ้ขการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
( ) ในการดู LAN ไรส้ายทีใ่ชไ้ด ้หากการ
สแกน WLAN เปิดใชง้าน หรอืในการดู
เหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดดํ้าเนนิการ ใหแ้ตะมมุขวา
บน (3)
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ในการเปิดแป้นหมนุเพือ่โทรออก ใหเ้ลอืก
(4)

ในการซอ่นและแสดงเนือ้หา ใหปั้ดหนา้จอ
หลักดว้ยนิว้ของคณุ

การเพิม่รายการลงในหนา้จอหลกั
เลอืกพืน้ทีว่า่งในหนา้จอหลักคา้งไว  ้และจาก
เมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เพิม่เนือ้หา และรายการ
ทีต่อ้งการ

การใชว้ดิเจ็ตอาจเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลู
จํานวนมาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การยา้ยรายการในหนา้จอหลกั
เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ขเนือ้หา และรายการ
ทีต่อ้งการ แลว้ลากและวางในตําแหน่งใหม่

การลบรายการออกจากหนา้จอหลกั
เลอืกรายการทีต่อ้งการลบคา้งไว  ้และจากเมนู
ป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบ

เครือ่งเลน่เพลงในหนา้จอหลกั
คณุสามารถใชเ้ครือ่งเลน่เพลงจากหนา้จอ
หลักได ้

การเปิดใชง้านปุ่ มควบคมุเครือ่งเลน่เพลง
ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
เนือ้หา > ตวัเลอืก > เพิม่เนือ้หา > เครือ่ง
เลน่เพลง

การเปิดเครือ่งเลน่เพลง
เลอืก ไปทีเ่พลง และรายการทีค่ณุตอ้งการ
ฟัง

เมือ่เลน่เพลง จะมกีารแสดงปุ่ มควบคมุเครือ่ง
เลน่เพลง และจะแสดงชือ่เพลง ศลิปิน และปก
อลับัม้ หากมี

รายชือ่ทีช่ ืน่ชอบในหนา้จอหลกั
คณุสามารเพิม่หลายรายชือ่ไดใ้นหนา้จอหลัก
และทําการโทรหรอืสง่ขอ้ความไปใหบ้คุคล
นัน้ ดเูว็บฟีด หรอืเขา้สูข่อ้มลูและการตัง้คา่

การเพิม่รายชือ่โปรดของคณุในหนา้จอ
หลกั
1 ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >

แกไ้ขเนือ้หา > ตวัเลอืก > เพิม่
เนือ้หา > รายชือ่โปรด
แถวของไอคอน  จะปรากฏในหนา้จอ
หลัก

2 เลอืกไอคอน ( ) และรายชือ่

สญัลกัษณ์บนจอภาพ
สญัลกัษณ์ท ัว่ไป

มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม

โทรศัพทจ์ะเตอืนอยา่งเงยีบๆ เมือ่มี
สายเรยีกเขา้หรอืขอ้ความ

คณุไดต้ัง้นาฬกิาปลกุ

คณุกําลังใชรู้ปแบบทีตั่ง้เวลาไว ้

สญัลกัษณ์การโทร

มคีนพยายามโทรหาคณุ

คณุกําลังใชง้านโทรศัพทส์ายที่
สอง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)

คณุไดต้ัง้คา่โทรศัพทข์องคณุให ้
โอนสายทีเ่รยีกเขา้ไปยังอกี
หมายเลขหนึง่ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) หากคณุมสีาย
โทรศัพทส์องสาย หมายเลขจะ
แสดงสายทีใ่ชง้าน

โทรศัพทข์องคณุพรอ้มสําหรับใช ้
งานสายอนิเทอรเ์น็ต
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คณุมสีายขอ้มลูทีกํ่าลังใชง้าน
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

สญัลกัษณ์ขอ้ความ

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น หาก
สญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่หน่วย
ความจําสําหรับขอ้ความของ
มการด์อาจเต็ม

คณุไดรั้บอเีมลใหม่

มขีอ้ความรอสง่อยูใ่นโฟลเดอรถ์าด
ออก

สญัลกัษณ์เครอืขา่ย

โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอื
ขา่ย GSM (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย)

โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอื
ขา่ย 3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)

คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
GPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)  แสดงวา่มกีารพักการเชือ่ม
ตอ่ไวช้ัว่คราว และ  แสดงวา่มกีาร
สรา้งการเชือ่มตอ่

คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
EGPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)  แสดงวา่มกีารพักการเชือ่ม
ตอ่ไวช้ัว่คราว และ  แสดงวา่มกีาร
สรา้งการเชือ่มตอ่

คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)  แสดงวา่มกีารพักการเชือ่ม
ตอ่ไวช้ัว่คราว และ  แสดงวา่มกีาร
สรา้งการเชือ่มตอ่

คณุมกีารเชือ่มตอ่จุดเชือ่มตอ่แพค
เก็ตดาวนล์งิคค์วามเร็วสงู (HSDPA)
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) 

แสดงวา่การเชือ่มตอ่ถกูระงับและ 
แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่ WLAN ใชง้านได ้
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

 แสดงวา่มกีารเขา้รหัสการ
เชือ่มตอ่ และ  แสดงวา่ไมม่กีาร
เขา้รหสัการเชือ่มตอ่

สญัลกัษณ์การเชือ่มตอ่

Bluetooth ทํางานอยู่  แสดงวา่
โทรศัพทข์องคณุกําลังสง่ขอ้มลู
หากสญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่
โทรศัพทข์องคณุกําลังพยายาม
เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่

คณุไดเ้ชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบั
โทรศัพทข์องคณุ

GPS ทํางานอยู่

โทรศัพทกํ์าลังซงิโครไนซ์

คณุไดเ้ชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนั
ไดเ้ขา้กบัโทรศัพท์

คณุไดเ้ชือ่มตอ่โทรศัพทแ์บบ
ขอ้ความทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบั
โทรศัพท์

ทางลดั

ในการสลับระหวา่งแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ ทีเ่ปิด
อยู ่ใหก้ดปุ่ มเมนู
การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานตอ่ไปในพืน้
หลังจะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่
และลดอายกุารใชง้านของแบตเตอรี่

ในการเปิดแอปพลเิคชัน่เบราเซอร์ ในแป้น
หมนุโทรศัพท ์ใหแ้ตะ 0 คา้งไว ้

ในการเปลีย่นแปลงรูปแบบ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด
เครือ่ง แลว้เลอืกรปูแบบ 
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ในการโทรออกไปยังศนูยข์อ้ความเสยีง
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในแป้นหมนุ
โทรศัพท ์ใหแ้ตะ 1 คา้งไว ้

ในการเปิดรายการหมายเลขสดุทา้ยทีโ่ทร
ออก ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทร 

ในการใชคํ้าสัง่เสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ ม
โทรคา้งไว ้

เมือ่เขยีน คณุสามารถเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
โดยกด  และปุ่ ม sym

คน้หา
เกีย่วกบัการคน้หา
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > การคน้หา

การคน้หาชว่ยใหค้ณุสามารถใชบ้รกิารคน้หา
ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตหลายบรกิาร เพือ่คน้หา
เว็บไซตแ์ละภาพตา่งๆ ได ้เป็นตน้ เนือ้หาและ
บรกิารทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไป

เร ิม่การคน้หา
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > การคน้หา

ในการคน้หาเนือ้หาของโทรศัพทเ์คลือ่นที่
ของคณุ ใหป้้อนคําคน้หาลงในชอ่งคน้หา หรอื
เรยีกดปูระเภทของเนือ้หา ขณะทีค่ณุป้อนคํา
คน้หา ผลลัพธจ์ะไดรั้บการจําแนกเป็นประเภท
ตา่งๆ ผลลัพธท์ีม่กีารเขา้ใชล้า่สดุจะปรากฏที่
ดา้นบนสดุของรายการผลลัพธ์ หากผลลัพธ์
ดังกลา่วตรงกบัคําคน้หาของคณุ

ในการคน้หาเว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก
คน้หาอนิเทอรเ์น็ต และคน้หาผูใ้หบ้รกิาร
และป้อนคําคน้หาของคณุลงในชอ่งคน้หา ผู ้
ใหบ้รกิารการคน้หาทีค่ณุเลอืกไวจ้ะไดรั้บการ
ตัง้เป็นผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่ตน้ทาง
อนิเทอรเ์น็ตของคณุ

หากมกีารกําหนดผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่ตน้
ของคณุเอาไวแ้ลว้ ใหเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารดัง
กลา่วเพือ่เริม่ตน้การคน้หา หรอืเลอืก บรกิาร

คน้หาเพิม่เตมิ เพือ่ใชผู้ใ้หบ้รกิารการคน้หา
อืน่

ในการเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่
ตน้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > บรกิาร
คน้หา

ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ประเทศหรอื
ภมูภิาคเพือ่คน้หาผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเพิม่
เตมิ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ประเทศหรอืภมูภิาค

การต ัง้คา่การคน้หา
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > การคน้หา

ในการเปลีย่นการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่การ
คน้หา เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจาก
ตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ประเทศหรอืภมูภิาค  — เลอืกประเทศหรอื
ภมูภิาคทีค่ณุตอ้งการเขา้ไปคน้หา
การเชือ่มตอ่  — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ และ
อนุญาตหรอืปฏเิสธการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
บรกิารคน้หา  — เลอืกวา่จะแสดงผูใ้หบ้รกิาร
และประเภทการคน้หาหรอืไม่
ท ัว่ไป  — เปิดหรอืปิดใชง้านคําแนะนําเครือ่ง
มอื และลบประวัตกิารคน้หา

การควบคมุระดบัเสยีงและลําโพง

ปรบัระดบัเสยีงการสนทนาหรอืคลปิเสยีง
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
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ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุพดูและฟังเสยีงใน
ระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก โดยไมจํ่าเป็น
ตอ้งถอืโทรศัพทไ์วใ้กล ้ๆ  หู

การใชลํ้าโพงระหวา่งการสนทนา
เลอืก ลําโพง

การปิดลําโพง
เลอืก ใชง้านหฟูงัในตวั

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจ
เป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพท์
ไวใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

รปูแบบออฟไลน์
รปูแบบออฟไลนจ์ะชว่ยใหค้ณุใชโ้ทรศัพทไ์ด ้
โดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารไ์ร ้
สาย เมือ่รูปแบบออฟไลนทํ์างาน คณุสามารถ
ใชโ้ทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์

การเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์
กดปุ่ มเปิด/ปิดเบาๆ และเลอืก ออฟไลน์

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การเชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารจ์ะปิดลง โดยมกีาร
ป้องกนัไมใ่หม้กีารรับหรอืสง่สญัญาณคลืน่
ความถีว่ทิยทัุง้หมดกบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์
หากคณุพยายามสง่ขอ้ความโดยใชเ้ครอืขา่ย
เซลลลูาร ์ขอ้ความเหลา่นัน้จะไปอยูใ่น
โฟลเดอรถ์าดออกเพือ่รอสง่ภายหลัง

ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไม่
สามารถโทรออกหรอืรับสาย หรอืใชค้ณุสมบัติ
อืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยเซล
ลลูาร ์แตค่ณุอาจสามารถโทรตดิตอ่เบอรโ์ทร
ฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้น
เครือ่งของคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ได  ้ในการโทร
ตดิตอ่ คณุตอ้งเปิดการใชฟั้งกช์ัน่โทรศัพท์

กอ่นโดยเปลีย่นแปลงรูปแบบ หากล็อค
โทรศัพทไ์ว ้ใหป้้อนรหสัปลดล็อค

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ คณุยังคง
สามารถใช ้LAN ไรส้าย (WLAN) ในการอา่น
อเีมลหรอืเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ นอกจาก
นี ้คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth ได ้
ขณะอยูใ่นรปูแบบออฟไลน์ โปรดจําไวว้า่จะ
ตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้น
ความปลอดภัยทีกํ่าหนดไวเ้มือ่ทําการเชือ่ม
ตอ่หรอืใชเ้ครอืขา่ย WLAN หรอื Bluetooth

การดาวนโ์หลดอยา่งรวดเร็ว
High-speed downlink packet access
(HSDPA หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ 3.5 G ซึง่
แสดงดว้ย ) เป็นบรกิารระบบเครอืขา่ยใน
เครอืขา่ย UMTS และใหบ้รกิารดาวนโ์หลด
ขอ้มลูความเร็วสงู เมือ่การรองรับ HSDPA ใน
โทรศัพทไ์ดเ้ปิดใชง้าน และโทรศัพทไ์ดเ้ชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ย UMTS ซึง่รองรับ HSDPA การ
ดาวนโ์หลดขอ้มลู เชน่ ขอ้ความ, อเีมล และ
หนา้เบราเซอร์ ผา่นระบบเซลลลูารจ์ะเร็วขึน้
การเชือ่มตอ่ HSDPA ทีใ่ชง้านอยูจ่ะแสดงดว้ย

คณุสามารถเปิดหรอืปิดการรองรับ HSDPA ใน
การตัง้คา่ขอ้มลูแพคเก็ต

โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบั
การใชง้านและการเป็นสมาชกิบรกิารเชือ่มตอ่
ขอ้มลู

HSDPA มผีลเฉพาะกบัความเร็วในการ
ดาวนโ์หลดเทา่นัน้ การสง่ขอ้มลู เชน่ ขอ้ความ
และอเีมลไปยังระบบจะไมม่ผีล

Ovi (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
Ovi by Nokia

 คณุสามารถใช ้Ovi by Nokia ในการ
คน้หาสถานทีแ่ละบรกิารตา่งๆ และใชต้ดิตอ่
กับเพือ่นๆ ของคณุ ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถ
ทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ
และเสยีงเรยีกเขา้สูโ่ทรศัพทข์องคณุ
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• คน้หาเสน้ทางดว้ยการนําทางทางรถยนต์
และการเดนิเทา้ฟรี วางแผนการเดนิทาง
และดสูถานทีบ่นแผนที่

• รับบัญชจีดหมาย Ovi ฟรี
• ดาวนโ์หลดเพลง

บางรายการไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่าง
รายการอาจมคีา่ใชจ้า่ย

และบรกิารทีม่อีาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศ
หรอืภมูภิาค และรองรับเฉพาะบางภาษา
เทา่นัน้

ในการเขา้ใชบ้รกิาร Ovi ของ Nokia ใหไ้ปที่
www.ovi.com และลงทะเบยีนบัญช ีNokia
ของคณุเอง

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปยังฝ่าย
สนับสนุนที ่www.ovi.com

เกีย่วกบั Ovi Store
 ในรา้นคา้ Ovi คณุสามารถดาวนโ์หลด

เกมสโ์ทรศัพทม์อืถอื แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ
รปูภาพ ลักษณะ และเสยีงเรยีกเขา้ลงบน
โทรศัพทข์องคณุ ไอเท็มบางอยา่งไมค่ดิคา่
บรกิาร แตบ่างอยา่งคณุจําเป็นตอ้งชาํระเงนิ
โดยใชบ้ัตรเครดติหรอืผา่นทางใบเรยีกเก็บ
เงนิคา่โทรศัพทข์องคณุ ความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของวธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุ
อยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ รา้นคา้
Ovi มเีนือ้หาทีใ่ชร้ว่มกนัไดก้บัโทรศัพทม์อืถอื
ของคณุ รวมทัง้ทีส่อดคลอ้งกบัรสนยิมและที่
ตัง้ของคณุ

โทรออก

หนา้จอสมัผสัในระหวา่งการโทร
โทรศัพทข์องคณุมพีร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์ เพือ่
เป็นการยดือายกุารใชง้านของแบตเตอรีแ่ละ
ป้องกนัการกดปุ่ มโดยมไิดต้ัง้ใจ หนา้จอสมัผัส
จะปิดใชง้านระหวา่งการโทรโดยอตัโนมัตเิมือ่
คณุถอืโทรศัพทไ์วใ้กลก้บัหขูองคณุ

อยา่บังบรเิวณพร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์ ตัวอยา่ง
เชน่ การปิดดว้ยฟิลม์หรอืเทปป้องกนัรอยขดู
ขดี

โทรสายสนทนา 
1 ในหนา้จอหลัก เลอืก  เพือ่เปิดแป้น

หมนุโทรศัพท ์และป้อนเบอรโ์ทรศัพท์
รวมถงึรหสัพืน้ที ่หากตอ้งการลบตัวเลข
ใหเ้ลอืก C
สําหรับการโทรระหวา่งประเทศ เลอืก *
สองครัง้แทนตัวอกัษร + (ซึง่จะแทนที่
รหสัการโทรระหวา่งประเทศ) และป้อน
รหสัประเทศ รหสัพืน้ที ่(ไมใ่สเ่ลขศนูย์
ขา้งหนา้ หากทําได)้ และหมายเลข
โทรศัพท์

2 หากตอ้งการโทรออก กดปุ่ มโทร
3 ในการวางสาย (หรอืยกเลกิการโทรออก)

ใหก้ดปุ่ มวางสาย
เมือ่กดปุ่ มวางสาย เครือ่งจะวางสาย
สนทนานัน้เสมอ แมว้า่จะมกีารใชง้าน
แอปพลเิคชัน่อืน่อยูก็่ตาม

การโทรตดิตอ่รายชือ่
1 เลอืก เมน ู> รายชือ่
2 ไปทีช่ ือ่ทีต่อ้งการ หรอืป้อนตัวอกัษรตัว

แรก หรอืตัวอกัษรในชือ่ ในชอ่งคน้หา
แลว้ไปทีช่ ือ่นัน้

3 ในการโทรถงึรายชือ่ ใหก้ดปุ่ มโทร หาก
คณุมหีมายเลขจัดเก็บไวห้ลายหมายเลข
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สําหรับหนึง่รายชือ่ ใหเ้ลอืกหมายเลขที่
ตอ้งการจากรายชือ่ และกดปุ่ มโทร

การวางสาย
กดปุ่ มวางสาย

ขณะใชส้าย

ในการปิดหรอืเปิดไมโครโฟน เลอืก  หรอื

ในการวางหรอืพักหรอืเลกิพักสาย ใหเ้ลอืก
 หรอื 

คาํเตอืน:
โปรดอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใช ้
ลําโพง เนือ่งจากเสยีงจะดังมาก

ในการเปิดลําโพง ใหเ้ลอืก  หากคณุตอ่ชดุ
หฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth คณุสามารถเปลีย่นใหเ้สยีงออกที่
ชดุหฟัูงโดยเลอืก ตวัเลอืก > ใชง้านแฮนด์
ฟร ีBT

ในการสลับไปทีเ่ครือ่ง เลอืก 

หากตอ้งการวางสาย ใหเ้ลอืก 

ในการสลับระหวา่งสายทีใ่ชง้านและทีพั่กไว ้
เลอืก ตวัเลอืก > สลบั

เคล็ดลบั: เมือ่คณุมสีายสนทนาทีใ่ชอ้ยูเ่พยีง
สายเดยีว ในการพักสาย ใหก้ดปุ่ มโทร ในการ
เลกิพักสาย ใหก้ดปุ่ มโทรอกีครัง้

1 ในการสง่ชดุแบบเสยีง DTMF (ตัวอยา่ง
เชน่ รหัสผา่น) ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สง่
DTMF

2 ป้อนชดุสตรงิ DTMF หรอืคน้หาในรายชือ่

3 ในการป้อนตัวอกัษรแทนการคอย (w)
หรอืตัวอกัษรแทนการหยดุชัว่คราว (p)
ใหก้ด * ซํ้าๆ

4 ในการสง่แบบเสยีง ใหเ้ลอืก ตกลง คณุ
สามารถเพิม่แบบเสยีง DTMF ใหก้บั
หมายเลขโทรศัพทห์รอืชอ่ง DTMF ใน
รายละเอยีดรายชือ่

ในการวางสายทีใ่ชอ้ยูแ่ลว้รับสายทีร่ออยู่ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > แทนที่

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยมตัีวเลอืก
หลายรายการทีค่ณุสามารถใชไ้ดร้ะหวา่งการ
ใชส้ายสนทนา

การรบัหรอืปฏเิสธสาย

ในการรับสาย ใหก้ดปุ่ มโทรออก หรอืปัด
เลือ่นเร็วๆ เพือ่รบัสาย จากซา้ยไปขวา การ
ปัดจะใชไ้ดเ้มือ่หนา้จอสมัผัสล็อคอยู่

ในการปลดล็อคหนา้จอสมัผัสโดยไมรั่บสาย
ใหปั้ด เลือ่นเร็วๆ เพือ่ปลดล็อค จากขวาไป
ซา้ย แลว้จงึตอบรับหรอืปฏเิสธสาย หรอืสง่
ขอ้ความปฏเิสธสาย เสยีงเรยีกเขา้จะถกูปิด
เสยีงโดยอตัโนมัติ

หากคณุไมต่อ้งการรับสาย แตต่อ้งการปฏเิสธ
สาย ใหก้ดปุ่ มวางสาย หากเปิดใชค้ณุสมบัติ
โอนสายอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
การปฏเิสธสายเรยีกเขา้จะโอนสายดว้ยเชน่
กัน

ในการปิดเสยีงเรยีกเขา้ของสายเรยีกเขา้ ให ้
เลอืก เงยีบ

ในการสง่ขอ้ความปฏเิสธสายโดยไมไ่ด ้
ปฏเิสธจรงิ แตเ่ป็นการแจง้ผูท้ีโ่ทรเขา้มาวา่
คณุไมส่ามารถรับสายได ้ใหเ้ลอืก เงยีบ > สง่
ขอ้ความ แกไ้ขขอ้ความ แลว้กดปุ่ มโทรออก

ในการเปิดใชค้ณุสมบัตขิอ้ความปฏเิสธสาย
ใหเ้ลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร >
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โทร > ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ ในการ
เขยีนขอ้ความมาตรฐานของคณุ ใหเ้ลอืก
ขอ้ความปฏเิสธ

การคน้หารายชือ่
1 ในหนา้จอหลัก ใหเ้ปิดแป้นกดและเลอืก

2 เริม่ตน้ป้อนชือ่ของรายชือ่
3 เลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการจากรายการทีต่รง

กนั
4 ในการโทรหารายชือ่ทีพ่บ ใหก้ดปุ่ มโทร

ในการคน้หารายชือ่โดยใชแ้ป้นพมิพเ์ต็มรปู
แบบ ในหนา้จอหลัก ใหเ้ริม่พมิพช์ือ่ของราย
ชือ่หรอืหมายเลขโทรศัพท์ เลอืกรายชือ่ที่
ตอ้งการจากรายการทีต่รงกนั ในการโทรหา
รายชือ่ทีพ่บ ใหก้ดปุ่ มโทร

การโทรออกโดยใชเ้สยีง
โทรศัพทข์องคณุจะสรา้งรายการเสยีงสําหรับ
รายชือ่โดยอตัโนมตัิ

การฟงัรายการเสยีงสําหรบัรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ราย

ละเอยีดรายการเสยีง
2 ไปทีร่ายละเอยีดของรายชือ่ และเลอืก

ตวัเลอืก > เลน่รายการเสยีง

การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช ้
รายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได  ้ถา้คณุ
อยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์
ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดย
ใชเ้สยีงเพยีงอยา่งเดยีวไมว่า่ในสถานการณ์
ใดก็ตาม

เมือ่คณุใชก้ารโทรออกดว้ยเสยีง ลําโพงจะ
เริม่ทํางาน ใหถ้อืโทรศพัทห์า่งจากตัวเล็ก
นอ้ยเมือ่คณุพดูรายการเสยีง

1 หากตอ้งการเริม่การโทรดว้ยเสยีง ในหนา้
จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้หากมกีาร

เสยีบชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดซ้ึง่มปีุ่ ม
ชดุหฟัูง ใหก้ดปุ่ มชดุหฟัูงคา้งไวเ้พือ่เริม่
การโทรดว้ยเสยีง

2 จะมเีสยีงดังขึน้สัน้ๆ และ พดูตอนนี ้จะ
ปรากฏขึน้ เปลง่เสยีงพดูชือ่ทีจั่ดเก็บไว ้
ของรายชือ่นัน้ๆ อยา่งชดัเจน

3 โทรศัพทจ์ะเลน่รายการเสยีงสงัเคราะห์
สําหรับรายชือ่ทีจ่ดจําไดใ้นภาษาของ
เครือ่งทีเ่ลอืกไว ้และแสดงชือ่และ
หมายเลขโทรศัพท ์ในการยกเลกิการโทร
ดว้ยเสยีง ใหเ้ลอืก หยดุ

หากมกีารจัดเก็บหมายเลขหลายรายการ
สําหรับหนึง่ชือ่ คณุสามารถเปลง่เสยีงพดูชือ่
และประเภทของหมายเลข เชน่ หมายเลข
โทรศัพทม์อืถอืหรอืหมายเลขโทรศัพท์ ได ้
เชน่กนั

สายเรยีกซอ้น 
การรอสาย (บรกิารเสรมิจากเครอืขา่ย) ชว่ยให ้
คณุสามารถรับสายไดข้ณะทีกํ่าลังใชส้ายอืน่
อยู่

การเปิดใชง้านการรอสาย
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร >
โทร > สายเรยีกซอ้น

การรบัสายทีพ่กัไว้
กดปุ่ มโทร สายแรกจะถกูพักไว ้

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสายทีพ่กั
เลอืก ตวัเลอืก > สลบั

การเชือ่มสายทีพ่กัไวก้บัสายทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก ตวัเลอืก > โอน คณุตัดการเชือ่มตอ่
จากสายดว้ยตัวคณุเอง

การวางสายทีใ่ชอ้ยู่
กดปุ่ มวางสาย

การวางสายท ัง้สองสาย
เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด
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การประชุมสาย
เครือ่งของคณุรองรับการประชมุสายไดส้งูสดุ
หกคน รวมทัง้ตัวคณุ

การประชมุสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย

1 โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูร้่วมสายรายอืน่ ให ้

เลอืก ตวัเลอืก > โทรออกใหม ่สายแรก
จะถกูพักไว ้

3 เมือ่มกีารรับสายใหม่ ในการเชญิผูเ้ขา้รว่ม
คนทีห่นึง่เขา้รว่มการประชมุ ใหเ้ลอืก

การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มคนใหมสู่ก่ารประชุม
สาย
โทรหาผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ และเพิม่สายใหมใ่น
การประชมุสาย

การสนทนาสว่นตวักบัผูเ้ขา้รว่มการ
ประชุมสาย
เลอืก 
ไปทีผู่เ้ขา้รว่ม และเลอืก  การประชมุสาย
จะถกูพักสายทีเ่ครือ่งของคณุ ผูเ้ขา้รว่มรายอืน่
จะทําการประชมุตอ่ได ้
ในการกลับไปทีก่ารประชมุสาย เลอืก 

การนําผูเ้ขา้รว่มออกจากการประชุมสาย
เลอืก ไปทีผู่เ้ขา้รว่ม และเลอืก 

การยตุกิารประชุมสาย
กดปุ่ มวางสาย

ศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงและวดิโีอ 
ดว้ยศนูยข์อ้ความเสยีงหรอืวดิโีอ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย ศนูยข์อ้ความวดิโีอมี
เฉพาะในเครอืขา่ย 3G เทา่นัน้) คณุสามารถ
ฟังขอ้ความเสยีงหรอืวดิโีอทีค่ณุไดรั้บ

การโทรไปยงัศนูยข์อ้ความเสยีงหรอื
วดิโีอ
ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  เพือ่เปิดแป้นหมนุ
และกด 1 คา้งไว ้แลว้เลอืก ศนูยข์อ้ความ
เสยีง หรอื ศนูยข์อ้ความวดิโีอ

การเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทข์องศนูย์
ขอ้ความเสยีงหรอืวดิโีอ
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร >

โทรศนูยฝ์าก เลอืกศนูยข์อ้ความ และ
ตวัเลอืก > เปลีย่นเบอร์

2 ป้อนหมายเลข (ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ย) แลว้เลอืก ตกลง

การโทรสายวดิโีอ
เมือ่คณุโทรสายวดิโีอ (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) คณุจะเห็นวดิโีอสองทางตามเวลา
จรงิระหวา่งคณุและผูรั้บสาย วดิโีอแบบสดที่
ถา่ยจากกลอ้งของคณุจะแสดงทีผู่รั้บสาย
วดิโีอ

หากตอ้งการโทรสายวดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งมี
การด์ USIM และอยูภ่ายในบรเิวณพืน้ที่
ครอบคลมุของเครอืขา่ย 3G โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่สอบถามขอ้มลู
เกีย่วกบับรกิาร การคดิคา่บรกิาร และการสมัคร
ใชบ้รกิารสายวดิโีอ

ทัง้นี้ คณุสามารถสนทนาทางวดิโีอไดร้ะหวา่ง
คณุกบัคูส่นทนาอกีฝ่ายเทา่นัน้ โดยสามารถ
ใชไ้ดกั้บโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
หรอืไคลเอนต ์ISDN ไมส่ามารถทําการ
สนทนาผา่นวดิโีอขณะกําลังใชง้านการ
สนทนาผา่นเสยีง วดิโีอ หรอืการสง่ขอ้มลูอืน่ๆ
อยู่

สญัลกัษณ์

คณุไมไ่ดรั้บภาพวดิโีอ (เนือ่งจาก
ผูรั้บไมไ่ดส้ง่ภาพวดิโีอ หรอืระบบ
เครอืขา่ยไมไ่ดส้ง่วดิโีอนัน้)
คณุไดป้ฏเิสธไมใ่หส้ง่วดิโีอจาก
โทรศัพทข์องคณุ ในการสง่ภาพแทน
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ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การ
โทร > โทร > รปูภาพในสายวดิโีอ

แมว้า่คณุจะปฏเิสธการสง่ภาพวดิโีอ
ในระหวา่งใชส้ายวดิโีอ คณุยังคง
ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเป็นสายวดิโีอ หาก
ตอ้งการตรวจสอบคา่ใชจ้่าย โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

1 ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  เพือ่เปิดแป้น
หมนุ และป้อนเบอรโ์ทรศัพท์

2 เลอืก ตวัเลอืก > โทร > สายวดิโีอ
จะมกีารใชก้ลอ้งรองดา้นหนา้ตามคา่เริม่
ตน้สําหรับสายวดิโีอ การเริม่ตน้สนทนา
ผา่นวดิโีออาจจะใชเ้วลาชัว่ขณะหนึง่ ใน
กรณีทีต่อ่สายไมไ่ด ้(เป็นตน้วา่ ระบบ
เครอืขา่ยไมร่องรับฟังกช์นัการสนทนา
ทางวดิโีอ หรอืเครือ่งปลายสายไม่
สามารถใชง้านรว่มกันได)้ เครือ่งจะแสดง
ขอ้ความใหค้ณุเลอืกวา่ตอ้งการใชส้าย
โทรออกตามปกตหิรอืสง่ขอ้ความแทน
สายวดิโีอไดจ้ะใชง้านไดเ้มือ่คณุเห็นภาพ
วดิโีอสองภาพ และไดย้นิเสยีงออกจาก
ลําโพง ผูรั้บสายอาจปฏเิสธการสง่วดิโีอ
(ซึง่แสดงดว้ย ) และคณุจะไดย้นิแต่
เสยีงของผูโ้ทรและอาจเห็นภาพนิง่หรอื
จอภาพสเีทา

การวางสายวดิโีอ
กดปุ่ มวางสาย

ระหวา่งการโทรสายวดิโีอ

การดวูดิโีอสดหรอืฟงัเสยีงผูโ้ทรเทา่น ัน้
เลอืก  หรอื 

การปิดหรอืเปิดไมโครโฟน
เลอืก  หรอื 

การเปิดลําโพง
เลอืก  หากคณุตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้่วมกนัได ้
โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถ

เปลีย่นใหเ้สยีงออกทีช่ดุหฟัูงโดยเลอืก ตวั
เลอืก > ใชง้านแฮนดฟ์ร ีBT

การสลบัไปทีเ่ครือ่ง
เลอืก 

การใชก้ลอ้งหลกัเพือ่สง่วดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งรอง

การสลบักลบัไปใชก้ลอ้งรองเพือ่สง่วดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งหลกั

การถา่ยภาพวดิโีอทีค่ณุจะสง่
เลอืก ตวัเลอืก > สง่ภาพทีจ่บัไว ้การสง่
วดิโีอจะหยดุชัว่คราวและจะแสดงภาพใหผู้รั้บ
ไมม่กีารบันทกึภาพ

การยอ่/ขยายรปูภาพของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > ยอ่/ขยาย

การต ัง้คา่คณุภาพวดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > ปรบั > กําหนดลกัษณะ
วดิโีอ > คณุภาพปกต,ิ รายละเอยีดชดัขึน้
หรอื วดิโีอราบรืน่ข ึน้

การรบัหรอืปฏเิสธสายวดิโีอ
เมือ่มสีายวดิโีอโทรมา  จะปรากฏขึน้

การรบัสายวดิโีอ
กดปุ่ มโทร

ในการเริม่ตน้สง่ภาพวดิโีอแบบสด ใหเ้ลอืก
ใช่

หากคณุไมเ่ริม่สง่วดิโีอ คณุจะไดย้นิแตเ่สยีง
ของผูโ้ทรเทา่นัน้ โดยภาพวดิโีอของคณุจะ
กลายเป็นหนา้จอสเีทา

การเร ิม่สง่วดิโีอระหวา่งการใชส้ายวดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > เปิดใชง้าน > การสง่
วดิโีอ
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การเปลีย่นหนา้จอสเีทาโดยใชภ้าพทีถ่า่ย
จากกลอ้ง
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร >
โทร > รปูภาพในสายวดิโีอ

การปฏเิสธสายวดิโีอ
กดปุ่ มวางสาย

มมุมองรว่ม
ใชฟั้งกช์นัมมุมองรว่ม (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) เพือ่สง่ภาพสดหรอืคลปิวดิโีอจาก
โทรศัพทม์อืถอืของคณุไปยังโทรศัพทม์อืถอื
เครือ่งอืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นระหวา่งการ
สนทนา

ลําโพงทํางานอยูเ่มือ่คณุเปิดใชง้านมมุมอง
รว่ม หากคณุไมต่อ้งการใชลํ้าโพงสําหรับสาย
สนทนาขณะทีค่ณุรว่มมองวดิโีอ คณุยัง
สามารถใชช้ดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดอ้กีดว้ย

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจ
เป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพท์
ไวใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

ขอ้กาํหนดมมุมองรว่ม
การรว่มมองวดิโีอตอ้งการการเชือ่มตอ่ 3G
คณุจะสามารถใชก้ารรว่มมองวดิโีอไดก็้ตอ่
เมือ่มเีครอืขา่ย 3G พรอ้มใหบ้รกิาร หาก
ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั
บรกิารนี้ ความพรอ้มใชข้องเครอืขา่ย 3G และ
คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ในการใชก้ารรว่มมองวดิโีอ ควรตรวจสอบสิง่
ตอ่ไปนี:้

• โทรศัพทข์องคณุมกีารตัง้คา่สําหรับการ
เชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลแลว้

• คณุมกีารเชือ่มตอ่ 3G ทีใ่ชง้านไดแ้ละอยู่
ในพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุเครอืขา่ย 3G หาก

คณุยา้ยไปนอกพืน้ทีเ่ครอืขา่ย 3G
ระหวา่งเซสชนัการร่วมมองวดิโีอ การรว่ม
มองจะสิน้สดุลงขณะทีส่ายสนทนาของ
คณุยังดําเนนิตอ่ไป

• ทัง้ผูส้ง่และผูรั้บไดล้งทะเบยีนกบัเครอื
ขา่ย 3G แลว้ หากคณุเชญิผูรั้บเขา้รว่ม
เซสชนัการรว่มมอง แตโ่ทรศัพทข์องผูรั้บ
นัน้ไมอ่ยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุเครอืขา่ย
3G หรอืไมม่คีณุสมบัตกิารรว่มมองวดิโีอ
ตดิตัง้อยู ่หรอืไมไ่ดต้ัง้คา่การเชือ่มตอ่
ระหวา่งบคุคล ผูรั้บดังกลา่วจะไมไ่ดรั้บคํา
เชญิ คณุจะไดรั้บขอ้ความแจง้ขอ้ผดิ
พลาดวา่ผูรั้บไมส่ามารถยอมรับคําเชญิได ้

การต ัง้คา่มมุมองรว่ม
หากตอ้งการตัง้คา่การรว่มมองวดิโีอ คณุ
จําเป็นตอ้งตัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคล
และ 3G

การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลเรยีกในอกีชือ่หนึง่
วา่การเชือ่มตอ่ Session Initiation Protocol
(SIP) การตัง้คา่รปูแบบ SIP ตอ้งไดรั้บการ
กําหนดคา่ในโทรศัพทข์องคณุกอ่นจงึจะ
สามารถใชม้มุมองร่วมได ้โปรดสอบถามการ
ตัง้คา่รูปแบบ SIP จากผูใ้หบ้รกิาร และจัดเก็บ
ลงในโทรศัพทข์องคณุ ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
อาจสง่การตัง้คา่ดังกลา่วใหค้ณุ หรอือาจให ้
รายการพารามเิตอรท์ีจํ่าเป็นแกค่ณุ

การเพิม่ทีอ่ยู ่SIP ลงในรายชือ่
1 เลอืก เมน ู> รายชือ่
2 เลอืกรายชือ่ หรอืสรา้งรายชือ่ใหม่
3 เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
4 เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด >

รว่มมองวดิโีอ
5 ป้อนทีอ่ยู ่SIP ในรปูแบบ

username@domainname (คณุสามารถ
ใชท้ีอ่ยู ่IP แทนชือ่โดเมนได)้
หากคณุไมท่ราบ SIP แอดเดรสของราย
ชือ่นัน้ๆ คณุสามารถใชห้มายเลข
โทรศัพทข์องผูรั้บ รวมดว้ยรหสัประเทศ
เพือ่รว่มดวูดิโีอได ้(หากผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยสนับสนุน)

32 โทรออก

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์



การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ 3G ของคณุ
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่กําหนดขอ้ตกลงในการ
ใชเ้ครอืขา่ย 3G สําหรับคณุ

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่จดุเชือ่ม
ตอ่ 3G ของโทรศัพทถ์กูตอ้งแลว้ สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ

การรว่มมองวดิโีอสดและคลปิวดิโีอ
ขณะอยูใ่นสายสนทนาทีใ่ชอ้ยู่ เลอืก ตวั
เลอืก > รว่มมองวดิโีอ

การรว่มมองวดิโีอแบบสดระหวา่งการโทร
1 เลอืก วดิโีอสด
2 เลอืก วดิโีอคลปิ และคลปิทีค่ณุตอ้งการ

รว่มมอง
คณุอาจตอ้งแปลงวดิโีอคลปิใหเ้ป็นรปู
แบบทีเ่หมาะสมเพือ่ทําใหส้ามารถรว่ม
มองได ้หากโทรศัพทข์องคณุแจง้เตอืน
วา่ตอ้งมกีารแปลงวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก
ตกลง โทรศัพทข์องคณุตอ้งมตัีวตัดตอ่
วดิโีอเพือ่แปลงคลปิใหใ้ชง้านได ้

3 หากผูรั้บมทีีอ่ยู่ SIP หลายแหง่หรอืมเีบอร์
โทรศัพทห์ลายเบอรท์ีจั่ดเก็บไวใ้นรายชือ่
ใหเ้ลอืกทีอ่ยูห่รอืเบอรโ์ทรทีต่อ้งการ
หากยังไมม่ทีีอ่ยู่ SIP หรอืเบอรโ์ทรศัพท์
ของผูรั้บ ใหป้้อนทีอ่ยู่ SIP หรอืเบอร์
โทรศัพทข์องผูรั้บพรอ้มรหัสประเทศ และ
เลอืก ตกลง เพือ่สง่คําเชญิ โทรศัพท์
ของคณุจะสง่คําเชญิไปยังทีอ่ยู่ SIP
การรว่มมองจะเริม่ตน้โดยอัตโนมัต ิเมือ่
ผูรั้บตอบรับคําเชญิ

ตวัเลอืกขณะแบง่ดวูดิโีอ

 หรอื ปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีง
ไมโครโฟน

 หรอื เปิดหรอืปิดลําโพง
 หรอื พักหรอืเริม่การแบง่ปัน

วดิโีอ
สลับเป็นโหมดภาพเต็มจอ
(ผูรั้บเทา่นัน้)

การหยดุเซสชนัการรว่มมองวดิโีอ
เลอืก หยดุ หากตอ้งการวางสายสนทนา ให ้
กดปุ่ มวางสาย เมือ่คณุวางสาย มมุมองร่วมจะ
สิน้สดุลงดว้ย

การบนัทกึวดิโีอแบบสดทีค่ณุรว่มมอง
เลอืก ใช ่เมือ่ระบบแจง้ขอ

หากคณุเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่อืน่ๆ ขณะทีค่ณุ
กําลังรว่มมองวดิโีอคลปิ การรว่มมองจะถกู
หยดุไวช้ัว่คราว ในการกลับไปทีม่มุมองการ
รว่มมองวดิโีอ และทําการรว่มมองตอ่ ในหนา้
จอหลัก เลอืก ตวัเลอืก > ทําตอ่

การยอมรบัคําเชญิรว่มมองวดิโีอ
เมือ่มบีคุคลสง่คําเชญิร่วมมองวดิโีอถงึคณุ
ขอ้ความเชญิจะแสดงชือ่หรอืทีอ่ยู่ SIP ของผู ้
สง่

หากมบีคุคลสง่คําเชญิรว่มมองถงึคณุ และคณุ
ไมไ่ดอ้ยูภ่ายในพืน้ทีค่รอบคลมุเครอืขา่ย 3G
คณุจะไมท่ราบวา่คณุไดรั้บคําเชญิ

การยอมรบัคําเชญิ
เลอืก ใช ่เปิดใชเ้ซสชนัการรว่มมองแลว้

การปฏเิสธคาํเชญิ
เลอืก ไม ่ผูส้ง่จะไดรั้บขอ้ความแจง้วา่คุณ
ปฏเิสธคําเชญินัน้ นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
กดปุ่ มวางสายเพือ่ปฏเิสธคําเชญิและจบสาย
สนทนาได ้

การหยดุเซสชนัการรว่มมอง
เลอืก หยดุ หรอืวางสายสนทนา เมือ่คณุวาง
สาย มมุมองรว่มจะสิน้สดุลงดว้ย

การโทรอนิเทอรเ์น็ต
เกีย่วกบัสายอนิเทอรเ์น็ต
บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตซึง่เป็นบรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ยนีช้ว่ยใหค้ณุสามารถโทรออก
และรับสายเรยีกเขา้ผา่นอนิเทอรเ์น็ตได ้
บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตสามารถรองรับการโทร
ระหวา่งคอมพวิเตอร์ ระหวา่งโทรศัพทม์อืถอื
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และระหวา่งอปุกรณ์ VoIP กบัเครือ่งโทรศัพท์
ธรรมดา โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัความ
พรอ้มใหบ้รกิารและคา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิาร
สายอนิเทอรเ์น็ตของคณุ

ในการโทรออกหรอืรับสายอนิเทอรเ์น็ต คณุ
ตอ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร LAN ไรส้าย
(WLAN) หรอืมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
(GPRS) ในเครอืขา่ย UMTS และเชือ่มตอ่อยู่
กบับรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต

โทรศัพทข์องคณุอาจเสนอวดิเจ็ตการตดิตัง้
ใหแ้กค่ณุเพือ่ตดิตัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต

การล็อกอนิเขา้สูบ่รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
เมือ่ตดิตัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตแลว้ แท็บ
สําหรับบรกิารจะปรากฏขึน้ในรายการรายชือ่

เลอืก เมนู > รายชือ่ บรกิาร และ ตวัเลอืก >
ล็อกอนิ

การเพิม่รายชือ่ทีเ่ป็นรายชือ่บรกิารในราย
ชือ่เพือ่น
เลอืก ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม่

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรหารายชือ่เมือ่คณุล็อกอนิเขา้สู่
บรกิาร
แตะรายชือ่จากรายชือ่เพือ่น และเลอืก 

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ตในหนา้จอหลกั
เลอืก ป้อนเบอรโ์ทรศัพท ์แลว้เลอืก 
ตวัเลอืก > โทร > สายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ตไปยงัทีอ่ยูส่าย
อนิเทอรเ์น็ต
ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  > ตวัเลอืก >
เปิดแป้นพมิพ ์ป้อนทีอ่ยู่ และเลอืก 

การต ัง้คา่การสือ่สารทางอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
การต ัง้คา่การจดัการ > ต ัง้คา่เน็ต

ในการดแูละแกไ้ขการตัง้คา่สําหรับบรกิาร
เลอืกชือ่บรกิาร

ในการลบบรกิารออกจากรายการบรกิารของ
คณุ เลอืก ตวัเลอืก > ลบบรกิาร

การต ัง้คา่บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก เมนู > รายชือ่ เปิดแท็บบรกิาร และ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

การต ัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตเป็นบรกิาร
เร ิม่ตน้
เลอืก บรกิารทีต่ ัง้ไว้
เมือ่คณุกดปุ่ มโทรเพือ่โทรหาหมายเลขหนึง่ๆ
โทรศัพทข์องคณุจะโทรสายอนิเทอรเ์น็ตโดย
ใชบ้รกิารเริม่ตน้หากบรกิารไดรั้บการเชือ่มตอ่
คณุสามารถตัง้บรกิารเริม่ตน้ไดค้รัง้ละหนึง่
บรกิารเทา่นัน้

การแกไ้ขปลายทางบรกิาร
เลอืก การเชือ่มตอ่บรกิาร

บนัทกึ
บันทกึจะเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัรายการการตดิตอ่
สือ่สารของโทรศัพท ์เครือ่งจะบันทกึ
หมายเลขทีไ่มไ่ดรั้บสายและทีรั่บสาย ก็ตอ่
เมือ่ระบบเครอืขา่ยใชง้านฟังกช์นัไดห้ลาย
ฟังกช์นั โดยทีเ่ครือ่งตอ้งเปิดอยู่ และอยูใ่น
พืน้ทีบ่รกิาร

เบอรโ์ทรลา่สดุ
คณุสามารถดขูอ้มลูเกีย่วกับรายการโทรลา่สดุ
ของคณุได ้

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื >
บนัทกึฯ และ เบอรโ์ทรลา่สดุ

ดสูายทีไ่มไ่ดร้บั สายทีร่บั และสายทีโ่ทร
ออก
เลอืก เบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั, เบอรท์ีร่บัสาย หรอื
เบอรท์ีโ่ทรออก
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เคล็ดลบั: ในการเปิดรายการหมายเลขทีโ่ทร
ออก ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทร

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดัเก็บไปยงัรายชือ่  — บันทกึเบอร์
โทรศัพทจ์ากรายการเบอรโ์ทรลา่สดุไปยังราย
ชือ่ของคณุ
ลา้งรายการ  — ลบรายการโทรล่าสดุทีเ่ลอืก
ไว ้
ลบ  — ลบเหตกุารณ์ในรายการทีเ่ลอืก
การต ัง้คา่  — เลอืก เวลาเก็บบนัทกึการใช้
และระยะเวลาทีข่อ้มลูการตดิตอ่จะไดรั้บการ
จัดเก็บไวใ้นบันทกึการใช ้หากคณุเลอืก ไม่
เก็บบนัทกึการใช ้จะไมม่กีารจัดเก็บขอ้มลูไว ้
ในบันทกึการใช ้

เวลาการโทร
คณุสามารถดรูะยะเวลาโดยประมาณของการ
โทรลา่สดุ การโทรออกและรับ และการโทร
ทัง้หมดของคณุได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื >
บนัทกึฯ และ เวลาการโทร

ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื >
บนัทกึฯ

คณุอาจตอ้งชาํระคา่บรกิารการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ตตามจํานวนขอ้มลูทีส่ง่และรับ

การตรวจสอบปรมิาณขอ้มลูทีส่ง่หรอืได้
รบัระหวา่งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก ตวันบัแพคเก็ต > ขอ้มลูทีส่ง่ท ัง้หมด
หรอื ขอ้มลูทีร่บัท ัง้หมด

การลา้งท ัง้ขอ้มลูทีส่ง่และไดร้บั
เลอืก ตวันบัแพคเก็ต > ตวัเลอืก > ลา้งตวั
นบั คณุตอ้งใชร้หสัล็อคเพือ่ลา้งขอ้มลู

การดรูายการตดิตอ่สือ่สารทกุรายการ
ในบันทกึการใชท่ั้วไป คณุสามารถดขูอ้มลู
เกีย่วกบัเหตกุารณ์การสือ่สาร เชน่ สาย

สนทนา ขอ้ความตัวอกัษร หรอืขอ้มลูและการ
เชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) ทีเ่ครือ่งลง
ทะเบยีนไว ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื >
บนัทกึฯ

การเปิดบนัทกึท ัว่ไป
เปิดแท็บบันทกึการใชท่ั้วไป 
รายการยอ่ยตา่งๆ เชน่ ขอ้ความตัวอักษรที่
แบง่สง่ออกไปมากกวา่หนึง่ครัง้ และการเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตจะถกูเก็บรวบรวมไว ้
เป็นรายการตดิตอ่สือ่สารเพยีงรายการเดยีว
การเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความ ศนูยฝ์าก
ขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืเว็บเพจจะแสดงไว ้
เป็นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การดรูายละเอยีดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
็ต

ไปทีเ่หตกุารณ์การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เขา้หรอืขาออกทีแ่สดงอยูใ่น GPRS และ

เลอืก ตวัเลอืก > ดู

การคดัลอกเบอรโ์ทรศพัทจ์ากบนัทกึการ
ใช้
เลอืก ตวัเลอืก > ใชเ้บอร ์> คดัลอก
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถวางเบอรโ์ทรศัพท์
บนขอ้ความตัวอกัษร

การกรองบนัทกึการใช้
เลอืก ตวัเลอืก > ตวักรอง และเลอืกตัวกรอง

การกาํหนดระยะเวลาสําหรบับนัทกึการใช้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเก็บ
บนัทกึการใช ้หากคณุเลอืก ไมเ่ก็บบนัทกึ
การใช ้เนือ้หาของบันทกึการใช ้ขอ้มลูการ
โทรลา่สดุ และรายงานการสง่ขอ้ความทัง้หมด
จะถกูลบออกอยา่งถาวร
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ในการเปิดรายชือ่ เลอืก เมนู > รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บและอพัเดตขอ้มลูรายชือ่
เชน่ หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูบ่า้น หรอืทีอ่ยู่
อเีมลของรายชือ่ของคณุได ้คณุสามารถเพิม่
เสยีงเรยีกเขา้สว่นตัวหรอืภาพขนาดยอ่สําหรับ
แตล่ะรายชือ่ได ้นอกจากนีค้ณุยังสามารถ
สรา้งกลุม่รายชือ่ทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถสง่
ขอ้ความตัวอกัษรหรอือเีมลไปยังผูรั้บหลาย
คนในเวลาเดยีวกนัได ้

การจดัเก็บและแกไ้ขชือ่และเบอร ์
เลอืก เมน ู> รายชือ่

การเพิม่รายชือ่ใหมใ่นรายการรายชือ่
1 เลอืก 
2 เลอืกชอ่งเพือ่ป้อนขอ้มลู หากตอ้งการปิด

ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิเลอืก 
ป้อนรายละเอยีดลงในชอ่งทีเ่หมาะสม
และเลอืก เรยีบรอ้ย

การแกไ้ขรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข

แถบเครือ่งมอืรายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่

การโทรตดิตอ่รายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก โทร

การสง่ขอ้ความไปยงัรายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก สรา้งขอ้ความ

การสรา้งรายชือ่ใหม่
เลอืก รายชือ่ใหม่

การจดัการชือ่และหมายเลขโทรศพัท์
เลอืก เมน ู> รายชือ่

การลบรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ลบ
ในการลบรายชือ่หลายๆ รายการพรอ้มกนั
เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก เพือ่เลอืก
รายชือ่ทีต่อ้งการ และในการลบ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ลบ

การคดัลอกรายชือ่
เลอืกรายชือ่ ตวัเลอืก > คดัลอก และ
ตําแหน่งทีต่อ้งการ

การเพิม่รายชือ่ลงในรายการโปรด
แตะรายชือ่นัน้คา้งไว ้และเลอืก เพิม่ใน
รายการโปรด

การฟงัรายการเสยีงทีก่าํหนดใหก้บั
ื่อ

เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รายละเอยีด
รายการเสยีง > ตวัเลอืก > เลน่รายการ
เสยีง

กอ่นจะตอ่สายโดยใชร้ายการเสยีง โปรด
สงัเกตวา่:

• รายการเสยีงไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัภาษา แตจ่ะ
ขึน้อยูก่บัเสยีงของผูพ้ดู

• คณุตอ้งพดูชือ่ใหต้รงกบัทีค่ณุบันทกึไว ้
• รายการเสยีงจะไวตอ่เสยีงรอบขา้ง ควร

บันทกึเสยีงและโทรออกโดยใชร้ายการ
เสยีงในทีเ่งยีบ

• ชือ่ทีส่ัน้มากจะบันทกึไมไ่ด ้ใหใ้ชช้ือ่ที่
ยาวพอประมาณ และอยา่ใชช้ือ่ซ้ํากนักบั
หมายเลขอืน่ๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช ้
รายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได ้ถา้คณุ
อยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์
ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดย
ใชเ้สยีงเพยีงอยา่งเดยีวไมว่า่ในสถานการณ์
ใดก็ตาม
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การกาํหนดหมายเลขและทีอ่ยเู่ป็นคา่
น้

ถา้รายชือ่นัน้มหีมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่
หลายรายการ หมายเลขหรอืทีอ่ยูท่ีต่ัง้ไวเ้ป็น
คา่เริม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุโทรออกหรอืสง่
ขอ้ความไปยังรายชือ่นัน้ไดง้า่ยขึน้ หมายเลข
เริม่ตน้นีจ้ะใชใ้นการโทรออกโดยใชเสยง้ ี

กนั

1 เลอืก เมนู > รายชือ่
2 เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ทีต่ ัง้ไว้
3 เลอืกคา่เริม่ตน้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่

หมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่ และเลอืก
กาํหนด

4 เลอืกหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูท่ีค่ณุ
ตอ้งการกําหนดใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้

5 ในการออกจากมมุมองเริม่ตน้และจัดเก็บ
การเปลีย่นแปลง ใหแ้ตะตรงขา้งนอก

ัน้

บตัรรายชือ่
วธิกีารตดิตอ่ทัง้หมดทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับรายชือ่จะ
ปรากฏในหนา้จอบัตรรายชือ่

เลอืก เมน ู> รายชือ่

เลอืกรายชือ่ และวธิกีารตดิตอ่ทีต่อ้งการ ตวั
เลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

แกไ้ข  — แกไ้ข เพิม่ หรอืลบ ฟิลดบ์ัตรรายชือ่
ทีต่ ัง้ไว ้ — กําหนดเบอรแ์ละทีอ่ยูท่ีใ่ชต้ามคา่
เริม่ตน้ เมือ่คณุตดิตอ่กบับคุคลนัน้ หากมเีบอร์
หรอืทีอ่ยูม่ากกวา่หนึง่รายการ
รายละเอยีดรายการเสยีง  — ดรูายละเอยีด
รายการเสยีง หรอืฟังรายการเสยีงทีม่อียู่
สําหรับรายชือ่

ตัวเลอืกและวธิกีารตดิตอ่ทีม่ใีหเ้ลอืกใชอ้าจ
แตกตา่งกนั

ต ัง้รายชือ่เป็นรายการโปรด
คณุสามารถตัง้รายชือ่ตา่งๆ ใหเ้ป็นรายชือ่
โปรดได ้รายชือ่เหลา่นีจ้ะปรากฏทีด่า้นบน

ของรายการรายชือ่ และมไีอคอนรปูดาวกํากับ
ไว ้

เลอืก เมน ู> รายชือ่

การต ัง้รายชือ่เป็นรายการโปรด
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > เพิม่ใน
รายการโปรด

การนํารายชือ่ออกจากรายการโปรด
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ลบจาก
รายการโปรด รายชือ่ทีล่บแลว้จะถกูยา้ยไป
ทีร่ายชือ่ท่ัวไป

เสยีงเรยีกเขา้ ภาพ และขอ้ความการโทร
สําหรบัรายชือ่
คณุสามารถกําหนดเสยีงเรยีกเขา้สําหรับราย
ชือ่หรอืกลุม่ และภาพ และขอ้ความการโทร
สําหรับรายชือ่ เมือ่รายชือ่ดังกลา่วโทรเขา้
โทรศัพทจ์ะเลน่เสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไว  ้และ
แสดงขอ้ความการโทรหรอืภาพ (หากมกีารสง่
เบอรโ์ทรศัพทข์องผูโ้ทรเขา้มาพรอ้มกบัการ
โทรเขา้และโทรศัพทข์องคณุจดจําเบอรนั์น้
ได)้

ในการกําหนดเสยีงเรยีกเขา้สําหรับรายชือ่
หรอืกลุม่รายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่หรอืกลุม่ราย
ชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข > เสยีงเรยีกเขา้
และเสยีงเรยีกเขา้

หากตอ้งการเพิม่ฟิลดใ์นมมุมองรายละเอยีด
รายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่และ ตวัเลอืก >
แกไ้ข > ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด

ในการกําหนดขอ้ความการโทรสําหรับรายชือ่
ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข > ตวั
เลอืก > เพิม่รายละเอยีด > ขอ้ความแจง้
เตอืนสาย แตะทีช่อ่งขอ้ความเพือ่ป้อน
ขอ้ความการโทร และเลอืก เรยีบรอ้ย

ในการเพิม่ภาพสําหรับรายชือ่ทีจั่ดเก็บไวใ้น
หน่วยความจําโทรศัพท์ ใหเ้ลอืกรายชือ่ 
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เลอืก > แกไ้ข > เพิม่รปูภาพ และภาพ
รปูถา่ย

ในการลบเสยีงเรยีกเขา้ออก ใหเ้ลอืก แบบ
เสยีงทีต่ ัง้ไว ้จากรายการเสยีงเรยีกเขา้

ในการด ูเปลีย่นแปลง หรอืนําภาพออกจาก
รายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ ตวัเลอืก > แกไ้ข >
ชือ่ภาพ > ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การคดัลอกรายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่

หากคณุเปิดรายการรายชือ่เป็นครัง้แรก เครือ่ง
จะถามคณุวา่ตอ้งการคัดลอกชือ่และเบอรจ์าก
ซมิการด์ไปยังเครือ่งของคณุหรอืไม่

การเร ิม่คดัลอก
เลอืก ตกลง

การยกเลกิการคดัลอก
เลอืก ยกเลกิ
เครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการดรูายชือ่ในซมิ
การด์ในรายชือ่หรอืไม่ ในการดรูายชือ่ เลอืก
ตกลง รายชือ่จะเปิดขึน้มา และชือ่ทีจั่ดเก็บ
อยูใ่นซมิการด์จะแสดงดว้ย 

บรกิารซมิ
หากตอ้งการทราบเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้าน
และขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารซมิ โปรด
ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายซมิการด์ หรอืตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยหรอืผูจํ้าหน่ายอืน่ๆ

รายชือ่ในซมิ
จํานวนรายชือ่ทีส่ามารถจัดเก็บในซมิการด์ได ้
มจํีากดั

แสดงรายชือ่ทีจ่ดัเก็บอยูใ่นซมิการด์ใน
รายการรายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > รายชือ่ทีจ่ะ
แสดง > ความจําซมิ

หมายเลขทีค่ณุบันทกึไวใ้นรายการรายชือ่อาจ
ไมถ่กูบันทกึอัตโนมัตไิปยังซมิการด์ของคณุ

การคดัลอกรายชือ่ไปยงัซมิการด์
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก >
ความจําซมิ

เลอืกหนว่ยความจําเร ิม่ตน้ทีจ่ะใชจ้ดัเก็บ
รายชือ่ใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ความจําจดั
เก็บทีต่ ัง้ไว ้> ความจําเครือ่ง หรอื ความจํา
ซมิ

รายชือ่ทีจั่ดเก็บในหน่วยความจําโทรศัพท์
สามารถมหีมายเลขโทรศัพทแ์ละภาพได ้
มากกวา่หนึง่รายการ

การจํากดัเบอร์
ดว้ยบรกิารจํากดัเบอร์ คณุสามารถจํากัดการ
โทรออกจากเครือ่งของคณุไปยังหมายเลข
โทรศัพทเ์ฉพาะได ้ซมิการด์บางชนดิอาจไม่
สนับสนุนบรกิารจํากดัเบอร์ สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก เมน ู> รายชือ่ และ ตวัเลอืก > 
หมายเลขซมิ > รายชือ่จํากดัเบอร์

เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความ
ปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุการโทร (จํากดัการโทร,
เฉพาะกลุม่ และจํากดัเบอร)์ อาจโทรออกได ้
เฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้
ไวใ้นเครือ่งของคณุ การจํากดัการโทรและการ
โอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกันได ้

คณุจําเป็นตอ้งใชร้หัส PIN2 เพือ่เปิดใชห้รอื
ยกเลกิใชง้านการจํากดัเบอร์ รวมทัง้แกไ้ขราย
ชือ่จํากัดเบอรด์ว้ย กรณุาตดิตอ่ขอรหสั PIN2
จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ใชง้านจํากดัเบอร ์หรอื ยกเลกิจํากดั
เบอร ์— เปิดหรอืปิดใชง้านการจํากดัเบอร์
สรา้งรายชือ่ใหมใ่นซมิ  — ป้อนชือ่และ
หมายเลขโทรศัพทท์ีจ่ะอนุญาต
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เพิม่จากรายชือ่  — คัดลอกรายชือ่จาก
รายการรายชือ่ไปไวท้ีร่ายการจํากดัเบอร์

ในการสง่ขอ้ความตัวอกัษรไปทีร่ายชือ่ในซมิ
ในขณะทีเ่ปิดใชบ้รกิารจํากดัเบอร์ คณุจะตอ้ง
เพิม่หมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความตัวอกัษรลง
ในรายการจํากดัเบอรด์ว้ย

กลุม่รายชือ่
ในการเปิดรายชือ่กลุม่ ใหเ้ปิดรายการรายชือ่
แลว้แตะ 

การสรา้งกลุม่รายชือ่
คณุสามารถใชก้ลุม่รายชือ่ในการตดิตอ่หลาย
คนดว้ยขอ้ความหนึง่ขอ้ความ

เลอืก เมน ู> รายชือ่ และเปิดแท็บกลุม่

การสรา้งกลุม่ใหม่
1 เลอืก ตวัเลอืก > กลุม่ใหม่
2 ใชช้ือ่เริม่ตน้หรอืป้อนชือ่ใหม่ และเลอืก

ตกลง

การเพิม่สมาชกิใหมไ่ปยงักลุม่
1 เลอืกกลุม่ และ ตวัเลอืก > เพิม่สมาชกิ
2 ทําเครือ่งหมายแตล่ะรายชือ่ทีค่ณุ

ตอ้งการเพิม่ แลว้เลอืก ตกลง

การจดัการกลุม่รายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่

สง่ขอ้ความไปใหส้มาชกิกลุม่ทกุคน
แตะทีก่ลุม่คา้งไว ้และเลอืก สรา้งขอ้ความ

การต ัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรบักลุม่
แตะทีก่ลุม่คา้งไว ้และเลอืก เสยีงเรยีกเขา้

การเปลีย่นชือ่กลุม่
แตะทีก่ลุม่คา้งไว ้และเลอืก เปลีย่นชือ่

การลบกลุม่
แตะทีก่ลุม่คา้งไว ้และเลอืก ลบ

การเพิม่รายชือ่ไปยงักลุม่
เลอืกกลุม่ และ ตวัเลอืก > เพิม่สมาชกิ
ในการตรวจสอบวา่รายชือ่เป็นสมาชกิของ
กลุม่อืน่กลุม่ใดบา้ง ใหเ้ลอืกกลุม่และรายชือ่
แลว้เลอืก ตวัเลอืก > อยูใ่นกลุม่

การนํารายชือ่ออกจากกลุม่
เลอืกกลุม่และรายขือ่ แลว้เลอืก ตวัเลอืก >
ลบออกจากกลุม่
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อเีมล

เกีย่วกบัอเีมล
เลอืก เมน ู> อเีมล

ดว้ยอเีมล คณุสามารถเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ
ไดห้ลายแหง่ และเขา้ถงึศนูยฝ์ากขอ้ความ
เหลา่นัน้ไดโ้ดยตรงจากหนา้จอหลักของคณุ
ในหนา้จอหลักของอเีมล คณุสามารถสลับ
จากศนูยฝ์ากขอ้ความหนึง่ไปยังอกีศนูยฝ์าก
ขอ้ความหนึง่ได ้อเีมลเป็นบรกิารจากระบบ
เครอืขา่ย

หากคณุไมม่ศีนูยฝ์ากขอ้ความ คณุสามารถ
สรา้งไดท้ี ่www.ovi.com

1 ศนูยฝ์ากขอ้ความปัจจบุันของคณุ
2 สลับระหวา่งศนูยฝ์ากขอ้ความ และดู

อเีมลในโฟลเดอรต์า่งๆ
3 เรยีงอเีมลของคณุ เชน่ ตามวนัที่
4 อเีมลทีอ่ยูใ่นศนูยฝ์ากขอ้ความปัจจุบัน

อเีมล ประกอบดว้ยสว่นประกอบแบบอนิเทอร์
แอคทฟี ตัวอยา่งเชน่ เลอืกอเีมลคา้งไวเ้พือ่ดู
เมนูป็อปอพั

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ
คณุสามารถเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความไดห้ลาย
แหง่ใหก้บัโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมนู > อเีมล

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก ใหม ่และทําตามคําแนะนํา

การเพิม่วดิเจ็ตอเีมลลงในหนา้จอหลกั
บนหนา้จอหลัก เลอืกทีต่ัง้ทีต่อ้งการสําหรับ
วดิเจ็ตอเีมลคา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั ให ้
เลอืก เพิม่เนือ้หา และวดิเจ็ตอเีมลทีต่อ้งการ

สรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความอกีแหง่หนึง่
เลอืก ใหม ่และทําตามคําแนะนํา

การลบศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก ต ัง้คา่ ไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความ และ
เลอืก ตวัเลอืก > นําศนูยฝ์ากขอ้ความออก

การอา่นอเีมล
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุในการ
อา่นและตอบกลับอเีมลได ้

เลอืก เมนู > อเีมล และศนูยฝ์ากขอ้ความ

การอา่นอเีมล
เลอืกอเีมล

การเปิดหรอืจดัเก็บสิง่ทีแ่นบ
เลอืกสิง่ทีแ่นบและตัวเลอืกทีเ่หมาะสม หากมี
สิง่ทีแ่นบมากกวา่หนึง่ไฟล์ คณุสามารถจัด
เก็บไฟลท์ัง้หมดภายในครัง้เดยีวได ้

การตอบกลบัอมีล
เลอืก  และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก 

การสง่ตอ่อเีมล
เลอืก  และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก 
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เคล็ดลบั: ในการไปยังทีอ่ยูเ่ว็บทีอ่ยูใ่นอเีมล
ใหเ้ลอืกทีอ่ยูนั่น้ ในการเพิม่ทีอ่ยูเ่ว็บลงในบุ๊ค
มารค์ของคณุ หลังจากโหลดเพจแลว้ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกเว็บเพจ > จดั
เก็บเป็นบุค๊มารค์

เคล็ดลบั: ในการเปิดอเีมลถัดไปหรอือเีมล
กอ่นหนา้ ใหใ้ชไ้อคอนลกูศร

การสง่อเีมล
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุเขยีน
และสง่อเีมล และแนบไฟลไ์ปกบัอเีมลของ
คณุได ้

เลอืก เมน ู> อเีมล และศนูยฝ์ากขอ้ความ

1 เลอืก 
2 ในการเพิม่ผูรั้บจากรายการรายชือ่ของ

คณุ ใหเ้ลอืกไอคอนถงึ, สําเนาถงึ หรอื
สําเนาลับถงึ ในการป้อนทีอ่ยูอ่เีมลดว้ย
ตนเอง ใหเ้ลอืกชอ่ง ถงึ สําเนาถงึ หรอื
สําเนาลับถงึ

3 หากตอ้งการเพิม่สิง่ทีแ่นบไปกบัอเีมล ให ้
เลอืก 

4 ในการสง่อเีมล ใหเ้ลอืก 

Mail for Exchange

Mail for Exchange ชว่ยใหค้ณุสามารถรับ
อเีมลเกีย่วกบังานของคณุในโทรศัพทข์องคณุ
ได ้คณุสามารถอา่นและตอบกลับอเีมลของ
คณุ ดแูละแกไ้ขสิง่ทีแ่นบทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้ดู
ขอ้มลูปฏทินิ รับและตอบกลับคําขอประชมุ
กําหนดการประชมุ รวมทัง้ดู เพิม่ และแกไ้ข
ขอ้มลูรายชือ่ได ้

Mail for Exchange
การใช ้Mail for Exchange จะถกูจํากดัไว ้
เฉพาะการซงิโครไนซข์อ้มลู PIM แบบ Over-
the-Air ระหวา่งโทรศัพท์ Nokia กบั
เซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต

คณุสามารถตัง้คา่ Mail for Exchange ไดก็้ตอ่
เมือ่บรษัิทของคณุม ีMicrosoft Exchange
Server เทา่นัน้ นอกจากนี้ ผูด้แูลระบบไอที
ของบรษัิทตอ้งม ีMail for Exchange ทีเ่ปิดใช ้
งานสําหรับบัญชขีองคณุ

กอ่นทีจ่ะเริม่ตัง้คา่ Mail for Exchange โปรด
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมขีอ้มลูตอ่ไปนี้

• ID อเีมลของบรษัิท
• ชือ่ผูใ้ชเ้ครอืขา่ยของทีทํ่างานของคณุ
• รหสัผา่นเครอืขา่ยของทีทํ่างานของคณุ
• ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิตอ่แผนก

IT ของบรษัิท)
• ชือ่เซริฟ์เวอร ์Mail for Exchange ของ

คณุ (ตดิตอ่แผนก IT ของบรษัิท)

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

เมือ่ใช ้Mail for Exchange อาจจําเป็นตอ้งใช ้
รหสัล็อค รหัสล็อคทีร่ะบบตัง้ไวใ้นเครือ่งของ
คณุคอื 12345 แตผู่ด้แูลระบบไอทขีองบรษัิท
อาจกําหนดรหสัอืน่ไวใ้หค้ณุ

Mail for Exchange 41

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์



คณุสามารถเขา้ถงึและปรับเปลีย่นรปูแบบและ
การตัง้คา่ของ Mail for Exchange ในการตัง้
คา่ขอ้ความ

ขอ้ความ

มมุมองหลกัของขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้ความเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

การสรา้งขอ้ความใหม่
เลอืก ขอ้ความใหม่

เคล็ดลบั: ในการหลกีเลีย่งการเขยีนขอ้ความ
เดมิทีส่ง่บอ่ยๆ ควรใชข้อ้ความทีจั่ดเก็บไวใ้น
โฟลเดอรตั์วอยา่งขอ้ความในโฟลเดอรข์อง
ฉัน คณุยังสามารถสรา้งและจัดเก็บตัวอยา่ง
ขอ้ความสว่นตัวได ้

ขอ้ความจะประกอบดว้ยโฟลเดอรต์อ่ไปนี้
 ถาดเขา้  — ขอ้ความทีไ่ดรั้บ ไมร่วมอเีมล

และขอ้ความจากระบบ
 โฟลเดอรข์องฉนั  — จัดวางขอ้ความไว ้

ในโฟลเดอร์

 ฉบบัรา่ง  — ขอ้ความฉบับรา่งทียั่งไมไ่ด ้
สง่

 สง่แลว้  — ขอ้ความลา่สดุทีส่ง่ ไมร่วม
ขอ้ความทีส่ง่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถกําหนดจํานวนขอ้ความทีส่ามารถ
จัดเก็บลงในโฟลเดอรน์ี้

 ถาดออก  — ขอ้ความรอสง่จะจัดเก็บไว ้
ในโฟลเดอรถ์าดออกชัว่คราว ตัวอยา่งเชน่
เมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูน่อกพืน้ทีเ่ครอืขา่ย

 รายงานการสง่  — ขอใหเ้ครอืขา่ยสง่
รายงานการสง่ขอ้ความตัวอกัษร และขอ้ความ
มัลตมิเีดยีทีค่ณุสง่ออกไป (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย)

การเขยีนและสง่ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้ความเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
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ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงั
เมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมี
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจ
ทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

กอ่นสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยี คณุตอ้งระบกุาร
ตัง้คา่การเชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้ง

ขนาดของขอ้ความ MMS อาจจํากัดตามเครอื
ขา่ยแบบไรส้าย หากไฟลภ์าพทีแ่ทรกมขีนาด
เกนิขดีจํากดันี้ เครือ่งอาจกําหนดใหภ้าพมี
ขนาดเล็กลงเพือ่ใหส้ามารถสง่ทาง MMS ได ้

เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
เทา่นัน้ทีจ่ะรับและแสดงขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้
ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัขึน้
กบัโทรศัพทท์ีรั่บขอ้ความ

การสง่ขอ้ความตวัอกัษรหรอืขอ้ความ
มลัตมิเีดยี
เลอืก ขอ้ความใหม่

การสง่ขอ้ความคลปิเสยีง
เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ และตัว
เลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง

การเลอืกผูร้บัหรอืกลุม่จากรายการ
ือ่

จากแถบเครือ่งมอื เลอืก 

การป้อนเบอรโ์ทรศพัทด์ว้ยตนเอง
แตะชอ่ง ถงึ

การป้อนชือ่เร ือ่งของขอ้ความมลัตมิเีดยี
ป้อนชือ่เรือ่งในชอ่ง หวัขอ้ หากมองไมเ่ห็น
ชอ่ง หวัขอ้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ชอ่งเพิม่
เตมิ เพือ่ใหส้ามารถมองเห็นชอ่งได ้

การเขยีนขอ้ความ
แตะชอ่งขอ้ความ

การเพิม่ออปเจ็กตล์งในขอ้ความ
เลอืก  และประเภทเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้ง

ชนดิขอ้ความอาจเปลีย่นเป็นขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ขึน้อยูก่บัเนือ้หาทีแ่ทรก

การสง่ขอ้ความ
เลอืก  หรอืกดปุ่ มโทรออก

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสง่ขอ้ความ
แบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาว
ทีกํ่าหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความที่
มคีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออก
เป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่
ใชจ้า่ยตามนัน้ สําหรับตัวอกัษรทีม่ี
เครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอื
ตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใช ้
พืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรที่
สามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

ถาดเขา้ของขอ้ความ
การรบัขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ถาดเขา้

ขอ้ความตัวอกัษรทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้ความมัลตมิเีดยีทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้ความเสยีงทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บผา่นการเชือ่มตอ่
Bluetooth

เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความ  และ 1 ขอ้ความ
ใหม ่จะแสดงขึน้ในหนา้จอหลัก

เปิดขอ้ความจากหนา้จอหลกั
เลอืก แสดง

เปิดขอ้ความในโฟลเดอรถ์าดเขา้
เลอืกขอ้ความ

ตอบกลบัขอ้ความทีไ่ดร้บั
เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั

ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

ขอ้ความ 43

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

รายช



ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงั
เมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมี
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจ
ทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

การดงึขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > ดงึ การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพค
เก็ตจะเปิดเพือ่ดงึขอ้ความมายังโทรศัพทข์อง
คณุ คณุอาจไดรั้บการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความ
มัลตมิเีดยีทีร่ออยูใ่นศนูยก์ารรับสง่ขอ้ความ
มัลตมิเีดยี

เมือ่คณุเปิดขอ้ความมัลตมิเีดยี ( ) คณุจะ
เห็นภาพและขอ้ความ  แสดงวา่มคีลปิเสยีง
รวมอยู ่  แสดงวา่มวีดิโีอคลปิรวมอยู่

การเลน่เสยีงหรอืวดิโีอคลปิ
เลอืกสญัลักษณ์

การดอูอปเจ็กตส์ือ่ทีร่วมอยูใ่นขอ้ความ
มลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > ออปเจ็กต์

หากขอ้ความของคณุมกีารนําเสนอแบบ
มัลตมิเีดยี  จะแสดงขึน้

การเลน่การนําเสนอ
เลอืกสญัลักษณ์

ขอ้มลู การต ัง้คา่ และขอ้ความบรกิารเว็บ
โทรศัพทข์องคณุสามารถรับขอ้ความไดห้ลาย
ประเภททีม่ขีอ้มลู เชน่ นามบัตร เสยีงเรยีกเขา้
โลโกผู้ใ้หบ้รกิาร และรายการปฏทินิ คณุอาจ
ไดรั้บการตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารเป็นขอ้ความ
การกําหนดคา่

การจดัเก็บขอ้มลูในขอ้ความ
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

ขอ้ความบรกิารเว็บจะเป็นการแจง้ขอ้มลู
(ตัวอยา่งเชน่ หวัขอ้ขา่ว) และอาจมขีอ้ความ
ตัวอักษรหรอืลงิคอ์ยูใ่นนัน้ โปรดตดิตอ่ขอ
ขอ้มลูเกีย่วกบัความพรอ้มใหบ้รกิารและการ
สมัครบรกิารจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การดขูอ้ความบนซมิการด์
คณุสามารถดขูอ้ความทีจั่ดเก็บไวใ้นซมิการด์

เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > 
ขอ้ความซมิ

กอ่นทีค่ณุจะสามารถดขูอ้ความในซมิได ้คณุ
ตอ้งคัดลอกขอ้ความดังกลา่วไปยังแฟ้มขอ้มลู
ในโทรศัพทข์องคณุกอ่น

1 ทําเครือ่งหมายขอ้ความ เลอืก ตวั
เลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก > เลอืก หรอื
เลอืกท ัง้หมด

2 เปิดรายการโฟลเดอร ์เลอืก ตวัเลอืก >
คดัลอก

3 เลอืกโฟลเดอรท์ีจ่ะคัดลอก
4 หากตอ้งการดขูอ้ความ ใหเ้ปิดโฟลเดอร์

ขอ้ความจากระบบ
ขอ้ความจากระบบ (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุสามารถรับขอ้ความใน
หัวขอ้ตา่งๆ เชน่ สภาพอากาศหรอืสภาพ
จราจร จากผูใ้หบ้รกิารของคณุได ้

เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก >
ขอ้ความจากระบบ

โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกับ
หัวขอ้ทีม่ใีหบ้รกิารและหมายเลขหัวขอ้ที่
เกีย่วขอ้ง อาจไมส่ามารถใชบ้รกิารนีไ้ดใ้นบาง
ภมูภิาค ขอ้ความจากระบบไมส่ามารถรับไดใ้น
เครอืขา่ย 3G การเชือ่มตอ่ขอ้มลแบบแพคเกตู ็
อาจขัดขวางการรับขอความจากระบบ้

คาํส ัง่บรกิาร
คําส่ังบรกิาร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ทําใหค้ณุสามารถป้อนและสง่คําขอบรกิาร
(หรอืเรยีกวา่คําส่ัง USSD) เชน่ คําสัง่การใช ้
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สําหรับบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย ไปยังผู ้
ใหบ้รกิารของคณุได ้บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบาง
ภมูภิาค

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > 
คาํส ัง่บรกิาร

การต ัง้คา่ขอ้ความ
การตัง้คา่อาจกําหนดไวล้ว่งหนา้ในโทรศัพท์
ของคณุแลว้ หรอืคณุอาจไดรั้บการตัง้คา่เป็น
ขอ้ความ ในการป้อนการตัง้คา่ดว้ยตัวเอง ให ้
ป้อนทกุชอ่งทีม่เีครือ่งหมาย ตอ้งระบุ หรอื
เครือ่งหมายดอกจันกํากบัอยู่

ศนูยข์อ้ความหรอืจดุเชือ่มตอ่บางอยา่งหรอื
ทัง้หมดอาจถกูตัง้ไวล้ว่งหนา้ในโทรศัพทข์อง
คณุโดยผูใ้หบ้รกิาร และคณุอาจไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ข หรอืลบคา่เหลา่นัน้
ได ้

การต ัง้คา่ขอ้ความแบบตวัอกัษร
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > ขอ้ความตวัอกัษร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ศนูยข์อ้ความ  —  ดรูายการศนูยรั์บสง่
ขอ้ความทีม่อียูทั่ง้หมดทีถ่กูกําหนดไวแ้ลว้
ศนูยข์อ้ความทีใ่ช ้ —  เลอืกศนูยรั์บสง่
ขอ้ความทีใ่ชสํ้าหรับสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษร
การเขา้รหสัอกัขระ  —  ในการใชก้ารแปลง
ตัวอกัษรเป็นระบบเขา้รหสัอืน่เมือ่เป็นไปได ้
เลอืก การสนบัสนนุทีล่ดลง
รบัรายงาน  — ขอใหเ้ครอืขา่ยสง่รายงานการ
สง่ขอ้ความตัวอกัษรทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบ
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูย์
ขอ้ความจะสง่ขอ้ความของคณุใหมห่าก
พยายามสง่ครัง้แรกไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความ
ไปยังผูรั้บภายในระยะเวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกู
ลบออกจากศนูยข์อ้ความ
สง่ขอ้ความเป็น  — หากตอ้งการทราบวา่
ศนูยข์อ้ความของคณุสามารถแปลงขอ้ความ

ตัวอกัษรเป็นรปูแบบอืน่ๆ เหลา่นีไ้ดห้รอืไม่
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืก  —  เลอืกการเชือ่มตอ่ที่
จะใช ้
ตอบผา่นศนูยเ์ดมิ  — ตอบกลับขอ้ความโดย
ใชห้มายเลขของศนูยข์อ้ความเดยีวกนั
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การต ัง้คา่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี

เลอืกจากรายการดังตอ่ไปนี้:
ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดของภาพใน
ขอ้ความมัลตมิเีดยี
โหมดการสรา้ง MMS  — หากคณุเลอืก
แนะนํา อปุกรณ์จะแจง้ใหท้ราบถา้คณุ
พยายามจะสง่ขอ้ความทีผู่รั้บอาจไมม่กีาร
สนับสนุน หากคณุเลอืก จํากดั เครือ่งจะ
ป้องกนัไมใ่หค้ณุสง่ขอ้ความทีอ่าจไมไ่ดรั้บ
การสนับสนุน หากตอ้งการรวมเนือ้หาไวใ้น
ขอ้ความโดยไมม่กีารแจง้เตอืน ใหเ้ลอืก
อสิระ
จดุเชือ่มตอ่ทีใ่ช ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใช ้
เป็นการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการ
การดงึมลัตมิเีดยี  — เลอืกวธิกีารรับขอ้ความ
ทีต่อ้งการ ถา้มใีหเ้ลอืก หากตอ้งการรับ
ขอ้ความโดยอตัโนมัตใินเครอืขา่ยโฮมของ
คณุ ใหเ้ลอืก อตัโนมตัเิครอืขา่ยบา้น เมือ่อยู่
นอกเครอืขา่ยโฮมของคณุ คณุจะไดรั้บการ
แจง้เตอืนวา่มขีอ้ความทีจ่ะดงึไดใ้นศนูย์
ขอ้ความมัลตมิเีดยี หากคณุเลอืก อตัโนมตั ิ
ทกุคร ัง้ โทรศัพทข์องคณุจะดําเนนิการเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตทีใ่ชง้านอยูโ่ดยอตัโนมัติ
เพือ่ดงึขอ้ความทัง้ในและนอกเครอืขา่ยโฮม
ของคณุ เลอืก ดว้ยตนเอง เพือ่ดงึขอ้ความ
มัลตมิเีดยีจากศนูยข์อ้ความดว้ยตนเอง หรอื
ปิด เพือ่ป้องกนัการรับขอ้ความมลัตมิเีดยี
ตา่งๆ การดงึขอ้มลูโดยอตัโนมัตอิาจใชไ้ดแ้ค่
บางภมูภิาค
อนญุาตขอ้ความนรินาม  — ปฏเิสธขอ้ความ
จากผูส้ง่ทีไ่มร่ะบนุาม
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รบัโฆษณา  — รับโฆษณาทีเ่ป็นขอ้ความ
มัลตมิเีดยี (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
รบัรายงาน  — แสดงสถานะของขอ้ความที่
สง่ในบันทกึการใช ้(บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย)
ปฏเิสธการสง่รายงาน  — ป้องกนัไมใ่ห ้
โทรศัพทข์องคณุสง่รายงานการสง่สําหรับ
ขอ้ความทีไ่ดรั้บ
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูย์
ขอ้ความจะสง่ขอ้ความของคณุใหมห่าก
พยายามสง่ครัง้แรกไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความ
ไปยังผูรั้บภายในระยะเวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกู
ลบออกจากศนูยข์อ้ความ

โทรศัพทจํ์าเป็นตอ้งใชก้ารสนับสนุนจากเครอื
ขา่ยในการระบวุา่ผูรั้บไดรั้บหรอือา่นขอ้ความ
ทีส่ง่แลว้ ขอ้มลูนีอ้าจไมถ่กูตอ้งเสมอไป ขึน้
อยูก่บัเครอืขา่ยและสภาวะแวดลอ้มอืน่ๆ

การต ัง้คา่ขอ้ความบรกิารเว็บ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > ขอ้ความบรกิาร เลอืกวา่คณุ
ตอ้งการรับขอ้ความบรกิารหรอืไม่

การเปิดเบราเซอรแ์ละดงึเนือ้หาโดย
อตัโนมตัเิมือ่คณุรบัขอ้ความบรกิาร
เลอืก ดาวนโ์หลดขอ้ความ > อตัโนมตั ิ

การต ัง้คา่การแสดงขอ้มลูของระบบทีใ่ช้
งาน
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > ขอ้ความจากระบบ

โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบั
หวัขอ้ทีม่ใีหบ้รกิารและหมายเลขหวัขอ้ที่
เกีย่วขอ้ง

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
การรบั  — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หรั้บขอ้ความจาก
ระบบ
ภาษา  — เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการใชรั้บ
ขอ้ความ: ท ัง้หมด, ทีเ่ลอืก หรอื อืน่ๆ

การตรวจหาหวัขอ้  — ตัง้คา่วา่จะให ้
โทรศัพทจ์ะคน้หาหมายเลขหัวขอ้ใหม่ และ
บันทกึหมายเลขใหมโ่ดยไมใ่สช่ือ่ลงใน
รายการหวัขอ้โดยอัตโนมัตหิรอืไม่

การต ัง้คา่อืน่ๆ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > อืน่ๆ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
บนัทกึขอ้ความทีส่ง่  — จัดเก็บสําเนาของ
ขอ้ความตัวอกัษร หรอืขอ้ความมลัตมิเีดยีที่
คณุสง่ไวท้ีโ่ฟลเดอรส์ง่
จํานวนขอ้ความทีบ่นัทกึ  — ระบจํุานวน
ขอ้ความทีส่ง่ทีจ่ะสามารถจัดเก็บไวใ้น
โฟลเดอรส์ง่ เมีอ่ถงึจํานวนทีต่ัง้ไว ้เครือ่งจะ
ลบขอ้ความทีเ่กา่ทีส่ดุออกไป
หนว่ยความจําทีใ่ช ้ — เลอืกตําแหน่งทีจ่ะ
จัดเก็บขอ้ความของคณุ
แสดงขอ้ความเป็นกลุม่  — จัดกลุม่ขอ้ความ
ในโฟลเดอรถ์าดเขา้ สง่ ฉบับร่าง และ
โฟลเดอรข์องฉัน

การสนทนา
เกีย่วกบัสนทนา

 เลอืก เมน ู> สนทนา

สง่ขอ้ความทันใจไปยังเพือ่นของคณุ แชต
เป็นบรกิารของเครอืขา่ย

คณุสามารถปลอ่ยใหแ้อพพลเิคชัน่ สนทนา
ทํางานอยูใ่นพืน้หลังไดข้ณะทีค่ณุใชค้ณุ
สมบัตอิืน่ๆ ของโทรศัพท ์และยังคงไดรั้บการ
แจง้เมือ่มขีอ้ความทันใจใหม่

แอปพลเิคชัน่ สนทนา อาจตดิตัง้ไวใ้น
โทรศัพทข์องคณุอยูแ่ลว้ หากไมไ่ดต้ดิตัง้ ให ้
ดาวนโ์หลดและตดิตัง้จากรา้นคา้ Ovi ของ
Nokia

การเร ิม่การสนทนา
เลอืก เมนู > สนทนา
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1 เลอืกบรกิารทีค่ณุตอ้งการใชใ้นการ
สนทนา และเลอืก ทําตอ่
คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชแ้ละสนทนาใน
บรกิารหลายอยา่งไดใ้นคราวเดยีว คณุ
จําเป็นตอ้งลงชือ่เขา้ใชแ้ตล่ะบรกิารแยก
กนั

2 ในรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีค่ณุ
ตอ้งการสนทนาดว้ย คณุสามารถสนทนา
กบัรายชือ่หลายๆ รายพรอ้มกนัได ้

เคล็ดลบั: ในการเริม่ตน้สนทนา คณุสามารถ
เลอืกรายชือ่จากรายชือ่ได ้

Nokia Messaging

เกีย่วกบั Nokia Messaging
บรกิาร Nokia Messaging จะถา่ยโอนอเีมล
จากทีอ่ยูอ่เีมลทีม่อียูข่องคณุไปยังโทรศัพท์
ของคณุโดยอตัโนมัต ิคณุจงึสามารถอา่น
ตอบกลับ และจัดการอเีมลของคณุไดต้ลอด
เวลา

ในการตัง้คา่บัญชอีเีมลบนเครือ่งของคณุ ให ้
เลอืก เมน ู> อเีมล และ ใหม ่และปฏบิัตติาม
คําแนะนํา

หากคณุไมม่บีัญชอีเีมล คณุสามารถสรา้งไดท้ี่
www.ovi.com

บรกิาร Nokia Messaging อาจมกีารเรยีกเก็บ
เงนิ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิ
ขึน้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุหรอืบรกิาร
Nokia Messaging ที่messaging.nokia.com

Nokia Messaging เป็นบรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย และอาจไมส่ามารถใชบ้รกิารนีไ้ดใ้น
บางภมูภิาค
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การเชือ่มตอ่

โทรศัพทข์องคณุมตีัวเลอืกมากมายสําหรับ
การเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต หรอืเชือ่มตอ่กบั
อปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไดห้รอืเครือ่งพซีี

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูและจดุเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ต (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
เชน่ GPRS ในเครอืขา่ย GSM หากคณุใช ้
โทรศัพทใ์นเครอืขา่ย GSM และ 3G คณุจะ
สามารถเชือ่มตอ่ขอ้มลูหลายจดุไดใ้นเวลา
เดยีวกนั และจุดเชือ่มตอ่สามารถใชก้ารเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูรว่มกนัได ้ในเครอืขา่ย 3G การเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูจะยังคงเปิดใชง้านอยูร่ะหวา่งทีค่ณุ
ใชส้ายสนทนา

คณุยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู WLAN
การเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย สามารถทําไดท้ี
ละครัง้ แตส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ไดห้ลาย
ตัวในจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพยีงจดุเดยีว

ในการเชือ่มตอ่ขอ้มลู คณุจะตอ้งใชจ้ดุเชือ่ม
ตอ่ คณุสามารถกําหนดชนดิตา่งๆ ของจดุ
เชือ่มตอ่ไดด้ังนี้

• จดุเชือ่มตอ่ MMS ใชส้ง่และรับขอ้ความ
มัลตมิเีดยี

• จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) เพือ่สง่
และรับอเีมลและเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุวา่ตอ้ง
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่ประเภทใดสําหรับการเขา้ใช ้
บรกิารทีค่ณุตอ้งการ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านและการเป็น
สมาชกิบรกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การต ัง้คา่เครอืขา่ย
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
เครอืขา่ย

โทรศัพทข์องคณุสามารถสลับไปมาระหวา่ง
เครอืขา่ย GSM และ UMTS ไดโ้ดยอัตโนมัติ
เครอืขา่ย GSM จะแสดงดว้ย  เครอืขา่ย
UMTS จะแสดงดว้ย 

การเชือ่มตอ่แบบจดุเชือ่มตอ่แพคเก็ตดาวน์
ลงิคค์วามเร็วสงู (HSDPA) (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) ทีใ่ชง้านอยูจ่ะแสดงดว้ย

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

โหมดระบบ  — เลอืกเครอืขา่ยทีจ่ะใช ้หาก
คณุเลอืก โหมดคู ่โทรศัพทจ์ะใชร้ะบบเครอื
ขา่ย GSM หรอื UMTS โดยอตัโนมตั ิทัง้นีข้ ึน้
อยูกั่บพารามเิตอรข์องเครอืขา่ยและขอ้ตกลง
ในการใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยกบัผูใ้หบ้รกิาร
ระบบโทรศัพทไ์รส้าย สําหรับรายละเอยีดและ
คา่ใชจ่้ายในการโทรขา้มแดน โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ ตัวเลอืกนีจ้ะ
ปรากฏขึน้ถา้ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้าย
สนับสนุนเทา่นัน้

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการโทรขา้มระบบเป็นขอ้
ตกลงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารระบบสองรายหรอื
มากกวา่ ในการทีจ่ะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถใช ้
บรกิารของผูใ้หบ้รกิารระบบใดระบบหนึง่ได ้
การเลอืกระบบ  — เลอืก อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้
คา่อปุกรณ์ใหค้น้หาและเลอืกเครอืขา่ยทีใ่ช ้
งานได ้หรอื ดว้ยตนเอง เพือ่เลอืกเครอืขา่ย
จากรายการดว้ยตัวเอง หากการเชือ่มตอ่กบั
ระบบเครอืขา่ยทีเ่ลอืกไวเ้องสิน้สดุลง
โทรศัพทจ์ะสง่เสยีงเตอืนขอ้ผดิพลาดนี้ และ
ขอใหค้ณุเลอืกระบบอกีครัง้ ระบบทีเ่ลอืกจะ
ตอ้งมขีอ้ตกลงเกีย่วกับการโทรขา้มระบบกบั
ระบบเครอืขา่ยหลักของคณุ
แสดงขอ้มลูระบบ  — กําหนดใหโ้ทรศัพท์
แสดงสถานะเมือ่ถกูใชง้านในเครอืขา่ยเซลลู
ลารต์ามเทคโนโลยี MCN (Microcellular
network) และเปิดใชก้ารรับขอ้มลูระบบ

LAN ไรส้าย 
โทรศัพทข์องคณุสามารถตรวจหาและเชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ย WLAN (Wireless local area
network) ได ้คณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพท์
ของคณุกับอนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่ม
กันไดท้ีม่กีารสนับสนุน WLAN ไดโ้ดยใช ้
WLAN
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เกีย่วกบั WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไร ้
สาย (WLAN) ตอ้งมใีหบ้รกิารในทีต่ัง้นัน้ และ
อปุกรณ์ของคณุตอ้งไดรั้บการเชือ่มตอ่กบั
WLAN WLAN บางอยา่งจะไดรั้บการป้องกัน
และคณุตอ้งมคียีก์ารเขา้ใชจ้ากผูใ้หบ้รกิาร
เพือ่เชือ่มตอ่

หมายเหตุ: ในประเทศฝร่ังเศส คณุได ้
รับอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะ WLAN ในอาคาร
เทา่นัน้

คณุสมบัตทิีใ่ช ้WLAN หรอืทีไ่ดรั้บอนุญาตให ้
ทํางานในพืน้หลังขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ จะ
เป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลด
อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่

ขอ้สําคญั: ควรเปิดใชง้านการเขา้รหสั
วธิใีดวธิหีนึง่ทีส่ามารถใชไ้ดเ้สมอ เพือ่เพิม่
ความปลอดภัยเมือ่เชือ่มตอ่กบั LAN แบบไร ้
สาย การใชร้ะบบการเขา้รหสัจะชว่ยลดความ
เสีย่งจากการเขา้ใชข้อ้มลูของคณุโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตได ้

การเชือ่มตอ่ WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)
คณุตอ้งสรา้งจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP)
สําหรับ WLAN ใชจ้ดุเชือ่มตอ่สําหรับแอปพลิ
เคชัน่ทีจํ่าเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การเชือ่มตอ่ WLAN จะถกูสรา้งขึน้เมือ่คณุ
สรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูโดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต WLAN การเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ช ้
งานอยูจ่ะสิน้สดุลงเมือ่คณุตัดการเชือ่มตอ่
ขอ้มลู

คณุสามารถใช ้WLAN ในระหวา่งใชส้าย
สนทนาหรอืเมือ่เปิดใชข้อ้มลูแพคเก็ต คณุ
สามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีม่จีดุเชือ่มตอ่
WLAN ไดเ้พยีงจุดเดยีวในแตล่ะครัง้ แตแ่อป
พลเิคชัน่ตา่งๆ สามารถใชจ้ดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตเดยีวกนั

เมือ่โทรศัพทข์องคณุใชร้ปูแบบออฟไลน์ คณุ
ยังคงสามารถใชง้าน WLAN ได ้(ถา้ม)ี โปรด
ปฏบิัตติามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีม่ี
ผลบังคับใชเ้มือ่สรา้งและใชก้ารเชือ่มตอ่
WLAN

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

ตวัชว่ยสรา้ง WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
WLAN

ตัวชว่ยสรา้ง WLAN ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบั
LAN ไรส้ายและจัดการกบัการเชือ่มตอ่ LAN
ไรส้ายของคณุ

หากการคน้หาพบ WLAN ในการสรา้งจุดเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) สําหรับการเชือ่มตอ่
และเริม่เว็บเบราเซอรโ์ดยใช ้IAP นี ้ใหเ้ลอืก
การเชือ่มตอ่และ เร ิม่ตน้การเรยีกดเูว็บ

หากคณุเลอืกเครอืขา่ย WLAN ทีม่กีารรับรอง
เครือ่งจะใหค้ณุป้อนรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้ง หาก
ตอ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีถ่กูซอ่นไว  ้คณุ
ตอ้งพมิพช์ือ่เครอืขา่ย (Service Set
Identifier, SSID) ทีถ่กูตอ้งกอ่น

หากคณุมเีว็บเบราเซอรท์ีกํ่าลังทํางานโดยใช ้
การเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบัุน ใน
การกลับไปยังเว็บเบราเซอร์ เลอืก เรยีกดเูว็บ
ตอ่ไป

ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยู่ เลอืก
การเชือ่มตอ่และ ตดัการเชือ่มตอ่ WLAN

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
WLAN
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กรอง WLAN จากรายการของเครอืขา่ยที่
พบ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวักรองเครอืขา่ย WLAN
เครอืขา่ยทีเ่ลอืกจะไมป่รากฏขึน้ในครัง้ตอ่ไป
ทีต่ัวชว่ย WLAN คน้หา WLAN

การดรูายละเอยีดของเครอืขา่ย
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีด หากคณุเลอืก
การเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดของการ
เชือ่มตอ่จะปรากฏขึน้

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบง่ออกเป็นสอง
โหมด ดังนี:้ โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานและ
โหมดเฉพาะกจิ

การทํางานในโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานจะ
อนุญาตใหม้กีารสือ่สารสองชนดิ: อปุกรณ์ไร ้
สายเชือ่มตอ่เขา้หากนัโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็น
จดุเชือ่มตอ่ WLAN หรอือปุกรณ์ไรส้ายเชือ่ม
ตอ่เขา้กบัเครอืขา่ย LAN แบบมสีายโดยผา่น
อปุกรณ์ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิ โทรศัพท์
จะสามารถสง่และรับขอ้มลูกบัโทรศัพทอ์กี
เครือ่งหนึง่ไดโ้ดยตรง

การต ัง้คา่ LAN ไรส้าย
ในการตัง้คา่ LAN ไรส้าย (WLAN) คณุ
สามารถระบวุา่จะใหเ้ครือ่งแสดงสญัลักษณ์
WLAN เมือ่มเีครอืขา่ยพรอ้มใชง้านหรอืไม่
รวมถงึกําหนดความถีข่องการสแกนหาเครอื
ขา่ยได ้คณุยังสามารถระบวุา่จะใหม้กีาร
ทดสอบการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหรอืไม่ รวม
ถงึวธิกีารทดสอบ และดกูารตัง้คา่ WLAN ขัน้
สงูได ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
WLAN > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

การแสดง เมือ่ม ีWLAN ใชง้านได้
เลอืก แสดงความพรอ้ม WLAN > ใช่

การต ัง้คา่ความถีท่ ีจ่ะใหโ้ทรศพัทค์น้หา
WLAN ทีใ่ชง้านได้
เลอืก แสดงความพรอ้ม WLAN > ใช ่และ
สแกนหาเครอืขา่ย

การกําหนดการต ัง้คา่ทดสอบความ
สามารถในการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
เลอืก ทดสอบเชือ่มตอ่เน็ต และเลอืกวา่จะ
ใหท้ดสอบโดยอตัโนมัตหิรอืหลังการยนืยัน
หรอืไมใ่หท้ดสอบเลย หากทดสอบการเชือ่ม
ตอ่สําเร็จ เครือ่งจะจัดเก็บจดุเชือ่มตอ่ไวใ้น
รายการปลายทางอนิเทอรเ์น็ต

การดกูารต ัง้คา่ข ัน้สงู
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ข ัน้สงู
ขอแนะนําไมใ่หค้ณุแกไ้ขการตัง้คา่ WLAN ขัน้
สงู

จดุเชือ่มตอ่
การสรา้งจดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง

คณุอาจไดรั้บคา่ทีต่อ้งตัง้สําหรับจดุเชือ่มตอ่
ในรปูแบบของขอ้ความจากผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ห ้
บรกิารอาจตัง้คา่จุดเชือ่มตอ่บางจุดหรอื
ทัง้หมดใหกั้บโทรศัพทข์องคณุไวล้ว่งหนา้
แลว้ และคณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
สรา้ง แกไ้ขหรอืลบคา่เหลา่นัน้ได ้

1 เลอืก จดุเชือ่มตอ่
2 โทรศัพทจ์ะขอใหต้รวจสอบการเชือ่มตอ่

ทีใ่ชไ้ด ้หลังการคน้หา การเชือ่มตอ่ทีม่ี
อยูแ่ลว้จะปรากฏขึน้ และจดุเชือ่มตอ่ใหม่
จะใชร้่วมกนักบัการเชือ่มตอ่ดังกลา่วได ้
หากคณุขา้มขัน้ตอนนี้ เครือ่งจะขอใหค้ณุ
เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่และระบกุารตัง้คา่ที่
จําเป็น

หากตอ้งการดจูดุเชือ่มตอ่ทีจั่ดเก็บอยูใ่น
โทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่
กลุม่จดุเชือ่มตอ่ตา่งๆ มดีังนี้

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
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จดุเชือ่มตอ่ขอ้ความมัลตมิเีดยี
จดุเชือ่มตอ่ WAP
จดุเชือ่มตอ่ทีไ่มไ่ดจํ้าแนกประเภท

ประเภทของกลุม่จดุเชือ่มตอ่ตา่งๆ จะแสดง
ดังนี้

จดุเชือ่มตอ่ทีไ่ดรั้บการป้องกนั
จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
จดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)

การจดัการกลุม่จดุเชือ่มตอ่
ในการหลกีเลีย่งการเลอืกจดุเชือ่มตอ่เดยีวทกุ
ครัง้ทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย คณุสามารถ
สรา้งกลุม่ทีม่จีดุเชือ่มตอ่หลายจดุเพือ่เชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ย และกําหนดลําดับการใชง้าน
จดุเชือ่มตอ่เหลา่นัน้ ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถ
เพิม่จดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) และจุด
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตลงในกลุม่จุดเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต แลว้ใชก้ลุม่ดังกลา่วในการเรยีกดู
เว็บได ้หากคณุกําหนดใหค้วามสําคัญของ
WLAN เป็นลําดับแรก โทรศัพทจ์ะเชือ่มตอ่กับ
อนิเทอรเ์น็ตผา่น WLAN ถา้มใีหเ้ลอืกใช ้และ
จะเชือ่มตอ่ผา่นขอ้มลูแพคเก็ตแทนถา้ไมม่ใีห ้
เลอืกใช ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง

การสรา้งกลุม่จดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > จดัการ > ปลายทางใหม่

การเพิม่จดุเชือ่มตอ่ลงในกลุม่จดุเชือ่มตอ่
เลอืกกลุม่ และ ตวัเลอืก > จดุเชือ่มตอ่ใหม่

การคดัลอกจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีม่อียู่
จากกลุม่อืน่
เลอืกกลุม่ และไปยังจุดเชือ่มตอ่เพือ่ทําการ
คัดลอก จากนัน้เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง >
คดัลอกไปปลายทางอืน่

การเปลีย่นลําดบัความสําคญัของจดุ
เชือ่มตอ่ภายในกลุม่
เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง > เปลีย่นความ
สําคญั

การต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ และทําตามคํา
แนะนํา

การแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่และจุดเชือ่มตอ่ทีม่ี
เครือ่งหมาย  ปฏบิัตติามคําแนะนําจากผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ชือ่จดุเชือ่มตอ่  — คณุสามารถขอรับชือ่จดุ
เชือ่มตอ่ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
ชือ่ผูใ้ช ้ — คณุอาจตอ้งมชีือ่ผูใ้ชเ้พือ่ทําการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลู และปกตแิลว้ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุจะเป็นผูใ้หช้ือ่ผูใ้ชน้ี้
แจง้ใหใ้สร่หสัผา่น  — หากคณุตอ้งป้อนรหัส
ผา่นใหมท่กุครัง้ทีล็่อคเขา้เซริฟ์เวอร์ หรอืหาก
คณุไมต่อ้งการบันทกึรหสัผา่นของคณุใน
โทรศัพท ์ใหเ้ลอืก ใช่
รหสัผา่น  — รหสัผา่นอาจจําเป็นตอ้งใชใ้น
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู ซึง่โดยปกตจิะไดรั้บจากผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ
การตรวจสอบความถกูตอ้ง  — หาก
ตอ้งการสง่รหสัผา่นทีม่กีารเขา้รหสัของคณุ
เสมอ ใหเ้ลอืก รบัรอง หากตอ้งการสง่รหสั
ผา่นทีม่กีารเขา้รหัสของคณุเมือ่ทําได  ้ให ้
เลอืก ปกติ
โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บหรอืทีอ่ยูข่องศนูย์
ขอ้ความมัลตมิเีดยี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจดุเชือ่มตอ่
ทีค่ณุตัง้คา่อยู่
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งเชือ่มตอ่กบั
ปลายทางโดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นีห้ลังการยนืยัน
หรอืโดยอตัโนมัติ
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การแกไ้ขการต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แบบแพคเก็ตข ัน้สงู
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ช ัน้สงู

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ประเภทระบบเครอืขา่ย  — เลอืกประเภท
โปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไป
ยังเครือ่งและจากเครือ่ง การตัง้คา่อืน่ๆ ขึน้อยู่
กบัประเภทของเครอืขา่ยทีเ่ลอืก
ทีอ่ยู ่IP ของโทรศพัท ์(สําหรับ IPv4
เทา่นัน้) — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของโทรศัพทข์อง
คณุ
ทีอ่ยู ่DNS  — ป้อนทีอ่ยู ่IP ของเซริฟ์เวอร์
DNS หลักและรอง หากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
กําหนดไว ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
ของคณุเพือ่ขอรับทีอ่ยูเ่หลา่นี้
ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนทีอ่ยูข่อง
เซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่
หมายเลขพอรต์พร็อกซี ่ — ป้อนหมายเลข
พอรต์ของเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี่

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

ในการแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ LAN (WLAN) ไรส้าย
เปิดหนึง่ในกลุม่จดุเชือ่มตอ่ และเลอืกจดุ
เชือ่มตอ่ทีม่ ี
ปฏบิัตติามคําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิาร WLAN
ของคณุ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ชือ่เครอืขา่ย WLAN  — เลอืก ป้อนดว้ย
ตนเอง หรอื คน้หาเครอืขา่ย หากคณุเลอืก
เครอืขา่ยทีม่ ีโหมดเครอืขา่ย WLAN และ
โหมดความปลอดภัย WLAN จะไดรั้บการ
กําหนดโดยการตัง้คา่ของอปุกรณ์จุดเชือ่มตอ่
สถานะเครอืขา่ย  — กําหนดวา่จะใหแ้สดง
ชือ่เครอืขา่ยหรอืไม่

โหมดเครอืขา่ย WLAN  — เลอืก เฉพาะกจิ
เพือ่สรา้งเครอืขา่ยเฉพาะกจิ และอนุญาตให ้
เครือ่งรับและสง่ขอ้มลูโดยตรง ซึง่คณุไม่
จําเป็นตอ้งใชจ้ดุเชือ่มตอ่ WLAN ในเครอืขา่ย
เฉพาะกจิ ทกุเครือ่งตอ้งใชช้ือ่เครอืขา่ย
WLAN เหมอืนกนั
โหมดความปลอดภยั WLAN  — เลอืกการ
เขา้รหัสทีใ่ช:้ WEP, 802.1x หรอื WPA/
WPA2 (802.1x และ WPA/WPA2 ใชไ้มไ่ด ้
สําหรับเครอืขา่ยเฉพาะกจิ) หากคณุเลอืก
เครอืขา่ยแบบเปิด จะไมม่กีารใชก้ารเขา้รหสั
ฟังกช์นั WEP, 802.1x และ WPA ใชไ้ดต้อ่เมือ่
เครอืขา่ยรองรับ
โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บของหนา้เริม่ตน้
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งสรา้งการ
เชือ่มตอ่โดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นีโ้ดยอตัโนมัติ
หรอืหลังการยนืยัน

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การดกูารเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ตวัจดัการเชือ่มตอ่

ในหนา้จอเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่ คณุสามารถ
ดกูารเชือ่มตอ่ขอ้มลูของคณุได ้

สายขอ้มลู
การเชือ่มตอ่ GPRS
การเชือ่มตอ่ WLAN

การปิดการเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

การปิดการเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดไวท้ ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัการเชือ่มตอ่ท ัง้หมด

การดรูายละเอยีดของการเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีด

การซงิโครไนซ์
 ดว้ยแอปพลเิคชัน่ซงิโครไนซ ์คณุสามารถ

ซงิโครไนซบ์ันทกึ ขอ้ความ เบราเซอรบ์ุค๊
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มารค์ และรายชือ่กบัแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ บน
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดห้รอืบน
อนิเทอรเ์น็ต

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ถา่ยโอนขอ้มลู > ซงิค์

คณุอาจไดรั้บขอ้มลูการตัง้คา่การซงิโครไนซ์
ในรปูแบบของขอ้ความพเิศษจากผูใ้หบ้รกิาร

รปูแบบการซงิโครไนซข์องคณุจะมกีารตัง้
คา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการซงิโครไนซ์ เมือ่คณุ
เปิดแอปพลเิคชัน่ รปูแบบการซงิโครไนซท์ี่
ระบบตัง้ไวห้รอืทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏ
ขึน้

การสรา้งรปูแบบการซงิโครไนซใ์หม่
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบการซงิคใ์หม่

การกาํหนดคณุสมบตัติา่งๆ ทีร่วมอยูใ่นรปู
แบบการซงิโครไนซ์
เลอืกรายการซงิโครไนซเ์พือ่รวมเขา้ไปในรปู
แบบ หรอืเพือ่ลบออก

การจดัการรปูแบบการซงิโครไนซ์
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การซงิโครไนซข์อ้มลู
เลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนซ์

การเชือ่มตอ่ Bluetooth
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
ดว้ยการเชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถ
ทําการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัอปุกรณ์ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดอ้ืน่ๆ เชน่ อปุกรณ์เคลือ่นที่
คอมพวิเตอร ์ชดุหฟัูง และชดุโทรศัพทใ์น
รถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่นีเ้พือ่สง่ขอ้มลูจาก
เครือ่งของคณุ โอนยา้ยไฟลจ์ากเครือ่งพซีทีี่
ใชร้ว่มกนัได ้และพมิพไ์ฟลด์ว้ยเครือ่งพมิพท์ี่
ใชร้ว่มกนัได ้

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่ม
ตอ่ > Bluetooth

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย
Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิยุ จงึไม่
จําเป็นตอ้งอยูใ่นระยะทีม่องเห็นโดยตรง
อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน
10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่การเชือ่มตอ่อาจถกู
รบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.0 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบ
ดังตอ่ไปนี:้ รปูแบบเครอืขา่ยแบบหมนุเลข
หมายโทรศัพท ์(DUN), รปูแบบ Object Push
(OPP), รปูแบบการโอนไฟล ์(FTP), รปูแบบ
แฮนดฟ์ร ี(HFP), รปูแบบชดุหฟัูง (HSP), รปู
แบบการถา่ยภาพพืน้ฐาน (BIP), รปูแบบการ
เขา้ใชซ้มิระยะไกล (SimAP), รปูแบบการระบุ
อปุกรณ์ (DI), รูปแบบการเขา้ใชส้มดุ
โทรศัพท ์(PBAP), รปูแบบอปุกรณ์โตต้อบ
บคุคล (HID), รปูแบบการแจกจา่ยเสยีง/
วดิโีอท่ัวไป (GAVDP), รปูแบบการควบคมุ
เสยีง/วดิโีอระยะไกล (AVRCP), รปูแบบการ
แจกจา่ยเสยีงขัน้สงู (A2DP) คณุควรใช ้
เฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุน่นีท้ีไ่ดรั้บการรับรอง
จาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจใน
การใชง้านระหวา่งอปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผู ้ ตผลิ
ปกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่ม
กบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

เมือ่อปุกรณ์ถกูล็อค การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ที่
ไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้จงึจะใชไ้ด ้

คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth จะเพิม่
การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายกุารใช ้
งานของแบตเตอรี่

การต ัง้คา่ Bluetooth
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
Bluetooth

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
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Bluetooth  — เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่
Bluetooth
การมองเห็นของโทรศพัท ์ — ในการ
อนุญาตใหอ้ปุกรณ์ Bluetooth อืน่มองเห็น
เครือ่งของคณุ เลอืก เห็นไดท้ ัง้หมด หาก
ตอ้งการตัง้คา่เวลาทีจ่ะเปลีย่นความสามารถ
ในการมองเหน็จากแสดงเป็นซอ่นหลังผา่น
ชว่งเวลาทีร่ะบุ เลอืก ต ัง้ชว่งเวลาการมอง
เห็น ในการซอ่นเครือ่งของคณุไมใ่หเ้ครือ่งอืน่
มองเห็น เลอืก ซอ่น
ชือ่ของโทรศพัท ์ — แกไ้ขชือ่อปุกรณ์ของ
คณุ ชือ่นีจ้ะเป็นชือ่ทีแ่สดงใหอ้ปุกรณ์
Bluetooth อืน่เห็น
โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตใหอ้ปุกรณ์
อืน่ เชน่ อปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ี่
ใชร้ว่มกนัได ้สามารถใชซ้มิการด์ในเครือ่งของ
คณุเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ย

เคล็ดลบัการรกัษาความปลอดภยั
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
Bluetooth

ขณะทีค่ณุไมไ่ดใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
หากตอ้งการควบคมุใหผู้อ้ ืน่พบเครือ่งของคณุ
และเชือ่มตอ่กบัเครือ่งของคณุได ้ใหเ้ลอืก
Bluetooth > ปิด หรอื การมองเห็นของ
โทรศพัท ์> ซอ่น การปิดใชง้านฟังกช์นั
Bluetooth จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฟังกช์นัอืน่ๆ
ในเครือ่งของคณุ

อยา่จับคูห่รอืยอมรับคําขอการเชือ่มตอ่จาก
อปุกรณ์ทีค่ณุไมรู่จั้ก เพือ่ป้องกันโทรศัพท์
ของคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย การใชง้าน
โทรศัพทใ์นโหมดซอ่นเป็นวธิทีีป่ลอดภัยใน
การหลกีเลีย่งซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย

การสง่ขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth
คณุสามารถเชือ่มตอ่ Bluetooth หลายรายการ
พรอ้มกนัได ้ตัวอยา่งเชน่ หากคณุเชือ่มตอ่เขา้
กบัชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัได ้คณุยังคงสามารถ
ถา่ยโอนไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร่้วม
กนัได ้

1 เปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ก็บรายการทีค่ณุ
ตอ้งการสง่

2 ไปทีร่ายการ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > สง่ >
ทาง Bluetooth

อปุกรณ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth ทีอ่ยู่
ภายในระยะสญัญาณจะแสดงขึน้ ไอคอน
อปุกรณ์มดีังตอ่ไปนี้

คอมพวิเตอร์
โทรศัพท์
อปุกรณ์เสยีงหรอืวดิโีอ
อปุกรณ์อืน่ๆ

ในการหยดุการคน้หากลางคัน ใหเ้ลอืก
ยกเลกิ

3 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่
4 หากอปุกรณ์อืน่ตอ้งการจับคูก่อ่นสง่

ขอ้มลู คณุจะไดย้นิเสยีง และขอใหป้้อน
รหสั คณุตอ้งป้อนรหสัเดยีวกนัในทัง้สอง
อปุกรณ์
เมือ่สรา้งการเชือ่มตอ่ กาํลงัสง่ขอ้มลู จะ
แสดงขึน้

เคล็ดลบั: ขณะคน้หาอปุกรณ์ อปุกรณ์บาง
อยา่งอาจแสดงเพยีงทีอ่ยูเ่ฉพาะ (ทีอ่ยูข่อง
อปุกรณ์) ในการคน้หาทีอ่ยูเ่ฉพาะของ
โทรศัพทข์องคณุ ในหนา้จอหลัก ใหป้้อน
*#2820#

การจบัคูอ่ปุกรณ์
คณุสามารถจับคูอ่ปุกรณ์ของคณุกบัอปุกรณ์ที่
ใชร่้วมกันได ้เพือ่ใหทํ้าการเชือ่มตอ่
Bluetooth ระหวา่งอปุกรณ์ตา่งๆ ไดเ้ร็วขึน้ใน
ครัง้ตอ่ไป กอ่นการจับคู่ ใหส้รา้งรหสัผา่นของ
คณุเอง (ตัวเลข 1 ถงึ 16 หลัก) และตกลงกบั
เจา้ของอปุกรณ์อืน่ใหใ้ชร้หัสเดยีวกนั อปุกรณ์
ทีไ่มม่อีนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชจ้ะมรีหสัผา่นทีโ่รงงาน
ตัง้มาไว ้รหัสผา่นนีจ้ะใชเ้พยีงครัง้เดยีว

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
Bluetooth

1 เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่
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2 เลอืก ตวัเลอืก > อปุกรณ์ทีจ่บัคูใ่หม่
อปุกรณ์ตา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายในระยะครอบคลมุ
จะปรากฏขึน้

3 เลอืกอปุกรณ์
4 ป้อนรหสัผา่นบนอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง

 ระบอุปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นหนา้จอคน้หาอปุกรณ์

การเชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิหลงัจากการ
ู่

เลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ดา้น
เสยีง อปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีงบางเครือ่งจะ
เชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัติ
หลังการจับคู่

การต ัง้คา่อปุกรณ์ใหอ้ยูใ่นสถานะไดร้บั
อนญุาต
เลอืก ต ัง้เป็นผา่นการอนญุาต การเชือ่มตอ่
ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตสามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยทีค่ณุไมท่ราบ
ใชส้ถานะนีก้บัอปุกรณ์ของคณุเองเทา่นัน้ เชน่
ชดุหฟัูงหรอืเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้
หรอือปุกรณ์ของบคุคลทีค่ณุไวใ้จ  ระบวุา่
เป็นอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตใินหนา้จออปุกรณ์
ทีจั่บคู่

การยกเลกิการจบัคูก่บัอปุกรณ์
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การยกเลกิการจบัคูท่ ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > ลบท ัง้หมด

การรบัขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth
เมือ่คณุไดรั้บขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth สญัญาณเสยีงจะดังขึน้ และเครือ่ง
จะถามวา่คณุตอ้งการรับขอ้ความนัน้หรอืไม่
หากคณุยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และคณุจะ
ไดรั้บขอ้ความทีเ่ป็นรายละเอยีดเกีย่วกบั
ขอ้มลูนัน้ในโฟลเดอรถ์าดเขา้ในแอปพลเิคชน่ั
ขอ้ความ  ขอ้มลูทีไ่ดรั้บจะถกูจัดเก็บในหน่วย
ความจําเครือ่งโดยอตัโนมัต ิขอ้ความทีไ่ดรั้บ

โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth จะแสดงดว้ย

การปิดก ัน้อปุกรณ์
คณุสามารถขัดขวางไมใ่หอ้ปุกรณ์สรา้งการ
เชือ่มตอ่ Bluetooth มายังอปุกรณ์ของคณุ

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
Bluetooth

การปิดก ัน้อปุกรณ์
บนแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่ ไปทีอ่ปุกรณ์ทีค่ณุ
ตอ้งการปิดกัน้ และเลอืก ตวัเลอืก > ปิดก ัน้

การยกเลกิการปิดก ัน้อปุกรณ์
บนแท็บ อปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้ ไปทีอ่ปุกรณ์ และ
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การเลกิปิดก ัน้อปุกรณ์ทีถ่กูปิดก ัน้ท ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > ลบท ัง้หมด

หากคณุปฏเิสธคําขอการจับคูจ่ากอปุกรณ์อืน่
อปุกรณ์จะถามวา่คณุตอ้งการปิดกัน้คําขอการ
เชือ่มตอ่ทัง้หมดในอนาคตจากอปุกรณ์นีห้รอื
ไม ่หากคณุตอบรับคําถาม อปุกรณ์นัน้จะถกู
เพิม่ลงในรายการอปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้

โหมดซมิระยะไกล
โหมดซมิระยะไกลชว่ยใหค้ณุสามารถใช ้
อปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ชร้ว่ม
กนัได ้กอ่นทีจ่ะเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล
ตอ้งมกีารจับคูอ่ปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง และเริม่
ตน้การจับคูจ่ากอปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่ ขณะจับ
คู ่ใหใ้ชร้หสัผา่น 16 หลัก และตัง้คา่อปุกรณ์
อกีเครือ่งหนึง่ใหอ้ยูใ่นสถานะไดรั้บอนุญาต

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
Bluetooth

การเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล
1 เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth เลอืก

Bluetooth
2 เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในเครือ่ง

ของคณุ เลอืก โหมด SIM ระยะไกล
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3 เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในอปุกรณ์
อกีเครือ่งหนึง่

เมือ่เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลแลว้ โหมด
SIM ระยะไกล จะปรากฏขึน้ในหนา้จอหลัก
เครือ่งจะปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย
และคณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารซมิการด์ หรอื
ใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีค่รอบคลมุ
ของเครอืขา่ยเซลลลูา่รไ์ด ้

เมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นโหมดซมิระยะไกล
คณุจะทําไดแ้คเ่พยีงโทรออกหรอืรับสายโดย
ใชอ้ปุกรณ์เสรมิทีเ่ชือ่มตอ่เทา่นัน้ เครือ่งของ
คณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิ
ซึง่กําหนดไวใ้นเครือ่งไดเ้ทา่นัน้

การเลกิใชง้านโหมดซมิระยะไกล
กดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก ออกจากโหมดซมิ
ทางไกล

การถา่ยโอนขอ้มลูโดยใชส้าย USB

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่ม
ตอ่ > USB

การเลอืกโหมด USB ทกุคร ัง้ทีม่กีารเชือ่ม
ตอ่สายเคเบลิขอ้มลูทีใ่ชร้ว่มกนัได้
เลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ > ใช่

หากตัวเลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ ไมไ่ดใ้ชง้าน
อยู ่หรอืคณุตอ้งการเปลีย่นโหมด USB ใน
ระหวา่งการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก โหมดการ
เชือ่มตอ่ USB และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

Nokia Ovi Suite  — ใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ
ของ Nokia PC เชน่ Nokia Ovi Suite หรอื
Nokia Software Updater
อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — โอนยา้ยขอ้มลู
ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและเครือ่งพซีทีีใ่ช ้
งานร่วมกันได ้
ถา่ยโอนภาพ  — พมิพภ์าพดว้ยเครือ่งพมิพท์ี่
ใชง้านรว่มกนัได ้
ถา่ยโอนสือ่  — ซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Nokia
Music Player หรอื Windows Media Player

การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีี
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนีก้บัแอปพลิ
เคชัน่การสือ่สารดา้นขอ้มลูและการเชือ่มตอ่
กับเครือ่งพซีทีีใ่ชร่้วมกันได ้ชดุโปรแกรม
Nokia Ovi Suite ชว่ยใหค้ณุสามารถโอนยา้ย
ไฟลแ์ละภาพระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบั
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร่้วมกันได ้เป็นตน้

หากตอ้งการใช ้Nokia Ovi Suite ดว้ยโหมด
การเชือ่มตอ่ USB ใหเ้ลอืก Nokia Ovi
Suite

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Nokia
Ovi Suite ใหไ้ปที ่www.ovi.com/support

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

การตัง้คา่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตจะมผีลกับจดุ
เชือ่มตอ่ทัง้หมดทีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบ
แพคเก็ต

การเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่
ใดก็ตามทีเ่ครอืขา่ยพรอ้มใหบ้รกิาร
เลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่วา่ง
หากการเชือ่มตอ่เปิดอยูต่ลอด จะทํางานบาง
อยา่งไดเ้ร็วขึน้ เชน่ การสง่อเีมล หากไมม่ี
เครอืขา่ยครอบคลมุ โทรศัพทจ์ะพยายามเปิด
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเป็นระยะ
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การเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่
จําเป็นเทา่น ัน้
เลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ
การทํางานบางอยา่งจําเป็นตอ้งเปิดการเชือ่ม
ตอ่กอ่น เชน่ ทกุครัง้ทีค่ณุสง่อเีมล

การใชง้าน HSDPA (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) ในเครอืขา่ย UMTS
เลอืก เขา้ใชแ้พคเก็ตความเร็วสงู

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นโมเด็ม
สําหรับเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่เขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ตผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
ได ้

การระบจุดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการใชเ้มือ่คณุ
ใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นโมเด็ม
เลอืก จดุเชือ่มตอ่

การต ัง้คา่ SIP
การตัง้คา่ Session Initiation Protocol (SIP)
มคีวามจําเป็นสําหรับบรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ยบางอยา่งทีใ่ช ้SIP คณุอาจไดรั้บ
ขอ้มลูการตัง้คา่ในรปูแบบของขอ้ความพเิศษ
จากผูใ้หบ้รกิาร คณุสามารถดู ลบ หรอืสรา้งรปู
แบบการตัง้คา่เหลา่นีไ้ดใ้นการตัง้คา่ SIP

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

อนิเทอรเ์น็ต

เมือ่ใชเ้ว็บเบราเซอร์ คณุสามารถดเูว็บเพจ
Hypertext Markup Language (HTML) บน
อนิเทอรเ์น็ตตามทีอ่อกแบบเดมิ และคณุ
สามารถเรยีกดเูว็บเพจทีไ่ดรั้บการออกแบบมา
เป็นพเิศษสําหรับอปุกรณ์เคลือ่นที่ และใช ้
Extensible Hypertext Markup Language
(XHTML) หรอื Wireless Markup Language
(WML)

ในการเรยีกดเูว็บ คณุจําเป็นตอ้งมจีดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดรั้บการกําหนดคา่ในอปุกรณ์
ของคณุ การใชเ้ว็บเบราเซอรจํ์าเป็นตอ้งมกีาร
สนับสนุนจากเครอืขา่ย

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์

 เลอืก เมนู > เว็บ

ตดิตามขา่วสารและเขา้ชมเว็บไซตโ์ปรดของ
คณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรข์อง
โทรศัพทข์องคณุเพือ่ดเูว็บเพจบน
อนิเทอรเ์น็ต

ในการเรยีกดเูว็บ คณุจําเป็นตอ้งมจีดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดรั้บการกําหนดคา่ในอปุกรณ์
ของคณุและเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เมน ู> เว็บ

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่แีผนขอ้มลูอตัราคงที่
จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการประหยัด
คา่ใชโ้ทรศัพท ์คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปทีเ่ว็บไซต์
เลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ และเลอืก
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เคล็ดลบั: ในการคน้หาอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก
แถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนคําคน้หา และเลอืกลงิค์
ดา้นลา่งแถบทีอ่ยูเ่ว็บ

การยอ่หรอืขยาย
แตะสองครัง้ทีห่นา้จอ

แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไว ้
ชัว่คราว หากคณุพยายามเขา้ดหูรอืเขา้ดู
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทีต่อ้งใชร้หสัผา่น ใหล้บ
แคชของเครือ่งหลังการใชแ้ตล่ะครัง้ ขอ้มลู
หรอืบรกิารทีค่ณุเขา้ใชง้านจะถกูจัดเก็บไวใ้น
หน่วยความจําแคช

การลา้งแคช
เลอืก  >  > สว่นตวั > ลา้งขอ้มลูสว่น
ตวั > แคช

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัจะเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ อยูเ่สมอ
ใหเ้พิม่เว็บไซตนั์น้ลงในมมุมองบุค๊มารค์ เพือ่
ใหค้ณุสามารถเขา้ใชไ้ดง้า่ย

เลอืก เมน ู> เว็บ

ขณะเรยีกด ูใหเ้ลอืก  > 

การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไวข้ณะทอ่ง
เว็บ
เลอืก  >  และเลอืกบุค๊มารค์

การสมคัรลงิคข์า่วทางเว็บ
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดบอ่ยๆ
เพือ่ตดิตามวา่เว็บไซตนั์น้มอีะไรใหม่ คณุ
สามารถสมัครลงิคข์า่วและรับลงิคไ์ปยัง
เนือ้หาลา่สดุไดโ้ดยอตัโนมัติ

เลอืก เมน ู> เว็บ

โดยปกตลิงิคข์า่วบนหนา้เว็บจะแสดงดว้ย 
ลงิคข์า่วใชใ้นการแบง่ปัน เชน่ หวัขอ้ขา่ว
ลา่สดุหรอืรายการบล็อกลา่สดุ

ไปทีบ่ล็อกหรอืเว็บเพจทีม่ลีงิคข์า่วทางเว็บ
และเลอืก  >  และลงิคข์า่วทีต่อ้งการ

การอพัเดตลงิคข์า่ว
ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ ใหเ้ลอืกลงิคข์า่ว
คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก รเีฟรช

การต ัง้คา่ใหอ้พัเดตลงิคข์า่วโดยอตัโนมตั ิ
ในมมุมองลงิคข์า่ว เลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และ
เลอืก แกไ้ข > อพัเดตอตัโนมตั ิ จากเมนู
ป็อปอพั

การคน้หากจิกรรมใกล้ๆ
กําลังมองหาสิง่น่าสนใจทําใกล ้ๆ  ทีต่ัง้ปัจจุบัน
ของคณุใชห่รอืไม่ ดว้ย ทีน่ีแ่ละตอนนี้ คณุ
สามารถรับขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพอากาศ
กจิกรรม เวลาฉายภาพยนตร์ หรอืรา้นอาหาร
ใกล ้ๆ  เป็นตน้

เลอืก เมนู > เว็บ

1 เลอืก  >  > ทีน่ ีแ่ละตอนนี้
2 เรยีกดบูรกิารทีม่ ีและเลอืกบรกิาร หาก

ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ

การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้น
บางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืก
ไวเ้ทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยของคณุ

ตวัอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกขณะเรยีกดเูว็บ
หากเครือ่งแสดงอักขระทีไ่มส่ามารถอา่นออก
ใหเ้ลอืก เมนู > เว็บ และ  >  > เพจ >
การเขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้และการเขา้รหสัทีถ่กู
ตอ้งสําหรับชดุอกัขระของภาษานัน้ๆ
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การจดัตาํแหนง่ (GPS)

คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ เชน่ ขอ้มลู
GPS คน้หาตําแหน่งของคณุ หรอืวัดระยะทาง
และพกิดั แอปพลเิคชัน่ดังกลา่วตอ้งใชก้าร
เชือ่มตอ่ GPS

เกีย่วกบั GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนนิ
การโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูรั้บ
ผดิชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการบํารุง
รักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยํา
ของขอ้มลูระบตํุาแหน่งสามารถไดรั้บผลกระทบ
จากการปรับดาวเทยมี  GPS ทีก่ระทําโดย
รัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้าม
นโยบาย GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวง
กลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพือ่
การนําร่องระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง ความ
ถกูตอ้งแมน่ยํายังอาจไดรั้บผลกระทบจาก
ลักษณะทางเรขาคณติทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ
ของดาวเทยีมดว้ย ความพรอ้มใชป้ระโยชน์
และคณุภาพของสญัญาณ GPS จะไดรั้บผล
ระทบจากทต่ีังของค้ ณุ อาคาร สิง่กดีขวางตาม
ธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บรเิวณในอาคาร
หรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS และ
สญัญาณอาจออ่นลงเมือ่ผา่นวสัดตุา่งๆ เชน่
คอนกรตีหรอืโลหะ

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีตั่ง้
อยา่งละเอยีดแมน่ยําได ้และคณุไมค่วรใช ้
ขอ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และเครอืขา่ย
วทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หา
ตําแหน่งและนําทาง

มเิตอรว์ดัการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความ
ถกูตอ้งและขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษ ความ
ถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดรั้บผลกระทบจาก
คณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

ขอ้มลูจดุพกิดัตา่งๆ ใน GPS จะแสดงโดยใช ้
ระบบพกิดั WGS-84 สากล คณุสมบัตขิอ้มลู
จดุพกิดัทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

เกีย่วกบั GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS)
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุน A-GPS (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เมือ่คณุเปิดใชง้าน
A-GPS โทรศัพทข์องคณุจะไดรั้บขอ้มลู
ดาวเทยีมทีม่ปีระโยชนจ์ากเซริฟ์เวอรข์อ้มลู
ผา่นทางเครอืขา่ยเซลลลูาร์ ดว้ยขอ้มลูชว่ย
เหลอื โทรศัพทข์องคณุสามารถรับตําแหน่ง
GPS ไดเ้ร็วขึน้

Assisted GPS (A-GPS) ใชเ้พือ่ดงึขอ้มลูชว่ย
เหลอืผา่นทางการเชือ่มตอ่ชดุขอ้มลู ซึง่ชว่ย
ในการคํานวณพกิดัของตําแหน่งทีต่ัง้ใน
ปัจจบุันของคณุ เมือ่เครือ่งของคณุกําลังรับ
สญัญาณจากดาวเทยีม

โทรศัพทจ์ะไดรั้บการกําหนดคา่มาลว่งหนา้ให ้
ใชบ้รกิาร Nokia A-GPS ในกรณีทีไ่มม่กีารตัง้
คา่ A-GPS เฉพาะจากผูใ้หบ้รกิาร ขอ้มลู
สนับสนุนจะถกูดงึจากเซริฟ์เวอรบ์รกิาร Nokia
A-GPS เมือ่จําเป็นเทา่นัน้

คณุตอ้งมจีดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตกําหนดไว ้
ในโทรศัพทเ์พือ่ดงึขอ้มลูสนับสนุนจากบรกิาร
Nokia A-GPS ผา่นการเชือ่มต่อขอ้มลูแพค
เก็ต

การกาํหนดจดุเชือ่มตอ่สําหรบั A-GPS
เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีต่ ัง้ และ การ
จดัตําแหนง่ > เซริฟ์เวอรต์าํแหนง่ > จดุ
เชือ่มตอ่ เฉพาะจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เทา่นัน้ทีนํ่ามาใชสํ้าหรับบรกิารได  ้เครือ่งจะ
ขอจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต เมือ่มกีารใช ้GPS
เป็นครัง้แรก

เคล็ดลบัในการสรา้งการเชือ่มตอ่ GPS

การตรวจสอบสถานะของสญัญาณ
ดาวเทยีม
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีต่ ัง้ และ
ขอ้มลู GPS > ตวัเลอืก > สถานะดาวเทยีม
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หากโทรศัพทค์น้พบดาวเทยีม แถบสําหรับ
ดาวเทยีมแตล่ะดวงจะปรากฏขึน้ในมมุมอง
ขอ้มลูดาวเทยีม ยิง่แถบยาวมากแสดงวา่
สญัญาณดาวเทยีมยิง่แรงมาก เมือ่โทรศัพท์
ของคณุไดรั้บขอ้มลูเพยีงพอจากสญัญาณ
ดาวเทยีมสําหรับใชคํ้านวณทีต่ัง้ของคณุ สี
ของแถบจะเปลีย่นไป

เบือ้งตน้ อปุกรณ์ของคณุตอ้งไดรั้บสัญญาณ
จากดาวเทยีมอยา่งนอ้ยสีด่วงเพือ่คํานวณที่
ตัง้ของคณุ เมือ่มกีารคํานวณในเบือ้งตน้แลว้
ดาวเทยีมสามดวงอาจเพยีงพอทีจ่ะดําเนนิการ
คํานวณตําแหน่งทีต่ัง้ของคณุตอ่ไป อยา่งไร
ก็ตาม การคํานวณจะมคีวามแมน่ยํามากยิง่ขึน้
เมือ่พบดาวเทยีมเพิม่ขึน้

ถา้ไมพ่บสญัญาณดาวเทยีม โปรดพจิารณาดัง
ตอ่ไปนี้

• หากคณุอยูใ่นอาคาร ใหอ้อกไปขา้งนอก
เพือ่ใหรั้บสญัญาณไดด้ขีึน้

• หากคณุอยูน่อกอาคาร ใหย้า้ยไปยังพืน้ที่
วา่งทีเ่ปิดโลง่กวา่เดมิ

• หากสภาพอากาศยํา่แย่ ความแรงของ
สญัญาณจะไดรั้บผลกระทบไปดว้ย

• ยานพาหนะบางคันใชห้นา้ตา่งทเ่ีป็น
 ี(Athermic) ซึง่อาจปิดกน้ั

ียมไว ้
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่มอืของคณุไมไ่ดบ้ังเสา

อากาศ

การเชือ่มตอ่ GPS อาจใชเ้วลาไมก่ีว่นิาทจีนถงึ
หลายนาท ีการเชือ่มตอ่ GPS ในรถยนตอ์าจใช ้
เวลานานขึน้

ตัวรับ GPS จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีใ่น
เครือ่ง การใช ้GPS อาจทําใหแ้บตเตอรีห่มด
เร็วขึน้

คาํขอตําแหนง่
คณุอาจไดรั้บคําขอตําแหน่งจากบรกิารเครอื
ขา่ยเพือ่ขอรับขอ้มลูตําแหน่งของคณุ ผูใ้ห ้
บรกิารอาจใหบ้รกิารขอ้มลูตา่งๆ เกีย่วกบั
ขา่วสารในทอ้งถิน่ เชน่ สภาพอากาศหรอื
สภาพการจราจร ตามตําแหน่งของโทรศัพท์
ของคณุ

เมือ่คณุไดรั้บคําขอตําแหน่ง บรกิารทีส่ง่คําขอ
นีจ้ะปรากฏขึน้ เลอืก ยอมรบั เพือ่อนุญาตให ้
สง่ขอ้มลูตําแหน่ง หรอื ปฏเิสธ เพือ่ปฏเิสธ
คําขอ

สถานที่

ดว้ยแอปพลเิคชัน่สถานที ่คณุจะสามารถ
จัดเก็บขอ้มลูตําแหน่งของสถานทีล่งใน
โทรศัพทไ์ด ้คณุสามารถจัดเรยีงตําแหน่งทีจั่ด
เก็บไวเ้ป็นประเภทตา่งๆ เชน่ ธรุกจิ และเพิม่
รายละเอยีดใหก้บัตําแหน่งเหลา่นัน้ได  ้คณุ
สามารถใชส้ถานทีท่ีจั่ดเก็บไวกั้บแอปพลเิคชน่ั
ทใ่ีชง้านร่วมกันได ้

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีต่ ัง้ และ
สถานที่

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
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ตาํแหนง่ใหม ่ — สรา้งสถานทีใ่หม่ ในการขอ
ขอ้มลูตําแหน่งสําหรับตําแหน่งปัจจุบันของ
คณุ ใหเ้ลอืก ตาํแหนง่ปจัจบุนัหากตอ้งการ
ป้อนขอ้มลูตําแหน่งดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ป้อน
ดว้ยตนเอง
แกไ้ข  — แกไ้ขสถานทีท่ีจั่ดเก็บไว ้(เชน่ เพิม่
ทีอ่ยู)่
เพิม่ไปทีป่ระเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยัง
ประเภท เลอืกประเภททีค่ณุตอ้งการเพิม่

ี่
สง่  — สง่สถานทีห่นึง่หรอืหลายแหง่ไปยัง
อปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

การสรา้งประเภทสถานทีใ่หม่
บนแท็บประเภท เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
ประเภท

ขอ้มลู GPS
ขอ้มลู GPS ไดรั้บการออกแบบขึน้เพือ่แสดง
ขอ้มลูแนะนําเสน้ทางไปยังปลายทางทีไ่ด ้
เลอืกไว,้ ขอ้มลูตําแหน่งทีค่ณุอยูใ่นปัจจบุัน
และขอ้มลูการเดนิทาง เชน่ ระยะทางโดย
ประมาณเมือ่ไปถงึปลายทางและระยะเวลาใน
การเดนิทางโดยประมาณ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีต่ ัง้ และ
ขอ้มลู GPS

ตวัแนะนําเสน้ทาง
 ตัวแนะนําเสน้ทางจะแสดงเสน้ทางทีม่ี

ระยะสัน้ทีส่ดุและตรงไปทีป่ลายทางนัน้มาก
ทีส่ดุ โดยวดัในแนวเสน้ตรง ซึง่จะละเวน้สิง่
กดีขวางบนเสน้ทาง เชน่ อาคาร และสิง่
กดีขวางทางธรรมชาต ิหรอืความแตกตา่งเรือ่ง
ระดับความสงู ตัวแนะนําเสน้ทางจะทํางาน
เฉพาะเมือ่คณุเคลือ่นที ่เริม่ใชตั้วแนะนําเสน้
ทางเมือ่อยูน่อกอาคารเพือ่รับขอ้มลูทีจํ่าเป็น
จากดาวเทยีม

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีต่ ัง้ และ
ขอ้มลู GPS > การนําทาง

การต ัง้คา่ปลายทางของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้ปลายทาง และสถานที่
ทีเ่ป็นปลายทาง หรอืป้อนพกัิดเสน้รุง้และเสน้
แวง

การลบปลายทาง
เลอืก หยดุการนําทาง

การดงึขอ้มลูระบตุําแหนง่
 คณุสามารถดขูอ้มลูตําแหน่งของทีต่ัง้ใน

ปัจจบุันของคณุ และความแมน่ยําโดย
ประมาณของตําแหน่งนัน้ได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีต่ ัง้ และ
ขอ้มลู GPS > จดัตําแหนง่

การจดัเก็บทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุไวเ้ป็น
แลนดม์ารค์
เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บตาํแหนง่ สามารถ
ใชแ้ลนดม์ารค์ในแอปพลเิคชัน่อืน่ทีใ่ชร้ว่มกนั
ไดแ้ละโอนระหวา่งอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

เครือ่งวดัการเดนิทาง
 คณุสามารถใชเ้ครือ่งวดัการเดนิทางในการ

คํานวณระยะทาง ความเร็ว และเวลาสําหรับ
การเดนิทางของคณุ ใชเ้ครือ่งวดัการเดนิทาง
เมือ่อยูน่อกอาคารเพือ่รับสญัญาณ GPS ไดด้ี
ขึน้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีต่ ัง้ และ
ขอ้มลู GPS > ระยะเดนิทาง

การเร ิม่คาํนวณระยะเดนิทาง
เลอืก ตวัเลอืก > เร ิม่ คา่ทีคํ่านวณจะอยูบ่น
หนา้จอ

การเร ิม่การคาํนวณใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > รเีซ็ต การดําเนนิการนีจ้ะตัง้
คา่ระยะเดนิทางและเวลา ตลอดจนความเร็ว
สงูสดุและความเร็วเฉลีย่เป็นศนูย์
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การต ัง้คา่การวดัระยะทางและเวลา
ท ัง้หมดเป็นศนูย์
เลอืก ตวัเลอืก > เร ิม่ทําใหม่

มเิตอรว์ดัการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความ
ถกูตอ้งและขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษ ความ
ถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดรั้บผลกระทบจาก
คณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

การต ัง้คา่การจดัตาํแหนง่
การตัง้คา่การจัดตําแหน่งจะกําหนดวธิกีาร
เซริฟ์เวอร ์และการตัง้ค่าสญัลักษณ์ทีใ่ชใ้น
การระบตํุาแหน่ง

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีต่ ัง้ และ การ
จดัตําแหนง่

การกาํหนดวธิรีะบตุาํแหนง่

ใชต้วัรบัสญัญาณ GPS ทีม่ากบัโทรศพัท์
เทา่น ัน้
เลอืก GPS แบบผสม

การใช ้GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS) เพือ่
รบัขอ้มลูชว่ยระบตุาํแหนง่จากเซริฟ์เวอร ์
ระบตุาํแหนง่
เลอืก GPS แบบชว่ยเหลอื

การใชข้อ้มลูจากเครอืขา่ยมอืถอื (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
เลอืก ผา่นเครอืขา่ย

การกําหนดเซริฟ์เวอรร์ะบตุําแหนง่

การกําหนดจดุเชือ่มตอ่และเซริฟ์เวอรร์ะบุ
ตาํแหนง่สําหรบัการชว่ยระบตํุาแหนง่โดย
ใชเ้ครอืขา่ย
เลอืก เซริฟ์เวอรต์าํแหนง่
ใชสํ้าหรับการชว่ยระบตํุาแหน่งโดยใช  ้GPS
หรอืเครอืขา่ย เซริฟ์เวอรสํ์าหรับระบตํุาแหน่ง
อาจถกูกําหนดไวแ้ลว้ลว่งหนา้ในโทรศัพท์
ของคณุโดยผูใ้หบ้รกิาร และคณุอาจไม่
สามารถแกไ้ขการตัง้คา่ดังกลา่วได ้

การกําหนดการต ัง้คา่สญัลกัษณ์

การเลอืกระบบมาตรวดัทีใ่ชใ้นการวดั
ความเร็วและระยะทาง
เลอืก ระบบมาตรวดั > เมตรกิ หรอื 
อมิพเิรียล

การกําหนดรปูแบบพกิดัทีจ่ะแสดงบน
โทรศพัทข์องคณุ
เลอืก รปูแบบพกิดั และตัวเลอืกทีต่อ้งการ
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แผนที่

ภาพรวมของแผนที่

 เลอืก เมน ู> แผนที่

ยนิดตีอ้นรับเขา้สูแ่ผนที่

แผนทีแ่สดงสถานทีไ่กลเ้คยีงคณุ ชว่ยคณุ
วางแผนเสน้ทาง และนําทางคณุไปยังทีท่ี่
ตอ้งการ

• คน้หาเมอืง, ถนน และบรกิาร
• คน้หาเสน้ทางทีค่ณุตอ้งการแบบเลีย้วตอ่

เลีย้ว
• ซงิโครไนซท์ีต่ัง้และเสน้ทางโปรด

ระหวา่งโทรศัพทม์อืถอืกบับรกิารแผนที่
Ovi บนเว็บ

• ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและขอ้มลู
ทอ้งถิน่ หากมี

การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้น
บางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืก
ไวเ้ทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยของคณุ

การทําแผนทีเ่กอืบทัง้หมดนัน้จะไมถ่กูตอ้ง
แมน่ยําและไมเ่สร็จสมบรูณ์ในบางอาณาเขต
โปรดอยา่เชือ่ถอืตอ่แผนทีท่ีค่ณุดาวนโ์หลด
มาเพือ่ใชใ้นโทรศัพทน์ีเ้พยีงอยา่งเดยีว
เทา่นัน้

เนือ้หา เชน่ ภาพจากดาวเทยีม คูม่อื ขอ้มลู
เกีย่วกบัสภาพอากาศและจราจร รวมทัง้บรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้งสรา้งขึน้โดยบรษัิทอืน่ทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบั Nokia เนือ้หาบางอยา่งอาจไม่
ถกูตอ้งแมน่ยําและไมส่มบรูณ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร คณุจงึไมค่วร
อา้งองิเนือ้หาทีก่ลา่วมาขา้งตน้และบรกิารที่
เกีย่วขอ้งเพยีงอยา่งเดยีว

เกีย่วกบัวธิหีาตาํแหนง่
แผนทีจ่ะแสดงทีต่ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใช ้
GPS, A-GPS, WLAN หรอืการจัดตําแหน่งตาม
เครอืขา่ย (ขอ้มลูสถานฐีาน)

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบ
การนําทางดว้ยดว้ยดาวเทยีมซึง่ใชใ้นการ
คํานวณทีต่ัง้ของคณุ Assisted GPS (A-GPS)
เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีส่ง่ขอ้มลู
GPS ใหแ้กค่ณุ ซึง่ปรับปรงุความเร็วและความ
ถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่ง

การจัดตําแหน่งดว้ย WLAN ชว่ยปรับปรุงความ
ถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่งเมือ่ไมม่ี
สญัญาณ GPS โดยเฉพาะเมือ่คณุอยูใ่นอาคาร
หรอือยูร่ะหวา่งตกึสงู

ดว้ยการจัดตําแหน่งตามเครอืขา่ย (ขอ้มลู
สถานฐีาน) ตําแหน่งจะถกูกําหนดผา่นระบบ
เสาอากาศทีโ่ทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุเชือ่ม
ตอ่อยูใ่นขณะนัน้

เมือ่คณุใชแ้ผนทีค่รัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ให ้
กําหนดจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีจ่ะใชเ้พือ่
ดาวนโ์หลดขอ้มลูแผนที ่เชน่ A-GPS หรอื
เชือ่มตอ่กบั WLAN

หากไมต่อ้งการเสยีคา่บรกิารเครอืขา่ย คณุ
สามารถปิดใชง้าน A-GPS, WLAN และการจัด
ตําแหน่งตามเครอืขา่ย (ขอ้มลูสถานฐีาน) ใน
การตัง้คา่การระบตํุาแหน่งในโทรศัพทข์อง
คณุได ้แตก่ารคํานวณทีต่ัง้ของคณุอาจใช ้
เวลานานกวา่เดมิ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กบัการตัง้คา่การระบตํุาแหน่ง โปรดดทูีคู่ม่อืผู ้
ใชโ้ทรศัพทข์องคณุ

Global Positioning System (GPS) ดําเนนิ
การโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูรั้บ
ผดิชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการบํารุง
รักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยํา
ของขอ้มลูระบตํุาแหน่งสามารถไดรั้บผล

ทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ทีก่ระทํา
รัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลีย่นแปลงได ้
นโยบาย GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวง

กลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพือ่
การนําร่องระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง ความ
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ถกูตอ้งแมน่ยํายังอาจไดรั้บผลกระทบจาก
ลักษณะทางเรขาคณติทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ
ของดาวเทยีมดว้ย ความพรอ้มใชป้ระโยชน์
และคณุภาพของสญัญาณ GPS จะไดรั้บผล
ระทบจากทต่ีังของค้ ณุ อาคาร สิง่กดีขวาง
ธรรมชาติ และสภาพอากาศ  บรเวณในิ
หรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS 

และสญัญาณอาจออ่นลงเมือ่ผา่นวสัดตุา่งๆ 
เชน่ คอนกรตีหรอืโลหะ

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้
อยา่งละเอยีดแมน่ยําได ้และคณุไมค่วรใช ้
ขอ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และเครอืขา่ย
วทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หา
ตําแหน่งและนําทาง

มเิตอรว์ดัการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความ
ถกูตอ้งและขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษ ความ
ถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดรั้บผลกระทบจาก
คณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

หมายเหตุ: ในประเทศฝร่ังเศส คณุได ้
รับอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะ WLAN ในอาคาร
เทา่นัน้

ขึน้อยูก่บัวธิกีารหาตําแหน่งทีพ่รอ้มใชง้าน
ความแมน่ยําของการหาตําแหน่งอาจคลาด
เคลือ่นไปประมาณสองสามเมตรจนถงึหลาย
กโิลเมตร

การดทูีต่ ัง้ของคณุและแผนที่
ดทูีต่ัง้ปัจจบุันของคณุบนแผนที ่และเรยีกดู
แผนทีใ่นเมอืงและประเทศตา่งๆ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั

 ระบทุีตั่ง้ปัจจุบันของคณุ หากมอียู่ เมือ่
คน้หาตําแหน่งของคณุ  จะกะพรบิ หากไม่
พบตําแหน่งของคณุ  จะแสดงทีต่ัง้ทีท่ราบ
ลา่สดุของคณุ

หากไมม่กีารกําหนดตําแหน่งทีแ่มน่ยํา จะมี
วงกลมสแีดงรอบๆ ไอคอนการกําหนด
ตําแหน่งแสดงพืน้ทีท่ั่วไปทีค่ณุอาจอยู่ ใน
พืน้ทีซ่ ึง่มปีระชากรอยูห่นาแน่น ความถกูตอ้ง

ของการประเมนิอาจเพิม่ขึน้ และวงกลมสแีดง
จะมขีนาดเล็กกวา่ในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากร
เบาบาง

การเรยีกดแูผนที่
ลากแผนทีด่ว้ยนิว้ของคณุ ตามคา่เริม่ตน้
แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอื

การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุหรอืทีต่ ัง้
สดุทา้ยทีค่ณุรูจ้กั
เลอืก 

การยอ่หรอืขยาย
เลอืก + หรอื -

เคล็ดลบั: ในการยอ่/ขยาย คณุยังสามารถใช ้
นิว้สองนิว้แตะทีแ่ผนที่ และเลือ่นนิว้ออกจาก
กันเพือ่ขยาย หรอืเลือ่นนิว้เขา้หากนัเพือ่ยอ่
ไมใ่ชโ่ทรศัพทท์กุรุ่นทีส่นับสนุนคณุสมบัตนิี้

หากคณุเรยีกดบูรเิวณทีไ่มค่รอบคลมุในแผนที่
ถนนทีเ่ก็บอยูบ่นโทรศัพทข์องคณุ และคณุ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูอยู่ ระบบจะดาวนโ์หลดแผนที่
ถนนใหมเ่องโดยอตัโนมัติ

หากตอ้งการป้องกนัไมใ่หม้กีารดาวนโ์หลด
แผนทีถ่นนโดยอตัโนมัต ิในเมนูหลัก ใหเ้ลอืก

 > อนิเทอรเ์น็ต > การเชือ่มตอ่ > 
์

บรเิวณทีค่รอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกัน
ไปตามประเทศและภมูภิาค
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หนา้จอการนําทาง

1 เสน้ทาง
2 ทีต่ัง้และทศิทางของคณุ
3 เข็มทศิ
4 แถบขอ้มลู (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

มมุมองแผนที่

1 สถานทีท่ีเ่ลอืก
2 พืน้ทีบ่ง่ชี้
3 สถานทีท่ีน่่าสนใจ (เชน่ สถานรีถไฟหรอื

พพิธิภัณฑ)์
4 พืน้ทีข่อ้มลู

การวางแผนเสน้ทาง
วางแผนการเดนิทาง และสรา้งเสน้ทางของ
คณุ และแสดงบนแผนทีก่อ่นเริม่ออกเดนิทาง

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั

การสรา้งเสน้ทาง
1 แตะทีตํ่าแหน่งจดุเริม่ตน้ของคณุ ในการ

คน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก คน้หา
2 แตะบรเิวณขอ้มลูทีต่ัง้
3 เลอืก นําทาง > เพิม่ในเสน้ทาง
4 ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่

จดุเสน้ทางใหม ่และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเปลีย่นลําดบัของจดุเสน้ทาง
1 เลอืกจดุเสน้ทาง
2 เลอืก ยา้ย
3 แตะสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการยา้ยจุดเสน้ทาง

ไป

การแกไ้ขทีต่ ัง้ของจดุเสน้ทาง
แตะจดุเสน้ทาง และเลอืก แกไ้ข และตัวเลอืก
ทีเ่หมาะสม

การดเูสน้ทางบนแผนที่
เลอืก แสดงทาง

การนําทางไปยงัปลายทาง
เลอืก แสดงทาง > ตวัเลอืก > เร ิม่ขบั หรอื
เร ิม่เดนิ

การเปลีย่นการต ัง้คา่สําหรบัเสน้ทาง
การตัง้คา่เสน้ทางจะมผีลตอ่การนําทางและวธิี
แสดงเสน้ทางบนแผนที่
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1 ในมมุมองนักวางแผนการเดนิทาง ใหเ้ปิด
แท็บ ตัง้คา่ หากตอ้งการไปทีม่มุมองนัก
วางแผนการเดนิทางจากมมุมองการนํา
ทาง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดุเสน้ทาง
หรอื รายการจดุตา่งๆ ตามเสน้ทาง

2 ตัง้คา่โหมดการขนสง่ไปที่ ขบัรถ หรอื
เดนิ หากคณุเลอืก เดนิ คณุสามารถใช ้
ถนนทางเดยีวจะเป็นถนนสายปกติ และ
เสน้ทางเดนิเทา้และเสน้ทางผา่น
ตัวอยา่งเชน่ สวนสาธารณะ และ
ศนูยก์ารคา้ได ้

3 เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การเลอืกโหมดการเดนิ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้คา่โหมดการขนสง่เป็น
เดนิ และเลอืก เสน้ทางทีต่อ้งการ > ถนน
หรอื เสน้ตรง เสน้ตรง  มปีระโยชนเ์มือ่เดนิ
ทางในภมูปิระเทศทีม่สีภาพทรุกนัดาร
เนือ่งจากโหมดดังกลา่วจะระบทุศิทางการเดนิ

การใชเ้สน้ทางขบัรถทีส่ ัน้และเร็วทีส่ดุ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้คา่โหมดการขนสง่เป็น ขบั
รถ และเลอืก การเลอืกเสน้ทาง > เสน้ทาง
ทีเ่ร็วกวา่ หรอื เสน้ทางทีใ่กลก้วา่

การใชเ้สน้ทางการขบัทีด่ที ีส่ดุ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้คา่โหมดการขนสง่เป็น ขบั
รถ และเลอืก การเลอืกเสน้ทาง > เหมาะสม

 เสน้ทางขับรถทีใ่ชจ้ะรวมขอ้ไดเ้ปรยีบของ
เสน้ทางทีส่ัน้กวา่และรวดเร็วกวา่เขา้ไวด้ว้ย
กนั

ตัวอยา่งเชน่ คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ใชห้รอื
หลกีเลีย่งการใชม้อเตอรเ์วย์ ทางดว่น หรอื
ทา่เรอืขา้มฟาก

การรบัขอ้มลูการจราจรและความ
ปลอดภยั
ยกระดับประสบการณ์ในการขับขีข่องคณุดว้ย
ขอ้มลูแบบเรยีลไทมเ์กีย่วกบัสภาพการจราจร
บรกิารทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกบัชอ่งทาง
เดนิรถและเตอืนขดีจํากดัความเร็ว หากมี
บรกิารในประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ขบั

การดสูภาพการจราจรบนแผนที่
ในระหวา่งการนําทางการขบัรถ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ขอ้มลูจราจร สภาพการจราจรจะ
ปรากฏเป็นรปูสามเหลีย่มและเสน้ตรง

การอพัเดตขอ้มลูจราจร
เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร > อพัเดต
ขอ้มลูจราจร

เมือ่วางแผนเสน้ทาง คณุสามารถตัง้ให ้
อปุกรณ์หลกีเลีย่งสภาพการจราจรตา่งๆ เชน่
การจราจรตดิขัดหรอืการซอ่มถนน

การหลกีเลีย่งสภาพการจราจร
ในมมุมองหลัก เลอืก  > การนําทาง >
เปลีย่นเสน้ทางเนือ่งจากสภาพจราจร

คาํเตอืน:
ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/ความ
ปลอดภัยสามารถแสดงบนเสน้ทางของคณุ
ขณะนําทางได ้หากเปิดใชง้านคณุสมบัตนิี้
เขตปกครองศาลบางแหง่หา้มใชห้รอืควบคมุ
การใชข้อ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/
ความปลอดภัย Nokia ไมรั่บผดิชอบตอ่ความ
ถกูตอ้งแมน่ยําหรอืผลลัพธท์ีต่ามมาจากการ
ใชข้อ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/
ความปลอดภัย

ขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วใน
ขณะขับรถ แผนทีจ่ะชว่ยใหค้ณุไปถงึยังจุด
หมายปลายทางของคณุ

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ขบั

การขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
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การขบัรถกลบับา้น
เลอืก ขบักลบับา้น

คณุสามารถเริม่ตน้ขับรถไดโ้ดยไมกํ่าหนด
ปลายทาง แผนทีจ่ะตดิตามทีตั่ง้ของคณุ และ
ขอ้มลูการจราจรจะแสดงโดยอตัโนมัต ิหากมี
ในการตัง้จดุหมายปลายทางในภายหลัง
เลอืก ปลายทาง

ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหมนุตามทศิทางทีค่ณุ
ขับรถ

หนัแผนทีไ่ปทางทศิเหนอื
เลอืก  ในการหมนุแผนทีก่ลับไปยังทศิทาง
ทีค่ณุขับรถ เลอืก 

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบั
บา้น เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนด
ทีต่ัง้ของบา้นของคณุ

การเปลีย่นทีต่ ัง้ของบา้นของคณุ
1 ในมมุมองหลัก เลอืก 
2 เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น >

ระบใุหม่
3 เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเปลีย่นมมุมองระหวา่งนําทาง
ปัดหนา้จอไปทางซา้ย และเลอืก มมุมอง 2
มติ,ิ มมุมอง 3 มติ,ิ มมุมองลกูศร หรอื ภาพ
รวมเสน้ทาง

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อื
จับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่
สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขี่
ยานพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

เดนิสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการทศิทางเพือ่เดนิทางตามเสน้
ทางการเดนิ แผนทีจ่ะนําทางคณุผา่นจตรัุส
และผา่นสวนสาธารณะ เขตคนเดนิเทา้ และ
แมแ้ตศ่นูยก์ารคา้

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ เดนิ

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทาง
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเดนิกลบับา้นของคณุ
เลอืก เดนิกลบับา้น

คณุสามารถเริม่ตน้เดนิไดโ้ดยไมกํ่าหนดปลาย
ทาง

ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอื

การหมนุแผนทีก่ลบัไปยงัทศิทางทีค่ณุ
เดนิ
เลอืก  หากตอ้งการหมนุแผนทีก่ลับสูท่ศิ
เหนอื ใหเ้ลอืก 

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบั
บา้น เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนด
ทีต่ัง้ของบา้นของคณุ

การเปลีย่นทีต่ ัง้ของบา้นของคณุ
1 ในมมุมองหลัก เลอืก 
2 เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น >

ระบใุหม่
3 เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเช็คอนิ
ดว้ยคณุสมบัตเิชค็อนิ คณุสามารถเก็บบันทกึ
สว่นตัวของทีท่ีค่ณุเคยไปได ้อพัเดตเพือ่นใน
เครอืขา่ยทางสงัคมและรายชือ่ของคณุวา่คณุ
กําลังทําอะไรอยู่ และแบง่ปันทีตั่ง้ของคณุบน
บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมโปรดของคณุ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ Check in

ในการเชค็อนิ คณุตอ้งมบีัญช ีNokia ในการ
แบง่ปันทีต่ัง้ของคณุ คณุจําเป็นตอ้งมบีัญชี
บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม บรกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคมทีส่นับสนุนจะแตกตา่งกนัไปตาม
ประเทศหรอืภมูภิาค
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1 ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia ของคณุ หรอื
หากคณุยังไมม่บีัญชดีังกลา่ว ใหส้รา้ง
บัญชี

2 คณุสามารถแบง่ดทูีต่ัง้ของคณุบนบรกิาร
เครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใชไ้ด ้เมือ่คณุ
ใชเ้ชค็อนิเป็นครัง้แรก คณุสามารถตัง้คา่
หนังสอืรับรองของบัญชสํีาหรับบรกิารที่
คณุใชไ้ด ้ในการตัง้คา่บัญชใีนภายหลัง
เลอืก 

3 เลอืกทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ
4 เขยีนอพัเดตสถานะของคณุ

คณุสามารถประกาศไปยังบรกิารทีค่ณุได ้
ตัง้คา่ไวเ้ทา่นัน้ ในการแยกบรกิาร ให ้
เลอืกโลโกบ้รกิาร ในการแยกบรกิาร
ทัง้หมด เพือ่ใหท้ีต่ัง้และอพัเดตสถานะ
ของคณุเป็นสว่นตัว ใหล้า้งเครือ่งหมาย
ในกลอ่งกาเครือ่งหมาย และโพสตบ์น

5 เลอืก Check in

และคณุยังสามารถแนบรปูไปยังประกาศของ
คณุได ้โดยขึน้อยูก่บับรกิารเครอืขา่ยทาง
สงัคม

การดปูระวตัเิช็คอนิของคณุ
เลอืก 

การเชค็อนิและแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุจําเป็น
ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ซึง่อาจ
เกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลูขนาดใหญ่ และมี
คา่บรกิารรับสง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้กําหนดการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคม
อาจมผีลบังคับใชก้บัการแบง่ใชท้ีต่ัง้ของคณุ
ในบรกิารนัน้ คณุควรศกึษาขอ้กําหนดการใช ้
และแนวปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของ
บรกิารดังกลา่ว

กอ่นทําการแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุใหแ้กผู่อ้ ืน่
โปรดพจิารณาบคุคลทีค่ณุกําลังจะแบง่ปันที่
ตัง้ใหร้อบคอบเสมอ ตรวจสอบการตัง้คา่ความ
เป็นสว่นตัวของบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมที่
คณุใช ้เนือ่งจากคณุอาจแบง่ดทูีต่ัง้ของคณุ
กบัคนกลุม่ใหญ่

การจดัเก็บหรอืดสูถานทีห่รอืเสน้ทาง
จัดเก็บตําแหน่งทีอ่ยู่ สถานทีท่ีน่่าสนใจ และ
เสน้ทางเพือ่ใหนํ้ามาใชใ้นภายหลังไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

เลอืก เมนู > แผนที่

การจดัเก็บสถานที่
1 เลอืก ตาํแหนง่ฉนั
2 แตะทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่

ใหเ้ลอืก คน้หา
3 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้
4 เลอืก บนัทกึ

การจดัเก็บเสน้ทาง
1 เลอืก ตาํแหนง่ฉนั
2 แตะทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่

ใหเ้ลอืก คน้หา
3 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้
4 ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก

นําทาง > เพิม่ในเสน้ทาง
5 เลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม ่และตัวเลอืก

ทีเ่หมาะสม
6 เลอืก แสดงทาง > ตวัเลอืก > จดัเก็บ

เสน้ทาง

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ทีโ่ปรด > สถานที่
และสถานที ่และ แสดงบนแผนที่

การดเูสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว้
ในหนา้จอหลัก เลอืก ทีโ่ปรด > เสน้ทาง และ
เสน้ทาง

การสง่สถานทีไ่ปใหเ้พือ่น
เมือ่คณุตอ้งการแสดงสถานทีบ่นแผนทีใ่ห ้
เพือ่นของคณุเห็น คณุสามารถสง่สถานทีไ่ป
ใหพ้วกเขาได ้

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั
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ในการดสูถานทีบ่นแผนที่ เพือ่นของคณุไม่
จําเป็นตอ้งมโีทรศัพท์ Nokia แตจํ่าเป็นตอ้งมี
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1 เลอืกสถานทีแ่ละพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที่
2 เลอืก แบง่ปนั > แบง่ปนัทาง SMS หรอื

แบง่ปนัทางอเีมล

ระบบจะสง่อเีมลหรอืขอ้ความตวัอกัษรทีม่ลีงิค์
เชือ่มโยงไปยังทีต่ัง้บนแผนทีใ่หเ้พือ่นของ
คณุ

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของแผนที่
ดแูผนทีใ่นโหมดตา่งๆ เพือ่ระบตํุาแหน่งทีค่ณุ
อยูไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั

เลอืก  และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
มมุมองแผนที ่ — ในมมุมองแผนทีม่าตรฐาน
จะสามารถอา่นรายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ชือ่ทีต่ัง้
หรอืหมายเลขทางหลวงไดง้า่ย
มมุมองดาวเทยีม  — สําหรับมมุมองแบบ
ละเอยีด จะใชภ้าพถา่ยดาวเทยีม
มมุมองภมูปิระเทศ  — ดขูอ้มลูรูปแบบของ
เสน้ทางไดทั้นที เชน่ เมือ่คณุเดนิทางไปในที่
ทรุกนัดาร
มมุมอง 3 มติ ิ — เพือ่การดทูีส่มจรงิยิง่ขึน้ ให ้
เปลีย่นมมุมองของแผนที่
จดุสงัเกต  — แสดงสิง่ปลกูสรา้งและสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญบนแผนที่
โหมดกลางคนื  — ลดสขีองแผนทีใ่หอ้อ่นลง
เมือ่เดนิทางในเวลากลางคนื จะทําใหส้ามารถ
อา่นแผนทีไ่ดง้า่ยขึน้ในโหมดนี้
เสน้ทางเดนิรถสาธารณะ  — ดบูรกิารขนสง่
สาธารณะทีเ่ลอืก เชน่ เสน้ทางรถไฟฟ้าและ
ทางรถราง

ตัวเลอืกและคณุสมบัตทิีม่ใีหบ้รกิารของ
โทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค ตัวเลอืก
ทีไ่มม่ใีหบ้รกิารจะเป็นสจีาง

กลอ้ง

โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการ
ถา่ยภาพ 2592x1944 พกิเซล (5 ลา้น
พกิเซล) ความละเอยีดภาพในคูม่อืนีอ้าจแตก
ตา่งจากทีป่รากฏจรงิ

เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพภาพทีด่ ีใหเ้ชด็เลนสก์ลอ้ง
ดว้ยผา้สะอาดอยา่งระมดัระวงั

การถา่ยภาพ
การต ัง้คา่การจบัภาพและบนัทกึ
ในการเปิดการตัง้คา่การจับภาพและบันทกึ
กอ่นจับภาพหรอืบันทกึวดิโีอคลปิ เลอืก
เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > กลอ้ง และ 

หนา้จอการตัง้คา่การจับภาพและการบันทกึจะ
มทีางลัดเขา้สูร่ายการตา่งๆ และการตัง้คา่
กอ่นการจับภาพหรอืบันทกึวดิโีอคลปิ

การตัง้คา่การจับภาพและบันทกึจะกลับสูก่าร
ตัง้คา่เริม่ตน้ หลังจากทีค่ณุปิดกลอ้ง

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

เลอืกฉาก

 หรอื  เปลีย่นไปมาระหวา่งโหมดวดิโีอ
และภาพ

 หรอื  แสดงหรอืซอ่นตารางของชอ่ง
มองภาพ (ภาพเทา่นัน้)

 เปิดใชง้านตัวจับเวลา (ภาพเทา่นัน้)

  เปิดใชง้านโหมดตอ่เนือ่ง (ภาพเทา่นัน้)

 เปิด ภาพถา่ย

การตัง้คา่รปูภาพ:

 เลอืกเอฟเฟ็กตส์ี

 ปรับความสมดลุสขีาว เลอืกสภาพแสง
ปัจจบุัน ชว่ยใหป้รับสภีาพอยา่งถกูตอ้งสมจรงิ
มากขึน้
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 ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทา่นัน้) หากคณุ
ถา่ยวตัถทุีม่ดืโดยมพีืน้หลังสวา่งมาก เชน่
ทา่มกลางหมิะ ปรับสภาพแสดงเป็น +1 หรอื
+2 เพือ่ชดเชยสําหรับความสวา่งพืน้หลัง
สําหรับวตัถทุีส่วา่งและทีพ่ืน้หลังมดื ใหต้ัง้
เป็น -1 หรอื -2

 ปรับความไวแสง (ภาพเทา่นัน้) เพิม่ความ
ไวของแสงในบรเิวณทีม่แีสงนอ้ยเพือ่หลกี
เลีย่นภาพทีม่ดืเกนิไป และภาพทีเ่บลอ การ
เพิม่ความไวแสงอาจเพิม่ความเบลอของภาพ
ดว้ย

 ปรับความคมชดั (ภาพเทา่นัน้) ปรับความ
ตา่งระหวา่งสว่นของภาพทีส่วา่งทีส่ดุและมดื
ทีส่ดุ

 ปรับความชดั (ภาพเทา่นัน้)

หนา้จออาจเปลีย่นใหต้รงกบัการตัง้คา่ทีค่ณุ
กําหนด

การตัง้คา่การจับภาพเป็นโหมดการถา่ยภาพ
เฉพาะ การสลับระหวา่งโหมดไมเ่ป็นการรเีซ็ต
การตัง้คา่ทีร่ะบุ

หากคณุเลอืกภาพใหม่ การตัง้คา่การจับภาพ
จะถกูแทนทีโ่ดยภาพทีเ่ลอืก คณุสามารถ
เปลีย่นการตัง้คา่การจับภาพ หลังการเลอืก
ภาพหากจําเป็น

การบันทกึภาพทีถ่า่ยไวอ้าจใชเ้วลานาน หาก
คณุเปลีย่นการตัง้คา่การซมู สภาพแสง หรอืสี

การถา่ยภาพ
เมือ่ถา่ยภาพ โปรดทราบวา่

• ควรใชม้อืทัง้สองขา้งถอืกลอ้งใหน้ิง่
• คณุภาพของภาพทีซ่มูดจิติอลจะดอ้ยกวา่

ภาพทีไ่มไ่ดซ้มู
• กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยัดแบตเตอรี่

เมือ่ไมม่กีารใชง้านประมาณหนึง่นาที
• อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช

อยา่ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอืสตัวเ์มือ่อยูใ่น
ระยะใกล ้อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

1 ในการสลับจากโหมดวดิโีอไปทีโ่หมด
ภาพ หากจําเป็น เลอืก  > 

2 กดปุ่ มถา่ยภาพ หา้มยา้ยเครือ่งกอ่น
บันทกึภาพ และแสดงภาพนัน้

การถา่ยภาพดว้ยกลอ้งรอง
1 เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งรอง
2 ในการจับภาพ ใหเ้ลอืก  หา้มยา้ย

เครือ่งกอ่นบันทกึภาพ และแสดงภาพนัน้

การยอ่หรอืขยายขณะถา่ยภาพ
ใชต้ัวเลือ่นยอ่/ขยาย

การเปิดกลอ้งทิง้ไวใ้นพืน้หลงัและใช้
แอปพลเิคช ัน่อืน่
กดปุ่ มเมนู หากตอ้งการกลับไปใชก้ลอ้งถา่ย
รปู ใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพคา้งไว ้

ปุ่ มควบคมุบนหนา้จอและสญัลกัษณ์
สําหรบัการจบัภาพนิง่
ชอ่งเล็งภาพนิง่แสดงสิง่ตอ่ไปนี้

1 สญัลักษณ์โหมดจับภาพ
2 ตัวเลือ่นการยอ่/ขยาย ในการเปิดใชง้าน

หรอืเลกิใชต้ัวเลือ่นการยอ่/ขยาย ใหแ้ตะ
ทีห่นา้จอ

3 ไอคอนจับภาพ เลอืกเพือ่จับภาพ
4 โหมดแฟลช เลอืกเพือ่เปลีย่นแปลงการ

ตัง้คา่
5 การตัง้คา่การจับภาพ เลอืกเพือ่

เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
6 สญัลักษณ์ระดับประจแุบตเตอรี่
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7 สญัลักษณ์ความละเอยีดของภาพ
8 ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่

คณุสามารถถา่ยไดโ้ดยการใชก้ารตัง้คา่
คณุภาพของภาพปัจจบุันและหน่วยความ
จําทีม่อียู่)

9 หน่วยความจําทีใ่ชอ้ยู่ ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่
ของโทรศัพทข์องคณุ โดยมตีัวเลอืก
ตา่งๆ ดังนี ้หน่วยความจํา โทรศัพท ์( )
การด์หน่วยความจํา ( )

10 สญัลักษณ์สญัญาณ GPS

ขอ้มลูสถานที่
คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูตําแหน่งภาพเพือ่ให ้
เป็นรายละเอยีดไฟลภ์าพทีถ่า่ยไดโ้ดย
อตัโนมัต ิเชน่ ในแอปพลเิคชัน่ ภาพถา่ย คณุ
สามารถดตํูาแหน่งทีจ่ะเก็บภาพได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > กลอ้ง

การเพิม่ขอ้มลูสถานทีใ่นสิง่ทีถ่า่ยไว้
ท ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงขอ้มลู
GPS > เปิด มขีอ้มลูทีต่ัง้ใหสํ้าหรับภาพทีถ่า่ย
ไวด้ว้ยกลอ้งหลักเทา่นัน้

สามารถแนบขอ้มลูทีต่ัง้ลงในภาพหรอืวดิโีอ
คลปิไดห้ากพกิดัทีต่ัง้สามารถกําหนดผา่น
เครอืขา่ยและ GPS หากคณุแบง่ปันรปูภาพ
หรอืวดิโีอคลปิทีม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ทีแ่นบอยู่ บคุคล
อืน่ทีช่มภาพหรอืวดิโีอคลปิดังกลา่วจะ
สามารถเห็นขอ้มลูทีต่ัง้ไดเ้ชน่กนั คณุสามารถ
ปิดใชง้านชก้ารบันทกึตําแหน่งในการตัง้คา่
กลอ้งได ้

อาจใชเ้วลานานเพือ่รับพกิดัของสถานที่ การ
ใหบ้รกิารและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจ
ไดรั้บผลกระทบจากทีต่ัง้ อาคารกอ่สรา้ง สิง่
กดีขวางทางธรรมชาต ิและสภาพอากาศ หาก
คณุใชไ้ฟลร์ว่มกนัซึง่มขีอ้มลูสถานที่ และใช ้
ขอ้มลูสถานทีร่่วมกนั บคุคลอืน่อาจเห็นสถาน
ทีข่องคณุ โทรศัพทต์อ้งใชบ้รกิารเครอืขา่ย
เพือ่ขอขอ้มลูสถานที่

ตัวบง่ชีข้อ้มลูทีต่ัง้:

  — ไมม่ขีอ้มลูสถานทีตั่ง้ GPS จะทํางานอยู่
ทีพ่ืน้หลังสกัครู่ หากมกีารเชือ่มตอ่ของ
ดาวเทยีมและตัวบง่ชีเ้ปลีย่นเป็น  ในขณะนัน้
ภาพทีถ่า่ยไวทั้ง้หมดและวดิโีอคลปิทีบ่ันทกึ
ไวร้ะหวา่งนัน้จะไดรั้บการกําหนดแท็กตาม
ขอ้มลูการจัดตําแหน่งของ GPS

  — มขีอ้มลูสถานทีต่ัง้ ขอ้มลูทีต่ัง้จะไดรั้บ
การเพิม่ไวใ้นรายละเอยีดไฟล์

ไฟลท์ีม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ไดรั้บการระบโุดย  ใน
แอปพลเิคชัน่ ภาพถา่ย

หลงัการจบัภาพ 
หลังจากทีค่ณุจับภาพ เลอืกจากตัวเลอืกตอ่
ไปนี ้(ใชไ้ดเ้มือ่คณุเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้
คา่ > แสดงภาพทีจ่บั > ใช)่

  — สง่ภาพเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอื
อเีมล หรอืผา่นการเชือ่มตอ่ Bluetooth

 ลบ  — ลบภาพ

ในการใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลังทีแ่สดงในหนา้
จอหลัก ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > ต ัง้
เป็นภาพพืน้หลงั

ในการตัง้ภาพเป็นภาพการโทรเริม่ตน้ทีใ่ช ้
สําหรับการโทรทัง้หมด เลอืก ตวัเลอืก > ใช้
ภาพ > ต ัง้เป็นภาพการโทร

ในการกําหนดภาพใหก้บัรายชือ่ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ใชภ้าพ > กําหนดใหร้ายชือ่

ในการกลับไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่จับภาพใหม่
กดปุ่ มถา่ยภาพ

แฟลชและไฟวดิโีอ
กลอ้งของโทรศัพทม์แีฟลช LED คูสํ่าหรับ
สภาพแสงนอ้ย

ในการเลอืกโหมดแฟลชทีต่อ้งการ เลอืก
สญัลักษณ์โหมดแฟลชปัจจบุันตัวใดตัวหนึง่
ตอ่ไปนี ้ อตัโนมตั,ิ ลดจดุตาแดง, 
เปิด และ ปิด
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หลกีเลีย่งการสมัผัส LED ของแฟลชเมือ่มกีาร
ถอดฝาดา้นหลังออก LED อาจรอ้นหลังจาก
การใชง้านเป็นเวลานาน

อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่
ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอืสตัวเ์มือ่อยูใ่นระยะใกล ้
อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

การเพิม่ระดบัแสงขณะบนัทกึวดิโีอใน
สภาพแสงนอ้ย
เลอืก 

ฉาก
ฉากชว่ยคณุในการคน้หาการตัง้คา่สแีละการ
ตัง้คา่แสงทีถ่กูตอ้งสําหรับสภาพแวดลอ้ม
ปัจจบุัน การตัง้คา่ของฉากแตล่ะฉากจะถกู
กําหนดไวต้ามสภาพแวดลอ้มหรอืลักษณะ
เฉพาะ

ฉากเริม่ตน้ในโหมดภาพและวดิโีอจะแสดง
ดว้ย  (อตัโนมัต)ิ

การเปลีย่นฉาก
เลอืก  > โหมดฉาก และฉาก

การสรา้งฉากของคณุใหเ้หมาะกบัสภาพ
แวดลอ้ม
เลอืก ผูใ้ชก้าํหนด และ แกไ้ข ในฉากทีร่ะบุ
โดยผูใ้ช ้คณุสามารถปรับสภาพแสงและการ
ตัง้คา่สี

การคดัลอกการต ัง้คา่ฉากอืน่
เลอืก ตามโหมดฉาก และฉากทีต่อ้งการ ใน
การจัดเก็บการเปลีย่นแปลง และกลับไปยัง
รายการฉาก ใหเ้ลอืก กลบั

การเปิดใชง้านฉากของคณุ
เลอืก ผูใ้ชก้าํหนด > เลอืก

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > กลอ้ง

โหมดตอ่เนือ่งใชไ้ดใ้นกลอ้งหลัก ในการใช ้
โหมดตอ่เนือ่ง คณุตอ้งมหีน่วยความจําทีเ่พยีง
พอ

การต ัง้คา่กลอ้งใหถ้า่ยภาพตอ่เนือ่ง
1 เลอืก  > ตอ่เนือ่ง ในการปิดหนา้จอ

การตัง้คา่ ใหเ้ลอืก 
2 กดปุ่ มจับภาพคา้งไว ้โทรศัพทจ์ะถา่ย

ภาพจนกวา่คณุจะเลอืก หยดุ หรอืจนกวา่
จะมกีารถา่ยภาพ 18 ภาพ

การปิดใชง้านโหมดตอ่เนือ่ง
เลอืก  > ภาพเดยีว

โดยจะแสดงภาพเป็นตาราง ในการดภูาพ
เลอืกภาพ ในการกลับไปทีโ่หมดภาพตอ่เนือ่ง
กดปุ่ มถา่ยภาพ

คณุสามารถใชโ้หมดตอ่เนือ่งดว้ยการตัง้เวลา

ตวัจบัเวลา
ใชต้ัวจับเวลาเพือ่ทําใหก้ารถา่ยภาพชา้ลง
เพือ่ใหส้ามารถใหม้ตีัวคณุเองอยูใ่นรูปภาพได ้

การต ัง้ระยะหนว่งตวัจบัเวลา
เลอืก  >  และระยะหน่วงทีต่อ้งการกอ่น
ทีจ่ะถา่ยภาพ

การเปิดใชง้านตวัจบัเวลา
เลอืก ใชง้าน ไอคอนนาฬกิาจับเวลาบนหนา้
จอจะกะพรบิ และเวลาทีเ่หลอืจะปรากฏขึน้
เมือ่ตัวจับเวลากําลังทํางาน กลอ้งจะถา่ยภาพ
หลังจากถงึระยะหน่วงทีเ่ลอืกไว ้

การปิดใชง้านตวัจบัเวลา
เลอืก  >  > 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใหม้อืนิง่ขณะถา่ยภาพ
ลองใชก้ารหน่วง 2 วนิาที
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การบนัทกึวดิโีอ
การบนัทกึวดิโีอคลปิ
1 หากจําเป็น ในการสลับจากโหมดรปูภาพ

ไปใชโ้หมดวดิโีอ ใหเ้ลอืก  > 
2 ในการเริม่ตน้บันทกึ ใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพ

หรอืเลอืก  ไอคอนการบันทกึสแีดงจะ
ปรากฏ

3 ในการหยดุบันทกึชัว่คราว ใหเ้ลอืก หยดุ
พกั ในการทําตอ่ ใหเ้ลอืก ทําตอ่ หาก
คณุหยดุการบันทกึชัว่คราวและไมไ่ดก้ด
ปุ่ มใดๆ ภายในหนึง่นาที การบันทกึจะ
หยดุลง
ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มยอ่/ขยาย

4 เมือ่จะหยดุบันทกึ ใหก้ดปุ่ มจับภาพ คลปิ
วดิโีอจะถกูจัดเก็บโดยอตัโนมัตใิน
ภาพถา่ย

ปุ่ มควบคมุและสญัลกัษณ์บนัทกึวดิโีอบน
หนา้จอ
ชอ่งเล็งภาพวดิโีอแสดงสิง่ตอ่ไปนี้

1 สญัลักษณ์โหมดจับภาพ
2 ปิดเสยีง
3 ไอคอนจับภาพ เลอืกเพือ่บันทกึคลปิ

วดิโีอ
4 สญัลักษณ์ไฟวดิโีอ
5 การตัง้คา่การบันทกึ เลอืกเพือ่

เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
6 สญัลักษณ์ระดับประจแุบตเตอรี่
7 สญัลักษณ์คณุภาพวดิโีอ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > คณุภาพวดิโีอ

8 ประเภทไฟลค์ลปิวดิโีอ

9 เวลาบันทกึทีใ่ชไ้ด ้นอกจากนีข้ณะทีค่ณุ
บันทกึ สญัลักษณ์ความยาววดิโีอปัจจบุัน
ยังแสดงเวลาทีผ่า่นไปและเวลาทีเ่หลอื
อยู่

10 ตําแหน่งทีจั่ดเก็บคลปิวดิโีอไว ้
11 สญัลักษณ์สญัญาณ GPS

หลงัจากบนัทกึคลปิวดิโีอ
หลังจากทีค่ณุบันทกึคลปิวดิโีอ เลอืกจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้ (ใชไ้ดเ้มือ่คณุเลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > แสดงวดิโีอทีถ่า่ยไว ้> ใช)่

 เลน่  — เลน่คลปิวดิโีอทีค่ณุบันทกึไว ้
 ลบ  — ลบคลปิวดิโีอ

หากตอ้งการกลับไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่
บันทกึคลปิวดิโีอใหม่ ใหก้ดปุ่ มจับภาพ

การต ัง้คา่กลอ้ง
การต ัง้คา่กลอ้งสําหรบัภาพนิง่
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > กลอ้ง

ในการเปลีย่นการตัง้คา่หลัก ในโหมดรปูภาพ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้
คณุภาพรปูภาพ  — ตัง้ความละเอยีด ความ
ละเอยีดภาพยิง่สงู ก็ยิง่ใชห้น่วยความจํามาก
แสดงภาพทีจ่บั  — ดภูาพหลังถา่ย หรอืถา่ย
ภาพตอ่ทันที
ชือ่ภาพทีต่ ัง้ไว ้ — กําหนดชือ่เริม่ตน้สําหรับ
ภาพทีถ่า่ยไว ้
เสยีงจบัภาพ  — ตัง้เสยีงเมือ่คณุถา่ยภาพ
หนว่ยความจําทีใ่ช ้ — เลอืกตําแหน่งทีจ่ะ
เก็บภาพของคณุ
แสดงขอ้มลู GPS  — หากตอ้งการเพิม่พกิดั
ตําแหน่ง GPS ในแตล่ะภาพ เลอืก เปิด การรับ
สญัญาณ GPS อาจใชเ้วลานาน หรอือาจไมม่ี
สญัญาณ
หมนุภาพอตัโนมตั ิ —  เลอืกวา่ตอ้งการให ้
ภาพทีไ่ดรั้บการถา่ยไวเ้มือ่ถอืเครือ่งตัง้ตรง ได ้
รับการกลับภาพเมือ่คณุเปิดในภาพถา่ยหรอืไม่
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เรยีกคนืการต ัง้คา่กลอ้ง  — เรยีกคนืการตัง้
คา่กลอ้งใหเ้ป็นคา่ทีต่ัง้มา

การต ัง้คา่วดิโีอ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > กลอ้ง

ในการแกไ้ขการตัง้คา่หลัก ในโหมดวดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้

คณุภาพวดิโีอ  — ตัง้คา่คณุภาพของวดิโีอ
คลปิ ในการสง่วดิโีอคลปิเป็นขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืก คณุภาพการแบง่ใช้
คลปิไดรั้บการบันทกึดว้ยความละเอยีดแบบ
QCIF ในรปูแบบของไฟล ์3GP คณุอาจไม่
สามารถสง่วดิโีอคลปิทีจั่ดเก็บเป็นรปูแบบ
ไฟล ์MPEG4 ในขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้
แสดงขอ้มลู GPS  — ในการเพิม่พกิดั
ตําแหน่ง GPS ในวดิโีอคลปิโดยอัตโนมัต ิให ้
เลอืก เปิด การรับสัญญาณ GPS อาจใชเ้วลา
นาน หรอือาจไมม่สีญัญาณ

สามารถแนบขอ้มลูทีต่ัง้ลงในภาพหรอืวดิโีอ
คลปิไดห้ากพกิดัทีต่ัง้สามารถกําหนดผา่น
เครอืขา่ยและ GPS หากคณุแบง่ปันรูปภาพ
หรอืวดิโีอคลปิทีม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ทีแ่นบอยู่ บคุคล
อืน่ทีช่มภาพหรอืวดิโีอคลปิดังกลา่วจะ
สามารถเห็นขอ้มลูทีต่ัง้ไดเ้ชน่กนั คณุสามารถ
ปิดใชง้านชก้ารบันทกึตําแหน่งในการตัง้คา่
กลอ้งได ้
การบนัทกึเสยีง  — บันทกึเสยีง
แสดงวดิโีอทีถ่า่ยไว ้ — ดเูฟรมแรกของ
วดิโีอคลปิทีบ่ันทกึไวห้ลังจากทีห่ยดุการ
บันทกึ ในการดทัูง้วดิโีอคลปิทัง้หมด เลอืก 
เลน่
ชือ่วดิโีอทีต่ ัง้ไว ้ — ป้อนชือ่เริม่ตน้สําหรับ
คลปิวดิโีอทีบ่ันทกึไว ้
หนว่ยความจําทีใ่ช ้ — เลอืกตําแหน่งทีจ่ะ
เก็บคลปิวดิโีอของคณุ
เรยีกคนืการต ัง้คา่กลอ้ง  — เรยีกคนืการตัง้
คา่กลอ้งใหเ้ป็นคา่ทีต่ัง้มา

รปูถา่ย

เกีย่วกบัภาพถา่ย
ดว้ยภาพถา่ย คณุสามารถดภูาพและวดิโีอ
คลปิทีค่ณุไดถ้า่ยและบันทกึไว ้ดาวนโ์หลด
จากเว็บ ไดรั้บในรูปแบบขอ้ความมัลตมิเีดยี
หรอือเีมล จัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจํา
หรอืคัดลอกไปยังหน่วยความจําโทรศัพทจ์าก
การด์หน่วยความจําหรอืแหลง่อืน่ๆ

เลอืก เมนู > รปูถา่ย และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ทีถ่า่ยไว ้ — ดรูปูภาพและวดิโีอคลปิทัง้หมด
ทีค่ณุเคยถา่ยและบันทกึไว ้
เดอืน  — ดรูปูภาพและวดิโีอคลปิทีจั่ด
ประเภทตามเดอืนทีถ่า่ยและบันทกึไว ้ใชไ้ด ้
กับสิง่ทีจั่บภาพหรอืบนัทกึไวด้ว้ยเครือ่งของ
คณุเทา่นัน้
อลับ ัม้  — ดอูลับัม้ทีตั่ง้ไวแ้ละอลับัม้ทีค่ณุ
สรา้งขึน้
แท็ก  — ดแูท็กทีค่ณุสรา้งขึน้สําหรับแตล่ะ
รายการ
ท ัง้หมด  — ดรูปูภาพและวดิโีอคลปิทัง้หมด
ในโทรศัพทข์องคณุ

การดรูปูภาพและวดิโีอคลปิ
เลอืก เมนู > รปูถา่ย
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ไฟลภ์าพและวดิโีอคลปิไดรั้บการเรยงตามี
ทีแ่ละเวลา ไฟลต์า่งๆ จะปรากฏ

การเรยีกดไูฟล์
ปัดขึน้หรอืปัดลง

การเปิดไฟล์
เลอืกไฟล์
ในการดแูถบเครือ่งมอื ใหแ้ตะทีภ่าพ ในการ
ยอ่/ขยายภาพ ใหใ้ชแ้ถบเลือ่นการซมู อัตรา
การซมูไมไ่ดเ้ก็บไวถ้าวร

การแกไ้ขรปูภาพหรอืวดิโีอคลปิ
เลอืกไฟล ์และเลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข

การดรูายละเอยีดของรปูภาพ
เลอืกไฟล ์และเลอืก ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีด

การพมิพร์ปูภาพในเครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้าน
รว่มกนัได้
เลอืก ตวัเลอืก > พมิพ์

ภาพและคลปิวดิโีอจะถกูสง่ถงึคณุจาก
อปุกรณ์ทีร่องรับ ในการดภูาพหรอืคลปิวดิโีอ
ทีไ่ดรั้บในรปูถา่ย คณุตอ้งบันทกึไวก้อ่น

การดแูละการแกไ้ขรายละเอยีดไฟล์
เลอืก เมน ู> รปูถา่ย

ในการดแูละแกไ้ขคณุสมบัตภิาพหรอืวดิโีอ
คลปิ ใหเ้ลอืกไฟล ์ตวัเลอืก > รายละเอยีด
และจาก:

ชือ่  — ดชูือ่ไฟลปั์จจบุัน ในการแกไ้ขชือ่ไฟล์
เลอืกฟิลดช์ือ่ไฟล์
รายละเอยีด  — ดรูายละเอยีดของไฟลแ์บบ
free-form ในการเพิม่รายละเอยีด ใหเ้ลอืก
ชอ่งนัน้
แท็ก  — ดแูท็กทีใ่ชปั้จจุบัน ในการเพิม่แท็ก
ในไฟลปั์จจุบัน ใหเ้ลอืก แท็กใหม่
อลับ ัม้  — ดอูลับัม้ทีตั่ง้ไฟลปั์จจุบัน
ทีต่ ัง้  — ดขูอ้มลูทีต่ัง้ GPS หากมี
ความละเอยีด  — ดขูนาดรูปภาพเป็นพกิเซล
ระยะเวลา  — ดคูวามยาวของคลปิวดิโีอ
ใบอนญุาต  — ดสูทิธิก์ารจัดการสทิธิแ์บบ
ดจิติอล (DRM) ของไฟลปั์จจบุัน

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การจดัวางรปูภาพและวดิโีอคลปิ
เลอืก เมน ู> รปูถา่ย

การดรูายการตา่งๆ ตามเดอืน
เลอืก เดอืน

การสรา้งอลับ ัม้ใหมเ่พือ่จดัเก็บรายการ
เลอืก อลับ ัม้ > ตวัเลอืก > อลับ ัม้ใหม่

การเพิม่รปูภาพหรอืวดิโีอคลปิไปยงัอลับ ัม้
เลอืกรายการ และเลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ใน
อลับ ัม้
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การลบรปูภาพหรอืวดิโีอคลปิ
เลอืกรายการและ ลบ จากแถบเครือ่งมอืทีใ่ช ้
งานอยู่

การดรูายการในมมุมองแท็ก
เลอืก แท็ก และแท็ก คณุตอ้งเพิม่แท็กใหก้บั
รายการกอ่น

แถบเครือ่งมอืรปูถา่ย
จากแถบเครือ่งมอืทีเ่ปิดใช ้เลอืกตัวเลอืกที่
ตอ้งการ ตัวเลอืกทีม่ใีหอ้าจหลากหลายขึน้กบั
หนา้จอในขณะนัน้ และขึน้อยูก่บัภาพหรอื
วดิโีอคลปิทีค่ณุเลอืก

เมือ่ดภูาพหรอืคลปิวดิโีอในโหมดเต็มหนา้จอ
แตะทีร่ายการเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอืและ
แถบเลือ่นเพือ่ยอ่ขยาย

เลอืกภาพหรอืคลปิวดิโีอจากรายการตอ่ไปนี้

สง่ภาพหรอืคลปิวดิโีอ
เลอืกภาพหรอืคลปิวดิโีอ

อลับ ัม้
ดว้ยอลับัม้ คณุสามารจัดการภาพและคลปิ
วดิโีอไดส้ะดวกมากขึน้

เลอืก เมน ู> รปูถา่ย และ อลับ ัม้

การสรา้งอลับ ัม้ใหม่
เลอืก 

การเพิม่รปูภาพหรอืวดิโีอคลปิไปยงัอลับ ัม้
เลอืกรายการ และเลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ใน
อลับ ัม้ รายการอลับัม้จะเปิดขึน้ เลอืกอลับัม้ที่
คณุตอ้งการเพิม่ภาพหรอืคลปิวดิโีอ รายการที่
คณุเพิม่ไวใ้นอลับัม้จะมองเห็นไดใ้น ภาพถา่ย

การนําภาพหรอืวดิโีอคลปิออกจากอลับ ัม้
เลอืกอลับัม้และรายการ และเลอืก ตวัเลอืก >
ลบจากอลับ ัม้

แท็ก
คณุสามารถใชแ้ท็กจัดประเภทรายการสือ่ใน
ภาพถา่ย เบราเซอรแ์ท็กจะแสดงแท็กทีใ่ช ้
และจํานวนรายการทีเ่กีย่วกบัของแท็กใน
ปัจจบุัน

เลอืก เมนู > รปูถา่ย

การกําหนดแท็กใหร้ปูภาพ
เลอืกรปูภาพ และ ตวัเลอืก > เพิม่แท็ก 
ในการสรา้งแท็ก เลอืก แท็กใหม่

การดแูท็กทีค่ณุสรา้งไว้
เลอืก แท็ก ขนาดชือ่แท็กตอ้งตรงตามจํานวน
รายการทีไ่ดรั้บการกําหนดแท็กไว ้

การดรูปูภาพท ัง้หมดทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแท็ก
เลอืกแท็กจากรายการ

การเรยีงลําดบัแท็กตามชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > ชือ่

การเรยีงลําดบัแท็กตามความนยิม
เลอืก ตวัเลอืก > ความนยิม

การนํารปูภาพออกจากแท็ก
เลอืกแท็กและรปูภาพ และเลอืก ตวัเลอืก >
ลบจากแท็ก

สไลดโ์ชว์
เลอืก เมนู > รปูถา่ย

หากตอ้งการดภูาพเป็นภาพสไลด์ เลอืกภาพ
และ ตวัเลอืก > สไลดโ์ชว ์> เลน่ ภาพ
สไลดเ์ริม่จากไฟลท์ีเ่ลอืก

หากตอ้งการดเูฉพาะภาพทีเ่ลอืกเป็นภาพ
สไลด ์เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก >
เลอืก เพือ่เลอืกภาพ ในการเริม่ตน้ภาพสไลด์
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สไลดโ์ชว ์> เลน่

ในการดภูาพสไลดท์ีห่ยดุไวต้อ่ เลอืก ทําตอ่
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ในการสิน้สดุภาพสไลด์ เลอืก ยอ้นกลบั

กอ่นเริม่สไลด ์ปรับการตัง้คา่ภาพสไลด ์เลอืก
ตวัเลอืก > สไลดโ์ชว ์> การต ัง้คา่ และ
จาก:
ลําดบัรปูภาพ  — แสดงภาพจากทีใ่หมห่รอื
เกา่กวา่ หรอืกลับกนั
เพลง  — เลอืกไฟลเ์พลงจากรายการ
ความเร็วในการเปลีย่น  — ปรับจังหวะเสยีง
สไลด์

หากตอ้งการปรับระดับเสยีงระหวา่งสไลดโ์ชว์
ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

การแกไ้ขรปูภาพ
โปรแกรมแกไ้ขภาพ
เลอืก เมน ู> รปูถา่ย

การแกไ้ขรปูภาพ
แตะทีร่ปูภาพ และเลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข

การเพิม่เอฟเฟ็กตล์งในภาพ
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เอฟเฟ็กต ์คณุสามารถ
ครอบตัดและหมนุภาพ ปรับความสวา่ง สี
ความคมชดั และความละเอยีด เพิม่เอฟเฟ็กต์
ขอ้ความ ภาพตัดปะ หรอืเฟรม ใหก้บัภาพ

การครอบตดัรปูภาพ
เลอืก เมน ู> รปูถา่ย

การครอบตดัรปูภาพรปูหนึง่
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เอฟเฟ็กต ์> 
(ครอบตดั)

การครอบตดัรปูภาพดว้ยตนเอง
เลอืก ดว้ยตนเองเครือ่งหมายกากบาทจะ
แสดงทีม่มุบนซา้ยของภาพ ในการปรับขอบ
ลากกากบาทจากมมุ ในการตัง้พืน้ทีค่รอบตัด
เลอืก ต ัง้ เมือ่ตัง้แลว้ คณุสามารถลากไปที่
บรเิวณทีค่รอบตัดโดยไมเ่ปลีย่นขนาดหรอื

สดัสว่นภาพ เมือ่คณุพอใจแลว้ เลอืก ครอบ
ตดั

หากคณุเลอืกอตัราสว่นทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้
อตัราสว่นทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูล็อคเมือ่คณุปรับ
ขอบ

การลดจดุตาแดง
1 เลอืก เมน ู> รปูถา่ย
2 เลอืกรปูภาพ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข >

ตวัเลอืก > เพิม่เอฟเฟ็กต ์>  (ลบ
จดุแดงนยันต์า)

3 ลากกากบาทไปทีด่วงตา และเลอืก ตวั
เลอืก > ต ัง้ ลากเพือ่ปรับขนาดและยา้ย
ลปูไปรอบรอบตา และเลอืก ตวัเลอืก >
ลดเอฟเฟ็กตต์าแดง เมือ่คณุแกไ้ขภาพ
เสร็จ เลอืก เรยีบรอ้ย

4 ในการจัดเก็บการเปลีย่นแปลง และกลับ
ไปยังหนา้จอทีแ่ลว้ ใหเ้ลอืก กลบั

การแกไ้ขวดิโีอ
ตัวแกไ้ขวดิโีอสนับสนุนรปูแบบไฟลว์ดิโีอ

และ .mp4 และรปูแบบไฟล์
เสยีง .aac, .amr, .mp3 และ .wav และไม่
รองรับคณุสมบัตทัิง้หมดของรปูแบบไฟล์
หนึง่ๆ หรอืรปูแบบไฟลท์กุประเภททีม่อียู่
หลากหลาย

เลอืกคลปิวดิโีอ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข และ
จากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

รวม  — เพิม่รปูภาพหรอืวดิโีอคลปิลงในตอน
เริม่ตน้หรอืตอนทา้ยของวดิโีอคลปิ
เปลีย่นเสยีง  — เพิม่คลปิเสยีงใหมห่รอื
แทนทีเ่สยีงเดมิในวดิโีอคลปิ
เพิม่ตวัอกัษร  — เพิม่ขอ้ความลงในตอนเริม่
ตน้หรอืตอนทา้ยของวดิโีอคลปิ
ตดั  — ตัดวดิโีอคลปิ และทําเครือ่งหมายใน
สว่นทีค่ณุตอ้งการเก็บไวใ้นวดิโีอคลปิ

การถา่ยภาพทีจ่บัไวจากวดิโีอคลปิ
ในมมุมองตัดวดิโีอ เลอืก ตวัเลอืก > จบัภาพ
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การพมิพภ์าพ
คณุสามารถพมิพภ์าพจากอปุกรณ์ทีใ่ช ้
เครือ่งพมิพซ์ึง่ใชง้านรว่มกบั PictBridge ได ้
คณุสามารถพมิพภ์าพทีอ่ยูใ่นรปูแบบ JPEG
ไดเ้ทา่นัน้

ในการพมิพภ์าพทีอ่ยูใ่นภาพถา่ย กลอ้ง หรอื
ตัวดภูาพ ใหทํ้าเครือ่งหมายเลอืกภาพ และ
เลอืก ตวัเลอืก > พมิพ์

การเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพ์
ในเมนูยอ่ย พมิพ ์เลอืกวา่คณุตอ้งการพมิพ์
ภาพโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หรอืใช ้
สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร่้วมกนัได ้

หากคณุตอ้งการพมิพโ์ดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู
USB กอ่นอืน่ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ของคณุเขา้
กบัเครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้่วมกนัไดโ้ดยใชส้าย
เคเบลิขอ้มลู USB แลว้เลอืก ถา่ยโอนภาพ
เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ USB

การพมิพต์วัอยา่ง
เมือ่คณุเลอืกเครือ่งพมิพแ์ลว้ ภาพทีเ่ลอืกไว ้
จะปรากฏโดยใชเ้คา้โครงทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้

การเปลีย่นเคา้โครงของตวัอยา่ง
เรยีกดไูปตามเคา้โครงทีม่อียูข่องเครือ่งพมิพ์
ทีเ่ลอืก หากภาพไมส่ามารถแสดงไดพ้อดใีน
หนา้เดยีว ใหปั้ดขึน้หรอืลงเพือ่แสดงหนา้เพิม่
เตมิ

การเลอืกขนาดกระดาษ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่การพมิพ ์>
ขนาดกระดาษ

การเลอืกคณุภาพการพมิพ์
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่การพมิพ ์>
คณุภาพการพมิพ์

เพลง

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจ
เป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพท์
ไวใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

การเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์
เลอืก เมนู > เพลง > คลงัเพลง

การเร ิม่เลน่
1 เลอืกเพลงหรอืพอดแคสตท์ีค่ณุตอ้งการ

เลน่
2 ในการเลน่เพลง ใหเ้ลอืกเพลงจาก

รายการ

การหยดุพกั เลน่ตอ่ หรอืหยดุเลน่
ในหยดุพักการเลน่ ใหเ้ลอืก  ในการเลน่ตอ่
ใหเ้ลอืก 

การกรอกลบัหรอืเดนิหนา้เพลงอยา่งเร็ว
เลอืก  คา้งไว ้หรอื 

การเลน่เพลงในลําดบัแบบสุม่
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่แบบสุม่ เพือ่เลน่เพลง
แบบสุม่ ( )

การเลน่ซํา้รายการทีเ่ลน่อยูห่รอืรายการ
ท ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ซํา้ เพือ่เลน่ซ้ํารายการ
ทีเ่ลน่อยู่ ( ) หรอืรายการทัง้หมด ( )

หากคณุเลน่พอดแคสต ์การเลน่สุม่และเลน่ซ้ํา
จะถกูเลกิใชง้านโดยอัตโนมัติ

การปรบัเปลีย่นแบบเสยีงของการเลน่
เพลง
เลอืก ตวัเลอืก > อคีวอไลเซอร์
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การแกไ้ขคา่สมดลุและภาพสเตอรโิอ หรอื
การเพิม่คณุภาพเสยีงเบส
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

การกลบัสูห่นา้จอหลกัโดยทีเ่ครือ่งเลน่ยงั
ทํางานอยูใ่นพืน้หลงั
กดปุ่ มวางสาย

การปิดเครือ่งเลน่เพลง
เลอืก ตวัเลอืก > ออก

รายการเลน่
 ดว้ยรายการเลน่ คณุสามารถสรา้งกลุม่

เพลงทีจ่ะเลน่ตามลําดับทีต่อ้งการได ้

เลอืก เมน ู> เพลง > คลงัเพลง และ
รายการเลน่

การสรา้งรายการเลน่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่ใหม่
2 ป้อนชือ่สําหรับรายการเลน่ และเลอืก

ตกลง
3 หากตอ้งการเพิม่เพลง เลอืก ใช ่หาก

ตอ้งการเพิม่เพลงในภายหลัง ใหเ้ลอืก
ไม่

4 ถา้คณุเลอืก ใช ่ใหเ้ลอืกศลิปินเพือ่หา
เพลงทีค่ณุตอ้งการเพิม่ในรายการเลน่
หากตอ้งการเลอืกรายการ ใหเ้ลอืก เพิม่
หากตอ้งการแสดงหรอืซอ่นเพลงภายใต ้
ชือ่ของศลิปิน ใหเ้ลอืก ขยาย หรอื ยอ่

5 เมือ่คณุเลอืกเพลงไวแ้ลว้ ใหเ้ลอืก
เรยีบรอ้ย
รายการเลน่จะถกูจัดเก็บขอ้ความลงใน
การด์หน่วยความจํา เมือ่คณุใสก่ารด์
หน่วยความจําทีใ่ชร่้วมกนัไดล้งในเครือ่ง

คณุสามารถคัดลอกโฟลเดอรเ์พลงจากพซีี
ของคณุไปยังโทรศัพทไ์ด ้รายการเลน่ทีม่ี
เพลงในโฟลเดอรน์ีจ้ะสรา้งขึน้

การสรา้งรายการเลน่จากโฟลเดอร์
1 เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่จากหนว่ยความ

จํา
2 เรยีกดโูฟลเดอรท์ีต่อ้งการ และเลอืก ตวั

เลอืก > รก.เลน่ใหมจ่ากโฟลเดอร์
3 ป้อนชือ่สําหรับรายการเลน่ และเลอืก

ตกลง

การดรูายละเอยีดของรายการเลน่
เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูรายการเลน่

การเพิม่เพลงขณะดรูายการเลน่
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เพลง

การเพิม่เพลง อลับ ัม้ ศลิปิน ประเภท หรอื
นกัแตง่เพลงลงในรายการเลน่
เลอืกรายการ และ ตวัเลอืก > เพิม่ไปที่
รายการเลน่ > รายการทีจ่ดัเก็บไวแ้ลว้
หรอื รายการเลน่ใหม่

การลบเพลงออกจากรายการเลน่
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ
การทําเชน่นีเ้ป็นการลบเพลงจากรายการเลน่
เทา่นัน้ ไมไ่ดล้บเพลงออกจากโทรศัพท์

การเรยีงลําดบัเพลงในรายการเลน่
1 เลอืกเพลงทีค่ณุตอ้งการยา้ยลําดับและ

ตวัเลอืก > จดัรายการเลน่ใหม่
2 ยา้ยเพลงไปยังตําแหน่งทีต่อ้งการ และ

เลอืก วาง
3 ในการยา้ยเพลงอืน่ ใหเ้ลอืกเพลงและ

เลอืก ยา้ยเพลงไปยังตําแหน่งทีต่อ้งการ
และเลอืก วาง

4 หากตอ้งการหยดุการจัดลําดับรายการ
เลน่ใหม ่ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย

การดเูนือ้เพลงขณะฟงัเพลง
ในการดเูนือ้เพลงขณะฟังเพลง ใหค้ัดลอก
ไฟลเ์นือ้เพลงไปยังโฟลเดอรเ์ดยีวกนักบัไฟล์
เพลง ชือ่ไฟลเ์นือ้เพลงตอ้งตรงกบัชือ่ไฟล์

ัน้ๆ
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เครือ่งเลน่เพลงสนับสนุนรปูแบบ LRC พเิศษ
และพืน้ฐาน รวมถงึสนับสนุนเนือ้เพลงทีไ่ดรั้บ
การฝังลงในเพลงโดยใชรู้ปแบบเมตะดาตา้
ID3v2

ใชเ้ฉพาะเนือ้เพลงทีไ่ดรั้บมาอยา่งถกู
กฎหมายเทา่นัน้

พอดแคสต์
เลอืก เมน ู> เพลง > คลงัเพลง และ พอด
แคสต์

ภาคของพอดแคสตป์ระกอบดว้ยสามสถานะ
คอื ไมเ่ลน่ เลน่บางสว่น และเลน่ทัง้หมด หาก
อยูใ่นสถานะแบบเลน่บางสว่น ภาคจะเริม่เลน่
จากตําแหน่งสดุทา้ยทีม่กีารเลน่ ในการเลน่
ครัง้ถัดไป หากอยูใ่นสถานะไมเ่ลน่ หรอืเลน่
ทัง้หมด จะเลน่ภาคจากจดุเริม่ตน้

การถา่ยโอนเพลงจากคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชว้ธิกีารตอ่ไปนีใ้นการถา่ยโอน
เพลง

การจดัการและจดัวางไฟลเ์พลงของคณุ
ดว้ยเพลง Nokia
ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรจ์าก
www.music.nokia.com/download และทํา
ตามคําแนะนํา

การซงิโครไนซเ์พลงกบั Windows
Media Player
เชือ่มตอ่สายขอ้มลู USB และเลอืก ถา่ยโอน
สือ่ เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ คณุตอ้งใสก่ารด์
หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดไ้วใ้นเครือ่ง

การใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นความจํา
ขนาดใหญ่
ในการดโูทรศัพทข์องคณุบนคอมพวิเตอรใ์น
ฐานะความจําขนาดใหญท่ีค่ณุสามารถถา่ย
โอนไฟลข์อ้มลูตา่งๆ ได ้ใหเ้ชือ่มตอ่โดยใช ้
สายเคเบลิขอ้มลู USB หรอืใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth
หากคณุใชส้ายขอ้มลู USB ใหเ้ลอืก อปุกรณ์
เก็บขอ้มลู เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ คณุตอ้งใส่

การด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดไ้วใ้น
เครือ่ง

การเปลีย่นโหมดการเชือ่มตอ่ USB ทีต่ ัง้
ไว้
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
USB > โหมดการเชือ่มตอ่ USB

เพลง Ovi
เพลง Ovi (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ชว่ยใหค้ณุสามารถคน้หา เรยีกด ูและ
ดาวนโ์หลดเพลงมาทีโ่ทรศัพทข์องคณุ

ในทา้ยทีส่ดุแลว้ บรกิารเพลง Ovi จะเขา้มา
แทนทีร่า้นคา้เพลง

เลอืก เมนู > เพลง > เพลง Ovi

ในการดาวนโ์หลดเพลง คณุตอ้งลงทะเบยีน
ใชบ้รกิารนีก้อ่น

การดาวนโ์หลดเพลงอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิ
รวมทัง้มกีารรับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกับ
การเรยีกเก็บคา่บรกิารรับสง่ขอ้มลู

ในการเขา้ใชเ้พลง Ovi คณุจะตอ้งมจีุดเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีถ่กูตอ้งในโทรศัพท์ เครือ่ง
อาจขอใหค้ณุเลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้มือ่
เชือ่มตอ่กับเพลง Ovi

การเลอืกจดุเชือ่มตอ่
เลอืก จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว้

ความพรอ้มใชง้านและลักษณะทีป่รากฏของ
การตัง้คา่เพลง Ovi อาจแตกตา่งกนัไป
นอกจากนียั้งอาจมกีารกําหนดการตัง้คา่ไว ้
ลว่งหนา้ และคณุไมส่ามารถแกไ้ขการตัง้คา่นี้
ได ้ขณะทีเ่รยีกดเูพลง Ovi คณุสามารถแกไ้ข
การตัง้คา่ตา่งๆ ได ้

การแกไ้ขการต ัง้คา่เพลง Ovi
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

80 เพลง

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

http://www.music.nokia.com/download


เพลง Ovi อาจไมม่ใีนบางประเทศหรอืบาง
ภมูภิาค

พอดแคสต ์Nokia
เกีย่วกบัพอดแคสต์

เมือ่ใชแ้อปพลเิคชัน่พอดแคสต ์Nokia
คณุจะสามารถคน้หา สมัครใชบ้รกิาร และ
ดาวนโ์หลดพอดแคสต ์ตลอดจนเลน่ จัดการ
และแบง่ใชพ้อดแคสตไ์ด ้

การดาวนโ์หลดและการแบง่ใชพ้อดแคสต์
ตอ้งมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ย

วธิกีารเชือ่มตอ่ทีแ่นะนําคอื WLAN หาก
ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่บรกิารและ
ขอ้กําหนดการสง่ขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดงึพอดแคสตโ์ดย
อตัโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวน
มาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การคน้หาพอดแคสต์
คณุสามารถคน้หาพอดแคสตไ์ดโ้ดยการ
คน้หาคําหลักหรอืหวัเรือ่ง

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พอดแคสต์

ระบทุีอ่ยูเ่ว็บของบรกิารคน้หาพอดแคสต์
ในการใชบ้รกิารคน้หา คณุจะตอ้งระบทุีอ่ยูเ่ว็บ
ของบรกิารคน้หาพอดแคสต์ เลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > URL
บรกิารคน้หา

การคน้หาพอดแคสต์
เลอืก คน้หา และป้อนคําหลักทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: บรกิารคน้หาจะหาหวัเรือ่งพอด
แคสตแ์ละคําหลักในคําอธบิาย ไมใ่ชเ่อพโิซด
ทีกํ่าหนด หวัขอ้ท่ัวไป เชน่ ฟตุบอลหรอื
ฮพิฮอพมักใหผ้ลการคน้หาทีด่กีวา่การระบชุือ่
ทมีหรอืศลิปินทีเ่ฉพาะเจาะจง

สมคัรขอรบับรกิารพอดแคสตท์ีพ่บ
เลอืกหัวเรือ่งของพอดแคสต์ ระบบจะเพิม่
พอดแคสตล์งในรายการของพอดแคสตท์ีค่ณุ
สมัครรับบรกิาร

เร ิม่ตน้การคน้หาใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > คน้หาใหม่

ไปทีเ่ว็บไซตข์องพอคแคสต์
เลอืก ตวัเลอืก > เปิดเว็บเพจ

ดรูายละเอยีดของพอดแคสต์
เลอืก ตวัเลอืก > คาํอธบิาย

การเลน่และการจดัการพอดแคสต์
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พอดแคสต์
และ พอดแคสต์

การดเูอพโิซดของพอดแคสตท์ีม่ใีห้
บรกิาร
เลอืกหัวเรือ่งของพอดแคสต์ รายการเอพโิซด
จะปรากฏ

การเลน่เอพโิซดทีด่าวนโ์หลดมาอยา่ง
สมบรูณ์
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่

การอพัเดตพอดแคสต์
เลอืก ตวัเลอืก > อพัเดต

การหยดุอพัเดต
เลอืก ตวัเลอืก > หยดุอพัเดต

การเพิม่พอดแคสตใ์หมโ่ดยการป้อนทีอ่ยู่
เว็บไซตข์องพอดแคสต์
1 เลอืก ตวัเลอืก > พอดแคสตใ์หม่
2 ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บของพอดแคสต์

หากคณุไมไ่ดร้ะบจุดุเชือ่มตอ่ใดไว ้หรอื
เครือ่งขอใหค้ณุป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น
ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่ขอ้มลูแพ็คเกต โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
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การแกไ้ขทีอ่ยูเ่ว็บของพอดแคสต์
เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข

ลบพอดแคสตท์ีด่าวนโ์หลดมาออกจาก
เครือ่งของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การเปิดเว็บไซตข์องพอคแคสต์
เลอืก ตวัเลอืก > เปิดเว็บเพจ

ขอ้คดิเห็นเกีย่วกบัพอดแคสต ์หรอืดู
ขอ้คดิเห็น (ถา้ม)ี
เลอืก ตวัเลอืก > ดขูอ้คดิเห็น

การสง่พอดแคสตไ์ปยงัอปุกรณ์อืน่ทีใ่ช้
รว่มกนัได้
1 เลอืก ตวัเลอืก > สง่
2 เลอืกวธิกีารสง่ (เป็นไฟล ์.opml ใน

ขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืผา่นการเชือ่มตอ่
Bluetooth)

การดาวนโ์หลดพอดแคสต์
เมือ่คณุสมคัรขอรับบรกิารพอดแคสตแ์ลว้ คณุ
จะสามารถดาวนโ์หลด เลน่ และจัดการภาค
ตา่งๆ ของพอดแคสตไ์ด ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พอดแคสต์

การดรูายการพอดแคสตท์ีส่มคัรขอรบั
บรกิาร
เลอืก พอดแคสต์

การดชูือ่ของแตล่ะภาค
เลอืกหวัเรือ่งพอดแคสต์
ภาค คอืไฟลส์ือ่โดยเฉพาะของพอดแคสต์

การเร ิม่ตน้ดาวนโ์หลด
เลอืกชือ่ของภาค
คณุสามารถดาวนโ์หลดไดห้ลายภาคในเวลา
เดยีวกนั

การเร ิม่เลน่พอดแคสตก์อ่นดาวนโ์หลด
เสร็จสมบรูณ์
ไปทีพ่อดแคสต ์และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่
ตวัอยา่ง

พอดแคสตท์ีด่าวนโ์หลดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จะ
ถกูจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ พอดแคสต ์แตอ่าจ
ไมป่รากฏขึน้ทันที

ไดเรกทอรี่
ไดเรกทอรจีะชว่ยคณุคน้หาเอพโิซดใหมข่อง
พอดแคสตท์ีค่ณุสามารถสมัครขอรับบรกิาร

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > พอดแคสต์

การเปิดไดเรกทอรี่
เลอืก ไดเรกทอรี ่และไดเรกทอรี ีต่อ้งการ
หากไดเรกทอรี ม่ขีอ้มลูปัจจบุัน การเลอืก
ไดเรกทอรี ังกลา่วจะเริม่ตน้กระบวนการ
อัพเดต เมือ่การอพัเดตเสร็จสิน้ ใหเ้ลอืก
ไดเรกทอรี กีครัง้เพือ่ทําการเปิด

ไดเรกทอรจีะมพีอดแคสตท์ีแ่สดงตามความ
นยิม และตามโฟลเดอรท์ีกํ่าหนดลักษณะไว ้

การเปิดโฟลเดอรท์ ีกํ่าหนดลกัษณะไว้
เลอืกแฟ้มขอ้มลู รายการพอดแคสตจ์ะปรากฏ

การสมคัรขอรบับรกิารพอดแคสต์
ไปทีช่ ือ่และเลอืก ตวัเลอืก > สมคัร
เมือ่คณุสมคัรขอรับบรกิารพอดแคสตแ์ลว้ คณุ
จะสามารถดาวนโ์หลด จัดการ และเลน่

โซดของพอดแคสตใ์นเมนูพอดแคสตไ์ด ้

การแกไ้ขโฟลเดอร ์เว็บลงิค ์หรอื
ไดเรกทอรี ็บ
เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข

การสง่โฟลเดอรไ์ดเรกทอร่ี
1 ไปยังไดเรกทอรี
2 เลอืก ตวัเลอืก > สง่
3 เลอืกวธิกีารสง่
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การนําเขา้ไฟล ์OPML ทีจ่ดัเก็บอยูใ่น
เครือ่งของคณุ
1 เลอืก ตวัเลอืก > นําเขา้ไฟล ์OPML
2 เลอืกตําแหน่งของไฟล ์และนําเขา้ไฟล์

ดังกลา่ว

การเพิม่ไดเรกทอรเีว็บหรอืโฟลเดอรใ์หม่
1 ในมมุมองไดเรกทอร ีใหเ้ลอืก ตวั

เลอืก > ใหม ่> ไดเรกทอรีเ่ว็บ หรอื
โฟลเดอร์

2 ป้อนชือ่และทีอ่ยูเ่ว็บของไฟล์ OPML
(outline processor markup language)

การต ัง้คา่พอดแคสต์
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พอดแคสต์

ในการเริม่ใชพ้อดแคสต ์ใหกํ้าหนดการตัง้คา่
การเชือ่มตอ่และการดาวนโ์หลดของคณุ

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่
และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะ
ใชเ้ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต
URL บรกิารคน้หา  — กําหนดทีอ่ยูเ่ว็บของ
บรกิารคน้หาพอดแคสตท์ีจ่ะใชใ้นการคน้หา
พอดแคสต์

การต ัง้คา่ดาวนโ์หลด
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ดาวนโ์หลด
และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดัเก็บไปที ่ — กําหนดตําแหน่งทีจ่ะจัดเก็บ
พอดแคสต์
ชว่งการอพัเดต  — กําหนดความถีใ่นการ
อพัเดตพอดแคสต์
เวลาอพัเดตถดัไป  — กําหนดเวลาสําหรับ
การอพัเดตอตัโนมัตคิรัง้ตอ่ไป

การอพัเดตโดยอตัโนมตัจิะปรากฏขึน้ตอ่เมือ่
คณุไดเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่โดยเฉพาะไวเ้ป็นคา่
เริม่ตน้และแอปพลเิคชัน่พอดแคสตเ์ปิดอยู่
เทา่นัน้

ขดีจํากดัดาวนโ์หลด (%)  — กําหนด
เปอรเ์ซ็นตห์น่วยความจําทีต่อ้งการสํารองไว ้
สําหรับการดาวนโ์หลดพอดแคสต์
หากเกนิขดีจํากดั  — กําหนดวธิจัีดการเมือ่
การดาวนโ์หลดเกนิขนาดทีจํ่ากดั

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดงึพอดแคสตโ์ดย
อตัโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวน
มากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรด
สอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคา่บรกิารการสง่
ขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเรยีกคนืการต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนืคา่ทีต่ ัง้ไว้

วทิย ุFM
การฟงัวทิยุ
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การทํางานของวทิยุ FM ขึน้กบัสายเสาอากาศ
ทีไ่มใ่ชเ่สาอากาศของโทรศัพทม์อืถอื ดังนัน้
คณุตอ้งตอ่ชดุหฟัูงหรอือปุกรณ์เสรมิทีใ่ชง้าน
รว่มกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพทเ์พือ่การใช ้
งานวทิยุ FM ไดอ้ยา่งเหมาะสม

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก คณุจะ
สามารถเลอืกปรับหาคลืน่สถานวีทิยใุนพืน้ที่
ไดโ้ดยอตัโนมัติ

หากตอ้งการฟังสถานกีอ่นหนา้หรอืถัดไป
เลอืก  หรอื 

หากตอ้งการปิดเสยีงวทิยุ เลอืก 

เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
สถาน ี — ดสูถานวีทิยทุีจั่ดเก็บไว ้
หมนุสถาน ี — คน้หาสถานวีทิยุ
จดัเก็บ  — บันทกึสถานวีทิยทุีจั่ดเก็บไว ้
ใชง้านลําโพง หรอื ยกเลกิใชง้าน
ลําโพง — เปิดหรอืปิดเสยีงลําโพง
ความถีท่างเลอืก  — เลอืกวา่คณุตอ้งการให ้
วทิยคุน้หาคลืน่ความถี่ RDS สําหรับสถานทีี่
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ชดัเจนกวา่โดยอตัโนมัตหิรอืไม่ หากระดับ
ความถีเ่ริม่ลดลง
เลน่เป็นพืน้หลงั  — กลับสูห่นา้จอหลัก โดย
ใหเ้ครือ่งเลน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง

การจดัการสถานวีทิยุ
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

หากตอ้งการฟังสถานทีีจั่ดเก็บไว  ้เลอืก ตวั
เลอืก > สถาน ีและเลอืกสถานจีากรายการ

หากตอ้งการลบหรอืเปลีย่นชือ่สถานี ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > สถาน ี> ตวัเลอืก > ลบ หรอื
เปลีย่นชือ่

ในการตัง้คา่ความถีท่ีต่อ้งการดว้ยตนเอง ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > หมนุสถาน ี> ตวัเลอืก >
หาคลืน่ดว้ยตนเอง

วดิโีอ

คณุสามารถดาวนโ์หลดและสตรมีคลปิวดิโีอ
แบบ OTA จากบรกิารวดิโีออนิเทอรเ์น็ตทีใ่ช ้
รว่มกนัได ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตหรอืการ
เชือ่มตอ่ WLAN นอกจากนี้ คณุสามารถถา่ย
โอนคลปิวดิโีอจากเครือ่งพซีทีีใ่ชร่้วมกนัไดไ้ป
ยังโทรศัพทข์องคณุเพือ่ดู

การดาวนโ์หลดวดิโีออาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่
ขอ้มลูจํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้ห ้
บรกิาร โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ
คา่บรกิารการสง่ขอ้มลูไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีรกิารทีกํ่าหนดไวใ้น
เครือ่งแลว้ลว่งหนา้

ผูใ้หบ้รกิารอาจใหบ้รกิารเนือ้หาฟรหีรอืคดิคา่
ธรรมเนยีม โปรดตรวจสอบราคาจากในบรกิาร
หรอืจากผูใ้หบ้รกิาร

การดาวนโ์หลดและเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > วดิโีอและทวีี

การตดิต ัง้บรกิารวดิโีอ
เลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ > ไดเรกทอรวีดิโีอ
และบรกิารวดิโีอทีต่อ้งการ

การเพิม่ลงิคข์า่ววดิโีอดว้ยตวัเอง
ในหนา้จอลงิคข์า่ววดิโีอ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
เพิม่ลงิคข์า่ว > เพิม่ดว้ยตนเอง

การเรยีกดบูรกิารวดิโีอทีต่ดิต ัง้
เลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ เนือ้หาของบรกิารวดิโีอ
บางบรกิารแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ ในการ
เรยีกดวูดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกประเภท

การคน้หาวดิคีลปิ
เลอืก คน้หาวดิโีอ ตัวเลอืกการคน้หาอาจไมม่ี
อยูใ่นบรกิารทัง้หมด
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การดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิ
เลอืก ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลด วดิโีอคลปิบาง
คลปิสามารถสตรมีแบบ OTA ได ้แตสํ่าหรับ
วดิโีอคลปิอืน่ๆ ตอ้งดาวนโ์หลดไปยัง
โทรศัพทข์องคณุกอ่น หากคณุออกจากแอป
พลเิคชัน่ การดาวนโ์หลดจะยังดําเนนิตอ่ไป
โดยไมแ่สดงบนหนา้จอ วดิโีอคลปิที่
ดาวนโ์หลดไวจ้ะไดรั้บการจัดเก็บลงในวดิโีอ
ของฉัน

การสตรมีวดิโีอคลปิหรอืเลน่วดิโีอคลปิที่
ดาวนโ์หลดไว้
เลอืกไอคอนเลน่
ในการดปูุ่ มควบคมุระหวา่งการเลน่ ใหแ้ตะที่
หนา้จอ
ในการปรับความดัง ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง

กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด

การกาํหนดเวลาการดาวนโ์หลดอตัโนมตั ิ
สําหรบัวดิโีอคลปิในบรกิาร
เลอืก ตวัเลอืก > กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด
จะมกีารดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิใหมโ่ดย
อตัโนมัตทิกุวนัในเวลาทีค่ณุกําหนด

การยกเลกิการดาวนโ์หลดทีก่าํหนดเวลา
ไว้
เลอืก ดาวนโ์หลดดว้ยตนเอง เป็นวธิกีาร
ดาวนโ์หลด

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดาวนโ์หลดคลปิ
วดิโีอโดยอตัโนมตัอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่
ขอ้มลูจํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้ห ้
บรกิาร หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่
บรกิารการสง่ขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

ลงิคข์า่ววดิโีอ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > วดิโีอและทวีี

การดแูละจดัการลงิคข์า่ว
เลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ

การดวูดิโีอคลปิทีม่ใีนลงิคข์า่ว
เลอืกลงิคข์า่วจากรายการ

เนือ้หาของบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้ไดรั้บการเผย
แพรโ่ดยใชล้งิคข์า่ว RSS

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
การสมคัรลงิคข์า่ว  — ตรวจสอบการเป็น
สมาชกิลงิคข์า่วปัจจบุันของคณุ
รายละเอยีดลงิคข์า่ว  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบั
ลงิคข์า่ววดิโีอ
เพิม่ลงิคข์า่ว  — สมัครลงิคข์า่วใหม่ ในการ
เลอืกลงิคข์า่วจากบรกิารตา่งๆ ในไดเรกทอรี
วดิโีอ ใหเ้ลอืก ผา่นสารบบวดิโีอ
รเีฟรชลงิคข์า่ว  — รเีฟรชเนือ้หาของลงิค์
ขา่วทัง้หมด
จดัการบญัชผีูใ้ช ้ — จัดการตัวเลอืกบัญชี
ของคณุสําหรับลงิคข์า่วใดโดยเฉพาะ หากมี
ยา้ย  — ยา้ยคลปิวดิโีอไปยังตําแหน่งที่
ตอ้งการ

วดิโีอของฉนั
วดิโีอของฉันเป็นพืน้ทีจั่ดเก็บสําหรับวดิโีอ
ทัง้หมด คณุสามารถจัดทํารายการวดิโีอที่
ดาวนโ์หลดไว ้และคลปิวดิโีอทีบั่นทกึไวด้ว้ย
กลอ้งของโทรศัพทใ์นมมุมองตา่งๆ แยกจาก
กนัได ้

ในการเปิดโฟลเดอรแ์ละดคูลปิวดิโีอ ใหเ้ลอืก
โฟลเดอร ์ระหวา่งทีกํ่าลังเลน่คลปิวดิโีอ หาก
ตอ้งการใชปุ้่ มควบคมุเพือ่ควบคมุเครือ่งเลน่
ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

ในการปรับระดับเสยีง ใหก้ดปุ่ มระดับเสยีง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้
เหลวหรอืพักไวต้อ่
ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการ
ดาวนโ์หลด

วดิโีอ 85

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์



รายละเอยีดวดิโีอคลปิ  — ดขูอ้มลูเกีย่วกับ
คลปิวดิโีอ
สถานะหนว่ยความจํา  — ดขูนาดของหน่วย
ความจําทีม่อียูแ่ละใชไ้ปแลว้
เรยีงตาม  — จัดเรยีงคลปิวดิโีอ เลอืก
ประเภททีต่อ้งการ
ยา้ยและคดัลอก  — ยา้ยหรอืคัดลอกคลปิ
วดิโีอ เลอืก คดัลอก หรอื ยา้ย และตําแหน่ง
ทีต่อ้งการ

การถา่ยโอนวดิโีอคลปิจากคอมพวิเตอร์
ของคณุ
ถา่ยโอนวดิโีอคลปิของคณุเองจากอปุกรณ์ที่
ใชร้ว่มกนัไดโ้ดยการใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB
ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้จะแสดงเฉพาะวดิโีอคลปิในรปู
แบบทีโ่ทรศัพทข์องคณุรองรับเทา่นัน้

1 ในการดโูทรศัพทข์องคณุบนเครือ่ง
คอมพวิเตอรใ์นฐานะอปุกรณ์หน่วยความ
จําทีค่ณุสามารถถา่ยโอนไฟลข์อ้มลูตา่งๆ
ได ้ใหเ้ชือ่มตอ่โดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู
USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

2 เลอืก อปุกรณ์เก็บขอ้มลู เป็นโหมดการ
เชือ่มตอ่ ตอ้งเสยีบการด์หน่วยความจําที่
ใชร้ว่มกนัไดล้งในโทรศัพท์

3 เลอืกคลปิวดิโีอทีค่ณุตอ้งการคัดลอกจาก
เครือ่งพซีขีองคณุ

4 ถา่ยโอนวดิโีอคลปิไปยังโฟลเดอร์ วดิโีอ
ในการด์หน่วยความจํา

การต ัง้คา่วดิโีอและทวีี
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > วดิโีอและทวีี

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี:้

การเลอืกบรกิารวดิโีอ  — เลอืกบรกิารวดิโีอ
ทีค่ณุตอ้งการใหป้รากฏในหนา้จอหลัก
นอกจากนี้ คณุสามารถเพิม่ ลบ แกไ้ข และดู
รายละเอยีดของบรกิารวดิโีอ คณุไมส่ามารถ
แกไ้ขบรกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บการตดิตัง้ไวล้ว่ง
หนา้

การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย  — ในการเลอืกการ
เชือ่มตอ่ดว้ยตนเองทกุครัง้ทีม่กีารเปิดการ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ย ใหเ้ลอืก ถามเมือ่ตอ้งการ
การควบคมุโดยผูป้กครอง  — ตัง้คา่การ
จํากัดอายใุนการรับชมวดิโีอ รหสัผา่นทีใ่ชจ้ะ
เป็นรหัสเดยีวกันกบัรหสัล็อคของโทรศัพท์
การตัง้คา่เดมิของรหสัล็อคคอื 12345 ใน
บรกิารวดิโีอตามสัง่ วดิโีอทีม่กีารจํากัดอายทุี่
เทา่กนัหรอืมากกวา่อายทุีค่ณุจํากัดไวจ้ะถกู
ซอ่นไว ้
หนว่ยความจําทีต่อ้งการ  — เลอืกตําแหน่ง
ทีจ่ะจัดเก็บวดิโีอทีด่าวนโ์หลดไว ้หากหน่วย
ความจําเต็ม จะมกีารใชห้น่วยความจําสํารอง
หากมี
ภาพยอ่  — ดาวนโ์หลดและดภูาพยอ่ของ
ลงิคข์า่ววดิโีอ
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การปรบัแตง่โทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถปรับแตง่เครือ่งของคณุโดย
เปลีย่นโหมดสแตนดบ์าย เมนูหลัก เสยีง ธมี
หรอืขนาดแบบอกัษร ตัวเลอืการปรับแตง่สว่น
ใหญ ่เชน่ เปลีย่นขนาดแบบอกัษร สามารถ
เขา้ใชท้างการตัง้คา่โทรศัพท์

เปลีย่นลกัษณะของโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ

คณุสามารถใชลั้กษณะเพือ่เปลีย่นลักษณะ
การแสดงผล เชน่ ภาพพืน้หลัง

ในการเปลีย่นลักษณะทีใ่ชสํ้าหรับทกุแอปพลิ
เคชัน่ในเครือ่ง เลอืก ท ัว่ไป ในการดตูัวอยา่ง
ลักษณะกอ่นใชง้าน ใหไ้ปทีลั่กษณะ และรอ
สกัครู่ ในการเปิดใชลั้กษณะ เลอืก ตวัเลอืก >
ต ัง้  แสดงลักษณะทีเ่ปิดใช ้

ในการตัง้ภาพหรอืภาพสไลดข์องภาพที่
เปลีย่นเป็นภาพพืน้หลังในหนา้จอหลัก เลอืก
ภาพพืน้หลงั > รปูภาพ หรอื สไลดโ์ชว์

ในการเปลีย่นภาพทีแ่สดงในหนา้จอหลักเมือ่
รับสาย ใหเ้ลอืก ภาพการโทร

รปูแบบ
คณุสามารถใชร้ปูแบบเพือ่ตัง้คา่ เสยีง
ขอ้ความ เสยีงอืน่ๆ คําส่ังเสยีงคอืชือ่ของแอป
พลเิคชัน่หรอืรปูแบบทีป่รากฏในรายการ ในรปู
แบบท่ัวไป จะแสดงเฉพาะวนัที่

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ รปูแบบ

ไปทีร่ปูแบบ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ใชง้าน  — เปิดใชรู้ปแบบ
ปรบัต ัง้คา่  — ปรับตัง้คา่รูปแบบ
ต ัง้เวลา  — ตัง้คา่รูปแบบใหทํ้างานจนถงึชว่ง
เวลาหนึง่ในอกี 24 ชัว่โมง

เมือ่หมดเวลา โปรไฟลจ์ะเปลีย่นกลับไปทีอ่นั
เดมิ ในหนา้จอหลัก  แสดงรูปแบบทีต่ัง้
เวลาไว ้รปูแบบออฟไลนกํ์าหนดไมไ่ด ้

ในการสรา้งรปูแบบใหม่ เลอืก ตวัเลอืก >
สรา้งใหม่

เสยีง 3-D
เสยีง 3-D ชว่ยใหค้ณุสามารถเปิดใชเ้อฟเฟ็กต์
เสยีงสามมติสํิาหรับเสยีงเรยีกเขา้ได  ้ไมใ่ช่
เสยีงเรยีกเขา้ทกุเสยีงจะสนับสนุนเอฟเฟ็กต์
3-D

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ รปูแบบ ไปทีร่ปู
แบบ และเลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่

ในการเปิดใชเ้อฟเฟ็กต ์3-D ทีจ่ะใชก้บัเสยีง
เรยีกเขา้ ใหเ้ลอืก เอฟเฟ็กตเ์รยีกเขา้ 3-D
แลว้เลอืกเอฟเฟ็กตท์ีต่อ้งการ

ในการเปลีย่นเอฟเฟ็กตเ์สยีง 3-D ทีจ่ะใชก้บั
เสยีงเรยีกเขา้ ใหเ้ลอืก เสยีงสะทอ้นเรยีก
เขา้ 3-D แลว้เลอืกเอฟเฟ็กตท์ีต่อ้งการ

ในการฟังเอฟเฟ็กต ์3-D กอ่นการเลอืก ใหไ้ป
ทีเ่อฟเฟ็กตนั์น้ และรอสกัครู่

แกไ้ขหนา้จอหลกั

ในการแกไ้ขรายการ เชน่ การแจง้เตอืนอเีมล
ในหนา้จอหลัก เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
เนือ้หา

ในการกําหนดภาพหรอืภาพสไลดเ์ป็นภาพพืน้
หลังทีแ่สดงในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก เมนู >
การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ > ภาพพืน้หลงั

ในการเปลีย่นนาฬกิาทีแ่สดงในหนา้จอหลัก
แตะทีน่าฬกิา และเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้
คา่ > ชนดินาฬกิา
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การแกไ้ขเมนหูลกั
ในเมนู คณุสามารถเขา้ถงึฟังกช์นัในโทรศัพท์
ของคณุได ้ในการเปิดเมนูหลัก ใหก้ดปุ่ มเมนู

ในการเปลีย่นมมุมองเมนู เลอืก ตวัเลอืก >
มมุมองแบบรายการ หรอื มมุมองแบบ
ตาราง

ในการจัดองคป์ระกอบเมนูหลักใหม่ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > จดัวาง ตัวอยา่งเชน่ ในการยา้ย
ไอคอนเมนูไปไวท้ีโ่ฟลเดอรอ์ืน่ ใหเ้ลอืก
ไอคอน ตวัเลอืก > ยา้ยไปโฟลเดอร ์และ
โฟลเดอรใ์หม ่คณุสามารถลากและวาง
ไอคอนไปไวท้ีตํ่าแหน่งใหมใ่นเมนูหลัก

แอปพลเิคช ัน่

ปฏทินิ
คณุสามารถใชป้ฏทินิจัดการรายการปฏทินิ
เชน่ การประชมุ บันทกึสิง่ทีต่อ้งทํา และวัน
ครบรอบ

การเปิดปฏทินิ
เลอืก เมนู > ปฏทินิ

หนา้จอปฏทินิ
เลอืก เมนู > ปฏทินิ

การสลบัระหวา่งหนา้จอปฏทินิ
เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นมมุมอง > วนั,
สปัดาห ์หรอื สิง่ทีต่อ้งทํา

เปลีย่นแปลงวนัแรกของสปัดาห ์หรอื
แกไ้ขการต ัง้คา่เสยีงเตอืนปฏทินิ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ วนัเริม่ตน้ของ
สปัดาหเ์ป็นหนา้จอทีจ่ะปรากฏขึน้เมือ่คณุเปิด
ปฏทินิ

การไปยงัวนัทีร่ะบุ
เลอืก ตวัเลอืก > ไปยงัวนัที่

แถบเครือ่งมอืปฏทินิ
เลอืก เมนู > ปฏทินิ

จากแถบเครือ่งมอืปฏทินิ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้

 มมุมองถดัไป  — เลอืกมมุมองเดอืน
 มมุมองถดัไป  — เลอืกมมุมองสปัดาห์
 มมุมองถดัไป  — เลอืกมมุมองวัน
 มมุมองถดัไป  — เลอืกมมุมองสิง่ทีต่อ้ง

ทํา
 การประชุมใหม่  — เพิม่การเตอืนการ

ประชมุใหม่
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 บนัทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่  — เพิม่บันทกึสิง่
ทีต่อ้งทําใหม่

การสรา้งรายการปฏทินิ
เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

1 ไปยังวันทีท่ีต่อ้งการ และเลอืก ตวั
เลอืก > รายการใหม ่และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้

การประชุม  — ตัง้การเตอืนการประชมุ
คาํขอประชุม  — สรา้งและสง่คําขอการ
ประชมุใหม ่ตอ้งมศีนูยฝ์ากขอ้ความตัง้คา่
ไว ้
บนัทกึ  — เขยีนบันทกึท่ัวไปสําหรับวนั
นัน้
วนัครบรอบ  — เพิม่การเตอืนวันเกดิ
หรอืวันพเิศษ (รายการดังกลา่วจะซ้ํากนั
ทกุๆ ปี)
บนัทกึสิง่ทีต่อ้งทํา  — ตัง้การเตอืนงาน
ทีจ่ะตอ้งทําใหเ้สร็จตามวนัทีกํ่าหนด

2 กรอกใหค้รบทกุชอ่ง เลอืกชอ่งเพือ่ป้อน
ขอ้ความ ในการปิดไดอะล็อกการป้อน
ขอ้ความ ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย
ในการเพิม่รายละเอยีดใหก้บัรายการ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด

3 เลอืก เรยีบรอ้ย

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การปิดเสยีงหรอืหยดุเสยีงปลกุปฏทินิ
เลอืก เงยีบ หรอื หยดุ

การต ัง้คา่เลือ่นการปลกุ
เลอืก เลือ่นปลกุ
ในการกําหนดชว่งเวลาทีจ่ะใหเ้สยีงปลกุ
ปฏทินิดังขึน้อกีครัง้เมือ่ตัง้เป็นเลือ่นปลกุ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเลือ่น
ปลกุ

การจดัการรายการปฏทินิ
เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

การลบหลายรายการพรอ้มกนั
ในมมุมองเดอืน ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบ
รายการ > กอ่นวนัทีท่ ีเ่ลอืก หรอื รายการ
ท ัง้หมด

การเลอืกวา่งานน ัน้เสร็จสมบรูณ์แลว้
ในมมุมองสิง่ทีต่อ้งทํา ใหไ้ปทีง่าน และเลอืก
ตวัเลอืก > เลอืกเป็นทําแลว้

การสง่บนัทกึปฏทินิไปยงัอปุกรณ์ทีใ่ช้
รว่มกนัได้
เลอืก ตวัเลอืก > สง่
หากเครือ่งอืน่ไมร่องรับเวลาในรปูแบบ
Coordinated Universal Time (UTC) ขอ้มลู
ของรายการปฏทินิทีไ่ดรั้บอาจแสดงไดไ้มถ่กู
ตอ้ง

คณุสามารถซงิโครไนซป์ฏทินิของคณุกบั
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยใช ้Ovi Suite
เมือ่สรา้งรายการปฏทินิ ใหต้ัง้ตัวเลอืกการซงิ
โครไนซท์ีต่อ้งการ

นาฬกิา 
ต ัง้คา่เวลาและวนัที่
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิา

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้
เวลา  — ตัง้คา่เวลา
วนัที ่ — ตัง้คา่วันที่
อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่เครอืขา่ยให ้
อพัเดตขอ้มลูเวลา วนัที ่และเขตเวลาสําหรับ
โทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัต ิ(บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย)

นาฬกิาปลกุ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิา

การต ัง้ปลกุคร ัง้ใหม่
1 เลอืก ปลกุใหม่
2 ตัง้เวลาปลกุ
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3 เลอืก เตอืนซํา้ เพือ่ตัง้วา่จะใหม้กีารปลกุ
ซ้ําหรอืไมแ่ละเมือ่ใด

4 เลอืก เรยีบรอ้ย

การดกูารต ัง้ปลกุของคณุ
เลอืก การปลกุ  กําหนดเวลาปลกุ  
กําหนดเวลาปลกุซ้ํา

การลบการปลกุ
เลอืก การปลกุ, ไปยังการปลกุ และเลอืก ตวั
เลอืก > ลบการปลกุ

การหยดุการปลกุ
เลอืก หยดุ หากโทรศัพทปิ์ดอยูเ่มือ่ถงึเวลา
ปลกุ โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้เองและเริม่สง่เสยีง
ปลกุ

การต ัง้เตอืนการเลือ่นปลกุ
เลอืก เลือ่นปลกุ

กาํหนดเวลาเลือ่นปลกุ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเลือ่น
ปลกุ

การเปลีย่นเสยีงปลกุ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เสยีงนาฬกิา
ปลกุ

เวลาโลก
เวลาโลกทําใหค้ณุสามารถดเูวลาปัจจบุันในที่
ตัง้ตา่งๆ ได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิา

การดเูวลา
เลอืก เวลาโลก

การเพิม่ทีต่ ัง้ลงในรายการ
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่สถานที่

การต ัง้ทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
ไปทีท่ีต่ัง้ และเลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เป็น
สถานทีป่จัจบุนั เวลาในโทรศัพทข์องคณุจะ

เปลีย่นตามทีต่ัง้ทีเ่ลอืก ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
เวลาถกูตอ้งและสอดคลอ้งกับเขตเวลา

RealPlayer 
คณุสามารถใช ้RealPlayer เลน่คลปิวดิโีอ
หรอืเรยีกขอ้มลูสือ่โดยวธิ ีOTA โดยไมต่อ้ง
บันทกึไฟลเ์หลา่นัน้ลงในโทรศัพทก์อ่น

RealPlayer ไมต่อ้งรองรับรูปแบบทัง้หมดหรอื
ความแตกตา่งของรูปแบบไฟล์

การเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื >
RealPlayer

การเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก วดิโีอคลปิ และเลอืกวดิโีอคลปิ

การแสดงรายการไฟลท์ีเ่ลน่ลา่สดุ
ในมมุมองหลัก เลอืก รายการทีเ่พิง่เลน่

ไปทีว่ดิโีอคลปิ และเลอืก ตวัเลอืก และจาก
ตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ใชค้ลปิวดิโีอ  — กําหนดวดิโีอคลปิใหก้บัราย
ชือ่หรอืตัง้เป็นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก/ไมเ่ลอืก  — เลอืกหรอืยกเลกิการ
เลอืกรายการ เพือ่สง่หรอืลบหลายรายการ
พรอ้มกัน
ดรูายละเอยีด  —  ดรูายละเอยีด เชน่ รปูแบบ
ความละเอยีด และระยะเวลา
การต ัง้คา่  — แกไ้ขการตัง้คา่สําหรับการเลน่
และการสตรมีวดิโีอ

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

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื >
RealPlayer
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ในการสตรมีเนือ้หา over the air (บรกิารเครอื
ขา่ย) เลอืก ลงิคก์ารสตรมี และลงิค ์คณุ
สามารถรับลงิคก์ารสตรมีในขอ้ความตัวอกัษร
หรอืมัลตมิเีดยี หรอืเปิดลงิคใ์นเว็บเพจ
กอ่นเริม่การสตรมีเนือ้หา เครือ่งของคณุเชือ่ม
ตอ่กบัไซตแ์ละเริม่โหลดเนือ้หา เนือ้หาไมไ่ด ้
รับการบันทกึลงในโทรศัพท์

การต ัง้คา่ RealPlayer
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื >
RealPlayer

คณุอาจไดรั้บการตัง้คา่ RealPlayer ใน
ขอ้ความพเิศษจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ

1 ในการแกไ้ขการตัง้คา่วดิโีอ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > วดิโีอ

2 ในการเลอืกวา่จะใชเ้ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซใีด
การเปลีย่นจดุเชือ่มตอ่เริม่ตน้ และการตัง้
ชว่งพอรต์ทีใ่ช ้เมือ่เชือ่มตอ่ เลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > การสตรมี โปรด
ตดิต่อขอการตัง้คา่ทีถ่กูตอ้งจากผูใ้ห ้
บรกิารของคุณ

3 ในการแกไ้ขการตัง้คา่ขัน้สงู เลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > การสตรมี >
เครอืขา่ย > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ช ัน้
สงู

4 ในการเลอืกแบนดว์ธิทีใ่ชส้ําหรับประเภท
เครอืขา่ย เลอืกประเภทเครอืขา่ยและ
คา่ทีต่อ้งการ
ในการแกไ้ขแบนดว์ธิของคณุ เลอืก ผูใ้ช้
กาํหนด

เครือ่งบนัทกึ 

 คณุสามารถใชเ้ครือ่งบันทกึในการบันทกึ
เสยีงและการสนทนาทางโทรศัพทไ์ด ้
นอกจากนี้ คณุยังสามารถสง่คลปิเสยีงใหก้บั
เพือ่นของคณุได ้

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งบนัทกึ

การบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การหยดุการบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การฟงัคลปิเสยีง
เลอืก 

การสง่คลปิเสยีงเป็นขอ้ความ
เลอืก ตวัเลอืก > สง่

การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์
เปิดเครือ่งบันทกึในระหวา่งใชส้ายสนทนา
และเลอืก  ทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิเสยีงเตอืน
ในชว่งเวลาทีแ่น่นอนขณะบันทกึเสยีง

การเลอืกคณุภาพการบนัทกึหรอืตําแหนง่
ทีต่อ้งการจดัเก็บคลปิเสยีง
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เครือ่งบันทกึจะใชง้านไมไ่ด ้ขณะใชส้าย
ขอ้มลูหรอืเชือ่มตอ่ GPRS อยู่

บนัทกึ
เกีย่วกบับนัทกึ

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ที่
ทํางาน > บนัทกึ

คณุสามารถเขยีนบันทกึและจัดเก็บไฟล์
ขอ้ความธรรมดาทีไ่ดรั้บ (รปูแบบไฟล ์.txt)
ลงในแอปพลเิคชัน่บันทกึได ้

การเขยีนบนัทกึ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ที่

ทํางาน > บนัทกึ
2 เลอืก ตวัเลอืก > บนัทกึใหม่
3 ป้อนขอ้ความในชอ่งบันทกึ
4 เลอืก เรยีบรอ้ย
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การจดัการบนัทกึ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน >
บนัทกึ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เปิด  — เปิดบันทกึ
สง่  — สง่สมดุบันทกึไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัได ้
ลบ  — ลบสมดุบันทกึ นอกจากนี้ คณุยัง
สามารถลบบันทกึหลายบันทกึไดพ้รอ้มกนั ใน
การเลอืกบันทกึแตล่ะรายการทีค่ณุตอ้งการ
ลบ เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก และลบ
บันทกึ
การซงิโครไนซ ์ — ซงิโครไนซบ์ันทกึกบั
แอปพลเิคชัน่ทีใ่ชร้่วมกนัไดใ้นอปุกรณ์ทีใ่ช ้
รว่มกนัได ้หรอืกําหนดการตัง้คา่การซงิโคร
ไนซ์

Office
ตวัจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน >
ตวัจดัไฟล์

ดว้ยตัวจัดการไฟล ์คณุสามารถเรยีกดู จัดการ
และเปิดไฟลใ์นเครือ่ง หรอืในไดรฟ์ภายนอกที่
ใชร้ว่มกนัได ้

การคน้หาและจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน >
ตวัจดัไฟล์

การคน้หาไฟล์
เลอืก ตวัเลอืก > คน้หา ป้อนขอ้ความสําหรับ
คน้หาทีต่รงกบัชือ่ของไฟล์

การยา้ยและคดัลอกไฟลแ์ละโฟลเดอร์
เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง และตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

การจดัเรยีงไฟล์
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีงลําดบัตาม และ
ประเภททีต่อ้งการ

การแกไ้ขการด์หนว่ยความจํา
คณุสามารถฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําเพือ่
ลบขอ้มลูในการด์ หรอืคณุสามารถป้องกนั
ขอ้มลูในการด์ดว้ยรหสัผา่น

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน >
ตวัจดัไฟล์

การเปลีย่นชือ่หรอืฟอรแ์มตการด์หนว่ย
ความจํา
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการด์ความจํา
และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

รหสัผา่นจะป้องกนัการด์หนว่ยความจํา
เลอืก ตวัเลอืก > รหสัผา่นการด์

ตัวเลอืกนีจ้ะมใีนกรณีทีใ่สก่ารด์หน่วยความจํา
ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดล้งในโทรศัพทเ์ทา่นัน้

การสํารองไฟล์
เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน >
ตวัจดัไฟล ์และ สํารองขอ้มลู

เราขอแนะนําใหค้ณุสํารองหน่วยความจํา
โทรศัพทเ์ป็นประจําลงในคอมพวิเตอรห์รอื
การด์หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกนั
ได ้

เคล็ดลบั: หากคณุมเีนือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ปกป้องดว้ย DRM ใหใ้ช ้Nokia Ovi Suite ใน
การสํารองสทิธิก์ารใชแ้ละเนือ้หาลงใน
คอมพวิเตอรข์องคณุ

พจนานุกรม
คณุสามารถแปลขอ้ความจากภาษาหนึง่เป็น
อกีภาษาหนึง่ได ้คณุสมบัตนิีอ้าจไมไ่ด ้
สนับสนุนทกุภาษา
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การคน้หาคําทีจ่ะแปล
1 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ที่

ทํางาน > พจนานุกรม
2 ป้อนขอ้ความลงในชอ่งคน้หา เมือ่คณุ

ป้อนขอ้ความนัน้ การแนะนําสําหรับคําที่
คณุตอ้งการแปลจะปรากฏขึน้

3 เลอืกคําจากรายการ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ฟงั  — ฟังเสยีงคําทีเ่ลอืก
ประวตั ิ — คน้หาคําแปลกอ่นหนา้จากเซสชนั
ปัจจบุัน
ภาษา  — เปลีย่นภาษาตน้ทางหรอืภาษาเป้า
หมาย ดาวนโ์หลดภาษาจากอนิเทอรเ์น็ต หรอื
ลบภาษาออกจากพจนานุกรม คณุไมส่ามารถ
ลบภาษาองักฤษออกจากพจนานุกรมได  ้คณุ
สามารถตดิตัง้ภาษาไดเ้พิม่อกีสองภาษา นอก
เหนอืจากภาษาองักฤษ
เสยีงพดู  — แกไ้ขการตัง้คา่คณุลักษณะของ
เสยีง คณุสามารถปรับความเร็วและระดับความ
ดังของเสยีงได ้

Quickoffice
เกีย่วกบั Quickoffice
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน >
Quickoffice

Quickoffice ประกอบดว้ยรายการตอ่ไปนี้

• Quickword สําหรับดเูอกสาร Microsoft
Word

• Quicksheet สําหรับดแูผน่งาน Microsoft
Excel

• Quickpoint สําหรับดงูานนําเสนอ
Microsoft PowerPoint

• Quickmanager สําหรับซือ้ซอฟตแ์วร์

หากคณุม ีQuickoffice รุน่โปรแกรมแกไ้ข คณุ
จะสามารถแกไ้ขไฟลไ์ด ้

แตไ่มไ่ดส้นับสนุนรปูแบบหรอืคณุสมบัตขิอง
ไฟลทั์ง้หมด

ตวัแปลง
ดว้ยฟังกช์นัตัวแปลง คณุสามารถแปลงหน่วย
การวดัจากหน่วยหนึง่เป็นอกีหน่วยหนึง่ได ้

ตัวแปลงอาจมขีอ้จํากดัดา้นความแมน่ยํา และ
อาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษได ้

การแปลงสกลุเงนิ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ที่

ทํางาน > ตวัแปลงคา่ และ ตวัเลอืก >
ประเภทการแปลง > สกลุเงนิ

2 ในชอ่งหน่วยชอ่งทีส่อง ใหเ้ลอืกหน่วยที่
คณุตอ้งการแปลงมาไว ้

3 ในชอ่งจํานวนชอ่งแรก ใหป้้อนคา่ทีค่ณุ
ตอ้งการแปลง ชอ่งจํานวนชอ่งทีส่องจะ
แสดงคา่ทีแ่ปลงแลว้โดยอตัโนมัติ

การแปลงหนว่ยวดั
คณุสามารถแปลงหน่วยวดั เชน่ ความยาว จาก
หน่วยหนึง่เป็นอกีหน่วยหนึง่ได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน >
ตวัแปลงคา่

1 ในชอ่งประเภท ใหเ้ลอืกหน่วยวัดที่
ตอ้งการใช ้

2 ในชอ่งหน่วยแรก ใหเ้ลอืกหน่วยทีค่ณุ
ตอ้งการแปลง

3 ในชอ่งหน่วยชอ่งทีส่อง ใหเ้ลอืกหน่วย
ผลลัพธท์ีค่ณุตอ้งการแปลง

4 ในชอ่งจํานวนชอ่งแรก ใหป้้อนคา่ทีค่ณุ
ตอ้งการแปลง ชอ่งจํานวนชอ่งทีส่องจะ
แสดงคา่ทีแ่ปลงแลว้โดยอตัโนมัติ

เครือ่งคดิเลข
การคาํนวณ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ที่

ทํางาน > คดิเลข
2 ป้อนตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ

ในการลบตัวเลข กดปุ่ ม Backspace
3 เลอืกวธิคํีานวณ เชน่ บวกหรอืลบ
4 ป้อนตัวเลขชดุทีส่องของการคํานวณ

แอปพลเิคช ัน่ 93

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์



5 เลอืก =

เครือ่งคดิเลขนีม้ขีอ้จํากดัในเรือ่งความถกูตอ้ง
และใชสํ้าหรับการคํานวณแบบงา่ยๆ เทา่นัน้

บนัทกึการคาํนวณ
คณุสามารถบันทกึผลลัพธข์องการคํานวณ
และนําไปใชใ้นการคํานวณใหมไ่ด  ้ผลลัพธท์ี่
บันทกึไวจ้ะแทนทีผ่ลลัพธท์ีเ่ก็บไวห้น่วย
ความจํากอ่นหนา้นี้

การบนัทกึผลลพัธข์องการคาํนวณ
เลอืก ตวัเลอืก > หนว่ยความจํา > จดัเก็บ

การดงึขอ้มลูผลลพัธข์องการคาํนวณ
เลอืก ตวัเลอืก > หนว่ยความจํา > เรยีกคนื

การดผูลลพัธท์ีจ่ดัเก็บไวล้า่สดุ
เลอืก ตวัเลอืก > ผลลพัธล์า่สดุ การออก
จากเครือ่งคดิเลขหรอืปิดเครือ่งไมเ่ป็นการลบ
หน่วยความจํา คณุสามารถเรยีกคนืผลลัพธ์
ลา่สดุทีเ่ก็บไวใ้นครัง้ถัดไปทีค่ณุเปิดเครือ่ง

Zip manager 

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ที่
ทํางาน > Zip

คณุสามารถใช ้Zip manager ในการสรา้งไฟล์
ถาวรใหมเ่พือ่จัดเก็บไฟลท์ีบ่บีอดัในรปูแบบ
ZIP, เพิม่ไฟลท์ีบ่บีอดัหนึง่หรอืหลายไฟล์
หรอืเพิม่ไดเรกทอรใีหก้บัไฟลถ์าวร, ตัง้คา่
ลา้ง หรอืเปลีย่นรหสัผา่นไฟลถ์าวรสําหรับ
ไฟลถ์าวรทีม่กีารป้องกนั ตลอดจน
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ เชน่ ระดับการบบีอดัที่
ใช ้

คณุสามารถจัดเก็บไฟลถ์าวรไดทั้ง้ในหน่วย
ความจําโทรศัพทห์รอืในการด์หน่วยความจํา

บนัทกึทีใ่ชง้าน
เกีย่วกบับนัทกึทีใ่ชง้าน

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ >
บนัทกึพเิศษ

บันทกึทีใ่ชง้านชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งบันทกึ
ทีม่ภีาพและเสยีง หรอืวดิโีอคลปิ คณุยัง
สามารถเชือ่มโยงบันทกึกบัรายชือ่ บันทกึจะ
แสดงในระหวา่งการโทรถงึรายชือ่

การสรา้งและการแกไ้ขบนัทกึ 
เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > บนัทกึพเิศษ

การสรา้งบนัทกึใหม่
เริม่เขยีน

การแกไ้ขบนัทกึ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการแกไ้ข

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ใส ่ — เพิม่รายการลงในบันทกึ
สง่  — สง่บันทกึไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
ลงิคบ์นัทกึกบัสาย  — เลอืก เพิม่รายชือ่
เพือ่เชือ่มโยงบันทกึไปยังรายชือ่ บันทกึจะ
ปรากฏขึน้เมือ่โทรออกหรอืรับสายจากรายชือ่

การต ัง้คา่บนัทกึทีใ่ช้
เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > บนัทกึพเิศษ
และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เลอืกตําแหนง่จดัเก็บบนัทกึ
เลอืก หนว่ยความจําทีใ่ช ้และหน่วยความจํา
ทีต่อ้งการ

การเปลีย่นเคา้โครงของบนัทกึทีใ่ชง้าน
อยู่
เลอืก เปลีย่นมมุมอง > กรดิ หรอื รายการ

แสดงบนัทกึระหวา่งการโทร
เลอืก แสดงบนัทกึระหวา่งใชส้าย > ใช่
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เคล็ดลบั: หากคณุไมต่อ้งการใหม้กีารแสดง
บันทกึชัว่คราวระหวา่งการโทร ใหเ้ลอืก แสดง
บนัทกึระหวา่งใชส้าย > ไม ่ดว้ยวธินีี้ คณุไม่
จําเป็นตอ้งลบลงิคร์ะหวา่งบันทกึและบัตรราย
ชือ่ออก

Adobe Reader

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ที่
ทํางาน > Adobe PDF

ดว้ย Adobe Reader คณุสามารถอา่นเอกสาร
PDF ทีโ่ทรศัพทข์องคณุ คน้หาขอ้ความใน
เอกสาร แกไ้ขการตัง้คา่ เชน่ ระดับการซมูและ
มมุมองหนา้ และสง่ไฟล ์PDF โดยใชอ้เีมลได ้

การต ัง้คา่

คา่บางอยา่งของโทรศัพทอ์าจถกูตัง้ไวล้ว่ง
หนา้โดยผูใ้หบ้รกิาร และคณุอาจไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงคา่เหลา่นัน้ได ้

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

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
เวลา  — ป้อนเวลาปัจจบุัน
เขตเวลา  — เลอืกตําแหน่งทีค่ณุอยู่
วนัที ่ — ป้อนวนัทีปั่จจบุัน
รปูแบบวนัที ่ — เลอืกรปูแบบวนัที่
ตวัแบง่วนั  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่ง
วนั เดอืน และปี
รปูแบบเวลา  — เลอืกรปูแบบเวลา
ตวัแบง่เวลา  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่ง
ชัว่โมงและนาที
ชนดินาฬกิา  — เลอืกประเภทนาฬกิา
เสยีงนาฬกิาปลกุ  — เลอืกแบบเสยีงสําหรับ
นาฬกิาปลกุ
เวลาเลือ่นปลกุ  — ปรับเวลาเลือ่นปลกุ
วนัทาํงาน  — เลอืกวนัทํางานของคณุ จากนัน้
คณุสามารถจะตัง้เวลาใหป้ลกุเฉพาะในตอน
เชา้ของวนัทํางานได  ้เป็นตน้
อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่โทรศัพทใ์ห ้
อพัเดตเวลา วนัที ่และเขตเวลาโดยอตัโนมัติ
อาจไมม่บีรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยนีใ้น
บางเครอืขา่ย

เสยีงพดู
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> เสยีง
พดู

ดว้ยแอปพลเิคชัน่เสยีงพดู คณุสามารถตัง้คา่
ภาษา เสยีง และคณุสมบัตเิสยีงสําหรับตัวอา่น
ขอ้ความได ้
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การต ัง้คา่ภาษาของตวัอา่นขอ้ความ
เลอืก ภาษา ในการดาวนโ์หลดภาษาเพิม่เตมิ
ลงในโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ดาวนโ์หลดภาษา

เคล็ดลบั: เมือ่คณุดาวนโ์หลดภาษาใหม่ คณุ
จะตอ้งดาวนโ์หลดเสยีงสําหรับภาษาดังกลา่ว
อยา่งนอ้ยหนึง่เสยีง

การต ัง้คา่เสยีงพดู
เลอืก เสยีง เสยีงจะขึน้อยูภ่าษาทีเ่ลอืก

การต ัง้คา่ความเร็วในการพดู
เลอืก ความเร็ว

การต ัง้คา่ความดงัของเสยีงพดู
เลอืก ความดงั

การดรูายละเอยีดของเสยีง
เปิดแท็บเสยีง และเลอืกเสยีง และ ตวั
เลอืก > ขอ้มลูเสยีง ในการฟังเสยีง ใหเ้ลอืก
เสยีง และเลอืก ตวัเลอืก > ฟงัเสยีง

การลบภาษาหรอืเสยีง
เลอืกรายการ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การต ัง้คา่ตวัอา่นขอ้ความ
ในการเปลีย่นการตัง้คา่ตัวอา่นขอ้ความ ให ้
เปิดแท็บ การตัง้คา่ และกําหนดรายการตอ่ไป
นี:้
การตรวจจบัภาษา  — เปิดใชก้ารตรวจหา
ภาษาทีใ่ชอ้า่นอตัโนมัติ
อา่นตอ่  — เปิดใชก้ารอา่นขอ้ความทีเ่ลอืก
ทัง้หมดแบบตอ่เนือ่ง
พรอมทเ์สยีงพดู  — ตัง้คา่ตัวอา่นขอ้ความ
เพือ่ใสคํ่าแนะนําในขอ้ความ
ทีม่าของเสยีง  — ฟังขอ้ความผา่นหฟัูงหรอื
ลําโพง

การต ัง้คา่ภาษา
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
ภาษา

การเปลีย่นภาษาของโทรศพัท์
เลอืก ภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

การเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคํา
อตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัชว่ยสะกดคํา

การต ัง้คา่จอแสดงผล
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จอภาพ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ตวัตรวจจบัแสง  — ปรับความไวของ
เซนเซอรแ์สงในอปุกรณ์ของคณุ เซนเซอร์
แสงจะเปิดไฟเมือ่คณุอยูใ่นทีท่ีม่แีสงสลัว และ
ปิดไฟเมือ่อยูใ่นทีท่ีส่วา่ง
ขนาดแบบอกัษร  — เลอืกขนาดขอ้ความ
และไอคอนบนหนา้จอ
โลโกห้รอืขอ้ความตอ้นรบั  — เลอืกวา่คณุ
ตอ้งการใหแ้สดงบันทกึหรอืภาพเมือ่คณุเปิด
เครือ่งหรอืไม่
เวลาแสงสวา่ง  — ตัง้ระยะเวลาทีใ่หไ้ฟเปิด
อยูเ่มือ่คณุหยดุใชเ้ครือ่ง

เสยีงส ัง่งาน

การเปิดใชง้านคําส ัง่เสยีง
กดปุ่ มโทรออกคา้งไวใ้นหนา้จอหลัก แลว้พดู
คําส่ัง คําส่ังเสยีงเป็นชือ่ของแอปพลเิคชัน่
หรอืรปูแบบทีแ่สดงอยูใ่นรายการ

ในการดรูายการคําสัง่เสยีง ใหเ้ลอืก เมนู >
การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> คาํส ัง่เสยีง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เปลีย่นคําส ัง่  — แกไ้ขคําสัง่เสยีง
เลน่  — ฟังรายการเสยีงสงัเคราะห์
ลบเสยีงส ัง่งานออก  — ลบคําสัง่เสยีงทีค่ณุ
เพิม่ดว้ยตนเอง
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การต ัง้คา่  — ปรับการตัง้คา่
บทแนะนําเสยีงส ัง่งาน  — เปิดบทแนะนํา
เกีย่วกบัคําสัง่เสยีง

การต ัง้คา่เซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอ
เมือ่คณุเปิดใชง้านเซนเซอรใ์นโทรศัพทข์อง
คณุ คณุจะสามารถควบคมุบางฟังกช์นัไดโ้ดย
การหมนุ

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้
คา่เซนเซอร์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
เซนเซอร ์ — เปิดใชง้านเซนเซอร์
ควบคมุการหมนุ  — เลอืก การเงยีบเสยีง
โทร และ การเลือ่นปลกุ เพือ่ปิดเสยีงสาย
เรยีกเขา้และเลือ่นการปลกุ โดยควํา่หนา้จอ
โทรศัพทล์ง เลอืกหมนุหนา้จออตัโนมตั ิ
เพือ่หมนุเนือ้หาในหนา้จอแสดงผลโดย
อตัโนมัต ิเมือ่คณุหมนุเครือ่งไปทางซา้ยหรอื
พลกิเครือ่งใหก้ลับอยูใ่นแนวตัง้ แอปพลเิคชัน่
และคณุสมบัตบิางอยา่งอาจไมส่นับสนุนการ
หมนุเนือ้หาในหนา้จอแสดงผล

การต ัง้คา่สไลด์
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ฝาสไลด์

ในการตัง้คา่ใหเ้ครือ่งล็อคปุ่ มกดเมือ่คณุปิด
สไลด ์ใหเ้ลอืก ปิดฝาสไลดเ์พือ่ล็อคปุ่ มกด

การต ัง้คา่อปุกรณ์เสรมิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
อปุกรณ์เสรมิ

ชอ่งเสยีบอปุกรณ์เสรมิบางชอ่งจะแสดง
ประเภทของอปุกรณ์เสรมิทีต่อ่เขา้กบัเครือ่ง

เลอืกอปุกรณ์เสรมิและจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่รูปแบบทีค่ณุ
ตอ้งการเปิดใชท้กุครัง้ทีค่ณุตอ่อปุกรณ์เสรมิที่
ใชร้ว่มกนัไดบ้างอยา่งกบัโทรศัพทข์องคณุ
ตอบรบัอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หรั้บ
สายโดยอตัโนมัตหิลังจาก 5 วนิาท ีหากมกีาร

ตัง้คา่ชนดิเสยีงเรยีกเขา้เป็น บีพ๊หนึง่คร ัง้
หรอื เงยีบ คณุจะไมส่ามารถใชง้านการรับสาย
อตัโนมัตไิด ้
แสงไฟ  — ตัง้คา่ใหแ้สงไฟยังคงเปิดอยูห่ลัง
จากชว่งหมดเวลา

การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดข้ึน้อยูก่บัประเภทของ
อปุกรณ์เสรมิ

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

ในการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่ คณุสามารถแกไ้ข
การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่บางอยา่งในโทรศัพท์
ของคณุได ้

ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุยังสามารถเลอืก
ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ ในแตล่ะแอปพลเิคชัน่
ได ้

การอพัเดตโทรศพัท์
เมือ่ใชก้ารอพัเดตโทรศัพท ์คณุสามารถเชือ่ม
ตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละรับการตัง้กําหนดคา่ของ
โทรศัพทข์องคณุ, สรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอร์
ใหม,่ ดเูวอรช์นัซอฟตแ์วรท์ีม่อียูแ่ละขอ้มลู
โทรศัพท ์หรอืดแูละจัดการรูปแบบเซริฟ์เวอร์
ทีม่อียู่

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จดัการโทรศพัท ์> อพัเดตอปุกรณ์

หากระบบเครอืขา่ยของคณุสนับสนุนการ
อพัเดตซอฟตแ์วรใ์นแบบ OTA คณุยังสามารถ
ขอรับการอพัเดตดังกลา่วผา่นทางเครือ่ง
โทรศัพท์

คณุอาจรับรปูแบบเซริฟ์เวอรแ์ละการตัง้
กําหนดคา่อืน่ๆ จากผูใ้หบ้รกิารหรอืแผนก
จัดการขอ้มลูบรษัิท การตัง้กําหนดคา่อาจรวม
ถงึการตัง้คา่การเชือ่มตอ่และคา่อืน่ๆ ทีใ่ชโ้ดย
แอปพลเิคชัน่ทีแ่ตกตา่งกนัในอปุกรณ์ของคณุ

การรบัการต ัง้กาํหนดคา่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์
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2 ไปทีร่ปูแบบ และเลอืก ตวัเลอืก > เร ิม่
การกาํหนดคา่

การสรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอร ์
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์> ตวั
เลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่

การลบรปูแบบเซริฟ์เวอร ์
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การต ัง้คา่ความปลอดภยั
โทรศพัทแ์ละซมิ
คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่ความปลอดภัย
สําหรับโทรศัพทแ์ละซมิการด์ของคณุ
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถเปลีย่นรหัสผา่นได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั >
โทรศพัทแ์ละซมิการด์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
คาํขอรหสั PIN  — เมือ่เปิดใชง้าน คณุจะ
ตอ้งป้อนรหสัทกุครัง้ทีเ่ปิดโทรศัพท์ ซมิการด์
บางตัวอาจไมอ่นุญาตใหค้ณุปิดใชง้านการ
ถามรหสั PIN
รหสั PIN, รหสั PIN2 และ รหสั
ล็อค — เปลีย่นรหัส PIN, PIN2 และรหสัล็อค
ในการตัง้รหสัเหลา่นี้ คณุสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะ
ตัวเลขตัง้แต ่0 ถงึ 9 เทา่นัน้ และหลกีเลีย่งการ
ใชร้หสัทีค่ลา้ยกบัหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่
ป้องกนัไมใ่หม้กีารโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉนิ
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ หากคณุลมืรหสั PIN หรอื
PIN2 โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากคณุ
ลมืรหสัล็อค โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care
หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ
เวลาล็อคเครือ่งอตัโนมตั ิ — ในการป้องกนั
การใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ใหต้ัง้เวลา
ล็อคโทรศัพทอ์ตัโนมัต ิเมือ่ล็อคแลว้
โทรศัพทจ์ะไมส่ามารถใชง้านไดจ้นกวา่จะ
ป้อนรหสัปลดล็อคทีถ่กูตอ้ง ในการเลกิใชต้ัว
เลอืกนี้ ใหเ้ลอืก ไมม่ี
ล็อคหากเปลีย่นซมิการด์  — ตัง้ให ้
โทรศัพทถ์ามรหสัล็อคไดเ้มือ่มกีารใสซ่ิ

ท่ีไมรู่จั้กลงในเครือ่งของคณุ โทรศัพท์
จะเก็บรายการซมิการด์ทีรู่จั้กวา่เป็นการด์ของ
เจา้ของเครือ่งไว ้
ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล  — เปิดหรอืปิด
การล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกล
กลุม่ผูใ้ชเ้ฉพาะ  — ระบกุลุม่คนทีค่ณุ
สามารถโทรตดิตอ่และสามารถโทรตดิตอ่คณุ
ได ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ยนืยนับรกิารซมิ  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทข์อการ
ยนืยันเมือ่คณุใชบ้รกิารของซมิการด์ (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การจดัการใบรบัรอง
ใบรับรองดจิติอลชว่ยปกป้องเนือ้หาของคณุ
เมือ่ถา่ยโอนขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ ควรใชใ้บ
รับรองเมือ่เชือ่มตอ่กบัธนาคารออนไลนห์รอื
ไซตอ์ืน่ หรอืกบัเซริฟ์เวอรร์ะยะไกลสําหรับ
การดําเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยโอน
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ

นอกจากนี้ ควรใชใ้บรับรองเมือ่คณุตอ้งการลด
ความเสีย่งจากไวรัสหรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็น
อันตราย และใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วรนั์น้เป็น
ของแทเ้มือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วร์

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > การ
จดัการใบรบัรอง และเลอืกประเภทใบรับรอง
ทีต่อ้งการ

ใบรับรองดจิติอลไมรั่บประกนัความปลอดภัย
ใบรับรองเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ตรวจสอบถงึทีม่าของ
ซอฟตแ์วร์

ขอ้สําคญั: แมว้า่การใชใ้บรับรองจะ
ชว่ยลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชือ่มตอ่
ระยะไกลและการตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์งคอ่นขา้ง
มาก แตค่ณุก็ควรใชใ้บรับรองอยา่งถกูวธิเีพือ่
ใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากการรักษาความปลอดภัยที่
มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ดว้ย การมใีบรับรองเพยีง
อยา่งเดยีวมไิดเ้ป็นการปกป้องเครือ่งแตอ่ยา่ง
ใด หากตอ้งการใหเ้ครือ่งมคีวามปลอดภัยมาก
ขึน้ ตัวจัดการใบรับรองจําเป็นตอ้งมใีบรับรอง
ของแทท้ีถ่กูตอ้งหรอืน่าเชือ่ถอืดว้ย ใบรับรอง
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มอีายกุารใชง้านจํากดั หาก "ใบรับรองหมด
อาย"ุ หรอื "ใบรับรองทีไ่มถ่กูตอ้ง" ปรากฏขึน้
แมว้า่ใบรับรองนัน้จะถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ใหต้รวจ
สอบวา่วนัและเวลาปัจจบุันในเครือ่งของคณุ
ถกูตอ้ง

ชุดความปลอดภยั
โมดลูความปลอดภัยใหบ้รกิารความปลอดภัย
สําหรับแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > ชุด
ความปลอดภยั และโมดลูความปลอดภัยที่
ตอ้งการ

การดรูายละเอยีดโมดลูความปลอดภยั
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีดความ
ปลอดภยั

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากตอ้งการรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งกลับไป
เป็นคา่ดัง้เดมิ คณุตอ้งหยดุการสนทนาและ
การเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยูทั่ง้หมด

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ หาก
ตอ้งการเรยีกคนืการตัง้คา่ คณุจําเป็นตอ้งป้อน
รหสัล็อค

หลังการรเีซ็ต อปุกรณ์อาจใชเ้วลานานขึน้ใน
การเปิดเครือ่ง เอกสารและไฟลจ์ะไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบใดๆ

เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั
เนือ้หาทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิ์
แบบดจิติอล (DRM) ตัวอยา่งเชน่ ไฟลส์ือ่บาง
ไฟล ์เชน่ รปูภาพ เพลง หรอืวดิโีอคลปิ มา
พรอ้มกบัสทิธิก์ารใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กําหนด
สทิธิข์องคณุในการใชเ้นือ้หานัน้

คณุสามารถดรูายละเอยีดและสถานะของสทิธิ์
การใชง้าน และเปิดใชง้านใหมห่รอืยกเลกิ
สทิธิก์ารใชง้าน

การจดัการใบอนญุาตสทิธิแ์บบดจิติอล
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์>
จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั >
เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั

การจดัการลขิสทิธิข์องขอ้มลูแบบดจิติอล

เจา้ของเนือ้หาอาจใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการ
สทิธิด์จิติอล (DRM) แบบตา่งๆ เพือ่ปกป้อง
ทรัพยส์นิทางปัญญาของเจา้ของ รวมถงึ
ลขิสทิธิ ์โทรศัพทน์ีใ้ชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลาย
ประเภทเพือ่เขา้สูเ่นือ้หาทีม่ี DRM ป้องกนัไว ้
ดว้ยโทรศัพทร์ุน่นี้ คณุสามารถเขา้สูเ่นือ้หาที่
ป้องกนัดว้ย WMDRM 10, OMA DRM 1.0
และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM
เฉพาะไมส่ามารถป้องกันเนือ้หาได  ้เจา้ของ
เนือ้หาอาจขอใหย้กเลกิความสามารถของ
ซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้สูเ่นือ้หาใหมท่ี่
DRM นัน้ป้องกนัไว ้การยกเลกิอาจป้องกนั
การนําเนือ้หาทีม่ี DRM ป้องกนัไวบ้างเนือ้หา
ทีอ่ยูใ่นโทรศัพทข์องคณุมาใชอ้กีครัง้ การ
ยกเลกิซอฟตแ์วร ์DRM ไมม่ผีลตอ่การใช ้
เนือ้หาทีม่กีารป้องกนัดว้ย DRM ประเภทอืน่
หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มม่ี DRM ป้องกันไว ้

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบ
ดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัรหสัการใชท้ี่
เกีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุใน
การใชเ้นือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย
OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหสัการใช ้
และขอ้มลูนัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่การสํารองขอ้มลู
จากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

หากโทรศัพทม์เีนือ้หาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM
ทัง้รหสัการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุ
จัดรูปแบบหน่วยความจําของโทรศัพท์ คณุ
อาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์น
โทรศัพทข์องคณุเสยี การสญูหายของรหสั
การใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถใน
การใชเ้นือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพทข์องคณุอกี
ครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ
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รหสัการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิ
การด์ใดซมิการด์หนึง่  และเนือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์
ดังกลา่วไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

ไฟการแจง้เตอืน
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ไฟ
แจง้เตอืน

ในการเปิดหรอืปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ให ้
เลอืก ไฟสแตนดบ์าย
เมือ่มกีารเปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ไฟปุ่ ม
เมนูจะตดิขึน้เป็นระยะๆ

ในการเปิดหรอืปิดไฟแจง้เตอืน ใหเ้ลอืก ไฟ
แจง้เตอืน
เมือ่เปิดใชง้านไฟแจง้เตอืน ไฟปุ่ มเมนูจะสวา่ง
ขึน้เป็นระยะๆ เพือ่แจง้เตอืนเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่
พลาดไป เชน่ สายทีไ่มไ่ดรั้บ หรอืขอ้ความที่
ไมไ่ดอ้า่น

ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เกีย่วกบัตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการ
แอปฯ

ดว้ยตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ คณุสามารถดชูดุ
ซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ลงในเครือ่งได ้คณุสามารถ
ดรูายละเอยีดของแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้แลว้
ลบแอปพลเิคชัน่ และระบกุารตัง้คา่การตดิตัง้
ได ้

คณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่และ
ซอฟตแ์วรป์ระเภทตา่งๆ ไดด้ังตอ่ไปนี้

• แอปพลเิคชัน่ JME ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
Java™ สําหรับไฟลน์ามสกลุ .jad
หรอื .jar

• แอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ที่
เหมาะสมกบัระบบปฏบิัตกิาร Symbian 
ทีม่นีามสกลุ .sis หรอื .sisx

• อปุกรณ์ขนาดเล็กทีม่นีามสกลุ .wgz

ตดิตัง้เฉพาะซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านรว่มกนักบั
โทรศัพทข์องคณุได ้

ตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถโอนไฟลก์ารตดิตัง้จาก
คอมพวิเตอรท์ีร่องรับไปยังอปุกรณ์ของคณุ
ดาวนโ์หลดไฟลเ์หลา่นีร้ะหวา่งการเรยีกดู
หรอืรับมาในขอ้ความมัลตมิเีดยี ในรปูแบบสิง่
ทีแ่นบของอเีมล หรอืใชว้ธิกีารเชือ่มต่ออืน่ๆ
เชน่ การเชือ่มตอ่ Bluetooth

คณุสามารถใชตั้วชว่ยตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ของ
Nokia ใน Nokia Ovi Suite ในการตดิตัง้แอป
พลเิคชัน่ลงในอปุกรณ์ของคณุ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่แสดงสิง่ตอ่
ไปนี:้

แอปพลเิคชัน่ SIS หรอื SISX
แอปพลเิคชัน่ Java

widgets

แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ในการด์หน่วย
ความจํา

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชเ้ฉพาะแอป
พลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ที่
วางใจไดเ้ทา่นัน้ เชน่ แอปพลเิคชัน่ทีม่ี
สญัลักษณ์จาก Symbian หรอืผา่นการ
ทดสอบรับรองจาก Java Verified™

กอ่นการตดิตัง้ โปรดทราบดังนี้:

• ในการดปูระเภทของแอปพลเิคชัน่
หมายเลขรุน่ และผูจั้ดหาหรอืผูผ้ลติแอป
พลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ดรูาย
ละเอยีด

ในการดรูายละเอยีดใบรับรองความ
ปลอดภัยของแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก 
รายละเอยีด: > ใบรบัรอง: > ดรูาย
ละเอยีด ควบคมุการใชใ้บรับรองดจิติอล
ในการจัดการใบรับรอง
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• หากคณุตดิตัง้ไฟลท์ีม่กีารอพัเดตหรอื
การซอ่มบํารงุลงในแอปพลเิคชัน่ทีม่อียู่
แลว้ คณุจะสามารถเรยีกคนืไดเ้ฉพาะแอป
พลเิคชัน่เดมิเทา่นัน้ หากคณุมไีฟลก์าร
ตดิตัง้เดมิหรอืสําเนาขอ้มลูสํารองแบบ
เต็มของชดุซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไป ในการ
เรยีกคนืแอปพลเิคชัน่เดมิ ใหล้บแอปพลิ
เคชัน่ และตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้อกีครัง้
จากไฟลก์ารตดิตัง้เดมิหรอืสําเนาขอ้มลู
สํารอง

จําเป็นตอ้งใชไ้ฟล ์JAR สําหรับการตดิตัง้
แอปพลเิคชัน่ Java หากไมม่ไีฟลน์ี้
อปุกรณ์อาจขอใหค้ณุดาวนโ์หลด หาก
ไมม่กีารกําหนดจดุเชือ่มตอ่สําหรับแอป
พลเิคชัน่ จะมกีารขอใหค้ณุเลอืกหนึง่
รายการ

ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ ใหดํ้าเนนิการตอ่
ไปนี:้

1 ในการคน้หาไฟลก์ารตดิตัง้ ใหเ้ลอืก
เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ
หรอืคน้หาไฟลก์ารตดิตัง้โดยใชตั้ว
จัดการไฟล ์หรอืเลอืก ขอ้ความ > ถาด
เขา้ และเปิดขอ้ความทีม่ไีฟลก์ารตดิตัง้

2 ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ตดิต ัง้ ในแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ ให ้
เลอืกไฟลก์ารตดิตัง้เพือ่เริม่การตดิตัง้
ระหวา่งการตดิตัง้ อปุกรณ์จะแสดงขอ้มลู
เกีย่วกับความคบืหนา้ของการตดิตัง้ หาก
คณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่โดยไมม่ลีายเซ็น
ดจิติอลหรอืใบรับรอง อปุกรณ์จะแสดงคํา
เตอืน ตดิตัง้ตอ่ไปหากคณุมั่นใจในทีม่า
และเนือ้หาของแอปพลเิคชัน่เทา่นัน้

ในการเริม่ใชง้านแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้แลว้ ให ้
คน้หาแอปพลเิคชัน่ในเมนู และเลอืกแอปพลิ
เคชัน่ หากยังไมม่กีารกําหนดโฟลเดอรท์ีต่ัง้ไว ้
ใหก้บัแอปพลเิคชัน่นัน้ แอปพลเิคชัน่จะไดรั้บ
การตดิตัง้ลงในโฟลเดอร์ แอปฯ ทีต่ดิตัง้แลว้
ในเมนูหลัก

ในการดวูา่ชดุซอฟตแ์วรใ์ดทีไ่ดรั้บการตดิตัง้
หรอืถกูลบออก และดําเนนิการเมือ่ใด ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ดบูนัทกึการใช้

ขอ้สําคญั: โทรศัพทข์องคณุรองรับ
แอปพลเิคชัน่แอนตีไ้วรัสเพยีงหนึง่รายการ
เทา่นัน้ การมแีอปพลเิคชัน่ทีม่คีณุสมบัติ
แอนตีไ้วรัสมากกวา่หนึง่รายการ อาจสง่ผลตอ่
ประสทิธภิาพและการทํางานของเครือ่ง หรอื
อาจทําใหเ้ครือ่งหยดุทํางานได ้

หลังจากทีค่ณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงในการด์
หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดแ้ลว้ ไฟลก์ารตดิ
ตัง้ (.sis, .sisx) ยังคงอยูใ่นหน่วยความจําของ
โทรศัพท ์ไฟลอ์าจใชห้น่วยความจําเป็น
จํานวนมาก และกดีขวางไมใ่หค้ณุจัดเก็บไฟล์
อืน่ ในการเพิม่หน่วยความจําใหเ้พยีงพอ ใช ้
โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารอง
ขอ้มลูไฟลก์ารตดิตัง้ไปยังเครือ่งคอมพวิเตอร์
ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้จากนัน้ ใหใ้ชต้ัวจัดการ
ไฟลล์บไฟลก์ารตดิตัง้เหลา่นัน้ออกจากหน่วย
ความจําโทรศัพท ์หากไฟล ์.sis เป็นสิง่ทีแ่นบ
มากบัขอ้ความ ใหล้บขอ้ความดังกลา่วออก
จากถาดรับขอ้ความ

การลบแอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถลบแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไว ้เพือ่
เพิม่หน่วยความจําทีม่อียู่ เป็นตน้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

1 เลอืก จดัการแอปฯ
2 เลอืก แอปฯ ทีต่ดิต ัง้แลว้ > ตวัเลอืก >

ถอนตดิต ัง้
3 เลอืก ใช่

หากคณุลบแอปพลเิคชัน่ คณุจะสามารถตดิตัง้
แอปพลเิคชัน่นัน้ใหมไ่ด ้ก็ตอ่เมือ่คณุมชีดุ
ซอฟตแ์วรเ์ดมิหรอืไฟลสํ์ารองตัวเต็มของชดุ
ซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไป หากคณุลบชดุ
ซอฟตแ์วรอ์อก คณุอาจไมส่ามารถเปิด
เอกสารทีส่รา้งดว้ยซอฟตแ์วรนั์น้ไดอ้กีตอ่ไป
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หากชดุซอฟตแ์วรอ์ืน่ตอ้งพึง่พาชดุซอฟตแ์วร์
ทีค่ณุลบออก ชดุซอฟตแ์วรอ์กีชดุนัน้อาจหยดุ
ทํางาน โปรดดรูายละเอยีดในเอกสารประกอบ
ของชดุซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้

การต ัง้คา่ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

เลอืก การต ัง้คา่การตดิต ัง้ และเลอืกจาก
รายการตอ่ไปนี้
การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์ — อนุญาตหรอืปฏเิสธ
การตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์Symbian ทีไ่มม่ลีายเซ็น
ดจิติอลทีไ่ดรั้บการรับรอง
ตรวจใบรบัรองออนไลน ์ — ตรวจสอบใบรับ
รองออนไลนก์อ่นการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่
ทีอ่ยูเ่ว็บทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่ทีอ่ยูเ่ว็บเริม่ตน้ที่
ใชใ้นการตรวจสอบใบรับรองออนไลน์

การต ัง้คา่การโทร
การต ัง้คา่การโทร
การตัง้คา่การโทรทําใหค้ณุสามารถ
กําหนดการตัง้คา่เฉพาะในเครือ่งของคณุได ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

สง่ ID ผูโ้ทรเขา้ของฉนั  — เลอืก ใช ่เพือ่
แสดงหมายเลขโทรศัพทข์องคณุใหผู้รั้บสาย
ทราบ ในการใชก้ารตัง้คา่ทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ ใหเ้ลอืก ต ัง้จากเครอืขา่ย)
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
สง่ ID โทรอนิเทอรเ์น็ต  — เลอืก ใช ่เพือ่
แสดง ID โทรอนิเทอรเ์น็ตของคณุใหผู้รั้บสาย
ทราบ
สายเรยีกซอ้น  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์จง้ใหค้ณุ
ทราบเมือ่มสีายโทรเขา้มาในขณะทีค่ณุ
สนทนาอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
หรอืตรวจสอบวา่คณุสมบัตดิังกลา่วเปิดใชอ้ยู่
หรอืไม่
สายเรยีกซอ้นอนิเทอรเ์น็ต  — ตัง้ให ้
โทรศัพทแ์จง้ใหค้ณุทราบเมือ่มสีาย
อนิเทอรเ์น็ตสายใหมต่ดิตอ่เขา้มาในขณะที่
คณุสนทนาอยู่

แจง้เตอืนโทรอนิเทอรเ์น็ต  — ในการตัง้ให ้
โทรศัพทแ์จง้เตอืนเมือ่มสีายอนิเทอรเ์น็ตโทร
เขา้มา เลอืก เปิด หากคณุเลอืก ปิด โทรศัพท์
จะแจง้ใหท้ราบเฉพาะในกรณีทีค่ณุไมไ่ดรั้บ
สาย
ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ  — สง่ขอ้ความตัว
อักษรเมือ่คณุปฏเิสธสาย ในการแจง้ใหผู้โ้ทร
ทราบวา่ทําไมคณุจงึไมส่ามารถรับสายได ้
ขอ้ความปฏเิสธ  — เขยีนขอ้ความตัวอกัษร
แบบมาตรฐานทีจ่ะสง่ไปถงึผูโ้ทรเมือ่คณุ
ปฏเิสธสาย
วดิโีอตวัเองในสายทีร่บั  — อนุญาตหรอืไม่
อนุญาตใหม้กีารสง่วดิโีอในขณะทีโ่ทรสาย
วดิโีอจากโทรศัพทข์องคณุ
รปูภาพในสายวดิโีอ  — หากไมม่กีารสง่
วดิโีอในระหวา่งทีม่กีารสนทนาทางวดิโีอ ให ้
เลอืกภาพทีจ่ะใหป้รากฏแทน
โทรซํา้อตัโนมตั ิ — ตัง้ใหโ้ทรศัพทล์องโทร
ซ้ําสงูสดุ 10 ครัง้หากโทรตดิตอ่ไมสํ่าเร็จ หาก
ตอ้งการหยดุโทรซ้ํา ใหก้ดปุ่ มวางสาย
แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลา
สนทนาขณะใชส้าย
สรปุหลงัการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนา
หลังจากวางสายแลว้
การโทรดว่น  — เปิดใชง้านการโทรดว่น
รบัไดท้กุปุ่ ม  — เปิดใชง้านการรับสายดว้ย
ปุ่ มใดก็ได ้
สายทีใ่ช ้ — การตัง้คา่นี้ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) จะแสดงเฉพาะเมือ่ซมิการด์
องรับระบบสองหมายเลขสําหรับผูส้มัครใช ้
บรกิาร หรอืสองสายโทรศัพท์ เลอืกสาย
โทรศัพทท์ีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่โทรออกหรอืสง่
ขอ้ความตัวอกัษร คณุสามารถรับสายทีโ่ทร
เขา้มาไดจ้ากทัง้สองสายโทรศัพทไ์มว่า่คณุ
จะเลอืกสายใดไวก้็ตาม หากคณุเลอืก สาย 2
และไมไ่ดส้มัครใชบ้รกิารของเครอืขา่ยนี้ คณุ
จะไมส่ามารถโทรออกได ้เมือ่เลอืกสายที ่2 
จะปรากฏในหนา้จอหลัก

การเปลีย่นสาย  — ป้องกนัไมใ่หม้กีารเลอืก
สาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หาก
มการด์ของคณุรองรับ หากตอ้งการเปลีย่นคา่
นี ้คณุตอ้งป้อนรหสั PIN2
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ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การโอนสาย 
คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์าก
ขอ้ความเสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอรโ์ทรศัพท์
อืน่ หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โอน
สาย

การโอนทกุสายสนทนาเขา้ไปทีศ่นูยฝ์าก
ขอ้ความเสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอร ์
โทรศพัทอ์ืน่
1 เลอืก สายสนทนา > สายสนทนา

ท ัง้หมด
2 ในการเปิดใชก้ารโอนสาย ใหเ้ลอืก ใช้

งาน
3 หากตอ้งการโอนสายไปยังศนูยฝ์าก

ขอ้ความเสยีงของคณุ ใหเ้ลอืก ไปยงั
ศนูยข์อ้ความเสยีง

4 หากตอ้งการโอนสายไปยังหมายเลข
โทรศัพทอ์ืน่ ใหเ้ลอืก ไปทีเ่บอรอ์ ืน่ และ
ป้อนหมายเลข หรอืเลอืก คน้หา เพือ่ดงึ
หมายเลขทีจั่ดเก็บไวใ้นรายชือ่

ตัวเลอืกการโอนสายสามารถทําไดพ้รอ้มกนั
หลายแบบ ในหนา้จอหลัก  แสดงวา่
โอนสายทัง้หมดแลว้

การจํากดัการโทร
คณุสามารถจํากดัการโทรทีค่ณุโทรออกหรอื
รับสายดว้ยโทรศัพทไ์ด ้ดว้ยบรกิารจํากดัการ
โทร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ตัวอยา่ง
เชน่ คณุสามารถจํากดัการโทรออกตา่ง
ประเทศทัง้หมด หรอืสายเรยีกเขา้เมือ่คณุอยู่
ตา่งประเทศได ้ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุจะ
ตอ้งมรีหสัผา่นการจํากดัการโทรจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร >
จํากดัการโทร

เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความ
ปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุการโทร (จํากดัการโทร,
เฉพาะกลุม่ และจํากดัเบอร)์ อาจโทรออกได ้
เฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้
ไวใ้นเครือ่งของคณุ การจํากดัการโทรและการ
โอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกนัได ้

การจํากดัสายสนทนา หรอืตรวจสอบ
สถานะการจํากดั
เลอืกตัวเลอืกการจํากดัทีต่อ้งการและ ใชง้าน
หรอื ตรวจสอบสถานะ การจํากดัการโทรจะ
สง่ผลตอ่สายทัง้หมด รวมถงึสายขอ้มลูดว้ย

การจํากดัสายอนิเทอรเ์น็ตของผูโ้ทรทีไ่ม่
ระบนุาม
เลอืก จํากดัโทรนรินาม
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คาํถาม: รหสัผา่นของฉนัสําหรบัรหสัล็อค
PIN หรอื PUK คอือะไร

คําตอบ: รหสัล็อคเริม่ตน้คอื 12345 หากคณุ
ลมืรหสัล็อค ใหต้ดิตอ่ผูจํ้าหน่ายเครือ่งของ
คณุ หากคณุลมืรหสั PIN หรอื PUK หรอืหาก
คณุไมไ่ดรั้บรหสั ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ
เพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัรหสัผา่น ตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารจดุเชือ่มตอ่ของคณุ เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ต (ISP) หรอืผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

คาํถาม: ฉนัจะปิดแอปพลเิคช ัน่ทีไ่มต่อบ
สนองไดอ้ยา่งไร

คําตอบ: เลอืก ตวัเลอืก > แสดงแอปฯทีเ่ปิด
และไปทีแ่อปพลเิคชัน่โดยใชปุ้่ มเมนู กดคา้ง
ไวท้ีปุ่่ มเมนูเพือ่เปิดแอปพลเิคชัน่ และเลอืก
ตวัเลอืก > ออก

คาํถาม: เหตใุดภาพจงึไมช่ดั

คําตอบ: แน่ใจวา่หนา้เลนสก์ลอ้งนัน้สะอาด

คาํถาม: เหตใุดจงึมจีดุสวา่ง สผีดิเพีย้น
บนหนา้จอทกุคร ัง้ทีเ่ปิดเครือ่ง

คําตอบ: นีค่อืลักษณะของหนา้จอประเภทนี้
บางหนา้จออาจมพีกิเซลหรอืจุดทีป่รากฏหรอื
ไมป่รากฏ นีเ่ป็นเรือ่งปกต ิไมใ่ชข่อ้ผดิพลาด

คาํถาม: เหตใุดโทรศพัท ์Nokia ของฉนั
จงึเร ิม่การเชือ่มตอ่ GPS ไมไ่ด้

A: การเชือ่มตอ่ GPS อาจใชเ้วลาสองถงึสาม
วนิาทไีปจนถงึหลายนาที การสรา้งการเชือ่ม
ตอ่ GPS ในรถยนตอ์าจใชเ้วลานานกวา่ปกติ
หากคณุอยูภ่ายในอาคาร ใหอ้อกไปภายนอก
อาคารเพือ่รับสญัญาณทีด่ขี ึน้ หากคณุอยูน่อก

อาคาร ใหย้า้ยไปพืน้ทีท่ีเ่ปิดโลง่มากขึน้ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอืของคณุไมไ่ดบ้ังเสา
สญัญาณ GPS ทีโ่ทรศัพท ์หากสภาพอากาศ
ไมด่ ีความแรงของสญัญาณอาจไดรั้บผล
ทบ ยานพาหนะบางคันใชห้นา้ตา่งทีเ่ป็น
จกส ี(Athermic) ซึง่อาจปิดกัน้สญัญาณ

ดาวเทยีมไว ้

คาํถาม: เหตใุดฉนัจงึไมพ่บเครือ่งของ
เพือ่นขณะทีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth

คําตอบ: ตรวจสอบวา่ทัง้สองอปุกรณ์นัน้ใช ้
รว่มกนัได ้เปิดการเชือ่มตอ่ Bluetooth ไว ้และ
ไมอ่ยูใ่นโหมดซอ่น ตรวจสอบวา่ระยะหา่ง
ระหวา่งสองเครือ่งนัน้ไมเ่กนิ 10 เมตร (33
ฟตุ) และไมม่กํีาแพงหรอืสิง่กดีขวางอืน่ๆ กัน้
ขวาง

คาํถาม: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถสิน้สดุ
การเชือ่มตอ่ Bluetooth

คําตอบ: หากเครือ่งอืน่ถกูเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์
ของคณุ คณุสามารถปิดการเชือ่มตอ่จาก

รณ์อืน่ๆ หรอืปิดการใชง้านการเชือ่มตอ่
Bluetooth ในเครือ่งของคณุ เลอืก เมนู >
การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
Bluetooth > Bluetooth > ปิด

คาํถาม: เหตใุดฉนัจงึไมเ่ห็นจดุเชือ่มตอ่
LAN (WLAN) ไรส้าย แมว้า่ฉนัจะทราบวา่
อยูใ่นรศัมทีีค่รอบคลมุ

คําตอบ: จดุเชือ่มตอ่ WLAN อาจใชร้หสัแบบ
Service set identifier (SSID) ทีซ่อ่น คณุ
สามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยซึง่ใช ้SSID ทีซ่อ่นไว ้
หากคณุทราบ SSID ทีถ่กูตอ้ง และไดส้รา้งจดุ
เชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต WLAN สําหรับเครอืขา่ย
ในโทรศัพท ์Nokia
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คาํถาม: ฉนัจะปิด LAN (WLAN) ไรส้าย
ในโทรศพัท ์Nokia ของฉนัอยา่งไร

คําตอบ: WLAN ในโทรศัพท ์Nokia ณุ
ไดรั้บการปิดการใชง้าน เมือ่คณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่
หรอืพยายามเชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่อืน่ๆ หรอื
ไมไ่ดส้แกนสําหรับเครอืขา่ยทีใ่ชไ้ด ้ในการลด
การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ คณุสามารถระบวุา่
อปุกรณ์ Nokia จะไมส่แกน หรอืสแกนนอ้ย
ครัง้ สําหรับเครอืขา่ยทีใ่ชใ้นแบบพืน้หลัง
WLAN ไดรั้บการเลกิใชง้านระหวา่งการสแกน
พืน้หลัง

ในการเปลีย่นการตัง้คา่การสแกนพืน้หลัง ให ้
ทําดังนี้

1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่ม
ตอ่ > WLAN

2 ในการเพิม่รอบเวลาการสแกนพืน้หลัง ให ้
ปรับเวลาในการสแกนสําหรับเครอืขา่ย
ในการหยดุการสแกนพืน้หลัง เลอืก
แสดงความพรอ้ม WLAN > ไมต่อ้ง

3 ในการบันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ
เลอืก กลบั
เมือ่ แสดงความพรอ้ม WLAN ตัง้เป็น
ไมต่อ้ง ไอคอนความพรอ้มในการใช ้
WLAN จะไมป่รากฏในหนา้จอหลัก
อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถสแกนดว้ย
ตนเองสําหรับเครอืขา่ย WLAN ทีใ่ชไ้ด ้
และเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย WLAN ตาม
ปกติ

คาํถาม: ฉนัควรทําอยา่งไรหากหนว่ย
ความจําเต็ม

คําตอบ: ลบรายการออกจากหน่วยความจํา
หาก หนว่ยความจําไมพ่อทีจ่ะดาํเนนิการ
ลบบางขอ้มลูออกกอ่น หรอื หนว่ยความจํา
ตํา่ ลบบางขอ้มลูออกจากความจําเครือ่ง
ปรากฏเมือ่คณุลบหลายรายการในเวลา
เดยีวกนั ใหล้บทลีะรายการ โดยเริม่ตน้จากที่
เล็กทีส่ดุ

คาํถาม: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถเลอืก
ชือ่ตดิตอ่สําหรบัขอ้ความของฉ ้

คําตอบ: รายชือ่ทีต่ดิตอ่ไมม่หีมายเลข
โทรศัพท ์ทีอ่ยู ่หรอือเีมลแอดเดรส เลอืก
เมน ู> รายชือ่ และรายชือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
แกไ้ขบัตรรายชือ่

คาํถาม: ฉนัสามารถสิน้สดุการเชือ่มตอ่
ขอ้มลู เมือ่เครือ่งเร ิม่ตน้การเชือ่มตอ่คร ัง้
แลว้คร ัง้เลา่ไดอ้ยา่งไร

คําตอบ: โทรศัพทอ์าจพยายามดงึขอ้ความ
มัลตมิเีดยีจากศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี ในการ
หยดุการเชือ่มตอ่ขอ้มลูของเครือ่ง เลอืก
เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้
คา่ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี > การดงึ
มลัตมิเีดยี เลอืก ดว้ยตนเอง เพือ่ใหศ้นูยก์าร
รับสง่มัลตมิเีดยีบันทกึขอ้ความทีจ่ะเรยีกใชใ้น
ภายหลัง หรอื ปิด เพือ่ละเวน้ขอ้ความ
มัลตมิเีดยีขาเขา้ทัง้หมด หากคณุเลอืก ดว้ย
ตนเอง คณุไดรั้บการแจง้เตอืนเมือ่คณุมี
ขอ้ความใหมใ่นศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี หาก
คณุเลอืก ปิด อปุกรณ์จะไมทํ่าการเชือ่มตอ่
เครอืขา่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรับสง่
มัลตมิเีดยี
ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ตเฉพาะเมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่หรอื
ดําเนนิการใดๆ ทีต่อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ดังกลา่ว
เทา่นัน้ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การ
เชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > ขอ้มลู
แพคเก็ต > การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่
ตอ้งการ
หากปัญหายังอยู่ ใหปิ้ดเครือ่งและเปิดใหม่

คาํถาม: ฉนัสามารถใชโ้ทรศพัท ์Nokia
ของฉนัเป็นโมเด็มแฟกซก์บัพซีที ีร่องรบั
หรอืไม่

คําตอบ: คณุไมส่ามารถใชอ้ปุกรณ์ของคณุ
เป็นโมเด็มแฟกซ ์อยา่งไรก็ตาม ดว้ยบรกิาร
โอนสาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุ
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สามารถโอนสายแฟกซเ์รยีกเขา้ไปที่
หมายเลขแฟกซนั์น้

คาํถาม: ฉนัจะปรบัเทยีบหนา้จออยา่งไร

คําตอบ: หนา้จอจะไดรั้บการปรับเทยีบที่
โรงงาน หากจําเป็นตอ้งปรับเทยีบหนา้จออกี
ครัง้ เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ
โทรศพัท ์> ป้อนแบบสมัผสั > ปรบัเทยีบ
คา่หนา้จอสมัผสั ทําตามคําแนะนํา

ขอ้มูลศนูยบ์รกิาร Nokia

ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ หอ้ง 32 ชัน้ใตด้นิ เลขที ่161 หมู ่2 ถนน
พหลโยธนิ ตําบลประชาธปัิตย ์อําเภอ
ธัญบรุ ีปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา่ ป่ิน
เกลา้

หอ้ง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรณุอัมรนิทร์ เขต
บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซคีอนสแควร์ หอ้ง 1007 ชัน้ 1 ซคีอนสแควร ์เลขที่
904 หมู ่6 ถนนศรนีครนิทร์ เขตหนอง
บอน แขวงประเวศ กรงุเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอ้ง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลข
ที ่99 แขวงรัชดาภเิษก เขตดนิแดง
กรงุเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอ้ง 636/2, 637/1, 637/2 ชัน้ 6 เลข
ที ่79/290 ถนนสาธปุระดษิฐ ์แขวง
ชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียนูติ 5-6 อาคาร
มาบญุครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวง
วังใหม ่เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมอืง
เชยีงใหม ่50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน่ 356/1 อาคารซ.ีพ.ีแลนด ์หมู ่12 ถนน
มติรภาพ ตําบลเมอืงเกา่ อําเภอเมอืง
ขอนแกน่ 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอ้มลูในทีน่ีอ้าจ
เปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่ง
หนา้ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่
โนเกยี แครไ์ลน:์ 02-255-2111

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หาก
คณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และและการเชือ่มตอ่
ขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่ WLAN หรอื
Bluetooth เมือ่ไมใ่ชง้าน
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• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีง
หนา้จอสมัผัสและเสยีงปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วัสดุ
ทกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและ
การนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกับ
พันธมติรผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ We:recycle
สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารรไีซเคลิ
ผลติภัณฑ ์Nokia เกา่ของคณุและสถานทีเ่ก็บ
รวบรวม โปรดไปที ่www.nokia.com/
werecycle หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Nokia

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมา
หมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมา
ใชใ้หมข่องทอ้งถิน่ของคณุ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะ
ทางสภาพแวดลอ้มของโทรศัพท์ โปรดไปที่
www.nokia.com/ecoprofile

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

อปุกรณ์เสรมิ
อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia
หากตอ้งการทราบแหล่งจําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก
สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก

• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้บัทีป่ลั๊ก
ไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ใน
พาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่ง

้อง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบตัผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้
อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4J

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 300 นาท ี(WCDMA) / 420 นาท ี(GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 400 ชัว่โมง (WCDMA) / 400 ชัว่โมง (GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลา
โดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมือ่อยูภ่ายใต ้
ขอ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้ เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบตัทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนด
ของแบตเตอรี ่อณุหภมูใินการเก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอื
ขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์
บายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการ
สายดว้ยระบบแฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบตัอิืน่ๆ
จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่และระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทร
จะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิด
เครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายกม็ผีลตอ่ระยะเวลาในการ
สนทนาดว้ยเชน่กนั

แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอุปกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์
ประจใุหมไ่ด ้แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการออกแบบใหใ้ชก้บัโทรศัพทร์ุน่นี้
คอื BL-4J Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่่นอืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัโทรศัพท์
รุน่นี้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดร้ับพลังงาน
จากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปน้ี AC-15, AC-5, หรอื AC-8  หมายเลขรุ่น
อปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ทจ้รงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภท
ของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K, หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจุแบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ย
ครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็น
วา่เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็น
ไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม ่ใชแ้บตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรอง
จาก Nokia เทา่นัน้ และชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใชอ้ปุกรณ์ชารจ์สําหรับ
โทรศัพทร์ุน่น้ีทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้

108 ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั
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หากใชแ้บตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก หรอืหากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลา
นาน คุณอาจตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้
เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี ่หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้ง
ใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บน
หนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การถอดออกอยา่งปลอดภยั ปิดโทรศัพท ์และปลดการเชือ่มต่อ
โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

การชารจ์ทีเ่หมาะสม ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและตัว
เครือ่งเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้ง
ไวก้บัอปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําให ้
อายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรีไ่วใ้น
ทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมู ิ
ทีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของ
แบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพท์
ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว ประสทิธภิาพการทํางานของ
แบตเตอรีจ่ะมจํีากดัเมือ่อยูท่ีอ่ณุหภมูตํิ่ากวา่จดุเยอืกแข็ง

หา้มลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวัีตถุ
ประเภทโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิ หรอืปากกามาสมัผัสโดยตรงกบัขัว้
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มลีักษณะเหมอืนแถบโลหะ
ดา้นหลังของแบตเตอรี)่ เหตกุารณ์เชน่นีอ้าจเกดิขึน้ได ้เชน่ ในกรณี
ทีค่ณุพกแบตเตอรีสํ่ารองไวใ้นกระเป๋าเสือ้หรอืในกระเป๋าเล็ก  ๆการ
ลดัวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มต่อเกดิ
ความเสยีหายได ้

การทิง้ หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจ
ระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่
กรณุานํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะ
ภายในบา้น

การร่ัว หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยก
สว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา ควร
ดแูลป้องกนัไมใ่หข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตา หาก
สมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันที
หรอืรบีไปพบแพทย์

ความเสยีหาย หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ
หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

การใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ใชแ้บตเตอรีต่ามวตัถปุระสงคเ์ท่านัน้ การใช ้
แบตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้งอาจทําใหเ้กดิการลกุไหม ้การระเบดิ หรอื
อนัตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทห์รอืแบตเตอรีต่กหลน่โดยเฉพาะบนพืน้
ผวิทีแ่ข็ง และคณุเชือ่วา่แบตเตอรีไ่ดช้ํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูย์
บรกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอื
แบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย โปรดเกบ็แบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็กเล็ก

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้

และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองค์
ประกอบของแร ่ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้

หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยให ้
เครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหาย
และยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกี
ดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท์

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์
เทา่นัน้

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่
ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิโทรศัพทอ์าจจะรอ้น โดย
สว่นใหญแ่ลว้ ลักษณะเชน่นีเ้ป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงสยัว่า
โทรศัพททํ์างานไมถ่กูตอ้ง ใหนํ้าไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการ
รับรองใกลบ้า้นคณุ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นความปลอดภยั
เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้
อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่ใช ้
ในตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอื
ทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และ
ควรใหเ้ครือ่งอยูห่า่งจากรา่งกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพ
เพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟล์
ขอ้มลูหรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิัติ
ตามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะ
เสร็จสมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดู
เขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กล ้
โทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้
โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนตอ่การทํางานของ
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้
โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้ๆ
หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกันพลังงานคลืน่ความถี่
RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ปิดโทรศัพทใ์นกรณีทีม่ป้ีาย
ประกาศใหค้ณุดําเนนิการดังกลา่ว เนือ่งจากโรงพยาบาลหรอืสถาน
พยาบาลอาจใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามไวตอ่พลังงานคลืน่ความถี ่RF จาก
ภายนอก

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยู่
หา่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่ง
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ควบคมุการเตน้ของหวัใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ
อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวน
ทีอ่าจเกดิกบัเครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ัง
กลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่
15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• ไมค่วรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณ
รบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทย์
ดังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่ห ้
คําปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

เครือ่งชว่ยฟัง
อปุกรณ์ไรส้ายแบบดจิติัลบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวน
กบัเครือ่งชว่ยฟังได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิ
ตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัที่
ควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็ว
แบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่
เตมิกบับรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืตดิตัง้อปุกรณ์ใน
ยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจ
สอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยาน
พาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพก
ของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้
สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลม
นริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอื
อปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภยัอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายใน
เครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่การทํางานของเครือ่งบนิ และ
ยงัผดิกฎหมายอกีดว้ย

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทใ์นบรเิวณใด  ๆก็ตามทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ปฏบิัตติาม
คําแนะนําทกุประการทีม่กีารประกาศใหท้ราบ ประกายไฟในบรเิวณ
ดังกลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บ
หรอืเสยีชวีติได ้ปิดโทรศัพทท์ีส่ถานทีบ่รกิารเชือ้เพลงิ เชน่ บรเิวณ
ใกลก้บัป๊ัมกา๊ซทีส่ถานบีรกิาร สงัเกตขอ้หา้มในคลังเกบ็เชือ้เพลงิ ที่
เก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิ
การลกุลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมี
เครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดัง
กลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้า
บนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคมี
และบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาค

ตา่งๆ เชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบั
ผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิ
เทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกับยานพาหนะดังกล่าวไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

การโทรฉุกเฉนิ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทเ์ครือ่งนีด้ว้ยนัน้ทํางานโดยใช ้
สญัญาณวทิย ุระบบเครอืขา่ยแบบไรส้าย ระบบเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ
รวมทัง้ฟังกช์นัตา่งๆ ทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพทข์องคณุ
สนับสนุนสายสนทนาผา่นอนิเทอรเ์น็ต (สายอนิเทอรเ์น็ต) ใหเ้ปิด
ใชง้านทัง้สายอนิเทอรเ์น็ตและโทรศัพทม์อืถอื เครือ่งจะพยายาม
ตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลูลารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิาร
สายอนิเทอรเ์น็ต หากเปิดใชง้านทัง้สองแบบ ดังนัน้จงึไมส่ามารถ
รับประกนัการเชือ่มตอ่ในทกุสภาวะได ้คณุจงึไมค่วรวางใจวา่
โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น
อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉนิ ใหป้ฏบิตัดิังนี้

1 หากยงัไมไ่ดเ้ปิดโทรศัพท ์ใหเ้ปิดเครือ่ง ตรวจสอบวา่มี
สญัญาณเพยีงพอหรอืไม ่คณุอาจจําเป็นตอ้งดําเนนิการตอ่
ไปนี ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเครือ่งโทรศัพทข์องคณุ

• ใสซ่มิการด์ลงไปหากโทรศัพทข์องคณุใชซ้มิการด์

• ลบการจํากดัการโทรทีคุ่ณเปิดใชใ้นโทรศัพท์

• เปลีย่นรปูแบบจากโหมดรูปแบบออฟไลนเ์ป็นรปูแบบ
ทีใ่ชง้าน

• หากหนา้จอสัมผัสและปุ่ มล็อคอยู ่ใหเ้ลือ่นสวติชล็์อค
ทางดา้นขา้งของโทรศัพทเ์พือ่ปลดล็อค

2 กดปุ่ มวางสายหลายครัง้เทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ใหห้นา้จอวา่งและ
พรอ้มสําหรับการโทรออก

3 เปิดแป้นกดโทรศัพทโ์ดยการเลอืกไอคอนแป้นกดโทรศัพท์

( )

4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่แจง้ตําแหน่งปัจจบุนัทีค่ณุอยู ่ซึง่
หมายเลขฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5 กดปุ่ มโทรออก

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉนิ ควรจําไวว้า่คุณตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งให ้
ไดม้ากทีส่ดุ โทรศัพทม์อืถอืของคณุอาจเป็นเครือ่งมอืสือ่สารเพยีง
ประเภทเดยีวในสถานทีเ่กดิเหต ุอยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะไดรั้บ
แจง้ใหว้าง

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคําแนะนําของการสือ่สารทาง
คลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บ
การออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดย
ขอ้กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่
เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความ
ปลอดภัยทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายุ
หรอืสขุภาพ
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ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้น
คําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่
เกนิสบิกรัมของเนื้อเยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงาน
สงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่ง
นีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึ
เครอืขา่ยไดต้ามทีกํ่าหนดไว ้ค่าทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ
เชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช ้
โทรศัพทท์ีห่คูอื 1.05 วัตต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงาน
ของแตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อนัเน่ืองมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคม
เทา่กบั 1.05 วัตต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยั
ตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั 111
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

บรษัิท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ RM-612
ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและบทบญัญัติ
Directive 1999/5/EC ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ คณุสามารถอา่นสําเนาของ
ประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

Nokia, Nokia Connecting People, โลโก ้Nokia Original
Accessories และ Ovi เป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอื
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Nokia Corporation
Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของ Nokia
Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่และชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ี้อาจ
เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของเจา้ของผลติภณัฑ์
นัน้ๆ

หา้มทําซ้ํา สง่ต่อ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอื
ทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนา
อยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและ
ปรับปรงุสว่นหนึง่สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับ
นีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

Java และเครือ่งหมายทีม่สีญัลักษณ์ Java ทัง้หมดเป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท
Sun Microsystems, Inc.

สว่นตา่งๆ ของซอฟตแ์วร ์Nokia Maps เป็นลขิสทิธิข์อง
©1996-2011 The FreeType Project สงวนลขิสทิธิ์

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio
License (i) สําหรับการใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์ในการ
เชือ่มตอ่กบัขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ MPEG-4
Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิ
พาณชิย ์และ (ii) สําหรับใชเ้ชือ่มต่อกบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้ห ้
บรกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอก
เหนอืจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการ
ขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูด ้
จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที ่http://www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยู่
ภายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยี
หายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหาย
ทางออ้มไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

แอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกับโทรศัพท ์อาจถกูสรา้งขึน้
และอาจเป็นของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่มใ่ชก่จิการในเครอืหรอืมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบั Nokia ทัง้นี ้Nokia ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอื
สทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของโปรแกรมจากผูผ้ลติรายอืน่เหลา่นี้
ดังนัน้ Nokia จงึไมม่สีว่นรับผดิชอบในการใหก้ารสนับสนุนผูใ้ช ้
ความสามารถในการใชง้านของแอปพลเิคชัน่เหลา่นี ้หรอืขอ้มลูที่
แสดงในแอปพลเิคชัน่หรอืสือ่เหลา่นี ้นอกจากนี ้Nokia ไมไ่ด ้
ใหก้ารรับประกนัใด  ๆสําหรับแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทเหลา่นี้

ดว้ยการใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่ง  ๆคณุใหก้ารรับรองวา่ แอปพลเิคชัน่
เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นโดยไมม่กีารรับประกนั
ใดๆ อยา่งชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะ ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดย
กฎหมายทีนํ่ามาใช ้คณุยงัใหก้ารรับรองตอ่ไปนีอ้กีวา่ ทัง้ NOKIA
รวมทัง้บรษัิทพันธมติรจะไมใ่หก้ารรับประกนัใด  ๆไมว่า่จะระบไุว ้
อยา่งชดัแจง้ หรอืโดยนัยในทุกกรณี รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะการ
รับประกนัของชือ่สนิคา้ โอกาสทางการคา้ หรอืความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคพ์เิศษ หรอืรับประกนัวา่ซอฟตแ์วรน์ีจ้ะไมล่ว่งละเมดิ
การจดสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิอ์ ืน่ใดของ
บคุคลทีส่าม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับ
กนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย และมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ี่

จําหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอด
จนความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้เวน้แต่
กฎหมายทีใ่ชบ้ังคับระบไุวเ้ท่านัน้ Nokia สงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้

หา้มมใิหทํ้าวศิวกรรมยอ้นกลับซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณ์ ตามขอบขา่ย
ทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ เทา่ทีคู่่มอืผูใ้ชเ้ลม่นีจ้ะ
ครอบคลุมถงึขอ้จํากัดในเรือ่งการรับรอง การรับประกนั ความเสยี
หาย และความรับผดิใด  ๆของ Nokia ในทางเดยีวกนั ขอ้จํากดัเหลา่
นีก้็มผีลกับการรับรอง การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิ
ตอ่ผูใ้หส้ทิธขิอง Nokia ดว้ยเชน่กนั

ผลติภณัฑแ์ละโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหน่ายและบรกิารสําหรับ
ผลติภัณฑเ์หลา่นีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอยีดและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้ากตัวแทน
จําหน่าย Nokia เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอื
ซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการ
สง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใดๆ ที่
ขดัแยง้ตอ่กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนคลืน่วทิยหุรอื
โทรทัศน์ได ้(เชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอปุกรณ์รับ
สญัญาณ) FCC หรอื IC อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพท ์หาก
สญัญาณรบกวนดังกลา่วน้ียงัมอียู ่หากคณุตอ้งการสอบถามเพิม่
เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ โทรศัพทเ์ครือ่งนี้
สอดคลอ้งตาม Part 15 ของกฎ FCC การทํางานของเครือ่งขึน้อยู่
กบัเงือ่นไข 2 ประการ ดังน้ี (1) โทรศัพทร์ุน่น้ีตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ (2) โทรศัพทรุ่์นนีต้อ้งยอมรับ
สญัญาณรบกวนทกุชนดิทีไ่ดร้ับ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจ
ทําใหเ้กดิการทํางานทีไ่มพ่งึประสงค ์การแกไ้ขหรอืดัดแปลงอืน่ใด
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ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผู้ใ้ชไ้มม่สีทิธิใ์ช ้
งานโทรศัพทเ์ครือ่งนีอ้กีตอ่ไป

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐาน
ทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 1015-2549 และขอ้กําหนดอืน่ของ
กทช

/ฉบบัที ่4.1 TH
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