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ความปลอดภยั

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มฉิะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะขับขีย่านพาหนะ คือ ความปลอดภยับน
ทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายท้ังหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

ปดโทรศพัทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศัพทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบนเครื่องบิน, เม่ืออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ
เคร่ืองได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรบัรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขา
กับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง
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เก่ียวกับโทรศพัทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมน้ีไดผานการรับรองใหใชงานกับ เครือขาย UMTS 900 และ
2100 MHz และเครือขาย GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz ได โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเตมิ
เก่ียวกับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณรองรับการเช่ือมตอหลายวิธี และโทรศัพทของคุณเสี่ยงตอไวรัส และเน้ือหาที่มี
อันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการใชขอความ
การขอเช่ือมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ตดิตั้งและเลือกใชเฉพาะบริการและซอฟตแวร
จากแหลงท่ีเช่ือถอืไดซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิ
เคช่ันท่ีมี Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทาน้ัน ควรใชการพิจารณา
อยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวรดานความปลอดภยัอ่ืนๆ ลงใน
โทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรท่ีใชเช่ือมตอ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว
ลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไมไดอยูในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเขาใชเว็บไซตดัง
กลาว ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คุณตองเปดเคร่ืองกอนเริม่ใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเคร่ือง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ือง
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะท่ีใชโทรศัพทเคร่ืองน้ี คณุควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นท้ังหมด ความ
เปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจชวยปองกันการ
คัดลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บ
ไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษาขอมูล
โดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกัน
ได

รูปภาพท่ีปรากฏในคูมือฉบบัน้ีอาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคณุ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริม่ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบัติ
ไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผู
ใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขายเกี่ยวของกับการรับสง
ขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือ
ขายจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือ
ขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานคุณสมบัตบิางอยางของโทรศัพทเคร่ืองน้ีท่ีตอง
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ไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน
โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของ
คุณ ถาเปนเชนน้ัน คณุสมบัตเิหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ท่ีกําหนดเอง เชน ช่ือเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
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การคนหาวิธีใช

การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีใชผลิตภณัฑของคณุ หรือเมื่อคุณไมแนใจวาโทรศัพท
ของคุณควรทํางานอยางไร ใหไปท่ี www.nokia.com/support หรือทางโทรศัพทมือถือของ
คุณท่ี nokia.mobi/support และคุณยังสามารถเลือก เมนู > วิธีใช > วิธีใช ในโทรศัพทของ
คุณได

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัติตามขัน้ตอนใดขั้นตอนหน่ึงตอ
ไปน้ี

• ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี่ออก เม่ือเวลาผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรีก่ลับคืน แลวเปด
เคร่ือง

• เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม
• อัพเดตซอฟตแวรอุปกรณของคณุ

หากยังแกไขปญหาไมได โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอมบํารุง ไปท่ี www.nokia.co.th/
repair กอนจะสงโทรศัพทไปซอมบํารุง ควรสํารองขอมูลในโทรศพัทของคุณกอนทุกคร้ัง

ทําใหซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณเปนปจจุบันอยูเสมอ
เก่ียวกับการอัพเดตซอฟตแวรและแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท
ดวยการอัพเดตซอฟตแวรและแอปพลิเคช่ันในโทรศัพท คณุจะไดรับคุณสมบัติใหมๆ และ
ฟงกชันท่ีทํางานไดดีขึน้สําหรับโทรศัพทของคุณ นอกจากน้ี การอัพเดตซอฟตแวรยังอาจ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพทอีกดวย

ขอแนะนําใหคุณสํารองขอมูลสวนบุคคลของคุณกอนท่ีจะดําเนินการอัพเดตซอฟตแวรของ
โทรศัพท
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http://www.nokia.com/support
http://nokia.mobi/support
http://www.nokia.co.th/repair
http://www.nokia.co.th/repair


คําเตือน:
หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออก
ฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกคร้ัง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลว
กอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรบัโทรศัพทของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับ
เคร่ืองชารจกอนเร่ิมอัพเดต

หลังจากคุณอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคช่ันของโทรศัพท คําแนะนําในคูมือผูใชอาจลาสมัย
ไปแลว

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > อัพเดต SW

ดวยการอัพเดตซอฟตแวร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คณุจะสามารถตรวจสอบวามีการ
อัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคช่ันสําหรับอุปกรณของคุณหรือไม และดาวนโหลดขอมูลดัง
กลาวมายังอุปกรณของคุณ

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรบัโทรศัพทของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับ
เคร่ืองชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออก
ฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกคร้ัง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลว
กอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

หลังจากการอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคช่ันสําหรับอุปกรณของคุณโดยใชการอัพเดต
ซอฟตแวร คําแนะนําท่ีเก่ียวของกับแอปพลิเคช่ันท่ีมีการอัพเดตในคูมือผูใชหรือวิธีใชอาจไมใช
ขอมูลลาสุด

เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

เริ่มการอัพเดต  — ดาวนโหลดการอัพเดตท่ีใชงานได ในการนําเครื่องหมายการอัพเดตท่ีคุณ
ไมตองการดาวนโหลดออก ใหเลือกการอัพเดตจากรายการ
อัพเดตผานทางพีซี  — อัพเดตอุปกรณของคุณโดยใชพีซ ีตวัเลือกน้ีจะแทนท่ีตัวเลือก เร่ิมการ
อัพเดต เมื่อมีการอัพเดตท่ีสามารถใชไดโดยการใชแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater PC
เทาน้ัน
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ดูรายละเอียด  — ดูขอมูลการอัพเดต
ดูประวัติการอัพเดต  — ดสูถานะของการอัพเดตท่ีผานมา
การต้ังคา  — เปลี่ยนการตั้งคา ไดแก จุดเชื่อมตอคาเร่ิมตนท่ีใชสําหรับดาวนโหลดการอัพเดต
ปฏิเสธสิทธ์ิ  — ดขูอตกลงการอนุญาตใชงานของ Nokia

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชคอมพิวเตอร
Nokia Software Updater เปนแอปพลเิคช่ันสําหรบัเครื่องพีซีท่ีชวยใหคุณสามารถอัพเดต
ซอฟแวรของโทรศัพทของคุณได ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตอง
มีเคร่ืองพีซีท่ีใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และสายเคเบิลขอมูล
USB ท่ีใชงานรวมกันไดเพ่ือเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพีซี

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรของ Nokia
โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate

วิธีใชในอุปกรณ
อุปกรณของคุณมีคําแนะนําเพ่ือชวยในการใชงานแอปพลิเคช่ันในอุปกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เมนู > วิธีใช > วิธีใช และแอปพลิเคช่ันท่ีคณุ
ตองการอานคําแนะนํา

เมื่อแอปพลิเคช่ันเปดขึน้ หากตองการเขาถึงขอความวิธีใชสําหรับมุมมองปจจุบนั เลือก ตัว
เลอืก > วิธีใช

ขณะท่ีคณุกําลงัอานคําแนะนํา หากตองการเปลีย่นขนาดของขอความวิธีใช เลือก ตัวเลอืก >
ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบอักษร

คุณอาจพบลิงคของหัวขอท่ีเก่ียวของตอนทายของขอความวิธีใช
หากคุณเลือกคําท่ีขีดเสนใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึ้น

ขอความวิธีใชใชสัญลักษณตอไปน้ี

เช่ือมตอไปยังหัวขอวิธีใชท่ีเก่ียวของ
เช่ือมตอไปยังแอปพลิเคช่ันท่ีกําลังเอยถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยูแตไม
แสดงผลบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก > แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลเิคช่ันท่ีตองการ

การเริม่ตนใชงาน

Nokia E52 คอือุปกรณท่ีใชงานทางธุรกิจท่ีปรับใหเหมาะสมกับเวลาวางของคุณดวย

10 การเริ่มตนใชงาน
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อานหนาแรกๆ เพ่ือเร่ิมตนใชงาน และดูคูมือในหนาท่ีเหลือเพ่ือศึกษาคุณสมบัติใหมๆ  Nokia
E52 ท่ีนําเสนอแกคุณ

ขนาด
• ปริมาตร: 54 ซซีี
• นํ้าหนัก: 98 ก.
• ความยาว (สูงสุด): 116 มม
• ความกวาง (สูงสุด): 49 มม
• ความหนา (สูงสุด): 9.9 มม

ซิมการด แบตเตอร การชารจ การดหนวยความจํา
ประกอบช้ินสวนตางๆ เขาดวยกัน และเริ่มตนดวย Nokia E52 ของคุณ

การใสซิมการดและแบตเตอร่ี

ขอสําคัญ:  อยาใชซมิการดแบบ mini-UICC หรือท่ีเรียกอีกอยางวาซิมการดแบบ micro
หรือซิมการดแบบ micro ท่ีมีอะแดปเตอรแปลง หรือซิมการดท่ีมีคัทเอาทแบบ mini-UIC (ดู
ภาพ) ในอุปกรณน้ี ซิมการดแบบ micro มีขนาดเล็กกวาซิมการดท่ัวไป อุปกรณน้ีไมสนับสนุนการ
ใชซิมการดแบบ micro และการใชซมิการดท่ีใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหเกิดความเสียหายกับ
การดหรือตัวเครื่อง รวมท้ังขอมูลท่ีจัดเก็บไวในการดอาจไดรับความเสียหาย

การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุก
คร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

1 ในการเปดฝาดานหลังของเครื่อง หันดานหลังตัวเครื่องเขาหาคุณ กดปุมปลดล็อคฝาดาน
หลัง และยกฝาขึน้

2 ถามีแบตเตอรี่อยู ใหยกแบตเตอรี่ตามลูกศรเพ่ือเอาออก

การเริ่มตนใชงาน 11
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3 ใสซมิการด ตรวจดูใหแนใจวาบริเวณขั้วสัมผัสท่ีอยูบนการดหันเขาหาขั้วตอบนเครื่อง และ
มุมตัดหันไปที่ดานลางของเคร่ือง

4 วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรีกั่บขั้วตอท่ีตรงกันบนชองใสแบตเตอรี่ และใสลงในทิศทาง
เดียวกับลูกศร

5 ในการเปลี่ยนฝาครอบดานหลัง ใหหันตัวล็อคดานบนไปทางชองเสียบฝา และกดลงจนกวา
ฝาจะล็อคเขาท่ี

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาจากโรงงานแลวบางสวน หากอุปกรณแสดงวาแบตเตอร อน
ใหปฏบิัติดังน้ี:

12 การเริ่มตนใชงาน
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1 เสียบอุปกรณชารจเขากับเตารับท่ีผนัง
2 เสียบปลั๊กอุปกรณชารจเขากับพอรต USB ในอุปกรณ

3 เม่ือชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอดอุปกรณชารจออกจากตัวเครื่อง และออกจากเตารับท่ี
ผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรีในชวงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง และคุณสามารถใชอุปกรณไดใน
ขณะชารจ หากกําลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไมมีเหลือ อาจใชเวลาสักครูหน่ึงกอนท่ีสัญลักษณ
การชารจจะปรากฏในหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรศัพทออกได

การชารจดวยสายเคเบิลขอมูล USB
การชารจดวยสายเคเบิลขอมูล USB จะชากวาการชารจดวยอุปกรณชารจ การชารจดวยสาย
เคเบิลขอมูล USB อาจใชงานไมไดหากคุณใชฮับ USB ฮับ USB อาจไมสามารถใชในการชารจ
อุปกรณ USB

การชารจดวยสายเคเบิล USB อาจใชเวลานานหากไมเหลือแบตเตอรี่อยูเลย

เมื่อเช่ือมตอกับสายเคเบิลขอมูล USB คุณจะสามารถถายโอนขอมูลไดในเวลาเดยีวกับการชารจ

1 เช่ือมตออุปกรณ USB ท่ีใชงานรวมกันไดเขากับอุปกรณของคุณโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
อาจใชเวลาสักครูเพ่ือเริม่ตนการชารจ ขึน้อยูกับชนิดของอุปกรณท่ีคุณใชในการชารจ

2 หากอุปกรณเปดเคร่ืองอยู ใหเลือกจากโหมด USB ท่ีใชงานได

ใสการดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพ่ือจัดเก็บหนวยความจําไวบนเครื่อง คุณยังสามารถสํารองขอมูลจาก
อุปกรณมาไวท่ีการดหนวยความจํา

ควรใช การด microSD และ microSDHC ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครื่องรุนน้ีได
เทาน้ัน Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการด
บางยี่หออาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใชงานรวมกันไมได
อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย
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เก็บการดหนวยความจําท้ังหมดใหพนมือเด็ก

ตรวจสอบความเขากันไดของการดหนวยความจํากับบริษัทผูผลิตหรือผูใหบริการ

การดหนวยความจําท่ีใชงานรวมกันไดซึ่งรวมอยูในชุดบรรจุผลิตภัณฑ การดหนวยความจําอาจ
ใสอยูในเครื่องแลว หากไมมี ใหปฏบิัติดังน้ี:

1 เพ่ือปองกันไมใหแบตเตอรีหลวม ใหวางอุปกรณโดยใหหงายฝาครอบดานหลังขึน้
2 ถอดฝาครอบดานหลังออก

3 ใสการดหนวยความจําในชองโดยใสดานท่ีเปนบริเวณขั้วสัมผัสเขาไปกอน ตรวจดูวาบริเวณ
ขัว้สัมผัสน้ันหันเขาหาขั้วตอท่ีตัวเครื่อง

4 ดนัการดลงไปจนเขาล็อค
5 เปลี่ยนฝาครอบดานหลัง

การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อยังมีการใชการดอยู การกระ
ดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความจําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บ
ไวบนการดเสียหายได

1 กดปุมเปด/ปดสั้นๆ และเลือก นําการดความจําออก
2 เพ่ือปองกันไมใหแบตเตอรหลวม ใหวางอุปกรณโดยใหหงายฝาครอบดานหลังขึน้
3 ถอดฝาครอบดานหลังออก
4 กดท่ีปลายการดหนวยความจําเพ่ือปลดการดออกจากชองใสการดหนวยความจํา และถอด

การดออก
5 เปลี่ยนฝาครอบดานหลัง

14 การเริ่มตนใชงาน
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ปุมและสวนตางๆ
ปุมและสวนตางๆ

1 ปุมเปด/ปด
2 เซนเซอรแสง
3 ปุมเลือก กดปุมเลือกเพ่ือใชงานฟงกชันท่ีปรากฎบนปุม
4 ปุมโฮม
5 ปุมโทร
6 ปุมปฏทิิน
7 ไมโครโฟน
8 ปุมอีเมล
9 ปุมจบการทํางาน
10 ปุม Backspace กดปุมเพ่ือลบรายการ
11 ปุมเลือก
12 ปุม Navi™ ในท่ีน้ีจะใชคําวาปุมเล่ือน กดปุมเล่ือนเพ่ือทําการเลือก หรือเพ่ือเลื่อนไปทาง

ซาย ขวา บน และดานลางของหนาจอ กดปุมเล่ือนขางไวเพ่ือเล่ือนใหเร็วขึ้น
13 หูฟง
14 กลองตัวรอง
15 ชองเสียบชุดหูฟง
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1 แฟลช
2 กลองตัวหลัก
3 ลําโพง

ปุมและสวนตางๆ (ดานขาง)

1 ชองเสียบ Micro USB
2 ปุมเพ่ิมระดับเสียง/ขยาย
3 ปุมปดเสียง/ปุมสนทนา
4 ปุมลดระดับเสียง/ยอ
5 ปุมถายภาพ

พ้ืนผิวของโทรศัพทเคร่ืองน้ีปราศจากสารนิกเกิล
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ขณะท่ีใชงาน ไดแก สายวิดีโอท่ีใชงานและการเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง ตอเน่ืองเปนเวลา
นาน โทรศัพทอาจรอนขึ้น ในกรณีสวนใหญ สภาพน้ีถือเปนเร่ืองปกติ หากคุณสังเกตเห็นวา
เคร่ืองทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ

เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก

ปุมแบบกดปุมเดียว
ดวยปุมใชงานแบบกดปุมเดียว คณุสามารถเขาใชแอปพลิเคช่ันและงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

ในการเปลีย่นแอปพลิเคช่ันหรืองานที่กําหนด ใหเลือกเมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ
ทั่วไป > การปรับต้ังคา > ปุมกด 1 คร้ัง ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดแอปพลิเคช่ันใหกับ
ปุมแลว ซึง่ในกรณีน้ีคุณไมสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคช่ันได

1 ปุมโฮม
2 ปุมอีเมล
3 ปุมปฏทิิน

ปุม กดเร็วๆ กดคางไว

ปุมโฮม (1) เขาสูหนาจอหลัก ดูรายการของแอปพลิเคชั่นท่ี
ใชงานอยู

ปุมอีเมล (2) เปดศูนยฝากขอความที่ตั้งไว
ของคุณ

สรางขอความอีเมลใหม

ปุมปฏทิิน (3) เปดแอปพลิเคช่ัน Calendar สรางรายการประชุมใหม
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การใชงานครั้งแรก

1 กดปุมเปด/ปดเคร่ืองคางไว จนกระท่ังคุณรูสึกวาเครื่องส่ัน
2 หากเครื่องแจงใหปอนรหัส ใหปอนรหัส PIN หรือรหัสล็อค และเลือก ตกลง
3 เมื่อเคร่ืองแจงใหปอนขอมูล ใหพิมพวันท่ี เวลา และเมืองท่ีคุณอาศัยอยู หากตองการคนหา

เมืองของคุณ ใหพิมพอักษรตัวแรกของชื่อเมือง การเลือกเมืองใหถกูตองเปนสิ่งสําคญั
เน่ืองจากรายการที่จัดเปนตารางเวลาในปฏทิินอาจเปลี่ยนแปลงไดหากคุณเปลี่ยนเมืองใน
ภายหลังและเมอืงใหมอยูในเขตเวลาอื่น

4 แอปพลิเคช่ันการตั้งคาโทรศัพทจะเปดขึ้น หากตองการตั้งคาแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก เริ่ม ใน
การขามการตั้งคาแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ขาม ซ้ําๆ ในการเปดแอปพลิเคชั่นการตั้งคา
โทรศัพทภายหลัง ใหเลือก เมนู > วิธีใช > ต้ังคาเครื่อง

หากตองการตั้งคาตางๆ ในเครื่องของคุณ ใหใชตัวชวยท่ีใชงานไดในหนาจอหลักและแอปพลิ
เคช่ันตัวชวยการตั้งคา เม่ือคุณเปดอุปกรณ อุปกรณอาจจดจําผูใหบริการของซิมการดไดและ
กําหนดคาบางอยางโดยอัตโนมัติ นอกจากน้ันคณุยังสามารถติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
การตั้งคาท่ีถูกตอง

คุณสามารถเปดเคร่ืองไดโดยไมตองใสซิมการด อุปกรณจะเร่ิมทํางานในรูปแบบออฟไลน และ
คุณไมสามารถใชฟงกชันโทรศัพทท่ีขึน้อยูกับเครือขาย

ในการปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/ปดเคร่ืองคางไว

ล็อคปุม
เม่ือล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่
กําหนดไวในเครื่องได

ปุมกดอุปกรณของคุณจะล็อคโดยอัตโนมตัิเพ่ือปองกันการกดปุมโดยไมตั้งใจ
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เมื่อตองการเปลี่ยนระยะเวลาหลังจากล็อคปุมกดแลว เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา
และ ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด > เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ

ในการล็อคปุมดวยตนเองในหนาจอหลัก กดปุมเลือกดานซายและปุมฟงกชันดานขวา

ในการล็อคปุมดวยตนเองในเมนู หรือในแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยู กดปุมเปด/ปดสั้นๆ และเลือก
ล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหกดปุมเลือกดานซาย ตามดวยปุมเลือกดานขวา

อุปกรณเสริม
คณุสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคณุกับอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชรวมกันได ตรวจสอบอุปกรณ
เสริมท่ีไดรับการรับรองซึง่มีวางจําหนายจากตัวแทนจําหนายของคณุ

การเชื่อมตอชุดหูฟง

คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใช
ชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

เสียบชุดหูฟงท่ีใชรวมกันไดเขากับชองเสียบชุดหูฟงของเคร่ือง
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การใสสายคลองขอมือ

รอยสายคลองขอมือ และดึงใหแนน

การควบคุมระดับเสียง

ในการปรับระดับเสียงของหูฟงในระหวางการสนทนา หรือระดับเสียงของแอปพลเิคช่ันสื่อ ใหใช
ปุมระดับเสียง

หนาจอหลัก
ในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาไปยังแอปพลิเคชั่นท่ีคุณใชงานบอยท่ีสุด และดูสายที่ไมไดรับ
หรือขอความใหมไดอยางรวดเร็ว

เม่ือใดก็ตามท่ีปรากฏไอคอน  เล่ือนขวาเพื่อเขาใชรายการดําเนินการที่มีอยู ในการปด
รายการ เล่ือนซาย
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หนาจอหลักประกอบดวย:

1 ทางลัดของแอปพลิเคช่ัน ในการเขาไปยังแอปพลิเคช่ัน เลือกทางลัดของแอปพลิเคชั่นน้ันๆ
2 พ้ืนท่ีขอมูล ในการตรวจสอบรายการที่แสดงในพื้นท่ีขอมูล เลือกรายการท่ีตองการ
3 พ้ืนท่ีแจงเตือน ในการดูการแจงตางๆ เลื่อนไปที่ชอง ชองจะปรากฏขึ้นหากมีรายการอยู

ภายใน

คณุสามารถกําหนดหนาจอหลักสองหนาจอท่ีแยกตางหากเพ่ือวัตถุประสงคท่ีตางกันได ตัวอยาง
เชน หนาจอหน่ึงสําหรับแสดงอีเมลทางธุรกิจและการแจงตางๆ ของคุณ สวนอีกหนาจอหน่ึง
แสดงอีเมลสวนตวัของคุณ ดวยวิธีน้ี คณุไมจําเปนตองดูขอความอีเมลเก่ียวกับธุรกิจนอกเวลา
ทํางานของคุณ

ในการสลับระหวางสองหนาจอหลัก เลือก 

ในการกําหนดรายการและทางลัดท่ีคุณตองการในหนาจอหลัก และในการตัง้ลักษณะของหนา
จอหลัก เลือก เมนู > แผงควบคุม และ โหมด

แอปพลิเคชั่นสลบั Nokia
การถายโอนเน้ือหา
คณุสามารถใชแอปพลิเคช่ัน สลับ เพ่ือคัดลอกเน้ือหา เชน เบอรโทรศัพท ท่ีอยู รายการปฏทิิน
และรูปภาพจากโทรศัพท Nokia เคร่ืองกอนของคุณไปยังโทรศัพทของคุณได

ชนิดของเน้ือหาท่ีสามารถถายโอนไดจะขึ้นอยูกับรุนของอุปกรณตนทางที่ตองการถายโอน
เน้ือหาออกมา หากอุปกรณดังกลาวรองรับฟงกชันการซงิโครไนซ คุณจะสามารถซงิโครไนซ
ขอมูลระหวางอุปกรณท้ังสองได โทรศัพทของคุณจะแจงเตือนในกรณีท่ีอุปกรณเครือ่งอ่ืนไม
สามารถใชงานรวมกันได

หากโทรศัพทอีกเคร่ืองไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด คณุสามารถใสซมิการดของคุณใน
โทรศัพทเครื่องน้ันได เมื่อคุณเปดโทรศัพทโดยไมมีซิมการด ระบบจะเปดใชรูปแบบออฟไลน
โดยอัตโนมัติ และจะสามารถทําการถายโอนใหเสร็จสิ้นได
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การถายโอนเน้ือหาครั้งแรก
1 ในการดึงขอมลูจากโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนเปนคร้ังแรก ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > สลับ

บนโทรศัพทของคุณ
2 เลือกประเภทการเชื่อมตอท่ีตองการใชถายโอนขอมูล โทรศัพทท้ังสองเครื่องตองรองรับ

ประเภทการเชื่อมตอท่ีไดเลือกไว
3 หากคุณเลือกประเภทการเชื่อมตอแบบ Bluetooth ใหเช่ือมตอโทรศัพทท้ังสองเครื่อง หาก

ตองการใหโทรศัพทคนหาอุปกรณอ่ืนดวยการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก ทําตอ เลือก
อุปกรณท่ีคุณตองการถายโอนเน้ือหา เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสลงในโทรศพัทของคณุ
ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แลวเลือก ตกลง จากน้ันปอนรหัสเดียวกันน้ันลงในโทรศัพทอีก
เคร่ืองหน่ึง และเลือก ตกลง ตอนน้ีโทรศัพทท้ังสองเครื่องจะจับคูกัน
โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนอาจจะยังไมมีแอปพลิเคช่ันสลับ ในกรณีดังกลาว แอปพลิ
เคช่ันสลับจะถูกสงไปยังโทรศัพทอีกเคร่ืองในรูปแบบของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิ
เคช่ันสลับบนโทรศัพทเคร่ืองน้ัน ใหเปดขอความ และทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

4 ท่ีโทรศัพทของคุณ ใหเลือกเน้ือหาที่คุณตองการถายโอนจากโทรศัพทอีกเคร่ือง
เมื่อการถายโอนเริ่มตน คุณสามารถยกเลิกและกลับมาทําตอในภายหลังได

เน้ือหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนไปยังตําแหนงท่ีเก่ียวของใน
โทรศัพทของคุณ เวลาในการถายโอนจะขึน้อยูกับจํานวนขอมูลท่ีถายโอน

การซิงโครไนซ ดึง หรือสงเน้ือหา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > สลับ

หลังจากการถายโอนขอมูลคร้ังแรก ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ีเพ่ือเร่ิมการถายโอนขอมูลใหม
โดยจะขึ้นอยูกับรุน:

เพ่ือซงิโครไนซเน้ือหาระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอ่ืน ในกรณีท่ีอุปกรณเคร่ือง
อ่ืนรองรับการซงิโครไนซ การซิงโครไนซเปนแบบสองทาง หากมีการลบรายการใดใน
เคร่ืองหน่ึง รายการน้ันจะถูกลบออกจากอีกเครื่องดวย คุณไมสามารถกูคืนรายการที่ลบ
โดยใชการซงิโครไนซได
เพ่ือดึงเน้ือหาจากอุปกรณอ่ืนมาท่ีโทรศัพทของคุณ ดวยวิธีการดึง เน้ือหาจะไดรับการ
ถายโอนจากอุปกรณเครื่องอ่ืนมาท่ีโทรศัพทของคุณ เคร่ืองอาจขอใหคุณเก็บหรือลบ
เน้ือหาเดิมท่ีอยูในอุปกรณ ท้ังน้ีขึน้อยูกับรุนของอุปกรณ
เพ่ือสงเน้ือหาจากโทรศัพทของคุณไปยังอุปกรณเคร่ืองอ่ืน

หากคุณไมสามารถสงรายการได คุณสามารถเพิ่มรายการไปยังโฟลเดอร Nokia ท่ี C:\Nokia
หรือ E:\Nokia ในเครื่องของคุณ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณอีกเคร่ืองหน่ึง เมื่อคุณเลือก
โฟลเดอรท่ีตองการถายโอน รายการน้ันๆ ก็จะไดรับการซิงโครไนซลงในโฟลเดอรเดียวกันใน
อุปกรณอีกเครื่อง หรือจากอุปกรณอีกเคร่ืองลงในโทรศัพทของคุณ

ใชทางลดัเพ่ือถายโอนขอมูลซ้ําอีกครัง้

หลังจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดเก็บทางลัดพรอมกับการตั้งคาการโอนลงในหนา
จอหลัก เพ่ือท่ีคุณจะสามารถถายโอนขอมูลในลักษณะเดียวกันน้ีไดอีกคร้ังในภายหลัง
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ในการแกไขทางลัด เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาทางลดั ตัวอยางเชน คุณสามารถสรางหรือ
เปลี่ยนช่ือของทางลัดน้ันได เปนตน

ไฟลบันทึกการถายโอนจะปรากฏขึ้นหลังการถายโอนทุกคร้ัง ในการดูบันทึกการถายโอนขอมูล
ลาสุด ใหเล่ือนไปยังทางลัดในมุมมองหลัก และเลือก ตัวเลือก > ดูบนัทึก

การจัดการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากมีการแกไขรายการที่จะถายโอนในทั้งสองเคร่ือง โทรศัพทจะพยายามผสานการ
เปลี่ยนแปลงน้ันโดยอัตโนมัติ หากไมสามารถทําได แสดงวาเกิดความขัดแยงในการถายโอน
ขอมูลขึน้ เลือก ตรวจสอบทีละเครื่อง, สําคัญเหนือโทรศพัทน้ี หรือ สําคัญเหนือโทรศพัท
อ่ืน เพ่ือแกปญหาความขัดแยง

การต้ังคาอีเมลของคุณ
อุปกรณ Nokia Eseries ทํางานในเวลาเดียวกับคณุ และดวยความเร็วเดียวกัน ซิงโครไนซอีเมล
รายช่ือ และปฏิทินของคุณอยางรวดเร็วและสะดวกสบายดวยการเช่ือมตอความเร็วสูง

ขณะตั้งคาอีเมลของคุณ เคร่ืองอาจขอใหคุณปอนขอมูลตอไปน้ี ช่ือผูใช ชนิดอีเมล เมล
เซริฟเวอรขาเขา พอรตเมลเซิรฟเวอรขาเขา เมลเซริฟเวอรขาออก พอรตเมลเซิรฟเวอรขาออก
รหัสผาน และจุดเช่ือมตอ

ดวยตัวชวยอีเมล คณุสามารถตั้งคาบัญชีอีเมลทางธุรกิจ เชน Microsoft Exchange หรือบัญชี
อีเมลทางอินเทอรเน็ต เชน บริการอีเมล Google ตวัชวยน้ีสนับสนุนโปรโตคอล POP/IMAP และ
ActiveSync

หากคุณกําลังตัง้คาอีเมลทางธุรกิจของคณุ ขอรายละเอียดจากแผนกไอทีในบริษัทของคุณ หาก
คณุกําลังตั้งคาอีเมลทางอินเทอรเน็ต โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเว็บไซตผูใหบริการอีเมล
ของคุณ

ในการเร่ิมใชงานตัวชวยอีเมล:

1 ในหนาจอหลัก ใหเลื่อนไปที่ตัวชวยอีเมล
2 ปอนท่ีอยูอีเมลและรหัสผาน หากตัวชวยไมสามารถตั้งคาอีเมลของคุณใหโดยอัตโนมัติ คุณ

ตองเลือกชนิดบัญชีอีเมลและปอนการตั้งคาท่ีเก่ียวของ

เคลด็ลับ: ถาคุณยังไมไดกําหนดคาศูนยฝากขอความของคณุ ใหกดปุมอีเมลเพ่ือเร่ิมใชงานตัว
ชวยอีเมล

หากอุปกรณของคุณมีไคลเอ็นตอีเมลเพ่ิมเติมอ่ืน รายการดังกลาวจะปรากฏใหคุณเลือกเมื่อคุณ
เร่ิมตนตัวชวยอีเมล
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เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดย
ไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลงัสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลงัสงหรือ
รับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้นขณะทํางาน
และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

Nokia PC Suite
Nokia PC Suite คือ ชุดแอปพลิเคช่ันท่ีคุณสามารถติดตั้งลงในพีซท่ีีใชงานรวมกันได Nokia PC
Suite จะจัดกลุมแอปพลิเคชั่นท่ีใชงานไดท้ังหมดในหนาตางการเรียกใชท่ีซึ่งคุณสามารถเปดใช
งานแอปพลิเคช่ันได Nokia PC Suite อาจใสอยูในการดหนวยความจําแลว หากแอปพลิเคช่ันดัง
กลาวมาพรอมกับอุปกรณของคุณ

คุณสามารถใช Nokia PC Suite ซงิโครไนซรายช่ือ ปฏิทิน สิ่งท่ีตองทํา และบันทึกยออ่ืนๆ ระหวาง
อุปกรณของคณุและแอปพลิเคช่ันสําหรับพีซีท่ีใชงานรวมกันได เชน Microsoft Outlook หรือ
Lotus Notes และคุณยังสามารถใช Nokia PC Suite เพ่ือถายโอนบุคมารคระหวางอุปกรณของคุณ
และบราวเซอรท่ีใชงานรวมกันได และถายโอนภาพและคลิปวิดีโอระหวางอุปกรณของคุณและ
พีซท่ีีใชงานรวมกันได

หมายเหตุ: โปรดใสใจกับการตั้งคาการซิงโครไนซ การลบขอมูลท่ีเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการซิงโครไนซปกติจะถูกกําหนดโดยการตั้งคาท่ีเลือกไว

ในการใช Nokia PC Suite พีซีของคณุตองทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
(SP2) หรือ Windows Vista และสามารถใชงานรวมกับสายเคเบิลขอมลู USB หรือการเช่ือมตอ
Bluetooth

Nokia PC Suite ไมสามารถใชงานกับ Macintosh

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Nokia PC Suite โปรดดูท่ีฟงกชันวิธีใชหรือเว็บไซต Nokia

การติดต้ัง Nokia PC Suite:
1 ตรวจสอบดูวาไดใสการดหนวยความจําใน Nokia E52 ของคุณแลว
2 เช่ือมตอสายเคเบิล USB เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณจะจดจําอุปกรณใหมและติดตั้งไดรเวอร

ท่ีจําเปน อาจใชเวลาหลายนาทีในการทําใหเสร็จสมบูรณ
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3 เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ USB ในโทรศัพทของคุณ อุปกรณของ
คุณจะปรากฏขึ้นในเบราเซอรไฟล Windows เปน Removable Disk (ดิสกแบบถอดออกได)

4 เปดรากของไดรฟการดหนวยความจําดวยเบราเซอรไฟล Windows และเลือกการติดตั้ง PC
Suite

5 การติดตั้งจะเร่ิมตนขึ้น ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏขึน้

เคลด็ลับ: ในการอัพเดต Nokia PC Suite หรือหากคุณมีปญหาในการติดตั้ง Nokia PC Suite จาก
การดหนวยความจํา ใหคัดลอกไฟลการติดตั้งลงในพีซีของคณุ และทําการติดตั้งจากพีซขีอง
คุณ

รหัสผาน
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ ในกรณีท่ีคุณลืมรหัสผาน

รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสน้ีชวยปองกันไมใหมีการใชงานซิมการด
โดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4-8 หลัก) โดยปกติจะมาพรอมกับซมิการด หลังจากปอน
รหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองใชรหัส PUK เพ่ือปลดล็อค
รหัส UPIN — รหัสน้ีอาจใหมาพรอมกับการด USIM การด USIM เปนเวอรชันท่ีพัฒนามาจาก

ด และรองรับโดยโทรศัพทมือถือในระบบ 3G
รหัส PIN2  — รหัสน้ี (4 ถึง 8 หลัก) มาพรอมกับซมิการดบางอัน และคุณตองใชรหัสน้ีในการเขา
ใชงานฟงกชันบางอยางในโทรศพัทของคุณ
รหัสล็อค (หรือเรียกวารหัสโทรศัพท) — รหัสล็อคจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต ซึง่รหัสท่ีตั้งไวคือ 12345 คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งคาโทรศัพทให
รองขอการปอนรหัสไดดวย คุณควรเก็บรหัสใหมไวเปนความลับและเก็บไวในท่ีปลอดภยัโดย
แยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนําเครื่องไปที่ศูนยบริการ ท้ังน้ี
อาจมีการคิดคาใชจายเพ่ิมเติม และขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดในเครือ่งของคุณอาจถูกลบออกไป
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายเครื่องของคุณ
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส PUK2 — ตองใชรหัสน้ี (ตัวเลข 8 หลัก) ในการ
เปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ท่ีถูกบล็อค ตามลําดับ หากคุณไมไดรหัสมาพรอมกับซิมการด ให
ตดิตอผูใหบริการเครอืขายของซมิการดท่ีอยูในโทรศัพทของคณุ
รหัส UPUK — ตองใชรหัสน้ี (ตัวเลข 8 หลัก) ในการเปลี่ยนรหัส UPIN ท่ีถูกบล็อค หากรหัสน้ีไม
ไดใหมาพรอมกับการด USIM โปรดติดตอผูใหบริการของการด USIM ท่ีอยูในโทรศัพทของคุณ
หมายเลข International Mobile Equipment Identity (IMEI)  — หมายเลขน้ี (ตัวเลข 15 หรือ
17 หลัก) ใชเพ่ือระบุโทรศัพทท่ีใชไดในเครือขาย GSM ตัวอยางเชน โทรศัพทท่ีถูกขโมยจะถูก
บล็อคโดยการเขาถึงจากเครือขาย หมายเลข IMEI ของโทรศัพทของคุณอยูใตแบตเตอรี่

เคลด็ลับการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในการสลับรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดสั้นๆ

ในการสลับไปท่ีรูปแบบเงียบ ใหกดปุม # คางไว

หากตองการคนหารายการในโทรศัพทของคุณหรือบนอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เลือก เมนู > แอปพลิฯ > การคนหา
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ขณะเรียกดูเว็บเพจดวยแอปพลิเคชั่นเว็บเบราเซอรหรือแผนที่ในแอปพลิเคช่ันแผนที่ กด * เพ่ือ
ขยายและ # เพ่ือยอ

การเย่ียมชม Ovi by Nokia
 คุณสามารถใช Ovi by Nokia ในการคนหาสถานที่และบรกิารตางๆ และใชติดตอกับ

เพ่ือนๆ ของคุณ ตัวอยางเชน คุณสามารถทําสิ่งตอไปน้ี

• สรางบัญชีอีเมล
• วางแผนการเดินทางและดูท่ีตั้งบนแผนที่
• ดาวนโหลดเกมส แอปพลิเคช่ัน วิดีโอ และเสียงเรียกเขาลงในโทรศัพทของคุณ
• ซือ้เพลง

รายการที่ดาวนโหลดไดบางรายการไมตองเสียคาใชจาย แตบางรายการอาจมีคาใชจาย

บริการท่ีมีอาจแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค และรองรับเฉพาะบางภาษาเทาน้ัน

ในการเขาใชบริการ Ovi ของ Nokia ใหไปท่ี www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณ
เอง

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดไปที่ www.ovi.com/support
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การต้ังคาโทรศัพท
เมื่อคุณเปดอุปกรณเปนคร้ังแรก แอปพลิเคช่ันการตัง้คาโทรศัพทจะเปดขึ้น

ในการเขาใชงานแอปพลิเคช่ันการตั้งคาโทรศัพทภายหลัง เลือก เมนู > วิธีใช > ต้ังคาเครื่อง

หากตองการตัง้คาการเช่ือมตออุปกรณ ใหเลือก ตัวชวยต้ังคา

ในการถายโอนขอมูลจากอุปกรณ Nokia ท่ีใชงานรวมกันไดลงในอุปกรณของคุณ ใหเลือก สลับ

ตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดอาจแตกตางกัน

ตัวชวยต้ังคา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ตัวชวยต้ังคา

ใชตัวชวยตั้งคาเพ่ือกําหนดการตั้งคาอีเมลและการเช่ือมตอ ความพรอมใชงานของรายการในตัว
ชวยตั้งคาขึน้อยูกับคุณสมบตัิของโทรศัพท ซมิการด ผูใหบริการ และขอมูลในฐานขอมูลตัวชวย
ตั้งคา

ในการเริ่มใชตัวชวยตั้งคา ใหเลือก เริ่มตน
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เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดขณะใชตวัชวยตั้งคา ใหใสซิมการดของคุณไวในเครื่อง หากไมไดใส
ซิมการด ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ผูใหบริการ  — กําหนดการตั้งคาท่ีผูใหบริการระบ ุเชน การตั้งคา MMS, อินเทอรเน็ต, WAP และ
การสตรีม
การต้ังคาอีเมล  — กําหนดคา POP, IMAP หรือบัญชี Mail for Exchange
การสนทนา  — กําหนดการตั้งคาสนทนา
การแบงดูวิดีโอ  — กําหนดการตั้งคาการแบงดูวิดีโอ

การตั้งคาท่ีมีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป

เมนู
เลือก เมนู

เมนูคือจดุเร่ิมตนท่ีคุณสามารถเปดแอปพลิเคช่ันตางๆ ท้ังหมดท่ีอยูในเครื่องโทรศัพทหรือใน
การดหนวยความจํา

เมนูประกอบดวยแอปพลิเคช่ันและโฟลเดอรตางๆ ซึง่เปนกลุมของแอปพลิเคช่ันท่ีคลายคลึงกัน
แอปพลิเคช่ันท้ังหมดท่ีคุณติดตั้งในอุปกรณดวยตัวเองจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรแอปพลิเคช่ัน
ตามคาท่ีตั้งไว

ในการเปดแอปพลิเคชั่น เลือกแอปพลิเคชั่น กลาวคือ เลื่อนไปที่แอปพลิเคช่ันดังกลาว และกด
ปุมเล่ือน

หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยู ใหกดปุมโฮมคางไว และเลือกแอปพลเิคช่ัน

การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใชพลังงานแบตเตอรี่ส้ินเปลอืงและลด
อายุใชงานของแบตเตอรี่

เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
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เปลีย่นมุมมองเมนู  — ดูแอปพลิเคชั่นในรูปแบบรายการหรือตาราง
ขอมูลหนวยความจํา  — ดจํูานวนหนวยความจําท่ีใชของแอปพลิเคช่ันตางๆ และขอมูลท่ีจัด
เก็บไวบนโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา และตรวจสอบจํานวนหนวยความจําท่ีวางอยู
โฟลเดอรใหม  — สรางโฟลเดอรใหม
เปลีย่นช่ือ  — เปลี่ยนช่ือโฟลเดอรใหม
ยาย  — เรียงลําดับโฟลเดอรใหม เล่ือนไปที่แอปพลิเคช่ันท่ีคุณตองการยาย และเลือก ยาย
เคร่ืองหมายถูกจะแสดงอยูดานขางแอปพลิเคช่ัน เล่ือนไปที่ตําแหนงใหม และเลือก ตกลง
ยายไปโฟลเดอร  — ยายแอปพลิเคช่ันไปไวในโฟลเดอรอ่ืน เล่ือนไปที่แอปพลิเคชั่นท่ีคุณ
ตองการยาย และเลือก ยายไปโฟลเดอร, โฟลเดอรใหม และ ตกลง
แหลงดาวนโหลดแอปฯ  — ดาวนโหลดแอปพลเิคช่ันจากเว็บ

สัญลักษณบนจอภาพ

กําลังใชอุปกรณในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ระดับประจุแบตเตอรี่ ย่ิงมีจํานวนขีดมาก แสดงวามีประจุแบตเตอรีเ่หลืออยูมาก

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหน่ึงหรือหลายขอความในโฟลเดอรถาดเขาในแอป
พลิเคช่ันขอความ

คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยรับฝากขอความระยะไกล

มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออกในแอปพลิเคช่ันขอความ

คุณมีสายที่ไมไดรับหน่ึงหรือหลายสาย

ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

เปดใชงานนาฬิกาปลุก

คุณเปดใชงานรูปแบบเงียบ และเครื่องจะไมสงเสียงกร่ิงเมื่อมีสายเรียกเขาหรือมี
ขอความเขา

เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

สรางการเช่ือมตอ Bluetooth เมื่อสัญลักษณ กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณ
พยายามเชื่อมตอกับอีกอุปกรณหน่ึง
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การเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต GPRS สามารถใชงานได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)  แสดงวาการเช่ือมตอทํางานอยู  แสดงวาการเช่ือมตอถูกระงับไว

การเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต EGPRS สามารถใชงานได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)  แสดงวาการเช่ือมตอทํางานอยู   แสดงวาการเช่ือมตอถูกระงับไว

การเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต UMTS สามารถใชงานได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)  แสดงวาการเช่ือมตอทํางานอยู   แสดงวาการเช่ือมตอถูกระงับไว

รองรับคุณสมบัต ิHigh-speed packet access (HSPA) และพรอมใชงาน (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ไอคอนจะแตกตางกันไปในแตละภมูิภาค  แสดงวาการ
เช่ือมตอทํางานอยู  แสดงวาการเช่ือมตอถูกระงับไว

คณุไดตั้งใหโทรศัพทสแกนหาเครือขาย LAN ไรสาย (WLAN) และมีเครือขาย LAN
ไรสายที่พรอมใชงาน

ใชการเช่ือมตอ WLAN อยูในเครือขายท่ีไมมีการเขารหัส

ใชการเช่ือมตอ WLAN อยูในเครือขายท่ีมีการเขารหัส

โทรศัพทของคุณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล USB

สายโทรศัพทสายที่สองจะถูกนํามาใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทุกสายจะถูกโอนไปอีกเบอรหน่ึง หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลข
แสดงถึงสายโทรศัพทท่ีใช

ชุดหูฟงถูกเช่ือมตอกับอุปกรณ

ชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถเชื่อมตอกับอุปกรณ

เคร่ืองชวยฟงถูกเช่ือมตอกับอุปกรณ

เท็กซโฟนถูกเช่ือมตอกับอุปกรณ

เคร่ืองของคุณกําลังซิงโครไนซขอมูล
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คุณมีการเช่ือมตอสายสนทนา (PTT) ปจจุบันอยู

การเชื่อมตอสายสนทนาของคุณอยูในโหมดหามรบกวน เน่ืองจากเสียงเรียกเขา
สําหรับอุปกรณของคุณตั้งคาเปน บีพ๊หน่ึงครั้ง หรือ เงียบ หรือคุณมีสายเรียกเขา
หรือโทรออกอยู ในโหมดนี้คุณไมสามารถคุณไมสามารถโทรสายสนทนาได

การเขียนขอความ
วิธีปอนขอความท่ีมีในอุปกรณอาจแตกตางกันไปแลวแตตลาดท่ีวางจําหนาย

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
 ระบุถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

 และ  จะระบุถึงตัวอักษรพิมพใหญและพิมพเล็ก  ระบุถึงการขึน้ตนประโยค
โดยท่ีตัวอักษรตัวแรกของประโยคจะเขียนโดยใชตัวอักษรพิมพใหญสวนตัวอักษรท่ีเหลือใน
ประโยคจะเขยีนโดยใชตัวอักษรพิมพเล็กโดยอัตโนมัติ  ระบุถึงโหมดตัวเลข

ในการเขยีนตัวอักษรดวยปุมกด ใหกดปุมตัวเลข 2-9 ซ้ําๆ จนกวาตัวอักษรท่ีตองการจะปรากฏ
ขึ้น โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมตีัวอักษรท่ีใชงานไดอยูมากกวาท่ีระบุไวบนปุมน้ันๆ หากตัวอักษร
ถัดไปอยูในปุมเดียวกับตัวอักษรท่ีแสดง ใหรอจนกวาเคอรเซอรจะปรากฏขึ้น และปอนตัวอักษร
น้ัน

เม่ือตองการปอนตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว

เมื่อตองการสลับระหวางแบบและโหมดตัวอักษรตางๆ ใหกดปุม #

หากตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม Backspace กดปุม backspace คางไวเพ่ือลบมากกวาหน่ึงตัว
อักษร

ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญ ใหกด 1 ซ้ําๆ จนกวาเคร่ืองหมายวรรคตอนที่
ตองการจะปรากฏขึ้น

ในการเพิ่มอักขระพิเศษ ใหกดปุม * คางไว

หากตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 ในการขึ้นบรรทัดใหม ใหกดปุม 0 สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ คณุสามารถปอนตัวอักษรใดๆ ก็ตามโดยการกดปุมครั้งเดียว
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะขึน้อยูกับพจนานุกรมท่ีติดตั้งภายในเครื่อง

ในการเปดหรือปดการใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกการ
ปอนสัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
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เมื่อคุณเริ่มตนเขียนคํา เคร่ืองของคุณจะแนะนําคําท่ีเปนไปได เมื่อพบคําท่ีถูกตอง ใหกดปุมเวน
วรรค (0) เพ่ือยืนยันคําดังกลาวและเพ่ือแทรกเวนวรรค
ขณะเขยีน คุณยังสามารถเลื่อนลงเพ่ือเขาสูรายการคําท่ีแนะนํา หากมีคําท่ีตองการอยูในรายการ
ใหเลือกคําน้ัน
หากอักขระ ? ปรากฏขึ้นหลังคํา หมายถึงไมมีคําท่ีคุณตองการเขียนอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่ม
คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคํา (ไมเกิน 32 ตัวอักษร) โดยใชระบบปอนอักษรปกติ

 และเลือก ตกลง เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะเขาไปแทนที่คําท่ีเกาท่ีสุดท่ีเคยปอน

ในการปดใชงานการจบคําอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการปอน > การต้ังคา

เมื่อตองการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการปอน > ภาษาท่ีใชเขียน

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือกการรับสงขอความในเมนู และ
เลือกเพ่ือสรางขอความตวัอักษรใหม เลือกหนาตางขอความ และ ตัวเลอืก > ภาษาที่ใชเขียน
และภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏ

ตัวอยางเชน ในการเขยีนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทําตามขั้นตอนดังน้ี

1 กด 1 สี่คร้ังเพ่ือเลือกตัวอักษร ค
2 กด * คางไว เล่ือนไปทางขวาหนึ่งคร้ังเพ่ือเลือกสระสําหรับ คิ และเลือก แทรก
3 กด 5 หน่ึงคร้ังเพ่ือเลือกตัวอักษร ด
4 กด 5 สามครั้งเพ่ือเลือกตัวอักษร ถ
5 กด * คางไว เล่ือนไปทางขวาสามครั้งเพ่ือเลือกสระสําหรับ ถึ และเลือก แทรก
6 กด 2 สองครั้งเพ่ือเลือกตัวอักษร ง
7 เลือก ตัวเลือก > ภาษาท่ีใชเขียน และภาษาอังกฤษ เพ่ือเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพ

ใหญ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือกตัวอักษร U
9 กด 0 เพ่ือเวนวรรค
10 กด * คางไวและเลือก สญัลกัษณเพิ่มเติม เล่ือนไปยัง ; และกด เลือก
11 กด * คางไว เลือก สญัลกัษณเพิ่มเติม เล่ือนไปยัง – และกด เลอืก
12 กด * คางไว เลือก สญัลกัษณเพิ่มเติม เล่ือนไปยัง ) และกด เลือก

หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อเขยีนอักขระภาษาไทยนําหนาตามขอ
กําหนดภาษาไทย

อุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีมีเมนูภาษาไทยเทาน้ันท่ีสามารถรับขอความภาษาไทยได
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การคนหา
เก่ียวกับการคนหา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > การคนหา

การคนหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหาผานทาง
อินเทอรเน็ตไดหลายบริการ เพ่ือคนหาเว็บไซตและภาพตางๆ ได เปนตน เน้ือหาและบริการท่ีมี
ใหอาจแตกตางกันไป

เริ่มตนการคนหา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > การคนหา

ในการคนหาเน้ือหาของอุปกรณเคล่ือนท่ีของคณุ ใหปอนคําในการคนหาในฟลดการคนหา หรือ
เรียกดูจากหมวดเนื้อหา เมื่อคุณปอนคําในการคนหา ผลลัพธจะถูกจัดเรียงเปนหมวดหมู

ในการคนหาเว็บเพจในอินเทอรเน็ต ใหเลือก คนหาอินเทอรเน็ต หรือผูใหบริการการคนหา แลว
ปอนคําในการคนหาในฟลดการคนหา ผูใหบริการการคนหาที่คุณเลือกไวจะถูกตั้งเปนผูให
บริการการคนหาทางอินเทอรเน็ตคาเร่ิมตน

ในการเปลี่ยนหนาผูใหบริการการคนหาคาเร่ิมตน ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > บริการ
คนหา

ในการเปลี่ยนการตั้งคาประเทศหรือภมูิภาคเพ่ือคนหาผูใหบริการการคนหาเพิ่มเตมิ ใหเลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา > ประเทศหรือภูมิภาค

การใชงานขั้นพื้นฐานในแอปพลเิคชั่นสวนใหญ
คุณจะพบการใชงานตอไปน้ีในแอปพลิเคช่ันตางๆ:

ในการเปลี่ยนรูปแบบ หรือปดเครื่อง หรือล็อคเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดสั้นๆ

หากแอปพลิเคช่ันประกอบดวยแท็บหลายๆ แท็บ (ดูภาพ) ใหเปดแท็บโดยการเล่ือนขวาหรือ
ซาย

ในการบันทึกการตั้งคาท่ีคณุไดกําหนดคาในแอปพลิเคช่ัน เลือก กลับ
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ในการบันทึกไฟล เลือก ตัวเลอืก > บันทึก ตวัเลือกการบันทึกจะมีตางๆ กัน ขึ้นกับแอปพลิ
ี่คุณใช

ในการสงไฟล เลือก ตัวเลือก > สง คณุสามารถสงไฟลในอีเมลหรือขอความมัลติมีเดยี หรือ
โดยใชวิธีการเช่ือมตอแบบอื่น

ในการคัดลอก ใหกดปุม shift คางไว และเลือกขอความดวยปุมเล่ือน กดปุม shift คางไว และ
เลือก คัดลอก ในการวาง เล่ือนไปยังตําแหนงท่ีคุณตองการวางขอความ กดปุม shift คางไว และ
เลือก วาง วิธีการน้ีอาจไมสามารถใชไดในแอปพลิเคช่ันท่ีมีคําสั่งคัดลอกและวางเปนของตนเอง

ในการเลือกรายการแตกตางกัน เชน ขอความ ไฟล หรือรายช่ือ เล่ือนไปยังรายการที่คุณ
ตองการ เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก > เลือก เพ่ือเลือกหน่ึงรายการ หรือ ตัวเลอืก >
เลือก/ไมเลือก > เลอืกทั้งหมด เพ่ือเลือกทุกรายการ

เคลด็ลับ: ในการเลือกเกือบทุกรายการ กอนอ่ืนเลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก > เลือก
ทั้งหมด แลวเลือกรายการที่คุณไมตองการ และ ตัวเลอืก > เลือก/ไมเลอืก > ไมเลือก

ในการเลือกออปเจ็กต (เชน สิ่งท่ีแนบในเอกสาร) เล่ือนไปยังออปเจ็กตเพ่ือใหมีเคร่ืองหมาย
สี่เหลี่ยมปรากฏที่แตละดานของออปเจ็กต

การเพ่ิมหนวยความจํา

ในการดูพ้ืนท่ีหนวยความจําท่ีใชไดสําหรับขอมลูแตละประเภท เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัด
ไฟล

คณุสมบัติหลายอยางของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูล โทรศัพทจะแจงเตือน
เมื่อมีหนวยความจําเหลืออยูนอย

ในการเพิ่มพ้ืนท่ีหนวยความจําของโทรศัพท ใหถายโอนขอมูลไปท่ีหนวยความจําสํารอง (หาก
มี) หรือคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได

ในการลบขอมูลท่ีไมตองการอีกตอไป ใหใชตัวจัดการไฟลหรือแอปพลิเคช่ันของขอมูลดังกลาว
คุณสามารถลบขอมูลตอไปน้ีได

• ขอความที่อยูในแฟมขอมูลในขอความและขอความอีเมลท่ีดึงมาจากศูนยฝากขอความ
• เว็บเพจท่ีจัดเก็บไว
• ขอมูลติดตอ
• บันทึกปฏิทิน
• แอปพลิเคช่ันท่ีอยูในตัวจัดการแอปพลิเคช่ันท่ีคณุไมตองการใชอีกตอไป
• ไฟลการติดตั้ง (ท่ีมีนามสกุล .sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคช่ันท่ีไดติดตัง้เรียบรอยแลว

สํารองไฟลการติดตั้งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
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• ภาพและวิดีโอคลิปท่ีอยูในรูปถาย สํารองขอมูลไฟลไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได
โดยใชโปรแกรม Nokia PC Suite

การปรับใหเขากับความตองการ

คุณสามารถปรับอุปกรณของคุณใหเขากับความตองการได เชน การปรับรูปแบบเสียงตางๆ ภาพ
พ้ืนหลัง และภาพพักหนาจอ เปนตน

รูปแบบ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > รูปแบบ

คุณสามารถปรับและตัง้คาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และแบบเสียงอ่ืนๆ ในโทรศัพทไดสําหรับ
เหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทรท่ีแตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยูท่ีดานบน
ของจอภาพในหนาจอหลัก อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยูเปนรูปแบบทั่วไป เคร่ืองจะ
แสดงเฉพาะวันท่ีของวันน้ีเทาน้ัน

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม และกําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลอืก > ปรับต้ังคา

ในการเปดใชงานรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ และ ตัวเลือก > ใชงาน

ในการตั้งคารูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งภายใน 24 ช่ัวโมงตอมา ใหเล่ือนไปที่รูปแบบ
เลือก ตัวเลือก > ต้ังเวลา และตั้งเวลา เมื่อเวลาท่ีตั้งไวหมดลง รูปแบบจะเปลี่ยนกลับเปนรูป
แบบที่ไมมีการตั้งแวลาที่ใชงานกอนหนาน้ี เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะปรากฏในหนาจอ
หลัก รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลาได

ในการลบรูปแบบที่คณุสรางขึน้ เลือก ตัวเลือก > ลบรูปแบบ คุณไมสามารถลบรูปแบบที่ตั้งคา
ไวกอนได

เมื่อคุณเปดใชงานรูปแบบออฟไลน การเช่ือมตอกับเครือขายเซลลูลารจะปดลง โดยมีการ
ปองกันไมใหมีการรับหรือสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุท้ังหมดกับเครือขายเซลลูลาร หากคุณ
พยายามสงขอความ ขอความเหลาน้ันจะไปอยูในโฟลเดอรถาดออก และขอความจะถูกสงออก
เมื่อมีการเปดใชรูปแบบอื่นเทาน้ัน

คุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตองใสซมิการด หากคุณถอดซมิการดออก รูปแบบออฟไลน
จะเปดใชงาน

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการเครือขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทร
ฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ในการโทรติดตอ
คุณตองเปดการใชฟงกช่ันโทรศัพทกอนโดยเปลีย่นแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอน
รหัสปลดล็อค
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เมื่อคุณใชรูปแบบออฟไลน คณุจะยังคงสามารถใชงาน LAN ไรสาย (WLAN) ได เชน เพ่ืออาน
อีเมลหรือเรียกดูอินเทอรเน็ต คุณยังสามารถใชการเช่ือมตอ Bluetooth โปรดจําไววาจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภยัท่ีเก่ียวของเมื่อเช่ือมตอหรอืใชการเช่ือม
ตอ WLAN หรือ Bluetooth

การเลอืกเสียงเรียกเขา

ในการกําหนดเสียงเรียกเขาใหกับรูปแบบ ใหเลือก ตัวเลอืก > ปรับต้ังคา > เสยีงเรียกเขา
เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการหรือเลือก แหลงดาวนโหลดเสียง เพ่ือเปดแฟมขอมูลบุคมารค
ท่ีมีรายการบุคมารคสําหรับดาวนโหลดเสียงโดยใชเบราเซอร เสียงท่ีดาวนโหลดมาจะบันทึกอยู
ในคลัง

ในการเลนเสียงเรียกเขาท่ีเลือกไวเฉพาะกลุมผูติดตอ ใหเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > ปลุก
สําหรับ และเลือกกลุมท่ีตองการ สายโทรศัพทจากบุคคลท่ีอยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

หากตองการเปลี่ยนเสียงขอความเขา ใหเลือก ตัวเลือก > ปรับต้ังคา > แบบเสยีงเตือน
ขอความ

การปรับแตงรูปแบบ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > รูปแบบ

เลือก ตัวเลอืก > ปรับต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เสียงเรียกเขา  — เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการ หรือเลือก แหลงดาวนโหลดเสียง เพ่ือเปด
โฟลเดอรบุคมารคท่ีมีรายการบุคมารคสําหรับการดาวนโหลดแบบเสียงโดยใชเบราเซอร หาก
คณุมีสายโทรศัพทใหเลือกใชสองสาย คณุอาจระบุเสียงเรียกเขาใหกับสายแตละสาย
เสียงเรียกสายวิดีโอ  — เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสายวิดีโอ
พูดช่ือผูโทร  — หากคุณเลือกตวัเลือกน้ีและมีผูติดตอในรายชื่อผูตดิตอโทรเขามา โทรศัพทจะ
สงเสียงเรียกเขาเปนเสียงเรียกช่ือผูติดตอและเสียงเรียกเขาท่ีเลือกไว
ชนิดเสยีงเรียกเขา  — เลือกวาตองการใหเสียงเรียกเขาเตือนแบบใด
ระดับความดัง  — เลือกระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
แบบเสยีงเตือนขอความ  — เลือกเสียงสําหรับขอความตัวอักษรท่ีไดรับ
แบบเสยีงเตือนอีเมล  — เลือกเสียงสําหรับอีเมลท่ีไดรับ
เตือนแบบสัน่  — ตั้งคาอุปกรณใหสั่นเม่ือคุณไดรับสายหรือขอความ
เสียงปุมกด  — เลือกระดับความดังของเสียงปุมกด
เสียงเตือน  — ปดใชงานเสียงเตือน การตั้งคาน้ียังมีผลตอแบบเสียงของเกมสและแอปพลิ
เคช่ัน Java™ บางรายการ
ปลุกสําหรับ  — ตั้งคาอุปกรณใหสงเสียงกร่ิงเฉพาะเมื่อมีสายโทรเขาจากหมายเลขโทรศัพทท่ี
อยูในกลุมรายช่ือท่ีเลือกไวเทาน้ัน สายโทรศัพทจากบุคคลท่ีอยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน
เสียงเตือนโทรสนทนา  — เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสาย PTT
สถานะสนทนา  — ตั้งคาสถานะ PTT ใหกับแตละรูปแบบ
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ช่ือรูปแบบ  — คณุสามารถตั้งช่ือรูปแบบใหมหรือเปลี่ยนช่ือรูปแบบที่มีอยูแลว คุณไมสามารถ
เปลี่ยนช่ือรูปแบบทั่วไปและออฟไลนได

การปรับต้ังคาหนาจอหลกั
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โหมด

ในการเปลี่ยนช่ือของหนาจอหลักปจจุบัน เลือก ตัวเลือก > โหมดเปลี่ยนชื่อ

ในการเลือกแอปพลิเคช่ันและการแจงเตือนท่ีคุณตองการใหแสดงในหนาจอหลัก เลือก แอป
พลเิคชั่นหนาจอหลกั

ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอหลักท่ีใชในขณะน้ี เลือก ลกัษณะทั่วไป

ในการเปลี่ยนภาพพ้ืนหลังของหนาจอหลักท่ีใชในขณะน้ี เลือก ภาพพื้นหลัง

ในการเปลี่ยนจากหนาจอหลักไปยังหนาจออ่ืน เลื่อนไปที่ โหมดปจจุบนั และเลือก ตัวเลอืก >
เปลีย่น

การเปลี่ยนลักษณะหนาจอ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ลักษณะ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ทั่วไป  — เปลี่ยนลักษณะท่ีใชในแอปพลิเคช่ันท้ังหมด
มุมมองเมนู  — เปลี่ยนลักษณะท่ีใชในเมนูหลัก
สแตนดบาย  — เปลี่ยนลักษณะท่ีใชในหนาจอหลัก
ภาพพื้นหลงั  — เปลี่ยนภาพพ้ืนหลังของหนาจอหลัก
ประหยัดพลงังาน  — เลือกภาพเคลื่อนไหวเปนภาพพักหนาจอ
รูปภาพสายเขา  — เปลี่ยนรูปภาพท่ีแสดงขณะใชสาย

ในการเปดใชงานหรือปดใชงานเอฟเฟกตลักษณะ ใหเลือก ทั่วไป > ตัวเลือก > เอฟเฟกต
ลักษณะ

การดาวนโหลดลกัษณะ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ลักษณะ

ในการดาวนโหลดลักษณะ เลือก ทั่วไป > แหลงโหลดลักษณะ > ตัวเลอืก > ไปที่ > เว็บเพจ
ใหม ปอนท่ีอยูเว็บท่ีคุณตองการดาวนโหลดลักษณะ เม่ือดาวนโหลดลักษณะแลว คุณจะ
สามารถดูตัวอยางหรือเปดใชลักษณะได

ในการดูตัวอยางลกัษณะกอน ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง
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ในการเปดใชลักษณะ เลือก ตัวเลอืก > ต้ัง

การเปลี่ยนลักษณะเสียง
คณุสามารถตั้งคาเสียงสําหรบัเหตุการณตางๆ ของโทรศัพท เสียงอาจเปนแบบเสียง เสียงพูด
หรือท้ังสองอยางรวมกัน

เลือก เมนู > แผงควบคุม > ลกัษณะ และ เสียง

ในการเปลีย่นลักษณะเสียงท่ีใชในปจจุบัน ใหเลือก ลักษณะของเสียงที่ใชงาน

ในการเพ่ิมเอฟเฟกต 3-D ลงไปในลักษณะเสียง ใหเลือก ตัวเลอืก > เสยีงเรียกเขา 3-D

ในการสรางลักษณะเสียงใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บลักษณะ

ในการตั้งคาเสียงสําหรับเหตุการณ ใหเลือกกลุมเหตุการณ เชน เหตุการณขอความ เลือก
เหตุการณท่ีตองการและจากตัวเลอืกตอไปน้ี
เงียบ  — ปดใชงานเสียงสําหรับเหตุการณของโทรศัพท
แบบเสยีง  — ตั้งแบบเสียงใหเปนเสียงสําหรับเหตุการณของโทรศัพท
เสียงพูด  — ตั้งรายการเสียงสังเคราะหใหเปนเสียงสําหรับเหตุการณของโทรศัพท ปอน
ขอความที่ตองการ และเลือก ตกลง

เลือกกลุมเหตุการณ เชน เหตุการณขอความ เลือกเหตุการณท่ีตองการ ตัวเลือก และจากตัว
เลือกตอไปน้ี
เลน  — เลนกอนการเปดใชเสียงน้ัน
ใชงานเสียง  — เปดใชเสียงท้ังหมดในกลุมเหตุการณ
ยกเลกิใชงานเสียง  — ปดการใชงานเสียงท้ังหมดในกลุมเหตุการณ

เสียงเรียกเขาแบบ 3-D 
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เสียง 3-D

หากตองการเปดใชงานเอฟเฟกตเสียงสามมิติ (3-D) เปนเสียงเรียกเขา เลือก เอฟเฟกตเสยีง
เรียกเขา 3-D > เปด เสียงเรียกเขาบางประเภทไมสนับสนุนเอฟเฟกต 3–D

ในการเปลี่ยนเอฟเฟกต 3–D ท่ีจะใชกับเสียงเรียกเขา ใหเลือก แนววิถีเสียง แลวเลือกเอฟเฟกต
ท่ีตองการ

ในการแกไขเอฟเฟกต 3-D ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ความเร็วจังหวะ  — เลือกความเร็วของจังหวะที่เสียงจะเปลี่ยนจากทิศทางหน่ึงไปอีกทิศทาง
หน่ึง การตั้งคาน้ีมีอยูในบางเอฟเฟกตเทาน้ัน
เสียงกอง  — เลือกเอฟเฟกตท่ีตองการปรับเสียงกอง
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ดอปเพลอรเอฟเฟกต  — เลือก เปด เพ่ือตั้งระดับความดงัของเสียงเรียกเขาใหดังขึน้ เม่ือคุณ
อยูใกลกับโทรศัพท และเบาลงเรื่อยๆ เม่ือคุณอยูหางจากโทรศัพท การตั้งคาน้ีมีอยูในบาง
เอฟเฟกตเทาน้ัน

ในการฟงเสียงเรียกเขาโดยใชเอฟเฟกต 3–D ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนแบบเสยีง

ในการปรับความดังของเสียงเรียกเขา ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > รูปแบบ และ ตัว
เลอืก > ปรับต้ังคา > ระดับความดัง

คุณสมบัติใหมใน Nokia Eseries

อุปกรณ Nokia Eseries ใหมของคุณมีแอปพลิเคช่ันปฏทิิน รายช่ือ และอีเมลใหม พรอมท้ังหนา
จอหลักรูปแบบใหมดวย

คุณสมบัติสําคัญ
Nokia E52 ใหมจะชวยใหคุณสามารถจัดการขอมูลทางธุรกิจและขอมูลสวนตัวได ในท่ีน้ีจะกลาว
ถึงคุณสมบัติสําคัญบางประการ:

อานและตอบกลับอีเมลของคุณในยามเดินทาง

รับรูขอมูลลาสุดและวางแผนการประชุมของคุณดวยแอปพลิเคช่ันปฏทิิน

จัดการขอมูลเพ่ือนรวมงานและเพื่อนฝูงกลุมอ่ืนๆ ของคุณดวยแอปพลิเคช่ัน
ยช่ือ

เช่ือมตอระบบ LAN ไรสาย (WLAN) เขากับแอปพลิเคชันตัวชวย WLAN

ทํางานเอกสาร สเปรดชีท และงานนําเสนอ โดยใชแอปพลิเคชัน Quickoffice

คนหาสถานที่ท่ีนาสนใจดวยแอปพลิเคช่ันแผนที่

สลับจากโหมดธุรกิจเปนโหมดสวนตัว

แกไขลักษณะท่ีปรากฏและตั้งคาหนาจอหลักดวยแอพปลิเคช่ันโหมด
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เรียกดูระบบอินทราเน็ตของบริษัทดวยแอปพลิเคช่ันอินทราเน็ต

ยายขอมูลรายช่ือและปฏทิินของคุณจากอุปกรณเครื่องเดิมไปยัง Nokia E52
ดวยแอปพลิเคชั่นสลับ

ตรวจสอบการอัพเดตแอปพลิเคช่ันท่ีใชงานได และดาวนโหลดขอมลูดังกลาว
มายังอุปกรณของคุณดวยแอปพลิเคชั่นการอัพเดตซอฟตแวร

เขารหัสโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนเขาใชขอมูล
สําคัญของคุณ

หนาจอหลัก
ในหนาจอหลัก คณุสามารถเขาไปยังคุณสมบัตแิละแอปพลเิคช่ันท่ีคุณใชงานบอยท่ีสุด และดู
สายท่ีไมไดรับหรือขอความใหมไดอยางรวดเร็ว

หนาจอหลัก
ในหนาจอหลัก คณุสามารถเขาไปยังแอปพลิเคช่ันท่ีคุณใชงานบอยท่ีสุด และดูสายที่ไมไดรับ
หรือขอความใหมไดอยางรวดเร็ว

เมื่อใดก็ตามท่ีปรากฏไอคอน  เล่ือนขวาเพื่อเขาใชรายการดําเนินการที่มีอยู ในการปด
รายการ เล่ือนซาย

หนาจอหลักประกอบดวย:

1 ทางลัดของแอปพลิเคช่ัน ในการเขาไปยังแอปพลิเคช่ัน เลือกทางลัดของแอปพลิเคชั่นน้ันๆ
2 พ้ืนท่ีขอมูล ในการตรวจสอบรายการที่แสดงในพื้นท่ีขอมูล เลือกรายการท่ีตองการ
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3 พ้ืนท่ีแจงเตือน ในการดูการแจงตางๆ เล่ือนไปที่ชอง ชองจะปรากฏขึน้หากมีรายการอยู
ภายใน

คุณสามารถกําหนดหนาจอหลกัสองหนาจอท่ีแยกตางหากเพื่อวัตถุประสงคท่ีตางกันได ตัวอยาง
เชน หนาจอหน่ึงสําหรับแสดงอีเมลทางธุรกิจและการแจงตางๆ ของคุณ สวนอีกหนาจอหน่ึง
แสดงอีเมลสวนตัวของคุณ ดวยวิธีน้ี คณุไมจําเปนตองดูขอความอีเมลเก่ียวกับธุรกิจนอกเวลา
ทํางานของคุณ

ในการสลับระหวางสองหนาจอหลัก เลือก 

ในการกําหนดรายการและทางลัดท่ีคุณตองการในหนาจอหลัก และในการตัง้ลักษณะของหนา
จอหลัก เลือก เมนู > แผงควบคุม และ โหมด

การทํางานบนหนาจอหลกั

ในการคนหารายชื่อในหนาจอหลัก เร่ิมตนปอนช่ือ เมื่อปอนตัวอักขระ ใหกดแตละปุมเพียงคร้ัง
เดียว เชน เมื่อตองการปอนช่ือ "Eric" กด 3742 โทรศัพทจะแนะนํารายช่ือท่ีตรงกัน
ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข เลือก ตัวเลือก > โหมดอักษร หรือ โหมดตัวเลข

เลือกรายช่ือท่ีตองการจากรายการที่มีรายละเอียดตรงกันท่ีแนะนํา คุณสมบัติน้ีอาจไมสามารถ
ใชไดกับทุกภาษา

หากตองการติดตอรายชื่อ กดปุมโทร

ในการหยุดการคนหารายชื่อ เลือก ตัวเลือก > ปดการคนหารายชื่อ

ในการตรวจดูขอความที่ไดรับ เล่ือนไปยังกลองขอความในพื้นท่ีแจงเตือน ในการอานขอความ
ใหเลือกขอความนั้น ในการเขาใชงานอ่ืน เล่ือนไปทางขวา

ในการดูสายท่ีคุณไมไดรับ ใหเล่ือนไปที่กลองโทรในพื้นท่ีแจงเตือน ในการโทรกลับ ใหเลือก
สาย และกดปุมโทร ในการสงขอความตัวอักษรไปยังผูโทร ใหเลือกสาย เล่ือนขวา และเลือก สง
ขอความ จากรายการการดําเนินการที่มีอยู

ในการฟงขอความเสียง ใหเลือกศูนยฝากขอความเสียงในพ้ืนท่ีแจงเตือน เลือกศูนยฝาก
ขอความเสียงท่ีตองการ แลวกดปุมโทร

ปุมใชงานแบบกดปุมเดียว
ดวยปุมใชงานแบบกดปุมเดียว คณุสามารถเขาใชแอปพลิเคช่ันและงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
ปุมแตละปุมไดกําหนดแอปพลิเคช่ันหรืองานตางๆ ไวแลว ในการเปลีย่นคาเหลาน้ี เลือก เมนู >
แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > การปรับต้ังคา > ปุมกด 1 ครั้ง ผูใหบริการของคุณ
อาจกําหนดแอปพลิเคช่ันใหกับปุมแลว ซึง่ในกรณีน้ีคุณไมสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคช่ันได
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1 ปุมโฮม
2 ปุมอีเมล
3 ปุมปฏทิิน

ปุมโฮม

ในการเขาใชหนาจอหลัก กดปุมโฮมสั้นๆ กดปุมโฮมสั้นๆ อีกคร้ังเพ่ือเขาใชเมนู

ในการดูรายการของแอปพลิเคช่ันท่ีใชงานอยู ใหกดปุมโฮมคางไว 2-3 วินาที เมื่อรายการเปด
ขึน้ ใหกดปุมโฮมเบาๆ เพ่ือเลื่อนรายการ ในการเปดแอปพลิเคช่ันท่ีเลือกไว ใหกดปุมโฮมคาง
ไว 2-3 วินาที หรือกดปุมเล่ือน ในการปดแอปพลิเคช่ันท่ีเลือกไว ใหกดปุม Backspace

การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใชพลังงานแบตเตอรี่ส้ินเปลอืงและลด
อายุใชงานของแบตเตอรี่

ปุมปฏิทิน

ในการเปดแอปพลิเคช่ันปฏิทิน ใหกดปุมปฏิทินเบาๆ

ในการสรางรายการการประชุมใหม ใหกดปุมปฏทิินคางไว 2-3 วินาที

ปุมอีเมล

ในการเปดศนูยฝากขอความที่ระบบตั้งไวของคุณ ใหกดปุมอีเมลเบาๆ

ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหกดปุมอีเมลคางไว 2-3 วินาที

หมุนเพ่ือปดเสียงเรียกเขาหรือนาฬิกาปลกุ
เมื่อคุณเปดใชเซนเซอรในอุปกรณ คณุจะสามารถควบคุมฟงกชันบางอยางไดโดยการหมุน
อุปกรณ

เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > ต้ังคาเซนเซอร

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
เซนเซอร  — ตัง้คาหนาจอใหหมนุอัตโนมัตติามทิศทางของเครื่อง
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ควบคุมการหมุน  — ตั้งคาอุปกรณใหปดเสียงเรียกเขาหรือเล่ือนเวลาปลุกเมื่อคุณหมุนเคร่ือง
ใหควํ่าหนาลง เพ่ือใหตวัเลือกน้ีใชงานได คุณตองเปดการใชงานตวัเลือก เซนเซอร

ปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน

เก่ียวกับปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน

คุณสามารถใชปฏทิินในการสรางและดูเหตุการณและการนัดหมายที่กําหนดเวลาไว รวมท้ังสลับ
ระหวางมุมมองตางๆ ของปฏทิิน

ในมุมมองแบบเดือน รายการปฏิทินจะมีเคร่ืองหมายสามเหลี่ยมกํากับไว รายการวันครบรอบจะมี
เคร่ืองหมายอัศเจรียกํากับไว รายการของวันท่ีเลือกไวจะถูกแสดงในรูปแบบรายการ

ในการเปดรายการปฏิทิน เลือกมุมมองปฏิทินและรายการ

เม่ือใดก็ตามท่ีปรากฏไอคอน  เล่ือนขวาเพื่อเขาใชรายการดําเนินการที่มีอยู ในการปด
รายการ เล่ือนซาย

การสรางรายการปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน

คุณสามารถสรางรายการปฏทิินชนิดตางๆ ไดดังตอไปน้ี

• รายการประชุม ชวยเตือนคุณเก่ียวกับเหตุการณตางๆ ท่ีระบุวันและเวลาไว
• คําขอประชุมเปนคําเชิญท่ีคุณสามารถสงไปยงัผูเขารวม กอนท่ีคุณจะสรางคําขอประชุมได

คณุตองกําหนดคาศูนยฝากขอความที่ใชงานรวมกันไดในอุปกรณของคณุ
• รายการบนัทึกชวยจําจะเก่ียวของกับวันน้ัน แตไมไดระบุเวลาอยางเฉพาะเจาะจง
• รายการวันครบรอบจะแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันเกิดหรือวันพิเศษตางๆ รายการจะระบุวันท่ี

แนนอน แตไมระบเุวลาของวันน้ันๆ เคร่ืองจะทํารายการวันครบรอบซ้ําใหทุกป
• รายการสิ่งท่ีตองทําจะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกําหนด แตจะไมระบุชวงเวลาท่ีแนนอน

ในการสรางรายการปฏิทิน ใหเลือกวันท่ี ตัวเลือก > รายการใหม และเลือกชนิดรายการ

ในการตั้งระดับความสําคัญสําหรับรายการประชุม เลือก ตัวเลือก > ลําดับความสําคัญ

ในการกําหนดวิธีจัดการรายการในระหวางการซงิโครไนซ ใหเลือก สวนตัว เพ่ือซอนรายการจาก
โปรแกรมชวยดูหากสามารถใชปฏิทินแบบออนไลนได สาธารณะ เพ่ือใหโปรแกรมชวยดู
สามารถมองเห็นรายการ หรือ ไมมี เพ่ือไมคัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอรของคุณ

ในการสงรายการไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัวเลอืก > สง
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ในการสรางคําขอประชุมสําหรับรายการประชุม ใหเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มผูเขารวม

การสรางคําขอประชุม
เลือก เมนู > ปฏิทิน

กอนท่ีจะสามารถสรางคําขอประชุมได คุณตองมีศูนยขอความที่ใชรวมกันไดซึ่งไดรับการ
กําหนดคาสําหรับโทรศัพทของคุณแลว

ในการสรางรายการประชุม:

1 ในการสรางรายการประชุม เลือกวัน และ ตัวเลือก > รายการใหม > คําขอประชุม
2 ปอนช่ือของผูเขารวมท่ีตองการ ในการเพ่ิมช่ือจากรายการรายชื่อของคุณ ปอนอักขระตัว

แรกๆ 2-3 ตัว และเลือกจากรายช่ือท่ีตรงกับตัวอักษรท่ีปอน ในการเพิ่มผูเขารวมท่ีเปนตัว
เลือก เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มผูรวมที่เปนตัวเลอืก

3 ปอนเรื่อง
4 ปอนวันท่ีและเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด หรือเลือก เหตุการณตลอดวัน
5 ปอนสถานที่
6 ตั้งการปลุกใหกับรายการนั้นๆ หากจําเปน
7 สําหรับการนัดหมายที่เกิดซ้ํา ตั้งเวลาท่ีเกิดซ้ํา และปอนวันท่ีสิ้นสุด
8 ปอนคําอธิบาย

ในการกําหนดลําดบัความสําคัญสําหรับคําขอประชุม เลือก ตัวเลือก > ลําดับความสําคัญ

ในการสงคําขอประชุม เลือก ตัวเลือก > สง

มุมมองปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน

คณุสามารถสลับระหวางมุมมองตอไปน้ี

• มุมมองแบบเดือนจะแสดงเดือนปจจุบันและรายการปฏทิินของวันท่ีเลือกในรายการ
• มุมมองสัปดาหจะแสดงเหตุการณตางๆ ของสัปดาหท่ีเลือกใน 7 ชองสําหรับวันตางๆ
• มุมมองวันจะแสดงกิจกรรมตางๆ ของวันท่ีเลือก โดยจัดกลุมเปนชวงเวลาตามเวลาเริ่มตน

ของกิจกรรม
• มุมมองรายการสิ่งท่ีตองทําแสดงสิ่งท่ีตองทําท้ังหมด
• มุมมองนัดหมายจะแสดงเหตุการณตางๆ ของวันท่ีเลือกในรายการ

เคลด็ลับ: ในการสลับระหวางหนาจอแบบตางๆ ใหกดปุม *

ในการเปลี่ยนมุมมอง เลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนมุมมอง และมุมมองท่ีตองการ
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เคลด็ลับ: ในการเปดมุมมองสัปดาห เลือกหมายเลขของสัปดาห

ในการเลื่อนไปยังวันถัดไปหรือวันกอนหนาในมุมมองแบบเดือน สัปดาห วัน และแบบการนัด
หมาย ใหเลือกวันท่ีตองการ

ในการเปลี่ยนมุมมองท่ีตั้งไว เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > มุมมองที่ต้ังไว

รายช่ือ
เก่ียวกับรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ

คุณสามารถใชแอปพลิเคช่ันรายช่ือในการบันทึกและอัพเดตขอมูลรายช่ือ เชน เบอรโทรศัพท ท่ี
อยูบาน และท่ีอยูอีเมลของบุคคลในรายชื่อของคุณได คณุสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือ
ภาพยอใหกับบุคคลในรายชื่อได นอกจากน้ี คุณยังสามารถสรางกลุมรายช่ือ ซึ่งชวยใหคุณ
สามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลในรายชื่อไดหลายคนในเวลาเดียวกัน และสงขอมูลรายช่ือไปยัง
อุปกรณท่ีใชรวมกันได

เม่ือใดก็ตามท่ีปรากฏไอคอน  เล่ือนขวาเพื่อเขาใชรายการดําเนินการที่มีอยู ในการปด
รายการ เล่ือนซาย

การทํางานกับรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ

ในการสรางรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > รายช่ือใหม และปอนรายละเอียดของรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อจากการดหนวยความจํา (ถามี) ใหเลือก ตัวเลือก > สรางขอมูล
สํารอง > การดความจําไปโทรศพัท

ในการคนหารายชื่อ เร่ิมตนโดยปอนช่ือในชองการคนหา

ในการสลับไปยังโหมดการคนหาแบบชวยสะกดคํา เลือก ตัวเลอืก > เปดใชงานตัวชวยสะกด
คํา

ในการคนหารายช่ือในโหมดการคนหาแบบชวยสะกดคํา เร่ิมตนดวยการปอนช่ือของรายชื่อใน
ชองคนหา

การสรางกลุมรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ

1 ในการสรางกลุมรายช่ือ เล่ือนไปที่รายชื่อแตละรายช่ือท่ีคุณตองการเพ่ิมลงไปในกลุม และ
เลือก ตัวเลอืก > เลือก/ไมเลือก > เลอืก
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2 เลือก ตัวเลอืก > กลุม > เพ่ิมใหกับกลุม > สรางกลุมใหม และปอนช่ือของกลุม

หากคุณตองการโทรการประชุมสายไปยังกลุมดังกลาวโดยใชบริการการประชุมสาย กําหนดคา
ตางๆ ตอไปน้ี:
เบอรการประชุม  — ปอนหมายเลขบริการของการประชุมสาย
ID บริการประชุม  — ปอน ID การประชุมสาย
PIN บริการประชุม  — ปอนรหัส PIN การประชุมสาย

ในการโทรการประชุมสายไปยังกลุมโดยใชบริการประชุมสาย ใหเลือกกลุม เลือก ตัวเลอืก >
โทร เล่ือนไปทางขวา และเลือก บริการประชุมสาย

การคนหารายชื่อในฐานขอมูลระยะไกล

ในการเปดใชงานการคนหารายช่ือระยะไกล เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > รายช่ือ >
เซิรฟเวอรคนหาระยะไกล คุณตองระบุเซิรฟเวอรระยะไกลกอนท่ีคุณจะสามารถทําการคนหา
รายช่ือระยะไกลได

ในการคนหารายชื่อในฐานขอมูลระยะไกล เลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > คนหาจากระยะไกล
ปอนช่ือของบุคคลในรายชื่อท่ีคุณตองการคนหา และเลือก คนหา โทรศัพทจะเริ่มทําการเช่ือม
ตอขอมูลไปยังฐานขอมูลระยะไกล

ในการคนหารายชื่อในหนาจอหลัก ใหเร่ิมปอนตัวอักษรในหนาจอหลัก แลวเลือกฐานขอมูลจาก
รายการท่ีตรงกันท่ีเสนอ

ในการเปลี่ยนฐานขอมูลรายช่ือระยะไกล เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > รายช่ือ > เซิรฟเวอร
คนหาระยะไกล การตั้งคาน้ีมผีลตอฐานขอมูลท่ีใชในแอปพลเิคช่ันรายช่ือและปฏทิินรวมทั้ง
หนาจอหลัก แตไมมีผลกับฐานขอมูลท่ีใชกับอีเมล

การเพิ่มเสยีงเรียกเขาของรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ

ในการเพ่ิมเสียงเรียกเขาใหกับรายช่ือ เลือกรายช่ือ, ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา และเสียงเรียก
เขา เสียงเรียกเขาจะดังขึ้นเมื่อรายช่ือน้ันโทรหาคุณ

ในการเพ่ิมเสียงเรียกเขาใหกับกลุมรายช่ือ เลือกกลุมรายช่ือ, ตัวเลือก > กลุม > เสียงเรียก
เขา และเสียงเรียกเขา

ในการเอาเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสียงท่ีตั้งไว จากรายการเสียงเรียกเขา

การต้ังคารายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ
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ในการแกไขการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นรายช่ือ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > รายชื่อ และ
จากตัวเลือกตอไปน้ี
รายช่ือท่ีจะแสดง  — แสดงรายชื่อท่ีจดัเก็บไวในหนวยความจําโทรศัพท ในซิมการด หรือท้ังคู
ความจําจัดเก็บที่ต้ังไว  — เลือกท่ีท่ีจะจัดเก็บรายช่ือ
แสดงรายชื่อ  — เปลี่ยนวิธีการแสดงชื่อของรายช่ือ การตั้งคาน้ีมีอยูในบางภาษาเทาน้ัน
รายช่ือเริ่มตน  — เลือกรายชื่อท่ีจะปรากฏขึน้เม่ือคุณเปดแอปพลิเคช่ันรายช่ือ การตั้งคาน้ีจะ
ใชไดเฉพาะเมื่อมีรายช่ือมากกวาหน่ึงรายการเทาน้ัน
เซิรฟเวอรคนหาระยะไกล  — เปลี่ยนฐานขอมูลรายชื่อระยะไกล ตวัเลือกน้ีจะใชไดก็ตอเมื่อผู
ใหบริการของคุณสนับสนุนฐานขอมูลรายช่ือระยะไกลเทาน้ัน

การทํางานแบบหลายหนาที่

คุณสามารถเปดใชงานหลายแอปพลิเคชั่นไดในเวลาเดียวกัน ในการสลับระหวางแอปพลิเคช่ัน
ท่ีใชงานอยู ใหกดปุมโฮมคางไว เล่ือนไปยังแอปพลิเคช่ัน และกดปุมเล่ือน ในการปดแอปพลิ
เคช่ันท่ีเลือกไว ใหกดปุม Backspace

ตัวอยาง: ขณะท่ีคุณอยูระหวางการใชสายและตองการตรวจดูปฏทิิน ใหกดปุมโฮมเพื่อเขาสู
เมนู และเปดแอปพลิเคช่ันปฏิทิน สายสนทนายังคงทํางานอยูในพ้ืนหลัง

ตัวอยาง: ขณะท่ีคุณกําลังเขียนขอความและตองการตรวจดูเว็บไซต ใหกดปุมโฮมเพ่ือเขาสู
เมนู และเปดแอปพลเิคช่ันเว็บ เลือกบุคมารคหรือปอนท่ีอยูเว็บดวยตนเอง และเลือก ไปที่ ใน
การกลับสูขอความของคุณ ใหกดปุมโฮมคางไว เล่ือนไปยังขอความ และกดปุมเล่ือน

เก่ียวกับการซิงค Ovi
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > การซิงค Ovi

การซงิค Ovi ชวยใหคุณซงิโครไนซรายช่ือ รายการปฏิทิน และบันทึกระหวางโทรศัพทกับ Ovi
ของคุณได ในการใชการซิงค Ovi คุณตองมีบัญชี Nokia หากคุณยังไมมีบัญชี Nokia ใหสราง
บัญชีท่ี www.ovi.com

การรับสงขอความ

เลือก เมนู > ขอความ

ในการรับสงขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถสงและรับขอความตัวอักษร
ขอความมัลติมีเดีย ขอความเสียง และขอความอีเมลได นอกจากนี้คุณยังสามารถรับขอความ
บริการทางเว็บ ขอความแสดงขอความจากระบบ และขอความพิเศษท่ีมีขอมูล และสงคําสั่ง
บริการ

กอนท่ีจะสงหรือรับขอความ คณุอาจตองปฏิบัติดังตอไปน้ี

• ใสซิมการดท่ีถูกตองลงในเครื่อง และอยูในเขตพื้นท่ีบริการของระบบเครือขายโทรศัพท
ูลาร
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• ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุนคุณสมบัตขิอความที่คุณตองการใช และสามารถเปดใชงาน
ขอความไดบนซมิการดของคุณ

• กําหนดการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนเครื่อง
• กําหนดการตัง้คาบัญชีอีเมลบนเครื่อง
• กําหนดการตัง้คาขอความตัวอักษรบนเครื่อง
• กําหนดการตัง้คาขอความมัลติมีเดียบนเครื่อง

เครื่องอาจจดจําคาท่ีตั้งโดยผูใหบริการซิมการด และจะกําหนดการตัง้คาขอความบางคาโดย
อัตโนมัติ แตหากไมเปนเชนน้ัน คุณอาจตองกําหนดการตั้งคาดวยตนเอง หรือติดตอผูใหบริการ
เพ่ือใหกําหนดการตั้งคาดังกลาว

ระบบขอความของ Nokia
บริการระบบขอความของ Nokia จะสงอีเมลจากที่อยูอีเมลท่ีมีอยูของคุณไปยัง Nokia E52 โดย
อัตโนมัติ คุณสามารถอาน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณขณะเดนิทางได บริการระบบ
ขอความของ Nokia สามารถทํางานไดกับผูใหบริการอีเมลทางอินเทอรเน็ตหลายๆ ราย ซึ่งคุณ
มักใชเปนอีเมลสวนตวั เชน บริการอีเมล Google

บริการระบบขอความของ Nokia อาจมีคาธรรมเนียม สําหรับขอมูลเก่ียวคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้น
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือการบริการระบบขอความของ Nokia

บริการระบบขอความของ Nokia ตองมีระบบเครือขายสนับสนุนและอาจไมสามารถใชงานไดใน
ทุกภูมิภาค

ติดต้ังแอปพลิเคชั่นระบบขอความของ Nokia
1 เลือก เมนู > อีเมล > ศนูยฯ ใหม
2 อานขอมูลบนหนาจอ และเลือก เริ่ม
3 เลือก เชื่อมตอ เพ่ือยินยอมใหเคร่ืองของคุณเขาถึงเครือขาย
4 ปอนท่ีอยูอีเมลและรหัสผาน

บริการระบบขอความของ Nokia สามารถทํางานบนเครื่องของคุณไดแมวาคุณจะติดตัง้แอปพลิ
เคช่ันอีเมลอ่ืน เชน Mail for Exchange ไวก็ตาม

อีเมล
การต้ังคาอีเมลของคุณ
คณุสามารถใชตัวชวยอีเมลตั้งคาบัญชีอีเมลของบริษัท เชน Mail for Exchange และบัญชีอีเมล
อินเทอรเน็ตของคุณ

เมื่อตั้งคาอีเมลของบริษัท เคร่ืองอาจแสดงขอความขอใหคุณปอนช่ือของเซริฟเวอรท่ีเช่ือมโยง
กับท่ีอยูอีเมลของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอแผนก IT ของบริษัทของคุณ

1 ในการเปดตัวชวยตั้งคา ใหเลือก ต้ังคาอีเมล ในหนาจอหลัก
2 ปอนท่ีอยูอีเมลและรหัสผาน หากตัวชวยตั้งคาไมสามารถกําหนดคาอีเมลของคุณใหโดย

อัตโนมัต ิคณุตองเลือกชนิดบัญชีอีเมล และปอนการตั้งคาบัญชีท่ีเก่ียวของ
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หากโทรศัพทของคุณมีไคลเอ็นตอีเมลเพ่ิมเติมอ่ืน รายการไคลเอ็นตอีเมลจะปรากฏใหคุณเลือก
เมื่อคุณเปดตัวชวยตั้งคา

Mail for Exchange
การใช Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซงิโครไนซขอมูล PIM แบบ Over-the-Air
ระหวางโทรศัพท Nokia กับเซริฟเวอร Microsoft Exchange ท่ีไดรับอนุญาต

การสงอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือกศูนยขอความของคุณ และ ตัวเลอืก > สรางอีเมล
2 ในชอง ถึง ปอนท่ีอยูอีเมลของผูรับ หากพบที่อยูอีเมลของผูรับอยูในรายชื่อ เร่ิมตนดวยการ

ปอนช่ือของผูรับ และเลือกผูรับจากผลลัพธท่ีตรงกัน หากคุณเพ่ิมผูรับหลายคน แทรก ; เพ่ือ
คั่นระหวางท่ีอยูอีเมล ใชชอง สําเนาถึง เพ่ือสงสําเนาขอความไปยงัผูรับอ่ืน หรือชอง สําเนา
ลับถึง เพ่ือสงสําเนาลับไปถึงผูรับ หากมองไมเห็นชอง สําเนาลับถึง ใหเลือก ตัวเลือก >
อื่นๆ > แสดงสําเนาลบั

3 ในชอง เรื่อง ใหปอนหัวเร่ืองของอีเมล
4 ปอนขอความของคุณลงในพ้ืนท่ีสําหรบัขอความ
5 เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี

เพิ่มสิ่งท่ีแนบ  — เพ่ิมสิ่งท่ีแนบลงในขอความ
ลําดับความสําคัญ  — กําหนดลําดับความสําคัญของขอความ
แฟลก  — ตั้งแฟลกท่ีขอความเพื่อติดตาม
แทรกแบบขอความ  — แทรกขอความจากแมแบบ
เพิ่มผูรับ  — เพ่ิมผูรับลงในขอความจากรายชื่อ
ตัวเลอืกการแกไข  — ตัด คัดลอก หรือวางขอความที่เลือกไว
ตัวเลอืกปอนขอมูล  — เปดหรือปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ หรือเลือกภาษาท่ีใช
เขียน

6 เลือก ตัวเลอืก > สง

ตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดอาจแตกตางกัน

การเพิ่มสิง่ที่แนบ
เลือก เมนู > ขอความ

ในการเขยีนขอความอีเมล เลือกศูนยขอความของคุณ และ ตัวเลอืก > สรางอีเมล

ในการเพิ่มสิ่งท่ีแนบลงในขอความอีเมล เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสิง่ที่แนบ

ในการเอาสิ่งท่ีแนบที่เลือกไวออก เลือก ตัวเลอืก > ลบสิ่งที่แนบ
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การอานอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ี
เปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศพัทหรือพีซขีองคุณ

ในการอานขอความอีเมลท่ีไดรับ เลือกศูนยขอความ และเลือกขอความจากรายการ

ในการตอบกลับผูสงขอความ เลือก ตัวเลอืก > ตอบ ในการตอบกลับผูสงและผูรบัอ่ืนท้ังหมด
เลือก ตัวเลอืก > ตอบกลับทั้งหมด

ในการสงตอขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สงตอ

การดาวนโหลดสิง่ที่แนบ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการดูสิ่งท่ีแนบในขอความอีเมลท่ีไดรับ ใหเลื่อนไปที่ชองสิ่งท่ีแนบ และเลือก ตัวเลือก >
การกระทํา หากมีส่ิงท่ีแนบรายการเดียวในขอความ ใหเลือก เปด เพ่ือเปดสิ่งท่ีแนบ หากมีสิ่งท่ี
แนบหลายรายการ เลือก แสดงรายการ เพ่ือดูรายการซึง่แสดงสิ่งท่ีแนบท่ีดาวนโหลด

ในการดาวนโหลดสิ่งท่ีแนบท่ีเลือกไว หรือสิ่งท่ีแนบท้ังหมดจากรายการลงในโทรศัพทของคุณ
เลือก ตัวเลือก > การกระทํา > ดาวนโหลด หรือ ดาวนโหลดทั้งหมด สิ่งท่ีแนบไมไดจัดเก็บ
อยูในเครื่องของคุณ และจะถูกลบออกเมื่อคุณลบขอความ

ในการบันทึกสิ่งท่ีแนบที่เลือกไว หรือส่ิงท่ีแนบท่ีดาวนโหลดไวท้ังหมดลงในโทรศัพทของคุณ
เลือก ตัวเลอืก > การกระทํา > บันทึก หรือ บนัทึกท้ังหมด

ในการเปดสิ่งท่ีแนบที่ดาวนโหลดและไดเลือกไว ใหเลือก ตัวเลอืก > การกระทํา > เปด

การตอบกลับคําขอประชุม
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

เลือกคําขอการประชุมท่ีไดรับ ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ยอมรับ  — ยอมรับคําขอประชุม
ปฏิเสธ  — ปฏเิสธคําขอประชุม
สงตอ  — สงตอคําขอประชุมไปยังผูรับอ่ืน
ลบออกจากปฏิทิน  — ลบการประชุมท่ีถูกยกเลิกออกจากปฏทิินของคุณ

การคนหาขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ
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ในการคนหารายการภายในผูรับ เรื่อง และเน้ือหาของขอความอีเมลในศนูยขอความ เลือก ตัว
เลอืก > คนหา

ในการหยุดการคนหา เลือก ตัวเลือก > หยุดคนหา

ในการเริ่มคนหาใหม เลือก ตัวเลอืก > คนหาใหม

การลบอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการลบขอความอีเมล ใหเลือกขอความ และ ตัวเลอืก > การกระทํา > ลบ ขอความจะถูกนํา
ไปไวในโฟลเดอรรายการที่ลบ ถามี หากไมมีโฟลเดอรรายการที่ลบ ขอความจะถูกลบอยางถาวร

ในการลางโฟลเดอรรายการที่ลบ เลือกโฟลเดอร และ ตัวเลือก > ลางขอความที่ลบไป

การสลับระหวางโฟลเดอรอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการเปดโฟลเดอรอีเมลหรือศูนยขอความอื่น เลือก ถาดเขา ท่ีดานบนสุดของหนาจอ เลือก
โฟลเดอรอีเมลหรือศูนยขอความจากรายการ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการยกเลิกการซงิโครไนซระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรของอีเมล และในการทํางานกับ
อีเมลโดยไมใชการเช่ือมตอแบบไรสาย เลือก ตัวเลือก > ยุติการเชื่อมตอ หากศูนยขอความ
ของคุณไมมีตัวเลือก ยุติการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลอืก > ออก เพ่ือยุติการเช่ือมตอกับศูนย
ขอความ

ในการเริ่มการซิงโครไนซอีกคร้ัง เลือก ตัวเลอืก > เช่ือมตอ

การต้ังคาการตอบกลบัวาไมอยูในที่ทํางาน
เลือก เมนู > อีเมล

ในการตั้งคาตอบกลับวาไมอยูในท่ีทํางาน ถามี ใหเลือกศูนยฝากขอความของคุณ และ ตัว
เลอืก > การต้ังคา > ต้ังคาศูนยฝากขอความ ขึ้นอยูกับประเภทของศูนยฝากขอความ คุณ
อาจเลือก ศูนยฝากขอความ > ไมอยูที่ทํางาน > เปด หรือ ต้ังคาศูนยฝากขอความ > ไม
อยูท่ีทํางาน > เปด
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ในการปอนขอความตอบกลับ เลือก ตอบเมื่อไมอยูที่ทํางาน

การต้ังคาอีเมลทั่วไป
เลือก เมนู > อีเมล และ ต้ังคา > การต้ังคาทั่วไป

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
เคาโครงรายการขอความ  — เลือกวาจะใหขอความอีเมลในถาดเขาแสดงขอความบรรทัด
เดียวหรือสองบรรทัด
ดูตัวอยางขอความ  — แสดงตัวอยางขอความเมื่อเล่ือนผานรายการขอความอีเมลในถาดเขา
ตัวแบงชื่อ  — เพ่ือใหสามารถขยายและยอรายการขอความอีเมลได เลือก เปด
การแจงเตือนดาวนโหลด  — ตัง้คาโทรศัพทใหแสดงขอความเตือนเมื่อมีการดาวนโหลดสิ่งท่ี
แนบในอีเมล
เตือนกอนลบ  — ตั้งคาโทรศัพทใหแสดงคําเตือนกอนท่ีคุณจะลบขอความอีเมล
หนาจอหลัก  — กําหนดจํานวนบรรทัดในการแสดงอีเมลในพ้ืนท่ีขอมูลของหนาจอหลัก

โฟลเดอรรับสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอความและขอมลูท่ีไดรับโดยใชการเช่ือมตอ Bluetooth จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรถาดเขา
ขอความอีเมลจะไดรับการจัดเก็บไวในโฟลเดอรศูนยฝากขอความ ขอความที่คุณกําลังเขียนอยู
สามารถจัดเก็บไวในโฟลเดอรฉบับราง ขอความที่รอสงจะไดรับการจัดเก็บไวในโฟลเดอรถาด
ออก และขอความที่สงแลว ยกเวนขอความ Bluetooth จะไดรับการจัดเก็บในโฟลเดอรสง

เคลด็ลับ: ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก เชน เมื่อเคร่ืองของคุณอยูนอกพ้ืนท่ีให
บริการของเครือขาย

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของเครื่องไมไดแสดงวาผูรับได
รับขอความน้ันแลว ณ ปลายทางที่เราสงไปให

ในการขอใหระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดียท่ี
คุณสงใหคุณทราบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความ
ตัวอักษร > การรับรายงาน หรือ ขอความมัลติมีเดีย > รับรายงาน รายงานจะถูกจัดเก็บใน
โฟลเดอรรายงาน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลตมิีเดียได
ลกัษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ
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ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ประกอบดวยขอความและออปเจ็กต เชน รูปภาพ คลิปเสียง หรือวิดีโอ
คลิป กอนท่ีคุณจะสงหรือรับขอความมัลติมีเดียในเครื่องได คุณตองกําหนดการตั้งคาขอความ
มัลติมีเดียใหถูกตอง โทรศัพทของคณุจะอานขอมลูจากผูใหบริการซิมการดและกําหนดคา
ขอความมัลติมีเดียท่ีถูกตองโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมทําการตั้งคาดังกลาว โปรดติดตอผูให
บริการเพ่ือขอทราบการตั้งคาท่ีถูกตอง ขอการตั้งคาจากผูใหบริการของคุณในขอความการตั้งคา
หรือใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคา

การเขียนและสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ี
เปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศพัทหรือพีซขีองคุณ

กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขยีนอีเมล คุณตองกําหนดการตั้งคาการเช่ือมตอท่ีถูกตอง
ใหเรียบรอยกอน

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาดเกิน
ขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ตรวจสอบการจํากัดขนาดของขอความอีเมลจากผูใหบริการ หากคุณพยายามท่ีจะสงขอความ
อีเมลท่ีมีขนาดเกินคาจํากัดของเซริฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก และ
โทรศัพทจะพยายามสงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ การสงอีเมลจะตองใชการเช่ือมตอขอมลู
และการที่โทรศัพทพยายามสงอีเมลซ้ําอยางตอเน่ืองอาจทําใหคาโทรศัพทของคุณเพ่ิมขึน้ ใน
โฟลเดอรถาดออก คณุสามารถลบขอความดังกลาวได หรือยายขอความน้ันไปยังโฟลเดอรฉบับ
ราง

1 เลือก ขอความใหม > ขอความ เพ่ือวงขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดยี (MMS)
ขอความคลิปเสียง เพ่ือสงขอความมัลติมีเดียท่ีมีคลิปเสียง หรือ อีเมล เพ่ือสงขอความ
อีเมล

2 ในชอง ถึง ใหกดปุมเล่ือนเพ่ือเลือกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อ หรือปอนเบอรโทรศัพทหรือ
อีเมลแอดเดรสของผูรับ ในการเพิ่มเซมิโคลอน (;) เพ่ือแยกผูรับ ใหกด * นอกจากน้ี คุณยัง
สามารถคัดลอกและวางหมายเลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอรดได

3 ในฟลดช่ือเร่ือง ใหปอนช่ือเรื่องของอีเมล หากตองการเปลี่ยนฟลดตาง ๆ ท่ีมองเห็นได
เลือก ตัวเลอืก > ชองเพิ่มเติม

4 ในฟลดขอความ ใหเขยีนขอความ ในการแทรกแมแบบหรือบันทึก เลือก ตัวเลือก > ใส
เน้ือหา > ใสตัวอักษร > ตัวอยางขอความ หรือ บันทึก

5 ในการเพิ่มไฟลส่ือลงในขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลอืก > ใสเน้ือหา ชนิดของไฟลหรือ
แหลงท่ีมา และไฟลท่ีตองการ ในการแทรกนามบัตร สไลด บันทึก หรือไฟลอ่ืนๆ ลงใน
ขอความ เลือก ตัวเลือก > ใสเน้ือหา > ใสไฟลอ่ืนๆ

6 ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสําหรับขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัว
เลือก > ใสเน้ือหา > ใสรูปภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลปิ > ใหม หรือ ใสคลปิเสยีง > ใหม

7 หากตองการเพ่ิมสิ่งท่ีแนบลงในอีเมล เลือก ตัวเลือก และชนิดสิ่งท่ีแนบ สิ่งท่ีแนบในอีเมล
จะมีสัญลักษณเปน 
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8 ในการสงขอความ เลือก ตัวเลือก > สง หรือกดปุมโทร

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของเครื่องไมไดแสดงวาผูรับได
รับขอความน้ันแลว ณ ปลายทางที่เราสงไปให

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาวที่
กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออกเปน
สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียง
หนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึ่งอาจจํากัด
จํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

คณุจะไมสามารถสงคลปิวิดีโอท่ีถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือท่ีมีขนาดใหญเกินขอจํากัดของ
เครือขายไรสายในขอความมัลติมีเดีย

ขอความตัวอักษรในซิมการด
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความซิม

ขอความตัวอักษรอาจจัดเก็บไวในซมิการดของคุณ คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยัง
โฟลเดอรในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน จึงจะสามารถดูขอความดงักลาวในซิมการดได หลัง
จากคัดลอกขอความไปไวท่ีโฟลเดอรแลว คณุสามารถดูขอความเหลาน้ันในโฟลเดอรหรือลบ
ออกจากซมิการด

1 เลือก ตัวเลอืก > เลอืก/ไมเลอืก > เลือก หรือ เลอืกทั้งหมด เพ่ือเลือกทุกขอความ
2 เลือก ตัวเลอืก > คัดลอก
3 เลือกโฟลเดอรและ ตกลง เพ่ือเร่ิมตนการคัดลอก

ในการดูขอความในซมิการด ใหเปดโฟลเดอรท่ีๆ คุณคัดลอกขอความมาไว และเปดขอความ

การรับและตอบกลับขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ี
เปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศพัทหรือพีซขีองคุณ

เคลด็ลับ: หากคุณรับขอความมัลติมเีดียท่ีมีออปเจ็กตท่ีอุปกรณของคณุไมสนับสนุน คุณจะเปด
ออปเจ็กตน้ันไมได ใหลองสงออปเจก็ตเหลาน้ีไปท่ีอุปกรณอ่ืน เชน คอมพิวเตอร และเปด
ออปเจ็กตจากอุปกรณเหลาน้ัน

1 ในการตอบกลับขอความมัลติมีเดีย เปดขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ตอบ
2 เลือก ถึงผูสง เพ่ือตอบกลับผูสง, ถึงทุกคน เพ่ือตอบกลับทุกคนที่มีรายช่ืออยูในขอความที่

ไดรับ, ทางขอความคลปิเสยีง เพ่ือตอบกลับดวยขอความเสียง หรือ ผานอีเมล เพ่ือตอบ
กลับดวยขอความอีเมล ขอความอีเมลจะสามารถใชงานไดเม่ือมีการกําหนดคาศูนยฝาก
ขอความและมกีารสงขอความจากที่อยูอีเมลเทาน้ัน

3 ปอนเน้ือหาของขอความ และเลือก ตัวเลือก > สง
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การสรางการนําเสนอ
เลือกเมนู > ขอความ

การสรางการนําเสนอมัลติมีเดียไมสามารถกระทําได หากตั้งคา โหมดการสราง MMS ไวท่ี
จํากัด ในการเปลี่ยนการตั้งคา เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย > โหมด
การสราง MMS > อิสระ หรือ แนะนํา

1 ในการสรางการนําเสนอ เลือก ขอความใหม > ขอความ ชนิดขอความจะถูกเปลี่ยนเปน
ขอความมัลติมเีดียตามเนื้อหาที่แทรกเขามา

2 ในชอง ถึง ใหปอนหมายเลขหรือท่ีอยูอีเมลของผูรับ หรือกดปุมเล่ือนเพ่ือเพ่ิมผูรับจากราย
ชื่อ หากคุณปอนหมายเลขมากกวาหน่ึงหมายเลขหรือท่ีอยูอีเมลมากกวาหน่ึงท่ีอยู ใหคั่น
แตละสวนไวดวยเครื่องหมายอัฒภาค

3 เลือก ตัวเลอืก > ใสเน้ือหา > ใสการนําเสนอ และแมแบบการนําเสนอ แมแบบจะเปนตัว
กําหนดออปเจ็กตสื่อท่ีคุณสามารถนําไปรวมไวในงานนําเสนอ ตําแหนงท่ีจะปรากฏ และ
เอฟเฟกตท่ีจะแสดงระหวางภาพและสไลด

4 เลื่อนไปยังพ้ืนท่ีขอความและปอนขอความ
5 ในการแทรกภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอ หรือบันทึกลงในการนําเสนอ ใหเล่ือนไปที่พ้ืนท่ี

ออปเจ็กตท่ีเก่ียวของ แลวเลือก ตัวเลือก > ใส
6 ในการเพ่ิมสไลด ใหเลือก ตัวเลือก > ใส > สไลดใหม

ในการเลือกสีพ้ืนหลงัใหกับการนําเสนอและภาพเบื้องหลังใหกับสไลดแตกตางกัน เลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคาพื้นหลงั

ในการตั้งคาเอฟเฟกตระหวางภาพหรือสไลด เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคาเอฟเฟกต

ในการดูตัวอยางการนําเสนอ เลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง การนําเสนอมัลติมีเดียสามารถดูได
จากอุปกรณท่ีใชงานรวมกันไดและสนับสนุนการนําเสนอเทาน้ัน โดยการนําเสนออาจแสดงแตก
ตางกันไปตามอุปกรณท่ีตางกัน

การดูการนําเสนอ

ในการดกูารนําเสนอ ใหเปดขอความมัลติมีเดียจากโฟลเดอรถาดเขา เล่ือนไปที่การนําเสนอ และ
กดปุมเล่ือน

ในการหยุดการนําเสนอช่ัวคราว ใหกดปุมเลือก

ในการเลนการนําเสนอตอ เลือก ตัวเลือก > ทําตอ

หากขอความหรือภาพใหญเกินกวาจะพอดีในหน่ึงหนาจอ เลือก ตัวเลือก > ใชการเลือ่น และ
เลือกเพ่ือดูท้ังการนําเสนอ
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ในการคนหาเบอรโทรศัพทและอีเมล หรือท่ีอยูเว็บในการนําเสนอ เลือก ตัวเลือก > คนหา คุณ
สามารถใชหมายเลขและที่อยูเหลาน้ีเพ่ือโทรออก สงขอความ หรือสรางบุคมารคไดเปนตน

ดูและบันทึกมัลติมีเดียที่แนบมา

ในการดูขอความมัลตมิีเดียเปนการนําเสนอที่สมบูรณ ใหเปดขอความน้ัน และเลือก ตัวเลือก >
เลนการนําเสนอ

เคลด็ลับ: ในการดูหรือเลนออปเจ็กตมัลติมเีดียท่ีอยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ดูรูปภาพ,
เลนคลิปเสียง หรือ เลนวิดีโอคลปิ

ในการดูช่ือและขนาดของสิ่งท่ีแนบ ใหเลือกขอความน้ัน และ ตัวเลือก > ออปเจ็กต

ในการจัดเก็บออปเจ็กตมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลอืก > ออปเจ็กต, ออปเจ็กต และ ตัวเลอืก >
บนัทึก

การจัดการขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ โฟลเดอรของฉัน

ในการสรางโฟลเดอรใหมเพ่ือจัดการขอความของคุณ เลือก ตัวเลอืก > โฟลเดอรใหม

ในการเปลี่ยนช่ือโฟลเดอร ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นช่ือโฟลเดอร คุณสามารถเปลี่ยนช่ือ
โฟลเดอรไดเฉพาะโฟลเดอรท่ีคุณสรางขึน้เทาน้ัน

ในการยายขอความไปยังโฟลเดอรอ่ืน เลือกขอความ ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร, โฟลเดอร
และ ตกลง

ในการจัดเรียงขอความตามลําดับเฉพาะ เลือก ตัวเลอืก > จัดเรียงตาม

ในการดูคุณสมบัติของขอความ เลือกขอความและ ตัวเลอืก > รายละเอียดขอความ

ตัวอานขอความ
ตวัอานขอความจะชวยใหคุณสามารถฟงขอความ มัลติมีเดีย เสียง และขอความอีเมล

ในการฟงขอความใหมหรืออีเมล ในหนาจอหลัก ใหกดปุมเลือกดานซายคางไวจนกวาตัวอาน
ขอความจะเปดขึน้มา

ในการฟงขอความจากถาดเขา ใหเล่ือนไปยังขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ฟง ในการฟง
ขอความอีเมลจากจากถาดเขา ใหเล่ือนไปยังขอความ และเลือก ตัวเลือก > ฟง หากตองการ
เลิกอาน ใหกดปุมวางสาย

การรับสงขอความ 55



หากตองการหยุดอานช่ัวคราวหรอืใหอานตอไป ใหกดปุมเล่ือน ในการขามไปยังขอความถัดไป
ใหเล่ือนไปทางขวา ในการเลนขอความปจจุบนัหรืออีเมล ใหเลื่อนไปทางซาย ในการขามไปยัง
ขอความกอนหนา ใหเลื่อนไปทางซายท่ีจุดเร่ิมตนของขอความ

ในการดูขอความปจจุบันหรอือีเมลในรูปแบบขอความโดยไมมีเสียง เลือก ตัวเลือก > ดู

เสยีงพูด
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > เสียงพูด

ดวยฟงกชันเสียงพูด คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง และคุณสมบตัิของเสียงสําหรับตัวอาน
ขอความได

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลือก ภาษา ในการดาวนโหลดภาษาเพิ่มลงใน
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลดภาษา

เคลด็ลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คณุจะตองดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยาง
นอยหน่ึงเสียง

ในการกําหนดเสียงพูด ใหเลือก เสยีง เสียงขึ้นอยูกับภาษาที่เลือก

ในการกําหนดอัตราความเร็วในการพูด ใหเลือก ความเร็ว

ในการกําหนดความดังในการพูด ใหเลือก ความดัง

ในการดูรายละเอียดของเสียง ใหเปดแท็บเสียง แลวเลือกเสียงและ ตัวเลอืก > ขอมูลเสียง ใน
การฟงเสียง ใหเลือกเสียง และเลือก ตัวเลือก > ฟงเสียง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลือกรายการ และเลือก ตัวเลอืก > ลบ

การต้ังคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาตัวอานขอความ ใหเปดแท็บ การตั้งคา และกําหนดรายการตอไปน้ี:
การตรวจจับภาษา  — เปดใชการตรวจหาภาษาที่ใชอานอัตโนมัติ
อานตอ  — เปดใชการอานขอความที่เลือกท้ังหมดแบบตอเน่ือง
พรอมทเสยีงพูด  — ตั้งคาตัวอานขอความเพื่อใสคําแนะนําในขอความ
ที่มาของเสียง  — ฟงขอความผานหูฟงหรือลําโพง

ประเภทขอความพิเศษ
เลือก เมนู > ขอความ

คุณสามารถรับขอความแบบพิเศษท่ีมีขอมูลได เชน โลโกผูใหบริการ เสียงเรียกเขา บุคมารค
หรือการตั้งคาการเขาใชอินเทอรเน็ตหรือบัญชีอีเมล เปนตน
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ในการจัดเก็บเน้ือหาของขอความเหลาน้ี เลือก ตัวเลอืก > บนัทึก

ขอความบริการ
ผูใหบริการจะสงขอความบริการไปยังเคร่ืองของคุณ ขอความบริการอาจมีการแจงเตือน เชน
หัวขอขาว, บริการ หรือลิงค ซึง่สามารถดาวนโหลดเนื้อหาขอความได

ในการกําหนดการตั้งคาขอความบริการ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความบริการ

ในการดาวนโหลดบริการหรือเน้ือหาขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลดขอความ

ในการดูขอมูลเก่ียวกับผูสง, ท่ีอยูเว็บ, วันหมดอายุ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของขอความกอนท่ีจะ
ดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดขอความ

สงคําสั่งบริการ
คณุสามารถสงขอความคําขอรับบริการ (หรือรูจักกันในช่ือคําสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ
และขอเปดใชบริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีตองการ โปรดติดตอผูใหบริการเก่ียวกับขอความ
คําขอรับบริการ

ในการสงขอความคําขอรับบริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > คําสัง่บริการ ปอนขอความคําขอรับ
บริการและเลือก ตัวเลอืก > สง

ขอความจากระบบ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความจากระบบ

ดวยบริการแสดงขอความจากระบบซึง่เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย คุณจะสามารถรับ
ขอความในหัวขอตางๆ จากผูใหบริการของคุณได เชน รายงานสภาพอากาศหรือสภาพการ
จราจรในเขตใดเขตหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดติดตอผูใหบริการเก่ียวกับหัวขอท่ีมีใหบริการและ
หมายเลขหัวขอท่ีเก่ียวของ คุณไมสามารถรับขอความจากระบบไดเมื่อโทรศัพทอยูในโหมด

 การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต (GPRS) อาจทําใหไมสามารถรับขอความจากระบบได

คณุไมสามารถรบัขอความจากระบบไดหากคุณใชเครือขาย UMTS (3G)

ในการรับขอความจากระบบ คณุตองเปดฟงกชันการรับขอความจากระบบ เลือก ตัวเลอืก > การ
ตั้งคา > การรับ > เปด

หากตองการดูขอความที่เก่ียวของกับหัวขอ ใหเลือกหัวขอ

ในการรับขอความที่เก่ียวของกับหัวขอ เลือก ตัวเลือก > สมัคร
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เคลด็ลับ: คุณสามารถตั้งหัวขอสําคัญเปนหัวขอเดนได ระบบจะแจงเตือนคุณในหนาจอหลกั
เมื่อคุณไดรับขอความเกี่ยวกับหัวขอเดน เลือกหัวขอ และ ตัวเลือก > หัวขอเดน

ในการเพิ่ม แกไข หรือลบหัวขอ เลือก ตัวเลอืก > หัวขอ

การต้ังคาการรับสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา

เปดชนิดของขอความที่ตองการ และระบุฟลดท้ังหมดท่ีมีเคร่ืองหมาย ตองระบ ุหรือเคร่ืองหมาย
ดอกจันสีแดง

เคร่ืองของคุณอาจจดจําผูใหบริการของซิมการดไดและกําหนดการตั้งคาขอความอักษร,
ขอความมัลติมีเดีย และ GPRS ท่ีถูกตองโดยอัตโนมัต ิหากเครื่องไมทําการตั้งคาดังกลาว โปรด
ติดตอผูใหบริการเพ่ือขอทราบการตั้งคาท่ีถูกตอง ขอการตั้งคาจากผูใหบริการของคุณใน
ขอความการตั้งคา หรือใชแอปพลิเคช่ันตัวชวยตั้งคา

การต้ังคาขอความตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา > ขอความตัวอักษร

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ศูนยรับฝากขอความ  — ดศููนยขอความท่ีมีสําหรับโทรศัพทของคณุ หรือเพ่ิมศูนยขอความ
ใหม
ศูนยขอความที่ใช  — เลือกศูนยขอความเพ่ือสงขอความ
การเขารหัสอักขระ  — เลือก การสนับสนุนที่ลดลง เพ่ือใชการแปลงตัวอักษรโดยอัตโนมัติ
เปนระบบการเขารหัสอ่ืน หากมี
การรับรายงาน  — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครือขายสงรายงานการสงขอความของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาท่ีศูนยขอความจะสงขอความของคุณใหมหากพยายามสงครั้ง
แรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ขอความจะถกูลบออกจากศนูยขอความ
สงขอความเปน  — แปลงขอความเปนรปูแบบอื่น เชน แฟกซหรืออีเมล ใหเปลี่ยนตัวเลือกน้ี
เฉพาะในกรณีท่ีคุณแนใจวาศูนยขอความของคุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบ
อ่ืนๆ เหลาน้ีได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบรกิารของคณุ
การเชื่อมตอที่เลือก  — เลือกวิธีการเช่ือมตอท่ีตองการเมือ่สงขอความตัวอักษรจากโทรศัพท
ของคุณ
ตอบผานศนูยเดิม  — เลือกวาคุณตองการสงขอความตอบกลับโดยใชหมายเลขของศูนย
ขอความเดียวกันหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การต้ังคาขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย
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เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ขนาดรูปภาพ  — ปรับขนาดภาพในขอความมลัติมีเดีย
โหมดการสราง MMS  — เลือก จํากัด เพ่ือตั้งคาไมใหเคร่ืองของคุณรวมเน้ือหาในขอความ
มัลติมีเดียท่ีอาจไมไดรับการสนับสนุนจากเครือขายหรืออุปกรณท่ีรับขอความ หากตองการรับคํา
เตือนเก่ียวกับการรวมเน้ือหาดังกลาว เลือก แนะนํา ในการสรางขอความมัลติมีเดียท่ีไมมีการ
จํากัดประเภทของสิ่งท่ีแนบ เลือก อิสระ หากคุณเลือก จํากัด การสรางการนําเสนอมัลติมีเดียไม
สามารถกระทําได
จุดเชื่อมตอที่ต้ังไว  — เลือกจุดเช่ือมตอท่ีตั้งไวเพ่ือเช่ือมตอกับศูนยขอความมัลติมีเดีย คุณจะ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงจุดเช่ือมตอท่ีตั้งไวได หากผูใหบริการของคุณไดตั้งคาจุดเช่ือมตอไว
ลวงหนาในเครื่องของคณุ
การดึงมัลติมีเดีย  — เลือกวิธีการรับขอความท่ีตองการ หากมี เลือก อัตโนมัติเสมอ เพ่ือรับ
ขอความมัลตมิีเดียอัตโนมัติเสมอ, ออโตในเครือขายบาน เพ่ือรับการแจงเตือนเก่ียวกับ
ขอความมัลติมเีดียใหมท่ีคุณสามารถดึงจากศูนยขอความ (เชน เมื่อคุณเดินทางไปตางประเทศ
และเมื่ออยูนอกเครือขายภายในพ้ืนท่ีของคุณ), โดยผูใช เพ่ือดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนย
ขอความดวยตนเอง หรือ ปด เพ่ือปองกันการรับขอความมัลติมีเดียตางๆ การดึงขอมูลโดย
อัตโนมัติอาจไมไดรับการสนับสนุนในบางภมูิภาค
ยอมรับขอความนิรนาม  — รับขอความจากผูสงท่ีไมรูจัก
รับโฆษณา  — รับขอความที่เปนโฆษณา
รับรายงาน  — แจงขอรายงานการสงและอานรายงานขอความที่สง (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ท้ังน้ี คุณไมสามารถรับรายงานการสงขอความมัลติมีเดียท่ีถกูสงไปยังท่ีอยูอีเมลได
ปฏิเสธการสงรายงาน  — เลือก ใช เพ่ือไมใหสงรายงานการสงจากเครื่องของคุณสําหรับ
ขอความมัลติมีเดียท่ีไดรับ
อายุขอความ  — เลือกวาตองการใหศูนยขอความพยายามที่จะสงขอความนานเพียงใด (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในกรณีท่ีไมสามารถติดตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถ
ใชขอความน้ันได เคร่ืองจะลบขอความดังกลาวออกจากศูนยขอความมัลติมีเดีย เวลาสูงสดุ คือ
ระยะเวลาสูงสุดท่ีระบบเครือขายยอมใหใชได

โทรศัพทตองการการสนับสนุนจากเครือขายในการระบุวาขอความที่สงไดรับหรืออานแลว ขอมูล
น้ีอาจเช่ือถือไมไดเสมอไป ท้ังน้ีขึน้อยูกับเครือขายและสถานการณตางๆ

การต้ังคาขอความบริการ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความบริการ

ในการอนุญาตใหเคร่ืองของคุณรับขอความบริการจากผูใหบริการ เลือก ขอความบริการ >
เปด

ในการเลือกวิธีดาวนโหลดบริการและเนื้อหาขอความบริการ เลือก ดาวนโหลดขอความ >
อัตโนมัติ หรือ เลือกเอง หากคุณเลือก อัตโนมัติ คณุยังอาจตองยืนยันการดาวนโหลดบาง
อยาง เน่ืองจากไมใชบริการท้ังหมดท่ีจะสามารถดาวนโหลดไดโดยอัตโนมัติ
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การต้ังคาขอความจากระบบ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา > ขอความจากระบบ

ในการรับขอความจากระบบ เลือก การรับ > เปด

ในการเลือกภาษาที่คุณตองการรับขอความจากระบบ เลือก ภาษา

ในการแสดงหัวขอใหมในรายการหัวขอขอความจากระบบ ใหเลือก การตรวจหาหัวขอ > ใช

การต้ังคาอ่ืนๆ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา > อ่ืนๆ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
บันทึกขอความที่สง  — เลือกวาจะจดัเก็บขอความท่ีสงไวในโฟลเดอรสงหรือไม
จํานวนขอความที่บนัทึก  — ปอนจํานวนขอความที่สงแลวท่ีตองการจัดเก็บ เมี่อถึงจํานวนที่ตั้ง
ไว เคร่ืองจะลบขอความที่เกาท่ีสุดออกไป
หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงจัดเก็บขอความของคุณ คณุสามารถจัดเก็บขอความลง
ในการดหนวยความจําได เมื่อใสการดหนวยความจําลงในเครื่องแลวเทาน้ัน

การสงขอความโตตอบแบบทันที
เก่ียวกับการสนทนา
คุณสามารถแลกเปลี่ยนขอความทันใจกับเพ่ือนไดดวย IM (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถเขาถึงบริการการสนทนาหรือชุมชนตางๆ ไดในเวลาเดียวกัน และสามารถสลับไปมาได
ตัวอยางเชน หากคุณตองการเรียกดูเว็บ คุณสามารถออกจากแอปพลิเคช่ัน IM เพ่ือใหทํางานใน
พ้ืนหลัง และยังไดรับการแจงเตือนเมื่อไดรับขอความทันใจใหมได

แอปพลิเคช่ัน IM ติดตั้งไวแลวในโทรศัพทของคุณ หากตองการเริ่มการสนทนา เลือก เมนู >
แอปพลิฯ > สนทนา

การใชบริการเครือขายและดาวนโหลดเน้ือหามายังโทรศัพทของคณุอาจมีคาบริการรับสงขอมูล

การติดต้ัง Office Communicator
ดวยแอปพลิเคช่ัน Office Communicator คุณสามารถสื่อสารและมองเห็นสถานะการตดิตอของ
เพ่ือนรวมงาน

1 ในหนาจอหลัก เลือกทางลัดการติดตั้ง Office Communicator
2 กําหนดการตั้งคา

หากตองการเปดแอปพลิเคช่ันในภายหลัง ในหนาจอหลัก เลือกไอคอน Office Communicator

บริการบางอยางอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศ และอาจมีเฉพาะในภาษาที่เลือกไวเทาน้ัน
บริการอาจขึ้นอยูกับเครือขาย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ
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การใชบริการหรอืการดาวนโหลดขอมูลอาจมีการสงขอมูลจํานวนมาก ซึ่งทําใหตองเสียคาใช
จายในการสงขอมูล

โทรศัพท

ในการโทรออกและรับสาย อุปกรณตองเปดอยูโดยตองใสซมิการดท่ีถูกตอง และคุณตองอยูใน
เขตพ้ืนท่ีบริการของระบบเครือขายโทรศัพทมือถือ

ในการโทรหรือรับสายอินเทอรเน็ต คุณตองเชื่อมตอโทรศัพทเขากับบรกิารสายอินเทอรเน็ตกอน
ในการเช่ือมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ต อุปกรณของคณุตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการของระบบ
เครือขายการเช่ือมตอ เชน จุดเช่ือมตอ LAN ไรสาย (WLAN)

สายสนทนา

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทรและบริการน้ันอาจแตก
ตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

การตัดเสียงรบกวน
เสียงรบกวนจากสภาพแวดลอมรอบๆ จะถูกตัดออกไปจากการสนทนาของคุณโดยใช
เทคโนโลยีการตดัเสียงรบกวของไมโครโฟนคู

เสียงรบกวนที่ตรวจจับไดจากไมโครโฟนตัวรองจะถูกตัดออกจากสัญญาณของไมโครโฟนตัว
หลักท่ีคุณพูดลงไป วิธีน้ีจะชวยพัฒนาการสงสัญญาณเสียงใหดีขึน้อยางมากในสภาพแวดลอม
ท่ีมีเสียงรบกวน

การตัดเสียงรบกวนจะไมสามารถใชงานไดในขณะใชลําโพงหรือชุดหูฟง

เพ่ือใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใหถืออุปกรณโดยใหไมโครโฟนหลักอยูตรงปากของคุณ

การรับสายเรียกเขา

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปฏเิสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน
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ในการปดเสียงเรียกเขาแทนที่จะรับสาย ใหเลือก เงียบ

ในกรณีท่ีคุณกําลังใชสายอยูและเปดใชงานฟงกชันสายเรียกซอนแลว (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใหกดปุมโทรเพ่ือรับสายเรียกเขาสายใหม สายแรกจะถูกพักไว เมื่อตองการวางสายที่
สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

การโทรออก

ในการโทรออก ปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสพ้ืนท่ี แลวกดปุมโทร

เคลด็ลับ:  สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใสเคร่ืองหมาย + ซึ่งแทนรหัสการโทรออกตาง
ประเทศ และปอนรหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ี (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี) ตามดวยเบอร
โทรศัพท

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใชรายช่ือท่ีบันทึกไว ใหเปดรายช่ือ พิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เล่ือนไปที่
ช่ือ และกดปุมโทร

ในการโทรออกโดยใชบันทึก ใหกดปุมโทรเพื่อดู 20 หมายเลขลาสุดท่ีคุณโทรออกหรือพยายาม
โทรออก เล่ือนไปยังหมายเลขหรือช่ือท่ีตองการ และกดปุมโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการสลับจากสายสนทนาเปนสายวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > สลับไปสายวิดีโอ โทรศัพทจะ
ยุติสายสนทนาและทําการโทรสายวิดีโอไปยังผูรับ

การประชุมสาย
1 ในการโทรประชุมสาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรวมประชุม แลวกดปุมโทร
2 เมื่อผูรวมประชุมรับสาย เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม
3 เมื่อคุณโทรออกไปยังผูรวมประชุมทุกคนแลว เลือก ตัวเลือก > ประชุม เพ่ือรวมสายเขาสู

การประชุมสาย

ในการปดเสียงไมโครโฟนระหวางการประชุม กดปุมเงียบเสียง

ในการนําผูรวมประชุมออกจากการประชุมสาย ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย
และผูรวมประชุม

ในการพูดคุยเปนการสวนตวักับผูรวมการประชุมสาย ใหเลือก ตัวเลอืก > ประชุม > สวนตัว
และผูรวมประชุม
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ขอความเสียง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > โทรศูนย

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคช่ันขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนคร้ังแรก ระบบจะ
ขอใหคุณปอนหมายเลขของศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

เมื่อตองการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียง ใหเล่ือนไปที่ ศนูยขอความเสียง แลวเลือก ตัว
เลือก > โทรออกศูนยขอความเสยีง

หากคุณไดกําหนดการตั้งคาสายอินเทอรเน็ตใหกับโทรศัพทของคุณแลว และมีศูนยขอความ
โทรอินเทอรเน็ต ในการโทรออกไปยังศูนยขอความ ใหเล่ือนไปที่ศูนยขอความ และเลือก ตัว
เลือก > โทรออกศูนยโทรทางเน็ต

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความในหนาจอหลัก ใหกด 1 คางไว หรือกด 1 แลวตามดวยปุม
โทร เลือกศูนยขอความที่คุณตองการโทรไป

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ ใหเลือกศูนยขอความและ ตัวเลือก > เปลีย่น
เบอร

สายวิดีโอ
เก่ียวกับสายวิดีโอ
ในการโทรสายวิดีโอ คุณจําเปนตองอยูในพ้ืนท่ีท่ีเครือขาย UMTS ครอบคลุมถึง โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพ่ือสอบถามขอมูลเก่ียวกับบริการและการสมคัรใชบริการสนทนาทางวิดีโอ ขณะ
ท่ีกําลังสนทนา คุณและคูสนทนาจะสามารถมองเห็นภาพวิดีโอสดของอีกฝายได หากผูรับมี
โทรศัพทท่ีสามารถใชงานรวมกันได ภาพวิดีโอท่ีบันทึกโดยกลองในโทรศพัทของคุณจะปรากฏ
ใหผูรับสายวิดีโอเห็น การสนทนาทางวิดีโอสามารถทําไดระหวาง 2 คูสายเทาน้ัน

การสนทนาทางวิดีโอ

ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือเลือกผูรับจากรายการของรายชื่อ และ ตัวเลอืก >
โทร > สายวิดีโอ เมื่อสายวิดีโอเร่ิมตน กลองของโทรศัพทจะถูกเปดใชงาน หากมีการใชงาน
กลองอยูแลว เคร่ืองจะปดใชงานการสงวิดีโอ หากผูรับของสายน้ันไมตองการสงวิดีโอกลับมายัง
คุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการกําหนดภาพน่ิงท่ีสงจากโทรศพัทของคุณไปแทนวิดีโอ ให
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ โทรศพัท > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

ในการยกเลิกการสงเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > ไมใชงาน > การสง
เสียง, การสงวิดีโอ หรือ การสงวิดีโอและเสียง

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอท่ีใชอยู ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการใชลําโพง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานลําโพง ในการปดเสียงลําโพงและใชหูฟง ให
เลือก ตัวเลอืก > ใชงานหูฟงในตัว

โทรศัพท 63



ในการสลับตําแหนงของภาพ เลือก ตัวเลือก > เปลีย่นลําดับภาพ

ในการซูมรูปภาพบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก > ยอ/ขยาย และเลื่อนขึน้หรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผูรับคนเดียวกัน ใหเลือก ตัวเลือก > สลับไป
สายสนทนา

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพ่ือสงภาพวิดีโอสดหรือวิดีโอคลิปจาก
โทรศัพทมือถือของคุณไปยังโทรศัพทมือถือเคร่ืองอ่ืนท่ีใชงานรวมกันไดในระหวางการสนทนา

ลําโพงจะทํางานเมื่อคุณเปดใชฟงกชันมุมมองรวม หากคุณไมตองการใชลําโพงสําหรับสาย
สนทนาในขณะรวมมองวิดีโอ คุณยังสามารถใชชุดหูฟงท่ีใชงานรวมกันได

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลง
ในระดบัเสียงปกติ และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

ขอกําหนดมุมมองรวม
การแบงปนวิดีโอจําเปนตองใชการเช่ือมตอแบบ 3G สําหรับขอมูลเก่ียวกับบริการ ความพรอม
ของเครือขาย 3G และคาบริการท่ีเก่ียวของกับการใชบริการน้ี โปรดติดตอผูใหบริการ

ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏบิัติดังน้ี:

• ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเช่ือมตอระหวางบุคคลใหกับโทรศัพทของคุณแลว
• ตรวจดูใหแนใจวาคณุไดเช่ือมตอกับ 3G อยู และอยูภายในพื้นท่ีใหบริการของเครือขาย 3G

หากคุณเคลื่อนยายออกจากเครือขาย 3G ในระหวางเซสชันการรวมมองวิดีโอ การรวมมอง
จะหยุดขณะท่ีการโทรของคุณจะดําเนินการตอ

• ตรวจดูใหแนใจวาท้ังผูสงและผูรบัไดลงทะเบียนเพื่อใชงานเครือขาย 3G แลว หากคุณเชิญ
บคุคลใดบุคคลหน่ึงเขาสูเซสชันการรวมมอง และผูรับไมไดอยูในพ้ืนท่ีครอบคลุมของเครือ
ขาย 3G ไมไดติดตั้งคณุสมบัติการรวมมองวิดีโอไว หรือไมไดตั้งคาการเช่ือมตอระหวาง
บุคคลไว ผูรับจะไมไดรับคําเชิญ อยางไรก็ตาม คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่
แสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การต้ังคาการใชวิดีโอรวม
ในการปรับเปลี่ยนการตัง้คาการใชวิดีโอรวม เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การ
เช่ือมตอ > มุมมองรวม

ในการตั้งคาการใชวิดีโอรวม คณุตองมีการตั้งคาการเช่ือมตอ UMTS และการเช่ือมตอระหวาง
บุคคล
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การต้ังคาการเชื่อมตอระหวางบคุคล
การเช่ือมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกช่ือหน่ึงวาการเช่ือมตอ SIP (Session Initiation Protocol)
การตั้งคารูปแบบ SIP ตองไดรับการกําหนดคาในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถใชการใช
วิดีโอรวมได โปรดติดตอผูใหบริการเพ่ือขอการตั้งคารูปแบบ SIP และบันทึกไวในโทรศัพทของ
คุณ ผูใหบริการอาจสงการตั้งคาใหคุณหรือใหรายการพารามิเตอรท่ีจําเปนก็ได

การเพ่ิมท่ีอยู SIP ลงในรายชื่อ

1 เลือก เมนู > รายช่ือ
2 เลือกรายช่ือ หรือสรางรายช่ือใหม
3 เลือก ตัวเลอืก > แกไข
4 เลือก ตัวเลอืก > เพ่ิมรายละเอียด > รวมมองวิดีโอ
5 ปอนท่ีอยู SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณสามารถใชท่ีอยู IP แทนช่ือโดเมน

ได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อน้ันๆ คุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
รวมดวยรหัสประเทศเพื่อรวมดูวิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขายสนับสนุน)

การต้ังคาการเชื่อมตอ UMTS
การตั้งคาการเช่ือมตอ UMTS:

• ตดิตอผูใหบริการเพ่ือกําหนดขอตกลงสําหรับคุณในการใชเครือขาย UMTS
• ตรวจดูใหแนใจวาตัง้คาการเช่ือมตอจุดเช่ือมตอ UMTS ของโทรศัพทถูกตองแลว สําหรับ

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตั้งคา โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

การรวมมองวิดีโอสดและคลปิวิดีโอ
ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > รวมมองวิดีโอ

1 ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก วิดีโอสด
ในการรวมมองวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลปิ แลวเลือกคลิปท่ีคุณตองการรวมมอง
คณุอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอคลิปเปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการรวมมอง หาก
โทรศัพทของคุณแจงใหคุณทราบวาตองแปลงไฟลวิดีโอคลิป ใหเลือก ตกลง โทรศัพท
ของคุณตองมีตัวตัดตอวิดีโอเพ่ือใหการแปลงไฟลทํางานได

2 หากผูรับมีท่ีอยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพทท่ีมรีหัสประเทศนําหนาจัดเก็บไวในราย
ช่ือ ใหเลือกท่ีอยูหรือเบอรโทรท่ีตองการ หากยังไมมีท่ีอยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับ
ใหปอนท่ีอยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอมรหัสประเทศ และเลือก ตกลง เพ่ือสงคํา
เชิญ โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญไปยังท่ีอยู SIP
การรวมมองจะเริม่ขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

ตัวเลอืกขณะแบงดูวิดีโอ

ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทาน้ัน)
ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทาน้ัน)
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 หรือ ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน
 หรือ เปดและปดเสียงลําโพง
 หรือ พักและเริ่มมุมมองรวมตอ

สลับเปนโหมดภาพเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับเทาน้ัน)
3 ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการวางสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย

เมื่อคุณวางสาย มุมมองรวมจะสิ้นสุดลงดวย

ในการจัดเก็บวิดีโอสดท่ีคุณรวมมอง ใหเลือก ใช เม่ือมีขอความถาม โทรศัพทจะแจงใหคุณ
ทราบเก่ียวกับตําแหนงของวิดีโอท่ีจัดเก็บ ในการกําหนดที่ตั้งหนวยความจําท่ีตองการ ใหเลือก
เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > มุมมองรวม > ความจําที่จัดเก็บที่
เลอืก

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคช่ันอ่ืนขณะท่ีรวมมองวิดีโอคลิป การรวมมองจะถูกพักไวช่ัวคราว
หากตองการกลับไปท่ีหนาจอมุมมองรวม แลวรวมมองตอ ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก >
ทําตอ

การยอมรับคําเชิญ
เมื่อมีบุคคลสงคําเชิญการใชวิดีโอรวมถึงคณุ ขอความเชิญจะแสดงช่ือหรือท่ีอยู SIP ของผูสง
หากโทรศัพทของคุณไมไดตั้งคาเปนเงียบ โทรศัพทจะดังขึ้นเมือ่คุณไดรับคําเชิญ

หากมีบุคคลสงคําเชิญการใชวิดีโอรวมถึงคุณ และคุณไมไดอยูภายในพื้นท่ีครอบคลุมเครือขาย
UMTS คณุจะไมทราบวาคุณไดรับคําเชิญ

เม่ือคุณไดรับคําเชิญ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใช  — ยอมรับคําเชิญ และเปดใชงานเซสชันการใชวิดีโอรวม
ไม  — ปฏเิสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณปฏิเสธคําเชิญน้ัน นอกจากน้ี คุณยัง
สามารถกดปุมวางสายเพื่อปฏเิสธคําเชิญและจบสายสนทนาได

หากตองการปดเสียงวิดีโอบนโทรศพัทของคณุ ใหเลือก ตัวเลือก > ปดเสียง

หากตองการเลนวิดีโอในระดับความดังดัง้เดิม ใหเลือก ตัวเลือก > ความดังด้ังเดิม การดําเนิน
การน้ีจะไมสงผลกับการเลนเสียงของคูสนทนาอีกราย

ในการหยุดเซสชันการใชวิดีโอรวม เลือก หยุด หากตองการวางสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย
เม่ือคุณวางสาย การใชวิดีโอรวมจะส้ินสุดลงดวย

สายอินเทอรเน็ต
เก่ียวกับสายอินเทอรเน็ต
เม่ือใชบริการสายอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะสามารถโทรออกและรับ
สายเรียกเขาผานอินเทอรเน็ต สายอินเทอรเน็ตสามารถเกิดขึน้ระหวางคอมพิวเตอร ระหวาง
โทรศัพทมือถือ และระหวางอุปกรณ VoIP และโทรศัพทท่ัวไป
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เมื่อตองการใชบริการน้ี คุณตองสมัครขอรับบริการ และมีบัญชีผูใช

ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอรเน็ต คุณตองอยูในพ้ืนท่ีบริการของ LAN ไรสาย และเช่ือมตอ
กับบริการสายอินเทอรเน็ต

การเรียกใชสายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > รายชื่อ เล่ือนไปทางซาย แลวเลือกบริการโทรผานอินเทอรเน็ตจากรายการ

ในการโทรหรือรับสายผานอินเทอรเน็ต ใหติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือรับการตั้งคาการเชื่อม
ตอการโทรผานอินเทอรเน็ต ในการเชื่อมตอบริการโทรผานอินเทอรเน็ต อุปกรณของคุณตองอยู
ในพ้ืนท่ีการบริการเครือขาย

ในการเปดใชงานบริการโทรผานอินเทอรเน็ต เลือก ตัวเลือก > เปดใชงานบริการ

ในการคนหาการเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย (WLAN) เลือก ตัวเลอืก > คนหา WLAN

การโทรสายอินเทอรเน็ต 
เมื่อคุณเปดใชคณุสมบัติสายอินเทอรเน็ต คุณสามารถโทรสายอินเทอรเน็ตไดจากทุกแอปพลิ
เคชั่นท่ีคุณสามารถโทรสายสนทนาปกติได เชน รายการรายชื่อหรือบันทึก ตัวอยางเชน ใน
รายการรายชื่อ ใหเล่ือนไปที่รายช่ือท่ีตองการ และเลือก ตัวเลือก > โทร > สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอินเทอรเน็ตในหนาจอหลัก ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือท่ีอยูอินเทอรเน็ต และ
เลือก โทรเน็ต

1 ในการโทรสายอินเทอรเน็ตไปยังท่ีอยูท่ีไมไดเริ่มตนดวยตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดก็ไดใน
หนาจอหลัก และกดปุม # นาน 2-3 วินาทีเพ่ือลางหนาจอ และเพ่ือเปลี่ยนโหมดโทรศัพท
จากโหมดตัวเลขเปนโหมดตัวอักษร

2 ปอนท่ีอยูอินเทอรเน็ต และกดปุมโทร

การต้ังคาสายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > รายช่ือ เล่ือนไปทางซาย และเลือกบริการสายอินเทอรเน็ตจากรายการ

ในการดูหรือแกไขการตั้งคาสายอินเทอรเน็ต เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอ
ไปน้ี
การเชื่อมตอบริการ  — เลือกการตัง้คาปลายทางสําหรับการเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต และ
แกไขขอมูลเก่ียวกับปลายทาง

ในการเปลี่ยนปลายทาง ใหเล่ือนไปที่บริการ แลวเลือก เปลีย่น
คําขอสถานะ  — เลือกวาคุณจะยอมรับคําขอสถานะที่เขามาทุกคําขอโดยอัตโนมัติโดยไมมี
คําถามยืนยันหรือไม
ขอมูลบริการ  — ดขูอมูลทางเทคนิคเก่ียวกับบริการท่ีเลือก
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ฟงกชันเสียง
ฟงกชันเสียง
ดวยแอปพลิเคช่ันฟงกชันเสียง คณุจะสามารถใชเสียงของคุณเพ่ือทํางานเบื้องตนบางอยาง คุณ
สามารถโทรออกหรือสงขอความเสียงไปยังรายช่ือ รับสาย และฟงขอความของคุณ คุณตอง
บันทึกคําสั่งปลุกสวนตัวกอนจึงจะสามารถทํางานเหลาน้ีได เมื่อเปดใชงานฟงกชันเสียง อุปกรณ
จะฟงคําสั่งปลุกของคุณ เมื่อกําหนดคําส่ังปลุก จะสามารถทํางานขางตนได

เปดใชงานฟงกชันเสียง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ฟงกชันเสียง

ในการเปดใชงานแอปพลิเคช่ัน ใหปฏิบัติดังน้ี

1 เลือก บนัทึกคําสัง่ > คําสัง่เริ่ม เพ่ือบันทึกคําสั่งปลุก
2 ในมุมมองหลัก เลือก ฟงกชันเสยีง
3 อานคําสั่งปลุก

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

บันทึกคําสัง่  — บันทึกคําส่ัง
การต้ังคา  — เปลี่ยนการตั้งคา
น่ีคืออะไร?  —  อานขอมูลเก่ียวกับแอปพลิเคช่ัน

ตัวเลือกท่ีสามารถใชงานไดอาจแตกตางกัน

การโทรดวน
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ โทรศพัท > การโทร > การโทรดวน

การโทรดวนชวยใหคุณสามารถโทรออกไดโดยการกดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว เมื่ออยูในหนา
จอหลัก

ในการเปดใชการโทรดวน เลือก เปด

ในการกําหนดปุมตัวเลขเปนหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > โทร
ดวน

เล่ือนไปยังปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และเลือก ตัวเลือก > กําหนด

เลือกหมายเลขโทรศัพทท่ีตองการจากรายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดใหกับปุมตัวเลข เล่ือนไปยังปุมโทรดวน และเลือก ตัว
เลอืก > ลบ

68 โทรศัพท



ในการแกไขหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไปยังปุมโทรดวน และเลือก ตัว
เลือก > เปล่ียน

การโอนสาย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ โทรศพัท > การโอนสาย

โอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือไปท่ีเบอรโทรศัพทอ่ืน หากตองการ
รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เลือกประเภทของสายที่จะโอนจากตัวเลือกตอไปน้ี:
สายสนทนาทั้งหมด หรือ สายแฟกซท้ังหมด — โอนสายสนทนาและสายแฟกซเขาท้ังหมด
คุณไมสามารถรับสายได เปนการโอนสายไปยังหมายเลขอื่นเทาน้ัน
ถาไมวาง  — โอนสายเรียกเขาหากคุณกําลังใชสาย
ถาไมตอบรับ  — โอนสายเรียกเขาหลังจากท่ีโทรศัพทดังตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว เลือกระยะ
เวลาท่ีโทรศพัทดังกอนการโอนสาย
ถาไมอยู  — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอกเครือขายท่ีใหบริการ
ถาไมพบ  — โอนสายหากคุณกําลังใชสาย ไมรับสาย หรือปดเคร่ืองหรืออยูนอกพ้ืนท่ีใหบริการ
ของเครือขาย

ในการโอนสายไปยังศูนยขอความเสียง ใหเลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ ตัว
เลือก > ใชงาน > ไปยังศนูยขอความเสยีง

ในการโอนสายไปยังเบอรโทรศัพทอ่ืน เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก >
ใชงาน > ไปยังหมายเลขอื่น ปอนเบอรโทรศัพท หรือเลือก คนหา เพ่ือเรียกดูเบอรโทรศัพท
ท่ีจัดเก็บไวในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบัน เล่ือนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลอืก >
ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการโอนสาย เล่ือนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลอืก > ยกเลกิ

การจํากัดการโทร
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ โทรศพัท > จํากัดการโทรหากคุณกําหนดการ
ตัง้คาการโทรผานอินเทอรเน็ต ใหเลือก จํากัดการโทรทางเน็ต

คณุสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายโทรเขาในเครื่อง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน
การแกไขการตั้งคา คุณตองมีรหัสผานจํากัดเบอรซึง่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ การจํากัดการ
โทรจะมีผลตอการโทรทุกชนิด

เลือกจากการตั้งคาจํากัดสายสนทนาตอไปน้ี
สายโทรออก  — ปองกันการใชโทรศัพทของคุณโทรสายสนทนาออก
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สายเรียกเขา  — ปองกันสายเรียกเขา
สายตางประเทศ  — ปองกันการโทรออกไปยังตางประเทศหรือภมูิภาคอื่น
สายเรียกเขาเม่ืออยูตางประเทศ  — ปองกันสายเรียกเขาเมื่ออยูนอกประเทศของคุณ
สายตางประเทศยกเวนบานเกิด  — ปองกันการโทรไปยังตางประเทศหรือภมูิภาคอ่ืน แต
อนุญาตการโทรไปยังประเทศของคุณ

หากตองการตรวจสอบสถานะการจํากัดสายสนทนา ใหเลือกตัวเลือกการจํากัดการโทร และ ตัว
เลอืก > ตรวจสอบสถานะ

หากตองการยกเลิกการจํากัดสายสนทนาทั้งหมด ใหเลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรและ ตัว
เลอืก > ยกเลิกการจํากัดทั้งหมด

ในการเปลี่ยนรหัสผานท่ีใชสําหรับการจํากัดสายสนทนา สายโทรสาร และสายขอมูล ใหเลือก
ตัวเลือก > แกไขรหัสระบบ ปอนรหัสปจจุบัน จากน้ันปอนรหัสใหมสองครั้ง รหัสระบบตองมี
ความยาวสี่หลัก ตดิตอขอรายละเอียดจากผูใหบริการของคณุ

การจํากัดการโทรสายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ โทรศพัท > จํากัดการโทร > จํากัดการโทร
ทางเน็ต

ในการปฏิเสธสายอินเทอรเน็ตจากผูโทรนิรนาม ใหเลือก จํากัดโทรนิรนาม > เปด

การสงสญัญาณ DTMF
คุณสามารถสงสัญญาณ Dual-Tone Multifrequency (DTMF) ระหวางการใชสายได เพ่ือควบคุม
ศูนยขอความเสียงของคุณหรือบริการโทรศัพทอัตโนมัติอ่ืน

สงลําดับสัญญาณ DTMF
1 โทรออก และรอจนกวาผูรับจะรับสาย
2 เลือก ตัวเลอืก > สง DTMF
3 ปอนลําดับสัญญาณ DTMF หรือเลือกลําดับท่ีกําหนดไวลวงหนา

แนบลําดับสัญญาณ DTMF เขากับบัตรรายชื่อ
1 เลือก เมนู > รายช่ือ เลือกรายช่ือและ ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพ่ิมราย

ละเอียด > DTMF
2 ปอนลําดับของสัญญาณ หากตองการใสการเวนจังหวะประมาณ 2 วินาที กอนหรือระหวาง

สัญญาณ DTMF ใหปอน p ในการกําหนดใหเคร่ืองสงสัญญาณ DTMF หลังจากท่ีคุณเลือก
สง DTMF ในระหวางการโทรเทาน้ัน ใหปอน w ในการปอน p และ w ดวยปุมกด ใหกด *
ซ้ําๆ

3 เลือก เรียบรอย
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ลักษณะการสนทนา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ลกัษณะ และ สแตนดบาย > แบบมีเสียงพูด

เมื่อเปดใชงานลักษณะการพูด รายการของฟงกชันท่ีสนับสนุนลักษณะการพูดจะปรากฎขึน้ใน
หนาจอหลัก เมื่อคุณเล่ือนไปที่ฟงกชันตางๆ อุปกรณจะอานออกเสียงฟงกชันท่ีปรากฏขึน้ใน
ขณะน้ัน เลือกฟงกชันท่ีตองการ

ในการรับฟงรายการในรายชื่อของคุณ เลือก การโทรศัพท > รายช่ือ

ในการรับฟงขอมูลเก่ียวกับสายที่คุณไมไดรับและสายที่ไดรบั หมายเลขที่โทรออก เลือก การ
โทรศพัท > เบอรโทรลาสุด

ในการโทรออกโดยการปอนหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก การโทรศัพท > ตัวหมุน และ
หมายเลขที่ตองการ ในการปอนหมายเลขโทรศัพท ใหเล่ือนไปที่ตัวเลขและเลอืกทีละตัว

ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ เลือก การโทรศพัท > ศูนยขอความเสียง

ในการใชคําสั่งเสียงเพ่ือโทรออก เลือก คําสัง่เสยีง

หากตองการใหมีการอานออกเสียงขอความท่ีคุณไดรับ เลือก ตัวอานขอความ

ในการรับฟงเวลาปจจุบัน ใหเลือก นาฬิกา ในการฟงวันท่ีปจจุบัน ใหเล่ือนลง

หากเสียงเตือนปฏิทินหมดลง เม่ือคุณใชอุปกรณชวยดานเสียง แอปพลิเคช่ันจะอานออกเสียง
ขอมูลแจงเตือนปฏิทินน้ัน

ในการรับฟงตัวเลือกท่ีใชงานได ใหเลือก ตัวเลือก

คําสัง่เสยีง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > คําสั่งเสียง

ใชคําสั่งเสียงเพ่ือโทรออก และเริ่มแอปพลิเคช่ัน รูปแบบ หรือฟงกชันอ่ืนๆ บนโทรศัพท ในการ
เร่ิมตนการจดจําเสียง ใหกดปุมเงียบเสียงคางไว

โทรศัพทจะสรางรายการเสียงใหกับรายการตางๆ ในรายชื่อ และใหกับฟงกชันตางๆ ท่ีกําหนดไว
ในแอปพลเิคช่ันคําส่ังเสียง เมื่อพูดคําสั่งเสียง โทรศัพทจะเปรยีบเทียบคําท่ีพูดกับรายการเสียง
ท่ีบันทึกไวในเครื่อง อยางไรก็ตาม คําส่ังเสียงไมไดขึน้อยูกับเสียงของผูพูด แตการจดจําเสียงใน
โทรศัพทจะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพ่ือใหจดจําคําสั่งเสียงไดดีย่ิงขึน้

การโทรออก
รายการเสียงสําหรับรายช่ือ คือ ช่ือหรือชื่อเลนท่ีถูกจัดเก็บไวเปนรายช่ือในรายชื่อผูติดตอ
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หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง
เดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

ในการรับฟงรายการเสียง ใหเลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสยีง > ตัว
เลอืก เล่ือนไปที่รายการเสียง และเลือก เลน

1 ในการใชคําสั่งเสียงเพ่ือโทรออก ใหกดปุมเงียบเสียงคางไว
2 เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณหรือเห็นสัญญาณท่ีหนาจอ ใหพูดช่ือท่ีจัดเก็บไวในรายชื่อให

ชัดเจน
3 อุปกรณจะเลนรายการเสียงท่ีสรางไวแลวของรายชื่อท่ีจดจําไดในภาษาในเครื่องท่ีเลือก

และแสดงชื่อ หลังจากน้ันอีกประมาณ 1.5 วินาที เคร่ืองจะโทรออกไปยังหมายเลขน้ัน หาก
แอปพลิเคช่ันท่ีจดจําไมถูกตอง ใหเลือกแอปพลิเคช่ันอ่ืนจากรายการท่ีตรงกันซึง่ปรากฏขึน้
หรือเลือก หยุด เพ่ือยกเลิกการโทรออก
หากรายชื่อน้ันมีการบันทึกไวหลายหมายเลข ใหเลือกรายช่ือและหมายเลขท่ีตองการ

การเริ่มแอปพลเิคชั่น
อุปกรณจะสรางแท็กเสียงสําหรับแอปพลิเคช่ันท่ีแสดงในแอปพลิเคช่ันคําสั่งเสียง

ในการเปดใชแอปพลเิคช่ันโดยใชคําสั่งเสียง ใหกดปุมปดเสียงคางไว และพูดช่ือของแอปพลิ
เคช่ันอยางชัดเจน หากแอปพลิเคช่ันท่ีจดจําไมถูกตอง ใหเลือกแอปพลิเคช่ันอ่ืนจากรายการที่
ตรงกันซึ่งปรากฏขึน้ หรือเลือก หยุด เพ่ือยกเลิก

หากตองการเปลี่ยนคําส่ังเสียงของแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นคําสั่ง แลวปอน
คําสั่งใหม

การเปลี่ยนรูปแบบ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > คําสั่งเสียง

โทรศัพทจะสรางรายการเสียงใหกับแตละรูปแบบ หากตองการเปดใชงานรูปแบบโดยใชคําสั่ง
เสียง ใหกดปุมเงียบเสียงในหนาจอหลักคางไว แลวพูดช่ือของรูปแบบ

หากตองการเปลี่ยนคําสั่งเสียง ใหเลือก รูปแบบ > ตัวเลือก > เปลีย่นคําสั่ง

การต้ังคาคําสั่งเสียง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > คําสั่งเสียง

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ซินธีไซเซอร  — เปดใชงานตัวสังเคราะหท่ีเลนคําสั่งเสียงท่ีจดจําได
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ความดังในการเลน  — ปรับความดังของเสียงพูด
ความไวในการจดจําเสียง  — ปรับความไวของการจดจําคําสั่งเสียง
การตรวจสอบคําสัง่  — เลือกวาจะยอมรับคําส่ังเสียงโดยอัตโนมัติ หรือกําหนดเงอ หรือโดย
การตรวจสอบเสียง
ลบการดัดแปลงเสียง  — รเีซต็การเรียนรูการจดจําเสียงเมื่อผูใชหลักของอุปกรณเปลี่ยนแปลง

สนทนา
คณุสมบัติบางรายการอาจไมมีใหบริการภมูิภาคของคุณ หากตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ความพรอมใชงาน โปรดติดตอผูใหบริการ

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > การสนทนา

เก่ียวกับการสนทนา
การสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือ การสนทนาตามเวลาจริงผานบริการ IP ท่ี
ใชเครือขายเซลลูลาร PTT จะใหการส่ือสารผานเสียงโดยตรงที่เช่ือมตอดวยการกดปุม ใช PTT
เพ่ือสนทนากับคนหน่ึงคนหรอืกลุมคน

กอนจะใชการสนทนา คณุตองกําหนดจุดเช่ือมตอสนทนา และตั้งคาการสนทนากอน (จุดเชื่อม
ตอ, PTT, SIP, XDM และ Presence) คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจาก
ผูใหบริการท่ีนําเสนอบริการ PTT น้ัน และคุณยังสามารถใชแอปพลิเคช่ันตัวชวยการตั้งคาเพ่ือตั้ง
คาการสนทนา หากสนับสนุนการใชงานโดยผูใหบริการของคณุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
แอปพลิเคช่ัน PTT โปรดดูคูมือผูใชสําหรับอุปกรณของคุณหรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ

ในการสื่อสารสนทนา จะมีผูพูดหน่ึงคน ในขณะที่คนอ่ืนๆ จะฟงการสนทนาน้ันผานลําโพงใน
เคร่ือง

ผูพูดจะสลับกันโตตอบแตละฝาย เน่ืองจากสมาชิกในกลุมเพียงหน่ึงคนเทาน้ันท่ีสามารถสนทนา
ได จึงมีการจํากัดระยะเวลาสูงสุดในการผลัดกันสนทนา โดยปกต ิจะตั้งระยะเวลาสูงสุดไว 30
วินาที ตดิตอผูใหบริการเพ่ือขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาของรอบการสนทนาในเครือ
ขายของคุณ

การโทรสายสนทนาจะมากอนกิจกรรมการสนทนาเสมอ

ล็อกอินและออกจากการสนทนา
เมื่อคุณเร่ิมใชบริการสนทนา (PTT) คณุจะล็อกอินและเชื่อมตอกับชองสนทนาที่คุณเขาใชคร้ัง
สุดทายท่ีคุณปดแอปพลิเคช่ันดังกลาวโดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมตอลมเหลว ถาคุณตองการจะ
ลองล็อกอินเขาอีกคร้ัง ใหเลือก ตัวเลอืก > ล็อกอินในการสนทนา

หากตองการออกจากการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ในการเปลี่ยนเปนแอปพลิเคชั่นอ่ืนท่ีเปดอยู ใหกดปุมเมนูคางไว
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โทรและรับสายสนทนา
ในการโทรสนทนา ใหกดปุมโทรคางไวตลอดเวลาที่คุณเปนฝายสนทนา ในการฟงคําสนทนา
โตตอบ ใหปลอยปุมโทร

ในการตรวจสอบสถานะการล็อกอินของรายชื่อคนอ่ืนๆ ของคุณ เม่ืออยูในสนทนา ใหเลือก ตัว
เลอืก > รายชื่อสนทนา > รายช่ือ และจากตัวเลือกตอไปน้ี

  — ผูท่ีวาง
  — ผูท่ีไมรูจัก
  — ผูท่ีไมตองการใหรบกวน แตสามารถรับคําขอโทรกลับได
  — ผูท่ีปดฟงกชันสนทนาแลว

บริการน้ีจะขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายและจะไมใหเลือกใชเฉพาะรายชื่อท่ีสมัครบริการเทาน้ัน
ในการสมัครรายช่ือ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน

โทรตัวตอตัว

เลือก ตัวเลือก > รายช่ือสนทนา > รายช่ือ

เลือกรายชื่อท่ีคุณตองการสนทนา แลวเลือก ตัวเลอืก > คุย 1 ตอ 1

กดปุมสนทนาคางไวตลอดเวลาที่กําลังสนทนาอยู เมื่อคุณจบการสนทนาแลว ใหปลอยปุม

ในการคุยกับรายช่ือหน่ึง ใหกดปุมสนทนาคางไวในมุมมองอ่ืนในแอปพลิเคช่ันการสนทนาดวย
เชน มุมมองรายช่ือ

หากตองการโทรครั้งใหม ใหวางสายสนทนาตัวตอตัวสายแรกกอน เลือก ตัดเชื่อมตอ

เคลด็ลับ: ถอืโทรศัพทไวขางหนาคุณระหวางท่ีใชการโทรสนทนา เพ่ือจะไดมองเห็นหนาจอ
สนทนาผานไมโครโฟน และอยาใชมือบังลําโพง

โทรแบบกลุม

ในการโทรกลุม ใหเลือก ตัวเลอืก > รายช่ือสนทนา > รายชื่อ ทําเครื่องหมายเลือกรายช่ือท่ี
คุณตองการโทร แลวเลือก ตัวเลือก > สนทนาหลายคน

รับสายสนทนา

ในการรบัสายสนทนาแบบตัวตอตวั ใหกดปุมโทร เมื่อตองตัดสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย
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เคลด็ลับ: ท้ังน้ี คณุสามารถโทรแบบกลุมหรือโทรแบบตัวตอตอจากรายช่ือได เลือก ตัว
เลือก > การสนทนา > คุย 1 ตอ 1 หรือ สนทนาหลายคน

คําขอโทรกลับ
การสงคําขอโทรกลับ:

ในรายการรายชื่อ ใหเล่ือนไปที่ชื่อท่ีตองการ และเลือก ตัวเลือก > สงคําขอโทรกลับ

เมื่อมีคนสงคําขอโทรกลบัมาท่ีคุณ 1 คําขอใหมใหโทรกลับ จะปรากฏในหนาจอหลัก

การตอบคําขอโทรกลับ:

เลือก แสดง, รายช่ือ และ ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 เพ่ือเร่ิมโทรตัวตอตัว

กลุมสนทนา
ชองสนทนา
ชองสนทนาประกอบไปดวยกลุมสมาชิก (เชน เพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงาน) ท่ีเขารวมในชองสนทนา
น้ันหลังจากไดรับคําเชิญ เมื่อคุณโทรถึงชองสนทนา สมาชิกท้ังหมดท่ีเขารวมชองน้ันจะไดยิน
เสียงโทรพรอมกัน

คณุสามารถเขารวมชองสนทนาที่กําหนดไวลวงหนาในเครื่องของคุณได ชองสาธารณะจะเปด
ใหกับทุกๆ คนท่ีรูจัก URL ของชองสนทนานั้น

เมื่อคุณเช่ือมตอกับชองสนทนา แลวเร่ิมสนทนา สมาชิกท่ีเขารวมชองดังกลาวจะไดยินเสียง
สนทนาของคุณ คณุสามารถเปดใชชองสนทนาไดพรอมกันสูงสุดถึง 5 ชอง

เลือก ตัวเลอืก > รายช่ือสนทนา > กลุมเครือขาย / ชอง

ในการเช่ือมตอกับชองหรอืกลุมสาธารณะที่เครือขายกําหนดไวลวงหนาในเครื่องของคุณเปน
คร้ังแรก คณุตองสรางกลุมหรอืชองสนทนากอนเปนอันดับแรก เลือก ตัวเลือก > เพิ่มที่มีอยู
แลวปอนขอมูลท่ีตองการ หลังจากลิงคไปยังกลุมท่ีสรางไวแลว คุณสามารถพยายามเขารวม
กลุมไดทันที

กลุมเครือขาย
กลุมเครือขายประกอบดวยรายชื่อสมาชิกท่ีกําหนดคาไวลวงหนา โดยมีการจัดเก็บไวใน
เซริฟเวอร คุณสามารถกําหนดผูเขารวมไดโดยเพ่ิมช่ือเขาในรายชื่อสมาชิก เมื่อคุณตองการคุย
กับกลุมเครือขาย คุณสามารถเลือกกลุม และโทรถึงกลุมดังกลาวได เซริฟเวอรจะโทรเรียกผูท่ี
รวมอยูในกลุมแตละคน และสายจะพรอมเมื่อมีผูเขารวมรับสายคนแรก
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ในการโทรออก เลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > กลุมเครือขาย / ชอง เปดแท็บกลุม
สนทนา เลือกลุม และกดปุมสนทนา

สรางกลุมชองสนทนา
ในการสรางชองหรือกลุมเครือขายท่ีจะกําหนดคาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม, กลุม
เครือขายสนทนา หรือ ชองสนทนา

คุณสามารถสรางชองสนทนาสาธารณะของตนเองได เลือกชื่อชองสนทนาของตนเอง รวมทั้ง
เชิญสมาชิกคนอ่ืนๆ ได สมาชิกดังกลาวสามารถเชิญสมาชิกคนอ่ืนๆ ใหเขารวมชองสนทนา
สาธารณะไดตอไปอีก

ท้ังน้ี คณุอาจกําหนดคาชองสนทนาสวนตัวได เฉพาะผูใชท่ีไดรับคําเชิญจากโฮสตเทาน้ันท่ีจะ
เขารวมและใชชองสนทนาสวนตัวได

สําหรับชองสนทนาแตละชอง ใหกําหนด ช่ือกลุมเครือขายสนทนา, ช่ือเลน และ ภาพยอ
 (ตัวเลือกเสริม)

เมื่อคุณสรางชองสนทนาสําเร็จแลว ระบบจะถามวาคุณตองการสงคําเชิญเขารวมชองหรือไม 
คําเชิญเขารวมชองสนทนาเปนขอความตัวอักษร

สนทนากับกลุมหรือชองสนทนา

ในการคุยกับชองสนทนาหลังจากท่ีคุณล็อกอินเขาใชบริการสนทนาแลว ใหกดปุมสนทนา
สัญญาณเสียงแสดงวาการเขาใชไดรับอนุญาต กดปุมสนทนาคางไวตลอดเวลาที่กําลังสนทนา
อยู เม่ือคุณจบการสนทนาแลว ใหปลอยปุม

หากคุณพยายามตอบชองสนทนาโดยกดปุมสนทนาขณะที่สมาชิกอีกคนหน่ึงกําลังคุยอยู
ขอความ รอ จะแสดงขึ้น ปลอยปุมสนทนา รอใหสมาชิกคนอ่ืนคุยจบ และกดปุมสนทนาอีกคร้ัง
หรือกดปุมสนทนาคางไว และรอใหขอความ คุย แสดงขึ้น

ขณะท่ีคุณกําลังคุยอยูในชองสนทนา คนแรกที่กดปุมสนทนาเมื่อคนหน่ึงหยุดคุยสามารถจะคุย
ตอเปนรายถัดไปได

ในการดูสมาชิกท่ีใชงานชองสนทนาอยูในปจจุบัน ขณะท่ีสนทนาอยูกับชองสนทนา เลือก ตัว
เลอืก > สมาชิกที่ใชงาน

เมื่อคุณจบการโทรสนทนาแลว เลือก ตัดเชื่อมตอ

ในการเชิญสมาชิกใหมใหเขารวมสนทนา เลือกชองสนทนาเมื่อคณุเชื่อมตอกับสายน้ัน เลือก ตัว
เลอืก > สงคําเชิญ เพ่ือเปดมุมมองคําเชิญ คุณสามารถเชิญสมาชิกใหมไดก็ตอเมือ่คุณเปน
โฮสตของชองสวนตัว หรือเมื่อชองสนทนาเปนชองสาธารณะ คําเชิญใหเขารวมชองสนทนาจะ
เปนขอความตัวอักษร
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นอกจากน้ีคณุยังสามารถโฆษณาชองสนทนาของคุณเพ่ือใหคนอ่ืนไดรับทราบและเขารวมได
เลือก ตัวเลอืก > สงคําเชิญ และปอนขอมูลท่ีตองการ

ตอบรับคําเชิญเขารวมชองสนทนา

ในการจัดเก็บคําเชิญเขารวมชองสนทนาที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บชอง ระบบจะเพิ่ม
ชองสนทนาลงในรายชื่อสนทนา ในหนาจอชอง

หลังจากบันทึกคําเชิญเขารวมชองแลว เคร่ืองจะถามวาคุณตองการเช่ือมตอกับชองสนทนาหรอื
ไม เลือก ใช เพ่ือเปดหนาจอชองสนทนาดังกลาว โทรศัพทจะลอ็กอินเขาสูบริการในกรณีท่ีคุณ
ยังไมไดล็อกอิน

หากคุณปฏิเสธหรือลบคําเชิญ คําเชิญจะถกูจัดเก็บไวในถาดเขาของแอปพลิเคช่ันขอความ หาก
ตองการเขารวมชองสนทนาภายหลัก ใหเปดขอความคําเชิญ แลวบันทึกคําเชิญน้ัน เลือก ใช
จากกรอบสนทนาเพื่อเช่ือมตอกับชอง

ดูบันทึกสนทนา

เลือก ตัวเลอืก > บนัทึกสนทนา และ สนทนาที่ไมไดรับ, สนทนาท่ีไดรับ หรือ สนทนาที่
สราง

ในการโทรออกแบบตัวตอตวัจากบันทึกสนทนา เลือกรายช่ือ และกดปุมสนทนา

การต้ังคาสนทนา
ในการเปลีย่นการตั้งคาผูใชการสนทนา (PTT) ของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > การ
ตั้งคาผูใช และเลือกจากรายการตอไปน้ี:
สายเรียกเขา  — อนุญาตหรือปดก้ันสาย PTT
คําขอโทรกลับที่เรียกเขา  — ไดรับหรือปดก้ันคําขอโทรกลับท่ีเขามา
ตัวเลอืกการรับสาย  — ตัง้คาอุปกรณใหแจงคุณเก่ียวกับสาย PTT ท่ีเขามา หรือรับสายอัตโนมัติ
แบบเสยีงคําขอโทรกลับ  — เลือกเสียงเรียกเขาสําหรบัคําขอโทรกลับ
การเริ่มแอปพลิเคชั่น  — เลือกวาคุณตองการจะล็อกอินเขาสูบริการสนทนาเมือ่คุณเปดเคร่ือง
หรือไม
ชื่อเลนที่ต้ังไว  — ใสช่ือเลนท่ีจะปรากฏแกผูใชคนอ่ืนๆ คุณอาจไมสามารถแกไขคาน้ีได
แสดงที่อยูสนทนาของฉัน  — เลือกเวลาที่จะแสดงที่อยูสนทนาของคุณแกฝายสนทนาอื่นๆ
คณุอาจไมสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการได
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ไฟลบนัทึก
เลือก เมนู > บันทึก

แอปพลิเคชั่นบันทึกจะจัดเก็บขอมลูประวัติการส่ือสารของโทรศัพท เคร่ืองจะบันทึกขอมูลสายที่
ไมไดรับและสายที่ไดรับ ก็ตอเม่ือระบบเครือขายรองรับฟงกชันเหลาน้ี และหากเครื่องเปดอยู
และอยูในพ้ืนท่ีบริการ

การลงทะเบียนการโทรและขอมูล
เลือก เมนู > บันทึก

ในการดูสายท่ีไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออกลาสุด เลือก เบอรโทรลาสุด

เคลด็ลับ:  หากตองการดูเบอรท่ีโทรออก เมื่ออยูในหนาจอหลัก กดปุมโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรับในเครื่อง เลือก เวลาการโทร

ในการดูปริมาณขอมูลท่ีถายโอนระหวางการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเก็ต

การตรวจสอบการสือ่สารทั้งหมด
เลือก เมนู > บันทึก

ในการตรวจสอบสายสนทนา ขอความตัวอักษร หรือการเช่ือมตอขอมูลท่ีเคร่ืองลงทะเบียนไว
ท้ังหมด ใหเปดแท็บบันทึกท่ัวไป 

ในการดูขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับรายการติดตอสื่อสาร เลือกเหตุการณ

เคลด็ลับ: รายการยอยตางๆ เชน การสงขอความตัวอักษรท่ีแบงสงออกไปมากกวาหน่ึงคร้ัง หรือ
การเปดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจะไดรับการบันทึกเปนรายการติดตอส่ือสารเพียงรายการ
เดียว การเช่ือมตอกับศูนยฝากขอความ ศูนยรับฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะแสดงไว
เปนการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต

ในการเพิ่มเบอรโทรศัพทจากรายการติดตอสื่อสารไปยังรายช่ือ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บไปยัง
รายช่ือ และสรางรายชื่อใหม หรือเพ่ิมเบอรโทรศัพทใหกับรายช่ือท่ีมีอยู

หากตองการคัดลอกเบอรโทรศัพท เพ่ือไปวางบนขอความตัวอักษร เปนตน เลือก ตัวเลือก >
ใชเบอร > คัดลอก

ในการดูรายการติดตอส่ือสารรายการหนึ่งหรือรายการตางๆ กับบุคคลอ่ืนในประเภทเดียว เลือก
ตัวเลือก > ตัวกรอง และตัวกรองท่ีตองการ
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ในการลบขอมูลของบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และรายงานการสงขอความอยางถาวร ใหเลือก
ตัวเลอืก > ลางบนัทึก

การโทรและการสงขอความจากไฟลบันทึก
เลือก เมนู > บันทึก

ในการโทรกลับหาผูโทรเขา เลือก เบอรโทรลาสุด > เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ
เบอรที่โทรออก เลือกผูโทรเขา และ ตัวเลือก > โทร

หากตองการตอบกลับถึงผูโทรเขาเปนขอความ เลือก เบอรโทรลาสุด > เบอรท่ีไมไดรับ,
เบอรที่รับสาย หรือ เบอรท่ีโทรออก เลือกผูโทรเขา และ ตัวเลอืก > สรางขอความ และสง
ขอความ

การต้ังคาไฟลบนัทึก
เลือก เมนู > บันทึก

ในการตั้งเวลาสําหรับเก็บรายการติดตอส่ือสารทั้งหมดในบันทึก เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา >
เวลาเก็บบนัทึก และเวลา หากคุณเลือก ไมมีบันทึก เน้ือหาของบันทึกท้ังหมดจะถูกลบออก
อยางถาวร

อินเทอรเน็ต

ดวย ของคุณ Nokia E52 คุณสามารถเรียกดูเว็บ พรอมท้ังดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน
ใหมในโทรศัพทของคุณ คุณยังสามารถใชอุปกรณของคุณเปนโมเด็มและเช่ือมตอพีซเีขากับ
อินเทอรเน็ต

เบราเซอร
เก่ียวกับเบราเซอร

 ดวยแอปพลิเคช่ันเบราเซอร คณุจะสามารถดูเว็บเพจบนอินเทอรเน็ตได

เลือก เมนู > เว็บ

หากเว็บเพจแสดงตัวอักขระท่ีไมสามารถอานออกในขณะเรียกดู เลือก เมนู > เว็บ และ ตัว
เลือก > การตั้งคา > หนา > การเขารหัสที่ต้ังไว และการเขารหัสท่ีเก่ียวของ

ในการเบราสเว็บ คุณตองตัง้คาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทของคุณกอน เบราเซอรตอง
ใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย

การเรียกดูเว็บ
แอปพลิเคช่ันเบราเซอรชวยใหคุณสามารถเรียกดูเว็บเพจได
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เลือก เมนู > เว็บ

ปุมลัด:ในการเปดเบราเซอร ใหกดปุม 0 คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก

การไปที่เว็บเพจ
ในหนาจอบุคมารค ใหเลือกบุคมารค หรือเริ่มปอนท่ีอยูเว็บ (ชอง  จะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ)
และเลือก ไปที่

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย วิดีโอคลิป ซึง่โทรศัพทจะตองมีพ้ืนท่ีหนวยความจําขนาด
ใหญ จึงจะสามารถเขาดูเว็บเพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพ้ืนท่ีหนวยความจําเหลือ
อยูในขณะที่โหลดเว็บเพจดังกลาว ใหใสการดหนวยความจํา มิฉะน้ันแลว วิดิโอคลิปจะไมแสดง
ขึ้นมา

การปดใชงานภาพกราฟกเพื่อประหยัดพ้ืนที่ในหนวยความจําและดาวนโหลดไดเร็วข้ึน
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > หนา > โหลดเน้ือหา > ตัวอักษรเทาน้ัน

การรีเฟรชเนื้อหาของเว็บเพจ
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > โหลดซ้ํา

การดูภาพเว็บเพจที่คุณไดเขาเย่ียมชม
เลือก กลับ รายการเว็บเพจท่ีคุณเขาเย่ียมชมในระหวางการเรียกขอมูลขณะน้ีเปดขึน้ ตัวเลือกน้ี
สามารถใชงานไดถาเปดใช รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร

การปดก้ันหรือยอมใหเปดใชงานการเปดหลายหนาตางโดยอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดก้ันหนาตางป ัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

การดูปุมทางลัด
เลือก ตัวเลือก > ทางลดัปุมกด ในการแกไขปุมทางลัด ใหเลือก แกไข

การยอหรือขยายเว็บเพจ
กด * หรือ #

เคลด็ลับ: หากตองการไปยังหนาจอหลักโดยไมออกจากแอปพลิเคช่ันเบราเซอร หรือปดการ
เช่ือมตอ ใหกดปุมวางสายหนึ่งคร้ัง

แถบเครื่องมือของเบราเซอร
แถบเครื่องมือของเบราเซอรชวยใหคุณสามารถเรียกใชงานฟงกชันของเบราเซอรท่ีใชงานบอย

หากตองการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเล่ือนคางไวตรงบริเวณท่ีวางในเว็บเพจ

หากตองการเปลี่ยนตําแหนงขณะอยูในแถบเครื่องมือ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

80 อินเทอรเน็ต

็ อปอ



ในการเลือกฟงก ใหกดปุมเล่ือน

ในการดูรายละเอียดการทํางานของไอคอนแถบเครื่องมือ ใหเล่ือนไปที่ไอคอนแถบเครื่องมือ

การสํารวจเพจ
ขณะเรียกดเูว็บเพจขนาดใหญ คุณสามารถใชแผนที่ยอหรือภาพรวมเพจในการดเูพจแบบรวดเร็ว

เลือก เมนู > เว็บ

การเปดใชงานแผนที่ยอ
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด
เมื่อคุณเล่ือนดูเว็บเพจขนาดใหญ แผนที่ยอจะเปดและแสดงภาพรวมของเพจนั้นๆ

การเลือ่นไปมาบนแผนที่ยอ
เล่ือนไปทางซาย ขวา บน หรือลาง หยุดเล่ือนเมือ่คุณพบตําแหนงท่ีตองการ แผนท่ียอจะหายไป
และใหคุณอยูในตําแหนงท่ีเลือกไว

การคนหาขอมูลบนเว็บเพจดวยภาพรวมเพจ
1 กด 8 ภาพขนาดยอของเว็บเพจปจจุบันจะเปดขึน้
2 ขยับไปรอบๆ ภาพขนาดยอ โดยการเลื่อนขึน้ ลง ซาย หรือขวา
3 เม่ือพบสวนท่ีคุณตองการดู ใหเลือก ตกลง เพ่ือท่ีไปสวนน้ันบนเว็บเพจ

ลิงคขาวบนเว็บและบลอ็ก
ลงิคขาวทางเว็บชวยใหคุณสามารถติดตามหัวขอขาวและบล็อกโปรดของคุณไดอยางงายดาย

เลือก เมนู > เว็บ

ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML บนเว็บเพจ ท่ีนํามาใชเพ่ือแบงปน เชน หัวขอขาวหรือบล็อกลาสุด
เปนเร่ืองปกติท่ีจะพบลงิคขาวบนเว็บและวิกิเพจ

แอปพลิเคช่ันของเบราเซอรจะตรวจหาโดยอัตโนมัติวาเว็บเพจมีลิงคขาวทางเว็บหรือไม

การสมัครขอรับลงิคขาวทางเว็บ เม่ือมีลิงคขาวใหบริการบนเว็บเพจ
เลือก ตัวเลอืก > สมัครลงิคขาว

การอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ
ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงคขาว และ ตัวเลือก > ตัวเลือกลิงคขาว > รีเฟรช

การต้ังอัพเดตอัตโนมัติสําหรับลิงคขาวทางเว็บทั้งหมด
ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ เลือก ตัวเลือก > แกไข > แกไข จะไมมีตัวเลือกน้ีหากคุณไดทํา
เคร่ืองหมายเลือกลิงคขาวไวหน่ึงรายการขึ้นไป
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Widget
วิดเจ็ตจะชวยเพ่ิมเน้ือหาใหกับโทรศัพทของคุณมากขึ้น เคร่ืองมือตางๆ เปนแอปพลิเคช่ันเว็บ
ขนาดเล็กท่ีดาวนโหลดได ซึ่งใชในการสงขอมูลมัลติมีเดีย ลิงคขาว และขอมูลอ่ืนๆ เชน รายงาน
สภาพอากาศ ไปยังอุปกรณของคุณ วิดเจ็ตตางๆ ท่ีติดตั้งไวจะปรากฏเปนอีกแอปพลเิคช่ันหน่ึง
ในโฟลเดอรแอปพลิเคช่ัน

คุณสามารถดาวนโหลดวิดเจ็ตจากเว็บได

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตั้ง Widget บนการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได (หากมี)

จุดเชื่อมตอท่ีระบบตั้งไวสําหรับเครื่องมือตางๆ จะเหมือนกับในเว็บเบราเซอร เมื่อเปดใชงานท่ี
พ้ืนหลัง วิดเจ็ตบางตัวอาจอัพเดตขอมูลในอุปกรณของคุณโดยอัตโนมัติ

การใช Widget อาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล

การคนหาขอมูล
การคนหาดวยคําสําคัญชวยใหคุณสามารถพบขอมูลท่ีคุณตองการจากเว็บเพจไดอยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > เว็บ

การคนหาขอความภายในเว็บเพจปจจุบัน
เลือก ตัวเลอืก > คนคําสําคัญ หากตองการไปยังรายการที่ตรงกันกอนหนาหรือถัดไป ใหเลื่อน
ขึ้นหรือลง

เคลด็ลับ: หากตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหกด 2

บุคมารค
คุณสามารถเก็บเว็บเพจรายการโปรดไวในบุคมารคเพ่ือใหเขาใชเว็บเพจน้ันไดทันที

เลือก เมนู > เว็บ

การเขาใชบุคมารค
1 หากคุณใชเพจอ่ืนนอกเหนือจากบุคมารคเปนโฮมเพจของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ >

บุคมารค
2 เลือกท่ีอยูเว็บจากรายการหรือจากชุดบุคมารคในโฟลเดอร เว็บเพจท่ีเย่ียมชมไป

การจัดเก็บเว็บเพจปจจุบนัเปนบุคมารค
ขณะเรียกด ูใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > จัดเก็บเปนบุคมารค

การแกไข หรือลบบุคมารค
เลือก ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค
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การสงหรือเพิ่มบุคมารค หรือการตั้งคาเว็บเพจที่จัดเก็บไวในบุคมารคเปนโฮมเพจ
เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกบุคมารค

การลบขอมูลในแคช
การลางหนวยความจําแคชชวยใหคุณเก็บรักษาขอมูลไดอยางปลอดภยั ขอมูลหรือบริการท่ีคุณ
เคยเขาถึงจะจัดเก็บอยูในหนวยความจําแคชของโทรศัพท ถาคุณเขาถึงหรือพยายามเขาถึง
ขอมูลลับท่ีตองใชรหัสผานแลว ใหลางแคชหลังการเรียกขอมูลทุกคร้ัง

เลือก ตัวเลอืก > ลบขอความสวนตัว > แคช

การสิน้สุดการเชื่อมตอ

การสิน้สุดการเชื่อมตอและการปดเบราเซอร
เลือก ตัวเลอืก > ออก

การลบคุกก้ี
เลือก ตัวเลอืก > ลบขอมูลสวนตัว > คุกก้ี คุกก้ีจะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวกับการเยี่ยมชมเว็บเพจ
ของคุณ

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภยั ( ) ปรากฏขึน้ระหวางการเช่ือมตอ แสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรน้ันถูกเขารหัสไว

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรให
ขอมูล (ท่ีท่ีจัดเก็บขอมูลไว) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภยัของการถายโอน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล

คณุอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการดานธนาคาร
คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรน้ันไมใชเซริฟเวอรจริง หรือในกรณีท่ีคุณไมมีใบรับรอง
ความปลอดภัยท่ีถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเช่ือมตอระยะ
ไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรองเพียงอยาง
เดียวมิไดเปนการปกปองเคร่ืองแตอยางใด หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึน้ ตัว
จดัการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทท่ีถูกตองหรอืนาเช่ือถือดวย ใบรับรองมีอายุการใช
งานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองน้ัน
จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง

กอนท่ีจะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูล
ของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ
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การต้ังคาเว็บ
เลือก เมนู > เว็บ และ ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี

การต้ังคาทั่วไป
จุดเชื่อมตอ  — เปลี่ยนจุดเช่ือมตอท่ีระบบตั้งไว ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดจุดเช่ือมตอบาง
จุดหรือท้ังหมดของอุปกรณของคุณไวลวงหนา คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข
หรือลบจุดเช่ือมตอ
โฮมเพจ  — กําหนดโฮมเพจ
แผนที่ยอ  — เปดหรือปดแผนที่ยอ แผนท่ียอจะชวยคุณดวยการสํารวจหนาเว็บ
รายการประวัติ  — หากคุณเลือก เปด ขณะเรียกดู เพ่ือดูรายการเพจที่คุณไดเย่ียมชมใน
ระหวางการเรียกดูปจจุบัน ใหเลือก กลับ
คําตอทายที่อยูเว็บ  — ปอนสวนทายท่ีอยูเว็บท่ีโทรศัพทใชเปนคาเร่ิมตนเม่ือคุณปอนท่ีอยูเว็บ
ลงในชอง ไปท่ี (เชน .com หรือ .org)
แจงเตือนความปลอดภัย  — ซอนหรือแสดงการแจงเตือนการรักษาความปลอดภัย
Java/ECMA สคริป  — ใชหรือเลกิใชการใชงานสคริปต
ผิดพลาดสคริปต Java/ECMA  — เลือกวาคุณตองการรับการแจงเตือนสคริปตหรือไม

การต้ังคาเพจ
โหลดเน้ือหา  — เลือกวาคุณตองการโหลดภาพขณะเบราสหรือไม หากคุณเลือก ตัวอักษร
เทาน้ัน ในการโหลดภาพหรือออปเจ็กตในภายหลังการเรียกด ูใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืก
แสดงผล > โหลดรูปภาพ
การเขารหัสที่ต้ังไว  — หากเครื่องแสดงตัวอักษรไมถูกตอง คุณสามารถเลือกการเขารหัส
ภาษาแบบอื่นท่ีตรงกับภาษาของเว็บเพจน้ัน
ปดก้ันปอปอัพ  — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเปดหนาตางหลายบานโดยอัตโนมัติขณะ


โหลดซ้ําอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการใหเว็บเพจรีเฟรชโดยอัตโนมัติขณะเรียกดูหรือไม
ขนาดแบบอักษร  — กําหนดขนาดตัวอักษรท่ีใชในเว็บเพจ

การต้ังคาความเปนสวนตัว
เว็บเพจที่เย่ียมชมไป  — ใชหรือเลิกใชงานการจัดเก็บบุคมารคแบบอัตโนมัติ หากคุณตองการ
ดําเนินการจัดเก็บท่ีอยูของเว็บเพจท่ีเย่ียมชมตอไปในโฟลเดอร เว็บเพจที่เย่ียมชมไป แต
ตองการซอนโฟลเดอรน้ันจากหนาจอบุคมารค ใหเลือก ซอนแฟมขอมูล
จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม  — เลือกวาคุณตองการใหขอมูลรหัสผานหรือขอมูลท่ีคุณปอนลงใน
ฟอรมตางๆ บนเว็บเพจไดรับการจัดเก็บและเรียกใชในครัง้ตอไปท่ีคุณเปดเพจน้ันๆ
คุกก้ี  — ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกก้ี

การต้ังคาลงิคขาวบนเว็บ
จุดตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเช่ือมตอท่ีตองการสําหรบัการอัปเดต ตัวเลือกน้ีจะสามารถ
ใชไดเมื่อ อัพเดตอัตโนมัติ เปดใชงาน
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อัพเดตเม่ือขามเครือขาย  — เลือกวาคณุตองการใหลิงคขาวทางเว็บอัพเดตโดยอัตโนมัติ
ขณะขามเครือขายหรือไม

การเรียกดูอินทราเน็ต
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > อินทราเน็ต

ในการเช่ือมตออินทราเน็ต เปดแอปพลิเคช่ันอินทราเน็ต และเลือก ตัวเลอืก > เชื่อมตอ หาก
คณุมีปลายทางอินทราเน็ตท่ีกําหนดไวในการตั้งคาการเช่ือมตอหลายแหง ใหเลือก เปลีย่น
ปลายทาง เพ่ือเลือกอินทราเน็ตท่ีจะเรียกดู

ในการกําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตออินทราเน็ต เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

รานคา Ovi
เก่ียวกับรานคา Ovi

 คุณสามารถใชรานคา Ovi เพ่ือดาวนโหลดเกมสโทรศัพทมือถือ แอปพลิเคช่ัน วิดีโอ รูปภาพ
ลักษณะ และเสียงเรียกเขาลงในโทรศัพทของคุณ ไอเท็มบางอยางไมคิดคาบริการ แตบางอยาง
คณุจําเปนตองชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตหรือผานทางใบเรียกเก็บเงินคาโทรศพัทของคุณ
ความพรอมใหบริการของวิธีการชําระเงินจะขึ้นอยูกับประเทศที่คุณอยูและผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ รานคา Ovi มเีน้ือหาท่ีใชรวมกันไดกับโทรศัพทมือถือของคุณ รวมท้ังท่ีสอดคลองกับ
รสนิยมและท่ีตั้งของคุณ

การเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับเว็บ
คณุสามารถใชโทรศัพทของคุณเพ่ือเช่ือมตอพีซีกับเว็บ

1 ตอสายเคเบิลขอมูลเขากับชองเสียบ USB ของโทรศัพทและพีซขีองคุณ
2 เลือก ตอ PC กับเน็ต ซอฟตแวรท่ีจําเปนจะไดรับการติดตั้งโดยอัตโนมัติจากโทรศัพทของ

คุณไปยังพีซี
3 ยอมรับการติดตั้งในพีซีของคุณ และยอมรับการเชื่อมตอ หากเครื่องแจง เมื่อมีการสรางการ

เช่ือมตอไปยังเว็บ เว็บเบราเซอรของพีซีของคณุจะปรากฏขึน้

คณุตองมีสิทธิผู์ดูแลระบบในพีซขีองคุณ และเปดใชงานตัวเลือกรันอัตโนมัตใินพีซไีว

หากคุณใชระบบปฏบิัติการ Mac ใหเลือกวิธีการเช่ือมตอเปน PC Suite สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี www.nokia.com/support

การเดินทาง

ตองการเสนทางที่ถูกตองหรือไม กําลังมองหาภตัตาคารอยูหรือไม โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองมือ
ท่ีชวยนําทางคุณไปยังทุกท่ีท่ีคุณตองการ

การเดินทาง 85

http://www.nokia.com/support


การจัดตําแหนง (GPS)
คุณสามารถใชแอปพลิเคช่ัน เชน ขอมูล GPS เพ่ือระบุตําแหนงของคณุ หรือคํานวณระยะทาง
โดยแอปพลิเคช่ันเหลาน้ีตองมีการเช่ือมตอ GPS

เก่ียวกับ GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
ความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ท่ีกระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการ
วางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบ
จากลักษณะทางเรขาคณิตท่ีไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและ
คุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากท่ีตั้งของคุณ อาคาร ส่ิงกีดขวางตาม
ธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือช้ันใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณ
อาจออนลงเมื่อผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพ่ือวัดตําแหนงท่ีตั้งอยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรใชขอมูลท่ี
ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือขายวิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพ่ือหาตําแหนงและนําทาง

มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูก
ตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัด WGS-84 สากล คุณสมบัติขอมูลจุดพิกัดท่ี
มีใหอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค

GPS แบบชวยเหลอื (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)

A-GPS จําเปนตองใชการสนับสนุนของเครือขาย

Assisted GPS (A-GPS) ใชเพ่ือดึงขอมูลชวยเหลือผานทางการเชื่อมตอชุดขอมูล ซึง่ชวยในการ
คํานวณพิกัดของตําแหนงท่ีตั้งในปจจุบนัของคณุ เมื่อเคร่ืองของคุณกําลังรับสัญญาณจาก
ดาวเทียม

เม่ือคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทียมท่ีมีประโยชนจากเซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุน
ผานระบบเครือขายเซลลูลาร ดวยความชวยเหลือจากขอมูลสนับสนุน โทรศัพทจะไดรับ
ตําแหนง GPS ไดรวดเร็วย่ิงขึ้น

โทรศัพทจะไดรับการกําหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia A-GPS ในกรณีท่ีไมมีการตั้งคา
 A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ ขอมูลสนับสนุนจะถูกดงึจากเซริฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อ
จําเปนเทาน้ัน

หากตองการปดใชงานบริการ A-GPS ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ ตัวเลือก >
การต้ังคาการจัดตําแหนง > วิธีจัดตําแหนง > GPS แบบชวยเหลอื > ตัวเลอืก > ไมใช
งาน
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คณุจะตองกําหนดจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอนเพ่ือดงึขอมูลสนับสนุนจากบริการ
Nokia A-GPS ผานการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต คณุสามารถกําหนดจุดเช่ือมตอสําหรับ A-GPS ได
ในการตั้งคาการจัดตําแหนง จุดเช่ือมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ไมสามารถใชไดกับบริการน้ี เฉพาะ
จดุเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตเทาน้ันท่ีนํามาใชได เคร่ืองจะขอใหคุณเลอืกจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต
เมื่อคุณใช GPS เปนคร้ังแรก

การจับโทรศพัทใหถูกวิธี
ตัวรับสัญญาณ GPS จะติดตั้งอยูท่ีดานหลังของโทรศัพท เมื่อตองการใชตัวรับสัญญาณ โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวามอืของคุณไมไดปดบริเวณท่ีตัง้เสาอากาศ

การสรางการเช่ือมตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียงไมก่ีวินาทีไปจนถึงหลายนาทีได การสรางการ
เช่ือมตอ GPS ในรถยนตอาจใชเวลานานกวา

ตัวรับสัญญาณ GPS จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจ
ทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วย่ิงขึน้

เคลด็ลับในการสรางการเชื่อมตอ GPS
การตรวจสอบสถานะของสญัญาณดาวเทียม

ในการตรวจดูจํานวนดาวเทียมท่ีอุปกรณของคณุพบไมวาจะรับสัญญาณดาวเทียมไดหรือไม ให
เลือก เมนู > แอปพลิฯ และ ขอมูล GPS > ตัวเลอืก > สถานะดาวเทียม

หากอุปกรณคนพบดาวเทียม แถบสําหรับดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏขึ้นในจอขอมูลดาวเทียม
ย่ิงแถบยาวมากเทาใด สัญญาณดาวเทียมก็ย่ิงแรงขึ้นเทาน้ัน เมื่ออุปกรณไดรับปริมาณขอมูลท่ี
มากพอจากสัญญาณดาวเทียมในการคํานวณหาตําแหนงพิกัดท่ีคุณอยู แถบน้ันจะเปลี่ยนสี

ในการดูตําแหนงดาวเทียมท่ีพบ ใหเลือก เปล่ียน

การเดินทาง 87



ขัน้แรกอุปกรณของคุณตองรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอยสี่ดวงเพื่อท่ีจะคํานวณหา
ตําแหนงพิกัดของคุณ เมื่อไดเร่ิมทําการคํานวณเริ่มตนแลว การคํานวณตําแหนงพิกัดของคุณ
อาจใชดาวเทียมสามดวงดําเนินการตอไป อยางไรก็ตาม การคํานวณจะมีความแมนยํามากขึน้
เม่ือมีดาวเทียมเพ่ิมขึน้

หากไมพบสัญญาณดาวเทียม ใหพิจารณาขอตอไปน้ี

• หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพ่ือใหรับสัญญาณไดดีขึน้
• หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพ้ืนท่ีวางท่ีเปดโลงกวาเดิม
• ดใูหดีวามือของคณุไมไดบังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท
• หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับผลกระทบไปดวย
• ยานพาหนะบางคันใชหนาตางท่ีเปนกระจกสี (Athermic) ซึง่อาจปดก้ันสัญญาณดาวเทียม

ไว

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครอืขายเพื่อขอรับขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการ
อาจใหบริการขอมูลตางๆ เก่ียวกับขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร
ตามตําแหนงของโทรศพัทของคณุ

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง บริการท่ีสงคําขอน้ีจะปรากฏขึ้น เลือก ยอมรับ เพ่ืออนุญาตใหสง
ขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ เพ่ือปฏิเสธคําขอ

สถานที่
ดวยแอปพลิเคช่ันสถานที ่คุณจะสามารถจัดเก็บขอมูลตําแหนงของสถานที่เฉพาะลงใน
โทรศัพทได คณุสามารถจัดเรียงตําแหนงท่ีจัดเก็บไวเปนประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ และเพ่ิมขอมูล
อ่ืนๆ เชน ท่ีอยู ใหกับตําแหนงน้ันได คุณสามารถใชสถานที่ท่ีจัดเก็บไวกับแอปพลิเคช่ันท่ีใชงาน
รวมกันได เชน ขอมูล GPS

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สถานที่

พิกัดใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัดสากล WGS-84

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ตําแหนงใหม  — สรางสถานที่ใหม ในการสรางคําขอระบุตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจุบันของ
คุณ ใหเลือก ตําแหนงปจจุบนั ในการเลือกตําแหนงจากแผนท่ี เลือก เลือกจากแผนที่ หาก
ตองการปอนขอมูลตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก ปอนโดยผูใช
แกไข  — แกไขหรือเพ่ิมขอมูลใหกับสถานที่ท่ีจัดเก็บไว (เชน ท่ีอยู)
เพิ่มไปที่ประเภท  — เพ่ิมสถานท่ีไปยังประเภทในสถานที่ เลือกประเภทที่คุณตองการเพ่ิม
สถานที่
สง  — สงสถานที่หน่ึงหรือหลายแหงไปยังอุปกรณท่ีใชรวมกันได สถานที่ท่ีไดรับจะอยูใน
โฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคช่ันขอความ
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คณุสามารถจดัเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กําหนดไวลวงหนา รวมท้ังสรางประเภทใหม
ได ในการแกไขและสรางประเภทสถานที่ใหม เปดแท็บประเภท และเลือก ตัวเลือก > แกไข
ประเภท

ขอมูล GPS
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS

ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพ่ือแสดงขอมูลแนะนําเสนทางไปยังปลายทางที่ไดเลือกไว,
ขอมูลตําแหนงท่ีคุณอยูในปจจุบัน และขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมื่อไปถึง
ปลายทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ

ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัด WGS-84 สากล

ในการใชขอมูล GPS ตัวรับ GPS ของโทรศัพทตองรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทียมอยางนอยสี่
ดวงเพื่อคํานวณตําแหนงของคุณ เมื่อไดเริม่ทําการคํานวณเริ่มตนแลว การคํานวณตําแหนง
พิกัดของคณุอาจใชดาวเทียมสามดวงดําเนินการตอไป อยางไรก็ตาม การคํานวณจะมีความ
แมนยํามากขึน้เมื่อมีดาวเทียมเพ่ิมขึน้

ตัวแนะนําเสนทาง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ การนําทาง

เร่ิมใชงานตัวแนะนําเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับ
ขอมูลสําคัญจากดาวเทียมได

ตวัแนะนําเสนทางจะใชเขม็ทิศท่ีปรับหมุนไดบนหนาจอของเครื่อง ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทาง
ของปลายทาง และระยะทางโดยประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเขม็ทิศ

ตวัแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มีระยะสั้นท่ีสุดและตรงไปที่ปลายทาง
น้ันมากท่ีสุด โดยวัดในแนวเสนตรง สิ่งกีดขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทาง
ธรรมชาติ จะถูกละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการคํานวณระยะทาง ตวัแนะนําเสนทาง
จะทํางานเมือ่คุณเคลื่อนยายตําแหนง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก ตัวเลอืก > ต้ังปลายทาง และสถานที่เปนปลาย
ทาง หรือปอนคาพิกัดเสนรุงและเสนแวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณออก เลือก หยุดการนําทาง

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ ตําแหนง

ในหนาจอตําแหนง คณุสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของตําแหนงท่ีอยูปจจุบันของคุณ ขอมูล
ระบุตําแหนงโดยประมาณจะปรากฏ
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หากตองการจัดเก็บตําแหนงปจจุบันเปนสถานที่ เลือก ตัวเลอืก > บันทึกตําแหนง สถานที่เปน
ตําแหนงท่ีจัดเก็บไวพรอมกับขอมูลเพ่ิมเติม และใชในแอปพลิเคชั่นอ่ืนท่ีใชรวมกันได อีกท้ัง
สามารถถายโอนระหวางอุปกรณท่ีใชรวมกันได

เครื่องวัดการเดินทาง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ ระยะเดินทาง

มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูก
ตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ในการเปดหรือปดการคํานวณระยะทางในการเดินทาง เลือก ตัวเลอืก > เร่ิม หรือ หยุด คาท่ี
คํานวณจะยังคงปรากฏบนหนาจอ ใชฟงกชันน้ีภายนอกอาคารเพื่อใหรับสัญญาณ GPS ไดดีกวา

ในการตัง้ระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมท้ังความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดไปท่ีศูนย
และเริ่มตนการคํานวณใหม เลือก ตัวเลือก > รีเซ็ต ในการตั้งมาตรวัดระยะทางการเดินทางและ
เวลาท้ังหมดไปที่ศูนย เลือก รีสตารท

แผนที่
ภาพรวมแผนที่

 เลือก เมนู > แอปพลฯิ > แผนท่ี

ยินดีตอนรับเขาสูแผนท่ี

แผนที่จะแสดงสถานที่ใกลเคียง ชวยใหคุณสามารถวางแผนเสนทางและนําทางคณุไปยัง
ี่ท่ีคุณตองการไป

• คนหาเมือง ถนน และบริการ
• คนหาเสนทางของคุณดวยการนําทางแบบเลี้ยวตอเล้ียว
• ซงิโครไนซท่ีตั้งและเสนทางโปรดของคุณระหวางโทรศัพทมือถือและบริการอินเทอรเน็ต

แผนท่ี Ovi
• ตรวจสอบการพยากรณอากาศและขอมูลทองถิ่นอ่ืนๆ หากมีใหบริการ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเน้ือหา เชน แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือ
ขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

บริการบางประเภทอาจไมมีใหใชงานในบางประเทศ และอาจมีใหใชงานเฉพาะในภาษาที่เลือก
บริการอาจขึ้นอยูกับเครือขาย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ

การทําแผนที่เกือบท้ังหมดน้ันจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต โปรด
อยาเช่ือถือตอแผนที่ท่ีคุณดาวนโหลดมาเพ่ือใชในโทรศัพทน้ีเพียงอยางเดียวเทาน้ัน
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เน้ือหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเก่ียวกับสภาพอากาศและจราจร รวมท้ังบริการท่ี
เก่ียวของสรางขึน้โดยบริษัทอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับ Nokia เน้ือหาบางอยางอาจไมถูกตองแมนยํา
และไมสมบูรณ ท้ังน้ีขึน้อยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควรอางอิงเน้ือหาที่กลาวมา
ขางตนและบริการท่ีเก่ียวของเพียงอยางเดียว

การดูท่ีตั้งของคุณและแผนที่
ดท่ีูตั้งปจจุบันของคุณบนแผนที่ และเรียกดแูผนท่ีในเมืองและประเทศตางๆ

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ ตําแหนงของฉัน

เมื่อการเช่ือมตอ GPS ทํางานอยู  ทําเครื่องหมายตั้งปจจุบันของคุณหรือท่ีตั้งสุดทายท่ีคุณรูจัก
บนแผนที่ หากสีของไอคอนซีดจาง แสดงวาไมมีสัญญาณ GPS

หากมีเฉพาะการกําหนดตําแหนงตามรหัสโทรศัพทมอืถือของคุณ จะมีวงกลมสีแดงรอบๆ
ไอคอนการกําหนดตําแหนงแสดงพ้ืนท่ีท่ัวไปที่คุณอาจอยู ในพ้ืนท่ีซึง่มีประชากรอยูหนาแนน
ความถูกตองของการประเมินอาจเพ่ิมขึ้น และวงกลมสีแดงจะมีขนาดเล็กกวาในพื้นท่ีท่ีมี
ประชากรเบาบาง

การเลือ่นไปมาบนแผนที่
ใชปุมเลื่อน ตามคาเร่ิมตน แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือ

ดูที่ต้ังปจจุบนัของคุณหรือที่ต้ังลาสดุที่คุณทราบ
กด 0

การยอหรือขยาย
กด * หรือ #

หากคุณเรียกดูบริเวณท่ีไมครอบคลุมในแผนที่ท่ีเก็บอยูบนโทรศัพทของคุณ และคุณเช่ือมตอ
ขอมูลอยู ระบบจะดาวนโหลดแผนท่ีใหมเองโดยอัตโนมัติ

บริเวณท่ีครอบคลุมของแผนที่จะแตกตางกันไปตามประเทศและภมูิภาค
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มุมมองแผนท่ี

1 สถานที่ท่ีเลือก
2 พ้ืนท่ีบงช้ี
3 สถานที่ท่ีนาสนใจ (เชน สถานีรถไฟหรือพิพิธภณัฑ)
4 พ้ืนท่ีขอมูล

การเปลี่ยนลักษณะของแผนที่
ดูแผนท่ีในโหมดตางๆ เพ่ือระบุตําแหนงท่ีคุณอยูไดอยางงายดาย

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

กด 1 แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
แผนที่  — ในมุมมองแผนที่มาตรฐาน จะสามารถอานรายละเอียดตางๆ เชน ช่ือท่ีตั้ง หรือ
หมายเลขทางหลวงไดงาย
ดาวเทียม  — สําหรับมุมมองแบบละเอียด จะใชภาพถายดาวเทียม
ภูมิประเทศ  — ดขูอมูลรูปแบบของเสนทางไดทันที เชน เมื่อคุณเดินทางไปในที่ทุรกันดาร

การเปลี่ยนมุมมองระหวาง 2D และ 3D
กด 3

เก่ียวกับวิธีหาตําแหนง
แผนที่จะแสดงตําแหนงของคุณบนแผนที่โดยใช GPS, A-GPS หรือการหาตําแหนงตามเซลล ID

Global Positioning System (GPS) คอืระบบการนําทางโดยใชดาวเทียมโดยมีจุดประสงคในการ
คํานวณตําแหนงของคุณ GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) คือบริการเครือขายท่ีสงขอมูล GPS ใหกับ
คุณ เพ่ือปรับปรุงความเร็วและความแมนยําของการหาตําแหนง

เม่ือคุณใชแผนที่คร้ังแรก คุณจะไดรับการแจงใหระบุจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตเพ่ือดาวนโหลด
ขอมูลแผนที่หรือใช A-GPS
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 จะแสดงความพรอมใหบริการของสัญญาณดาวเทียม หน่ึงแถบคือดาวเทียมหน่ึง
ดวง ขณะท่ีอุปกรณพยายามหาสัญญาณดาวเทียม แถบจะเปนสีเหลือง เมื่อไดรับขอมูลเพียง
พอท่ีจะคํานวณตําแหนงของคุณ แถบจะกลายเปนสีเขียว ย่ิงมีแถบสีเขยีวมาก การคํานวณที่ตั้งก็
ย่ิงมีความนาเช่ือถือมาก

Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
ความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ท่ีกระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการ
วางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบ
จากลักษณะทางเรขาคณิตท่ีไมมปีระสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและ
คุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตาม
ธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือช้ันใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณ
อาจออนลงเมื่อผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพ่ือวัดตําแหนงท่ีตั้งอยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรใชขอมูลท่ี
ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือขายวิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพ่ือหาตําแหนงและนําทาง

มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูก
ตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ดวยการหาตําแหนงตามเซลล ID น้ี ตาํแหนงจะไดรับการกําหนดผานเสาอากาศที่โทรศัพท
ือของคุณกําลังเช่ือมตออยูในขณะน้ัน

ขึน้อยูกับวิธีการหาตําแหนงท่ีพรอมใชงาน ความแมนยําของการหาตําแหนงอาจคลาดเคลื่อนไป
ประมาณสองสามเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร

การคนหาตําแหนง
แผนท่ีจะชวยใหคุณสามารถคนหาตําแหนงเฉพาะและธุรกิจประเภทตางๆ ท่ีคุณกําลังคนหา

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ คนหาสถานที่

1 ปอนคําคนหา เชน ท่ีอยูของถนน หรือ รหัสไปรษณีย ในการลบชองคนหา ใหเลือก ลาง
2 เลือก ไป
3 ในรายการรายชื่อเสนอที่ตรงกัน ใหไปท่ีรายการที่ตองการ ในการแสดงตําแหนงบนแผนที่

ใหเลือก แผนที่
ในการดูตําแหนงอ่ืนๆ ของรายการผลลัพธการคนหาบนแผนที่ ใหเล่ือนขึ้นและลงดวยปุม
เล่ือน

การกลบัสูรายการที่มีขอมูลตรงกันที่เสนอ
เลือก รายการ

การคนหาสถานที่ใกลเคียงประเภทอื่นๆ
เลือก เรียกดูประเภท และประเภท เชน แหลงรานคา ท่ีพัก หรือการขนสง
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หากไมพบผลลัพธการคนหา โปรดตรวจสอบวาการสะกดของคําคนหาถูกตองหรือไม ปญหา
เก่ียวกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของคุณอาจสงผลตอผลลัพธเมื่อทําการคนหาออนไลนไดเชน
กัน

ในการหลีกเลี่ยงคาใชจายในการถายโอนขอมูล คุณยังสามารถรับผลลัพธการคนหาโดยไมตอง
เช่ือมตออินเทอรเน็ตได หากคุณมีแผนที่ของพ้ืนท่ีท่ีคนหาอยูในโทรศัพทของคุณ

การดูรายละเอียดท่ีตั้ง
ดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับท่ีตั้งหรือสถานที่ท่ีเฉพาะเจาะจง เชน โรงแรม หรือ รานอาหาร หากมี

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

การดูรายละเอียดของสถานที่
เลือกสถานที่ กดปุมเล่ือน และเลือก แสดงรายละเอียด

การจัดเก็บสถานท่ีและเสนทาง
จัดเก็บท่ีอยู สถานท่ีท่ีนาสนใจ และเสนทาง เพ่ือใหคุณสามารถใชงานไดอยางรวดเร็วในภาย
หลัง

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนที่

การจัดเก็บสถานท่ี
1 เลือก ตําแหนงของฉัน
2 ไปท่ีท่ีตั้ง ในการคนหาที่อยูหรือสถานที่ ใหเลือก คนหา
3 กดปุมเล่ือน
4 เลือก เก็บสถานที่

การจัดเก็บเสนทาง
1 เลือก ตําแหนงของฉัน
2 ไปท่ีท่ีตั้ง ในการคนหาที่อยูหรือสถานที่ ใหเลือก คนหา
3 ในการเพิ่มจุดเสนทางอีกจุดหน่ึง ใหกดปุมเล่ือน และเลือก เพิ่มในเสนทาง
4 เลือก เพิ่มจุดเสนทางใหม และตัวเลือกท่ีเหมาะสม
5 เลือก แสดงเสนทาง > ตัวเลือก > จัดเก็บเสนทาง

การดูสถานที่และเสนทางที่จัดเก็บไว
เลือก รายการโปรด > สถานท่ี หรือ เสนทาง

การดูและจัดวางสถานที่หรือเสนทาง
ใชรายการโปรดของคุณเพ่ือเขาถึงสถานที่และเสนทางที่คุณจัดเก็บไวไดอยางรวดเร็ว

จัดกลุมสถานที่และเสนทางไวในชุดสะสม ตัวอยางเชน เมื่อคุณวางแผนการเดินทาง
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เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ รายการโปรด

การดูสถานที่ที่จัดเก็บไวบนแผนที่
1 เลือก สถานที่
2 ไปท่ีสถานที่
3 เลือก แผนท่ี

ในการกลับไปยังสถานที่ท่ีจัดเก็บไว ใหเลือก รายการ

การสรางชุดสะสม
เลือก สรางชุดสะสมใหม และปอนช่ือชุดสะสม

การเพ่ิมสถานท่ีที่จัดเก็บไวลงในชุดสะสม
1 เลือก สถานที่ และสถานท่ี
2 เลือก จัดเรียงชุดสะสม
3 เลือก ชุดสะสมใหม หรือชุดสะสมที่มีอยู

หากคุณตองการลบสถานที่หรือเสนทาง หรือเพ่ิมเสนทางไปยังชุดสะสม ใหไปท่ีการบริการทาง
อินเตอรเน็ตของแผนที่ Ovi ท่ี www.ovi.com

การสงสถานที่ไปใหเพื่อนของคุณ
เมื่อคุณตองการแบงดูขอมูลสถานที่กับเพ่ือนของคณุ ใหสงรายละเอียดเหลาน้ีไปยังโทรศัพท
ของพวกเขาโดยตรง

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ ตําแหนงของฉัน

การสงสถานที่ไปยังอุปกรณที่รองรับของเพื่อน
เลือกท่ีตั้ง กดปุมเล่ือน และเลือก สง

การแบงปนที่ต้ัง
เผยแพรท่ีตั้งปจจุบันของคุณไปยัง facebook พรอมดวยขอความและภาพ เพ่ือนใน Facebook
ของคุณจะสามารถเห็นท่ีตั้งของคุณบนแผนที่ได

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ แบงปนตําแหนง

ในการแบงดูท่ีตั้งของคุณ คุณจําเปนตองมีบัญชี Nokia และบัญชีผูใช Facebook

1 ลงชื่อเขาใชบัญชี Nokia ของคุณ หรือหากคุณยังไมมีบัญชีดังกลาว ใหเลือก สรางบัญชี
ใหม

2 ลงชื่อเขาใชบัญชี Facebook ของคุณ
3 เลือกท่ีตั้งปจจุบันของคุณ
4 ปอนการอัพเดตสถานะของคณุ
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5 ในการแนบรูปภาพลงในประกาศของคณุ ใหเลือก เพิ่มภาพ
6 เลือก แบงปนตําแหนง

การจัดการบัญชี Facebook ของคุณ
ในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลอืก > บญัชี > การต้ังคา 'แบงปนตําแหนง' > Facebook

การแบงปนท่ีตั้งของคุณและดูท่ีตั้งของผูอ่ืนจําเปนตองมีการเช่ือมตออินเทอรเน็ต ซึ่งอาจ
เก่ียวของกับการรับสงขอมูลจํานวนมาก และมีคาบริการการสงขอมูล

ขอกําหนดการใชงานของ Facebook มผีลกับการแบงปนท่ีตั้งของคุณบน Facebook ทําความคุน
เคยกับขอกําหนดการใชงานและแนวปฏิบัตดิานความเปนสวนตัวของ Facebook

กอนทําการแบงปนท่ีตั้งของคณุใหแกผูอ่ืน โปรดพิจารณาบุคคลท่ีคุณกําลังจะแบงปนท่ีตั้งให
รอบคอบเสมอ ตรวจสอบการตั้งคาความเปนสวนตัวของบริการเครือขายทางสังคมท่ีคุณใช
เน่ืองจากคุณอาจแบงดูท่ีตั้งของคุณกับคนกลุมใหญ

การซิงโครไนซรายการโปรดของคุณ
วางแผนการเดินทางในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณท่ีเว็บไซตแผนท่ี Ovi ซิงโครไนซสถานที่ เสน
ทาง และชุดสะสมท่ีจัดเก็บไวดวยโทรศัพทมือถือของคุณ และเขาถึงแผนกขณะเดินทาง

ในการซิงโครไนซสถานที ่เสนทาง หรือชุดสะสมระหวางโทรศัพทมือถือและบริการทาง
อินเตอรเน็ตของแผนที่ Ovi คุณจําเปนตองมีบัญชี Nokia หากคุณไมมีบัญชี Nokia ในหนาจอ
หลัก ใหเลือก ตัวเลือก > บัญชี > บญัชี Nokia > สรางบญัชีใหม

การซิงโครไนซสถานที่ เสนทาง และชุดสะสมที่จัดเก็บไว
เลือก รายการโปรด > ซิงโครไนซกับ Ovi หากคุณไมมีบัญชี Nokia คุณจะไดรับแจงใหสราง
บัญชีขึ้นมาหน่ึงบัญชี

การต้ังคาใหโทรศพัทซิงโครไนซรายการโปรดโดยอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลือก > ต้ังคา > การซิงโครไนซ > เปลีย่น > เม่ือเปดและปดเครื่อง

การซิงโครไนซจําเปนตองเปดใชการเช่ือมตออินเตอรเน็ต และอาจเก่ียวของกับการรับสงขอมูล
จํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุเพ่ือขอขอมูล
เก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล

หากตองการใชบริการทางอินเทอรเน็ตของแผนท่ี Ovi ใหไปท่ี www.ovi.com

การใชเสยีงแนะนํา
เสียงแนะนํา หากมีอยูสําหรับภาษาของคุณ จะชวยคุณคนหาเสนทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ใหคุณสนุกกับการเดินทาง

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนที่ และ ขับ หรือ เดิน
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เมื่อคุณใชการนําทางทางรถยนตหรือการเดินเทาเปนคร้ังแรก เคร่ืองจะขอใหคุณเลอืกภาษาของ
เสียงแนะนํา และดาวนโหลดไฟลเสียงแนะนําท่ีเหมาะสม

หากคุณเลือกภาษาท่ีมีช่ือถนน ระบบจะพูดช่ือถนนดวย เสียงแนะนําอาจไมมีใหบริการในภาษา
ของคุณ

การเปลีย่นภาษาของเสยีงแนะนํา
ในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลือก > ต้ังคา > การนําทาง > การนําทางการขับรถ หรือ การนํา
ทางการเดิน และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

การเลนเสยีงแนะนําซ้ําสําหรับการนําทางทางรถยนต
ในหนาจอการนําทาง เลือก ตัวเลอืก > ทําซ้ํา

การปรับระดับเสยีงของเสยีงแนะนําสําหรับการนําทางทางรถยนต
ในหนาจอการนําทาง เลือก ตัวเลอืก > ระดับเสียง

การขับรถสูจุดหมายปลายทางของคุณ
เมื่อคุณตองการเสนทางแบบเลี้ยวตอเล้ียวในขณะขบัรถ แผนที่จะชวยใหคุณไปถึงยังจุดหมาย
ปลายทางของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ ขับ

การขับรถสูจุดหมายปลายทาง
เลือก ต้ังคาปลายทาง และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

การขับรถกลบับาน
เลือก ขับกลบับาน

เมื่อคุณเลือก ขับกลบับาน หรือ เดินกลับบาน เปนคร้ังแรก คณุจะไดรับแจงใหกําหนดที่ตั้งของ
บานของคุณ ในการเปลี่ยนท่ีตั้งของบานในภายหลัง ใหทําดังน้ี

1 ในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลอืก > ต้ังคา > การนําทาง > ตําแหนงบาน > เปลีย่น > ระบุ
ใหม

2 เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

เคลด็ลับ: ในการขับรถโดยไมกําหนดปลายทาง ใหเลือก แผนท่ี ขณะท่ีคุณเคลื่อนท่ี ตําแหนง
ของคุณจะปรากฏท่ีก่ึงกลางของแผนที่

การเปลี่ยนมุมมองระหวางนําทาง
กดปุมเล่ือน และเลือก มุมมอง 2 มิติ, มุมมอง 3 มิติ, มุมมองลกูศร หรือ ภาพรวมเสนทาง
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ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถ่ิน ไมควรใชมือจับส่ิงอ่ืนใดเมื่อคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

หนาจอการนําทาง

1 เสนทาง
2 ท่ีตั้งและทิศทางของคุณ
3 เข็มทิศ
4 แถบขอมูล (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรับขอมูลการจราจรและความปลอดภัย
ยกระดับประสบการณขับขีข่องคุณดวยขอมูลแบบเรียลไทมเก่ียวกับสภาพจราจร ความชวย
เหลือเก่ียวกับชองทางเดินรถ และการเตือนขดีจํากัดความเรว็ หากมีบริการน้ีในประเทศหรือ
ภูมิภาคของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนที่ และ ขับ

การดูสภาพการจราจรบนแผนที่
ระหวางการนําทางการขบัรถ ใหเลือก ตัวเลอืก > ขอมูลจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏเปน
รูปสามเหลี่ยมและเสนตรง

การอัพเดตขอมูลจราจร
เลือก ตัวเลือก > ขอมูลจราจร > อัพเดตขอมูลจราจร

ขณะวางแผนเสนทาง คณุสามารถตั้งคาอุปกรณใหหลีกเล่ียงสภาพจราจรติดขดัหรอืถนนที่กําลัง
ทําการซอมบํารุง
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การหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร
ในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลือก > ต้ังคา > การนําทาง > เปลีย่นเสนทางเน่ืองจากสภาพ
จราจร

ตําแหนงของกลองจับความเร็วอาจแสดงบนเสนทางของคุณขณะนําทางได หากเปดใชงาน
คุณสมบัติน้ี เขตปกครองศาลบางแหงไมอนุญาตใหใชหรือจํากัดการใชงานขอมูลท่ีตั้งของกลอง
จับความเร็ว Nokia ไมขอรับผิดชอบตอความถูกตองแมนยํา หรือผลลัพธจากการใชขอมูลท่ีตั้ง
ของกลองจับความเร็ว

การเดินสูจุดหมายปลายทางของคุณ
เมื่อคุณตองการเสนทางการเดินเทาไปตามถนน แผนที่จะนําทางคุณไปยังจตุรัส ผานสวน
สาธารณะ เขตทางเดินเทา และแมแตศูนยการคา

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ เดิน

การเดินสูจุดหมายปลายทาง
เลือก ต้ังคาปลายทาง และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

การเดินกลบับาน
เลือก เดินกลับบาน

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบาน หรือ เดินกลับบาน เปนคร้ังแรก คุณจะไดรับแจงใหกําหนดที่ตั้งบาน
ของคุณ ในการเปลี่ยนท่ีตั้งของบานในภายหลัง ใหทําดังน้ี

1 ในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลอืก > ต้ังคา > การนําทาง > ตําแหนงบาน > เปลีย่น > ระบุ
ใหม

2 เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

เคลด็ลับ: หากตองการเดินโดยไมกําหนดปลายทาง ใหเลือก แผนที่ ขณะท่ีคุณเคล่ือนท่ี
ตําแหนงของคุณจะปรากฏที่ก่ึงกลางของแผนที่

การวางแผนเสนทาง
วางแผนการเดินทาง และสรางเสนทางของคุณ และแสดงบนแผนที่กอนเร่ิมออกเดินทาง

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ ตําแหนงของฉัน

การสรางเสนทาง
1 ไปท่ีจุดเร่ิมตนของคุณ
2 กดปุมเลื่อน และเลือก เพิ่มในเสนทาง
3 หากตองการเพิ่มจุดเสนทางอื่น ใหเลือก เพิ่มจุดเสนทางใหม และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

การเปลี่ยนลําดับของจุดเสนทาง
1 ไปท่ีจุดเสนทาง
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2 กดปุมเล่ือน และเลือก ยาย
3 ไปสถานที่ท่ีคณุตองการยายจุดเสนทางไป และเลือก ตกลง

การแกไขที่ตั้งของจุดเสนทาง
ไปท่ีจุดเสนทาง กดปุมเลื่อน และเลือก แกไข และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

การดูเสนทางบนแผนที่
เลือก แสดงเสนทาง

การนําทางไปยังจุดหมาย
เลือก แสดงเสนทาง > ตัวเลือก > เริ่มขับ หรือ เริ่มเดิน

การเปลี่ยนการต้ังคาสําหรับเสนทาง
การตั้งคาเสนทางจะมีผลตอการนําทางและวิธีแสดงเสนทางบนแผนที่

1 ในมุมมองนักวางแผนการเดินทาง ใหเปดแท็บ ตั้งคา หากตองการไปที่มุมมองนักวางแผน
การเดินทางจากมุมมองการนําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > จุดเสนทาง หรือ รายการจุดเสน
ทาง

2 ตั้งคาโหมดการขนสงไปท่ี ขับรถ หรือ เดิน หากคุณเลือก เดิน ถนนทางเดียวจะเปนถนน
สายปกติ และคุณสามารถใชเสนทางเดินเทา และเสนทางกันดารได ตัวอยางเชน สวน
สาธารณะ และศูนยการคา

3 เลือกตัวเลือกท่ีตองการ

การเลือกโหมดการเดิน
เปดแท็บ ตั้งคา และเลือก เดิน > เสนทางที่ตองการ > ถนน หรือ เสนตรงเสนตรง มี
ประโยชนในพ้ืนท่ีทุรกันดารซึ่งจะชวยกําหนดทิศทางการเดิน

การใชเสนทางขับรถที่สั้นและเร็วที่สุด
เปดแท็บ ตั้งคา และเลือก ขับรถ > การเลอืกเสนทาง > เสนทางที่เร็วกวา หรือ เสนทางที่
ใกลกวา

การใชเสนทางการขับที่ดีที่สุด
เปดแท็บ ตั้งคา และเลือก ขับรถ > การเลอืกเสนทาง > เหมาะสม เสนทางการขับรถท่ีดีท่ีสุด
จะรวมขอดขีองท้ังเสนทางที่สั้นและเร็วท่ีสุด

ตัวอยางเชน คณุยังสามารถเลือกเพ่ือใชหรือหลีกเล่ียงการใชมอเตอรเวย ทางดวน หรือทาเรือ
ขามฟาก

การใชเข็มทิศ
หากโทรศัพทของคุณมีเข็มทิศ เมื่อเปดใชงาน ท้ังลูกศรของเข็มทิศและแผนท่ีจะหมุนโดย
อัตโนมัติไปตามทิศทางที่ดานบนของโทรศัพทช้ีไป
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เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ ตําแหนงของฉัน

การเปดใชงานเข็มทิศ
กด 5

การเลกิใชงานเข็มทิศ
กด 5 อีกคร้ัง แผนท่ีจะหันไปทางทิศเหนือ

เข็มทิศจะเปดใชงานเมื่อมีเสนขอบเปนสีเขียว หากจําเปนตองปรับเทียบเข็มทิศ เสนขอบของ
เข็มทิศจะเปนสีแดงหรือเหลือง ในการปรับเทียบเข็มทิศ ใหหมุนโทรศัพทรอบแกนทั้งหมดใน
ลกัษณะเคลื่อนท่ีอยางตอเน่ืองจนกระท่ังสัญลักษณการปรับเทียบเปลี่ยนเปนสีเขียว

เขม็ทิศมีความถูกตองแมนยําท่ีจํากัด สนามแมเหล็กไฟฟา วัตถุท่ีเปนโลหะ หรือสภาพการณภาย
นอกอ่ืนๆ อาจมีผลตอความถูกตองแมนยําของเข็มทิศ ควรปรับเทียบเข็มทิศเปนประจํา

Nokia Office Tools

Nokia Office Tools สนับสนุนธุรกิจเคลื่อนท่ีและชวยใหการสื่อสารกับทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึน้

สมุดบันทึก
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > บันทึกที่ใช

บันทึกท่ีใชงานชวยใหคณุสามารถสราง แกไข และดูบันทึกประเภทตางๆ เชน บันทึกการประชุม
บันทึกงานอดิเรก หรือรายการซื้อของ คุณสามารถแทรกรูปภาพ วิดีโอ และเสียงลงในบันทึกได
คณุสามารถเชื่อมโยงบันทึกไปยังแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ เชน รายช่ือ และสงบันทึกไปยังบคุคลอ่ืนได

สรางและแกไขบนัทึก 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > บันทึกที่ใช

ในการสรางบันทึก ใหเร่ิมตนเขยีนขอความ

ในการแกไขบันทึก ใหเลือกบันทึกและ ตัวเลือก > ตัวเลือกการแกไข

ในการเพิ่มลักษณะตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเสนใตใหกับขอความของคุณหรือเปลี่ยนสีของแบบ
อักษร ใหกด # คางไว และเลื่อนไปที่ขอความที่จะเลือก จากน้ันเลือก ตัวเลอืก > ตัวอักษร

เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใส  — แทรกรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิป นามบัตร บุคมารคของเว็บ และไฟล
ใสใหม  — เพ่ิมรายการใหมลงในบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอคลิป รวมท้ังถายภาพ
ได
สง  — สงบันทึก
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ลิงคบันทึกกับสาย  — เลือก เพิ่มรายชื่อ เพ่ือเช่ือมโยงบันทึกไปยังรายช่ือ บันทึกจะปรากฏขึ้น
เม่ือโทรออกหรือรับสายจากรายชื่อ

การต้ังคาบันทึกที่ใช
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > บันทึกที่ใช และ ตัวเลอืก > การต้ังคา

เลอืกตําแหนงจัดเก็บบนัทึก
เลือก หนวยความจําที่ใช และหนวยความจําท่ีตองการ

การเปลีย่นเคาโครงของบนัทึกที่ใชงานอยู
เลือก เปลีย่นมุมมอง > กริด หรือ รายการ

แสดงบันทึกระหวางการโทร
เลือก แสดงบันทึกระหวางใชสาย > ใช

เคลด็ลับ: หากคุณไมตองการใหมีการแสดงบันทึกชั่วคราวระหวางการโทร ใหเลือก แสดง
บันทึกระหวางใชสาย > ไม ดวยวิธีน้ี คุณไมจําเปนตองลบลิงคระหวางบันทึกและบตัรรายช่ือ
ออก

เครื่องคิดเลข
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > คิดเลข

เคร่ืองคิดเลขน้ีมีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการคํานวณแบบงายๆ เทาน้ัน

ในการคํานวณ ใหพิมพตัวเลขตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ เลือกวิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบ
จากแผนผังวิธีคํานวณ ปอนตัวเลขชุดท่ีสองของการคํานวณ และเลือก = เคร่ืองคิดเลขจะทําการ
คํานวณตามลําดับท่ีกําหนดไว ผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณจะปรากฏในชองตัวแกไข และนํามา
ใชเปนตวัเลขแรกในการคํานวณครัง้ใหมได

โทรศัพทจะจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณครั้งลาสุดไวในหนวยความจําของโทรศัพท การออก
จากแอปพลิเคช่ันเคร่ืองคดิเลขหรือการปดโทรศัพทจะไมลางขอมลูในหนวยความจําแตอยางใด
ในการเรียกคืนผลลัพธลาสุดท่ีบันทึกไวเมื่อคุณเปดแอปพลิเคช่ันเครือ่งคิดเลขในครั้งตอไป ให
เลือก ตัวเลือก > ผลลัพธลาสุด

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจํา > บนัทึก

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธดังกลาวในการคํานวณ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ความจํา > เรียกคืน

ตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล
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เก่ียวกับตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปดไฟลได

ตวัเลือกท่ีมีใหเลือกอาจแตกตางกัน

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมท้ังการระบุการตั้งคาสําหรับไดรฟระยะไกลท่ีเช่ือมตอกับโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก > ไดรฟระยะไกล

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา เลือกตําแหนงท่ีตองการคนหา และปอนคําคนหา
ท่ีตรงกับช่ือไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลรวมท้ังโฟลเดอร หรือสรางโฟลเดอรใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัด
วาง

ปุมลัด: ในการใชการดําเนินการกับรายการหลายรายการพรอมกันในครั้งเดียว ใหทําเครื่องหมาย
เลือกรายการ ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ กด #

การจัดการการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ตวัเลือกน้ีจะมีในกรณีท่ีใสการดหนวยความจําท่ีใชงานรวมกันไดลงในโทรศพัทเทาน้ัน

เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ตัวเลอืกการดความจํา  — เปลี่ยนช่ือหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา
รหัสผานการด  — รหัสผานจะปองกันการดหนวยความจํา
ปลดล็อคการดความจํา  — ปลดล็อคการดหนวยความจํา

การสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา เลือกประเภทของไฟลท่ีคุณตองการสํารอง
ขอมูล และ ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง คณุตองแนใจวาการดหนวยความจํามพีื้นท่ีวาง
เพียงพอสําหรับไฟลท่ีคุณเลือกไวสําหรับสํารองขอมูล
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Quickoffice
การอานเอกสาร Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
คุณสามารถใช Quickoffice ในการดูเอกสาร Microsoft Office เชน เอกสาร Word, แผนงาน Excel
หรือการนําเสนอ PowerPoint ได

เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Quickoffice

การเปดไฟล
เลือกหนวยความจําท่ีจัดเก็บไฟลน้ันไว เรียกดูโฟลเดอรท่ีถูกตอง และเลือกไฟล

การจัดเรียงไฟล
เลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม

การสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
เลือก  และวิธีการสง

แตไมไดสนับสนุนรูปแบบหรือคุณสมบัติท้ังหมด

ตัวแปลงหนวย
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวแปลง

ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ

การแปลงหนวยวัด
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวแปลง

1 เล่ือนไปที่ชองของประเภทนั้นๆ และเลือก ตัวเลอืก > ประเภทการแลกเปลี่ยน เพ่ือเปด
รายการมาตรวัด เลือกประเภทการวัดท่ีจะใช (นอกเหนือจากสกุลเงิน) และ ตกลง

2 เล่ือนไปที่ชองของหนวยแรก และเลือก ตัวเลอืก > เลือกหนวย เลือกหนวยท่ีจะแปลง
และ ตกลง เล่ือนไปที่ชองของหนวยถัดไป และเลือกหนวยวัดท่ีจะเปนผลลัพธในการแปลง

3 เล่ือนไปที่ชองจํานวนแรก และปอนคาท่ีจะแปลง ชองจํานวนอีกชองหน่ึงจะเปลี่ยนแปลง
โดยอัตโนมัตเิพ่ือแสดงคาท่ีไดรับการแปลงแลว

การกําหนดสกุลเงินหลกัและอัตราแลกเปลีย่น
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวแปลง

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คณุตองปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหม เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยน
ท่ีกําหนดไวกอนหนาท้ังหมดจะถูกลบไป

กอนท่ีจะแปลงสกุลเงิน คณุตองเลือกสกุลเงินหลักและเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน อัตราสกุลเงินหลัก
มักมีคาเทากับ 1 สกุลเงินหลักจะเปนตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอ่ืนๆ

1 ในการกําหนดอัตราแลกเปลีย่นสําหรับหนวยสกุลเงิน ใหเล่ือนไปที่ชองประเภท และเลือก
ตัวเลอืก > อัตราแลกเปลี่ยน
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2 เล่ือนไปที่ประเภทสกุลเงิน และปอนอัตราแลกเปลี่ยนท่ีคุณตองการกําหนดตอหน่ึงหนวย
สกุลเงิน

3 ในการเปลีย่นแปลงสกุลเงินหลกั ใหเลื่อนไปที่สกุลเงิน และเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนสกุล
เงินหลัก

4 เลือก เรียบรอย > ใช เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หลังจากท่ีคุณไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนท่ีจําเปนท้ังหมดแลว คุณสามารถดําเนินการแปลง
สกุลเงินได

Zip manager 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Zip

คุณสามารถใช Zip manager ในการสรางไฟลถาวรใหมเพ่ือจัดเก็บไฟลท่ีบีบอัดในรูปแบบ ZIP,
เพ่ิมไฟลท่ีบีบอัดหน่ึงหรือหลายไฟล หรือเพ่ิมไดเรกทอรีใหกับไฟลถาวร, ตั้งคา ลาง หรือเปลี่ยน
รหัสผานไฟลถาวรสําหรับไฟลถาวรที่มีการปองกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงการตั้งคา เชน ระดับ
การบีบอัด และการเขารหัสชื่อไฟล

คณุสามารถจัดเก็บไฟลถาวรไดท้ังในหนวยความจาํโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา

โปรแกรมอาน PDF 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Adobe PDF

คุณสามารถใชโปรแกรมอาน PDF ในการอานเอกสาร PDF บนหนาจอโทรศัพทของคุณได คนหา
ขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา เชน ระดับการยอ/ขยายและมุมมองเพจ รวมท้ังสงไฟล PDF
โดยใชอีเมล

การพิมพ
คุณสามารถพิมพเอกสาร เชน ไฟล ขอความ รูปภาพ หรือเว็บเพจ ไดจากเครื่องของคุณ คุณอาจ
ไมสามารถสั่งพิมพเอกสารไดครบทุกประเภท

การพิมพไฟล
การพิมพไฟล
เลือก เมนู > แผงควบคุม > พรินเตอร

กอนพิมพ ตรวจดูใหแนใจวากําหนดคาท้ังหมดท่ีจําเปนสําหรับการเช่ือมตอเคร่ืองของคุณกับ
เคร่ืองพิมพเรียบรอยแลว

เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกการพิมพ และจากตัวเลือกตอไปน้ี
พิมพ  — พิมพเอกสาร ในการพิมพไปยังไฟล เลือก พิมพไปไฟล และระบุท่ีตั้งของไฟล
การต้ังคาหนากระดาษ  — คณุสามารถเปลี่ยนขนาดกระดาษและการวางกระดาษ กําหนดระยะ
ขอบ และแทรกสวนหัวหรือสวนทายกระดาษได สวนหัวและสวนทายกระดาษควรมคีวามยาวไม
เกิน 128 ตัวอักษร
ดูตัวอยาง  — แสดงตัวอยางเอกสารกอนการพิมพ
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ตัวเลือกการพิมพ
เปดเอกสาร เชน ไฟลหรือขอความ และเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการพิมพ > พิมพ

กําหนดตัวเลือกตอไปน้ี
เครื่องพิมพ  — เลือกเคร่ืองพิมพท่ีใชงานไดจากรายการ
พิมพ  — เลือก ทุกหนา, หนาคู หรือ หนาค่ี เปนชวงการพิมพ
ชวงการพิมพ  — เลือก ทุกหนาในชวง, หนาปจจุบัน หรือ หนาที่ระบุ เปนชวงการพิมพ
จํานวนสําเนา  — เลือกจํานวนของสําเนาที่ตองการพิมพ
พิมพไปไฟล  — เลือกเพ่ือพิมพไปยังไฟลและระบุตําแหนงของไฟล

ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอาจแตกตางกัน

การต้ังคาเครื่องพิมพ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > พรินเตอร

ในการเพิ่มเคร่ืองพิมพใหม เลือก ตัวเลอืก > เพิ่ม

กําหนดตัวเลือกตอไปน้ี
เครื่องพิมพ  — ปอนช่ือสําหรับเคร่ืองพิมพ
ไดรเวอร  — เลือกไดรเวอรสําหรับเครื่องพิมพ
บริการ  — เลือกบริการเสริมสําหรับเคร่ืองพิมพ
จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอ
พอรต  — เลือกพอรต
โฮสต  — ระบุโฮสต
ผูใช  — ปอนช่ือผูใช
คิว  — ปอนคิวการพิมพ
แนวการพิมพ  — เลือกลักษณะการวางกระดาษ
ขนาดกระดาษ  — เลือกขนาดกระดาษ
ประเภทสือ่  — เลือกชนิดสื่อ
โหมดสี  — เลือกโหมดสี
รุนของเครื่องพิมพ  — เลือกรุนเคร่ืองพิมพ

ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอาจแตกตางกัน

การพิมพภาพ
คุณสามารถพิมพภาพจากเครือ่งของคุณโดยใชเครื่องพิมพท่ีใชงานรวมกันไดกับ PicBridge คุณ
สามารถพิมพเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบไฟล JPEG

ในการพิมพภาพในภาพถาย กลอง หรือตัวดูภาพ ใหเลือกภาพ และเลือก ตัวเลอืก > พิมพ
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การเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
เช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเครือ่งพิมพท่ีใชงานรวมกันไดดวยสายขอมูลท่ีสามารถใชงานรวม
กันได และเลือก ถายโอนภาพ เปนโหมดการเชื่อมตอ USB

ในการตั้งใหเคร่ืองสอบถามวัตถุประสงคในการเช่ือมตอทุกคร้ังท่ีมีการเชื่อมตอสายเคเบิล ให
เลือก เมนู > แผงควบคุม และ เช่ือมตอ > USB > ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

ตัวอยางภาพพิมพ
หลังจากท่ีคณุเลือกเครือ่งพิมพแลว รูปภาพท่ีเลือกไวจะปรากฏขึ้นโดยใชโครงรางท่ีกําหนดไว
ลวงหนา

หากรูปภาพไมพอดีในหนาเดียว ใหเล่ือนขึน้หรือลงเพ่ือแสดงหนาเพ่ิมเติม

มุมมองการพิมพภาพ
หลังจากท่ีคุณเลือกภาพท่ีจะพิมพและเครื่องพิมพแลว ใหระบุการตั้งคาเครื่องพิมพ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การจัดวาง  — เลือกเคาโครงสําหรับรูปภาพ
ขนาดกระดาษ  — เลือกขนาดกระดาษ
คุณภาพการพิมพ  — เลือกคุณภาพการพิมพ

นาฬิกา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา

ในแอปพลเิคช่ันนาฬิกา คณุสามารถดูเวลาทองถิ่นและขอมูลเขตเวลา ใหตั้งและแกไขการปลุก
หรือแกไขการตั้งคาวันท่ีและเวลา

นาฬิกาปลกุ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา

ในการดูการปลุกท่ีเปดใชและการปลุกท่ีปดการใชงานไว ใหเปดแท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้ง
ใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > ต้ังปลกุครั้งใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใชงานการ
ปลุก  จะปรากฏขึน้

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดการปลุกในระยะเวลาที่กําหนด ใหเลือก
เลื่อนปลกุ
หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเร่ิมสงเสียงปลุก

เคลด็ลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงปลุกดังขึน้อีกคร้ังหลังจากเลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัว
เลือก > การตั้งคา > เวลาเลื่อนปลกุ

Nokia Office Tools 107



ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลอืก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา วันท่ี และชนิดนาฬิกา เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการอัพเดตเวลา วันท่ี และขอมูลเขตเวลาใหกับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

เวลาโลก
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา

ในการดเูวลาในพื้นท่ีตางๆ ใหเปดแท็บเวลาโลก ในการเพิ่มสถานที่ลงในรายการ ใหเลือก ตัว
เลอืก > เพ่ิมสถานที่ คณุสามารถเพิ่มช่ือสถานที่ไดมากถึง 15 ช่ือ

ในการกําหนดสถานที่ปจจุบันของคุณ ใหเล่ือนไปยังท่ีตั้ง แลวเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนสถานที่
ปจจุบัน ท่ีตั้งจะแสดงบนหนาจอหลักนาฬิกา และเวลาในเคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไป
ตามท่ีตั้งท่ีเลือกไวดวย ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูกตองและสอดคลองกับเขตเวลา

การต้ังคานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันท่ี เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาท่ีปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก ชนิดนาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทสามารถปรับเปลี่ยนเวลา วันท่ี และขอมูลเขตเวลาให
กับเคร่ืองของคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลกุ ใหเลือก เสยีงนาฬิกาปลุก

พจนานุกรม
คุณสามารถแปลขอความจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหน่ึงได คุณสมบัติน้ีอาจไมไดสนับสนุนทุก
ภาษา

การคนหาคําที่จะแปล
1 เลือก เมนู > ที่ทํางาน > พจนานุกรม
2 ปอนขอความลงในชองคนหา เม่ือคุณปอนขอความน้ัน การแนะนําสําหรับคําท่ีคุณตองการ

แปลจะปรากฏขึ้น
3 เลือกคําจากรายการ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
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ฟง  — ฟงเสียงคําท่ีเลือก
ประวัติ  — คนหาคําแปลกอนหนาจากเซสชันปจจุบัน
ภาษา  — เปลี่ยนภาษาตนทางหรือภาษาเปาหมาย ดาวนโหลดภาษาจากอินเทอรเน็ต หรือลบ
ภาษาออกจากพจนานุกรม คุณไมสามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได คุณสามารถ
ติดตั้งภาษาไดเพ่ิมอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
เสียงพูด  — แกไขการตัง้คาคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถปรับความเร็วและระดับความดงั
ของเสียงได

บนัทึก 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > สมุดบนัทึก

คณุสามารถสรางและสงบันทึกไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีใชงานรวมกันได และจัดเก็บไฟลขอความ
ธรรมดาท่ีไดรับ (รูปแบบไฟล TXT) ในบันทึกได

ในการเขียนบันทึก ใหเร่ิมปอนขอความ โปรแกรมแกไขบันทึกจะเปดขึน้มาโดยอัตโนมัติ

ในการเปดบันทึก เลือก เปด

ในการสงบันทึกไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

ในการซิงโครไนซหรือกําหนดการตั้งคาการซงิโครไนซสําหรับบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > การ
ซิงโครไนซ เลือก เริ่ม เพ่ือเร่ิมซิงโครไนซหรือ การตั้งคา เพ่ือกําหนดการตั้งคาการซิงโครไนซ
สําหรับบันทึก

ส่ือ

อุปกรณของคณุมีแอปพลิเคช่ันส่ือท่ีหลากหลายทั้งสําหรับการใชงานดานธุรกิจและการใชงาน
ยามวาง

กลอง
เปดใชงานกลอง

ในการเปดใชงานกลอง เลือก เมนู > สือ่ > กลอง

เคลด็ลับ: และคุณสามารถเปดใชงานกลองไดโดยการกดปุมถายภาพคางไวจนกวาแอปพลิ
เคช่ันกลองจะเปดขึน้

การโฟกัสเต็มหนาจอ
กลองในอุปกรณของคุณมีคุณสมบัติการโฟกัสเต็มหนาจอ การโฟกัสเต็มหนาจอจะชวยใหคุณ
สามารถบันทึกรูปภาพโดยโฟกัสวัตถุไดท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลัง
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การถายภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง หรือกดปุมถายภาพเพ่ือเปดใชงานกลอง

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 2048x1536 พิกเซล ความละเอียดภาพใน
คูมือน้ีอาจแตกตางจากที่ปรากฏจริง

ในการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองมองภาพ และกดปุมถายภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพท่ี
ถายไวในคลังภาพ

ในการยอหรือขยายภาพกอนถาย ใหใชปุมยอ/ขยาย

แถบเครื่องมือจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ กอนและหลังการถายภาพหรือบันทึก
วิดีโอ เลือกรายการในแถบเครื่องมือ และกดปุมเล่ือน

เปลี่ยนเปนโหมดภาพ
เปลี่ยนเปนโหมดวิดีโอ
เลือกฉาก
เปดหรือปดไฟวิดีโอ (โหมดวิดีโอเทาน้ัน)
เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทาน้ัน)
ใชงานตัวตั้งเวลาถายภาพ (ภาพเทาน้ัน)
เปดใชงานโหมดตอเน่ือง (ภาพเทาน้ัน)
เลือกโทนสี
ปรับสมดุลสีขาว
ปรับการชดเชยคารับแสง (ภาพเทาน้ัน)

ตัวเลือกท่ีมีจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพและหนาจอท่ีคุณอยู การตั้งคาจะกลบัไปเปน
คาท่ีระบบตัง้ไวเมื่อคุณปดกลอง

ในการกําหนดแถบเครื่องมือกลองเอง ใหเปลี่ยนเปนโหมดภาพ และเลือก ตัวเลอืก > กําหนด
แถบเครื่องมือเอง

ในการดูแถบเครือ่งมือกอนและหลังการถายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก >
แสดงแถบเครื่องมือ

ในการดูแถบเครื่องมือเฉพาะเมือ่ตองการ เลือก ตัวเลอืก > ซอนแถบเครื่องมือ

ฉาก
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง

ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงท่ีถกูตองสําหรบัสภาวะการถายภาพในขณะนั้น การ
ตั้งคาสําหรับแตละฉากจะถูกตั้งตามลักษณะหรอืสภาพแวดลอมเฉพาะ
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ในการเปลี่ยนฉาก เลือก โหมดฉาก ในแถบเครื่องมือ

ในการสรางฉากของคุณเอง ใหเล่ือนไปที่ผูใชกําหนดเอง และเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยน

ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น เลือก ตามโหมดฉาก และฉากที่ตองการ

ในการเปดใชฉากของคณุ ใหเลือก กําหนดเอง > เลอืก

การถายภาพตอเน่ือง
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง

ในการถายภาพหลายๆ ภาพแบบตอเน่ือง หากมีหนวยความจําเพียงพอ เลือก โหมดตอเน่ือง ใน
แถบเครื่องมือและกดปุมถายภาพ

ภาพที่ถายไวจะปรากฏในตารางบนหนาจอ หากตองการดูภาพ เล่ือนไปที่ภาพน้ันและกดปุม
เล่ือน หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพสุดทายเทาน้ันท่ีจะปรากฏบนหนาจอ และภาพอ่ืนจะมีอยู
ในคลังภาพ

ในการสงภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ในการสงภาพไปยังผูโทรในขณะที่สนทนา เลือก ตัวเลอืก > สงไปยังผูโทร

ในการปดโหมดตอเน่ือง เลือก โหมดตอเน่ือง > ถายภาพเดียว ในแถบเครื่องมือ

การดูภาพที่ถายไว
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง

ภาพท่ีคุณถายไวจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ หากคุณไมตองการจัดเก็บภาพน้ัน เลือก
ลบ จากแถบเครื่องมือ

เลือกจากรายการแถบเครื่องมือตอไปน้ี
สง  — สงภาพไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได
สงไปยังผูโทร  — สงภาพไปยังผูโทรในขณะที่สนทนาอยู
ประกาศลง  — สงภาพไปยังอัลบั้มภาพออนไลนท่ีใชงานรวมกันไดของคณุ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ในการใชภาพเปนภาพพ้ืนหลัง เลือก ตัวเลอืก > ต้ังเปนภาพพ้ืนหลงั

ในการเพ่ิมภาพใหกับรายช่ือ เลือก ตัวเลือก > กําหนดใหรายชื่อ
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การบนัทึกวิดีโอ
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง

1 หากกลองอยูในโหมดรูปภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบเครื่องมือ
2 ในการเริ่มบันทึก ใหกดปุมจับภาพ
3 ในการหยุดบันทึกช่ัวคราว ใหเลือก พัก เลือก ทําตอ เพ่ือเร่ิมบันทึกตอ
4 หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด วิดีโอคลปิจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ ความ

ยาวสูงสุดของวิดโีอคลิปจะขึ้นอยูกับหนวยความจําท่ีเหลืออยู

การเลนคลปิวิดีโอ
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง

ในการเลนคลิปวิดีโอท่ีบันทึกไว เลือก เลน จากแถบเครื่องมือ

เลือกจากรายการแถบเครื่องมือตอไปน้ี
สง  — สงคลิปวิดีโอไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีใชงานรวมกันได
สงไปยังผูโทร  — สงคลิปวิดีโอไปยังผูโทรในขณะที่สนทนาอยู
ประกาศลง  — สงคลิปวิดีโอไปยังอัลบั้มออนไลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ลบ  — ลบคลิปวิดีโอ

ในการปอนช่ือใหมใหกับคลิปวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > เปลีย่นช่ือวิดีโอคลปิ

การต้ังคาภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง

ในการเปลี่ยนการตั้งคาภาพน่ิง ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
คุณภาพรูปภาพ  — ตั้งคุณภาพของภาพ ย่ิงคุณภาพของภาพดีขึ้นเทาใด การใชหนวยความจํา
ก็ย่ิงมากขึ้นเทาน้ัน
แสดงขอมูล GPS  — ในการเพ่ิมขอมูลตําแหนงใหกับภาพท่ีถาย หากมีขอมูล ใหเลือก เปด
เพิ่มที่อัลบั้ม  — กําหนดวาจะบันทึกภาพท่ีถายไวในอัลบั้มใด
แสดงภาพที่จับ  — ในการดูภาพหลังจากถายภาพแลว เลือก ใช ในการถายภาพตอไปทันที
ใหเลือก ปด
ช่ือภาพที่ต้ังไว  — กําหนดช่ือเร่ิมตนใหกับภาพท่ีถายไว
ซูมดิจิตอลแบบขยาย  — ตัวเลือก เปด (ตอเน่ือง) ชวยใหการเพ่ิมการซูมเปนไปอยางราบรื่น
และตอเน่ืองระหวางการซมูแบบดิจิตอลและการซมูดิจิตอลแบบขยาย ตัวเลือก ปด จํากัดการซมู
แตคงความละเอียดของภาพเอาไว
เสยีงจับภาพ  — ตัง้สัญญาณเสียงท่ีจะดังขึน้มาเมือ่คุณถายภาพ
หนวยความจําที่ใช  — เลือกท่ีท่ีจะเก็บภาพของคุณ
เรียกคืนการต้ังคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองกลับเปนคาเร่ิมตน
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การต้ังคาวิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง

ในการเปลี่ยนการตั้งคาโหมดวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไป
น้ี
คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคุณภาพของวิดีโอคลิป เลือก การแบงใช หากคุณตองการสงวิดีโอคลิป
โดยใชขอความมัลติมีเดีย คลิปจะไดรับการบันทึกดวยความละเอียด OCIF ในรูปแบบไฟล 3GPP
และจํากัดขนาดไวท่ี 300 kB (ประมาณ 20 วินาที) คุณอาจไมสามารถสงวิดโีอคลิปท่ีจัดเก็บดวย
รูปแบบไฟล MPEG-4 ในขอความมัลติมีเดียได
แสดงขอมูล GPS  — ในการเพิ่มขอมูลตําแหนงใหกับวิดีโอคลิปท่ีบันทึกไว หากมีขอมูล ให
เลือก เปด
การบันทึกเสยีง  — เลือก เงียบเสยีง หากคุณไมตองการบันทึกเสียง
เพิ่มที่อัลบั้ม  — กําหนดวาจะจัดเก็บวิดีโอท่ีบันทึกไวในอัลบั้มใด
แสดงวิดีโอที่ถายไว  — ดเูฟรมแรกของวิดีโอคลิปท่ีบันทึกไวหลังจากท่ีหยุดการบันทึก ในการ
ดูท้ังวิดีโอคลิป เลือก เลน จากแถบเครื่องมือ
ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว  — กําหนดช่ือเริม่ตนใหกับวิดีโอคลปิท่ีบันทึก
หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงท่ีจะใชจัดเก็บวิดีโอคลิปของคุณ
เรียกคืนการต้ังคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองกลับเปนคาเร่ิมตน

คลังภาพ
เก่ียวกับคลงัภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > คลังภาพ

คลังภาพ คือ สถานที่จัดเก็บรูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง เพลง และสตรีมมิ่งลิงค

หนาจอหลัก
เลือก เมนู > สือ่ > คลังภาพ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

ภาพ   — ดูภาพและคลิปวิดีโอใน รูปถาย
คลิปวิดีโอ   — ดูคลิปวิดีโอใน ศูนยวิดีโอ
เพลง   — เปด เคร่ืองเลน
คลิปเสียง   — ฟงคลิปเสียง
ลิงคการสตรีม   — ดแูละเปดสตรีมมิง่ลิงค
การนําเสนอ   — ดูการนําเสนอ

คณุสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอมูล รวมทั้งคัดลอกและยายรายการไปยังแฟมขอมูลไดอีก
ดวย คุณยังสามารถสรางอัลบั้ม คัดลอก และเพ่ิมรายการลงในอัลบั้มไดอีกดวย
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ไฟลท่ีจัดเก็บไวในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดของคุณ (หากใสไว) จะแสดงดวย
สัญลักษณ 

ในการเปดไฟล ใหเลือกไฟลจากรายการ คลิปวิดีโอและสตรีมมิง่ลิงคจะเปดขึ้นและเลนใน ศูนย
วิดีโอ และคลิปเสียงและเพลงใน เคร่ืองเลน

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังหนวยความจําอ่ืน ใหเลือกไฟล ตัวเลอืก > ยายและคัดลอก
และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

คลปิเสยีง
เลือก เมนู > สื่อ > คลังภาพ และ คลปิเสยีง

โฟลเดอรน้ีมีคลิปเสียงท้ังหมดท่ีคุณดาวนโหลดจากเว็บ คลิปเสียงท่ีสรางดวยแอปพลิเคช่ัน
เคร่ืองบันทึก โดยมีการตั้งคาคุณภาพตามปกติหรือใหเหมาะสมกับ MMS จะถูกบันทึกไวใน
โฟลเดอรน้ี แตคลิปเสียงท่ีสรางดวยการตั้งคาคุณภาพสูงจะถูกจดัเก็บอยูในแอปพลิเคช่ันเคร่ือง
เลนเพลง

ในการฟงไฟลเสียง ใหเลือกไฟลจากรายการ

ในการกรอถอยหลังหรือเดินหนา ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการดาวนโหลดเสียง ใหเลือก ดาวนโหลด

ลิงคการสตรีม
เลือก เมนู > สื่อ > คลังภาพ และ ลงิคการสตรีม

ในการเปดสตรีมมิ่งลิงค ใหเลือกลิงคจากรายการ

ในการเพิ่มสตรีมมิ่งลิงค ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ลงิคใหม

การนําเสนอ
เลือก เมนู > สื่อ > คลังภาพ

เม่ือใชการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector graphics) และไฟลแฟลช (SWF)
เชน การตูนและแผนที ่รูปภาพ SVG จะรักษาลักษณะท่ีปรากฏ เมื่อพิมพหรือดูดวยขนาดหนาจอ
และความละเอียดท่ีแตกตางกัน

ในการดูไฟล เลือก การนําเสนอ เล่ือนไปที่ภาพ และเลือก ตัวเลือก > เลน ในการหยุดเลน
ช่ัวคราว ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดช่ัวคราว
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ในการขยาย ใหกด 5 ในการยอ ใหกด 0

ในการหมุนภาพ 90 องศาตามเขม็หรือทวนเขม็นาฬิกา ใหกด 1 หรือ 3 ตามลําดับ ในการหมุน
ภาพ 45 องศา ใหกด 7 หรือ 9

ในการสลับระหวางภาพเต็มจอกับภาพปกติ ใหกด *

รูปถาย
เก่ียวกับรูปถาย
เลือก เมนู > สื่อ > คลงัภาพ > ภาพ และจากตัวเลือกตอไปน้ี

ภาพที่ถาย  — ดูภาพและวิดีโอท้ังหมดท่ีคุณถายไว
เดือน  — ดูภาพและวิดีโอท่ีแยกประเภทตามเดือนท่ีถาย
อัลบัม้  — ดูอัลบั้มท่ีตัง้ไวและอัลบั้มท่ีคุณไดสรางขึน้เอง
แท็ก  — ดแูท็กท่ีคุณสรางขึ้นสําหรบัแตละรายการ
ดาวนโหลด  — ดรูายการและวิดีโอท่ีดาวนโหลดจากเว็บหรือท่ีไดรับเปนขอความมัลติมีเดียหรือ
อีเมล
ทั้งหมด  — ดูรายการทั้งหมด
แบงดูออนไลน  — ประกาศภาพหรือวิดโีอบนเว็บ

ไฟลท่ีจัดเก็บไวในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดของคุณ (หากใสไว) จะแสดงดวย
สัญลักษณ 

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังท่ีตั้งหนวยความจําอ่ืน ใหเลือกไฟล เลือก ตัวเลอืก > ยาย
และคัดลอก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมี

การดูภาพและวิดีโอ
เลือก เมนู > สือ่ > คลังภาพ > ภาพ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

ทั้งหมด  — ดูรูปภาพและวิดีโอท้ังหมด
ภาพที่ถาย  — ดภูาพที่ถายและคลิปวิดีโอท่ีบันทึกจากกลองของโทรศัพท
ดาวนโหลด  — ดคูลิปวิดโีอท่ีดาวนโหลดมา
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และยังสามารถสงภาพและคลิปวิดีโอใหคุณจากอุปกรณท่ีใชรวมกันได ในการดูภาพหรือคลิป
วิดีโอท่ีไดรับในภาพถาย คณุตองจัดเก็บภาพหรอืคลิปวิดโีอน้ันกอน

รายช่ือไฟลภาพและไฟลคลิปวิดีโอจะปรากฏขึน้ตอเน่ืองกันและเรียงลําดับตามวันและเวลา
จํานวนไฟลจะปรากฏ หากตองการเรียกดูทีละไฟล ใหเล่ือนไปทางซายหรือทางขวา หาก
ตองการเรียกดูไฟลเปนกลุม ใหเล่ือนขึ้นหรือเล่ือนลง

ในการเปดไฟล ใหเลือกไฟล เมื่อภาพเปดขึน้ หากตองการขยาย ใหใชปุมยอ/ขยาย เครื่องจะไม
บันทึกอัตราสวนการยอ/ขยายภาพไวอยางถาวร

ในการตัดตอภาพหรือคลิปวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการดูรูปภาพที่ถายท่ีกํากับดวยสัญลักษณ  ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงบนแผนที่

ในการพิมพภาพจากเครื่องพิมพท่ีใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลอืก > สงไปเครื่องหรือศูนย
พิมพ

ในการยายภาพไปที่อัลบั ื่อทําการพิมพตอไป ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มที่อัลบั้ม > พิมพ
ภายหลัง

การดูและการแกไขรายละเอียดไฟล
เลือก เมนู > สื่อ > คลังภาพ > ภาพ ไปท่ีรายการ

ในการดูและแกไขคุณสมบัติของภาพหรือวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก > รายละเอียด > ดูและ
แกไข และจากตัวเลือกตอไปน้ี

แท็ก  — ดูแท็กท่ีกําลังใชงาน ในการเพิ่มแท็กลงในไฟลปจจุบัน ใหเลือก เพิ่ม
รายละเอียด  — ดูรายละเอียดของไฟลตามท่ีตองการ ในการเพ่ิมรายละเอียด ใหเลือกฟลด
ที่ต้ัง  — ดูขอมูลท่ีตั้ง GPS (ถามี)

116 สือ่

้มเพ



หัวเร่ือง  — ดูภาพยอของไฟลและช่ือไฟลปจจุบัน ในการแกไขชื่อไฟล ใหเลือกฟลดช่ือไฟล
อัลบัม้  — ดูอัลบมท่ีมีไฟลปจจุบัน
ละเอียด  — ดูขนาดของภาพเปนพิกเซล
ชวงเวลา  — ดูความยาวของวิดีโอ
สิทธ์ิการใช  — ในการดูสิทธิ DRM ของไฟลปจจุบัน ใหเลือก ดู

การจัดวางรูปภาพและวิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > คลงัภาพ > ภาพ คุณสามารถจัดการไฟลไดดังน้ี:

ในการดูรายการในมุมมองแท็ก เพ่ิมแท็กใหกับรายการ

ในการดูรายการตามเดือน ใหเลือก เดือน

ในการสรางอัลบั้มเพ่ือจัดเก็บรายการ ใหเลือก อัลบั้ม > ตัวเลอืก > อัลบัม้ใหม

ในการสงภาพหรือคลิปวิดีโอไปยังอัลบั้ม เลือกรายการ และ เพิ่มที่อัลบั้ม จากแถบเครื่องมือท่ี
เปดใช

ในการลบภาพหรือคลิปวิดีโอ เลือกรายการ และ ลบ จากแถบเครื่องมือท่ีเปดใช

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
แถบเครื่องมือท่ีใชงานอยูจะสามารถใชงานไดเมื่อคุณไดเลือกภาพหรือคลิปวิดีโอในหนาจอ

ในแถบเครื่องมือท่ีใชงาน ใหไปท่ีรายการอ่ืน แลวเลือกตัวเลือกท่ีตองการ ตัวเลือกท่ีใชงานไดจะ
แตกตางกันตามหนาจอท่ีคุณอยู และขึ้นอยูกับวาคณุไดเลือกภาพหรือคลิปวิดีโอแลวหรือไม

ในการซอนแถบเครื่องมือ เลือก ตัวเลือก > ซอนแถบเครื่องมือ ในการเปดใชแถบเครือ่งมือท่ี
ใชงานเมื่อมีการซอนแถบเครื่องมือดังกลาว ใหกดปุมเล่ือน

เลือกภาพหรือคลิปวิดีโอ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ดูภาพในโหมดแนวนอนหรือแนวตัง้
เลนคลิปวิดีโอ
สงภาพหรือคลิปวิดีโอ
อัพโหลดภาพหรือคลปิวิดีโอไปยังอัลบั้มออนไลนท่ีใชงานรวมกันได (ใชไดเฉพาะเมื่อ
คุณกําหนดบัญชีผูใชสําหรับอัลบั้มออนไลนท่ีใชงานรวมกันได)
เพ่ิมรายการลงในอัลบั้ม
จัดการแท็กและคุณสมบัติอ่ืนๆ ของรายการ

อัลบัม้
เลือก เมนู > สือ่ > คลังภาพ > ภาพ และ อัลบั้ม
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คุณสามารถใชอัลบั้มเพ่ือจัดการภาพและคลิปวิดีโอไดอยางสะดวกสบาย

ในการสรางอัลบมใหม เลือก ตัวเลอืก > อัลบัม้ใหม

ในการเพิ่มภาพหรือคลิปวิดโีอลงในอัลบ  เลือกรายการและ ตัวเลอืก > เพิ่มที่อัลบั้ม รายการ
ของอัลบั้มจะปรากฏขึน้ เลือกอัลบั้มท่ีคุณตองการเพ่ิมภาพหรือคลิปวิดีโอ คุณจะยังสามารถดู
รายการที่เพ่ิมลงในอัลบมรูปถายได

ในการลบภาพหรือคลิปวิดโีอจากอัลบ  ใหเลือกอัลบมและรายการ และ ตัวเลือก > ลบออก
จากอัลบั้ม

แท็ก
เลือก เมนู > สื่อ > คลังภาพ > ภาพ

ใชแท็กเพ่ือจัดหมวดหมูรายการสื่อในภาพถาย คุณสามารถสรางและลบแท็กในตัวจัดการแท็ก
ตัวจัดการแท็กจะแสดงแท็กท่ีกําลังใชงาน และจํานวนรายการที่เก่ียวของกับแตละแท็ก

ในการเปดตัวจัดการแท็ก ใหเลือกภาพหรือคลิปวิดีโอและ ตัวเลือก > รายละเอียด > ตัวจัด
การแท็ก

ในการสรางแท็ก เลือก ตัวเลือก > แท็กใหม

ในการกําหนดแท็กลงในภาพ ใหเลือกภาพและ ตัวเลอืก > เพิ่มแท็ก

ในการดูแท็กท่ีคุณสราง ใหเลือก แท็ก ขนาดของชื่อแท็กจะเก่ียวของกับจํานวนรายการที่
กําหนดแท็ก ในการดูภาพท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับแท็ก ใหเลือกแท็กจากรายการ

ในการดูรายการตามลําดับตัวอักษร เลือก ตัวเลอืก > ตามตัวอักษร

ในการดูรายการตามลําดับท่ีใชบอยท่ีสุด เลือก ตัวเลอืก > ที่ใชบอยที่สุด

ในการนําภาพออกจากแท็ก ใหเลือกแท็กและภาพ แลวเลือก ตัวเลอืก > ลบออกจากแท็ก

สไลดโชว
เลือก เมนู > สื่อ > คลังภาพ > ภาพ

ในการดูภาพของคุณเปนการสไลด ใหเลือกภาพและ ตัวเลอืก > สไลดโชว > เลนไปขาง
หนา หรือ เลนถอยกลับหลงั การแสดงสไลดเร่ิมจากไฟลท่ีเลือก

ในการดูเฉพาะภาพท่ีเลือกไวเปนการแสดงสไลด ใหเลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก >
เลอืก เพ่ือทําเครื่องหมายภาพ ในการเร่ิมการแสดงสไลด เลือก ตัวเลอืก > สไลดโชว > เลน
ไปขางหนา หรือ เลนถอยกลับหลัง
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ในการเร่ิมการแสดงสไลดท่ีพักไวใหม เลือก ทําตอ

ในการจบการแสดงสไลด เลือก สิน้สุด

ในการเรียกดูภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

กอนเริ่มการแสดงสไลด หากตองการปรับการตัง้คาการแสดงสไลด เลือก ตัวเลอืก > สไลด
โชว > การต้ังคา และเลือกจากรายการตอไปน้ี:
ดนตรี  — เพ่ิมเสียงใหกับการแสดงสไลด
เพลง  — เลือกไฟลเพลงจากรายการ
เวลาระหวางสไลด  — ปรับจังหวะของการแสดงสไลด
การเปลี่ยนผาน  — ทําใหการแสดงสไลดล่ืนไหลจากสไลดหน่ึงไปอีกสไลดหน่ึง รวมถึงยอ
และขยายภาพแบบสุม

ในการปรับระดับเสียงในระหวางการแสดงสไลด ใหใชปุมปรับระดับเสียง

การแกไขภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ

ในการแกไขภาพหลังจากท่ีถาย หรือภาพท่ีจัดเก็บอยูในภาพถาย ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข
โปรแกรมแกไขภาพจะเปดขึน้

ในการเปดตารางท่ีคุณสามารถเลือกตัวเลือกการแกไขตางๆ ซึง่แสดงเปนไอคอนขนาดเล็ก ให
เลือก ตัวเลอืก > ใชเอฟเฟกต คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับความสวาง สี ความ
เขม และความละเอียด รวมถึงใสเอฟเฟกต ขอความ ภาพตัดปะ หรือกรอบใหกับภาพ

การครอบตัดภาพ

ในการครอบตัดภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชเอฟเฟกต > ครอบตัด และเลือกลักษณะสัดสวน
กอนจากรายการ ในการครอบตัดขนาดภาพดวยตนเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด

หากคุณเลือก ผูใชกําหนด เครื่องหมายบวกจะปรากฏขึ้นท่ีมุมซายบนของภาพ ใชปุมเล่ือนเลือก
พ้ืนท่ีท่ีครอบตัด และเลือก ตั้ง เคร่ืองหมายกากบาทอีกอันหน่ึงจะปรากฏขึ้นท่ีมุมลางซาย เลือก
พ้ืนท่ีท่ีถูกครอบตัดอีกคร้ัง ในการปรับพ้ืนท่ีท่ีถูกเลือกกอน ใหเลือก กลับ พ้ืนท่ีท่ีเลือกจะเปนรูป
สี่เหลี่ยม ซึง่กําหนดภาพท่ีตองการครอบตัด

ในกรณีท่ีไดเลือกระบุลกัษณะสัดสวนแลว ใหเลือกพ้ืนท่ีทางดานมุมบนซายใหถูกครอบตัด ใน
การปรับขนาดพื้นท่ีท่ีถูกเนน ใหใชปุมเล่ือน ในการตรึงพ้ืนท่ีท่ีเลือกไว ใหกดปุมเลื่อน ในการยาย
พ้ืนท่ีภายในรูป ใหใชปุมเลื่อน ในการเลือกพ้ืนท่ีท่ีถูกครอบตัด ใหกดปุมเล่ือน
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การลดจุดตาแดง

ในการลดจุดตาแดงในภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต > การลดจุดแดงนัยนตา

ยายกากบาทไปยังนัยนตา แลวกดปุมเล่ือน รูปวงกลมขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล ให
ปรับขนาดวงใหพอดีกับขนาดของนัยนตาโดยการใชปุมเล่ือน ในการลดความแดง ใหกดปุม
เล่ือน เมื่อคุณแกไขภาพเสร็จเรียบรอยแลว ใหกด เรียบรอย

ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับสูหนาจอกอนหนา ใหกด กลับ

ปุมลัดที่มีประโยชน
คุณสามารถใชปุมลัดตางๆ ตอไปน้ีขณะแกไขภาพได

• ในการดูภาพขนาดเตม็หนาจอ ใหกด * ในการกลับไปท่ีหนาจอปกต ิใหกด * อีกคร้ัง
• ในการหมุนภาพตามเขม็หรือทวนเขม็นาฬิกา กดปุม 3 หรือ 1
• หากตองการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0
• หากตองการยายภาพที่ถูกซูม ใหเล่ือนขึน้ ลง ซาย หรือ ขวา

การแกไขวิดีโอ
ตัวตัดตอวิดีโอสนับสนุนไฟลในรูปแบบ .3gp และ .mp4 และไฟลเสียงในรูป
แบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav แตจะไมสนับสนุนคณุสมบัติท้ังหมดของรปูแบบไฟล หรือความ
หลากหลายทั้งหมดของรูปแบบไฟล

ในการแกไขวิดีโอคลิปท่ีอยูในรูปถาย ใหเล่ือนไปท่ีวิดีโอคลิป แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข และ
เลือกจากรายการตอไปน้ี

รวม  — เพ่ือเพ่ิมภาพหรือวิดีโอคลิปลงในจุดเร่ิมตนหรือจุดสิ้นสุดของวิดีโอคลิปท่ีเลือก
เปลีย่นเสยีง  — เพ่ือเพ่ิมคลิปเสียงใหมและแทนที่เสียงเดิมในวิดีโอคลิป
เพิ่มตัวอักษร  — เพ่ือเพ่ิมขอความไปยังจุดเร่ิมตนหรือจุดสิ้นสุดของวิดีโอคลิป
ตัด  — เพ่ือตัดวิดีโอ และเลือกสวนท่ีคุณตองการจัดเก็บไวในวิดีโอคลิป

ในการจับภาพของคลิปวิดีโออยางรวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลือก > จับภาพ ในหนาจอภาพตัวอยาง
แบบภาพยอ ใหกดปุมเล่ือน แลวเลือก จับภาพ

การพิมพภาพ
การพิมพภาพ

ในการพิมพภาพดวยฟงกชันพิมพภาพ ใหเลือกภาพท่ีคุณตองการพิมพ และตัวเลอืกพิมพในคลัง
ภาพ กลอง ตัวแกไขภาพ หรือตัวดูภาพ
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ใชฟงกชันพิมพภาพเพ่ือพิมพภาพของคุณโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเช่ือมตอ
Bluetooth ท้ังน้ี คุณสามารถพิมพภาพโดยใช LAN ไรสายได หากใสการดหนวยความจําท่ีใชรวม
กันไดลงไป คุณจะสามารถเก็บภาพลงในการดหนวยความจําได และพิมพภาพโดยใช
เคร่ืองพิมพท่ีใชงานรวมกันได

คณุสามารถพิมพเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบไฟล .jpeg ภาพท่ีถายดวยกลองถายรูปจะถูกจัดเก็บ
ในรูปแบบ .jpeg โดยอัตโนมัติ

การเลอืกเครื่องพิมพ

ในการพิมพรูปภาพดวยการพิมพภาพ เลือกภาพและตัวเลือกพิมพ

เมื่อคุณใชการพิมพภาพเปนคร้ังแรก รายช่ือเคร่ืองพิมพท่ีใชงานไดจะปรากฏขึน้ เลือก
เคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพน้ันจะถูกกําหนดเปนเคร่ืองพิมพท่ีตั้งไว

ในการใชเคร่ืองพิมพท่ีใชรวมกันไดกับระบบ PictBridge ใหเช่ือมตอสายเคเบิลขอมูลกอนท่ีจะ
เลือกตัวเลือกพิมพได และตรวจสอบวาไดตั้งคาโหมดสายเคเบิลขอมูลเปน พิมพภาพ หรือ
ถามเมื่อเชื่อมตอ เคร่ืองพิมพจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกตวัเลือกพิมพ

หากไมสามารถเลือกใชเคร่ืองพิมพท่ีระบบกําหนดได รายชื่อเคร่ืองพิมพท่ีมีใหเลือกใชไดจะ
ปรากฏขึน้อีกคร้ัง

ในการเปลี่ยนเคร่ืองพิมพท่ีระบบตั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เครื่องพิมพที่ต้ังไว

ภาพตัวอยางกอนพิมพ
เมื่อคุณเลือกเคร่ืองพิมพ รูปภาพท่ีเลือกจะปรากฏโดยใชเคาโครงที่กําหนดไวลวงหนา

ในการเปลีย่นแปลงเคาโครง ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวาเพื่อดูเคาโครงที่มีใหเลือกใน
เคร่ืองพิมพท่ีเลือก หากภาพไมพอดีกับหนา เลื่อนขึน้หรือลงเพ่ือแสดงหนาเพ่ิมเติม

การต้ังคาพิมพ
ตวัเลือกท่ีมีใหเลือกจะแตกตางกันขึ้นกับความสามารถของเครื่องพิมพท่ีคุณเลือก

ในการตั้งคาเครื่องพิมพเร่ิมตน ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ในการเลอืกขนาดกระดาษ ใหเลือก ขนาดกระดาษ เลือกขนาดกระดาษจากรายการ แลวเลือก
ตกลง เลือก ยกเลกิ เพ่ือกลับสูหนาจอกอนหนา

แบงดูออนไลน
เก่ียวกับการแบงดูออนไลน
เลือก เมนู > สื่อ > แบงดู
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เม่ือใชการแบงดูออนไลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คณุจะสามารถประกาศภาพ วิดีโอ
คลิป และคลิปเสียงจากเครื่องโทรศัพทของคุณไปยังบริการการแบงดูออนไลนท่ีใชรวมกันได
เชน อัลบั้มและบล็อก นอกจากน้ี คุณยังสามารถดูและสงความคิดเห็นลงในประกาศในบริการดัง
กลาว ตลอดจนดาวนโหลดเน้ือหาลงในโทรศัพท Nokia ท่ีใชรวมกันไดของคุณ

ประเภทเน้ือหาที่รองรับและความพรอมใชงานของบริการการแบงดูออนไลนอาจแตกตางกันไป

การสมัครขอรับบริการ
เลือก เมนู > สือ่ > แบงดู

ในการสมัครบริการรวมมองออนไลน ใหไปท่ีเว็บไซตของผูใหบริการ และตรวจสอบวาโทรศัพท
Nokia ของคุณใชงานรวมกันไดกับบริการน้ีหรือไม สรางบัญชีตามคําแนะนําบนเว็บไซต คุณได
รับช่ือผูใชและรหัสผานท่ีจําเปนตอการตั้งคาโทรศัพทของคุณสําหรับบัญชีน้ี

1 ในการเปดใชงานบริการ ใหเปดแอปพลิเคช่ันแบงดอูอนไลนในโทรศัพทของคุณ เลือก
บริการท่ีตองการ และเลือก ตัวเลือก > ทํางาน

2 ยอมใหโทรศัพทสรางการเช่ือมตอเครือขาย หากเครื่องขอใหคุณปอนจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต ใหเลือกจุดเช่ือมตอจากรายการ

3 ลงช่ือเขาใชบัญชีของคุณตามคําแนะนําบนเว็บไซตของผูใหบริการ

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับความพรอมใชงานและคาใชจายของบริการจากบริษัทภายนอก
ตลอดจนคาบริการถายโอนขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่เก่ียวของ

การจัดการบัญชีของคุณ

หากคุณตองการดูบัญชีของคุณ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > บญัชีของฉัน

หากตองการสรางบัญชีใหม เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มบญัชีใหม

หากตองการเปลี่ยนช่ือผูใชหรือรหัสผานสําหรับบัญชี เลือกบัญชีและ ตัวเลอืก > เปด

หากตองการตัง้บัญชีน้ีเปนบัญชีเริ่มตนเมือ่มีการสงประกาศจากโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ต้ังเปนที่ต้ังไว

หากตองการลบบัญชีออก เลือกบัญชีและ ตัวเลอืก > ลบ

การสรางประกาศ
เลือก เมนู > สือ่ > แบงดู

ในการประกาศไฟลสื่อไปยังบริการ ใหไปท่ีบริการและเลือก ตัวเลือก > อัพโหลดใหม ถา
บริการรวมมองออนไลนมีชองสัญญาณสําหรับประกาศไฟล ใหเลือกชองสัญญาณท่ีตองการ
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ในการเพ่ิมภาพ คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงใหกับประกาศ ใหเลือก ตัวเลือก > ใส

เพ่ิมช่ือเรื่องหรือคําอธิบายใหกับประกาศ ถามี

ในการเพิ่มแท็กใหกับประกาศ ใหเลือก แท็ก:

ในการเปดใชงานการประกาศขอมูลท่ีตั้งท่ีอยูในไฟล ใหเลือก ที่ต้ัง:

ในการสงประกาศไปไวท่ีบริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > อัพโหลด

โพสตไฟลจากคลังภาพ 
คณุสามารถโพสตไฟลของคุณจาก รูปถาย ไปยังบริการการใชรวมกันแบบออนไลน

1 เลือกเมนู > สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ และไฟลท่ีคุณตองการโพสต
2 เลือก ตัวเลอืก > สง > อัพโหลด เลือกบัญชีท่ีตองการ
3 แกไขการโพสตตามตองการ
4 เลือก ตัวเลอืก > อัพโหลด

การอัพโหลดแบบคลิกเดียว
การอัพโหลดแบบคลิกเดียวชวยใหคุณสามารถประกาศภาพไปที่บริการแบงใชออนไลนไดทันที
หลังการถายภาพ

ในการใชการอัพโหลดแบบคลิกเดียว ใหถายภาพดวยกลองโทรศัพทของคุณ และเลือกไอคอน
แบงใชออนไลนจากแถบเครื่องมือ

รายการแท็ก
เลือก เมนู > สื่อ > แบงดู

แท็กทําหนาท่ีอธิบายเน้ือหาของประกาศ และชวยใหผูดูสามารถคนหาเน้ือหาที่อยูในบริการแบง
ดูออนไลนได

หากตองการดูรายการแท็กท่ีมีอยูเมื่อสรางประกาศ เลือก แท็ก:

หากตองการเพ่ิมแท็กลงในประกาศของคุณ เลือกแท็กจากรายการและ เรียบรอย หากตองการ
เพ่ิมแท็กจํานวนมากลงในประกาศ ใหเลือกแท็กแตละรายการและ ตัวเลือก > เลอืก/ไม
เลือก > เลอืก

ในการคนหาแท็ก ใหปอนคําท่ีจะคนหาในชองคนหา

ในการเพ่ิมแท็กลงในรายการแท็ก เลือก ตัวเลอืก > แท็กใหม
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การจัดการประกาศในถาดออก
เลือก เมนู > สือ่ > แบงดู

ถาดออกจะแสดงประกาศที่คุณกําลงัอัพโหลด ประกาศที่มีการอัพโหลดลมเหลว และประกาศที่
คุณสงไปแลว

หากตองการเปดถาดออก ใหเลือก ถาดออก > ตัวเลอืก > เปด

ในการเริ่มการอัพโหลดประกาศ เลือกประกาศ และ ตัวเลอืก > อัพโหลดตอนน้ี

ในการยกเลกิการอัพโหลดประกาศ เลือกประกาศ และ ตัวเลอืก > ยกเลิก

ในการลบประกาศ เลือกประกาศ และ ตัวเลือก > ลบ

การดูเน้ือหาบริการ
เลือก เมนู > สือ่ > แบงดู

ในการดูเน้ือหาของบริการ เลือกบริการ และ ตัวเลอืก > เปด

ในการเปดฟด ใหเลือกฟดน้ัน ในการเปดฟดในเบราเซอร ใหเลือกเว็บไซตของผูใหบริการ

ในการดูความคดิเห็นท่ีเก่ียวของกับไฟล ใหเลือกไฟล แลวเลือก ตัวเลอืก > ดูความคิดเห็น

ในการดูไฟลในโหมดเต็มหนาจอ ใหเลือกไฟลน้ัน

ในการอัพเดตลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาว แลวเลือก ตัวเลอืก > อัพเดตตอนน้ี

หากคุณพบไฟลท่ีนาสนใจและตองการดาวนโหลดลงิคขาวท้ังหมดมายังอุปกรณของคณุ ให
เลือกไฟลและ ตัวเลือก > สมัครรับบริการรายชื่อ

การต้ังคาผูใหบริการ
เลือก เมนู > สือ่ > แบงดู

ในการดูรายการผูใหบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ผูใหบริการ

ในการตรวจสอบรายละเอียดของบริการ เลือกบริการจากรายการ

ในการลบบริการท่ีเลือกไว ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ

การแกไขการต้ังคาบญัชี
เลือก เมนู > สือ่ > แบงดู
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ในการแกไขบัญชีของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > บญัชีของฉัน และบัญชี

ในการเปลี่ยนช่ือผูใชสําหรับบัญชี เลือก ช่ือผูใช

ในการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับบัญชี เลือก รหัสผาน

ในการเปลี่ยนช่ือบัญชี เลือก ช่ือบัญชี

ในการกําหนดขนาดภาพที่คุณประกาศ เลือก ขนาดภาพที่อัพโหลด > ตนฉบบั, กลาง 
(1024 x 768 พิกเซล) หรือ เลก็ (640 x 480 พิกเซล)

การแกไขการต้ังคาข้ันสงู
เลือก เมนู > สื่อ > แบงดู

ในการแกไขการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > ข้ันสูง

ในการใชเฉพาะการเช่ือม LAN ไรสาย (WLAN) สําหรับการใชงานรวมกัน ใหเลือก ใชเซลลูลาร์
> ยกเลิกใชแลว และในการอนุญาตการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต ใหเลือก ใชงานแลว

ในการอนุญาตใหมีการใชงานรวมกันและการดาวนโหลดรายการเม่ืออยูนอกเครือขายหลักของ
คุณ ใหเลือก อนุญาตการโรมมิ่ง > ใชงานแลว

ในการดาวนโหลดรายการใหมจากบรกิารโดยอัตโนมัติ เลือก ระยะเวลาการดาวนโหลด และ
ชวงเวลาการดาวนโหลด ในการดาวนโหลดรายการดวยตัวเอง เลือก โดยผูใช

ตัวนับขอมูล
เลือก เมนู > สื่อ > แบงดู

ในการตรวจสอบปริมาณขอมูลท่ีคุณไดอัพโหลดและดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก > การต้ัง
คา > ขอมูลที่โอนยาย

ในการรีเซ็ตตัวนับ เลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลท่ีสง, ลบขอมูลที่รับ หรือ ลบท้ังหมด

ศูนยวิดีโอ Nokia 
ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คณุสามารถดาวนโหลดและสตรีมวิดีโอ
คลิปแบบ OTA จากบริการวิดโีออินเทอรเน็ตท่ีใชรวมกันไดโดยใชการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต
หรือ WLAN นอกจากนี้ คุณสามารถถายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซท่ีีใชงานรวมกันไดไปท่ี
โทรศัพทของคุณ และดูวิดีโอคลิปดังกลาวในศูนยวิดีโอ
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การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโออาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวน
มากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุเพ่ือขอขอมลูเก่ียวกับคา
ใชจายในการสงขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจไดรับการกําหนดบริการไวลวงหนาแลว

ผูใหบริการอาจใหบริการเน้ือหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาจากในบริการหรือ
จากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชื่อมตอกับบริการวิดีโอ
1 เลือก เมนู > สื่อ > ศูนยวิดีโอ
2 ในการเชื่อมตอกับบริการเพ่ือติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก เพิ่มบริการใหม แลวเลือกบริการ

วิดีโอท่ีตองการจากแคตตาล็อกบริการ

การดูวิดีโอคลิป

ในการเรียกดูเน้ือหาบริการวิดีโอท่ีติดตั้งไว ใหเลือก ลงิคขาววิดีโอ

เน้ือหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปนประเภทตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป
ใหเลือกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปท่ีอยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัวเลือกการคนหาอาจไมมีอยูใน
บางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรยีกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบางไฟลตองดาวนโหลดลงใน
โทรศัพทกอน ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด หากคุณออกจาก
แอปพลิเคช่ัน การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอคลปิท่ีดาวนโหลด
จะถูกจัดเก็บไวในวิดีโอของฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดคูลิปท่ีดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลอืก > เลน
ในขณะเลนวิดโีอคลปิ ใหใชปุมเลือกและปุมเลือ่นเปนตัวควบคุมเคร่ืองเลน
ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลง
ในระดบัเสียงปกติ และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ดาวนโหลดตอ  — เร่ิมการดาวนโหลดท่ีลมเหลวหรือพักไวตอ
ยกเลกิการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
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ดูตัวอยาง  — แสดงตัวอยางคลิปวิดีโอ ตวัเลือกน้ีจะสามารถใชงานได หากมีการบริการ
สนับสนุน
รายละเอียดลงิคขาว  — ดูขอมูลเก่ียวกับวิดีโอคลิป
รีเฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
เปดลงิคในเบราเซอร  — เปดลิงคในเว็บเบราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลิเคช่ันเพ่ือดาวนโหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจเก่ียวของกับการสงขอมูล
จํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล
ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลดอัตโนมัติสําหรับวิดีโอคลิปท่ีอยูในบริการ ใหเลือก ตัว
เลือก > กําหนดเวลาดาวนโหลด
ศนูยวิดีโอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหมทุกวันตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธีการดาวนโหลด

ลิงคขาววิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > ศูนยวิดีโอ

เน้ือหาของบริการวิดีโอท่ีตดิตั้งจะไดรบัการเผยแพรโดยใชลิงคขาว RSS ในการดูและจัดการลิงค
ขาวของคุณ เลือก ลิงคขาววิดีโอ

เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
การสมัครลิงคขาว  — ตรวจสอบการสมัครลิงคขาวปจจุบันของคุณ
รายละเอียดลงิคขาว  — ดูขอมูลเก่ียวกับวิดีโอ
เพิ่มลิงคขาว  — สมัครลิงคขาวใหม เลือก ผานสารบบวิดีโอ เพ่ือเลือกลิงคขาวจากบริการใน
สารบบวิดีโอ
รีเฟรชลิงคขาว  — รีเฟรชเน้ือหาของลิงคขาวท้ังหมด
จัดการบญัชีผูใช  — จัดการตัวเลือกบัญชีผูใชสําหรับลิงคขาวเฉพาะ ถามี
ยาย  — ยายวิดีโอคลิปไปยังตําแหนงท่ีตองการ

หากตองการดูวิดีโอท่ีมีอยูในลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาวจากรายการ

วิดีโอของฉัน
วิดีโอของฉันเปนท่ีจัดเก็บวิดีโอคลิปท้ังหมดในแอปพลิเคช่ันศูนยวิดีโอ คุณสามารถแสดง
รายการวิดีโอคลิปท่ีดาวนโหลดและวิดโีอคลิปท่ีบันทึกดวยกลองโทรศัพทในหนาจอแยกจาก
กันได
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1 ในการเปดโฟลเดอรและดูวิดีโอคลิป ใหใชปุมเล่ือน หากตองการควบคุมเคร่ืองเลนวิดีโอ
ขณะท่ีเลนวิดีโอคลิปอยู ใหใชปุมเล่ือนและปุมเลือก

2 ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ดาวนโหลดตอ  — เร่ิมการดาวนโหลดท่ีลมเหลวหรือพักไวตอ
ยกเลกิการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
รายละเอียดวิดีโอ  — ดูขอมูลเก่ียวกับวิดีโอคลิป
คนหา  — คนหาวิดีโอคลิป ปอนคําท่ีใชคนหาที่ตรงกับช่ือของไฟล
แสดงผานเครือขายโฮม  — เลนวิดีโอคลิปท่ีดาวนโหลดในเครือขายโฮมท่ีใชงานรวมกันได
เครือขายโฮมจะตองไดรับการกําหนดคากอน
สถานะหนวยความจํา  — ดูขนาดของหนวยความจําท่ีใชไปแลวและหนวยความจําท่ีเหลืออยู
เรียงตาม  — จัดเรียงวิดีโอคลิป เลือกประเภทที่ตองการ
ยายและคัดลอก  — ยายหรือคัดลอกวิดีโอคลิป เลือก คัดลอก หรือ ยาย และตําแหนงท่ี
ตองการ

การโอนวิดีโอจากเครื่องพีซี
โอนยายวิดีโอคลปิของคุณเองจากอุปกรณท่ีใชรวมกันไดไปท่ีศูนยวิดีโอโดยใชสาย USB ท่ีใช
รวมกันได ศูนยวิดีโอจะแสดงวิดีโอคลิปท่ีมีรูปแบบซึง่โทรศัพทของคณุสนับสนุนเทาน้ัน

1 ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพิวเตอรเสมือนเปนอุปกรณหนวยความจําขนาดใหญ ซึ่ง
คุณสามารถถายโอนไฟลขอมูลใดๆ ไดตามตองการ ใหเช่ือมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB

2 เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเช่ือมตอ คุณตองใสการดหนวยความจําท่ีใช
รวมกันไดลงในเครื่อง

3 เลือกวิดีโอคลิปท่ีคุณตองการคัดลอกจากคอมพิวเตอรของคุณ
4 โอนวิดีโอคลิปไปยัง E:\My Videos ในการดหนวยความจํา

วิดีโอคลิปท่ีโอนยายจะปรากฏในแฟมขอมูลวิดีโอของฉันในศูนยวิดีโอ ไฟลวิดีโอในแฟม
มูลอ่ืนๆ ของอุปกรณของคุณจะไมปรากฏขึน้

การต้ังคาศนูยวิดีโอ
ในหนาจอหลักของศูนยวิดีโอ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การเลือกบริการวิดีโอ  — เลือกบริการวิดีโอท่ีคุณตองการใหแสดงในศนูยวิดีโอ คุณยังสามารถ
เพ่ิม ลบ แกไข และดูรายละเอียดของบริการวิดีโอได คุณไมสามารถแกไขบริการวิดีโอท่ีติดตั้งไว
กอนหนาแลวได
การต้ังคาการเชื่อมตอ  — หากตองการกําหนดปลายทางเครือขายท่ีใชสําหรับการเชื่อมตอกับ
เครือขาย เลือก การเชื่อมตอเครือขาย หากตองการเลือกการเช่ือมตอดวยตัวเองทุกคร้ังท่ีศูนย
วิดีโอเปดการเช่ือมตอกับเครือขาย เลือก ถามทุกครั้ง

ในการตั้งคาใหการเช่ือมตอ GPRS เปดหรือปด ใหเลือก ยืนยันใหใช GPRS

ในการตั้งคาใหบริการขามเครือขายเปดหรือปด ใหเลือก ยืนยันขามแดน
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การควบคุมโดยผูปกครอง  — ตั้งคาการจํากัดอายุใหกับวิดีโอ รหัสผานท่ีใชคือรหัสเดียวกับ
รหัสล็อคของอุปกรณ รหัสล็อคท่ีกําหนดใหจากโรงงานคือ 12345 ในบริการวิดีโอออนดีมานด
จะมีการซอนวิดีโอท่ีมีขดีจํากัดอายุเทากันหรือสูงกวาท่ีคุณตั้งไว
หนวยความจําที่ตองการ  — เลือกวาจะจัดเก็บวิดีโอท่ีดาวนโหลดไวในหนวยความจํา
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได
ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดูภาพขนาดยอในลิงคขาวทางวิดีโอ

เครื่องเลนเพลง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลน

เครื่องเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC AAC+ eAAC+ MP3 และ  WMA เคร่ืองเลนเพลง
รองรับคุณสมบัติท้ังหมดของรูปแบบไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทุกประเภท

คณุสามารถโอนเพลงจากอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชงานรวมกันไดมายังโทรศัพทของคุณได โปรดดูที
“การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร” หนา 130

เลนเพลง

ในการเพิ่มเพลงท่ีมีอยูท้ังหมดลงในคลังเพลง เลือก ตัวเลอืก > รีเฟรชคลงั

ในการเลนเพลง ใหเลือกหมวดที่ตองการ แลวตามดวยเพลง

ในการหยุดเลนช่ัวคราว ใหกดปุมเลื่อน ถาตองการตองการเริ่มเลนตอ ใหกดปุมเล่ือนอีกครั้ง หาก
ตองการหยุดเลน ใหเล่ือนลง

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเล่ือนไปทางขวาหรือซายคางไว

หากตองการขามไปรายการถัดไป ใหเล่ือนขวา ในการกลับไปยังจุดเร่ิมตนของเพลง ใหเลื่อนไป
ทางซาย ในการขามไปยังรายการกอนหนา ใหเลื่อนไปทางซายอีกครั้งภายใน 2 วินาที หลังจาก
ท่ีเพลงเริ่มตนขึน้

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลือก ตัวเลือก > อีควอไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพเสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การ
ตั้งคา

ในการกลับสูหนาจอหลักและปลอยใหเคร่ืองเลนเลนอยูเปนพ้ืนหลงั กดปุมวางสาย

รายการเลน

ในการดูและจัดการรายการเลนของคุณ เลือก คลังเพลง > รายการเลน
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ในการสรางรายการเลนใหม เลือก ตัวเลอืก > รายการเลนใหม

ในการเพิ่มเพลงลงในรายการเลน เลือกเพลงและ ตัวเลอืก > เพิ่มไปที่รายการเลน >
รายการเลนที่จัดเก็บ หรือ รายการเลนใหม

ในการจัดเรียงเพลงในรายการเลนใหม เล่ือนไปยังเพลงที่คุณตองการยาย และเลือก ตัว
เลอืก > จัดรายการเลนใหม

เก่ียวกับเพลง Ovi
 คุณสามารถใชเพลง Ovi เพ่ือซื้อหรือดาวนโหลดเพลงเขาสูโทรศัพทและคอมพิวเตอรของ

คุณ รวมท้ังคัดลอกเพลงระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรได หากตองการจัดการชุดสะสมและ
ดาวนโหลดเพลง คุณสามารถติดตั้ง Ovi Player บนคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชรวมกันได หรือใช

อินเทอรเน็ตเพ่ือดาวนโหลดเพลงได

หากตองการเริ่มคนหาเพลง ใหเลือก เมนู > สื่อ > เพลง Ovi หรือไปท่ี www.ovi.com

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร

ในการโอนเพลงจากคอมพิวเตอร เช่ือมตออุปกรณของคุณกับคอมพิวเตอรโดยใชสายขอมูล
USB ท่ีใชงานรวมกันไดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth ถาคุณใชสาย USB ใหเลือก อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถใชเพลงของ Nokia เพ่ือซิงโครไนซเพลงระหวาง
เคร่ืองของคุณกับพีซี

หากคุณเลือก PC Suite เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถใช Windows Media Player เพ่ือ
เพลงระหวางเครื่องของคุณกับพีซี

การต้ังคาความถ่ีที่ต้ังไวลวงหนา
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลน และ ตัวเลอืก > ไปที่กําลังเลนตอนน้ี > ตัวเลอืก > อีควอ



ในการใชการตั้งคาความถี่ท่ีกําหนดไวลวงหนาเมื่อเลนเพลง เลือกการตัง้คาความถี่ท่ีคุณ
ตองการใช และ ตัวเลือก > ใชงาน

ในการแกไขความถี่ของคาท่ีตัง้ไวลวงหนา เลือก ตัวเลือก > แกไข และคลื่นความถี ่และเลื่อน
ขึ้นหรือลงเพ่ือปรับคา คณุจะไดยินความถี่ท่ีปรับใหมน้ีทันทีเมื่อเลน

ในการรีเซ็ตยานความถีใ่หกลับเปนคาเดิม เลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตไปเปนคาที่ต้ังไว

ในการสรางคาความถ่ีของคุณเอง ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังคาลวงหนาใหม

พิมพช่ือของการตั้งคาความถี่
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เล่ือนขึ้นหรือลงไปตามยานความถี ่และกําหนดความถี่สําหรับแตละยานความถี่

RealPlayer
เลือก เมนู > สื่อ > RealPlayer

RealPlayer สามารถเลนวิดีโอคลิปและคลิปเสียงท่ีเก็บอยูในโทรศัพท ถายโอนจากขอความ
อีเมลหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได หรือสตรีมไปยังโทรศัพทของคุณผานเว็บ รูป
แบบไฟลท่ีสนับสนุนไดแก MPEG-4, MP4 (ไมใชการสตรีม), 3GP, RV, RA, AMR และ Midi
RealPlayer อาจไมสนับสนุนรูปแบบไฟลแปลงของรูปแบบไฟลสื่อท่ีกลาวมาครบทั้งหมด

การเลนคลปิวิดีโอและลงิคการสตรีม

ในการเลนวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลปิ และคลิป

ในการแสดงรายการไฟลท่ีเพ่ิงเลนไป เมื่ออยูในมุมมองหลักของแอปพลิเคชั่น ใหเลือก รายการ
ที่เพิ่งเลน

ในการสตรีมเน้ือหาโดยวิธ ีOTA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก ลงิคการสตรีม และ
ลิงค RealPlayer จะรองรับลิงคสองชนิดคือ rtsp:// URL และ http:// URL ท่ีนําไปยังไฟล RAM
กอนเริ่มการสตรีมเน้ือหา โทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกับเว็บไซตและบัฟเฟอรเน้ือหาน้ัน
หากเกิดขอผิดพลาดในการเลนไฟล เน่ืองจากมีปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขาย RealPlayer
จะพยายามเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตอีกคร้ังโดยอัตโนมัติ

ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิปจากเว็บ ใหเลือก ดาวนโหลดวิดีโอ

ในการปรับระดับเสียงในระหวางการเลน ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการกรอไปขางหนาขณะที่เลน ใหเล่ือนขวาและกดคางไว ในการกรอกลับคลิปขณะที่เลน ให
เล่ือนซายและกดคางไว

ในการหยุดเลนหรือหยุดสตรีม เลือก หยุด การบัฟเฟอรหรือการเช่ือมตอกับเว็บไซตท่ีสตรีมจะ
หยุดทํางาน คลิปจะหยุดเลน และยอนกลับไปยังจุดเริ่มตน

ในการดูคลปิวิดีโอในโหมดหนาจอปกติ ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนตอในหนาจอปกติ

ดูขอมูลเก่ียวกับคลปิสื่อ

ในการดูคุณสมบัติวิดีโอคลิปหรือคลิปเสียง หรือเว็บลิงค เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดคลปิ
ขอมูลอาจประกอบดวยอัตราบิต หรือลิงคอินเทอรเน็ตของไฟลท่ีสตรีม เปนตน

สือ่ 131



การต้ังคา RealPlayer
เลือก เมนู > สือ่ > RealPlayer

คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer ในขอความที่ผูใหบริการของคุณสงมาให

ในการกําหนดการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > วิดีโอ หรือ การสตรีม

เครื่องบันทึก
เลือก เมนู > สือ่ > บันทึก

คุณสามารถใชแอปพลิเคช่ันเครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงและการสนทนาทางโทรศัพทได

เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู

ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการหยุดบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการรับฟงคลิปเสียง เลือก 

ในการเลือกคุณภาพการบนัทึกหรือตําแหนงท่ีคณุตองการจดัเก็บคลิปเสียงของคณุ เลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา

คลิปเสียงท่ีบันทึกไวจะไดรับการจัดเก็บไวในโฟลเดอรคลิปเสียงในคลังภาพ

หากตองการบนัทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเคร่ืองบันทึกในระหวางท่ีสนทนา และเลือก
 ท้ังสองฝายจะไดยินเสียงในชวงเวลาสม่ําเสมอขณะที่ทําการบันทึก

ตัวเลน Flash 
คุณสามารถใชตัวเลน Flash เพ่ือด ูเลน และสื่อสารดวยไฟล Flash ท่ีสรางขึ้นสําหรับโทรศัพท
เคล่ือนท่ี

ในการเปดตวัเลน Flash และเลนไฟล Flash ใหเลือกไฟลท่ีจะเลน

ในการสงไฟลแฟลชไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีใชงานรวมกันได เลือก ตัวเลอืก > สง การปองกันดาน
ลิขสิทธิ์อาจปดก้ันการสงไฟลแฟลชบางไฟล

ในการสลับระหวางไฟล Flash ท่ีบันทึกไวในความจําของโทรศพัทหรือในการดหนวยความจํา
เล่ือนไปที่แท็บท่ีสัมพันธกัน

ในการเปลี่ยนคุณภาพของไฟล Flash เลือก ตัวเลอืก > คุณภาพ ระหวางท่ีคุณกําลังเลนไฟล
Flash ดังกลาว หากคุณเลือก สงู การเลนไฟล Flash บางไฟลอาจไมสม่ําเสมอและชาลง
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เน่ืองจากการตั้งคาดั้งเดิมของไฟล เปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพของไฟลน้ันเปน ปกติ หรือ ตํ่า เพ่ือ
การเลนท่ีดีขึน้

ในการจัดการไฟลแฟลช เลือก ตัวเลอืก > จัดวาง

วิทยุเอฟเอ็ม 
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน คุณ
ตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเครือ่งโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ
FM ไดอยางเหมาะสม

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม

คณุภาพการกระจายเสียงของวิทยุจะขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีครอบคลมุของสถานีวิทยใุนพ้ืนท่ีน้ันๆ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม

คณุภาพของเสียงวิทยุท่ีออกอากาศจะขึน้อยูกับคลื่นสถานีวิทยุท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ีน้ันๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู เคร่ือง
จะปดวิทยุกอน

ในการเร่ิมคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ 

หากคุณไดจัดเก็บสถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะไปยงัสถานีท่ีบันทึกไวในลําดับกอนหนา
หรือในลําดับถัดไป ใหเลือก  หรือ 

เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงานลําโพง  — ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
หาคลื่นโดยผูใช  — เปลี่ยนความถี่ดวยตนเอง
ไดเรกทอรีสถานี  — ดสูถานีวิทยุท่ีมีใหเลือกตามสถานที่ตั้ง (บริการเครือขาย)
จัดเก็บสถานี  — บนัทึกสถานีวิทยุท่ีคุณคนหาไดในขณะน้ันลงในรายการสถานีวิทยุของคุณ
สถานี  — เปดรายการสถานีท่ีจัดเก็บของคุณ
เลนเปนพื้นหลัง  — กลับไปยังหนาจอหลักขณะท่ีกําลังฟงวิทยุเอฟเอ็มอยูในพ้ืนหลงั

สถานีที่จัดเก็บ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม

ในการเปดรายการสถานีท่ีจัดเก็บไว ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี
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ในการฟงสถานีท่ีจัดเก็บ เลือก ตัวเลอืก > สถานี > รับฟง

ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสถานีวิทยุ เลือก ตัวเลอืก > สถานี > แกไข

การต้ังคาวิทยุ FM
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม

ในการคนหาคลื่นความถี่อ่ืนโดยอัตโนมัติ หากสัญญาณรับออน เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา >
ความถ่ีสํารอง > เปดสแกนอัตโนมัติ

ในการกําหนดจุดเชื่อมตอคาเร่ิมตนสําหรับวิทยุ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > จุดเชื่อมตอ

ในการเลือกภมูิภาคปจจุบันท่ีคุณอยู เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > ภูมิภาคปจจุบัน ตัวเลือกน้ี
จะปรากฎก็ตอเมื่อคุณไมอยูในพ้ืนท่ีใหบริการเมื่อเร่ิมตนใชงานแอปพลิเคช่ันเทาน้ัน

วิทยุผานเน็ต Nokia
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

ดวยแอปพลิเคช่ันวิทยุอินเทอรเน็ตของ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถฟง
วิทยุจากสถานีวิทยุท่ีมีอยูทางอินเทอรเน็ตได ในการรับฟงจากสถานีวิทยุ คุณจะตองกําหนดจุด
เช่ือมตอ WLAN หรือจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตในโทรศัพทกอน การฟงจากสถานีอาจตองใช
การสงขอมูลขนาดใหญผานทางเครือขายของผูใหบริการ วิธีการเชื่อมตอท่ีแนะนําคือ WLAN
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการบริการขอมูลกับผูใหบริการโทรศัพทของคุณ กอน
ท่ีจะใชการเช่ือมตอวิธีอ่ืนๆ ตัวอยางเชน แผนขอมูลอัตราคงท่ีจะชวยใหโอนยายขอมูลจํานวน
มากโดยเสียคาธรรมเนียมรายเดือนแบบเปนชุดได

การฟงสถานีวิทยุผานเน็ต
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

ในการฟงสถานีวิทยุทางอินเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี

1 เลือกสถานีจากรายการโปรดหรือจากไดเรกทอรีสถานี หรือคนหาสถานีตามชื่อจากบริการ
วิทยุอินเทอรเน็ตของ Nokia
ในการเพิ่มสถานีดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมสถานีดวยตนเอง และคุณสามารถ
เรียกดูลิงคสถานีดวยแอปพลิเคช่ันเว็บเบราเซอรได ลงิคท่ีใชรวมกันไดจะเปดขึน้เองโดย
อัตโนมัติในแอปพลิเคช่ันวิทยุอินเทอรเน็ต

2 เลือก ตัวเลอืก > ฟง
หนาจอ กําลังเลนตอนน้ี จะเปดขึน้ และแสดงขอมูลการเลนเก่ียวกับเพลงและสถานีท่ีกําลัง
เลนอยูในขณะน้ัน

ในการหยุดเลนช่ัวคราว ใหกดปุมเล่ือน ถาตองการเริ่มเลนตอ ใหกดปุมเล่ือนอีกคร้ัง
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ในการดูขอมูลสถานี ใหเลือก ตัวเลอืก > ขอมูลสถานี (จะไมมีใหเลือกหากคุณไดจัดเก็บสถานี
ดวยตนเอง)

หากคุณกําลังฟงสถานีท่ีจัดเก็บไวในรายการโปรด ใหเล่ือนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อฟง
สถานีท่ีจัดเก็บไวในลําดับกอนหนาหรือลําดับถัดไป

สถานีโปรด
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

ในการดูและฟงสถานีโปรด เลือก รายการโปรด

ในการเพิ่มสถานีลงในรายการโปรดดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานีดวยตนเอง
ปอนท่ีอยูเว็บของสถานีและช่ือท่ีตองการใหปรากฏในรายการโปรด

ในการเพิ่มสถานีท่ีกําลงัเลนอยูในปจจุบันลงในรายการโปรด ใหเลือก ตัวเลอืก > เพ่ิมใน
รายการโปรด

ในการดูขอมูลสถานี การเลื่อนสถานีขึน้หรือลงในรายการ หรือลบสถานีออกจากรายการโปรด ให
เลือก ตัวเลอืก > สถานี แลวเลือกตัวเลือกท่ีตองการ

ในการดูเฉพาะสถานีท่ีขึน้ตนดวยตัวอักษรหรือตัวเลขที่เจาะจง ใหเร่ิมตนปอนตัวอักษร สถานีท่ี
ตรงกันจะปรากฏขึน้

การคนหาสถานี
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

ในการคนหาสถานีวิทยุตามรายช่ือในบริการวิทยุอินเทอรเน็ต Nokia ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1 เลือก คนหา
2 ปอนช่ือสถานีหรือตัวอักษรตัวแรกของชื่อในชองคนหา แลวเลือก คนหา

สถานีท่ีตรงกันจะปรากฏขึ้น

ในการรับฟงสถานี ใหเลือกสถานี และ ฟง

ในการจัดเก็บสถานีลงในรายการโปรด ใหเลือกสถานี และ ตัวเลอืก > เพิ่มในรายการโปรด

หากตองการคนหาสถานีอ่ืน ใหเลือก ตัวเลอืก > คนหาอีก

ไดเรกทอรีสถานี
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต และ ไดเรกทอรีสถานี
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ไดเรกทอรีสถานีจะถูกเก็บไวโดย Nokia หากคุณตองการฟงสถานีวิทยุอินเทอรเน็ตท่ีไมอยูใน
ไดเรกทอรี ใหเพ่ิมขอมูลสถานีดวยตนเองหรือเรียกดูลิงคของสถานีทางอินเทอรเน็ตโดยใชแอป
พลิเคช่ันเว็บเบราเซอร

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เรียกดูตามประเภท  — ดูประเภทของสถานีวิทยุท่ีมีอยู
เรียกดูตามภาษา  — ดูภาษาของสถานีท่ีกระจายเสียง
เรียกดูตามประเทศ/ภูมิภาค  — ดปูระเทศของสถานีท่ีกระจายเสียง
สถานีช้ันนํา  — ดูสถานที่ท่ีนิยมมากท่ีสุดในไดเรกทอรี

การต้ังคาวิทยุผานเน็ต
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต และ ตัวเลือก > การต้ังคา

ในการเลือกจุดเช่ือมตอท่ีตั้งไวเพ่ือเช่ือมตอกับเครือขาย ใหเลือก จุดเชื่อมตอที่ต้ังไว และจาก
ตัวเลือกท่ีมีให หากคุณตองการใหเคร่ืองขอใหเลือกจุดเช่ือมตอทุกคร้ังท่ีเปดแอปพลิเคช่ัน
เลือก ถามกอน

ในการเปลี่ยนความเร็วในการเช่ือมตอสําหรับการเช่ือมตอประเภทอ่ืนๆ ใหเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปน้ี
บิตเรตการเชื่อมตอ GPRS  —  การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS
บิตเรตการเชื่อมตอ 3G  —  การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต 3G
บิตเรตการเชื่อมตอ Wi-Fi  —  การเชื่อมตอ WLAN

คุณภาพของการกระจายเสียงวิทยุจะขึน้อยูกับความเร็วของการเชื่อมตอท่ีเลือกไว ความเร็วสูง
ขึ้น คุณภาพก็จะดีย่ิงขึน้ เพ่ือปองกันการบัฟเฟอร ใหใชคุณภาพดีท่ีสุดเทาน้ันกับการเช่ือมตอ
ความเร็วสูง

การเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตางๆ สําหรับเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต อินทราเน็ตของบริษัท
โทรศัพทเคร่ืองอ่ืน หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร

ขอมูลแพคเก็ตความเร็วสูง
High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA หรือ 3.5G ซึ่งแสดงไวดวย ) เปนบริการเสริม
จากระบบเครือขายในเครือขาย UMTS และใหบริการดาวนโหลดและอัพโหลดขอมูลดวยความเร็ว
สูง เมื่อเปดใชงานการรองรับ HSPA ในอุปกรณ และไดเช่ือมตออุปกรณกับเครือขาย UMTS ซึง่
รองรับ HSPA การดาวนโหลดและการอัพโหลดขอมูล เชน อีเมล และหนาเบราเซอรผานเครือขาย
โทรศัพทมือถือจะเร็วขึน้ การเช่ือมตอ HSPA ท่ีใชงานอยู แสดงดวย  ไอคอนจะแตกตางกันไป
ในแตละภูมิภาค
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ในการเปดใชงาน HSPA ใหเลือกเมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > เขาใชแพคเก็ตความเร็วสูง ระบบเครือขายโทรศัพทมือถือจะไมอนุญาตใหมีสาย
สนทนาเรียกเขาเม่ือใชงาน HSPA อยู ในกรณีน้ี คุณตองเลิกใชงาน HSPA เพ่ือรับสาย สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ

โปรดติดตอผูใหบริการเพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการเช่ือมตอขอมูล

สายขอมูล
ในการปองกันไมใหขอมูลเสียหาย โปรดอยาตัดการเช่ือมตอสายเคเบิลขอมลู USB ในระหวาง
การถายโอนขอมูล

โอนยายขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอร
1 เสียบการดหนวยความจําเขากับอุปกรณของคณุ และใชสายเคเบิลขอมลูเช่ือมตอโทรศัพท

กับคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได
2 เม่ือโทรศัพทสอบถามถึงโหมดท่ีตองการใช เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล ในโหมดนี้ คุณ

จะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารดไดรฟท่ีถอดไดในคอมพิวเตอรของคุณ
3 ยุติการเช่ือมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร (เชน จากตัวชวย Unplug หรือ Eject Hardware ใน

Microsoft Windows) เพ่ือปองกันไมใหการดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite กับโทรศัพทของคุณ ใหติดตั้ง Nokia PC Suite บนพีซขีอง
คุณ เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล และเลือก PC Suite

ในการใชโทรศัพทของคุณเพ่ือเช่ือมตอพีซกัีบเว็บ เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล และเลือก ตอ PC
กับเน็ต

ในการซิงโครไนซเพลงในเครื่องกับ Nokia Music Player ใหติดตั้งซอฟตแวร Nokia Music
Player บนพีซีของคุณ เช่ือมตอสายเคเบิลขอมูล และเลือก PC Suite

ในการพิมพภาพบนเครื่องพิมพท่ีใชรวมกันได ใหเลือก ถายโอนภาพ

ในการเปลี่ยนโหมด USB ท่ีคุณมักใชกับสายเคเบิลขอมูล ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อม
ตอ > USB และ โหมดการเชื่อมตอ USB เลือกตัวเลือกท่ีตองการ

ในการตั้งใหโทรศัพทสอบถามถึงโหมดทุกคร้ังท่ีคุณเชื่อมตอสายเคเบิลขอมลูกับโทรศัพท
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เช่ือมตอ > USB และ ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

Bluetooth
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth

เก่ียวกับ Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ในอุปกรณของคุณใชสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีอยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การเช่ือมตอ Bluetooth ใชสําหรับการ
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สงรูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏทิิน หรือเช่ือมตอกับอุปกรณตางๆ ท่ีใช
เทคโนโลย ีBluetooth แบบไรสาย

เน่ืองจากอุปกรณท่ีใชเทคโนโลย ีBluetooth สามารถติดตอสื่อสารกันโดยใชคล่ืนวิทยุ ดังน้ัน
เคร่ืองของคุณ รวมถึงอุปกรณอ่ืนๆ จึงไมจําเปนตองอยูในแนวเสนตรงท่ีมองเห็นกันได โดยคุณ
เพียงวางอุปกรณท้ังสองเคร่ืองใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมีการรบกวนจากสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ก็ตาม

คุณสามารถใชการเช่ือมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละคร้ังได ตัวอยางเชน หากคุณเช่ือม
ตอเคร่ืองของคุณเขากับหูฟง คุณยังคงสามารถโอนยายไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีสามารถใช
งานรวมกันไดในเวลาเดียวกัน

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไป
น้ี: การแจกจายเสียงขัน้สูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ
พ้ืนฐาน, การตอเครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การถายโอนไฟล, การเขาถึงโดยท่ัวไป, แฮนด
ฟรี, ชุดหูฟง, อุปกรณโตตอบบุคคล, การระบุตําแหนงทองถิ่น, Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุด
โทรศัพท, การเขาใชซมิ, พอรตอนุกรม, การแจกจายวิดีโอ คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของ
รุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณท่ี
รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลติอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ
ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คุณสมบัติท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่

การสงและการรับขอมูลดวย Bluetooth
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เช่ือมตอ > Bluetooth

1 เมื่อคุณใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth เปนคร้ังแรก จะมีการขอใหคุณกําหนดช่ือใหกับ
โทรศัพทของคุณ กําหนดชื่อท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวใหกับโทรศัพทของคุณเพ่ือใหงายตอการ
จดจํา หากมีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกลเคียง

2 เลือก Bluetooth > เปด
3 เลือก การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด หรือ ระบชุวงเวลา หากคุณเลือก

ระบชุวงเวลา คุณจะตองกําหนดระยะเวลาที่ปรากฏใหอุปกรณอ่ืนมองเห็นโทรศัพทของ
คุณ ขณะน้ีผูใชอ่ืนท่ีมีอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะสามารถมองเห็นโทรศัพทของ
คณุและช่ือท่ีคุณปอนได

4 เปดแอปพลิเคช่ันท่ีเก็บรายการซึ่งคณุตองการสง
5 เลือกรายการนั้น และ ตัวเลอืก > สง > ทาง Bluetooth โทรศัพทจะคนหาอุปกรณอ่ืนท่ีใช

เทคโนโลย ีBluetooth ท่ีอยูในระยะ และแสดงรายการอุปกรณเหลาน้ัน

เคลด็ลับ: หากคุณสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth มากอนน้ี รายการผลลัพธการ
คนหาครั้งกอนจะปรากฏขึ้น ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพ่ิมเติม ใหเลือก อุปกรณ
เพิ่มเติม

6 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการเช่ือมตอ หากอุปกรณอีกเคร่ืองบังคับใหมีการจับคูกอนท่ีจะ
สามารถสงขอมูลได เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสผาน
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เมื่อมีการสรางการเช่ือมตอ กําลงัสงขอมูล จะปรากฏขึน้

โฟลเดอรสงในแอปพลิเคชั่นขอความจะไมเก็บขอความท่ีสงโดยการเชื่อมตอ Bluetooth

ในการรับขอมูลโดยใชการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > เปด และ การมองเห็น
ของโทรศพัท > เห็นไดทั้งหมด เพ่ือรับขอมูลจากอุปกรณท่ีไมไดจับคู หรือ ซอน เพ่ือรับ
ขอมูลจากอุปกรณท่ีจับคูเทาน้ัน เม่ือคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียง
จะดังขึน้ โดยขึ้นอยูกับรูปแบบที่ใชอยู และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความท่ีมีขอมูล
น้ันอยูหรือไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถูกนําไปไวในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลเิคช่ัน
ความ

เคลด็ลับ: คุณสามารถเขาไปยังไฟลตางๆ ในเครื่องหรอืในการดหนวยความจําโดยใชอุปกรณ
เสริมท่ีใชรวมกันได ซึ่งสนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร
แล็ปท็อป)

การเช่ือมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตหิลังการสงหรือรับขอมูล มีเพียง Nokia PC
Suite และอุปกรณเสริมบางชนิด เชน ชุดหูฟงท่ีสามารถรักษาการเช่ือมตอเอาไวแมจะไมมีการใช
งาน

การจับคูอุปกรณ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth

เปดแท็บอุปกรณท่ีจับคูดวย

กอนการจับคู ใหกําหนดรหัสผานของคุณ (1-16 หลัก) และตกลงเรื่องการใชรหัสเดียวกันกับผูใช
ของอุปกรณอีกเคร่ือง อุปกรณท่ีไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานท่ีกําหนดเอาไวแลว คุณ
จําเปนตองใชรหัสผานเมื่อเช่ือมตออุปกรณเปนคร้ังแรกเทาน้ัน หลังจากจับคูแลวจึงสามารถ
อนุญาตการเชื่อมตอได การจับคูและการอนุญาตการเชื่อมตอจะชวยทําใหสามารถเชื่อมตอได
รวดเร็วและสะดวกมากขึน้ เน่ืองจากคุณไมจําเปนตองยอมรับการเชื่อมตอระหวางอุปกรณท่ีจับคู
ในแตละคร้ังท่ีสรางการเช่ือมตอ

รหัสผานสําหรับการเขาซิมรีโมทจะตองม ี16 ตัว

ในโหมดซิมระยะไกล คณุสามารถใชซิมการดจากโทรศัพทของคุณกับอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใช
รวมกันได

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คณุจะสามารถใชอุปกรณเสริมท่ีเช่ือมตอท่ีใชงาน
รวมกันไดเทาน้ัน เชน ชุดอุปกรณในรถยนต เพ่ือโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้ ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้ง
โปรแกรมไวในเครื่อง

ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพ่ือ
ปลดล็อคกอน
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1 เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม เคร่ืองจะเริ่มคนหาอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูภายใน
ระยะ หากคุณสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth มากอนน้ี รายการผลลัพธการคนหา
คร้ังกอนจะปรากฏขึ้น ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพ่ิมเติม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการจับคูดวย แลวปอนรหัสผาน และจะตองปอนรหัสผานเดียวกันใน
อุปกรณอ่ืนเชนกัน

3 หากตองการเช่ือมตอระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอ่ืนโดยอัตโนมัติ เลือก ใช หาก
ตองการยืนยันการเช่ือมตอเองทุกคร้ังท่ีจะดําเนินการเช่ือมตอ เลือก ไม หลังจากจับคูแลว
อุปกรณดังกลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณท่ีจับคู

ในการกําหนดช่ือเลนใหกับอุปกรณท่ีจับคู ใหเลือก ตัวเลอืก > กําหนดชื่อยอ ชื่อเลนดังกลาว
จะปรากฏในโทรศัพทของคุณเทาน้ัน

ในการลบการจับคู ใหเลือกการจับคูของอุปกรณท่ีคุณตองการลบ และ ตัวเลอืก > ลบ ในการลบ
การจับคูท้ังหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด หากขณะนั้นคุณกําลังเช่ือมตออยูกับอุปกรณ
และยกเลิกการจับคูกับอุปกรณดังกลาว การจับคูจะถูกลบออกทันที และการเชื่อมตอจะสิ้นสุดลง

ในการอนุญาตใหอุปกรณท่ีจับคูเชื่อมตอโดยอัตโนมัติกับโทรศัพทของคณุ ใหเลือก ตั้งเปน
ผานการอนุญาต การเช่ือมตอระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอ่ืนสามารถเกิดขึ้นไดโดยที่
คุณไมทราบ ไมจําเปนตองมีการยอมรับหรือการอนุญาตสําหรับการเชื่อมตอแตละคร้ัง ใชสถานะ
น้ีกับอุปกรณของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือเครือ่งคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได หรืออุปกรณของ
บุคคลท่ีคุณไวใจ หากคุณตองการยอมรบัคําขอเช่ือมตอจากอุปกรณอ่ืนทุกคร้ัง ใหเลือก ต้ังเปน
ไมผานการอนุญาต

ในการใชอุปกรณเสริมดานเสียงชนิด Bluetooth เชน แฮนดฟรีหรือชุดหูฟง Bluetooth คุณ
จําเปนตองจับคูโทรศพัทของคุณกับอุปกรณเสริมน้ันๆ โปรดดูคําแนะนําเก่ียวกับรหัสผานและคํา
แนะนําเพ่ิมเติมในคูมือผูใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณเสริมดานเสียง ใหเปดอุปกรณ
เสริมดังกลาว อุปกรณเสริมดานเสียงบางเครื่องจะเชื่อมตอกับโทรศพัทของคุณโดยอัตโนมัติ
หากไมเปนเชนน้ัน ใหเปดแท็บอุปกรณท่ีจับคู เลือกอุปกรณเสริม และ ตัวเลือก > เชื่อมตอกับ
อุปกรณออดิโอ

การปดก้ันอุปกรณ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เช่ือมตอ > Bluetooth

1 หากตองการปดก้ันอุปกรณจากการสรางการเชื่อมตอ Bluetooth มายังอุปกรณของคุณ ให
เปดแท็บอุปกรณท่ีจับคู

2 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการปดก้ันและ ตัวเลอืก > ปดก้ัน

หากตองการอนุญาตการจับคูอุปกรณอีกคร้ังหลังจากท่ีมีการปดก้ัน ใหลบอุปกรณออกจาก
รายการอุปกรณท่ีปดก้ัน

เปดแท็บอุปกรณท่ีปดก้ัน และเลือก ตัวเลอืก > ลบ
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หากคุณปฏเิสธคําขอการจับคูจากอุปกรณอ่ืน อุปกรณจะถามวาคุณตองการปดก้ันคําขอการ
เช่ือมตอท้ังหมดในอนาคตจากอุปกรณน้ีหรือไม หากคุณตอบตกลง จะมีการเพ่ิมอุปกรณระยะ
ไกลลงในรายการอุปกรณท่ีปดก้ัน

คําแนะนําดานความปลอดภัย
การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไวถือเปนวิธีหลีกเล่ียงซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายที่
ปลอดภัยย่ิงขึน้ หามยอมรับการเช่ือมตอ Bluetooth จากแหลงท่ีคุณไมเช่ือถือ หรือเลือกปด
ฟงกชัน Bluetooth ซึ่งจะไมสงผลตอฟงกชันอ่ืนของโทรศัพท

เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth

เมื่อคุณไมไดใชการเช่ือมตอ Bluetooth เลือก Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของ
โทรศพัท > ซอน

อยาจับคูกับอุปกรณอ่ืนท่ีคุณไมรูจัก

รูปแบบการเขาใชซิม
เมื่อใชรูปแบบการเขาใชซิม คุณจะสามารถเขาใชซมิการดของโทรศัพทจากชุดโทรศัพทใน
รถยนตท่ีใชรวมกันได โดยวิธีน้ี คุณไมจําเปนตองใชซิมการดตางหากเพื่อเขาใชขอมูลใน

ดและเชื่อมตอเขากับระบบ GSM

ในการใชรูปแบบการเขาใชซิม คุณจําเปนตองมี:

• อุปกรณชุดโทรศัพทในรถยนตท่ีเขากันไดและสนับสนุนเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• ซมิการดท่ีใชงานไดในเครื่อง

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คณุจะสามารถใชอุปกรณเสริมท่ีเช่ือมตอท่ีใชงาน
รวมกันไดเทาน้ัน เชน ชุดอุปกรณในรถยนต เพ่ือโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้ ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้ง
โปรแกรมไวในเครื่อง

ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพ่ือ
ปลดล็อคกอน

หากตองการขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับชุดโทรศัพทในรถยนตและการใชงานรวมกันไดกับโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูท่ีเว็บไซตของ Nokia และคูมือใชการงานชุดโทรศัพทในรถยนต

การใชรูปแบบการเขาใชซิม
1 เลือก เมนู > แผงควบคุม > เช่ือมตอ > Bluetooth และ โหมด SIM ระยะไกล > เปด
2 เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ในชุดโทรศัพทในรถยนต
3 ใชชุดโทรศัพทในรถยนตเพ่ือเร่ิมการคนหาอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได โปรดอานคําแนะนํา

ในคูมือการใชงานชุดโทรศัพทในรถยนตของคุณ
4 เลือกโทรศัพทของคุณจากรายการอุปกรณท่ีสามารถใชงานรวมกันได
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5 ในการจับคูโทรศัพท ใหพิมพรหัสผาน Bluetooth ท่ีแสดงบนหนาจอของชุดโทรศัพทใน
รถยนตลงในโทรศัพทของคุณ

เคลด็ลับ: หากคุณไดเขาใชซิมการดจากชุดโทรศัพทในรถยนตโดยใชรูปแบบที่ใชงานอยูแลว
ชุดโทรศัพทในรถยนตจะคนหาอุปกรณท่ีมซีิมการดน้ันโดยอัตโนมัติ หากชุดโทรศัพทในรถยนต
พบโทรศัพทของคุณ และมีการเปดใชการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานอัตโนมัติ ชุดโทรศัพท
ในรถยนตจะเช่ือมตอกับเครือขาย GSM โดยอัตโนมตัิเมื่อคุณสตารตรถ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบการเขาใชซมิจากระยะไกล คุณสามารถใชแอปพลิเคช่ันบนโทรศพัทท่ีไม
จําเปนตองใชบริการเครือขายหรือซมิได

ในการเช่ือมตอโทรศัพทของคุณเขากับชุดโทรศพัทในรถยนต โดยไมตองยอมรับหรือตรวจสอบ
สิทธิ์ในการเขาใชงานทุกครั้ง เลือก เมนู > แผงควบคุม > เช่ือมตอ > Bluetooth และเปด

ุปกรณท่ีจับคู เลือกชุดโทรศัพทในรถยนต และ ต้ังเปนผานการอนุญาต และตอบ ใช
สําหรับคําถามยืนยัน หากชุดโทรศัพทในรถยนตไดรับการตัง้คาเปนไมไดรับอนุญาต คุณจะตอง
ยอมรับคําขอการเชื่อมตอจากโทรศัพททุกคร้ัง

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอการเขาใชซมิระยะไกลจากโทรศัพทของคุณ เลือก เมนู > แผง
ควบคุม > เช่ือมตอ > Bluetooth และ โหมด SIM ระยะไกล > ปด

LAN ไรสาย
เก่ียวกับ WLAN
โทรศัพทเคร่ืองน้ีสามารถตรวจจับและเชื่อมตอกับเครือขายในพื้นท่ีแบบไรสาย (WLAN) เมื่อใช
งาน WLAN คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับอินเทอรเน็ตและอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมี
WLAN ท่ีสามารถใชรวมกันได

ในการใชการเช่ือมตอ WLAN คุณตองมีส่ิงตอไปน้ี:

• WLAN ตองใชไดในท่ีตัง้ของคุณ
• โทรศัพทของคุณตองเช่ือมตอกับ WLAN WLAN บางอยางจะไดรับการปองกัน และคุณตองมี

คียการเขาใชจากผูใหบริการเพ่ือเช่ือมตอ
• สรางจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตสําหรับ WLAN ใชจุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคช่ันท่ีตองเช่ือม

ตอกับอินเทอรเน็ต

การเช่ือมตอ WLAN เร่ิมตนขึน้เมื่อคุณสรางการเช่ือมตอโดยใชจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต WLAN
การเช่ือมตอ WLAN ท่ีใชงานสิ้นสุด เมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมตอขอมูล

คุณสามารถใช WLAN ระหวางการโทรหรือเมื่อเปดใชขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถเชื่อมตอไดกับ
จุดเช่ือมตอ WLAN เดียวเทาน้ันในแตละคร้ัง แตแอปพลิเคช่ันหลายรายการสามารถใชจุดเช่ือม
ตอเดียวกันได

คุณสมบัติตางๆ ท่ีใช WLAN หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะ
ใชคุณสมบัติอ่ืน จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่
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โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบตัิท่ีใช WLAN ตอไปน้ี:

• IEEE 802.11b/g มาตรฐาน
• ทํางานที่ความถี ่2.4 GHz
• วิธีตรวจสอบสิทธิ์แบบ Wired equivalent privacy (WEP), Wi-Fi protected access (WPA/

WPA2) และ 802.1x ฟงกชันเหลาน้ีสามารถใชไดหากรองรับโดยเครือขาย

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธีใดวิธีหน่ึงท่ีสามารถใชไดเสมอ เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยเมื่อเช่ือมตอกับ LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการ
เขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

เมื่อโทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลน คุณยังสามารถใช WLAN ได หากใชได ท้ังน้ี ตองสอดคลอง
กับขอกําหนดดานความปลอดภยัท่ีใชได เมื่อเร่ิมตน และใชการเช่ือมตอ WLAN

เคลด็ลับ: ในการตรวจสอบแอดเดรส Media access control (MAC) ซึง่ระบุอุปกรณของคุณ ให
ปอน*#62209526# ในหนาจอหลัก

หมายเหตุ: การใช WLAN อาจถูกจํากัดในบางประเทศ ตัวอยางเชน ในประเทศฝรั่งเศส
คุณไดรับอนุญาตใหใช WLAN เฉพาะในอาคารเทาน้ัน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอเจา
หนาท่ีในทองถิ่นของคุณ

การดูความครอบคลมุของเครือขาย WLAN

ในการกําหนดใหโทรศัพทของคณุแสดงความพรอมของ LAN ไรสาย (WLAN) ใหเลือก เมนู >
แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > แสดงความพรอม WLAN

หาก WLAN พรอมใชงาน  จะปรากฏขึ้น

วิซารด WLAN 
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > WLAN

ตัวชวย WLAN จะชวยคุณคนหาและเช่ือมตอกับ LAN ไรสาย (WLAN) ได เม่ือคุณเปดแอปพลิ
เคช่ัน โทรศัพทจะเริ่มสแกนหา WLAN ท่ีมีอยูและนํามาจัดไวในรายการ

เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี

รีเฟรช  — อัพเดตรายการ WLAN ท่ีสามารถใชงานได
ตัวกรองเครือขาย WLAN  — กรอง WLAN ในรายการเครือขายท่ีพบ เครือขายท่ีเลือกจะถูก
กรองออกในครั้งตอไปท่ีแอปพลิเคช่ันคนหา LAN ไรสาย
เริ่มตนการเรียกดูเว็บ  — เร่ิมตนการเรียกดูเว็บโดยใชจุดเช่ือมตอ WLAN
เรียกดูเว็บตอไป  — ดําเนินการเรียกดูเว็บตอไปโดยใชการเช่ือมตอ WLAN ท่ีใชอยูในปจจุบัน
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ตัดการเชื่อมตอ WLAN  — ตัดการเช่ือมตอท่ีเช่ือมตอกับ WLAN อยู
รายละเอียด  — ดูรายละเอียดของ WLAN

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธีใดวิธีหน่ึงท่ีสามารถใชไดเสมอ เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยเมื่อเช่ือมตอกับ LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการ
เขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

การใชตัวชวย WLAN ในหนาจอหลกั

ตัวชวย WLAN จะแสดงสถานะของการเชื่อมตอ WLAN และการคนหาเครือขายของคณุในหนาจอ
หลัก หากตัวชวย WLAN ไมไดเปดใชงานเปนคาเร่ิมตนในหนาจอหลกั คุณสามารถเปดใชงานได
ในการตั้งคาหนาจอหลัก
หากตองการดูตัวเลือกท่ีมีอยู ใหเลือกแถวที่แสดงสถานะ ท้ังน้ีขึน้อยูกับสถานะในขณะนั้น คุณ
สามารถเริ่มเว็บเบราเซอรดวยการใชการเช่ือมตอ WLAN, เช่ือมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ตของ
คณุ, ยกเลิกการเช่ือมตอจาก WLAN, คนหา WLAN หรือเปดใชงานหรือปดใชงานการสแกนหา
เครือขาย

หากมีการปดใชงานการสแกน WLAN และคุณไมไดเช่ือมตอกับ WLAN อ่ืนใด การสแกน WLAN
ปด จะปรากฏขึน้บนหนาจอหลัก
หากตองการเปดใชงานการสแกน WLAN และคนหา WLAN ท่ีมีอยู ใหเลือกแถวที่แสดงสถานะ

หากตองการเริ่มการคนหา WLAN ท่ีมีอยู ใหเลือกแถวท่ีแสดงสถานะและ คนหา WLAN

หากตองการปดใชงานการสแกน WLAN ใหเลือกแถวที่แสดงสถานะและ ปดการสแกน WLAN

เม่ือมีการเลือก เริ่มตนการเรียกดูเว็บ หรือ ใชสําหรับ ตัวชวย WLAN จะสรางจุดเช่ือมตอให
กับ WLAN ท่ีเลือกโดยอัตโนมัต ิจดุเช่ือมตอยังสามารถใชกับแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ท่ีตองใชการ
เช่ือมตอ WLAN ไดอีกดวย

หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ท่ีมีการรักษาความปลอดภัย เคร่ืองจะใหคุณปอนรหัสผานท่ี
เก่ียวของ ในการเชื่อมตอกับเครือขายท่ีซอน คุณจะตองปอน Service set identifier (SSID) ท่ีถูก
ตอง

ในการใช WLAN ท่ีพบสําหรับการเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต ใหเลือกแถวที่แสดงสถานะ, ใช
สําหรับ, บริการสายอินเทอรเน็ตท่ีตองการ และ WLAN ท่ีจะใช

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เช่ือมตอ > ตัวเชื่อม

การดูและการยุติการเชื่อมตอปจจุบนั
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เช่ือมตอ > ตัวเชื่อม
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ในการดูการเช่ือมตอขอมูลท่ีเปดอยู ใหเลือก การเชื่อมตอขอมูลที่ใช

ในการดูขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับการเชื่อมตอเครือขาย เลือกการเช่ือมตอจากรายการ และ ตัว
เลือก > รายละเอียด ประเภทขอมูลท่ีปรากฏขึน้กับประเภทการเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเช่ือมตอเครือขายท่ีเลือก เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเช่ือมตอเครือขายท่ีใชอยูท้ังหมดพรอมกัน เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ
ทั้งหมด

การคนหา WLAN

ในการคนหา WLAN ท่ีมีใหบริการภายในพื้นท่ี เลือก เครือขาย WLAN ที่ใชได WLAN ท่ีมีอยูจะ
แสดงรายการพรอมโหมดเครือขาย (โครงสรางพ้ืนฐานหรือเฉพาะกิจ) เคร่ืองหมายแสดงความ
แรงของสัญญาณ และเครื่องหมายแสดงการเขารหัสเครือขาย และโทรศัพทของคุณมีการเช่ือม
ตอท่ีใชอยูกับเครือขายหรือไม

ในการดูรายละเอียดของเครือขาย ใหเล่ือนไปที่เครือขายน้ัน และกดปุมเล่ือน

ในการสรางจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตสําหรับเครือขาย เลือก ตัวเลอืก > ระบุจุดเชื่อมตอ

การจัดการความปลอดภัยและขอมูล

จัดการขอมูลและซอฟตแวรบนโทรศัพท และดูแลความปลอดภัยของเครื่องและเน้ือหาในเครื่อง

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ันแอนตี้ไวรัสเพียงหน่ึงรายการเทาน้ัน
การมีแอปพลิเคช่ันท่ีมีคุณสมบัติแอนตี้ไวรัสมากกวาหน่ึงรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

การลอ็คโทรศพัท
รหัสล็อคชวยปกปองเคร่ืองของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีกําหนดไว คือ
12345

หากตองการล็อคอุปกรณ ในหนาจอหลัก ใหกดปุมเปด/ปดเคร่ือง แลวเลือก ล็อคโทรศัพท

หากตองการปลดล็อคอุปกรณ ใหเลือก ปลดล็อค > ตกลง ปอนรหัสล็อค แลวเลือก ตกลง

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด ปอนรหัสผานเดิมแลวปอนรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสใหม
อาจประกอบดวยอักขระยาว 4-255 ตัว ใชไดท้ังพยัญชนะและตัวเลข ท้ังตัวพิมพใหญและตัว
พิมพเล็ก
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จดรหัสใหมไว โดยเก็บเปนความลับและเก็บในท่ีปลอดภัยแยกจากเครื่องของคุณตางหาก หาก
คุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพทของคุณถูกล็อค คณุตองนําโทรศัพทของคุณไปท่ีศูนยบริการ
Nokia ท่ีไดรับอนุญาต อาจตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ในการปลดล็อคอุปกรณ ตองมีการติดตั้ง
ซอฟตแวรใหม และขอมูลท่ีคุณบันทึกไวในเครื่องอาจสูญหาย

คุณสามารถล็อคโทรศัพทจากระยะไกลไดโดยการสงขอความตัวอักษรมาท่ีโทรศัพท หาก
ตองการเปดใชการล็อคจากระยะไกล และหากตองการกําหนดขอความ ใหเลือก เมนู > แผง
ควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > ลอ็ค
โทรศัพทจากระยะไกล > เปดใชงาน ปอนขอความล็อคเครื่องจากระยะไกลแลวยืนยัน
ขอความ ขอความตองมีอักขระอยางนอย 5 ตัว จดขอความของคุณไว เน่ืองจากคุณอาจตองใช
ในภายหลัง

การรักษาความปลอดภัยการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

คุณสามารถปองกันการดหนวยความจําดวยรหัสผานเพ่ือปองกันไมใหมีการเขาใชโดยไมไดรับ
อนุญาต
ในการตั้งรหัสผาน เลือก ตัวเลอืก > รหัสผานการด > ต้ัง รหัสผานมีอักขระไดสูงสุด 8 ตัวและ
มีลักษณะตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก รหัสผานน้ีจะจัดเก็บอยูในเครื่องของคุณ คุณไมจําเปนตอง
ปอนรหัสผานอีกขณะท่ีคณุใชการดหนวยความจําในโทรศัพทเคร่ืองเดียวกัน หากคุณใชการด
หนวยความจําในโทรศัพทอีกเคร่ืองหน่ึง เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสผาน การดหนวยความจํา
บางประเภทเทาน้ันท่ีรองรับการปองกันรหัสผาน

ในการลบรหัสผานของการดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > รหัสผานการด > ลบออก เมื่อ
คุณลบรหัสผาน ขอมูลในการดหนวยความจําจะไมไดรับการปองกันการเขาใชโดยไมไดรับ
อนุญาต

ในการเปดการดหนวยความจําท่ีล็อคไว ใหเลือก ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจํา ปอนรหัส
ผาน

หากคุณจํารหัสผานเพ่ือปลดล็อคการดหนวยความจําท่ีล็อคไวไมได คุณอาจตองฟอรแมตการด
ซึง่ในกรณีน้ีการดจะถูกปลดล็อคและรหัสผานจะถูกลบ การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบ
ขอมูลท้ังหมดท่ีเก็บไวในการด

การเขารหัส
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > การเขารหัส

เขารหัสโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนเขาใชขอมูลสําคัญของคุณ

การเขารหัสหนวยความจําของโทรศพัทหรือการดหนวยความจํา

ในการเขารหัสหนวยความจําของโทรศัพท เลือก ความจําโทรศัพท
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ในการเขารหัสการดหนวยความจํา เลือก การดหนวยความจํา และเลือกจากรายการตอไปน้ี
เขารหัสโดยไมบนัทึกคีย — เขารหัสการดหนวยความจําโดยไมบันทึกรหัส หากคุณเลือกตัว
เลือกน้ี คณุไมสามารถใชการดหนวยความจําในอุปกรณอ่ืน และหากคุณเรียกคืนคาท่ีตั้งมาจาก
โรงงาน คุณไมสามารถถอดรหัสการดหนวยความจํา
เขารหัสและบนัทึกคีย — เขารหัสการดหนวยความจําและจัดเก็บรหัสดวยตนเองในโฟลเดอรท่ี
ตั้งไว เพ่ือความปลอดภยั จัดเก็บรหัสไวในท่ีปลอดภยันอกตัวเครื่อง ตัวอยางเชน คุณสามารถสง
รหัสไปยังคอมพิวเตอรของคุณ ปอนรหัสผานสําหรับรหัสน้ันและกําหนดชื่อใหกับไฟลรหัส รหัส
ผานควรมีความยาวและซับซอน
เขารหัสพรอมคียท่ีเรียกคืน — เขารหัสการดหนวยความจําดวยรหัสท่ีคุณไดรับ เลือกไฟล
รหัส และปอนรหัสผาน

การถอดรหัสหนวยความจําของโทรศพัทหรือการดหนวยความจํา
โปรดอยาลืมถอดรหัสหนวยความจําของอุปกรณ และ/หรือ การดหนวยความจํา ทุกคร้ังกอน
อัพเดตซอฟตแวรของอุปกรณ

ในการถอดรหัสหนวยความจําของโทรศัพท เลือก ความจําโทรศัพท

ในการถอดรหัสการดหนวยความจําโดยไมทําลายการเขารหัส เลือก การดหนวยความจํา >
ถอดรหัส

ในการถอดรหัสการดหนวยความจําและทําลายการเขารหัส เลือก การดหนวยความจํา >
ถอดรหัสและปดการเขารหัส

การจํากัดหมายเลขการโทรออก
เลือก เมนู > รายช่ือ และ ตัวเลอืก > หมายเลขซิม > รายช่ือจํากัดเบอร

ดวยบริการจํากัดหมายเลขการโทรออก คุณจะสามารถจํากัดการโทรออกจากโทรศัพทของคุณ
ไปท่ีหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดไวเทาน้ัน แตไมใชซิมการดทุกใบจะสนับสนุนบริการจํากัดโทร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภยัท่ีใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร, เฉพาะ
กลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งไวในเครื่อง
ของคุณ การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

คุณตองใชรหัส PIN2 เพ่ือใชหรือยกเลิกการใชการจํากัดการโทรออกหรือแกไขรายชื่อการจํากัด
การโทรออกของคุณ โปรดติดตอขอรหัส PIN2 จากผูใหบริการของคุณ

เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงานจํากัดเบอร  — เปดใชงานการจํากัดหมายเลขการโทรออก
ยกเลกิจํากัดเบอร  — ปดการใชงานการจํากัดหมายเลขการโทรออก
รายช่ือใหมในซิม  — ปอนรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทท่ีอนุญาตใหโทรออก
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เพิ่มจากรายชื่อ  — คัดลอกรายช่ือจากรายการของรายชื่อไปยังรายการของการจํากัด
หมายเลขการโทรออก

ในการสงขอความแบบอักษรไปใหกับรายชื่อบนซิมในขณะท่ียังใชบริการจํากัดหมายเลขการ
โทรออก คุณจะตองเพ่ิมหมายเลขศูนยฝากขอความแบบอักษรลงในรายการจํากัดหมายเลขการ
โทรออก

โปรแกรมจัดการใบรับรอง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ท่ัวไป > ความปลอดภัย > การจัดการใบรับ
รอง

ใบรับรองดิจิตอลใชสําหรับตรวจสอบที่มาของซอฟตแวร แตไมไดรับประกันความปลอดภัยแต
อยางใด ใบรับรองมีอยูสี่ชนิดดวยกัน คือ ใบรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสวนบุคคล ใบรับรองเว็บไซตท่ี
เช่ือถือได และใบรับรองเครื่อง ในระหวางการเชื่อมตอท่ีมีการรกัษาความปลอดภยั เซริฟเวอร
อาจสงใบรับรองเซริฟเวอรไปยังอุปกรณของคุณ เม่ือไดรับใบรับรองดังกลาวแลว เคร่ืองจะ
ทําการตรวจสอบกับใบรบัรองสิทธิ์ท่ีจัดเก็บอยูภายในเครื่อง คุณจะไดรับแจงหากเซริฟเวอร
ไมใชของแท หรือถาคุณไมมีใบรับรองท่ีถูกตองในเครื่องของคุณ

คุณสามารถดาวนโหลดใบรับรองไดจากเว็บไซต หรือรับใบรับรองในรูปแบบขอความ ควรใชใบ
รับรองเม่ือคุณเช่ือมตอกับธนาคารทางออนไลน หรือเซริฟเวอรระยะไกลเพ่ือสงขอมูลท่ีเปน
ความลับ นอกจากนี้ยังควรนําใบรับรองนํามาใชในกรณีท่ีคุณตองการลดความเสี่ยงของไวรสั
หรือซอฟตแวรท่ีมุงรายอ่ืนๆ และเพ่ือตรวจสอบความเปนของแทของซอฟตแวร เม่ือคุณ
ดาวนโหลดและติดตัง้ซอฟตแวรท่ีเคร่ืองของคณุ

เคลด็ลับ: เมื่อคุณใสใบรับรองใบใหม ใหแนใจวาเปนของแท

การดูขอมูลรายละเอียดใบรับรอง
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรน้ันถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซน็ และระยะเวลาท่ี
ใบรับรองเซริฟเวอรน้ันมีผลบังคับใชแลวเทาน้ัน

ในการดูรายละเอียดใบรับรอง เปดโฟลเดอรใบรับรอง เลือกใบรับรอง และ ตัวเลือก > ราย
ละเอียดใบรับรอง

หน่ึงในขอบันทึกดังตอไปน้ีอาจปรากฏ:
ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ  — คุณไมไดตั้งคาแอปพลิเคชั่นอ่ืนใดเพื่อใชใบรับรอง คุณอาจ
ตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความนาเช่ือถือ
ใบรับรองหมดอายุ  — ชวงเวลาของการใชงานใบรับรองท่ีเลือกไดสิ้นสุดลงแลว
ใบรับรองยังไมถูกตอง  — ใบรับรองท่ีเลือกไวน้ันยังไมสามารถใชได เพราะยังไมถึงระยะเวลา
ท่ีมีผลบังคับใช
ใบรับรองเสยีหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองน้ันได โปรดติดตอผูท่ีออกใบรับรองน้ัน
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การตั้งคาความนาเชื่อถือของใบรับรอง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > ความปลอดภัย > การจัดการใบรับ
รอง

ความนาเช่ือถือของใบรับรอง หมายความวาคุณใหสิทธ์ิใบรับรองในการตรวจสอบเว็บเพจ อีเมล
เซริฟเวอร ชุดซอฟตแวร และขอมูลอ่ืนๆ คณุสามารถใชไดเฉพาะใบรับรองท่ีเช่ือถือไดเทาน้ันใน
การตรวจสอบบริการและซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเช่ือมตอระยะ
ไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรองเพียงอยาง
เดียวมิไดเปนการปกปองเคร่ืองแตอยางใด หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึน้ ตัว
จดัการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทท่ีถูกตองหรอืนาเช่ือถือดวย ใบรับรองมีอายุการใช
งานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองน้ัน
จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง

กอนท่ีจะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูล
ของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ในการเปลี่ยนการตั้งคาความเชื่อถือ ใหเลือกใบรับรอง และ ตัวเลอืก > การต้ังคาความเชื่อ
ถือ เล่ือนไปที่ชองแอปพลิเคช่ัน และกดปุมเลื่อนเพ่ือเลือก ใช หรือ ไม คุณไมสามารถเปลี่ยน
การตั้งคาความนาเชื่อถือใบรับรองสวนบุคคลได

รายช่ือแอปพลเิคช่ันท่ีสามารถใชใบรับรองจะแสดงขึน้ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับใบรับรอง:
การติดต้ัง Symbian  — แอปพลิเคช่ันของระบบปฏิบัติการ Symbian ใหม
อินเทอรเน็ต  — อีเมลและกราฟฟก
การติดต้ังแอปพลเิคชั่น  — แอปพลิเคช่ัน Java ใหม
ตรวจใบรับรอง  — โปรโตคอลสถานะใบรับรองออนไลน

การดูและการแกไขโมดูลความปลอดภัย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความปลอดภัย > ชุดความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภยั เลือกโมดูลจากรายการ

ในการดูขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับโมดูลความปลอดภยั เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดความ
ปลอดภัย

ในการแกไขรหัส PIN สําหรับโมดูลความปลอดภัย ใหเปดโมดูลความปลอดภยัน้ัน และเลือก PIN
แบบชุด เพ่ือแกไขรหัส PIN สําหรับโมดูลความปลอดภัย หรือ PIN ลงนาม เพ่ือแกไขรหัส PIN
สําหรับลายมือช่ือดิจิตอล คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN เหลาน้ีกับโมดูลความปลอดภัย
ท้ังหมดได
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ท่ีเก็บคียจะจัดเก็บเน้ือหาของโมดลูความปลอดภัย ในการลบท่ีเก็บคีย ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ
คุณอาจไมสามารถลบที่เก็บคียของโมดูลความปลอดภยัท้ังหมดได

การกําหนดคาระยะไกล
เลือกเมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > ตัวจ.ก.อุป.

คุณสามารถใชตัวจัดการอุปกรณจัดการการตั้งคา ขอมูล และซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณจาก
ระยะไกลได

คุณสามารถเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับโทรศัพทของคณุ คุณอาจรับ
การตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งกําหนดคาอ่ืนๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูล
บริษัท การตั้งกําหนดคาอาจรวมถงึการตั้งคาการเช่ือมตอและคาอ่ืนๆ ท่ีใชโดยแอปพลิเคช่ัน
ตางๆ ในโทรศัพท ตัวเลือกท่ีมีใหอาจแตกตางกันออกไป

โดยทั่วไปแลว การเช่ือมตอดวยการกําหนดคาระยะไกลจะเริ่มตนโดยเซิรฟเวอร เม่ือตองอัพเดต
การตั้งคาของเครื่อง

ในการสรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม เลือก ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอร > ตัวเลือก > รูปแบบ
เซิรฟเวอรใหม

คุณอาจไดรับการตั้งคาเหลาน้ีจากผูใหบรกิารของคุณในรูปแบบขอความการตั้งกําหนดคา หาก
ไมไดรับ ใหกําหนดคาตอไปน้ี
ช่ือเซิรฟเวอร  — พิมพช่ือของเซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
ID เซิรฟเวอร  — พิมพ ID เฉพาะเพ่ือระบุเซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
รหัสผานเซิรฟเวอร  — พิมพรหัสผานเพ่ือระบุโทรศพัทของคุณใหกับเซริฟเวอร
โหมดเชื่อมตอ  — เลือกประเภทการเชื่อมตอท่ีตองการ
จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเช่ือมตอเพ่ือใชสําหรบัเช่ือมตอ หรือสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยัง
สามารถเลือกเพ่ือใหเคร่ืองถามถึงจุดเช่ือมตอทุกคร้ังท่ีคุณเร่ิมตนการเช่ือมตอ การตั้งคาน้ีจะนํา
มาใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือก อินเทอรเน็ต เปนประเภทบริการเสริม
ที่อยูของโฮสต  — พิมพท่ีอยูเว็บของเซริฟเวอรการตั้งกําหนดคา
พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของเซริฟเวอร
ช่ือผูใช และ รหัสผาน — ปอนช่ือผูใชและรหัสผานของคุณสําหรับเซิรฟเวอรกําหนดคา
อนุญาตการกําหนดคา  — เลือก ใช เพ่ืออนุญาตใหเซิรฟเวอรเร่ิมตนการตัง้กําหนดคา
รับทุกคําขอโดยอัตโนมัติ  — เลือก ใช หากคุณไมตองการใหเซริฟเวอรถามการยืนยันของ
คุณ เมื่อเริม่ตนตั้งกําหนดคา
การตรวจสอบเครือขาย  — เลือกวาตองการใชการตรวจสอบ HTTP หรือไม
ช่ือผูใชเครือขาย และ รหัสเครือขาย — ปอนช่ือผูใชและรหัสผานของคุณสําหรับการตรวจ
สอบ HTTP การตั้งคาน้ีจะสามารถใชไดตอเมื่อคณุไดเลือก การตรวจสอบเครือขาย เพ่ือใชงาน
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ในการเช่ือมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับโทรศัพทของคณุ เลือก ตัวเลือก >
เริ่มการกําหนดคา

ในการดูไฟลบนัทึกการตั้งกําหนดคาของรปูแบบที่เลือก เลือก ตัวเลอืก > ดูบนัทึก

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศพัทในแบบ OTA เลือก ตัวเลอืก > ตรวจสอบการอัพเดต
การอัพเดตจะไมลบการตัง้คาของคณุแตอยางใด เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับชุดอัพเดตแลว ให
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ โทรศัพทของคุณจะรสีตารทหลงัจากติดตัง้ชุดอัพเดตเสร็จ
สมบูรณแลว

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรบัโทรศัพทของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับ
เคร่ืองชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออก
ฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกคร้ัง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลว
กอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
คณุสามารถใชตัวจัดการแอปพลิเคช่ันเพ่ือดูแพคเกจซอฟตแวรท่ีติดตั้งอยูในโทรศัพทของคณุ
คณุสามารถดรูายละเอียดของแอปพลเิคช่ันท่ีติดตั้งไว ลบแอปพลิเคชั่น และกําหนดการตั้งคา
ติดตั้งได

คณุสามารถติดตั้งแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณไดสองประเภท คือ

• แอปพลิเคช่ัน JME ท่ีใชเทคโนโลยี Java ซึง่มีนามสกุลไฟล .jad หรือ .jar
• แอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ซึ่งมีนามสกุล

ไฟล .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรท่ีสามารถใชรวมกับโทรศัพทของคุณไดเทาน้ัน

การติดต้ังแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ตัวจัดการ

คณุสามารถถายโอนไฟลการติดตัง้จากเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดไปยังโทรศัพท
ของคุณ ดาวนโหลดในขณะเรียกดู หรือรับไฟลการตดิตั้งในรูปแบบขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งท่ี
แนบกับอีเมล หรือใชวิธีการการเชื่อมตอแบบตางๆ เชน การเช่ือมตอ Bluetooth คุณสามารถใช
Nokia Application Installer ใน Nokia PC Suite เพ่ือติดตัง้แอปพลเิคช่ันลงในโทรศัพทของคุณ

ไอคอนในตวัจัดการแอปพลิเคช่ันจะบงบอกถึงสิ่งตอไปน้ี
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SIS หรือแอปพลิเคชั่น SISX
แอปพลิเคช่ัน Java

อุปกรณขนาดเล็ก

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลเิคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจได
เทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี

• ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคช่ัน หมายเลขเวอรชัน และซัพพลายเออรหรือผูผลิตแอป
พลิเคช่ัน ใหเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภยัของแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ราย
ละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด

• หากคุณติดตั้งไฟลท่ีมีการอัพเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมท่ีมีอยู คุณจะเรียกคืนได
เฉพาะโปรแกรมตนฉบับหากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบบัหรือขอมูลสํารองของชุด
ซอฟตแวรท่ีลบออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคช่ันตนฉบับ ใหลบแอปพลิ
เคช่ันดังกลาวออกกอน และติดตัง้แอปพลิเคช่ันน้ันอีกคร้ังจากไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือ
ขอมูลสํารอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน Java จําเปนตองมีไฟล JAR หากไมมีไฟลน้ี เครื่องจะขอใหคุณ
ดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเช่ือมตอไวใหกับแอปพลิเคช่ัน เคร่ืองจะขอใหคุณเลือกกอน
ระหวางการดาวนโหลดไฟล JAR คณุอาจตองปอนช่ือผูใชและรหัสผานเพ่ือเขาไปยัง
เซริฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูลเหลาน้ีไดจากผูใหบริการหรือผูผลิตแอปพลิเคช่ัน

ในการติดตั้งซอฟตแวรหรือแอปพลิเคช่ัน ใหปฏิบัติดังน้ี

1 ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > ตัวจัดการ หรือ คนหาไฟลการ
ติดตั้งโดยใชตัวจัดการไฟล หรือเลือก ขอความ > ถาดเขา และเปดขอความที่มีไฟลการ
ติดตั้ง

2 ในตัวจัดการแอปพลิเคช่ัน เลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง ในแอปพลเิคช่ันอ่ืนๆ ใหเลือกไฟลการ
ตดิตั้งเพ่ือเร่ิมตนติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนาในการติดตัง้ หากคุณติดตั้งแอป
พลิเคช่ันโดยไมใชลายเซน็ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการติด
ตัง้ตอหากคณุแนใจถึงแหลงท่ีมาและตัวโปรแกรมน้ัน

ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคช่ันท่ีติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิเคช่ันน้ันในเมนู แลวเลือกแอปพลิเคช่ัน

ในการดูวาตดิตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเม่ือใด ใหเลือก ตัวเลือก > ดูบนัทึก
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ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ันแอนตี้ไวรัสเพียงหน่ึงรายการเทาน้ัน
การมีแอปพลิเคช่ันท่ีมีคุณสมบัติแอนตี้ไวรัสมากกวาหน่ึงรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

หลังจากท่ีคณุติดตั้งแอปพลิเคช่ันลงในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง
(.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก
และกีดขวางไมใหคุณจัดเก็บไฟลอ่ืน ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพียงพอ ใชโปรแกรม Nokia
PC Suite ในการสํารองขอมูลไฟลการติดตั้งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได จากน้ัน
ใหใชตัวจัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งเหลาน้ันออกจากหนวยความจําโทรศัพท หากไฟล .sis
เปนสิ่งท่ีแนบมากับขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ตัวจัดการ

เล่ือนไปที่ชุดซอฟตแวร และเลือก ตัวเลอืก > ยกเลกิติดต้ัง เลือก ใช เพ่ือยืนยัน

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คณุจะติดตั้งซอฟตแวรน้ันใหมไดตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวร
ตนฉบับหรือสําเนาสํารองท่ีครบถวนของชุดซอฟตแวรท่ีลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวร
ออก คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรน้ันไดอีก

หากชุดซอฟตแวรอ่ืนตองพ่ึงพาชุดซอฟตแวรท่ีคุณลบออก ชุดซอฟตแวรอีกชุดน้ันอาจหยุด
ทํางาน หากตองการขอมูล โปรดดูท่ีเอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรท่ีติดตั้ง

การต้ังคาตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ตัวจัดการ

เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี
การติดต้ังซอฟตแวร  — เลือกวาจะใหติดตั้งซอฟตแวร Symbian ซึ่งไมมีลายเซน็ดิจิตอลที่ไม
ผานการรับรองหรือไม
ตรวจใบรับรองออนไลน  — ตรวจสอบใบรับรองออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน
ที่อยูเว็บที่ต้ังไว  —  ตั้งคาท่ีอยูเร่ิมตนท่ีจะใชในการตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลิเคช่ัน Java บางแอปพลิเคช่ันอาจบงัคับใหสงขอความหรอืดําเนินการเช่ือมตอเครือขาย
ไปยังจุดเชื่อมตอเฉพาะเพื่อดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบพิเศษ

ใบอนุญาต
การจัดการสิทธิแบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ เพ่ือปกปองทรัพยสิน
ทางปญญาของตน รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพื่อเขาสูเน้ือหา
ท่ีมี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทเครื่องน้ี คณุสามารถเขาสูเน้ือหาท่ีมีการปองกันดวย WMDRM
10 และ OMA DRM 2.0 ได หากซอฟตแวร DRM บางซอฟตแวรไมสามารถปองกันเน้ือหาได
เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเน้ือหาใหมท่ี DRM
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น้ันปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนําเน้ือหาท่ีมี DRM ปองกันไวบางเน้ือหาท่ีอยูใน
โทรศัพทของคุณมาใชอีกคร้ัง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเน้ือหาที่มีการ
ปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเน้ือหาที่ไมมี DRM ปองกันไว

เก่ียวกับใบอนุญาต
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > ใบอนุญาต

ไฟลสื่อบางอยาง เชน ภาพ เพลง หรือวิดีโอคลิป ไดรับการคุมครองโดยสิทธิ์การใชแบบ
ดิจิตอล ใบอนุญาตของไฟลดังกลาวอาจอนุญาตหรือจํากัดการใชงานไฟล ตัวอยางเชน คุณ
สามารถใชใบอนุญาตบางประเภทในการฟงเพลงไดแบบจํากัดจํานวนครั้ง ในระหวางการเลน
เพลงคุณสามารถกรอกลับ เดินหนา หรือพักการเลนเพลงได แตเมื่อคุณหยุดเลนเพลง เทากับวา
คุณไดดําเนินการเลนเพลงไปแลวหน่ึงคร้ังจากจํานวนครั้งท่ีอนุญาต

การใชใบอนุญาต
เน้ือหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธ์ิแบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอมกับรหัสการใชท่ีเก่ียวของซึง่
ทําหนาท่ีระบุถึงสิทธิของคุณในการใชเน้ือหา

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลท่ีปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะสํารองขอมูลท้ังรหัสการใชและ
เน้ือหาน้ัน ใหใชฟงกชั่นการสํารองขอมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite

วิธีการถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจไมโอนรหัสการใชท่ีจําเปนตองถูกเรียกคืนพรอมเน้ือหาเพ่ือ
ใหคุณสามารถใชเน้ือหาท่ีปองกันดวย OMA DRM ไดตอไปหลังจากจัดรูปแบบหนวยความจํา
โทรศัพทแลว คณุอาจจําเปนตองเรียกคืนรหัสการใชในกรณีท่ีไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย

หากโทรศัพทมีเน้ือหาท่ีปองกันดวย WMDRM ท้ังรหัสการใชและเน้ือหาจะหายไปหากคุณจัดรูป
แบบหนวยความจําของโทรศัพท คุณอาจสูญเสียรหัสการใชและเน้ือหาหากไฟลในโทรศัพท
ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเน้ือหาอาจจํากัดความสามารถในการใชเน้ือหา
เดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

รหัสการใชบางอยางอาจจะเช่ือมตอกับซิมการดใดซมิการดหน่ึง และเน้ือหาที่ไดรับการปองกัน
ไวจะเขาถึงไดเฉพาะเมื่อใสซมิการดดังกลาวไวในเครื่องแลวเทาน้ัน

ในการดูใบอนุญาตของคุณตามประเภท เลือก ใบอนุญาตที่ใชได, ใบอนุฯท่ีใชไมได หรือ ไม
ถูกใช

ในการดูรายละเอียดของใบอนุญาต ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดใบอนุญาต

รายละเอียดตอไปน้ีจะปรากฏขึน้สําหรับไฟลสื่อแตละไฟล:
สถานะ  — สถานะคือ ใบอนุญาตถูกตอง, ใบอนุญาตหมดอายุแลว หรือ ใบอนุญาตยังใช
ไมได
การสงเน้ือหา  — อนุญาต ระบุวาคุณสามารถสงไฟลไปยังโทรศพัทเคร่ืองอ่ืนได
เน้ือหาอยูในเคร่ือง  — ใช ระบุวาไฟลอยูในเครื่องและมีการแสดงพาธของไฟล ไม ระบุวาไฟล
ท่ีเก่ียวของไมอยูในเครื่องในขณะน้ี
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ในการใชงานใบอนุญาต ในมุมมองหลักของใบอนุญาต เลือก ใบอนุฯที่ใชไมได > ตัวเลือก >
รับใบอนุญาตใหม สรางการเช่ือมตอเครือขายเมื่อมีขอความแจง แลวเครื่องจะนําคุณไปยัง
เว็บไซตท่ีคุณสามารถซือ้สิทธิ์สําหรับไฟลสื่อดังกลาวได

ในการลบสิทธิ์การใชไฟล ไปยังไฟลท่ีตองการ และเลือก ตัวเลอืก > ลบ หากมีสิทธิ์การใช
หลายๆ สิทธิ์ท่ีเก่ียวของกับไฟลสื่อไฟลเดียวกัน สิทธิ์การใชท้ังหมดจะถูกลบ

มุมมองใบอนุญาตสําหรับกลุมแสดงไฟลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับสิทธิ์สําหรับกลุม หากคุณได
ดาวนโหลดไฟลสื่อหลายๆ ไฟลท่ีมีสิทธิ์การใชเหมือนกัน ไฟลท้ังหมดจะแสดงในหนาจอน้ี คุณ
สามารถเปดมุมมองกลุมไดท้ังจากแท็บใบอนุญาตท่ีถูกตองหรือแท็บใบอนุญาตที่ไมถูกตอง ใน
การเขาสูไฟลเหลาน้ี ใหเปดโฟลเดอรสิทธิ์การใชสําหรับกลุม

ซิงค
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > ซิงค

ซิงคจะชวยในการซงิโครไนซบันทึก รายการปฏทิิน ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย 
บุคมารค หรือรายช่ือ โดยการใชแอปพลิเคช่ันตางๆ ท่ีใชรวมกันไดทางอินเทอรเน็ต

ับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได

คณุอาจไดรับการตั้งคาการซงิโครไนซในขอความแบบพิเศษจากผูใหบริการ

รปูแบบการซงิคจะประกอบไปดวยการตั้งคาท่ีจําเปนตอการซงิโครไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคช่ันซงิค รปูแบบการซงิคท่ีระบบตั้งไวหรือท่ีใชแลวกอนหนาน้ีจะปรากฏขึน้
ในการแกไขรูปแบบ ใหเล่ือนไปที่รายการซงิค แลวเลือก เลอืก เพ่ือรวมเขาไปในรูปแบบ หรือ
ไมเลือก เพ่ือลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซงิค ใหเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกท่ีตองการ

ในการซงิโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส

ในการยกเลิกการซิงโครไนซกอนจะเสร็จส้ิน ใหเลือก ยกเลิก

Mobile VPN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > VPN

Nokia mobile virtual private network (VPN) client สรางการเช่ือมตอท่ีปลอดภัยไปยังระบบ
อินทราเน็ตและบริการขององคกรท่ีใชงานรวมกันได เชน อีเมล โทรศัพทของคุณจะเช่ือมตอจาก
เครือขายมือถือ ผานอินเทอรเน็ต ไปยังเกตเวย VPN บริษัท ท่ีทําหนาท่ีเปนประตบูานแรกไปยัง
เครือขายขององคกรท่ีใชงานรวมกันได VPN client ใชเทคโนโลยี IP Security (IPSec) IPSec คือ
เฟรมเวิรกของมาตรฐานแบบเปด เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีมีความปลอดภยัผาน
เครือขาย IP
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นโยบาย VPN จะเปนตัวกําหนดวิธีท่ี VPN client และเกตเวย VPN ใชในการตรวจสอบสิทธิ์ซึง่กัน
และกัน และกําหนดวิธีเขารหัสท่ีเคร่ืองและเกตเวยใชเพ่ือชวยปกปองความลับของขอมูล โปรด
สอบถามเกี่ยวกับนโยบาย VPN จากแผนกไอทีในบริษัทของคุณ

ในการตดิตั้งและกําหนดคา VPN client, ใบรับรอง และนโยบายตางๆ โปรดติดตอผูดูแลระบบ
ไอทีในหนวยงานของคุณ

การจัดการ VPN
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
นโยบาย VPN  — ติดตั้ง ด ูและอัพเดต VPN policy
เซิรฟเวอรนโยบาย VPN  — แกไขการตั้งคาการเช่ือมตอของเซิรฟเวอร VPN policy ท่ีคุณ
สามารถตดิตั้งและอัพเดต VPN policy เซิรฟเวอร policy หมายถึง Nokia Security Service
Manager (NSSM) ซึ่งไมจําเปนตองมี
บันทึก VPN  — ดูไฟลบันทึกของการติดตั้ง การอัพเดต และการซิงโครไนซ VPN policy รวมท้ัง
การเช่ือมตอ VPN อ่ืน

การแกไขจุดเชื่อมตอ VPN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง

จุดเชื่อมตอคือตําแหนงท่ีโทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับเครือขายได หากตองการใชบริการอีเมล
และมัลติมีเดีย หรือเรียกดูเว็บเพจ คณุตองระบจุุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีจะใชกับบริการเหลาน้ี
กอน จุดเช่ือมตอ VPN จะจับคูกับ VPN plolicy ท่ีมีจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตปกติ เพ่ือสรางการ
เช่ือมตอท่ีมีความปลอดภยั

ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดเช่ือมตอท้ังหมดหรือบางจุดสําหรับโทรศัพทของคุณไวลวงหนาแลว
และคุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบได

เลือกปลายทางและ ตัวเลอืก > แกไข และกําหนดรายการตอไปน้ี:
ช่ือการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อสําหรับจุดเช่ือมตอ VPN
นโยบาย VPN  — เลือก VPN policy ท่ีจะรวมกับจดุเช่ือมตออินเทอรเน็ต
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต  — เลือกจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีจะรวมกับ VPN policy เพ่ือสราง
การเช่ือมตอท่ีมีความปลอดภัยสําหรับการโอนขอมูล
ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนแอดเดรสของพร็อกซี่เซิรฟเวอรของเครอืขายสวนตัว
เลขพอรตของพร็อกซี่  — ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่
ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือกวาตองการใหมีการเช่ือมตอโดยใชจุดเชื่อมตอน้ีโดยอัตโนมัติหรือไม

การตั้งคาท่ีใชงานไดสําหรับการแกไขอาจแตกตางกัน

สอบถามการตั้งคาท่ีถูกตองจากแผนกไอทีของบริษัทคุณ
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การใชการเชื่อมตอ VPN ในแอปพลเิคชั่น
คณุอาจตองพิสูจนตัวตนของคุณเมื่อคุณล็อกอินเขาสูระบบเครือขายของหนวยงาน สอบถามการ
รับรองตัวตนจากแผนกไอทีของบริษัทคุณ

ในการใชการเช่ือมตอ VPN ในแอปพลิเคช่ัน แอปพลิเคช่ันตองเช่ือมโยงกับจุดเช่ือมตอ VPN

เคลด็ลับ: คุณสามารถตัง้คาการเช่ือมตอของแอปพลิเคชั่นเปน ถามทุกครั้ง ในกรณีท่ีคุณเลือก
จุดเช่ือมตอ VPN จากรายการการเชื่อมตอท่ีมีการเชื่อมตอแลว

1 ในแอปพลิเคช่ันท่ีคุณตองการสรางการเชื่อมตอ VPN เลือกจุดเช่ือมตอ VPN เปนจุดเช่ือมตอ
2 หากคุณใชการตรวจสอบความสอดคลอง ใหปอนช่ือผูใช VPN และรหัสผาน หากโทเค็น

SecurID ไมตรงกับนาฬิกาบอกเวลาของ ACE/Server ใหปอนรหัสผานถัดไป หากคุณใชการ
ตรวจสอบสิทธิตามใบรับรอง คุณอาจตองปอนรหัสผานท่ีจัดเก็บคีย

การตั้งคา

เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา

คณุสามารถกําหนดและแกไขการตั้งคาตางๆ ของโทรศัพท การแกไขการตั้งคาเหลาน้ีจะมีผลตอ
การทํางานของโทรศัพทในแอปพลิเคช่ันตางๆ หลายแอปพลิเคช่ัน

อาจมีการกําหนดการตั้งคาบางอยางไวลวงหนาแลวในโทรศัพทของคุณ หรือผูใหบริการอาจสง
การตั้งคาเหลาน้ันมาใหในขอความพิเศษ คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาวได

เลือกการตั้งคาท่ีคุณตองการแกไขเพ่ือทําสิ่งตอไปน้ี

• สลับระหวางคาสองคา เชน เปดหรือปด
• เลือกคาจากรายการ
• เปดโปรแกรมแกไขขอความเพ่ือปอนคา
• เปดตัวเลื่อน และเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพ่ือปรับเปลี่ยนคา

การต้ังคาทั่วไป
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การปรับต้ังคา  — เปลี่ยนการตั้งคาหนาจอและปรับแตงโทรศัพทเปนแบบที่ตองการ
วันที่และเวลา  — เปลื่ยนวันท่ีและเวลา
อุปกรณเพ่ิมพิเศษ  — กําหนดการตั้งคาของอุปกรณเสริม
ตั้งคาเซนเซอร  — เปลี่ยนการตั้งคาเซนเซอร
ความปลอดภัย  — กําหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภยั
การต้ังคาดั้งเดิม  — เรียกคืนการตัง้คาดั้งเดมิของโทรศัพท
การจัดตําแหนง  — กําหนดวิธีระบุตําแหนงและเซิรฟเวอรสําหรับแอปพลิเคช่ันท่ีใช GPS
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การกําหนดการปรับต้ังคา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ท่ัวไป > การปรับตั้งคา

การต้ังคาหนาจอ

ในการกําหนดระดับของแสงที่เพียงพอในการใชงานเคร่ืองกอนจะใหเคร่ืองเปดแสงแบ็คไลต ให
เลือก จอภาพ > ตัวตรวจจับแสง

ในการเลือกขนาดตัวอักษร ใหเลือก จอภาพ > ขนาดแบบอักษร

ในการปรับระยะเวลาใหภาพพักหนาจอปรากฏขึน้หลังจากหนาจอไมมีการใชงาน ใหเลือก
จอภาพ > ประหยัดพลังงานหลังจาก

ในการเลือกขอความหรือโลโกตอนรับใหปรากฏท่ีหนาจอ ใหเลือก จอภาพ > โลโกหรือ
ขอความตอนรับ คณุสามารถเลือกขอความตอนรับใหเปนขอความของคุณเองหรือเลอืกใหเปน
ภาพไดอยางใดอยางหนึ่ง

ในการตั้งใหแสงท่ีหนาจอหรี่ลงหลงัจากท่ีมีการกดปุมคร้ังสุดทาย ใหเลือก จอภาพ > เวลาแสง
สวาง

การต้ังคาแบบเสยีง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา

เลือก ทั่วไป > การปรับต้ังคา > แบบเสียง และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

เสยีงเรียกเขา  — เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการ หรือเลือก แหลงดาวนโหลดเสียง เพ่ือเปด
โฟลเดอรบุคมารคท่ีมีรายการบุคมารคสําหรับการดาวนโหลดแบบเสียงโดยใชเบราเซอร หาก
คุณมีสายโทรศัพทใหเลือกใชสองสาย คณุอาจระบุเสียงเรียกเขาใหกับสายแตละสาย
เสยีงเรียกสายวิดีโอ  —  เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสายวิดีโอ
พูดช่ือผูโทร  — หากคุณเลือกการตั้งคาน้ีและมีผูติดตอในรายชื่อผูติดตอโทรเขามา โทรศัพท
จะสงเสียงเรียกเขาเปนเสียงเรียกช่ือผูติดตอและเสียงเรียกเขาท่ีเลือกไว
ชนิดเสยีงเรียกเขา  — เลือกวาตองการใหเสียงเรียกเขาเตือนคุณแบบใด
ระดับความดัง  — ตั้งระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
แบบเสียงเตือนขอความ  — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความตัวอักษรท่ีไดรับ
แบบเสียงเตือนอีเมล  — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความอีเมลท่ีไดรับ
เสยีงปลกุปฏิทิน  — เลือกเสียงเตือนของปฏิทิน
เสยีงนาฬิกาปลกุ  — เลือกเสียงปลุกของนาฬิกาปลกุ
เตือนแบบสั่น  — ตั้งคาอุปกรณใหสั่นเมือ่คุณไดรับสายหรือขอความ
เสยีงปุมกด  — ตัง้ระดับความดงัของเสียงปุมกด
เสยีงเตือน  — ปดหรือเปดเสียงเตือน
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การต้ังคาภาษา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > การปรับต้ังคา > ภาษา

ภาษาในโทรศพัท  — กําหนดภาษาของเครื่อง
ภาษาท่ีใชเขียน  — เลือกภาษาที่ใชในการเขยีนบันทึกและขอความ
ตัวชวยสะกดคํา  — เปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ตัวเลอืกปอนขอมูล  — กําหนดการตั้งคาของระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

แสงไฟปุมเลื่อน
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > การปรับต้ังคา > ไฟแจงเตือน

ในการตั้งปุมเล่ือนใหกะพริบชาๆ เมื่อคุณไมใชโทรศัพท ใหเลือก ไฟสแตนดบาย

ในการตั้งปุมเล่ือนใหกะพริบเร็วๆ เมื่อคุณมีเบอรท่ีไมไดรับสายหรือไดรับขอความ ใหเลือก ไฟ
แจงเตือน ตั้งระยะเวลาการกะพริบ และเลือกเหตุการณท่ีคุณตองการใหมีการแจงเตือน

การต้ังคาสําหรับปุมแบบกดปุมเดียว
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > การปรับต้ังคา > ปุมกด 1 ครั้ง

ในการเลอืกวาแอปพลิเคช่ันและงานที่จะเปด เมื่อคุณกดปุมแบบกดปุมเดียว เลือกปุมและ ตัว
เลือก > เปด

หากตองการเรียกคืนคาท่ีตั้งไวลวงหนาของแอปพลิเคช่ันและงาน ใหเลือก เรียกคืนคาเริ่มตน

การต้ังคาวันที่และเวลา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > วันที่และเวลา

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
วันที่ และ เวลา — ตัง้วันท่ีและเวลาปจจุบัน
เขตเวลา  — กําหนดเขตเวลาของคุณ
รูปแบบวันที่ และ ตัวแบงวัน — กําหนดรูปแบบวันท่ีและตวัแบงวัน
รูปแบบเวลา และ ตัวแบงเวลา — เลือกวาจะใชระบบเวลา 12 ช่ัวโมงหรือ 24 ช่ัวโมง และเลือก
สัญลักษณท่ีใชคั่นช่ัวโมงกับนาที
ชนิดนาฬิกา  — กําหนดชนิดนาฬิกา
เสียงนาฬิกาปลกุ  — เลือกเสียงนาฬิกาปลุก
เวลาเลื่อนปลกุ  — กําหนดการเลื่อนเวลาปลุกสําหรับนาฬิกาปลุก
วันทํางาน  — กําหนดวันในสัปดาหท่ีเปนวันทํางานของคุณ
อัพเดตเวลาอัตโนมัติ  — อัพเดตขอมูลเวลา วันท่ี และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
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การต้ังคาอุปกรณเสริมท่ัวไป
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ท่ัวไป > อุปกรณเพิ่มพิเศษ

คุณสามารถใชอุปกรณเสริมท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไปทําสิ่งตอไปน้ี

ในการกําหนดรูปแบบที่จะเปดใชเมื่อคุณตออุปกรณเสริมเขากับโทรศัพทของคณุ เลือกอุปกรณ
เสริม และ รูปแบบที่ต้ังไว

ในการตั้งคาโทรศัพทใหตอบรับสายอัตโนมัติภายใน 5 วินาที เม่ือตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก
ตอบรับอัตโนมัติ > เปด หากมีการตั้งคาชนิดเสียงเรียกเขาเปน บีพ๊หน่ึงครั้ง หรือ เงียบ ในรูป
แบบที่เลือก คุณจะไมสามารถใชงานการรับสายอัตโนมัติได

ในการเปดไฟเคร่ืองขณะที่ตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก แสงไฟ > เปด

หมุนเพื่อปดเสียงเรียกเขาหรือนาฬิกาปลุก
เมื่อคุณเปดใชเซนเซอรในอุปกรณ คณุจะสามารถควบคุมฟงกชันบางอยางไดโดยการหมุน
อุปกรณ

เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ท่ัวไป > ตั้งคาเซนเซอร

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
เซนเซอร  — ตั้งคาหนาจอใหหมนุอัตโนมัติตามทิศทางของเครื่อง
ควบคุมการหมุน  — ตั้งคาอุปกรณใหปดเสียงเรียกเขาหรือเล่ือนเวลาปลุกเมื่อคุณหมุนเคร่ือง
ใหควํ่าหนาลง เพ่ือใหตวัเลือกน้ีใชงานได คุณตองเปดการใชงานตวัเลือก เซนเซอร

การต้ังคารักษาความปลอดภัย
การต้ังคาความปลอดภัย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ท่ัวไป > ความปลอดภัย

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
โทรศัพทและซิมการด  — แกไขการตั้งคาความปลอดภยัสําหรับโทรศัพทและซมิการดของ
คุณ
การจัดการใบรับรอง  — จัดการใบรับรองความปลอดภยัของคุณ
เน้ือหาท่ีมีการปองกัน  — แกไขการตั้งคาของคุณสําหรับเน้ือหาที่มีการปองกันดวย DRM
ชุดความปลอดภัย  — จัดการโมดูลความปลอดภัยของคุณ

กรุณาหลีกเล่ียงการใชรหัสท่ีเหมือนกับหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือปองกันการโทรไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินโดยไมไดตั้งใจ รหัสจะแสดงใหเห็นเปนเคร่ืองหมายดอกจัน เมื่อคุณเปลี่ยนรหัส ใหปอน
รหัสปจจุบัน แลวปอนรหัสใหมสองครั้ง
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ความปลอดภัยของโทรศพัทและซิมการด

ในการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก โทรศพัทและซิมการด > รหัส PIN รหัสใหมจะตองมีความยาว 4
ถึง 8 ตัว โดยรหัส PIN ใชสําหรับปองกันซิมการดของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตและ
จัดใหพรอมกับตัวซิมการด หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตองติดตอกันสามครั้ง รหัสจะถูกบล็อค
และคุณตองใชรหัส PUK เพ่ือปลดล็อคกอนจะสามารถใชซมิการดไดอีกคร้ัง

ในการตั้งใหปุมกดตางๆ ล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากถึงระยะเวลาที่กําหนดไว เลือก โทรศัพท
และซิมการด > เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ

ในการกําหนดเวลาซึ่งเครื่องจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อครบตามเวลาท่ีกําหนดน้ี และใชไดก็ตอ
เมื่อมีการปอนรหัสล็อคท่ีถูกตองเทาน้ัน เลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาลอ็คเครื่อง
อัตโนมัติ ปอนตวัเลขเพื่อกําหนดเวลา หรือเลือก ไมมี เพ่ือกําหนดเวลาที่จะใหเคร่ืองล็อค
อัตโนมัติ เมื่อโทรศัพทถูกล็อคแลว คุณยังสามารถรับสายเรียกเขาและโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินท่ีกําหนดไวเปนทางการในโทรศัพทได

ในการตั้งคารหัสล็อคใหม เลือก โทรศัพทและซิมการด > รหัสล็อค รหัสล็อคท่ีตั้งไวลวงหนา
แลวคือ 12345 ใหปอนรหัสเดิมกอนจากน้ันคอยปอนรหัสใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบดวย
อักขระยาว 4-255 ตัว ใชไดท้ังพยัญชนะและตัวเลข ท้ังตัวพิมพใหญและตวัพิมพเล็ก โทรศัพท
จะแจงใหคุณทราบหากรหัสล็อคเคร่ืองมีรูปแบบไมเหมาะสม

การเรียกคืนการต้ังคาด้ังเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิมของเครื่อง เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ
ทั่วไป > การต้ังคาด้ังเดิม ในการทําขั้นตอนน้ี คุณตองมีรหัสล็อคของโทรศัพท หลังการรีเซต็
อุปกรณอาจใชเวลานานขึ้นในการเปดเคร่ือง เอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการปฏิทิน และไฟลจะไม
ไดรับผลกระทบใดๆ

การต้ังคาการหาตําแหนง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ทั่วไป > การจัดตําแหนง

ในการใชวิธีหาตําแหนงเฉพาะเพ่ือตรวจหาที่ตั้งอุปกรณของคุณ ใหเลือก วิธีจัดตําแหนง

ในการเลือกเซิรฟเวอรระบุตําแหนง ใหเลือก เซิรฟเวอรตําแหนง

ในการเลือกระบบหนวยวัดท่ีคุณตองการใชสําหรับความเร็วและระยะทาง ใหเลือก กําหนด
ลักษณะสัญกรณ > ระบบมาตรวัด

ในการกําหนดรูปแบบการแสดงขอมูลพิกัดบนโทรศพัทของคณุ ใหเลือก กําหนดลักษณะ
 > รูปแบบพิกัด

การต้ังคา 161

สัญกรณ



การต้ังคาปุมอีเมล
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ ท่ัวไป

ในการเลือกศูนยฝากขอความท่ีจะเปดดวยปุมอีเมล เลือก การต้ังคาปุมอีเมล > ปุมอีเมล และ
กดปุมเล่ือน

การต้ังคาโทรศัพท
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ โทรศพัท

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การโทร  — กําหนดการตั้งคาการโทรทั่วไป
การโอนสาย  — กําหนดการตั้งคาการโอนสาย โปรดดูท “การโอนสาย” หนา 69
จํากัดการโทร  — กําหนดการตั้งคาการจํากัดสายเรียกเขา โปรดดูที่ “การจํากัดการ
โทร” หนา 69
เครือขาย  — ปรับการตั้งคาเครือขาย

การต้ังคาการโทร
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ โทรศพัท > การโทร

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — แสดงเบอรโทรศัพทของคุณไปยังผูท่ีคุณโทรหา
สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — แสดงที่อยูสายอินเทอรเน็ตไปยังผูท่ีคุณโทรหาโดยใชสาย
อินเทอรเน็ต
สายเรียกซอน  — ตัง้คาโทรศัพทใหแจงเตือนเมือ่มีสายเรียกเขาระหวางท่ีคณุกําลังใชสายอยู
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สายเรียกซอนอินเทอรเน็ต  — ตัง้คาโทรศัพทใหแจงเตอืนเมื่อมีสายอินเทอรเน็ตเรียกเขาสาย
ใหมระหวางท่ีคุณกําลังใชสายอยู
เตือนโทรอินเทอรเน็ต  — ในการตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อมีสายอินเทอรเน็ตเรียกเขา ให
เลือก เปด หากคุณเลือก ปด คณุจะไดรับเฉพาะการแจงเตือนในกรณีท่ีคุณไมไดรับสาย
ปฏิเสธสายดวยขอความ  — ปฏเิสธสาย และสงขอความตัวอักษรไปยังผูโทร
ขอความปฏิเสธ  — เขยีนขอความตัวอักษรมาตรฐานที่จะสงออกไปเม่ือคุณปฏเิสธสาย
วิดีโอตัวเองในสายที่รับ  — อนุญาตหรือปฏเิสธการสงวิดีโอระหวางการใชสายวิดีโอจาก
โทรศัพทของคุณ
รูปภาพในสายวิดีโอ  — แสดงภาพนิ่งหากไมมีการสงวิดีโอระหวางการใชสายวิดีโอ
โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตัง้คาโทรศัพทของคุณใหพยายามสูงสุด 10 คร้ัง ในการโทรออกหลังจาก
การพยายามโทรออกไมสําเร็จ หากตองการหยุดใชการเรียกซ้ําอัตโนมัติ ใหกดปุมวางสาย
แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาการโทรระหวางการใชสาย
สรุปหลงัโทรออก  — แสดงระยะเวลาการโทรหลังการใชสาย
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การโทรดวน  — เปดใชงานการโทรดวน
รับไดทุกปุม  — เปดใชงานรับไดทุกปุม
คนหารายชื่อ  — เปดใชงานการคนหารายชื่อในหนาจอหลัก
สายท่ีใช  — การตั้งคาน้ี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะปรากฏหากซมิการดรองรับ
หมายเลขที่ขอรับบริการไว 2 หมายเลข น่ันคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใชสายใด
เพ่ือโทรออกและสงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะสามารถรบัสายเรียกเขาจากท้ังสองสาย
ได ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม หากคุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัครใชบริการน้ีไว คุณจะไม
สามารถโทรออกได เม่ือเลือกสาย 2  จะปรากฏขึ้นบนหนาจอหลัก
การเปลี่ยนสาย  — ปองกันการเลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไดรับการ
สนับสนุนโดยซิมการดของคุณ ในการเปลี่ยนการตั้งคาน้ี คุณตองใชรหัส PIN2

การต้ังคาเครือขาย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ โทรศพัท > เครือขาย

ในการเลือกโหมดเครือขาย เลือก โหมดระบบ และ โหมดคู, UMTS หรือ GSM หากคุณใชโหมด
คู โทรศัพทจะสลบัไปมาระหวางเครือขายโดยอัตโนมัติ

เคลด็ลับ: การเลือก UMTS ชวยใหถายโอนขอมูลไดรวดเร็วขึ้น แตจะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึน้ และลดอายุการใชงานของแบตเตอร่ี ในภูมิภาคท่ีใกลกับเครือขาย GSM และ
UMTS การเลือก โหมดคู อาจทําใหการสลับระหวางสองระบบเครือขายรวดเร็วมาก ซึง่ทําใหสิ้น
เปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึน้เชนกัน

ในการเลือกผูใหบริการ เลือก การเลือกระบบ และ เลอืกเอง เพ่ือเลือกจากเครือขายท่ีมีอยู
หรือ อัตโนมัติ เพ่ือตั้งใหเคร่ืองเลือกเครือขายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อมีการใชงานในเครือขาย Microcellular Network
(MCN) ใหเลือก แสดงขอมูลระบบ > เปด

การต้ังคาการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
Bluetooth  — แกไขการตั้งคา Bluetooth
USB  — แกไขการตั้งคาสายขอมูล
ปลายทาง  — ตั้งจุดเช่ือมตอใหมหรือแกไขจุดเชื่อมตอท่ีมีอยู จุดเช่ือมตอบางจุดหรือท้ังหมด
อาจไดรับการตั้งคาลวงหนาในโทรศัพทของคุณโดยผูใหบริการ และคุณอาจไมสามารถสราง
แกไข หรือลบออกได
VPN  — จัดการการตัง้คาสําหรับเครือขายสวนตัวเสมือนจรงิ (Virtual Private Networking)
ขอมูลแพคเก็ต  — กําหนดเวลาที่จะแนบเครอืขายขอมูลแพคเก็ต และปอนช่ือจุดเช่ือมตอแพค
เก็ตแบบสลับท่ีตั้งไว หากคุณใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
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LAN ไรสาย  — ตัง้คาใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมือ่ LAN ไรสาย (WLAN) พรอมใชงาน และ
กําหนดความถ่ีท่ีจะใหโทรศัพทคนหาเครือขาย
มุมมองรวม  — เปดใชงานมุมมองรวม เลือกรูปแบบ SIP ใหกับมุมมองรวม และกําหนดการตั้งคา
การบันทึกวิดีโอ
การต้ังคา SIP  — ดูหรือสรางรูปแบบ session initiation protocol (SIP)
รูปแบบ XDM  — สรางรูปแบบ XDM รูปแบบ XDM เปนสิ่งจําเปนสําหรับแอปพลิเคช่ันการสื่อสาร
ตางๆ มากมาย เชน สถานะ
สถานะ  — แกไขการตั้งคาสําหรับสถานะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูให
บริการหากคุณตองการสมัครใชบริการ
ไดรฟระยะไกล  — เช่ือมตอโทรศัพทกับไดรฟระยะไกล
กําหนดคา  — ดูและลบเซริฟเวอรท่ีรับรองซึง่โทรศัพทของคณุอาจรับการตั้งการกําหนดคามา
การควบคุม APN  — จํากัดการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง

คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรปูของขอความจากผูใหบริการ ผูใหบริการของคุณอาจ
กําหนดจุดเช่ือมตอบางสวนหรือท้ังหมดไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคาดังกลาวได

เมื่อคุณเลือกจุดเช่ือมตอจากกลุมจุดเช่ือมตอดังกลาว ( , , , , ) คุณจะมองเห็น
ประเภทของจุดเช่ือมตอ:

หมายถึงจุดเช่ือมตอท่ีมีการปองกัน
หมายถึงจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต
หมายถึงจุดเช่ือมตอ LAN ไรสาย (WLAN)

เคลด็ลับ: คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย WLAN โดยใชตัวชวยสราง
WLAN

ในการสรางจุดเช่ือมตอใหม ใหเลือก จุดเชื่อมตอ
โทรศัพทจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอท่ีใชได หลังการคนหา การเช่ือมตอท่ีมีอยูแลวจะ
ปรากฏขึ้น และจุดเช่ือมตอใหมจะใชรวมกันกับการเช่ือมตอดังกลาวได
หากคุณขามขั้นตอนน้ีไป เครื่องจะขอใหคุณเลือกวิธีเช่ือมตอและกําหนดการตั้งคาท่ีจําเปน

ในการแกไขการตั้งคาจดุเช่ือมตอ ใหเลือกจุดเช่ือมตอจากกลุมจุดเช่ือมตอ เล่ือนไปยังจุดเช่ือม
ตอน้ัน และเลือก ตัวเลือก > แกไข ใชคําแนะนําจากผูใหบริการของคุณเพ่ือทําการแกไขดังตอ
ไปน้ี
ช่ือการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อสําหรับการเช่ือมตอ
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บริการเสริม  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล

ท้ังน้ีขึน้อยูกับวาคุณเลือกการตอเช่ือมขอมูลแบบใดไว โดยคุณสามารถใชชองการตั้งคาไดเพียง
บางชองเทาน้ัน เติมขอมูลลงในชองทุกชองท่ีกํากับดวย ตองระบ ุหรือ * สีแดง สวนชองอ่ืนๆ
คณุสามารถเวนวางไวไดในกรณีท่ีผูใหบริการไมไดกลาวถงึ

ในการใชการเช่ือมตอขอมูลน้ัน ผูใหบริการระบบจะตองสนับสนุนคุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว
และในกรณีท่ีจําเปน ผูใหบริการระบบจะตองเปดใชงานฟงกชันน้ีในซิมการดของคุณดวย

การสรางกลุมจุดเชื่อมตอ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง

แอปพลิเคช่ันบางรายการจะยอมใหคุณใชกลุมจุดเชื่อมตอในการเชื่อมตอกับเครือขาย

ในการปองกันไมใหเลือกจุดเช่ือมตอท่ีจะใชทุกครั้งท่ีเคร่ืองพยายามเชื่อมตอกับเครือขาย คุณ
สามารถสรางกลุมท่ีมีจุดเช่ือมตอหลายๆ จุด และกําหนดลําดับจุดเช่ือมตอท่ีจะใชในการเช่ือมตอ
กับเครือขาย

ตัวอยางเชน คุณสามารถเพิ่ม LAN ไรสาย (WLAN) และจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตลงในกลุมจดุ
เช่ือมตออินเทอรเน็ต แลวใชกลุมดังกลาวในการเรียกดูเว็บได หากคุณกําหนดจุดเช่ือมตอ
WLAN เปนลําดับแรก โทรศัพทจะเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตผาน WLAN ถามีใหเลือกใช และจะ
เช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตแทนถาไมมีใหเลือกใช

ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > จัดการ > ปลายทางใหม

ในการเพิ่มจุดเช่ือมตอลงในกลุมจุดเช่ือมตอ ใหเลือกกลุม แลวเลือก ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอ
ใหม ในการคัดลอกจุดเช่ือมตอท่ีมีอยูจากกลุมอ่ืน ใหเลือกกลุม เล่ือนไปที่จุดเชื่อมตอท่ีมีอยู
แลวเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > คัดลอกไปปลายทางอื่น

ในการเปลี่ยนลําดับความสําคัญของจุดเช่ือมตอภายในกลุม ใหเลื่อนไปที่จุดเช่ือมตอ แลวเลือก
ตัวเลอืก > จัดวาง > เปลี่ยนความสําคัญ

จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ แลว
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หรือ เปดจุดเช่ือมตอหน่ึงกลุม และเลือกจุดเช่ือมตอกํากับดวย 

ใชคําแนะนําจากผูใหบริการของคุณเพ่ือทําการแกไขดังตอไปน้ี
ชื่อจุดเชื่อมตอ  — คุณสามารถขอรับช่ือจุดเช่ือมตอไดจากผูใหบริการของคุณ
ชื่อผูใช  — ช่ือผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล โดยท่ัวไปคุณสามารถขอรับช่ือผูใชไดจาก
ผูใหบริการของคุณ
แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองการตั้งใหเคร่ืองถามรหัสผานทุกคร้ังท่ีคุณล็อกเขา
เซริฟเวอร หรือหากคุณไมตองการจัดเก็บรหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลือก ใช
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รหัสผาน  — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเช่ือมตอขอมูล ซึ่งโดยปกติจะไดรับจากผูให
บริการของคุณ
การตรวจสอบ  — เลือก รับรอง เพ่ือสงรหัสผานท่ีเขารหัสทุกคร้ัง หรือ ปกติ เพ่ือสงรหัสผาน
ท่ีเขารหัสเม่ือจําเปน
โฮมเพจ  — ใหปอนท่ีอยูเว็บหรือท่ีอยูศูนยรับฝากขอความมัลติมีเดีย ท้ังน้ีขึน้อยูกับการตั้งคา
ประเภทจุดเช่ือมตอของคุณ
ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือก หลงัยืนยัน เพ่ือตั้งใหเคร่ืองขอคํายืนยันกอนท่ีจะมีการเช่ือมตอโดย
ใชจุดเช่ือมตอน้ี หรือ โดยอัตโนมัติ เพ่ือตั้งใหเครื่องเช่ือมตอกับปลายทางโดยใชจุดเช่ือมตอน้ี
โดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคาช้ันสูง และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ประเภทระบบเครือขาย  — เลือกประเภท IP ท่ีจะโอนยายขอมูลจากโทรศัพทหรือไปท่ี
โทรศัพท การตั้งคาอ่ืนจะขึน้กับประเภทเครือขายท่ีเลือก
ที่อยู IP ของโทรศพัท (สําหรับ IPv4 เทาน้ัน) — ปอนท่ีอยู IP ของโทรศัพท
ที่อยู DNS  — ปอนท่ีอยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง หากผูใหบริการกําหนด โปรดติดตอ
ขอท่ีอยูดังกลาวจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคณุ
ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนท่ีอยูของเซริฟเวอรพร็อกซี่
เลขพอรตของพร็อกซี่  — ปอนเลขพอรตของเซิรฟเวอรพร็อกซี่

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ แลว
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หรือ เปดจุดเช่ือมตอหน่ึงกลุม เลือกจุดเช่ือมตอกํากับดวย  แลว
เลือก ตัวเลือก > แกไข

ใชคําแนะนําจากผูใหบริการของคุณเพ่ือทําการแกไขดังตอไปน้ี

ช่ือเครือขาย WLAN  — เลือก ใสดวยตนเอง หรือ คนหาชื่อเครือขาย หากคุณเลือกเครือขาย
ท่ีมีอยู โหมดเครือขาย WLAN และ ความปลอดภัย WLAN จะไดรับการกําหนดตามการตั้งคา
จุดเช่ือมตอในโทรศัพท
สถานะเครือขาย  — กําหนดวาจะแสดงช่ือเครือขายหรือไม
โหมดเครือขาย WLAN  — เลือก เฉพาะกิจ เพ่ือสรางเครือขายเฉพาะกิจ แลวอนุญาตใหเคร่ือง
รับสงขอมูลไดโดยตรง ซึง่คุณไมจําเปนตองใชจุดเช่ือมตอ WLAN ในเครือขายเฉพาะกิจ
โทรศัพททุกเคร่ืองจะตองใชชื่อเครือขาย WLAN ช่ือเดียวกัน
ความปลอดภัย WLAN  — เลือกการเขารหัสท่ีใช WEP, 802.1x หรือ WPA/WPA2 (802.1x
และ WPA/WPA2 (ไมสามารถใชงานไดสําหรับเครือขายเฉพาะ) หากคุณเลือก เปดเครือขาย จะ
ไมมีการใชการเขารหัส ฟงกชั่น WEP, 802.1x และ WPA สามารถนํามาใชไดเฉพาะเมือ่เครือขาย
สนับสนุนเทาน้ัน
ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือก หลงัยืนยัน เพ่ือตั้งใหเคร่ืองขอคํายืนยันกอนท่ีจะมีการเช่ือมตอโดย
ใชจุดเช่ือมตอน้ี หรือ โดยอัตโนมัติ เพ่ือตั้งใหเครื่องเช่ือมตอกับปลายทางโดยใชจุดเช่ือมตอน้ี
โดยอัตโนมัติ
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ในการปอนการตั้งคาโมดูลความปลอดภยัท่ีเลือกไว ใหเลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN

การต้ังคา WLAN ข้ันสูง
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคาชั้นสูง และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การต้ังคา IPv4  — ปอนท่ีอยู IP ของโทรศัพท, ท่ีอยู IP ซับเน็ต, เกตเวยท่ีตั้งไว และท่ีอยู IP
ของเซริฟเวอร DNS หลักและรอง โปรดติดตอขอที่อยูดังกลาวไดจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต
การต้ังคา IPv6  — กําหนดประเภทของที่อยู DNS
สถานีเฉพาะกิจ (สําหรับเครือขายเฉพาะกิจเทาน้ัน)  — ในการปอนเลขสถานี (1-11) ดวย
ตนเอง ใหเลือก กําหนดเอง
ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนท่ีอยูของเซริฟเวอรพร็อกซี่
เลขพอรตของพร็อกซี่  — และเลขพอรตของพร็อกซี่

การต้ังคาขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต

โทรศัพทของคุณรองรับการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณใช
โทรศัพทในเครือขาย GSM และ UMTS คณุจะสามารถเชื่อมตอขอมูลหลายจุดไดในเวลาเดียวกัน
จดุเช่ือมตอสามารถใชการเช่ือมตอขอมูลรวมกันได และการเช่ือมตอขอมลูจะยังคงเปดใชงาน
อยู (เชน ระหวางสายสนทนา เปนตน)

ในการกําหนดการตั้งคาขอมลูแพคเก็ต เลือก การเชื่อมตอ GPRS และ เม่ือวาง เพ่ือลงทะเบียน
เครื่องเขาสูเครือขายขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณเปดเครื่องในระบบเครือขายท่ีสนับสนุน หรือ เม่ือ
ตองการ เพ่ือลงทะเบียนเครื่องกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเมื่อแอปพลิเคช่ันเช่ือมตอ
หรือมีการดําเนินการใดๆ ท่ีพยายามจะเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต การตั้งคาน้ีจะมีผลตอจุดเช่ือมตอ
ท้ังหมดของการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

ในการใชโทรศัพทเปนโมเด็มขอมูลแพคเก็ตสําหรบัคอมพิวเตอรของคุณ เลือก จุดเชื่อมตอ
และปอนจุดเชื่อมตอท่ีผูใหบริการใหไว

ในการใชการเช่ือมตอขอมูลความเร็วสูง เลือก เขาใชแพคเก็ตความเร็วสงู > เปดใชงานแลว

การต้ังคา WLAN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย

ในการกําหนดใหสัญลักษณปรากฏขึน้เม่ือมี LAN ไรสาย (WLAN) ใชงานไดในตําแหนงปจจุบัน
ของคุณ เลือก แสดงความพรอม WLAN > ใช

ในการเลือกระยะหางของเวลาแตละคร้ังท่ีจะใหโทรศัพทสแกนหาเครือขาย WLAN ท่ีสามารถใช
งานไดและอัพเดตสัญลักษณ เลือก คนหาเครือขาย การตั้งคาน้ีไมสามารถใชได เวนแตคุณ
เลือก แสดงความพรอม WLAN > ใช
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ในการตั้งคาใหอุปกรณทดสอบความสามารถในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของ WLAN ท่ีเลือกโดย
อัตโนมัติ, ใหขออนุญาตกอนทุกคร้ัง หรือไมใหดําเนินการทดสอบการเชื่อมตอ เลือก ทดสอบ
เช่ือมตอเน็ต > ใชงานโดยอัตโนมัติ, ถามทุกครั้ง หรือ ไมเรียกใชงาน หากคุณเลือก ใช
งานโดยอัตโนมัติ หรืออนุญาตใหดําเนินการทดสอบไดเมื่ออุปกรณขอ และมีการดําเนินการ
ทดสอบการเชื่อมตอเสร็จเรียบรอย จุดเช่ือมตอจะไดรับการจัดเก็บไวท่ีปลายทางอินเทอรเน็ต

ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control (MAC) เฉพาะซึ่งใชระบุเคร่ืองของคุณ ใหปอน
*#62209526# ในหนาจอหลัก ท่ีอยู MAC จะปรากฏขึ้น

การต้ังคา WLAN ขั้นสูง
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคาข้ันสูง ตามปกติแลวการตั้งคา WLAN ขัน้สูงจะถูกกําหนดโดย
อัตโนมัติ และไมแนะนําใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคาน้ี

ในการแกไขการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก การกําหนดคาอัตโนมัติ > ไมทํางาน และตั้งคา
รายการดังตอไปน้ี
จํากัดการลองซ้ําระยะยาว — ปอนจํานวนสูงสุดของความพยายามในการสงสัญญาณหาก
อุปกรณไมไดรับสัญญาณการตอบรบัจากเครือขาย
จํากัดการลองซ้ําระยะสั้น — ปอนจํานวนสูงสุดของความพยายามในการสงสัญญาณหาก
อุปกรณไมไดรับสัญญาณการพรอมสงจากเครือขาย
คากลาง RTS — เลือกขนาดของขอมูลแพคเก็ตท่ีอุปกรณท่ีมจุีดเช่ือมตอ WLAN จะขอสง กอน
ทําการสงแพคเก็ต
ระดับพลงังาน TX — เลือกระดับกําลังของอุปกรณเม่ือมีการสงขอมูล
การวัดคลืน่วิทยุ — เปดหรือปดการใชมาตรวัดวิทยุ
ประหยัดพลงังาน — เลือกวาจะใชกลไกการประหยัดพลังงาน WLAN เพ่ือประหยัดพลังงาน
แบตเตอรของโทรศัพทหรือไม การใชกลไกการประหยดัพลังงานจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี ่แตอาจทําใหความสามารถในการทํางานรวมกันของ WLAN ดอยลง

ในการเรียกคนืการตั้งคาท้ังหมดกลับไปเปนคาเร่ิมตน ใหเลือก ตัวเลอืก > เรียกคืนคาที่ต้ังไว

การต้ังคาความปลอดภัยสําหรับ WLAN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ แลว
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ในการแกไขจุดเช่ือมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ใหเปดจุดเช่ือมตอหน่ึงกลุม และเลือกจุดเช่ือมตอ
ท่ีมีเคร่ืองหมาย 

ในการปอนการตั้งคาโมดูลความปลอดภยัท่ีเลือกไว ใหเลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN

การต้ังคาความปลอดภัยของ WEP
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เลือก WEP เปนโหมดความปลอดภยั WLAN

วิธีการเขารหัสแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) จะเขารหัสขอมูลกอนทําการสงขอมูล
ปฏเิสธการเขาสูเครือขายสําหรับผูใชท่ีไมมีคีย WEP ท่ีกําหนด ขณะท่ีใชงานโหมดรักษา
ปลอดภัย WEP น้ัน หากโทรศัพทของคุณไดรับขอมูลแพคเก็ตท่ีไมไดเขารหัสดวยคีย WEP
โทรศัพทจะไมรบัขอมูลน้ันเขามาในเคร่ือง

ในเครือขายเฉพาะกิจ โทรศัพททุกเคร่ืองจะตองใชคีย WEP เดียวกัน

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
คีย WEP ที่ใช — เลือกคีย WEP ท่ีตองการ
ประเภทการตรวจสอบ — เลือก เปด หรือ แบงใช
การต้ังคาคีย WEP — แกไขการตั้งคาของคีย WEP

การต้ังคาคีย WEP
ในเครือขายเฉพาะกิจ โทรศัพททุกเคร่ืองจะตองใชคีย WEP เดียวกัน

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN > การต้ังคาคีย WEP และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การเขารหัส WEP — เลือกความยาวคียการเขารหัส WEP ท่ีตองการ
รูปแบบคีย WEP — เลือกวาตองการปอนขอมูลคีย WEP ในรูปแบบ ASCII หรือ ฐานสิบหก หรือ
ไม
รหัสคีย WEP — ปอนขอมูลรหัสคีย WEP

การต้ังคาความปลอดภัย 802.1x
เลือก 802.1x เปนโหมดความปลอดภยัของ WLAN

802.1x จะตรวจสอบและอนุญาตใหอุปกรณเขาสูเครือขายไรสาย และปองกันการเขาสูระบบ
หากขั้นตอนการตรวจสอบลมเหลว

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปน้ี
WPA/WPA2  — เลือก EAP (Extensible Authentication Protocol) หรือ คียแบงใช (รหัสลับ
ท่ีใชสําหรับระบุหมายเลขเครื่อง)
การต้ังคาปลั๊กอิน EAP  — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > EAP ใหเลือกปลั๊กอิน EAP ท่ีกําหนด
ไวในโทรศัพทของคุณเพ่ือใชกับจดุเช่ือมตอ
คียแบงใช  — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ใหปอนรหัสสวนบุคคลท่ีใชรวมกันซึง่
ระบุอุปกรณของคุณไปยัง WLAN ท่ีคุณใชเช่ือมตอ

การต้ังคาความปลอดภัย WPA
เลือก WPA/WPA2 เปนโหมดความปลอดภยัของ WLAN

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปน้ี
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WPA/WPA2  — เลือก EAP (Extensible Authentication Protocol) หรือ คียแบงใช (รหัสลับ
ท่ีใชสําหรับระบุหมายเลขเครื่อง)
การต้ังคาปลัก๊อิน EAP  — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > EAP ใหเลือกปลั๊กอิน EAP ท่ีกําหนด
ไวในโทรศัพทของคุณเพ่ือใชกับจดุเช่ือมตอ
คียแบงใช  — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ใหปอนรหัสสวนบุคคลท่ีใชรวมกันซึง่
ระบุอุปกรณของคุณไปยัง WLAN ท่ีคุณใชเช่ือมตอ
โหมด WPA2 เทาน้ัน  — หากตองการอนุญาตทั้งการเขารหัส TKIP และ AES (Advanced
Encryption Standard) ใหเลือก ปด หากตองการอนุญาตเฉพาะ AES เทาน้ัน ใหเลือก เปด

ปลัก๊อิน LAN ไรสาย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง แลวเลือกกลุมจุด
เช่ือมตอ

ปลั๊กอิน Extensible Authentication Protocol (EAP) ใชในเครือขายไรสาย เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของอุปกรณไรสายและเซิรฟเวอรการตรวจสอบ และปลั๊กอิน EAP ท่ีแตกตางกันจะทําให
สามารถใช EAP ดวยวิธีการท่ีแตกตางกันดวย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

คุณสามารถดูปลั๊กอิน EAP ท่ีติดตั้งอยูในเครื่องของคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ปลัก๊อิน EAP
1 ในการกําหนดการตั้งคาปลั๊กอิน EAP ใหเลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม และกําหนดจุด

เช่ือมตอท่ีใช WLAN เปนวิธีการสงขอมูล
2 เลือก 802.1x หรือ WPA/WPA2 ใหเปนโหมดการรักษาความปลอดภยั
3 เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN > WPA/WPA2 > EAP > การต้ังคาปลัก๊อิน EAP

การใชปลัก๊อิน EAP

ในการใชงานปลั๊กอิน EAP ขณะท่ีเช่ือมตอ WLAN ท่ีใชจุดเช่ือมตอ ใหเลือกปลั๊กอินท่ีตองการ
และ ตัวเลือก > ใชงาน ปลั๊กอิน EAP มไีวเพ่ือใชกับจุดเช่ือมตอท่ีมีเคร่ืองหมายตรวจสอบติด
อยู เมื่อไมตองการใชปลั๊กอิน เลือกตัวเลือก > ไมใชงาน

ในการแกไขการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก ตัวเลอืก > แกไข

เพ่ือจะเปลี่ยนลําดับความสําคัญของการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก ตัวเลอืก > ยกลําดับความ
สําคัญ เพ่ือพยายามจะใชปลั๊กอินน้ีกอนปลั๊กอินอ่ืนเมื่อเช่ือมตอกับเครือขายท่ีจุดเช่ือมตอ หรือ
ตัวเลือก > ลดลําดับความสําคัญ เพ่ือจะใชปลั๊กอินน้ีสําหรับการตรวจสอบความถูกตองของ
เครือขายหลังจากท่ีพยายามจะใชปลั๊กอินอ่ืน

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปลั๊กอิน EAP ในวิธีใช
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การต้ังคา Session initiation protocol (SIP)
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP

SIP (Session Initiation Protocol) นํามาใชเพ่ือสราง แกไข และจบเซสชันการสื่อสารบาง
ประเภทกับผูเขารวมหนึ่งรายขึน้ไป (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เซสชันการสื่อสารโดย
ท่ัวไปคือ การแบงดูวิดีโอและสายอินเทอรเน็ต รูปแบบ SIP ไดแก การตั้งคาสําหรับเซสชันเหลา
น้ี รูปแบบ SIP ท่ีใชตามท่ีตั้งไวสําหรับเซสชันการสื่อสารจะขีดเสนใตไว

ในการสรางรูปแบบ SIP ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบ SIP ใหม > ใชรูปแบบที่ต้ังไว หรือ ใชรูป
แบบที่มีอยู

ในการเลือกรูปแบบ SIP ท่ีคุณตองการใชตามท่ีตั้งไวสําหรับเซสชันการสื่อสาร เลือก ตัวเลือก >
รูปแบบที่ตั้งไว

การแกไขรูปแบบ SIP
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP

เลือก ตัวเลอืก > แกไข และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ชื่อรูปแบบ  — พิมพช่ือรูปแบบ SIP
รูปแบบบริการ  — เลือก IETF หรือ Nokia 3GPP
ปลายทางที่ระบบต้ังไว  — เลือกปลายทางที่ใชสําหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
จุดเชื่อมตอที่ต้ังไว  — เลือกจุดเช่ือมตอท่ีจะใชในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต
ชื่อผูใชสาธารณะ  — ปอนช่ือผูใชของคุณท่ีไดรับจากผูใหบริการ
ใชการบบีอัด  — เลือกวาใชการบีบอัดหรือไม
การลงทะเบียน  — เลือกโหมดลงทะเบียน
ใชความปลอดภัย  — เลือกวาใชการเจรจาดานความปลอดภยัหรือไม
เซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนการตั้งคาพร็อกซี่เซิรฟเวอรสําหรับรูปแบบ SIP น้ี
เซิรฟเวอรลงทะเบียน  — ปอนการตั้งคาเซิรฟเวอรการลงทะเบียนสําหรับรูปแบบ SIP น้ี

การแกไขพร็อกซี่เซิรฟเวอร SIP
เลือก ตัวเลอืก > รูปแบบ SIP ใหม หรือ แกไข > เซิรฟเวอรพร็อกซี่

เซิรฟเวอรพร็อกซี่เปนเซิรฟเวอรตัวกลางระหวางบริการเรียกดูขอมูลและผูใชท่ีผูใหบริการบาง
รายใชงาน เซริฟเวอรเหลาน้ีอาจนําเสนอการรกัษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมและเพิ่มความเร็วใน
การเขาถึงบริการ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนช่ือโฮสตหรือท่ีอยู IP ของเซริฟเวอรพร็อกซีท่ี่ใชอยู
เครือขาย  — ปอนอาณาเขตพร็อกซีเ่ซริฟเวอร
ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนช่ือผูใชและรหัสผานของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
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ยอมรับเสนทางยืดหยุน  — เลือกวาอนุญาตใหมีเสนทางยืดหยุนหรือไม
ประเภทการรับสง  — เลือก UDP, อัตโนมัติ หรือ TCP
พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซีเ่ซริฟเวอร

การแกไขเซิรฟเวอรการลงทะเบียน
เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ SIP ใหม หรือ แกไข > เซิรฟเวอรลงทะเบียน

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ที่อยูเซิรฟเวอรลงทะเบียน  — ปอนช่ือโฮสตหรือท่ีอยู IP ของเซริฟเวอรลงทะเบียนท่ีใชอยู
เครือขาย  — ปอนอาณาเขตเซิรฟเวอรการลงทะเบียน
ช่ือผูใช และ รหัสผาน — ปอนช่ือผูใชและรหัสผานของเซิรฟเวอรการลงทะเบียน
ประเภทการรับสง  — เลือก UDP, อัตโนมัติ หรือ TCP
พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของเซริฟเวอรการลงทะเบียน

การต้ังกําหนดคา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > กําหนดคา

คุณอาจไดรับขอความจากผูใหบริการของคุณหรือแผนกจัดการขอมูลของบริษัทท่ีมีการตั้ง
กําหนดคาสําหรับเซิรฟเวอรท่ีรับรอง การตั้งคาเหลาน้ีไดรับการจัดเก็บไวในการกําหนดคาโดย
อัตโนมัติ คุณอาจไดรับการตัง้กําหนดคาสําหรับจุดเช่ือมตอ มัลติมีเดีย หรือบริการอีเมล และ
ขอความทันใจ (IM) หรือการตั้งคาซงิโครไนซจากเซิรฟเวอรท่ีรับรอง

ในการลบการกําหนดคาสําหรับเซิรฟเวอรท่ีรับรอง เลือก ตัวเลอืก > ลบ นอกจากน้ีการตั้ง
กําหนดคาสําหรับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ ท่ีเซริฟเวอรน้ีกําหนดใหจะถูกลบออกอีกดวย

การจํากัดขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > การควบคุม APN

คุณสามารถใชบริการควบคุมจุดเช่ือมตอเพ่ือจํากัดการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตจากโทรศัพทไป
ยังจุดเช่ือมตอบางแหงเทาน้ัน ซมิการดของคุณอาจไมสนับสนุนบรกิารควบคุมจุดเช่ือมตอ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

ในการจํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจากเครื่องของคุณ เลือก ตัวเลือก > เปดใชงานขอ
จํากัด คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณเพ่ือเปดและปดใชการควบคุมจุดเช่ือมตอ หรือเพ่ือแกไขจุด
เช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตบนรายการควบคุม

ในการเพิ่มจดุเช่ือมตอท่ีสามารถใชสําหรับการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเขาในรายการควบคมุ
เลือก ตัวเลือก > เพิ่มชื่อดวยตนเอง ในการเปดใชการเช่ือมตอกับจุดเชื่อมตอท่ีผูใหบริการ
กําหนด ใหสรางจุดเช่ือมตอท่ีวาง

ในการลบจุดเช่ือมตอออกจากรายการ เลือก ตัวเลือก > ลบออก
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การต้ังคาแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ แอปพลเิคชั่น

เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการเพื่อปรับการตั้งคา

ทางลัด

น่ีคือตําแหนงท่ีแสดงทางลัดบนแปนพิมพบางปุมท่ีใชงานไดในอุปกรณของคณุ ทางลัดจะชวย
ใหใชแอปพลิเคช่ันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทางลดัทั่วไป
ทางลดัทั่วไป

ปุมเปด/ปด กดปุมน้ีคางไวเพ่ือเปด/ปดเครื่อง

กดปุมน้ีหน่ึงครั้งเพ่ือสลับไปมาระหวางรูปแบบการใชงาน

* กดปุม * คางไวเพ่ือเปดหรือปดการเช่ือมตอ Bluetooth
# กดปุม # คางไวเพ่ือเปดหรือปดรูปแบบเงียบ

หนาจอหลัก

ปุมเลือกดานซาย + ปุมเลือก
ดานขวา

ล็อคและปลดล็อคปุมกดและแปนพิมพ

ปุมโทร เปดไฟลบันทึกการโทร

0 กดปุมน้ีคางไวเพ่ือเปดโฮมเพจของคุณในเว็บเบราเซอร

1 กดคางไวเพ่ือโทรเขาศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

ปุมตัวเลข (2-9) โทรออกโดยใชการโทรดวน กอนอ่ืน คุณตองเปดใชงานการ
โทรดวนในเมนู > แผงควบคุม และ การต้ังคา >
โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน

ประมวลศัพท

ประมวลศพัท

3G การส่ือสารแบบเคลื่อนท่ีในยุคท่ี 3 ระบบดิจติอลสําหรับการติดตอ
สื่อสารแบบเคลื่อนท่ี ซึง่มีขึน้เพ่ือการใชงานท่ัวไปและใหแบนดวิธท่ี
เพ่ิมขึน้ 3G ชวยใหผูใชอุปกรณเคล่ือนท่ีสามารถเขาถึงบริการรูปแบบ
ตางๆ เชน มัลติมีเดีย
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โหมดการทํางานแบบ
เฉพาะกิจ

โหมดเครือขาย WLAN ซึ่งอุปกรณตั้งแต 2 ช้ินขึน้ไปสามารถเชื่อมตอ
กันไดโดยใช WLAN โดยตรง โดยไมตองมีจุดเช่ือมตอ WLAN

คุกก้ี คุกก้ีคือขอมูลช้ินเล็กๆ ท่ีคุณไดรับจากเซิรฟเวอร ซึ่งจะใชในการเก็บ
ขอมูลท่ีคุณเขาใชเว็บไซต เมื่อคุณยอมรับคุกก้ี เซิรฟเวอรจะสามารถ
ประเมินการใชเว็บไซตของคุณได วาคุณสนใจอะไร อานอะไร เปนตน

DNS Domain name service บริการอินเทอรเน็ตท่ีจะแปลช่ือโดเมนตางๆ
เชน www.nokia.com เปนท่ีอยู IP เชน 192.100.124.195 ช่ือโดเมน
จะจดจําไดงายกวา แตจําเปนตองใชการแปลนี้เน่ืองจากอินเทอรเน็ต
จะตองอาศัยท่ีอยู IP ดังกลาว

สัญญาณ DTMF แบบเสียง Dual-tone multifrequency ระบบ DTMF จะนํามาใชโดย
โทรศัพทท่ีมีปุมสัมผัส DTMF จะกําหนดความถี่หรือแบบเสียงเฉพาะ
ใหกับแตละปุม เพ่ือใหไมโครโปรโซสเซอรสามารถตรวจวัดไดอยาง
สะดวก แบบเสียง DTMF จะชวยในการติดตอสื่อสารกับศูนยฝาก
ขอความเสียง ระบบการใชโทรศัพทดวยคอมพิวเตอร ฯลฯ

EAP Extensible authentication protocol ปลั๊กอิน EAP จะใชในระบบ
เครือขายไรสายเพ่ือตรวจสอบความถูกตองระหวางอุปกรณไรสาย
และเซริฟเวอรการตรวจสอบความถูกตอง

EGPRS Enhanced GPRS EGPRS จะคลายคลึงกับ GPRS แตจะทําใหการเช่ือม
ตอรวดเร็วกวา สําหรับการใหบริการและความเร็วในการถายโอน
ขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

GPRS General packet radio service GPRS ชวยใหโทรศัพทเคล่ือนท่ี
สามารถเขาถึงแบบไรสายไปยังเครือขายขอมูล (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) GPRS จะใชเทคโนโลยีขอมลูแพคเก็ต ซึ่งขอมูลจะถูก
สงเปนชุดส้ันๆ ผานเครือขายเคลื่อนท่ี ประโยชนจากการสงขอมูลเปน
แพคเก็ตคือ เครือขายจะทํางานตอเมื่อมีการสงหรือรับขอมูลเทาน้ัน
ขณะท่ี GPRS ใชเครือขายอยางเต็มประสิทธิภาพ ระบบจะยอมใหมีการ
เช่ือมตอขอมูลแบบรวดเร็ว รวมท้ังความเร็วในการสงขอมูลท่ีรวดเรว็
ดวย

คุณตองสมัครขอใชบริการ GPRS กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือ
สอบถามการใหบริการและการสมัครใชบริการ GPRS

ในขณะใชสาย คุณจะไมสามารถสรางการเช่ือมตอ GPRS ได สวนการ
เช่ือมตอ GPRS ท่ีทํางานอยูจะถูกพักไวช่ัวคราวหากระบบเครือขายไม
สนับสนุนระบบสัญญาณ Dual transfer mode

GPS Global Positioning System GPS เปนระบบการนําทางดวยคลื่นวิทยุ
ท่ีสามารถใชไดท่ัวโลก

HSDPA High-speed downlink packet access HSDPA นําการสงมอบขอมูล
ความเร็วสูงไปยังเครื่อง 3G ชวยใหมั่นใจไดวาผูใชจะไดรับคุณสมบัติ
จากมัลติมีเดียอยางเต็มประสิทธิภาพจากอัตราขอมูลท่ีมีความเร็วขึน้
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ซึง่เดิมไมสามารถใชไดเน่ืองจากขอจํากัดของเครอืขายเขาถึงแบบ
คล่ืนวิทยุ

HTTP Hypertext transfer protocol โปรโตคอลเช่ือมโยงระหวางเอกสารท่ี
ใชกับเว็บไซต

HTTPS HTTP ท่ีใชการเช่ือมตอท่ีมีความปลอดภยั
IMAP4 Internet mail access protocol, version 4 คอืโปรโตคอลท่ีใชในการ

เขาใชตูจดหมายระยะไกลได

จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต จุดเช่ือมตอคอืตําแหนงท่ีโทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับเครือขายได
ในการใชบริการอีเมลและบริการมัลติมีเดียหรือการเช่ือมตอกับ
อินเทอรเน็ต รวมท้ังการเบราสเว็บเพจ คณุจะตองกําหนดจุดเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตสําหรับใชบริการเหลาน้ันกอน

โหมดการทํางานแบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน

โหมดเครือขาย WLAN ซึง่อุปกรณเช่ือมตอกับ WLAN โดยใชจุดเช่ือม
ตอ WLAN

PIN Personal identity number รหัส PIN ชวยปกปองเคร่ืองของคุณจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN มักใหมาพรอมกับซมิการด
หากมีการเลือกใหตองปอนรหัส PIN เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสน้ีทุก
คร้ังท่ีคุณเปดเคร่ือง รหัส PIN ตองมีความยาว 4 ถึง 8 หลัก

PIN2 รหัส PIN2 ใหมาพรอมกับซมิการดบางแบบ คุณตองใชรหัส PIN2 เพ่ือ
เขาถึงฟงกชันบางฟงกชันท่ีซิมการดน้ันสนับสนุน ความยาวของรหัส
PIN2 อยูท่ี 4 ถึง 8 หลัก

POP3 Post office protocol, version 3 คอืโปรโตคอลของระบบอีเมลท่ัวไป
ซึง่สามารถใชในการเขาสูตูจดหมายระยะไกลได

PUK และ PUK2 Personal Unblocking Key รหัส PUK และรหัส PUK2 ตองใชงานเพ่ือ
เปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ท่ีถูกปดก้ันไว ตามลําดับ รหัสน้ีมี
ความยาว 8 หลัก

SIP Session Initiation Protocol SIP จะใชในการสราง แกไข และจบ
เซสช่ันการตดิตอสื่อสารบางแบบซึง่มีผูเขารวมมากกวาหน่ึงคนขึน้ไป

SSID Service set identifier SSID คือ ช่ือท่ีระบุเครือขาย LAN ไรสายที่
เฉพาะเจาะจง

สตรีมมิ่ง การสตรีมไฟลวิดีโอและไฟลเสียงหมายถึงการเลนไฟลเหลาน้ี
โดยตรงจากเว็บโดยไมตองดาวนโหลดมาไวท่ีโทรศัพทของคุณกอน

UMTS Universal Mobile Telecommunications System UMTS คือระบบ
ติดตอสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี 3G นอกจากเสียงและขอมูลแลว UMTS ยัง
ชวยใหสงสัญญาณภาพและเสียงไปยังอุปกรณไรสายได

หากคุณกําลังใชโทรศพัทในระบบ GSM และ UMTS คุณสามารถ
กําหนดใหมีการเช่ือมตอขอมูลหลายรูปแบบในเวลาเดียวกันได
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โดยท่ีจุดเช่ือมตอตางๆ สามารถใชการเช่ือมตอขอมูลรวมกันได ใน
เครือขาย UMTS การเช่ือมตอขอมูลจะยังคงทํางานอยูระหวางสนทนา
เชน คุณสามารถเรียกดูเว็บไดรวดเร็วกวาเดิม พรอมๆ กับสนทนาทาง
โทรศัพทไปดวย

UPIN รหัส PIN ท่ีใชในเครือขาย UMTS
UPUK UPIN Unblocking Key รหัส UPUK ตองใชงานเพ่ือเปลี่ยนรหัส UPIN

หรือรหัส PIN2 ท่ีถูกปดก้ัน รหัสน้ีมีความยาว 8 หลัก

USIM ซมิการดท่ีใชในเครือขาย UMTS
คําสั่ง USSD คําขอบริการ เชน คําขอเปดใชแอปพลเิคช่ันหรอืกําหนดการตั้งคา

ระยะไกลตางๆ ท่ีคุณสามารถสงจากโทรศัพทของคุณไปยังผูให
บริการโทรศัพทหรือผูใหบริการเครือขายได

VoIP เทคโนโลย ีVoice over IP VoIP คอืชุดโปรโตคอลท่ีเอ้ืออํานวยการใช
โทรศัพทโทรผานระบบเครือขาย IP เชน อินเทอรเน็ต

VPN Virtual private network VPN จะสรางการเช่ือมตอท่ีปลอดภัยไปยัง
บริการและอินทราเน็ตขององคกรท่ีใชงานรวมกันได เชน อีเมล

WAP Wireless application protocol WAP คอืมาตรฐานระหวางประเทศ
สําหรับการติดตอสื่อสารแบบไรสาย

WEP Wired equivalent privacy WEP เปนวิธีเขารหัสท่ีจะเขารหัสขอมูล
กอนท่ีจะทําการสงใน WLAN

WLAN Wireless Local Area Network
WPA Wi-Fi Protected Access วิธีรักษาความปลอดภยัสําหรับเครือขาย

WLAN
WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 วิธีรักษาความปลอดภยัสําหรับเครือขาย

WLAN

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกับเคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหนายของคุณ
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อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
ท่ี www.nokia.co.th/accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบติัสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีไดติดตั้งในพาหนะไดรับการติดตัง้อยางแนน

หนาและทํางานอยางถูกตอง
• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตัง้อุปกรณเสริมในรถที่ตดิตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท: BP-4L

เวลาสนทนา:

สูงถึง 8 ช่ัวโมง (WCDMA)

สแตนดบาย

สูงถึง 552 ช่ัวโมง (WCDMA)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตาม
การประมาณการตอเม่ืออยูภายใตขอกําหนดที่เหมาะสมของเครอืขายเทาน้ัน เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายขึน้อยูกับซิมการด คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของแบตเตอรี ่อุณหภูมิใน
การเก็บแบตเตอร่ี ขอกําหนดของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบ
แฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัตอ่ืินๆ จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลา
ท่ีใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ือง
รวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia

ศนูยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศพัท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ช้ันใตดิน เลขท่ี 161 หมู 2 ถนน
พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอ
ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา ปน
เกลา

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

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซคีอนสแควร หอง 1007 ช้ัน 1 ซีคอนสแควร เลขท่ี
904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขตหนอง
บอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลข
ท่ี 99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขท่ี 444 ช้ัน 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคาร
มาบุญครองเซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวง
วังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศนูยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศพัท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอเมือง
เชียงใหม 50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขมุวิท พัทยา9) หมู 9
ถนนสุขมุวิท ตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-255-2111

การแกไขปญหาเบื้องตน

ในการดูคําถามที่ถามบอยเก่ียวกับอุปกรณของคุณ โปรดเขาไปที่ www.nokia.com/support

Q: รหัสล็อค รหัส PIN หรือรหัส PUK ของฉันคืออะไร

คําตอบ: รหัสล็อคท่ีระบบตั้งไวคือ 12345 ในกรณีท่ีคุณลืมหรือทํารหัสล็อคหาย ใหติดตอ
ตัวแทนจําหนายของโทรศัพทของคุณ ในกรณีท่ีคุณลืมหรือทํารหัส PIN หรือ PUK หาย หรือถา
คุณยังไมไดรับรหัส ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ
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Q: ฉันจะปดแอปพลเิคชั่นท่ีไมตอบสนองไดอยางไร

คําตอบ: กดปุม Home คางไว เลื่อนไปยังแอปพลิเคช่ัน และกดปุม Backspace เพ่ือปดแอปพลิ
เคช่ัน

Q: เหตุใดภาพจึงดูเปอน

คําตอบ: ตรวจสอบวาไดทําความสะอาดฝากระจกครอบเลนสแลว

คําถาม: เหตุใดจึงมีจุดสวางลางๆ จุดที่มีสเีพี้ยน หรือจุดที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบน
หนาจอทุกครั้งที่เปดเครื่อง

คําตอบ: เปนลักษณะเฉพาะของหนาจอประเภทนี้ จอบางประเภทจะมีพิกเซลหรือจุดท่ียังคง
ปรากฏอยูหรือหายไป ซึง่เปนเร่ืองปกต ิมิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

Q: เหตุใดฉันจึงไมพบเครื่องของเพ่ือนขณะใชการเชื่อมตอ Bluetooth

คําตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องท้ัง 2 เคร่ืองวาสามารถใชงานรวมกันได มีการเปดใชงานการเชื่อม
ตอแบบ Bluetooth และไมไดอยูในโหมดซอน ตรวจสอบวาโทรศพัทท้ังสองอยูหางกันไมเกิน
10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ ก้ันระหวางโทรศัพทท้ังสอง

คําถาม: ทําไมจึงไมสามารถปดการตอเชื่อม Bluetooth ได

คําตอบ: หากมีการเช่ือมตออุปกรณอ่ืนเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณสามารถปดการเช่ือมตอ
โดยใชอุปกรณอีกเคร่ือง หรือโดยการยกเลิกการเช่ือมตอ Bluetooth เลือก เมนู > แผง
ควบคุม > เช่ือมตอ > Bluetooth และ Bluetooth > ปด

คําถาม: ทําไมฉันถึงมองไมเห็นจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ทั้งๆ ที่ฉันอยูในพ้ืนที่ซึ่ง
จุดเชื่อมตอน้ันครอบคลุมแลว

คําตอบ: ตรวจสอบวาไมไดใชรูปแบบออฟไลนในโทรศัพทของคุณ

อาจเปนเพราะวาจุดเช่ือมตอ WLAN น้ันไดซอนคา Service Set Identifier (SSID) ไว คุณสามารถ
เช่ือมตอเครือขายท่ีใช SSID ซึ่งซอนไวได หากคุณรู SSID ท่ีถูกตอง และไดสรางจุดเช่ือมตอ
WLAN สําหรับเครือขายน้ันไวแลวบนโทรศัพท Nokia ของคุณ

ตรวจสอบวาจุดเชื่อมตอ WLAN ไมไดอยูในชองทาง 12-13 เน่ืองจากไมสามารถเชื่อมโยงได
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คําถาม: ฉันจะปดการใช WLAN บนโทรศัพท Nokia ของฉันไดอยางไร

คําตอบ: WLAN ในโทรศัพท Nokia ของคุณจะปดการใชงานเมื่อคุณไมเช่ือมตอ หรือพยายาม
เช่ือมตอกับจุดเช่ือมตออ่ืน หรือไมไดสแกนหาระบบเครือขายท่ีมีอยู คุณสามารถกําหนดให
โทรศัพท Nokia ไมตองสแกน หรือสแกนหาเครือขายท่ีสามารถใชไดถี่นอยลงในเบื้องหลังได
เพ่ือลดปรมิาณการใชแบตเตอรี่ของเครื่อง WLAN จะปดการใชงานในระหวางท่ีสแกนในพื้นหลัง

ในการหยุดการสแกนในพื้นหลัง เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ >
LAN ไรสาย > แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง คุณยังสามารถสแกนหา WLAN ท่ีมีอยูดวย
ตนเอง และเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN น้ันไดตามปกติ

ในการเพิ่มชวงเวลาสําหรับการสแกนในเบื้องหลงั เลือก แสดงความพรอม WLAN > ใช และ
กําหนดชวงเวลาใน คนหาเครือขาย

คําถาม: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเรียกดูเว็บไดแมวาการเชื่อมตอ WLAN จะทํางาน และ
การต้ังคา IP จะถูกตอง

คําตอบ: ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดการตั้งคาพร็อกซี่ HTTP/ HTTPS ในการตั้งคาขั้นสูงของจุด
เช่ือมตอ WLAN ไวถูกตอง

Q: ฉันจะตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของการเชื่อมตอ WLAN ไดอยางไร
เลือกเมนู > แผงควบคุม > เช่ือมตอ > ตัวเชื่อม และ การเชื่อมตอขอมูลที่ใช > ตัว
เลือก > รายละเอียด หากคุณภาพสัญญาณออนหรอือยูในระดับปานกลาง คุณอาจประสบ
ปญหาการเชื่อมตอ โปรดลองอีกคร้ังโดยเขาใกลจุดเช่ือมตอมากขึ้น

Q: เหตุใดฉันจึงประสบปญหาเก่ียวกับโหมดความปลอดภัย

คําตอบ: ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดคาโหมดความปลอดภยัไวถูกตอง ซึ่งเปนคาเดียวกับท่ีเครือ
ขายใช ในการตรวจดูโหมดความปลอดภัยท่ีเครือขายใช เลือก เมนู > แผงควบคุม > เช่ือม
ตอ > ตัวเชื่อม และ การเชื่อมตอขอมูลที่ใช > ตัวเลือก > รายละเอียด

โปรดตรวจสอบส่ิงตอไปน้ี คุณมีโหมด WPA ท่ีถูกตอง (Preshared Key หรือ EAP) คุณปดการ
ทํางาน EAP ทุกประเภทที่ไมจําเปนแลว และการตั้งคาประเภท EAP ท้ังหมดถูกตอง (รหัสผาน ชื่อ
ผูใช ใบรับรอง)

Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเลอืกรายชื่อสําหรับขอความของฉันได

คําตอบ: บัตรรายช่ือน้ันไมมีเบอรโทรศัพท ท่ีอยู หรือท่ีอยูอีเมล เลือก เมนู > รายชื่อ และแกไข
บัตรรายช่ือ
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คําถาม: ขอความ กําลังดึงขอความ ปรากฏขึ้นครูหน่ึง แสดงวาเกิดอะไรขึ้น

คําตอบ: โทรศัพทกําลังดึงขอความมัลตมิีเดียจากศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย ขอความน้ี
ปรากฏขึ้นหากคุณเลือกไวเมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย > อัตโนมัติเสมอ
ใหตรวจสอบวากําหนดการตั้งคาการรับสงขอความมัลติมีเดียไวถูกตองหรือไม และตรวจสอบวา
ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูถูกตอง

คําถาม: ฉันจะยุติการตอเชื่อมขอมูลไดอยางไร หากโทรศัพทเริ่มการเชื่อมตอขอมูลอยู
ตลอดเวลาไมรูจบ

คําตอบ: อุปกรณอาจกําลังพยายามดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยขอความมัลติมีเดีย ในการ
หยุดอุปกรณจากการเชื่อมตอขอมูล เลือกเมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา >
ขอความมัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย > โดยผูใช เพ่ือใหศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย
บันทึกขอความที่จะดึงภายหลัง หรือ ปด เพ่ือปฏิเสธขอความมัลติมีเดยีขาเขาท้ังหมด หากคุณ
เลือก โดยผูใช คณุจะไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียใหมท่ีคุณสามารถดึงในศูนย
การรับสงขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก ปด อุปกรณจะไมเช่ือมตอเขากับเครือขายใดๆ ท่ี
เก่ียวของกับการรับสงขอความมัลติมีเดีย

ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเม่ือคุณเปดใชแอปพลิเคชั่นหรือการ
ทํางานที่ตองใชการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเทาน้ัน เลือก เมนู > แผงควบคุม > การต้ัง
คา และ การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ GPRS > เม่ือตองการ

หากยังไมไดผล ใหรีสตารทโทรศัพท

Q: ฉันจะประหยัดพลงังานแบตเตอรี่ไดอยางไร

คําตอบ: คุณสมบัติตางๆ ในอุปกรณของคุณจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึน้และลด
อายุการใชงานแบตเตอรี่ลง ในการประหยัดแบตเตอรี ่ใหดําเนินการตอไปน้ี

• ปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อไมไดใชงาน
• หยุดการสแกนหา WLAN ในพ้ืนหลัง เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การ

เช่ือมตอ > LAN ไรสาย > แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง คุณยังสามารถสแกนหา
WLAN ท่ีมีอยูดวยตนเอง และเช่ือมตอกับเครือขาย WLAN น้ันไดตามปกติ

• ตัง้คาอุปกรณใหใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเมือ่คุณเปดใชแอปพลิเคช่ันหรือการ
ทํางานที่ตองใชการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเทาน้ัน เลือกเมนู > แผงควบคุม > การ
ตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ GPRS > เม่ือตองการ

• ปองกันอุปกรณจากการดาวนโหลดแผนท่ีใหมโดยอัตโนมัติในแอปพลเิคช่ันแผนที่ เลือก
เมนู > แอปพลิฯ > แผนท่ี และ ตัวเลือก > ต้ังคา > อินเทอรเน็ต > การเชื่อมตอ

• เปลี่ยนชวงหมดเวลาเมื่อไฟพ้ืนหลังปด เลือกเมนู > แผงควบคุม > การต้ังคา และ
ทั่วไป > การปรับต้ังคา > จอภาพ > เวลาแสงสวาง
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• ปดแอปพลิเคช่ันท่ีไมใชงาน กดปุม Home คางไว เล่ือนไปยังแอปพลิเคช่ัน และกดปุม
Backspace เพ่ือปดแอปพลเิคช่ัน

เคล็ดลับเพื่อส่ิงแวดลอม

ประหยัดพลังงาน
คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยคร้ังมากนัก หากคุณดําเนินการดงัตอไปน้ี (หากมีใหใชงาน
สําหรับอุปกรณของคุณ)

• ปดแอปพลิเคช่ัน และการเช่ือมตอขอมูล ตัวอยางเชน การเชื่อมตอ Bluetooth ของคุณ เมื่อ
ไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตัง้คาใหโทรศัพทของคุณเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากครบชวงระยะเวลาขั้นต่ําท่ี

ไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูในโทรศัพทของคุณ
• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกด

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุท้ังหมดของโทรศัพทเครื่องน้ีสามารถนํากลับมาเปนวัสดุและพลังงาน สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
วิธีการนําผลิตภัณฑ Nokia เกาของคุณกลับมาใชใหม โปรดไปที่ www.nokia.com/
werecycle หรือโดยใชโทรศัพทมือถือ www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตามระเบียบการหมนุเวียนมาใชใหม
ของทองถิ่นของคุณ

หากตองการขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอมของอุปกรณของคุณ ใหไปท่ี
www.nokia.com/ecodeclaration

ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย

การจดัการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล
การจดัการสิทธิแบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธดิจิิตอล (DRM) แบบตางๆ เพื่อปกปองทรัพยสนิทางปญญาของตน รวมถงึลิขสิทธิ์ โทรศัพท
นี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพือ่เขาสูเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกันไว ดวยโทรศพัทเครื่องนี้ คณุสามารถเขาสูเนื้อหาที่มีการปองกันดวย
WMDRM 10 และ OMA DRM 2.0 ได หากซอฟตแวร DRM บางซอฟตแวรไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลกิความ
สามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจปองกนัการนําเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกันไวบางเนื้อหา
ที่อยูในโทรศพัทของคณุมาใชอีกครั้ง การยกเลกิซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกนัดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใช
เน้ือหาที่ไมมี DRM ปองกันไว
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เนื้อหาที่ปองกนัดวยการจัดการสิทธิ์แบบดจิิตอล (DRM) จะมาพรอมกับรหัสการใชที่เกี่ยวของซึ่งทาํหนาทีร่ะบถุึงสิทธขิองคณุในการใช
เนื้อหา

หากโทรศัพทของคณุมีขอมูลที่ปองกนัดวย OMA DRM เมื่อจะสํารองขอมูลทั้งรหสัการใชและเนื้อหานั้น ใหใชฟงกชัน่การสาํรองขอมูลจาก
โปรแกรม Nokia PC Suite

หากโทรศัพทมีเนื้อหาทีป่องกันดวย WMDRM ทั้งรหสัการใชและเนื้อหาจะหายไปหากคณุจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศพัท คณุอาจสูญ
เสยีรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคณุเสยี การสญูหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากดัความสามารถในการใชเนื้อหา
เดยีวกันบนโทรศพัทของคณุอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ตดิตอผูใหบริการของคุณ

รหัสการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกับซิมการดใดซิมการดหนึ่ง และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถงึไดเฉพาะเมื่อใสซิมการดดงักลาว
ไวในเคร่ืองแลวเทานั้น

แบตเตอรี่
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับการออกแบบใหใชกบัโทรศพัทรุนนี้คอื BP-4L
Nokia อาจผลติแบตเตอร่ีรุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศพัทรุนนี้ โทรศพัทเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลงังานจากอุปกรณชารจตอไปนี้
AC-10 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจทีถ่กูตองนั้นอาจแตกตางกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวย
คาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอร่ีก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในทีสุ่ด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลา
การสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น และชารจแบตเตอร่ีโดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตองเชือ่มตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลวเชื่อม
ตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทกุครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเตม็แลวคางไวกับ
อปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทาํใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีที่ชารจเตม็ไว
แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองเม่ือเวลาผานไป

หลกีเลี่ยงอุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอร่ีไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือ
หนาวจัดทําใหประสทิธภิาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศพัทไมสามารถใชงานได
ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูทีอุ่ณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจร การลดัวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดข้ึนไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลปิ หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกบัข้ัวบวก (+)
และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลกัษณะเหมือนแถบโลหะดานหลงัของแบตเตอร่ี) เหตกุารณเชนนี้อาจเกิดข้ึนได เชน ในกรณีทีค่ณุพก
แบตเตอร่ีสํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอร่ีหรือวตัถสุาํหรับเชือ่มตอเกิดความเสียหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบดิได การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่ กรณุา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้รวมกับขยะภายในบาน

การร่ัว หามถอดชิน้สวน, ตดั, เปด, บบีอัด, ดดังอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอร่ี ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรดแูล
ปองกนัไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทนัท ีหรือรีบไปพบ
แพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ หาก
แบตเตอร่ีเสยีหาย อาจทําใหเกดิการระเบดิได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตามวัตถุประสงคเทานั้น การใชแบตเตอร่ีอยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรืออันตราย
อืน่ๆ  หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพืน้ผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสยีหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการเพือ่
ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเลก็
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การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่ีเย่ียมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศพัทของคุณอยางด ีคํา
แนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบตัติามเงื่อนไขการรับประกนัไดอยางถูกตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของ
แร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดกีอน แลว
จึงคอยใสแบตเตอร่ีกลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือทีส่กปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบทีเ่ปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในอณุหภูมิทีสู่งหรือเย็นจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสงูอาจทาํใหอายุการใชงานของอุปกรณอเิลก็ทรอนิกสสัน้ลง
แบตเตอร่ีอาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสตกิงอหรือละลายได เน่ืองจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอณุหภูมิปกตจิาก
อุณหภูมิทีเ่ย็นจัด ความชืน้จะกอตวัขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอยีดออนเกดิความเสีย
หายได
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• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทาํความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทาํความสะอาดพื้น
ผิวของโทรศัพทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสอีาจทาํใหอปุกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดดัแปลง
หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทาํใหโทรศัพทเกิดความเสยีหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวทิยุสือ่สารอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สาํรองขอมูลทั้งหมดที่คณุตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบนัทกึปฏิทนิ

• เพือ่สมรรถนะสูงสดุในการใชงาน ใหรีเซ็ตอปุกรณเปนระยะๆ โดยการปดสวติชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ หรืออปุกรณเสริมอื่นๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลติภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี และวัสดบุรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะทกุคร้ัง วิธนีี้จะชวยปองกนัการกาํจัดขยะที่
ไมมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและวิธกีาร
รีไซเคลิผลิตภัณฑ Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือ http://nokia.mobi/werecycle

ขอมูลเพิม่เติมดานความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้นอาจมีชิน้สวนขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทาํงาน
โทรศพัทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เม่ือใชในตําแหนงปกติทีหู่หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 เซนตเิมตร
(7/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยู
หางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศพัทเครื่องนี้ตองใชการเชือ่มตอกับระบบเครือขายทีม่ีคุณภาพเพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟลขอมูลหรือ
ขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกบัระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการสงจะเสร็จสมบรูณ

ชิ้นสวนของโทรศพัทเปนสือ่แมเหล็ก วตัถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดดูเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหลก็อืน่ไวใกล
โทรศพัท เพราะขอมูลที่เกบ็ไวภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสญัญาณวิทยุรวมทัง้โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอปุกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยนั้นๆ หากไมแนใจวา
อปุกรณนั้นไดรับการปองกนัพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในกรณีที่มีปายประกาศใหคณุดําเนิน
การดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยูหางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เคร่ืองควบคมุ
การเตนของหวัใจหรือเคร่ืองกระตุนการทาํงานของหวัใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสญัญาณรบกวนที่อาจเกดิกบั
เคร่ืองดงักลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงักลาว ควรปฏิบัตดิงัน้ี

• เก็บโทรศพัทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเก็บโทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศพัทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

• ทาํตามคําแนะนําจากผูผลิตสาํหรับอุปกรณทางการแพทยดงักลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกีย่วกบัการใชโทรศพัทไรสายรวมกับอปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคํา
ปรึกษาดานสุขภาพของคณุ
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เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกบัเคร่ืองชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิลก็ทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตัง้ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวย
อิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอิเลก็ทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู
ผลติยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตั้งอุปกรณในยานพาหนะ การติดตัง้หรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันของคณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศพัทมือถือในยานพาหนะได
รับการตดิตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวทีต่ดิไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกบัโทรศพัท ชิ้นสวนของโทรศพัท
หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก อยาวางโทรศพัทหรืออุปกรณเสริมไวในบริเวณที่

ิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปดโทรศัพทกอนที่จะข้ึนเคร่ืองบิน การใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และยังผิด
กฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกดิการระเบดิ
ปดโทรศพัทในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกดิการระเบดิได ปฏิบัตติามคําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณดัง
กลาวอาจทําใหเกดิการระเบิดหรือลกุไหมอันเปนเหตใุหบาดเจ็บหรือเสียชีวติได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อเพลงิ เชน บริเวณใกลกับ
ปมกาซทีส่ถานีบริการ สงัเกตขอหามในคลงัเกบ็เชื้อเพลิง ทีเ่ก็บและบริเวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของ
การระเบิดได บริเวณที่อาจเกดิการระเบดิไดมักมีเคร่ืองหมายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน แตไมเสมอไป บริเวณดงักลาวรวมถึงบริเวณที่คณุ
อาจไดรับแจงใหดบัเคร่ืองยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอาํนวยความสะดวกในการขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศมีการปน
เปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับผูผลติยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียม
เหลว (เชน โพรเพนหรอืบิวเทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศพัทเคร่ืองนี้สามารถใชในบริเวณใกลเคยีงกบัยานพาหนะดงักลาวไดอยางปลอดภัย
หรือไม

การโทรฉุกเฉนิ

ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใชสญัญาณวทิยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพืน้ดนิ รวมทั้งฟงกชนั
ตางๆ ทีผู่ใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคณุสนับสนุนสายสนทนาผานอนิเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสาย
อินเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เคร่ืองอาจพยายามตอการโทรฉกุเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต หาก
เปดใชงานทัง้สองแบบ ไมสามารถรับประกนัไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัทไรสายจะเปนเคร่ืองมือ
สือ่สารทีด่ทีี่สุดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉนิ ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคณุ คณุอาจจําเปนตอง
ดาํเนินการดงันี้

• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท หากโทรศพัทของคณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบทีใ่ชงานในปจจุบัน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาทีจ่ําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสาํหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตาํแหนงปจจุบันทีค่ณุอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉนิในแตละพื้นที่จะแตกตางกนัไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่ถกูตองใหไดมากที่สุด โทรศพัทมือถอืของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพียงประเภท
เดยีวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ
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เคร่ืองโทรศัพทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุทีแ่นะนําโดยขอ
กาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดบัความปลอดภัยที่ออกแบบ
มาเพือ่คุมครองผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกบัอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กาํหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลีย่เกินสบิกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําข้ึนในสภาพการทาํงานแบบ
มาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลื่นความถี่ทีร่ะดบัพลงังานสงูสุดทีแ่นะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมดที่ทําการทดสอบ ระดบั SAR ตามจริงขณะใช
โทรศพัทอาจต่าํกวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว
คาทีเ่ปลีย่นแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคณุกบัสถานีเครือขายหลัก

คา SAR ทีสู่งที่สดุภายใตคาํแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัทที่หคูือ 1.30 วตัต/กิโลกรัม

การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและทีร่ายงานของแตละ
ประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูลผลติภัณฑที ่www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดดูกลืนพลงังานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเคร่ืองวิทยุคมนาคมเทากับ 1.30
วัตต/กิโลกรัม ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสขุภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหงชาตปิระกาศกาํหนด
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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ี้วา RM-469 ผลติภัณฑนี้สอดคลองกับขอกาํหนดทีจ่ําเปนและบทบัญญตัิ Directive 1999/5/
EC ที่เกีย่วของอืน่ๆ คณุสามารถอานสําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Nokia Original Accessories logos, Mail for Exchange, OVI, Eseries และ Nokia E52 เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia
Corporation ผลัตภัณฑอ่ืนหรือชื่อบริษัทอ่ืนทีก่ลาวถงึในที่นี่อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาของผูเปนเจาของอ่ืนๆ ตาม
ลําดบั

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจาก Nokia กอน Nokia ดาํเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวน
หนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบบันี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้หมดเปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems,
Inc.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใชงานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการเชือ่มตอกับ
ขอมูลที่เขารหัสตามขอกาํหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตวัและไมใชทางการคา และ (ii) เพือ่ใชเชื่อม
ตอกับวิดโีอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดโีอที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน่ใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่มเตมิรวมถึงขอมูลที่
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เก่ียวกบัการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต http://
www.mpegla.com

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใชบงัคบั ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับผิด
ชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพเิศษโดยอุบัตกิารณ อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสยีหายทางออมไมวาจะ
ดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยชดัแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพยีงการรับประกัน
โดยนัยถึงความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑทีจ่ําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตอง
ความเชื่อถอืไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายทีใ่ชบังคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพกิถอน
เอกสารนี้ทุกเม่ือโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

หามมิใหทําวิศวกรรมยอนกลบัซอฟตแวรในอุปกรณ ตามขอบขายทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบงัคบั เทาทีคู่มือผูใชเลมนี้จะครอบคลุมถึงขอ
จํากดัในเร่ืองการรับรอง การรับประกนั ความเสียหาย และความรับผิดใดๆ ของ Nokia ในทางเดยีวกัน ขอจํากัดเหลานี้ก็มีผลกับการรับรอง
การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดตอผูใหสทิธิของ Nokia ดวยเชนกนั

แอปพลเิคชั่นของบริษัทอื่นทีม่าพรอมกับโทรศพัท อาจถกูสรางข้ึนและอาจเปนของบุคคลหรือนิตบิคุคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวน
เก่ียวของกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไมไดเปนเจาของลขิสทิธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอืน่เหลานี้ ดงันั้น
Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิเคชัน่เหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิ
เคชัน่หรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สาํหรับแอปพลิเคชัน่ของบริษัทเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คณุ
ใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกนัใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตาม
ขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพนัธมิตรจะไมใหการรับประกัน
ใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชดัแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถงึแตไมจํากดัเฉพาะการรับประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความ
เหมาะสมของวัตถุประสงคพเิศษ หรือรับประกนัวาซอฟตแวรน้ีจะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลขิสทิธิ ์เคร่ืองหมายการคา หรือสทิธิ์อืน่ใด
ของบคุคลที่สาม

ผลติภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกนัไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียด
และตวัเลอืกภาษาทีม่ีใหเลือกใชไดจากตวัแทนจําหนาย Nokia เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบงัคับ
ของกฎหมายและขอบงัคบัดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ หามกระทําการใดๆ ทีขั่ดแยงตอกฎหมาย

การจดัการสิทธิแบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธดิจิิตอล (DRM) แบบตางๆ เพื่อปกปองทรัพยสนิทางปญญาของตน รวมถงึลิขสิทธิ์ โทรศัพท
นี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพือ่เขาสูเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกันไว ดวยโทรศพัทเครื่องนี้ คณุสามารถเขาสูเนื้อหาที่มีการปองกันดวย
WMDRM 10 และ OMA DRM 2.0 ได หากซอฟตแวร DRM บางซอฟตแวรไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลกิความ
สามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM น้ันปองกันไว การยกเลิกอาจปองกนัการนําเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกันไวบางเนื้อหา
ที่อยูในโทรศพัทของคณุมาใชอีกครั้ง การยกเลกิซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกนัดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใช
เน้ือหาที่ไมมี DRM ปองกันไว

คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อุปกรณของคณุอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรทัศนได (เชน เมื่อใชโทรศพัทในบริเวณใกลเคยีงกับอปุกรณรับสัญญาณ)
FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใชโทรศพัท หากสญัญาณรบกวนดังกลาวนี้ยังมีอยู หากคณุตองการสอบถามเพิ่มเตมิ โปรดติดตอศนูย
บริการในพื้นทีข่องคณุ โทรศพัทเครื่องนี้สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การทาํงานของเคร่ืองข้ึนอยูกบัเงื่อนไข 2 ประการ ดงันี้ (1)
โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกิดสญัญาณรบกวนทีเ่ปนอนัตราย และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับสัญญาณรบกวนทกุชนิดทีไ่ดรับ รวมถงึ
สญัญาณรบกวนที่อาจทําใหเกิดการทาํงานทีไ่มพึงประสงค การแกไขหรือดัดแปลงอ่ืนใดที่ไมไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผู
ใชไมมีสิทธิ์ใชงานโทรศพัทเคร่ืองนี้อกีตอไป

เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณน้ี มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอกําหนดอืน่ของ กทช.
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สัญลักษณ/ตัวเลข
802.1x 
— การตั้งคาความปลอดภัย 169

A
A-GPS (GPS แบบชวยเหลือ) 86

B
Bluetooth 139
— การรับขอมูล 138
— การสงขอมูล 138
— ความปลอดภยั 141

E
EAP
— การตั้งคาปลั๊กอิน 170
— การใชปลั๊กอิน EAP 170

G
GPRS
— การตั้งคา 167
GPS
— คําขอตําแหนง 88
GPS (Global Positioning System) 86
GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) 86

H
HSPA
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ID ผูโทร 162
IM (ขอความทันใจ) 60

M
MMS (บริการขอความมัลติมีเดีย) 58

MMS (บริการระบบสงขอความ
มัลติมีเดีย) 52

O
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— การดูรายละเอียดคลิป 131
— การตั้งคา 132
— การเลนคลิปสื่อ 131

S
SIP
— การตั้งคา 171
— การสรางรูปแบบ 171
— การแกไขรูปแบบ 171
— การแกไขเซริฟเวอรการลง
ทะเบียน 172
— การแกไขเซริฟเวอรพร็อกซี่ 171
SMS (บริการสงขอความแบบสั้น) 52

V
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— ใชในแอปพลเิคช่ัน 157
VPN
— จุดเช่ือมตอ 156
— ใชในแอปพลเิคช่ัน 157
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— การตั้งคาความปลอดภยั 168
— คีย 169
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Widget 82
WLAN
— การคนหาเครือขาย 145
— การตั้งคา 167
— การตั้งคาขั้นสูง 168
— การตั้งคาความปลอดภัย 168
— การตั้งคาความปลอดภัย 802.1x 169
— การตั้งคาความปลอดภัย WPA 169
— ความพรอม 143
— คีย WEP 169
— จุดเชื่อมตอ 143
— ท่ีอยู MAC 167
WLAN (wireless local area
network) 142

Z
Zip manager 105

ก
กลอง
— การดูภาพ 111
— การตั้งคาภาพ 112
— การตั้งคาวิดีโอ 113
— การถายภาพ 110
— การเลนวิดีโอ 112
— ฉาก 110
— วิดีโอคลิป 112
— แถบเครื่องมือ 110
— โหมดตอเน่ือง 111
การกําหนดคาระยะไกล 150
การคนหา 32
— WLAN ท่ีมีใหบริการ 145
— รายชื่อ 45
การคนหาฐานขอมูลระยะไกล 45
การจัดการไฟล 103
การจัดเก็บ
— การตั้งคา 32
— ไฟล 32
การจับคูอุปกรณ 139
การจํากัดการโทร
—  สายอินเทอรเน็ต 70

การจํากัดหมายเลขการโทรออก 147
การซงิค Ovi 46
การซงิโครไนซ 46
การซงิโครไนซขอมูล 155
การตัดเสียงรบกวน 61
การตั้งคา
— GPRS 167
— RealPlayer 132
— SIP 171
— WLAN 166, 167
— WLAN ขัน้สูง 168
— กลอง 112
— การระบุตําแหนง 161
— การเรียกคืน 161
— การโทร 162
— การใชวิดีโอรวม 64
— ขอความ 58
— ขอความจากระบบ 60
— ขอความตัวอักษร 58
— ขอความบริการ 59
— ขอมูลแพคเก็ต 167
— ความปลอดภยั WLAN 168
— ความปลอดภยัของ WEP 168
— คําสั่งเสียง 72
— จุดเช่ือมตอ 164, 165
— จุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต 165
— จดุเช่ือมตออินเทอรเน็ต WLAN 166
— นาฬิกา 108
— บันทึก 79
— ปลั๊กอิน EAP 170
— ปุมอีเมล 162
— ภาษา 159
— ระบบรักษาความปลอดภยั 160
— รายช่ือ 45
— ล็อคปุมกด 161
— วันท่ี 159
— วิทยุ FM 134
— วิทยุอินเทอรเน็ต 136
— ศูนยวิดีโอ 128
— สายอินเทอรเน็ต 67
— หนาจอ 158
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— อุปกรณเสริม 160
— เครือขาย 163
— เคร่ืองพิมพ 106
— เบราเซอร 84
— เวลา 159
— แบบเสียง 158
— แอปพลิเคช่ัน 173
— ใบรับรอง 149
— ไฟ 159
การตั้งคาความปลอดภยั WPA 169
การตั้งคาดั้งเดิม 161
การตั้งคาปุมอีเมล 162
การตั้งคาพร็อกซี่ 165
การตั้งคาเขตเวลา 108
การตั้งคาเครื่องพิมพ 106
การตั้งคาแอปพลิเคช่ัน 173
การตั้งคาโทรศัพท 26
การติดตัง้แอปพลเิคช่ัน 151
การถอดรหัส
— หนวยความจําของโทรศัพทและการด
หนวยความจํา 147
การถายโอนเน้ือหา 21
การทํางานแบบหลายหนาท่ี 46
การนําเสนอ 54, 114
การปรับตั้งคา
— การเปลี่ยนภาษา 159
— แบบเสียง 158
การปรับตัง้คาอุปกรณของคุณ 34
การปรับใหเขากับความตองการ
— หนาจอ 158
การปองกันปุม 18
การพิมพ 105, 106
— รูปภาพ 120
การระบุตําแหนง
— การตั้งคา 161
การลบจุดตาแดง 120
การล็อค 
— ปุมกด 18, 161
— ล็อคเคร่ืองอัตโนมัติ 161
— โทรศัพท 145
การล็อคจากระยะไกล 145

การวัด
—  การแปลง 104
การสนทนา
— การตั้งคา 77
การสนับสนุน 8
การสํารองขอมูลหนวยความจําโทรศัพท 102
การสง
— การใช Bluetooth 138
— ไฟล 32
การอัพเดต 10
— ซอฟตแวร 9
การอัพเดตซอฟตแวร 10
การอัพโหลดไฟลสื่อ 121
การเขารหัส
— หนวยความจําของโทรศัพทและการด
หนวยความจํา 146
การเช่ือมตอ
— การเช่ือมตอพีซี 85
การเช่ือมตอ Bluetooth
— การปดก้ันอุปกรณ 140
การเช่ือมตอขอมูล 144
— การซงิโครไนซ 155
— ไรสาย 142
การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต
— การตั้งคาจุดเช่ือมตอ 165
การเช่ือมตออินเทอรเน็ต 79
โปรดดูเพ่ิมเติมท่ี เบราเซอร

การเช่ือมตอเว็บ 79
การเปดและปดอุปกรณ 18
การเรียกคนืการตั้งคาดั้งเดิม 161
การเรียกดู
— อินทราเน็ต 85
การเลน
— วิดีโอและเสียง 131
การแกไขปญหา 179
การแบงดูไฟลสื่อออนไลน 121
การแปลง
—  การวัด 104
—  สกุลเงิน 104
การแปลงสกุลเงิน 104
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การโทร 
— การจํากัด

โปรดดูที การจํากัดหมายเลขการโทร
ออก

— การจํากัดการโทรสายอินเทอรเน็ต 70
— การตั้งคา 162
— การปฏิเสธ 61
— การประชุมสาย 62
— การปดเสียงเรียกเขา 61
— การรับ 61
— การโทรดวน 68
— การโทรออก 62, 71
— การโทรออกจากบันทึก 79
— ขอความเสียง 63
— สายอินเทอรเน็ต 67
การโทรดวน 68
การโทรออก 62
การโฟกัส
— กลองเต็มหนาจอ 109
การใชรวมกันแบบออนไลน
— การโพสต 123
— บัญชี 122
การใชวิดีโอรวม
— การยอมรับคําเชิญ 66
การใส
— การดหนวยความจํา 13
การดหนวยความจํา
— การถอด 14
— การล็อค 146
— การใส 13
— รหัสผาน 146

ข
ขอความ 51
— การตั้งคาขอความจากระบบ 60
— การตั้งคาขอความตัวอักษร 58
— การตั้งคาอ่ืนๆ 60
— การเปลี่ยนขนาด 158
— ขอความการกําหนดคา 172
— ขอความบริการ 57
— โฟลเดอร 51, 55

ขอความการกําหนดคา 172
ขอความจากระบบ 57
— การตั้งคา 60
ขอความตอบกลับวาไมอยูในท่ีทํางาน 50
ขอความตัวอักษร
— การตั้งคา 58
— การสง 52
—  ขอความบนซมิการด 53
ขอความตอนรับ 158
ขอความบริการ 57
— การตั้งคา 59
ขอความมัลติมีเดีย 52, 58
— การตอบกลับ 53
— การรับ 53
— การสรางการนําเสนอ 54
— สิ่งท่ีแนบ 55
ขอความเสียง 52
— การเปลี่ยนหมายเลข 63
— การโทร 63
ขอมูลการจัดตําแหนง 86
ขอมูลการสนับสนุน Nokia 8
ขอมูลท่ัวไป 8
ขอมูลท่ีตั้ง 86
ขอมูลท่ีเป 8
ขอมูลแพคเก็ต
— การจํากัด 172
— การตั้งคา 167

ค
คลังภาพ 113
— การนําเสนอ 114
— คลิปเสียง 114
— สตรีมมิ่งลิงค 114
คลิปเสียง 114
ความปลอดภยั
— Bluetooth 141
— การดหนวยความจํา 146
— เบราเซอร 83
— โทรศัพทและซิมการด 161
ความแรงสัญญาณ 28
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คําขอประชุม
— การรับ 49
คําสั่งบริการ 57
คําสั่งเสียง 71
— การตั้งคา 72
— การเปลี่ยนรูปแบบ 72
— การเริ่มแอปพลิเคช่ัน 72
คีย
— คีย WEP 169
คุกก้ี 83
เครือขาย 
— การตั้งคา 163
เคร่ืองคิดเลข 102
เคร่ืองมือสํารวจ 86
เคร่ืองเลนเพลง
— การเลน 129
— การโอนเพลง 130
— รายการเลน 129

จ
จํากัดการโทร 69
จุดเช่ือมตอ 164
— VPN 156
— กลุม 165

ช
ชุดหูฟง
— การเช่ือมตอ 19
ชุดโทรศัพทในรถยนต
— การเขาใชซิมจากระยะไกล 141
ชองเสียบ 15

ซ
ซิมการด
— การใส 11
— ขอความตัวอักษร 53

ต
ตัวจัดการอุปกรณ 150
ตัวจัดการแอปพลเิคช่ัน 151
ตัวจัดการไฟล 102

ตัวชวย WLAN 143
ตัวชวยตั้งคา 26
ตัวอักษร
—  โหมดตัวอักษร 30
— โหมดตัวเลข 30
ตัวอานขอความ 55
— การเลือกเสียง 56
เตือนแบบสั่น 158

ถ
แถบเครื่องมือ
— กลอง 110
แถบเครื่องมือท่ีใชงาน
— ในภาพถาย 117

ท
ทางลัด 173
ท่ีเก็บคีย 149
แท็บ 32

น
นาฬิกา 
— การตั้งคา 108
นาฬิกาปลุก 107
เน้ือหา
— การซงิโครไนซ การสง และการดึง 22

บ
บริการการสนทนา (IM) 60
บล็อก 81
บันทึก 78, 109
— การตั้งคา 79
— การลบ 78
— การสงขอความ 79
— การเพ่ิมเบอรโทรศัพทในรายช่ือ 78
— การโทรออก 79
บันทึกท่ีใชงาน 102
บันทึกท่ีใชงานอยู 101
บุคมารค 82
เบราเซอร 79, 83
— Widget 82

194 ดัชนี



— การคนหาเน้ือหา 82
— การตั้งคา 84
— การเรียกดูเพจ 79, 81
— บุคมารค 79, 82
— ระบบความปลอดภัย 83
— หนวยความจําแคช 83
— แถบเครื่องมือ 80
แบตเตอรี
— ระดับการชารจ 28
แบตเตอรี่
— การชารจ 12
— การใส 11
แบบเสียง 158
— การตั้งคา 158
— การปรับตั้งคา 37
แบงดูออนไลน 121
— การตั้งคาขั้นสูง 125
— การตั้งคาบัญชี 124
— การตั้งคาผูใหบริการ 124
— การสมัคร 122
— การสรางประกาศ 122
— การอัพโหลดแบบคลิกเดียว 123
— การเปดใชงานบริการ 122
— ตัวนับขอมูล 125
— ถาดออก 124
— เน้ือหาบริการ 124
— แท็ก 123
ใบรับรอง
— การตั้งคา 149
— รายละเอียด 148
ใบอนุญาต 154

ป
ปฏทิิน 42
— การสรางรายการ 42
— คําขอประชุม 43
— มุมมอง 43
ประชุมสาย 62
ปุม 15
ปุมกด
— การตั้งคาล็อค 161

— การล็อค 18
— แบบเสียง 158
ปุมปฏิทิน 41
ปุมอีเมล 41
ปุมเล่ือน 159
ปุมแบบกดปุมเดียว 159
ปุมและสวนตางๆ 16
ปุมโฮม 41
โปรแกรมอาน PDF 105

ผ
ผูใหบริการ
— การเลือก 163
แผนท่ี 90
— การคนหาที่ตั้ง 93
— การจัดวางเสนทาง 94
— การจัดเก็บสถานที่ 94
— การจัดเก็บเสนทาง 94
— การซงิโครไนซ 96
— การดูรายละเอียดท่ีตั้ง 94
— การนําทาง 97, 99
— การระบุตําแหนง 92
— การวางแผนเสนทาง 99
— การสงสถานที่ 95
— การเปลี่ยนมุมมอง 92
— การเรียกดู 91
— การแบงปนท่ีตั้ง 95
— ขอมูลจราจร 98
— จัดวางสถานที่ 94
— รายการโปรด 94
— องคประกอบที่แสดง 92, 98
— เข็มทิศ 100
— เสียงแนะนํา 96
— เสนทางการเดิน 99
— เสนทางขบัรถ 97
แผนท่ียอ 81

พ
พจนานุกรม 108
เพลง Ovi 130

ดัชนี 195

่



ฟ
ฟงกชันเสียง 68
— การเปดใชงาน 68
ไฟล
— ไฟล Flash 132
ไฟลเสียง
— รายละเอียด 131

ภ
ภาพ
— การแกไข 119
ภาพถาย
— การแกไข 119
— จัดการไฟล 117
— แท็ก 118
ภาพพักหนาจอ 36, 158
ภาพพื้นหลัง 36
ภาพรวมเพจ 81
ภาษา
— การตั้งคา 159

ม
มัลติมีเดีย 113
มุมมองรวม
— การรวมมองวิดีโอคลิป 65
— การรวมมองวิดีโอสด 65
เมนู 27
โมดูลความปลอดภยั 149
โมเด็ม 85

ร
รหัส PIN 25
— การเปลี่ยน 161
รหัส PIN2 25
รหัส PUK 25
รหัส UPIN 25
— การเปลี่ยน 161
รหัส UPUK 25
รหัสความปลอดภัย 145
รหัสผาน 25
รหัสล็อค 25, 145, 161

รหัสโทรศัพท 25
รองรับแอปพลิเคช่ัน JME Java 151
ระดับเสียง 20
ระบบ
— ชวยสะกดคําอัตโนมัติ 30
— ปอนตัวอักษรแบบปกติ 30
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 30
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 30
ระบบสะกดคําอัตโนมัติ 159
ระยะเวลาลอ็คปุมกดอัตโนมัติ 161
รายช่ือ 44
— กลุม 44
— การคนหา 45
— การซงิโครไนซ 155
— การตั้งคา 45
— การเพ่ิมเสียงเรียกเขา 45
รูปถาย
— การดู 115
— จุดตาแดง 120
— รายละเอียดไฟล 116
— แถบเครื่องมือ 117
รูปภาพ
— การพิมพ 120
รูปแบบ
— การปรับตั้งคา 34
— การปรับแตง 35
— การสราง 34
— การเลือกเสียงเรียกเขา 35
รูปแบบการเขาใชซมิ 141

ล
ลักษณะ 36
— การดาวนโหลด 36
ลักษณะการสนทนา 71
ลักษณะของเสียง 37
ลิขสิทธ์ิของขอมูลแบบดิจิตอล 183
ลิงคขาว 81
ลิงคขาว, ขาว 81
โลโก
— โลโกตอนรับ 158
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ว
วันท่ี
— การตั้งคา 159
วันท่ีและเวลา 107
วิดีโอ
— การเลน 112
วิดีโอคลิป
— การเลน 131
— รายละเอียด 131
— รวมมอง 64
วิดีโอท่ีรวมมอง 64
วิทยุ 133
— การตั้งคา 134
— การฟง 133
— สถานี 133
วิทยุ FM 133
วิทยุอินเทอรเน็ต 134
— การคนหาสถานี 135
— การตั้งคา 136
— รายการโปรด 135
— ไดเรกทอรีสถานี 135
วิธีการเช่ือมตอ
— Bluetooth 138
— สายเคเบิลขอมูล 137
เวลา
— การตั้งคา 159
เวลาและวันท่ี 107
เวลาโลก 108

ศ
ศูนยวิดีโอ 125
— การดาวนโหลด 126
— การดู 126
— การโอนวิดีโอ 128
— ลิงคขาววิดีโอ 127
— วิดีโอของฉัน 127

ส
สตรีมมิ่งลิงค 114
สถานที่ 88

สนทนา 73
— กลุมเครือขาย 75
— การดูบันทึก 77
— การตอบรับคําเชิญเขารวมชอง
สนทนา 77
— การรับสายสนทนา 74
— การล็อกอินและการออก 73
— การสนทนากับชองสนทนา 76
— การสรางชองสนทนา 76
— การโทรตัวตอตัว 74
— การโทรแบบกลุม 74
— คําขอโทรกลับ 75
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