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นี้อีกตอไป
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มคีวามสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ กทช.

/ฉบับที่ 1.0 TH



สารบญั
ความปลอดภัย.......................................................7
เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ.............................................................7
บริการเสริมจากระบบเครือขาย......................................................8
การถอดแบตเตอรี.่........................................................................8

การคนหาวิธีใช......................................................9
การสนับสนุน................................................................................9
การกําหนดคาระยะไกล................................................................9
การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชคอมพิวเตอร...................................10
ขอมูลเพิ่มเติม.............................................................................10

ขอมลูโดยสรุปของ Nokia E71..............................11
ขนาด..........................................................................................11
คณุสมบัติสําคญั.........................................................................11
ปุมและสวนประกอบ...................................................................12

การตั้งคาโทรศัพทของคุณ...................................14
การใสซมิการดและแบตเตอรี่......................................................14
การชารจแบตเตอรี่.....................................................................15
การใสการดหนวยความจํา..........................................................15
การนําการดหนวยความจําออกจากเครื่อง...................................15
การเชื่อมตอชุดหูฟง...................................................................16
การใสสายคลองขอมือ...............................................................16
เสาอากาศ..................................................................................16

การเริ่มตนใชงาน.................................................17
การใชงานครั้งแรก......................................................................17
ขอความตอนรับ..........................................................................17

วิซารดการตั้งคา ........................................................................17
หนาจอหลัก................................................................................18
เมนู.............................................................................................18
การโอนเนื้อหาจากโทรศัพทเครื่องอื่น .......................................19
สัญลักษณบนหนาจอ.................................................................20
การใชงานขั้นพื้นฐานในแอปพลิเคชั่นสวนใหญ..........................22
ล็อคปุม.......................................................................................22
การควบคุมระดับเสียง.................................................................23
นาฬิกาพักหนาจอ.......................................................................23
หนวยความจํา.............................................................................23
การเขยีนขอความ.......................................................................24
การปอนขอความภาษาไทย........................................................25
Nokia Ovi Suite.........................................................................25

คุณสมบัติใหมในโทรศัพท Eseries........................27
การเขาใชงานอยางรวดเร็ว.........................................................27
หนาจอหลัก................................................................................27
ปุมใชงานแบบกดปุมเดียว..........................................................28
Nokia Calendar สําหรับ Eseries................................................29
Nokia Contacts สําหรับ Eseries................................................30
การทํางานแบบหลายหนาที่.......................................................31
การเปด Ovi................................................................................32
เกี่ยวกับ Ovi Store......................................................................32
เกี่ยวกับรายชื่อ Ovi.....................................................................32

การโทร...............................................................33
สายสนทนา................................................................................33
สายวิดีโอ...................................................................................34



สายอินเทอรเน็ต.........................................................................35
การโทรดวน................................................................................37
การโอนสาย...............................................................................37
การจํากัดการโทร.......................................................................37
การจํากัดการโทรสายอินเทอรเน็ต..............................................38
การสงสัญญาณ DTMF................................................................38
ขอความเสียง.............................................................................38
อุปกรณชวยดานเสียง ................................................................39
คําสั่งเสียง .................................................................................39
การสนทนา.................................................................................40
ไฟลบันทึก ................................................................................42

การรับสงขอความ ...............................................44
โฟลเดอรรับสงขอความ..............................................................44
การจัดการขอความ.....................................................................45
ระบบอานขอความ......................................................................45
เสียงพูด ....................................................................................45
ขอความอีเมล.............................................................................45
ขอความตัวอักษร........................................................................49
ขอความมัลติมีเดีย......................................................................51
การสงขอความทันใจ .................................................................53
ประเภทขอความพิเศษ...............................................................56
ขอความจากระบบ......................................................................56
การตั้งคาการรับสงขอความ........................................................57

อินเทอรเน็ต.........................................................61
เว็บ.............................................................................................61
การเรียกดูอินทราเน็ต.................................................................62
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต..............................................................63
การเชื่อมตอพีซีกับเว็บ...............................................................65

การเดินทาง.........................................................66

ขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณ GPS และดาวเทียม................................66
การตั้งคาการหาตําแหนง............................................................67
แผนที่.........................................................................................67
ขอมูล GPS..................................................................................74
จุดสังเกต....................................................................................75

Nokia Office Tools..............................................77
สมุดบันทึก ................................................................................77
เครื่องคิดเลข..............................................................................77
โปรแกรมจัดการไฟล .................................................................78
Quickoffice................................................................................78
ตัวแปลงหนวย ...........................................................................78
Zip manager ............................................................................79
โปรแกรมอาน PDF .....................................................................79
การพิมพ.....................................................................................79
นาฬิกา ......................................................................................80
บันทึก .......................................................................................81
แปนพิมพไรสายของ Nokia........................................................82

สื่อ.......................................................................83
กลอง..........................................................................................83
Nokia Podcasting.....................................................................85
เครื่องเลนเพลง .........................................................................86
การใชรวมกันแบบออนไลน........................................................88
เครื่องบันทึก ..............................................................................89
คลังภาพ ....................................................................................89
RealPlayer.................................................................................90
Flash player .............................................................................91
วิทยุ............................................................................................92
วิทยุผานเน็ต...............................................................................93

การปรับใหเขากับความตองการ............................95



รูปแบบ ......................................................................................95
การเลือกเสียงเรียกเขา...............................................................95
การปรับแตงรูปแบบ....................................................................95
การปรับแตงหนาจอหลัก............................................................96
การเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ...................................................96
การดาวนโหลดลักษณะ..............................................................96
เสียงเรียกเขาแบบ 3-D ..............................................................97

การเชือ่มตอ........................................................98
การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว.......................................................98
การเชื่อมตอเครื่องพีซ.ี...............................................................98
สายขอมูล...................................................................................98
อินฟราเรด..................................................................................99
Bluetooth..................................................................................99
รูปแบบการเขาใชซมิ................................................................102
LAN ไรสาย...............................................................................102
โมเด็ม .....................................................................................104
ตัวจัดการการเชื่อมตอ..............................................................105

การจดัการความปลอดภัยและขอมลู...................106
การล็อคโทรศัพท.....................................................................106
การรักษาความปลอดภยัการดหนวยความจํา............................106
การเขารหัส..............................................................................107
การจํากัดเบอร..........................................................................107
โปรแกรมจัดการใบรับรอง.........................................................108
โมดูลความปลอดภัย................................................................109
การสํารองขอมูล.......................................................................109
ตวัจัดการแอปพลิเคชั่น.............................................................110
สิทธิ์การใชงาน.........................................................................111
การซิงโครไนซขอมูล...............................................................112
Mobile VPN.............................................................................114
ตัวอานบารโคด.........................................................................115

การตั้งคา...........................................................116
การตั้งคาทั่วไป.........................................................................116
การตั้งคาโทรศัพท...................................................................119
การตั้งคาการเชื่อมตอ...............................................................120
การตั้งคาแอปพลิเคชั่น.............................................................125

ปุมลัด................................................................126
ปุมลัดทั่วไป..............................................................................126

ประมวลศัพท.....................................................128

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia..........................131
ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม....................131
แบตเตอรี่..................................................................................131

ขอมลูศูนยบริการ Nokia ....................................132

การแกไขปญหาเบื้องตน....................................134

ขอมลูผลิตภณัฑและความปลอดภัย....................137

ดัชนี..................................................................143



ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

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

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

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

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

บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย
คณุตองสมัครขอใชบรกิารกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริม่
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย

เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ
เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

การถอดแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจกอน
ถอดแบตเตอรี่
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การคนหาวิธีใช

การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใชผลิตภณัฑของคณุ
หรือเมื่อคุณไมแนใจวาโทรศัพทของคุณควรทํางานอยางไร ใหไป
ที่ www.nokia.com/support หรือทางโทรศัพทมือถือของคุณที่
nokia.mobi/support และคุณยังสามารถเลือก เมนู > วิธีใช >
วิธีใช ในโทรศัพทของคุณได
หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัติ
ตามขั้นตอนใดขัน้ตอนหนึ่งตอไปนี้
• ปดเครื่อง แลวถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใส
แบตเตอรี่กลับคืน แลวเปดเครื่อง

• เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม
• อัพเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ
หากยังแกไขปญหาไมได โปรดติดตอ Nokia เพื่อทําการซอมบํารุง
ไปที่ www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพทไปซอมบํารุง
ควรสํารองขอมูลในโทรศัพทของคุณกอนทุกครั้ง

การกําหนดคาระยะไกล
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัวจ.ก.อุป.
คณุสามารถใชตัวจัดการอุปกรณจัดการการตั้งคา ขอมูล และ
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณจากระยะไกลได
คณุสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ คุณอาจรับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้ง
กําหนดคาอื่นๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัท การ

ตั้งกําหนดคาอาจรวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอื่นๆ ที่ใชโดย
แอปพลิเคชั่นตางๆ ในโทรศัพท ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกัน
ออกไป
โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยการกําหนดคาระยะไกลจะเริ่มตน
โดยเซิรฟเวอร เมื่อตองอัพเดตการตั้งคาของเครื่อง

ในการสรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ
เซิรฟเวอรใหม
คุณอาจไดรับการตั้งคาเหลานี้จากผูใหบริการของคุณในรูปแบบ
ขอความการตั้งกําหนดคา หากไมไดรับ ใหกําหนดคาตอไปนี้
• ชื่อเซิรฟเวอร  — พิมพชื่อของเซริฟเวอรการตั้งกําหนดคา
• ID เซิรฟเวอร  — พิมพ ID เฉพาะเพื่อระบุเซริฟเวอรการตั้ง
กําหนดคา

• รหัสผานเซิรฟเวอร  — พิมพรหัสผานเพื่อระบุโทรศัพทของ
คุณใหกับเซริฟเวอร

• โหมดเชื่อมตอ  — เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการ
• จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสําหรับเชื่อมตอ หรือ
สรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพื่อใหเครื่องถาม
ถงึจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการเชื่อมตอ การตั้งคานี้จะนํา
มาใชไดเฉพาะเมือ่คุณเลือก อินเทอรเน็ต เปนประเภทบริการ
เสรมิ

• แอดเดรสของโฮสต  — พิมพที่อยูเว็บของเซริฟเวอรการตั้ง
กําหนดคา

• พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
• ชื่อผูใช  — ปอน ID ผูใชของเซริฟเวอรการตั้งกําหนดคา
• รหัสผาน  — พิมพรหัสผานของเซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
• อนุญาตการกําหนดคา  — เลือก ใช เพื่ออนุญาตใหเซริฟเวอร
เริ่มตนการตั้งกําหนดคา
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• รับทุกคําขอโดยอัตโนมัติ  — เลือก ใช หากคุณไมตองการให
เซิรฟเวอรถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มตนตั้งกําหนดคา

• การตรวจสอบเครือขาย  — เลือกวาตองการใชการตรวจสอบ
HTTP หรือไม

• ชื่อผูใชเครือขาย  — ปอน ID ผูใชของคุณสําหรับการตรวจ
สอบ HTTP การตั้งคานี้จะสามารถใชไดตอเมื่อคุณไดเลือก การ
ตรวจสอบเครือขาย เพื่อใชงาน

• รหัสเครือขาย  — พิมพรหัสผานสําหรับการตรวจสอบ HTTP
การตั้งคานี้จะสามารถใชไดตอเมื่อคุณไดเลือก การตรวจสอบ
เครือขาย เพื่อใชงาน

ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

ในการดูไฟลบนัทึกการตั้งกําหนดคาของรูปแบบที่เลือก เลือก ตัว
เลอืก > ดูบันทึก

การอัพเดตซอฟตแวรโดย
ใชคอมพิวเตอร
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับเครื่องพีซทีี่
ชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟแวรของโทรศพัทของคุณได ใน
การอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตองมเีครื่อง
พีซีที่ใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และ
สายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของ
คุณกับเครื่องพีซี
สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นโปรแกรม
อัพเดตซอฟตแวรของ Nokia โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate

ขอมูลเพิ่มเติม
คําแนะนําในโทรศัพทของคุณ
ในการอานคําแนะนําสําหรับหนาจอปจจุบันของแอปพลิเคชั่นที่เปด
อยู เลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ในการเรียกดหูัวขอวิธีใชและดําเนินการคนหา เลือก เมนู > วิธี
ใช > วิธีใช คุณสามารถเลือกประเภทที่คุณตองการดูคําแนะนํา
เลือกประเภท เชน การรับสงขอความ เพื่อดคูําแนะนําตางๆ (หัวขอ
วิธีใช) ที่มีอยู ในขณะที่คุณอานหัวขอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
เพื่อดูหัวขออื่นในประเภทนั้น

หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นและวิธีใช ใหกดคางที่ปุม
โฮม

คําแนะนํา
คําแนะนําจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณและวิธีใช
โทรศัพท เลือก เมนู > วิธีใช > บทแนะนํา
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ขอมูลโดยสรุปของ Nokia E71
หมายเลขรุน: Nokia E71-3 (RM-407)
ในที่นี้จะเรียกวา Nokia E71

ขนาด
• ปริมาตร: 62 ซซีี
• น้ําหนัก: 127 ก.
• ความยาว (สูงสุด): 113.5 มม.
• ความกวาง (สูงสุด): 57.4 มม.
• ความหนา (สูงสุด): 10.5 มม.

คุณสมบัติสําคัญ
โทรศัพท Eseries รุนใหมของคณุชวยใหคุณสามารถจัดการกับ
ขอมูลสวนตัวและขอมูลทางธุรกิจได ในที่นี้จะกลาวถึงคุณสมบัติ
สําคัญบางประการ:

อานและตอบกลับอีเมลของคุณในยามเดินทาง

รับรูขอมูลและวางแผนการนัดหมายของคุณดวย
ปฏิทิน

จัดการขอมูลเพื่อนรวมงานและเพื่อนฝูงกลุมอื่นๆ ของ
คุณดวยแอปพลิเคชั่น รายชื่อ ใหม

โทรออกโดยใชบริการ voice over IP กับ โทรเน็ต

เชื่อมตอ WLAN ดวย WLAN

ทํางานเอกสาร สเปรดชีท และการนําเสนอ โดยใช
Quickoffice

คนหาจดุสังเกตดวย แผนที่

สลับจากโหมดธุรกิจเปนโหมดสวนตัว

แกไขลักษณะที่ปรากฏและตั้งคาหนาจอหลักดวย
โหมด

เรียกดูอินทราเน็ตบริษัทของคุณดวย อินทราเน็ต

ยายขอมูลรายชื่อและปฏิทินจากโทรศัพทรุนเดิมไปไว
ใน Nokia E71 ของคุณโดยใช สลับ

เมื่อปรากฏไอคอนนี้บนหนาจอหลัก รายชื่อ หรือ
ปฏิทิน เลื่อนขวาเพื่อเขาสูรายการดําเนินการที่มีให
เลือก
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ปุมและสวนประกอบ

1 — หูฟง
2 — เซนเซอรแสง
3 — ปุมเลื่อน กดปุมเลื่อนเพื่อเขาสูรายการที่เลือก เพื่อเลื่อนไป
ทางซาย ขวา บน และลางของหนาจอ การกดปุมเลื่อนซาย ขวา
ขึน้ หรือลง คางไวจะทําใหการเลือ่นเร็วขึ้น
4 — ปุมเลือก กดปุมเลือกเพื่อทําตามฟงกชันที่แสดงไวเหนือปุม
บนหนาจอ
5 — ปุมโทร
6 — ไมโครโฟน
7 — ชองเสียบเครื่องชารจ
8 — ปุมเปด/ปด
9 — กลอง (สายวิดีโอเทานั้น)

10 — ปุมเลือก
11 — ปุมวางสาย กดปุมวางสายเพื่อปฏเิสธสาย วางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว และเมื่อกดปุมคางไวจะเปนการยุตกิารเชื่อมตอ
ขอมูล
12 — ปุม Backspace
13 — ปุม Enter

1 — ปุมโฮม
2 — ปุมรายชื่อ
3 — ปุมปฏทิิน
4 — ปุมอีเมล

1 — ปุมฟงกชัน เมื่อตองการใสตัวเลขหรอืตัวอักษรตามที่พิมพบน
ปุม กดปุมฟงกชันคางไวและกดปุมนั้น หรือกดปุมที่ตองการนั้นคาง
ไว เมื่อตองการปอนเฉพาะตัวอักษรที่พิมพบนปุม กดปุมฟงกชัน
สองครั้งอยางรวดเร็ว
2 — ปุม Shift เมื่อตองการสลับระหวางแบบตัวอักษรตางๆ กดปุม
shift
3 — ปุม Chr ขณะเขยีนขอความ กดปุม chr เพื่อใสอักขระที่ไม
ปรากฏบนปุมกด ในการเขาใชทางลัดที่ควบคูกับปุม ctrl เชน ctrl +
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c ใหกดปุมฟงกชันและปุม chr เพื่อปอน ctrl แลวกดปุมที่ตองการ
เชน c

1 — ชองเสียบชุดหูฟง
2 — ปุมเพิ่มระดับเสียง
3 — ปุมเสียง กดปุมนี้เพื่อปดเสียงและเปดเสียงสําหรับสายที่ตอ
อยู ปุมนี้ยังสามารถใชในชุดคําสั่ง Voice และแอพพลิเคชั่น PTT
4 — ปุมลดระดับเสียง
5 — พอรตอินฟราเรด
6 — ชองเสียบการดความจํา
7 — ชองเสียบ Micro USB
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การตัง้คาโทรศพัทของคณุ
ตั้งคา Nokia E71 ของคุณโดยทําตามคําแนะนําเหลานี้

การใสซิมการดและ
แบตเตอรี่
1. กดปุมปลดล็อคและยกฝาครอบดานหลังออก

2. ถามีแบตเตอรี่อยู ใหยกแบตเตอรี่ตามลูกศรเพื่อเอาออก

3. ใสซิมการด ตรวจดูใหแนใจวาพื้นที่หนาสัมผัสที่อยูบนการดหัน
เขาหาชองเสียบบนเครื่อง และมุมตัดหันไปที่ดานบนของ
เครื่อง

4. ใสแบตเตอรี ่วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่กับขัว้ตอที่ตรง
กันบนชองใสแบตเตอรี่ และใสลงในทิศทางเดียวกับลูกศร

5. ปดฝาครอบดานหลัง
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การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบเครื่องชารจที่ใชรวมกันไดเขากับเตารับที่ผนัง
2. ตอสายไฟเขากับโทรศัพท หากกําลังไฟในแบตเตอรี่หมดจน

ไมมีเหลือ อาจใชเวลาสักครูหนึ่งกอนที่ตัวบงชี้การชารจจะเริ่ม
เลื่อนไปมา

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอดอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพท และออกจากเตารับที่ผนัง

แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาจากโรงงานแลว แตระดับประจุ
แบตเตอรีอ่าจแตกตางกันไป เพื่อใหใชแบตเตอรี่ไดเต็มเวลา
ทํางาน ใหชารจแบตเตอรีจ่นเต็มโดยดูจากสัญลักษณแสดงระดับ
แบตเตอรี่

เคลด็ลับ: หากคุณมีเครื่องชารจของ Nokia เครื่องเกาที่เขา
กันได คุณสามารถใชเครื่องชารจนั้นกับ Nokia E71 โดยตอ
อะแดปเตอรเครื่องชารจ CA-44 เขากับเครื่องชารจอันเกา 
อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริมที่ขายแยกตางหาก

การใสการดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพื่อจัดเก็บหนวยความจําไวบนเครื่อง คุณยัง
สามารถสํารองขอมูลจากโทรศัพทมาไวที่การดหนวยความจํา

ชุดขายมาตฐานของโทรศัพทคุณอาจไมมีการดหนวยความจํารวม
อยูดวย การดหนวยความจําเปนอุปกรณเสริมที่แยกจําหนาย
1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

2. ใสการดหนวยความจําในชองโดยใสดานที่เปนบริเวณขัว้สัมผัส
เขาไปกอน ตรวจดูวาหนาสัมผัสนั้นหันเขาหาขั้วตอที่ตัวเครื่อง

3. ดันการดลงไปจนเขาล็อค
4. ปดฝา

การนําการดหนวยความจํา
ออกจากเครื่อง

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อยัง
มีการใชการดอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความจํา
และโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่จัดเก็บไวบน
การดเสียหายได
1. กดปุมเปด/ปดสั้นๆ และเลือก นําการดความจําออก
2. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
3. กดที่ปลายการดหนวยความจําเพื่อปลดการดออกจากชองใส

การดหนวยความจํา
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4. ปดฝา

การเชื่อมตอชุดหูฟง
คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียง

รอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาส
ทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของคุณ
เสียบชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับชองเสียบชุดหูฟงของเครื่อง

การใสสายคลองขอมือ
รอยสายคลองขอมือตามที่แสดงและดึงใหแนน

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยง
การจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสง
หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรับ

สัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใช
พลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
สั้นลง
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การเริ่มตนใชงาน
เรียนรูวิธีการเริ่มตนใชงานโทรศัพทของคุณ

การใชงานครั้งแรก
1. กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไว จนกระทั่งคุณรูสึกวา

เครื่องสั่น
2. หากเครื่องแจงใหปอนรหัส ใหปอนรหัส PIN

หรือรหัสล็อค และเลือก ตกลง
3. เมื่อเครื่องแจงใหปอนขอมูล ใหพิมพวันที่ เวลา

และเมืองที่คุณอาศัยอยู หากตองการคนหา
เมืองของคุณ ใหพิมพอักษรตัวแรกของชื่อเมือง
การเลือกเมืองใหถกูตองเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจาก
รายการที่จัดเปนตารางเวลาในปฏทิินอาจ
เปลี่ยนแปลงไดหากคุณเปลี่ยนเมืองในภายหลัง
และเมืองใหมอยูในเขตเวลาอื่น

4. แอปพลิเคชั่นขอความตอนรับจะเปดขึน้ เลือก
จากตัวเลือกตางๆ หรือเลือก ออก เพื่อปดแอปพลิเคชั่น

หากตองการตั้งคาตางๆ ในเครื่องของคุณ ใหใชแอปพลิเคชั่นตวั
ชวยการตั้งคาและตัวชวยที่มีในหนาจอหลัก เมื่อคุณเปดเครื่อง
โทรศัพท โทรศัพทอาจจดจําผูใหบริการของซมิการดไดและ
กําหนดการตั้งคาบางอยางโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นคุณยัง
สามารถติดตอผูใหบริการของคณุสําหรับการตั้งคาที่ถูกตอง
คณุสามารถเปดเครื่องโทรศัพทไดโดยไมตองใสซิมการด
โทรศัพทจะเริ่มทํางานในโหมดออฟไลน และคุณไมสามารถใช
ฟงกชันที่ขึน้อยูกับเครือขาย

ในการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดเครื่องคางไว

ขอความตอนรับ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก แอปพลิเคชั่นขอความตอนรับจะ
เปดขึน้ เลือกจากรายการดังตอไปนี้:
• บทแนะนํา แสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณและวิธีใช
โทรศัพท

• สลับ ชวยใหคุณสามารถโอนยายขอมูล เชน รายชื่อและรายการ
ปฏิทินจากโทรศัพท Nokia ที่ใชงานรวมกันได โปรดดูที “การ
โอนยายขอมูลระหวางอุปกรณตางๆ” หนา 19

• การตั้งคาอีเมล ชวยคุณกําหนดคาการตัง้คาอีเมล
• ตัวชวยตั้งคา ชวยคุณกําหนดการตั้งคาตางๆ โปรดดูที “วิซารด
การตั้งคา ” หนา 17

ในการเปดแอปพลิเคชั่นขอความตอนรับภายหลัง เลือก เมนู > วิธี
ใช > ยินดีตอนรับ
ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

วิซารดการตั้งคา 
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัวชวยตั้งคา
ตัวชวยตั้งคาจะกําหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณโดยพิจารณาจาก
ขอมูลผูใหบริการเครือขายของคุณ ในการใชบริการเหลานี้ คุณตอง
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ตดิตอกับผูใหบริการของคุณเพื่อเปดใชงานการเชื่อมตอขอมูลหรือ
บริการอื่นๆ
ความพรอมของรายการการตั้งคาอื่นๆ ในตัวชวยตั้งคาขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของโทรศัพท ซิมการด ผูใหบริการไรสาย และความ
พรอมของขอมลูในฐานขอมูลตวัชวยตั้งคา
หากผูใหบริการของคุณไมมีการบริการตัวชวยตั้งคา ในโทรศัพท
ของคุณจะไมปรากฏเมนูดังกลาว

ในการเริ่มใชตัวชวย ใหเลือก เริ่ม เมื่อคุณใชตัวชวยเปนครั้งแรก
โปรแกรมจะแนะนําคุณไปตลอดจนถงึการตั้งกําหนดคา หากไมได
ใสซิมการดในเครื่อง คุณตองเลือกประเทศของผูใหบริการและผูให
บริการของคุณ หากประเทศหรือผูใหบริการที่ตัวชวยแนะนําไมถูก
ตอง ใหเลือกประเทศหรือผูใหบริการที่ถูกตองจากรายการ หากมี
การขดัจงัหวะการกําหนดคา โปรแกรมจะไมสามารถระบุการตั้งคา
ได

ในการเขาสูหนาจอหลักของตัวชวยตั้งคาหลังจากตวัชวยกําหนด
คาเสร็จแลว ใหเลือก ตกลง
ในมุมมองหลัก ใหเลือกจากรายการตอไปนี้
• ผูใหบริการ  — กําหนดการตั้งคาเฉพาะผูใหบริการ เชน MMS
อินเทอรเน็ต WAP และการตั้งคาการสตรีม

• การตั้งคาอีเมล  — กําหนดการตั้งคาอีเมล
• การสนทนา  — กําหนดการตั้งคาการสนทนา
• มุมมองรวม  — กําหนดการตั้งคาการแบงดูวิดีโอ
หากคุณไมสามารถใชตัวชวยตั้งคา โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตการตั้ง
คาโทรศัพทของ Nokia

หนาจอหลกั
จากหนาจอหลัก คณุสามารถเขาถึงคณุสมบัติที่คุณใชงานบอยได
อยางรวดเร็ว รวมทั้งดูสายที่ไมไดรับหรือขอความใหมไดอยาง
งายดาย

คุณสามารถกําหนดหนาจอหลกัสองหนาจอแยกกันเพื่อ
วัตถุประสงคตางๆ กัน เชน หนาจอหนึ่งใชแสดงอีเมลทางธุรกิจและ
การแจงเตือนอีเมล สวนอีกหนาจอหนึ่งใชแสดงอีเมลสวนตัวของ
คุณ ดวยวิธีนี้ คณุไมจําเปนตองดูขอความอีเมลเกี่ยวกับธุรกิจนอก
เวลาทํางานของคุณ

เมนู
เลือก เมนู
เมนูคือจุดเริ่มตนที่คุณ
สามารถเปดแอปพลเิคชั่น
ตางๆ ทั้งหมดที่อยูในเครื่อง
โทรศัพทหรือในการดหนวย
ความจํา
เมนูประกอบดวยแอปพลิ
เคชั่นและแฟมขอมูลตางๆ
ซึ่งเปนกลุมของแอปพลิเคชั่

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์18

น



ที่คลายคลึงกัน แอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณติดตั้งดวยตัวเองใน
อุปกรณจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล การติดตั้ง ตามคาเริ่มตนที่
กําหนดไว

หากตองการเปดแอปพลิเคชั่น เลื่อนไปที่สวนนั้น และกดปุมเลื่อน

ในการดูแอปพลิเคชั่นในรายการ เลือก ตัวเลือก > เปลีย่นมุม
มองเมนู > รายการ ในการกลับไปที่มุมมองตาราง เลือก ตัว
เลอืก > เปลี่ยนมุมมองเมนู > ตาราง

ในการดูจํานวนหนวยความจําที่ใชของแอปพลิเคชั่นตางๆ และ
ขอมูลที่จัดเก็บไวบนโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา และตรวจ
สอบจํานวนหนวยความจําที่วางอยู เลือก ตัวเลือก > ขอมูล
หนวยความจํา

ในการสรางแฟมขอมูลใหม ใหเลือก ตัวเลือก > โฟลเดอรใหม

ในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนชื่อ

ในการจัดเรียงแฟมขอมูลใหม เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นที่คุณ
ตองการยาย และเลือก ตัวเลอืก > ยาย เครื่องหมายถูกจะแสดง
อยูขางแอปพลิเคชั่น เลื่อนไปที่ตําแหนงใหม และเลือก ตกลง

ในการยายแอปพลิเคชั่นไปยังแฟมขอมูลอื่น เลื่อนไปยังแอปพลิ
เคชั่นที่คุณตองการยาย และเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร,
แฟมขอมูลใหม และ ตกลง

ในการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นจากเว็บ ใหเลือก ตัวเลอืก >
แหลงดาวนโหลดแอปฯ

สลับระหวางแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ที่เปดอยู โดยกดปุม Home คาง
ไว เลือกแอปพลิเคชั่น และกดปุมเลื่อนเพื่อสลับไปที่แอปพลิเคชั่น
นั้น การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพื้นหลงั จะทําใหใช
พลังงานแบตเตอรีส่ิ้นเปลอืงและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

การโอนเนื้อหาจาก
โทรศัพทเครื่องอื่น 
เลือก เมนู > เครื่องมือ > สลับ
คุณสามารถโอนขอมูล เชน รายชื่อ จากโทรศัพท Nokia ที่ใชรวม
กันไดไปยังเครื่อง Eseries ใหมของคุณโดยใชวิธีการเชื่อมตอที่
แตกตางกัน ชนิดของขอมูลที่สามารถโอนยายไดจะขึน้อยูกับรุน
ของโทรศัพท ถาอุปกรณอื่นรองรับการซิงโครไนซ คุณจะสามารถ
ซิงโครไนซขอมูลระหวางอุปกรณทั้งสอง หรือสงขอมูลจาก
โทรศัพทเครื่องนี้ไปยังอุปกรณอื่นได
เมื่อคุณโอนยายขอมูลจากอุปกรณกอนหนานี้ของคุณ คุณอาจตอง
ใสซมิการดในอุปกรณนั้น โทรศัพท Eseries ใหมของคุณไมตองใช
ซิมการดสําหรับการโอนยายขอมูล
เนื้อหาจะถูกคดัลอกจากหนวยความจําของอีกอุปกรณหนึ่งไปยัง
ตําแหนงที่ตรงกันในโทรศัพทของคุณ เวลาที่ใชคัดลอกจะขึ้นอยู
กับจํานวนขอมูลที่ถูกโอนยาย คุณยังสามารถยกเลิกและทําตอใน
ภายหลัง
ขัน้ตอนที่จําเปนสําหรับการโอนขอมูลอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยู
กับโทรศัพทของคุณ และคุณไดหยุดโอนยายขอมูลกลางคันไป
กอนหนานี้หรือไม รายการที่คุณสามารถโอนยายไดจะแตกตางกัน
ไปโดยจะขึ้นอยูกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง

การโอนยายขอมูลระหวางอุปกรณ
ตางๆ
ในการเชื่อมตออุปกรณทั้งสอง ใหทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบน
หนาจอ สําหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคชั่นสลับ จะถูกสงไปที่
อีกอุปกรณหนึ่งของคุณในรูปของขอความ หากตองการติดตั้งแอป
พลิเคชั่นสลับบนอีกอุปกรณหนึ่ง ใหเปดขอความ และทําตามคํา
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แนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ ในเครื่องโทรศัพท Eseries ใหมของ
คุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการคัดลอกจากอุปกรณอื่น
เมื่อโอนยายขอมูลแลว คณุสามารถจดัเก็บปุมลัดพรอมการตั้งคา
การโอนยายบนหนาจอหลักสําหรับดําเนินการโอนยายแบบ
เดียวกันซ้ําในภายหลัง ในการแกไขปุมลัด เลือก ตัวเลอืก > การ
ตั้งคาทางลัด

การดูไฟลบันทึกการโอนยาย
ไฟลบันทึกการโอนยายจะปรากฏขึ้นหลังการโอนยายทุกครั้ง

ในการดูรายละเอียดการโอนยาย เลื่อนไปยังรายการที่โอนยายใน
ไฟลบันทึก และเลือก ตัวเลือก > ขอมูล

ในการดูไฟลบันทึกของการโอนยายกอนหนา เลื่อนไปยังปุมลัด
การโอนยายในหนาจอหลัก (หากมี) และเลือก ตัวเลอืก > ดู
บนัทึก

ความขัดแยงในการโอนยายที่ไมไดรับการแกปญหาใดๆ จะปรากฏ
ขึน้ในหนาจอไฟลบันทึก ในการเริ่มแกปญหาความขัดแยง เลือก
ตัวเลือก > แกไขความขัดแยง

การซิงโครไนซ การดึง และการสง
ขอมูล
หากคุณมีขอมูลที่โอนยายมาไวในอุปกรณของคุณกอนหนานี้ดวย
แอปพลิเคชั่นสลับ ใหเลือกไอคอนตอไปนี้ในหนาจอหลักการสลับ

   ซิงโครไนซขอมูลกับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได หากอุปกรณ
อื่นรองรับการซงิโครไนซ ดวยการซิงโครไนซ คุณสามารถทําให
ขอมูลในอุปกรณทั้งสองเปนขอมูลปจจุบัน

   ดึงขอมูลจากอุปกรณอื่นมาไวยังเครื่อง Eseries ใหมของคุณ

   สงขอมูลจากเครื่อง Eseries ใหมของคุณไปยังอุปกรณอื่นของ
คุณ

สัญลักษณบนหนาจอ
กําลังใชงานโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจํานวนขดีมาก แสดงวามีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูมาก

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความใน
โฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

คณุไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล

มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออกในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คุณมีสายที่ไมไดรับหนึ่งหรือหลายสาย

ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

มีการเปดใชเสียงเตือน

คุณเลือกรูปแบบเงียบ และเครื่องจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อมี
สายเรียกเขาหรือมีขอความเขา

กําลังเชื่อมตอ Bluetooth
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ขอมูลถูกสงโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth หาก
สัญลักษณกะพริบ แสดงวาเครือ่งของคุณกําลังทําการ
เชื่อมตอไปยังอุปกรณอีกตัวหนึ่ง

มีการใชการเชื่อมตออินฟราเรดอยู หากสัญลักษณนี้
กะพริบ แสดงวาเครื่องของคุณกําลังพยายามเชื่อมตอกับ
อุปกรณอื่น หรือการเชื่อมตอสิ้นสุดลงแลว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS พรอมใหบริการ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) หากไอคอนเปน  แสดงวาการ
เชื่อมตอทํางานอยู หากไอคอนเปน  แสดงวาการเชื่อม
ตอถูกระงับไว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไอคอนเปน 
แสดงวาการเชื่อมตอทํางานอยู หากไอคอนเปน  แสดง
วาการเชื่อมตอถูกระงับไว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไอคอนเปน 
แสดงวาการเชื่อมตอทํางานอยู หากไอคอนเปน  แสดง
วาการเชื่อมตอถูกระงับไว

รองรับคุณสมบัต ิHigh-speed downlink packet access
(HSDPA) และพรอมใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ไอคอนจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค หาก
ไอคอนเปน  แสดงวาการเชื่อมตอทํางานอยู หาก
ไอคอนเปน  แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับไว

คุณไดตั้งตัวเครื่องใหคนหา WLAN และสามารถใชงาน
WLAN ได

ใชการเชื่อมตอ WLAN อยูในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส

ใชการเชื่อมตอ WLAN อยูในเครือขายที่มีการเขารหัส

โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล
USB

ใชงานสายโทรศัพทที่สองอยู (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ทุกสายจะถูกโอนไปอีกเบอรหนึ่ง หากคุณมีสายโทรศัพท
สองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปดใชงานอยู

ชุดหูฟงถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

การเชื่อมตอกับชุดหูฟงดวย Bluetooth หายไป

ชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถเชื่อมตอกับโทรศัพท

เครื่องชวยฟงถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

เท็กซโฟนถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

เครื่องของคุณกําลังซิงโครไนซขอมูล

คณุมีการเชื่อมตอสายสนทนาปจจุบันอยู

การเชื่อมตอสายสนทนาของคุณอยูในโหมดหามรบกวน
เนื่องจากการตั้งคาเสียงเรียกเขาสําหรับโทรศัพทของ
คุณตั้งคาเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ หรือคุณมีสาย
เรียกเขาหรือโทรออกอยู ในโหมดนี้คุณไมสามารถโทร
แบบสนทนาได
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การใชงานขั้นพื้นฐานใน
แอปพลเิคชั่นสวนใหญ
คณุจะพบการใชงานตอไปนี้ในแอปพลิเคชั่นตางๆ:

ในการเปลี่ยนรูปแบบ หรือปดเครื่อง หรือล็อคเครื่อง ใหกดปุมเปด/
ปดสั้นๆ

หากแอปพลิเคชั่นประกอ
ดวยแท็บหลายๆ แท็บ (ดู
ภาพ) ใหเปดแท็บโดยการ
เลื่อนขวาหรือซาย

ในการบันทึกการตั้งคาที่คณุ
ไดกําหนดคาในแอปพลิ
เคชั่น เลือก กลับ

ในการบันทึกไฟล เลือก ตัว
เลอืก > บนัทึก ตวัเลือก
การบันทึกจะมีตางๆ กัน ขึ้น
กับแอปพลิเคชั่นที่คุณใช

ในการสงไฟล เลือก ตัวเลือก > สง คุณสามารถสงไฟลในอีเมล
หรือขอความมัลติมีเดีย หรือโดยใชวิธีการเชื่อมตอแบบอื่น

ในการคัดลอก ใหกดปุม shift คางไว และเลือกขอความดวยปุม
เลื่อน กดปุม shift คางไว และเลือก คัดลอก ในการวาง เลื่อนไปยัง
ตําแหนงที่คุณตองการวางขอความ กดปุม shift คางไว และเลือก
วาง วิธีการนี้อาจไมสามารถใชไดในแอปพลิเคชั่นที่มีคําสั่งคัดลอก
และวางเปนของตนเอง

ในการเลือกรายการแตกตางกัน เชน ขอความ ไฟล หรือรายชื่อ
เลื่อนไปยังรายการที่คุณตองการ เลือก ตัวเลอืก > เลือก/ไม
เลอืก > เลือก เพื่อเลือกหนึ่งรายการ หรือ ตัวเลือก > เลอืก/ไม
เลอืก > เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกทุกรายการ

เคล็ดลับ: ในการเลือกเกือบทุกรายการ กอนอื่นเลือก ตัว
เลือก > เลือก/ไมเลอืก > เลอืกทั้งหมด แลวเลือก
รายการที่คุณไมตองการ และ ตัวเลือก > เลอืก/ไม
เลือก > ไมเลอืก

ในการเลือกออปเจ็กต (เชน สิ่งที่แนบในเอกสาร) เลื่อนไปยัง
ออปเจ็กตเพื่อใหมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรากฏที่แตละดานของ
ออปเจ็กต

ล็อคปุม
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได
ปุมกดของโทรศัพทคุณจะล็อคโดยอัตโนมตัิเพื่อปองกันการกด
โดยไมไดตั้งใจ เมื่อตองการเปลี่ยนระยะเวลาที่ใหล็อคปุมกดเมื่อ
ครบตามกําหนดเวลา เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด > เวลา
ล็อคปุมกดอัตโนมัติ
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ในการล็อคปุมดวยตนเองในหนาจอ
หลัก กดปุมเลือกซายและปุม
ฟงกชัน

ในการล็อคปุมดวยตนเองในเมนู
หรือในแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู กด
ปุมเปด/ปดสั้นๆ และเลือก ล็อคปุม
กด

ในการปลดล็อคปุม กดปุมเลือกซาย
และปุมฟงกชัน

การควบคุมระดับเสยีง
ในการปรับระดับเสียงของหูฟงขณะสนทนาหรือระดบัเสียงของ
แอปพลิเคชั่นสื่อ ใหใชปุมปรับระดับเสียง

นาฬกิาพักหนาจอ
ในกรณีที่ฟงกชั่นพักหนาจอของอุปกรณถูกเปดใช (จอแสดงผล
เปนสีดํา) ใหกดแปนเลือ่นรายการเพื่อดูเวลาและวันที่

หนวยความจํา
หนวยความจําที่คุณสามารถจดัเก็บขอมลูหรือติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ไดมีสองประเภท ไดแก หนวยความจําของโทรศัพทและการด
หนวยความจํา

หนวยความจําวาง
ในการดูจํานวนหนวยความจําที่ใชงานอยูในขณะนี้ จํานวนหนวย
ความจําวางที่เหลืออยู และจํานวนหนวยความจําที่ใชไปโดยขอมูล
แตละประเภท เลือก เมนู > ตัวเลอืก > ขอมูลหนวยความจํา >
ความจําโทรศพัท หรือ การดความจํา

เคล็ดลับ: คณุควรถายโอนขอมูลลงในการดหนวยความจํา
หรือคอมพิวเตอรเปนประจํา หรือใชโปรแกรมจัดการไฟล
เพื่อลบไฟลตางๆ ที่ไมจําเปนอีกตอไปแลวออก ทั้งนี้เพื่อไม
ใหหนวยความจําเต็ม

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นในการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกัน
ได ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) จะยังคงอยูในหนวยความจําของ
โทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก และปองกันไม
ใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น ในการรักษาพื้นที่หนวยความจําไวใหพอ
เพียง ใหใชชุดซอฟตแวร Nokia PC Suite เพื่อสํารองขอมูลของ
ไฟลการติดตัง้ลงบนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได จากนั้นใชตัว
จัดการไฟลเพื่อยายไฟลการติดตั้งออกจากหนวยความจําของ
โทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความ
จากถาดรับขอความเขา

การดหนวยความจํา
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ความจํา
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หากคุณไมสามารถใชการดหนวยความจําในโทรศัพท อาจเปน
เพราะการดหนวยความจําผิดประเภท การดยังไมถูกฟอรแมต
สําหรับโทรศัพทของคุณ หรือการดมีระบบไฟลที่เสีย โทรศัพท
Nokia ของคุณสนับสนุนเฉพาะระบบไฟล FAT16 และ FAT32 ของ
การดหนวยความจํา

MicroSDHC
โทรศัพทเครื่องนี้ใชการดหนวยความจํา microSD
และ microSDHC
หากตองการใหแนใจถึงความสามารถในการทํางาน
รวมกัน โปรดใชเฉพาะการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได
กับโทรศัพทเครื่องนี้เทานั้น ตรวจสอบความเขากันไดของ
การดหนวยความจํากับบริษัทผูผลิตหรือผูใหบริการ การด
หนวยความจําอื่นที่ไมใชการด microSD และ microSDHC จะไม
ทํางานรวมกับโทรศัพทเครื่องนี้ การใชการดหนวยความจําที่ใชรวม
กันไมไดจะกอใหเกิดความเสียหายกับการดหนวยความจํารวมทั้ง
ตัวเครื่อง และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย

การใชการดหนวยความจํา
ในการฟอรแมตการดหนวยความจําสําหรับโทรศัพทของคุณ เลือก
ตัวเลือก > ฟอรแมตการดความจํา เมื่อฟอรแมตการดหนวย
ความจําแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร โปรด
สอบถามขอมูลจากผูจําหนายวาคุณจําเปนตองฟอรแมตการด
หนวยความจํากอนการใชงานหรือไม

ในการเปลี่ยนชื่อของการดหนวยความจํา เลือก ตัวเลือก > ชื่อ
การดหนวยความจํา

การเขียนขอความ
วิธีปอนขอความที่ใหไวในโทรศัพทอาจแตกตางกันไปแลวแต
ตลาดที่วางจําหนาย

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
เครื่องของคุณมีแปนพิมพเต็มรูปแบบ คุณสามารถปอนเครื่องหมาย
วรรคตอนไดโดยการกดปุมที่เกี่ยวของ หรือใชการกดปุมหลายๆ ปุม
พรอมกัน

เมื่อตองการสลับระหวางแบบตัวอักษรตางๆ กดปุม shift บนหนา
จอ ,  และ  แสดงถึงแบบตัวอักษรที่เลือก

เมื่อตองการใสตัวเลขหรือตัวอักษรตามที่พิมพบนปุม กดปุมนั้นคาง
ไว หรือกดปุมฟงกชันคางไวและกดปุมที่ตองการ

เมื่อตองการปอนเฉพาะตวัอักษรที่พิมพบนปุม กดปุมฟงกชันสอง
ครั้งอยางรวดเร็ว

หากตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม Backspace เมื่อตองการลบตัว
อักษรหลายตัว กดปุม Backspace คางไว
เมื่อตองการใสตัวอักษรที่ไมปรากฏขึน้บนปุมกด กดปุม chr
เมื่อตองการคัดลอกขอความ กดปุม shift คางไว และเลือ่นเพื่อเนน
สีคํา วลี หรือขอความบรรทัดที่คุณตองการคัดลอก กด ctrl + c ใน
การแทรกขอความลงในเอกสาร เลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการ
และกด ctrl + v
เมื่อตองการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน หรือปดระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ กดปุมฟงกชัน + spacebar และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู
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ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เมื่อตองการเปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ กดปุมฟงกชัน +
spacebar และเลือก ตัวชวยสะกดคํา > เปด สัญลักษณ 
จะปรากฏบนหนาจอ เมื่อคุณเริ่มตนเขียนคํา เครื่องของคุณจะ
แนะนําคําที่เปนไปได เมื่อพบคําที่ถูกตอง เลื่อนขวาเพื่อยืนยันคํา
นั้น ขณะเขียน คณุยังสามารถเลื่อนลงเพื่อเขาสูรายการคําที่แนะนํา
หากคําที่ตองการปรากฏในรายการ เลื่อนไปที่คํานั้นและกดปุม
เลื่อน หากคําที่คุณเขียนไมมีในพจนานุกรมของเครื่อง เครื่องจะ
แนะนําคําที่อาจเปนไปได พรอมกันนั้น คาํที่คุณเขยีนจะปรากฏ
เหนือคําที่แนะนํา เลื่อนขึ้นเพื่อเลือกคําของคณุ คําจะถูกเพิ่มใน
พจนานุกรมเมือ่คุณเริ่มเขียนคําถัดไป

เมื่อตองการปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ กดปุมฟงกชัน +
spacebar และเลือก ตัวชวยสะกดคํา > ปด

เมื่อตองการกําหนดการตั้งคาใหกับการปอนขอความ เลือก ตัว
เลอืก > ตัวเลอืกการปอน > การตั้งคา

เมื่อตองการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืก
การปอน > ภาษาที่ใชเขียน

การปอนขอความภาษา
ไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือก
ขอความ ในเมนู และเลือกเพื่อสรางขอความตัวอักษรใหม เลื่อนไป
ยังเนื้อหาขอความและเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกการปอน >
ภาษาที่ใชเขียน และเลือกภาษาไทย ไอคอน  จะ
ปรากฏขึน้

ในการปอนอักขระบนมุมลางซายของปุม ใหกดปุมนั้น

ในการปอนอักขระบนมุมลางขวาของปุม ใหกดปุม shift แลวกดปุม
นั้น

ในการปอนอักขระบนมุมบนขวาของปุม ใหกดปุมฟงกชันแลวกด
ปุมนั้น

ในการปอนสระ กดปุม chr และเลือกสระที่ตองการ
หมายเหตุ: สระหรือเสียงพยัญชนะจะสามารถใสไดเฉพาะหลัง
จากเขียนตัวอักขระไทยตัวนําเทานั้น ทั้งนี้ตามรูปแบบการเขยีน
ภาษาไทย
เฉพาะโทรศัพทรุนที่มีเมนูไทยเทานั้น จึงสามารถรับขอความภาษา
ไทยได

Nokia Ovi Suite
Nokia Ovi Suite คือ ชุดแอปพลเิคชั่นที่คุณสามารถติดตัง้ลงในพีซี
ที่ใชงานรวมกันได Ovi Suite จะจัดกลุมแอปพลิเคชั่นที่ใชงานได
ทั้งหมดในหนาตางการเรียกใชที่ซึง่คุณสามารถเปดใชงานแอปพลิ
เคชั่นได Ovi Suite อาจใสอยูในการดหนวยความจําแลว หากแอป
พลิเคชั่นดังกลาวมาพรอมกับอุปกรณของคณุ
คุณสามารถใช Ovi Suite ซงิโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา
และบันทึกยออื่นๆ ระหวางอุปกรณของคุณและแอปพลิเคชั่น
สําหรับพีซีที่ใชงานรวมกันได และคุณยังสามารถใช Ovi Suite เพื่อ
ถายโอนบุคมารคระหวางอุปกรณของคุณและบราวเซอรที่ใชงาน
รวมกันได และถายโอนภาพและคลปิวิดีโอระหวางอุปกรณของคุณ
และพีซทีี่ใชงานรวมกันได
ตรวจสอบการตั้งคาการซิงโครไนซ การลบขอมูลที่เปนสวนหนึ่ง
ของขัน้ตอนการซิงโครไนซตามปกติจะถูกกําหนดโดยการตั้งคาที่
เลือกไว
ในการใช Ovi Suite คุณตองมีคอมพิวเตอรที่ทํางานดวยระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (SP2 หรือที่ใหมกวา) หรือ
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Windows Vista (SP1 หรือที่ใหมกวา) และสามารถใชรวมกับสาย
เคเบิลขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth
Ovi Suite ใชรวมกับคอมพิวเตอร Apple Macintosh ไมได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite โปรดดูวิธีใชในเครื่อง หรือ
เขาไปที่ www.nokia.com/support
การติดตั้ง Nokia Ovi Suite
1. ตรวจสอบวามีการใสการดหนวยความจําลงใน Nokia E71
2. เชื่อมตอสายเคเบิล USB พีซขีองคุณจะจดจําอุปกรณใหมและ

ตดิตั้งไดรเวอรที่จําเปน โดยอาจใชเวลาสักครูหนึ่งจึงจะเสร็จ
สิ้น

3. เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ USB ใน
โทรศัพทของคุณ อุปกรณของคุณจะปรากฏอยูในเบราเซอร
ไฟลของ Windows เปนดิสกที่ถอดออกได

4. เปดไดเร็กทอรหีลักของไดรฟในการดหนวยความจําดวยเบรา
เซอรไฟลของ Windows แลวเลือกไฟลการติดตั้ง Ovi Suite

5. การติดตัง้จะเริ่มตนขึ้น ปฏิบัติตามคําแนะนํา
เคลด็ลับ: หากตองการอัพเดต Ovi Suite หรือหากคุณ
ประสบปญหาขณะติดตัง้ Ovi Suite จากการดหนวยความจํา
ใหคัดลอกไฟลการติดตั้งมาที่คอมพิวเตอรของคุณ และเริ่ม
การติดตัง้จากคอมพิวเตอร
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คณุสมบตัใิหมในโทรศพัท Eseries
โทรศัพท Eseries ใหมของคุณมีแอปพลิเคชั่นปฏทิินและรายชื่อ
ใหม พรอมทั้งหนาจอหลักรูปแบบใหมดวย

การเขาใชงานอยาง
รวดเร็ว
เมื่อปรากฏไอคอน  นี้บน
หนาจอหลักหรือในแอปพลิ
เคชั่นรายชื่อ หรือปฏทิิน
เลื่อนขวาเพื่อเขาสูรายการ
ดําเนินการที่มีใหเลือก ใน
การปดรายการ เลื่อนซาย
เมื่อคุณอยูในแอปพลิเคชั่น
เหลานี้ หากตองการกลับไป
ยังระดับกอนหนา เลื่อนซาย

หนาจอหลัก
จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาถึงคณุสมบัติที่คุณใชงานบอยได
อยางรวดเร็ว รวมทั้งดูสายที่ไมไดรับหรือขอความใหมไดอยาง
งายดาย

การสํารวจในหนาจอหลัก
ในการเขาใชหนาจอหลัก กดปุมโฮมสั้นๆ
หนาจอหลักประกอบดวย
• ปุมลัดแอปพลิเคชั่น (1)
ในการเขาใชแอปพลิเคชั่
อยางรวดเร็ว เลื่อนไปยัง
ปุมลัด และกดปุมเลื่อน

• พื้นที่ขอมูล (2) ในการ
เลือกรายการที่ปรากฏใน
พื้นที่ขอมูล เลื่อนไปที่
รายการนั้นและกดปุม
เลื่อน

• การแจงเตือน (3) ในการดูการแจงเตือน เลื่อนไปที่กลอง แตละ
กลองจะปรากฏใหเห็นตอเมื่อมีรายการภายในนั้น ในการซอน
กลอง กดปุม backspace

การทํางานบนหนาจอหลัก
ในการตรวจดูขอความที่ไดรับ เลื่อนไปยังกลองขอความในพื้นที่
แจงเตือน ในการอานขอความ ใหเลื่อนไปที่ขอความนั้น และกดปุม
เลื่อน ในการเขาใชงานอื่น เลื่อนไปทางขวา
ในการดูสายที่คุณไมไดรับ เลื่อนไปที่กลองโทรในพื้นที่แจงเตือน
ในการโทรกลับ เลื่อนไปที่รายการนั้นและกดปุมโทร ในการสง
ขอความตัวอักษรไปยังผูโทร เลื่อนไปที่รายการนั้น เลื่อนขวา และ
เลือก สงขอความตัวอักษร จากรายการการดําเนินการที่มีอยู
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ในการฟงขอความเสียง เลื่อนไปที่ศูนยฝากขอความเสียงในพื้นที่
แจงเตือน เลื่อนไปยังรายการขอความเสียงที่ตองการและกดปุม
โทรเพื่อโทรไปยังรายการนั้น

การสลับหนาจอหลัก
คณุสามารถกําหนดหนาจอหลกัสองหนาจอแยกกันเพื่อ
วัตถุประสงคตางๆ กัน เชน หนาจอหนึ่งใชแสดงอีเมลทางธุรกิจและ
การแจงเตือนอีเมล สวนอีกหนาจอหนึ่งใชแสดงอีเมลสวนตัวของ
คุณ ดวยวิธีนี้ คุณไมจําเปนตองดูขอความอีเมลเกี่ยวกับธุรกิจนอก
เวลาทํางานของคุณ
ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดหนาจอหลักที่สามใหกับคุณ ซึ่งมี
เฉพาะรายการที่เกี่ยวของกับผูใหบริการ
ในการเปลี่ยนจากหนาจอหลักหนึ่งไปสูหนาจออื่น เลื่อนไปที่ 
และกดปุมเลื่อน

ปุมใชงานแบบกดปุมเดียว
ดวยปุมใชงานแบบกดปุมเดียว คุณสามารถเขาใชแอปพลิเคชั่น
และงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว แตละปุมไดกําหนดแอปพลิเคชั่น
และงานตางๆ ไวแลว ในการเปลีย่นคาเหลานี้ เลือก เมนู > เครื่อง
มือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ปุมกด 1 ครั้ง
ผูใหบริการเครือขายของคุณอาจกําหนดแอปพลิเคชั่นใหกับปุม
แลว ซึง่ในกรณีนี้คุณไมสามารถเปลี่ยนแอปพลเิคชั่นได

1 — ปุมโฮม
2 — ปุมรายชื่อ
3 — ปุมปฏทิิน
4 — ปุมอีเมล

ปุมโฮม
ในการเขาใชหนาจอหลัก กดปุมโฮมสั้นๆ กดปุมโฮมสั้นๆ อีกครั้ง
เพื่อเขาใชเมนู

ในการดูรายการของแอปพลิเคชั่นที่ใชงานอยู ใหกดปุมโฮมคางไว
2-3 วินาที เมื่อรายการเปดขึน้ ใหกดปุมโฮมเบาๆ เพื่อเลื่อน
รายการ ในการเปดแอปพลิเคชั่นที่เลือกไว ใหกดปุมโฮมคางไว
2-3 วินาที หรือกดปุมเลื่อน ในการปดแอปพลิเคชั่นที่เลือกไว ให
กดปุม Backspace
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพื้นหลงั จะทําใหใชพลังงาน
แบตเตอรีส่ิ้นเปลืองและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

ปุมรายชื่อ
ในการเปดแอปพลิเคชั่นรายชื่อ ใหกดปุมรายชื่อเบาๆ

ในการสรางรายชื่อใหม ใหกดปุมรายชื่อคางไว 2-3 วินาที

ปุมปฏิทิน
ในการเปดแอปพลิเคชั่นปฏิทิน ใหกดปุมปฏิทินเบาๆ

ในการสรางรายการการประชุมใหม ใหกดปุมปฏิทินคางไว 2-3
วินาที
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ปุมอีเมล
ในการเปดศูนยฝากขอความที่ระบบตัง้ไวของคุณ ใหกดปุมอีเมล
เบาๆ

ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหกดปุมอีเมลคางไว 2-3 วินาที

Nokia Calendar สําหรับ
Eseries
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ปฏิทิน
สรางและดูเหตุการณและรายการนัดหมายที่กําหนดเวลาไว และ
สลับระหวางหนาจอปฏทิินตางๆ

หนาจอปฏิทิน
คณุสามารถสลับระหวางหนาจอตอไปนี้
• หนาจอเดอืนจะแสดงเดือนปจจุบันและรายการปฏิทินของวันที่
เลือกในรายการ

• หนาจอสัปดาหจะแสดงเหตุการณตางๆ ของสัปดาหที่เลือกออก
เปน 7 ชองสําหรับวันตางๆ

• หนาจอวันจะแสดงกิจกรรมตางๆ ของวันที่เลือก โดยจัดกลุม
เปนชวงเวลาตามเวลาเริ่มตนของกิจกรรม

• หนาจอรายการสิ่งที่ตองทําจะแสดงสิ่งที่ตองทําทั้งหมด
• หนาจอแผนงานจะแสดงเหตุการณตางๆ ของวันที่เลือกใน
รายการ

ในการเปลี่ยนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > เปลีย่นมุมมอง และเลือก
หนาจอที่ตองการ

เคล็ดลับ: ในการเปดหนาจอสัปดาห เลื่อนไปยังหมายเลข
สัปดาหและกดปุมเลื่อน

ในการเลื่อนไปยังวันถัดไปหรือวันกอนหนาในหนาจอเดือน สัปดาห
วัน และแผนงาน ใหเลื่อนซายหรือขวา

ในการเปลี่ยนหนาจอที่ระบบกําหนด ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > มุมมองที่ตั้งไว

การดูขอมูลปฏิทิน
ในหนาจอเดือน รายการ
ปฏิทินจะมีเครื่องหมาย
สามเหลี่ยมกํากับไว รายการ
วันครบรอบจะมีเครื่องหมาย
อัศเจรียกํากับไว รายการของ
วันที่เลือกจะปรากฏใน
รายการ

ในการเปดรายการปฏทิิน
เปดหนาจอปฏทิิน เลื่อนไป
ยังรายการ และกดปุมเลื่อน

การสรางรายการปฏิทิน
คุณสามารถสรางรายการปฏทิินชนิดตางๆ ไดดังตอไปนี้:
• รายการนัดหมาย ชวยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่ระบุวัน
และเวลาไว

• รายการบันทึกชวยจําจะเกี่ยวของกับวันนั้น แตไมไดระบุเวลา
อยางเฉพาะเจาะจง
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• รายการวันครบรอบจะแจงเตือนคณุเมื่อถึงวันเกิดหรอืวันพิเศษ
ตางๆ รายการจะระบุวันที่แนนอน แตไมระบุเวลาของวันนั้นๆ
เครื่องจะทํารายการวันครบรอบซ้ําใหทุกป

• รายการสิ่งที่ตองทําจะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกําหนด แตจะ
ไมระบุชวงเวลาที่แนนอน

ในการสรางรายการปฏิทิน เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลอืก >
รายการใหม และเลือกชนิดรายการ

เคลด็ลับ: ในการสรางรายการนัดหมาย เริ่มโดยการปอน
หัวขอ

สรางการนัดหมาย บันทึกชวยจํา วันครบรอบ หรือ
รายการสิ่งที่ตองทํา
1. ปอนหัวขอ
2. สําหรับรายการนัดหมาย ปอนเวลาเริม่ตนและเวลาสิ้นสุด หรือ

เลือก ตลอดทั้งวัน
3. สําหรับรายการนัดหมายและรายการบันทึกชวยจํา ปอนวันที่เริ่ม

ตนและวันที่สิ้นสุด สําหรับรายการวันครบรอบ ปอนวันที่ สําหรับ
รายการสิ่งที่ตองทํา ปอนวันที่ถึงกําหนดตองทํา

4. สําหรับรายการนัดหมาย ปอนสถานที่
5. สําหรับรายการนัดหมาย วันครบรอบ และรายการสิ่งที่ตองทํา

คณุสามารถตั้งเสียงเตือนได
6. สําหรับรายการนัดหมายที่เกิดซ้ํา ใหตั้งเวลาการเกิดซ้ํา
7. สําหรับรายการสิ่งที่ตองทํา ใหตั้งระดับความสําคัญ ในการตั้ง

ระดับความสําคัญสําหรับรายการนัดหมาย เลือก ตัวเลอืก >
ลําดับความสําคัญ

8. สําหรับรายการบันทึกชวยจํา วันครบรอบ และรายการสิ่งที่ตอง
ทํา กําหนดวิธีจัดการรายการในระหวางการซิงโครไนซ เลือก
สวนตัว เพื่อซอนรายการจากโปรแกรมดูหากสามารถใชปฏิทิน
แบบออนไลนได สาธารณะ เพื่อใหโปรแกรมดูสามารถมอง

เห็นรายการ หรือ ไมมี เพื่อไมคัดลอกรายการลงใน
คอมพิวเตอรของคุณ

9. ปอนคําอธิบาย

ในการสงรายการ เลือก ตัวเลอืก > สง

การตั้งคาปฏิทิน
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลกุ ใหเลือก เสยีงปลุกปฏิทิน

ในการเปลี่ยนหนาจอที่ปรากฏเมื่อคณุเปดปฏทิิน ใหเลือก มุมมอง
ที่ตั้งไว

ในการเปลี่ยนวันแรกของสัปดาห เลือก สปัดาหเริ่มจาก

ในการเปลี่ยนชื่อของการแสดงผลเปนสัปดาห เลือก หัวเรื่อง
สัปดาห และ เลขสัปดาห หรือ วันที่ของสัปดาห

Nokia Contacts สําหรับ
Eseries
เลือก เมนู > การติดตอ > รายชื่อ
จัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายชื่อ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูบาน
หรือที่อยูอีเมลของรายชื่อได คณุสามารถใสเสียงเรียกเขาสวน
บุคคลหรือภาพขนาดเล็กใหรายชื่อในสมุดโทรศัพทได คุณยัง
สามารถสรางกลุมรายชื่อ ซึ่งชวยใหคุณสามารถสื่อสารกับผูรับได
หลายคนพรอมกัน และสงขอมูลรายชื่อ (นามบัตร) ไปยังหรือรบั
จากอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย
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การเพิม่รายชื่อ
เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม และปอนขอมูลของรายชื่อ

ในการคัดลอกขอมลูของรายชื่อจากการดหนวยความจํา เลือก ตัว
เลอืก > คัดลอก > จากการดหนวยความจํา

กลุมรายชื่อ
เลือกแตละรายชื่อที่คุณตองการเพิ่มในกลุมรายชื่อ เลือก ตัว
เลอืก > เลือก/ไมเลอืก > เลอืก เพื่อเลือก และเลือก ตัว
เลอืก > กลุม > เพิ่มใหกับกลุม > สรางกลุมใหม > ชื่อ
กลุม แลวปอนชื่อใหกับกลุม
หากคุณตองการโทรประชุมสายไปยังกลุม ใหกําหนดคาตอไปนี้:
• เบอรการประชุม  — ปอนหมายเลขบริการของการประชุมสาย
• ID บริการประชุม  — ปอนหมายเลข ID ของการประชุมสาย
• PIN บริการประชุม  — ปอนเลขรหัส PIN ของการประชุมสาย
ในการโทรประชุมสายไปยังกลุม ใหเลือกกลุม ตัวเลอืก > โทร >
บริการประชุมสาย และจากรายการการดําเนินการที่มีใหเลือก

การคนหารายชื่อ
ในการคนหารายชื่อ เริ่มตนโดยปอนชื่อในชองการคนหา

การจัดการไดเรกทอรีรายชื่อ
ในการเปลี่ยนไดเรกทอรีรายชื่อ เลื่อนไปที่บนสุดของรายชื่อ กดปุม
เลื่อน และเลือกจากรายการไดเรกทอรีที่มีอยู

ในการจัดการไดเรกทอรีรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > จัดรายชื่อผู
ติดตอ และไดเรกทอรี เลื่อนขึ้นเพื่อยายไปยังที่ตั้งที่ตองการ

การเพิม่เสียงเรียกเขาของรายชื่อ
คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเขาใหแตละรายชื่อหรือกลุมรายชื่อได
เสียงเรียกเขาจะดังขึน้เมื่อรายชื่อนั้นโทรหาคุณ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาใหกับรายชื่อ เปดรายชื่อ เลือก ตัวเลือก >
เสยีงเรียกเขา และเลือกเสียงเรียกเขา

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาใหกับกลุมรายชื่อ เลือกกลุมรายชื่อ เลือก
ตัวเลือก > กลุม > เสยีงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา

ในการลบเสยีงเรียกเขาที่กําหนดไว เลือก แบบเสยีงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

การเปลี่ยนการตั้งคารายชื่อ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนวิธีแสดงชื่อ เลือก แสดงรายชื่อ

ในการเลือกไดเรกทอรีรายชื่อที่จะเปดขึ้นเมือ่คุณเปดแอปพลิเคชั่
รายชื่อ เลือก รายชื่อเริ่มตน

การทํางานแบบหลาย
หนาที่
คุณสามารถเปดใชงานหลายแอปพลิเคชั่นไดในเวลาเดียวกัน ใน
การสลับระหวางแอปพลเิคชั่นที่ใชงานอยู ใหกดปุมโฮมคางไว
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น และกดปุมเลื่อน ในการปดแอปพลิเคชั่
ที่เลือกไว ใหกดปุม Backspace
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ตัวอยาง: ขณะที่คุณอยูระหวางการใชสายและตองการ
ตรวจดูปฏิทิน ใหกดปุมโฮมเพื่อเขาสูเมนู และเปดแอปพลิ
เคชั่นปฏทิิน สายสนทนายังคงทํางานอยูในพื้นหลัง
ตัวอยาง: ขณะที่คุณกําลังเขยีนขอความและตองการตรวจ
ดูเว็บไซต ใหกดปุมโฮมเพื่อเขาสูเมนู และเปดแอปพลิเคชั่น
เว็บ เลือกบุคมารคหรือปอนที่อยูเว็บดวยตนเอง และเลือก
ไปที่ ในการกลับสูขอความของคุณ ใหกดปุมโฮมคางไว
เลื่อนไปยังขอความ และกดปุมเลื่อน

การเปด Ovi
Ovi เปนชองทางสูบริการตางๆ ของ Nokia
หากตองการชมการสาธิตและขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.ovi.com

เกี่ยวกับ Ovi Store
ในรานคา Ovi คณุสามารถดาวนโหลดเกมสําหรับมือถือ แอปพลิ
เคชั่น วิดีโอ ภาพ เสียง และขาว ลงในโทรศัพทของคุณได บาง
รายการอาจไมมีคาธรรมเนียม แตบางรายการนั้นคุณตองสั่งซือ้โดย
ใชบัตรเครดิตหรือชําระผานมือถือ Ovi Store มีเนื้อหาที่รองรับกับ
โทรศัพทมือถือของคุณ และสอดคลองกับความชอบและที่ตั้งของ
คุณ
เนื้อหาใน Ovi Store แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
• รายการที่แนะนํา
• เกมส
• การปรับตั้งคา
• แอปพลิเคชั่น

• วิดีโอ & เสียง

เกี่ยวกับรายชื่อ Ovi
คุณสามารถใชรายชื่อ Ovi ติดตอกับผูคนที่มีความหมายตอคุณมาก
ที่สุดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน Ovi
ติดตอเพื่อนๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการสนทนา แลกเปลี่ยนสถานที่
และสถานะของคุณ ตลอดจนติดตามวาเพื่อนของคุณกําลงัทําอะไร
และอยูที่ไหนไดอยางงายดาย คุณยังสามารถสนทนากับเพื่อนที่ใช
Google Talk™ ไดอีกดวย
นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงครายชื่อ ปฏทิิน และเนื้อหาอื่นๆ
ระหวางโทรศัพท Nokia กับ Ovi.com ขอมูลสําคัญของคุณจะไดรับ
การจัดเก็บและปรับใหเปนขอมูลปจจุบันทั้งในเครื่องของคุณและ
บนเว็บ คุณสามารถใชรายชื่อ Ovi ในการจัดการรายการรายชื่อของ
คุณไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวารายชื่อของคุณไดรับ
การจัดเก็บไวบน Ovi.com
คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ของคุณ หรือเขาไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซขีอง
คุณ
การใชรายชื่อ Ovi อาจเกี่ยวของกับการสงขอมลูจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคา
บริการการรับสงขอมูลไดจากผูใหบริการเครือขายของคุณ
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การโทร
ในการโทรออกและรับสาย โทรศัพทตองเปดอยู ติดตั้งซิมการดที่
ถูกตอง และคุณตองอยูในเขตพื้นที่บริการของระบบเครือขายโทร
ศัพทเซลลูลาร
ในการโทรหรือรับสายอินเทอรเน็ต คณุตองเชื่อมตอโทรศัพทเขา
กับบริการสายอินเทอรเน็ตกอน ในการเชื่อมตอกับบริการสาย
อินเทอรเน็ต โทรศัพทตองอยูในพื้นที่ใหบริการของระบบเครือขาย
การเชื่อมตอ เชน จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

สายสนทนา
หมายเหตุ: คาใชจายจริงที่ผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการ

โทรและบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

การรับสายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนการรับสาย เลือก เงียบ

ขณะที่คุณติดสายสนทนาและฟงกชันการรอสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เปดใชงานอยู ใหกดปุมโทรเพื่อรับสายใหมที่เขา
มา สายแรกที่สนทนาอยูจะถูกพักไว ในการวางสายที่สนทนาอยู ให
กดปุมจบการทํางาน

การโทรออก
ในการโทรออก ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมถึงรหัสทางไกล แลว
กดปุมโทร

เคล็ดลับ:  สําหรับการโทรออกตางประเทศ สองครั้งแทน
เครื่องหมาย + ซึง่แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ และ
ปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแต
กรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใชรายชื่อที่บันทึกไว กดปุมรายชื่อ พิมพตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุมโทร โปรดดูที
“Nokia Contacts สําหรับ Eseries” หนา 30

ในการโทรออกโดยใชบันทึก ใหกดปุมโทรเพื่อด ู20 หมายเลข
ลาสุดที่คุณโทร เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ตองการ และกดปุม
โทร โปรดดูที “ไฟลบันทึก ” หนา 42

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนา ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการสลับจากสายสนทนาไปเปนสายวิดีโอ เลือก ตัวเลอืก >
สลบัไปสายวิดีโอ โทรศัพทจะยุติสายสนทนาและทําการโทรสาย
วิดีโอไปยังผูรับ

การประชุมสาย
1. ในการโทรประชุมสาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรวม

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

ในการปดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพทในระหวางการประชุม
เลือก ตัวเลือก > เงียบเสียง

ในการนําผูรวมประชุมออกจากการประชุมสาย เลื่อนไปยังผูรวม
ประชุมที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผูรวม
สาย

ในการพูดคุยเปนการสวนตัวกับผูรวมการประชุมสาย เลื่อนไปยังผู
รวมประชุมที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ประชุม > สวนตัว

สายวิดีโอ
ในการโทรสายวิดีโอ คุณจําเปนตองอยูในพื้นที่ที่เครือขาย UMTS
ครอบคลุมถึง โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดู
ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการสายสนทนา
ทางวิดีโอ ขณะที่สนทนา คุณและคูสนทนาจะเห็นภาพวิดีโอสด
ของอีกฝาย หากผูรับมีโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได ภาพวิดีโอที่
กลองในโทรศัพทจับภาพไวจะแสดงใหผูรับสายวิดีโอเห็น การ
สนทนาทางวิดีโอสามารถทําไดกับ 2 คูสายเทานั้น

การสนทนาทางวิดีโอ
ในการสนทนาทางวิดีโอ ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือเลือกผูรับ
สายจากรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสาย
วิดีโอเริ่มตน กลองของเครื่องโทรศพัทจะทํางาน หากมีการใชงาน
กลองอยู การสงวิดีโอจะใชงานไมได หากคูสนทนาไมตองการสง
วิดีโอกลับมาใหคุณ จะมีภาพนิ่งแสดงอยูแทน คุณสามารถกําหนด
ภาพนิ่งใน เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การ
โทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

ในการเลิกใชงานการสงเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง เลือก ตัว
เลอืก > ไมใชงาน > การสงเสียง, การสงวิดีโอ หรือ การสง
วิดีโอและเสียง

ในการใชลําโพงเพื่อการรับเสียง เลือก ตัวเลือก > ใชงาน
ลําโพง ในการปดเสียงลําโพงและใชหูฟง เลือก ตัวเลือก > ใช
งานชุดหูฟง

ในการสลับตําแหนงของภาพ เลือก ตัวเลือก > เปลีย่นลําดับ
ภาพ

ในการซูมภาพบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > ขยาย หรือ ยอ

ในการวางสายวิดโีอและทําการโทรสายสนทนาใหมไปยังผูรับเดิม
เลือก ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา

การแบงดูวิดีโอ
ใช Video sharing (บริการเครือขาย) เพื่อสงภาพวิดีโอจาก
โทรศัพทของคุณไปยังโทรศัพทที่เขากันไดขณะที่กําลังโทรศัพท
อยู ในการใชคุณสมบัตินี้ เครื่องตองอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของ
ระบบเครือขาย UMTS
1. โทรไปยังรายชื่อที่เลือกไว คณุสามารถเริ่มการแบงดูวิดีโอได

ทันทีที่โทรตดิและโทรศัพทของคุณไดรับการลงทะเบียนเขาสู
เซิรฟเวอร SIP แลว

2. สงวิดีโอจากอุปกรณโดยเลอืก ตัวเลือก > รวมดูวิดีโอ จาก
นั้นเลือกตัวเลือกแชรถาม ีหากตองการดูตัวอยางคลิปกอน ให
เลือก ตัวเลือก > เลน

3. เลือกผูรับจากรายชื่อผูติดตอ หรือปอนที่อยู SIP ของผูรับดวย
ตนเองเพื่อสงคําเชิญใหผูรับ การแบงใชจะเริ่มขึน้เองโดย
อัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับมุมมองรวม

4. ในการหยุดการรวมมองวิดีโอ ใหเลือก หยุด สายสนทนาจะ
ดําเนินตอไปตามปกติ
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การรับคําเชิญการแบงดูวิดีโอ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญการแบงดูวิดีโอ จะมีขอความแสดงชื่อหรือที่
อยู SIP ของผูโทรปรากฏขึ้น
ในการตอบรับคําเชิญการแบงดแูละเริ่มการแบงดู ใหเลือก ยอมรับ

ในการปฏเิสธคําเชิญการแบงดู ใหเลือก ปฏิเสธ สายสนทนาจะ
ดําเนินตอไปตามปกติ

สายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > การติดตอ > โทรเน็ต
โทรศัพทของคุณสามารถใชงานการสนทนาผานทางอินเทอรเน็ต
(สายอินเทอรเน็ต) แตในการโทรฉุกเฉิน เครื่องของคุณจะทําการ
ตดิตอผานเครือขายโทรศพัทเคลื่อนที่เปนหลัก ในกรณีที่การโทร
ฉุกเฉินผานเครือขายโทรศัพทเซลลูลารไมไดผล เครื่องจึงจะ
พยายามโทรฉุกเฉินผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต เนื่องดวยลักษณะ
สัญญาณเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปดใช คุณควรใชเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับการโทรฉุกเฉิน หากเปนไปได หากคุณ
อยูในพื้นที่ใหบริการของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ตรวจสอบให
แนใจวาเปดเครื่องโทรศัพทแลวและพรอมสําหรับโทรออก กอนจะ
ทําการโทรฉุกเฉิน โทรศัพทของคุณจะสามารถใชงานการติดตอ
ฉุกเฉินโดยใชการโทรผานอินเทอรเน็ตไดหรือไมนั้น ขึน้อยูกับวามี
การใหบรกิารเครือขาย WLAN หรือไม และผูใหบริการอินเทอรเน็ต
สามารถใหบริการการโทรฉุกเฉินหรือไม โปรดติดตอผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตของคุณเพื่อตรวจสอบวาสามารถใหบริการการโทร
ฉุกเฉินโดยการโทรผานอินเทอรเน็ตไดหรือไม
เมื่อใชบริการสายอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คณุจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอินเทอรเน็ตได
โดยใชเทคโนโลย ีVoIP (voice over internet protocol) สาย
อินเทอรเน็ตสามารถสรางขึน้ระหวางคอมพิวเตอร ระหวางโทรศัพท

มือถือ และระหวางอุปกรณ VoIP และโทรศัพททั่วไป ในการโทร
หรือรับสายอินเทอรเน็ต โทรศัพทของคุณตองอยูภายในพื้นที่ให
บริการ WLAN เปนตน ความพรอมของบริการสายอินเทอรเน็ตนี้อาจ
แตกตางกันตามประเทศหรือพื้นที่ของคณุ

สรางรูปแบบสายอินเทอรเน็ต
กอนจะโทรสายอินเทอรเน็ตไดนั้น คณุจําเปนตองสรางรูปแบบสาย
อินเทอรเน็ตกอน
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
การตั้งคา SIP > ตัวเลือก > โปรไฟล SIP ใหม และปอน
ขอมูลที่ตองการ ในการล็อกอินเขาสูบริการสายอินเทอรเน็ต
โดยอัตโนมัต ิเลือก การลงทะเบยีน > เปดตลอด โปรด
สอบถามขอมูลการตั้งคาที่ถกูตองจากผูใหบริการสาย
อินเทอรเน็ต

2. เลือก กลับ จนกระทั่งคุณกลับสูหนาจอหลักของการตั้งคา การ
เชื่อมตอ

3. เลือก โทรทางเน็ต > ตัวเลือก > รูปแบบใหม ปอนชื่อรูป
แบบ และเลือกรูปแบบ SIP ที่คุณสรางไว

ในการตั้งคารูปแบบที่สรางใหใชงานโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอกับ
บริการสายอินเทอรเน็ต เลือก เมนู > การติดตอ > โทรเน็ต >
รูปแบบที่ตองการ

ในการล็อกอินเขาสูบริการสายอินเทอรเน็ตดวยตนเอง เลือก การ
ลงทะเบียน > เมื่อตองการ ในการตั้งคา SIP ขณะสรางรูปแบบ
สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอินเทอรเน็ตอยางปลอดภยั โปรดสอบถามการตั้งคา
การโทรสายอินเทอรเน็ตอยางปลอดภยัจากผูใหบริการของคณุ 
พร็อกซี่เซิรฟเวอรที่เลือกสําหรับรูปแบบการโทรสายอินเทอรเน็ต

รองรับการโทรสายอินเทอรเน็ตอยางปลอดภยั สายอินเทอรเน็ต
ความปลอดภยัจะแสดงดวย 
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การเชื่อมตอไปยังบริการสาย
อินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > การติดตอ > โทรเน็ต
ในการโทรหรือรับสายอินเทอรเน็ต คณุตองเชื่อมตอโทรศัพทเขา
กับบริการสายอินเทอรเน็ตกอน หากคุณเลือกการล็อกอินอัตโนมัติ
โทรศัพทจะทําการเชื่อมตอไปยังบริการสายอินเทอรเน็ตโดย
อัตโนมัต ิหากคุณล็อกอินเขาสูบริการดวยตนเอง ใหเลือกเครือขาย
ที่มีอยูจากรายการ และ เลอืก

รายชื่อเครือขายจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติทุก 15 วินาที ในการรีเฟรช
รายการดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > รีเฟรช ใหใชตัวเลือกนี้
หากในรายชื่อไมแสดง WLAN ของคุณ
ในการเลือกบรกิารสายอินเทอรเน็ตสําหรับสายโทรออก หากเชื่อม
ตอโทรศัพทเขากับบริการลักษณะนี้มากกวาหนึ่งบริการ ใหเลือก
ตัวเลือก > เปลีย่นบริการ

ในการกําหนดคาบริการใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > กําหนดคาของ
บริการ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีหลายบริการที่ยังไม
กําหนดคา

ในการจัดเก็บเครือขายที่คุณเชื่อมตอปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก >
จัดเก็บเครือขาย เครือขายที่บันทึกไวจะมีรูปดาวกํากับอยูในราย
ชื่อเครือขาย

ในการเชื่อมตอบริการสายอินเทอรเน็ตโดยใช WLAN ที่ซอนไว ให
เลือก ตัวเลือก > ใชเครือขายที่ซอน

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอบริการสายอินเทอรเน็ต ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตัดการเชื่อมตอจากบริการ

การโทรสายอินเทอรเน็ต
คุณสามารถโทรสายอินเทอรเน็ตไดจากทุกแอปพลิเคชั่นที่คุณ
สามารถโทรสายสนทนาปกติได ตัวอยางเชน ในรายชื่อ ใหเลื่อนไป
ที่รายชื่อที่ตองการ และเลือก โทร > สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอินเทอรเน็ตในหนาจอหลัก ใหปอนที่อยู SIP และกด
ปุมโทร

ในการตั้งคาสายอินเทอรเน็ตเปนประเภทสายที่ตองการสําหรับการ
โทรออกทั้งหมด ใหเลือก เมนู > การติดตอ > โทรเน็ต > ตัว
เลอืก > การตั้งคา > ประเภทการโทรที่ตั้งไว > สาย
อินเทอรเน็ต เมื่อโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการสาย
อินเทอรเน็ตแลว การโทรออกทุกสายจะเปนสายอินเทอรเน็ต

การตั้งคาบริการสายอินเทอรเน็ต
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา เลื่อนไปยังการตั้งคาของบริการที่
ตองการ และกดปุมเลื่อน

ในการล็อกอินอัตโนมัติไปยังบริการสายอินเทอรเน็ต เลือก
ประเภทลอ็กอิน > อัตโนมัติ หากคุณใชประเภทการล็อกอิน
WLAN อัตโนมัติ โทรศัพทจะสแกนหา WLAN เปนระยะๆ แตการทํา
เชนนี้จะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานแบตเตอรี่
ลง

ในการล็อกอินดวยตนเองไปยงับริการสายอินเทอรเน็ต เลือก
ประเภทลอ็กอิน > โดยผูใช

ในการดูเครือขายที่คุณจดัเก็บไวสําหรับบริการสายอินเทอรเน็ต
และเครือขายที่บริการสายอินเทอรเน็ตตรวจพบ ใหเลือก เครือ
ขายเชื่อมตอที่ถูกเก็บ

ในการกําหนดการตัง้คาบรกิารเฉพาะ ใหเลือก แกไขการตั้งคา
บริการ ตวัเลือกนี้จะนํามาใชไดเฉพาะเมื่อติดตั้งปลั๊กอินซอฟตแวร
ของบริการเฉพาะลงในโทรศัพทแลว
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การโทรดวน
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การ
โทร > การโทรดวน > เปด
การโทรดวนชวยใหคุณสามารถโทรออกไดโดยการกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว เมื่ออยูในหนาจอหลัก

ในการกําหนดปุมตัวเลขเปนหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > การ
ติดตอ > โทรดวน เลื่อนไปยังปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และ
เลือก ตัวเลอืก > กําหนด เลือกหมายเลขโทรศัพทที่ตองการจาก
รายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไปยัง
ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการแกไขหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไป
ยังปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลอืก > เปลีย่น

การโอนสาย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > โอนสาย
โอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่
หมายเลขโทรศัพทอื่น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ
เลือกวาจะโอนสายสนทนา สายขอมูล หรือสายแฟกซ แลวเลือกตัว
เลือกตอไปนี้:
• สายสนทนาทั้งหมด, สายขอมูลทั้งหมด หรือ สายแฟกซ
ทั้งหมด — โอนสายสนทนา สายขอมูลและสายแฟกซเขา
ทั้งหมด

• หากไมวาง  — โอนสายเรียกเขาเมื่อคุณมีสายปจจุบัน

• หากไมตอบรับ  — โอนสายเรียกเขาหลังจากที่โทรศัพทสง
เสียงกริ่งตามระยะเวลาที่กําหนดไว เลือกเวลาที่คุณตองการให
โทรศัพทสงเสียงกริ่งกอนจะโอนสายในรายการ หนวงเวลา:

• ถาไมอยู  — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอกเครือขายที่
ใหบริการ

• ถาไมพบ  — เปดใชการตั้งคาสามรายการลาสุดพรอมๆ กัน ตัว
เลือกนี้จะโอนสายหากโทรศัพทของคุณไมวาง ไมรับสายหรือ
อยูนอกพื้นที่เครือขาย

ในการโอนสายไปยงัศูนยฝากขอความเสียงของคุณ เลือกประเภท
สายและตัวเลือกการโอน แลวเลือก ตัวเลือก > ทํางาน > ไปยัง
ศูนยขอความเสียง

ในการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่น เลือกประเภทสายและ
ตัวเลือกการโอน แลวเลือก ตัวเลือก > ทํางาน > ไปยัง
หมายเลขอื่น ปอนหมายเลขในชอง เบอร: หรือเลือก คนหา เพื่อ
ดึงหมายเลขที่จัดเก็บอยูในรายชื่อ

ในการตรวจสอบการโอนสายปจจุบัน เลื่อนไปที่ตัวเลือกโอนสาย
และเลือก ตัวเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

ในการหยุดการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกโอนสาย และเลือก ตัว
เลอืก > ยกเลิก

การจํากัดการโทร
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > จํากัดการ
โทร
คุณสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายโทรเขาในเครื่อง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัส
ผานจํากัดเบอรซึง่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ การจํากัดการโทร
จะมีผลตอการโทรทุกชนิด
ในการจํากัดการโทร ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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• สายโทรออก  — ปองกันการใชโทรศัพทของคุณโทรออกสาย
สนทนา

• สายเรียกเขา  — ปองกันสายเรียกเขา
• สายตางประเทศ  — ปองกันการโทรไปตางประเทศหรือตาง
ภมูิภาค

• สายเขาเมื่ออยูตางปท.  — ปองกันสายเรียกเขาเมื่ออยูนอก
ประเทศของคุณ

• สายตปท.ยกเวนบานเกิด  — ปองกันการโทรไปยังตาง
ประเทศหรือตางภมูิภาค แตอนุญาตใหโทรกลับประเทศของคุณ
ได

ในการตรวจสอบสถานะของการจํากัดสายสนทนา ใหเลือกตัวเลือก
การจํากัด และ ตัวเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการจํากัดสายสนทนาทั้งหมด ใหเลือกตัวเลือกการจํากัด
และ ตัวเลอืก > ยกเลกิการจํากัดทั้งหมด

ในการเปลี่ยนรหัสผานที่ใชสําหรับการจํากัดการโทรสายสนทนา
สายแฟกซ และสายขอมูล เลือก ตัวเลอืก > แกไขรหัสระบบ
พิมพรหัสผานปจจุบัน และพิมพรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสผาน
สําหรับการจํากัดการโทรตองเปนตวัเลขสี่หลัก หากตองการราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

การจํากัดการโทรสาย
อินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > จํากัดการ
โทร > จํากัดโทรเน็ต

ในการปฏเิสธสายอินเทอรเน็ตจากผูโทรนิรนาม ใหเลือก จํากัด
โทรนิรนาม > ใช

การสงสญัญาณ DTMF
คุณสามารถสงสัญญาณ dual tone multi-frequency (DTMF) ใน
ระหวางที่สนทนาเพื่อใชงานศูนยฝากขอความเสียงของคุณ หรือ
บริการโทรศัพทอัตโนมัติอื่นๆ

สงลําดับสัญญาณ DTMF
1. ทําการโทรออก แลวรอจนผูรับรับสาย
2. เลือก ตัวเลือก > สง DTMF
3. ปอนลําดับสัญญาณ DTMF หรือเลือกลําดับที่กําหนดไวลวงหนา
แนบลําดับสัญญาณ DTMF เขากับบัตรรายชือ่
1. เลือก เมนู > การติดตอ > รายชื่อ เปดรายชื่อ และเลือก ตัว
เลอืก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > DTMF

2. ปอนลําดับของสัญญาณ หากตองการใสการเวนจังหวะ
ประมาณ 2 วินาที กอนหรือระหวางสัญญาณ DTMF ใหปอน p
ในการกําหนดใหเครื่องสงสัญญาณ DTMF ตอเมื่อคุณเลือก สง
DTMF ในระหวางการโทร ใหปอน w

3. เลือก เรียบรอย

ขอความเสียง
เลือก เมนู > การติดตอ > โทรศนูย
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นขอความเสียงเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
คุณปอนหมายเลขของศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ เลือก ตัวเลอืก >
โทรออกศูนยขอความเสยีง

หากคุณไดตั้งคาสายทางเน็ตใหกับโทรศัพทของคุณไว และมีศูนย
ฝากขอความสายอินเทอรเน็ต เลือก ศูนยขอความโทรทาง
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เน็ต > ตัวเลือก > โทรออกศนูยโทรทางเน็ต เพื่อโทรติดตอไป
ยังศูนย

ในการโทรติดตอไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณเมื่ออยูใน
หนาจอหลัก กดปุม 1 คางไว หรือกด 1 แลวกดปุมโทร ถาคุณ
กําหนดศูนยฝากขอความสายอินเทอรเน็ต ใหเลือกวาคุณตองการ
โทรติดตอศูนยฝากขอความเสียงหรือศูนยฝากขอความสาย
อินเทอรเน็ต

ในการเปลี่ยนหมายเลขของศูนยฝากขอความเสียง เลือกศูนยฝาก
ขอความและ ตัวเลอืก > เปลี่ยนเบอร

ในการเปลี่ยนแอดเดรสของศูนยฝากขอความสายอินเทอรเน็ต
เลือกศูนยฝากขอความและ ตัวเลอืก > เปลี่ยนที่อยู

อุปกรณชวยดานเสียง 
เลือก เมนู > เครื่องมือ > เสยีงชวย
แอปพลิเคชั่นอุปกรณชวยดานเสียงจะอานขอความบนหนาจอ
ทําใหคุณสามารถใชฟงกชันพื้นฐานของโทรศัพทโดยไมตองมอง
หนาจอ

ในการรับฟงรายการในรายชื่อของคุณ เลือก รายชื่อ หามใชตัว
เลือกนี้หากคุณมีรายชื่อมากกวา 500 รายชื่อ

ในการรับฟงขอมูลเกี่ยวกับสายที่คุณไมไดรับและสายที่ไดรับ
หมายเลขที่โทรออก และสายที่โทรบอย เลือก เบอรโทรลาสุด

ในการฟงขอความเสียง ใหเลือก ศูนยขอความเสยีง

ในการหมุนหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก ตัวหมุน

ในการใชคําสั่งเสียงเพื่อโทรออก เลือก คําสัง่เสียง

หากตองการใหมีการอานออกเสียงขอความที่คุณไดรับ เลือก ตัว
อานขอความ

ในการรับฟงเวลาปจจุบัน เลือก นาฬิกา หากตองการไดยินวันที่
ปจจุบัน ใหเลื่อนลง
หากแอปพลิเคชั่นอุปกรณชวยดานเสียงเปดขึ้นเมือ่ถึงเวลาแจง
เตือนปฏิทิน แอปพลิเคชั่นจะอานออกเสียงสําหรับขอมูลแจงเตือน
ปฏิทินนั้น

ในการฟงตัวเลือกอื่นๆ ใหเลือก ตัวเลือก

คําสัง่เสยีง 
เลือก เมนู > เครื่องมือ > คําสัง่เสยีง
ใชคําสั่งเสียงเพื่อโทรออก และเรียกใชแอปพลิเคชั่น รูปแบบ หรือ
ฟงกชันอื่นบนโทรศัพท
โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงสําหรับรายการในรายชื่อผูติดตอ และ
สําหรับฟงกชันที่กําหนดไวในแอปพลิเคชั่นคําสั่งเสียง เมื่อสั่งงาน
ดวยเสียง โทรศัพทจะเปรียบเทียบคําที่พูดกับแท็กเสียงที่อยูใน
โทรศัพท คําสั่งเสียงนี้ไมขึน้กับเสียงของผูพูด อยางไรก็ตาม การ
จดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพื่อ
ใหจดจําคําสั่งเสียงไดดียิ่งขึน้

การโทรออก
รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนที่ถูกจัดเก็บไวใน
รายการในรายชื่อผูติดตอ

หมายเหตุ: การใชรายการเสียงอาจทําไดยากในสภาพ
แวดลอมที่มีเสียงดังมากหรือในระหวางกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น คุณไม
ควรหวังพึ่งพาการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวในทุกกรณี

ในการรับฟงรายการเสียง เปดรายชื่อ และเลือก ตัวเลอืก > เลน
รายการเสยีง
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1. ในการใชคําสั่งเสียงเพื่อโทรออก ใหกดปุมเสียงคางไว
2. เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณหรือเห็นสัญญาณที่หนาจอ ใหพูด

ชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อใหชัดเจน
3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงที่สรางไวแลวของรายชื่อที่จดจํา

ไดในภาษาในเครื่องที่เลือก และแสดงชื่อและหมายเลข
โทรศัพท หลังจากนั้นอีกประมาณ 1.5 วินาที เครื่องจะโทรออก
ไปยังหมายเลขนั้น หากรายชื่อที่เครื่องจดจําไดไมถูกตอง
เลือก ถัดไป เพื่อดูรายการอื่นที่ตรงกัน หรือ หยุด เพื่อยกเลิก
การโทร
หากจัดเก็บเบอรโทรศัพทไวหลายเบอรสําหรับหนึ่งรายชื่อ
โทรศัพทจะเลือกเบอรที่ระบบตั้งไวเปนเบอรเริ่มตน หากไมเชน
นั้น โทรศัพทจะเลือกเบอรแรกที่มีอยูในชองตางๆ ตอไปนี้ มือ
ถือ, มือถือ (บาน), มือถือ (ที่ทํางาน), โทรศพัท,
โทรศพัท (บาน) และ โทร. (ที่ทํางาน)

การเรียกใชแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงไวสําหรับแอปพลิเคชั่นที่อยูในรายการ
ในแอปพลิเคชั่นคําสั่งเสียง

ในการเรียกใชแอปพลิเคชั่นดวยคําสั่งเสียง ใหกดปุมเสียงคางไว
แลวพูดคําสั่งที่ตองการใหชัดเจน หากแอปพลิเคชั่นที่จําไวไมถูก
ตอง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายการอื่นที่ตรงกันกับคําสั่งหรือ หยุด
เพื่อยกเลิก

ในการเพิ่มแอปพลิเคชั่นอื่นลงในรายการ ใหเลือก ตัวเลอืก >
แอปพลเิคชั่นใหม

ในการเปลี่ยนคําสั่งเสียงของแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยนคําสัง่ แลวปอนคําสั่งใหม

การเปลี่ยนรูปแบบ
โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงสําหรับแตละรูปแบบ ในการใชคําสั่ง
เสียงเพื่อตั้งรูปแบบ ใหกดปุมเสียงคางไว และพูดชื่อของรูปแบบ

ในการเปลี่ยนคําสั่งเสียง ใหเลือก รูปแบบ > ตัวเลอืก > เปลีย่น
คําสัง่

การตั้งคาคําสั่งเสียง
ในการปดซินธีไซเซอรที่เลนคําสั่งเสียงที่จดจําไดในภาษาเครื่องที่
เลือก เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ซนิธีไซเซอร > ปด

ในการตั้งคาการเรียนรูการจดจําเสียงใหมเมื่อผูใชหลักของเครื่องมี
การเปลี่ยนแปลง เลือก ลบการดัดแปลงเสยีง

การสนทนา
เลือก เมนู > การติดตอ > การสนทนา
บริการสนทนา (Push to talk: PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เปนบริการที่ชวยใหคุณสามารถสื่อสารกับอีกฝายหนึ่งได
โดยตรงทันทีเพียงกดปุมแคปุมเดียว ดวยการสนทนา คุณสามารถ
ใชโทรศัพทของคณุไดแบบเครื่องรับสงวิทยุมือถือ
คุณสามารถใชการสนทนาเพื่อสนทนากับบุคคลหรือกลุมบุคคล
ก็ได หรือเขารวมสนทนาในชองตางๆ ชองจะมีลักษณะเหมือนหอง
สนทนา: คุณสามารถโทรไปที่ชองเพื่อดูวามีใครออนไลนอยูบาง
จะไมมีการแจงผูใชคนอื่นในชองวามีผูเขารวมคนใหม ผูใชเพียงแค
เขาไปในชองแลวเริ่มการสนทนากับผูอื่นไดเลย
ในการสื่อสารแบบสนทนา จะมีผูพูดไดเพียงหนึ่งคน สวนบุคคลอื่น
จะตองฟงผานลําโพงที่ติดตั้งภายในเครื่อง ผูรวมการสนทนาจะ
ผลัดกันโตตอบซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีผูพูดไดเพียงครั้งละหนึ่ง
คน ดังนั้นระยะเวลาสูงสุดในการสนทนาแตละครั้งจึงมีจํากัด
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สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของรอบการพูดในเครือขาย
ของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

การตั้งคาสนทนา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือก การตั้งคาผูใช เพื่อ
กําหนดคาที่ตองการสําหรับการสนทนา หรือ การตั้งคาการเชื่อม
ตอ เพื่อเปลี่ยนรายละเอียดการเชื่อมตอ ติดตอผูใหบริการของคุณ
สําหรับการตั้งคาที่ถูกตอง

เคลด็ลับ: คุณอาจไดรับคาที่ตองตั้งในรูปแบบขอความจาก
ผูใหบริการสนทนา

การล็อกอินเขาสูบริการ PTT 
หากคุณตั้งคา การเริ่มแอปพลิเคชั่น เปนเปดใน การตั้งคาผูใช
PTT จะล็อกอินเขาสูการบรกิารโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใชงาน หากไม
ไดตั้งคา คุณจะตองล็อกอินดวยตนเอง

ในการล็อกอินเขาสูการบริการ PTT ดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก >
ลอ็กอินในการสนทนา
เมื่อการตั้งคา ชนิดเสยีงเรียกเขา ของเครื่องตั้งเปน บีพ๊หนึ่ง
ครั้ง หรือ เงียบ หรือมีสายสนทนาปจจุบันอยู คุณจะไมสามารถโทร
ออกหรือรับสายการสนทนาได

การโทรสนทนา
ในการโทรสนทนา เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อ เลือกรายชื่อหนึ่งราย
ชื่อหรือหลายรายชื่อจากรายการ และกดปุมเสียง โปรดถือโทรศัพท
ไวขางหนาคุณระหวางที่ใชการสนทนา เพื่อจะไดมองเห็นหนาจอ
หนาจอจะแสดงใหทราบวาเมื่อใดถึงรอบที่คุณจะพูด สนทนาผาน

ไมโครโฟน และอยาใชมือบังลําโพง กดปุมเสียงคางไวตลอดเวลา
ที่กําลังสนทนาอยู เมื่อคุณจบการสนทนาแลว ใหปลอยปุม

ในการวางสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย

เมื่อไดรับสายสนทนา ใหกดปุมโทรเพื่อรับสายหรือกดปุมวางสาย
เพื่อปฏเิสธการรับสาย

การสนทนาที่สราง
เลือก ตัวเลือก > บันทึกสนทนา > การสนทนาที่สราง และสาย
สนทนา

ในการโทรสายสนทนาไปยังรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > คุย 1 ตอ 1

ในการสงคําขอใหโทรกลับหาคุณไปยังรายชื่อ เลือก ตัวเลือก >
สงคําขอโทรกลับ

ในการสรางรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บไปยังรายชื่อ

การจัดการรายชื่อ PTT 
ในการดู เพิ่ม แกไข ลบ หรือ โทรออกไปยังรายชื่อ ใหเลือก ตัว
เลอืก > รายชื่อ รายการของชื่อจากแอปพลิเคชันรายชื่อผูติดตอ
จะแสดงขอมลูเกี่ยวกับสถานะของการล็อกอิน

ในการโทรไปยังรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลอืก > คุย 1 ตอ
1

ในการโทรแบบกลุม ใหเลือกรายชื่อที่ตองการและ ตัวเลือก >
สนทนาหลายคน

ในการสงคําขอโทรกลับไปยังรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัว
เลอืก > สงคําขอโทรกลับ

ในการรับสายคําขอโทรกลับ ใหเลือก แสดง เพื่อเปดคําขอโทร
กลับ ในการโทรออกไปยังผูสงโดยใช PTT ใหกดปุมเสียง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 41



การสรางชองสนทนา
ในการสรางชองสนทนา เลือก ตัวเลอืก > ชองใหม > สรางใหม

ในการเขารวมสนทนาในชอง ใหเลือกชองที่ตองการสนทนาแลว
กดปุมเสียง

ในการเชิญผูใชเขารวมในชองสนทนา เลือก ตัวเลือก > สงคํา
เชิญ

ในการดูผูใชที่อยูในชองสนทนาในขณะนี้ เลือก ตัวเลอืก >
สมาชิกที่ใชงาน
เมื่อคุณล็อกอินเขาสูการสนทนา คุณจะเชื่อมตอเขาสูชองสัญญาณ
ที่ใชอยูเมือ่ปดแอปพลิเคชั่นลาสุดโดยอัตโนมัติ

การออกจาก PTT
ในการออกจาก PTT ใหเลือก ตัวเลือก > ออก เลือก ใช เพื่อออก
และปดการใชงาน เลือก ไม หากคุณตองการใหเปดแอปพลิเคชั่
ทิ้งไว

ไฟลบันทึก 
เลือก เมนู > บนัทึก
ไฟลบันทึกจะจัดเก็บขอมูลประวัตกิารสื่อสารของโทรศัพท เครื่อง
จะบันทึกขอมูลสายที่ไมไดรับและสายที่ไดรับไดก็ตอเมื่อระบบ
เครือขายรองรับฟงกชันเหลานี้ โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูใน
พื้นที่บริการ

การลงทะเบียนการโทรและขอมูล
ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออกลาสุด
เลือก เบอรโทรลาสุด

เคล็ดลับ: ในการเปด เบอรที่โทรออก เมื่ออยูในหนาจอ
หลัก กดปุมโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรบัในเครื่อง
เลือก เวลาการโทร

ในการดูปริมาณขอมูลที่ถายโอนระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเก็ต

การตรวจสอบการสื่อสารทั้งหมด
ในการตรวจสอบสายสนทนา ขอความตัวอักษร หรือการเชื่อมตอ
ขอมูลทั้งหมดที่ลงทะเบียนโดยเครื่องนี้ ใหเปดแท็บบันทึกทั่วไป

หากตองการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณการสื่อสาร
เลื่อนไปที่เหตุการณและกดปุมเลื่อน

เคล็ดลับ: รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอักษรที่แบง
สงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตจะถกูเก็บรวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพียง
รายการเดียว การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ ศูนยฝาก
ขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะแสดงไวเปนการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ต

ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพทจากเหตุการณการสื่อสารไปยังราย
ชื่อ เลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บไปยังรายชื่อ และเลือกเพื่อสราง
รายชื่อใหมหรือเพิ่มหมายเลขลงในรายชื่อที่มีอยู

ในการคัดลอกหมายเลข เชน เพื่อวางในขอความตัวอักษร เลือก
ตัวเลือก > คัดลอกเบอร
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ในการดูประเภทเหตุการณการสื่อสารประเภทเดียว หรือเหตุการณ
การสื่อสารกับฝายอื่น เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และเลือกตัว
กรองที่ตองการ

ในการลางเนื้อหาของบันทึก ขอมูลการใชสายลาสุด และรายงาน
การนําสงขอความอยางถาวร เลือก ตัวเลือก > ลางบนัทึก

การโทรและการสงขอความจาก
ไฟลบนัทึก
ในการโทรกลับไปยังผูโทร ใหเลือก เบอรโทรลาสุด และเปด
เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก เลือกผู
โทรและ ตัวเลือก > โทร

ในการตอบกลับผูโทรดวยขอความ ใหเลือก เบอรโทรลาสุด และ
เปด เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก เลือก
ผูโทร แลวเลือก ตัวเลอืก > สรางขอความ คุณสามารถสง
ขอความแบบอักษรและขอความมัลติมีเดีย

การตั้งคาไฟลบนัทึก
ในการตั้งเวลาเก็บเหตุการณการติดตอสื่อสารทั้งหมดในไฟล
บันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเก็บบนัทึก และ
เวลา หากคุณเลือก ไมมีบนัทึก เนื้อหาของไฟลบันทึกทั้งหมดจะ
ถูกลบเปนการถาวร
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การรับสงขอความ 
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ
ในการรับสงขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
สงและรับขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย ขอความเสียง และ
ขอความอีเมลได นอกจากนี้คุณยังสามารถรับขอความบริการทาง
เว็บ ขอความแสดงขอความจากระบบ และขอความพิเศษที่มีขอมูล
และสงคําสั่งบริการ
กอนที่จะสงหรือรับขอความ คุณอาจตองปฏิบัตดิังตอไปนี้
• ใสซิมการดที่ถูกตองลงในเครื่อง และอยูในเขตพื้นที่บริการของ
ระบบเครือขายโทรศัพทเซลลูลาร

• ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุนคุณสมบัติขอความที่คุณ
ตองการใช และสามารถเปดใชงานขอความไดบนซมิการดของ
คุณ

• กําหนดการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนเครื่อง โปรดดูที
“จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต” หนา 63

• กําหนดการตัง้คาบัญชีอีเมลบนเครื่อง โปรดดูที “การตั้งคาบัญชี
อีเมล” หนา 58

• กําหนดการตัง้คาขอความตัวอักษรบนเครื่อง โปรดดูที “การตั้ง
คาขอความตัวอักษร” หนา 57

• กําหนดการตัง้คาขอความมัลติมีเดยีบนเครื่อง โปรดดูที “การตั้ง
คาขอความมัลติมีเดีย” หนา 57

เครื่องอาจจดจําคาที่ตั้งโดยผูใหบริการซิมการด และจะกําหนดการ
ตัง้คาขอความบางคาโดยอัตโนมัติ แตหากไมเปนเชนนั้น คุณอาจ
ตองกําหนดการตัง้คาดวยตนเอง หรือติดตอผูใหบริการเพื่อให
กําหนดการตั้งคาดังกลาว

โฟลเดอรรับสงขอความ
ขอความและขอมูลที่ไดรับโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือ
อินฟราเรดจะถูกจดัเก็บในโฟลเดอร ถาดเขา ขอความอีเมลจะถูก
จัดเก็บใน ศูนยฝากขอความ ขอความที่คุณไดทําการเขียนอยู
สามารถจัดเก็บไวในโฟลเดอร ฉบับราง ขอความที่รอสงถูกจัดเก็บ
ไวในโฟลเดอร ถาดออก และขอความที่สงแลว รวมถึงขอความ
Bluetooth และอินฟราเรด จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร สง

เคล็ดลับ: ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก เชน
เมื่อเครื่องของคุณอยูนอกพื้นที่ใหบริการของเครือขาย
นอกจากนั้นคุณยังสามารถจัดตารางกําหนดการสําหรับ
ขอความอีเมลที่จะสงตอในครั้งถัดไป เมื่อคุณเชื่อมตอกับ
ศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของ
เครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลายทางที่เรา
สงไปให

ในการขอใหระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความตัวอักษร
รวมทั้งขอความมลัติมีเดียที่คณุสงใหคุณทราบ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัว
อักษร หรือ ขอความมัลติมีเดีย > รับรายงาน รายงานจะถูกจัด
เก็บในโฟลเดอร รายงาน
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การจัดการขอความ
ในการสรางโฟลเดอรใหมเพื่อจัดการขอความของคุณ เลือก
โฟลเดอรของฉัน > ตัวเลือก > โฟลเดอรใหม

ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลีย่นชื่อ
โฟลเดอร คุณสามารถเปลีย่นชื่อโฟลเดอรไดเฉพาะโฟลเดอรที่
คณุสรางขึน้เทานั้น

ในการยายขอความไปยังโฟลเดอรอื่น เลือกขอความ เลือก ตัว
เลอืก > ยายไปโฟลเดอร เลือกโฟลเดอร และ ตกลง

ในการจัดเรียงขอความตามลําดับเฉพาะ เลือก ตัวเลือก > จัด
เรียงตาม คุณสามารถจัดเรียงขอความตาม วันที่, ผูสง, หัวขอ
หรือ ประเภทขอความ

ในการดูคณุสมบัติของขอความ เลือกขอความและ ตัวเลือก >
รายละเอียดขอความ

ระบบอานขอความ
ระบบอานขอความจะอานขอความตัวอักษร และมัลติมีเดียที่ไดรับ
ออกมาเปนเสียง

ในการเลนขอความ ใหกดปุมเลือกซายคางไวเมื่อคุณไดรับ
ขอความตัวอักษร

ในการเริม่อานขอความถัดไปในถาดเขา ใหเลื่อนลง ในการเริ่มอาน
ขอความอีกครั้ง ใหเลื่อนขึ้น ที่ตนขอความ ใหเลื่อนขึ้นเพื่อฟง
ขอความกอนหนา

หากตองการหยุดอานชั่วคราว ใหกดปุมเลือกซายคางไวสั้นๆ หาก
ตองการอานตอ ใหกดปุมเลือกซายคางไวสั้นๆ อีกครั้ง

หากตองการเลิกอาน ใหกดปุมวางสาย

เสียงพูด 
เลือก เมนู > เครื่องมือ > เสียงพูด
คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง และคุณสมบัติของเสียงของระบบ
อานขอความไดดวยเสียงพูด

แกไขคุณสมบตัิเสียง 
ในการกําหนดภาษาใหกับตัวอานขอความ เลือก ภาษา ในการ
ดาวนโหลดภาษาเพิ่มเติมลงในโทรศัพทของคุณ ใหเขาไปที่
เว็บไซต Nokia
ในการตั้งคาเสียงพูด เลือก เสยีง เสียงจะขึ้นอยูกับภาษา

ในการตั้งคาความเร็วในการพูด เลือก การตั้งคาเสยีง >
ความเร็ว

ในการตั้งระดับความดังของเสียงพูด เลือก การตั้งคาเสยีง >
ความดัง

ในการรับฟงเสียง ใหเปดแท็บเสียง เลือกเสียง และเลือก ตัว
เลอืก > ฟงเสียง

ขอความอีเมล
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ศูนยฝากขอความ
ในการรับและสงอีเมล คุณตองมีบริการศูนยฝากขอความระยะไกล
บริการนี้อาจมีใหโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการระบบ หรือ
บริษัทของคุณ โทรศัพทของคุณตองใชงานรวมกันไดกับมาตรฐาน
อินเทอรเน็ต SMTP, IMAP4 (revision 1) และ POP3 รวมทั้งโซลูชัน
อีเมลของผูใหบริการอื่นๆ ผูใหบริการอีเมลอื่นอาจเสนอบริการที่มี
การตั้งคาหรือคุณสมบัติที่แตกตางจากที่อธิบายไวในคูมือผูใชเลม
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นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากผูใหบริการหรือผูใหบริการ
อีเมลของคุณ
คณุสามารถติดตั้งอีเมลตอไปนี้ลงในเครือ่งของคุณ:
• อีเมล POP หรือ IMAP ตามปกต ิคุณตองเชื่อมตอกับศูนยฝาก
ขอความ และดาวนโหลดอีเมลลงในเครื่องของคุณกอนที่จะ
อานอีเมลนั้นได

• Nokia Messaging Nokia Messaging ใชกับผูใหบริการอีเมล
ทางอินเทอรเน็ตหลากหลายราย เชน บริการอีเมลของ Google
โดย Nokia Messaging จะนําสงอีเมลใหมไปยังเครื่องของคุณ
ตราบใดก็ตามที่แอปพลิเคชั่น Nokia Massaging เปดอยู

• Mail for Exchange Mail for Exchange มักใชกับการเขาใชอีเมล
งาน แผนก IT ในบริษัทของคุณอาจมีคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีติดตั้งและใช Mail for Exchange กับเซริฟเวอรอีเมลของ
บริษัท

บริการอีเมลอื่นๆ อาจสามารถใชงานได
หากคุณกําหนดศูนยฝากขอความไวหลายๆ ศูนย เชน อีเมล POP
หรือ IMAP และ Mail for Exchange ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่งเปน
ศูนยฝากขอความที่ตั้งไวของคุณ ศูนยฝากขอความนั้นใชทุกครั้ง
เมื่อคุณเริ่มตนเขียนขอความอีเมลใหม
ในการกําหนดศนูยฝากขอความที่ตั้งไวในแอปพลิเคชั่นขอความ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล > ศนูยขอความที่ตั้งไว
และเลือกศูนยฝากขอความ

เปดอีเมลจากหนาจอหลัก
ในการเลือกศนูยฝากขอความที่จะแสดงในหนาจอหลัก เลือก
เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา >
หนาจอหลัก > การตั้งคาโหมด > แอปพลเิคชั่นหนาจอ
หลัก > การแจงเตือนอีเมล 1 > ศูนยฝากขอความ จากนั้น
เลือกบัญชีอีเมล

ตรวจสอบวากลองจดหมายที่เลือกสามารถแสดงในหนาจอหลักได
โดยเลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับ
ตั้งคา > หนาจอหลกั > การตั้งคาโหมด > แอปพลิเคชั่น
หนาจอหลัก > แอปพลิเคชั่นที่เปดใชงาน และ การแจงเตือน
อีเมล 1 หรือ การแจงเตือนอีเมล 2

ระบบขอความของ Nokia
บริการระบบขอความของ Nokia จะสงอีเมลจากที่อยูอีเมลที่มีอยู
ของคุณไปยัง Nokia E71 โดยอัตโนมัต ิคุณสามารถอาน ตอบกลับ
และจัดการอีเมลของคุณขณะเดินทางได บริการระบบขอความของ
Nokia สามารถทํางานไดกับผูใหบริการอีเมลทางอินเทอรเน็ต
หลายๆ ราย ซึง่คุณมักใชเปนอีเมลสวนตัว เชน บริการอีเมล Google
บริการระบบขอความของ Nokia อาจมีคาธรรมเนียม สําหรับขอมูล
เกี่ยวคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
การบริการระบบขอความของ Nokia
บริการระบบขอความของ Nokia ตองมีระบบเครือขายสนับสนุนและ
อาจไมสามารถใชงานไดในทุกภูมิภาค

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นระบบขอความของ Nokia
1. เลือก เมนู > Nokia E-mail > ใหม
2. อานขอมูลบนหนาจอ และเลือก เริ่ม
3. เลือก เชื่อมตอ เพื่อยินยอมใหเครื่องของคุณเขาถึงเครือขาย
4. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน
บริการระบบขอความของ Nokia สามารถทํางานบนเครื่องของคุณ
ไดแมวาคุณจะติดตั้งแอปพลิเคชั่นอีเมลอื่น เชน Mail for Exchange
ไวก็ตาม
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Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของ
คณุในโทรศัพทของคุณได คณุสามารถอานและตอบกลับอีเมล
ของคุณ ดูและแกไขสิ่งที่แนบที่ใชงานรวมกันได ดูขอมูลปฏิทิน รับ
และตอบกลับคําขอประชุม กําหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และ
แกไขขอมูลรายชื่อได
Mail for Exchange
การใช Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซงิโครไนซ
ขอมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหวางโทรศัพท Nokia กับ
เซิรฟเวอร Microsoft Exchange ที่ไดรับอนุญาต
คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดก็ตอเมื่อบริษัทของคุณมี
Microsoft Exchange Server เทานั้น นอกจากนี้ ผูดูแลระบบไอที
ของบริษัทตองมี Mail for Exchange ที่เปดใชงานสําหรบับัญชีของ
คุณ
กอนที่จะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีขอมูลตอไปนี้
• ID อีเมลของบริษัท
• ชื่อผูใชเครือขายของที่ทํางานของคุณ
• รหัสผานเครือขายของที่ทํางานของคุณ
• ชื่อโดเมนเครือขายของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)
• ชื่อเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (ติดตอแผนก IT ของ
บริษัท)

คุณอาจตองปอนขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกลาว ทั้งนี้ขึน้
กับการตั้งกําหนดคาเซริฟเวอร Mail for Exchange ของบริษัทคุณ
หากคุณไมทราบขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอแผนก IT ของบริษัท
เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสล็อค รหัสล็อคที่
ระบบตั้งไวในเครื่องของคุณคือ 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของ
บริษัทอาจกําหนดรหัสอื่นไวใหคุณ

คุณสามารถเขาถึงและปรบัเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งคาของ Mail
for Exchange ในการตั้งคาขอความ

อีเมล POP หรือ IMAP ตามปกติ
เครื่องของคุณสามารถดาวนโหลดอีเมลจากบัญชีอีเมล POP หรือ
IMAP
POP3 เปนเวอรชันของ post office protocol ซึ่งใชเพื่อจัดเก็บและ
เรียกดึงอีเมลหรือขอความเมลอินเทอรเน็ตจากเซิรฟเวอร IMAP4
เปนเวอรชันของ internet message access protocol ซึ่งชวยให
คุณเขาถึงและจัดการขอความอีเมลไดขณะขอความนั้นยังอยูใน
เซริฟเวอรอีเมล จากนั้นคณุสามารถเลือกขอความที่จะดาวนโหลด
ลงในเครื่องของคุณ

การตั้งคาอีเมล POP หรือ IMAP
1. ไปที่หนาจอหลัก เลื่อนไปยังตัวชวยอีเมล และกดปุมเลื่อน
2. เลือก เริ่มตั้งคาอีเมล
3. อานขอมูลบนหนาจอ และเลือก เริ่ม
4. เลือก ใช เพื่อยินยอมใหเครื่องของคุณเขาถึงเครือขาย
5. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน
6. อานขอมูลบนหนาจอ และเลือก ตกลง เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา

อีเมล ชื่อของศูนยฝากขอความใหมของคุณจะแทนที่ ศูนย
ฝากขอความ ในมุมมองหลักขอความ
เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณตั้งคาอีเมล POP หรือ IMAP แลว ใน
มุมมองหลักขอความ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
อีเมล และศูนยฝากขอความเพื่อแกไขการตั้งคา เชน ลาย
เซ็นที่เปนไปได หรือชื่อของศูนยฝากขอความของคุณ
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การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล
เครื่องของคุณอาจไมไดรับอีเมลที่สงไปหาคณุโดยอัตโนมัติ แต
ศนูยฝากขอความระยะไกลของคุณจะรับอีเมลนั้นไว ในการอาน
อีเมล กอนอื่น คุณตองเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล แลว
เลือกขอความอีเมลที่ตองการดึงมาไวในเครื่องของคุณ
1. ในการดึงขอความอีเมลที่ไดรับมาไวในเครื่องของคุณเพื่อดู

ขอความนั้น ใหเลือกศูนยฝากขอความของคุณในหนาจอหลัก
ของการรับสงขอความ เมื่อเครื่องปรากฏขอความถาม เชื่อม
ตอกับศูนยฝากขอความ? เลือก ใช

2. ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน หากเครื่องแจงใหปอนขอมูล
3. เลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพื่อดึงขอความใหมที่คุณ

ยังไมไดอานหรือยังไมไดดึง เลือก ที่เลือก เพื่อดึงเฉพาะ
ขอความที่คุณเลือกจากศูนยฝากขอความระยะไกล หรือเลือก
ทั้งหมด เพื่อดึงขอความทั้งหมดที่ยังไมไดดึงกอนหนานี้

4. ในการจัดการอีเมลของคุณแบบออฟไลนเพื่อประหยัดคาใช
จายในการเชื่อมตอ และทํางานในสภาวะที่ไมสามารถเชื่อมตอ
ขอมูลได ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ เพื่อยุติการ
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล การเปลี่ยนแปลงอื่นใด
ที่เกิดขึน้ในแฟมขอมูลศูนยฝากขอความระยะไกลในขณะออฟ
ไลน จะสงผลตอศนูยฝากขอความระยะไกลของคุณในครั้งตอ
ไปที่คุณทํางานแบบออนไลนและทําการซิงโครไนซ

การอานและการตอบกลบัอีเมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

ในการอานอีเมลที่ไดรับ ใหเปดอีเมลจากศูนยฝากขอความ

ในการเปดสิ่งที่แนบ เลือก ตัวเลือก > สิง่ที่แนบ เลื่อนไปที่สิ่งที่
แนบ และกดปุมเลื่อน

ในการตอบกลบัเฉพาะผูสงอีเมลมาเทานั้น เลือก ตัวเลือก >
ตอบ > ถึงผูสง

ในการตอบกลับผูรับอีเมลทั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > ตอบ > ถึง
ทุกคน

เคล็ดลับ: หากคุณตอบกลับอีเมลที่มีไฟลแนบอยูดวย ไฟล
ที่แนบจะไมปรากฏในอีเมลที่ตอบกลับ หากคุณสงตออีเมล
ที่ไดรับ ไฟลที่แนบอยูจะถูกแนบไปดวย

ในการสงตออีเมล เลือก ตัวเลือก > สงตอ

ในการแนบไฟลกับขอความอีเมล เลือก ตัวเลือก > แทรก และสิ่ง
ที่แนบที่คุณตองการเพิ่ม

ในการลบสิ่งที่แนบออกจากอีเมลที่คุณกําลังสง เลือกสิ่งที่แนบ
และ ตัวเลือก > ลบ

ในการตั้งระดับความสําคัญของขอความ เลือก ตัวเลือก > ตัว
เลอืกการสง > ลําดับความสําคัญ

ในการตั้งเวลาสงของขอความอีเมล เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
การสง > สงขอความ เลือก ทันท ีหรือเลือก เมื่อการเชื่อมตอ
วาง หากคุณกําลังทํางานแบบออฟไลน

ในการโทรไปยังผูสงขอความอีเมล หากมีชื่อผูสงอยูในรายชื่อ
เลือก ตัวเลือก > โทร

ในการตอบกลับผูสงอีเมลดวยขอความเสียงหรือขอความ
มัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > สรางขอความ

การเขียนและการสงอีเมล
1. ในการเขยีนอีเมล เลือก ขอความใหม > อีเมล
2. เลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูรับ เพื่อเลือกที่อยูอีเมลของผูรับจาก

รายชื่อ หรือปอนที่อยูอีเมลในฟลด ถึง แยกชื่อผูรับโดยใช
เครื่องหมายอัฒภาค ใชฟลด สําเนาถึง เพื่อสงสําเนาไปยัง
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ผูรับอื่น หรือฟลด Bcc เพื่อสงสําเนาที่ผูอื่นมองไมเห็นไปยัง
ผูรับ

3. ในฟลด หัวขอ ปอนชื่อเรื่องของอีเมล
4. ปอนขอความอีเมลในพื้นที่ปอนขอความ และเลือก ตัวเลอืก >
สง

การลบขอความ
ในการเพิ่มพื้นที่วางของหนวยความจําในเครื่องของคณุ ใหลบ
ขอความจากแฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลสงอยางสม่ําเสมอ
และลบขอความอีเมลที่ดึงมาดวย

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องเพียงอยางเดียว โดยยังคงเก็บ
ตนฉบับไวในเซริฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศพัท
(หัวขอคงอยู)

ในการลบอีเมลออกจากทั้งเครื่องและเซิรฟเวอรระยะไกล ใหเลือก
ตัวเลือก > ลบ > โทรศพัทและเซิรฟเวอร

ในการยกเลิกการลบ ใหเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการลบ

แฟมขอมูลยอยในอีเมลระยะไกลของคุณ
หากคุณสรางแฟมขอมูลยอยในศูนยฝากขอความ IMAP4 บน
เซิรฟเวอรระยะไกล คุณจะสามารถดูและจัดการแฟมขอมลูเหลานี้
ไดโดยใชเครื่องของคุณเมื่อคุณสมัครขอดูขอมูลแฟมเหลานี้ คุณ
จะสมัครขอดูแฟมขอมูลไดเฉพาะในศูนยฝากขอความ IMAP4 ของ
คุณเทานั้น

ในการดูแฟมขอมูลตางๆ ในศูนยฝากขอความ IMAP4 ของคุณ ให
ทําการเชื่อมตอ และเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาอีเมล > การตั้ง
คาการดึง > การสมัครใชแฟมขอมูล

ในการดูแฟมขอมูลระยะไกล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัวเลอืก >
สมัคร ทุกครั้งที่คุณออนไลน แฟมขอมูลที่คุณสมัครขอดูขอมูลจะ

ไดรับการอัปเดต ซึ่งอาจใชเวลาบาง หากแฟมขอมูลของคุณมี
ขนาดใหญ

ในการอัปเดตรายการแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัว
เลอืก > อัพเดตรายการโฟลเดอร

ขอความตัวอักษร
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ

การเขียนและสงขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่
เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง
1. ในการเขยีนขอความตัวอักษร เลือก ขอความใหม >
ขอความตัวอักษร

2. ในชอง ถึง ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ หรือกดปุม
เลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณพิมพมากกวาหนึ่งเบอร
แยกเบอรดวยเครื่องหมายอัฒภาค

3. ปอนเนื้อหาของขอความ ในการสรางตัวอยางขอความ เลือก
ตัวเลือก > แทรก > รูปแบบ

4. เลือก ตัวเลือก > สง
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ตัวเลือกการสงขอความตัวอักษร
ในการเลือกศูนยขอความเพื่อสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัว
เลอืกการสง > ศูนยขอความที่ใช

ในการใหเครือขายสงรายงานการนําสงขอความใหกับคณุ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง >
การรับรายงาน > ใช

ในการกําหนดระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความของคุณใหม
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากการสงครั้งแรกไมสําเร็จ ให
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการสง > อายุขอความ หากไม
สามารถติดตอผูรับไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบ
ออกจากศูนยขอความ

ในการแปลงขอความใหเปนรูปแบบอื่น ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัว
เลอืกการสง > สงขอความเปน > ขอความ, แฟกซ, เพจตาม
ตัว หรือ อีเมล ใหเปลี่ยนตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่คณุแนใจวา
ศนูยขอความของคุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบ
อื่นๆ เหลานี้ได โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ขอความตัวอักษรในซิมการด
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความ
ซิม
ขอความตัวอักษรอาจจัดเก็บไวในซมิการดของคุณ คุณตองคัด
ลอกขอความซมิมาไวยังโฟลเดอรในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน
จึงจะสามารถดูขอความดังกลาวในซมิการดได หลังจากคัดลอก
ขอความไปไวที่โฟลเดอรแลว คณุสามารถดูขอความเหลานั้นใน
โฟลเดอรหรือลบออกจากซิมการด
1. เลือก ตัวเลอืก > เลอืก/ไมเลอืก > เลอืก หรือ เลอืก
ทั้งหมด เพื่อเลือกทุกขอความ

2. เลือก ตัวเลอืก > คัดลอก

3. เลือกโฟลเดอรและ ตกลง เพื่อเริ่มตนการคัดลอก

ในการดูขอความในซมิการด ใหเปดโฟลเดอรที่ๆ คุณคัดลอก
ขอความมาไว และเปดขอความ

การดูขอความภาพ
ลักษณะขอความภาพที่แสดงอาจแตกตางกันขึน้กับโทรศัพทที่รับ
ขอความ

ในการดูขอความภาพ ใหเปดขอความจากโฟลเดอรถาดเขา

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับขอความภาพ เลือก ตัวเลอืก > ราย
ละเอียดขอความ

ในการบันทึกขอความไวในโฟลเดอรอื่น ใหเลือก ตัวเลอืก > ยาย
ไปโฟลเดอร

ในการเพิ่มผูสงขอความไวในรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บไป
ยังรายชื่อ

การสงตอขอความภาพ
1. ในการสงตอขอความ เปดขอความจากโฟลเดอรถาดเขา และ

เลือก ตัวเลือก > สงตอ
2. ในชอง ถึง ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ หรือกดปุม

เลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณปอนหมายเลขมากกวา
หนึ่งหมายเลข ใหแยกหมายเลขดังกลาวดวยเครื่องหมาย
อัฒภาค

3. ปอนตัวอักษรสําหรับขอความของคุณ ในการสรางตัวอยาง
ขอความ เลือก ตัวเลือก > แทรก > รูปแบบ

4. เลือก ตัวเลือก > สง
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ขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ประกอบดวยขอความและออปเจ็กต
เชน รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ กอนที่คุณจะสงหรือรับ
ขอความมัลติมีเดียในเครื่องได คณุตองกําหนดการตั้งคาขอความ
มัลติมีเดียใหถูกตอง โทรศัพทของคุณจะอานขอมูลจากผูใหบริการ
ซมิการดและตัง้คาขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไม
สามารถดําเนินการดงันี้ได ใหใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคาหรอื
สอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ โปรดดูที “การ
ตั้งคาขอความมัลติมีเดีย” หนา 57

การสรางและสงขอความ
มัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
1. ในการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม > ขอความ
มัลติมีเดีย

2. ในชอง ถึง ใหปอนหมายเลขหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกด
ปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณปอนหมายเลข
มากกวาหนึ่งหมายเลขหรือที่อยูอีเมลมากกวาหนึ่งที่อยู ใหคั่น
แตละสวนไวดวยเครื่องหมายอัฒภาค

3. ในชอง หัวขอ ใหพิมพชื่อเรื่องของขอความ หากตองการ
เปลี่ยนชองตาง ๆ ที่มองเห็นได เลือก ตัวเลอืก > ชองที่อยู

4. ปอนขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ใสรายการ เพื่อเพิ่ม
ออปเจ็กตสื่อ คุณสามารถเพิ่มออปเจ็กต เชน รูปภาพ, คลิป
เสยีง หรือ วิดีโอคลปิ
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครอืขายแบบไรสาย
หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

5. แตละสไลดในขอความสามารถประกอบดวยวิดโีอคลิปหรือ
คลิปเสียงไดเพียงหนึ่งคลิปเทานั้น หากตองการเพิ่มสไลดลง
ในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใสใหม > สไลด ในการ
เปลี่ยนลําดับสไลดในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ยาย

6. ในการดูตวัอยางขอความมัลติมีเดยีกอนการสง เลือก ตัว
เลอืก > ดูตัวอยาง

7. เลือก ตัวเลือก > สง

ในการลบออปเจ็กตออกจากขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก >
ลบ

ในการตั้งคาตัวเลือกการสงของขอความมัลติมีเดียปจจุบัน เลือก
ตัวเลือก > ตัวเลอืกการสง

การรับและตอบกลับขอความ
มัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
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เคลด็ลับ: หากคุณรับขอความมัลติมีเดียที่มีออปเจ็กตที่
อุปกรณของคุณไมสนับสนุน คุณจะเปดออปเจ็กตนั้นไมได
ใหลองสงออปเจก็ตเหลานี้ไปที่อุปกรณอื่น เชน
คอมพิวเตอร และเปดออปเจ็กตจากอุปกรณเหลานั้น

1. ในการตอบกลับขอความมัลติมีเดีย เปดขอความ และเลือก ตัว
เลือก > ตอบ

2. เลือก ตัวเลอืก และ ถึงผูสง เพื่อตอบกลับผูสงดวยขอความ
มัลติมีเดีย, ทางขอความตัวอักษร เพื่อตอบกลับดวยขอความ
ตัวอักษร, ทางขอความคลิปเสียง เพื่อตอบกลับดวยขอความ
เสียง หรือ ผานอีเมล เพื่อตอบกลบัดวยขอความอีเมล

3. ปอนเนื้อหาของขอความ และเลือก ตัวเลอืก > สง

การสรางการนําเสนอ
การสรางการนําเสนอมัลติมีเดียไมสามารถกระทําได หากตั้งคา
โหมดการสราง MMS ไวที่ จํากัด ในการเปลี่ยนการตั้งคา เลือก
ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย >
โหมดการสราง MMS > อิสระ
1. ในการสรางการนําเสนอ เลือก ขอความใหม > ขอความ
มัลติมีเดีย

2. ในชอง ถึง ใหปอนหมายเลขหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกด
ปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณปอนหมายเลข
มากกวาหนึ่งหมายเลขหรือที่อยูอีเมลมากกวาหนึ่งที่อยู ใหคั่น
แตละสวนไวดวยเครื่องหมายอัฒภาค

3. เลือก ตัวเลอืก > สรางการนําเสนอ และแบบตัวอยางการนํา
เสนอ ตวัอยางจะเปนตัวกําหนดออปเจ็กตสื่อที่คุณสามารถนํา
ไปรวมไวในงานนําเสนอ ตําแหนงที่จะปรากฏ และเอฟเฟกตที่
จะแสดงระหวางภาพและสไลด

4. เลื่อนไปยังพื้นที่ขอความและปอนขอความ

5. ในการแทรกภาพ เสียง วิดีโอ หรือบันทึกลงในการนําเสนอ ให
เลื่อนไปที่พื้นที่ออปเจ็กตที่เกี่ยวของ แลวเลือก ตัวเลือก >
แทรก

6. ในการเพิ่มสไลด ใหเลือก แทรก > สไลดใหม

ในการเลือกสีพื้นหลังใหกับการนําเสนอและภาพเบื้องหลังใหกับ
สไลดแตกตางกัน เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาพื้นหลัง

ในการตั้งคาเอฟเฟกตระหวางภาพหรอืสไลด เลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคาเอฟเฟกต

ในการดูตัวอยางการนําเสนอ เลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง การนํา
เสนอมัลติมีเดียสามารถดูไดจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดและ
สนับสนุนการนําเสนอเทานั้น โดยการนําเสนออาจแสดงแตกตาง
กันไปตามอุปกรณที่ตางกัน

การดูการนําเสนอ
ในการดูการนําเสนอ ใหเปดขอความมัลติมีเดียจากโฟลเดอรถาด
เขา เลื่อนไปที่การนําเสนอ และกดปุมเลื่อน

ในการหยุดการนําเสนอชั่วคราว ใหกดปุมเลือก

ในการเลนการนําเสนอตอ เลือก ตัวเลอืก > ทําตอ

หากขอความหรือภาพใหญเกินกวาจะพอดีในหนึ่งหนาจอ เลือก ตัว
เลอืก > ใชการเลือ่น และเลือกเพื่อดทูั้งการนําเสนอ

ในการคนหาเบอรโทรศัพทและอีเมล หรือที่อยูเว็บในการนําเสนอ
เลือก ตัวเลอืก > คนหา คุณสามารถใชหมายเลขและที่อยูเหลานี้
เพื่อโทรออก สงขอความ หรือสรางบุคมารคไดเปนตน

ดูและบนัทึกมัลติมีเดียที่แนบมา
ในการดูขอความมลัติมีเดียเปนการนําเสนอแบบสมบูรณ ใหเปด
ขอความและเลือก ตัวเลอืก > เลนการนําเสนอ
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เคลด็ลับ: ในการดูหรือเลนมัลติมเีดียออบเจ็กตในขอความ
มัลติมีเดีย ใหเลือก ดูรูปภาพ, เลนซาวนคลปิ หรือ เลน
วิดีโอคลิป

ในการดูชื่อและขนาดของสิ่งที่แนบ ใหเปดขอความ และเลือก ตัว
เลอืก > ออปเจ็กต

ในการบันทึกมัลติมีเดียออบเจ็กต ใหเลือก ตัวเลอืก >
ออปเจ็กต ออบเจ็กต และ ตัวเลือก > บันทึก

การสงตอขอความมัลติมีเดีย
เปดถาดเขาแลวเลื่อนไปยงัการแจงเตอืนมัลติมีเดีย จากนั้นกดปุม
เลื่อน ในการสงขอความไปยงัอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยไม
ตองดึงมาไวที่เครื่องของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > สงตอ หาก
เซริฟเวอรไมสนับสนุนการสงตอขอความมัลติมีเดีย คุณจะไม
สามารถใชตัวเลือกนี้ได
1. ในชอง ถึง ใหปอนหมายเลขหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกด

ปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณปอนหมายเลข
มากกวาหนึ่งหมายเลขหรือที่อยูอีเมลมากกวาหนึ่งที่อยู ใหคั่น
แตละสวนไวดวยเครื่องหมายอัฒภาค

2. แกไขขอความ หากตองการ และเลือก ตัวเลือก > สง
เคลด็ลับ: ในการแกไขการตั้งคาการสงขอความ ใหเลือก
ตัวเลอืก > ตัวเลือกการสง

การสงคลิปเสียง
1. ในการเขียนขอความเสียง เลือก ขอความใหม > ขอความ
คลิปเสียง

2. ในชอง ถึง ใหปอนหมายเลขหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกด
ปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณปอนหมายเลข

มากกวาหนึ่งหมายเลขหรือที่อยูอีเมลมากกวาหนึ่งที่อยู ใหคั่น
แตละสวนไวดวยเครื่องหมายอัฒภาค

3. เลือก ตัวเลือก > ใสคลปิเสยีง และเลือกวาจะบันทึกคลิป
เสียงหรือเลือกรายการจากคลังภาพ

4. เลือก ตัวเลือก > สง

ตัวเลือกการสงของขอความ
มัลติมีเดีย
เลือก ขอความใหม > ขอความมัลติมีเดีย > ตัวเลอืก > ตัว
เลอืกการสง และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• รับรายงาน  — เลือก ใช หากคุณตองการไดรับการแจงเตือน
เมื่อการสงขอความไปยังผูรับเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้ คุณไมสามารถ
รับรายงานการนําสงขอความมัลติมีเดียที่ถูกสงไปยังที่อยูอีเมล
ได

• อายุขอความ  — เลือกวาตองการใหศูนยขอความพยายามที่จะ
สงขอความนานเพียงใด ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูรับ
ขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความนั้นได เครื่อง
จะลบขอความดงักลาวออกจากศูนยขอความมัลติมีเดีย ระบบ
เครือขายตองสนับสนุนคุณสมบัตินี้ เวลาสงูสุด เปนระยะเวลา
สูงสุดที่เครือขายยอมใหใชได

• ลําดับความสําคัญ  — ตัง้ระดับความสําคัญของการสงเปน
สงู, ปกติ หรือ ต่ํา

การสงขอความทันใจ 
เลือก เมนู > การติดตอ > สนทนา
การสงขอความทันใจ (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยให
คุณสามารถสนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอความทันใจ และ
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เขารวมพูดคุยในฟอรัมตางๆ (กลุมผูใชขอความทันใจ) สําหรับ
หัวขอเฉพาะ ผูใหบริการแตละรายไดจัดทําเซิรฟเวอร IM ที่คุณ
สามารถล็อกอินได เมื่อคุณลงทะเบียนในบริการ IM แลว ผูใหบริการ
อาจใหบริการคุณสมบัติตางๆ ที่ไมเหมือนกัน
หากผูใหบริการของคุณไมมีการบริการขอความทันใจ ในโทรศัพท
ของคุณจะไมปรากฏเมนูดังกลาว โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเขาใชบริการสง
ขอความทันใจ และคาใชจายในการใชบริการ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการตั้งคาการสงขอความทันใจ โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ
คณุอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูให
บริการที่นําเสนอบริการ IM นั้น หากไมไดรับขอความดังกลาว ให
ปอนการตัง้คาดวยตนเอง
โซลชูันขอความทันใจอื่นๆ เชน WindowsLive และ Yahoo
อาจสามารถใชงานไดในดาวนโหลด

กําหนดการตั้งคา IM
ในการกําหนดการตัง้คาแอปพลิเคชั่น IM เลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > กําหนดลกัษณะ คุณสามารถตั้งชื่อหนาจอของคุณและ
เสียงเตือนการรับสง IM ไดเปนตน
ในการสนทนากับผูใช IM หนึ่งหรือหลายราย รวมถึงการดูและการ
แกไขรายชื่อ IM ของคุณ คุณตองล็อกอินเขาสูเซริฟเวอรการสง
ขอความทันใจ ในการเพิ่มเซิรฟเวอร IM เลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > เซิรฟเวอรสนทนา โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อสอบถามการ
ตั้งคาที่ถูกตอง ในการตั้งคาเซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรที่เครื่องของ
คณุจะล็อกอินโดยอัตโนมัติ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
เซิรฟเวอรที่ตั้งไว

ในการกําหนดวิธีที่เครื่องของคุณเชื่อมตอกับเซริฟเวอร IM เลือก
ตัวเลือก > การตั้งคา > ประเภทลอ็กอินสนทนา ในการติดตั้ง
การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณและเซิรฟเวอรที่ตั้งไวโดย

อัตโนมัติ เลือก อัตโนมัติ ในการทําการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ
เฉพาะเมื่อคุณอยูในเครือขายหลักของคณุ ใหเลือก อัตโนมัติ
เครือขายบาน ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรเมื่อคุณเปดแอปพลิ
เคชั่นขอความทันใจ ใหเลือก เมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น ในการเชื่อม
ตอกับเซริฟเวอรดวยตนเอง เลือก โดยผูใช และล็อกอินเขาสู
เซิรฟเวอรในหนาจอหลักขอความทันใจโดยเลือก ตัวเลอืก >
ล็อกอิน ปอน ID ผูใชและรหัสผานของคุณเมื่อมีขอความแจง คุณ
สามารถรับชื่อผูใช รหัสผาน และการตั้งคาอื่นๆ ที่ใชในการล็อกอิน
ไดจากผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนใชบริการ

เริ่มการสนทนา
เปด การสนทนา

ในการคนหาผูใช IM และ ID ผูใช ใหเลือก รายชื่อสนทนา > ตัว
เลอืก > รายชื่อใหม > คนหา คุณสามารถคนหาโดย ชื่อผูใช,
ID ผูใช, เบอรโทรศพัท และ ที่อยูอีเมล
ในการดูการสนทนา ใหเลือกผูรวมสนทนา

ในการสนทนาตอไป ใหปอนขอความของคุณ และเลือก ตัว
เลอืก > สง

ในการกลับไปที่รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น เลือก
กลับ ในการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > จบการสนทนา

ในการเริ่มตนสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การสนทนาใหม
คุณสามารถเริม่การสนทนาใหมกับรายชื่ออื่นขณะกําลังสนทนาอยู
กับผูสนทนาอีกรายหนึ่งได อยางไรก็ตามคุณไมสามารถเปดการ
สนทนาที่ใชงานอยูสองรายการดวยรายชื่อเดียวกันได

ในการแทรกรปูภาพลงในขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > สง
รูปภาพ และเลือกรูปภาพที่ตองการสง

ในการบันทึกผูรวมสนทนาในรายชื่อ IM ของคุณ ใหเลือก ตัว
เลอืก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา
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ในการบันทึกการสนทนาขณะอยูในหนาจอการสนทนา ใหเลือก ตัว
เลอืก > บนัทึกการสนทนา การสนทนาจะไดรับการบันทึกเปน
ไฟลขอความที่สามารถเปดและดูไดในแอบพลิเคชั่นบันทึก

กลุม IM
เปด กลุมสนทนากลุมสนทนา จะสามารถใชไดเฉพาะเมื่อคุณ
ล็อกอินเขาสูเซริฟเวอร IM และเซริฟเวอรสนับสนุนกลุม IM เทานั้น
ในการสรางกลุม IM ใหเลือก ตัวเลือก > สรางกลุมใหม

ในการเขารวมกลุม IM หรือสนทนาในกลุมตอไป ใหเลื่อนไปที่กลุม
และกดปุมเลื่อน ปอนขอความ และเลือก ตัวเลอืก > สง

ในการเขารวมกลุม IM ที่ไมไดอยูในรายการ แตคุณทราบ ID กลุม
ใหเลือก ตัวเลือก > รวมกลุมใหม

ในการออกจากกลุม IM ใหเลือก ตัวเลอืก > ออกจากกลุม

ในการคนหากลุม IM และ ID กลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > ตัว
เลอืก > คนหา คุณสามารถคนหาโดย ชื่อกลุม, หัวขอ และ
สมาชิก (ID ผูใช)
ในการเพิ่มผูใช IM ลงในกลุม ใหเลอืก ตัวเลอืก > เพิ่มสมาชิก
เลือกผูใชจากรายชื่อ IM ของคุณ หรือปอน ID รายชื่อ
ในการลบสมาชิกออกจากกลุม IM ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการใหสิทธิ์ในการแกไขกลุมแกสมาชิก ใหเลือก ตัวเลือก >
เพิ่มผูเรียบเรียง เลือกผูใชจากรายชื่อ IM ของคุณ หรือปอน ID
ของผูใช ผูใช IM ที่มีสิทธิ์ในการแกไขสามารถแกไขการตั้งคากลุม
และเชิญผูใชอื่นมารวมหรือปฏเิสธไมใหเขากลุมได

ในการยกเลิกสิทธิ์ในการแกไขสําหรับสมาชิกกลุม ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบ

ในการปองกันไมใหผูใช IM เขารวมในกลุม ใหเลือก ตัวเลือก >
เพิ่มที่รายชื่อที่ถูกหาม เลือกผูใชจากรายชื่อ IM ของคุณ หรือ
ปอน ID ของผูใช
ในการอนุญาตใหผูใชที่ถูกปฏิเสธสามารถเขารวมกลุมได ใหเลือก
ตัวเลือก > ลบ

การบล็อคผูใช
เลือก รายชื่อสนทนา > ตัวเลือก > ตัวเลือกการปดกั้น > ดู
รายการที่ปดกั้น

ในการคนหาผูใช IM ที่ถูกบล็อค ใหปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู
ใช ชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นในรายชื่อ

ในการอนุญาตใหรับขอความจากผูใช IM ที่ถูกบล็อค ใหเลือก ตัว
เลอืก > เลกิปดกั้น

ในการปองกันการรับขอความจากผูใช IM รายอื่น ใหเลือก ตัว
เลอืก > ปดกั้นรายชื่อใหม เลือกผูใช IM จากรายชื่อ IM ของ
คุณ หรือปอน ID ผูใช

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นขอความ
ทันใจ
เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > กําหนดลักษณะ และกําหนดการ
ตั้งคาตอไปนี้:
• ใชชื่อสกรีน  — เปลี่ยนชื่อระบุตัวคณุในกลุม IM
• แสดงสถานะของฉัน  — แสดงสถานะออนไลนของคุณใหแก
ผูใช IM อื่น หรือเฉพาะรายชื่อ IM ของคุณ หรือซอนสถานะ
ออนไลนของคุณ
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• ยอมรับขอความจาก  — เลือกวาจะรบัขอความทันใจจากผูใช
ขอความทันใจรายอื่นทั้งหมด รับเฉพาะรายชื่อผูใชขอความ
ทันใจของคุณเทานั้น หรือไมรับขอความใดๆ เลย

• ยอมรับคําเชิญจาก  — เลือกวาจะรับคําเชิญใหเขารวมกลุมผู
ใชขอความทันใจจากผูใชขอความทันใจรายอื่นทั้งหมด รับ
เฉพาะรายชื่อผูใชขอความทันใจของคุณเทานั้น หรือไมรับคํา
เชิญใดๆ เลย

• ความเรว็เลือ่นขอความ  — ปรับความเร็วสําหรับแสดง
ขอความใหมโดยเลื่อนไปทางซายหรือขวา

• เรียงรายชื่อสนทนา  — แสดงรายชื่อ IM ของคุณตามลําดับตัว
อักษรหรือตามสถานะออนไลน

• โหลดซ้ําสถานะ  — ในการอัพเดตสถานะออนไลนของรายชื่อ
ผูใชขอความทันใจของคุณโดยอัตโนมัติ เลือก อัตโนมัติ

• รายชื่อออฟไลน  — เลือกวาจะแสดงรายชื่อผูใชขอความ
ทันใจที่มีสถานะออฟไลนในรายการรายชื่อผูใชขอความทันใจ
หรือไม

• สีขอความของตนเอง  — เลือกสีของขอความทันใจที่คุณสง
• สีขอความที่ไดรับ  — เลือกสีของขอความทันใจที่คุณไดรับ
• แสดงขอมูลวันที่/ เวลา  — ดเูวลารับหรือสงขอความแตละชุด
ในการสนทนาผาน IM

• แบบเสยีงเตือนสนทนา  — เลือกเสียงที่จะเลนเมือ่คุณไดรับ
ขอความทันใจขอความใหม

ประเภทขอความพิเศษ
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ
คณุสามารถรับขอความแบบพิเศษที่มีขอมูล เชน โลโกผูใหบริการ
เสียงเรียกเขา บุคมารค หรือ การตั้งคาการเขาใชอินเทอรเน็ตหรือ
บัญชีอีเมล เปนตน

ในการจัดเก็บเนื้อหาของขอความเหลานี้ เลือก ตัวเลอืก > บนัทึก

ขอความบริการ
ผูใหบริการจะสงขอความบริการไปที่โทรศัพทของคุณ ขอความ
บริการอาจประกอบดวยการแจงใหทราบ เชน หัวขอขาว บริการ
หรือลิงคที่สามารถใชเพื่อดาวนโหลดเนื้อหาของขอความ

ในการกําหนดการตั้งคาขอความบริการ เลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > ขอความบริการ

ในการดาวนโหลดบริการหรือเนื้อหาขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก >
ดาวนโหลดขอความ

ในการดูขอมูลผูสง ที่อยูเว็บ วันหมดอายุ และรายละเอียดอื่นๆ ของ
ขอความกอนที่จะดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
ขอความ

สงคําสั่งบริการ
คุณสามารถสงขอความคําขอรับบริการ (หรือรูจักกันในชื่อคําสั่ง
USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณและขอเปดใชบริการเสริมจากระบบ
เครือขายที่ตองการ โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับขอความคําขอ
รับบริการ

ในการสงขอความคําขอรับบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > คําสัง่
บริการ ปอนขอความคําขอรับบริการและเลือก ตัวเลอืก > สง

ขอความจากระบบ
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > ขอความ
จากระบบ
ดวยบริการแสดงขอความจากระบบซึ่งเปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย คุณจะสามารถรับขอความในหัวขอตางๆ จากผูใหบริการ
ของคุณ เชน รายงานสภาพอากาศหรือสภาพการจราจรในเขตใด
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เขตหนึ่งเฉพาะ โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับหัวขอที่มีใหบริการ
และหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของ คุณไมสามารถรับขอความจาก
ระบบไดเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดซมิแบบรีโมท การเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต (GPRS) อาจทําใหไมสามารถรับขอความจากระบบได
คณุไมสามารถรับขอความจากระบบไดหากคณุใชเครือขาย UMTS
(3G)
ในการรับขอความจากระบบ คุณตองเปดฟงกชันการรับขอความ
จากระบบ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > การรับ > เปด

หากตองการดูขอความที่เกี่ยวของกับหัวขอ ใหเลือกหัวขอ

ในการรับขอความที่เกี่ยวของกับหัวขอ เลือก ตัวเลอืก > สมัคร
เคลด็ลับ: คุณสามารถตั้งหัวขอสําคัญเปนหัวขอเดนได ใน
ขณะที่โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย โทรศัพทอาจแจง
ใหทราบเมื่อคุณไดรับขอความที่เกี่ยวกับหัวขอเดน เลือก
หัวขอ และเลือก ตัวเลอืก > หัวขอเดน

ในการเพิ่ม แกไข หรือลบหัวขอ เลือก ตัวเลือก > หัวขอ

การตั้งคาการรับสง
ขอความ
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา
ปอนขอมูลในชองทุกชองที่มีเครื่องหมาย ตองระบ ุหรือดอกจันสี
แดงกํากับไว
เครื่องของคุณอาจจดจําผูใหบริการของซิมการดไดและกําหนดการ
ตั้งคาขอความอักษร, ขอความมัลติมีเดีย และ GPRS ที่ถูกตองโดย
อัตโนมัต ิหากเครื่องไมทําการตั้งคาดังกลาว โปรดตดิตอผูให
บริการเพื่อขอทราบการตั้งคาที่ถูกตอง เรียงลําดับการตั้งคาจากผู
ใหบริการของคุณในขอความการตั้งคา หรือใชแอปพลิเคชั่นตัวชวย
ตั้งคา

การตั้งคาขอความตัวอักษร
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > ขอความตัวอักษร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ศนูยรับฝากขอความ — ดูศูนยขอความที่มีสําหรับโทรศัพท
ของคุณ หรือสรางศูนยขอความใหม

• ศนูยขอความที่ใช — เลือกศูนยขอความเพื่อสงขอความ
• การเขารหัสอักขระ — เลือก การสนับสนุนที่ลดลง เพื่อใช
การแปลงตัวอักษรโดยอัตโนมัติเปนระบบการเขารหัสอื่นหากมี

• การรับรายงาน — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครือขายสง
รายงานการนําสงขอความของคณุ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

• อายุขอความ — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความ
ของคุณใหมหากพยายามสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ขอความจะถกูลบออกจากศนูยขอความ

• สงขอความเปน — แปลงขอความเปนรูปแบบอื่น เชน
ขอความ, แฟกซ, เพจตามตัว หรือ อีเมล ใหเปลี่ยนตัวเลือก
นี้เฉพาะในกรณีที่คณุแนใจวาศูนยขอความของคุณสามารถ
แปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ได โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณ

• การเชื่อมตอที่เลือก  — เลือกวิธีการเชื่อมตอที่ตองการเมื่อสง
ขอความตัวอักษรจากโทรศัพทของคุณ

• ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคุณตองการสงขอความตอบ
กลับโดยใชหมายเลขของศูนยขอความเดียวกันหรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > ขอความมัลติมีเดีย
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เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ขนาดรูปภาพ  — เลือก ขนาดเลก็ หรือ ขนาดใหญ เพื่อปรับ
ขนาดภาพในขอความมัลติมีเดีย เลือก ดั้งเดิม เพื่อคงขนาด
ภาพดั้งเดิมไว

• โหมดการสราง MMS  — เลือก จํากัด เพื่อไมใหเครื่องของคุณ
รวมเนื้อหาในขอความมัลตมิีเดียที่อาจไมไดรับการสนับสนุน
จากเครือขายหรืออุปกรณที่รับขอความ หากตองการรับคําเตือน
เกี่ยวกับการรวมเนื้อหาดังกลาว เลือก แนะนํา ในการสราง
ขอความมัลติมีเดียที่ไมมีการจํากัดประเภทของสิ่งที่แนบ เลือก
อิสระ หากคุณเลือก จํากัด การสรางการนําเสนอมัลติมีเดียไม
สามารถกระทําได

• จุดเชื่อมตอที่ใช  — ในการเลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งคาไว เพื่อ
เชื่อมตอกับศูนยขอความมัลติมีเดีย คุณจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงจดุเชื่อมตอที่ตั้งคาไว หากจุดเชื่อมตอนั้นถูก
กําหนดคาไวลวงหนาในอุปกรณโดยผูใหบริการของคุณ

• การดึงมัลติมีเดีย  — เลือก อัตโนมัติเสมอ เพื่อรับขอความ
มัลติมีเดียอัตโนมัติเสมอ, ออโตในเครือขายบาน เพื่อรับการ
แจงเตือนเกี่ยวกับขอความมัลตมิีเดียใหมที่คุณสามารถดึงจาก
ศูนยขอความ (เชน เมื่อคุณเดินทางไปตางประเทศและเมื่ออยู
นอกเครือขายภายในพื้นที่ของคุณ), โดยผูใช เพื่อดึงขอความ
มัลติมีเดียจากศูนยขอความดวยตนเอง หรือ ปด เพื่อปองกันการ
รับขอความมัลติมีเดียตางๆ

• ยอมรับขอความนิรนาม  — เลือกวาคณุตองการรับขอความ
จากผูสงที่คุณไมรูจักหรือไม

• รับโฆษณา  — เลือกวาคณุตองการรับขอความที่เปนโฆษณา
หรือไม

• รับรายงาน  — เลือก ใช เพื่อใหแสดงสถานะของขอความที่สง
ในไฟลบันทึก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทั้งนี้ คุณไม
สามารถรับรายงานการนําสงขอความมัลติมีเดียที่ถูกสงไปยังที่
อยูอีเมลได

• ปฏิเสธการสงรายงาน  — เลือก ใช เพื่อไมใหสงรายงานจาก
เครื่องของคุณสําหรับขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ

• อายุขอความ  — เลือกวาตองการใหศูนยขอความพยายามที่จะ
สงขอความนานเพียงใด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน
กรณีที่ไมสามารถตดิตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลาที่
สามารถใชขอความนั้นได เครื่องจะลบขอความดังกลาวออก
จากศูนยขอความมัลติมีเดีย เวลาสูงสุด คอืระยะเวลาสูงสุดที่
ระบบเครือขายยอมใหใชได

การตั้งคาบัญชีอีเมล
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > อีเมล
หากคุณพยายามแกไขการตั้งคาศูนยฝากขอความแตยังไมไดตั้ง
คาบัญชีอีเมล คูมือศูนยฝากขอความจะเปดขึน้และชวยตั้งคาบัญชี
อีเมลของคุณ
หากคุณกําหนดศูนยฝากขอความแลว ใหเลื่อนไปยังศูนยนั้น และ
กดปุมเลื่อนเพื่อแกไขการตั้งคา
การตั้งคาที่มีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป ผูใหบริการ
ของคุณอาจจัดเตรียมขอมูลการตั้งคาบางอยางเอาไวให

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ เลือกบัญชีอีเมล และ ตัว
เลอืก > แกไข > การตั้งคาการเชื่อมตอ ในการแกไขการตั้งคา
สําหรับอีเมลที่คุณไดรับ เลือก อีเมลขาเขา ในการแกไขการตั้งคา
สําหรับอีเมลที่คุณสง เลือก อีเมลขาออก

การตั้งคาผูใช
ในการกําหนดการตั้งคาผูใชสําหรบับัญชีอีเมล เลือกบัญชี เลือก
ตัวเลือก > แกไข > การตั้งคาผูใช และกําหนดการตั้งคาตอไป
นี้
• ชื่อผูใช  — พิมพชื่อที่ปรากฏกอนที่อยูอีเมลของคุณเมื่อคุณสง
อีเมล
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• ตอบกลับที่  — เลือกวาคุณตองการใหการตอบกลับสงตอไปยัง
ที่อยูอื่นหรือไม เลือก เปด และปอนที่อยูอีเมลที่คุณตองการสง
การตอบกลับไปใหโดยตรง คุณปอนที่อยูไดเพียงหนึ่งที่อยู
เทานั้นสําหรับการตอบกลับที่จะสงโดยตรง

• ลบอีเมลจาก  — เลือกวาคณุตองการลบขอความอีเมลเฉพาะ
จากเครื่อง หรือลบจากเครื่องและเซริฟเวอร เลือก ถามกอน
หากคุณตองการยนืยันตําแหนงที่จะลบอีเมลทุกครั้งที่คุณลบ
อีเมล

• สงขอความ  — เลือกเพื่อสงอีเมลทันที หรือเมื่อการเชื่อมตอใช
งานได

• สงสําเนาถึงตัวเอง  — เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของ
อีเมลไปยังศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ และไปยังที่อยูที่
กําหนดใน ที่อยูอีเมลของฉัน ในการตั้งคา อีเมลขาออก หรือ
ไม

• รวมลายเซ็น  — เลือกวาคณุตองการแนบลายเซน็ไปกับ
ขอความอีเมลหรือไม

• การแจงอีเมลใหม  — เลือกวาคุณตองการใหมีเสียงและ
บันทึกแจงเมื่อมีขอความอีเมลใหมไดรับหรือไม

การตั้งคาการดึงอีเมล
ในการกําหนดการตั้งคาการดึง เลือกบัญชีอีเมล เลือก ตัวเลอืก >
แกไข > การตั้งคาการดึง และกําหนดคาตอไปนี้
• อีเมลที่จะดึง  — เลือกวาคุณตองการดึงเฉพาะขอมูลสวนหัว
ของอีเมล เชน ผูสง หัวเรื่องและวันที่ อีเมล หรืออีเมลที่มี
เอกสารแนบหรือไม การตั้งคานี้ใชสําหรับศนูยฝากขอความ
POP3 เทานั้น

• จํานวนการดึง  — เลือกจํานวนขอความอีเมลที่คุณตองการดึง
จากเซิรฟเวอรระยะไกลไปยังศูนยฝากขอความของคุณ

• พาธของแฟมขอมูล IMAP4  — กําหนดพาธโฟลเดอรของ
โฟลเดอรที่จะสมัครบริการ การตั้งคานี้ใชสําหรับศูนยฝาก
ขอความ IMAP4 เทานั้น

• การสมัครใชแฟมขอมูล  — สมัครบริการไปที่โฟลเดอรอื่นใน
ศูนยฝากขอความระยะไกล และดึงเนื้อหาจากโฟลเดอรเหลา
นั้น การตั้งคานี้ใชสําหรับศูนยฝากขอความ IMAP4 เทานั้น

การตั้งคาการดึงอีเมลโดยอัตโนมัติ
ในการกําหนดการตั้งคาการดึงบญัชีอีเมลอัตโนมัติ เลือกบัญชี จาก
นั้นเลือก ตัวเลือก > แกไข > ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ และ
กําหนดคาตอไปนี้:
• การดึงอีเมล  — เลือก เปดใชงาน เพื่อดึงขอความอีเมลใหม
โดยอัตโนมัติจากศูนยขอความระยะไกลของคุณ หรือ เฉพาะ
เครือขายบาน เพื่อดึงขอความอีเมลใหมโดยอัตโนมัติจากศูนย
ขอความระยะไกลตอเมื่อคุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย
หลัก และไมไดเดินทาง

• การแจงเตือนอีเมล  — รับการแจงเตือนผานอีเมลที่ไดรับ

การตั้งคาขอความบริการ
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > ขอความบริการ

ในการรับขอความบริการจากผูใหบริการ เลือก ขอความบริการ >
เปด

ในการเลือกวิธีดาวนโหลดบริการและเนื้อหาขอความบริการ เลือก
ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ หรือ เลือกเอง หากคุณเลือก
อัตโนมัติ คณุอาจตองยืนยันการดาวนโหลดบางอยางเนื่องจาก
ระบบไมสามารถดาวนโหลดบรกิารทั้งหมดไดโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาขอความจากระบบ
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > ขอความจากระบบ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 59



ในการรับขอความจากระบบ เลือก การรับ > เปด

ในการเลือกภาษาที่คุณตองการรับขอความจากระบบ เลือก ภาษา

ในการแสดงหัวขอใหมในรายการหัวขอขอความจากระบบ ใหเลือก
การตรวจหาหัวขอ > ใช

การตั้งคาอื่นๆ
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้ง
คา > อื่นๆ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• บนัทึกขอความที่สง  — เลือกวาจะจัดเก็บขอความที่สงไวใน
โฟลเดอรสงหรือไม

• จํานวนขอความที่บันทึก  — ปอนจํานวนขอความที่สงแลวที่
ตองการบันทึก เมี่อถึงจํานวนที่ตั้งไว เครื่องจะลบขอความที่เคย
บนัทึกไวกอนหนานานที่สุดออกไป

• หนวยความจําที่ใช  — เลือกวาจะบันทึกขอความของคุณหรือ
ไม คุณสามารถบันทึกขอความลงในการดหนวยความจําได เมื่อ
ใสการดหนวยความจําลงในเครื่องแลวเทานั้น

• มุมมองโฟลเดอร  — กําหนดวิธีการที่คุณตองการใหแสดง
ขอความในถาดเขา
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อนิเทอรเนต็
ดวยโทรศัพท Eseries เครื่องใหมของคุณ คุณสามารถเรียกดูทั้ง
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของบริษัท รวมทั้งดาวนโหลดและติด
ตัง้แอปพลิเคชั่นใหมลงในโทรศัพทของคุณ คุณยังสามารถใช
โทรศัพทของคุณเปนโมเด็มและเชื่อมตอพีซเีขากับอินเทอรเน็ต

เว็บ
เลือก เมนู > เว็บ
ในการเรียกดูเว็บ (บริการระบบเครือขาย) คุณตองกําหนดคาจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ต หากคุณกําลังใชสายขอมูลหรือการเชื่อมตอ
GPRS ระบบเครือขายไรสายของคุณตองรองรับสายขอมูลหรือ
GPRS และตองเรียกใชบริการขอมูลของซิมการดของคุณ

เคลด็ลับ: คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
จากผูใหบริการของคุณในรูปแบบขอความพิเศษ หรือจาก
เว็บเพจของผูใหบริการ นอกจากนี้คณุยังสามารถตั้งคาจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยตนเองไดอีกดวย โปรดดูที “จุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ต” หนา 63

กรุณาตรวจสอบความพรอมของบริการ ราคา และคาธรรมเนียมกับ
ผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใชบริการ
หากพบเว็บเพจที่อานไมออกหรือใชการเขารหัสภาษาที่โทรศัพท
ไมสนับสนุน และพบขอความที่อานไมรูเรื่องขณะเรียกดู ใหคุณลอง
เลือก เมนู > เว็บ > ตัวเลือก > การตั้งคา > หนา > การเขา
รหัสที่ตั้งไว และเลือกการเขารหัสที่เกี่ยวของ

ความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
หากสัญลักษณความปลอดภัย (  ) ปรากฏขึน้ในระหวางการเชื่อม
ตอ การสงขอมูลระหวางเครื่องโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรจะถูกเขารหัส ไอคอนความปลอดภัยจะไมแสดง
วาการสงขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรเนื้อหา (หรือที่ที่จัด
เก็บทรัพยากรที่ขอ) ปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภยั
ในการสงขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรเนื้อหา
อาจตองใชใบรับรองความปลอดภยัสําหรบับางบริการ เชน บริการ
ดานการธนาคาร คุณจะไดรับแจงหากเซริฟเวอรไมใชของแท หรือ
ถาคุณไมมีใบรับรองความปลอดภยัที่ถูกตองในอุปกรณของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

การเรียกดูเว็บ
ในการเรียกดูเว็บ เลือกบุคมารคหรือปอนที่อยูเว็บดวยตนเอง และ
เลือก ไปที่ ใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและใหความปลอดภยัที่
เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเริ่มพิมพที่อยูเว็บ ที่อยูของเพจที่คุณไป
เยี่ยมชมกอนหนานี้ ซึ่งตรงกับที่อยูที่คุณพิมพไวจะปรากฏ
ขึน้ ในการเปดเพจ ใหเลื่อนไปที่ที่อยูของเพจดังกลาว และ
กดปุมเลื่อน

ในการเลื่อนดูเว็บเพจ ใหใชปุมเลื่อนซึง่จะแสดงเปนตัวชี้อยูบนเพจ
เมื่อคุณเลื่อนตวัชี้ไปวางบนลิงค ตัวชี้จะเปลี่ยนเปนรูปมือ กดปุม
เลื่อนเพื่อเปดลงิคนั้น ในเว็บเพจ ลิงคใหมจะมีขีดเสนใตสีน้ําเงิน
และลิงคที่เคยเยี่ยมชมกอนหนานี้จะมีเสนใตสีมวง ภาพที่ทําหนาที่
เหมือนลิงคจะมีกรอบสีน้ําเงินลอมรอบ
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ที่อยูของเพจที่คณุเยี่ยมชมจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร บุคมารค
อัตโนมัติ

บุคมารค
ในการเขาถึงมมุมองบุคมารคขณะเรียกดู เลือก ตัวเลือก > บุค
มารค ในการดูเว็บเพจที่บุคมารคไว ใหเลือกบุคมารค

ในการเรียกดูเว็บเพจอื่น เลือก ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ ปอนที่
อยูของเพจ และเลือก ไปที่

ในการเพิ่มบุคมารกขณะเรียกดู เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปนบุค
มารค

ในการจัดการบุคมารคของคุณเมื่ออยูในมมุมองบุคมารค เลือก ตัว
เลอืก > ตัวจัดการบุคมารค คุณสามารถยายและแกไขบุคมารค
และสรางโฟลเดอรใหมได

การลางหนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาดูหรอืเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองใชรหัสผาน ให
ลบแคชของเครือ่งหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขา
ใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช

ในการลางหนวยความจําแคช ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอมูลสวน
ตัว > ลางความจําแคช

ฟด (feeds) และบลอก (blogs)
เลือก เมนู > เว็บ > ลงิคขาว
ฟด (feeds) โดยทั่วไปจะประกอบดวยหัวขอเรื่องและรายละเอียด
มกัจะเปนพวกขาวที่เพิ่งเกิดขึน้หรือหัวขอที่นาสนใจอื่นๆ บล็อก

(blogs) เปนการยอเว็บล็อก (Weblog) ซึ่งเปนเว็บไดอารี่ที่ถูก
อัพเดตอยางสม่ําเสมอ

ในการดาวนโหลดฟดหรือบลอกหนึ่งรายการ ใหเลื่อนไปที่ฟดหรือ
บลอก และกดปุมเลื่อน

ในการเพิ่มหรือแกไขฟดหรือบล็อกหนึ่งรายการ เลือก ตัวเลือก >
จัดการลิงคขาว > ลิงคขาวใหม หรือ แกไข

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเพจของเบราเซอรแบบออฟไลน
ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมตอ ในการสิ้นสุด
การเชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

การตั้งคาเว็บ
เลือก เมนู > เว็บ > ตัวเลือก > การตั้งคา
การตั้งคาเว็บจะแบงออกเปน 4 กลุมดังนี้
• ทั่วไป มีการตั้งคาจุดเชื่อมตอ โฮมเพจ และความปลอดภยัใน
การเรียกดู

• หนา มีการตั้งคาภาพ เสียง และปอปอัพ
• สวนตัว มกีารตั้งคาเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของคุณ
• ลงิคขาว มกีารตั้งคาเกี่ยวกับลิงคขาวและบล็อก

การเรียกดูอินทราเน็ต
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > อินทราเน็ต
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ในการเรียกดูอินทราเน็ตของบริษัท คุณตองสรางนโยบาย VPN
เฉพาะของบริษัทคุณ เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา >
การเชื่อมตอ > VPN
ในการเชื่อมตออินทราเน็ต เปดแอปพลิเคชั่นอินทราเน็ต เลือกวิธี
การเชื่อมตอ และ ตัวเลอืก > เชื่อมตอ

ในการกําหนดรูปแบบ VPN ที่จะใชในการเชื่อมตอ เลือก ตัว
เลอืก > ใช VPN Policy อื่น
ในการกําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตออินทราเน็ต เลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตคือชุดของการตั้งคาที่กําหนดวิธีที่
โทรศัพทสรางการเชื่อมตอขอมูลเขากับเครือขาย ในการใชบริการ
อีเมลและมัลติมีเดีย หรือการคนหาเว็บเพจนั้น คุณจะตองกําหนด
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับการบริการเหลานั้นเสียกอน
ผูใหบริการอาจตัง้คาจุดตอเชื่อมบางจุดหรือทั้งหมดไวกอนสําหรับ
อุปกรณของคุณ ซึง่คุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบการตั้ง
คานั้นได

การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
สําหรับขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ

2. เลือก ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอใหม เพื่อสรางจุดเชื่อมตอใหม
หรือเลือกจุดเชื่อมตอที่มีอยูจากรายการ แลว ตัวเลือก > จุด
เชื่อมตอซ้ําซอน เพื่อใชเปนจุดเริม่ตนสําหรับจุดเชื่อมตอใหม

3. กําหนดการตั้งคาตอไปนี้
• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของการเชื่อม
ตอ

• บริการเสริม — เลือก ขอมูลแพคเก็ต
• ชื่อจุดเชื่อมตอ — ปอนชื่อสําหรับจุดเชื่อมตอ โดยทั่วไป ผู
ใหบริการของคุณจะใหชื่อมาอยูแลว

• ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชหากผูใหบริการจําเปนตองใช ชื่อผู
ใชมักจะมีการคํานึงถึงตวัพิมพ และผูใหบริการของคุณจะ
เปนผูกําหนด

• แจงใหใสรหัสผาน — เลือก ใช เพื่อปอนรหัสผานทุกครั้ง
ที่คุณล็อกอินเขาเซิรฟเวอร หรือ ไม เพื่อบันทึกรหัสผานใน
หนวยความจําอุปกรณของคุณ และล็อกอินอัตโนมัติ

• รหัสผาน — ปอนรหัสผาน หากผูใหบริการกําหนด รหัสผาน
มักจะมีการคํานึงถงึตัวพิมพ ซึง่กําหนดโดยผูใหบริการของ
คุณ

• การตรวจสอบ — เลือก รับรอง เพื่อสงรหัสผานของคุณที่
เขารหัสไวเสมอ หรือ ปกติ เพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขา
รหัสไวเมื่อสามารถทําได

• โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการแสดงเปน
โฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้

4. หลังจากกําหนดการตั้งคาแลว ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา
ชั้นสงู เพื่อกําหนดการตั้งคาขั้นสูง หรือ กลับ เพื่อบันทึกการตั้ง
คาและออกจากระบบ

การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ขั้นสูงสําหรับขอมูลแพคเก็ต
(GPRS)
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุด
เชื่อมตอ
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หลังจากตัง้คาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตพื้นฐานสําหรับขอมูลแพค
เก็ต (GPRS) แลว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสงู และ
กําหนดการตั้งคาขัน้สูงตอไปนี้
• ประเภทระบบเครือขาย — เลือก IPv4 หรือ IPv6 เปนประเภท
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล อินเทอรเน็ตโปรโตคอลจะกําหนดวิธี
การถายโอนขอมูลไปยังและจากอุปกรณของคุณ

• ที่อยู IP ของโทรศัพท — พิมพที่อยู IP ของอุปกรณของคุณ
เลือก อัตโนมัติ เพื่อสั่งใหเครือขายใหที่อยู IP ของอุปกรณ การ
ตัง้คานี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือก ประเภทระบบเครือ
ขาย > IPv4

• เซิรฟเวอร DNS — เลือก เซิรฟเวอร DNS หลัก และ
เซิรฟเวอร DNS รอง และพิมพที่อยู IP หากผูใหบริการของคุณ
กําหนดไว หรืออาจมีการใหที่อยูเซิรฟเวอรชื่อโดยอัตโนมัติ

• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — พิมพที่อยูของพร็อกซีเ่ซิรฟเวอร
พร็อกซีเ่ซริฟเวอรเปนเซิรฟเวอรสื่อกลางระหวางบริการการ
ราสและผูใชที่ใชงานของผูใหบริการบางราย เซิรฟเวอร

เหลานี้อาจเพิ่มการรักษาความปลอดภยั และเรงความเร็วในการ
บริการ

การตั้งคาจุดเชื่อมตอสําหรับ
WLAN ดวยตนเอง
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ

2. เลือก ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอใหม เพื่อสรางจุดเชื่อมตอใหม
หรือเลือกจุดเชื่อมตอที่มีอยูจากรายการแลวเลือก ตัวเลอืก >
จุดเชื่อมตอซ้ําซอน เพื่อใชจุดเชื่อมตอเปนเกณฑสําหรับคา
ใหม

3. กําหนดการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของการเชื่อม
ตอ

• บริการเสริม  — เลือก LAN ไรสาย
• ชื่อเครือขาย WLAN  — เมื่อตองการปอน service set

identifier (SSID) ซึง่เปนชื่อที่ระบุ WLAN เฉพาะ เลือก ปอน
ดวยตัวเอง หากตองการเลือกเครือขายจาก WLAN ที่อยูใน
ระยะ เลือก คนหาชื่อเครือขาย

• สถานะเครือขาย  — เลือก ซอน หากเครือขายที่คุณกําลงั
เชื่อมตอซอนอยู หรือ สาธารณะ หากเครือขายนั้นไมได
ซอน

• โหมดเครือขาย WLAN  — หากคุณเลือก โครงสรางพื้น
ฐาน เครื่องสามารถสื่อสารกับเครื่องอื่น และกับอุปกรณ LAN
ที่ใชสายผานทางจุดเชื่อมตอ WLAN หากคุณเลือก เฉพาะ
กิจ เครื่องสามารถสงและรับขอมูลโดยตรงกับเครื่องอื่น และ
ไมจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอ WLAN

• ความปลอดภัย WLAN  — คุณตองเลือกโหมดความ
ปลอดภยัเดียวกันที่ใชในจุดเชื่อมตอ WLAN หากคุณเลือก
WEP (wired equivalent privacy), 802.1x หรือ WPA/
WPA2 (Wi-Fi protected access) คุณยังตองกําหนดคาเพิ่ม
เติมที่เกี่ยวของ

• ตั้งคาความปลอดภัย WLAN  — การแกไขการตั้งคาความ
ปลอดภยัสําหรับโหมดความปลอดภัยที่เลือกไว

• โฮมเพจ  — ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการใหปรากฏ
เปนโฮมเพจเมื่อคุณใชจุดเชื่อมตอนี้

เมื่อตองการตั้งคาจดุเชื่อมตอ WLAN โดยอัตโนมัติ ใหใชตัวชวย
WLAN เลือก เมนู > เชื่อมตอ > WLAN
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การตั้งคาจุดเชื่อมตอขั้นสูงสําหรับ
WLAN
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุด
เชื่อมตอ
หลังจากตั้งคาจุดเชื่อมตอขั้นพื้นฐานสําหรบั WLAN ใหเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคาชั้นสูง และกําหนดการตั้งคาขัน้สูงตอไปนี้
• การตั้งคา IPv4 — พิมพที่อยู IP ของอุปกรณ และที่อยูของ
เซริฟเวอรชื่อสําหรับอินเทอรเน็ตโปรโตคอล IPv4

• การตั้งคา IPv6 — เลือกหรือพิมพที่อยูของเซริฟเวอรชื่อของ
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล IPv6

• สถานีเฉพาะกิจ — ชองสัญญาณจะถูกเลอืกใหโดยอัตโนมัติ
ในการใสหมายเลขชอง (1-11) ดวยตนเอง ใหเลือก ผูใช
กําหนดเอง

• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — พิมพที่อยูของพร็อกซีเ่ซิรฟเวอร
• เลขพอรตของพร็อกซี่ — พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่
เซิรฟเวอร

การเชื่อมตอพีซีกับเว็บ
คณุสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอพีซีกับเว็บ
1. ตอสายเคเบิลขอมูลเขากับชองเสียบ USB ของโทรศัพทและ

พีซีของคุณ
2. เลือก ตอ PC กับเน็ต ซอฟตแวรที่จําเปนจะไดรับการติดตั้งโดย

อัตโนมัติจากโทรศัพทของคุณไปยังพีซี
3. ยอมรับการติดตั้งในพีซขีองคุณ และยอมรับการเชื่อมตอ หาก

เครื่องแจง เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอไปยังเว็บ เว็บเบราเซอร
ของพีซขีองคุณจะปรากฏขึน้

คุณตองมีสิทธิ์ผูดูแลระบบในพีซีของคณุ และเปดใชงานตัวเลือก
รันอัตโนมัติในพีซีไว
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การเดนิทาง
ตองการเสนทางที่ถูกตองหรือไม กําลังมองหาภัตตาคารอยูหรือไม
โทรศัพท Eseries ของคุณมีเครื่องมือที่ชวยนําทางคุณไปยังทุกที่ที่
คุณตองการ

ขอมูลเกี่ยวกับสญัญาณ
GPS และดาวเทียม
GPS (Global Positioning System) เปนระบบวิทยุนํารองทั่วโลกที่
ประกอบไปดวยดาวเทียม 24 ดวงและสถานีภาคพื้นดินที่จะคอย
ดูแลการทํางานของดาวเทียม โทรศัพทรุนนี้มีตัวรับสัญญาณ GPS
ในตัว
เทอรมินอล GPS จะรับสัญญาณวิทยุกําลังต่ําจากดาวเทียม แลววัด
ระยะเวลาการเดนิทางของสัญญาณ จากระยะเวลาการเดินทางของ
สัญญาณที่ได เครื่องรับสัญญาณ GPS จะสามารถคํานวณผลหา
ตําแหนงที่แมนยําโดยแสดงผลเปนเมตร
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพ
ของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและคณุภาพของ
สัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้น

ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุ
ตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ
GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตัง้จากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนงและนําทาง
มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS
ในการเปดใชงานหรือเลิกใชงานวิธีการระบุตําแหนงตางๆ เชน
Bluetooth GPS เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การจัดตําแหนง > วิธีจัดตําแหนง
ขอมลูเกี่ยวกับสัญญาณดาวเทียม
หากโทรศัพทของคุณไมสามารถหาสัญญาณดาวเทียมได ให
พิจารณาสิ่งตอไปนี้
• หากคุณอยูภายในอาคาร ใหออกไปกลางแจงเพื่อที่จะไดรับ
สัญญาณที่ดีขึน้

• หากคุณอยูกลางแจง ใหยายไปพื้นที่ที่เปดโลงมากขึน้
• ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท
• หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับผล

ทบไปดวย
• การสรางการเชื่อมตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีไป
จนถึงหลายนาทีได
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สถานะดาวเทียม
ในการตรวจดูจํานวนดาวเทียมที่โทรศัพทของคุณพบ และเครื่อง
ของคุณกําลังรับสัญญาณดาวเทียมหรือไม ใหเลือก เมนู > GPS >
ขอมูล GPS > ตําแหนง > ตัวเลอืก > สถานะดาวเทียม หาก
โทรศัพทคนเจอดาวเทียม แถบดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอขอมูลดาวเทียม ยิ่งแถบดาวเทียมยาวมากขึน้ ความแรงของ
สัญญาณดาวเทียมจะยิ่งแรงขึน้ เมื่ออุปกรณของคุณไดรับขอมูล
เพียงพอจากสัญญาณดาวเทียม แถบดาวเทียมจะเปลีย่นเปนสีดํา

การตั้งคาการหาตําแหนง
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การจัด
ตําแหนง

ในการใชวิธีหาตําแหนงเฉพาะเพื่อตรวจหาที่ตั้งอุปกรณของคณุ ให
เลือก วิธีจัดตําแหนง

ในการเลือกเซริฟเวอรระบุตําแหนง ใหเลือก เซิรฟเวอรตําแหนง

แผนที่

ภาพรวมของแผนที่
 เลือก เมนู > GPS > แผนที่

ยินดีตอนรับเขาสูแผนที่
แผนที่จะแสดงสถานที่ในละแวก ชวยใหคุณวางแผนเสนทาง และ
แนะนําสถานที่ที่คุณตองการไป
• คนหาเมือง ถนน และบริการตางๆ

• คนหาเวนทางดวยเสนทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว
• ซงิโครไนซที่ตั้งและเสนทางโปรดระหวางโทรศัพทมือถือ และ
บริการอินเทอรเน็ตแผนที่ Ovi

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
บริการบางอยางอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศ และอาจมี
เฉพาะในภาษาที่เลือกไวเทานั้น บริการอาจขึ้นอยูกับเครือขาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ
การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดยีวเทานั้น
เนื้อหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
และจราจร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของสรางขึน้โดยบริษัทอื่นที่ไม
เกี่ยวของกับ Nokia เนื้อหาบางอยางอาจไมถูกตองแมนยําและไม
สมบูรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควร
อางอิงเนื้อหาที่กลาวมาขางตนและบริการที่เกี่ยวของเพียงอยาง
เดียว

ตําแหนงของฉัน
การดูที่ตัง้ของคุณและแผนที่
ดูที่ตั้งปจจุบันของคณุบนแผนที่ และเรียกดูแผนที่ในเมืองและ
ประเทศตางๆ
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

เมื่อการเชื่อมตอ GPS ทํางานอยู  ทําเครื่องหมายตั้งปจจุบันของ
คุณหรือที่ตั้งสุดทายที่คุณรูจักบนแผนที ่หากสีของไอคอนซดีจาง
แสดงวาไมมีสัญญาณ GPS
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หากมีเฉพาะการกําหนดตําแหนงตามรหัสโทรศัพทมือถือของคุณ
จะมีวงกลมสีแดงรอบๆ ไอคอนการกําหนดตําแหนงแสดงพื้นที่
ทั่วไปที่คุณอาจอยู ในพื้นที่ซึ่งมีประชากรอยูหนาแนน ความถูกตอง
ของการประเมินอาจเพิ่มขึ้น และวงกลมสีแดงจะมีขนาดเลก็กวาใน
พื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง

การเลื่อนไปมาบนแผนที่ —  ใชปุมเลื่อน ตามคาเริ่มตน แผนที่จะ
หันทิศทางไปทางทิศเหนือ

ดูที่ตั้งปจจุบนัของคุณหรือที่ตั้งลาสดุที่คุณทราบ —  กด 0

การยอหรือขยาย —  กด * หรือ #
หากคุณเรียกดูบริเวณที่ไมครอบคลุมในแผนที่ที่เก็บอยูบน
โทรศัพทของคุณ และคุณเชื่อมตอขอมูลอยู ระบบจะดาวนโหลด
แผนที่ใหมเองโดยอัตโนมัติ
บริเวณที่ครอบคลุมของแผนที่จะแตกตางกันไปตามประเทศและ
ภมูิภาค

มุมมองแผนที่

1 — สถานที่ที่เลือก
2 — พื้นที่บงชี้

3 — สถานที่ที่นาสนใจ (เชน สถานีรถไฟหรือพิพิธภณัฑ)
4 — พื้นที่ขอมูล

การเปลี่ยนลักษณะของแผนที่
ดูแผนที่ในโหมดตางๆ เพื่อระบุตําแหนงที่คุณอยูไดอยางงายดาย
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน
กด 1 แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• แผนที่  — ในมุมมองแผนที่มาตรฐาน จะสามารถอานราย
ละเอียดตางๆ เชน ชื่อที่ตั้ง หรือหมายเลขทางหลวงไดงาย

• ดาวเทียม  — สําหรับมุมมองแบบละเอียด จะใชภาพถาย
ดาวเทียม

• ภูมิประเทศ  — ดูขอมูลรูปแบบของเสนทางไดทันที เชน เมื่อ
คุณเดินทางไปในที่ทุรกันดาร

การเปลี่ยนมุมมองระหวาง 2D และ 3D —  กด 3

การดาวนโหลดและอัพเดตแผนที่
หากไมตองการเสียคาบริการถายโอนขอมูล ใหดาวนโหลดไฟล
แผนที่ลาสุด และเสียงแนะนําไปยังคอมพิวเตอรของคุณโดยใช
แอปพลิเคชั่น Nokia Ovi Suite จากนั้นถายโอน และจัดเก็บไปยัง
โทรศัพทของคุณ
ในการดาวนโหลดและติดตั้ง Nokia Ovi Suite ลงบนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได ใหไปที่ www.ovi.com

เคล็ดลับ: จดัเก็บแผนที่ใหมลงในโทรศัพทของคุณกอน
การเดินทาง เพื่อใหคุณสามารถดูแผนที่โดยไมตองเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเมือ่เดินทางไปตางประเทศ

เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคุณไมไดเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต ในเมนูหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก > ตั้งคา >
อินเทอรเน็ต > การเชื่อมตอ > ออฟไลน
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เกี่ยวกับวิธีหาตําแหนง
แผนที่จะแสดงตําแหนงของคุณบนแผนที่โดยใช GPS, A-GPS หรือ
การหาตําแหนงตามเซลล ID
Global Positioning System (GPS) คือระบบการนําทางโดยใช
ดาวเทียมโดยมีจุดประสงคในการคํานวณตําแหนงของคุณ GPS
แบบชวยเหลือ (A-GPS) คือบริการเครือขายที่สงขอมูล GPS ใหกับ
คุณ เพื่อปรับปรุงความเร็วและความแมนยําของการหาตําแหนง
เมื่อคุณใชแผนที่ครั้งแรก คุณจะไดรับการแจงใหระบจุุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดขอมูลแผนที่หรือใช A-GPS

 จะแสดงความพรอมใหบริการของสัญญาณ
ดาวเทียม หนึ่งแถบคือดาวเทียมหนึ่งดวง ขณะที่อุปกรณพยายาม
หาสัญญาณดาวเทียม แถบจะเปนสีเหลือง เมื่อไดรับขอมูลเพียง
พอที่จะคํานวณตําแหนงของคุณ แถบจะกลายเปนสีเขียว ยิ่งมีแถบ
สีเขยีวมาก การคํานวณที่ตั้งก็ยิ่งมีความนาเชื่อถือมาก
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพ
ของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของ
สัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรอืชั้น
ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุ
ตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ
GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตัง้จากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนงและนําทาง

มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS
ดวยการหาตําแหนงตามเซลล ID นี้ ตําแหนงจะไดรับการกําหนด
ผานเสาอากาศที่โทรศัพทมือถือของคุณกําลังเชื่อมตออยูในขณะ
นั้น
ขึ้นอยูกับวิธีการหาตําแหนงที่พรอมใชงาน ความแมนยําของการหา
ตําแหนงอาจคลาดเคลื่อนไปประมาณสองสามเมตรจนถึงหลาย
กิโลเมตร

การคนหาสถานที่
การคนหาตําแหนง
แผนที่จะชวยใหคุณสามารถคนหาตําแหนงเฉพาะและธุรกิจ
ประเภทตางๆ ที่คุณกําลังคนหา
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ คนหาสถานที่
1. ปอนคําคนหา เชน ที่อยูของถนน หรือ รหัสไปรษณีย ในการลบ

ชองคนหา ใหเลือก ลาง
2. เลือก ไป
3. ในรายการรายชื่อเสนอที่ตรงกัน ใหไปที่รายการที่ตองการ ใน

การแสดงตําแหนงบนแผนที่ ใหเลือก แผนที่
ในการดูตําแหนงอื่นๆ ของรายการผลลัพธการคนหาบนแผนที่
ใหเลื่อนขึน้และลงดวยปุมเลื่อน

การกลับสูรายการที่มีขอมูลตรงกันที่เสนอ —  เลือก รายการ

การคนหาสถานที่ใกลเคียงประเภทอื่นๆ —  เลือก เรียกดู
ประเภท และประเภท เชน แหลงรานคา ที่พัก หรือการขนสง
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หากไมพบผลลัพธการคนหา โปรดตรวจสอบวาการสะกดของคํา
คนหาถูกตองหรือไม ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของ
คณุอาจสงผลตอผลลัพธเมื่อทําการคนหาออนไลนไดเชนกัน
ในการหลีกเลี่ยงคาใชจายในการถายโอนขอมูล คุณยังสามารถรับ
ผลลัพธการคนหาโดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตได หากคุณมี
แผนที่ของพื้นที่ที่คนหาอยูในโทรศัพทของคณุ

การดูรายละเอียดที่ตัง้
ดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งหรอืสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง เชน
โรงแรม หรือ รานอาหาร หากมี
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

การดูรายละเอียดของสถานที่ —  เลือกสถานที ่กดปุมเลื่อน และ
เลือก แสดงรายละเอียด

การจัดการสถานที่และเสนทาง
การจัดเก็บสถานที่และเสนทาง
จัดเก็บที่อยู สถานที่ที่นาสนใจ และเสนทาง เพื่อใหคุณสามารถใช
งานไดอยางรวดเร็วในภายหลัง
เลือก เมนู > GPS > แผนที่
การจดัเก็บสถานที่
1. เลือก ตําแหนงของฉัน
2. ไปที่ที่ตั้ง ในการคนหาที่อยูหรือสถานที่ ใหเลือก คนหา
3. กดปุมเลื่อน
4. เลือก เก็บสถานที่

การจดัเก็บเสนทาง
1. เลือก ตําแหนงของฉัน

2. ไปที่ที่ตั้ง ในการคนหาที่อยูหรือสถานที่ ใหเลือก คนหา
3. ในการเพิ่มจุดเสนทางอีกจุดหนึ่ง ใหกดปุมเลื่อน และเลือก
เพิ่มในเสนทาง

4. เลือก เพิ่มจุดเสนทางใหม และตัวเลือกที่เหมาะสม
5. เลือก แสดงเสนทาง > ตัวเลอืก > จัดเก็บเสนทาง

การดูสถานที่และเสนทางที่จัดเก็บไว —  เลือก รายการ
โปรด > สถานที่ หรือ เสนทาง

การดูและจัดวางสถานที่หรือเสนทาง
ใชรายการโปรดของคุณเพื่อเขาถงึสถานที่และเสนทางที่คุณจัด
เก็บไวไดอยางรวดเร็ว
จัดกลุมสถานที่และเสนทางไวในชุดสะสม ตัวอยางเชน เมื่อคุณ
วางแผนการเดินทาง
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ รายการโปรด

การดูสถานที่ที่จัดเก็บไวบนแผนที่
1. เลือก สถานที่
2. ไปที่สถานที่
3. เลือก แผนที่
ในการกลับไปยังสถานที่ที่จัดเก็บไว ใหเลือก รายการ

การสรางชุดสะสม —  เลือก สรางชุดสะสมใหม และปอนชื่อชุด
สะสม

การเพิ่มสถานที่ที่จดัเก็บไวลงในชดุสะสม
1. เลือก สถานที่ และสถานที่
2. เลือก จัดเรียงชุดสะสม
3. เลือก ชุดสะสมใหม หรือชุดสะสมที่มีอยู
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หากคุณตองการลบสถานที่หรือเสนทาง หรือเพิ่มเสนทางไปยังชุด
สะสม ใหไปที่การบริการทางอินเตอรเน็ตของแผนที่ Ovi ที่
www.ovi.com

การสงสถานที่ไปใหเพือ่นของคุณ
เมื่อคุณตองการแบงดขูอมูลสถานที่กับเพื่อนของคุณ ใหสงราย
ละเอียดเหลานี้ไปยังโทรศัพทของพวกเขาโดยตรง
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

การสงสถานที่ไปยังอุปกรณที่รองรับของเพื่อน —  เลือกที่ตั้ง
กดปุมเลื่อน และเลือก สง

การซิงโครไนซรายการโปรดของคุณ
วางแผนการเดินทางในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณที่เว็บไซต
แผนที่ Ovi ซิงโครไนซสถานที่ เสนทาง และชุดสะสมที่จัดเก็บไว
ดวยโทรศัพทมือถือของคุณ และเขาถงึแผนกขณะเดินทาง
ในการซงิโครไนซสถานที่ เสนทาง หรือชุดสะสมระหวางโทรศัพท
มอืถือและบริการทางอินเตอรเน็ตของแผนที่ Ovi คุณจําเปนตองมี
บัญชี Nokia หากคุณไมมีบัญชี Nokia ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัว
เลอืก > บญัชี > บัญชี Nokia > สรางบัญชีใหม
การซิงโครไนซสถานที ่เสนทาง และชุดสะสมที่จัดเก็บไว — 
เลือก รายการโปรด > ซิงโครไนซกับ Ovi หากคุณไมมีบัญชี
Nokia คุณจะไดรับแจงใหสรางบัญชีขึน้มาหนึ่งบัญชี
การตั้งคาใหโทรศัพทซิงโครไนซรายการโปรดโดย
อัตโนมัติ —  เลือก ตัวเลอืก > ตั้งคา > การซิงโครไนซ >
เปลี่ยน > เมื่อเปดและปดเครื่อง
การซงิโครไนซจําเปนตองเปดใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และอาจ
เกี่ยวของกับการรับสงขอมูลจํานวนมากผานเครือขายของผูให
บริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยว
กับคาใชจายในการสงขอมูล

หากตองการใชบริการทางอินเทอรเน็ตของแผนที่ Ovi ใหไปที่
www.ovi.com

การขับรถและการเดิน
การใชเสียงแนะนํา
เสียงแนะนํา หากมีอยูสําหรับภาษาของคุณ จะชวยคุณคนหาเสน
ทางไปยังจุดหมายปลายทาง ใหคุณสนุกกับการเดินทาง
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ขับ หรือ เดิน
เมื่อคุณใชการนําทางทางรถยนตหรือการเดินเทาเปนครั้งแรก
เครื่องจะขอใหคุณเลือกภาษาของเสียงแนะนํา และดาวนโหลด
ไฟลเสียงแนะนําที่เหมาะสม
หากคุณเลือกภาษาที่มีชื่อถนน ระบบจะพูดชื่อถนนดวย เสียง
แนะนําอาจไมมใีหบริการในภาษาของคุณ

การเปลีย่นภาษาของเสียงแนะนํา —  ในมุมมองหลัก เลือก ตัว
เลอืก > ตั้งคา > การนําทาง > การนําทางการขับรถ หรือ
การนําทางการเดิน และตัวเลือกที่เหมาะสม

การเลนเสียงแนะนําซ้ําสําหรับการนําทางทางรถยนต —  ใน
หนาจอการนําทาง เลือก ตัวเลือก > ทําซ้ํา

การปรับระดับเสียงของเสยีงแนะนําสําหรับการนําทางทาง
รถยนต —  ในหนาจอการนําทาง เลือก ตัวเลือก > ระดับเสียง

การขับรถสูจุดหมายปลายทางของคุณ
เมื่อคุณตองการเสนทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวในขณะขบัรถ แผนที่จะ
ชวยใหคุณไปถึงยังจุดหมายปลายทางของคุณ
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ขับ

การขับรถสูจุดหมายปลายทาง —  เลือก ตั้งคาปลายทาง และ
ตัวเลือกที่เหมาะสม

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 71

http://www.ovi.com
http://www.ovi.com


การขับรถกลับบาน —  เลือก ขับกลบับาน
เมื่อคุณเลือก ขับกลบับาน หรือ เดินกลับบาน เปนครั้งแรก คุณจะ
ไดรับแจงใหกําหนดที่ตั้งของบานของคณุ ในการเปลี่ยนที่ตั้งของ
บานในภายหลัง ใหทําดังนี้
1. ในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลอืก > ตั้งคา > การนําทาง >
ตําแหนงบาน > เปลี่ยน > ระบุใหม

2. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
เคลด็ลับ: ในการขับรถโดยไมกําหนดปลายทาง ใหเลือก
แผนที่ ขณะที่คุณเคลื่อนที่ ตําแหนงของคุณจะปรากฏที่
กึ่งกลางของแผนที่

การเปลีย่นมุมมองระหวางนําทาง —  กดปุมเลื่อน และเลือก มุม
มอง 2 มิติ, มุมมอง 3 มิติ, มุมมองลกูศร หรือ ภาพรวมเสนทาง
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมอืจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณ
ขบัขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะ
ขบัขีย่านพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

หนาจอการนําทาง

1 — เสนทาง
2 — ที่ตั้งและทิศทางของคุณ
3 — เขม็ทิศ
4 — แถบขอมูล (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรับขอมูลการจราจรและความปลอดภัย
ยกระดับประสบการณขบัขี่ของคุณดวยขอมูลแบบเรียลไทมเกี่ยว
กับสภาพจราจร ความชวยเหลือเกี่ยวกับชองทางเดินรถ และการ
เตือนขีดจํากัดความเรว็ หากมีบริการนี้ในประเทศหรือภมูิภาคของ
คุณ
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ขับ

การดูสภาพการจราจรบนแผนที่ —  ระหวางการนําทางการขับ
รถ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏ
เปนรูปสามเหลี่ยมและเสนตรง
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การอัพเดตขอมูลจราจร —  เลือก ตัวเลือก > ขอมูลจราจร >
อัพเดตขอมูลจราจร
ขณะวางแผนเสนทาง คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหหลีกเลี่ยงสภาพ
จราจรติดขดัหรือถนนที่กําลังทําการซอมบํารุง

การหลกีเลีย่งสภาพการจราจร —  ในมุมมองหลัก เลือก ตัว
เลอืก > ตั้งคา > การนําทาง > เปลีย่นเสนทางเนื่องจาก
สภาพจราจร
ตําแหนงของกลองจับความเร็วอาจแสดงบนเสนทางของคุณขณะ
นําทางได หากเปดใชงานคุณสมบตันิี้ เขตปกครองศาลบางแหงไม
อนุญาตใหใชหรือจํากัดการใชงานขอมูลที่ตั้งของกลองจับ
ความเร็ว Nokia ไมขอรับผิดชอบตอความถูกตองแมนยํา หรือ
ผลลัพธจากการใชขอมูลที่ตั้งของกลองจับความเร็ว

การเดินสูจุดหมายปลายทางของคุณ
เมื่อคุณตองการเสนทางการเดินเทาไปตามถนน แผนที่จะนําทาง
คุณไปยังจตุรัส ผานสวนสาธารณะ เขตทางเดินเทา และแมแต
ศูนยการคา
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ เดิน

การเดินสูจุดหมายปลายทาง —  เลือก ตั้งคาปลายทาง และตัว
เลือกที่เหมาะสม

การเดินกลับบาน —  เลือก เดินกลบับาน
เมื่อคุณเลือก ขับกลบับาน หรือ เดินกลับบาน เปนครั้งแรก คุณจะ
ไดรับแจงใหกําหนดที่ตัง้บานของคุณ ในการเปลีย่นที่ตัง้ของบาน
ในภายหลัง ใหทําดังนี้
1. ในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลอืก > ตั้งคา > การนําทาง >
ตําแหนงบาน > เปลี่ยน > ระบุใหม

2. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: หากตองการเดินโดยไมกําหนดปลายทาง ให
เลือก แผนที่ ขณะที่คุณเคลื่อนที่ตําแหนงของคณุจะปรากฏ
ที่กึ่งกลางของแผนที่

การวางแผนเสนทาง
วางแผนการเดินทาง และสรางเสนทางของคุณ และแสดงบน
แผนที่กอนเริ่มออกเดินทาง
เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

การสรางเสนทาง
1. ไปที่จุดเริ่มตนของคุณ
2. กดปุมเลื่อน และเลือก เพิ่มในเสนทาง
3. หากตองการเพิ่มจุดเสนทางอื่น ใหเลือก เพิ่มจุดเสนทางใหม

และตัวเลือกที่เหมาะสม

การเปลี่ยนลําดับของจุดเสนทาง
1. ไปที่จุดเสนทาง
2. กดปุมเลื่อน และเลือก ยาย
3. ไปสถานที่ที่คุณตองการยายจุดเสนทางไป และเลือก ตกลง

การแกไขที่ตั้งของจุดเสนทาง —  ไปที่จุดเสนทาง กดปุมเลื่อน
และเลือก แกไข และตัวเลือกที่เหมาะสม

การดูเสนทางบนแผนที่ —  เลือก แสดงเสนทาง

การนําทางไปยังจุดหมาย —  เลือก แสดงเสนทาง > ตัว
เลอืก > เริ่มขับ หรือ เริ่มเดิน

การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับเสนทาง
การตั้งคาเสนทางจะมีผลตอการนําทางและวิธีแสดงเสนทางบน
แผนที่
1. ในมุมมองนักวางแผนการเดินทาง ใหเปดแท็บ ตั้งคา หาก

ตองการไปที่มุมมองนักวางแผนการเดินทางจากมุมมองการนํา
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ทาง ใหเลือก ตัวเลอืก > จุดเสนทาง หรือ รายการจุดเสน
ทาง

2. ตั้งคาโหมดการขนสงไปที่ ขับรถ หรือ เดิน หากคุณเลือก
เดิน ถนนทางเดียวจะเปนถนนสายปกติ และคุณสามารถใชเสน
ทางเดินเทา และเสนทางกันดารได ตัวอยางเชน สวน
สาธารณะ และศูนยการคา

3. เลือกตัวเลือกที่ตองการ

การเลือกโหมดการเดิน —  เปดแท็บ ตั้งคา และเลือก เดิน >
เสนทางที่ตองการ > ถนน หรือ เสนตรงเสนตรง มีประโยชนใน
พื้นที่ทุรกันดารซึ่งจะชวยกําหนดทิศทางการเดิน

การใชเสนทางขับรถที่สัน้และเร็วที่สุด —  เปดแท็บ ตั้งคา และ
เลือก ขับรถ > การเลอืกเสนทาง > เสนทางที่เร็วกวา หรือ
เสนทางที่ใกลกวา

การใชเสนทางการขับที่ดีที่สุด —  เปดแท็บ ตั้งคา และเลือก ขับ
รถ > การเลอืกเสนทาง > เหมาะสม เสนทางการขบัรถที่ดีที่สุด
จะรวมขอดีของทั้งเสนทางที่สั้นและเร็วที่สุด
ตัวอยางเชน คุณยังสามารถเลือกเพื่อใชหรือหลีกเลี่ยงการใช
มอเตอรเวย ทางดวน หรือทาเรือขามฟาก

ทางลัดสําหรับแผนที่
ปุมลัดทั่วไป
ในการขยายและยอแผนที่ ใหกด * หรือ #

หากตองการกลบัไปที่ที่ตั้งปจจุบันของคุณ กด 0

หากตองการเปลี่ยนประเภทแผนที่ กด 1

ในการเอียงแผนที่ ใหกด 2 หรือ 8

ในการหมุนแผนที่ ใหกด 4 หรือ 6 ในการหมุนแผนที่กลับขึ้นไปยัง
ตําแหนงทิศเหนือ ใหกด 5

ทางลัดการนําทางคนเดินเทา
หากตองการจัดเก็บที่ตั้ง ใหกด 2

ในการคนหาที่ตั้งตามประเภท ใหกด 3

หากตองการปรับระดบัเสียงของการนําทางคนเดินเทา กด 6

หากตองการดูรายการจุดเสนทาง ใหกด 7

หากตองการปรบัแผนที่เพื่อการใชงานชวงกลางคืน ใหกด 8

หากตองการดูแผงหนาปด ใหกด 9

ทางลัดการนําทางทางรถยนต
หากตองการปรับแผนที่เพื่อการใชงานในชวงกลางวันหรือชวง
กลางคืน ใหกด 1

ในการจัดเก็บที่ตั้งปจจุบัน ใหกด 2

ในการคนหาที่ตั้งตามประเภท ใหกด 3

หากตองการฟงเสียงแนะนําซ้ํา ใหกด 4

หากตองการคนหาเสนทางอื่น กด 5

หากตองการปรับระดับเสียงของเสียงแนะนํา กด 6

หากตองการเพิ่มจุดพักลงในเสนทาง กด 7

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร ใหกด 8

หากตองการดแูผงหนาปด ใหกด 9

ขอมูล GPS
เลือก เมนู > GPS > ขอมูล GPS
ดวยขอมูล GPS คณุสามารถดูตําแหนงปจจุบนัของคุณ คนหาเสน
ทางไปยังตําแหนงที่ตองการ และติดตามระยะทางได
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เลือก การนําทาง เพื่อดูขอมูลสําหรับนําทางไปยังจุดหมายปลาย
ทางของคุณ, ตําแหนง เพื่อดูขอมลูตําแหนงเกี่ยวกับตําแหนง
ปจจุบันของคุณ หรือเลือก มาตรวัด เพื่อดูขอมูลการเดินทางของ
คุณ เชน ระยะทางและระยะเวลาที่คุณเดินทางมาแลว และความเร็ว
เฉลี่ยและความเร็วสูงสุด
แอปพลิเคชั่นตองไดรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทียมอยางนอย
4ดวงเพื่อใชขอมลูนั้นเปนอุปกรณชวยเหลือในการเดินทาง
มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คณุภาพและบริการของสัญญาณ GPS

การใชขอมูล GPS
ในการตรวจสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียมที่คอยใหขอมูล
ตําแหนงที่จําเปนตอการนําทาง ใหเปดดหูนาจอใดหนาจอหนึ่งใน
3 หนาจอ แลวเลือก ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม

ในการกําหนดจุดสังเกตหรือที่ตั้งเปนปลายทางการเดินทางของ
คุณ เลือก การนําทาง > ตัวเลอืก > ตั้งปลายทาง นอกจากนี้
คณุยังสามารถปอนพิกัดเสนรุงและเสนแวงของจุดหมายปลายทาง
ไดอีกดวย

ในการลบการตั้งคาปลายทางของการเดินทางออก เลือก การนํา
ทาง > ตัวเลอืก > หยุดการนําทาง

ในการบันทึกตําแหนงปจจุบันของคุณเปนจุดสังเกต เลือก การนํา
ทาง หรือ ตําแหนง และ ตัวเลือก > บันทึกตําแหนง

ในการเรียกใชมิเตอรวัดการเดินทาง เลือก ระยะเดินทาง > ตัว
เลอืก > เริ่ม ในการหยุดมิเตอรวัดการเดินทาง เลือก ตัวเลือก >
หยุด

ในการรีเซ็ตฟลดทั้งหมดและเริ่มคํานวณใหมอีกครั้ง เลือก ระยะ
เดินทาง > ตัวเลือก > รีสตารท

ในการเปลี่ยนระบบการวัดที่ใช เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
ระบบการวัด > เมตริก หรือ หนวยอิมพีเรียล

ในการปอนการปรับเทียบความสูงเพื่อแกไขคาความสูงที่ไดรับจาก
ดาวเทียมระบุตําแหนง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > วัดความ
สูงเหนือน้ําทะเล

จุดสงัเกต
เลือก เมนู > GPS > สถานที่
จุดสังเกตจะสัมพันธกับที่ตั้งในทางภมูิศาสตร ที่คุณสามารถจัดเก็บ
ไวในโทรศัพทเพื่อใชรวมกับบริการตามที่ตั้งอื่นๆ ในภายหลัง คุณ
สามารถสรางจุดสังเกตโดยใชตัวรบัสัญญาณ GPS ภายในอุปกรณ
ของคุณหรือเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สรางสถานที่
ในการสรางสถานที ่เลือก ตัวเลอืก > สถานที่ใหม เลือก
ตําแหนงปจจุบนั เพื่อใหเครอืขายขอขอมูลเสนรุงและเสนแวง
ของที่ตั้งปจจุบันของคุณ, เลอืกจากแผนที่ เพื่อเลือกที่ตั้งจาก
แผนที่ หรือเลือก ปอนโดยผูใช เพื่อปอนขอมูลที่ตั้งที่จําเปน เชน
ชื่อ ประเภท ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความสงู

ในการแสดงสถานที่บนแผนที่ เลือก ตัวเลอืก > แสดงบนแผนที่

แกไขสถานที่
ในการแกไขสถานที่ เลือก ตัวเลอืก > แกไข > ตัวเลอืก และ
เลือกจากรายการตอไปนี้
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• เลือกประเภท  — จัดระเบียบสถานที่ลงในกลุมสถานที่ที่
คลายคลึงกัน เลือกประเภทเพื่อแกไขขอมูลสถานที่ เชน ชื่อ
ประเภท ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง

• ดึงตําแหนงปจจุบนั  — รองขอและปอนขอมูลเสนรุงและเสน
แวงทางภมูิศาสตรโดยอัตโนมัต ิเพื่อสรางสถานที่ของที่ตั้ง
ปจจุบันของคุณ

• ลบ  — ลบสถานที่
• ไอคอนสถานที ่ — เปลี่ยนไอคอนของสถานที่
• แสดงบนแผนที่  — แสดงสถานที่บนแผนที่
• สง  — สงสถานที่ไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
• ตัวเลอืกการปอน  — แกไขการตั้งคาการปอนขอความ เชน
ภาษาที่ใชเขยีน

• ตัวเลอืกการแกไข  — แกไขหมายเลขโทรศัพทและที่อยูเว็บที่
กําหนดใหกับสถานที่

ประเภทของสถานที่
คณุสามารถดูประเภทของสถานที่ไดใน 2 มุมมองคือ ประเภท
รายการที่มีสถานที่อยูแลว และอีกประเภทหนึ่งคือทุกประเภทที่
เครื่องของคุณมี

หากตองการดูสถานที่ในประเภทหนึ่งๆ ใหเลื่อนไปที่ประเภทนั้น
และกดปุมเลื่อน

ในการสรางประเภทใหม เลือก ตัวเลือก > แกไขประเภท > ตัว
เลอืก > ประเภทใหม

ในการเปลี่ยนประเภทที่มีสถานที่นั้นอยู ใหเปดแท็บสถานที่ เลื่อน
ไปยังสถานที่ และเลือก ตัวเลอืก > แกไข > ตัวเลอืก > เลอืก
ประเภท เลือกประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่คุณตองการเพิ่ม
สถานที่ และ ตกลง

การรับจุดสังเกต
เลือก เมนู > การติดตอ > ขอความ
เปดขอความที่มีจุดสังเกตที่คุณไดรับจากอุปกรณอื่น เลื่อนไปที่จุด
สังเกต และกดปุมเลื่อน

ในการบันทึกจุดสังเกตลงในโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก >
จัดเก็บ

ในการสงตอจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได เลือก ตัว
เลอืก > สง

ในการแสดงจุดสังเกตที่ไดรับบนแผนที่ เลือก ตัวเลือก > แสดง
บนแผนที่

ในการคนหาวิธีนําทางไปยังจุดสังเกตที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก >
แสดงเสนทาง
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Nokia Office Tools
Nokia Office Tools สนับสนุนธุรกิจเคลื่อนที่และชวยใหการสื่อสาร
กับทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

สมุดบันทึก 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > บันทึกที่ใช
คณุสามารถใชสมุดบันทึกสราง, แกไข และดูบันทึกตางๆ ไดหลาย
ลักษณะ เชน บันทึกการประชุม, บนัทึกเปนงานอดิเรก หรือรายการ
ซือ้สินคา คุณสามารถแทรกภาพ, วิดีโอ และเสียงลงในบันทึกได
คณุสามารถเชื่อมโยงบันทึกเขากับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ เชน รายชื่อ
และสงบันทึกไปใหผูอื่นได

สรางและแกไขบนัทึก 
ในการสรางบันทึก ใหเริ่มตนเขยีนขอความ

หากตองการแกไขบันทึก ใหเลื่อนไปที่บันทึก และกดปุมเลื่อน

ในการใสภาพ คลิปเสียง วิดีโอ นามบัตร บุคมารคของเว็บ และ
ไฟล เลือก ตัวเลอืก > ใส

ในการเพิ่มรายการใหมลงในบันทึก เลือก ตัวเลือก > ใสใหม คุณ
สามารถบันทึกเสียงและวิดีโอคลิป และถายภาพ

เมื่อตองการทําตัวหนา ตัวเอียง หรือขดีเสนใตใหกับขอความของ
คุณ หรือเปลี่ยนสีของตัวอักษร ใหกดปุม Shift คางไว และใชปุม
เลื่อนเพื่อเลือกขอความ แลวเลือก ตัวเลอืก > ตัวอักษร

ในการสงบันทึก เลือก ตัวเลือก > สง

ในการเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > ลงิคบันทึก
กับสาย > เพิ่มรายชื่อ คณุสามารถดูบันทึกบนจอแสดงผลของ
เครื่องไดเมื่อโทรออก หรือรับสายจากรายชื่อนั้น

การตั้งคาสมุดบนัทึก
เลือก การตั้งคา

ในการจัดเก็บบันทึกลงในหนวยความจําของเครื่อง เลือก หนวย
ความจําที่ใช > ความจําโทรศัพท ในการจัดเก็บบันทึกลงใน
การดหนวยความจํา เลือก หนวยความจําที่ใช > การดหนวย
ความจํา

ในการเปลี่ยนเคาโครงของสมุดบันทึก เลือก เปลี่ยนมุมมอง >
กริด ในการดูบนัทึกในลักษณะรายการ ใหเลือก เปลีย่นมุมมอง >
รายการ

หากตองการดูบันทึกในพื้นหลงั เมื่อโทรออกหรือรับสาย เลือก
แสดงบันทึกระหวางโทร > ใช

เคล็ดลับ: หากคุณไมตองการดูบนัทึกในระหวางสนทนา
เปนการชั่วคราว เลือก แสดงบันทึกระหวางโทร > ไม วิธี
นี้ชวยใหคุณไมตองลบการเชื่อมโยงระหวางบันทึกและบัตร
รายชื่อแตอยางใด

เครื่องคิดเลข
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > คิดเลข
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เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบงายๆ เทานั้น

ในการทําการคํานวณ ใหพิมพตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ เลือก
วิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคํานวณ ปอนตัวเลขชุดที่
สองของการคํานวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทําการคํานวณ
ตามลําดับที่กําหนดไว ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณจะปรากฏใน
ชองตัวแกไข และนํามาใชเปนตวัเลขแรกในการคํานวณครั้งใหมได

โทรศัพทจะจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณครั้งลาสุดไวในหนวย
ความจําของโทรศัพท การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือ
การปดโทรศัพทจะไมลางขอมูลในหนวยความจําแตอยางใด หาก
ตองการเรียกดผูลลัพธที่จัดเก็บไวลาสุดในครั้งตอไปที่คุณเปดแอป
พลิเคชั่นเครื่องคิดเลข เลือก ตัวเลือก > ผลลพัธลาสุด

ในการบันทึกตัวเลขหรือผลลัพธของการคํานวณ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ความจํา > บนัทึก

ในการเรียกดูผลลัพธของการคํานวณจากหนวยความจําและใชใน
การคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจํา > เรียกคืน

โปรแกรมจัดการไฟล 
ดวยตัวจัดการไฟล คณุสามารถจัดการเนื้อหาและคุณสมบัติของ
ไฟลและโฟลเดอรในหนวยความจําเครือ่งและการดหนวยความจํา
ได คุณสามารถเปด สราง เคลื่อนยาย คัดลอก เปลี่ยนชื่อ สง และ
คนหาไฟลและโฟลเดอร การคุมครองดานลิขสิทธิจ์ะชวยปองกัน
การสงไฟลบางไฟล
เปดแท็บอุปกรณหรือแท็บการดหนวยความจํา

ในการเลือกหลายไฟล เลื่อนไปยังแตละไฟล และเลือก ตัว
เลอืก > เลือก/ไมเลอืก > เลอืก

ในการสงไฟลที่เลือก เลือก ตัวเลือก > สง

ในการยายหรือคัดลอกไฟลหรือโฟลเดอรไปยังโฟลเดอรอื่น เลือก
ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร หรือ คัดลอกไปที่โฟลเดอร
โฟลเดอรเริ่มตนเชน คลิปเสียง ในคลังภาพ ไมสามารถยายออกได

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คน ปอนขอความคนหา
และกดปุมเลื่อน ไฟลและโฟลเดอรที่มีชื่อตามขอความคนหาจะ
แสดงขึ้น

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับไฟลที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ดรูาย
ละเอียด

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

ตัวแปลงหนวย 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวแปลง
ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดใน
การปดเศษ
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การแปลงหนวยวัด
1. เลื่อนไปที่ชอง ประเภท และเลือก ตัวเลอืก > ประเภทการ
แลกเปลี่ยน เพื่อเปดรายชื่อหนวยวัด เลือกหนวยที่จะใช แลว
เลือก ตกลง

2. เลื่อนไปที่ชอง หนวย ชองแรก และเลือก ตัวเลือก > เลือก
หนวย เลือกหนวยที่จะถูกแปลง แลวเลือก ตกลง เลื่อนไปที่
ชอง หนวย ชองถัดไป และเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง

3. เลื่อนไปที่ชอง มูลคา ชองแรก และพิมพคาที่คณุตองการ
แปลง ชอง มูลคา อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคาที่แปลง
แลวโดยอัตโนมัติ

การกําหนดสกุลเงินหลักและอัตรา
แลกเปลี่ยน
เมื่อคุณเปลีย่นแปลงสกุลเงินหลัก คณุตองปอนอัตราแลกเปลี่ยน
ใหม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวกอนหนาทั้งหมดจะถูก
ลบไป
กอนที่คุณจะแปลงสกุลเงิน คณุตองเลือกสกุลเงินหลักและเพิ่ม
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราสกุลเงินหลักมักมีคาเทากับ 1 สกุลเงินหลัก
จะเปนตวักําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอื่นๆ
1. ในการกําหนดอัตราแลกเปลีย่นของหนวยสกุลเงิน เลื่อนไปที่

ชอง ประเภท และเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. เลื่อนไปที่ชนิดของสกุลเงินและพิมพอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณ

ตองการกําหนดตอหนึ่งหนวยสกุลเงิน
3. ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลื่อนไปที่สกุลเงินที่ตองการ

และเลือก ตัวเลอืก > ตั้งเปนสกุลเงินหลกั
4. เลือก เรียบรอย > ใช เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง

หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตองการครบทั้งหมดแลว
คุณสามารถแปลงสกุลเงินได

Zip manager 
ดวย Zip manager คณุสามารถสรางไฟลเก็บถาวรชุดใหมเพื่อจัด
เก็บไฟลบบีอัดขนาดในรูปแบบ ZIP เพิ่มไฟลหรือไดเรกทอรีที่บีบ
อัดขนาดไฟลเดียวหรือหลายไฟลในการเก็บถาวร ตั้งคา ลบ หรือ
เปลี่ยนรหัสผานของการเก็บถาวรที่มีการปองกัน และเปลี่ยนการตั้ง
คา เชน ระดับการบีบอัดขนาด และการเขารหัสของชื่อไฟล
คุณสามารถจัดเก็บไฟลเก็บถาวรลงในหนวยความจําของเครื่อง
หรือการดหนวยความจํา

โปรแกรมอาน PDF 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Adobe PDF
ดวยโปรแกรมอาน PDF คุณสามารถอานเอกสาร PDF บนหนาจอของ
เครื่องโทรศัพท คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา เชน
ระดับการยอ/ขยาย และมุมมองหนา และสงไฟล PDF โดยใชอีเมล

การพิมพ
คุณสามารถสั่งพิมพเอกสาร เชน ไฟล ขอความ หรือเว็บเพจจาก
เครื่องโทรศัพท, ดูตัวอยางงานกอนพิมพ, กําหนดตวัเลือกเคาโครง
หนา, เลือกเครื่องพิมพ หรือพิมพไปยังไฟลได คุณอาจไมสามารถ
สั่งพิมพเอกสารไดทุกประเภท

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 79



การพมิพไฟล 
ในการกําหนดคาเครื่องพิมพสําหรับโทรศพัทของคุณ เลือก เมนู >
ที่ทํางาน > พรินเตอร > ตัวเลือก > เพิ่ม ในการตั้งคา
เครื่องพิมพเปนเครื่องพิมพเริ่มตน เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกการ
พิมพ > เครื่องพิมพ เลื่อนไปยังเครื่องพิมพนั้น และเลือก ตัว
เลอืก > ตั้งเปนที่ตั้งไว
กอนที่จะเริ่มพิมพ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคณุ
เชื่อมตอกับเครื่องพิมพถูกตองแลว

ในการพิมพเอกสาร เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกการพิมพ >
พิมพ

ในการพิมพไปยังไฟล เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกการพิมพ >
พิมพ > พิมพไปไฟล และระบุตําแหนงของไฟล

ในการเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการ
พิมพ คณุสามารถเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใช จํานวนสําเนา และ
ชวงของหนาที่ตองการพิมพ

ในการเปลี่ยนการจัดวางหนากอนพิมพ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
การพิมพ > การตั้งคาหนากระดาษ คุณสามารถเปลีย่นขนาด
กระดาษและการวางกระดาษ กําหนดระยะขอบ และแทรกสวนหัว
หรือสวนทายกระดาษได สวนหัวและสวนทายกระดาษควรมีความ
ยาวไมเกิน 128 ตัวอักษร

ในการดูตัวอยางไฟลหรือขอความกอนการพิมพ เลือก ตัวเลอืก >
ตัวเลือกการพิมพ > ดูตัวอยาง

ตัวเลือกการพมิพ
เปดเอกสาร เชน ไฟลหรือขอความ และเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
การพิมพ > พิมพ
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้

• เครื่องพิมพ  — เลือกเครื่องพิมพที่ใชงานไดจากรายการ
• พิมพ  — เลือก ทุกหนา, หนาคู หรือ หนาคี่ เปนชวงการพิมพ
• ชวงการพิมพ  — เลือก ทุกหนาในชวง หรือ หนาที่ระบุ เปน
ชวงหนาเอกสาร

• จํานวนสําเนา  — เลือกจํานวนของสําเนาที่ตองการพิมพ
• พิมพไปไฟล  — พิมพไฟลและระบุตําแหนงของไฟล
ตวัเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

การตั้งคาเครื่องพมิพ
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > พรินเตอร

ในการเพิ่มเครื่องพิมพใหม เลือก ตัวเลอืก > เพิ่ม
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้
• เครื่องพิมพ  — ปอนชื่อสําหรับเครื่องพิมพ
• ไดรเวอร  — เลือกไดรเวอรสําหรับเครื่องพิมพ
• บริการ  — เลือกบริการเสริมสําหรับเครื่องพิมพ
• แนวการพิมพ  — เลือกลักษณะการวางกระดาษ
• ขนาดกระดาษ  — เลือกขนาดกระดาษ
• ประเภทสื่อ  — เลือกชนิดสื่อ
• โหมดส ี — เลือกโหมดสี
• รุนของเครื่องพิมพ  — เลือกรุนเครื่องพิมพ
ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

นาฬกิา 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > นาฬิกา
ในเมนูนาฬิกา คณุสามารถดูเวลาทองถิ่นและขอมูลเขตเวลาของ
คุณ ตั้งคาและแกไขเวลาปลุก หรือแกไขการตั้งคาวันที่และเวลาได
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นาฬิกาปลุก
เปดแท็บนาฬิกาปลุก

หากตองการตั้งปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุกใหม เมื่อมีการ
ตั้งเสียงปลุก  จะปรากฏขึน้

ในการปดเสียงปลุก เลือก หยุด หรือในการหยุดเสียงปลุก 5 นาที
เลือก เลือ่นปลุก หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่อง
จะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึน้ หากคุณเลือก หยุด เครื่องจะถาม
วาคุณตองการจะโทรออกหรือไม เลือก ไม เพื่อปดเครื่อง หรือ ใช
เพื่อโทรออก และรับสายที่โทรเขา อยาเลอืก ใช หากการใช
โทรศัพทไรสายจะกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ในการเปลี่ยนเวลาปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตการปลุก

ในการนําเสียงปลุกออก เลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

เวลาโลก
เปดแท็บนาฬิกาโลกเพื่อดูเวลาในเมืองตางๆ

หากตองการเพิ่มเมืองอื่นลงในหนาจอเวลาโลก เลือก ตัวเลอืก >
เพิ่มเมือง

ในการเปลี่ยนเมืองที่เปนตวักําหนดเวลาและวันที่ในโทรศัพทของ
คุณ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนเมืองปจจุบัน ชื่อเมืองดังกลาวจะ
ปรากฏขึ้นในหนาจอหลักเมนูนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพท
ของคุณจะเปลีย่นไปตามเมืองที่เลือกไวดวย ตรวจดูวาเวลาถูกตอง
และสอดคลองกับเขตเวลาของคุณ

การตั้งคานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก ชนิด
นาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทสามารถปรับเปลี่ยนเวลา
วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับเครื่องของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตตามเวลาเครือขาย > อัพเดต
อัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลกุ ใหเลือก เสยีงนาฬิกาปลุก

บันทึก 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > สมุดบันทึก
คุณสามารถสรางและสงบันทึกไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได
และบันทึกไฟลขอความที่ไดรับ (รูปแบบ .txt) ลงในบันทึกได

เขียนและสงบนัทึก
ในการเขยีนบันทึก ใหเริ่มปอนขอความ โปรแกรมแกไขบันทึกจะ
เปดขึน้โดยอัตโนมัติ

ในการเปดบันทึก ใหเลื่อนไปที่บันทึกแลวกดปุมเลื่อน

ในการสงบันทึกไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัว
เลอืก > สง

ในการซงิโครไนซหรือกําหนดการตั้งคาการซิงโครไนซของบันทึก
ใหเลือก ตัวเลอืก > การซิงโครไนซ เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มตนการ
ซิงโครไนซ หรือ การตั้งคา เพื่อกําหนดการตั้งคาการซงิโครไนซ
สําหรับบันทึก
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แปนพิมพไรสายของ
Nokia
แปนพิมพไรสายเปนอุปกรณเสริมที่แยกจําหนายตางหาก ในการ
ติดตั้งแปนพิมพไรสายของ Nokia หรือแปนพิมพไรสายอื่นๆ ที่
สนับสนุนรูปแบบ Bluetooh Human Interface Devices (HID) ที่
สามารถใชรวมกันได เพื่อใชกับโทรศัพทของคุณ ใหใชแอปพลิ
เคชั่น แปนพิมพไรสาย
1. เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth บนเครื่องของคุณ เลือก
เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth > Bluetooth > เปด ตรวจ
ดใูหแนใจวามีการตั้งคา การมองเห็นของโทรศพัท > เห็น
ไดทั้งหมด

2. เปดแปนพิมพ
3. เลือก เมนู > ที่ทํางาน > แปนไรสาย
4. เมื่อตองการเริม่คนหาอุปกรณที่มีการเชื่อมตอ Bluetooth ให

เลือก ตัวเลอืก > คนหาแปนพิมพ
5. เลือกแปนพิมพจากรายการ และกดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มตนการ

เชื่อมตอ
6. ในการจับคูแปนพิมพกับโทรศัพท ใหพิมพรหัสผานที่คุณเลือก

(1 ถึง 9 หลัก) ลงบนโทรศัพทและพิมพรหัสผานเดียวกันนี้ลง
บนแปนพิมพ

7. ถาเครื่องขอขอมลูรูปแบบการวางปุมของแปนพิมพ ใหเลือกรูป
แบบจากรายการที่แสดงบนโทรศัพทของคุณ

เมื่อชื่อของแปนพิมพปรากฏขึน้ สถานะจะเปลีย่นเปน เชื่อมตอ
แปนพิมพแลว และสัญลักษณของแปนพิมพจะกะพริบชาๆ แสดง
วาแปนพิมพพรอมใชงาน
สําหรบัรายละเอียดการทํางานและการดูแลรักษาแปนพิมพ โปรด
ศึกษาจากคูมือผูใช
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สือ่
โทรศัพทของคุณมีแอปพลิเคชั่นสื่อที่หลากหลายทั้งสําหรับการใช
งานดานธุรกิจและการใชงานยามวาง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมอืผูใชฉบับครอบคลมุไดในเว็บ

กลอง
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง

การถายภาพ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ สูงถึง 2048 x
1536 พิกเซล ความละเอียดภาพในคูมือนี้อาจแตกตางจากที่
ปรากฏจริง

ในการถายภาพ ใชจอแสดงผลเปนชองมองภาพ และกดปุมเลื่อน
โทรศัพทจะจัดเก็บภาพที่ถายไวในคลังภาพ

ในการยอหรือขยายภาพกอนถายในโหมดแนวนอน เลื่อนขึน้หรือ
ลง ฟงกชันนี้จะใชไดตอเมื่อแถบเครื่องมือไมปรากฏขึ้น

ในการจับโฟกัสไปที่วัตถุกอนถายภาพ กดปุม T
แถบเครื่องมือจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ กอนและ
หลังการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ เลื่อนไปที่รายการแถบเครื่องมือ
และกดปุมเลื่อน

   สลับระหวางโหมดวิดีโอและโหมดภาพ

   เลือกฉาก

   เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

   ใชงานตัวตั้งเวลาถายภาพ (ภาพเทานั้น)

   ใชงานโหมดถายภาพตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)

   เลือกเอฟเฟกตสี

   แสดงหรือซอนเสนตารางในชองมองภาพ (ภาพเทานั้น)

   ปรับสมดุลสีขาว

   ปรับการชดเชยคารับแสง (ภาพเทานั้น)

ตัวเลือกที่เลือกใชไดจะแตกตางกันตามโหมดถายภาพและหนาจอ
ที่คุณอยู การตั้งคาจะกลับเปนคาดีฟอลตเมื่อคุณปดกลอง

ฉาก
ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงที่ถูกตองสําหรับ
สภาวะการถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะถูกตั้ง
ตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ

ในการเปลี่ยนฉาก เลือก โหมดฉาก ในแถบเครื่องมือ

ในการสรางฉากสวนตัวของคุณ เลื่อนไปที่ กําหนดเอง และเลือก
ตัวเลือก > เปลีย่น

ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น เลือก ตามโหมดฉาก และ
ฉากที่ตองการ

ในการเปดใชฉากสวนตัวของคุณ เลื่อนไปที่ กําหนดเอง กดปุม
เลื่อน และเลือก เลอืก
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การถายภาพตอเนื่อง
ในการถายภาพหลายๆ ภาพแบบตอเนื่อง หากมีหนวยความจํา
เพียงพอ เลือก สลบัไปโหมดตอเนื่อง ในแถบเครื่องมือและกดปุม
เลื่อน

ภาพที่ถายไวจะปรากฏในตารางบนหนาจอ หากตองการดูภาพ
เลื่อนไปที่ภาพนั้นและกดปุมเลื่อน หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพ
สุดทายเทานั้นที่จะปรากฏบนหนาจอ และภาพอื่นจะมีอยูในคลัง
ภาพ

ในการสงภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

ในการปดโหมดถายภาพตอเนื่อง เลือก สลับไปโหมดปกติ ใน
แถบเครื่องมือ

การดูภาพที่ถายไว
ภาพที่คุณถายไวจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ หากคุณไม
ตองการจัดเก็บภาพนั้น เลือก ลบ จากแถบเครื่องมือ
เลือกจากรายการแถบเครื่องมือตอไปนี้
• สง  — สงภาพไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
• ประกาศลง  — สงภาพไปยังอัลบั้มภาพออนไลนที่ใชงานรวม
กันไดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการใชภาพเปนภาพพื้นหลัง เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพพื้น
หลัง

ในการเพิ่มภาพใหกับรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพโทร
เขารายชื่อ > กําหนดใหรายชื่อ

การบันทึกวิดีโอ
1. หากกลองอยูในโหมดภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบเครื่อง

มือ
2. ในการเริ่มตนบันทึก กดปุมเลื่อน
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราวเมื่อตองการ เลือก พัก เลือก ทําตอ

เพื่อเริ่มบันทึกตอ
4. หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด คลิปวิดโีอจะถูกจัดเก็บใน

คลังภาพโดยอัตโนมัต ิความยาวสูงสุดของคลิปวิดีโอจะขึน้อยู
กับหนวยความจําที่เหลืออยู

การเลนคลิปวิดีโอ
ในการเลนคลิปวิดีโอที่บันทึกไว เลือก เลน จากแถบเครื่องมือ
จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• สง  — สงคลิปวิดีโอไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได
• สงไปยังผูโทร  — สงคลิปวิดโีอไปยังผูโทรในขณะที่สนทนา
อยู

• ประกาศลง  — สงคลิปวิดีโอไปยังอัลบั้มออนไลน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

• ลบ  — ลบคลิปวิดโีอ

ในการเปลี่ยนชื่อวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลีย่นชื่อวิดีโอ

การตั้งคาภาพ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาภาพนิ่ง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และ
เลือกจากรายการตอไปนี้
• คุณภาพรูปภาพ  — ตั้งคุณภาพของภาพ ยิ่งภาพมีคุณภาพสูง
ขึ้น หนวยความจําที่ใชในการเก็บภาพจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น
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• แสดงภาพที่จับ  —  ในการดูภาพหลังจากถายภาพแลว เลือก
เปด หากจะถายภาพตอทันที ใหเลือก ปด

• ชื่อภาพที่ตั้งไว  — กําหนดชื่อเริ่มตนใหกับภาพที่ถายไว
• ซูมดิจิตอลแบบขยาย  — เปด (ตอเนื่อง) ชวยใหการเพิ่มซมู
ทํางานอยางตอเนื่องไมมีสะดุดระหวางการซูมแบบออปติคลั
และการซมูแบบดิจิตอล และ ปด ชวยจํากัดการซูมโดยยังคง
ความละเอียดของภาพไว

• เสียงจับภาพ  — ตัง้สัญญาณเสียงที่สงเสียงเมื่อคุณถายภาพ
• หนวยความจําที่ใช  — เลือกที่ที่จะเก็บภาพของคุณ
• หมุนภาพ  — หมุนภาพ
• เรียกคืนการตั้งคากลอง  — ในการเปลีย่นกลับเปนคาที่ระบบ
ตั้งไวสําหรับการตั้งคากลอง ใหเลือก ใช

การตั้งคาวิดีโอ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาโหมดวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคาคุณภาพของวิดีโอคลิป เลือก การ
แบงใช หากคุณตองการสงวิดโีอคลิปโดยใชขอความ
มัลติมีเดีย คลิปจะไดรับการบันทึกดวยความละเอียด QCIF ในรูป
แบบไฟล 3GPP และจํากัดขนาดไวที่ 300 kB (ประมาณ 20
วินาที) คุณอาจไมสามารถสงวิดีโอคลิปที่จัดเก็บดวยรูปแบบ
ไฟล MPEG-4 ในขอความมัลติมีเดียได

• การบันทึกเสยีง  — เลือก เงียบเสียง หากคุณไมตองการ
บันทึกเสียง

• แสดงวิดีโอที่ถายไว  — ดูเฟรมแรกของวิดีโอคลิปที่บันทึกไว
หลังจากที่หยุดการบันทึก ในการดูทั้งวิดีโอคลิป เลือก เลน จาก
แถบเครื่องมือ

• ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว  — กําหนดชื่อเริ่มตนใหกับวิดีโอคลิปที่บันทึก
• หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่จะใชจัดเก็บวิดีโอคลปิ
ของคุณ

• เรียกคืนการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองกลับเปน
คาเริ่มตน

Nokia Podcasting
เลือก เมนู > สือ่ > พอดแคสต
ดาวนโหลดพอดแคสตลงในโทรศพัทของคุณและฟงพอดแคสต
นั้น

การเลนและการจัดการพอดแคสต
พอดแคสตจะนําเสนอขอมูลเสียงหรือเนื้อหาวิดโีอผานทาง
อินเทอรเน็ตสําหรับการเลนบนโทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพิวเตอร
เมื่อใชแอปพลิเคชั่น Nokia Podcasting คุณจะสามารถคนหา ตรวจ
หา สมัครขอรับบริการ และดาวนโหลดพอดแคสตผานระบบ
สัญญาณ OTA รวมทั้งเลน จัดการ และใชพอดแคสตรวมกันกับ
โทรศัพทของคุณ

กําหนดการเชื่อมตอและการดาวนโหลดการตัง้คากอนใชแอปพลิ
เคชั่น เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ และ
ดาวนโหลด

ในการคนหาเอพิโซดของพอดแคสตใหมที่จะสมัครขอรับบริการ
เลือก ไดเรกทอรี่

ในการคนหาพอดแคสตโดยใชคําหลกัและชื่อแสดงพอดแคสต
เลือก คนหา

ในการแสดงเอพิโซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลือก เปดโฟลเดอร
พอดแคสต และเลือก เปด

ในการดาวนโหลดเอพิโซดที่เลือก เลือก ดาวนโหลด

ในการเลนเอพิโซดที่เลือก เลือก เลน
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ในการอัพเดตพอดแคสตที่เลือกหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมาย
ไว สําหรับเอพิโซดใหม เลือก ตัวเลอืก > อัพเดต

ในการเปดเว็บไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เลือก ตัวเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกับผูสรางไดดวยการแสดง
ความคิดเห็นและการโหวต ในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อ
ดําเนินการนี้ เลือก ตัวเลือก > ดูขอคิดเห็น

ไดเรกทอรี
เลือก ไดเรกทอรี่
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพิโซดใหมของพอดแคสตที่จะสมัคร
ขอรับบริการ
เนื้อหาของไดเรกทอรีเปลี่ยนแปลงไป เลือกโฟลเดอรไดเรกทอรีที่
ตองการอัพเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สีของโฟลเดอร
จะเปลี่ยนไป เมื่อการอัพเดตเสร็จสมบูรณ

ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต เลื่อนไปยังชื่อพอดแคสตและ
เลือก อัพเดต เมื่อคุณสมคัรขอรับบริการเอพิโซดของพอดแคสต
แลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และเลนเอพิโซดเหลานั้น
ในเมนูพอดแคสตได

ในการเพิ่มไดเรกทอรีหรือโฟลเดอรใหม เลือก ตัวเลือก > ใหม >
ไดเรกทอรี่เว็บ หรือ โฟลเดอร เลือกชื่อ, URL ของไฟล .opml
(Outline Processor Markup Language) และ เรียบรอย
ในการอิมปอรตไฟล .opml ที่จัดเก็บอยูในเครื่องของคุณ เลือก ตัว
เลอืก > นําเขาไฟล OPML
ในการจัดเก็บไฟล .opml ที่ไดรับ เปดไฟลเพื่อจัดเก็บไฟลลงใน
โฟลเดอร ไดรับแลว ในไดเรกทอรี เปดโฟลเดอรเพื่อสมัครรับ
บริการลิงคตางๆ เพื่อเพิ่มลงในพอดแคสตของคณุ

การคนหาพอดแคสต
การคนหาชวยใหคุณคนหาพอดแคสตไดดวยคําสําคัญหรือชื่อเรื่อง
เครื่องมือคนหาจะใชบริการคนหาพอดแคสตที่คุณตัง้คาใน พอด
แคสต > ตัวเลอืก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > URL บริการ
คนหา

ในการคนหาพอดแคสต เลือก คนหา และปอนคําสําคัญที่ตองการ
เคล็ดลับ: คนหาชื่อเรื่องพอดแคสตและคําสําคญัในคํา
อธิบาย โดยไมระบุเอพิโซด หัวขอทั่วไป เชน ฟุตบอลหรือ
ฮิพฮอพมักใหผลลัพธการคนหาที่ดีกวาการระบุชื่อทีมหรือ
ศิลปนที่เฉพาะ

ในการสมัครขอรับบริการชองสัญญาณที่เลือก และเพิ่มลงในพอด
แคสตของคุณ เลือก สมัคร

ในการเริ่มคนหาใหม เลือก ตัวเลอืก > คนหาใหม

ในการดูรายละเอียดพอดแคสต เลือก ตัวเลือก > คําอธิบาย

การตั้งคาพอดแคสต
ในการแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
การเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
ดาวนโหลด

ในการเรียกคนืการตั้งคาเริ่มตน เปดการตั้งคาที่เกี่ยวของและเลือก
ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว

เครื่องเลนเพลง 
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลน
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เครื่องเลนเพลงสนับสนุนไฟลที่มนีามสกุล AAC, AAC+, eAAC+, MP3
และ WMA เครื่องเลนเพลงจะไมสนับสนุนคุณสมบัติทั้งหมดของรูป
แบบไฟลหรือรูปแบบไฟลทุกประเภท
และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงภาคตางๆ ของพอดแคสต
พอดแคสตคือ วิธีการนําเสนอเสียงและเนื้อหาของวิดีโอผาน
อินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพื่อเลนบนอุปกรณ
เคลื่อนที่และบนคอมพิวเตอร
คณุสามารถโอนเพลงโทรศัพทเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดมายัง
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที “การถายโอนเพลงจาก
คอมพิวเตอร” หนา 88

การเลนเพลงหรือเอพโิซดของ
พอดแคสต
ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสตที่มีอยูทั้งหมดลงในไลบรารีเพลง
เลือก ตัวเลือก > รีเฟรช

ในการเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต เลือก เพลง หรือ
พอดแคสต และประเภทที่ตองการ จากนั้นเลื่อนไปยังเพลงหรือ
พิโซดของพอดแคสตและกดปุมเลื่อน

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน ถาตองการตองการเริ่มเลน
ตอ ใหกดปุมเลื่อนอีกครั้ง หากตองการหยุดเลน ใหเลื่อนลง

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเลื่อนไป
ทางขวาหรือซายคางไว

หากตองการไปยังเพลงถัดไป ใหเลื่อนขวา ในการกลับไปยังจุดเริ่ม
ตนของเพลง ใหเลื่อนไปทางซาย ในการขามไปยังเพลงกอนหนา
เลื่อนไปทางซายอีกครั้งภายใน 2 วินาที หลังจากที่เพลงหรือพอด
แคสตเริ่มเลน

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลือก ตัวเลอืก > อีควอ
ไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพ
เสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง

ในการกลับสูหนาจอหลกัและปลอยใหเครื่องเลนเลนอยูเปนพื้น
หลัง กดปุมวางสาย

รายการเลน
ในการดูและจัดการรายการเลนของคุณ เลือก เพลง > รายการ
เลน

ในการสรางรายการเลนใหม เลือก ตัวเลือก > สรางรายการเลน

ในการเพิ่มเพลงลงในรายการเลน เลือกเพลงและ ตัวเลือก > เพิ่ม
ไปที่รายการเลน > จัดเก็บรายการเลนแลว หรือ รายการเลน
ใหม

ในการจัดเรยีงเพลงในรายการเลนใหม เลื่อนไปยังเพลงที่คุณ
ตองการยาย และเลือก ตัวเลือก > จัดลําดับใหม

Nokia Music Store 
เลือก เมนู > สือ่ > รานคาเพลง
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถคนหา เบราส และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในโทรศัพท
ของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบรกิารนี้กอน
รานคาเพลง Nokia ใชไดในบางประเทศหรอืบางภูมิภาคเทานั้น
ในการคนหาเพลงเพิ่มเตมิในประเภทตางๆ เลือก ตัวเลือก >
คนหาในรานคาเพลง

ในการเลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชกับรานคาเพลง เลือก จุดเชื่อมตอ
ที่ตั้งไว
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การถายโอนเพลงจาก
คอมพวิเตอร
คณุสามารถใชวิธีตอไปนี้ในการถายโอนเพลง
• หากตองการติดตั้ง Nokia Ovi Player เพื่อจัดการและจัดเรียง
ไฟลเพลงของคุณ ใหดาวนโหลดซอฟตแวรคอมพิวเตอรจาก
www.ovi.com และทําตามคําแนะนํา

• หากตองการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพิวเตอรในฐานะอุปกรณ
หนวยความจําขนาดใหญที่คุณสามารถถายโอนไฟลขอมูลใดๆ
ใหเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดหรือ
การเชื่อมตอ Bluetooth หากคุณกําลงัใชสายเคเบิลขอมูล USB
ใหเลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ ตองมี
การดหนวยความจําใสไวในเครือ่งเรียบรอยแลว

• หากตองการซงิโครไนซเพลงดวย Windows Media Player ให
เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันได และเลือก
ถายโอนสื่อ เปนโหมดการเชื่อมตอ ตองมีการดหนวยความจํา
ใสไวในเครื่องเรียบรอยแลว

หากตองการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ USB เริ่มตน ใหเลือก เมนู >
เชื่อมตอ > USB และ โหมดการเชื่อมตอ USB

การตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนา
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลน > ตัวเลอืก > ไปที่ กําลงัเลน
ตอนนี้ > ตัวเลือก > อีควอไลเซอร

ในการใชคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนาเมือ่เลนเพลง เลือกคาความถี่ที่
ตองการใช และเลือก ตัวเลือก > ทํางาน

ในการแกไขความถี่ของคาที่ตั้งไวลวงหนา เลือก ตัวเลอืก >
แกไข เลือกยานความถี่ และเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดคา
ความถี่ คณุจะไดยินความถี่ที่ปรับใหมนี้ทันทีเมื่อเลน

ในการรีเซ็ตยานความถี่กลับเปนคาดั้งเดิม เลือก ตัวเลือก > รีเซ็ต
ไปเปนคาที่ตั้งไว

ในการสรางคาความถี่ของคุณเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > คาที่ตั้ง
ลวงหนาใหม พิมพชื่อของการตั้งคาความถี ่เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อ
ยายไปมาระหวางยานความถี่และตั้งความถีบ่นแตละยาน

การใชรวมกันแบบ
ออนไลน
เลือก เมนู > สือ่ > แบงดู
คุณสามารถแบงปนภาพและคลิปวิดีโอในอัลบั้มออนไลนที่ใชงาน
รวมกันได บล็อก หรือในบริการการแบงปนออนไลนที่ใชงานรวมกัน
ไดอื่นบนเว็บ คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหา จัดเก็บประกาศที่ยังไม
เรียบรอยเปนฉบับรางและทําตอในภายหลัง และดูเนื้อหาของ
อัลบั้ม ชนิดของเนื้อหาที่สนับสนุนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูให
บริการ
ในการใชไฟลรวมกันแบบออนไลน คุณตองมีบัญชีที่มีบริการใช
ภาพรวมกันแบบออนไลน คณุสามารถสมคัรเพื่อขอรับบริการบน
เว็บเพจของผูใหบริการไดตลอดเวลาที่ตองการ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การใชภาพรวมกันแบบออนไลน
ในการอัพโหลดไฟลจากคลังภาพไปยังบริการออนไลน เลือก
เมนู > คลงัภาพ เลือกไฟลที่ตองการและ ตัวเลอืก > สง >
ประกาศลงเว็บ
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เครื่องบันทึก 
เลือก เมนู > สือ่ > บันทึก
คณุสามารถใชเครื่องบันทึกบันทึกขอความเสียงไดถึง 60 นาที จัด
เก็บเสียงที่บันทึกไวในรูปของคลิปเสียง และเลนคลิปเสียง เครื่อง
บนัทึกสนับสนุนไฟลรูปแบบ AMR
และคุณสามารถกดปุมเสียงเพื่อเปดแอปพลิเคชั่นเครื่องบันทึกได
อีกดวย หากคุณล็อกอินเขาสูการสนทนา ปุมเสียงจะทํางานเปนปุม
สนทนา และจะไมเปดเครื่องบันทึก

การบนัทึกคลิปเสียง
ในการบันทึกคลิปเสียง เลือก ตัวเลือก > บนัทึกซาวนคลปิ
เลือก พัก เพื่อหยุดบันทึกชั่วคราว และ บนัทึก เพื่อบันทึกตอ เมื่อ
คุณบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือก หยุด คลิปเสียงจะถูกจัดเก็บ
ไวในแฟมคลิปเสียงในคลังโดยอัตโนมัติ

การเลนเสียงที่บันทึกไว
หากตองการฟงคลิปเสียงที่คณุเพิ่งบันทึก ใหเลือก เลน แถบแสดง
ความคืบหนาในการเลนไฟลจะแสดงเวลาในการเลน ตําแหนง และ
ความยาวของคลิป เลือก หยุด เพื่อยกเลิกการเลน

ในการหยุดเลนคลิปที่บันทึกไวชั่วคราว ใหเลือก พัก เครื่องจะเลน
รายการเสียงตอ เมื่อคุณเลือก เลน

การตั้งคาเครื่องบนัทึก
เสียงที่บันทึกไวจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพทโดย
อัตโนมัต ิเวนแตคุณเปลี่ยนตําแหนงที่ระบบตั้งไว การเปลี่ยนแปลง

การตั้งคาจะมีผลกับรายการบันทึกเสียงที่คณุสรางหรือไดรับหลงั
จากการเปลี่ยนแปลงนั้นแลว

ในการเปลี่ยนตําแหนงที่ระบบตั้งไวสําหรับการบันทึกที่จัดเก็บ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > หนวยความจําที่ใช

ในการกําหนดคุณภาพการบันทึก เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
คุณภาพการบันทึก หากคุณเลือก สูง คลิปเสียงที่คุณบันทึกจะ
อยูในรูปแบบไฟล waveform (.wav) และความยาวสูงสุดของคลิป
คือ 60 นาที หากคุณเลือก ใชไดกับ MMS คลิปเสียงที่คุณบันทึกจะ
อยูในรูปแบบไฟล adaptive multirate (.amr) และความยาวสูงสุด
ของคลิปคือ 1 นาที

คลงัภาพ 
เลือก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ
ใชคลังภาพเพื่อเขาสูและใชสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพ วิดีโอ
เพลง และเสียง ภาพและวิดีโอที่ดูแลวทั้งหมด และเพลงและเสียง
ที่ไดรับทั้งหมดจะถูกบันทึกไวในคลังภาพโดยอัตโนมัติ คลิปเสียง
จะเปดในเครือ่งเลนเพลง สวนคลิปวิดีโอและลิงคไปยังเพลงในเว็บ
ในแอปพลิเคชั่น RealPlayer ภาพจะถูกเปดในโปรแกรมดูภาพ

การทํางานกับไฟลสื่อและแฟม
ขอมูล
เปดไฟลหรือโฟลเดอรโดยเลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการ

สรางโฟลเดอรใหมโดยเลือกไฟล จากนั้นเลือก ตัวเลือก > จัด
วาง > โฟลเดอรใหม คุณไมสามารถสรางโฟลเดอรภายใน
โฟลเดอรได

คัดลอกหรือยายไฟลโดยเลือกที่ไฟลจากนั้นเลือก ตัวเลือก > จัด
วาง > ยายไปโฟลเดอร, โฟลเดอรใหม, ยายไปการดความ
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จํา, คัดลอกไปการดความจํา, คัดลอกไปความจําเครื่อง หรือ
ยายไปความจําเครื่อง

ดาวนโหลดไฟลเขาใน Gallery โดยใชเบราเซอร โดยเลือก แหลง
กราฟก, แหลงโหลดวิดีโอ หรือ แหลงโหลดเสยีง เบราเซอรจะ
เปดขึน้มา โดยคุณสามารถเลือกบุกมารกหรือระบุที่อยูสําหรับไซต
ดาวนโหลดที่ตองการ

คนหาไฟลโดยเลือก ตัวเลอืก > คนหา เขยีนรายการที่คุณกําลัง
คนหา ไฟลที่ตรงกับการคนหาจะปรากฏขึ้น

ดูภาพ
ในการเปดดูภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > เปด

ในการเปดดูภาพกอนหนาหรือภาพถัดไป ใหเลื่อนไปทางดานซาย
หรือขวา

ในการขยายภาพบนหนาจอ ใหเลือก ตัวเลอืก > ขยาย ในการยอ
ภาพบนหนาจอ ใหเลือก ยอ

ในการดูภาพในขนาดเต็มจอ ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาพเต็มจอ ใน
การกลับไปที่หนาจอปกติ ใหเลือก ตัวเลือก > ภาพปกติ

ในการหมุนภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > หมุน เลือก ขวา เพื่อหมุน
ภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา หรือเลือก ซาย เพื่อหมุนภาพทวน
เข็มนาฬิกา 90 องศา

การจัดการไฟลภาพ
ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับภาพ เลือก ตัวเลือก > ดู
รายละเอียด

ในการสงภาพ เลือก ตัวเลอืก > สง และเลือกวิธีสง

ในการเปลี่ยนชื่อภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นชื่อ

ในการใชภาพเปนภาพพื้นหลัง เลือก ตัวเลอืก > ใชภาพ > ตั้ง
เปนภาพพื้นหลงั

ในการเพิ่มภาพใหกับรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > ใชภาพ >
กําหนดใหรายชื่อ แอปพลิเคชั่นรายชื่อจะเปดขึ้น และคุณสามารถ
เลือกรายชื่อใหกับภาพ

RealPlayer
เลือก เมนู > สือ่ > RealPlayer
RealPlayer สามารถเลนคลิปวิดีโอและไฟลเสียงที่เก็บอยูในหนวย
ความจําของโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา สงไฟลดังกลาวไป
ยังโทรศัพทของคุณจากขอความอีเมลหรือพีซทีี่ใชงานรวมกันได
หรือสตรีมไปยังโทรศัพทของคุณผานเว็บ รูปแบบไฟลที่สนับสนุน
ไดแก MPEG-4, MP4 (ไมใชการสตรีม), 3GP, RV, RA, AMR และ Midi
RealPlayer อาจไมสนับสนุนรูปแบบไฟลแปลงของรูปแบบไฟลสื่อ
ที่กลาวมาทั้งหมด

การเลนคลิปวิดีโอและการสตรี
ลิงค
ในการเลนคลปิวิดีโอหรอืไฟลเสียง เลือก ตัวเลอืก > เปด >
คลปิลาสุด เพื่อเลนคลิปหนึ่งในหกคลิปที่คุณเลนลาสุด หรือ คลิป
ที่บันทึกไว เพื่อเลนคลิปหรือเปดเว็บลิงค เลือก เลน

ในการเลนสื่อที่สตรีม ใหเลือกเว็บลิงคที่จะนําคุณไปยังคลิป แลว
เลือก เลน หรือเชื่อมตอไปยังเว็บ จากนั้นเรียกดูคลิปวิดีโอหรือไฟล
เสียง แลวเลือก เลน RealPlayer จะรองรับลิงคสองชนิดคือ rtsp://
URL และ http:// URL ที่นําไปยังไฟล RAM กอนเริ่มการสตรีม
เนื้อหา โทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกับเว็บไซตและบัฟเฟอร
เนื้อหานั้น หากเลนไฟลไมไดเนื่องจากมีปญหาการเชื่อมตอระบบ
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เครือขาย RealPlayer จะพยายามเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ในการปรับระดับเสียงในระหวางการเลน ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการกรอไปขางหนาขณะที่เลน ใหเลื่อนขึน้และกดคางไว ใน
การกรอกลับคลิปขณะที่เลน ใหเลื่อนลงและกดคางไว

ในการหยุดเลนหรือหยุดสตรีม เลือก หยุด การบัฟเฟอรหรือการ
เชื่อมตอกับเว็บไซตที่สตรีมจะหยุดทํางาน คลปิจะหยุดเลน และ
ยอนกลับไปยังจุดเริ่มตน

ในการดาวนโหลดคลิปวิดีโอจากเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > แหลง
ดาวนโหลดวิดีโอ

ในการดูคลิปวิดีโอในขนาดเต็มหนาจอ เลือก ตัวเลอืก > เลน
ภาพเต็มจอ โหมดภาพเตม็จอจะเพิ่มขนาดของวิดีโอใหเต็มพื้นที่
มากที่สุดเทาที่เปนไปได ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสัดสวนภาพ
ไวดวย

การสงไฟลเสียงและคลิปวิดีโอ
ในการสงคลิปสื่อไปยังโทรศัพทที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัว
เลอืก > สง เลือกวิธีสง

ในการสงคลิปสื่อในขอความ ใหสรางขอความมัลติมีเดีย จากนั้น
เลือกคลิปที่จะแนบและ ใสรายการ > วิดีโอคลปิ หรือ คลิปเสียง

ดูขอมูลเกี่ยวกับคลิปสื่อ
ในการดูคณุสมบัติวิดีโอคลิปหรือคลิปเสียง หรือเว็บลิงค เลือก ตัว
เลอืก > รายละเอียดคลิป ขอมูลอาจประกอบดวยอัตราบิต หรือ
ลิงคอินเทอรเน็ตของไฟลที่สตรีม เปนตน

การตั้งคา RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer ในขอความที่ผูใหบริการของ
คุณสงมาให

ในการกําหนดการตัง้คาดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > วิดีโอ หรือ การสตรีม

Flash player 
เลือก เมนู > สือ่ > ตัวเลน Flash
ดวย Flash Player คุณสามารถด ูเลน และโตตอบกับไฟล Flash ที่
สรางขึน้สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่

การจัดการไฟลแฟลช
ในการใช Flash Player ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ใสการดหนวย
ความจําในโทรศัพท

ในการเลนไฟลแฟลช ใหเลื่อนไปที่ไฟลและกดปุมเลื่อน

ในการสงไฟลแฟลชไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได เลือก ตัว
เลอืก > สง การปองกันดานลขิสิทธิ์อาจปดกั้นการสงไฟลแฟลช
บางไฟล

ในการสลับระหวางไฟลแฟลชที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของ
เครื่องหรือการดหนวยความจํา ใหเลื่อนไปที่แท็บที่สัมพันธกัน

ในการเปลี่ยนคุณภาพของไฟลแฟลช เลือก ตัวเลือก >
คุณภาพ เมื่อคุณกําลังเลนไฟลแฟลช หากคุณเลือก สงู การเลน
ไฟลแฟลชบางไฟลอาจไมสม่ําเสมอและชาลงเนื่องจากการตั้งคา
ดั้งเดิมของไฟล เปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพของไฟลนั้นเปน ปกติ
หรือ ต่ํา เพื่อการเลนที่ดีขึ้น
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ในการจัดการไฟลแฟลช เลือก ตัวเลอืก > จัดวาง

วิทยุ
เลือก เมนู > สือ่ > Radio
คณุภาพการกระจายเสียงของวิทยุจะขึ้นอยูกับพื้นที่ครอบคลุมของ
สถานีวิทยุในพื้นที่นั้นๆ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณ
ไรสาย ตอชุดหูฟงหรอือุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเขากับ
เครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

การฟงวิทยุ
ในการคนหาสถานี เลือก  หรือ  ในการตั้งคลื่นความถี่ดวย
ตนเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > หาคลื่นโดยผูใช

ในการดูสถานีที่มีใหเลือกใชโดยดูตามสถานที่ตัง้ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการจัดเก็บสถานีวิทยุที่ฟงอยูลงในรายการสถานี เลือก ตัว
เลอืก > จัดเก็บสถานี

ในการเลือกสถานีวิทยุที่จัดเก็บไวกอนหนา เลือก  หรือ 

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการเปลี่ยนจากการใชชุดหูฟงเปนการฟงวิทยุผานลําโพง เลือก
ตัวเลือก > ใชงานลําโพง

ในการกลับสูหนาจอหลักและเปดฟงวิทยุ FM ไวเปนพื้นหลัง เลือก
ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลัง

การดูเนื้อหาที่มองเห็นได
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน คา
บริการ และการสมัครใชบริการ
กอนที่คุณจะสามารถดูเนื้อหาที่มองเห็นได คุณตองมีจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่กําหนดไวที่ เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา >
การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ
1. ในการดูเนื้อหาที่มองเห็นไดที่มีอยูของสถานีที่ตั้งไว เลือก ตัว
เลอืก > เริ่มบริการเสมือน หากไมมีการบันทึก ID บริการ
ของ visual radio ของสถานีนั้น ใหปอนคา หรือเลือก คนคืน
เพื่อคนหาในไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

2. เลือกตําแหนงที่ใกลกับตําแหนงปจจุบนัของคุณมากที่สุดจาก
ไดเรกทอรีสถานี หากอุปกรณของคุณคนหาสถานีที่ตรงกับ
ความถี่ที่ถูกคนหา ID บริการที่มองเห็นไดของสถานีจะปรากฏ
ในการดูเนื้อหาที่มองเห็นได เลือก ตกลง

สถานีที่จัดเก็บไว
ในการเปดรายการสถานีที่จัดเก็บไวของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก >
สถานี

ในการฟงสถานีที่จัดเก็บไว ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี > รับฟง

ในการดูเนื้อหาที่มองเห็นไดซึง่มีอยูของสถานีดวยบริการ Visual
Radio ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี > เริ่มบริการเสมือน

ในการเปลี่ยนรายละเอียดสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี >
แกไข

การตั้งคาวิทยุ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
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• แบบเสยีงตอนเปด  — เลือกวาจะใหเปดเสียงเมื่อเริ่มตนแอป
พลิเคชั่นหรือไม

• บริการเริ่มตนอัตโนมัติ  — เลือก ใช เพื่อใหบริการ Visual
Radio เริ่มอัตโนมัตเิมื่อคุณเลือกสถานีที่จัดเก็บไวซึง่มีบริการ
Visual Radio

• จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชในการเชื่อมตอขอมูล
คณุไมตองใชจุดเชื่อมตอเมื่อตองการใชแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อฟง
เปนวิทยุ FM ปกติ

วิทยุผานเนต็
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุผานเน็ต

รับฟงสถานีวิทยุทางอินเทอรเน็ต
คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดัง

อยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน โปรดอยาถือโทรศัพทไว
ใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

รับฟงสถานีวิทยุทางอินเทอรเน็ตโดยเลือกสถานีจากไดเรคทอรี่
สถานี คนหาสถานีตามชื่อจากบริการ Nokia Internet Radio หรือ
เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานีดวยตนเอง หลังจากพบสถานีที่
ตองการ เลือก รบัฟง

หากตองการหยุดเลน ใหกดปุมเลื่อน ในการเลนตอ ใหกดปุมเลื่อน
อีกครั้ง

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมระดับเสียง

ดูขอมูลสถานีโดยเลือก ตัวเลอืก > ขอมูลสถานี (ไมสามารถ
ใชไดหากบนัทึกสถานีดวยตัวเอง)

หากคุณกําลังฟงสถานีที่จัดเก็บไวในรายการโปรด ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรือทางขวาเพื่อฟงเพลงจากสถานีที่จัดเก็บไวในลําดับกอน
หนาหรือลําดับถัดไป

เคล็ดลับ: สามารถเรียกคนลิงคสถานีจากแอพพลิเคชั่นเว็บ
ลิงคที่รองรับจะเปดขึน้อัตโนมัติในแอพพลิเคชั่นวิทยุ
อินเทอรเน็ต

คนหาสถานี
ในการคนหาสถานีวิทยุจากบริการวิทยุผานเน็ต Nokia โดยคนหา
ตามชื่อ เลือก คนหา ปอนชื่อสถานีหรือตัวอักษรตวัแรกของชื่อใน
ชองคนหา แลวเลือก คนหา

ในการรับฟงสถานี ใหเลือก ฟง

ในการจัดเก็บสถานีลงในรายการโปรด ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
ในรายการโปรด

หากตองการคนหาสถานีอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > คนหาอีก

การบันทึกสถานี
ในการดูและฟงสถานีโปรด เลือก รายการโปรด

ในการเพิ่มสถานีลงในรายการโปรดดวยตนเอง ใหเลือก ตัว
เลอืก > เพิ่มสถานีดวยตนเอง ปอนที่อยูเว็บของสถานีและชื่อที่
ตองการใหปรากฏในรายการโปรด

ในการเพิ่มสถานีที่กําลังเลนอยูในปจจุบันลงในรายการโปรด ให
เลือก ตัวเลือก > เพิ่มในรายการโปรด

ในการดูขอมูลสถานี, เลื่อนสถานีขึน้หรือลงในรายการ หรือลบ
สถานีออกจากรายการโปรด ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี แลวเลือก
ตัวเลือกที่ตองการ
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ในการดูเฉพาะสถานีที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรหรือตัวเลขที่เจาะจง ให
เริ่มตนปอนตัวอักษร สถานีที่มีชื่อตรงกันจะปรากฏขึ้น

การตั้งคาวิทยุผานเน็ต
ในการเลือกจุดเชื่อมตอเริ่มตนเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย เลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา > จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว เลือก ถามกอน หาก
คณุตองการใหเครื่องถามจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่เปดแอปพลิเคชั่น

ในการเปลี่ยนความเร็วการเชื่อมตอสําหรับการเชื่อมตอขอมูลแพค
เก็ต GPRS เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > บติเรตการเชื่อมตอ
GPRS
ในการเปลี่ยนความเร็วการเชื่อมตอสําหรับการเชื่อมตอขอมูลแพค
เก็ต 3G เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > บิตเรตการเชื่อมตอ 3G
ในการเปลี่ยนความเร็วการเชื่อมตอสําหรบัการเชื่อมตอ WLAN
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > บิตเรตการเชื่อมตอ Wi-Fi
คณุภาพในการกระจายเสียงวิทยุจะขึน้อยูกับความเร็วของการเชื่อม
ตอที่เลือกไว ยิ่งความเร็วสูงขึ้น คุณภาพจะยิ่งดีขึ้น เพื่อปองกันการ
บัฟเฟอร ใหใชคุณภาพดีที่สุดเทานั้นกับการเชื่อมตอความเร็วสูง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์94



การปรับใหเขากับความตองการ
คณุสามารถปรับโทรศัพทของคุณใหเขากับความตองการไดโดย
การปรับรูปแบบเสียงตางๆ ภาพพื้นหลัง และภาพพักหนาจอ
เปนตน

รูปแบบ 
เลือก เมนู > เครื่องมือ > รูปแบบ
คณุสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และแบบเสีย
อื่นๆ ในโทรศัพทไดสําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผู
โทรที่แตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูในขณะนี้จะปรากฏอยูที่ดานบน
ของจอภาพในหนาจอหลัก อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยู
เปนรูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เทานั้น

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม และ
กําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ทํางาน รูป
แบบออฟไลนจะปองกันไมใหมีการเปดโทรศัพท สงหรือรับ
ขอความ หรือใช LAN ไรสาย, Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM โดยไม
ไดตั้งใจ นอกจากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่อาจใชงานอยู
ขณะที่เลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลนจะยอมใหมีการเปดใชการ
เชื่อมตอ LAN ไรสายหรือ Bluetooth ในภายหลัง หรือการรีสตารต
GPS หรือวิทยุ FM ได ดังนั้นคุณควรปฏบิัติตามขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของเมื่อทําการเชื่อมตอและใชคุณสมบัติเหลานี้

ในการลบรูปแบบที่คุณสรางขึน้ เลือก ตัวเลือก > ลบรูปแบบ คุณ
ไมสามารถลบรูปแบบที่ตั้งคาไวกอนได

การเลอืกเสยีงเรียกเขา
ในการกําหนดเสียงเรียกเขาใหกับรูปแบบ ใหเลือก ตัวเลือก >
ปรับตั้งคา > เสียงเรียกเขา เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการหรือ
เลือก แหลงดาวนโหลดเสียง เพื่อเปดแฟมขอมูลบุคมารคที่มี
รายการบุคมารคสําหรับดาวนโหลดเสียงโดยใชเบราเซอร เสียงที่
ดาวนโหลดมาจะบันทึกอยูในคลัง

ในการเลนเสียงเรียกเขาที่เลือกไวเฉพาะกลุมผูติดตอ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ปรับตั้งคา > ปลกุสําหรับ และเลือกกลุมที่ตองการ สาย
โทรศัพทจากบุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

หากตองการเปลี่ยนเสียงขอความเขา ใหเลือก ตัวเลอืก > ปรับ
ตั้งคา > แบบเสียงเตือนขอความ

การปรับแตงรูปแบบ
เลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา และกําหนดคาตอไปนี้
• เสยีงเรียกเขา  — เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการ หรือเลือก
แหลงดาวนโหลดเสียง เพื่อเปดโฟลเดอรบุคมารคที่มีรายการ
บุคมารคสําหรับการดาวนโหลดแบบเสียงโดยใชเบราเซอร หาก
คุณมีสายโทรศัพทใหเลอืกใชสองสาย คุณอาจระบุเสียงเรียก
เขาใหกับสายแตละสาย

• แบบเสียงสายวิดีโอ  — เลือกเสียงเรียกเขาสําหรบัสายวิดีโอ
• พูดชื่อผูโทร  — หากคุณเลือกตัวเลือกนี้และมีผูตดิตอในราย
ชื่อผูติดตอโทรเขามา โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเขาเปนเสียง
เรียกชื่อผูติดตอและเสียงเรียกเขาที่เลือกไว
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• ชนิดเสยีงเรียกเขา  — เลือกวาตองการใหเสียงเรียกเขาเตือน
แบบใด

• ระดับความดัง  — เลือกระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
• แบบเสยีงเตือนขอความ  — เลือกเสียงสําหรับขอความตัว
อักษรที่ไดรับ

• แบบเสยีงเตือนอีเมล  — เลือกเสียงสําหรับอีเมลที่ไดรับ
• เตือนแบบสัน่  — ตั้งคาอุปกรณใหสั่นเมื่อคุณรับสาย
• เสียงปุมกด  — ปรับระดับเสียงของเสียงปุมกดของอุปกรณ
• เสียงเตือน  — ปดหรือเปดเสียงเตือน การตั้งคานี้ยังมีผลตอ
แบบเสียงของเกมสและแอปพลิเคชั่น Java บางรายการ

• ปลุกสําหรับ  — ตั้งคาอุปกรณใหสงเสียงกริ่งเฉพาะเมื่อมีสาย
โทรเขาจากหมายเลขโทรศัพทที่อยูในกลุมรายชื่อที่เลือกไว
เทานั้น สายโทรศัพทจากบุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

• ชื่อรูปแบบ  — คณุสามารถตั้งชื่อรูปแบบใหมหรือเปลี่ยนชื่อรูป
แบบที่มีอยูแลว คุณไมสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบทั่วไปและออฟ
ไลนได

การปรับแตงหนาจอหลกั

เลือก เมนู > เครื่องมือ > โหมด

ในการเปลี่ยนชื่อของหนาจอหลักปจจุบัน เลือก ชื่อโหมด

ในการเลือกแอปพลิเคชั่นและการแจงเตือนที่คุณตองการให
ปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก แอปพลเิคชั่นหนาจอหลกั

ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอหลักที่ใชในขณะนี้ เลือก
ลกัษณะ

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลักที่ใชในขณะนี้ เลือก
ภาพพื้นหลัง

ในการเปลี่ยนจากหนาจอแบบหนึ่งเปนหนาจอแบบอื่น เลือก สลับ
โหมด

การเปลี่ยนลักษณะของ
หนาจอ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ลักษณะ

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในทุกแอปพลิเคชั่น เลือกโฟลเดอร
ทั่วไป

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในเมนูหลัก เลือกโฟลเดอร มุมมองเมนู

ในการเปลี่ยนลักษณะของแอปพลิเคชั่นหนึ่งๆ ใหเลือกโฟลเดอร
เฉพาะของแอปพลิเคชั่นนั้นๆ

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลัก เลือกโฟลเดอร ภาพ
พื้นหลัง

ในการเลือกภาพเคลื่อนไหวของภาพพักหนาจอ เลือกโฟลเดอร
ประหยัด

การดาวนโหลดลกัษณะ
ในการดาวนโหลดลักษณะ เลือก ทั่วไป หรือ มุมมองเมนู >
แหลงโหลดลักษณะ พิมพลิงคของเว็บที่คุณตองการดาวนโหลด
ลักษณะ เมื่อดาวนโหลดลกัษณะแลว คุณจะสามารถดูตัวอยาง เปด
ใช หรือแกไขลักษณะได

ในการดูตัวอยางลักษณะกอน ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูตัวอยาง

ในการเริ่มใชลักษณะที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ตั้ง
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เสยีงเรียกเขาแบบ 3-D 

เลือก เมนู > สือ่ > เสยีง 3-D
ในการเปดใชเอฟเฟกตเสียงสามมิตสิําหรับเสียงเรียกเขา ใหเลือก
เอฟเฟกตเสียงเรียกเขา 3-D > เปด เสียงเรียกเขาบางแบบไม
สนับสนุนเอฟเฟกต 3 มิติ

หากตองการเปลี่ยนเอฟเฟกต 3 มิติที่นํามาใชกับแบบเสียงเรียก
เขา เลือก แนววิถีเสยีง และเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ

เลือกความเรว็ของจังหวะที่เสียงจะเปลีย่นจากทิศทางหนึ่งไปอีก
ทิศทางหนึ่ง เลือก ความเร็วจังหวะ ไมสามารถใชการตั้งคานี้ได
กับเอฟเฟกตทั้งหมด

ปรับเสียงเอคโคโดยเลือก เสยีงกอง จากนั้นเลือกเอฟเฟกตที่
ตองการ

ในการฟงเสียงเรียกเขาที่มีเอฟเฟกต 3 มิติ เลือก ตัวเลือก > เลน
แบบเสียง

ในการปรับระดับความดังของเสียงเรียกเขา เลือก เมนู > เครื่อง
มือ > รูปแบบ > ตัวเลอืก > ปรับตั้งคา > ระดับความดัง
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตางๆ สําหรับเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
อินทราเน็ตของบริษัท หรือเชื่อมตอกับโทรศัพทเครื่องอื่นหรือ
คอมพิวเตอร

การดาวนโหลดอยาง
รวดเร็ว
High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA หรือ 3.5G ซึง่แสดง
ไวดวย ) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายในเครือขาย UMTS
และใหบริการดาวนโหลดขอมูลดวยความเร็วสูง เมื่อเปดใชงานการ
สนับสนุน HSDPA ในโทรศัพทและโทรศัพทเชื่อมตอกับเครือขาย
UMTS ที่สนับสนุน HSDPA การดาวนโหลดขอมูลตางๆ เชน
ขอความ อีเมล และเพจของเบราเซอรผานเครือขายเซลลูลารอาจ
เร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ที่ใชงานอยู แสดงดวย  ไอคอนจะ
แตกตางกันไปในแตละภูมิภาค

ในการใชงานหรือเลกิใชงาน HSDPA เลือก เมนู > เครื่องมือ >
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เขาใชแพค
เก็ตความเร็วสูง ระบบเครือขายเซลลูลารบางระบบไมอนุญาตให
มสีายสนทนาเรียกเขาเมื่อใชงาน HSDPA อยู ในกรณีนี้ คุณตองเลิก
ใชงาน HSDPA เพื่อรับสาย สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบของคุณ
โปรดติดตอสอบถามผูใหบริการเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการการเชื่อมตอขอมูล
HSDPA จะมีผลตอความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น และจะไมมีผล
กับการสงขอมูลไปยังเครือขาย เชน ขอความและอีเมล

การเชื่อมตอเครื่องพีซี
คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดาน
อมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องพีซทีี่ใชรวมกันได ชุดโปรแกรม

Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยายไฟลและภาพระหวาง
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เปนตน
หากตองการใช Ovi Suite ดวยโหมดการเชื่อมตอ USB ใหเลือก PC
Suite
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite โปรดดูขอบเขตการ
สนับสนุนที่ www.ovi.com

สายขอมูล
ในการปองกันไมใหการดหนวยความจําเสียหาย อยาถอดสาย
เคเบิลขอมูลออกขณะอยูในระหวางการถายโอนขอมูล

โอนยายขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอร
1. เสียบการดหนวยความจําเขากับอุปกรณของคณุ และใชสาย

เคเบิลขอมูล USB เชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน
ได

2. เมื่อโทรศัพทสอบถามถึงโหมดที่ตองการใช เลือก อุปกรณจัด
เก็บขอมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารด
ไดรฟที่ถอดไดในคอมพิวเตอรของคุณ
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3. ปดการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร ( เชน จากตัวชวย
Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อปองกันไมให
การดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการใชชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite กับโทรศัพทของคุณ ใหติด
ตั้ง Nokia Ovi Suite บนพีซีของคุณ เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล และ
เลือก PC Suite
ในการใชโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอพีซีกับเว็บ เชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล และเลือก ตอ PC กับเน็ต
ในการซิงโครไนซเพลงในเครื่องกับเครื่องเลน Ovi ใหติดตั้ง
ซอฟตแวรเครื่องเลน Ovi บนพีซีของคุณ เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล
และเลือก ถายโอนสื่อ

ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่คุณมักใชกับสายเคเบิลขอมูล เลือก
เมนู > เชื่อมตอ > USB > โหมดการเชื่อมตอ USB และตัว
เลือกที่ตองการ

ในการตั้งคาโทรศัพทใหสอบถามโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล USB กับโทรศัพท เลือก เมนู > เชื่อมตอ > USB >
ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

อินฟราเรด
อยาชี้ลําแสงอินฟราเรด (IR) ไปที่ดวงตาของบุคคลอื่น หรืออยาให
มสีิ่งอื่นใดกีดขวางระหวางเสนทางลําแสงอินฟราเรดของทั้งสอง
อุปกรณ โทรศัพทรุนนี้จัดเปนผลิตภณัฑเลเซอรคลาส 1
ใชอินฟราเรดเพื่อเชื่อมตออุปกรณสองอุปกรณและโอนยายขอมูล
ระหวางกัน ดวยอินฟราเรด คุณจะสามารถโอนยายขอมูล เชน
นามบัตร บันทึกในปฏทิิน และไฟลสื่อ ไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวมกัน
1. โปรดตรวจดูใหแนใจวาพอรตอินฟราเรดของทั้งสองอุปกรณหัน

เขาหากัน การจัดวางตําแหนงของอุปกรณนั้นถอืเปนเรื่อง
สําคัญมากกวาเรื่องมุมหรือระยะทางในการใชงานประเภทนี้

2. เลือก เมนู > เชื่อมตอ > อินฟราเรด เพื่อเปดอินฟราเรดบน
โทรศัพทของคุณ

3. เปดอินฟราเรดบนอีกอุปกรณหนึ่ง และรอหนึ่งถึงสองวินาทีเพื่อ
ใหอุปกรณทั้งคูทําการเชื่อมตออินฟราเรด

4. คนหาไฟลที่ตองการในแอปพลิเคชั่นหรือตัวจัดการไฟล และ
เลือก ตัวเลือก > สง > ทางอินฟราเรด

หากเครื่องไมเริ่มการโอนยายขอมูลภายใน 1 นาทีหลังจากเปดใช
งานพอรตอินฟราเรดแลว การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะตอง
เริ่มใหมอีกครั้ง
รายการทั้งหมดที่ไดรับผานอินฟราเรดจะถูกนํามาไวในโฟลเดอร
ถาดเขาในแอปพลเิคชั่นขอความ
การหันอุปกรณออกจากกันจะทําใหการเชื่อมตอยุติลง แตอุปกรณ
ของคุณจะยังคงสงลําแสงอินฟราเรดอยูจนกวาคุณจะปดใชงาน

Bluetooth
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ในอุปกรณของคุณใชสําหรับการเชื่อมตอ
แบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด
10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสง
รูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏทิิน หรือเชื่อมตอกับ
อุปกรณตางๆ ที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth แบบไรสาย
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสาร
กันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไม
จําเปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได โดยคุณเพียงวาง
อุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมี
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การรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละครั้ง
ได ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับหูฟง คุณยัง
คงสามารถโอนยายไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่สามารถใชงาน
รวมกันไดในเวลาเดียวกัน
โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: รูปแบบเครือขายแบบหมุนเลข
หมายโทรศัพท, รูปแบบ Object Push, รูปแบบการโอนไฟล, รูป
แบบแฮนดฟรี, รูปแบบชุดหูฟง, รูปแบบการถายภาพพื้นฐาน, รูป
แบบการเขาใชซิมระยะไกล, รูปแบบการสตรีมเสียงสเตอริโอ, รูป
แบบรีโมทคอนโทรลสําหรับไฟลเสียง/วิดีโอ, รูปแบบการสงไฟล
เสียง/วิดีโอทั่วไป และรูปแบบการสงไฟลเสียงขั้นสูง คุณควรใช
เฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณ
อื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คณุสมบัตทิี่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การสงและการรับขอมูลดวย
Bluetooth
1. เมื่อคุณเรียกใชงาน Bluetooth เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณ

ปอนชื่อเครื่องคุณ ใสชื่อเฉพาะของคุณใหกับเครื่อง เพื่อใหงาย
ที่จะจําในกรณีที่มีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในบริเวณ
ใกลเคียง

2. เลือก Bluetooth > เปด
3. เลือก การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด หรือ
ระบชุวงเวลา หากคุณเลือก ระบุชวงเวลา คุณจะตองกําหนด

ระยะเวลาที่ปรากฏใหอุปกรณอื่นมองเห็นโทรศัพทของคุณ
ขณะนี้ ผูใชอื่นที่มีอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถ
มองเห็นโทรศัพทและชื่อที่คุณปอนใหกับโทรศัพท

4. เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึง่คุณตองการสง
5. เลือกรายการและ ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth เครื่อง

จะคนหาอุปกรณอื่นโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth ที่อยูใน
บริเวณนั้นและแสดงรายชื่ออุปกรณ

เคลด็ลับ: หากคุณไดสงขอมูลโดยใช Bluetooth แลว
กอนหนานี้ รายการผลลัพธที่คนหากอนหนานี้จะปรากฏ
หากตองการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่ม ใหเลือก
อุปกรณเพิ่มเติม

6. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ หากอุปกรณอื่นตองการจับ
คูกอนถายโอนขอมูล เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน

เมื่อสรางการเชื่อมตอไดแลว คําวา กําลงัสงขอมูล จะปรากฏขึน้
โฟลเดอรสงในแอปพลิเคชั่นขอความไมไดจัดเก็บขอความที่สง
โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
ในการรับขอมูลโดยใช Bluetooth เลือก Bluetooth > เปด และ
การมองเห็นของโทรศพัท > เห็นไดทั้งหมด เพื่อรับขอมูลจาก
อุปกรณที่ไมไดจับคู หรือ ซอน เพื่อรับขอมูลจากอุปกรณที่จับคู
แลวเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูลผานทาง Bluetooth ขึ้นกับการตั้ง
คาของรูปแบบที่ใชงาน เสียงสัญญาณ และเครือ่งจะสอบถามวา
คุณตองการรับขอความที่มีขอมูลนั้นรวมอยูดวยหรือไม หากคุณ
ยอมรับ ขอความจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิ
เคชั่นขอความ

เคล็ดลับ: คณุสามารถเขาถึงไฟลในเครื่อง หรือในการด
หนวยความจําโดยใชอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันได ซึ่ง
สนับสนุนบริการ ไคลเอ็นตรูปแบบถายโอนไฟล (File
Transfer Profile Client) (เชน คอมพิวเตอรแลปทอป)

การเชื่อมตอ Bluetooth จะตัดการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติหลังจาก
สงหรือรับขอมูล เฉพาะชุดซอฟตแวร Nokia PC Suite และอุปกรณ
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เสริมบางอยาง เชน ชุดหูฟง อาจยังคงภาวะเชื่อมตอไวไดแมไมได
ใชงาน

การจับคูอุปกรณ
เปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวย
กอนจะจับคู ใหสรางรหัสผาน (1-16 ตัว) และตกลงกับผูใชอุปกรณ
เครื่องอื่นใหใชรหัสผานเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีการตอประสานกับผู
ใชจะมีรหัสผานถาวร คณุตองใชรหัสผานเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณ
อื่นๆ เปนครั้งแรกเทานั้น หลังจากการจับคู การอนุญาตการเชื่อม
ตอจึงจะเปนไปได การจับคูและการอนุญาตการเชื่อมตอจะทําให
การเชื่อมตอสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ เนื่องจากคุณไมจําเปนตอง
ยอมรับการเชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูแลวทุกครั้งที่สรางการเชื่อม
ตอ
รหัสผานสําหรับการเขาซิมรีโมทจะตองมี 16 ตัว
1. เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม โทรศัพทจะเริ่มคนหา

อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในระยะครอบคลุม หากคุณไดสง
ขอมูลโดยใช Bluetooth แลวกอนหนานี้ รายการผลลัพธที่
คนหากอนหนานี้จะปรากฏ หากตองการคนหาอุปกรณ
Bluetooth เพิ่ม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจับคู แลวปอนรหัสผาน ซึ่งจะตอง
ปอนรหัสผานเดียวกันนี้ลงในอุปกรณเครื่องอื่นดวย

3. เลือก ใช เพื่อสรางการเชื่อมตอระหวางโทรศพัทของคุณกับ
อุปกรณอื่นโดยอัตโนมัต ิหรือเลือก ไม เพื่อยืนยันที่จะใชการ
เชื่อมตอดวยตนเองทุกครั้งที่มีการพยายามสรางการเชื่อมตอ
หลังการจับคู อุปกรณดังกลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณที่
จับคู

ในการตั้งชื่อยอใหกับอุปกรณที่จับคู ใหเลือก ตัวเลือก > กําหนด
ชื่อยอ ชื่อยอดังกลาวจะปรากฏในโทรศัพทของคุณเทานั้น

หากตองการลบการจับคู ใหเลือกอุปกรณที่คุณตองการลบการจับคู
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ ในการลบการจับคูทั้งหมด ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบทั้งหมด หากคุณเชื่อมตอกับอุปกรณอยูในขณะนี้ และ
ยกเลิกการจับคูกับอุปกรณนั้น การจับคูจะถูกลบออกทันที และการ
เชื่อมตอจะสิ้นสุด

ในการยอมใหอุปกรณที่จับคูเชื่อมตอกับโทรศพัทของคุณไดโดย
อัตโนมัติ ใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นจะเกิดขึน้โดยที่คุณไมทราบ และ
ไมจําเปนตองมีการยินยอมหรือการยอมรับแยกตางหากอีก คุณควร
ใชสถานะดังกลาวกับอุปกรณของคุณเอง เชน เครื่องคอมพิวเตอร
หรือชุดหูฟงที่ใชรวมกันได หรือกับอุปกรณอื่นที่เปนของบุคคลที่
คุณเชื่อถือได หากคณุตองการยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณ
อื่นแยกตางหากทุกครั้ง ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

หากตองการใชอุปกรณเสริมดานเสียง Bluetooth เปนชุดหูฟงหรือ
แฮนดฟรี Bluetooth คณุจะตองจับคูโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ
เสริมดังกลาว กรุณาอานคําแนะนําเพิ่มเติมและรหัสผานจากคูมือผู
ใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมดานเสียง ใหเปด
อุปกรณเสริมกอน อุปกรณเสริมดานเสียงบางเครื่องจะเชื่อมตอกับ
โทรศัพทของคุณเองโดยอัตโนมัติ หรือเปดแท็บอุปกรณที่จับคู
เลื่อนไปที่อุปกรณเสริม แลวเลือก ตัวเลอืก > เชื่อมตอกับ
อุปกรณออดิโอ

คําแนะนําดานความปลอดภัย
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth >
ปด หรือ การมองเห็นของโทรศพัท > ซอน
อยาจับคูกับอุปกรณอื่นที่คุณไมรูจัก
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รูปแบบการเขาใชซิม
เมื่อใชรูปแบบการเขาใชซมิ คุณจะสามารถเขาใชซิมการดของ
โทรศัพทจากชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได โดยวิธีนี้ คุณไม
จําเปนตองใชซมิการดตางหากเพื่อเขาใชขอมูลในซมิการดและ
เชื่อมตอเขากับระบบ GSM
ในการใชรูปแบบการเขาใชซมิ คุณจําเปนตองม:ี
• อุปกรณชุดโทรศัพทในรถยนตที่เขากันไดและสนับสนุน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

• ซมิการดที่ใชงานไดในเครื่อง
เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใช
อุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณ
ในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย
อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง
ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชดุโทรศัพทในรถยนตและการ
ใชงานรวมกันไดกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่เว็บไซตของ Nokia
และคูมือใชการงานชุดโทรศัพทในรถยนต

การใชรูปแบบการเขาใชซมิ
1. เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth > โหมด SIM ระยะ
ไกล > เปด

2. เปดใชงาน Bluetooth ในชุดโทรศัพทในรถยนตของคณุ
3. ใชชุดโทรศัพทในรถยนตเพื่อเริ่มการคนหาอุปกรณที่ใชงาน

รวมกันได โปรดอานคําแนะนําในคูมอืการใชงานชุดโทรศัพท
ในรถยนตของคุณ

4. เลือกโทรศัพทของคุณจากรายการอุปกรณที่สามารถใชงาน
รวมกันได

5. ในการจับคูโทรศัพท ใหพิมพรหัสผาน Bluetooth ที่แสดงบน
หนาจอของชุดโทรศัพทในรถยนตลงในโทรศัพทของคุณ
เคล็ดลับ: หากคุณไดเขาใชซมิการดจากชุดโทรศัพทใน
รถยนตโดยใชรูปแบบที่ใชงานอยูแลว ชุดโทรศัพทใน
รถยนตจะคนหาอุปกรณที่มซีิมการดนั้นโดยอัตโนมัติ หาก
ชุดโทรศัพทในรถยนตพบโทรศัพทของคุณ และมีการเปด
ใชการตรวจสอบสิทธิในการเขาใชงานโดยอัตโนมัติ ชุด
โทรศัพทในรถยนตจะเชื่อมตอกับเครือขาย GSM โดย
อัตโนมัติเมื่อคุณสตารตรถ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบการเขาใชซิมจากระยะไกล คุณสามารถใช
แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทที่ไมจําเปนตองใชบริการเครือขายหรือ
ซิมได

ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับชุดโทรศพัทในรถยนต โดย
ไมตองยอมรับหรือตรวจสอบสิทธิในการเขาใชงานทุกครั้ง เลือก
เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth และเปดแท็บอุปกรณที่จับคู เลื่อน
ไปที่ชุดโทรศัพทในรถยนต กดปุมเลื่อน แลวพิมพรหัสผาน
Bluetooth เมื่อโทรศัพทขอใหทําการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ เลือก
ใช หากคุณเลือก ไม คุณจะตองยอมรับคําขอการเชื่อมตอจาก
โทรศัพททุกครั้ง

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอการเขาใชซมิระยะไกลจากโทรศัพทของ
คุณ เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth > โหมด SIM ระยะ
ไกล > ปด

LAN ไรสาย
หมายเหตุ: การใช WLAN อาจถูกจํากัดในบางประเทศ

ตัวอยางเชน ในประเทศฝรั่งเศส คุณไดรับอนุญาตใหใช WLAN
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เฉพาะในอาคารเทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอเจา
หนาที่ในทองถิ่นของคุณ
อุปกรณเครื่องนี้สามารถตรวจจับและเชื่อมตอกับเครือขายในพื้นที่
แบบไรสาย (WLAN) ในการใช WLAN จะตองมีเครือขายในสถานที่
ที่คุณอยูและเครื่องของคณุจะตองเชื่อมตอกับเครือขายดังกลาว

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใช WLAN คณุตองสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน WLAN ใช
จุดเชื่อมตอนั้นสําหรับแอปพลเิคชั่นที่ตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
การเชื่อมตอ WLAN จะเริ่มตนขึน้เมื่อคุณสรางการเชื่อมตอขอมูล
โดยใชจุดเชื่อมตอ WLAN การเชื่อมตอ WLAN ที่ใชงานอยูจะสิ้นสุด
ลงเมื่อคุณยุติการเชื่อมตอขอมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถสิ้นสุด
การเชื่อมตอดวยตัวคุณเอง
คุณสามารถใช WLAN ในระหวางการโทรสายสนทนาหรือระหวาง
การสงขอมูลแบบแพคเก็ตได คณุสามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ
WLAN ไดเพียงจุดเดียวตอหนึ่งครั้งเทานั้น แตแอปพลิเคชั่นตางๆ
สามารถใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเดียวกันได
เมื่อเครื่องอยูในรูปแบบออฟไลน คุณก็ยังคงสามารถใช WLAN ได
หากมีระบบดังกลาวอยู โปรดปฏบิัติตามขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอแบบ WLAN
หากคุณนําเครื่องไปยังสถานที่อื่นที่อยูภายใน WLAN เดียวกัน และ
อยูภายนอกจุดเชื่อมตอ WLAN ฟงกชันบริการขามเครือขายสามารถ
เชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับจุดเชื่อมตอจุดอื่นที่อยูใน WLAN
เดียวกันไดโดยอัตโนมัต ิตราบใดที่คุณยังคงอยูภายในระยะของจุด
เชื่อมตอที่อยูในเครือขายเดียวกัน เครื่องของคุณจะยังคงเชื่อมตอ
กับเครือขายตลอดเวลา

เคลด็ลับ: ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control
(MAC) ที่ไมซ้ํากันซึง่ใชระบุเครื่องของคุณ ตัวอยางเชน ใน
การกําหนดคาที่อยู MAC ของเครื่องของคุณใหกับเราเตอร

WLAN ใหพิมพ *#62209526# บนหนาจอหลัก ที่อยู MAC
จะปรากฏขึ้น

การดูความครอบคลุมของเครือ
ขาย WLAN
ในการใหโทรศัพทแสดงบริการ WLAN ที่มีใหใช เลือก เมนู >
เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย >
แสดงความพรอม WLAN
หากมี WLAN  จะปรากฏขึน้ที่หนาจอ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสแกนหาเครือขายภายในพื้นที่
ครอบคลุม

วิซารด WLAN 
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > WLAN
ตัวชวย WLAN จะชวยคุณคนหาและเชื่อมตอกับ LAN ไรสายได เมื่อ
คุณเปดแอปพลิเคชั่น โทรศัพทจะสแกนหา WLAN ที่มีอยูและนํามา
จัดไวในรายการ

ในการอัพเดตเครือขาย WLAN ที่สามารถใชงานได เลือก ตัว
เลอืก > รีเฟรช

ในการเลือก WLAN ในรายชื่อเครือขายที่พบ เลือก ตัวกรองเครือ
ขาย WLAN เครือขายที่ถูกเลอืกจะถูกกรองออกในครั้งตอไปที่แอป
พลิเคชั่นคนหา LAN ไรสาย
ในการเริ่มตนหรือเรียกดูเว็บตอโดยใชจุดเชื่อมตอของ WLAN เลื่อน
ไปยังเครือขายที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก > เริ่มตนการเรียก
ดูเว็บ หรือ เรียกดูเว็บตอไป
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ในการตัดการเชื่อมตอที่ใชงานอยูกับ WLAN เลือก ตัวเลอืก > ตัด
การเชื่อมตอ WLAN
ในการดูรายละเอียดของ WLAN เลือก ตัวเลอืก > รายละเอียด

ในการจัดเก็บจุดเชื่อมตอของ WLAN เลือก ตัวเลือก > ระบจุุด
เชื่อมตอ

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่
สามารถใชไดเสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัเมือ่เชื่อมตอกับ LAN
แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการ
เขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

ใชตัวชวยบนหนาจอหลัก
ตัวชวย WLAN จะแสดงสถานะของการเชื่อมตอ WLAN และการ
คนหาเครือขายของคุณในหนาจอหลัก ในการดูตัวเลือกที่พรอมนํา
มาใช ใหเลื่อนไปที่แถวที่แสดงสถานะ และกดปุมเลื่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสถานะในขณะนั้น คุณสามารถเริม่เว็บเบราเซอรดวยการใชการ
เชื่อมตอ WLAN, เชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ตของคุณ,
ยกเลิกการเชื่อมตอจาก WLAN, คนหา WLAN หรือตั้งคาเปดหรือปด
การสแกนหาเครือขาย

หากมีการปดการสแกน WLAN และคณุไมไดเชื่อมตอกับ WLAN อื่น
ใด การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึน้บนหนาจอหลัก ในการเปด
การสแกนและใหคนหา WLAN ที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่แถวที่แสดง
สถานะนั้น แลวกดปุมเลื่อน

ในการเริ่มตนคนหาเครือขาย
WLAN ที่สามารถใชงานได
เลื่อนไปยังแถวแสดงสถานะ
กดปุมเลื่อน และเลือก
คนหา WLAN ในการตั้งปด
การสแกน WLAN เลื่อนไปยัง
แถวแสดงสถานะ กดปุม
เลื่อน และเลือก ปดการ
สแกน WLAN
เมื่อมีการเลือก เริ่มตนการ
เรียกดูเว็บ หรือ ใชสําหรับ
ตัวชวย WLAN จะสรางจุดเชื่อมตอใหกับ WLAN ที่เลือกโดย
อัตโนมัติ จุดเชื่อมตอยังสามารถใชกับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ตองใช
การเชื่อมตอ WLAN ไดอีกดวย
หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการรักษาความปลอดภยั เครื่อง
จะใหคุณปอนรหัสผานที่เกี่ยวของ ในการเชื่อมตอกับเครือขายที่
ซอน คุณจะตองปอน Service set identifier (SSID) ที่ถูกตอง
ในการใช WLAN ที่พบสําหรับการเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต เลื่อน
ไปยังแถวที่แสดงสถานะ และกดปุมเลื่อน เลือก ใชสําหรับ บริการ
สายอินเทอรเน็ตที่ตองการ และ WLAN ที่จะใช

โมเด็ม 
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > โมเด็ม
เมื่อใชกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได คุณสามารถใชโทรศัพท
เปนโมเดม็เพื่อเชื่อมตอกับเว็บ เปนตน
กอนใชโทรศัพทของคุณเปนเสมือนโมเด็ม
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• คณุตองมีซอฟตแวรสําหรับสงขอมลูที่ใชงานรวมกันไดติดตั้งใน
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เชน Nokia PC Suite โปรดดูขอมูล
เพิ่มเติมที่คูมือชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

• คณุตองสมัครขอใชบริการเสริมจากระบบเครือขายที่รองรับ
ฟงกชันนี้จากผูใหบริการหรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคณุ

• และตองมีไดรเวอรที่ใชงานรวมกับฟงกชันนี้ไดติดตั้งไวใน
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ คุณตองติดตัง้ไดรเวอรสําหรับการ
เชื่อมตอผานสายเคเบิล และคุณอาจตองติดตั้งหรืออัพเดต
ไดรเวอร Bluetooth หรือไดรเวอรอินฟราเรด

หากตองการตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดโดยใช
อินฟราเรด ใหกดปุมเลื่อน ดูใหแนใจวา พอรตอินฟราเรดของ
โทรศัพทและคอมพิวเตอรหันหนาเขาหากันโดยตรงและไมไดวาง
สิ่งของไวระหวางอุปกรณทั้งสอง

ในการตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรโดยใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth ใหเริ่มตนเชื่อมตอจากคอมพิวเตอรกอน หากตองการ
เรียกใช Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ เลือก เมนู > เชื่อมตอ >
Bluetooth และเลือก Bluetooth > เปด
หากคุณใชสายเคเบิลเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคณุเขากับ
คอมพิวเตอร ใหเริ่มตนการเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร
คณุอาจจะไมสามารถใชคณุสมบัติดานการติดตอสื่อสารบาง
คณุสมบัติไดเมื่อใชโทรศัพทเปนโมเด็ม

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม

การดูและการยุติการเชื่อมตอ
ปจจุบัน
ในการดูการเชื่อมตอขอมูลที่เปดอยู ใหเลือก การเชื่อมตอที่ใช

ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย เลือกการ
เชื่อมตอจากรายการ และ ตัวเลอืก > รายละเอียด ประเภทขอมูล
ที่ปรากฏขึน้กับประเภทการเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอเครือขายที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ตัด
การเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอเครือขายที่ใชอยูทั้งหมดพรอมกัน เลือก
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

การคนหา WLAN
ในการคนหา WLAN ที่มีใหบริการภายในพื้นที่ เลือก เครือขาย
WLAN ที่ใชได WLAN ที่มีอยูจะแสดงรายการพรอมโหมดเครือ
ขาย (โครงสรางพื้นฐานหรอืเฉพาะกิจ) เครื่องหมายแสดงความแรง
ของสัญญาณ และเครื่องหมายแสดงการเขารหัสเครือขาย และ
โทรศัพทของคุณมีการเชื่อมตอที่ใชอยูกับเครือขายหรือไม

ในการดูรายละเอียดของเครือขาย ใหเลื่อนไปที่เครือขายนั้น และ
กดปุมเลื่อน

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับเครือขาย เลือก ตัว
เลอืก > ระบุจุดเชื่อมตอ
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การจดัการความปลอดภัยและขอมูล
จัดการขอมูลและซอฟตแวรบนโทรศัพท และดูแลความปลอดภัย
ของเครื่องและเนื้อหาในเครื่อง

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้
ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่มคีุณสมบัติ
แอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

การลอ็คโทรศัพท
ในการปองกันไมใหผูอื่นเขาใชขอมูลในโทรศัพทของคุณ ใหล็อค
โทรศัพทเมื่ออยูในหนาจอหลัก กดปุมเปด/ปด เลือก ล็อค
โทรศพัท และปอนรหัสล็อค รหัสล็อคที่ระบบตั้งไวคือ 12345 หาก
ตองการปลดล็อค ใหกดปุมเลือกดานซาย ใสรหัสล็อคของคุณ และ
กดปุมเลื่อน

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด > รหัส
ลอ็ค ปอนรหัสผานเดิมแลวปอนรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจ
ประกอบดวยอักขระยาว 4-255 ตัว ใชไดทั้งพยัญชนะและตัวเลข
ทั้งตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก

คณุสามารถล็อคโทรศัพทจากระยะไกลไดโดยการสงขอความตัว
อักษรมาที่โทรศัพท ในการใชงานการล็อคจากระยะไกล และใน
การกําหนดขอความ เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > ยินยอม
การล็อคระยะไกล > ใช ปอนขอความล็อคเครื่องจากระยะไกล
แลวยืนยันขอความ ขอความตองมีอักขระอยางนอย 5 ตัว

การรักษาความปลอดภัย
การดหนวยความจํา
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ความจํา

คุณสามารถปองกันการดหนวยความจําไดโดยใชรหัสผานเพื่อ
ปองกันจากการใชโดยไมไดรับอนุญาต ในการตั้งรหัสผาน เลือก
ตัวเลือก > ตั้งรหัสผาน รหัสผานประกอบดวยอักขระไดไมเกิน 8
ตัวและตองระวังในเรื่องตัวพิมพใหญและพิมพเล็ก รหัสผานจะถูก
จัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณ คุณไมจําเปนตองพิมพรหัสผานซ้ํา
ในขณะที่ใชการดหนวยความจําบนโทรศัพทเครื่องเดิม หากคุณใช
การดหนวยความจําในเครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน
การดหนวยความจําบางรุนอาจไมสนับสนุนการปองกันดวยรหัส
ผาน

ในการลบรหัสผานของการดหนวยความจํา เลือก ตัวเลือก > ลบ
รหัสผาน เมื่อคุณลบรหัสผานแลว ขอมูลบนการดหนวยความจําจะ
ไมถูกปองกันเมื่อมีการลักลอบเขามาใช

หากตองการเปดการดหนวยความจําที่ล็อคอยู ให เลือก ตัว
เลอืก > ปลดลอ็คการดความจํา พิมพรหัสผาน
หากคุณไมสามารถเรียกดูรหัสผานเพื่อปลดล็อคการดหนวยความ
จําที่ถูกล็อค คุณอาจจะตองฟอรแมตการดใหม ซึง่จะทําใหการดถูก
ปลดล็อคและรหัสผานถูกลบ การฟอรแมตการดหนวยความจําจะ
ลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยูในการด
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การเขารหัส
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การเขารหัส
เขารหัสโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขา
ใชขอมูลสําคัญของคุณ

การเขารหัสหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือการดหนวยความจํา
ในการเขารหัสหนวยความจําของโทรศัพท เลือก ความจํา
โทรศพัท
ในการเขารหัสการดหนวยความจํา เลือก การดหนวยความจํา
และเลือกจากรายการตอไปนี้
• เขารหัสโดยไมบนัทึกคีย — เขารหัสการดหนวยความจําโดย
ไมบันทึกรหัส หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณไมสามารถใชการด
หนวยความจําในอุปกรณอื่น และหากคุณเรียกคืนคาที่ตั้งมาจาก
โรงงาน คุณไมสามารถถอดรหัสการดหนวยความจํา

• เขารหัสและบนัทึกคีย — เขารหัสการดหนวยความจําและจัด
เก็บรหัสดวยตนเองในโฟลเดอรที่ตั้งไว เพื่อความปลอดภยั จัด
เก็บรหัสไวในที่ปลอดภัยนอกตัวเครื่อง ตัวอยางเชน คุณ
สามารถสงรหัสไปยังคอมพิวเตอรของคุณ ปอนรหัสผานสําหรับ
รหัสนั้นและกําหนดชื่อใหกับไฟลรหัส รหัสผานควรมีความยาว
และซบัซอน

• เขารหัสพรอมคียที่เรยีกคืน — เขารหัสการดหนวยความจํา
ดวยรหัสที่คุณไดรับ เลือกไฟลรหัส และปอนรหัสผาน

การถอดรหัสหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือการดหนวยความจํา
โปรดอยาลืมถอดรหัสหนวยความจําของอุปกรณ และ/หรือ การด
หนวยความจํา ทุกครั้งกอนอัพเดตซอฟตแวรของอุปกรณ

ในการถอดรหัสหนวยความจําของโทรศัพท เลือก ความจํา
โทรศัพท

ในการถอดรหัสการดหนวยความจําโดยไมทําลายการเขารหัส
เลือก การดหนวยความจํา > ถอดรหัส

ในการถอดรหัสการดหนวยความจําและทําลายการเขารหัส เลือก
การดหนวยความจํา > ถอดรหัสและปดการเขารหัส

การจํากัดเบอร
เลือก เมนู > การติดตอ > รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ
SIM > รายชื่อที่จํากัดเบอร
ดวยบริการจํากัดการโทร คุณจะสามารถจํากัดการโทรออกจาก
โทรศัพทของคุณไปที่หมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไวเทานั้น แต
ไมใชซิมการดทุกใบจะสนับสนุนบริการจํากัดโทร โปรดติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
1. ในการจํากัดการโทรจากเครื่องของคุณ เลือก ตัวเลอืก > ราย
ชื่อใหมในซิม และปอนชื่อและเบอรโทรของผูติดตอลงใน
รายการที่อนุญาตใหโทรได หรือเลือก เพิ่มจากรายชื่อ เพื่อ
คัดลอกชื่อจากรายชื่อ ในการจํากัดการโทรตามรหัสนําหนา
ประเทศ ใหพิมพรหัสนําหนาประเทศในรายการหมายเลข เบอร
โทรศัพททุกเบอรที่อนุญาตใหโทรไดจะตองเริ่มตนดวยรหัสนํา
หนาประเทศนี้

2. เลือก ตัวเลือก > ใชงานจํากัดเบอร คุณตองใชรหัส PIN2
ของคุณเพื่อเปดและปดการจํากัดโทรหรอืแกไขรายชื่อการ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 107



จํากัดโทรของคุณ ติดตอผูใหบริการของคุณหากคุณยังไมมี
รหัส หากตองการยกเลิกบริการนี้ เลือก ตัวเลือก > ไมใชงาน
จํากัดเบอร
เคลด็ลับ: ในการสงขอความแบบอักษรไปใหกับรายชื่อบน
ซิมในขณะที่ยังใชบริการจํากัดโทร คณุจะตองเพิ่มเบอรศูนย
ฝากขอความแบบอักษรลงในรายการจํากัดโทร

โปรแกรมจัดการใบรับรอง
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > การจัดการใบรับรอง
ใบรับรองดิจิตอลใชสําหรับตรวจสอบที่มาของซอฟตแวร แตไมได
รับประกันความปลอดภยัแตอยางใด ใบรับรองมีอยูสี่ชนิดดวยกัน
คือ ใบรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสวนบุคคล ใบรับรองเว็บไซตที่เชื่อถือ
ได และใบรับรองเครื่อง ในระหวางการเชื่อมตอที่มีการรักษาความ
ปลอดภยั เซริฟเวอรอาจสงใบรับรองเซริฟเวอรไปยังอุปกรณของ
คุณ เมื่อไดรับใบรับรองดังกลาวแลว เครื่องจะทําการตรวจสอบกับ
ใบรับรองสิทธิ์ที่จัดเก็บอยูภายในเครื่อง คุณจะไดรับแจงหาก
เซิรฟเวอรไมใชของแท หรือถาคุณไมมีใบรับรองที่ถูกตองในเครื่อง
ของคุณ
คณุสามารถดาวนโหลดใบรับรองจากเว็บไซต หรือรับใบรับรองเปน
ขอความ ควรใชใบรับรองเมื่อคุณเชื่อมตอกับธนาคารทางออนไลน
หรือรีโมทเซริฟเวอรเพื่อสงขอมูลที่เปนความลับ นอกจากนี้ยังถูก
นํามาใชในกรณีที่คุณตองการลดความเสี่ยงของไวรัส หรือ
ซอฟตแวรที่มุงรายอื่นๆ และเพื่อตรวจสอบความเปนของแทของ
ซอฟตแวร เมื่อคุณดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรที่เครื่องของ
คุณ

เคลด็ลับ: เมื่อคุณใสใบรับรองใบใหม ใหแนใจวาเปนของ
แท

การดูขอมูลรายละเอียดใบรับรอง
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจ
สอบลายเซ็น และระยะเวลาที่ใบรับรองเซริฟเวอรนั้นมีผลบังคับใช
แลวเทานั้น

ในการดูรายละเอียดใบรับรอง เปดโฟลเดอรใบรับรอง เลือกใบรับ
รอง และ ตัวเลอืก > รายละเอียดใบรับรอง
หนึ่งในขอบันทึกดังตอไปนี้อาจปรากฏ:
• ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ  — คุณไมไดตั้งคาแอปพลิ
เคชั่นอื่นใดเพื่อใชใบรับรอง คณุอาจตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ความนาเชื่อถือ

• ใบรับรองหมดอายุ  — ชวงเวลาของการใชงานใบรับรองที่
เลือกไดสิ้นสุดลงแลว

• ใบรับรองยังไมถูกตอง  — ใบรับรองที่เลือกไวนั้นยังไม
สามารถใชได เพราะยังไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

• ใบรับรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได โปรด
ติดตอผูที่ออกใบรับรองนั้น

การตั้งคาความนาเชื่อถือของ
ใบรับรอง
ความนาเชื่อถือของใบรับรอง หมายความวาคุณใหสิทธิ์ใบรับรอง
ในการพิสูจนเว็บเพจ อีเมลเซริฟเวอร ชุดซอฟตแวร และขอมูล
อื่นๆ คณุสามารถใชไดเฉพาะใบรับรองที่เชื่อถือไดเทานั้นในการ
ตรวจสอบบริการและซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอน
ขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพื่อใหไดประโยชน
จากการรักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมี
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ใบรับรองเพียงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด
หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการใบรับรอง
จําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับ
รองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับ
รองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ให
ตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ในการเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ เลือกใบรับรองและ ตัว
เลอืก > การตั้งคาความเชื่อถือ เลือกชองแอปพลิเคชั่นและกด
ปุมเลื่อนเพื่อเลือก ใช หรือ ไม คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
ความนาเชื่อถือใบรบัรองสวนบุคคลได
รายชื่อแอปพลเิคชั่นที่สามารถใชใบรับรองจะแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับใบรับรอง:
• การติดตั้ง Symbian  — แอปพลิเคชั่นของระบบปฏบิัติการ

Symbian ใหม
• อินเทอรเน็ต  — อีเมลและกราฟก
• การติดตั้งแอปพลเิคชั่น  — แอปพลิเคชั่น Java™ ใหม
• ตรวจใบรับรอง  — โปรโตคอลสถานะใบรับรองออนไลน

โมดูลความปลอดภัย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > ชุดความปลอดภัย

การดูและการแกไขโมดูลความ
ปลอดภัย
ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภยั ใหเลื่อนไปที่โมดูลแลวกด
ปุมเลื่อน

ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับโมดูลความปลอดภัย ใหเลือก ตัว
เลอืก > รายละเอียดความปลอดภัย

ในการแกไขรหัส PIN สําหรับโมดูลความปลอดภัย ใหเลือก PIN
แบบชุด เพื่อแกไขรหัส PIN สําหรับโมดูลความปลอดภัย หรือ PIN
ลงนาม เพื่อแกไขรหัส PIN สําหรับลายเซ็นดิจิตอล คุณอาจจะไม
สามารถเปลี่ยนรหัสเหลานี้สําหรับโมดูลความปลอดภัยทั้งหมด

พื้นที่จัดเก็บคยีมีเนื้อหาของโมดูลความปลอดภยั ในการลบคียจัด
เก็บ ใหเลือก ที่เก็บคียโทรศัพท แลวเลือกคียจัดเก็บที่ตองการ
และ ตัวเลือก > ลบ คุณอาจไมสามารถลบพื้นที่จัดเก็บคียของ
โมดูลความปลอดภัยทั้งหมด

การสํารองขอมูล
ขอแนะนําใหคุณสํารองขอมูลที่อยูในหนวยความจําของอุปกรณไป
เก็บไวในการดหนวยความจําหรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
เปนประจํา

ในการสํารองขอมลูจากหนวยความจําของอุปกรณเก็บไวในการด
หนวยความจํา ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > ความจํา > ตัว
เลอืก > สํารองความจําเครื่อง

ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจํากลับมายังหนวยความ
จําของอุปกรณ ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > ความจํา > ตัว
เลอืก > เรียกคืนจากการด
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรที่ใช
รวมกันไดและใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อทําการสํารอง
ขอมูลไดอีกดวย

ตัวจัดการแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > การติดตั้ง > ตัวจัดการ
คณุสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรสองชนิดบน
โทรศัพทของคุณ:
• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจัดทําขึน้สําหรับโทรศัพทของคุณ
โดยเฉพาะ หรือใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ได ไฟล
การติดตั้งซอฟตแวรนี้มีนามสกุลไฟลเปน .sis หรือ .sisx

• แอปพลิเคชั่น Java ME™ ที่ใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ
Symbian ได นามสกุลของไฟลการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java
คือ .jad หรือ .jar

ไฟลการติดตั้งอาจถูกโอนมาจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวม
กันไดไปยังโทรศัพทของคุณ ดาวนโหลดในระหวางการเรียกดู
หรือสงไปใหคณุเปนขอความมัลติมีเดยี เปนเอกสารแนบในอีเมล
หรือทาง Bluetooth
ในระหวางการตดิตั้ง เครื่องจะตรวจสอบความเขากันไดของชุดที่
ติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดําเนินการ
อยู และมีตัวเลือกใหคุณติดตั้งตอไปหรือยกเลกิการติดตั้ง
หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ตองใชการเชื่อมตอเครือขาย โปรด
ทราบวาเครือ่งอาจใชพลังงานเพิ่มขึน้เมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นเหลา
นี้

เคลด็ลับ: ขณะเรียกดูเว็บเพจ คุณสามารถดาวนโหลดไฟล
การติดตั้ง และติดตั้งไดทันที อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
เครื่องจะทําการเชื่อมตอโดยไมแสดงใหเห็นในระหวางการ
ติดตั้ง

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร

อื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มีสัญลักษณ
จาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java Verified™
ในการดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรจากเว็บ ใหเลือก ที่โหลด
แอปฯ เลือกแอปพลิเคชั่นและ ตัวเลอืก > ติดตั้ง

ในการดูรายละเอียดของชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง เลือกแอปพลิเคชั่น
และ ตัวเลอืก > ดูรายละเอียด

ในการดูไฟลบันทึกการติดตั้ง เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก รายการ
จะแสดงรายชื่อซอฟตแวรที่ติดตั้งและที่ลบออกไป รวมถึงวันที่ติด
ตั้งหรือลบซอฟตแวรนั้นๆ ดวย หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับเครื่องหลัง
จากติดตั้งชุดซอฟตแวร คุณสามารถใชรายการดังกลาวเพื่อคนหา
วา ชุดซอฟตแวรใดที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหาดงักลาวได
นอกจากนี้ ขอมูลในรายการนี้ยังอาจบงชี้ถึงปญหาที่เกิดจากชุด
ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถใชงานรวมกันไดอีกดวย

ในการนําซอฟตแวรออก เลือก ตัวเลือก > ลบ ในกรณีที่คุณนํา
ซอฟตแวรออก คุณจะสามารถติดตั้งซอฟตแวรนั้นอีกครั้งไดโดยใช
ไฟลชุดซอฟตแวรตนฉบบัเทานั้น หรือโดยเรียกคืนขอมูลสํารอง
ทั้งหมดที่มีชุดซอฟตแวรที่ลบออกไปอยูดวย หากคุณลบชุด
ซอฟตแวรใด คณุจะไมสามารถเปดไฟลที่สรางขึน้จากซอฟตแวร
นั้นได หากมีชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งที่ตองใชกับชุดซอฟตแวรที่
คุณลบออกไป นั่นหมายความวาชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งนั้นจะไม
สามารถใชงานได ดูรายละเอียดจากเอกสารอางอิงเกี่ยวกับชุด
ซอฟตแวรที่ติดตั้งไว

การตั้งคาการติดตั้ง
ในการแกไขการตั้งคาการติดตั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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• การติดตั้งซอฟตแวร  — เลือกวาจะติดตั้งเฉพาะแอปพลิ
เคชั่นที่ลงนาม หรือแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

• ตรวจใบรับรองออนไลน  — ในการตรวจสอบความถูกตอง
ของใบรับรองเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชั่น เลือก เปด หากไม
สามารถตรวจสอบความถูกตองนั้นได เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการดําเนินการติดตัง้ตอหรือไม

• ที่อยูเว็บที่ตั้งไว  — ความถูกตองของใบรับรองจะไดรับการ
ตรวจสอบจากที่อยูเริ่มตน หากใบรับรองไมไดรวมที่อยูเว็บของ
ใบรับรองเอาไว ในการเปลี่ยนที่อยูเริ่มตน เลือก ที่อยูเว็บที่ตั้ง
ไว และปอนที่อยูใหม

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ
Java
ในการระบุการตั้งคาความปลอดภยัสําหรับแอปพลิเคชั่น Java
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
คณุสามารถกําหนดวาการทํางานใดที่แอปพลิเคชั่น Java สามารถ
เขาใชได คาที่คุณสามารถกําหนดใหกับการทํางานแตละประเภท
นั้นขึน้อยูกับโดเมนระบบปองกันความปลอดภยัในชุดซอฟตแวร
• จุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอที่แอปพลิเคชั่นอาจใชขณะ
ทําการเชื่อมตอเครือขาย

• จุดเชื่อมตอระบบ — อนุญาตใหแอปพลเิคชั่นสรางการเชื่อม
ตอขอมูลไปยังเครือขาย

• การสงขอความ — อนุญาตใหแอปพลิเคชั่นสงขอความ
• เริ่มแอปพลเิคชั่นอัตโนมัติ — อนุญาตใหแอปพลิเคชั่นเริ่ม
การทํางานอัตโนมัติ

• การเชื่อมตอ — อนุญาตใหแอปพลิเคชั่นใชงานการเชื่อมตอ
ขอมูล เชน การเชื่อมตอ Bluetooth

• มัลติมีเดีย — อนุญาตใหแอปพลเิคชั่นใชงานคุณสมบัติ
มัลติมีเดยีของโทรศัพท

• อานขอมูลผูใช — อนุญาตใหแอปพลิเคชั่นอานรายการปฏิทิน
รายชื่อ หรือขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ

• แกไขขอมูลผูใช — อนุญาตใหแอปพลิเคชั่นเพิ่มขอมูลสวน
ตัว เชน รายการ ไปยังรายชื่อ

• การจัดตําแหนง — อนุญาตใหแอปพลิเคชั่นใชงานขอมูล
ตําแหนงในโทรศัพท

• สถานที่ — อนุญาตใหแอปพลิเคชั่นใชงานจุดสังเกตใน
โทรศัพท

คุณสามารถกําหนดวิธีที่เครื่องจะแจงใหคุณยืนยันการเขาสูการ
ทํางานของโทรศัพทของแอปพลิเคชั่น Java เลือกคาใดคาหนึ่งตอ
ไปนี้
• ถามทุกครั้ง — ตองการใหแอปพลิเคชั่น Java แจงเตือนคุณ
เพื่อยืนยันทุกครั้งเมื่อมีการใชงานดังกลาว

• ถามครั้งแรก — ตองการใหแอปพลิเคชั่น Java ขอคํายืนยันเพื่อ
การใชงาน

• อนุญาตเสมอ — อนุญาตใหแอปพลเิคชั่น Java ใชงานตางๆ
โดยไมตองขอคํายืนยันจากคุณ การตั้งคาการรักษาความ
ปลอดภัยจะชวยปองกันเครือ่งของคุณจากแอปพลิเคชั่น Java ที่
อาจกอใหเกิดความเสียหายเนื่องจากใชฟงกชันในเครื่องของ
คุณโดยไมไดรับอนุญาตได เลือกเฉพาะ อนุญาตเสมอ เทานั้น
ในกรณีที่ทราบผูจําหนายแอปพลิเคชั่น และมั่นใจวาแอปพลิ
เคชั่นดังกลาวนาเชื่อถือ

• ไมอนุญาต — ปองกันแอปพลิเคชั่น Java ใชการทํางานตางๆ

สิทธิ์การใชงาน
เลือก เมนู > เครื่องมือ > สิทธิการใช
ไฟลสื่อบางอยาง เชน ภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ ไดรับการคุมครอง
โดยสิทธิ์การใชงานแบบดิจิตอล สิทธิ์การใชงานของไฟลเหลานั้น
อาจอนุญาตหรือจํากัดการใชงานไฟลเหลานั้น ตัวอยางเชน บาง
สิทธิ์การใชงานอาจจํากัดจํานวนครั้งในการฟงแทร็คเพลง ใน
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ระหวางการเลนแทร็คแตละครั้ง คุณสามารถกรอไปขางหนา กรอก
ลับ หรือหยุดเลนชั่วคราวได แตเมื่อคุณหยุดเลน อินสแตนซที่คุณ
ไดรับอนุญาตจะถูกใชไปหนึ่งครั้ง

การใชสิทธิการใช
ขอมูลที่ไดรับการปองกันดวย Digital rights management (DRM)
มาพรอมกับสิทธิการใชที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดสิทธิของคุณในการ
ใชขอมูลนั้น
หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะ
สํารองขอมูลทั้งรหัสการใชและขอมูลนั้น ใหใชฟงกชั่นการสํารอง
ขอมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite
หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหัสการใชและ
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท
คณุอาจสูญเสียรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคุณ
เสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ
ในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัสการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกับซมิการดใดซิมการดหนึ่ง
และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถงึไดเฉพาะเมือ่ใสซมิการด
ดงักลาวไวในเครื่องแลวเทานั้น

หากตองการดูสิทธิการใชแยกตามชนิด เลือก คียที่ใชได, คียที่
ใชไมได หรือ คียที่ไมถูกใช

ในการดูรายละเอียดของสิทธิ เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดการ
ใช
รายละเอียดตอไปนี้จะปรากฏขึน้สําหรับไฟลสื่อแตละไฟล:
• สถานะ  — สถานะคือ สิทธิการใชยังใชไดอยู, สทิธิการใช
หมดอายุแลว หรือ สทิธิการใชยังไมถูกตอง

• การสงเนื้อหา  —  อนุญาต หมายความวาคุณสามารถสงไฟล
ไปยังอุปกรณอื่น ไมอนุญาต หมายความวาคุณไมสามารถสง
ไฟลไปยังอุปกรณอื่น

• เนื้อหาอยูในเครื่อง  —  ใช หมายความวาไฟลในเครื่องและ
พาธของไฟลจะปรากฏขึน้ ไม หมายความวาไฟลที่เกี่ยวของ
ไมมีอยูในเครื่องในขณะนี้

ในการใชงานสิทธ ิไปที่หนาจอหลักของสิทธิการใช และเลือก คีย
ที่ใชไมได > ตัวเลอืก > รับสิทธิการใช ทําการเชื่อมตอเครือ
ขายเมื่อมีขอความแจง ระบบจะนําคุณไปที่เว็บไซตที่คุณสามารถ
ซื้อสิทธิสําหรับไฟลสื่อ

ในการลบสิทธิการใชไฟล เปดแท็บสิทธิที่ถูกตองหรือสิทธิที่ไมอยู
ในแท็บ เลื่อนไปยังไฟลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ หาก
มีสิทธิการใชหลายๆ สิทธิที่เกี่ยวของกับไฟลสื่อไฟลเดียวกัน สิทธิ
การใชทั้งหมดจะถูกลบ
มุมมองสิทธิการใชสําหรับกลุมแสดงไฟลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
สิทธิสําหรับกลุม หากคุณไดดาวนโหลดไฟลสื่อหลายๆ ไฟลที่มี
สิทธิการใชเหมือนกัน ไฟลทั้งหมดจะแสดงในหนาจอนี้ คุณ
สามารถเปดหนาจอกลุมไดทั้งจากแท็บสิทธกิารใชที่ถูกตองหรือ
แท็บสิทธิการใชที่ไมถูกตอง ในการเขาสูไฟลเหลานี้ ใหเปด
โฟลเดอรสิทธิการใชสําหรับกลุม

การซิงโครไนซขอมูล
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ซิงค
ดวยแอปพลิเคชั่นซิงค คุณสามารถซิงโครไนซรายชื่อ รายการ
ปฏิทิน หรือบันทึกกับแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกันบนคอมพิวเตอรที่
ใชงานรวมกันได หรืออินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกล การตั้งคา
การซงิโครไนซของคุณไดรับการจัดเก็บไวในรปูแบบการซงิโคร
ไนซ แอปพลิเคชั่นซิงคใชเทคโนโลยี SyncML ในการซิงโครไนซ
ระยะไกล โปรดติดตอซพัพลายเออรแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการซงิ
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โครไนซกับเครื่องของคุณเพื่อสอบถามขอมูลการใชงานรวมกับ
SyncML
คณุสามารถขอรับการตั้งคาการซงิโครไนซในรูปแบบขอความจาก
ผูใหบริการของคุณไดดวย แอปพลิเคชั่นที่มีอยูซึ่งคุณสามารถทํา
การซิงโครไนซไดนั้นอาจแตกตางกันไป โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การสรางรูปแบบการซิงโครไนซ
มีรูปแบบการซิงโครไนซสําหรับ Nokia PC Suite ในโทรศัพทของ
คุณ คณุไมจําเปนตองแกไขคาหากคุณซงิโครไนซโทรศัพทของ
คุณกับคอมพิวเตอรโดยใช Nokia PC Suite
ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบซิงคใหม
และกําหนดชื่อของรูปแบบ จากนั้นเลอืกแอปพลิเคชั่นที่จะซงิโคร
ไนซกับรูปแบบ และระบุการตั้งคาการเชื่อมตอที่จําเปนตางๆ โปรด
ตดิตอผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

การเลือกแอปพลิเคชั่นเพือ่ทําการ
ซิงโครไนซ
1. ในการเลือกแอปพลิเคชั่นที่จะทําการซงิโครไนซดวยรูปแบบ

การซงิโครไนซ ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไขรูปแบบการ
ซิงค > แอปพลิเคชั่น

2. เลือกแอปพลิเคชั่นที่ตองการ แลวเลือก รวมในซิงค > ใช
3. ระบุการตั้งคา ฐานขอมูลระยะไกล และ ประเภทการซิงโคร
ไนซ

การตั้งคาเชื่อมตอการซิงโครไนซ
ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอของรูปแบบใหม เลือก ตัว
เลอืก > รูปแบบซิงคใหม > การตั้งคาการเชื่อมตอ และ
กําหนดการตั้งคาตอไปนี้:
• เวอรชันของเซิรฟเวอร  — เลือกเวอรชัน SyncML ที่คุณ
สามารถใชกับเซริฟเวอรระยะไกลได

• ID เซิรฟเวอร  — ปอน ID เซริฟเวอรของรีโมทเซิรฟเวอร การ
ตั้งคานี้สามารถใชไดตอเมือ่คุณเลือก 1.2 เปนเวอรชัน SyncML

• บริการเสริม  — เลือกบริการเสริมเพื่อเชื่อมตอกับรีโมท
เซิรฟเวอรในระหวางการซิงโครไนซ

• จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสําหรับเชื่อมตอการซิง
โครไนซ หรือสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพื่อ
ใหเครื่องถามถึงจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการซิงโครไนซ

• ที่อยูของโฮสต  — ปอนที่อยูเว็บของเซริฟเวอรที่มีฐานขอมูลที่
คุณตองการซิงโครไนซกับโทรศัพทของคณุ

• พอรต  — ใสเลขที่พอรตของเซิรฟเวอรฐานขอมูลระยะไกล
• ชื่อผูใช  — ใสชื่อผูใช เพื่อแสดงอุปกรณของคุณตอเซิรฟเวอร
• รหัสผาน  — ใสรหัสผานเพื่อแสดงอุปกรณของคุณตอ
เซิรฟเวอร

• อนุญาตการขอซิงคฯ  — ในการยินยอมใหการซงิโครไนซเริ่ม
ตนจากเซริฟเวอรฐานขอมูลระยะไกล เลือก ใช

• ยอมรับการซิงคโครไนส  — หากตองการใหอุปกรณขอคํา
ยืนยันจากคุณกอนยอมรับการซงิโครไนซจากเซริฟเวอรนี้ เลือก
ไม

• การตรวจสอบระบบ  — ในการตรวจสอบอุปกรณของคุณกับ
เครือขายกอนการซิงโครไนซ เลือก ใช ปอนชื่อผูใชเครือขาย
และรหัสผานเครือขาย
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Mobile VPN
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > VPN
Nokia mobile virtual private network (VPN) client สรางการ
เชื่อมตอที่ปลอดภัยไปยังระบบอินทราเน็ตและบริการขององคกรที่
ใชงานรวมกันได เชน อีเมล โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอจากเครือ
ขายมือถือ ผานอินเทอรเน็ต ไปยังเกตเวย VPN บริษัท ที่ทําหนาที่
เปนประตูบานแรกไปยังเครือขายขององคกรที่ใชงานรวมกันได
VPN client ใชเทคโนโลย ีIP Security (IPSec) IPSec คือเฟรมเวิรก
ของมาตรฐานแบบเปด เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มี
ความปลอดภัยผานเครือขาย IP
VPN policy จะเปนตัวกําหนดวิธีที่ VPN client และเกตเวย VPN ใช
ในการตรวจสอบสิทธิ์ซึง่กันและกัน และกําหนดวิธีเขารหัสที่เครื่อง
และเกตเวยใชเพื่อชวยปกปองความลบัของขอมูล สอบถามเกี่ยว
กับ VPN policy จากแผนกไอทีในบริษัทของคุณ
ในการติดตั้งและตั้งคา VPN client, ใบรับรอง และ policy โปรด
ตดิตอผูดแูลระบบไอทีในหนวยงานของคณุ

การจัดการ VPN
เลือก การจัดการ VPN และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• นโยบาย VPN  — ติดตั้ง ดู และอัพเดต VPN policy
• เซิรฟเวอรนโยบาย VPN  — แกไขการตั้งคาการเชื่อมตอของ
เซิรฟเวอร VPN policy ที่คุณสามารถตดิตั้งและอัพเดต VPN
policy เซิรฟเวอร policy หมายถึง Nokia Security Service
Manager (NSSM) ซึง่ไมจําเปนตองมี

• บนัทึก VPN  — ดูไฟลบันทึกของการติดตั้ง การอัพเดต และการ
ซงิโครไนซ VPN policy รวมทั้งการเชื่อมตอ VPN อื่น

การสรางจุดเชื่อมตอ VPN
จุดเชื่อมตอคือตําแหนงที่โทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับเครือขายได
หากตองการใชบริการอีเมลและมัลติมีเดยี หรือเรียกดูเว็บเพจ คุณ
ตองระบุจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่จะใชกับบริการเหลานี้กอน จุด
เชื่อมตอ VPN จะจับคูกับ VPN plolicy ที่มีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ปกต ิเพื่อสรางการเชื่อมตอที่มีความปลอดภยั
ผูใหบริการอาจกําหนดจดุเชื่อมตอทั้งหมดหรือบางจุดไวใน
โทรศัพทกอนแลว ซึง่คุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบจุด
เชื่อมตอดังกลาวได
สอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากแผนกไอทีของบริษัทคุณ
เปดจุดปลายทาง เลือกจุดเชื่อมตอ VPN เลือก แกไข และกําหนด
คาตอไปนี้:
• ชื่อการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อสําหรับจุดเชื่อมตอ VPN
• นโยบาย VPN  — เลือก VPN policy ที่จะรวมกับจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต  — เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่
จะรวมกับ VPN policy เพื่อสรางการเชื่อมตอที่มีความปลอดภัย
สําหรับการโอนขอมูล

• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร  — ปอนแอดเดรสของพร็อกซี่
เซิรฟเวอรของเครือขายสวนตัว

• เลขพอรตของพร็อกซี่  — ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่

การใชการเชื่อมตอ VPN ในแอป
พลิเคชั่น
คุณอาจตองพิสูจนตัวตนของคุณเมื่อคุณล็อกอินเขาสูระบบเครือ
ขายของหนวยงาน สอบถามการรับรองตัวตนจากแผนกไอทีของ
บริษัทคุณ
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ในการใชการเชื่อมตอ VPN ในแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นตอง
เชื่อมโยงกับจุดเชื่อมตอ VPN

เคลด็ลับ: คุณสามารถตั้งคาการเชื่อมตอของแอปพลิเคชั่น
เปน ถามทุกครั้ง ในกรณีที่คณุเลือกจุดเชื่อมตอ VPN จาก
รายการการเชื่อมตอที่มีการเชื่อมตอแลว

1. ในแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการสรางการเชื่อมตอ VPN เลือกจุด
เชื่อมตอ VPN เปนจุดเชื่อมตอ

2. หากคุณใชการตรวจสอบความสอดคลอง ใหปอนชื่อผูใช VPN
และรหัสผาน หากโทเค็น SecurID ไมตรงกับนาฬิกาบอกเวลา
ของ ACE/Server ใหปอนรหัสผานถัดไป หากคุณใชการตรวจ
สอบสิทธิตามใบรับรอง คุณอาจตองปอนรหัสผานที่จัดเก็บคีย

ตัวอานบารโคด
เลือก เมนู > เครื่องมือ > บารโคด
ใชแอปพลเิคชั่นตวัอานบารโคดเพื่อถอดรหัสบารโคด โคดอาจ
ประกอบดวยขอมูล เชน ลิงค URL ที่อยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท
และนามบัตร ตวัอานบารโคดไมสนับสนุนโคด 1D ตัวอานบารโคด
จะใชกลองในโทรศัพทของคุณเพื่อสแกนรหัส

ในการสแกนโคด เลือก สแกนรหัส หลังจากที่มีการตรวจพบโคดที่
ถูกตองในชองมองภาพ ขอมูลที่ถอดรหัสแลวจะปรากฏบนหนาจอ
ในการสแกนโคดที่อยูหางจากเครื่องของคุณ ใหปดใชงานโหมด
ระยะใกลโดยการเลือก ตัวเลือก > เลิกใชงานโหมดระยะใกล

ในการจัดเก็บขอมูลที่สแกน ใหเลือก ตัวเลอืก > บนัทึก ขอมูลจะ
ถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล BCR
ในการจัดเก็บขอมูลที่สแกนไปยังรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
รายชื่อ หรือ บันทึกนามบัตร ทั้งนี้ขึน้กับขอมูลที่คณุกําลังจัดเก็บ
หากขอมูลที่คุณสแกนรวมถึงหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่หรือที่อยู
อีเมล คุณสามารถโทรหรือสงขอความไปยังหมายเลขนั้น หรือสง

อีเมลไปยังที่อยูนั้นโดยการเลือก ตัวเลือก > โทร หรือ ตัว
เลอืก > สรางขอความ: หากขอมูลที่คุณสแกนรวมถึงลิงค URL
คุณสามารถเปดลิงคนั้นไดโดยการเลือก ตัวเลอืก > เปดลงิค

ในการดูขอมูลที่ถอดรหัสแลวซึง่จัดเก็บไวกอนหนาในหนาจอหลัก
ใหเลือก ขอมูลที่จัดเก็บ
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การตัง้คา
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา
คณุสามารถกําหนดและแกไขการตัง้คาตางๆ ของโทรศัพท การ
แกไขการตั้งคาเหลานี้จะมีผลตอการทํางานของโทรศัพทในแอป
พลิเคชั่นตางๆ หลายแอปพลิเคชั่น
อาจมีการกําหนดการตั้งคาบางอยางไวลวงหนาแลวในโทรศัพท
ของคุณ หรือผูใหบริการอาจสงการตั้งคาเหลานั้นมาใหในขอความ
พิเศษ คุณอาจจะไมสามารถเปลีย่นแปลงการตั้งคาเหลานั้นได
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการแกไขเพื่อทําสิ่งตอไปนี้
• สลับระหวางคาสองคา เชน เปดหรือปด
• เลือกคาจากรายการ
• เปดโปรแกรมแกไขขอความเพื่อปอนคา
• เปดตัวเลื่อนเพื่อลดหรือเพิ่มคาดวยการเลือ่นไปทางซายหรือ
ขวา

การตั้งคาทั่วไป
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• การปรับตั้งคา  — เปลี่ยนการตัง้คาหนาจอและปรับแตง
โทรศัพทเปนแบบที่ตองการ

• วันที่และเวลา  — เปลื่ยนวันที่และเวลา
• อุปกรณเพิ่มพิเศษ  — กําหนดการตั้งคาของอุปกรณเสริม
• ความปลอดภัย  — กําหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภยั
• คาจากโรงงาน  — เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดมิของโทรศัพท

• การจัดตําแหนง  — กําหนดวิธีระบุตําแหนงและเซริฟเวอร
สําหรับแอปพลิเคชั่นที่ใช GPS

การกําหนดการปรับตั้งคา
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับ
คา

การตั้งคาหนาจอ
ในการกําหนดระดับของแสงที่เพียงพอในการใชงานเครือ่งกอนจะ
ใหเครื่องเปดแสงแบ็คไลต ใหเลือก จอภาพ > ตัวตรวจจับแสง

ในการเลือกขนาดตัวอักษร ใหเลือก จอภาพ > ขนาดแบบอักษร

ในการปรับระยะเวลาใหภาพพักหนาจอปรากฏขึน้หลังจากหนาจอ
ไมมีการใชงาน ใหเลือก จอภาพ > หมดเวลาประหยัดพลังงาน

ในการเลือกขอความหรือโลโกตอนรับใหปรากฏที่หนาจอ ใหเลือก
จอภาพ > โลโกหรือขอความตอนรับ คุณสามารถเลือกขอความ
ตอนรับใหเปนขอความของคุณเองหรือเลือกใหเปนภาพไดอยาง
ใดอยางหนึ่ง

ในการตั้งใหแสงที่หนาจอหรี่ลงหลงัจากที่มีการกดปุมครั้งสุดทาย
ใหเลือก จอภาพ > เวลาแสงสวาง

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
ในการเลือกวาจะใชหนาจอหลักหรือไม เลือก หนาจอหลัก >
หนาจอหลัก
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ในการเปลี่ยนการตั้งคาโหมดหนาจอหลัก เลือก หนาจอหลกั >
การตั้งคาโหมด

ในการกําหนดปุมลัดใหกับปุมของเครื่อง เลือก หนาจอหลกั >
ทางลัดปุม ปุมลัดเหลานี้จะไมมีอยูในหนาจอหลัก

การตั้งคาเสียง
ในการเลือกเสียงเรียกเขาสําหรบัสายสนทนา ใหเลือก แบบ
เสยีง > เสียงเรียกเขา

ในการเลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสําหรบัสายวิดีโอ ใหเลือก แบบ
เสยีง > แบบเสยีงสายวิดีโอ

ในการตั้งชนิดเสียงเรียกเขา ใหเลือก แบบเสียง > ชนิดเสยีง
เรียกเขา คณุสามารถกําหนดใหโทรศัพทสงเสียงเรียกเขาเปน
เสียงเรียกชื่อของผูติดตอและเสียงเรียกเขาที่เลือกไวได เมื่อผู
ติดตอในรายการผูติดตอโทรมา เลือก แบบเสียง > พูดชื่อผูโทร

ในการตั้งระดบัเสียงของเสียงเรียกเขา ใหเลือก แบบเสยีง >
ระดับความดัง

ในการตั้งเสียงปลุกแบบตางๆ ใหเลือก แบบเสยีง > แบบเสียง
เตือนขอความ, แบบเสยีงเตือนอีเมล, เสยีงปลกุปฏิทิน หรือ
เสยีงนาฬิกาปลุก

ในการตั้งใหโทรศพัทสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา ใหเลือก แบบเสียง >
เตือนแบบสัน่

ในการตั้งระดับเสียงของเสียงปุมกด ใหเลือก แบบเสียง > เสียง
ปุมกด

ในการปดหรือเปดเสียงเตือน ใหเลือก แบบเสียง > เสียงเตือน

การตั้งคาภาษา
ในการกําหนดภาษาที่แสดงบนหนาจอ เลือก ภาษา > ภาษาใน
โทรศพัท

ในการเลือกภาษาที่คุณใชเขยีนบันทึกและขอความ เลือก ภาษา >
ภาษาที่ใชเขียน

ในการเลือกวาจะใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติหรือไม เลือก
ภาษา > ตัวชวยสะกดคํา

ในการกําหนดการตัง้คาใหกับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เลือก
การตั้งคาตัวชวยสะกดคํา

ไฟแจงเตือน
เมื่อคุณไดรับขอความหรือมีสายที่ไมไดรับ ปุมเลื่อนจะเริ่มกะพริบ
เพื่อแสดงการเตือนใหทราบ

ในการตั้งระยะเวลาที่คุณตองการใหปุมเลื่อนกะพริบ เลือก ไฟ
แสดงการแจง > ไฟกะพริบสําหรับ

ในการเลือกเหตกุารณที่คุณตองการใหมกีารแจงเตือน เลือก ไฟ
แสดงการแจง > เหตุการณที่แจง

การตั้งคาสําหรับปุมแบบกดปุมเดียว
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้ง
คา > ปุมกด 1 ครั้ง

หากตองการกําหนดวาแอปพลิเคชั่นและงานใดที่จะเปดขึน้มาเมื่อ
คุณกดปุมแบบกดปุมเดียว ใหเลือกที่ปุมและ ตัวเลอืก > เปด

หากตองการเรียกคืนคาที่ตั้งไวลวงหนาของแอปพลิเคชั่นและงาน
ใหเลือก เรียกคืนคาเริ่มตน

การตั้งคาวันที่และเวลา
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > วันที่และเวลา

ในการตั้งคาวันที่และเวลาปจจุบัน เลือก วันที่ และ เวลา

ในการกําหนดเขตเวลา เลือก เขตเวลา
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ในการอัปเดตขอมูลเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตตามเวลาเครือขาย >
อัพเดตอัตโนมัติ

ในการเลอืกวาจะใชระบบนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
และใชสัญลักษณใดในการแบงชั่วโมงและนาที เลือก รูปแบบ
เวลา และ ตัวแบงเวลา

ในการกําหนดรูปแบบวันที่และตัวคั่น เลือก รูปแบบวันที่ และ ตัว
แบงวัน

ในการกําหนดประเภทนาฬิกา เลือก ชนิดนาฬิกา > อะนาล็อก
หรือ ดิจิตัล

ในการเลือกเสียงสําหรับนาฬิกาปลุก เลือก เสยีงนาฬิกาปลุก

ในการกําหนดวันทํางานในแตละสัปดาห เลือก วันทํางาน

การตั้งคาอุปกรณเสริม
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > อุปกรณเพิ่ม
พิเศษ

การตั้งคาอุปกรณเสริมทั่วไป
อุปกรณเสริมสวนใหญจะชวยใหคุณทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้ได:

ในการกําหนดรูปแบบที่จะเรียกใชงานเมื่อคุณตออุปกรณเสริมกับ
เครื่องโทรศัพทของคุณ เลือกอุปกรณเสริมและ รูปแบบที่ตั้งไว

ในการยอมใหเครือ่งรับสายโทรอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที เมื่อมี
การตออุปกรณเสริมไว เลือก ตอบรับอัตโนมัติ > เปด หากมีการ
ตัง้คาชนิดเสียงเรียกเขาเปน บีพ๊หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ ในรูปแบบที่
เลือก คณุจะไมสามารถใชงานการรับสายอัตโนมัติได

ในการเปดแสงไฟของเครื่องขณะเครื่องตออยูกับอุปกรณเสริม
เลือก แสงไฟ > เปด

การตั้งคาปุมอีเมล
ในการเลือกศูนยฝากขอความที่จะเปดดวยปุมอีเมล เลือก การตั้ง
คาปุมอีเมล > ปุมอีเมล และกดปุมเลื่อน

การตั้งคารักษาความปลอดภัย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย
กําหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยตอไปนี้:
• โทรศพัทและซิมการด — ปรับการตั้งคาการรักษาความ
ปลอดภยัของโทรศัพทและซิมการด

• การจัดการใบรับรอง — จัดการใบรับรองความปลอดภัย
• ชุดความปลอดภัย — จัดการโมดูลความปลอดภยั
ไมควรใชรหัสที่เหมือนกับหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินเพื่อปองกัน
การโทรติดตอหมายเลขดังกลาวโดยไมไดตั้งใจ เครื่องจะแสดง
รหัสเปนเครื่องหมายดอกจัน เมื่อเปลี่ยนรหัส ใหปอนรหัสปจจุบัน
แลวปอนรหัสใหมสองครั้ง

ความปลอดภัยของโทรศัพทและซิมการด
ในการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก โทรศัพทและซิมการด > รหัส
PIN รหัสใหมจะตองมีความยาว 4 ถึง 8 ตัว โดยรหัส PIN ใชสําหรับ
ปองกันซมิการดของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตและ
จัดใหพรอมกับตัวซมิการด หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตองติดตอ
กันสามครั้ง รหัสจะถูกบล็อคและคุณตองใชรหัส PUK เพื่อปลดล็อค
กอนจะสามารถใชซิมการดไดอีกครั้ง

ในการตั้งใหปุมกดตางๆ ล็อคโดยอัตโนมตัิหลังจากถงึระยะเวลาที่
กําหนดไว เลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาลอ็คปุมกด
อัตโนมัติ
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ในการกําหนดเวลาซึง่เครื่องจะล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อครบตามเวลา
ที่กําหนดนี้ และใชไดก็ตอเมื่อมีการปอนรหัสล็อคที่ถกูตองเทานั้น
เลือก โทรศพัทและซิมการด > ระยะลอ็คเครื่องอัตโนมัติ ปอน
ตวัเลขเพื่อกําหนดเวลา หรือเลือก ไมมี เพื่อกําหนดเวลาที่จะให
เครื่องล็อคอัตโนมัต ิเมื่อโทรศัพทถูกล็อคแลว คุณยังสามารถรับ
สายเรียกเขาและโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดไวเปน
ทางการในโทรศัพทได

ในการตั้งคารหัสล็อคใหม เลือก โทรศัพทและซิมการด > รหัส
ลอ็ค รหัสล็อคที่ตั้งไวลวงหนาแลวคือ 12345 ใหปอนรหัสเดิมกอน
จากนั้นคอยปอนรหัสใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบดวยอักขระ
ยาว 4-255 ตัว ใชไดทั้งพยัญชนะและตัวเลข ทั้งตัวพิมพใหญและ
ตัวพิมพเล็ก โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากรหัสล็อคเครื่องมีรูป
แบบไมเหมาะสม

การเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม
ในการเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิมของเครื่อง ใหเลือก คาจาก
โรงงาน ในการทําเชนนี้ คณุตองปอนรหัสลอ็คเครื่อง หลังจาก
รีเซ็ตการตั้งคา โทรศัพทจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวาปกติ
เอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการปฏทิิน และไฟลจะไมไดรับผล

ทบ

การตั้งคาโทรศัพท
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• การโทร  — กําหนดการตั้งคาการโทรทั่วไป
• โอนสาย  — กําหนดการตั้งคาโอนสายของคุณ โปรดดูที “การ
โอนสาย” หนา 37

• จํากัดการโทร  — กําหนดการตั้งคาการจํากัดสายเรียกเขา
โปรดดูที “การจํากัดการโทร” หนา 37

• เครือขาย  — ปรับการตั้งคาเครือขาย

การตั้งคาการโทร
ในการแสดงเบอรโทรศัพทของคณุใหกับผูที่คุณกําลังโทรหา
เลือก การโทร > สง ID ผูโทรเขาของฉัน > ใช ในการใหเครือ
ขายกําหนดวาควรสง ID ผูโทรของคุณหรือไม เลือก ตั้งจากเครือ
ขาย

ในการแสดงที่อยูสายอินเทอรเน็ตของคุณแกปลายสายที่โทรโดย
ใชสายอินเทอรเน็ต เลือก การโทร > สง ID โทรอินเทอรเน็ต >
ใช

ในการใหระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาใหมขณะที่คุณใช
สายอื่นอยู เลือก การโทร > สายเรียกซอน > ตัวเลือก >
ทํางาน ในการตรวจดูวามีการเปดใชงานฟงกชันไวบนเครือขาย
หรือไม ใหเลือก ตัวเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

ในการเลือกวามีการเตือนสายอินเทอรเน็ตหรือไม เลือก การ
โทร > เตือนโทรอินเทอรเน็ต คุณจะไดรับการแจงสาย
อินเทอรเน็ตที่ไมไดรับ

ในการกําหนดประเภทสายที่ระบบตั้งไว เลือก การโทร >
ประเภทการโทรที่ตั้งไว และเลือก สายสนทนา หากคุณโทร
สาย GSM หรือ อินเทอรเน็ต หากคุณโทรสายอินเทอรเน็ต

ในการสงขอความตัวอักษรโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลที่โทรถึงคุณ
เพื่อแจงสาเหตุที่คุณไมสามารถรับสายเรียกเขา เลือก การโทร >
ไมรับสายดวย SMS > ใช ในการกําหนดขอความนั้น เลือก การ
โทร > ตัวอักษรขอความ
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การตั้งคาเครือขาย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศพัท > เครือขาย

ในการเลือกโหมดเครือขาย เลือก โหมดระบบ และ โหมดคู,
UMTS หรือ GSM หากคุณใชโหมดสองโหมด โทรศัพทจะสลับไป
มาระหวางเครือขายโดยอัตโนมัติ

เคลด็ลับ: UMTS ชวยใหถายโอนขอมูลไดรวดเร็วขึ้น แตจะ
สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายกุารใชงาน
แบตเตอรี่ลดลง ในภูมิภาคที่ใกลกับเครือขาย GSM และ
UMTS การเลือก โหมดคู อาจทําใหการสลับระหวางสอง
ระบบเครือขายรวดเร็วมาก ซึง่ทําใหสิ้นเปลอืงพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึน้เชนกัน

ในการเลือกผูใหบริการ เลือก การเลอืกระบบ และ เลอืกเอง เพื่อ
เลือกจากเครือขายที่มีอยู หรือ อัตโนมัติ เพื่อใหเครื่องเลือกเครือ
ขายโดยอัตโนมัติ

ในการกําหนดใหโทรศพัทแสดงสัญลักษณเมื่อมีการใชงานใน
เครือขาย Micro Cellular Network (MCN) ใหเลือก แสดงขอมูล
ระบบ > เปด

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• Bluetooth  — แกไขการตั้งคา Bluetooth โปรดดูที “การสง
และการรับขอมูลดวย Bluetooth” หนา 100

• USB  — แกไขการตั้งคาสายขอมูล โปรดดูที “สายขอมูล” 
หนา 98

• จุดเชื่อมตอ  — ตัง้คาจุดเชื่อมตอใหมหรือแกไขจุดเชื่อมตอที่มี
อยู ผูใหบริการของคุณอาจตั้งจดุเชื่อมตอทั้งหมดหรือบางจุด

สําหรับอุปกรณของคุณไวลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
สราง แกไข หรือลบออกได

• ขอมูลแพคเก็ต  — กําหนดชวงเวลาใชงานการเชื่อมตอขอมลู
แพคเก็ตของคุณ และปอนจุดเชื่อมตอหากคุณใชโทรศัพทของ
คุณเปนโมเด็มของคอมพิวเตอร

• LAN ไรสาย  — กําหนดวาเครื่องจะแสดงสัญลักษณหรือไมเมื่อ
สามารถใชงาน WLAN ได และความถี่ที่เครื่องจะดําเนินการ
คนหาเครือขาย

• การตั้งคา SIP  — ดูหรือสรางรูปแบบ session initiation
protocol (SIP)

• โทรทางเน็ต  — กําหนดการตัง้คาสําหรับสายอินเทอรเน็ต
• กําหนดคา  — ดูและลบเซิรฟเวอรที่ไววางใจได ซึง่โทรศัพท
อาจไดรับการตั้งกําหนดคาจากเซริฟเวอรดังกลาว

• การควบคุม APN  — จํากัดการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต
โปรดดูที “การจํากัดขอมูลแพคเก็ต” หนา 125 ตัวเลือกนี้จะ
สามารถใชไดก็ตอเมื่อไดใสการด USIM ที่สนันสนุนคุณสมบัตินี้
ไว

จุดเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุด
เชื่อมตอ
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตคือชุดของการตั้งคาที่กําหนดวิธีที่
โทรศัพทสรางการเชื่อมตอขอมูลเขากับเครือขาย ในการใชบริการ
อีเมลและมัลติมีเดีย หรือการเบราสเว็บเพจนั้น คุณจะตองกําหนด
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับการบริการเหลานั้นเสียกอน
ผูใหบริการอาจตัง้คาจุดตอเชื่อมบางจุดหรือทั้งหมดไวกอนสําหรับ
อุปกรณของคุณ ซึง่คุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบการตั้ง
คานั้นได

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอ
ใหม หรือเลือกจุดเชื่อมตอที่มีอยูจากรายการ แลว ตัวเลอืก > จุด
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เชื่อมตอซ้ําซอน เพื่อใชจุดเชื่อมตอเปนคาพื้นฐานสําหรับการ
สรางจุดเชื่อมตอใหม

การตั้งคาขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เชน GPRS ใน
เครือขาย GSM หากคุณใชโทรศัพทในเครือขาย GSM และ UMTS คุณ
จะสามารถเชื่อมตอขอมูลหลายจุดไดในเวลาเดียวกัน จุดเชื่อมตอ
สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันได และการเชื่อมตอขอมูลจะ
ยังคงเปดใชงานอยู (เชน ระหวางสายสนทนา เปนตน) โปรดดูที
“ตัวจัดการการเชื่อมตอ” หนา 105

ในการกําหนดการตั้งคาขอมูลแพคเก็ต เลือก การเชื่อมตอ GPRS
และเลือก เมื่อวาง เพื่อลงทะเบยีนเครื่องเขาสูเครือขายขอมูลแพค
เก็ตเมื่อคุณเปดเครื่องในระบบเครือขายที่สนับสนุน หรือ เมื่อ
ตองการ เพื่อทําการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเมื่อมีแอปพลิ
เคชั่นหรือการใชงานที่จําเปนตองใชการเชื่อมตอ เลือก จุดเชื่อม
ตอ แลวปอนชื่อจุดเชื่อมตอที่ผูใหบริการใหมาเพื่อใชโทรศัพทเปน
โมเด็มขอมูลแพคเก็ตสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ ในการใชการ
เชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง เลือก เขาใชแพคเก็ตความเร็วสูง >
เปดใชงานแลว
การเชื่อมตอเหลานี้มีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดสําหรับการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคา WLAN
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > LAN
ไรสาย

ในการกําหนดใหสัญลักษณปรากฏขึน้เมื่อมี WLAN ใชงานไดใน
ตําแหนงปจจุบนัของคุณ เลือก แสดงความพรอม WLAN > ใช

ในการเลือกระยะหางของเวลาแตละครั้งที่จะใหโทรศัพทสแกนหา
เครือขาย WLAN ที่สามารถใชงานไดและอัพเดตสัญลักษณ เลือก
คนหาเครือขาย การตั้งคานี้ไมสามารถใชได เวนแตคุณเลือก
แสดงความพรอม WLAN > ใช

การตั้งคา WLAN ขั้นสูง
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาขั้นสงู ตามปกติแลวการตั้งคา WLAN
ขัน้สูงจะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติ และไมแนะนําใหเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคานี้
ในการแกไขการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก การกําหนดคา
อัตโนมัติ > ไมทํางาน และตั้งคารายการดังตอไปนี้
• จํากัดการลองซ้ําระยะยาว — ปอนจํานวนสูงสุดของความ
พยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับสัญญาณการ
ตอบรับจากเครือขาย

• จํากัดการลองซ้ําระยะสัน้ — ปอนจํานวนสูงสุดของความ
พยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับสัญญาณการ
พรอมสงจากเครือขาย

• คากลาง RTS — เลือกขนาดของขอมูลแพคเก็ตที่อุปกรณที่มี
จุดเชื่อมตอ WLAN จะขอสง กอนทําการสงแพคเก็ต

• ระดับพลังงาน TX — เลือกระดับกําลงัของอุปกรณเมื่อมีการสง
ขอมูล

• การวัดคลื่นวิทยุ — เปดหรือปดการใชมาตรวัดวิทยุ
• ประหยัดพลงังาน — เลือกวาจะใชกลไกการประหยัดพลังงาน

WLAN เพื่อประหยัดพลงังานแบตเตอรีของโทรศัพทหรือไม การ
ใชกลไกการประหยัดพลังงานจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ แตอาจทําใหความสามารถในการทํางานรวมกันของ
WLAN ดอยลง

ในการเรียกคนืการตั้งคาทั้งหมดกลับไปเปนคาเริ่มตน ใหเลือก ตัว
เลอืก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว
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การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ
WLAN
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุด
เชื่อมตอ > ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือกจุดเชื่อมตอ
และ ตัวเลอืก > แกไข
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN และ
โหมดที่ตองการ

การตั้งคาความปลอดภัยของ WEP
เลือก WEP เปนโหมดความปลอดภัย WLAN
วิธีการเขารหัสแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) จะเขารหัส
ขอมูลกอนทําการสงขอมูล ปฏิเสธการเขาสูเครือขายสําหรับผูใชที่
ไมมีคีย WEP ที่กําหนด ขณะที่ใชงานโหมดรักษาปลอดภัย WEP
นั้น หากโทรศัพทของคุณไดรับขอมูลแพคเก็ตที่ไมไดเขารหัสดวย
คีย WEP โทรศัพทจะไมรบัขอมูลนั้นเขามาในเครื่อง
ในเครือขายเฉพาะกิจ โทรศพัททุกเครื่องจะตองใชคีย WEP
เดียวกัน
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• คีย WEP ที่ใช — เลือกคีย WEP ที่ตองการ
• ประเภทการตรวจสอบ — เลือก เปด หรือ แบงใช
• การตั้งคาคีย WEP — แกไขการตั้งคาของคีย WEP

การตั้งคาคีย WEP
ในเครือขายเฉพาะกิจ โทรศัพททุกเครื่องจะตองใชคีย WEP
เดียวกัน

เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN > การตั้งคาคีย WEP และ
จากตัวเลือกตอไปนี้:
• การเขารหัส WEP — เลือกความยาวคียการเขารหัส WEP ที่
ตองการ

• รูปแบบคีย WEP — เลือกวาตองการปอนขอมูลคีย WEP ในรูป
แบบ ASCII หรือ ฐานสบิหก หรือไม

• รหัสคีย WEP — ปอนขอมูลรหัสคีย WEP

การตั้งคาความปลอดภัย 802.1x
เลือก 802.1x เปนโหมดความปลอดภัย WLAN
802.1x ตรวจสอบและอนุญาตอุปกรณในการเขาสูเครือขายไรสาย
และปองกันการเขาสูเครือขายหากขัน้ตอนการอนุญาตลมเหลว
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• WPA/WPA2 — เลือก EAP (โปรโตคอลการตรวจสอบที่
สามารถขยายได) หรือ คียแบงใช (คียความลับที่ใชสําหรับการ
ระบุอุปกรณ)

• การตั้งคาปลัก๊อิน EAP — หากคุณเลือก WPA/WPA2 >
EAP เลือกปลั๊กอิน EAP ที่กําหนดในอุปกรณของคุณในการใชกับ
จุดเชื่อมตอ

• คียแบงใช — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ให
ปอนคียสวนตัวที่ใชรวมกันไดเพื่อระบุโทรศัพทของคุณไปยัง
เครือขาย WLAN ที่ทําการเชื่อมตอ

การตั้งคาความปลอดภัย WPA
เลือก WPA/WPA2 เปนโหมดความปลอดภยั WLAN
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:
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• WPA/WPA2 — เลือก EAP (โปรโตคอลการตรวจสอบที่
สามารถขยายได) หรือ คียแบงใช (คียความลับที่ใชสําหรับการ
ระบุอุปกรณ)

• การตั้งคาปลัก๊อิน EAP — หากคุณเลือก WPA/WPA2 >
EAP เลือกปลั๊กอิน EAP ที่กําหนดในอุปกรณของคุณในการใชกับ
จุดเชื่อมตอ

• คียแบงใช — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ให
ปอนคียสวนตัวที่ใชรวมกันไดเพื่อระบุโทรศัพทของคุณไปยัง
เครือขาย WLAN ที่ทําการเชื่อมตอ

• โหมด WPA2 เทานั้น — ในการยอมใหใชทั้งการเขารหัสแบบ
TKIP และ AES (Advanced Encryption Standard) ใหเลือก ปด
ในยอมใหใชการเขารหัสแบบ AES เทานั้น ใหเลือก เปด

ปลั๊กอิน LAN ไรสาย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุด
เชื่อมตอ
ปลั๊กอิน EAP (Extensible Authentication Protocol) ใชในเครือ
ขายไรสาย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณไรสายและ
เซิรฟเวอร ปลั๊กอิน EAP ที่แตกตางกันทําใหสามารถใช EAP ดวยวิธี
การที่แตกตางกันดวย (บริการเครือขาย)
คณุสามารถตรวจดูไดวาปลั๊กอิน EAP ไดติดตั้งอยูในเครือ่งของคุณ
แลว (บริการเครือขาย)

ปลั๊กอิน EAP
1. ในการกําหนดการตั้งคาปลั๊กอิน EAP ใหเลือก ตัวเลือก > จุด
เชื่อมตอใหม และกําหนดจุดเชื่อมตอที่ใช WLAN เปนวิธีการ
สงขอมูล

2. เลือก 802.1x หรือ WPA/WPA2 ใหเปนโหมดการรักษาความ
ปลอดภยั

3. เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN > WPA/WPA2 >
EAP > การตั้งคาปลั๊กอิน EAP

การใชปลั๊กอิน EAP
ในการใชงานปลั๊กอิน EAP ขณะที่เชื่อมตอ WLAN ที่ใชจุดเชื่อมตอ
ใหเลือกปลั๊กอินที่ตองการและ ตัวเลอืก > ใชงาน ปลั๊กอิน EAP มี
ไวเพื่อใชกับจุดเชื่อมตอที่มีเครื่องหมายตรวจสอบติดอยู เมื่อไม
ตองการใชปลั๊กอิน เลือกตัวเลือก > ไมใชงาน

ในการแกไขการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก ตัวเลอืก > แกไข

เพื่อจะเปลี่ยนลําดับความสําคัญของการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก
ตัวเลือก > ยกลําดับความสําคัญ เพื่อพยายามจะใชปลั๊กอินนี้
กอนปลั๊กอินอื่นเมื่อเชื่อมตอกับเครือขายที่จุดเชื่อมตอ หรือ ตัว
เลอืก > ลดลําดับความสําคัญ เพื่อจะใชปลั๊กอินนี้สําหรับการ
ตรวจสอบความถูกตองของเครือขายหลังจากที่พยายามจะใช
ปลั๊กอินอื่น
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอิน EAP ในวิธีใช

การตั้งคา Session initiation
protocol (SIP)
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > การ
ตั้งคา SIP
ใช Session initiation protocols (SIP) ในการสราง แกไข และตัด
การเชื่อมตอบางประเภทที่มีผูรวมสายตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป (การ
บริการเสริมจากระบบเครือขาย) การเชื่อมตอการสื่อสารทั่วไปคือ
การแบงดูวิดีโอและสายอินเทอรเน็ตรูปแบบ SIP มีการตั้งคาการ
เชื่อมตอเหลานี้ รูปแบบ SIP ที่ใชเปนการเชื่อมตอการสื่อสารเริ่มตน
จะถูกขดีเสนใต
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ในการสรางรูปแบบ SIP ใหเลือก ตัวเลือก > โปรไฟล SIP ใหม >
ใชรูปแบบที่ตั้งไว หรือ ใชรูปแบบที่มีอยู

ในการเลือกรูปแบบ SIP ที่ตองการใชเปนการเชื่อมตอการสื่อสาร
เริ่มตน ใหเลือก ตัวเลอืก > รูปแบบที่ตั้งไว

การแกไขรูปแบบ SIP
เลือก ตัวเลือก > แกไข และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ชื่อรูปแบบ — พิมพชื่อรูปแบบ SIP
• รูปแบบบริการ — เลือก IETF หรือ Nokia 3GPP
• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

• ชื่อผูใชสาธารณะ — ปอนชื่อผูใชของคุณที่ไดรับจากผูใช
บริการ

• ใชการบบีอัด — เลือกวาใชการบีบอัดหรือไม
• การลงทะเบียน — เลือกโหมดลงทะเบียน
• ใชความปลอดภัย — เลือกวาใชการเจรจาดานความปลอดภยั
หรือไม

• พร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนการตั้งคาพร็อกซีเ่ซริฟเวอรสําหรับ
รูปแบบ SIP นี้

• เซิรฟเวอรลงทะเบียน — ปอนการตั้งคาเซริฟเวอรการลง
ทะเบียนสําหรับรูปแบบ SIP นี้

การแกไขพร็อกซี่เซิรฟเวอร SIP
เลือก ตัวเลือก > โปรไฟล SIP ใหม หรือ แกไข > พร็อกซี่
เซิรฟเวอร
พร็อกซีเ่ซริฟเวอรเปนเซริฟเวอรสื่อกลางระหวางการบริการการ
เรียกดูและผูใชที่ใชงานของผูใหบริการบางราย เซิรฟเวอรเหลานี้
อาจเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และเรงความเร็วในการเขาถงึ
บริการ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนชื่อโฮสตหรือที่อยู IP ของ

อกซีเ่ซริฟเวอรที่ใชงาน
• อาณาเขต — ปอนอาณาเขตพร็อกซี่เซริฟเวอร
• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของพร็อก
ซีเ่ซริฟเวอร

• ยอมรับเสนทางยืดหยุน — เลือกวาอนุญาตใหมีเสนทาง
ยืดหยุนหรือไม

• ประเภทการขนสง — เลือก UDP, อัตโนมัติ หรือ TCP
• พอรต — พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซีเ่ซริฟเวอร

การแกไขเซิรฟเวอรการลง
ทะเบียน
เลือก ตัวเลือก > โปรไฟล SIP ใหม หรือ แกไข > เซิรฟเวอร
ลงทะเบียน
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ที่อยูเซิรฟเวอรลงทะเบยีน — ปอนชื่อโฮสตหรือที่อยู IP ของ
เซิรฟเวอรการลงทะเบียนที่ใชงาน

• อาณาเขต — ปอนอาณาเขตเซริฟเวอรการลงทะเบียน
• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของ
เซิรฟเวอรการลงทะเบียน

• ประเภทการขนสง — เลือก UDP, อัตโนมัติ หรือ TCP
• พอรต — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอรการลงทะเบียน

การตั้งคาสายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > โทร
ทางเน็ต
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ในการสรางรูปแบบสายอินเทอรเน็ตใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รูป
แบบใหม

ในการแกไขรูปแบบที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

การตั้งกําหนดคา
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
กําหนดคา
คุณสามารถรับขอความจากผูใหบริการหรือจากฝายจัดการขอมูล
บริษัทที่มีคาการปรบัตั้งสําหรับเซิรฟเวอรที่เชื่อถือได คาเหลานี้จะ
ถกูบันทึกอัตโนมัติในโฟลเดอร Configurations คุณสามารถรับคา
การปรับตั้งสําหรับจดุเชื่อมตอ มัลติมีเดีย หรือบริการอีเมล และคา
การซิงคขอมูลจากเซิรฟเวอรที่เชื่อถือได

ลบสวนกําหนดคาสําหรับเซิรฟเวอรที่เชื่อถอืไดโดยเลือก ตัว
เลอืก > ลบ การตั้งกําหนดคาสําหรับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่
เซิรฟเวอรนี้จัดใหจะถูกลบออกดวย

การจํากัดขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > การ
ควบคุม APN
บริการควบคุมจุดเชื่อมตอจะชวยใหคณุสามารถจํากัดการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตจากโทรศัพทของคุณไปยังจุดเชื่อมตอบางจุดได
เทานั้น ซมิการดของคุณอาจไมสนับสนุนบรกิารควบคุมจุดเชื่อมตอ
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ในการจํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจากโทรศัพทของคุณ
เลือก ตัวเลือก > เปดใชงานขอจํากัด คุณจะตองใชรหัส PIN2
เพื่อเปดและปดการควบคุมจุดเชื่อมตอหรือเพื่อแกไขจดุเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตในรายการควบคุม

ในการเพิ่มจุดเชื่อมตอที่สามารถใชสําหรับการเชื่อมตอขอมูลแพค
เก็ตในรายการควบคุม เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มชื่อดวยตนเอง ใน
การเปดใชการเชื่อมตอสูจุดเชื่อมตอที่ผูใหบริการใหมา ใหสรางจุด
เชื่อมตอเปลาหนึ่งจุด

ในการลบจุดเชื่อมตอออกจากรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
ออก

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > แอปพลเิคชั่น
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการเพื่อปรับการตั้งคา
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ปุมลัด
นี่คือตําแหนงที่แสดงปุมลัดบนแปนพิมพบางปุมที่นํามาใชไดใน
โทรศัพทของคุณ ปุมลัดจะชวยใหใชแอปพลิเคชั่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปุมลดัทั่วไป
ปุมลดัทั่วไป

ปุมเปด/ปด กดปุมนี้คางไวเพื่อเปด/ปดเครื่อง
กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อสลับไปมาระหวางรูป
แบบการใชงาน

หนาจอหลัก

ปุมเลือกซาย + ปุม
ฟงกชัน

ลอ็คและปลดล็อคปุมกด

ปุมโทร เปดไฟลบันทึกการโทร

0 กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดโฮมเพจของคุณใน
เว็บเบราเซอร

1 กดคางไวเพื่อโทรเขาศูนยฝากขอความ
เสียงของคุณ

ปุมตัวเลข (2-9) โทรออกโดยใชการโทรดวน กอนอื่น คุณ
ตองเปดใชงานการโทรดวนที่ เมนู >
เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศพัท >
การโทร > การโทรดวน > เปด

เว็บ

* ขยายเพจ

# ยอเพจ

2 เปดกลองโตตอบการคนหา

5 ดูเพจที่เปดอยู

8 ดูภาพรวมของเพจ

9 เปดกลองโตตอบสําหรับปอนที่อยูเว็บไซต
ใหม

0 เปดโฟลเดอรบุคมารค

โปรแกรมดูภาพ

ปุมโทร สงภาพ

0 ยอ

5 ขยาย

7 ขยาย กดสองครัง้สําหรับขนาดเตม็หนาจอ

4 เลื่อนไปทางซายในภาพที่กําลังซมูอยู

6 เลื่อนไปทางขวาในภาพที่กําลังซูมอยู

2 เลื่อนขึ้นในภาพที่กําลังซมูอยู

8 เลื่อนลงในภาพที่กําลังซูมอยู
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3 หมุนตามเข็มนาฬิกา

1 หมุนทวนเข็มนาฬิกา

* สลับระหวางขนาดเต็มหนาจอและขนาด
ปกติ
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ประมวลศพัท
ประมวลศพัท

3G การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ในยุคที่ 3 ระบบดิจิตอล
สําหรับการติดตอสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ซึ่งมีขึน้
เพื่อการใชงานทั่วไปและใหแบนดวิธที่เพิ่มขึ้น
3G ชวยใหผูใชอุปกรณเคลื่อนที่สามารถเขาถึง
บริการรูปแบบตางๆ เชน มัลติมีเดีย

โหมดการ
ทํางานแบบ
เฉพาะกิจ

โหมดเครือขาย WLAN ซึ่งอุปกรณตั้งแต 2 ชิ้น
ขึน้ไปสามารถเชื่อมตอกันไดโดยใช WLAN
โดยตรง โดยไมตองมีจุดเชื่อมตอ WLAN

คุกกี้ คุกกี้คือขอมูลชิ้นเล็กๆ ที่คุณไดรับจาก
เซิรฟเวอร ซึง่จะใชในการเก็บขอมูลที่คุณเขาใช
เว็บไซต เมื่อคุณยอมรับคุกกี้ เซิรฟเวอรจะ
สามารถประเมินการใชเว็บไซตของคุณได วา
คุณสนใจอะไร อานอะไร เปนตน

DNS Domain name service บริการอินเทอรเน็ตที่จะ
แปลชื่อโดเมนตางๆ เชน www.nokia.com เปน
ที่อยู IP เชน 192.100.124.195 ชื่อโดเมนจะ
จดจําไดงายกวา แตจําเปนตองใชการแปลนี้
เนื่องจากอินเทอรเน็ตจะตองอาศัยที่อยู IP ดัง
กลาว

สัญญาณ DTMF แบบเสียง Dual-tone multifrequency ระบบ
DTMF จะนํามาใชโดยโทรศัพทที่มีปุมสัมผัส
DTMF จะกําหนดความถี่หรือแบบเสียงเฉพาะให
กับแตละปุม เพื่อใหไมโครโปรโซสเซอร
สามารถตรวจวัดไดอยางสะดวก แบบเสียง
DTMF จะชวยในการติดตอสื่อสารกับศูนยฝาก

ขอความเสียง ระบบการใชโทรศัพทดวย
คอมพิวเตอร ฯลฯ

EAP Extensible authentication protocol ปลั๊กอิน
EAP จะใชในระบบเครือขายไรสายเพื่อตรวจ
สอบความถูกตองระหวางอุปกรณไรสายและ
เซิรฟเวอรการตรวจสอบความถูกตอง

EGPRS Enhanced GPRS EGPRS จะคลายคลึงกับ GPRS
แตจะทําใหการเชื่อมตอรวดเร็วกวา สําหรับการ
ใหบริการและความเร็วในการถายโอนขอมูล
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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GPRS General packet radio service GPRS ชวยให
โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถเขาถึงแบบไรสายไป
ยังเครือขายขอมูล (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) GPRS จะใชเทคโนโลยีขอมลูแพคเก็ต ซึ่ง
ขอมูลจะถูกสงเปนชุดสั้นๆ ผานเครือขาย
เคลื่อนที่ ประโยชนจากการสงขอมูลเปนแพค
เก็ตคือ เครือขายจะทํางานตอเมื่อมีการสงหรอื
รับขอมูลเทานั้น ขณะที่ GPRS ใชเครือขายอยาง
เต็มประสิทธิภาพ ระบบจะยอมใหมีการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบรวดเร็ว รวมทั้งความเร็วในการสง
ขอมูลที่รวดเร็วดวย
คุณตองสมัครขอใชบริการ GPRS กรุณาติดตอผู
ใหบริการของคณุเพื่อสอบถามการใหบริการ
และการสมัครใชบริการ GPRS
ในขณะใชสาย คุณจะไมสามารถสรางการเชื่อม
ตอ GPRS ได สวนการเชื่อมตอ GPRS ที่ทํางานอยู
จะถูกพักไวชั่วคราวหากระบบเครือขายไม
สนับสนุนระบบสัญญาณ Dual transfer mode

GPS Global Positioning System GPS เปนระบบ
การนําทางดวยคลืน่วิทยุที่สามารถใชไดทั่วโลก

HSDPA High-speed downlink packet access HSDPA
นําการสงมอบขอมูลความเร็วสูงไปยังเครื่อง 3G
ชวยใหมั่นใจไดวาผูใชจะไดรับคุณสมบัติจาก
มัลติมีเดียอยางเต็มประสิทธิภาพจากอัตรา
ขอมูลที่มีความเร็วขึ้น ซึง่เดิมไมสามารถใชได
เนื่องจากขอจํากัดของเครือขายเขาถึงแบบ
คลื่นวิทยุ

HTTP Hypertext transfer protocol โปรโตคอลเชื่อม
โยงระหวางเอกสารที่ใชกับเว็บไซต

HTTPS HTTP ที่ใชการเชื่อมตอที่มีความปลอดภยั
IMAP4 Internet mail access protocol, version 4 คือ

โปรโตคอลที่ใชในการเขาใชตูจดหมายระยะ
ไกลได

จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต

จุดเชื่อมตอคอืตําแหนงที่โทรศัพทสามารถ
เชื่อมตอกับเครือขายได ในการใชบริการอีเมล
และบริการมัลติมีเดียหรือการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต รวมทั้งการเบราสเว็บเพจ คุณจะ
ตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับใช
บริการเหลานั้นกอน

โหมดการ
ทํางานแบบ
โครงสราง
ฐาน

โหมดเครือขาย WLAN ซึง่อุปกรณเชื่อมตอกับ
WLAN โดยใชจุดเชื่อมตอ WLAN

PIN Personal identity number รหัส PIN ชวย
ปกปองเครื่องของคุณจากการใชงานโดยไมได
รับอนุญาต รหัส PIN มักใหมาพรอมกับซิมการด
หากมีการเลือกใหตองปอนรหัส PIN เครื่องจะ
ขอใหคุณปอนรหัสนี้ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง
รหัส PIN ตองมีความยาว 4 ถึง 8 หลัก

PIN2 รหัส PIN2 ใหมาพรอมกับซิมการดบางแบบ คุณ
ตองใชรหัส PIN2 เพื่อเขาถึงฟงกชันบางฟงกชัน
ที่ซมิการดนั้นสนับสนุน ความยาวของรหัส PIN2
อยูที่ 4 ถึง 8 หลัก

POP3 Post office protocol, version 3 คือโปรโตคอล
ของระบบอีเมลทั่วไปซึ่งสามารถใชในการเขาสู
ตูจดหมายระยะไกลได
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PUK และ PUK2 Personal Unblocking Key รหัส PUK และรหัส
PUK2 ตองใชงานเพื่อเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส
PIN2 ที่ถูกปดกั้นไว ตามลําดับ รหัสนี้มี
ความยาว 8 หลัก

SIP Session Initiation Protocol SIP จะใชในการ
สราง แกไข และจบเซสชั่นการติดตอสื่อสาร
บางแบบซึง่มีผูเขารวมมากกวาหนึ่งคนขึน้ไป

SSID Service set identifier SSID คือ ชื่อที่ระบุเครือ
ขาย LAN ไรสายที่เฉพาะเจาะจง

สตรีมมิ่ง การสตรีมไฟลวิดีโอและไฟลเสียงหมายถึงการ
เลนไฟลเหลานี้โดยตรงจากเว็บโดยไมตอง
ดาวนโหลดมาไวที่โทรศัพทของคุณกอน

UMTS Universal Mobile Telecommunications
System UMTS คอืระบบติดตอสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่ 3G นอกจากเสียงและขอมูลแลว UMTS
ยังชวยใหสงสัญญาณภาพและเสียงไปยัง
อุปกรณไรสายได
หากคุณกําลงัใชโทรศัพทในระบบ GSM และ
UMTS คุณสามารถกําหนดใหมีการเชื่อมตอ
ขอมูลหลายรปูแบบในเวลาเดียวกันได โดยที่
จุดเชื่อมตอตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอขอมูล
รวมกันได ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูล
จะยังคงทํางานอยูระหวางสนทนา เชน คุณ
สามารถเรียกดเูว็บไดรวดเร็วกวาเดิม พรอมๆ กับ
สนทนาทางโทรศัพทไปดวย

UPIN รหัส PIN ที่ใชในเครือขาย UMTS

UPUK UPIN Unblocking Key รหัส UPUK ตองใชงาน
เพื่อเปลี่ยนรหัส UPIN หรือรหัส PIN2 ที่ถูกปด
กั้น รหัสนี้มีความยาว 8 หลัก

USIM ซมิการดที่ใชในเครือขาย UMTS
คําสั่ง USSD คําขอบริการ เชน คําขอเปดใชแอปพลิเคชั่น

หรือกําหนดการตั้งคาระยะไกลตางๆ ที่คุณ
สามารถสงจากโทรศัพทของคุณไปยังผูให
บริการโทรศัพทหรือผูใหบริการเครือขายได

VoIP เทคโนโลยี Voice over IP VoIP คือชุด
โปรโตคอลที่เอื้ออํานวยการใชโทรศัพทโทร
ผานระบบเครือขาย IP เชน อินเทอรเน็ต

VPN Virtual private network VPN จะสรางการเชื่อม
ตอที่ปลอดภยัไปยังบริการและอินทราเน็ตของ
องคกรที่ใชงานรวมกันได เชน อีเมล

WAP Wireless application protocol WAP คือ
มาตรฐานระหวางประเทศสําหรับการติดตอ
สื่อสารแบบไรสาย

WEP Wired equivalent privacy WEP เปนวิธีเขารหัส
ที่จะเขารหัสขอมูลกอนที่จะทําการสงใน WLAN

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

ปลอดภยัสําหรับเครือขาย WLAN
WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 วิธีรักษาความ

ปลอดภยัสําหรับเครือขาย WLAN
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อปุกรณเสริมของแทจาก Nokia

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

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณ
เสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดติดตั้งในพาหนะ
ไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BP-4L ไมเกิน 4.5 ชม. /
10.5 ชม. (WCDMA/
GSM)

ไมเกิน 20 วัน / 17
วัน (WCDMA/GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติที่ใช อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี่ อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี ่ขอกําหนดของเครือ
ขาย และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการ
สายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ
จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอุปกรณในการโทร
จะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด
เครื่องรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

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

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย แคร
ไลน: 02-255-2111
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การแกไขปญหาเบือ้งตน
ในการดูคําถามที่ถามบอยเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ โปรดเขาไปที่
หนาสนับสนุนผลติภณัฑในเว็บไซต Nokia
Q: รหัสล็อค รหัส PIN หรือรหัส PUK ของฉันคืออะไร
คําตอบ: รหัสล็อคที่ระบบตั้งไวคือ 12345 ในกรณีที่คุณลืมหรือทํา
รหัสล็อคหาย ใหติดตอตวัแทนจําหนายของโทรศัพทของคุณ ใน
กรณีที่คุณลืมหรือทํารหัส PIN หรือรหัส PUK หาย หรือถาคุณยังไม
ไดรับรหัส ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ

Q: ฉันจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองไดอยางไร
คําตอบ: กดปุม Home คางไว เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น และกดปุม
Backspace เพื่อปดแอปพลิเคชั่น
Q: เหตุใดภาพจึงดูเปอน
คําตอบ: โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสกลองถายภาพวาสะอาด
ดีหรือไม

กดปุม T เพื่อโฟกัสไปยังวัตถุที่คุณตองการถายกอนที่จะถายภาพ
คําถาม: เหตุใดจึงมจีุดสวางลางๆ จุดที่มีสีเพี้ยน หรือ
จดุที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งที่
เปดเครื่อง
คําตอบ: เปนลักษณะเฉพาะของหนาจอประเภทนี้ จอบางแบบจะมี
พิกเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซึ่งเปนเรื่องปกต ิมิใช
ขอผิดพลาดแตอยางใด

Q: เหตุใดฉันจึงไมพบเครื่องของเพื่อนขณะใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth
คําตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องทั้งสองเครื่องวาสามารถใชงานรวมกัน
ได มกีารเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ Bluetooth และไมไดอยูใน
โหมดซอน และตรวจสอบวาระยะหางระหวางอุปกรณทั้งสองไม
เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้น
ระหวางอุปกรณ

Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถยตุิการตอเชือ่ม
Bluetooth ได
คําตอบ: หากมีการเชื่อมตออุปกรณอื่นเขากับโทรศัพทของคุณอยู
คุณสามารถยุติการเชื่อมตอโดยใชอุปกรณอีกเครื่อง หรือโดยการ
ยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก เมนู > เชื่อมตอ >
Bluetooth > Bluetooth > ปด
คําถาม: เหตุใดฉนัจึงไมสามารถเห็นจดุเชือ่มตอ
WLAN ถึงแมวาฉนัอยูในพื้นที่ที่ครอบคลุม
คําตอบ: ตรวจสอบวาไมไดใชรูปแบบออฟไลนในโทรศัพทของคุณ

อาจเปนเพราะวาจุดเชื่อมตอ WLAN นั้นไดซอนคา Service Set
Identifier (SSID) ไว คุณสามารถเชื่อมตอเครือขายที่ใช SSID ซึง่
ซอนไวได หากคุณรู SSID ที่ถูกตอง และไดสรางจุดเชื่อมตอ WLAN
สําหรับเครือขายนั้นไวแลวบนโทรศัพท Nokia ของคุณ
ตรวจสอบวาจุดเชื่อมตอ WLAN ไมไดอยูในชองทาง 12-13
เนื่องจากไมสามารถเชื่อมโยงได
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Q: ฉันจะปดการใช WLAN บนโทรศัพท Nokia ของฉนั
ไดอยางไร
คําตอบ: WLAN ในโทรศัพทเคลื่อนที่ Nokia จะปดเองเมื่อคุณไมได
พยายามทําการเชื่อมตอใดๆ หรือไมไดเชื่อมตออยูกับจุดเชื่อมตอ
อื่น หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดอยู คุณสามารถ
กําหนดใหโทรศัพท Nokia ไมตองสแกน หรือสแกนหาเครือขายที่
สามารถใชไดถี่นอยลงในเบื้องหลังได เพื่อลดปริมาณการใช
แบตเตอรี่ของเครื่อง WLAN จะปดในระหวางที่ไมไดมีการสแกน
คนหาในเบื้องหลัง

ในการหยุดการสแกนในพื้นหลัง เลือก เมนู > เครื่องมือ > การ
ตั้งคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > แสดงความพรอม
WLAN > ไมตอง คุณยังสามารถสแกนหาเครือขาย WLAN ที่มีอยู
ดวยตนเอง และเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN นั้นไดตามปกติ
ในการเพิ่มชวงเวลาสําหรับการสแกนในเบื้องหลัง เลือก แสดง
ความพรอม WLAN > ใช และกําหนดชวงเวลาใน คนหาเครือ
ขาย

คําถาม: เหตุใดฉนัจึงไมสามารถเรียกดูเว็บไดแมวา
การเชือ่มตอ WLAN จะทํางาน และการตั้งคา IP 
จะถูกตอง
คําตอบ: ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดการตั้งคาพร็อกซี่ HTTP/
HTTPS ในการตั้งคาขัน้สูงของจุดเชื่อมตอ WLAN ไวถูกตอง
Q: ฉันจะตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของการเชือ่มตอ
WLAN ไดอยางไร
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม > การเชื่อมตอที่ใช > ตัว
เลอืก > รายละเอียด หากคุณภาพสัญญาณออนหรืออยูในระดับ
ปานกลาง คณุอาจประสบปญหาการเชื่อมตอ โปรดลองอีกครั้งโดย
เขาใกลจุดเชื่อมตอมากขึ้น

Q: เหตุใดฉันจึงประสบปญหาเกี่ยวกับโหมดความ
ปลอดภัย
คําตอบ: ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดคาโหมดความปลอดภัยไวถูก
ตอง ซึง่เปนคาเดียวกับที่เครือขายใช ในการตรวจดูโหมดความ
ปลอดภัยที่เครือขายใช เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม >
การเชื่อมตอที่ใช > ตัวเลือก > รายละเอียด

โปรดตรวจสอบสิ่งตอไปนี้ คุณมีโหมด WPA ที่ถูกตอง (Preshared
Key หรือ EAP) คุณปดการทํางาน EAP ทุกประเภทที่ไมจําเปนแลว
และการตั้งคาประเภท EAP ทั้งหมดถูกตอง (รหัสผาน ชื่อผูใช 
ใบรับรอง)

Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเลือกรายชื่อสําหรับ
ขอความของฉนัได
คําตอบ: บัตรรายชื่อไมมีหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรส
เลือก เมนู > การติดตอ > รายชื่อ และแกไขบัตรรายชื่อ

คําถาม: ขอความ กําลังดึงขอความ ปรากฏขึ้นครูหนึ่ง
แสดงวาเกิดอะไรขึ้น
คําตอบ: โทรศัพทกําลังดึงขอความมัลติมีเดียจากศนูยการรับสง
ขอความมัลติมีเดีย ขอความนี้ปรากฏขึ้นหากคุณเลือก เมนู > การ
ติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย > อัตโนมัติเสมอ ไว ใหตรวจ
สอบวากําหนดการตั้งคาการรับสงขอความมัลติมีเดียไวถกูตองหรือ
ไม และตรวจสอบวาปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูถูกตอง โปรด
ดูที “การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย” หนา 57

คําถาม: ขาพเจาจะสิ้นสุดการตอเชื่อมขอมูลได
อยางไร หากโทรศัพทเริ่มตอเชื่อมขอมูลอยูตลอด
เวลาไมรูจบ
คําตอบ: อุปกรณกําลังดึงขอความมลัติมีเดียจากศูนยขอความ
มัลติมีเดีย ในการหยุดโทรศัพทจากการเชื่อมตอขอมูล เลือก
เมนู > การติดตอ > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา >
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ขอความมัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย > โดยผูใช เพื่อให
ศนูยการรับสงขอความมัลติมีเดียบันทึกขอความที่จะดึงภายหลัง
หรือ ปด เพื่อไมสนใจขอความมัลติมีเดียที่เขามาทั้งหมด หากคุณ
เลือก โดยผูใช คุณจะไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดีย
ใหมซึง่คุณสามารถดึงจากศูนยขอความมัลติมีเดียได หากคณุ
เลือก ปด เครื่องจะไมสรางการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่
เกี่ยวของกับการรับสงขอความมัลติมีเดียอีก

ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเมื่อ
คณุเปดใชแอปพลิเคชั่นหรือการทํางานที่ตองใชการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ตเทานั้น เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้ง
คา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ
GPRS > เมื่อตองการ
หากยังไมไดผล ใหปดโทรศัพท และเปดใหมอีกครั้ง

Q: ฉันจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไดอยางไร
คําตอบ: คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทจะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
มากขึ้นและลดอายุการใชงานแบตเตอรี่ลง ในการประหยัด
แบตเตอรี่ ใหดําเนินการตอไปนี้
• ปด Bluetooth เมื่อไมไดใชงาน

• หยุดการสแกนหา WLAN ในพื้นหลัง เลือก เมนู > เครื่องมือ >
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > แสดงความ
พรอม WLAN > ไมตอง คุณยังสามารถสแกนหาเครือขาย
WLAN ที่มีอยูดวยตนเอง และเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN นั้นได
ตามปกติ

• ตั้งคาโทรศพัทใหใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเมื่อคุณ
เปดใชแอปพลเิคชั่นหรือการทํางานที่ตองใชการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ตเทานั้น เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา >
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ GPRS >
เมื่อตองการ

• ปองกันอุปกรณจากการดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมัติใน
แอปพลิเคชั่นแผนที่ เลือก เมนู > GPS > แผนที่ และ ตัว
เลอืก > ตั้งคา > อินเทอรเน็ต > การเชื่อมตอ > ออฟไลน

• เปลี่ยนชวงหมดเวลาเมื่อไฟพื้นหลังปด เลือก เมนู > เครื่อง
มือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > จอภาพ >
เวลาแสงสวาง

• ปดแอปพลเิคชั่นที่ไมใชงาน กดปุม Home คางไว เลื่อนไปยัง
แอปพลิเคชั่น และกดปุม Backspace เพื่อปดแอปพลิเคชั่น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์136



ขอมูลผลติภัณฑและความปลอดภัย

แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
อุปกรณชารจ
โทรศัพทของคณุไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําได
แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ คือ
BP-4L Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่สามารถใชกับโทรศัพท
เครื่องนี้ได โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชกับอุปกรณ
ชารจตอไปนี้ AC-5 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจเดียวกันอาจแตก
ตางกันไปตามประเภทของปลั๊กไฟ ประเภทปลั๊กอาจแตกตางกัน
ตามที่ระบุดังนี้ E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรีไ่ดเปนรอย
ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็น
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็น
ไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

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

ขอสําคัญ:  เวลาในการสนทนาและเวลาเปดรอรับสายเปนคา
โดยประมาณเทานั้น ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการทํางานจริงจะขึน้อยูกับ
หลายปจจัย เชน สภาพของระบบเครือขาย การตั้งคาโทรศัพทที่
เลือก, คุณสมบัติของโทรศัพทที่กําลังใช (หรือการทํางานในพื้น
หลัง), สภาพแบตเตอรี ่และอุณหภูมิแวดลอม การใชโทรศัพทโทร
ออกมีผลตอเวลาเปดรอรับสาย และระยะเวลาในโหมดสแตนดบาย
ก็มีผลตอเวลาในการสนทนาดวย

คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภยัของ
คุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรีข่องแทของ
Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอรีจ่ากศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณ

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

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

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซน็ต หาก
คุณไมสามารถยืนยันความเปนของแทหรือ
หากคุณมีเหตผุลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่
Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่
ศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพื่อขอความชวยเหลือ
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคณุ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบตัิตามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
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• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชื้น
และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได
หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจาก
อุณหภมูิสูงอาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติก
งอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภมูิ
ปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง
ซึง่อาจทําใหอุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

• อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขม
ขนทําความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทําความ
สะอาดพื้นผิวของโทรศัพทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับได
ติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสื่อสาร
อีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สํารองขอมูลทั้งหมดที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และ
บันทึกปฏทิิน

• เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ

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

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้น
อาจมีชิ้นสวนขนาดเลก็ โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติที่หูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
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เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือ
ที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ ปฏบิัติ
ตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการสงจะ
เสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลที่เก็บไวภายในอาจถูกลบได

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

อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวใน
รางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่อง
ควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน

ที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดัง
กลาว ควรปฏิบัติดังนี้
• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลงัเกิดสัญญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทยดัง
กลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให
คําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเครื่องชวยฟงได

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

บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทในบรเิวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได ปฏิบัติตาม
คําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณ
ดงักลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรอืลุกไหมอันเปนเหตุใหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อเพลงิ เชน บริเวณ
ใกลกับปมกาซที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลงัเก็บเชื้อเพลิง
ที่เก็บและบรเิวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิด
การลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักมี
เครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดัง
กลาวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟา
บนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรอืจัดเก็บสารเคมี
และบริเวณที่อากาศมกีารปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค
ตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคียงกับยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภยัหรือไม

การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ:  โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ

ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครอืขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ใหเปด

ใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องอาจพยายาม
ตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการ
สายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกัน
ไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี

สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังนี้
• ใสซมิการดที่ใชไดลงในโทรศัพท หากโทรศัพทของคุณ
จําเปนตองใชซมิการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบน
เครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองให
ไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลืน่วิทยุ
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เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุ
หรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสงคลื่นความถีท่ี่ระดับพลังงาน
สูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึน้กับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก
คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 1.33 วัตต/กิโลกรัม
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกันไปโดยขึน้อยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption
Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 1.33 วัตต/กิโลกรัม ซึง่สอดคลองตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
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แผนที่ 67
การคนหาที่ตั้ง 69
การจัดวางเสนทาง 70
การจัดเก็บสถานที่ 70
การจัดเก็บเสนทาง 70
การซิงโครไนซ 71
การดาวนโหลดแผนที่ 68
การดูรายละเอียดที่ตั้ง 70
การนําทาง 71, 73
การระบุตําแหนง 69
การวางแผนเสนทาง 73
การสงสถานที่ 71
การเปลี่ยนมุมมอง 68
การเรียกดู 67
ขอมูลจราจร 72
จัดวางสถานที่ 70
ทางลัด 74
รายการโปรด 70
องคประกอบที่แสดง 68, 72
เสียงแนะนํา 71
เสนทางการเดิน 73
เสนทางขับรถ 71

พ
พอดแคสต 85
การคนหา 86
การตั้งคา 86
ไดเรกทอรี 86

ฟ
ฟด 62
ไฟล
การดาวนโหลด 89
การสง 78
ไฟลแฟลช 91

ไฟล jad 110
ไฟล jar 110
ไฟล sis 110
ไฟล sisx 110
ไฟลบนัทึก 42
การตั้งคา 43
การสงขอความ 43
การโทร 43
ไฟลบันทึกการโอนยาย 20

ไฟลบนัทึกการติดตั้ง 110
ไฟลเสียง
การสง 91
รายละเอียด 91

ไฟแจงเตือน 117

ภ
ภาพ 
การซมู 90
การหมุน 90

ภาพพักหนาจอ 96, 116
ภาพพักหนาจอแบบเคลื่อนไหว 96
ภาพพื้นหลงั 90, 96
ภาษา
การตั้งคา 117

ม
มิเตอรวัดการเดินทาง 75
มุมมองรวม 34
เมนู 18
โมดูลความปลอดภัย 109
โมเด็ม 65, 104

ร
รหัส PIN
การเปลี่ยน 118

รหัส UPIN
การเปลี่ยน 118

รหัสผาน
รหัสผานการดหนวยความจํา 24, 78

รหัสลอ็ค 106, 118
ระดับเสียง 23
ระบบการวัด
การเปลี่ยน 75

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 25, 117
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