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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

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

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใชงาน
กับ เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือขาย
UMTS 900/1900/2100 HSDPA ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธี และโทรศัพทของ
คุณเสี่ยงตอไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยและการปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควร
ใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคณุและ
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

แอปพลเิคชั่น Office
แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณลักษณะทั่วไปของ Microsoft
Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003
และ 2007) ไมไดสนับสนุนรูปแบบไฟลทุกรูปแบบ

บริการเสริมจากระบบ
ขาย

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบตัิไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธบิายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ
เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
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คูมอืเริ่มตนอยางรวดเร็ว
Nokia E75 ของคุณเปนอุปกรณสําหรับใชงานทางธุรกิจที่ปรับใหใช
งานในเวลาวางของคุณไดอีกดวย
อานหนาแรกๆ เหลานี้เพื่อเริ่มตนใชงาน จากนั้นจงึใชคูมอืสวนที่
เหลือเพื่อสํารวจคุณสมบัติใหมๆ ที่ Nokia E75 มอบใหแกคุณ

ขนาด
• ปริมาตร: 67 ซซีี
• น้ําหนัก: 139 กรัม
• ความยาว (สูงสุด): 111 มม
• ความกวาง (สูงสุด): 50 มม. (เลื่อนปด) / 80 มม. (เลื่อนเปด)
• ความหนา (สูงสุด): 14 มม

ซิมการด แบตเตอรี่ การ
ชารจ การดหนวยความจํา
ประกอบสวนตางๆ เขากับเครื่อง แลวเริ่มตนใชงาน Nokia E75 ของ
คุณ

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
1. ในการเปดฝาครอบดานหลังของโทรศัพท ใหหันดานหลัง

โทรศัพทเขาหาคุณ ปลดล็อคปุมปลดฝาครอบดานหลัง และยก
ฝาครอบดานหลังออก

2. ถาใสแบตเตอรี่ไว ใหยกแบตเตอรี่ตามทิศทางลูกศร แลวถอด
ออก

3. ใสซิมการด ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสบนการดหันเขาหา
ชองเสียบบนเครื่อง และมุมตัดหันไปทางดานบนของเครื่อง
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4. วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่กับขัว้ตอที่สัมพันธกันบนชอง
ใสแบตเตอรี ่และใสแบตเตอรี่ลงตามทิศทางของลูกศร

5. ปดฝาครอบดานหลัง

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หาก
เครื่องแสดงสัญลักษณแบตเตอรี่ออน ใหปฏบิัติดังนี้
1. เสียบอุปกรณชารจที่เตารับที่ผนัง
2. เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท

3. เมื่อเครื่องแสดงวามีการชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอด
เครื่องชารจออกจากโทรศัพท และออกจากเตารับที่ผนัง

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณ
สามารถใชโทรศัพทระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรอืกอนที่จะสามารถโทรออกได

เคล็ดลับ: หากคุณมีอุปกรณชารจเดิมของ Nokia ที่ใชงาน
รวมกันได คุณสามารถใชกับ Nokia E75 ไดโดยตอ

เตอรเครื่องชารจ CA-44 เขากับเครื่องชารจเดิม 
อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริมที่ขายแยกตางหาก

การชารจดวย USB
คุณสามารถใชการชารจดวย USB ไดเมื่อไมมีเตารับที่ผนัง เมื่อชารจ
โทรศัพทของคุณดวยสายเคเบิล USB จะใชเวลาในการชารจนาน
ขึ้น
เมื่อชารจดวย USB คณุสามารถถายโอนขอมูลดวยสายเคเบิล USB
ขณะที่ชารจโทรศัพทไดอีกดวย
1. เสียบอุปกรณ USB ที่ใชรวมกันไดเขากับโทรศัพทโดยใชสาย

เคเบิล USB ที่ใชรวมกันได
อาจใชเวลาสักครูกอนที่การชารจจะเริม่ ขึน้อยูกับประเภทของ
อุปกรณที่ใชสําหรับการชารจ

2. หากโทรศัพทเปดอยู ใหเลือกโหมด USB ที่ตองการ
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การใสการดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพื่อจัดเก็บหนวยความจําไวบนเครื่อง คุณยัง
สามารถสํารองขอมูลจากโทรศัพทมาไวที่การดหนวยความจําได
อีกดวย
ใชเฉพาะการด microSD ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia ใหใชรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้เทานั้น Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองกับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจจะไมสามารถ
ใชงานรวมกับโทรศัพทเครื่องนี้ได การดที่ใชงานรวมกันไมไดอาจ
ทําใหเกิดความเสียหายตอการดและเครื่อง รวมทั้งทําใหขอมูลที่
จัดเก็บไวในการดเสียหายอีกดวย
เก็บรักษาการดหนวยความจําไวใหพนมือเด็ก
ตรวจสอบความเขากันไดของการดหนวยความจํากับ
บริษัทผูผลิตหรือผูใหบริการ
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดอาจรวมอยูในชุดที่
จําหนาย อาจมีการดหนวยความจําใสไวในเครื่องเรียบรอย
แลว หากยังไมไดใสการดหนวยความจํา ใหปฏบิัติดังนี้
1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

2. ใสการดหนวยความจําในชองโดยใสดานที่เปนบริเวณขัว้สัมผัส
เขาไปกอน ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสหันเขาหาชองเสียบ
ของเครื่อง

3. ดนัการดลงไปจนเขาล็อค
4. ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การนําการดหนวยความจําออก
จากเครื่อง

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

การดหนวยความจํา แลวดึงการดออก
4. ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การเริ่มใชงานครั้งแรก
1. กดปุมเปด/ปดคางไวจนกระทั่งคุณรูสึก

วาเครื่องสั่น
2. หากเครื่องแจงใหปอนรหัส ใหปอนรหัส

PIN หรือรหัสล็อค และเลือก ตกลง
3. เมื่อเครื่องแจงใหปอนขอมูล ใหปอนชื่อประเทศที่คุณอาศัยอยู

ตลอดจนวันที่และเวลาปจจุบนั หากตองการคนหาประเทศของ
คุณ ใหปอนอักษรตัวแรกของชื่อประเทศ การเลือกประเทศให
ถกูตองเปนเรื่องสําคญั เนื่องจากรายการปฏิทินที่มีการจัด
กําหนดการไวอาจเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลีย่นประเทศภาย
หลัง อีกทั้งประเทศใหมที่เปลี่ยนนั้นอยูในเขตเวลาที่ตางกัน

4. แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทจะเปดขึน้ เลือกจากตัวเลือกที่
เหมาะสม หรือเลือก ไม เพื่อปดแอปพลิเคชั่น ในการเปด
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พลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลัง เลือก เมนู > 
วิธีใช > ตั้งคาเครื่อง

ในการตั้งคาสายสนทนาและอินเทอรเน็ต ใหใชตัวชวยที่มีในหนา
จอหลัก

ในการกําหนดการตั้งคาตางๆ ในเครื่องของคุณ ใชตัวชวยตางๆ ที่มี
ในหนาจอหลักและแอปพลิเคชั่นตัวชวยการตั้งคา เมื่อคุณเปด
เครื่องโทรศัพท โทรศัพทอาจจดจําผูใหบริการของซิมการดได
และกําหนดการตั้งคาบางอยางโดยอตัโนมัติ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามการตั้งคาที่ถูกตอง
คณุสามารถเปดเครื่องโทรศัพทไดโดยไมตองใสซิมการด เครื่องจะ
เริ่มทํางานในรูปแบบออฟไลน และคุณจะไมสามารถใชฟงกชัน
โทรศัพทที่ขึน้กับเครือขาย

ในการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดเครื่องคางไว

ปุมและสวนประกอบ
ปุมและสวนประกอบ

1 — เซนเซอรแสง
2 — หูฟง
3 — ปุม Navi™ ตอจากนี้ไปจะเรียกวาปุมเลื่อน กดปุมเลื่อนเพื่อ
เลือก หรือเลื่อนไปทางซาย ขวา บน หรือดานลางของหนาจอ 
กดปุมเลื่อนคางไวเพื่อใหเลื่อนไดเร็วขึน้
4 — ปุมโฮม
5 — ปุมเลือก กดปุมเลือกเพื่อทําตามฟงกชันที่แสดงอยูเหนือปุม
6 — ปุมโทร
7 — ปุมปฏทิิน
8 — ชองเสียบเครื่องชารจ
9 — ปุมอีเมล
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10 — ปุมเปดปด/วางสาย กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดหรือปดเครื่อง
ขณะใชสาย กดปุมวางสายเพื่อปฏิเสธไมรับสาย หรือวางสายที่ใช
อยูและสายที่พักไว หรือกดปุมนี้คางไวเพื่อจบการเชื่อมตอขอมูล
11 — ปุมเลือก
12 — ปุม Backspace กดปุมเพื่อลบรายการ
13 — กลองรอง
14 — ชองเสียบชุดหูฟง

1 — กระจก
2 — แฟลช
3 — กลองหลัก
4 — ลําโพง

ปุมและสวนประกอบ (ดานขาง)

1 — ชองเสียบ Micro USB

2 — ชองใสการดหนวยความจํา
3 — ปุมเพิ่มระดับเสียง/ขยาย
4 — ปุมปดเสียง/สนทนา
5 — ปุมลดระดับเสียง/ยอ
6 — ปุมจับภาพ

ปุมแบบกดปุมเดียว
ดวยปุมแบบกดปุมเดียว คุณสามารถเขาใชแอปพลิเคชั่นและงาน
ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
ในการเปลี่ยนแอปพลิเคชั่นหรืองานที่กําหนด เลือก เมนู > แผง
ควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ปุมกด
1 ครั้ง ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดแอปพลิเคชั่นใหกับปุมแลว
ซึง่ในกรณีนี้คุณไมสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชั่นได

1 — ปุมโฮม
2 — ปุมปฏทิิน
3 — ปุมอีเมล

ปุม กดเร็วๆ กดคาง

ปุมโฮม (1) เขาใชหนาจอหลัก
จากแอปพลิเคชั่นที่
เปดอยู เมื่อคุณอยูที่
หนาจอหลัก ใหเขา
ใชเมนู

ดูรายการแอปพลิ
เคชั่นที่ใชงานอยู
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ปุมปฏิทิน (2) เปดแอปพลิเคชั่น
ปฏิทิน เมื่อคุณอยูใน
แอปพลิเคชั่นปฏิทิน
ใหเขาใชหนาจอ
หลัก

สรางรายการประชุม
ใหม

ปุมอีเมล (3) เปดศูนยฝาก
ขอความที่ตั้งไวของ
คุณ เมื่อคุณอยูใน
ศูนยฝากขอความที่
ตั้งไว ใหเขาใชหนา
จอหลัก

สรางขอความอีเมล
ใหม

แปนพมิพ
เครื่องของคุณมีแปนพิมพเต็มรูปแบบ ในการ
เปดแปนพิมพ เลื่อนแปนพิมพออก ในทุก

พลิเคชั่น หนาจอจะหมุนจากแนวตั้งเปน
นอนโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลื่อนแปนพิมพ

ออกมา

1 — ปุมฟงกชัน เมื่อตองการใสตัวเลขหรืออักขระตามที่พิมพบน
ปุม กดปุมฟงกชันคางไวและกดปุมที่เกี่ยวของ หรือกดปุมที่
ตองการนั้นคางไว เมื่อตองการปอนเฉพาะอักขระที่พิมพบนปุม กด

ปุมฟงกชันสองครั้งอยางรวดเร็ว ในการกลับไปยังโหมดปกต ิกดปุม
ฟงกชันอีกครั้ง
2 — ปุม Shift เมื่อตองการสลับระหวางตัวพิมพใหญ-เล็ก ใหกด
ปุม Shift ในการปอนเฉพาะตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก กดปุม
Shift สองครั้งอยางรวดเร็ว
3 — ปุม Chr ขณะเขยีนขอความ กดปุม Chr เพื่อปอนอักขระที่ไม
ปรากฏบนแปนพิมพ
4 — ปุม Space
5 — ปุม Ctrl เมื่อตองการใชทางลัดที่อยูควบคูกับปุม Ctrl เชน Ctrl
+ C
6 — ปุม Backspace
ในการตั้งคาฝาเลื่อน ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา
และ ทั่วไป > จัดการฝาสไลด

การลอ็คปุม
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ปุมกดของโทรศัพทคุณจะล็อคโดยอัตโนมตัิเพื่อปองกันการกด
โดยไมไดตั้งใจ หากตองการเปลี่ยนระยะเวลาล็อคปุมกดเมื่อครบ
กําหนดเวลา เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ
ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด > เวลา
ล็อคปุมกดอัตโนมัติ
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ในการล็อคปุมดวยตนเองในหนาจอหลัก
กดปุมเลือกซายและ *

ในการปลดล็อคปุม ใหกดปุมเลือกดาน
ซาย แลวกดปุม *

อุปกรณเสริม
คณุสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคณุกับอุปกรณเสริมตางๆ ที่ใช
รวมกันได ตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองซึง่มีวาง
จําหนายจากตัวแทนจําหนายของคุณ

การเชื่อมตอชุดหูฟง
คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียง

รอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาส
ทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของคุณ
เสียบชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับชองเสียบชุดหูฟงของเครื่อง

การใสสายคลองขอมือ
รอยสายคลองขอมือ และดึงใหแนน

หนาจอหลกั
ในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาไปยังแอปพลิเคชั่นที่คุณใชงาน
บอยที่สุด และดูสายที่ไมไดรับหรือขอความใหมไดอยางรวดเร็ว
เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย
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หนาจอหลักประกอบดวย:
1. ทางลัดของแอปพลิ

เคชั่น ในการเขาไปยัง
แอปพลิเคชั่น เลือกทาง
ลัดของแอปพลิเคชั่น
นั้นๆ

2. พื้นที่ขอมูล ในการตรวจ
สอบรายการที่แสดงใน
พื้นที่ขอมูล เลือกรายการ
ที่ตองการ

3. พื้นที่แจงเตือน ในการดูการแจงตางๆ เลื่อนไปที่ชอง ชองจะ
ปรากฏขึน้หากมีรายการอยูภายใน

คณุสามารถกําหนดหนาจอหลักสองหนาจอที่แยกตางหากเพื่อ
วัตถุประสงคที่ตางกันได ตัวอยางเชน หนาจอหนึ่งสําหรับแสดง
อีเมลทางธุรกิจและการแจงตางๆ ของคุณ สวนอีกหนาจอหนึ่ง
แสดงอีเมลสวนตวัของคณุ ดวยวิธีนี้ คุณไมจําเปนตองดูขอความ
อีเมลเกี่ยวกับธุรกิจนอกเวลาทํางานของคุณ

ในการสลับระหวางสองหนาจอหลัก เลือก 

ในการกําหนดรายการและทางลัดที่คณุตองการในหนาจอหลัก
และในการตัง้ลักษณะของหนาจอหลัก เลือก เมนู > แผง
ควบคุม และ โหมด

การสลับ Nokia
การถายโอนเนื้อหา
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่น สลับ เพื่อคัดลอกเนื้อหา เชน เบอร
โทรศัพท ที่อยู รายการปฏิทิน และรูปภาพจากโทรศัพท Nokia
เครื่องกอนของคุณไปยังโทรศัพทของคุณได

ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึ้นอยูกับรุนของอุปกรณ
ตนทางที่ตองการถายโอนเนื้อหาออกมา หากอุปกรณดังกลาว
รองรับฟงกชันการซิงโครไนซ คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูล
ระหวางอุปกรณทั้งสองได โทรศัพทของคุณจะแจงเตือนในกรณีที่
อุปกรณเครื่องอื่นไมสามารถใชงานรวมกันได
หากโทรศัพทอีกเครื่องไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด คุณ
สามารถใสซมิการดของคุณในโทรศัพทเครื่องนั้นได เมื่อคุณเปด
โทรศัพทโดยไมมีซมิการด ระบบจะเปดใชรูปแบบออฟไลนโดย
อัตโนมัติ และจะสามารถทําการถายโอนใหเสร็จสิ้นได

การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก
1. ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอื่นเปนครั้งแรก ที่โทรศัพท

ของคุณ ใหเลือก สลับ ในแอปพลเิคชั่นการตั้งคาโทรศัพท
หรือเลือก เมนู > แผงควบคุม > สลับ

2. เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล
โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอที่ได
เลือกไว

3. หากคุณเลือกประเภทการเชื่อมตอแบบ Bluetooth ใหเชื่อมตอ
โทรศัพททั้งสองเครื่อง หากตองการใหโทรศัพทคนหาอปุกรณ
อื่นดวยการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ทําตอ เลือกอุปกรณที่
คุณตองการถายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอใหคณุปอนรหัสลงใน
โทรศัพทของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แลวเลือก
ตกลง จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพทอีกเครื่อง
หนึ่ง และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคูกัน
โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนอาจจะยังไมมีแอปพลิเคชั่น
สลับ ในกรณีดังกลาว แอปพลิเคชั่นสลับจะถูกสงไปยัง
โทรศัพทอีกเครื่องในรูปแบบของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิ
เคชั่นสลบับนโทรศัพทเครื่องนั้น ใหเปดขอความ และทําตาม
คําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ที่โทรศัพทของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอนจาก
โทรศัพทอีกเครื่อง

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์16



เมื่อการถายโอนเริ่มตน คุณสามารถยกเลิกและกลบัมาทําตอใน
ภายหลังได

เนื้อหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเครื่องอื่นไป
ยังตําแหนงที่เกี่ยวของในโทรศัพทของคุณ เวลาในการถายโอนจะ
ขึน้อยูกับจํานวนขอมูลที่ถายโอน

การซิงโครไนซ ดึง หรือสงเนื้อหา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > สลับ
หลังจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
เพื่อเริ่มการถายโอนขอมูลใหม โดยจะขึน้อยูกับรุน:

   เพื่อซงิโครไนซเนื้อหาระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ
อื่น ในกรณีที่อุปกรณเครื่องอื่นรองรับการซงิโครไนซ การซิง

ไนซเปนแบบสองทาง หากมีการลบรายการใดในเครื่องหนึ่ง
รายการนั้นจะถูกลบออกจากอีกเครื่องดวย คุณไมสามารถกูคืน
รายการที่ลบโดยใชการซิงโครไนซได

   เพื่อดึงเนื้อหาจากอุปกรณอื่นมาที่โทรศัพทของคุณ ดวยวิธี
การดึง เนื้อหาจะไดรับการถายโอนจากอุปกรณเครื่องอื่นมาที่
โทรศัพทของคุณ เครื่องอาจขอใหคุณเก็บหรือลบเนื้อหาเดิมที่อยู
ในอุปกรณ ทั้งนี้ขึน้อยูกับรุนของอุปกรณ

   เพื่อสงเนื้อหาจากโทรศัพทของคุณไปยังอุปกรณเครื่องอื่น

หากคุณไมสามารถสงรายการได คุณสามารถเพิ่มรายการไปยัง
โฟลเดอร Nokia ที่ C:\Nokia หรือ E:\Nokia ในเครื่องของคุณ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง เมื่อคุณเลือก
โฟลเดอรที่ตองการถายโอน รายการนั้นๆ ก็จะไดรับการซงิโครไนซ
ลงในโฟลเดอรเดียวกันในอุปกรณอีกเครื่อง หรือจากอุปกรณอีก
เครื่องลงในโทรศัพทของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมลูซ้ําอีกครั้ง
หลังจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คณุสามารถจัดเก็บทางลัดพรอม
กับการตั้งคาการโอนลงในหนาจอหลัก เพื่อที่คุณจะสามารถถาย
โอนขอมูลในลกัษณะเดียวกันนี้ไดอีกครัง้ในภายหลัง

ในการแกไขทางลัด เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาทางลัด ตัวอยาง
เชน คณุสามารถสรางหรือเปลีย่นชื่อของทางลัดนั้นได เปนตน

ไฟลบันทึกการถายโอนจะปรากฏขึ้นหลังการถายโอนทุกครั้ง ใน
การดูบันทึกการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลื่อนไปยังทางลัดในมุม
มองหลัก และเลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก

การจัดการกับความขดัแยงในการถายโอน
หากมีการแกไขรายการที่จะถายโอนในทั้งสองเครื่อง โทรศัพทจะ
พยายามผสานการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยอัตโนมัติ หากไมสามารถ
ทําได แสดงวาเกิดความขัดแยงในการถายโอนขอมูลขึน้ เลือก
ตรวจสอบทีละเครื่อง, สําคัญเหนือโทรศัพทนี้ หรือ สําคัญ
เหนือโทรศพัทอื่น เพื่อแกปญหาความขัดแยง

การตั้งคาอีเมลของคุณ
โทรศัพท Nokia Eseries ของคุณทํางานตามเวลาที่คุณทํางาน และ
ทํางานไดรวดเร็วเชนเดียวกันกับคุณ ซิงโครไนซอีเมล รายชื่อ และ
ปฏทิินของคุณอยางฉับไวและสะดวกสบายดวยการเชื่อมตอ
ความเร็วสูง
ขณะตั้งคาอีเมลของคณุ เครื่องอาจขอใหคุณปอนขอมูลตอไปนี้
ชื่อผูใช ประเภทของอีเมล เซิรฟเวอรเมลขาเขา พอรตเซิรฟเวอร
เมลขาเขา เซิรฟเวอรเมลที่ขาออก พอรตเซริฟเวอรเมลที่ขาออก
รหัสผาน หรือจุดเชื่อมตอ
เมื่อคุณใชตัวชวยอีเมล คุณจะสามารถตัง้คาบัญชีอีเมลทางธุรกิจ
ของคุณได เชน Microsoft Exchange หรือบัญชีอีเมลบน
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อินเทอรเน็ต เชน บริการอีเมลของ Google ตัวชวยสนับสนุน POP/
IMAP และโปรโตคอล ActiveSync
หากคุณกําลังตัง้คาอีเมลทางธุรกิจของคณุ ใหติดตอแผนกไอทีใน
บริษัทของคุณเพื่อขอรายละเอียดกอนที่จะเริ่มตั้งคา หากคุณ
ตองการตั้งคาอีเมลทางอินเทอรเน็ต โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต
ของผูใหบริการอีเมลของคุณ
ในการเปดตัวชวยอีเมล ใหดําเนินการดังนี้
1. ในหนาจอหลัก เลือกตัวชวยอีเมล
2. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน หากตัวชวยไมสามารถกําหนดการ

ตัง้คาอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติได เลือกประเภทบัญชีอีเมล
ของคุณ และปอนการตั้งคาที่เกี่ยวของ
เคลด็ลับ: หากคุณยังไมไดกําหนดคาใหกับศูนยขอความ
ของคุณ กดปุมอีเมลเพื่อเริ่มใชงานตัวชวยอีเมล

หากโทรศัพทของคุณมีไคลเอนตอีเมลเพิ่มเติม รายการไคลเอนต
อีเมลเหลานี้จะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณเลือกเมื่อเริ่มการใชงานตัวชวย
อีเมล

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยง
การจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสง
หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรับ
สัญญาณอาจสงผลตอคณุภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใช
พลังงานสูงขึ้นขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
สั้นลง

Nokia PC Suite
Nokia PC Suite คือชุดแอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถตดิตั้งในเครื่อง
พีซทีี่ทํางานรวมกันได Nokia PC Suite จะจัดกลุมแอปพลิเคชั่นที่มี
อยูทั้งหมดในหนาตางเปดใชงาน โดยที่คุณสามารถเรียกใชงาน
แอปพลิเคชั่นจากตรงนี้ได คุณสามารถติดตั้ง Nokia PC Suite ได
จากการดหนวยความจําในเครื่องของคุณ
คุณสามารถใช Nokia PC Suite ในการซงิโครไนซรายชื่อ ปฏทิิน
และสิ่งที่ตองทํา รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ระหวางโทรศัพทของคุณกับ
แอปพลิเคชั่นในเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันได เชน Microsoft
Outlook หรือ Lotus Notes นอกจากนี้คุณยังสามารถใช Nokia PC
Suite เพื่อบุคมารคระหวางโทรศัพทของคุณกับเบราเซอรที่ใชงาน
รวมกันได และถายโอนภาพและวิดีโอคลิประหวางโทรศัพทของ
คุณกับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได

หมายเหตุ: โปรดใสใจกับการตั้งคาการซิงโครไนซ การลบ
ขอมูลที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการซงิโครไนซปกติจะถูกกําหนด
โดยการตั้งคาที่เลือกไว
ในการใช Nokia PC Suite คุณตองมีคอมพิวเตอรที่ทํางานดวยระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (SP1 หรือ SP2) หรือ Windows
Vista และสามารถใชรวมกับสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเชื่อม
ตอ Bluetooth
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Nokia PC Suite ไมสามารถใชงานกับ Macintosh
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia PC Suite โปรดดูที่
ฟงกชันวิธีใชหรือเว็บไซต Nokia
การติดตั้ง Nokia PC Suite:
1. ตรวจสอบดูวาไดใสการดหนวยความจําใน Nokia E75 ของคุณ

แลว
2. เชื่อมตอสายเคเบิล USB เครื่องคอมพิวเตอรของคณุจะจดจํา

อุปกรณใหมและติดตัง้ไดรเวอรที่จําเปน อาจใชเวลาหลายนาที
ในการทําใหเสร็จสมบูรณ

3. เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ USB ใน
โทรศัพทของคุณ อุปกรณของคุณจะปรากฏขึน้ในเบราเซอร
ไฟล Windows เปน Removable Disk (ดิสกแบบถอดออกได)

4. เปดรากของไดรฟการดหนวยความจําดวยเบราเซอรไฟล
Windows และเลือกการติดตั้ง PC Suite

5. การติดตัง้จะเริ่มตนขึ้น ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏขึน้
เคลด็ลับ: หากตองการอัพเดต Nokia PC Suite หรือหากคุณ
ประสบปญหาขณะติดตัง้ Nokia PC Suite จากการดหนวย
ความจํา ใหคัดลอกไฟลการติดตั้งมาที่คอมพิวเตอรของคุณ
และเริ่มการติดตั้งจากคอมพิวเตอร

เคล็ดลบัการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
ในการสลับรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดสั้นๆ
ในการสลับไปที่รูปแบบเงียบ ใหกดปุม # คางไว

หากตองการคนหารายการในโทรศัพทของคุณหรือบนอินเทอรเน็ต
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก เมนู > แอปพลิฯ > การ
คนหา
ขณะเรียกดูเว็บเพจดวยแอปพลิเคชั่นเว็บเบราเซอรหรือแผนที่ใน
แอปพลิเคชั่นแผนที ่กด * เพื่อขยายและ # เพื่อยอ
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การคนหาวิธีใช

การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑของ
คุณ หรือคุณไมแนใจเกี่ยวกับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดู
หนาการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต
Nokia ภายในประเทศของคุณ www.nokia.mobi/support (จาก
โทรศัพทมือถือ) แอปพลิเคชั่นวิธีใชในโทรศัพท หรือคูมือผูใช
หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัติ
ตามขั้นตอนใดขัน้ตอนหนึ่งตอไปนี้
• เริ่มโทรศัพทใหม: ปดเครื่อง แลวถอดแบตเตอรี ่เมื่อเวลาผาน
ไปสักครู ใหใสแบตเตอรีก่ลับคืน แลวเปดเครื่อง

• ตัง้คากลับไปเปนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ไดอธิบายไวใน
คูมือผูใช เอกสารและไฟลของคุณจะถูกลบในการรีเซ็ต ดังนั้น
จึงควรสํารองขอมูลของคุณไวกอน

• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพื่อประสิทธิภาพ
การทํางานสูงสุดและรับคุณสมบัติใหมๆ ตามที่ไดอธิบายไวใน
คูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได โปรดติดตอ Nokia เพื่อ
ทําการซอมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair กอนจะสง
โทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมลูในโทรศัพทกอนทุกครั้ง

การกําหนดคาระยะไกล
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศัพท > ตัวจ.ก.อุป.

คุณสามารถใชตัวจัดการอุปกรณจัดการการตั้งคา ขอมูล และ
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณจากระยะไกลได
คุณสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ คณุอาจรับการตั้งคารูปแบบเซริฟเวอรและการตั้ง
กําหนดคาอื่นๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัท การ
ตั้งกําหนดคาอาจรวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอื่นๆ ที่ใชโดย
แอปพลิเคชั่นตางๆ ในโทรศัพท ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกัน
ออกไป
โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยการกําหนดคาระยะไกลจะเริ่มตน
โดยเซิรฟเวอร เมื่อตองอัพเดตการตั้งคาของเครื่อง

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

• รหัสผานเซิรฟเวอร  — พิมพรหัสผานเพื่อระบุโทรศัพทของ
คุณใหกับเซริฟเวอร

• จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสําหรับเชื่อมตอ หรือ
สรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพื่อใหเครื่องถาม
ถงึจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการเชื่อมตอ การตั้งคานี้จะนํา
มาใชไดเฉพาะเมือ่คุณเลือก อินเทอรเน็ต เปนประเภทบริการ
เสริม

• ที่อยูของโฮสต  — พิมพที่อยูเว็บของเซิรฟเวอรการตั้งกําหนด
คา

• พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
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• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอน ID ผูใชและรหัสผานสําหรับ
เซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา

• อนุญาตการกําหนดคา  — เลือก ใช เพื่ออนุญาตใหเซริฟเวอร
เริ่มตนการตั้งกําหนดคา

• รับทุกคําขอโดยอัตโนมัติ  — เลือก ใช หากคุณไมตองการให
เซิรฟเวอรถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มตนตั้งกําหนดคา

• การตรวจสอบเครือขาย  — เลือกวาตองการใชการตรวจสอบ
HTTP หรือไม

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

ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

ในการดูไฟลบนัทึกการตั้งกําหนดคาของรูปแบบที่เลือก เลือก 
ตัวเลอืก > ดูบันทึก

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทในแบบ OTA เลือก ตัว
เลอืก > ตรวจสอบการอัพเดต การอัพเดตจะไมลบการตั้งคา
ของคุณแตอยางใด เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับชุดอัพเดตแลว ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ โทรศัพทของคุณจะรีสตารทหลัง
จากติดตั้งชุดอัพเดตเสร็จสมบูรณแลว การดาวนโหลดการอัพเดต
ซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของ
คุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่ม
อัพเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะ
ไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติด
ตัง้เสร็จและรีสตารทโทรศพัทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูล
ไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

การอัพเดตซอฟตแวรโดย
ใชเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ
อัพเดตซอฟตแวรอาจมีคุณสมบัติใหมๆ และฟงกชันที่ปรับปรุงใหม
ซึ่งไมมีใหตอนที่คุณซื้อโทรศัพท นอกจากนี้ การอัพเดตซอฟตแวร
ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพทใหดีขึน้
Nokia Software Updater คือแอปพลิเคชั่น PC ที่ชวยใหคุณ
สามารถอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณได ในการอัพเดต
ซอฟตแวรของโทรศัพท คณุจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
รวมกันได การเชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิล
ขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับ
เครื่องพิวเตอร
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวของกับ
เวอรชันของซอฟตแวรลาสุด และดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ
ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหปฏบิัติดังนี้
1. ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater

ลงในเครื่องคอมพิวเตอรของคณุ
2. เชื่อมตอโทรศัพทของคณุกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย

เคเบิลขอมูล USB และเปดแอปพลเิคชั่น Nokia Software
Updater แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater จะแนะนําให
คุณสํารองไฟล อัพเดตซอฟตแวร และเรียกคืนไฟลของคุณ
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วิธีใชในอุปกรณ
อุปกรณของคุณมีคําแนะนําเพื่อชวยในการใชงานแอปพลิเคชั่นใน
อุปกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือกเมนู > วิธีใช > วิธี
ใช และแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการอานคําแนะนํา

เมื่อแอปพลิเคชั่นเปดขึน้ หากตองการเขาถึงขอความวิธีใชสําหรับ
มุมมองปจจุบัน เลือก ตัวเลอืก > วิธีใช

ขณะที่คุณกําลังอานคาํแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดของ
ขอความวิธีใช เลือก ตัวเลอืก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่ม
ขนาดแบบอักษร

คณุอาจพบลิงคของหัวขอที่เกี่ยวของตอนทายของขอความวิธีใช
หากคุณเลือกคําที่ขดีเสนใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึน้ ขอความ
วิธีใชใชสัญลักษณตอไปนี้  เชื่อมตอไปยังหัวขอวิธีใชที่
เกี่ยวของ  เชื่อมตอไปยังแอปพลิเคชั่นที่กําลังเอยถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับ
แอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก >
แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลเิคชั่นที่ตองการ

แอปพลเิคชั่นเพิ่มเติม
มีแอปพลิเคชั่นมากมายที่ใหมาโดย Nokia และนักพัฒนา
ซอฟตแวรรายอื่นๆ เพื่อชวยใหคุณใชคุณสมบัติของโทรศัพทได
มากยิ่งขึน้ แอปพลิเคชั่นเหลานี้ไดอธิบายไวคูมือซึ่งอยูในหนา
สนับสนุนผลิตภัณฑของเว็บไซต Nokia

การตั้งคา
โดยทั่วไปเครื่องของคุณจะม ีMMS, GPRS, การสตรีม และการตั้งคา
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ซึง่ไดรับการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ ตาม
ขอมูลจากผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจมีการตั้งคาจากผู
ใหบริการของคุณติดตั้งไวในเครื่องอยูแลว หรือคุณสามารถรับหรือ
ขอการตั้งคาจากผูใหบริการเครือขายเปนขอความพิเศษ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาทั่วไปในเครื่องของคณุ เชน ภาษา,
โหมดพรอมทํางาน, หนาจอ และการตั้งคาลอ็คปุมกด

การเพิ่มหนวยความจํา
ในการดูพื้นที่หนวยความจําที่ใชไดสําหรับขอมลูแตละประเภท
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล
คุณสมบัติหลายอยางของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูล โทรศัพทจะแจงเตือนเมื่อมีหนวยความจําเหลืออยูนอย

ในการเพิ่มพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพท ใหถายโอนขอมูลไปที่
หนวยความจําสํารอง (หากมี) หรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
ในการลบขอมูลที่ไมตองการอีกตอไป ใหใชตัวจัดการไฟลหรือ
แอปพลิเคชั่นของขอมูลดังกลาว คุณสามารถลบขอมูลตอไปนี้ได
• ขอความที่อยูในแฟมขอมูลในขอความและขอความอีเมลที่ดึง
มาจากศูนยฝากขอความ

• เว็บเพจที่จัดเก็บไว
• ขอมูลติดตอ
• บันทึกปฏทิิน
• แอปพลิเคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นที่คุณไมตองการ
ใชอีกตอไป
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• ไฟลการติดตั้ง (ที่มีนามสกุล .sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคชั่นที่
ไดติดตั้งเรียบรอยแลว สํารองไฟลการติดตั้งไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได

• ภาพและวิดโีอคลิปในคลังภาพ สํารองขอมูลไฟลไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชโปรแกรม Nokia PC Suite
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Nokia E75 - การใชงานพื้นฐาน

การตั้งคาโทรศัพท 
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพท
จะเปดขึน้

ในการเขาใชแอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลงั เลือก
เมนู > วิธีใช > ตั้งคาเครื่อง

ในการตั้งคาการเชื่อมตอโทรศัพท เลือก ตัวชวยตั้งคา

ในการถายโอนขอมลูไปที่โทรศัพทของคุณจากโทรศัพท Nokia ที่
ใชรวมกันได เลือก สลบัโทรศพัท
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

ตัวชวยตั้งคา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ตัวชวย
ใชตัวชวยตั้งคาเพื่อกําหนดการตั้งคาอีเมลและการเชื่อมตอ ความ
พรอมใชงานของรายการในตัวชวยตั้งคาขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
โทรศัพท ซมิการด ผูใหบริการ และขอมูลในฐานขอมูลตัวชวย
คา

ในการเริ่มใชตัวชวยตั้งคา ใหเลือก เริ่มตน

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดขณะใชตัวชวยตั้งคา ใหใสซมิการดของ
คุณไวในเครื่อง หากไมไดใสซิมการด ใหทําตามคําแนะนําบนหนา
จอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• ผูใหบริการ  — กําหนดการตั้งคาที่ผูใหบริการระบ ุเชน การตั้ง
คา MMS, อินเทอรเน็ต, WAP และการสตรีม

• การตั้งคาอีเมล  — กําหนดคา POP, IMAP หรือบัญชี Mail for
Exchange

• การสนทนา  — กําหนดการตั้งคาสนทนา
• มุมมองรวม  — กําหนดการตัง้คาการแบงดูวิดีโอ
การตั้งคาที่มีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป

เมนู
เลือก เมนู
เมนูคือจุดเริ่มตนที่คุณสามารถเปด
แอปพลิเคชั่นตางๆ ทั้งหมดที่อยูใน
เครื่องโทรศัพทหรือในการดหนวย
ความจํา
เมนูประกอบดวยแอปพลิเคชั่นและ
โฟลเดอรตางๆ ซึง่เปนกลุมของ

พลิเคชั่นที่คลายคลึงกัน แอปพลิ
เคชั่นทั้งหมดที่คุณติดตั้งในอุปกรณ
ดวยตัวเองจะถูกจัดเก็บไวใน

แอปพลิเคชั่นตามคาที่ตั้งไว

ในการเปดแอปพลิเคชั่น เลือก
พลิเคชั่น กลาวคือ เลื่อนไปที่

แอปพลเิคชั่นดังกลาว และกดปุมเลื่อน
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หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู ใหกดปุมโฮมคาง
ไว และเลือกแอปพลเิคชั่น การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปน
พื้นหลัง จะทําใหใชพลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เปลี่ยนมุมมองเมนู  — ดูแอปพลิเคชั่นในรูปแบบรายการหรือ
ตาราง

• ขอมูลหนวยความจํา  — ดจูํานวนหนวยความจําที่ใชของ
พลิเคชั่นตางๆ และขอมูลที่จัดเก็บไวบนโทรศพัทหรือการด

หนวยความจํา และตรวจสอบจํานวนหนวยความจําที่วางอยู
• โฟลเดอรใหม  — สรางโฟลเดอรใหม
• เปลี่ยนชื่อ  — เปลี่ยนชื่อโฟลเดอรใหม
• ยาย  — เรียงลําดับโฟลเดอรใหม เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นที่คุณ
ตองการยาย และเลือก ยาย เครื่องหมายถูกจะแสดงอยูดานขาง
แอปพลิเคชั่น เลื่อนไปที่ตําแหนงใหม และเลือก ตกลง

• ยายไปโฟลเดอร  — ยายแอปพลิเคชั่นไปไวในโฟลเดอรอื่น
เลื่อนไปที่แอปพลเิคชั่นที่คุณตองการยาย และเลือก ยายไป
โฟลเดอร, โฟลเดอรใหม และ ตกลง

• แหลงดาวนโหลดแอปฯ  — ดาวนโหลดแอปพลเิคชั่นจากเว็บ

สญัลกัษณบนจอภาพ
กําลังใชงานโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจํานวนขีดมาก แสดงวามีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูมาก

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความใน
โฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

คณุไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล

มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออกในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คุณมีสายที่ไมไดรับหนึ่งหรือหลายสาย

ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

มีการเปดใชเสียงเตือน

คณุไดเปดใชงานรูปแบบเงียบแลว และเสียงเรียกเขา
สําหรับสายเรียกเขาหรือขอความขาเขาจะไมดังขึน้

มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

มีการสรางการเชื่อมตอ Bluetooth หากสัญลักษณ
กะพริบ แสดงวาเครือ่งของคุณกําลังทําการเชื่อมตอไป
ยังอุปกรณอีกตัวหนึ่ง

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

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไอคอนเปน 
แสดงวาการเชื่อมตอทํางานอยู หากไอคอนเปน  แสดง
วาการเชื่อมตอถูกระงับไว
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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

คุณไดตั้งคาเครื่องใหสแกน LAN ไรสาย (WLAN) และมี
WLAN ที่พรอมใชงาน

การเชื่อมตอ WLAN กําลังทํางานอยูในเครือขายที่ไมมี
การเขารหัส

การเชื่อมตอ WLAN กําลังทํางานอยูในเครือขายที่มีการ
เขารหัส

โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล
USB

กําลังใชงานโทรศัพทสายที่สองอยู (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอรหนึ่ง หากคุณมีสาย
โทรศัพทสองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปดใชงานอยู

มีการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอเครื่องชวยฟงกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอเท็กซโฟนกับโทรศัพท

เครื่องของคุณกําลังซิงโครไนซขอมูล

คณุมีการเชื่อมตอสายสนทนาปจจุบันอยู

การเชื่อมตอการสนทนาของคุณอยูในโหมดหามรบกวน
เนื่องจากมีการตั้งชนิดเสียงเรียกเขาของเครื่องไวที่ บีพ๊
หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ หรือมีสายเรียกเขาหรือกําลังใช
สาย ในโหมดนี้คุณไมสามารถโทรสายสนทนาได

การปอนขอความภาษา
ไทย
ในการเขยีนขอความภาษาไทย ตัวอยางเชน ขอความตัวอักษร ให
เลือก ขอความ ในเมนู และเลือกการสรางขอความตัวอักษร
ขอความใหม เลื่อนไปที่เนื้อหาขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลอืกปอนขอมูล > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาไทย ไอคอน

 จะปรากฏขึน้

ในการปอนตัวอักษรที่อยูมุมลางดานซายของปุมใดปุมหนึ่ง ใหกด
ปุมนั้น

ในการปอนตัวอักษรที่อยูมุมลางดานขวาซายของปุมใดปุมหนึ่ง ให
กดปุม Shift แลวจึงกดปุมนั้น
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ในการปอนตัวอักษรที่อยูมุมบนดานขวาซายของปุมใดปุมหนึ่ง ให
กดปุมฟงกชันแลวจึงกดปุมนั้น

ในการปอนสระ ใหกดปุม Sym แลวเลือกสระที่ตองการ
หมายเหตุ: คณุจะสามารถใสสระหรือพยัญชนะไดหลังจากเขยีน
ตัวอักษรนําภาษาตามแบบแผนภาษาไทยแลวเทานั้น
เฉพาะโทรศัพทรุนที่มีเมนูไทยเทานั้น จึงสามารถรับขอความภาษา
ไทยได

คนหา
เกี่ยวกับการคนหา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > การคนหา
การคนหาชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหาผานทางอินเทอรเน็ต
หลายบริการ เพื่อคนหาเว็บไซตและภาพตางๆ ได เปนตน เนื้อหา
และบริการที่มีใหอาจแตกตางกันไป

การตั้งคาการคนหา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > การคนหา
ในการเปลี่ยนการตัง้คาแอปพลิเคชั่นการคนหา เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
• ประเทศหรือภูมิภาค  — เลือกประเทศหรือภมูิภาคที่คุณ
ตองการเขาไปคนหา

• การเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอ และอนุญาตหรือปฏิเสธการ
เชื่อมตอเครือขาย

• บริการคนหา  — เลือกวาจะแสดงผูใหบริการและประเภทการ
คนหาหรือไม

• ทั่วไป  — เปดหรือปดใชงานคําแนะนําเครื่องมือ และลบ
ประวัติการคนหา

การใชงานขั้นพื้นฐานใน
แอปพลิเคชั่นสวนใหญ
คุณจะพบการใชงานตอไปนี้ในแอปพลิเคชั่นตางๆ:

ในการเปลี่ยนรูปแบบ หรือปดเครื่อง หรือล็อคเครื่อง ใหกดปุมเปด/
ปดสั้นๆ

หากแอปพลิเคชั่นประกอ
ดวยแท็บหลายๆ แท็บ (ดู
ภาพ) ใหเปดแท็บโดยการ
เลื่อนขวาหรือซาย

ในการบันทึกการตั้งคาที่คณุ
ไดกําหนดคาในแอปพลิ
เคชั่น เลือก กลับ

ในการบันทึกไฟล เลือก ตัว
เลอืก > บันทึก ตัวเลือก
การบนัทึกจะมีตางๆ กัน ขึน้
กับแอปพลิเคชั่นที่คุณใช

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

เคลด็ลับ: ในการเลือกเกือบทุกรายการ กอนอื่นเลือก 
ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก > เลอืกทั้งหมด แลวเลือก
รายการที่คุณไมตองการ และ ตัวเลอืก > เลือก/ไม
เลือก > ไมเลือก

ในการเลือกออปเจ็กต (เชน สิ่งที่แนบในเอกสาร) เลื่อนไปยัง
ออปเจ็กตเพื่อใหมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรากฏที่แตละดานของ
ออปเจ็กต

การควบคุมระดับเสยีง
ในการปรับระดับเสียงของหูฟงในระหวางการสนทนา หรือระดับ
เสียงของแอปพลิเคชั่นสื่อ ใหใชปุมระดับเสียง
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การปรับใหเขากับความตองการ
คณุสามารถปรับโทรศัพทของคุณใหเขากับความตองการไดโดย
การปรับแบบเสียง ภาพพื้นหลัง และภาพพักหนาจอตางๆ เปนตน

รูปแบบ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > รูปแบบ
คณุสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และแบบเสีย
อื่นๆ ในโทรศัพทไดสําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผู
โทรที่แตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยูที่ดานบนของ
จอภาพในหนาจอหลัก อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยูเปน
รูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เทานั้น

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม และ
กําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ใชงาน รูปแบบ
ออฟไลนจะปองกันไมใหมีการเปดโทรศัพท สงหรือรับขอความ
หรือใช LAN ไรสาย, การเชื่อมตอ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM
โดยไมไดตั้งใจ นอกจากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่อาจใช
งานอยูดวย เมื่อมีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลนจะยอมใหมี
การเปดใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือ Bluetooth ในภายหลัง
หรือการรีสตารท GPS หรือวิทยุ FM ได ดังนั้นคุณควรปฏบิัติตามขอ
กําหนดดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของเมื่อทําการเชื่อมตอและใช
คุณสมบัติเหลานี้

ในการตั้งคารูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งภายใน 24 ชั่วโมงตอ
มา ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา

เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง รูปแบบจะเปลีย่นกลับเปนรูปแบบที่ไมมี
การตั้งแวลาที่ใชงานกอนหนานี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะ
ปรากฏในหนาจอหลัก รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลาได

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 เมนู > แผงควบคุม > รูปแบบ
เลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา และจากตัวเลือก
ตอไปนี้

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 29

ง



• เสียงเรียกเขา  — เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการ หรือเลือก
แหลงดาวนโหลดเสยีง เพื่อเปดโฟลเดอรบุคมารคที่มีรายการ
บุคมารคสําหรับการดาวนโหลดแบบเสียงโดยใชเบราเซอร หาก
คณุมีสายโทรศัพทใหเลือกใชสองสาย คุณอาจระบุเสียงเรียก
เขาใหกับสายแตละสาย

• เสียงเรียกสายวิดีโอ  — เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสายวิดีโอ
• พูดชื่อผูโทร  — หากคุณเลือกตัวเลือกนี้และมีผูติดตอในราย
ชื่อผูติดตอโทรเขามา โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเขาเปนเสียง
เรียกชื่อผูติดตอและเสียงเรียกเขาที่เลือกไว

• ชนิดเสยีงเรียกเขา  — เลือกวาตองการใหเสียงเรียกเขาเตือน
คุณแบบใด

• ระดับความดัง  — ตั้งระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
• แบบเสยีงเตือนขอความ  — เลือกแบบเสียงสําหรบัขอความ
ตัวอักษรที่ไดรับ

• แบบเสยีงเตือนอีเมล  — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความอเีมล
ที่ไดรับ

• เตือนแบบสัน่  — ตั้งเครื่องใหสั่นเมื่อคุณไดรับสาย
• เสียงปุมกด  — ตั้งระดบัความดังของเสียงปุมกด
• เสียงเตือน  — เปดใชงานหรือปดใชงานเสียงเตือน การตั้งคานี้
ยังมีผลตอแบบเสียงของเกมและแอปพลิเคชั่น Java™ บาง
รายการ

• ปลุกสําหรับ  — ตัง้คาโทรศัพทใหสงเสียงกริ่งเฉพาะเมื่อมีสาย
โทรเขาจากหมายเลขโทรศัพทที่อยูในกลุมรายชื่อที่เลือกไว
เทานั้น สายโทรศัพทจากบุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

• เสียงเตือนโทรสนทนา  — เลือกแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสาย
สนทนา

• สถานะสนทนา  — ตัง้คาสถานะการสนทนาสําหรับแตละ
แบบ

• การเปดเสียง  — เลือกแบบเสียงที่จะดังขึน้เมื่อคุณเปดฝา
สไลด

• การปดเสียง  — เลือกแบบเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณปดฝาสไลด
• ชื่อรูปแบบ  — ปอนชื่อรูปแบบใหมหรือเปลี่ยนชื่อรูปแบบที่มีอยู
แลว คุณไมสามารถเปลีย่นชื่อรูปแบบทั่วไปและออฟไลนได

การปรับตั้งคาหนาจอหลกั
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โหมด

ในการเปลี่ยนชื่อของหนาจอหลักปจจุบัน เลือก ตัวเลอืก > โหมด
เปลีย่นชื่อ

ในการเลือกแอปพลิเคชั่นและการแจงเตือนที่คุณตองการใหแสดง
ในหนาจอหลัก เลือก แอปพลิเคชั่นหนาจอหลกั

ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอหลักที่ใชในขณะนี้ เลือก
ลักษณะทั่วไป

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลักที่ใชในขณะนี้ เลือก
ภาพพื้นหลงั

ในการเปลี่ยนจากหนาจอหลักไปยังหนาจออื่น เลื่อนไปที่ โหมด
ปจจุบัน และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

การเปลี่ยนลักษณะหนาจอ

เลือก เมนู > แผงควบคุม > ลักษณะ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ทั่วไป  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในแอปพลิเคชั่นทั้งหมด
• มุมมองเมนู  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในเมนูหลัก
• จอหลัก  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในหนาจอหลัก
• ภาพพื้นหลัง  — เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลัก
• ประหยัด  — เลือกภาพเคลือ่นไหวสําหรับภาพพักหนาจอ
• รูปภาพสายเขา  — เปลี่ยนรูปภาพที่แสดงขณะใชสาย
ในการเปดใชงานหรือปดใชงานเอฟเฟกตลักษณะ ใหเลือก
ทั่วไป > ตัวเลอืก > เอฟเฟกตลักษณะ
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การดาวนโหลดลักษณะ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ลักษณะ

ในการดาวนโหลดลักษณะ เลือก ทั่วไป > แหลงโหลด
ลกัษณะ > ตัวเลอืก > ไปยังที่อยูเว็บ ปอนที่อยูเว็บที่คุณ
ตองการดาวนโหลดลักษณะ เมื่อดาวนโหลดลักษณะแลว คุณจะ
สามารถดูตัวอยางหรือเปดใชลักษณะได

ในการดูตวัอยางลกัษณะกอน ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูตัวอยาง

ในการเปดใชลักษณะ เลือก ตัวเลือก > ตั้ง

การเปลี่ยนลกัษณะของ
เสยีง
คณุสามารถตั้งคาเสียงสําหรบัเหตุการณตางๆ ของโทรศัพท เสียง
อาจเปนแบบเสียง เสียงพูด หรือทั้งสองอยางรวมกัน
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ลักษณะ และ เสียง

ในการเปลี่ยนลักษณะของเสียงปจจุบัน ใหเลือก ลักษณะของ
เสยีงที่ใชงาน

ในการเพิ่มเอฟเฟกต 3-D ในลักษณะของเสียง ใหเลือก ตัวเลอืก >
เสยีงเรียกเขา 3-D
ในการสรางลักษณะของเสียงใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
ลกัษณะ
ในการตั้งคาเสียงสําหรับเหตุการณ ใหเลือกกลุมเหตุการณ เชน
เหตุการณการสงขอความ เลือกเหตุการณที่ตองการ และจากตัว
เลือกตอไปนี้
• เงียบ  — ปดใชงานเสียงของเหตุการณของโทรศัพท

• แบบเสียง  — ตัง้แบบเสียงเปนเสียงสําหรับเหตุการณของ
โทรศัพท

• เสยีงพูด  — ตั้งรายการเสียงที่ถูกสังเคราะหเปนเสียงสําหรับ
เหตุการณของโทรศัพท ปอนขอความที่ตองการ แลวเลือก
ตกลง ตัวเลือกนี้จะใชงานไมได หากคุณไดเลือก พูดชื่อผู
โทร ในรูปแบบ

เลือกกลุมเหตุการณ เชน เหตุการณการสงขอความ เลือก
เหตุการณที่ตองการ, ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปนี้
• เลน  — เลนกอนการเปดใชเสียงนั้น
• ใชงานเสียง  — เปดใชงานเสียงทั้งหมดในกลุมเหตุการณ
• ยกเลิกใชงานเสียง  — ปดใชงานเสียงทั้งหมดในกลุม
เหตุการณ

เสียงเรียกเขาแบบ 3-D 
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เสียง 3-D
หากตองการเปดใชงานเอฟเฟกตเสียงสามมิติ (3-D) เปนเสียงเรียก
เขา เลือก เอฟเฟกตเสยีงเรียกเขา 3-D > เปด เสียงเรียกเขา
บางประเภทไมสนับสนุนเอฟเฟกต 3–D
ในการเปลี่ยนเอฟเฟกต 3–D ที่จะใชกับเสียงเรียกเขา ใหเลือก แนว
วิถีเสียง แลวเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ
ในการแกไขเอฟเฟกต 3-D ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ความเร็วจังหวะ  — เลือกความเร็วของจังหวะที่เสียงจะเปลี่ยน
จากทิศทางหนึ่งไปอีกทิศทางหนึ่ง การตั้งคานี้มีอยูในบาง
เอฟเฟกตเทานั้น

• เสยีงกอง  — เลือกเอฟเฟกตที่ตองการปรับเสียงกอง
• ดอปเพลอรเอฟเฟกต  — เลือก เปด เพื่อตัง้ระดับความดังของ
เสียงเรียกเขาใหดังขึน้ เมื่อคุณอยูใกลกับโทรศัพท และเบาลง
เรื่อยๆ เมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท การตั้งคานี้มีอยูในบาง
เอฟเฟกตเทานั้น
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ในการฟงเสียงเรียกเขาโดยใชเอฟเฟกต 3–D ใหเลือก ตัวเลือก >
เลนแบบเสียง

ในการปรับความดังของเสียงเรียกเขา ใหเลือก เมนู > แผง
ควบคุม > รูปแบบ และ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > ระดับความ
ดัง
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คณุสมบตัใิหมในโทรศพัท Nokia Eseries
โทรศัพท Nokia Eseries รุนใหมของคณุมีแอปพลิเคชั่นปฏทิิน 
รายชื่อ และอีเมลเวอรชันใหม พรอมทั้งหนาจอหลักรูปแบบใหมดวย

คุณสมบัติสําคัญ
Nokia E75 ใหมจะชวยใหคุณสามารถจัดการขอมูลธุรกิจและขอมูล
สวนตัวได ในที่นี้จะกลาวถึงคุณสมบัติสําคัญบางประการ:

อานและตอบกลับอีเมลของคุณในยามเดินทาง

ตามติดความเคลื่อนไหวและวางแผนการประชุมของ
คณุดวยแอปพลิเคชั่นปฏิทิน

จัดการการติดตอกับคูคาทางธุรกิจและเพื่อนๆ ดวย
แอปพลิเคชั่นรายชื่อ

โทรออกโดยใชบริการ Voice Over IP ดวยแอปพลิ
เคชั่นสายอินเทอรเน็ต

เชื่อมตอกับ LAN ไรสาย (WLAN) ดวยแอปพลิเคชั่น
ชวย WLAN

ทํางานกับเอกสาร สเปรดชีท และการนําเสนอดวย
พลิเคชั่น Quickoffice

เพิ่มแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจใหมๆ ใหกับ Nokia E75
ของคุณดวยแอปพลเิคชั่นดาวนโหลด

คนหาสถานที่ที่นาสนใจดวยแอปพลิเคชั่นแผนที่

สลับจากโหมดธุรกิจเปนโหมดสวนตัว

แกไขลักษณะและการตั้งคาของหนาจอหลักของคณุ
ดวยแอปพลิเคชั่นโหมด

เรียกดูอินทราเน็ตของบริษัทของคุณดวยแอปพลิเคชั่
อินทราเน็ต

ยายขอมูลรายชื่อและปฏิทินจากโทรศัพทเครื่องเดิม
ไปยัง Nokia E75 ของคุณดวยแอปพลิเคชั่นสลับ

ตรวจสอบการอัพเดตที่มีสําหรับแอปพลิเคชั่น และ
ดาวนโหลดการอัพเดตเหลานั้นลงในโทรศัพทของคุณ
ดวยแอปพลิเคชั่นการอัพเดตแอปพลิเคชั่น

เขารหัสโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา เพื่อปองกัน
บุคคลอื่นเขาใชขอมูลสําคัญของคุณ
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หนาจอหลัก
ในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาไปยังคุณสมบัตแิละแอปพลิเคชั่นที่
คุณใชงานบอยที่สุด และดูสายที่ไมไดรับหรือขอความใหมไดอยาง
รวดเร็ว

หนาจอหลัก
ในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาไปยังแอปพลิเคชั่นที่คุณใชงาน
บอยที่สุด และดูสายที่ไมไดรับหรือขอความใหมไดอยางรวดเร็ว
เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย
หนาจอหลักประกอบดวย:
1. ทางลัดของแอปพลิ

เคชั่น ในการเขาไปยัง
แอปพลิเคชั่น เลือกทาง
ลัดของแอปพลิเคชั่น
นั้นๆ

2. พื้นที่ขอมูล ในการตรวจ
สอบรายการที่แสดงใน
พื้นที่ขอมูล เลือกรายการ
ที่ตองการ

3. พื้นที่แจงเตือน ในการดูการแจงตางๆ เลื่อนไปที่ชอง ชองจะ
ปรากฏขึน้หากมีรายการอยูภายใน

คณุสามารถกาํหนดหนาจอหลักสองหนาจอที่แยกตางหากเพื่อ
วัตถุประสงคที่ตางกันได ตัวอยางเชน หนาจอหนึ่งสําหรับแสดง
อีเมลทางธุรกิจและการแจงตางๆ ของคุณ สวนอีกหนาจอหนึ่ง
แสดงอีเมลสวนตวัของคณุ ดวยวิธีนี้ คุณไมจําเปนตองดูขอความ
อีเมลเกี่ยวกับธุรกิจนอกเวลาทํางานของคุณ

ในการสลับระหวางสองหนาจอหลัก เลือก 

ในการกําหนดรายการและทางลัดที่คุณตองการในหนาจอหลัก
และในการตัง้ลักษณะของหนาจอหลัก เลือก เมนู > แผง
ควบคุม และ โหมด

การทํางานบนหนาจอหลัก
ในการคนหารายชื่อในหนาจอหลัก เริ่มตนปอนชื่อ เลือกรายชื่อที่
ตองการจากรายการที่มีรายละเอียดตรงกันที่แนะนํา คุณสมบัตินี้
อาจไมสามารถใชไดกับทุกภาษา

หากตองการติดตอรายชื่อ กดปุมโทร

ในการหยุดการคนหารายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > ปดการคนหา
ชื่อ

ในการตรวจดูขอความที่ไดรับ เลื่อนไปยังกลองขอความในพื้นที่
แจงเตือน ในการอานขอความ ใหเลือกขอความนั้น ในการเขาใช
งานอื่น เลื่อนไปทางขวา

ในการดูสายที่คุณไมไดรับ ใหเลื่อนไปที่กลองโทรในพื้นที่แจง
เตือน ในการโทรกลับ ใหเลือกสาย และกดปุมโทร ในการสง
ขอความตัวอักษรไปยังผูโทร ใหเลือกสาย เลื่อนขวา และเลือก สง
ขอความตัวอักษร จากรายการการดําเนินการที่มีอยู

ในการฟงขอความเสียง ใหเลือกศูนยฝากขอความเสียงในพื้นที่
แจงเตือน เลือกศูนยฝากขอความเสยีงที่ตองการ แลวกดปุมโทร

ปุมแบบกดปุมเดียว
ดวยปุมแบบกดปุมเดียว คุณสามารถเขาใชแอปพลิเคชั่นและงาน
ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว แตละปุมไดรับการกําหนดแอปพลิเคชั่นหรือ
งานตางๆ ไวแลว ในการเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ เลือก เมนู > แผง
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ควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ปุมกด
1 ครั้ง ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดแอปพลิเคชั่นใหกับปุมแลว
ซึง่ในกรณีนี้คุณไมสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชั่นได

1 — ปุมโฮม
2 — ปุมปฏิทิน
3 — ปุมอีเมล

ปุมโฮม
ในการเขาใชหนาจอหลัก กดปุมโฮมสั้นๆ กดปุมโฮมสั้นๆ อีกครั้ง
เพื่อเขาใชเมนู

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

ปุมปฏิทิน
ในการเปดแอปพลิเคชั่นปฏิทิน ใหกดปุมปฏทิินเบาๆ

ในการสรางรายการการประชุมใหม ใหกดปุมปฏทิินคางไว 2-3
วินาที

ปุมอีเมล
ในการเปดศนูยฝากขอความที่ระบบตัง้ไวของคุณ ใหกดปุมอีเมล
เบาๆ

ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหกดปุมอีเมลคางไว 2-3 วินาที

ปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน

เกี่ยวกับปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน
คุณสามารถใชปฏทิินในการสรางและดูเหตกุารณและการนัดหมาย
ที่กําหนดเวลาไว รวมทั้งสลับระหวางมุมมองตางๆ ของปฏิทิน
ในมุมมองแบบเดือน รายการปฏิทินจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยม
กํากับไว รายการวันครบรอบจะมีเครื่องหมายอัศเจรียกํากับไว
รายการของวันที่เลือกไวจะถูกแสดงในรูปแบบรายการ

ในการเปดรายการปฏทิิน เลือกมุมมองปฏิทินและรายการ
เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย

การสรางรายการปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน
คุณสามารถสรางรายการปฏทิินชนิดตางๆ ไดดังตอไปนี้:
• รายการประชุม ชวยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่ระบุวัน
และเวลาไว

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 35



• คําขอประชุมเปนคําเชิญที่คุณสามารถสงไปยงัผูเขารวม กอนที่
คณุจะสรางคําขอประชุมได คณุตองกําหนดคาศูนยฝาก
ขอความที่ใชงานรวมกันไดในอุปกรณของคุณ

• รายการบันทึกชวยจําจะเกี่ยวของกับวันนั้น แตไมไดระบุเวลา
อยางเฉพาะเจาะจง

• รายการวันครบรอบจะแจงเตือนคณุเมื่อถึงวันเกิดหรอืวันพิเศษ
ตางๆ รายการจะระบุวันที่แนนอน แตไมระบุเวลาของวันนั้นๆ
เครื่องจะทํารายการวันครบรอบซ้ําใหทุกป

• รายการสิ่งที่ตองทําจะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกําหนด แตจะ
ไมระบุชวงเวลาที่แนนอน

ในการสรางรายการปฏิทิน ใหเลือกวันที่ ตัวเลอืก > รายการ
ใหม และเลือกชนิดรายการ

ในการตั้งระดับความสําคัญสําหรับรายการประชุม เลือก ตัวเลือก >
ลําดับความสําคัญ

ในการกําหนดวิธีจัดการรายการในระหวางการซิงโครไนซ ใหเลือก
สวนตัว เพื่อซอนรายการจากโปรแกรมชวยดูหากสามารถใชปฏิทิน
แบบออนไลนได สาธารณะ เพื่อใหโปรแกรมชวยดูสามารถมอง
เห็นรายการ หรือ ไมมี เพื่อไมคัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอร
ของคุณ

ในการสงรายการไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สง

ในการสรางคําขอประชุมสําหรบัรายการประชุม ใหเลือก 
ตัวเลอืก > เพิ่มผูเขารวม

การสรางคําขอประชุม
เลือก เมนู > ปฏิทิน
กอนที่คุณจะสรางคําขอประชุมได คุณตองกําหนดคาศูนยฝาก
ขอความที่ใชงานรวมกันไดในอุปกรณของคุณ

ในการสรางรายการคําขอประชุม
1. ในการสรางรายการคําขอประชุม ใหเลือกวันและ ตัวเลือก >
รายการใหม > คําขอประชุม

2. ปอนชื่อของผูเขารวมที่ตองการ ในการเพิ่มชื่อจากรายการ
ชื่อของคุณ ใหปอนอักษรแรกสองสามตัว แลวเลือกจาก

รายการที่ตรงกันซึง่ปรากฏขึ้น ในการเพิ่มผูเขารวมเพิ่มเติม
เลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูเขารวม

3. ปอนหัวขอ
4. พิมพวันและเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด หรือเลือก เหตุการณ
ตลอดวัน

5. ปอนสถานที่
6. หากตองการ ใหตั้งคาเสียงปลุกสําหรับรายการดังกลาว
7. สําหรับการประชุมที่เกิดซ้ํา ใหตั้งเวลาที่เกิดซ้ํา และปอนวันที่

สิ้นสุด
8. ปอนคําอธิบาย

ในการตั้งระดับความสําคัญสําหรับคําขอประชุม เลือก ตัวเลือก >
ลําดับความสําคัญ

ในการสงคําขอประชุม เลือก ตัวเลอืก > สง

มุมมองปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน
คุณสามารถสลบัระหวางมุมมองตอไปนี้
• มมุมองแบบเดอืนจะแสดงเดือนปจจุบนัและรายการปฏิทินของ
วันที่เลือกในรายการ

• มมุมองสัปดาหจะแสดงเหตุการณตางๆ ของสัปดาหที่เลือกใน 7
ชองสําหรับวันตางๆ
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• มุมมองวันจะแสดงกิจกรรมตางๆ ของวันที่เลือก โดยจัดกลุมเปน
ชวงเวลาตามเวลาเริ่มตนของกิจกรรม

• มุมมองรายการสิ่งที่ตองทําแสดงสิ่งที่ตองทําทั้งหมด
• มุมมองนัดหมายจะแสดงเหตุการณตางๆ ของวันที่เลือกใน
รายการ
เคลด็ลับ: ในการสลับระหวางหนาจอแบบตางๆ ใหกดปุม *

ในการเปลี่ยนมุมมอง เลือก ตัวเลือก > เปลีย่นมุมมอง และ
มองที่ตองการ
เคลด็ลับ: ในการเปดมุมมองสัปดาห เลือกหมายเลขของ
สัปดาห

ในการเลื่อนไปยังวันถัดไปหรือวันกอนหนาในมุมมองแบบเดือน
สัปดาห วัน และแบบการนัดหมาย ใหเลือกวันที่ตองการ

ในการเปลี่ยนมุมมองที่ตั้งไว เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
มุมมองที่ตั้งไว

รายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ

เกี่ยวกับรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นรายชื่อในการบันทึกและอัพเดตขอมูล
รายชื่อ เชน เบอรโทรศัพท ที่อยูบาน และที่อยูอีเมลของบุคคลใน
รายชื่อของคุณได คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพ
ยอใหกับบุคคลในรายชื่อได นอกจากนี้ คุณยังสามารถสรางกลุม
รายชื่อ ซึง่ชวยใหคุณสามารถตดิตอสื่อสารกับบุคคลในรายชื่อได

หลายคนในเวลาเดียวกัน และสงขอมูลรายชื่อไปยังอุปกรณที่ใช
รวมกันได
เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย

การทํางานกับรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ

ในการสรางรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม และปอน
ละเอียดของรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อจากการดหนวยความจํา (ถามี) ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สรางขอมูลสํารอง > การดความจําไปโทรศพัท

ในการคนหารายชื่อ เริ่มตนโดยปอนชื่อในชองการคนหา

การสรางกลุมรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
1. ในการสรางกลุมรายชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อแตละรายชื่อที่คุณ

ตองการเพิ่มลงไปในกลุม และเลือก ตัวเลือก > เลือก/ไม
เลอืก > เลือก

2. เลือก ตัวเลือก > กลุม > เพิ่มไปยังกลุม > สรางกลุม
ใหม และปอนชื่อของกลุม

หากคุณตองการโทรการประชุมสายไปยังกลุมดังกลาวโดยใช
บริการการประชุมสาย กําหนดคาตางๆ ตอไปนี้:
• เบอรการประชุม  — ปอนหมายเลขบริการของการประชุมสาย
• ID บริการประชุม  — ปอน ID การประชุมสาย
• PIN บริการประชุม  — ปอนรหัส PIN การประชุมสาย
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ในการโทรการประชุมสายไปยังกลุมโดยใชบริการประชุมสาย
เลือกกลุม เลื่อนไปดานขวา และเลือก บริการประชุมสาย

การคนหารายชื่อในฐานขอมูล
ระยะไกล
ในการเปดใชงานการคนหารายชื่อระยะไกล เลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคา > รายชื่อ > เซิรฟเวอรคนหาระยะไกล

ในการคนหารายชื่อในฐานขอมูลระยะไกล เลือก รายชื่อ > ตัว
เลอืก > คนหาจากระยะไกล ปอนชื่อของบุคคลในรายชื่อที่คุณ
ตองการคนหา และเลือก คนหา โทรศัพทจะเริ่มทําการเชื่อมตอ
ขอมูลไปยังฐานขอมูลระยะไกล

ในการคนหารายชื่อในหนาจอหลัก ใหเริ่มปอนตัวอักษรในหนาจอ
หลัก แลวเลือกฐานขอมูลจากรายการที่ตรงกันที่เสนอ

ในการเปลี่ยนฐานขอมูลรายชื่อระยะไกล เลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > รายชื่อ > เซิรฟเวอรคนหาระยะไกล การตั้งคานี้มีผลตอ
ฐานขอมูลที่ใชในแอปพลิเคชั่นรายชื่อและปฏิทินรวมทั้งหนาจอ
หลัก แตไมมีผลกับฐานขอมูลที่ใชกับอีเมล

การเพิม่เสียงเรียกเขาของรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาใหกับรายชื่อ เลือกรายชื่อ, ตัวเลอืก >
เสยีงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา เสียงเรียกเขาจะดังขึ้นเมื่อ

ชื่อนั้นโทรหาคุณ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาใหกับกลุมรายชื่อ เลือกกลุมรายชื่อ, 
ตัวเลอืก > กลุม > เสียงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา

ในการเอาเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสยีงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

การเปลี่ยนการตั้งคารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นรายชื่อ เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• รายชื่อที่จะแสดง  — เลือกหนวยความจําที่มาของรายชื่อที่
แสดง

• ความจําจัดเก็บที่ตั้งไว  — เลือกหนวยความจําเริ่มตนที่จะใช
บันทึกรายชื่อ

• แสดงรายชื่อ  — เปลี่ยนวิธีการแสดงชื่อของรายชื่อ
• รายชื่อเริ่มตน  — เลือกไดเรกทอรีรายชื่อที่จะปรากฏขึน้เมื่อ
คุณเปดแอปพลิเคชั่นรายชื่อ

• เซิรฟเวอรคนหาระยะไกล  — เปลี่ยนฐานขอมูลรายชื่อระยะ
ไกล ตัวเลือกนี้จะใชได ก็ตอเมื่อผูใหบรกิารของคุณสนับสนุน
ฐานขอมูลรายชื่อระยะไกลเทานั้น

การทํางานแบบหลาย
หนาที่
คุณสามารถเปดใชงานหลายแอปพลิเคชั่นไดในเวลาเดียวกัน ใน
การสลับระหวางแอปพลเิคชั่นที่ใชงานอยู ใหกดปุมโฮมคางไว
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น และกดปุมเลื่อน ในการปดแอปพลิเคชั่
ที่เลือกไว ใหกดปุม Backspace

ตัวอยาง: ขณะที่คุณอยูระหวางการใชสายและตองการ
ตรวจดูปฏิทิน ใหกดปุมโฮมเพื่อเขาสูเมนู และเปดแอปพลิ
เคชั่นปฏทิิน สายสนทนายังคงทํางานอยูในพื้นหลัง
ตัวอยาง: ขณะที่คุณกําลังเขยีนขอความและตองการตรวจ
ดูเว็บไซต ใหกดปุมโฮมเพื่อเขาสูเมนู และเปดแอปพลิเคชั่น
เว็บ เลือกบุคมารคหรือปอนที่อยูเว็บดวยตนเอง และเลือก
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ไปที่ ในการกลับสูขอความของคุณ ใหกดปุมโฮมคางไว
เลื่อนไปยังขอความ และกดปุมเลื่อน

Ovi Files
ดวย Ovi Files คุณจะสามารถใช Nokia E75 เพื่อเขาถึงเนื้อหาใน
คอมพิวเตอรของคุณ หากคอมพิวเตอรเปดอยูและเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต คณุจะตองติดตัง้แอปพลิเคชั่น Ovi Files ลงใน
คอมพิวเตอรทุกเครื่องที่คุณตองการเขาถึงดวย Ovi Files
คณุสามารถทดลองใชงาน Ovi Files ภายในชวงเวลาทดลองใชที่
กําหนด
ดวย Ovi Files คุณจะสามารถ
• เรียกดู คนหา และดูภาพของคุณ คุณไมตองอัพโหลดภาพลงใน
เว็บไซต แตคุณสามารถเขาถงึขอมูลในคอมพิวเตอรดวย
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

• เรียกดู คนหา และดูไฟลและเอกสารของคุณ
• ถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอรลงในอุปกรณของคุณ
• สงไฟลและโฟลเดอรจากคอมพิวเตอรของคุณโดยไมตองโอน
ยายไปยังและจากเครื่องโทรศัพทของคุณกอน

• เขาถึงไฟลในคอมพิวเตอรของคุณแมในขณะที่คอมพิวเตอรปด
อยู เพียงเลือกวาโฟลเดอรและไฟลใดที่คุณตองการใชงาน
และ Ovi Files จะทําการคัดลอกขอมูลคาสุดที่เก็บไวในที่จัดเก็บ
ออนไลนซึง่มีการปองกันสําหรบัการเขาถึงขอมูลแมในขณะที่
คอมพิวเตอรปดอยู

สําหรับการสนับสนุน โปรดดูที่ files.ovi.com/support

เกี่ยวกับ Ovi รานคา
ใน Ovi รานคา คณุสามารถดาวนโหลดเกมสําหรับโทรศัพทมือถอื,
แอปพลิเคชั่น, วิดีโอ, ภาพ และเสียงเรียกเขา ลงในโทรศัพทของ
คุณได บางรายการไมตองเสียคาใชจาย สวนรายการอื่นๆ คุณตอง
ซือ้โดยใชบัตรเครดิตหรอืชําระผานใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพท
ของคุณ Ovi รานคา มีเนื้อหาที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพทมือถือของ
คุณ และตรงกับรสนิยมและที่อยูของคุณ
บริการนี้อาจไมมีในบางประเทศและภมูิภาค
เนื้อหาใน Ovi รานคา จะจัดเรียงตามประเภทตางๆ ตอไปนี้
• แนะนํา
• เกม
• การปรับใหเขากับความตองการ
• แอปพลิเคชั่น
• เสียง & วิดีโอ
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ขอความ
เลือก เมนู > ขอความ
ในการรับสงขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
สงและรับขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย ขอความเสียง และ
ขอความอีเมลได นอกจากนี้คุณยังสามารถรับขอความบริการทาง
เว็บ ขอความแสดงขอความจากระบบ และขอความพิเศษที่มีขอมูล
และสงคําสั่งบริการ
กอนที่จะสงหรือรับขอความ คุณอาจตองปฏิบัติดังตอไปนี้
• ใสซิมการดที่ถูกตองลงในเครื่อง และอยูในเขตพื้นที่บริการของ
ระบบเครือขายโทรศัพทเซลลูลาร

• ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุนคุณสมบัติขอความที่คุณ
ตองการใช และสามารถเปดใชงานขอความไดบนซมิการดของ
คุณ

• กําหนดการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนเครื่อง
• กําหนดการตัง้คาบัญชีอีเมลบนเครื่อง
• กําหนดการตัง้คาขอความตัวอักษรบนเครื่อง
• กําหนดการตัง้คาขอความมัลติมีเดยีบนเครื่อง
เครื่องอาจจดจําผูใหบริการซิมการด และจะกําหนดการตั้งคา
ขอความบางคาโดยอัตโนมัติ แตหากไมเปนเชนนั้น คุณอาจตอง
กําหนดการตั้งคาดวยตนเอง หรือติดตอผูใหบริการเพื่อให
กําหนดการตั้งคาดังกลาว

โฟลเดอรรับสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอความและขอมูลที่ไดรับโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth จะถูกจัด
เก็บในโฟลเดอรถาดเขา ขอความอีเมลจะไดรับการจัดเก็บไวใน
โฟลเดอรศูนยฝากขอความ ขอความที่คุณกําลังเขยีนอยูสามารถ
จัดเก็บไวในโฟลเดอรฉบับราง ขอความที่รอสงจะไดรับการจัดเก็บ
ไวในโฟลเดอรถาดออก และขอความที่สงแลว ยกเวนขอความ
Bluetooth จะไดรับการจัดเก็บในโฟลเดอรสง

เคล็ดลับ: ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก เชน
เมื่อเครื่องของคุณอยูนอกพื้นที่ใหบริการของเครือขาย

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของ
เครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลายทางที่เรา
สงไปให

ในการขอใหระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความตัวอักษร
รวมทั้งขอความมลัติมีเดียที่คณุสงใหคุณทราบ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัว
อักษร > การรับรายงาน หรือ ขอความมัลติมีเดีย > รับ
รายงาน รายงานจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรรายงาน

การจัดการขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ โฟลเดอรของฉัน

ในการสรางโฟลเดอรใหมเพื่อจัดการขอความของคุณ เลือก 
ตัวเลอืก > โฟลเดอรใหม
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ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลีย่นชื่อ
โฟลเดอร คุณสามารถเปลีย่นชื่อโฟลเดอรไดเฉพาะโฟลเดอรที่
คณุสรางขึน้เทานั้น

ในการยายขอความไปยังโฟลเดอรอื่น เลือกขอความ ตัวเลอืก >
ยายไปโฟลเดอร, โฟลเดอร และ ตกลง

ในการจัดเรียงขอความตามลําดับเฉพาะ เลือก ตัวเลือก > 
จัดเรียงตาม

ในการดูคณุสมบัติของขอความ เลือกขอความและ ตัวเลือก >
รายละเอียดขอความ

อีเมล
คณุสามารถเขาใชบัญชีอีเมลของคุณไดใน เมนู > อีเมล และ
เมนู > ขอความ

การตั้งคาอีเมลของคุณ
คณุสามารถใชตวัชวยอีเมลตั้งคาบัญชีอีเมลของบริษัท เชน Mail
for Exchange และบัญชีอีเมลอินเทอรเน็ตของคุณ
เมื่อตั้งคาอีเมลของบริษัท เครื่องอาจแสดงขอความขอใหคุณปอน
ชื่อของเซิรฟเวอรที่เชื่อมโยงกับที่อยูอีเมลของคุณ โปรดติดตอ
แผนกไอทีของบริษัทเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมกอนที่คุณจะเริ่ม
ตัง้คาบัญชีอีเมลของบริษัทของคุณ
เมื่อตั้งคาอีเมลอินเทอรเน็ต คุณอาจตองติดตอผูใหบริการอีเมล
ของคุณเพื่อรับประเภทบัญชีอีเมลของคณุ (POP หรือ IMAP)
1. ในการเริ่มตนตัวชวย ไปยังหนาจอหลัก และเลือกตัวชวยอีเมล
2. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน หากตัวชวยไมสามารถกําหนดการ

ตัง้คาอีเมลของคุณใหโดยอัตโนมัติ คณุตองเลือกชนิดบัญชี
อีเมลและปอนการตั้งคาบัญชีที่เกี่ยวของ

หากโทรศัพทของคุณมีไคลเอนตอีเมลเพิ่มเติม รายการไคลเอ็นต
อีเมลจะปรากฏใหคุณเลือกเมื่อคุณเริ่มตนตัวชวยอีเมล

การสงอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ
1. เลือกศูนยขอความของคุณ และ ตัวเลือก > สรางอีเมล
2. ในชอง ถึง ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ หากพบที่อยูอีเมลของผูรับ

อยูในรายชื่อ เริ่มตนดวยการปอนชื่อของผูรับ และเลือกผูรับ
จากผลลัพธที่ตรงกัน หากคุณเพิ่มผูรับหลายคน แทรก ; เพื่อ
คั่นระหวางที่อยูอีเมล ใชชอง สําเนาถึง เพื่อสงสําเนาขอความ
ไปยังผูรับอื่น หรือชอง สําเนาลับถึง เพื่อสงสําเนาลบัไปถงึ
ผูรับ หากมองไมเห็นชอง สําเนาลับถึง เลือก ตัวเลอืก >
อื่นๆ > แสดงสําเนาลับ

3. ในชอง เรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอีเมล
4. ปอนขอความของคุณลงในพื้นที่สําหรับขอความ
5. เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เพิ่มสิง่ที่แนบ  — เพิ่มสิ่งที่แนบลงในขอความ
• ลําดับความสําคัญ  — กําหนดลําดับความสําคัญของ
ขอความ

• แฟลก  — ตัง้แฟลกที่ขอความเพื่อติดตาม
• แทรกแบบขอความ  — แทรกขอความจากแมแบบ
• เพิ่มผูรับ  — เพิ่มผูรับลงในขอความจากรายชื่อ
• ตัวเลือกการแกไข  — ตัด คัดลอก หรือวางขอความที่เลือก
ไว

• ตัวเลือกปอนขอมูล  — เปดหรือปดใชงานระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัต ิหรือเลือกภาษาที่ใชเขียน

6. เลือก ตัวเลือก > สง
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การเพิม่สิ่งที่แนบ
เลือก เมนู > ขอความ

ในการเขียนขอความอีเมล เลือกศูนยขอความของคุณ และ 
ตัวเลอืก > สรางอีเมล

ในการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในขอความอีเมล เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสิ่ง
ที่แนบ

ในการเอาสิ่งที่แนบที่เลือกไวออก เลือก ตัวเลอืก > ลบสิ่งที่แนบ

การอานอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

ในการอานขอความอีเมลที่ไดรับ เลือกศูนยขอความ และเลือก
ขอความจากรายการ

ในการตอบกลับผูสงขอความ เลือก ตัวเลือก > ตอบ ในการตอบ
กลับผูสงและผูรับอื่นทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ตอบกลบัทั้งหมด

ในการสงตอขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > สงตอ

การดาวนโหลดสิ่งที่แนบ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการดูสิ่งที่แนบในขอความอีเมลที่ไดรับ ใหเลื่อนไปที่ชองสิ่งที่
แนบ และเลือก ตัวเลอืก > การกระทํา หากมีสิ่งที่แนบรายการ
เดียวในขอความ ใหเลือก เปด เพื่อเปดสิ่งที่แนบ หากมีสิ่งที่แนบ

หลายรายการ เลือก แสดงรายการ เพื่อดูรายการซึ่งแสดงสิ่งที่
แนบที่ดาวนโหลดหรือไมไดดาวนโหลด

ในการดาวนโหลดสิ่งที่แนบที่เลือกไว หรือสิ่งที่แนบทั้งหมดจาก
รายการลงในโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด
หรือ ดาวนโหลดทั้งหมด สิ่งที่แนบไมไดจัดเก็บอยูในเครื่องของ
คุณ และจะถูกลบออกเมื่อคณุลบขอความ

ในการบันทึกสิ่งที่แนบที่เลือกไว หรือสิ่งที่แนบที่ดาวนโหลดไว
ทั้งหมดลงในโทรศพัทของคุณ เลือก ตัวเลือก > บนัทึก หรือ
บันทึกทั้งหมด

ในการเปดสิ่งที่แนบที่ดาวนโหลดและไดเลือกไว ใหเลือก 
ตัวเลอืก > การกระทํา > เปด

การตอบกลับคําขอประชุม
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ
เลือกคําขอการประชุมที่ไดรับ ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ยอมรับ  — ยอมรับคําขอประชุม
• ปฏิเสธ  — ปฏิเสธคําขอประชุม
• สงตอ  — สงตอคําขอประชุมไปยังผูรับอื่น
• ลบออกจากปฏิทิน  — ลบการประชุมที่ถูกยกเลิกออกจาก
ปฏิทินของคุณ

การคนหาขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการคนหารายการภายในผูรับ เรื่อง และเนื้อหาของขอความ
อีเมลในศูนยขอความ เลือก ตัวเลือก > คนหา

ในการหยุดการคนหา เลือก ตัวเลือก > หยุดคนหา

ในการเริ่มคนหาใหม เลือก ตัวเลอืก > คนหาใหม
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การลบอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการลบขอความอีเมล ใหเลือกขอความ และ ตัวเลอืก > 
การกระทํา > ลบ ขอความจะถูกนําไปไวในโฟลเดอรรายการที่ลบ 
ถามีหากไมมีโฟลเดอรรายการที ่ลบ ขอความจะถูกลบอยางถาวร

ในการลางโฟลเดอรรายการที่ลบ เลือกโฟลเดอร และ ตัวเลอืก >
ลางขอความที่ลบไป

การสลับระหวางโฟลเดอรอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการเปดโฟลเดอรอีเมลหรือศูนยขอความอื่น เลือก ถาดเขา ที่
ดานบนสุดของหนาจอ เลือกโฟลเดอรอีเมลหรือศูนยขอความจาก
รายการ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศูนย
ฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซระหวางโทรศัพทและเซริฟเวอรของ
อีเมล และในการทํางานกับอีเมลโดยไมใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
เลือก ตัวเลือก > ยุติการเชื่อมตอ หากศูนยขอความของคุณไมมี
ตัวเลือก ยุติการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลอืก > ออก เพื่อยุติการ
เชื่อมตอกับศูนยขอความ

ในการเริ่มการซงิโครไนซอีกครั้ง เลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ

การตั้งคาการตอบกลับวาไมอยูใน
ที่ทํางาน
เลือก เมนู > อีเมล

ในการตั้งคาตอบกลับวาไมอยูในที่ทํางาน ถามี ใหเลือกศูนยฝาก
ขอความของคุณ และ ตัวเลอืก > ตั้งคา > เมลบ็อกซ > ไมอยู
ที่ทํางาน > เปด หรือ ตัวเลอืก > ตั้งคา > ตั้งคาศูนยฝาก
ขอความ > ไมอยูที่ทํางาน > เปด

ในการปอนขอความตอบกลับ เลือก ตอบเมื่อไมอยูที่ทํางาน

การตั้งคาอีเมลทั่วไป
เลือก เมนู > อีเมล และ ตั้งคา > การตั้งคาทั่วไป
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• เคาโครงรายการขอความ  — เลือกวาจะใหขอความอีเมลใน
ถาดเขาแสดงขอความบรรทัดเดียวหรอืสองบรรทัด

• ดูตัวอยางขอความ  — ดตูัวอยางขอความขณะเลื่อนไปตาม
รายการขอความอีเมลในถาดเขา

• ตัวแบงชื่อ  — เพื่อใหสามารถขยายหรือยุบรายการขอความ
อีเมลได เลือก เปด

• การแจงเตือนดาวนโหลด  — ตั้งคาใหเครื่องแสดงการแจง
เตือนเมื่อมีการดาวนโหลดสิ่งที่แนบของอีเมล

• เตือนกอนลบ  — ตัง้คาใหเครื่องแสดงคําเตือนกอนจะลบ
ขอความอีเมล

• โหลดรูปภาพ HTML  — โหลดภาพ HTML ในอีเมลโดย
อัตโนมัติ

• หนาจอหลัก  — กําหนดจํานวนบรรทัดในการแสดงอีเมลใน
พื้นที่ขอมูลของหนาจอหลัก

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 43



การตั้งคาการซิงโครไนซ
เลือก เมนู > อีเมล และ ตั้งคา และศูนยฝากขอความ
ในการกําหนดการตั้งคาการซงิโครไนซสําหรบับัญชีอีเมล POP/
IMAP ใหเลือกบัญชีอีเมล, รายการที่ซิงค และจากตัวเลือกตอไปนี้
• ดึง  — ดึงขอมูลหัวเรื่องเทานั้น หรือทั้งอีเมล
• อีเมลที่จะดึง  — กําหนดจํานวนอีเมลที่จะดึงและโฟลเดอรที่จะ
ดึงอีเมล

• พาธโฟลเดอร IMAP4  — กําหนดพาธโฟลเดอรสําหรับ
โฟลเดอรที่จะสมัครใชบริการ

• การสมัครใชแฟมขอมูล  — สมัครใชบริการโฟลเดอรอื่นๆ ใน
ศูนยฝากขอความระยะไกล และดึงเนื้อหาจากโฟลเดอรเหลา
นั้น

เลือกบัญชีอีเมล, เวลาในการซิงค และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• วันที่เชื่อมตอ  — กําหนดวันซงิโครไนซ
• ชั่วโมงการเชื่อมตอ  — กําหนดชั่วโมงการซิงโครไนซ
• อัพเดตชวงเวลา  — กําหนดชวงเวลาการซงิโครไนซ
• ดึงเมื่ออยูตางประเทศ  — กําหนดวาใหมีการซงิโครไนซเมื่อ
คุณอยูนอกเครือขายโฮมของคุณหรือไม ติดตอผูใหบริการของ
คณุเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการถายโอนขอมูลขณะโทรขาม
เครือขาย

ในการกําหนดการตั้งคาการซงิโครไนซสําหรบับัญชีอีเมล Mail for
Exchange ใหเลือกบัญชีอีเมล, รายการที่ซิงค และจากตัวเลือก
ตอไปนี้
• ซิงคอีเมล  — กําหนดวาจะใหซิงโครไนซอีเมลหรือไม
• ลบอีเมลเกากวา  — กําหนดระยะเวลาที่จะแสดงอีเมลที่
ซิงโครไนซบนโทรศัพทของคุณ หากคุณตองการใหอีเมลที่
ซงิโครไนซทั้งหมดแสดงตลอดเวลา ใหเลือก ไมมี

เลือกบัญชีอีเมล, เวลาในการซิงค และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• วันที่ซิงคชวงพีค  — กําหนดวันซงิโครไนซ

• เวลาเริ่มตนชวงสงูสดุ  — กําหนดเวลาเริ่มตนการซิงโครไนซ
ในชวงที่มีการใชงานสูงสุด

• เวลาสิน้สุดชวงสงูสดุ  — กําหนดเวลาสิ้นสุดการซิงโครไนซ
ในชวงที่มีการใชงานสูงสุด

• กําหนดเวลาซิงคชวงพีค  — กําหนดชวงเวลาการซิงโครไนซ
ในชวงที่มีการใชงานสูงสุด

• กําหนดเวลาซิงคชวงไมพีค  — กําหนดชวงเวลาการ
ไนซนอกชวงที่มีการใชงานสูงสุด

• ซิงคขณะขามเครือขาย  — กําหนดวาใหมีการซิงโครไนซ
เมื่อคุณอยูนอกเครือขายโฮมของคุณหรือไม ติดตอผูใหบริการ
ของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการถายโอนขอมูลขณะโทร
ขามเครือขาย

ตัวเลือกที่มีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป

ระบบขอความของ Nokia
บริการระบบขอความของ Nokia จะสงอีเมลจากที่อยูอีเมลที่มีอยู
ของคุณไปยัง Nokia E75 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 > อีเมล > ใหม
2. อานขอมูลบนหนาจอ และเลือก เริ่ม
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3. เลือก เชื่อมตอ เพื่อยินยอมใหเครื่องของคุณเขาถึงเครือขาย
4. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน
บริการระบบขอความของ Nokia สามารถทํางานบนเครือ่งของคุณ
ไดแมวาคุณจะติดตั้งแอปพลิเคชั่นอีเมลอื่น เชน Mail for Exchange
ไวก็ตาม

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของ
คณุในโทรศัพทของคุณได คณุสามารถอานและตอบกลับอีเมล
ของคุณ ดูและแกไขสิ่งที่แนบที่ใชงานรวมกันได ดูขอมูลปฏิทิน รับ
และตอบกลับคําขอประชุม กําหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และ
แกไขขอมูลรายชื่อได
ActiveSync
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 ทั้งนี้ขึ้น
กับการตั้งกําหนดคาเซริฟเวอร Mail for Exchange ของบริษัทคุณ
หากคุณไมทราบขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอแผนก IT ของบริษัท
เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสล็อค รหัสล็อคที่
ระบบตั้งไวในเครื่องของคุณคอื 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของ
บริษัทอาจกําหนดรหัสอื่นไวใหคุณ
คุณสามารถเขาถึงและปรบัเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งคาของ Mail
for Exchange ในการตั้งคาขอความ

ระบบอานขอความ
ตัวอานขอความจะทําใหคุณสามารถฟงขอความ มัลติมีเดีย
ขอความเสียง และอีเมล

ในการฟงขอความใหมหรืออีเมล ในหนาจอหลัก ใหกดปุมเลือก
ดานซายคางไวจนกวาตัวอานขอความจะเริ่มทํางาน

ในการฟงขอความจากถาดเขาหรืออีเมลจากศูนยฝากขอความของ
คุณ ใหเลื่อนไปยังขอความ และเลือก ตัวเลือก > ฟง หาก
ตองการเลิกอาน ใหกดปุมวางสาย

หากตองการหยุดอานชั่วคราวหรอืใหอานตอไป ใหกดปุมเลื่อน ใน
การขามไปยังขอความถัดไป ใหเลื่อนไปทางขวา ในการเลน
ขอความปจจุบันหรืออีเมล ใหเลื่อนไปทางซาย ในการขามไปยัง
ขอความกอนหนา ใหเลื่อนไปทางซายที่จุดเริ่มตนของขอความ

ในการดูขอความปจจุบันหรอือีเมลในรูปแบบขอความโดยไมมีเสียง
เลือก ตัวเลือก > ดู
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เสยีงพูด
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศัพท > เสยีงพูด
ดวยฟงกชันเสียงพูด คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง และ
คณุสมบัตขิองเสียงสําหรับตวัอานขอความได

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลือก ภาษา ในการ
ดาวนโหลดภาษาเพิ่มลงในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก >
ดาวนโหลดภาษา

เคลด็ลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คุณจะตอง
ดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดงักลาวอยางนอยหนึ่งเสียง

ในการกําหนดเสียงพูด ใหเลือก เสียง เสียงขึน้อยูกับภาษาที่เลือก

ในการกําหนดอัตราความเร็วในการพูด ใหเลือก ความเร็ว

ในการกําหนดความดังในการพูด ใหเลือก ความดัง

ในการดูรายละเอียดของเสียง ใหเปดแท็บเสียง แลวเลือกเสียง
และ ตวัเลอืก > ขอมูลเสียง ในการฟงเสียง ใหเลือกเสียง และ
เลือก ตัวเลือก > ฟงเสยีง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลือกรายการ และเลือก ตัวเลือก >
ลบ
การตั้งคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตัง้คาตัวอานขอความ ใหเปดแท็บ การตั้งคา และ
กําหนดรายการตอไปนี้:
• การตรวจจับภาษา  — เปดใชการตรวจหาภาษาที่ใชอาน
อัตโนมัติ

• อานตอ  — เปดใชการอานขอความที่เลือกทั้งหมดแบบตอ
เนื่อง

• พรอมทเสยีงพูด  — ตัง้คาตัวอานขอความเพื่อใสคําแนะนําใน
ขอความ

• ที่มาของเสยีง  — ฟงขอความผานหูฟงหรือลําโพง

ขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ
เฉพาะเครือ่งที่มีคณุสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ประกอบดวยขอความและออปเจ็กต
เชน รูปภาพ คลิปเสียง หรือวิดีโอคลิป กอนที่คุณจะสงหรือรับ
ขอความมัลติมีเดียในเครื่องได คุณตองกําหนดการตั้งคาขอความ
มัลติมีเดียใหถูกตอง โทรศัพทของคุณจะอานขอมูลจากผูใหบริการ
ซมิการดและกําหนดคาขอความมัลติมีเดียที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ
หากเครื่องไมทําการตั้งคาดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอ
ทราบการตั้งคาที่ถูกตอง ขอการตั้งคาจากผูใหบริการของคุณใน
ขอความการตั้งคา หรือใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคา

การเขียนและสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตอง
กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
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ตรวจสอบการจํากัดขนาดของอีเมลขอความกับผูใหบริการของคุณ
หากคุณพยายามสงขอความอีเมลซึ่งมีขนาดใหญเกินกวาขนาดที่
กําหนดของเซิรฟเวอรอีเมล ขอความจะอยูดานซายของโฟลเดอร
ถาดออก และเครื่องจะพยายามสงขอความใหมเปนระยะ การสง
อีเมลตองการการเชื่อมตอขอมูล และการพยายามสงอีเมลใหม
อยางตอเนื่องจะเพิ่มคาใชจายของคณุ ในโฟลเดอรถาดออก คุณ
สามารถลบขอความดังกลาว หรือยายไปไวในโฟลเดอรฉบับราง
1. เลือก ขอความใหม > ขอความ เพื่อวงขอความตัวอักษรหรือ

ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ขอความคลปิเสยีง เพื่อสงขอความ
มัลติมีเดียที่มีคลิปเสียง หรือ อีเมล เพื่อสงขอความอีเมล

2. ในชอง ถึง ใหกดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อ
หรือปอนเบอรโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับ ในการเพิ่ม
เซมิโคลอน (;) เพื่อแยกผูรับ ใหกด *นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
คดัลอกและวางหมายเลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอรดได

3. ในฟลดชื่อเรื่อง ใหปอนชื่อเรื่องของอีเมล หากตองการเปลี่ยน
ฟลดตาง ๆ ที่มองเห็นได เลือก ตัวเลอืก > ชองเพิ่มเติม

4. ในฟลดขอความ ใหเขยีนขอความ ในการแทรกแมแบบหรือ
บันทึก เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใสตัวอักษร >
ตัวอยางขอความ หรือ บันทึก

5. ในการเพิ่มไฟลสื่อลงในขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลอืก >
ใสเนื้อหา ชนิดของไฟลหรือแหลงที่มา และไฟลที่ตองการ ใน
การแทรกนามบัตร สไลด บันทึก หรือไฟลอื่นๆ ลงในขอความ
เลือก ตัวเลอืก > ใสเนื้อหา > ใสไฟลอื่นๆ

6. ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใส
รูปภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลิป > ใหม หรือ ใสคลิปเสียง >
ใหม

7. หากตองการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในอีเมล เลือก ตัวเลือก และชนิด
สิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลกัษณเปน 

8. ในการสงขอความ เลือก ตัวเลือก > สง หรือกดปุมโทร

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของ
เครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลายทางที่เรา
สงไปให
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่
เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง
คุณจะไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือที่มี
ขนาดใหญเกินขอจํากัดของเครือขายไรสายในขอความมัลติมีเดีย

ขอความตัวอักษรในซิมการด
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความซิม
ขอความตัวอักษรอาจจัดเก็บไวในซิมการดของคุณ คุณตองคัด
ลอกขอความซิมมาไวยังโฟลเดอรในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน
จึงจะสามารถดูขอความดงักลาวในซมิการดได หลังจากคัดลอก
ขอความไปไวที่โฟลเดอรแลว คุณสามารถดูขอความเหลานั้นใน
โฟลเดอรหรือลบออกจากซมิการด
1. เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก > เลือก หรือ เลือก
ทั้งหมด เพื่อเลือกทุกขอความ

2. เลือก ตัวเลือก > คัดลอก
3. เลือกโฟลเดอรและ ตกลง เพื่อเริ่มตนการคัดลอก

ในการดูขอความในซมิการด ใหเปดโฟลเดอรที่ๆ คุณคัดลอก
ขอความมาไว และเปดขอความ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 47



การรับและตอบกลับขอความ
มัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

เคลด็ลับ: หากคุณรับขอความมัลติมีเดียที่มีออปเจ็กตที่
อุปกรณของคุณไมสนับสนุน คุณจะเปดออปเจ็กตนั้นไมได
ใหลองสงออปเจก็ตเหลานี้ไปที่อุปกรณอื่น เชน
คอมพิวเตอร และเปดออปเจ็กตจากอุปกรณเหลานั้น

1. ในการตอบกลับขอความมัลติมีเดีย เปดขอความ และเลือก 
ตัวเลือก > ตอบ

2. เลือก ถึงผูสง เพื่อตอบกลับผูสง, ถึงทุกคน เพื่อตอบกลับทุก
คนที่มีรายชื่ออยูในขอความที่ไดรับ, ทางขอความคลปิเสยีง
เพื่อตอบกลบัดวยขอความเสียง หรือ ผานอีเมล เพื่อตอบกลับ
ดวยขอความอีเมล ขอความอีเมลจะสามารถใชงานไดเมื่อมีการ
กําหนดคาศูนยฝากขอความและมีการสงขอความจากที่อยู
อีเมลเทานั้น

เคลด็ลับ: ในการเพิ่มผูรับในการตอบกลับของคุณ
เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มผูรับ เพื่อเลือกผูรับของขอความ
จากรายชื่อ หรือปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล
ของผูรับดวยตนเองลงในชอง ถึง

3. ปอนเนื้อหาของขอความ และเลือก ตัวเลอืก > สง

การสรางการนําเสนอ
เลือก เมนู > ขอความ
การสรางการนําเสนอมัลติมีเดียไมสามารถกระทําได หากตั้งคา
โหมดการสราง MMS ไวที่ จํากัด ในการเปลี่ยนการตั้งคา เลือก

ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย > โหมดการ
สราง MMS > อิสระ หรือ แนะนํา
1. ในการสรางการนําเสนอ เลือก ขอความใหม > ขอความ

ชนิดขอความจะถูกเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดียตามเนื้อหาที่
แทรกเขามา

2. ในชอง ถึง ใหปอนหมายเลขหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกดปุม
เลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณปอนหมายเลขมากกวา
หนึ่งหมายเลขหรือที่อยูอีเมลมากกวาหนึ่งที่อยู ใหคั่นแตละ
สวนไวดวยเครื่องหมายอัฒภาค

3. เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใสการนําเสนอ และแมแบบ
การนําเสนอ แมแบบจะเปนตัวกําหนดออปเจ็กตสื่อที่คุณ
สามารถนําไปรวมไวในงานนําเสนอ ตําแหนงที่จะปรากฏ และ
เอฟเฟกตที่จะแสดงระหวางภาพและสไลด

4. เลื่อนไปยังพื้นที่ขอความและปอนขอความ
5. ในการแทรกภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอ หรือบันทึกลงในการนํา

เสนอ ใหเลื่อนไปที่พื้นที่ออปเจ็กตที่เกี่ยวของ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ใส

6. ในการเพิ่มสไลด ใหเลือก ตัวเลอืก > ใส > สไลดใหม

ในการเลือกสีพื้นหลังใหกับการนําเสนอและภาพเบื้องหลังใหกับ
สไลดแตกตางกัน เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาพื้นหลัง

ในการตั้งคาเอฟเฟกตระหวางภาพหรือสไลด เลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคาเอฟเฟกต

ในการดูตัวอยางการนําเสนอ เลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง การนํา
เสนอมัลติมีเดียสามารถดูไดจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดและ
สนับสนุนการนําเสนอเทานั้น โดยการนําเสนออาจแสดงแตกตาง
กันไปตามอุปกรณที่ตางกัน
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การดูการนําเสนอ
ในการดูการนําเสนอ ใหเปดขอความมัลติมเีดียจากโฟลเดอรถาด
เขา เลื่อนไปที่การนําเสนอ และกดปุมเลื่อน

ในการหยุดการนําเสนอชั่วคราว ใหกดปุมเลือก

ในการเลนการนําเสนอตอ เลือก ตัวเลอืก > ทําตอ

หากขอความหรือภาพใหญเกินกวาจะพอดีในหนึ่งหนาจอ เลือก 
ตัวเลอืก > ใชการเลื่อน และเลือกเพื่อดูทั้งการนําเสนอ

ในการคนหาเบอรโทรศัพทและอีเมล หรือที่อยูเว็บในการนําเสนอ
เลือก ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถใชหมายเลขและที่อยูเหลานี้
เพื่อโทรออก สงขอความ หรือสรางบุคมารคไดเปนตน

ดูและบันทึกมัลติมีเดียที่แนบมา
ในการดูขอความมัลตมิีเดียเปนการนําเสนอที่สมบูรณ ใหเปด
ขอความนั้น และเลือก ตัวเลอืก > เลนการนําเสนอ

เคลด็ลับ: ในการดูหรือเลนออปเจ็กตมัลติมีเดียที่อยูใน
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ดูรูปภาพ, เลนคลิปเสียง
หรือ เลนวิดีโอคลปิ

ในการดูชื่อและขนาดของสิ่งที่แนบ ใหเลือกขอความนั้น และ 
ตัวเลอืก > ออปเจ็กต

ในการจัดเก็บออปเจ็กตมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต,
ออปเจ็กต และ ตัวเลอืก > บนัทึก

ประเภทขอความพิเศษ
เลือก เมนู > ขอความ

คุณสามารถรับขอความแบบพิเศษที่มีขอมูลได เชน โลโกผูให
บริการ เสียงเรียกเขา บุคมารค หรือการตั้งคาการเขาใช
อินเทอรเน็ตหรือบัญชีอีเมล เปนตน

ในการจัดเก็บเนื้อหาของขอความเหลานี้ เลือก ตัวเลอืก > บันทึก

ขอความบริการ
ผูใหบริการจะสงขอความบริการไปยังเครื่องของคุณ ขอความ
บริการอาจมีการแจงเตือน เชน หัวขอขาว, บริการ หรือลิงค ซึ่ง
สามารถดาวนโหลดเนื้อหาขอความได

ในการกําหนดการตั้งคาขอความบริการ เลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > ขอความบริการ

ในการดาวนโหลดบริการหรือเนื้อหาขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก >
ดาวนโหลดขอความ

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับผูสง, ที่อยูเว็บ, วันหมดอายุ และรายละเอียด
อื่นๆ ของขอความกอนที่จะดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลอืก > 
รายละเอียดขอความ

สงคําสั่งบริการ
คุณสามารถสงขอความคําขอรับบริการ (หรือรูจักกันในชื่อคําสั่ง
USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณและขอเปดใชบริการเสริมจากระบบ
เครือขายที่ตองการ โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับขอความคําขอ
รับบริการ

ในการสงขอความคําขอรับบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > คําสัง่
บริการ ปอนขอความคําขอรับบริการและเลือก ตัวเลอืก > สง
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ขอความจากระบบ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความจากระบบ
ดวยบริการแสดงขอความจากระบบซึ่งเปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย คุณจะสามารถรับขอความในหัวขอตางๆ จากผูใหบริการ
ของคุณได เชน รายงานสภาพอากาศหรือสภาพการจราจรในเขต
ใดเขตหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับหัวขอที่มีให
บริการและหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของ คุณไมสามารถรับขอความ
จากระบบไดเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดซมิระยะไกล การเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต (GPRS) อาจทําใหไมสามารถรับขอความจากระบบ
ได
คณุไมสามารถรับขอความจากระบบไดหากคณุใชเครือขาย UMTS
(3G)
ในการรับขอความจากระบบ คุณตองเปดฟงกชันการรับขอความ
จากระบบ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > การรับ > เปด

หากตองการดูขอความที่เกี่ยวของกับหัวขอ ใหเลือกหัวขอ

ในการรับขอความที่เกี่ยวของกับหัวขอ เลือก ตัวเลอืก > สมัคร
เคลด็ลับ: คุณสามารถตั้งหัวขอสําคัญเปนหัวขอเดนได
ระบบจะแจงเตือนคุณในหนาจอหลกั เมื่อคุณไดรับขอความ
เกี่ยวกับหัวขอเดน เลือกหัวขอ และ ตัวเลือก > หัวขอเดน

ในการเพิ่ม แกไข หรือลบหัวขอ เลือก ตัวเลือก > หัวขอ

การตั้งคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา
เปดประเภทขอความที่เกี่ยวของ และระบุขอมูลในชองทุกชองที่
กํากับดวยขอความ ตองระบุ หรือเครื่องหมายดอกจันสีแดง

เครื่องของคุณอาจจดจําผูใหบรกิารของซิมการดไดและกําหนดการ
ตั้งคาขอความอักษร, ขอความมัลติมีเดีย และ GPRS ที่ถูกตองโดย
อัตโนมัติ หากเครื่องไมทําการตั้งคาดังกลาว โปรดติดตอผูให
บริการเพื่อขอทราบการตั้งคาที่ถูกตอง ขอการตั้งคาจากผูใหบริการ
ของคุณในขอความการตั้งคา หรือใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคา

การตั้งคาขอความตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
ตัวอักษร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ศนูยรับฝากขอความ  — ดูศูนยขอความที่มีสําหรับโทรศัพท
ของคุณ หรือเพิ่มศูนยขอความใหม

• ศนูยขอความที่ใช  — เลือกศูนยขอความเพื่อสงขอความ
• การเขารหัสอักขระ  — เลือก การสนับสนุนที่ลดลง เพื่อใช
การแปลงตัวอักษรโดยอัตโนมัติเปนระบบการเขารหัสอื่น หากมี

• การรับรายงาน  — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครือขายสง
รายงานการสงขอความของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

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

• สงขอความเปน  — แปลงขอความเปนรูปแบบอื่น เชน แฟกซ
หรืออีเมล ใหเปลี่ยนตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่คุณแนใจวาศูนย
ขอความของคุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบ
อื่นๆ เหลานี้ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

• การเชื่อมตอที่เลือก  — เลือกวิธีการเชื่อมตอที่ตองการเมื่อสง
ขอความตัวอักษรจากโทรศัพทของคุณ
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• ตอบผานศูนยเดิม  — เลือกวาคุณตองการสงขอความตอบ
กลับโดยใชหมายเลขของศูนยขอความเดียวกันหรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ขนาดรูปภาพ  — ปรับขนาดภาพในขอความมัลติมีเดีย
• โหมดการสราง MMS  — เลือก จํากัด เพื่อตั้งคาไมใหเครื่อง
ของคุณรวมเนื้อหาในขอความมัลติมีเดียที่อาจไมไดรับการ
สนับสนุนจากเครือขายหรอือุปกรณที่รับขอความ หากตองการ
รบัคําเตือนเกี่ยวกับการรวมเนื้อหาดังกลาว เลือก แนะนํา ในการ
สรางขอความมัลติมีเดียที่ไมมีการจํากัดประเภทของสิ่งที่แนบ
เลือก อิสระ หากคุณเลือก จํากัด การสรางการนําเสนอ
มัลติมีเดียไมสามารถกระทําได

• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งไวเพื่อเชื่อมตอ
กับศูนยขอความมัลติมีเดีย คุณจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจดุ
เชื่อมตอที่ตั้งไวได หากผูใหบริการของคุณไดตั้งคาจุดเชื่อมตอ
ไวลวงหนาในเครื่องของคุณ

• การดึงมัลติมีเดีย  — เลือกวิธีการรับขอความที่ตองการ หากมี
เลือก อัตโนมัติเสมอ เพื่อรับขอความมัลติมีเดียอัตโนมัติเสมอ,
ออโตในเครือขายบาน เพื่อรับการแจงเตือนเกี่ยวกับขอความ
มัลติมีเดียใหมที่คุณสามารถดึงจากศูนยขอความ (เชน เมื่อคุณ
เดินทางไปตางประเทศและเมื่ออยูนอกเครือขายภายในพื้นที่
ของคุณ), โดยผูใช เพื่อดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนย
ขอความดวยตนเอง หรือ ปด เพื่อปองกันการรับขอความ
มัลติมีเดียตางๆ การดึงขอมูลโดยอัตโนมัติอาจไมไดรับการ
สนับสนุนในบางภูมิภาค

• ยอมรับขอความนิรนาม  — รับขอความจากผูสงที่ไมรูจัก
• รับโฆษณา  — รับขอความที่เปนโฆษณา

• รับรายงาน  — แจงขอรายงานการสงและอานรายงานขอความ
ที่สง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทั้งนี้ คุณไมสามารถรับ
รายงานการสงขอความมัลติมีเดียที่ถูกสงไปยังที่อยูอีเมลได

• ปฏิเสธการสงรายงาน  — เลือก ใช เพื่อไมใหสงรายงานการ
สงจากเครื่องของคุณสําหรับขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ

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

โทรศัพทตองการการสนับสนุนจากเครือขายในการระบุวาขอความ
ที่สงไดรับหรืออานแลว ขอมูลนี้อาจเชื่อถือไมไดเสมอไป ทั้งนี้ขึน้
อยูกับเครือขายและสถานการณตางๆ

การตั้งคาบัญชีอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล
หากคุณพยายามแกไขการตั้งคาศูนยขอความแตยังไมไดตั้งคา
บัญชีอีเมล ตวัชวยอีเมลจะปรากฏขึ้นและใหความชวยเหลือคุณใน
การตั้งคาบัญชีอีเมล
หากคุณไดกําหนดศูนยขอความแลว ในการแกไขการตั้งคา ให
เลือกศูนยขอความ
การตั้งคาที่มีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป การตั้งคาบาง
รายการอาจไดรับการตัง้คาลวงหนาโดยผูใหบริการของคุณแลว

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล

ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ ใหเลือกบัญชีอีเมลและ 
ตัวเลอืก > แกไข > ตั้งคาศนูยฝากขอความ
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ในการแกไขการตัง้คาของอีเมลที่คุณไดรับหรือสง ใหเลือก ตั้งคา
ศนูยฝากขอความ > การตั้งคาเมลบ็อกซขั้นสูง > การตั้งคา
อีเมลขาเขา หรือ การตั้งคาอีเมลขาออก
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การตั้งคาศูนยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล
ในการกําหนดการตั้งคาศูนยฝากขอความ ใหเลือกบัญชี ตัว
เลอืก > แกไข > การตั้งคาผูใช และจากตัวเลือกตอไปนี้
• ชื่อผูใช  — ปอนชื่อที่จะปรากฏกอนที่อยูอีเมลของคุณและเมื่อ
คุณสงอีเมล

• ตอบกลับที่  — สงตอการตอบกลับไปยังที่อยูอื่น เลือก เปด
และปอนที่อยูอีเมลที่จะสงตอการตอบกลับ คุณสามารถปอนที่
อยูไดเพียงหนึ่งรายการเทานั้น

• ลบอีเมลจาก  — ลบขอความอีเมลออกจากโทรศพัทเทานั้น
หรือลบออกจากทั้งโทรศัพทและเซริฟเวอร ในการลบอีเมลหลัง
จากไดรับคํายืนยัน ใหเลือก ถามกอน

• สงขอความ  — สงอีเมลทันทีหรือเมื่อการเชื่อมตอพรอมให
บริการ

• สงสําเนาถึงตัวเอง  — จัดเก็บสําเนาของอีเมลลงในศูนยฝาก
ขอความระยะไกลของคุณ และในที่อยูที่ระบุใน อีเมลขาออก >
ที่อยูอีเมลของฉัน

• รวมลายเซ็น  — แนบลายเซน็ลงในขอความอีเมลของคุณ
• การแจงอีเมลใหม  — ตัง้คาโทรศัพทใหแจงเตอืนเมื่อไดรับ
ขอความอีเมลใหมดวยแบบเสียงและบันทึก

การตั้งคาขอความบริการ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
บริการ

ในการอนุญาตใหเครื่องของคุณรับขอความบริการจากผูใหบริการ
เลือก ขอความบริการ > เปด

ในการเลือกวิธีดาวนโหลดบริการและเนื้อหาขอความบริการ เลือก
ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ หรือ เลือกเอง หากคุณเลือก
อัตโนมัติ คณุยังอาจตองยืนยันการดาวนโหลดบางอยาง เนื่องจาก
ไมใชบริการทั้งหมดที่จะสามารถดาวนโหลดไดโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาขอความจากระบบ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
จากระบบ

ในการรับขอความจากระบบ เลือก การรับ > เปด

ในการเลือกภาษาที่คุณตองการรับขอความจากระบบ เลือก ภาษา

ในการแสดงหัวขอใหมในรายการหัวขอขอความจากระบบ ใหเลือก
การตรวจหาหัวขอ > ใช

การตั้งคาอื่นๆ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• บนัทึกขอความที่สง  — เลือกวาจะจัดเก็บขอความที่สงไวใน
โฟลเดอรสงหรือไม

• จํานวนขอความที่บันทึก  — ปอนจํานวนขอความที่สงแลวที่
ตองการจัดเก็บ เมี่อถึงจํานวนที่ตั้งไว เครื่องจะลบขอความที่เกา
ที่สุดออกไป

• หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงจัดเก็บขอความของคุณ
คุณสามารถจัดเก็บขอความลงในการดหนวยความจําได เมื่อใส
การดหนวยความจําลงในเครื่องแลวเทานั้น
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ขอความทันใจ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > IM

ขอมูลเกี่ยวกับขอความทันใจ
ขอความทันใจ (สนทนา) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยให
คณุสามารถสนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอความสั้นๆ อยาง
รวดเร็ว และเขารวมพูดคุยในฟอรัมตางๆ (กลุมสนทนา) ตามหัวขอ
เฉพาะ ผูใหบริการแตละรายไดจัดทําเซิรฟเวอร IM ที่ใชรวมกันได
ซึง่คุณสามารถล็อกอินได เมื่อคุณลงทะเบียนในบริการสนทนาแลว
ผูใหบริการอาจใหบริการคุณสมบัติตางๆ ที่ไมเหมอืนกัน
กอนที่คุณจะสามารถใชขอความทันใจได คุณตองบันทึกการตั้งคา
เพื่อเขาใชบริการที่คุณตองการใชงานกอน การตั้งคาดังกลาวอาจ
กําหนดไวในเครื่องลวงหนาแลว หรือคุณอาจไดรับการตัง้คาในรูป
แบบของขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการที่นําเสนอบริการ
สนทนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตวัคุณเองได

มุมมองสนทนา
เลือกเมื่ออยูในหนาจอหลักของแอปพลิเคชั่น
• ID ผูใช  — เพื่อดูสถานะสนทนาและขอมูลของคุณเอง
• สนทนา  — เพื่อดูรายการสนทนา กลุมสนทนา และคําเชิญที่ได
รับ รวมทั้งการเปดกลุมสนทนา การสนทนา หรือคําเชิญ

เพื่อดูรายชื่อ เลือกชื่อจากรายการรายชื่อ
ตวัเลือกที่มใีหเลือกมดีังตอไปนี้
• การสนทนาใหม  — เริ่มหรือดําเนินการสนทนาตอกับผูใช
สนทนา

• รายชื่อใหม  — สราง แกไข หรือดูสถานะของรายชื่อสนทนา
ออนไลนของคุณ

• การสนทนาที่จัดเก็บ  — ดเูซสชั่นขอความทันใจที่จัดเก็บไว
กอนหนานี้

เมื่อคุณเปดการสนทนา หนาจอสนทนาจะแสดงขอความที่สงออก
และไดรับ ในการสงขอความใหม ใหพิมพขอความในชองแกไขที่
ดานลางของหนาจอ

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรสนทนา
1. ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรขอความทันใจ (IM) ที่ใช ใหเปด

IM แลวเลือก ตัวเลือก > ล็อกอิน
2. พิมพ ID ผูใชและรหัสผานของคุณ แลวกดปุมเลื่อนเพื่อล็อกอิน

คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานที่จะใชกับเซิรฟเวอรสนทนา
จากผูใหบริการของคุณ

3. หากตองการลงทะเบียนออก ใหเลือก ตัวเลอืก > ลอ็กเอาท

การเริ่มตนการสนทนาใหม
ในการเริ่มตนการสนทนาใหม เมื่ออยูในมุมมองหลักแอปพลิเคชั่น
ใหเลื่อนไปที่รายการรายชื่อสนทนา หากรายการดังกลาวปด ใหกด
ปุมเลื่อนเพื่อขยายรายการ ซึง่รายการนั้นจะแสดงรายชื่อสนทนาที่
อยูในรายการ

เลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการในรายการรายชื่อ ไอคอนจะแสดง
สถานะวางของรายชื่อ ในการเริ่มตนสนทนากับรายชื่อ ใหกดปุม
เลื่อน
เมื่อคุณเลือกรายชื่อ หนาจอการสนทนาจะเปดขึน้พรอมกับชอง
แกไขขอความ และคุณจะสามารถเริ่มพิมพขอความลงในชอง
แกไขขอความได
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การดูและการเริ่มตนสนทนา
ภายในหัวขอการสนทนา คุณสามารถดูรายการของรายชื่อที่คุณ
กําลังจะสนทนาโตตอบได การสนทนาที่ดําเนินอยูจะปดโดย
อัตโนมัติเมือ่คุณออกจากการสนทนา

ในการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปที่ผูเขารวม แลวกดปุมเลื่อน

หากตองการดําเนินการสนทนาตอขณะที่กําลังดูการสนทนา ให
เขียนขอความ แลวกดปุมเลื่อน

ในการกลับไปที่รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น ใหเลือก
กลับ

ในการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > จบการสนทนา

ในการเริม่ตนสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การสนทนาใหม

การเปลี่ยนสถานะของตนเอง
ในการเปลี่ยนสถานะสนทนาของตนเองที่จะใหปรากฏตอผูใช
สนทนารายอื่น เมื่ออยูในมุมมองหลัก ใหเลื่อนไปที่รายการแรก

หากตองการเลือกสถานะใหม ใหกดปุมเลื่อน เลื่อนไปที่สถานะ
ใหม แลวกดปุมเลื่อน

การเปลี่ยนแปลงการกําหนด
ลักษณะสนทนาสวนตัว
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > กําหนดลกัษณะ และจากตัว
เลือกตอไปนี้:
• ใชชื่อหนาจอ (จะปรากฏขึ้นในกรณีที่เซริฟเวอรรองรับกลุม
สนทนาเทานั้น) — ในการใสชื่อเลน ใหเลือก ใช

• แสดงสถานะของฉัน  — ในการยอมใหใหผูอื่นเห็นชื่อของคุณ
ในขณะออนไลน ใหเลือก แสดงกับทุกคน

• ยอมรับขอความจาก  — ในการรับขอความจากผูรวมสนทนา
ทุกราย ใหเลือก ทั้งหมด

• ยอมรับขอความจาก  — ในการรับขอความจากผูรวมสนทนาที่
จากรายชื่อติดตอของคุณเทานั้น ใหเลือก รายชื่อเทานั้น คํา
เชิญสนทนาจะสงมาจากรายชื่อสนทนาที่ตองการใหคุณเขารวม
สนทนาในกลุม

• เรียงรายชื่อสนทนา  —  เลือกวิธีเรียงลําดับรายชื่อ: ตามตัว
อักษร หรือ ตามสถานะออนไลน

• โหลดซ้ําสถานะ  — ในการเลือกวิธีอัพเดตขอมลูวาจะให
รายชื่อของคุณอยูในสถานะออนไลนหรือออฟไลน ใหเลือก
อัตโนมัติ หรือ โดยผูใช

• รายชื่อออฟไลน  — เลือกวาจะใหรายชื่อที่อยูในสถานะ
ไลนปรากฏในรายการรายชื่อหรือไม

• สขีอความของตนเอง  — เลือกสีของขอความทันใจที่จะสง
• สขีอความที่ไดรับ  — เลือกสีของขอความทันใจที่ไดรับ
• แสดงขอมูลวันที่/ เวลา  — ในการดูวันที่และเวลาของ
ขอความทันใจในสนทนา ใหเลือก ใช

• แบบเสียงเตือนสนทนา  — เปลี่ยนแบบเสียงที่จะใหดังขึ้นเมื่อ
ไดรับขอความทันใจขอความใหม

การดึงรายชื่อสนทนา
คุณสามารถดึงรายชื่อจากเซิรฟเวอรหรือเพิ่มชื่อใหมลงในรายการ
รายชื่อได เมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอร ระบบจะดึงขอมูลรายการ
รายชื่อผูสนทนาที่ใชในครั้งกอนจากเซริฟเวอรโดยอัตโนมัติ
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การบนัทึกการสนทนา
เมื่อจะดูเนื้อหาในการสนทนา จัดเก็บขอความที่สนทนาโตตอบใน
ระหวางการสนทนา หรือขณะที่เขารวมกลุมสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลอืก > จัดเก็บการสนทนา

ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก ตัวเลอืก > หยุดการบันทึก

หากตองการดูการสนทนาที่บันทึกไว เมื่ออยูในมุมมองหลัก ให
เลือก ตัวเลือก > การสนทนาที่จัดเก็บ

การคนหาผูใชและกลุมสนทนา
ในการคนหาผูใชและกลุมสนทนา เมื่ออยูในมุมมองหลักชุมชน
สนทนา ใหเลื่อนไปที่รายการ เชน รายการสถานะของตวัคุณเอง
เปนอันดับแรก หรือเลื่อนไปยังรายการที่อยูในรายการรายชื่อ
สนทนา

ในการคนหากลุมสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > การสนทนา
ใหม > คนหากลุม คุณสามารถคนหาแบบคนหาตามชื่อกลุม
หัวขอ และสมาชิก (ID ผูใช)
ในการคนหาผูใช ใหเลือก ตัวเลอืก > รายชื่อใหม > คนหาจาก
เซิรฟเวอร คุณสามารถคนหาตามชื่อผูใช ID ผูใช เบอรโทรศัพท
และที่อยูอีเมล
เมื่อการคนหาเสร็จสมบูรณ ใหเลือก ตัวเลอืก และจากรายการตอ
ไปนี้:
• ผลลัพธเพิ่มเติม  — เพื่อดึงผลการคนหาเพิ่มเตมิ
• ผลลัพธกอนหนา  — เพื่อดึงผลการคนหากอนหนา ถามีขอมูล
ใหดึง

• เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา  — เพื่อเพิ่มชื่อลงในรายชื่อสนทนา
• เปดการสนทนา  — เพื่อเปดการสนทนากับรายชื่อ
• สงคําเชิญ  — เพื่อเชิญรายชื่อเขารวมสนทนา

• ตัวเลือกการปดกั้น  — เพื่อปดกั้นไมรับขอความจากรายชื่อ
เพิ่มรายชื่อลงในรายการที่ปดกั้น หรือดูรายการรายชื่อที่ถูกปด
กั้น

• รวม  — เพื่อเขารวมกลุมสนทนา
• จัดเก็บ  — เพื่อจัดเก็บกลุมสนทนาที่ดึงขอมูลเปนรายการโปรด
ที่มองเห็นในหัวขอสนทนา

• คนหาใหม  — เพื่อเริ่มการคนหาใหมโดยใชเกณฑที่แตกตาง
ออกไป

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันตามเซริฟเวอรสนทนา

กลุมสนทนา
ในการเขารวมกลุมสนทนาที่จัดเก็บไวในหัวขอสนทนา ใหเลื่อนไป
ยังกลุมที่คุณตองการเขารวม แลวกดปุมเลื่อน
หลังจากเขารวมกลุมสนทนาแลว คุณสามารถดูขอความที่สนทนา
โตตอบกันในกลุม และสงขอความของคณุเองได

ในการสงขอความ ใหเขยีนขอความลงในชองแกไขที่ดานลางของ
หนาจอ แลวกดปุมเลื่อน

ในการสงขอความสวนตัวถึงผูเขารวมสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก >
สงขอความสวนตัว

ในการตอบกลับขอความสวนตัวที่สงถึงคุณ ใหเลือกขอความ แลว
เลือก ตัวเลือก > ตอบ

ในการเชิญรายชื่อสนทนาที่กําลังออนไลนใหเขารวมกลุมสนทนา
ใหเลือก ตัวเลอืก > สงคําเชิญ

ในการปดกั้นไมรับขอความจากผูเขารวมสนทนาบางราย ใหเลือก
กลับ > ตัวเลอืก > ตัวเลอืกการปดกั้น
หากตองการออกจากกลุมสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > ออกจาก
กลุม
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การตั้งคาเซิรฟเวอรสนทนา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา การตั้งคาดังกลาวอาจกําหนดไวใน
เครื่องลวงหนาแลว หรือคุณอาจไดรับการตั้งคาในรูปแบบของ
ขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการที่นําเสนอบริการสนทนา คุณ
จะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณสมัคร
ขอใชบริการ หากคุณไมทราบ ID ผูใชและรหัสผาน โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณ
การตั้งคาที่มีใหเลือกมดีังตอไปนี้
• กําหนดลกัษณะ  — เพื่อแกไขการตั้งคาสนทนา
• เซิรฟเวอรสนทนา  — เพื่อดูรายการเซริฟเวอรสนทนาที่
กําหนดไวทั้งหมด

• เซิรฟเวอรที่ตั้งไว  — เพื่อเปลี่ยนเซริฟเวอรสนทนาที่คุณ
ตองการเชื่อมตอ

• ประเภทล็อกอินสนทนา  — หากตองการล็อกอินโดยอัตโนมัติ
เมื่อคณุเริ่มใชสนทนา ใหเลือก เมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น

ในการเพิ่มเซริฟเวอรใหมลงในรายการเซริฟเวอรสนทนาของคุณ
ใหเลือก เซิรฟเวอรสนทนา > ตัวเลอืก > เซิรฟเวอรใหม ปอน
การตั้งคาเซิรฟเวอรตอไปนี้:
• ชื่อเซิรฟเวอร  — ชื่อเซริฟเวอรสนทนา
• จุดเชื่อมตอที่ใช  — จุดเชื่อมตอที่ตองใชติดตอกับเซิรฟเวอร
• ที่อยูเว็บ  — ที่อยู URL ของเซิรฟเวอรสนทนา
• ID ผูใช  — ID ผูใช
• รหัสผาน  — รหัสผานในการล็อกอิน
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การโทร
ในการโทรออกและรับสาย โทรศัพทตองเปดอยู ติดตั้งซิมการดที่
ถูกตอง และคุณตองอยูในพื้นที่บริการของเครือขายเซลลูลาร
ในการโทรหรือรับสายอินเทอรเน็ต คณุตองเชื่อมตอโทรศัพทเขา
กับบริการสายอินเทอรเน็ตกอน ในการเชื่อมตอกับบริการสาย
อินเทอรเน็ต โทรศัพทตองอยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขายการ
เชื่อมตอ เชน จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)

สายสนทนา
หมายเหตุ: คาใชจายจริงที่ผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการ

โทรและบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

การรับสายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนที่จะรับสาย ใหเลือก เงียบ

ในกรณีที่คุณกําลังใชสายอยูและเปดใชงานฟงกชันสายเรียกซอน
แลว (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดปุมโทรเพื่อรับสาย
เรียกเขาสายใหม สายแรกจะถูกพักไว เมื่อตองการวางสายที่
สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

การโทรออก
ในการโทรออก ปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสพื้นที่ แลวกดปุม
โทร

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

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใชรายชื่อที่บันทึกไว ใหเปดรายชื่อ พิมพตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุมโทร

ในการโทรออกโดยใชบนัทึก ใหกดปุมโทรเพื่อด ู20 หมายเลข
ลาสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลข
หรือชื่อที่ตองการ และกดปุมโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการสลับจากสายสนทนาเปนสายวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก >
สลบัไปสายวิดีโอ โทรศัพทจะยุติสายสนทนาและทําการโทรสาย
วิดีโอไปยังผูรับ

การประชุมสาย
1. ในการโทรประชุมสาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรวม

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

ในการปดเสียงไมโครโฟนระหวางการประชุม กดปุมเงียบเสียง

ในการนําผูรวมประชุมออกจากการประชุมสาย ใหเลือก ตัวเลอืก >
ประชุม > ถอนผูรวมสาย และผูรวมประชุม

ในการพูดคุยเปนการสวนตัวกับผูรวมการประชุมสาย ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ประชุม > สวนตัว และผูรวมประชุม

ขอความเสยีง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศัพท > โทรศูนย
เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เปนครั้งแรก ระบบจะขอใหคณุปอนหมายเลขของศูนยฝาก
ขอความเสียงของคุณ

เมื่อตองการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียง ใหเลื่อนไปที่ ศนูย
ขอความเสยีง แลวเลือก ตัวเลือก > โทรออกศูนยขอความ
เสยีง

หากคุณไดกําหนดการตั้งคาสายอินเทอรเน็ตใหกับโทรศัพทของ
คุณแลว และมีศูนยขอความโทรอินเทอรเน็ต ในการโทรออกไปยัง
ศูนยขอความ ใหเลื่อนไปที่ศูนยขอความ และเลือก ตัวเลอืก >
โทรออกศนูยโทรทางเน็ต

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความในหนาจอหลัก ใหกด 1 คางไว
หรือกด 1 แลวตามดวยปุมโทร เลือกศูนยขอความที่คุณตองการ
โทรไป

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ ใหเลือกศูนย
ขอความและ ตัวเลอืก > เปลี่ยนเบอร

สายวิดีโอ
เกี่ยวกับสายวิดีโอ
ในการโทรสายวิดีโอ คณุจําเปนตองอยูในพื้นที่ที่เครือขาย UMTS
ครอบคลุมถึง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับบริการและการสมัครใชบริการสนทนาทางวิดีโอ ขณะที่
กําลังสนทนา คุณและคูสนทนาจะสามารถมองเห็นภาพวิดีโอสด
ของอีกฝายได หากผูรับมีโทรศัพทที่สามารถใชงานรวมกันได ภาพ
วิดีโอที่บันทึกโดยกลองในโทรศพัทของคุณจะปรากฏใหผูรับสาย
วิดีโอเห็น การสนทนาทางวิดีโอสามารถทําไดระหวาง 2 คูสาย
เทานั้น

การสนทนาทางวิดีโอ
ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือเลือกผูรับจากรายการ
ของรายชื่อ และ ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสายวิดีโอเริ่ม
ตน กลองของโทรศัพทจะถูกเปดใชงาน หากมีการใชงานกลองอยู
แลว เครื่องจะปดใชงานการสงวิดีโอ หากผูรับของสายนั้นไม
ตองการสงวิดีโอกลับมายังคุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการ
กําหนดภาพนิ่งที่สงจากโทรศัพทของคณุไปแทนวิดีโอ ใหเลือก
เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ โทรศัพท > การโทร >
รูปภาพในสายวิดีโอ

ในการยกเลิกการสงเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ใหเลือก ตัว
เลอืก > ไมใชงาน > การสงเสียง, การสงวิดีโอ หรือ การสง
วิดีโอและเสียง

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการใชลําโพง ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานลําโพง ในการปด
เสียงลําโพงและใชหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานหูฟงในตัว
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ในการสลบัตําแหนงของภาพ เลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนลําดับ
ภาพ

ในการซมูรูปภาพบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > ยอ/ขยาย และ
เลื่อนขึน้หรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผูรับคนเดียวกัน ให
เลือก ตัวเลือก > สลบัไปสายสนทนา

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพื่อสง
ภาพวิดีโอสดหรือวิดีโอคลิปจากโทรศัพทมือถือของคุณไปยัง
โทรศัพทมือถอืเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดในระหวางการสนทนา
ลําโพงจะทํางานเมื่อคุณเปดใชฟงกชันมุมมองรวม หากคุณไม
ตองการใชลําโพงสําหรับสายสนทนาในขณะรวมมองวิดีโอ คุณยัง
สามารถใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได

คําเตือน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

ขอกําหนดมุมมองรวม
มมุมองรวมจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS ติดตอผูใหบริการ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพรอมของ
เครือขาย UMTS และคาบริการที่เกี่ยวของกับการใชบริการนี้
ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้:
• ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ
โทรศัพทของคุณแลว

• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู
ภายในพื้นที่ของเครือขาย UMTS หากคุณออกจากเครือขาย
UMTS ในขณะใชมุมมองรวม การรวมมองวิดีโอจะหยุดทํางาน
และการใชสายสนทนาจะทํางานตอไป

• ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย
UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาสูเซสชันการ
แบงปน และเครื่องของผูรับไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของ
ระบบเครือขาย UMTS, ยังไมไดติดตั้งมุมมองรวม หรือไมไดตั้ง
คาการเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมไดรับคําเชิญที่คุณสง
มาให คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่แสดงวาผูรับไม
สามารถรับคําเชิญได

การตั้งคาการใชวิดีโอรวม
ในการปรับเปลี่ยนการตั้งคาการใชวิดีโอรวม เลือก เมนู > แผง
ควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > มุมมองรวม
ในการตั้งคาการใชวิดีโอรวม คณุตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
และการเชื่อมตอระหวางบุคคล

การตั้งคาการเชือ่มตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ SIP
(Session Initiation Protocol) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองไดรับการ
กําหนดคาในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถใชการใชวิดีโอ
รวมได โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอการตั้งคารูปแบบ SIP และ
บันทึกไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสงการตัง้คาใหคุณ
หรือใหรายการพารามิเตอรที่จําเปนก็ได
การเพิ่มที่อยู SIP ลงในรายชื่อ
1. เลือก เมนู > รายชื่อ
2. เลือกรายชื่อ หรือสรางรายชื่อใหม
3. เลือก ตัวเลือก > แกไข

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 59



4. เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มรายละเอียด > รวมมองวิดีโอ
5. ปอนที่อยู SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณ

สามารถใชที่อยู IP แทนชื่อโดเมนได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อนั้นๆ คุณสามารถใช
หมายเลขโทรศัพทของผูรับ รวมดวยรหัสประเทศเพื่อรวมดู
วิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขายสนับสนุน)

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS:
• ตดิตอผูใหบริการเพื่อกําหนดขอตกลงสําหรับคุณในการใชเครือ
ขาย UMTS

• ตรวจดูใหแนใจวาตัง้คาการเชื่อมตอจุดเชื่อมตอ UMTS ของ
โทรศัพทถูกตองแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

การรวมมองวิดีโอสดและคลิป
วิดีโอ
ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > รวมมองวิดีโอ
1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก วิดีโอสด

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

2. หากผูรับมีที่อยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพทที่มีรหัส
ประเทศนําหนาจัดเก็บไวในรายชื่อ ใหเลือกที่อยูหรือเบอรโทร
ที่ตองการ หากยังไมมีที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับ ให

ปอนที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอมรหัสประเทศ
และเลือก ตกลง เพื่อสงคําเชิญ โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญ
ไปยังที่อยู SIP
การรวมมองจะเริ่มขึน้เองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ
ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ

   ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เปดและปดเสียงลําโพง

 หรือ   พักและเริ่มมุมมองรวมตอ

   สลับเปนโหมดภาพเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับเทานั้น)

3. ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการวาง
สายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย มุมมองรวมจะ
สิ้นสุดลงดวย

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

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นขณะที่รวมมองวิดีโอคลิป การ
รวมมองจะถูกพักไวชั่วคราว หากตองการกลับไปที่หนาจอมุมมอง
รวม แลวรวมมองตอ ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ทําตอ

การยอมรับคําเชิญ
เมื่อมีบุคคลสงคําเชิญการใชวิดีโอรวมถึงคณุ ขอความเชิญจะแสดง
ชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง หากโทรศัพทของคุณไมไดตั้งคาเปน
เงียบ โทรศัพทจะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ
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หากมีบุคคลสงคําเชิญการใชวิดีโอรวมถึงคุณ และคุณไมไดอยู
ภายในพื้นที่ครอบคลุมเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบวาคุณได
รับคําเชิญ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ใช  — ยอมรับคําเชิญ และเปดใชงานเซสชันการใชวิดีโอรวม
• ไม  — ปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณปฏเิสธคํา
เชิญนั้น นอกจากนี้ คณุยังสามารถกดปุมวางสายเพื่อปฏเิสธคํา
เชิญและจบสายสนทนาได

หากตองการปดเสียงวิดีโอบนโทรศพัทของคณุ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ปดเสยีง

หากตองการเลนวิดีโอในระดับความดังดั้งเดิม ใหเลือก ตัวเลอืก >
ความดังดั้งเดิม การดําเนินการนี้จะไมสงผลกับการเลนเสียงของคู
สนทนาอีกราย

ในการหยุดเซสชันการใชวิดีโอรวม เลือก หยุด หากตองการวาง
สายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย การใชวิดีโอรวมจะ
สิ้นสุดลงดวย

สายอินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับสายอินเทอรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คณุจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอินเทอรเน็ต สาย
อินเทอรเน็ตสามารถเกิดขึ้นระหวางคอมพิวเตอร ระหวางโทรศัพท
มือถือ และระหวางอุปกรณ VoIP และโทรศัพททั่วไป
เมื่อตองการใชบริการนี้ คุณตองสมัครขอรับบริการ และมีบัญชีผูใช
ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอรเน็ต คุณตองอยูในพื้นที่บริการ
ของ LAN ไรสาย และเชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ต

การเรียกใชสายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > รายชื่อ เลื่อนไปทางซาย แลวเลือกบริการโทรผาน
อินเทอรเน็ตจากรายการ
ในการโทรหรือรับสายผานอินเทอรเน็ต ใหติดตอผูใหบริการของ
คุณเพื่อรับการตั้งคาการเชื่อมตอการโทรผานอินเทอรเน็ต ในการ
เชื่อมตอบริการโทรผานอินเทอรเน็ต อุปกรณของคุณตองอยูใน
พื้นที่การบริการเครือขาย

ในการเปดใชงานบริการโทรผานอินเทอรเน็ต เลือก ตัวเลอืก >
เปดใชงานบริการ

ในการคนหาการเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย (WLAN) เลือก 
ตัวเลอืก > คนหา WLAN

การโทรสายอินเทอรเน็ต 
เมื่อคุณเปดใชคุณสมบัติสายอินเทอรเน็ต คุณสามารถโทรสาย
อินเทอรเน็ตไดจากทุกแอปพลิเคชั่นที่คณุสามารถโทรสายสนทนา
ปกติได เชน รายการรายชื่อหรือบันทึก ตัวอยางเชน ในรายการราย
ชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > โทร >
สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอินเทอรเน็ตในหนาจอหลัก ใหปอนเบอรโทรศัพท
หรือที่อยูอินเทอรเน็ต และเลือก โทรเน็ต
1. ในการโทรสายอินเทอรเน็ตไปยังที่อยูที่ไมไดเริ่มตนดวย

ตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดก็ไดในหนาจอหลัก และกดปุม #
นาน 2-3 วินาทีเพื่อลางหนาจอ และเพื่อเปลี่ยนโหมดโทรศัพท
จากโหมดตัวเลขเปนโหมดตัวอักษร

2. ปอนที่อยูอินเทอรเน็ต และกดปุมโทร
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การตั้งคาสายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > รายชื่อ เลื่อนไปทางซาย และเลือกบริการสาย
อินเทอรเน็ตจากรายการ
ในการดูหรือแกไขการตั้งคาสายอินเทอรเน็ต เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
• การเชื่อมตอบริการ  — เลือกการตั้งคาปลายทางสําหรับการ
เชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต และแกไขขอมูลเกี่ยวกับปลายทาง
ในการเปลี่ยนปลายทาง ใหเลื่อนไปที่บริการ แลวเลือก เปลี่ยน

• คําขอสถานะ  — เลือกวาคุณจะยอมรับคําขอสถานะที่เขามา
ทุกคําขอโดยอัตโนมัติโดยไมมีคําถามยืนยันหรือไม

• ขอมูลบริการ  — ดขูอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการที่เลือก

การโทรดวน
การโทรดวนชวยใหคุณสามารถโทรออกไดโดยการกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว เมื่ออยูในหนาจอหลัก
ในการเปดใชงานการโทรดวน เลือก เมนู > แผงควบคุม > การ
ตั้งคา และ โทรศพัท > การโทร > การโทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขโทรศพัทใหกับปุมตัวเลข ใหดําเนินการ
ดังนี้
1. เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศัพท > โทรดวน
2. เลื่อนไปยังปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และเลือก ตัวเลอืก >
กําหนด

3. เลือกหมายเลขโทรศัพทที่ตองการจากรายการรายชื่อ

ในการลบหรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุม
ตัวเลข เลื่อนไปยังปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ
เปลี่ยน

การโอนสาย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ โทรศัพท > การ
โอนสาย
โอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่
เบอรโทรศัพทอื่น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ
เลือกประเภทของสายที่จะโอนจากตัวเลอืกตอไปนี้:
• สายสนทนาทั้งหมด, ทุกสายขอมูลและวิดีโอ หรือ สาย
แฟกซทั้งหมด — โอนสายสนทนา สายขอมูล สายวิดีโอ และ
สายแฟกซเขาทั้งหมด คุณไมสามารถรับสายได เปนการโอน
สายไปยังหมายเลขอื่นเทานั้น

• ถาไมวาง  — โอนสายเรียกเขาหากคุณกําลังใชสาย
• ถาไมตอบรับ  — โอนสายเรียกเขาหลังจากที่โทรศัพทดังตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว เลือกระยะเวลาที่โทรศัพทดังกอนการ
โอนสาย

• ถาไมอยู  — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอกเครือขายที่
ใหบริการ

• ถาไมพบ  — โอนสายหากคุณกําลังใชสาย ไมรับสาย หรือปด
เครื่องหรืออยูนอกพื้นที่ใหบริการของเครือขาย

ในการโอนสายไปยังศูนยขอความเสียง ใหเลือกประเภทการโทร
ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใชงาน > ไปยังศนูยขอความ
เสยีง

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

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบัน เลื่อนไปยังตัวเลือกการ
โอน และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ
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ในการยุติการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก 
ตัวเลอืก > ยกเลกิ

การจํากัดการโทร
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ โทรศัพท > จํากัด
การโทร
คณุสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายโทรเขาในเครื่อง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัส
ผานจํากัดเบอรซึง่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ การจํากัดการโทร
จะมีผลตอการโทรทุกชนิด
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• สายโทรออก  — ปองกันการใชโทรศัพทของคุณโทรสาย
สนทนาออก

• สายตางประเทศ  — ปองกันการโทรไปตางประเทศหรือตาง
ภมูิภาค

• สายตางประเทศยกเวนบานเกิด  — ปองกันการโทรไปยัง
ตางประเทศหรือตางภมูิภาค แตอนุญาตใหโทรกลับประเทศ
ของคุณได

• สายเรียกเขา  — ปองกันสายเรียกเขา
• สายเรียกเขาเมื่ออยูตางประเทศ  — ปองกันสายเรียกเขาเมื่อ
อยูนอกประเทศของคุณ

ในการตรวจสอบสถานะของการจํากัดสายสนทนา ใหเลือกตัวเลือก
การจํากัด และ ตัวเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการจํากัดสายสนทนาทั้งหมด ใหเลือกตัวเลือกการจํากัด
และ ตัวเลอืก > ยกเลกิการจํากัดทั้งหมด

ในการเปลี่ยนรหัสผานที่ใชสําหรับการจํากัดสายสนทนา สาย
โทรสาร และสายขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไขรหัสระบบ
พิมพรหัสผานปจจุบัน และพิมพรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสผาน

สําหรับการจํากัดการโทรตองเปนตัวเลขสี่หลกั โปรดติดตอผูให
บริการหากตองการรายละเอียด

การจํากัดการโทรสาย
อินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ โทรศพัท > จํากัด
การโทร > จํากัดการโทรทางเน็ต

ในการปฏเิสธสายอินเทอรเน็ตจากผูโทรนิรนาม ใหเลือก จํากัด
โทรนิรนาม > เปด

การสงสญัญาณ DTMF
คุณสามารถสงสัญญาณ Dual-Tone Multifrequency (DTMF)
ระหวางการใชสายได เพื่อควบคุมศนูยขอความเสียงของคุณหรือ
บริการโทรศัพทอัตโนมัติอื่น

สงลําดับสัญญาณ DTMF
1. โทรออก และรอจนกวาผูรับจะรับสาย
2. เลือก ตัวเลือก > สง DTMF
3. ปอนลําดับสัญญาณ DTMF หรือเลือกลําดับที่กําหนดไวลวงหนา
แนบลําดับสัญญาณ DTMF เขากับบัตรรายชือ่
1. เลือก เมนู > รายชื่อ เลือกรายชื่อและ ตัวเลอืก > แกไข >
ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > DTMF

2. ปอนลําดับของสัญญาณ หากตองการใสการเวนจังหวะ
ประมาณ 2 วินาที กอนหรือระหวางสัญญาณ DTMF ใหปอน p
ในการกําหนดใหเครื่องสงสัญญาณ DTMF หลังจากที่คุณเลือก
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สง DTMF ในระหวางการโทรเทานั้น ใหปอน w ในการปอน p
และ w ดวยปุมกด ใหกด * ซ้ําๆ

3. เลือก เรียบรอย

ลกัษณะการสนทนา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ลักษณะ และ หนาจอหลกั >
ลกัษณะคุยสาย
เมื่อเปดใชงานลักษณะการพูด รายการของฟงกชันที่สนับสนุน
ลักษณะการพูดจะปรากฎขึ้นในหนาจอหลัก เมื่อคุณเลื่อนไปที่
ฟงกชันตางๆ อุปกรณจะอานออกเสียงฟงกชันที่ปรากฏขึน้ในขณะ
นั้น เลือกฟงกชันที่ตองการ

ในการรับฟงรายการในรายชื่อของคุณ เลือก คุณลกัษณะโทร >
รายชื่อ

ในการรับฟงขอมูลเกี่ยวกับสายที่คุณไมไดรับและสายที่ไดรับ
หมายเลขที่โทรออก เลือก คุณลกัษณะโทร > เบอรโทรลาสุด

ในการโทรออกโดยการปอนหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก
คุณลักษณะโทร > ตัวหมุน และหมายเลขที่ตองการ ในการปอน
หมายเลขโทรศัพท ใหเลื่อนไปที่ตัวเลขและเลือกทีละตัว

ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ เลือก
คุณลักษณะโทร > ศูนยขอความเสียง

ในการใชคําสั่งเสียงเพื่อโทรออก เลือก คําสัง่เสียง

หากตองการใหมีการอานออกเสียงขอความที่คุณไดรับ เลือก 
ตัวอานขอความ

ในการรับฟงเวลาปจจุบัน ใหเลือก นาฬิกา ในการฟงวันที่ปจจุบัน
ใหเลื่อนลง
หากเสียงเตือนปฏิทินหมดลง เมื่อคุณใชอุปกรณชวยดานเสียง
แอปพลิเคชั่นจะอานออกเสียงขอมูลแจงเตือนปฏิทินนั้น

ในการรับฟงตัวเลือกที่ใชงานได ใหเลือก ตัวเลอืก

คําสัง่เสยีง 
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > คําสั่งเสียง
ใชคําสั่งเสียงเพื่อโทรออก และเริ่มแอปพลิเคชั่น รูปแบบ หรือ
ฟงกชันอื่นๆ บนโทรศัพท ในการเริ่มตนการจดจําเสียง ใหกดปุม
เงียบเสียงคางไว
โทรศัพทจะสรางรายการเสียงใหกับรายการตางๆ ในรายชื่อ และให
กับฟงกชันตางๆ ที่กําหนดไวในแอปพลิเคชั่นคําสั่งเสียง เมื่อพูดคํา
สั่งเสียง โทรศัพทจะเปรียบเทียบคําที่พูดกับรายการเสียงที่บันทึก
ไวในเครื่อง อยางไรก็ตาม คําสั่งเสียงไมไดขึ้นอยูกับเสียงของผู
พูด แตการจดจําเสียงในโทรศพัทจะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผูใช
หลัก เพื่อใหจดจําคําสั่งเสียงไดดียิ่งขึน้

การโทรออก
รายการเสียงสําหรับรายชื่อ คือ ชื่อหรือชื่อเลนที่ถูกจัดเก็บไวเปน
รายชื่อในรายชื่อผูติดตอ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง
เดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

ในการรับฟงรายการเสียง เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > 
รายละเอียดรายการเสยีง > เลนรายการเสียง
1. ในการใชคําสั่งเสียงเพื่อโทรออก ใหกดปุมเงียบเสียงคางไว
2. เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณหรือเห็นสัญญาณที่หนาจอ ใหพูด

ชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อใหชัดเจน
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3. อุปกรณจะเลนรายการเสียงที่สรางไวแลวของรายชื่อที่จดจําได
ในภาษาในเครื่องที่เลือก และแสดงชื่อ หลังจากนั้นอีก
ประมาณ 1.5 วินาที เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้น หาก
แอปพลิเคชั่นที่จดจําไมถูกตอง ใหเลือกแอปพลิเคชั่นอื่นจาก
รายการที่ตรงกันซึ่งปรากฏขึน้ หรือเลือก หยุด เพื่อยกเลิกการ
โทรออก
หากรายชื่อนั้นมีการบันทึกไวหลายหมายเลข ใหเลือกรายชื่อ
และหมายเลขที่ตองการ

การเริ่มแอปพลิเคชั่น
อุปกรณจะสรางแท็กเสียงสําหรบัแอปพลิเคชั่นที่แสดงในแอปพลิ
เคชั่นคําสั่งเสียง

ในการเปดใชแอปพลิเคชั่นโดยใชคําสั่งเสียง ใหกดปุมปดเสียงคาง
ไว และพูดชื่อของแอปพลเิคชั่นอยางชัดเจน หากแอปพลิเคชั่นที่
จดจําไมถูกตอง ใหเลือกแอปพลิเคชั่นอื่นจากรายการที่ตรงกันซึง่
ปรากฏขึน้ หรือเลือก หยุด เพื่อยกเลิก

หากตองการเปลี่ยนคําสั่งเสียงของแอปพลิเคชั่น ใหเลือก 
ตัวเลอืก > เปลี่ยนคําสัง่ แลวปอนคําสั่งใหม

การเปลี่ยนรูปแบบ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศัพท > คําสัง่เสยีง

โทรศัพทจะสรางรายการเสียงใหกับแตละรูปแบบ หากตองการเปด
ใชงานรูปแบบโดยใชคําสั่งเสียง ใหกดปุมเงียบเสียงในหนาจอ
หลักคางไว แลวพูดชื่อของรูปแบบ

หากตองการเปลี่ยนคําสั่งเสียง ใหเลือก รูปแบบ > ตัวเลอืก >
เปลี่ยนคําสัง่

การตั้งคาคําสั่งเสียง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > คําสั่งเสียง
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ซนิธีไซเซอร  — เปดใชงานตัวสังเคราะหที่เลนคําสั่งเสียงที่
จดจําได

• ความดังในการเลน  — ปรับความดังของเสียงพูด
• ความไวในการจดจําเสียง  — ปรับความไวของการจดจําคํา
สั่งเสียง

• การตรวจสอบคําสั่ง  — เลือกวาจะยอมรับคําสั่งเสียงโดย
อัตโนมัต ิหรือกําหนดเงอ หรือโดยการตรวจสอบเสียง

• ลบการดัดแปลงเสยีง  — รีเซต็การเรียนรูการจดจําเสียงเมื่อผู
ใชหลักของอุปกรณเปลี่ยนแปลง

สนทนา
คุณสมบัติบางรายการอาจไมมีใหบริการภูมิภาคของคุณ หาก
ตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมใชงาน โปรดติดตอผู
ใหบริการ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > การสนทนา

เกี่ยวกับการสนทนา
การสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือ การสนทนา
ตามเวลาจริงผานบริการ IP ที่ใชเครือขายเซลลูลาร PTT จะใหการ
สื่อสารผานเสียงโดยตรงที่เชื่อมตอดวยการกดปุม ใช PTT เพื่อ
สนทนากับคนหนึ่งคนหรือกลุมคน
กอนจะใชการสนทนา คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอสนทนา และตั้ง
คาการสนทนากอน (จุดเชื่อมตอ, PTT, SIP, XDM และ Presence)
คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความตวัอักษรแบบพิเศษจากผูให
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บริการที่นําเสนอบริการ PTT นั้น และคุณยังสามารถใชแอปพลิเคชั่น
ตวัชวยการตั้งคาเพื่อตั้งคาการสนทนา หากสนับสนุนการใชงาน
โดยผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิ
เคชั่น PTT โปรดดูคูมือผูใชสําหรับอุปกรณของคณุหรือเว็บไซต
Nokia ในพื้นที่ของคุณ
ในการสื่อสารสนทนา จะมีผูพูดหนึ่งคน ในขณะที่คนอื่นๆ จะฟงการ
สนทนานั้นผานลําโพงในเครื่อง
ผูพูดจะสลบักันโตตอบแตละฝาย เนื่องจากสมาชิกในกลุมเพียง
หนึ่งคนเทานั้นที่สามารถสนทนาได จึงมีการจํากัดระยะเวลาสูงสุด
ในการผลัดกันสนทนา โดยปกติ จะตั้งระยะเวลาสูงสุดไว 30 วินาที
ตดิตอผูใหบริการเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของ
รอบการสนทนาในเครือขายของคุณ
การโทรสายสนทนาจะมากอนกิจกรรมการสนทนาเสมอ

ล็อกอินและออกจากการสนทนา
เมื่อคุณเริ่มใชบริการสนทนา (PTT) คุณจะล็อกอินและเชื่อมตอกับ
ชองสนทนาที่คุณเขาใชครั้งสุดทายที่คุณปดแอปพลิเคชั่นดังกลาว
โดยอัตโนมัต ิหากการเชื่อมตอลมเหลว ถาคุณตองการจะลอง
ล็อกอินเขาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลอืก > ลอ็กอินในการสนทนา

หากตองการออกจากการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ในการเปลี่ยนเปนแอปพลิเคชั่นอื่นที่เปดอยู ใหกดปุมเมนูคางไว

โทรและรับสายสนทนา
ในการโทรสนทนา ใหกดปุมโทรคางไวตลอดเวลาที่คณุเปนฝาย
สนทนา ในการฟงคําสนทนาโตตอบ ใหปลอยปุมโทร

ในการตรวจสอบสถานะการล็อกอินของรายชื่อคนอื่นๆ ของคุณ
เมื่ออยูในสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > รายชื่อสนทนา > 
รายชื่อ และจากตัวเลือกตอไปนี้

•   — ผูที่วาง
•   — ผูที่ไมรูจัก
•   — ผูที่ไมตองการใหรบกวน แตสามารถรับคําขอโทรกลับได
•   — ผูที่ปดฟงกชันสนทนาแลว

บริการนี้จะขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายและจะไมใหเลือกใช
เฉพาะรายชื่อที่สมัครบริการเทานั้น ในการสมัครรายชื่อ ใหเลือก
ตัวเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน

โทรตัวตอตัว
เลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > รายชื่อ เลือกรายชื่อที่คุณ
ตองการสนทนา แลวเลือก ตัวเลอืก > คุย 1 ตอ 1 กดปุมสนทนา
คางไวตลอดเวลาที่กําลังสนทนาอยู เมื่อคุณจบการสนทนาแลว ให
ปลอยปุม

ในการคุยกับรายชื่อหนึ่ง ใหกดปุมสนทนาคางไวในมุมมองอื่นใน
แอปพลิเคชั่นการสนทนาดวย เชน มุมมองรายชื่อ

หากตองการโทรครั้งใหม ใหวางสายสนทนาตัวตอตัวสายแรกกอน
เลือก ตัดเชื่อมตอ

เคล็ดลับ: ถือโทรศัพทไวขางหนาคุณระหวางที่ใชการโทร
สนทนา เพื่อจะไดมองเห็นหนาจอ สนทนาผานไมโครโฟน
และอยาใชมือบังลําโพง

โทรแบบกลุม
ในการโทรกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > รายชื่อ
ทําเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่คุณตองการโทร แลวเลือก 
ตัวเลอืก > สนทนาหลายคน
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รับสายสนทนา
ในการรับสายสนทนาแบบตวัตอตวั ใหกดปุมโทร เมื่อตองตัดสาย
สนทนา ใหกดปุมวางสาย

เคลด็ลับ: ทั้งนี้ คุณสามารถโทรแบบกลุมหรือโทรแบบตัว
ตอตอจากรายชื่อได เลือก ตัวเลือก > การสนทนา >
คุย 1 ตอ 1 หรือ สนทนาหลายคน

คําขอโทรกลับ
การสงคําขอโทรกลับ:

ในรายการรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่ชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก >
สงคําขอโทรกลับ
เมื่อมีคนสงคําขอโทรกลบัมาที่คุณ 1 คําขอใหมใหโทรกลบั จะ
ปรากฏในหนาจอหลัก
การตอบคําขอโทรกลับ:

เลือก แสดง, รายชื่อ และ ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 เพื่อเริ่มโทรตัว
ตอตัว

กลุมสนทนา
ชองสนทนา
ชองสนทนาประกอบไปดวยกลุมสมาชิก (เชน เพื่อนหรือเพื่อนรวม
งาน) ที่เขารวมในชองสนทนานั้นหลังจากไดรับคําเชิญ เมื่อคุณ
โทรถึงชองสนทนา สมาชิกทั้งหมดที่เขารวมชองนั้นจะไดยินเสียง
โทรพรอมกัน
คณุสามารถเขารวมชองสนทนาที่กําหนดไวลวงหนาในเครื่องของ
คุณได ชองสาธารณะจะเปดใหกับทุกๆ คนที่รูจัก URL ของชอง
สนทนานั้น

เมื่อคุณเชื่อมตอกับชองสนทนา แลวเริ่มสนทนา สมาชิกที่เขารวม
ชองดังกลาวจะไดยินเสียงสนทนาของคุณ คุณสามารถเปดใชชอง
สนทนาไดพรอมกันสูงสุดถึง 5 ชอง

เลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > กลุมเครือขาย / ชอง

ในการเชื่อมตอกับชองหรือกลุมสาธารณะที่เครือขายกําหนดไวลวง
หนาในเครื่องของคุณเปนครั้งแรก คุณตองสรางกลุมหรือชอง
สนทนากอนเปนอันดับแรก เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มที่มีอยู แลว
ปอนขอมูลที่ตองการ หลังจากลิงคไปยังกลุมที่สรางไวแลว คุณ
สามารถพยายามเขารวมกลุมไดทันที

กลุมเครือขาย
กลุมเครือขายประกอบดวยรายชื่อสมาชิกที่กําหนดคาไวลวงหนา
โดยมีการจัดเก็บไวในเซริฟเวอร คุณสามารถกําหนดผูเขารวมได
โดยเพิ่มชื่อเขาในรายชื่อสมาชิก เมื่อคุณตองการคุยกับกลุมเครือ
ขาย คุณสามารถเลือกกลุม และโทรถึงกลุมดังกลาวได เซริฟเวอร
จะโทรเรียกผูที่รวมอยูในกลุมแตละคน และสายจะพรอมเมื่อมีผูเขา
รวมรับสายคนแรก

ในการโทรออก เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อสนทนา > กลุมเครือ
ขาย / ชอง เปดแท็บกลุมสนทนา เลือกลุม และกดปุมสนทนา

สรางกลุมชองสนทนา
ในการสรางชองหรือกลุมเครือขายที่จะกําหนดคาใหม ใหเลือก ตัว
เลอืก > สรางใหม, กลุมเครือขายสนทนา หรือ ชองสนทนา
คุณสามารถสรางชองสนทนาสาธารณะของตนเองได เลือกชื่อชอง
สนทนาของตนเอง รวมทั้งเชิญสมาชิกคนอื่นๆ ได สมาชิกดังกลาว
สามารถเชิญสมาชิกคนอื่นๆ ใหเขารวมชองสนทนาสาธารณะไดตอ
ไปอีก
ทั้งนี้ คณุอาจกําหนดคาชองสนทนาสวนตัวได เฉพาะผูใชที่ได
รับคําเชิญจากโฮสตเทานั้นที่จะเขารวมและใชชองสนทนาสวนตัว
ได
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สําหรับชองสนทนาแตละชอง ใหกําหนด ชื่อกลุมเครือขาย
สนทนา, ชื่อเลน และ ภาพยอ (ตัวเลือกเสริม)
เมื่อคุณสรางชองสนทนาสําเร็จแลว ระบบจะถามวาคุณตองการสง
คําเชิญเขารวมชองหรือไม คําเชิญเขารวมชองสนทนาเปนขอความ
ตัวอักษร

สนทนากับกลุมหรือชองสนทนา
ในการคุยกับชองสนทนาหลังจากที่คณุล็อกอินเขาใชบริการ
สนทนาแลว ใหกดปุมสนทนา สัญญาณเสียงแสดงวาการเขาใชได
รับอนุญาต กดปุมสนทนาคางไวตลอดเวลาที่กําลังสนทนาอยู เมื่อ
คุณจบการสนทนาแลว ใหปลอยปุม
หากคุณพยายามตอบชองสนทนาโดยกดปุมสนทนาขณะที่สมาชิก
อีกคนหนึ่งกําลังคุยอยู ขอความ รอ จะแสดงขึ้น ปลอยปุมสนทนา
รอใหสมาชิกคนอื่นคุยจบ และกดปุมสนทนาอีกครั้ง หรือกดปุม
สนทนาคางไว และรอใหขอความ คุย แสดงขึน้
ขณะที่คุณกําลังคุยอยูในชองสนทนา คนแรกที่กดปุมสนทนาเมื่อ
คนหนึ่งหยุดคุยสามารถจะคุยตอเปนรายถัดไปได

ในการดูสมาชิกที่ใชงานชองสนทนาอยูในปจจุบัน ขณะที่สนทนา
อยูกับชองสนทนา เลือก ตัวเลือก > สมาชิกที่ใชงาน

เมื่อคุณจบการโทรสนทนาแลว เลือก ตัดเชื่อมตอ

ในการเชิญสมาชิกใหมใหเขารวมสนทนา เลือกชองสนทนาเมื่อคณุ
เชื่อมตอกับสายนั้น เลือก ตัวเลือก > สงคําเชิญ เพื่อเปดมุมมอง
คําเชิญ คุณสามารถเชิญสมาชิกใหมไดก็ตอเมื่อคุณเปนโฮสตของ
ชองสวนตัว หรือเมื่อชองสนทนาเปนชองสาธารณะ คําเชิญใหเขา
รวมชองสนทนาจะเปนขอความตัวอักษร

นอกจากนี้คณุยังสามารถโฆษณาชองสนทนาของคุณเพื่อใหคนอื่น
ไดรับทราบและเขารวมได เลือก ตัวเลือก > สงคําเชิญ และปอน
ขอมูลที่ตองการ

ตอบรับคําเชิญเขารวมชองสนทนา
ในการจัดเก็บคําเชิญเขารวมชองสนทนาที่ไดรับ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > จัดเก็บชอง ระบบจะเพิ่มชองสนทนาลงในรายชื่อ
สนทนา ในหนาจอชอง

หลังจากบันทึกคําเชิญเขารวมชองแลว เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการเชื่อมตอกับชองสนทนาหรือไม เลือก ใช เพื่อเปดหนาจอ
ชองสนทนาดังกลาว โทรศัพทจะล็อกอินเขาสูบริการในกรณีที่คุณ
ยังไมไดล็อกอิน

หากคุณปฏเิสธหรือลบคําเชิญ คําเชิญจะถูกจัดเก็บไวในถาดเขา
ของแอปพลิเคชั่นขอความ หากตองการเขารวมชองสนทนาภาย
หลัก ใหเปดขอความคําเชิญ แลวบันทึกคําเชิญนั้น เลือก ใช จาก
กรอบสนทนาเพื่อเชื่อมตอกับชอง

ดูบนัทึกสนทนา
เลือก ตัวเลือก > บนัทึกสนทนา และ สนทนาที่ไมไดรับ,
สนทนาที่ไดรับ หรือ สนทนาที่สราง

ในการโทรออกแบบตวัตอตัวจากบันทึกสนทนา เลือกรายชื่อ และ
กดปุมสนทนา

การตั้งคาสนทนา
ในการเปลี่ยนการตั้งคาผูใชการสนทนา (PTT) ของคุณ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > การตั้งคา > การตั้งคาผูใช และเลือกจากรายการ
ไปนี้:

• สายเรียกเขา  — อนุญาตหรือปดกั้นสาย PTT
• คําขอโทรกลบัที่เรียกเขา  — ไดรับหรือปดกั้นคําขอโทรกลับ
ที่เขามา

• ตัวเลือกการรับสาย  — ตัง้คาอุปกรณใหแจงคุณเกี่ยวกับสาย
PTT ที่เขามา หรือรับสายอัตโนมัติ
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• แบบเสยีงคําขอโทรกลับ  — เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับคําขอ
โทรกลับ

• การเริ่มแอปพลิเคชั่น  — เลือกวาคณุตองการจะล็อกอินเขาสู
บริการสนทนาเมือ่คุณเปดเครื่องหรือไม

• ชื่อเลนที่ตั้งไว  — ใสชื่อเลนที่จะปรากฏแกผูใชคนอื่นๆ คุณ
อาจไมสามารถแกไขคานี้ได

• แสดงที่อยูสนทนาของฉัน  — เลือกเวลาที่จะแสดงที่อยู
สนทนาของคณุแกฝายสนทนาอื่นๆ คุณอาจไมสามารถเลือกตัว
เลือกบางรายการได

ไฟลบันทึก 
เลือก เมนู > บนัทึก
แอปพลิเคชั่นบันทึกจะจัดเก็บขอมูลประวัติการสื่อสารของ
โทรศัพท เครื่องจะบันทึกขอมูลสายที่ไมไดรับและสายที่ไดรับ ก็
ตอเมื่อระบบเครือขายรองรับฟงกชันเหลานี้ และหากเครื่องเปดอยู
และอยูในพื้นที่บริการ

การลงทะเบียนการโทรและขอมูล
เลือก เมนู > บนัทึก

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออกลาสุด
เลือก เบอรโทรลาสุด

เคลด็ลับ:  หากตองการดูเบอรที่โทรออก เมื่ออยูในหนาจอ
หลัก กดปุมโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรบัในเครื่อง
เลือก เวลาการโทร

ในการดูปริมาณขอมูลที่ถายโอนระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเก็ต

การตรวจสอบการสื่อสารทั้งหมด
เลือก เมนู > บันทึก

ในการตรวจสอบสายสนทนา ขอความตัวอักษร หรือการเชื่อมตอ
ขอมูลที่เครื่องลงทะเบียนไวทั้งหมด ใหเปดแท็บบันทึกทั่วไป

ในการดูขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการติดตอสื่อสาร เลือก
เหตุการณ

เคล็ดลับ: รายการยอยตางๆ เชน การสงขอความตัวอักษรที่
แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง หรือการเปดการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตจะไดรับการบันทึกเปนรายการติดตอสื่อสาร
เพียงรายการเดียว การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ ศูนยรับ
ฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะแสดงไวเปนการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

ในการเพิ่มเบอรโทรศพัทจากรายการติดตอสื่อสารไปยังรายชื่อ
เลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บไปยังรายชื่อ และสรางรายชื่อใหม หรือ
เพิ่มเบอรโทรศัพทใหกับรายชื่อที่มีอยู

หากตองการคัดลอกเบอรโทรศัพท เพื่อไปวางบนขอความตัว
อักษร เปนตน เลือก ตัวเลือก > ใชเบอร > คัดลอก

ในการดูรายการติดตอสื่อสารรายการหนึ่งหรือรายการตางๆ กับ
บุคคลอื่นในประเภทเดียว เลือก ตัวเลอืก > ตัวกรอง และตัวกรอง
ที่ตองการ

ในการลบขอมูลของบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และรายงานการสง
ขอความอยางถาวร ใหเลือก ตัวเลอืก > ลางบนัทึก

การโทรและการสงขอความจาก
ไฟลบันทึก
เลือก เมนู > บันทึก
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ในการโทรกลับหาผูโทรเขา เลือก เบอรโทรลาสุด > เบอรที่ไม
ไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก เลือกผูโทรเขา และ
ตัวเลือก > โทร

หากตองการตอบกลับถึงผูโทรเขาเปนขอความ เลือก เบอรโทร
ลาสุด > เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก
เลือกผูโทรเขา และ ตัวเลือก > สรางขอความ และสงขอความ

การตั้งคาไฟลบนัทึก
เลือก เมนู > บนัทึก

ในการตั้งเวลาสําหรับเก็บรายการติดตอสื่อสารทั้งหมดในบันทึก
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเก็บบนัทึก และเวลา หาก
คุณเลือก ไมมีบันทึก เนื้อหาของบันทึกทั้งหมดจะถูกลบออกอยาง
ถาวร
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อนิเทอรเนต็
ดวย Nokia E75 ของคุณ คุณสามารถเรียกดูทั้งอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ตของบริษัท รวมทั้งดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ใหมลงในโทรศัพทของคุณ คณุยังสามารถใชโทรศัพทของคุณเปน
โมเด็มและเชื่อมตอพีซีเขากับอินเทอรเน็ตไดดวย

เบราเซอร
การเรียกดูเว็บ
เลือก เมนู > เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มใชงานเบราเซอร ใหกด 0 คางไวในหนา
จอหลัก

ในการเรียกดูเว็บ ในมุมมองบุคมารค ใหเลือกบุคมารค หรือปอนที่
อยูเว็บ (ฟลด  จะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ) และเลือก ไปที่

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง ซึ่ง
โทรศัพทจะตองมีพื้นที่หนวยความจําขนาดใหญ จึงจะสามารถเขา
ดเูว็บเพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพื้นที่หนวยความ
จําเหลืออยูในขณะที่โหลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของหนานั้นจะ
ไมแสดงขึน้

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปดการใชงานกราฟกเพื่อประหยัดหนวย
ความจําและเพิ่มความเร็วในการโหลดหนา ใหเลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคา > หนา > โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น

ในการปอนที่อยูเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจใหม

ในการฟนฟูเนื้อหาของเว็บเพจ เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือก
เว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการบันทึกเว็บเพจปจจบุันเปนบุคมารค เลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลอืกเว็บเพจ > จัดเก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพของเว็บเพจที่คณุไดเขาชมระหวางการเรยีกดูปจจุบัน
เลือก กลับ (สามารถใชงานได หากเปดใชงาน รายการประวัติ ใน
การตั้งคาเบราเซอร และเว็บเพจปจจุบันไมใชเว็บเพจแรกที่คุณเขา
ชม)

ในการปองกันหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดย
อัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดกั้น

ตางปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการดูแผนผังปุมลัด เลือก ตัวเลือก > ทางลัดปุมกด ในการ
แกไขปุมลัด เลือก แกไข

เคล็ดลับ: ในการยอเบราเซอรใหเล็กสุดโดยไมตองออก
จากแอปพลิเคชั่นหรือการเชื่อมตอ ใหกดปุมวางสายหนึ่ง
ครั้ง

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลือกฟงกชันของเบราเซอรที่
ใชงานบอย

ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลื่อนคางไวในจุดที่วางบน
เว็บเพจ เลื่อนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนไปตามแถบเครื่อง
มือ ในการเลือกคุณสมบัติ ใหกดปุมเลื่อน
จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
•  เพจที่เยี่ยมชมลาสุด  — ดูรายการที่อยูเว็บที่คุณเขาเยี่ยม
ชมบอย
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•  ภาพรวม  — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
•  คนหาดวยคําสําคัญ  — คนหาเว็บเพจปจจุบัน
•  โหลดซ้ํา  — รีเฟรชเว็บเพจ
• สมัครลงิคขาว (หากมี) — ดูรายการหัวขอขาวบนเว็บที่มีอยู
ในเว็บเพจปจจุบัน และสมัครใชบริการหัวขอขาวบนเว็บ

การสํารวจเพจ
แผนที่ยอและภาพรวมของเพจชวยในการสํารวจเว็บเพจตางๆ ที่มี
ขอมูลจํานวนมาก

ในการเปดใชงานแผนที่ยอ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด เมื่อคุณเลื่อนดูเว็บเพจขนาดใหญ
แผนที่ยอจะปรากฎขึน้และแสดงภาพรวมของเพจ

หากตองการดูสวนตางๆ ใน Mini Map ใหเลื่อนซาย ขวา ขึ้น หรือ
ลง เมื่อถึงบริเวณที่ตองการดูแลว ใหหยุดเลื่อน Mini Map จะหาย
ไป และคุณจะสามารถดูบริเวณที่คุณเลือกไวได
เมื่อคุณกําลังเบราสเว็บเพจที่มีขอมูลจํานวนมาก คุณยังสามารถใช
ภาพรวมเพจเพื่อดูประเภทของขอมูลที่เว็บเพจมีอยูได

ในการดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน กด 8 หากตองการหาจุดที่
ตองการในเว็บเพจนั้นๆ ใหเลื่อนขึน้ ลง ซายหรือขวา กด 8 อีกครั้ง
เพื่อขยายและดูสวนที่ตองการของเว็บเพจนั้น

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
เลือก เมนู > เว็บ
ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML ที่อยูในเว็บเพจ ซึ่งใชในการแบงปน
เชน หัวขอขาวลาสุดหรือบล็อกลาสุด เปนเรื่องปกติที่จะพบลิงค
ขาวทางเว็บบนเว็บ, บล็อก และเพจ Wiki

แอปพลิเคชั่นของเบราเซอรจะตรวจหาโดยอัตโนมัติวาเว็บเพจมี
ลิงคขาวทางเว็บหรือไม

หากมีลิงคขาว ในการสมัครรับลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สมัครลิงคขาว

ในการอัพเดตลิงคขาว ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงค
ขาว และ ตัวเลือก > ตัวเลอืกลิงคขาว > รีเฟรช

ในการกําหนดวาลิงคขาวทางเว็บจะไดรับการอัพเดตโดยอัตโนมัติ
หรือไม ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข >
แกไข จะไมมีตัวเลือกนี้หากคุณไดทําเครื่องหมายเลือกลิงคขาวไว
หนึ่งรายการขึ้นไป

Widget
เครื่องของคุณรองรับโปรแกรม Widget Widget เปนแอปพลิเคชั่
ที่ใชงานผานเว็บขนาดเล็กที่ดาวนโหลดไดงายซึง่จะสง
มัลติมีเดีย ฟดขาวและขอมูลอื่นๆ เชน รายงานอากาศ ไปยังเครื่อง
ของคุณ Widget ที่ติดตั้งไวจะปรากฏเปนแอปพลิเคชั่นที่แยกตาง
หากในแฟมขอมูลแอปพลิเคชั่น
คุณสามารถดาวนโหลด Widget ไดโดยใชแอปพลิเคชั่น
ดาวนโหลดหรือดาวนโหลดจากเว็บ
นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตั้ง Widget บนการดหนวยความจําที่
ใชรวมกันได (หากม)ี
จุดเชื่อมตอกับ Widget ที่ระบบตัง้ไวจะเปนจุดเชื่อมตอเดียวกันกับ
เว็บเบราเซอร เมื่อ Widget ทํางานในพื้นหลัง Widget บางรายการ
อาจอัพเดตขอมูลลงในโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ
การใช Widget อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล
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การคนหาขอมูล
เลือก เมนู > เว็บ

หากตองการคนหาขอความ หมายเลขโทรศัพท หรือที่อยูอีเมล
ภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > คนคําสําคัญ และตัว
เลือกที่เกี่ยวของ

เลื่อนลงหากตองการไปยังคําที่ตรงกันถัดไป

เลื่อนขึ้นหากตองการไปนังคําที่ตรงกันกอนหนา
เคลด็ลับ: หากตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจ
ปจจุบัน ใหกด 2

บุคมารค
เลือก เมนู > เว็บ
เลือก ตัวเลือก > ไปที่ > บุคมารค คุณสามารถเลือกที่อยูเว็บ
จากรายการหรือจากคอลเลคชั่นบุคมารคในโฟลเดอร เว็บเพจที่
เยี่ยมชมไป
หากคุณเริ่มตนปอนที่อยูเว็บ ชอง  จะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ

 แสดงโฮมเพจที่กําหนดไวสําหรับจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว

ในการไปยังเว็บเพจใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจ
ใหม

ในการสงและเพิ่มบุคมารค หรือกําหนดบุคมารคเปนโฮมเพจ ให
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกบุคมารค

ในการแกไข ยาย หรือลบบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวจัดการ
บุคมารค

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความ
จําแคชในเครื่องของคุณ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือไดเขาใชงานขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง

ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอความสวนตัว >
แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ในการลบขอมูลของคุณที่เซิรฟเวอรเครือขายเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ
การเขาชมเว็บเพจตางๆ ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอมูลสวนตัว >
คุกกี้

ระบบรักษาความปลอดภัยในการ
เชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรนั้นถูกเขารหัสไว
ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ที่ที่จัดเก็บขอมูลไว) จะ
ปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยของการถายโอน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล
คุณอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยักับบริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หาก
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เซิรฟเวอรนั้นไมใชเซริฟเวอรจริง หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรอง
ความปลอดภยัที่ถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

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

การตั้งคาเว็บ
เลือก เมนู > เว็บ และ ตัวเลือก > การตั้งคา
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
การตั้งคาทั่วไป
• จุดเชื่อมตอ  — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว ผูใหบริการของคุณ
อาจกําหนดจุดเชื่อมตอบางสวนหรือทั้งหมดไวใหในเครื่องลวง
หนาแลว ซึ่งคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือ
ลบคาดังกลาวได

• โฮมเพจ  — กําหนดโฮมเพจ
• แผนที่ยอ  — เปดใชงานแผนที่ยอ
• รายการประวัติ  — แสดงประวัติเพจของเซสชันการเรียกดู
ปจจุบันเมื่อคุณเลือก กลับ ขณะเรียกดู

• แจงเตือนความปลอดภัย  — แสดงหรือซอนการแจงเตือน
ความปลอดภัย

• Java/ECMA สคริป  — เปดหรือปดการใชงานสคริปต
• เปดในขณะดาวนโหลด  — เปดไฟลที่คุณดาวนโหลด
อัตโนมัติ

การตั้งคาเพจ
• โหลดเนื้อหา  — เลือกวาคณุตองการโหลดภาพและออปเจ็กต
อื่นๆ ขณะเรียกดูหรือไม หากคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น ในการ
โหลดภาพหรือออปเจ็กตในภายหลังระหวางการเรียกด ูให
เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > โหลดรูปภาพ

• ปุมเลอืก  — แสดงปุมเลือก
• การเขารหัสที่ตั้งไว  — หากอักขระในขอความปรากฏไมถูก
ตอง คุณสามารถเลือกการเขารหัสอื่นไดตามภาษาของเพจ
ปจจุบัน

• ปดกั้นปอปอัพ  — อนุญาตหรอืปดกั้นการเปดปอปอัพอัตโนมัติ
ขณะที่เรียกดู

• โหลดซ้ําอัตโนมัติ  — อัพเดตเว็บเพจที่เรียกดูโดยอัตโนมัติ
• คนหาอัตโนมัติ  — เปดใชงานการคนหาอัตโนมัติ
• ขนาดแบบอักษร  — กําหนดขนาดแบบอักษรที่ใชสําหรับ
เว็บเพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
• เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป  — เปดหรือปดใชงานการรวบรวมบุค
มารคอัตโนมัติ หากคุณตองการดําเนินการจัดเก็บที่อยูของ
เว็บเพจที่เยี่ยมชมตอไปในโฟลเดอรเว็บเพจที่เยี่ยมชมไป แต
ใหซอนโฟลเดอรจากหนาจอบุคมารค ใหเลือก ซอนแฟม
ขอมูล

• จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม  — หากคุณไมตองการใหขอมูลที่
คุณปอนลงในฟอรมตางๆ บนเว็บเพจไดรับการจัดเก็บและใชใน
ครั้งตอไปที่คุณเปดเพจนั้น ใหเลือก ปด

• คุกกี้  — เปดหรือปดใชงานการรับและสงคุกกี้
การตั้งคาลิงคขาวทางเว็บ
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• อัพเดตอัตโนมัติ  — กําหนดวาคุณตองการใหอัพเดตลิงคขาว
ทางเว็บโดยอัตโนมัติหรือไม รวมถึงความถี่ที่คุณตองการ
อัพเดต การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงลิงคขาวทางเว็บโดย
อัตโนมัติอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานทางเครือ
ขายผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอ
ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล

• จุดตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเชื่อมตอที่ตองการสําหรับ
การอัพเดต ตวัเลือกนี้จะมีใหเลือกเมื่อมีการเปดใชงาน อัพเดต
อัตโนมัติ เทานั้น

การเรียกดูอินทราเน็ต
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > อินทราเน็ต

ในการเชื่อมตออินทราเน็ต เปดแอปพลิเคชั่นอินทราเน็ต และเลือก
ตัวเลือก > เชื่อมตอ หากคุณมีปลายทางอินทราเน็ตที่กําหนดไว
ในการตั้งคาการเชื่อมตอหลายแหง ใหเลือก เปลี่ยนปลายทาง
เพื่อเลือกอินทราเน็ตที่จะเรียกดู

ในการกําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตออินทราเน็ต เลือก 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

ดาวนโหลด!
เลือก เมนู > ดาวนโหลด
ดวยดาวนโหลด! (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
เรียกดู ดาวนโหลด และติดตั้งขอมูล เชน แอปพลิเคชั่นลาสุดและ
เอกสารที่เกี่ยวของ จากเว็บมาไวในโทรศัพทของคณุ
ขอมูลตางๆ จะถูกจําแนกประเภทตามแคตตาล็อกและโฟลเดอรซึง่
Nokia หรือผูใหบริการอิสระจัดเตรียมไวให คุณอาจตองเสียคาใช

จายในการดาวนโหลดขอมูลบางประเภท แตโดยปกติแลวคุณ
สามารถดูตัวอยางขอมูลไดโดยไมเสียคาใชจาย
ดาวนโหลด! ใชการเชื่อมตอเครือขายที่ใชงานไดเพื่อเขาถึงเนื้อหา
ลาสุด โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หรือซัพพลายเออร หรือผู
ผลิตขอมูล เพื่อสอบถามรายละเอียดขอมูลอื่นๆ ที่มีใหบริการผาน
ดาวนโหลด!

การจัดการรายการ
เลือก เมนู > ดาวนโหลด

ในการเปดรายการหรือดูเนื้อหาของโฟลเดอรหรือแคตตาล็อก
เลือกรายการ โฟลเดอร หรือแคตตาล็อกนั้นๆ

ในการซื้อรายการที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ซื้อ

ในการดาวนโหลดรายการที่ไมเสียคาบริการ ใหเลือก ตัวเลือก >
รับ

ในการคนหารายการ เลือก ตัวเลอืก > คนหา

ในการปรับการตั้งคา เลือก ตัวเลือก > แอปพลเิคชั่น > การตั้ง
คา

ในการดูรายชื่อของรายการที่ดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก >
รายการของฉัน

การสมัครสมาชิก
เลือก เมนู > ดาวนโหลด และ ตัวเลือก > รายการของฉัน >
การสมัครของฉัน

ในการดูรายละเอียดไฟลของรายการที่เลือก ใหเลือก ตัวเลอืก >
เปด
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ในการตออายุหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก เลือก ตัวเลือก และตัว
เลือกที่เกี่ยวของ

การคนหา Download!
เลือก เมนู > ดาวนโหลด และ ตัวเลอืก > คนหา
เลื่อนไปที่แคตตาล็อกที่คุณตองการคนหารายการ เลือก เลอืก
และปอนคําหลักในการคนหา

ในการเริ่มการคนหา เลือก ตัวเลือก > คนหา

ประวัติการซื้อ
เลือก เมนู > ดาวนโหลด และ รายการของฉัน > ดาวนโหลด
ของฉัน

ในการเปดรายการที่เลือกดวยแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ เลือก 
ตัวเลอืก > เปด

ในการดูรายละเอียดไฟลของรายการที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก >
ดูรายละเอียด

ในการเริ่มตน หยุดชั่วคราว ทําตอ หรือยกเลิกการดาวนโหลด
รายการที่เลือก เลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวของ

การตั้งคา Download!
เลือก เมนู > ดาวนโหลด
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา ดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก > 
แอปพลิเคชั่น > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• การเชื่อมตอเครือขาย  — เลือกปลายทางเครือขายที่ใช
สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย

• เปดอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการใหขอมูลหรือแอปพลิเคชั่
ที่ดาวนโหลดเปดโดยอัตโนมัติหลังจากทําการดาวนโหลด
เสร็จหรือไม

• ยืนยันการดูตัวอยาง  — เลือกวาคุณตองการใหมีคําถามยืนยัน
การดูตัวอยางปรากฏขึ้นกอนดูตัวอยางขอมูลหรือไม

• ยืนยันการซื้อ  — เลือกวาคุณตองการใหมีคําถามยืนยันการซื้อ
ปรากฏขึ้นกอนซื้อขอมูลหรือไม

• การยืนยันสมาชิก  — เลือกวาคุณตองการใหมีคําถามยืนยัน
ปรากฏขึ้นกอนการสมัครสมาชิกขอมูลหรือไม

การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ของคุณกับเว็บ
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอพีซีกับเว็บ
1. ตอสายเคเบิลขอมูลเขากับชองเสียบ USB ของโทรศัพทและ

พีซีของคุณ
2. เลือก ตอ PC กับเน็ต ซอฟตแวรที่จําเปนจะไดรับการติดตั้งโดย

อัตโนมัติจากโทรศัพทของคุณไปยังพีซี
3. ยอมรับการติดตั้งในพีซีของคุณ และยอมรับการเชื่อมตอ หาก

เครื่องแจง เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอไปยังเว็บ เว็บเบราเซอร
ของพีซีของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณตองมีสิทธิ์ผูดูแลระบบในพีซีของคณุ และเปดใชงานตัวเลือก
รันอัตโนมัติในพีซีไว
หากคุณใชระบบปฏบิัติการ Mac ใหเลือกวิธีการเชื่อมตอเปน PC
Suite สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support
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การเดนิทาง
ตองการเสนทางที่ถูกตองหรือไม กําลังมองหาภัตตาคารอยูหรือไม
โทรศัพทของคุณมีเครื่องมือที่ชวยนําทางคุณไปยังทุกที่ที่คณุ
ตองการ

การจัดตําแหนง (GPS)
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่น เชน ขอมูล GPS เพื่อระบุตําแหนงของ
คุณ หรือคํานวณระยะทางและพิกัด โดยแอปพลิเคชั่นเหลานี้ตองมี
การเชื่อมตอ GPS

เกี่ยวกับ GPS
ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัด WGS-84
สากล คณุสมบัติขอมูลจุดพิกัดที่มีใหอาจแตกตางกันไปตาม
ภมูิภาค
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพ
ของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของ
สัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้น

ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุ
ตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ
GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตัง้จากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนงและนําทาง
มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS
คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานวิธีระบุตําแหนงตางๆ ไดใน
การตั้งคาการระบตุําแหนง

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

GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ ขอมูล
สนับสนุนจะถูกดึงจากเซริฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปน
เทานั้น
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หากตองการปดใชงานบริการ A-GPS เลือก เมนู > แอปพลิฯ >
GPS > ขอมูล GPS และ ตัวเลือก > การตั้งคาการจัด
ตําแหนง > วิธีจัดตําแหนง > GPS แบบชวยเหลือ > ไมใช
งาน
คณุจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอนเพื่อดึง
ขอมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต คณุสามารถกําหนดจดุเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ไดในการ
ตั้งคาการจัดตําแหนง จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ไมสามารถ
ใชไดกับบริการนี้ เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเทานั้นที่นํามา
ใชได เครื่องจะขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อคุณใช
GPS เปนครั้งแรก

การจับโทรศัพทใหถูกวิธี
เมื่อใชตัวรับ GPS ดูใหแนใจวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ
การสรางการเชื่อมตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียงไมกี่
วินาทีไปจนถึงหลายนาทีได การสรางการเชื่อมตอ GPS
ในรถยนตอาจใชเวลานานกวา
ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูดพลังงานจากแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจทําให
แบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึน้

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อมตอ
GPS
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดูสิ่งตอไปนี้:
• หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพื่อใหรับสัญญาณไดดี
ขึน้

• หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพื้นที่วางที่เปดโลงกวาเดิม

• ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท
• หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับ

ทบไปดวย
• ยานพาหนะบางคันใชหนาตางที่เปนกระจกสี (Athermic) ซึง่
อาจปดกั้นสัญญาณดาวเทียมไว

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม
ในการตรวจสอบวาอุปกรณของคุณพบดาวเทียมกี่ดวง และดูวา
อุปกรณของคุณไดรับสัญญาณดาวเทียมหรือไม เลือกเมนู > แอป
พลฯิ > GPS > ขอมูล GPS และ ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม
หากอุปกรณคนพบดาวเทียม แถบ
สําหรับดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏ
ขึ้นในมุมมองขอมูลดาวเทียม ยิ่งแถบ
ยาวมากเทาใด สัญญาณดาวเทียมก็
ยิ่งแรงขึน้เทานั้น เมื่ออุปกรณไดรับ
ปริมาณขอมลูที่มากพอจากสัญญาณ
ดาวเทียมในการคํานวณหาตําแหนง
พิกัดที่คุณอยู แถบนั้นจะเปลี่ยนสี
เริ่มแรกอุปกรณของคุณตองรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอยสี่
ดวงเพื่อที่จะคํานวณหาตําแหนงพิกัดของคุณ เมื่อมีการคํานวณเริ่ม
ตน ดาวเทียมอีกสามดวงอาจดําเนินการคํานวณตําแหนงพิกัดของ
คุณตอไป อยางไรก็ตาม การคํานวณจะมีความแมนยํามากขึน้เมื่อมี
ดาวเทียมเพิ่มขึ้น

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพื่อขอรับขอมูล
ตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
ขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร ตาม
ตําแหนงของโทรศัพทของคุณ
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เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง บริการที่สงคําขอนี้จะปรากฏขึน้ เลือก
ยอมรับ เพื่ออนุญาตใหสงขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธ
คําขอ

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

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

• แกไข  — แกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกับสถานที่ที่จัดเก็บไว (เชน
ที่อยู)

• เพิ่มไปที่ประเภท  — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่
เลือกประเภทที่คุณตองการเพิ่มสถานที่

• สง  — สงสถานที่หนึ่งหรือหลายแหงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกัน
ได สถานที่ที่ไดรับจะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คณุสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กําหนดไวลวง
หนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการแกไขและสรางประเภท
สถานที่ใหม เปดแท็บประเภท และเลือก ตัวเลือก > แกไข
ประเภท

ขอมูล GPS 
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > ขอมูล GPS
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึน้เพื่อแสดงขอมูลแนะนําเสนทาง
ไปยังปลายทางที่ไดเลือกไว, ขอมูลตําแหนงที่คุณอยูในปจจุบัน
และขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมื่อไปถึงปลาย
ทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ
พิกัด GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศาทศนิยมโดย
ใชระบบพิกัดสากล WGS-84
ในการใชขอมูล GPS ขัน้ตน ตัวรับสัญญาณ GPS ในโทรศัพทตองได
รับขอมูลตําแหนงจากดาวเทียมอยางนอยสี่ดวงเพื่อคํานวณพิกัด
ตําแหนงของคุณ เมื่อคํานวณพิกัดเบื้องตนแลว ก็อาจเปนไปไดวา
ระบบจะเริม่การคํานวณพิกัดตําแหนงของคุณจากดาวเทียมทั้งสาม
ดวงตอ แตโดยปกติแลว ความแมนยําจะมีมากขึ้นหากระบบคนพบ
ดาวเทียมมากขึน้

ตัวแนะนําเสนทาง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > ขอมูล GPS และ การนําทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนําเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจากดาวเทียมได
ตัวแนะนําเสนทางจะใชเข็มทิศที่ปรับหมุนไดบนหนาจอของเครื่อง
ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทางโดย
ประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเข็มทิศ
ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มรีะยะสั้น
ที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเสนตรง สิ่ง
กีดขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทางธรรมชาต ิจะถูก
ละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัว
แนะนําเสนทางจะทํางานเมือ่คุณเคลื่อนยายตําแหนง
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ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก ตัวเลือก > ตั้งปลาย
ทาง และสถานที่เปนปลายทาง หรือปอนคาพิกัดเสนรุงและเสน
แวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณออก เลือก
หยุดการนําทาง

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > GPS > ขอมูล GPS และ ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของตําแหนง
ที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดยประมาณจะปรากฏ
หากตองการจัดเก็บตําแหนงปจจุบันเปนสถานที่ เลือก ตัวเลือก >
บนัทึกตําแหนง สถานที่เปนตําแหนงที่จัดเก็บไวพรอมกับขอมูล
เพิ่มเติม และใชในแอปพลิเคชั่นอื่นที่ใชรวมกันได อีกทั้งสามารถ
ถายโอนระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได

เครื่องวัดการเดินทาง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > ขอมูล GPS และ ระยะเดินทาง
มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คณุภาพและบริการของสัญญาณ GPS
ในการเปดหรือปดการคํานวณระยะทางในการเดินทาง เลือก ตัว
เลอืก > เริ่ม หรือ หยุด คาที่คํานวณจะยังคงปรากฏบนหนาจอ ใช
ฟงกชันนี้ภายนอกอาคารเพื่อใหรับสัญญาณ GPS ไดดีกวา
ในการตั้งระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเร็วเฉลี่ย
และความเร็วสูงสุดไปที่ศูนย และเริ่มตนการคํานวณใหม เลือก ตัว
เลอืก > รีเซ็ต ในการตั้งมาตรวัดระยะทางการเดินทางและเวลา
ทั้งหมดไปที่ศูนย เลือก รีสตารท

แผนที่
แผนที่
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > แผนที่
เมื่อใชแผนที่ คุณจะเห็นตําแหนงปจจุบนัของคุณในแผนที่,
สามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ, คนหาที่อยูและ
สถานที่ที่สนใจตางๆ, วางแผนเสนทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
และบันทึกสถานที่และสงไปยงัอุปกรณที่ใชรวมกันได นอกจากนี้
คุณยังสามารถซือ้ใบอนุญาตสําหรับบริการพิเศษ เชน คูมือการเดิน
ทาง ขอมูลจราจร และบริการนําทางที่มีเสียงแนะนํา บริการดังกลาว
เหลานี้อาจไมมีใหบริการในบางประเทศหรือบางภูมิภาค
เมื่อคุณใชแผนที่ครั้งแรก คุณอาจตองเลือกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดแผนที่
หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไมอยูในแผนที่ที่ดาวนโหลดไวในเครื่องของ
คุณ จะมีการดาวนโหลดแผนที่สําหรับพื้นที่นั้นมาทางอินเทอรเน็ต
โดยอัตโนมัต ิอาจมีแผนที่สําหรับบางพื้นที่อยูในเครื่องหรือ
การดหนวยความจําของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใชซอฟตแวร
Nokia Map Loader PC ดาวนโหลดแผนที่ ในการติดตั้ง Nokia Map
Loader ในเครื่องพีซทีี่ใชรวมกันได ดูที่ www.nokia.com/maps

เคล็ดลับ: หากไมตองการเสียคาบริการถายโอนขอมูล คุณ
ยังสามารถใชแผนที่ไดโดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต
และเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บไวในอุปกรณหรือในการดหนวย
ความจําของคุณ

การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดยีวเทานั้น
การดาวนโหลดแผนที่และบริการพิเศษอาจเกี่ยวของกับการรับสง
ขอมูลขนาดใหญผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ โปรด
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สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลจากผูใหบริการ
ของคุณ

การจัดตําแหนงของเครือขาย
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > GPS > แผนที่
คณุสามารถใชเครือขายมือถือคนหาตําแหนงปจจุบันของคณุ แมจะ
อยูในอาคาร วิธีการนี้จะเร็วกวาแตมีความแมนยํานอยกวา GPS และ
คณุไมสามารถใชตําแหนงนี้เปนจุดเริ่มตนในการนําทางได

ในการใชเครือขายมือถือเพื่อจัดตําแหนง เลือกวิธีจัดตําแหนงโดย
ใชเครือขายจากการตั้งคาโทรศัพท เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชั่น
แผนที่ และการเชื่อมตอ GPS ของคุณพรอม GPS จะเปลี่ยนเครือขาย
มือถือเปนวิธีจัดตําแหนง

การเลื่อนไปมาบนแผนที่
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > GPS > แผนที่
ในการขยายตําแหนง GPS ของคุณหรือตําแหนงที่ทราบลาสุดของ
คุณ เลือก ตัวเลือก > ตําแหนง

เมื่อเปดใชงานการเชื่อมตอ GPS  จะแสดงที่ตั้งปจจุบนัของคณุ
บนแผนที่

ในการเลื่อนไปมาบนแผนที ่ใหเลื่อนขึ้น ลง ไปทางซายหรือขวา
โดยใชปุมเลื่อน สวนบนของแผนที่จะหันไปทางทิศเหนือตามคา
เริ่มตน
เมื่อคุณเชื่อมตออยูและเรียกดูแผนที่ ระบบจะดาวนโหลดแผนที่
ใหมเองโดยอัตโนมัต ิหากคุณเลื่อนไปยังบริเวณที่ไมครอบคลุมใน
แผนที่ที่ไดดาวนโหลดมาแลว แผนที่จะไดรับการจัดเก็บไวใน
หนวยความจําของเครื่องโดยอัตโนมัติหรือในการดหนวยความจําที่
ใชงานรวมกันได (หากใสไว)

ในการขยายและยอแผนที่ดวยปุมกด กด * และ # ในการขยายและ
ยอแผนที่ดวยแปนพิมพ กดปุม Shift และ Backspace

สัญลักษณบนจอภาพ
สัญลักษณ GPS  จะแสดงความพรอมใชงานของ
สัญญาณดาวเทียม แถบหนึ่งแถบแทนหนึ่งดาวเทียม เมื่ออุปกรณ
พยายามคนหาสัญญาณดาวเทียม แถบจะเปนสีเหลือง เมื่ออุปกรณ
ไดรับขอมูลเพียงพอจากดาวเทียมเพื่อที่จะสรางการเชื่อมตอ GPS
แถบจะเปลี่ยนเปนสีเขยีว ยิ่งแถบสีเขียวมากเทาใด หมายถึงการ
คํานวณตําแหนงจะมีความแมนยํามากเทานั้น
ในตอนแรก อุปกรณของคุณตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยาง
นอยสี่ดวงเพื่อคํานวณตําแหนงของคุณ หลงัจากที่มีการคํานวณ
พิกัดเบื้องตน สัญญาณจากดาวเทียมสามดวงก็อาจเพียงพอ
สัญลักษณการถายโอนขอมูล  จะแสดงการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่ใชงานอยู และจํานวนของขอมูลที่ถายโอนนับตั้งแต
เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชั่น

การคนหาตําแหนง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > แผนที่
ในการคนหาตําแหนงในเมืองหรือพื้นที่ที่ปรากฏบนแผนที่ ใหปอน
ที่อยูของตําแหนงทั้งหมดหรือบางสวนในชองคนหา และกดปุม
เลื่อน ในการคนหาตําแหนงในเมืองอื่น ปอนชื่อเมื่องและที่อยู
ทั้งหมดหรือบางสวน เชน London Oxford Street แลวกดปุม
เลื่อน เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ควรปอนชื่อเมืองเปนภาษาทอง
ถิ่น

เคล็ดลับ: หากไมแนใจเกี่ยวกับชื่อของตําแหนง ใหปอน
เฉพาะอักษรตัวแรกๆ ของคําที่ใชคนหา เพื่อใหไดผลลัพธที่
ดีที่สุด ควรปอนอักษรอยางนอยสามตัว
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ในการคนหาที่อยูที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ หรือที่อยูในประเทศอื่น กด
ปุมเลื่อน และเลือก คนหา > ที่อยูประเทศ/ภูมิภาค* และ
เมือง/รหัสไปรษณีย * เปนตัวเลือกที่ตองเลือก

เคลด็ลับ: ในการคนหาตําแหนงในประเทศอื่นโดยใชชอง
คนหา ใหปอนชื่อประเทศในชองคนหาดวย: Rome Italy
ปอนชื่อประเทศเปนภาษาอังกฤษ หรือใชรหัส ISO สามตัว
(ITA สําหรับ Italy, GBR สําหรับ Great Britain, CHN สําหรับ
China)

ในการนําเขาที่อยูของตําแหนงจากแอปพลเิคชั่นรายชื่อ กดปุม
เลื่อน และเลือก คนหา > ที่อยู > ตัวเลอืก > เลือกจากรายชื่อ
หากคุณคนหาตําแหนงโดยไมมกีารเชื่อมตออินเทอรเน็ต ผลการ
คนหาจะจํากัดอยูภายในรัศม ี50 กม. (31 ไมล)

การคนหาตามประเภท
ผลการคนหาจะไดรับการจัดกลุมไวตามประเภท ในการจํากัดการ
คนหาใหอยูในประเภทๆ เดียว เลือก ตัวเลือก > คนหา > 
สถานที่ และประเภท

ตัวอยาง: หากตองการคนหารานอาหารที่อยูใกลตําแหนง
ของคุณ เลือก ตัวเลอืก > คนหา > สถานที่ > กินดื่ม >
รานอาหาร
ตัวอยาง: หากตองการคนหาโรงแรมแหงใดแหงหนึ่งโดย
เฉพาะ เลือก ตัวเลอืก > คนหา > สถานที่ > ที่พัก ปอน
ชื่อโรงแรมในชองคนหา และเลือก คนหาทั้งหมด

การวางแผนเสนทาง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > GPS > แผนที่
ในการวางแผนเสนทาง เลือกจุดเริ่มตนของคุณบนแผนที่หรือ
คนหาตําแหนง กดปุมเลื่อน แลวเลือก เพิ่ม > เพิ่มในเสนทาง

ในการกําหนดจุดหมายและเพิ่มตําแหนงอื่นในเสนทางของคุณ ให
คนหาตําแหนง และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มจุดเสนทาง

หากตองการเปลี่ยนลําดับของตําแหนงที่ตั้งในเสนทาง เลือก
ตําแหนง กดปุมเลื่อน และเลือก ยาย เลื่อนไปยังที่ที่คุณตองการ
ยายตําแหนงไปไว และเลือก เลือก

หากตองการแกไขเสนทาง กดปุมเลื่อน และเลือก แกไขเสนทาง

ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับเสนทาง เลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา

ในการแสดงเสนทางบนแผนที่ เลือก ตัวเลอืก > แสดงเสนทาง

ในการนําทางไปยังจุดหมายโดยรถหรือการเดินเทา หากคุณซือ้ใบ
อนุญาตสําหรับบริการพิเศษเหลานี้ไวแลว เลือก ตัวเลือก > เริ่ม
ขับรถ หรือ เริ่มเดิน

ในการจัดเก็บเสนทาง เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเสนทาง

บันทึกและสงที่ตั้ง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > แผนที่
ในการบันทึกที่ตั้งในโทรศพัทของคุณ กดปุมเลื่อน และเลือก
เพิ่ม > เพิ่มไปยังสถานที่ฉัน ที่ตั้งจะไดรับการเก็บไวใน รายการ
โปรด > สถานที่

ในการสงที่ตั้งไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได กดปุมเลื่อน และ
เลือก สง หากคุณสงที่ตั้งในขอความตัวอักษร ขอมูลจะไดรับการ
แปลงเปนขอความธรรมดา

การดูรายการที่จัดเก็บไว
ในการดูรายการที่คุณจัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณ เลือก 
ตัวเลอืก > รายการโปรด
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สถานที่
ในการดูตําแหนงที่คุณจัดเก็บไวในโทรศัพทของคณุ เลือก 
สถานที่

หากตองการจัดการตําแหนงที่จัดเก็บไว เลือก ตัวเลอืก > เรียง
ลําดับ

ในการดูตําแหนงที่เลือกบนแผนที่ กดปุมเลื่อน และเลือก แสดงบน
แผนที่

หากตองการเพิ่มตําแหนงในเสนทาง กดปุมเลื่อน และเลือก
เพิ่ม > เพิ่มในเสนทาง

ประวัติ
ในการตรวจสอบตําแหนงที่คุณไดคนหาบนแผนที่ เลือก ประวัติ

ในการดูตําแหนงที่เลือกบนแผนที่ กดปุมเลื่อน และเลือก แสดงบน
แผนที่

ในการสงตําแหนงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได กดปุมเลื่อน และ
เลือก สง

แหลงจดัเก็บ
ในการสรางชุดสถานที่โปรดของคณุ เชน รานอาหารหรือ
พิพิธภณัฑ เลือก ชุดสะสม > ตัวเลือก > ชุดสะสมใหม

ในการเพิ่มตําแหนงในแหลงจัดเก็บโปรดของคุณ เปด สถานที่
เลือกตําแหนง กดปุมเลื่อนและเลือก เพิ่ม > เพิ่มในชุดสะสม

ในการดูตําแหนงที่เลือกบนแผนที่ กดปุมเลื่อน และเลือก แสดงบน
แผนที่

เสนทาง
ในการดูเสนทางที่คุณจัดเก็บไว เลือก เสนทาง

หากตองการเปดเสนทางที่เลือก เลือก ตัวเลอืก > เปด

การนําทางไปยังจุดหมาย
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > แผนที่
ในการนําทางไปยังจุดหมายของคุณ คุณตองซือ้ใบอนุญาตบริการ
นําทาง

ในการซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนําทางขณะเดินเทาและขณะขับรถ
โดยใชเสียงนําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > พิเศษ > ขับรถและ
เดิน ในการซื้อเฉพาะใบอนุญาตสําหรบัการนําทางขณะเดินเทา
เลือก เดิน ใบอนุญาตเปนใบอนุญาตเฉพาะภมูิภาค และจะใชงาน
ไดในพื้นที่ที่เลือกไวเทานั้น คุณสามารถชําระคาใบอนุญาตไดโดย
ใชบัตรเครดิตหรือชําระผานทางใบเรียกเก็บคาโทรศัพท หากผูให
บริการของคุณรองรับบริการนี้ คุณสามารถโอนใบอนุญาตจาก
โทรศัพทของคุณไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได แตจะใชใบ
อนุญาตไดทีละเครื่องเทานั้น

เมื่อคุณใชการนําทางเปนครั้งแรก โทรศัพทอาจขอใหคุณเลือก
ภาษาสําหรับระบบนําทางดวยเสียงและดาวนโหลดไฟลเสียง
นําทางที่เกี่ยวของ หากตองการเปลี่ยนภาษาภายหลัง ในหนาจอ
หลัก เลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > การตั้งคา > การนํา
ทาง > แนะนําดวยเสียง ไมสามารถใชระบบนําทางดวยเสียงกับ
การนําทางขณะเดินเทาได

ในการเริ่มการนําทาง เลือกตําแหนงและ ขับไปยัง หรือ เดินไปที่

หากตองการหยุดการนําทาง เลือก ตัวเลือก > หยุดการนําทาง

การเดินสูจุดหมายของคุณ
เสนทางเดินเทาจะไมสนใจขอจํากัดใดๆ ที่เปนไปไดของระบบ
นําทางสําหรับรถยนต เชน ถนนเดินรถทางเดียวและขอกําหนดการ
หามเลี้ยว และรวมถึงพื้นที่ตางๆ เชน บริเวณทางเทาและที่จอดรถ
ระบบนี้ยังใหความสําคัญตอทางเดินเทาและถนนสายเล็กๆ เปน
ลําดับแรก โดยตัดทางหลวงและทางดวนออกไป
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บนแผนที่จะมีการวาดเสนทางและมีลูกศรแสดงทิศทาง จุดตางๆ
จะแสดงทิศทางที่คุณกําลังเดนิ
ความยาวของเสนทางเดินเทาสูงสุดจํากัดอยูที่ 50 กิโลเมตร (31
ไมล) และความเร็วในการเดินทางสูงสุด 30 กม./ชม. (18 ไมล/
ชม.) หากเกินขดีจํากัดความเร็วนี้ ระบบนําทางจะหยุดและเริ่ม
ทํางานตอเมื่อความเร็วกลบัมาอยูในชวงที่จํากัดไว
ระบบนําทางดวยเสียงไมสามารถใชงานกับการนําทางขณะเดินเทา
ได

ในการซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนําทางขณะเดินเทา เลือก ตัว
เลอืก > พิเศษ > เดิน ใบอนุญาตเปนใบอนุญาตเฉพาะภูมิภาค
และจะใชงานไดในพื้นที่ที่เลือกไวเทานั้น คณุสามารถชําระคาใบ
อนุญาตไดโดยใชบัตรเครดิตหรือชําระผานทางใบเรียกเก็บคา
โทรศัพท หากผูใหบริการของคุณรองรับบริการนี้

ในการเริ่มการนําทาง ใหเลื่อนไปที่ตําแหนง กดปุมเลื่อน แลวเลือก
เดินไปที่ บริการดังกลาวจะมใีหเลือกใชเมื่อคุณไดซื้อบริการไว
แลว

ในการคนหาเสนทางอื่น เลือก ตัวเลือก > เสนทางอื่น

หากตองการหยุดการนําทาง เลือก หยุดการนําทาง

การขับขี่สูจุดหมายปลายทางของ
คุณ
ในการซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนําทางขณะเดินเทาและขณะขับรถ
โดยใชเสียงนําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > พิเศษ > ขับรถและ
เดิน ใบอนุญาตเปนใบอนุญาตเฉพาะภูมิภาค และจะใชงานไดใน
พื้นที่ที่เลือกไวเทานั้น

ในการเริ่มนําทางโดยทางรถยนต ใหเลื่อนไปที่ตําแหนง กดปุม
เลื่อน แลวเลือก ขับไปยัง เมื่อคุณใชการนําทางขณะขบัรถเปนครั้ง

แรก โทรศัพทอาจขอใหคุณเลือกภาษาสําหรับระบบนําทางดวย
เสียงและดาวนโหลดไฟลเสียงนําทางที่เกี่ยวของ

หากตองการสลับระหวางหนาจอตางๆ ขณะนําทาง ใหกดปุมเลื่อน
และเลือก มุมมองสงูสองมิติ, มุมมองจากที่สูง หรือ มุมมอง
ศร

ในการคนหาเสนทางอื่น เลือก ตัวเลอืก > เสนทางอื่น

หากตองการฟงเสียงนําทางซ้ํา ใหเลือก ตัวเลอืก > ทําซ้ํา

หากตองการปรับระดับเสียงนําทาง เลือก ตัวเลอืก > ระดับเสียง

หากตองการดูขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรซึง่อาจสงผลกระทบ
ตอการเดินทางของคุณ (บริการพิเศษ) เลือก ตัวเลอืก > ขอมูล
จราจร

หากตองการหยุดการนําทาง เลือก หยุดการนําทาง

ขอมูลจราจร
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > แผนที่
บริการขอมูลการจราจรตามเวลาจริงจะใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการ
จราจรที่อาจสงผลตอการเดินทางของคุณ บริการขอมูลจราจรเปน
บริการพิเศษที่คุณสามารถซือ้และดาวนโหลดลงในเครื่องของคุณ
ได หากมีบริการนี้ในประเทศหรือภูมิภาคของคณุ

ในการซือ้ใบอนุญาตสําหรับบริการขอมูลจราจร เลือก ตัวเลือก >
พิเศษ > ขอมูลจราจร

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร เลือก ตัวเลือก > ขอมูล
จราจร สภาพการจราจรจะปรากฏบนแผนที่เปนรูปสามเหลี่ยมและ
เสนตางๆ

ในการดูรายละเอียดของสภาพการจราจร รวมถึงตัวเลือกการ
เปลี่ยนเสนทางตางๆ ที่สามารถทําได เลือก ตัวเลือก > เปด

ในการอัพเดตขอมูลจราจร เลือก อัพเดตขอมูลจราจร
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คูมือเดินทาง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > GPS > แผนที่
คูมือเดินทางจะมขีอมูลเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวชม รานอาหาร
โรงแรม และสถานที่นาสนใจอื่นๆ คูมือบางเลมอาจมีวิดีโอและคลิป
เสียงดวย คุณจะตองสั่งซื้อและดาวนโหลดคูมือนี้กอนจึงจะสามารถ
ใชงานได

ในการซื้อและดาวนโหลดคูมอืเดินทาง หรือในการดูคูมือที่
ดาวนโหลดมาแลว เลือก ตัวเลอืก > พิเศษ > คูมือการเดนิ
ทาง เลือกประเภทและคูมือ และเลือก ใช คุณสามารถจายเงิน
สําหรับคูมอืโดยใชบัตรเครดิตหรอืรวมในใบเก็บเงินคาโทรศัพทได
หากไดรับการสนับสนุนจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาแผนที่
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > GPS > แผนที่
เลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไป
นี้:
• อินเทอรเน็ต  — กําหนดการตั้งคาอินเทอรเน็ต เชน จุดเชื่อมตอ
ที่ตั้งไวที่จะใช และกําหนดวาจะใหระบบแจงเตือนขณะใช
บริการขามเครือขายหรือไม

• การนําทาง  — กําหนดการตั้งคาการนําทาง เชน การตั้งคา
เสียงแนะนํา และการอัพเดตขอมูลจราจร

• เสนทาง  — กําหนดการตั้งคาเสนทาง เชน โหมดการขนสง
และวิธีการคํานวณเสนทาง

• แผนที่  — กําหนดการตั้งคาแผนที่ เชน สีของแผนที่และระบบ
มาตรวัดที่จะใช

การตั้งคาอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > แผนที่ และ ตัวเลือก >
เครื่องมือ > การตั้งคา > อินเทอรเน็ต

ในการเลือกวาจะใหแอปพลิเคชั่นแผนที่เปดการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตเมื่อคณุเปดใชแอปพลิเคชั่นหรือไม เลือก ออนไลน
เมื่อเริ่มตน

ในการเลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเมื่อเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต เลือก
จุดเชื่อมตอเริ่มตน

ในการเลือกวาจะใหระบบแจงเตือนเมื่อเครื่องของคุณจะลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายโฮมหรือไม เลือก 
คําเตือนการโทรขามแดน

การตั้งคาการนําทาง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > แผนที่ และ ตัวเลือก >
เครื่องมือ > การตั้งคา > การนําทาง

ในการเลือกภาษาของเสียงแนะนํา เลือก แนะนําดวยเสียง คุณ
อาจตองดาวนโหลดไฟลเสียงกอนจึงจะสามารถเลือกภาษาได

ในการกําหนดการตั้งคาไฟพื้นหลัง เลือก ไฟดานหลัง

ในการเลือกความถี่ที่จะใหโทรศัพทอัพเดตขอมูลสภาพการจราจร
เลือก อัพเดตขอมูลจราจร

ในการตั้งใหอุปกรณวางแผนเสนทางใหมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการ
จราจรติดขัด เลือก เปลี่ยนทางหลบการจราจร

การตั้งคาเสนทาง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS > แผนที่ และ ตัวเลือก >
เครื่องมือ > การตั้งคา > เสนทาง
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ในการเลือกโหมดการขนสง ใหเลือก โหมดการขนสง > เดิน
หรือ ขับรถ หากคุณเลือก เดิน ถนนทางเดียวจะเปนถนนสายปกติ
และคุณสามารถใชเสนทางเดินเทาได

ในการคํานวณเสนทางที่เร็วที่สุด ใหเลือก การเลอืกเสนทาง >
เสนทางที่เร็วกวา ตวัเลือกนี้จะสามารถใชได ก็ตอเมื่อคุณได
เลือก ขับรถ เปนโหมดการขนสงแลวเทานั้น

ในการคํานวณเสนทางที่ใกลที่สดุ ใหเลือก การเลือกเสนทาง >
เสนทางที่ใกลกวา

ในการวางแผนเสนทางที่เปนทั้งเสนทางที่ใกลที่สุดและเร็วที่สุด
เลือก การเลอืกเสนทาง > เหมาะสม

การตั้งคาแผนที่
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > GPS > แผนที่ และ ตัวเลอืก >
เครื่องมือ > การตั้งคา > แผนที่

ในการเลอืกประเภทของจุดนาสนใจที่คุณตองการใหแสดงบน
แผนที่ เลือก ประเภท เชน หากตองการใหแสดงรานอาหาร ให
เลือก รานอาหาร

ในการใชชุดสีใหเหมาะสมกับการใชงานชวงกลางวันหรือกลางคืน
เลือก สี

ในการเลือกขนาดของหนวยความจําเครื่องหรือพื้นที่วางของการด
ความจํา (ถาเสียบไว) ที่สามารถใชเก็บขอมูลแผนที่ได เลือก ใช
ความจําสูงสดุ เมื่อถึงขีดจํากัดของความจําแลว ขอมูลที่เกาที่สุด
จะถูกลบออก

ในการเลือกวาจะใชระบบเมตริกหรืออิมพีเรียล เลือก ระบบของ
หนวยวัด

การอัพเดตแผนที่
ในการอัพเดตแผนที่ในเครื่องของคุณ เลือก ตัวเลือก > เครื่อง
มือ > การตั้งคา > แผนที่ > ตัวเลอืก > ตรวจอัพเดตแผนที่
ลาสุด หรือใช Nokia Map Loader
หากตองการอัพเดตแอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหไปที่
www.nokia.com/maps

Nokia Map Loader
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น Nokia Map Loader ดาวนโหลดไฟล
แผนที่และเสียงแนะนําจากอินเทอรเน็ตมาที่หนวยความเครื่องหรือ
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันได คณุตองใชแอปพลิเคชั่นแผนที่
และเรียกดูแผนที่อยางนอยหนึ่งครั้งกอนใช Nokia Map Loader
เนื่องจาก Nokia Map Loader จะใชขอมูลแผนที่ตรวจสอบเวอรชั่น
ของแผนที่ที่จะดาวนโหลด

ในการติดตั้ง Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได ให
ไปที่ www.nokia.com/maps และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ปุมลัด
หากตองการเปลี่ยนประเภทของแผนที ่กด 1

หากตองการกลับไปยังตําแหนงปจจุบันของคุณ กด 0

หากตองการปรบัแผนที่สําหรับการนําทางขณะขบัรถระหวางชวง
เวลากลางวันหรือกลางคืน กด 3

หากตองการคนหาเสนทางอื่นในการนําทางขณะขับรถ กด 5

หากตองการปรับระดับเสียงนําทางในการนําทางขณะขับรถ กด 6

หากตองการเพิ่มจุดแวะระหวางทางลงในเสนทางในการนําทาง
ขณะขบัรถ กด 7
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หากตองการดูขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณจราจรในการนําทางขณะ
รถ กด 8

หากตองการตรวจสอบขอมูลเสนทางในการนําทางขณะขบัรถ 
กด 9

ในการขยายแผนที่ กดปุม shift ดานซาย
ในการยอแผนที่ กดปุม shift ดานขวา
หากตองการฟงเสียงนําทางซ้ําในการนําทางขณะขบัรถ กด 4

หากตองการจัดเก็บสถานที่ปจจุบันในการนําทางขณะขับรถ กด 2
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Nokia Office Tools
Nokia Office Tools สนับสนุนธุรกิจเคลื่อนที่และชวยใหการสื่อสาร
กับทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

สมุดบันทึก 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > บันทึกที่ใช
บนัทึกที่ใชงานชวยใหคุณสามารถสราง แกไข และดูบันทึกประเภท
ตางๆ เชน บันทึกการประชุม บันทึกงานอดิเรก หรือรายการซื้อของ
คุณสามารถแทรกรูปภาพ วิดีโอ และเสียงลงในบันทึกได คุณ
สามารถเชื่อมโยงบันทึกไปยังแอปพลิเคชั่นอื่นๆ เชน รายชื่อ และ
สงบันทึกไปยังบุคคลอื่นได

สรางและแกไขบนัทึก 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > บันทึกที่ใช

ในการสรางบันทึก ใหเริ่มตนเขยีนขอความ

ในการแกไขบันทึก ใหเลือกบันทึกและ ตัวเลือก > ตัวเลือกการ
แกไข

ในการเพิ่มลักษณะตัวหนา ตัวเอียง หรือขดีเสนใตใหกับขอความ
ของคุณ หรือเปลี่ยนสีของแบบอักษร ใหกดปุม Shift คางไว และ
เลื่อนไปที่ขอความที่จะเลือก จากนั้นเลือก ตัวเลอืก > ตัวอักษร
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ใส  — แทรกรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิป นามบัตร บุคมารคของ
เว็บ และไฟล

• สง  — สงบันทึก

• ลงิคบนัทึกกับสาย  — เลือก เพิ่มรายชื่อ เพื่อเชื่อมโยงบันทึก
ไปยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึน้เมื่อโทรออกหรือรับสายจาก
รายชื่อ

การตั้งคาสมุดบนัทึก
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > บนัทึกที่ใช และ ตัวเลอืก > การตั้ง
คา

ในการเลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บบันทึก ใหเลือก หนวยความจําที่
ใช และหนวยความจําที่ตองการ

ในการเปลี่ยนแปลงเคาโครงของบันทึกที่ใชงาน หรือในการดู
บันทึกในรูปแบบรายการ ใหเลือก เปลี่ยนมุมมอง > กริด หรือ
รายการ

ในการดูบันทึกในพื้นหลังระหวางโทรออกหรือรับสาย ใหเลือก
แสดงบันทึกระหวางโทร > ใช

เคล็ดลับ: หากคุณไมตองการใหมีการแสดงบันทึกชั่วคราว
ระหวางการโทร ใหเลือก แสดงบันทึกระหวางโทร > ไม
ดวยวิธีนี้ คณุไมจําเปนตองลบลิงคระหวางบันทึกและบัตร
รายชื่อออก

เครื่องคิดเลข
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถกูตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบงายๆ เทานั้น
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ในการคํานวณ ใหพิมพตวัเลขตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ เลือก
วิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคํานวณ ปอนตัวเลขชุดที่
สองของการคํานวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทําการคํานวณ
ตามลําดับที่กําหนดไว ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณจะปรากฏใน
ชองตัวแกไข และนํามาใชเปนตวัเลขแรกในการคํานวณครั้งใหมได

โทรศัพทจะจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณครั้งลาสุดไวในหนวย
ความจําของโทรศัพท การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือ
การปดโทรศัพทจะไมลางขอมูลในหนวยความจําแตอยางใด ใน
การเรียกคืนผลลัพธลาสุดที่บันทึกไวเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น
เครื่องคิดเลขในครัง้ตอไป ใหเลือก ตัวเลอืก > ผลลพัธลาสุด

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก >
ความจํา > บนัทึก

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธดังกลาว
ในการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจํา > เรียกคืน

ตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกด ูจัดการ และเปดไฟลได
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมทั้งการระบุการตั้งคาสําหรับไดรฟ
ระยะไกลที่เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก >
ไดรฟระยะไกล

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนคําที่ใชคนหาที่
ตรงกับชื่อของไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลรวมทั้งโฟลเดอร หรือสรางโฟลเดอร
ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง

ปุมลัด:ในการใชการดําเนินการกับรายการหลายรายการ
พรอมกันในครั้งเดียว ใหทําเครื่องหมายเลือกรายการ ในการ
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ กด #

การจัดการการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล
ตัวเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใสการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดลง
ในโทรศัพทเทานั้น
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ตัวเลือกการดความจํา  — เปลี่ยนชื่อหรือฟอรแมตการดหนวย
ความจํา

• รหัสผานการด  — รหัสผานจะปองกันการดหนวยความจํา
• ปลดลอ็คการดความจํา  — ปลดล็อคการดหนวยความจํา

การสํารองขอมูลไฟลลงในการด
หนวยความจํา
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา เลือกประเภท
ของไฟลที่คุณตองการสํารองขอมูล และ ตัวเลือก > สํารอง
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ความจําเครื่อง คุณตองแนใจวาการดหนวยความจํามพีื้นที่วาง
เพียงพอสําหรับไฟลที่คุณเลือกไวสําหรับสํารองขอมูล

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

การทํางานกับไฟล
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Quickoffice
การเปดไฟล —  เปดแท็บไฟล เละเลือกไฟลจากรายการ

การจัดเรียงไฟล —  เลือก ตัวเลอืก > เรียงลําดับตาม

การสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได —  เลือก ตัวเลอืก >
สง และวิธีการสง

ตัวแปลงหนวย 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวแปลง

ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดใน
การปดเศษ

การแปลงหนวยวัด
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวแปลง
1. เลื่อนไปที่ชองของประเภทนั้นๆ และเลือก ตัวเลือก >
ประเภทการแลกเปลีย่น เพื่อเปดรายการมาตรวัด เลือก
ประเภทการวัดที่จะใช (นอกเหนือจากสกุลเงิน) และ ตกลง

2. เลื่อนไปที่ชองของหนวยแรก และเลือก ตัวเลือก > เลือก
หนวย เลือกหนวยที่จะแปลงและ ตกลง เลื่อนไปที่ชองของ
หนวยถัดไป และเลือกหนวยวัดที่จะเปนผลลัพธในการแปลง

3. เลื่อนไปที่ชองจํานวนแรก และปอนคาที่จะแปลง ชองจํานวน
อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมตัิเพื่อแสดงคาที่ไดรับ
การแปลงแลว

การกําหนดสกุลเงินหลักและอัตรา
แลกเปลี่ยน
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวแปลง
เมื่อคุณเปลีย่นแปลงสกุลเงินหลัก คณุตองปอนอัตราแลกเปลี่ยน
ใหม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวกอนหนาทั้งหมดจะถูก
ลบไป
กอนที่จะแปลงสกุลเงิน คุณตองเลอืกสกุลเงินหลักและเพิ่มอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราสกุลเงินหลักมักมคีาเทากับ 1 สกุลเงินหลักจะ
เปนตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอื่นๆ
1. ในการกําหนดอัตราแลกเปลีย่นสําหรับหนวยสกุลเงิน ใหเลื่อน

ไปที่ชองประเภท และเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
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2. เลื่อนไปที่ประเภทสกุลเงิน และปอนอัตราแลกเปลีย่นที่คณุ
ตองการกําหนดตอหนึ่งหนวยสกุลเงิน

3. ในการเปลีย่นแปลงสกุลเงินหลกั ใหเลื่อนไปที่สกุลเงิน และ
เลือก ตัวเลอืก > ตั้งเปนสกุลเงินหลัก

4. เลือก เรียบรอย > ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่คุณไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จําเปนทั้งหมดแลว
คณุสามารถดําเนินการแปลงสกุลเงินได

Zip manager 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Zip
ดวยตัวจัดการ Zip คุณสามารถสรางไฟลอารไคฟใหมเพื่อจัดเก็บ
ไฟลที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP เพิ่มไฟลที่บีบอัดไฟลเดียวหรือหลาย
ไฟล หรือไดเรกทอรีสําหรับอารไคฟ ตั้งคา ลบ หรือเปลี่ยนรหัส
นอารไคฟสําหรับอารไคฟที่ไดรับการปองกันแลว และเปลี่ยน
ตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด

คณุสามารถจัดเก็บไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจําโทรศัพทหรือ
ในการดหนวยความจํา

โปรแกรมอาน PDF 
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Adobe PDF
คุณสามารถใชโปรแกรมอาน PDF ในการอานเอกสาร PDF บนหนา
จอโทรศัพทของคุณได คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา
เชน ระดับการยอ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งสงไฟล PDF โดยใช
อีเมล

การพิมพ
คุณสามารถพิมพเอกสาร เชน ไฟล ขอความ รูปภาพ หรือเว็บเพจ
ไดจากเครื่องของคุณ คุณอาจไมสามารถสั่งพิมพเอกสารไดครบ
ทุกประเภท

การพิมพไฟล
การพิมพไฟล
เลือก เมนู > แผงควบคุม > พรินเตอร
กอนพิมพ ตรวจดูใหแนใจวากําหนดคาทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการ
เชื่อมตอเครื่องของคุณกับเครื่องพิมพเรียบรอยแลว
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ และจากตัวเลือกตอไปนี้
• พิมพ  — พิมพเอกสาร ในการพิมพไปยังไฟล เลือก พิมพไป
ไฟล และระบุที่ตั้งของไฟล

• การตั้งคาหนากระดาษ  — คุณสามารถเปลี่ยนขนาดกระดาษ
และการวางกระดาษ กําหนดระยะขอบ และแทรกสวนหัวหรือ
สวนทายกระดาษได สวนหัวและสวนทายกระดาษควรมีความ
ยาวไมเกิน 128 ตัวอักษร

• ดูตัวอยาง  — แสดงตัวอยางเอกสารกอนการพิมพ

ตัวเลือกการพิมพ
เปดเอกสาร เชน ไฟลหรือขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือก
การพิมพ > พิมพ
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้
• เครื่องพิมพ  — เลือกเครื่องพิมพที่ใชงานไดจากรายการ
• พิมพ  — เลือก ทุกหนา, หนาคู หรือ หนาคี่ เปนชวงการพิมพ
• ชวงการพิมพ  — เลือก ทุกหนาในชวง, หนาปจจุบนั หรือ
หนาที่ระบุ เปนชวงการพิมพ
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• จํานวนสําเนา  — เลือกจํานวนของสําเนาที่ตองการพิมพ
• พิมพไปไฟล  — เลือกเพื่อพิมพไปยังไฟลและระบุตําแหนง
ของไฟล

ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การตั้งคาเครื่องพิมพ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > พรินเตอร
ในการเพิ่มเครื่องพิมพใหม เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้
• เครื่องพิมพ  — ปอนชื่อสําหรับเครื่องพิมพ
• ไดรเวอร  — เลือกไดรเวอรสําหรับเครื่องพิมพ
• บริการ  — เลือกบริการเสริมสําหรับเครื่องพิมพ
• จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอ
• พอรต  — เลือกพอรต
• โฮสต  — ระบุโฮสต
• ผูใช  — ปอนชื่อผูใช
• คิว  — ปอนคิวการพิมพ
• แนวการพิมพ  — เลือกลักษณะการวางกระดาษ
• ขนาดกระดาษ  — เลือกขนาดกระดาษ
• ประเภทสื่อ  — เลือกชนิดสื่อ
• โหมดสี  — เลือกโหมดสี
• รุนของเครื่องพิมพ  — เลือกรุนเครื่องพิมพ
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การพิมพภาพ
คณุสามารถพิมพภาพจากเครื่องของคุณโดยใชเครื่องพิมพที่ใช
งานรวมกันไดกับ PicBridge คณุสามารถพิมพเฉพาะภาพที่อยูในรูป
แบบไฟล JPEG

ในการพิมพภาพในคลังภาพ กลอง หรือตัวดูภาพ ใหเลือกภาพ และ
เลือก ตัวเลือก > พิมพ

การเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
เชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันไดดวย
สายขอมูลที่สามารถใชงานรวมกันได และเลือก ถายโอนภาพ
เปนโหมดการเชื่อมตอ USB
ในการตั้งใหเครื่องสอบถามวัตถุประสงคในการเชื่อมตอทุกครั้งที่มี
การเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม และ เชื่อม
ตอ > USB > ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

ตัวอยางภาพพิมพ
หลังจากที่คณุเลือกเครื่องพิมพแลว รูปภาพที่เลือกไวจะปรากฏขึ้น
โดยใชโครงรางที่กําหนดไวลวงหนา

หากรูปภาพไมพอดีในหนาเดียว ใหเลื่อนขึน้หรือลงเพื่อแสดงหนา
เพิ่มเติม

มุมมองการพิมพภาพ
หลังจากที่คุณเลือกภาพที่จะพิมพและเครือ่งพิมพแลว ใหระบุการ
ตั้งคาเครื่องพิมพ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• การจัดวาง  — เลือกเคาโครงสําหรับรูปภาพ
• ขนาดกระดาษ  — เลือกขนาดกระดาษ
• คุณภาพการพิมพ  — เลือกคุณภาพการพิมพ

นาฬกิา 
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา
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ในแอปพลิเคชั่นนาฬิกา คณุสามารถดูเวลาทองถิ่นและขอมูลเขต
เวลา ใหตั้งและแกไขการปลุก หรือแกไขการตั้งคาวันที่และเวลา

นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

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

 จะปรากฏขึน้

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดการปลุกใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหเลือก เลือ่นปลุก หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึง
เวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเริ่มสงเสียงปลุก

เคลด็ลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงปลุกดังขึน้อีก
ครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > เวลาเลือ่นปลุก

ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตัง้คาเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา

ในการอัพเดตเวลา วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับโทรศัพทของ
คุณโดยอัตโนมัต ิ(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา > อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

เวลาโลก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

ในการดูเวลาในพื้นที่ตางๆ ใหเปดแท็บเวลาโลก ในการเพิ่มสถานที่
ลงในรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานที่ คุณสามารถเพิ่ม
ชื่อสถานที่ไดมากถึง 15 ชื่อ

ในการกําหนดสถานที่ปจจุบันของคุณ ใหเลื่อนไปยังที่ตั้ง แลว
เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบนั ที่ตัง้จะแสดงบนหนา
จอหลักนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไป
ตามที่ตั้งที่เลือกไวดวย ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูกตองและ
สอดคลองกับเขตเวลา

การตั้งคานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก ชนิด
นาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทสามารถปรับเปลี่ยนเวลา
วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับเครื่องของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลกุ ใหเลือก เสยีงนาฬิกาปลุก

ตัวอานบารโคด
เกี่ยวกับตัวอานบารโคด
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > บารโคด
ใชแอปพลิเคชั่นตัวอานบารโคดเพื่อถอดรหัสขอมูลรหัสประเภท
ตางๆ ตัวอยางเชน รหัสในนิตยสาร รหัสอาจประกอบดวยขอมูล
เชน ที่อยูเว็บและที่อยูอีเมล เบอรโทรศัพทและนามบัตร แอปพลิ
เคชั่นตวัอานบารโคดไมสนับสนุนรหัส 1D แอปพลิเคชั่นตัวอานบาร
โคดใชกลองในอุปกรณของคุณเพื่อสแกนรหสั
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การสแกนรหัส
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > บารโคด
1. หากตองการสแกนรหัส ใหเลือก สแกนรหัส
2. ตั้งรหัสใหพอดีกับหนาจอ

แอปพลิเคชั่นจะพยายามสแกนและถอดรหัส และขอมูลที่
ถอดรหัสแลวจะปรากฏขึ้น

3. หากตองการจัดเก็บขอมูลที่สแกนแลว ใหเลือก ตัวเลือก >
จัดเก็บ
ขอมูลจะไดรับการจัดเก็บในรูปแบบไฟล BCR ในโฟลเดอร
ขอมูลที่จัดเก็บ
หากตองการเลือกหนวยความจําที่จัดเก็บขอมูล ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคา > หนวยความจําที่ใช

4. หากตองการใชขอมูลที่ถอดรหัส ใหเลือก ตัวเลอืก และการ
ดําเนินการที่ตองการ

โทรศัพทจะกลับไปเปนโหมดสแตนดบายเพื่อประหยดัพลังงาน
แบตเตอรี่ หากแอปพลิเคชั่นตวัอานบารโคดไมเปดใชงาน หรือไม
ไดกดปุมใดๆ เปนเวลา 1 นาที

พจนานกุรม
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > พจนานุกรม

ในการแปลขอความจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง ใหปอน
ขอความนั้นในชองคนหา เมื่อคุณปอนขอความนั้น คําแปลที่แนะนํา
จะปรากฏขึ้น ในการแปลคํา เลือกคําจากรายการ รองรับเฉพาะบาง
ภาษาเทานั้น
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ฟง  — ฟงเสียงคําที่เลือก

• ประวัติ  — คนหาคําแปลกอนหนาจากเซสชันปจจุบัน
• ภาษา  — เปลี่ยนภาษาตนทางหรือภาษาเปาหมาย ดาวนโหลด
ภาษาจากอินเทอรเน็ต หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณ
ไมสามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได คุณสามารถ
ติดตั้งภาษาไดเพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

• เสยีงพูด  — แกไขการตั้งคาคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถ
ปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได

บันทึก  
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สมุดบนัทึก
คุณสามารถสรางและสงบันทึกไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได
และจัดเก็บไฟลขอความธรรมดาที่ไดรับ (รูปแบบไฟล TXT) ใน
บันทึกได

ในการเขยีนบันทึก ใหเริ่มปอนขอความ โปรแกรมแกไขบันทึกจะ
เปดขึน้มาโดยอัตโนมัติ

ในการเปดบันทึก เลือก เปด

ในการสงบันทึกไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สง

ในการซงิโครไนซหรือกําหนดการตั้งคาการซงิโครไนซสําหรับ
บันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > การซิงโครไนซ เลือก เริ่ม เพื่อเริ่ม
ซิงโครไนซหรือ การตั้งคา เพื่อกําหนดการตั้งคาการซิงโครไนซ
สําหรับบันทึก
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สือ่
โทรศัพทของคุณมีแอปพลิเคชั่นสื่อที่หลากหลายทั้งสําหรับการใช
งานดานธุรกิจและการใชงานยามวาง

กลอง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > กลอง

การถายภาพ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > กลอง หรือกดปุมถายภาพเพื่อ
เปดใชงานกลอง
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ สูงถึง 2048 x
1536 พิกเซล ความละเอียดภาพในคูมือนี้อาจแตกตางจากที่
ปรากฏจริง

ในการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองมองภาพ และกดปุมถายภาพ
โทรศัพทจะจัดเก็บภาพที่ถายไวในคลังภาพ

แถบเครื่องมือจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ กอนและ
หลังการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ เลือกรายการของแถบเครื่องมือ
และกดปุมเลื่อน

   สลับเปนโหมดภาพ

   สลับเปนโหมดวิดีโอ

   เลือกฉาก

   ปดไฟวิดีโอ (เฉพาะโหมดวิดีโอเทานั้น)

   เปดไฟวิดีโอ (เฉพาะโหมดวิดีโอเทานั้น)

   เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

   ใชงานตัวตั้งเวลาถายภาพ (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)

   เลือกโทนสี

   ปรับสมดุลสีขาว

   ปรับการชดเชยคารับแสง (ภาพเทานั้น)

ตัวเลือกที่มีจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพและหนาจอที่
คุณอยู การตั้งคาจะกลับไปเปนคาที่ระบบตั้งไวเมื่อคณุปดกลอง

ในการปรับแตงแถบเครื่องมือของกลอง ใหสลับไปที่โหมดภาพ
และเลือก ตัวเลอืก > กําหนดแถบเครื่องมือเอง

ในการดูแถบเครื่องมือกอนและหลังการถายภาพหรือการบันทึก
วิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก > แสดงแถบเครื่องมือ

ในการดูแถบเครื่องมอืเฉพาะเมื่อตองการ เลือก ตัวเลอืก > ซอน
แถบเครื่องมือ

ฉาก
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > กลอง
ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงที่ถูกตองสําหรับ
สภาวะการถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะถูกตั้ง
ตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ

ในการเปลี่ยนฉาก เลือก โหมดฉาก ในแถบเครื่องมือ
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ในการสรางฉากของคุณเอง ใหเลื่อนไปที่ผูใชกําหนดเอง และ
เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น เลือก ตามโหมดฉาก และ
ฉากที่ตองการ

ในการเปดใชฉากของคุณ ใหเลือก กําหนดเอง > เลือก

การถายภาพตอเนื่อง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > กลอง

ในการถายภาพหลายๆ ภาพแบบตอเนื่อง หากมีหนวยความจํา
เพียงพอ เลือก โหมดตอเนื่อง ในแถบเครื่องมือและกดปุมถาย
ภาพ

ภาพที่ถายไวจะปรากฏในตารางบนหนาจอ หากตองการดูภาพ
เลื่อนไปที่ภาพนั้นและกดปุมเลื่อน หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพ
สุดทายเทานั้นที่จะปรากฏบนหนาจอ และภาพอื่นจะมีอยูในคลัง
ภาพ

ในการสงภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

ในการสงภาพไปยังผูโทรในขณะที่สนทนา เลือก ตัวเลอืก > สง
ไปยังผูโทร

ในการปดโหมดตอเนื่อง เลือก โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดียว
ในแถบเครื่องมือ

การดูภาพที่ถายไว
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > กลอง
ภาพที่คุณถายไวจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ หากคุณไม
ตองการจัดเก็บภาพนั้น เลือก ลบ จากแถบเครื่องมือ
เลือกจากรายการแถบเครื่องมือตอไปนี้

• สง  — สงภาพไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
• สงไปยังผูโทร  — สงภาพไปยังผูโทรในขณะที่สนทนาอยู
• ประกาศลง  — สงภาพไปยังอัลบั้มภาพออนไลนที่ใชงานรวม
กันไดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการใชภาพเปนภาพพื้นหลัง เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพพื้น
หลงั

ในการเพิ่มภาพใหกับรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > กําหนดใหรายชื่อ

การบันทึกวิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > กลอง
1. หากกลองอยูในโหมดรูปภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบ

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

บันทึกตอ
4. หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด วิดีโอคลปิจะถูกจัดเก็บใน

คลังภาพโดยอัตโนมัต ิความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึน้อยู
กับหนวยความจําที่เหลืออยู

การเลนคลิปวิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > กลอง

ในการเลนคลิปวิดีโอที่บันทึกไว เลือก เลน จากแถบเครื่องมือ
เลือกจากรายการแถบเครื่องมือตอไปนี้
• สง  — สงคลิปวิดีโอไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได
• สงไปยังผูโทร  — สงคลิปวิดโีอไปยังผูโทรในขณะที่สนทนา
อยู
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• ประกาศลง  — สงคลิปวิดีโอไปยังอัลบั้มออนไลน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

• ลบ  — ลบคลิปวิดีโอ

ในการปอนชื่อใหมใหกับคลิปวิดีโอ เลือก ตัวเลอืก > เปลีย่นชื่อ
วิดีโอคลปิ

การตั้งคาภาพ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > กลอง
ในการเปลี่ยนการตั้งคาภาพนิ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• คุณภาพรูปภาพ  — ตั้งคุณภาพของภาพ ยิ่งคุณภาพของภาพ
ดีขึน้เทาใด การใชหนวยความจําก็ยิ่งมากขึน้เทานั้น

• แสดงขอมูล GPS  — ในการเพิ่มขอมูลตําแหนงใหกับภาพที่
ถาย หากมีขอมูล ใหเลือก เปด

• เพิ่มที่อัลบั้ม  — กําหนดวาจะบันทึกภาพที่ถายไวในอัลบั้มใด
• แสดงภาพที่จับ  — ในการดูภาพหลังจากถายภาพแลว เลือก
ใช ในการถายภาพตอไปทันที ใหเลือก ปด

• ชื่อภาพที่ตั้งไว  — กําหนดชื่อเริ่มตนใหกับภาพที่ถายไว
• ซูมดิจิตอลแบบขยาย  — ตัวเลือก เปด (ตอเนื่อง) ชวย
ใหการเพิ่มการซูมเปนไปอยางราบรื่นและตอเนื่องระหวางการ
ซมูแบบดิจิตอลและการซมูดิจิตอลแบบขยาย ตัวเลือก ปด
จํากัดการซมูแตคงความละเอียดของภาพเอาไว

• เสียงจับภาพ  — ตัง้สัญญาณเสียงที่จะดงัขึ้นมาเมื่อคุณถาย
ภาพ

• หนวยความจําที่ใช  — เลือกที่ที่จะเก็บภาพของคุณ
• เรียกคืนการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองกลับเปน
คาเริ่มตน

การตั้งคาวิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > กลอง
ในการเปลี่ยนการตั้งคาโหมดวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคุณภาพของวิดีโอคลปิ เลือก การแบง
ใช หากคุณตองการสงวิดโีอคลิปโดยใชขอความมลัติมีเดีย
คลิปจะไดรับการบันทึกดวยความละเอียด OCIF ในรูปแบบไฟล
3GPP และจํากัดขนาดไวที่ 300 kB (ประมาณ 20 วินาที) คุณอาจ
ไมสามารถสงวิดีโอคลิปที่จัดเก็บดวยรูปแบบไฟล MPEG-4 ใน
ขอความมัลติมีเดียได

• แสดงขอมูล GPS  — ในการเพิ่มขอมูลตําแหนงใหกับวิดีโอคลิป
ที่บันทึกไว หากมีขอมูล ใหเลือก เปด

• การบันทึกเสียง  — เลือก เงียบเสยีง หากคุณไมตองการ
บันทึกเสียง

• เพิ่มที่อัลบั้ม  — กําหนดวาจะจัดเก็บวิดีโอที่บันทึกไวในอัลบัม้
ใด

• แสดงวิดีโอที่ถายไว  — ดูเฟรมแรกของวิดีโอคลิปที่บันทึกไว
หลังจากที่หยุดการบันทึก ในการดูทั้งวิดีโอคลิป เลือก เลน จาก
แถบเครื่องมือ

• ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว  — กําหนดชื่อเริ่มตนใหกับวิดีโอคลิปที่บันทึก
• หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่จะใชจัดเก็บวิดีโอคลปิ
ของคุณ

• เรียกคืนการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองกลับเปน
คาเริ่มตน

คลงัภาพ 
เลือก เมนู > คลงัภาพ
ใชคลังภาพในการเขาไปยังสื่อประเภทตางๆ ซึ่งรวมถึงภาพ เพลง
วิดีโอคลิป และคลิปเสียง ภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ดูแลว และเพลง
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และคลิปเสียงที่ไดรับจะถูกบันทึกลงในคลังภาพโดยอัตโนมัติ คลิป
เสียงและเพลงจะเลนในเครื่องเลนเพลง สวนวิดีโอคลปิและลิงค
การสตรีมจะเลนในแอปพลเิคชั่น RealPlayer รูปภาพจะใชตัวดูภาพ
การเปด

การทํางานกับไฟลสื่อและแฟม
ขอมูล
เลือก เมนู > คลังภาพ

ในการเปดไฟลหรือโฟลเดอร เลือกรายการ

ในการสรางโฟลเดอรใหม เลื่อนไปที่ไฟล และเลือก ตัวเลอืก >
จัดวาง > โฟลเดอรใหม คุณไมสามารถสรางโฟลเดอรภายใน
โฟลเดอรได

ในการคัดลอกหรือยายไฟล เลื่อนไปที่ไฟล และเลือก ตัวเลอืก >
จัดวาง และตัวเลือกที่ตองการ

ในการดาวนโหลดไฟลลงในคลังภาพโดยการใชเว็บเบราเซอร
เลือก ดาวนโหลด, ดาวนโหลด, ดาวนโหลดเพลง หรือ
ดาวนโหลด เว็บเบราเซอรจะเปดขึ้น เลือกบุคมารค หรือปอนที่อยู
เว็บของไซตที่จะดาวนโหลด

ในการคนหาไฟล เลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนชื่อรายการที่คุณ
ตองการคนหา ไฟลตางๆ ที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น

ปุมลัด:ในการเลือกไฟล กด #

ดูภาพ
เลือก เมนู > คลังภาพ

ในการเปดดูรูปภาพ เลือก ตัวเลอืก > เปด

ในการเปดดูภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา ใหเลื่อนไปทางขวาหรือ
ซาย

ในการยอหรือขยายภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > ขยาย หรือ ยอ

ในการหมุนรูปภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเขม็นาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > หมุน > ขวา หรือ ซาย

การจัดการไฟลภาพ
ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับภาพ เลือก ตัวเลือก > 
ดูรายละเอียด

ในการสงภาพ เลือก ตัวเลือก > สง และเลือกวิธีสง

ในการเปลี่ยนชื่อภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนชื่อ

ในการใชภาพเปนภาพพื้นหลัง เลือก ตัวเลอืก > ใชภาพ > ตั้ง
เปนภาพพื้นหลงั

ในการเพิ่มภาพใหกับรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > ใชภาพ >
กําหนดใหรายชื่อ แอปพลิเคชั่นรายชื่อจะเปดขึ้น และคุณสามารถ
เลือกรายชื่อใหกับภาพ

แบงดูออนไลน
เกี่ยวกับการแบงดูออนไลน
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > แบงดู
เมื่อใชการแบงดูออนไลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะ
สามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจากเครื่องโทรศัพท
ของคุณไปยังบริการการแบงดูออนไลนที่ใชรวมกันได เชน อัลบั้ม
และบล็อก นอกจากนี้ คณุยังสามารถดูและสงความคิดเห็นลงใน

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์98

ใน



ประกาศในบริการดงักลาว ตลอดจนดาวนโหลดเนื้อหาลงใน
โทรศัพท Nokia ที่ใชรวมกันไดของคุณ
ประเภทเนื้อหาที่รองรับและความพรอมใชงานของบรกิารการแบงดู
ออนไลนอาจแตกตางกันไป

การสมัครขอรับบริการ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > แบงดู

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

โทรศัพทของคุณ เลือกบริการที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก >
ทํางาน

2. ยอมใหโทรศัพทสรางการเชื่อมตอเครือขาย หากเครื่องขอให
คณุปอนจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหเลือกจุดเชื่อมตอจาก
รายการ

3. ลงชื่อเขาใชบัญชีของคุณตามคําแนะนําบนเว็บไซตของผูให
บริการ

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมใชงานและคาใชจายของ
บริการจากบริษัทภายนอก ตลอดจนคาบริการถายโอนขอมูล โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่เกี่ยวของ

การจัดการบัญชีของคุณ
หากคุณตองการดูบัญชีของคุณ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
บญัชีของฉัน

หากตองการสรางบัญชีใหม เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มบญัชีใหม

หากตองการเปลี่ยนชื่อผูใชหรือรหัสผานสําหรับบัญชี เลือกบัญชี
และ ตัวเลือก > เปด

หากตองการตัง้บัญชีนี้เปนบัญชีเริ่มตนเมือ่มีการสงประกาศจาก
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนที่ตั้งไว

หากตองการลบบัญชีออก เลือกบัญชีและ ตัวเลือก > ลบ

สรางโพสต
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > แบงดู

ในการโพสตไฟลไปยังการบริการ ใหเลือกการบริการและ ตัว
เลอืก > อัพโหลดใหม หากการใชเนื้อหารวมกันแบบออนไลนมี
ชองททางสําหรับการโพสตไฟล ใหเลือกชองทางที่ตองการ

ในการเพิ่มภาพหรือวิดโีอคลิปหรือคลิปเสียงลงในโพสต เลือก 
ตัวเลอืก > ใส

ปอนชื่อหรือรายละเอียดสําหรับการโพสต ถามี

ในการเพิ่มแท็กลงในโพสต ใหเลือก แท็ก:

ในการเปดใชการโพสตขอมูลของตําแหนงที่มีในไฟล ใหเลือก 
ทีต่ั้ง:

ในการกําหนดระดับความเปนสวนตัวของไฟล ใหเลือก สวนตัว: ใน
การอนุญาตใหทุกคนดไูฟลของคุณ ใหเลือก กลุมสาธารณะ ใน
การจํากัดใหผูอื่นดูไฟลของคุณ ใหเลือก สวนตัว คุณสามารถ
กําหนดการตั้งคา ที่ตั้งไว ในเว็บไซตผูใหบริการของคุณ

ในการสงโพสตลงในการบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > อัพโหลด
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โพสตไฟลจากคลังภาพ 
คณุสามารถโพสตไฟลของคุณจาก คลังภาพ ไปยังบริการการใช
รวมกันแบบออนไลน
1. เลือก เมนู > คลงัภาพ และไฟลที่คุณตองการโพสต
2. เลือก ตัวเลอืก > สง > อัพโหลด เลือกบัญชีที่ตองการ
3. แกไขการโพสตตามตองการ
4. เลือก ตัวเลอืก > อัพโหลด

การอัพโหลดแบบคลิกเดียว
การอัพโหลดแบบคลิกเดียวชวยใหคุณสามารถประกาศภาพไปที่
บริการแบงใชออนไลนไดทันทีหลังการถายภาพ

ในการใชการอัพโหลดแบบคลิกเดียว ใหถายภาพดวยกลอง
โทรศัพทของคุณ และเลือกไอคอนแบงใชออนไลนจากแถบ

มือ

รายการแท็ก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > แบงดู
แท็กทําหนาที่อธิบายเนื้อหาของประกาศ และชวยใหผูดูสามารถ
คนหาเนื้อหาที่อยูในบริการแบงดูออนไลนได

หากตองการดูรายการแท็กที่มีอยูเมื่อสรางประกาศ เลือก แท็ก:

หากตองการเพิ่มแท็กลงในประกาศของคุณ เลือกแท็กจากรายการ
และ เรียบรอย หากตองการเพิ่มแท็กจํานวนมากลงในประกาศ ให
เลือกแท็กแตละรายการและ ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลอืก

ในการคนหาแท็ก ใหปอนคําที่จะคนหาในชองคนหา

ในการเพิ่มแท็กลงในรายการแท็ก เลือก ตัวเลือก > แท็กใหม

การจัดการประกาศในถาดออก
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > แบงดู
ถาดออกจะแสดงประกาศที่คุณกําลงัอัพโหลด ประกาศที่มีการ
อัพโหลดลมเหลว และประกาศที่คุณสงไปแลว

หากตองการเปดถาดออก ใหเลือก ถาดออก > ตัวเลอืก > เปด

ในการเริ่มการอัพโหลดประกาศ เลือกประกาศ และ ตัวเลอืก >
อัพโหลดตอนนี้

ในการยกเลกิการอัพโหลดประกาศ เลือกประกาศ และ ตัวเลอืก >
ยกเลิก

ในการลบประกาศ เลือกประกาศ และ ตัวเลอืก > ลบ

การดูเนื้อหาบริการ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > แบงดู

ในการดูเนื้อหาของบริการ เลือกบริการ และ ตัวเลอืก > เปด

ในการเปดฟด ใหเลือกฟดนั้น ในการเปดฟดในเบราเซอร ใหเลือก
เว็บไซตของผูใหบริการ

ในการดูความคดิเห็นที่เกี่ยวของกับไฟล ใหเลือกไฟล แลวเลือก
ตัวเลือก > ดูความคิดเห็น

ในการดูไฟลในโหมดเต็มหนาจอ ใหเลือกไฟลนั้น

ในการอัพเดตลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาว แลวเลือก ตัวเลือก >
อัพเดตตอนนี้

หากคุณพบไฟลที่นาสนใจและตองการดาวนโหลดลิงคขาว
ทั้งหมดมายังอุปกรณของคุณ ใหเลือกไฟลและ ตัวเลือก > สมัคร
รับบริการรายชื่อ
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การตั้งคาผูใหบริการ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > แบงดู

ในการดูรายการผูใหบริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
ผูใหบริการ

ในการตรวจสอบรายละเอียดของบริการ เลือกบริการจากรายการ

ในการลบบริการที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

การแกไขการตั้งคาบัญชี
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > แบงดู

ในการแกไขบัญชีของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
บญัชีของฉัน และบัญชี

ในการเปลี่ยนชื่อผูใชสําหรับบัญชี เลือก ชื่อผูใช

ในการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับบัญชี เลือก รหัสผาน

ในการเปลี่ยนชื่อบัญชี เลือก ชื่อบัญชี

ในการกําหนดขนาดภาพที่คณุประกาศ เลือก ขนาดภาพที่
อัพโหลด > ตนฉบบั, กลาง (1024 x 768 พิกเซล) หรือ เล็ก
 (640 x 480 พิกเซล)

การแกไขการตั้งคาขั้นสูง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > แบงดู

ในการแกไขการตั้งคาขัน้สูง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ขั้น
สงู

ในการใชเฉพาะการเชื่อม LAN ไรสาย (WLAN) สําหรับการใชงาน
รวมกัน ใหเลือก ใชเซลลลูาร > ยกเลกิใชแลว และในการ
อนุญาตการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต ใหเลือก ใชงานแลว

ในการอนุญาตใหมีการใชงานรวมกันและการดาวนโหลดรายการ
เมื่ออยูนอกเครือขายหลักของคุณ ใหเลือก อนุญาตการโรมมิ่ง >
ใชงานแลว

ในการดาวนโหลดรายการใหมจากบริการโดยอัตโนมัติ เลือก ระยะ
เวลาการดาวนโหลด และชวงเวลาการดาวนโหลด ในการ
ดาวนโหลดรายการดวยตัวเอง เลือก โดยผูใช

ตัวนับขอมูล
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > แบงดู

ในการตรวจสอบปริมาณขอมูลที่คุณไดอัพโหลดและดาวนโหลด
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอมูลที่โอนยาย

ในการรีเซต็ตัวนับ เลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลที่สง, ลบขอมูลที่
รับ หรือ ลบทั้งหมด

ศูนยวิดีโอ Nokia 
ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
ดาวนโหลดและสตรมีวิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโอ
อินเทอรเน็ตที่ใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตหรือ
WLAN นอกจากนี้ คณุสามารถถายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซทีี่
ใชงานรวมกันไดไปที่โทรศัพทของคุณ และดูวิดีโอคลิปดังกลาวใน
ศูนยวิดีโอ
การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโออาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครอืขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล
โทรศัพทของคณุอาจไดรับการกําหนดบริการไวลวงหนาแลว
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ผูใหบริการอาจใหบริการเนื้อหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจ
สอบราคาจากในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชือ่มตอกับบริการวิดีโอ
1. เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สื่อ > ศนูยวิดีโอ
2. ในการเชื่อมตอกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก เพิ่ม
บริการใหม แลวเลือกบรกิารวิดีโอที่ตองการจากแคตตาล็อก
บริการ

การดูวิดีโอคลิป
ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดโีอที่ติดตั้งไว ใหเลือก ลิงคขาว
วิดีโอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปนประเภท
ตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ใหเลือกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัว
เลือกการคนหาอาจไมมีอยูในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรียกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบางไฟล
ตองดาวนโหลดลงในโทรศพัทกอน ในการดาวนโหลดวิดโีอคลปิ
ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด หากคุณออกจากแอปพลิเคชั่น
การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอ
คลิปที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในวิดีโอของฉัน

ในการสตรมีวิดีโอคลิปหรือดูคลิปที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัว
เลอืก > เลน ในขณะเลนวิดโีอคลปิ ใหใชปุมเลือกและปุมเลื่อน
เปนตวัควบคุมเครื่องเลน ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ
• ยกเลิกการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
• ดูตัวอยาง  — แสดงตัวอยางคลปิวิดีโอ ตวัเลือกนี้จะสามารถใช
งานได หากมีการบริการสนับสนุน

• รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป
• รีเฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
• เปดลิงคในเบราเซอร  — เปดลิงคในเว็บเบราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด
การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดาวนโหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานเครอืขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลด
อัตโนมัติสําหรับวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก ตัวเลือก >
ตารางเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดโีอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหม
ทุกวันตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก ดาวนโหลดดวย
ตนเอง เปนวิธีการดาวนโหลด

ลิงคขาววิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > ศูนยวิดีโอ
เนื้อหาของบริการวิดีโอที่ติดตัง้จะไดรับการเผยแพรโดยใชลิงค
ขาว RSS ในการดูและจัดการลิงคขาวของคุณ เลือก ลิงคขาววิดีโอ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
• การสมัครลงิคขาว  — ตรวจสอบการสมัครลิงคขาวปจจุบัน
ของคุณ

• รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอ
• เพิ่มลงิคขาว  — สมัครลิงคขาวใหม เลือก ผานสารบบวิดีโอ
เพื่อเลือกลิงคขาวจากบริการในสารบบวิดีโอ
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• รีเฟรชลิงคขาว  — รีเฟรชเนื้อหาของลิงคขาวทั้งหมด
• จัดการบัญชีผูใช  — จัดการตัวเลือกบัญชีผูใชสําหรับลิงคขาว
เฉพาะ ถามี

• ยาย  — ยายวิดีโอคลิปไปยังตําแหนงที่ตองการ

หากตองการดูวิดีโอที่มีอยูในลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาวจากรายการ

วิดีโอของฉัน
วิดีโอของฉันเปนที่จัดเก็บวิดีโอคลิปทั้งหมดในแอปพลิเคชั่นศูนย
วิดีโอ คุณสามารถแสดงรายการวิดีโอคลิปที่ดาวนโหลดและวิดีโอ
คลิปที่บันทึกดวยกลองโทรศัพทในหนาจอแยกจากกันได
1. ในการเปดโฟลเดอรและดูวิดีโอคลิป ใหใชปุมเลื่อน หาก

ตองการควบคุมเครือ่งเลนวิดีโอขณะที่เลนวิดีโอคลิปอยู ใหใช
ปุมเลื่อนและปุมเลือก

2. ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ
• ยกเลกิการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
• รายละเอียดวิดีโอ  — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป
• คนหา  — คนหาวิดีโอคลิป ปอนคําที่ใชคนหาที่ตรงกับชื่อของ
ไฟล

• สถานะหนวยความจํา  — ดขูนาดของหนวยความจําที่ใชไป
แลวและหนวยความจําที่เหลืออยู

• เรยีงตาม  — จัดเรียงวิดีโอคลิป เลือกประเภทที่ตองการ
• ยายและคัดลอก  — ยายหรือคัดลอกวิดีโอคลิป เลือก 
คัดลอก หรือ ยาย และตําแหนงที่ตองการ

การโอนวิดีโอจากเครื่องพซีี
โอนยายวิดีโอคลิปของคุณเองจากอุปกรณที่ใชรวมกันไดไปที่ศูนย
วิดีโอโดยใชสาย USB ที่ใชรวมกันได ศูนยวิดีโอจะแสดงวิดโีอคลปิ
ที่มีรูปแบบซึง่โทรศัพทของคณุสนับสนุนเทานั้น
1. ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพิวเตอรเสมือนเปนอุปกรณ

หนวยความจําขนาดใหญ ซึง่คุณสามารถถายโอนไฟลขอมูล
ใดๆ ไดตามตองการ ใหเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB

2. เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณตอง
ใสการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดลงในเครื่อง

3. เลือกวิดโีอคลิปที่คุณตองการคัดลอกจากคอมพิวเตอรของคุณ
4. โอนวิดีโอคลิปไปยัง E:\My Videos ในการดหนวยความจํา

วิดีโอคลิปที่โอนยายจะปรากฏในแฟมขอมูลวิดีโอของฉันใน
ศูนยวิดีโอ ไฟลวิดีโอในแฟมขอมูลอื่นๆ ของอุปกรณของคุณจะ
ไมปรากฏขึน้

การตั้งคาศูนยวิดีโอ
ในหนาจอหลักของศูนยวิดีโอ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• การเลือกบริการวิดีโอ  — เลือกบริการวิดีโอที่คณุตองการให
แสดงในศูนยวิดีโอ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ แกไข และดูราย
ละเอียดของบริการวิดีโอได คุณไมสามารถแกไขบริการวิดีโอที่
ติดตั้งไวกอนหนาแลวได

• การตั้งคาการเชื่อมตอ  — หากตองการกําหนดปลายทาง
เครือขายที่ใชสําหรับการเชื่อมตอกับเครือขาย เลือก การเชื่อม
ตอเครือขาย หากตองการเลือกการเชื่อมตอดวยตัวเองทุกครั้ง
ที่ศูนยวิดีโอเปดการเชื่อมตอกับเครือขาย เลือก ถามกอน
ในการตั้งคาใหการเชื่อมตอ GPRS เปดหรือปด ใหเลือก อนุญาต
ใหใช GPRS
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ในการตั้งคาใหบริการขามเครือขายเปดหรือปด ใหเลือก
อนุญาตขามแดน

• การควบคุมโดยผูปกครอง  — ตั้งคาการจํากัดอายุใหกับ
วิดีโอ รหัสผานที่ใชคือรหัสเดียวกับรหัสล็อคของอุปกรณ รหัส
ลอ็คที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 12345 ในบริการวิดีโอ
ออนดีมานด จะมีการซอนวิดีโอที่มีขดีจํากัดอายุเทากันหรือสูง
กวาที่คุณตั้งไว

• หนวยความจําที่ตองการ  — เลือกวาจะจัดเก็บวิดีโอที่
ดาวนโหลดไวในหนวยความจําโทรศัพทหรือในการดหนวย
ความจําที่ใชรวมกันได

• ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดภูาพขนาดยอในลิงค
ขาวทางวิดีโอ

Nokia Podcasting
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > พอดแคสต
ดาวนโหลดพอดแคสตลงในโทรศัพทของคุณและเลนพอดแคสต
นั้น

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

กําหนดการเชื่อมตอและการดาวนโหลดการตั้งคากอนใชแอปพลิ
เคชั่น เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ และ
ดาวนโหลด

ในการคนหาเอพิโซดของพอดแคสตใหมที่จะสมัครขอรับบริการ
เลือก ไดเรกทอรี่

ในการคนหาพอดแคสตโดยใชคําหลกัและชื่อแสดงพอดแคสต
เลือก คนหา

ในการแสดงเอพิโซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลือก เปดโฟลเดอร
พอดแคสต และเลือก เปด

ในการดาวนโหลดเอพิโซดที่เลือก เลือก ดาวนโหลด

ในการเลนเอพิโซดที่เลือก เลือก เลน

ในการอัพเดตพอดแคสตที่เลือกหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมาย
ไว สําหรับเอพิโซดใหม เลือก ตัวเลอืก > อัพเดต

ในการเปดเว็บไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เลือก ตัวเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกับผูสรางไดดวยการแสดง
ความคิดเห็นและการโหวต ในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อ
ดําเนินการนี้ เลือก ตัวเลอืก > ดูขอคิดเห็น

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

ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต เลื่อนไปยงัชื่อพอดแคสตและ
เลือก อัพเดต เมื่อคุณสมคัรขอรับบริการเอพิโซดของพอดแคสต
แลว คณุจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และเลนเอพิโซดเหลานั้น
ในเมนูพอดแคสตได
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ในการเพิ่มไดเรกทอรีหรือโฟลเดอรใหม เลือก ตัวเลือก > ใหม >
ไดเรกทอรี่เว็บ หรือ โฟลเดอร เลือกชื่อ, URL ของไฟล .opml
(Outline Processor Markup Language) และ เรียบรอย
ในการอิมปอรตไฟล .opml ที่จัดเก็บอยูในเครื่องของคุณ เลือก 
ตัวเลอืก > นําเขาไฟล OPML
ในการจัดเก็บไฟล .opml ที่ไดรับ เปดไฟลเพื่อจัดเก็บไฟลลงใน
โฟลเดอร ไดรับแลว ในไดเรกทอรี เปดโฟลเดอรเพื่อสมัครรับ
บริการลิงคตางๆ เพื่อเพิ่มลงในพอดแคสตของคณุ

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

ในการคนหาพอดแคสต เลือก คนหา และปอนคําสําคัญที่ตองการ
เคลด็ลับ: คนหาชื่อเรือ่งพอดแคสตและคําสําคัญในคํา
อธิบาย โดยไมระบุเอพิโซด หัวขอทั่วไป เชน ฟุตบอลหรือ
ฮิพฮอพมักใหผลลัพธการคนหาที่ดีกวาการระบุชื่อทีมหรือ
ศิลปนที่เฉพาะ

ในการสมัครขอรับบริการชองสัญญาณที่เลือก และเพิ่มลงในพอด
แคสตของคุณ เลือก สมัคร

ในการเริ่มคนหาใหม เลือก ตัวเลือก > คนหาใหม

ในการดูรายละเอียดพอดแคสต เลือก ตัวเลือก > คําอธิบาย

การตั้งคาพอดแคสต
ในการแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
การเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
ดาวนโหลด

ในการเรียกคนืการตั้งคาเริ่มตน เปดการตั้งคาที่เกี่ยวของและเลือก
ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว

เครื่องเลนเพลง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > เครื่องเลน
เครื่องเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC AAC+ eAAC MP3
และ WMA เครื่องเลนเพลงไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบ
ไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทุกประเภท
และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพิโซดตางๆ ของพอดแคสต

 พอดแคสตคือ วิธีการนําเสนอเสียงและเนื้อหาของวิดีโอผาน
อินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพื่อเลนบนอุปกรณ
เคลื่อนที่และบนคอมพิวเตอร
คุณสามารถโอนเพลงจากอุปกรณอื่นๆ ที่ใชงานรวมกันไดมายัง
โทรศัพทของคุณได โปรดดูที่“การโอนเพลงจาก
คอมพิวเตอร” หนา 106

การเลนเพลงหรือเอพโิซดของ
พอดแคสต
ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสตที่มีอยูทั้งหมดลงในคลังเพลง
เลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลัง

ในการเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต เลือกประเภทที่
ตองการ และเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเริ่มเลนตอ ให
กดปุมเลื่อนอีกครั้ง หากตองการหยุดเลน ใหเลื่อนลง
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ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเลื่อนไป
ทางขวาหรือซายคางไว

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

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลือก ตัวเลอืก > อีควอ
ไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพ
เสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง

ในการกลับสูหนาจอหลกัและปลอยใหเครื่องเลนเลนอยูเปนพื้น
หลัง กดปุมวางสาย

รายการเลน
ในการดูและจดัการรายการเลนของคุณ เลือก คลงัเพลง > เพลย
ลสิต

ในการสรางรายการเลนใหม เลือก ตัวเลือก > เพลยลสิตใหม

ในการเพิ่มเพลงลงในรายการเลน เลือกเพลงและ ตัวเลอืก > เพิ่ม
เพลง > เพลยลสิตที่จัดเก็บ หรือ เพลยลสิตใหม

ในการจัดเรียงเพลงในรายการเลนใหม เลื่อนไปยังเพลงที่คุณ
ตองการยาย และเลือก ตัวเลอืก > จัดรายการเลนใหม

Nokia Music Store
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > รานคาเพลง
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถคนหา เบราส และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในโทรศัพท
ของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบริการนี้กอน

ในการเขาใช Nokia Music Store คณุจะตองมีจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่ถูกตองในโทรศัพทของคุณ
Nokia Music Store อาจไมมีในบางประเทศหรือบางภมูิภาค
ในการคนหาเพลงเพิ่มเตมิในประเภทตางๆ เลือก ตัวเลือก >
คนหาในรานคาเพลง

ในการเลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชกับ Nokia Music Store เลือก จุด
เชื่อมตอที่ตั้งไว

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
ในการโอนเพลงจากคอมพิวเตอร เชื่อมตออุปกรณของคุณกับ
คอมพิวเตอรโดยใชสายขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดหรือการ
เชื่อมตอ Bluetooth ถาคุณใชสาย USB ใหเลือก อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถใชเพลงของ Nokia เพื่อ
ซงิโครไนซเพลงระหวางเครื่องของคุณกับพีซี
หากคุณเลือก PC Suite เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถใช
Windows Media Player เพื่อซงิโครไนซเพลงระหวางเครื่องของ
คณุกับพีซี

การโอนดวย Windows Media
Player
ฟงกชันการซงิโครไนซเพลงอาจแตกตางกันระหวางเวอรชันตางๆ
ของแอปพลิเคชั่น Windows Media Player สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูคูมือและวิธีใช Windows Media Player ที่เกี่ยวของ คํา
แนะนําตอไปนี้ใชสําหรบั Windows Media Player 11
การซงิโครไนซดวยตนเอง
เมื่อใชการซงิโครไนซดวยตนเอง คณุสามารถเลือกเพลงและ
รายการเลนที่คุณตองการยาย คัดลอก หรือลบออก
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1. หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับ Windows Media
Player แลว ใหเลือกโทรศัพทของคุณในบานหนาตางการนํา
ทางที่ดานขวา หากวามีอุปกรณมากกวาหนึ่งรายการเชื่อมตอ
อยู

2. ในบานหนาตางการนําทางดานซาย เรียกดูไฟลเพลงที่อยูใน
คอมพิวเตอรที่คุณตองการซิงโครไนซ

3. ลากและวางเพลงไปยัง Sync List ทางดานขวา
คณุสามารถดูจํานวนหนวยความจําที่มีอยูในเครื่องโทรศัพท
ของคุณดานบน Sync List

4. ในการลบเพลงหรืออัลบั้ม เลือกรายการใน Sync List คลิกขวา
และเลือก Remove from list

5. ในการเริ่มตนซงิโครไนซ คลิก Start Sync
การซงิโครไนซโดยอัตโนมัติ
1. ในการเปดใชงานฟงกชันซิงโครไนซโดยอัตโนมัติใน

Windows Media Player คลิกแท็บ Sync เลือก Nokia
Handset > Set Up Sync... และเลือกกลองกาเครื่องหมาย
Sync this device automatically

2. เลือกรายการเลนที่คุณตองการซงิโครไนซอัตโนมัติในบาน
หนาตาง Available playlists และคลิก Add
รายการที่เลือกจะถูกโอนไปยังบานหนาตาง Playlists to sync

3. ในการสิ้นสุดการตั้งคาการซิงโครไนซโดยอัตโนมัติ คลิก
Finish

เมื่อมีการเลือกกลองกาเครื่องหมาย Sync this device
automatically และคุณเชื่อมตอโทรศัพทของคณุเขากับ
คอมพิวเตอร ไลบรารีเพลงในโทรศัพทจะถูกอัพเดตโดยอัตโนมัติ
ตามรายการเลนที่คุณเลือกใหกับการซิงโครไนซใน Windows
Media Player หากไมไดเลือกรายการเลนใด เครื่องจะเลือก
ไลบรารีเพลงทั้งหมดของคอมพิวเตอรสําหรับการซงิโครไนซ หาก
โทรศัพทของคุณมีพื้นที่วางสําหรับหนวยความจําไมเพียงพอ

Windows Media Player จะเลือกการซงิโครไนซดวยตนเองโดย
อัตโนมัติ

ในการหยุดการซงิโครไนซอัตโนมัติ คลิกแท็บ Sync และเลือก
Stop Sync to 'Nokia Handset'

การตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > เครื่องเลน และ ตัวเลือก >
ไปที่กําลังเลนตอนนี้ > ตัวเลือก > อีควอไลเซอร

ในการใชการตั้งคาความถี่ที่กําหนดไวลวงหนาเมือ่เลนเพลง เลือก
การตั้งคาความถี่ที่คุณตองการใช และ ตัวเลือก > ใชงาน

ในการแกไขความถี่ของคาที่ตัง้ไวลวงหนา เลือก ตัวเลือก >
แกไข และคลื่นความถี่ และเลื่อนขึน้หรือลงเพื่อปรับคา คุณจะ
ไดยินความถี่ที่ปรับใหมนี้ทันทีเมื่อเลน

ในการรีเซต็ยานความถี่ใหกลับเปนคาเดิม เลือก ตัวเลือก > รีเซ็ต
ไปเปนคาที่ตั้งไว

ในการสรางคาความถี่ของคุณเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > ตั้งคาลวง
หนาใหม พิมพชื่อของการตั้งคาความถี ่เลื่อนขึน้หรือลงไปตาม
ยานความถี ่และกําหนดความถี่สําหรับแตละยานความถี่

RealPlayer
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > RealPlayer
RealPlayer สามารถเลนวิดีโอคลปิและคลิปเสียงที่เก็บอยูใน
โทรศัพท ถายโอนจากขอความอีเมลหรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
งานรวมกันได หรือสตรีมไปยังโทรศัพทของคุณผานเว็บ รูปแบบ
ไฟลที่สนับสนุนไดแก MPEG-4, MP4 (ไมใชการสตรีม), 3GP, RV, RA,
AMR และ Midi RealPlayer อาจไมสนับสนุนรูปแบบไฟลแปลงของ
รูปแบบไฟลสื่อที่กลาวมาครบทั้งหมด
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การเลนคลิปวิดีโอและลิงค
การสตรีม
ในการเลนวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลิป และคลิป

ในการแสดงรายการไฟลที่เพิ่งเลนไป เมื่ออยูในมุมมองหลักของ
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก รายการที่เพิ่งเลน

ในการสตรีมเนื้อหาโดยวิธ ีOTA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เลือก ลงิคการสตรีม และลิงค RealPlayer จะรองรับลิงคสองชนิด
คือ rtsp:// URL และ http:// URL ที่นําไปยังไฟล RAM กอนเริ่มการ
ตรีมเนื้อหา โทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกับเว็บไซตและ
บัฟเฟอรเนื้อหานั้น หากเกิดขอผิดพลาดในการเลนไฟล เนื่องจากมี
ปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขาย RealPlayer จะพยายามเชื่อมตอ
กับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิปจากเว็บ ใหเลือก แหลงดาวนโหลด
วิดีโอ

ในการปรับระดับเสียงในระหวางการเลน ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการกรอไปขางหนาขณะที่เลน ใหเลื่อนขวาและกดคางไว ใน
การกรอกลบัคลิปขณะที่เลน ใหเลื่อนซายและกดคางไว

ในการหยุดเลนหรือหยุดสตรีม เลือก หยุด การบัฟเฟอรหรือการ
เชื่อมตอกับเว็บไซตที่สตรีมจะหยุดทํางาน คลิปจะหยุดเลน และ
ยอนกลับไปยังจุดเริ่มตน

ในการดูคลิปวิดีโอในโหมดหนาจอปกติ ใหเลือก ตัวเลือก > เลน
ตอในหนาจอปกติ

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

การตั้งคา RealPlayer
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer ในขอความที่ผูใหบริการของ
คุณสงมาให

ในการกําหนดการตัง้คาดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > วิดีโอ หรือ การสตรีม

เครื่องบันทึก 
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > บันทึก
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นเครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงและ
การสนทนาทางโทรศัพทได
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS
อยู

ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการหยุดบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการรับฟงคลิปเสียง เลือก 

ในการเลือกคุณภาพการบันทึกหรือตําแหนงที่คุณตองการจัดเก็บ
คลิปเสียงของคุณ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา
คลิปเสียงที่บนัทึกไวจะไดรับการจัดเก็บไวในโฟลเดอรคลิปเสียง
ในคลังภาพ
หากตองการบนัทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเครื่องบันทึก
ในระหวางที่สนทนา และเลือก  ทั้งสองฝายจะไดยินเสียงในชวง
เวลาสม่ําเสมอขณะที่ทําการบันทึก

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์108

ส



ตัวเลน Flash 
คณุสามารถใชตัวเลน Flash เพื่อดู เลน และสื่อสารดวยไฟล Flash
ที่สรางขึน้สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่

ในการเปดตัวเลน Flash และเลนไฟล Flash ใหเลือกไฟลที่จะเลน
ในการสงไฟลแฟลชไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได เลือก ตัว
เลอืก > สง การปองกันดานลิขสิทธิ์อาจปดกั้นการสงไฟลแฟลช
บางไฟล

ในการสลับระหวางไฟล Flash ที่บันทึกไวในความจําของโทรศัพท
หรือในการดหนวยความจํา เลื่อนไปที่แท็บที่สัมพันธกัน

ในการเปลี่ยนคุณภาพของไฟล Flash เลือก ตัวเลือก > คุณภาพ
ระหวางที่คุณกําลังเลนไฟล Flash ดังกลาว หากคุณเลือก สูง การ
เลนไฟล Flash บางไฟลอาจไมสม่ําเสมอและชาลง เนื่องจากการ
ตั้งคาดั้งเดิมของไฟล เปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพของไฟลนั้นเปน
ปกติ หรือ ต่ํา เพื่อการเลนที่ดีขึน้

ในการจัดการไฟลแฟลช เลือก ตัวเลอืก > จัดวาง

วิทยุเอฟเอ็ม 
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม
คณุภาพการกระจายเสียงของวิทยุจะขึ้นอยูกับพื้นที่ครอบคลุมของ
สถานีวิทยุในพื้นที่นั้นๆ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม
คุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกับคลืน่สถานีวิทยุที่
ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได โดยใน
ขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ 

หากคุณไดจัดเก็บสถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะไปยังสถานี
ที่บันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลําดับถัดไป ใหเลือก  หรือ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ใชงานลําโพง  — ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
• หาคลืน่โดยผูใช  — เปลี่ยนคลื่นความถีด่วยตนเอง
• ไดเรกทอรีสถานี  — ดูสถานีที่ใชงานไดตามสถานที่ตั้ง

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• จัดเก็บสถานี  — บันทึกสถานีที่คุณกําลังฟงอยูลงในรายการ
สถานี

• สถานี  — เปดรายการของสถานีที่บันทึกไว
• เลนเปนพื้นหลัง  — กลับสูหนาจอหลักในขณะที่เปดฟงวิทยุ

FM ไวในพื้นหลัง

สถานีที่จัดเก็บ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม

ในการเปดรายการสถานีที่จัดเก็บไว ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี

ในการฟงสถานีที่จัดเก็บ เลือก ตัวเลอืก > สถานี > รับฟง
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ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสถานีวิทยุ เลือก ตัวเลือก >
สถานี > แกไข

การตั้งคาวิทยุ FM
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม

ในการคนหาคลื่นความถี่อื่นโดยอัตโนมัติ หากสัญญาณรับออน
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ความถี่สํารอง > เปดสแกน
อัตโนมัติ

ในการกําหนดจดุเชื่อมตอคาเริ่มตนสําหรับวิทยุ เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > จุดเชื่อมตอ

ในการเลือกภูมิภาคปจจุบันที่คณุอยู เลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > ภูมิภาคปจจุบนั ตวัเลือกนี้จะปรากฎก็ตอเมือ่คุณไมอยูใน
พื้นที่ใหบริการเมื่อเริ่มตนใชงานแอปพลิเคชั่นเทานั้น

วิทยุผานเนต็ Nokia
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต
ดวยแอปพลิเคชั่นวิทยุอินเทอรเน็ตของ Nokia (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุจากสถานีวิทยุที่มีอยูทาง
อินเทอรเน็ตได ในการรับฟงจากสถานีวิทยุ คณุจะตองกําหนดจุด
เชื่อมตอ WLAN หรือจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในโทรศัพทกอน
การฟงจากสถานีอาจตองใชการสงขอมลูขนาดใหญผานทางเครือ
ขายของผูใหบริการ วิธีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLAN กรุณาตรวจ
สอบเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการบริการขอมูลกับผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ กอนที่จะใชการเชื่อมตอวิธีอื่นๆ ตัวอยางเชน
แผนขอมูลอัตราคงที่จะชวยใหโอนยายขอมูลจํานวนมากโดยเสีย
คาธรรมเนียมรายเดือนแบบเปนชุดได

การฟงสถานีวิทยุผานเน็ต
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต
ในการฟงสถานีวิทยุทางอินเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. เลือกสถานีจากรายการโปรดหรือจากไดเรกทอรีสถานี หรือ

คนหาสถานีตามชื่อจากบรกิารวิทยุอินเทอรเน็ตของ Nokia
ในการเพิ่มสถานีดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานี
ดวยตนเอง ทั้งนี้ คุณสามารถเรยีกดูลิงคสถานีดวยแอปพลิ
เคชั่นเว็บเบราเซอรได ลิงคที่ใชรวมกันไดจะเปดขึน้เองโดย
อัตโนมัติในแอปพลิเคชั่นวิทยุอินเทอรเน็ต

2. เลือก รับฟง
หนาจอ กําลังเลนตอนนี้ จะเปดขึ้น และแสดงขอมูลการเลน
เกี่ยวกับเพลงและสถานีที่กําลงัเลนอยูในขณะนั้น

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน ถาตองการเริ่มเลนตอ ให
กดปุมเลื่อนอีกครั้ง

ในการดูขอมูลสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลสถานี (จะไมมีให
เลือกหากคณุไดจัดเก็บสถานีดวยตนเอง)

หากคุณกําลังฟงสถานีที่จัดเก็บไวในรายการโปรด ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรือทางขวาเพื่อฟงสถานีที่จัดเก็บไวในลําดับกอนหนาหรือ
ลําดับถัดไป

สถานีโปรด
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

ในการดูและฟงสถานีโปรด เลือก รายการโปรด

ในการเพิ่มสถานีลงในรายการโปรดดวยตนเอง ใหเลือก ตัว
เลอืก > เพิ่มสถานีดวยตนเอง ปอนที่อยูเว็บของสถานีและชื่อที่
ตองการใหปรากฏในรายการโปรด
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ในการเพิ่มสถานีที่กําลงัเลนอยูในปจจุบันลงในรายการโปรด ให
เลือก ตัวเลือก > เพิ่มในรายการโปรด

ในการดูขอมูลสถานี การเลื่อนสถานีขึ้นหรือลงในรายการ หรือลบ
สถานีออกจากรายการโปรด ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี แลวเลือก
ตัวเลือกที่ตองการ

ในการดูเฉพาะสถานีที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรหรือตัวเลขที่เจาะจง ให
เริ่มตนปอนตัวอักษร สถานีที่ตรงกันจะปรากฏขึน้

การคนหาสถานี
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต
ในการคนหาสถานีวิทยุตามรายชื่อในบริการวิทยุอินเทอรเน็ต
Nokia ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เลือก คนหา
2. ปอนชื่อสถานีหรือตัวอักษรตัวแรกของชื่อในชองคนหา แลว

เลือก คนหา
สถานีที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น

ในการรับฟงสถานี ใหเลือกสถานี และ ฟง

ในการจัดเก็บสถานีลงในรายการโปรด ใหเลือกสถานี และ 
ตัวเลอืก > เพิ่มในรายการโปรด

หากตองการคนหาสถานีอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > คนหาอีก

ไดเรกทอรีสถานี
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต และ
ไดเรกทอรีสถานี
ไดเรกทอรีสถานีจะถูกเก็บไวโดย Nokia หากคุณตองการฟงสถานี
วิทยุอินเทอรเน็ตที่ไมอยูในไดเรกทอรี ใหเพิ่มขอมูลสถานีดวย

ตนเองหรือเรียกดูลิงคของสถานีทางอินเทอรเน็ตโดยใชแอปพลิ
เคชั่นเว็บเบราเซอร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เรียกดูตามประเภท  — ดูประเภทของสถานีวิทยุที่มีอยู
• เรียกดูตามภาษา  — ดูภาษาของสถานีที่กระจายเสียง
• เรียกดูตามประเทศ/ภูมิภาค  — ดูประเทศของสถานีที่
กระจายเสียง

• สถานีชั้นนํา  — ดูสถานที่ที่นิยมมากที่สุดในไดเรกทอรี

การตั้งคาวิทยุผานเน็ต
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต และ 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

ในการเลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งไวเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย ใหเลือก
จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว และจากตัวเลือกที่มีให หากคุณตองการให
เครื่องขอใหเลือกจุดเชื่อมตอทุกครัง้ที่เปดแอปพลิเคชั่น เลือก
ถามกอน
ในการเปลี่ยนความเร็วในการเชื่อมตอสําหรบัการเชื่อมตอประเภท
อื่นๆ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• บติเรตการเชื่อมตอ GPRS  —  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

GPRS
• บติเรตการเชื่อมตอ 3G  —  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 3G
• บติเรตการเชื่อมตอ Wi-Fi  —  การเชื่อมตอ WLAN
คุณภาพของการกระจายเสียงวิทยุจะขึ้นอยูกับความเร็วของการ
เชื่อมตอที่เลือกไว ความเร็วสูงขึน้ คุณภาพก็จะดียิ่งขึน้ เพื่อปองกัน
การบัฟเฟอร ใหใชคณุภาพดีที่สุดเทานั้นกับการเชื่อมตอความเรว็
สูง
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N-Gage
เกี่ยวกับ N-Gage
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > N-Gage
ดวย N-Gage คณุสามารถดาวนโหลดเกมส ซือ้ เลนเกมหรือพบ
เพื่อน N-Gage มีวิธีใหคุณติดตอกับผูเลนรายอื่นๆ และติดตามผล
คะแนน

ดาวนโหลดเกม
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > N-Gage
ในการดูรายการของเกมที่สามารถดาวนโหลดได ใหเปดแท็บราน
และเลือก See All Games
รานจะอัปเดตอัตโนมัติ เมื่อตออินเทอรเน็ต ในการอัปเดตเอง
เลือก Options > Update Now
ในการดูรายละเอียดเกม ใหเลือก View Details แท็บเกี่ยวกับมีคํา
อธิบายเกมและขอมูลราคา แท็บสื่อ มสีกรีนชอและวิดีโอคลิป แท็บ
คําวิจารณมีการจัดอันดับ

ในการเลนเกม เลือก Options > Download Free Trial
ในการซือ้ เลือกตัวเลือกซื้อ
คณุสามารถดาวนโหลดไดจากพีซี www.n-gage.com
ในการยกเลิกการดาวนโหลดเกม ใหเปดแท็บเกม แลวเลือกการ
ดาวนโหลด และ Options > Cancel Download

การซื้อเกม
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > N-Gage

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหดําเนินการดังตอไปนี้
1. เปดแท็บ เลือกเกม และ Purchase Now
2. ปอนบัตรเครดิตและขอมูล แนใจวาคณุปอนอีเมลถูกตอง
3. อาน และยอมรับเงื่อนไข
4. เลือก Purchase ใบอนุญาตสําหรับเกมจะเชื่อมโยงกับเครื่อง

สรางชื่อผูเลน
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > N-Gage
เมื่อเริ่มตน N-Gage application และตอกับบริการ N-Gage จะให
คุณระบุชื่อผูเลน ชื่อผูเลนใชสําหรับเขารวมชุมชน N-Gage
ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหดําเนินการดังตอไปนี้
1. เลือก Register New Account
2. ปอนวันเกิด ชื่อ รหัสผาน หากสงวนไว N-Gage จะแนะนําใหใช

ชื่อเดียวกัน
3. ปอนรายละเอียด อาน และยอมรับขอตกลง เลือก Register
สามารถสรางชื่อผูเลน www.n-gage.com
เมื่อใช N-Gage คุณสามารถดาวนโหลดและเลนเกมสคุณภาพสูงที่
เลนรวมกับผูเลนหลายๆ คน

คนหาและเพิ่มเพือ่น
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > N-Gage
ในการเชิญ N-Gage เขาสูรายการเพลง เปดแท็บเพื่อนและปอนชื่อ
ผูเลนเพื่อเพิ่มฟลดเพื่อน Add a Friend ปอนขอความ แลวเลือก
Send > หากผูรับตอบรับคําเชิญ ชื่อจะถูกเพิ่ม

ในการพบผูเลน ไปที่ www.n-gage.com
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ในการดูโปรไฟล ไปที่เพื่อนในรายการ ในการดสูถานะออนไลน
คุณตองเชื่อมตอบริการ N-Gage
ในการลบรายชื่อออกจากรายชื่อสนทนาของคุณ ให
เลือกOptions > Remove from Friends List
เรียงสถานะ ชื่อ คะแนน เลือก Options > Sort Friends By
ในการจัดอันดับผูเลน เลือก Options > Rate Player

เลนและจัดการเกม
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > N-Gage
ในการดูและจัดการวิดีโออินเทอรเน็ต ใหเปด
มีเกมหาประเภท:
• เกมที่ใหคุณซื้อแบบมีลิขสิทธิ์ครบ
• เกมทดลองใหคุณเขาใชเฉพาะจํากัด หรือ
• เกมสาธิต มีตัวเลือกนอยลง
• เกมที่หมดอายุ ใหคุณซื้อแบบมีลิขสิทธิ์ครบ
• เกมที่ใชไมได เมื่อคุณลบหรือหรือติดตั้งไมสมบูรณ

ในการติดตั้งเกม เลือก Options > Install Game
ในการเลน เลือก Options > Start Game ในการเลนเกมที่พัก
ไว เลือก Options > Resume Game
ในการใหคะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม เลือก
Options > Rate Game คุณสามารถจัดอัตราเกม ชื่อมีความยาว
สูงสุด 60 ตัวอักษร ในการดสูถานะออนไลน คุณตองเชื่อมตอ
บริการ N-Gage
แนะนําเกมใหเพื่อนทางn N-Gage Options > Send
Recommendation

การตั้งคาความพรอมใช
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > N-Gage
ในการตั้งผาน N-Gage เปด Options > Set Online Status, และ
จาก
• Available to Play  — ล็อกอินเขาสูเครือขาย
• Not Available to Play  — คุณจะไดรับการลอ็กอิน แตทํา

ได
• Logged Out  — ไมไดล็อกอิน
รับขอความจากเพื่อน N-Gage
ตั้งขอความเมื่อเลน เลือก ปอนขอความ

อานและสงขอความ:
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > N-Gage
ในการอานขอความใหมจาก N-Gage เปดแท็บหลัก เลือก New
Messages, และ Options > View Message
สงขอความถึงเพื่อน N-Gage เลือก Options > Send Message
ชื่อมีความยาวสูงสุด 115 ตัวอักษร ในการสงขอความ เลือก
Submit

แท็บหลัก
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > N-Gage
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น N-Gage แท็บหลักจะปรากฏขึ้น
ในการเริ่มเลนเกมที่คุณเลนครั้งลาสุด ใหเลือก Start Game ในการ
เริ่มเลนเกรมที่พักไวใหม ใหเลือก Options > Resume Game
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ในการดูคะแนนทั้งหมดของ N-Gage ปจจุบัน ใหเลือก Track My
Progress
ในการดูรูปแบบของคุณ ใหเลือก Options > View Profile
ในการเชื่อมตอกับผูเลน N-Gage คนอื่นและในการเชิญพวกเขาเขา
มาเลนเกม ใหเลือก Play With Friends N-Gage แนะนําเพื่อนที่จะ
เลนดวยโดยดูจากประวัติการเลนเกมของคุณและความพรอมของ
เพื่อน N-Gage ของคุณ
ในการหาเพื่อนคนอื่นที่จะเลนดวย ใหเลือก Options > View My
Friends
ในการคนหาเกมใหม ใหเลือก Get More Games
ในการตรวจสอบการอัพเดตของแอปพลิเคชั่น N-Gage ใหเลือก
Options > Check for updates

การจัดการรูปแบบของคุณ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สือ่ > N-Gage
ในการดูรูปแบบของคุณ ใหเปดแท็บรูปแบบ
รูปแบบของคุณมีรายการตางๆ ตอไปนี้
• N-Gage Point Level แสดงถึงระดับความสําเร็จของคณุ ตาม
คะแนนรวม N-Gage ของคุณ คะแนน N-Gage ไดรับโดยการเก็บ
คะแนนในเกม การเลนเกมแบบมีผูเลนหลายคน และการเขารวม
กิจกรรมชุมชน ในการดูรายละเอียดคะแนน N-Gage ที่ดานบน
ของมุมมองรูปแบบ ใหเลือก Options > Profile details

• Rep. แสดงชื่อเสียงการเลนเกมของคุณตามที่ผูเลนคนอื่นให
คะแนนไว

• Gaming History แสดงรายชื่อเกมตางๆ ที่คุณไดเลน

ในการแกไขรายละเอียดรูปแบบที่ทุกคนสามารถดูได ใหเลือก
Options > Edit Profile เปดแท็บสาธารณะ และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้
• Icon  — เพิ่มภาพของรูปแบบเพื่อแสดงถึงตัวคุณ
• Motto  — เพิ่มขอความสั้นสวนตัว
• Favorite Game(s)  — ปอนชื่อเกมโปรดของคุณ
• Device Model  — การตั้งคาถกูกําหนดโดยอัตโนมัติและไม
สามารถแกไขได

• Show Location  — แสดงเมืองและประเทศของคุณในรูปแบบ
สาธารณะ

หลังจากที่คุณอัพเดตรูปแบบของคุณ ใหล็อกอินเขาบริการ N-Gage
ดวยชื่อผูเลนของคุณเพื่อซงิโครไนสรูปแบบกับเซริฟเวอร N-Gage

การลบเกม
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > N-Gage
ในการลบเกมออกจากเครื่อง ใหเปดแท็บเกม และเลือก
Options > Remove Game เมื่อคุณลบเกมออก เซสชันเกมที่
บันทึกไวและขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ ของเกมจะยังอยูในเครื่อง เกม
ที่ถูกลบจะปรากฏเปนไมพรอมใชงานในรายการเกม คุณสามารถ
ดาวนโหลดและติดตัง้เกมใหมไดอีกครั้ง หากใบอนุญาตยังใชได
อยู

ในการลบเกมออกจากโทรศัพทของคุณทั้งหมด ใหเลือก
Options > Delete Game ขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ ของเกมจะถูก
ลบออกจากเครื่องและบริการ N-Gage รวมถึงการจัดอันดับ คะแนน
N-Gage และการเก็บคะแนนในเกม

การแกไขการตั้งคา N-Gage
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สือ่ > N-Gage
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เปดแท็บรูปแบบ เลือก Options > N-Gage Settings และจากตัว
เลือกตอไปนี้
• Player Name  — แกไขชื่อผูเลน คุณสามารถแกไขชื่อผูเลน
กอนที่คุณจะล็อกอินเขาบริการ N-Gage เปนครั้งแรกเทานั้น

• Personal Settings  — ระบุรายละเอียดสวนตัว ซึง่จะไม
แสดงในรูปแบบสาธารณะของคุณ และสมัครขอรับบริการ
จดหมายขาว N-Gage คณุยังสามารถระบุไดวาคณุตองการรับ
การแจงเตือนจากเพื่อน N-Gage ของคุณขณะเลนเกมหรือไม

• Connection Settings  — อนุญาตให N-Gage เชื่อมตอกับ
เครือขายโดยอัตโนมัติหากตองการ และกําหนดจุดเชื่อมตอที่
คุณตองการ ตลอดจนขดีจํากัดการถายโอนขอมูลซึ่งจะเรียกใช
การแจงเตือน

• Account Details  — ตัง้คากําหนดลักษณะการซื้อของคุณ
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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

ในการเปดหรือปด HSDPA ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > การ
ตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เขาใชแพคเก็ต
ความเร็วสูง ระบบเครือขายเซลลูลารบางระบบไมอนุญาตใหมีสาย
สนทนาเรียกเขาเมื่อใชงาน HSDPA อยู ในกรณีนี้ คุณตองเลิกใช
งาน HSDPA เพื่อรับสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ
โปรดติดตอสอบถามผูใหบริการเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการการเชื่อมตอขอมูล
HSDPA จะมีผลตอความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น และจะไมมีผล
กับการสงขอมูลไปยังเครือขาย เชน ขอความและอีเมล

สายขอมูล
ในการปองกันไมใหขอมูลเสียหาย อยาถอดสายเคเบิลขอมูลออก
ขณะอยูในระหวางการถายโอนขอมูล

โอนยายขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอร
1. เสียบการดหนวยความจําเขากับอุปกรณของคณุ และใชสาย

เคเบิลขอมูล USB เชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน
ได

2. เมื่อโทรศัพทสอบถามถึงโหมดที่ตองการใช เลือก อุปกรณจัด
เก็บขอมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารด
ไดรฟที่ถอดไดในคอมพิวเตอรของคุณ

3. ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร (เชน จากตัวชวย
Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อปองกันไมให
การดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite กับโทรศัพทของคุณ ใหติด
ตั้ง Nokia PC Suite บนพีซขีองคุณ เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล และ
เลือก PC Suite
ในการใชโทรศพัทของคุณเพื่อเชื่อมตอพีซกีับเว็บ เชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล และเลือก ตอ PC กับเน็ต
ในการซงิโครไนซเพลงในเครื่องกับ Nokia Music Player ใหติดตั้ง
ซอฟตแวร Nokia Music Player บนพีซีของคุณ เชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูล และเลือก PC Suite
ในการพิมพภาพบนเครื่องพิมพที่ใชรวมกันได ใหเลือก ถายโอน
ภาพ
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ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่คุณมักใชกับสายเคเบิลขอมูล ใหเลือก
เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > USB และ โหมดการเชื่อม
ตอ USB เลือกตัวเลือกที่ตองการ
ในการตั้งคาอุปกรณใหสอบถามโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล USB กับอุปกรณ ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม >
เชื่อมตอ > USB และ ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

Bluetooth
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ในอุปกรณของคุณใชสําหรับการเชื่อมตอ
แบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด
10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสง
รูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมตอกับ
อุปกรณตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth แบบไรสาย
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสาร
กันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไม
จําเปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได โดยคุณเพียงวาง
อุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมี
การรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละครั้ง
ได ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับหูฟง คุณยัง
คงสามารถโอนยายไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่สามารถใชงาน
รวมกันไดในเวลาเดียวกัน
โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: การแจกจายเสียงขั้นสูง, การ

ควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพพื้น
ฐาน, ID อุปกรณ, การตอเครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การโอน
ไฟล, การแจกจายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเขาถึงโดยทั่วไป,
การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แฮนดฟรี, อุปกรณโตตอบบุคคล,
ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุดโทรศัพท, พอรตอนุกรม
และการเขาใชซมิ คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การสงและการรับขอมูลดวย
Bluetooth
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth
1. เมื่อคุณใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เปนครั้งแรก จะมีการขอ

ใหคุณกําหนดชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ กําหนดชื่อที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวใหกับโทรศัพทของคุณเพื่อใหงายตอการ
จดจํา หากมีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกลเคียง

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

4. เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึง่คุณตองการสง
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5. เลือกรายการนั้น และ ตัวเลอืก > สง > ทาง Bluetooth
โทรศัพทจะคนหาอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู
ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณเหลานั้น

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

6. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ หากอุปกรณอีกเครื่อง
บงัคับใหมีการจับคูกอนที่จะสามารถสงขอมูลได เครื่องจะขอ
ใหคุณปอนรหัสผาน

เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น
โฟลเดอรสงในแอปพลเิคชั่นขอความจะไมเก็บขอความที่สงโดย
การเชื่อมตอ Bluetooth
ในการรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศพัท > เห็นได
ทั้งหมด เพื่อรับขอมูลจากอุปกรณที่ไมไดจับคู หรือ ซอน เพื่อรับ
ขอมูลจากอุปกรณที่จับคูเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน้ โดยขึ้นอยูกับรูปแบบที่ใช
อยู และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความที่มีขอมูลนั้น
อยูหรือไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถกูนําไปไวในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

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

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการสงหรอื
รับขอมูล มีเพียง Nokia PC Suite และอุปกรณเสริมบางชนิด เชน
ชุดหูฟงที่สามารถรักษาการเชื่อมตอเอาไวแมจะไมมีการใชงาน

การจับคูอุปกรณ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth
เปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวย
กอนจะจับคู ใหสรางรหัสผาน (1-16 ตัว) และตกลงกับผูใชอุปกรณ
เครื่องอื่นใหใชรหัสผานเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีการตอประสานกับผู
ใชจะมีรหัสผานถาวร คณุตองใชรหัสผานเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณ
อื่นๆ เปนครั้งแรกเทานั้น หลังจากการจับคู การอนุญาตการเชื่อม
ตอจึงจะเปนไปได การจับคูและการอนุญาตการเชื่อมตอจะทําให
การเชื่อมตอสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณไมจําเปนตอง
ยอมรับการเชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูแลวทุกครั้งที่สรางการเชื่อม
ตอ
รหัสผานสําหรับการเขาซมิรีโมทจะตองมี 16 ตัว
เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใช
อุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณ
ในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย
อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง
ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน
1. เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม อุปกรณจะคนหา

อุปกรณผานทาง Bluetooth ที่อยูภายในระยะครอบคลุม หาก
คุณไดสงขอมูลโดยใช Bluetooth แลวกอนหนานี้ รายการ
ผลลัพธที่คนหากอนหนานี้จะปรากฏ หากตองการคนหา
อุปกรณ Bluetooth เพิ่ม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจับคู แลวปอนรหัสผาน ซึง่จะตอง
ปอนรหัสผานเดียวกันนี้ลงในอุปกรณเครื่องอื่นดวย

3. เลือก ใช เพื่อสรางการเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณอื่นโดยอัตโนมัติ หรือเลือก ไม เพื่อยืนยันที่จะใชการ
เชื่อมตอดวยตนเองทุกครั้งที่มีการพยายามสรางการเชื่อมตอ
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หลังการจับคู อุปกรณดังกลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณที่
จับคู

ในการตั้งชื่อเลนใหแกอุปกรณที่จับคู ใหเลือก ตัวเลือก >
กําหนดชื่อยอ ชื่อเลนจะปรากฏขึน้ในอุปกรณของคุณ

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

ในการอนุญาตใหอุปกรณที่จับคูเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณโดย
อัตโนมัต ิใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอระหวาง
เครื่องของคุณและอุปกรณอื่นสามารถทําไดทันทีโดยคุณไมตองรับ
รู และไมจําเปนตองมีการตอบรบัหรือการอนุญาตแยกตางหาก ให
ใชสถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรืออุปกรณอื่นของผูที่คุณไว
วางใจ หากคุณตองการยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นแยก
ตางหากทุกครั้ง ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

ในการใชอุปกรณเสริมดานเสียงของ Bluetooth ไดแก ชุดหูฟงหรือ
แฮนดฟรี Bluetooth คณุตองจับคูอุปกรณของคุณกับอุปกรณเสริม
นั้น สําหรับรหัสผานและคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดูคูมือผูใชของ
อุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณเสริมดานเสียง ใหเปดอุปกรณ
เสริมดังกลาว อุปกรณเสริมดานเสียงบางอุปกรณจะเชื่อมตอกับ
อุปกรณของคุณโดยอัตโนมัต ิหรือ ใหเปดแท็บอุปกรณที่มีการจบัคู
เลือกอุปกรณเสริม และ ตัวเลอืก > เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ

การปดกั้นอุปกรณ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth
1. หากตองการปดกั้นอุปกรณจากการสรางการเชื่อมตอ

Bluetooth มายังอุปกรณของคุณ ใหเปดแท็บอุปกรณที่จับคู

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการปดกั้นและ ตัวเลือก > ปดกั้น
หากตองการอนุญาตการจับคูอุปกรณอีกครั้งหลังจากที่มีการปดกั้น
ใหลบอุปกรณออกจากรายการอุปกรณที่ปดกั้น
เปดแท็บอุปกรณที่ปดกั้น และเลือก ตัวเลือก > ลบ
หากคุณปฏิเสธคําขอการจับคูจากอุปกรณอื่น อุปกรณจะถามวาคุณ
ตองการปดกั้นคําขอการเชื่อมตอทั้งหมดในอนาคตจากอุปกรณนี้
หรือไม หากคุณตอบตกลง จะมีการเพิ่มอุปกรณระยะไกลลงใน
รายการอุปกรณที่ปดกั้น

คําแนะนําดานความปลอดภัย
การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไวถอืเปนวิธีหลีกเลี่ยง
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ หามยอมรับการเชื่อมตอ
Bluetooth จากแหลงที่คุณไมเชื่อถือ หรือเลือกปดฟงกชัน
Bluetooth ซึ่งจะไมสงผลตอฟงกชันอื่นของโทรศัพท
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก Bluetooth > ปด
หรือ การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน
อยาจับคูกับอุปกรณอื่นที่คุณไมรูจัก

รูปแบบการเขาใชซิม
เมื่อใชรูปแบบการเขาใชซมิ คณุจะสามารถเขาใชซมิการดของ
โทรศัพทจากชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได โดยวิธีนี้ คุณไม
จําเปนตองใชซิมการดตางหากเพื่อเขาใชขอมูลในซมิการดและ
เชื่อมตอเขากับระบบ GSM
ในการใชรูปแบบการเขาใชซมิ คุณจําเปนตองม:ี
• อุปกรณชุดโทรศัพทในรถยนตที่เขากันไดและสนับสนุน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
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• ซมิการดที่ใชงานไดในเครื่อง
เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใช
อุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณ
ในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย
อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง
ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโทรศัพทในรถยนตและการ
ใชงานรวมกันไดกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่เว็บไซตของ Nokia
และคูมือใชการงานชุดโทรศัพทในรถยนต

การใชรูปแบบการเขาใชซมิ
1. เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth และ
โหมด SIM ระยะไกล > เปด

2. เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ในชุดโทรศัพทในรถยนต
3. ใชชุดโทรศัพทในรถยนตเพื่อเริ่มการคนหาอุปกรณที่ใชงาน

รวมกันได โปรดอานคําแนะนําในคูมอืการใชงานชุดโทรศัพท
ในรถยนตของคุณ

4. เลือกโทรศัพทของคณุจากรายการอุปกรณที่สามารถใชงาน
รวมกันได

5. ในการจับคูโทรศัพท ใหพิมพรหัสผาน Bluetooth ที่แสดงบน
หนาจอของชุดโทรศัพทในรถยนตลงในโทรศัพทของคุณ
เคลด็ลับ: หากคุณไดเขาใชซิมการดจากชุดโทรศัพทใน
รถยนตโดยใชรูปแบบที่ใชงานอยูแลว ชุดโทรศัพทใน
รถยนตจะคนหาอุปกรณที่มซีิมการดนั้นโดยอัตโนมัติ หาก
ชุดโทรศัพทในรถยนตพบโทรศัพทของคุณ และมีการเปด
ใชการตรวจสอบสิทธิใ์นการเขาใชงานอัตโนมัติ ชุด
โทรศัพทในรถยนตจะเชื่อมตอกับเครือขาย GSM โดย
อัตโนมัตเิมื่อคุณสตารตรถ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบการเขาใชซิมจากระยะไกล คุณสามารถใช
แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทที่ไมจําเปนตองใชบริการเครือขายหรือ
ซิมได

ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับชุดโทรศพัทในรถยนต โดย
ไมตองยอมรับหรือตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานทุกครั้ง เลือก
เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth และเปดแท็บ
ปกรณที่จับคู เลือกชุดโทรศัพทในรถยนต และ ตั้งเปนผานการ
อนุญาต และตอบ ใช สําหรับคําถามยืนยัน หากชุดโทรศัพทใน
รถยนตไดรับการตั้งคาเปนไมไดรับอนุญาต คุณจะตองยอมรับ
คําขอการเชื่อมตอจากโทรศัพททุกครั้ง

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอการเขาใชซมิระยะไกลจากโทรศัพทของ
คุณ เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > Bluetooth และ
โหมด SIM ระยะไกล > ปด

LAN ไรสาย
ในบางประเทศอาจมีขอจํากัดบางประการในการใช WLAN โปรด
ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเตมิกับเจาหนาที่ในทองถิ่นของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถตรวจจับและเชื่อมตอกับเครือขายใน
พื้นที่แบบไรสาย (WLAN) ในการใช WLAN จะตองมีเครือขายใน
สถานที่ที่คุณอยูและเครื่องของคณุจะตองเชื่อมตอกับเครือขาย
กลาว

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใช WLAN คุณตองสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน WLAN ใช
จุดเชื่อมตอนั้นสําหรับแอปพลิเคชั่นที่ตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
การเชื่อมตอ WLAN จะเริ่มตนขึน้เมื่อคุณสรางการเชื่อมตอขอมูล
โดยใชจุดเชื่อมตอ WLAN การเชื่อมตอ WLAN ที่ใชงานอยูจะสิ้นสุด
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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
จะปรากฏขึน้

การดูความครอบคลุมของเครือ
ขาย WLAN
ในการกําหนดใหโทรศพัทของคณุแสดงความพรอมของ LAN ไร
สาย (WLAN) ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ
การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > แสดงความพรอม WLAN
หาก WLAN พรอมใชงาน  จะปรากฏขึ้น

วิซารด WLAN 
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > WLAN
ตัวชวย WLAN จะชวยคุณคนหาและเชื่อมตอกับ LAN ไรสาย
(WLAN) ได เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น โทรศัพทจะเริ่มสแกนหา
WLAN ที่มีอยูและนํามาจัดไวในรายการ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
• รีเฟรช  — อัพเดตรายการ WLAN ที่สามารถใชงานได
• ตัวกรองเครือขาย WLAN  — กรอง WLAN ในรายการเครือขาย
ที่พบ เครือขายที่เลือกจะถูกกรองออกในครั้งตอไปที่แอปพลิ
เคชั่นคนหา LAN ไรสาย

• เริ่มตนการเรียกดูเว็บ  — เริ่มตนการเรยีกดูเว็บโดยใชจุดเชื่อม
ตอ WLAN

• เรียกดูเว็บตอไป  — ดําเนินการเรยีกดูเว็บตอไปโดยใชการ
เชื่อมตอ WLAN ที่ใชอยูในปจจุบัน

• ตัดการเชื่อมตอ WLAN  — ตัดการเชื่อมตอที่เชื่อมตอกับ
WLAN อยู

• รายละเอียด  — ดูรายละเอียดของ WLAN

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่
สามารถใชไดเสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมือ่เชื่อมตอกับ LAN
แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการ
เขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

การใชตัวชวย WLAN ในหนาจอหลัก
ตัวชวย WLAN จะแสดงสถานะของการเชื่อมตอ WLAN และการ
คนหาเครือขายของคุณในหนาจอหลัก หากตัวชวย WLAN ไมได
เปดใชงานเปนคาเริ่มตนในหนาจอหลัก คุณสามารถเปดใชงานได
ในการตั้งคาหนาจอหลัก หากตองการดูตัวเลือกที่มีอยู ใหเลือก
แถวที่แสดงสถานะ ทั้งนี้ขึน้อยูกับสถานะในขณะนั้น คุณสามารถ
เริ่มเว็บเบราเซอรดวยการใชการเชื่อมตอ WLAN, เชื่อมตอกับบริการ
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สายอินเทอรเน็ตของคุณ, ยกเลิกการเชื่อมตอจาก WLAN, คนหา
WLAN หรือเปดใชงานหรือปดใชงานการสแกนหาเครือขาย
หากมีการปดใชงานการสแกน WLAN และคุณไมไดเชื่อมตอกับ
WLAN อื่นใด การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้นบนหนาจอหลัก
หากตองการเปดใชงานการสแกน WLAN และคนหา WLAN ที่มีอยู
ใหเลือกแถวที่แสดงสถานะ

หากตองการเริ่มการคนหา WLAN ที่มีอยู ใหเลือกแถวที่แสดง
สถานะและ คนหา WLAN
หากตองการปดใชงานการสแกน WLAN ใหเลือกแถวที่แสดง
สถานะและ ปดการสแกน WLAN
เมื่อมีการเลือก เริ่มตนการเรียกดูเว็บ หรือ ใชสําหรับ ตัวชวย
WLAN จะสรางจดุเชื่อมตอใหกับ WLAN ที่เลือกโดยอัตโนมัต ิจุด
เชื่อมตอยังสามารถใชกับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอ
WLAN ไดอีกดวย
หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการรักษาความปลอดภยั เครื่อง
จะใหคุณปอนรหัสผานที่เกี่ยวของ ในการเชื่อมตอกับเครือขายที่
ซอน คุณจะตองปอน Service set identifier (SSID) ที่ถูกตอง
ในการใช WLAN ที่พบสําหรับการเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต ใหเลือก
แถวที่แสดงสถานะ, ใชสําหรับ, บริการสายอินเทอรเน็ตที่ตองการ
และ WLAN ที่จะใช

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม

การดูและการยุติการเชื่อมตอ
ปจจุบัน
ในการดูการเชื่อมตอขอมูลที่เปดอยู ใหเลือก การเชื่อมตอขอมูล
ที่ใช

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 
ตัวเลอืก > ระบุจุดเชื่อมตอ
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การจดัการความปลอดภัยและขอมูล
จัดการขอมูลและซอฟตแวรบนโทรศัพท และดูแลความปลอดภัย
ของเครื่องและเนื้อหาในเครื่อง

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้
ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่มคีุณสมบัติ
แอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

การลอ็คโทรศัพท
รหัสล็อคชวยปองกันไมใหมีการใชงานโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต รหัสที่ตั้งไวลวงหนาคือ 12345

ในการล็อคโทรศัพท ในหนาจอหลัก ใหกดปุมเปด/ปด และเลือก
ลอ็คโทรศพัท

ในการปลดล็อคโทรศพัทของคุณ ใหเลือก ปลดลอ็ค ปอนรหัส
ล็อค แลวเลือก ตกลง

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้ง
คา และ ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด
ปอนรหัสผานเดิมแลวปอนรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจ
ประกอบดวยอักขระยาว 4-255 ตัว ใชไดทั้งพยัญชนะและตัวเลข
ทั้งตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก
จดรหัสใหมไว โดยเก็บเปนความลับและเก็บในที่ปลอดภัยแยกจาก
เครื่องของคุณตางหาก หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศพัทของคุณ
ถูกล็อค คณุตองนําโทรศัพทของคุณไปที่ศูนยบริการ Nokia ที่ได
รับอนุญาต อาจตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม ในการปลดล็อค

โทรศัพท ตองมีการโหลดซอฟตแวรอีกครั้ง และขอมูลที่คุณจัดเก็บ
ในโทรศัพทอาจสูญหาย

คุณสามารถล็อคโทรศัพทจากระยะไกลไดโดยการสงขอความตัว
อักษรมาที่โทรศัพท ในการใชงานการล็อคจากระยะไกล และใน
การกําหนดขอความ ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา
และ ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด >
ล็อคโทรศพัทจากระยะไกล > เปดใชงาน ปอนขอความล็อค
เครื่องจากระยะไกลแลวยืนยันขอความ ขอความตองมีอักขระอยาง
นอย 5 ตัว จดขอความไว เนื่องจากคณุอาจตองใชในภายหลัง

การรักษาความปลอดภัย
การดหนวยความจํา
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

คุณสามารถปองกันการดหนวยความจําดวยรหัสผานเพื่อปองกันไม
ใหมีการเขาใชโดยไมไดรับอนุญาต ในการตั้งรหัสผาน เลือก ตัว
เลอืก > รหัสผานการด > ตั้ง รหัสผานมีอักขระไดสูงสุด 8 ตัว
และมีลักษณะตรงตามตวัพิมพใหญ-เล็ก รหัสผานนี้จะจัดเก็บอยูใน
เครื่องของคุณ คุณไมจําเปนตองปอนรหัสผานอีกขณะที่คุณใช
การดหนวยความจําในโทรศัพทเครื่องเดียวกัน หากคุณใชการด
หนวยความจําในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง เครื่องจะขอใหคุณปอน
รหัสผาน การดหนวยความจําบางประเภทเทานั้นที่รองรับการ
ปองกันรหัสผาน

ในการลบรหัสผานของการดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลอืก >
รหัสผานการด > ลบออก เมื่อคุณลบรหัสผาน ขอมูลในการด
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หนวยความจําจะไมไดรับการปองกันการเขาใชโดยไมไดรับ
อนุญาต

ในการเปดการดหนวยความจําที่ล็อคไว ใหเลือก ตัวเลือก > ปลด
ลอ็คการดความจํา ปอนรหัสผาน
หากคุณจํารหัสผานเพื่อปลดล็อคการดหนวยความจําที่ล็อคไวไม
ได คุณอาจตองฟอรแมตการดซึง่ในกรณีนี้การดจะถูกปลดล็อคและ
รหัสผานจะถูกลบ การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูล
ทั้งหมดที่เก็บไวในการด

การเขารหัส
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศัพท > 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
และซับซอน

• เขารหัสพรอมคียที่เรียกคืน — เขารหัสการดหนวยความจํา
ดวยรหัสที่คุณไดรับ เลือกไฟลรหัส และปอนรหัสผาน

การถอดรหัสหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือการดหนวยความจํา
โปรดอยาลืมถอดรหัสหนวยความจําของอุปกรณ และ/หรือ การด
หนวยความจํา ทุกครั้งกอนอัพเดตซอฟตแวรของอุปกรณ

ในการถอดรหัสหนวยความจําของโทรศัพท เลือก ความจํา
โทรศัพท

ในการถอดรหัสการดหนวยความจําโดยไมทําลายการเขารหัส
เลือก การดหนวยความจํา > ถอดรหัส

ในการถอดรหัสการดหนวยความจําและทําลายการเขารหัส เลือก
การดหนวยความจํา > ถอดรหัสและปดการเขารหัส

การจํากัดหมายเลขการ
โทรออก
เลือก เมนู > รายชื่อ และ ตัวเลือก > หมายเลขซิม > รายชื่อ
จํากัดเบอร
ดวยบริการจํากัดหมายเลขการโทรออก คุณจะสามารถจํากัดการ
โทรออกจากโทรศัพทของคุณไปที่หมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไว
เทานั้น แตไมใชซิมการดทุกใบจะสนับสนุนบริการจํากัดโทร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ
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เมื่อคุณใชงานคุณสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการ
โทร (จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกได
เฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได
คุณตองใชรหัส PIN2 เพื่อใชหรือยกเลิกการใชการจํากัดการโทร
ออกหรือแกไขรายชื่อการจํากัดการโทรออกของคุณ โปรดติดตอ
ขอรหัส PIN2 จากผูใหบริการของคุณ
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ใชงานจํากัดเบอร  — เปดใชงานการจํากัดหมายเลขการโทร
ออก

• ยกเลกิจํากัดเบอร  — ปดการใชงานการจํากัดหมายเลขการ
โทรออก

• รายชื่อใหมในซิม  — ปอนรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่
อนุญาตใหโทรออก

• เพิ่มจากรายชื่อ  — คัดลอกรายชื่อจากรายการของรายชื่อไป
ยังรายการของการจํากัดหมายเลขการโทรออก

ในการสงขอความแบบอักษรไปใหกับรายชื่อบนซิมในขณะที่ยังใช
บริการจํากัดหมายเลขการโทรออก คุณจะตองเพิ่มหมายเลขศูนย
ฝากขอความแบบอักษรลงในรายการจํากัดหมายเลขการโทรออก

โปรแกรมจัดการใบรับรอง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > การจัดการใบรับรอง
ใบรับรองดิจิตอลใชสําหรับตรวจสอบที่มาของซอฟตแวร แตไมได
รับประกันความปลอดภยัแตอยางใด ใบรับรองมีอยูสี่ชนิดดวยกัน
คือ ใบรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสวนบุคคล ใบรับรองเว็บไซตที่เชื่อถือ
ได และใบรับรองเครื่อง ในระหวางการเชื่อมตอที่มีการรักษาความ
ปลอดภยั เซิรฟเวอรอาจสงใบรับรองเซริฟเวอรไปยังอุปกรณของ
คุณ เมื่อไดรับใบรับรองดังกลาวแลว เครื่องจะทําการตรวจสอบกับ

ใบรับรองสิทธิ์ที่จัดเก็บอยูภายในเครื่อง คุณจะไดรับแจงหาก
เซริฟเวอรไมใชของแท หรือถาคุณไมมีใบรับรองที่ถูกตองในเครื่อง
ของคุณ
คุณสามารถดาวนโหลดใบรับรองไดจากเว็บไซต หรือรับใบรับรอง
ในรูปแบบขอความ ควรใชใบรับรองเมื่อคณุเชื่อมตอกับธนาคาร
ทางออนไลน หรือเซิรฟเวอรระยะไกลเพื่อสงขอมูลที่เปนความลบั
นอกจากนี้ยังควรนําใบรับรองนํามาใชในกรณีที่คุณตองการลด
ความเสี่ยงของไวรัส หรือซอฟตแวรที่มุงรายอื่นๆ และเพื่อตรวจ
สอบความเปนของแทของซอฟตแวร เมื่อคุณดาวนโหลดและติด
ตั้งซอฟตแวรที่เครื่องของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณใสใบรับรองใบใหม ใหแนใจวาเปนของ
แท

การดูขอมูลรายละเอียดใบรับรอง
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจ
สอบลายเซ็น และระยะเวลาที่ใบรับรองเซริฟเวอรนั้นมีผลบังคับใช
แลวเทานั้น

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

• ใบรับรองหมดอายุ  — ชวงเวลาของการใชงานใบรับรองที่
เลือกไดสิ้นสุดลงแลว

• ใบรับรองยังไมถูกตอง  — ใบรับรองที่เลือกไวนั้นยังไม
สามารถใชได เพราะยังไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

• ใบรับรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได โปรด
ติดตอผูที่ออกใบรับรองนั้น
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การตั้งคาความนาเชื่อถือของ
ใบรับรอง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > การจัดการใบรับรอง
ความนาเชื่อถือของใบรับรอง หมายความวาคุณใหสิทธิ์ใบรับรอง
ในการตรวจสอบเว็บเพจ อีเมลเซริฟเวอร ชุดซอฟตแวร และขอมูล
อื่นๆ คุณสามารถใชไดเฉพาะใบรับรองที่เชื่อถือไดเทานั้นในการ
ตรวจสอบบริการและซอฟตแวร

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

ในการเปลี่ยนการตั้งคาความเชื่อถือ ใหเลือกใบรับรอง และ ตัว
เลอืก > การตั้งคาความเชื่อถือ เลื่อนไปที่ชองแอปพลิเคชั่น
และกดปุมเลื่อนเพื่อเลือก ใช หรือ ไม คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้ง
คาความนาเชื่อถือใบรับรองสวนบุคคลได
รายชื่อแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบรับรองจะแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับใบรับรอง:

• การติดตั้ง Symbian  — แอปพลิเคชั่นของระบบปฏบิัติการ
Symbian ใหม

• อินเทอรเน็ต  — อีเมลและกราฟฟก
• การติดตั้งแอปพลิเคชั่น  — แอปพลิเคชั่น Java ใหม
• ตรวจใบรับรอง  — โปรโตคอลสถานะใบรับรองออนไลน

การดูและการแกไขโมดูล
ความปลอดภัย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > ชุดความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภยั เลือกโมดูลจากรายการ

ในการดูขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโมดูลความปลอดภยั เลือก ตัว
เลอืก > รายละเอียดความปลอดภัย

ในการแกไขรหัส PIN สําหรับโมดูลความปลอดภัย ใหเปดโมดูล
ความปลอดภยันั้น และเลือก PIN แบบชุด เพื่อแกไขรหัส PIN
สําหรับโมดูลความปลอดภยั หรือ PIN ลงนาม เพื่อแกไขรหัส PIN
สําหรับลายมือชื่อดิจิตอล คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN เหลา
นี้กับโมดูลความปลอดภยัทั้งหมดได

ที่เก็บคียจะจัดเก็บเนื้อหาของโมดลูความปลอดภยั ในการลบที่เก็บ
คีย ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ คุณอาจไมสามารถลบที่เก็บคียของ
โมดูลความปลอดภัยทั้งหมดได

ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
คุณสามารถใชตัวจัดการแอปพลิเคชั่นเพื่อดแูพคเกจซอฟตแวรที่
ติดตั้งอยูในโทรศพัทของคณุ คุณสามารถดูรายละเอียดของแอป
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พลิเคชั่นที่ติดตั้งไว ลบแอปพลิเคชั่น และกําหนดการตั้งคาติดตั้ง
ได
คณุสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงในโทรศัพทของ
คุณไดสองประเภท คือ
• แอปพลิเคชั่น JME ที่ใชเทคโนโลย ีJava ซึ่งมีนามสกุลไฟล .jad
หรือ .jar

• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ
Symbian ซึง่มีนามสกุลไฟล .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่สามารถใชรวมกับโทรศัพทของคุณได
เทานั้น

การติดตั้งแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวร 
คณุสามารถถายโอนไฟลการตดิตั้งจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน
รวมกันไดไปยังโทรศัพทของคุณ ดาวนโหลดในขณะเรียกดู หรือ
รับไฟลการติดตัง้ในรูปแบบขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบกับ
อีเมล หรือใชวิธีการการเชื่อมตอแบบตางๆ เชน การเชื่อมตอ
Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia
PC Suite เพื่อติดตั้งแอปพลเิคชั่นลงในโทรศพัทของคุณ
ไอคอนในตวัจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถึงสิ่งตอไปนี้

   แอปพลิเคชั่น .sis หรือ .sisx
   แอปพลิเคชั่น Java
   แอปพลิเคชั่นที่ยังติดตั้งไมเสร็จสมบูรณ

   แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
อื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มีสัญลักษณ
จาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java Verified™
กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้
• ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซพัพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ดู
รายละเอียด
ในการแสดงรายละเอียดของใบรับรองความปลอดภัยของ

พลิเคชั่น ใหเลือก รายละเอียด: > ใบรับรอง: > ดู
รายละเอียด

• หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมที่
มีอยู คณุจะเรียกคนืไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับหากคุณมีไฟล
การติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบออก
ไปอยางครบถวน ในการเรยีกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ ใหลบ
แอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และติดตัง้แอปพลิเคชั่นนั้นอีก
ครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารอง
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟล
นี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอไว
ใหกับโปรแกรม เครื่องจะขอใหคุณเลือกกอน หากคุณกําลัง
ดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อ
เขาใชเซริฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจากผูให
บริการหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้
1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก  > การติดตั้ง > ตัว
จัดการ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดยใชตัวจัดการไฟล หรือ
เลือก ขอความ > ถาดเขา และเปดขอความที่มไีฟลการติด
ตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง ใน
พลิเคชั่นอื่นๆ ใหเลือกไฟลการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
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ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคบืหนาใน
การติดตั้ง หากคุณติดตัง้แอปพลิเคชั่นโดยไมใชลายเซ็น
ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการติด
ตัง้ตอหากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหเลือกแอปพลิเคชั่น หาก
แอปพลิเคชั่นไมมีโฟลเดอรที่ตั้งไวที่ระบุ โฟลเดอรนั้นจะติดตั้งอยู
ในโฟลเดอร การติดตั้ง ในเมนูหลัก

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก
ตัวเลือก > ดูบนัทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้
ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่มคีุณสมบัติ
แอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได
หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก และ
กีดขวางไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพียง
พอ ใชโปรแกรม Nokia PC Suite ในการสํารองขอมูลไฟลการติดตั้ง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได จากนั้น ใหใชตัวจัดการ
ไฟลลบไฟลการตดิตั้งเหลานั้นออกจากหนวยความจําโทรศัพท
หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความดังกลาว
ออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวร
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ตัวจัดการ
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร และเลือก ตัวเลอืก > ยกเลิกติดตั้ง
เลือก ใช เพื่อยืนยัน

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คณุจะติดตัง้ซอฟตแวรนั้นใหมไดตอ
เมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวนของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะ
ไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก
หากชุดซอฟตแวรอื่นตองพึ่งพาชุดซอฟตแวรที่คุณลบออก ชุด
ซอฟตแวรอีกชุดนั้นอาจหยุดทํางาน หากตองการขอมูล โปรดดูที่
เอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรที่ติดตัง้

การตั้งคาตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ตัวจัดการ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
• การติดตั้งซอฟตแวร  — เลือกวาจะใหติดตัง้ซอฟตแวร

Symbian ซึง่ไมมีลายเซ็นดิจิตอลที่ไมผานการรับรองหรือไม
• ตรวจใบรับรองออนไลน  — ตรวจสอบใบรับรองออนไลนกอน
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น

• ที่อยูเว็บที่ตั้งไว  —  ตัง้คาที่อยูเริ่มตนที่จะใชในการตรวจสอบ
ใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลิเคชั่น Java บางแอปพลิเคชั่นอาจบังคับใหสงขอความหรือ
ดําเนินการเชื่อมตอเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเฉพาะเพื่อ
ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบพิเศษ

การอัพเดตแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศพัท > อัพเดตแอป
คุณสามารถใชการอัพเดตแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบและ
ดาวนโหลดโปรแกรมอัพเดตที่มีสําหรับแอปพลิเคชั่นตางๆ ลงใน
โทรศัพทของคุณ
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ภายหลังการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทโดยใชการอัพเดต
แอปพลิเคชั่นแลว คําแนะนําการทํางานที่เกี่ยวของกับแอปพลิ
เคชั่นที่อัพเดตในคูมือผูใชหรือวิธีใชอาจไมใชขอมูลลาสุด

หากตองการดาวนโหลดการอัพเดตที่มี ใหเลือก ตัวเลอืก > เริ่ม
การอัพเดต

หากตองการยกเลิกการเลือกการอัพเดต ใหเลือกการอัพเดตดัง
กลาวอีกครั้ง

หากตองการดูขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดต ใหเลือก ตัวเลอืก > ดู
รายละเอียด

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ใบอนุญาต
เกี่ยวกับใบอนุญาต
เลือก เมนู > แผงควบคุม > โทรศัพท > ใบอนุญาต
ไฟลสื่อบางอยาง เชน ภาพ เพลง หรือวิดีโอคลิป ไดรับการคุมครอง
โดยสิทธิ์การใชแบบดิจิตอล ใบอนุญาตของไฟลดังกลาวอาจ
อนุญาตหรือจํากัดการใชงานไฟล ตัวอยางเชน คุณสามารถใชใบ
อนุญาตบางประเภทในการฟงเพลงไดแบบจํากัดจํานวนครั้ง ใน
ระหวางการเลนเพลงคุณสามารถกรอกลับ เดินหนา หรือพักการเลน
เพลงได แตเมื่อคุณหยุดเลนเพลง เทากับวาคุณไดดําเนินการเลน
เพลงไปแลวหนึ่งครั้งจากจํานวนครั้งที่อนุญาต

การใชใบอนุญาต
ขอมูลที่ไดรับการปองกันดวย Digital rights management (DRM)
มาพรอมกับสิทธิการใชที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดสิทธิของคุณในการ
ใชขอมูลนั้น

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะ
สํารองขอมูลทั้งรหัสการใชและขอมูลนั้น ใหใชฟงกชั่นการสํารอง
ขอมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite
หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหัสการใชและ
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท
คุณอาจสูญเสียรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคุณ
เสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ
ในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคณุอีกครั้ง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัสการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกับซมิการดใดซมิการดหนึ่ง
และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถงึไดเฉพาะเมือ่ใสซิมการด
ดังกลาวไวในเครื่องแลวเทานั้น

ในการดูใบอนุญาตของคุณตามประเภท เลือก ใบอนุญาตที่
ใชได, ใบอนุฯที่ใชไมได หรือ ไมถูกใช

ในการดูรายละเอียดของสิทธ ิเลือก ตัวเลอืก > รายละเอียดใบ
อนุญาต
รายละเอียดตอไปนี้จะปรากฏขึน้สําหรับไฟลสื่อแตละไฟล:
• สถานะ  — สถานะคือ ใบอนุญาตถูกตอง, ใบอนุญาตหมด
อายุแลว หรือ ใบอนุญาตยังใชไมได

• การสงเนื้อหา  — อนุญาต หมายความวาคุณสามารถสงไฟล
ไปยังอุปกรณอื่น ไมอนุญาต หมายความวาคุณไมสามารถสง
ไฟลไปยงัอุปกรณอื่น

• เนื้อหาอยูในเครื่อง  — ใช หมายความวาไฟลในเครื่องและ
พาธของไฟลจะปรากฏขึน้ ไม หมายความวาไฟลที่เกี่ยวของ
ไมมีอยูในเครื่องในขณะนี้

ในการใชงานสิทธิ ์ในมุมมองหลักของใบอนุญาต เลือก ใบอนุฯที่
ใชไมได > ตัวเลอืก > รับใบอนุญาต สรางการเชื่อมตอเครือ
ขายเมื่อมีขอความแจง แลวเครื่องจะนําคุณไปยังเว็บไซตที่คณุ
สามารถซือ้สิทธิ์สําหรับไฟลสื่อดังกลาวได
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ในการลบสิทธิ์การใชไฟล เปดแท็บสิทธิ์ที่ถูกตองหรือแท็บสิทธิ์ที่
ไมไดใชงาน เลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก > ลบ
หากมีสิทธิ์การใชหลายๆ สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับไฟลสื่อไฟลเดียวกัน
สิทธิ์การใชทั้งหมดจะถูกลบ
มุมมองสิทธิ์การใชสําหรับกลุมแสดงไฟลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
สิทธิ์สําหรับกลุม หากคุณไดดาวนโหลดไฟลสื่อหลายๆ ไฟลที่มี
สิทธิ์การใชเหมือนกัน ไฟลทั้งหมดจะแสดงในหนาจอนี้ คุณ
สามารถเปดหนาจอกลุมไดทั้งจากแท็บสิทธิ์การใชที่ถูกตองหรือ
แท็บสิทธิ์การใชที่ไมถูกตอง ในการเขาสูไฟลเหลานี้ ใหเปด
โฟลเดอรสิทธิ์การใชสําหรับกลุม

ซิงค
เลือก เมนู > แผงควบคุม > ซิงค
ซงิคจะชวยในการซงิโครไนซบันทึก รายการปฏิทิน ขอความตัว
อักษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุคมารค หรือรายชื่อ โดย
การใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่ใชรวมกันไดทางอินเทอรเน็ตหรือกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
คณุอาจไดรับการตั้งคาการซงิโครไนซในขอความแบบพิเศษจากผู
ใหบริการ
รูปแบบการซงิคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอการ

ไนซ

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

ในการจัดการรูปแบบการซิงค ใหเลือก ตัวเลอืก และตัวเลือกที่
ตองการ

ในการซิงโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก > ซิงโครไนส ในการ
ยกเลิกการซงิโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลกิ

Mobile VPN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
VPN
Nokia mobile virtual private network (VPN) client สรางการ
เชื่อมตอที่ปลอดภัยไปยังระบบอินทราเน็ตและบรกิารขององคกรที่
ใชงานรวมกันได เชน อีเมล โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอจากเครือ
ขายมือถือ ผานอินเทอรเน็ต ไปยังเกตเวย VPN บริษัท ที่ทําหนาที่
เปนประตูบานแรกไปยังเครือขายขององคกรที่ใชงานรวมกันได
VPN client ใชเทคโนโลย ีIP Security (IPSec) IPSec คือเฟรมเวิรก
ของมาตรฐานแบบเปด เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มี
ความปลอดภยัผานเครือขาย IP
นโยบาย VPN จะเปนตัวกําหนดวิธีที่ VPN client และเกตเวย VPN ใช
ในการตรวจสอบสิทธิ์ซึง่กันและกัน และกําหนดวิธีเขารหัสที่เครื่อง
และเกตเวยใชเพื่อชวยปกปองความลับของขอมูล โปรดสอบถาม
เกี่ยวกับนโยบาย VPN จากแผนกไอทีในบริษัทของคุณ
ในการติดตั้งและกําหนดคา VPN client, ใบรับรอง และนโยบาย
ตางๆ โปรดตดิตอแผนกไอทีในบริษัทของคุณ หลังจากติดตั้ง
โบายแลว วิธีการเชื่อมตอ VPN จะถูกสรางขึน้โดยอัตโนมัติในปลาย
ทางเครือขายอินทราเน็ต
ในการดูการติดตั้งนโยบาย VPN การอัพเดตและการซิงโครไนซ
และการเชื่อมตอ VPN อื่นๆ ใหเลือก VPN > บนัทึก VPN

การแกไขจุดเชื่อมตอ VPN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ปลายทาง
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จุดเชื่อมตอคอืตําแหนงที่โทรศัพทสามารถเชื่อมตอกับเครือขายได
หากตองการใชบริการอีเมลและมัลติมีเดีย หรือเรียกดูเว็บเพจ คุณ
ตองระบุจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่จะใชกับบริการเหลานี้กอน จุด
เชื่อมตอ VPN จะจับคูกับ VPN plolicy ที่มีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ปกติ เพื่อสรางการเชื่อมตอที่มีความปลอดภยั
ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอทั้งหมดหรือบางจุดสําหรับ
โทรศัพทของคุณไวลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถสราง
แกไข หรือลบได
เลือกปลายทางและ ตัวเลือก > แกไข และกําหนดรายการตอไป
นี้:
• ชื่อการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อสําหรับจุดเชื่อมตอ VPN
• นโยบาย VPN  — เลือก VPN policy ที่จะรวมกับจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต  — เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่
จะรวมกับ VPN policy เพื่อสรางการเชื่อมตอที่มีความปลอดภัย
สําหรับการโอนขอมูล

• ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนแอดเดรสของพร็อกซี่
เซิรฟเวอรของเครือขายสวนตัว

• เลขพอรตของพร็อกซี่  — ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่
• ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือกวาตองการใหมีการเชื่อมตอโดยใชจุด
เชื่อมตอนี้โดยอัตโนมัติหรือไม

การตั้งคาที่ใชงานไดสําหรับการแกไขอาจแตกตางกัน
สอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากแผนกไอทีของบริษัทคุณ

การใชการเชื่อมตอ VPN ใน
พลิเคชั่น

คณุอาจตองพิสูจนตัวตนของคุณเมื่อคุณลอ็กอินเขาสูระบบเครอื
ขายของหนวยงาน สอบถามการรับรองตัวตนจากแผนกไอทีของ
บริษัทคุณ

ในการใชการเชื่อมตอ VPN ในแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นตอง
เชื่อมโยงกับจุดเชื่อมตอ VPN

เคล็ดลับ: คณุสามารถตั้งคาการเชื่อมตอของแอปพลิเคชั่น
เปน ถามทุกครั้ง ในกรณีที่คุณเลือกจุดเชื่อมตอ VPN จาก
รายการการเชื่อมตอที่มีการเชื่อมตอแลว

1. ในแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการสรางการเชื่อมตอ VPN เลือกจุด
เชื่อมตอ VPN เปนจุดเชื่อมตอ

2. หากคุณใชการตรวจสอบความสอดคลอง ใหปอนชื่อผูใช VPN
และรหัสผาน หากโทเค็น SecurID ไมตรงกับนาฬิกาบอกเวลา
ของ ACE/Server ใหปอนรหัสผานถัดไป หากคุณใชการตรวจ
สอบสิทธิตามใบรับรอง คณุอาจตองปอนรหัสผานที่จัดเก็บคีย
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การตัง้คา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา
คณุสามารถกําหนดและแกไขการตัง้คาตางๆ ของโทรศัพท การ
แกไขการตั้งคาเหลานี้จะมีผลตอการทํางานของโทรศัพทใน

พลิเคชั่นตางๆ หลายแอปพลิเคชั่น
อาจมีการกําหนดการตั้งคาบางอยางไวลวงหนาแลวในโทรศัพท
ของคุณ หรือผูใหบริการอาจสงการตั้งคาเหลานั้นมาใหในขอความ
พิเศษ คุณอาจจะไมสามารถเปลีย่นแปลงการตั้งคาเหลานั้นได
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการแกไขเพื่อทําสิ่งตอไปนี้
• สลับระหวางคาสองคา เชน เปดหรือปด
• เลือกคาจากรายการ
• เปดโปรแกรมแกไขขอความเพื่อปอนคา
• เปดตัวเลื่อน และเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อปรับคา

การตั้งคาทั่วไป
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• การปรับตั้งคา  — เปลี่ยนการตั้งคาหนาจอ และปรับตั้งคา
โทรศัพท

• วันที่และเวลา  — เปลื่ยนวันที่และเวลา
• อุปกรณเพิ่มพิเศษ  — แกไขการตั้งคาสําหรับอุปกรณเสริม
ของคุณ

• ตั้งคาเซนเซอร  — แกไขการตั้งคาเซนเซอร
• ความปลอดภัย  — แกไขการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย
• การตั้งคาดั้งเดิม  — เรียกคืนการตัง้คาดั้งเดิมของโทรศัพท

• การจัดตําแหนง  — กําหนดวิธีระบุตําแหนงและเซริฟเวอร
สําหรับแอปพลิเคชั่นที่ใช GPS

• การจัดการฝา  — แกไขการตั้งคาฝาสไลด
ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

การกําหนดการปรับตั้งคา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับ
ตั้งคา

การตั้งคาหนาจอ
ในการกําหนดระดับของแสงที่เพียงพอในการใชงานเครือ่งกอนจะ
ใหเครื่องเปดแสงแบ็คไลต ใหเลือก จอภาพ > ตัวตรวจจับแสง

ในการเลือกขนาดตัวอักษร ใหเลือก จอภาพ > ขนาดแบบอักษร

ในการปรับระยะเวลาใหภาพพักหนาจอปรากฏขึน้หลังจากหนาจอ
ไมมีการใชงาน ใหเลือก จอภาพ > ประหยัดพลังงานหลังจาก

ในการเลือกขอความหรือโลโกตอนรับใหปรากฏที่หนาจอ ใหเลือก
จอภาพ > โลโกหรือขอความตอนรับ คุณสามารถเลือกขอความ
ตอนรับใหเปนขอความของคุณเองหรือเลือกใหเปนภาพไดอยาง
ใดอยางหนึ่ง

ในการตั้งใหแสงที่หนาจอหรี่ลงหลงัจากที่มีการกดปุมครั้งสุดทาย
ใหเลือก จอภาพ > เวลาแสงสวาง

การตั้งคาแบบเสียง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา
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เลือก ทั่วไป > การปรับตั้งคา > แบบเสียง และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
• เสียงเรียกเขา  — เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการ หรือเลือก
แหลงดาวนโหลดเสยีง เพื่อเปดโฟลเดอรบุคมารคที่มีรายการ
บุคมารคสําหรับการดาวนโหลดแบบเสียงโดยใชเบราเซอร หาก
คณุมีสายโทรศัพทใหเลือกใชสองสาย คุณอาจระบุเสียงเรียก
เขาใหกับสายแตละสาย

• เสียงเรียกสายวิดีโอ  —  เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสายวิดีโอ
• พูดชื่อผูโทร  — หากคุณเลือกการตั้งคานี้และมีผูติดตอในราย
ชื่อผูติดตอโทรเขามา โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเขาเปนเสียง
เรียกชื่อผูติดตอและเสียงเรียกเขาที่เลือกไว

• ชนิดเสยีงเรียกเขา  — เลือกวาตองการใหเสียงเรียกเขาเตือน
คุณแบบใด

• ระดับความดัง  — ตั้งระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
• แบบเสยีงเตือนขอความ  — เลือกแบบเสียงสําหรบัขอความ
ตวัอักษรที่ไดรับ

• แบบเสยีงเตือนอีเมล  — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความอีเมล
ที่ไดรับ

• เสียงปลุกปฏิทิน  — เลือกเสียงเตือนของปฏิทิน
• เสียงนาฬิกาปลกุ  — เลือกเสียงปลุกของนาฬิกาปลกุ
• เตือนแบบสัน่  — ตั้งคาอุปกรณใหสั่นเมื่อคุณไดรับสายหรือ
ขอความ

• เสียงปุมกด  — ตั้งระดบัความดังของเสียงปุมกด
• เสียงเตือน  — ปดหรือเปดเสียงเตือน
• การเปดเสียง หรือ การปดเสยีง — เลือกแบบเสียงที่ตองการ
เมื่อคุณเปดหรือปดฝาเลื่อน

การตั้งคาภาษา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับ
ตั้งคา > ภาษา

ในการกําหนดภาษาของโทรศัพท เลือก ภาษาในโทรศพัท

ในการเลือกภาษาที่คุณใชเขยีนบันทึกและขอความ เลือก ภาษาที่
ใชเขียน

ในการเลือกวาจะใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติหรือไม เลือก ตัว
ชวยสะกดคํา

เมื่อตองการกําหนดการตั้งคาใหกับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลือกการปอน

แสงไฟปุมเลื่อน
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับ
ตั้งคา > ไฟแจงเตือน
ในการตั้งปุมเลื่อนใหกะพริบชาๆ เมื่อคุณไมใชโทรศัพท ใหเลือก
ไฟสแตนดบาย
ในการตั้งปุมเลือ่นใหกะพริบเร็วๆ เมื่อคุณมีเบอรที่ไมไดรับสายหรือ
ไดรับขอความ ใหเลือก ไฟแจงเตือน ตั้งระยะเวลาการกะพริบ และ
เลือกเหตุการณที่คุณตองการใหมีการแจงเตือน

การตั้งคาสําหรับปุมแบบกดปุมเดียว
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับ
ตั้งคา > ปุมกด 1 ครั้ง

ในการเลือกวาแอปพลิเคชั่นและงานที่จะเปด เมื่อคุณกดปุมแบบ
กดปุมเดียว เลือกปุมและ ตัวเลอืก > เปด

หากตองการเรียกคืนคาที่ตั้งไวลวงหนาของแอปพลิเคชั่นและงาน
ใหเลือก เรียกคืนคาเริ่มตน

การตั้งคาวันที่และเวลา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > วันที่และ
เวลา
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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• วันที่ และ เวลา — ตัง้วันที่และเวลาปจจุบัน
• เขตเวลา  — กําหนดเขตเวลาของคุณ
• รูปแบบวันที่ และ ตัวแบงวัน — กําหนดรูปแบบวันที่และตัว
แบงวัน

• รูปแบบเวลา และ ตัวแบงเวลา — เลือกวาจะใชระบบเวลา 12
ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง และเลือกสัญลักษณที่ใชคั่นชั่วโมงกับ
นาที

• ชนิดนาฬิกา  — กําหนดชนิดนาฬิกา
• เสียงนาฬิกาปลกุ  — เลือกเสียงนาฬิกาปลุก
• เวลาเลื่อนปลกุ  — กําหนดการเลื่อนเวลาปลุกสําหรับนาฬิกา
ปลุก

• วันทํางาน  — กําหนดวันในสัปดาหที่เปนวันทํางานของคุณ
• อัพเดตเวลาอัตโนมัต ิ — อัพเดตขอมูลเวลา วันที่ และเขต
เวลาโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาอุปกรณเสริมทั่วไป
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > อุปกรณ
เพิ่มพิเศษ
คณุสามารถใชอุปกรณเสริมที่นิยมใชกันโดยทั่วไปทําสิ่งตอไปนี้

ในการกําหนดรูปแบบที่จะเปดใชเมื่อคุณตออุปกรณเสรมิเขากับ
โทรศัพทของคุณ เลือกอุปกรณเสริม และ รูปแบบที่ตั้งไว

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

ในการเปดไฟเครื่องขณะที่ตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก แสงไฟ >
เปด

การตั้งคาเซนเซอร
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > เซนเซอร

ในการตั้งคาหนาจอใหหมุนตามแนวการหันตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ
เลือก การหมุนหนาจอ

การตั้งคารักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับการตั้งคาความปลอดภยั
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย
กําหนดการตั้งคาความปลอดภัยตอไปนี้
• โทรศพัทและซิมการด  — ปรับการตั้งคาความปลอดภัย
สําหรับโทรศัพทและซิมการดของคุณ

• การจัดการใบรับรอง  — จัดการใบรับรองความปลอดภัยของ
คุณ

• เนื้อหาที่มีการปองกัน  — ปรับเปลีย่นการตั้งคาของคุณ
สําหรับเนื้อหาที่ปองกันดวย DRM

• ชุดความปลอดภัย  — จัดการโมดูลความปลอดภยัของคุณ
กรุณาหลกีเลี่ยงการใชรหัสที่เหมือนกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อ
ปองกันการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมไดตั้งใจ รหัสจะ
แสดงใหเห็นเปนเครื่องหมายดอกจัน เมื่อคุณเปลี่ยนรหัส ใหปอน
รหัสปจจุบัน แลวปอนรหัสใหมสองครั้ง

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

ในการตั้งใหปุมกดตางๆ ลอ็คโดยอัตโนมัติหลังจากถึงระยะเวลาที่
กําหนดไว เลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาลอ็คปุมกด
อัตโนมัติ

ในการกําหนดเวลาซึง่เครื่องจะล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อครบตามเวลา
ที่กําหนดนี้ และใชไดก็ตอเมื่อมีการปอนรหัสล็อคที่ถกูตองเทานั้น
เลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาลอ็คเครื่องอัตโนมัติ 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 เลือก เมนู > แผง
ควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การตั้งคาดั้งเดิม ในการทํา
ขัน้ตอนนี้ คุณตองมีรหัสล็อคของโทรศัพท หลังการรีเซต็ อุปกรณ
อาจใชเวลานานขึน้ในการเปดเครื่อง เอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการ
ปฏทิิน และไฟลจะไมไดรับผลกระทบใดๆ

การตั้งคาการหาตําแหนง
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การจัด
ตําแหนง

ในการใชวิธีหาตําแหนงเฉพาะเพื่อตรวจหาที่ตั้งอุปกรณของคณุ ให
เลือก วิธีจัดตําแหนง

ในการเลือกเซิรฟเวอรระบุตําแหนง ใหเลือก เซิรฟเวอรตําแหนง

ในการกําหนดระบบมาตรวัดและรูปแบบพิกัดสําหรับสัญกรณ
ตําแหนง เลือก กําหนดลักษณะสัญกรณ

การจัดการฝาสไลด
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > จัดการ
ฝาสไลด

ในการเลือกแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการเปดเมือ่คุณเปดฝาสไลด
ใหเลือก การเปดฝาสไลด

ในการตั้งใหเครื่องยังคงเปดแอปพลิเคชั่นที่ใชงานอยู เมื่อคุณปด
ฝาสไลด เลือก การปดฝาสไลด

ในการตั้งคาโทรศัพทใหเปดใชงานลําโพงเมือ่คุณเปดฝาสไลด ให
เลือก เปลี่ยนเสนทางเสียงเมื่อเปด

ในการตั้งคาโทรศัพทใหปดใชงานลําโพงเมื่อคุณเปดฝาสไลด ให
เลือก เปลี่ยนเสนทางเสยีงเมื่อปด

ในการตั้งใหเครื่องล็อคปุมกด เมื่อคุณปดฝาสไลด เลือก การเปด
ใชงานลอ็คปุมกด

ในการเลือกแบบเสียงที่จะดังขึน้เมื่อคณุเปดหรือปดฝาสไลด เลือก
แบบเสียง > การเปดเสียง หรือ การปดเสียง

การตั้งคาปุมอีเมล
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป

ในการเลือกศูนยฝากขอความที่จะเปดดวยปุมอีเมล เลือก การตั้ง
คาปุมอีเมล > ปุมอีเมล และกดปุมเลื่อน
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การตั้งคาโทรศัพท
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ โทรศพัท
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• การโทร  — กําหนดการตั้งคาการโทรทั่วไป
• การโอนสาย  — กําหนดการตั้งคาการโอนสาย โปรดดูที่“การ
โอนสาย” หนา 62

• จํากัดการโทร  — กําหนดการตั้งคาการจํากัดสายเรียกเขา
โปรดดูที่“การจํากัดการโทร” หนา 63

• เครือขาย  — ปรับการตั้งคาเครือขาย

การตั้งคาการโทร
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ โทรศัพท > การ
โทร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — แสดงเบอรโทรศัพทของคุณไปยัง
ผูที่คุณโทรหา

• สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — แสดงที่อยูสายอินเทอรเน็ตไปยังผู
ที่คุณโทรหาโดยใชสายอินเทอรเน็ต

• สายเรียกซอน  — ตัง้คาโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อมีสายเรียก
เขาระหวางที่คุณกําลังใชสายอยู (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

• สายเรียกซอนอินเทอรเน็ต  — ตัง้คาโทรศัพทใหแจงเตือน
เมื่อมีสายอินเทอรเน็ตเรียกเขาสายใหมระหวางที่คุณกําลังใช
สายอยู

• เตือนโทรอินเทอรเน็ต  — ในการตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือน
เมื่อมีสายอินเทอรเน็ตเรียกเขา ใหเลือก เปด หากคุณเลือก ปด
คณุจะไดรับเฉพาะการแจงเตือนในกรณีที่คุณไมไดรับสาย

• ปฏิเสธสายดวยขอความ  — ปฏเิสธสาย และสงขอความตัว
อักษรไปยังผูโทร

• ขอความปฏิเสธ  — เขยีนขอความตัวอักษรมาตรฐานที่จะสง
ออกไปเมื่อคุณปฏเิสธสาย

• วิดีโอตัวเองในสายที่รับ  — อนุญาตหรือปฏเิสธการสงวิดีโอ
ระหวางการใชสายวิดีโอจากโทรศัพทของคณุ

• รูปภาพในสายวิดีโอ  — แสดงภาพนิ่งหากไมมีการสงวิดีโอ
ระหวางการใชสายวิดีโอ

• โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตัง้คาโทรศัพทของคุณใหพยายามสูงสุด
10 ครั้ง ในการโทรออกหลังจากการพยายามโทรออกไมสําเร็จ
หากตองการหยุดใชการเรียกซ้ําอัตโนมัติ ใหกดปุมวางสาย

• แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาการโทรระหวางการใช
สาย

• สรุปหลังโทรออก  — แสดงระยะเวลาการโทรหลงัการใชสาย
• การโทรดวน  — เปดใชงานการโทรดวน
• รับไดทุกปุม  — เปดใชงานรับไดทุกปุม
• คนหารายชื่อ  — เปดใชงานการคนหารายชื่อในหนาจอหลกั
• สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะ
ปรากฏหากซิมการดรองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2
หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใชสาย
ใดเพื่อโทรออกและสงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะ
สามารถรับสายเรียกเขาจากทั้งสองสายได ไมวาจะเลือกสายใด
ไวก็ตาม หากคุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัครใชบริการนี้ไว คุณ
จะไมสามารถโทรออกได เมื่อเลือกสาย 2  จะปรากฏขึน้บน
หนาจอหลัก

• การเปลีย่นสาย  — ปองกันการเลือกสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากไดรับการสนับสนุนโดยซมิการดของคุณ
ในการเปลี่ยนการตัง้คานี้ คุณตองใชรหัส PIN2
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การตั้งคาเครือขาย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ โทรศพัท > เครือ
ขาย

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

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

ในการเลือกผูใหบริการ เลือก การเลอืกระบบ และ เลอืกเอง เพื่อ
เลือกจากเครือขายที่มีอยู หรือ อัตโนมัติ เพื่อตั้งใหเครื่องเลือก
เครือขายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อมีการใชงานในเครือขาย
Microcellular Network (MCN) ใหเลือก แสดงขอมูลระบบ >
เปด

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• Bluetooth  — แกไขการตั้งคา Bluetooth
• USB  — แกไขการตั้งคาสายขอมูล
• ปลายทาง  — ตั้งจุดเชื่อมตอใหมหรือแกไขจุดเชื่อมตอที่มีอยู
จดุเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดอาจไดรับการตั้งคาลวงหนาใน

โทรศัพทของคุณโดยผูใหบริการ และคุณอาจไมสามารถสราง
แกไข หรือลบออกได

• VPN  — จดัการการตั้งคาสําหรับเครือขายสวนตัวเสมือนจรงิ
(Virtual Private Networking)

• ขอมูลแพคเก็ต  — กําหนดเวลาที่จะแนบเครือขายขอมูลแพค
เก็ต และปอนชื่อจุดเชื่อมตอแพคเก็ตแบบสลับที่ตั้งไว หากคุณ
ใชโทรศัพทของคุณเปนโมเดม็สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

• LAN ไรสาย  — ตั้งคาใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อ LAN ไร
สาย (WLAN) พรอมใชงาน และกําหนดความถี่ที่จะใหโทรศัพท
คนหาเครือขาย

• มุมมองรวม  — เปดใชงานมุมมองรวม เลือกรูปแบบ SIP ใหกับ
มุมมองรวม และกําหนดการตั้งคาการบันทึกวิดีโอ

• การตั้งคา SIP  — ดูหรือสรางรูปแบบ session initiation
protocol (SIP)

• รูปแบบ XDM  — สรางรูปแบบ XDM รูปแบบ XDM เปนสิ่งจําเปน
สําหรับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารตางๆ มากมาย เชน สถานะ

• สถานะ  — แกไขการตั้งคาสําหรับสถานะ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการหากคุณตองการสมัคร
ใชบริการ

• ไดรฟระยะไกล  — เชื่อมตอโทรศัพทกับไดรฟระยะไกล
• กําหนดคา  — ดูและลบเซริฟเวอรที่รับรองซึง่โทรศัพทของคุณ
อาจรับการตั้งการกําหนดคามา

• การควบคุม APN  — จํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ปลายทาง
คุณอาจไดรับการตั้งคาจดุเชื่อมตอในรูปของขอความจากผูให
บริการ ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดจุดเชื่อมตอบางสวนหรือ
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ทั้งหมดไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคาดังกลาวได
เมื่อคุณเลอืกจุดเชื่อมตอจากกลุมจุดเชื่อมตอดังกลาว ( , ,

, , ) คณุจะมองเห็นประเภทของจุดเชื่อมตอ:

   หมายถึงจุดเชื่อมตอที่มีการปองกัน

   หมายถึงจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

   หมายถึงจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)
เคลด็ลับ: คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือ
ขาย WLAN โดยใชตัวชวยสราง WLAN

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก จุดเชื่อมตอ โทรศัพทจะ
ขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอที่ใชได หลังการคนหา การเชื่อมตอที่
มีอยูแลวจะปรากฏขึ้น และจุดเชื่อมตอใหมจะใชรวมกันกับการ
เชื่อมตอดังกลาวได หากคุณขามขัน้ตอนนี้ไป เครื่องจะขอใหคุณ
เลือกวิธีเชื่อมตอและกําหนดการตั้งคาที่จําเปน
ในการแกไขการตั้งคาจดุเชื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตอจากกลุมจุด
เชื่อมตอ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอนั้น และเลือก แกไข ใชคําแนะนํา
จากผูใหบริการของคุณเพื่อทําการแกไขดังตอไปนี้
• ชื่อการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อสําหรับการเชื่อมตอ
• บริการเสริม  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาคุณเลือกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว โดยคุณ
สามารถใชชองการตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น เติมขอมูลลงใน
ชองทุกชองที่กํากับดวย ตองระบุ หรือ * สีแดง สวนชองอื่นๆ คุณ
สามารถเวนวางไวไดในกรณีที่ผูใหบริการไมไดกลาวถงึ
ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบจะตองสนับสนุน
คณุสมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่จําเปน ผูใหบริการ
ระบบจะตองเปดใชงานฟงกชันนี้ในซมิการดของคุณดวย

การสรางกลุมจุดเชื่อมตอ
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
ปลายทาง
แอปพลิเคชั่นบางรายการจะยอมใหคุณใชกลุมจุดเชื่อมตอในการ
เชื่อมตอกับเครือขาย
ในการปองกันไมใหเลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชทุกครัง้ที่เครื่อง
พยายามเชื่อมตอกับเครือขาย คุณสามารถสรางกลุมที่มีจุดเชื่อม
ตอหลายๆ จุด และกําหนดลําดับจุดเชื่อมตอที่จะใชในการเชื่อมตอ
กับเครือขาย
ตัวอยางเชน คุณสามารถเพิ่ม LAN ไรสาย (WLAN) และจุดเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตลงในกลุมจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต แลวใชกลุมดัง
กลาวในการเรียกดูเว็บได หากคุณกําหนดจุดเชื่อมตอ WLAN เปน
ลําดับแรก โทรศัพทจะเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตผาน WLAN ถามีให
เลือกใช และจะเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตแทนถาไมมีใหเลือกใช

ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดการ >
ปลายทางใหม

ในการเพิ่มจดุเชื่อมตอลงในกลุมจุดเชื่อมตอ ใหเลือกกลุม แลว
เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม ในการคัดลอกจุดเชื่อมตอที่มี
อยูจากกลุมอื่น ใหเลือกกลุม เลื่อนไปที่จุดเชื่อมตอที่มีอยู แลว
เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > คัดลอกไปปลายทางอื่น

ในการเปลี่ยนลําดับความสําคัญของจุดเชื่อมตอภายในกลุม ให
เลื่อนไปที่จุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > เปลีย่น
ความสําคัญ

จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หรือ
เปดจุดเชื่อมตอหนึ่งกลุม เลือกจุดเชื่อมตอกํากับดวย  แลว
เลือก แกไข
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ใชคําแนะนําจากผูใหบริการของคุณเพื่อทําการแกไขดังตอไปนี้
• ชื่อจุดเชื่อมตอ  — คุณสามารถขอรับชื่อจุดเชื่อมตอไดจากผู
ใหบริการของคุณ

• ชื่อผูใช  — ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมลู โดยทั่วไป
คณุสามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการของคณุ

• แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองการตั้งใหเครื่องถามรหัส
ผานทุกครั้งที่คุณล็อกเขาเซิรฟเวอร หรือหากคุณไมตองการจัด
เก็บรหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลือก ใช

• รหัสผาน  — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอขอมูล
ซึง่โดยปกติจะไดรับจากผูใหบริการของคุณ

• การตรวจสอบ  — เลือก รับรอง เพื่อสงรหัสผานที่เขารหัสทุก
ครั้ง หรือ ปกติ เพื่อสงรหัสผานที่เขารหัสเมื่อจําเปน

• โฮมเพจ  — ใหปอนที่อยูเว็บหรือที่อยูศูนยรับฝากขอความ
มัลติมีเดีย ทั้งนี้ขึน้อยูกับการตั้งคาประเภทจุดเชื่อมตอของคุณ

• ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือก หลังยืนยัน เพื่อตั้งใหเครื่องขอคํา
ยืนยันกอนที่จะมีการเชื่อมตอโดยใชจุดเชื่อมตอนี้ หรือ โดย
อัตโนมัติ เพื่อตั้งใหเครื่องเชื่อมตอกับปลายทางโดยใชจุด
เชื่อมตอนี้โดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง และจากตัวเลือกตอไปนี้
• ประเภทระบบเครือขาย  — เลือกประเภท IP ที่จะโอนยาย
ขอมูลจากโทรศัพทหรือไปที่โทรศัพท การตั้งคาอื่นจะขึ้นกับ
ประเภทเครือขายที่เลือก

• ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4 เทานั้น) — ปอนที่อยู IP
ของโทรศัพท

• ที่อยู DNS  — ปอนที่อยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง
หากผูใหบริการกําหนด โปรดติดตอขอที่อยูดังกลาวจากผูให
บริการอินเทอรเน็ตของคุณ

• ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนที่อยูของเซริฟเวอรพร็อกซี่ 
• เลขพอรตของพร็อกซี่  — ปอนเลขพอรตของเซริฟเวอร
พร็อกซี่

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หรือ
เปดจุดเชื่อมตอหนึ่งกลุม เลือกจุดเชื่อมตอกํากับดวย  แลว
เลือก แกไข
ใชคําแนะนําจากผูใหบริการของคุณเพื่อทําการแกไขดังตอไปนี้
• ชื่อเครือขาย WLAN  — เลือก ปอนดวยตัวเอง หรือ คนหาชื่อ
เครือขาย หากคุณเลือกเครือขายที่มีอยู โหมดเครือขาย
WLAN และ ความปลอดภัย WLAN จะไดรับการกําหนดตาม
การตั้งคาจดุเชื่อมตอในโทรศัพท

• สถานะเครือขาย  — กําหนดวาจะแสดงชื่อเครือขายหรือไม
• โหมดเครือขาย WLAN  — เลือก เฉพาะกิจ เพื่อสรางเครือ
ขายเฉพาะกิจ แลวอนุญาตใหเครื่องรับสงขอมูลไดโดยตรง ซึ่ง
คุณไมจําเปนตองใชจดุเชื่อมตอ WLAN ในเครือขายเฉพาะกิจ
โทรศัพททุกเครื่องจะตองใชชื่อเครือขาย WLAN ชื่อเดียวกัน

• ความปลอดภัย WLAN  — เลือกการเขารหัสที่ใช WEP,
802.1x หรือ WPA/WPA2 (802.1x และ WPA/WPA2 (ไม
สามารถใชงานไดสําหรบัเครือขายเฉพาะ) หากคุณเลือก เปด
เครือขาย จะไมมีการใชการเขารหัส ฟงกชั่น WEP, 802.1x
และ WPA สามารถนํามาใชไดเฉพาะเมื่อเครือขายสนับสนุน
เทานั้น

• ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือก หลังยืนยัน เพื่อตั้งใหเครื่องขอคํา
ยืนยันกอนที่จะมกีารเชื่อมตอโดยใชจุดเชื่อมตอนี้ หรือ โดย
อัตโนมัติ เพื่อตั้งใหเครื่องเชื่อมตอกับปลายทางโดยใชจุด
เชื่อมตอนี้โดยอัตโนมัติ

ในการปอนการตั้งคาโมดลูความปลอดภยัที่เลือกไว ใหเลือก ตั้ง
คาความปลอดภัย WLAN
การตั้งคา WLAN ขั้นสูง
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาขั้นสงู และจากตัวเลือกตอไปนี้:
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• การตั้งคา IPv4  — ปอนที่อยู IP ของโทรศัพท, ที่อยู IP ซับ
เน็ต, เกตเวยที่ตั้งไว และที่อยู IP ของเซริฟเวอร DNS หลักและ
รอง โปรดติดตอขอที่อยูดังกลาวไดจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต

• การตั้งคา IPv6  — กําหนดประเภทของที่อยู DNS
• สถานีเฉพาะกิจ (สําหรับเครือขายเฉพาะกิจเทานั้น)  — ในการ
ปอนเลขสถานี (1-11) ดวยตนเอง ใหเลือก ผูใชกําหนดเอง

• ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนที่อยูของเซริฟเวอรพร็อกซี่
• เลขพอรตของพร็อกซี่  — และเลขพอรตของพร็อกซี่

การตั้งคาขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ขอมูลแพคเก็ต
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เชน GPRS ใน
เครือขาย GSM หากคุณใชโทรศัพทในเครือขาย GSM และ UMTS คุณ
จะสามารถเชื่อมตอขอมูลหลายจุดไดในเวลาเดียวกัน จุดเชื่อมตอ
สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันได และการเชื่อมตอขอมูลจะ
ยังคงเปดใชงานอยู (เชน ระหวางสายสนทนา เปนตน)

ในการกําหนดการตั้งคาขอมูลแพคเก็ต เลือก การเชื่อมตอ GPRS
และ เมื่อวาง เพื่อลงทะเบียนเครื่องเขาสูเครือขายขอมูลแพคเก็ต
เมื่อคุณเปดเครื่องในระบบเครือขายที่สนับสนุน หรือ เมื่อตองการ
เพื่อลงทะเบียนเครื่องกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเมื่อแอป
พลิเคชั่นเชื่อมตอหรือมีการดําเนินการใดๆ ที่พยายามจะเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต การตั้งคานี้จะมีผลตอจุดเชื่อมตอทั้งหมดของการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ในการใชโทรศัพทเปนโมเด็มขอมูลแพค
เก็ตสําหรบัคอมพิวเตอรของคุณ เลือก จุดเชื่อมตอ และปอนจุด
เชื่อมตอที่ผูใหบริการใหไว ในการใชการเชื่อมตอขอมูลความเร็ว
สูง เลือก เขาใชแพคเก็ตความเร็วสงู > เปดใชงานแลว

การตั้งคา WLAN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
LAN ไรสาย
ในการกําหนดใหสัญลักษณปรากฏขึ้นเมื่อมี LAN ไรสาย (WLAN) ใช
งานไดในตําแหนงปจจุบันของคณุ เลือก แสดงความพรอม
WLAN > ใช

ในการเลือกระยะหางของเวลาแตละครั้งที่จะใหโทรศัพทสแกนหา
เครือขาย WLAN ที่สามารถใชงานไดและอัพเดตสัญลักษณ เลือก
คนหาเครือขาย การตั้งคานี้ไมสามารถใชได เวนแตคุณเลอืก
แสดงความพรอม WLAN > ใช
ในการตั้งคาใหอุปกรณทดสอบความสามารถในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตของ WLAN ที่เลือกโดยอัตโนมัต,ิ ใหขออนุญาตกอน
ทุกครั้ง หรือไมใหดําเนินการทดสอบการเชื่อมตอ เลือก ทดสอบ
เชื่อมตอเน็ต > ใชงานโดยอัตโนมัติ, ถามทุกครั้ง หรือ ไม
เรียกใชงาน หากคุณเลือก ใชงานโดยอัตโนมัติ หรืออนุญาตให
ดําเนินการทดสอบไดเมือ่อุปกรณขอ และมีการดําเนินการทดสอบ
การเชื่อมตอเสร็จเรียบรอย จดุเชื่อมตอจะไดรับการจดัเก็บไวที่
ปลายทางอินเทอรเน็ต

ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control (MAC) เฉพาะซึง่ใช
ระบุเครื่องของคุณ ใหปอน *#62209526# ในหนาจอหลัก ที่อยู
MAC จะปรากฏขึน้

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

• จํากัดการลองซ้ําระยะสั้น — ปอนจํานวนสูงสุดของความ
พยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับสัญญาณการ
พรอมสงจากเครือขาย

• คากลาง RTS — เลือกขนาดของขอมูลแพคเก็ตที่อุปกรณที่มี
จุดเชื่อมตอ WLAN จะขอสง กอนทําการสงแพคเก็ต

• ระดับพลงังาน TX — เลือกระดบักําลงัของอุปกรณเมื่อมีการสง
ขอมูล

• การวัดคลื่นวิทยุ — เปดหรือปดการใชมาตรวัดวิทยุ
• ประหยัดพลังงาน — เลือกวาจะใชกลไกการประหยัดพลังงาน

WLAN เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรีของโทรศัพทหรือไม การ
ใชกลไกการประหยัดพลังงานจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี ่แตอาจทําใหความสามารถในการทํางานรวมกันของ
WLAN ดอยลง

ในการเรียกคืนการตั้งคาทั้งหมดกลับไปเปนคาเริ่มตน ใหเลือก 
ตัวเลอืก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ
WLAN
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ในการแกไขจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ใหเปดจุดเชื่อมตอ
หนึ่งกลุม และเลือกจุดเชื่อมตอที่มีเครื่องหมาย 

ในการปอนการตั้งคาโมดลูความปลอดภยัที่เลือกไว ใหเลือก 
ตั้งคาความปลอดภัย WLAN

การตั้งคาความปลอดภัยของ WEP
เลือก WEP เปนโหมดความปลอดภัย WLAN
วิธีการเขารหัสแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) จะเขารหัส
ขอมูลกอนทําการสงขอมูล ปฏเิสธการเขาสูเครือขายสําหรับผูใชที่
ไมมีคีย WEP ที่กําหนด ขณะที่ใชงานโหมดรักษาปลอดภัย WEP
นั้น หากโทรศัพทของคุณไดรับขอมูลแพคเก็ตที่ไมไดเขารหัสดวย
คีย WEP โทรศัพทจะไมรับขอมูลนั้นเขามาในเครื่อง
ในเครือขายเฉพาะกิจ โทรศัพททุกเครื่องจะตองใชคีย 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
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การตั้งคาความปลอดภัย 802.1x
เลือก 802.1x เปนโหมดความปลอดภัยของ WLAN
802.1x จะตรวจสอบและอนุญาตใหอุปกรณเขาสูเครือขายไรสาย
และปองกันการเขาสูระบบหากขัน้ตอนการตรวจสอบลมเหลว
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้
• WPA/WPA2  — เลือก EAP (Extensible Authentication

Protocol) หรือ คียแบงใช (รหัสลับที่ใชสําหรับระบุหมายเลข
เครื่อง)

• การตั้งคาปลัก๊อิน EAP  — หากคุณเลือก WPA/WPA2 >
EAP ใหเลือกปลั๊กอิน EAP ที่กําหนดไวในโทรศัพทของคุณเพื่อ
ใชกับจุดเชื่อมตอ

• คียแบงใช  — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ให
ปอนรหัสสวนบุคคลที่ใชรวมกันซึ่งระบุอุปกรณของคุณไปยัง
WLAN ที่คุณใชเชื่อมตอ

การตั้งคาความปลอดภัย WPA
เลือก WPA/WPA2 เปนโหมดความปลอดภัยของ WLAN
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้
• WPA/WPA2  — เลือก EAP (Extensible Authentication

Protocol) หรือ คียแบงใช (รหัสลับที่ใชสําหรับระบุหมายเลข
เครื่อง)

• การตั้งคาปลัก๊อิน EAP  — หากคุณเลือก WPA/WPA2 >
EAP ใหเลือกปลั๊กอิน EAP ที่กําหนดไวในโทรศัพทของคุณเพื่อ
ใชกับจุดเชื่อมตอ

• คียแบงใช  — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ให
ปอนรหัสสวนบุคคลที่ใชรวมกันซึ่งระบุอุปกรณของคุณไปยัง
WLAN ที่คุณใชเชื่อมตอ

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

ปลั๊กอิน LAN ไรสาย
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ปลายทาง แลวเลือกกลุมจุดเชื่อมตอ
ปลั๊กอิน Extensible Authentication Protocol (EAP) ใชในเครือ
ขายไรสาย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณไรสายและ
เซริฟเวอรการตรวจสอบ และปลั๊กอิน EAP ที่แตกตางกันจะทําให
สามารถใช EAP ดวยวิธีการที่แตกตางกันดวย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
คุณสามารถดูปลั๊กอิน EAP ที่ติดตั้งอยูในเครื่องของคุณได (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

ปลั๊กอิน EAP
1. ในการกําหนดการตั้งคาปลั๊กอิน EAP ใหเลือก ตัวเลอืก > จุด
เชื่อมตอใหม และกําหนดจดุเชื่อมตอที่ใช 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
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ในการแกไขการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก ตัวเลือก > แกไข

เพื่อจะเปลี่ยนลําดบัความสําคัญของการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก
ตัวเลือก > ยกลําดับความสําคัญ เพื่อพยายามจะใชปลั๊กอินนี้
กอนปลั๊กอินอื่นเมื่อเชื่อมตอกับเครือขายที่จุดเชื่อมตอ หรือ ตัว
เลอืก > ลดลําดับความสําคัญ เพื่อจะใชปลั๊กอินนี้สําหรับการ
ตรวจสอบความถูกตองของเครือขายหลงัจากที่พยายามจะใช
ปลั๊กอินอื่น
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอิน EAP ในวิธีใช

การตั้งคา Session initiation
protocol (SIP)
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
การตั้งคา SIP
SIP (Session Initiation Protocol) นํามาใชเพื่อสราง แกไข และจบ
เซสชันการสื่อสารบางประเภทกับผูเขารวมหนึ่งรายขึน้ไป (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เซสชันการสื่อสารโดยทั่วไปคือ การแบง
ดวูิดีโอและสายอินเทอรเน็ต รูปแบบ SIP ไดแก การตั้งคาสําหรับ
เซสชันเหลานี้ รูปแบบ SIP ที่ใชตามที่ตั้งไวสําหรับเซสชันการ
สื่อสารจะขดีเสนใตไว

ในการสรางรูปแบบ SIP ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบ SIP ใหม >
ใชรูปแบบที่ตั้งไว หรือ ใชรูปแบบที่มีอยู

ในการเลือกรูปแบบ SIP ที่คุณตองการใชตามที่ตั้งไวสําหรับเซสชัน
การสื่อสาร เลือก ตัวเลือก > รูปแบบที่ตั้งไว

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

เลือก ตัวเลือก > แกไข และจากตัวเลือกตอไปนี้
• ชื่อรูปแบบ  — พิมพชื่อรูปแบบ SIP
• รูปแบบบริการ  — เลือก IETF หรือ Nokia 3GPP
• ปลายทางที่ระบบตั้งไว  — เลือกปลายทางที่ใชสําหรับการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต

• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชในการเชื่อม
ตออินเทอรเน็ต

• ชื่อผูใชสาธารณะ  — ปอนชื่อผูใชของคุณที่ไดรับจากผูให
บริการ

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

• เซิรฟเวอรพร็อกซี่  — ปอนการตั้งคาพร็อกซีเ่ซริฟเวอรสําหรับ
รูปแบบ SIP นี้

• เซิรฟเวอรลงทะเบยีน  — ปอนการตั้งคาเซิรฟเวอรการลง
ทะเบียนสําหรับรูปแบบ SIP นี้

การแกไขพร็อกซี่เซิรฟเวอร SIP
เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ SIP ใหม หรือ แกไข > เซิรฟเวอร
พร็อกซี่
เซิรฟเวอรพร็อกซี่เปนเซริฟเวอรตัวกลางระหวางบริการเรียกดู
ขอมูลและผูใชที่ผูใหบริการบางรายใชงาน เซริฟเวอรเหลานี้อาจ
นําเสนอการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและเพิ่มความเร็วในการ
เขาถึงบริการ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี่  — ปอนชื่อโฮสตหรือที่อยู IP ของ
เซิรฟเวอรพร็อกซี่ที่ใชอยู

• เครือขาย  — ปอนอาณาเขตพร็อกซีเ่ซิรฟเวอร
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• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของ
ซีเ่ซริฟเวอร

• ยอมรับเสนทางยืดหยุน  — เลือกวาอนุญาตใหมีเสนทาง
ยืดหยุนหรือไม

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

การแกไขเซิรฟเวอรการลง
ทะเบยีน
เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ SIP ใหม หรือ แกไข > เซิรฟเวอรลง
ทะเบยีน
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ที่อยูเซิรฟเวอรลงทะเบยีน  — ปอนชื่อโฮสตหรือที่อยู IP ของ
เซิรฟเวอรลงทะเบียนที่ใชอยู

• เครือขาย  — ปอนอาณาเขตเซริฟเวอรการลงทะเบียน
• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของ
เซิรฟเวอรการลงทะเบียน

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

การตั้งกําหนดคา
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
กําหนดคา
คณุอาจไดรับขอความจากผูใหบริการของคุณหรือแผนกจัดการ
ขอมูลของบริษัทที่มีการตั้งกําหนดคาสําหรับเซิรฟเวอรที่รับรอง
การตั้งคาเหลานี้ไดรับการจัดเก็บไวในการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับจุดเชื่อมตอ มัลติมีเดีย หรือ

บริการอีเมล และขอความทันใจ (IM) หรือการตั้งคาซงิโครไนซจาก
เซริฟเวอรที่รับรอง

ในการลบการกําหนดคาสําหรับเซิรฟเวอรที่รับรอง เลือก ตัว
เลอืก > ลบ นอกจากนี้การตั้งกําหนดคาสําหรับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ
ที่เซริฟเวอรนี้กําหนดใหจะถูกลบออกอีกดวย

การจํากัดขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
การควบคุม APN
คุณสามารถใชบริการควบคุมจุดเชื่อมตอเพื่อจํากัดการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตจากโทรศัพทไปยังจุดเชื่อมตอบางแหงเทานั้น 
ซมิการดของคณุอาจไมสนับสนุนบริการควบคุมจุดเชื่อมตอ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการจํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจากเครื่องของคุณ เลือก
ตัวเลือก > เปดใชงานขอจํากัด คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณ
เพื่อเปดและปดใชการควบคุมจุดเชื่อมตอ หรือเพื่อแกไขจุดเชื่อม
ตอขอมูลแพคเก็ตบนรายการควบคุม

ในการเพิ่มจุดเชื่อมตอที่สามารถใชสําหรับการเชื่อมตอขอมูลแพค
เก็ตเขาในรายการควบคุม เลือก ตัวเลือก > เพิ่มชื่อดวยตนเอง
ในการเปดใชการเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอที่ผูใหบริการกําหนด ให
สรางจุดเชื่อมตอที่วาง

ในการลบจุดเชื่อมตอออกจากรายการ เลือก ตัวเลือก > ลบออก

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ แอปพลเิคชั่น
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการเพื่อปรับการตั้งคา
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ทางลดั
รายการตอไปนี้คือ ทางลัดบนแปนพิมพบางสวนที่สามารถใชไดใน
โทรศัพทของคุณ ทางลัดตางๆ จะชวยใหการใชแอปพลิเคชั่นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทางลัดทั่วไป
ปุมเปด/ปด กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดและปดเครื่อง

กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อสลับไปมาระหวางรูป
แบบการใชงาน

* กดคางไวเพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานการ
เชื่อมตอ Bluetooth

# กดคางไวเพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานรูป
แบบเงียบ

Ctrl + C คัดลอกขอความ

Ctrl + V วางขอความ

Ctrl + X ตัดขอความ

Ctrl + A เลือกทั้งหมด

หนาจอหลัก

ปุมเลือกซาย + * ลอ็คและปลดล็อคปุมกดและแปนพิมพ

ปุมโทร เปดไฟลบันทึกการโทร

0 กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดโฮมเพจของคุณใน
เว็บเบราเซอร

1 กดคางไวเพื่อโทรเขาศูนยฝากขอความ
เสียงของคุณ

ปุมตัวเลข (2-9) โทรออกโดยใชการโทรดวน กอนอื่น คุณ
ตองเปดใชงานการโทรดวนที่ เมนู > แผง
ควบคุม > การตั้งคา และ โทรศพัท >
การโทร > การโทรดวน

ทางลัดเว็บสําหรับปุมกด

* ขยายเพจ

# ยอเพจ

0 ไปที่โฮมเพจ

1 เปดโฟลเดอรบุคมารค

2 เปดกลองโตตอบการคนหา

3 กลับไปที่เพจกอนหนานี้

8 ดูภาพรวมของเพจ

9 เปดกลองโตตอบสําหรับปอนที่อยูเว็บไซต
ใหม
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ทางลัดเว็บสําหรับแปนพิมพ

+ ขยายเพจ

- ยอเพจ

h ไปที่โฮมเพจ

b เปดโฟลเดอรบุคมารค

f เปดกลองโตตอบการคนหา

p กลับไปที่เพจกอนหนานี้

o ดูภาพรวมของเพจ

g เปดกลองโตตอบสําหรับปอนที่อยูเว็บไซต
ใหม

คลังภาพ

ปุมโทร สงภาพ

* ขยาย

# ยอ

4 เลื่อนไปทางซายของภาพที่กําลังซมูอยู

6 เลื่อนไปทางขวาของภาพที่กําลังซูมอยู

2 เลื่อนขึน้ดานบนของภาพที่กําลังซมูอยู

8 เลื่อนลงดานลางของภาพที่กําลังซมูอยู

3 หมุนตามเข็มนาฬิกา

อีเมล

C สรางขอความอีเมลใหม

D ลบขอความอีเมลที่เลือก

R สรางขอความตอบกลับไปยังผูสงขอความ
อีเมล

A สรางขอความตอบกลับไปยังผูสงและผูรับ
อื่นทั้งหมด

F สงตอขอความอีเมล

N เปดขอความอีเมลถัดไป

P เปดขอความอีเมลกอนหนา

O เปดขอความอีเมลที่เลือก

L เปลี่ยนสถานะการติดตามขอความ

J เลื่อนขึน้หนึ่งเพจในขอความอีเมล

K เลื่อนลงหนึ่งเพจในขอความอีเมล

T เลื่อนไปยังขอความอีเมลแรกในศูนยฝาก
ขอความ หรือเลื่อนไปยังจุดเริ่มตนของ
ขอความอีเมล

B เลื่อนไปยังขอความอีเมลสุดทายในศูนย
ฝากขอความ หรือเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของ
ขอความอีเมล

M เปดรายการโฟลเดอรอีเมลสําหรับการยาย
ขอความ
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U เปลี่ยนสถานะอานหรือไมอานของขอความ
อีเมล

E ยอมรับคําขอประชุม

G ยอมรับคําขอประชุมโดยยังไมไดตัดสินใจ

V ปฏิเสธคําขอประชุม

W จัดเรียงขอความอีเมล

I ขยายและยุบขอความ

Z เริ่มตนการซงิโครไนซ

S เริ่มการคนหา

ทางลัดปฏิทินสําหรับแปนพิมพ

A เปดมุมมองนัดหมาย

D เปดมุมมองวัน

W เปดมุมมองสัปดาห

M เปดมุมมองเดือน

T เปดมุมมองสิ่งที่ตองทํา

N เพิ่มการประชุมใหม

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 147



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 
ดังกลาว

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
โครงสรางพื้น
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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การแกไขปญหาเบือ้งตน
ในการดูคําถามที่ถามบอยเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ โปรดดูที่หนา
สนับสนุนผลิตภัณฑในเว็บไซต Nokia
Q: รหัสล็อค, รหัส PIN หรือรหัส PUK คืออะไร
A: รหัสล็อคที่ตั้งไวคือ 12345 ในกรณีที่คุณลืมรหัสล็อค โปรด
ตดิตอตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ หากคุณลืมรหัส PIN หรือ
รหัส PUK หรือหากคุณไมไดรับรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

Q: ฉันจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองไดอยางไร
A: กดปุม Home คางไว เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น และกดปุม
Backspace เพื่อปดแอปพลิเคชั่น
Q: เหตุใดภาพจึงดูเปอน
A: โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสกลองถายภาพวาสะอาดดีหรือ
ไม

Q: เหตุใดจึงมีจุดสวางลางๆ จุดที่มสีีเพี้ยน หรือจุดที่
ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งที่เปด
เครื่อง
A: นี่เปนลักษณะของจอภาพประเภทนี้ จอบางแบบจะมีพิกเซลหรือ
จุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซึง่เปนเรื่องปกต ิมิใชขอผิดพลาด
แตอยางใด

Q: เหตุใดฉันจงึไมพบเครื่องของเพื่อนขณะใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth
A: ใหตรวจสอบเครื่องทั้งสองเครื่องวาสามารถใชงานรวมกันได มี
การเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ Bluetooth และไมไดอยูในโหมด
ซอน ตรวจสอบวาโทรศัพททั้งสองอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร (33

ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวางโทรศัพททั้ง
สอง

Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถปดการตอเชื่อม Bluetooth
ได
A: หากมีการเชื่อมตออุปกรณอื่นเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณ
สามารถปดการเชื่อมตอโดยใชอุปกรณอีกเครื่อง หรือโดยการ
ยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก เมนู > แผงควบคุม >
เชื่อมตอ > Bluetooth และ Bluetooth > ปด
Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเห็นจดุเชือ่มตอ WLAN ถึง
แมวาฉนัอยูในพื้นที่ที่ครอบคลุม
A: ตรวจสอบวาไมไดใชรูปแบบออฟไลนในโทรศัพทของคุณ
จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) อาจใชตัวบงชี้บริการ (SSID) ที่ซอน
ไว คุณสามารถเชื่อมตอเครือขายที่ใช SSID ซึง่ซอนไวได หากคุณ
รู SSID ที่ถูกตอง และไดสรางจุดเชื่อมตอ WLAN สําหรับเครือขาย
นั้นไวแลวบนโทรศัพท Nokia ของคุณ
ตรวจสอบวาจุดเชื่อมตอ WLAN ไมไดอยูในชอง 12-13 เนื่องจากไม
สามารถเชื่อมโยงได

Q: ฉันจะปดการใช WLAN บนโทรศัพท Nokia ของฉัน
ไดอยางไร
A: WLAN ในโทรศัพท Nokia ของคุณจะปดใชงานเมื่อคุณไมได
เชื่อมตอหรือพยายามเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออื่น หรือเมื่อคุณไมได
สแกนหาเครือขายที่มีอยู คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพท Nokia
ไมตองสแกน หรือสแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดถี่นอยลงใน
พื้นหลัง เพื่อลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ WLAN จะปดใชงานใน
ระหวางที่สแกนในพื้นหลัง
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ในการหยุดการสแกนในพื้นหลัง เลือก เมนู > แผงควบคุม >
การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > แสดงความ
พรอม WLAN > ไมตอง คุณยังสามารถสแกนหา WLAN ที่มีอยู
ดวยตนเอง และเชื่อมตอกับ WLAN นั้นไดตามปกติ
ในการเพิ่มชวงเวลาในการสแกนในพื้นหลัง ใหเลือก แสดงความ
พรอม WLAN > ใช และระบชุวงเวลาใน คนหาเครือขาย

Q: เหตุใดฉันจงึไมสามารถเรียกดูเว็บไดแมวาการ
เชื่อมตอ WLAN จะทํางาน และการตั้งคา IP จะถูกตอง
A: ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดการตั้งคาพร็อกซี ่HTTP/ HTTPS ใน
การตั้งคาขัน้สูงของจดุเชื่อมตอ WLAN ไวถูกตอง
Q: ฉันจะตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการเชื่อมตอ
WLAN ของฉันไดอยางไร
เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม และ การ
เชื่อมตอขอมูลที่ใช > ตัวเลือก > รายละเอียด หากคุณภาพ
สัญญาณออนหรืออยูในระดับปานกลาง คุณอาจประสบปญหาการ
เชื่อมตอ โปรดลองอีกครั้งโดยเขาใกลจุดเชื่อมตอมากขึ้น

Q: เหตุใดฉันจงึมีปญหากับโหมดความปลอดภัย
A: ตรวจสอบวาคุณไดกําหนดคาโหมดความปลอดภัยไวถูกตอง ซึ่ง
เปนคาเดียวกับที่เครือขายใช ในการตรวจดูโหมดความปลอดภัยที่
เครือขายใช เลือก เมนู > แผงควบคุม > เชื่อมตอ > ตัว
เชื่อม และ การเชื่อมตอขอมูลที่ใช > ตัวเลอืก > รายละเอียด

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

Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเลือกรายชื่อสําหรับ
ขอความของฉนัได
A: บัตรรายชื่อนั้นไมมีหมายเลขโทรศัพท ที่อยู หรือที่อยูอีเมล
เลือก เมนู > รายชื่อ และแกไขบัตรรายชื่อ

Q: ขอความ กําลังดึงขอความ ปรากฏขึ้นครูหนึ่ง แสดง
วาเกิดอะไรขึ้น
A: โทรศัพทกําลังดงึขอความมัลติมเีดียจากศูนยการรับสงขอความ
มัลติมีเดีย ขอความนี้ปรากฏขึน้หากคุณเลือก เมนู > ขอความ
และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย > การดึง
มัลติมีเดีย > อัตโนมัติเสมอ ใหตรวจสอบวากําหนดการตั้งคา
การรับสงขอความมัลติมีเดียไวถูกตองหรือไม และตรวจสอบวา
ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูถูกตอง

Q: ฉันจะยุติการตอเชือ่มขอมูลไดอยางไร หาก
โทรศัพทเริ่มการเชือ่มตอขอมูลอยูตลอดเวลาไมรูจบ
A: โทรศัพทอาจกําลงัดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยการรับสง
ขอความมัลติมีเดีย ในการหยุดโทรศัพทไมใหสรางการเชื่อมตอ
ขอมูล เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา >
ขอความมัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย > โดยผูใช เพื่อให
ศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดยีบันทึกขอความที่จะดึงภายหลัง
หรือ ปด เพื่อไมสนใจขอความมัลติมีเดียที่เขามาทั้งหมด หากคุณ
เลือก โดยผูใช คณุจะไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดีย
ใหมที่คุณสามารถดึงในศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย หากคุณ
เลือก ปด โทรศัพทจะไมเชื่อมตอเขากับเครือขายใดๆ ที่เกี่ยวของ
กับการรับสงขอความมัลติมีเดีย

ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเมื่อ
คุณเปดแอปพลิเคชั่นหรอืดําเนินการใดๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอดัง
กลาวเทานั้น ใหเลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้งคา และ
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อ
ตองการ
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หากยังแกปญหาไมได ใหเริ่มโทรศัพทใหม

Q: ฉันจะประหยัดพลังงานไดอยางไร
A: คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทจะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มาก
ขึน้และลดอายุการใชงานแบตเตอรี่ลง ในการประหยัดแบตเตอรี ่ให
ดําเนินการตอไปนี้
• ปดการใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อคุณไมจําเปนตองใช
งาน

• หยุดการสแกนหา WLAN ในพื้นหลัง เลือก เมนู > แผง
ควบคุม > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย >
แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง คุณยังสามารถสแกนหา
WLAN ที่มีอยูดวยตนเอง และเชื่อมตอกับ WLAN นั้นไดตามปกติ

• ตัง้คาโทรศัพทใหใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเมื่อคุณ
เปดใชแอปพลิเคชั่นหรือการทํางานที่ตองใชการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ตเทานั้น เลือก เมนู > แผงควบคุม > การตั้ง
คา และ การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ
GPRS > เมื่อตองการ

• ปองกันโทรศพัทจากการดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมัติใน
แอปพลิเคชั่นแผนที่ เลือก เมนู > แอปพลิฯ > GPS >
แผนที่ และ ตัวเลือก > เครื่องมือ > การตั้งคา >
อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริ่มตน > ไมใช

• เปลี่ยนระยะหมดเวลาเมื่อไฟพื้นหลังปด เลือก เมนู > แผง
ควบคุม > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับตั้งคา >
จอภาพ > เวลาแสงสวาง

• ปดแอปพลิเคชั่นที่ไมใชงาน กดปุม Home คางไว เลื่อนไปยัง
แอปพลิเคชั่น และกดปุม Backspace เพื่อปดแอปพลิเคชั่น

Q: ฉันพยายามสรางบัญชีอีเมลดวยตัวชวยอีเมลแตไม
สําเร็จ ฉนัควรทําอยางไร
A: คุณสามารถสรางบัญชีอีเมลดวยตนเอง ลบบัญชีอีเมลที่ไม
สมบูรณ สลับไปที่รูปแบบออฟไลน เลือก เมนู > อีเมล และ การ

ตั้งคา บัญชีอีเมลที่เกี่ยวของ และ ตัวเลือก > ลบศนูยฝาก
ขอความ ในรูปแบบออฟไลน ใหเลือกตัวชวยอีเมล เมื่อ เลือกการ
เชื่อมตอ ปรากฏขึน้ ใหเลือก ยกเลกิ ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน
เมื่อระบบแจง เลือก เมนู > อีเมล และ การตั้งคา เลือกศูนยฝาก
ขอความใหม และ การตั้งคาเมลบอ็กซ และปอนการตั้งคาที่
จําเปนดวยตนเอง หากตองการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก กลับ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 153



เคล็ดลบัเพื่อสิ่งแวดลอม
ตอไปนี้คือเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คณุจะสามารถชวย
ปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลงังาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพท ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับที่ผนังดวยเชน
กัน
คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยครั้งมากนัก หากคุณดําเนิน
การดังตอไปนี้
• ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอเมื่อ
ไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตัง้คาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะ
เวลาขัน้ต่ําที่ไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังลาวอยูในโทรศัพท
ของคุณ

• ปดการใชงานเสียงที่ไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียงเรียก
เขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญในโทรศพัทของ Nokia สามารถนํากลับมาหมุนเวียน
ใชใหมได ตรวจสอบวิธีการนําผลิตภัณฑ Nokia ของคุณกลับมาใช

ใหมไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบดวยอุปกรณ
เคลื่อนที่ไดที่ www.nokia.mobi/werecycle
นําบรรจุภณัฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตาม
ระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคณุ

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

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ของอุปกรณของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration
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อปุกรณเสริม
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการ
รับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรือ

ยอื่นๆ
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการ
ใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดติดตั้งในพาหนะ
ไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4U ไมเกิน 4.2 ชั่วโมง/
3.7 ชั่วโมง
(WCDMA/GSM)

ไมเกิน 270 ชั่วโมง/
270 ชั่วโมง
(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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แบตเตอรี่

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
และอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
คือ BL-4U Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศัพท
รุนนี้ โทรศัพทเครือ่งนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A,
C, K หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรีไ่ดเปนรอย
ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็น
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็น
ไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัว
เครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคาง

ไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
หลีกเลี่ยงอุณหภมูิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภมูิที่
รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะ
ดานหลังของแบตเตอรี)่ เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ใน
กรณีที่คณุพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ
การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได
การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบาน
การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยก
สวนเซลลหรือแบตเตอรี ่ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควร
ดูแลปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หาก
สัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที
หรือรีบไปพบแพทย
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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

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

การตรวจสอบสติ๊กเกอร
โฮโลแกรม
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
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การดแูลโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
• 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

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

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้น
อาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติที่หูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือ
ที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 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

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถาย
ไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่อง
ควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้
• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลงัเกิดสัญญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว
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หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให
คําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเครื่องชวยฟงได
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนของคุณสอดคลองกับกฎขอบังคับ FCC ที่
ควบคุมความเทียบเทากันของเครื่องชวยฟง กฎขอบังคับเหลานี้
ระบุใหใชไมโครโฟน M3 หรือคาที่สูงกวา M-value สําหรับเครื่อง
ของคุณแสดงไวบนกลอง โดยทั่วไปแลว คา M ที่สูงกวาแสดงวา
เครื่องรุนนั้นมีระดับการแผคลื่นสัญญาณ RF ต่ํากวา ซึง่อาจรับรอง
ไดวาเครื่องรุนดังกลาวสามารถใชงานรวมกับเครื่องชวยฟงบาง
อยางได เครื่องชวยฟงบางรุนมีคุณสมบตัิปองกันเสียงสัญญาณ
รบกวนไดดีกวารุนอื่นๆ โปรดติดตอสอบถามแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
การไดยินของคุณเพื่อพิจารณาวาเครื่องชวยฟงของคุณจะใชงาน
รวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.nokiaaccessibility.com

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เติมกับบริษัทผูผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้งอุปกรณใน
ยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะดวย ควรตรวจ
สอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในยาน

พาหนะไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้น
สวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก อยาวางโทรศัพทหรือ
อุปกรณเสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก
ควรปดโทรศัพทกอนที่จะขึน้เครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และ
ยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิด
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได ปฏบิัติตาม
คําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณ
ดังกลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือลุกไหมอันเปนเหตใุหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เชน บริเวณ
ใกลกับปมกาซที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลงัเก็บเชื้อเพลิง
ที่เก็บและบริเวณที่มกีารจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมหีรือสถานที่เกิด
การลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักมี
เครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดัง
กลาวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจไดรับแจงใหดบัเครื่องยนต ใตดาดฟา
บนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี
และบริเวณที่อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค
ตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับ
ผูผลติยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือ
เทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณ
เคียงกับยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภยัหรือไม
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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 ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังนี้
• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท หากโทรศัพทของคุณ
จําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบน
เครื่องบนิมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึง่
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองให
ไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมอืสื่อสารเพียง

ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง
(SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลืน่วิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่ไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่
เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุ
หรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงาน
สูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจรงิขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั
คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 1.20 วัตต/กิโลกรัม
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
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แตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดขูอมูลเพิ่มเติม
กับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific
Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม

เทากับ 1.20 วัตต/กิโลกรัม ซึง่สอดคลองตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

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.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

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.

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.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

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 
แครไลน: 02-255-2111
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