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ที่อยูบนเครื่องบิน โปรดปฏิบัติตามขอหาม
ยอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

รั้งที่เติมน้ํามัน  หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุด
มใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิง

ยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด โปรดปฏิบัติตาม
ใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมีการระเบิด 

ูกตอง ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตาม
ผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การรับรอง เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได
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เพื่อความปลอดภยัของคุณ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
เปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช 
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก 
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอืน่ใด ซึ่งรบกวน
การขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึง
ในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน อปุกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบ
จากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธภิาพการทํางาน
ของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตามขอหาม
ตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะ
ตางๆอปุกรณไรสา

ปดโทรศัพททุกค
เติมน้ํามัน และหา
หรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออ
ขอหามตางๆ หาม

การใชงานอยางถ
ที่อธิบายไวในคูมือ

การบริการที่ผาน
จะติดตั้งหรือซอม
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ทของคุณ
นี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ  
TS 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม
รโทรศัพทของคุณ
อินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอวิธีอื่น อุปกรณ
ี่วาเสี่ยงตอไวรัส ขอความและแอปพลิเคชั่น
 ดังนั้น จึงควรใชความระมัดระวังและเปด
โหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้งเฉพาะ
ิ่มความปลอดภัยของอปุกรณ ใหพิจารณา
ิการอัพเดตอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการ

ครื่องนี้ โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของ
เมิดตอกฎหมาย 

 โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถิ่น สิทธิ
ะไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ
) และเนื้อหาบางสวนได
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ
อปุกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวย
เสมอ

การตอกับอุปกรณอื่นๆ เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูล
โดยละเอยีดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับ
อปุกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชัน
โทรศัพทแลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมจบการ
ทํางานหลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับ
ไปที่หนาจอเริ่มตน ปอนหมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก 
แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับ
EGSM 850/900/1800/1900 และ UM
เกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริกา
อุปกรณของคุณสนับสนุนการเชื่อมตอ
ของคุณเหมือนกับคอมพิวเตอรในขอท
อันตราย และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ 
ขอความ ยอมรับคําขอเชื่อมตอ ดาวน
จากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น ในการเพ
ติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสพรอมบร
ใชโปรแกรมไฟรวอลล
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเ
ผูอื่น และไมกระทําการใดที่เปนการละ
เมื่อถายหรือใชรูปภาพ หรือวิดีโอคลิป
สวนบุคคลของผูอื่น รวมถึงลิขสิทธิ ์แล
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
สงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา
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.0  (HTTP และ SSL) ที่ทํางานในโปรโตคอล  
รื่องตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย
ุณสมบัตินั้นๆ เชน MMS การเบราส  อีเมล และ
อรหรือผาน MMS
ริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
คุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 

ตอรี่และอุปกรณชารจ
อโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอด

ชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท อปุกรณ
พลังงานมาจากเครื่องชารจ DC-4, AC-3 หรือ AC-
7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 หรือ LCH-12 
ร CA-44
ใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ คือรุน BP-6M
i Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่น Quickoffice ในอุปกรณของคุณสนับสนุนคุณสมบัติที่ใชกันทั่วๆ ไปของ 
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) 
แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุกรูปแบบ

บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 
คุณสมบัติสวนใหญในโทรศัพทเครื่องนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบัติ
เครือขายไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย 
หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพทเพื่อสมัครขอใชบริการกอน จึงจะ
สามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจให
คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการดังกลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายใน
การใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับ
ตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยาง
ในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 
เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาบางอยางไวเปนพิเศษแลว โดยการตั้งคารวม
ถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่ม
เติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

อุปกรณนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2
TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของเค
สําหรับเทคโนโลยีที่ใชงานสําหรับค
การดาวนโหลดขอมูลโดยใชเบราเซ
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบ
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของ
หรือผูจําหนายรายอืน่ๆ

อุปกรณเสรมิ แบตเ
ใหปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมต
แบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณ
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชเมื่อรับ
4 และจากเครื่องชารจ AC-1, ACP-
เมื่อไดใชกับเครื่องชารจอะแด็ปเตอ
แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาให
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คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ได
รับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการ
รับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 
ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ



x Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การเชื่อมตอ

ใชโทรศัพทของคุณบนเครือขาย 2G และ 3G โปรดดูที่ 
“ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ” ในหนา vii

ใชเทคโนโลยี Bluetooth เชน เพื่อโอนไฟลและเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษที่
ใชรวมกันได โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 70

ใชอินฟราเรดเพื่อโอนและซิงโครไนสขอมูลระหวางอปุกรณตางๆ ที่ใชรวมกัน เปนตน 
โปรดดูที่ “การเชื่อมตอดวยอินฟราเรด” ในหนา 73

ใชสายเคเบิลเพื่อการเชื่อมตอของ Nokia รุน CA-53 (รวมอยูในชุดผลิตภัณฑที่
จําหนายมาตรฐาน) เพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ ที่ใชรวมกันได เชน เครื่องพิมพ
และเครื่องคอมพิวเตอร  โปรดดูที่ “สายเคเบิลขอมูล” ในหนา 73

ใช miniSD การดของ Nokia เพื่อโอนขอมูลหรือสํารองขอมูล เปนตน โปรดดูที่ 
“เครื่องมือในการดหนวยความจํา” ในหนา 4
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ือ้หาจากโทรศัพท

ื่อ จากอุปกรณโนเกียที่ใชรวมกันไดไปยัง
เชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรด โดยไม
ามารถโอนยายจะขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพท
ซ คุณยังสามารถซินโครไนซขอมูลระหวาง

ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสง
ละเนื้อหาบางสวนได
ทรศัพทอื่น เมื่อเปดใชโทรศัพท Nokia N73 
จะถูกนํามาใชโดยอัตโนมัติ

ก กด  และ เลือก เครื่องมือ > ถายโอน 
อน และตองการเริ่มตนการโอนยายใหม ใหเลือก 

อ Bluetooth หรืออินฟราเรดเพื่อโอนยายขอมูล 
เชื่อมตอในชนิดที่เลือก
ooth:
 ใชการเชื่อมตอ Bluetooth คนหาอปุกรณ 
เครื่องหนึ่งของคุณจากรายการ เครื่องจะขอ

N73 ปอน (1-16 หลัก) แลวเลือก ตกลง 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

โทรศัพท Nokia N73
หมายเลขรุน: Nokia N73-1 Music Edition
ในที่นี้จะเรียกวา Nokia N73 
หากฟงกชันการทํางานที่อธิบายไวในคูมือนี้ทํางานไดเฉพาะในรุนดั้งเดิมของ 
Nokia N73 หรือ Nokia N73 Music Edition สวนที่อธิบายถึงฟงกชันการทํางานนั้น
จะอางถึงดวยคําวา Nokia N73 (รุนดั้งเดิม) หรือ Nokia N73 Music Edition 
ตรวจสอบที่กลองบรรจุผลิตภัณฑเพื่อดูวา ผลิตภัณฑของคุณเปน Nokia N73 
รุนดั้งเดิมหรือ Nokia N73 Music Edition

การชารจแบตเตอรี่
1 เสียบเครื่องชารจที่ใชรวมกันไดเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2 ตอสายไฟเขากับโทรศัพท หากกําลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไมมีเหลือ อาจใช

เวลา 1-2 นาทีกอนที่ตัวบงชี้การชารจจะเริ่มเลื่อนไปมา
3 เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอดเครื่องชารจออกจากโทรศัพท และออก

จากชองรับไฟที่ผนัง

การตั้งคา
Nokia N73 ของคุณนั้นโดยปกติมีการตั้งคาสําหรับ MMS, GPRS การสตรีมและ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ไวใหในโทรศัพทแลว แตทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับขอมูลของผูใหบริการ
หรือผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจมีขอมูลการตั้งคาจากผูใหบริการที่อยูใน
โทรศัพทแลว หรือคุณอาจเลือกรับการตั้งคาในรูปของขอความตัวอักษรแบบพิเศษ
จากผูใหบริการ

การโอนเน
เครื่องอื่น

คุณสามารถโอนยายเนื้อหา เชน รายช
โทรศัพท Nokia N73 ของคุณผานการ
เสียคาใชจายใดๆ  ชนิดของเนื้อหาที่ส
หากอุปกรณอื่นสนับสนุนการซินโครไน
อุปกรณอื่นและโทรศัพท Nokia N73
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) แ
คุณสามารถใสซิมการดของคุณลงในโ
ที่ยังไมไดใชซิมการด รูปแบบออฟไลน
การโอนเนื้อหา
1 ในการใชแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแร

หากคุณเคยใชแอปพลิเคชั่นมาก
ถายโอนขอมูล
ในหนาจอขอมูล ใหเลือก ทําตอ

2 เลือกวาคุณตองการใชการเชื่อมต
อุปกรณทั้งสองตองสนับสนุนการ

3 หากคุณเลือกการเชื่อมตอ Bluet
ในการทําใหโทรศัพท Nokia N73
ใหเลือก ทําตอ เลือกโทรศัพทอีก
ใหคุณปอนรหัสในเครื่อง Nokia 
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ฝากขอความระยะไกล
อมูล ถาดออก

กเขา เปน เงียบ และ แบบเสียงเตือนขอความ, 
บบเสียงเตือนอีเมล เปน ปด
ล็อค

ํามาใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
รศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอื่น หากคุณมีสาย
ระบบเครือขาย) เครื่องหมายของสายแรกคือ 

อเขากับโทรศัพท
นการเชื่อมตอ Bluetooth จะหายไป
ะถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท
จะถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

RS หรือ EDGE จะพรอมสําหรับการใชงาน
RS หรือ EDGE กําลังทํางาน 
RS หรือ EDGE ถูกพักไวชั่วคราว
TS จะพรอมสําหรับการใชงาน
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จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นในเครื่องโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง และเลือก ตกลง 
ตอนนี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคูกัน โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 72
สําหรับโทรศัพทบางรุน แอปพลิเคชั่น โอนขอมูล จะถูกสงไปใหกับอุปกรณนั้น
ในรูปของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น โอนขอมูล บนอุปกรณนั้น ใหเปด
ขอความ และทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอหากคุณเลือกอนิฟราเรด 
ใหเชื่อมตอโทรศัพททั้งสองเครื่องเขาดวยกัน โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอดวยอนิฟราเรด” ในหนา 73

4 จากเครื่องโทรศัพท Nokia N73 ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการคัดลอกจาก
โทรศัพทอีกเครื่อง

เนื้อหาจะถูกโอนจากหนวยความจําของอุปกรณอื่นมาไวที่ตําแหนงที่ตรงกันใน
โทรศัพท Nokia N73 ของคุณ เวลาที่ใชโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่โอนยาย 
และคุณสามารถยกเลิกการโอนยายและดําเนินการตอในภายหลังได
หากอุปกรณอื่นสนับสนุนการซิงโครไนส คุณสามารถทําใหขอมูลในอปุกรณทั้งสอง
เปนขอมูลลาสุดอยูเสมอได  ในการเริ่มตนซิงโครไนสกับอปุกรณ Nokia ที่ใชรวมกันได 
ใหเลือก โทรศัพท เลื่อนไปที่โทรศัพท และเลือก ตวัเลือก > ซิงโครไนส ทําตาม
คําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
ในการดูบันทึกการโอนยายกอนหนานี้ เลือก บันทึกโอน

เครื่องหมายที่สําคัญๆ
 กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย GSM

 กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
 คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความซึ่งอยูในแฟมขอมูล 

ถาดเขา ใน ขอความ

 คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยรับ
 มีขอความรอสงอยูในแฟมข
 คุณมีสายที่ไมไดรับ

 แสดงขึ้นหากตั้ง ชนิดเสียงเรีย
เสียงเตือนขอความทันใจ และ แ

 ปุมกดของโทรศัพทจะถูก
 นาฬิกาปลุกยังเดินอยู

 สายโทรศัพทสายที่สองจะถูกน
 ทุกสายที่โทรเขามาที่โท

โทรศัพทสองสาย (บริการเสริมจาก
 และสายที่สองคือ 

 ชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดจะถูกต
 การเชื่อมตอเขากับชุดหูฟงผา
 เครื่องชวยฟงที่ใชรวมกันไดจ

  เท็กซโฟน ที่ใชรวมกันได
 สายขอมูลกําลังทํางาน 
 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GP
 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GP
 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GP
 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UM
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 N73 (รุนดัง้เดิม))
น Nokia N73 (รุนดั้งเดิม) ของคุณ
หามัลติมีเดียและแอปพลิเคชั่นที่กําหนด

ัลติมีเดีย ใหกด  คางไว ในการเปดรายการ
 ในการเปดแอปพลิเคชั่นที่ตองการ ใหใชปุม
ือกแอปพลิเคชั่น ใหกด
ละ  เลื่อนลง ในการเปลี่ยนปุมลัดที่ระบบ
ลิเคชั่นที่แสดงเมื่อคุณกด  เลือก ดานบน  
ชั่น
แบบถาวร ซึ่งคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

เสียงภายนอก
บ หามใชชุดหูฟงในสถานที่ๆ ที่อาจมีผลตอ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS กําลังทํางาน
 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS ถูกพักไวชั่วคราว
 เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว

 กําลังโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
 การเชื่อมตอ USB กําลังทํางาน
 การเชื่อมตออินฟราเรดกําลังทํางาน หากเครื่องหมายกะพริบ แสดงวา 

โทรศัพทกําลังพยายามตอเขากับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งหรือการเชื่อมตอนั้นหายไป
แลว

การควบคุมระดับเสียงและลําโพง
ในการปรับเพิ่มหรือลดระดับเสียง ขณะ
สนทนาหรือฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งอยู 
ใหกดปุมระดับเสียงที่อยูดานขาง
โทรศัพท 
ลําโพงในตัวชวยใหคุณพูดและฟงเสียงในระยะที่ไมหางจากเครื่องมากนัก โดยไม
จําเปนตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจาก
เสียงจะดังมาก 

ในการใชลําโพงขณะที่ใชสาย เลือก ตัวเลือก > ใชงานลําโพง
ในการปดลําโพง ใหเลือก ตวัเลือก > ใชงานชุดหูฟง

ปุมมัลตมิีเดีย (Nokia
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงปุมมัลติมีเดียใ
เมื่อใชปุมมัลติมีเดีย คุณจะเขาถึงเนื้อ
ไวลวงหนาไดอยางรวดเร็ว
ในการเปดปุมลัดที่กําหนดใหกับปุมม
แอปพลิเคชั่นของมัลติมีเดีย ใหกด 
เลื่อน ในการออกจากรายการโดยไมเล
ในการเปลี่ยนแปลงปุมลัด กด  แ
ตั้งไว เลือก ในการเปลี่ยนแปลงแอปพ
ซาย  กลาง และ ขวา และแอปพลิเค
ปุมลัดบางปุมอาจไดรับการกําหนดไว

ชุดหูฟง
ตอชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับชอง
เสียบ Pop-PortTM ของโทรศัพท
ของคุณ

คําเตือน: เมื่อใชชุดหูฟง 
ความสามารถในการไดยิน
ของคุณอาจไดรับผลกระท
ความปลอดภัยของคุณ 
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การดหนวยความจําของคุณ เลือก ตัวเลือก > 
ในรหัสผานไดไมเกิน 8 ตัว
ือก > เปลี่ยนรหัสผาน 
> ลบรหัสผาน

ยความจํา
มแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร
จผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะที่บาง
น โปรดสอบถามจากรานคาผูแทนจําหนายวา
อนใชงานหรือไม
ํา ใหเลือก ตวัเลือก > ฟอรแมตการดความจํา 

ไฟล

ูติดตอ ขอความ ภาพ วิดีโอ เสียงเรียกเขา บันทึก
าวนโหลด ตางใชหนวยความจําเพื่อจัดเก็บ
ั้นขึ้นอยูกับปริมาณขอมูลที่จัดเก็บไวแลวในหนวย

ที่ใชรวมกันไดเปนพื้นที่จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมได 
ารดที่บันทึกทับขอมูลเดิมได คุณจึงสามารถ
ในการดหนวยความจําได
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เครื่องมือในการดหนวยความจํา

ใชเฉพาะการด miniSD ที่โนเกียอนุมัติใหใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ โนเกียไดดําเนิน
การตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุมัติสําหรับการดหนวยความจํา แตการด
หนวยความจําอื่นๆ ทั้งหมดอาจทํางานไมเหมาะสมหรือไมสามารถใชรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ
ใชเฉพาะการดหนวยความจํา miniSD ที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพทรุนนี้ เนื่องจาก
ขนาดของการดหนวยความจําอื่นๆ เชน การดประเภท Reduced Size 
MultiMediaCards ไมสามารถใสลงในชองใสการดหนวยความจําได ดังนั้นการด
ดังกลาวจึงใชไมไดกับโทรศัพทรุนนี้ การใชการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไมได
จะกอใหเกิดความเสียหายกับการดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครื่อง และขอมูลที่เก็บ
ไวในการดอาจสูญหาย
กด  และเลือก เครื่องมือ > ความจํา คุณสามารถใชการดหนวยความจํา miniSD 
ที่ใชรวมกันไดเปนพื้นที่จัดเก็บพิเศษ และเพื่อสํารองขอมูลที่อยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท
ในการทําสํารองขอมูลจากหนวยความจําของโทรศัพทมาไวที่การดหนวยความจําฅที่ใ
ชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง
ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดมาไวที่หนวยความจํา
ของโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกคืนจากการด
ในการดีดการดหนวยความจําออก ใหกด  และเลือก นําการดความจําออก

สิ่งสําคัญ: หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันในขณะที่กําลัง
เขาสูขอมูลบนการด การถอดการดออกกลางคันอาจทําใหการดหนวย
ความจําและโทรศัพทเสีย ขอมูลที่จัดเก็บไวในการดอาจเสียได

การตัง้รหัสผาน
ในการตั้งคารหัสผานเพื่อใชปองกัน
ตั้งรหัสผาน คุณสามารถใชอักขระ
ในการเปลี่ยนรหัสผาน เลือก ตัวเล
ในการลบรหัสผาน เลือก ตัวเลือก 

การฟอรแมตการดหนว
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําให
การดหนวยความจําบางประเภทอา
ประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงา
ตองฟอรแมตการดหนวยความจําก
ในการฟอรแมตการดหนวยความจ
เลือก ใช เพื่อยืนยัน

ตัวจดัการ

คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท เชน ผ
ปฏิทิน เอกสารและแอปพลิเคชั่นที่ด
ขอมูล พื้นที่หนวยความจําที่เหลือน
ความจําโทรศัพท
คุณสามารถใชการดหนวยความจํา
เนื่องจากการดหนวยความจําเปนก
ลบขอมูลเกา และบันทึกขอมูลใหม
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 ฉบับราง และ สง ใน ขอความ
วามจําโทรศัพท

งที่บันทึกไว

ิ่มเติมที่ “ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น” ในหนา 91
ิเคชั่นที่คุณไดติดตั้งไวในการด miniSD ที่ใช
ลการติดตั้งลงในคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
te กอน 
ตอไป

!

ครือขาย) คือ รานคาที่จําหนายเนื้อหา
าใชไดบนโทรศัพทของคุณ คุณสามารถ
 เชน แอปพลิเคชั่นและไฟลสื่อ จากอินเทอร

ตาล็อกและโฟลเดอรที่จัดใหโดยผูใหบริการ
เก็บคาใชจาย แตคุณดูตัวอยางขอมูล

อปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการเรียกดูไฟลและโฟลเดอรในหนวยความจําของโทรศัพทหรือบนการดหนวย
ความจํา (หากใสไว) ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจัดไฟล หนาจอหนวย
ความจําของโทรศัพท ( ) จะเปดออก กด  เพื่อเปดหนาจอการดหนวย
ความจํา ( ) หากมี
ในการยายหรือคัดลอกไฟลไปไวที่โฟลเดอร กด  และ  พรอมๆ กันเพื่อ
เลือกไฟล และเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร หรือ คัดลอกไปที่โฟลเดอร
ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คน และหนวยความจําที่คุณตองการคนหา 
และปอนขอความสําหรับใชคนหาที่ตรงกันชื่อไฟล

การดกูารใชพื้นทีห่นวยความจํา 
ในการดูประเภทขอมูลที่คุณมีอยูในโทรศัพท และขนาดหนวยความจําที่ขอมูล
ประเภทตางๆ ใชไป ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดหนวยความจํา จํานวน
หนวยความจําวางที่มีอยูและนํามาใชไดจะปรากฏใน ความจําที่วาง

หนวยความจําเหลือนอย—การเพิ่มพื้นที่หนวยความจํา 
โทรศัพทจะแสดงขอความแจงใหคุณทราบวาหนวยความจําในโทรศัพทหรือในการด
หนวยความจําเหลือนอย
ในการเพิ่มพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพท ใหโอนขอมูลไปไวที่การดหนวยความจํา
ที่ใชรวมกันได หากคุณมี เลือกไฟลที่ตองการยาย และเลือก ตัวเลือก > 
ยายไปโฟลเดอร > การดความจํา และโฟลเดอร

เคล็ดลับ! คุณสามารถใช Nokia Phone Browser ที่มีอยูในชุดโปรแกรม 
Nokia PC Suite เพื่อดูหนวยความจําในสวนตางๆ ของโทรศัพทของคุณ
และถายโอนขอมูล

ในการยายขอมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่หนวยความจํา ใหใช ตัวจัดการไฟล หรือไปที่
แอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม ตัวอยางเชน คุณสามารถลบรายการตางๆ ตอไปนี้

• ขอความจากโฟลเดอร ถาดเขา,
• ขอความอีเมลที่ดึงมาจากหนวยค
• เว็บเพจที่บันทึกไว
• ไฟลภาพ  ไฟลวิดีโอ หรือไฟลเสีย
• ขอมูลการติดตอ
• บันทึกปฏิทิน
• โปรแกรมที่ดาวนโหลด โปรดดูเพ
• ไฟลการติดตั้ง (.sis) ของแอปพล

รวมกันได ใหสํารองขอมูลของไฟ
ผานชุดโปรแกรม Nokia PC Sui

• ขอมูลอื่นๆ ที่คุณไมตองการใชอีก

ดาวนโหลด

ดาวนโหลด! (บริการเสริมจากระบบเ
สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และคุณนําม
เรียกดู ดาวนโหลด และติดตั้งรายการ
เน็ตมาไวที่โทรศัพทของคุณ 
รายการจะถูกจําแนกประเภทตามแค็ต
แตละราย  บางรายการอาจมีการเรียก
เหลานั้นไดโดยไมเสียคาใชจาย
กด  และเลือก ดาวนโหลด!

สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่ใบปลิวแ
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เกมส

กด  และเลือก เกมส และเกมส หากคุณตองการดูคําแนะนําเกี่ยวกับวิธี
เลนเกมส เลือก ตัวเลือก > วิธีใช
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การสนับสนนุ
การสนบัสนุนและขอมูลการติดตอของ Nokia
คลิกเขามาดูที่ www.nokia.co.th/N73/support หรือเว็บไซตโนเกีย
ในพื้นที่ของคุณหากตองการขอมูลลาสุดเกี่ยวกับคูมือเลมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม 
การดาวนโหลดและบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโนเกียของคุณ
คุณจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑและบริการของโนเกียจากเว็บไซตนั้น 
หากคุณตองการติดตอศูนยบริการลูกคา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยที่ติดตอ
ไดสะดวกของโนเกียไดที่ www.nokia-asia.com/customerservice
สําหรับบริการดานการดูแลรักษา โปรดตรวจสอบจากศูนยบริการโนเกียที่อยู
ใกลบานไดจาก www.nokia-asia.com/repair

วิธีใช

โทรศัพทของคุณมีวิธีใชที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู 
หากตองการเขาใชวิธีใชจากหนาจอปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช
ขณะอานคําแนะนํา คุณสามารถสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับโปรแกรมที่เปด
อยูแตไมแสดงผลบนหนาจอไดโดยกดคางไวที่ปุม 
ในการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก แอปพลิเคชั่น > วิธีใช เลือกแอปพลิเคชั่น
ที่ตองการดูหัวขอวิธีใช

บทแนะนํา

ในคําแนะนํานี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพท ในการเขาสูตัว
แนะนําในเมนู ใหกด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > บทแนะนํา และสวนที่คุณ
ตองการดู

www.nokia-asia.com/repair
www.nokia.co.th/N73/support
www.nokia-asia.com/customerservice.
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ิ่ง
พต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม
หยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการกดปุมใดๆ ภายใน
ตอ ใหกดปุม 

งตัวหลัก ใหเปดสไลด หากกลองถายรูปของใน 
มดรูปภาพ จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
ดปุมจับภาพลงครึ่งหนึ่ง (กลองตัวหลักเทานั้น) 
ขียวจะปรากฏบนหนาจอ หากโฟกัสไมถูกล็อค 
กฏขึ้น คลายปุมจับภาพ และกดลงอีกครึ่งหนึ่ง
ถถายภาพโดยไมตองล็อคโฟกัส
กดปุมจับภาพ หามเคลื่อนยายอุปกรณกอนที่

ูมที่ดานขางของโทรศัพท
ถาพโดยใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนผานแถบเครื่องมือที่
ิดตั้ง—ปรับสีและแสง” ในหนา 11
นานขึ้น หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงคาการซูม แสง 
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป
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กลองถายรูป
โทรศัพท Nokia N73 มีกลองถายรูปสองกลองดวยกัน กลองที่อยูดานหลังเครื่องจะ
มีความละเอียดสูง (กลองตัวหลัก) สวนกลองที่อยูดานหนาเครื่องจะมีความละเอียด
ต่ํากวา (กลองตัวที่สอง) คุณสามารถใชกลองทั้งสองตัวเพื่อถายภาพนิ่งและบันทึก
วิดีโอ กลองตัวสองที่อยูดานหนาใชโหมดแนวตั้ง สวนกลองตัวหลักที่อยูดานหลังใช
โหมดแนวนอน 
โทรศัพท Nokia N73 สนับสนุนความละเอียดในการจับภาพขนาด 2048x1536 
พิกเซลโดยใชกลองตัวหลัก แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏในคูมือเลมนี้อาจ
แตกตางไปจากของจริง
ภาพและวิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ ใน คลังภาพ 
โดยอัตโนมัติ กลองจะสรางเปนภาพ
แบบ .jpeg วิดีโอคลิปจะถูกบันทึกไวใน
รูปแบบไฟล .mp4 หรือรูปแบบไฟล
3GPP ที่มีสวนขยายเปน .3gp (คุณภาพ 
การแบงใช) โปรดดูที่ 
“การตั้งคาภาพวิดีโอ” ในหนา 14
คุณสามารถสงภาพและวิดีโอคลิปเปน
ขอความมัลติมีเดีย การแนบไปพรอมกับอีเมล หรือ โดยการเชื่อมตอ Bluetooth ได 
คุณยังสามารถอัพโหลดภาพและวิดีโอคลิปมาไวที่อัลบั้มออนไลน โปรดดูที่ 
“การใชรวมกันแบบออนไลนในคลังภาพ” ในหนา 22

การถายภาพ
ขณะถายภาพ โปรดทราบวา
• ใชมือทั้งสองขางถือกลองใหน
• ภาพที่ซูมจะมีคุณภาพของภา
• กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประ

เวลาหนึ่งนาที ในการถายภาพ

ในการถายภาพ ใหทําดังตอไปนี้:
1 ในการเปดการทํางานของกลอ

โหมดวิดโีอ เลือก สลับไปโห
2 ในการล็อคโฟกัสบนวัตถุ ใหก

เครื่องหมายโฟกัสที่ถูกล็อคสีเ
เครื่องหมายโฟกัสสีแดงจะปรา
อีกครั้ง อยางไรก็ดี คุณสามาร

3 ในการถายรูปในกลองหลัก ให
ภาพจะถูกบันทึก 

ในการยอหรือขยายภาพ ใหใชปุมซ
คุณสามารถปรับแสงและสีกอนถาย
ใชงานอยู โปรดดูที่ “การตั้งคาการต
การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลา
หรือสี
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โดยประมาณที่คุณสามารถจับโดยใชการ
วามจําที่ใช (ตัวนับจะไมปรากฏในระหวาง

ํา ( ) และ การดหนวยความจํา ( ) (5) 

ัญลักษณ เลือก ตัวเลอืก > แสดงไอคอน 
ของกลอง เลือก ซอนไอคอน

ยู

ือก
และ
แถบ
การ

จะ
านะ

็นได
าะเมื่อกดปุม
ือที่ใชอยูบนหนาจอกอนและหลังจากถายภาพ
ดงไอคอน

ือที่ใชงานอยูเฉพาะในขณะที่คุณตองการใช
ก > ซอนไอคอน คุณสามารถใชงานแถบ
เลื่อน
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการเพิ่มหนวยความจํากอนถายภาพ เลือก ตัวเลือก > ไปยังหนวยความจําที่วาง 
(นํามาใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดสําเนาภาพหรือวิดีโอคลิปเอาไวแลว) โปรดดูที่ 
“การเพิ่มหนวยความจํา” ในหนา 17
ในการเปดการทํางานของกลองตัวหนา เลือก ตัวเลือก > ใชกลองสอง
ในการปดกลองตัวหลัก ใหเปดสไลด

เครื่องหมายกลองถายภาพนิง่
ชองดูภาพของกลองถายภาพนิ่งจะแสดงรายการตอไปนี้:
• เครื่องหมายโหมดจับภาพปจจุบัน (1)
• แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (2) ซึ่งคุณสามารถเลื่อนดูกอนจับภาพเพื่อเปดการ

ทํางานของตัวจับเวลาหรือโหมดตอเนื่อง หรือเลือกโหมดจับภาพ ฉาก โหมด
แฟลช สมดุลสีขาว การชดเชยการเปดรับแสง โทนสี และความไวของแสง 
(แถบเครื่องมือที่ใชงานอยูจะไมปรากฏในระหวางการโฟกัสและการจับภาพ) 
โปรดดูที่ “แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” ในหนา 9

• เครื่องหมายความ
ละเอยีดของภาพ (3) 
แสดงคุณภาพของภาพ
วาเปน พิมพ3M - ใหญ 
(ความละเอียด 
2048x1536) พิมพ2M - 
กลาง (ความละเอียด 
1600x1200) พิมพ/
อีเมล 0.8M - เล็ก 
(ความละเอียด 
1024x768) หรือ ขอความมัลติมีเดีย 0.3M (ความละเอียด 640x480)

• ตัวนับภาพ (4) แสดงจํานวนภาพ
ตั้งคาคุณภาพภาพปจจุบัน และค
การโฟกัสและการจับภาพ)

• สัญลักษณอุปกรณหนวยความจ
แสดงรูปภาพที่ถูกบันทึกไว

ในการแสดงสัญลักษณชองดูภาพทุกส
ในการแสดงเฉพาะสัญลักษณสถานะ

แถบเครือ่งมือทีใ่ชงานอ
ในกลองถายรูป คุณสามารถใชแถบ
เครื่องมือที่ใชงานอยูเปนทางลัดเพื่อเล
รายการและปรับการตั้งคาตางๆ กอน
หลังจากถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ใน
เครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลื่อนไปที่ราย
ตางๆ และเลือกรายการที่ตองการดวย
การกดปุมเลื่อน ตัวเลือกที่นํามาใชได
แตกตางกันตามโหมดจับภาพและสถ
ที่คุณอยู คุณยังสามารถกําหนดวาจะ
ทําใหแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูมองเห
ตลอดเวลาบนหนาจอหรือทํางานเฉพ
หากคุณตองการมองเห็นแถบเครื่องม
หรือบันทึกวิดีโอ เลือก ตวัเลือก > แส
หากคุณตองการมองเห็นแถบเครื่องม
แถบเครื่องมือเทานั้น ใหเลือก ตวัเลือ
เครื่องมือที่ใชงานอยูไดดวยการกดปุม
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 อีเมล การเชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรด 
ั้มออนไลน ใหกดปุมโทร หรือเลือก สง สําหรับ
ี่ “การรับสงขอความ” หนา 42 “การเชื่อมตอ 
รใชรวมกันแบบออนไลนในคลังภาพ” หนา 22 
ะหวางที่ใชสนทนาอยู คุณยังสามารถสงภาพไป
อยู เลือก สงไปยังผูโทร (ใชไดเฉพาะในระหวาง

ลงในตะกราพิมพเพื่อพิมพในภายหลัง เลือก 

ิมพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ในหนา 20
าพใหม

ก > เปลี่ยนชื่อรูปภาพ
หมดสแตนดบายพิเศษ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปน

ลองถายรูป
ี 2 ประเภทดวยกัน คือ การตั้งคา ตั้งคารูปภาพ 
ารูปภาพ โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง—
ะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดเมื่อคุณปด
ังคงคาเดิมอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นอีกครั้ง 
ก ตัวเลือก > การตั้งคา และทําตามขั้นตอน

ญ-ใหญ (ความละเอียด 2048x1536) พิมพ2M - 
) พิมพ/อเีมล 0.8M - เล็ก (ความละเอยีด 
ดีย 0.3M (ความละเอียด 640x480) ยิ่งภาพ
นวยความจําในการจัดเก็บภาพมากขึ้นเทานั้น 
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป
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กอนถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:

 เพื่อสลับระหวางโหมดวิดีโอและโหมดภาพ
 เพื่อเลือกฉาก
 เพื่อเลือกโหมดแฟลช
 เพื่อใชงานตัวจับเวลา (ภาพเทานั้น) โปรดดูที่ “คุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลา” 
ในหนา 12

 เพื่อใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น) โปรดดูที่ “การถายภาพในลําดับตอเนื่อง” 
ในหนา 12

 เพื่อปรับการชดเชยการเปดรับแสง (ภาพเทานั้น)
 เพื่อปรับสมดุลสีขาว
 เพื่อเลือกเอฟเฟคสี
 เพื่อปรับความไวของแสง (ภาพเทานั้น)

ไอคอนจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อแสดงสถานะปจจุบันของการตั้งคา
ตัวเลือกที่นํามาใชไดอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับหนาจอที่คุณอยู
โปรดดูเพิ่มเติมที่ตัวเลือกแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูใน “หลังจากถายรูป” หนา 10, 
“หลังจากบันทึกวิดีโอ” หนา 14 และ “แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” หนา 16 ใน คลังภาพ

หลังจากถายรูป
หลังจากที่คุณถายรูปแลว ใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 
(ใชไดเฉพาะเมื่อตั้ง แสดงภาพที่จับ เปน เปด ในการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง):
• หากคุณไมตองการเก็บภาพไว เลือก ลบ

• ในการสงภาพโดยใชมัลติมีเดีย
หรืออัพโหลดภาพมาไวที่อลับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท
Bluetooth” หนา 70 และ “กา
ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดในร
ที่ผูรับสายไดในขณะที่สนทนา
ที่สนทนาอยู)

• ในการติดปายชื่อภาพและวาง
เพิ่มตะกราพิมพ

• ในการพิมพรูปภาพ ใหเลือก พ
• ในการจับภาพใหม เลือก รูปภ

ในการเปลี่ยนชื่อภาพ เลือก ตัวเลือ
ในการใชภาพเปน ภาพพื้นหลังในโ
ภาพพื้นหลัง

การตัง้คาภาพนิ่งของก
การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูปม
และการตั้งคาหลัก ในการปรับ ตั้งค
ปรับสีและแสง” หนา 11 คาที่ตั้งไวจ
กลองถายรูป แตการตั้งคาหลักจะย
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใหเลือ
ตอไปนี้:
คุณภาพรูปภาพ—พิมพ3M - ให
กลาง (ความละเอยีด 1600x1200
1024x768) หรือ ขอความมลัติมีเ
มีคุณภาพดีขึ้นเทาใด จะยิ่งตองใชห
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าพแสงนอย ใชโหมดแฟลชตอไปนี้ไดกับกลอง
แดงนัยนตา ( ) เปด ( ) และ ปด 

ื่องมือที่ใชงานอยู เลือกโหมดแฟลชที่ตองการ

ับสีและแสง
งสีและแสงที่แมนย้ําอีกครั้ง หรือเพิ่มเอฟเฟค
เลื่อนเพื่อเลื่อนดูแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู และ

รายการ ตัวเลือกนี้ชวยใหภาพถายที่ไดมีสีสัน

นั้น)—ปรับเวลาการรับแสงของกลอง

วามไวแสงของกลองถายรูป หากสภาพ
ามไวแสงเพิ่มขึ้น
ที่คุณเลือก เพื่อแสดงใหคุณเห็นวาการเปลี่ยน
ีโออยางไร
ีใชอยูในกลองที่ถูกเลือก
ายรูปทั้งสองตัว หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาใน
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย คาที่ตั้งจะเปลี่ยน
ดกลองถายรูป
ะแสงจะถูกแทนที่ดวยฉากที่เลือก โปรดดูที่ 
การตั้งคาหลังจากเลือกฉากแลวหากจําเปน
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในกรณีที่คุณตองการพิมพภาพ ใหเลือก พิมพ3M - ใหญ, พิมพ2M - กลาง หรือ 
พิมพ/อีเมล 0.8M - เล็ก หากคุณตองการสงภาพทางอีเมล เลือก พิมพ/อีเมล 0.8M 
- เล็ก ในการสงภาพผาน MMS ใหเลือก ขอความมัลติมเีดีย 0.3M

ใชความละเอียดเหลานี้ไดเฉพาะในกลองตัวหลัก
เพิ่มที่อัลบั้ม—เลือกวาคุณตองการจัดเก็บภาพไวในอลับั้มเฉพาะในคลังภาพหรือ
ไม ถาคุณเลือก ใช รายการของอัลบั้มที่มีใชอยูจะเปด
แสดงภาพที่จับ—ใหเลือก เปด ในกรณีที่คุณตองการดูภาพหลังจากที่ถายแลว หรือ 
ปด ถาคุณไมตองการถายภาพตอไปในทันที
ชื่อภาพที่ตั้งไว—กําหนดชื่อที่ระบบตั้งไวสําหรับภาพที่จับได
ซูมดิจิตอลแบบขยาย (กลองตัวหลักเทานั้น)—เลือก เปด เพื่ออนุญาตใหเพิ่มการ
ซูมทีละขั้น เพื่อกอใหเกิดความราบรื่นและความตอเนื่องระหวางการซูมแบบดิจิตอล
และการซูมแบบขยาย ในกรณีที่คุณตองการจํากัดการซูมในที่ที่ภาพถูกเลือกใหเก็บ
รักษาคุณภาพไว ใหเลือก ปด
เสียงจับภาพ—ใหเลือกเสียงที่คุณตองการไดยินขณะที่ถายรูป
หนวยความจําที่ใช —ใหเลือกที่จัดเก็บภาพของคุณ
เรียกคืนการตั้งคากลอง—เลือก ตกลง เพื่อกลับไปที่คาของการตั้งคากลองถายรูป
ที่ระบบตั้งไว

แฟลช
แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น
เมื่อใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถุที่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม หามใชแฟลชเมื่อ
บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ

กลองถายรูปมีแฟลช LED สําหรับสภ
ถายภาพนิ่ง: อัตโนมัติ ( ) ลดจุด
( )
ในการเปลี่ยนโหมดแฟลช ในแถบเคร

การตั้งคาการตดิตัง้—ปร
ในการทําใหกลองถายรูปสามารถสรา
ใหกับภาพหรือวิดีโอของคุณ ใหใชปุม
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
สมดุลสีขาว—เลือกแสงที่ถูกตองจาก
สมจริง
ชดเชยคารับแสง (เฉพาะรูปภาพเทา
โทนสี—เลือกเอฟเฟกตสีจากรายการ
ความไวแสง (ภาพเทานั้น)—เลือกค
แวดลอมมีแสงนอยลง กลองควรมีคว
หนาจอจะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งคา
แปลงคาสงผลตอภาพถายหรือภาพวิด
การตั้งคาจะขึ้นอยูกับความผันผวนที่ม
การตั้งคาการติดตั้งจะมีผลกับกลองถ
กลองตัวที่สอง การตั้งคาในกลองหลัก
กลับเปนคาที่ระบบกําหนดไวเมื่อคุณป
หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีแล
“ฉาก” ในหนา 12 คุณ สามารถเปลี่ยน
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ับตอเนือ่ง
ักเทานั้น
หรือมากกวานี้เปนลําดับ (หากมีหนวยความจําพอ) 
สลับไปโหมดตอเนื่อง 
ับภาพ ในการถายภาพมากกวาหกภาพ ใหกด
ภาพ ใหคลายปุมจับภาพ คุณสามารถจับภาพ
หนวยความจําที่มีอยู
ดงในแบบกริดบนจอภาพ ในการดูรูป ใหกด  

ดยใชตัวจับเวลาภายใน เมื่อใชตัวจับเวลา จํานวน

มดตอเนื่อง ใหกดปุมจับภาพ

จับเวลา
านั้น
ับภาพชาลง ดังนั้นคุณจึงสามารถใหมีตัวคุณเอง
ของตัวจับภาพ ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือก 
ี หรือ 20 วินาที ในการใชงานตัวจับเวลาภายใน 
ี๊ปเมื่อตัวจับเวลากําลังทํางาน กลองจะถายภาพ

งมือที่ใชงานอยู เลือก ตัวจับเวลา > ปด
ในโหมดตอเนื่องอกีดวย
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป
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ฉาก
ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงที่ถูกตองสําหรับสภาวะการถายภาพ
ในขณะนั้น เลือกฉากที่เหมาะสมสําหรับถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปจากรายการ
ฉาก การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะถูกตั้งตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ 
ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก
ใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนดูแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู และ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ฉากวิดีโอ

อัตโนมัติ ( )(คาเริ่มตน) และ กลางคืน ( )
ฉากของภาพ

อัตโนมัติ ( ) (คาเริ่มตน) กําหนดเอง ( )  โหมดระยะใกล( ) แนวตั้ง 
( )แนวนอน ( ) กีฬา ( ) กลางคืน ( ) และ แนวตั้งกลางคืน ( )
เมื่อคุณถายภาพ ฉากที่ระบบตั้งไวคือ อตัโนมัติ คุณสามารถเลือกฉาก กําหนดเอง 
เปนฉากที่ระบบตั้งไว
ในการทําโหมดถายภาพที่เหมาะสมของคุณเองสําหรับสภาพแวดลอมที่แนนอน ให
เลื่อนไปที่ กําหนดเอง และเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยน เมื่ออยูในฉากผูใชกําหนดเอง 
คุณจะสามารถปรับการตั้งคาแสงและสีแบบตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของฉาก
อื่น เลือก ตามโหมดฉาก และฉากที่ตองการ

การถายภาพในลําด
โหมดตอเนื่องมีใหใชในกลองตัวหล
ในการตั้งกลองใหถายภาพหกภาพ
ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือก 
ในการถายภาพหกภาพ ใหกดปุมจ
คางไวที่ปุมจับภาพ ในการหยุดถาย
ไดถึง 100 ภาพ แตทั้งนี้จะขึ้นอยูกับ
หลังจากที่คุณถายรูปภาพ จะถูกแส
เพื่อเปดรูป
คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องไดโ
ภาพสูงสุดคือหกภาพ
ในการยอนกลับไปยังตัวจับภาพโห

คุณอยูในภาพ—ตัว
ตัวจับเวลามีใหใชในกลองตัวหลักเท
ใชตัวจับเวลาภายในเพื่อทําใหการจ
อยูในรูป ในการตั้งระยะหนวงเวลา
ตัวจับเวลา > 2 วินาที  10 วินาท
เลือก ทํางาน โทรศัพทจะสงเสียงบ
หลังจากผานเวลาที่เลือกไวชาลง 
ในการปด ตวัจับเวลา ในแถบเครื่อ
คุณยังสามารถใชตัวจับเวลาภายใน
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อไปนี้:
 (1)

ามารถเลื่อนไปมากอนบันทึกเพื่อเลือกฉาก 
ื่องมือจะไมปรากฏในระหวางการบันทึก)
4) เมื่อคุณกําลังบันทึก สัญลักษณความยาว
าที่ใชไดและเวลาที่เหลือ

ัญลักษณ เลือก ตัวเลอืก > แสดงไอคอน 
ัญลักษณสถานะของวิดีโอ และในระหวาง
ู แถบซูมเมื่อซูม และปุมเลือก
า เลือก ตัวเลือก > ใชกลองสอง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เคล็ดลับ! ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือก ตัวจับเวลา > 2 วินาที เพื่อ
ชวยใหมือของคุณมั่นคงเมื่อถายรูป

การบันทึกภาพวิดโีอ
1 ในการเปดการทํางานของกลองตัวหลัก ใหเปดสไลด หากกลองถายรูปอยูใน 

โหมดรูปภาพ เลือก สลับไปโหมดวิดีโอ จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 
2 กดปุมจับภาพเพื่อเริ่มตนบันทึก ในโหมดแนวตั้ง ใหใชปุมเลื่อนสําหรับการ

บันทึก ไอคอนบันทึกสีแดง  จะปรากฏขึ้นและเสียงโทนดังขึ้น ซึ่งแสดง
ใหทราบวา การบันทึกไดเริ่มตนขึ้นแลว

3 เลือก หยุด เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ภาพและวดิีโอ ของ คลังภาพ โดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 15 
ความยาวสูงสุดของวิดีโอคือ 60 วินาที (หากมีหนวยความจําพอ)

ในการหยุดบันทึกไวชั่วคราว ใหกด พัก ไอคอนการพัก ( ) จะกระพริบอยูบน
หนาจอ การบันทึกวิดีโอจะหยุดโดยอัตโนมัติ หากตั้งคาการบันทึกเปนหยุดชั่วคราว 
และไมมีการกดปุมอื่นใดในหนึ่งนาที กดปุมจับภาพอีกครั้งเพื่อกลับมาบันทึกตอ
ในการยอหรือขยายวัตถุ ใหกดปุมซูมที่ดานขางโทรศัพท
ในการปรับแสงและสีกอนบันทึกวิดีโอ ใหใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนดูแถบเครื่องมือ
ที่ใชงานอยู โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง—ปรับสีและแสง” ในหนา 11 และ “ฉาก” 
ในหนา 12
ในการเพิ่มหนวยความจํากอนบันทึกวิดีโอ เลือก ตวัเลือก > ไปยังหนวยความจํา
ที่วาง (นํามาใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดสํารองภาพหรือวิดีโอคลิปเอาไวแลว) โปรดดูที่ 
“การเพิ่มหนวยความจํา” ในหนา 17
ในการเปดการทํางานของกลองตัวหนา เลือก ตัวเลือก > ใชกลองสอง

สัญลักษณจบัวดิีโอ
ชองดูภาพของวิดีโอจะแสดงตัวเลือกต
• สัญลักษณโหมดจับภาพปจจุบัน
• สัญลักษณปดเสียง (2)
• แถบเครื่องมือปจจุบัน (3) ที่คุณส

สมดุลสีขาว และโทนสี (แถบเคร
• เวลาบันทึกวิดีโอที่ใชไดทั้งหมด (

ของวิดีโอปจจุบันยังจะแสดงเวล
• สัญลักษณหนวยความจํา

ของอุปกรณ ( ) และ
การดหนวยความจํา 
( ) (5) แสดงตําแหนง
ที่ใชจัดเก็บวิดีโอ 

• สัญลกัษณคณุภาพของวดิโีอ(
6) แสดงใหเห็นคุณภาพ
ของวิดีโอวา สูง, ปกติ 
หรือ การแบงใช

• ชนิดไฟลวิดีโอคลิป (7)

ในการแสดงสัญลักษณชองดูภาพทุกส
เลือก ซอนไอคอน เพื่อแสดงเฉพาะส
การบันทึก จะแสดงเวลาบันทึกที่มีอย
ในการเปดการทํางานของกลองตัวหน
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รเลนซ้ําผานชุดหูฟงของคุณ) หรือ การแบงใช 
านขอความมัลติมีเดีย) หากคุณตองการดูวิดีโอ
มกันได ใหเลือกคุณภาพของวิดีโอ สูง ซึ่งมี
เปนรูปแบบไฟล .mp4 ในการสงวิดีโอคลิปผาน 
ะเอียด QCIF เปนรูปแบบไฟล .3gp) วิดีโอ
ถูกจํากัดใหมีขนาดไมเกิน 300 กิโลไบต 
ใหคุณสามารถสงไฟลดังกลาวในรูปแบบ
รื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดสะดวก
เพื่อลดการสั่นของกลองเมื่อบันทึกวิดีโอ
าคุณตองการบันทึกทั้งภาพและเสียง
ดีโอคลิปที่ถูกบันทึกที่คุณตองการลงอัลบั้มใน 
รายชื่ออัลบั้มที่มีอยู
มแรกที่วิดีโอคลิปที่ถูกบันทึกที่คุณตองการเพื่อ
บันทึก เลือก เลน จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 
น (กลองตัวรอง) เพื่อดูวิดีโอคลิป
รับวิดีโอคลิปที่จับไว
ก็บหนวยความจําที่ตั้งไว: วาจะเปนหนวย
ยความจํา (หากใสไว)
กลง เพื่อกลับไปที่คาของการตั้งคากลองถายรูป
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป
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หลังจากบันทึกวดิีโอ
หลังจากที่คุณบันทึกวิดีโอคลิปแลว ใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบเครื่องมือ
ที่ใชงานอยู (ใชไดเฉพาะเมื่อตั้ง แสดงวิดีโอที่ถายไว เปน เปด ในการตั้งคาวิดีโอ):
• ในการเลนวิดีโอคลิปที่เพิ่งบันทึกเสร็จในทันที ใหเลือก เลน 
• หากคุณไมตองการเก็บวิดีโอไว เลือก ลบ
• ในการสงวิดีโอคลิปโดยใชมัลติมีเดีย อีเมล การเชื่อมตอ Bluetooth หรือ

อินฟราเรด หรืออัพโหลดวิดีดอคลิปมาไวที่อัลบั้มออนไลน ใหกดปุมโทร หรือเลือก 
สง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การรับสงขอความ” หนา 42  
“การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 70 และ “การใชรวมกันแบบออนไลนในคลังภาพ” 
หนา 22 ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดในระหวางที่ใชสนทนาอยู 
คุณจะสงไฟลวิดีโอที่
บันทึกเปนรูปแบบ .mp4 ในขอความมัลติมีเดียไมได คุณยังสามารถสงวิดีโอ
คลิปไปที่ผูรับสายไดในขณะที่สนทนาอยู เลือก สงไปยังผูโทร

• ในการบันทึกวิดีโอคลิปใหม เลือก วิดีโอใหม

ในการเปลี่ยนชื่อวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อวิดีโอ

การตั้งคาภาพวิดโีอ
การตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอมี 2 ประเภทดวยกัน คือ การตั้งคา ตั้งคาวิดีโอ และ
การตั้งคาหลัก ในการปรับ ตั้งคาวิดีโอ โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง—
ปรับสีและแสง” หนา 11 
คาที่ตั้งไวจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดเมื่อคุณปดกลองถายรูป แต
การตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิมอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นอีกครั้ง ในการเปลี่ยน
การตั้งคาหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
คุณภาพวิดโีอ—ตั้งคุณภาพของวิดีโอคลิปเปน สูง (คุณภาพที่ดีที่สุดสําหรับการใช
ในระยะยาวและการเลนซ้ําบนโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรและชุดหูฟงที่ใชรวมกันได)  

ปกติ (คุณภาพมาตรฐานสําหรับกา
(วิดีโอคลิปจะมีขนาดจํากัดเพื่อสงผ
บนโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรที่ใชรว
ความละเอยีด CIF (352x288) และ
MMS ใหเลือก การแบงใช (ความล
คลิปที่บันทึกพรอม การแบงใช จะ
(ความยาวประมาณ 20 วินาที) เพื่อ
ขอความมัลติมีเดียไปยังโทรศัพทเค
การปองกันภาพสั่น—เลือก เปด 
การบันทึกเสียง—ใหเลือก เปด ถ
เพิ่มที่อัลบั้ม—เลือกวาจะบันทึกวิ
คลังภาพ หรือไม เลือก ใช เพื่อเปด
แสดงวิดีโอที่ถายไว—ใหเลือกเฟร
แสดงบนหนาจอหลังจากที่หยุดการ
(กลองตัวหลัก) หรือ ตัวเลือก > เล
ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว—ตั้งชื่อเริ่มตนสําห
หนวยความจําที่ใช—ระบุการจัดเ
ความจําของโทรศัพทหรือการดหนว
เรียกคืนการตั้งคากลอง—เลือก ต
ที่ระบบตั้งไว
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28 และ “เครื่องเลนเพลง (Nokia N73 

หนวยความจําที่ใชรวมกันได (ในกรณีที่ใส) 
กไฟลและเลือก ตัวเลอืก > ยายและคัดลอก 
ยไปการดความจํา หรือ คัดลอกไปความจํา

ไปที่ คลังภาพ ดวยเบราเซอร ในแฟมขอมูล 
งโหลดแทร็ค หรือ แหลงโหลดเสียง ในการ
ูล ภาพและวิดีโอ ใหเลือกไอคอนดาวนโหลด 
สามารถเลือกบุคมารคของเว็บไซตที่จะ

กลองจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร ภาพและ
ิดีโอยังสามารถสงถึงคุณ ในรูปแบบขอความ
ไปกับอีเมล หรือผานการเชื่อมตอ Bluetooth 
พหรือคลิปวิดีโอที่ไดรับใน คลังภาพ หรือใน 
นั้นลงในหนวยความจําของอุปกรณหรือใน
กรณีที่ใส)
ังภาพ รายชื่อไฟลภาพและไฟลวิดีโอจะปรากฏ
ลจะปรากฏ ในกาเรียกดูทีละไฟล ใหเลื่อนไป
กลุม ใหเลื่อนขึ้นหรือลง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

คลงัภาพ
ในการจัดเก็บและจัดระเบียบภาพ วิดีโอคลิป คลิปเสียง รายการที่จะเลน และ
สตรีมลิงคของคุณ ใหกด  และเลือก คลงัภาพ

เคล็ดลับ! หากคุณอยูในแอปพลิเคชั่นอื่น ในการดูภาพลาสุดที่เก็บไวใน 
คลังภาพ ใหกดปุมทบทวน  ที่ดานขางของโทรศัพท ในการ
เขาสูหนาจอหลักของแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ ใหกดปุมทบทวนอีกครั้ง

การดูและการเรียกดูไฟล
เลือก ภาพและวิดีโอ , แทร็ค , 
คลปิเสียง , ลิงคการสตรีม  
การนําเสนอ  หรือ ไฟลทั้งหมด 

 และกด  เพื่อเปดออก
คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอมูล 
พรอมทั้งเลือก คัดลอกและยายรายการ
ไปยังแฟมขอมูลไดอีกดวย คุณยังสามารถ
สรางอัลบั้ม และทําเครื่องหมาย คัดลอก 
และเพิ่มรายการลงในอลับั้มไดอีกดวย 
โปรดดูที่ “อัลบั้ม” ในหนา 17
ไฟลที่จัดเก็บไวในการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไดของคุณ (หากใสไว) จะแสดง
ดวยสัญลักษณ 
ในการเปดไฟล ใหกด  วิดีโอคลิป ไฟลประเภท .ram และ สตรีมมิ่งลิงคจะถูก
เปดออกและเลนใน RealPlayer และเพลงและคลิปเสียงสามารถเปดและเลนใน 

เพลง โปรดดูที่ “RealPlayer” ในหนา
(รุนดั้งเดิม))” ในหนา 24
ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังการด
หรือหนวยความจําของอปุกรณ ใหเลือ
> คดัลอกไปการดความจํา หรือ ยา
เครื่อง หรือ ยายไปความจําเครื่อง 
ในการดาวนโหลดแทร็คหรือคลิปเสียง
แทร็ค หรือ คลิปเสียง ใหเลือก แหล
ดาวนโหลดภาพหรือวิดีโอ ในแฟมขอม
เครื่องจะเปดเบราเซอรขึ้นมา และคุณ
ดาวนโหลด

ภาพและวิดโีอคลิป
รูปภาพและวิดีโอคลิปที่ถูกบันทึกดวย
วิดีโอ ใน คลังภาพ รูปภาพและคลิปว
มัลติมีเดียไดอีกดวย โดยเปนสิ่งที่แนบ
หรือโดยการใชอินฟราเรด ในการดูภา
Media Player  คุณตองจัดเก็บขอมูล
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (ใน
เปดโฟลเดอร ภาพและวิดีโอ ใน คล
ขึ้นและเรียงลําดับตามวันที่ จํานวน ไฟ
ทางซายหรือขวา ในการเรียกดูไฟลใน
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นขึ้นหรือลงไปที่รายการตางๆ และเลือกรายการ
ือกที่นํามาใชไดจะแตกตางกันตามสถานะที่
ภาพหรือวิดีโอคลิปแลวหรือไม คุณยังสามารถ
ที่ใชงานอยูบนหนาจอตลอดเวลาหรือไม หรือ

ี่ใชงานอยูบนหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > 

มือที่ใชงานอยูเฉพาะในขณะที่คุณตองการใชแถบ
 > ซอนไอคอน ในการเปดใชแถบเครื่องมือที่

ลือก
อกจากตะกราพิมพ โปรดดูที่ “ตะกราพิมพ” 

และวิดีโอที่อยูในอัลบั้มที่เลือก
ือก

ันตามหนาจอที่คุณอยู
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เมื่อภาพถูกเปดออกมา ในการซูมเขาที่ภาพ ใหกดปุมซูมที่ดานขางของโทรศัพท 
อัตราสวนการซูมจะปรากฏขึ้นที่ดานซายลางของจอแสดงผล เครื่องจะไมบันทึก
อัตราสวนการซูมภาพไวอยางถาวร
ในการหมุนภาพที่เลือกไปทางซายหรือขวา เลือก ตัวเลือก > หมุน
ในการแกไขวิดีโอคลิปหรือภาพถาย ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไข โปรแกรม แกไขภาพ
หรือโปรแกรมตัดตอวิดีโอจะเปดขึ้น โปรดดูที่ “การตัดตอไฟลวิดีโอ” ในหนา 18 โปรด
ดูที่ “การแกไขภาพ” ในหนา 17 
ในการสรางวิดีโอคลิปที่กําหนดเอง ใหเลือกวิดีโอคลิปหนึ่งหรือหลายคลิปในคลังภาพ 
และเลือก ตัวเลือก > แกไข โปรดดูที่ “การตัดตอไฟลวิดีโอ” ในหนา 18
ในการพิมพรูปของคุณลงในเครื่องพิมพที่ใชรวมกันได หรือจัดเก็บไวบนการด
หนวยความจําของคุณ (ในกรณีที่ใส) เพื่อทําการพิมพ ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ 
โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ในหนา 20 คุณยังสามารถติดปายชื่อภาพเพื่อพิมพใน
ภายหลังลงในตะกราพิมพใน คลงัภาพ โปรดดูที่ “ตะกราพิมพ” ในหนา 17
ในการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอคลิปลงในอลับั้มในคลังภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > 
อัลบั้ม > เพิ่มที่อัลบั้ม โปรดดูที่ “อัลบั้ม” ในหนา 17
ในการใชรูปภาพเปนรูปพื้นหลัง ใหเลือกรูปภาพและ ตัวเลือก > ใชรูปภาพ > 
ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการลบภาพหรือไฟลวิดีโอ ใหกดปุม 

แถบเครือ่งมือที่ใชงานอยู
ในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ คุณสามารถใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเพื่อเลือก
งานตางๆ ใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลือกภาพหรือวิดีโอคลิป
แลว 

ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลื่อ
ที่ตองการดวยการกดปุมเลื่อน ตัวเล
คุณอยู และขึ้นอยูกับวาคุณไดเลือก
ระบุวา จะใหมองเห็นแถบเครื่องมือ
มองเห็นเฉพาะเมื่อกดปุม
หากคุณตองการเห็นแถบเครื่องมือท
แสดงไอคอน

หากคุณตองการมองเห็นแถบเครื่อง
เครื่องมือเทานั้น ใหเลือก ตัวเลือก
ใชงานอยู ใหกดปุมเลื่อน
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

 เพื่อเลนวิดีโอคลิปที่เลือก
 เพื่อสงภาพหรือวิดีโอคลิปที่เ

 /  เพื่อเพิ่มหรือยายภาพอ
ในหนา 17 

 เพื่อดูภาพในตะกราพิมพ
 เพื่อเริ่มตนสไลดโชวของภาพ

 เพื่อลบภาพหรือวิดีโอคลิปที่เล
 เพื่อพิมพภาพที่ดู

ตัวเลือกที่นํามาใชไดอาจแตกตางก
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ละไฟลวิดีโอไดอยางสะดวกสบาย ในการ
ะวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก > อัลบั้ม > ดูอัลบั้ม 
บั้มในคลังภาพ ใหเลื่อนไปยังรูปภาพหรือ
ั้ม > เพิ่มที่อัลบั้ม หนาจอรายชื่ออัลบั้มจะ
สภาพหรือวิดีโอคลิป แลวกดปุม 
ุม  ไฟลที่ไมไดถูกลบจากโฟลเดอร 

การอัลบั้ม ใหเลือก ตัวเลือก > อัลบั้มใหม

ือหลังจากจัดเก็บไวใน คลังภาพ เลือก 

บบตารางที่ๆ คุณสามารถเลือกตัวเลือกแกไข
็ก  คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับ
เอียด รวมถึงใสเอฟเฟกต ขอความ ภาพตัดปะ 

ก > ใชเอฟเฟกต > ครอบตัด ในการครอบ
ําหนด หรือเลือกโดยการระบุลักษณะสัดสวน
ูใชกําหนด กากบาทจะปรากฏอยูตรงมุมทาง
ยังพื้นที่ที่ตองการครอบตัด และเลือก  ตั้ง 
ากฏขึ้นที่มุมลางซาย เลือกพื้นที่ที่ถูกครอบตัด
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การเพิ่มหนวยความจํา
ในการลดความละเอียดและขนาดไฟลของภาพที่จัดเก็บไวใน คลังภาพ และเพิ่ม
หนวยความจําใหกับภาพใหม เลือก ตัวเลือก > ลดขนาด 
ในการสํารองขอมูลของภาพไวกอน กอนคัดลอกมาไวที่คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
หรือตําแหนงอื่น การเลือก ลดขนาด จะลดความละเอียดของภาพเหลือ 640x480
ในการเพิ่มพื้นที่วางของหนวยความจําหลังจากที่คัดลอกรายการตางๆ มาที่ตําแหนง
อื่นหรืออปุกรณอื่นแลว เลือก ตัวเลือก > ความจําที่วาง คุณสามารถเรียกดูรายการ
ไฟลที่คุณคัดลอกแลว ในการยายไฟลที่คัดลอกแลวออกจาก คลังภาพ เลือก ตัวเลือก 
> ลบ

ตะกราพิมพ
คุณสามารถติดปายชื่อภาพไวในตะกราพิมพ และพิมพภาพเหลานั้นภายหลัง
ผานเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันได หรือตามรานรับบริการอดัรูป หากมี โปรดดูที่ 
“การพิมพภาพ” ในหนา 20 ภาพที่มีปายชื่อจะแสดงดวย  ในแฟมขอมูล 
ภาพและวดิีโอ และอัลบั้ม
ในการติดปายชื่อภาพไวพิมพในภายหลัง ใหเลือกภาพ และ เพิ่มไวตะกราพิมพ 
จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
ในการดูภาพที่อยูในตะกราพิมพ เลือก ดูตะกราพิมพ จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 
หรือเลือกไอคอนตะกราพิมพ  จากแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ (นํามาใชได
เฉพาะเมื่อคุณไดเพิ่มรูปภาพลงในตะกราพิมพแลว)
ในการยายภาพออกจากตะกราพิมพ ใหเลือกภาพที่อยูในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ 
หรือในอัลบั้ม และ ลบออกจากการพิมพ จากแถบเครื่องมือที่ใชอยู

อัลบั้ม
คุณสามารถใชอลับั้มเพื่อจัดการภาพแ
ดูรายการอัลบั้ม ในโฟลเดอร ภาพแล
ในการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอคลิปลงอลั
วิดิโอคลิป แลวเลือก ตัวเลือก > อัลบ
ปรากฏขึ้น เลือกอลับั้มที่คุณตองการใ
ในการลบไฟลออกจากอลับั้ม ใหกดป
ภาพและวิดีโอ ใน คลังภาพ
ในการสรางอลับั้มใหม ในหนาจอราย

การแกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลังจากที่ถาย หร
ตัวเลือก > แกไข 
เลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต เพื่อแ
แบบตางๆ ที่แสดงดวยไอคอนขนาดเล
ความสวาง สี ความเขม และความละ
หรือกรอบใหกับภาพ

การครอบตดัภาพ
ในการครอบตัดภาพ ใหเลือก ตัวเลือ
ตัดขนาดภาพโดยผูใช ใหเลือก ผูใชก
กอนจากรายการ ในกรณีทีคุณเลือก ผ
ดานซายบนของภาพ ยายปุมเลื่อนไป
เครื่องหมายกากบาทอกีอันหนึ่งจะปร
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 ตัวกํากับ เพื่อสรางวิดีโอคลิปแบบกําหนดเอง 
ี่คุณตองการใชสรางภาพยนตร และเลือก 
ง muvee โปรดดูที่ “ตัวกํากับ” ในหนา 29
นรูปแบบ .3gp และ .mp4 และไฟลเสียงในรูปแบบ 

อัตโนมัติไวใน ภาพและวิดีโอ ที่อยูใน คลังภาพ 
ความจํา หากไมมีการดหนวยความจํา หนวย


งและขอความ
ะขอความลงในวิดีโอคลิปที่เลือกไวใน คลังภาพ 

ับวิดีโอคลิปที่เลือก ในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ 
> ภาพ หรือ วิดีโอคลิป เลือกไฟลที่ตองการ 

ที่คลิปเสียงดั้งเดิมในวิดีโอคลิป เลือก ตัวเลือก > 
ียง 
จุดสิ้นสุดของวิดีโอคลิป เลือก ตัวเลือก > แกไข > 
ตองการเพิ่ม และกด ตกลง หลังจากนั้น ให
 จุดเริ่มตน หรือ สิ้นสุด

ิ่มจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดเพื่อแยกบางสวนออก
ละวิดโีอ เลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัด
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

อีกครั้ง ในการปรับใหเลือกพื้นที่ที่ถูกเลือกกอน ใหเลือก กลับ พื้นที่ที่เลือกจะเปน
รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งกําหนดภาพที่ตองการครอบตัด
ในกรณีที่ไดเลือกระบุลักษณะสัดสวนแลว ใหเลือกพื้นที่ทางดานมุมบนซายให
ถูกครอบตัด ในการปรับขนาดพื้นที่ที่ถูกเนน ใหใชปุมเลื่อน ในการตรึงพื้นที่ที่เลือก 
ใหกด  ในการยายพื้นที่ภายในรูป ใหใชปุมเลื่อน ในการเลือกพื้นที่ที่ถูกครอบตัด 
ใหกด 

การลดจุดตาแดง
ในการลดความแดงบนนัยนตาของรูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต > 
การลดจุดแดงนัยนตา ยายกากบาทไปยังนัยนตา แลวกด  จะมีวงปรากฏบน
หนาจอ ใหปรับขนาดวงใหพอดีกับขนาดของนัยนตา โดยการเคลื่อนยายปุมเลื่อน 
ในการลดความแดง ใหกด 

ปุมลัดที่มีประโยชน
ปุมลัดในโปรแกรมแกไขภาพ มีดังนี้
• ในการดูภาพในโหมดเต็มหนาจอ กดปุม  ในการกลับไปที่หนาจอปกติ 

ใหกดปุม  อีกครั้ง
• ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ใหกด  หรือ 
• ในการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม  หรือ 
• ในการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือ ขวา

การตดัตอไฟลวิดีโอ
ในการแกไขวิดีโอคลิปใน คลังภาพ และสรางวิดีโอคลิปแบบกําหนดเอง ใหเลื่อน
ไปที่วิดีโอคลิป และเลือก ตวัเลือก > แกไข > รวม, เปลี่ยนเสยีง (เปลี่ยนเสียง) 
เพิ่มตัวอักษร, ตัด หรือ สราง muvee โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 15

เคล็ดลับ! คุณสามารถใช
เลือกวิดีโอคลิปและภาพท
ตัวเลือก > แกไข > สรา

โปรแกรมแกไขวิดีโอสนับสนุนไฟลใ
.aac, .amr, .mp3 และ .wav
วิดีโอคลิปที่กําหนดเองจะถูกจัดเก็บ
คลิปจะถูกจัดเก็บไวบนการดหนวย
ความจําของโทรศัพทจะถูกนํามาใช

การเพิ่มภาพ วิดโีอ เสีย
คุณสามารถเพิ่มภาพ วิดีโอคลิป แล
เพื่อสรางวิดีโอคลิปที่กําหนดเอง
ในการรวมภาพหรือวิดีโอคลิปเขาก
ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข > รวม 
และเลือก เลือก
ในการเพิ่มคลิปเสียงใหม และแทน
แกไข > เปลี่ยนเสียง และคลิปเส
ในการเพิ่มขอความที่จุดเริ่มตนหรือ
เพิ่มตัวอักษร พิมพขอความที่คุณ
เลือกที่ๆ คุณตองการเพิ่มขอความ:

การตดัวดิีโอคลิป
คุณสามารถตัดตอวิดีโอคลิป และเพ
จากวิดีโอคลิป ในแฟมขอมูล ภาพแ
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งไฟลวิดีโอที่มีขนาดมากกวาขนาดสูงสุด
บริการยอมใหใช คุณอาจเลือกสงไฟล
าย Bluetooth โปรดดูที่ 
 Bluetooth” ในหนา 71 คุณยังสามารถ
ิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ 
USB หรือดวยการใชอุปกรณเพิ่มพิเศษของ
ามจําที่ใชรวมกันได (แยกจําหนาย)

ตนสไลดโชว เพื่อดูการแสดงภาพแบบเต็ม
ี่เลือก เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ดงสไลดชั่วขณะ
หม หากพักไว


านี้) หรือ  (ถัดไป) (ใชตัวเลือกนี้ได

 กอนการเริ่มการแสดงสไลด ใหเลือก ตัวเลือก > 
างสไลด

ากสไลดหนึ่งไปอีกสไลดหนึ่ง และปลอยให
 เลือก ซูมและกวาด
ใหเลือก ตัวเลอืก > สไลดโชว > การตั้งคา 

การ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการเลนวิดีโอคลิปที่เลือกตั้งแตตน ใหเลือก ตัวเลือก > เลน
เคล็ดลับ! ในการทําสแนปช็อตของวิดีโอคลิป ใหกดปุมแกไข

ในการเลือกสวนตางๆ ของวิดีโอคลิปที่จะรวมอยูในวิดีโอคลิปที่กําหนดเอง และ
กําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดสําหรับสวนเหลานั้น ใหเลื่อนไปที่จุดที่ตองการบนวิดีโอ 
และเลือก ตัวเลือก > จุดเริ่มตน หรือ จุดสิ้นสุด ในการแกไขจุดเริ่มตนหรือจุด
สิ้นสุดของสวนที่เลือก ใหเลื่อนไปที่สวนที่ตองการ และกดปุมเลื่อน หลังจากนั้น คุณ
สามารถยายสวนที่เลือกไปขางหนาหรือขางหลังบนเสนแบงเวลา
ในการลบทุกสวนที่เลือก เลือก ตัวเลอืก > ลบออก > เครื่องหมายทั้งหมด
ในการดูภาพตัวอยางวิดีโอคลิป เลือก ตัวเลือก > เลนสวนที่เลอืก ในการยาย
บนเสนแบงเวลา ใหเลื่อนซายหรือขวา
ในการหยุดเลนวิดีโอคลิป กด พัก ในการเลนคลิปตอ เลือก ตัวเลือก > เลน ในการ
ยอนกลับไปที่หนาจอตัดตอวิดีโอ กด กลับ
ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง และกลับไปที่ คลังภาพ กด เรียบรอย

การสงวดิีโอ
ในการสงวิดีโอ เลือก ตวัเลือก > สง > ทางมัลติมีเดีย  ทางอีเมล  ทาง Bluetooth  
ทางอินฟราเรด หรือ อัพโหลดไปที่เว็บ โปรดติดตอขอรายละเอียดขนาดขอความ
มัลติมีเดียสูงสุดที่สงไดจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ หากวิดีโอของคุณมี
ขนาดใหญเกินกวาจะสงเปนขอความมัลติมีเดียได สัญลักษณ  จะปรากฏ

เคล็ดลับ! หากคุณตองการส
ของขอความมัลติมีเดียที่ผูให
ดังกลาวโดยใชเทคโนโลยีไรส
“สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
โอนวิดีโอของคุณไปยังคอมพ
Bluetooth สายเคเบิลขอมูล 
โปรแกรมอานการดหนวยคว

การแสดงสไลด
ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือก เริ่ม
หนาจอ การแสดงสไลดเริ่มจากไฟลท
• หยุดชั่วคราว—เพื่อหยุดการแส
• ทําตอ—เพื่อเริ่มการแสดงสไลดใ
• สิ้นสุด—เพื่อปดการแสดงสไลด

ในการเรียกดูภาพ กด  (กอนหน
เฉพาะเมื่อ ซูมและกวาด ถูกปด)
ในการปรับจังหวะของการแสดงสไลด
สไลดโชว > การตั้งคา > เวลาระหว
ในการทําใหการแสดงสไลดไมสะดุดจ
คลังภาพสุมซูมเขาและซูมออกในภาพ
ในการเพิ่มเสียงลงในการแสดงสไลด 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ดนตรี—เลือก เปด หรือ ปด
• แทร็ก—เลือกไฟลเพลงจากราย



20

 รายชื่อเครื่องพิมพที่ใชงานไดจะปรากฏขึ้นเมื่อ
 เครื่องพิมพนั้นจะถูกกําหนดเปนเครื่องพิมพ

มกับ PictBridge ไดผานทางสายเคเบิล
ลว เครื่องพิมพนั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
ที่ระบบกําหนดได รายชื่อเครื่องพิมพที่มีใหเลือก

หนดไว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 

ออกเฉพาะเมื่อคุณเริ่มตนพิมพภาพในคลังภาพ
ําหนดไวลวงหนา ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ให
บบที่มีใหเลือกในเครื่องพิมพที่เลือก หากภาพนั้น
นขึ้นหรือลงเพื่อแสดงหนาอื่นๆ

ึ้นกับความสามารถของเครื่องพิมพที่คุณเลือก
ั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องพิมพที่ตั้งไว
ลือก ขนาดกระดาษ และเลือกขนาดกระดาษ
 ยกเลิก เพื่อกลับไปที่รูปแบบกอนหนานี้
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการเพิ่มหรือลดความดังของเสียง ใหใชปุมปรับความดังที่ดานขางของโทรศัพท

การนําเสนอ
เกี่ยวกับการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector graphics) เชน 
การตูนและแผนที่ รูปภาพ SVG ยังคงรักษาภาพที่ปรากฏ เมื่อพิมพหรือดูดวย
ขนาดหนาจอและความละเอียดที่แตกตางกัน ในการดูไฟล SVG ใหเลือกโฟลเดอร 
การนําเสนอ เลื่อนไปที่รูป และเลือก ตัวเลือก > เลน 
ในการขยาย ใหกด  ในการยอ ใหกด 
ในการสลับระหวางภาพเต็มจอกับภาพปกติ ใหกด 

การพิมพภาพ
ในการพิมพภาพ ดวย พิมพภาพ ใหเลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และตัวเลือก
พิมพในคลังภาพ กลอง ตัวแกไขภาพ หรือตัวดูภาพ
ใช พิมพภาพ เพื่อพิมพภาพของคุณดวยสายเคเบิลขอมูล USB ที่มาพรอมกับ
โทรศัพท การเชื่อมตอ Bluetooth หรือการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (หากมี)
คุณสามารถพิมพไดเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบ . jpg เทานั้น ภาพที่ถายดวยกลอง
ถายรูปจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpg โดยอตัโนมัติ 
 ในการพิมพผานเครื่องพิมพที่ใชรวมกับ PictBridge ได ใหเชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูลกอน แลวจึงเลือกตัวเลือกพิมพ

การเลือกเครือ่งพิมพ
เมื่อคุณใช พิมพภาพ เปนครั้งแรก
คุณเลือกภาพแลว เลือกเครื่องพิมพ
ที่ระบบกําหนด
หากคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพที่ใชรว
การเชื่อมตอ Nokia รุน CA-53  ไวแ
หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพิมพ
ใชไดจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ในการเปลี่ยนเครื่องพิมพที่ระบบกํา
เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ดตูัวอยางกอนพิมพ
รูปแบบ ดูตัวอยางกอนพิมพ จะเปด
ภาพที่เลือกจะปรากฏในรูปแบบที่ก
เลื่อนไปทางซายและขวาเพื่อดูรูปแ
ไมสามารถใสไดในหนึ่งหนา ใหเลื่อ

การตัง้คาการพิมพ
ตัวเลือกที่มีใหเลือกจะแตกตางกันข
ในการกําหนดเครื่องพิมพที่ระบบต
ในการเลือกขนาดของกระดาษ ใหเ
จากรายการ กอนเลือก ตกลง เลือก
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ําสั่งซื้อกอนหนานี้
ากรานเดียว คุณจะถูกเชื่อมตอเขากับผูให
พจะแสดงภาพที่คุณไดเลือกไวใน คลังภาพ 
ตอไปนี้:
ิมพ เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูภาพ
องคุณ
ี่ยนรายละเอยีดผลิตภัณฑและจํานวนสําเนา
ผลิตภัณฑ คุณสามารถวาผลิตภัณฑใดและ
รสั่งซื้อ ตัวเลือกและผลิตภัณฑที่มีอยูจะ
าร
ะเปลี่ยนรายละเอียดภาพของภาพอืน่ๆ 
นขอมูลของลูกคาและขอมูลคําสั่งซื้อ
งในคําสั่งซื้อ
ากคําสั่งซื้อ
กลุมรานคาปลีก คุณจะถูกเชื่อมตอเขากับผูให
คาที่ๆ คุณตองการไปรับงานพิมพของคุณ 
าพที่คุณไดเลือกไวใน คลงัภาพ คุณอาจมี
โดยใชเกณฑการคนหาตางๆ แตทั้งนี้จะขึ้นอยู

ด เชน เวลาเปดทําการของรานคาที่เลือก 
มูล (หากเปนบริการของผูใหบริการ)
ปุมเลื่อน คุณสามารถแสดงตัวอยางภาพ
ของภาพ หรือขอมูลของลูกคา หรือเพิ่ม 
การสั่งพิมพ เลือก ตัวเลือก > สั่งซื้อตอนนี้
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

พิมพออนไลน 
หมายเหตุ: ความพรอมของบริการนี้อาจแตกตางกันตามประ
เทศหรือพื้นที่ขายของคุณ และใชบริการนี้ไดเฉพาะในบางภาษาเทานั้น

ดวยแอปพลิเคชั่น พิมพออนไลน คุณจะสามารถสั่งพิมพภาพของคุณแบบออนไลน
ไปที่บานของคุณโดยตรง หรือไปที่รานคาที่คุณสามารถไปรับภาพนั้นไดในภายหลัง 
คุณยังสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑอืน่ๆ พรอมภาพที่เลือกไว เชน เหยือกน้ําหรือแผนรอง
เมาส โดยสินคาที่จัดจําหนายจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ
ในการใช พิมพออนไลน คุณตองติดตั้งไฟลการกําหนดคาบริการการพิมพอยาง
นอยหนึ่งไฟลไวบนเครื่อง คุณสามารถขอรับไฟลดังกลาวไดจากผูใหบริการการพิมพ
ที่สนับสนุน พิมพออนไลน
คุณอาจตองเสียคาบริการขอมูลเมื่อสงภาพไปที่บริการ การสงภาพเพื่ออัพโหลดใน
ขณะที่คุณกําลังโทรขามเครือขายผูใหบริการในพื้นที่ของคุณอาจทําใหคุณเสียคา
บริการขอมูลเพิ่มขึ้น โปรดดูที่ “เครือขาย” ในหนา 90 สําหรับการโทรขามแดน

การสั่งพมิพ
คุณสามารถพิมพเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบไฟล .jpeg
กด  และเลือก คลังภาพ > ภาพและวิดโีอ
1 เลือกภาพหนึ่งภาพหรือหลายภาพใน คลังภาพ และ ตวัเลือก > พิมพ > 

พิมพคําสั่งซื้อ
2 เลือกผูใหบริการจากรายการ
3 เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

เปด—เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอกับผูใหบริการ
ขอมูล—เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการ เชน ที่อยูของรานคา รายละเอียด
ผูติดตอ และเว็บลิงคไปยังขอมูลอื่นๆ ของผูใหบริการ
ลบ—เพื่อลบผูใหบริการออกจากรายการ

บันทึก—เพื่อดูรายละเอียดของค
4 หากบริการที่จัดไวใหเปนบริการจ

บริการ และหนาจอดูตัวอยางภา
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือก
ดูตัวอยาง—เพื่อดูภาพกอนสั่งพ
สั่งซื้อตอนนี้—เพื่อสงคําสั่งซื้อข
เปลี่ยนคําสั่งซื้อ—เพื่อปรับเปล
ของภาพที่เลือก ในหนาจอสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑในชนิดใดที่คุณตองกา
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใหบริก
เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อดูแล
เปลี่ยนขอมูลลกูคา—เพื่อเปลี่ย
เพิ่มรูปภาพ—เพื่อเพิ่มภาพอื่นล
ลบรูปภาพ—เพื่อลบภาพออกจ

5 หากบริการที่เสนอคือบริการของ
บริการ และจําเปนตองเลือกราน
หนาจอดูตัวอยางภาพจะแสดงภ
ตัวเลือกเรียกดูและคนหารานคา
กับผูใหบริการ
คุณสามารถตรวจสอบรายละเอีย
ไดดวยการเลือก ตัวเลอืก > ขอ
เลื่อนไปที่จุดรับที่ตองการ และกด
กอนสั่งพิมพ เปลี่ยนรายละเอียด
หรือลบภาพออกจากคําสั่งซื้อ ใน
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าพและวิดีโอ ไฟลที่คุณตองการอัพโหลด และ
ปที่เว็บ คุณยังสามารถเขาใชแอปพลิเคชั่น 
ัวหลัก
นการสรางบัญชีใหมสําหรับบริการ เลือก ตัวเลอืก 
รที่มีขอความ สรางใหม ในรายการบริการ หาก
แลว หรือแกไขบัญชีหรือการตั้งคาบริการผาน
วมกันได ในการอัพเดตรายการบริการในเครื่อง
ิการ ในการเลือกบริการ ใหกดปุมเลื่อน
ที่เลอืกจะปรากฏในสถานะการแกไข คุณสามารถ
นั้นใหม เพิ่มขอความลงไป หรือเพิ่มไฟลใหม
เว็บ และจัดเก็บประกาศที่สรางในรูปของฉบับราง 
ราง หากเริ่มตนอัพโหลดแลว ใหเลือก ยกเลิก > 

ลดไฟลมาไวที่เว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > อัพโหลด 

น
ลวในบริการออนไลน รวมถึงรายการในรูปของ
งคุณ เลือก ตัวเลือก > เปดบริการออนไลน 
นไวแลว หรือแกไขบัญชีหรือการตั้งคาบริการ
ี่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > ดึงบริการ 
ของคุณ เลือกบริการจากรายการ
กตัวเลือกตอไปนี้:
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การใชรวมกันแบบออนไลนในคลังภาพ
หมายเหต:ุ ความพรอมของบริการนี้อาจแตกตางกันตามประเทศ
หรือพื้นที่ขายของคุณ และใชบริการนี้ไดเฉพาะในบางภาษาเทานั้น

ดวยแอปพลิเคชั่น การแบงดอูอนไลน คุณจะสามารถใชภาพและวิดีโอที่อยูใน
อัลบั้มแบบออนไลนรวมกัน หรือในบริการการใชรวมกันแบบออนไลนอื่นๆ บนเว็บ 
คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหา จัดเก็บประกาศที่ยังไมเสร็จไวในรูปของฉบับราง และ
ดําเนินการตอในภายหลัง และดูเนื้อหาของอลับั้ม ชนิดของเนื้อหาที่ไดรับการ
สนับสนุนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใหบริการ
คุณอาจตองเสียคาบริการขอมูลเมื่อสงภาพไปที่บริการ

การเริ่มตนใชงาน
ในการใช การแบงดูออนไลน คุณตองสมัครเพื่อขอรับบริการจากผูใหบริการ
การใชภาพรวมกันแบบออนไลนกอน คุณสามารถสมัครขอรับบริการผานเว็บเพจ
ของผูใหบริการเสมอ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหากตองการรายละเอียด
การสมัครขอรับบริการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใหบริการที่ใชรวมกันได 
โปรดดูที่ www.nokia.co.th/N73/support
เมื่อคุณเปดบริการในแอปพลิเคชั่น การแบงดูออนไลน เปนครั้งแรก เครื่องจะขอ
ใหคุณสรางบัญชีใหม และตั้งชื่อผูใชและรหัสผานใหกับบัญชีนั้น คุณสามารถเขาสู
การตั้งคาบัญชีในภายหลังผาน ตวัเลือก > การตั้งคา ในแอปพลิเคชั่น 
การแบงดูออนไลน โปรดดูที่ “การตั้งคาการใชรวมกันแบบออนไลน” ในหนา 23

การอัพโหลดไฟล
กด  และเลือก คลังภาพ > ภ
เลือก ตัวเลือก > สง > อัพโหลดไ
การแบงดูออนไลน ไดจากกลองต
หนาจอ เลือกบริการ จะเปดออก ใ
> เพิ่มบัญชีใหม หรือไอคอนบริกา
คุณสรางบัญชีใหมแบบออฟไลนไว
เว็บเบราเซอรบนคอมพิวเตอรที่ใชร
ของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดงึบร
เมื่อคุณเลือกบริการ ภาพและวิดีโอ
เปดและดูไฟล จัดระเบียบไฟลเหลา
ในการยกเลิกกระบวนการอัพโหลด
ใหเลือก กลับ > จัดเก็บเปนฉบับ
จัดเก็บเปนฉบับราง

ในการเชื่อมตอกับบริการและอัพโห
หรือกด 

การเปดบริการออนไล
ในการดูภาพและวิดีโอที่อัพโหลดแ
ฉบับรางและที่สงแลวในอปุกรณขอ
หากคุณสรางบัญชีใหมแบบออฟไล
ผานเว็บเบราเซอรบนคอมพิวเตอรท
เพื่ออัพเดตรายการบริการในอุปกรณ
หลังจากเปดบริการแลว ใหเลือกจา

www.nokia.co.th/N73/support
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าดที่ภาพจะปรากฏบนหนาจอของบริการ
ดภาพที่อัพโหลด
นาดตัวอักษรที่ใชแสดงขอความในรายการ
เพิ่มหรือแกไขขอความใหกับรายการใหม

าของผูใหบริการ เพิ่มผูใหบริการรายใหม 
คุณเปลี่ยนผูใหบริการ ขอมูล บัญชีของฉัน 
ไป คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
า
ชื่อมตอที่ใชเชื่อมตอกับบริการออนไลน เลือก
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

• เพิ่มเว็บเบราเซอร—เพื่อเชื่อมตอกับบริการที่เลือกและดูอัลบั้มที่อัพโหลด
แลวและอัลบั้มฉบับรางในเว็บเบราเซอร หนาจออาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการ

• ฉบับราง—เพื่อดูและแกไขรายการฉบับราง และอัพโหลดไปไวที่เว็บ
• สงแลว—เพื่อดู 20 รายการลาสุดที่สรางจากอปุกรณของคุณ
• ประกาศใหม—เพื่อสรางรายการใหม

ตัวเลือกที่นํามาใชไดอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใหบริการ

การตัง้คาการใชรวมกันแบบออนไลน
ในการแกไขการตั้งคา การแบงดูออนไลน ในแอปพลิเคชั่น การแบงดูออนไลน 
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

บัญชีของฉัน
ใน บัญชีของฉัน คุณสามารถสรางบัญชีใหมหรือแกไขบัญชีที่มีอยูแลว ในการ
สรางบัญชีใหม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม ในการแกไขบัญชีที่มีอยูแลว 
เลือกบัญชีและ ตัวเลอืก > แกไข เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ชื่อบัญชี—เพื่อพิมพชื่อที่ตองการสําหรับบัญชี
ผูใหบริการ—เพื่อเลือกผูใหบริการที่คุณตองการใช คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ผูใหบริการสําหรับบัญชีที่มีอยูแลว คุณตองสรางบัญชีใหมสําหรับผูใหบริการรายใหม 
หากคุณลบบัญชีใน บัญชีของฉัน บริการที่เกี่ยวของกับบัญชีจะถูกลบออกจาก
โทรศัพทของคุณ รวมถึงรายการที่สงสําหรับบริการ
ชื่อผูใช และ รหัสผาน—เพื่อพิมพชื่อผูใชและรหัสผานที่คุณสรางสําหรับบัญชี
ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนกับบริการออนไลน
ขนาดรูปภาพอัพโหลด—เพื่อเลือกขนาดที่ภาพจะถูกอัพโหลดมาไวที่บริการ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
ขนาดรูปภาพหนาจอ—เพื่อเลือกขน
ของคุณ การตั้งคานี้จะไมมีผลตอขนา
ขนาดตัวอักษรหนาจอ—เพื่อเลือกข
ฉบับรางและรายการที่สง หรือเมื่อคุณ

ขั้นสูง
ผูใหบริการ—เพื่อดูหรือแกไขการตั้งค
หรือดูรายละเอียดของผูใหบริการ หาก
ทั้งหมดสําหรับผูใหบริการเดิมจะหาย
ของผูใหบริการที่กําหนดไวแลวลวงหน
จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว—เพื่อเปลี่ยนจุดเ
จุดเชื่อมตอที่คุณตองการ
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รือ
ี้จะ
ก  
ยการ
ใน

ี่ยน
หกด 

รกรอไป
ใหกด
เลน

 หรือ 
จุบัน ใหเลือก  หรือ ตัวเลือก > เปดที่ 
ยชื่อเพลงไวเปนรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ยการเพลงรายการใหม หรือเลือกรายการเพลง

ปุมปรับความดังที่ดานขางของโทรศัพท
ะโหมดเลนตามปกติ เลือก ตัวเลอืก > 
พลงที่เลนหยุดเมื่อมาถึงรายการเพลงสุดทาย
ก ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนซ้ํา
แอ
ปพ

ล ิเ
คช

 ั นส
 ื อ
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แอปพลิเคชัน่สื่อ
เครื่องเลนเพลง (Nokia N73 
(รุนดั้งเดิม))

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงเครื่องเลนเพลงในโทรศัพท Nokia N73 ของคุณ (รุนดั้งเดิม)
กด  และเลือก เพลง ดวยเครื่องเลนเพลง คุณจะสามารถเลนไฟลเพลง 
และสรางและฟงรายการเพลงได

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
อยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การเพิ่มเพลง
เมื่อคุณเปดเครื่องเลนเพลงเปนครั้งแรก เครื่องเลนเพลงจะคนหาไฟลเพลงใน
หนวยความจําของอุปกรณ เพื่อสรางไลบรารีสําหรับเพลง
หลังจากที่คุณเพิ่มหรือนําไฟลเพลงออกจากอุปกรณแลว ใหอัพเดตไลบรารีสําหรับ
เพลงของคุณ เลือก ตัวเลือก > คลงัเพลง > ตัวเลือก > อัพเดตคลังเพลง

เคล็ดลับ! คุณสามารถโอนไฟลเพลงจากโทรศัพทของคุณไปยัง
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (หากใสไว) โดยใช Nokia Audio 
Manager ที่มีอยูในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การเลนเพลง
เมื่อคุณเปดเครื่องเลนเพลง แทร็คห
รายการเพลงที่เคยเลนไปกอนหนาน
ปรากฏขึ้น ในการดูคลังเพลง ใหเลือ
หรือ ตัวเลือก > คลังเพลง และรา
เพลงที่ตองการ ในการเริ่มเลนเพลง
รูปแบบ ใหเลือก ตวัเลือก > เลน 
เมื่อกําลังเลนเพลง หากตองการเปล
ระหวางเลนและหยุดเลนชั่วคราว ใ

 หรือ 
ในการหยุดเพลง ใหกด  ในกา
ขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว 
คางไวที่  หรือ  ในการเริ่ม
เพลงถัดไปหรือเพลงกอนหนา กด 
ในการดูรายชื่อเพลงที่เลนอยูในปจ
"กําลังเลนตอนนี้" ในการจัดเก็บรา
เพิ่มไปที่รายการเลน และสรางรา
ที่จัดเก็บไว
ในการปรับความดังของเสียง ใหใช
ในการเลือกระหวางโหมดเลนสุมแล
เลนแบบสุม ในการเลือกวาจะใหเ
หรือเริ่มตนใหมจากรายการเพลงแร
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ดู เลน และโตตอบกับไฟลแฟลชที่ใชรวมกัน
ที่

 ตัวเลน Flash

ลช ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือแฟมขอมูลที่ตองการ 

รวมกันได เลื่อนไปที่ไฟล และกดปุมโทร
มูลอื่น เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

ืน่ เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

ฟลแฟลชของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

ลที่ตองการ แลวกดปุม 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เคล็ดลับ! ในการเปดแอปพลิเคชั่นคางไวและเปดเพลงคางไวที่ดานหลัง
ใหกด  สองครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดสแตนดบาย ในการกลับไปที่
แอปพลิเคชั่น ใหกด  และเลือก เพลง

ในการเปดบุคมารคบนเว็บของคุณเพื่อดาวนโหลดเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > 
แหลงโหลดแทร็ค

ในการกลับไปที่โหมดสแตนดบายและเปดเพลงคางไวที่ดานหลัง ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เลนเพลงในพื้นหลัง

คลังเพลง
ในการดูคลังเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > คลังเพลง แทร็คทั้งหมด แสดงรายชื่อ
เพลงทุกเพลง ในการดูเพลงที่เรียงลําดับไว ใหเลือก อัลบั้ม, ศิลปน, ประเภท หรือ 
ผูเรียบเรียง ขอมูลอลับั้ม ศิลปน ประเภท และตัวเรียบเรียงจะถูกรวบรวมมาจาก
แท็ก ID3 หรือ M4A ของไฟลเพลง หากมี
ในการเพิ่มเพลง อัลบั้ม ศิลปน ประเภท หรือตัวเรียบเรียงไปไวที่รายการเพลง ให
เลือกรายการที่ตองการ และ ตวัเลือก > เพิ่มไปที่รายการเลน คุณสามารถสราง
รายการเพลงใหมหรือเพิ่มลงในรายการเพลงที่มีอยูแลวได
ในการดูรายการเพลง ใหเลือก รายการเลน ในการสรางรายการเพลงรายการใหม 
ใหเลือก ตัวเลือก > รายการเลนใหม เมื่อดูรายการเพลงที่คุณสรางขึ้นเอง หรือ
เพิ่มเพลงอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มแทร็ค
ในการลบรายการเพลง ใหกด  การลบรายการเพลงจะลบเฉพาะรายการเพลง
เทานั้น ไมไดลบไฟลเพลง

ตัวเลน Flash

เมื่อใช ตวัเลน Flash คุณจะสามารถ
ไดและสรางขึ้นสําหรับอุปกรณเคลื่อน

การจัดการไฟลแฟลช
กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น >
ในการเปดแฟมขอมูลหรือเลนไฟลแฟ
และกดจอยสติก
ในการสงไฟลแฟลชไปยังอุปกรณที่ใช
ในการคัดลอกไฟลแฟลชไปยังแฟมขอ
คัดลอกไปที่โฟลเดอร

ในการยายไฟลแฟลชไปที่แฟมขอมูลอ
ยายไปโฟลเดอร

ในการสรางแฟมขอมูลเพื่อจัดการกับไ
โฟลเดอรใหม

ตัวเลือกที่นํามาใชไดจะแตกตางกัน
ในการลบไฟลแฟลช ใหเลื่อนไปยังไฟ
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adio บริการ Visual Radio จะใชขอมูลแพ็คเก็ต 
ุณสามารถฟงวิทยุ FM ไดในขณะที่ใชแอปพลิ

dio ในโหมดสแตนดบายที่ใชอยูบน Nokia N73 
วที่ 
al Radio ผูใหบริการและสถานีวิทยุในพื้นที่
dio ทั้งนี้ บริการ Visual Radio ไมสามารถใช

กเขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ โดยในขณะที่
อน
อมูลประเทศที่ไดรับจากระบบเครือขาย หากไมมี
ิภาคที่คุณอาศัยอยู หรือคุณอาจเลือกภูมิภาค
รดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 27

ยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกับคลื่นสถานีวิทยุที่ครอบ

ากจากเสาอากาศของอปุกรณไรสาย ดังนั้น คุณ
ชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใช

> Radio ในการเริ่มคนหาสถานีใหม ใหเลือก 
วามถี่ดวยตัวเอง ใหเลือก ตัวเลือก > 
แอ
ปพ
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เลนไฟลแฟลช
กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > ตวัเลน Flash เลื่อนไปที่ไฟลแฟลช และ
กดปุมเลื่อน
ในการเพิ่มหรือลดความดังของเสียง ใหใชปุมปรับความดังที่ดานขางของโทรศัพท
หากมี ใหเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
พัก—เพื่อพักการเลนซ้ํา
หยุด—เพื่อหยุดเลนซ้ํา
คุณภาพ—เพื่อเลือกคุณภาพในการเลนซ้ํา หากการเลนซ้ําสะดุดและชา ใหเลือก 
ปกต ิหรือ ต่ํา
เต็มจอ—เพื่อเลนไฟลโดยใชทั้งหนาจอ ในการกลับไปที่หนาจอปกติ เลือก 
หนาจอขนาดปกติ

แมไมเห็นในแบบเต็มหนาจอ แตฟงกชั่นหลักๆ อาจยังนํามาใชไดเมื่อคุณกดปุม
เลือกปุมใดปุมหนึ่ง
พอดีหนาจอ—เพื่อเลนไฟลในขนาดเดิมของไฟลหลังจากซูมแลว
เปดโหมดเลื่อนภาพ—เพื่อใหสามารถใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนไปรอบๆ หนาจอเมื่อ
คุณซูมเขา

Visual Radio

กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > Radio คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อฟง
เหมือนเปนวิทยุ FM ปกติ พรอมทั้งการคนหาคลื่นอัตโนมัติและบันทึกสถานี หรือ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับรายการวิทยุนั้นซึ่งแสดงควบคูกันไปบนหนาจอ หากคุณหมุน

คลื่นไปที่สถานีที่มีบริการ Visual R
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ค
เคชั่นอื่นไปดวย

เคล็ดลับ! ในการเขาสู Ra
Music Edition ใหกดคางไ

หากคุณไมมีสิทธิเ์ขาใชบริการ Visu
ของคุณอาจไมสนับสนุน Visual Ra
ไดในทุกพื้นที่และทุกประเทศ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรีย
มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุก
วิทยุจะเลือกคลื่นความถี่ที่ใชตามข
ขอมูลนี้ เครื่องจะขอใหคุณเลือกภูม
ในการตั้งคา Visual Radio ก็ได โป

การฟงวทิยุ
โปรดสังเกตวาคุณภาพของเสียงวิท
คลุมในพื้นที่นั้นๆ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางห
ตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่ใ
งานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม
กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น

 หรือ  ในการเปลี่ยนค
หาคลื่นโดยผูใช
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ในวิทยุไดมากถึง 20 สถานี ในการเปด
นี

เลือก > สถานี > รับฟง ในการดูเนื้อหา
Visual Radio ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี > 

หเลือก ตัวเลือก > สถานี > แกไข

ตัวเลือกตอไปนี้:
ีเสียงดังหรือไมเมื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่น
เพื่อใหบริการ Visual Radio เริ่มตนโดย
วที่เสนอบริการวิชวล
นการเชื่อมตอขอมูล คุณไมตองใชจุดเชื่อมตอ
ปนวิทยุ FM ปกติ
อยูในขณะนี้ การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นตอเมื่อ
บเครือขายขณะแอปพลิเคชั่นเริ่มตนทํางาน
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

หากคุณเคยจัดเก็บสถานีวิทยุเอาไวมากอน ใหเลือก  หรือ  เพื่อไปที่
สถานีถัดไปหรือกอนหนาที่ไดจัดเก็บไว หรือกดปุมตัวเลขที่ตรงกันเพื่อเลือกที่ตั้งของ
สถานีในหนวยความจํา
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง ในการฟงวิทยุผานทางลําโพง ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชงานลําโพง

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
อยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการดูสถานีที่มีอยูบนที่ตั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > ไดเรกทอรีสถานี 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ในการบันทึกสถานีที่กําลังฟงอยูลงในรายการสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บสถานี ในการเปดรายการสถานีที่บันทึกไว เลือก ตัวเลือก > สถานี
ในการกลับไปยังโหมดสแตนดบาย และเปดฟงวิทยุ FM ไวเปนพื้นหลัง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลัง

การดขูอมูลแบบวิชวล
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้ 
ในการดูเนื้อหาแบบวิชวลของสถานีที่ฟงอยู ใหเลือก  หรือ ตัวเลือก > 
เริ่มบริการเสมือน หากไมไดจัดเก็บ ID บริการเสมือนไวใหกับสถานี ใหปอนลงไป 
หรือเลือก คนคืน เพื่อคนหา ID ในไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เมื่อสรางการเชื่อมตอกับบริการเสมือนแลว หนาจอจะแสดงเนื้อหาวิชวลปจจุบัน
ในการปรับตั้งคาหนาจอของหนาจอแสดงขอมูลแบบวิชวล ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคาแสดงผล

สถานีทีบ่ันทึก
คุณสามารถบันทึกขอมูลสถานีวิทยุไว
รายการสถานี เลือก ตัวเลือก > สถา
ในการฟงสถานีที่บันทึกไว ใหเลือก ตัว
วิชวลที่มีอยูสําหรับสถานีผานบริการ 
เริ่มบริการเสมอืน

ในการเปลี่ยนรายละเอียดของสถานี ใ

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก
แบบเสยีงตอนเปด—เลือกวาจะใหม
บริการเริ่มตนอัตโนมัต—ิเลือก ใช 
อัตโนมัติเมื่อคุณเลือกสถานที่จัดเก็บไ
จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชใ
เมื่อตองการใชแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อฟงเ
ภูมิภาคปจจุบัน—เลือกภูมิภาคที่คุณ
คุณไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบ
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OTA
เชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) เปนจุดเชื่อมตอที่
จจะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได
เมื่อคุณเปดเครื่องในครั้งแรก
หบริการโทรศัพทของคุณ 
พาะที่อยู URL แบบ rtsp:// เทานั้น อยางไรก็ดี 
นไฟล .ram
ือกลิงคที่ใชเรียกขอมูลซึ่งจัดเก็บไวใน คลังภาพ 
บบอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย เครื่องของคุณ
ลดขอมูลกอนที่จะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมูลนั้น

layer
r เปนขอความแบบตัวอักษร จากผูใหบริการหรือ
“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 46 สําหรับขอมูล
ือขายหรือผูใหบริการของคุณ

RealPlayer
ากตัวเลือกตอไปนี้:
ไฟลวิดีโอซ้ําโดยอตัโนมัติหลังจากเลนจนจบแลว
ร็อกซี่เซิรฟเวอร เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว 
 ขณะเชื่อมตอ โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่
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RealPlayer

กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > RealPlayer ดวย RealPlayer คุณสามารถเปด
วิดีโอคลิป หรือเรียกขอมูลไฟลสื่อแบบไรสายคุณสามารถใชลิงคการเรียกขอมูล
ไดเมื่อคุณเบราสเว็บเพจหรือจัดเก็บขอมูลนั้นในหนวยความจําของโทรศัพทหรือใน
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (หากใสไว)
RealPlayer รองรับไฟล ที่มีสวนขยายเปน .3gp, .mp4 หรือ .rm อยางไรก็ดี 
RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟลทั้งหมดหรือรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดก็ได 
ตัวอยางเชน RealPlayer พยายามเปดไฟล .mp4 ทั้งหมด แตไฟล .mp4 บางไฟล
อาจมีขอมูลที่ไมสอดคลองตามมาตรฐาน 3GPP ดวยเหตุนี้ ไฟลนั้นจะใชกับโทรศัพท
เครื่องนี้ไมได 

การเลนวดิีโอคลิป
1 ในการเลนไฟลมีเดียที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพท หรือบนการด

หนวยความจํา (หากใสไว) ใหเลือก ตัวเลือก > เปด และจากตัวเลือกตอไปนี้:
คลิปลาสดุ—เพื่อเปดหนึ่งในหกไฟลลาสุดที่เลนใน RealPlayer
คลิปที่บันทึกไว—เพื่อเลนไฟลที่จัดเก็บไวใน คลังภาพ
โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 15

2 เลื่อนไปที่ไฟล และกด  เพื่อเลนไฟล

ปุมลัดขณะเลน:
• ในการเลนเดินหนาอยางรวดเร็ว ใหกดคางไวที่ปุม 
• ในการยอนไฟลมีเดียกลับ ใหกดคางไวที่ปุม 
• ในการปดเสียงชั่วคราว ใหกดคางไวที่ปุมความดังของเสียงที่อยูดานขาง

โทรศัพทลง จนกระทั่ง  ปรากฏ ในการเปดเสียงอีกครั้ง ใหกดคางไวที่
ปุมความดังของเสียงขึ้นจนกระทั่งคุณเห็น 

การเรียกขอมูลโดยวธิี 
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุด
ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอื่นๆ อา
จุดเชื่อมตออาจไดรับการตั้งคาแลว
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใ
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดเฉ
RealPlayer จะจําแนกลิงค http เป
ในการเรียกขอมูลแบบไรสาย ใหเล
บนเว็บเพจ หรือที่รับไวในขอความแ
จะเชื่อมตอกับไซตนั้นและเริ่มตนโห
จะไมถูกจัดเก็บไวในอุปกรณของคุณ

การรบัการตัง้คา RealP
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlaye
ผูใหบริการระบบของคุณ โปรดดูที่ 
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเคร

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา 
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจ
วิดีโอ—เพื่อทําให RealPlayer เปด
การเชื่อมตอ—เพื่อเลือกวาจะใชพ
และตั้งคาชวงของพอรตที่ใชหรือไม
ถูกตองจากผูใหบริการ
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 คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ > ตัวเลือก > 

การแกไขแลว และสามารถรวมวิดีโอ ภาพ 
สรางขึ้นโดยอัตโนมัติโดย ตัวกํากับ หลังจาก
ัวกํากับ จะใชเพลงและขอความที่ระบบ
นมูวี่ที่กําหนดขึ้นเอง คุณสามารถเลือกไฟล
งคุณเอง รวมทั้งใสขอความเปดตัวและปด
รางขึ้นนี้โดยใช MMS
 ภาพและวิดีโอ ใน คลังภาพ ในรูปแบบ

รวดเร็ว
ิดีโอสําหรับมูวี่ และ ตัวเลือก > แกไข > สราง 
ออก
ยการสไตล 

บัแตงเอง
ิดีโอสําหรับมูวี่ และ ตัวเลือก > แกไข > สราง 
ออก
ือก ตัวเลือก > กําหนดเอง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การตั้งคาพร็อกซี่

ใชพร็อกซี่—ในการใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร เลือก ใช
แอดเดรสพร็อกซี่เซิรฟเวอร—ปอน IP แอดเดรสของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
เลขพอรตพร็อกซี่—ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

อภิธานศัพท: พร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรที่อยูตรงกลางระหวางมีเดีย
เซิรฟเวอรและผูใช ผูใหบริการบางรายใชเซิรฟเวอรนี้เพื่อเพิ่มการรักษา
ความปลอดภัยหรือความเร็วในการเขาใชเพจเบราเซอรที่มีไฟลเสียงและ
ไฟลวิดีโอ 

การตั้งคาเครือขาย

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว—เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
และกดปุม 
เวลาออนไลน—ตั้งเวลาที่ RealPlayer จะเลิกเชื่อมตอกับเครือขายเมื่อคุณหยุดเลน
มีเดียคลิปที่เลนผานลิงคเครือขายชั่วคราว เลือก กําหนดเอง และกด  ปอนเวลา 
แลวเลือก ตกลง
พอรต UDP ต่ําสดุ—ปอนหมายเลขพอรตต่ําสุดของชวงพอรตของเซิรฟเวอร คา
ต่ําสุดคือ 1024
พอรต UDP สูงสุด—ปอนหมายเลขพอรตสูงสุดของชวงพอรตของเซิรฟเวอร คา
สูงสุดคือ 65535
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เพื่อแกไขคาชวงความถี่สําหรับเครือขายอืน่

ตัวกํากับ

ในการสรางมูวี่ ใหกด  และเลือก
แกไข > สราง muvee

muvees คือวิดีโอคลิปแบบสั้น ที่ผาน
เพลงและขอความ Quick muvee ถูก
ที่คุณเลือกลักษณะใหกับภาพยนตร ต
กําหนดไวใหสัมพันธกับสไตลที่เลือก ใ
วิดีโอและไฟลเพลง ภาพและสไตลขอ
ทายดวย คุณสามารถสงภาพยนตรที่ส
คุณสามารถจัดเก็บมูวี่ไวในแฟมขอมูล
ไฟล .3gp

การสรางภาพยนตรแบบ
1 ใน คลังภาพ ใหเลือกภาพและว

muvee หนาจอเลือกสไตลจะเปด
2 เลือกสไตลของภาพยนตรจากรา
3 เลือก ตัวเลือก > สราง muvee

การสรางภาพยนตรทีป่ร
1 ใน คลังภาพ ใหเลือกภาพและว

muvee หนาจอเลือกสไตลจะเปด
2 เลื่อนไปที่สไตลที่ตองการ และเล
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พยนตร ใหเลื่อนไปยังสวนที่ตองการ แลวเลือก 
เลือก ตัวเลือก > ไมรวม ในการแยกช็อท ใหเลือก 

แยกสวนวิดีโอคลิป ใหเลื่อนไปที่สวนที่ตองการ 
ลาง

แยกสวนวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลือก > 

ก > กําหนดเอง > การตั้งคา เพื่อแกไขตัวเลือก

ยนตรของคุณ
ดของภาพยนตร เลือก อัตโนมัติ เพื่อใช
นวนและความยาวของวิดีโอคลิปที่คุณเลือก
นสําหรับภาพยนตร
แอ
ปพ

ล ิเ
คช

 ั นส
 ื อ
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3 เลือกคลิปที่คุณตองการรวมลงไปในภาพยนตรของคุณใน วิดีโอและภาพ หรือ 
ดนตรี
ใน วิดีโอและภาพ คุณจะสามารถกําหนดลําดับที่ไฟลจะเลนในมูวี่ ในการ
เลือกไฟลที่คุณตองการยายตําแหนง ใหกด  จากนั้นเลื่อนไปที่ไฟลดาน
ลางที่คุณตองการทําเครื่องหมายไฟล และกด  ในการเพิ่มหรือลบภาพ
และวิดีโอออกจากมูวี่ เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม/ลบออก
ในการตัดวิดีโอคลิป ใน วิดโีอและภาพ เลือก ตัวเลือก > เลือกเนื้อหา โปรด
ดูที่ “การเลือกเนื้อหา” ในหนา 30
ใน ขอความ คุณสามารถเพิ่มขอความเปดตัวและปดทายลงในภาพยนตรได
ใน ความยาว คุณสามารถกําหนดความยาวของมูวี่ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ผูใชกําหนดเอง—เพื่อกําหนดความยาวของภาพยนตร
ขอความมัลติมีเดีย—เพื่อกําหนดความยาวของภาพยนตรใหเหมาะสม
สําหรับการสง MMS
เหมอืนกับดนตรี—เพื่อกําหนดใหระยะเวลาของภาพยนตรเทากับไฟลเพลง
ที่เลือก
เลือกอัตโนมัติ—เพื่อรวมภาพและไฟลวิดีโอที่เลือกทั้งหมดในภาพยนตร

4 เลือก ตัวเลือก > สราง muvee หนาจอภาพตัวอยางจะเปดออก
5 ในการแสดงตัวอยางภาพยนตรที่กําหนดเองกอนจัดเก็บไว เลือก ตวัเลือก > เลน
6 ในการจัดเก็บภาพยนตร ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึก

ในการสรางภาพยนตรที่ปรับแตงเองใหมโดยใชการตั้งคาสไตลเดิม เลือก ตัวเลือก > 
สรางซ้ํา

การเลือกเนื้อหา
ในการแกไขวิดีโอคลิปที่เลือก ใน วิดีโอและภาพ เลือก ตัวเลือก > เลือกเนื้อหา 
คุณสามารถเลือกไดวาไฟลวิดีโอสวนใดที่คุณตองการรวมหรือไมรวมในภาพยนตร
ของคุณ โดยสีเขียวในแถบเลื่อนหมายถึงสวนที่ใหรวม สีแดงหมายถึงสวนที่ไมรวม 
และสีเทาหมายถึงสวนที่ใหโปรแกรมสุมเลือก

ในการรวมไฟลวิดีโอสวนนั้นๆ ในภา
ตัวเลือก > รวม ในการแยกสวนให
ตัวเลือก > สวนที่ไมรวม
ในการทําให ตัวกํากับ สุมรวมหรือ
และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนก
ในการทําให ตัวกํากับ สุมรวมหรือ
เลือกทั้งหมดเปนกลาง

การตั้งคา
ในหนาจอเลือกสไตล เลือก ตัวเลอื
ตอไปนี้:
ความจําที่ใช—เลือกที่จัดเก็บภาพ
ความละเอียด—เลือกความละเอีย
ความละเอยีดที่ดีที่สุดโดยดูจากจํา
ชื่อ muvee ที่ตั้งไว—ตั้งคาชื่อเริ่มต
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ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ
) และเนื้อหาบางสวนได
ดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
รายตอการไดยินเสียงของคุณ หามถืออุปกรณ
ําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ด ศิลปน หรือหมวดหมู และกดปุมเลื่อนเพื่อ

ือก ใชปุมเลื่อนเพื่อสํารวจปุมควบคุม

องเครื่องเลนจากหนาจออื่น ใหกดปุม  
ุมนี้อกีครั้ง
อ กําลงัเลนตอนนี้ เลือก ตวัเลือก > 

ไดอัพเดตการเลือกเพลงในเครื่องแลว ใหไปที่ 
รชคลังเพลง (รีเฟรชคลังเพลง)
พาะเมื่อใสการดหนวยความจําแลว
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia N73 Music Edition
ปุมเขาสูเพลง (Nokia N73 Music Edition)
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงปุมเขาสูเพลงในโทรศัพท Nokia N73 Music Edition ของคุณ
ดวยปุมเขาสูเพลง คุณจะสามารถเขาสู เครื่องเลนเพลง และ Radio ไดอยางรวดเร็ว
ในการเปดหนาจอ กําลังเลนตอนนี้ ใน เครื่องเลนเพลง กด  
ในการเปด Radio ใหกดคางไวที่  ในการฟง Radio และกําหนดคาการตั้งคา 
โปรดดูที่ “Visual Radio” ในหนา 26 ในการปด Radio ใหเลือก ออก

เคล็ดลับ! ในการเปดแอปพลิเคชั่นคางไวและเปดเพลงคางไวที่ดานหลัง
ใหกด  สองครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดสแตนดบาย

เครือ่งเลนเพลง (Nokia N73 
Music Edition)

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงเครื่องเลนเพลงในโทรศัพท Nokia N73 Music Edition ของคุณ
เครื่องเลนเพลง สนับสนุนไฟล ที่มีนามสกุล  AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 
WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF และ M3U เครื่องเลนเพลง จะไม
สนับสนุนคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล หรือความหลากหลายทั้งหมดของ
รูปแบบไฟล 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องเลน เลือก ตัวเลอืก > วธิีใช สําหรับวิธีใชที่ปรับ
เปลี่ยนไปตามเนื้อหา

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
สงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระ
อยางตอเนื่องอาจเปนอันต
ไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชล

เลนเพลง
1 กด  
2 ยายปุมเลื่อนเพื่อสํารวจเพลงโปร

เปดรายการหมวดหมู 
3 กดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มเลนเพลงที่เล

ในการเปดหนาจอ กําลังเลนตอนนี้ ข
ในการกลับไปที่หนาจอกอนหนา กดป
ในการเลือกเพลงเพิ่มเพื่อเลนในหนาจ
ไปที่เมนูเพลง (ไปที่เมนูเพลง)
ในการรีเฟรชคลังเพลง หลังจากที่คุณ
เมนูเพลง และเลือก ตัวเลือก > รีเฟ
เปดเพลงบนการดหนวยความจําไดเฉ
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้ําในขณะที่เลนเพลงในหนาจอ กําลังเลนตอนนี้ 

ั้งคาไวลวงหนาคาใดคาหนึ่ง ใหใชปุมเลื่อนเลือก
งหนาแตละคาจะมีการตั้งคาที่ตางกันบน

วอไลเซอร
ก ตัวเลือก > คาที่ตั้งลวงหนาใหม 
มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข 
ารถแกไขได
หยายปุมเลื่อนไปที่ดานซายหรือขวา เพื่อเลือก
ลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของ

าเดิม เลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตไปเปนคาที่ตั้งไว 

ไปที่คานั้น และกด  คาตั้งลวงหนาที่ตั้งไวจะ

าพสเตอริโอ หรือปรับปรุงเสียงเบส ใหเลือก 
ั้งคาเสียง) 
No
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เครือ่งหมาย
ไอคอนใน เครื่องเลนเพลง:

—เลนซ้ําเพลง 
—เลนซ้ําทั้งหมด 
—เปดปุมสับเปลี่ยน

—ปดลําโพงชั่วคราว 
(แสดงในปอบอัพระดับเสียง)

โหมดเลน
สับเปลี่ยนการเลน
1 ในการสลบัการเปดหรือปดการเลนแบบส ุ

ม เลือก ตัวเลือก > สบัเปลี่ยน (สับเปลี่ยน) 
2 เลือก ปด หรือ เปด หนาจอ กําลังเลนตอนนี้ จะแสดงโดยที่มีหรือไมมี

ไอคอนสับเปลี่ยน  ที่มุมดานขวาบนอยู 

เลนซ้ํา
1 ในการเลนซ้ําเพลงปจจุบัน ทุกเพลง หรือปดการเลนซ้ํา เลือก ตัวเลอืก > เลนซ้ํา 
2 เลือก ปด, ทั้งหมด หรือ เลนซ้ําเพลง (เลนซ้ําเพลง) หนาจอ กําลังเลนตอนนี้ 

จะแสดงโดยที่มีหรือไมมีไอคอนเลนซ้ําทั้งหมด  หรือไอคอนเลนซ้ําเพลง 
 ที่มุมดานขวาบนอยู 

การแกไขเสียง
อีควอไลเซอร
ในการแกไขโทนของการเลนเพลงซ
เลือก ตัวเลือก > อีควอไลเซอร
ในการใชการตั้งคาอีควอไลเซอรที่ต
คานั้น และเลือก ทํางาน คาที่ตั้งลว
อีควอไลเซอรรูป 5 แถบเสียง
การแกไขคาที่ตั้งลวงหนาของอีค
1 ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือ

ในการแกไขคาที่ตั้งลวงหนาที่
คาตั้งลวงหนาที่ตั้งไวจะไมสาม

2 ในการปรับการตั้งคาความถี่ ใ
ความถี่ต่ํา กลาง หรือสูง และเ
ยานความถี่ที่เลือกไว

3 ในการรีเซ็ตการตั้งคาใหเปนค

ในการลบคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลื่อน
ไมสามารถลบได

การตั้งคาเสียง
ในการแกไขภาพความสมดุลและภ
ตัวเลือก > การตั้งคาเสียง (การต



No
kia

 N
73

 M
us

ic 
Ed

itio
n

33

ชงานรวมกันได หรืออุปกรณอืน่ๆ ที่ใช
 หรือการเชื่อมตอ Bluetooth สําหรับราย
ของคุณ โปรดดู“การเชื่อมตอ” หนา 70

หรือที่สูงกวา) 
รมเครื่องเลน Windows Media
7 หรือที่สูงกวา จะมีซอฟตแวรสําหรับการ
ุดขาย

 - USB)
ื่อมตอ Bluetooth

ันเพื่อโอนไฟล:
งพีซีที่เปนฮารดไดรฟภายนอกที่คุณสามารถ
ชื่อมตอดวยสายเคเบิล CA-53 หรือการเชื่อมตอ 
 USB ใหเลือก การถายโอนขอมูล เปนวิธี
ิธีการนี้ทําใหคุณสามารถควบคุมสิ่งที่คุณ
หมด แตคุณจะไมสามารถมองเห็นขอมูลไฟล
นเพลงที่ถูกปองกันการคัดลอกได ในการ
อัพเดตการเลือกเพลงในเครื่องแลว ใหไปที่ 
 รีเฟรชคลังเพลง (รีเฟรชคลังเพลง)
ows Media Player ใหตอสายเคเบิล USB 
ีการเชื่อมตอ ซึ่งเปนวิธีการที่ดี หากคุณ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การไปทีร่านคาเพลง
ในรานคาเพลง คุณสามารถคนหา เรียกดู และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในเครื่อง
ของคุณได ความหลากหลาย ความพรอมและลักษณะที่ปรากฏของบริการรานคา
เพลงอาจแตกตางกัน
1 ใน เมนูเพลง เลือก ตัวเลือก > ไปที่ รานคาเพลง (ตัวเลือกนี้จะใชงานไมได 

หากไมไดระบุที่อยูเว็บบริการเพลง โปรดดูที่ “การตั้งคารานคาเพลง” ในหนา 33)
2 เลือกจากตัวเลือกบนหนาจอเพื่อคนหา เรียกดู หรือเลือกเสียงเรียกเขา

การตั้งคารานคาเพลง
การตั้งคาอาจถูกระบุไวลวงหนา และไมสามารถแกไขได
คุณตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ถูกตองเพื่อที่จะใชบริการนี้ สําหรับรายละเอยีด
เพิ่มเติม โปรดดู “จุดเชื่อมตอ” หนา 85 
สถานะและการปรากฏของการตั้งคารานคาเพลงอาจแตกตางกัน
นอกจากนี้ คุณจะตองมีที่อยูเว็บของรานคาเพลงที่ระบุไวในการตั้งคารานคาเพลง
ในการเปลี่ยนแปลงหรือระบุที่อยูเว็บสําหรับรานคาเพลง ไปที่ เมนูเพลง และเลือก 
ตัวเลือก > ไปที่ รานคาเพลง (รานคาเพลงอาจมีอยูเปนทางลัดแยกตางหากใน
โฟลเดอรระบบ)
ในรานคาเพลง เลือก ตวัเลือก > การตั้งคา กําหนดตัวเลือกตอไปนี้:
ที่อยู:—ใสที่อยูเว็บของบริการรานคาเพลง
ชื่อผูใช:—ใสชื่อผูใชของคุณสําหรับรานคาเพลง หากปลอยชองนี้ใหวางไว คุณอาจ
ตองใสชื่อผูใชในการล็อกอิน
รหัสผาน:—ใสรหัสผานของคุณสําหรับรานคาเพลง หากปลอยชองนี้ใหวางไว 
คุณอาจตองใสรหัสผานในการล็อกอิน

การโอนเพลง
คุณสามารถโอนเพลงจากเครื่องพีซีที่ใ
งานรวมกันได โดยใชสายเคเบิล USB
ละเอียดในการเชื่อมตอเครื่องโทรศัพท
ขอกําหนดของเครื่องพีซี:
• ระบบปฏิบัติการ Windows XP (
• เวอรชั่นที่ใชรวมกันไดของโปรแก
• ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 6.

ติดตั้งบนแผนซีดีรอมที่ใหมาในช

วิธกีารเชื่อมตอ: 
• สายเคเบิลขอมูล USB (miniUSB
• เครื่องพีซีที่ใชรวมกันไดที่มีการเช

โอนจากเครื่องพีซี
คุณสามารถใชสามวิธีการที่แตกตางก
• ในการดูโทรศัพทของคุณบนเครื่อ

โอนไฟลขอมูลใดๆ ได ใหทําการเ
Bluetooth หากคุณใชสายเคเบิล
การเชื่อมตอในอุปกรณของคุณ ว
ยายและตําแหนงที่คุณยายไดทั้ง
ทั้งหมดได คุณอาจไมสามารถโอ
รีเฟรชคลังเพลง หลังจากที่คุณได
เมนูเพลง และเลือก ตัวเลือก >

• ในการซิงโครไนสเพลงดวย Wind
และเลือก  เครื่องเลนสือ่ เปนวิธ
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ผูใช:
ื่องเลน Windows Media แลว ใหเลือกโทรศัพท
ง หากขณะนั้นเชื่อมตอกับหลายอุปกรณ 
นาตางรายการสําหรับการซิงโครไนส ในการ
กเพลงหรืออัลบั้มในรายการ และคลิก Remove 
)
ายการมีไฟลที่คุณตองการซิงโครไนส และมี
ิก Start Sync. (เริ่มซิงค) เพื่อเริ่มตนการซิงโครไนส

ลที่ระบบตั้งไวในเครื่องเลน Windows Media 
ของคุณ และคลิก Set up Sync. (ตั้งคาซิงค) 
ยในกลองกาเครื่องหมาย Sync this device 
ัตโนมัติ) 
c this device automatically (ซิงคอุปกรณนี้
ศัพทของคุณแลว คลังเพลง N73 จะอัพเดต
เลือกในเครื่องเลน Windows Media 
พลงทั้งหมดของคอมพิวเตอรจะถูกเลือกสําหรับ
 คลังเพลงในคอมพิวเตอรอาจประกอบดวย
ามจําของเครื่องและการดหนวยความจําของ 
ี่วิธใีชของเครื่องเลน Windows Media 
มถูกซิงโครไนสเขากับรายการเลนของเครื่องเลน 
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ตองการซิงโครไนสไฟลเพลงบางไฟลหรือทั้งหมดระหวางเครื่องพีซีที่ใชงาน
รวมกันไดกับเครื่องของคุณ

• ในการใชตัวจัดการเสียงของโนเกียในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ใหตอ
สายเคเบิล USB และเลือก PC Suiteเปนวิธีการเชื่อมตอ

การโอนเพลง
ทั้ง Windows Media Player และตัวจัดการเสียงของโนเกียใน Nokia PC Suite 
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชโอนไฟลเพลงใหไดอยางสมบูรณ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การโอนเพลงดวยตัวจัดการเพลงของโนเกีย โปรดดูที่คูมือผูใช Nokia PC Suite ที่อยู
บนแผนซีดีรอมและมาพรอมกับโทรศัพท Nokia N73
คําแนะนําตอไปนี้เขียนขึ้นโดยอิงอยูกับขอมูลที่มีเกี่ยวกับเครื่องเลน Windows 
Media ที่ใชรวมกันไดในเวอรชั่นลาสุด ที่มีจําหนาย ณ วันที่รางคําแนะนํานี้ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมลาสุด โปรดดูที่คูมือและวิธีใชเครื่องเลน Windows Media 
ที่เกี่ยวของ
การซิงโครไนสดวยตัวผูใช

หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เครื่องเลน 
Windows Media จะเลือกการซิงโครไนสดวยตัวผูใชหากมีพื้นที่จัดเก็บไมพอเพียง
ในโทรศัพทของคุณ เมื่อใชการซิงโครไนสดวยตัวผูใช คุณสามารถเลือกเพลงและ
รายการเลนที่คุณตองการยาย คัดลอกหรือลบออก
ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมตอโทรศัพท คุณตองพิมพชื่อที่นํามาใชเปนชื่อโทรศัพทลงใน
เครื่องเลน Windows Media

ในการโอนยายสิง่ที่เลือกดวยตัว
1 หลังจากตอโทรศัพทเขากับเคร

ของคุณในบานหนาตางนําทา
2 ลากเพลงหรืออัลบั้มไปที่บานห

ลบเพลงหรืออลับั้มออก ใหเลือ
from list (ลบออกจากรายการ

3 ตรวจสอบวา ในบานหนาตางร
ความจุเพียงพอบนอุปกรณ คล

การซิงโครไนสอัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกโอนไฟ
ใหคลิกลูกศรใต ซิงค เลือกอุปกรณ
ลบเครื่องหมายหรือเลือกเครื่องหมา
automatically (ซิงคอุปกรณนี้โดยอ
หากเลือกกลองกาเครื่องหมาย Syn
โดยอัตโนมัติ) และคุณเชื่อมตอโทร
โดยอัตโนมัติตามรายการเลนที่คุณ
หากไมไดเลือกรายการเลนใด คลังเ
การซิงโครไนส โปรดตั้งขอสังเกตวา
ไฟลจํานวนมากที่พอดีกับหนวยคว
Nokia N73 โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมท
รายการเลนในโทรศัพทของคุณจะไ
Windows Media 
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ลว เลือก เรียบรอย
เลื่อนเพื่อหยิบและวางได

เลน
เลนได

ารเลน (ลบออกจากรายการเลน)
ดเปนการลบเพลงออกจากเครื่อง แตเปน
เทานั้น

รายการเลน
ระเภท และผูเรียบเรียงจากหนาจอตางๆ ของ 
ี่มีอยูได
หเลือกรายการ 
ารเลน > จัดเก็บรายการเลนแลว หรือ 

 ใหใสชื่อสําหรับรายการเลนนั้น และเลือก ตกลง 
นแลว ใหเลือกรายการเลน และ ตกลง
สามารถเลือกที่จะเพิ่มเพลงจํานวนมากได
ือก/ไมเลือก > เลือก
พลงที่กําลังรับฟงอยูลงในรายการเลนได
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

รายการเลน
การสรางรายการเลน
ในการสรางรายการเลนเพลง:
1 เลือก ตัวเลือก > สรางรายการเลน ในหนาจอ รายการเลน
2 ใสชื่อสําหรับรายการเลน และเลือก ตกลง หรือกดปุมเลื่อน
3 ขยายและยอชื่อศิลปนเพื่อคนหาเพลงที่คุณตองการใสไวในรายการเลน กดปุม

เลื่อนเพื่อเพิ่มรายการ ในการแสดงรายการเพลงใตชื่อศิลปน ใหยายปุมเลื่อน
ไปไวที่ดานขวา ในการซอนรายการเพลง ใหยายปุมเลื่อนไปไวที่ดานซาย

4 เมื่อคุณไดทําการเลือกแลว ใหเลือก เรียบรอย

การเพิ่มเพลงลงในรายการเลน
คุณสามารถเพิ่มเพลงลงในรายการเลนที่มีอยู หรือสรางรายการเลนใหมกอน
1 ในรายการเพลง เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเพลง
2 ขยายและยอชื่อศิลปนเพื่อคนหาเพลงที่คุณตองการใสไวในรายการเลน 

กดปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มรายการ ในการแสดงรายการเพลงใตชื่อศิลปน ใหยายปุม
เลื่อนไปไวที่ดานขวา ในการซอนรายการเพลง ใหยายปุมเลื่อนไปไวที่ดานซาย

3 เมื่อคุณไดทําการเลือกแลว ใหเลือก เรียบรอย
เคล็ดลับ! คุณยังสามารถเพิ่มเพลงลงในรายการเลนที่กําลังเลนอยูตอนนี้
ได ในการคนหาเพลง ใหใชปุมกดเพื่อเริ่มพิมพตัวอักษร

การจัดลําดับเพลงใหม
1 เลือก ตัวเลือก > จัดลําดับใหม ในหนาจอรายการเลน
2 เพลงที่เลือกไวพรอมที่จะถูกยายแลว เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อยายเพลง หรือไวที่

ตําแหนงเดิม
3 เลือก ปลอย
4 เลื่อนไปที่เพลงที่คุณตองการยาย 

5 เลือก หยิบ
6 เลื่อนไปที่ตําแหนงใหม
7 เลือก ปลอย
8 เมื่อคุณไดจัดลําดับรายการใหมแ

เคล็ดลับ! คุณสามารถกดปุม

การลบเพลงออกจากรายการ
คุณสามารถลบเพลงออกจากรายการ
1 เลื่อนไปที่เพลงในรายการเลน
2 เลือก ตัวเลือก > ลบจากรายก
3 เลือก ใช เพื่อยืนยัน การลบนี้ไมไ

เพียงการลบออกจากรายการเลน

เพิ่มรายการจากหนาจอไวใน
คุณสามารถเพิ่มเพลง อัลบั้ม ศิลปน ป
เมนูเพลง ลงในรายการเลนใหมหรือท
1 ในหนาจอที่เปดจาก เมนูเพลง ใ
2 เลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายก

รายการเลนใหม
3 หากคุณเลือก รายการเลนใหม

หากคุณเลือก จัดเก็บรายการเล
เคล็ดลับ! ในบางหนาจอ คุณ
โดยการเลือก ตวัเลือก > เล
เคล็ดลับ! คุณสามารถเพิ่มเ
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)—อพัเดตรายการคลังเพลงดวยการสแกน
ดหนวยความจําของอุปกรณเพื่อคนหาเพลงใหม

ายละเอียดคลังเพลง—แสดง

ุณสามารถสรางรายการเลนใหมได
ือกไปยังเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันได
รยืนยัน เพลง เพลงจะถูกลบออกจากหนวย
องโทรศัพทอยางถาวร
ือก
ารที่เลือกไปที่รายการเลนใหมหรือที่มีอยู
นาจอที่จะแสดงภาพปกอัลบั้มที่ขณะนี้แนบไป
ารถเปลี่ยนหรือเพิ่มภาพปกอัลบั้มโดยใชภาพ

ือกไดหลายรายการสําหรับดําเนินการ
ที่เลือกไวเปนเสียงเรียกเขาของรูปแบบที่ใชงาน  
ูงสุด ใหจัดเก็บไฟลเสียงเรียกเขาไวในหนวย

ยการเลนใหม
No
kia

 N
73

 M
us

ic 
Ed

itio
n

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

รายละเอียดรายการเลน
ในหนาจอ รายการเลน เลือก ตัวเลือก > ขอมูลรายการเลน ขอมูลตอไปนี้จะ
ปรากฏขึ้น:
ชื่อ—ชื่อของรายการเลน
เพลง—หมายเลขเพลงปจจุบันในรายการเลน
วันที่—วันที่แกไขรายการเลนลาสุด
เวลา—เวลาที่แกไขรายการเลนลาสุด

รายการเลนอัตโนมัติ
รายการเลนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในหนาจอรายการเลนโดยอัตโนมัติ:
แทร็คที่เลนแลวสวนใหญ—ประกอบดวยเพลงที่เลนแลวสวนใหญ 40 ที่ไดรายชื่อ
จากเพลงสวนใหญที่เลนลาสุด
แทร็คลาสุด—ประกอบดวยเพลงที่เลนแลวสวนใหญ 40 เพลงในลําดับกลับกัน 
ซึ่งจบดวยเพลงสวนใหญที่เลนลาสุด
เพิ่มเติมลาสุด—ประกอบดวยเพลงที่คุณไดเพิ่มลงในคลังภายในสัปดาหที่แลว

ตัวเลอืกทีม่ีอยู
รายการตอไปนี้จะใชเปนตัวเลือกไดในหนาจอตางๆ ของเครื่องเลนเพลง:
ไปที่ กําลังเลนตอนนี้—หนาจอที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับเพลงที่กําลังเลนอยูในขณะนี้
ไปที่ รานคาเพลง—เปดการเชื่อมตอแบบไรสายไปที่รานคาเว็บ ที่คุณสามารถคนหา 
เรียกดู และซื้อเพลงได

รีเฟรชคลังเพลง (รีเฟรชคลังเพลง
หนวยความจําของอุปกรณและการ
และลบลิงคที่ใชไมไดออกไป
ขอมูลเพลง/ขอมลูรายการเลน/ร
ขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เลือก
วิธีใช—เปดแอพพลิเคชั่นวิธีใช
สรางรายการเลน—เปดหนาจอที่ค
สง—อนุญาตใหคุณสงรายการที่เล
ลบ—ลบรายการที่เลือกหลังจากกา
ความจําหรือการดหนวยความจําข
เปลี่ยนชื่อ—เปลี่ยนชื่อรายการที่เล
เพิ่มไปที่รายการเลน—เพิ่มรายก
ปกอัลบั้ม (ภาพปกอลับั้ม)—เปดห
กับอัลบั้มหรือเพลงที่เลือก คุณสาม
ที่อยูในโทรศัพท
เลือก/ไมเลือก—อนุญาตใหคุณเล
ตั้งเปนเสียงเรียกเขา—เลือกเพลง
เพื่อใหไดประสิทธิภาพการทํางานส
ความจําของเครื่อง 
จัดลําดับใหม—จัดเรียงเพลงในรา
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ัลบั้มของเพลงนี้

นี้
งนี้
นี้
วงเวลา และ ลิขสิทธิ์ เลือก ตัวเลือก > 
ล) ในหนาจอ ขอมลูเพลง (รายละเอียดเพลง)

ะเอียดคลังเพลง ขอมูล ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
ัง
จจุบัน
เพลง

กเขา

รียกเขา เพลงที่เลือกจะถูกตั้งเปนเสียง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ตัวเลือกในหนาจอกําลงัเลนตอนนี้เทานั้น
ไปที่เมนูเพลง—เปดหนาจอ เมนูเพลง
สับเปลีย่น—เปดหรือปดโหมดสับเปลี่ยน  ในโหมดสับเปลี่ยน เพลงจะถูกเลนใน
ลําดับแบบสุม
เลนซ้ํา—เลนเพลงที่ตองการซ้ําหรือเลนซ้ําทุกเพลงที่อยูในรายการที่เลนอยูในขณะนี้
อีควอไลเซอร—เปดหนาจอที่คุณสามารถปรับสมดุลความถี่เสียงได
เริ่มการแสดงภาพ(เริ่มดูภาพ)—เลือกภาพปกอัลบั้มหรือภาพเคลื่อนที่ที่จะปรากฏ
เมื่อเลนแทร็ค เลือก ปด เพื่อกลับไปที่หนาจอ กําลังเลนตอนนี้ 
การตั้งคาเสียง (การตั้งคาเสียง)—เปดหนาจอที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความ
สมดุลของเสียง ภาพสเตอริโอและการตอบสนองของเสียงเบส

เปลี่ยนชือ่รายการ
1 เลือก ศิลปน, อัลบั้ม, ประเภท หรือ ผูเรียบเรียง จากรายการ
2 เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ 
3 ปอนชื่อใหม แลวเลือก ตกลง เพลงทั้งหมดที่เปนของศิลปน อัลบั้ม ประเภทหรือ 

ผูเรียบเรียงที่เลือกจะไดรับการอัพเดต

การดแูละแกไขรายละเอียดเพลง
ในหนาจอเพลง เลือก ตัวเลือก > ขอมลูเพลง ขอมูล ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น 
และสามารถแกไขได:
ชื่อเพลง—ชื่อของเพลง
ศิลปน—ชื่อของศิลปน

อัลบั้ม—ชื่อของอัลบั้มของเพลงนี้
หมายเลขแทร็ค—ตําแหนงเพลงในอ
ป—ปที่เปดตัวอัลบั้ม
ประเภท—หมวดหมูรูปแบบของเพลง
ผูเรียบเรียง—ชื่อของผูเรียบเรียงเพล
ขอคิดเห็น—ขอมูลใดๆ เกี่ยวกับเพลง
ในการดูรายละเอียด เชน รูปแบบ, ช
ดูรายละเอียดไฟล (ดูรายละเอียดไฟ

รายละเอียดคลัง
ใน เมนูเพลง เลือก ตัวเลือก > รายล
เพลง—หมายเลขเพลงปจจุบันในคล
ชวงเวลา—รวมความยาวของเพลงป
ใชไป—ขนาดทั้งหมดของไฟลในคลัง
รีเฟรช—วันที่ที่แกไขคลังลาสุด

การตั้งเพลงเปนเสยีงเรีย
1 เลือกเพลง
2 เลือก ตัวเลือก > ตัง้เปนเสียงเ

เรียกเขาสําหรับรูปแบบที่ใชงาน
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สําหรับการรับฟงเพลงปอบจากเครื่องโทรศัพท
 จะใหคุณภาพเสียงเทียบเทากับ MP3 แตจะ

Kbps) ความผันแปรของ AAC เชน AAC+ และ 
) ทําใหเสียงคุณภาพซีดีที่อัตราบิตมีระดับต่ําที่ 
ี่มีความแตกตางของเสียงเพียงเล็กนอยมักจะ
ธรรมดา
ื่นๆ ที่คุณภาพเสียงมีความสําคัญนอยกวาการ
สามารถใชอัตราบิตระหวาง 8 และ 64 Kbps 
 AAC จะใหคุณภาพเสียงที่ดีกวา MP3

แบบแปรผัน (VBR) เชนกัน อตัราบิตแบบแปรผัน 
ะแปรผันไปตามความสลับซับซอนของสื่อที่ถูก
ใหผลลัพธที่ดีที่สุดเพื่อเก็บคุณภาพเสียงที่คงที่
ภาพเสียงในสวนของเพลงที่มีความสลับซับซอน

ี่ (CBR)
No
kia

 N
73

 M
us

ic 
Ed

itio
n
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เปลี่ยนปกอัลบั้ม
1 เลือกเพลง
2 เลือก ตัวเลือก > ปกอัลบั้ม
3 เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
4 เลื่อนดูภาพในคลังภาพที่อยูในโทรศัพท และเลือก เลือก:
5 ในการเรียกคืนปกอัลบั้มเดิม เลือก เรียกคืนภาพดั้งเดิม

เกี่ยวกับเสียงที่เขารหสั
แอปพลิเคชั่น เชน Windows Media Player และตัวจัดการเสียงของโนเกียจะเขา
รหัสไฟลเสียงไวดวยรหัส อยางเชน WMA หรือ MP3 เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ 
การเขารหัสจะทําไดโดยการลบสวนของสัญญาณเสียงเหลานั้นออก ซึ่งไมสามารถ
ไดยิน หรือแทบจะไมไดยิน 
คุณภาพเสียงของไฟลผลลัพธจะไมดีเทากับเสียงตนฉบับ แมวาจะไมคํานึงถึงตัว
เขารหัสและคุณภาพของโปรแกรมโคเดกก็ตาม 
โปรแกรมโคเดกพื้นฐานที่เครื่องโทรศัพทนี้สนับสนุนไดแก AAC, WMA และ MP3 
ซึ่งทั้งหมดนี้มีการผันแปรที่แตกตางกัน 

อัตราบิต
เมื่อทําการเขารหัสเสียง คุณภาพของเสียงที่ไดจะขึ้นอยูกับอัตราสุมตัวอยาง 
และอัตราบิตที่ใชในการเขารหัส อัตราสุมตัวอยางจะอธบิายในรูปของตัวอยาง
นับพันๆ ตัวอยางตอวินาที (kHz) และสําหรับเพลงจากแผนซีดี อตัราสุมตัวอยาง
จะกําหนดตายตัวอยูที่ 44.1 kHz อัตราสุมตัวอยางจะมีหนวยเปนกิโลบิตตอวินาที 
(Kbps) ยิ่งอัตราสุมตัวอยางสูงมากเทาใด คุณภาพเสียงก็จะดีมากขึ้นเทานั้น
ระดับคุณภาพเสียงที่ตองการอาจขึ้นอยูกับความตองการของคุณ หูฟงที่ใช 
รวมทั้งเสียงที่แวดลอม สําหรับ MP3 อตัราบิตจะอยูระหวาง 128 และ 192 Kbps 

ซึ่งมักจะใหคุณภาพเสียงที่ดีมากพอ
ของคุณ โดยทั่วไป WMA หรือ AAC
มีอัตราบิตต่ํากวาหนึ่งขั้น (96-160 
AAC+ เพิ่มประสิทธิภาพ (eAAC+
48 Kbps เพลงคลาสสิคและเพลงท
ตองการอตัราบิตที่สูงกวาเพลงปอบ
สําหรับสุนทรพจนหรือแหลงเสียงอ
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ คุณจะ
โดยทั่วไป ที่อตัราบิตต่ํา WMA หรือ

อัตราบิตแบบแปรผัน
เครื่องของคุณยังสนับสนุนอัตราบิต
หมายถึง อัตราบิตของการเขารหัสจ
เขารหัส เมื่อใช VBR การเขารหัสจะ
ตลอดแทร็ค มากกวาการสูญเสียคุณ
เมื่อมีการเขาหรัสดวยอัตราบิตคงท
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ัพทไรสายอัปเดตขอมูลเวลา วันที่ และ
ริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก 
ตอัตโนมัติ

งนาฬิกาปลุก

โลก ใหเปด นาฬิกา และกด  คุณ
กไดในหนาจอเมนูนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก
หเลือก ตวัเลือก > เพิ่มเมือง คุณสามารถ
5 ชื่อ
นไปที่เมือง และเลือก ตัวเลือก > เมืองปจจุบัน 
อหลักเมนูนาฬิกา และเวลา
ตามเมืองที่เลือกไวดวย ตรวจดูวาเวลา

ถึงนัดหมายและวันครบรอบ และเพื่อติดตาม
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การบริหารเวลา
นาฬิกา

กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา ในการตั้งเวลาปลุกใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัง้ปลุก เมื่อเปดใชเสียงปลุก   จะปรากฏ
ในการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หรือในการหยุดเสียงปลุก 5 นาที ใหเลือก 
เลื่อนปลุก

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น 
หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเรียกใชโทรศัพทในกรณีที่
ตองการโทรออกหรือรับสายเรียกเขาหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อ
โทรออกและรับสายเรียกเขา หาม เลือก ใช เมื่อใชโทรศัพทไรสาย เพราะอาจเปน
การรบกวนการทํางานหรือเปนอันตรายได
ในการยกเลิกการใชนาฬิกาปลุก ใหเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา > ตวัเลือก > 
ลบการปลุก

การตัง้คานาฬิกา
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคานาฬิกา ใหกด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > 
นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งคา
ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ ใหเลือก เวลา หรือ วนัที่
ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ชนิดนาฬิกา > 
อะนาล็อก หรือ ดิจิตลั

ในการอนญาตใหระบบเครือขายโทรศ
เขตเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ (บ
อัพเดตตามเวลาเครือขาย > อัพเด
ในการเปลี่ยนเสียงปลุก ใหเลือก เสีย

นาฬิกาบอกเวลาทัว่โลก
ในการเปดหนาจอนาฬิกาบอกเวลาทั่ว
สามารถดูเวลาของเมืองตางๆ รอบโล
ในการเพิ่มเมืองตางๆ ลงในรายการ ใ
เพิ่มชื่อเมืองลงในรายการไดมากถึง 1
ในการตั้งเมืองปจจุบันของคุณ ใหเลื่อ
ชื่อเมืองดังกลาวจะปรากฏขึ้นในหนาจ
ในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไป
ถูกตองและสอดคลองกับเขตเวลา

ปฏิทิน

ใช ปฏิทิน เพื่อชวยเตือนคุณใหทราบ
งานและบันทึกอืน่ ๆ ของคุณ
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ันทึก ใหเลือก เงียบ เพื่อปดเสียงเตือนของปฏิทิน 
นาจอ ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลือก 
 ใหเลือก เลื่อนปลกุ
โครไนซปฏิทินของคุณกับเครื่องพีซีที่ใชรวมกัน
 เมื่อสรางรายการปฏิทิน ใหตั้งคาตัวเลือก
งการ

> การตั้งคา เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มตนของ
ฏขึ้นเมื่อคุณเปดปฏิทิน
ายการปฏิทินจะแสดงดวยเครื่องหมายสามเหลี่ยม
ัปดาห ทั้งบันทึกและวันครบรอบจะถูกตั้งไว
วางหนาจอเดือน สัปดาห วัน และมุมมองที่ตั้งไว 

ัวเลือก > ไปยังวันที่ ใน การขามไปยังวันนี้ ใหกด 

ที่ใชรวมกัน ใหเลือก ตัวเลือก > สง
ื่องพิมพที่ติดตั้ง Basic Print Profile (BPP) และ
tooth (เชน HP Deskjet 450 Mobile Printer หรือ 
ัวเลือก ตัวเลือก > พิมพ
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รบ

ร ิห
าร
เวล

า

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การสรางรายการปฏิทนิ
ปุมลัด: ในหนาจอปฏิทินที่ดูแบบวัน สัปดาห หรือ เดือน ใหกดปุม 
( — ) รายการการนัดหมายจะเปดออก และตัวอักษรที่คุณ
ปอนจะถูกเพิ่มลงในชอง หัวขอ ในหนาจอสิ่งที่ตองทํา การกดปุมใด
ปุมหนึ่งคือการเปดรายการบันทึกสิ่งที่ตองทํา

1 กด  และเลือก ปฏิทิน > 
ตัวเลือก > รายการใหม และทํา
ตามหนึ่งในขั้นตอนตอไปนี้:
การประชุม—เพื่อแจงเตือนคุณเมื่อ
ถึงการนัดหมายตามวันและเวลาที่
ระบุไว
บันทึก—เพื่อเขียนรายการทั่วไป
ในวันนั้น
วันครบรอบ—เพื่อแจงเตือนใหคุณ
ทราบถึงวันเกิดหรือวันพิเศษตาง ๆ 
(เปนรายการที่เกิดขึ้นซ้ําในทุกป)
สิ่งที่ตองทํา—เพื่อแจงเตือนใหคุณ
ทราบถึงงานที่คุณจะตองทําในวันที่
กําหนดไว

2 ปอนรายละเอียดในชอง ในการตั้งคาการเตือน เลือก ปลุก > เปด และปอน 
เวลาปลุก และ วันที่ปลุก
ในการเพิ่มรายละเอียดสําหรับการนัดหมาย ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มรายละเอียด

3 ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรียบรอย

เมื่อปฏิทินทําการเตือนใหทราบถึงบ
ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบนห
หยุด ในการ ตั้งเตือนการเลื่อนปลุก

เคล็ดลับ! คุณสามารถซิง
ไดโดยใช Nokia PC Suite
ซิงโครไนเซชัน ตามที่ตอ

การดปูฏทิิน
เคล็ดลับ! เลือก ตวัเลือก
สัปดาหหรือหนาจอที่ปราก

ในการแสดงหนาจอเดือน วันที่ที่มีร
ขนาดเล็กที่มุมลางขวา ใน หนาจอส
กอนเวลา 8 นาฬิกา ในการสลับระห
ใหกด 
ในการไปยังวันที่แนนอน ใหเลือก ต

ในการสงบันทึกปฏิทินไปยังอปุกรณ
ในการพิมพรายการปฏิทินไปยังเคร
ใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Blue
HP Photosmart 8150) ใหเลือก ต
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การจดัการรายการปฏทิินของคุณ
การลบรายการที่ผานไปแลวใน ปฏิทิน จะชวยเพิ่มพื้นที่วางในหนวยความจํา
ของอุปกรณของคุณ
ในการลบเหตุการณมากกวาหนึ่งเหตุการณพรอมๆ กัน ใหไปที่หนาจอเดือน และ
เลือก ตัวเลือก > ลบรายการ > กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด
ในการทําเครื่องหมายงานวาเปนงานที่เสร็จแลว ใหเลื่อนไปที่งานในมุมมองที่ตั้งไว 
และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนทําแลว

การตัง้คาปฏิทิน
ในการแกไข เสียงปลุกปฏิทิน, มุมมองที่ตั้งไว สัปดาหเริ่มจาก และ 
หัวเรื่องสัปดาห เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
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ุดทายที่สงไปแลว ยกเวนขอความที่สงดวย
าเรด จะถูกจัดเก็บไวที่นี่ ในการเปลี่ยนจํานวน
หนา 52
ะถูกจัดเก็บไวที่นี่เปนการชั่วคราว
นถาดออก เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพื้นที่
ําหนดใหขอความอเีมลสงออกในครั้งถัดไป
ซระยะไกลได
ระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความ
ที่คุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบ
รับรายงานผลการสงขอความมัลติมีเดียที่สงไป

มขอมูลที่ระบบตั้งไว หากตองการสลับระหวาง
รือ 
(หรือที่รูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่ง
ะบบเครือขาย ไปใหกับผูใหบริการของคุณ 
ในหนาจอหลักของ ขอความ 
จากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถรับ
น สภาพอากาศหรือสภาวะการจราจร จาก
าบหัวขอที่ใหบริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ
ามไดจากผูใหบริการของคุณ ในหนาจอหลักของ 
ามจากระบบ ในหนาจอหลัก คุณสามารถดู
ื่อ และดูวามีเครื่องหมายรูปธง ( ) กํากับ
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การรับสงขอความ
กด  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน ขอความ คุณ
สามารถสราง สง รับ ดู แกไข และจัดการขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความอีเมล และขอความตัวอักษรแบบพิเศษที่มีขอมูล คุณ ยังสามารถรับขอความ
บริการเว็บ ขอความจากระบบ และสงคําสั่งของบริการ ขอความและขอมูลที่รับ
ผานการเชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรดจะถูกรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน 
ขอความ

ในการสรางขอความใหม ใหเลือก ขอความใหม
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความ
มัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
ขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

 ถาดเขา—ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจากระบบจะถูกจัดเก็บ
ไวที่นี่  ขอความอีเมลจะจัดเก็บไวใน ศูนยฝากขอความ

 โฟลเดอรของฉัน—จัดการขอความของคุณไวในแฟมขอมูลตางๆ
เคล็ดลับ! ในการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา
 ใหใชขอความที่อยูในแฟมขอมูลตัวอยางขอความ

 ศูนยฝากขอความ—คุณสามารถเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ
เพื่อรับขอความอีเมลใหม หรือดูขอความอีเมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนก็ได 
โปรดดูที่ “อีเมล” ในหนา 50

 ฉบับราง—ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

 สง—ขอความ 20 ขอความส
การเชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟร
ขอความที่จะจัดเก็บ ดูที่ “อื่นๆ” ใน

 ถาดออก—ขอความที่รอสงจ
ตัวอยาง: ขอความจะอยูใ
ใหบริการ คุณยังสามารถก
ที่คุณเชื่อมตอกับเมลบอก

 รายงาน—คุณสามารถขอให
ตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดีย
เครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถ
ยังอีเมลแอดเดรสได

เคล็ดลับ! เมื่อคุณเปดแฟ
แฟมขอมูล ใหกด  ห

ในการปอนและสงคําขอรับบริการ 
สิทธิ์การใชสําหรับบริการเสริมจากร
ใหเลือก ตัวเลือก > คําสั่งบริการ 
ขอความจากระบบ  (บริการเสริม
ขอมูลในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เช
ผูใหบริการของคุณ หากตองการทร
กับหัวขอนั้นๆ สามารถติดตอสอบถ
ขอความ เลือก ตัวเลือก > ขอคว
สถานะของหัวขอ หมายเลขหัวขอ ช
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ร

กด 
o, 
 และ 

กด

แลว ใหกด  เพื่อยืนยัน หรือ  เพื่อ

 ซ้ําไปเรื่อยๆ เพื่อดูคําที่ตรงกันที่พจนานุกรม
ก ตัวชวยสะกดคํา > คําที่ตรงกัน
ํา แสดงวาคํานั้นไมไดอยูในพจนานุกรม ในการ
 สะกด ปอนคําโดยใชวิธีปอนคําแบบเดิม 
ขอความจะเพิ่มเขาไปอยูในพจนานุกรม
จะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไวนานที่สุด

ันโดยกดปุม  จากนั้นจึงเขียนสวนหลังตอ 
  เพื่อเพิ่มเวนวรรค

วยสะกดคําอัตโนมัติ
ิสําหรับตัวแกไขทุกตัวในโทรศัพท ใหกด  
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

คุณจะรับขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงานในระบบเครือขาย UMTS ไมได 
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตอาจทําใหไมสามารถรับขอความแสดงขอมูลของ
ระบบที่ใชงาน

การเขียนขอความ
ABC, abc และ Abc แสดงถึงโหมดตัวอักษรที่เลือกใช 123 คือโหมดตัวเลข

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

• กดปุมตัวเลข ( — ) ซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวอกัษรที่ตองการปรากฏ 
โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอักษรอยูมากกวาที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ

• หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกัน ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏ 
(หรือกด  เพื่อยุติระยะหมดเวลา) และปอนตัวอกัษร

• ในการเวนวรรค ใหกดปุม  ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป 
ใหกดปุม  สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยกดปุมนั้นเพียงครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติจะอิงอยูกับพจนานุกรมที่อยูในเครื่อง และคุณสามารถเพิ่มคําใหมลงไป 

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
1 ในการเรียกใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกด  และเลือก 

เปดตวัชวยสะกดคํา ซึ่งจะทําใหระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติทํางานใน
โปรแกรมแกไขทุกประเภทที่มีอยูในโทรศัพท

2 ในการเขียนคําที่ตองการ กดปุม 
—  กดปุมแตละปุม

เพียงหนึ่งครั้ง เพื่อปอนตัวอักษร
ทีละตัว ตัวอยางเชน หากตองกา
เขียนคําวา "Nokia" เมื่อเลือก
พจนานุกรมภาษาองักฤษแลว ให

 สําหรับ N,  สําหรับ 
 สําหรับ k,  สําหรับ i
 สําหรับ a

คําที่แนะนําจะเปลี่ยนไปตามการ
ปุมในแตละครั้ง

3 เมื่อคุณเขียนคําที่ตองการถูกตอง
เพิ่มเวนวรรค
หากคํานั้นไมถูกตอง ใหกด 
พบทีละคํา หรือกด  และเลือ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏหลังค
เพิ่มคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก
และเลือก ตกลง คําที่แทรกลงใน
ดวย เมื่อพจนานุกรมเต็มคําใหม

4 เริ่มเขียนคําถัดไป

การเขียนคําประสม
เขียนสวนแรกของคําประสม แลวยืนย
ในการทําใหคําประสมนั้นสมบูรณ กด

การปดการทํางานของระบบช
ในการปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัต
และเลือก ตัวชวยสะกดคํา > ปด
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ขอความมัลติมีเดีย (MMS)

คเคาท เครื่องจะแสดงขอความใหคุณกําหนด
ตนสรางการตั้งคาอีเมลดวยคําแนะนําของ
ิ่ม
กผูรับ
หรือ

ครื่อง
ูรับ
ากนี้ 
งหมาย
รดได 
ของ
นการ
ก 

าม 
 ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก หรือ ใสรายการ > 

มมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ > 
อคลิป เมื่อเพิ่มเสียงแลว  จะปรากฏ
นรูปแบบ .mp4 ในขอความมัลติมีเดียไมได 
ัดเก็บวิดีโอที่บันทึก โปรดดูที่ 

 14
เสียงหรือวิดีโอสําหรับขอความมัลติมีเดีย เลือก 
, คลิปเสียง หรือ วิดโีอคลิป ในการเพิ่มภาพ
ือก หนา
กา
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เคล็ดลับ! ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ ใหกด  
สองครั้งติดกัน

เคลด็ลับเกี่ยวกับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอักษร ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว
ในการสลับระหวางโหมดตัวอกัษรและตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม  
ในการสลับระหวางโหมดตัวอกัษรแบบตางๆ ใหกดปุม 
หากคุณตองการลบตัวอักษรตัวใด ใหกดปุม  ในการลบตัวอักษรมากกวา
หนึ่งตัว ใหกดคางไวที่ปุม 
เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญจะอยูใตปุม 
ในการเปดรายการตัวอักษรพิเศษ ใหกดคางไวที่ปุม 

เคล็ดลับ! ในการแทรกตัวอักษรแบบพิเศษหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน ใหกด  
เมื่อคุณเลือกตัวอักษรแตละตัว

การเขียนและสงขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตองกําหนดการตั้งคา
การเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน โปรดดูที่ “การรับการตั้งคาอีเมลและ MMS” 
ในหนา 45 และ “อีเมล” ในหนา 50
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาด
เกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
1 เลือก ขอความใหม และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความตัวอักษร—เพื่อสงขอความแบบตัวอักษร

ขอความมัลติมีเดีย—เพื่อสง
อีเมล—เพื่อสงอีเมล
ถาคุณยังไมไดกําหนดอเีมลแอ
อีเมลแอคเคาทกอน ในการเริ่ม
ศูนยฝากขอความ ใหเลือก เร

2 ในชอง ถึง ใหกด  เพื่อเลือ
หรือกลุมจากรายชื่อผูติดตตอ 
ปอนเบอรโทรศัพทหรืออีเมล
แอดเดรสของผูรับ ในการเพิ่มเ
หมายเซมิโคลอน (;) ที่ใชคั่นผ
แตละคน ใหกด  นอกจ
คุณยังสามารถคัดลอกและวา
เลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอ

3 ในชอง หัวขอ ใหปอนชื่อเรื่อง
ขอความมัลติมีเดยหรืออีเมล ใ
เปลี่ยนชองที่มองเห็นได ใหเลือ
ตัวเลอืก > ชองที่อยู

4 ในชองขอความ ใหเขียนขอคว
ในการแทรกตัวอยางขอความ
ตัวอยางขอความ

5 ในการเพิ่มวัตถุสื่อลงในขอควา
รูปภาพ, คลิปเสียง หรือ วดิีโ
คุณจะสงไฟลวิดีโอที่บันทึกเป
ในการเปลี่ยนรูปแบบของการจ
“การตั้งคาภาพวิดีโอ” ในหนา

6 ในการถายภาพใหมหรือบันทึก
ตัวเลอืก > ใสใหม > รูปภาพ
สไลดใหมใหกับขอความ ใหเล
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าพ วิดีโอ เสียงและขอความไวในการนําเสนอ
วามมัลติมีเดีย เริ่มเขียนขอความมัลติมีเดีย 
ารนําเสนอ ตัวเลือกจะแสดงเฉพาะเมื่อตั้ง 
แนะนํา หรือ อิสระ โปรดดูที่ 
49

ะ MMS
บบตัวอักษร จากผูใหบริการหรือผูใหบริการ
รตั้งคา” ในหนา 46
ง
 การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ 
ชื่อมตอของขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ 

ัวเลือก > การตัง้คา > ขอความมัลติมีเดีย > 
อที่คุณสรางเปนการ
ที่ “ขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 49

ลับ และสงตออีเมลได คุณจําเปนตอง

 (IAP) ใหถูกตอง โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

ถูกตอง หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ 
ไดตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะขอ
รางการตั้งคาอีเมลดวยคําแนะนําของศูนย
ดูเพิ่มเติมที่ “อเีมล” ในหนา 50
อกีบัญชีหนึ่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไว
ะจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP)
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการดูลักษณะของขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง
7 ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับอเีมล ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก > รูปภาพ 

คลปิเสียง  วิดีโอคลิป หรือ บันทึก สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลักษณ 
เคล็ดลับ! ในการสงไฟลชนิดอื่นในรูปของสิ่งที่แนบ ใหเปดแอปพลิ
เคชั่นที่เหมาะสม และเลือก ตัวเลือก > สง > ทางอีเมล หากทําได

8 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง หรือกด  
หมายเหตุ: อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอความของคุณถูก
สงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณแลว 
อุปกรณของคุณอาจไมแสดงใหทราบวา ปลายทางไดรับขอความของ
คุณแลว สําหรับขอมูลโดยละเอยีดเกี่ยวกับบริการขอความ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความ
ยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความ
ตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอกัษรจากภาษาที่เลือกบาง
ภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปน
ขอความเดียวได ในแถบการนาวิเกต คุณสามารถดูสัญลักษณแสดงความยาวของ
ขอความที่นับถอยหลังได เชน 10 (2) หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษร
ลงในขอความไดอีก 10 ตัวอักษร โดยจะสงเปนสองขอความ
ขอความอเีมลจะถูกจัดเก็ บไวใน ถาดออก ใหโดยอัตโนมัติกอนสง หากสงไมสําเร็จ 
อีเมลจะคางอยูใน ถาดออก พรอมสถานะ รอคิว เปนอันดับแรก และหากสงไม
สําเร็จอกีหลายๆ ครั้ง อีเมลจะอยูในสถานะ ลมเหลว

เคล็ดลับ! คุณสามารถรวมภ
และสงออกไปในรูปของขอค
และเลือก ตัวเลือก > สรางก
โหมดการสราง MMS เปน 
“ขอความมัลติมีเดีย” ในหนา

การรับการตั้งคาอีเมลแล
คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความแ
ระบบของคุณ โปรดดูที่ “ขอมูลและกา
การปอนการตั้งคา MMS ดวยตนเอ
1 กด  และเลือก เครื่องมือ >

และกําหนดการตั้งคาสําหรับจุดเ
“การเชื่อมตอ” ในหนา 85

2 กด  และเลือก ขอความ > ต
จุดเชื่อมตอที่ใช และจุดเชื่อมต
เชื่อมตอที่เลือกใช โปรดดูเพิ่มเติม

กอนที่คุณจะสามารถรับ สง ดึง ตอบก
ดําเนินการดังนี้:
• การตั้งคาจุดเชื่อมตออนิเตอรเน็ต

ในหนา 85
• กําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณให

ในหนาจอหลัก ขอความ และไม
ใหคุณตั้งคากอน ในการเริ่มตนส
ฝากขอความ ใหเลือก เริ่ม โปรด
คุณตองมีบัญชีอีเมลแยกออกมา
ในเมลบอกซระยะไกลของคุณแล
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รูปมัลติมีเดียดวย   จะปรากฏ ในการเปด

มแบบตัวอักษรที่มีขอมูลไดหลากหลายชนิด 

ับการตั้งคาจากผูใหบริการเครือขายของคุณ 
องบริษัทในรูปของขอความการกําหนดคา 
เลือก > บันทึกทั้งหมด
น รายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกนามบัตร 
มบัตรจะไมถูกบันทึก
เสียง ใหเลือก ตวัเลือก > บันทึก
กฏในโหมดสแตนดบายแทนขอมูลเฉพาะของ
ือก > บันทึก
เชิญ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกไปยังปฏิทิน
ารกไวในรายการบุคมารกบนเว็บเบราเซอร 
ารค ในกรณีที่ขอความมีทั้งการตั้งคาจุด
บันทึกขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกทั้งหมด 
ทราบวา คุณมีอีเมลใหมกี่ฉบับอยูในศูนย
เตือนพิเศษอาจแสดงขอมูลที่ละเอียดขึ้น
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ถาดเขา—การรบัขอความ

ในแฟมขอมูล ถาดเขา   แสดงวามีขอความแบบตัวอักษรที่ยังไมไดอาน  
มีขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดอาน  ไดรับขอมูลผานอนิฟราเรด และ  
ไดรับขอมูลผานการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และขอความ 1 ขอความใหม จะปรากฏในโหมด
สแตนดบาย ในการเปดขอความ ใหเลือก แสดง ในการเปดขอความใน ถาดเขา ให
เลื่อนไปที่ขอความและกด 
ในการตอบกลับขอความที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ
ในการพิมพขอความแบบตัวอักษรหรือขอความมัลติเมียบนเครื่องพิมพที่ติดตั้ง Basic 
Print Profile (BPP) ซึ่งใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth (เชน HP Deskjet 450 
Mobile Printer หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ

ขอความมัลติมีเดยี
สิ่งสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตในขอความมัลติ
มีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอนัตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือ
เครื่องพีซีของคุณเสียหายได

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนยฝากขอความ
มัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเกตเพื่อเรียกขอความไปไวที่โทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง
เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพและขอความ  จะ
แสดงขึ้นหากรวมเสียงในขอความ หรือ  หากรวมวิดีโอในขอความ ในการ
เปดเสียงหรือวิดีโอ ใหเลือกเครื่องหมาย
ในการดูวัตถุสื่อที่รวมอยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นรวมการนําเสนอใน
การนําเสนอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ขอมูลและการตั้งคา
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอควา
( ):
ขอความกําหนดคา—คุณอาจไดร
ผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลข
ในการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก ตัว
นามบัตร—ในการจัดเก็บขอมูลไวใ
ใบรับรองหรือไฟลเสียงที่แนบกับนา
เสียงเรียกเขา—ในการจัดเก็บแบบ
โลโกระบบ—ในการทําใหโลโกปรา
ผูใหบริการเครือขาย ใหเลือก ตัวเล
รายการปฏิทิน—ในการจัดเก็บคํา
ขอความเว็บ—ในการจัดเก็บบุคม
ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเขาบุคม
เชื่อมตอและบุคมารค หากตองการ
การแจงอีเมล—บันทึกที่แจงใหคุณ
ขอความระยะไกลของคุณ การแจง
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ก > เชื่อมตอ เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอกับ

ารเปดขอความ ขอความอีเมลอาจมี
ืออื่นๆ ซึ่งอาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซี

อความระยะไกลอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตอไปนี้:
ทั้งหมด
ฉพาะที่เลือกไวเทานั้น
ดที่มีอยูในศูนยฝากขอความ
ยกเลิก
ุณจะยังดูขอความนั้นไดแบบออนไลนหรือเลือก 
ื่อปดการเชื่อมตอและดูขอความอเีมลแบบ

ดออฟไลนหรือออนไลน) ไปไวที่โทรศัพทของคุณ
ศัพทของคุณแลว
ะยังไมไดดึงขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ

ะขอมูลถูกลบออกจากโทรศัพทแลว
ปุม  หากยังไมไดดึงขอความอีเมลและ
วาคุณตองการดึงขอความจากศูนยฝาก
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ขอความบริการเวบ็
ขอความบริการเว็บ ( ) เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีลิงค
หรือขอความแบบตัวอักษรดวย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิก

ศูนยฝากขอความ

หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ และยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมล โทรศัพทจะขอ
ใหคุณตั้งคากอน ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอเีมลดวยคําแนะนําของศูนยฝาก
ขอความ ใหเลือก เริ่ม โปรดดูเพิ่มเติมที่ “อีเมล” ในหนา 50
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความศูนยใหม ชื่อที่คุณตั้งใหกับศูนยฝากขอความจะแทนที่ 
ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก ขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความได
สูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ
เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอกับศูนยฝาก
ขอความหรือไม (เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ?)
ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดูขอความหรือสวนหัว
ของอีเมลใหม ใหเลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนย
ฝากขอความระยะไกลไดอยางตอเนื่อง โดยใชการเชื่อมตอขอมูล โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
“การเชื่อมตอ” ในหนา 85
ในการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานั้นแบบออฟไลน  ใหเลือก ไม เมื่อคุณดู
ขอความอเีมลแบบออฟไลน โทรศัพทของคุณจะไมเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกล

การดึงขอความอีเมล
หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือ
ศูนยฝากขอความระยะไกล

สิ่งสําคัญ: ขอควรระวังในก
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหร
ของคุณเสียหายได

1 เมื่อคุณยังเชื่อมตอกับศูนยฝากข
ดึงอีเมล และเลือกหนึ่งตัวเลือก
ใหม—เพื่อดึงขอความอีเมลใหม
ที่เลือก—เพื่อดึงขอความอีเมลเ
ทั้งหมด—เพื่อดึงขอความทั้งหม
ในการหยุดดึงขอความ ใหเลือก 

2 หลังจากดึงขอความอีเมลแลว ค
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ เพ
ออฟไลน
ไอคอนแสดงสถานะของอีเมล:

 ยังไมไดดึงอีเมลใหม (โหม
 อีเมลใหมถูกดึงมาไวที่โทร
 อานขอความอีเมลแลว แล
 อเีมลที่อานขอความแลว
 อีเมลที่อานสวนหัวแลว แล

3  ในการเปดขอความอเีมล ใหกด
คุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะถาม
ขอความหรือไม
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อกจากเครื่องโทรศัพทกอน ในระหวางการ
ะไกล เมลในเมลบอกซระยะไกลจะถูกลบโดย
P3 ขอความที่ทําเครื่องหมายวาตองการลบ
ตอกับเมลบอกซระยะไกลเทานั้น
เครื่องโทรศัพทและเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอีเมล
มตอครั้งถัดไป ( ) และเลือก ตัวเลอืก > 

กับเมลบอกซ
มตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 

มิการด
แฟมขอมูลในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน จึงจะ
การดได
ือก ตัวเลือก > ขอความซิม
ือก > เลือก หรือ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือก

าจอรายการแฟมขอมูลจะปรากฏขึ้น
แฟมขอมูล และ ตกลง ในการดูขอความ ใหเปด
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ในการดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ใหเปดขอความที่มีเครื่องหมายสิ่งที่แนบ  และเลือก 
ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ หากสิ่งที่แนบนั้นมีสัญลักษณเปนสีทึบ แสดงวายังไมไดดึง
ขอมูลไปไวในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > ดงึ
ในการพิมพขอความอีเมลดวยเครื่องพิมพที่ติดตั้ง Basic Print Profile (BPP) และ
ใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth  (เชน HP Deskjet 450 Mobile Printer หรือ 
HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ

การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ
ในการดึงขอความโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > การตัง้คาอีเมล > 
ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ > การดึงหัวขอ > ใชงานเปดเสมอ หรือ 
เฉพาะในเครือขายบาน  และกําหนดเวลาและความถี่ในการดึงขอความ
การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติจะทําใหคาโทรของคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถาย
ขอมูล

การลบขอความอีเมล
ในการลบขอมูลของขอความอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพท แตยังคงเก็บอีเมลนั้น
ไวในเมลบอกซระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอความ ใน 
กําลังลบขอความจาก: ใหเลือก โทรศัพทเทานั้น
เครื่องจะแสดงหัวขออีเมลที่อยูในเมลบอกซระยะไกล ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาคุณจะลบ
เนื้อหาของขอความออกไป หัวขออีเมลก็ยังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพทของคุณ 
แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอีเมลออกจากเมลบอกซ
ระยะไกลกอน จากนั้นจึงเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเมลบอกซระยะไกล
อีกครั้งเพื่ออัปเดตสถานะ
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทและเมลบอกซระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบขอความ ใน กําลงัลบขอความจาก: ใหเลือก โทรศัพทและเซิรฟเวอร

ถาคุณออฟไลนอยู อีเมลจะถูกลบอ
เชื่อมตอครั้งถัดไปกับเมลบอกซระย
อัตโนมัติ หากคุณใชโปรโตคอล PO
จะถูกลบออกหลังจากปดการเชื่อม
ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจาก
ที่เลือกใหลบออกในระหวางการเชื่อ
ยกเลิกการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อ
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การดูขอความบนซ
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยัง
สามารถอานขอความดังกลาวในซิม
1 ในหนาจอหลัก ขอความ ใหเล
2 เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเล

ขอความ
3 เลือก ตัวเลือก > คัดลอก หน
4 ในการเริ่มตนคัดลอก ใหเลือก

แฟมขอมูล
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ฉพาะในกรณีที่คุณแนใจวาศูนยขอความของ
นรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ได โปรดติดตอผูให

มตอที่ใชสงขอความแบบตัวอักษร: เครือขาย 
ยสนับสนุน โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 85
งการตอบขอความที่จะสงโดยใชเบอรศูนยฝาก
ระบบเครือขาย)

อืก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย 

ในขอความมัลติมีเดีย ดั้งเดิม (แสดง
 เปน แนะนํา หรือ อิสระ)  ขนาดเล็ก หรือ 

ก แนะนํา โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหาก
สนับสนุน เลือก จํากัด เครื่องจะไมใหคุณสง

ี่ใชสําหรับการเชื่อมตอที่ตองการกับศูนย

อความมัลติมีเดีย ในการรับขอความมัลติมีเดีย
(ผูใหบริการที่ซิมการดอยูในโทรศัพทของคุณ) 
ูนอกเครือขายบาน คุณจะรับการแจงเตือน
มารถดึงจากศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การตั้งคาการสงขอความ
ปอนขอมูลในชองที่มีคําวา ตองระบุ กํากับหรือมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ คุณอาจเลือกรับขอมูลการตั้งคาจาก
ผูใหบริการในรูปของขอความการกําหนดคา
ผูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณอาจกําหนดศูนยฝากขอความบางศูนย
หรือทั้งหมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง 
สราง แกไข หรือยายออกได

ขอความแบบตัวอักษร
กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ศูนยรับฝากขอความ—ดูรายการศูนยรับฝากขอความที่มีอยูทั้งหมดที่ถูกกําหนด
ไวแลว
ศูนยขอความที่ใช—เลือกศูนยฝากขอความที่จะนํามาใชเพื่อนําสงขอความ
แบบตัวอกัษร
การเขารหัสอักขระ— ในการใชตัวแปลงอักษระเปนระบบการเขารหัสอีกระบบ
หนึ่งเมื่อทําได ใหเลือก การสนับสนุนที่ลดลง
การรับรายงาน—เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสงขอความของคุณ
หรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะรอเพื่อสงขอความใหอีกครั้ง
หากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับ
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับฝากขอความ

สงขอความเปน—เปลี่ยนตัวเลือกนี้เ
คุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเป
บริการระบบ
การเชื่อมตอที่เลือก—เลือกการเชื่อ
GSM หรือขอมูลแพคเก็ต หากเครือขา
ตอบผานศูนยเดิม—เลือกวาคุณตอ
ขอความเดิมหรือไม (บริการเสริมจาก

ขอความมัลติมีเดยี
กด  และเลือก ขอความ > ตัวเล
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ขนาดรูปภาพ—กําหนดขนาดรูปภาพ
เฉพาะเมื่อตั้ง โหมดการสราง MMS
ขนาดใหญ

โหมดการสราง MMS —หากคุณเลือ
คุณพยายามสงขอความที่ผูรับอาจไม
ขอความที่ระบบไมสนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตอท
ขอความมัลติมีเดีย
การดึงมัลติมีเดยี—เลือกวิธีการรับข
โดยอตัโนมัติในเครือขายโฮมของคุณ 
เลือก ออโตในเครือขายบาน เมื่ออย
ที่ระบุวา มีขอความมัลติมีเดียที่คุณสา
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หม ใหเลือก ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม 
ม

ี่คุณไดรับ ใหเลือก อีเมลขาเขา และจาก

กผูใหบริการระบบ
าคุณไมปอนขอมูลลงในชองนี้ เครื่องจะแสดง
ยายามเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ
ดรสหรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่รับอเีมล

ออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

หรับศูนยฝากขอความ
นดโปรโตคอลอีเมลที่ใชสําหรับศูนยฝาก
หบริการแนะนํา ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 
งครั้งเดียวและไมสามารถเปลี่ยนคาที่ตั้งได 
การตั้งคาศูนยฝากขอความแลว หากคุณใช
ตขอความอเีมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออนไลน 
องยกเลิกการเชื่อมตอ และเริ่มเชื่อมตอกับ

ัวเลือกความปลอดภัยที่จะนํามาใชใหเกิดความ
อความระยะไกล
เชื่อมตอ
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เมื่อคุณอยูนอกพื้นที่บริการของระบบเครือขายหลัก การสงและการรับขอความ
มัลติมีเดียจะมีคาใชจายมากขึ้น
หากคุณเลือก การดึงมัลติมเีดีย > อัตโนมัติเสมอ โทรศัพทของคุณจะทําการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตที่มีอยูใหโดยอัตโนมัติเพื่อดึงขอความทั้งในและนอกเครือขาย
บานของคุณ
ยอมรับขอความนิรนาม—เลือกวาคุณตองการปฏิเสธขอความจากผูสงนิรนาม
หรือไม
รับโฆษณา—กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณาขอความมัลติมีเดียหรือไม
รับรายงาน—หากคุณตองการใหแสดงสถานะของขอความที่สงในไฟลบันทึก 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถรับรายงานผลการ
สงขอความมัลติมีเดียที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสได
ปฏิเสธการสงรายงาน—เลือกวาคุณตองการปฏิเสธการสงรายงานขอความ
มัลติมีเดียที่ไดรับหรือไม
อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะรอเพื่อสงขอความใหอีกครั้ง
หากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอ
ผูรับไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับฝากขอความ

อีเมล
กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล และจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ศูนยฝากขอความ—เลือกศูนยฝากขอความที่จะเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี้: 
การตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช  การตั้งคาการดึง และ 
ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

ศูนยฝากขอความที่ใช— เลือกเมลบอกซที่คุณตองการใชสําหรับสงอีเมล

ในการสรางศูนยฝากขอความศูนยใ
ในหนาจอหลักของศูนยฝากขอควา

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอีเมลท
ตัวเลือกตอไปนี้:
ชื่อผูใช—ปอนชื่อผูใชที่คุณไดรับจา
รหัสผาน—ปอนรหัสผานของคุณ ถ
ขอความใหคุณปอนรหัสผานขณะพ
เซิรฟเวอรรับเมล—ปอน IP แอดเ
ของคุณ
จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมต
ในหนา 85
ชื่อศูนยฝากขอความ—ปอนชื่อสํา
ประเภทศูนยฝากขอความ—กําห
ขอความระยะไกลของคุณตามที่ผูใ
คุณสามารถเลือกการตั้งคานี้ไดเพีย
ในกรณีที่คุณไดบันทึกหรือออกจาก
โปรโตคอล POP3 เครื่องจะไมอัพเด
ในการดูขอความอเีมลลาสุด คุณต
ศูนยฝากขอความใหม
ความปลอดภัย (พอรต)—เลือกต
ปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากข
พอรต—ระบุพอรตที่ใชสําหรับการ
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งการรับสัญลักษณ เสียงเตือน หรือบันทึกแสดง
ความใหมในศูนยฝากขอความ

ะดึง: หัวขอเทานั้น, บางสวน (kB) (สําหรับ 
ที่แนบ (สําหรับ POP3 เทานั้น)
วามอีเมลที่จะถูกดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ
ับ IMAP4 เทานั้น)—กําหนดพาธแฟมขอมูล

AP4 เทานั้น)—สมัครใชแฟมขอมูลอืน่
ขอมูลจากแฟมขอมูลเหลานั้น

หโทรศัพทดึงอีเมลใหมโดยอัตโนมัติหรือไม 
ี่ในการดึงขอความได
ําใหคาโทรของคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถาย

อืก > การตั้งคา > ขอความบริการ เลือก
ไม หากคุณตองการตั้งคาโทรศัพทใหเปด
ขายเพื่อดึงขอมูลเมื่อคุณไดรับขอความบริการ
ความ > อตัโนมัติ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ล็อกอินแบบรับรอง APOP (สําหรับ POP3 เทานั้น)—ใชไดกับโปรโตคอล POP3 
เพื่อเขารหัสการสงรหัสผานไปยังอีเมลเซิรฟเวอรระยะไกล ขณะเชื่อมตอกับเมลบอกซ
ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอเีมลที่คุณสง ใหเลือก อีเมลขาออก และจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
ที่อยูอีเมลของฉัน—ปอนที่อยูอีเมลที่ผูใหบริการเตรียมไวใหกับคุณ ขอความตอบ
กลับขอความของคุณจะถูกสงมาที่แอดเดรสนี้
เซิรฟเวอรสงเมล—ปอน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่สงอีเมล
ของคุณ คุณอาจใชไดเพียงเซิรฟเวอรสําหรับสงขอความออกของผูใหบริการระบบ
 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 
ในหนา 85
การตั้งคาสําหรับ ชื่อผูใช, รหัสผาน  ความปลอดภัย (พอรต) และ พอรต จะ
คลายกับของ อีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช
ชื่อผูใช—ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนอีเมลแอดเดรสของคุณในโทรศัพท
ของผูรับ ในกรณีที่เครื่องของผูรับสนับสนุนฟงกชันนี้
สงขอความ—กําหนดวิธีสงอีเมลจากเครื่องโทรศัพท เลือก สงทันที เพื่อใหโทรศัพท
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณเลือก 
ระหวางเชื่อมตอถัดไป อีเมลจะถูกสงเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล
ในครั้งตอไป
สงสําเนาถึงตัวเอง—เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของอีเมลไวที่ศูนยฝาก
ขอความระยะไกลของคุณหรือไม และจาหนาตามที่กําหนดไวใน ที่อยูอีเมลของฉัน
รวมลายเซ็น—เลือกวาคุณตองการแนบลายเซ็นลงในขอความอเีมลของคุณหรือไม

การแจงอีเมลใหม—เลือกวาคุณตอ
วามีขอความใหมหรือไม เมื่อไดรับขอ

การตั้งคาการดึง
อีเมลที่จะดึง—ระบุสวนของอเีมลที่จ
POP3 เทานั้น) หรือ ขอความและสิ่ง
จํานวนการดึง—กําหนดจํานวนขอค
พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหร
ที่จะสมัครขอใชบริการ
การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ IM
ในศูนยฝากขอความระยะไกล และดึง

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ
การดึงหัวขอ—เลือกวาคุณตองการใ
คุณสามารถกําหนดเวลา และความถ
การดึงขอความอีเมลโดยอตัโนมัติจะท
ขอมูล

ขอความบรกิารเวบ็
กด  และเลือก ขอความ > ตัวเล
วาคุณตองการรับขอความบริการหรือ
เบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกับเครือ
โดยอตัโนมัติ ใหเลือก ดาวนโหลดขอ
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แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ และหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความจากระบบ และจากตัวเลือกตอไปนี้:
การรับ—เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงานหรือไม
ภาษา—เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ: ทั้งหมด  ที่เลือก หรือ อื่นๆ
การตรวจหาหัวขอ—โทรศัพทจะคนหาหมายเลขหัวขอใหม และบันทึกหมาย
เลขใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการหัวขอโดยอัตโนมัติ

อื่นๆ
กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ และจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
บันทึกขอความที่สง—เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของขอความแบบตัวอกัษร 
ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่คุณสงไปไวที่โฟลเดอร สง หรือไม
จํานวนขอความที่บันทึก—กําหนดจํานวนขอความที่สงแลวที่จะถูกจัดเก็บไวใน สง 
ในแตละครั้ง จํานวนขอความที่ระบบจํากัดไว คือ 20 ขอความ เมี่อถึงจํานวนที่ตั้งไว 
เครื่องจะลบขอความที่เคยบันทึกไวกอนหนานานที่สุดออกไป
หนวยความจําที่ใช—หากใสการดหนวยความจําในโทรศัพท ใหเลือกหนวย
ความจําที่คุณตองการใชเพื่อจัดเก็บขอความ: ความจําโทรศัพท หรือ การดความจํา
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รายชื่อ ใหเลื่อนไปที่บัตรรายชื่อ และกดปุม
การเสียง โปรดดูที่ “การโทรออกดวยเสียง” 

ี่คุณตองการสง เลือก ตัวเลือก > สง > 
ดีย, ทางอีเมล, ทาง Bluetooth หรือ 
ขอความ” ในหนา 42 และ 
th” ในหนา 71
ายชื่อบนเครื่องพิมพที่ติดตั้งดวย Basic Print 
กับการเชื่อมตอแบบ Bluetooth (เชน HP 

r หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก 

ือก > เพิ่มไปยงักลุม (จะแสดงตอเมื่อคุณได
กลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท” ในหนา 55
ายชื่อที่อยุในกลุม ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก 

กบัตร และกด  ในการลบบัตรรายชื่อ
  เพื่อทําเครื่องหมายบนรายชื่อ และกด  
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

รายชือ่ (สมุดโทรศัพท)
กด  และเลือก รายชื่อ ใน รายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายชื่อ
เชน เบอรโทรศัพท ที่อยูที่บาน หรือที่อยูอเีมลของรายชื่อของคุณ คุณสามารถเพิ่ม
เสียงเรียกเขาสวนบุคคลหรือรูปภาพขนาดยอลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสราง
กลุมรายชื่อไดอกีดวย ซึ่งสามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษร หรือ สงอเีมลใหผูรับ
ไดหลายคนพรอมกัน โดยคุณสามารถเพิ่มขอมูลสําหรับติดตอที่ไดรับ (นามบัตร) ลง
ในสมุดโทรศัพทได โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 46 ขอมูลรายชื่อสามารถ
สงหรือรับไดเฉพาะกับอุปกรณที่ใชรวมกันได
ในการดูจํานวนรายชื่อ กลุม และหนวยความจําที่มีใชทั้งหมดใน รายชื่อ เลือก 
ตัวเลือก > ขอมูลรายชื่อ

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและเบอรโทรศัพท
1 เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม
2 ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย

ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลื่อนไปที่บัตรรายชื่อที่คุณตองการแกไข และ
เลือก ตัวเลือก > แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่ตองการไดดวยการพิมพอักษร
ตัวแรกของชื่อลงในชองคนหา รายการรายชื่อที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนั้นจะปรากฏบน
หนาจอ

เคล็ดลับ! คุณยังสามารถใช Nokia Contacts Editor ที่มีอยูใน
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อเพิ่มและแกไขบัตรรายชื่อ  

ในการแนบรูปภาพขนาดยอลงบนบัตรรายชื่อ  เปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 
แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มภาพยอ ภาพขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น เมื่อมีสายเรียกเขา
จากรายชื่อดังกลาว

ในการฟงรายการเสียงที่กําหนดใหกับ
เลื่อน และเลือก ตัวเลือก > เลนราย
ในหนา 57
ในการสงขอมูลผูติดตอ ใหเลือกบัตรท
ทางขอความตัวอักษร, ทางมลัติมีเ
ทางอินฟราเรด โปรดดูที่ “การรับสง
“สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetoo

เคล็ดลับ! ในการพิมพบัตรร
Profile (BPP) ซึ่งใชรวมกันได
Deskjet 450 Mobile Printe
ตัวเลือก > พิมพ

ในการเพิ่มกลุมรายชื่อ ใหเลือก ตัวเล
สรางกลุมไวแลว) โปรดดูที่ “การสราง

เคล็ดลับ! ในการตรวจสอบร
ตัวเลือก > อยูในกลุม

ในการลบบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลือ
จํานวนมากพรอมกัน ใหกด  และ
เพื่อลบ
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รกิารซิมอื่น ๆ
ริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
คุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือ

ลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เพื่อดูชื่อและ
การด ในสมุดรายชื่อ SIM คุณสามารถเพิ่ม
ทไปยังรายชื่อ และคุณยังสามารถใชโทรได
รโทรออก ใหเลือก ตวัเลือก > รายชื่อ SIM > 
ะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น
ณของคุณในสมุดโทรศัพทที่ถูกเลือก ใหเลือก 
จําเปนตองใชรหัส PIN2 เพื่อเปดและปด
สําหรับการจํากัดเบอร โปรดติดตอผูใหบริการ
นการเพิ่มหมายเลขที่จํากัดรายการการโทรใหม 
นซิม โดยที่คุณตองปอนรหัส PIN2 เพื่อที่จะใช

อขอมูลแบบแพ็คเก็ตจะใชไมได ยกเวนเมื่อสง
มตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต ในกรณีนี้ หมายเลขศูนย
ผูรับตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร
ติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวในเครื่อง
รา
ยช

 ื อ 
(ส
ม ุด

โท
รศ

 ัพท
 )

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เบอรโทรศัพทและที่อยูทีเ่ปนคาเริ่มตน
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท หรือ ที่อยูที่เปนคาเริ่มตนลงบนบัตรรายชื่อ 
ในวิธกีารนี้ถามีจํานวนรายชื่อหรือที่อยูเยอะ คุณจะสามารถโทรหรือสงขอความ
ไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่แนนอนของรายชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใช
หมายเลขนี้เปนคาเริ่มตนในการโทรออกดวยเสียงดวย
1 ใน รายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ และกด 
2 เลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว
3 เลือกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิ่มเบอรโทรศัพทหรือที่อยู กําหนด
4 เลือกเบอรโทรศัพทหรือที่อยูที่คุณตองการกําหนดใหเปนเบอรหลัก

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะขีดเสนใตไวในบัตรรายชื่อ

การคัดลอกรายชื่อ
ในการคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากซิมการดลงบนอปุกรณของคุณ ใหกด 

 และเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เลือกชื่อที่คุณ
ตองการคัดลอกและเลือก ตวัเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ
ในการคัดลอกรายชื่อในซิมการดของคุณ ใหกด  และเลือก รายชื่อ เลือกชื่อ
ที่คุณตองการคัดลอกและเลือก ตัวเลอืก > คัดลอกไปยังรายชื่อซิม หรือ ตัวเลือก > 
คัดลอก > ไปที่สมุดรายชื่อซิม เครื่องจะคัดลอกเฉพาะชองรายชื่อ
ที่ซิมการดสนับสนุนเทานั้น

เคล็ดลับ! คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลรายชื่อกับเครื่องพีซีที่ใชงานรวม
กันได โดยใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 

รายชือ่ซิม และบรกิารบ
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบ
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของ
ผูจําหนายรายอื่นๆ
กด  และเลือก รายชื่อ > ตัวเ
หมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บไวในซิม
แกไข หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพ
ในการดูรายการจํากัดหมายเลขกา
รายชื่อที่จํากัดเบอร การตั้งคานี้จ
ในการจํากัดการโทรออกจากอุปกร
ตัวเลือก > ใชงานจํากัดเบอร คุณ
ใชงานจํากัดเบอร หรือแกไขรายชื่อ
ของคุณหากคุณไมมีรหัสดังกลาว ใ
ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหมใ
ฟงกชันนี้
เมื่อคุณใช จํากัดเบอร การเชื่อมต
ขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อ
ขอความและหมายเลขโทรศัพทของ
หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคง
ของคุณได
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ลุม
องการแกไข
ือก > ลบออกจากกลุม
ากกลุม
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การใสแบบเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อติดตอ
เมื่อบุคคลดังกลาวหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ เครื่องจะสงเสียง
เรียกเขาตามที่เลือกไว (หากมีการแสดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพท
ของคุณจําแนกเบอรดังกลาวได)
1 กด  เพื่อเปดรายชื่อผูติดตอ หรือไปที่รายชื่อกลุมและเลือกกลุมรายชื่อ
2 เลือก ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา รายการแบบเสียงเรียกเขาจะปรากฏขึ้น

บนหนาจอ
3 เลือกแบบเสียงเรียกเขาที่คุณตองการกําหนดใหกับรายชื่อติดตอแตละรายชื่อ

หรือกลุมรายชื่อที่เลือกไว
ในการลบแบบเสียงออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว ในรายการแบบเสียง

การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
1 ใน รายชื่อ ใหกด  เพื่อเปดรายการกลุม
2 เลือก ตัวเลือก > กลุมใหม 
3 เขียนชื่อสําหรับกลุม หรือใชชื่อที่ระบบตั้งไว กลุม N (หมายเลข) และเลือก ตกลง 
4 เปดกลุมและเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มสมาชิก
5 เลื่อนไปที่รายชื่อ และกด  เพื่อทําเครื่องหมาย หากตองการเพิ่มสมาชิก

หลายรายในครั้งเดียว ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้กับชื่อผูติดตอทั้งหมดที่คุณตองการเพิ่ม
6 เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มชื่อผูติดตอใหกับกลุม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตวัเลือก > เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อใหม และเลือก ตกลง

การลบสมาชกิออกจากก
1 ในรายชื่อกลุม ใหเปดกลุมที่คุณต
2 เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเล
3 เลือก ใช เพื่อลบชื่อผูติดตอออกจ
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อรโทรศัพทของศูนยขอความเสียง กด  
ียง > ตัวเลอืก > เปลี่ยนเบอร ปอนหมายเลข 
ากนั้นเลือก ตกลง
ลาสุด เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม  

แรก
ายอื่น เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม สาย
ัติ
งการดึงสายแรกกลับเขารวมประชุมทางโทรศัพท 

ทําตามขั้นตอนที่ 2 และเลือก ตัวเลือก > 
 โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับผูรวมประชุม
ั้งตัวคุณ
กับผูรวมประชุมคนหนึ่ง เลือก ตัวเลือก > 
ประชุม แลวเลือก สวนตัว โทรศัพทจะพักสาย
 สวนผูรวมประชุมสายรายอื่นๆ จะยังสามารถ
นาสายสวนตัวเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก > 
 เพื่อกลับเขาสูการประชุม
ก ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย เลื่อน
อน 
ดปุม 
กา
รโ
ทร

ออ
ก
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การโทรออก
สายสนทนา

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มหรือลดความดังของเสียงในระหวางที่โทร ใหใชปุม
ปรับความดังที่ดานขางของอุปกรณ หากคุณตั้งระดับ

1 เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทรวมทั้งรหัสพื้นที่ 
ในการลบหมายเลข กด 
สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกด  สองครั้งสําหรับเครื่องหมาย + 
(แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตอง
ใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

2 กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น
3 กด  เพื่อวางสาย (หรือเพื่อยกเลิกการโทรออก)

การกด  จะใชเพื่อวางสายเสมอ แมวาจะมีการใชงานโปรแกรมอื่นอยูก็ตาม
ในการโทรออกจาก รายชื่อ กด  และเลือก รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ 
หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อที่ตองการลงในชองสําหรับการคนหา รายชื่อที่ตรงกับ
อักษรที่ปอนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ ในการโทร กด  เลือกประเภทการโทรเปน 
สายสนทนา 
คุณตองคัดลอกรายชื่อจากซิมการดมาไวที่ รายชื่อ กอนจึงจะสามารถโทรออก
ในลักษณะได โปรดดูที่ “การคัดลอกรายชื่อ” ในหนา 54
ในการโทรเขาศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  กด  คาง
ไวในโหมดสแตนดบาย โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โอนสาย” ในหนา 89

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนเบ
และเลือก เครื่องมือ > เส
(ที่ไดรับจากผูใหบริการ) จ

ในการโทรไปยังหมายเลขที่โทรออก
เลื่อนไปที่เบอร และกด 

การประชุมสาย
1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมราย
2 ในการโทรไปยังผูรวมประชุมร

แรกจะถูกพักสายไวโดยอัตโนม
3 เมื่อมีผูรับสายใหมแลว เมื่อตอ

ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม
ในการเพิ่มคนใหมเขาสูสาย ให
ประชุม > เพิ่มในการประชุม
สายไดมากที่สุด 6 สาย รวมท
ในการสนทนาเปนการสวนตัว
ประชุม > สวนตัว เลือกผูรวม
การประชุมในเครื่องของคุณไว
สนทนาตอไปได หลังจากสนท
ประชุม > เพิ่มในการประชุม
ในการถอนผูรวมประชุมใหเลือ
ไปที่ผูรวมประชุม และเลือก ถ

4 ในการจบการประชุมสาย ใหก
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งจะเริ่มทํางาน ใหถือ โทรศัพทหางจากตัว

มดสแตนดบายที่ใชอยู ใหกดคางไวที่ปุม
ที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุม
กโดยใชเสียง
ําวา พูดตอนนี้ จะปรากฏ พูด ชื่อหรือชื่อเลน
น
างไวแลวของรายชื่อที่จดจําไดในภาษาใน
มายเลขโทรศัพท หลังจากนั้นอีกประมาณ 2.5 
ายเลขนั้น
อง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายชื่ออื่นที่ตรงกัน หรือ 
ง

ทึกไวหลายหมายเลข เครื่องจะเลือกหมายเลข
กไมไดตั้งคาดังกลาวไว เครื่องจะเลือก
ือ, มือถือ (บาน), มือถือ (ที่ทํางาน), 
. (ที่ทํางาน)

ารเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะเห็นวิดิโอ
ผูรับสาย ภาพวิดีโอสดหรือภาพวิดีโอที่ถายไว
งใหแกคูสนทนาทางวิดีโอปลายสายดู 
งมี USIM การดและอยูภายในบริเวณพื้นที่

 โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
ะการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

หมายเลขการโทรดวน
ในการเปดใชการโทรดวน กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > โทร > 
การโทรดวน > เปด
ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวนปุมใดปุมหนึ่ง ( — ) กด  
และเลือก เครื่องมือ > โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมที่คุณตองการกําหนดเบอร
โทรศัพทให และเลือก ตัวเลือก > กําหนด  จะถูกสํารองไวใหกับศูนย
ขอความเสียง 
ในการโทรเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรดวนที่ตองการและ 

การโทรออกดวยเสียง
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง การสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง
นี้ไมขึ้นกับเสียงของผูพูด ดังนั้น ผูใชไมตองบันทึกรายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพท
จะสรางรายการเสียงใหกับรายการตางๆ ในรายชื่อแทน แลวเปรียบเทียบรายการ
เสียงที่เปลงออกมากับรายการเสียงที่สรางไวแลว การจดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับ
เปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพื่อใหจดจําการสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น
รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนที่จัดเก็บไวบนบัตรรายชื่อ ในการ
ฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 
เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง
หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถา
คุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควร
อาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใด
ก็ตาม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพ
เล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง
1 ในการเริ่มตนโทรดวยเสียง ในโห

เลือกดานขวา หากคุณใชชุดหูฟง
ชุดหูฟงคางไว เพื่อเริ่มการโทรออ

2 คุณจะไดยินเสียงโทนสั้นๆ และค
ตามที่บันทึกอยูในรายชื่อใหชัดเจ

3 โทรศัพทจะเลนรายการเสียงที่สร
เครื่องที่เลือก และแสดงชื่อและห
วินาที เครื่องจะโทรออกไปยังหม
หากรายชื่อที่เครื่องจดจําไมถูกต
หยุด เพื่อยกเลิกการโทรดวยเสีย

หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศัพทบัน
ที่ระบบกําหนด หากมีการตั้งคาไว หา
หมายเลขแรกที่ใชไดตามลําดับนี้ มือถ
โทรศัพท, โทรศัพท (บาน) และ โทร

การสนทนาทางวิดีโอ
เมื่อคุณทําการสนทนาทางวิดีโอ (บริก
สองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและ
โดยใชกลองถายรูปในโทรศัพทจะแสด
ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตอ
ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS
เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริการแล
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วาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสง
น
บรอยแลว คุณจะเห็นภาพวิดีโอสองกรอบ และ
อาจปฏิเสธการสงวิดีโอ ( ) ซึ่งในกรณีนี้
าพนิ่งหรือกราฟกบริเวณพื้นหลังที่เปนสีเทาแทน
งวิดีโอหรือการฟงแตเสียง ใหเลือก ใชงาน/
เสียง หรือ การสงวดิีโอและเสียง
ซูมเพื่อเลือก ขยาย หรือ ยอ สัญลักษณการซูม
งผล
อที่สงบนหนาจอ ใหเลือก เปลี่ยนลําดับภาพ
ดปุม 

บบเครือขาย) เพื่อสงภาพวิดีโอสดหรือไฟล
ไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอื่นที่ใชงานรวมกัน
ายๆ โดยเชิญผูรับใหดูภาพวิดีโอสดหรือไฟล
ปนภาพจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับ

 รวมดูวิดีโอ หากคุณไมตองการใชลําโพง
ะที่ใชวิดีโอรวมกัน คุณยังสามารถใชชุดหูฟง
สนทนาอยู เลือก ตัวเลือก > รวมดูวิดีโอ > 

ือก หยุด และการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุด หาก
กา
รโ
ทร
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ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนาอีกฝายเทานั้น 
โดยสามารถใชการสนทนาทางวิดีโอไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันไดหรือ
ไคลเอนต ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอได หากมี
การใชสายสนทนา สายสนทนาทางวิดีโออื่น หรือสายขอมูลอื่นอยู
ไอคอน: 

 คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ หรือระบบเครือขาย
ไมไดสงวิดีโอนั้น) 

 คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ ในการสงเปนภาพนิ่ง
แทน โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร” ในหนา 84
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ คุณยังคง
ตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผูให
บริการระบบเครือขาย หรือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
1 ในการเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ ให

ปอนหมายเลขโทรศัพทในโหมด
สแตนดบาย หรือเลือก รายชื่อ และ
เพิ่มรายชื่อ

2 เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ

กลองตัวรองที่อยูดานหนาจะถูกใชตั้งแต
เริ่มแรกในสายสนทนาทางวิดีโอ การเริ่ม
ตอสายอาจตองใชเวลาสักครู 
กําลังรอภาพวิดีโอ จะปรากฏ ในกรณีที่
ตอสายไมได (เปนตนวา ระบบเครือขาย
ไมรองรับฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอ 
หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใชงาน
รวมกันได) 

เครื่องจะแสดงขอความใหคุณเลือก
ขอความหรือขอความมัลติมีเดียแท
หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรีย
ไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับสาย
คุณจะไดยินแตเสียง และอาจเห็นภ
ในการเปลี่ยนแปลงระหวางการแสด
ไมใชงาน > การสงวดิีโอ  การสง
ในการซูมภาพของคุณเอง ใหใชปุม
จะปรากฏขึ้นดานบนสุดของจอแสด
ในการเปลี่ยนตําแหนงของภาพวิดีโ
ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหก

การแบงปนวิดีโอ
ใช รวมดูวิดีโอ (บริการเสริมจากระ
วิดีโอจากโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
ไดในระหวางการสนทนา ซึ่งทําไดง
วิดีโอที่คุณตองการแบงปน การแบง
คําเชิญ
ลําโพงจะเริ่มทํางานเมื่อคุณใชงาน
สําหรับสายสนทนาทางวิดีโอในขณ
ที่ใชงานรวมกันได เมื่อกําลังใชสาย
ภาพสด หรือ คลปิ
ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเล
วางสายสนทนาอกีดวย 
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 ได การตั้งคารูปแบบ SIP ชวยใหคุณสามารถ
ปยังโทรศัพทเครื่องอืน่ที่ใชงานรวมกันได นอก
ื่อใชรับเซสชันการแบงปนดวย
ากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ และบันทึก
บหรือผูใหบริการอาจสงการตั้งคาใหคุณในแบบ 
ที่จําเปนก็ได
 คุณสามารถปอนแอดเดรสนั้นในบัตรรายชื่อ
ของโทรศัพท แลวเปดรายชื่อ (หรือสรางรายชื่อ
> เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ มุมมองรวม 
ารเครือขาย) ปอน SIP แอดเดรสในรูปแบบ 
ารถใช IP แอดเดรสแทนชื่อโดเมนได)
ยชื่อ คุณยังสามารถใชเบอรโทรศัพทของผูรับ
เอาไว เชน +358 เพื่อการแบงปนวิดีโอ หาก
มไดรวมรหัสประเทศ คุณสามารถปอนหมาย

ําตามขั้นตอนตอไปนี้:
กลงสําหรับคุณในการใชเครือขาย UMTS
อ UMTS ของโทรศัพทถูกตองแลว สําหรับ
ื่อมตอ” ในหนา 85

ไฟลวดิีโอ
องผูรับตองรองรับ รวมดวูิดีโอ และผูรับตอง
ที่ที่ใชรวมกันไดของผูรับ คุณและผูรับตองลง
ารแบงปนได 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ขอกําหนดการแบงปนวดิีโอ
กอน รวมดูวิดโีอ คุณตองเชื่อมตอ UMTS แตความสามารถในการใช รวมดูวิดีโอ 
ของคุณจะขึ้นอยูกับคามพรอมของเครือขาย UMTS ติดตอผูใหบริการหาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพรอมของเครือขาย และคาบริการ
ที่เกี่ยวของกับการใชบริการนี้
ในการใช รวมดูวดิีโอ คุณตอง:
• ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับโทรศัพทของคุณ

แลว โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 59
• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยูภายในพื้นที่

ของเครือขาย UMTS โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 59 หาก คุณเริ่มตนเซสชัน
การแบงปนขณะที่คุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS และ
เกิดการสงมอบขามเครือขายไปยัง GSM เซสชันการแบงปนจะถูกยกเลิก
แตคุณยังสนทนาตอได คุณไมสามารถเริ่มตน รวมดูวิดีโอ ไดหากคุณไมได
อยูภายในพื้นที่ใหบริการของเครือขาย UMTS (เชน เครือขาย GSM)

• ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย UTMS แลว 
หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาสูเซสชันการแบงปน และเครื่องของ
ผูรับปดอยู  ผูรับไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS  ไมได
ติดตั้ง รวมดูวิดีโอ ไว หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะ
ไมทราบวาคุณไดสงคําเชิญมาให อยางไรก็ตาม คุณจะไดรับขอความแสดง
ขอผิดพลาดซึ่งแสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การตัง้คา
การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล

การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ Session Initiation 
Protocol (SIP) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองไดรับการกําหนดคาในโทรศัพทของ

คุณกอนจึงจะสามารถใช รวมดูวิดีโอ
เริ่มเชื่อมตอระหวางบุคคลในแบบสดไ
จากนี้ คุณยังตองตั้งคารูปแบบ SIP เพ
โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SIP จ
ไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการระบ
OTA หรือในแบบรายการพารามิเตอร
หากคุณทราบ SIP แอดเดรสของผูรับ
ของคุณได เปด รายชื่อ จากเมนูหลัก
ใหมใหกับบุคคลนั้น) เลือก ตัวเลือก 
(ตัวเลือกที่ถูกตองจะขึ้นอยูกับผูใหบริก
username@domainname (คุณสาม
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรา
ที่จัดเก็บไวแลว ซึ่งไดรวมรหัสประเทศ
เบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน รายชื่อ ไ
เลขที่รวมรหัสประเทศเมื่อสงการเชิญ
การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS

ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ใหท
• ติดตอผูใหบริการเพื่อกําหนดขอต
• ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาจุดเชื่อมต

ความชวยเหลือ โปรดดูที่ “การเช

การแบงปนวดิีโอสดและ
ในการรับเซสชันการแบงปน อุปกรณข
กําหนดคาที่จําเปนบนอปุกรณเคลื่อน
ทะเบียนขอใชบริการนี้ คุณจึงจะเริ่มก
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คลิปเปนรูปแบบที่
 ตองแปลงคลิปสําหรับแบงใชงาน ทําตอ? 

IP แอดเดรสที่คุณเพิ่มลงในบัตรรายชื่อของผูรับ 
ยแอดเดรสบนบัตรรายชื่อ ใหเลือก SIP แอดเดรส
และ เลอืก เพื่อสงคําเชิญ 
รสของผูรับได ใหปอน SIP แอดเดรส เลือก ตกลง 

สของรายชื่อ ใหปอนเบอรโทรศัพทของผูรับ โดย
จัดเก็บไวใน รายชื่อ
อัตโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ
แบงปนชั่วคราว 
ลับมาแบงปนตอ ในการเดินหนาหรือกรอกลับ
นขึ้นหรือลง

 ใหเลือก หยุด ในการยุติสายสนทนา ใหกดปุม

ณะที่กําลังรวมแบงดูวิดีโอคลิป การแบงดูจะ
อการแบงดูวิดีโอและแบงดูวิดีโอตอ ในโหมด
ือก > ทําตอ โปรดดูที่ 
หนา 82 
กา
รโ
ทร

ออ
ก
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วิดีโอสด
1 เมื่อกําลังใชสายสนทนาทางวิดีโออยู เลือก ตัวเลือก > รวมดูวิดีโอ > ภาพสด 

และเปดสไลด
2 อุปกรณของคุณจะสงคําเชิญไปตาม SIP แอดเดรสที่คุณเพิ่มลงในบัตรรายชื่อ

ของผูรับ 
หากผูรับมี SIP แอดเดรสหลายแอดเดรสบนบัตรรายชื่อ ใหเลือก SIP แอดเดรส
ที่คุณตองการสงคําเชิญไปให และ เลือก เพื่อสงคําเชิญ 
หากไมสามารถใช SIP แอดเดรสของผูรับได ใหปอน SIP แอดเดรส เลือก ตกลง 
เพื่อสงคําเชิญ 
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อ ใหปอนเบอรโทรศัพทของผูรับ โดย
รวมรหัสประเทศ หากยังไมไดจัดเก็บไวใน รายชื่อ

3 การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ
ลําโพงทํางานอยู คุณยังสามารถใชชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดกับสายสนทนา

4 เลือก พัก เพื่อหยุดเซสชันการแบงปนชั่วคราว 
เลือก ทําตอ เพื่อกลับมาแบงปนตอ

5 ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด ในการยุติสายสนทนา ใหกดปุม
จบการทํางาน

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณใชรวมกัน กด บันทึก เพื่อตอบรับคําถาม จัดเก็บวิดีโอ
คลิปที่รวมมองหรือไม?  วิดีโอคลิปที่ใชรวมกันจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร ภาพ
และวิดีโอ ใน คลังภาพ

วิดีโอคลิป
1 เมื่อกําลังใชสายสนทนาอยู เลือก ตัวเลือก > รวมดูวดิีโอ > คลปิ

รายชื่อวิดีโอคลิปที่จัดเก็บไวบนหนวยความจําของอุปกรณหรือการดหนวย
ความจําที่ใชรวมกันไดจะเปดออก

2 เลือกวิดีโอคลิปที่คุณตองการใชรวมกัน หนาจอภาพตัวอยางจะเปดออก ในการ
ดูภาพตัวอยางคลิป เลือก ตัวเลือก > เลน

3 เลือก ตัวเลือก > เชิญ 
คุณอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอ
เหมาะสมสําหรับการใชรวมกัน
ปรากฏขึ้น เลือก ตกลง
โทรศัพทจะสงคําเชิญไปตาม S
หากผูรับมี SIP แอดเดรสหลา
ที่คุณตองการสงคําเชิญไปให 
หากไมสามารถใช SIP แอดเด
เพื่อสงคําเชิญ
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดร
รวมรหัสประเทศ หากยังไมได

4 การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดย
5 เลือก พัก เพื่อหยุดเซสชันการ

เลือก ตัวเลือก > ทําตอ เพื่อก
วิดีโอคลิปอยางรวดเร็ว ใหเลื่อ

6 ในการเลนคลิปอีกครั้ง กด เลน
7 ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ

จบการทํางาน

หากคุณเขาใชแอปพลิเคชั่นอื่นในข
หยุดชั่วคราว ในการกลับไปที่หนาจ
สแตนดบายที่ใชงานอยู เลือก ตัวเล
“โหมดโหมดสแตนดบายพิเศษ” ใน
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 หากคุณเรียกใชฟงกชัน การตั้งคาการ
าง เพื่อโอนสาย การปฏิเสธสายเรียกเขาคือ
สาย” ในหนา 89
ารถสงขอความแจงผูที่โทรเขามาถึงเหตุผล
ลือก > สงขอความตวัอักษร คุณสามารถ
ดตัวเลือกนี้และเขียนขอความตัวอักษร
นา 84

รับสายสนทนาทางวดิีโอ
 จะปรากฏขึ้น 

ดเสียงเรียกเขาใหกับสายสนทนาทางวิดีโอ
บบ

หสงภาพวิดีโอใหผูโทร? ปรากฏบนหนาจอ 

อ การสงวิดีโอจะไมทํางาน และคุณจะไดยิน
นหนาจอพื้นสีเทาแทน ในการแทนที่หนาจอ
รูปในโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร”, 

ปุม 

ริมจากระบบเครือขาย)
ทนากับอีกสายหนึ่งไดหากคุณเรียกใช 
ตั้งคา > โทร > สายเรียกซอน

 สายแรกจะถูกพักสายไว
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การตกลงรบัคําเชิญ
เมื่อมีผูอื่นสงคําเชิญการแบงปนใหกับคุณ ขอความคําเชิญจะปรากฏขึ้นโดยแสดง
ชื่อหรือ SIP แอดเดรสของผูสง หากไมไดตั้งโทรศัพทของคุณเปน เงียบ โทรศัพทจะ
ดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ
หากผูอืน่สงคําเชิญการแบงปนใหแกคุณ และคุณปดเครื่องโทรศัพท หรือคุณ
ไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบวาคุณไดรับคําเชิญ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ยอมรับ—เพื่อใชงานเซสชันการแบงปน
ปฏิเสธ—เพื่อปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณปฏิเสธคําเชิญนั้น 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมจบการทํางานเพื่อปฏิเสธเซสชันการแบงปน
และวางสายได
เมื่อคุณไดรับวิดีโอคลิป ในการปดเสียงของคลิปชั่วคราว กด ปดเสียง
ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด และการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุดหาก
วางสายสนทนาอีกดวย

การรับสายหรอืปฏิเสธไมรบัสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุม 
ในการปดเสียงเรียกเขาเมื่อมีสายเรียกเขา ใหเลือก เงียบ

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนเสียงโทรศัพทใหสอดคลองตามสถานการณและ
สภาพแวดลอมตางๆ (อาทิเชน เมื่อคุณตองการตั้งคาโทรศัพทเปนไมมี
เสียง) โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” ในหนา 80

หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุม 
โอนสาย > สายสนทนา > หากไมว
การโอนสายดวยเชนกัน โปรดดูที่ “โอน
ขณะที่ปฏิเสธสายเรียกเขา คุณยังสาม
ที่คุณไมสามารถรับสายได เลือก ตัวเ
แกไขขอความกอนสงได ในการกําหน
มาตรฐาน โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร” ห

การรับสายหรอืปฏเิสธไม
เมื่อการสายสนทนาทางวิดีโอมาถึง 

เคล็ดลับ! คุณสามารถกําหน
ได กด  และเลือก รูปแ

กด  เพื่อรับสายดังกลาว ยอมใ
ในการเริ่มตนสงวิดีโอสด เลือก ใช
หากคุณไมใชงานการสนทนาทางวิดีโ
เสียงของผูโทร ภาพวิดีโอจะปรากฏเป
สีเทาดวยภาพนิ่งที่ถายดวยกลองถาย
รูปภาพในสายวิดีโอ หนา 84
ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกด

สายเรยีกซอน (บรกิารเส
คุณสามารถรับสายในขณะที่กําลังสน
สายเรียกซอน ใน เครื่องมือ > การ
ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุม 
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างการสนทนาทางวิดีโอ
ทางวิดีโอเพื่อแสดงตัวเลือกตอไปนี้ ใชงาน หรือ 
ยาง) ใชงานหูฟงโทรศัพท (หากคุณตอชุดหูฟง

luetooth เขากับอุปกรณ และตองการกําหนด
องคุณ) หรือ ใชงานแฮนดฟรี (เพื่อกําหนด
มกันไดและมีการเชื่อมตอ Bluetooth ที่คุณติด
ําโพง  วางสายที่ใชอยู  เปดโหมดสแตนดบาย  
นลําดับภาพ  ขยาย/ยอ และ วิธีใช

สายสนทนาที่ไมไดรับ ที่ไดรับและที่โทรออก ใหกด 
ันทึก > เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทึกเบอร
ื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน 
ื้นที่บริการ
หมด เลือก ตัวเลือก > ลางเบอรโทรลาสดุ 
นการลบขอมูลการใชรายการใด ใหเปดขอมูล
ลือก > ลบรายการ ในการลบรายการแตละ
ูลการใช เลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลวกดปุม 
กา
รโ
ทร

ออ
ก
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ในการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ ในการเชื่อมสายเรียกเขา
หรือสายที่พักไวเขากับสายที่สนทนาอยู และวางสายของคุณเองจากสายทั้งสอง เลือก 
ตัวเลือก > โอน ในการวางสายที่สนทนาอยูนั้น ใหกดปุม  ในการวาง
ทั้งสองสาย เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด

ตัวเลอืกทีส่ามารถใชไดระหวางที่กําลังใชสายสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย เลือก ตัวเลือก ขณะสนทนาเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้: 
เงียบเสียง หรือ เลิกเงียบ  รับสาย  ปฏิเสธ, สลับ  พักสาย หรือ เลิกพักสาย  
ใชงานหูฟงโทรศัพท  ใชงานลําโพง หรือ ใชงานแฮนดฟรี (หากติดตั้งชุดหูฟง
ที่ใชงานรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth)  วางสายที่ใชอยู หรือ วางสาย
ทั้งหมด  โทรออกใหม  ประชุม  โอน และ เปดโหมดสแตนดบาย เลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้: 
แทนที่—เพื่อวางสายที่สนทนาอยูและเปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน
สง MMS (เฉพาะในเครือขายระบบ UMTS เทานั้น)—เพื่อสงรูปภาพหรือวิดีโอที่
แนบไปในขอความมัลติมีเดียไปยังผูรับสายปลายทาง คุณสามารถแกไขขอความ
และเปลี่ยนชื่อผูรับกอนสงได กด  เพื่อสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สง DTMF—เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) ปอน
ตัวอักษร DTMF หรือคนหาตัวอักษรนั้นใน รายชื่อ ในการปอนตัวอักษรรอ (w) หรือ
ตัวอักษรหยุดชั่วคราว (p) ใหกด  ซ้ําไปเรื่อยๆ เลือก ตกลง เพื่อสงโทน 

เคล็ดลับ! คุณสามารถสงโทน DTMF ไปไวที่ชอง เบอรโทร หรือ DTMF 
ในบัตรรายชื่อ 

ตวัเลือกตางๆ ในระหว
เลือก ตัวเลือก ระหวางการสนทนา
ไมใชงาน (วิดีโอ เสียงหรือทั้งสองอ
ที่ใชรวมกันไดและมีการเชื่อมตอ B
ทิศทางของเสียงกลับไปที่อุปกรณข
ทิศทางของเสียงไปที่ชุดหูฟงที่ใชรว
ตั้งไปยังอุปกรณของคุณ) ใชงานล
ใชกลองหลัก/ใชกลองรอง  เปลี่ย
ตัวเลือกที่นํามาใชไดจะแตกตางกัน

บันทึก

ในการจัดการกับเบอรโทรศัพทของ
 และเลือก แอปพลิเคชั่น > บ

ที่ไมไดรับสายและที่รับสาย ก็ตอเม
โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพ
ในการลบรายการเบอรโทรลาสุดทั้ง
ในหนาจอหลักของเบอรโทรลาสุด ใ
การใชที่ตองการลบ แลวเลือก ตัวเ
รายการในขอมูลการใช ใหเปดขอม
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อความที่สงแลว กด  และเลือก ขอความ > 

ษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และ
เก็บรวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพียง
ขอความ ศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย หรือ
มูลแบบแพ็คเก็ต

 บันทึก ไปที่รายชื่อของคุณ เลือก ตัวเลือก > 

 ตวักรอง และตัวกรอง
รใชสายลาสุด และรายงานการนําสงขอความ
ทึก เลือก ใช เพื่อยืนยัน
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เวลาการโทร 
ในการควบคุมระยะเวลาโดยประมาณของสายเรียกเขาและสายโทรออก กด  
และเลือก แอปพลิเคชั่น > บันทึก > เวลาการโทร

ในการตั้งใหเครื่องแสดงตัวนับการโทรในขณะที่กําลังโทร เลือก เครื่องมือ > บันทึก > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงเวลาการโทร > ใช หรือ ไม

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษ และปจจัยอื่นๆ

ในการลางตัวจับเวลาการโทร เลือก ตัวเลือก > ลางตัวจับเวลา โดยที่คุณตองปอน
รหัสล็อคดวย โปรดดูที่ “โทรศัพทและซิม” ในหนา 87

ขอมูลแพคเก็ต
ในการตรวจสอบจํานวนขอมูลที่สงและรับในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 
กด  และเลือก เครื่องมือ > บันทึก > ขอมูลแพคเก็ต ตัวอยางเชน คุณอาจ
จะตองชําระคาบริการในการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต ตามจํานวนขอมูลที่สง
และรับ

การดรูายการตดิตอสือ่สารทกุรายการ
ไอคอนใน บันทึก:

สายเรียกเขา
 สายโทรออก 
 รายการติดตอสื่อสารที่พลาดการติดตอ

ในการจัดการกับสายสนทนาทุกสาย 
ขอความแบบตัวอักษรหรือการเชื่อมต
ขอมูลที่ลงทะเบียนใชโดยโทรศัพท กด
เลือก เครื่องมือ > บันทึก และเลื่อน
ทางขวาเพื่อเปดบันทึกทั่วไป คุณสาม
เรียกดูชื่อผูสงหรือผูรับ เบอรโทรศัพท 
ใหบริการ หรือจุดเชื่อมตอสําหรับราย
ติดตอสื่อสารแตละรายการได และยัง
สามารถกรองขอมูลไฟลบันทึกทั่วไปเพ
ดูประเภทขอมูลเพียงประเภทเดียวแล
สรางรายชื่อติดตอใหมจากขอมูลไฟล
บันทึกไดอีกดวย 

เคล็ดลับ! ในการดูรายการข
สง

รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอกั
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตจะถูก
รายการเดียว การเชื่อมตอกับศูนยฝาก
เว็บเพจจะแสดงไวเปนการเชื่อมตอขอ
ในการเพิ่มเบอรโทรศัพทที่ไมรูจักจาก
เพิ่มไปยังรายชื่อ

ในการกรองบันทึก  เลือก ตัวเลือก >
ในการลางเนื้อหาของบันทึก ขอมูลกา
อยางถาวร เลือก ตัวเลือก > ลางบัน
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ในการตั้ง เวลาเก็บบันทึก เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเก็บบันทึก 
รายการในไฟลบันทึกจะเก็บอยูในหนวยความจําโทรศัพทตามระยะเวลาที่ตั้งคาไว 
หลังจากนั้นเครื่องจะลบรายการดังกลาวโดยอัตโนมัติเพื่อทําใหมีหนวยความจําที่
เหลือเพิ่มขึ้น หากคุณเลือก ไมมบีันทึก เครื่องจะลบขอมูลไฟลบันทึก ขอมูลการ
โทรลาสุด และรายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยางถาวร
ในการดูรายละเอียดของรายการติดตอสื่อสารแตละรายการ เมื่ออยูในหนาจอไฟล
บันทึกทั่วไป ใหเลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลวกดปุม 

เคล็ดลับ! ในหนาจอรายละเอียด คุณสามารถคัดลอกหมายเลขโทรศัพท
ลงในคลิปบอรดได และวางหมายเลขนั้นในขอความแบบตัวอักษรได 
เลือก ตัวเลอืก > คัดลอกเบอร

ตัวนับขอมลูแพ็คเก็ตและตัวจับเวลาการเชื่อมตอ: 
ในการดูจํานวนขอมูลซึ่งวัดเปนกิโลไบต ที่ถูกโอนยายและระยะเวลาที่มีการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต ใหเลื่อนไปที่รายการเขาหรืออกที่แสดงดวยคําวา แพคฯ และเลือก 
ตัวเลือก > ดูรายละเอียด
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รตัง้คา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ 
ชื่อมตอ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับจาก
รเชื่อมตอ” ในหนา 85
ัวเลือก > ตวัจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค 
สของเพจที่กําหนดใหกับจุดเชื่อมตอปจจุบัน
างเปนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > 

บริการ

ดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ 
 ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณเลือก
ยึดถือตามขอควรระวังสําหรับความปลอดภัย

ับจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให

ื่อมตอ
 ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวาการ
เวยอินเตอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตถูก
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เว็บเบราเซอร
บริการ

กด  และเลือก บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ผูใหบริการหลายๆ รายไดรักษาเพจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับอุปกรณเคลื่อน
ที่ที่คุณสามารถดูผานเบราเซอร บริการ เอาไว  โดยเพจเหลานี้จะใช Wireless 
Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) 
หรือ Hypertext Markup Language (HTML)
โปรดสอบถามการใชบริการ ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ จากผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการของคุณ นอกจากนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชบริการ
ตางๆ แกคุณ

ปุมลัด: ในการเริ่มตนการเชื่อมตอ ใหกดคางไวที่ปุม  ใน
โหมดสแตนดบาย

จดุเชื่อมตอ
ในการเขาสูเพจตางๆ คุณจําเปนตองมีการตั้งคาบริการสําหรับเพจที่คุณตองการใช 
คุณอาจรับการตั้งคาในรูปขอความแบบอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการเครือขาย
หรือผูใหบริการที่เสนอเพจนั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 46 สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณ

เคล็ดลับ! คุณอาจดูขอมูลการตั้งคาไดที่เว็บไซตของผูใหบริการเครือขาย
หรือผูใหบริการ

การปอนการตั้งคาดวยตัวเอง
1 กด  เลือก เครื่องมือ > กา

และกําหนดการตั้งคาสําหรับจุดเ
ผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ “กา

2 กด  และเลือก บริการ > ต
ปอนชื่อของบุคมารคและแอดเดร

3 ในการกําหนดใหจุดเชื่อมตอที่สร
การตั้งคา > จุดเชื่อมตอ

หนาจอบุคมารค
หนาจอบุคมารกเปดออกเมื่อคุณเปด 
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหล
Nokia จะไมรับรองหรือรับประกันใดๆ
การเขาใชเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะ
หรือเนื้อหาที่จะมีตอเว็บไซตใดๆ

 แสดงเพจเริ่มตนที่กําหนดสําหร

ระบบปองกันของการเช
หากเครื่องหมายความปลอดภัย 
สงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกต
เขารหัสไว
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 ใหเลือก ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

เลือก > จัดเก็บเปนบุคมารก
าจอบุคมารคขณะเบราส ใหกดคางไวที่ปุม  
ราเซอร ใหเลือก ตัวเลือก > กลับไปยังเพจ
หเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > บันทึกเพจ 
ความจําของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจําที่
พจดังกลาวขณะออฟไลนได ในการเขาสูเพจภาย
พื่อเปดหนาจอ เพจที่บันทึกไว
 ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

ือการดําเนินการสําหรับเพจที่เปดไวขณะนั้น เลือก 

มารถปรากฏในเพจเบราเซอรได เชน เสียงเรียก
ไฟลวิดีโอ ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลื่อนไป

นโหลดที่กําลังดาวนโหลดอยู หยุดดาวนโหลด
ากชวงที่เบราสอยูในปจจุบันจะปรากฏ คุณยัง
รเลือก ตวัเลือก > สิ่งที่ดาวนโหลด เมื่ออยูใน
งการ และเลือก ตัวเลือก เพื่อหยุดชั่วคราว กลับ
นโหลดคางไว หรือเปด จัดเก็บ หรือลบดาวนโหลด
เว ็บ
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อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะ
ปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด > ความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอ สถานะการเขารหัส และขอมูลเกี่ยวกับเซิรฟเวอรและการตรวจสอบความ
ถูกตองของผูใช
คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการดาน
ธนาคาร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
“การจัดการใบรับรอง” ในหนา 88

การเรียกดู
สิ่งสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ
ปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

ในการดาวนโหลดเพจ ใหเลือกบุคมารคหรือปอนที่อยูลงในชอง ( )
ในหนาเบราเซอร ลิงคใหมจะปรากฏขึ้นเปนตัวอักษรสีน้ําเงินขีดเสนใต และลิงคที่
คุณเขาเยี่ยมชมกอนหนานี้จะปรากฏเปนสีมวง ภาพที่ทําหนาที่เหมือนเปนลิงคจะมี
กรอบสีน้ําเงินลอมรอบ
ในการเปดลิงคและเลือก ใหกด 

ปุมลัด: ใช  เพื่อขามไปที่ทายเพจและ  เพื่อขามไปที่จุด
เริ่มตนของเพจ

ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส เลือก กลบั หากคุณไมสามารถใชตัวเลือก กลับ 
ใหเลือก ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > ประวัติ เพื่อดูรายการเพจที่คุณคลิก
เขามาดูตามลําดับกอนหนาในระหวางที่ทําการเบราส

ในการกูเนื้อหาลาสุดจากเซิรฟเวอร
โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บบุคมารค ใหเลือก ตัว
เคล็ดลับ! ในการเขาใชหน
ในการกลับไปที่หนาจอเบ

ในการจัดเก็บเพจในขณะที่เบราส ใ
คุณสามารถจัดเก็บเพจลงในหนวย
ใชรวมกันได (ถาใสไว) และเบราสเ
หลัง กด  ในหนาจอบุคมารคเ
ในการปอนที่อยู URL ใหม ใหเลือก
ไปยังที่อยูเวบ็

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหร
ตัวเลือก > ตัวเลือกบริการ
คุณสามารถดาวนโหลดไฟลที่ไมสา
เขา ภาพ โลโกระบบ ลักษณะ และ
ยังลิงค และกดปุม 
เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการดาว
ชั่วคราว หรือดาวนโหลดเสร็จแลวจ
สามารถดูรายการเหลานี้ไดดวยกา
รายการ ใหเลื่อนไปยังรายการที่ตอ
มาดาวนโหลดตอ หรือยกเลิกที่ดาว
ที่ดาวนโหลดเสร็จแลว 
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ตัวเลือกตอไปนี้:
ั้งไว โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 85 ผูให
อาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวใหกับ
อาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือ

องการโหลดภาพขณะเบราสหรือไม หากคุณ
ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

อความ
ชการรวบรวมบุคมารคอัตโนมัติ หากคุณตอง
ตองการแสดงแฟมขอมูลในหนาจอบุคมารค 

ณะเบราส: ปุมเลือกเทานั้น หรือ ภาพเต็มจอ
วนโหลดเมื่อคุณเลือก ตัวเลือกการนําทาง > 
รือเมื่อเบราส
อรเลนเสียงที่ฝงอยูบนเว็บเพจ ใหเลือกระดับ

าโครงของเพจปรากฏใหถูกตองที่สุดเทาที่จะ
เลือก โดยคุณภาพ หากคุณไมตองการดาวน
หเลือก โดยความเร็ว
งคุกกี้
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การดาวนโหลดและการสั่งซื้อรายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาพ โลโกระบบ ลักษณะ 
และไฟลวิดีโอได รายการเหลานี้อาจเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจายหรือตองสั่งซื้อ 
เมื่อดาวนโหลดแลว รายการนั้นจะไดรับการจัดการโดยแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมใน
โทรศัพทของคุณ เชน ภาพถายที่ดาวนโหลดมาจะถูกจัดเก็บไวที่ คลังภาพ

สิ่งสําคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่มาจากแหลง
ที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปนอนัตราย
เทานั้น

1 ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลื่อนไปยังลิงค และกดปุม 
2 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อสั่งซื้อรายการ เชน "ซื้อ"
3 คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอียด

ในการดาวนโหลดตอ เลือก ยอมรับ ในการยกเลิกการดาวนโหลด เลือก ยกเลิก

การสิน้สุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและดูเพจของเบราเซอรแบบออฟไลน ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกเพิ่ม > ตัดการเชื่อมตอ หรือในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร ให
เลือก ตัวเลือก > ออก

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชของเครื่อง
ของคุณ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือ
เขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแต
ละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ใน
การลางความจําแคชใหวาง เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > ลางความจําแคช

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก
จุดเชื่อมตอ—เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ต
บริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณ
อุปกรณของคุณลวงหนาแลว และคุณ
ยายออกได
หนาแรก—เพื่อกําหนดโฮมเพจ
โหลดภาพและเสียง—เลือกวาคุณต
เลือก ไม ในการโหลดภาพในภายหลัง
แสดงรูปภาพ

ขนาดแบบอักษร—เลือกขนาดของข
บุคมารคอัตโนมัติ—เปดใชหรือปดใ
การจัดเก็บบุคมารคอัตโนมัติตอ แตไม
เลือก ซอนแฟมขอมูล
ขนาดจอภาพ—เลือกคาที่จะแสดงข
หนาคนหา—กําหนดเว็บเพจที่ถูกดา
เปดหนาคนหา ในหนาจอบุคมารค ห
ความดัง—หากคุณตองการใหเบราเซ
เสียง
การแสดงผล—หากคุณตองการใหเค
ทําไดเมื่ออยูในโหมด จอภาพเล็ก ให
โหลดสไตลชีทที่เรียงตอกันภายนอก ใ
คุกกี้—ใชหรือเลิกใชการรับและการส
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็อกของเว็บ
ะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ
กันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น
็บเพจที่นํามาใชอยางกวางขวางภายในชุมชน
หรือเนื้อหาโดยละเอียด เชน ขาวลาสุดรวมกัน 
งเว็บบนเว็บ บล็อกและ Wiki เพจ ในการสมัคร
เพจ เลือก ตัวเลือก > สมัคร ในการดูลิงคขาว
ารกเว็บ เลือก หัวขอขาวบนเว็บ
 ในการดาวนโหลดลิงคขาวทางเว็บหรือบล็อก
ดปุมเลื่อน

ะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ
กันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น
ารก และกดปุมเลื่อน คุณยังสามารถพิมพที่อยู

ันหากเปดหนาตางไวสองหนาตางหรือมากกวา

งคุณ
นเพจปจจุบัน
นหนา
นาตางที่เปดอยูทั้งหมด 
องเพจ กด  อีกครั้งเพื่อขยายและดูขอมูล
เว ็บ
เบ
รา
เซ
อร

 

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การสงคา DTMF—เลือกวาตองการยืนยันกอนที่โทรศัพทจะสงโทนเสียงแบบ DTMF 
ขณะที่กําลังโทรออกโดยใชเสียงหรือไม โปรดดูเพิ่มเติม ที่ 
“ตัวเลือกที่สามารถใชไดระหวางที่กําลังใชสายสนทนา” ในหนา 62
Java/ECMA สคริป—ใชหรือเลิกใชสคริป
แจงเตือนความปลอดภัย—ซอนหรือแสดงการแจงเกี่ยวกับความปลอดภัย
การเขารหัสที่ตั้งไว—หากตัวอักษรในขอความแสดงไมถูกตอง คุณสามารถเลือก
การเขารหัสอื่นตามภาษานั้นๆ

เว็บ

กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > เวบ็ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เมื่อใชเบราเซอรนี้ คุณจะสามารถดูเว็บเพจปกติที่ใชภาษา extensible hypertext 
markup language (XHTML) หรือภาษา hypertext markup (HTML) คุณสามารถ
ยอหรือขยายบนเพจ พรอมอานลิงคขาวทางเว็บและบล็อกของเว็บ
โปรดสอบถามการใชบริการ ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ จากผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการของคุณ นอกจากนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชบริการ
ตางๆ แกคุณ
ในการเขาสูเพจตางๆ คุณจําเปนตองมีการตั้งคาบริการสําหรับเพจที่คุณตองการใช 
คุณอาจรับการตั้งคาในรูปขอความแบบอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการเครือขาย
หรือผูใหบริการที่เสนอเพจนั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 46 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณ

ลิงคขาวทางเว็บและบล
สิ่งสําคญั: เลือกใชเฉพา
ปลอดภัยรวมทั้งการปอง

ลิงคขาวทางเว็บ คือ ไฟล xml ในเว
เว็บล็อก เพื่อการใชหัวขอขาวลาสุด
ถือเปนเรื่องปกติที่จะพบลิงคขาวทา
เปนสมาชิกลิงคขาวทางเว็บบนเว็บ
ทางเว็บที่คุณสมัคร ในหนาจอบุคม
บล็อก หรือเว็บล็อกคือไดอะรี่บนเว็บ
บนเว็บ ใหเลื่อนไปที่ลิงคขาว และก

การเรียกดู
สิ่งสําคญั: เลือกใชเฉพา
ปลอดภัยรวมทั้งการปอง

ในการดาวนโหลดเพจ ใหเลือกบุคม
ในชอง ( )

ทางลัดแปนพิมพ
• กด  เพื่อปดหนาตางปจจุบ

นั้น
• กด  เพื่อเปดบุคมารกขอ
• กด  เพื่อคนหาขอความใ
• กด  เพื่อกลับไปที่เพจกอ
• กด  เพื่อแสดงรายการห
• กด  เพื่อแสดงภาพรวมข

ที่ตองการ
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• กด  เพื่อไปที่เว็บเพจอื่น
• กด  เพื่อไปที่เพจเริ่มตน

ในการยอหรือขยายเพจ ใหกดปุม  หรือ 
ในการอนุญาตหรือปองกันการเปดหนาตางหลายๆ บานโดยอัตโนมัติ เลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคา > ปดกั้นปอปอัพ > ใช
ในการดูเว็บเพจที่คุณเขาไปดูในระหวางชวงของการเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกการนําทาง > ประวตัิ ในการแสดงรายการเพจกอนๆ ที่เคยดูโดยอตัโนมัติ
เมื่อคุณกลับไปที่เพจกอนหนานี้ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > รายการประวตัิ > 
เปด

การคนหาขอมูล
คุณสามารถใช แผนที่ยอ เพื่อดูและคนหาขอมูลบนเว็บเพจที่มีขอมูลอยูเปน
จํานวนมาก เมื่อเปด แผนที่ยอ เว็บจะคนหาโดยอัตโนมัติและแสดงภาพรวมของ
เว็บเพจที่คุณเรียกดู ในการเลื่อนไปมาบนเพจ ใหเลื่อนขวา ซาย บนหรือลาง เมื่อ
คุณพบขอมูลที่ตองการแลว ใหหยุดเลื่อน และ แผนที่ยอ จะนําคุณไปยังจุดที่
ตองการ ในการตั้งคาเพื่อเปด แผนที่ยอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แผนที่ยอ > 
เปด

การยุตกิารเชื่อมตอ
ในการยุติการเชื่อมตอกับเว็บ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > ตัดการเชื่อมตอ
ในการลบขอมูลที่เซิรฟเวอรเครือขายรวบรวมไวเกี่ยวกับการเขาดูเว็บเพจตางๆ ของ
คุณ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > ลบคุกกี้
ในการลางหนวยความจําชั่วคราวที่จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเขาดูเว็บไซตตางๆ ของ
คุณ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > ลางความจําแคช
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ัมพันธกับบริการหรือฟงกชันใชงาน และกําหนด
มตอกันอยางไร เชน รูปแบบแฮนดฟรีถูกนํามา
รีและอุปกรณเคลื่อนที่ อปุกรณที่จะใชงานรวม
บเดียวกัน
โลยี Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
ของคุณ
h หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล
จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุ

มตอ Bluetooth ไมได โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” 
กับการล็อคเครื่อง

luetooth เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก 
ทคุณ หลังจากที่คุณเปดการเชื่อมตอ Bluetooth 

ศัพท เปน เห็นไดทั้งหมด แลว ผูใชรายอื่นที่ใช
 จะมองเห็นโทรศัพทของคุณและชื่อนี้

การเชื่อมตอแบบไรสายกับอปุกรณอื่นที่ใช
ตอ Bluetooth เปน เปด และสรางการเชื่อมตอ
กา
รเช

 ื อม
ต อ
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การเชื่อมตอ
การเชื่อมตอ Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดที่มีเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดประกอบดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ 
คอมพิวเตอร และอุปกรณเสริมตางๆ เชน ชุดหูฟง และชุดอุปกรณในรถยนต คุณ
สามารถใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพื่อสงภาพ ไฟลวิดีโอ เพลง และไฟลเสียง 
รวมทั้งบันทึก เพื่อเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได (เชน 
เพื่อโอนไฟล) หรือเพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันไดสําหรับพิมพภาพ
โดยใช พิมพภาพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ในหนา 20
เนื่องจากอปุกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่น
วิทยุ เครื่องของคุณและอุปกรณอกีเครื่องหนึ่งจึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันใน
ระยะการมองเห็นไดโดยตรง โดยที่คุณเพียงวางอุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกัน
ไมเกิน 10 เมตร (32 ฟุต) แมวาอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน 
ผนังหอง หรืออปุกรณอิเล็กทรอนิกสอืน่ๆ ก็ตาม
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งสนับสนุน
รูปแบบตอไปนี้ รูปแบบการพิมพเบื้องตน รูปแบบการสรางเครือขายแบบหมุน
เลขหมาย รูปแบบชุดหูฟง รูปแบบแฮนดฟรี รูปแบบแสดงวัตถุ รูปแบบการโอนยาย
ไฟล รูปแบบภาพพื้นฐาน รูปแบบการเขาสูซิม รูปแบบการซิงโครไนส และรูปแบบ
อุปกรณที่ใช คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอืน่ๆ เพื่อดูวาอปุกรณนั้นๆ ใช
งานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

อภิธานศัพท: รูปแบบจะส
วาอปุกรณที่ตางกันจะเชื่อ
ใชระหวางอปุกรณแฮนดฟ
กันได ตองสนับสนุนรูปแบ

ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโน
เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetoot
บนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอืน่ 
การใชงานแบตเตอรี่จะลดลง
เมื่อเครื่องถูกล็อค คุณจะใชการเชื่อ
หนา 87 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

การตัง้คา
กด  และเลือก เครื่องมือ > B
เครื่องจะขอใหกําหนดชื่อของโทรศัพ
และเปลี่ยน การมองเห็นของโทร
โทรศัพทผานเทคโนโลยี Bluetooth
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
Bluetooth—เลือก เปด หรือ ปด ใน
รวมกันได กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อม
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ดปุมเปดปด และเลือก 

ดภัย
h ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมอง
คุณจะสามารถควบคุมผูที่จะคนหาโทรศัพท
oth และเชื่อมตอกับบุคคลผูนั้นไดดียิ่งขึ้น
ี้ คุณจะสามารถปองกันโทรศัพทของคุณ

ตอ Bluetooth
 หลายรูปแบบในแตละครั้งได ตัวอยางเชน 
ันได ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถโอนไฟล

tooth
บาย  แสดงวามีการเปดใชการเชื่อมตอ 

ศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกับอีก

แสดงวา กําลังมีการรับสงขอมูลโดยใช

โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเปด 
ละเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การมองเห็นของโทรศัพท—ในการอนุญาตใหโทรศัพทของคุณถูกพบโดยอุปกรณ
อื่นผานเทคโนโลยี Bluetooth เลือก เห็นไดทั้งหมด เมื่อตองการซอนเครื่องโทรศัพท
จากอปุกรณเครื่องอืน่ ใหเลือก ซอน
ชื่อของโทรศัพท—แกไขชื่อโทรศัพทของคุณ
โหมด SIM ระยะไกล—ในการเปดใชอุปกรณอื่น เชน อุปกรณเพิ่มพิเศษของชุด
โทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได ใหใชซิมการดในโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอกับ
เครือขาย เลือก เปด

โหมด SIM ระยะไกล
ในการใชโหมดซิมระยะไกลกับอุปกรณเพิ่มพิเศษของชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใช
รวมกันได ใหเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกล
ดวยโทรศัพทของคุณ กอนจะเรียกใชโหมดได อุปกรณทั้งสองตองถูกจับคูกันกอน
และการจับคูจะเริ่มตนจากอีกอุปกรณหนึ่ง เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสยืนยัน 16 หลัก 
และตั้งอกีอุปกรณหนึ่งเปนไดรับอนุญาต โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 72 
เรียกใชโหมดซิมระยะไกลจากอีกอุปกรณหนึ่ง
เมื่อเปดใชโหมด SIM ระยะไกลบน Nokia N73 ของคุณ คําวา ซิมระยะไกล จะ
ปรากฏในโหมดสแตนดบาย การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด และแสดงดวย 

 ในพื้นที่แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และคุณไมสามารถใช
บริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดที่ตองอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของระบบ
เซลลูลาร
เมื่ออปุกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะสามารถใชไดแตเพียงอุปกรณ
เพิ่มพิเศษที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชรวมกันได เชน ชุดโทรศัพทในรถยนต เพื่อทํา
การโทรออกหรือรับสายเรียกเขา อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออก ยกเวน
หมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในขณะที่อยูในโหมดนี้ ในการโทรออก
จากอปุกรณของคุณ คุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หากล็อคโทรศัพท
ไว ใหปอนรหัสปลดล็อคกอน

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหก
ออกจากโหมดซิมระยะไกล

เคล็ดลับการรักษาความปลอ
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetoot
เห็นของโทรศัพท > ซอน ดวยวิธีนี้ 
ของคุณผานเทคโนโลยีไรสาย Blueto
หามจับคูกับอุปกรณที่ไมรูจัก ดวยวิธีน
จากเนื้อหาที่เปนอันตรายไดดียิ่งขึ้น

สงขอมูลโดยใชการเชื่อม
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth
ขณะคุณเชื่อมตอกับชุดหูฟงที่ใชรวมก
ไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Blue
• เมื่อ  ปรากฏในโหมดสแตนด

Bluetooth
• เมื่อ  กะพริบ แสดงวาโทร

อุปกรณหนึ่ง
• เมื่อ  แสดงอยางตอเนื่อง 

การเชื่อมตอ Bluetooth
เคล็ดลับ!  ในการสงขอความ
สมุดบันทึก เขียนขอความ แ
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 เมื่อทําการคนหาอุปกรณ 
ที่ไดรับอนุญาตหรือไมไดรับอนุญาต ใหเลื่อนไป
ะจากตัวเลือกตอไปนี้:
มตอระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณ
มตองมีขอมูล และไมจําเปนตองมีการตอบรับ
ถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคุณเอง เชน 
มกันไดของคุณ หรืออุปกรณอื่นของผูที่คุณ
นการอนุญาตบนหนาจออุปกรณที่ถูกจับคู
อการเชื่อมตอจากอปุกรณนี้ตองไดรับการยอมรับ

ังอุปกรณ และเลือก ตัวเลือก > ลบ หากคุณ
ก ตัวเลอืก > ลบทั้งหมด
ื่อมตอกับอุปกรณอยูในขณะนี้ และลบการจับคู
ับคูจะถูกลบออกในทันที และการเชื่อมตอกับ

รเชื่อมตอ Bluetooth
ตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และ
ขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  จะ
มาวางไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ 
tooth จะแสดงไวดวย  โปรดดูที่ “ถาดเขา—

uetooth
หเลือก Bluetooth > ปด
กา
รเช

 ื อม
ต อ
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1 เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง เชน หากตองการสงภาพ
ไปยังอุปกรณอืน่ที่ใชงานรวมกันได ใหเปด คลังภาพ

2 เลือกรายการ และ ตวัเลือก > สง > ทาง Bluetooth อุปกรณที่มีเทคโนโลยี 
Bluetooth ไรสายและอยูภายในพื้นที่จะเริ่มตนปรากฏบนหนาจอ
ไอคอนอุปกรณ:  คอมพิวเตอร  โทรศัพท  อุปกรณเสียงหรือ
วิดีโอและ  อุปกรณอืน่
ในการหยุดคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด

3 เลือกอปุกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
4 หากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งตองการจับคูกอนสงขอมูล เสียงสัญญาณจะดังขึ้น 

และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 72
5 เมื่อสรางการเชื่อมตอไดแลว คําวา กําลังสงขอมูล จะปรากฏ

แฟมขอมูล สง ใน ขอความ ไมไดจัดเก็บขอมูลที่สงที่ใชการเชื่อมตอ  Bluetooth
เคล็ดลับ!  ในขณะคนหาอปุกรณ อุปกรณบางอยางอาจแสดงแอดเดรส
เฉพาะเทานั้น (แอดเดรสอุปกรณ) ในการคนหาแอดเดรสเฉพาะของ
โทรศัพท ใหปอนรหัส *#2820# ในโหมดสแตนดบาย

การจับคูอุปกรณ
ในการเปดหนาจออุปกรณที่ถูกจับคู ( ) ในหนาจอหลักของแอปพลิเคชั่น 
Bluetooth ใหกด 
กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (1 - 16 หลัก) และตกลงกับเจาของ
อุปกรณอกีเครื่องไวใหใชรหัสเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีอินเทอรเฟซผูใชจะมีรหัสผาน
ที่โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น
ในการจับคูอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม อปุกรณที่มีเทคโนโลยี 
Bluetooth ไรสายและอยูภายในพื้นที่จะเริ่มตนปรากฏบนหนาจอ เลือกอุปกรณ แลว
ปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผานเดียวกันนี้กับอปุกรณอีกเครื่องดวย หลังการจับคู 
อุปกรณนั้นจะถูกบันทึกไวในหนาจออปุกรณที่จับคูแลว

อุปกรณที่ถูกจับคูจะแสดงดวย 
เมื่อตองการกําหนดใหเปนอปุกรณ
ยังอุปกรณ และเลือก ตัวเลอืก แล
ตั้งเปนผานการอนุญาต—การเชื่อ
เครื่องนี้สามารถทําไดทันทีโดยคุณไ
หรือการใหสิทธิ์แยกตางหาก ใหใชส
ชุดหูฟงหรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรว
ไววางใจ  แสดงถึงอุปกรณที่ผา
ตั้งเปนไมผานการอนุญาต—คําข
จากคุณทุกครั้ง
ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปย
ตองการยกเลิกการจับคูทั้งหมด เลือ

เคล็ดลับ! หากคุณกําลังเช
กับอุปกรณดังกลาว การจ
อุปกรณก็จะสิ้นสุด

การรบัขอมูลโดยใชกา
เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อม
เครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับ
ปรากฏขึ้น และรายการนั้นจะถูกนํา
ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ Blue
การรับขอความ” ในหนา 46

การปดการเชื่อมตอ Bl
ในการปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใ
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งวายังมีการเชื่อมตออินฟราเรดอยู และ
ละรับขอมูลผานพอรตอินฟราเรดแลว

ขอมูล

 USB ใน โหมดสายเคเบิลขอมลู ใหเลือกวา
B เพื่อสิ่งใด: เครื่องเลนสื่อ (เครื่องเลนมีเดีย) 
 (อุปกรณจัดเก็บขนาดใหญ) ในการทําให
ชื่อมตอทุกครั้งที่เชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก 

ีซี
ปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อม
โปรแกรม Nokia PC Suite คุณสามารถโอน
เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได
พื่อซิงโครไนซกับโทรศัพทของคุณ

ม็
สงหรือรับอีเมล หรือเพื่อเชื่อมตอกับ
กันได โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth  หรือ
ากระบบเครือขาย) ดูคําแนะนําในการติดตั้ง
a PC Suite
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การเชื่อมตอดวยอินฟราเรด

ดวยอนิฟราเรด คุณสามารถถายโอนขอมูล เชน นามบัตร บันทึกปฏิทิน และไฟลสื่อ
ผานอุปกรณที่ใชรวมกันได
ระวังไมใหลําแสง IR (อินฟราเรด) เขาตาผูอื่น หรือรบกวนการทํางานของอุปกรณ IR 
อื่น อุปกรณนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอร Class 1
การสงและการรับขอมูลโดยใชอินฟราเรด
1 ดูใหแนใจวา พอรตอนิฟราเรดของอุปกรณที่ใชสงและรับขอมูลชี้เขาหากัน และ

ไมไดวางสิ่งของไวระหวางอปุกรณทั้งสอง ระยะหางที่แนะนําสําหรับอุปกรณ
ทั้งสองคือไมเกิน 1 เมตร (3 ฟุต)

2 ผูใชอปุกรณที่ใชรับขอมูลไดเปดใชการทํางานของพอรตอินฟราเรด
ในการเปดการทํางานของพอรตอินฟราเรดของอุปกรณของคุณเพื่อรับขอมูล
ผานอินฟราเรด ใหกด  และเลือก เครื่องมอื > อินฟราเรด

3 ผูใชอปุกรณที่ใชสงขอมูลเลือกฟงกชันอินฟราเรดที่ตองการเพื่อเริ่มตนถายโอน
ขอมูล
ในการสงขอมูลผานอินฟราเรด ใหคนหาไฟลที่ตองการในแอปพลิเคชั่นหรือ
ตัวจัดการไฟล และเลือก ตัวเลอืก > สง > ทางอินฟราเรด

หากการถายโอนขอมูลไมไดเริ่มตนภายใน 1 นาทีหลังจากเรียกใชพอรตอินฟราเรด
แลว การเชื่อมตอจะถูกยกเลิก และตองเริ่มตนอีกครั้ง
รายการทั้งหมดที่รับผานอินฟราเรดจะถูกนํามาวางไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน 
ขอความ ขอความอินฟราเรดใหมจะแสดงดวย 
เมื่อ  กะพริบ แสดงวาอุปกรณของคุณพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นหรือ
การเชื่อมตออาจจะหลุด

เมื่อ  แสดงอยางตอเนื่อง แสด
อุปกรณของคุณพรอมสําหรับการสงแ

สายเคเบิล

กด  และเลือก เครื่องมือ > สาย
จะใชการเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล US
PC Suite หรือ แหลงถายโอนขอมูล
โทรศัพทถามถึงวัตถุประสงคของการเ
ถามเมื่อเชื่อมตอ

การเชื่อมตอเครือ่งพ
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนี้กับแอ
ตอกับเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได ดวยชุด
ยายภาพระหวางโทรศัพทของคุณและ
ทําการเชื่อมตอจากเครื่องพีซีทุกครั้ง เ

การใชโทรศัพทเปนโมเด
คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อ
อินเตอรเน็ตดวยเครื่องพีซีที่ใชงานรวม
สายเคเบิลขอมูล USB (บริการเสริมจ
โดยละเอียดไดจากคูมือผูใชของ Noki
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ไนซ

ิงค ซิงค เพื่อชวยใหคุณซิงโครไนซบันทึก ปฏิทิน 
พลิเคชั่นรายชื่อและปฏิทินตางๆ ที่ใชรวมกันได
หรือในอินเตอรเน็ต คุณยังสามารถสรางหรือ

นโลยี SyncML เพื่อทําการซิงโครไนซ สําหรับ
ี SyncML โปรดติดตอผูจําหนายแอปพลิเคชั่น
กรณของคุณ
ซเปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษ โปรดดูที่ 

บบการซิงโครไนซแบบตางๆ รูปแบบการ
ี่จําเปน เชน แอปพลิเคชั่นใดที่จะถูกซิงโครไนส 
งคุณเขากับฐานขอมูลระยะไกลบนเซิรฟเวอร

ะ ตวัเลือก > ซิงโครไนส สถานะของการ

นเสร็จสิ้น เลือก ยกเลิก
โครไนซเสร็จสมบูรณแลว เลือก ใช เพื่อดูไฟล
ิงโครไนซ และจํานวนรายการที่ถูกเพิ่ม ปรับปรุง 
ไนซ) ในอปุกรณของคุณหรือบนเซิรฟเวอร
กา
รเช

 ื อม
ต อ
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เคล็ดลับ! เมื่อใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เปนครั้งแรกเพื่อเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดและเพื่อใชชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite ใหใชวิซารดเริ่มการติดตั้งที่มีใหเลือกใชใน
ชุดโปรแกรมนี้

ตัวจัดการการเชื่อมตอ

กด  และเลือก เครื่องมอื > ตัวเชื่อม ในการดูสถานะของการเชื่อมตอขอมูล
หรือยุติการเชื่อมตอในเครือขาย GSM และ UMTS  ใหเลือก การเชื่อมตอที่ใช 

การเชื่อมตอขอมูล
ในหนาจอการเชื่อมตอที่ใชอยู คุณจะเห็นการเชื่อมตอขอมูลที่เปดไว: สายขอมูล ( ) 
และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (  หรือ )

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือ
ขาย การปดเศษ และปจจัยอื่นๆ

ในการยุติการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ ในการปดการเชื่อมตอ
ที่เปดอยูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด
ในการดูรายละเอียดของการเชื่อมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด รายละเอียด
ที่แสดงจะขึ้นอยูกับชนิดของการเชื่อมตอ

การซิงโคร

กด  และเลือก เครื่องมือ > ซ
หรือรายชื่อผูติดตอของคุณกับแอป
บนคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได 
แกไขการตั้งคาการซิงโครไนซ
แอปพลิเคชั่นการซิงโครไนซใชเทคโ
ขอมูลความเขากันไดกับเทคโนโลย
ที่คุณตองการซิงโครไนซขอมูลในอุป
คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไน
“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 46

การซิงโครไนซขอมูล
ในหนาจอหลัก ซิงค คุณจะเห็นรูปแ
ซิงโครไนสประกอบดวยการตั้งคาท
เพื่อซิงโครไนซขอมูลในโทรศัพทขอ
หรืออุปกรณที่ใชรวมกันได
1 เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ แล

ซิงโครไนซจะแสดงบนหนาจอ
ในการยกเลิกการซิงโครไนซกอ

2 คุณจะไดรับการแจงเมื่อการซิง
ล็อกขอมูลที่แสดงสถานะการซ
ลบหรือยกเลิก (ไมมีการซิงโคร
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ตองการใหโทรศัพทขอคํายืนยันกอนรับคา
ก ไม
ใชการตรวจสอบความถูกตองของเครือขาย
ย—พิมพชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับเครือขาย
เซิรฟเวอร ตัวเลือกเหลานี้จะปรากฏเฉพาะ
เครือขาย
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ตวัจัดการอุปกรณ

กด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจ.ก.อุป. คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอร
และการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นตางๆ จากผูใหบริการระบบ, ผูใหบริการ หรือแผนก
จัดการขอมูลของบริษัท การตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นเหลานี้อาจรวมถึงการตั้งคา
จุดเชื่อมตอของการเชื่อมตอขอมูล และการตั้งคาอื่นๆ ที่ใชในแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ใน
โทรศัพทของคุณ
ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นของโทรศัพท ใหเลื่อน
ไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

การตัง้คารูปแบบเซิรฟเวอร
โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการ 
ชื่อเซิรฟเวอร—ปอนชื่อของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่น
ID เซิรฟเวอร—ปอน ID ที่ไมซ้ํากันเพื่อระบุเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่น
รหัสผานเซิรฟเวอร—ปอนรหัสผานเพื่อระบุเครื่องของคุณใหกับเซิรฟเวอร
จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเมื่อเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร
แอดเดรสของโฮสต—ปอนแอดเดรส URL ของเซิรฟเวอร
พอรต—ปอนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
ชื่อผูใช และ รหัสผาน—ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณ
อนุญาตการกําหนดคา—ในการรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นจากเซิรฟเวอร ใหเลือก 
ใช

รับทุกคําขอโดยอัตโนมัต—ิหากคุณ
คอนฟเกอเรชั่นจากเซิรฟเวอร  ใหเลือ
การตรวจสอบเครือขาย—เลือกหาก
ชื่อผูใชเครือขาย และ รหัสเครือขา
ของคุณเพื่อระบุโทรศัพทของคุณใหกับ
เมื่อใชการตรวจสอบความถูกตองของ
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และอัตราแลกเปลี่ยน
ือก > อัตราแลกเปลี่ยน กอนการแปลงสกุลเงิน 
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราสําหรับสกุลเงินหลักคือ 1 

นสกุลเงินพื้นฐาน คุณตองปอนอัตราแลก
ั้งคาอัตราแลกเปลี่ยนกอนหนาถูกลบไปแลว

ะเลือก ออฟฟศ > สมุดบันทึก คุณสามารถ
วมกันได และสามารถจัดเก็บไฟลขอความ
ลงใน สมุดบันทึก
ิดตั้ง Basic Print Profile (BPP) และใชรวมกัน
 HP Deskjet 450 Mobile Printer หรือ 
ัวเลือก > พิมพ
ออ
ฟฟ

 ิศ
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ออฟฟศ
เครื่องคิดเลข

ในการบวก ลบ คุณ หาร และคํานวณรากที่สองและเปอรเซ็นต ใหกด  และเลือก 
ออฟฟศ > คดิเลข

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถูกตองและไดรับการ
ออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ตัวแปลง

ในการแปลงหนวยวัดจากหนวยหนึ่งไปเปนอีกหนวยหนึ่ง ใหกด  และเลือก 
ออฟฟศ > ตวัแปลง
ตัวแปลง อาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ
1 ในชอง ประเภท ใหเลือกหนวยวัดที่คุณตองการใช
2 ในชอง หนวย ใหเลือกจากหนวยที่คุณตองการแปลง ในชอง หนวย ชองถัดไป 

ใหเลือกหนวยที่คุณ ตองการแปลงมาไว
3 ในชอง มูลคา ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง มูลคา อีกชองหนึ่งจะ

เปลี่ยนมาแสดงคาที่แปลงแลวโดยอตัโนมัติ

การตัง้คาสกุลเงินหลัก
เลือก ประเภท > สกุลเงิน > ตัวเล
คุณตองเลือกสกุลเงินหลัก และปอน
เสมอ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ย
เปลี่ยนใหม เพราะการต

บันทึก

ในการเขียนบันทึก ใหกด  แล
สงบันทึกไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานร
ตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบ .txt) ที่ไดรับ
ในการพิมพบันทึกบนเครื่องพิมพที่ต
ไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth (เชน
HP Photosmart 8150) ใหเลือก ต
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นา 78

ปุมเลื่อน
ือก ตัวเลือก > คนหา
กตัวเลือกตอไปนี้:
 สิ้นสุด หรือตําแหนงที่เลือกภายในเอกสาร

การเลื่อนผานเอกสารโดยอัตโนมัติ ในการ

ล Microsoft Excel บนหนาจอของโทรศัพทได
าษคํานวณที่จัดเก็บไวในรูปแบบ .xls จาก 
รศัพทอาจไมสนับสนุนตัวแปรหรือคุณสมบัติ
นี้
นา 78

ใหใชปุมเลื่อน
ตัวเลือก > แพน
คํานวณสําหรับคาหรือสูตร ใหเลือก ตัวเลอืก > 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เครื่องบันทึก

ในการบันทึกวอยซเมมโม ใหกด  และเลือก ออฟฟศ > บันทึก ในการบันทึก
การสนทนาทางโทรศัพท ใหเปด เครื่องบันทึกเสียง ในระหวางที่สนทนา ทั้งสอง
ฝายจะไดยินเสียงโทนทุกๆ 5 วินาทีในขณะที่บันทึกเสียง

Quickoffice

ในการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice ใหกด  และเลือก ออฟฟศ > Quickoffice 
รายการไฟลที่อยูในรูปแบบ .doc, .xls และ .ppt ถูกจัดเก็บไวในอปุกรณของคุณ
และอยูใน C:\Data\Documents และ E:\โฟลเดอรและโฟลเดอรยอยของ Documents 
บนการดหนวยความจําจะเปดออก
ในการเปดไฟลในแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ ใหกด  ในการเรียงลําดับไฟล ใหเลือก 
ตัวเลือก > เรียงไฟล
ในการเปด Quickword, Quicksheet หรือ Quickpoint ใหกด  เพื่อไปยังหนา
จอที่ตองการ

Quickword
ดวย Quickword คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Word บนหนาจอโทรศัพทของคุณ 
Quickword สนับสนุนแบบอักษรที่เปนสี เปนตัวหนา ตัวเอียงและขีดเสนใต
Quickword สนับสนุนการดูเอกสารที่จัดเก็บไวในรูปแบบ .doc จากโปรแกรม 
Microsoft Word 97 หรือใหมกวา โทรศัพทอาจไมสนับสนุนตัวแปรหรือคุณสมบัติ
ทั้งหมดของไฟลในรูปแบบที่กลาวมานี้

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “ขอมูลเพิ่มเติม” ในห

การดูเอกสาร Word
ในการเลื่อนไปมาภายในเอกสาร ใหใช
ในการคนหาขอความในเอกสาร ใหเล
คุณยังสามารถเลือก ตัวเลือก และจา
ไปยัง—เพื่อเลื่อนไปยังตําแหนงเริ่มตน
ซูม—เพื่อยอหรือขยาย
เริ่มการเลื่อนอัตโนมัติ—เพื่อเริ่มตน
หยุดเลื่อน ใหกด 

Quicksheet
ดวย Quicksheet คุณสามารถอานไฟ
Quicksheet สนับสนุนการดูไฟลกระด
Microsoft Excel 97 หรือใหมกวา โท
ทั้งหมดของไฟลในฟอรแมตที่กลาวมา
โปรดดูเพิ่มเติมที่ “ขอมูลเพิ่มเติม” ในห

การดูกระดาษคํานวณ
ในการเลื่อนดูรอบๆ กระดาษคํานวณ 
ในการสลับระหวางแผนงาน ใหเลือก 
ในการคนหาขอความภายในกระดาษ
คนหา
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ord, Quicksheet หรือ Quickpoint โปรดคลิก
ําหรับขอมูลเพิ่มเติม เลือกรับบริการสนับสนุน
@quickoffice.com

ader

จะสามารถอานเอกสาร PDF บนหนาจอของ

ชนสูงสุดกับเนื้อหาเอกสาร PDF บนชุดหูฟง
ใชไดเฉพาะในบางคุณสมบัติเมื่อเปรียบเทียบ

> Adobe PDF เลือก ตัวเลือก > เรียกดูไฟล 
ัดเก็บไวในหนวยความจําของอปุกรณและบน
ันได
อีเมลที่ไดรับ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
Bluetooth ไปที่ ถาดเขา ใน ขอความ
ูและเปดเอกสารที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของ
ามจํา
า ไดตั้งคาโทรศัพทของคุณดวยจุดเชื่อมตอ
รดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 85
ออ
ฟฟ

 ิศ

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการเปลี่ยนวิธกีารแสดงผลกระดาษคํานวณ ใหเลือก ตัวเลอืก และจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
ซูม—เพื่อยอหรือขยาย
ตรึงแนว—เพื่อทําใหแถว คอลัมนหรือทั้งแถวและคอลัมนที่ไฮไลตมองเห็นไดใน
ขณะที่คุณเลื่อนไปมาภายในกระดาษคํานวณ
เปลี่ยนขนาด—เพื่อปรับขนาดของคอลัมนหรือแถว

Quickpoint
ดวย Quickpoint คุณสามารถดูการนําเสนอของ Microsoft PowerPoint บนหนา
จอของโทรศัพท
Quickpoint สนับสนุนการดูการนําเสนอที่สรางในรูปแบบ .ppt จาก Microsoft 
PowerPoint 2000 หรือใหมกวา โทรศัพทอาจไมสนับสนุนตัวแปรหรือคุณสมบัติ
ทั้งหมดของไฟลในฟอรแมตที่กลาวมานี้
โปรดดูเพิ่มเติมที่ “ขอมูลเพิ่มเติม” ในหนา 78

การดูการนําเสนอ
ในการเลื่อนไปมาระหวางหนาจอสไลด เคาโครงและบันทึก ใหกด  หรือ 
ในการเลื่อนไปที่สไลดถัดไปหรือกอนหนาในการนําเสนอ ใหกด  หรือ 
ในการดูการนําเสนอแบบเต็มจอ ใหเลือก ตัวเลือก > เตม็หนาจอ
ในการขยายรายการที่อยูในเคาโครงการนําเสนอในหนาจอเคาโครง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เคาโครง > กางรายการ

ขอมูลเพิ่มเตมิ
หากคุณประสบปญหากับ Quickw
เขามาที่  www.quickoffice.com ส
ไดดวยการสงอีเมลถึง supportS60

Adobe Re

ดวยโปรแกรม Adobe Reader คุณ
โทรศัพท
โปรแกรมนี้สามารถใชใหเกิดประโย
และอุปกรณเคลื่อนที่อื่น และนํามา
กับรุนที่อยูบนคอมพิวเตอร
ในการเขาถึงเอกสารและเปดออก:
• กด  และเลือก ออฟฟศ

เพื่อเรียกดูและเปดเอกสารที่จ
การดหนวยความจําที่ใชรวมก

• เปดอีเมลที่แนบมากับขอความ
• สงเอกสารโดยใชการเชื่อมตอ 
• ใช ตัวจัดการไฟล เพื่อเรียกด

อุปกรณและบนการดหนวยคว
• การเรียกดูเว็บเพจ ดูใหแนใจว

อินเทอรเน็ตแลวกอนเรียกดู โป

www.quickoffice.com
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รซูมและโหมดการดูที่ระบบตั้งไว
องเอกสาร PDF

adobe.com
ละขอมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น โปรดเขารวม
ian OS ไดที่ http://adobe.com/support/
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การจดัการไฟล PDF
ในการเรียกดูและจัดการไฟล PDF กด  และเลือก ออฟฟศ > Adobe PDF 
ไฟลลาสุดของคุณจะปรากฏในหนาจอไฟล ในการเปดเอกสาร ใหเลื่อนไปที่
เอกสารนั้น และกด 
คุณยังสามารถเลือก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
เรียกดูไฟล—เพื่อเรียกดูไฟล PDF ในหนวยความจําของโทรศัพทหรือบนการด
หนวยความจําที่ใชรวมกันได
การตั้งคา—เพื่อปรับเปลี่ยนระดับการซูมและโหมดการดูเอกสาร PDF ที่ระบบตั้งไว

การดไูฟล PDF
เมื่อไฟล PDF ถูกเปดออก เลือก ตัวเลอืก และหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:
ซูม—เพื่อซูมเขา ซูมออก หรือซูมตามเปอรเซ็นตที่เลือก คุณยังสามารถปรับขนาด
เอกสารใหพอดีกับความกวางของหนาจอ หรือทําใหทั้งเพจของ PDF พอดีกับ
หนาจอ
คน—เพื่อคนหาขอความในเอกสาร
มุมมอง—เพื่อดูเอกสารแบบเต็มหนาจอ คุณยังสามารถหมุนเอกสาร PDF ได 90 
องศาในทิศทางใดก็ได
ไปที่—เพื่อเลื่อนไปยังเพจที่เลือก เพจถัดไป เพจกอนหนา เพจแรกหรือเพจสุดทาย 
จัดเก็บ—เพื่อจัดเก็บไฟลไวในหนวยความจําของอปุกรณหรือการดหนวยความจํา
ที่ใชรวมกันได

การตั้งคา—เพื่อปรับเปลี่ยนระดับกา
รายละเอียด—เพื่อแสดงคุณสมบัติข

ขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.
ในการแบงปนคําถาม ขอเสนอแนะ แ
ฟอรั่มผูใช Adobe Reader for Symb
forums/main.html.

www.adobe.com
http://adobe.com/support/forums/main.html
http://adobe.com/support/forums/main.html
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าร
ูหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร 
รถยายโปรแกรมที่ไมคอยไดใชงานไปไวใน
ี่คุณใชงานอยูเปนประจํามาไวในเมนูหลักได

ตั้งแบบเสียง

เขา เสียงเตือนขอความเขา และเสียงประเภท
ารใชงานประเภทตางๆ หรือกลุมผูโทร ใหกด  

ในโหมดสแตนดบาย เลื่อนไปที่รูปแบบที่คุณ

เลือก เครื่องมือ > รูปแบบ เลื่อนไปยังรูปแบบ
> ปรับตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการ
ัวเลือก แบบเสียงที่จัดเก็บไวในการดหนวย

 คุณสามารถเลื่อนไปตามรายการแบบเสียง
ตัดสินใจเลือกแบบเสียงนั้น ในการหยุดเสียง 

หลดโทน (บริการของเครือขาย) จะเปดรายการ
มารคที่ตองการและเริ่มทําการเชื่อมตอไปยัง
ั้นได
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การปรับโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับความตองก
• ในการใชหนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายเพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชั่นที่

คุณใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว โปรดดูที่ “โหมดโหมดสแตนดบายพิเศษ” 
ในหนา 82

• ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของโหมด
สแตนดบายหรือสิ่งที่จะปรากฏใน
ภาพพักหนาจอ โปรดดูที่ 
“การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ 
โทรศัพท” ในหนา 82 

• ในการปรับแตงแบบเสียงเรียกเขา 
โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” 
ในหนา 80 และ 
“การใสแบบเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ
ติดตอ” หนา 55

• ในการเปลี่ยนปุมลัดที่กําหนดใหกับ
การกดปุมเลื่อนและปุมเลือกซายและ
ขวาตางๆ ในโหมดสแตนดบาย 
โปรดดูที่ “โหมดพรอมทํางาน” ในหนา 83 

• ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหกด  และเลือก 
แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา > ตัวเลอืก > การตั้งคา > ชนิดนาฬิกา > 
อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล

• ในการเปลี่ยนขอความตอนรับเปนภาพหรือภาพเคลื่อนไหว ใหกด  และเลือก 
เครื่องมอื > การตั้งคา > โทรศัพท > ทั่วไป > โลโกหรือขอความตอนรับ

• ในการเปลี่ยนหนาจอเมนูหลัก ในเมนูหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปลี่ยนมุมมอง > กริด หรือ รายการ

• ในการจัดเมนูหลักใหม ในเมน
หรือ โฟลเดอรใหม คุณสามา
แฟมขอมูล แลวนําโปรแกรมท

รูปแบบ—

ในการตั้งคาและปรับแตงเสียงเรียก
อื่นที่กําหนดใหเหตุการณ สภาวะก
และเลือก เครื่องมือ > รูปแบบ
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกด  
ตองการใชงาน และเลือก ตกลง
ในการแกไขรูปแบบ ใหกด  และ
ที่ตองการแกไข และเลือก ตัวเลอืก
เปลี่ยนแปลง และกด  เพื่อเปดต
ความจําจะแสดงดวยสัญลักษณ 
และหยุดฟงเสียงแตละแบบไดกอน
ใหกดปุมใดก็ไดที่ตองการ
เมื่อคุณเลือกแบบเสียง การดาวนโ
บุคมารค โดยคุณสามารถเลือกบุค
เว็บเพจเพื่อดาวนโหลดแบบเสียงน
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 เสียง 3-D เมื่อใช เสียง 3-D คุณจะสามารถ
ียง แตแบบเสียงทั้งหมดไมสนับสนุนเอฟเฟกต

เฟกตเสียงเรียกเขา 3-D > เปด ในการ
ียงที่ปรากฏ กด  และเลือกแบบเสียงที่ตอง

าใชกับแบบเสียง เลือก แนววิถีเสียง และ
กต ใหเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้:
ียงจะยายจากทิศทางหนึ่งไปอีกทิศทางหนึ่ง 

ียงกอง ใหเลือกเอฟเฟกตที่ตองการในรายการ
เพื่อใหแบบเสียงสงเสียงสูงขึ้นเมื่อคุณขยับเขา
งจากโทรศัพท เมื่อคุณเขาใกลโทรศัพทมากยิ่ง
คุณอยูหางจากโทรศัพท การตั้งคานี้จะใชไมได

เร็วจังหวะ และ ดอปเพลอรเอฟเฟกต 
ียง

มมิติ เลือก ตวัเลือก > เลนแบบเสียง
เลือกเอฟเฟกตสามมิติใด การปรับเสียง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

หากคุณตองการใหชื่อของผูโทรดังขึ้นเมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ปรับตั้งคา และตั้ง พูดชื่อผูโทร เปน เปด ตองจัดเก็บชื่อผูโทรไวใน รายชื่อ
ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม

รปูแบบออฟไลน
คุณสามารถใชรูปแบบ ออฟไลน เพื่อใชโทรศัพทไดโดยไมตองเชื่อมตอกับเครือขาย
ไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูปแบบ ออฟไลน การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด 
ซึ่งแสดงดวยเครื่องหมาย  ในพื้นที่แสดงความแรงของสัญญาณ เครื่องโทรศัพท
จะปดกั้นสัญญาณ RF ไรสายทั้งหมดที่สงมาและที่ออกจากเครื่องไว หากคุณสง
ขอความ ขอความดังกลาวจะถูกเก็บไวในถาดออกเพื่อรอสงภายหลัง

คําเตือน: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย ยกเวน
การโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินบางหมายเลข หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ที่ตอง
อยูภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมของระบบ ในการโทรติดตอ คุณตองใช
ฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอน
รหัสปลดล็อค

ในการออกจากรูปแบบ ออฟไลน ใหกดปุมเปดปด และเลือกรูปแบบอื่น 
โทรศัพทจะสงสัญญาณไรสายไดตามเดิม (หากมีความแรงของสัญญาณเพียงพอ) 
หากเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth กอนเขาสูรูปแบบ ออฟไลน การเชื่อมตอนี้จะ
ถูกปด การเชื่อมตอ Bluetooth จะถูกเปดใชอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากรูปแบบ 
ออฟไลน โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 70

เสียง 3-D

กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น >
เปดใชเอฟเฟกตสามมิติสําหรับแบบเส
สามมิติ
ในการใชเอฟเฟกตสามมิติ เลือก เอฟ
เปลี่ยนแบบเสียง ใหเลื่อนไปที่แบบเส
การ
ในการเปลี่ยนเอฟเฟกตสามมิติที่นําม
เอฟเฟกซที่ตองการ ในการแกไขเอฟเฟ
ความเร็วจังหวะ—เลือกความเร็วที่เส
การตั้งคานี้จะใชไมไดกับทุกแบบเสียง
เสียงกอง—ในการปรับจํานวนของเส
ดอปเพลอรเอฟเฟกต—เลือก เปด 
ใกลโทรศัพท และต่ําลงเมื่อคุณอยูหา
ขึ้น แบบเสียงก็จะสูงขึ้น และต่ําลงเมื่อ
กับทุกแบบเสียง
โปรดทราบวา คุณไมสามารถใช ความ
สําหรับเอฟเฟกตทั้งหมดใน แนววิถีเส
ในการฟงแบบเสียงพรอมเอฟเฟกตสา
หากคุณใชแบบเสียงสามมิติ แตไมได
สเตอริโอจะถูกนํามาใชกับแบบเสียง
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บายพิเศษ
หมด
คชั่นที่
ะบบ
นด

 
าย

ยจะ
เปนคา
ปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา ตะกราพิมพ และเหตุการณ
นลาง
ที่ตองการ และกดปุม 
 ใชงาน คุณจะไมสามารถใชปุมลัดบนปุมเลื่อน
ยได
ชั่นที่ระบบตั้งไว ใหกด  เลือก เครื่องมือ > 
รอมทํางาน > แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช 

ไวแบบถาวร ซึ่งคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
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ในการปรับระดับความดังของแบบเสียง เลือก เครื่องมือ > รูปแบบ > ตัวเลือก > 
ปรับตัง้คา > ระดับความดัง

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
โทรศัพท

ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ เชน ภาพพื้นหลังและไอคอน ใหกด  และเลือก 
เครื่องมอื > ลักษณะ ลักษณะที่ใชงานอยูจะมีเครื่องหมาย  ใน ลักษณะ 
คุณสามารถจัดกลุมองคประกอบตางๆ จากลักษณะอื่นเขาดวยกัน หรือเลือกภาพ
จาก คลังภาพ เพื่อปรับตั้งลักษณะตอไป ลักษณะที่เก็บไวในการดหนวยความจํา 
(หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ  ลักษณะในการดหนวยความจําจะใช
ไมได หากไมไดใสการดหนวยความจํานั้นในเครื่อง หากคุณตองการใชลักษณะ
ที่บันทึกไวในการดหนวยความจําโดยไมตองมีการดหนวยความจํา ใหบันทึกลักษณะ
นั้นในหนวยความจําของโทรศัพทกอน
ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรและดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม ใหเลือก 
แหลงดาวนโหลดธีม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สิ่งสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ
ปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

ในการเรียกใชลักษณะ ใหเลื่อนไปยังลักษณะที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ใช 
ในการดูตัวอยางลักษณะกอนเรียกใชลักษณะนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ดตูัวอยาง
ในการแกไขลักษณะ ใหเลื่อนไปที่ลักษณะ และเลือก ตัวเลือก > แกไข เพื่อเปลี่ยน
การตั้งคา ภาพพื้นหลัง และการตั้งคา ประหยัดพลังงาน
ในการเรียกคืนลักษณะที่เลือกกลับมาเปนการตั้งคาดั้งเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > 
เรียกคืนลักษณะดัง้เดิม เมื่อคุณแกไขลักษณะ

โหมดโหมดสแตนด
คุณสามารถใชหนาจอแสดงผลในโ
สแตนดบายเพื่อเขาใชงานแอปพลิเ
คุณใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว ร
จะตั้งคากําหนดใหใชงานโหมดสแต
บาย 
กด  และเลือก เครื่องมือ > 
การตัง้คา > โทรศัพท > 
โหมดพรอมทํางาน > 
โหมดสแตนดบายพิเศษ และกด 
เพื่อสลับเปดหรือปดโหมดสแตนดบ
ที่ใชอยู
หนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบา
ปรากฏขึ้นพรอมกับโปรแกรมที่ตั้งไว
เริ่มตนทางดานบนของหนาจอ สวน
ของผูใชจะแสดงรายการอยูทางดา
เลื่อนไปยังโปรแกรมหรือเหตุการณ
เมื่อตั้งโหมดสแตนดบายที่ใชอยูเปน
มาตรฐานที่มีอยูในโหมดสแตนดบา
ในการเปลี่ยนปุมลัดของแอปพลิเค
การตัง้คา > โทรศัพท > โหมดพ
และกด 
ปุมลัดบางปุมอาจไดรับการกําหนด
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ดคําอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด สําหรับตัว
หรับระบบชวยสะกดคําอตัโนมัตินี้มีใหเฉพาะ

มตอนรับหรือโลโกจะแสดงชั่วขณะหนึ่งทุกครั้ง
หภาพที่ระบบตั้งไว ขอความ เพื่อเขียนบันทึก
ือกภาพจาก คลังภาพ
กําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปน
็อค โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, 
กรีเซ็ต เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนาน
กับเอกสารและไฟลตางๆ

ไปยังแอปพลิเคชั่นในโหมดสแตนดบาย โปรด
นหนา 82
กับปุมเลือกทางซาย ( ) ในโหมดสแตนด

กับปุมเลือกทางขวา ( ) ในโหมดสแตนด

เลือกปุมลัดแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการให
ยู คุณจะใชการตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อเปด 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เครื่องมือ
การตั้งคา

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา กด  และเลือก เครื่องมือ > การตัง้คา 
ในการเปดกลุมการตั้งคา กด  เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง 
และกดปุม 
ผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณอาจกําหนดการตั้งคาบางคาใหกับ
อุปกรณของคุณไวแลวลวงหนา และคุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
เหลานั้น

โทรศัพท

ทั่วไป
ภาษาในโทรศัพท— การเปลี่ยนภาษาของขอความที่ปรากฏบนหนาจอในเครื่อง
โทรศัพท จะมีผลตอรูปแบบวันที่และเวลา และตัวคั่นอื่นๆ ที่ใชในการคํานวณ เปนตน 
อัตโนมตัิ เลือกภาษาตามขอมูลที่อยูบนซิมการดของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยน
ภาษาของขอความที่จะปรากฏ โทรศัพทจะปดและเปดขึ้นมาใหม
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของ ภาษาในโทรศัพท หรือ ภาษาที่ใชเขียน จะมีผล
ตอทุกแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของคุณ และการเปลี่ยนแปลงยังจะมีผลตอไปจน
กวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้อีกครั้ง
ภาษาที่ใชเขียน—การเปลี่ยนภาษาในที่นี้จะมีผลกับตัวอักษรและตัวอักษรพิเศษ
ที่มีอยูขณะเขียนขอความและใชพจนานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

ตัวชวยสะกดคํา—ตั้งระบบชวยสะก
แกไขทุกตัวในโทรศัพท พจนานุกรมสํา
ในบางภาษาเทานั้น
โลโกหรือขอความตอนรับ—ขอควา
ที่คุณเปดโทรศัพท เลือก ที่ตั้งไว เพื่อใ
ขอความตอนรับ หรือ รูปภาพ เพื่อเล
ตั้งคาเดิมของเครื่อง— คุณสามารถ
คาเดิมได ทั้งนี้ คุณจําเปนตองมีรหัสล
“โทรศัพทและซิม” ในหนา 88 หลังจา
กวาปกติ การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผล

โหมดพรอมทํางาน
โหมดสแตนดบายพิเศษ—ใชปุมลัด
ดูที่ “โหมดโหมดสแตนดบายพิเศษ” ใ
ปุมเลือกทางซาย—กําหนดปุมลัดให
บาย
ปุมเลือกทางขวา—กําหนดปุมลัดให
บาย
แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช—เพื่อ
ปรากฏในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอ
โหมดสแตนดบายพิเศษ
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พื่อสงขอความตัวอักษรไปใหกับผูโทรเพื่อแจงถึง
ดดูที่ “การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” ในหนา 61
ที่จะสงในขอความตัวอักษร เมื่อคุณปฏิเสธ

ารสงวิดีโอในระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ 
ากฏแทน
ะโทรศัพทของคุณจะพยายามตอสายใหถึง 10 
็จ ในการหยุดการเรียกซ้ําอัตโนมัติ ใหกดปุม 
ี้เมื่อคุณตองการใหโทรศัพทแสดงระยะเวลา

จะสามารถโทรตามเบอรที่กําหนดใหกับการ
รกดปุมนั้นคางไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

จะสามารถรับสายเรียกเขาไดดวยการกดปุม
 และ 

ิมจากระบบเครือขาย) จะปรากฏหากซิมการด
 หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวา
ละสงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะ
สายได ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม หากคุณ
บริการกับบริการเครือขายนี้ คุณจะไมสามารถ
ะปรากฏในโหมดสแตนดบาย
วางสายตาง ใหกด  คางไวในโหมด
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คุณยังสามารถกําหนดปุมลัดของปุมกดสําหรับการกดปุมเลื่อนที่แตกตางกัน ปุม
ลัดบนปุมเลื่อนจะใชงานไมได หากมีการใชงานโหมดสแตนดบาย
โลโกระบบ—คุณสามารถดูการตั้งคานี้ได ตอเมื่อคุณไดรับและบันทึกโลโกระบบไว 
เลือก ปด หากคุณไมตองการใหโลโกปรากฏ

จอภาพ
ตัวตรวจจับแสง—กด  หรือ   เพื่อเปลี่ยนโหมดเซนเซอรแสง และ
ทําใหหนาจอสวางขึ้นหรือมืดลง
หมดเวลาประหยัดพลังงาน—เลือกระยะหมดเวลาหลังจากเรียกใชการประหยัด
พลังงาน
โหมดพัก—เลือกวาจะปดหนาจอหรือไมเพื่อประหยัดแบตเตอรี่หลังจากเรียกใช
ตัวเลือกประหยัดพลังงานได 20 นาที เมื่อปดหนาจอแลว ไฟ LED จะกะพริบเพื่อ
แสดงใหทราบวา โทรศัพทยังทํางานอยู
เวลาแสงสวาง—เลือกระยะหมดเวลาหลังจากที่ไฟดานหลังของหนาจอถูกปด

ตัง้คาการโทร

สง ID ผูโทรเขาของฉัน—คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทที่จะใหปรากฏ (ใช) 
หรือซอนจาก (ไม) ตอคูสนทนาที่คุณกําลังโทรติดตอ หรืออาจใหผูใหบริการ
เครือขายกําหนดใหหากคุณไดสมัครขอใชบริการดังกลาว (ตัง้จากเครือขาย) 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สายเรียกซอน—หากคุณเปดใชบริการสายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ระบบจะแจงใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาสายใหมขณะที่คุณกําลังใช
สายสนทนาสายแรกอยู กําหนดฟงกชันนี้เปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือ
ตรวจสอบวาฟงกชันนี้เปดใชอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ)

ไมรับสายดวย SMS—เลือก ใช เ
สาเหตุที่คุณไมสามารถรับสาย โปร
ตัวอักษรขอความ—เขียนขอความ
ไมรับสาย
รูปภาพในสายวดิีโอ—หากไมมีก
คุณสามารถเลือกภาพนิ่งที่จะใหปร
เรียกซ้ําอัตโนมัติ—เลือก เปด แล
ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร
สรุปหลังโทรออก—ใชการตั้งคาน
ใชสายลาสุดโดยประมาณ
การโทรดวน—เลือก เปด และคุณ
โทรดวน (  - ) ไดดวยกา
“หมายเลขการโทรดวน” ในหนา 57
รับไดทุกปุม—เลือก เปด และคุณ
กดสั้นๆ ยกเวน , , 
สายที่ใช—การตั้งคานี้ (บริการเสร
รองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2
คุณตองการใชสายใดเพื่อโทรออกแ
สามารถรับสายเรียกเขาจากทั้งสอง
เลือก สาย 2 และไมไดสมัครขอรับ
โทรออก เมื่อสาย 2 ถูกเลือก  จ

เคล็ดลับ! ในการสลับระห
สแตนดบาย
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ไข หรือยายออกได  แสดงวาจุดเชื่อมตอ
วาเปนจุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม  เลือก 
จุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว หรือ 
ตอที่มีอยูเปนพื้นฐานของจุดเชื่อมตอใหม

 เลือก ตัวเลือก > แกไข ปฏิบัติตามขั้นตอน

ําหรับการเชื่อมตอ
มตอขอมูล
ขอมูลแบบใดไว โดยคุณสามารถใชชองการ
มูลในชองที่มีคําวา ตองระบุ กํากับหรือมีเครื่อง
ยชองอื่นๆ ใหวางไวได เวนแตคุณจะไดรับ

ริการระบบเครือขายจะตองสนับสนุน
กรณีที่จําเปน ผูใหบริการระบบเครือขาย
งคุณดวย

คุณทราบ
ุดเชื่อมตอจากผูใหบริการเครือขายหรือ

ื่อมตอขอมูล โดยทั่วไปคุณสามารถขอรับ

นรหัสผานใหมทุกครั้งที่คุณล็อกเขาเซิรฟเวอร 
ของคุณในโทรศัพท เลือก ใช
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การเปลี่ยนสาย—ในการปองกันการเลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เลือก ไมใชงาน หากซิมการดของคุณสนับสนุน ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้ 
คุณตองใชรหัส PIN2

การเชื่อมตอ

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณกําลังใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS 
คุณจะสามารถกําหนดใหการเชื่อมตอขอมูลหลายครั้งทํางานในเวลาเดียวกันได 
โดยที่จุดเชื่อมตอตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันได ในเครือขาย UMTS 
การเชื่อมตอขอมูลยังคงทํางานอยูในระหวางสนทนา
ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดชนิดตางๆ ของ
จุดเชื่อมตอไดดังนี้:
• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย
• จุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคชั่นเว็บ เพื่อใชดูเพจ WML หรือ XHTML
• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) เพื่อสงและรับอีเมลและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับการ
เขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

จดุเชื่อมตอ
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปของขอความจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 46 ผูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณอาจ
ตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวใหกับอุปกรณของคุณลวงหนาแลว และคุณ

อาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แก
นั้นถูกปองกันเอาไว และ  แสดง
ในการสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม เลือก 
ใชการตัง้คาที่ตั้งไว เพื่อใชการตั้งคา
ใชการตัง้คาที่มอียู เพื่อเลือกจุดเชื่อม
ในการแกไขการตั้งคาของจุดเชื่อมตอ
ที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ
ชื่อการเชื่อมตอ—พิมพชื่อบรรยายส
บริการเสริม—เลือกชนิดของการเชื่อ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาคุณเลือกการตอเชื่อม
ตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น ปอนขอ
หมายดอกจันสีแดง ทั้งนี้สามารถปลอ
คําแนะนําอื่นๆ จากผูใหบริการของคุณ
ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบ
คุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และใน
ตองเปดใชงานฟงกชันนี้ในซิมการดขอ
ขอมลูแบบแพคเก็ต

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงให
ชื่อจุดเชื่อมตอ—คุณจะไดขอมูลชื่อจ
ผูใหบริการของคุณ
ชื่อผูใช—ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเช
ชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ
แจงใหใสรหัสผาน—หากคุณตองปอ
หรือหากคุณไมตองการบันทึกรหัสผาน
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เชื่อมตอในการใชเครื่องโทรศัพทเปนโมเด็ม
รของคุณ

ี่ผานการรับรองจากผูใหบริการเครือขายหรือผูให
ดคา หรือการตั้งคาดังกลาวอาจถูกจัดเก็บไวบน
จัดเก็บการตั้งคาเหลานี้ไวในโทรศัพทของคุณ 
รกําหนดคา

ession Initiation Protocol) สําหรับบริการ
บงปนวิดีโอ คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ
หรือผูใหบริการระบบของคุณ คุณสามารถดู ลบ 
น การตั้งคา SIP

เชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอสายขอมูลดวย

ตอสายขอมูลโดยอัตโนมัติหลังจากหมดเวลา
ะยะหมดเวลา ใหเลือก กําหนดเอง และพิมพ
กัด โทรศัพทจะไมยุติการเชื่อมตอสายขอมูลโดย
เค
ร ื อ
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รหัสผาน—รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอขอมูล และใหไวโดยผูใหบริการ
การตรวจสอบ—เลือก ปกต ิหรือ รับรอง
โฮมเพจ—ใหปอนเว็บแอดเดรสหรือแอดเดรสของศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย
อยางใดอยางหนึ่ง โดยขึ้นอยูกับการตั้งคาของคุณ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตอไปนี้:
ประเภทระบบเครือขาย— เลือกประเภท Internet Protocol ที่ตองการใชดังนี้ IPv4 
หรือ IPv6 การตั้งคาอื่นจะขึ้นกับประเภทเครือขายที่เลือก
ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4 เทานั้น)—พิมพที่อยู IP ของโทรศัพทของคุณ 
เซิรฟเวอร DNS—ใน เซิรฟเวอร DNS หลัก พิมพที่อยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลัก 
ใน เซิรฟเวอร DNS รอง พิมพที่อยู IP ของเซิรฟเวอร DNS รอง โปรดติดตอสอบถาม
ผูใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่อขอรับแอดเดรสเหลานั้น
ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—กําหนดที่อยูใหกับพร็อกซี่เซิรฟเวอร
เลขพอรตของพร็อกซี่—พิมพหมายเลขพอรตพร็อกซี่

ขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคาขอมูลแบบแพ็คเก็ต จะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพ็คเก็ต
การเชื่อมตอ GPRS—หากคุณเลือก เมื่อวาง และคุณอยูภายในเครือขายที่
สนันสนุนขอมูลแบบแพคเก็ต โทรศัพทจะลงทะเบียนกับเครือขายขอมูลแบบแพคเก็ต 
การเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตที่ใชอยู (เชน เพื่อสงและรับอีเมล) จะ
สามารถทําไดเร็วยิ่งขึ้นดวย หากไมมีพื้นที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต 
โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเกตเปนระยะๆ หากคุณเลือก 
เมื่อตองการ โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต ก็ตอเมื่อคุณเปดใช
แอปพลิเคชั่นหรือเริ่มดําเนินการที่ตองการเทานั้น

จุดเชื่อมตอ—จําเปนตองใชชื่อจุด
ขอมูลแพ็คเก็ตกับเครื่องคอมพิวเตอ

การกําหนดคา
คุณอาจไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรท
บริการในรูปของขอความการกําหน
การด (U)SIM ของคุณ คุณสามารถ
ดูหรือแกไขการตั้งคาดังกลาวใน กา

การตั้งคา SIP
คุณจําเปนตองใชการตั้งคา SIP (S
เครือขายเฉพาะที่ใช SIP เชน การแ
แบบตัวอักษรพิเศษจากผูใหบริการ
หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานี้ใ

สายขอมูล
การตั้งคาสายขอมูลจะสงผลตอจุด
ระบบ GSM
เวลาออนไลน—ตั้งใหยุติการเชื่อม
หากไมมีกิจกรรมใดๆ  ในการปอนร
เวลาเปนนาที  หากคุณเลือก ไมจํา
อัตโนมัติ
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ําหนดใหโทรศัพทถามรหัสล็อค เมื่อมีการ
งโทรศัพทของคุณได ’โทรศัพทจะเก็บรายการ
เครื่อง
ดกลุมผูใชเฉพาะซึ่งคุณสามารถโทรออก
รถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริมจากระบบ

โทรไปยังเบอรฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ

นดใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยัน เมื่อคุณใช
ระบบเครือขาย)
ล็อค

หบริการ
umber)—ใชรหัสนี้สําหรับปองกันการใช
รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) มักใหมาพรอม
ถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค 
ล็อค
ารด USIM การด USIM คือเวอรชั่นที่พัฒนาขึ้น
ฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS
 หลัก) จะไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน โดย
างอยางภายในโทรศัพทของคุณ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

วนัทีแ่ละเวลา

โปรดดูที่ “การตั้งคานาฬิกา” ในหนา 39 และการตั้งคาภาษาใน “ทั่วไป” หนา 83 

ความปลอดภัย

โทรศัพทและซิม
คําขอรหัส PIN—เมื่อมีการใชงาน เครื่องจะถามรหัสทุกครั้งที่คุณเปดโทรศัพท 
การเลิกใชการถามรหัส PIN (Personal Identification Number) อาจใชไมได
กับซิมการดบางประเภท โปรดดูที่ “อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค” ใน
หนา 87
รหัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค—คุณสามารถเปลี่ยนรหัสล็อค รหัส PIN 
และรหัส PIN2 รหัสเหลานี้อาจรวมตัวเลขจาก 0 ถึง 9 หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรด
ติดตอผูใหบริการ โปรดดูที่ “อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค” ในหนา 87
กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมือนกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทรไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ
ระยะล็อคอัตโนมัต—ิคุณสามารถตั้งระยะล็อคอตัโนมัติ ระยะหมดเวลาหลังจาก
ที่โทรศัพทถูกล็อคโดยอัตโนมัติ ในการปดระยะล็อคอัตโนมัติ ใหเลือก ไมมี
ในการปลดล็อคโทรศัพท ใหปอนรหัสล็อค
เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

เคล็ดลับ!ในการล็อคโทรศัพทดวยตนเอง ใหกดปุม  หนาจอรายการ
คําสั่งจะปรากฏขึ้น เลือก ล็อคโทรศัพท

ล็อคหากเปลี่ยนซิม—คุณสามารถก
ใสซิมการดที่ไมเคยใชมากอนในเครื่อ
ซิมการดที่รับรูวาเปนการดของเจาของ
กลุมผูใชเฉพาะ—คุณสามารถกําหน
เพื่อติดตอไดและใหผูใชเหลานั้นสามา
เครือขาย)
เมื่อการโทรจํากัดอยูที่เฉพาะกลุม การ
ยังคงทําได
ยืนยันบริการซิม—คุณสามารถกําห
บริการจากซิมการด (บริการเสริมจาก
อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัส

หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใ
รหัส PIN (Personal Identification N
ซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต 
กับซิมการด หลังจากพิมพรหัส PIN ไม
และคุณตองพิมพรหัส PUK เพื่อปลด
รหัส UPIN—รหัสนี้อาจมาพรอมกับก
มาอีกขั้นของซิมการด และสนับสนุนเ
รหัส PIN2—รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 4 - 8
คุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบ
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บรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของใน
ะการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด
ยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษา
ิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิไดใหการปองกัน
ใด หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหากที่
ี่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัย
ีอายุการใชงานจํากัด หาก ใบรับรองหมดอายุ 
ตอง ปรากฏแมวาใบรับรองนั้นควรจะถูกตอง
ลาปจจุบันในโทรศัพทของคุณวา ถูกตองแลว
—การตรวจสอบวาเปนใบรับรอง

ั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซ็น และ
ีผลบังคับใชแลวเทานั้น
โทรศัพท หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชของแท หรือใน
ดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ
ของใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่ใบรับรองนั้นและเลือก 
ง เมื่อคุณเปดดูรายละเอียดของใบรับรอง ระบบ
ใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้ขอความ
นาจอ:
ือ—คุณไมไดตั้งคาแอปพลิเคชั่นใดเพื่อใช
ี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ” ในหนา 89
องที่เลือกนั้นหมดอายุตามระยะเวลาที่มีผล
เค
ร ื อ
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รหัสล็อค (หรือที่รูจักกันในชื่อรหัสโทรศัพท)—รหัสนี้ (ตัวเลข 5 หลัก) สามารถใช
เพื่อล็อคเครื่องโทรศัพท เพื่อไมใหใชเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต รหัสล็อคที่กําหนด
ใหจากโรงงาน คือ 12345 เพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ควร
เปลี่ยนรหัสล็อคที่ใหมา คุณควรรักษารหัสใหมไวเปนความลับ และเก็บไวในที่
ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัส โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส PUK2 —รหัสเหลานี้ (ตัวเลข 8 หลัก) 
ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ซึ่งถูกบล็อคไวตามลําดับ หากไมไดรับ
รหัสเหลานี้มาพรอมซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการซิมการดที่โทรศัพทของคุณใชอยู
รหัส UPUK—Tรหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนแปลงรหัส UPIN ที่ถูก
บล็อคไว หากไมไดรับรหัสนี้มาพรอม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ USIM 
การดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

การจดัการใบรับรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกันเรื่องความปลอดภัย แตใชเพื่อตรวจสอบ
แหลงที่มาของซอฟตแวร
ในหนาจอหลักของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็นรายการใบรับรองที่ไดรับ
อนุญาตและไดจัดเก็บไวในเครื่อง กด  เพื่อดูรายการใบรับรองสวนตัว หากมี
คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชื่อมตอกับธนาคารแบบออนไลนหรือ
ไซตอื่นๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล เพื่อดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถายโอน
ขอมูลที่เปนความลับ และหากตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวร
ที่ใหโทษอืน่ๆ และเพื่อใหแนใจในสิทธิ์การใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง
ซอฟตแวร

สิ่งสําคญั: แมวาการใชใ
การเชื่อมตอระยะไกลแล
 แตคุณควรใชใบรับรองอ
ความปลอดภัยที่มีประส
ความปลอดภัยแตอยาง
ตองมีใบรับรองของแท ท
ที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองม
หรือ ใบรับรองยังไมถูก
 ใหตรวจสอบวันที่และเว

การดรูายละเอียดของใบรับรอง
ของแท

คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรน
ระยะเวลาที่ใบรับรองเซิรฟเวอรนั้นม
คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอ
กรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอ
หากตองการตรวจสอบรายละเอียด
ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับรอ
จะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับ
ใดขอความหนึ่งอาจปรากฏขึ้นบนห
• ใบรับรองไมผานความเชื่อถ

ใบรับรองนี้ โปรดดูที่ “การเปล
• ใบรับรองหมดอาย—ุใบรับร

บังคับใชแลว
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ามปลอดภัย และเลือก ตัวเลือก > 

ายเรียกเขาไปยังระบบฝากขอความเสียง
องการรายละเอยีดเพิ่มเติม โปรดติดตอ

ัวเลือกการโอนสายที่ตองการ เมื่อตองการ
ื่อคุณปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา ใหเลือก 
าน) หรือปด (ยกเลกิ) หรือตรวจสอบวา
อบสถานะ)
ายตัวเลือกใหทํางานพรอมกันได เมื่อโอนทุก
สแตนดบาย
ามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได

 

เครือขาย) จะชวยใหคุณสามารถจํากัด
งได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัส

าร และตั้งเปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) 
ลาวอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) 
ั้งสายขอมูล
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

• ใบรับรองยังไมถูกตอง—ใบรับรองที่เลือกไวนั้นยังไมสามารถใชได เพราะยัง
ไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

• ใบรับรองเสยีหาย—ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได โปรดติดตอผูที่ออก
ใบรับรองนั้น

การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ
เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน
ของเจาของที่อยูในรายชื่อ
เลื่อนไปที่ใบรับรองการอนุญาต และเลือก ตัวเลือก > การตัง้คาความเชื่อถือ 
รายการแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบรับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทั้งนี้
ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนั้นดวย ตัวอยางเชน:
• การติดตั้ง Symbian: ใช—ใบรับรองสามารถใหการรับรองแหลงที่มาของ

แอปพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ Symbian ใหมได
• อินเทอรเน็ต: ใช—ใบรับรองนั้นสามารถใชรับรองเซิรฟเวอรตางๆ
• การติดตั้งแอปพลิเคชั่น: ใช—ใบรับรองสามารถใหการรับรองแหลงที่มา

ของแอปพลิเคชั่น JavaTM ใหมได

เลือก ตัวเลือก > แกไขการตั้งคาความเชื่อถือ เพื่อเปลี่ยนแปลงคา

ติดตามวัตถุที่มีการปองกัน
ไฟลเพลงที่มีลิขสิทธิ์ปองกันบางไฟลอาจรวมตัวบงชี้ธุรกรรมเอาไวดวย เลือกวา
คุณจะอนุญาตใหสงตัวบงชี้ไปพรอมกับไฟลเพลงหรือไมหากคุณสงหรือสงตอไฟล 
ผูจัดเตรียมไฟลเพลงสามารถใชตัวบงชี้เพื่อติดตามการแจกจายไฟล

ชุดความปลอดภัย
ในการดูหรือแกไขชุดความปลอดภัย (หากมี) ใน ชุดความปลอดภัย ใหเลื่อนไปที่
ชุดความปลอดภัยที่ตองการ และกดปุมเลื่อน  ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ

ชุดความปลอดภัย ใหเลื่อนไปที่ชุดคว
รายละเอียดความปลอดภยั

โอนสาย

โอนสาย จะชวยใหคุณสามารถโอนส
ของคุณหรือเบอรโทรศัพทอื่นได หากต
ผูใหบริการ
เลือกวาจะโอนสายใด พรอมทั้งเลือกต
โอนสายสนทนาเมื่อคุณใชสาย หรือเม
หากไมวาง ตั้งตัวเลือกเปนเปด (ทําง
ไดเปดใชตัวเลือกแลวหรือไม (ตรวจส
คุณอาจเลือกตัวเลือกการโอนสายหล
สายแลว  จะแสดงในโหมด
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมส

จํากัดการโทร

จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบ
การโทรออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่อ
ระบบซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ
เลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตองก
หรือตรวจสอบวากําลังใชตัวเลือกดังก
จํากัดการโทร มีผลตอทุกสาย รวมท
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ื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงคาเมื่อใชในระบบ
บ  Microcellular Network (MCN) และเพื่อใช

ิ่มพิเศษ

มีชุดหูฟงเชื่อมตออยู และ  ชุดหุฟงยังไมวาง 
uetooth ขาดหายไป   แสดงวามีเครื่อง
ายถึง เท็กซโฟน ถูกเชื่อมตอ
ซโฟน, แฮนดฟรี Bluetooth หรือ ชุดติดรถยนต 

บที่คุณตองการใชในแตละครั้งที่คุณเชื่อมตอ
ปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” ในหนา 80 
ารใหโทรศัพทรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ
แบบเสียงเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ การ
สามารถใชการตอบรับอัตโนมัติกับ เท็กซโฟน
างคางไวหรือปดหลังจากหมดเวลาที่กําหนด 
เพิ่มพิเศษทั้งหมด
กใชอุปกรณนี้บนโทรศัพทของคุณ กด  
> อุปกรณเพิ่มพิเศษ > เท็กซโฟน > 
เค
ร ื อ
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การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได
หากใชการจํากัดการโทรอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวใน
เครื่องของคุณได

เครือขาย

โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใชงานระหวางระบบเครือขาย GSM และ UMTS 
ไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย GSM จะแสดงดวย  ในโหมดสแตนดบาย สวน
เครือขาย UMTS จะแสดงดวยสัญลักษณ  
โหมดระบบ (ปรากฏขึ้นเมื่อเปดใหบริการโดยผูใหบริการระบบเทานั้น)—เลือก
ระบบที่ตองการใช หากคุณเลือก โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ 
UMTS โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพารามิเตอรของเน็ตเวิรกและขอตกลงในการให
บริการขามเครือขายกับผูใหบริการของคุณ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
จากผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ
การเลือกระบบ—เลือก อัตโนมัต ิเพื่อตั้งใหโทรศัพทคนหาและเลือกหนึ่งใน
เครือขายที่มี หรือ เลือกเอง เพื่อเลือกเครือขายจากรายการเครือขายที่มีดวย
ตัวเอง หากการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่เลือกไวสิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียง
เตือนขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลือกระบบอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะตองมีขอ
ตกลงเกี่ยวกับการโทรขามระบบกับระบบเครือขายหลักของคุณ กลาวคือ เปน
รายเดียวกับผูที่ใหบริการซิมการดในเครื่องของคุณ

อภิธานศัพท: ขอตกลงเกี่ยวกับการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวาง
ผูใหบริการระบบเครือขายสองรายหรือมากกวา ในการที่จะชวยใหผูใช
สามารถใชบริการของผูใหบริการระบบใดระบบหนึ่งได

แสดงขอมูลระบบ—เลือก เปด เพ
เครือขายโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบ
งานการรับขอมูลโทรศัพท

อุปกรณเพ

ในโหมดสแตนดบาย  แสดงวา
หรือการเชื่อมตอกับชุดหูฟงผาน Bl
ชวยฟงเชื่อมตออยูและ  หม
เลือก ชุดหูฟง, เครื่องชวยฟง, เท็ก
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
รูปแบบที่ตั้งไว—เพื่อกําหนดรูปแบ
อุปกรณเสริมกับโทรศัพทของคุณ โ
ตอบรับอัตโนมัติ—ตั้งวาคุณตองก
หรือไมหลังผานไป 5 วินาที หากตั้ง
ตอบรับอัตโนมัติจะไมทํางาน คุณไม
แสงสวาง—ตั้งวาจะใหเปดแสงสว
ไมสามารถใชการตั้งคานี้กับอุปกรณ
หากคุณใช เท็กซโฟน คุณตองเรีย
และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา
ใชเท็กซโฟน > ใช
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อปพลิเคชั่น

ัดการ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและ
งประเภท คือ:
ยี Java สําหรับไฟลที่มีสวนขยายเปน .jad หรือ 

 ที่เหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการ Symbian 
ยายของไฟลเปน .sis โปรดติดตั้งซอฟตแวร
ัพท Nokia N73 เทานั้น บริษัทผูผลิต
ี้โดยใชหมายเลขรุนอยางเปนทางการ นั่นคือ 

ไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณไดจากคอมพิวเตอร
ระหวางการเบราส หรือสงถึงคุณเปนขอความ
รือโดยการใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือ
plication Installer ใน Nokia PC Suite เพื่อ
คุณ หากคุณใช Microsoft Windows Explorer 
หนวยความจําที่ใชรวมกันได (โลคัลดิสก)

ละซอฟตแวร
 แอปพลิเคชั่น Java  แสดงวา

  แสดงวา ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไวบน

ปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่มาจาก
อดภัยและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การสั่งงานดวยเสียง

คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องได สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงที่โทรศัพทของคุณรองรับ โปรดดูที่ 
“การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 57
ในการเรียกใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่นและรูปแบบ คุณ
ตองเปดแอปพลิเคชั่น คําสั่งเสียง  และแฟมขอมูล รูปแบบ กด  และเลือก 
เครื่องมือ > คําสั่งเสียง > รูปแบบ โทรศัพทจะสรางรายการเสียงสําหรับ
แอปพลิเคชั่นและรูปแบบดังกลาว ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกด  
คางไวในโหมดสแตนดบาย และพูดคําสั่งเสียง การสั่งงานดวยเสียงจะเปนชื่อของ
แอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ
ในการเพิ่มแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ลงในรายการ เลือก ตัวเลือก > แอปพลิเคชั่นใหม 
ในการเพิ่มการสั่งงานดวยเสียงเปนเสียงที่สองที่สามารถนํามาใชเริ่มตนแอปพลิเคชั่น 
เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนคําสั่ง และพิมพคําสั่งเสียงใหมในรูปของขอความ อยา
ใชชื่อที่สั้นมากๆ ตัวยอ และชื่อยอ
ในการฟงรายการเสียงที่ถูกซิงโครไนส เลือก ตัวเลอืก > เลน
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสั่งงานดวยเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา ในการ
ปดโปรแกรมสรางเสียงที่เลนรายการเสียงและคําสั่งที่จดจําในภาษาในเครื่องที่เลือก 
ใหเลือก ซินธีไซเซอร > ปด ในการรีเซ็ตขอมูลเสียงที่เครื่องจดจําไว เชน เมื่อมี
การเปลี่ยนผูใชโทรศัพทเครื่องนี้ ใหเลือก ลบการดัดแปลงเสียง

ตัวจัดการแ

กด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจ
ซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณไดสอ
• แอปพลิเคชั่น J2ME ใชเทคโนโล

.jar ( ) 
• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ

( ) ไฟลการติดตั้งจะมีสวนข
ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับโทรศ
ซอฟตแวรจะอางถึงโทรศัพทรุนน
 Nokia N73-1

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้ง
ที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดใน
มัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาในอีเมล ห
อินฟราเรด คุณสามารถใช Nokia Ap
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของ
เพื่อโอนไฟล ใหจัดเก็บไฟลไวในการด

การติดตั้งแอปพลเิคชั่นแ
 แสดงวานี่คือแอปพลิเคชั่น .sis 

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไดไมสมบูรณ และ
การดหนวยความจําแลว

สิ่งสําคัญ: ติดตั้งและใชแอ
แหลงที่มีการรักษาความปล
เปนอันตรายเทานั้น
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แวรใดและทําไปเมื่อใด เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก
คุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นปองกันไวรัสเพียง
ีแอปพลิเคชั่นปองกันไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิ
นะและการทํางานของโทรศัพท หรือทําให

ชั่นที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพทจะ
ิดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการด miniSD ที่ใชรวม
อาจสิ้นเปลืองเนื้อที่วางของหนวยความจํา
็บแอปพลิเคชั่นใหม ขอความหรือไฟลอื่น ในการ
ของไฟลการติดตั้งไวในคอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน
C Suite หลังจากนั้นจึงใช ตัวจัดการไฟล เพื่อยาย
จําของโทรศัพท (โปรดดูที่ “ตัวจัดการไฟล” 

ละซอฟตแวร
ัวเลือก > ลบ เลือก ใช เพื่อยืนยัน
ะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมได ตอเมื่อคุณมีชุด
ของชุดซอฟตแวรที่ลบนั้นอยางครบถวน หาก
ะไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวร

ขึ้นอยูกับชุดซอฟตแวรที่คุณลบออกไป นั่นหมาย
จะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอยีดจากเอกสาร
ไว
เค
ร ื อ

งม
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กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
• ในการดูขอมูลตางๆ เชน ประเภทโปรแกรม, เลขที่เวอรชัน และผูจัดจําหนาย

หรือผูผลิตโปรแกรม ใหเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด
• ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของโปรแกรม ใหเลือก 

ตัวเลือก > ดูใบรับรอง โปรดดูที่ “การจัดการใบรับรอง” ในหนา 88
• หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัปเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมที่มีอยู คุณจะเรียก

คืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับ หากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูล
สํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่น
ตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคชั่นดังกลาว และติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้นอีกครั้งจาก
ไฟลการติดตั้งตนฉบับ หรือขอมูลสํารอง

• ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟลนี้ เครื่องจะขอ
ใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอไวใหกับโปรแกรม เครื่องจะขอให
คุณเลือกกอน หากคุณกําลังดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอนชื่อ
ผูใชและรหัสผานเพื่อเขาใชเซิรฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจาก
ผูใหบริการหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

1 ในการคนหาไฟลการติดตั้ง กด  และเลือก เครื่องมอื > ตัวจัดการ 
หรือเลือกคนหาที่หนวยความจําของโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา (หากใสไว) 
ใน ตัวจัดการไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ > ถาดเขา ที่มีไฟลการติดตั้ง

2 ใน ตัวจัดการ เลือก ติดตั้ง > ตัวเลือก ในแอปพลิเคชั่นอื่น ใหเลื่อนไปที่ไฟล
การติดตั้ง และกด  เพื่อเริ่มตนการติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนาในการติดตั้ง หาก
คุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใชลายเซ็นแบบดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะ
แจงเตือน ใหดําเนินการติดตั้งตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวโปรแกรม
นั้น

หากตองการเริ่มโปรแกรมที่ติดตั้ง ใหคนหาโปรแกรมนั้นในเมนู แลวกดปุม 
ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับเครือขายและดูขอมูลพิเศษเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น เลือก 
ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ หากทําได

ในการดูวาติดตั้งหรือยายชุดซอฟต
สิ่งสําคญั: โทรศัพทของ
หนึ่งแอปพลิเคชั่น การม
เคชั่นอาจมีผลตอสมรรถ
โทรศัพทไมทํางาน

ไฟลการติดตั้ง (.sis) ของแอปพลิเค
ยังคงอยูในหนวยความจําหลังจากต
กันได  ไฟลการติดตั้งที่ถูกจัดเก็บไว
โทรศัพท ทําใหไมเหลือพื้นที่ไวจัดเก
ปองกันเหตุการณนี้ ใหสํารองขอมูล
กอนผานทางชุดโปรแกรม Nokia P
ไฟลการติดตั้งออกจากหนวยความ
ในหนา 4)

การลบแอปพลิเคชั่นแ
เลื่อนไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ต
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจ
ซอฟตแวรตนฉบับหรือขอมูลสํารอง
คุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจ
นั้นไดอีก
หากมีชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งที่ตอง
ความวาชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งนั้น
อางอิงเกี่ยวกับชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง
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ดวย OMA DRM วิธีการเดียวในการสํารอง
คุณสมบัติสํารองขอมูลของ Nokia PC Suite 
โอนสิทธิ์การใชที่จําเปนตองถูกเรียกคืนพรอม
องกันดวย OMA DRM ไดตอไปหลังจาก
 คุณอาจจําเปนตองเรียกคืนสิทธิ์การใชใน

ัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณ กด  และเลือก 
เลือกตอไปนี้:
สื่อหนึ่งหรือหลายไฟลและคียที่ยังไมไดเริ่มตน

วลาสําหรับการใชไฟลมีเดียที่อาจเกินกวา
ยังไมมีสิทธิการใชที่เชื่อมตอ
มโยงกับคียในโทรศัพท
ยายเวลาในการใชไฟลมีเดีย ใหเลือกสิทธิ์การใช 
เขาใชงานจะไมสามารถอัปเดตได หากไมใช
ูที่ “ขอความบริการเว็บ” ในหนา 47
ะของอายุที่ใชงานไดและความสามารถ
 และกดปุม 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การตัง้คา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
การติดตั้งซอฟตแวร—เลือก รับรองแลวเทานั้น เพื่อติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชั่น
ที่มีลายเซ็นดิจิตอลรับรอง
ตรวจใบรับรองออนไลน—เลือกเพื่อตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลนกอนการ
ติดตั้งโปรแกรม
ที่อยูเว็บที่ตั้งไว—ตั้งคาเริ่มตนของแอดเดรสที่จะใชในการตรวจสอบใบรับรอง
แบบออนไลน
โปรแกรม Java บางชนิดอาจตองใชการโทรติดตอ การสงขอความ หรือการเชื่อมตอ
ระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเพื่อขอดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบเพิ่มเติม 
ในหนาจอหลักของ ตัวจัดการ เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคาเปนกลุม เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นเฉพาะนั้น

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ เพื่อปก
ปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึง ลิขสิทธิ์ โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM 
หลายประเภทเพื่อเขาสูเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไว ดวยอุปกรณนี้ คุณสามารถเขาสู
เนื้อหาที่ปองกันดวย OMA 1.0 และ OMA 2.0 หากซอฟตแวร DRM ไมสามารถ
ปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวรใน
การเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้นปองกันไว การยกเลิกดังกลาวจะไมมีผลตอการ
ใชเนื้อหาที่อยูในโทรศัพทของคุณเปนที่เรียบรอยแลว
เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอมกับสิทธิ์การใช
ที่เกี่ยวของซึ่งทําหนาที่ระบุถึงสิทธิ์ของคุณในการใชเนื้อหา

หากโทรศัพทของคุณมีเนื้อหาที่ปองกัน
ขอมูลสิทธิ์การใชและเนื้อหาคือ การใช
วิธกีารถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจไม
เนื้อหาเพื่อใหคุณสามารถใชเนื้อหาที่ป
จัดรูปแบบหนวยความจําโทรศัพทแลว
กรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย
ในการดูสิทธิการใชสิทธิทางดิจิตัลที่จ
เครื่องมือ > สิทธิการใช และจากตัว
คียที่ใชได—ดูคียที่ถูกเชื่อมตอกับไฟล
ระยะเวลาที่ใชได
คียที่ใชไมได—ดูคียที่ไมถูกใช ระยะเ
ที่กําหนดหรือมีไฟลสื่อที่ถูกปองกันแต
คียที่ไมถูกใช—ดูคียที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อ
ในการซื้อเวลาในการใชเพิ่มขึ้น หรือข
และ ตัวเลือก > รับสิทธิการใช รหัส
งานการรับขอความบริการเว็บ โปรดด
ในการดูขอมูลโดยละเอียด เชน สถาน
ในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่สิทธิการใช
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ความดังตอไปนี้ ไมไดระบุจุดเชื่อมตอ 

ตอง โปรดติดตอขอรับคําแนะนําจากผูใหบริการ

ุมอยูบนหนาจอและกลองออก โปรดตรวจสอบชอง
าสะอาดดีหรือไม
แสดงขอผิดพลาด “แอปพลิเคชัน่ใชงานอยูแลว” 
ลองถายรูป 
จทํางานที่ดานหลังอยูแลว ในการตรวจสอบวา
กดคางไวที่ปุม  หนาตางสลับแอปพลิเคชั่น
ถายรูปไวแลว ในการกลับไปที่กลอง ใหเลื่อนไปที่
ปุมเลื่อน ในการปดแอปพลิเคชั่นกลองถายรูป กด 

ี่มีสีเพี้ยน หรือจุดที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบน

ภทนี้ จอบางแบบจะมีพกิเซลหรือจุดที่ยังคง
เรื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด
กา
รแ

ก ไ
ขป

 ัญห
า ถ

าม
แล

ะต
อบ
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การแกไขปญหา ถามและตอบ
รหัสผาน

ถาม: รหัสผานของรหัสล็อค  รหัส PIN หรือ รหัส PUK ของขาพเจาคืออะไร
ตอบ: รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว คือ 12345 ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัสล็อคหาย ใหติด

ตอตัวแทนจําหนายของอุปกรณของคุณ ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัส PIN หรือ PUK 
หรือถาคุณยังไมไดรับรหัส ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผาน ใหติดตอผูใหบริการจุดเชื่อมตอ เชน ผูให
บริการอินเตอรเน็ต (ISP) ผูใหบริการ หรือ ผูใหบริการเครือขาย

แอปพลิเคชั่นไมตอบสนอง

ถาม: ขาพเจาจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองไดอยางไร
ตอบ: ใหเปดหนาตางสลับการใชแอปพลิเคชั่น โดยการกดปุม  คางไว และ

เลื่อนไปยังแอปพลิเคชัน่ และกด  เพือ่ปดแอปพลิเคชั่น
การเชื่อมตอ Bluetooth

ถาม: เหตุใดจึงคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบ
ตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวามีการเปดใชงานอยูรึเปลา ตรวจสอบวา

อุปกรณทั้งสองนั้งอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) หรือตรวจสอบวา
ไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวางอุปกรณทั้งสอง ตรวจดูวาอุปกรณ
อื่นไมไดอยูในโหมดซอน ตรวจดูวาอุปกรณทั้งสองสามารถใชรวมกันได

ถาม: ทําไมจงึไมสามารถยกเลิกการตอเชื่อม Bluetooth ได
ตอบ: หากมีการเชื่อมตออุปกรณอื่นเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณสามารถสิ้นสุด

การเชื่อมตอโดยใชอุปกรณอีกเครื่อง หรือโดยการยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth 
เลือก เครื่องมอื > Bluetooth > ปด

บริการเบราเซอร

ถาม: ควรทําอยางไร หากปรากฏขอ
ระบุตอนนี้?

ตอบ: ปอนการตั้งคาเบราเซอรที่ถูก
ของคุณ 

กลองถายรูป

ถาม: ทําไมภาพจึงดูเปอน
ตอบ: นําเอาฟลมพลาสติกที่ปดคล

ปองกันเลนสกลองถายภาพว
ถาม: เหตุใดขาพเจาไดรับขอความ

เมื่อขาพเจาพยายามใชงานก
ตอบ: แอปพลิเคชั่นกลองถายรูปอา

เปดใชกลองอยูแลวหรือไม ให
จะเปดออก หากเปดใชกลอง
กลองที่อยูในรายการ และกด

หนาจอ

ถาม: ทําไมจึงมีจุดสวางลางๆ จุดท
หนาจอทุกครั้งที่เปดเครื่อง

ตอบ: เปนลักษณะของหนาจอประเ
ปรากฏอยูหรือหายไป ซึ่งเปน
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ะลบไดอยางไร
ใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้:
ื่อทําสําเนาขอมูลทั้งหมดสํารองไวใน
ได
คุณ และจัดเก็บรูปภาพไวในคอมพวิเตอรของคุณ
ooth ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
ําที่ใชรวมกันได

รายชื่อในสมุดโทรศัพทได
ืออีเมลแอดเดรส เพิ่มขอมลูที่ขาดหายไป

มารถรับขอความมัลติมีเดียไดเนื่องจาก

อการใชงานจะปรากฏในขอความแจงขอ
มจําไมพอลบบางขอมูลกอนจะดึงขอความ 
ละดูขนาดความแตกตางของกลุมขอมูลที่ใชไปที่
ัดไฟล > ตัวเลือก > รายละเอียดหนวยความจํา
แสดงแบบกะทัดรัด แสดงวาเกิดอะไรขึ้น 
ีเดียจากศูนยขอความมัลติมีเดียตรวจดูวา
ะบุไวถูกตองและหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยู
 > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย
มูลไดอยางไร หากโทรศัพทเริ่มตอเชื่อมขอมูลอยู
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

บันทึก

ถาม: เหตุใดจึงไมมกีารบันทึกใดๆ เลย
ตอบ: คุณอาจจะเปดใชงานฟงกชันตัวกรองไว และไมมีการเชื่อมตอใดที่ตัวกรองนั้น

พิจารณาแลววาควรจัดเก็บไวในบันทึก ในการดูเหตุการณทั้งหมด ใหเลือก  
แอปพลิเคชั่น > บนัทึก > ตัวเลือก > ตัวกรอง > การสื่อสารทั้งหมด 
และหากคุณเปลี่ยน (U)SIM การด ขอมูลของบันทึกก็จะถูกลบ

หนวยความจําเหลือนอย

ถาม: เมื่อหนวยความจําโทรศัพทเหลือนอย ควรดําเนินการอยางไร
ตอบ: คุณสามารถลบรายการตางๆ ดังตอไปนี้ไดตามปกติเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา

หนวยความจําไมเพยีงพอ:
• ขอความจากโฟลเดอร ถาดเขา  ฉบับราง และ สง ใน ขอความ
• ขอความอีเมลที่ดึงมาจากหนวยความจําโทรศัพท
• เพจเบราเซอรที่จดัเก็บไว
• ภาพและวิดีโอใน คลังภาพ

หากคุณตองการลบขอมูลรายชื่อผูติดตอ บันทึกปฏิทิน ตัวนับเวลาการโทร ตัวนับคาโทร 
คะแนนการเลนเกมส หรือขอมูลอื่นๆ ใหไปที่แอปพลิเคชัน่นั้น เพื่อลบขอมูลออก หากคุณ
กําลังลบหลายรายการ และเครื่องแสดงขอความแบบใดแบบหนึ่งดังนี้: 
หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมลูออกกอน หรือ หนวยความจําต่ํา 
ลบบางขอมูล ใหลองลบรายการใดรายการหนึ่ง (เริ่มจากรายการขนาดเล็กกอน)
ไฟลการติดตั้ง (.sis) ของแอปพลิเคชั่นที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพทจะยัง
คงอยูในหนวยความจําหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการด miniSD ที่ใชรวมกันได
ลบไฟลการติดตั้งดังกลาวออกจากหนวยความจําของโทรศัพทดวยการสํารองขอมูล
ของไฟลการติดตั้งไวในคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันกอนผานทางชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
หลังจากนั้นจึงใช ตัวจัดการไฟล เพือ่ยายไฟลการติดตั้งออกจากหนวยความจําของ
โทรศัพท (โปรดดูที่ “ตัวจัดการไฟล” ในหนา 4)

ถาม: ขาพเจาจะจัดเก็บขอมลูกอนที่จ
ตอบ: บันทึกขอมลูของคุณดวยวิธีการ
• ใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพ

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกัน
• สงรูปภาพไปยังอีเมลแอดเดรสของ
• สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluet
• จัดเก็บขอมูลในการดหนวยความจ

การรับสงขอความ

ถาม: ทําไมขาพเจาจึงไมสามารถเลือก
ตอบ: บัตรรายชื่อไมมเีบอรโทรศัพทหร

ใหกับบัตรรายชื่อใน รายชื่อ
การรับสงขอความมัลติมเีดีย

ถาม: ควรทําอยางไรเมื่อโทรศัพทไมสา
หนวยความจําเต็ม

ตอบ: จํานวนหนวยความจําที่จําเปนต
บกพรองดังตอไปนี้: หนวยควา
ในการดูชนิดของขอมูลที่คุณมแี
ในหนวยความจํา ใหเลือก ตัวจ

ถาม: บันทึก กําลังดึงขอความ จะถูก
ตอบ: อุปกรณกําลังดึงขอความมัลติม

การตั้งคาขอความมัลติมเีดียไดร
ไมมีขอผิดพลาด เลือก ขอความ

ถาม: ขาพเจาจะสิ้นสุดการตอเชื่อมขอ
ตลอดเวลาไมรูจบ 
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ตอบ: ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลของโทรศัพท ใหเลือก ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความมัลติมเีดีย > การดึงมัลติมีเดีย > ปด หลังจากเปลี่ยน
การตั้งคานี้แลว เครื่องจะไมเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายที่เกี่ยวของกับการรับ
สงขอความมัลติมีเดียอีก 

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

ถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
ตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แลว และ

เปดใชโปรแกรมนี้ในเครื่องพีซีของคุณ โปรดดูที่คูมือผูใชของชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite ในแผนซีดีรอม สวนขอมูลเพิ่มเติมของวิธีการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
โปรดดูที่ฟงกชันความชวยเหลือในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite หรือ
ไปที่เว็บไซตฝายสนับสนุนที่ www.nokia.co.th

ถาม: ขาพเจาสามารถใชอุปกรณของตัวเองเปนโมเด็มแฟกซกับเครื่องคอมพวิเตอรที่
ใชรวมกันไดหรือไม

ตอบ: คุณไมสามารถใชอุปกรณของคุณเปนโมเด็มแฟกซได อยางไรก็ตาม การโอนสาย 
(บริการเครือขาย) คุณสามารถโอนสายแฟกซที่เขามาไปยังหมายเลขอื่นๆ

www.nokia.co.th
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HS-11W
HS-21W
HS-36W
HS-37W
HS-53W
HS-55W
HS-54W
HS-56W
HS-58W
HS-57W
AD-15
AD-46
MD-1
HDA-10
LPS-4

BP-6M
 AC-3
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได รายการอุปกรณ
เสริมที่ใชงานรวมกันไดมีดังนี้:
ซอง

ซองอเนกประสงครุน CP-93
ขอมลู

Mini SD การดขนาด 256 MB MU-18
Mini SD การดขนาด 512 MB MU-23
Mini SD การดขนาด 1GB MU-24
แทนวางแบบตั้งโตะ

Universal Passiv Deskstand DT-13
ชุดหูฟง

ชุดหูฟงเพลงสเตอริโอ HS-20+AD-41
ชุดหูฟงโมโน HS-5
ชุดหูฟงแบบ Boom Headset HDB-4
ชุดหูฟงแบบแฟชัน่สเตอริโอ HS-31
ชุดหูฟง Bluetooth BH-900 HS-25W
ชุดหูฟงไรสาย HS-26W

ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟงไรสายแบบเหน็บได
ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟง Bluetooth BH-200
ชุดหูฟง Bluetooth BH-700
เครื่องแปลงสัญญาณเสียง
เครื่องแปลงสัญญาณเสียง
มิวสิคแสตนด
เครื่องแปลง TTY
เครื่องชวยฟง
พลังงาน

แบตเตอรี่
เครื่องชารจขนาดกะทัดรัดของโนเกียรุน
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นพืน้ที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง ตอไปนี้
ใชอุปกรณเสริม:

กอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง

านของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยาง

 และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิต
ะเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเปนอันตรายและทํา
ับโทรศัพทเปนโมฆะไป

 โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและคาที่ใช 

เวลารอสาย#

(WCDMA)
(GSM)

ไมเกิน 370 ชั่วโมง (WCDMA)
ไมเกิน 350 ชั่วโมง (GSM)
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เครื่องชารจขนาดกะทัดรัดของโนเกียรุน AC-5
เครื่องแปลงแบบชารจไฟคูรุน AD-40
การรับสงขอความ

ปากกาดิจิตอล SU-1B
แปนพิมพไรสาย SU-8W
ตําแหนงการใชงาน

โมดูล GPS แบบไรสาย LD-1W
โมดูล GPS แบบไรสายรุนอัพเดต LD-3W
ชุดแกปญหาในรถยนต

ชุดแกปญหาแบบปลั๊กอิน

แฮนดฟรีในรถยนตแบบปลั๊กอิน HF-3
แฮนดฟรีในรถยนตบริเวณพนังพงิศีรษะ BHF-3
แฮนดฟรีในรถยนตแบบปลั๊กอินไรสาย HF-6W
ชุดโทรศัพทในรถยนต

ชุดอุปกรณเสริมรถยนตขั้นสูง CK-7W
ชุดอุปกรณเสริมรถยนต Nokia 616 N616
ชุดอุปกรณเสริมรถยนต CK-10
ที่ใสโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเชื่อมตอเสาอากาศ

ที่ใสอเนกประสงค CR-39
อุปกรณเสริมในรถยนต

เครื่องชารจโทรศัพทมือถือ DC-4
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายใ
เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการ
• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจา

ที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทําง

สม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ
โทรศัพทเทานั้นการใชอุปกรณปร
ใหการรับประกนัหรือรับรองสําหร

แบตเตอรี่

# เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได
รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม

ประเภท เวลาสนทนา#

BP-6M ไมเกิน 225 นาที 
ไมเกิน 245 นาที 
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okia HS-36W

ของ Nokia HS-36W มีฟงกชันแบบแฮนดฟรี

กในโทรศัพทมือถือ
ดวกสบายในการสวมใสดวยการปรับให

 และเปดรอรับสายไดนาน 110 ชั่วโมง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ชุดหฟูงไรสายของ Nokia HS-26W

งายตอการใช  อเนกประสงค และสวยงาม: ชุดหูฟงไรสายของ Nokia HS-26W เปนทาง
เลือกการแกปญหาสําหรับคนที่ตองการใชใหคุมคาของเงิน 
คุณสมบัติหลัก:
• รูปแบบคลาสสิคกับเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• ที่เสียบหูแบบยืดหยุนขนาดพอดีและสะดวกสบายกับหูแตละขาง
• สะดวก  ปุมรับ/วางสายขนาดใหญ
• ตัวควบคุมระดับเสียงแบบสะดวก - ปรับระดับเสียงไดโดยงายจากชดุหูฟง
• การควบคุม: รับ/วางสายสนทนา หมุนซ้ํา ใชเสียงโทรออก เงยีบเสียง 

ควบคุมระดับเสียง สลับระหวางโหมดโทรศัพทและโหมดแฮนดฟรี 
• เลือกสองสีระหวาง: สีดําและสีขาว
• สนทนาตอเนื่องไดนานถึง 5 ชั่วโมง และเปดรอรับสายไดนาน 150 ชั่วโมง

ชุดหูฟงไรสายของ N

ลืมการดูที่โทรศัพทไดเลย ชุดหูฟงไรสาย
ชวยทําใหคุณสะดวกและงายตอการใช 
คุณสมบัติหลัก:
• ควบคุมแฮนดฟรีไรสายอยางสะดว
• น้ําหนักเบา (เพียง 20 กรัม) และสะ

เขากับเอียรลูป
• สนทนาตอเนื่องไดนานถึง 6 ชั่วโมง
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ณเสียง Nokia รุน AD-46

 รุน AD-46 ชวยในการรับฟงวิทยุระบบเอฟเอ็ม
ื่องเลนเพลงพรอมสเตอริโอเฮดโฟน ที่มีขั้วตอ
รุนนี้มรีีโมทคอนโทรลสําหรับใชรับและวางสาย
ือ่ปรับปรุงการรับเสียงสเตอริโอระบบเอฟเอ็ม สาย
เครื่องแปลงนี้ไดอยางสะดวก
อ ุป
กร

ณ เ
สร

 ิมข
อง

แท
 จา

ก 
No

kia

0 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia 1 GB miniSD Card MU-24 

miniSD การดแบบถอดเขาออกไดนี้มีพืน้ที่จดัเก็บขนาด 1 GB ชวยเพิม่หนวยความจํา
สําหรับขอมูล เพลงและซอฟตแวร

เครือ่งแปลงสัญญา

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงของ Nokia
ของโทรศัพทที่ใชรวมกันได รวมถึงเคร
มาตรฐานขนาด 3.5 มม เครื่องแปลง
โทรศัพท ทั้งยังมีเสาอากาศอยูในตัวเพ
เคเบิลยาว พรอมคลิปหนีบที่ชวยใหใช
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ะ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอ การใชแบตเตอรี่
มสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้น
พการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่

อาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสีย
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น 
ะไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา 
นังหรือดวงตา แตถาเกิดการรั่วไหลหรืออันตราย 

ตรวจสอบแบตเตอรี่

ครั้ง เพื่อความปลอดภยัของคุณ ในการตรวจสอบ
ง Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทน
มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บน
แกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้:
นสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะ
คุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคุณไม
ลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
ุดเพื่อขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
สอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแท
งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจไุดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสือ่มสภาพลงตามการ
ใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นได
ชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น
หากใชแบตเตอรี่สํารองเปนครั้งแรกหรือหากไมไดใชแบตเตอรี่ติดตอกันเปนเวลานาน คุณ
อาจจําเปนตองตอเครื่องชารจ และถอดออก กอนตอกลับเขาไปใหมกอนจะเริ่มตนชารจ
แบตเตอรี่
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสยีบเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว
คางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อ
เวลาผานไป
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอเมือ่เวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่
ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ 
เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรขั้ว
แบตเตอรี่ดังกลาวอาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอน
หรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บ

แบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิระหวาง 15°C แล
ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไ
จะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธภิา
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจาก
หายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได แล
หามถอดชิ้นสวน เปดหรือแยกสวนเซลล
ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวห
โปรดปรึกษาแพทยในทันที

คําแนะนําสําหรบัการ
ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุก
วาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทขอ
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 
กลองบรรจ ุและตรวจสอบสตื๊กเกอรโฮโล
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถว
เปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซน็ต หาก
ใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเ
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่ส
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจ
หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหส



10

หรือไม โดยทํา
nals.com/check

รหัส 20-หลัก เชน  
ที่ +44 7786 200276

กที่ไมใชประเทศอินเดีย ใหปอนรหัส 20-หลัก เชน 
สงไปที่ +61 427151515
ําวา "Battery" แลวตามดวยรหัสแบตเตอรี่  20-หลัก 
543210 และสงไปที่ 5555

ในประเทศและระหวางประเทศ
ปนรหัสของแทหรือไม
ุณไมใชของแท
อรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปน
รดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุด
ี่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพือ่ขอความชวยเหลือ 
ากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทําให
ะทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้ง
ะกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพทในการคนหาขอมลูเพิ่ม

โปรดไปท ี่ www.nokiaoriginals.com/check
ข อ
ม ูล
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2 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เเมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ

ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมมุ
มองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ใน
อีกมุมมองหนึ่ง

2 เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอรโฮโล
แกรมไปดานซาย ขวา ลาง และบน คุณจะเห็นจุด 
1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

3 ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะ
พบรหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เชน 123456789198
76543210 ใหหมุนแบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไม
กลับหัว ใหอานรหัส 20-หลักนี้โดยเริ่มอานจาก
แถวบนตอดวยแถวลาง

4 ตรวจสอบรหัส 20-ตัววาถูกตอง
ตามขั้นตอนที่ www.nokiaorigi

ในการสรางขอความแบบอักษร ปอน
12345678919876543210 และสงไป
ในการเขียนขอความแบบอักษร
• สําหรับประเทศแถบเอเชียแปซิฟ

12345678919876543210 และ
• เฉพาะประเทศอินเดีย ใหปอนค

เชน Battery 12345678919876

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเ
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของค
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเต
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไมโป
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท
การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจ
โทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพแล
อาจสงผลตอการรับรองหรือการรับปร
เติม
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
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ว (เชน รายชื่อ และบันทึกในปฏิทิน) กอนสง
อ
สมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหปดสวิตช
ําสําเนาทํารองขอมูลสําคัญๆ ทั้งหมดเอาไว

ท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
ปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การดแูลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมอืการผลิตที่
ประณีต คุณจงึควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏบิัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปน

สารประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจดั เนื่องจากอุณหภมูิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวน
ที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมือ่เครื่องกลับคืนสูอุณหภูมปิกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร

ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด

เครื่อง
• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท และ

อาจสงผลตอประสิทธภิาพการทํางานของโทรศัพท
• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป 

พรอกซิมิตี้เซน็เซอร และเลนสเซ็นเซอรแสง)
• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น 

การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุ
อีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไ

โทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการเสม
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อ

โทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก ท

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพ
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไ
คุณเพื่อขอรับบริการ
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ารรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณ
ยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใช
นอก

งหัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง
ร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจ
ลานี้มีขอมูลตรงกับงานวิจยัจาก Wireless 
ครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ ควรปฏิบัติดังนี้:
วบคุมจังหวะการเตนของหัวใจใหมากกวา 15.3 

เสื้อ
เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพือ่ลด

ิดขึ้น ใหปดโทรศัพททันที และยายไปใชโทรศัพท

าจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกัน
คุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบ
กา
รด

 ูแล
แล

ะบ
ำร

 ุงร
 ักษ

า

4 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ขอมลูเพิ่มเตมิเพ ื่อความปลอดภยั
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ
อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

ปฏบิัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติ
ใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนัง
สําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้
ไมควรมโีลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุ
ไวขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟล
ขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏบิัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
ชิ้นสวนของอุปกรณเปนแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่มแีถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจากขอมลูที่เก็บไวภายใน
แถบแมเหล็กอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย

การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือ
ทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 

ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบริก
ดําเนินการดังกลาว เนื่องจากสถานพ
อุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภาย

เครื่องกระตุนหัวใจ

ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนขอ
จากเครื่องนี้อยางนอย 15.3 เซนติเมต
เกิดกับเครื่องดังกลาว ซึง่ขอแนะนําเห
Technology Research สําหรับผูใชเ
• เก็บโทรศัพทใหหางจากเครื่องค

เซ็นติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปา
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับ

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวามีสญัญาณรบกวนเก
บริเวณอื่น

อุปกรณชวยฟง 

อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอ
ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น ค

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็ก
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามนัที่ควบ
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มถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใช
บบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 

ูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ 
ระกันการ
จึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
ําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย 

ในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม 
การดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน
นเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 
นงปจจบุันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละ

จะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
บับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการ

ขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพท
พยีงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่ง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือ
การซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้ง
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับ
โทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภยั โปรด
สังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณ
หรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก
การติดตั้งอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธอีาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลม
นิรภัยพองตัวออกได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบิัติตามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับ
เครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่อาจ
ทําใหบาดเจบ็หรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกล
เครื่องสบูแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณ
วิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณ
ที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศใหเห็น
เดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมี
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพชื ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ 

การโทรฉุกเฉิน

สิ่งสําคัญ: 
โทรศัพทมือถือรว
สัญญาณวิทยุ ระ
รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ที่ผ
จึงไมสามารถรับป

เชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณ
สื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจ

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบตัิดังนี้:

1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้น
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิม

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเป
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแห

พื้นที่จะแตกตางกันไป
4 กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณ
โทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉ
ระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองให
มือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเ
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่ไดรับการออกแบบและไดรับ
การผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 
(ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF ที่ไดรับอนุญาต ขอแนะนํา
นี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลา
และการประเมินผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 วัตต/กิโล
กรัม (W/kg); การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะ
สงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ 
แมวา SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวา
คาสูงสุด เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใช
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสง
สัญญาณเทาใด ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องนี้ขณะใชทดสอบกับหู คือ 1.13 W/kg
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงานของแตละ
ประเทศและระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตก
ตางกัน คุณสามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในสวนของขอมูลผลิตภัณฑ ที่ 
www.nokia-asia.com
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 W/kg ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ
ผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยที่ใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตางของ
หนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศและ
ระบบเครือขาย สําหรับขอมลู SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูขอมลูผลิตภัณฑที่ 
www.nokia.com

www.nokia-asia.com
www.nokia.com
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al Radio 26

งถายรูป
การตัง้คาการตดิตัง้ภาพ 11
การตัง้คาเครื่องบนัทึกวิดโีอ 14
การตัง้คาภาพนิ่งของกลองถายรูป 10
การตดัตอวิดีโอ 18
การบันทึกวิดีโอคลปิ 13
การปรับสแีละแสง 11
ตวัจับเวลา 12
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 9
แฟลช 11
โหมดตอเนื่อง 12
กไขปญหา 94
กไขภาพ 17
วบคุมระดับเสียง
การปรับระดบัเสียง 3
ในระหวางที่โทร 56
ลําโพง 3
ดัลอก
รายชื่อระหวางซิมการดและอุปกรณหนวย

ความจํา 54
ดัชน
B
Bluetooth 

การจ
การป
การส
ความ
ชุดหูฟ
แอดเด

D
DRM

โปรด
G
GPRS

โปรด
J
Java

โปรด
K
Kbps 38
L
LED 84
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ี
70
ับคู 72
ด 72
งขอมูล 71
ปลอดภัย 71
ง 90
รสของโทรศพัท 72

ดูที่ การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล

ดูที่ การเชื่อมตอขอมูล

ดูที่ แอปพลเิคชั่น

M
MMS

โปรดดทูี่ ขอความมัลติมีเดีย
Music edition

เครื่องเลนเพลง 31
ปุมเขาสูเพลง 31

P
Protocols

IPv4 และ IPv6 86
Q
Quickoffice 77
R
RealPlayer 28
S
SMS

โปรดดทูี่ ขอความตวัอักษร
U
UMTS

โปรดดทูี่ การเชื่อมตอขอมูล
V
VBR 38

Visu
ก
กลอ

การแ
การแ
การค

การค
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รฉุกเฉิน vii, 105
รออกดวยเสยีง 57
รุงรักษา 103
ะชุมสาย 56
ับตัง้คา 82
งกันลิขสิทธิ์
ปรดดูที่การจัดการสทิธิแ์บบดิจิตอล
พ
อความแบบตัวอักษร 46
อความมัลตมิีเดยี 46
ตัรรายชื่อ 53
นัทึก 76
ายการในปฏิทิน 40
ีเมล 48
ิ่มใหม 45
ประกันอยางจํากัดโดยผูผลติ 107
สงขอความ
ารตัง้คา 49
อความแบบตัวอักษร 44
อความมัลตมิีเดยี 44
าดเขา 46
นูยฝากขอความ 47
สดงขอมูลของระบบที่ใชงาน 52
ีเมล 44
กดูอินเทอรเน็ต 66
8 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การจัดการสิทธิ์แบบดจิิตอล 93
การเชื่อมตอขอมูล

การตัง้คา
การยุต ิ74
การสราง 85
เครือขาย 90
เครื่องหมาย 2
ระบบเครือขาย vii
รายละเอียด 74

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต
การตัง้คา 86

การเชื่อมตอคอมพิวเตอร 73
การเชื่อมตอเครื่องพีซี 73
การซิงโครไนซ 74
การด MiniSD 4
การตัง้คา

MMS และอีเมล 45
SIP 86
การเชื่อมตอ Bluetooth 70
การเชื่อมตอขอมูล 85
การตัง้คาดัง้เดิม 83
การปรับโทรศัพทของคณุใหเหมาะกับ

ความตองการ 80
การรับสงขอความ 49
การหามโทร 89

การโอนสาย 89
ขอความแบบตัวอักษร 49
ขอความมัลติมีเดยี 49
จุดเชื่อมตอ 85
นาฬิกา 39
ใบรับรอง 88
ปฏทิิน 41
ภาพพักหนาจอ 84
ภาษา 83
รหัส PIN 87
รหัส UPIN 87
รหัส UPUK 88
รหัสผาน 87
รหัสลอ็ค 88
เวลาและวันที่ 87
สายขอมูล 86
หนาจอ 84
อีเมล 50

การตั้งคาการเชื่อมตอ 85
การตั้งคาเครื่องชวยฟง 90
การตั้งคาภาษา 83
การตัดตอวิดโีอ 18
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น 91
การทํางานของแฮนดฟรี

โปรดด ูลําโพง

การโท
การโท
การบํา
การปร
การปร
การปอ

โ
การพิม

ข
ข
บ
บ
ร
อ

การเพ
การรับ
การรับ

ก
ข
ข
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ศ
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การเรีย
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งเลนเพลง (Nokia N73 (รุนดัง้เดิม)) 24
งเลนเพลง (Nokia N73 Music Edition)
เครื่องหมาย 32
ตวัเลอืก 36
รายการเลน 35
รูปแบบไฟล 31
โหมดเลน 32
อีควอไลเซอร 32
งเลนวิดโีอ
โปรดดทูี่ RealPlayer
งหมาย 2
, การลบขอมูล 67
ก 38

ัดเบอร 54
ื่อมตอ 85
ื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP)
โปรดดทูี่ จุดเชื่อมตอ

ฉากของภาพ 12
ฉากวิดโีอ 12

รแกรม Nokia PC Suite
การซิงโครไนซ 73
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การสง
บัตรรายชื่อ, นามบัตร 53
ไฟลวิดีโอ 19

การสนทนาทางวิดโีอ 57
การปฏิเสธ 61
การรับ 61
ตัวเลือก 62

การสั่งงานดวยเสียง 91
การโอนเนื้อหาจากโทรศพัทเครื่องอื่น 1
เกมส 6
ข
ขอความแบบตวัอักษร

การเขียน 43, 44
การจัดเก็บ 52
การจํากัดตวัอักษร 45
การตั้งคา 49
การรับ 46
การสง 44, 45
การสราง 42
ถาดเขา 42

ขอความมัลตมิีเดีย
การจัดเก็บ 52
การดึง 46
การตั้งคา 49
การรับ 46

การสง 44
การสราง 42

ขอความเสียง 56
ขอมูลการตดิตอ 7
ขอมูลการสนับสนุน 7
ค
คลังภาพ 15

การแกไขภาพ 17
การนําเสนอ 20
การเพิ่มหนวยความจํา 17
การเรียงลําดบัไฟลในอัลบั้ม 17, 22
การแสดงสไลด 19
ตะกราพิมพ 17
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 16
พิมพภาพ 20

คลิปเสียง 15
ความปลอดภัย

การโทรฉุกเฉนิ vii, 105
ขอมูลเพิ่มเติม 104
คําแนะนํา vi

คําสั่ง USSD 42
คําสั่งบริการ 42
เครื่องคดิเลข 76
เครื่องบันทึก 77
เครื่องมือในการดหนวยความจํา 4

เครื่อ
เครื่อ

เครื่อ

เครื่อ
แคช
โคเด
จ
จําก
จุดเช
จุดเช

ฉ
ฉาก

ช
ชุดโป
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ปรดดูที่ เว็บ
เสริมจากระบบเครือขาย viii
ยชื่อ 53
ารจัดเก็บโทน DTMF 62
ารแทรกรูปภาพ 53
ารสง 53
 76
ารกรอง 63
ารลางเนื้อหา 63
การโทร
ปรดดู บันทึก
ค 65
ี่ไมไดรับสาย 62
รลาสุด 62
อรี่
ารชารจ 1, 101
ําหรับการใชงาน viii
ยีง
ารรับในขอความแบบตัวอักษร 46
บบเสยีงสวนบุคคล 55
ปรดดูที่ แบบเสียง
ปรดดูเพิ่มเตมิที่ รูปแบบ
ยีงเรียกเขา
-D 81
อง 88
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การดขูอมูลในหนวยความจําของโทรศัพท 5
การโอนไฟลเพลงไปไวที่การดหนวยความ

จําของคณุ 24
ขอมูลปฏิทิน 40

ชุดโปรแกรม PC Suite
โปรดดทูี่ ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

ชุดหูฟง
การเชื่อมตอ 3
การตัง้คา 90

ซ
ซอฟตแวร

การตดิตัง้แอปพลเิคชั่น 91
การยายแอปพลิเคชั่น 92
การโอนไฟลไปยังโทรศพัทของคุณ 91

ซิมการด
การคดัลอกชื่อและเบอรโทรศัพทไปไวที่

อุปกรณของคุณ 54
ขอความ 48
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท 54

ด
ดาวนโหลด 5
ต
ตวัจัดการไฟล 4
ตวัจัดการอุปกรณ 75
ตวัจัดการแอปพลิเคชัน 91

ตวัแนะนํา 7
ตวัแปลง 76
ท
โทร

การตัง้คา 84
การโทรออก 56
การปฏเิสธ 61
การรอสาย 61
การรับ 61
การหาม 89
การโอน 89
การโอนสาย 62
ตวัเลือก 62
ตางประเทศ 56
แบงปนวิดโีอ 58
ไมไดรับ 62
รับ 62
เวลา 63

โทรดวน 57
น
นาฬิกา 39
นาฬิกาปลกุ 39
โนเกียแครเซ็นเตอร 117
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บริการ
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บชวยสะกดคําอัตโนมัต ิ43
บปอนตัวอักษร 43
บปอนตัวอักษรแบบปกต ิ43
ะเวลาการใชงานของไฟลบันทึก 64
คาเพลง 33
ารการสง
การลบ 63
ารเสียง 91
การโทรออก 57
าน
โปรดดทูี่ รายงานการสง
านการสง
การปฏิเสธ 50
การรับ 50
ะเอียดการรับรอง (SAR) 106
บบ 80
บบไฟล

.jad 91

.jar 91, 92

.sis 91
RealPlayer 28
เครื่องเลนเพลง 31

บบไฟลเสียง 31

ณะ 82
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ใบรับรองดจิิตอล
โปรดดูที่ แอปพลเิคชั่น

ป
ปฏิทิน

การซิงโครไนซชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
40

การตั้งคา 41
การลบรายการ 41
การสรางรายการ 40

ปุมเขาสูเพลง 31
ปุมมัลตมิีเดีย 3
โปรโตคอล

IMAP4 50
POP3 50
TCP/IP viii
WAP viii

พ
พจนานุกรม 43
พิมพภาพ 20
เพลง

การโอน 33
ปกอัลบั้ม 38
เปนเสียงเรียกเขา 37
รายละเอียด 37
รูปแบบไฟล 31

ไฟล Sis 91
ไฟล Svg 20
ไฟลมีเดีย

รูปแบบไฟล 28, 31
ภ
ภาพพื้นหลัง

การใชภาพ 10
การใชรูปภาพ 16
การเปลี่ยน 82

ภาพยนตร, ภาพยนตร
ภาพยนตรที่กําหนดเอง 29
มูวี่เร็ว 29

ม
เมนู, การจัดเรียงใหม 80
ร
รหัส 87

รหัสความปลอดภัย 88
รหัส PIN 87
รหัส PUK 88
รหัส UPIN 87
รหัส UPUK 88
รหัสความปลอดภัย

โปรดด ูรหัสลอ็ค
รหัสล็อค 88
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ระย
ราน
รายก

รายก

รายง

รายง
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รูปแ
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ลกัษ
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ปรดดูที่ เว็บ
เรด, การเชื่อมตอ 73

ารเขียน 44
ารจัดเก็บ 52
ารดงึจากศนูยฝากขอความ 47
ารดงึโดยอัตโนมัต ิ48
ารดสูิ่งที่แนบ 48
ารตัง้คา 50
ารเปด 47
ารลบขอความ 48
ารสง 44
ารสราง 42
นูยฝากขอความระยะไกล 47
ชารจ viii
เพิ่มพิเศษ 90
เสริม
ปรดดูที่ แอปพลเิคชั่น
เสริมของแทจาก Nokia 97
เิคชั่น
ava 91
เิคชั่น Office 77
เิคชั่นวิธใีช 7
ารตดิตั้ง 91
ารยายออก 92
2 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ลําโพง 3
ลําโพงเครื่อง

โปรดด ูลําโพง
เลื่อนปลกุ 39
ว
วันที่ 39
วิดโีอคลิป 15
วิทย ุ26
วิทยุเอฟเอ็ม 26
เว็บ

ขอความบริการ 47
จุดเชื่อมตอ โปรดดทูี่ จุดเชื่อมตอ
บลอ็ก 68
เบราเซอร 65
เบราเซอรเพิ่มเตมิ 68
ลิงคขาว 68

เวลา 39
ศ
ศนูยขอความเสียง 56

การเปลี่ยนเบอรโทรศพัท 56
การโอนสายไปยังศนูยฝากขอความเสียง 89

ศนูยฝากขอความ 47
ศนูยฝากขอความระยะไกล 47
ส
สมุดโทรศพัท

โปรดด ูบัตรรายชื่อ
สายขอมูล, การตัง้คา 86
สายเคเบิลขอมูล 73
สทิธิ์การใช

โปรดดทูี่ การจัดการสิทธิ์แบบดจิิตอล
เสยีง

การเงียบเสียงเรียกเขา 61
การบันทึกเสียง 77
การปรับระดับเสยีง 3
รูปแบบไฟล 31

เสยีงเรียกเขา
เพลง 37

แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน 52
ห
หนวยความจํา

การดกูารใชพื้นที่หนวยความจํา 5
การลางหนวยความจํา 5, 62, 63

หนาจอวาง
โปรดดทูี่ โหมดสแตนดบาย

โหมด SIM ระยะไกล 71
โหมดสแตนดบาย 80
โหมดสแตนดบายที่ใชอยู 82
อ
อัตราบิต 38
อินเทอรเน็ต

โ
อินฟรา
อีเมล

ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ศ

อุปกรณ
อุปกรณ
อุปกรณ

โ
อุปกรณ
แอปพล

J
แอปพล
แอปพล

ก
ก



113

รสาร เวลาทําการ

-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
11:00 น. - 20:30 น.

-2884-5695 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

-2720-1661 จันทร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โท
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค 

รังสิต เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธนิ 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-5850-1 0

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร  เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700

0-2884-5694-5 0

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 
ถ. ศรีนครินทร  แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250

0-2720-1658-60 0
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0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

0-4332-5781 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

ความหนา
19 มม.
4 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม (ตรงขาม 

เชียงใหม แอรพอรต 
พลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 
50100

0-5320-3321-3

5 พัทยา (ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

6 ขอนแกน (บริเวณ
ทางออกหางเทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพีแลนด ชั้น 1 หมู 12 ถนน 
มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

7 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาล
กรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110

0-7436-5044-5

ขนาด
ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง
89.1 ซีซี 116 กรัม 110 มม. 49 มม.



Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธติ
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia-asia.com/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศพัทกอนนํามาใช 
ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia-asia.com/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศพัทเขากับคอมพิวเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคณุได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท
ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia-asia.com/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia-asia.com/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ 
Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลนเพือ่ขอรบับรกิารของ Nokia Connections (การเชื่อมตอของ Nokia) ที ่www.nokia-asia.com/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ โปรโมชั่นลาสุด และกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia-asia.com/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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