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ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายทีน่ํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด NOKIA หรือผูใหอนุญาตรายใดของ NOKIA จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได
หรือความเสียหายพิเศษ โดยอบุัตกิารณ อนัเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกนัใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากดัอยูที่การรับประกนัความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑที่
จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกยีขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

แอปพลิเคชั่นของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกับโทรศพัท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบุคคลหรือนิตบิุคคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวนเกีย่วของกับโนเกีย Nokia ไมไดเปนเจาของ
ลขิสิทธิ์หรอืสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอืน่เหลานี้ ดงันั้น Nokia จงึไมมสีวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิ
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แตไมจํากดัเฉพาะการรับประกนัของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลขิสิทธิ์
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ผลติภัณฑและแอปพลเิคชั่นเฉพาะและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลอืกภาษาที่มีใหเลือกใชได
จากตวัแทนจําหนาย Nokia
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เพื่อความปลอดภยัของคณุ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนัน้อาจกอให
เกดิอนัตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่ม
เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดเครือ่งในสถานที่ที่หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่
หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน

สญัญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกล
กับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศพัทขณะที่อยูบนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ โทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศพัททุกครั้งที่เติมน้ํามัน

หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน และหามใช
โทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศพัทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุดที่
กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง

ใหใชโทรศัพทในตําแหนงที่อธิบายไว ในเอกสาประ
กอบผลิตภณัฑเทานั้น อยาจับพื้นที่ของเสาอากาศโดย
ไมจําเปน

บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
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กันน้ํา

โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

ทําสําเนาสํารอง

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบนัทึกเปนลายลักษณ
อักษรสําหรับขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
ดวยเสมอ

การตอกับอุปกรณอื่นๆ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณา
อานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพทแลว
และอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายซ้ําเทาที่
จําเปนเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปที่โหมดสแตนด
บาย กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก แจง
ตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับ
เครือขายระบบ (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 และ UMTS  2100 

โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบตัิตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิ
สวนบุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิ ์และไมกระทําการใดที่เปนการ
ละเมิดตอกฎหมาย

การปองกันลิขสิทธิ์อาจปองกันไมใหมีการคัดลอก แกไข โอนยาย
หรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่นๆ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อม
ตอวิธีอื่น โทรศัพทของคุณเสี่ยงตอไวรัส ขอความและแอปพลิเคชั่
นอันตราย และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ดังนั้น จงึควรใชความระมัดระวังและเปดขอความ
ยอมรับคําขอเชื่อมตอ ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้ง
เฉพาะจากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น ในการเพิ่มความปลอดภยัให
กับโทรศัพทของคุณ ใหพิจารณาการติดตั้ง การใชและการอัปเดต
ซอฟตแวรปองกันไวรัส ไฟรวอลลและซอฟตแวรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ลงบนโทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออยูอยาง
สม่ําเสมอ

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลเิคชั่นสํานักงานสนับสนุนคณุสมบัตทิั่วๆ ไปที่ใชกันใน
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000
XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลไดทุกรูปแบบ

เพือ่ความปลอดภยัของคุณ
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เมื่อใชงานเปนเวลานาน เชน ชวงการใชวิดีโอแชริ่ง หรือเชื่อมตอ
ขอมูลความเร็วสูง คณุจะรูสึกไดวาเครื่องรอนขึน้ โดยสวนใหญแลว
สภาพนี้เปนสภาพปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่องทํางานผิดปกติ
ใหนําไปยังศูนยบรกิารที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคของเว็บไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซต
ของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัท
ภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน
หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซต
ดังกลาว คณุควรใชความระมัดระวังในเรือ่งของความปลอดภัยหรือ
เนื้อหาของเว็บไซต

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏใน
หนาจอของโทรศัพทของคุณ

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพื่อใชงาน
โทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คณุสมบัตติองใชรวมกับคณุสมบัติ
เครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือขาย เครือ
ขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอน
จึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูใหบริการ
สามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บ ในบาง
เครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริม
ของระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ในบางเครือขายอาจจะไมรองรับ
ตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดัง
กลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการ
กําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับของเมนู และ
ไอคอน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่
ทํางานในโปรโตคอล TCP/IP คณุสมบัติบางอยางของโทรศัพทรุน
นี้ เชน คุณสมบัติที่ใชกับ MMS, เว็บเบราเซอร และอีเมล ตองไดรับ
การสนับสนุนจากระบบเครือขายสําหรับเทคโนโลยเีหลานั้น

อุปกรณเสริม แบตเตอรี่ และ
อุปกรณชารจ
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุก
ครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่อง
โทรศัพท โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชกับอุปกรณ
ชารจ DC-4, AC-4 หรือ AC-5 และกับอุปกรณชารจ AC-1, ACP-8,
ACP-9, ACP-12 หรือ LCH-12 เมื่อใชกับอะแดปเตอรอุปกรณชารจ
CA-44
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจเดียวกันอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทของปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟประเภทตางๆ จะไดรับการระบุดวยตัว
อักษรใดตัวอักษรหนึ่งตอไปนี้ E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB
แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ คือ
BL-6F

เพื่อความปลอดภยัของคุณ
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คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่
สายไฟ

เพือ่ความปลอดภยัของคุณ
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การเชื่อมตอ
Nokia N95 8GB สนบัสนุนวิธกีารเชื่อมตอดังตอไปนี้
● ระบบเครือขาย 2G และ 3G
● การเชื่อมตอ Bluetooth เพือ่โอนไฟลและเชื่อมตอกับ
อปุกรณเสริมที่ใชงานรวมกนัได โปรดดูที่“การเชื่อมตอ
Bluetooth” หนา 37

● ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) เพือ่เชื่อมตอกบัชุดหูฟง เฮด
โฟน โทรทศัน หรือชุดสเตอริโอในบานที่ใชงานรวมกนัได
โปรดดูที“่การตั้งคาชองสัญญาณออกของ
โทรทัศน” หนา 84

● สายเคเบิลขอมูล เพือ่เชื่อมตอกบัอปุกรณตางๆ ทีใ่ชงานรวม
กนัได เชน เครื่องพมิพ และคอมพวิเตอร โปรดดู
ที“่USB” หนา 41

● LAN ไรสาย(WLAN) เพือ่เชื่อมตออนิเทอรเน็ตและอปุกรณ
ตางๆ ที่ใช WLAN โปรดดูที“่LAN ไรสาย” หนา 34

● อนิฟราเรดเพื่อโอนและซิงโครไนซขอมูลระหวางอปุกรณ
ตางๆ ที่ใชงานรวมกนัได โปรดดูที่“ อนิฟราเรด ” หนา 40

● GPS เพือ่เชื่อมตอกบัดาวเทียม GPS เพือ่วัดคาตําแหนงทีต่ั้ง
ของคุณ โปรดดูที“่การระบุตําแหนง (GPS)” หนา 91
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ขอมูลที่เปนประโยชน
หมายเลขรุน: N95-2
ในที่นีจ้ะเรียกวา Nokia N95 8GB

วิธีใช
โทรศัพทของคุณมีวธิีใชที่จะเปลีย่นแปลงไปตามบริบท เมื่อ
แอปพลเิคชั่นเปด ใหเลือก ตัวเลือก > วิธใีช เพือ่เขาใชงาน
วธิีใชสําหรับหนาจอปจจุบัน

ขณะอานคําแนะนํา คุณสามารถสลับการใชงานระหวางวิธใีช
กบัแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอไดโดยกด
คางไวที่ปุม 

ในการเปดวิธใีชจากเมนหูลัก ใหเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี >
วิธใีช เลือกแอปพลิเคชั่นทีต่องการดูหัวขอวิธใีช

การเริ่มตนใชงาน
โปรดดูขอมูลปุมกดและสวนประกอบตางๆ คําแนะนําสําหรับ
การตั้งคาโทรศัพท และขอมูลสําคัญอืน่ๆ ในคูมือการเริ่มตนใช
งาน

การสนับสนุนและขอมูลการติดตอ
ของ Nokia
โปรดตรวจสอบคําแนะนาํ ขอมูลเพิม่เติม ดาวนโหลด และ
บริการลาสุดทีเ่กี่ยวของกบัผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่
เว็บไซตwww.nokia.co.th/support นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถดาวนโหลดการตั้งกาํหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS,
อเีมล และบริการอืน่ๆ สําหรับโทรศัพทรุนทีคุ่ณใชงานไดที่
www.nokia-asia.com/phonesettings
หากคุณตองการติดตอศูนยบริการลกูคา โปรดตรวจสอบรายชื่อ
ศูนยบริการ Nokia Care ซึ่งอยูในพื้นที่ของคุณไดที่
www.nokia.co.th/contactus
สําหรับบริการดานการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบศูนยบริการ
Nokia Care ใกลบานคุณไดที่ www.nokia.co.th/repair

แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
มีแอปพลิเคชั่นที่หลากหลายทีจ่ัดเตรียมไวโดยโนเกียและ
บริษัทพฒันาซอฟตแวรภายนอกเพือ่ชวยใหคุณใชโทรศัพทได
อยางคุมคายิ่งขึ้น มีคําอธบิายแอปพลเิคชั่นเหลานีใ้นคูมือ ซึง่มี
อยูในหนาการสนับสนุนผลิตภัณฑของเว็บไซต Nokia
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การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอพัเดตซอฟตแวร ซึง่อาจเปนการนําเสนอคุณ
สมบัติใหมๆ พฒันาฟงกชันเดิมที่มีอยูแลว หรือปรับปรุง
ประสิทธภิาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น คุณสามารถขอรับการ
อพัเดตเหลานี้ผานทางแอปพลเิคชั่น Nokia Software
Updater PC ในการอพัเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปน
ตองใชแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater และ
คอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัไดทีใ่ชระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows 2000, XP หรือ Vista, จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตแบบ
บรอดแบรนด และสายเคเบิลขอมูลทีใ่ชงานรวมกนัได เพือ่
เชื่อมตอโทรศัพทเขากบัคอมพวิเตอร

คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
Nokia Software Updater ไดที่ www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือที่เว็บไซต Nokia ในพืน้ที่ของคุณ

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบเวอรชั่นของซอฟตแวร
ในโทรศัพทของคุณ กด *#0000# เมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย

การตั้งคา
ตามปกติโทรศัพทของคุณมีการตั้งคา MMS, GPRS การเรียก
ขอมูล และอนิเทอรเนต็เคลื่อนที่ในโทรศัพทโดยอตัโนมัติ ตาม
ขอมูลของผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ คุณอาจมีขอมูล
การตั้งคาจากผูใหบริการที่อยูในโทรศัพทแลว หรือคุณอาจ

เลือกรับหรือขอการตั้งคาในรูปของขอความพิเศษจากผูให
บริการระบบเครือขาย

คุณสามารถเปลีย่นการตั้งคาทั่วไปในโทรศัพทของคุณ เชน
การตั้งคาภาษา โหมดสแตนดบาย หนาจอ และการล็อคปุมกด
โปรดดูที่“การตั้งคาทั่วไป” หนา 147

รหัสผาน
หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการ

● รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสนีจ้ะ
ชวยปองกนัการใชซมิการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต
รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) มักใหมาพรอมกบัซมิการด
หลงัจากพมิพรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะ
ถกูบล็อค และคุณตองพมิพรหัส PUK เพือ่ปลดลอ็ค

● รหัส UPIN — รหัสนีอ้าจมาพรอมกบัการด USIM การด USIM
คือเวอรชั่นที่พฒันาขึ้นมาอกีขั้นของซิมการด และสนับสนุน
เฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS

● รหัส PIN2  — รหัสชนดินี้ (ตัวเลข 4 - 8 หลกั) จะไดมาพรอม
กบัซมิการดบางอนั โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใช
ฟงกชันบางอยางภายในโทรศัพทของคุณ

● รหัสลอ็ค (ซึง่อาจเรียกวารหัสความปลอดภัย) — รหัสล็อค
นี ้(ตัวเลข 5 หลกั) สามารถใชเพือ่ล็อคเครื่องโทรศัพท เพือ่
ไมใหใชเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต คาที่ตั้งจากโรงงาน
สําหรับรหัสลอ็คคือ 12345 เพือ่เปนการหลีกเลีย่งการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต โปรดเปลีย่นรหัสลอ็ค คุณ
ควรรักษารหัสใหมไวเปนความลบั และเกบ็ไวในทีป่ลอดภัย
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แยกจากตัวเครื่อง ลองปอนรหัสเพยีงครั้งเดียว หากคุณลืม
รหัส หากรหัสที่คุณปอนไมถูกตอง โปรดติดตอจุดบริการ
Nokia Care หรือผูใหบริการของคุณสําหรับคําแนะนําเพิม่
เติม

● รหัส PUK (Personal unblocking key) และรหัส
PUK2 — รหัสเหลานี้ (ตัวเลข 8 หลกั) ใชในการเปลีย่นแปลง
รหัส PIN หรือรหัส PIN2 ที่ถกูบลอ็คไวตามลาํดับ หากไมได
รับรหัสเหลานีม้าพรอมซมิการด โปรดติดตอผูใหบริการซิ
มการดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

● รหัส UPUK — รหัสชนดินี้ (ตัวเลข 8 หลกั) ใชในการ
เปลีย่นแปลงรหัส UPIN ทีถู่กบลอ็คไว หากไมไดรับรหัสนีม้า
พรอม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ USIM การดที่
โทรศัพทของคุณใชอยู

การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทของคุณจะทาํใหสิ้นเปลือง
พลงังานแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานแบตเตอรี่ลง
ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โปรดอยาลืมวา

● คุณสมบัติทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth หรือการยอมให
คุณสมบัติดังกลาวทํางานโดยไมแสดงผลบนหนาจอใน
ขณะใชคุณสมบัติอืน่จะสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
ในการยืดอายุการใชงานโทรศัพทของคุณ ใหปดการใชงาน
เทคโนโลยี Bluetooth เมื่อไมจําเปนตองใช

● คุณสมบัติตางๆ ที่ใช LAN ไรสาย (WLAN) หรือการยอมให
คุณสมบัติดังกลาวทํางานในพืน้หลังในขณะใชคุณสมบัติอืน่

จะสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น WLAN ในโทรศัพท
Nokia ของคุณจะปดการใชงานเมื่อคุณไมพยายามเชื่อมตอ
ไมไดเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออื่น หรือไมไดสแกนหาระบบ
เครือขายที่มีอยู ในการลดการใชแบตเตอรี่ คุณสามารถ
กาํหนดใหโทรศัพทของคุณไมสแกน หรือสแกนนอยลงเพือ่
หาเครือขายที่มีอยูในพืน้หลัง WLAN จะปดการใชงานใน
ระหวางการสแกนพืน้หลัง โปรดดูที“่LAN ไร
สาย” หนา 34 เมื่อ คนหาเครอืขาย ไดตั้งคาเปน ไม
ตอง ไอคอนแสดงการใชงาน WLAN จะไมแสดงในโหมด
สแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยังคงสามารถสแกนหาระบบ
เครือขาย WLAN ที่มีอยู และเชื่อมตอกบัระบบเครือขาย
WLAN ตามปกติเองได

● ในการตั้งคาการเชื่อมตอ การเชื่อมตอ GPRS เปน เมื่อวาง
และไมมีพืน้ที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต (GPRS)
โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็
เปนระยะๆ ซึ่งอาจทําใหสิ้นเปลอืงพลงังานแบตเตอรี่มากขึ้น
ในการยืดอายุการใชงานโทรศัพทของคุณ ใหเลือก การ
เชื่อมตอ GPRS > เมื่อตองการ

● แอปพลเิคชั่นแผนทีจ่ะดาวนโหลดขอมูลแผนที่ใหมเมื่อคุณ
เลือ่นไปยังบริเวณใหมในแผนที ่ซึ่งจะสิ้นเปลอืงพลงังาน
แบตเตอรี่มากขึ้น คุณสามารถปองกนัไมใหโทรศัพท
ดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอตัโนมัติได โปรดดู
ที“่แผนที”่ หนา 93

● หากความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลารแตกตางกัน
มากในพืน้ที่ของคุณ โทรศัพทจะสแกนหาระบบเครือขายที่
มีอยูซ้าํ ซึ่งจะทาํใหสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
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หากตั้งคาโหมดเครือขายเปนโหมดคูในการตั้งคาระบบเครือ
ขาย โทรศัพทจะคนหาระบบเครือขาย UMTS หากไมมีระบบ
เครือขายดังกลาว โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM ที่มี
อยู ถาตองการใชเฉพาะระบบเครือขาย GSM เทานั้น ใหกด

 และเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > โทรศัพท >
เครอืขาย > โหมดระบบ > GSM

● ไฟดานหลังของหนาจอจะทําใหสิ้นเปลอืงพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้น ในการเปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟพืน้หลงัดับลง
หลังครบกาํหนด ใหกด  และเลอืก เครื่องมือ > การตั้ง
คา > ทั่วไป > การปรบัตัง้คา > จอภาพ > เวลาแสง
สวาง ในการปรับเซนเซอรแสงที่ตรวจจับสภาพแสง และ
ปรับแสงสวางของหนาจอ ในการตั้งคาจอแสดงผล ใหเลอืก
ตัวตรวจจับแสง

● หากปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานอยูเปนพืน้หลัง จะสิ้น
เปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มาก ในการปดแอปพลิเคชั่นที่ไม
ตองการใชงาน ใหกด  คางไว แลวเลือ่นไปที่แอปพลิ
เคชั่นในรายการ และกด C
การกด C จะไมปดเครื่องเลนเพลง ในการปดเครื่องเลน
เพลง ใหเลือกเครื่องเลนเพลงจากรายการ และ ตวัเลือก >
ออก

การเพิม่หนวยความจํา
คุณสมบัติของโทรศัพทหลายประเภทใชหนวยความจําสําหรับ
จัดเกบ็ขอมูล เครื่องจะแสดงขอความแจงเตือนใหคุณทราบ
หากหนวยความจําของโทรศัพทเหลือนอย

ในการดูประเภทขอมูลทีคุ่ณมีอยูในโทรศัพท และขนาดหนวย
ความจําที่ขอมูลประเภทตางๆ ใชไป ใหกด  แลวเลอืก
เครือ่งมือ > ตวัจัดไฟล > ตวัเลือก > รายละเอียดหนวย
ความจํา จํานวนหนวยความจําวางที่มีอยูและนํามาใชไดจะ
ปรากฏใน เพิม่พืน้ทีค่วามจํา

หากตองการเพิม่หนวยความจําของโทรศัพท ใหถายขอมูลไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ทาํงานรวมกนัได

หากตองการลบขอมูลเพือ่เพิม่หนวยความจํา ใหใชโปรแกรม
จัดการไฟลทาํการลบไฟลที่คุณไมตองการ หรือใชโปรแกรมที่
เกีย่วของ คุณสามารถลบสิ่งเหลานีไ้ด

● ขอความในแฟมขอมูลการรับสงขอความและอเีมลที่ไดรับ
จากศูนยขอความ

● เว็บเพจที่บันทึกไว

● ขอมูลติดตอ

● บันทกึปฏิทิน

● โปรแกรมทีคุ่ณไมตองการซึ่งปรากฏในตัวจัดการแอปพลิ
เคชั่น

● ไฟลสําหรับการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของโปรแกรมที่คุณได
ทาํการติดตั้งลงในโทรศัพทของคุณ

● รูปภาพและคลิปวดิีโอในคลังภาพ สํารองไฟลไปยังเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ทาํงานรวมกนัได โดยใช Nokia Nseries PC
Suite
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ถาในขณะที่คุณทาํการลบรายการหลายรายการ และหนึง่ใน
ขอความตอไปนีป้รากฏขึ้น ใหลบรายการตางๆ ทีละรายการ
โดยเริ่มจากรายการทีเ่ล็กที่สุด

● หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออก
กอน

● หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากหนวยความจํา
โทรศัพท
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โทรศพัทของคณุ
ขนาด
● ปริมาตร: 96 ซซีี

● น้ําหนัก: 128 ก.

● ความยาว: 99 มม.

● ความกวาง: 53 มม.

● ความหนา (สูงสุด): 21 มม.

ยินดีตอนรับ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทครั้งแรก แอปพลเิคชั่นยินดีตอนรับจะ
ปรากฏขึ้น

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ตัวชวย  — เพือ่กําหนดการตั้งคาตางๆ เชน อเีมล คุณ
สามารถอานรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลเิคชั่นตัว
ชวยตั้งคาไดจากคําแนะนาํการใชงานโทรศัพทที่มีอยูใน
หนาสนับสนนุผลิตภัณฑ Nokia หรือทีเ่วบ็ไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ

● สลับ  — เพือ่โอนยายขอมูลตางๆ เชน รายชื่อ บันทึก
ปฏิทนิ จากอปุกรณ Nokia ทีใ่ชรวมกนัไดโปรดดูที่“การโอน
เนือ้หา” หนา 21

ซึง่อาจมีการสาธติการใชโทรศัพทของคุณในแอปพลเิคชั่น
ยินดีตอนรับ

หากตองการเขาใชแอปพลเิคชั่นยินดีตอนรับในภายหลัง ใหกด
ปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ยินดตีอนรบั
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาใชแอปพลิเคชั่นแตละตัวไดจาก
ไอคอนของแอปพลิเคชั่นนั้นในเมนู

Switch
การโอนเนื้อหา
แอปพลิเคชั่น Switch ชวยใหคุณถายโอนขอมูล เชน รายชื่อ
ระหวางโทรศัพท Nokia สองตัวทีใ่ชงานรวมกนัไดโดยใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth หรืออนิฟราเรด
ชนดิของเนื้อหาที่สามารถโอนไดขึ้นอยูกบัรุนของอปุกรณทีคุ่ณ
ตองการจะโอนเนื้อหาออกมา ถาอปุกรณอืน่ๆ สนับสนุนการซิง
โครไนซ คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลระหวางอปุกรณอืน่กบั
โทรศัพทของคุณได โทรศัพทจะแจงใหทราบหากอปุกรณอืน่
ไมสามารถใชรวมกนัได
ถาอปุกรณชนิดอืน่ไมสามารถเปดเครื่องไดโดยไมใชซมิการด
คุณสามารถใสซิมการดของคุณไปได เมื่อเปดใชโทรศัพททีย่ัง
ไมไดใสซมิการด รูปแบบออฟไลนจะถกูนาํมาใชโดยอตัโนมัติ
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การโอนเนื้อหา
1. ในการดึงขอมูลจากอปุกรณอืน่เปนครั้งแรก เลอืก สลับ ใน
แอปพลเิคชั่น Welcome หรือกด  และเลือก เครือ่ง
มือ > ยูทิลิตี > สลับ ที่โทรศัพทของคุณ

2. เลอืกชนิดการเชื่อมตอที่คุณตองการใชโอนขอมูล อปุกรณ
ทัง้สองตองสนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดทีเ่ลอืก

3. หากคุณเลือกการเชื่อมตอ Bluetooth หากตองการให
โทรศัพทของคุณคนหาอปุกรณที่รองรับการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเลอืก ทําตอ เลอืกอุปกรณที่คุณตองการจะ
โอนเนื้อหาออกมา เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสในโทรศัพท
ของคุณ ใหคุณปอนรหัส (1-16 หลกั) แลวเลือก ตกลง
จากนัน้ปอนรหัสเดียวกนัลงในเครื่องโทรศัพทอกีเครื่อง
หนึ่ง และเลอืก ตกลง ตอนนีโ้ทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคู
กนั โปรดดูที่“การจับคูอปุกรณ” หนา 39

สําหรับโทรศัพทบางรุน แอปพลเิคชั่น Switch จะถูกสงไป
ใหกบัอปุกรณนั้นในรูปของขอความ หากตองการติดตั้งแอป
พลเิคชั่น Switch บนอปุกรณอืน่ ใหเปดขอความ และทํา
ตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนาจอ

หากคุณเลือกอนิฟราเรด ใหเชื่อมตอโทรศัพททั้งสอง
เครื่องเขาดวยกนั โปรดดูที“่ อนิฟราเรด ” หนา 40

4. เลอืกเนือ้หาที่คุณตองการจะถายโอนมาจากอุปกรณอื่น
โดยเลอืกจากโทรศัพทของคุณ

เมื่อการถายโอนขอมูลเริ่มตน คุณสามารถยกเลกิและกลบั
มาทําตอในภายหลงัได

เวลาที่ใชโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลทีโ่อนยาย

เนื้อหาจะถูกโอนจากหนวยความจําของอปุกรณอื่นมาไวที่
ตําแหนงที่ตรงกนัในโทรศัพทของคุณ

การซิงโครไนซ การดึง หรือการสง
เนื้อหา
หลงัจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก คุณสามารถเลือกตัวเลอืก
ตอไปนีเ้พือ่ถายโอนขอมูลใหมได ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัรุนของ
โทรศัพทอกีเครื่องหนึง่

  การซงิโครไนซขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณและ
อปุกรณอืน่ ในกรณีที่อปุกรณนัน้รองรับการซิงโครไนซ การซิง
โครไนซเปนการถายโอนขอมูลสองทาง หากรายการใดใน
เครื่องหนึ่งถกูลบ รายการนั้นในอกีเครื่องกจ็ะถูกลบดวย คุณไม
สามารถเรียกคืนรายการที่ถกูลบไปแลวไดโดยการซงิโครไนซ

  การดึงขอมูลจากอปุกรณอืน่มายังโทรศัพทของคุณ เมื่อใช
การดึงขอมูล เครื่องจะถายโอนขอมูลจากอปุกรณอืน่มายัง
โทรศัพทของคุณ เครื่องอาจขอใหคุณเกบ็หรือลบขอมูลที่อยู
ในเครื่องตนทาง ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัรุนของโทรศัพทเครื่องนั้น

  การสงขอมูลจากโทรศัพทของคุณไปยังอปุกรณอกีตัวหนึ่ง
ของคุณ

หาก สลับ ไมสามารถถายโอนขอมูลรายการได ทั้งนีข้ึ้นอยูกบั
ชนดิของอุปกรณอืน่ คุณสามารถเพิม่รายการดังกลาวลงใน
โฟลเดอรNokia ที ่C:\Data\Nokia หรือ E:\Data\Nokia
และถายโอนขอมูลจากแฟมขอมูลดังกลาวได เมื่อคุณเลือก
แฟมขอมูลที่ตองการถายโอน รายการนั้นๆ กจ็ะไดรับการซิง
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โครไนซลงในแฟมขอมูลทีเ่กีย่วของกนัในโทรศัพทอกีเครื่อง
หรือจากโทรศัพทอกีเครื่องลงในโทรศัพทของคุณ

ใชปุมลัดเพื่อถายโอนขอมูลซ้ําอีกครั้ง

หลงัจากโอนยายขอมูลแลว คุณสามารถจัดเกบ็ปุมลัดพรอม
การตั้งคาการโอนยายไปไวทีห่นาจอหลกัเพือ่ทําการโอนยาย
แบบเดิมซ้าํในภายหลงั

ในการแกไขปุมลัด ใหเลือ่นไปยังปุมลัดนัน้ และเลือก ตัว
เลือก > การตั้งคาทางลัด คุณสามารถสรางหรือเปลี่ยนชื่อ
ของปุมลัดนัน้ได เปนตน

บันทกึการถายโอนขอมูลจะปรากฎหลังการถายโอนขอมูลทกุ
ครั้ง หากตองการดูบันทึกการถายโอนขอมูลกอนหนานี้ ให
เลือ่นไปยังปุมลดัที่ตองการในหนาจอหลัก และเลือก ตวั
เลือก > ดูบนัทึก

จดัการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากมีการแกไขรายการทีต่องการถายโอนในทัง้สองเครื่อง
โทรศัพทจะพยายามผสานการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยอตัโนมัติ
หากไมสามารถทาํได จะเกดิความขัดแยงในการถายโอนขอมูล
ขึ้น เลอืก ตรวจสอบทีละเครือ่ง, สําคัญเหนือโทรศพัทนี้
หรือ สําคัญเหนือโทรศพัทอื่น เพือ่แกไขความขัดแยงดัง
กลาว สําหรับคําแนะนําเพิม่เติม เลอืก ตวัเลือก > วิธีใช

สัญลักษณบนจอภาพ
  กาํลังใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

   กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

  คุณมีขอความที่ยังไมไดอานอยางนอยหนึ่งขอความใน
แฟมขอมูล ถาดเขา ในการรับสงขอมูล

  คุณมีอเีมลใหมอยูในศูนยรับฝากขอความระยะไกล

  มีขอความที่รอสงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก

  คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย

  ตั้งแบบเสียงเปนไมมีเสียง และปดเสียงเตือนเมื่อไดรับ
ขอความและอเีมล

  ปุมกดของโทรศัพทถกูล็อค

  นาฬกิาปลุกใชงานอยู

  สายโทรศัพทสายที่สองจะถกูนํามาใช (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

  ทุกสายทีโ่ทรเขามาทีโ่ทรศัพทจะถกูโอนไปทีเ่บอรอืน่
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากคุณมีสายโทรศัพทสอง
สาย จะมีตัวเลขแสดงถึงสายโทรศัพททีใ่ช

  ชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดตอเขากบัโทรศัพท

  สายเคเบิลโทรทัศนที่ใชงานรวมกนัไดตอเขากบัอปุกรณ
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  เทก็ซโฟนทีใ่ชงานรวมกันไดตอเขากบัโทรศัพท

  เปดใชสายขอมูลอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS กาํลังทาํงาน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)  แสดงวาพกัการเชื่อมตอไวชั่วคราว
และ  แสดงวามีการเชื่อมตอ

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็กาํลังทํางานในสวนของเครือ
ขายที่สนบัสนุน EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
แสดงวาพกัการเชื่อมตอไวชั่วคราว และ  แสดงวามีการเชื่อม
ตอ ไอคอนเหลานี้แสดงวา ระบบ EGPRS มีอยูในเครือขาย แต
โทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใช EGPRS ในการโอนยายขอมูล

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS กาํลังทาํงาน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)  แสดงวาพกัการเชื่อมตอไวชั่วคราว
และ  แสดงวามีการเชื่อมตอ

  High-speed downlink packet access (HSDPA) ไดรับการ
สนบัสนุนและทํางานอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
แสดงวาพกัการเชื่อมตอไวชั่วคราว และ  แสดงวามีการเชื่อม
ตอ โปรดดูที“่การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว” หนา 26

  คุณไดตั้งใหโทรศัพทสแกนหา LAN ไรสาย และ LAN ไรสาย
พรอมสําหรับการใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรด
ดูที“่เกีย่วกบั WLAN” หนา 34

  การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทาํงานอยูในเครือขายที่ใช
การเขารหัส

  การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลงัทํางานอยูในเครือขายที่ไม
ไดใชการเขารหัส

  เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว โปรดดูที“่การเชื่อมตอ
Bluetooth” หนา 37

  กาํลังโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อ
สัญลกัษณกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอ
กบัอีกอปุกรณหนึ่ง

  มีการเชื่อมตอ USB อยู
  การเชื่อมตออนิฟราเรดทํางานอยู หากสัญลกัษณกะพริบ

แสดงวาโทรศัพทกาํลังพยายามตอเขากบัโทรศัพทอกีเครื่อง
หนึง่หรือการเชื่อมตอนั้นหายไปแลว

การควบคุมระดับเสียงและลําโพง
หากตองการปรับเพิม่หรือลดระดับเสียง ขณะสนทนาหรือฟง
เสียงอยางใดอยางหนึ่งอยู ใหกดปุมระดับเสียง 

ลาํโพงในตัวเครื่องชวยใหคุณ
สามารถพดูและฟงเสียงในระยะที่
ไมหางจากเครื่องมากนัก โดยไม
จําเปนตองถอืโทรศัพทไวใกลหู

คําเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการ
ใชลาํโพง เนือ่งจากเสียงจะดังมาก
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หากตองการใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
งานลําโพง

หากตองการปดลาํโพง ใหเลือก ตวัเลือก > ใชงานชุดหูฟง

การล็อคปุมกด
หากตองการล็อคปุมกด กดปุมเลือกซายจากนัน้กดปุมเลือก
ขวา

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเปดสไลด หรือกดปุมเลือกซาย
จากนั้นกดปุมเลือกขวา

คุณสามารถเลอืกไดวาจะล็อคปุมกดอตัโนมัติหลงัจากชวงเวลา
ทีก่ําหนด หรือลอ็คปุมกดเมื่อปดสไลด โปรดดูที“่การตั้งคา
ความปลอดภัย” หนา 149

รูปแบบออฟไลน
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > รปูแบบ > ออฟไลน
คุณสามารถใชรูปแบบออฟไลนเพือ่ใชโทรศัพทไดโดยไมตอง
เชื่อมตอกบัเครือขายไรสาย เมื่อคุณเรียกใชงานรูปแบบออฟ
ไลน การเชื่อมตอกบัระบบเครือขายไรสายจะปดการใชงาน
โดยมีสัญลักษณ  อยูที่เครื่องหมายแสดงความแรงของ
สัญญาณ เครื่องโทรศัพทจะปดกัน้สัญญาณ RF ไรสายทัง้หมด
ทีส่งมาและที่ออกจากเครื่องไว หากคุณสงขอความ ขอความ
ดังกลาวจะถกูเกบ็ไวในถาดออกเพือ่รอสงภายหลัง

เมื่อรูปแบบออฟไลนยังถกูใชงานอยู คุณจะสามารถใช
โทรศัพทของคุณโดยไมตองใสซิมการด

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ที่ตองอยูในพืน้ที่ใหบริการ
เครือขายเซลลลูาร คุณอาจโทรติดตอเลขหมายฉุกเฉินที่ใช
เปนทางการทีต่ั้งไวในเครื่องของคุณได ในการโทรติดตอ คุณ
ตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสลอ็ค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบออฟไลนแลว คุณยังสามารถใช LAN
ไรสาย (หากมี) เชน เพือ่อานอเีมลหรือเรียกดูบนอนิเทอรเน็ต
ได โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่มีเมื่อสราง
และใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ไดในขณะที่คุณเรียกใชงานรูปแบบออฟไลน
หากตองการออกจากรูปแบบออฟไลน กดปุมเปด/ปด และ
เลือกรูปแบบอื่น โทรศัพทจะสงสัญญาณไรสายไดตามเดิม
(หากมีความแรงของสัญญาณเพยีงพอ)
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เมนูมัลติมีเดีย
คุณสามารถใชเมนมูัลติมีเดียเพือ่ดู
เนือ้หามัลติมีเดียทีใ่ชงานบอยครั้ง
ทีสุ่ด เนือ้หาทีเ่ลือกจะแสดงขึ้นใน
แอปพลเิคชั่นทีเ่หมาะสม

หากตองการเปดหรือปดเมนู
มัลติมีเดีย ใหกดที่ปุมมัลติมีเดีย
หากตองการเบราสแผนรายการ ให
เลือ่นไปทางซายหรือขวา ในการ
เลอืกรายการ ใหกดที่ปุมเลือ่น เมื่อ
ตองการกลับไปยังเมนมูัลติมีเดีย
จากแอปพลิเคชั่นทีเ่ปดอยู ใหกดที่
ปุมมัลติมีเดีย
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● เพลง  — เพือ่เขาสูเครื่องเลนเพลงและหนาจอ Now
playing, เบราสเพลงและรายการเพลงของคุณ หรือ
ดาวนโหลดและจัดการพอดแคสต

● คลังภาพ  — เพือ่รับชมภาพถายลาสุด, เริ่มแสดงสไลด
ภาพ หรือดูไฟลสื่อในอลับั้ม

● เกมส  — เพือ่เลนเกมส Nokia Nseries
● แผนที่  — เพือ่ดูสถานทีโ่ปรดของคุณในแผนที่
● เว็บ  — เพือ่ดูเว็บลงิคทีคุ่ณชื่นชอบในเบราเซอร
● รายชือ่  — เพือ่เพิม่รายชื่อของคุณ สงขอความ หรือตอสาย
สนทนา ในการเพิม่รายชื่อใหมลงในตําแหนงวางของ
รายการ ใหกดที่ปุมเลื่อน จากนั้นเลือกรายชื่อ เมื่อตองการ

สงขอความ ในเมนูมัลติมีเดีย เลือกรายชื่อ และเลือก สง
ขอความตัวอักษร หรือ สงขอความมัลตมิีเดีย

● วิดโีอ  — เพือ่รับชมวิดีโอทีคุ่ณชื่นชอบ และวดิีโอคลิปที่
บันทกึลงใน Nokia Video Centre

ในการเปลี่ยนแปลงลําดับแผนรายการ เลอืก ตวัเลือก > จัด
เรยีงแผน

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-speed downlink packet access (HSDPA หรือเรียกอกี
อยางหนึง่วา 3.5 G ซึง่แสดงดวย ) เปนบริการระบบเครือ
ขายในเครือขาย UMTS และใหบริการดาวนโหลดขอมูล
ความเร็วสูง เมื่อการรองรับ HSDPA ในโทรศัพทไดเปดใชงาน
และโทรศัพทไดเชื่อมตอกบัเครือขาย UMTS ซึง่รองรับ HSDPA
การดาวนโหลดขอมูล เชน ขอความ, อเีมล และหนาเบราเซอร
ผานระบบเซลลูลารจะเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ที่ใชงานอยู
จะแสดงดวย  โปรดดูที“่สัญลกัษณบนจอภาพ” หนา 23

คุณสามารถเปดและปดการรองรับ HSDPA ในการตั้งคาเครื่อง
โทรศัพท โปรดดูที่“การตั้งคาขอมูลแบบแพคเกต็” หนา 158

โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและการ
เปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล

HSDPA มีผลเฉพาะกับความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น การ
สงขอมูล เชน ขอความและอเีมลไปยังระบบจะไมมีผล

โทรศัพทของคุณ
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เว็บเบราเซอร
คุณสามารถใชเวบ็เบราเซอร เพือ่ดูเวบ็เพจทีเ่ปน Hypertext
Markup Language (HTML) บนอนิเทอรเนต็ตามรูปแบบเดิมที่
ไดออกแบบไว คุณยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบมาเปน
พเิศษสําหรับโทรศัพทเคลือ่นที่ ซึ่งใช Extensible Hypertext
Markup Language (XHTML) หรือ Wireless Markup
Language (WML) ไดอกีดวย
หากพบเวบ็เพจที่อานไมออกหรือใชการเขารหัสภาษาที่
โทรศัพทไมสนบัสนุน และพบขอความที่อานไมรูเรื่องขณะ
เรียกดู ใหคุณลองกด  และเลือก เว็บ > ตัวเลือก > การ
ตัง้คา > หนา > การเขารหัสที่ตัง้ไว และเลือกการเขารหัส
ภาษาที่สอดคลองกบัเว็บเพจนั้น

ในการเบราสเว็บ คุณตองตั้งคาจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตใน
โทรศัพทของคุณกอน

การเบราสเว็บ
กด  และเลอืก เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มตนเบราเซอร ใหกด 0 คางไวในโหมด
สแตนดบาย

ขอสําคัญ: เลอืกใชเฉพาะบริการทีเ่ชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทัง้การปองกนัซอฟตแวรทีเ่ปน
อนัตรายเทานั้น

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่น รวมทั้ง
ซอฟตแวรอื่นจากแหลงทีว่างใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่
มี Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

ในการเบราสเว็บเพจ เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลอืกบุค
มารคทีต่องการ หรือปอนที่อยูลงในชอง ( ) และกดปุมเลือ่น

เว็บเพจบางหนาอาจมีสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพกราฟกหรือ
เสียง ซึ่งจําเปนตองใชหนวยความจําของโทรศัพทจํานวนมาก
ขณะเรียกดู หากหนวยความจําในโทรศัพทของคุณหมดขณะ
โหลดเพจดังกลาว ภาพกราฟกในเพจนัน้จะไมปรากฎ

ในการเบราสเว็บเพจโดยไมแสดงภาพกราฟกเพือ่ประหยัด
หนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > หนา >
โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น

ในการปอนทีอ่ยูของเวบ็เพจใหมที่ตองการเยี่ยมชม ใหเลอืก
ตวัเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ
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เคล็ดลับ: ในการเยี่ยมชมเว็บเพจที่จัดเกบ็ไวเปนบุค
มารคในหนาจอบุคมารคขณะทีเ่บราสอยู ใหกด 1 และ
เลือกบุคมารค

ในการเรียกดูเนื้อหาลาสุดของเพจจากเซริฟเวอร ใหเลือก ตวั
เลือก > ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา

ในการจัดเกบ็ที่อยูของเวบ็เพจทีดู่อยูไวเปนบุคมารค ใหเลือก
ตวัเลือก > จัดเกบ็เปนบุคมารค

ในการใช Visual History เพือ่ดูสแนปช็อตของเวบ็เพจที่คุณได
เยี่ยมชมในเซสชันปจจุบัน ใหเลอืก กลับ (สามารถใชไดหาก
รายการประวัติ ตั้งเปดไวในการตั้งคาเบราเซอร และเพจ
ปจจุบันไมใชเพจแรกทีคุ่ณเยี่ยมชม) หากตองการกลับไปที่
เพจที่ไดเยี่ยมชมกอนหนานี้ ใหเลือกเพจที่ตองการ

ในการจัดเกบ็เพจขณะเบราส เลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ >
บนัทึกเพจ

คุณสามารถจัดเกบ็เวบ็เพจไวเพือ่กลับมาเบราสในภายหลงัได
ขณะออฟไลน คุณสามารถจัดกลุมเว็บเพจที่จัดเกบ็ไวลงใน
แฟมขอมูลได ในการเขาถงึเพจทีคุ่ณจัดเกบ็ไว เลือก ตัว
เลือก > บุคมารค > เพจที่จดัเกบ็ไว

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหรือการทํางานสําหรับเพจที่
เปดอยู ใหเลอืก ตัวเลือก > ตวัเลือกบรกิาร (หากเว็บเพจนั้น
สนบัสนุน)

ในการเลอืกเพือ่อนุญาตหรือไมอนญุาตใหเปดหนาตางหลายๆ
หนาตางโดยอตัโนมัติ เลอืก ตวัเลือก > หนาตาง > ปดกั้น
ปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ปุมลัดขณะทองอินเทอรเน็ต
● กด 1 เพือ่เปดบุคมารคของคุณ

● กด 2 เพือ่คนหาคําหลักในเพจปจจุบัน

● กด 3 เพือ่กลับสูเพจกอนหนานี้

● กด 5 เพือ่แสดงรายการหนาตางทีเ่ปดอยูทั้งหมด

● กด 8 เพือ่แสดงภาพรวมของเพจปจจุบัน กด 8 อกีครั้งเพื่อ
ขยายและดูสวนที่ตองการของเพจนั้น

● กด 9 เพือ่ปอนที่อยูเว็บใหม

● กด 0 เพือ่ไปที่โฮมเพจ (หากมีการกาํหนดไวในหนาการตั้ง
คา)

● กด * และ # เพือ่ซมูเขาหรือออกจากเพจ

เคล็ดลับ: ในการกลับไปที่โหมดแสตนดบาย ขณะที่เปด
เบราเซอรอยูในพืน้หลัง ใหกด  สองครั้ง หรือกดปุม
จบการทํางาน เมื่อตองการกลับไปทีเ่บราเซอร ใหกดปุม

 คางไวและเลอืกเบราเซอรจากรายการ

แถบเครื่องมือของเบราเซอร
แถบเครื่องมือของเบราเซอรชวยใหคุณสามารถเรียกใชงาน
ฟงกชันของเบราเซอรที่ใชงานบอย

หากตองการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลื่อนคางไวตรง
บริเวณที่วางในเวบ็เพจ หากตองการเปลี่ยนตําแหนงขณะอยูใน
แถบเครื่องมือ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา หากตองการเลือก
ใชฟงกชันใด ใหกดปุมเลือ่น

เว็บเบราเซอร
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ในแถบเครื่องมือ คุณสามารถเลอืก:

● ลิงคที่ใชบอย  — ดูรายการทีอ่ยูเวบ็ทีคุ่ณเยี่ยมชมบอย
● ภาพรวมเพจ  — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
● คนหา — คนหาคําหลักในเพจปจจุบัน
● โหลดซ้ํา — รีเฟรชเพจ
● สมัครใชบรกิารขอมูลขาว (หากสามารถทําได) — ดู
รายการลงิคขาวบนเว็บที่มีในเว็บเพจปจจุบัน และสมัครใช
บริการลิงคขาวบนเว็บที่ตองการ

การสํารวจเพจ
Mini Map และภาพรวมของเพจจะชวยคุณสํารวจเวบ็เพจทีม่ี
ขอมูลจํานวนมาก
เมื่อเปดใชงาน Mini Map ในหนาการตั้งคาเบราเซอรแลว ขณะ
ทีคุ่ณเลื่อนดูหนาเว็บเพจขนาดใหญ Mini Map จะปรากฏขึ้น
และแสดงภาพรวมของเว็บเพจที่คุณดูอยูในขณะนั้น

หากตองการเปดใชงาน Mini Map ใหเลอืก ตวัเลือก > การตั้ง
คา > ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด

หากตองการดูสวนตางๆ ใน Mini Map ใหเลือ่นซาย ขวา ขึ้น
หรือลง เมื่อถึงบริเวณทีต่องการดูแลว ใหหยุดเลื่อน Mini Map
จะหายไป และคุณจะสามารถดูบริเวณที่คุณเลือกไวได

ขณะทีคุ่ณกําลงัเบราสเว็บเพจทีม่ีขอมูลจํานวนมาก คุณยัง
สามารถใช ภาพรวมเพจ เพือ่ดูวาเว็บเพจนั้นๆ มีขอมูลประเภท
ใดบาง

หากตองการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน กด 8 ในการ
หาจุดที่ตองการในหนานั้นๆ ใหเลือ่นขึ้น ลง ซาย หรือขวา ให
กดปุม 8 อกีครั้งเพือ่ขยายและดูสวนที่ตองการของเพจนั้น

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
ลงิคขาวบนเว็บหรือเวบ็ฟดคือ ไฟล XML บนเว็บเพจทีชุ่มชนเว็บ
บล็อกและองคกรขาวนาํมาใชเพือ่แบงปนหัวขอขาวหรือ
บทความลาสุด ตัวอยางเชน ฟดขาว บลอ็กหรือเว็บลอ็กคือ
บันทกึประจําวนับนเวบ็ ลงิคขาวบนเว็บสวนใหญใชเทคโนโลยี
RSS และ Atom ถอืเปนเรื่องปกติทีจ่ะพบลงิคขาวทางเวบ็บน
เว็บ บลอ็ก และ Wiki
เว็บเบราเซอรของ Nokia จะตรวจพบโดยอตัโนมัติหากเวบ็เพจ
ใดมีลงิคขาวบนเวบ็

หากตองการสมัครขอรับบริการลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก ตัว
เลือก > สมัคร

หากตองการดูลิงคขาวบนเว็บทีคุ่ณสมัครไว ในหนาจอบุค
มารค เลอืก ลิงคขาวทางเว็บ

หากตองการอพัเดตลิงคขาวบนเวบ็ ใหเลือกลงิคนั้น และ ตัว
เลือก > รเีฟรช

หากตองการกาํหนดวธิีอัพเดตลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก ตัว
เลือก > การตั้งคา > ลิงคขาวทางเว็บ

เว็บเบราเซอร
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เครื่องมือตางๆ 
เวบ็เบราเซอรสนบัสนนุเครื่องมือตางๆ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เครื่องมือตางๆ เปนแอปพลเิคชั่นเว็บขนาดเล็กที่
ดาวนโหลดได ซึง่ใชในการสงขอมูลมัลติมีเดีย ลิงคขาว และ
ขอมูลอืน่ๆ เชน รายงานสภาพอากาศ ไปยังอปุกรณของคุณ
เครื่องมือตางๆ ทีต่ิดตั้งไวจะปรากฏเปนอกีแอปพลิเคชั่นหนึ่ง
ในแฟมขอมูล แอปพลิเคชั่น
คุณสามารถดาวนโหลดเครื่องมือตางๆ ไดโดยใชแอปพลเิคชั่น
การดาวนโหลด! หรือจากเว็บ

จุดเชื่อมตอทีร่ะบบตั้งไวสําหรับเครื่องมือตางๆ จะเหมือนกบัใน
เวบ็เบราเซอร เมื่อเปดใชงานทีพ่ืน้หลงั เครื่องมือบางตัวอาจ
อพัเดตขอมูลใหกบัอปุกรณของคุณโดยอตัโนมัติ

การคนหาเนื้อหา
หากตองการคนหาคําหลกั หมายเลขโทรศัพท หรือทีอ่ยูอเีมล
ในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา และเลือกตัว
เลอืกทีต่องการ หากตองการกลบัไปที่ผลลัพธที่พบกอนหนานี้
ใหเลือ่นขึ้น หากตองการไปทีผ่ลลัพธถัดไป ใหเลือ่นลง

เคล็ดลับ: หากตองการคนหาคําหลักภายในเพจนั้นๆ ให
กด 2

การดาวนโหลดและการสั่งซื้อ
รายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาพ
โลโกระบบ ลักษณะ และวิดีโอคลิปได รายการเหลานีอ้าจเปน
บริการทีไ่มตองเสียคาใชจายหรืออาจตองสั่งซื้อ เมื่อ
ดาวนโหลดแลว รายการนัน้จะไดรับการจัดการโดยแอปพลเิคชั่
นทีเ่หมาะสมในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพถายที่ดาวนโหลด
มาจะถกูจัดเกบ็ไวที่ คลังภาพ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่น รวมทั้ง
ซอฟตแวรอื่นจากแหลงทีว่างใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่
มี Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

ในการดาวนโหลดรายการ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
1. เลอืกลงิคที่ตองการ

2. เลอืกตัวเลือกที่เหมาะสมเพือ่สั่งซื้อรายการ (เชน "ซื้อ")

3. อานขอมูลที่มีใหอยางละเอยีด

4. หากตองการดําเนินการหรือยกเลิกการดาวนโหลด ใหเลือก
ตัวเลือกที่เหมาะสม (เชน "ยอมรับ" หรือ "ยกเลิก")

เมื่อคุณเริ่มตนดาวนโหลด จะปรากฏรายการทีก่ําลัง
ดาวนโหลด รายการทีห่ยุดดาวนโหลดชั่วคราว และรายการที่
ดาวนโหลดเสร็จแลวจากเซสชันการเบราสในขณะนัน้

หากตองการแกไขรายการ ใหเลอืก ตัวเลือก > สิ่งที่
ดาวนโหลด ในรายการ ใหเลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลว
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เลอืก ตวัเลือก เพือ่ยกเลิกรายการทีก่ําลงัดาวนโหลด หรือ
เปด จัดเกบ็ หรือลบรายการที่ดาวนโหลดเสร็จแลว

บุคมารค
หนาจอบุคมารคจะเปดออกเมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นเว็บ คุณ
สามารถเลือกที่อยูเวบ็จากรายการหรือจากบุคมารคที่จัดเกบ็ไว
ในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนทีอ่ยู URL ของเวบ็เพจทีคุ่ณตองการเขาเยี่ยมชมได
โดยตรงลงในชอง ( )

 แสดงเพจเริ่มตนที่กาํหนดไวสําหรับจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้ง
ให

คุณสามารถจัดเกบ็ทีอ่ยู URL ลงในบุคมารคในขณะที่ทอง
อนิเทอรเน็ตได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเกบ็ที่อยูที่ไดรับ
จากขอความที่ผูอืน่สงใหลงในบุคมารค หรือสงบุคมารคที่จัด
เกบ็ไวใหผูอืน่ไดดวย

หากตองการเปดหนาจอบุคมารคขณะเบราส ใหกดคางไวทีปุ่ม
1หรือเลือก ตัวเลือก > บุคมารค

หากตองการแกไขรายละเอยีดของบุคมารค เชน ชื่อ ใหเลือก
ตวัเลือก > ตัวจดัการบุคมารค > แกไข
ในหนาจอบุคมารค คุณสามารถเปดแฟมขอมูลอืน่ๆ ของเบรา
เซอรได ในแอปพลเิคชั่นเวบ็ คุณสามารถจัดเกบ็เว็บเพจขณะ
เบราสได ในแฟมขอมูล เพจที่จัดเกบ็ไว คุณสามารถดูเนือ้หา
ของเวบ็เพจที่คุณจัดเกบ็ไวแบบออฟไลนได

แอปพลิเคชั่นเว็บจะติดตามรายการเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมระ
หวางเบราสดวย ในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมัติ คุณสามารถ
ดูรายการเว็บเพจทีเ่ยี่ยมชมแลวได

ใน ลิงคขาวทางเว็บ คุณสามารถดูลงิคที่จัดเกบ็ไวที่เชื่อมโยง
ไปยังขาวบนเวบ็หรือบลอ็กที่คุณไดสมัครขอรับบริการไว ลงิค
ขาวบนเวบ็สามารถพบไดทั่วไปในเว็บเพจขององคกรขาวที่
มีชื่อเสียงตางๆ เวบ็ล็อกสวนตัว ชุมชนออนไลนที่ใหบริการพาด
หัวขาวลาสุด และสรุปบทความ ลิงคขาวบนเวบ็ใชเทคโนโลยี
RSS และ Atom

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ทีคุ่ณเรียกดูจะถูกจัดเกบ็ไวในหนวย
ความจําแคชในเครื่องของคุณ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเกบ็ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
ไดพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัส
ผาน ใหลบแคชของเครื่องหลงัการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือ
บริการทีคุ่ณเขาใชงานจะถูกจัดเกบ็ไวในหนวยความจําแคช

หากตองการลบแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว >
ลางความจําแคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเว็บเพจขณะออฟไลน ให
เลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > ตัดการเชื่อมตอ เมื่อตองการ
สิ้นสุดการเชื่อมตอและปดเบราเซอร เลือก ตัวเลือก > ออก
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หากตองการใหเบราเซอรทาํงานอยูในพืน้หลงั ใหกดปุมจบการ
ทาํงานหนึง่ครั้ง หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหกดปุมจบ
การทํางานคางไว

หากตองการลบขอมูลเกีย่วกบัการเยี่ยมชมเวบ็เพจตางๆ ของ
คุณทีเ่ซิรฟเวอรเครือขายไดรวบรวมไว เลือก ตัวเลือก > ลบ
ขอมูลสวนตวั > ลบคุกกี้

ระบบรักษาความปลอดภัยในการ
เชื่อมตอ
หากสัญลักษณแสดงระบบรักษาความปลอดภัย ( ) ปรากฏ
ขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวาการสงผานขอมูลระหวาง
โทรศัพทและเกตเวยอนิเทอรเน็ตหรือเซริฟเวอรอนิเทอรเน็ต
นัน้มีการเขารหัสไว

อยางไรกต็าม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดง
วาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล (ซึ่ง
เปนทีจ่ัดเกบ็แหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะ
รักษาความปลอดภัยของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรใหขอมูล

คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกบับริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจงบน
หนาจอโทรศัพท หากเซริฟเวอรนั้นไมใชเซิรฟเวอรแท หรือใน
กรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรองความปลอดภัยทีถู่กตองในเครื่องของ
คุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาเว็บ
ใหกดปุม และเลือก เว็บ
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งคาทั่วไป
● จดุเชื่อมตอ — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว ผูใหบริการ
ของคุณอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทัง้หมดไวใหกับ
อปุกรณของคุณลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคาเหลานัน้ได

● โฮมเพจ — กําหนดโฮมเพจ
● แผนที่ยอ — เปดหรือปดการใชงาน Mini Map โปรดดู
ที“่การสํารวจเพจ” หนา 29

● รายการประวัติ — ขณะเบราส ใหเลอืก กลับ หากตองการ
ดูรายการเพจที่คุณเขาชมในเซสชันปจจุบัน ใหเปดใชงาน
รายการประวัติ

● แจงเตอืนความปลอดภัย — ซอนหรือแสดงการแจงเตือน
การรักษาความปลอดภัย

● Java/ECMA สครปิ — ใชหรือเลกิใชการใชงานสคริปต

การตั้งคาเพจ
● โหลดเนื้อหา — เลือกวาคุณตองการโหลดภาพขณะเบราส
หรือไม หากคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น เพือ่ใหโหลดภาพ
ภายหลังระหวางการเบราส ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่ง
มือ > โหลดรปูภาพ

● ขนาดจอภาพ — เลอืกระหวางมุมมองแบบเต็มจอและมุม
มองปกติพรอมแสดงรายการตัวเลอืก
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● การเขารหัสที่ตัง้ไว — หากเครื่องแสดงตัวอกัษรไมถูก
ตอง คุณสามารถเลือกการเขารหัสภาษาแบบอืน่ทีต่รงกบั
ภาษาของเวบ็เพจนัน้

● ปดกั้นปอปอัพ — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเปด
หนาตางหลายบานโดยอตัโนมัติขณะเบราส

● โหลดซ้ําอัตโนมัติ — หากคุณตองการใหเวบ็เพจรีเฟรช
โดยอตัโนมัติขณะเบราส ใหเลือก เปด

● ขนาดแบบอักษร — กาํหนดขนาดตัวอกัษรที่ใชในเว็บเพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
● บุคมารคอัตโนมัติ — ใชหรือเลิกใชงานการจัดเกบ็บุค
มารคแบบอตัโนมัติ หากคุณตองการใหมีการจัดเกบ็ที่อยู
ของเว็บเพจที่เคยเยี่ยมชมมาแลวลงในแฟมขอมูล บุค
มารคอัตโนมัติ แตตองการซอนแฟมขอมูลนั้นจากหนาจอ
บุคมารค ใหเลือก ซอนแฟมขอมูล

● จัดเกบ็ขอมูลแบบฟอรม — หากคุณไมตองการใหขอมูลที่
คุณพิมพลงในฟอรมตางๆ บนเวบ็เพจไดรับการจัดเก็บและ
เรียกใชในครั้งตอไปทีคุ่ณเขาสูเพจนัน้ๆ ใหเลือก ปด

● คุกกี้ — ใชหรือเลกิใชการรับและการสงคุกกี้

การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
● อัพเดตอัตโนมัติ — กําหนดวาคุณตองการใหลงิคขาวบน
เวบ็ไดรับการอพัเดตโดยอตัโนมัติหรือไม และตองการใหมี
การอพัเดตบอยแคไหน การตั้งคาแอปพลิเคชั่นใหดึงลิงค
ขาวบนเว็บโดยอตัโนมัติ อาจทําใหเกดิการสงขอมูลจํานวน
มากผานทางผูใหบริการเครือขาย โปรดสอบถามราย
ละเอียดเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลจากผูใหบริการของ
คุณ

● จดุตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลอืกจุดเชื่อมตอที่ตองการ
สําหรับการอพัเดต ตัวเลือกนี้จะสามารถใชไดเมื่อ อัพเดต
อัตโนมัติ ถูกเปดใชงาน
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตางๆ มากมายสําหรับการเชื่อมตอ
กบัอนิเทอรเนต็หรืออุปกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัไดหรือเครื่อง
คอมพวิเตอร

LAN ไรสาย
อปุกรณของคุณสนับสนุนเครือขาย LAN แบบไรสาย (WLAN)
เมื่อใชงาน WLAN คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขา
กบัอนิเทอรเน็ตและอปุกรณอืน่ๆ ทีม่ี WLAN ทีส่ามารถใชรวมกัน
ได

เกี่ยวกับ WLAN
หากตองการใชงาน WLAN ในพืน้ทีข่องคุณจะตองมีเครือขาย
ดังกลาว และเครื่องของคุณจะตองเชื่อมตออยูกับ WLAN
บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจํากดัในการใช LAN ไรสาย
โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมจากเจาหนาที่ในทองที่ของคุณ

คุณสมบัติทีใ่ช WLAN หรือคุณสมบัติอืน่ใด ที่ทาํงานอยูในพืน้
หลงั ขณะที่คุณใชงานคุณสมบัติอืน่อยู จะทําใหสิ้นเปลอืง
พลงังานแบตเตอรี่มากขึ้นและทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
ลดลง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติ WLAN ตอไปนี้:

● มาตรฐาน IEEE 802.11b/g
● คลืน่ความถี่ 2.4 GHz
● วธิีการเขารหัสแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) พรอม
คียสูงสุด 128 บิต การเขารหัสแบบ Wi-Fi Protected Access
(WPA) และการเขารหัสแบบ 802.1x จะสามารถใชงาน
ฟงกชันเหลานี้ไดกต็อเมื่อเครือขายที่ใชงานอยูสนับสนุน
เทานั้น

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใชงาน WLAN คุณตองสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) สําหรับ WLAN กอน ใชจุดเชื่อมตอนั้นสําหรับแอปพลิเคชั่
นทีต่องเชื่อมตอกบัอินเทอรเนต็ โปรดดูที่“จุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ WLAN” หนา 35

ขอสําคัญ:  เปดใชวธิีการเขารหัสหนึ่งวธิีทีม่ีอยูเสมอ
เพือ่เพิม่ความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ
การใชการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูอืน่อาจลักลอบเขา
มาใชขอมูลของคุณ

การเชื่อมตอแบบ WLAN จะเกดิขึ้น เมื่อคุณสรางการเชื่อมตอ
ขอมูลโดยอาศัยจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN การเชื่อมตอ
WLAN ทีใ่ชอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณยุติการเชื่อมตอขอมูล
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คุณสามารถใช WLAN ในระหวางสนทนาหรือระหวางการสง
ขอมูลแบบแพคเกต็ได คุณสามารถเชื่อมตอกบัจุดเชื่อมตอ
WLAN ไดเพยีงจุดเดียวตอหนึง่ครั้งเทานั้น แตแอปพลิเคชั่น
ตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเดียวกนัได

เมื่อเครื่องอยูในรูปแบบออฟไลน คุณยังสามารถใชงาน WLAN
ได (ถามี) โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยทีม่ี
เมื่อสรางและใชการเชื่อมตอแบบ WLAN

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบ MAC (Media Access
Control) แอดเดรสของอปุกรณ ใหปอน
*#62209526# เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

ตวัชวยสราง WLAN
ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN และ
จัดการกบัการเชื่อมตอ WLAN ของคุณ
ตัวชวยสราง WLAN จะแสดงสถานะการเชื่อมตอ WLAN ของคุณ
ในโหมดสแตนดบายทีใ่ชงานอยู หากตองการดูตัวเลอืกที่
สามารถเลอืกได ใหเลือ่นไปทีแ่ถวที่แสดงสถานะ และกด

หากเครื่องพบเครือขาย WLAN ตัวอยางเชน พบเครอืขาย
WLAN จะปรากฏขึ้น หากตองการสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) และเริ่มใชงานเวบ็เบราเซอรโดยใช IAP นี้ ใหเลอืก
สถานะ และ เริ่มตนการเรยีกดูเว็บ

หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการใชงานระบบรักษาความ
ปลอดภัย เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน หากตองการเชื่อม
ตอกบัเครือขายทีถู่กซอนไว คุณตองพมิพชื่อเครือขาย
(Service Set Identifier, SSID) ที่ถูกตองกอน หากตองการสราง

จุดเชื่อมตอสําหรับเครือขาย WLAN ที่ถกูซอนไว เลือก WLAN
ใหม

หากคุณกาํลงัเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN จะมีชื่อของ IAP
ปรากฏ หากตองการเริ่มใชงานเว็บเบราเซอรโดยใช IAP นี้ ให
เลือกสถานะ และ เรยีกดเูว็บตอไป หากตองการยุติการเชื่อม
ตอกบั WLAN ใหเลือกสถานะ และ ตัดการเชื่อมตอ WLAN
หากการสแกน WLAN ปดอยู และคุณไมไดเชื่อมตอกบั WLAN
การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้น หากตองการเปดใชการ
สแกน และคนหาเครือขาย WLAN ที่ม ีใหเลือกสถานะ และกด
ปุมเลือ่น

เมื่อตองการคนหาเครือขาย WLAN ทีม่ี เลือกสถานะ และ
คนหา WLAN หากตองการปดใชการสแกน เลือกสถานะ และ
เลือก การสแกน WLAN ปด
เมื่อตองการใชงานตัวชวยสราง WLAN ในเมน ูใหกด และ
เลือก เครือ่งมือ > WLAN

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
กดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > WLAN
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ตวักรองเครอืขาย WLAN  — คัดชื่อเครือขาย WLAN ทีไ่ม
ตองการออก โดยเลือกจากรายการเครือขายทีป่รากฏ เครือ
ขายที่เลือกไวจะถูกคัดออกในครั้งตอไปเมื่อแอปพลิเคชั่
นทําการคนหาเครือขาย WLAN

การเชื่อมตอ
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● รายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของเครือขายที่ปรากฏใน
รายการ หากคุณเลอืกการเชื่อมตอทีใ่ชงานอยูในปจจุบัน จะ
มีรายละเอยีดของการเชื่อมตอปรากฏขึ้น

● ระบุจุดเชือ่มตอ  — สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ (IAP)
ใน WLAN

● แกไขจุดเชือ่มตอ  — แกไขรายละเอยีดของจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตทีม่ีอยูแลว

คุณสามารถใช ตัวจัดการการเชื่อมตอ เพือ่สรางจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตได โปรดดูที“่การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
งาน” หนา 36

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบงออกเปนสองโหมด ดังนี้: โหมด
โครงสรางพืน้ฐานและโหมดเฉพาะกจิ

การทํางานในโหมดโครงสรางพืน้ฐานจะอนุญาตใหมีการ
สื่อสารสองชนิด: อปุกรณไรสายเชื่อมตอเขาหากนัโดยผาน
อปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออปุกรณไรสายเชื่อมตอ
เขากับเครือขาย LAN แบบมีสายโดยผานอปุกรณที่เปนจุดเชื่อม
ตอ WLAN
ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ โทรศัพทจะสามารถสงและ
รับขอมูลกับโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่งไดโดยตรง

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอขอมูลที่ใชงาน
กด  และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม > การ
เชือ่มตอที่ใช
ในหนาจอการเชื่อมตอที่ใชงาน คุณจะเห็นการเชื่อมตอขอมูลที่
เปดไว

  สายขอมูล

  การเชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เกต็

  การเชื่อมตอ WLAN

หมายเหตุ: เวลาการโทรจริงที่แสดงในใบเรียกเกบ็คา
บริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกนัไป ขึ้นอยูกบัคุณสมบัติ
ของเครือขาย การปดเศษ และปจจัยอืน่ๆ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อม
ตอ ในการปดการเชื่อมตอทีเ่ปดใชอยูทั้งหมด เลือก ตัว
เลือก > ตดัการเชือ่มตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ ใหเลอืก ตัวเลือก > ราย
ละเอียด รายละเอยีดที่แสดงจะขึ้นอยูกบัชนิดของการเชื่อมตอ

ระบบเครือขาย WLAN ที่มีอยู
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ตัวเชือ่ม >
เครอืขาย WLAN ที่ใชได

การเชื่อมตอ
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หนาจอ WLAN ที่มีอยูจะแสดงรายการ WLANs ที่อยูภายในระยะ
ครอบคลมุ โหมดเครือขาย (โครงสรางพืน้ฐานหรือชั่วคราว)
และสัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ  จะแสดงสําหรับ
ระบบเครือขายที่มีการเขารหัส และ  หากโทรศัพทของคุณมี
การเชื่อมตอทีใ่ชงานในระบบเครือขาย

ในการดูรายละเอยีดของระบบเครือขาย ใหเลอืก ตัวเลือก >
รายละเอียด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ใหเลือก ตวั
เลือก > ระบุจดุเชื่อมตอ

การเชื่อมตอ Bluetooth
เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถเชื่อมตอแบบไรสายกับอปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกัน
ไดโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth อปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัได
ประกอบดวยโทรศัพทเคลือ่นที่ คอมพิวเตอร และอปุกรณเสริม
ตางๆ เชน ชุดหูฟง และชุดอปุกรณในรถยนต คุณสามารถใช
การเชื่อมตอ Bluetooth เพือ่สงภาพ วดิีโอคลปิ เพลง และคลิป
เสียง รวมทัง้บันทกึ เพือ่เชื่อมตอแบบไรสายกบัเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได (เชน เพือ่โอนไฟล) หรือเพือ่
เชื่อมตอกบัเครื่องพมิพที่ใชงานรวมกนัไดสําหรับพมิพภาพโดย
ใชการพมิพภาพ

เนือ่งจากอปุกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะติดตอ
สื่อสารกนัโดยใชคลืน่วทิยุ อปุกรณตางๆ จึงไมจําเปนตองอยูที่
เดียวกนัในระยะการมองเห็นไดโดยตรง อยางไรกต็าม อปุกรณ

ตางๆ ควรอยูในระยะหางกนัไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) แมวาอาจ
จะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกดีขวางอืน่ๆ เชน ผนังหอง หรือ
อปุกรณอิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ กต็าม

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.0 ซึ่งสนบัสนนุรูปแบบตอไปนี้ รูปแบบ
Advanced Audio Distribution, รูปแบบ Audio/Video Remote
Control, รูปแบบ Basic Imaging, รูปแบบ Basic Printing, รูป
แบบ Dial-up Networking, รูปแบบ File Transfer, รูปแบบ
Hands-Free, รูปแบบ Headset, รูปแบบ Human Interface
Device, รูปแบบ Object Push, รูปแบบ SIM Access และรูปแบบ
Synchronization คุณควรใชเฉพาะอปุกรณเสริมสําหรับรุนนี้ที่
ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพือ่สรางความมั่นใจในการ
ใชงานระหวางอปุกรณทีร่องรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด
ตรวจสอบกบับริษทัผูผลติอปุกรณอืน่ๆ เพือ่ดูวาอุปกรณนั้นๆ ใช
งานรวมกบัโทรศัพทรุนนีไ้ดหรือไม

ในบางพืน้ทีอ่าจมีขอจํากดัในการใชเทคโนโลยี Bluetooth
โปรดตรวจสอบกบัเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติตางๆ ทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติ
บางอยางทาํงานโดยไมแสดงผลบนหนาจอขณะใชคุณสมบัติ
อืน่อยู จะทําใหสิ้นเปลอืงแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช
งานของแบตเตอรี่

เมื่อเครื่องถกูล็อค คุณจะใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไมได
โปรดดูที่“โทรศัพทและซิม” หนา 149

การเชื่อมตอ
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การตัง้คา
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth.
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหกาํหนด
ชื่อของโทรศัพทคุณ คุณสามารถเปลีย่นชื่อภายหลังได

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● Bluetooth  — ในการเชื่อมตอแบบไรสายกบัอปุกรณอืน่ที่
ใชงานรวมกนัได กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เปน เปดจากนั้น ใหเริ่มทาํการเชื่อมตอ ในการปดการเชื่อม
ตอ Bluetooth ใหเลือก ปด. 

● การมองเหน็ของโทรศพัท  — เมื่อตองการใหอปุกรณ
อืน่ๆ ที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth พบเครื่องโทรศัพท
ของคุณได ใหเลอืก เหน็ไดทั้งหมด. หากตองการตั้งคา
เวลาที่จะเปลี่ยนการมองเห็นจากแสดงเปนซอนหลังผาน
ชวงเวลาที่ระบุ เลอืก ระบุชวงเวลา. เมื่อตองการซอนเครื่อง
โทรศัพทจากอปุกรณเครื่องอืน่ ใหเลอืก ซอน. 

● ชื่อของโทรศพัท  — แกไขชื่อทีป่รากฏในอปุกรณอืน่ทีใ่ช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

● โหมด SIM ระยะไกล  — ในการอนุญาตใหอปุกรณอืน่
เชน ชุดอปุกรณเสริมของชุดโทรศัพทในรถยนตทีใ่ชรวมกนั
ได ใชซมิการดในโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกบัระบบเครือ
ขาย เลือก เปด. โปรดดูที่“โหมดซิมระยะไกล” หนา 40

เคลด็ลบัการรักษาความปลอดภัย
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth

หากคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในการควบคุมผูที่
สามารถคนหาโทรศัพทของคุณและเชื่อมตอ ใหเลอืก
Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของโทรศพัท > ซอน
หามจับคูหรือยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณทีไ่มรูจัก วิธีนี้
จะชวยปองกนัโทรศัพทของคุณจากเนือ้หาที่เปนอนัตรายได

สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละ
ครั้งได ตัวอยางเชน ขณะคุณเชื่อมตอกบัชุดหูฟงทีใ่ชรวมกนั
ได ในเวลาเดียวกนั คุณยังสามารถโอนไฟลไปยังอปุกรณอืน่ที่
ใชงานรวมกนัได

1. เปดแอปพลิเคชั่นที่เกบ็รายการซึ่งคุณตองการสง เชน หาก
ตองการสงภาพไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัได ใหเปด
คลงัภาพ

2. เลอืกรายการ และ ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth
อปุกรณที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ซึ่งอยูภายใตระยะ
ครอบคลมุจะปรากฏขึ้น ไอคอนอุปกรณมีลกัษณะดังตอไป
นี้

  เครื่องคอมพวิเตอร

  โทรศัพท

  อปุกรณเสียงหรือวิดีโอ

  อุปกรณอืน่ๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน เลอืก หยุด
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3. เลอืกอปุกรณทีคุ่ณตองการเชื่อมตอ

4. หากอปุกรณอกีเครื่องหนึ่งตองการจับคูกอนสงขอมูล เสียง
สัญญาณจะดังขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน
โปรดดูที“่การจับคูอปุกรณ” หนา 39

เมื่อการเชื่อมตอถกูสรางขึ้น กําลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: ในขณะคนหาอปุกรณ อปุกรณบางอยางอาจ
แสดงแอดเดรสเฉพาะเทานัน้ (แอดเดรสอปุกรณ) ใน
การคนหาแอดเดรสเฉพาะของอปุกรณ ใหปอน
*#2820# ในโหมดสแตนดบาย 

การจับคูอุปกรณ
ในการจับคูอปุกรณที่ใชงานรวมกนัไดและดูอปุกรณที่จับคูของ
คุณ ในหนาจอหลักของการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือ่นมา
ทางขวา

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 - 16
หลกั) และตกลงกบัเจาของอปุกรณอกีเครื่องไวใหใชรหัส
เดียวกนั อปุกรณที่ไมมีอนิเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่โรงงาน
ตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพยีงครั้งเดียวเทานั้น

1. ในการจับคูกบัอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคู
ใหม อปุกรณตางๆ ที่อยูภายในระยะครอบคลุมจะปรากฏขึ้น

2. เลอืกอปุกรณ แลวปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผาน
เดียวกันนีก้ับอปุกรณอีกเครื่องดวย

3. อปุกรณเสริมดานเสียงบางอยางจะเชื่อมตอกบัอปุกรณของ
คุณโดยอตัโนมัติหลงัการจับคู หรือเลือ่นไปทีอ่ปุกรณเสริม
และเลือก ตัวเลือก > เชือ่มตอกับอุปกรณออดโิอ

อปุกรณทีจ่ับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอปุกรณ

ในการกาํหนดอปุกรณใหเปนอปุกรณที่ไดรับอนุญาตหรือไมได
รับอนญุาต ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ และเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี้

● ตัง้เปนผานการอนุญาต  — การเชื่อมตอระหวางเครื่อง
ของคุณและอปุกรณทีไ่ดรับอนุญาตสามารถทําไดทนัทโีดย
คุณไมตองรับรู และไมจําเปนตองมีการตอบรับหรือการให
สิทธิ์แยกตางหาก ใหใชสถานะนี้กบัอุปกรณสวนตัวของคุณ
เอง เชน ชุดหูฟงหรือคอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดของ
คุณ หรืออปุกรณอืน่ของผูที่คุณไววางใจ  แสดงถงึอปุกรณ
ทีไ่ดรับอนญุาตในหนาจออปุกรณทีจ่ับคู

● ตัง้เปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเชื่อมตอจาก
อปุกรณนี้ตองไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้ง

ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ และเลอืก ตัว
เลือก > ลบ

หากคุณตองการยกเลิกการจับคูทัง้หมด เลือก ตวัเลือก > ลบ
ทั้งหมด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณ
เสียงจะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความ
หรือไม หากคุณยอมรับ สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้น และ
รายการนั้นจะถูกเกบ็ในแฟมขอมูล ถาดเขา ในการรับสง
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ขอความ ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะแสดงไว
ดวย 

โหมดซิมระยะไกล
กอนจะเรียกใชโหมดซมิระยะไกลได ตองจับคูอปุกรณทัง้สอง
กอนและการจับคูจะเริ่มตนจากอกีอปุกรณหนึ่ง เมื่อจับคูกัน ให
ใชรหัสผาน 16 หลกั และตั้งคาอีกอปุกรณหนึ่งเปนไดรับ
อนุญาต

ในการใชโหมดซมิระยะไกลกบัอปุกรณเสริมของชุดโทรศัพท
ในรถยนตที่ใชรวมกันได ใหเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth
กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกลดวยโทรศัพทของคุณ เรียก
ใชโหมดซิมระยะไกลจากอกีอปุกรณหนึง่

เมื่อเปดโหมดซิมระยะไกลไวในอปุกรณของคุณ โหมด SIM
ระยะไกล จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย การเชื่อมตอกบั
ระบบเครือขายไรสายจะปดการใชงาน โดยมีสัญลักษณ  ใน
พืน้ที่แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และคุณไม
สามารถใชบริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซมิการดที่ตองอยู
ภายในพืน้ที่ครอบคลมุของระบบเซลลูลาร

เมื่ออปุกรณไรสายอยูในโหมดซมิระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะ
อปุกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอปุกรณรถยนต
ในการโทรออกหรือรับสาย อปุกรณไรสายของคุณจะไมทาํการ
โทรออก ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ใน
ขณะทีอ่ยูในโหมดนี ้หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณ
ตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หากเครื่องถูกลอ็คอยู ให
ปอนรหัสเพือ่ปลดล็อคกอน

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และเลอืก
ออกจากโหมดซิมทางไกล

อินฟราเรด 
ดวยอนิฟราเรด คุณสามารถถายโอนขอมูล (เชน นามบัตร
บันทกึปฏิทนิ และไฟลสื่อ) ผานอปุกรณที่ใชงานรวมกนัได

อยาหันแสงอนิฟราเรด (IR) เขาทีน่ัยนตาของบุคคลใด หรือไป
รบกวนอปุกรณ IR อืน่ๆ อุปกรณนีเ้ปนผลิตภัณฑเลเซอรคลาส 1

ในการสงและรับขอมูลโดยใชอนิฟราเรด ใหทาํตามขั้นตอนตอ
ไปนี้

1. ตรวจสอบใหแนใจวาพอรต IR ของอปุกรณที่ใชสงและรับ
ขอมูลหันเขาหากัน และไมมีสิ่งใดกดีขวางอปุกรณ อปุกรณ
ทัง้สองตองอยูหางกนัไมเกนิ 1 เมตร (3 ฟุต)

2. ผูใชอปุกรณที่ใชรับขอมูลไดเปดใชการทาํงานของพอรต
อนิฟราเรด

3. ในการเปดใชงานพอรตอนิฟราเรดของอปุกรณเพือ่รับ
ขอมูลผานอนิฟราเรด ใหกด และเลือก เครือ่งมือ >
เชื่อมตอ > อินฟราเรด

4. ผูใชอปุกรณที่ใชสงขอมูลเลอืกฟงกชันอนิฟราเรดที่
ตองการเพือ่เริ่มตนถายโอนขอมูล

5. ในการสงขอมูลโดยใชอนิฟราเรด ใหคนหาไฟลทีต่องการ
ในแอปพลิเคชั่นหรือตัวจัดการไฟล และเลือก ตัวเลือก >
สง > ทางอินฟราเรด
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หากเครื่องไมเริ่มสงขอมูลภายใน 1 นาทหีลงัจากกาํหนดให
พอรตอนิฟราเรดทํางานแลว การเชื่อมตอนัน้จะถกูยกเลิก และ
จะตองเริ่มใหม

รายการทีไ่ดรับผานการเชื่อมตออนิฟราเรดจะจัดเกบ็ไวในแฟม
ขอมูล ถาดเขา ในการรับสงขอความ ขอความอนิฟราเรดใหม
จะแสดงดวย 

USB
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > USB
หากตองการใหเครื่องสอบถามวัตถปุระสงคในการเชื่อมตอทุก
ครั้งทีม่ีการเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลทีใ่ชงานรวมกนัได ให
เลอืก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช
หาก ถามเมื่อเชื่อมตอ ถกูตั้งเปนปด หรือคุณตองการเปลี่ยน
โหมดในระหวางการเชื่อมตอปจจุบัน ใหเลือก โหมด USB และ
จากตัวเลือกตอไปนี้:

● PC Suite  — เพือ่ใชแอปพลเิคชั่นของ Nokia PC เชน Nokia
Nseries PC suite, Nokia Lifeblog และ Nokia Software
Updater

● การถายโอนขอมูล  — เพือ่โอนยายขอมูลระหวางอปุกรณ
ของคุณและคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัได ใชโหมดนีเ้พือ่
ดาวนโหลดแผนที่โดยใชแอปพลิเคชั่น Nokia Map Loader
PC

● พิมพภาพ  — เพือ่พมิพภาพบนเครื่องพมิพที่ใชรวมกนัได

● เครือ่งเลนสื่อ  — เพือ่ซิงโครไนซเพลงกบั Windows
Media Player

การเชื่อมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนีก้บัแอปพลเิคชั่นการสื่อสาร
ดานขอมูลและการเชื่อมตอกบัเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนั
ได ดวยชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite คุณสามารถโอน
ยายภาพระหวางโทรศัพทของคุณและเครื่องคอมพวิเตอรที่ใช
รวมกนัได

ทําการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพวิเตอรทกุครั้ง เพือ่ซิงโครไนซ
กบัโทรศัพทของคุณ

แปนพมิพไรสายของ Nokia
ในการติดตั้งแปนพมิพไรสายของ Nokia หรือแปนพมิพไรสา
ยอืน่ๆ ที่สนบัสนุนรูปแบบ Bluetooh Human Interface (HID)
ที่สามารถใชรวมกนัได เพือ่ใชกบัโทรศัพทของคุณ ใหใชแอป
พลิเคชั่น แปนพมิพไรสาย แปนพิมพแบบ QWERTY ชวยใหคุณ
สามารถปอนขอความตางๆ ไดอยางสะดวกสบาย เชน ขอความ
ตัวอกัษร อเีมล และรายการปฏิทิน

1. เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth บนเครื่องของคุณ
2. เปดแปนพมิพ

การเชื่อมตอ

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 41



3. กดปุม และเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > แปนไร
สาย

4. เมื่อตองการเริ่มคนหาอปุกรณที่สนบัสนุนการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเลอืก ตวัเลือก > คนหาแปนพิมพ

5. เลอืกแปนพมิพจากรายการ และกดปุมเลือ่นเพือ่เริ่มตนการ
เชื่อมตอ

6. ในการจับคูแปนพมิพกบัโทรศัพท ใหพมิพรหัสผานที่คุณ
เลอืก (1 ถึง 9 หลัก) ลงบนโทรศัพทและพมิพรหัสผาน
เดียวกันนีล้งบนแปนพมิพ

ในการปอนตัวเลขรหัสผาน คุณอาจตองกดปุม Fn กอน
7. ถาเครื่องขอขอมูลรูปแบบการวางปุมของแปนพมิพ ให
เลอืกรูปแบบจากรายการทีแ่สดงบนโทรศัพทของคุณ

เมื่อชื่อของแปนพมิพปรากฏขึ้น สถานะของแปนพมิพจะเปลี่ยน
เปน เชือ่มตอแปนพิมพแลวและไฟสีเขียวที่แปนพมิพจะกะ
พริบชาๆ แสดงวาแปนพมิพพรอมใชงาน

สําหรับรายละเอยีดการทาํงานและการดูแลรักษาแปนพมิพ
โปรดศึกษาจากคูมือผูใช

โมเด็ม
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โมเด็ม

ในการเชื่อมตอโทรศัพทซึง่ใชเปนโมเด็มเขากบัคอมพวิเตอรที่
ใชงานรวมกนัไดผานอินฟราเรด ใหกดปุมเลื่อน

โปรดดูที“่ อินฟราเรด ” หนา 40

การเชื่อมตอ
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Nokia Video Centre
คุณสามารถใช Nokia Video Centre (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ในการดาวนโหลดและสตรีมวิดีโอคลิปผาน
สัญญาณ จากบริการอนิเทอรเนต็วิดีโอทีใ่ชงานรวมกนัไดโดย
ใชขอมูลแพคเกต็หรือ WLAN นอกจากนี้ คุณยังสามารถถาย
โอนวิดีโอคลิปจากคอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดมายัง
โทรศัพทของคุณ และรับชมไฟลเหลานั้นใน Video Centre
Video Centre รองรับไฟลที่มีรูปแบบเดียวกบั RealPlayer วดิีโอ
ทัง้หมดจะเลนในโหมดแนวนอนตามการกาํหนดคาเริ่มตน
โทรศัพทของคุณอาจมีบริการที่ไดกาํหนดไวแลวลวงหนา

ผูใหบริการอาจจัดเตรียมเนื้อหาทีไ่มเสียคาใชจาย หรืออาจ
เรียกเก็บคาบริการจากเนื้อหา โปรดตรวจสอบการคิดราคาใน
การบริการหรือจากผูใหบริการ

การคนหาและดูวิดีโอ
1. กด  และเลอืก ศนูยวิดโีอ
2. ในการเชื่อมตอเขากบับริการ ใหเลื่อนไปดานซายหรือขวา
จากนัน้เลือกบริการวิดีโอที่ตองการ

โทรศัพทจะอพัเดตและแสดงเนือ้หาที่มีอยูในบริการ

3. ในการรับชมวดิีโอตามหมวดหมู (หากมีอยู) เลื่อนไปดาน
ซายหรือขวาเพือ่ดูแทบ็อืน่

4. ในการดูขอมูลเกีย่วกบัวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ราย
ละเอียดวิดีโอ

5. วดิีโอคลปิบางตัวสามารถสตรีมผานสัญญาณ แตคลิปอืน่
บางคลิปจําเปนตองดาวนโหลดมาเก็บไวในเครื่องของคุณ
กอน ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิป เลอืก ตวัเลือก >
ดาวนโหลด
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ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือรับชมคลิปที่ไดดาวนโหลดเอา
ไว เลือก ตัวเลือก > เลน

6. ขณะทีค่ลิปกาํลังเลนอยู ใชปุมมีเดียเพือ่ควบคุมตัวเครื่อง
เลน หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

การดาวนโหลดยังคงทํางานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอ
หากคุณออกจากแอปพลิเคชั่น ไฟลวดิีโอที่ดาวนโหลดจะถูก
จัดเกบ็เอาไวใน ศนูยวิดโีอ > วิดโีอของฉัน

หากตองการเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ตเพือ่เบราสบริการที่มีอยู
ซึง่คุณสามารถเพิม่ลงในหนาจอหลัก เลอืก เพิม่บรกิารใหม

อินเทอรเน็ตวิดีโอ
อนิเทอรเน็ตวดิีโอเปนวิดีโอคลิปที่เผยแพรทางอนิเทอรเน็ต
โดยใชลงิคขาวที่ใช RSS คุณสามารถเพิม่ลงิคขาวใหมใหกบั
วิดโีออินเทอรเน็ต ในการตั้งคา

คุณสามารถดูลิงคขาวของคุณทีอ่ยูในแฟมขอมูล วิดโีอ
อินเทอรเน็ต ใน Video Centre ได
ในการเพิม่หรือลบลงิคขาว เลือก ตัวเลือก > การสมัครลิงค
ขาว

ในการชมวิดีโอทีม่ีอยูในลิงคขาว ใหเลื่อนไปยังลงิคขาวที่
ตองการ และกดปุมเลือ่น

ในการดูขอมูลเกีย่วกบัวดิีโอ เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
วิดโีอ

หากตองการดาวนโหลดวดิีโอ ใหเลื่อนไปยังวิดีโอทีต่องการ
จากนั้นเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด

ในการเลนไฟลวิดีโอที่ดาวนโหลดมา ใหกดที่ปุมเลือ่น

การเลนไฟลวิดีโอที่ดาวนโหลดมา
เครื่องจะบันทึกวิดีโอที่ดาวนโหลดมาใน ศูนยวิดีโอ > วิดีโอ
ของฉัน

ในการเลนไฟลวิดีโอที่ดาวนโหลดมา ใหกดที่ปุมเลือ่น

ในการเลนไฟลวิดีโอที่ดาวนโหลดมาในเครือขายภายในพืน้ที่
ใหเลอืก ตัวเลือก > แสดงผานเครอืขายโฮม ทัง้นี้ตอง
กําหนดคาเครือขายภายในพืน้ทีก่อน โปรดดูที่“ขอมูลเกีย่วกบั
เครือขายภายในบาน” หนา 87

ขณะที่คลปิกําลงัเลนอยู ใชปุมมีเดียเพือ่ควบคุมตัวเครื่องเลน
หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

หากหนวยความจําของโทรศัพทมีพืน้ทีว่างไมเพยีงพอ แอป
พลิเคชั่นจะลบไฟลวดิีโอทีเ่กาที่สุดออกบางไฟลโดยอตัโนมัติ
เมื่อมีการดาวนโหลดไฟลวิดีโอใหมเขามา  หมายถึงวดิีโอที่
อาจถกูลบออกในไมชา

ในการปองกนัการลบวิดีโอโดยอัตโนมัติ ( ) ใหเลือก ตวั
เลือก > ปองกนั

Nokia Video Centre
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ถายโอนไฟลวิดีโอจาก
คอมพวิเตอรของคุณ
ถายโอนไฟลวิดีโอของคุณเองจากอปุกรณที่ใชงานรวมกนัได
ไปยัง Video Centre โดยใชสายขอมูล USB ที่ใชงานรวมกนัได
ในการถายโอนวดิีโอจากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกนัได ใหทํา
ตามขั้นตอนตอดังไปนี้

1. ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเสมือนเปน
อปุกรณหนวยความจําขนาดใหญ (E:\) ซึ่งคุณสามารถถาย
โอนไฟลขอมูลใดๆ ไดตามตองการ ใหเชื่อมตอดวยสาย
ขอมูล USB ทีใ่ชงานรวมกนัได

2. เลอืก การถายโอนขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ

3. เลอืกวิดีโอที่คุณตองการคัดลอกจากคอมพวิเตอรของคุณ

4. ถายโอนไฟลวดิีโอไปยัง E:\My Videos ในหนวยความจํา
ขนาดใหญของโทรศัพทคุณ

ไฟลวดิีโอที่ถายโอนจะปรากฏอยูที่แฟมขอมูล วิดีโอของ
ฉัน ใน Video Centre ไฟลวิดีโอทีอ่ยูในแฟมขอมูลอืน่ของ
โทรศัพทคุณจะไมปรากฏ

การตั้งคา
ในหนาจอหลักของ Video Centre เลอืก ตวัเลือก > การตั้ง
คา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● การเลือกบรกิารวิดโีอ  — เลือกบริการวดิีโอทีคุ่ณตองการ
ใหปรากฏในหนาจอหลักของแอปพลิเคชั่น นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถดูรายละเอยีดของบริการวดิีโอไดดวยเชนกนั

บริการบางประเภทตองใชชื่อผูใชและรหัสผานทีคุ่ณไดรับ
จากผูใหบริการ

● จดุเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลอืกจุดเชื่อมตอทีจ่ะใชสําหรับการ
เชื่อมตอขอมูล การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เพือ่
ดาวนโหลดไฟลอาจเกี่ยวของกบัการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการของคุณ โปรดสอบถาม
รายละเอยีดเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูให
บริการของคุณ

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — เปดใชงานการควบคุม
ระดับสิทธกิารเลนสําหรับบริการวดิีโอ

● หนวยความจําที่ตองการ  — เลือกวาจะจัดเกบ็วดิีโอที่
ดาวนโหลดมาไวในหนวยความจําของโทรศัพทหรือหนวย
ความจําขนาดใหญ ในกรณีที่หนวยความจําที่เลอืกไวเต็ม
โทรศัพทจะจัดเกบ็เนื้อหาในหนวยความจําอืน่ (หากมี) หาก
หนวยความจําอื่นมีพื้นที่วางไมเพยีงพอ แอปพลเิคชั่นจะลบ
ไฟลวิดีโอที่เกาที่สุดออกบางไฟลโดยอตัโนมัติ

● ภาพยอ  — เลอืกวาจะดูภาพขนาดยอในรายการวิดีโอหรือ
ไม
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N-Gage
เกี่ยวกับ N-Gage
N-Gage คือแพลตฟอรมเกมสบนมือถอืที่ใหบริการสําหรับ
โทรศัพทมือถอื Nokia ทีใ่ชงานรวมกนัไดมากมาย คุณสามารถ
เขาถงึเกมส, ผูเลน และเนือ้หาของระบบ N-Gage ผานแอปพลิ
เคชั่น N-Gage บนโทรศัพทของคุณ คุณยังสามารถดาวนโหลด
เกมสและเขาถึงคุณสมบัติบางอยางจากคอมพวิเตอรของคุณ
ไดที่ www.n-gage.com
ดวยระบบ N-Gage คุณสามารถดาวนโหลดและซื้อเกมส รวมทัง้
เลนเกมสดวยตัวคุณเองหรือกบัเพือ่นได คุณยังสามารถ
ดาวนโหลดตัวอยางเกมสเพือ่ลองเลนเกมสใหมของเรา และสั่ง
ซือ้เกมสที่คุณชอบได N-Gage ยังใหบริการการเชื่อมตอกบัผู
เลนรายอื่น และติดตามรวมทั้งแบงปนการดูผลคะแนนและการ
ชนะในเกมสอืน่ๆ ดวย

ในการใช N-Gage คุณจําเปนตองเชื่อมตอ GPRS หรือ 3G คุณยัง
คงสามารถใช WLAN ไดดวย หากมีใหเลอืก นอกจากนี้ คุณยัง
จําเปนตองเชื่อมตอคุณสมบัติแบบออนไลนตางๆ ได เชน การ
ดาวนโหลดเกมส ลิขสิทธิ์เกมส เกมสแบบผูเลนหลายคน หรือ
การสนทนา คุณยังจําเปนตองเชื่อมตอเพือ่เขารวมในการเลน
เกมสออนไลนหรือการเลนเกมสแบบหลายคน หรือสงขอความ
ไปยังผูเลนรายอื่น

การบริการทั้งหมดของ N-Gage ทีต่องเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอร
ของระบบ N-Gage เชน การดาวนโหลดไฟลเกมส การสั่งซื้อ
เกมส เกมสออนไลน การเลนเกมสแบบหลายคน การสรางชื่อผู
เลน การสนทนา และการรับสงขอความ จะเกีย่วของกบัการรับ
สงขอมูลจํานวนมาก

ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาบริการสําหรับการโอนยายขอมูล
ตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแผนการโอนยาย
ขอมูลไดจากผูใหบริการโทรศัพท

มุมมอง N-Gage
แอปพลิเคชั่น N-Gage ประกอบดวยสวนตางๆ 5 สวน

   หนาหลกัจะเปดขึ้นเมื่อคุณเริ่มตนแอปพลิเคชั่น N-Gage
คุณสามารถเริ่มเลนเกมส หรือเลนตอเกมสที่คุณเลนลาสุดแลว
พกัไว ตรวจสอบคะแนน N-Gage ปจจุบันของคุณ คนหาเกมส
เพิม่เติม อานขอความของคุณ หรือเชื่อมตอกบัเพือ่น N-Gage ที่
พรอมเลนเกมสได

   ในเกมสสวนตัว คุณสามารถเลนและจัดการเกมสที่คุณ
ดาวนโหลดลงในเครื่องของคุณ คุณสามารถติดตั้งและลบ
เกมส ใหคะแนนและประเมินเกมสทีคุ่ณเลน และแนะนําเกมส
แกเพือ่น N-Gage ของคุณ
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   ในรูปแบบสวนตัว คุณสามารถจัดการขอมูลรูปแบบและราย
ละเอยีด พรอมทัง้จัดเกบ็ขอมูลประวัติการเลนเกมส N-Gage
ของคุณ

   ในเพือ่นของฉัน คุณสามารถเชิญผูเลน N-Gage อืน่เขาใน
รายชื่อเพือ่นของคุณ และดูวาผูเลนนั้นออนไลนและพรอมเลน
หรือไม คุณยังสามารถสงขอความไปยังเพือ่น N-Gage ของคุณ

   ในโชวรูม คุณสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกบัเกมส N-Gage
รวมถึงภาพหนาจอและการประเมินจากผูเลน คุณยังสามารถ
ลองเลนเกมสใหมไดโดยการดาวนโหลดเกมสลองเลน หรือ
เพิม่พนูประสบการณเลนเกมสของคุณดวยเกมสพิเศษสําหรับ
เกมสที่มีอยูในเครื่องของคุณแลว

การเริ่มตนใชงาน
การสรางชื่อผูเลน
คุณสามารถดาวนโหลด สั่งซื้อ และเลนเกมสไดโดยไมตอง
มีชื่อผูเลน แตขอแนะนําใหคุณสรางชื่อผูเลนไวหนึง่ชื่อ ชื่อผู
เลนชวยใหคุณสามารถเขารวมในชุมชน N-Gage เชื่อมตอกบัผู
เลนคนอืน่ และแบงปนประสบการณการเลนเกมสชนะ แนะนํา
เกมส และดูเกมสที่คุณเลนแลว คุณยังตองใชชื่อผูเลนในการ
โอนถายรายละเอยีดรูปแบบของคุณและคะแนน N-Gage ไปยัง
โทรศัพทเครื่องอืน่อกีดวย

เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่น N-Gage และเชื่อมตอกบับริการของ
ระบบ N-Gage เปนครั้งแรก คุณจะถกูขอใหสรางชื่อผูเลน N-
Gage คุณสามารถเชื่อมตอกบัเครือขายได เชน โดยการตั้งคา

ความพรอมของคุณดวยการเลอืก ตัวเลือก > ตั้งสถานะ
ออนไลน > พรอมเลน
หากคุณมีชื่อผูเลน N-Gage แลว ใหเลอืกฉันมีบัญชี และปอน
ชื่อผูใชและรหัสผานของคุณเพือ่ล็อกอินเขาสูระบบ

ในการสรางชื่อผูเลนใหม:

1. เลอืก ลงทะเบียนบัญชีใหม

2. ปอนวนัเกดิของคุณ ชื่อผูเลนทีต่องการ และรหัสผาน หากมี
การใชชื่อผูเลนนี้แลว ระบบ N-Gage จะแนะนํารายการชื่อที่
คลายคลงึกนัที่สามารถใชได

3. ในการลงทะเบียนชื่อผูเลนของคุณ ใหปอนรายละเอยีดของ
คุณ อานและยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขการใชงาน แลว
เลอืก ลงทะเบียน

คุณสามารถสรางชื่อผูเลนของคุณบนเว็บไซต N-Gage ไดที่
www.n-gage.com
เมื่อคุณสรางชื่อผูเลนแลว คุณสามารถแกไขการตั้งคาและ
ขอมูลสวนตัวของคุณไดในแทบ็สวนตัวในรูปแบบของฉัน

อาจมีการเรียกเกบ็คาบริการในการโอนถายขอมูลสําหรับการ
สรางชื่อผูเลนในโทรศัพทของคุณ

การเริ่มเลนเกมส
ในการเริ่มเลนเกมสที่คุณเลนลาสุด ไปทีห่นาหลัก และเลอืก
เริม่เกม

ในการเลนเกมสที่พกัไวตอ เลือก ตัวเลือก > เลนเกมตอ
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การตดิตามความคืบหนาของคณุ
ในการดูคะแนน N-Gage ปจจุบันของคุณ ไปที่หนาหลัก และ
เลอืก ตดิตามงานของฉัน

การเลนพรอมเพื่อน
ในการติดตอกับผูเลน N-Gage ในรายชื่อเพือ่นของคุณ และ
เชิญเขาเขาเลนเกมส เลือก เลนกบัเพือ่น N-Gage จะแนะนํา
เพือ่นรวมเลนเกมสของคุณโดยดูจากประวตัิการเลนเกมสกอน
หนาของคุณ และความพรอมใชงานของเพือ่น N-Gage ของคุณ
ในการคนหาเพื่อนคนอืน่ทีจ่ะเลนดวย เลือก ตัวเลือก > ดู
เพื่อนของฉัน
รายการนีไ้มปรากฏขึ้นหากไมมีรายชื่อเพือ่นของคุณ โปรดดู
ที“่การเชื่อมตอกับผูเลนคนอื่น” หนา 49

การเลนและจัดการเกมส
ในการเลนและจัดการเกมสทีด่าวนโหลดและติดตั้งในเครื่อง
ของคุณแลว เลอืก เกมฉัน เกมสจะเรียงลําดับโดยแสดงเกมส
ทีม่ีวันที่เลนครั้งสุดทายลาสุดกอน

ประเภทเกมสใน เกมสสวนตัว อาจมีได 5 ประเภทดังนี้

● เกมสแบบเต็ม — เกมสเหลานี้เปนเกมสทีคุ่ณซื้อมาโดยมีใบ
อนุญาตฉบับเต็ม ใบอนญุาตนี้อาจมีใหเลือกซื้อหลายแบบ
ขึ้นกบัเกมสและภูมิภาคของคุณ

● เกมสลองเลน — เกมสเหลานี้เปนไฟลเกมสแบบเต็ม ซึง่คุณ
เขาเลนไดโดยมีชวงเวลาจํากดั หรือมีขอมูลจํากดั เมื่อระยะ
เวลาลองเลนสิ้นสุด คุณตองซื้อใบอนญุาตเพือ่ปลดล็อค
เกมสเปนเกมสแบบเต็ม และเลนตอได เกมสเหลานี้จะมี
สัญลักษณลองเลนกํากบัไว

● เกมสสาธติ — เกมสประเภทนี้เปนแคสวนหนึง่ของทั้งเกมส
โดยมีคุณสมบัติและระดับการเลนอยางจํากดัมาก เกมส
เหลานีจ้ะมีสัญลักษณสาธิตกํากบัไว

● เกมสแบบเต็มทีห่มดอายุแลว — เกมสเหลานี้เปนเกมสที่
คุณซื้อโดยมีใบอนญุาตแบบจํากดั ซึ่งขณะนีห้มดอายุแลว
โดยเกมสจะมีรูปนาฬิกาและลกูศรกาํกบัไว

● ไมสามารถเลนได — เกมสเหลานี้เปนเกมสแบบเต็ม ซึง่คุณ
ลบออก หรือคุณดาวนโหลดแลวแตการติดตั้งยังไมสมบูรณ
เกมสเหลานี้จะปรากฏเปนไมสามารถเลนไดในรายชื่อเกมส
นอกจากนี ้เกมสที่ติดตั้งในการดหนวยความจํายังแสดงเปน
ไมสามารถเลนได เมื่อมีการถอดการดหนวยความจําออก

หากมีการดาวนโหลดเกมสพเิศษ แตยังไมไดติดตั้ง กราฟก
ของเกมสดังกลาวจะไมมีอยูเชนกนั และไมสามารถเลนเกมส
นัน้ไดจนกวาจะมีการติดตั้งเกมสนัน้

การแกไขรายละเอียดรูปแบบ
ในการแกไขรายละเอยีดรูปแบบสาธารณะ เลือก ตัวเลือก >
แกไขโปรไฟล เปดแท็บสาธารณะ และเลอืกจากรายการตอ
ไปนี้
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● ไอคอน  — ใสภาพเพือ่แสดงถึงตัวคุณ เมื่อคุณเปลีย่นแปลง
ไอคอน โทรศัพท N-Gage จะแสดงรายการภาพทัง้หมดใน
คลังภาพของเครื่อง ซึง่สามารถใชเปนไอคอนได เลือกภาพ
ทีคุ่ณตองการจากรายการ หรือใชการคนหาเพือ่หาภาพ

● คําขวัญ  — ใสขอความสวนตัวขนาดสั้น ในการแกไข
ขอความ เลือก เปลี่ยน

● เกมโปรด  — ปอนชื่อเกมสทีคุ่ณชื่นชอบ
● รุนของเครือ่ง  — หมายเลขรุนของเครื่อง คานี้จะถูก
กาํหนดโดยอตัโนมัติ และไมสามารถแกไขได

● แสดงตําแหนงที่ตั้ง  — เลอืกวาจะแสดงเมืองและประเทศ
ของคุณในรูปแบบสาธารณะหรือไม คุณสามารถเปลี่ยน
ตําแหนงของคุณในแท็บสวนตัว

เมื่อคุณอพัเดตรูปแบบแลว ใหลอ็กอนิเขาสูบริการดวยชื่อผูเลน
ของคุณ เพือ่ใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทํากบัรูป
แบบไดรับการซงิโครไนซกบัเซิรฟเวอร N-Gage

การเชื่อมตอกับผูเลนคนอื่น
ในการเชื่อมตอกบัผูเลน N-Gage คนอืน่และจัดการกบัรายการ
เพือ่นของคุณ ใหไปยังเพือ่นของฉัน คุณสามารถคนหาผูเลน
N-Gage ไดเปนรายบุคคลและเชิญใหเขารวมในรายการเพือ่น
ของคุณ จากนั้นดูวาเพือ่นของคุณคนใดกําลังออนไลนอยูและ
สามารถเลนเกมสได คุณยังสามารถสงและรับขอความสวนตัว
และแนะนําเกมสได

การคนหาและเพิ่มเพื่อน
ในการเชิญผูเลน N-Gage เขาสูรายชื่อเพือ่นของคุณ ใหปอนชื่อ
ผูเลนของเครื่องลงในชอง เพิ่มเพื่อน ในรายชื่อเพือ่น ใส
ขอความเชิญ หากตองการ ในการสงคําเชิญ เลอืก สง หากผู
เลนตกลงรับคําเชิญ ผูเลนนัน้จะปรากฏในรายชื่อเพือ่นของคุณ

หากคุณไมมีเพือ่น N-Gage และตองการพบปะกับผูเลนอืน่ ไป
ที่ N-Gage Arena ที ่www.n-gage.com และเยี่ยมชมหองสน
ทนาและฟอรัม

การดูขอมูลเพื่อน
ในการดูขอมูลเกีย่วกบัเพือ่น เชน คะแนน N-Gage ปจจุบันของ
เพือ่น หรือเกมสทีเ่ลนลาสุด เลื่อนไปผูเลนในรายชื่อเพื่อน คุณ
ตองออนไลนอยูและเชื่อมตอกบับริการ N-Gage เพื่อดูสถานะ
ออนไลนปจจุบันของเพือ่นคุณ

สัญลกัษณที่อยูติดกบัชื่อเพือ่นแสดงถงึสภาวะพรอมใชงาน
ของเพือ่นคุณ

คุณสามารถสงขอความสวนตัวไปยังเพือ่น N-Gage ของคุณ
แมวาคุณอยูในสถานะไมวางหรือออฟไลนกต็าม

การจัดเรียงรายชื่อเพื่อน
ในการจัดเรียงเพื่อนของคุณตามสภาวะพรอมใชงาน ชื่อผูเลน
หรือคะแนน N-Gage ใหเลือก ตัวเลือก > เรยีงชือ่เพือ่นตาม
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การใหคะแนนผูเลน
ในการใหคะแนนผูเลน เลือ่นไปยังผูเลนในรายชื่อเพือ่น และ
เลอืก ตวัเลือก > ใหคะแนนผูเลน คุณสามารถใหคะแนนผู
เลนตั้งแต 1 ดาว ถึง 5 ดาว คะแนนที่คุณใหมีผลตอชื่อเสียง
ของผูเลนในชุมชน

การสงขอความ
ในเพือ่นของฉัน คุณสามารถสงขอความสวนตัวไปยังผูเลนใน
รายชื่อเพือ่นของคุณได หากเพือ่นของคุณกําลังลอ็กอินเขาสู
บริการ N-Gage อยูในขณะนี ้เพือ่นจะสามารถตอบรับขอความ
ของคุณ และคุณสามารถสนทนาแบบตัวตอตัวได

ในการดูขอความใหมทีไ่ดรับจากเพือ่น N-Gage เลื่อนไปยัง
เพือ่นในรายชื่อเพือ่น และเลือก ตัวเลือก > ดูขอความ
ขอความที่อานแลวจะถกูลบออกโดยอตัโนมัติเมื่อคุณออกจาก
N-Gage
ในการดูคําแนะนําเกี่ยวกบัเกมส เลือก ตัวเลือก > ดูคํา
แนะนํา คําแนะนําเกีย่วกบัเกมสจะถูกลบออกโดยอตัโนมัติใน
หนึง่สัปดาห หลังจากที่คุณไดรับ

ในการสงขอความไปยังเพือ่น N-Gage เลื่อนไปยังเพือ่นในราย
ชื่อเพือ่น และเลอืก ตัวเลือก > สงขอความ ขนาดสูงสุดของ
ขอความสวนตัวคือ 115 ตัวอักษร ในการสงขอความ ใหเลือก
สง
คุณตองมีการเชื่อมตอ GPRS, 3G หรือ LAN ไรสายเพือ่ให
สามารถรับสงขอความได โดยอาจมีคาใชจายในการรับสง

ขอมูลดวย สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

การตั้งคา N-Gage
ในการเปลี่ยนการตั้งคา N-Gage เลือก ตัวเลือก > แกไข
โปรไฟล เปดแท็บสวนตัว และเลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา
N-Gage
เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

● ชือ่ผูเลน  — แกไขชื่อผูเลน คุณสามารถแกไขชื่อไดตอเมื่อ
คุณยังไมไดล็อกอินเขาสูบริการ N-Gage

● คาสวนบคุคล  — กาํหนดรายละเอยีดสวนบุคคลของคุณ
ซึง่จะไมแสดงในรูปแบบสาธารณะ และสมัครขอรับจดหมาย
ขาว N-Gage กําหนดดวยวาคุณตองการรับการแจงจาก
เพือ่น N-Gage ของคุณหรือไมขณะคุณกําลงัเลนเกมส

● คาเชือ่มตอ  — เลือกวาจะอนญุาตใหแอปพลเิคชั่น N-Gage
เชื่อมตอกบัเครือขายโดยอตัโนมัติหรือไมเมื่อตองการ และ
กาํหนดจุดเชื่อมตอทีต่องการรวมถงึขีดจํากดัการถายโอน
ขอมูลที่จะทําใหเกดิการเตือน

● ขอมูลบญัช ี — เลอืกคาการซื้อที่ตองการ เมื่อคุณสั่งซือ้
เกมส เครื่องจะสอบถามวาคุณตองการจับเกบ็ขอมูลการ
เรียกเกบ็เงินของคุณ รวมถงึหมายเลขบัตรเครดิตหรือไม
เพือ่ความรวดเร็วในการซือ้เกมสครั้งตอไป
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แฟมขอมลูเพลง
เครื่องเลนเพลง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกนิไปอยางตอเนือ่งอาจเปนอนัตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลาํโพง เนือ่งจากเสียงจะดังมาก

เครื่องเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC AAC+ eAAC
MP3 และ WMA เครื่องเลนเพลงไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของ
รูปแบบไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทกุประเภท

และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพโิซดตางๆ ของพอด
แคสต พอดแคสตคือ วิธกีารนาํเสนอเสียงและเนื้อหาของวดิีโอ
ผานอนิเทอรเนต็โดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพือ่เลนบน
อปุกรณเคลื่อนทีแ่ละบนคอมพวิเตอร

คุณสามารถโอนเพลงจากอุปกรณอืน่ๆ ที่ใชงานรวมกนัไดมายัง
โทรศัพทของคุณได โปรดดูที่“การโอนเพลงไปยังโทรศัพท
ของคุณ” หนา 54

การเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอด
แคสต
คุณอาจตองรีเฟรชคลังเพลงและพอดแคสตหลังจากที่ได
อพัเดตการเลือกเพลงหรือพอดแคสตในโทรศัพทของคุณ ใน
การเพิม่รายการที่มีอยูทั้งหมดลงในคลังเพลง ในจอหลักของ
เครื่องเลนเพลง เลือก ตวัเลือก > รเีฟรช
หากตองการเลนเพลงหรือเอพโิซดของพอดแคสต ใหทําตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

1. กด  และเลือก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลอืก เพลง หรือ พอดแคสต
3. เลอืกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือ
เอพโิซดของพอดแคสตทีคุ่ณ
ตองการฟง

4. ในการเลนไฟลทีเ่ลือกไว ใหกด

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกด  ถา
ตองการเริ่มเลนตอ ใหกด  อกีครั้ง
หากตองการหยุดเลน กด 
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ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกด 
หรือ  คางไว 

ในการไปยังเพลงถัดไป ให
กด  ในการกลบัไปยัง
จุดเริ่มตนของเพลง ใหกด

 ในการขามไปยัง
เพลงกอนหนา ใหกด 
อกีครั้งภายใน 2 วินาทหีลัง
จากที่เพลงหรือพอดแคสต
เริ่มเลน

ในการเปดหรือปดการเลน
แบบสุม ( ) เลือก ตัวเลือก > สับเปลี่ยน

ในการเลนซ้ําเพลงปจจุบัน ( ) เพลงทั้งหมด ( ) หรือปด
การเลนซ้ํา ใหเลอืก ตัวเลือก > เลนซ้ํา

หากคุณเลนพอดแคสต โหมดการสับเปลี่ยนและเลนซ้ําจะปด

หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

ในการแกไขแบบเสียงในการเลนเพลง ใหเลือก ตวัเลือก > อี
ควอไลเซอร

ในการแกไขความสมดุลและสเตอริโออมิเมจ หรือปรับปรุง
เสียงเบส ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคาเสียง

ในการดูภาพในระหวางการเลน เลอืก ตวัเลือก > แสดงภาพ
จงัหวะ

หากตองการกลบัมาที่โหมดสแตนดบายและออกจากเครื่อง
เลนที่กาํลังเลนคางอยูในพืน้หลงั ใหกดปุมจบการทาํงาน หรือ
สลบัไปที่แอปพลเิคชั่นอืน่ทีเ่ปดอยู และกด  คางไว

ในการปดเครื่องเลน เลอืก ตวัเลือก > ออก

เมนูเพลง
กด  แลวเลอืก เพลง > เครื่องเลน > เพลง
เมนูเพลงจะแสดงเพลงทีม่ีอยู เลือกตัวเลอืกที่ตองการในเมนู
เพลงเพือ่ดูเพลงทัง้หมด เพลงทีจ่ัดเรียงไว หรือเพลยลสิต

เมื่อเครื่องเลนทาํงานเปนพืน้หลงั หากตองการเปดหนาจอ
กําลงัเลน ใหกดปุมมัลติมีเดียคางไว

รายการเพลง
กด  และเลอืก เพลง > เครือ่งเลน > เพลง

ในการดูและจัดการรายการเพลง ในเมนูเพลง เลือก รา
ยการแทรค็

ในการดูรายละเอยีดของรายการเพลง เลือก ตวัเลือก > ราย
ละเอียดรายการแทรค็

การสรางรายการเพลง
1. เลอืก ตวัเลือก > สรางรายการเลน
2. ปอนชื่อสําหรับรายการเพลง และเลอืก ตกลง
3. หากตองการเพิม่เพลงทันที เลอืก ใช หรือเพิม่เพลงในภาย
หลงั เลือก ไม
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4. หากคุณเลือก ใช ใหเลือกศิลปนเพือ่คนหาเพลงทีคุ่ณ
ตองการรวมเขาไวในรายการเพลง กดปุมเลือ่นเพือ่เพิ่ม
เพลง

ในการแสดงรายการเพลงไวใตชื่อศิลปน ใหเลื่อนไปทาง
ขวา ในการซอนรายการเพลง ใหเลือ่นไปทางซาย

5. เมื่อคุณเลอืกรายการที่ตองการแลว ใหเลอืก เรยีบรอย
เครื่องจะบันทกึรายการเพลงลงในหนวยความจําขนาดใหญ
ของโทรศัพท

ในการเพิม่เพลงอกีในภายหลงั ขณะดูรายการเพลง ใหเลือก
ตวัเลือก > เพิ่มเพลง

ในการเพิม่เพลง อลับั้ม ศิลปน แนวเพลง และผูเรียบเรียงเขาไป
ยังรายการเพลงจากหนาจอตางๆ ของเมนเูพลง ใหเลือกเพลง
จากนั้นเลอืก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายการแทรค็ > รา
ยการแทรค็ที่จดัเก็บ หรือ รายการแทรค็ใหม

ในการลบเพลงออกจากรายการเพลง เลอืก ตวัเลือก > ลบ
การลบนีไ้มไดเปนการลบเพลงออกจากเครื่อง แตเปนเพยีงการ
ลบออกจากรายการเลนเทานั้น

ในการจัดลําดับเพลงใหมในรายการเพลง ใหเลื่อนไปยังเพลง
ทีต่องการยาย แลวเลอืก ตัวเลือก > จดัลําดบัใหม ในการ
เลอืกนําเพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม ใหใชปุมเลือ่น

พอดแคสต
กด  และเลอืก เพลง > เครือ่งเลน > พอดแคสต
เมนพูอดแคสตจะแสดงพอดแคสตที่มีอยูในโทรศัพท

เอพิโซดพอดแคสตมีสถานะสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน เลน
บางสวน และเลนทัง้หมด หากมีการเลนเอพโิซดบางสวน
เครื่องจะเลนเพลงจากจุดทีเ่ลนครั้งลาสุดในครั้งตอไปทีเ่ลน
หากไมเคยเลนเอพโิซดมากอนหรือเลนทั้งหมด เครื่องจะเริ่ม
เลนจากตอนตน

เครือขายภายในพื้นที่กับเครื่องเลนเพลง
คุณสามารถเลนไฟลเนื้อหาที่จัดเกบ็อยูในโทรศัพท Nokia ของ
คุณแบบระยะไกลบนอปุกรณที่ใชงานรวมกนัไดในเครือขาย
ภายในพืน้ที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกไฟลจาก
โทรศัพท Nokia ของคุณไปยังอปุกรณอืน่ทีเ่ชื่อมตอเขากบั
เครือขายภายในพืน้ทีไ่ดดวยเชนกนั ทัง้นี้ตองกําหนดคาเครือ
ขายภายในพืน้ทีก่อน โปรดดูที“่ขอมูลเกีย่วกบัเครือขายภายใน
บาน” หนา 87

การเลนเพลงหรือพอดแคสตระยะไกล
1. กด  และเลือก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลอืก เพลง หรือ พอดแคสต
3. เลอืกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือเอพโิซดของพอด
แคสตที่คุณตองการฟง

4. เลอืกเพลงหรือพอดแคสตทีต่องการและเลอืก ตัวเลือก >
เลน > ผานทางเครอืขายโฮม

5. เลอืกอปุกรณทีเ่ลนไฟล
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การคัดลอกเพลงหรือพอดแคสตแบบไรสาย

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยัง
อปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดในเครือขายภายในพืน้ที่ ใหเลอืก
ไฟลและ ตัวเลือก > ยายและคดัลอก > คดัลอกไปเครอื
ขายโฮม หรือ ยายไปเครือขายโฮม ไมจําเปนตองเปดการใช
เนือ้หารวมกันในการตั้งคาเครือขายภายในพืน้ที่ โปรดดูที“่การ
ตั้งคาการแบงปนและการระบุเนื้อหา” หนา 88

การโอนเพลงไปยังโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถโอนเพลงจากคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือ
อปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชงานรวมกนัได โดยใชสายเคเบิล USB หรือการ
เชื่อมตอ Bluetooth ทีใ่ชงานรวมกนัได
ขอกาํหนดของคอมพวิเตอรสําหรับการโอนเพลง

● ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือที่สูงกวา)
● แอปพลเิคชั่น Windows Media Player รุนที่ใชรวมกนัได
คุณสามารถดูขอมูลโดยละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัการใชงาน
รวมกบั Windows Media Player ได จากหนาผลิตภัณฑ
โทรศัพทของคุณที่อยูในเว็บไซตของ Nokia

● Nokia Nseries PC Suite 1.6 หรือที่สูงกวา
Windows Media Player 10 อาจทาํใหการเลนไฟลที่ไดรับการ
ปองกนัดวยเทคโนโลยี WMDRM ลาชา หลังจากที่โอนไฟล
เหลานัน้มายังโทรศัพทของคุณ โปรดตรวจสอบที่เวบ็ไซต
สนบัสนนุของ Microsoft เกีย่วกับฮอ็ตฟกซของ Windows
Media Player 10 หรือเพือ่รับ Windows Media Player เวอรชั่น
ใหมกวาทีใ่ชงานรวมกนัได

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชวธิีตางๆ ในการโอนเพลงไดสามวิธี นั่นคือ

● ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเสมือนเปน
อปุกรณหนวยความจําขนาดใหญ ซึ่งคุณสามารถโอนไฟล
ขอมูลใดๆ ไดตามตองการ ใหทําการเชื่อมตอดวยสาย
เคเบิล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ทีใ่ชงานรวมกนัได
หากคุณใชสายเคเบิล USB ใหเลอืก การถายโอนขอมูล
เปนโหมดการเชื่อมตอ

● ในการซิงโครไนซเพลงกับ Windows Media Player ใหตอ
สายเคเบิล USB ที่ใชงานรวมกนัได และเลอืก เครือ่งเลน
สื่อ เปนโหมดการเชื่อมตอ

● ในการใช Nokia Music Manager ใน Nokia Nseries PC Suite
ใหตอสายเคเบิล USB ทีใ่ชงานรวมกนัได และเลือก PC
Suite เปนโหมดการเชื่อมตอ

ใชโหมด การถายโอนขอมูล และ เครือ่งเลนสื่อ เพือ่โอน
ไฟลไปยังหนวยความจําขนาดใหญของโทรศัพท

ในการเปลี่ยนการเชื่อมตอ USB ที่เปนคาเริ่มตน ใหกด  และ
เลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > USB > โหมด USB
ทั้ง Windows Media Player และ Nokia Music Manager ใน
Nokia Nseries PC Suite ไดรับการออกแบบมาเพือ่ใชโอนไฟล
เพลงไดอยางมีประสิทธภิาพสูงสุด สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่ว
กบัการโอนเพลงดวย Nokia Music Manager โปรดดูที่ฟงกชัน
ความชวยเหลอืใน Nokia Nseries PC Suite หรือเยี่ยมชม
เว็บไซตที่หนาการสนับสนนุผลิตภัณฑของ Nokia
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© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์54



การโอนดวย Windows Media Player
ฟงกชันการซงิโครไนซเพลงอาจแตกตางกนัระหวางเวอรชัน
ตางๆ ของแอปพลเิคชั่น Windows Media Player สําหรับขอมูล
เพิม่เติม โปรดดูคูมือและวธิีใช Windows Media Player ที่
เกีย่วของ

การซิงโครไนซดวยตนเอง
เมื่อใชการซิงโครไนซดวยตนเอง คุณสามารถเลือกเพลงและ
รายการเพลงทีคุ่ณตองการยาย คัดลอก หรือลบออก
1. หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากบั Windows

Media Player แลว ใหเลือกโทรศัพทของคุณในบาน
หนาตางการนําทางที่ดานขวา หากวามีอปุกรณมากกวา
หนึ่งรายการเชื่อมตออยู

2. ในบานหนาตางการนําทางดานซาย เบราสไปยังไฟลเพลง
ทีอ่ยูในคอมพวิเตอรทีคุ่ณตองการซงิโครไนซ

3. ลากและวางเพลงไวที่ Sync List ทางดานขวา
คุณสามารถดูจํานวนหนวยความจําทีเ่หลืออยูในเครื่องของ
คุณที่ดานบนของ Sync List

4. ในการลบเพลงหรืออลับั้ม ใหเลือกรายการใน Sync List
คลิกขวา จากนั้นเลอืก Remove from list

5. ในการเริ่มตนการซงิโครไนซ คลิก Start Sync
การซงิโครไนซโดยอัตโนมัติ
1. ในการใชงานฟงกชันการซิงโครไนซโดยอตัโนมัติใน

Windows Media Player ใหคลิกทีแ่ทบ็ Sync เลอืก Nokia

Handset > Set Up Sync... และทําเครื่องหมายเลือกกลอง
ทาํเครื่องหมาย Sync this device automatically

2. เลอืกรายการเพลงทีคุ่ณตองการซงิโครไนซโดยอตัโนมัติ
ในบานหนาตาง Available playlists และคลกิ Add
รายการที่เลือกไวจะถูกโอนยายไปยังบานหนาตาง
Playlists to sync

3. ในการเสร็จสิ้นการตั้งคาสําหรับการซิงโครไนซโดย
อตัโนมัติ ใหคลกิ Finish

หากมีการทําเครื่องหมายที่กลองกาเครื่องหมาย Sync this
device automatically และคุณเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกบั
เครื่องพซีี คลงัเพลงในโทรศัพทของคุณจะไดรับการอพัเดต
โดยอตัโนมัติตามรายการเพลงที่คุณเลอืกไวสําหรับการซิงโคร
ไนซใน Windows Media Player หากไมไดเลอืกรายการเพลง
ใด เครื่องจะเลอืกคลังเพลงทั้งหมดของคอมพวิเตอรสําหรับ
การซิงโครไนซ หากโทรศัพทของคุณมีพืน้ทีว่างสําหรับหนวย
ความจําไมเพยีงพอ Windows Media Player จะเลือกการซิง
โครไนซดวยตนเองโดยอตัโนมัติ

ในการหยุดการซงิโครไนซโดยอตัโนมัติ ใหคลกิแท็บ Sync
และเลือก Stop Sync to 'Nokia Handset'

Nokia Music Store
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถคนหา เบราส และซือ้เพลงเพือ่ดาวนโหลดลงใน
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โทรศัพทของคุณได ในการซือ้เพลง คุณตองลงทะเบียนใช
บริการนีก้อน

ในการตรวจสอบการใหบริการ Nokia Music Store ในประเทศ
ของคุณ โปรดเขาไปที ่music.nokia.com
ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตทีใ่ชงานไดในโทรศัพทของคุณ

ในการเปด Nokia Music Store ใหกด  และเลือก เพลง >
รานคาเพลง

ในการคนหาเพลงเพิ่มเติมในหมวดหมูอืน่ของเมนเูพลง เลือก
ตวัเลือก > คนหาในรานคาเพลง

การตั้งคา Nokia Music Store
การใหบริการและรูปลกัษณของการตั้งคารานคาเพลงอาจแตก
ตางกนัไป นอกจากนี้ การตั้งคายังอาจไดรับการกาํหนดไวลวง
หนา และไมสามารถแกไขได หากไมไดกาํหนดการตั้งคาไว
ลวงหนา ระบบอาจขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอที่จะใช เมื่อเชื่อม
ตอเขากับรานคาเพลง ในการเลอืกจุดเชื่อมตอ เลอืก จดุเชื่อม
ตอที่ตัง้ไว

ในรานคาเพลง คุณสามารถแกไขการตั้งคาไดโดยเลือก ตวั
เลือก > การตั้งคา

วิทยุ
คุณสามารถใชงานวทิยุเหมือนกบัวิทยุ FM ทั่วไป พรอมทัง้
สามารถคนหาคลื่นแบบอัตโนมัติและสถานีทีจ่ัดเกบ็ไว หรือ

แสดงขอมูลที่เกีย่วของกับรายการวิทยุนัน้ควบคูกนัไปบนหนา
จอ หากคุณหมุนคลื่นไปที่สถานีทีม่ีบริการ Visual Radio
บริการ Visual Radio จะใชการสงขอมูลแบบแพคเกต็ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกนิไปอยางตอเนื่องอาจเปนอนัตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลาํโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อคุณใชงานวทิยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเกบ็สถานี
วิทยุที่อยูในพืน้ที่ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากคุณไมมีสิทธิ์เขาใชบริการ Visual Radio อาจเปนเพราะวาผู
ใหบริการและสถานวีิทยุในพืน้ที่ของคุณไมสนับสนุนการใชงาน
Visual Radio

การฟงวิทยุ
การทาํงานของวิทยุ FM ขึ้นกบัสายเสาอากาศที่ไมใชเสา
อากาศของโทรศัพทมือถอื ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรือ
อปุกรณเสริมทีใ่ชงานรวมกนัไดเขากบัเครื่องโทรศัพทเพือ่การ
ใชงานวทิยุ FM ไดอยางเหมาะสม
ใหกดปุม และเลือก เพลง > Radio
โปรดจําไววาคุณภาพของเสียงวทิยุที่ออกอากาศขึ้นอยูกับ
คุณภาพสัญญาณของสถานีวทิยุที่ครอบคลุมพืน้ทีน่ั้นๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติขณะฟง
วิทยุ ในขณะทีม่ีสายสนทนาอยู เสียงวทิยุจะดับ
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หากตองการคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ  หากตองการ
เปลี่ยนแปลงคลื่นความถีด่วยตนเอง ใหเลอืก ตัวเลือก > หา
คลื่นโดยผูใช

หากคุณมีสถานวีิทยุที่ไดจัดเกบ็ไวกอนหนานี้ และตองการไปที่
สถานทีี่จัดเกบ็ไวสถานถีัดไปหรือสถานีกอนหนานี้ ใหเลือก

 หรือ 

หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

หากตองการฟงวิทยุโดยใชลาํโพง เลอืก ตวัเลือก > ใชงาน
ลําโพง

หากตองการดูรายการสถานวีิทยุที่สามารถเลือกฟงไดใน
บริเวณนัน้ๆ ใหเลอืก ตัวเลือก > ไดเรกทอรสีถานี (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการจัดเกบ็สถานวีิทยุที่ฟงอยูลงในรายการสถานี
เลอืก ตวัเลือก > จดัเก็บสถานี หากตองการเปดรายการ
สถานทีี่ไดจัดเกบ็ไว เลือก ตัวเลือก > สถานี

หากตองการกลับไปยังโหมดสแตนดบาย และเปดฟงวทิยุ FM
ไวในพืน้หลัง ใหเลือก ตวัเลือก > เลนเปนพืน้หลัง

ดเูนื้อหาทีม่องเห็นได
โปรดติดตอผูใหบริการระบบของคุณ เพือ่ตรวจสอบขอมูลการ
ใชงาน คาบริการ และการสมัครสมาชิกบริการนี้

หากตองการดูเนื้อหาที่มองเห็นไดของสถานีที่ฟงอยู เลอืก
 หรือ ตัวเลือก > เริม่บรกิารเสมือน หากไมไดมีการจัด

เกบ็ ID สําหรับบริการ Visual Service ของสถานไีว ใหปอน ID
ดวยตัวเอง หรือเลือก คนคนื เพือ่คนหา ID ในไดเรคทอรี
สถานี (บริการของเครือขาย)

เมื่อเริ่มการเชื่อมตอบริการ Visual Service หนาจอจะแสดง
เนื้อหาที่สามารถมองเห็นไดในขณะนั้น

สถานีทีจ่ัดเก็บไว
หากตองการเปดรายการสถานีที่ไดจัดเกบ็ไว เลอืก ตัวเลือก >
สถานี

หากตองการฟงสถานทีี่จัดเก็บไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี > รบัฟง หากตองการดูเนื้อหาที่มองเห็นไดของสถานี
ที่มีบริการ Visual Radio ใหเลอืก ตวัเลือก > สถานี > เริม่
บรกิารเสมือน

หากตองการแกไขรายละเอยีดของสถานี เลอืก ตวัเลือก >
สถานี > แกไข

การตั้งคา
ใหกดปุม และเลือก เพลง > Radio
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● แบบเสียงตอนเปด  — เลอืกวาจะใหเลนเสียงเมื่อเริ่มตนใช
งานแอปพลเิคชั่นหรือไม

● บรกิารเริม่ตนอัตโนมัติ  — หากตองการใหมีการใชงาน
Visual Radio โดยอตัโนมัติ เมื่อคุณเลือกสถานทีี่มีบริการ
Visual Radio ใหเลือก ใช
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● จุดเชือ่มตอ  — เลอืกจุดเชื่อมตอที่จะใชสําหรับการเชื่อม
ตอขอมูล คุณไมจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอเมื่อใชแอปพลิ
เคชั่นนีเ้พือ่ฟงวิทยุ FM ทัว่ไป

● ภมูิภาคปจจุบัน  — เลือกภูมิภาคปจจุบันที่คุณอยู ตัวเลือก
นี้จะปรากฏกต็อเมื่อคุณไมอยูในพืน้ทีใ่หบริการเมื่อเริ่มตนใช
งานแอปพลิเคชั่น

Nokia Podcasting 
เมื่อใชแอปพลเิคชั่น Nokia Podcasting (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถคนหา ตรวจหา สมัครขอรับบริการ และ
ดาวนโหลดพอดแคสตผาน OTA ตลอดจนเลน จัดการ และใช
พอดแคสตเสียงและวิดีโอรวมกันกบัโทรศัพทของคุณ

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกนิไปอยางตอเนือ่งอาจเปนอนัตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลาํโพง เนือ่งจากเสียงจะดังมาก

การตัง้คา
กอนใช Nokia Podcasting ใหตั้งคาการเชื่อมตอและการ
ดาวนโหลด

วธิีการเชื่อมตอที่แนะนาํคือใช WLAN ตรวจสอบกบัผูใหบริการ
หากตองการขอมูลเกีย่วกบัเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการ
บริการขอมูลกอนใชการเชื่อมตออืน่ ตัวอยางเชน ขอมูลอตัรา

แฟลต (flat rate) ชวยใหโอนยายขอมูลจํานวนมากโดยเสียคา
ธรรมเนยีมเปนรายเดือนได

การตั้งคาการเชือ่มตอ
ในการแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ กด  และเลอืก เพลง >
พอดแคสต > ตวัเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้

● จดุเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลอืกจุดเชื่อมตอเพือ่กําหนดการ
เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ตของคุณ

● URL บรกิารคนหา  — กําหนดบริการคนหาพอดแคสตที่จะ
ใชในการคนหา

การตั้งคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด กด  และเลือก เพลง >
พอดแคสต > ตวัเลือก > การตั้งคา > ดาวนโหลด
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้

● จดัเก็บไปที่  — กําหนดตําแหนงที่คุณตองการจัดเกบ็พอด
แคสตของคุณ เพือ่การใชงานพืน้ที่จัดเกบ็อยางมี
ประสิทธภิาพสูงสุด ขอแนะนําใหใชหนวยความจําขนาด
ใหญ

● ชวงการอัพเดต  — กําหนดความถี่ในการอพัเดตพอด
แคสต

● วันที่อัพเดตถดัไป  — กาํหนดวันสําหรับการอพัเดตโดย
อตัโนมัติครั้งตอไป

● เวลาอัพเดตถัดไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอัพเดตโดย
อตัโนมัติครั้งตอไป
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การอพัเดตอัตโนมัติจะเกดิขึ้นเฉพาะเมื่อไดเลือกจุดเชื่อม
ตอเริ่มตนทีก่ําหนดไว และ Nokia Podcasting กําลงัทํางาน
อยู หาก Nokia Podcasting ไมไดทํางาน การอพัเดต
อตัโนมัติจะไมเริ่มตนขึ้น

● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดขนาดของหนวย
ความจําที่จะใชสําหรับการดาวนโหลดพอดแคสต

● หากเกินขีดจํากดั  — กําหนดสิ่งที่ตองทําหากการ
ดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขีดจํากดัของการดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลเิคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผู
ใหบริการ โปรดสอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัคาบริการการสง
ขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน เลือก ตัวเลือก > เรยีกคืน
คาที่ตัง้ไว ในหนาจอการตั้งคา

การคนหา
การคนหาชวยใหคุณคนหาพอดแคสตไดดวยคําสําคัญหรือชื่อ
เรื่อง

เสิรชเอน็จินจะใชบริการคนหาพอดแคสตที่คุณตั้งไวใน พอด
แคสต > ตัวเลือก > การตัง้คา > การเชือ่มตอ > URL
บรกิารคนหา

ในการคนหาพอดแคสต กด  เลือก เพลง > พอดแคสต >
คนหา และปอนคําสําคัญทีต่องการ

เคล็ดลับ: คนหาชื่อเรื่องพอดแคสตและคําสําคัญในคํา
อธบิาย แตไมใชในเอพโิซดที่กําหนดไว หัวขอทัว่ไป
เชน ฟุตบอลหรือฮพิฮอพมักใหผลลัพธการคนหาที่ดีกวา
ชื่อทมีหรือศิลปนทีเ่ฉพาะ

ในการสมัครขอรับบริการชองสัญญาณที่เลือกไวและเพิม่ลงใน
ในพอดแคสตของคุณ เลือก ตัวเลือก > สมัคร คุณยังสามารถ
เพิม่พอดแคสตดวยการเลอืกพอดแคสตเพิม่

หากตองการเริ่มตนการคนหาใหม ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา
ใหม

ในการไปยังเว็บไซตของพอดแคสต เลอืก ตวัเลือก > เปด
เว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอยีดของพอดแคสต ใหเลือก ตวัเลือก > คํา
อธบิาย

ในการสงพอดแคสตทีเ่ลอืกไวไปยังอปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนั
ได เลอืก ตัวเลือก > สง

ไดเรกทอรี
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพิโซดใหมของพอดแคสตที่จะ
สมัครขอรับบริการ

ในการเปดไดเรกทอรี กด  และเลือก เพลง > พอด
แคสต > ไดเรกทอรี่
เนื้อหาของไดเรกทอรีเปลีย่นแปลงไป เลือกแฟมขอมูล
ไดเรกทอรีที่ตองการอพัเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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เมื่อสีของแฟมขอมูลเปลีย่น ใหกดปุมเลือ่นอกีครั้งเพือ่เปด
แฟมขอมูลนั้น

ไดเรกทอรีสามารถรวมพอดแคสตชั้นนําที่ปรากฏตามความ
นยิมหรือแฟมขอมูลทีก่ําหนดลกัษณะไว

ในการเปดหัวขอแฟมขอมูลที่ตองการ ใหกดปุมเลื่อน รายการพ
อดแคสตจะปรากฏ

ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต ใหเลอืกชื่อ และกดปุม
เลือ่น เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพโิซดของพอดแคสตแลว
คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และเลนเอพโิซดเหลานั้นใน
เมนพูอดแคสตได

ในการเพิม่ไดเรกทอรีหรือแฟมขอมูลใหม เลอืก ตวัเลือก >
ใหม > ไดเรกทอรีเ่ว็บ หรือ โฟลเดอร เลอืกชื่อ, URL ของ
ไฟล .opml (Outline Processor Markup Language) และ
เรียบรอย

ในการแกไขแฟมขอมูล เว็บลิงค หรือไดเรกทอรีที่เลอืก ให
เลอืก ตวัเลือก > แกไข

ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเกบ็อยูในเครื่องของคุณ เลือก
ตวัเลือก > นําเขาไฟล OPML เลอืกตําแหนงของไฟล และนํา
เขาไฟลนั้น

ในการสงแฟมขอมูลไดเรกทอรีเปนขอความมัลติมีเดียหรือใช
การเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือกแฟมขอมูลและ ตัวเลือก >
สง
เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล .opml ทีส่งผานการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเปดไฟลเพือ่จัดเกบ็ไฟลนั้นไวในแฟมขอมูล ได

รบัแลว ในไดเรกทอรี เปดแฟมขอมูลเพือ่สมัครรับบริการลิงค
ตางๆ เพือ่เพิ่มลงในพอดแคสตของคุณ

การดาวนโหลด
เมื่อคุณไดสมัครขอรับบริการพอดแคสตแลว จากไดเรกทอรี
คนหา หรือดวยการปอน URL คุณสามารถจัดการ ดาวนโหลด
และเลนเอพโิซดใน พอดแคสต

ในการดูพอดแคสตที่คุณสมัครขอรับบริการ ใหเลือก พอด
แคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพโิซดแตละชื่อ (เอพโิซดคือไฟลสื่อเฉพาะของ
พอดแคสต) ใหเลือกชื่อพอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกชื่อเอพโิซด ในการ
ดาวนโหลด หรือดาวนโหลดเอพโิซดที่เลอืกหรือทาํ
เครื่องหมายเลือกไวตอ ใหเลือก ตวัเลือก > ดาวนโหลด
หรือ ดาวนโหลดตอไป คุณสามารถดาวนโหลดเอพโิซดหลาย
เอพิโซดพรอมกนัได

ในการเลนบางสวนของพอดแคสตระหวางดาวนโหลด หรือ
หลงัจากทีไ่ดดาวนโหลดไปบางสวน เลือกพอดแคสตและ ตวั
เลือก > เลนตวัอยาง
ไฟลพอดแคสตทีด่าวนโหลดสมบูรณแลวจะอยูในแฟมขอมูล
พอดแคสต แตจะไมปรากฏขึ้น จนกวาจะรีเฟรชไลบรารี
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การเลนและการจัดการพอดแคสต
ในการแสดงเอพโิซดทีม่ีอยูจากพอดแคสตที่เลอืกไว ใหเลอืก
ตวัเลือก > เปด ในแตละเอพโิซด คุณจะพบขอมูลรูปแบบ
ไฟล ขนาดของไฟล และเวลาอพัโหลด

เมื่อการดาวนโหลดพอดแคสตเสร็จสมบูรณ หากตองการเลน
ทัง้เอพโิซด ใหเลือก พอดแคสต > ตวัเลือก > เลน หรือ
กด  และเลอืก เพลง > เครือ่งเลน > พอดแคสต

ในการอพัเดตพอดแคสตที่เลือกไวหรือทีท่ําเครื่องหมายไว
สําหรับเอพโิซดใหม ใหเลือก ตวัเลือก > อัพเดต

หากตองการหยุดการอพัเดต เลือก ตัวเลือก > หยุดอัพเดต

ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ให
เลอืก ตัวเลือก > พอดแคสตใหม หากคุณไมไดระบุจุดเชื่อม
ตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผูใชและรหัสผานในขณะ
ทีเ่ชื่อมตอขอมูลแพค็เกต โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการแกไข URL ของพอดแคสตทีเ่ลอืกไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > แกไข

ในการลบพอดแคสตทีด่าวนโหลดหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลอืกจากโทรศัพท ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบ

ในการสงพอดแคสตทีเ่ลือก หรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมาย
เลอืกไวไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดเปนไฟล .opml ใน
ขอความมัลติมีเดีย หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ตวั
เลือก > สง

ในการอพัเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตทีเ่ลอืกในครั้ง
เดียวกนั ใหเลอืก ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก ทําเครื่องหมาย
เลือกพอดแคสตที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก เพือ่เลอืกการ
ดําเนนิการที่ตองการ

ในการเปดเว็บไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เลือก ตวัเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกบัผูสรางไดดวยการ
แสดงความคิดเห็นและการโหวต ในการเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเน็ตเพือ่ดําเนินการดังกลาว เลือก ตัวเลือก > ดู
ขอคดิเห็น
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แฟมขอมูลสื่อ
RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เลนคลิปวิดีโอหรือเรียกขอมูลสื่อ
โดยวธิี OTA โดยไมตองบันทึกไฟลเหลานัน้ลงในโทรศัพทกอน
RealPlayer รองรับไฟล ทีม่ีนามสกลุไฟลเปน .3gp, .mp4
หรือ .rm อยางไรกด็ี RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟล
ทัง้หมดหรือรูปแบบไฟลแปลงทัง้หมดกไ็ด

เมื่อเลนไฟลโดยอยูในโหมดจอแบบแนวนอน ใชปุมควบคุมสื่อ
ในการควบคุมเครื่องเลน

การเลนคลิปวิดโีอ
ใหกดปุม  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > RealPlayer
1. หากตองการเลนไฟลมีเดียทีบ่ันทกึไว เลอืก ตวัเลือก >
เปด และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● คลิปลาสุด  —  เพือ่เลนไฟลใดไฟลหนึง่จาก 6 ไฟล
สุดทายที่เลนใน RealPlayer

● คลิปที่บันทึกไว —  เพือ่เลนไฟลทีบ่ันทึกไวในคลงั
เพลง

2. เลือ่นไปที่ไฟล และกดปุมเลื่อน เพือ่เลนไฟล

หากตองการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง

การเรียกขอมูลโดยวิธ ีOTA
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตออนิเตอรเน็ต (IAP)
เปนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอืน่ๆ อาจจะใหคุณ
ใชจุดเชื่อมตอ WAP ได
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะแอดเดรส URL ชนิด
rtsp:// อยางไรกต็าม RealPlayer สามารถเลนไฟล .ram ได ถา
คุณเปดลงิค http ในเบราเซอรไปยังไฟลนั้น
หากตองการเรียกขอมูลโดยวิธี OTA (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ใหเลอืกลิงคการเรียกขอมูลทีจ่ัดเกบ็อยูในคลงัภาพ ใน
เว็บเพจ หรือที่ไดรับในขอความแบบตัวอกัษรหรือขอความ
มัลติมีเดีย เครื่องของคุณจะเชื่อมตอกบัไซตนั้นและเริ่มตน
โหลดขอมูลกอนที่จะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมูลนั้นจะไมถกูจัด
เกบ็ไวในอปุกรณของคุณ

การตั้งคา RealPlayer
กด  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer เปนขอความแบบพเิศษ
จากผูใหบริการ สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
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● วิดีโอ  — เลอืกกําหนดวาจะเลนวิดีโอคลิปซ้าํโดยอตัโนมัติ
หลังจากที่สิ้นสุดการเลนแลวหรือไม

● การสตรมี  — เลือกวาจะใชพร็อกซี่เซริฟเวอร เปลีย่นจุด
เชื่อมตอที่ระบบตั้งไว และตั้งคาชวงของพอรตที่ใชหรือไม
ขณะเชื่อมตอ ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับการตั้งคาที่
ถกูตอง

Adobe Flash Player
ใหกดปุม และเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > ตัวเลน Flash
ใช Adobe Flash Player เพือ่ดู เลน และโตตอบกบัไฟลแฟลช
ทีใ่ชงานรวมกนัไดซึง่ทําขึ้นสําหรับโทรศัพทมือถือ

ในการเปดไฟลแฟลช ใหเลือ่นไปทีไ่ฟลนั้นและเลอืก

Nokia Lifeblog 
ใหกด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > Lifeblog

ขอมูลเกี่ยวกับ Nokia Lifeblog
Nokia Lifeblog คือการรวมกนัของซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท
เคลือ่นทีแ่ละคอมพวิเตอรที่เกบ็ไดอารี่มัลติมีเดียของรายการที่
คุณรวบรวมไวดวยโทรศัพท Lifeblog จัดเรียงรูปถาย วดิีโอ
เสียง ขอความแบบอกัษร ขอความมัลติมีเดีย และประกาศของ
เวบ็บลอ็กตามลําดับกอนหลัง ซึ่งคุณสามารถเรียกดู คนหา ใช
รวมกัน เผยแพร และทําสําเนาขอมูลไวได ทัง้ Nokia Lifeblog

PC และ Nokia Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่จะชวยใหคุณ
สงหรือบล็อกรายการเพือ่ใหบุคคลอืน่ดูได

Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลือ่นทีจ่ะติดตามรายการมัลติมีเดีย
ของคุณโดยอตัโนมัติ ใหใช Lifeblog ในโทรศัพทเพือ่เรียกดู
รายการตางๆ, สงรายการนัน้ไปใหบุคคลอืน่ หรือเผยแพร
รายการลงในเว็บ เชื่อมตออปุกรณไปยังเครื่องคอมพวิเตอรที่
ใชรวมกนัไดโดยการใชสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชรวมกนัได
หรือการเชื่อมตอ Bluetooth เพือ่โอนยายและซิงโครไนซ
รายการในอปุกรณกับเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัได

Lifeblog สําหรับคอมพวิเตอรชวยใหคุณเรียกดูและคนหา
รายการที่คุณไดเกบ็สะสมดวยอปุกรณของคุณไดอยางงายดาย
ดวยการโอนยายผานหนึ่งปุมโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใช
งานรวมกนัไดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth จะทาํใหรูปถาย
วิดีโอ ขอความแบบตัวอกัษร และขอความมัลติมีเดียที่คุณชื่น
ชอบถูกโอนกลับมาทีโ่ทรศัพทของคุณ

เพือ่การเก็บรักษาไวอยางปลอดภัย คุณสามารถสํารองฐาน
ขอมูล Nokia Lifeblog โดยการใชฮารดดิสกคอมพิวเตอรทีใ่ช
งานรวมกนัได ซีดี ดีวดีี ไดรฟที่ถอดออกไดหรือไดรฟเครือขาย
ที่ใชรวมกนัได นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถประกาศรายการลง
ในเวบ็บลอ็ก (บล็อก) ของคุณ

สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบับริการเว็บบล็อกและการใชงาน
รวมกนักบั Nokia Lifeblog โปรดเยี่ยมชมที ่www.nokia.com/
lifeblog หรือกด F1 ในแอปพลิเคชั่น Lifeblog PC เพือ่เปดวิธี
ใช Nokia Lifeblog

แฟมขอมูลสื่อ

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 63

http://www.nokia.com/lifeblog
http://www.nokia.com/lifeblog


การตดิตัง้ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร
กอนติดตั้ง Nokia Lifeblog ลงเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกัน
ได คุณตองมีรายการตางๆ ดังตอไปนี้:

● 1 GHz Intel Pentium หรือเทยีบเทา, 128 MB RAM
● เนือ้ที่วางบนฮารดดิสก 400 MB (หากตองติดตั้งทั้ง

Microsoft DirectX และ Nokia Nseries PC Suite)
● การแสดงผลดานกราฟก 1024x768 และ 24 บิต

● การดแสดงผลขนาด 32 MB
● Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP
ในการติดตั้ง Nokia Lifeblog ลงในคอมพวิเตอรของคุณ ให
ปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ใหใสแผนซีดีรอมหรือดีวดีีรอมที่ใหมาพรอมกบัโทรศัพท

2. ติดตั้ง Nokia Nseries PC Suite (รวมไดรเวอร Nokia
Connectivity Cable สําหรับการเชื่อมตอ USB)

3. ติดตั้ง Nokia Lifeblog สําหรับคอมพวิเตอร
หากยังไมไดติดตั้ง Microsoft DirectX 9.0 ลงบนคอมพิวเตอร
โปรแกรม Microsoft DirectX 9.0 จะถกูติดตั้งลงพรอมกบั Nokia
Lifeblog สําหรับคอมพวิเตอร

การเชื่อมตอโทรศพัทกับเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ
ในการเชื่อมตอโทรศัพทและคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัไดโดย
การใชสายเคเบิลขอมูล USB ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ดูใหแนใจวา คุณไดติดตั้ง Nokia Nseries PC Suite แลว
2. เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB กบัโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร

โหมด USB ควรเปน PC Suite โปรดดูที“่USB” หนา 41 เมื่อ
คุณเชื่อมตอโทรศัพทกบัคอมพวิเตอรในครั้งแรกหลังจากที่
คุณไดติดตั้ง Nokia Nseries PC Suite แลว คอมพวิเตอรจะ
ติดตั้งไดรเวอรเฉพาะสําหรับโทรศัพท และอาจจะใชเวลา
สักครูหนึ่ง

3. เริ่มใชแอปพลิเคชั่น Nokia Lifeblog PC
ในการเชื่อมตอโทรศัพทกบัคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัไดโดยการ
ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ดูใหแนใจวา คุณไดติดตั้ง Nokia Nseries PC Suite ลงใน
คอมพวิเตอรแลว

2. ดูใหแนใจวาคุณไดจับคูโทรศัพทของคุณกบัคอมพวิเตอร
ผานการเชื่อมตอ Bluetooth ดวย Get Connected ใน
Nokia Nseries PC Suite

3. เปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth บนโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร โปรดดูที“่การตั้งคา” หนา 38

การคัดลอกรายการ
ในการคัดลอกรายการใหมหรือรายการที่แกไขแลวจาก
โทรศัพทไปยังเครื่องคอมพวิเตอร และคัดลอกรายการที่เลอืก
จากคอมพวิเตอรไปยังโทรศัพท

1. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากบัเครื่องคอมพวิเตอร
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2. เริ่มใชแอปพลเิคชั่น Nokia Lifeblog บนเครื่องคอมพวิเตอร
3. ในแอปพลเิคชั่น Nokia Lifeblog PC ใหเลอืก File > Copy

from Phone and to Phone
รายการใหมจากโทรศัพทจะถูกคัดลอกไปยังคอมพวิเตอร
รายการในแถบ To phone ในเครื่องคอมพิวเตอรจะถกูคัด
ลอกไปยังโทรศัพท

การเรียกดชูวงเวลา และรายการโปรด
กด  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > Lifeblog
เมื่อคุณใชงาน Nokia Lifeblog บนโทรศัพทของคุณ หนาจอ
ชวงเวลาจะเปดขึ้นและแสดงรายการมัลติมีเดียของคุณ

ในการเปดรายการโปรดที่บันทกึไว ใหเลอืก ตัวเลือก > ดู
รายการโปรด
เมื่อคุณใชงาน Nokia Lifeblog บนคอมพิวเตอร คุณมีหลายวิธี
ในการเลือ่นไปรอบๆ ในหนาจอ ชวงเวลา และรายการโปรด วิธี
ทีร่วดเร็วทีสุ่ดคือการเลื่อนตัวเลือ่นไปดานหนาหรือดานหลัง
อกีวธิีหนึง่ คือใหคลกิที่แถบเวลาเพื่อเลอืกวันที่ ใชคุณสมบัติ
'Go to date' หรือใชปุมลูกศร

โพสตลงเว็บ
กด  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > Lifeblog
ในการใชรายการ Nokia Lifeblog ทีด่ีที่สุดของคุณรวมกนั ให
สงรายการเหลานัน้ไปยังเว็บลอ็กบนอนิเทอรเนต็เพือ่ใหผูอื่น
ชม

สิ่งแรกทีต่องทํา คือสรางบัญชีกบับริการเวบ็ล็อก สรางหนึ่งหรือ
หลายๆ เว็บลอ็กเทาทีคุ่ณใชเปนปลายทางของประกาศ และ
เพิม่บัญชีเว็บล็อกไปยัง Nokia Lifeblog บริการเว็บลอ็กที่
แนะนําสําหรับ Nokia Lifeblog คือ TypePad จาก Six Apart ซึ่ง
อยูที่ www.typepad.com
ในการเพิม่บัญชีเว็บลอ็กลงใน Nokia Lifeblog ในโทรศัพทของ
คุณ ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคา > Blog ในการแกไข
บัญชีในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือก File > Blog Account
Manager...
โพสตรายการลงเว็บจากโทรศัพทของคุณ
1. ใน ไทมไลน หรือ รายการโปรด ใหเลือกรายการที่คุณ
ตองการโพสตลงเว็บ

2. ใหเลอืก ตวัเลือก > ลงในเว็บ
หากคุณใชคุณสมบัตินี้เปนครั้งแรก Nokia Lifeblog จะดึง
รายการเว็บลอ็กจากเซิรฟเวอรของเว็บล็อก

กลองโตตอบประกาศเว็บล็อกจะเปดขึ้น

3. เลอืกเวบ็ลอ็กที่คุณตองการใชจากรายการ สงไปยัง: หาก
คุณสรางเว็บล็อกใหมแลว ในการอพัเดตรายการเวบ็ล็อก
ใหเลอืก ตวัเลือก > รเีฟรชรายการ blog

4. ปอนชื่อเรื่องและคําบรรยายสําหรับประกาศ คุณยังสามารถ
เขียนเรื่องราวหรือคําอธิบายทีย่าวขึ้นลงในชองเนื้อหาของ
ขอความ

5. เมื่อทําทุกอยางพรอมแลว ใหเลือก ตวัเลือก > สง
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โพสตรายการลงเว็บจากคอมพิวเตอรของคุณ
1. ในชวงเวลาหรือรายการโปรด ใหเลือกรายการ (ไดสูงถึง 50
รายการ) ทีคุ่ณตองการโพสตลงเวบ็

2. ใหเลือก File > Post to the Web...
3. ปอนชื่อเรื่องและคําบรรยายสําหรับประกาศ คุณยังสามารถ
เขียนเรื่องราวหรือคําอธิบายทีย่าวขึ้นลงในชองเนื้อหาของ
ขอความ

4. เลอืกเวบ็ล็อกที่คุณตองการใชจากรายการ Post to: .
5. เมื่อทาํทุกอยางพรอมแลว ใหคลกิที่ปุม Send

การนําเขารายการ
นอกจากรูปภาพ .jpg ของโทรศัพท คุณยังสามารถนาํเขา
รูปภาพ .jpg คลิปวดิีโอ .3gp, .mp4 ไฟลเสียง .amr และไฟล
ขอความ .txt จากแหลงอืน่ๆ (เชน ซดีีหรือดีวดีี หรือแฟมขอมูล
ในฮารดดิสกของคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได) ลงใน Nokia
Lifeblog ไดอกีดวย
ในการนําเขารูปภาพหรือวิดีโอจากเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชงาน
รวมกนัไดไปยัง Nokia Lifeblog สําหรับคอมพวิเตอร ใหทําตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

1. ในหนาจอชวงเวลา หรือรายการโปรด ใหเลือก File >
Import from PC...

2. เรียกดูรายการเพือ่คนหาไฟลรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเสียง
หรือไฟลขอความจากรายการ หรือสํารวจในแฟมขอมูลอื่น

เพือ่คนหาไฟลที่คุณตองการนําเขา ใชรายการ Look in
เพือ่เรียกดูไดรฟหรืออปุกรณอืน่ๆ

3. เลอืกแฟมขอมูล ไฟล หรือหลายๆ ไฟล คุณสามารถดู
เนื้อหาของรายการเหลานั้นในหนาตางตัวอยาง

4. ในการนาํเขาแฟมขอมูล (รวมถึงแฟมขอมูลยอย) หรือไฟล
ทีเ่ลอืกไว ใหคลกิ Open

รหัสเขาใชงาน
ในการดูรหัสเขาใชงานสิทธิ์แบบดิจิตอลที่จัดเกบ็ไวใน
โทรศัพทของคุณ ใหกด และเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ >
สิทธิการใช.
การจดัการลิขสิทธิข์องขอมูลแบบดจิิตอล
เจาของเนือ้หาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิด์ิจิตอล
(DRM) แบบตางๆ เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ
รวมถงึ ลขิสิทธิ ์โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพือ่เขาสูเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกนัไว ดวยโทรศัพทรุนนี้ คุณ
สามารถเขาสูเนื้อหาที่ปองกนัดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0
และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถ
ปองกนัเนือ้หาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความ
สามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้น
ปองกันไว การยกเลกิอาจปองกนัการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกนั
ไวบางเนือ้หาทีอ่ยูในโทรศัพทของคุณมาใชอกีครั้ง การยกเลิก
ซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนือ้หาทีม่ีการปองกนัดวย
DRM ประเภทอืน่หรือการใชเนื้อหาที่ไมมี DRM ปองกันไว
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เนือ้หาที่ปองกนัดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมา
พรอมกบัสิทธกิารใชทีเ่กีย่วของซึง่ทําหนาทีร่ะบุถงึสิทธิข์อง
คุณในการใชเนือ้หา

หากโทรศัพทของคุณมีเนือ้หาที่ปองกนัดวย OMA DRM วธิีการ
สํารองขอมูลสิทธิ์การใชและเนื้อหาคือ การใชคุณสมบัติสํารอง
ขอมูลของ Nokia PC Suite วิธกีารถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจ
ไมโอนสิทธิ์การใชที่จําเปนตองถูกเรียกคืนพรอมเนื้อหาเพือ่ให
คุณสามารถใชเนื้อหาทีป่องกนัดวย OMA DRM ไดตอไปหลงั
จากจัดรูปแบบหนวยความจําโทรศัพทแลว คุณอาจจําเปนตอง
เรียกคืนสิทธิ์การใชในกรณีทีไ่ฟลในโทรศัพทของคุณเสีย

หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกนัดวย WMDRM ทั้งสิทธิ์การใช
และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของ
โทรศัพท คุณอาจสูญเสียสิทธิการใชและขอมูลหากไฟลบน
โทรศัพทของคุณเสีย การสูญหายของสิทธิ์การใชหรือเนื้อหา
อาจจํากดัความสามารถในการใชเนื้อหาเดียวกนับนโทรศัพท
ของคุณอกีครั้ง สําหรับขอมูลเพิม่เติม ติดตอผูใหบริการของ
คุณ

รหัสเขาใชงานบางอยางอาจเชื่อมตอกับซมิการดทีก่ําหนดไว
และเนื้อหาที่ไดรับการปองกนัอาจเขาถงึไดเฉพาะเมื่อใสซิ
มการดในโทรศัพทเทานัน้

ในหนาจอหลกัของรหัสเขาใชงาน ใหเลอืกจากตัวเลือกตอไป
นี้

● คียที่ใชได  — ดูคียที่ถูกเชื่อมตอกับไฟลสื่อหนึ่งไฟลหรือ
หลายไฟลและคียทีย่ังไมไดเริ่มตนระยะเวลาที่ใชได

● คยีที่ใชไมได  — ดูคียที่ใชไมได ระยะเวลาสําหรับการใช
ไฟลสื่อเกนิกวาที่กาํหนดหรือมีไฟลสื่อที่ถกูปองกนัแตยัง
ไมมีรหัสเขาใชงานทีเ่ชื่อมตอ

● คยีที่ไมถูกใช  — ดูคียทีไ่มมีไฟลสื่อเชื่อมตอกบัคียใน
โทรศัพท

ในการซือ้เวลาในการใชเพิม่ขึ้น หรือขยายเวลาในการใชไฟล
สื่อ ใหเลือกรหัสเขาใชงาน และ ตัวเลือก > รบัสิทธใิหม.
รหัสเขาใชงานจะไมสามารถอพัเดตได หากไมใชงานการรับ
ขอความบริการเว็บ โปรดดูที“่การตั้งคาขอความบริการ
เว็บ” หนา 120

ในการดูขอมูลโดยละเอยีด เชน สถานะของอายุที่ใชงานได
และความสามารถในการสงไฟล ใหเลือ่นไปทีร่หัสเขาใชงาน
และกดปุมเลื่อน

เครื่องบันทึก
ใหกดปุม และเลือก แอปพลิเคชัน่ > สื่อ > บนัทึก
คุณสามารถใชเครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงชวยจําและเสียง
บทสนทนาทางโทรศัพทได

หากตองการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปด เครื่อง
บันทกึ ในระหวางที่สนทนา ทัง้สองฝายจะไดยินเสียงโทนทกุๆ
5 วินาทีในขณะที่บันทึกเสียง

แฟมขอมูลสื่อ
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กลองถายรูป
ในการเปดใชงานกลองตัวหลัก ใหกดปุมถายภาพคางไว หรือ
กด  และเลอืกแอปพลิเคชัน่ > กลอง

ในการปดกลองถายรูปหลัก ใหกด ออก

ขอมูลเกี่ยวกับกลอง
โทรศัพท Nokia N95 8GB มีกลองถายรูปสองตัวดวยกัน คือ
กลองความละเอยีดสูงที่อยูดานหลงัเครื่อง (กลองตัวหลักซึง่มี
ความละเอยีดสูงถึง 5 ลานพกิเซลในโหมดแนวนอน) และ
กลองความละเอยีดต่ําทีด่านหนาเครื่อง (กลองตัวรองในโหมด
แนวตั้ง) คุณสามารถใชกลองทั้งสองตัวเพือ่ถายภาพนิ่งและ
บันทกึวิดีโอ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนความละเอยีดภาพ 2592x1944
พกิเซล ความละเอยีดภาพในเอกสารนีอ้าจแตกตางจากที่
ปรากฏจริง

ภาพและคลิปวิดีโอจะไดรับการจัดเกบ็อัตโนมัติลงใน ภาพและ
วิดโีอ ในคลังภาพ กลองจะสรางเปนภาพแบบ .jpeg คลปิวดิีโอ
จะไดรับการบันทึกไวในรูปแบบไฟล MPEG-4 ที่มีนามสกลุ
เปน .mp4 หรือในรูปแบบไฟล 3GPP ที่มีนามสกลุเปน .3gp
(คุณภาพในระดับทีใ่ชแบงปนภาพได) โปรดดูที“่การตั้งคา
วดิีโอ” หนา 77

คุณสามารถสงภาพและคลปิวิดีโอเปนขอความมัลติมีเดีย โดย
แนบไปพรอมกบัอเีมล หรือโดยใชการเชื่อมตอวิธอีื่น เชน การ
เชื่อมตอ Bluetooth หรือการเชื่อมตอ LAN ไรสายได คุณยัง
สามารถอพัโหลดภาพและคลิปวดิีโอดังกลาวมาไวทีอ่ลับั้ม
ออนไลนของคุณซึง่ใชงานรวมกนัได โปรดดูที“่การใชภาพและ
วิดีโอแบบออนไลนรวมกัน” หนา 86

ในการปรับขนาดของภาพและคลปิวดิีโอเพือ่ใหไดผลดีที่สุดใน
การสง ใหเลอืกคุณภาพของภาพและวิดีโอตามความเหมาะ
สมในการตั้งคาตัวกลอง โปรดตรวจสอบการจํากดัขนาดของ
ขอความ MMS หรืออเีมลกบัผูใหบริการของคุณ

การถายภาพ
ในการเปดใชงานกลองตัวหลกั ใหกดปุมถายภาพคางไว หรือ
กด  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > กลอง

เครื่องหมายกลองถายภาพนิ่ง
ชองมองภาพของกลองถายภาพนิง่จะแสดงรายการตอไปนี้
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1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ

2 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู แถบเครื่องมือจะไมปรากฏใน
ระหวางการถายภาพ โปรดดูที“่แถบเครื่องมือทีใ่ชงาน
อยู” หนา 69

3 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

4 — สัญลกัษณความละเอียดของภาพซึ่งแสดงถึงคุณภาพของ
ภาพคือ พมิพ 5M - ใหญ, พิมพ 3M - กลาง, พิมพ 2M -
กลาง, อีเมล 0.8M - ปานกลาง หรือMMS 0.3M - เล็ก ภาพที่
ซมูจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

5 — ตัวนบัภาพแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถ
ถายไดโดยใชการตั้งคาคุณภาพภาพปจจุบัน และหนวยความ
จําที่ใช ตัวนบัจะไมปรากฏในระหวางการถายภาพ

6 — สัญลักษณหนวยความจําเครื่อง ( ) และหนวยความจํา
ขนาดใหญ ( ) แสดงตําแหนงที่จัดเกบ็รูปภาพไว

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้ง
คาตางๆ กอนและหลังการถายรูปหรือบันทึกวดิีโอ เลือ่นไปที่
รายการ และเลือกโดยกดปุมเลือ่น คุณสามารถกําหนดการมอง
เห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูบนหนาจอได

คาทีต่ั้งไวในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานจะเปลีย่นกลบัเปนคาเริ่ม
ตนที่กําหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป

ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชงานกอนและหลงัจากถายภาพหรือ
บันทกึวิดีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก > แสดงไอคอน ในการดูแถบ
เครื่องมือที่ใชงานเฉพาะเมื่อคุณตองการ ใหเลือก ตวัเลือก >
ซอนไอคอน เฉพาะสัญลักษณโหมดถายภาพและสัญลกัษณ
แสดงระดับแบตเตอรี่เทานั้นทีจ่ะแสดงบนหนาจอ ในการเปดใช
แถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลื่อน แถบเครื่องมือจะปรากฏใหเห็น
เปนเวลา 5 วนิาที

กอนถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ให
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

  เพือ่สลบัระหวางโหมดวิดีโอและโหมดภาพ

  เพือ่เลอืกฉาก

  เพือ่เลอืกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

  เพือ่ใชงานการตั้งเวลาถายภาพอตัโนมัติ (ภาพเทานั้น)
โปรดดูที่“คุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลาอตัโนมัติ” หนา 73

  เพือ่ใชงานโหมดตอเนือ่ง (ภาพเทานั้น) โปรดดูที“่การถาย
ภาพแบบตอเนื่อง” หนา 72

กลองถายรูป
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  เพือ่เลอืกเอฟเฟกตสี

  เพือ่แสดงหรือซอนกรอบชองมองภาพ (ภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับสมดุลสีขาว

  เพือ่ปรับการชดเชยการเปดรับแสง (ภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับความคมชัด (ภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับความเขม (ภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับความไวของแสง (ภาพเทานั้น)

ไอคอนจะเปลี่ยนแปลงตามสถานะปจจุบันของการตั้งคา

ตัวเลือกทีใ่ชไดอาจแตกตางกนัตามโหมดถายภาพและหนาจอ
ทีคุ่ณอยู โปรดดูที“่หลังจากถายภาพ” หนา 71 โปรดดู
ที“่หลงัการบันทกึวิดีโอ” หนา 75 แถบเครื่องมือทีใ่ชงานใน
คลงัภาพมีตัวเลือกทีแ่ตกตางกนั โปรดดูที่“แถบเครื่องมือที่ใช
งานอยู” หนา 81

การถายภาพ
กอนการถายภาพ โปรดทราบวา

● ในการปรับแสงและสี ใหใชปุมเลือ่นเพือ่เลื่อนดูรายการใน
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู โปรดดูที่“การตั้งคา—ปรับสีและ
แสง” หนา 77การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานานขึ้น
หากคุณมีการเปลี่ยนการตั้งคาซูม แสง หรือสี

● ในการเพิม่ปริมาณพืน้ที่หนวยความจําใหกบัภาพใหมๆ คุณ
สามารถโอนไฟลไปยังคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได โดยใช
สายเคเบิล USB ทีใ่ชรวมกนัได และลบไฟลออกจาก

โทรศัพทของคุณ เปนตน เมื่อพืน้ทีห่นวยความจําเต็ม
โทรศัพทจะแจงเตือนและถามวาคุณตองการเปลีย่นหนวย
ความจําที่ใชอยูหรือไม

ขณะถายภาพ โปรดทราบวา

● ควรใชมือทั้งสองขางถือกลองใหนิ่ง

● ภาพที่ซูมจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

● กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการ
กดปุมใดๆ สักครูหนึ่ง ในการถายภาพตอ ใหกดปุมถายภาพ

ในการถายภาพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. หากกลองอยูในโหมดวิดีโอ ใหเลือกโหมดภาพจากแถบ
เครื่องมือที่ใชงานอยู

2. ในการล็อคโฟกสับนวัตถุ ใหกดปุม
ถายภาพลงครึ่งหนึง่ (เฉพาะกลอง
หลกัเทานัน้ซึ่งไมมีในโหมดถาย
ภาพทิวทัศน และกฬีา) สัญลกัษณ
การล็อคโฟกสัสีเขียวจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอ ถาโฟกสัไมถกูล็อคไว
สัญลักษณโฟกัสสีแดงจะปรากฏ
ขึ้น ใหปลอยปุมถายภาพ และกด
ปุมลงครึ่งหนึ่งอกีครั้ง อยางไร
กต็ามคุณสามารถถายภาพโดยไม
จําเปนตองลอ็คโฟกสั

3. ในการถายภาพ ใหกดปุมถายภาพ หามขยับโทรศัพท
จนกวาจะบันทึกภาพ

กลองถายรูป
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ในการซูมเขาหรือออกขณะถายภาพ ใหใชปุมซูมในโทรศัพท 

เคล็ดลับ: ในการเปดคลังภาพ และดูภาพทีถ่ายไว ให
กด  ที่อยูดานขางของโทรศัพทสองครั้ง

ในการเปดใชงานกลองตัวหนา ใหเลือก ตัวเลือก > ใชกลอง
สอง ในการถายภาพ ใหกดปุมเลื่อน ในการซูมเขาหรือออก ให
เลือ่นขึ้นหรือลง

ในการเปดกลองถายรูปทิง้ไว และใชแอปพลิเคชั่นอืน่ ใหกด
 ในการกลับมาที่หนาจอกลองถายรูป ใหกดปุมถายภาพ

คางไว

หลงัจากถายภาพ
ใหเลอืกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (ใชได
หากเลือก แสดงภาพที่จบั > เปด ในการตั้งคากลองถายภาพ
นิง่):

● หากคุณไมตองการเกบ็ภาพไว ใหเลือก ลบ( )

● ในการสงภาพโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือการ
เชื่อมตอวิธอีื่น เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมโทร
ออก หรือเลอืก สง ( ) โปรดดูที“่การเขียนและการสง
ขอความ” หนา 112 ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดในระหวางที่
ใชสนทนาอยู

คุณยังสามารถสงภาพไปทีผู่รับสายไดในขณะที่สนทนาอยู
เลอืก สงไปยังผูโทร ( )(ใชไดเฉพาะในระหวางทีส่นทนา
อยู)

● ในการกาํหนดภาพและวางลงในตะกราพมิพเพื่อพมิพใน
ภายหลัง ใหเลอืก เพิม่ตะกราพิมพ ( )

● ในการสงภาพไปยังอลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกนัได ให
เลอืก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณกําหนดบัญชีสําหรับอลับั้ม
ออนไลนที่ใชงานรวมกนัได) โปรดดูที“่การใชภาพและ
วดิีโอแบบออนไลนรวมกนั” หนา 86

ในการซมูภาพเขาหลงัจากที่ถายภาพแลว ใหกด  เพือ่
เปดภาพในคลงัภาพ และเลือกตัวเลือกการซมูจากรายการตัว
เลือก

ในการใชรูปภาพเปนภาพพืน้หลงัในโหมดสแตนดบายที่ใชงาน
อยู ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัง้เปนภาพพื้นหลัง

ในการกาํหนดภาพเปนภาพของสายเรียกเขาสําหรับรายชื่อใดๆ
ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัง้เปนภาพโทรเขารายชื่อ > กําหนด
ใหรายชือ่

ในการกลบัไปยังชองมองภาพเพือ่ถายภาพใหม ใหกดปุมถาย
ภาพ

แฟลช
แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

ควรอยูหางจากวัตถใุนระยะที่ปลอดภัยเมื่อตองการใชแฟลช
ไมควรใชแฟลชกับบุคคลหรือสัตวในระยะใกลเกนิไป และอยา
ใหมือหรือวตัถุอืน่ใดบังแฟลชขณะถายภาพ
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กลองถายรูปของโทรศัพทมีแฟลช LED สําหรับสภาพแสงนอย
ใชโหมดแฟลชตอไปนีไ้ดกบักลองถายภาพนิ่ง อัตโนมัติ
( ), ลดจุดตาแดง ( ), เปด ( ) และ ปด ( )

ในการเปลีย่นโหมดแฟลช ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือก
โหมดแฟลชที่ตองการ

ฉาก
ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก

ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงทีถู่กตองสําหรับ
สภาวะการถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะ
ถกูตั้งตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ

ฉากในโหมดภาพทีก่ําหนดไวแลวคือ อัตโนมัต ิและในโหมด
วดิีโอคือ อัตโนมัต ิ(ทัง้สองโหมดจะแสดงดวย )

ในการเปลีย่นฉากในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลอืก โหมด
ฉาก และฉาก

ในการสรางฉากเองใหเหมาะสมกบับางสภาพแวดลอม ให
เลือ่นไปที ่กําหนดเองและเลอืก ตัวเลือก > เปลี่ยน เมื่ออยู
ในฉากทีผู่ใชกําหนด คุณสามารถปรับการตั้งคาแสงและสีแบบ
ตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอืน่ ใหเลือก ตามโหมด
ฉาก และฉากที่ตองการ ในการจัดเกบ็การเปลี่ยนแปลงที่ทําไว
และกลับไปที่รายการฉาก ใหกด กลับ ในการเปดใชงานฉาก
ของคุณ ใหเลือ่นไปที ่กําหนดเอง กดปุมเลื่อน และเลือก
เลือก

การถายภาพแบบตอเนื่อง
โหมดตอเนื่องมีใหใชในกลองตัวหลักเทานั้น

ในการตั้งคากลองใหถายภาพแบบตอเนื่อง (ถามีหนวยความจํา
เพยีงพอ) จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลอืก โหมดตอ
เนื่อง

ในการเริ่มถายภาพแบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว ใหเลือก เปนชุด
แลวกดปุมจับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพจนกวาคุณจะ
คลายปุมหรือจนกวาหนวยความจําจะเต็ม หากคุณกดปุมจับ
ภาพเบาๆ โทรศัพทจะถายภาพหกภาพแบบตอเนือ่ง

ในการถายรูปตั้งแตสองรูปขึ้นไปในชวงเวลาทีก่ําหนดไว ให
เลือกชวงเวลาที่ตองการ ในการถายภาพ ใหกดปุมถายภาพ
หากตองการหยุดการถายภาพ ใหเลอืก ยกเลิก จํานวนภาพที่
ถายไดจะขึ้นอยูกบัหนวยความจําทีเ่หลอือยู

ภาพทีถ่ายจะปรากกบนหนาจอแบบตาราง ในการดูภาพ ใหกด
ปุมเลือ่น หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพสุดทายที่ถายไวจะ
ปรากฏบนหนาจอ

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องไดโดยใชตัวจับเวลาภายใน

ในการยอนกลบัไปยังตัวจับภาพโหมดตอเนื่อง ใหกดปุมถาย
ภาพ

ในการปดโหมดตอเนือ่ง ทีแ่ถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลอืก
โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดียว
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คณุอยูในภาพ—ตวัจับเวลาอตัโนมัติ
ตัวจับเวลาอตัโนมัติมีใหใชในกลองตัวหลกัเทานั้น ใชตัวจับ
เวลาอตัโนมัติเพือ่ทาํใหการถายภาพชาลง ดังนั้นคุณจึง
สามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปได

ในการตั้งใหตัวจับเวลาอตัโนมัติชาลง ในแถบเครื่องมือที่
ทาํงานอยูใหเลือก ตัวจบัเวลา > 2 วินาที, 10 วินาที หรือ 20
วินาที

ในการเปดใชงานตัวจับเวลาอตัโนมัติ ใหเลือก ทํางาน
โทรศัพทจะสงเสียงดังบี๊พเมื่อตัวจับเวลากําลงัทํางาน และรูป
สี่เหลีย่มจตุรัสจะกะพริบกอนที่จะถายภาพ กลองจะถายภาพ
หลงัจากผานชวงการหนวงเวลาทีเ่ลือกไว

ในการปดตัวจับเวลาอตัโนมัติ ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ให
เลอืก ตวัจับเวลา > ปด

เคล็ดลับ: ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลือก ตวัจับ
เวลา > 2 วินาที เพือ่ชวยใหมือของคุณมั่นคงเมื่อถาย
รูป

เคลด็ลบัการถายภาพ
คุณภาพของภาพ

ใชคุณภาพของภาพตามความเหมาะสม กลองถายรูปมีโหมด
คุณภาพของภาพหลายโหมด ใหใชการตั้งคาแบบสูงสุดเพือ่ให
แนใจวาคุณจะไดภาพที่มีคุณภาพดีทีสุ่ดจากกลองถายรูปนี้
โปรดทราบวา อยางไรกต็าม ภาพที่มีคุณภาพดีกวาจะตองการ
พืน้ที่ในการจัดเกบ็มากกวาดวยเชนกัน สําหรับขอความ

มัลติมีเดีย (MMS) และสิ่งทีแ่นบมากบัอเีมลนัน้ มีความจําเปนที่
จะตองใชโหมดคุณของภาพที่เลก็ที่สุด เพือ่การสงที่ไดผลดี
ที่สุด คุณสามารถกาํหนดคุณภาพในการตั้งคากลองถายรูป
โปรดดูที่“การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป” หนา 76

ฉากหลัง

ใชฉากหลงัที่ธรรมดา สําหรับภาพบุคคลหรือภาพคนทีอ่ยูรวม
กบัคนอื่น หลกีเลี่ยงการใหบุคคลนั้นอยูดานหนาฉากหลังที่
ยุงเหยิงซับซอน เนื่องจากฉากหลงัอาจดึงความสนใจไปจาก
บุคคลทีอ่ยูในภาพได ควรเคลื่อนยายกลองถายรูป หรือบุคคล
หากไมสามารถทําตามหลกัการนี้ได เลื่อนกลองถายรูปเขาไป
ใกลสิ่งที่ตองการถายเพือ่ใหไดภาพบุคคลที่ชัดเจนขึ้น

ความลึก

เมื่อถายภาพทิวทัศนและภูมิประเทศตางๆ คุณอาจเพิม่ความลึก
ใหกบัภาพถายโดยวางวัตถเุปนฉากหนาของทิวทัศนนั้น หาก
วางวตัถทุี่เปนฉากหนานีใ้กลกบักลองถายรูปมากเกนิไป วัตถุ
นัน้อาจเบลอได

สภาพแสง
การเปลี่ยนแหลงกาํเนิดแสง ปริมาณแสง และทิศทางของแสง
อาจเปลีย่นอารมณความรูสึกที่ไดจากภาพ ขอมูลตอไปนี้เปน
ขอกําหนดทัว่ไปบางประการเกีย่วกบัสภาพแสง

● แหลงกาํเนิดแสงอยูดานหลังวตัถุ หลกีเลี่ยงการวางวตัถุที่
จะถายไวดานหนาแหลงกําเนิดแสงทีส่วางจามาก หาก
แหลงกาํเนิดแสงอยูดานหลงัของวตัถุหรือปรากฏใหเห็นบน
หนาจอ ภาพทีไ่ดอาจมีความเขมนอยลง อาจมืดเกนิไป และ
อาจมีผลกระทบที่คุณไมตองการจากแสงนี้
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● แสงไฟอยูดานขางของวัตถุ แสงที่สาดเขาดานขางแรงๆ
อาจทําใหเกดิเอฟเฟกตไดดี แตบางขณะอาจมากเกนิไป
ทาํใหภาพมีความเขมมากเกนิไป

● แหลงกําเนดิแสงอยูดานหนาของวตัถุ แสงแดดแรงๆ อาจ
ทาํใหบุคคลในภาพตองหรี่ตา ความเขมอาจสูงเกนิไป

● แสงที่เหมาะสมทีสุ่ดพบไดในที่ๆ มีแสงพราและออนอยูมาก
เชน ในวนัทีม่ีเมฆแตทองฟาบางสวนปลอดโปรง หรือในวัน
ทีแ่สงเจิดจาใตรมเงาไม

การบนัทึกวิดีโอ
ในการเปดใชงานกลองตัวหลัก ใหกดปุมถายภาพคางไว หรือ
กด  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > กลอง

สญัลกัษณการถายวิดีโอ
ชองมองภาพวดิีโอจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้

1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ

2 — สัญลักษณที่เปดใชโหมดปดเสียง

3 — แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู แถบเครื่องมือจะไมปรากฏใน
ระหวางการบันทึก โปรดดูที่“แถบเครื่องมือที่ใชงาน
อยู” หนา 69

4 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

5 — สัญลักษณคุณภาพของวิดีโอแสดงใหเห็นคุณภาพของ
วิดีโอวา ทีวีคุณภาพสูง, ทีวีคุณภาพปกติ, อีเมลคุณภาพ
สูง, อีเมลคณุภาพปกติ หรือ คณุภาพการแบงใช
6 — ประเภทไฟลคลิปวิดีโอ

7 — เวลาบันทึกวดิีโอที่ใชไดทั้งหมด ขณะบันทกึ สัญลักษณ
แสดงความยาวของวดิีโอปจจุบันยังจะแสดงเวลาที่ใชไปและ
เวลาทีเ่หลืออกีดวย

8 — สัญลักษณหนวยความจําเครื่อง ( ) และหนวยความจํา
ขนาดใหญ ( ) แสดงตําแหนงที่จัดเกบ็วิดีโอ

9 — ระบบปองกนัภาพสั่นไหวของวิดีโอไดเปดไว ( ) โปรดดู
ที“่การตั้งคาวดิีโอ” หนา 77

หากตองการแสดงสัญลกัษณชองมองภาพทั้งหมด ใหเลอืก
ตวัเลือก > แสดงไอคอน. เลือก ซอนไอคอน เพือ่แสดง
เฉพาะสัญลักษณสถานะของวิดีโอ และในระหวางการบันทกึ
จะแสดงเวลาบันทึกทีม่ีอยู แถบซมูเมื่อใชการซูม และปุมเลอืก

การบันทึกวิดีโอ
กอนการบันทึกวดิีโอ โปรดทราบวา:
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● ในการปรับแสงและสี ใหเลื่อนดูในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู
โปรดดูที“่การตั้งคา—ปรับสีและแสง” หนา 77 โปรดดู
ที“่ฉาก” หนา 72

● ในการเพิม่ปริมาณพืน้ที่หนวยความจําใหกบัวดิีโอคลิปใหมๆ
คุณสามารถโอนไฟลไปยังคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได โดย
ใชสายเคเบิล USB ทีใ่ชรวมกนัได และลบไฟลออกจาก
โทรศัพทของคุณ เปนตน เมื่อพืน้ทีห่นวยความจําเต็ม
โทรศัพทจะแจงเตือนและถามวาคุณตองการเปลีย่นหนวย
ความจําทีใ่ชอยูหรือไม

ในการบันทกึวิดีโอ ใหทาํตามขั้นตอนตอไปนี้

1. หากกลองอยูในโหมดรูปภาพ ใหเลอืกโหมดวิดีโอ จากแถบ
เครื่องมือทีใ่ชงานอยู

2. ในการเริ่มบันทึก ใหกดปุมถายภาพ ไอคอนบันทึกสีแดง
( ) จะปรากฏ และมีเสียงดังขึ้น เปนการแสดงวาการ
บันทึกไดเริ่มขึ้นแลว

3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทกุครั้ง ใหเลอืก พกั การบันทึก
วดิีโอจะหยุดโดยอตัโนมัติ หากตั้งคาการบันทึกเปนหยุด
ชั่วคราว และไมมีการกดปุมอืน่ใดในหนึ่งนาที เลอืก ทําตอ
เพือ่ทําการบันทกึตอ

ในการซูมเขาหรือออกจากวตัถุ ใหใชปุมซมูของโทรศัพท 

4. ในการหยุดบันทึก ใหเลอืก หยุด คลิปวดิีโอจะไดรับการจัด
เกบ็อตัโนมัติลงในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ ของคลงั
ภาพ ความยาวสูงสุดของคลิปวิดีโอจะขึ้นอยูกบัหนวยความ
จําที่เหลอือยู

ในการเปดใชงานกลองตัวหนา ใหเลอืก ตวัเลือก > ใชกลอง
สอง ในการเริ่มบันทกึวิดีโอ ใหกดปุมเลือ่น ในการซูมเขาหรือ
ออก ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

หลังการบันทกึวิดโีอ
เมื่อคุณบันทึกคลิปวดิีโอแลว ใหเลอืกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบ
เครื่องมือที่ใชงานอยู (ใชไดเฉพาะเมื่อตั้งคา แสดงวิดีโอที่
ถายไว เปน เปด ในการตั้งคาวิดีโอ)

● ในการเลนคลปิวิดีโอทีเ่พิง่บันทกึเสร็จในทนัท ีใหเลือก
เลน ( )

● หากคุณไมตองการเกบ็วิดีโอไว เลอืก ลบ ( )

● ในการสงคลิปวิดีโอโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือ
การเชื่อมตอวิธีอืน่เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุม
โทรออก หรือเลือก สง ( ) โปรดดูที่“การเขียนและการสง
ขอความ” หนา 112 โปรดดูที่“สงขอมูลโดยใชการเชื่อม
ตอ Bluetooth” หนา 38 ตัวเลอืกนี้ไมสามารถใชไดใน
ระหวางที่ใชสนทนาอยู คุณไมสามารถสงคลปิวดิีโอที่จัด
เกบ็ไวในรูปแบบ .mp4 ในขอความมัลติมีเดียได
คุณสามารถสงคลปิวิดีโอไปที่ผูรับสายไดในขณะที่สนทนา
อยู เลอืก สงไปยังผูโทร ( ) (ใชไดเฉพาะในระหวางที่
สนทนาอยู)

● ในการอพัโหลดคลปิวิดีโอไปยังอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวม
กนัได ใหเลือก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณกาํหนดบัญชีสําหรับ
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อลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกนัได) โปรดดูที่“การใชภาพ
และวดิีโอแบบออนไลนรวมกนั” หนา 86

● ในการกลับไปยังชองมองภาพเพือ่บันทึกคลิปวิดีโอใหม ให
กดปุมถายภาพ

การตั้งคากลองถายรูป
การตั้งคากลองถายรูปมีสองประเภทดวยกนัคือ การตั้งคาและ
การตั้งคาหลัก คาที่ตั้งไวจะเปลีย่นกลบัเปนคาเริ่มตนที่กาํหนด
ไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป แตการตั้งคาหลกัจะยังคงคาเดิมอยู
จนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นใหม ในการปรับเปลี่ยนการตั้งคาให
ใชตัวเลอืกในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู โปรดดูที่“การตั้งคา—
ปรับสีและแสง” หนา 77 ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใน
โหมดภาพหรือวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

การตัง้คาภาพนิ่งของกลองถายรูป
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลัก ในโหมดภาพใหเลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา และจากรายการตอไปนี้
● คุณภาพรปูภาพ — ใชเลอืก พมิพ 5M - ใหญ (ความ
ละเอียด 2592x1944), พิมพ 3M - กลาง (ความละเอยีด
2048x1536), พมิพ 2M - กลาง (ความละเอยีด
1600x1200), อีเมล 0.8M - ปานกลาง (ความละเอยีด
1024x768 ) หรือ MMS 0.3M - เล็ก (ความละเอยีด
640x480) ยิ่งคุณภาพของภาพดีขึ้นเทาใด การใชหนวย
ความจํากย็ิ่งมากขึ้นเทานัน้ หากคุณตองการจะพิมพภาพ ให

เลอืก พมิพ 5M - ใหญ, พมิพ 3M - กลาง หรือ พิมพ 2M
- กลาง หากคุณตองการจะสงภาพโดยทางอเีมล ใหเลือก
อีเมล 0.8M - ปานกลาง ในการสงภาพโดยใชขอความ
มัลติมีเดีย ใหเลือก MMS 0.3M - เล็ก
ใชความละเอยีดเหลานี้ไดเฉพาะในกลองตัวหลักเทานัน้

● เพิ่มที่อัลบัม้ — ใชเลือกวาคุณตองการจัดเกบ็ภาพลงไวใน
อลับั้มเฉพาะในคลงัภาพหรือไม ถาคุณเลือก ใช รายการ
ของอลับั้มทีม่ีอยูจะเปดขึ้น

● แสดงภาพที่จบั — เลอืก เปด ในกรณีทีคุ่ณตองการดูภาพ
หลงัจากทีถ่ายแลว หรือ ปด ถาคุณตองการถายภาพตอใน
ทนัที

● ชือ่ภาพที่ตัง้ไว — กําหนดชื่อที่กําหนดไวเริ่มตนของภาพที่
ถายไว

● ซูมดจิิตอลแบบขยาย (เฉพาะกลองหลกัเทานั้น)  — เปด
(ตอเนื่อง) เพือ่อนญุาตใหเพิม่การซูมทลีะขั้นเพือ่ไมให
สะดุดและเกดิความตอเนื่องระหวางการซมูแบบดิจิตอลและ
ดิจิตอลแบบขยาย เปด (พกัไว) เพือ่อนุญาตใหหยุดเพิม่
การซูมชั่วคราว ณ จุดที่มีการซูมแบบดิจิตอลและดิจิตอล
แบบขยาย และปด เพือ่จํากดัการซูมและคงความละเอยีด
ของภาพไว

● เสียงจบัภาพ — ใชเลอืกแบบเสียงที่คุณตองการไดยิน
ขณะที่ถายรูป

● หนวยความจําที่ใช — ใชเลอืกทีจ่ัดเกบ็ภาพของคุณ
● หมุนภาพ — ใชเลือกวาคุณตองการใหภาพที่ถายโดยถอื
โทรศัพทตั้งขึ้นหมุนตรงตามตําแหนงเมื่อเปดขึ้นในคลงั
ภาพหรือไม

กลองถายรูป

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์76



● เรยีกคืนการตัง้คากลอง — เลือก ใช เพือ่กลับไปทีค่า
ของการตั้งคากลองถายรูปทีก่าํหนดไวเริ่มตน

การตัง้คา—ปรับสีและแสง
เพือ่ใหสีและแสงของภาพถายสมจริง หรือเพิม่เอฟเฟกตใหกบั
ภาพหรือวิดีโอของคุณ ใหดูรายการในแถบเครื่องมือที่ใชงาน
อยู และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● โหมดแฟลช ( ) (ภาพเทานั้น) — ใชเลือกโหมดแฟลชที่
ตองการ

● โทนสี ( )  — ใชเลอืกเอฟเฟกตสีจากรายการ
● สมดุลสีขาว ( )  — ใชเลือกสภาพแสงในปจจุบันจาก
รายการ ตัวเลอืกนี้ชวยใหภาพถายทีไ่ดมีสีสันสมจริง

● ชดเชยคารบัแสง ( ) (ภาพเทานั้น) — หากคุณจะถายรูป
วัตถุสีเขมโดยมีพืน้หลังทีส่วางมาก เชน หิมะ ใหปรับคารับ
แสงเปน +1 หรือ +2 เพือ่ชดเชยความสวางของพืน้หลัง
และสําหรับการถายรูปวตัถุสีสวางโดยมีพืน้หลงัสีเขม ใหใช
คารับแสงเปน -1 หรือ -2

● ความชดั ( ) (ภาพเทานั้น)  — ใชปรับความคมชัดของ
ภาพ

● ความคมชัด ( ) (ภาพเทานั้น)  — ใชปรับความตาง
ระหวางสวนที่สวางทีสุ่ดและสวนทีเ่ขมที่สุดของภาพ

● ความไวแสง ( ) (ภาพเทานั้น)  — ใชเพิม่ความไวแสง
สําหรับสภาพแสงทีน่อย เพือ่ลดความเสี่ยงในการเกดิภาพที่
มืดเกนิไป

หนาจอจะเปลีย่นแปลงตามการตั้งคาที่คุณเลอืก เพือ่แสดงให
คุณเห็นวาการเปลี่ยนแปลงคาสงผลตอภาพถายหรือภาพวิดีโอ
อยางไร

การตั้งคาทีม่ีอยูซึ่งใชไดขึ้นจะขึ้นอยูกบักลองที่เลอืก

การตั้งคาของกลองจะมีผลเฉพาะกับกลองนั้น ในกรณีทีคุ่ณ
เปลี่ยนการตั้งคาในกลองตัวรอง กลองหลักจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้การตั้งคาจะมีผลเฉพาะกบัโหมดถาย
ภาพเทานั้น ในกรณีทีคุ่ณเปลี่ยนการตั้งคาในโหมดภาพ การตั้ง
คาในโหมดวดิีโอจะไมมีการเปลีย่นแปลง การสลบัระหวาง
โหมดจะไมเปนการรีเซ็ตการตั้งคาที่กาํหนดไว

คาทีต่ั้งจะเปลีย่นกลับเปนคาเริ่มตนที่กาํหนดไวเมื่อคุณปด
กลองถายรูป

หากคุณเลอืกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถกูแทนทีด่วย
ฉากทีเ่ลือก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาหลังจากเลือกฉาก
แลวหากจําเปน

การตั้งคาวิดโีอ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลกั ในโหมดวดิีโอใหเลือก ตัว
เลือก > การตั้งคา และจากรายการตอไปนี้
● คณุภาพวิดโีอ  — ใชตั้งคุณภาพของคลิปวดิีโอเปน ทีวี
คณุภาพสูง, ทีวีคุณภาพปกติ, อีเมลคณุภาพสูง, อีเมล
คณุภาพปกติ (คุณภาพมาตรฐานสําหรับการเลนซ้ําผานตัว
เครื่องของคุณ) หรือ คณุภาพการแบงใช หากคุณตองการ
ดูวดิีโอบนโทรทศันหรือคอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได ให
เลอืก ทีวีคณุภาพสูง หรือ ทีวีคุณภาพปกติ ซึ่งมีความ
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ละเอียด VGA (640x480) และเปนรูปแบบไฟล .mp4 คุณไม
สามารถสงคลปิวิดีโอทีจ่ัดเกบ็ไวในรูปแบบไฟล .mp4 ใน
ขอความมัลติมีเดียได ในการสงคลปิวดิีโอโดยใชขอความ
มัลติมีเดีย ใหใช คณุภาพการแบงใช ซึ่งมีความละเอยีด
QCIF และเปนรูปแบบไฟล .3gp

● การปองกันภาพสั่น  — เลอืก เปด เพือ่ลดการสั่นไหวของ
กลองขณะบันทึกวิดีโอ

● การบันทึกเสียง  — เลือก เงียบเสียง หากคุณไมตองการ
บันทึกเสียง

● เพิ่มที่อัลบั้ม  — ใชเลือกวาจะจัดเกบ็คลปิวดิีโอทีบ่ันทึกไว
ลงในอลับั้มเฉพาะในคลังภาพหรือไม เลอืก ใช เพือ่เปด
รายการอลับั้มทีม่ีอยู

● แสดงวิดีโอที่ถายไว  — เลือกวาคุณตองการจะแสดงเฟรม
แรกของคลปิวดิีโอทีบ่ันทึกไวบนหนาจอหลงัจากที่หยุดการ
บันทึกหรือไม เลอืก เลน จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
(กลองตัวหลัก) หรือ ตัวเลือก > เลน (กลองตัวรอง) เพือ่ดู
คลิปวิดีโอ

● ชื่อวิดโีอที่ตัง้ไว  — กาํหนดชื่อที่กาํหนดไวเริ่มตนของ
วิดีโอที่บันทกึไว

● หนวยความจําที่ใช  — ใชเลือกทีจ่ัดเกบ็วดิีโอของคุณ
● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เลอืก ใช เพือ่กลบัไปที่คา
ของการตั้งคากลองถายรูปทีก่าํหนดไวเริ่มตน
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คลงัภาพ
ในการจัดเกบ็และจัดเรียงภาพ วดิีโอคลปิ คลปิเสียง และลงิคที่
ใชเรียกขอมูล หรือแลกเปลี่ยนไฟลของคุณกบัอปุกรณ
Universal Plug and Play (UPnP) อื่นๆ ทีใ่ชงานรวมกนัไดผาน
LAN ไรสาย (WLAN) ใหกด  และเลือก คลังภาพ

เคล็ดลับ: หากคุณใชแอปพลเิคชั่นอื่น ในการดูรูปภาพที่
ไดจัดเกบ็ไวลาสุดในคลงัภาพ ใหกด  ที่ดานขาง
ของโทรศัพท ในการเขาสูหนาจอหลกัของแฟมขอมูล
ภาพและวิดโีอ ใหกดปุมดูภาพตัวอยางอกีครั้ง

การดูและการจัดเรียงไฟล
กด  และเลอืก คลังภาพ
ในคลงัภาพ ใหเลือก ภาพและวิดีโอ , แทรค็ , คลิป
เสียง , ลิงคการสตรมี , การนําเสนอ  หรือ ไฟล
ทั้งหมด  และกดปุมเลื่อนเพือ่เปดขึ้นมา

คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟม
ขอมูล พรอมทัง้เลือก คัดลอก และ
ยายรายการไปยังแฟมขอมูลไดอกี
ดวย คุณยังสามารถสรางอลับั้ม
และทําเครื่องหมาย คัดลอก และ
เพิม่รายการลงในอลับั้มไดอกีดวย
โปรดดูที่“อลับั้ม” หนา 81

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน
คลปิวดิีโอ ไฟลประเภท .ram และ
สตรีมมิ่งลงิคจะเปดขึ้นและเลนใน
RealPlayer เพลงและคลปิเสียงก็
สามารถเปดและเลนใน Music
player ได โปรดดูที“่RealPlayer ” หนา 62 โปรดดูที“่เครื่องเลน
เพลง” หนา 51

ภาพและคลิปวิดีโอ
รูปภาพและวิดีโอ
ในการดูภาพและคลิปวดิีโอ ใหกด  และเลือก คลังภาพ >
ภาพและวิดีโอ
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รูปภาพและคลิปวดิีโอที่ถกูบันทึกดวยกลองในโทรศัพทจะถูก
จัดเกบ็ไวใน ภาพและวิดีโอ คุณสามารถรับรูปภาพและคลิป
วดิีโอไดในรูปแบบขอความมัลติมีเดีย ซึ่งแนบไปกบัอเีมล หรือ
ผานการเชื่อมตอ Bluetooth หรืออนิฟราเรด ในการดูภาพหรือ
คลปิวิดีโอทีไ่ดรับในคลังภาพหรือใน Real Player คุณตองจัด
เกบ็ภาพหรือคลิปวิดีโอนั้นกอน

คลปิวิดีโอที่บันทกึไวใน Nokia Video Centre จะไมแสดงใน
ภาพและวิดโีอ ในคลงัภาพ โปรดดูที่“Nokia Video
Centre” หนา 43

ไฟลภาพและไฟลคลิป
วดิีโอใน ภาพและวิดโีอ
จะเรียงตอกนัตามลําดับวัน
และเวลา จํานวนไฟลจะ
ปรากฏ ในการเรียกดูไฟลที
ละไฟล ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรือขวา ในการเรียกดู
ไฟลเปนกลุม ใหเลื่อนขึ้น
หรือลง

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน เมื่อภาพไดเปดขึ้น ใหกดปุมซูม
ทีอ่ยูดานขางของโทรศัพทในการซูมภาพ เครื่องจะไมบันทกึ
อตัราสวนการซูมภาพไวอยางถาวร

หากคุณตองการใหจอแสดงผลหมุนตามแนวของโทรศัพทโดย
อตัโนมัติ ใหตั้งคาการหมุนจอแสดงผลไวทีเ่ปด โปรดดูที“่การ
ตั้งคาที่ปรับใหเขากบัความตองการ” หนา 147

ในการแกไขคลิปวิดีโอหรือภาพถาย ใหเลือก ตัวเลือก >
แกไข โปรดดูที“่การแกไขภาพ” หนา 82

ในการพมิพรูปของคุณลงในเครื่องพมิพทีใ่ชรวมกนัได ใหเลือก
ตวัเลือก > พมิพ โปรดดูที่“พมิพภาพ” หนา 85 คุณยัง
สามารถกาํหนดภาพเพือ่พิมพในภายหลังลงในตะกราพมิพใน
คลงัภาพ โปรดดูที่“ตะกราพมิพ” หนา 82

การจัดเรียงรูปภาพและวิดีโอ
ในการเพิม่รูปภาพหรือคลปิวิดีโอลงในอลับั้มในคลังภาพ ให
เลือก ตัวเลือก > อัลบัม้ > เพิ่มที่อัลบัม้ โปรดดู
ที“่อลับั้ม” หนา 81

ในการกาํหนดภาพไวพมิพในภายหลัง ใหเลือกภาพนั้น และ
เพิม่ไวตะกราพมิพ จากแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู โปรดดู
ที“่ตะกราพมิพ” หนา 82

ในการใชรูปภาพเปนภาพพืน้หลงั เลอืกรูปภาพนัน้และ ตวั
เลือก > ใชรูปภาพ > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการลบรูปภาพหรือคลปิวิดีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบ
ตัวเลอืกบางรายการอาจมีอยูบนแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู (ซึง่
มีใหใชเมื่อคุณเปดภาพหรือคลปิวิดีโอ) โปรดดูที“่แถบเครื่อง
มือที่ใชงานอยู” หนา 81

คลังภาพ
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แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู
ในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ คุณสามารถใชแถบเครื่องมือที่
ใชงานอยูเปนปุมลดัไปยังงานตางๆ ใชแถบเครื่องมือทีใ่ชงาน
อยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลอืกภาพหรือคลิปวดิีโอแลว

ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลือ่นขึ้นหรือลงไปที่รายการ
ตางๆ และเลอืกรายการที่ตองการดวยการกดปุมเลือ่น ตัวเลอืก
ทีน่ํามาใชไดจะแตกตางกนัตามหนาจอที่คุณอยู และขึ้นอยูกบั
วาคุณไดเลือกภาพหรือคลปิวิดีโอแลวหรือไม

คาที่ตั้งไวในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานจะเปลีย่นกลบัเปนคาเริ่ม
ตนที่กาํหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป

หากคุณตองการใหแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูบนหนาจอเสมอ
ใหเลอืก ตัวเลือก > แสดงไอคอน

ในการดูแถบเครื่องมือทีใ่ชงานเฉพาะเมื่อที่คุณตองการ ให
เลอืก ตวัเลือก > ซอนไอคอน ในการเปดใชแถบเครื่องมือ
ใหกดปุมเลื่อน

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

  เพือ่เลนคลิปวดิีโอที่เลือก

  เพือ่สงภาพหรือคลิปวิดีโอทีเ่ลือก

  ในการอพัโหลดภาพหรือคลปิวิดีโอทีเ่ลือกไปยังอลับั้ม
ออนไลนที่ใชงานรวมกนัได (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณกําหนดบัญชี
สําหรับอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได) โปรดดูที่“การใช
ภาพและวิดีโอแบบออนไลนรวมกัน” หนา 86

 หรือ   เพือ่เพิม่หรือยายภาพออกจากตะกราพมิพ โปรดดู
ที“่ตะกราพมิพ” หนา 82

  เพือ่พมิพภาพที่ดู

  เพือ่เริ่มแสดงสไลดภาพของคุณ

  เพือ่ลบภาพหรือคลิปวิดีโอทีเ่ลือก

ตัวเลอืกทีน่ํามาใชไดอาจแตกตางกนัตามหนาจอที่คุณอยู

อัลบั้ม
คุณสามารถใชอลับั้มเพือ่จัดการภาพและไฟลวิดีโอไดอยาง
สะดวกสบาย ในการดูรายการอัลบั้มในคลงัภาพ ใหเลือก ภาพ
และวิดีโอ > ตวัเลือก > อัลบั้ม > ดูอัลบั้ม

ในการสรางอลับั้มใหม ในหนาจอรายการอลับั้ม ใหเลอืก ตัว
เลือก > อัลบัม้ใหม

ในการเพิม่รูปภาพหรือคลปิวิดีโอลงอลับั้มในคลงัภาพ ใหเลื่อน
ไปยังรูปภาพหรือคลิปวิดีโอ แลวเลอืก ตัวเลือก > อัลบัม้ >
เพิม่ที่อัลบัม้ หนาจอรายชื่ออลับั้มจะปรากฏขึ้น เลอืกอลับั้มที่
คุณตองการใสภาพหรือคลิปวดิีโอ รายการทีคุ่ณเพิม่ลงใน
อลับั้มจะยังคงดูไดใน ภาพและวิดีโอ ในคลงัภาพ

ในการลบไฟลออกจากอลับั้ม ใหเปดอลับั้ม เลื่อนไปทีไ่ฟล
และกด C ไฟลทีไ่มไดถูกลบจาก ภาพและวิดโีอ ในคลงัภาพ

คลังภาพ
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ตะกราพิมพ
คุณสามารถกาํหนดภาพไวในตะกราพมิพ และพมิพภาพเหลา
นัน้ภายหลังผานเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกนัได หรือใชกบัตูคี
ออสกที่ใหบริการอดัรูป หากมี โปรดดูที่“พมิพภาพ” หนา 85
ภาพที่มีการกาํหนดไวจะแสดงดวย  ใน ภาพและวิดีโอ และ
อลับั้ม

ในการกาํหนดภาพไวพมิพในภายหลัง ใหเลือกภาพนัน้ และ
เพิ่มไวตะกราพมิพ จากแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู

ในการดูภาพทีอ่ยูในตะกราพมิพ ใหเลือก  จาก ภาพและ
วิดโีอ (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดเพิ่มภาพลงในตะกราพมิพแลว)
หรือ ตวัเลือก > พิมพ > ดตูะกราพิมพ

ในการยายภาพออกจากตะกราพมิพ ใหเลือกภาพทีอ่ยูใน ภาพ
และวิดโีอ หรือในคลงัภาพ และ ตวัเลือก > ลบออกจาก
ตะกรา

การแสดงสไลด
ในการดูรูปของคุณแบบการแสดงสไลด ใหเลือกรูปในคลังภาพ
และ เริม่ตนสไลดโชว ( ) ในแถบเครื่องมือที่ทาํงานอยู การ
แสดงสไลดเริ่มจากไฟลทีเ่ลือก

ในการดูรูปเฉพาะรูปทีเ่ลอืกไวแบบการแสดงสไลด ใหเลือก
ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก เพือ่เลอืกรูป และ ตวั
เลือก > สไลดโชว > เริม่ตน เพือ่เริ่มการแสดงสไลด

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● หยุดชั่วคราว — เพือ่หยุดการแสดงสไลดชั่วขณะ
● ทําตอ — เพือ่เริ่มการแสดงสไลดใหม หากพกัไว
● สิ้นสุด — เพือ่ปดการแสดงสไลด

เพือ่เรียกดูรูป ใหเลือ่นไปทางซายหรือขวา

กอนเริ่มการแสดงสไลด ใหปรับการตั้งคาของการแสดงสไลด
เลือก ตัวเลือก > สไลดโชว > การตั้งคา และจากตัวเลือก
ตอไปนี้

● ดนตร ี— ในการเพิม่เสียงใหกบัการแสดงสไลด เลอืก เปด
หรือ ปด

● เพลง — เพือ่เลอืกไฟลเพลงจากรายการ
● เวลาระหวางสไลด — ในการปรับจังหวะของการแสดง
สไลด

● ซูมและกวาด — ในการทําใหการแสดงสไลดไมสะดุดจาก
สไลดหนึ่งไปอกีสไลดหนึ่ง และปลอยใหคลงัภาพสุมซมูเขา
และซูมออกในภาพ

หากตองการลดหรือเพิม่ระดับความดังของเสียงขณะการแสดง
สไลด ใหใชปุมปรับระดับเสียง

การแกไขภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ
ในการแกไขภาพที่ถายแลว หรือภาพที่จัดเกบ็อยูในคลงัภาพ
ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข โปรแกรมแกไขภาพจะเปดขึ้น

คลังภาพ
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เลอืก ตวัเลือก > ใชเอฟเฟกต เพือ่เปดตารางทีคุ่ณสามารถ
เลอืกตัวเลอืกการแกไขตางๆ ซึ่งแสดงเปนไอคอนขนาดเล็ก
คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับความสวาง สี ความ
เขม และความละเอยีด รวมถงึใสเอฟเฟกต ขอความ ภาพตัด
ปะ หรือกรอบใหกบัภาพ

การครอบตดัภาพ
ในการครอบตัดภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต >
ครอบตัดและเลือกลักษณะสัดสวนกอนจากรายการ ในการ
ครอบตัดขนาดภาพดวยตนเอง ใหเลอืก ผูใชกําหนด

หากคุณเลือก ผูใชกําหนดเครื่องหมายบวกจะปรากฏขึ้นทีมุ่ม
ซายบนของภาพ ใชปุมเลือ่นเลือกพืน้ทีท่ี่ครอบตัด และเลือก
ตัง้ เครื่องหมายกากบาทอีกอนัหนึ่งจะปรากฏขึ้นทีมุ่มลางซาย
เลอืกพืน้ทีท่ี่ถูกครอบตัดอกีครั้ง ในการปรับพื้นที่ทีถู่กเลือก
กอน ใหเลือก กลับ พืน้ทีท่ี่เลือกจะเปนรูปสี่เหลีย่ม ซึง่กาํหนด
ภาพที่ตองการครอบตัด

ในกรณีที่ไดเลือกระบุลักษณะสัดสวนแลว ใหเลอืกพืน้ที่ทาง
ดานมุมบนซายใหถูกครอบตัด ในการปรับขนาดพืน้ที่ที่ถูกเนน
ใหใชปุมเลื่อน ในการตรึงพืน้ทีท่ี่เลอืกไว ใหกดปุมเลื่อน ในการ
ยายพืน้ที่ภายในรูป ใหใชปุมเลือ่น ในการเลอืกพืน้ทีท่ี่ถกูครอบ
ตัด ใหกดปุมเลือ่น

การลดจุดแดงนัยนตา
ในการลดจุดแดงนัยนตาในภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
เอฟเฟกต > การลดจดุแดงนัยนตา

เลื่อนเครื่องหมายบวกไปทีต่า แลวกดปุมเลื่อน จะมีวงปรากฏ
บนหนาจอ ในการปรับขนาดวงใหพอดีกบัขนาดของนยันตา ให
ใชปุมเลื่อน ในการลดความแดง ใหกดปุมเลือ่น เมื่อแกไขภาพ
เรียบรอยแลว ใหกด เรยีบรอย

ในการจัดเกบ็การเปลี่ยนแปลงทีท่ําไว และกลบัไปที่ ภาพและ
วิดโีอใหกด กลับ

ปุมลัดที่มีประโยชน
คุณสามารถใชปุมลัดตางๆ ตอไปนี้ขณะแกไขภาพได

● ในการดูภาพขนาดเต็มหนาจอ ใหกด * ในการกลับไปทีห่นา
จอปกติ ใหกด * อีกครั้ง

● ในการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา กดปุม 3 หรือ
1

● หากตองการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0
● หากตองการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือ ขวา

การตัดตอวิดีโอ
ในการตัดตอวิดีโอคลิปทีอ่ยูในคลงัภาพ ใหเลือ่นไปยังวดิีโอ
คลปิ แลวเลือก ตวัเลือก > แกไข และตัวเลอืกการตัดตอ

โปรแกรมตัดตอวิดีโอสนับสนนุวิดีโอคลิปในรูปแบบ .3gp
และ .mp4 และคลิปเสียงในรูปแบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav
แตไมสนบัสนนุคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล หรือความ
หลากหลายทั้งหมดของรูปแบบไฟล

คลังภาพ
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การตั้งคาชองสัญญาณออกของ
โทรทัศน
ในการดูภาพและคลปิวิดีโอบนโทรทศันทีใ่ชงานรวมกนัได ให
ใช Nokia Video Connectivity Cable
กอนการดูภาพหรือคลิปวดิีโอบนโทรทัศน คุณอาจจําเปนตอง
ตั้งคาชองสัญญาณออกของโทรทศันสําหรับระบบที่ใชรวมกนั
ได และตั้งคาอัตราสวนภาพของโทรทศัน โปรดดูที“่การตั้งคา
อปุกรณเพิม่พเิศษ” หนา 148

ในการดูภาพและคลิปวดิีโอบนโทรทัศน ใหทาํดังนี้

1. ใหเชื่อมตอ Nokia Video Connectivity Cable กบัชอง
สัญญาณเขาวดิีโอของโทรทัศนทีใ่ชรวมกันได

2. ใหเชื่อมปลายสายของ Nokia Video Connectivity Cable
ตอกบัชองตอสัญญาณ AV ของ Nokia ในโทรศัพท

3. คุณอาจจําเปนตองเลอืกโหมดของสายสัญญาณ

4. กด  และเลอืก คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ และเลอืก
ไฟลที่คุณตองการดู

รูปจะแสดงในชองมอง
ภาพ และคลิปวิดีโอจะ
เลนใน RealPlayer
รูปแบบเสียงทัง้หมด
รวมทั้งสายสนทนา,
เสียงวิดีโอคลิปแบบ
สเตอริโอ, เสียงแปน

พมิพ และเสียงเรียกเขา จะเขาสูโทรทศันเมื่อ Nokia Video
Connectivity Cable ไดเชื่อมตออยูกบัโทรศัพท คุณสามารถใช
ไมโครโฟนของเครื่องไดตามปกติ

สําหรับแอปพลิเคชั่นอืน่ๆ นอกเหนือจากแฟมขอมูล ภาพและ
วิดโีอ ในคลงัภาพและ RealPlayer แลว จอโทรทัศนจะแสดง
สิ่งที่ปรากฏอยูบนจอโทรศัพท

ภาพทีเ่ปดอยูจะแสดงขนาดเต็มหนาจอบนโทรทศัน การซมูจะ
ไมสามารถใชไดเมื่อคุณเปดภาพในมุมมองภาพขนาดยอขณะ
ที่ดูในโทรทัศน

เมื่อคุณเปดคลปิวิดีโอที่ไฮไลทไว RealPlayer จะเริ่มเลนคลิป
วิดีโอบนจอโทรศัพทและจอโทรทศัน โปรดดูที่“RealPlayer
” หนา 62

คุณสามารถดูภาพแบบการแสดงสไลดบนโทรทัศนได รายการ
ทั้งหมดในอลับั้ม หรือภาพที่เลอืกไวจะแสดงบนโทรทัศนใน
ขนาดเต็มหนาจอขณะทีเ่ลนเพลงที่เลอืกไว โปรดดูที“่การ
แสดงสไลด” หนา 82

คุณภาพของภาพโทรทัศนอาจแตกตางกนัไปตามความ
ละเอยีดของหนาจอโทรศัพท

สัญญาณคลืน่วิทยุไรสาย เชน สายเรียกเขา อาจกอใหเกดิ
สัญญาณรบกวนตอภาพโทรทัศนได

การนําเสนอ
เมื่อใชการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector
graphics) เชน การตูนและแผนที่ รูปภาพ SVG จะรักษาลักษณะ
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ทีป่รากฏ เมื่อพมิพหรือดูดวยขนาดหนาจอและความละเอยีดที่
แตกตางกัน

ในการดูไฟล SVG ใหกด และเลือก คลังภาพ > การนํา
เสนอ เลือ่นไปที่ภาพ และเลือก ตวัเลือก > เลน ในการหยุด
พกัการเลนชั่วคราว ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดชั่วคราว

ในการขยาย ใหกด 5 ในการยอ ใหกด 0

ในการหมุนภาพ 90 องศาตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา ใหกด
1 หรือ 3ตามลาํดับ ในการหมุนภาพ 45 องศา ใหกด 7 หรือ 9

ในการสลับระหวางภาพเต็มจอกบัภาพปกติ ใหกด *

การพิมพภาพ
พิมพภาพ
ในการพมิพภาพดวย พมิพภาพ ใหเลือกภาพที่คุณตองการ
พมิพ และตัวเลือกพมิพในคลงัภาพ กลอง ตัวแกไขภาพ หรือ
ตัวดูภาพ

ใชการพมิพภาพ เพือ่พมิพภาพของคุณโดยใชสายเคเบิล
ขอมูล USB ทีใ่ชรวมกนัได หรือการเชื่อมตอ Bluetooth คุณ
สามารถพิมพภาพโดยใช LAN ไรสาย
คุณสามารถพมิพเฉพาะภาพทีอ่ยูในรูปแบบไฟล .jpeg ภาพที่
ถายดวยกลองถายรูปจะถูกจัดเกบ็ในรูปแบบ .jpeg โดย
อตัโนมัติ

การเลือกเครื่องพมิพ
ในการพมิพภาพดวย พมิพภาพ ใหเลือกภาพที่คุณตองการ
พมิพ และตัวเลือกพมิพในคลังภาพ กลอง ตัวแกไขภาพ หรือ
ตัวดูภาพ

เมื่อคุณใช พมิพภาพ เปนครั้งแรก รายชื่อเครื่องพมิพทีม่ีอยูซึ่ง
ใชงานรวมไดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลอืกภาพแลว เลอืก
เครื่องพมิพ เครื่องพมิพนั้นจะถูกกาํหนดเปนเครื่องพมิพที่ระบบ
กําหนด

ในการพมิพโดยใชเครื่องพมิพที่ใชงานรวมกบั PictBridge ได
ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลที่ใชงานรวมกนัไดกอนทีคุ่ณจะ
เลือกตัวเลอืกพมิพ และตรวจสอบวาสายเคเบิลขอมูลตั้งคา
เปน พิมพภาพ หรือ ถามเมื่อเชือ่มตอ โปรดดู
ที“่USB” หนา 41 เครื่องพมิพจะปรากฏขึ้นอตัโนมัติเมื่อคุณ
เลือกตัวเลอืกพมิพ

หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพมิพที่ระบบกําหนด รายชื่อ
เครื่องพมิพทีม่ีอยูจะปรากฏขึ้น

ในการเปลี่ยนเครื่องพมิพทีร่ะบบกาํหนด ใหเลือก ตวัเลือก >
การตั้งคา > เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ภาพตัวอยางกอนพมิพ
เมื่อคุณเลือกเครื่องพมิพ รูปภาพทีเ่ลือกจะปรากฏโดยใช
เคาโครงที่กําหนดไวลวงหนา

ในการเปลี่ยนแปลงเคาโครง ใหเลือ่นไปทางซายหรือขวาเพือ่
ดูเคาโครงที่มีใหเลือกในเครื่องพมิพที่เลือก หากภาพไมพอดี
กบัหนา เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อแสดงหนาเพิม่เติม
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การตั้งคาพมิพ
ตัวเลือกที่มีใหเลอืกจะแตกตางกันขึ้นกบัความสามารถของ
เครื่องพมิพทีคุ่ณเลือก

ในการตั้งคาเครื่องพมิพเริ่มตน ใหเลอืก ตวัเลือก >
เครือ่งพมิพที่ตัง้ไว

ในการเลือกขนาดกระดาษ ใหเลือก ขนาดกระดาษเลือก
ขนาดกระดาษจากรายการ แลวเลือก ตกลง เลอืก ยกเลิก เพือ่
กลบัสูหนาจอกอนหนา

การพิมพออนไลน
ดวยการพิมพออนไลน คุณสามารถทําการสั่งพิมพรูปภาพ
ออนไลนไดโดยตรงในที่พักอาศัยของคุณหรือไปที่รานคาที่
คุณไปรับภาพไดสะดวก คุณยังสามารถสั่งซื้อผลติภัณฑอืน่ๆ
พรอมภาพที่เลอืกไว เชน แกวน้ํา หรือแผนรองเมาส โดยสินคา
ทีจ่ัดจําหนายจะขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

หากตองการใชการพมิพออนไลน คุณตองติดตั้งไฟลการ
กาํหนดคาบริการการพมิพอยางนอยหนึ่งไฟลไวบนเครื่อง คุณ
สามารถขอรับไฟลดังกลาวไดจากผูใหบริการการพมิพที่
สนบัสนุน พมิพออนไลน

สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิเคชั่นนี้ สามารถดูไดที่
คูมือผูใชที่มีเนื้อหาครอบคลมุในหนาการสนบัสนุนผลิตภันฑใน
เวบ็ไซตของ Nokia

การใชภาพและวิดีโอแบบออนไลน
รวมกัน
คุณสามารถแบงปนภาพและคลปิวดิีโอในอลับั้มออนไลนทีใ่ช
งานรวมกนัได เวบ็ล็อก หรือในบริการการแบงปนออนไลนอืน่
บนเว็บ คุณสามารถอปัโหลดเนื้อหา จัดเกบ็โพสตที่ยังไม
เรียบรอยเปนแบบรางและทาํตอในภายหลงั และดูเนื้อหาของ
อลับั้ม ชนดิของเนือ้หาที่สนบัสนนุอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการ

กอนการแบงปนภาพหรือวิดีโอออนไลน คุณตองสมัครสมาชิก
กบัผูใหบริการการแบงปนรูปออนไลน และสรางบัญชีใหม คุณ
สามารถสมัครเพือ่ขอรับบริการบนเวบ็เพจของผูใหบริการได
ตลอดเวลาที่ตองการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหาก
ตองการรายละเอยีดการสมัครขอรับบริการ

ในการอพัโหลดไฟลจากคลังภาพไปยังบริการออนไลน ใหกด
 และเลอืก คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ เลื่อนไปยังไฟลที่

ตองการ และเลอืก ตวัเลือก > สง > ประกาศลงเว็บ หรือ
เลือกไฟลและ  จากแถบเครื่องมือที่ใชงาน

สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิเคชั่นและผูใหบริการที่
ทํางานรวมกนัได กรุณาดูที่หนาการสนบัสนนุผลิตภัณฑของ
Nokia หรือเขาเว็บของ Nokia ในประเทศของคุณ
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เครือขายภายในบาน
ขอมูลเกี่ยวกับเครือขายภายในบาน
โทรศัพทของคุณใชรวมกบั Universal Plug and Play
architecture (UPnP) ได การใชจุดเชื่อมตออปุกรณ LAN ไร
สาย (WLAN) หรือเราเตอร WLAN คุณสามารถสรางเครือขาย
ภายในบาน และเชื่อมตอกบัอปุกรณ UPnP ที่ใชรวมกนัได ซึ่ง
รองรับ WLAN กบัเครือขาย เชน โทรศัพทของคุณ เครื่อง
คอมพวิเตอร เครื่องพมิพ และระบบเสียงหรือโทรทัศนทีใ่ชรวม
กนัได แมแตระบบเสียงหรือโทรทัศนที่ติดตั้งเครื่องรับ
มัลติมีเดียไรสายที่ใชรวมกนัได

ในการใชฟงกชัน WLAN จากโทรศัพทในเครือขายภายในบาน
คุณตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ WLAN ภายในบานทีใ่ชและมี
UPnP อืน่ๆ ทีท่าํใหอุปกรณภายในบานเชื่อมตอดวยเครือขาย
ภายในบานเดียวกัน โปรดดูที“่LAN ไรสาย” หนา 34

เครือขายภายในบานใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อม
ตอ WLAN ใชคุณสมบัติของเครือขายภายในบานในเครือขาย
โครงสรางพืน้ฐาน WLAN รวมกบัอปุกรณที่มีจุดเชื่อมตอ WLAN
และเปดใชการเขารหัส

คุณสามารถใชไฟลสื่อทีบ่ันทกึไวในคลังภาพรวมกนักบั
อปุกรณ UPnP อืน่ๆ ทีใ่ชรวมกันได โดยการใชเครือขายภายใน
บาน ในการจัดการการตั้งคาเครือขายภายในบาน ใหกด 
และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย คุณยังสามารถ
ใชเครือขายภายในบานเพือ่ดู, เลน, คัดลอก หรือพมิพไฟลสื่อ

ที่ใชรวมกนัไดจากคลงัภาพไดอกีดวย โปรดดูที่“การดูและแบง
ปนไฟลสื่อ” หนา 89

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกบัเครือขายภายในบานกต็อเมื่อ
คุณยอมรับการรองขอการเชื่อมตอจากอปุกรณที่ทาํงานรวมกัน
อื่น หรือเลอืกตัวเลือกตางๆ เพือ่ดู เลน พมิพ หรือคัดลอกไฟล
สื่อบนโทรศัพทของคุณในคลังภาพ หรือแมแตคนหาอปุกรณ
อืน่ๆ ในแฟมขอมูลของเครือขายภายในบาน

ขอมูลสําคญัดานความปลอดภัย
เมื่อคุณกําหนดคาเครือขายภายในบาน WLAN ใหเปดใชวิธกีาร
เขารหัสบนอปุกรณที่ใชจุดเชื่อมตอของคุณ แลวจึงเปดใชวิธี
การดังกลาวบนอปุกรณอืน่ทีคุ่ณตองการนํามาเชื่อมตอกบัเครือ
ขายภายในบานของคุณ โปรดดูทีเ่อกสารประกอบอุปกรณนั้นๆ
เกบ็รหัสผานไวเปนความลบัและเกบ็ไวในที่ๆ  ปลอดภัยหางจาก
อปุกรณ

คุณสามารถดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็
WLAN ในโทรศัพทของคุณ โปรดดูที“่จุดเชื่อมตอ” หนา 155

หากคุณใชโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิเพือ่สรางเครือขาย
ภายในบานรวมกบัอปุกรณอื่นที่ใชรวมกนัได ใหเปดวิธีการเขา
รหัสใน ความปลอดภัย WLAN เมื่อคุณกําหนดคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ โปรดดูที“่การตั้งคาการเชื่อมตอ” หนา 155 ขั้น
ตอนนี้จะลดความเสี่ยงที่อาจมีบุคคลที่ไมเปนที่ตองการเขามา
รวมเครือขายเฉพาะกิจ
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โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอปุกรณอืน่พยายามเชื่อมตอ
กบัโทรศัพทและเครือขายภายในบาน หามยอมรับคําขอเชื่อม
ตอจากอปุกรณที่ไมรูจัก

หากคุณใช WLAN ในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส ใหปดการใช
ไฟลรวมกนักับโทรศัพทอืน่ หรือหามใชไฟลสื่อสวนตวใดๆ รวม
กบัอปุกรณอื่น โปรดดูที“่การตั้งคาสําหรับเครือขายภายใน
บาน” หนา 88

การตั้งคาสําหรับเครือขายภายในบาน
ในการใชไฟลสื่อที่บันทกึไวในคลังภาพรวมกนักบัอปุกรณ
UPnP อืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนัไดผานทาง WLAN คุณตองสรางและตั้ง
คาจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN ภายในบานของคุณ แลวตั้ง
คาสําหรับเครือขายภายในบานในแอปพลิเคชั่น โฮมมีเดีย
โปรดดูที“่จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN” หนา 35 โปรดดู
ที“่การตั้งคาการเชื่อมตอ” หนา 155

ตัวเลือกที่เกีย่วกบัเครือขายภายในบานในแอปพลเิคชั่นจะไม
สามารถใชไดกอนการตั้งคาในแอปพลิเคชั่น โฮมมีเดีย

เมื่อคุณเขาแอปพลเิคชั่น โฮมมีเดีย เปนครั้งแรก ตัวชวยการ
ติดตั้งจะทํางาน และชวยคุณกาํหนดการตั้งคาเครือขายภายใน
บานของโทรศัพทของคุณ หากตองการใชตัวชวยติดตั้งในภาย
หลงั ในหนาจอหลัก โฮมมีเดีย ใหเลือก ตวัเลือก > เรยีกใช
ตวัชวย และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

ในการเชื่อมตอเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัไดเขากบัเครือ
ขายภายในบาน คุณตองติดตั้งซอฟตแวรที่เกีย่วของเสียกอน
คุณจะไดรับซอฟตแวรจากแผนซีดีรอม หรือดีวีดีรอมทีม่าพรอม

กบัโทรศัพทของคุณ หรือคุณสามารถดาวนโหลดไดจากหนา
การสนับสนุนผลติภัณฑในเว็บไซตของ Nokia
การกําหนดคา
ในการกาํหนดคาสําหรับเครือขายภายในบาน ใหเลือก เครือ่ง
มือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย > การตั้งคา และปฏิบัติตามนี้
● จดุเชื่อมตอโฮม  — ใหเลือก ถามกอน หากคุณตองการให
เครื่องทาํการถามจุดเชื่อมตอภายในบานทุกครั้งทีท่ําการ
เชื่อมตอเครือขายภายในบาน สรางใหม เพือ่กําหนดคาของ
จุดเชื่อมตอจุดใหมซึง่จะถกูใชอตัโนมัติเมื่อคุณใชเครือขาย
ภายในบาน หรือ ไมมี ในกรณีทีเ่ครือขายภายในบานของ
คุณไมไดเปดการตั้งคาระบบปองกนัความปลอดภัยบน
WLAN คุณจะไดรับคําเตือนความปลอดภัย คุณสามารถ
ดําเนินการตอไปและเปดระบบปองกันความปลอดภัยบน
WLAN ในภายหลัง หรือยกเลกิการระบุจุดเชื่อมตอ และเปด
ระบบปองกนัความปลอดภัยบน WLAN กอน โปรดดูที“่จุด
เชื่อมตอ” หนา 155

● ชือ่อุปกรณ  — ใหปอนชื่อสําหรับโทรศัพทของคุณที่
ปรากฏบนอปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนัไดในเครือขายภายใน
บาน

● คดัลอกไป  — ใหเลอืกหนวยความจําทีคุ่ณตองการจัดเก็บ
ไฟลสื่อทีไ่ดบันทึกไว

การตั้งคาการแบงปนและการระบุเนื้อหา
เลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย > แบงใช
เนื้อหา และจากตัวเลือกตอไปนี้
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● การแบงใชเนื้อหา  — อนญุาตหรือปฏิเสธการแบงปนไฟล
สื่อกบัอปุกรณที่ใชรวมกนัได หามตั้งคาการใชเนื้อหารวมกนั
กอนที่คุณจะตั้งคาอืน่ๆ ทั้งหมดเสร็จ ถาคุณตั้งคาเปดการใช
เนือ้หารวมกนั อปุกรณ UPnP ที่ใชงานรวมกนัไดอืน่ๆ ในเครือ
ขายภายในบานสามารถดูและคัดลอกไฟลที่คุณเลือกทีจ่ะ
แบงปนในแฟมขอมูล ภาพและวิดโีอ ในกรณีทีคุ่ณไม
ตองการใหอปุกรณอื่นเขาถึงไฟลของคุณ ใหตั้งคาปดการ
ใชเนื้อหารวมกนั

● ภาพและวิดโีอ  — ใหเลอืกไฟลสื่อเพือ่การใชรวมกนักับ
อปุกรณอื่น หรือดูสถานะการใชรวมกนัของภาพและวิดีโอ
ในการอพัเดตเนื้อหาของแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก >
รเีฟรชเนื้อหา

● เพลง  — ใหเลอืกรายการเพลงเพือ่การใชรวมกนักับ
อปุกรณอื่น หรือดูเนื้อหาทีใ่ชรวมกนัของรายการเพลง ใน
การอพัเดตเนื้อหาของแฟมขอมูล ใหเลอืก ตวัเลือก >
รเีฟรชเนื้อหา

การดแูละแบงปนไฟลสื่อ
ในการใชไฟลสื่อรวมกันกบัอปุกรณ UPnP อืน่ๆ ที่ใชรวมกนัได
ในเครือขายภายในบาน ใหเปดการใชเนือ้หารวมกนั โปรดดู
ที“่การตั้งคาการแบงปนและการระบุเนือ้หา” หนา 88 แมวาการ
ใชเนือ้หารวมกนัจะปดในอปุกรณของคุณ คุณยังคงสามารถดู
หรือคัดลอกไฟลสื่อที่จัดเกบ็ไวในอปุกรณเครือขายภายในบา
นอืน่ๆ หากอปุกรณอืน่อนุญาตใหใช

การแสดงไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บในอุปกรณของคุณ
ในการแสดงรูป, คลปิวดิีโอ และคลิปเสียงในเครือขายภายใน
บานอืน่ๆ เชน โทรทัศนทีใ่ชรวมกนัได ใหทาํตามขั้นตอนตอไป
นี้

1. ในคลงัภาพ ใหเลอืกรูป, คลิปวดิีโอ หรือคลปิเสียง และ ตัว
เลือก > แสดงผานเครอืขายโฮม

2. เลอืกอปุกรณที่ใชรวมกนัได ทีซ่ึง่ไฟลสื่อจะแสดง รูปจะ
แสดงทั้งในอปุกรณเครือขายภายในบานอืน่ๆ และโทรศัพท
ของคุณ และคลิปวิดีโอและคลิปเสียงจะเลนไดเฉพาะกบั
อปุกรณอื่นเทานั้น

3. ในการหยุดการใชรวมกัน ใหเลอืก ตวัเลือก > หยุดการ
แสดง

การแสดงไฟลสื่อที่จดัเก็บในโทรศัพทของคุณ
ในการแสดงไฟลสื่อที่จัดเกบ็ไวในอปุกรณเครือขายภายในบา
นอืน่ๆ ในโทรศัพท (หรือในโทรทัศนที่ใชรวมกนัไดเปนตน) ให
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. กด  และเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย >
เรยีกดจูากโฮม โทรศัพทของคุณจะเริ่มการคนหาอปุกรณ
ทีใ่ชรวมกนัไดอื่นๆ ชื่อของอปุกรณจะเริ่มปรากฏนจอภาพ

2. ใหเลอืกอปุกรณจากรายการ

3. ใหเลอืกประเภทของสื่อที่คุณตองการดูจากอปุกรณอืน่
ประเภทของไฟลที่มีจะขึ้นอยูกบัคุณลกัษณะพเิศษทีม่ีของ
อปุกรณอืน่ๆ
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ในการคนหาไฟลที่มีเกณฑแตกตางกนั ใหเลือก ตวั
เลือก > คนหา ในการจัดเรียงประเภทไฟลทีพ่บ ใหเลอืก
ตัวเลือก > การจดัเรยีง

4. ใหเลือกไฟลสื่อ หรือแฟมขอมูลที่คุณตองการดู

5. ใหกดปุมเลือ่น และเลอืก เลน หรือ แสดง และ บน
อุปกรณ หรือ ผานเครอืขายโฮม

6. เลอืกอปุกรณที่ไฟลจะแสดง

ในการปรับระดับเสียงขณะเลนคลปิวิดีโอ หรือคลิปเสียง ให
เลือ่นไปทางซาย หรือขวา

ในการหยุดการใชไฟลสื่อรวมกนั ใหเลอืก กลับ หรือ หยุด (จะ
มีใหขณะเลนวิดีโอ และเพลง)

เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพภาพที่บันทึกไวในคลงัภาพ
ผานเครือขายภายในบานดวยเครื่องพมิพ UPnP ทีใ่ชรวม
กนัได โปรดดูที“่พมิพภาพ” หนา 85 ไมจําเปนตองเปด
ใชการใชเนื้อหารวมกนัไว

คดัลอกไฟลสือ่
ในการคัดลอกหรือโอนยายไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยัง
อปุกรณอืน่ทีร่องรับการทํางานรวมกนั เชน UPnP คอมพวิเตอรที่
ใชงานรวมกนัได ใหทําการเลอืกไฟลในคลังภาพและ ตวั
เลือก > ยายและคดัลอก > คัดลอกไปเครอืขายโฮม
หรือ ยายไปเครอืขายโฮม ไมจําเปนตองเปดใชการใชเนื้อหา
รวมกนัไว

ในการคัดลอกหรือโอนยายไฟลจากอปุกรณอืน่มายังโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือกไฟลในอปุกรณอืน่และตัวเลอืกในการคัดลอก
ที่ตองการจากรายการ ไมจําเปนตองเปดใชการใชเนือ้หารวม
กนัไว
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การระบตุาํแหนง (GPS)
ขอมูลเกี่ยวกับ GPS
Global Positioning System (GPS) คือระบบนําทางดวย
สัญญาณวิทยุของโลกซึง่มีดาวเทยีม 24 ดวงและสถานีภาคพื้น
ดินที่ใชตรวจสอบการปฏิบัติงานของดาวเทียม โทรศัพทของ
คุณมีอปุกรณรับ GPS อยูภายใน
ปลายทางของ GPS จะรับสัญาณวทิยุพลังงานต่ําจากดาวเทียม
และวัดระยะเวลาเดินทางของสัญญาณ จากระยะเวลาเดินทาง
นั้น อปุกรณรับ GPS สามารถคํานวณหาตําแหนงดวยตัววัดทีม่ี
ความแมนยํา

ขอมูลจุดพกิดัตางๆ ใน GPS จะแสดงเปนองศาและลิปดาโดยใช
ระบบพกิดั WGS-84 สากล
Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผดิชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพยีงผูเดียว ความถกูตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
นโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรม
การวางแผนเพือ่การนํารองระบบวทิยุแหงรัฐบาลกลาง ความ
ถกูตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทาง
เรขาคณิตที่ไมมีประสิทธภิาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใช
ประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบ

จากทีต่ั้งของคุณ อาคาร สิ่งกดีขวางตามธรรมชาติ และสภาพ
อากาศ ควรใชเครื่องรับ GPS เฉพาะเมื่ออยูกลางแจงเทานัน้เพือ่
การรับสัญญาณ GPS
คุณไมควรใช GPS เพือ่หวงัผลการระบุตําแหนงที่เที่ยงตรงและ
คุณไมควรองิตามขอมูลตําแหนงที่อปุกรณรับสัญญาณ GPS
และระบบเครือขายวิทยุเซลลูลารนี้เพยีงอยางเดียวในการระบุ
ตําแหนงหรือนาํทาง

โทรศัพทของคุณรองรับ Assisted GPS (A-GPS)
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพือ่ดึงขอมูลชวยเหลือโดยการเชื่อม
ตอขอมูลแพคเกต็ ซึง่ชวยในการคํานวณหาพกิดัในตําแหนง
ปจจุบันเมื่อโทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณจากดาวเทยีม

A-GPS เปนบริการระบบเครือขาย
โทรศัพทของคุณไดตั้งคาใชบริการ Nokia A-GPS ไวลวงหนา
แลว แตหากไมมีผูใหบริการ การตั้งคาพิเศษบางอยางใน A-
GPS ก็สามารถใชได ขอมูลชวยเหลือนั้นจะดึงมาจากเซิรฟเวอร
บริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปนเทานัน้
คุณจําเปนตองมีจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ขอมูลแพคเกต็กําหนด
ไวในเครื่องโทรศัพทในการดึงขอมูลชวยเหลือจากบริการ
Nokia A-GPS ในการกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ใหกด

 และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การจัด
ตําแหนง > เซิรฟเวอรตําแหนง > จดุเชื่อมตอ จุดเชื่อม
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ตอ LAN แบบไรสายไมสามารถใชไดกบับริการนี้ เครื่องจะขอจุด
เชื่อมตออนิเทอรเนต็ของขอมูลแพคเกต็ เมื่อมีการใช GPS ใน
โทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก

ในการเปดหรือปดวธิีระบุตําแหนงแบบตางๆ เชน Bluetooth
GPS ใหกด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การจัดตําแหนง > วิธจีัดตําแหนง

อุปกรณรับ GPS
อปุกรณรับ GPS ติดตั้งอยูดานลางของโทรศัพท เมื่อใชอปุกรณ
รับสัญญาณ ใหเลื่อนเปดแปนพมิพตัวเลข และจาก
ตําแหนงทีต่ั้งตรง ปรับเครื่องใหทาํมุม 45 องศา โดยไมมีสิ่งใด
บดบังบนทองฟา อยาใชมือบังแปนพมิพตัวเลข

การเชื่อมตอ GPS อาจใชเวลา
สองถงึสามวินาทไีปจนถึง
หลายนาท ีการเชื่อมตอ GPS
ในรถยนตอาจใชเวลานานขึ้น

อปุกรณรับ GPS จะใชพลังงาน
จากแบตเตอรี่ในโทรศัพท การ
ใชอปุกรณรับ GPS อาจทาํให
แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อมตอ
GPS
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดูสิ่งตอ
ไปนี้:

● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพือ่ใหรับสัญญาณ
ไดดีขึ้น

● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ทีว่างทีเ่ปดโลงกวา
เดิม

● ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท
โปรดดูที“่อปุกรณรับ GPS” หนา 92

● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับผลก
ระทบไปดวย

● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางทีเ่ปนกระจกสี (Athermic) ซึ่ง
อาจปดกัน้สัญญาณดาวเทียมไว

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทียมที่โทรศัพทคนพบ และ
โทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณดาวเทยีมหรือไมนั้น ใหกดปุม

 แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS >
ตําแหนง > ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม หรือในแอปพลิ
เคชั่นแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองแผนที่ > ขอมูล
GPS

การระบุตําแหนง (GPS)
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หากโทรศัพทคนเจอดาวเทียม แถบ
ดาวเทยีมแตละดวงจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอขอมูลดาวเทียม ยิ่งแถบ
ดาวเทยีมยาวมากขึ้น ความแรงของ
สัญญาณดาวเทยีมจะยิ่งแรงขึ้น เมื่อ
โทรศัพทไดรับขอมูลจากสัญญาณ
ดาวเทยีมในการคํานวณพกิดั
ตําแหนงของคุณเพยีงพอแลว แถบดังกลาวจะเปลีย่นเปนสีดํา

ในตอนแรก โทรศัพทจะตองไดรับสัญญาณจากดาวเทยีมอยาง
นอยสี่ดวงเพือ่ที่จะคํานวณพกิดัตําแหนงของคุณได เมื่อ
คํานวณพิกดัเบื้องตนแลว กอ็าจเปนไปไดวาระบบจะเริ่มการ
คํานวณพกิัดตําแหนงของคุณจากดาวเทียมทัง้สามดวงตอ แต
โดยปกติแลว ความแมนยําจะมีมากขึ้นหากระบบคนพบ
ดาวเทยีมมากขึ้น

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอจากบริการเครือขายเพือ่ขอทราบขอมูล
ตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหขอมูลเกีย่วกบัขาวสารใน
ทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร ตาม
ตําแหนงที่ตั้งโทรศัพทของคุณ

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง ขอความจะปรากฏขึ้นและแสดง
บริการทีส่รางคําขอนั้น เลือก ยอมรับ เพือ่สงขอมูลตําแหนง
ของคุณ หรือ ปฏเิสธ เพือ่ปฏิเสธคําขอ

แผนที่
เกี่ยวกับแผนที่
กดปุม  แลวเลอืก แผนที่
ดวยแอปพลิเคชั่นแผนที่ คุณสามารถดูตําแหนงปจจุบันที่คุณ
อยูบนแผนที่ได เปดแผนทีห่าประเทศและเมืองหลวงตางๆ ได
คนหาที่อยูและสถานที่สําคัญตางๆ วางแผนเสนทางจาก
ตําแหนงหนึ่งไปยังอกีตําแหนงหนึ่ง รวมทั้งบันทึกตําแหนงเปน
รายการโปรดและสงไปยังอปุกรณที่ใชงานรวมกนัได

ทั้งนี้ คุณสามารถซือ้บริการพเิศษ เชน คูมือนาํทาง บริการ
นาํทาง Drive & Walk แบบเลี้ยวตอเลี้ยวทีแ่นะนาํดวยเสียง รวม
ทั้งบริการขอมูลจราจร

แผนที่จะใชระบบ GPS โปรดดูที“่การระบุตําแหนง
(GPS)” หนา 91 คุณสามารถตั้งคาวธิีจัดตําแหนงทีใ่ชกบั
โทรศัพทในการตั้งคาโทรศัพท โปรดดูที“่การตั้งคาคนหา
ตําแหนง” หนา 152 สําหรับขอมูลตําแหนงที่เที่ยงตรงมาก
ที่สุด ใหใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายในตัวเครื่องหรือใชตัวรับ
สัญญาณ GPS ตัวนอกที่ใชงานรวมกนัได
เมื่อคุณใชฟงกชันแผนทีเ่ปนครั้งแรก คุณอาจตองกําหนดจุด
เชื่อมตออนิเทอรเน็ตเพือ่ใชในการดาวนโหลดขอมูลแผนที่
สําหรับตําแหนงปจจุบัน หากตองการเปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว
ภายหลัง ในแอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > เครือ่ง
มือ > การตัง้คา > อินเทอรเน็ต > จุดเชื่อมตอเริม่ตน (จะ
ปรากฏเมื่อคุณออนไลนเทานั้น)

การระบตุําแหนง (GPS)
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เมื่อคุณเปดแผนที่ในโฟลเดอรแผนที่ ขอมูลแผนที่ของพืน้ที่ดัง
กลาวจะถกูดาวนโหลดลงในโทรศัพทผานทางอนิเทอรเนต็
โดยอตัโนมัติ แผนที่ใหมจะถูกดาวนโหลดลงในโทรศัพทหาก
คุณเลือ่นไปยังพืน้ที่ทีย่ังไมครอบคลุมในแผนที่ที่ดาวนโหลด
มากอนแลวเทานั้น

คุณสามารถดาวนโหลดแผนทีล่งในโทรศัพทเพิม่เติมไดโดย
ใชซอฟตแวรพซีี Nokia Map Loader โปรดดูที่“การดาวนโหลด
แผนที่” หนา 95

เคล็ดลับ:  ทัง้นี ้คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่โดยใช
การเชื่อมตอ LAN ไรสายได

การดาวนโหลดแผนที่อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผาน
ทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติม
เกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

หากคุณตองการใหแอปพลิเคชั่นแผนทีส่รางการเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตโดยอตัโนมัติเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น ในแอปพลิ
เคชั่นแผนที่ ใหเลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา >
อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ใช

ในการรับบันทกึเมื่อโทรศัพทลงทะเบียนเขาใชเครือขายที่อยู
นอกเครือขายโฮม ใหเลอืก ตัวเลือก > เครื่องมือ > การตั้ง
คา > อินเทอรเน็ต > คําเตือนการโทรขามแดน > เปด
(จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณออนไลนเทานัน้) ควรติดตอขอทราบราย
ละเอยีดเพิม่เติมและคาใชจายในการโทรขามระบบจากผูให
บริการเครือขาย

การเรียกดแูผนที่
การครอบคลุมพืน้ที่ในแผนที่แตกตางกนัไปตามประเทศ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นแผนที่ แผนทีจ่ะซูมเขาไปยังตําแหนง
ที่ไดบันทึกไวจากเซสชั่นที่แลว หากไมมีตําแหนงทีบ่ันทกึไว
จากเซสชั่นทีผ่านมา แอปพลิเคชั่นแผนทีจ่ะซูมเขาไปยังเมือง
หลวงของประเทศที่คุณอยูโดยองิจากขอมูลที่โทรศัพทไดรับ
จากเครือขายเซลลูลาร ในขณะเดียวกนั แผนทีข่องตําแหนงนั้น
จะไดรับการดาวนโหลด หากไมไดรับการดาวนโหลดระหวาง
เซสชั่นกอนหนานี้

ตําแหนงปจจุบันของคุณ

ในการเชื่อมตอ GPS และซูมเขาไปยังตําแหนงปจจุบันของคุณ
ใหเลอืก ตัวเลือก > ตําแหนงฉัน หรือกด 0 หากตัวประหยัด
พลังงานเปดอยูขณะที่เครื่องพยายามจะเชื่อมตอ GPS การเชื่อม
ตอจะขาดตอน

สัญลกัษณ GPS  จะแสดงบนหนาจอ แตละแถบคือ
ดาวเทียมหนึง่ดวง เมื่ออปุกรณกาํลังคนหาดาวเทียม แถบจะ
เปนสีเหลือง เมื่อโทรศัพทไดรับปริมาณขอมูลทีม่ากพอจาก
ดาวเทียมในการเชื่อมตอ GPS แถบจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ยิ่งแถบ
มีสีเขียวเขมมากเทาใด การเชื่อมตอ GPS ก็จะยิ่งแรงขึ้นเทานั้น
เมื่อการเชื่อมตอ GPS กําลังทาํงานอยู ตําแหนงปจจุบันของคุณ
จะแสดงบนแผนที่ดวย 
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การเคลื่อนยายและซูม

ในการเคลือ่นยายบนแผนที่ ให
เลือ่นขึ้น ลง ซาย หรือ ขวา แผนที่
จะมีแนวทศิไปทางทิศเหนอืตาม
การกําหนดคาเริ่มตน วงกลมแสดง
ทศิจะระบุแนวทิศของแผนที่และ
หมุนระหวางที่ใชนําทางเมื่อแนวทิศ
เปลี่ยนไป

เมื่อคุณเรียกดูแผนที่บนหนาจอ
แผนที่ใหมจะดาวนโหลดโดย
อตัโนมัติเมื่อคุณเลื่อนไปยังบริเวณ
ทีไ่มไดครอบคลุมโดยแผนที่ที่ดาวนโหลดแลว แผนที่เหลานี้
เปนบริการทีไ่มตองเสียคาใชจาย แตการดาวนโหลดอาจเกีย่ว
เนือ่งกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการสง
ขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

แผนที่จะไดรับการบันทกึโดยอตัโนมัติในหนวยความจําขนาด
ใหญ

ในการซูมเขาหรือออก ใหกด * หรือ # ใชแถบมาตราสวนใน
การประเมินระยะหางระหวางจุดสองจุดบนแผนที่

การปรับมมุมองแผนที่

ในการกาํหนดระบบเมตริกที่ใชในแผนที่ ใหเลือก ตวัเลือก >
เครือ่งมือ > การตั้งคา > แผนที่ > ระบบของหนวยวัด >
เมตร หรือ Imperial

ในการกาํหนดประเภทของสถานที่ที่นาสนใจใหแสดงในแผนที่
ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา > แผนที่ >
ประเภทและประเภทหมวดหมูทีต่องการ

หากคุณตองการเลอืกวาจะดูแผนที่ในโหมดสองมิติ, โหมดสาม
มิติ, เปนภาพถายดาวเทียม หรือแบบผสม ใหเลอืก ตวัเลือก >
โหมดแผนที่ > แผนที่, แผนที่ 3D, ดาวเทียม หรือ ผสม
อาจไมมีภาพถายดาวเทียมสําหรับที่ตั้งทางภูมิศาสตรบางแหง

หากคุณตองการกําหนดใหมุมมองแผนที่เปนมุมมองกลางวัน
หรือมุมมองกลางคืน ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา > แผนที่ > สี > โหมดวัน หรือ โหมดกลางคืน

ในการปรับการตั้งคาอนิเทอรเนต็, การนาํทาง, การวางแผนเสน
ทางอืน่ๆ และการตั้งคาแผนที่ทัว่ไป ใหเลือก ตวัเลือก >
เครือ่งมือ > การตัง้คา

การดาวนโหลดแผนที่
เมื่อคุณเรียกดูแผนทีบ่นหนาจอในแผนที่ แผนทีใ่หมจะ
ดาวนโหลดโดยอตัโนมัติเมื่อคุณเลือ่นไปยังบริเวณทีไ่มได
ครอบคลุมโดยแผนทีท่ี่ดาวนโหลดแลว คุณสามารถดูจํานวน
ขอมูลทีถ่ายโอนมาแลวไดที่ตัวนับขอมูล (kB) ซึ่งแสดงบนหนา
จอ ตัวนบัจะแสดงจํานวนการสงถายขอมูลของเครือขายเมื่อ
คุณเรียกดูแผนที่ สรางเสนทาง หรือคนหาสถานทีอ่อนไลน การ
ดาวนโหลดขอมูลแผนที่อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวน
มากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดสอบถามราย
ละเอยีดเกี่ยวกบัคาบริการการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
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ในการหลีกเลี่ยงการดาวนโหลดแผนทีท่างอนิเทอรเนต็โดย
อตัโนมัติ เชน เมื่อคุณอยูนอกเครือขายเซลลลูารภายในพืน้ที่
ของคุณ หรือขอมูลอื่นๆ เกีย่วกบัแผนที่ทีจ่ําเปนสําหรับบริการ
พเิศษ ใหเลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา >
อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ไมใช

ในการกาํหนดปริมาณหนวยความจําขนาดใหญที่คุณตองการ
ใชเพือ่บันทกึขอมูลแผนที่ หรือไฟลนาํทางดวยเสียง ใหเลือก
ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา > แผนที่ > ใชความ
จําสูงสุด > ใชความจําสํารองสูงสุด เมื่อหนวยความจําเต็ม
ขอมูลแผนที่ทีเ่กาทีสุ่ดจะถกูลบออก ขอมูลแผนทีท่ี่บันทกึไว
สามารถลบออกไดโดยใชซอฟตแวร Nokia Map Loader PC
Nokia Map Loader
Nokia Map Loader คือซอฟตแวรคอมพวิเตอรที่คุณสามารถใช
ในการดาวนโหลดและติดตั้งแผนที่ตางๆ ผานทางอนิเทอรเน็ต
มายังโทรศัพทของคุณ คุณสามารถใชซอฟตแวรนีเ้พื่อ
ดาวนโหลดไฟลเสียงสําหรับการนาํทางโดยละเอยีดได

ในการใช Nokia Map Loader คุณตองติดตั้งลงคอมพวิเตอรที่
ใชงานรวมกนัไดกอนเปนอันดับแรก คุณสามารถดาวนโหลด
ซอฟตแวรคอมพวิเตอรผานทางอนิเทอรเน็ตที่
www.nokia.com/maps ปฏิบัติตามคําแนะนาํบนหนาจอ
คุณตองใชแอปพลเิคชั่นแผนทีแ่ละเรียกดูแผนทีอ่ยางนอยหนึง่
ครั้งกอนใช Nokia Map Loader Nokia Map Loader ใชขอมูล
แผนที่ทีเ่คยใชเพือ่ตรวจสอบเวอรชั่นของขอมูลแผนทีท่ี่จะ
ดาวนโหลด

หลงัจากที่คุณไดติดตั้งซอฟตแวรคอมพวิเตอรลงใน
คอมพวิเตอรของคุณแลว ในการดาวนโหลดแผนที่ ใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้

1. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณกบัคอมพวิเตอรโดยใชสาย
เคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกนัได ใหเลอืก การถายโอน
ขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ USB

2. ใหเปด Nokia Map Loader ในคอมพวิเตอรของคุณ Nokia
Map Loader จะตรวจสอบเวอรชั่นของขอมูลแผนทีท่ี่จะ
ดาวนโหลด

3. ใหเลอืกแผนทีห่รือไฟลนําทางดวยเสียงทีคุ่ณตองการ จาก
นัน้ใหดาวนโหลดและติดตั้งลงในโทรศัพทของคุณ

เคล็ดลับ:  ใช Nokia Map Loader ในการจัดเกบ็คา
ธรรมเนียมการโอนยายขอมูลบนโทรศัพท

การคนหาสถานที่
ในการคนหาตําแหนงหรือสถานทีท่ี่นาสนใจจาก คําสําคัญ ใน
หนาจอหลกั ใหปอนชื่อสถานที่หรือคําสําคัญที่ตองการ ในชอง
การคนหา และเลือก คนหา

ในการนาํเขาทีอ่ยูของตําแหนงจากขอมูลรายชื่อของคุณ ให
เลือก ตัวเลือก > เลือกจากรายชื่อ.

ในการใชตําแหนงบนแผนที่ เชน เปนจุดเริ่มตนสําหรับการ
คนหาทีใ่กลเคียง, ในการวางแผนเสนทาง, ดูรายละเอยีด หรือ
เริ่มการนาํทาง (บริการพเิศษ) ใหกดปุมเลือ่น และเลือกตัว
เลือกทีต่องการ
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ในการเรียกดูสถานที่และแหลงดึงดูดนักทองเทีย่วตามหมวด
หมู ในพืน้ทีข่องคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา และ หมวด
หมู หากคุณคนหาจากทีอ่ยู คุณตองปอนชื่อเมืองและชื่อ
ประเทศ คุณยังสามารถใชที่อยูที่จัดเกบ็ไวในบัตรรายชื่อในราย
ชื่อไดเชนกัน

ในการจัดเกบ็ตําแหนงเปนสถานทีโ่ปรด ใหกดปุมเลื่อน ใน
ตําแหนงที่ตองการ แลวเลือก เพิม่ไปยังสถานที่ฉัน ปอนชื่อ
สถานที่ และเลือก ตกลง คุณยังสามารถจัดเกบ็ตําแหนงไปยัง
เสนทางหรือคอลเลกชันไดเชนกนั ในการดูสถานที่ทีคุ่ณจัด
เกบ็ไว ใหเลือก ตัวเลือก > รายการโปรด > สถานที่.

ในการสงสถานที่ทีจ่ัดเกบ็ไวไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได
ใน หนาจอสถานที่ ใหกดปุมเลื่อน และเลอืก สง หากคุณสง
สถานที่ไปในรูปแบบขอความตัวอกัษร ขอมูลจะแปลงเปนรูป
แบบ ตัวอกัษรธรรมดา

ในการถายภาพบนหนาจอของตําแหนงนัน้ ใหเลือก ตวั
เลือก > เครือ่งมือ > จดัเกบ็สแนปชอตแผนที่. ภาพบน
หนาจอจะไดรับการบันทกึลงในภาพถาย ในการสงภาพบนหนา
จอ ใหเปดภาพถาย และเลอืกตัวเลอืกการสงจากแถบเครื่องมือ
ทีใ่ชงานอยูหรือเมนูตัวเลือก และ วธิีการ

ในการดูรายการทีคุ่ณเคยเรียกดู, สถานทีท่ี่คุณดู บนแผนที่ และ
เสนทางรวมทัง้คอลเลกชันทีคุ่ณสรางขึ้น ใหเลือก ตวัเลือก >
รายการโปรด และตัวเลือกที่คุณตองการ

การวางแผนเสนทาง

ในการวางแผนเสนทางไปยังปลายทาง ใหเลือ่นไปที่ปลาย
ทาง ทีต่องการ กดปุมเลื่อน แลวเลือก เพิ่มในเสนทาง ตําแหน
งนัน้ๆ จะถกูเพิ่มเขาไปในเสนทาง

ในการเพิม่ตําแหนงอืน่ๆ ไปยังเสนทาง ใหเลอืก ตัวเลือก >
เพิม่จดุเสนทาง. การหยุดพกัระหวางทางจุดแรกที่เลือกไวคือ
จุดเริ่มตน ในการเปลี่ยน ลําดับการหยุดพักระหวางทาง ใหกด
ปุมเลือ่น แลวเลือก ยาย

บริการพิเศษสําหรับแผนที่
คุณสามารถสั่งซื้อลขิสิทธิ์และดาวนโหลดคูมือนาํเที่ยวประเภท
ตางๆ เชน คูมือเดินทางในเมืองสําหรับเมืองตางๆ มายัง
โทรศัพทของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่งซื้อลขิสิทธิ์
สําหรับบริการนําทางดวยเสียงเพือ่การใชงานขณะขับรถและ
เดินเทาโดยละเอยีด และบริการขอมูลดานการจราจรเพือ่ใชกับ
แผนที่ ลขิสิทธิก์ารนาํทางใชไดกบับางภูมิภาคเทานั้น (ภูมิภาค
ที่เลอืกไวเมื่อสั่งซื้อลขิสิทธิ)์ และสามารถใชไดกบับริเวณที่
เลือกไวเทานั้น คูมือทีด่าวนโหลดมาจะไดรับการบันทึกโดย
อตัโนมัติไปยังโทรศัพทของคุณ

ลขิสิทธิท์ีคุ่ณสั่งซือ้สําหรับคูมือนาํเที่ยวหรือการนาํทาง
สามารถถายโอนไปยังเครื่องอืน่ได แตสามารถใชงานลิขสิทธิ์
เดียวกนัไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น

บริษัทภายนอก Nokia จะเปนผูใหบริการขอมูลดานการจราจร
และคูมือนําเทีย่วและบริการทีเ่กีย่วของ ขอมูลอาจไมถกูตอง
แมนยําและไมสมบูรณในบางอาณาเขตและขึ้นอยูกบัความ
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พรอมใชงาน โปรดอยาเชื่อถือแตขอมูลและบริการที่เกีย่วของ
ตามที่กลาวไวขางตน

การนําทาง
ในการสั่งซื้อบริการนาํทางดวยเสียงเพือ่การใชงานขณะขับรถ
และเดินเทาหรือการนําทางขณะเดินเทาเทานัน้ ใหเลือก ตัว
เลือก > พเิศษ > ขับรถและเดนิ หรือ 2 เดิน คุณสามารถ
ชําระคาบริการโดยบัตรเครดิต หรือชําระผานทางใบเรียกเกบ็คา
โทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขายเซลลูลารรองรับบริการนี้)

การนําทางขณะขับรถ

ในการสั่งซื้อบริการนําทางขณะขับรถและเดินเทา ใหเลือก ตวั
เลือก > พเิศษ > ขับรถและเดนิ

เมื่อคุณใชการนําทางขณะขับรถเปนครั้งแรก คุณจะถูกขอให
เลอืกภาษาของเสียงนําทาง และใหดาวนโหลดไฟลการนํา
ทางดวยเสียงตามภาษาทีไ่ดเลอืกไว คุณยังสามารถ
ดาวนโหลดไฟลนําทางดวยเสียงโดยใช Nokia Map Loader
โปรดดูที“่การดาวนโหลดแผนที่” หนา 95

ในการเปลีย่นภาษาในภายหลัง ในหนาจอเมนูหลักแผนที่ ให
เลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา > การนําทาง >
แนะนําดวยเสียง และภาษา และใหดาวนโหลดไฟลนาํทาง
ดวยเสียงสําหรับภาษาที่เลอืกไว

การนําทางขณะเดนิเทา

ในการสั่งซื้อบริการนําทางขณะเดินเทา ใหเลือก ตัวเลือก >
พเิศษ > 2 เดนิ

การนาํทางขณะเดินเทาตางจากการนําทางขณะขับรถหลาย
ประการ ดังนี้ เสนทางการเดินเทาจะไมสนใจขอจํากดัใดๆ ที่
เปนไปไดของระบบนาํทางยานพาหนะ เชน ถนนเดินรถทาง
เดียวและขอกาํหนดการหามเลีย้ว และรวมถงึพื้นที่ตางๆ เชน
บริเวณทางเทาและทีจ่อดรถ ระบบนี้ยังใหความสําคัญหลักกบั
ทางเดินเทาและถนนสายเลก็ๆ โดยตัดทางหลวงและทางดวน
ออกไป ระยะทางสูงสุดของเสนทางการเดินจะจํากดัอยูที่ 50
กโิลเมตร (31 ไมล) และความเร็วสูงสุดในการเดินทางอยูที่ 30
กม./ชม. (18 ไมล/ชม.) หากเกนิขีดจํากัดความเร็วนี้ ระบบ
นาํทางจะหยุดและเริ่มตนใหมอกีครั้งเมื่อความเร็วกลบัมาอยูใน
ชวงที่จํากัด

ไมสามารถใชการนําทางโดยละเอยีดหรือการนําทางดวยเสียง
ไดกบัการนําทางขณะเดินเทา แตจะมีลูกศรขนาดใหญที่แสดง
เสนทางและลกูศรขนาดเลก็ทางดานลางของหนาจอทีช่ี้ไปยัง
ปลายทางโดยตรงแทน หนาจอดาวเทียมมีใหใชในการนําทาง
ขณะเดินเทาเทานั้น

การนําทางไปยงัจุดหมายปลายทางที่ตองการ

ในการเริ่มตนการนาํทางไปยังปลายทางที่ตองการดวย GPS ให
เลือกตําแหนงใดกไ็ดบนแผนที่หรือในรายการแสดงผลลพัธ
และ ตวัเลือก > ขับไปยัง หรือ เดินไปที่

หากตองการสลับระหวางหนาจอตางๆ ขณะนาํทาง ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือขวา

ในการหยุดการนาํทาง ใหกด หยุด
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ในการเลอืกตัวเลือกการนําทาง ใหกด ตัวเลือก ขณะนาํทาง
หากการนาํทางขณะขับรถทํางานอยู หนาจอเมนทูี่มีสิบสองตัว
เลอืกจะปรากฏขึ้น

ปุมกดแตละปุมหมายถึงแตละตัวเลือกในหนาจอ กด 2 เพือ่เลน
ซ้าํการสั่งงานดวยเสียง, 3 เพือ่สลับระหวางโหมดกลางวันและ
โหมดกลางคืน, 4 เพือ่จัดเกบ็สถานทีป่จจุบัน เปนตน

ขอมูลดานการจราจร
ในการจัดซื้อลขิสิทธิส์ําหรับบริการขอมูลดานการจราจรแบบเรี
ยลไทม ใหเลือก ตวัเลือก > พิเศษ > ขอมูลจราจร บริการ
นีจ้ะใหขอมูลเกีย่วกบัเหตุการณจราจรที่อาจสงผลกระทบตอ
การเดินทางของคุณ การดาวนโหลดบริการพเิศษอาจเกีย่วของ
กบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ
โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลจากผู
ใหบริการของคุณ

ในการดูขอมูลเกีย่วกบัเหตุการณจราจรที่อาจทําใหเกดิการ
ลาชาหรือเปนอปุสรรคตอการไปถงึจุดหมายปลายทางของคุณ
ใหเลอืก ตัวเลือก > ขอมูลจราจร เหตุการณตางๆ จะปรากฏ
บนแผนทีใ่นรูปของสามเหลี่ยมแจงเตือนและสัญลักษณะเปน
เสนๆ คุณสามารถใชการจัดเสนทางใหมโดยอตัโนมัติเพือ่หลีก
เลีย่งอปุสรรคดังกลาวได

ในการดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัเหตุการณและตัวเลือกการจัด
เสนทางใหมทีเ่ปนไปได ใหกดปุมเลือ่น

ในการอพัเดตขอมูลดานการจราจร ใหเลือก อัพเดตขอมูล
จราจร หากตองการกําหนดความถี่ในการอพัเดตขอมูลดาน

การจราจรโดยอตัโนมัติ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ >
การตั้งคา > การนําทาง > อัพเดตขอมูลจราจร

ในการสรางเสนทางที่เปนทางเลอืกอืน่โดยอตัโนมัติในกรณีที่
เหตุการณจราจรอาจทําใหเกดิการลาชาหรือเปนอปุสรรคตอ
การไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณ ใหเลอืก ตัวเลือก >
เครือ่งมือ > การตัง้คา > การนําทาง > เปลี่ยนเสนทาง
เพราะการจราจร > อัตโนมัติ

คูมือนําเทีย่ว
ในการสั่งซือ้และดาวนโหลดคูมือนาํเที่ยวประเภทตางๆ เชน
คูมือเดินทางในเมืองสําหรับเมืองตางๆ มายังโทรศัพทของคุณ
ใหเลอืก ตัวเลือก > พิเศษ > คูมือการเดินทาง.
คูมือนําเที่ยวใหขอมูลเกีย่วกบัแหลงดึงดูดนักทองเทีย่ว
ภัตตาคาร โรงแรม และสถานที่ทีน่าสนใจอืน่ๆ ตองดาวนโหลด
และสั่งซื้อคูมือนําเที่ยว กอนจึงจะใชได

ในการเรียกดูคูมือนําเทีย่วที่ดาวนโหลดไว บนแท็บ คูมือเดนิ
ทางฉัน ในคูมือนาํเที่ยว ใหเลอืกคูมือนําเทีย่ว และหมวดหมู
ยอย (หากมี)

ในการดาวนโหลดคูมือนําเทีย่วใหมๆ ลงยังโทรศัพทของคุณ
ในเมนคููมือ เลอืกคูมือนําเที่ยวที่ตองการและ ดาวนโหลด >
ใช. ขั้นตอนการสั่งซื้อ จะเริ่มโดยอตัโนมัติ คุณสามารถชําระคา
คูมือนําเที่ยวเหลานีโ้ดยใชบัตรเครดิต หรือชําระผานทางใบ
เรียกเกบ็คาโทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขายเซลลลูาร
รองรับบริการนี)้
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ในการยืนยันการสั่งซือ้ ใหเลือก ตกลง สองครั้ง ในการรับ
ขอความยืนยันการชําระเงินผานทางอเีมล ใหปอนชื่อของคุณ
และที่อยูอเีมล แลวเลอืก ตกลง

จุดสังเกต
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > สถานที่
เมื่อใชจุดสังเกต คุณจะสามารถจัดเก็บขอมูลตําแหนงของ
สถานที่เฉพาะไวในโทรศัพทของคุณ คุณสามารถเรียงลําดับ
สถานที่ที่บันทกึไว ไดตามหัวขอ เชน ธุรกจิ และเพิม่ขอมูลอืน่
ได เชน ที่อยู คุณสามารถใชสถานทีท่ี่ไดบันทึกไวในแอปพลิ
เคชั่นที่ทาํงานรวมกนัได เชน ขอมูล GPS และ แผนที่
จุดพกิัด GPS จะแจงในหนวยเปนองศาและลปิดาโดยใชระบบ
จุดพกิัด WGS-84 สากล
หากตองการสรางจุดสังเกตใหม เลอืก ตวัเลือก > สถานที่
ใหม หากตองการรองขอพกิัดตําแหนงปจจุบันของคุณ เลือก
ตําแหนงปจจบุัน หากตองการกรอกขอมูลพกิัดตําแหนงดวย
ตนเอง เลอืก ปอนโดยผูใช

หากตองการแกไขหรือเพิม่ขอมูลไปยังสถานที่ทีบ่ันทึกไว
(เชน ที่อยูถนน) ใหเลื่อนไปยังสถานที ่และเลอืก ตัวเลือก >
แกไข เลื่อนไปยังชองที่ตองการ และกรอกขอมูล

หากตองการดูสถานทีบ่นแผนที่ เลือก ตัวเลือก > แสดงบน
แผนที่ หากตองการสรางเสนทางไปยังสถานที่ เลอืก ตวั
เลือก > สํารวจโดยใชแผนที่

คุณสามารถเรียงลําดับสถานที่ตามประเภททีก่ําหนดไว และ
สรางประเภทใหมได หากตองการแกไขและสรางประเภท
สถานทีใ่หม เลื่อนขวาในหัวขอจุดสังเกต และเลอืก ตวัเลือก >
แกไขประเภท

หากตองการเพิม่จุดสังเกตไปยังประเภท เลื่อนไปยังจุดสังเกต
ในตัวเลอืกจุดสังเกต และเลือก ตัวเลือก > เพิม่ไปที่
ประเภท เลื่อนไปยังประเภทที่คุณตองการเพิม่สถานทีไ่ป และ
ทําการเลอืก

หากตองการสงหนึง่หรือหลายสถานทีไ่ปยังอปุกรณทีใ่ชงาน
รวมกนัได เลือก ตัวเลือก > สง สถานที่ทีคุ่ณไดรับจะถูกเกบ็
ไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ในการรับสงขอมูล

ขอมูล GPS
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบมาเพือ่ใหขอมูลตัวแนะนาํเสน
ทางสําหรับปลายทางที่เลอืกไว ขอมูลตําแหนงของตําแหนงที่
อยูปจจุบันของคุณ และขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางที่
เหมาะสมเพื่อไปยังปลายทาง และเวลาทีเ่หมาะสมของการเดิน
ทาง

ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS
ขอมูลจุดพกิดัตางๆ ใน GPS จะแสดงเปนองศาและลปิดาโดยใช
ระบบพกิัด WGS-84 สากล
ในการใชขอมูล GPS ตัวรับ GPS ของโทรศัพทตองรับขอมูล
ตําแหนงจากดาวเทยีมอยางนอยสี่ดวงเพื่อคํานวณตําแหนง
พกิดัของคุณ เมื่อมีการคํานวณเริ่มตน ดาวเทยีมอกีสามดวง
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อาจดําเนินการคํานวณตําแหนงพกิดัของคุณตอไป อยางไร
กต็าม การคํานวณจะมีความถกูตองมากขึ้นเมื่อมีดาวเทยีมเพิม่
ขึ้น

ตวัแนะนําเสนทาง
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > การนําทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนาํเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจากดาวเทยีม
ได

ตัวแนะนําเสนทางจะใชเข็มทศิที่ปรับหมุนไดบนหนาจอของ
เครื่อง ลกูบอลสีแดงแสดงทศิทางของปลายทาง และระยะทาง
โดยประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเข็มทศิ

ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มีระยะ
สั้นที่สุดและตรงไปทีป่ลายทางนั้นมากทีสุ่ด โดยวดัในแนวเสน
ตรง สิ่งกดีขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทาง
ธรรมชาติ จะถูกละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการ
คํานวณระยะทาง ตัวแนะนําเสนทางจะทํางานเมื่อคุณเคลื่อน
ยายตําแหนง

ในการตั้งคาจุดหมายปลายทางในการเดินทางของคุณ ให
เลอืก ตวัเลือก > ตัง้ปลายทาง และจุดสังเกตเปนปลายทาง
หรือปอนขอมูลจุดพกิดัเสนรุงและเสนแวง เลอืก หยุดการนํา
ทาง เพือ่ลบจุดปลายทางทีก่ําหนดใหกบัการเดินทางนี้

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของ
ตําแหนงที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดยประมาณ
จะปรากฏ

ในการจัดเกบ็ตําแหนงปจจุบันของคุณไวเปนจุดสังเกต ให
เลือก ตวัเลือก > บันทึกตําแหนง จุดสังเกตคือตําแหนงที่ถูก
จัดเกบ็ไวพรอมขอมูลอืน่ๆ และสามารถนํามาใชในแอปพลิเคชั่
นอืน่ที่ใชงานรวมกนัได ตลอดจนสามารถโอนยายระหวาง
อปุกรณตางๆ ที่ใชงานรวมกนัได

ตัววัดระยะเดินทาง
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > ระยะเดนิทาง
เลือก ตัวเลือก > เริม่ เพือ่ใชงานการคํานวณระยะเดินทาง
และ หยุด เพือ่ยกเลิกการคํานวณดังกลาว คาทีค่ํานวณไดยัง
ปรากฏคางอยูบนหนาจอ ใชคุณสมบัตินี้กลางแจงเพือ่การรับ
สัญญาณ GPS ที่มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
เลือก รเีซ็ต เพือ่ตั้งคาระยะทางและเวลาของการเดินทาง
ตลอดจนความเร็วเฉลีย่และสูงสุดเปนศูนย และเริ่มการคํานวณ
ใหม เลอืก รสีตารท เพือ่ตั้งคามาตรวดัระยะทางและเวลาโดย
รวมเปนศูนย
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มาตรวัดระยะทางการเดินทางมีความแมนยําจํากดั และขอผิด
พลาดจากการนับรอบอาจเกดิขึ้นได ความถกูตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากความพรอมใชประโยชนและคุณภาพ
ของสัญญาณ GPS

การระบุตําแหนง (GPS)

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์102



การปรับตัง้คาโทรศพัทของคุณ
คุณสามารถปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณโดยการเปลี่ยนโหมด
สแตนดบาย เมนูหลกั เสียง ลักษณะ หรือขนาดตัวอกัษร ตัว
เลอืกการปรับตั้งคาสวนใหญ เชน การเปลี่ยนขนาดตัวอกัษร
สามารถปรับเปลี่ยนไดจากการตั้งคาของโทรศัพท โปรดดู
ที“่การตั้งคาทีป่รับใหเขากับความตองการ” หนา 147

ลักษณะ
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป > การ
ปรบัตั้งคา > ลักษณะ
คุณสามารถเปลีย่นลกัษณะการแสดงผลของโทรศัพท เชน
ภาพพืน้หลัง และไอคอนตางๆ ได

หากตองการเปลี่ยนลกัษณะที่ใชสําหรับแอปพลเิคชั่นทกุตัวใน
เครื่อง ใหเลือก ทั่วไป

หากตองการดูตัวอยางลักษณะกอนใชงาน ใหเลอืก ตัว
เลือก > ดูตวัอยาง หากตองการใชงานลักษณะทีเ่ลือกไว ให
เลอืก ตวัเลือก > ตัง้ ลักษณะทีใ่ชงานอยูจะกาํกบัดวย
เครื่องหมาย 

ลกัษณะทีอ่ยูในหนวยความจําหลักของโทรศัพทจะกํากบัดวย
เครื่องหมาย 

หากตองการเปลีย่นเคาโครงของเมนูหลกั ใหเลอืก มุมมอง
เมนู

ในการเปดการเชื่อมตอของเบราเซอรและดาวนโหลดลกัษณะ
เพิม่เติม ใน ทั่วไป หรือ มุมมองเมนู ใหเลอืก แหลงโหลด
ลักษณะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ: เลอืกใชเฉพาะบริการทีเ่ชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทัง้การปองกนัซอฟตแวรทีเ่ปน
อนัตรายเทานั้น

ในการแกไขภาพพืน้หลังและตัวประหยัดพลังงานของลกัษณะ
ที่ใชงานอยูซึง่ปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย เลือก ภาพพืน้
หลัง เพือ่เปลี่ยนภาพพืน้หลังหรือ ประหยัด เพือ่เปลี่ยนตัว
ประหยัดพลงังาน

รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > รปูแบบ
คุณสามารถตั้งคาและปรับแตงเสียงเรียกเขา เสียงเตือน
ขอความเขา และเสียงประเภทอืน่ที่กาํหนดใหกบักลุมผูโทร
หรือใหสอดคลองกบัสภาวะการใชงานประเภทตางๆ
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หากตองการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลอืกรูปแบบ และ ตัวเลือก >
ทํางาน คุณยังสามารถเปลีย่นรูปแบบไดอกีวธิี คือ กดปุมเปด/
ปดเครื่องในโหมดสแตนดบาย จากนั้น เลือ่นไปยังรูปแบบที่
ตองการใชงาน แลวเลือก ตกลง

เคล็ดลับ: หากตองการสับเปลี่ยนระหวางรูปแบบ
ธรรมดาและรูปแบบไมมีเสียงในโหมดสแตนดบาย ให
กด # คางไว

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบ เลือ่นไปทีรู่ปแบบนัน้และเลือก ตัว
เลือก > ปรบัตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการ
เปลี่ยนแปลง และกดปุมเลื่อนเพือ่เปดตัวเลือก เสียงที่จัดเกบ็
ไวในหนวยความจําขนาดใหญของโทรศัพทจะแสดงดวย
สัญลักษณ 

ในรายการแบบเสียง เลอืก แหลงดาวนโหลดเสียง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่เปดรายการบุคมารค โดยคุณ
สามารถเลือกบุคมารคที่ตองการและเริ่มทําการเชื่อมตอไปยัง
เวบ็เพจเพือ่ดาวนโหลดแบบเสียงอืน่ๆ

ถาคุณตองการใหเครื่องพดูชื่อของผูโทรเขาเมื่อมีสายเขา
เลอืก ตวัเลือก > ปรบัตัง้คา และตั้ง พดูชือ่ผูโทร เปน เปด
ตองจัดเกบ็ชื่อผูโทรไวใน รายชื่อ

หากตองการสรางรูปแบบใหมนัน้ เลอืก ตัวเลือก > สรางใหม

แบบเสียงสามมิติ
ใหกดปุม เลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > เสียง 3-D

คุณสามารถใชแบบเสียงสามมิติ เพือ่ใชเอฟเฟกตเสียงสามมิติ
สําหรับเสียงเรียกเขา มีแบบเสียงเรียกเขาบางแบบเทานั้นที่
สนบัสนุนเอฟเฟกตสามมิติ

ในการใชงานเอฟเฟกตสามมิติ ใหเลือก เอฟเฟกตเสียงเรยีก
เขา 3-D > เปด ในการเปลีย่นแบบเสียงเรียกเขา ใหเลือก
แบบเสียง และเลือกแบบเสียงเรียกเขาที่ตองการ

ในการเปลี่ยนเอฟเฟกตสามมิติทีน่ํามาใชกบัแบบเสียงเรียกเขา
ใหเลอืก แนววิถีเสียง จากนัน้เลือกเอฟเฟกตที่ตองการ
ในการแกไขเอฟเฟกต เลอืกจากการตั้งคาตอไปนี้

● ความเรว็จังหวะ — เลือ่นไปทางซายหรือขวาเพือ่ปรับ
ความเร็วที่เสียงเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง ไมสามารถ
ใชการตั้งคานี้กบัแบบเสียงเรียกเขาทั้งหมด

● เสียงกอง — เลือกประเภทเสียงเอคโค
● ดอปเพลอรเอฟเฟกต — เลือก เปด เพือ่ใหเสียงเรียกเขา
สงเสียงดังขึ้นเมื่อคุณเขาใกลโทรศัพทของคุณ และเบาลง
เมื่อคุณออกหางจากโทรศัพท เมื่อคุณเขาไปใกลโทรศัพท
เสียงเรียกเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆ และเบาลงเมื่อคุณอยูหางจาก
โทรศัพท ไมสามารถใชการตั้งคานี้กบัแบบเสียงเรียกเขา
ทัง้หมด

ในการฟงเสียงเรียกเขาโดยใชเอฟเฟกตสามมิติ ใหเลือก ตัว
เลือก > เลนแบบเสียง หากคุณเปดใชแบบเสียงสามมิติ แต
ไมไดเลอืกเอฟเฟกตสามมิติใดๆ การเพิม่ประสิทธิภาพของ
ระบบสเตอริโอจะถูกนํามาใชกบัเสียงเรียกเขา

ในการปรับความดังเสียงเรียกเขา ใหเลอืก เครือ่งมือ > รูป
แบบ > ตวัเลือก > ปรบัตั้งคา > ระดบัความดัง

การปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ
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การแกไขโหมดสแตนดบาย
ในการเปดหรือปดโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ กด  และ
เลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป > การปรบัตัง้คา >
โหมดพรอมทํางาน > แบบพิเศษ  หนาจอสแตนดบายจะ
แสดงปุมลัดของแอปพลิเคชั่น และ
เหตุการณจากแอปพลเิคชั่น เชน
ปฏิทนิและเครื่องเลน

ในการเปลีย่นปุมลัดสําหรับปุมเลอืก
หรือเปลี่ยนคาเริ่มตนไอคอนปุมลัด
ในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ
เลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมด
พรอมทํางาน ปุมลดับางปุมอาจ
เปนปุมที่กําหนดไวแลวและคุณไม
สามารถเปลีย่นแปลงได

ในการเปลีย่นรูปแบบนาฬกิาที่
แสดงในโหมดสแตนดบายนั้น ใหกดปุม  และเลอืก แอป
พลิเคชั่น > นาฬกิา > ตวัเลือก > การตั้งคา > ชนิด
นาฬกิา 
คุณสามารถเปลีย่นภาพพื้นหลังหรือภาพที่แสดงในโหมด
ประหยัดพลังงานของโหมดสแตนดบายได โปรดดู
ที“่ลกัษณะ” หนา 103

การแกไขเมนูหลัก
หากตองการเปลีย่นรูปแบบเมนูหลกั ไปทีเ่มนหูลกั เลอืก ตวั
เลือก > เปลี่ยนมุมมองเมนู > ตาราง หรือ รายการ

หากตองการจัดเรียงเมนูหลกัใหม ไปทีเ่มนหูลกั เลือก ตัว
เลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร หรือ โฟลเดอรใหม คุณ
สามารถยายโปรแกรมทีไ่มคอยไดใชงานไปไวในแฟมขอมูล
แลวนําโปรแกรมที่คุณใชงานเปนประจํามาไวในเมนหูลักได

หากตองการใชไอคอนแบบเคลื่อนไหวทีม่ีอยูในโทรศัพทของ
คุณ ไปทีเ่มนหูลัก เลอืก ตวัเลือก > ภาพเคลื่อนไหว
ไอคอน > เปด

การปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ
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การบริหารเวลา
นาฬิกา 
นาฬิกาปลกุ
กด  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > นาฬกิา

ในการตั้งเวลาปลุกดวนใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การตัง้ปลุก
เร็วครัง้ใหม การปลุกดวนจะถูกตั้งคาไวสําหรับอกี 24 ชั่วโมง
ขางหนา และไมสามารถตั้งคาซ้าํได

ในการดูการปลุกทีใ่ชอยูในปจจุบันและที่ไมไดใช ใหเลื่อนไป
ดานขวาของแทบ็การปลุก ในการตั้งเวลาปลกุใหม ใหเลอืก ตวั
เลือก > ตั้งปลุกใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อมี
การตั้งนาฬกิาปลุก สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้น

ในการปดเสียงนาฬกิาปลุกนั้น ใหเลือก หยุด ในการหยุดเสียง
ปลกุ 5 นาที ใหเลือก เลื่อนปลุก
หากถึงเวลาปลกุในขณะทีป่ดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเอง
และมีเสียงปลกุดังขึ้น หากคุณเลือก หยุดโทรศัพทจะแสดง
ขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพือ่โทรติดตอ
หรือไม เลอืก ไม เพือ่ปดเครื่องหรือ ใช เพือ่โทรออกและรับ
สายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนหรืออนัตรายได

ในการยกเลกิเวลาตั้งปลุก ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา วนัที่ และประเภทนาฬกิา ให
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา

หากตองการใหระบบเครือขายโทรศัพทไรสายอปัเดตขอมูล
เวลา วันที่ และเขตเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการตั้งคา ใหเลอืก อัพเดตตาม
เวลาเครอืขาย > อัพเดตอัตโนมัติ

เวลาทัว่โลก
ใหกดปุม และเลือก แอปพลิเคชัน่ > นาฬกิา

ในการเปดหนาจอเมนนูาฬกิาบอกเวลาทั่วโลก ใหเลื่อนขวาไป
ยังแทบ็นาฬกิาทั่วโลก คุณสามารถดูเวลาของเมืองตางๆ รอบ
โลกไดในหนาจอเมนูนาฬกิาบอกเวลาทั่วโลก ในการเพิม่ราย
ชื่อเมืองลงในรายการ ใหเลอืก ตวัเลือก > เพิม่เมือง คุณ
สามารถเพิม่ชื่อเมืองลงในรายการไดมากถงึ 15 ชื่อ

ในการกาํหนดเมืองปจจุบันที่คุณอยู ใหเลื่อนไปที่เมืองที่
ตองการ และเลอืก ตวัเลือก > ตั้งเปนเมืองปจจุบนั ชื่อเมือง
ดังกลาวจะปรากฏขึ้นในหนาจอหลักเมนูนาฬกิา และเวลาใน
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลีย่นไปตามเมืองที่เลอืกไวดวย
ตรวจดูวาเวลาถกูตองและสอดคลองกบัเขตเวลาของคุณ
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ปฏิทิน
สรางรายการปฏิทิน
กด  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > ปฏทิิน
1. ในการเพิม่รายการปฏิทินใหม
ใหเลื่อนไปที่วนัทีท่ี่ตองการ
และเลือก ตวัเลือก > รายการ
ใหม แลวเลือกตัวเลือกใดตัว
เลอืกหนึ่งตอไปนี้

● การประชุม — เพือ่แจง
เตือนคุณเมื่อถงึการนดัหมาย
ตามวนัและเวลาที่ระบุไว

● บันทึก — เพือ่เขียนรายการ
ทั่วไปในวนันัน้

● วันครบรอบ — เพือ่แจง
เตือนใหคุณทราบถงึวันเกิด
หรือวันพิเศษตาง ๆ (เปนรายการที่เกดิขึ้นซ้ําในทุกป)

● สิ่งที่ตองทํา — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถงึงานที่ตอง
ทําตามวันที่กําหนด

2. ปอนรายละเอยีดในชอง ในการตั้งการแจงเตือน ใหเลอืก
ปลุก > เปด และปอนเวลาและวันทีแ่จงเตือน

ในการเพิม่คําอธิบายของรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
รายละเอียด

3. ในการจัดเก็บรายการนั้น ใหเลือก เรยีบรอย

เคล็ดลับ: ในหนาจอปฏิทนิทีแ่สดงรายการเปนวนั
สัปดาห หรือ เดือน ใหกดปุม (1-0) รายการการนัดหมาย
จะเปดออก และตัวอกัษรที่คุณปอนจะถูกเพิม่ลงในชอง
หัวขอ ในหนาจอแสดงรายการสิ่งทีต่องทํา รายการ
บันทึกสิ่งที่ตองทําจะเปดออก

เมื่อเสียงเตือนของปฏิทนิสําหรับบันทึกดังขึ้น ใหเลือก เงียบ
เพือ่ปดเสียงเตือนของปฏิทิน ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบน
หนาจอ ในการหยุดเสียงเตือนของปฏิทนิ ใหเลือก หยุด ในการ
ตั้งเตือนการเลื่อนเสียงเตือน ใหเลอืก เลื่อนปลุก 

หนาจอปฏิทนิ
ในการเปลี่ยนแปลงวนัทีเ่ริ่มตนของสัปดาหหรือหนาจอที่
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดปฏิทิน ใหเลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา

ถาตองการไปยังวนัทีใ่ด ใหเลอืก ตัวเลือก > ไปยังวันที่ ใน
การขามไปยังวนัทีป่จจุบัน ใหกด #

ในการเปลี่ยนระหวางหนาจอแสดงรายการเปนเดือน หนาจอแส
ดงรายการเปนสัปดาห หนาจอแสดงรายการเปนวนั และหนา
จอแสดงรายการสิ่งทีต่องทํา ใหกด *

เมื่อตองการสงบันทกึปฏิทินไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได
เลือก ตัวเลือก > สง
หากอปุกรณอืน่ทีไ่มสามารถใชรวมกนัไดกบั Coordinated
Universal Time (UTC) ขอมูลเวลาของรายการปฏิทินที่ไดรับ
อาจจะแสดงไมถูกตอง
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ในการแกไขปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เสียง
ปลุกปฏิทิน, มุมมองที่ตั้งไว, สัปดาหเริม่จากหรือ หวัเรือ่ง
สัปดาห

การจัดการรายการปฏิทิน
ในการลบรายการหลายรายการในครั้งเดียว ใหไปทีห่นาจอแส
ดงรายการเปนเดือน และเลอืก ตัวเลือก > ลบรายการ >
กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการทาํเครื่องหมายวางานนั้นเสร็จสมบูรณแลว ใหเลือ่นไป
ยังงานนัน้ในหนาจอแสดงรายการสิ่งทีต่องทาํ และเลือก ตัว
เลือก > เลือกเปนทําแลว
คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลปฏิทนิของคุณกบัเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดโดยใช Nokia Nseries PC Suite
เมื่อสรางรายการปฏิทิน ใหตั้งคาตัวเลอืกการซิงโครไนซที่
ตองการ
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การรับสงขอความ
เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกนัไดเทานั้นจึงจะ
สามารถรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่
แสดงอาจแตกตางกนัขึ้นกบัโทรศัพทที่รับขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เมนกูารรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

●  ถาดเขา — ขอความทีไ่ดรับ ยกเวนอีเมลและขอความ
จากระบบจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไปยัง
แฟมขอมูล

เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความที่
คุณสงบอยๆ ซ้าํไปซ้าํมา ใหใชขอความที่อยูใน
ตัวอยางขอความ ใน โฟลเดอรของฉัน คุณสามารถ
สรางและบันทกึแมแบบของคุณเองได

●  ศนูยฝากขอความ — เชื่อมตอกบัศูนยรับสงขอความ
ระยะไกลของคุณเพือ่รับขอความอเีมลใหม หรือดูขอความ
อเีมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนกไ็ด

●  ฉบบัราง — ขอความฉบับรางทีไ่มไดสงจะถกูจัดเกบ็ไว
ทีน่ี่

●  สง — ขอความ 20 ขอความสุดทายทีส่งไปแลว ยกเวน
ขอความทีส่งดวยการเชื่อมตอ Bluetooth หรืออนิฟราเรด จะ
ถกูจัดเกบ็ไวทีน่ี่ คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนของขอความที่
จะบันทกึในแฟมขอมูลนี้ได

●  ถาดออก — ขอความที่รอสงจะถูกบันทกึชั่วคราวไวใน
ถาดออก เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกบริเวณเครือขาย

●  รายงาน — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสงรายงาน
ผลการสงขอความตัวอกัษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดียทีคุ่ณ
สงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการปอนและสงคําขอใชบริการ (โดยทั่วไปรูจักกนัใน
ชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ เลอืก ตัวเลือก > คําสั่ง
บรกิาร ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทาํให
คุณสามารถรับขอมูลในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เชน สภาพ
อากาศหรือสภาวะการจราจร จากผูใหบริการของคุณ หาก
ตองการทราบหัวขอทีใ่หบริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพนัธกับ
หัวขอนั้นๆ สามารถติดตอสอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ
ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความนัน้ เลอืก ตวัเลือก >
ขอความจากระบบ 

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 109



แตไมสามารถรับขอความจากระบบบนเครือขาย UMTS การ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็อาจปดกั้นการรับขอความจาก
ระบบ

การเขียนขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนระบบการปอนตัวอกัษรแบบปกติ
และระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ชวยใหคุณสามารถปอนตัวอกัษรไดโดยการกดปุมเพยีงครั้ง
เดียว ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติจะอางองิคําศัพทจาก
พจนานกุรมในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิม่คําใหมเขาไปได

เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนขอความ
โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ และ  เมื่อใชระบบ
ชวยสะกดคําอตัโนมัติ

ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข (1–9) ซ้าํๆ จนพบตัวอักษรที่ตองการ โดยปุม
ตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอกัษรอยูมากกวาทีร่ะบุไวบนปุมนั้นๆ

หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกนั ใหรอจนกระทั่ง
เคอรเซอรปรากฏ (หรือเลื่อนไปทางขวา หากไมตองการรอ)
และปอนตัวอกัษรที่ตองการ

หากตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อนเคอรเซอร
ไปยังบรรทดัถัดไป ใหกดปุม 0 3 ครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ คุณสามารถปอนตัวอกัษร
ใดๆ กต็ามโดยการกดปุมครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
จะอางองิคําศัพทจากพจนานุกรมในเครื่องซึง่คุณสามารถเพิม่
คําใหมเขาไปได

1. ในการเปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติในโปรแกรม
แกไขทกุประเภททีอ่ยูในเครื่อง กด  และเลอืก เปดตัว
ชวยสะกดคํา

2. เมื่อตองการเขียนคําทีต่องการ ใหกดปุม 2–9 ในการปอน
ตัวอักษรแตละตัว ใหกดปุมแตละปุมเพยีงหนึง่ครั้งเทานัน้
ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "Nokia" เมื่อเลือก
พจนานกุรมภาษาองักฤษ กด 6 เพือ่ปอนตัวอกัษร N, 6 เพือ่
ปอนตัวอกัษร o, 5 เพือ่ปอนตัวอกัษร k, 4 เพือ่ปอนตัว
อกัษร i และ 2 เพือ่ปอนตัวอกัษร a เปนตน
คําที่แนะนําจะเปลี่ยนหลังจากกดปุมแตละครั้ง

3. เมื่อคุณเขียนคําทีต่องการถูกตองแลว ใหเลื่อนไปทางขวา
เพือ่ยืนยัน หรือกด 0 เพือ่เวนวรรค

หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกด * ซ้าํๆ เพือ่ดูคําอืน่ที่
สอดคลองกนัที่พบในพจนานุกรมทีละคํา หรือกด  และ
เลอืก ตวัชวยสะกดคํา > คําที่ตรงกัน
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏหลงัคํา แสดงวาคํานั้นไมไดอยู
ในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ให
เลอืก สะกด ปอนคําที่ตองการลงไป โดยใชระบบปอนตัว
อกัษรแบบปกติ แลวเลือกตกลง คํานัน้ๆ จะเพิม่เขาไปอยู
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ในพจนานุกรมดวย เมื่อพจนานกุรมเต็ม คําใหมจะเขาไป
แทนที่คําที่เกาที่สุดทีเ่คยปอนไว

4. เริ่มเขียนคําถัดไป

หากตองการปดการทาํงานของระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติใน
โปรแกรมแกไขทกุประเภทที่อยูในเครื่อง ใหกด  และเลอืก
ตวัชวยสะกดคํา > ปด

เคลด็ลบัเกี่ยวกับการปอนขอความ
หากตองการปอนตัวเลขในโหมดตัวอกัษร ใหกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว

หากตองการสลับระหวางโหมดตัวอกัษรและตัวเลข ใหกด
#คางไว

หากตองการสลับระหวางโหมดตัวอกัษรแบบตางๆ ใหกดปุม #

หากตองการลบตัวอกัษร ใหกด C หากตองการลบตัวอกัษร
มากกวาหนึ่งตัว ใหกดปุม C คางไว
เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญจะอยูทีปุ่ม 1 หากตองการ
เลือ่นดูเครื่องหมายแตละเครื่องหมาย กด 1 และ * ซ้าํๆ

หากตองการเปดรายการอกัขระพเิศษ ใหกดปุม * คางไว

เคล็ดลับ: หากตองการเลือกอกัขระพเิศษหลายตัวจาก
รายการอกัขระพิเศษ ใหกด 5 หลงัอกัขระที่ไฮไลตแตละ
ตัว

การเปลีย่นภาษาที่ใชเขียน
ขณะที่คุณกาํลังเขียนขอความ คุณสามารถเปลีย่นภาษาที่ใช
เขียนได ตัวอยางเชน หากคุณกาํลงัเขียนขอความโดยไมไดใช
ตัวอกัษรภาษาอังกฤษ และตองการเขียนตัวอกัษรภาษา
องักฤษ เชน อเีมล หรือทีอ่ยูเวบ็ คุณอาจจําเปนตองเปลีย่น
ภาษาที่ใชเขียน

เมื่อตองการเปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียน ใหเลือก ตวัเลือก >
ภาษาที่ใชเขียน แลวเลอืกภาษาที่ใชตัวอกัษรภาษาองักฤษ

หลงัจากเปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียนแลว ตัวอยางเชน หากคุณกด
6 ซ้ําๆ จนถึงตัวอกัษรที่ตองการ การเปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียนจะ
ทําใหลาํดับตัวอกัษรแตกตางจากเดิม

การแกไขขอความและรายชื่อ
ในการคัดลอกและวางขอความ ขณะที่ยังคงกดปุม  คางไว
ใหเลือ่นไปทางซายหรือขวาเพื่อไฮไลตขอความ ในการคัด
ลอกขอความไปไวที่คลปิบอรด ขณะทีย่ังคงกดปุม  คางไว
ใหเลอืก คัดลอก ในเพิม่ขอความลงในเอกสาร ใหกดปุม 
คางไว และเลือก วาง

ในการทาํเครื่องหมายเพยีงรายการเดียว ใหเลื่อนไปที่รายการ
นั้น และกดปุม  และปุมเลื่อนพรอมกนั

ในการทาํเครื่องหมายหลายรายการ ใหกดปุม  คางไว ใน
ขณะที่เลือ่นขึ้นหรือลง ในการสิ้นสุดการเลือก ใหหยุดเลื่อน
และปลอยปุม 
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การเขียนและการสงขอความ
กด  และเลอืก ขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอเีมล คุณตอง
กาํหนดการตั้งคาการเชื่อมตอทีถู่กตองใหเรียบรอยกอน โปรดดู
ที“่การกาํหนดการตั้งคาอเีมล” หนา 114

เครือขายไรสายอาจจํากดัขนาดของขอความ MMS หากภาพที่
แทรกมีขนาดเกนิกวาจํานวนจํากัดนี้ เครื่องอาจทําใหขนาดของ
ภาพเล็กลงเพือ่ใหสามารถสงทาง MMS ได
โปรดตรวจสอบการจํากดัขนาดของขอความอเีมลกบัผูให
บริการของคุณ หากคุณพยายามสงขอความอเีมลซึง่มีขนาด
ใหญเกนิกวาขนาดที่ไดจํากดัไวของเซิรฟเวอรอเีมล ขอความ
ดังกลาวจะคางอยูในแฟมขอมูล ถาดออก และโทรศัพทจะ
พยายามสงซ้ําเปนระยะ การสงอเีมลตองการการเชื่อมตอ และ
การพยายามสงอเีมลอกีครั้งอยางตอเนื่องจะเพิม่คาใชจายของ
คุณ ในแฟมขอมูล ถาดออก คุณสามารถลบขอความนัน้หรือ
ยายไปไวที่แฟมขอมูล ฉบบัราง
1. เลอืก ขอความใหม > ขอความตวัอักษร เพือ่สงขอความ
ตัวอักษร, ขอความมัลตมิีเดยี เพือ่สงขอความมัลติมีเดีย
(MMS), ขอความคลิปเสียง เพือ่สงขอความเสียง
(ขอความมัลติมีเดียทีม่ีคลิปเสียง), หรือ อีเมล เพือ่สงอเีมล

2. ในชอง ถงึ ใหกดปุมเลื่อนเพือ่
เลอืกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อผู
ติดตอ หรือปอนเบอรโทรศัพท
หรือทีอ่ยูอีเมลของผูรับ ใน
การใสเครื่องหมายอฒัภาค (;)
เพือ่แยกผูรับแตละคนใหกด *
นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัด
ลอกและวางหมายเลขหรือที่อยู
จากคลิปบอรดได

3. ในชอง เรื่อง ใหปอนชื่อเรื่อง
ของขอความมัลติมีเดียหรือ
อเีมล ในการเปลีย่นชองตางๆ ที่
มองเห็นไดใหเลือก ตวัเลือก > ชองที่อยู

4. ในชองขอความ ใหเขียนขอความ ในการแทรกแมแบบ ให
เลอืก ตวัเลือก > แทรก หรือ ใสรายการ > ตวัอยาง
ขอความ.

5. ในการเพิม่มีเดียออบเจ็กตลงในขอความมัลติมีเดีย ให
เลอืก ตวัเลือก > ใสรายการ > รปูภาพ, คลิปเสียง
หรือ วิดีโอคลิป

6. ในการถายภาพใหมหรือบันทึกเสียงหรือวดิีโอสําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลอืก ใสใหม > รูปภาพ, คลิป
เสียง หรือ วิดีโอคลิป
ในการแทรกภาพสไลดใหมใหกบัขอความ ใหเลอืก สไลด
ในการดูลักษณะของขอความมัลติมีเดีย ใหเลอืก ตัว
เลือก > ดูตัวอยาง

การรับสงขอความ

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์112



7. ในการเพิม่สิ่งทีแ่นบไปกบัอเีมล ใหเลอืก ตวัเลือก >
แทรก > รปูภาพ, คลิปเสียง, วิดโีอคลิป, บันทึก หรือ
อื่นๆ สําหรับประเภทไฟลอื่น สิ่งที่แนบในอเีมลจะมี
สัญลักษณ 

8. ในการสงขอความใหเลือก ตวัเลือก > สง หรือกดปุมโทร
ออก

หมายเหตุ: อปุกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา
ขอความของคุณถูกสงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้ง
โปรแกรมไวในเครื่องของคุณแลว โทรศัพทของคุณอาจไม
แสดงใหทราบวา ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณ
สามารถตรวจสอบขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบับริการการสงขอความ
ไดจากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณสนับสนนุการสงขอความแบบตัวอกัษรทีม่ี
ความยาวมากกวาความยาวที่กาํหนดของขอความเดียว โดย
ขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับตัวอกัษรที่มี
เครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่องหมายอืน่ๆ และตัวอกัษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน ภาษาจีน จะใชพืน้ทีม่ากขึ้น ซึ่ง
อาจใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได

คุณจะไมสามารถสงวิดีโอคลิปที่ถูกบันทกึในรูปแบบ .mp4 หรือ
มีขนาดใหญเกนิขอจํากดัของเครือขายไรสาย ในขอความ
มัลติมีเดีย

เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมภาพ วิดีโอ เสียงและขอความ
ไวในการนําเสนอและสงออกไปในรูปของขอความ

มัลติมีเดีย เริ่มสรางขอความมัลติมีเดียและเลือก ตัว
เลือก > สรางการนําเสนอ ตัวเลือกจะแสดงขึ้นมา
เมื่อ โหมดการสราง MMS ถูกตั้งคาเปน แนะนํา หรือ
อิสระ เทานั้น โปรดดูที“่การตั้งคาขอความ
มัลติมีเดีย” หนา 117

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
ใหกดปุม  และเลอืก ขอความ > ถาดเขา
ในแฟมขอมูล ถาดเขา  แสดงถึงขอความแบบตัวอักษรที่ยัง
ไมไดอาน,  ขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดอาน,  ขอความ
เสียงที่ยังไมไดฟง,  ขอมูลทีร่ับผานทางอนิฟราเรด และ

 ขอมูลที่รับผานทางการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม จะปรากฏขึ้น
ในโหมดสแตนดบาย หากตองการเปดดูขอความ เลอืก แสดง
หากตองการเปดขอความในถาดเขา ใหเลือ่นไปยังขอความนั้น
แลวกดปุม หากตองการตอบกลับขอความที่ไดรับ เลือก ตัว
เลือก > ตอบ
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ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกต
ในขอความมัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออืน่ๆ
ทีอ่าจทาํใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีขีองคุณเสียหายได

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนย
รับสงขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็
เพือ่เรียกขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ เลอืก ตวัเลือก >
ดงึ
เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) รูปภาพและขอความ 
จะปรากฏขึ้นหากมีเสียงในขอความนั้น) หรือ  ถามีวดิีโอ ใน
การเปดเสียงหรือวิดีโอ ใหเลอืกเครื่องหมาย

ในการดูวัตถุสื่อที่รวมอยูในขอความมัลติมีเดีย เลือก ตวั
เลือก > ออปเจ็กต 

หากมีการนาํเสนอแบบมัลติมีเดียในขอความ  จะปรากฏขึ้น
ในการเปดการนาํเสนอ ใหเลอืกเครื่องหมาย

ขอมูล, การตั้งคา และขอความบริการ
เว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความไดหลายชนดิซึง่มีขอมูล
เชน นามบัตร, เสียงเรียกเขา, โลโกระบบ, รายการปฏิทิน และ
การแจงเตือนอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งคาจากผูใหบริการ หรือ
แผนกจัดการขอมูลของบริษัทในรูปของขอความการกาํหนดคา

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลอืก ตวัเลือก และ
เลือกตัวเลือกทีต่องการ

ขอความบริการเว็บ เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และ
อาจมีขอความแบบตัวอกัษรหรือลงิคดวย โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและการ
สมัครเปนสมาชิก

ศูนยฝากขอความ
การกําหนดการตัง้คาอีเมล

เคล็ดลับ: ใชตัวชวยการตั้งคาในการกาํหนดการตั้งคา
ศูนยฝากขอความ ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ >
ยูทิลิตี > ตวัชวย

ในการใชอเีมล คุณตองมีจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) ทีใ่ช
งานไดในโทรศัพท และกําหนดการตั้งคาอเีมลใหถูกตอง โปรด
ดูที“่จุดเชื่อมตอ” หนา 155 โปรดดูที“่การตั้งคา
อเีมล” หนา 118

คุณตองมีบัญชีอเีมลแยกออกมาอกีบัญชีหนึ่ง ปฏิบัติตามคํา
แนะนําที่ระบุไวในศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณและจาก
ผูใหบริการอนิเตอรเน็ต (ISP)
หากคุณเลอืก ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลักเมนูการรับสง
ขอความ และคุณยังไมไดกําหนดบัญชีอเีมล เครื่องจะแสดง
ขอความใหคุณกําหนดบัญชีอีเมลกอน ในการเริ่มตนสรางการ
ตั้งคาอเีมลตามคําแนะนาํของศูนยฝากขอความ ใหเลือก เริม่
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เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อทีคุ่ณตั้งใหศูนยฝาก
ขอความนั้นจะแทนที่ ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลักเมนู
การรับสงขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6
ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณตองการ
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความหรือไม (เชื่อมตอกบัศนูยฝาก
ขอความ?).

ในการเชื่อมตอศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดูหัวขอ
อเีมลหรือขอความใหม ใหเลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบ
ออนไลน คุณจะเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกลไดอยาง
ตอเนือ่ง โดยใชการเชื่อมตอขอมูล

ในการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานัน้แบบออฟไลน ให
เลอืก ไม

ในการสรางขอความอเีมลใหม ใหเลอืก ขอความใหม >
อีเมล ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความหรือ ตัวเลือก >
สรางขอความ > อีเมล ในศูนยฝากขอความของคุณ โปรดดู
ที“่การเขียนและการสงขอความ” หนา 112

การดงึขอความอเีมล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

หากคุณออฟไลน ใหเลือก ตวัเลือก > เชื่อมตอ เพือ่เริ่มการ
เชื่อมตอไปศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความ
อเีมลอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออืน่ๆ ซึ่งอาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพซีีของคุณเสียหายได

1. เมื่อคุณเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกลอยู ใหเลอืก
ตวัเลือก > ดงึอีเมล > ใหม เพือ่ดึงขอความใหม
ทัง้หมด ที่เลือก เพือ่ดึงเฉพาะขอความทีม่ีการทํา
เครื่องหมายเลอืกไว หรือ ทั้งหมด เพือ่ดึงขอความทั้งหมด
จากศูนยฝากขอความ

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลอืก ยกเลิก
2. ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและดูขอความอเีมลแบบออฟไลน
ใหเลอืก ตวัเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

3. ในการเปดขอความอเีมล ใหกดปุมเลือ่น หากยังไมไดดึง
ขอความอเีมลและคุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะถามวาคุณ
ตองการดึงขอความจากศูนยฝากขอความหรือไม

ในการดูสิ่งทีแ่นบมากบัอเีมล ใหเปดขอความ และเลือกชองสิ่ง
ที่แนบที่มีสัญลักษณ  หากสิ่งทีแ่นบนัน้มีสัญลกัษณเปนสีทึบ
แสดงวายังไมไดดึงขอมูลไปไวในโทรศัพท ใหเลือก ตวั
เลือก > ดงึ 

ในการดึงขอความอเีมลอตัโนมัติ ใหเลือก ตวัเลือก > การตัง้
คาอีเมล > ดึงหวัขอโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่“การตั้งคาการ
ดึงขอมูลอตัโนมัติ” หนา 120
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การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลโดยอตัโนมัติอาจเกีย่วของกับ
การสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ
โปรดสอบถามรายละเอียดเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลได
จากผูใหบริการของคุณ

การลบขอความอีเมล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอเีมลจากโทรศัพท แตยังคงเกบ็
อเีมลนั้นไวในศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตวัเลือก >
ลบขอความ ใน กําลังลบขอความจาก: เลือก โทรศัพท
เทานั้น
เครื่องจะแสดงหัวขออเีมลที่อยูในศูนยฝากขอความระยะไกล
ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาคุณจะลบเนื้อหาของขอความออกไป หัวขอ
อเีมลกย็ังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพทของคุณ แตหากคุณ
ตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอเีมลออกจากศูนย
ฝากขอความระยะไกลกอน จากนัน้จึงเชื่อมตอโทรศัพทของ
คุณเขากบัศูนยฝากขอความระยะไกลอกีครั้งเพือ่อัพเดตสถานะ

ในการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและศูนยฝากขอความ
ระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบขอความ > โทรศัพทและ
เซิรฟเวอร

ในการยกเลกิการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและ
เซริฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอเีมลทีเ่ลือกใหลบออกในระหวางการ
เชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก ตวัเลือก > ยกเลิกการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศนูยฝาก
ขอความ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การดูขอความบนซิมการด
ใหกดปุม และเลือก ขอความ
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยังแฟมขอมูลในเครื่อง
โทรศัพทของคุณกอน จึงจะสามารถอานขอความดังกลาวในซิ
มการดได

1. ในหนาจอหลกัเมนูการรับสงขอความนั้น เลอืก ตวัเลือก >
ขอความซิม

2. เลอืก ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก หรือ เลือก
ทั้งหมด เพือ่เลือกขอความ

3. เลอืก ตวัเลือก > คดัลอก หนาจอรายการแฟมขอมูลจะ
ปรากฏขึ้น

4. หากตองการเริ่มตนคัดลอก เลอืกแฟมขอมูล และ ตกลง
หากตองการดูขอความ ใหเปดแฟมขอมูล

การตั้งคาการรับสงขอความ
โทรศัพทของคุณอาจถูกตั้งคาไวลวงหนา หรือคุณสามารถรับ
การตั้งคานั้นไดจากขอความ ในการตั้งคาดวยตนเอง ปอน
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ขอมูลในทกุชองที่มีเครื่องหมาย ตองระบุ หรือเครื่องหมาย
ดอกจัน

ผูใหบริการของคุณอาจกาํหนดศูนยฝากขอความบางศูนยหรือ
ทัง้หมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไม
สามารถเปลีย่นแปลง สราง แกไข หรือยายออกได

การตัง้คาขอความแบบตัวอักษร
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
ขอความตัวอักษร
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ศูนยรบัฝากขอความ —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มี
อยูทัง้หมดทีถู่กกําหนดไวแลว

● ศูนยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความที่ใช
สําหรับสงขอความแบบตัวอกัษร

● การเขารหัสอักขระ —  ในการใชการแปลงตัวอกัษรเปน
ระบบเขารหัสอื่นเมื่อเปนไปได เลือก การสนับสนุนที่ลดลง

● การรบัรายงาน —  เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงาน
การนาํสงขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

● อายุขอความ —  เลอืกระยะเวลาทีศู่นยรับสงขอความจะสง
ขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสง
ขอความ

● สงขอความเปน  — ติดตอผูใหบริการเพือ่ตรวจสอบวา
ศูนยบริการของคุณสามารถโอนขอความตัวอกัษรไปสูรูป
แบบอืน่ไดหรือไม

● การเชือ่มตอที่เลือก —  เลอืกการเชื่อมตอที่จะใช
● ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคุณตองการใหสงขอความ
ตอบกลับโดยใชหมายเลขของศูนยรับสงขอความเดียวกนั
หรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาขอความมัลตมิีเดยี
ใหกดปุม  และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การตัง้
คา > ขอความมัลติมีเดีย
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดรูปภาพในขอความ
มัลติมีเดีย

● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา เครื่อง
จะแจงใหคุณทราบ หากคุณพยายามที่จะสงขอความที่ผูรับ
อาจไมสามารถรับได หากคุณเลือก จํากัด เครื่องจะไมให
คุณสงขอความที่ระบบไมสนับสนนุ หากตองการรวมเนื้อหา
ดังกลาวไวในขอความของคุณโดยไมมีคําเตือน เลอืก อิสระ

● จดุเชื่อมตอที่ใช  — เลอืกจุดเชื่อมตอสําหรับการเชื่อมตอ
ทีต่องการ

● การดึงมัลตมิีเดีย  — เลอืกวิธกีารรับขอความมัลติมีเดีย
หากตองการรับขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู
ในพืน้ทีเ่ครือขายของคุณ เลือก ออโตในเครอืขายบาน
เมื่อคุณไมไดอยูในระบบ คุณจะไดรับขอความแจงเตือนวามี
ขอความใหเรียกดูในศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย
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เมื่อคุณอยูนอกพืน้ทีบ่ริการของระบบเครือขายหลัก คุณอาจ
ตองชําระคาสงและรับขอความมัลติมีเดียเพิ่ม

หากคุณเลือก การดึงมัลตมิีเดีย > อัตโนมัตเิสมอ โทรศัพท
ของคุณจะทาํการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตทีใ่ชงานโดย
อตัโนมัติ เพือ่เรียกดูขอความเมื่ออยูภายในและภายนอกพืน้ที่
บริการของระบบเครือขายหลกั

● ยอมรบัขอความนิรนาม  — เลอืกวาคุณตองการปฏิเสธ
ขอความจากผูสงที่คุณไมรูจักหรือไม

● รบัโฆษณา  — กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณาขอความ
มัลติมีเดียหรือไม

● รบัรายงาน  — เลือกวาคุณตองการใหแสดงสถานะของ
ขอความทีส่งในไฟลบันทึก (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) หรือไม

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — เลือกวาคุณตองการปฏิเสธการ
สงรายงานขอความทีไ่ดรับหรือไม

● อายุขอความ  — เลอืกระยะเวลาทีศู่นยรับสงขอความจะสง
ขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสง
ขอความ

การตัง้คาอีเมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
อีเมล

ในการเลือกศูนยฝากขอความทีคุ่ณตองการใชสงอเีมล ให
เลือก ศูนยฝากขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความจากโทรศัพท ใหเลอืก
ศนูยฝากขอความเลื่อนไปยังศูนยฝากขอความที่ตองการ
แลวกด C
ในการสรางศูนยฝากขอความใหม ใน ศูนยฝากขอความให
เลือก ตวัเลือก > ศนูยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหศูนย
ฝากขอความใหมจะแทนที่ ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก
เมนูการรับสงขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด
6 ศูนย

เลือก ศูนยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพื่อเปลี่ยน
การตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคาการดึงขอมูล
และการตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความและศูนยฝากขอความ และ การ
ตัง้คาการเชือ่มตอ
ในการแกไขการตั้งคาอเีมลทีคุ่ณไดรับ ใหเลือก อีเมลขาเขา
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ชือ่ผูใช  — ปอนชื่อผูใชทีคุ่ณไดรับจากผูใหบริการ
● รหัสผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ ถาคุณไมปอนขอมูลลง
ในชองนี ้เครื่องจะแสดงขอความใหคุณปอนรหัสผานขณะ
พยายามเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ
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● เซิรฟเวอรรบัเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเมล
เซริฟเวอรทีร่ับอเีมลของคุณ

● จุดเชือ่มตอที่ใช  — เลือกจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP)
โปรดดูที“่จุดเชื่อมตอ” หนา 155

● ชื่อศูนยฝากขอความ  — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝากขอความ
● ประเภทศนูยฝากขอความ  — กาํหนดโปรโตคอลอเีมลที่
ใชสําหรับศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณตามทีผู่ให
บริการแนะนํา ตัวเลอืกที่มีประกอบดวย POP3 และ IMAP4
ไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคานีไ้ด

● ความปลอดภยั (พอรต)  — เลือกตัวเลือกความปลอดภัย
ทีจ่ะนํามาใชใหเกดิความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

● พอรต  — ระบุพอรตทีใ่ชสําหรับการเชื่อมตอ
● ล็อกอินแบบรบัรอง APOP (สําหรับ POP3 เทานั้น) — ใชได
กบัโปรโตคอล POP3 เพือ่เขารหัสการสงรหัสผานไปยังอเีมล
เซริฟเวอรระยะไกลขณะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ

ในการแกไขการตั้งคาอเีมลที่คุณสง ใหเลอืก อีเมลขาออก
และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนที่อยูอเีมลที่คุณไดรับจากผูให
บริการของคุณ

● เซิรฟเวอรสงเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเมล
เซริฟเวอรที่สงอเีมลของคุณ คุณอาจใชไดเพยีงเซิรฟเวอร
สําหรับสงขอความออกของผูใหบริการ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การตั้งคาสําหรับ ชื่อผูใช, รหัสผาน, จดุเชือ่มตอที่ใช,
ความปลอดภัย (พอรต)และ พอรต เหมือนกบัการตั้งคาใน
อีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความศูนยฝากขอความ และ การตั้งคา
ผูใช
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ชือ่ผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนทีอ่ยูอเีมล
ของคุณในโทรศัพทของผูรับ ในกรณีทีเ่ครื่องของผูรับ
สนบัสนุนฟงกชันนี้

● สงขอความ  — กําหนดวิธสีงอเีมลจากโทรศัพทของคุณ
เลอืก สงทันที สําหรับโทรศัพททีจ่ะเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณเลือก ระหวาง
เชื่อมตอถัดไปอเีมลจะถูกสงเมื่อมีการเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

● สงสําเนาถึงตวัเอง  — เลือกวาคุณตองการใหสงสําเนา
อเีมลไปยังศูนยฝากขอความของคุณหรือไม

● รวมลายเซ็น  — เลือกวาคุณตองการแนบลายเซ็นไปกับ
ขอความอเีมลหรือไม

● การแจงอีเมลใหม  — เลือกวาคุณตองการรับสัญลักษณ
เตือนอเีมลใหม (แบบเสียง บันทกึ และสัญลกัษณเมล) เมื่อ
ไดรับอเีมลใหมหรือไม
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การตั้งคาการดึงขอมูล
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความและศูนยฝากขอความ และ การ
ตัง้คาการดงึ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● อีเมลที่จะดงึ  — กาํหนดวาจะดึงขอมูลสวนใดบางของ
อเีมลดังนี้ หวัขอเทานั้น, การจํากดัขนาด (POP3) หรือ
ขอความและสิ่งที่แนบ (POP3)

● จํานวนการดึง  — กําหนดจํานวนขอความอเีมลใหมที่จะถกู
ดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

● พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)
 — กาํหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรับแฟมขอมูลทีจ่ะสมัคร
ขอใชบริการ

● การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)
 — สมัครขอใชบริการกบัแฟมขอมูลอื่นในศูนยฝากขอความ
ระยะไกล และดึงเนือ้หาจากแฟมขอมูลดังกลาว

การตั้งคาการดึงขอมลูอัตโนมัติ
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความ และ ดึง
หวัขอโดยอัตโนมัติ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การแจงเตอืนอีเมล  — ในการดึงหัวขอมาไวในเครื่องโดย
อตัโนมัติเมื่อคุณไดรับอเีมลใหมในศูนยฝากขอความระยะ

ไกลของคุณ ใหเลือก รบัและอัพเดตอัตโนมัติ หรือ เฉพาะ
เครอืขายบาน

● การดึงอีเมล  — ในการดึงหัวขอของขอความอเีมลใหมโดย
อตัโนมัติจากศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณในเวลาที่
กาํหนด ใหเลอืก เปดใชงาน หรือ เฉพาะเครอืขายบาน
กาํหนดเวลาและความถี่ในการดึงขอความ

การแจงเตอืนอีเมล และ การดงึอีเมล ไมสามารถเปดใช
พรอมกนัได

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลโดยอตัโนมัติอาจเกีย่วของกับ
การสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ
โปรดสอบถามรายละเอียดเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลได
จากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาขอความบริการเว็บ
กดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้คา >
ขอความบรกิาร
เลือกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม หากคุณตองการ
ตั้งคาโทรศัพทใหเปดเบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกบัเครือ
ขายเพือ่ดึงขอมูลเมื่อคุณไดรับขอความบริการโดยอตัโนมัติ
เลือก ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ

การตั้งคาการแสดงขอมูลของระบบที่ใช
งาน
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหัวขอตางๆ และหมายเลข
หัวขอทีเ่กีย่วของกัน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การรับสงขอความ
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ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การตัง้
คา > ขอความจากระบบ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การรับ  — เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของ
ระบบที่ใชงานหรือไม

● ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ:
ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

● การตรวจหาหัวขอ  — เลอืกวาโทรศัพทจะคนหา
หมายเลขหัวขอใหม และบันทกึหมายเลขใหมโดยไมใสชื่อ
ลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติหรือไม

การตัง้คาอื่นๆ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การตัง้
คา > อื่นๆ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● บันทึกขอความที่สง  — เลือกวาคุณตองการบันทกึสําเนา
ของขอความแบบตัวอกัษร, ขอความมัลติมีเดีย หรืออเีมลที่
คุณสงไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

● จํานวนขอความที่บนัทึก  —  กําหนดจํานวนขอความทีส่ง
แลวที่จะบันทกึลงในแฟมขอมูลรายการที่สงในแตละครั้ง
เมื่อถึงขีดจํากดัแลว ขอความเกาที่สุดจะถูกลบออก

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกหนวยความจําที่คุณตองการ
จัดเกบ็ขอความ

การรับสงขอความ
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การโทรออก
สายสนทนา
1. เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพท
รวมทั้งรหัสพืน้ที่ หากตองการลบหมายเลข กด C
หากตองการโทรออกตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งแทน
เครื่องหมาย + (แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) และ
ปอนรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลว
แตกรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

2. กดปุมโทรออกเพือ่โทรไปยังหมายเลขนัน้

3. กดปุมวางสายเพือ่วางสายหรือเพือ่จบการโทร (หรือยกเลิก
การรอสาย)

การกดปุมจบการทํางานจะเปนการจบการโทร แมแอปพลิ
เคชั่นอืน่จะยังทํางานอยูกต็าม

หากตองการโทรออกจากรายชื่อ กด  และเลือก รายชื่อ
เลือ่นไปยังรายชื่อที่ตองการ หรือปอนอกัษรตัวแรกของชื่อที่
ตองการลงในชองสําหรับการคนหา รายชื่อทีต่รงกบัอักษรที่
ปอนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ หากตองการโทร กดปุมโทรออก
ถาคุณบันทกึหลายหมายเลขในรายชื่อเดียว ใหเลอืกหมายเลข
ทีคุ่ณตองการจากรายการ

ตัวเลือกทีส่ามารถใชไดระหวางที่
กําลังใชสาย
หากตองการปรับระดับเสียงระหวางการโทร ใชปุมระดับเสียง
ดานขางของอปุกรณของคุณ คุณสามารถใชปุมเลือ่นได ถาคุณ
ปรับเสียงเปน เงียบเสียง เลือก เลิกเงียบ กอน

หากตองการสงรูปภาพหรือคลิปวิดีโอในขอความมัลติมีเดียไป
ยังคูสนทนา เลือก ตัวเลือก > สง MMS (ใชไดในเครือขาย
UMTS เทานั้น) คุณสามารถแกไขขอความและเปลีย่นชื่อผูรับ
กอนสงได กดปุมโทรออก เพือ่สงไฟลไปยังอปุกรณทีใ่ชงาน
รวมกนัได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการพกัสายทีส่นทนาอยูเพือ่รับอกีสายที่โทรเขา
เลือก ตัวเลือก > พกัสาย หากตองการสลับสายระหวางสาย
ที่สนทนาอยูและสายที่พกัไว เลือก ตัวเลือก > สลับ

หากตองการสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF (เชน
รหัสผาน) เลอืก ตัวเลือก > สง DTMF ปอนตัวอกัษร DTMF
หรือคนหาตัวอกัษรนั้นในสมุดโทรศัพท หากตองการปอนตัว
อกัษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอกัษรเมื่อตองการหยุดสาย
ชั่วคราว (p) กดปุม * ซ้าํๆ หากตองการสงเสียงสัญญาณ ให
เลือก ตกลง คุณสามารถสงโทน DTMF ไปไวทีช่อง เบอร
โทรศัพท หรือ DTMF ในบัตรรายชื่อ
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เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายทีก่ําลงัสนทนาเพยีงสายเดียว
และตองการพกัสาย ใหกดปุมโทรออก หากตองการ
ปฏิเสธการโทร กดปุมโทรออกอกีครั้ง

ระหวางการสนทนา หากตองการเปลี่ยนใหเสียงออกจาก
ลาํโพงแทนที่จะออกจากเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงาน
ลําโพง ถาคุณตอชุดหูฟงทีท่ํางานรวมกนัไดเขากบัการเชื่อม
ตอ Bluetooth และตองการเปลีย่นใหเสียงออกทีชุ่ดหูฟง
เลอืก ตวัเลือก > ใชงานแฮนดฟรี หากตองการสลบักลบัมา
ทีต่ัวเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงานชุดหูฟง

เพือ่วางสายทีส่นทนาอยูและเปลีย่นไปรับสายเรียกซอน เลอืก
ตวัเลือก > แทนที่

ถาคุณมีสายที่กาํลงัสนทนาจํานวนมาก และตองการวางทุก
สาย เลอืก ตวัเลือก > วางสายทั้งหมด
ตัวเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย

ศูนยฝากขอความเสียงและวิดีโอ
หากตองการติดตอศูนยฝากขอความเสียงหรือวดิีโอ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย มีบริการศูนยฝากขอความวิดีโอเฉพาะ
ในเครือขาย UMTS) ใหกดปุม 1 คางไวในโหมดสแตนดบาย
และเลือก ศนูยขอความเสียง หรือ ศูนยขอความวิดโีอ

ในการเปลีย่นหมายเลขโทรศัพทของศูนยฝากขอความเสียง
หรือวดิีโอของคุณ ใหกด  และเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี >
โทรศนูย ศูนยฝากขอความ และ ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร

ปอนหมายเลข (ที่ไดรับจากผูใหบริการเครือขายของคุณ) จาก
นัน้เลือก ตกลง

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
หากตองการรับสายเรียกเขา กดปุมโทร หรือเปดสไลด

หากตองการปดเสียงเรียกเขาของสายทีโ่ทรเขา เลือก เงียบ

หากคุณไมตองการรับสาย กดปุมวางสาย หากคุณเปดใชงาน
ฟงกชั่น โอนสาย > สายสนทนา > หากไมวาง ในการตั้งคา
โทรศัพทเพือ่โอนสาย จะทําใหสายที่ถูกปฏิเสธถูกโอนไปดวย
เชนกนั

เมื่อคุณเลือก เงียบ เพือ่ปดเสียงเรียกเขาของสายที่โทรเขา
คุณสามารถสงขอความแบบตัวอกัษรโดยทีไ่มตองปฏิเสธสาย
ที่โทรเขา เพือ่แจงผูทีโ่ทรวาคุณไมสามารถรับสายได เลอืก ตัว
เลือก > สงขอความตวัอักษร หากตองการกาํหนดตัวเลือกนี้
และเขียนขอความตัวอกัษรมาตฐาน เลอืก เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา > โทรศัพท > การโทร > ไมรบัสายดวย SMS

การประชุมสาย
1. โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแรก

2. ในการโทรไปยังบุคคลอืน่ ใหเลือก ตัวเลือก > โทรออก
ใหม สายแรกจะถูกพกัสายไวโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อมีผูรับสายใหมแลว เมื่อตองการดึงสายแรกกลบัเขารวม
ประชุมทางโทรศัพท ใหเลือก ตวัเลือก > ประชุม

การโทรออก
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ในการเพิม่ผูรวมประชุมสายใหม ใหปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 ซ้ํา
จากนั้นเลอืก ตวัเลือก > ประชุม > เพิ่มในการประชมุ
โทรศัพทเครื่องนีส้ามารถรองรับผูรวมประชุมสายไดมาก
ทีสุ่ด 6 สาย รวมทั้งตัวคุณ

ในการสนทนากบัผูรวมประชุมรายใดรายหนึ่งเปนการสวน
ตัวสามารถทําไดโดยเลอืก ตัวเลือก > ประชุม > สวน
ตัว เลอืกผูรวมประชุม แลวเลือก สวนตวั โทรศัพทจะพกั
สายการประชุมในเครื่องของคุณไว สวนผูรวมประชุมสายรา
ยอืน่ๆ จะยังสามารถสนทนาตอไปได เมื่อคุณจบการสนทนา
สวนตัวแลว เลือก ตัวเลือก > ประชุม เพือ่กลบัไปที่การ
ประชุมสาย

ในการวางสายผูเขารวมรายใดรายหนึ่ง ใหเลอืก ตัว
เลือก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย เลือ่นไปที่ผูเขารวมที่
ตองการ และเลือก ถอน

4. หากตองการวางสายที่สนทนาอยู กดปุมวางสาย

การโทรดวน
ในการเปดทํางานคุณสมบัตินี ้กด  และเลอืก เครือ่งมือ >
การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน

หากตองการกาํหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข (2-9)
กด  จากนั้นเลือก เครื่องมือ > ยูทิลิตี > โทรดวน เลื่อน
ไปที่ปุมที่คุณตองการกําหนดหมายเลขโทรศัพท และเลอืก ตวั
เลือก > กําหนด หมายเลข 1 ถกูสงวนไวสําหรับศูนยฝาก
ขอความเสียงหรือวิดีโอ และสําหรับการเขาสูเว็บเบราเซอร

หากตองการโทรออกในโหมดสแตนดบาย กดปุมที่ไดกาํหนด
ไวและกดโทรออก

สายเรียกซอน 
คุณสามารถรับสายเรียกเขาในขณะทีคุ่ณใชสายอืน่อยูได หาก
คุณเปดใชงานฟงกชันสายเรียกซอนใน การตั้งคา >
โทรศัพท > การโทร > สายเรยีกซอน (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

หากตองการรับสายเรียกซอน กดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพัก
ไว

หากคุณตองการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก
สลับ หากตองการเชื่อมสายเรียกเขาหรือสายที่พกัไวเขากับ
สายทีส่นทนาอยู และวางสายของคุณเองจากสายทั้งสอง
เลือก ตัวเลือก > โอน หากตองการวางสายทีส่นทนาอยู ให
กดปุมวางสาย หากตองการวางสายทั้งสองสาย ใหเลือก ตวั
เลือก > วางสายทั้งหมด 

การโทรออกโดยใชเสียง
โทรศัพทของคุณสนบัสนนุการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง การสั่ง
งานดวยเสียงขั้นสูงนี้ไมขึ้นกบัเสียงของผูพดู ดังนั้น ผูใชไม
ตองบันทกึรายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพทจะสรางรายการ
เสียงใหกบัรายการตางๆ ในรายชื่อแทน แลวเปรียบเทยีบ
รายการเสียงทีเ่ปลงออกมากบัรายการเสียงทีส่รางไวแลว การ
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จดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับเปลีย่นตามเสียงของผูใชหลกั
เพือ่ใหจดจําการสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนทีจ่ัดเกบ็ไวบน
บัตรรายชื่อ หากตองการฟงรายการเสียงดวยเสียงสังเคราะห
เปดรายชื่อ และเลอืก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกดิ
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพยีง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดกต็าม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทาํงาน ใหถือ
โทรศัพทหางจากตัวเล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

1. หากตองการเริ่มตนโทรดวยเสียง ในโหมดสแตนดบายทีใ่ช
อยู ใหกดคางไวทีปุ่มเลือกดานขวา หากคุณตอชุดหูฟงที่
ทาํงานรวมกันไดเขากบัตัวเครื่อง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว
เพือ่เริ่มการโทรออกโดยใชเสียง

2. คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ และขอความ พูดตอนนี้ จะปรากฏ
ขึ้น พูดชื่อหรือชื่อเลนตามทีบ่ันทกึอยูในรายชื่อใหชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงทีส่รางไวแลวของรายชื่อที่
จดจําไดในภาษาในเครื่องทีเ่ลือก และแสดงชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท หลังจากนั้นอกีประมาณ 2.5 วินาที
เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนัน้ หากรายชื่อทีเ่ครื่อง
จดจําไดไมถูกตอง ใหเลอืก ถัดไป เพือ่ดูรายชื่ออืน่ทีต่รง
กนั หรือ หยุด เพือ่ยกเลกิการโทรออกดวยเสียง

หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศัพทบันทึกไวหลายหมายเลข
เครื่องจะเลือกหมายเลขทีร่ะบบกาํหนด หากมีการตั้งคาไว หาก
ไมมีการกําหนดไว เครื่องจะเลือกหมายเลขแรกในบัตรรายชื่อ

การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณทําการสนทนาทางวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณจะเห็นวดิีโอสองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและ
ผูรับสาย ภาพวดิีโอสดหรือภาพวิดีโอที่ถายไวโดยใชกลองถาย
รูปในโทรศัพทจะแสดงใหแกคูสนทนาทางวิดีโอปลายสายดู

หากตองการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การด
และอยูภายในบริเวณพืน้ที่ครอบคลมุของระบบเครือขาย UMTS
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพือ่สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
บริการและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ

ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกบัคูสนทนา
อกีฝายเทานั้น โดยสามารถใชการสนทนาทางวดิีโอไดกบั
โทรศัพทเคลื่อนที่ทีใ่ชงานรวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN แต
คุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอได หากมี
การใชสายสนทนา สายสนทนาทางวดิีโออืน่ หรือสายขอมูลอืน่
อยู

ไอคอน
  คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ

หรือระบบเครือขายไมไดสงวิดีโอนั้น)
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   คุณปฏิเสธการสงภาพวดิีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ
หากตองการสงเปนภาพนิง่แทน เลือก เครือ่งมือ > การตัง้
คา > โทรศัพท > การโทร > รปูภาพในสายวิดีโอ

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวดิีโอในระหวางสายสนทนาทาง
วดิีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวดิีโอ
ตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ

1. ในการเริ่มการสนทนาทางวดิีโอ ใหปอนหมายเลขโทรศัพท
ในโหมดสแตนดบาย หรือเลอืก รายชื่อ และเลือกรายชื่อที่
ตองการ

2. เลอืก ตวัเลือก > โทร > สายวิดโีอ
กลองตัวรองที่อยูดานหนาจะถูกใชตั้งแตเริ่มแรกในสาย
สนทนาทางวดิีโอ การเริ่มตอสายอาจตองใชเวลาสักครู
กําลังรอภาพวิดีโอ จะปรากฏขึ้น ในกรณีที่ตอสายไมได
(เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนาทาง
วดิีโอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกนัได)
เครื่องจะแสดงขอความใหคุณเลอืกวาตองการใชสายโทร
ออกตามปกติหรือสงขอความหรือขอความมัลติมีเดียแทน

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็น
ภาพวิดีโอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับ
สายอาจปฏิเสธการสงวดิีโอ ( ) ซึง่ในกรณีนี้คุณจะไดยิน
แตเสียง และอาจเห็นภาพนิ่งหรือกราฟกบริเวณพืน้หลงัที่
เปนสีเทาแทน

3. หากตองการจบการสนทนาทางวดิีโอ ใหกดปุมจบการ
ทาํงาน

ตัวเลือกในระหวางการสนทนาทาง
วิดีโอ
หากตองการสลับระหวางการเลนภาพวิดีโอหรือเลนเฉพาะ
เสียง ใหเลือก ตวัเลือก > ใชงานหรือ ไมใชงาน และเลอืก
ตัวเลอืกที่ตองการ

หากตองการยอหรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

หากตองการตอชุดหูฟงที่ใชรวมกนัไดและมีการเชื่อมตอ
Bluetooth เขากบัโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > ใชงาน
แฮนดฟร ีหากตองการใหเสียงเปลีย่นกลับไปออกทีล่ําโพง
ของโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > ใชงานชดุหฟูง

หากตองการปรับความดังของเสียงสนทนาทางวดิีโอ ใหใชปุม
ปรับความดังที่ดานขางของโทรศัพท

หากตองการใชกลองหลักในการสงวิดีโอ เลอืก ตวัเลือก >
ใชกลองหลัก หากตองการสลบักลับมาที่กลองรอง เลือก ตัว
เลือก > ใชกลองรอง

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
การสนทนาทางวิดีโอ
เมื่อมีสายสนทนาทางวิดีโอเขามา  จะปรากฏขึ้น
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หากตองการรับสายสนทนาทางวิดีโอ กดปุมโทรออก ยอมให
สงภาพวิดีโอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น หากตองการเริ่มตนสง
ภาพวิดีโอสด เลือก ใช

หากคุณไมใชงานการสนทนาทางวิดีโอ การสงวิดีโอจะไม
ทาํงาน และคุณจะไดยินเสียงของผูโทร หนาจอสีเทาจะปรากฏ
แทนภาพวิดีโอ หากตองการแทนทีห่นาจอสีเทาดวยภาพนิง่ซึ่ง
ถายโดยกลองจากโทรศัพทของคุณ เลอืก เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา > โทรศัพท > การโทร > รูปภาพในสายวิดโีอ

หากตองการจบการสนทนาทางวดิีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การแบงปนวิดีโอ
ใชการแบงปนวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่สง
ภาพวิดีโอสดหรือวิดีโอคลปิจากโทรศัพทเคลื่อนทีข่องคุณไป
ยังโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอืน่ทีส่ามารถใชงานรวมกนัได
ระหวางสนทนา

ลาํโพงของเครื่องจะเริ่มทํางานเมื่อคุณเปดใชงานการแบงปน
วดิีโอ หากคุณไมตองการใชลาํโพงในการสนทนาขณะที่คุณ
แบงปนวดิีโอ คุณสามารถใชชุดหูฟงที่สามารถใชรวมกนัได
แทน

ความตองการของระบบ
การแบงปนวดิีโอจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS ความ
สามารถในการใชงานการแบงปนวดิีโอ ขึ้นอยูกบัวามีเครือขาย
UMTS ในพืน้ที่หรือไม หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั

บริการ และความพรอมของเครือขาย และคาบริการที่เกีย่วของ
กบัการใชบริการนี้ กรุณาติดตอผูใหบริการ

หากตองการใชงานการแบงปนวดิีโอ คุณตองปฏิบัติดังนี้:

● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลให
กบัโทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอกบั UMTS อยู และอยู
ภายในพืน้ที่ใหบริการของเครือขาย UMTS หากคุณเริ่มตน
เซสชันการแบงปนขณะทีคุ่ณอยูในพืน้ที่ทีเ่ครือขาย UMTS
ครอบคลมุ และเกิดการขามเครือขายไปยัง GSM เซสชันการ
แบงปนกจ็ะสิ้นสุดลง แตคุณยังสามารถสนทนาตอไปได คุณ
ไมสามารถเริ่มตนการแบงปนวดิีโอได หากคุณไมไดอยูใน
พืน้ที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS

● ตรวจดูใหแนใจวาทัง้ผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเพือ่ใชงาน
เครือขาย UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาสู
เซสชันการแบงปน และผูรับไมไดอยูในพืน้ทีค่รอบคลุมของ
เครือขาย UMTS ไมไดติดตั้งคุณสมบัติการแบงปนวดิีโอไว
หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไม
ทราบวาคุณไดสงคําเชิญมาให อยางไรก็ตาม คุณจะไดรับ
ขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งแสดงวาผูรับไมสามารถรับคํา
เชิญได

การตั้งคา
ในการตั้งคาการแบงปนวิดีโอ คุณจําเปนตองตั้งคาการเชื่อมตอ
ระหวางบุคคลและการเชื่อมตอแบบ UMTS กอน

การโทรออก

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 127



การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอกีชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ
แบบ Session Initiation Protocol (SIP) ตองมีการกําหนดคารูป
แบบ SIP ในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถใช การแบงปน
วดิีโอได โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SIP จากผูใหบริการ
และบันทกึไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสงการตั้งคา
ใหคุณในแบบ OTA หรือสงใหเฉพาะคาพารามิเตอรที่จําเปน
กไ็ด

หากตองการเพิ่ม SIP แอดเดรสลงในบัตรรายชื่อ ใหทาํตามขั้น
ตอนตอไปนี้:

1. กดปุม และเลือก รายชื่อ
2. เปดบัตรรายชื่อทีต่องการ (หรือสรางบัตรรายชื่อใหม)

3. เลอืก ตวัเลือก > เพิ่มรายละเอียด หรือ มุมมองรวม
4. ปอน SIP แอดเดรสในรูปแบบ username@domainname

(คุณสามารถใช IP แอดเดรสแทนชื่อโดเมนได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของบุคคลผูนั้น และตองการ
แบงปนวดิีโอ คุณสามารถปอนเบอรโทรศัพทของผูรับพรอม
รหัสประเทศแทนได (หากผูใหบริการระบบเครอืขาย
สนับสนุน)

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ใหทาํตามขั้นตอนตอไปนี้:
● ติดตอผูใหบริการเพื่อกาํหนดขอตกลงในการใชเครือขาย

UMTS สําหรับคุณ

● ตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคาจุดเชื่อมตอ UMTS ของโทรศัพท
ถกูตองแลว

การแบงปนวิดโีอสดหรือวิดีโอคลปิ
1. ขณะสนทนาอยู ใหเลอืก ตวัเลือก > รวมดูวิดโีอ > ภาพ
สด
หากตองการแบงปนวิดีโอคลิป ใหเลือก ตวัเลือก > รวมดู
วิดโีอ > คลิป เครื่องจะแสดงรายชื่อวิดีโอคลิปทีจ่ัดเกบ็ไว
บนหนวยความจําของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา
ทีส่ามารถใชรวมกนัได เลือกวดิีโอคลิปที่คุณตองการแบง
ปน หากตองการดูตัวอยางคลิปกอน ใหเลือก ตวัเลือก >
เลน

2. หากคุณเลือกทีจ่ะแบงปนวดิีโอสด โทรศัพทของคุณจะสง
คําเชิญไปตาม SIP แอดเดรสทีคุ่ณเพิ่มลงในบัตรรายชื่อของ
ผูรับ

หากคุณเลือกทีจ่ะแบงปนวิดีโอคลิป ใหเลือก ตวัเลือก >
เชิญ คุณอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอคลปิใหอยูในรูปแบบที่
เหมาะสมกอน จึงจะสามารถทําการแบงปนได ตองแปลง
คลิปสําหรบัแบงใชงาน ทําตอ? จะปรากฏขึ้น เลือก
ตกลง
หากคุณจัดเกบ็ขอมูลติดตอของผูรับไวในรายการรายชื่อ
และรายชื่อนัน้มี SIP แอดเดรสหลายชุดหรือมีเบอรโทรศัพท
พรอมรหัสประเทศหลายเบอร ใหเลอืกแอดเดรสหรือเบอร
โทรศัพทที่ตองการ หากไมมี SIP แอดเดรสหรือเบอร
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โทรศัพทของผูรับ ใหพมิพ SIP แอดเดรสหรือเบอรโทรศัพท
ของผูรับพรอมรหัสประเทศ และเลือก ตกลง เพือ่สงคําเชิญ

3. การแบงปนจะเริ่มตนโดยอตัโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

4. หากตองการหยุดเซสชันการแบงปนวิดีโอชั่วคราว เลอืก
พัก หากตองการแบงปนวิดีโอตอ เลือก ทําตอ หาก
ตองการเดินหนาหรือกรอกลับวดิีโอคลปิอยางรวดเร็ว ให
เลือ่นขึ้นหรือลง หากตองการเลนวิดีโอคลิปซ้ําอกีครั้ง ให
กดปุมจบการทาํงาน

5. หากตองการยุติเซสชันการแบงปน เลือก หยุด หาก
ตองการวางสาย ใหกดปุมจบการทํางาน การแบงปนวดิีโอ
จะสิ้นสุดลงเชนกันเมื่อมีการวางสาย

หากตองการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณไดแบงปน ใหเลือก บันทึก
เพือ่ตอบรับคําขอ จัดเกบ็วิดโีอคลิปที่รวมมองหรอืไม? .
วดิีโอที่ไดรับแบงปนจะไดรับการจัดเกบ็ลงในแฟมขอมูล ภาพ
และวิดโีอ ของคลังภาพ

หากคุณเขาใชแอปพลิเคชั่นอื่นในขณะทีก่ําลังแบงปนวดิีโอ
คลปิ การแบงปนจะหยุดชั่วคราว หากตองการกลับไปที่หนาจอ
การแบงปนวิดีโอและแบงปนวดิีโอตอในโหมดสแตนดบายทีใ่ช
งานอยู ใหเลือก ตัวเลือก > ทําตอ

การตกลงรับคําเชิญ
เมื่อมีผูอื่นสงคําเชิญเพือ่แบงปนวิดีโอใหกบัคุณ ขอความเชิญ
จะปรากฏขึ้นโดยแสดงชื่อหรือ SIP แอดเดรสของผูสง หาก
โทรศัพทของคุณไมไดอยูในโหมด เงียบ โทรศัพทจะดังขึ้น
เมื่อคุณไดรับคําเชิญ

หากมีผูสงคําเชิญเพือ่แบงปนวีดีโอใหแกคุณ แตคุณไมไดอยู
ในพืน้ที่ครอบคลมุของเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบวาคุณได
รับคําเชิญ

เมื่อคุณไดรับคําเชิญ คุณสามารถเลือกจากตัวเลอืกตอไปนีไ้ด:

● ยอมรบั  — เปดใชเซสชันการแบงปน
● ปฏิเสธ  — ปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณ
ปฏิเสธคําเชิญนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมจบการ
ทาํงานเพือ่ปฏิเสธเซสชันการแบงปนและวางสายได

เมื่อคุณไดรับวิดีโอคลปิ หากตองการปดเสียงของคลปินั้น ให
เลือก ปดเสียง

หากตองการยุติการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด การแบงปน
วิดีโอจะสิ้นสุดลงดวยเชนกันหากมีการวางสาย

สายอินเทอรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอนิเทอรเนต็ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอนิเทอรเน็ต
สามารถสรางสายอนิเทอรเนต็ระหวางเครื่องคอมพวิเตอร
ระหวางโทรศัพทเคลือ่นที่ และระหวางอปุกรณ VoIP กบัเครื่อง
โทรศัพทธรรมดา ในการโทรออกหรือรับสายอนิเทอรเน็ต คุณ
ตองเชื่อมตอโทรศัพทเขากบับริการสายอนิเทอรเน็ตกอน

ในการเชื่อมตอกบับริการสายอนิเทอรเน็ต โทรศัพทตองอยูใน
พืน้ทีใ่หบริการของระบบเครือขายการเชื่อมตอ เชน จุดเชื่อม
ตอ WLAN ไรสาย
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โทรศัพทของคุณสามารถใชงานการโทรออกสายสนทนาผาน
ทางอนิเตอรเน็ต (การติดตอผานอนิเตอรเน็ต) โทรศัพทของ
คุณจะทาํการโทรฉุกเฉินผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เปน
หลกั ในกรณีทีก่ารโทรฉุกเฉินผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ไมสําเร็จ เครื่องของคุณจะพยายามโทรฉุกเฉินผานผูใหบริการ
ติดตอผานอนิเตอรเน็ต เนื่องจากลักษณะที่แทจริงของระบบ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ หากเปนไปไดคุณควรใชเครือขาย
โทรศัพทเคลือ่นที่สําหรับการโทรฉุกเฉิน หากคุณอยูในพืน้ที่
ใหบริการของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ โปรดตรวจสอบให
แนใจวาเปดเครื่องโทรศัพทแลวและพรอมสําหรับการโทรออก
กอนจะทาํการโทรฉุกเฉิน โทรศัพทของคุณจะสามารถใช
งานการติดตอฉุกเฉินโดยใชการโทรผานอนิเตอรเนต็ไดหรือไม
นั้น ขึ้นอยูกบัวามีการใหบริการเครือขาย WLAN หรือไม และผู
ใหบริการอนิเตอรเน็ตสามารถใหบริการการโทรฉุกเฉินหรือไม
โปรดติดตอผูใหบริการอนิเตอรเน็ตของคุณเพื่อตรวจสอบวา
สามารถใหบริการการโทรฉุกเฉินโดยการโทรผานอนิเตอรเน็ต
ไดหรือไม

การสรางรูปแบบสายอนิเทอรเน็ต
กอนที่คุณจะโทรศัพทโดยใชสายอนิเทอรเนต็ คุณตองสรางรูป
แบบสายอนิเทอรเนต็กอน

1. ใหกดปุม เลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > การตั้งคา SIP > ตวัเลือก > โปรไฟล SIP ใหม
และปอนขอมูลที่ตองการ ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคา การ
ลงทะเบยีน เปน เปดตลอด โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่
ถกูตองจากผูใหบริการสายอนิเทอรเน็ตของคุณ

2. เลอืก พรอ็กซี่เซิรฟเวอร > ประเภทการขนสง >
อัตโนมัติ

3. เลอืก กลับ จนกวาคุณจะกลับไปที่หนาจอหลกัของการตั้ง
คาการเชื่อมตอ

4. เลอืก โทรทางเน็ต > ตัวเลือก > รปูแบบใหม ปอนชื่อ
รูปแบบ และเลือกรูปแบบ SIP ที่คุณเพิง่สราง

ในการใชรูปแบบที่สรางสําหรับเชื่อมตอบริการสายอนิเทอรเน็ต
อตัโนมัติ ใหกด และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โทร
เน็ต > รปูแบบที่ตองการ

ในการลอ็กอินเขาสูบริการสายอนิเทอรเน็ตดวยตนเอง ใหเลอืก
การลงทะเบยีน > เมื่อตองการและ ประเภทการขนสง >
UDP หรือ TCP ในการตั้งคา SIP เมื่อสรางรูปแบบสาย
อนิเทอรเนต็

การเชื่อมตอบริการสายอินเทอรเน็ต
ในการโทรออกหรือรับสายอนิเทอรเน็ต คุณตองเชื่อมตอ
โทรศัพทเขากบับริการสายอนิเทอรเน็ตกอน หากคุณเลือก
ลอ็กอนิอตัโนมัติ โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกบับริการสาย
อนิเทอรเน็ตอตัโนมัติ หากคุณล็อกอนิเขาสูบริการดวยตนเอง
ใหเลอืกเครือขายทีม่ีอยูจากรายการ และ เลือก
เมื่อคุณเชื่อมตอกบับริการสายอนิเทอรเน็ต  จะปรากฏใน
โหมดสแตนดบาย
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รายการเครือขายนีจ้ะไดรับการรีเฟรชโดยอตัโนมัติทุกๆ 15
วนิาที ในการรีเฟรชรายการดวยตนเอง ใหเลือก ตวัเลือก >
รเีฟรช ใชตัวเลอืกนีห้ากจุดเชื่อมตอ WLAN ของคุณไมปรากฏ
ในการเลอืกบริการสายอนิเทอรเน็ตสําหรับสายโทรออก หาก
เชื่อมตอโทรศัพทเขากบับริการลกัษณะนี้มากกวาหนึ่งบริการ
ใหเลอืก ตัวเลือก > เปลี่ยนบรกิาร

ในการกาํหนดคาบริการใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > กําหนดคา
ของบรกิาร ตัวเลอืกนีจ้ะปรากฏเฉพาะเมื่อมีบริการหลาย
บริการทีย่ังไมถูกกาํหนดคา

ในการจัดเกบ็เครือขายที่คุณเชื่อมตอปจจุบัน ใหเลือก ตวั
เลือก > จดัเกบ็เครอืขาย เครือขายทีจ่ัดเก็บไวจะมี
เครื่องหมายดาวกาํกบัอยูในรายการเครือขาย

ในการเชื่อมตอบริการสายอนิเทอรเน็ตโดยใช WLAN ที่ซอนไว
ใหเลอืก ตัวเลือก > ใชเครอืขายที่ซอน

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอบริการสายอนิเทอรเนต็ ใหเลือก ตัว
เลือก > ตัดการเชื่อมตอจากบรกิาร

การโทรสายอนิเทอรเน็ต 
เมื่อคุณเปดใชงานคุณสมบัติสายอนิเทอรเน็ต คุณสามารถโทร
สายอินเทอรเน็ตจากแอปพลิเคชั่นตางๆ ทั้งหมดทีคุ่ณใช
โทรศัพทตามปกติ เชน ในรายชื่อ ใหเลื่อนไปทีร่ายชื่อที่
ตองการ และเลอืก โทร > ตวัเลือก > สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอนิเทอรเน็ตในโหมดสแตนดบาย ใหพมิพ
หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอนิเทอรเนต็และกดปุมโทร

ในการโทรสายอนิเทอรเนต็ไปยังที่อยูที่ไมไดขึ้นตนดวยตัวเลข
ใหกดปุมตัวเลขเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย แลวกด
# ไว 2-3 วนิาที เพือ่ลบหนาจอ และเปลีย่นโทรศัพทจากโหมด
ตัวเลขไปเปนโหมดตัวอกัษร ปอนที่อยู และกดปุมโทร

ในการโทรสายอนิเทอรเน็ตจากรายชื่อ ใหกด เลอืก ราย
ชือ่เลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > สาย
อินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอนิเทอรเนต็จากบันทึก ใหกด เลอืก เครือ่ง
มือ > บันทึก และประเภทบันทึก เลื่อนไปทีร่ายชื่อที่ตองการ
และเลือก ตวัเลือก > สายอินเทอรเน็ต

การตั้งคาบริการ
ใหกดปุม เลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โทรเน็ต > ตัว
เลือก > การตั้งคาและเลือกการตั้งคาเริ่มตนหรือการตั้งคา
บริการเฉพาะ

ในการตั้งคาสายอนิเทอรเนต็เปนประเภทสายที่ตองการสําหรับ
การโทรออกทั้งหมด ใหเลือก ประเภทการโทรที่ตัง้ไว >
สายอินเทอรเน็ต เมื่อโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการสาย
อนิเทอรเนต็ การโทรทั้งหมดจะเปนสายอนิเทอรเน็ต

ในการลอ็กอินเขาสูบริการสายอนิเทอรเน็ตอตัโนมัติ ใหเลอืก
ประเภทล็อกอิน > อัตโนมัติ หากคุณใชประเภทล็อกอนิ
อตัโนมัติสําหรับเครือขาย WLAN โทรศัพทจะสแกนหาเครือ
ขาย WLAN ใหเปนระยะๆ แตการทาํเชนนี้จะทําใหสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานแบตเตอรี่
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ในการล็อกอินเขาสูบริการสายอนิเทอรเน็ตดวยตนเอง ใหเลือก
ประเภทล็อกอิน > โดยผูใช

ในการดูเครือขายที่คุณจัดเกบ็ไวสําหรับบริการสายอนิเทอรเน็ต
และเครือขายที่บริการสายอินเทอรเน็ตตรวจพบ ใหเลอืก เครอื
ขายเชือ่มตอที่ถกูเก็บ

ในการกาํหนดการตั้งคาบริการเฉพาะ ใหเลือก แกไขการตั้ง
คาบรกิาร ตัวเลอืกนี้จะมีเฉพาะเมื่อติดตั้งปลั๊กอนิของ
ซอฟตแวรของบริการเฉพาะลงในโทรศัพทแลว

บนัทึก
บันทกึจะเกบ็ขอมูลเกีย่วกบัรายการการติดตอสื่อสารของ
โทรศัพท เครื่องจะบันทกึหมายเลขทีไ่มไดรับสายและทีร่ับ
สาย กต็อเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน
โดยทีเ่ครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ที่บริการ

การโทรลาสุด
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > บนัทึก
หากตองการดูหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ทีร่ับสาย และ
ทีโ่ทรออก กด เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทกึหมายเลขทีไ่ม
ไดรับสายและที่รับสาย กต็อเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชัน
ไดหลายฟงกชัน โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ที่
บริการ

หากตองการลบหมายเลขในรายการโทรลาสุดทกุเบอร เลือก
ตวัเลือก > ลางเบอรโทรลาสุด ในหนาจอหลักเมนูรายการ

โทรลาสุด หากตองการลบขอมูลการใชรายการใด ใหเปด
ขอมูลการใชทีต่องการลบ แลวเลือก ตวัเลือก > ลบรายการ
หากตองการลบรายการแตละรายการในขอมูลการใช ใหเปด
ขอมูลการใช เลือ่นไปยังรายการทีต่องการ แลวกดปุม C

ระยะเวลาการโทร
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > บันทึก

หากตองการดูระยะเวลาโดยประมาณของการใชสายทีโ่ทรเขา
และโทรออก เลือก เวลาการโทร

หมายเหตุ: เวลาการโทรจริงที่แสดงในใบเรียกเกบ็คา
บริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกนัไป ขึ้นอยูกบัคุณสมบัติ
ของเครือขาย การปดเศษ และปจจัยอืน่ๆ

หากตองการลบระยะเวลาการโทรที่ใชไป ใหเลือก ตัวเลือก >
ลางตัวจบัเวลา โดยที่คุณตองปอนรหัสล็อคดวย

ขอมูลแบบแพคเก็ต
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > บันทึก

หากตองการตรวจดูจํานวนขอมูลที่รับและสงระหวางการเชื่อม
ตอขอมูลแบบแพคเกต็ เลือก ขอมูลแพคเกต็ ตัวอยางเชน
คุณอาจจะตองชําระคาบริการในการเชื่อมตอขอมูลแบบแพค
เกต็ ตามจํานวนขอมูลที่สงและรับ
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การดรูายการติดตอสื่อสารทกุรายการ
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > บนัทึก > เบอรโทร
ลาสุด
ไอคอนในบันทึกมีดังนี้

   สายเรียกเขา

   สายโทรออก

   รายการติดตอสื่อสารที่พลาดการติดตอ

หากตองการเปดบันทกึทั่วไปที่คุณสามารถดูไดทกุการโทร
ขอความแบบตัวอกัษร หรือขอมูลและการเชื่อมตอ WLAN ซึ่ง
ลงทะเบียนโดยโทรศัพท ใหเลือ่นขวา รายการยอยตางๆ เชน
ขอความตัวอกัษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็จะถกูเกบ็รวบรวมไวเปนรายการ
ติดตอสื่อสารเพยีงรายการเดียว การเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความเสียง ศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย หรือเวบ็เพจจะ
แสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

หากตองการเพิม่หมายเลขโทรศัพทที่ไมรูจักจากบันทึกของ
คุณ เลือก ตัวเลือก > จดัเก็บไปยังรายชื่อ

หากตองการกรองไฟลบันทกึ เลือก ตวัเลือก > ตัวกรอง และ
ตัวกรอง

หากตองการลบขอมูลไฟลบันทกึ ขอมูลการโทรลาสุด และ
รายงานผลการสงขอความทัง้หมดอยางถาวร ใหเลือก ตวั
เลือก > ลางบนัทึก เลอืก ใช เพือ่ยืนยัน หากตองการลบ
เหตุการณจากบันทึกการโทรลาสุด กด C

หากตองการตั้งระยะเวลาของบันทึก เลอืก ตวัเลือก > การตัง้
คา > เวลาเก็บบันทึก หากคุณเลอืก ไมมีบันทึก เครื่องจะลบ
ขอมูลไฟลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และรายงานผลการสง
ขอความทั้งหมดอยางถาวร

เคล็ดลับ: ในหนาจอรายละเอยีด คุณสามารถคัดลอก
หมายเลขโทรศัพทลงในคลิปบอรดได และวาง
หมายเลขนัน้ในขอความแบบตัวอกัษรได เลือก ตัว
เลือก > คัดลอกเบอร

หากตองการดูตัวนบัขอมูลแพคเกต็วามีขอมูลถกูโอนไปเทาใด
และการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ใชเวลาเทาใด เลื่อนไปยัง
รายการที่ไดรับหรือที่สงออก ซึง่แสดงไวดวย แพคฯ และ
เลือก ตัวเลือก > ดรูายละเอียด
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รายชือ่ (สมดุโทรศพัท)
ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเกบ็และอพัเดตขอมูลรายชื่อ เชน
เบอรโทรศัพท ที่อยูที่บาน หรือทีอ่ยูอเีมลของรายชื่อของคุณ
คุณสามารถเพิม่เสียงเรียกเขาสวนบุคคลหรือรูปภาพขนาดยอ
ลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อไดอกีดวย ซึง่
สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอกัษร หรือ สงอเีมลใหผูรับได
หลายคนพรอมกัน

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท
1. ใหกดปุม และเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชือ่
ใหม

2. ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลอืก เรยีบรอย

ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่บัตรรายชื่อที่ตองการ
แกไข แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข คุณยังสามารถคนหาราย
ชื่อทีต่องการไดดวยการพมิพอักษรตัวแรกของชื่อลงในชอง
คนหา รายการรายชื่อทีเ่ริ่มตนดวยตัวอักษรนั้นจะปรากฏบน
หนาจอ

เคล็ดลับ: ในการเพิม่และแกไขบัตรรายชื่อ คุณสามารถ
ใช Nokia Contacts Editor ทีม่ีอยูใน Nokia Nseries PC
Suite ได

ในการแนบรูปภาพขนาดยอลงบนบัตรรายชื่อ ใหเปดบัตรราย
ชื่อ และเลอืก ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิม่ภาพ
ยอ ภาพขนาดยอจะปรากฏขึ้น เมื่อมีสายเรียกเขาจากรายชื่อดัง
กลาว 

การจัดการชื่อและหมายเลข
ในการเพิม่รายชื่อใหกบักลุม ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่ไปยัง
กลุม (จะแสดงตอเมื่อคุณไดสรางกลุมไวแลว)

ในการตรวจสอบวารายชื่ออยูในกลุมใด ใหเลือกรายชื่อนั้น
และ ตวัเลือก > อยูในกลุม
ในการลบบัตรรายชื่อ ใหเลอืกบัตรทีต่องการ แลวกด C
ในการลบบัตรรายชื่อหลายบัตรพรอมกนั ใหกดปุม  และ
เลื่อนลงไปเพื่อทาํเครื่องหมายเลอืกรายชื่อ และกด C เพือ่ลบ
รายชื่อดังกลาว 

ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลือกบัตรที่คุณตองการสง ตัว
เลือก > สงและเลอืกตัวเลือกที่ตองการ 
ในการฟงรายการเสียงที่กาํหนดใหรายชื่อ ใหเลอืกบัตรรายชื่อ
และ ตวัเลือก > เลนรายการเสียง 
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เบอรโทรศัพทและที่อยูที่เปนคา
เริ่มตน
ใหกดปุม และเลอืก รายชือ่
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท หรือ ที่อยูทีเ่ปนคาเริ่ม
ตนลงบนบัตรรายชื่อ ดวยวิธนีี้ หากรายชื่อใดมีหมายเลข
โทรศัพทหรือทีอ่ยูจํานวนมาก คุณจะสามารถโทรหรือสง
ขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่แนนอนของราย
ชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใชหมายเลขนี้เปนคาเริ่มตนในการโทร
ออกดวยเสียงดวย

1. ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > ที่ตั้งไว
3. เลอืกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิม่หมายเลขโทรศัพทหรือที่
อยู และเลอืก กําหนด

4. เลอืกหมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูที่คุณตองการกําหนดให
เปนคาเริ่มตน

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะถูกขีดเสนใตไว
ในบัตรรายชื่อ

การใสแบบเสียงเรียกเขาลงในราย
ชื่อติดตอ
ใหกดปุม และเลอืก รายชือ่

ในการกาํหนดแบบเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อติดตอหรือกลุม
รายชื่อ ใหทาํตามขั้นตอนตอไปนี้

1. กดปุมเลื่อนเพือ่เปดบัตรรายชื่อหรือไปที่รายชื่อกลุมและ
เลอืกกลุมรายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > เสียงเรยีกเขา รายการแบบเสียงเรียก
เขาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

3. เลอืกแบบเสียงเรียกเขาที่คุณตองการกําหนดใหกบัรายชื่อ
ติดตอแตละรายชื่อหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อที่เลือกไว

เมื่อบุคคลดังกลาวหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขาเครื่อง
ของคุณ เครื่องจะสงเสียงเรียกเขาตามที่เลอืกไว (หากมีการ
แสดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพทของคุณ
จําแนกเบอรดังกลาวได)

ในการลบแบบเสียงเรียกเขา ใหเลอืก แบบเสียงที่ตัง้ไว จาก
รายการแบบเสียงเรียกเขา

การคัดลอกรายชื่อ
ในการคัดลอกชื่อและเบอรจากซิมการดไปยังโทรศัพทของคุณ
ใหกด และเลือก รายชื่อ > ตวัเลือก > รายชือ่ SIM >
รายชื่อซิม ชื่อที่คุณตองการคัดลอก และ ตัวเลือก > คดั
ลอกไปยังรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อไปยังซิมการด ในรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
ที่คุณตองการคัดลอก และ ตวัเลือก > คัดลอกไปยังรายชือ่
ซิมหรือ ตวัเลือก > คัดลอก > ไปที่สมุดรายชื่อซิม เครื่อง
จะคัดลอกเฉพาะชองบัตรรายชื่อทีซ่ิมการดสนับสนุนเทานั้น

รายชื่อ (สมุดโทรศัพท)
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สารบบของซิมและบริการซิมอื่น ๆ
หากตองการทราบเกี่ยวกบัการใหบริการ และขอมูลตางๆ ใน
การใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ
ซึง่อาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอืน่ๆ

ในการดูชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเกบ็ไวในซิมการด ให
เลอืก ตวัเลือก > รายชือ่ SIM > รายชือ่ซิม ในสารบบซิม
คุณสามารถเพิม่ แกไข หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทไปยัง
รายชื่อ และคุณยังสามารถใชโทรได

ในการดูรายการจํากัดหมายเลขการโทรออก ใหเลอืก ตัว
เลือก > รายชือ่ SIM > รายชื่อที่จํากัดเบอร การตั้งคานี้จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณสนบัสนนุเทานั้น

เมื่อตองการจํากัดการโทรออกจากเครื่องของคุณไปยัง
หมายเลขโทรศัพททีเ่ลือกไว ใหเลอืก ตวัเลือก > ใชงาน
จํากัดเบอร คุณตองใชรหัส PIN2 เพือ่ใชหรือยกเลิกการใชการ
จํากดัการโทรออกหรือแกไขรายชื่อการจํากดัการโทรออกของ
คุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหากคุณยังไมมีรหัส ในการ
เพิม่หมายเลขใหมลงในรายการจํากดัหมายเลขการโทรออก
ใหเลอืก ตัวเลือก > รายชื่อใหมในซิม โดยทีคุ่ณตองปอน
รหัส PIN2 เพือ่ทีจ่ะใชฟงกชันนี้
เมื่อใชงานการจํากดัการโทรออก การเชื่อมตอขอมูลแบบแพค
เกต็จะใชไมได ยกเวนเมื่อสงขอความตัวอักษรผานการเชื่อม
ตอขอมูลแบบแพคเกต็ ในกรณีนี้ หมายเลขศูนยขอความและ
หมายเลขโทรศัพทของผูรับตองรวมอยูในรายการจํากดั
หมายเลขการโทรออก

หากใชการจํากดัหมายเลขการโทรออกอยู คุณยังคงติดตอไป
ยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

การจัดการกลุมรายชื่อ
การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
1. ในรายชื่อ เลื่อนขวาเพือ่เปดรายชื่อกลุม

2. เลอืก ตวัเลือก > กลุมใหม
3. เขียนชื่อสําหรับกลุม หรือใชชื่อทีเ่ปนคาเริ่มตน และเลือก
ตกลง

4. เลอืกกลุม และ ตวัเลือก > เพิม่สมาชิก
5. เลือ่นไปทีร่ายชื่อ และกดปุมเลือ่นเพือ่ทําเครื่องหมาย ใน
การเพิม่สมาชิกหลายรายในครั้งเดียว ใหทําซ้ําขั้นตอนนีก้ับ
ชื่อผูติดตอทั้งหมดทีคุ่ณตองการเพิ่ม

6. ในการเพิม่รายชื่อใหกบักลุม ใหเลอืก ตกลง

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตวัเลือก > เปลี่ยนชื่อปอนชื่อ
ใหม และเลือก ตกลง

การลบสมาชิกออกจากกลุม
1. ในรายชื่อกลุม ใหเลอืกกลุมที่คุณตองการแกไข

2. เลือ่นไปทีร่ายชื่อทีต่องการ และเลอืก ตัวเลือก > ลบออก
จากกลุม

3. ในการลบรายชื่อออกจากกลุม ใหเลอืก ใช

รายชื่อ (สมุดโทรศัพท)
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แฟมขอมูลออฟฟศ
Quickoffice
คุณสามารถใช Quickoffice เพือ่ดูเอกสาร .doc, .xls, .ppt
และ .txt แตไมสนับสนนุรูปแบบหรือคุณสมบัติทั้งหมดของ
ไฟล และไมสนับสนุน Apple Macintosh
ในการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice กด  และเลอืก แอปพลิ
เคชัน่ > ออฟฟศ > Quickoffice รายการไฟลในรูป
แบบ .doc, .xls, .ppt และ .txt จะเปดขึ้น
หากตองการเปด Quickword, Quicksheet, Quickpoint หรือ
Quickmanager ใชปุมเลือ่นเพือ่เลื่อนแถบ
หากคุณประสบปญหากับ Quickword, Quicksheet,
Quickpoint หรือ Quickmanager โปรดคลิกเขามาที่
www.quickoffice.com สําหรับขอมูลเพิม่เติม เลอืกรับบริการ
สนบัสนุนไดดวยการสงอเีมลถึง
supportS60@quickoffice.com

Quickword
คุณสามารถใช Quickword ดูไฟลเอกสารของ Microsoft Word
ไดบนโทรศัพทของคุณ

Quickword สนับสนุนการดูไฟลเอกสารทีบ่ันทกึในรูป
แบบ .doc และ .txt ทีส่รางดวย Microsoft Word 97, 2000, XP

และ 2003 แตอาจไมสนับสนุนบางคุณลักษณะของไฟลที่
กลาวมาขางตน

ในการอปัเกรดให Quickword สนับสนนุการแกไข เมื่อเปด
ไฟล เลอืก ตวัเลือก > อัพเกรดเพื่อแกไข การอปัเกรดอาจ
เรียกเกบ็คาบริการ

Quicksheet
คุณสามารถใช Quicksheet ดูไฟลของ Microsoft Excel ไดบน
โทรศัพทของคุณ

Quicksheet สนบัสนนุการดูสเปรดชีทที่บันทกึในรูปแบบ .xls ที่
สรางดวย Microsoft Excel 97, 2000, XP และ 2003 แตอาจไม
สนบัสนนุบางคุณลกัษณะของไฟลที่กลาวมาขางตน

ในการอปัเกรดให Quicksheet สนบัสนุนการแกไขทเมื่อเปด
ไฟล เลอืก ตวัเลือก > สลับไปยังโหมดแกไข การอปัเกรด
อาจเรียกเกบ็คาบริการ

Quickpoint
คุณสามารถใช Quickpoint ดูการนาํเสนอของ Microsoft
PowerPoint ไดบนโทรศัพทของคุณ
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Quickpoint สนบัสนุนการดูการนําเสนอที่บันทกึในรูปแบบ .ppt
ทีส่รางดวย Microsoft Power Point 2000, XP และ 2003 แต
อาจไมสนับสนนุบางคุณลกัษณะของไฟลที่กลาวมาขางตน

ในการอปัเกรดให Quickpoint สนับสนุนการแกไขเมื่อเปดไฟล
เลอืก ตวัเลือก > อัพเกรดเพื่อแกไข การอปัเกรดอาจเรียก
เกบ็คาบริการ

Quickmanager
คุณสามารถใช Quickmanager เพือ่ดาวนโหลดซอฟตแวร รวม
ถงึโปรแกรมอพัเดต การอพัเกรด และแอปพลิเคชั่นอืน่ๆ ที่มี
ประโยชน คุณสามารถชําระคาดาวนโหลดผานใบเรียกเกบ็เงิน
คาโทรศัพทหรือบัตรเครดิต

สมุดบันทึก
ใหกดปุม  และเลือก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ > สมุด
บนัทึก

เพือ่เขียนบันทกึ และเริ่มพมิพขอความ ตัวแกไขสมุดบันทกึจะ
เปดขึ้นโดยอตัโนมัติ

หากตองการแกไขบันทึก ใหเลือ่นไปทีบ่ันทกึ และกดปุมเลือ่น

หากตองการสงบันทกึไปยังอุปกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได เลือก ตวั
เลือก > สง

หากตองการลบบันทกึ กด C

เคล็ดลับ: หากตองการลบหลายบันทกึ เลือก ตวั
เลือก > เลือก/ไมเลือก และบันทึก และกด C

หากตองการซิงโครไนซหรือกาํหนดการตั้งคาการซิงโครไนซ
สําหรับบันทกึ เลอืก ตวัเลือก > การซิงโครไนซ เลอืก เริม่
เพือ่เริ่มการซิงโครไนซ หรือ การตัง้คา เพือ่กาํหนดการตั้งคา
การซิงโครไนซสําหรับบันทึก

ตัวอาน Adobe PDF
ใหกดปุม  และเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ >
Adobe PDF
เมื่อคุณใชตัวอาน PDF คุณสามารถอานเอกสาร PDF บนหนาจอ
ของโทรศัพทของคุณได สามารถหาขอความในเอกสาร แกไข
การตั้งคา เชน การยอ/ขยายและรูปแบบหนากระดาษ และ
สามารถสงไฟล PDF ทางอเีมลไดอกีดวย

การแปลงคา
ใหกดปุม และเลือก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ > ตวั
แปลง
คุณสามารถใชตัวแปลงแปลงหนวยวดัจากหนวยหนึ่งใหเปนอีก
หนวยหนึ่งได

ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจํากดัดานความถกูตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ

1. ในชองประเภท ใหเลอืกหนวยวัดที่คุณตองการใช

แฟมขอมูลออฟฟศ
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2. ในชองหนวย ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง

3. ในชองหนวยชองถดัไป ใหเลือกหนวยทีคุ่ณ ตองการแปลง
เปน

4. ในชองมูลคาชองแรก ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
มูลคาอีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคาที่แปลงแลวโดย
อตัโนมัติ

การตั้งคาสกุลเงนิหลักและอัตราแลกเปลี่ยน

เลอืก ประเภท > สกลุเงิน > ตวัเลือก > อัตราแลก
เปลี่ยน กอนการแปลงสกุลเงิน คุณตองเลอืกสกุลเงินหลัก และ
ปอนอตัราแลกเปลี่ยน อตัราสําหรับสกุลเงินหลกัคือ 1 เสมอ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนสกลุเงินหลัก คุณตองพมิพ
อตัราแลกเปลีย่นใหมเพราะอัตราแลกเปลี่ยนทัง้หมดที่ตั้งไวจะ
ถกูลบออก

Zip manager
กดปุม และเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ > Zip
Zip manager ชวยใหคุณสามารถสรางไฟลอารไคฟใหม
สําหรับเกบ็ไฟล .zip ที่มีการบีบอดัขอมูลได สามารถเพิ่มไฟลที่
มีการบีบอดัขอมูลหนึ่งไฟลหรือหลายไฟล หรือเพิม่ไดเรกทอรี
เขาไปในอารไคฟได สามารถตั้ง ลบ หรือเปลีย่นรหัสผานขอ
งอารไคฟได สามารถเปลีย่นคาตางๆ เชน ระดับการบีบอัด
ขอมูล และการเขารหัสภาษาของชื่อไฟลได

ตัวอานบารโคด
กด  และเลอืก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > บารโคด
ใชแอปพลิเคชั่นตัวอานบารโคดเพื่อถอดรหัสโคดชนิดตางๆ
(เชน โคดในนิตยสาร) โคดอาจประกอบดวยขอมูล เชน ลงิค
URL, ทีอ่ยูอีเมล และหมายเลขโทรศัพท

1. ในการสแกนโคด ใหเลือก สแกนรหสั
2. กาํหนดโคดใหพอดีกบัหนาจอ

แอปพลเิคชั่นจะพยายามสแกนและถอดรหัสโคด และ
ขอมูลที่ถกูถอดรหัสจะปรากฏบนหนาจอ

เมื่อดูขอมูลที่ถกูถอดรหัส, ลิงคตางๆ, ลิงค URL, หมายเลข
โทรศัพท และที่อยูอเีมลจะแสดงดวยไอคอนที่ดานบนสุด
ของหนาจอในแบบเดียวกบัที่ปรากฏในขอมูลทีถู่กถอดรหัส

3. ในการจัดเกบ็ขอมูลทีส่แกน ใหเลอืก ตัวเลือก > บนัทึก
ขอมูลจะถกูจัดเกบ็ไวในรูปแบบ .bcr ในแฟมขอมูล ขอมูลที่
จดัเก็บ
ในการเลอืกหนวยความจําทีจ่ัดเกบ็ขอมูลไว ใหเลือก ตวั
เลือก > การตัง้คา > หนวยความจําที่ใช

4. ในการใชขอมูลที่ถูกถอดรหัส ใหเลือก ตัวเลือก และการ
ดําเนินการที่ตองการ

โทรศัพทจะแปลงกลบัสูโหมดสแตนดบายเพือ่ประหยัด
แบตเตอรี่ หากไมสามารถเปดใชตัวอานบารโคดได หรือหาก
ไมไดกดปุมใดเปนเวลา 1 นาที
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แฟมขอมูลแอปพลเิคชั่น
เครื่องคิดเลข
ใหกดปุม และเลอืก แอปพลิเคชั่น > คิดเลข

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนีม้ีขอจํากดัในเรื่องความถูก
ตองและใชสําหรับการคํานวณแบบงายๆ เทานั้น

ในการคํานวณ ใหปอนตัวเลขชุดแรกของการคํานวณ เลือก
ฟงกชัน เชน เพิม่ หรือ ลบ จากผังฟงกชัน ปอนตัวเลขชุดทีส่อง
ของการคํานวณ และเลือก =
เครื่องคิดเลขจะทําการคํานวณตามลาํดับทีป่อนไว ผลลัพธของ
การคํานวณจะอยูในชองตัวแกไข และสามารถนํามาใชเปน
ตัวเลขชุดแรกของการคํานวณใหม

ในการบันทึกผลลัพธของการคํานวณ ใหเลือก ตวัเลือก >
ความจํา > บนัทึก ผลลพัธที่จัดเกบ็ไวจะไปแทนที่ผลลัพธที่
จัดเกบ็ไวกอนหนานี้ในหนวยความจํา

ในการเรียกดูผลลัพธของการคํานวณจากหนวยความจําและใช
ในการคํานวณ ใหเลือก ตวัเลือก > ความจํา > เรยีกคนื

ในการดูผลลัพธทีจ่ัดเก็บไวลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก >
ผลลัพธลาสุด การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือ
การปดโทรศัพทจะไมลบหนวยความจํา คุณสามารถเรียกดู

ผลลพัธทีจ่ัดเกบ็ไวลาสุดในครั้งตอไปทีคุ่ณเปดแอปพลิเคชั่น
เครื่องคิดเลข

ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวรทีต่ิด
ตั้งในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถดูรายละเอียดแอปพลิ
เคชั่นทีต่ิดตั้ง ลบแอปพลิเคชั่น และกาํหนดการตั้งคาแอปพลิ
เคชั่น

ใหกดปุม และเลือก แอปพลิเคชัน่ > ตวัจัดการ
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงในโทรศัพท
ของคุณไดสองประเภท คือ

● แอปพลเิคชั่น J2ME ใชเทคโนโลย ีJava สําหรับไฟล
นามสกลุ .jad หรือ .jar

● แอปพลเิคชั่นและซอฟตแวรอืน่ที่เหมาะสมกบัระบบปฏิบัติ
การ Symbian ทีม่ีไฟลนามสกลุ .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพเิศษสําหรับโทรศัพท
ของคุณเทานั้น Nokia N95 8GB บริษทัผูผลติซอฟตแวรจะอาง
ถึงโทรศัพทรุนนี้โดยใชหมายเลขรุนอยางเปนทางการ นั่นคือ
N95-2
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การตดิตัง้แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร 
คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพท
ของคุณไดจากคอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได หรือดาวนโหลด
ในระหวางการเบราส หรือสงถึงคุณเปนสิ่งทีแ่นบมาในอเีมลใน
ขอความมัลติมีเดีย หรือโดยวธิีการเชื่อมตอแบบตางๆ เชน การ
เชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application
Installer ใน Nokia Nseries PC Suite เพือ่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ลงในโทรศัพทของคุณ

 แสดงวานีค่ือแอปพลิเคชั่น .sis หรือ .sisx,  แอปพลเิคชั่น
Java,  แสดงวาติดตั้งแอปพลิเคชั่นไมสมบูรณ และ  แสดง
วาติดตั้งแอปพลเิคชั่นลงในหนวยความจําสํารอง

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลเิคชั่น รวมทัง้
ซอฟตแวรอืน่จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลเิคชั่นที่
มี Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซัพพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตวัเลือก >
ดูรายละเอียด
ในการแสดงรายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของแอป
พลเิคชั่น ใน รายละเอียด: ใหเลื่อนไปที ่ใบรบัรอง แลว
เลอืก ดรูายละเอียด โปรดดูที่“การจัดการใบรับ
รอง” หนา 150

● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอพัเดตหรือการแกไขโปรแกรม
เดิมที่มีอยู คุณจะเรียกคืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับหาก
คุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอป
พลเิคชั่นตนฉบับ ใหลบแอปพลเิคชั่นดังกลาวออกกอน และ
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้นอีกครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับ
หรือขอมูลสํารอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมี
ไฟลนี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุด
เชื่อมตอไวใหกบัโปรแกรม เครื่องจะขอใหคุณเลอืกกอน
หากคุณกําลังดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอนชื่อผูใช
และรหัสผานเพือ่เขาใชเซริฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูล
เหลานีไ้ดจากผูใหบริการหรือผูผลิตแอปพลเิคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่นหรือชุดซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้

1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหกด  และเลอืก แอปพลิ
เคชัน่ > ตัวจดัการ หรือเลือกคนหาที่หนวยความจําในตัว
จัดการไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ > ถาดเขา ทีม่ี
ไฟลการติดตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลอืก ตวัเลือก > ติดตัง้ ใน
แอปพลเิคชั่นอื่น ใหเลือ่นไปที่ไฟลการติดตั้ง แลวเลือก
ไฟลดังกลาวเพื่อเริ่มตนการติดตั้ง

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนา
ในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอพพลิเคชั่นโดยไมใชลาย
เซน็ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนิน
การติดตั้งตอหากคุณแนใจถึงแหลงทีม่าและตัวโปรแกรม
นั้น

แฟมขอมูลแอปพลเิคชั่น
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ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหคนหาแอปพลเิคชั่น
นัน้ในเมนู แลวเลอืก หากแอปพลเิคชั่นไมมีแฟมขอมูลเริ่มตนที่
กาํหนดไว แอปพลเิคชั่นดังกลาวจะถูกติดตั้งในแฟมขอมูล
แอปพลิเคชัน่ ในเมนูหลกั

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ให
เลอืก ตวัเลือก > ดบูนัทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณสนบัสนุนแอปพลเิคชั่น
ปองกนัไวรัสเพยีงหนึ่งแอปพลเิคชั่น การมีแอปพลเิคชั่น
ปองกนัไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชั่นอาจมีผลตอสมรรถนะ
และการทาํงานของโทรศัพท หรือทาํใหโทรศัพทไมทาํงาน

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในหนวยความจําสํารองแลว
ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) จะยังคงอยูในหนวยความจําของ
โทรศัพท ไฟลเหลานัน้อาจใชหนวยความจําจํานวนมากและ
ทาํใหคุณจัดเกบ็ไฟลอื่นๆ ไมได ในการรักษาพืน้ที่หนวยความ
จําไวใหพอเพยีง ใหใช Nokia Nseries PC Suite สํารองขอมูล
ของไฟลการติดตั้งลงบนคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกนัได แลว
ใชตัวจัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งออกจากหนวยความจําของ
โทรศัพท ถาไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากบัขอความ ใหลบ
ขอความดังกลาวออกจากถาดเขาขอความ

โปรดดูที“่ตัวจัดการไฟล” หนา 144

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
ใหกดปุม และเลอืก แอปพลิเคชั่น > ตัวจดัการ

เลื่อนไปยังชุดซอฟตแวรและเลอืก ตวัเลือก > ลบ เลือก ใช
เพือ่ยืนยัน

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมได
ตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุด
ซอฟตแวรที่ลบนั้นอยางครบถวน หากคุณลบชุดซอฟตแวร
ออก คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวร
นั้นไดอกี

หากมีชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึง่ที่ตองขึ้นอยูกับชุดซอฟตแวรที่
คุณลบออกไป นั่นหมายความวาชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึ่งนัน้จะ
ไมสามารถใชงานได ดูรายละเอยีดจากเอกสารอางองิเกีย่วกบั
ชุดซอฟตแวรทีต่ิดตั้งไว

การตั้งคา
ใหกดปุม และเลือก แอปพลิเคชัน่ > ตวัจัดการ
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การติดตัง้ซอฟตแวร — เลือกวาจะใหติดตั้งซอฟตแวร

Symbian ซึง่ไมมีลายเซน็ดิจิตอลที่ไมผานการรับรองหรือ
ไม

● ตรวจใบรบัรองออนไลน  — เลือกเพือ่ตรวจสอบใบรับรอง
แบบออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลเิคชั่น

● ที่อยูเว็บที่ตั้งไว —  ตั้งคาทีอ่ยูเริ่มตนทีจ่ะใชในการตรวจ
สอบใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลิเคชั่น Java บางชนดิอาจตองการใหมีการสงขอความ
หรือการเชื่อมตอระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเพือ่
ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบเพิม่เติม ในมุมมองหลัก

แฟมขอมูลแอปพลเิคชัน่
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ของตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลื่อนมาทีแ่อปพลิเคชั่น และ
เลอืก ตวัเลือก > เปด เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาทีเ่กีย่วของกับ
โปรแกรมทีก่ําหนด

แฟมขอมูลแอปพลเิคชั่น
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โฟลเดอรเครื่องมอื
ตัวจัดการไฟล
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > ตัวจดัไฟล
เมื่อใชตัวจัดการไฟล คุณสามารถเบราสไฟลและแฟมขอมูลใน
หนวยความจําโทรศัพทหรือหนวยความจําขนาดใหญ เมื่อคุณ
เปดตัวจัดการไฟล จอแสดงผลหนวยความจําของโทรศัพท
( ) จะเปดขึ้น เลื่อนไปทางขวาเพือ่เปดจอแสดงผลหนวย
ความจําขนาดใหญ ( ).

ในการดูประเภทขอมูลที่คุณมีอยูในโทรศัพท และขนาดหนวย
ความจําที่ขอมูลประเภทตางๆ ใชไป ใหเลอืก ตวัเลือก > ราย
ละเอียดหนวยความจํา จํานวนหนวยความจําวางที่มีอยูและ
นาํมาใชไดจะปรากฏในพืน้ทีว่างของหนวยความจํา

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตวัเลือก > คน และหนวยความจํา
ของไฟลทีค่นหา ปอนขอความทีค่นหาซึ่งตรงกบัชื่อไฟล

ในการทาํเครื่องหมายเลอืกไฟลหลายไฟล ใหกด  คางไวใน
ขณะทีคุ่ณกดปุมเลื่อน หรือเลื่อนขึ้นหรือลง ในการยายหรือคัด
ลอกไฟลไปยังแฟมขอมูล ใหเลอืก ตวัเลือก > ยายไป
โฟลเดอร หรือ คดัลอกไปที่โฟลเดอร

เครื่องมือสําหรับหนวยความจํา
ขนาดใหญ
โทรศัพทของคุณมีหนวยความจําภายในขนาด 8 GB ซึง่มีความ
จุของพืน้ทีจ่ัดเกบ็ขอมูลที่สูงสําหรับไฟลรูปแบบตางๆ

ในการตรวจดูปริมาณของพืน้ที่ที่ใชไปและพืน้ที่วางในหนวย
ความจําขนาดใหญของโทรศัพท กด  จากนั้นเลือก เครือ่ง
มือ > ยูทิลิตี > ความจํา ในการดูวาแอปพลเิคชั่นและ
ประเภทขอมูลตางๆ นัน้ใชหนวยความจํามากเทาใด เลือก ตัว
เลือก > ขอมูลหนวยความจํา

ในการเปลี่ยนชื่อของหนวยความจําขนาดใหญ เลอืก ตัว
เลือก > ชือ่ความจําขนาดใหญ

ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจําของโทรศัพทมาไวที่
หนวยความจําขนาดใหญ เลือก ตัวเลือก > สํารองความจํา
เครือ่ง

ในการเรียกคืนขอมูลจากหนวยความขนาดใหญมายังหนวย
ความจําของโทรศัพท เลอืก ตวัเลือก > เรยีกคืนจากหนวย
ความจํา
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การฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญ

เมื่อมีการฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญใหม ขอมูลทั้งหมด
ในหนวยความจําจะหายไปอยางถาวร ดังนั้น จึงควรสํารอง
ขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไวกอนฟอรแมตหนวยความจํา คุณ
สามารถใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite เพือ่สํารอง
ขอมูลไปไวทีค่อมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได เทคโนโลยีการ
จัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) อาจทาํใหไมสามารถเรียกคืน
ขอมูลบางอยางทีท่ําสํารองไว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั DRM ที่ใชกบัเนื้อหาของ
คุณ โปรดดูที่“รหัสเขาใชงาน” หนา 66

หากตองการฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญ เลอืก ตวั
เลือก > ฟอรแมตหนวยความจํา เลือก ใช เพือ่ยืนยัน
การฟอรแมตไมสามารถรับประกนัไดวาขอมูลทีเ่ปนความลบั
ทกุอยางที่อยูในหนวยความจําขนาดใหญของเครื่องจะหายไป
อยางถาวร การฟอรแมตแบบมาตรฐานเปนเพยีงแคการกําหนด
ใหพืน้ที่ทีถู่กฟอรแมตเปนพืน้ทีว่างที่สามารถใชงานได และลบ
ทีอ่ยูทีช่ี้ไปทีไ่ฟลเหลานั้นเทานั้น การกูขอมูลทีถ่กูฟอรแมต
หรือแมแตขอมูลที่ถูกเขียนทับอาจยังสามารถกระทาํไดโดยใช
เครื่องมือและซอฟตแวรพเิศษทีใ่ชสําหรับกูขอมูล

การสั่งงานดวยเสียง
กดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > คําสั่งเสียง
คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อควบคุมการทํางานของ
เครื่องได โปรดดูที“่การโทรออกโดยใชเสียง” หนา 124

หากตองการเปดใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่ใชสําหรับ
เริ่มตนแอปพลิเคชั่นและรูปแบบ คุณตองเปดแอปพลเิคชั่น คํา
สั่งเสียง และแฟมขอมูล รปูแบบ โทรศัพทจะสรางรายการเสียง
สําหรับแอปพลิเคชั่นและรูปแบบดังกลาว หากตองการใช
งานการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกดปุมเลอืกดานขวาคางไวใน
โหมดสแตนดบาย และพดูคําสั่งเสียงที่ตองการ คําสั่งเสียง คือ
ชื่อของแอปพลเิคชั่นหรือรูปแบบทีจ่ะปรากฏในรายการ

หากตองการเพิม่แอปพลิเคชั่นลงในรายการ ในหนาจอหลัก
ของคําสั่งเสียง ใหเลอืก ตวัเลือก > แอปพลิเคชั่นใหม หาก
ตองการเพิม่การสั่งงานดวยเสียงที่สองซึง่สามารถใชเพือ่เริ่ม
ตนแอปพลเิคชั่นได ใหเลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นนั้น แลวเลือก
ตวัเลือก > เปลี่ยนคําสั่งและปอนการสั่งงานดวยเสียงใหม
เปนขอความ หลกีเลี่ยงการใชชื่อทีส่ั้นมากๆ ตัวยอ และชื่อยอ

หากตองการฟงรายการเสียงดวยเสียงสังเคราะห เลือก ตัว
เลือก > เลน

หากตองการเปลีย่นการตั้งคาการสั่งงานดวยเสียง ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคา หากตองการปดโปรแกรมสรางเสียงที่ใช
สําหรับเลนรายการเสียงและคําสั่งเสียงที่ไดจดจําไวโดยใช
ภาษาของเครื่องที่ตั้งไว เลอืก ซินธีไซเซอร > ปด เมื่อ
ตองการรีเซต็ขอมูลเสียงที่เครื่องจดจําไว เชน เมื่อมีการเปลี่ยน
ผูใชโทรศัพทเครื่องนี้ ใหเลอืก ลบการดดัแปลงเสียง

ซิงค
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > ซิงค

โฟลเดอรเครื่องมือ
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ซงิคจะชวยใหคุณซิงโครไนซบันทกึยอ บันทกึปฏิทนิ ขอความ
แบบตัวอกัษร หรือรายชื่อของคุณเขากบัแอปพลิเคชั่นที่ใชรวม
กนัได บนคอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได หรือในอนิเทอรเน็ต

คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซเปนขอความแบบพเิศษ

ในหนาจอหลัก ซิงค คุณจะเห็นรูปแบบการซงิโครไนซแบบ
ตางๆ รูปแบบการซิงคประกอบดวยการตั้งคาทีจ่ําเปนเพือ่ซิง
โครไนซขอมูลในอุปกรณของคุณกบัฐานขอมูลระยะไกลบน
เซริฟเวอรหรืออปุกรณที่ใชรวมกนัได

ในการซิงโครไนซขอมูล เลอืก ตวัเลือก > ซิงโครไนส ในการ
ยกเลิกการซิงโครไนซกอนเสร็จสิ้น เลือก ยกเลิก

ตัวจัดการอุปกรณ
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ตวัจ.ก.อุป.
ใชตัวจัดการอุปกรณเชื่อมตอกบัเซิรฟเวอรและรับการตั้ง
กาํหนดคาสําหรับอปุกรณของคุณ หรือสรางรูปแบบเซริฟเวอร
ใหม หรือดูและจัดการรูปแบบเซริฟเวอรทีม่ีอยู

คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งกําหนดคาตางๆ จาก
ผูใหบริการและแผนกจัดการขอมูลของบริษัท การตั้งกําหนดคา
ดังกลาวอาจรวมถงึการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอืน่ๆ ทีใ่ชโดย
แอปพลเิคชั่นที่แตกตางกนัในอปุกรณของคุณ

เลือ่นไปทีรู่ปแบบเซริฟเวอร และเลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

● เริม่การกําหนดคา  —  เพือ่เชื่อมตอกบัเซริฟเวอรและรับ
การตั้งกาํหนดคาสําหรับอุปกรณของคุณ

● รปูแบบเซิรฟเวอรใหม  — เพือ่สรางรูปแบบเซิรฟเวอร

ในการลบรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปที่รูปแบบนัน้ และกด C

โฟลเดอรเครื่องมือ
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การตัง้คา
ผูใหบริการอาจตั้งคาไวลวงหนาใหกบัโทรศัพท และคุณไม
สามารถเปลีย่นแปลงได

การตั้งคาทั่วไป
ในการตั้งคาทัว่ไป คุณสามารถแกไขการตั้งคาทัว่ไปของ
โทรศัพทของคุณหรือเรียกคืนการตั้งคาอปุกรณดั้งเดิมทีร่ะบบ
ตั้งไวได

คุณสามารถปรับการตั้งคาเวลาและวันที่ของนาฬกิาได โปรดดู
ที“่นาฬิกา ” หนา 106

การตัง้คาทีป่รับใหเขากับความตองการ
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป > การ
ปรบัตั้งคา
คุณสามารถแกไขการตั้งคาที่เกีย่วของกับหนาจอ โหมด
สแตนดบาย และฟงกชันทั่วไปของโทรศัพทของคุณ

ลักษณะ ชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนลกัษณะการแสดงผลของ
โทรศัพทได โปรดดูที“่ลกัษณะ” หนา 103

เสียงสั่งงาน เปดการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นทีส่ั่งการดวย
เสียง โปรดดูที่“การสั่งงานดวยเสียง” หนา 145

แบบเสียง ทาํใหคุณสามารถเปลีย่นเสียงของปฏิทิน นาฬกิา
และรูปแบบทีใ่ชงานปจจุบัน

หนาจอ
● ตวัตรวจจบัแสง  — เลือ่นไปทางซายและขวาเพือ่ปรับ
เซนเซอรวัดแสงทีต่รวจจับสภาพแสงและปรับความสวาง
ของจอแสดงผล เซนเซอรวัดแสงอาจทําใหจอแสดงผลเกดิ
การสั่นในสภาพแสงนอย 

● ขนาดแบบอักษร  — ปรับขนาดของขอความและไอคอน
ของจอแสดงผล 

● หมดเวลาประหยัดพลังงาน  — เลือกเวลาทีต่องการ ซึง่
เมื่อครบตามเวลานี้ตัวประหยัดพลังงานจะทาํงาน 

● โลโกหรอืขอความตอนรบั  — ขอความตอนรับหรือโลโก
จะปรากฏขึ้นชั่วครูทุกครั้งทีคุ่ณเปดเครื่อง เลอืก ที่ตัง้ไว
เพือ่ใชรูปภาพทีร่ะบบตั้งไวเปนคาเริ่มตน, ขอความ เพือ่
เขียนขอความตอนรับ หรือ รปูภาพ เพือ่เลือกภาพจากคลัง
ภาพ 

● เวลาแสงสวาง  — เลอืกเวลาที่ตองการ ซึง่เมื่อครบตาม
เวลานี้ไฟเรืองแสงบนหนาจอจะดับลง 

● หมุนจอ — เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับการหมุนจอแสดงผล
โดยอตัโนมัติ ในแอปพลิเคชั่นสวนใหญ จอแสดงผลจะหมุน
โดยอตัโนมัติระหวางโหมดแนวตั้งและแนวนอนตามแนว
ของโทรศัพท ในการตรวจสอบใหแนใจวาการหมุนจอแสดง
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ผลโดยอตัโนมัติใชงานได ใหถือโทรศัพทในตําแหนงตั้ง
ตรง การหมุนโดยอตัโนมัติจะใชงานไมได หากคุณเปลี่ยน
การตั้งคาการหมุนจอแสดงผลดวยตนเองในแอปพลิเคชั่น
เมื่อคุณออกจากแอปพลิเคชั่น การหมุนโดยอตัโนมัติจะ
ทาํงานอีกครั้ง

โหมดสแตนดบาย
● แบบพิเศษ  — ใชงานปุมลัดเพือ่เขาสูแอปพลเิคชั่นตางๆ
ในโหมดสแตนดบาย 

● ทางลัด  — กาํหนดปุมลัดใหกบัปุมเลอืกในโหมดสแตนด
บาย

หากโหมดสแตนดบายแบบพเิศษตั้งปดไว คุณยังสามารถ
กาํหนดปุมลัดของปุมกดสําหรับการกดปุมเลื่อนทีแ่ตกตาง
กนั

● แอปฯ สแตนดบายพเิศษ  — หากโหมดสแตนดบายแบบ
พเิศษตั้งเปดไว ใหเลือกปุมลัดแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการ
ใหปรากฏในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ

● โลโกระบบ  — การตั้งคานีจ้ะนํามาใชไดเฉพาะเมื่อคุณรับ
และจัดเกบ็โลโกระบบ เลอืก ปด หากคุณไมตองการให
โลโกปรากฏ 

ภาษา
การเปลีย่นแปลงการตั้งคาของ ภาษาในโทรศัพท หรือ ภาษาที่
ใชเขียน จะมีผลตอทุกแอปพลเิคชั่นในโทรศัพทของคุณ และ
การเปลีย่นแปลงยังจะมีผลตอไปจนกวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคา
เหลานี้อกีครั้ง

● ภาษาในโทรศพัท  — เพือ่เปลีย่นภาษาของเมนูทีป่รากฏ
บนโทรศัพทของคุณ การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะสงผลตอรูปแบบ
ในการแสดงวนัที่และเวลา รวมทัง้ฟงกชันอืน่ๆ ตัวอยางเชน
การคํานวณ เปนตน อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลทีอ่ยู
บนซิมการดของคุณ หลงัจากทีคุ่ณเปลีย่นภาษาของ
ขอความที่จะปรากฏ โทรศัพทจะปดและเปดขึ้นมาใหม

● ภาษาที่ใชเขียน  — การเลือกภาษาที่ใชเขียน การ
เปลี่ยนแปลงนีจ้ะสงผลตอรูปแบบตัวอกัษรทีใ่ชไดขณะที่
เขียนขอความและขณะที่ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติถูกใช
งาน

● ตวัชวยสะกดคํา  — เปดหรือปดระบบชวยสะกดคํา
อตัโนมัติในทุกโปรแกรมแกไขในโทรศัพท พจนานุกรม
สําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตินี้มีใหเฉพาะในบางภาษา
เทานั้น

การตั้งคาอุปกรณเพิ่มพิเศษ
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
อุปกรณเพิม่พิเศษ
ชองเสียบบางชองของอปุกรณเพิม่พิเศษระบุวาจะตองเชื่อมตอ
อปุกรณเพิม่พเิศษใดเขากบัโทรศัพท โปรดดูที“่สัญลกัษณบน
จอภาพ” หนา 23

การตั้งคาทีใ่ชไดขึ้นอยูกบัชนดิของอปุกรณเพิม่พเิศษ เลอืก
อปุกรณเพิม่พเิศษจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● รปูแบบที่ตัง้ไว  — กาํหนดรูปแบบทีคุ่ณตองการใชในแตละ
ครั้งทีคุ่ณเชื่อมตออปุกรณเพิม่พเิศษกบัโทรศัพทของคุณ

การตั้งคา
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● ตอบรบัอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการใหโทรศัพทรับ
สายที่โทรเขาอตัโนมัติหลังจาก 5 วนิาทีหรือไม หากตั้งคา
ประเภทเสียงกริ่งเปน บีพ๊หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ คุณจะใชการ
รับสายอตัโนมัติไมได

● แสงไฟ  — ตั้งวาจะใหเปดแสงสวางคางไวหรือปดหลังจาก
หมดเวลาที่กาํหนด ไมสามารถใชการตั้งคานีก้บัอปุกรณเพิ่ม
พเิศษทั้งหมด

การตั้งคาชองสัญญาณออกของโทรทัศน
หากตองการเปลีย่นการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอชองสัญญาณ
โทรทัศน เลือก ออกทีวี และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้
● รปูแบบที่ตั้งไว  — ตั้งคารูปแบบที่คุณตองการใชงานทุก
ครั้งที่คุณทาํการเชื่อมตอ Nokia Video Connectivity Cable
เขากบัโทรศัพทของคุณ

● ขนาดหนาจอทีวี  — เลือกอตัราสวนภาพของโทรทัศน
ปกติ หรือ จอกวาง สําหรับโทรทศันแบบ Widescreen

● ระบบทีวี  — เลือกระบบสัญญาณวิดีโออะนาล็อกทีใ่ชรวม
กบัโทรทัศนของคุณได

● ตัวกรองภาพกะพรบิ  — หากตองการปรับปรุงคุณภาพ
ของภาพบนหนาจอโทรทัศน ใหเลอืก เปด ตัวกรองความสั่น
อาจไมลดการสั่นของภาพบนหนาจอโทรทัศนทั้งหมด

การตัง้คาความปลอดภัย
โทรศัพทและซมิ
กด  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > ความ
ปลอดภยั > โทรศพัทและซิมการด

● คําขอรหัส PIN — เมื่อเปดใชงานฟงกชันนี้ เครื่องจะถาม
รหัสนีทุ้กครั้งทีเ่ปดเครื่อง การเลิกใชรหัส PIN อาจใชไมได
กบัซมิการดบางแบบ

● รหัส PIN, รหสั PIN2 และ รหัสล็อค — คุณสามารถเปลีย่น
รหัสลอ็ค รหัส PIN และรหัส PIN2 ได รหัสเหลานี้ตอง
ประกอบดวยตัวเลขตั้งแต 0 ถงึ 9
หากคุณลืมรหัส PIN หรือ PIN2 โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณ หากคุณลืมรหัสลอ็ค โปรดติดตอจุดบริการ Nokia Care
หรือผูใหบริการของคุณโปรดดูที“่รหัสผาน” หนา 17

กรุณาหลีกเลีย่งการใชรหัสผานทีเ่หมือนกบัหมายเลข
ฉุกเฉินเพือ่ปองกนัการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไม
ตั้งใจ

● เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ — เลือกวาปุมกดจะถูกล็อคเมื่อ
โทรศัพทของคุณไมไดใชงานภายในเวลาทีก่ําหนดไวหรือ
ไม

● ระยะล็อคเครื่องอัตโนมัต ิ— หากตองการหลกีเลีย่งการใช
งานทีไ่มไดรับอนญุาต คุณสามารถกาํหนดชวงเวลาซึ่งหลัง
จากชวงเวลานี้โทรศัพทจะถูกล็อคโดยอตัโนมัติ คุณไม
สามารถใชอปุกรณที่ถูกลอ็คจนกวาจะปอนรหัสล็อคที่ถูก
ตองลงไป หากตองการปดการใชระยะเวลาล็อคอตัโนมัติ
เลอืก ไมมี

เคล็ดลับ: หากตองการล็อคโทรศัพทดวยตนเอง กด
ปุมเปด/ปด หนาจอรายการคําสั่งจะปรากฏขึ้น เลือก
ล็อคโทรศพัท

● ล็อคปุมหากปดฝาสไลด — เลือกวาปุมกดจะถูกล็อคหลัง
จากคุณปดตัวสไลดหรือไม
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เคล็ดลับ: หากตองการลอ็คและปลดลอ็คดวยตนเอง
เมื่อสไลดปด กดปุมเลอืกซาย จากนั้นกดปุมเลอืก
ขวา

● ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด — คุณสามารถกําหนดให
โทรศัพทถามรหัสลอ็ค เมื่อมีการใสซมิการดทีไ่มเคยใชมา
กอนในเครื่องโทรศัพทของคุณได โทรศัพทจะเกบ็รายการซิ
มการดที่รับรูวาเปนการดของเจาของเครื่อง

● กลุมผูใชเฉพาะ — คุณสามารถกําหนดกลุมผูใชเฉพาะซึ่ง
คุณสามารถโทรออกเพือ่ติดตอไดและใหผูใชเหลานั้น
สามารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ยืนยันบรกิารซิม — คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทแสดง
ขอความยืนยัน เมื่อคุณใชบริการจากซิมการด (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

การจัดการใบรับรอง
กด  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > ความ
ปลอดภยั > การจัดการใบรบัรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกนัเรื่องความปลอดภัย แตใช
เพือ่ตรวจสอบแหลงทีม่าของซอฟตแวร

ในหนาจอหลกัของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็นรายการ
ใบรับรองที่ไดรับอนุญาตและไดจัดเกบ็ไวในเครื่อง เลือ่นไป
ทางขวาเพือ่ดูรายการใบรับรองสวนตัว หากมี

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชื่อมตอกับ
ธนาคารแบบออนไลนหรือไซตอืน่ๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล
เพือ่ดําเนินการตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการถายโอนขอมูลที่เปน
ความลบั และหากตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือ

ซอฟตแวรทีใ่หโทษอืน่ๆ และเพือ่ใหแนใจในสิทธิ์การใช
ซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่
เกีย่วของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลด
นอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตอง
เพือ่ใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น ใบรับรองไมไดใหการปองกนัอะไรใน
ตัวมันเอง โปรแกรมจัดการใบรับรองควรประกอบดวยใบรับรอง
ที่ถกูตอง เปนของแท หรือเชื่อถือได เพือ่ใหใชงานการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได หาก "ใบรับรองหมด
อายุ" หรือ "ใบรับรองทีไ่มถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรอง
นัน้จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวนัและเวลาปจจุบันใน
เครื่องของคุณถูกตอง

กอนทีจ่ะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบให
แนใจวาคุณสามารถเชื่อถอืขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในราย
ชื่อ

การดูรายละเอียดของใบรับรอง—การตรวจสอบวาเปน
ใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง กต็อเมื่อมีการ
ตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลาทีใ่บรับรองเซิรฟเวอรนัน้มีผล
บังคับใชแลวเทานัน้

คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซริฟเวอร
นัน้ไมใชเซริฟเวอรแท หรือในกรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรองความ
ปลอดภัยทีถ่กูตองในเครื่องของคุณ

การตั้งคา

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์150



หากตองการตรวจสอบรายละเอยีดของใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่
ใบรับรองนัน้ และเลือก ตวัเลือก > รายละเอียดใบรบัรอง
เมื่อคุณเปดดูรายละเอยีดของใบรับรอง ระบบจะตรวจสอบระยะ
เวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้
ขอความใดขอความหนึ่งอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ:

● ใบรบัรองไมผานความเชื่อถอื — คุณไมไดตั้งคาแอปพลิ
เคชั่นใดเพือ่ใชใบรับรองนี้

● ใบรบัรองหมดอายุ — ใบรับรองทีเ่ลือกนั้นหมดอายุตาม
ระยะเวลาทีม่ีผลบังคับใชแลว

● ใบรบัรองยังไมถกูตอง — ใบรับรองที่เลอืกไวนัน้ยังไม
สามารถใชได เพราะยังไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

● ใบรบัรองเสียหาย — ไมสามารถใชใบรับรองนัน้ได โปรด
ติดตอผูที่ออกใบรับรองนั้น

การเปลี่ยนการตั้งคาความเชื่อถือ
กอนที่จะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบให
แนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในราย
ชื่อ

เลือ่นไปทีใ่บรับรองสิทธิแ์ละเลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา
ความเชือ่ถอื รายการแอปพลเิคชั่นทีส่ามารถใชใบรับรองที่
เลอืกไวจะปรากฏขึ้นทีห่นาจอ ทัง้นีต้องขึ้นอยูกบัใบรับรองนั้น
ดวย ตัวอยางเชน:

● การตดิตัง้ Symbian: ใช — ใบรับรองสามารถใหการ
รับรองแหลงทีม่าของแอปพลเิคชั่นของระบบปฏิบัติการ
Symbian ใหมได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองนัน้สามารถใชรับรอง
เซริฟเวอรตางๆ

● การติดตัง้แอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองสามารถใหการ
รับรองแหลงทีม่าของแอปพลิเคชั่น Java™ ใหมได

เลือก ตัวเลือก > แกไขการตั้งคารบัรอง เพือ่เปลีย่นคา

โหมดความปลอดภัย
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
ความปลอดภัย > ชดุความปลอดภัย

หากตองการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภัย (หากมี) ใหเลื่อน
ไปยังโมดูลที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

หากตองการดูขอมูลโดยละเอียดเกีย่วกบัโหมดความปลอดภัย
ใหเลือ่นไปทีส่วนที่ตองการ และเลอืก ตวัเลือก > ราย
ละเอียดความปลอดภยั

การเรียกคนืการตัง้คาดั้งเดมิ
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
คาจากโรงงาน
คุณสามารถกาํหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคาเดิมได
ทั้งนี้ คุณจําเปนตองมีรหัสลอ็ค

หลงัจากรีเซต็ เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวาปกติ
การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผลกับเอกสารและไฟลตางๆ
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การตัง้คาคนหาตําแหนง
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
การจัดตําแหนง
วิธีการระบุตําแหนง
● GPS แบบผสม  — ใชอปุกรณรับ GPS ภายในของโทรศัพท
● GPS แบบชวยเหลือ  — ใช Assisted GPS (A-GPS)
● Bluetooth GPS — ใชอปุกรณรับ GPS ภายนอกทีใ่ชรวมกนั
ไดรวมกบัการเชื่อมตอ Bluetooth

● ผานเครอืขาย  — ใชขอมูลจากเครือขายระบบเซลลลูาร
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เซริฟเวอรการคนหาตําแหนง

หากตองการตั้งคาจุดเชื่อมตอ และเซิรฟเวอรการคนหา
ตําแหนงสําหรับ A-GPS เลอืก เซิรฟเวอรตําแหนง ผูใหบริการ
ของคุณจะตั้งคาเซิรฟเวอรการคนหาตําแหนง ซึง่คุณไม
สามารถแกไขการตั้งคานั้นได

การตั้งคาเครื่องโทรศัพท
หากตองการตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถแกไขการตั้งคาทีเ่กีย่ว
กบัการโทรศัพทและเครือขายได

การตัง้คาการโทร
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > โทรศัพท >
การโทร

● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — คุณสามารถตั้งหมายเลข
โทรศัพทของคุณใหแสดงขึ้นทีเ่ครื่อง (ใช) หรือซอนจาก
เครื่อง (ไม) ของผูที่คุณโทรไปหา หรืออาจตั้งคาไวโดยผู
ใหบริการของคุณ เมื่อคุณสมัครขอใชบริการ (ตั้งจากเครอื
ขาย) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● สายเรยีกซอน  — หากคุณเปดใชบริการสายเรียกซอน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ระบบจะแจงใหคุณทราบ
วามีสายเรียกเขาสายใหมขณะที่คุณกาํลังใชสายสนทนา
สายแรกอยู ตั้งคาฟงกชันเปนเปด (ทํางาน) หรือปด
(ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาไดเปดใชฟงกชันแลวหรือไม
(ตรวจสอบสถานะ)

● สายเรยีกซอนอินเทอรเน็ต  — เลือก สั่งใชงานแลว เพือ่
แจงเตือนใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาอกีสายจากทาง
อนิเทอรเน็ตขณะที่คุณกําลังใชสายอืน่อยู

● เตือนโทรอินเทอรเน็ต  — เลือก เปด เพือ่แจงเตือนใหคุณ
ทราบวามีสายเรียกเขาจากทางอนิเทอรเน็ต หากคุณเลอืก
ปด เครื่องจะไมสงเสียงเตือน แตจะมีขอความแจงเตือนวามี
สายทีไ่มไดรับ

● ประเภทการโทรที่ตัง้ไว  — หากตองการตั้งคาสาย
อนิเทอรเน็ตใหเปนคาเริ่มตนเมื่อโทรออก เลือก สาย
อินเทอรเน็ต ถาสายอนิเทอรเน็ตใชไมได สายเรียกเขาปกติ
จะทํางานแทน

● ไมรบัสายดวย SMS  — หากตองการสงขอความอักษรแจง
ผูที่โทรเขามาถึงเหตุผลทีคุ่ณไมสามารถรับสายได เลอืก
ใช

● ตวัอักษรขอความ  — เขียนขอความทีจ่ะสงในขอความตัว
อกัษร เมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย

การตั้งคา

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์152



● รปูภาพในสายวิดโีอ  — ถาภาพวิดีโอไมถูกสงขณะ
สนทนาแบบวิดีโอ คุณสามารถเลือกใหภาพนิ่งปรากฏแทน
ได

● เรยีกซ้ําอัตโนมัติ  — เลือก เปด และเครื่องจะพยายามโทร
ออกไปเบอรนั้นไดสูงสุดสิบครั้ง เพือ่เชื่อมตอการโทร หลงั
จากพยายามโทรแลวหนึ่งครั้งแตไมสําเร็จ หากตองการ
หยุดการโทรออกซ้ําอตัโนมัติ กดปุมวางสาย 

● แสดงเวลาการโทร  — เลอืกการใชงานนี้ถาคุณตองการให
ระยะเวลาการโทรแสดงระหวางการโทร

● โทรดวน  — เลือก เปด และสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขทีก่ําหนดใหกบัปุมตัวเลข (2-9) โดยการกดคางไว
ทีปุ่ม โปรดดูที“่การโทรดวน” หนา 124

● รบัไดทุกปุม  — เลือก เปด และคุณสามารถรับสายเรียกเขา
ดวยการกดปุมกดใดกไ็ด ยกเวนปุมเลือกซายและขวา ปุม
เปด/ปด และปุมวางสาย

● สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
จะปรากฏหากซมิการดรองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2
หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใช
สายใดเพือ่โทรออกและสงขอความตัวอกัษร อยางไรกด็ี
คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาจากทัง้สองสายได ไมวาจะ
เลอืกสายใดไวกต็าม หากคุณเลือก สาย 2 และไมไดขอรับ
บริการเสริมนี้ไว คุณจะโทรออกไมได เมื่อมีการเลือกสาย 2

 จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

เคล็ดลับ: หากตองการสลบัสาย ใหกด # คางไวใน
โหมดสแตนดบาย

● การเปลี่ยนสาย  — เพือ่ปองกนัไมใหมีการเลอืกสาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก ไมใชงาน หากซิ

มการดของคุณรองรับบริการนี้ หากตองการเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคานี้ คุณตองใชรหัส PIN2

การโอนสาย
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท >
โอนสาย
การโอนสาย จะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังศูนย
ฝากขอความเสียงของคุณหรือเบอรโทรศัพทอืน่ได หาก
ตองการรายละเอยีดเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เลือกวาจะโอนสายใด พรอมทัง้เลือกตัวเลอืกการโอนสายที่
ตองการ ตั้งคาตัวเลอืกเปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก)
หรือตรวจสอบวาไดเปดใชตัวเลอืกแลวหรือไม (ตรวจสอบ
สถานะ)
คุณอาจเลอืกตัวเลือกการโอนสายหลายตัวเลือกใหทาํงาน
พรอมกนัได เมื่อตั้งใหมีการโอนสายเรียกเขาทกุสายแลว

 จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกัน
ได

จํากัดการโทร
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท >
จํากัดการโทร
การจํากดัการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยให
คุณสามารถจํากดัการโทรออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่องได
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หากตองการเปลีย่นการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบซึง่ไดรับจาก
ผูใหบริการของคุณกอน

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกนั
ได

เมื่อสายถูกจํากดัไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินทางการ
บางเบอรได

การจํากัดสายเรียกเขา

เลอืกตัวเลือกการจํากดัการโทรทีต่องการ และตั้งเปนเปด
(ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวากําลงัใชตัวเลอืก
ดังกลาวอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) การจํากัดสายมีผลตอ
ทกุสาย รวมทั้งสายขอมูล

การจํากัดสายอินเทอรเน็ต

ในการเลอืกวาจะรับสายทีไ่มแสดงชื่อซึง่โทรผานทาง
อนิเทอรเน็ตหรือไม ใหตั้งคา จํากดัโทรนิรนาม เปนเปดหรือ
ปด

การตัง้คาเครือขาย
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > โทรศัพท >
เครอืขาย
โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใชงานระหวางระบบเครือ
ขาย GSM และ UMTS ไดโดยอตัโนมัติ เครือขาย GSM จะแสดง
ดวย  ในโหมดสแตนดบาย สวนเครือขาย UMTS จะแสดงดวย
สัญลักษณ 

● โหมดระบบ — เลือกเครือขายทีต่องการใช หากคุณเลือก
โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ UMTS โดย
อตัโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัพารามิเตอรของเครือขายและขอ
ตกลงในการใหบริการขามเครือขายกบัผูใหบริการของคุณ
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพือ่ขอทราบขอมูล
เพิม่เติมและคาใชจายบริการขามเครือขาย ตัวเลือกนีจ้ะ
แสดงเมื่อมีการสนบัสนุนจากผูใหบริการเทานัน้

● การเลือกระบบ — เลือก อัตโนมัต ิเพือ่ตั้งคาโทรศัพทให
คนหาและเลือกเครือขายหนึ่งระบบที่มีอยู หรือ เลือกเอง
เพือ่เลือกเครือขายจากรายการดวยตัวเอง หากการเชื่อมตอ
กบัระบบเครือขายที่เลอืกไวสิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียง
เตือนขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลือกระบบอกีครั้ง ระบบ
ดังกลาวจะตองมีขอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกบั
ระบบหลักของคุณ

ขอตกลงเกีย่วกบัการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวางผู
ใหบริการระบบเครือขายสองรายหรือมากกวา ในการที่จะ
ชวยใหผูใชสามารถใชบริการของผูใหบริการระบบใดระบบ
หนึง่ได

● แสดงขอมูลระบบ — เลอืก เปด เพือ่ตั้งคาโทรศัพทให
แสดงคาเมื่อใชในระบบเครือขายโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยี
แบบ Microcellular Network (MCN) และเพือ่ใชงานการรับ
ขอมูลโทรศัพท
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การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ คุณสามารถแกไขจุดเชื่อมตอและการ
ตั้งคาการเชื่อมตออืน่ๆ ได

คุณสามารถแกไขการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth ใน
แอปพลเิคชั่นการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดูที“่การตั้ง
คา” หนา 38

คุณสามารถแกไขการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูลในแอปพลเิคชั่นของ USB โปรดดูที่“USB” หนา 41

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนนุการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณ
กาํลังใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS คุณจะสามารถ
กาํหนดใหการเชื่อมตอขอมูลหลายครั้งทํางานในเวลาเดียวกัน
ได โดยที่จุดเชื่อมตอตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวม
กนัได ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังคงทาํงานอยูใน
ระหวางสนทนา

คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ LAN
แบบไรสาย สามารถทําไดทลีะครั้ง แตสามารถใชแอปพลเิคชั่น
ไดหลายตัวในจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็เพยีงจุดเดียว

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถ
กาํหนดชนดิตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้

● จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย

● จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอเีมลและเชื่อม
ตอกบัอนิเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอ
ประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการทีคุ่ณตองการ โปรดติดตอผู
ใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและการเปนสมาชิก
บริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การเชือ่ม
ตอ > จุดเชือ่มตอ
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปของขอความจากผูให
บริการ ผูใหบริการของคุณอาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือ
ทั้งหมดไวใหกบัอปุกรณของคุณลวงหนาแลว และคุณอาจไม
สามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยายออกได

   แสดงวาจุดเชื่อมตอนั้นมีการปองกนัเอาไว

  แสดงวาจุดเชื่อมตอนัน้มีขอมูลแพคเกต็

   แสดงวาจุดเชื่อมตอนัน้มี WLAN
เคล็ดลับ: คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน
ระบบ LAN แบบไรสายจากตัวชวยสราง WLAN

หากตองการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > จดุ
เชือ่มตอใหม
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หากตองการแกไขการตั้งคาของจุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก >
แกไข ปฏิบัติตามขั้นตอนทีผู่ใหบริการแจงใหคุณทราบ

● ชื่อการเชือ่มตอ  — พมิพชื่อสําหรับการเชื่อมตอ
● บรกิารเสรมิ  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล

ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัวาคุณเลอืกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว โดยคุณ
สามารถใชชองการตั้งคาไดเพยีงบางชองเทานั้น ใหปอนคาใน
ทกุชองที่มีขอความกํากบัไววา ตองระบุ หรือมีเครื่องหมาย
ดอกจันสีแดงกาํกับไว ทัง้นี้สามารถปลอยชองอืน่ๆ ใหวางไว
ได เวนแตคุณจะไดรับคําแนะนําอืน่ๆ จากผูใหบริการของคุณ

หากตองการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบเครือ
ขายจะตองสนบัสนนุคุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และใน
กรณีทีจ่ําเปน ผูใหบริการระบบเครือขายตองเปดใชงานฟงกชัน
นีใ้นซิมการดของคุณดวย

จดุเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > จุดเชื่อมตอ > ตวัเลือก > แกไข หรือ จุดเชือ่มตอ
ใหม
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

● ชื่อจุดเชือ่มตอ  — ผูใหบริการระบบจะแจงชื่อจุดเชื่อมตอนี้
ใหคุณทราบ

● ชื่อผูใช  — ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล โดย
ทัว่ไปคุณสามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ

● แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผานทกุครั้งที่
คุณล็อกเขาเซริฟเวอร หรือหากคุณไมตองการบันทึกรหัส
ผานของคุณในโทรศัพท เลือก ใช

● รหัสผาน  — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอ
ขอมูล และใหไวโดยผูใหบริการ

● การตรวจสอบ  — เลือก รบัรอง เพือ่สงรหัสผานของคุณ
โดยการเขารหัสลบัทกุครั้ง ปกต ิเพือ่สงรหัสผานของคุณ
โดยการเขารหัสลบัเมื่อทําได

● โฮมเพจ  — ปอนเว็บแอดเดรสหรือแอดเดรสของศูนยรับสง
ขอความมัลติมีเดียอยางใดอยางหนึ่ง โดยขึ้นอยูกบัการตั้ง
คาจุดเชื่อมตอของคุณ

เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาชัน้สูง เพือ่เปลีย่นการตั้งคาตอ
ไปนี้

● ประเภทระบบเครอืขาย  — เลือกชนดิโปรโตคอล
อนิเทอรเน็ตที่จะนํามาใชถายโอนขอมูลเขาและออกจาก
อปุกรณของคุณ การตั้งคาอืน่จะขึ้นกับประเภทเครือขายที่
เลอืก

● ที่อยู IP ของโทรศพัท (สําหรับ IPV4 เทานั้น)  — พมิพ IP
แอดเดรสของโทรศัพทของคุณ

● เซิรฟเวอร DNS  — พิมพ IP แอดเดรสของเซริฟเวอร DNS
หลกัและรอง ในกรณีที่ผูใหบริการของคุณตองการ โปรด
ติดตอสอบถามผูใหบริการอนิเทอรเน็ตเพือ่ขอรับแอดเดรส
เหลานั้น

● ที่อยูพรอ็กซี่เซิรฟเวอร  — พมิพที่อยูของพร็อกซี่
เซริฟเวอร 

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  — ปอนหมายเลขพอรตของพร็อก
ซีเ่ซิรฟเวอร
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จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตแบบ WLAN
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > จุดเชื่อมตอ > ตวัเลือก > แกไข หรือ จุดเชือ่มตอ
ใหม
ปฏิบัติตามขั้นตอนทีผู่ใหบริการ WLAN แจงใหคุณทราบ
● ชื่อเครอืขาย WLAN  — เลือก ปอนดวยตัวเอง หรือ
คนหาชือ่เครอืขาย หากคุณเลือกเครือขายที่มีอยูแลว
โหมดเครอืขาย WLAN และ ความปลอดภยั WLAN จะถูก
ตรวจสอบโดยการตั้งคาของจุดเชื่อมตอ

● สถานะเครอืขาย  — กาํหนดวาจะแสดงชื่อของเครือขาย
หรือไม

● โหมดเครอืขาย WLAN  — เลอืก เฉพาะกิจ เพือ่สรางเครือ
ขายเฉพาะและทาํใหโทรศัพทสามารถสงและรับขอมูลได
โดยตรง ไมจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอ WLAN ในเครือขาย
เฉพาะ โทรศัพททุกเครื่องจะตองมีสิ่งที่เหมือนกนัคือ ชือ่
เครอืขาย WLAN

● ความปลอดภยั WLAN  — เลือกการเขารหัสทีใ่ช WEP,
802.1x (ไมใชสําหรับเครือขายเฉพาะ) หรือ WPA/WPA2
หากคุณเลือก เปดเครอืขาย จะไมมีการเขารหัส ฟงกชั่น
WEP, 802.1x และ WPA สามารถนํามาใชไดเฉพาะเมื่อเครือ
ขายสนับสนุนเทานั้น

ในการตั้งคาสําหรับโหมดความปลอดภัย เลอืก ตัง้คาความ
ปลอดภยั WLAN
การตั้งคาความปลอดภยัสําหรับ WEP:

● คยี WEP ที่ใช  — เลอืกหมายเลขคีย wired equivalent
privacy (WEP) คุณสามารถสรางคีย WEP ไดไมเกนิ 4 คีย
ตองใสคีย WEP เดียวกนัในจุดเชื่อมตอ WLAN

● ประเภทการตรวจสอบ  — เลอืก เปด หรือ แบงใช สําหรับ
ประเภทของการตรวจสอบระหวางโทรศัพทของคุณและจุด
เชื่อมตอ WLAN

● การตั้งคาคีย WEP  — ปอน การเขารหสั WEP (จํานวน
คีย), รปูแบบคีย WEP (ASCII หรือ ฐานสิบหก) และ รหัส
คยี WEP (ขอมูลคีย WEP ในรูปแบบที่ถกูเลอืก)

การตั้งคาความปลอดภยัสําหรับ 802.1x และ WPA/
WPA2:
● WPA/WPA2  — เลอืกคาเฉลี่ยของการตรวจสอบ EAP เพือ่
ใชปลัก๊อิน extensible authentication protocol (EAP)
หรือ คียแบงใช เพือ่ใชรหัสผาน ทําการตั้งคาที่เหมาะสม:

● การตั้งคาปลั๊กอิน EAP  — ใสการตั้งคาตามที่ผูใหบริการ
แนะนํา

● คียแบงใช  — ปอนรหัสผาน ตองพมิพรหัสผานเดียวกนั
บนอปุกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

● โหมด WPA2 เทานั้น  — เฉพาะอปุกรณ WPA2 เทานั้นที่
สามารถสรางการเชื่อมตอในโหมดนีไ้ด

การตั้งคา WLAN ขั้นสูง
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาขั้นสูง และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้
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● การตัง้คา IPv4  — ใส IP แอดเดรสของโทรศัพทของคุณ
ทีอ่ยูซบัเนต็ IP คาเกตเวยเริ่มตน และ IP แอดเดรสของ
เซริฟเวอร DNS หลักและรอง โปรดติดตอสอบถามผูให
บริการอนิเตอรเน็ตเพื่อขอรับทีอ่ยูเหลานั้น

● การตัง้คา IPv6  — กําหนดประเภทของที่อยู DNS
● สถานีเฉพาะกิจ (เฉพาะสําหรับ เฉพาะกิจ)  — ในการก
รอกหมายเลขชอง (1-11) ดวยตนเอง เลือก ผูใชกําหนด
เอง

● ที่อยูพรอ็กซี่เซิรฟเวอร  — พิมพทีอ่ยูของพร็อกซี่
เซริฟเวอร

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  —  ปอนหมายเลขพอรตของพร็
อกซี่

การตัง้คาขอมูลแบบแพคเก็ต
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > ขอมูลแพคเกต็
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเกต็ จะมีผลกบัจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่
ใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

● การเชือ่มตอ GPRS  — หากคุณเลอืก เมื่อวาง และอยูใน
ระบบที่รองรับขอมูลแบบแพคเกต็ เครื่องจะลงทะเบียนไปที่
ระบบขอมูลแบบแพคเก็ต การเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตที่ใชอยู (เชน เพือ่สงและรับอเีมล) จะสามารถ
ทาํไดเร็วยิ่งขึ้นดวย หากไมมีพืน้ทีค่รอบคลุมสําหรับขอมูล
แบบแพคเกต็ โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเกต็เปนระยะๆ หากคุณเลอืก เมื่อตองการ

โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต กต็อเมื่อคุณเปด
ใชแอปพลเิคชั่นหรือเริ่มดําเนนิการที่ตองการเทานั้น

● จดุเชื่อมตอ  — จําเปนตองใชชื่อจุดเชื่อมตอในการใช
เครื่องโทรศัพทเปนโมเด็มขอมูลแพคเกต็กบัเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ทาํงานรวมกนัไดของคุณ

● เขาใชแพคเกต็ความเรว็สูง  — หากตองการเปดหรือปด
การใช HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือ
ขาย UMTS เลือก

การตั้งคา LAN ไรสาย
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การเชือ่ม
ตอ > LAN ไรสาย
● แสดงความพรอม WLAN  — เลือกวา  จะปรากฏขึ้นใน
โหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใช LAN ไรสายไดหรือไม

● คนหาเครอืขาย  — หากคุณตั้งคา แสดงความพรอม
WLAN เปน ใช เลือกวาจะใหโทรศัพทคนหา LAN ไรสายที่
ใชไดและอัปเดทบอยแคไหน

ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาขั้นสูง
ไมแนะนาํใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขั้นสูงของ LAN ไรสาย

การตั้งคา SIP
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > การตั้งคา SIP
การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) จําเปนสําหรับการ
บริการของบางเครือขายทีใ่ช SIP คุณอาจไดรับการตั้งคาเปน
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ขอความแบบตัวอกัษรพเิศษจากผูใหบริการของคุณ คุณ
สามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานี้ใน การตั้งคา
SIP

การตัง้คาสายอินเทอรเน็ต
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > โทรทางเน็ต

หากตองการสรางรูปแบบใหมนัน้ ใหเลอืก ตัวเลือก > รปูแบบ
ใหม

หากตองการแกไขรูปแบบที่มีอยู เลอืก ตัวเลือก > แกไข

การกําหนดคา
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > กําหนดคา
คุณจะไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่เชื่อถอืไดในขอความการ
กาํหนดคาจากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถบันทึก ดู หรือลบ
การตั้งคาเหลานี้ไดในการกาํหนดคา

การควบคมุชื่อจุดเชื่อมตอ
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > การควบคุม APN
เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากดัการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ และอนุญาตใหโทรศัพทใชจุดเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเกต็เฉพาะเทานัน้

การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนบริการ
ควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอเทานัน้

หากตองการเปดหรือปดบริการควบคุม เพือ่ใชจุดเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลอืกที่ตองการ หากตองการ
เปลี่ยนตัวเลือก คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณ โปรดติดตอขอ
รหัสจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
หากตองการตั้งคาบางแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของคุณ กด

 และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > แอปพลิเคชัน่
หากตองการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถทาํไดโดยการ
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา ในแตละแอปพลิเคชั่น
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การแกไขปญหา
คําถาม: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส
PUK ของฉันคืออะไร
คําตอบ: รหัสล็อคทีร่ะบบตั้งไว คือ 12345 หากคุณลืมรหัส
ลอ็ค โปรดติดตอจุดบริการ Nokia Care หรือผูใหบริการของ
คุณ ในกรณีทีคุ่ณลมืหรือทํารหัส PIN หรือ PUK หาย หรือถาคุณ
ยังไมไดรับรหัส ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ
หากตองการทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัรหัสผาน ใหติดตอผูให
บริการจุดเชื่อมตอ เชน ผูใหบริการอนิเตอรเน็ต (ISP) หรือผูให
บริการเครือขาย

คําถาม: จะปดแอปพลิเคชัน่ที่ไมตอบสนองไดอยางไร

คําตอบ: กดปุม  คางไว ในการปดแอปพลเิคชั่น เลือ่นไปยัง
แอปพลเิคชั่นที่ตองการ จากนั้นกด C การกด C จะไมปดเครื่อง
เลนเพลง ในการปดเครื่องเลนเพลง ใหเลือกเครื่องเลนเพลง
จากรายการ และ ตวัเลือก > ออก

คําถาม: ทําไมภาพจงึดูขุนมัว

คําตอบ: ตรวจสอบวาไดทําความสะอาดฝากระจกครอบเลนส
แลว

คําถาม: ทําไมจึงมจีุดสวางลางๆ จุดที่มีสีเพี้ยน หรือจุด
ที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งที่เปด
เครื่อง

คําตอบ: เปนลกัษณะเฉพาะของหนาจอประเภทนี้ จอบาง
ประเภทจะมีพกิเซลหรือจุดทีย่ังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซึง่
เปนเรื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

คําถาม: ทําไมโทรศัพทจงึเชื่อมตอ GPS ไมได
คําตอบ: คุณสามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั GPS, ตัวรับ
สัญญาณ GPS, สัญญาณดาวเทยีม และขอมูลตําแหนงไดใน
คูมือผูใชนี้ โปรดดูที“่การระบุตําแหนง (GPS)” หนา 91

คําถาม: เหตุใดจงึคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบขณะที่
ใชการเชื่อมตอ Bluetooth
คําตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวาสามารถใชงานรวม
กนัได มีการเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ Bluetooth และไมได
อยูในโหมดซอน ตรวจสอบวาโทรศัพททั้งสองอยูหางกนัไม
เกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกดีขวางใดๆ กัน้
ระหวางโทรศัพททัง้สอง
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คําถาม: ทําไมจึงไมสามารถยกเลิกการตอเชื่อม
Bluetooth ได
คําตอบ: หากมีการเชื่อมตออปุกรณอืน่เขากับโทรศัพทของคุณ
อยู คุณสามารถสิ้นสุดการเชื่อมตอโดยใชอปุกรณอกีเครื่อง
หรือโดยการยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth กด  และเลือก
เครือ่งมือ > Bluetooth > Bluetooth > ปด
คําถาม: ทําไมโทรศัพทเครื่องอื่นจึงมองไมเห็นไฟล
ซึง่จดัเก็บอยูทีเ่ครื่องของฉนัในเครือขายภายในพื้นที่

คําตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดกําหนดการตั้งคาบนเครือ
ขายภายในพืน้ทีแ่ลว ไดเปดการใชเนือ้หารวมกนัในโทรศัพท
ของคุณ และอปุกรณ UPnP อืน่ๆ นั้นสามารถใชรวมกันได
คําถาม: ควรทําอยางไรหากเครือขายภายในพื้นที่ของ
ฉนัหยดุทํางาน

คําตอบ: ปดการเชื่อมตอกับเครือขาย LAN ไรสาย (WLAN) ทัง้
จากเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได และจากโทรศัพทของ
คุณ และเปดการเชื่อมตออกีครั้ง หากยังไมไดผล ใหรีสตารท
เครื่องคอมพวิเตอร และโทรศัพทของคุณ หากยังไมสามารถ
ทาํการเชื่อมตอได ใหตั้งคา WLAN ใหมอกีครั้ง ทัง้ในเครื่อง
คอมพวิเตอรและในโทรศัพท โปรดดูที่“LAN ไรสาย” หนา 34
โปรดดูที“่การตั้งคาการเชื่อมตอ” หนา 155

คําถาม: ทําไมฉนัถึงมองไมเห็นเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใชรวมกันไดในโทรศัพทของฉันในเครือขายภายใน
พื้นที่

คําตอบ: หากคุณใชแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลในเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลนั้นไดอนุญาตให
เซิรฟเวอรโฮมมีเดียสามารถเชื่อมตอออกจากคอมพวิเตอรได
(คุณสามารถเพิม่เซิรฟเวอรโฮมมีเดียลงไปในรายการยกเวน
ของแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลได) ตรวจสอบการตั้งคาของ
ไฟรวอลลวาไดอนุญาตใหมีการสงถายขอมูลไปมาไดในพอรต
เหลานี้: 1900, 49152, 49153 และ 49154 อปุกรณบางตัวที่
เปนจุดเชื่อมตอ WLAN อาจติดตั้งไฟรวอลลเอาไวในตัวเอง
หากเปนเชนนั้น ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลในอปุกรณทีเ่ปนจุด
เชื่อมตอไมไดปดกั้นการสงถายขอมูลมายังพอรตเหลานี้:
1900, 49152, 49153 และ 49154 ตรวจสอบวาการตั้งคา
WLAN ทัง้ในโทรศัพทและเครื่องคอมพวิเตอรเหมือนกนั
คําถาม: ทําไมฉนัถึงมองไมเห็นจดุเชือ่มตอ LAN ไร
สาย (WLAN) ทั้งๆ ที่ฉนัอยูในพื้นที่ซึง่จดุเชือ่มตอนั้น
ครอบคลุมแลว

คําตอบ: อาจเปนเพราะวาจุดเชื่อมตอ WLAN นัน้ไดซอนคา
Service Set Identifier (SSID) ไว คุณสามารถเชื่อมตอกบัเครือ
ขายทีซ่อน SSID ไวได หากคุณรู SSID ทีถู่กตอง และไดสรางจุด
เชื่อมตออนิเทอรเนต็แบบ WLAN สําหรับเครือขายนั้นไวแลวบน
โทรศัพท Nokia ของคุณ
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คําถาม: ฉันจะปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) ใน
โทรศัพท Nokia ของฉนัไดอยางไร
คําตอบ: WLAN ในโทรศัพท Nokia ของคุณจะปดการใชงาน
เมื่อคุณไมพยายามเชื่อมตอ ไมไดเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออืน่
หรือไมไดสแกนหาระบบเครือขายทีม่ีอยู คุณสามารถกําหนด
ใหโทรศัพท Nokia ไมตองสแกน หรือสแกนหาเครือขายที่
สามารถใชไดถีน่อยลงในเบื้องหลังได เพือ่ลดปริมาณการใช
แบตเตอรี่ของเครื่อง WLAN จะปดการใชงานในระหวางการ
สแกนพื้นหลัง

หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการสแกนในเบื้องหลงั ให
ทาํดังนี้:

1. กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การเชือ่ม
ตอ > LAN ไรสาย

2. ในการเพิม่ชวงเวลาสําหรับการสแกนในเบื้องหลงั ใหปรับ
เวลาที่ คนหาเครอืขาย หากตองการหยุดการสแกนใน
เบื้องหลงั เลือก แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง

3. ในการบันทึกการเปลีย่นแปลง กด กลับ
เมื่อตั้งคา คนหาเครอืขาย เปน ไมตอง ไอคอนแสดงการ
ใชงาน WLAN จะไมปรากฏในโหมดสแตนดบาย อยางไร
กต็าม คุณยังสามารถสแกนหาเครือขาย WLAN ที่สามารถ
ใชไดดวยตนเอง และเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN นั้นได
ตามปกติ

คําถาม: จะจดัเก็บขอมลูกอนที่จะลบไดอยางไร

คําตอบ: ในการบันทึกขอมูล ใหใช Nokia Nseries PC Suite
สํารองขอมูลทั้งหมดไปไวทีค่อมพวิเตอรซึง่สามารถใชงานรวม
กนัได สงภาพไปยังทีอ่ยูอเีมลของคุณ จากนั้นเกบ็บันทึกภาพ
ลงในคอมพวิเตอรของคุณ หรือสงขอมูลผานทางการเชื่อมตอ
Bluetooth ไปยังอปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัได
คําถาม: ทําไมจงึไมสามารถเลือกรายชื่อสําหรับ
ขอความได

คําตอบ: บัตรรายชื่อนั้นไมมีเบอรโทรศัพท ทีอ่ยู หรือทีอ่ยู
อเีมล กด  เลือก รายชือ่ แลวจึงแกไขบัตรรายชื่อนั้น

Q: ฉันจะยุติการตอเชือ่มขอมูลไดอยางไร หาก
โทรศัพทเริ่มการเชือ่มตอขอมูลอยูตลอดเวลาไมรูจบ

คําตอบ: โทรศัพทอาจกําลงัพยายามดึงขอความมัลติมีเดียจาก
ศูนยขอความมัลติมีเดีย ในการยกเลกิการเชื่อมตอขอมูลของ
โทรศัพท กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้
คา > ขอความมัลติมีเดีย > การดึงมัลตมิีเดีย ตามดวย
โดยผูใช เพือ่ใหศูนยขอความมัลติมีเดียบันทกึขอความเอาไว
สําหรับการดึงขอมูลในภายหลัง หรือ ปด เพือ่ปฏิเสธขอความ
มัลติมีเดียขาเขาทัง้หมด หากคุณเลือก โดยผูใช คุณจะไดรับ
การแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียใหมซึง่คุณสามารถดึงจาก
ศูนยขอความมัลติมีเดียได หากคุณเลอืก ปด หลังจากเปลี่ยน
การตั้งคานี้แลว เครื่องจะไมเชื่อมตอเขากบัระบบเครือขายที่
เกีย่วของกบัการรับสงขอความมัลติมีเดียอีก ในการตั้งคา
โทรศัพทใหใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เฉพาะเมื่อคุณเปด
แอปพลิเคชั่นหรือการดําเนนิการทีจ่ําเปนตองใชเทานั้น กด
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และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชือ่มตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > การเชือ่มตอ GPRS > เมื่อตองการ หากยังไม
สามารถแกปญหาได ใหปดโทรศัพท จากนั้นจึงเปดขึ้นใหมอกี
ครั้ง

Q: เพราะเหตุใดจงึมีปญหาในการเชือ่มตอโทรศัพท
เขากับเครื่องคอมพิวเตอร

คําตอบ: ตรวจดูวาไดติดตั้งโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite
เวอรชั่นลาสุด และเปดใชงานบนเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชงาน
รวมกนัไดของคุณแลว หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัวธิี
การใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite โปรดศึกษาจาก
ฟงกชันความชวยเหลือในชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite
หรือไปที่หนาสนับสนนุผลติภัณฑของ Nokia
คําถาม: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปนแฟกซ
โมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม

คําตอบ: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซโมเด็ม
ได อยางไรกต็าม การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ชวยคุณสามารถโอนสายแฟกซที่เขามาไปยังหมายเลข
อืน่ๆ ได
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อปุกรณเสริมของแทจาก Nokia
คําเตือน:  เลอืกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ และ

อปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกบั
เครื่องรุนนีเ้ทานั้น การใชอปุกรณประเภทอืน่นอกเหนือจากนี้
อาจเปนอนัตรายและทาํใหการรับประกนัหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

อปุกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย โปรดเขาไปที่
www.nokia-asia.com/
enhancements เพือ่อานขอมูลเพิม่
เติม

กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายใน
พืน้ที่ของคุณวามีอปุกรณใดจําหนายบาง

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกีย่วกบัอปุกรณเสริมและอปุกรณเพิม่พเิศษ

● เกบ็อปุกรณเสริมทัง้หมดใหพนมือเด็ก

● หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับที่ปลัก๊
ไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้น
ทีต่ิดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง
อปุกรณเสริมในรถทีต่ิดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา โหมดสแตนดบาย

BL-6F สูงถึง นาที
(WCDMA/GSM)

สูงถึง ชั่วโมง
(WCDMA and GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาการสนทนาและเวลาสแตนดบายเปน
เพยีงคาโดยประมาณเทานัน้ และขึ้นอยูกบัสัญญาณความแรง
สภาพของระบบเครือขาย คุณลกัษณะพเิศษทีใ่ช อายุและ
สภาพของแบตเตอรี่ อณุหภูมิในขณะนั้น การใชโหมดดิจิตอล
และปจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย ระยะเวลาการใชโทรศัพทมีผลกระ
ทบตอเวลาสแตนดบาย ในทางเดียวกนั ระยะเวลาทีเ่ปดเครื่อง
ไวและอยูในโหมดสแตนดบายกม็ีผลกระทบตอเวลาสนทนา
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารก รังสิต หอง 32, ชั้นใตดิน , 161 หมู 2, ถนนพหลโยธิน,
ประชาธิปตย, ธัญบุรี, ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421, 7/145 ถนนบรมราชชนนี, อรุณอัมรินทร,
บางกอกนอย, กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซีคอน สแควร หอง 1007, ชั้น 1, ซีคอนสแควร, 904 หมู 6, ถนน
ศรีนครินทร, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323, ชั้น 3, เอสพลานาด, 99, รัชดาภเิษก,
ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

พระราม 3 หอง 636/2,637/1,637/2, ชั้น 6, 79/290, ถนน
สาธุประดิษฐ, ชองนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล, ไฮยา, อําเภอเมือง, เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขมุวิท พัทยา9), หมู 9, ถนนสุขมุวิท,
หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซ.ีพี.แลนด หมู 12, ถนนมิตรภาพ, เมือง
เกา, อําเภอเมือง, ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอมูลศูนยบริการ Nokia
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม, ตําบลหาดใหญ, อําเภอหาดใหญ,
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอ
โนเกยี แครไลน:: 02-640-1000

ขอมูลศูนยบริการ Nokia
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปน
รอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในทีสุ่ด เมื่อ
สังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่
สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอรี่กอนใหม ใช
แบตเตอรี่ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ทีไ่ดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลีย่นเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใช
แบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ
แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอกีครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควร
เสียบแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มแลวคางไวกบัอปุกรณชารจ
เนือ่งจากการชารจเปนเวลานานเกนิไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิง้แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทกีวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนทีจ่ะ
สามารถโทรออกได

ใชแบตเตอรี่ตามวตัถุประสงคเทานัน้ ไมควรใชเครื่องชารจหรือ
แบตเตอรี่อื่นที่อาจเปนอนัตราย

อยาลดัวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิขึ้นได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกบัขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลกัษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจ
เกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถสุําหรับเชื่อมตอเกดิความเสียหายได

การทิง้แบตเตอรี่ไวในทีร่อนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปดกระจก
และปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําใหความจุ
พลังงานและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F
และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทาํให
โทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมี
ประจุอยูเต็มแลวกต็าม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมีจํากดัเมื่ออยูที่อณุหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามทิง้แบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายกอ็าจเกดิระเบิดไดเชนกนั
การกาํจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นาํกลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้รวมกบัขยะ
ภายในบาน
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หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่
สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนัน้สัมผสั
กบัผวิหนังหรือดวงตา ในกรณีทีเ่กดิการรั่วไหล ใหลางผิวหนัง
หรือตาดวยน้าํทนัที หรือรีบไปพบแพทย

คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทกุครั้ง เพือ่ความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแก
รมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณ
จะเห็นรูปมือประสานกนั (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมองหนึง่
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอกีมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเก
อรโฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง
และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4
จุด ในแตละดานตามลาํดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท

ขอมูลเกีย่วกับแบตเตอรี่

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 169

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับ
ประกนัวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซน็ต หากคุณมีเหตุผลอืน่ใดที่เชื่อไดวาแบตเตอร
ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใช
แบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณ

ที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใช
แบตเตอรี่ทีไ่มไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลติอาจเปน
อันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพ
ดอยลง อกีทัง้ยังทําใหเครื่องและอปุกรณเสริมเสียหาย
ได และอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอืน่ใด
ทีใ่ชกบัโทรศัพท



ขอมูลเกีย่วกับแบตเตอรี่
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ในการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแบตเตอรี่ของแท
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การดแูลและบาํรุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบดวยรูปลักษณทีด่ีเยี่ยม
และฝมือการผลติที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางใสใจ ขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคุณสามารถใชงาน
ผลติภัณฑนีไ้ดตรงตามเกณฑของการรับประกัน

● เกบ็โทรศัพทไวในทีแ่หง การจับตัว ความชื้น และของเหลว
ทกุประเภท หรือความชื้น จะทาํใหเกดิองคประกอบของแร
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในบริเวณทีม่ีฝุนหรือทีส่กปรก
เนือ่งจากอาจทาํใหอปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบทีเ่ปนอเิล็กทรอนกิสเสียหายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในที่รอนจัด เนือ่งจากอณุหภูมิสูงจะ
ทาํใหอายุการทาํงานของอปุกรณอเิล็กทรอนกิสสั้นลง ทั้ง
ยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกละลาย

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในทีเ่ย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลบัคืน
สูอณุหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่อาจ
ทาํใหแผงวงจรอิเลก็ทรอนกิสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่
แนะนาํไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอยีดออน
เกดิความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้นสวนที่
เลือ่นไดของโทรศัพทและอาจสงผลตอประสิทธภิาพในการ
ทาํงานของโทรศัพท

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทาํความสะอาดเลนส (เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง)

● ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากบัเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับ
เปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานัน้ การใชเสาอากาศที่ไมได
รับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศัพทเกดิความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวา
ดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอกีดวย

● ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น

● ทาํสําเนาขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อและบันทึก
ในปฏิทิน

● หากตองการรีเซ็ตอปุกรณเปนครั้งคราวเพื่อประสิทธภิาพ
การทํางานที่เหมาะสม ใหปดเครื่องและนาํแบตเตอรี่ออก
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คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรือ
อปุกรณเสริมอืน่ๆ หากอปุกรณใดทาํงานไมถูกตอง ใหนาํไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพือ่ขอรับบริการ

การดูแลและบํารุงรักษา
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทัง้อปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอปุกรณขนาด
เลก็บรรจุอยู โปรดเกบ็อปุกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลืน่ RF
เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกบัหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพก
พา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพือ่การพกพา
วสัดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรให
เครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามทีร่ะบุไวขางตน
โทรศัพทเครื่องนีต้องใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายที่มี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
ความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกีย่วกบัระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วตัถุทีท่ําจากโลหะอาจ
ดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม
เหล็กไวใกลโทรศัพท ทัง้นี้เนื่องจากขอมูลทีเ่กบ็ไวภายในแถบ
แมเหลก็อาจถกูลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวทิยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถอือาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทาํงาน
ของอปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกนัสัญญาณเพยีง
พอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษทัผูผลิตอปุกรณนั้นๆ หาก
คุณไมแนใจวาอปุกรณนัน้มีการปองกนัพลังงานคลื่นความถี่ RF
จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถาน
พยาบาลที่มีการติดประกาศหามใช เนือ่งจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลอาจกาํลังใชอปุกรณที่มีความไวตอพลังงาน
คลืน่ความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนาํวา ควรใหโทรศัพทมือถอื
อยูหางจากอปุกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของ
หัวใจ หรือเครื่องกระตุกหัวใจอยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6
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นิ้ว) เพือ่หลกีเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกดิกับเครื่องดังกลาว
บุคคลที่มีอปุกรณดังกลาวควรจะ:

● เกบ็โทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทย
มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลือ่นที่

● ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

● ถอืโทรศัพทเคลือ่นที่ไวกบัหูดานทีอ่ยูตรงกนัขามกบั
อปุกรณทางการแพทยเพือ่ลดแนวโนมที่จะเกดิคลืน่รบกวน
ใหเหลือนอยที่สุด

● ปดโทรศัพทเคลือ่นที่ทันทีหากสงสัยวากําลงัเกิดคลื่น
รบกวน

● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอปุกรณเทียม

หากคุณมีคําถามเกีย่วกบัการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับ
อปุกรณเทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนกบั
เครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกดิขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิล็กทรอนิกสในรถทีต่ิดตั้งไม
ถกูตองหรือมีการปองกนัไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีดน้าํมันที่
ควบคุมดวยอเิล็กทรอนกิส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม

ความเร็วแบบอเิลก็ทรอนกิส และระบบถงุลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพิม่เติมกบับริษทัผูผลติหรือตัวแทนจําหนายรถ
หรืออปุกรณเสริมตางๆ ทีต่ิดตั้งไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจ
กอใหเกดิอนัตรายและทําใหการรับประกนัเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณทกุชิ้นของโทรศัพทมือถือ
ในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถกูตอง อยาเกบ็
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบิดไวรวมกบัโทรศัพท
ชิ้นสวนของโทรศัพท และอปุกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตทีม่ี
ถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนริภัยจะพองตัวออกดวยแรง
อดัที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอปุกรณหรือวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถงุลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถงุลมนริภัยอาจพอง
ตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูก
ตองแลวถงุลมนิรภัยเกดิพองตัวขึ้นอาจทาํใหเกดิการบาดเจ็บ
สาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะทีอ่ยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอนัตรายตอการทาํงานของเครื่องบิน
รวมทัง้เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิด
กฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกดิการระเบิดได และควร
ปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่
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อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับ
เครื่องยนต การเกดิประกายไฟบริเวณพืน้ทีด่ังกลาวอาจกอให
เกดิการระเบิดหรือเพลงิไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวติ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานทีท่ี่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกล
เครื่องสูบแกสในสถานบีริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหาม
เกีย่วกบัการใชอปุกรณวทิยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บ
น้าํมันและสถานสีงน้าํมัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณที่กาํลังเกดิ
การระเบิด ทั้งนี ้บริเวณทีอ่าจเกดิการระเบิดอาจไมไดมีการ
ประกาศใหเห็นอยางเดนชัด พืน้ทีต่างๆ เหลานี้ ไดแก ใต
ดาดฟาเรือ สถานทีเ่ก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสาร
เคมีหรืออนภุาคเลก็ๆ เชน เมล็ดพชื ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบกบัผูผลติรถโดยใชแกส
ปโตรเลยีมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกาํหนดวา
สามารถใชงานอปุกรณนีไ้ดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียง
ไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทมือถอืรวมถงึโทรศัพทเครื่องนี้ดวย
นัน้ทาํงานโดยใชสัญญาณวทิยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย
ระบบเครือขายภาคพืน้ดิน รวมทัง้ฟงกชันตางๆ ทีผู่ใชตั้ง
โปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอใน
ทกุสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทมือถือจะเปน
เครื่องมือสื่อสารทีด่ีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน เมื่อเกดิ
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจความ
ชัดของสัญญาณ

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงใน
โทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพือ่แจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่ง
อาจแตกตางกนัไปตามสถานที่

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกาํลังใชฟงกชันอืน่อยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลา
นัน้กอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมด
ออฟไลนหรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน คุณตองเปลีย่นรูปแบบ
เพือ่ใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษา
จากคูมือผูใชฉบับนีห้รือสอบถามขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการ
ระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถกูตอง
ใหไดมากทีสุ่ด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือ
สื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานที่เกดิเหตุ อยาเพิง่วางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวิทยุ
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เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่
ไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณคลื่นวทิยุที่
แนะนําโดยขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานีจ้ัดทําขึ้น
โดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอสิระ และรวม
ถงึระดับความปลอดภัยของผูใชทกุคน โดยไมขึ้นกบัอายุหรือ
สุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นที่นีใ้ชหนวยวดั
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ทีก่ําหนด
ไวในคําแนะนาํ ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปน
คาเฉลี่ยเกนิสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทาํขึ้น
ในสภาพการทาํงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่
ทีร่ะดับพลงังานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลืน่ความถี่ทัง้หมด
ทีท่ําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํา
กวาคาสูงสุด เนือ่งจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชได
เฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กาํหนดไว
คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณ
กบัสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพททีหู่คือ 0.47 วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมของโทรศัพทอาจทาํใหคา SAR แตกตาง
กนั คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดในการ
ทดสอบและทีร่ายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั SAR โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑที่
www.nokia.com
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เครื่องวทิยุคมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลงังานจาํเพาะ
 (Specific Absorption Rate – SAR) อนัเนือ่งมาจาก
เครือ่งวทิยุคมนาคมเทากบั  W/kg ซึ่งสอดคลองตาม

มาตรฐานความปลอดภยัตอสขุภาพมนษุยจากการใช
เครื่องวทิยุ คมนาคมที่คณะกรรมการกจิการ
ประกาศกาํหนด 

โทร แหงชาตินามค คม

 0.47 

http://www.nokia.com
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สัญลักษณ/ตัวเลข
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E
Excel, Microsoft 137

F
Flash Player 63

G
GPS (Global Positioning
System) 91

H
HSDPA (high-speed downlink
packet access) 26

I
IAPs (internet access points) 35

L
LAN ไรสาย (WLAN) 34

M
Mini Map 29

MMS (บรกิารระบบสงขอความ
มัลติมีเดีย) 112, 114

N
N-Gage 46
การตั้งคา 50

Nokia Lifeblog 63

P
PictBridge 85
PowerPoint, Microsoft 137

Q
Quickmanager 138
Quickpoint 137
Quicksheet 137
Quickword 137

R
RealPlayer 62

S
SIP 158

SMS (บรกิารสงขอความแบบ
สั้น) 112

U
UPnP (Universal Plug and Play
architecture) 87

V
Visual Radio 56
VoIP 131

W
WEP 157
Word, Microsoft 137
WPA 157

Z
Zip manager 139

ก
กลอง
โหมดตอเนื่อง 72
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กลองถายรปู
การตั้งคา 76
คุณภาพของภาพ 76
คุณภาพวดิีโอ 77
ฉาก 72
ตัวจับเวลาอตัโนมัติ 73
สี 77
แฟลช 71
แสง 77
โหมดภาพถาย 70
โหมดวดิีโอ 74

การกําหนดคา
โปรดดูที ่การตั้งคา

การกําหนดคาโทรทัศน 149
การควบคุมระดับเสียง 24
การคัดลอกขอความไปไวที่
คลิปบอรด 111
การคุมครองลิขสิทธิ์ 66
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบ
ดจิติอล (DRM) 66
การซิงโครไนซของขอมูล 145
การซูม 71, 75
การดาวนโหลด 30
การตั้งคา

RealPlayer 62
SIP 158
Video Centre 45

WLAN 157, 158
กลองถายรูป 76
การกาํหนดคา 159
การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ 159
การจํากดัการโทร 153
การปรับตั้งคาเครื่อง 147
การเชื่อมตอ Bluetooth 38
การแบงปนวิดีโอ 127
การโทร 152
ขอมูลแบบแพคเก็ต 158
จอแสดงผล 147
จุดเชื่อมตอ 155
จุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพค
เกต็ 156
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ
WLAN 157
ชองสัญญาณออกของ
โทรทศัน 149
ตําแหนง 152
ภาษา 148
สายอนิเทอรเน็ต 159
สแตนดบาย 148
อปุกรณเพิม่พเิศษ 148
เครือขาย 154
เครือขายภายในบาน 88
เวบ็เบราเซอร 32
แอปพลิเคชั่น 159

โอนสาย 153
ใบรับรอง 150
ปุมลดั 148

การตั้งคา LAN ไรสาย 158
การตั้งคาการคนหาตําแหนง 152
การตั้งคาขอมูลของสัปดาห,
ปฏิทิน 107
การตั้งคาความเชื่อถือ 151
การตั้งคาจอภาพ 147
การตั้งคาจอแสดงผล 147
การตั้งคาชองสัญญาณออกของ
โทรทัศน 84
การตั้งคาตวัอักษร 147
การตั้งคาพรอ็กซี่ 156
การตั้งคาภาษา 148
การตั้งคาอุปกรณเพิม่พิเศษ 148
การตั้งคาเขตเวลา 106
การตั้งคาเครอืขาย 154
การตั้งคาแสง 147
การติดตัง้แอปพลิเคชั่น 141
การนําเสนอ, มัลติมีเดีย 84
การบันทึก
การโทร 67
เสียง 67

การบันทึกคลิปวิดีโอ 74
การปฏิเสธสาย 123
การปฏิเสธไมรบัสาย 123

ดัชนี

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์178



การประชุม, ตั้งคา 107
การปรบัตั้งคาเครือ่ง 103, 147
การปลดล็อคปุมกด 25, 149
การปดเสียง 123
การปองกันปุม 25, 149
การปอนขอความ 110
การพิมพ
ตะกราพมิพ 82
ภาพ 85

การยกเลิกสาย 123
การรบัสาย 123
การล็อค
ปุมกด 149

การล็อคปุมกด 25
การสนทนาทางวิดีโอ
ตัวเลือก 126

การสนับสนุนแอปพลิเคชั่น J2ME
Java 140
การสั่งงานดวยเสียง 124, 145
การสื่อสารดวยเสียงผานบรกิาร
IP 131
การสื่อสารดวยเสียงผานบรกิาร IP
(VOIP) 129
การสงแฟกซ 42
การอัปเดตเวลาและวันที่
อัตโนมัติ 106
การอัพเดตซอฟตแวร 17

การเขารหัสภาษา 111
การเชื่อมตอ Bluetooth
การจับคูอปุกรณ 39
การตั้งคา 38
การมองเห็นอปุกรณ 38
การรับขอมูล 39
การสงขอมูล 38
การเปด/ปดโทรศัพท 38
ระบบความปลอดภัย 38
แปนพมิพไรสาย 41
แอดเดรสของอุปกรณ 39

การเชื่อมตอ IR (อินฟราเรด) 40
การเชื่อมตอขอมูล
การซงิโครไนซ 145
การเชื่อมตอกบัเครื่อง
คอมพิวเตอร 41
ตัวจัดการอปุกรณ 146
สายเคเบิล 41
อนิฟราเรด 40
โมเด็ม 42

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
การตั้งคา 158
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ 156

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
ตัวนับ 132

การเชื่อมตอสายเคเบลิ 41
การเชื่อมตอสายเคเบลิ USB 41

การเชือ่มตออินเทอรเน็ต 27
โปรดดูเพิม่เติมที่ เบราเซอร

การเชือ่มตอเกับครือ่ง
คอมพวิเตอร 41

โปรดดูเพิม่เติมที่ การเชื่อมตอ
ขอมูล

การเชือ่มตอเว็บ 27
การเปดเสียงออกลําโพง 24
การเรยีกขอมูลสื่อ 62
การแกไขปญหา 160
การแสดงสไลด 82
การโทร 122
การตั้งคา 152
การบันทึก 67
การปฏิเสธ 123
การประชุม 123
การรับ 123
ตัวเลือก 122
บันทกึ 133
ระยะเวลา 132
สายอนิเทอรเน็ต 131

การโทรดวน 124
การโทรออกซ้ํา 153
การโอนเพลง 54
การใชการตั้งคาเดิม, การตัง้คาจาก
โรงงาน 151
กําหนดเวลาของไฟพื้นหลัง 147
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เกมส 46

ข
ขอความ
การตั้งคา 116
มัลติมีเดีย 114
อเีมล 114
เสียง 123
แฟมขอมูล 109
ไอคอนของสายเรียกเขา 113

ขอความจากระบบ 109
ขอความตัวอักษร
การสง 112

ขอความตอนรบั 147
ขอความบรกิาร 114
ขอความมัลติมีเดีย 112, 114
ขอความอีเมล 114
ขอความเสียง 112
ขอความแบบตัวอักษร
การตอบ 113
การตั้งคา 117
การรับและการอาน 113
ขอความในซมิ 116

ขอมูลการติดตอ 16
ขอมูลการติดตอของ Nokia 16
ขอมูลตําแหนง 91
ขอมูลทั่วไป 16

ขอมูลพื้นที่ 91

ค
คลังภาพ 79
คลิปบอรด, การคัดลอก
ขอความ 111
ความปลอดภยัของซิมการด 149
ความสวาง, จอแสดงผล 147
คําสั่งบรกิาร 109
เครอืขายภายในบาน 87
เครือ่งคิดเลข 140
เครือ่งบันทึกเสียง 67
เครือ่งมือตางๆ 30
เครือ่งมือสํารวจ 91
เครือ่งหมายวรรคตอน, การปอน
ขอความ 111
เครือ่งเลนเพลง 51

ง
งานนําเสนอ, มัลติมีเดีย 114,
137

จ
จุดเชื่อมตอ 35, 155

ฉ
ฉาก, ภาพ และวิดีโอ 72

ช
ชวงเวลาที่ไฟพืน้หลังไม
ทํางาน 147

ซ
ซอฟตแวรแอปพลิเคชั่น 140
ซิมการด
ขอความ 116
รายชื่อ 136

ต
ตวัจัดการการเชือ่มตอ 36
ตวัจัดการอุปกรณ 146
ตวัจัดการแอปพลิเคชั่น 140
ตวัจับเวลาอัตโนมัติ, กลองถาย
รปู 73
ตวัชวยตั้งคา 21
ตวัประหยัดพลังงาน 147
ตวัอาน PDF 138
ตวัแปลง
สกลุเงิน 138

ถ
ถาดออก, ขอความ 109
ถาดเขา, ขอความ 113
แถบเครือ่งมือ 69, 81

ดัชนี

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์180



แถบเครือ่งมือที่ใชงานอยู
ในคลงัภาพ 81
ในตัวกลอง 69

น
นาฬกิา 105, 106
นาฬกิาปลุก 106

บ
บรกิารขามเครอืขาย 154
บล็อก 29, 63
บนัทึก 138
บนัทึกการประชุม 107
บนัทึกยอ 107, 138
บนัทึกรายการวันครบรอบ 107
บนัทึกวันเกดิ 107
บารโคด 139
บุคมารค 31
เบราเซอร
การดาวนโหลด 30
การตั้งคา 32
การเบราสเพจ 27, 29
บุคมารค 31
ระบบรักษาความปลอดภัย 32
หนวยความจําแคช 31
เครื่องมือตางๆ 30

เบอร
การปอนขอความ 111

แบตเตอรี่
การตั้งคาตัวประหยัด
พลังงาน 147
การประหยัดพลังงาน 18

แบบเสียง
การตั้งคา 147
การตั้งคาเสียงเรียกเขา 103, 104

แบบเสียงเรยีกเขา 103, 104
ใบรบัรอง 150
ใบรบัรองสวนตัว 150

ป
ปฏทิิน 107
ปุมกด 25, 149
ปุมลัด 148
แปนพิมพไรสาย 41

ผ
แผนที่ 93
แผนภมูิ, สเปรดชีท 137

ฝ
ฝายสนับสนุน 16

พ
เพลง 51
เพื่อวางทุกสาย 124

ฟ
ฟด, ขาว 29
ฟดขาว 29
แฟมขอมูลขอความที่สง 109
ไฟลแนบ 114

ภ
ภาพ
การพมิพ 85
การแกไข 82
การใชรวมกันแบบออนไลน 86

ภาพถาย
โปรดดูที ่กลองถายรูป

ภาพพืน้หลัง 103
ภาพรวมของเพจ 29

ม
มุมมอง N-Gage 46
เมนูตวัเลือกสําหรบัการโทร 122
เมนูมัลตมิีเดยี 26
เมนูหลัก 105
แมแบบ, ขอความ 112
โมดลูความปลอดภยั 151
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ย
ยินดตีอนรบั 21

ร
รหัส PIN 17
รหัส PIN2 17
รหัส PUK 17
รหัส UPIN 17
รหัส UPUK 17
รหัสความปลอดภัย 17
รหัสผาน 17
รหัสล็อค 17
รหัสเขาใชงาน 66
ระบบความปลอดภัย

WEP 157
WPA 157

ระบบรกัษาความปลอดภยั
เวบ็เบราเซอร 32
ใบรับรอง 150

ระยะเวลาการโทร 132
รายชือ่
กลุม 136
การคัดลอก 135
การจัดเกบ็ 134
การซิงโครไนซ 145
การลบ 134
การสง 134

การแกไข 134
ขอมูลทีเ่ปนคาเริ่มตน 135
รายการเสียง 134
รูปภาพใน 134
แบบเสียงเรียกเขา 135

รปูภาพ
การพมิพ 86

รปูแบบ
ขอปฏิบัติเกีย่วกบัการออฟไลน 25
รูปแบบสายอินเทอรเน็ต 130,
159

ล
ลักษณะ 103
ลายเซ็น, ดจิิตอล 150
ลําโพงเครือ่ง 24
โลโกระบบ 148

ว
วันที่และเวลา 106
วิดีโอคลิป
ที่ไดรับการแบงปน 127

วิดีโอที่ไดรับการแบงปน 127
วิทยุ 56
วิทยุ FM 56
เวลาทั่วโลก 106
เวลาและวันที่ 106

เว็บล็อก 29, 63

ศ
ศนูยบรกิารลูกคา 16
ศนูยฝากขอความ
วดิีโอ 123
อเีมล 114
เสียง 123

ศนูยฝากขอความระยะไกล 114

ส
สกลุเงิน
ตัวแปลง 138

สครปิต/แอปพลิเคชั่น Java 140
สถานที่ 100
สมุดโทรศพัท

โปรดดูที ่รายชื่อ
สัญลักษณและไอคอน 23
สายประชุม 123
สายสนทนา

โปรดดูที ่การโทร
สายสนทนาทางวิดีโอ 125, 126
สายอินเทอรเน็ต 129, 131
การตั้งคา 159
การเชื่อมตอ 130
การโทร 131
รูปแบบ 130, 159
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สายเรยีกซอน 124
สิ่งที่แนบ 115
สื่อ

Flash Player 63
RealPlayer 62
การเรียกขอมูล 62
บันทกึเสียง 67
วทิยุ 56
เครื่องเลนเพลง 51

เสียงเตือน, บันทึกปฏทิิน 107
แสดงเมนูแบบตาราง 105
แสดงเมนูแบบรายการ 105

ห
หนวยความจํา
การลางหนวยความจํา 19
เวบ็แคช 31

หนวยความจําแคช 31
หนาการสนับสนุนผลิตภณัฑ 16
หมายเลขที่โทรออก 132
หมายเลขสวนตวั 134
โหมดการปอนขอความโดยใชระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ 110
โหมดซิมระยะไกล 40
โหมดถายภาพ, กลองถายรปู 72
โหมดสแตนดบาย 105, 148

โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ 105,
148
โหมดออฟไลน 25

อ
อักขระพิเศษ, การปอน
ขอความ 111
อัลบั้ม, สื่อ 81
อุปกรณเสรมิ

โปรดดูที่ อปุกรณเพิม่พเิศษ
อุปกรณเสรมิของแทจาก
Nokia 164
แอปพลิเคชั่น 140
แอปพลิเคชั่น Symbian 140
แอปพลิเคชั่นดานเสียง 145
แอปพลิเคชั่นวิธีใช 16
แอปพลิเคชั่นเอกสาร 137
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา

คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ
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วิธีการใชโทรศัพท

สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชั่นและ
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดทูี่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

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

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดคูําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” 
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
เพือ่รับพรวีิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promotional Communication” 
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support
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