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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอ
ใหเกดิอนัตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอาน
ขอมูลเพิม่เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับ
แรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อื่นใด เมื่อคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน

สญัญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใช
โทรศพัทไรสาย

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
น้ํามันเชื้อเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา

โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพท
แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใช
งานกับ เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 และ UMTS
900 และ 2100 MHz ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบตัิตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอื่น และลิขสิทธิ์

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก แกไข
หรือโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได
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ไวใน
ที่



โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธี โทรศัพทของ
คณุเสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใช
ขอความ การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้ง
และเลือกใชเฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่เชื่อ
ถอืไดซึง่มีมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตราย เชน แอปพลิเคชั่นที่มีเครื่องหมาย
Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น
ควรใชความพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวร
ปองกันไวรัสและซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงใน
โทรศัพทและคอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซต
อินเทอรเน็ตจากบริการภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณ
สามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ
เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia
และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้
หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณควรใชความ
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของ Microsoft
Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP
และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุกรูปแบบ

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูม
ใชเพื่อศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยั 
หามตอ โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมอืฉบับนี้อาจแตกตางจากที่แสดงใน
เครื่อง

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เริ่มใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คณุสมบัตติองใชรวมกับ
คุณสมบัติเครือขายพิเศษ คณุสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสรมิจากร

ขายได การใชบริการเครือขายเกี่ยวของกับการรับสงขอมูล
โปรดตรวจสอบคาเกี่ยวกับธรรมเนียมในระบบเครือขายหลัก
ของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคุณ
ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใช
งานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขาย
อาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการ
กําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับของเมนู
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
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เครือ



โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ
SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP สําหรับคุณสมบัตบิางอยาง
ของโทรศัพท เชน MMS, การเบราส และอีเมล เครือขายจะตอง
ใหการรองรับเทคโนโลยีเหลานี้
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การเริ่มตนใชงาน

 (ดานหนา)
1 — สวติชล็อค

2 — ชองเสียบเอว ีNokia (3.5 มม.) สําหรับชุดหูฟงและ
หฟูงทีใ่ชรวมกนัได

3 — ปุมเปด/ปด

4 — ปุมเลือก

5 — ปุมโทร

6 — ปุมเมนู

7 — ปุมสื่อ

8 — ชองเสียบอปุกรณชารจ

9 — ไมโครโฟน

10 — ชองเสียบ micro USB เพือ่เชื่อมตอกบัคอมพวิเตอรที่
ใชงานรวมกนัได

11 — ปุมกดตัวเลข

12 — ปุมเลื่อน

13 — ปุมลบ C
14 — ปุมวางสาย

15 — ปุมมัลติมีเดีย

16 — หูฟง

17 — กลองรอง
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ปุมกดและสวนประกอบ



 (ดานหลังและ ดานขาง)

1 และ 4 — ลาํโพงสเตอริโอพรอมเอฟเฟกตเสียง 3D
2 — ปุมยอ/ขยาย/ระดับเสียง

3 — ปุมถายภาพ 2 จังหวะสําหรับการจับภาพอตัโนมัติ 
การถายภาพนิง่ และการบันทึกวิดีโอ

5 — กลองถายรูปหลกัสําหรับบันทึกภาพวดิีโอและถายภาพ
ความละเอยีดสูง (สูงถึง 5 ลานพกิเซล)

6 — แฟลชและแสงวดิีโอ

7 — ชองเสียบการดหนวยความจําสําหรับใสการด microSD
ทีใ่ชงานรวมกนัได

8 — รูรอยสายคลองขอมือ

ปุมกดและสวนประกอบ (สื่อ)

1 — เดินหนา

2 — เลน/หยุดชั่วคราว: ปุมนี้สามารถใชในการเลนเกมสได

3 — หยุด: ปุมนี้สามารถใชในการเลนเกมสได

4 — กรอกลบั

5 — ปุมยอ/ขยาย/ระดับเสียง

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
USIM การดเปนเวอรชันทีพ่ฒันามาจากซิมการด และ
สามารถใชงานไดกบัโทรศัพทมือถือในระบบ UMTS
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
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ปุมกดและสวนประกอบ



1. หันดานหลงัของ
โทรศัพทเขาหาคุณ กด
ปุมปลดคางไว แลวถอด
ฝาครอบออก

2. ในการปลดล็อคทีว่า
มการด ใหยกที่วาง
ซิมการดขึ้นโดยใชที่จับ

3. ใสซิมการดลงในทีว่าง
การด ตรวจดูใหดีวามุมตัด
ของการดหันไปทางชอง
เสียบ และพืน้ที่หนาสัมผัส
ของการดคว่ําลง

4. ปดทีว่างซิมการด 
แลวล็อคใหเขาที่

5.

6. ในการใสฝาครอบกลับเขา
ที ่ใหหันตัวล็อคดานลาง
ไปทางชองเสียบกอน
แลวกดลงจนกวาฝาครอบ
จะลอ็คกลับเขาที่
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ง
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ใสแบตเตอรี่



2. หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN
หรือรหัสล็อค ใหปอนรหัสดัง
กลาว แลวกดปุมเลอืกทางซาย
รหัสล็อคที่กาํหนดใหจาก
โรงงาน คือ 12345

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศ
ภายในและภายนอก ในฐานะของ
อปุกรณรับสงสัญญาณวทิยุ โปรด
หลกีเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสา
อากาศโดยไมจําเปนขณะ เสา

ับสัญญาณ 
การสัมผสักบัเสาอากาศจะสงผลตอ
คุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทาํใหโทรศัพทใช
พลงังานในระดับทีม่ากขึ้น และทาํใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง

1 — เสาอากาศโทรศัพท

2 — เสาอากาศสําหรับเทคโนโลยี Bluetooth, LAN ไรสาย
และ DVB-H, ตัวรับสัญญาณ GPS
โปรดทราบวาเสาอากาศ DVB-H, GPS, WLAN และ
Bluetooth จะอยูทีใ่นฝาครอบดานหลงัของโทรศัพท 
หากคุณจะเปลีย่นฝาครอบดาน
ครอบตวัใหมเป ีม่ีเสาอากาศตามที่ไดกลาว

มิฉะนั้น การเชื่อมตออาจหยุดทาํงาน

การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบสายอปุกรณชารจที่ใชรวมกนั
ไดเขากบัชองเสียบปลัก๊ไฟทีผ่นัง

2. ตอสายไฟกบัโทรศัพท หาก
แบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาชั่ว
ขณะกวาที่สัญลกัษณแสดงการชารจ
จะเลื่อนไปมา

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว สัญลกัษณแสดงการชารจ
จะหยุดเลื่อนไปมา ถอดอปุกรณชารจออกจากโทรศัพท
จากนั้น ใหถอดสายไฟออกจากเตาเสียบ

เคล็ดลับ: ถอดอปุกรณชารจออกจากเตาเสียบเมื่อ
ไมไดใชงานอปุกรณชารจ อปุกรณชารจทีเ่สียบไวกบั
เตาเสียบจะทําใหสิ้นเปลืองพลงังานแมจะไมได
เสียบอยูกบัโทรศัพทกต็าม
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มาดวยนแบบท
หลงั ใหตรวจสอบใหดีวา

ฝา

อากาศใชสงหรอรื
ใช

การเปดโทรศัพท
1. กดปุมเปด/ปดคางไว



การดหนวยความจํา
ใชเฉพาะการด microSD ที ่Nokia อนุมัติใหใช
รวมกบัโทรศัพทรุนนี้ Nokia ใชมาตรฐาน
อตุสาหกรรมทีผ่ ารดหนวย
ความจํา แตการดบางยี่หออาจจะไมสามารถใชงานรวมกบั
โทรศัพทเคร  การดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัไมได
อาจกอใหเกดิความเสียหายกบัการดและตัวเครื่องโทรศัพท
และทําใหขอมูลที่เกบ็ไวในการดไดรับความเสียหาย

การใสการดหนวยความจํา
เกบ็การดหนวยความจําทัง้หมดใหพนมือเด็ก
คุณตองใสการดหนวยความจําลงในเครื่องกอน หากยังไม
ไดใสการดหนวยความจํา ใหปฏิบัติดังนี้

1. วางนิ้วมือลงในชองใกลฝาชองใสการดหนวยความจํา
แลวดึงฝาขึ้น ดันฝาออกไปทางซายเพื่อเปดบานพบั
แลวพับฝาไปดานขาง

2. ใสการดหนวย
ความจําทีใ่ชรวม
กนัไดลงไปในชอง
ตรวจดูใหแนใจวา
พืน้ที่หนาสัมผัส
ของการดหงายขึ้น
ไปทางชอง

3. ดันการดเขาไป
คุณจะไดยินเสียง
คลกิเมื่อการดลอ็ค
เขาทีแ่ลว

4. ดันบานพบักลับ
แลวปดฝา ตรวจดู
ใหแนใจวาปดฝา
สนทิดีแลว

การนําการดหนวยความจําออก

ขอสําคัญ:  อยานําการดหนวยความจําออกหากอยู
ในระหวางการทํางานที่มีการเขาใชงานการด การดึงการด
ออกในขณะทีก่ําลงัมีการเขาใชการดอาจทําใหการดหนวย
ความจําและโทรศัพทเสียได และขอมูลที่จัดเกบ็ไวภายใน
การดอาจหายไป

1. กอนจะดึงการดออก ใหกดปุมเปด/ปด แลวเลือก นํา
การดความจําออก เครื่องจะปดแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

2. เมื่อ การถอดการดหนวยความจําออกจะปดแอปพลิ
เคชัน่ทั้งหมดที่เปดอยู ยืนยันถอดการด? ปรากฏขึ้น
ใหเลอืก ใช
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านการรับรอ กบกั

ื่องนได้ี

ง



3. เมื่อ ถอดการดหนวยความจํา
และกด 'ตกลง' ปรากฏขึ้น ใหเปด
ฝาชองใสการดหนวยความจํา

4. ลด
ล็อกออกจากชองใสการด

5. ดึงการดหนวยความจําออกมา หาก
เครื่องเปดอยู ใหเลอืก ตกลง
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กดการดหนวยความจําเพอปื่



การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธกีารเชื่อมตอดังนี้

● เครือขาย 2G และ 3G
● การเชื่อมตอ Bluetooth — เพือ่โอนไฟลและเชื่อมตอกับ
อปุกรณเพิม่พเิศษที่ใชงานรวมกันได โปรดดูที“่การเชื่อม
ตอ Bluetooth” หนา 114

● ชองเสียบเอว ีNokia (3.5 มม.) — เพือ่เช
ุดหฟูง หูฟง ชุดเครื่องเลนโฮมสเตอริโอ หรือโทรทศัน
ที่ใชงานรวมกนัได

● สาย USB — เพือ่เชื่อมตอกบัอปุกรณอืน่ๆ ที่ใชรวมกนัได
เชน เครื่องพมิพและเครื่องคอมพวิเตอร โปรดดู
ที“่USB” หนา 117

● LAN ไรสาย (WLAN) — เพือ่เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ตกบั
อปุกรณทีใ่ช WLAN ได โปรดดูที“่LAN ไร
สาย” หนา 111

● GPS — เพือ่รับการสงขอมูลจากดาวเทียม GPS เพือ่
คํานวณพกิดัตําแหนง โปรดดูที“่การจัดตําแหนง
(GPS)” หนา 89
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การคนหาวิธีใช
คําแนะนําภายใน - วิธีใชใน
โทรศัพท
โทรศัพทของคุณมีคําแนะนาํเพือ่ชวยเหลือคุณในการใช
โทรศัพท

เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู หากตองการเรียกดูวธิีใชจากหนา
จอปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > วิธใีช ในการเปดวธิีใชจาก
เมนหูลัก ใหเลอืก เครื่องมือ > ยูทิลิตี > วิธีใช แลวเลือก
แอปพลเิคชั่นที่สัมพนัธกนั

คุณสามารถคนหาลงิคเชื่อมโยงไปยังหัวขอทีเ่กีย่วของไดที่
ดานทายของเนื้อหาวิธใีช คุณสามารถเปลีย่นขนาดของ
เนือ้หาไดเพื่อชวยใหอานคําแนะนําใหสะดวกยิ่งขึ้น หาก
คุณคลิกคําที่ขีดเสนใต จะมีคําอธิบายแบบยอแสดงขึ้น วธิี
ใชจะใชสัญลักษณตอไปนี้  แสดงลิงคเชื่อมโยงไปยัง

หัวขอวิธใีชที่เกีย่วของ 
พลเิคชั่นทีก่ลาวถงึ ะนํา คุณสามารถสลับ

การใชงานระหวางวิธใีชกบัแอปพลเิคชั่นที่เปดอยูในพื้น
หลงัไดโดยกดปุม  คางไว หรือเลอืกลิงคแอปพลเิคชั่น
( )

เคล็ดลับ:  ในการนาํวธิีใชมาไวในเมนูหลกั ใหเลอืก
เครื่องมือ > ยูทิลิตี, ไฮไลต วิธีใช แลวเลอืก ตวั
เลือก > ยายไปโฟลเดอร ตามดวยเมนูหลัก

การเริ่มตนใชงาน
โปรดดูขอมูลปุมกดและสวนประกอบตางๆ คําแนะนําสําหรับ
การตั้งคาโทรศัพท และขอมูลสําคัญอืน่ๆ ในคูมือการเริ่มตน
ใชงาน
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 ขณะอานคาแนํ
 แสดงลิงคเชื่อมโยงไปยัง

แอป



แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
มีแอปพลเิคชั่นทีห่ลากหลายที่จัดเตรียมไว
บริษทัพฒันาซอฟตแวรภายนอกเพือ่ชวยใหคุณใช
โทรศัพทไดอยางคุมคายิ่งขึ้น มีคําอธบิายแอปพลเิคชั่น
เหลานีใ้นคูมือ ซึง่มีอยูในหนาการสนบัสนุนผลิตภัณฑของ
เวบ็ไซต Nokia

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลติอพัเดตซอฟตแวรทีม่ีคุณสมบัติใหมๆ
ฟงกชันทีป่รับปรุงใหม หรือมีสมรรถภาพในการทาํงานทีด่ี

ซ ีNokia Software Updater ได การอัพเดตซอฟตแวรอาจ
มีใหในบางผลติภัณฑเทานั้น ผูใหบริการระบบทกุรายอาจ
ไมรับรองตอเวอรชันซอฟตแวรลาสุดทีม่ีใหบริการ

ในการอพัเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใช
แอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater และคอมพิวเตอรที่
ใชรวมกนัไดทีใ่ชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
หรือ Vista จุดเชื่อมตออินเทอรเนต็แบบบรอดแบรนด และ
สายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกนัไดเพือ่ตอโทรศัพทเขากับ
คอมพวิเตอร

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งการอพัเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชอปุกรณนี้ แมแตการโทรฉุกเฉิน จนกวาการ
อพัเดตจะเสร็จสิ้นและรีสตารทอปุกรณแลว อยาลืมสํารอง
ขอมูลกอนยอมรับการติดตั้งการอพัเดต

คุณสามารถอานขอมูลเพิม่เติมและดาวนโหลดแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater ไดที่เวบ็ไซต

Nokia ในประเทศของคุณ
หากเครือขายของคุณสนบัสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผาน
สัญญาณแบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจงขอรับการ
อพัเดตผานโทรศัพทของคุณได

เคล็ดลับ:  หากตองการตรวจสอบเวอรชันของ
ซอฟตแวรของโทรศัพท ใหกด *#0000# เมื่อ
เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน

การตั้งคา
โดยปกติโทรศัพทของคุณจะมีการตั้งคา MMS, GPRS 
การสตรีมและอนิเทอรเนต็เคลื่อนทีไ่วใหในโทรศัพทแลว 
ตามขอมูลของผูใหบริการเครือขาย

ตั้งคาจากผูใหบรกิารอยูในโทรศพัทแลว หรือคุณสามารถ
เลือกรับการตั้งคาในรูปของขอความตัวอกัษรแบบพเิศษ
จากผูใหบริการได

คุณสามารถเปลีย่นแปลงการตั้งคาทั่วไปในโทรศัพท เชน

ุมกด โปรดดูที“่การตั้งคาทั่วไป” หนา 158

รหัสผาน
หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการ
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www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต

การตั้งคาภาษา โหมดสแตนดบาย จอภาพ และการลอค
ป

็

ของคุณ คุณอาจมีขอมูล
การ

ขึ้น คุณอาจขอการอัพเดตดังกลาวผานทางแอปพลิเคชั่น
พี

 Nokiaโดย และ

● รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสนี้
จะชวยปองกนัการใชซมิการดของคุณโดยไมไดรับ

http://www.nokia.co.th/softwareupdate


อนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถงึ 8 หลกั) มักใหมาพรอม
กบัซมิการด หลังจากพิมพรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้ง
ติดตอกนั รหัสจะถูกบลอ็ค และคุณตองพมิพรหัส PUK
เพือ่ปลดล็อค

● รหัส UPIN — รหัสนีอ้าจมาพรอมกบัการด USIM 
การด USIM คือเวอรชั่นที่พฒันาขึ้นมาอกีขั้นของซมิการด 
และสนับสนุนเฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS

● รหัส PIN2  — รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 4 - 8 หลัก) จะไดมา
พรอมกบัซมิการดบางอนั โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการ
เขาใชฟงกชันบางอยางภายในโทรศัพทของคุณ

● รหัสล็อค (ซึ่งอาจเรียกวารหัสความปลอดภัย) — รหัส
ล็อคจะชวยปองกนัการใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาต คุณสามารถสรางและเปลีย่นรหัส รวมทัง้กําหนด
ใหโทรศัพทขอรับรหัสได คุณควรรักษารหัสใหมไวเปน
ความลับ และเกบ็ไวในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง ใน
กรณีทีคุ่ณลมืรหัสและเครื่องถกูล็อคอยู โทรศัพทของ
คุณจะตองขอรับบริการและอาจมีการเรียกเกบ็คาบริการ
สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอจุดบริการ Nokia Care
หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

● รหัส PUK (Personal unblocking key) และรหัส
PUK2 — รหัสเหลานี ้(ตัวเลข 8 หลกั) ใชในการ
เปลีย่นแปลงรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อคไวตาม
ลําดับ หากไมไดรับรหัสเหลานีม้าพรอมซมิการด 
โปรดติดตอผูใหบริการซิมการดทีโ่ทรศัพทของคุณใชอยู

● รหัส UPUK — รหัสชนดินี้ (ตัวเลข 8 หลกั) ใชในการ
เปลีย่นแปลงรหัส UPIN ทีถ่กูบลอ็คไว หากไมไดรับรหัสนี้

มาพรอม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ USIM การด
ทีโ่ทรศัพทของคุณใชอยู

การยืดอายุแบตเตอรี่
ฟงกชันหลายๆ ฟงกชันในโทรศัพทของคุณจะเพิม่ปริมาณ
การใชพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง เพือ่เปนการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่
ควรปฏิบัติดังตอไปนี้

● ฟงกชันทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth หรือการกําหนดให
ฟงกชันใดๆ ทาํงานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอใน
ขณะใชฟงกชันอืน่ จะสิ้นเปลืองพลงังานแบตเตอรี่มาก
ขึ้น ปดฟงกชันเทคโนโลยี Bluetooth เมื่อคุณไมตองการ
ใชงาน

● ฟงกชันทีใ่ชระบบเครือขายไรสาย WLAN (wireless LAN)
หรือการกําหนดใหฟงกชันใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดง
ผลบนหนาจอในขณะใชฟงกชันอืน่ จะสิ้นเปลือง
พลงังานแบตเตอรี่มากขึ้น ระบบ WLAN ในโทรศัพท
เคลือ่นที่ Nokia จะปดเองเมื่อคุณไมไดพยายามทาํการ
เชื่อมตอใดๆ หรือไมไดเชื่อมตออยูกบัจุดเชื่อมตออืน่
หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดอยู 
คุณ
ในการสแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดใหนอยลงโดย
ไมแสดงผลบนหนาจอได เพือ่ลดปริมาณการใช
แบตเตอรี่ของเครื่อง โปรดดูที่“LAN ไรสาย” หนา 111
เมื่อตั้งคา แสดงความพรอม WLAN เปน ไมตอง
ไอคอนแสดงวามีเครือขาย WLAN ในพืน้ที่จะไมแสดงใน
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สามารถกาํหนดใหโทรศัพทไมตองสแกน หรอืลดความถ่ี



โหมดสแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยังสามารถสแกน
หาเครือขาย WLAN ที่สามารถใชไดดวยตนเอง และเชื่อม
ตอกบัเครือขาย WLAN นั้นไดตามปกติ

● หากคุณตั้งคา การเชื่อมตอ GPRS เปน เมื่อวาง ในการ
ตั้งคาการเชื่อมตอ แตไมมีพืน้ที่ครอบคลมุขอมลูแพคเกต็
 (GPRS) โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอ GPRS
เปนระยะๆ เพือ่เปนการยืดเวลาในการใชงานโทรศัพท
ใหเลือก การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อตองการ

● แอปพลเิคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลแผนทีใ่หมๆ
เมื่อคุณเลือ่นไปตามพืน้ที่ใหมบนแผนที่ ซึ่งจะทําให
เครื่องตองใชพลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น คุณสามารถ
ปองกนัการดาวนโหลดแผนทีใ่หมแบบอตัโนมัติได
โปรดดูที“่แผนที”่ หนา 94

● หากระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลลูารใน
พืน้ที่มีความแตกตางกนั โทรศัพทของคุณจะตองสแกน
หาระบบเครือขายทีม่ีในพืน้ที่ซ้าํหลายครั้ง ซึ่งจะทาํให
เครื่องตองใชพลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น
หากตั้งคาโหมดระบบเปนโหมดคูในการตั้งคาเครือขาย
โทรศัพทจะคนหาเครือขาย UMTSหากตองการใชเฉพาะ
เครือขาย GSM เทานั้น ใหกด  แลวเลือก 
เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > เครอืขาย > 
โหมดระบบ > GSM

● ไฟพืน้หลงัของหนาจอจะทาํใหเครื่องตองใชพลังงาน
แบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น ในการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถ
เปลีย่นการหมดเวลาหลังจากที่ไฟพืน้หลังดับหลงั รวม
ทัง้ปรับความสวางของหนาจอได กดปุม  แลวเลอืก

เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป > การปรบัตั้งคา >
จอภาพ และ เวลาแสงสวาง หรือ ความสวาง

● การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานในพืน้หลงัจะทาํให
เครื่องใชพลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากข

พลเิคชั่นทีไ่มใช ใหกดปุม 
พลเิคชั่นดังกลาวทีอ่ยูในรายการ แลวกดปุม C

การกดปุม C จะไมปดฟงกชันเครื่องเลน ในการปด
ฟงกชันเครื่องเลน ใหเลือกฟงกชันดังกลาวจากรายการ
แลวเลอืก ตัวเลือก > ออก

● ในการเปดโหมดประหยัดพลงังาน ใหกดปุมเปด/ปด
แลวเลอืก เปดใชประหยัดพลังงาน ในการปดโหมด
ประหยัดพลังงาน ใหกดปุมเปด/ปด แลวเลือก ปดใช
ประหยัดพลังงาน คุณอาจไมสามารถเปลีย่นการตั้งคา
ของแอปพลเิคชั่นบางรายการไดเมื่อเปดใชโหมด
ประหยัดพลังงาน

การเพิม่หนวยความจํา
คุณสมบัติหลายประการของโทรศัพทใชหนวยความจํา
สําหรับจัดเกบ็ขอมูล โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบถาหนวย
ความจําโทรศัพท หนวยความจําสํารอง หรือการดหนวย
ความจํา (ถามี) เหลอืนอย

ในการดูขนาดของหนวยความจําทีข่อมูลประเภทตางๆ ใช
ไป ใหกดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ตัวจดัไฟล ตาม
ดวยหนวยความจําที่ตองการ และ ตวัเลือก > ขอมูล >
ความจํา

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 23

 คางไว  แลวเลื่อนยัง
แอป

ึ้น ในการปด
แอป



ในการเพิม่พืน้ทีห่นวยความจําของโทรศัพทหรือหนวย
ความจําสํารอง ใหโอนขอมูลไปไวที่การดหนวยความจําที่
ใชรวมกนัได (หากคุณมี) หรือไปทีเ่ครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
รวมกนัได

ในการลบขอมูลทีไ่มตองการอกีตอไป ใหใชตัวจัดการไฟล
หรือไปยังแอปพลิเคชั่นของขอมูลดังกลาว คุณสามารถลบ
ขอมูลตอไปนี้ได
● ขอความทีอ่ยูในแฟมขอมูลในขอความและขอความ
อเีมลที่ดึงมาจากศูนยฝากขอความ

● เวบ็เพจทีจ่ัดเก็บไว

● ขอมูลติดตอ
● บันทึกปฏิทิน

● แอปพลเิคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นทีคุ่ณไม
ตองการใชอีกตอไป

● ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลเิคชั่นทีคุ่ณ
ไดติดตั้งในโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา (ถามี)
โอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องพซีทีี่ใชงานรวมกนัได

● ภาพและวิดีโอคลปิทีอ่ยูในรูปถาย สํารองขอมูลไฟลไป
ยังเครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัไดโดยใชโปรแกรม Nokia
Nseries PC Suite
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โทรศพัทของคณุ
หมายเลขรุน: N96-1
ตอจากนี้ไปเรียกวา N96

ขนาด
● ปริมาตร: 92 ซซีี

● น้ําหนัก: 125 กรัม

● ความยาว: 103 มม.

● ความกวาง: 55 มม.

● ความหนา (สูงสุด): 20 มม.

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศภายในและภายนอก ในฐานะ
ของอปุกรณรับสงสัญญาณวทิยุ โปรดหลกีเลี่ยงการสัมผัส
บริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะเสาอากาศใชสงหรือ
รับสัญญาณ การสัมผัสกบัเสาอากาศจะสงผลตอคุณภาพ
ของสัญญาณสื่อสาร อาจทาํใหโทรศัพทใชพลงังานใน
ระดับที่มากขึ้น และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ลดลง

1 — เสาอากาศโทรศัพท

2 — เสาอากาศสําหรับเทคโนโลยี Bluetooth, LAN ไรสาย
และ DVB-H, ตัวรับสัญญาณ GPS
โปรดทราบวาเสาอากาศ DVB-H, GPS, WLAN และ
Bluetooth จะอยูทีใ่นฝาครอบดานหลงัของโทรศัพท 
หากคุณจะเปลีย่นฝาครอบดานหลงั ใหตรวจสอบให
ครอบตัวใหมเปนแบบที่มีเสาอากาศตามที่ไดกลาวมาดวย

มิฉะนั้น การเชื่อมตออาจหยุดทาํงาน

ยินดีตอนรับ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทครั้งแรก แอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับจะ
ปรากฏขึ้น
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เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ตัวชวย  — เพือ่กําหนดการตั้งคาตางๆ เชน อเีมล คุณ
สามารถอานรายละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวกบัแอปพลิเคชั่น
ตัวชวยตั้งคาไดจากคําแนะนําการใชงานโทรศัพทที่มีอยู
ในหนาสนับสนนุผลิตภัณฑ Nokia หรือที่เว็บไซต Nokia
ในประเทศของคุณ

● สลับ  — เพือ่โอนยายขอมูลตางๆ เชน รายชื่อ บันทึก
ปฏิทนิ จากอปุกรณ Nokia ทีใ่ชรวมกนัได โปรดดูที่“การ
ถายโอนเนื้อหา” หนา 26

ซึง่อาจมีการสาธติการใชโทรศัพทของคุณในแอปพลเิคชั่น
ยินดีตอนรับ

หากตองการเขาใชแอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับในภายหลัง
ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ยินดี
ตอนรบั นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาใชแอปพลเิคชั่น
แตละตัวไดจากไอคอนของแอปพลเิคชั่นนั้นในเมนู

แอปพลิเคชั่นสลับ Nokia
การถายโอนเนื้อหา
คุณสามารถใชแอปพลเิคชั่น สลับ คัดลอกเนือ้หา เชน เบอร
โทรศัพท ทีอ่ยู รายการปฏิทิน และรูปภาพจากโทรศัพท
Nokia เครื่องกอนของคุณไปยัง Nokia N96 โดยใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth
ชนิดของขอมูลที่สามารถถายโอนไดขึ้นอยูกบัรุนของ
โทรศัพทตนทางทีต่องการถายโอนขอมูลออกมา 
หาก

โครไนซขอมูลระหวางโทรศัพททั้งสองเครื่องได Nokia
N96 ของคุณจะแจงเตือนในกรณีทีเ่ครื่องอืน่ๆ นัน้ไมรองรับ
การใชงานรวมกนั
หากไมสามารถเปดโทรศัพทอกีเครื่องไดโดยไมใส
ซมิการด คุณสามารถใสซิมการดของคุณในโทรศัพทเครื่อง
นั้นได เมื่อเปดใช Nokia N96 ทีย่ังไมไดใชซิมการด รูปแบบ
ออฟไลนจะถกูนํามาใชโดยอัตโนมัติ และจะเสร็จสิ้นการ
โอนขอมูล

การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก
1. ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอืน่เปนครั้งแรก ใน

Nokia N96 ของคุณ ใหเลือก สลับ จากแอปพลิเคชั่น
ยินดีตอนรับหรือกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ >
ยูทิลิตี > สลับ

2. เลอืกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล
โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอ
ทีไ่ดเลือกไว

3. หากคุณเลือก Bluetooth ใหทําการเชื่อมตอโทรศัพท
ทัง้สองเครื่อง หากตองการใหโทรศัพทคนหาอปุกรณ
อืน่ดวยการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ทําตอ เลอืก
อปุกรณที่คุณตองการโอนขอมูล เครื่องจะขอใหคุณ
ปอนรหัสลงใน Nokia N96 ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว)
แลวเลือก ตกลง จากนัน้ปอนรหัสเดียวกนันั้นลงใน
โทรศัพทอกีเครื่องหนึง่ และเลือก ตกลง ตอนนี้
โทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคูกนั โปรดดูที“่การจับคู
อปุกรณ” หนา 116

โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนจะยังไมมีแอปพลิเคชั่น
สลบั ในกรณีดังกลาว แอปพลเิคชั่นสลับจะถูกสงไปยัง
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โทรศัพทรองรับฟงกชันการซิงโครไนซ คุณจะสามารถ

ซิง



โทรศัพทอกีเครื่องในรูปแบบของขอความ ในการติดตั้ง
แอปพลเิคชั่น  บนโทรศัพทเครื่องนั้น ใหเปด
ขอความ และทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

4. จากเครื่อง Nokia N96 ของคุณ ใหเลือกขอมูลที่คุณ
ตองการถายโอนจากโทรศัพทอกีเครื่อง

เมื่อการถายโอนขอมูลเริ่มตน คุณสามารถยกเลกิและ
กลับมาทาํตอในภายหลงัได

ขอมูลจะถกูถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทอกี
เครื่อง ไปยังตําแหนงที่กาํหนดไวใน Nokia N96 ของคุณ
เวลาในการโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลทีถ่ายโอน

การซิงโครไนซ ดงึ หรือสงขอมูล
หลงัจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก ใหเลอืกจากตัวเลอืก
ตอไปนี้เพือ่เริ่มการถายโอนขอมูลใหม โดยจะขึ้นอยูกบัรุน
ของโทรศัพทอกีเครื่อง:

   เพือ่ซงิโครไนซขอมูลระหวาง Nokia N96 ของคุณกบั
อปุกรณเครื่องอืน่ ในกรณีที่อปุกรณเครื่องอืน่รองรับการซิง

ีสองแบบ หากรายการใดในเครื่อง
หนึง่ถูกลบ รายการนั้นในอกีเครื่องกจ็ะถูกลบดวย คุณไม
สามารถกูคืนรายการทีถู่กลบโดยใชการซิงโครไนซได

   เพือ่ดึงขอมูลจากอปุกรณเครื่องอืน่มาที่ Nokia N96
ของคุณ ดวยวธิีการดึงขอมูล เนือ้หาจะไดรับการถายโอน
จากอปุกรณเครื่องอืน่มาที่ Nokia N96 ของคุณ เครื่องอาจ
ขอใหคุณเกบ็หรือลบเนือ้หาเดิมที่อยูในเครื่องตนทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพทเครื่องนั้น

   เพือ่สงเนือ้หาจาก Nokia N96 ของคุณไปยังอปุกรณ
เครื่องอื่น

หาก สลับ ไมสามารถสงรายการได ทัง้นี้ขึ้นอยูกับประเภท
ของอปุกรณอกีเครื่อง คุณสามารถเพิม่รายการดังกลาวลง
ใน โฟลเดอรNokia ที ่C:\Nokia หรือ E:\Nokia 

Nokia N96 เมื่อคุณเลือกแฟม
ขอมูลทีต่องการถายโอน รายการนั้นๆ กจ็ะไดรับการซงิโคร
ไนซลงในแฟมขอมูลเดียวกนัในโทรศัพทอีกเครื่อง หรือ
จากโทรศัพทอกีเครื่องลงในโทรศัพทของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมูลซ้ําอีกครั้ง

หลงัจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดเกบ็ทางลัด
พรอมกบัการตั้งคานั้นลงในหนาจอหลักเพือ่ทีคุ่ณจะ
สามารถถายโอนขอมูลในลักษณะเดียวกนันี้ไดอีกครั้งใน
ภายหลัง

ในการแกไขทางลดั ใหเลือ่นไปทีท่างลัด แลวเลอืก ตัว
เลือก > การตัง้คาทางลัด คุณสามารถสรางหรือเปลี่ยน
ชื่อของทางลัดนัน้ได เปนตน

บันทกึการถายโอนขอมูลจะปรากฎหลังการถายโอนขอมูล
ทุกครั้ง ในการดูบันทกึการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลือ่นไป
ยังทางลัดในมุมมองหลกั แลวเลือก ตวัเลือก > ดูบนัทึก

จดัการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากรายการทีต่องการถายโอนถกูแกไขในทั้งสองเครื่อง
โทรศัพทจะพยายามผสานการเปลี่ยนแปลงนัน้โดย
อตัโนมัติ หากไมสามารถทาํได จะเกดิความขัดแยงในการ
ถายโอนขอมูลขึ้น เลอืก ตรวจสอบทีละเครือ่ง, สําคัญ
เหนือโทรศัพทนี้ หรือ สําคญัเหนือโทรศัพทอื่น เพือ่แก
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ใน

สลับ

โครไน   การซิงโครไนซมซ



ปญหาความขัดแยง หากตองการทราบคําแนะนาํเพิม่เติม
ใหเลอืก ตัวเลือก > วิธีใช

สัญลักษณบนจอภาพ
  กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

   กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

  คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความ
ซึง่อยูในโฟลเดอร ถาดเขา ที่อยูในขอความ

  คุณมีอเีมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล

  มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอร ถาดออก

  คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย

  เสียงเรียกเขาถูกกาํหนดเปนเงียบ เสียงเตือนขอความ
และเสียงเตือนอเีมลถกูกําหนดเปนปด

  รูปแบบตั้งเวลากําลงัทํางาน

  ปุมกดของโทรศัพทถกูล็อค

  นาฬกิาปลกุกําลังทาํงาน

  กาํลังใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

  สายทัง้หมดที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถกูโอนไปที่
เบอรอืน่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากคุณมีสาย

โทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพทที่กาํลังใช
งาน

  มีการด microSD ที่ใชรวมกนัไดอยูในโทรศัพท
  มีการตอชุดหูฟงที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

  มีการตอสายสงสัญญาณทีวทีี่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

  มีการตอเทก็ซโฟนที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

  สายขอมูลกาํลังทาํงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ GPRS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลักษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอได

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็อยูในสวนของเครือขายที่
สนบัสนุนการทํางานระบบ EGPRS (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอชั่วคราว
และสัญลักษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอได
สัญลกัษณเหลานี้แสดงวามีบริการ EGPRS ในเครือขาย แต
โทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใช EGPRS ในการถายโอน
ขอมูล

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลักษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอได

  สนบัสนุนการใช HSDPA (High-speed downlink packet
access) และเครือขายดังกลาวกําลงัทํางาน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
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ชั่วคราว และสัญลักษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอได
โปรดดูที“่การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว” หนา 37

  คุณไดตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสาย
และมีเครือขาย LAN ไรสายทีใ่ชได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดดูที“่เกีย่วกบั WLAN” หนา 111

  กําลงัใชงานการเชื่อมตอ LAN ไรสายในเครือขายทีใ่ช
การเขารหัส

  กําลงัใชงานการเชื่อมตอ LAN ไรสายในเครือขายที่ไม
ไดใชการเขารหัส

  เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว โปรดดูที่“การเชื่อมตอ
Bluetooth” หนา 114

  กําลงัโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อสัญลักษณดังกลาวกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณ
พยายามจะเชื่อมตอกับอปุกรณอกีเครื่อง

  มีการเชื่อมตอ USB
   กาํลังดําเนนิการซิงค

ทางลัด
เมื่ออยูในเมนู คุณสามารถใชปุมตัวเลข ปุม # และปุม *
แทนปุมเลือ่นเพือ่เขาสูแอปพลเิคชั่นไดอยางรวดเร็ว เชน
ในเมนูหลกั กดปุม 2 เพือ่เปดขอความ หรือกดปุม # เพือ่
เปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอรในตําแหนงทีต่รงกนักบัเมนู

ในการสลับระหวางแอปพลเิคชั่นทีเ่ปดอยู ใหกดปุม 
คางไว หากปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานอยูเปนพืน้หลัง 

จะสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มาก และลดอายุใชงานของ
แบตเตอรี่

ในการเปดเมนมูัลติมีเดียเพือ่ดูเนื้อหามัลติมีเดีย ใหกดปุม
มัลติมีเดีย

ในการเริ่มการเชื่อมตอเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 0 คางไว

ในหลายๆ แอปพลิเคชั่น เมื่อจะดูรายการตัวเลือกที่ใชเปน
สวนใหญ ( ) ใหกดปุมเลือ่น

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

ในการสลบัระหวางรูปแบบ ทั่วไป และ เงียบ เมื่อเครื่องอยู
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม # คางไว

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 1
คางไว

ในการเปดรายการหมายเลขทีโ่ทรออกลาสุด เมื่อเครื่องอยู
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทร

ในการใชเสียงสั่งงาน เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ให
กดปุมเลือกดานขวาคางไว

การล็อคปุมกด
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินทีใ่ชเปนทางการซึ่งกาํหนดไวในเครื่องได
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ในการล็อคและปลดล็อคปุมกดในเครื่อง ใหใชสวิตชล็อคที่
ดานบนของตัวเครื่อง ซึ่งจะอยูถัดจากปุมเปด/ปด ทั้งนี ้คุณ
สามารถปลดลอ็คปุมกดไดโดยเปดชองเลื่อน 2 ทาง
คุณสามารถกําหนดใหปุมกดล็อคเองโดยอตัโนมัติเมื่อพน
เวลาที่กําหนดได โปรดดูที“่การตั้งคาความ
ปลอดภัย” หนา 160

ในการเปดไฟปุมกดเมื่ออยูในสภาวะที่มีแสงนอย ใหกดปุม
เปด/ปดเบาๆ

เมนูมัลติมีเดีย
ดวยเมนมูัลติมีเดีย คุณสามารถเขาสูเนื้อหามัลติมีเดียที่ใช
บอยที่สุดได เนื้อหาที่เลอืกจะแสดงขึ้นในแอปพลเิคชั่นที่
เหมาะสม

1. เมื่อตองการเปดหรือปดเมนู
มัลติมีเดีย ใหกดปุม
มัลติมีเดีย

2. ในการเรียกดูแผน ใหเลื่อน
ไปทางซายหรือขวา

แผนรายการมีดังตอไปนี้:

● ทีวีและวิดีโอ  —  ดูชอง
ทีวหีรือวิดีโอคลปิทีดู่
ลาสุด ดู TV ถายทอดสด
หรือคลิปวดิีโอที่จัดเกบ็
ไวในโทรศัพท หรือเปด
บริการวิดีโอ

● เพลง  — เขาสูเครื่องเลนเพลงและหนาจอกําลงัเลน
เรียกดูเพลงและเพลยลิสต หรือดาวนโหลดและจัด
การพอดแคสต

● รปูภาพ  — ดูภาพที่ถายลาสุด เริ่มดูภาพของคุณเปน
สไลดโชว หรือดูไฟลสื่อในอลับั้ม

● แผนที่  — ดูตําแหนงที่โปรดปรานในแอปพลเิคชั่น
แผนที่

● เว็บ  — ดูเวบ็ลิงคที่โปรดปรานในเบราเซอร
● รายชือ่  — เพิม่รายชื่อ สงขอความ หรือโทรออกดวย
เสียง ในการเพิม่รายชื่อใหมลงในตําแหนงวางของ
รายการ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลอืกรายชื่อ ในการสง
ขอความ เมื่ออยูในเมนมูัลติมีเดีย ใหเลือกรายชื่อ
แลวเลอืก ตวัเลือก > สงขอความตวัอักษร หรือ
สงขอความมัลติมีเดีย

3. เมื่อจะเลือ่นขึ้นหรือเลือ่นลงในแผนรายการ ใหกดปุม
เลือ่นขึ้นหรือลง หากตองการเลอืกรายการ ใหกดปุม
เลือ่น

ในการเปลี่ยนลําดับของแผนรายการ ใหเลือก ตวัเลือก >
จดัเรยีงแผน

เมื่อตองการกลบัไปยังเมนมูัลติมีเดียจากหนาจอแอปพลิ
เคชั่นทีใ่ชงานอยู ใหกดปุมมัลติมีเดีย

Mobile Search 
กดปุม  แลวเลอืก การคนหา
ใช Mobile Search ในการเขาสูโปรแกรมคนหาขอมูล
อนิเทอรเน็ตและคนหา รวมทั้งเชื่อมตอกบับริการทองถิ่น
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เวบ็ไซต ภาพ และขอมูลเกีย่วกบัโทรศัพทมือถอื 
ทั้งนี ้คุณสามารถคนหาเนือ้หาในโทรศัพทได

อเีมล และขอความอืน่ๆ

การคนหาเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
1. ในหนาจอหลักของฟงกชันคนหา ใหเลอืก คนหา
อินเทอรเน็ต

2. เลอืกโปรแกรมคนหาขอมูล
3. ปอนขอความที่ตองการคนหา

4. กดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มการคนหา

การคนหาเนื้อหาสวนตวั

ในการคนหาเนื้อหาในโทรศัพท เมื่ออยูในหนาจอหลัก 
ใหปอนขอความในชองคนหา ผลลพัธในการคนหาจะแสดง
บนหนาจอที่คุณปอนขอความ

N-Gage
เกี่ยวกับ N-Gage
N-Gage คือแพลตฟอรมเกมสบนมือถอืที่ใหบริการสําหรับ
โทรศัพทมือถอื Nokia ทีใ่ชงานรวมกนัไดมากมาย 
คุณ บ N-Gage
ผานแอปพลิเคชั่น N-Gage บนโทรศัพทของคุณ คุณยัง
สามารถดาวนโหลดเกมสและเขาถึงคุณสมบัติบางอยาง
จากคอมพวิเตอรของคุณไดที่ www.n-gage.com
ดวยระบบ N-Gage คุณสามารถดาวนโหลดและซื้อเกมส รวม
ทัง้เลนเกมสดวยตัวคุณเองหรือกบัเพือ่นได คุณยังสามารถ

ดาวนโหลดตัวอยางเกมสเพือ่ลองเลนเกมสใหมของเรา
และสั่งซื้อเกมสที่คุณชอบได N-Gage ยังใหบริการการเชื่อม
ตอกบัผูเลนรายอืน่ และติดตามรวมทั้งแบงปนการดูผล
คะแนนและการชนะในเกมสอืน่ๆ ดวย

ในการใช N-Gage คุณตองเชื่อมตอ GPRS หรือ 3G กอน
ทั้งนี้ คุณสามารถใช WLAN ไดหากมีใหบริการซึ่งคุณจําเปน
ตองเปดการเชื่อมตอเพือ่เขาสูการใชงานออนไลนตางๆ
เชน การดาวนโหลดเกมส ใบอนุญาตเกมส การเลนเกมส
แบบหลายคน หรือการสนทนา เปนตน ทั้งนี ้คุณจําเปนตอง
เปดการเชื่อมตอเพือ่เขารวมเกมสออนไลนหรือการเลน
เกมสแบบหลายคน รวมทัง้สงขอความใหผูเลนคนอืน่ๆ

การบริการทั้งหมดของ N-Gage ทีต่องเชื่อมตอไปยัง
เซิรฟเวอรของระบบ N-Gage เชน การดาวนโหลดไฟล
เกมส การสั่งซื้อเกมส เกมสออนไลน การเลนเกมสแบบ
หลายคน การสรางชื่อผูเลน การสนทนา และการรับสง
ขอความ จะเกีย่วของกบัการรับสงขอมูลจํานวนมาก

ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาบริการสําหรับการโอนยาย
ขอมูลตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแผนการ
โอนยายขอมูลไดจากผูใหบริการโทรศัพท

มุมมอง N-Gage
แอปพลิเคชั่น N-Gage ประกอบดวยสวนตางๆ 5 สวน

   หนาหลกัจะเปดขึ้นเมื่อคุณเริ่มตนแอปพลิเคชั่น
 N-Gage คุณสามารถเริ่มเลนเกมส หรือเลนตอเกมสทีคุ่ณเลน
ลาสุดแลวพกัไว ตรวจสอบคะแนน N-Gage ปจจุบันของคุณ
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คนหาเกมสเพิม่เติม อานขอความของคุณ หรือเชื่อมตอกับ
เพือ่น N-Gage ที่พรอมเลนเกมสได

   ในเกมสสวนตัว คุณสามารถเลนและจัดการเกมสทีคุ่ณ
ดาวนโหลดลงในเครื่องของคุณ คุณสามารถติดตั้งและลบ
เกมส ใหคะแนนและประเมินเกมสที่คุณเลน และแนะนํา
เกมสแกเพือ่น N-Gage ของคุณ
   ในรูปแบบสวนตัว คุณสามารถจัดการขอมูลรูปแบบและ
รายละเอยีด พรอมทั้งจัดเกบ็ขอมูลประวัติการเลนเกมส

   ในเพือ่นของฉัน คุณสามารถเชิญผูเลน N-Gage อืน่เขา
ในรายชื่อเพือ่นของคุณ และดูวาผูเลนนั้นออนไลนและ
พรอมเลนหรือไม คุณยังสามารถสงขอความไปยังเพือ่น

   ในโชวรูม คุณสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกบัเกมส
ะการประเมินจากผูเลน คุณยัง

สามารถลองเลนเกมสใหมไดโดยการดาวนโหลดเกมสลอง
เลน หรือเพิม่พนูประสบการณเลนเกมสของคุณดวยเกมส
พเิศษสําหรับเกมสทีม่ีอยูในเครื่องของคุณแลว

การเริ่มตนใชงาน
การสรางชื่อผูเลน
คุณสามารถดาวนโหลด สั่งซื้อ และเลนเกมสไดโดยไมตอง
มีชื่อผูเลน แตขอแนะนําใหคุณสรางชื่อผูเลนไวหนึง่ชื่อ ชื่อ
ผูเลนชวยใหคุณสามารถเขารวมในชุมชน N-Gage เชื่อมตอ
กบัผูเลนคนอื่น และแบงปนประสบการณการเลนเกมสชนะ

เลนในการโอนถายรายละเอยีดรูปแบบของคุณและคะแนน
N-Gage ไปยังโทรศัพทเครื่องอืน่อกีดวย
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น N-Gage และเชื่อมตอกบับริการ
ของระบบ N-Gage เปนครั้งแรก คุณจะถกูขอใหสรางชื่อผู
เลน N-Gage คุณสามารถเชื่อมตอกบัเครือขายได เชน โดย
การตั้งคาความพรอมของคุณดวยการเลือก Options >
Set Availability > Available to Play
หากคุณมีชื่อผูเลน N-Gage แลว ใหเลอืกฉันมีบัญชี และ
ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณเพือ่ลอ็กอนิเขาสูระบบ

ในการสรางชื่อผูเลนใหม:
1. เลอืก ลงทะเบียนบัญชีใหม

2. ปอนวนัเกดิของคุณ ชื่อผูเลนที่ตองการ และรหัสผาน
หากมีการใชชื่อผูเลนนี้แลว ระบบ N-Gage จะแนะนํา
รายการชื่อที่คลายคลึงกนัทีส่ามารถใชได

3. ในการลงทะเบียนชื่อผูเลนของคุณ ใหปอนรายละเอยีด
ของคุณ อานและยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขการใช
งาน แลวเลือก 

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

อาจมีการเรียกเกบ็คาบริการในการโอนถายขอมูลสําหรับ
การสรางชื่อผูเลนในโทรศัพทของคุณ
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แนะนําเกมส และดูเกมสที่คุณเลนแลว คุณยังตองใชชื่อ
ผู

N-Gage ของคุณ

N-Gage ของคุณ

N-Ga รวมถงึภาพหนาจอแลge

Register

http://www.n-gage.com


การเริม่เลนเกมส
ในการเริ่มเลนเกมสทีคุ่ณเลนลาสุด ไปทีห่นาหลัก และ
เลอืก Start Game
ในการเลนเกมสทีพ่กัไวตอ เลือก Options > Resume
Game

การติดตามความคืบหนาของคุณ
ในการดูคะแนน N-Gage ปจจุบันของคุณ ไปทีห่นาหลัก และ
เลอืก Track My Progress

การเลนพรอมเพือ่น
ในการติดตอกับผูเลน N-Gage ในรายชื่อเพือ่นของคุณ และ
เชิญเขาเขาเลนเกมส เลือก Play With Friends N-Gage
จะแนะนําเพือ่นรวมเลนเกมสของคุณโดยดูจากประวตัิการ
เลนเกมสกอนหนาของคุณ และความพรอมใชงานของ
เพือ่น N-Gage ของคุณ
ในการคนหาเพื่อนคนอืน่ทีจ่ะเลนดวย เลือก Options >
View My Friends
รายการนีไ้มปรากฏขึ้นหากไมมีรายชื่อเพือ่นของคุณ โปรดดู
ที“่การเชื่อมตอกับผูเลนคนอื่น” หนา 34

การเลนและจัดการเกมส
ในการเลนและจัดการเกมสที่ดาวนโหลดและติดตั้งใน
เครื่องของคุณแลว เลอืก My Games เกมสจะเรียงลําดับ
โดยแสดงเกมสทีม่ีวนัทีเ่ลนครั้งสุดทายลาสุดกอน

ประเภทเกมสใน เกมส  อาจมีได 5 ประเภทดังนี้

● เกมสแบบเต็ม — เกมสเหลานีเ้ปนเกมสทีคุ่ณซือ้มาโดย
มีใบอนญุาตฉบับเต็ม ใบอนญุาตนี้อาจมีใหเลือกซื้อ
หลายแบบ ขึ้นกับเกมสและภูมิภาคของคุณ

● เกมสลองเลน — เกมสเหลานีเ้ปนไฟลเกมสแบบเต็ม ซึ่ง
คุณเขาเลนไดโดยมีชวงเวลาจํากดั หรือมีขอมูลจํากดั
เมื่อระยะเวลาลองเลนสิ้นสุด คุณตองซื้อใบอนญุาตเพื่อ
ปลดล็อคเกมสเปนเกมสแบบเต็ม และเลนตอได เกมส
เหลานีจ้ะมีสัญลักษณลองเลนกาํกบัไว

● เกมสสาธติ — เกมสประเภทนี้เปนแคสวนหนึง่ของทั้ง
เกมส โดยมีคุณสมบัติและระดับการเลนอยางจํากดัมาก
เกมสเหลานีจ้ะมีสัญลักษณสาธิตกาํกบัไว

● เกมสแบบเต็มทีห่มดอายุแลว — เกมสเหลานี้เปนเกมสที่
คุณซื้อโดยมีใบอนญุาตแบบจํากดั ซึ่งขณะนีห้มดอายุ
แลว โดยเกมสจะมีรูปนาฬิกาและลูกศรกํากบัไว

● ไมสามารถเลนได — เกมสเหลานี้เปนเกมสแบบเต็ม ซึง่
คุณลบออก หรือคุณดาวนโหลดแลวแตการติดตั้งยังไม
สมบูรณ เกมสเหลานี้จะปรากฏเปนไมสามารถเลนไดใน
รายชื่อเกมส นอกจากนี้ เกมสทีต่ิดตั้งในการดหนวย
ความจํายังแสดงเปนไมสามารถเลนได เมื่อมีการถอด
การดหนวยความจําออก

หากมีการดาวนโหลดเกมสพเิศษ แตยังไมไดติดตั้ง กราฟก
ของเกมสดังกลาวจะไมมอียูเชนกนั และไมสามารถเลน
เกมสนั้นไดจนกวาจะมีการติดตั้งเกมสนั้น

การแกไขรายละเอียดรูปแบบ
ในการแกไขรายละเอยีดรูปแบบทัว่ไป ใหเลือก Options >
Edit Profile เปดแทบ็ทัว่ไป แลวเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี:้
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ของฉัน



● Icon  — เพิม่รูปภาพเพือ่แสดงตัวคุณ เมื่อคุณเปลีย่น
ไอคอน ระบบ N-Gage จะแสดงรายการรูปภาพทั้งหมดใน
คลังภาพบนโทรศัพทของคุณที่สามารถใชเปนไอคอน
ได เลือกรูปภาพที่คุณตองการจากรายการ หรือใชเมนู
คนหาในการคนหารูปภาพ

● Motto  — เพิม่ขอความสวนตัวแบบสั้น ในการแกไข
ขอความ ใหเลือก Change

● Favorite Game(s)  — ปอนชื่อเกมสโปรดของคุณ
● Device Model  — หมายเลขรุนโทรศัพทของคุณ ระบบ
จะกาํหนดโดยอตัโนมัติและไมสามารถแกไขได

● Show Location  — เลอืกวาคุณตองการแสดงเมืองและ
ประเทศของคุณในรูปแบบทั่วไปของคุณหรือไม คุณ
สามารถเปลี่ยนตําแหนงของคุณไดในแท็บสวนตัว

หลงัจากทีคุ่ณอพัเดตรูปแบบของคุณแลว ใหลอ็กอนิเขาสู
บริการดวยชื่อผูเลนของคุณ เพือ่ตรว

เปลี่ยนแปลงทีท่ํากบัรูปแบบของคุณซงิโครไนซกบั
เซริฟเวอรของระบบ N-Gage แลว

การเชื่อมตอกับผูเลนคนอืน่
ในการเชื่อมตอกบัผูเลน N-Gage คนอืน่และจัดการกบั
รายการเพือ่นของคุณ ใหไปยังเพือ่นของฉัน คุณสามารถ
คนหาผูเลน N-Gage ไดเปนรายบุคคลและเชิญใหเขารวมใน
รายการเพือ่นของคุณ จากนั้นดูวาเพือ่นของคุณคนใดกาํลัง
ออนไลนอยูและสามารถเลนเกมสได คุณยังสามารถสงและ
รับขอความสวนตัวและแนะนาํเกมสได

การคนหาและเพิม่เพื่อน
ในการเชิญผูเลน N-Gage เขาสูรายชื่อเพือ่นของคุณ ให
ปอนชื่อผูเลนของเครื่องลงในชอง Add a Friend ในรายชื่อ
เพือ่น ใสขอความเชิญ หากตองการ ในการสงคําเชิญ
เลือก Send หากผูเลนตกลงรับคําเชิญ ผูเลนนั้นจะปรากฏ
ในรายชื่อเพือ่นของคุณ

หากคุณไมมีเพือ่น N-Gage และตองการพบปะกับผูเลนอืน่
ไปที ่N-Gage Arena ที่ www.n-gage.com และเยี่ยมชม
หองสนทนาและฟอรัม

การดูขอมูลเพือ่น
ในการดูขอมูลเกีย่วกบัเพือ่น เชน คะแนน N-Gage ปจจุบัน
ของเพือ่น หรือเกมสที่เลนลาสุด เลือ่นไปผูเลนในรายชื่อ
เพือ่น คุณตองออนไลนอยูและเชื่อมตอกับบริการ N-Gage
เพือ่ดูสถานะออนไลนปจจุบันของเพือ่นคุณ

สัญลกัษณที่อยูติดกบัชื่อเพือ่นแสดงถงึสภาวะพรอมใชงาน
ของเพือ่นคุณ

คุณสามารถสงขอความสวนตัวไปยังเพือ่น N-Gage ของคุณ
แมวาคุณอยูในสถานะไมวางหรือออฟไลนกต็าม

การจัดเรียงรายชื่อเพือ่น
ในการจัดเรียงเพื่อนของคุณตามสภาวะพรอมใชงาน ชื่อผู
เลน หรือคะแนน N-Gage ใหเลือก Options > Sort
Friends By
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จสอบใหแนใจวา
การ

http://www.n-gage.com


การใหคะแนนผูเลน
ในการใหคะแนนผูเลน เลือ่นไปยังผูเลนในรายชื่อเพือ่น
และเลือก Options > Rate Player คุณสามารถใหคะแนน
ผูเลนตั้งแต 1 ดาว ถงึ 5 ดาว คะแนนที่คุณใหมีผลตอชื่อ
เสียงของผูเลนในชุมชน

การสงขอความ
ในโฟลเดอรเพือ่นของฉัน คุณสามารถสงขอความสวนตัวถึง
ผูเลนที่อยูในรายชื่อเพือ่น หากเพือ่นของคุณล็อกอนิเขาสู
บริการ N-Gage เพือ่นของคุณจะสามารถตอบขอความของ
คุณได และคุณสามารถสนทนาแบบตัวตอตัวได

ในการดูขอความใหมทีไ่ดรับจากเพือ่น N-Gage ใหเลื่อนไป
ทีเ่พือ่นที่อยูในรายชื่อเพือ่น แลวเลือก Options > View
Message ขอความที่อานแลวจะถูกลบโดยอตัโนมัติเมื่อคุณ
ออกจาก N-Gage
ในการดูคําแนะนําเกมส ใหเลอืก Options > View
Recommendation คําแนะนําเกมสจะถกูลบโดยอตัโนมัติ
หลงัจากทีไ่ดรับหนึ่งสัปดาห

ในการสงขอความถงึเพือ่น N-Gage ใหเลื่อนไปที่เพือ่นทีอ่ยู
ในรายชื่อเพือ่น แลวเลือก Options > Send Message
ขอความสวนตัวมีขนาดใหญสุด 115 ตัวอักษร ในการสง
ขอความ ใหเลอืก Submit
คุณตองเปดการเชื่อมตอ GPRS, 3G หรือ LAN ไรสายกอน จึง
จะสามารถใชคุณสมบัติการรับสงขอความได ซึง่อาจมีการ
คิดคาบริการถายโอนขอมูล สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรด
ติดตอผูใหบริการโทรศัพทมือถือของคุณ

การตั้งคา N-Gage
ในการเปลี่ยนการตั้งคา N-Gage เลือก Options > Edit
Profile เปดแท็บสวนตัว และเลอืก Options > N-Gage
Settings
เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

● Player Name  — แกไขชื่อผูเลน คุณสามารถแกไขชื่อ
ไดตอเมื่อคุณยังไมไดล็อกอนิเขาสูบริการ N-Gage

● Personal Settings  — กาํหนดรายละเอยีดสวนบุคคล
ของคุณ ซึง่จะไมแสดงในรูปแบบสาธารณะ และสมัคร
ขอรับจดหมายขาว N-Gage กาํหนดดวยวาคุณตองการ
รับการแจงจากเพือ่น N-Gage ของคุณหรือไมขณะคุณ
กาํลังเลนเกมส

● Connection Settings  — เลอืกวาจะอนญุาตให
บัเ

ไมเมื่อตองการ และกาํหนดจุดเชื่อมตอที่ตองการรวมถึง
ขีดจํากดัการถายโอนขอมูลที่จะทําใหเกดิการเตือน

● Account Details  — เลือกคาการซื้อที่ตองการ เมื่อคุณ
สั่งซื้อเกมส เครื่องจะสอบถามวาคุณตองการจับเก็บ
ขอมูลการเรียกเกบ็เงินของคุณ รวมถงึหมายเลขบัตร
เครดิตหรือไม เพือ่ความรวดเร็วในการซือ้เกมสครั้งตอไป

ชุดหูฟง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรือหูฟงที่ใชงานรวมกนัไดกับ
โทรศัพทของคุณ คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 35

ก โนมัติหรอืครอืขายโดยอตัมตอพลเิคชั่น N-Gage เชอื่แอป



ฟง ความสามารถในการรับฟงเสียง
รอบดานของคุณอาจไดรับผล
กระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาส
ทาํใหเกดิอนัตรายตอความ
ปลอดภัยของคุณ

ชุดหูฟงบางชุดจะมีมาดวยกนัสอง
สวน คือรีโมทคอนโทรลและหูฟง
รีโมทคอนโทรลจะมีไมโครโฟน
และปุมที่ใชในการรับสายหรือวาง
สายสนทนา ปรับระดับเสียง รวมทัง้
เลนไฟลเพลงหรือวดิีโอ ในการใช
หูฟงที่มีรีโมทคอนโทรล ใหตอ
รีโมทคอนโทรลกบัชองเสียบเอวีของ Nokia (3.5 มม.) ทีต่ัว
เครื่อง แลวตอหูฟงกับรีโมทคอนโทรล

ในการโทรออกดวยระบบแฮนดฟรี ใหใชชุดหูฟงทีม่ีปุม
ควบคุมระยะไกลที่ใชรวมกนัได หรือใชไมโครโฟนของ
โทรศัพท

ในการปรับความดังขณะสนทนา ใหใชปุมปรับระดับเสียง
ของโทรศัพท หรือทีชุ่ดหูฟง ถามีปุมดังกลาว ชุดหูฟงบาง
รุนจะมีปุมควบคุมเสียงมัลติมีเดียทีใ่ชปรับความดังของเสียง
เมื่อจะฟงเพลงหรือดูวดิีโอเทานัน้

ทัง้นี้ คุณสามารถตอสายสงสัญญาณโทรทัศนที่ใชรวมกัน
ไดเขากบัชองเสียบเอวขีอง Nokia (3.5 มม.) ที่ตัวเครื่อง
โปรดดูที“่โหมดออกทีว”ี หนา 49

อยาเชื่อมตอผลติภัณฑทีส่รางสัญญาณออก เนือ่งจาก
ผลิตภัณฑนี้อาจทําใหเครื่องเสียหายได อยาเชื่อมตอแหลง
สัญญาณทีม่ีกําลงัไฟฟาเขากบัชองเสียบ Nokia AV
หามเชื่อมตออปุกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอืน่ๆ เขากบัชอง
เสียบ Nokia AV นอกเหนือจากทีไ่ดรับอนมุัติโดย Nokia ให
ใชงานกบัเครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพเิศษกบัระดับเสียง

การควบคุมระดับเสียงและ
ลําโพง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวย
เสียงดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือ
โทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลาํโพง เพราะระดับ
เสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการปรับเพิม่หรือลดระดับเสียง ขณะสนทนาหรือฟงเสียง
อยางใดอยางหนึง่อยู ใหใชปุมระดับเสียง

ลาํโพงในตัวชวยใหคุณพดูและ
ฟงเสียงในระยะที่ไมหางจาก
เครื่องมากนกั โดยไมจําเปน
ตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู

ในการใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง

ในการปดลําโพง ใหกด หฟูงในตวั
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คําเตือน:  เม่ือคุณใชชุด
หู



รูปแบบออฟไลน
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลว
เลอืก ออฟไลน หรือกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > รูป
แบบ > ออฟไลน
คุณสามารถใชรูปแบบออฟไลนเพือ่ใชโทรศัพทไดโดยไม
ตองเชื่อมตอกบัเครือขายไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูปแบบ
ออฟไลน การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถกูปด ซึง่แสด

เครื่องหมาย  ในพืน้ทีแ่สดงความแรงของสัญญาณ
เครื่องโทรศัพทจะปดกัน้สัญญาณ RF ไรสายทั้งหมดทัง้ขา
เขาและขาออก หากคุณสงขอความ ขอความดังกลาวจะถูก
เกบ็ไวในถาดออกเพือ่รอสงภายหลงั

เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน คุณสามารถใชโทรศัพทไดโดย
ไมตองมีซมิการด

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทร
ออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ทีต่องอยูภายใน
พืน้ที่บริการของเครือขายเซลลลูาร คุณยังสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวใน
เครื่องของคุณได ในการโทรติดตอ คุณตองใชฟงกชัน
โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพท
ไว ใหปอนรหัสปลดลอ็ค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบออฟไลนแลว คุณยังสามารถใช
LAN ไรสาย เชน เพือ่อานอเีมลหรือเบราสอนิเทอรเนต็ได
โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่มีเมื่อสราง
และใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย คุณยังสามารถใชการเชื่อม
ตอ Bluetooth ได ขณะอยูในรูปแบบออฟไลนได

ในการคงรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือก
รูปแบบอืน่ โทรศัพทจะเปดใชการสงสัญญาณไรสายซ้ําอกี
ครั้ง (หากมีความแรงของสัญญาณเพยีงพอ)

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-speed downlink packet access (HSDPA หรือเรียก
อกีอยางหนึ่งวา 3.5 G ซึง่แสดงดวย ) เปนบริการระบบ
เครือขายในเครือขาย UMTS และใหบริการดาวนโหลดขอมูล
ความเร็วสูง เมื่อการรองรับ HSDPA ในโทรศัพทไดเปดใช
งาน และโทรศัพทไดเชื่อมตอกบัเครือขาย UMTS ซึง่รองรับ
HSDPA การดาวนโหลดขอมูล เชน ขอความ, อีเมล และหนา
เบราเซอร ผานระบบเซลลูลารจะเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA
ที่ใชงานอยูจะแสดงดวย  โปรดดูที่“สัญลกัษณบน
จอภาพ” หนา 28

คุณสามารถเปดและปดการรองรับ HSDPA ในการตั้งคา
เครื่องโทรศัพท โปรดดูที่“การตั้งคาขอมูลแพค
เกต็” หนา 169

โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและ
การเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล

HSDPA มีผลเฉพาะกับความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น
การสงขอมูล เชน ขอความและอเีมลไปยังระบบจะไมมีผล
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การปรับตัง้คาโทรศพัท
คุณสามารถปรับตั้งคาโทรศัพทดวยการเปลี่ยนโหมด
สแตนดบาย เมนูหลกั แบบเสียง ลกัษณะ หรือขนาดแบบ
อกัษรได ตัวเลอืกในการปรับตั้งคาสวนใหญ เชน การ
เปลี่ยนขนาดแบบอกัษร สามารถเรียกใชงานผานการตั้งคา
โทรศัพท โปรดดูที“่การปรับตั้งคา” หนา 158

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
โทรศัพท
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การปรับตัง้คา > ลักษณะ
ใชลักษณะในการเปลี่ยนลักษณะของจอภาพ เชน ไอคอน
และภาพพืน้หลัง

ในการเปลีย่นลักษณะที่จะใชกบัแอปพลเิคชั่นทัง้หมดของ
เครื่อง ใหเลือก ทั่วไป

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนจะใชงาน ใหเลือก 
ตวัเลือก > ดูตวัอยาง ในการใชงานลักษณะ ใหเลือก 
ตวัเลือก > ตั้ง ลักษณะทีใ่ชงานอยูจะแสดงดวย
สัญลักษณ
ลกัษณะทีเ่กบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได (หาก
ใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ  ลกัษณะในการดหนวย

ความจําจะใชไมไดหากไมไดใสการดหนวยความจําไวใน
เครื่อง หากคุณตองการใชลักษณะที่บันทึกไวในการดหนวย
ความจําโดยไมตองมีการดหนวยความจํา ใหบันทึกลกัษณะ
นัน้ในหนวยความจําของโทรศัพทหรือในหนวยความจํา
สํารองกอน

ในการเปลี่ยนการจัดวางในเมนูหลกั ใหเลือก มุมมองเมนู

ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรและดาวนโหลดลกัษณะ
เพิม่เติม ใน ทั่วไป ใหเลือก แหลงโหลดลักษณะ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและ
ใหความปลอดภัยทีเ่พยีงพอ และปองกนัอนัตรายตอ
ซอฟตแวร

ในการใชภาพพืน้หลังหรือสไลดโชวในการเปลี่ยนภาพเปน
ภาพพืน้หลังเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน ใหเลอืก
ภาพพื้นหลัง > รูปภาพ หรือ สไลดโชว

ในการเปลี่ยนภาพพืน้หลังของ ที่จะแสดงเมื่อมี
สายเรียกเขา ใหเลอืก รปูภาพสายเขา

การตั้งคาแบบเสียงในรูปแบบ

กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > รปูแบบ
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คุณสามารถใชรูปแบบเพือ่ตั้งคาและกําหนดเสียงเรียกเขา
แบบเสียงเตือนขอความ และแบบเสียงอืน่สําหรับเหตุการณ
สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทร

ในการเปลีย่นรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ แลวเลอืก 
ตวัเลือก > ใชงาน หรือกดปุมเปด/ปดเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดพรอมทํางาน เลื่อนไปที่รูปแบบที่คุณตองการใชงาน 
แลวเลอืก ตกลง

เคล็ดลับ:  ในการเปลี่ยนระหวางรูปแบบทัว่ไปกบัรูป
แบบเงียบเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน ใหกด
ปุม # คางไว

ในการแกไขรูปแบบ ใหเลือ่นไปที่รูปแบบ แลวเลอืก 
ตัวเลือก > ปรบัตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้งคาที่ตองการเปลีย่น
แลวกดปุมเลื่อนเพือ่เปดตัวเลอืก แบบเสียงที่อยูในการด
หนวยความจําที่ใชรวมกนัได (หากใสไว) จะแสดงดวย
สัญลักษณ 

หากคุณตองการตั้งคารูปแบบใหทาํงานในชวงเวลาหนึ่ง ให
เลอืก ตัวเลือก > ตั้งเวลา เมื่อเวลาทีต่ั้งไวหมดลง รูปแบบ
จะเปลี่ยนกลับเปนรูปแบบทีใ่ชงานกอนหนานี้ เมื่อมีการตั้ง
เวลารูปแบบ สัญลกัษณ  จะปรากฏในโหมดพรอม
ทาํงาน รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลาได

ในรายการแบบเสียง ใหเลอืก แหลงดาวนโหลดเสียง
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่เปดรายชื่อบุคมารค
คุณสามารถเลือกบุคมารคและเปดการเชื่อมตอไปยัง
เวบ็เพจเพือ่ดาวนโหลดแบบเสียงเพิม่ได

หากคุณตองการใหเครื่องพดูชื่อผูโทรเมื่อเครื่องสงเสียง
กริ่ง ใหเลอืก ตวัเลือก > ปรบัตั้งคา > พูดชือ่ผูโทร >
เปด รายชื่อผูโทรจะอยูในโฟลเดอรรายชื่อ

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตวัเลือก > สรางใหม

เสียง 3-D
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > เสียง 3-D
คุณสามารถใชแบบเสียง 3D เพือ่ใชเอฟเฟกตเสียงแบบสาม
มิติสําหรับเสียงเรียกเขา ไมใชทุกเสียงของเสียงเรยีกเขาที่
สนบัสนุนรูปแบบ 3-D
ในการเปดใชเอฟเฟกต 3-D ใหเลือก เอฟเฟกตเสียงเรยีก
เขา 3-D > เปด ในการเปลี่ยนเสียงเรียกเขา ใหเลือก 
แบบเสียง และเลอืกเสียงทีต่องการ

ในการเปลี่ยนเอฟเฟกต 3-D ทีน่ํามาใชกบัเสียงเรียกเขา 
ใหเลือก แนววิถีเสียง และเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ
ในการแกไขเอฟเฟกต ใหเลอืกจากการตั้งคาตอไปนี้:
● ความเรว็จังหวะ  — เลือ่นไปทางซายหรือขวาเพือ่ปรับ
ความเร็วที่เสียงเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง การตั้ง
คานี้มีใหเลอืกในเสียงเรียกเขาบางรายเทานัน้

● เสียงกอง  — เลือกประเภทเสียงเอคโค
● ดอปเพลอรเอฟเฟกต  — เลือก เปด เพือ่ใหเสียงของ
เสียงเรียกเขาดังขึ้นเมื่อคุณเขาไปใกลโทรศัพทของคุณ
และเบาลงเมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท เมื่อคุณเขาไป
ใกลโทรศัพท เสียงเรียกเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆ และเบาลง
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เรื่อยๆ เมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท การตั้งคานีม้ีให
เลอืกในเสียงเรียกเขาบางรายเทานัน้

ในการฟงเสียงเรียกเขาพรอมเอฟเฟกต 3-D ใหเลอืก 
ตัวเลือก > เลนแบบเสียง หากคุณเปดใชเสียงสามมิติ แตไม
ไดเลือกเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติใดๆ เครื่องจะใชการ
ขยายแถบเสียงสเตอริโอกบัเสียงเรียกเขาแทน

ในการปรับความดังเสียงเรียกเขา ใหเลือก เครือ่งมือ > 
รูปแบบ > ตัวเลือก > ปรบัตัง้คา > ระดบัความดงั

การปรับคาโหมดสแตนดบาย
ในการเปลีย่นรูปแบบของโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 
แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับ
ตัง้คา > โหมดสแตนดบาย > ลักษณะสแตนดบาย 
หนาจอสแตนดบายที่ใชงานอยู
จะแสดงทางลัดแอปพลิเคชั่น
และบันทึกจากแอปพลเิคชั่น
เชน ปฏิทนิและเครื่องเลน

ในการเปลีย่นทางลัดของปุม
เลอืกหรือไอคอนทางลดัที่ระบบ
ตั้งไวในโหมดสแตนดบายแบบ
พเิศษ ใหเลอืก เครือ่งมือ >
การตั้งคา > ทั่วไป > การ
ปรับตัง้คา > โหมดสแตนด
บาย > ทางลัด ปุมลัดบางปุม

อาจเปนปุมที่กาํหนดไวแลวและคุณไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได

ในการเปลี่ยนรูปแบบนาฬกิาที่แสดงในโหมดพรอมทาํงาน
ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬกิา > 
ตวัเลือก > การตั้งคา > ชนิดนาฬกิา 
นอกจากนี้ คุณสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังของโหมด
สแตนดบายหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่ออยูในฟงกชันประหยัด
พลังงานจากการตั้งคาโทรศัพท โปรดดูที“่การเปลีย่นแปลง
ลกัษณะของโทรศัพท” หนา 38

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบวามีแอปพลเิคชั่
ลังหรือไม ใหกดปุม  คางไว ใน

การปดแอปพลิเคชั่นที่ไมใช ใหเลือ่นไปยังแอปพลิ
เคชั่นดังกลาวที่อยูในรายการ แลวกดปุม C การปลอย
ใหแอปพลเิคชั่นทาํงานในพืน้หลังจะทาํใหเครื่องใช
พลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น

การแกไขเมนูหลัก
ในการเปลี่ยนหนาจอเมนูหลัก เมื่ออยูในเมนูหลกั ใหกดปุม

 แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การ
ปรบัตั้งคา > ลักษณะ > มุมมองเมนู คุณสามารถเปลีย่น
เมนูหลกัใหแสดงเปน ตาราง, รายการ, เกือกมา หรือ 
รปูตวัวี ได
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น
ที่เปดไวในพนหื้



ขอมูล แลวนาํแอปพลเิคชั่นที่ใชงานอยูเปนประจํามาไวใน
เมนหูลักได
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ในการจัดเรียงเมนูหลกัใหม เมื่ออยูในเมนหูลัก ใหเลอืก 
ตัวเลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร หรือ โฟลเดอรใหม 
คุณสามารถยายแอปพลิเคชั่นที่ไมคอยไดใชงานไปไวในแฟม



ทีวแีละวดิีโอ
ศูนยวิดีโอ Nokia
ดวยศูนยวดิีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถดาวนโหลดและเรียกดูคลิปวิดีโอแบบ OTA จาก
บริการวิดีโออนิเทอรเนต็ที่ใชรวมกนัไ

เกต็หร
เครื่องพซีทีี่ใชงานรวมกันไดไปที่โทรศ

คลปิวิดีโอดังกลาวในศูนยวิดีโอ

การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ในการดาวนโหลดวิดีโอ
อาจเกี่ยวของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือ
ขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั
คาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจไดรับการกาํหนดบริการไวลวงหนา
แลว

ผูใหบริการอาจใหบริการเนือ้หาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม
โปรดตรวจสอบราคาไดในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดแูละดาวนโหลดคลปิวิดโีอ
การเชือ่มตอกับบริการวิดีโอ
1. กด  แลวเลือก ศูนยวิดโีอ

2. ในการเชื่อมตอกบับริการ 
ใหเลอืก สารบบวิดโีอ แลว
เลอืกบริการวิดีโอที่ตองการ
จากแคตตาล็อกบริการ

เคล็ดลับ:  คุณสามารถ
เปดบริการวิดีโอจาก
ลาํดับ ทีวีและวิดโีอ ใน
เมนมูัลติมีเดีย

การดูคลิปวิดีโอ

ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวดิีโอ
ที่ติดตั้งไว ใหเลอืก ลิงคขาว
วิดโีอ

ในการเลือกคลิปวดิีโอ ใหกดปุมเลือ่น เนื้อหาบริการวิดีโอ
จะแบงออกเปนประเภท หากตองการเรียกดูคลปิวิดีโอ 
ใหเลือกประเภท ในการคนหาคลิปวดิีโอที่อยูในบริการ 
ใหเลือก คนหาวิดโีอ ทั้งนี ้การคนหาดังกลาวอาจไมมีใหใน
บริการทัง้หมด

ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัคลิปวิดีโอที่เลอืกไว ใหเลือก
ตวัเลือก > รายละเอียดวิดโีอ

คลปิวดิีโอบางไฟลสามารถเรียกดูขอมูลแบบ OTA ได 
แตบางไฟลตองดาวนโหลดลงในโทรศัพทกอน ในการ
ดาวนโหลดคลิปวิดีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก > ดาวนโหลด
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ัพทของคุณและ
ดู

ือ WLAN นอกจากน้ี คุณสามารถโอนคลิปวิดีโอ
จาก

ดโดยใชขอมูล
แพค



ระบบจะดําเนินการดาวนโหลดตอไปโดยอยูในพืน้หลังใน
กรณีทีคุ่ณออกจากแอปพลเิคชั่น วดิีโอที่ดาวนโหลดจะถูก
จัดเกบ็ไวใน วิดีโอของฉัน ในการสตรีมคลิปวิดีโอหรือดู
คลปิที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตวัเลือก > เลน ขณะที่เลน
คลปิวิดีโอ ใหใชปุมสื่อควบคุมเครื่องเลน ในการปรับระดับ
เสียง ใหกดปุมระดับเสียง

ตารางเวลาดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพือ่ดาวนโหลดคลปิวิดีโอโดย
อตัโนมัติอาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานเครือ
ขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการ
เกีย่วกบัการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ ในการ
กาํหนดตารางเวลาการดาวนโหลดอตัโนมัติสําหรับคลิป
วดิีโอในบริการ ใหเลือกประเภท ใหเลอืก ตัวเลือก >
ตารางเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะดาวนโหลดคลิป
วดิีโอใหมทกุวันตามเวลาทีคุ่ณกาํหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลกิตารางเวลาดาวนโหลดสําหรับประเภท ให
เลอืก ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธกีารดาวนโหลด

ลงิคขาววิดีโอ
เนือ้หาของบริการวดิีโอทีต่ิดตั้งจะไดรับการเผยแพรโดยใช
ลงิคขาว RSS คุณสามารถดูและจัดการลิงคขาวใน ลิงคขาว
วิดโีอ ได

ในการตรวจสอบการสมัครลิงคขาวปจจุบัน ใหเลอืก 
ตัวเลือก > การสมัครลิงคขาว

ในการรีเฟรชขอมูลลงิคขาวทั้งหมด ใหเลือก ตวัเลือก >
รเีฟรชลิงคขาว

ในการสมัครลงิคขาวใหม ใหเลือก ตวัเลือก > เพิ่มลิงค
ขาว เลือก ผานสารบบวิดีโอ เพือ่เลอืกลิงคขาวจากบริการ
ในไดเรกทอรี่วิดีโอ หรือ เพิม่ดวยตนเอง เพือ่เพิม่ที่อยูลงิค
ขาววดิีโอ

ในการดูวดิีโอที่มีในลิงคขาว ใหเลื่อนไปทีล่ิงคขาว แลวกด
ปุมเลือ่น

ในการดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัวิดีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก >
รายละเอียดลิงคขาว

ในการอพัเดตขอมูลของลงิคขาวปจจุบัน ใหเลือก ตัว
เลือก > รเีฟรชรายการ

ในการจัดการตัวเลอืกบัญชีผูใชสําหรับลิงคขาวทีไ่ดรับ ถามี
ใหเลอืก ตัวเลือก > จัดการบญัชผีูใช

เมื่อจะลบลิงคขาวออกจากการสมัคร ใหเลอืก ตวัเลือก >
ลบลิงคขาว คุณอาจไมสามารถลบลิงคขาวทีต่ิดตั้งไวแลว
ลวงหนาได

วิดีโอของฉัน
วิดีโอของฉันเปนที่จัดเกบ็วิดีโอทั้งหมดในแอปพลิเคชั่น
ศูนยวิดีโอ คุณสามารถแสดงรายชื่อวิดีโอที่ดาวนโหลด การ
บันทกึรายการโทรทัศน และคลปิวิดีโอที่บันทึกดวยกลอง
โทรศัพทในหนาจอแยกจากกนัได ในการเปดวิดีโอของฉัน
ใหกดปุม  แลวเลือก ศูนยวิดีโอ > วิดโีอของฉัน

ในการเปดโฟลเดอรและดูคลิปวดิีโอ ใหใชปุมเลื่อน ในการ
สั่งงานเครื่องเลนวิดีโอขณะทีก่ําลงัเลนคลปิอยู ใหใชปุมสื่อ
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
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ในการดูรายละเอยีดไฟล ใหเลอืก ตัวเลือก > 
รายละเอียดวิดีโอ

ในการเลนคลิปวิดีโอทีด่าวนโหลดในเครือขายโฮม ให
เลอืก ตวัเลือก > แสดงผานเครอืขายโฮม เครือขายโฮม
จะตองไดรับการกําหนดคากอน โปรดดูที“่เกีย่วกบัเครือขาย
โฮม” หนา 83

ในการยายคลิปวิดีโอไปที่โฟลเดอรอืน่ในโทรศัพทของคุณ
ใหเลอืก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร

ในการสรางโฟลเดอรใหม ใหเลอืก โฟลเดอรใหม

ในการคัดลอกหรือยายคลิปวิดีโอไปยังหนวยความจํา
สํารองหรือการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได ใหเลือก 
ตัวเลือก > ยายและคัดลอก > คัดลอก หรือ ยาย 
แลวเลอืกหนวยความจําที่ตองการ

การโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร
โอนคลิปวดิีโอของคุณเองจากอปุกรณที่ใชรวมกนัไดไปที่
ศูนยวิดีโอโดยใชสาย USB ทีใ่ชรวมกนัได ศูนยวิดีโอจะ
แสดงคลิปวดิีโอที่มีรูปแบบซึ่งโทรศัพทของคุณสนับสนุน
รูปแบบดังกลาวเทานั้น

1. ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเปนหนวย
ความจําสํารอง ซึง่คุณสามารถโอนไฟลขอมูลใดๆ ได
ใหทําการเชื่อมตอดวยสาย USB

2. เลอืก อุปกรณจดัเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ

3. เลอืกคลิปวิดีโอที่คุณตองการคัดลอกจากเครื่อง
คอมพวิเตอร

4. โอนคลิปวดิีโอไปที่ E:\My Videos ในหนวยความจํา
สํารองของโทรศัพท หรือไปที่ F:\My Videos ในการด
หนวยความจําที่ใชรวมกนัได ถาเสียบไวในโทรศัพท
คลปิวิดีโอทีโ่อนจะปรากฏในโฟลเดอร วิดโีอของฉัน
ของศูนยวดิีโอ ไฟลวิดีโอในโฟลเดอรอืน่ๆ ในโทรศัพท
จะไมปรากฏขึ้น

การตั้งคาศนูยวิดโีอ
ในมุมมองหลักศูนยวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
และจากตัวเลือกตอไปนี้

● การเลือกบรกิารวิดโีอ  — เลือกบริการวดิีโอที่คุณ
ตองการใหปรากฏในศูนยวดิีโอ ทัง้นี ้คุณสามารถดูราย
ละเอยีดของบริการวิดีโอได

● จดุเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลอืก ถามกอน หรือ ผูใช
กําหนด เพือ่เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชในการเชื่อมตอขอมูล
การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดไฟล
อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือ
ขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่ว
กบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — เปดใชงานฟงกชัน
ควบคุมสิทธิการเลนสําหรับบริการวิดีโอ หากผูใหบริการ
ไดกําหนดขีดอายุในการรับชมวดิีโอ

● หนวยความจําที่ตองการ  — เลือกวาจะจัดเกบ็วดิีโอที่
ดาวนโหลดไวในหนวยความจําสํารองหรือในการดหนวย
ความจําที่ใชรวมกนัได หากหนวยความจําที่เลอืกเต็ม
โทรศัพทจะจัดเกบ็ขอมูลดังกลาวไวในหนวยความจําอืน่
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● ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดูภาพยอในลิงค
ขาววิดีโอ

TV ถายทอดสด
เกี่ยวกับ TV ถายทอดสด
โทรศัพทของคุณมีตัวรับสัญญาณ DVB-H (Digital video
Broadcast - Handheld) ซึง่จะทาํใหรับสัญญาณแพรภาพ
ออกอากาศดิจิตอลได ดวยฟงกชัน TV ถายทอดสด คุณ
สามารถเปดบริการวทิยุและโทรทศันเคลื่อนที่ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) แลวดูและฟงรายการโทรทัศนแบบ
ดิจิตอลได

การรับขอมูลโทรทัศนทางโทรศัพทมือถือและการเสียคา
บริการที่เกีย่วของจะขึ้นอยูกบัผูออกอากาศ/ผูใหบริการ
ระบบ ขอมูลเหลานัน้อาจแตกตางกนัไปตามเมืองตางๆ การ
ใหบริการโตตอบและราคาจะขึ้นอยูกับผูออกอากาศ/ผูให
บริการระบบดวยเชนกนั โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่
เติมจากผูใหบริการของคุณ

หากคุณไมสามารถเขาสูบริการ TV ถายทอดสดได แสดงวา
ผูใหบริการในพืน้ทีข่องคุณไมสนับสนนุบริการ TV ถายทอด
สด

บริการ TV ถายทอดสดอาจมีใหเลือกใชจากการสมัครใช
บริการเทานั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่สอบถาม
ถงึเรื่องความครอบคลมุของเครือขาย TV ถายทอดสด การ
ใหบริการและคาบริการ TV ถายทอดสด รวมถึงวธิีการเขาสู
บริการดังกลาว

ในบางประเทศ ผูเปนเจาของตัวรับสัญญาณโทรทศันจะ
ตองจายคาธรรมเนยีมใบอนญุาตโทรทศัน
หนาที่ในทองที่ของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

คุณไมสามารถรับชม TV ถายทอดสดโดยไมใสซมิการดลง
ในเครื่องหรือเมื่อเปดใชรูปแบบออฟไลน

หากคุณตองเปลีย่นโทรศัพทหรือซิมการด ควรติดตอ
สอบถามถงึการใหบริการดังกลาวจากผูใหบริการ คุณอาจ
ตองสมัครใชบริการดังกลาวใหมอกีครั้ง

ผูใหบริการรายการโทรทศันหรือผูใหบริการ TV ถายทอดสด
อาจจํากดัการใชงานอปุกรณภายนอกดวยเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth เมื่อใชฟงกชัน TV ถายทอดสด การรับ
สัญญาณเสียงอาจหยุดทาํงานหากคุณกาํลังใชชุดหูฟงที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
หากคุณจะรับสายเรียกเขาขณะรับชม TV ถายทอดสด ระบบ
จะปดเสียงสัญญาณ แตจะเปดเสียงตอเมื่อคุณวางสาย
สนทนา

การเริ่มใชครั้งแรก
1. ในการเปด TV ถายทอดสด ใหกดปุมมัลติมีเดีย แลว
เลอืก ทีวีและวิดโีอ > Live TV ระบบจะแสดงคูมือ
รายการที่มีอยูในพืน้ทีข่องคุณ ในการเริ่มใชครั้งแรก
อาจใชเวลานานหลายนาที

2. ในการเลอืกคูมือรายการ ใหเลื่อนไปทีคู่มือ แลวกดปุม
เลือ่น ระบบจะจัดแสดงชองทีม่ีใหบริการ ซึง่อาจใชเวลา
ในการโหลดขอมูล คุณสามารถเปลีย่นคูมือรายการใน
การตั้งคาไดในภายหลงั
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คูมือรายการที่เลอืกไวลาสุดและชองสถานโีทรทศันทีร่ับชม
ลาสุดจะปรากฏขึ้นในครั้งถัดไปที่คุณเปด TV ถายทอดสด
หากโทรศัพทไมพบคูมือรายการเมื่อคุณเปด TV ถายทอด
สด ใหเลอืก ตวัเลือก > สแกนใหม เพือ่คนหาคูมือ
รายการทีม่ีให เลือกคูมือรายการหนึ่งรายการ

TV ถายทอดสดจะใชพืน้ที่หนวยความจําขนาดใหญในการ
จัดเกบ็คูมือรายการ เครื่องจะพยายามอัพเดตคูมือรายการ
เปนระยะๆ แมจะไมไดเปด TV ถายทอดสดกต็าม หากมีพืน้ที่
หนวยความจําไมเพียงพอตอการอพัเดต โทรศัพทจะแจง
เตือนใหทราบเมื่อหนวยความจําในเครื่องเหลอืนอย

ในการเพิม่พืน้ทีห่นวยความจําของโทรศัพท ใหโอนขอมูล
ไปไวที่การดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัได (หากคุณมี) หรือ
ไปที่เครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได

โปรดดูที“่การเพิม่หนวยความจํา” หนา 23

การดรูายการ
คุณอาจตองสมัครใชบริการชองหรือรายการกอน จึงจะ
สามารถดูรายการได โปรดดูที่“การสมัครใชบริการชองและ
รายการ” หนา 48

ในการดูชอง ใหเลือ่นไปที่ชอง กดปุมเลื่อน แลวรอใหเครื่อง
โหลดชอง หรือกดปุมตัวเลขเพือ่ใสหมายเลขชอง กดปุม
# เพือ่ใสหมายเลขชองสองหลกั

ในการเปลีย่นชอง ใหเลื่อนไปทางซายหรือทางขวา

หรือกดปุม  หรือ 

ในการเปลี่ยนลําดับชอง ใหเลอืก ตวัเลือก > การตัง้คา
โปรดดูที่“การตั้งคา TV ถายทอดสด” หนา 48
ในการเปลี่ยนเปนหนาจอแนวตั้งหรือหนาจอแนวนอน 
ใหสลบัโหมดของแถบเลื่อน 2 ทาง

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง ในการปดเสียงและ
ยกเลิกปดเสียง ใหเลอืก ตัวเลือก > เงียบเสียง หรือ เลิก
เงียบเสียง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวย
เสียงดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือ
โทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลาํโพง เพราะระดับ
เสียงอาจจะดังมากเกนิไป

หากตองการเลนซ้าํชวง 30 วนิาทีสุดทาย ใหเลอืก ตัว
เลือก > เลนซ้ํา ถามี

บริการพิเศษ
ชองหรือรายการโทรทศันอาจมีบริการโตตอบเสริม เชน เว็บ
ลงิคหรือการซื้อรายการ การโหวตใหคะแนน หรือติดตั้งและ
ใชแอปพลเิคชั่น JavaTM

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิ
เคชั่นทีม่ีสัญลกัษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบ
รับรองจาก Java Verified™
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ในการดูบริการที่มีอยูในชองหรือรายการปจจุบัน ใหเลอืก
ตวัเลือก > บรกิาร บริการที่มีใหอาจแตกตางกนั และอาจ
ไมมีชองและรายการหลายๆ รายการรวมอยูในบริการนั้นๆ
อาจมีการคิดคาธรรมเนยีมเพิม่เติมสําหรับการใชเครือขาย
เพือ่เขาสูบริการ

คูมือรายการ
ในการดูคูมือรายการปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > คูมือ
รายการ ในการเปลีย่นชองในคูมือรายการ ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรือทางขวา ในการดูรายการ ใหเลือ่นขึ้นหรือลง
รายการตางๆ จะถกูจัดเรียงตามเวลาทีเ่ริ่มรายการ
ในการรับชมรายการที่ออกอากาศอยูในปจจุบัน ใหเลอืก 
ตวัเลือก > ดูรายการ
ในการตั้งการเตือนสําหรับรายการที่ใกลจะถึงเวลา ใหเลือก
ตวัเลือก > เตือน สัญลักษณ  หมายถงึรายการทีม่ีการ
ตั้งเตือนเวลา โปรดดูที“่การตั้งคา TV ถายทอด
สด” หนา 48 การตั้งเตือนที่เปดใชงานอาจไมทาํงานหาก
คุณเปลี่ยนคูมือรายการหรือหากลบรายการนั้นออกจากคูมือ
รายการ

การตั้งเตือนจะไมสงเสียงเตือนหากปดโทรศัพท

ในการลบการเตือนความจําออกจากคูมือรายการ ใหเลือก
การเตือน แลวเลอืก ตวัเลือก > ลบการเตอืนความจํา
ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการ ใหเลือกรายการจาก
คูมือรายการ แลวเลอืก ตัวเลือก > รายละเอียดรายการ
ในการเปลีย่นเปนคูมือรายการอื่น ใหเลือก ตวัเลือก > การ
ตัง้คา > คูมือรายการ

การคนหาคูมือรายการ
1. เลอืกคูมือรายการ แลวเลือก ตวัเลือก > คนหา
2. ปอนคําคนหาหรือกดปุมเลื่อนเพือ่ใชคําคนหากอนหนา
คุณสามารถจํากดัการคนหาเปนชองเฉพาะ ประเภท
หรือวนัธรรมดา

3. เลอืก คนหา
4. ในการรับชมหรือฟงรายการที่พบ สมัครใชบริการ ดูราย
ละเอยีด หรือตั้งการเตือน ใหเลอืกรายการ ตามดวย ตวั
เลือก และจากตัวเลือกทีม่ีให

การบันทึกรายการ
ในการเริ่มบันทกึรายการปจจุบันหรือรายการถัดไป ใหเลอืก
ตวัเลือก > บนัทึกรายการ แลวเลอืกตัวเลอืกที่มีอยูตอไป
นีห้นึ่งรายการ

หากรายการมีการจํากัดอายุการใชงานมากกวาที่ไดระบุไว
ในการตั้งคา คุณตองปอนรหัสล็อคกอน จึงจะสามารถเริ่ม
การบันทกึได คุณไมตองใชรหัสล็อคในการดูรายการที่
บันทกึไว

ในการหยุดการบันทกึ ใหเลอืก ตวัเลือก > หยุดการ
บนัทึก
คุณสามารถบันทึกรายการโดยใหทํางานเปนพืน้หลังใน
ขณะใชโทรศัพทดําเนินการอยางอืน่ได ในการหยุดบันทึก
ใหเปด Live TV แลวเลือก ตัวเลือก > หยุดการบันทึก
ในการเริ่มบันทกึรายการที่แสดงอยูในคูมือรายการ ใหเลือก
รายการจากรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > บนัทึกรายการ
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ในการปรับเวลาบันทึก ใหเปลีย่นการตั้งคาใหตรงตามนั้น
โปรดดูที“่การตั้งคา TV ถายทอดสด” หนา 48
คุณอาจไมสามารถบันทึกรายการที่คุณไมไดสมัครใชบริการ
รายการนัน้หรือรายการทีผู่ใหบริการเนื้อหาไมอนญุาตให
ทาํการบันทึก

การใชแอปพลเิคชั่นอืน่ในระหวางการบันทึกอาจทําใหเกดิ
สัญญาณรบกวนรายการโทรทศันที่บันทกึไว
การบันทึกอาจลมเหลวหากเครือขาย DVB-H (digital TV)
ไมมีใหบริการหรือการรับสัญญาณต่ํามาก

รายการโทรทัศนที่บันทกึไวจะถกูจัดเกบ็ไวในวดิีโอของฉัน
โปรดดูที“่วิดีโอของฉัน” หนา 43

การสมัครใชบริการชองและรายการ
คุณอาจตองซือ้สิทธกิารใชชองและรายการโทรทัศนบาง
รายการ รายการทีถู่กยกเลกิการสมัครจะกาํกบัดวย
สัญลักษณ  แพค็เกจชองคือชุดของชองตางๆ ที่คุณ
สามารถสมัครใชบริการเปนหนึ่งแพค็เกจได

ในการดูรายการทีคุ่ณไดสมัครใชบริการแลว ใหเลือก ตัว
เลือก > การสมัคร > การสมัครของฉัน ในการดึง
รายการทีส่มัครใชบริการซึ่งหายไปจากตัวเครื่อง ใหเลือก
ตวัเลือก > คนคืนการสมัคร
ในการสมัครรายการ คุณตองใสซมิการดไวในเครื่อง แลว
เปดใชรูปแบบตางๆ ที่ไมใชรูปแบบออฟไลน หากคุณ
เปลี่ยนซิมการด คุณตองตออายุการเปนสมาชิกชองและ
รายการตางๆ

การสมัครใชรายการ:

1. เลอืก ตวัเลือก > การสมัคร > การสมัครใหม
2. เลอืกรายการทีย่กเลิกการสมัครจาก แพคเกจชอง,
ชอง หรือ รายการ

3. เลอืก ตวัเลือก > สมัคร
4. แสดงระยะเวลาของการเปนสมาชิก
5. ในการยืนยันการสมัคร ใหเลอืก ตรวจสอบ
จะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อคุณสามารถรับชมชองหรือ
รายการได

การสิ้นสดุการเปนสมาชิก
การยกเลิกการเปนสมาชิกตอเนื่อง

1. เลอืก ตวัเลือก > การสมัคร > การสมัครของฉัน >
แพคเกจชอง, ชอง หรือ รายการ

2. ในการดูรายละเอยีดของรายการ ใหเลื่อนไปที่รายการ
แลวเลือก ตวัเลือก > ขอมูลรายการ

3. ในการสิ้นสุดการเปนสมาชิกตอเนือ่งของรายการทีเ่ลอืก
ไว ใหเลือก ตวัเลือก > ยกเลิกการสมัคร

การตั้งคา TV ถายทอดสด
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา แลวกําหนดคาตอไปนี้:
● สถานะระบบ  — ดูสถานะทั่วไปของ TV ถายทอดสดและ
ความแรงของสัญญาณ เพือ่อพัเดตสัญลกัษณความแรง
ของสัญญาณ ปดไดอะล็อก แลวเปดใหมอกีครั้ง

● ลําดบัชอง  — เปลี่ยนลําดับชองทีต่ั้งไว ในการทาํ
เครื่องหมายเลอืกรายการที่คุณตองการยายตําแหนง 
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เลอืก ตวัเลือก > เลือก ในการยายรายการ ใหเลือก 
ตวัเลือก > ยาย เลือ่นไปที่ตําแหนงใหม แลวเลอืก 
ตกลง

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — กาํหนดการจํากดัอายุ
ของรายการ รหัสผานที่ตองปอนจะเปนรหัสเดียวกนักบั
รหัสล็อค คุณตองปอนรหัสล็อคเพือ่ดูรายการโทรทัศนที่
มีการจํากดัอายุสูงกวา โปรดดูที“่การตั้งคาความ
ปลอดภัย” หนา 160

● การเตอืนความจํา  — กําหนดเวลาลวงหนาที่คุณ
ตองการไดรับการแจงเตือนถงึเวลาเริ่มตนรายการ

● คูมือรายการ  — ดูคูมือรายการทีม่ีอยูและเปลีย่นคูมือ
รายการปจจุบัน

สญัลกัษณ
   แพค็เกจชอง

   ชอง

   รายการ

   รายการที่ไมไดสมัคร

   บริการขอความ

   บริการโทรศัพท

   บริการเวบ็

   บริการ Java™
   การจํากดัอายุ

โหมดออกทีวี
ในการดูภาพและคลิปวิดีโอที่ถายบนโทรทัศนที่ใชรวมกัน
ได ใหใชสายเชื่อมตอวดิีโอ Nokia
กอนจะดูภาพและคลิปวิดีโอบนโทรทศัน คุณอาจตอง
กําหนดการตั้งคาออกทีวีสําหรับระบบทวีีที่ใชอยูและ
สัดสวนภาพ โปรดดูที“่การตั้งคาอปุกรณเพิ่ม
พเิศษ” หนา 159

คุณไมสามารถใชโทรทัศนเปนชองมองภาพของกลองใน
โหมดออกทวีีได

ในการดูภาพและคลิปวิดีโอบนโทรทัศน ใหปฏิบัติดังตอไป
นี้

1. ตอสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia ทีช่องรับสัญญาณภาพของ
โทรทัศนทีใ่ชรวมกนัได

2. ตอปลายสายอีกดานของสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia ที่
ชองเสียบเอว ีNokia ของโทรศัพท

3. คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล

4. กดปุม  เลอืก คลังภาพ แลวเรียกดูไฟลที่คุณ
ตองการดู
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ภาพจะปรากฏบนตัว
ดูภาพ สวนคลิป
วดิีโอจะเลนในศูนย
วดิีโอ

สัญญาณเสียง
ทัง้หมด รวมถงึสาย
ทีใ่ชอยู เสียงคลิป
วดิีโอสเตอริโอ
เสียงปุมกด และเสียงเรียกเขา จะสงผานไปถึงโทรทัศนเมื่อ
เชื่อมตอ สายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia กบัโทรศัพท คุณ
สามารถใชไมโครโฟนของโทรศัพทไดตามปกติ

สําหรับแอปพลิเคชั่นทกุแอปพลเิคชั่นยกเวนโฟลเดอรทีอ่ยู
ใน รปูถาย หนาจอโทรทัศนจะแสดงภาพแบบเดียวกนักบัที่
แสดงบนหนาจอของโทรศัพท

ภาพที่เปดอยูจะปรากฏขึ้นเต็มหนาจอบนโทรทศัน เมื่อคุณ
เปดภาพในหนาจอการแสดงภาพแบบยอในขณะที่กาํลังดู
อยูในโทรทศัน ในโทรศัพทจะไมมีตัวเลือกการซูมใหภาพ
ใหญขึ้น

เมื่อคุณเปดคลิปวิดีโอที่ไฮไลตไว ศูนยวดิีโอจะเริ่มเลนคลิป
วดิีโอบนหนาจอโทรศัพทและหนาจอโทรทัศน โปรดดู
ที“่RealPlayer ” หนา 101
คุณสามารถดูภาพเปนสไลดโชวบนหนาจอโทรทศันได
รายการทัง้หมดในอลับั้มหรือรูปภาพที่ทาํเครื่องหมายเลอืก
ไวจะแสดงเต็มหนาจอโทรทศันในขณะทีเ่ครื่องเลนเพลงที่
เลอืกไว โปรดดูที“่สไลดโชว” หนา 77

คุณภาพของภาพบนหนาจอโทรทศันอาจเปลี่ยนไป
เนื่องจากความละเอยีดทีแ่ตกตางกันของอุปกรณทั้งสอง
เครื่อง
สัญญาณวทิยุไรสาย เชน สายเรียกเขา อาจทําใหเกดิ
สัญญาณรบกวนภาพโทรทัศนได
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แฟมขอมลูเพลง
เครื่องเลนเพลง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวย
เสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถอื
โทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับ
เสียงอาจจะดังมากเกนิไป

เครื่องเลนเพลงสนบัสนุนไฟลที่มีนามสกลุ AAC, AAC+, eAAC
+, MP3 และ WMA เครื่องเลนเพลงจะไมสนบัสนนุคุณสมบัติ
ทัง้หมดของรูปแบบไฟลหรือรูปแบบไฟลทุกประเภท

และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพโิซดตางๆ ของ
พอดแคสต พอดแคสต คือ วิธกีารนาํเสนอเสียงและเนื้อหา
ของวดิีโอผานอนิเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ
Atom เพือ่เลนบนอปุกรณเคลื่อนทีแ่ละบนคอมพวิเตอร
คุณสามารถโอนเพลงจากโทรศัพทครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวมกัน
ไดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูที“่การโอนเพลงลงใน
โทรศัพท” หนา 54

การเลนเพลงหรือภาคของพอดแคสต
ในการเปดเครื่องเลน ใหกดปุม  แลวเลือก เพลง >
เครือ่งเลน

เคล็ดลับ:  คุณสามารถเปดเครื่องเลนจากเมนู
มัลติมีเดียได

คุณอาจตองรีเฟรชคลังเพลงและพอดแคสตในโทรศัพท
หลงัจากอพัเดตเพลงหรือพอดแคสตที่เลือกไว ในการเพิม่
รายการทั้งหมดลงในคลัง เมื่ออยูในมุมมองหลกัเครื่องเลน
ใหเลอืก ตัวเลือก > รเีฟรช
ในการเลนเพลงหรือภาคของเอพโิซด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. เลอืกประเภทเพือ่สํารวจ
เพลงหรือภาคของพอด
แคสตที่คุณตองการฟง

2. ในการเลนไฟลทีเ่ลือกไว
ใหกดปุม 

ในการหยุดเลนชั่วคราว ให
กดปุม  ถาตองการเลน
ตอ ใหกดปุม  อกีครั้ง
หากตองการหยุดเลน ใหกด
ปุม 

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 51



ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุม
 หรือ  คางไว  

ในการไปที่รายการถัด
ไป ใหกดปุม  ใน
การกลับไปยังจุดเริ่มตน
ของรายการ ใหกดปุม

 ในการขามไปยัง
รายการกอนหนา ใหกด
ปุม  อกีครั้งภายใน
2 วินาทหีลังจากที่เริ่ม
เลนเพลงหรือพอด
แคสต

ในการเปดหรือปดการเลนแบบสุม ( ) ใหเลอืก 
ตัวเลือก > สับเปลี่ยน

ในการเลนซ้ํารายการปจจุบัน ( ), ทกุเพลง ( ) หรือปด
การเลนซ้ํา ใหเลอืก ตัวเลือก > เลนซ้ํา

หากคุณเลนพอดแคสต การสุมเลนเพลงและเลนซ้ําจะปด
โดยอตัโนมัติ

ในการปรับความดัง ใหกดปุมระดับเสียง

ในการแกไขแบบเสียงในการเลนเพลง ใหเลือก ตวัเลือก >
อีควอไลเซอร

ในการแกไขภาพความสมดุลและภาคสเตอริโอหรือปรับปรุง
เสียงเบส ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคาเสียง

ในการดูภาพประกอบขณะเลน ใหเลอืก ตวัเลือก > แสดง
ภาพจงัหวะ

หากตองการกลบัมาที่โหมดพรอมทาํงานและออกจาก
เครื่องเลนที่กาํลังเลนอยูในพืน้หลัง ใหกดปุมวางสาย หรือ
เปลี่ยนเปนแอปพลเิคชั่นอืน่ที่เปดอยู และกดปุม  คางไว

ในการปดเครื่องเลน ใหเลอืก ตวัเลือก > ออก

เมนูเพลง
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
เมนูเพลงจะแสดงเพลงทีม่ีอยู ในการดูเพลงทัง้หมด เพลง
ที่จัดเรียงลาํดับไว รายการเพลง หรือพอดแคสตในแมนู
เพลง ใหเลอืกตัวเลือกที่ตองการ

เมื่อเครื่องเลนเพลงทํางานเปนพืน้หลงั หากตองการเปด
หนาจอกําลังเลน ใหกดปุมมัลติมีเดีย แลวเลอืก เพลง >
กําลังเลน

เพลยลสิต
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน

ในการดูและจัดการเพลยลิสต เมื่ออยูในเมนูเพลง ใหเลอืก
เพลยลิสต

ในการดูรายละเอยีดของเพลยลสิต ใหเลอืก ตัวเลือก >
รายละเอียดเพลยลิสต

การสรางรายการเลน
1. เลอืก ตวัเลือก > สรางรายการเลน
2. ปอนชื่อเพลยลสิต และเลือก ตกลง
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3. เมื่อจะเพิ่มเพลงทันท ีใหเลอืก ใช หรือหากจะเพิม่เพลง
ภายหลงั ใหเลอืก ไม

4. หากคุณเลือก ใช ใหเลือกศิลปนเพือ่คนหาเพลงทีคุ่ณ
ตองการเพิม่ไปที่เพลยลสิต กดปุมเลือ่นเพือ่เพิม่รายการ

หากตองการใหรายชื่อเพลงแสดงอยูดานลางชื่อศิลปน
ใหเลื่อนไปทางขวา หากตองการซอนรายชื่อเพลง 
ใหเลือ่นไปทางซาย

5. เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหเลอืก เรยีบรอย
เพลยลิสตจะถูกเกบ็ไวในหนวยความจําสํารองของ
โทรศัพท

ในการเพิม่เพลงทหีลัง เมื่อดูเพลยลสิต ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มเพลง

ในการเพิม่เพลง อลับั้ม ศิลปน ประเภท และผูเรียบเรียงไปที่
เพลยลสิตจากหนาจออืน่ของเมนูเพลง ใหเลือกรายการ
แลวเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่เพลยลิสต > เพลยลิสต
ที่จดัเก็บ หรือ เพลยลิสตใหม

เมื่อจะลบเพลงออกจากเพลยลิสต ใหเลือก ตัวเลือก >
ลบ การลบนีไ้มไดเปนการลบเพลงออกจากเครื่อง แตเปน
เพยีงการลบออกจากรายการเลนเทานั้น

ในการจัดเรียงลาํดับเพลงในเพลยลสิตใหม ใหเลื่อนไปยัง
เพลงที่ตองการยาย แลวเลือก ตัวเลือก > ยาย ในการ
หยิบเพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม ใหใชปุมเลื่อน

พอดแคสต
กด  และเลอืก เพลง > เครือ่งเลน > พอดแคสต
เมนูพอดแคสตจะแสดงพอดแคสตที่มีอยูในโทรศัพท

เอพิโซดพอดแคสตมีสถานะสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน
เลนบางสวน และเลนทัง้หมด หากมีการเลนเอพโิซดบาง
สวน เครื่องจะเลนเพลงจากจุดที่เลนครั้งลาสุดในครั้งตอไป
ที่เลน หากไมเคยเลนเอพโิซดมากอนหรือเลนทั้งหมด
เครื่องจะเริ่มเลนจากตอนตน

เครือขายโฮมกับเครื่องเลนเพลง
คุณสามารถเลนขอมูลระยะไกลทีเ่กบ็ไวในโทรศัพท Nokia
จากอปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัไดทีอ่ยูในเครือขายโฮม ทั้งนี้
คุณยังสามารถคัดลอกไฟลจา

รณอืน่ๆ ที่เชื่อมตอกบัเ
ไดรับการกําหนดคากอน โปรดดูที“่เกีย่วกบัเครือขาย

โฮม” หนา 83

การเลนเพลงหรือพอดแคสตระยะไกล
1. กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลอืกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือเอพโิซดของพอด
แคสตที่คุณตองการฟง

3. เลอืกเพลงหรือพอดแคสตที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > เลน > ผานทางเครอืขายโฮม

4. เลอืกอปุกรณทีเ่ลนไฟล

การคัดลอกเพลงหรือพอดแคสตแบบไรสาย

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยัง
โทรศัพทเครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดในเครือขายโฮม ให
เลือกไฟลและ ตัวเลือก > คัดลอกไปเครอืขายโฮม 
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ครือขายโฮมได เครือขายโฮมจะ
ตอง

กโทรศัพท Nokia ไปยัง
อปกุ



ไมจาํเปนตองเปดการแบงใชเนือ้หาในการตั้งคาเครือขาย
โฮม โปรดดูที“่การตั้งคาการแบงปนและการระบุ
เนือ้หา” หนา 85

การโอนเพลงลงในโทรศัพท
คุณสามารถโอนเพลงจากเครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัไดหรือ
อปุกรณอืน่ทีใ่ชรวมกนัไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB หรือ
การเชื่อมตอ Bluetooth ที่ใชรวมกนัได
ขอกาํหนดของเครื่องพซีีสําหรับการโอนเพลง
● ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือรุนหลัง
จากนี้)

● แอปพลเิคชั่น Windows Media Player รุนที่ใชรวมกนั
ได คุณสามารถอานขอมูลโดยละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบั
Windows Media Player ทีใ่ชงานรวมกนัไดจากหนา
ผลติภัณฑของโทรศัพทในเวบ็ไซต Nokia

● Nokia Nseries PC Suite 2.1 หรือที่สูงกวา
Windows Media Player 10 อาจทําใหเกดิความลาชาใน
การเลนไฟลทีม่ีการปองกนัดวยเทคโนโลยี WMDRM หลัง
จากโอนไฟลดังกลาวลงในเครื่องแลว ตรวจสอบ hotfix
สําหรับ Windows Media Player 10 ไดทีเ่ว็บไซตสนบัสนุน
Microsoft หรือรับ Windows Media Player เวอรชันใหมกวา
ทีใ่ชงานรวมกนัได

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชวิธกีารถายโอนเพลงไดดังตอไปนี้:
● ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเปนอปุกรณซึ่ง
เปนหนวยความจําสํารอง ซึ่งคุณสามารถโอนไฟลขอมูล

ใดๆ ได ใหทําการเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB ที่
ใชงานรวมกนัไดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth ถาคุณใช
สาย USB ใหเลือก อุปกรณจดัเก็บขอมูล เปนโหมด
เชื่อมตอ

● ในการซิงโครไนสเพลงดวย Windows Media Player 
ใหตอสาย USB ทีใ่ชงานรวมกนัได แลวเลอืก การโอนยาย
มีเดีย เปนโหมดเชื่อมตอ

ในการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ USB ทีต่ั้งไว ใหกดปุม 
แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > USB > โหมดการ
เชือ่มตอ USB

การโอนขอมูลดวย Windows Media Player
ฟงกชันการซงิโครไนซเพลงอาจแตกตางกนัระหวาง
เวอรชันตางๆ ของแอปพลเิคชั่น Windows Media Player
สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูคูมือและวิธใีช Windows
Media Player ที่เกีย่วของ คําแนะนําตอไปนี้เปนคําแนะนํา
สําหรับโปรแกรม Windows Media Player 11
การซงิโครไนซดวยตนเอง
เมื่อใชการซิงโครไนซดวยตนเอง คุณสามารถเลอืกเพลง
และรายการเพลงที่ตองการยาย คัดลอก หรือลบได

1. หลงัจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากบั Windows Media
Player แลว ใหเลอืกโทรศัพทของคุณในบานหนาตาง
การนําทางดานขวา หากมีอปุกรณมากกวาหนึง่รายการ
เชื่อมตออยู
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หากคุณไดเสียบการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัไดไวใน
โทรศัพท โปรแกรม Windows Media Player จะแสดง
หนวยความจําสํารองและการดหนวยความจําเปน
อปุกรณตางประเภทกนั

2. ในบานหนาตางการนําทางดานซาย ใหเรียกดูไฟลเพลง
ของเครื่องคอมพวิเตอรทีต่ 

3. ลากและวางเพลงใน Sync List ทางดานขวา
คุณสามารถมองเห็นขนาดของหนวยความจําทีเ่หลืออยู
ในโทรศัพทที่ดานบนของ Sync List

4. ในการลบเพลงหรืออลับั้ม ใหเลือกรายการใน Sync
List คลิกขวา แลวเลือก Remove from list

5. ในการเริ่มตนซงิโครไนซ ใหเลอืก Start Sync
การซงิโครไนซอัตโนมตัิ
1. ในการเปดใชฟงกชันการซิงโครไนซอตัโนมัติใน

Windows Media Player ใหคลิกแทบ็ Sync เลอืก
Nokia Handset > Set Up Sync... แลวกาเครื่องหมาย
เลอืกในชอง Sync this device automatically

2. เลอืกเพลยลิสตที่ตองการซิงโครไนซอตัโนมัติในบาน
หนาตาง Available playlists แลวคลิก Add
รายการทีเ่ลือกไวจะถกูโอนขอมูลไปที่บานหนาตาง
Playlists to sync

3. ในการสิ้นสุดการตั้งคาการซิงโครไนซอตัโนมัติ ใหคลกิ
Finish

เมื่อกาเครื่องหมายเลอืกชอง Sync this device
automatically แลวคุณไดเชื่อมตอโทรศัพทกบัเครื่อง

คอมพิวเตอร คลงัเพลงในโทรศัพทจะอพัเดตโดยอตัโน
มัตตามเพลยลิสตที่คุณเลือกไวสําหรับการซิงโครไนซใน
Windows Media Player หากไมไดเลือกเพลยลิสต 
คลังเพลงทัง้หมดของคอมพวิเตอรจะถกูเลอืกส

ไนซ หากมีพืน้ที่หนวยความจําไมเพยีงพอในโทรศัพท
Windows Media Player จะเลอืกการซิงโครไนซดวยตนเอง

ัติ

หากตองการหยุดการซิงโครไนซอตัโนมัติ ใหคลิกแท็บ
Sync แลวเลือก Stop Sync to 'Nokia Handset'

Nokia Music Store
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถคนหา เบราส และซือ้เพลงเพือ่ดาวนโหลดลงใน
โทรศัพทของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองลงทะเบียนใช
บริการนี้กอน

ในการตรวจสอบการใหบริการ Nokia Music Store ใน

ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ที่ใชงานไดในโทรศัพทของคุณ

ในการเปด Nokia Music Store ใหกด  และเลอืก
เพลง > รานคาเพลง

ในการคนหาเพลงเพิม่เติมในหมวดหมูอืน่ของเมนูเพลง
เลือก ตัวเลือก > คนหาในรานคาเพลง
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ประเทศของคุณ โปรดเขาไปที่ www.music.nokia.com

องการซงโครไนซิ
โดยอตโนมั

ัติม

ําหรับการ
ซิงโคร

www.music.nokia.com


การตั้งคา Nokia Music Store
การใหบริการและรูปลกัษณของการตั้งคารานคาเพลงอาจ
แตกตางกนัไป นอกจากนี้ การตั้งคายังอาจไดรับการกาํหนด
ไวลวงหนา และไมสามารถแกไขได หากไมไดกาํหนดการ
ตั้งคาไวลวงหนา ระบบอาจขอใหคุณเลอืกจุดเชื่อมตอทีจ่ะ
ใช เมื่อเชื่อมตอเขากบัรานคาเพลง ในการเลอืกจุดเชื่อมตอ
เลอืก จดุเชื่อมตอที่ตัง้ไว

ในรานคาเพลง คุณสามารถแกไขการตั้งคาไดโดยเลือก 
ตวัเลือก > การตั้งคา

พอดแคสต Nokia
ดวยแอปพลิเคชั่นพอดแคสต Nokia (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถคนพบ คนหา สมัครบริการ และดาวน
โหลดพอดแคสตแบบ OTA ตลอดจนเลน จัดการ และรวม
มองพอดแคสตเสียงและวิดีโอดวยโทรศัพทของคุณได

การตัง้คาพอดแคสต
กอนจะใชโปรแกรม Nokia Podcasting ใหตั้งคาการเชื่อม
ตอและการดาวนโหลด

วธิีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLANตรวจสอบกบัผูใหบริการ
หากตองการขอมูลเกีย่วกบัเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการ
บริการขอมูลกอนใชการเชื่อมตออืน่ ตัวอยางเชน 
แผนขอมูลอตัราคงทีจ่ะช

เสียคาธรรมเนียมเปนรายเดือนได

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ ใหกดปุม  แลวเลอืก
เพลง > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา > 
การเชือ่มตอ
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้

● จดุเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลอืกจุดเชื่อมตอทีจ่ะกาํหนด
การเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต

● URL บรกิารคนหา  — กําหนดบริการคนหาพอดแคสตที่
จะใชในการคนหา

การตั้งคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด ใหกดปุม  แลวเลอืก
เพลง > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา >
ดาวนโหลด
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้
● จดัเก็บไปที่  — กําหนดตําแหนงที่คุณตองการจัดเกบ็
พอดแคสตของคุณ

● ชวงการอัพเดต  — กําหนดความถี่ใน
ดแคสต

● วันที่อัพเดตถดัไป  — กาํหนดวันที่ในการอัพเดต
อตัโนมัติครั้งตอไป

● เวลาอัพเดตถัดไป  — กําหนดเวลาในการอพัเดต
อตัโนมัติครั้งตอไป
การอพัเดตอตัโนมัติจะเกิดขึ้นเ
ุดเชื่อมตอเริ่มตนที่กาํหนดไว และโปรแกรม Nokia

Podcasting กาํลังทาํงานอยู หากโปรแกรม Nokia
Podcasting ไมไดทํางาน การอพัเดตอัตโนมัติจะไมเริ่ม
ตนขึ้น
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● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดขนาดของ
หนวยความจําที่จะใชสําหรับการดาวนโหลดพอดแคสต

● หากเกินขีดจํากดั  — กําหนดสิ่งทีต่องทาํหากสิ่งที่
ดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขนาดของดาวนโหลดที่
จํากดั

การตั้งคาแอปพลเิคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วก
าบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนคาทีต่ั้งไว ใหเลือก ตวัเลือก > เรยีกคนื
คาที่ตัง้ไว ในหนาจอการตั้งคา

การคนหาพอดแคสต
การคนหาชวยใหคุณคนหาพอดแคสตไดดวยคําสําคัญหรือ
ชื่อเรื่อง

เครื่องมือคนหาจะใชบริการคนหาพอดแคสตทีคุ่ณตั้งคาไว
ใน พอดแคสต > ตัวเลือก > การตัง้คา > การเชือ่ม
ตอ > URL บรกิารคนหา
ในการคนหาพอดแคสต ใหกดปุม  แลวเลอืก เพลง >
พอดแคสต > คนหา และปอนคําหลกัที่ตองการ

เคล็ดลับ: คนหาชื่อเรื่องพอดแคสตและคําสําคัญใน
คําอธบิาย แตไมใชในเอพโิซดที่กําหนดไว หัวขอ
ทั่วไป เชน ฟตุบอลหรือฮพิฮอพมักใหผลลัพธการ
คนหาที่ดีกวาชื่อทมีหรือศิลปนทีเ่ฉพาะ

ในการสมัครใชชองที่ทาํเครื่องหมายเลอืกไว แลวเพิม่ชอง
ดังกลาวลงในพอดแคสต ใหเลือก สมัคร ทัง้นี้ คุณสามารถ
เพิม่พอดแคสตไดดวยการเลือกพอดแคสต

ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหาใหม

ในการเปดเว็บไซตของพอดแคสต ใหเลอืก ตัวเลือก >
เปดเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอยีดพอดแคสต ใหเลือก ตวัเลือก > 
คําอธบิาย

ในการสงพอดแคสตที่เลือกไปยังโทรศัพททีใ่ชงานรวมกัน
ได ใหเลอืก ตวัเลือก > สง

ไดเรกทอรี
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพโิซดใหมของพอดแคสตที่
จะสมัครขอรับบริการ

เมื่อจะเปดไดเรกทอรี ใหกดปุม  แลวเลอืก เพลง >
พอดแคสต > ไดเรกทอรี่
เนื้อหาของไดเรกทอรีจะเปลีย่นแปลงไป เลือกแฟมขอมูล
ไดเรกทอรีที่ตองการอพัเดต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) สีของแฟมขอมูลจะเปลี่ยนแปลงเมื่อการอพัเดตเสร็จ
สมบูรณ

ไดเรกทอรีสามารถรวมพอดแคสตชั้นนาํที่ปรากฏตามความ
นยิมหรือแฟมขอมูลที่กาํหนดลกัษณะไว

ในการเปดชื่อแฟมขอมูลทีต่องการ ใหเลือกชื่อแฟมขอมูล
และ เปด รายการพอดแคสตจะปรากฏ
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ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต ใหเลอืกหัวเรื่อง แลว
เลอืก อัพเดต เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพโิซ

โซดเหลานั้นในเมนูพอดแคสตได

ในการเพิม่ไดเรกทอรี่หรือแฟมขอมูลใหม ใหเลอืก 
ตวัเลือก > ใหม > ไดเรกทอรีเ่ว็บ หรือ โฟลเดอร 
เลือกหัวเรื่อง, URL ของไฟล .opml (Outline Processor 
Markup Language) แลวเลือก เรยีบรอย

ในการแกไขแฟมขอมูล เว็บลิงค หรือไดเรกทอรี่เว็บที่เลอืก
ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข

ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเกบ็ไวในโทรศัพทของคุณ
ใหเลอืก ตัวเลือก > นําเขาไฟล OPML เลือกตําแหนงของ
ไฟล และนาํเขาไฟลนั้น

ในการสงแฟมขอมูลไดเรกทอรีเปนขอความมัลติมีเดียหรือ
ใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืกแฟมขอมูลและ 
ตวัเลือก > สง
เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล .opml ทีส่งผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth ใหเปดไฟลเพือ่จัดเกบ็ไฟลนัน้ไวที่แฟม
ขอมูล ไดรบัแลว ในไดเรกทอรี่ เปดแฟมขอมูลเพือ่สมัคร
รับบริการลงิคตางๆ เพือ่เพิม่ลงในพอดแคสตของคุณ

สิง่ทีด่าวนโหลด
หลงัจากสมัครขอรับบริการพอดแคสตแลว จากไดเรกทอรี
คนหา หรือดวยการปอน URL คุณจะสามารถจัดการ
ดาวนโหลด และเลนเอพโิซดใน พอดแคสต ได

ในการดูพอดแคสตที่คุณสมัครขอรับบริการ ใหเลือก 
พอดแคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพโิซดแตละชื่อ (เอพโิซดคือไฟลสื่อเฉพาะ
ของพอดแคสต) ใหเลือกชื่อพอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกชื่อเอพโิซด ในการ
ดาวนโหลดหรือจะดําเนินการดาวนโหลดเอพิโซดที่เลอืก
ไวหรือทาํเครื่องหมายเลอืกไว ใหเลือก ดาวนโหลด 
คุณ ดพรอมกนัได

ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระหวางดาวนโหลดหรือ
เมื่อดาวนโหลดมาบางสวนแลว ใหเลือกเอพโิซดและ 
ตัวเลือก > เลนตวัอยาง
คุณสามารถดูพอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวได
ในแฟมขอมูล พอดแคสต แตจะไมแสดงจนกวาจะรีเฟรช
คลงัพอดแคสต

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เมื่อจะแสดงเอพโิซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลอืกไว 
ในพอดแคสต ใหเลอืก เปด ในแตละเอพโิซด คุณจะพบ
ขอมูลรูปแบบไฟล ขนาดของไฟล และเวลาอพัโหลด

พโิซดทั้งหมด ใหเลือกพอดแคสตดังกลาวและ เลน

ในการอพัเดตพอดแคสตที่เลือกไวหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลือกไว สําหรับเอพโิซดใหม ใหเลือก ตวั
เลือก > อัพเดต

ในการหยุดการอพัเดต ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดอัพเดต
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แคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และเลน
เอพิ

ดของ
พอด

สามารถดาวนโหลดเอพิโซดหลายเอพโซิ

เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเสร็จสมบูรณแลว หากจะเลน
เอ



ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต 
ใหเลอืก ตวัเลือก > พอดแคสตใหม หากคุณไมไดระบุ
จุดเชื่อมตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผูใชและรหัส
ผานในขณะที่เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

ในการแกไข URL ของพอดแคสตทีเ่ลอืกไว ใหเลอืก
 ตัวเลือก > แกไข

ในการลบพอดแคสตทีด่าวนโหลดหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลอืกจากโทรศัพท ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบ

ในการสงพอดแคสตที่เลือกหรือพอดแคสตทีท่ํา
เครื่องหมายเลอืกไวไปยังอปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัไดเปน
ไฟล .opml ในขอความมัลติมีเดียหรือใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเลอืก ตัวเลือก > สง

ในการอพัเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกในครั้ง
เดียวกนั ใหเลอืก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก ทาํ
เครื่องหมายเลือกพอดแคสตที่ตองการ และเลือก ตวัเลือก
เพือ่เลือกการดําเนินการที่ตองการ

ในการเปดเวบ็ไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใหเลือก ตวัเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกบัผูสรางไดดวยการ
แสดงความคิดเห็นหรือโหวต หากจะเชื่อมตอกับ
อนิเทอรเนต็เพือ่ดําเนนิการดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดขูอคิดเห็น

แอปพลิเคชั่นวิทยุ
กดปุม  เลอืก เพลง > วิทยุ และ Visual Radio หรือ
วิทยุผานเน็ต

วิทยุ FM  
คุณสามารถใชฟงกชันวทิยุเปนวทิยุ FM ตามปกติ รวมทัง้
ปรับหาคลื่นอตัโนมัติและจัดเกบ็สถานไีด
ถานีทีม่ีบริการ Visual Radio (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณจะเห็นขอมูลเกีย่วกบัรายการวิทยุบนหนาจอ

ฟงกชันวิทยุรองรับการใชงานระบบ RDS (Radio Data
System) สถานวีิทยุที่รองรับระบบ RDS อาจแสดงขอมูล
เชน ชื่อสถานี หากเปดใชในการตั้งคา ระบบ RDS จะ
พยายามสแกนหาคลืน่ความถี่อืน่สําหรับสถานทีีเ่ลนอยูใน
ขณะนั้นในกรณีทีก่ารรับสัญญาณออน

เมื่อคุณเปดวทิยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเก็บสถานี
วิทยุในพืน้ที่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากคุณไมสามารถเขาใชบริการ Visual Radio ผูใหบริการ
และสถานีวิทยุในพื้นที่ของคุณอาจไมสนับสนุน Visual
Radio

การฟงวิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของ
อปุกรณไรสาย ชุดหูฟงหรืออปุกรณเสริมที่ใชงานรวมกนัได
ตองตอเขากบัเครื่องโทรศัพทเพือ่การใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม

กดปุม  แลวเลอืก เพลง > วิทยุ > Visual Radio
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คุณภาพของเสียงวทิยุทีอ่อกอากาศจะขึ้นอยูกบัคลื่นสถานี
วทิยุที่ครอบคลมุในพืน้ที่นัน้ๆ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวทิยุได
โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวทิยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลอืก  หรือ 

ในการเปลีย่นความถีด่วยตนเอง ใหเลือก ตวัเลือก > 
หาคลื่นโดยผูใช

หากคุณไดจัดเกบ็สถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะไป
ยังสถานทีี่บันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลําดับถัดไป
ใหเลอืก  หรือ 

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวย
เสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถอื
โทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับ
เสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการฟงวิทยุโดยใชลําโพง ใหเลอืก ตัวเลือก > ใชงาน
ลําโพง

ในการดูสถานีทีม่ีอยูตามสถานที่ตั้ง ใหเลอืก ตัวเลือก >
ไดเรกทอรสีถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการจัดเกบ็สถานีทีคุ่ณปรับเจอในขณะนัน้ลงในรายการ
สถานี ใหเลือก ตัวเลือก > จดัเกบ็สถานี

ในการเปดรายการสถานทีี่จัดเก็บไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี

ในการกลบัสูโหมดพรอมทาํงานในขณะที่ฟงวทิยุ FM อยูใน
พืน้หลัง ใหเลือก ตวัเลือก > เลนเปนพื้นหลัง

การดูขอมูลแบบวิชวล
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ตรวจสอบขอมูลการใช
งาน คาบริการ และการสมัครใชบริการ

หากตองการดูขอมูลแบบวิชวลทีม่ีอยูขณะฟงสถานีทีจ่ัด
เกบ็ไว ซึง่สถานีดังกลาวมี ID บริการแบบวชิวล ใหเลอืก 
ตัวเลือก > เริม่บรกิารภาพ

สถานีที่จัดเกบ็ไว
หากตองการเปดรายการสถานีที่ไดจัดเกบ็ไว 
เลือก ตัวเลือก > สถานี

หากตองการฟงสถานทีี่จัดเก็บไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี > รบัฟง หากตองการดูเนื้อหาทีม่องเห็นไดของ
สถานีทีม่ีบริการ Visual Radio ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี > เริม่บรกิารภาพ

หากตองการแกไขรายละเอยีดของสถานี เลอืก ตวัเลือก >
สถานี > แกไข

การตั้งคาวิทยุ FM
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > วิทยุ > Visual Radio >
ตวัเลือก > การตั้งคา
● ความถี่สํารอง  — ในการคนหาคลืน่ความถี่สํารองโดย
อตัโนมัติหากการรับสัญญาณออน ใหเลือก เปดสแกน
อัตโนมัติ
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● บรกิารเริ่มตนอัตโนมัติ  — ในการเริ่มใช Visual Radio
โดยอตัโนมัติเมื่อคุณเลอืกสถานทีี่จัดเกบ็ไวซึ่งมีบริการ
Visual Radio ใหเลือก ใช

● จุดเชือ่มตอ  — เลอืกจุดเชื่อมตอทีใ่ชสําหรับการเชื่อม
ตอขอมูลเมื่อจะใชบริการ Visual Radio คุณไมตองใชจุด
เชื่อมตอเมื่อตองการใชแอปพลเิคชั่นนี้เพือ่ฟงเปนวิทยุ
FM

● ภมูิภาคปจจุบัน  — เลือกภูมิภาคที่คุณอยูในขณะนั้น
การตั้งคานี้จะแสดงขึ้นหากไมมีบร

ขายเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นขึ้นเทานั้น

โทรศัพทของคุณสามารถแสดงชื่อระบุสถานีวทิยุ FM ทีคุ่ณ
คนหาไดหากสถานีนัน้กาํลงัสงขอมูลชื่ออยู

วิทยุผานเน็ต Nokia
ดวยแอปพลเิคชั่น Nokia Internet Radio (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวทิยุจากสถานีวทิยุที่มีอยู
ทางอนิเทอรเนต็ได ในการรับฟงจากสถานีวทิยุ คุณจะตอง
กาํหนดจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ หรือจุดเชื่อมตอ WLAN
ในโทรศัพทกอน การฟงจากสถานีอาจตองใชการสงขอมูล
ขนาดใหญผานทางเครือขายของผูใหบริการ วธิีการเชื่อม
ตอที่แนะนําคือ WLAN ตรวจสอบกบัผูใหบริการหากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกบัเงื่อนไขและคาธรรมเนยีมการบริการขอมูล
กอนใชการเชื่อมตออื่น ตัวอยางเชน แผนขอมูลอตัราคงที่
จะชวยใหโอนยายขอมูลจํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนียม
รายเดือนแบบเปนชุดได

การฟงสถานีวิทยุผานเน็ต
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวย
เสียงดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือ
โทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลาํโพง เพราะระดับ
เสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการฟงสถานวีิทยุทางอนิเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. เลอืกสถานีจากรายการโปรดหรือจากไดเรกทอรีสถานี
หรือคนหาสถานตีามชื่อจากศูนยวิทยุผานเน็ต Nokia
ในการเพิ่มสถานดีวยตนเอง ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่
สถานีดวยตนเอง ทัง้นี้ คุณสามารถเบราสลงิคเชื่อม
โยงสถานีดวยแอปพลเิคชั่นเว็บได ลิงคทีใ่ชรวมกนัได
จะเปดขึ้นเองโดยอตัโนมัติในแอปพลเิคชั่นวิทยุผานเนต็

2. เลอืก รบัฟง
หนาจอกาํลังเลนจะเปดขอมูลการเลนเกีย่วกบัเพลงและ
สถานทีีก่ําลงัเลนอยูในขณะนั้น

ในการหยุดเลน ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเลนตอ ใหกด
ปุมเลือ่นอกีครั้ง

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

ในการดูขอมูลสถานี ใหเลอืก ตวัเลือก > ขอมูลสถานี (จะ
ไมมีใหเลือกหากคุณไดจัดเกบ็สถานีดวยตนเอง)

หากคุณกาํลงัฟงสถานทีี่จัดเกบ็ไวในรายการโปรด ใหเลือ่น
ไปทางซายหรือทางขวาเพือ่ฟงสถานทีี่จัดเก็บไวในลาํดับ
กอนหนาหรือในลาํดับถดัไป
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สถานีโปรด
ในการดูและฟงสถานีโปรด ใหกดปุม  แลวเลอืก
เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต > รายการโปรด

ในการเพิม่สถานีลงในรายการโปรดดวยตนเอง ใหเลือก 
ตวัเลือก > เพิ่มสถานีดวยตนเอง ปอนทีอ่ยูเว็บของสถานี
และชื่อที่ตองการใหปรากฏในรายการโปรด

ในการเพิม่สถานีทีก่ําลงัเลนอยูในปจจุบันลงในรายการ
โปรด ใหเลอืก ตวัเลือก > เพิม่ในรายการโปรด

ในการดูขอมูลสถานี, เลื่อนสถานีขึ้นหรือลงในรายการ หรือ
ลบสถานอีอกจากรายการโปรด ใหเลอืก ตัวเลือก >
สถานี แลวเลือกตัวเลือกที่ตองการ

ในการดูเฉพาะสถานีที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรหรือตัวเลขที่
เจาะจง ใหเริ่มตนปอนตัวอกัษร สถานีที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น

การคนหาสถานี
ในการคนหาสถานวีิทยุตามรายชื่อในบริการวิทยุผานเน็ต
Nokia ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ในหนาจอหลกัของแอปพลเิคชั่น ใหเลือก คนหา
2. ปอนชื่อสถานีหรือตัวอกัษรตัวแรกของชื่อใน ชองคนหา
แลวเลือก คนหา
สถานทีี่ตรงกนัจะปรากฏขึ้น

ในการรับฟงสถานี ใหเลอืกสถานี และ ฟง

ในการจัดเกบ็สถานลีงในรายการโปรด ใหเลือกสถานี และ
ตวัเลือก > เพิ่มในรายการโปรด

หากตองการคนหาสถานีอื่น ใหเลอืก ตวัเลือก > คนหา
อีก

ไดเรกทอรสีถานี
กดปุม  แลวเลอืก วิทยุ > วิทยุผานเน็ต >
ไดเรกทอรสีถานี
ไดเรกทอรีสถานจีะถกูเกบ็ไวโดย Nokia หากคุณตองการ
ฟงสถานวีิทยุผานเน็ตที่ไมอยูในไดเรกทอรี ใหเพิม่ขอมูล
สถานีดวยตนเองหรือเบราสดูลงิคของสถานทีาง
อนิเทอรเนต็โดยใชแอปพลิเคชั่นเวบ็

เลือกวธิีทีคุ่ณตองการจัดเรียงสถานทีี่มีอยู

● เรยีกดตูามประเภท  — ดูประเภทของสถานวีิทยุทีม่ีอยู
● เรยีกดตูามภาษา  — ดูภาษาของสถานีที่กระจายเสียง
● เรยีกดตูามประเทศ  — ดูประเทศของสถานีทีก่ระจาย
เสียง

● สถานีชั้นนํา  — ดูสถานทีท่ีน่ิยมมากทีสุ่ดในไดเรกทอรี

การตั้งคาวทิยุผานเน็ต
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต >
ตวัเลือก > การตั้งคา

ในการเลือกจุดเชื่อมตอเริ่มตนเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย 
ใหเลือก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว และจากตัวเลอืกที่มีให เลือก
ถามกอน หากคุณตองการใหเครื่องถามจุดเชื่อมตอทกุครั้ง
ที่เปดแอปพลิเคชั่น

ในการเปลี่ยนความเร็วในการเชื่อมตอสําหรับการเชื่อมตอ
ประเภทอืน่ๆ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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● บิตเรตการเชือ่มตอ GPRS  — สําหรับการเชื่อมตอ
GPRS

● บิตเรตการเชือ่มตอ 3G  — สําหรับการเชื่อมตอ 3G
● บิตเรตการเชือ่มตอ Wi-Fi  — สําหรับการเชื่อมตอ

WLAN
คุณภาพของการกระจายเสียงวทิยุจะขึ้นอยูกบัความเร็วของ
การเชื่อมตอที่เลอืกไว ความเร็วสูงขึ้น คุณภาพกจ็ะดียิ่งขึ้น
เพือ่ปองกนัการบัฟเฟอร ใหใชคุณภาพดีที่สุดเทานัน้กบัการ
เชื่อมตอความเร็วสูง
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กลองถายรูป

เกี่ยวกับกลองถายรูป
โทรศัพท Nokia N96 ของคุณมีกลองถายรูปสองตัว กลอง
หลกัความละเอยีดสูง (ถงึ 5 ลานพกิเซล) จะอยูทีด่านหลัง
ของโทรศัพท กลองรองซึ่งมีความละเอยีดต่ํากวา จะอยูที่
ดานหนาของโทรศัพท คุณสามารถใชกลองทั้งสองตัวเพือ่
ถายภาพและบันทึกวิดีโอ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนความละเอยีดภาพ 2592x1944
พกิเซล ความละเอยีดภาพในเอกสารนีอ้าจแตกตางจากที่
ปรากฏจริง

ภาพและคลิปวดิีโอจะถกูจัดเกบ็ไวในแอปพลิเคชั่นรูปถาย
โดยอตัโนมัติ โปรดดูที“่รูปถาย” หนา 74 กลองจะสราง
ภาพในรูปแบบ JPEG คลิปวดิีโอจะไดรับการบันทึกไวในรูป
แบบไฟล MPEG-4 ทีม่ีนามสกลุเปน .mp4 หรือในรูปแบบ
ไฟล 3GPP ทีม่ีนามสกลุเปน .3gp (คุณภาพการรวมมอง)
โปรดดูที“่การตั้งคาภาพวดิีโอ” หนา 73

ในการเพิม่หนวยความจําสําหรับภาพและคลิปวิดีโอใหม ให
โอนไฟลไปยังเครื่องพซีีทีใ่ชรวมกนัไดโดยใชสาย USB แลว
จึงลบไฟลดังกลาวออกจากโทรศัพท โทรศัพทจะแจงเตือน
เมื่อหนวยความจําเต็ม คุณสามารถเพิม่พืน้ทีว่างในแหลงจัด
เกบ็ขอมูลปจจุบันไดหรือเปลี่ยนหนวยความจําที่ใชงาน

คุณสามารถสงภาพและคลปิวิดีโอในขอความมัลติมีเดีย
เปนสิ่งที่แนบไปกบัอเีมล หรือใชวธิีการเชื่อมตออืน่ๆ เชน
การเชื่อมตอ Bluetooth หรือการเชื่อมตอ LAN ไรสายได
คุณยังสามารถอพัโหลดภาพและคลปิวิดีโอดังกลาวมาไวที่
อลับั้มออนไลนของคุณซึง่ใชงานรวมกนัได โปรดดูที“่ แบง
ปนภาพและวดิีโอออนไลน ” หนา 79

การเปดกลอง
ในการเปดใชกลองหลกั ใหกดปุมถายภาพคางไว ในการ
เปดใชกลองหลกัเมื่อกลองเปดใชงานอยูแลวในพืน้หลัง 
ใหกดปุมถายภาพคางไว

ในการปดกลองหลัก ใหกดปุม ออก

การถายภาพ
สัญลกัษณกลองถายภาพนิ่ง
ชองดูภาพของกลองถายภาพนิง่จะแสดงรายการตอไปนี้
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1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ
2 — แถบเครื่องมือที่ใชงาน (จะไมแสดงในขณะถายภาพ)
โปรดดูที“่แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู” หนา 65

3 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
4 — สัญลักษณความละเอยีดภาพ

5 — ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถ
ถายไดโดยใชหนวยความจําและการตั้งคาคุณภาพรูปภาพ
ในขณะนั้น)
6 — สัญลกัษณหนวยความจําโทรศัพท ( ), หนวยความจํา
สํารอง  และการดหนวยความจํา ( ) จะแสดงตําแหนงที่
บันทกึรูปภาพไว

7 — สัญลักษณสัญญาณ GPS โปรดดูที“่ขอมูลที่
ตั้ง” หนา 66

แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะมีปุมลัดไปยังรายการและการ
ตั้งคาตางๆ กอนและหลงัการถายรูปหรือบันทึกวดิีโอ เลื่อน

ไปทีร่ายการ แลวเลือกโดยกดปุมเลือ่น ทัง้นี้ คุณสามารถ
กําหนดเวลาทีจ่ะใหมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูบน
จอภาพได
การตั้งคาในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูจะเปลี่ยนกลับเปน
คาทีต่ั้งไวแรกเริ่มหลังจากปดกลองถายรูป

ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูทั้งกอนและหลังจากถาย
รูปหรือบันทึกวดิีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก > แสดงไอคอน 
ในการดูแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูเมื่อคุณตองการใชงาน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ซอนไอคอน ในการเปดใชแถบเครื่อง
มือที่ใชงานอยูเมื่อมีการซอนไว ใหกดปุมเลือ่น แถบเครื่อง
มือจะปรากฏใหเห็นเปนเวลา 5 วินาที

ในแถบเครื่องมือที่ใชงาน ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้:
   เพือ่เปลีย่นระหวางโหมดวดิีโอและโหมดภาพ

   เพือ่เลอืกฉาก

   เพือ่เปดหรือปดไฟวิดีโอ (เฉพาะโหมดวิดีโอ)

   เพือ่เลอืกโหมดแฟลช (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ใชงานตัวจับเวลา (รูปภาพเทานั้น) โปรดดูที“่คุณ
อยูในภาพ—ตัวจับเวลาอตัโนมัติ” หนา 68

   เพือ่ใชงานโหมดตอเนือ่ง (รูปภาพเทานั้น) โปรดดู
ที“่การถายภาพแบบตอเนือ่ง” หนา 68

   เพือ่เลอืกเอฟเฟกตสี

   เพือ่แสดงหรือซอนกรอบชองดูภาพ (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับสมดุลสีขาว
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   เพือ่ปรับการชดเชยคารับแสง (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความชัด (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความคมชัด (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความไวแสง (รูปภาพเทานั้น)

สัญลักษณจะเปลี่ยนไปตามผลการตั้งคาปจจุบัน

การบันทึกภาพทีถ่ายไวอาจใชเวลานานขึ้นหากคุณเปลีย่น
การตั้งคาการยอ/ขยาย แสง หรือสี
โปรดดูที“่หลงัจากถายรูป” หนา 67 โปรดดูที“่หลังจาก
บันทกึวิดีโอ” หนา 71 แถบเครื่องมือทีใ่ชงานในโฟลเดอร
รูปถายจะมีตัวเลือกแตกตางออกไป โปรดดูที่“แถบเครื่อง
มือทีใ่ชงานอยู” หนา 75

การจับภาพ
เมื่อจะจับภาพ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ใชมือทั้งสองขางจับกลองใหนิง่
● ภาพที่ซูมดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวา
ภาพที่ไมไดซูม

● กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมี
การกดปุมใดๆ ภายในเวลาหนึง่นาที หากจะถายภาพตอ
ใหกดปุมถายภาพ

ในการถายภาพ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. หากกลองอยูในโหมดวดิีโอ ใหเลอืกโหมดภาพจาก
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

2. ในการลอ็คโฟกสัที่วัตถุ ใหกดปุมถายภาพลงครึ่งหนึ่ง
(เฉพาะกลองหลัก และไมสามารถใชไดกบัภาพกฬีา
หรือภาพทวิทัศน) โปรดดูที“่แถบเครื่องมือที่ใชงาน
อยู” หนา 65) สัญลกัษณลอ็คโฟกสัสีเขียวจะปรากฏบน
จอภาพ หากไมไดลอ็คโฟกัส สัญลกัษณโฟกสัสีแดงจะ
ปรากฏขึ้น ปลอยปุมถายภาพ แลวกดปุมลงครึ่งหนึ่งอกี
ครั้ง ทัง้นี ้คุณสามารถถายภาพไดโดยไมตองล็อคโฟกสั

3. กดปุมถายภาพเพื่อถาย
ภาพ คุณไมควรเลือ่น
โทรศัพทจนกวาภาพจะถูก
บันทกึและภาพสุดทาย
ปรากฏบนหนาจอ

ในการยอหรือขยายเมื่อจะถาย
ภาพ ใหใชปุมซมูของโทรศัพท 

ในการเปดใชกลองดานหนา
ใหเลอืก ตัวเลือก > ใชกลอง
สอง กดปุมเลื่อนเพื่อถายภาพ
ในการยอหรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลือ่นลง

ในการเปดกลองถายรูปทิง้ไวเปนพืน้หลัง แลวใชแอปพลิ
เคชั่นอืน่ ใหกดปุม  ในการกลบัไปยังหนาจอกลองถาย
รูป ใหกดปุมถายภาพคางไว

ขอมูลที่ตัง้
คุณสามารถเพิม่ขอมูลตําแหนงทีถ่ายภาพลงในรายละเอยีด
ของวตัถทุี่ภาพไดโดยอตัโนมัติ ตัวอยางเชน หลังจากที่เพิม่
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ขอมูลดังกลาวแลว คุณสามารถดูตําแหนงที่ตั้งที่ถายภาพ
ในแอปพลิเคชั่นรูปถายได

ในการเพิม่ขอมูลตําแหนงสําหรับวตัถุทีถ่ายทั้งหมด 
ในกลอง ใหเลอืก ตัวเลือก > การตั้งคา > บันทึก
ตําแหนง > เปด
สัญลักษณขอมูลทีต่ั้งจะอยูที่ดานลางของจอภาพ

●   — ไมมีขอมูลทีต่ั้ง GPS ทาํงานอยูในพืน้หลงัเปนเวลา
หลายนาท ีหากพบการเชื่อมตอดาวเทยีมและสัญลกัษณ
เปลีย่นเปน  ในชวงเวลานั้น ภาพและวิดีโอที่ถาย
ทัง้หมดในชวงเวลานั้นจะมีปายชื่อตามขอมูลตําแหนง
GPS ทีไ่ดรับ

●   — มีขอมูลที่ตั้ง ขอมูลที่ตั้งถกูเพิม่ลงในรายละเอยีด
ของไฟล

โปรดดูที“่การตั้งคาภาพนิง่ของกลองถายรูป” หนา 72

ไฟลที่มีขอมูลที่ตั้งจะถกูกํากบัดวย  ในแอปพลิเคชั่นรูป
ถาย

หลงัจากถายรูป
หลงัจากถายรูป ใหเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้ซึ่งอยูในแถบ
เครื่องมือที่ใชงานอยู (จะมีใหเลอืกหากคุณเปดใช แสดง
ภาพที่จับ ในการตั้งคาภาพนิง่ของกลองถายรูปเทานัน้):

● หากคุณไมตองการเก็บรูปภาพไว ใหเลอืก ลบ ( )

● ในการสงรูปภาพโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือวธิี
การเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุม

โทรออกหรือเลอืก สง ( ) โปรดดูที่“การเขียนและสง
ขอความ” หนา 124

ถาคุณกําลังสนทนา ใหเลือก สงไปยังผูโทร ( )

● ในการเพิม่รูปภาพลงในอัลบั้ม ใหเลือก เพิม่ในอัลบั้ม

● ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัรูปภาพ ใหเลอืก 
รายละเอียด

● ในการสงภาพไปยังอลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกนัได
ใหเลอืก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคาบัญชีสําหรับ
อลับั้มออนไลนเทานัน้) โปรดดูที“่ แบงปนภาพและวิดีโอ
ออนไลน ” หนา 79

หากตองการขยายรูปภาพหลังจากถายเสร็จแลว ใหเลอืก
ตวัเลือก > ไปที่ภาพถาย เพือ่เปดรูปภาพ แลวใชปุมซมูที่
อยูดานขางของโทรศัพท

ในการใชรูปภาพเปนภาพพืน้หลังเมื่อเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัง้เปนภาพ
พืน้หลัง

ในการกาํหนดรูปภาพใหเปนรูปภาพสายเขาสําหรับรายชื่อ
ใหเลอืก ตัวเลือก > กําหนดใหรายชื่อ

หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพือ่ถายภาพใหม ใหกด
ปุมถายภาพ

แฟลช
แฟลชมีใหเลอืกใชในกลองหลักเทานัน้
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กลองถายรูปในโทรศัพทของคุณมีแฟลช LED สําหรับสภาพ
แสงนอย เลือกโหมดแฟลชที่ตองการจากแถบเครื่องมือที่
ใชงานอยู: อัตโนมัต ิ( ), ลดจุดตาแดง ( ), เปด ( )
และ ปด ( )

ฉาก
ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก

ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงที่ถูกตอง
สําหรับสภาวะการถายภาพในขณะนัน้ การตั้งคาสําหรับ
แตละฉากจะถูกตั้งตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ

ฉากในโหมดภาพทีก่ําหนดไวแลวคือ อัตโนมัต ิและใน
โหมดวดิีโอคือ อัตโนมัติ (ทัง้สองโหมดจะแสดงดวย )

ในการเปลีย่นฉากในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลอืก
โหมดฉาก และฉาก

ในการสรางฉากเองใหเหมาะสมกบับางสภาพแวดลอม 
ใหเลือ่นไปที ่กําหนดเองและเลอืก ตัวเลือก > เปลี่ยน 
เมื่อ
สีแบบตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอืน่ ใหเลือก
ตามโหมดฉาก และฉากที่ตองการ ในการจัดเกบ็การ
เปลี่ยนแปลงทีท่ําไว และกลับไปที่รายการฉาก ใหกด
กลับ ในการเปดใชงานฉากของคุณ ใหเลือ่นไปที ่กําหนด
เอง กดปุมเลื่อน และเลือก เลือก

การถายภาพแบบตอเนื่อง
โหมดตอเนือ่งมีใหใชในกลองตัวหลักเทานัน้

ในการตั้งคากลองใหถายภาพแบบตอเนื่อง (ถามีหนวย
ความจําเพยีงพอ) จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือก
โหมดตอเนื่อง

ในการเริ่มถายภาพแบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว ใหเลือก เปน
ชดุ แลวกดปุมจับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพจนกวา
คุณจะคลายปุมหรือจนกวาหนวยความจําจะเต็ม หากคุณกด
ปุมจับภาพเบาๆ โทรศัพทจะถายภาพหกภาพแบบตอเนือ่ง

ในการถายรูปตั้งแตสองรูปขึ้นไปในชวงเวลาทีก่ําหนดไว 
ใหเลือกชวงเวลาที่ตองการ ในการถายภาพ ใหกดปุมถายภาพ
หากตองการหยุดการถายภาพ ใหเลือก ยกเลิก จํานวนภาพ
ที่ถายไดจะขึ้นอยูกบัหนวยความจําทีเ่หลืออยู

ภาพทีถ่ายจะปรากกบนหนาจอแบบตาราง ในการดูภาพ 
ใหกดปุมเลือ่น หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพสุดทายทีถ่าย
ไวจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถดูภาพอืน่ๆ ในแอปพลิ
เคชั่นรูปถายได

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องไดโดยใชตัวจับเวลาภายใน

ในการยอนกลบัไปยังตัวจับภาพโหมดตอเนื่อง ใหกดปุม
ถายภาพ

ในการปดโหมดตอเนือ่ง ทีแ่ถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 
ใหเลือก โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดยีว

คุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลาอตัโนมัติ
ตัวจับเวลาอตัโนมัติมีใหใชในกลองตัวหลกัเทานั้น ใชตัวจับ
เวลาอตัโนมัติเพือ่ทําใหการถายภาพชาลง ดังนัน้คุณจึง
สามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปได
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ในการตั้งใหตัวจับเวลาอตัโนมัติชาลง ในแถบเครื่องมือที่
ทาํงานอยูใหเลือก  > 2 วินาที, 10 วินาที
หรือ 20 วินาที

ในการเปดใชงานตัวจับเวลาอตัโนมัติ ใหเลือก ทํางาน
โทรศัพทจะสงเสียงดังบี๊พเมื่อตัวจับเวลากําลงัทํางาน และ
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสจะกะพริบกอนที่จะถายภาพ กลองจะถาย
ภาพหลังจากผานชวงการหนวงเวลาที่เลือกไว

ในการปดตัวจับเวลาอตัโนมัติ ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
ใหเลอืก  > ปด

เคล็ดลับ: ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลือก 
ตวัตั้งเวลา > 2 วินาที เพือ่ชวยใหมือของคุณมั่นคง
เมื่อถายรูป

เคลด็ลบัการถายภาพ
คุณภาพของภาพ

ใชคุณภาพของภาพตามความเหมาะสม กลองถายรูปมี
โหมดคุณภาพของภาพหลายโหมด ใหใชการตั้งคาแบบ
สูงสุดเพือ่ใหแนใจวาคุณจะไดภาพที่มีคุณภาพดีทีสุ่ดจาก
กลองถายรูปนี้ โปรดทราบวา อยางไรกต็าม ภาพทีม่ี
คุณภาพดีกวาจะตองการพืน้ที่ในการจัดเก็บมากกวาดวย
เชนกัน สําหรับขอความมัลติมีเดีย (MMS) และสิ่งทีแ่นบมา
กบัอเีมลนั้น มีความจําเปนทีจ่ะตองใชโหมดคุณภาพของ
ภาพที่เลก็ทีสุ่ด เพือ่การสงที่ไดผลดีทีสุ่ด คุณสามารถ
กาํหนดคุณภาพในการตั้งคากลองถายรูป โปรดดูที“่การตั้ง
คาภาพนิง่ของกลองถายรูป” หนา 72

ฉากหลัง

ใชฉากหลงัที่ธรรมดา สําหรับภาพบุคคลหรือภาพคนทีอ่ยู
รวมกบัคนอืน่ หลีกเลีย่งการใหบุคคลนัน้อยูดานหนาฉาก
หลงัที่ยุงเหยิงซบัซอน เนื่องจากฉากหลังอาจดึงความ
สนใจไปจากบุคคลที่อยูในภาพได ควรเคลื่อนยายกลอง
ถายรูป หรือบุคคล หากไมสามารถทําตามหลกัการนี้ได
เลื่อนกลองถายรูปเขาไปใกลสิ่งทีต่องการถายเพือ่ใหได
ภาพบุคคลที่ชัดเจนขึ้น

ความลึก

เมื่อถายภาพทิวทัศนและภูมิประเทศตางๆ คุณอาจเพิม่
ความลกึใหกบัภาพถายโดยวางวัตถุเปนฉากหนาของ
ทิวทัศนนั้น หากวางวัตถุทีเ่ปนฉากหนานี้ใกลกบักลองถาย
รูปมากเกนิไป วตัถุนั้นอาจเบลอได

สภาพแสง
การเปลี่ยนแหลงกาํเนิดแสง ปริมาณแสง และทิศทางของ
แสงอาจเปลี่ยนอารมณความรูสึกที่ไดจากภาพ ขอมูลตอไป
นีเ้ปนขอกําหนดทั่วไปบางประการเกีย่วกบัสภาพแสง

● แหลงกาํเนิดแสงอยูดานหลังวตัถุ หลกีเลี่ยงการวางวตัถุ
ทีจ่ะถายไวดานหนาแหลงกําเนิดแสงทีส่วางจามาก หาก
แหลงกาํเนิดแสงอยูดานหลงัของวัตถุหรือปรากฏใหเห็น
บนหนาจอ ภาพทีไ่ดอาจมีความเขมนอยลง อาจมืดเกนิ
ไป และอาจมีผลกระทบที่คุณไมตองการจากแสงนี้

● แสงไฟอยูดานขางของวัตถุ แสงที่สาดเขาดานขางแรงๆ
อาจทําใหเกิดเอฟเฟกตไดดี แตบางขณะอาจมากเกนิไป
ทาํใหภาพมีความเขมมากเกนิไป
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ตัวจับเวลา
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● แหลงกําเนดิแสงอยูดานหนาของวตัถุ แสงแดดแรงๆ
อาจทําใหบุคคลในภาพตองหรี่ตา ความเขมอาจสูงเกนิ
ไป

● แสงที่เหมาะสมทีสุ่ดพบไดในที่ๆ มีแสงพราและออนอยู
มาก เชน ในวนัทีม่ีเมฆแตทองฟาบางสวนปลอดโปรง
หรือในวนัทีแ่สงเจิดจาใตรมเงาไม

การบนัทึกวิดีโอ
สญัลกัษณการถายวิดีโอ
ชองมองภาพวดิีโอจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้

1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ

2 — สัญลักษณเปดการปองกนัภาพสั่น โปรดดูที“่การตั้งคา
ภาพวิดีโอ” หนา 73

3 — สัญลักษณเปดใชการปดเสียง

4 — แถบเครื่องมือที่ใชงาน (จะไมแสดงในขณะบันทึก
ภาพ) โปรดดูที่“แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู” หนา 65

5 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

6 — สัญลักษณคุณภาพวิดีโอ ในการเปลี่ยนการตั้งคา 
ใหเลือก ตัวเลือก > การตัง้คา > คุณภาพวิดีโอ
7 — ประเภทไฟลคลิปวิดีโอ

8 — เวลาบันทึกทีใ่ชได เมื่อคุณกําลังบันทึกภาพ
สัญลกัษณความยาวของวิดีโอปจจุบันจะแสดงเวลาทีใ่ชไป
และเวลาที่เหลอื

9 — ทีต่ั้งที่บันทกึคลิปวดิีโอ

10 — สัญลักษณสัญญาณ GPS โปรดดูที“่ขอมูลที่
ตั้ง” หนา 66
ในการแสดงสัญลักษณชองมองภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก >
แสดงไอคอน เลือก ซอนไอคอน เพือ่แสดงเฉพาะ
สัญลักษณสถานะวิดีโอ และในขณะที่บันทึก จะแสดงเวลา
บันทกึที่เหลืออยู แถบซูมเมื่อใชการยอ/ขยาย และปุมเลือก

การบันทึกวิดีโอ
1. หากกลองอยูในโหมดภาพ ใหเลือกโหมดวดิีโอจาก
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู

2. หากตองการเริ่มการบันทึกชั่วคราว ใหกดปุมถายภาพ
ไอคอนบันทึกสีแดง ( ) จะปรากฏขึ้นและจะมีเสียง
สัญญาณดังขึ้น

3. ในการหยุดบันทกึชั่วคราวทกุครั้ง ใหกด พัก เลอืก 
ทําตอ เพือ่ทาํการบันทกึตอ หากคุณหยุดการบันทึกไว
ชั่วคราว และไมกดปุมใดๆ ภายในหนึ่งนาที เครื่องจะ
หยุดการบันทึก
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ในการยอหรือขยายวตัถุ ใหใชปุมซูมของโทรศัพท 

4. หากตองการหยุดการบันทึก ใหกดปุมถายภาพ คลิป
วดิีโอจะถูกจัดเกบ็ไวในแอปพลิเคชั่นรูปถายโดย
อตัโนมัติ ความยาวของคลิปวิดีโอสูงสุดคือ 30 วินาที
โดยประมาณเมื่อใชคุณภาพมุมมองรวม และ 90 นาที
เมื่อใชการตั้งคาคุณภาพอืน่ๆ

ในการเปดใชกลองดานหนา ใหเลือก ตวัเลือก > ใชกลอง
สอง หากตองการเริ่มการบันทกึวดิีโอ ใหกดปุมเลื่อน ในการ
ยอหรือขยาย ใหเลือ่นขึ้นหรือเลื่อนลง

หลงัจากบันทกึวิดโีอ
หลงัจากบันทึกวดิีโอคลิป ใหเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้ซึง่
อยูในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (จะมีใหเลือกหากตั้งคา
แสดงวิดีโอที่ถายไว เปน เปด ในการตั้งคาวิดีโอเทานัน้):

● ในการเลนวิดีโอคลปิทีเ่พิง่บันทึกเสร็จในทันที ใหเลือก
เลน ( )

● หากคุณไมตองการเกบ็วิดีโอไว ใหเลือก ลบ ( )

● ในการสงวิดีโอคลิปโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือ
วิธีการเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ใหกด
ปุมโทรออกหรือเลอืก สง ( ) โปรดดูที“่การเขียนและ
สงขอความ” หนา 124 โปรดดูที“่การสงขอมูลโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 115 ตัวเลอืกนีไ้ม
สามารถใชไดในขณะทีใ่ชสาย คุณอาจไมสามารถสง
วิดีโอคลปิทีบ่ันทึกไวในรูปแบบไฟล MPEG-4 ในขอความ
มัลติมีเดีย

ทัง้นี ้คุณสามารถสงวิดีโอคลปิใหแกคูสนทนาของคุณได
อกีดวย เลอืก สงไปยังผูโทร ( ) (จะมีใหเลือกในขณะ
ใชสายเทานัน้)

● ในการเพิม่วิดีโอคลิปลงในอลับั้ม ใหเลอืก เพิ่มที่อัลบั้ม

● ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัวดิีโอคลิป ใหเลือก ราย
ละเอียด 

● ในการอพัโหลดวิดีโอคลปิไปยังอลับั้มออนไลนทีใ่ชงาน
รวมกนัได ใหเลอืก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคา
บัญชีสําหรับอลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกันได) โปรดดู
ที“่ แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน ” หนา 79

● หากตองการกลับไปทีช่องมองภาพเพือ่บันทึกวิดีโอคลิป
ใหม ใหกดปุมถายภาพ

การตั้งคากลองถายรูป
การตั้งคากลองถายรูปมีสองประเภทดวยกนัคือ การตั้งคา
และการตั้งคาหลัก คาที่ตั้งไวจะเปลี่ยนกลับเปนคาเริ่มตนที่
กําหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป แตการตั้งคาหลกัจะยัง
คงคาเดิมอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นใหม ในการปรับ
เปลี่ยนการตั้งคาใหใชตัวเลือกในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
โปรดดูที่“การตั้งคาแสงสวางและสี” หนา 72 ในการ
เปลี่ยนการตั้งคาหลัก ในโหมดภาพหรือวดิีโอ ใหเลอืก 
ตัวเลือก > การตั้งคา
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การตัง้คาภาพนิ่งของกลองถายรูป
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลัก จากโหมดภาพ ใหเลือก 
ตวัเลือก > การตั้งคา และทําตามขั้นตอนตอไปนี้
● คุณภาพรปูภาพ  — ตั้งคาความละเอยีด (เฉพาะกลอง
หลัก) ยิ่งภาพมีคุณภาพสูงขึ้น หนวยความจําที่ใชในการ
เกบ็ภาพจะยิ่งเพิม่มากขึ้น

● เพิ่มที่อัลบั้ม  — จัดเกบ็ภาพลงในอลับั้มที่อยูใน
โฟลเดอรรูปถาย

● บันทึกตําแหนง  — ในการเพิม่พกิัดตําแหนง GPS ลงใน
ไฟลภาพแตละไฟล ใหเลือก เปด อาจตองใชเวลาใน
การรับสัญญาณ GPS หรืออาจไมมีสัญญาณปรากฏ โปรด
ดูที“่ขอมูลที่ตั้ง” หนา 66

● แสดงภาพที่จับ  — เลอืกวาจะดูภาพทีถ่ายไวหลังจาก
ถายเสร็จหรือจะถายภาพอืน่ตอทันที

● ชื่อภาพที่ตัง้ไว  — กําหนดชื่อที่ตั้งเปนชื่อเริ่มตน
สําหรับภาพทีถ่าย

● ซูมดิจติอลแบบขยาย  — การตั้งคานี้จะมีใหเลือก
เฉพาะในกลองหลักเทานัน้เปด (ตอเนื่อง) เปนการเพิม่
การซมูทีละขั้นเพือ่ใหสะดวกและเกดิความตอเนือ่ง
ระหวางการซูมแบบดิจิตอลและซมูดิจิตอลแบบขยาย,
เปด (พกัไว) เปนการเพิม่การซมูทีละขั้นเพือ่ใหพกัการ
ซูม ณ จุดที่มีการซูมแบบดิจิตอลและซูมดิจิตอลแบบ
ขยาย และ ปด เปนการจํากดัการซูมและคงความ
ละเอียดของภาพ การใชฟงกชันการซมูขยายเมื่ออยูใกล
กบัวตัถุเทานัน้จะเปนเรื่องสําคัญกวาคุณภาพรูปภาพขั้น
สุดทาย ภาพทีซู่มดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพทั้งหมด
ของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

● เสียงจบัภาพ  — กําหนดแบบเสียงทีจ่ะดังขึ้นเมื่อคุณ
ถายภาพ

● หนวยความจําที่ใช  — เลอืกตําแหนงที่จะจัดเกบ็ภาพ
● หมุนภาพ  — เลือกวาคุณตองการจะใหหมุนภาพที่ถาย
เมื่อถือกลองในแนวตั้งตรงเมื่อคุณเปดภาพดังกลาวใน
คลงัภาพหรือไม

● เรยีกคนืการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลอง
เปนคาทีร่ะบบตั้งไว

การตั้งคาแสงสวางและสี
ในแถบเครื่องมือที่ใชงาน ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้:

● โหมดแฟลช ( ) (ภาพเทานั้น) — เลือกโหมดแฟลชที่
ตองการ

● โทนสี ( )  — เลือกเอฟเฟกตสี
● ไฟวิดีโอ  — เปดหรือปดไฟวดิีโอ (เฉพาะโหมด
วดิีโอ)

● สมดลุสีขาว ( )  — เลือกสภาพแสงปจจุบัน ตัวเลือกนี้
ชวยใหภาพถายทีไ่ดมีสีสันสมจริง

● ชดเชยคารบัแสง ( ) (ภาพเทานั้น) — หากคุณจะ
ถายรูปวัตถุสีเขมโดยมีพืน้หลังทีส่วางมาก เชน หิมะ ให
ปรับคารับแสงเปน +1 หรือ +2 เพือ่ชดเชยความสวาง
ของพืน้หลัง และสําหรับการถายรูปวัตถสุีสวางโดยมีพืน้
หลงัสีเขม ใหใชคารับแสงเปน -1 หรือ -2

● ความชัด ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความชัดของภาพ
● ความคมชัด ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความตาง
ระหวางสวนที่มืดทีสุ่ดและสวางทีสุ่ดในภาพ
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● ความไวแสง ( ) (ภาพเทานั้น)  — เพิม่ความไวแสงใน
สภาพแสงนอยเพือ่ปองกนัไมใหภาพมืดเกินไป

การแสดงผลบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเพื่อใหตรงกบัการตั้ง
คาที่คุณกําหนดขึ้น

การตั้งคาทีม่ีอยูซึ่งใชไดขึ้นจะขึ้นอยูกบักลองที่เลอืก

การตั้งคาการติดตั้งจะมีผลเฉพาะกบัโหมดถายภาพ 
การสลบัไปมาระหวางโหมดทัง้สองจะไม

ติดตั้งทีก่าํหนดไว

คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลบัเปนคาเริ่มตนที่กําหนดไวเมื่อคุณปด
กลองถายรูป

หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถกูแทนที่ดวย
ฉากที่เลอืก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาหลังจากเลือกฉาก
แลวหากจําเปน

การตัง้คาภาพวิดีโอ
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลัก เมื่ออยูในโหมดวดิีโอ ใหเลอืก
ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคาคุณภาพของวิดีโอคลิป เลือก
การแบงใช หากคุณตองการสงวดิีโอคลิปโดยใช
ขอความมัลติมีเดีย คลปิจะถกูบันทกึดวยความละเอยีด
QCIF ในรูปแบบ 3GPP และขนาดของคลิปจะถกูจํากดัไว
ที ่300 kB (ประมาณ 30 วินาที) คุณอาจไมสามารถสง
วิดีโอคลปิทีบ่ันทึกไวในรูปแบบ MPEG-4 ในขอความ
มัลติมีเดีย

● บันทึกตําแหนง  — ในการเพิม่พกิัดตําแหนง GPS ลงใน
ไฟลแตละไฟล ใหเลอืก เปด อาจตองใชเวลาในการรับ

สัญญาณ GPS หรืออาจไมมีสัญญาณปรากฏ โปรดดู
ที“่ขอมูลทีต่ั้ง” หนา 66

● การปองกันภาพสั่น  — ลดเอฟเฟกตในการสั่นกลอง
เมื่อบันทกึวดิีโอ

● การบันทึกเสียง  — เลือกวาจะใหบันทกึเสียงดวยหรือ
ไม

● เพิ่มที่อัลบัม้  — เพิม่คลิปวดิีโอที่บันทกึลงในอลับั้มใน
รูปถาย

● แสดงวิดีโอที่ถายไว  — เลือกวาจะดูเฟรมแรกของคลิป
วดิีโอที่บันทึกหลงัจากหยุดการบันทึกแลว หากตองการ
ดูคลปิวิดีโอทัง้หมด ใหเลอืก เลน จากแถบเมนูทีใ่ชงาน
อยู (กลองหลกั) หรือ ตัวเลือก > เลน (กลองรอง)

● ชือ่วิดโีอที่ตัง้ไว  — ปอนชื่อทีต่ั้งไวสําหรับคลิปวิดีโอที่
ถาย

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงทีต่องการจัดเกบ็
วดิีโอคลิป

● เรยีกคนืการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลอง
เปนคาทีร่ะบบตั้งไว
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รูปถาย
เกี่ยวกับรูปถาย
กดปุม  แลวเลือก รปูถาย และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ภาพที่ถาย  — เพือ่แสดงรูปถายและวิดีโอทัง้หมดที่คุณ
ถายไป

● เดอืน  — เพือ่แสดงรูปถายและวิดีโอโดยแยกประเภท
ตามเดือนที่ถาย

● อัลบั้ม  — เพือ่แสดงอลับั้มทีต่ั้งไวและอลับั้มที่คุณได
สรางขึ้นเอง

● แท็ก  — เพือ่แสดงแทก็ทีคุ่ณสรางขึ้นสําหรับแตละ
รายการ

● ดาวนโหลด  — เพือ่แสดงรายการและวดิีโอที่
ดาวนโหลดมาจากเว็บหรือทีไ่ดรับผานทางอเีมลหรือ
MMS

● ทั้งหมด  — เพือ่ดูรายการทัง้หมด

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลือ่น คลปิวดิีโอจะเปดและเลนใน
ศูนยวดิีโอ โปรดดูที“่ศูนยวดิีโอ Nokia” หนา 42

การดูภาพและวิดีโอ
กดปุม  เลอืก รปูถาย และตัวเลือกใดตัวเลอืก
อไปนี้:

● ทั้งหมด  — ดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด

● ภาพที่ถาย  — ดูภาพที่ถายและคลิปวิดีโอที่บันทึกจาก
กลองของโทรศัพท

● ดาวนโหลด  — ดูคลิปวิดีโอที่ดาวนโหลดและคลปิ
วดิีโอที่จัดเกบ็ไวในศูนยวิดีโอ

คุณสามารถรับรูปภาพและคลปิวิดีโอไดในรูปแบบขอความ
มัลติมีเดีย เปนสิ่งทีแ่นบไปกบัอเีมล หรือผานการเชื่อมตอ
Bluetooth หากจะใหดูภาพหรือคลปิวดิีโอที่ไดรับใน
โฟลเดอรรูปถายไดนั้น คุณจะตองจัดเกบ็ไฟลดังกลาวกอน

รายชื่อไฟลภาพและ
ไฟลคลิปวดิีโอจะ
ปรากฏขึ้นตอเนื่องกัน
และเรียงลาํดับตามวัน
และเวลา และจํานวน
ไฟลจะปรากฏขึ้น หาก
ตองการเรียกดูทีละไฟล
ใหเลือ่นไปทางซาย
หรือทางขวา 
หากตองการเรียกดูไฟลเปนกลุม ใหเลือ่นขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน เมื่อเปดรูปภาพขึ้นมา 
หากตองการขยายภาพ ใหกดปุมซมูที่ดานลางของตัวเครื่อง
เครื่องจะไมบันทึกอตัราสวนการซูมภาพไวอยางถาวร
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ในการแกไขภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข โปรดดูที่“การ
แกไขภาพ” หนา 77

หากตองการดูตําแหนงที่ถายภาพที่กํากบัไวดวย
เครื่องหมาย  ใหเลือก ตวัเลือก > แสดงบนแผนที่

การดูและการแกไขรายละเอียด
ไฟล
ในการดูและแกไขคุณสมบัติของภาพหรือวิดีโอ ใหเลือก
ตวัเลือก > รายละเอียด > ดูและแกไข และจากตัวเลือก
ตอไปนี้

● รายการเสียง  — จะมีแท็กที่ใชอยูในขณะนั้น เลอืก
เพิ่ม เพือ่เพิม่แทก็ลงในไฟลปจจุบันอกี โปรดดู
ที“่แท็ก” หนา 76

● รายละเอียด  — ในการเพิม่รายละเอยีดแบบ free-form
ของไฟล ใหเลือกชอง

● ที่ตั้ง  — ชองดังกลาวจะแสดงขอมูลตําแหนง GPS หากมี
ขอมูล

● หวัเรือ่ง  — ในชองดังกลาวจะมีภาพยอของไฟลและชื่อ
ไฟลปจจุบัน ในการแกไขชื่อ ใหเลอืกชอง

● อัลบั้ม  — แสดงอลับั้มทีเ่กบ็ไฟลปจจุบัน
● ละเอียด  — แสดงขนาดของภาพเปนพกิเซล
● ชวงเวลา  — แสดงความยาวของวิดีโอ
● สิทธิก์ารใช  — เลอืก ด ูเพือ่ดูสิทธิ DRM ของไฟลนี้
โปรดดูที“่ใบอนุญาต” หนา 102

การจัดวางรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถจัดวางไฟลในรูปถายไดดังตอไปนี้

● ในการดูรายการในหนาจอแท็ก ใหแท็กเขาไป โปรดดู
ที“่แท็ก” หนา 76

● ในการดูรายการตามเดือน ใหเลือก เดอืน
● ในการสรางอลับั้มเพือ่จัดเก็บรายการ ใหเลอืก อัลบั้ม >
ตวัเลือก > อัลบัม้ใหม

ในการเพิม่รูปภาพหรือวิดีโอคลิปลงในอลับั้มในรูปถาย ให
เลือกรายการและ เพิม่ที่อัลบั้ม จากแถบเครื่องมือที่ใชงาน
อยู โปรดดูที“่อลับั้ม” หนา 76

ในการลบรูปภาพหรือวดิีโอคลิป ใหเลอืกรูปภาพและ ลบ
จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
ใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลอืกภาพ
หรือวิดีโอคลปิในหนาจอแลว

ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือ่นขึ้นหรือลงไปที่
รายการตางๆ และเลือกรายการทีต่องการดวยการกดปุม
เลื่อน ตัวเลือกที่นาํมาใชไดจะแตกตางกันตามหนาจอที่
คุณอยู และขึ้นอยูกบัว

ไม

ในการซอนแถบเครื่องมือ ใหกดปุม ตัวเลือก > ซอน
ไอคอน ในการเปดใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเมื่อมีการ
ซอนไว ใหกดปุมเลือ่น
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าคุณไดเลือกภาพหรือวิดีโอคลิปแลว
หรือ



เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

  เพือ่เลนวดิีโอคลปิที่เลือกไว

  เพือ่สงภาพหรือวิดีโอคลปิทีเ่ลือก

  เพือ่อพัโหลดภาพหรือวิดีโอคลิปที่เลือกไวไปยังอลับั้ม
ออนไลนที่ใชงานรวมกนัได (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคา
บัญชีสําหรับอลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกนัได) โปรดดูที่
“แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน ” หนา 79

  เพือ่เพิม่รายการที่เลือกลงในอลับั้ม

  เพือ่จัดการแท็กและคุณสมบัติอืน่ๆ ของรายการที่เลอืก

  เพือ่ลบภาพหรือวิดีโอคลิปที่เลอืก

อัลบั้ม
คุณสามารถใชอลับั้มเพือ่จัดการภาพและวดิีโอคลปิไดอยาง
สะดวกสบาย ในการดูรายการอลับั้มที่อยูในแอปพลิเคชั่นรูป
ถาย ใหเลือก อัลบั้ม ในหนาจอหลัก

ในการสรางอลับั้มใหมในหนาจออลับั้ม ใหเลอืก 
ตัวเลือก > อัลบั้มใหม

ในการเพิม่ภาพหรือวดิีโอคลปิลงในอลับั้มทีอ่ยูในแอปพลิ
เคชั่นรูปถาย ใหเลื่อนไปที่ภาพหรือวิดีโอคลปิ แลวเลือก 
ตวัเลือก > เพิ่มที่อัลบั้ม รายชื่ออลับั้มจะปรากฏขึ้น เลือก
อลับั้มทีคุ่ณตองการใสภาพหรือวิดีโอคลปิ รายการทีใ่สลง
ในอลับั้มจะยังมองเห็นไดใน รูปถาย

หากตองการลบไฟลออกจากอลับั้ม ใหเปดอลับั้ม เลือ่นไป
ที่ไฟล แลวเลอืก ตัวเลือก > ลบออกจากอัลบั้ม

แท็ก
ใชแท็กจัดหมวดหมูของรายการสื่อในรูปถาย คุณสามารถ
สรางและลบแทก็ในตัวจัดการแทก็ไ
ดงแทก็ที่ใชอยูในปจจุบันและจํานวนของรายการที่

เกี่ยวของกบัแท็กแตละแท็ก

ในการเปดตัวจัดการแท็ก ใหเลอืกภาพหรือวิดีโอคลิป 
แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด > ตัวจดัการแท็ก

ในการสรางแท็ก ใหเลือก ตวัเลือก > แท็กใหม

ในการดูรายการตามลาํดับการใชงานบอยทีสุ่ด ใหเลือก 
ตวัเลือก > ที่ใชบอยที่สุด

ในการดูรายการตามลําดับตัวอักษร ใหเลอืก ตัวเลือก >
ตามตัวอักษร

หากจะดูแท็กที่คุณสรางขึ้น ใหเลือก แท็ก ในหนาจอหลัก
รูปถาย ขนาดของชื่อแทก็จะสัมพันธกนักบัจํานวนรายการที่
แทก็ถกูกาํหนด เลอืกแท็กเพือ่ดูภาพทั้งหมดที่เชื่อมโย

็ก

ในการกําหนดแท็กกับภาพ ใหเลือกภาพ แลวเลือก 
ตวัเลือก > เพิ่มแท็ก

ในการลบภาพออกจากแท็ก ใหเปดแท็ก แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบออกจากแท็ก

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์76

ด ตัวจัดการแท็กจะ
แส

ง
กบแทั



สไลดโชว
ในการดูภาพแบบสไลดโชว ใหเลอืกภาพ แลวเลือก 
ตวัเลือก > สไลดโชว > เริม่ตน > เลนไปขางหนา หรือ
เลนถอยกลับหลัง เพือ่เริ่มดูสไลดโชว สไลดโชวจะเริ่ม
จากไฟลที่เลอืก

ในการดูเฉพาะรูปภาพทีเ่ลอืกเปนแบบสไลดโชว ใหเลอืก
ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก เพือ่ทาํเครื่องหมาย
เลอืกรูปภาพ แลวเลอืก ตวัเลือก > สไลดโชว > เริม่
ตน > เลนไปขางหนา หรือ เลนถอยกลับหลัง เพือ่เริ่มดู
สไลดโชว

เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● พัก  — เพือ่หยุดสไลดโชวชั่วคราว
● ทําตอ  — เพือ่เริ่มสไลดโชวตอ หากพกัไว
● สิ้นสุด  — เพือ่ปดสไลดโชว

ในการเรียกดูภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

กอนจะเริ่มดูสไลดโชว ใหปรับการตั้งคาสไลดโชวกอน
เลอืก ตวัเลือก > สไลดโชว > การตั้งคา และจากตัว
เลอืกตอไปนี้:

● ดนตร ี — เพือ่เพิม่เสียงลงในสไลดโชว
● เพลง  — เลือกไฟลเพลงจากรายการ
● เวลาระหวางสไลด  — เพือ่ปรับจังหวะสไลดโชว
● การเปลี่ยนผาน  — เพือ่ใหการแสดงสไลดโชวไม
สะดุดจากสไลดหนึง่ไปอกีสไลดหนึ่ง รวมทัง้ยอและ
ขยายภาพแบบแบบสุม

ในการปรับความดังของเสียงขณะแสดงสไลดโชว ใหใชปุม
ปรับระดับเสียงของโทรศัพท

การแกไขภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลงัจากทีถ่าย หรือภาพที่จัดเกบ็ไวใน
รูปถายเรียบรอยแลว ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข โปรแกรม
แกไขภาพจะเปดขึ้น

ในการเปดตารางทีคุ่ณสามารถเลือกตัวเลือกการแกไขตางๆ
ที่แสดงดวยไอคอนขนาดเล็ก ใหเลือก ตวัเลือก > ใช
เอฟเฟกต คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับความ
สวาง สี ความคมชัด และความละเอยีด รวมถงึใสเอฟเฟกต
ขอความ ภาพตัดปะ หรือกรอบใหกบัภาพ

การครอบตัดภาพ
ในการครอบตัดภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต >
ครอบตัด และเลือกลักษณะสัดสวนกอนจากรายการ ในการ
ครอบตัดขนาดภาพดวยตนเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด

หากคุณเลอืก ผูใชกําหนด เครื่องหมายบวกจะปรากฏขึ้นที่
มุมซายบนของภาพ ใชปุมเลือ่นเลือกพืน้ที่ที่ครอบตัด และ
เลือก ตัง้ เครื่องหมายกากบาทอกีอนัหนึ่งจะปรากฏขึ้นที่มุม
ลางซาย เลือกพื้นที่ทีถู่กครอบตัดอกีครั้ง ในการปรับพืน้ทีท่ี่
ถูกเลือกกอน ใหเลอืก กลับ พืน้ที่ทีเ่ลือกจะเปนรูปสี่เหลี่ยม
ซึง่กําหนดภาพทีต่องการครอบตัด

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 77



ในกรณีที่ไดเลือกระบุลักษณะสัดสวนแลว ใหเลอืกพืน้ที่
ทางดานมุมบนซายใหถูกครอบตัด ในการปรับขนาดพืน้ที่ที่
ถกูเนน ใหใชปุมเลือ่น ในการตรึงพืน้ที่ทีเ่ลือกไว ใหกดปุม
เลือ่น ในการยายพืน้ที่ภายในรูป ใหใชปุมเลื่อน ในการเลือก
พืน้ที่ที่ถูกครอบตัด ใหกดปุมเลื่อน

การลดจุดตาแดง
ในการลดจุดตาแดงในภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > ใช
เอฟเฟกต > การลดจดุแดงนัยนตา

ยายกากบาทไปยังนยันตา แลวกดปุมเลื่อน รูปวงกลมขนาด
เลก็จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล ใหปรับขนาดวงใหพอดีกบั
ขนาดของนัยนตาโดยการใชปุมเลื่อน ในการลดความแดง
ใหกดปุมเลื่อน เมื่อคุณแกไขภาพเสร็จเรียบรอยแลว ใหกด
เรียบรอย

ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับสูหนาจอกอนหนา
ใหกด กลับ

ปุมลดัทีม่ีประโยชน
คุณสามารถใชปุมลดัตางๆ ตอไปนี้ขณะแกไขภาพได

● ในการดูภาพขนาดเต็มหนาจอ ใหกด * ในการกลับไปที่
หนาจอปกติ ใหกด * อกีครั้ง

● ในการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา กดปุม 3
หรือ 1

● หากตองการซมูเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0

● หากตองการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือ
ขวา

การพิมพภาพ
การพิมพภาพ
ในการพมิพภาพดวยฟงกชันพมิพภาพ ใหเลอืกภาพทีคุ่ณ
ตองการพมิพ และตัวเลือกพมิพในคลังภาพ กลอง ตัวแกไข
ภาพ หรือตัวดูภาพ

ใชฟงกชันพมิพภาพเพือ่พมิพภาพของคุณโดยใชสาย
เคเบิลขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ทัง้นี ้
คุณสามารถพมิพภาพโดยใช LAN ไรสายได
คุณสามารถพมิพเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบไฟล .jpeg 
ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปจะถูกจัดเกบ็ในรูปแบบ .jpeg 
โดยอตัโนมัติ

การเลือกเครื่องพมิพ
ในการพมิพภาพดวยฟงกชันพมิพภาพ ใหเลอืกภาพและ
ตัวเลือกพมิพในรูปถาย กลอง ตัวแกไขภาพ หรือตัวดูภาพ

เมื่อคุณใชฟงกชันพิมพภาพเปนครั้งแรก รายชื่อเครื่องพิมพ
ที่ใชงานไดจะปรากฏขึ้น เลือกเครื่องพมิพ เครื่องพมิพนัน้จะ
ถูกกาํหนดเปนเครื่องพิมพทีต่ั้งไว

ในการใชเครื่องพมิพที่ใชรวมกนัไดกบัระบบ PictBridge 
ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลกอนทีจ่ะเลือกตัวเลือกการพมิพ
ได และตรวจสอบวาไดตั้งคาโหมดสายเคเบิลขอมูลเปน
พมิพภาพ หรือ ถามเมื่อเชื่อมตอ โปรดดู
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ที“่USB” หนา 117 เครื่องพมิพจะปรากฏขึ้นโดยอตัโนมัติ
เมื่อคุณเลือกตัวเลอืกการพมิพ
หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพิมพทีร่ะบบกําหนดได 
รายชื่อเครื่องพมิพที่มีใหเลือกใชไดจะปรากฏขึ้นอกีครั้ง

ในการเปลีย่นเครื่องพมิพที่ระบบตั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > เครือ่งพมิพที่ตั้งไว

ภาพตัวอยางกอนพมิพ
เมื่อคุณเลือกเครื่องพมิพ รูปภาพทีเ่ลือกจะปรากฏโดยใช
เคาโครงที่กาํหนดไวลวงหนา

ในการเปลีย่นแปลงเคาโครง ใหเลือ่นไปทางซายหรือขวา
เพือ่ดูเคาโครงทีม่ีใหเลอืกในเครื่องพมิพทีเ่ลือก หากภาพ
ไมพอดีกบัหนา เลื่อนขึ้นหรือลงเพือ่แสดงหนาเพิม่เติม

การตั้งคาพมิพ
ตัวเลือกที่มีใหเลอืกจะแตกตางกันขึ้นกบัความสามารถของ
เครื่องพมิพทีคุ่ณเลือก

ในการตั้งคาเครื่องพมิพเริ่มตน ใหเลอืก ตวัเลือก >
เครือ่งพมิพที่ตัง้ไว

ในการเลือกขนาดกระดาษ ใหเลือก ขนาดกระดาษ เลือก
ขนาดกระดาษจากรายการ แลวเลอืก ตกลง เลอืก ยกเลิก
เพือ่กลับสูหนาจอกอนหนา

การพิมพออนไลน
ดวยฟงกชันพมิพออนไลน คุณสามารถสั่งพมิพภาพ
ออนไลนไปที่บานของคุณไดโดยตรง หรือไปยังรานคาที่

คุณสามารถไปรับภาพนั้นไดในภายหลัง คุณยังสามารถสั่ง
ซือ้ผลติภัณฑอืน่ๆ พรอมภาพที่เลอืกไว เชน แกวน้ําหรือ
แผนรองเมาส ผลิตภัณฑที่มีจัดจําหนายจะขึ้นอยูกบัผูให
บริการ

คุณสามารถอานรายละเอยีดเพิ่มเติมเกีย่วกับแอปพลิเคชั่น
ไดจากคําแนะนาํการใชงานโทรศัพททีม่ีอยูในหนา
สนบัสนนุผลิตภัณฑ Nokia หรือที่เวบ็ไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ

แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน 
คุณสามารถแบงปนรูปภาพและคลิปวิดีโอในอลับั้มออนไลน
เว็บลอ็ก หรือบริการแบงปนออนไลนตางๆ ในเวบ็ทีใ่ชรวม
กนัได คุณสามารถอพัโหลดเนื้อหา จัดเกบ็ประกาศที่ยังไม
เสร็จใหเปนแบบรางและทาํตอในภายหลงั รวมทัง้ดูเนื้อหา
ของอลับั้มได ชนิดของเนื้อหาทีไ่ดรับการสนับสนุนอาจแตก
ตางกนัไปขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

ในการแบงปนภาพและวดิีโอออนไลน คุณตองมีบัญชีทีใ่ช
บริการแบงปนภาพออนไลนได โดยปกติ คุณสามารถสมัคร
ใชบริการบนเว็บเพจของผูใหบริการได โปรดติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การใชบริการนี้อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูล
เพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการ
ของคุณ

วิธกีารเชื่อมตอที่แนะนาํคือ WLAN
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ในการอพัโหลดไฟลจากโฟลเดอรรูปถายไปที่บริการ
ออนไลน ใหกดปุม  แลวเลอืก รปูถาย เลอืกอลับั้ม
เลือ่นไปทีไ่ฟลทีต่องการ แลวเลือก ตัวเลือก > สง >
ประกาศลงเว็บ หรือเลือกไฟล แลวเลือก 

เครื่องมือที่ใชอยู

หากตองการทราบรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิ
เคชั่นและผูใหบริการทีม่ีบริการดังกลาว โปรดไปทีห่นา
สนบัสนุนผลิตภัณฑ Nokia หรือเวบ็ไซต Nokia ในประเทศ
ของคุณ
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 จาก
แถบ



คลงัภาพ
ในการเขาใชภาพ วดิีโอคลิป และเพลง หรือเมื่อจะจัดเกบ็
และจัดวางคลปิเสียงและลิงคการสตรีม ใหกดปุม  
แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > สื่อ > คลังภาพ

หนาจอหลัก
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > คลังภาพ
และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ภาพ   — เพือ่ดูภาพและวดิีโอที่อยูในโฟลเดอร
รูปถาย โปรดดูที่“เกีย่วกบัรูปถาย” หนา 74

● คลิปวิดีโอ   — เพือ่ดูวิดีโอในศูนยวิดีโอ
● เพลง   — เพือ่เปด เครือ่งเลน โปรดดูที“่เครื่องเลน
เพลง” หนา 51

● คลิปเสียง   — เพือ่ฟงคลปิเสียง
● ลิงคการสตรีม   — เพือ่ดูและเปดลิงคการสตรีม
● การนําเสนอ   — เพือ่ดูการนาํเสนอ

คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอมูล รวมทัง้คัดลอกและ
ยายรายการไปยังแฟมขอมูลไดอกีดวย คุณยังสามารถสราง
อลับั้ม คัดลอก และเพิม่รายการลงในอลับั้มไดอกีดวย โปรด
ดูที“่อลับั้ม” หนา 76

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน คลิปวิดีโอ ไฟลประเภท
RAM และลิงคการสตรีมจะเปดขึ้นและเลนในศูนยวิดีโอ 
สวนเพลงและคลปิเสียงจะเลนในเครื่องเลน

เสียง
แฟมขอมูลนีจ้ะประกอบดวยเสียงทัง้หมดที่คุณไดสรางขึ้น
ดวยแอปพลเิคชั่นบันทกึหรือที่ดาวนโหลดจากเว็บ

ในการฟงไฟลเสียง ใหกดปุม  แลวเลอืก แอปพลิ
เคชัน่ > สื่อ > คลังภาพ > คลิปเสียง ในการหยุดเลน
ชั่วคราว ใหกดปุมเลือ่น

ในการเดินหนาหรือกรอกลับ ใหเลือ่นไปทางขวาหรือทาง
ซาย

เคล็ดลับ:  ทั้งนี ้คุณสามารถใชปุมสื่อเพือ่หยุด 
พักการเลน เลนตอ เดินหนา และกรอกลับได

ในการดาวนโหลดเสียง ใหเลอืกลิงคสําหรับดาวนโหลด

ลิงคการสตรีม
ในการเปดลิงคการสตรีม ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิ
เคชัน่ > สื่อ > คลังภาพ > ลิงคการสตรีม เลือกลงิค
แลวกดปุมเลื่อน
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ในการเพิม่ลงิคการสตรีมใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ลิงค
ใหม

การนําเสนอ
ในการนาํเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector
graphics) เชน การตูนและแผนที่ได รูปภาพ SVG ยังคง
รักษาภาพทีป่รากฏ เมื่อพมิพหรือดูบนจอภาพทีม่ีขนาดและ
ความละเอยีดแตกตางกนั

ในการดูไฟล SVG ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น >
สื่อ > คลังภาพ > การนําเสนอ เลื่อนไปยังแอปพลิ
เคชั่นที่ตองการ แลวเลอืก
การเลน ใหเลอืก ตัวเลือก > หยุดชั่วคราว

ในการขยาย ใหกดปุม 5 ในการยอ ใหกดปุม 0

ในการหมุนรูปภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬกิา หรือทวนเข็ม
นาฬกิา ใหกดปุม 1 หรือ 3 ตามลําดับ ในการหมุนรูปภาพ
45 องศา ใหกดปุม 7 หรือ 9

ในการเปลีย่นระหวางภาพเต็มจอกบัภาพปกติ ใหกดปุม *
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 ตัวเลือก > เลน หากตองการ
พัก



เครือขายโฮม
เกี่ยวกับเครือขายโฮม
โทรศัพทของคุณสามารถใชงานรวมกบั Universal Plug
and Play (UPnP) และไดรับการรับรองโดย Digital Living
Network Alliance (DLNA) คุณสามารถใชอปุกรณจุดเชื่อม
ตอ LAN ไรสาย (WLAN) หรือเราเตอร WLAN เพือ่สราง
เครือ 
รวมกนัได ซึง่สนับสนุน WLAN กบัเครือขาย อปุกรณที่ใช
งานรวมกนัไดนีอ้าจหมายถึงโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ พซีี
ทีใ่ชรวมกันได ระบบเสียง หรือโทรทัศน หรือเครื่องรับ
สัญญาณมัลติมีเดียไรสายที่ใชงานรวมกนัไดซึ่งเชื่อมตอกับ
ระบบเสียงหรือโทรทัศน

ในการใชฟงกชัน WLAN ของโทรศัพทในเครือขายโฮม 
คุณ  WLAN ทีใ่ช
งานไดและมีอุปกรณอืน่ๆ ภายในบานที่เปดใชระบบ UPnP
โปรดดูที“่LAN ไรสาย” หนา 111

หลงัจากตั้งคาเครือขายโฮม คุณสามารถแบงปนรูปถาย
เพลง และวดิีโอกบัเพื่อนฝูงและครอบครัวทีบ่าน จัดเกบ็สื่อ
ของคุณในเซริฟเวอรสื่อ หรือดึงไฟลสื่อจากเซิรฟเวอรโฮม
ทีใ่ชงานรวมกนัได คุณสามารถเลนเพลงที่จัดเกบ็อยูใน
Nokia N96 โดยใชระบบสเตอริโอในบานทีไ่ดรับการรับรอง
จาก DLNA ควบคุมรายการเลนและระดับเสียงไดโดยตรง
จาก Nokia N96 ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูภาพที่

ถายดวยกลองของ Nokia N96 บนหนาจอทีวทีีใ่ชงานรวม
กนัได ทัง้หมดนี้ควบคุมดวย Nokia N96 ผานทาง WLAN
เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อมตอ
WLAN ใชคุณสมบัติของเครือขายโฮมในเครือขาย
โครงสรางพืน้ฐานของ WLAN รวมกบัอปุกรณที่มีจุดเชื่อม
ตอ WLAN และเปดใชการเขารหัส
คุณสามารถแบงปนและซงิโครไนซไฟลสื่อที่อยูใน
โทรศัพทเคลื่อนที่รวมกบัอปุกรณ UPnP อื่นๆ ทีใ่ชรวมกัน
ได โดยการใชเครือขายโฮม ในการใชงานฟงกชันของ
เครือ า ม  เครือ่ง
มือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย คุณยังสามารถใชเครือขาย
โฮมเพือ่ดู เลน และคัดลอกไฟลสื่อทีใ่ชรวมกนัได ไปยัง
และจากโทรศัพทเคลื่อนทีข่องคุณไดอกีดวย โปรดดูที“่การ
ดูและแบงใชไฟลสื่อ” หนา 85

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายโฮมไดกต็อเมื่อ
คุณยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัได
หรือเลือกตัวเลอืกเพือ่ดู เลน หรือคัดลอกไฟลสื่อใน
โทรศัพทของคุณ หรือคนหาอปุกรณอืน่ๆ

ขอมูลสําคัญดานความปลอดภัย
เมื่อคุณกําหนดคาเครือขายโฮม WLAN ใหเปดใชวิธกีารเขา
รหัสบนอปุกรณที่ใชจุดเชื่อมตอของคุณ แลวจึงเปดใชวธิี
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ณุ อปุขายโฮม จากนนคั้ สามารถเช่ือมตอ กรณ UPnP ทใช่ี

อจะตองมีการติดตั้งการเชื่อมต โฮมของระบบ

ขายโฮมและจัดการการต้ังค  กดปุ  และเลอกื



การดังกลาวบนอปุกรณอืน่ที่คุณตองการนํามาเชื่อมตอกับ
เครือขายโฮมของคุณ โปรดดูทีเ่อกสารประกอบอปุกรณ
นัน้ๆ เกบ็รหัสผานไวเปนความลับและเกบ็ไวในที่ๆ ปลอดภัย
หางจากอปุกรณ

คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ WLAN ในโทรศัพทของคุณได โปรดดูที“่จุด
เชื่อมตอ” หนา 166
หากคุณใชโหมดการทาํงานแบบเฉพาะกจิเพือ่สร

ขายโฮมรวมกบัอปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได ใหเปดวธิ
รหัสใน ความปลอดภยั WLAN เมื่อค

ตออนิเทอรเน็ตแลว โปรดดูที“่การตั้งคาการเชื่อม
ตอ” หนา 165 ขั้นตอนนีจ้ะลดความเสี่ยงทีอ่าจมีบุคคลทีไ่ม
เปนทีต่องการเขามารวมเครือขายเฉพาะกิจ
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอปุกรณอืน่พยายามเชื่อม
ตอกบัโทรศัพทและเครือขายโฮม หามยอมรับคําขอเชื่อม
ตอจากอปุกรณที่ไมรูจัก

หากคุณใช WLAN ในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส ใหปดการ
แบงใชไฟลรวมกบัอปุกรณอื่น หรือหามใชไฟลสื่อสวนตัว
ใดๆ รวมกบัโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง โปรดดูที“่การตั้งคา
สําหรับเครือขายโฮม” หนา 84

การตั้งคาสําหรับเครือขายโฮม
ในการแบงใชไฟลสื่อทีจ่ัดเกบ็ไวในรูปถายโดยใชอปุกรณ
UPnP ที่ใชรวมกนัไดผานระบบ WLAN คุณจะตองสรางและ
กาํหนดคาจุดเชื่อมตอโฮมของระบบ WLAN กอน แลวจึง
กาํหนดการตั้งคาสําหรับเครือขายโฮมในแอปพลิเคชั่นโฮม

มีเดีย โปรดดูที“่จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
WLAN” หนา 112 โปรดดูที“่การตั้งคาการเชื่อม
ตอ” หนา 165
ตัวเลอืกที่เกีย่วกบัเครือขายโฮมจะไมสามารถใชไดกอนที่
จะมีการกาํหนดการตั้งคาในแอปพลิเคชั่นโฮมมีเดีย

เมื่อคุณใชแอปพลเิคชั่นโฮมมีเดียเปนครั้งแรก ตัวชวยการ
ติดตั้งจะเปดขึ้นและชวยคุณกาํหนดการตั้งคาโฮมมีเดีย
สําหรับโทรศัพทของคุณ หากตองการใชตัวชวยติดตั้งใน
ภายหลัง ในหนาจอหลกัโฮมมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก >
เรยีกใชตวัชวย และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อจะเชื่อมตอกบัเครื่องพซีีที่งานรวมกนัไดไปยังเครือขาย
โฮม ในเครื่องพซีี คุณจะตองติดตั้งซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
กอน คุณมีซอฟตแวรดังกลาวจากแผนซีดีรอมหรือดีวีดีรอม
ที่ใหมาพรอมกบัโทรศัพท หรือคุณสามารถดาวนโหลดได
จากหนาสนับสนนุการใชงานโทรศัพทที่เว็บไซต Nokia
การกําหนดคา
ในการกาํหนดคาเครือขายโฮม ใหเลอืก เครือ่งมือ >
เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย > ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

● จดุเชื่อมตอโฮม  — เลอืก ถามกอน หากคุณตองการ
ใหโทรศัพทถามจุดเชื่อมตอโฮมทกุครั้งที่เชื่อมตอกบั
เครือขายโฮม, สรางใหม เพือ่กาํหนดจุดเชื่อมตอใหม
ซึง่เครื่องจะใชเองโดยอตัโนมัติเมื่อคุณใชเครือขายโฮม
หรือ ไมมี ในกรณีที่เครือขายโฮมของคุณไมไดเปดการ
ตั้งคาระบบปองกนัความปลอดภัย WLAN คุณจะไดรับการ
แจงเตือนความปลอดภัย คุณสามารถดําเนินการตอไป
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และสลบัระบบปองกนัความปลอดภัย WLAN ในภายหลงั
หรือยกเลกิการกาํหนดจุดเชื่อมตอและเปดระบบปองกนั
ความปลอดภัย WLAN กอน โปรดดูที่“จุดเชื่อม
ตอ” หนา 166

● ชื่ออุปกรณ  — ปอนชื่อสําหรับอุปกรณของคุณที่จะ
ปรากฏบนอปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนัไดในเครือขายโฮม

● คัดลอกไป  — เลอืกหนวยความจําที่คุณตองการจัดเกบ็
ไฟลสื่อที่คัดลอก

การตั้งคาการแบ
ระบุเนื้อหา

เลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย > แบงใช
เนื้อหา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● การแบงใชเนื้อหา  — อนญุาตหรือปฏิเสธการแบงปน
ไฟลสื่อกบัอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได หามตั้งคาการแบงใช
เนือ้หากอนทีคุ่ณจะตั้งคาอืน่ๆ ทัง้หมดเสร็จ ถาคุณตั้งคา
เปดการแบงใชเนือ้หา อปุกรณ UPnP ทีใ่ชงานรวมกนัได
อืน่ๆ ในเครือขายโฮมจะสามารถดูและคัดลอกไฟลทีคุ่ณ
เลอืกที่จะแบงปนใน ภาพและวิดโีอ และใชเพลยลสิตที่
คุณไดเลือกใน เพลง ในกรณีที่คุณไมตองการให
อปุกรณอืน่เขาถงึไฟลของคุณ ใหตั้งคาปดการแบงใช
เนือ้หา

● ภาพและวิดโีอ  — เลอืกไฟลสื่อที่จะแบงใชกบัอปุกรณ
อืน่ หรือดูสถานะการแบงปนภาพและวิดีโอ หากตองการ
อพัเดตเนื้อหาในแฟมขอมูล ใหเลอืก ตวัเลือก >
รเีฟรชเนื้อหา

● เพลง  — เลือกเพลยลสิตที่จะแบงใชกบัอปุกรณอื่น หรือ
ดูสถานะการแบงปนและเนื้อหาเพลยลิสต หากตองการ
อพัเดตเนื้อหาในแฟมขอมูล ใหเลอืก ตวัเลือก >
รเีฟรชเนื้อหา

การดูและแบงใชไฟลสื่อ
ในการแบงใชไฟลสื่อกบัอุปกรณเครื่องอืน่ที่ใช UPnP ได
และอยูในเครือขายโฮม ใหตั้งคาเปดการแบงใชเนื้อหา
โปรดดูที่“การตั้งคาการแบงปนและการระบุ
เนื้อหา” หนา 85 ในกรณีที่ฟงกชันการแบงใชเนือ้หาใน
เครื่องของคุณยังปดอยู คุณยังคงดูและคัดลอกไฟลสื่อทีจ่ัด
เกบ็ไวในเครือขายโฮมอืน่ไดหากอปุกรณเครื่องอืน่อนญุาต

แสดงไฟลสื่อที่จดัเก็บไวในโทรศัพท
ในการแสดงรูปภาพ วดิีโอ และคลิปเสียงในอปุกรณอืน่ที่อยู
ในเครือขายโฮม เชน เครื่องรับโทรศัพทที่ใชรวมกนัได 
ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. เลอืกภาพหรือคลิปวิดีโอจากโฟลเดอรรูปถาย หรือเลือก
คลปิเสียงจากคลังภาพ แลวเลือก ตวัเลือก > แสดง
ผานเครอืขายโฮม

2. เลอืกอปุกรณที่ใชรวมกนัได ทีซ่ึง่ไฟลสื่อถูกแสดง ภาพ
จะปรากฏบนอปุกรณเครือขายโฮมและบนโทรศัพทของ
คุณ แตคลปิวิดีโอและคลิปเสียงจะเลนบนอปุกรณ
เครือขายโฮมเทานั้น

3. หากตองการหยุดการแบงใช ใหเลือก ตวัเลือก > หยุด
การแสดง

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 85

งปนและ
การ



แสดงไฟลสื่อที่จดัเก็บไวในอุปกรณเครื่องอื่น
ในการแสดงไฟลสื่อทีจ่ัดเก็บไวบนอปุกรณเครือขายโฮม
เครื่องอืน่บนโทรศัพทของคุณ (หรือในเครื่องรับโทรศัพทที่
ใชรวมกนัได) ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. กด  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮม
มีเดยี > เรยีกดูจากโฮม โทรศัพทของคุณจะเริ่มการ
คนหาอปุกรณที่ใชงานรวมกนัได ชื่ออปุกรณจะเริ่ม
ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

2. เลอืกอปุกรณจากในรายการ

3. เลอืกประเภทสื่อที่คุณตองการชมจากอปุกรณเครื่องอื่น
ประเภทของไฟลที่ใชไดจะขึ้นอยูกบัคุณสมบัติของ
อปุกรณอกีเครื่อง
ในการคนหาไฟลที่มีเกณฑตางกนั ใหเลอืก ตวัเลือก >
คนหา ในการจัดเรียงไฟลที่คนพบ ใหเลอืก ตวัเลือก >
การจัดเรยีง

4. เลอืกไฟลสื่อหรือโฟลเดอรทีคุ่ณตองการชม
5. กดปุมเลือ่น แลวเลอืก เลน หรือ แสดง และ บน
อุปกรณ หรือ ผานเครอืขายโฮม

6. เลอืกอปุกณทีคุ่ณตองการแสดงไฟล

ในการปรับความดังเมื่อเลนวดิีโอหรือคลิปเสียง ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือทางขวา

ในการหยุดแบงใชไฟลสื่อ ใหเลือก กลับ หรือ หยุด (จะมี
ใหใชเมื่อเลนวดิีโอและเลนเพลง)

เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพภาพที่จัดเก็บไวใน
โฟลเดอรรูปถายผานเครือขายโฮมโดยใช

เครื่องพมิพที่ใชกบั UPnP ได โปรดดูที“่การพมิพ
ภาพ” หนา 78 คุณไมจําเปนตองเปดการแบงใช
เนือ้หา

การคัดลอกไฟลสื่อ
ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยัง
อปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได เชน เครื่องคอมพวิเตอรทีม่ีระบบ
UPnP ที่ใชรวมกนัได ใหเลอืกไฟลในโฟลเดอรรูปถาย 
แลวเลือก ตัวเลือก > ยายและคัดลอก > คัดลอกไปเครอื
ขายโฮม หรือ ยายไปเครอืขายโฮม ไมจําเปนตองเปด
การแบงใชเนือ้หา

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลจากอปุกรณเครื่องอืน่มายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลอืกไฟลในอปุกรณเครื่องอืน่และตัว
เลือกการคัดลอกทีต่องการจากรายการตัวเลอืก ไมจําเปน
ตองเปดการแบงใชเนื้อหา

โฮมซิงโครไนซ
การซิงโครไนซไฟลสือ่
คุณสามารถซิงโครไนซไฟลสื่อในโทรศัพทเคลื่อนที่กบั
โทรศัพทเครื่องอืน่ทีอ่ยูในอปุกรณอืน่ๆ ภายในบานได 
คุณตองแนใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณอยูภายในระยะของ
โฮม WLAN และไดตั้งคาเครือขายโฮมเรียบรอยแลว
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ในการตั้งคาโฮมซงิโครไนซ ใหเลือก  > เครือ่งมือ >

ัวชวยใหเสร็จ

หากจะเรียกใชตัวชวยภายหลงั เมื่ออยูในหนาจอหลกัโฮม
ซงิโครไนซ ใหเลือก ตัวเลือก > เรยีกใชตัวชวย

ในการซิงโครไนซเนือ้หาในโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกบั
เนือ้หาจากอปุกรณโฮมดวยตนเอง ใหเลือก ซิงคตอนนี้

การตัง้คาซิงค
หากตองการเปลีย่นการตั้งคาซิงค ใหเลือก ตวัเลือก >
การตั้งคาซิงค แลวเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
● การซิงโครไนส  — ตั้งคาซิงโครไนซแบบอัตโนมัติหรือ
แบบเลอืกเอง

● อุปกรณตนทาง  — เลือกอปุกรณตนทางทีจ่ะซิงโคร
ไนซ

● หนวยความจําที่ใช  — ดูและเลอืกหนวยความจําที่ใช
● ตัวจดัการหนวยความจํา  — หากตองการใหเครื่องแจง
เมื่อหนวยความจําในโทรศัพทใกลจะเต็ม ใหเลอืก ถาม
เมื่อเต็ม

การกําหนดไฟลเขา
ในการกาํหนดและจัดการรายการไฟลสื่อที่เขามา ใหกดปุม

 แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย >
โฮมซิงค > จากโฮม > ตวัเลือก > เปด

ในการกาํหนดประเภทของไฟลที่คุณตองการโอนไปยัง
โทรศัพท ใหเลอืกจากรายการ

ในการแกไขการตั้งคาการโอน ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข
และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รายการชือ่  — ปอนชื่อใหมสําหรับรายการ
● ยอภาพ  — ยอภาพเพือ่ประหยัดพืน้ที่หนวยความจํา
● จํานวน  — กาํหนดจํานวนสูงสุดหรือขนาดโดยรวมของ
ไฟล

● เริม่ตนดวย  — กาํหนดลําดับการดาวนโหลด
● จาก  — กําหนดวันที่ของไฟลที่เกาที่สุดที่ตองการ
ดาวนโหลด มีใหเลือกเฉพาะคลิปวิดีโอและรูปภาพ
เทานั้น

● จนถึง  — กําหนดวันที่ของไฟลลาสุดที่ตองการ
ดาวนโหลด มีใหเลือกเฉพาะคลิปวิดีโอและรูปภาพ
เทานั้น

นอกจากนี้ สําหรับไฟลเพลง คุณสามารถระบุประเภท
ศิลปน อลับั้ม และแทร็คทีต่องการดาวนโหลดได รวมไปถึง
อปุกรณตนทางที่ใชในการดาวนโหลด

ในการเรียกดูไฟลตามประเภทที่กําหนดในเครื่อง ใหเลอืก
ประเภทของไฟลและ ตัวเลือก > แสดงไฟล

ในการสรางรายการที่ปรับแตงเองหรือกาํหนดเองสําหรับ
ไฟลเขา ใหเลือก ตวัเลือก > รายการใหม

ในการเปลี่ยนลาํดับความสําคัญของรายการ ใหเลอืก 
ตวัเลือก > เปลี่ยนลําดบัความสําคัญ เลือกรายการที่คุณ
ตองการยาย แลวเลือก หยิบ ยายรายการไปยังตําแหนง
ใหม แลวเลอืก ปลอย เพือ่เกบ็รายการไวที่นั่น
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เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย > โฮมซิงค และดําเนนการตาม
ต

ิ



การกําหนดไฟลขาออก
ในการระบุประเภทของไฟลในโทรศัพททีจ่ะซิงโครไนซกบั
อปุกรณโฮมมีเดีย รวมทั้งวิธซีิงโครไนซไฟลดังกลาว ใหกด
ปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย >
โฮมซิงค > ไปที่โฮม > ตัวเลือก > เปด เลือกประเภท
ของสื่อ, ตวัเลือก, การตั้งคาที่สัมพนัธกนั และจากตัวเลือก
ตอไปนี้

● อุปกรณเปาหมาย  — เลอืกอปุกรณเปาหมายที่จะทํา
หรือยกเลกิการซิงโครไน

● เก็บในโทรศพัท  — เลอืก ใชเพือ่เกบ็เนื้อหาสื่อไวใน
เครื่องหลังจากทําซิงโครไน เสร็จ นอกจากนี้ สําหรับ
รูปภาพ คุณสามารถเลอืกวาจะเก็บภาพขนาดเดิมหรือใน
เวอรชันทีป่รับขนาดแลวในโทรศัพทของคุณได 
การเลอืกขนาดเดิมจะทําใหสิ้นเปลอืงพื้นที่หนวยความจํา
มากขึ้น
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ซการซงโครไนิ ซ

ซ



การจดัตําแหนง (GPS)
คุณสามารถใชแอปพลเิคชั่น เชน แผนที่และขอมูล GPS
คนหาตําแหนงของคุณ หรือคํานวณระยะทางและพกิดัได
ซึง่จะตองการใชเชื่อมตอ GPS สําหรับแอปพลเิคชั่นเหลานี้

เกี่ยวกับ GPS
GPS (Global Positioning System) เปนระบบวิทยุนํารองทัว่
โลกที่ประกอบไปดวยดาวเทยีม 24 ดวงและสถานีภาคพื้น
ดินที่จะคอยดูแลการทํางานของดาวเทยีม โทรศัพทรุนนีม้ี
ตัวรับสัญญาณ GPS ในตัว
เทอรมินอล GPS จะรับสัญญาณวิทยุกําลังต่ําจากดาวเทยีม
แลววัดระยะเวลาการเดินทางของสัญญาณ จากระยะเวลา
การเดินทางของสัญญาณที่ได เครื่องรับสัญญาณ GPS จะ
สามารถคํานวณผลหาตําแหนงทีแ่มนยําโดยแสดงผลเปน
เมตร

พกิดั GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศา
ทศนิยมโดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
ระบบ Global Positioning System (GPS) เปดดําเนินการ
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรับผดิชอบเกีย่วกบัความ
แมนยําและการดูรักษาระบบแตเพยีงผูเดียว ความแมนยํา
ของขอมูลเกี่ยวกบัตําแหนงอาจจะไดรับผลกระทบจากการ
ปรับตําแหนงของดาวเทยีม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
และอาจเปลีย่นแปลงไดตามนโยบายเกีย่วกับ GPS ของ

United States Department of Defense หรือทาง Federal
Radio Navigation Plan ความแมนยํายังอาจได

ี่ต
ของสัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบจากตําแหนงของ
คุณ สิ่งกอสราง และสิ่งกดีขวางทางธรรมชาติซึง่รวมไปถึง
สภาพอากาศ ควรใชงานเครื่องรับ GPS เฉพาะบริเวณ
ภายนอกอาคารเทานัน้ เพือ่ใหสามารถรับสัญญาณ GPS ได
คุณไมควรใช GPS เพือ่หวงัผลการระบุตําแหนงทีเ่ทีย่งตรง
และคุณไมควรองิตามขอมูลตําแหนงทีอ่ปุกรณรับสัญญาณ
GPS และระบบเครือขายวิทยุเซลลลูารนี้เพยีงอยางเดียวใน
การระบุตําแหนงหรือนําทาง

ในการเปดใชหรือไมใชวิธจีัดตําแหนงที่แตกตางกนั เชน
Bluetooth GPS ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา > ทั่วไป > การจดัตําแหนง > วิธจีัดตําแหนง

GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
โทรศัพทของคุณสนับสนุนฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ

A-GPS เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพือ่ดึงขอมูลชวยเหลือผาน
ทางการเชื่อมตอชุดขอมูล ซึง่ชวยในการคํานวณพกิดัของ
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มท งไมดี บรการิ  และคณุภาพ การใหาํแหนทบจากดาวเทยี
รับผล

กระ

(A-GPS)



ตําแหนงที่ตั้งในปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกาํลังรับ
สัญญาณจากดาวเทยีม
เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทียมที่มี
ประโยชนจากเซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุนผานระบบเครือขาย
เซลลลูาร ดวยความชวยเหลอืจากขอมูลสนบัสนุน
โทรศัพทจะไดรับตําแหนง GPS ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
โทรศัพทจะไดรับการกาํหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ
Nokia A-GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูให
บริการ ขอมูลสนับสนุนจะถกูดึงจากเซิรฟเวอรบริการ Nokia
A-GPS เมื่อจําเปนเทานัน้
คุณจะตองกาํหนดจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตในโทรศัพทกอน
เพือ่ดึงขอมูลสนบัสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการ
เชื่อมตอ GPRS ในการกาํหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ให
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การจดัตําแหนง > เซิรฟเวอรตําแหนง > จุดเชือ่มตอ
จุดเชื่อมตอ LAN ไรสายจะไมสามารถใชไดกบับริการนี้
เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เทานั้นทีน่ํามาใชได
โทรศัพทจะถามจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเมื่อคุณใช GPS เปน
ครั้งแรก

การจับโทรศัพทใหถูกวิธี
ตัวรับสัญญาณ GPS จะติดตั้งอยูทีด่านหลงัของโทรศัพท
เมื่อตองการใชตัวรับสัญญาณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
มือของคุณไมไดปดบริเวณที่ตั้งเสาอากาศ

การสรางการเชื่อมตอ
GPS อาจตองใชเวลา
เพยีงไมกีว่ินาทไีป
จนถงึหลายนาทีได
การสรางการเชื่อมตอ
GPS ในรถยนตอาจใช
เวลานานกวา
ตัวรับสัญญาณ GPS
จะใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่ของโทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจ
ทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น

ตอ GPS
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดูสิ่ง
ตอไปนี้:

● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพือ่ใหรับ
สัญญาณไดดีขึ้น

● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ทีว่างทีเ่ปดโลง
กวาเดิม

● ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของ
โทรศัพท โปรดดูที“่การจับโทรศัพทใหถูกวิธี” หนา 90

● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับ
ผลกระทบไปดวย
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เคล็ดลับในการสราง
การเชื่อม



● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางทีเ่ปนกระจกสี (Athermic)
ซึ่งอาจปดกัน้สัญญาณดาวเทียมไว

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทยีมที่โทรศัพทคนพบ และ
โทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณดาวเทียมหรือไมนั้น ใหกด
ปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > ตําแหนง > ตวัเลือก > สถานะดาวเทียม
หากโทรศัพทคนเจอดาวเทียม
แถบดาวเทยีมแตละดวงจะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอขอมูล
ดาวเทยีม ยิ่งแถบดาวเทยีมยาว
มากขึ้น ความแรงของสัญญาณ
ดาวเทยีมจะยิ่งแรงขึ้น เมื่อ
โทรศัพทไดรับขอมูลจาก
สัญญาณดาวเทียมในการคํานวณพกิัดตําแหนงของคุณ
เพยีงพอแลว แถบดังกลาวจะเปลี่ยนเปนสีดํา

ในตอนแรก โทรศัพทจะตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียม
อยางนอยสี่ดวงเพือ่ที่จะคํานวณพกิดัตําแหนงของคุณได
เมื่อคํานวณพกิัดเบื้องตนแลว กอ็าจเปนไปไดวาระบบจะเริ่ม
การคํานวณพกิดัตําแหนงของคุณจากดาวเทียมทั้งสามดวง
ตอ แตโดยปกติแลว ความแมนยําจะมีมากขึ้นหากระบบคน
พบดาวเทียมมากขึ้น

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพือ่ขอรับ
ขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมูล

ตางๆ เกีย่วกบัขาวสารในทองถิน่ เชน สภาพอากาศหรือ
สภาพการจราจร ตามตําแหนงของโทรศัพทของคุณ
เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง จะมีขอความปรากฏขึ้นแสดง
ใหเห็นวามีบริการสงคําขอนี้ เลือก ยอมรับ เพือ่อนุญาตให
สงขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ เพือ่ปฏิเสธคําขอ

สถานที่
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > สถานที่
ดวยตัวเลอืกสถานที่ คุณจะสามารถบันทกึขอมูลตําแหนง
ของสถานทีเ่ฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงที่
ตั้งทีถ่กูจัดเกบ็ไวในประเภทตางๆ เชน ธรุกจิ และใสขอมูล
อืน่ๆ เชน ที่อยู ใหกบัที่ตั้งนัน้ได คุณสามารถใชสถานที่ทีจ่ัด
เกบ็ไวกบัแอปพลิเคชั่นที่ใชงานรวมกนัได เชน ขอมูล GPS
และ แผนที่
พกิัด GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศา
ทศนิยมโดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
ในการสรางตําแหนงใหม ใหเลือก ตวัเลือก > ตําแหนง
ใหม ในการสรางคําขอการจัดตําแหนงสําหรับสถานที่ใน
ขณะนั้น ใหเลอืก ตําแหนงปจจุบัน หากตองการปอนขอมูล
ตําแหนงดวยตนเอง ใหเลอืก ปอนโดยผูใช

ในการแกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกบัสถานที่ทีบ่ันทกึไว (เชน
ที่อยู) ใหเลื่อนไปยังสถานที่ แลวเลอืก ตวัเลือก > แกไข
เลื่อนไปยังชองทีต่องการและปอนขอมูล

คุณสามารถจัดสถานทีข่องคุณลงในประเภทที่กาํหนดไว
แลว รวมทัง้สรางประเภทใหมได ในการแกไขและสราง
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ประเภทของสถานทีใ่หม ใหเลือ่นไปทางขวาในสถานที่
แลวเลือก ตวัเลือก > แกไขประเภท

ในการเพิม่สถานทีล่งในประเภท ใหเลื่อนไปที่จุดสังเกตใน
สถานที่ แลวเลือก ตวัเลือก > เพิม่ไปที่ประเภท เลือ่นไป
ยังประเภทแตละประเภททีคุ่ณตองการเพิม่สถานที่ แลว
เลอืก

ในการสงสถานที่หนึง่แหงหรือหลายๆ แหงไปยังโทรศัพทที่
ใชงานรวมกนัได ใหเลือก ตัวเลือก > สง แลวเลือกวธิี
สถานที่ทีไ่ดรับจะอยูในแฟมขอมูล ถาดเขา ในขอความ

ขอมูล GPS 
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพือ่แสดงขอมูลแนะนํา
เสนทางไปยังปลายทางทีไ่ดเลือกไว, ขอมูลตําแหนงทีคุ่ณ
อยูในปจจุบัน และขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดย
ประมาณเมื่อไปถงึปลายทางและระยะเวลาในการเดินทาง
โดยประมาณ

กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > ขอมูล
GPS
พกิดั GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศา
ทศนิยมโดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
ในการใชขอมูล GPS ขั้นตน ตัวรับสัญญาณ GPS ในโทรศัพท
ตองไดรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทยีมอยางนอยสี่ดวงเพือ่
คํานวณพิกดัตําแหนงของคุณ เมื่อคํานวณพกิดัเบื้องตน
แลว กอ็าจเปนไปไดวาระบบจะเริ่มการคํานวณพกิดั
ตําแหนงของคุณจากดาวเทียมทั้งสามดวงตอ แตโดยปกติ

แลว ความแมนยําจะมีมากขึ้นหากระบบคนพบดาวเทยีม
มากขึ้น

ตัวแนะนําเสนทาง
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > การนําทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนําเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงาน
ภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจาก
ดาวเทียมได

ตัวแนะนาํเสนทางจะใชเข็มทิศทีป่รับหมุนไดบนหนาจอของ
เครื่อง ลูกบอลสีแดงแสดงทศิทางของปลายทาง และระยะ
ทางโดยประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเข็มทศิ

ตัวแนะนาํเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางทีม่ี
ระยะสั้นที่สุดและตรงไปทีป่ลายทางนั้นมากทีสุ่ด โดยวดัใน
แนวเสนตรง สิ่งกดีขวางในเสนทาง เชน อาคาร และ
ลกัษณะทางธรรมชาติ จะถกูละเวน คาความสูงตางๆ จะไม
นาํมาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัวแนะนําเสนทางจะ
ทํางานเมื่อคุณเคลื่อนยายตําแหนง

ในการตั้งคาจุดหมายปลายทางในการเดินทางของคุณ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตัง้ปลายทาง และจุดสังเกต

ทาง หรือปอนขอมูลจุดพกิดัเสนรุงและเสนแวง เลอืก 
หยุด การนําทาง เพือ่ลบจุดปลายทางที่กาํห

ินทางนี้

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์92

นดใหกบ
การเด

ั

เปน
ปลาย



การดงึขอมูลระบุตําแหนง
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของ
ตําแหนงที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดย
ประมาณจะปรากฏ

ในการจัดเกบ็ตําแหนงปจจุบันของคุณไวเปนจุดสังเกต 
ใหเลอืก ตวัเลือก > บันทึกตําแหนง จุดสังเกตคือตําแหน
ถกูจัดเกบ็ไวพรอมขอมูลอื่นๆ และสามารถนาํมาใชใน
พลเิค ีใ่ช

ระหวางอปุกรณตางๆ ที่ใชงานรวมกันได

เครื่องวัดการเดินทาง
มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถูกตองและ
ขอผดิพลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับ
ผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > ขอมูล
GPS > ระยะเดินทาง
เลอืก ตวัเลือก > เริม่ เพือ่เปดใชการคํานวณระยะเดิน
ทาง และ หยุด เพือ่ยกเลิกการใชงาน คาทีค่ํานวณจะยังคง
ปรากฏบนหนาจอ ใชฟงกชันนี้ภายนอกอาคารเพือ่ใหรับ
สัญญาณ GPS ไดดีกวา
เลอืก รเีซ็ต เพือ่กําหนดระยะทางและเวลาในการเดินทาง
กาํหนดความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยไปทีศู่นย และเพือ่

เริ่มตนการคํานวณใหม เลือก รสีตารท เพือ่กาํหนดมาตร
ระยะทางและเวลาทัง้หมดไปทีศู่นย
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แผนที่
เกี่ยวกับแผนที่
กดปุม  แลวเลือก แผนที่
ดวยแอปพลเิคชั่นแผนที่ คุณสามารถดูตําแหนงปจจุบันที่
คุณอยูบนแผนที่ได เปดแผนที่หาประเทศและเมืองหลวง
ตางๆ ได คนหาที่อยูและสถานที่สําคัญตางๆ วางแผนเสน
ทางจากตําแหนงหนึง่ไปยังอกีตําแหนงหนึ่ง รวมทัง้บันทึก
ตําแหนงเปนรายการโปรดและสงไปยังอปุกรณที่ใชงานรวม
กนัได

ทัง้นี้ คุณสามารถซื้อบริการพเิศษ เชน คูมือนําทาง บริการ
นาํทาง Drive & Walk แบบเลี้ยวตอเลี้ยวทีแ่นะนาํดวยเสียง
รวมทั้งบริการขอมูลจราจร

แผนที่จะใชระบบ GPS โปรดดูที่“การจัดตําแหนง
(GPS)” หนา 89 คุณสามารถตั้งคาวิธจีัดตําแหนงที่ใชกบั
โทรศัพทในการตั้งคาโทรศัพท โปรดดูที“่การตั้งคาการจัด
ตําแหนง” หนา 162 สําหรับขอมูลตําแหนงที่เที่ยงตรงมาก
ทีสุ่ด ใหใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายในตัวเครื่องหรือใชตัวรับ
สัญญาณ GPS ตัวนอกที่ใชงานรวมกนัได
เมื่อคุณใชฟงกชันแผนที่เปนครั้งแรก คุณอาจตองกําหนด
จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเพือ่ใชในการดาวนโหลดขอมูล
แผนที่สําหรับตําแหนงปจจุบัน หากตองการเปลี่ยนจุดเชื่อม
ตอทีต่ั้งไวภายหลัง ในแอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหเลือก 

ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา > อินเทอรเน็ต >
ปลายทางเครอืขาย (จะปรากฏเมื่อคุณออนไลนเทานั้น)

เมื่อคุณเปดแผนที่ในโฟลเดอรแผนที่ ขอมูลแผนที่ของ
พืน้ทีด่ังกลาวจะถูกดาวนโหลดลงในโทรศัพทผานทาง
อนิเทอรเนต็โดยอตัโนมัติ แผนทีใ่หมจะถูกดาวนโหลดลง
ในโทรศัพทหากคุณเลือ่นไปยังพืน้ที่ที่ยังไมครอบคลุมใน
แผนที่ที่ดาวนโหลดมากอนแลวเทานั้น แผนทีบ่างแหงอาจ
มีอยูในหนวยความจําสํารองในโทรศัพทของคุณไวกอน
หนาแลว

คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ลงในโทรศัพทเพิม่เติมได
โดยใชซอฟตแวรพซีี Nokia Map Loader โปรดดูที“่การ
ดาวนโหลดแผนที”่ หนา 96

เคล็ดลับ:  ทั้งนี ้คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่โดย
ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายได

การดาวนโหลดแผนที่อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่
เติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ

หากคุณตองการใหแอปพลิเคชั่นแผนทีส่รางการเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น 
ในแอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > 
การตัง้คา > อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ใช
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ในการรับบันทกึเมื่อโทรศัพทลงทะเบียนเขาใชเครือขายที่
อยูนอกเครือขายโฮม ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ >
การตั้งคา > อินเทอรเน็ต > คําเตือนการโทรขาม
แดน > เปด (จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณออนไลนเทานัน้) ควร
ติดตอขอทราบรายละเอยีดเพิ่มเติมและคาใชจายในการ
โทรขามระบบจากผูใหบริการเครือขาย

การทําแผนที่เกอืบทัง้หมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไม
เสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถอืตอแผนทีท่ี่
คุณดาวนโหลดมาเพือ่ใชในโทรศัพทนีเ้พยีงอยางเดียว
เทานั้น

การเรียกดูแผนที่
การครอบคลมุพื้นที่ในแผนที่แตกตางกนัไปตามประเทศ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นแผนที่ แผนที่จะซมูเขาไปยัง
ตําแหนงที่ไดบันทึกไวจากเซสชั่นที่แลว หากไมมีตําแหนง
ทีบ่ันทึกไวจากเซสชั่นทีผ่านมา แอปพลิเคชั่นแผนที่จะซูม
เขาไปยังเมืองหลวงของประเทศที่คุณอยูโดยองิจากขอมูล
ทีโ่ทรศัพทไดรับจากเครือขายเซลลลูาร ในขณะเดียวกนั
แผนที่ของตําแหนงนัน้จะไดรับการดาวนโหลด หากไมได
รับการดาวนโหลดระหวางเซสชั่นกอนหนานี้

ตําแหนงปจจบุันของคุณ

ในการเชื่อมตอ GPS และซูมเขาไปยังตําแหนงปจจุบันของ
คุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตําแหนงฉัน หรือกด 0 หากตัว
ประหยัดพลังงานเปดอยูขณะทีเ่ครื่องพยายามจะเชื่อมตอ
GPS การเชื่อมตอจะขาดตอน

สัญลกัษณ GPS  จะแสดงบนหนาจอ แตละแถบ
คือดาวเทียมหนึง่ดวง เมื่ออปุกรณกําลงัคนหาดาวเทยีม
แถบจะเปนสีเหลอืง เมื่อโทรศัพทไดรับปริมาณขอมูลทีม่าก
พอจากดาวเทียมในการเชื่อมตอ GPS แถบจะเปลีย่นเปนสี
เขียว ยิ่งแถบมีสีเขียวเขมมากเทาใด การเชื่อมตอ GPS กจ็ะ
ยิ่งแรงขึ้นเทานั้น

เมื่อการเชื่อมตอ GPS กําลังทาํงานอยู ตําแหนงปจจุบันของ
คุณจะแสดงบนแผนทีด่วย 

การเคลื่อนยายและซมู

ในการเคลือ่นยายบนแผนที่ 
ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือ ขวา
แผนที่จะมีแนวทิศไปทางทิศ
เหนือตามการกําหนดคาเริ่มตน
วงกลมแสดงทิศจะระบุแนวทศิ
ของแผนที่และหมุนระหวางทีใ่ช
นาํทางเมื่อแนวทิศเปลีย่นไป

เมื่อคุณเรียกดูแผนทีบ่นหนาจอ
แผนที่ใหมจะดาวนโหลดโดย
อตัโนมัติเมื่อคุณเลือ่นไปยัง
บริเวณที่ไมไดครอบคลมุโดยแผนที่ทีด่าวนโหลดแลว
แผนที่เหลานี้เปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจาย แตการ
ดาวนโหลดอาจเกีย่วเนื่องกบัการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่
เติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ
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แผนที่จะไดรับการบันทกึโดยอตัโนมัติในหนวยความจํา
ขนาดใหญหรือในการดหนวยความจําที่สามารถใชรวมกนั
ได (หากใสไวและกาํหนดเปนพืน้ที่จัดเกบ็แผนที่ที่ตั้งไว)

ในการซูมเขาหรือออก ใหกด * หรือ # ใชแถบมาตราสวน
ในการประเมินระยะหางระหวางจุดสองจุดบนแผนที่

การปรับมมุมองแผนที่

ในการกาํหนดระบบเมตริกที่ใชในแผนที่ ใหเลือก 
ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา > แผนที ่> ระบบของ
หนวยวัด > เมตร หรือ Imperial
ในการกาํหนดประเภทของสถานทีท่ี่นาสนใจใหแสดงใน
แผนที่ ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา >
แผนที่ > ประเภทและประเภทหมวดหมูที่ตองการ

หากคุณตองการเลือกวาจะดูแผนที่ในโหมดสองมิติ, โหมด
สามมิติ, เปนภาพถายดาวเทยีม หรือแบบผสม ใหเลือก ตัว
เลือก > โหมดแผนที่ > แผนที่, แผนที่ 3D, ดาวเทียม
หรือ ผสม อาจไมมีภาพถายดาวเทยีมสําหรับที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรบางแหง

หากคุณตองการกาํหนดใหมุมมองแผนที่เปนมุมมองกลาง
วนัหรือมุมมองกลางคืน ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ >
การตั้งคา > แผนที่ > สี > โหมดวัน หรือ โหมดกลาง
คนื

ในการปรับการตั้งคาอนิเทอรเนต็, การนาํทาง, การวางแผน
เสนทางอื่นๆ และการตั้งคาแผนที่ทัว่ไป ใหเลอืก 
ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา

การดาวนโหลดแผนที่
เมื่อคุณเบราสแผนที่บนหนาจอในฟงกชันแผนที่ ระบบจะ
ดาวนโหลดแผนที่ใหมเองโดยอตัโนมัติหากคุณเลื่อนไปยัง
บริเวณที่ไมครอบคลมุในแผนทีท่ี่ไดดาวนโหลดเขามา
เรียบรอยแลว คุณสามารถดูจํานวนขอมูลที่ถายโอนจากตัว
นบัขอมูล (kB) ที่แสดงบนหนาจอ ตัวนับขอมูลจะแสดง
จํานวนการรับสงขอมูลบนเครือขายเมื่อคุณเปดแผนที่ สราง
เสนทาง หรือคนหาที่ตั้งแบบออนไลน การดาวนขอมูล
โหลดแผนที่อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่ว
กบัคาบริการเกีย่วกบัการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ

ในการปองกนัไมใหโทรศัพทดาวนโหลดแผนที่ผานทาง
อนิเทอรเนต็โดยอตัโนมัติ เชน เมื่อคุณไมอยูในเครือขาย
โฮม หรือเมื่อตองใชบริการเสริมสําหรับขอมูลที่เกีย่วของกบั
แผนที่ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา >
อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ไมใช

ในการกาํหนดขนาดพื้นที่ของการดหนวยความจําหรือ
หนวยความจําสํารองทีคุ่ณตองการใชจัดเกบ็แผนที่หรือ
ไฟลแนะนําดวยเสียง ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ >
การตั้งคา > แผนที่ > ใชความจําสูงสุด ตัวเลือกการด
หนวยความจําจะมีใหเลือกเมื่อคุณเสียบการดหนวยความจํา
ที่ใชงานรวมกนัไดเทานั้น เมื่อหนวยความจําเต็ม ขอมูล
แผนที่ที่เกาที่สุดจะถูกลบออก คุณสามารถลบขอมูลแผนที่
ที่จัดเกบ็ไวไดโดยใชซอฟตแวรพซีี Nokia Map Loader
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Nokia Map Loader
Nokia Map Loader คือ ซอฟตแวรพีซทีี่คุณสามารถใช
ดาวนโหลดแผนที่จากอินเทอรเนต็และติดตั้งในโทรศัพท
หรือการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัได ทัง้นี้ คุณ
สามารถใชซอฟตแวรดังกลาวดาวนโหลดไฟลเสียงสําหรับ
การนําทางแบบเลีย้วตอเลีย้ว

ในการใชซอฟตแวร Nokia Map Loader คุณจะตองติดตั้ง
ซอฟตแวรดังกลาวลงในเครื่องพซีทีี่ใชงานรวมกันได 
คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรพซีีไดจากอนิเทอรเนต็ที่

กฏบน
หนาจอ

คุณตองใชแอปพลเิคชั่นแผนทีแ่ละเบราสแผนทีอ่ยาง
นอยหนึ่งครั้งกอนที่จะใชซอฟตแวร Nokia Map Loader
Nokia Map Loader จะใชขอมูลประวัติแผนที่ในการตรวจ
สอบเวอรชันของขอมูลแผนที่ที่จะดาวนโหลด

หลงัจากติดตั้งซอฟตแวรพีซีลงในเครื่องพีซีของคุณแลว
เมื่อจะดาวนโหลดแผนที่ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ตอโทรศัพทกบัเครื่องพซีโีดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
ทีใ่ชงานรวมกนัได เลอืก อุปกรณจัดเกบ็ขอมูล เปน
โหมดการเชื่อมตอ USB

2. เปดซอฟตแวร Nokia Map Loader ในเครื่องพซีี Nokia
Map Loader จะตรวจสอบเวอรชันของขอมูลแผนที่ทีจ่ะ
ดาวนโหลด

3. เลอืกแผนที่หรือไฟลแนะนําดวยเสียงที่คุณตองการ
แลวดาวนโหลดขอมูลดังกลาว และติดตั้งลงใน
โทรศัพท

เคล็ดลับ:  ใชซอฟตแวร Nokia Map Loader เพือ่
เปนการประหยัดคาธรรมเนียมในการโอนขอมูล
โทรศัพท

การคนหาสถานที่
ในการคนหาตําแหนงหรือสถานทีส่ําคัญโดยใชคําสําคัญ
เมื่ออยูในมุมมองหลัก ใหใสชื่อสถานที่หรือคําสําคัญที่
ตองการลงในชองคนหา แลวเลอืก คนหา

ในการนาํเขาทีอ่ยูของตําแหนงจากขอมูลรายชื่อ ใหเลอืก
ตวัเลือก > เลือกจากรายชือ่

เมื่อจะใชตําแหนงในแผนที่ เชน ใชเปนจุดเริ่มตนในการ
คนหาสถานทีใ่กลเคียง เตรียมเสนทาง ดูรายละเอยีด หรือ
เริ่มการนาํทาง (บริการเสริม) ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือกตัว
เลือกทีต่องการ

ในการเรียกดูสถานทีแ่ละแหลงทองเทีย่วในพืน้ทีข่องคุณ
ตามประเภท ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา แลวเลือก
ประเภท หากคุณคนหาตามทีอ่ยู คุณจะตองใสชื่อเมืองและ
ประเทศ ซึ่งคุณสามารถใชทีอ่ยูทีคุ่ณไดบันทึกลงในบัตร
รายชื่อทีอ่ยูในโฟลเดอรรายชื่อได

ในการจัดเกบ็ที่ตั้งใหเปนสถานทีโ่ปรด เมื่ออยูทีท่ีต่ั้งที่
ตองการ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือก เพิ่มไปยังสถานที่ฉัน
ใสชื่อของทีต่ั้งนั้น แลวเลอืก ตกลง คุณสามารถบันทึกที่ตั้ง
ไวทีเ่สนทางหรือคอลเลคชั่นได ในการดูสถานทีท่ี่ไดบันทึก
ไว ใหเลือก ตัวเลือก > รายการโปรด > สถานที่
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ในการสงสถานที่ไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได ในหนา
จอสถานที่ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือก สง หากคุณสงสถานที่
ในรูปแบบขอความตัวอกัษร ขอมูลจะถกูแปลงเปนขอความ
ลวน

ในการถายภาพสกรีนช็อตตําแหนงของคุณ ใหเลอืก 
ตัวเลือก > เครือ่งมือ > จดัเกบ็สแนปชอตแผนที่ ภาพสก
รีนช็อตจะถูกจัดเกบ็ไวในแฟมขอมูลรูปถาย ในการสงภาพ
สกรีนช็อต ใหเปดโฟลเดอรรูปถาย แลวเลือกตัวเลอืกสง
จากแถบเครื่องมือที่เปดใชงานอยู หรือจากเมนูตัวเลือก
แลวเลือกวิธีการสง

ในการดูประวัติที่คุณเปดดูขอมูล สถานทีท่ี่คุณเคยดูบน
แผนที่ รวมถึงเสนทางและคอลเลคชั่นที่คุณไดสรางไว ให
เลอืก ตวัเลือก > รายการโปรด แลวเลอืกตัวเลือกที่
ตองการ

การวางแผนเสนทาง

ในการวางแผนเสนทางไปยังจุดหมาย ใหเลือ่นไปยังจุด
หมายปลายทางทีต่องการ กดปุมเลือ่น แลวเลอืก เพิ่มใน
เสนทาง ระบบจะเพิม่ที่ตั้งลงในเสนทาง

หากตองการเพิม่ที่ตั้งลงในเสนทาง ใหเลือก ตัวเลือก >
เพิ่มจดุเสนทาง ที่แวะพกัทีเ่ลอืกไวเปนแหงแรกจะเปนจุด
เริ่มตน หากตองการเปลีย่นลาํดับของที่แวะพกั ใหกดปุม
เลือ่น แลวเลอืก ยาย

บริการเสริมสําหรับแผนที่
คุณสามารถซือ้ใบอนุญาตและดาวนโหลดคูมือประเภท
ตางๆ ได เชน คูมือแนะนําเมืองและคูมือการเดินทาง ของ
เมืองอืน่ๆ ลงในโทรศัพทของคุณได นอกจากนี ้คุณสามารถ
ซือ้ใบอนุญาตบริการนาํทาง Drive & Walk แบบเลีย้วตอ
เลี้ยวที่แนะนําดวยเสียง รวมทัง้บริการขอมูลจราจรเพือ่ใชใน
แอปพลิเคชั่นแผนที่ได ใบอนุญาตการนาํท

อนุญาต) และจะใชงานไดในพื้นที่ทีเ่ลือกไวเทานัน้ คูมือที่
ดาวนโหลดจะถูกจัดเกบ็ไวในเครื่องโดยอตัโนมัติ

ใบอนุญาตที่คุณซื้อไวสําหรับคูมือการเดินท
ทางสามารถโอนไปยังอปุกรณเครื่องอืน่ได แตใบอนุญาต

ใบเดียวกนันัน้สามารถเปดใชงานไดอุปกรณครั้งละหนึง่
เครื่อง

ในการดูและอพัเดตใบอนญุาต ใหเลือก ตัวเลือก >
พเิศษ > ใบอนุญาตของฉัน
ขอมูลการเดินทางและการจราจร รวมถึงบริการทีเ่กีย่วของ
เปนของบริษัทอืน่ทีไ่มมีสวนเกีย่วของกบั Nokia ซึ่งขอมูล
ดังกลาวอาจไมแมนยําและไมสมบูรณ และขึ้นอยูกบัการ
เปดใหบริการ คุณไมควรใหความเชื่อถือขอมูลที่กลาวไว
ขางตนและบริการทีเ่กีย่วของแตเพยีงอยางเดียว

การดาวนโหลดและใชบริการเสริมอาจตองใชการสงขอมูล
ขนาดใหญผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการเกี่ยวกบัการสงขอมูลไดจากผูให
บริการของคุณ
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การนําทาง
ในการซื้อบริการนําทางการขับรถและเดินพรอมกบัการ
แนะนําดวยเสียงหรือซื้อเฉพาะการนาํทางการเดินเพยีง
อยางเดียว ใหเลอืก ตัวเลือก > พิเศษ > ขับรถและเดนิ
หรือ เดนิ คุณสามารถชําระคาบริการผานบัตรเครดิตที่ระบบ
ยอมรับหรือใหคิดคาบริการดังกลาวรวมไวในใบแจงคา
โทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขายเซลลูลารสนับสนุน)

การนําทางการขับรถ

ในการซื้อบริการการนําทางการขับรถและเดิน ใหเลอืก 
ตัวเลือก > พเิศษ > ขับรถและเดนิ

เมื่อคุณใชระบบการนําทางเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
เลอืกภาษาของเสียงแนะนาํและดาวนโหลดไฟลแนะนํา
ดวยเสียงของภาษาทีเ่ลอืก ทัง้นี้ คุณสามารถดาวนโหลด
ไฟลแนะนําดวยเสียงโดยใชโปรแกรม Nokia Map Loader
ได โปรดดูที“่การดาวนโหลดแผนที่” หนา 96

หากตองการเปลี่ยนภาษาในภายหลัง เมื่ออยูในหนาจอ
หลกัของแผนที่ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้
คา > การนําทาง > แนะนําดวยเสียง แลวเลือกภาษา
และดาวนโหลดไฟลแนะนําดวยเสียงสําหรับภาษาที่เลอืก

การนําทางการเดนิ

ในการซื้อบริการการนําทางการเดิน ใหเลือก ตัวเลือก >
พเิศษ > เดิน
การนําทางการเดินจะแตกตางจากการนําทางการขับรถอยู
หลายอยาง เสนทางการเดินจะไมรวมขอจํากดัสําหรับ
การนําทางการขับรถหลายขอ เชน ถนนที่แลนรถทางเดียว

และขอบังคับการเลี้ยวรถ และจะรวมเอาพืน้ทีอ่ืน่ลงใน
บริการดวย เชน สวนสาธารณะและโซนคนเดินเทา โดย
แผนที่จะใหความสําคัญเสนทางเดินทางและถนนสายเล็ก
กวาเปนลําดับแรก และจะละทางหลวงกบัทางดวน ระยะ
ทางของเสนทางเดินเทาจะจํากดัไวสูงสุด 50 กโิลเมตร
 (31 ไมล) และความเร็วในการเดินทางจะจํากดัไวสูงสุด
 30 กม./ชม. (18 ไมล/ชม.) หากมีการเกินขีดจํากัดความเร็ว 
การนําทางจะหยุดทําง

ลงใหอยูภายในขีดจํากดั
การนาํทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวหรือการแนะนําดวยเสียงจะ
ไมมีใหบริการในการนาํทางการเดิน แตจะมีลูกศรขนาด
ใหญแสดงเสนทางและมีลูกศรขนาดเล็กทีด่านลางของ
หนาจอชี้ไปยังปลายทางโดยตรง การดูดาวเทียมจะมีให
บริการในการนาํทางการเดินเพยีงอยางเดียว

การนําทางไปยังจุดหมายที่ตองการ

ในการเริ่มตนการนาํทางไปยังปลายทางที่ตองการดวย GPS
ใหเลอืกสถานทีบ่นแผนที่หรือจากรายการผลลัพธ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ขับไปยัง หรือ เดนิไปที่

ในการเปลี่ยนเปนมุมมองอืน่ในระหวางการนําทาง ใหเลือ่น
ไปทางซายหรือทางขวา

หากตองการหยุดการนาํทาง ใหกดปุม หยุด

ในการเลือกตัวเลอืกการนําทาง ใหกดปุม ตัวเลือก ในขณะ
นาํทาง หากกําลังเปดใชการนาํทางเสนทางขับรถ หนาจอ
เมนูพรอมตัวเลือกตางๆ จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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านและจะเริ่มทํางานตอเมื่อคุณลด
ความเร็ว



ปุมกดบางปุมจะใชควบคุมตัวเลอืกในหนาจอดังกลาว เชน
กดปุม 2 เพือ่เลนซ้าํเสียงสั่งงาน, 3 เพือ่เปลี่ยนเปนโหมด
วนัหรือโหมดกลางคืน และ 4 เพือ่บันทึกสถานที่ปจจุบัน

ขอมูลจราจร
ในการซื้อใบอนุญาตบริการขอมูลจราจรตามเวลาจริง 
ใหเลอืก ตวัเลือก > พเิศษ > การจราจร บริการดังกลาวจะ
ใหขอมูลเกีย่วกับสภาพการจราจรติดขัดซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการเดินทางของคุณ การดาวนโหลดบริการเสริมอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการ
เกีย่วกบัการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการดูขอมูลเกีย่วกบัสภาพจราจรติดขัดทีอ่าจทาํใหเกดิ
ความลาชาหรือทาํใหคุณไปไมถึงจุดหมายปลายทาง 
ใหเลอืก ตวัเลือก > การจราจร สภาพจราจรดังกลาวจะ
แสดงบนแผนที่เปนรูปสามเหลีย่มและเสนแบงเขต คุณ
สามารถใชฟงกชันการเปลี่ยนเสนทางอัตโนมัติเพือ่หลกี
เลีย่งภาวะดังกลาวได

ในการดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัเ
เปลี่ยนเสนทางที่สามารถใชได ใหกดปุมเลือ่น

ในการอพัเดตขอมูลจราจร ใหเลือก อัพเดตขอมูลจราจร
ในการกาํหนดความถีท่ี่จะใหโทรศัพทอพัเดตขอมูลจราจร
โดยอตัโนมัติ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้
คา > การนําทาง > อัพเดตขอมูลจราจร

ในการสรางเสนทางสํารองโดยอตัโนมัติในกรณีที่เกดิการ
จราจรติดขัด ซึง่อาจทาํใหเกดิความลาชาหรือทาํใหคุณไป

ไมถึงจุดหมายปลายทาง ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ >
การตั้งคา > การนําทาง > เปลี่ยนทางหลบการ
จราจร > อัตโนมัติ

คูมือการเดินทาง
ในการซือ้และดาวนโหลดคูมือการเดินทางประเภทตางๆ
เชน คูมือแนะนาํเมืองและคูมือการเดินทาง ของเมืองอืน่ๆ
ลงในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > พิเศษ > คูมือการ
เดินทาง
คูมือการเดินทางจะใหขอมูลเกีย่วกบัแหลงทองเทีย่ว 
รานอาหาร โรงแรม และสถานที่สําคัญตางๆ คุณตอง
ดาวนโหลดคูมือการเดินทางและซื้อกอน จึงจะสามารถนาํ
มาใชงานได

ในการเรียกดูคูมือการเดินทางที่ดาวนโหลดไว ในแท็บ
คูมือเดนิทางฉัน ที่อยูในคูมือการเดินทาง ใหเลอืกคูมือ
การเดินทาง แลวเลือกหมวดยอย (ถามี)

ในการดาวนโหลดคูมือการเดินทางรายการใหมลงใน
โทรศัพท จากโฟลเดอรคูมือการเดินทาง ใหเลือกคูมือการ
เดินทางทีต่องการ แลวเลอืก ดาวนโหลด > ใช ระบบจะ
ดําเนนิการขั้นตอนการซือ้โดยอตัโนมัติ คุณสามารถชําระคา
คูมือการเดินทางโดยใชบัตรเครดิตทีร่ะบบยอมรับหรือให
คิดคาบริการดังกลาวรวมไวในใบแจงคาโทรศัพท

 (หากผูใหบริการเครือขายเซลลลูารสนบัสนุน)

ในการยืนยันการซื้อ ใหเลือก ตกลง สองครั้ง หากตองการ
ตอบรับคํายืนยันการซื้อผานทางอเีมล ใหใสชื่อและทีอ่ยู
อเีมล แลวเลอืก ตกลง
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หตุการณและตัวเลือก
การ



แฟมขอมูลสื่อ
RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เลนคลิปวิดีโอหรือเรียกขอมูล
สื่อโดยวธิี OTA โดยไมตองบันทกึไฟลเหลานัน้ลงใน
โทรศัพทกอน

RealPlayer รองรับไฟล ทีม่ีนามสกลุไฟลเปน .3gp, .mp4
หรือ .rm อยางไรกด็ี RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟล
ทัง้หมดหรือรูปแบบไฟลแปลงทัง้หมดกไ็ด

เมื่อเลนไฟลโดยอยูในโหมดจอแบบแนวนอน ใชปุมควบคุม
สื่อในการควบคุมเครื่องเลน

การเลนวิดโีอคลปิ
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > RealPlayer
ในการเลนไฟลสื่อที่บันทกึไว ใหเลอืก คลิปวิดโีอ ตามดวย
คลปิ และ เลน

ในการแสดงรายการไฟลที่เลนไปแลวกอนหนานี้ เมื่ออยูใน
เมนหูลักของแอปพลเิคชั่น ใหเลอืก รายการที่เพิง่เลน

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมระดับเสียง

หลงัจากทีเ่ลือกไฟลสื่อ ใหเลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือก
ตอไปนี้

● สง — สงไฟลโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือวิธี
การเชื่อมตอตางๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth

● ใชวิดีโอ  — กําหนดวิดีโอลงในรายชื่อหรือตั้งเปนเสียง
เรียกเขา

● เลือก/ไมเลือก  — ทาํเครื่องหมายเลอืกรายการเพือ่สง
หรือลบหลายๆ รายการ พรอมกนั

● ดรูายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของรายการทีเ่ลือก
เชน รูปแบบ ความละเอยีด และชวงเวลา

● การตั้งคา  — แกไขการตั้งคาในการเลนวิดีโอและ
การสตรีม

การเรียกขอมูลโดยวิธ ีOTA
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) เปนจุดเชื่อมตอทีร่ะบบตั้งให ผูใหบริการรายอืน่ๆ อาจ
จะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะทีอ่ยู URL แบบ
rtsp:// เทานั้น อยางไรกต็าม RealPlayer จะเลนไฟล .ram
ถาคุณเปดลิงค HTTP ในเบราเซอร
ในการเรียกขอมูลโดยวิธี OTA (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ใน RealPlayer หรือรูปถาย ใหเลือกลงิคการสตรีมที่
จัดเกบ็ไวในแฟมขอมูล ลิงคการสตรีม ทั้งนี้ คุณสามารถ
รับลิงคการสตรีมในรูปแบบขอความตัวอกัษรหรือขอความ
มัลติมีเดียได รวมทั้งเปดลงิคบนเว็บเพจได เครื่องของคุณ
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จะเชื่อมตอกบัไซตนั้นและเริ่มตนโหลดขอมูลกอนทีจ่ะเริ่ม
เรียกขอมูลจริง ขอมูลนั้นจะไมถูกจัดเกบ็ไวในอปุกรณของ
คุณ

การตัง้คา RealPlayer
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer เปนขอความแบบพเิศษ
จากผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณ

เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● วิดีโอ  — เลอืกวาจะแสดงวิดีโอคลิปแบบเต็มหนาจอ
หรือแบบหนาจอปกติ รวมทัง้จะเลนซ้ําคลปิโดยอตัโนมัติ
อกีหรือไมเมื่อเลนเสร็จแลว

● การสตรมี  — เลือกวาจะใชพร็อกซี่เซริฟเวอร เปลีย่น
จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว และตั้งคาชวงของพอรตทีใ่ชหรือไม
เมื่อทาํการเชื่อมตอ โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่ถกูตอง
จากผูใหบริการ

การตั้งคาขั้นสูง

ในการแกไขการตั้งคาขั้นสูง ใหเลือก การสตรมี > 
เครอืขาย > ตัวเลือก > การตัง้คาชั้นสูง

ในการเลอืกชวงความถี่ทีใ่ชกบัเครือขาย ใหเลอืกการตั้งคา
เครือขายและคาที่ตองการ

ในการแกไขชวงความถีด่วยตนเอง ใหเลอืก ผูใชกําหนด
เอง

ใบอนุญาต
ในการดูใบอนุญาตสิทธิ์ดิจิตอล ใหกดปุม  แลวเลอืก
แอปพลิเคชัน่ > สื่อ > ใบอนุญาต
การจดัการลิขสิทธิข์องขอมูลแบบดจิิตอล
เจาของเนือ้หาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิด์ิจิตอล
(DRM) แบบตางๆ เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญาของ
เจาของ รวมถึง ลขิสิทธิ ์โทรศัพทนีใ้ชซอฟตแวร DRM
หลายประเภทเพือ่เขาสูเนื้อหาที่มี DRM ปองกนัไว 
ดวยโทรศัพทรุนนี้ คุณสามารถเขาสูเนือ้หาที่ปองกนัดวย
WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หาก
ซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของ
เนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM
ในการเขาสูเนือ้หาใหมที ่DRM นัน้ปองกนัไว การยกเลิกอาจ
ปองกนัการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกนัไวบางเนือ้หาทีอ่ยูใน
โทรศัพทของคุณมาใชอกีครั้ง การยกเลกิซอฟตแวร DRM
ไมมีผลตอการใชเนือ้หาที่มีการปองกนัดวย DRM ประเภท
อืน่หรือการใชเนื้อหาทีไ่มมี DRM ปองกันไว
ขอมูลทีไ่ดรับการปองกนัดวย Digital rights management
(DRM) มาพรอมกบัสิทธิการใชที่เกีย่วของ ซึง่กําหนดสิทธิ
ของคุณในการใชขอมูลนั้น

หากเครื่องของคุณมีขอมูลที่ไดรับการปกปองตาม OMA
DRM ในการสํารองสิทธิการใชและขอมูล ใหใชคุณสมบัติ
การสํารองขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC
Suite วธิีถายโอนขอมูลวธิีอืน่อาจไมสามารถถายโอนสิทธิ
การใชที่ตองใชในการเรียกคืนขอมูล เพือ่ใหคุณสามารถ
ดําเนนิการใชขอมูลทีไ่ดรับการปกปองดวย OMA DRM ตอได
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หลงัจากทีม่ีการฟอรแม็ตหนวยความจําของโทรศัพท คุณ
ยังอาจตองเรียกคืนสิทธกิารใช ในกรณีที่ไฟลบนเครื่องของ
คุณเสียหาย
หากเครื่องของคุณมีขอมูลที่ไดรับการปองกนัดวย WMDRM
ทัง้สิทธกิารใชและขอมูลจะสูญหายไป หากมีการฟอรแมต
หนวยความจําของโทรศัพท ขอมูลและสิทธิการใชยังอาจ
สูญหายไปดวย หากไฟลในเครื่องโทรศัพทเสียหาย 
การสูญเสียสิทธิการใชหรือขอมูลจะจํากดัความสา

ใชงานขอมูลเดิมในเครื่องของคุณอกีคร
พิม่เติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

รหัสการเขาใชบางตัวอาจเชื่อมตอกบัซิมการดบางอนั และ
จะเขาใชเนื้อหาที่ไดรับการปองกนัไวไดในกรณีทีใ่ส
ซิมการดไวในเครื่องแลวเทานั้น
ในหนาจอหลัก ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:

● ใบอนุญาตที่ใชได  — ดูใบอนุญาตที่เชื่อมตอกบัไฟล
สื่อหรือทีย่ังไมถงึชวงเวลาที่มีผลบังคับใช

● ใบอนุฯที่ใชไมได  — ดูใบอนญุาตทีไ่มถกูตอง
เนือ่งจากหมดเวลาในการใชไฟลสื่อ หรือมีไฟลสื่อทีม่ี
การปองกนัในเครื่องแตไมไดเชื่อมตอกับสิทธกิารใช

● ไมถูกใช  — ดูใบอนญุาตที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อมตออยูใน
เครื่อง

หากตองการซื้อเวลาใชงานไฟลสื่อเพิม่ ใหเลือกใบอนญุาต
ทีใ่ชไมได แลวเลอืก ตัวเลือก > รบัใบอนุญาตใหม (ตอง
เปดใชขอความบริการเวบ็) โปรดดูที“่การตั้งคาขอความ
บริการเวบ็” หนา 132

ในการดูรายละเอยีดของสิทธิ์การใช ใหเลือ่นไปที่รายการ
ดังกลาว แลวกดปุมเลื่อน

เครื่องบันทึก 
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > บนัทึก
คุณสามารถใชเครื่องบันทึกทาํกา

สนทนาทางโทรศัพทได

เครื่องบันทกึจ
ตอ GPRS อยู

ในการบันทกึการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเครื่องบันทกึ
ในระหวางทีส่นทนา ทัง้สองฝายจะไดยินเสียงโทนทกุๆ

 5 วินาทใีนขณะทีบ่ันทกึเสียง
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เว็บเบราเซอร 
คุณสามารถใชเว็บเบราเซอรดูเว็บเพจที่ใชภาษา HTML
(Hypertext markup language) ในอนิเทอรเนต็ไดอยางที่
ออกแบบมาแตแรก ทัง้นี้ คุณยังสามารถเรียกดูเวบ็เพจที่
ออกแบบขึ้นเปนพเิศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่
และใชภาษา XHTML (Extensible hypertext markup
language) หรือภาษา WML (Wireless markup language)
หากเครื่องไมสนับสนุนหรือไมสามารถอานเว็บเพจได รวม
ทัง้พบโคดขยะในขณะเบราส คุณสามารถลองกดปุม 
แลวเลือก เว็บ > ตวัเลือก > การตั้งคา > หนา > 
การเขารหัสที่ตั้งไว และเลือกการเขารหัสที่ตรงกบัเวบ็เพจ
ในการเบราสเว็บ คุณตองกําหนดคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตในโทรศัพทกอน

การเรียกดูเว็บ
กดปุม  แลวเลือก เว็บ

ปุมลัด: ในการเริ่มใชเบราเซอร ใหกดปุม 0 คางไว
เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการทีคุ่ณเชื่อถอืและให
ความปลอดภัยทีเ่พยีงพอ และปองกนัอนัตรายตอ
ซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิ
เคชั่นทีม่ีสัญลกัษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบ
รับรองจาก Java Verified
ในการเรียกดูเวบ็เพจ เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลอืก
บุคมารค หรือปอนทีอ่ยูลงในชอง ( ) แลวกดปุมเลื่อน

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง
ซึง่โทรศัพทจะตองมีพืน้ทีห่นวยความจําขนาดใหญ จึงจะ
สามารถเขาดูเว็บเพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมี
พืน้ทีห่นวยความจําเหลอือ
กลาว ภาพกราฟกของหนานัน้จะไมแสดงขึ้น

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยไมแสดงภาพกราฟก เพือ่เปนการ
ประหยัดพืน้ที่หนวยความจํา ใหเลอืก ตัวเลือก > 
การตัง้คา > หนา > โหลดเนื้อหา > ตวัอักษรเทานั้น

ในการปอนทีอ่ยูเวบ็เพจใหมทีคุ่ณตองการเขาชม ใหเลอืก
ตวัเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ

เคล็ดลับ:  ในการเขาชมเวบ็เพจทีจ่ัดเกบ็เป
มารคในหนาจอบุคมารค ขณะเรียกดู ใหกดปุม 1 

แลวเลอืกบุคมารค

ในการรีเฟรชขอมูลเวบ็เพจทัง้หมด ใหเลอืก ตวัเลือก > 
ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา
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ในการจัดเกบ็เว็บเพจปจจุบันเปนบุคมารค ใหเลือก 
ตัวเลือก > จดัเก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพที่ถายไวของเพจตางๆ ทีคุ่ณเคยเขาเยี่ยมชม
ในขณะที่เรียกดูเพจอืน่ ใหเลือก กลับ (จะใชไดหากตั้งคา
เปด รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และเพจ
ปจจุบันไมใชหนาแรกทีคุ่ณเขาเยี่ยมชม) เลอืกเวบ็เพจที่
ตองการ

ในการจัดเกบ็เพจขณะเรียกดู ใหเลือก ตวัเลือก > 
เครือ่งมือ > บนัทึกเพจ

คุณสามารถจัดเกบ็เวบ็เพจ แลวเรียกดูภายหลงัขณะ
ออฟไลนได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุมเวบ็เพจลงใน
โฟลเดอรได ในการเปดเว็บเพจที่คุณไดจัดเกบ็ไว ใหเลือก
เพจที่จัดเก็บไว ในมุมมองหลักเว็บเบราเซอร

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหรือการดําเนินการสําหรับ
เวบ็เพจปจจุบัน ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกบรกิาร
(หากเวบ็เพจสนับสนุน)

ในการปองกนัหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานได
โดยอตัโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก
อปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ
ปุมลัดขณะเบราส
● กด 1 เพือ่เปดบุคมารคของคุณ

● กด 2 เพือ่คนหาคําหลักในเพจปจจุบัน

● กด 3 เพือ่กลับไปที่เพจกอนหนา

● กด 5 เพือ่แสดงรายการหนาตางที่เปดอยูทัง้หมด

● กด 8 เพือ่แสดงภาพรวมเพจในหนาปจจุบัน กดปุม 8 
อีกครั้งเพือ่ขยายและดูสวนของหนาเพจทีต่องการ

● กด 9 เพือ่ปอนที่อยูเว็บใหม

● กด 0 เพือ่ไปที่โฮมเพจ (หากระบุไวในการตั้งคาแลว)

● กด * และ # เพือ่ยอหรือขยายเพจ
เคล็ดลับ:  ในการกลับไปทีโ่หมดพรอมทาํงานโดยที่
ยังเปดเบราเซอรไวแบบไมแสดงผลบนหนาจอ 
ใหกดปุม  สองครั้งหรือกดปุมวางสาย ในการกลับไป
ทีเ่บราเซอร ใหกดปุม 
ราเซอร

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลือกฟงกชันของ
เบราเซอรทีใ่ชงานบอย

ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลื่อนคางไวบนจุดวางใน
เว็บเพจ เลื่อนไปทางซายหรือทางขวาเพือ่เลื่อนไปตาม
แถบเครื่องมือ ในการเลือกคุณสมบัติ ใหกดปุมเลื่อน

ในแถบเครื่องมือ ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้

● ลิงคที่ใชบอย  — ดูรายการที่อยูเว็บที่คุณเขาเยี่ยมชม
บอย

● ภาพรวมเพจ  — ดูภาพรวมของเวบ็เพจปจจุบัน
● คนหา — คนหาคําสําคัญภายในเพจปจจุบัน
● โหลดซ้ํา — รีเฟรชเพจ
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● สมัครลิงคขาว (ถามีให) — ดูรายการหัวขอขาวบนเว็บ
ทีม่ีอยูในเวบ็เพจปจจุบัน และสมัครใชบริการหัวขอขาว
บนเว็บ

การสํารวจเพจ
Mini Map และภาพรวมของเพจจะชวยคุณสํารวจเว็บเพจทีม่ี
ขอมูลจํานวนมาก

เมื่อเปดใชงาน Mini Map ในหนาการตั้งคาเบราเซอรแลว
ขณะทีคุ่ณเลื่อนดูหนาเวบ็เพจขนาดใหญ Mini Map จะ
ปรากฏขึ้นและแสดงภาพรวมของเว็บเพจทีคุ่ณดูอยูในขณะ
นั้น

หากตองการเปดใชงาน Mini Map ใหเลอืก ตัวเลือก >
การตั้งคา > ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด

หากตองการดูสวนตางๆ ใน Mini Map ใหเลือ่นซาย ขวา
ขึ้น หรือลง เมื่อถึงบริเวณทีต่องการดูแลว ใหหยุดเลื่อน
Mini Map จะหายไป และคุณจะสามารถดูบริเวณทีคุ่ณเลือก
ไวได
ขณะทีคุ่ณกําลงัเบราสเว็บเพจทีม่ีขอมูลจํานวนมาก คุณยัง
สามารถใช ภาพรวมเพจ เพือ่ดูวาเวบ็เพจนัน้ๆ มีขอมูล
ประเภทใดบาง

หากตองการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน กด 8 
ในการหาจุดที่ตองการในหนานั้นๆ ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือ
ขวา ใหกดปุม 8 อกีครั้งเพือ่ขยายและดูสวนทีต่องการของ
เพจนัน้

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
ลงิคขาวบนเว็บหรือเวบ็ฟดคือ ไฟล XML บนเวบ็เพจทีชุ่มชน
เว็บบล็อกและองคกรขาวนาํมาใชเพือ่แบงปนหัวขอขาว
หรือบทความลาสุด ตัวอยางเชน ฟดขาว บล็อกหรือเว็บลอ็ก
คือ บันทกึประจําวนับนเวบ็ ลงิคขาวบนเว็บสวนใหญใช
เทคโนโลย ีRSS และ Atom ถอืเปนเรื่องปกติทีจ่ะพบลงิค
ขาวทางเว็บบนเว็บ บล็อก และ Wiki
เว็บเบราเซอรของ Nokia จะตรวจพบโดยอัตโนมัติหาก
เว็บเพจใดมีลิงคขาวบนเว็บ

หากตองการสมัครขอรับบริการลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก 
 > สมัครลิงคขาว

หากตองการดูลิงคขาวบนเว็บทีคุ่ณสมัครไว ในหนาจอบุค
มารค เลอืก ลิงคขาว

หากตองการอพัเดตลิงคขาวบนเวบ็ ใหเลือกลงิคนั้น และ
ตวัเลือก > รเีฟรช

หากตองการกาํหนดวธิีอัพเดตลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคา > ลิงคขาว

Widget
โทรศัพทของคุณสนบัสนุน Widget Widget เปนแอปพลิ
เคชั่นเวบ็ขนาดเล็กๆ ทีส่ามารถดาวนโหลดได ซึ่งจะสง
ขอมูลมัลติมีเดีย ลิงคขาว และขอมูลตางๆ เชน รายงาน
สภาพอากาศ ไปยังโทรศัพทของคุณ Widget ที่ติดตั้งลงใน
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โทรศัพทจะปรากฏเปนแอปพลิเคชั่นที่แยกไวในโฟลเดอร
แอปพลิเคชัน่
คุณสามารถดาวนโหลด Widget ไดโดยใชแอปพลเิคชั่น
ดาวนโหลดหรือดาวนโหลดจากเว็บ

จุดเชื่อมตอกับ Widget ทีร่ะบบตั้งไวจะเปนจุดเชื่อมตอ
เดียวกนักบัเวบ็เบราเซอร เมื่อ Widget ทาํงานในพืน้หลัง
Widget บางรายการอาจอพัเดตขอมูลลงในโทรศัพทของ
คุณโดยอตัโนมัติ

การใช Widget อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผานทาง
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคา
บริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การคนหาขอมูล
ในการคนหาคําสําคัญ เบอรโทรศัพท หรือทีอ่ยูอเีมลภายใน
เวบ็เพจปจจุบัน ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหา แลวเลือกตัว
เลอืกทีต่องการ เลือ่นขึ้นหากตองการไปนังคําที่ตรงกนักอน
หนา เลื่อนลงหากตองการไปยังคําที่ตรงกนัถัดไป

เคล็ดลับ: ในการคนหาคําสําคัญภายในเพจนั้น ให
กดปุม 2

การดาวนโหลดและการสั่งซื้อ
รายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน แบบเสียงเรียก
เขา ภาพ โลโกระบบ ลกัษณะ และคลิปวดิีโอได รายการ

เหลานี้อาจเปนบริการทีไ่มตองเสียคาใชจายหรือตองสั่งซื้อ
รายการที่ดาวนโหลดจะจัดการดวยแอปพลเิคชั่นใน
โทรศัพททีเ่หมาะสม เชน ภาพทีด่าวนโหลดจะถูกจัดเกบ็ใน
แอปพลิเคชั่นรูปถาย

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิ
เคชั่นทีม่ีสัญลกัษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบ
รับรองจาก Java Verified
การดาวนโหลดรายการ:
1. เลอืกลงิคเชื่อมโยง

2. เลอืกตัวเลือกที่เหมาะสมเพือ่สั่งซื้อรายการ (เชน ซื้อ)

3. คุณควรอานขอมูลทีใ่หอยางละเอยีด
4. ในการยกเลกิหรือดําเนินการดาวนโหลดตอ ใหเลือกตัว
เลอืกทีเ่หมาะสม (เชน ยอมรับ หรือ ยกเลิก)

เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการทีก่ําลงัดาวนโหลดอยูหรือ
ดาวนโหลดเสร็จแลวจากเซสชันการเบราสในขณะนัน้จะ
ปรากฏขึ้น

ในการแกไขรายการ ใหเลือก ตวัเลือก > สิ่งที่
ดาวนโหลด เมื่ออยูในรายการ ใหเลื่อนไปยังรายการที่
ตองการ แลวเลอืก ตวัเลือก เพือ่ยกเลกิการดาวนโหลดที่
กําลงัดําเนินการ หรือเปด จัดเก็บ หรือลบการดาวนโหลดที่
เสร็จแลว
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บุคมารค
หนาจอบุคมารคจะเปดออกเมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นเว็บ
คุณสามารถเลือกที่อยูเว็บจากรายการหรือจากบุคมารคที่
จัดเกบ็ไวในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป นอกจากนี้
คุณยังสามารถปอนที่อยู URL ของเว็บเพจที่คุณตองการเขา
เยี่ยมชมไดโดยตรงลงในชอง ( )

 แสดงเพจเริ่มตนที่กาํหนดไวสําหรับจุดเชื่อมตอที่ระบบ
ตั้งให

คุณสามารถจัดเกบ็ทีอ่ยู URL ลงในบุคมารคในขณะที่ทอง
อนิเทอรเน็ตได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเกบ็ที่อยูทีไ่ด
รับจากขอความทีผู่อื่นสงใหลงในบุคมารค หรือสงบุคมารค
ทีจ่ัดเกบ็ไวใหผูอืน่ไดดวย

หากตองการเปดหนาจอบุคมารคขณะเบราส ใหกดคางไวที่
ปุม 1 หรือเลือก ตัวเลือก > บุคมารค

หากตองการแกไขรายละเอยีดของบุคมารค เชน ชื่อ 
ใหเลอืก ตวัเลือก > ตวัจัดการบุคมารค > แกไข
ในหนาจอบุคมารค คุณสามารถเปดแฟมขอมูลอืน่ๆ
ราเซอรได ในแอปพลิเคชั่นเว็บ คุณสามารถจัดเกบ็เวบ็เพจ

ขณะเบราสได ในแฟมขอมูล เพจที่จัดเกบ็ไว คุณสามารถ
ดูเนือ้หาของเวบ็เพจทีคุ่ณจัดเกบ็ไวแบบออฟไลนได

แอปพลเิคชั่นเวบ็จะติดตามรายการเวบ็เพจทีค่
หวางเบราสดวย ในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป 

คุณสามารถดูรายการเวบ็เพจทีเ่ยี่ยมชมแลวได

ใน ลิงคขาว คุณสามารถดูลิงคที่จัดเกบ็ไวที่เชื่อมโยงไปยัง
ขาวบนเวบ็หรือบล็อกทีคุ่ณไดสมัครขอรับบริการไว ลิงคขาว

บนเว็บสามารถพบไดทัว่ไปในเว็บเพจขององคกรขาวที่
มีชื่อเสียงตางๆ เวบ็ล็อกสวนตัว ชุมชนออนไลนทีใ่หบริการ
พาดหัวขาวลาสุด และสรุปบทความ ลิงคขาวบนเวบ็ใช
เทคโนโลย ีRSS และ Atom

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ทีคุ่ณเรียกดูจะถูกจัดเกบ็ไวในหนวย
ความจําแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเกบ็ขอมูลไวชั่วคราว 
หากคุณไดพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลทีเ่ปนความลบัที่
ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลงัการใชแตละ
ครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถกูจัดเกบ็ไวใน
หนวยความจําแคช

ตวั > แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเว็บเพจขณะออฟไลน
ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > ตัดการเชื่อมตอ 
เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอและปดเบราเซอร เลือก 
ตัวเลือก > ออก

หากตองการใหเบราเซอรทํางานอยูในพืน้หลงั ใหกดปุมจบ
การทาํงานหนึ่งครั้ง หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหกด
ปุมจบการทํางานคางไว
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 ของ
เบ

ุณเยี่ยมชม
ระ

หากตองการลบแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูล
สวน



หากตองการลบขอมูลเกีย่วกบัการเยี่ยมชมเวบ็เพจตางๆ
ของคุณทีเ่ซิรฟเวอรเครือขายไดรวบรวมไว เลือก 
ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > คกุกี้

ความปลอดภัยการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการ
เชื่อมตอ แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เกตเวยอนิเทอรเนต็หรือเซิรฟเวอรถกูเขารหัสไว

อยางไรกต็าม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดง
วาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล
(หรือที่ทีจ่ัดเกบ็แหลงขอมูลทีต่องการ) จะปลอดภัย 
ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยในการสงขอมูลระหวาง
เกตเวยและเซิรฟเวอรเนือ้หา

คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกบับริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง
หากเซิรฟเวอรนั้นไมถกูตองหรือในกรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรอง
ความปลอดภัยทีถู่กต

เติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาเว็บ
ใหกดปุม และเลอืก เว็บ
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลอืก
ตอไปนี:้

การตั้งคาทั่วไป
● จดุเชื่อมตอ — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว ผูให
บริการของคุณอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทัง้หมด
ไวใหกับอปุกรณของคุณลวงหนาแลว และคุณอาจไม
สามารถเปลีย่นแปลง สราง แกไข หรือลบคาเหลานัน้ได

● โฮมเพจ — กําหนดโฮมเพจ
● แผนที่ยอ — เปดหรือปดการใชงาน Mini Map โปรดดู
ที“่การสํารวจเพจ” หนา 106

● รายการประวัติ — ขณะเบราส ใหเลอืก กลับ 
หากตองการดูรายการเพจทีคุ่ณเขาชมในเซสชันปจจุบัน 
ใหเปดใชงาน รายการประวัติ

● แจงเตอืนความปลอดภัย — ซอนหรือแสดงการแจง
เตือนการรักษาความปลอดภัย

● Java/ECMA สครปิ — ใชหรือเลกิใชการใชงานสคริปต

การตั้งคาเพจ
● โหลดเนื้อหา — เลือกวาคุณตองการโหลดภาพขณะ
เบราสหรือไม หากคุณเลอืก ตวัอักษรเทานั้น เพือ่ให
โหลดภาพภายหลงัระหวางการเบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > เครือ่งมือ > โหลดรูปภาพ

● ขนาดจอภาพ — เลอืกระหวางมุมมองแบบเต็มจอและ
มุมมองปกติพรอมแสดงรายการตัวเลือก

● การเขารหัสที่ตัง้ไว — หากเครื่องแสดงตัวอกัษรไม
ถูกตอง คุณสามารถเลอืกการเขารหัสภาษาแบบอืน่ที่ตรง
กบัภาษาของเว็บเพจนั้น

● ปดกั้นปอปอัพ — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเปด
หนาตางหลายบานโดยอตัโนมัติขณะเบราส

● โหลดซ้ําอัตโนมัติ — หากคุณตองการใหเวบ็เพจรีเฟรช
โดยอตัโนมัติขณะเบราส ใหเลอืก เปด
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องในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูล
เพมิ่



● ขนาดแบบอักษร — กาํหนดขนาดตัวอกัษรที่ใชใน
เวบ็เพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
● เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป — ใชหรือเลกิใชงานการจัดเกบ็
บุคมารคแบบอตัโนมัติ หากคุณตองการใหมีการจัดเกบ็ที่
อยูของเวบ็เพจทีเ่คยเยี่ยมชมมาแลวลงในแฟมขอมูล
เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป แตตองการซอนแฟมขอมูลนั้น
จากหนาจอบุคมารค ใหเลอืก ซอนแฟมขอมูล

● จัดเกบ็ขอมูลแบบฟอรม — หากคุณไมตองการให
ขอมูลที่คุณพิมพลงในฟอรมตางๆ บนเว็บเพจไดรับการ
จัดเกบ็และเรียกใชในครั้งตอไปทีคุ่ณเขาสูเพจนัน้ๆ 
ใหเลอืก ปด

● คุกกี้ — ใชหรือเลกิใชการรับและการสงคุกกี้

การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
● อัพเดตอัตโนมัติ — กําหนดวาคุณตองการใหลิงคขาว
บนเว็บไดรับการอพัเดตโดยอตัโนมัติหรือไม และ
ตองการใหมีการอพัเดตบอยแคไหน การตั้งคาแอปพลิ
เคชั่นใหดึงลิงคขาวบนเวบ็โดยอตัโนมัติ อาจทําใหเกดิ
การสงขอมูลจํานวนมากผานทางผูใหบริการเครือขาย
โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคาบริการการสง
ขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

● จุดตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเชื่อมตอทีต่องการ
สําหรับการอพัเดต ตัวเลอืกนี้จะสามารถใชไดเมื่อ
อัพเดตอัตโนมัติ ถูกเปดใชงาน
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกหลายตัวทีใ่ชเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเน็ตหรือกบัเครื่องพซีหีรืออปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนั
ได

LAN ไรสาย
โทรศัพทของคุณสนบัสนุนเครือขายในพืน้ที่แบบไรสาย
(WLAN) ดวยระบบ WLAN คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศัพท
ของคุณเขากบัอนิเทอรเน็ตและอปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได
และมีระบบ WLAN

เกี่ยวกับ WLAN
ในการใช WLAN ในพืน้ที่ทีคุ่ณอยูจะตองมีการใหบร
กลาว และโทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกบั WLAN 

เครือขาย WLAN บางเครือขายมีการปองกนัไว ซึง่ค
รหัสผานจากผูใหบริการเพือ่เชื่อมตอกับเครือขาย

คุณสมบัติตางๆ ทีใ่ช WLAN หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยู
โดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอืน่ จะทาํให
สิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณสนบัสนุนคุณสมบัติที่ใช WLAN ตอไปนี้:
● IEEE 802.11b/g มาตรฐาน

● ทาํงานทีค่วามถี่ 2.4 GHz
● วธิีการเขารหัสแบบ WEP (Wired equivalent privacy)
พรอมคียสูงสุด 128 บิต, แบบ WPA (Wi-Fi protected
access) และ 802.1x ฟงกชันเหลานีจ้ะใช

ขายสนับสนุนเทานัน้

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใช WLAN คุณตองสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP)
สําหรับ WLAN ใชจุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคชั่นที่ตอง
ทําการเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต โปรดดูที“่จุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ WLAN” หนา 112

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธใีดวธิีหนึ่ง
ที่สามารถใชไดเสมอ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอ
กบั LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลด
ความเสี่ยงจากการเขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาตได

การเชื่อมตอ WLAN จะถกูสรางขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอ
ขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN การเชื่อมตอ
WLAN ที่ใชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณตัดการเชื่อมตอขอมูล
คุณสามารถใช WLAN ในระหวางใชสายสนทนาหรือเมื่อเปด
ใชขอมูลแพคเกต็ คุณสามารถเชื่อมตอกบัอปุกรณที่มี
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ไดเม่ือ
เครือ

ุณจะตอง
ขอ

ิการ
ดัง



เชื่อมตอ WLAN ไดเพยีงจุดเดียวในแตละครั้ง แตแอปพลิ
เคชั่นตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเดียวกนั
เมื่อโทรศัพทของคุณใชรูปแบบออฟไลน คุณยังคงสามารถ
ใชงาน WLAN ได (ถามี) โปรดปฏิบัติตามขอกาํหนดดาน
ความปลอดภัยทีม่ีผลบังคับใชเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ
WLAN

เคล็ดลับ:  ในการตรวจสอบที่อยู MAC (Media
Access Control) เฉพาะที่เปนตัวระบุถึงโทรศัพทของ
คุณ ใหปอน *#62209526# เมื่อเครื่องอยูใน
โหมดพรอมทํางาน

ตวัชวยสราง WLAN
ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN
และจัดการกบัการเชื่อมตอ WLAN ของคุณ
ตัวชวยสราง WLAN จะแสดงสถานะการเชื่อมตอ WLAN ของ
คุณในโหมดสแตนดบายทีใ่ชงานอยู หากตองการดูตัวเลอืก
ทีส่ามารถเลอืกได ใหเลือ่นไปทีแ่ถวที่แสดงสถานะ และกด

หากเครื่องพบเครือขาย WLAN ตัวอยางเชน พบเครอืขาย
WLAN จะปรากฏขึ้น หากตองการสรางจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ (IAP) และเริ่มใชงานเวบ็เบราเซอรโดยใช IAP
นี ้ใหเลือกสถานะ และ เริม่ตนการเรยีกดเูว็บ

หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการใชงานระบบรักษา
ความปลอดภัย เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน 
หากตองการเชื่อมตอกบัเครือขายที่ถูกซอนไว คุณตองพิมพ
ชื่อเครือขาย (Service Set Identifier, SSID) ที่ถูกตองกอน 

หากตองการสร
ไว เลือก WLAN ใหม

หากคุณกาํลงัเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN จะมีชื่อของ IAP
ปรากฏ หากตองการเริ่มใชงานเว็บเบราเซอรโดยใช IAP นี้
ใหเลือกสถานะ และ เรยีกดเูว็บตอไป หากตองการยุติการ
เชื่อมตอกับ WLAN ใหเลือกสถานะ และ ตัดการเชือ่มตอ
WLAN
หากการสแกน WLAN ปดอยู และคุณไมไดเชื่อมตอกบั
WLAN การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้น หากตองการ
เปดใชการสแกน และคนหาเครือขาย WLAN ทีม่ี ใหเลือก
สถานะ และกดปุมเลือ่น

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

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
กดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > WLAN
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ตวักรองเครอืขาย WLAN  — คัดชื่อเครือขาย WLAN ที่
ไมตองการออก โดยเลือกจากรายการเครือขายที่ปรากฏ
เครือขายที่เลอืกไวจะถูกคัดออกในครั้งต

พลเิคชั่นทาํการคนหาเครือขาย WLAN
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จุด างจุดเชื่อมตอสําหรับเครือขาย WLAN ที่ถูก
ซอน

อไปเมื่อ
แอป



● รายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของเครือขายที่ปรากฏใน
รายการ หากคุณเลอืกการเชื่อมตอทีใ่ชงานอยูในปจจุบัน
จะมีรายละเอยีดของการเชื่อมตอปรากฏขึ้น

● ระบุจุดเชือ่มตอ  — สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP)
ใน WLAN

● แกไขจุดเชือ่มตอ  — แกไขรายละเอยีดของจุดเชื่อม
ตออนิเทอรเน็ตที่มีอยูแลว

คุณสามารถใช ตัวจัดการการเชื่อมตอ เพือ่สรางจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตได โปรดดูที“่การเชื่อมตอขอมูลที่
ใช” หนา 113

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบงออกเปนสองโหมด ดังนี้:
โหมดโครงสรางพืน้ฐานและโหมดเฉพาะกจิ

การทํางานในโหมดโครงสรางพืน้ฐานจะอนุญาตใหมีการ
สื่อสารสองชนิด: อปุกรณไรสายเชื่อมตอเขาหากนัโดยผาน
อปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออปุกรณไรสายเชื่อม
ตอเขากับเครือขาย LAN แบบมีสายโดยผานอปุกรณทีเ่ปน
จุดเชื่อมตอ WLAN
ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ โทรศัพทจะสามารถสง
และรับขอมูลกบัโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่งไดโดยตรง

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > 
ตวัเชือ่ม > การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
ในหนาจอการเชื่อมตอขอมูลที่ใช คุณจะเห็นการเชื่อมตอ
ขอมูลทีเ่ปดไว:

   สายขอมูล

   การเชื่อมตอ GPRS
   การเชื่อมตอ WLAN

หมายเหตุ: คาใชจายจริงที่ผูใหบริการเรียกเกบ็
สําหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกตางกนั ขึ้นกบั
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็ ภาษี
และอืน่ๆ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัดการ
เชือ่มตอ ในการปดการเชื่อมตอทีเ่ปดอยูทั้งหมด ใหเลือก
ตวัเลือก > ตดัการเชือ่มตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ ใหเลอืก ตวัเลือก > 
รายละเอียด

ระบบเครือขาย WLAN ที่มีอยู
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > 
ตวัเชือ่ม > เครอืขาย WLAN ที่ใชได
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หนาจอ WLAN ที่มีอยูจะแสดงรายการ WLANs ทีอ่ยูภายใน
ระยะครอบคลมุ โหมดเครือขาย (โครงสรางพืน้ฐานหรือ
ชั่วคราว) และสัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ  จะ
แสดงสําหรับระบบเครือขายที่มีการเขารหัส และ  หาก
โทรศัพทของคุณมีการเชื่อมตอที่ใชงานในระบบเครือขาย

ในการดูรายละเอยีดของระบบเครือขาย ใหเลอืก 
ตัวเลือก > รายละเอียด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ใหเลือก
ตวัเลือก > ระบุจดุเชือ่มตอ

การเชื่อมตอ Bluetooth
เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถสรางการเชื่อมตอแบบไรสายกบัอปุกรณเครื่อง
อืน่ที่ใชรวมกนัได เชน โทรศัพทมือถอื เครื่องคอมพวิเตอร
ชุดหูฟง และชุดอปุกรณติดรถยนต ดวยการเชื่อมตอ
Bluetooth ได
คุณสามารถใชการเชื่อมตอสงรูปภาพ คลปิวิดีโอ เพลงและ
คลปิเสียง และบันทึก ถายโอนไฟลจากเครื่องคอมพวิเตอร
ทีใ่ชงานรวมกนัได และพมิพภาพจากเครื่องพมิพที่ใชงาน
รวมกนัได

เนือ่งจากอปุกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะ
ติดตอสื่อสารกนัโดยใชคลื่นวิทยุ เครื่องของคุณและ
อปุกรณอกีเครื่องหนึ่งจึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกนัในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง อยางไรก็ตาม อปุกรณทัง้สอง
เครื่องตองอยูหางกันไมเกนิ 10 เมตร (32 ฟุต) แมวาอาจจะ

มีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวางอืน่ๆ เชน ผนังหอง หรือ
อปุกรณอิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ กต็าม
อปุกรณนี้เทียบเทากบัขอกาํหนดเฉพาะของ Bluetooth
Specification 2.0 ที่สนบัสนุนรูปแบบตอไปนี้ Generic
Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio
Distribution Profile, Audio/Video Remote Control
Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile,
Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile,
Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface
Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile,
Synchronization Profile, Serial Port Profile และ
Phonebook Access Profile คุณควรใชเฉพาะอปุกรณเสริม
สําหรับรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพือ่สราง
ความมั่นใจในการใชงานระหวางอปุกรณที่รองรับ
เทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกบับริษทัผูผล

รณอืน่ๆ เพือ่ดูวาอปุกรณนั้นๆ ใชงานรวมกบัโทรศัพทรุนนี้
ไดหรือไม

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth จะเพิม่การใช
พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
เมื่อเครื่องถกูล็อค คุณจะใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไมได

การตั้งคา
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > Bluetooth
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
กําหนดชื่อของโทรศัพทคุณ คุณสามารถเปลีย่นชื่อภาย
หลงัได
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เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● Bluetooth  — ในการเชื่อมตอแบบไรสายกบัอปุกรณอื่น
ทีใ่ชงานรวมกนัได กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อมตอ
Bluetooth เปน เปดจากนั้น ใหเริ่มทําการเชื่อมตอ 
ในการปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ปด

● การมองเหน็ของโทรศพัท  — เมื่อตองการใหอปุกรณ
อืน่ๆ ที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth พบเครื่อง
โทรศัพทของคุณได ใหเลอืก เห็นไดทั้งหมด หาก
ตองการตั้งคาเวลาที่จะเปลีย่นการมองเห็นจากแสดง
เปนซอนหลังผานชวงเวลาทีร่ะบุ เลอืก ระบชุวงเวลา
เมื่อตองการซอนเครื่องโทรศัพทจากอปุกรณเครื่องอื่น
ใหเลือก ซอน

● ชื่อของโทรศพัท  — แกไขชื่อที่ปรากฏในอปุกรณอืน่ที่
ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

● โหมด SIM ระยะไกล  — ในการอนุญาตใหอปุกรณอืน่
เชน ชุดอปุกรณเสริมของชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวม
กนัได ใชซมิการดในโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกบัระบบ
เครือขาย เลอืก เปด โปรดดูที่“โหมดซิมระยะ
ไกล” หนา 117

เคลด็ลบัการรักษาความปลอดภัย
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
หากคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในการควบคุมผูที่
สามารถคนหาโทรศัพทของคุณและเชื่อมตอ ใหเลือก
Bluetooth > ปด หรือ การมองเหน็ของโทรศพัท >
ซอน

หามจับคูหรือยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณทีไ่มรูจัก วิธี
นีจ้ะชวยปองกนัโทรศัพทของคุณจากเนื้อหาที่เปนอนัตราย
ได

การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถทํางานไดครั้งละหลาย
ทาง ตัวอยางเชน ขณะคุณเชื่อมตอกบัชุดหูฟงที่ใชรวมกัน
ได ในเวลาเดียวกนั คุณยังสามารถโอนไฟลไปยังอปุกรณ
อืน่ทีใ่ชงานรวมกนัได

1. เปดแอปพลิเคชั่นที่เกบ็รายการซึ่งคุณตองการสง เชน
หากตองการสงภาพไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัได
ใหเปดโฟลเดอรรูปถาย

2. เลอืกรายการ แลวเลอืก ตัวเลือก > สง > ทาง
Bluetooth
อปุกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ทีอ่ยูภายในระยะ
สัญญาณจะแสดงขึ้น ไอคอนอุปกรณมีดังตอไปนี้

  คอมพวิเตอร

  โทรศัพท

  อปุกรณเสียงหรือวิดีโอ

  อุปกรณอืน่ๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลอืก หยุด
3. เลอืกอปุกรณทีคุ่ณตองการเชื่อมตอ
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4. หากอปุกรณอกีเครื่องหนึ่งตองการจับคูกอนสงขอมูล
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส
ผาน โปรดดูที“่การจับคูอปุกรณ” หนา 116
เมื่อสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะแสดงขึ้น

เคล็ดลับ: ในขณะคนหาอปุกรณ อปุกรณบางอยาง
อาจแสดงเฉพาะที่อยูเทานัน้ (ที่อยูอปุกรณ) ในการ
คนหาที่อยูเฉพาะของโทรศัพทของคุณ ใหปอน
*#2820# เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 

การจับคูอุปกรณ
ในการจับคูอปุกรณที่ใชงานรวมกนัไดและดูอปุกรณที่จับคู
ของคุณ ในหนาจอหลักของการเชื่อมตอ Bluetooth ให
เลือ่นมาทางขวา

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 - 16
หลกั) และตกลงกบัเจาของอปุกรณอกีเครื่องไวใหใชรหัส
เดียวกนั อปุกรณที่ไมมีอนิเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่
โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพยีงครั้งเดียว
เทานั้น

1. ในการจับคูกบัอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จบั
คูใหม อปุกรณตางๆ ที่อยูภายในระยะครอบคลุมจะ
ปรากฏขึ้น

2. เลอืกอปุกรณ แลวปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผาน
เดียวกันนีก้ับอปุกรณอีกเครื่องดวย

3. อปุกรณเสริมดานเสียงบางอยางจะเชื่อมตอกบัอปุกรณ
ของคุณโดยอัตโนมัติหลงัการจับคู หรือเลือ่นไปที่

อปุกรณเสริม และเลือก ตัวเลือก > เชือ่มตอกับ
อุปกรณออดโิอ

อปุกรณทีจ่ับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอปุกรณ

ในการกาํหนดอปุกรณใหเปนอปุกรณที่ไดรับอนุญาตหรือไม
ไดรับอนุญาต ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้

● ตัง้เปนผานการอนุญาต  — การเชื่อมตอระหวางเครื่อง
ของคุณและอปุกรณที่ไดรับอนุญาตสามารถทาํไดทนัที
โดยคุณไมตองรับรู และไมจําเปนตองมีการตอบรับหรือ
การใหสิทธิ์แยกตางหาก ใหใชสถานะนีก้บัอปุกรณสวน
ตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือคอมพิวเตอรที่ใชงาน
รวมกนัไดของคุณ หรืออปุกรณอืน่ของผูทีคุ่ณไววางใจ

 แสดงถึงอปุกรณทีไ่ดรับอนุญาตในหนาจออปุกรณที่
จับคู

● ตัง้เปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเชื่อมตอจาก
อปุกรณนี้ตองไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้ง

ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ และเลอืก 
ตัวเลือก > ลบ

หากคุณตองการยกเลิกการจับคูทัง้หมด เลอืก ตัวเลือก >
ลบทั้งหมด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการ
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ยอมรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  จะปรากฏขึ้น
และรายการนัน้จะถูกนํามาวางไวในโฟลเดอรถาดเขาที่อยู
ในขอความ ขอความที่ไดรับผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะ
กาํกบัไวดวยสัญลักษณ 

การปดกั้นอุปกรณ
กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
ในการปดกัน้ไมใหอปุกรณสรางการเชื่อมตอ Bluetooth กบั
โทรศัพทของคุณไดนั้น ใหเลือ่นไปทางขวาเพือ่เปด
อุปกรณที่จบัคู เลือกอปุกรณทีคุ่ณตองการปดกัน้ 
แลวเลอืก ตวัเลือก > ปดกั้น

หากตองการยกเลกิการปดกั้นอปุกรณ ใหเลือ่นไปทางขวา
ที ่อุปกรณที่ถูกปดกั้น เลอืกอปุกรณ แลวเลอืก ตัว
เลือก > ลบ หากตองการยกเลกิการปดกั้นอปุกรณทีถู่กปด
กัน้ทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

หากคุณปฏิเสธคําขอจับคูจากอปุกรณเครื่องอื่น เครื่องจะ
ถามวาคุณตองการที่จะปดกัน้การขอเปดการเชื่อมตอ
ทัง้หมดในครั้งตอๆ ไปจากอปุกรณดังกลาวหรือไม หากคุณ
ยอมรับคําถามดังกลาว ระบบจะเพิม่ชื่อของอปุกรณระยะ
ไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่ออุปกรณที่ถกูปดกัน้

โหมดซิมระยะไกล
กอนจะเรียกใชโหมดซมิระยะไกลได ตองจับคูอปุกรณทัง้
สองกอนและการจับคูจะเริ่มตนจากอกีอปุกรณหนึ่ง เมื่อจับคู
กนั ใหใชรหัสผาน 16 หลัก และตั้งคาอกีอปุกรณหนึ่งเปนได
รับอนุญาต

ในการใชโหมดซิมระยะไกลกบัอปุกรณเสริมของชุด
โทรศัพทในรถยนตทีใ่ชรวมกนัได ใหเปดใชการเชื่อมตอ
Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซมิระยะไกลดวย
โทรศัพทของคุณ เรียกใชโหมดซิมระยะไกลจากอกีอปุกรณ
หนึง่

เมื่อเปดโหมดซมิระยะไกลไวในอปุกรณของคุณ โหมด SIM
ระยะไกล จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย การเชื่อมตอ
กบัระบบเครือขายไรสายจะปดการใชงาน โดยมีสัญลักษณ

 ในพืน้ที่แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และ
คุณไมสามารถใชบริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดที่
ตองอยูภายในพืน้ทีค่รอบคลุมของระบบเซลลลูาร

เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะใชได
เฉพาะอปุกรณเสริมทีใ่ชงานรวมกนัไดเทานั้น เชน ชุด
อปุกรณรถยนต ในการโทรออกหรือรับสาย อุปกรณไรสาย
ของคุณจะไมทําการโทรออก ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้ง
โปรแกรมไวในเครื่อง ในขณะที่อยูในโหมดนี้ หากตองการ
โทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจากโหมดซมิระยะ
ไกลกอน หากเครื่องถูกลอ็คอยู ใหปอนรหัสเพือ่ปลดลอ็ค
กอน

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และ
เลือก ออกจากโหมดซิมทางไกล

USB
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > USB
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หากตองการใหเครื่องสอบถามวตัถุประสงคในการเชื่อมตอ
ทกุครั้งที่มีการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลอืก ถามเมื่อเชือ่ม
ตอ > ใช
หากตั้งคา ถามเมื่อเชือ่มตอ เปนปดหรือคุณตองการ
เปลี่ยนโหมดในระหวางการเชื่อมตอปจจุบันใหเลือก 
โหมดการเชื่อมตอ USB และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● PC Suite  — ใชแอปพลิเคชั่น Nokia PC เชน Nokia

Nseries PC Suite และ Nokia Software Updater
● อุปกรณจดัเกบ็ขอมูล  — โอนขอมูลระหวางโทรศัพท
ของคุณกบัเครื่องพซีีทีใ่ชรวมกนัได ใชโหมดนี้เพือ่
ดาวนโหลดแผนที่ดวยแอปพลิเคชั่นเครื่องพซีี Nokia
Map Loader

● ถายโอนภาพ  — พมิพภาพจากเครื่องพมิพที่ใชรวมกัน
ได

● การโอนยายมีเดีย  — ซงิโครไนซเพลงดวย Windows
Media Player

การเชื่อมตอกับเครื่องพซีี
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนีก้บัแอปพลิเคชั่นการสื่อสา

ครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัได
ดวยชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite คุณสามารถโอน
ยายภาพระหวางโทรศัพทของคุณและเครื่องพซีีทีใ่ชรวม
กนัได

คุณสามารถอานขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการสนบัสนุนการใช
งานกบั Apple Macintosh และการเชื่อมตอโทรศัพทกบั

อปุกรณ Apple Macintosh ไดที่เวบ็ไซต
www.nseries.com/mac
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การบริหารเวลา
นาฬิกา 
นาฬิกาปลกุ
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬกิา

ในการตั้งคานาฬกิาปลกุใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > ตั้งปลุก
แบบเรว็ใหม การปลุกดวนจะถกูตั้งคาไวสําหรับอกี 24
ชั่วโมงขางหนา และไมสามารถตั้งคาซ้ําได

ในการดูนาฬิกาปลุกที่เปดใชงานและไมเปดใชงาน 
ใหเลือ่นไปทางขวาที่แท็บนาฬกิาปลกุ ในการตั้งนาฬิกาปลกุ
ครั้งใหม ใหเลือก ตวัเลือก > ตัง้ปลุกครัง้ใหม
กาํหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใชงานการปลุก 
จะปรากฏ

ในการปดเสียงนาฬกิาปลุก ใหเลอืก หยุด ในการหยุดการ
ปลกุในชวงเวลาหนึง่ ใหเลือก เลื่อนปลุก หากโทรศัพทปด
อยูเมื่อถงึเวลาปลกุ โทรศัพทจะเปดขึ้นเองและเริ่มสงเสียง
ปลกุ

เคล็ดลับ: ในการระบุชวงเวลาหลงัจากทีเ่สียง
นาฬกิาปลุกจะดังขึ้นอกีครั้งเมื่อคุณตั้งคาใหเลือ่น
ปลกุ ใหกดปุม ตวัเลือก > การตั้งคา > เวลาเลื่อน
ปลุก

หากจะยกเลิกการปลกุ ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา วนัที่ และชนิดนาฬิกา ให
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา

ในการอนญุาตใหระบบเครือขายโทรศัพทไรสายอพัเดต
ขอมูลเวลา วันที่ และเขตเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เมื่ออยูในการตั้งคา ให
เลือก อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

เวลาทัว่โลก
ใหกดปุม และเลือก แอปพลิเคชัน่ > นาฬกิา

ในการเปดหนาจอเมนนูาฬกิาบอกเวลาทั่วโลก ใหเลื่อนขวา
ไปยังแท็บนาฬกิาทัว่โลก คุณสามารถดูเวลาของเมืองตางๆ
รอบโลกไดในหนาจอเมนูนาฬกิาบอกเวลาทั่วโลก ในการ
เพิม่รายชื่อเมืองลงในรายการ ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่
เมือง คุณสามารถเพิม่ชื่อเมืองลงในรายการไดมากถึง 15
ชื่อ

ในการกาํหนดเมืองปจจุบันที่คุณอยู ใหเลื่อนไปที่เมืองที่
ตองการ และเลอืก ตวัเลือก > ตัง้เปนเมืองปจจบุัน ชื่อ
เมืองดังกลาวจะปรากฏขึ้นในหนาจอหลักเมนนูาฬกิา และ
เวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลีย่นไปตามเมืองที่
เลือกไวดวย ตรวจดูวาเวลาถูกตองและสอดคลองกบัเขต
เวลาของคุณ
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ปฏิทิน
การสรางรายการปฏิทนิ
กด  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน
1. ในการเพิม่รายการปฏิทิน
ใหม ใหเลื่อนไปที่วันทีท่ี่
ตองการ แลวเลอืก 
ตวัเลือก > รายการใหม 
และตัวเลือกใดตัวเลอืก
อไปนี้:

● การประชุม  — เพือ่แจง
เตือนคุณเมื่อถงึการนดั
หมายตามวนัและเวลาที่
ระบุไว

● คําขอประชมุ — เพือ่
สรางและสงคําขอประชุม
ใหม คุณตองตั้งคาศูนยฝากขอความไวสําหรับสง
คําขอ โปรดดูที“่การจัดการศูนยฝาก
ขอความ” หนา 130

● บันทึก — เพือ่เขียนรายการทั่วไปสําหรับวันนั้น
● วันครบรอบ — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถึงวันเกดิ
หรือวันพิเศษตาง ๆ (เปนรายการที่เกดิขึ้นซ้ําทุกป)

● สิ่งที่ตองทํา — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถงึงานที่
ตองทําใหเสร็จภายในวนัทีก่ําหนดไว

2. ปอนรายละเอยีดในชอง ในการตั้งนาฬิกาปลกุ ใหเลือก
ปลุก > เปด จากนั้น ปอนวันที่และเวลาปลุก

ในการเพิม่รายละเอยีดลงในรายการ ใหเลือก 
ตวัเลือก > เพิม่รายละเอียด

3. ในการบันทึกรายการนัน้ ใหเลอืก เรยีบรอย
เคล็ดลับ: ในหนาจอปฏิทินทีดู่แบบวัน สัปดาห หรือ
เดือน ใหกดปุมใดกไ็ด (1-0) รายการการนัดหมายจะ
เปดออก และตัวอกัษรที่คุณปอนจะถูกเพิม่ลงในชอง
หัวขอ ในหนาจอสิ่งทีต่องทํา รายการบันทึกสิ่งทีต่อง
ทาํจะเปดออก

เมื่อเสียงเตือนของปฏิทนิดังขึ้นตามบันทึก ใหเลอืก เงียบ
เพือ่ปดเสียงเตือนของปฏิทิน ขอความเตือนจะยังคงปรากฏ
บนหนาจอ ในการปดเสียงเตือนของปฏิทนิ ใหเลอืก หยุด
ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลุก ใหเลือก เลื่อนปลุก 

เคล็ดลับ: ในการระบุชวงเวลาหลังจากที่เสียงเตือน
ของปฏิทนิจะดังขึ้นอกีครั้งเมื่อคุณตั้งคาใหเลื่อนปลุก
ใหกดปุม  แลวเลอืกแอปพลิเคชั่น > ปฏทิิน >
ตัวเลือก > การตัง้คา > เวลาเลื่อนปลุก

หนาจอปฏิทนิ
ในการเปลี่ยนวันที่เริ่มตนของสัปดาหหรือหนาจอที่จะ
ปรากฏเมื่อคุณเปดปฏิทิน ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคา
นอกจากนี้ ในการตั้งคา คุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงปลกุ
ปฏิทิน เวลาเลื่อนปลุก และชื่อเรื่องสัปดาหได

ในการไปยังวนัทีใ่ดวนัทีห่นึ่ง ใหเลอืก ตัวเลือก > ไปยัง
วันที่ ในการขามไปวนัทีป่จจุบัน ใหกดปุม #
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ในการสลับระหวางหนาจอทีแ่สดงผลเปนเดือน หนาจอที่
แสดงผลเปนสัปดาห หนาจอทีแ่สดงผลเปนวัน และหนาจอ
สิ่งทีต่องทํา ใหกด *

ในการสงบันทึกปฏิทินไปยังอปุกรณที่ใชรวมกนัได ใหเลือก
ตวัเลือก > สง
หากอปุกรณอืน่ไมสามารถใชไดกบั Coordinated
Universal Time (UTC) ขอมูลเวลาของรายการปฏิทนิทีไ่ด
รับอาจจะแสดงไมถูกตอง

การจัดการรายการปฏิทิน
ในการลบรายการหลายรายการในครั้งเดียว ใหไปทีห่นา
จอแสดงรายการเปนเดือน และเลอืก ตัวเลือก > ลบ
รายการ > กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการทาํเครื่องหมายวางานนั้นเสร็จสมบูรณแลว ใหเลือ่น
ไปยังงานนั้นในหนาจอแสดงรายการสิ่งที่ตองทํา และเลอืก
ตวัเลือก > เลือกเปนทําแลว
คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลปฏิทนิของคุณกบัเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดโดยใช Nokia Nseries PC
Suite เมื่อสรางรายการปฏิทนิ

ไนซที่ตองการ
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 ใหตั้งคาตัวเลือก
การซิงโคร



การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอกัษร ให
เลอืกการรับสงขอความในเมนู และเลอืกเพือ่สรางขอความ
ตัวอกัษรใหม เลือกหนาตางขอความ และ ตัวเลือก >
ภาษาที่ใชเขียน และภาษาไทย ไอคอน   จะ
ปรากฏ
ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทาํตามขั้น
ตอนดังนี้

1. กด 1 สี่ครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร ค
2. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาหนึง่ครั้งเพือ่เลอืกสระ
สําหรับ คิ และเลือก แทรก

3. กด 5 หนึ่งครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร ด

4. กด 5 สามครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร ถ
5. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพือ่เลือกสระ
สําหรับ ถึ และเลือก แทรก

6. กด 2 สองครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร ง
7. เลอืก ตวัเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาองักฤษ
เพือ่เปลี่ยนเปนภาษาองักฤษตัวพมิพใหญ และกด 0
เพือ่เวนวรรค

8. กด 8 สองครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร U
9. กด 0 เพือ่เวนวรรค

10. กด * คางไวและเลอืก สัญลักษณเพิม่เตมิ เลื่อนไป
ยัง ; และกด เลือก

11. กด * คางไว เลือก สัญลักษณเพิ่มเติม เลือ่นไปยัง –
และกด เลือก

12. กด * คางไว เลือก สัญลักษณเพิ่มเติม เลือ่นไปยัง )
และกด เลือก

หมายเหต:ุ จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อเขียน
อกัขระภาษาไทยนาํหนาตามขอกําหนดภาษาไทย

อปุกรณเคลื่อนทีท่ี่มีเมนภูาษไทยเทานั้นที่สามารถรับ
ขอความภาษาไทยได
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ขอความ
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติทีใ่ชงานรวมกนัไดเทานั้นที่จะรับ
และแสดงขอความมัลติมีเดียได ลกัษณะขอความที่แสดง
อาจแตกตางกันขึ้นกบัโทรศัพทที่รับขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสง
ขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เมนกูารรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

●  ถาดเขา — ขอความทีไ่ดรับ ยกเวนอีเมลและ
ขอความจากระบบจะถูกจัดเกบ็ไวที่นี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไป
ยังแฟมขอมูล

เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความ
ที่คุณสงบอยๆ ซ้าํไปซ้าํมา ใหใชขอความทีอ่ยูใน
ตัวอยางขอความ ใน โฟลเดอรของฉัน 
คุณสามารถสรางและบันทกึแมแบบของคุณเองได

●  ศนูยขอความใหม — เชื่อมตอกบัศูนยรับสง
ขอความระยะไกลของคุณเพื่อรับขอความอเีมลใหม หรือ
ดูขอความอเีมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนกไ็ด

●  ฉบับราง — ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถกูจัด
เกบ็ไวทีน่ี่

●  สง — ขอความ 20 ขอความสุดทายทีส่งไปแลว
ยกเวนขอความทีส่งดวยการเชื่อมตอ Bluetooth จะถูก
จัดเกบ็ไวทีน่ี่ คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนของขอความที่
จะบันทกึในแฟมขอมูลนี้ได

●  ถาดออก — ขอความที่รอสงจะถูกบันทึกชั่วคราวไว
ในถาดออก เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกบริเวณ
เครือขาย

●  รายงาน — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสง
รายงานผลการสงขอความตัวอกัษร รวมทัง้ขอความ
มัลติมีเดียทีคุ่ณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

หากตองการปอนและสงคําขอใชบริการ (โดยทั่วไปรูจักกนั
ในชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ เลอืก ตวัเลือก >
คําสั่งบรกิาร ในหนาจอหลกัเมนูการรับสงขอความ
ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ทําใหคุณสามารถรับขอมูลในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เชน
สภาพอากาศหรือสภาวะการจราจร จากผูใหบริการของคุณ
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หากตองการทราบหัวขอที่ใหบริการ รวมทัง้หมายเลขที่
สัมพนัธกบัหัวขอนั้นๆ สามารถติดตอสอบถามไดจากผูให
บริการของคุณ ในหนาจอหลกัเมนูการรับสงขอความนั้น
เลอืก ตวัเลือก > ขอความจากระบบ 

แตไมสามารถรับขอความจากระบบบนเครือขาย UMTS การ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็อาจปดกั้นการรับขอความจาก
ระบบ

การเขียนและสงขอความ
กด  แลวเลอืก ขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนอเีมล คุณตอง
กาํหนดการตั้งคาการเชื่อมตอทีถู่กตองใหเรียบรอยกอน
โปรดดูที“่การกาํหนดการตั้งคาอเีมล” หนา 127

เครือขายไรสายอาจจะจํากัด
ขนาดของขอความ MMS หาก
ภาพที่ใสมีขนาดเกนิกวาขนาดที่
จํากัดไว เครื่องอาจลดขนาด
ภาพใหเล็กลง เพือ่ใหสามารถ
สงผานทาง MMS ได
ตรวจสอบการจํากดัขนาดของ
ขอความอเีมลจากผูใหบริการ
หากคุณพยายามทีจ่ะสง
ขอความอเีมลที่มีขนาดเกนิคา
จํากดัของเซิรฟเวอรอเีมล
ขอความจะถกูเก็บไวใน
โฟลเดอรถาดออก และโทรศัพทจะพยายามสงขอความดัง

กลาวอกีเปนระยะๆ ในการสงอเีมลจะตองใชการเชื่อมตอ
ขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสงอเีมลอกีอยางตอ
เนื่องจะเพิม่คาใชจายโทรศัพทของคุณ ในโฟลเดอร
ถาดออก คุณสามารถลบขอความดังกลาวได 
หรือยายขอความ นัน้ไปยังโฟลเดอรฉบับราง

1. เลอืก ขอความใหม > ขอความ เพือ่ส
อกัษรหรือขอความมัลติมีเดีย (MMS), ขอความคลิป

เสียง เพือ่สงขอความมัลติมีเดียที่มีคลปิเสียงหนึง่ไฟล
หรือ อีเมล เพือ่สงขอความอเีมล

2. ในชองถงึ ใหกดปุมเลือ่นเพือ่เ
ยชื่อ หรือปอนเบอรโทรศัพทหรือทีอ่ยูอเีมลของผูรับ 

ในการเพิม่เครื่องหมายอฒัภาค (;) ทีใ่ชคั่นผูรับแตละคน
ใหกดปุม * นอกจากนี ้คุณยังสามารถคัดลอกและวาง
เบอรโทรหรือทีอ่ยูจากคลปิบอรดได

3. ในชองหัวเรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอเีมล ในการเปลี่ยน
ชองทีส่ามารถมองเห็นไดนัน้ ใหเลอืก ตวัเลือก > ชอง
เพิ่มเติม

4. ในชองขอความ ใหเขียนขอความ ในการแทรกตัวอยาง
ขอความหรือบันทึก ใหเลอืก ตัวเลือก > ใส > ใสตวั
อักษร > ตัวอยางขอความ หรือ บนัทึก

5. ในการเพิม่ออปเจ็กตสื่อลงในขอความมัลติมีเดีย 
ใหเลอืก ตวัเลือก > ใส ตามดวยแหลงหรือประเภทของ
ออปเจ็กต แลวเลือกออปเจ็กตทีต่องการ ในการแทรก
นามบัตร สไลด บันทกึ หรือไฟลบางชนิดลงในขอความ
ใหเลอืก ตวัเลือก > ใส > ใสไฟลอื่นๆ

6. ในการถายภาพหรือบันทกึคลิปวิดีโอและเสียงสําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลอืก ตวัเลือก > ใส > ใส
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รปูภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลิป > ใหม หรือ ใสคลิป
เสียง > ใหม

7. ในการเพิม่สิ่งทีแ่นบลงในอเีมล ใหเลอืก ตวัเลือก แลว
เลอืกประเภทของสิ่งทีแ่นบ สิ่งทีแ่นบในอเีมลจะแสดง
ดวยสัญลกัษณ 

8. ในการสงขอความ ใหเลอืก ตัวเลือก > สง หรือกดปุม
โทร

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนา
จอของเครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนัน้แลว ณ
ปลายทางที่เราสงไปให

โทรศัพทของคุณสนับสนนุการสงขอความตัวอกัษรทีม่ี
ความยาวมากกวาความยาวที่กาํหนดของขอความเดียว
โดยเครื่องจะสงขอความที่ยาวขึ้นแยกเปนสองขอความขึ้น
ไป ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาใชจายในการสงตามนั้น
อกัขระที่มีเครื่องหมายพเิศษหรือเครื่องหมายตางๆ และ
อกัขระจากภาษาบางประเภท จะใชพืน้ทีม่ากขึ้น และทาํให
จํานวนตัวอักษรเพิม่ขึ้นจนมากกวาขีดจํากดัที่กําหนด
สําหรับการสงขอความเดียว

คุณอาจไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่บันทึกในรูปแบบ MP4
หรือทีม่ีขนาดมากกวาที่เครือขายไรสายกําหนดไวสําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย

เคล็ดลับ:  คุณสามารถรวมรูปภาพ วดิีโอ เสียง และ
ขอความไวในการนาํเสนอและสงออกไปในขอความ
มัลติมีเดีย เริ่มสรางขอความมัลติมีเดีย แลวเลือก 
ตัวเลือก > ใส > ใสการนําเสนอ ตัวเลือกจะปรากฏ

ขึ้นหากตั้งคา โหมดการสราง MMS เปน แนะนํา
หรือ อิสระ เทานั้น โปรดดูที“่การตั้งคาขอความ
มัลติมีเดีย” หนา 129

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
ใหกดปุม  และเลอืก ขอความ > ถาดเขา
ในแฟมขอมูล ถาดเขา  แสดงถึงขอความแบบตัวอักษรที่
ยังไมไดอาน  ขอความมัลติมีเดียทีย่ังไมไดอาน, 
ขอความเสียงที่ยังไมไดฟง และ  ขอมูลที่รับผานทางการ
เชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม จะปรากฏ
ขึ้นในโหมดสแตนดบาย หากตองการเปดดูขอความ เลือก
แสดง หากตองการเปดขอความในถาดเขา ใหเลื่อนไปยัง
ขอความนั้น แลวกดปุม หากตองการตอบกลับขอความที่
ไดรับ เลือก ตัวเลือก > ตอบ

ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรทีเ่ปนอนัตรายหรือสิ่งอื่น
ที่อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีีของคุณ

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูใน
ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอ GPRS
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เพือ่ดึงขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ ใหเลอืก ตวั
เลือก > ดึง
เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพและ
ขอความ สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นหากมีเสียงรวมอยูใน
ขอความ หรือ  หากมีวิดีโอรวมอยูในขอความ ในการเปด
เสียงหรือวิดีโอ ใหเลอืกเครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อทีร่วมอยูในขอความมัลติมีเดีย 
ใหเลอืก ตวัเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นมีการนําเสนอในรูปมัลติมีเดียรวมอยูดวย
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น ในการเปดการนาํเสนอ ใหเลอืก
เครื่องหมาย 

ขอมูล, การตั้งคา และขอความบริการ
เว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความไดหลายชนดิซึง่มี
ขอมูล เชน นามบัตร, เสียงเรียกเขา, โลโกระบบ, รายการ
ปฏิทนิ และการแจงเตือนอเีมล คุณอาจไดรับการตั้งคาจาก
ผูใหบริการ หรือแผนกจัดการขอมูลของบริษัทในรูปของ
ขอความการกําหนดคา

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลอืก ตวัเลือก และ
เลอืกตัวเลือกที่ตองการ

ขอความบริการเว็บ เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว)
และอาจมีขอความแบบตัวอกัษรหรือล
ใหบริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูลเกีย่วกบัการใชงาน
และการสมัครเปนสมาชิก

ตัวอานขอความ
ดวยฟงกช

เสียง ขอความตัวอกัษร และขอความมัลติมีเดีย 
และอเีมลได

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการอานขอความในแอปพลิ
เคชั่นเสียงพดู ใหเลือก ตวัเลือก > เสียงพูด โปรดดู
ที“่เสียงพดู ” หนา 157

ในการฟงอเีมลหรือขอความใหม เมื่อเครื่องอยูในโหมด
พรอมทํางาน ใหกดปุมเลือกทางซายคางไวจนกวาตัวอาน
ขอความจะเริ่มทาํงาน

ในการฟงขอความจากถาดเขาหรืออเีมลจากศูนยฝาก
ขอความ ใหเลอืกขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > ฟง 
หากตองการหยุดการอาน ใหกดปุมวางสาย

หากตองการพกัการอานไวชั่วคราวและการอานตอ ใหกด
ปุมเลือ่น หากตองการขามไปยังขอความตอไป ใหเลือ่นไป
ทางขวา หากตองการเลนซ้าํขอความหรืออเีมลปจจุบัน 
ใหเลื่อนไปทางซาย หากตองการขามไปยังขอความกอนหนา
ใหเลือ่นซายไปทีจุ่ดเริ่มตนของขอความ หากตองการปรับ
ความดัง ใหเลือ่นขึ้นหรือลง

ในการดูขอความหรืออเีมลปจจุบันในรูปแบบของขอความ
โดยไมใชเสียง ใหเลอืก ตัวเลือก > ดู
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ิงคดวย โปรดติดตอ
ผู

ันตัวอานขอความ คุณสามารถฟงขอความ
คลปิ



ศูนยฝากขอความ
การกําหนดการตั้งคาอีเมล

เคล็ดลับ: ในการกาํหนดการตั้งคาศูนยฝากขอความ
ใหกดปุม  แลวเลือก ขอความ > ศูนยฝาก
ขอความ

ในการใชอเีมล คุณตองมีจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) ทีใ่ช
งานไดในโทรศัพท และกาํหนดการตั้งคาอเีมลใหถกูตอง
โปรดดูที“่จุดเชื่อมตอ” หนา 166 โปรดดูที“่การตั้งคา
อเีมล” หนา 130

คุณตองมีบัญชีอเีมลแยกออกมาอกีบ
แนะนําที่ใหไวในเมลบอกซระยะไกลของคุณและจากผูให

บริการอนิเทอรเนต็ (ISP)
หากคุณเลือก ศนูยขอความใหม ในหนาจอหลักขอความ
และไมไดตั้งคาบัญชีอเีมลของคุณ เครื่องจะขอใหคุณตั้งคา
กอน ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอเีมลตามคําแนะนําของ
ศูนยฝากขอความ ใหเลอืก เริม่
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อทีคุ่ณตั้งใหกบัศูนย
ฝากขอความจะแทนที่ ศนูยขอความใหม ในหนาจอหลัก
ขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณ
ตองการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความหรือไม (เชื่อมตอกับ
ศนูย

ในการเชื่อมตอศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดูหัวขอ
อเีมลหรือขอความใหม ใหเลอืก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบ
ออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลได
อยางตอเนื่อง โดยใชการเชื่อมตอขอมูล

ในการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานั้นแบบออฟไลน 
ใหเลือก ไม

ในการสรางขอความอเีมลใหม ใหเลือก ขอความใหม >
อีเมล ในหนาจอหลกัเมนูการรับสงขอความหรือ 
ตวัเลือก > สรางขอความ > อีเมล ในศูนยฝา

คุณ โปรดดูที“่การเขียนและสงขอความ” หนา 124

การดึงขอความอเีมล
กดปุม  แลวเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

หากคุณออฟไลน ใหเลือก ตวัเล
ิ่มตนการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรทีเ่ปนอนัตรายหรือสิ่งอื่น
ที่อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีีของคุณ

1. เมื่อคุณไดเปดการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะ
ไกล ใหเลือก ตวัเลือก > ดงึอีเมล > ใหม เพือ่ดึง
ขอความใหมทั้งหมด, ที่เลือก เพือ่ดึงเฉพาะขอความที่
เลอืกไว หรือ ทั้งหมด เพือ่ดึงขอความทั้งหมดจากศูนย
ฝากขอความ

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลอืก ยกเลิก
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กขอความ
ของ

ัญชีหนึ่ง ปฏิบัติตาม
คํา

ฝากขอความ?)

ือก > เชื่อมตอ เพอ
เร

ื่



2. ในการปดการเช
อฟไลน ใหเลอืก ตวัเลือก > ตดัการเชือ่มตอ

3. ในการเปดขอความอเีมล ใหกดปุมเลือ่น หากยังไมได
ดึงขอความอเีมลและคุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะถาม
วาคุณตองการดึงขอความจากศูนยฝากขอความหรือไม

ในการดูสิ่งที่แนบในอเีมล ใหเปดขอความ แลวเลอืกชองสิ่ง
ทีแ่นบที่กาํกบัดวยสัญลกัษณ  หากไมปรากฏสัญลักษณ
แสดงวาไมมีการดึงขอความลงในโทรศัพท เลอืก 
ตวัเลือก > ดึง

ในการดึงขอความอีเมลโดยอตัโนมัติ ใหเลอืก ตัวเลือก >
การตั้งคาอีเมล > ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ โปรดดูที“่การ
ตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ” หนา 132

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลอตัโนมัติอาจทาํใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมหาศาลผานเครือขายผูใหบริการของคุณ
โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกบัคาบริการในการสงขอมูลจาก
ผูใหบริการของคุณ

การลบขอความอีเมล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอเีมลจากโทรศัพท แตยังคง
เกบ็อเีมลนัน้ไวในศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบขอความ  ใน  ลบอีเมลจาก: เลือก โทรศัพท
เทานั้น
เครื่องจะแสดงหัวขออเีมลที่อยูในศูนยฝากขอความระยะ
ไกล ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาคุณจะลบเนื้อหาของขอความออก

ไป หัวขออเีมลกย็ังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพทของคุณ
แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอเีมล
ออกจากศูนยฝากขอความระยะไกลกอน จากนั้นจึงเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณเขากบัศูนยฝากขอความระยะไกลอกีครั้ง
เพื่ออพัเดตสถานะ

ในการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและศูนยฝาก
ขอความระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบขอความ >
โทรศัพทและเซิรฟเวอร

ในการยกเลิกการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและ
เซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอเีมลที่เลอืกใหลบออกในระหวาง
การเชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก ตวัเลือก > ยกเลิก
การลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศนูยฝาก
ขอความ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การดูขอความบนซิมการด
ใหกดปุม และเลือก ขอความ
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยังแฟมขอมูลในเครื่อง
โทรศัพทของคุณกอน จึงจะสามารถอานขอความดังกลาว
ในซิมการดได

1. ในหนาจอหลกัเมนูการรับสงขอความนั้น เลอืก 
ตวัเลือก > ขอความซิม
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ื่อมตอและดูขอความอเมลแบบ
อ

ี



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

3. เลอืก ตวัเลือก > คัดลอก หนาจอรายการแฟมขอมูล
จะปรากฏขึ้น

4. หากตองการเริ่มตนคัดลอก เลอืกแฟมขอมูล และ
ตกลง หากตองการดูขอความ ใหเปดแฟมขอมูล

การตั้งคาการรับสงขอความ
โทรศัพทของคุณอาจถกูตั้งคาไวลวงหนา หรือคุณสามารถ
รับการตั้งคานัน้ไดจากขอความ ในการตั้งคาดวยตนเอง
ปอนขอมูลในทุกชองทีม่ีเครื่องหมาย ตองระบ ุหรือ
เครื่องหมายดอกจัน

ผูใหบริการของคุณอาจกาํหนดศูนยฝากขอความบางศูนย
หรือทัง้หมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยายออกได

การตัง้คาขอความแบบตัวอักษร
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้
คา > ขอความตวัอักษร
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ศูนยรบัฝากขอความ —  ดูรายการศูนยรับสงขอความ
ทีม่ีอยูทั้งหมดที่ถูกกาํหนดไวแลว

● ศูนยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความที่ใช
สําหรับสงขอความแบบตัวอกัษร

● การเขารหัสอักขระ —  ในการใชการแปลงตัวอกัษร
เปนระบบเขารหัสอืน่เมื่อเปนไปได เลือก การสนับสนุน
ที่ลดลง

● การรบัรายงาน —  เลอืกวาจะใหเครือขายสงรายงาน
การนําสงขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

● อายุขอความ —  เลือกระยะเวลาที่ศูนยรับสงขอความ
จะสงขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความได
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ขอความจะถูกลบออกจาก
ศูนยรับสงขอความ

● สงขอความเปน  — ติดตอผูใหบริการเพือ่ตรวจสอบวา
ศูนยบริการของคุณสามารถโอนขอความตัวอกัษรไปสูรูป
แบบอืน่ไดหรือไม

● การเชือ่มตอที่เลือก —  เลอืกการเชื่อมตอที่จะใช
● ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคุณตองการใหสง
ขอความตอบกลับโดยใชหมายเลขของศูนยรับสง
ขอความเดียวกนัหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

การตั้งคาขอความมัลตมิีเดยี
กดปุม  แลวเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้
คา > ขอความมัลติมีเดีย
เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

● ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดรูปภาพในขอความ
มัลติมีเดีย
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● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากคุณพยายามสง
ขอความทีเ่ครื่องของผูรับอาจไมสนบัสนนุ หากคุณเลือก
จํากดั เครื่องจะไมใหคุณสงขอความทีร่ะบบไมสนับสนุน
ในการรวมเนือ้หาดังกลาวไวในขอความของคุณโดยไมมี
การแจงเตือน ใหเลือก อิสระ

● จุดเชือ่มตอที่ตัง้ไว  — เลอืกจุดเชื่อมตอทีใ่ชเปนการ
เชื่อมตอที่เลอืก

● การดงึมัลติมีเดีย  — เลือกวาคุณตองการรับขอความ
หรือไม ในการรับขอความโดยอัตโนมัติในเครือขายโฮม
ใหเลือก ออโตในเครือขายบาน เมื่ออยูนอกพืน้ที่
บริการเสริมจากระบบเครือขายหลัก คุณจะไดรับการแจง
เตือนวามีขอความทีจ่ะดึงในศูนยขอความมัลติมีเดีย

เมื่ออยูนอกพืน้ทีบ่ริการเสริมจากระบบเครือขายโฮม การสง
และรับขอความมัลติมีเดียอาจมีคาใชจายเพิม่ขึ้น

หากคุณเลือก การดึงมัลตมิีเดีย > อัตโนมัติเสมอ
โทรศัพทของคุณจะทาํการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ที่ใชงาน
อยูโดยอตัโนมัติเพือ่ดึงขอความทีอ่ยูทัง้ในและนอกพืน้ที่
บริการเสริมจากระบบเครือขายโฮม

● ยอมรบัขอความนิรนาม  — เลอืกวาคุณตองการปฏิเสธ
ขอความจากผูสงนรินามหรือไม

● รบัโฆษณา  — กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณา
ขอความมัลติมีเดียหรือไม

● รบัรายงาน  — เลือกวาคุณตองการใหแสดงสถานะของ
ขอความทีส่งในบันทึกหรือไม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — เลือกวาคุณตองการปองกัน
ไมใหเครื่องสงรายงานการนําสงขอความทีไ่ดรับหรือไม

● อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาทีศู่นยรับฝากขอความ
จะสงขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความได
ภายในชวงเวลาดังกลาว เครื่องจะลบขอความดังกลาว
ออกจากศูนยรับฝากขอความ

การตั้งคาอเีมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้ง
คา > อีเมล

ในการเลือกศูนยฝากขอความทีคุ่ณตองการใชสงอเีมล 
ใหเลือก ศูนยฝากขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความจากโทรศัพท 
ใหเลือก ศูนยฝากขอความเลือ่นไปยังศูนยฝากขอความที่
ตองการ แลวกด C
ในการสรางศูนยฝากขอความใหม ใน ศูนยฝากขอความ
ใหเลอืก ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม ชื่อทีคุ่ณตั้ง
ใหศูนยฝากขอความใหมจะแทนที่ ศนูยขอความใหม 
ในหนาจอหลกัเมนกูารรับสงขอความ คุณสามารถมีศูนยฝาก
ขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

เลือก ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพือ่เปลีย่น
การตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคาการดึง
ขอมูล และการตั้งคาการดึงขอมูลอัตโนมัติ
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การตั้งคาการเชื่อมตอ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้
คา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ และศูนยฝากขอความ
และ การตัง้คาการเชื่อมตอ
ในการแกไขการตั้งคาอเีมลทีคุ่ณไดรับ ใหเลอืก อีเมลขา
เขา และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้
● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อผูใชทีคุ่ณไดรับจากผูใหบริการ
● รหสัผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ ถาคุณไมปอนขอมูล
ลงในชองนี้ เครื่องจะแสดงขอความใหคุณปอนรหัสผาน
ขณะพยายามเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล
ของคุณ

● เซิรฟเวอรรบัเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เมลเซิรฟเวอรทีร่ับอเีมลของคุณ

● จุดเชือ่มตอที่ตัง้ไว  — เลอืกจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) โปรดดูที“่จุดเชื่อมตอ” หนา 166

● ชื่อศูนยฝากขอความ  — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝาก
ขอความ

● ประเภทศนูยฝากขอความ  — กาํหนดโปรโตคอล
อเีมลที่ใชสําหรับศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ
ตามที่ผูใหบริการแนะนํา ตัวเลอืกที่มีประกอบดวย POP3
และ IMAP4 ไมสามารถเปลีย่นการตั้งคานีไ้ด

● ความปลอดภยั  — เลอืกตัวเลือกความปลอดภัยทีจ่ะนาํ
มาใชใหเกดิความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

● พอรต  — ระบุพอรตทีใ่ชสําหรับการเชื่อมตอ
● ล็อกอินแบบรบัรอง APOP (สําหรับ POP3
เทานั้น) — ใชไดกบัโปรโตคอล POP3 เพือ่เขารหัสการ

สงรหัสผานไปยังอเีมลเซิรฟเวอรระยะไกลขณะเชื่อมตอ
กบัศูนยฝากขอความ

ในการแกไขการตั้งคาอเีมลทีคุ่ณสง ใหเลือก อีเมลขา
ออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนทีอ่ยูอเีมลที่ค
ใหบริการของคุณ

● เซิรฟเวอรสงเมล  — ปอนทีอ่ยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เมลเซริฟเวอรที่สงอเีมลของคุณ คุณอาจใชไดเพยีง
เซริฟเวอรสําหรับสงขอความออกของผูใหบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การตั้งคาสําหรับ ชื่อผูใช, รหัสผาน, จดุเชื่อมตอที่ตัง้
ไว, ความปลอดภัย และ พอรต เหมือนกบัการตั้งคาใน
อีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้ง
คา > อีเมล > ศนูยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ และ
การตั้งคาผูใช
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ชือ่ผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนทีอ่ยู
อเีมลของคุณในโทรศัพทของผูรับ ในกรณีที่เครื่องของ
ผูรับสนับสนุนฟงกชันนี้

● สงขอความ  — กําหนดวิธสีงอเีมลจากโทรศัพทของ
คุณ เลือก สงทันที สําหรับโทรศัพทที่จะเชื่อมตอกบั
ศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลอืก สงขอความ หากคุณ
เลอืก ระหวางเชื่อมตอถัดไป อเีมลจะถกูสงเมื่อมีการ
เชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล
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● สงสําเนาถงึตัวเอง  — เลอืกวาคุณตองการใหสงสําเนา
อเีมลไปยังศูนยฝากขอความของคุณหรือไม

● รวมลายเซ็น  — เลือกวาคุณตองการแนบลายเซน็ไป
กบัขอความอเีมลหรือไม

● การแจงอีเมลใหม  — เลอืกวาคุณตองการรับ
สัญลกัษณเตือนอเีมลใหม (แบบเสียง บันทึก และ
สัญลกัษณเมล) เมื่อไดรับอเีมลใหมหรือไม

การตั้งคาการดึงขอมูล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้
คา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ และศูนยฝากขอความ
และ การตัง้คาการดึง
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การดงึอีเมล  — กาํหนดวาจะดึงขอมูลสวนใดบางของ
อเีมลดังนี้ หวัขอเทานั้น, จํากัดขนาด (POP3) หรือ
ขอความและสิ่งที่แนบ (POP3)

● จํานวนการดึง  — กาํหนดจํานวนขอความอเีมลใหมที่
จะถกูดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

● พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)
 — กาํหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรับแฟมขอมูลที่จะ
สมัครขอใชบริการ

● การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)
 — สมัครขอใชบริการกบัแฟมขอมูลอืน่ในศูนยฝาก
ขอความระยะไกล และดึงเนื้อหาจากแฟมขอมูลดังกลาว

การตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้ง
คา > อีเมล > ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความ
และ ดงึหัวขอโดยอัตโนมัติ
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การแจงเตอืนอีเมล  — ในการดึงหัวขอมาไวในเครื่อง
โดยอตัโนมัติเมื่อคุณไดรับอเีมลใหมในศูนยฝาก
ขอความระยะไกลของคุณ ใหเลอืก รับและอัพเดต
อัตโนมัติ หรือ เฉพาะเครอืขายบาน

● การดึงอีเมล  — ในการดึงหัวขอของขอความอเีมลใหม
โดยอตัโนมัติจากศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณใน
เวลาที่กําหนด ใหเลอืก เปดใชงาน หรือ เฉพาะเครอื
ขายบาน กําหนดเวลาและความถี่ในการดึงขอความ

การแจงเตอืนอีเมล และ การดงึอีเมล ไมสามารถเปดใช
พรอมกนัได

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลโดยอตัโนมัติอาจเกีย่วของ
กบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดสอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัคาบริการการสง
ขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาขอความบริการเว็บ
กดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้
คา > ขอความบรกิาร
เลือกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม หากคุณ
ตองการตั้งคาโทรศัพทใหเปดเบราเซอรและเริ่มการเชื่อม
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ตอกบัเครือขายเพื่อดึงขอมูลเมื่อคุณไดรับขอความบริการ
โดยอตัโนมัติ เลือก ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ

การตัง้คาการแสดงขอมูลของระบบที่
ใชงาน
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหัวขอตางๆ และ
หมายเลขหัวขอทีเ่กีย่วของกนั โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การตัง้
คา > ขอความจากระบบ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้
● การรับ  — เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูล
ของระบบที่ใชงานหรือไม

● ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ:
ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

● การตรวจหาหัวขอ  — เลอืกวาโทรศัพทจะคนหา
หมายเลขหัวขอใหม และบันทกึหมายเลขใหมโดยไมใส
ชื่อลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติหรือไม

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

● บนัทึกขอความที่สง  — เลือกวาคุณตองการบันทกึ
สําเนาของขอความแบบตัวอกัษร, ขอความมัลติมีเดีย
หรืออเีมลทีคุ่ณสงไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

● จํานวนขอความที่บนัทึก  —  กาํหนดจํานวนขอความที่
สงแลวที่จะบันทกึลงในแฟมขอมูลรายการทีส่งในแตละ
ครั้ง เมื่อถึงขีดจํากดัแลว ขอความเกาที่สุดจะถูกลบออก

● หนวยความจําที่ใช  — เลอืกหนวยความจําที่คุณ
ตองการจัดเกบ็ขอความ:
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การโทรออก
สายสนทนา 
1. ในโหมดสแตนดบาย ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมถึง
รหัสพืน้ที่ ในการลบหมายเลข กด C
สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกด * สองครั้ง
สําหรับเครื่องหมาย + (แทนรหัสการโทรออกตาง
ประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่ (ไมตองใส
เลข 0 นาํหนาแลวแตกรณี) แลวตามดวยเบอรโทรศัพท

2. หากตองการโทรออก กดปุมโทร

3. ในการวางสาย (หรือยกเลกิการโทรออ
สาย

เมื่อกดปุมวางสาย เครื่องจะวางสายสนทนานัน้เสมอ
แมวาจะมีการใชงานแอปพลเิคชั่นอืน่อยูกต็าม

ในการโทรออกจากรายชื่อ กด  และเลือก รายชื่อ เลื่อน
ไปยังรายชื่อที่ตองการ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อที่
ตองการลงในชองสําหรับการคนหา ในการโทรถงึรายชื่อ
ใหกดปุมโทร หากคุณมีหมายเลขจัดเกบ็ไวหลายหมายเลข
สําหรับหนึ่งรายชื่อ ใหเลอืกหมายเลขทีต่องการจากรายชื่อ
และกดปุมโทร

ตัวเลือกทีส่ามารถใชไดระหวาง
ที่กําลังใชสาย
หากตองการปรับระดับเสียงระหวางการโทร ใชปุมระดับ
เสียงดานขางของอปุกรณของคุณ คุณสามารถใชปุมเลื่อน
ได ถาคุณปรับเสียงเปน เงียบเสียง เลือก เลิกเงียบ กอน

หากตองการสงรูปภาพหรือคลิปวิดีโอในขอความมัลติมีเดีย
ไปยังคูสนทนา เลอืก ตวัเล

ขาย UMTS เทานั้น) คุณสามารถแกไขขอความและ
เปลี่ยนชื่อผูรับกอนสงได กดปุมโทรออก เพือ่สงไฟล

ที่ใชงานรวมกนัได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการพกัสายทีส่นทนาอยูเพือ่รับอกีสายที่โทรเขา
เลือก ตัวเลือก > พกัสาย หากตองการสลับสายระหวาง
สายทีส่นทนาอยูและสายทีพ่กัไว เลือก ตัวเลือก > สลับ

หากตองการสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF
(เชน รหัสผาน) เลือก ตัวเลือก > สง DTMF ปอนตัว
อกัษร DTMF หรือคนหาตัวอกัษรนั้นในสมุดโทรศัพท 
หากตองการปอนตัวอกัษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอกัษรเมื่อ
ตองการหยุดสายชั่วคราว (p) กดปุม * ซ้าํๆ หากตองการสง
เสียงสัญญาณ ใหเลือก ตกลง คุณสามารถสงโทน DTMF
ไปไวที่ชอง เบอรโทรศัพท หรือ DTMF ในบัตรรายชื่อ
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ก) ใหกดปุม
วาง

ไปยัง
อปกรณุ

ือก > สง MMS (ใชไดใน
เครือ



เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายทีก่ําลงัสนทนาเพยีงสาย
เดียว และตองการพกัสาย ใหกดปุมโทรออก 
หากตองการปฏิเสธการโทร กดปุมโทรออกอกีครั้ง

ระหวางการสนทนา หากตองการเปลี่ยนใหเสียงออกจาก
ลาํโพงแทนที่จะออกจากเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงาน
ลําโพง ถาคุณตอชุดหูฟงที่ทาํงานรวมกนัไดเขากบัการ
เชื่อมตอ Bluetooth และตองการเปลี่ยนใหเสียงออกท
ฟง เลอืก ตวัเลือก > ใชงานแฮนดฟรี หากตองการสลับ
กลบัมาที่ตัวเครื่อง เลอืก ตวัเลือก > ใชงานหฟูงในตวั

เพือ่วางสายทีส่นทนาอยูและเปลีย่นไปรับสายเรียกซอน
เลอืก ตวัเลือก > แทนที่

ถาคุณมีสายที่กาํลงัสนทนาจํานวนมาก และตองการวางทุก
สาย เลอืก ตวัเลือก > วางสายทั้งหมด
ตัวเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ
บริการเสริมจากระบบเครือขาย

ศูนยขอความเสียงและศูนย
ขอความวิดีโอ 
ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงหรือศูนยขอความ
วดิีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย ซึ่งศูนยขอความ
วดิีโอจะใชไดในเครือขาย UMTS เทานั้น) กดปุม 1 คางไว
เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน แลวเลอืก ศนูย
ขอความเสียง หรือ ศนูยขอความวิดีโอ

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียงและ
ศูนยขอความวดิีโอ ใหกดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ >
ยูทิลิตี > โทรศนูย ตามดวยศูนยฝากขอความ และ 
ตวัเลือก > เปลี่ยนเบอร ปอนหมายเลข (ที่ไดรับจากผูให
บริการเครือขาย) แลวเลอืก ตกลง

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
หากตองการรับสายเรียกเขา กดปุมโทร หรือเปดสไลด

หากตองการปดเสียงเรียกเขาของสายทีโ่ทรเขา เลือก
เงียบ

หากคุณไมตองการรับสาย กดปุมวางสาย หากคุณเปดใช
งานฟงกชั่น การโอนสาย > สายสนทนา > ถาไมวาง
ในการตั้งคาโทรศัพทเพือ่โอนสาย จะทําใหสายทีถู่กปฏิเสธ
ถูกโอนไปดวยเชนกัน

เมื่อคุณเลือก เงียบ เพือ่ปดเสียงเรียกเขาของสายที่โทร
เขา คุณสามารถสงขอความแบบตัวอกัษรโดยทีไ่มตอง
ปฏิเสธสายทีโ่ทรเขา เพือ่แจงผูทีโ่ทรวาคุณไมสามารถรับ
สายได เลอืก ตวัเลือก > สงขอความ หากตองการ
กําหนดตัวเลือกนี้และเขียนขอความตัวอกัษรมาตฐาน เลอืก
เครือ่งมือ > การตัง้คา > โทรศัพท > การโทร >
ปฏเิสธสายดวยขอความ

การประชุมสาย
1. โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก
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ี่ชุด
หู



2. ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอืน่ ใหเลอืก ตัวเลือก >
โทรออกใหม สายแรกจะถกูพกัไว

3. เมื่อมีผูรับสายใหมแลว หากตองการดึงสายแรกใหเขา
รวมการประชุม ใหเลือก ตวัเลือก > ประชุม

ในการเพิม่ผูเขารวมการประชุมรายใหมลงในสาย
สนทนา ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 แลวเลอืก ตวัเลือก >
ประชุม > เพิ่มในการประชมุ โทรศัพทเครื่องนี้
สามารถรองรับผูรวมประชุมสายไดมากทีสุ่ด 6 สาย 
รวมทัง้ตัวคุณ

ในการสนทนาเปนการสวนตัวกบัผูรวมสายคนหนึ่ง ให
เลอืก ตวัเลือก > ประชุม > สวนตัว เลือกผูรวมสาย
แลวเลือก สวนตัว โทรศัพทจะพกัสายการประชุมใน
เครื่องของคุณไว สวนผูรวมสายรายอืน่ๆ จะยังสามารถ
สนทนาตอไปได หลังจากจบการสนทนาสวนตัว 
ใหเลอืก ตวัเลือก > ประชุม เพือ่กลบัสูการประชุมสาย

ในการถอดผูรวมสาย ใหเลอืก ตวัเลือก > ประชุม >
ถอนผูรวมสาย เลือ่นไปที่ผูรวมสาย แลวเลอืก ถอน

4. เมื่อตองการจบการประชุมสายที่ดําเนินการอยู ใหกดปุม
วางสาย

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

หากตองการกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกบัปุมตัวเลข
(2-9) กด  จากนั้นเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > โทร
ดวน เลื่อนไปที่ปุมที่คุณตองการกาํหนดหมายเลข
โทรศัพท และเลอืก ตวัเลือก > กําหนด หมายเลข 1 ถูก
สงวนไวสําหรับศูนยฝากขอความเสียงหรือวิดีโอ และ
สําหรับการเขาสูเวบ็เบราเซอร

หากตองการโทรออกในโหมดสแตนดบาย กดปุมทีไ่ด
กําหนดไวและกดโทรออก

สายเรียกซอน 
คุณสามารถรับสายเรียกเขาในขณะทีคุ่ณใชสายอืน่อยูได
หากคุณเปดใชงานฟงกชันสายเรียกซอนใน การตัง้คา >
โทรศัพท > การโทร > สายเรยีกซอน (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

หากตองการรับสายเรียกซอน กดปุมโทรออก สายแรกจะถูก
พกัไว

หากคุณตองการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก
สลับ หากตองการเชื่อมสายเรียกเขาหรือสายทีพ่กัไวเขา
กบัสายที่สนทนาอยู และวางสายของคุณเองจากสายทั้ง
สอง เลอืก ตวัเลือก > โอน หากตองการวางสายทีส่นทนา
อยู ใหกดปุมวางสาย หากตองการวางสายทั้งสองสาย 
ใหเลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด 
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การโทรออกโดยใชเสียง
โทรศัพทของคุณสนบัสนุนการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง 
การ ขั้นส ีไ้ม บัเส ดู ดังนัน้ จึง
ไมจําเปนตองบันทึกรายการเสียงลวงหนา โทรศัพทจะสราง
รายการเสียงใหกบัรายการตางๆ ในรายชื่อ แลวเปรียบเทียบ
รายการเสียงพดูกบัรายการเสียงที่สรางขึ้น การจดจําเสียง
ในโทรศัพทจะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลกั เพือ่ให
จดจําการสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนทีจ่ัดเกบ็ไวบน
บัตรรายชื่อ ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเปดบัตร
รายชื่อ และเลือก ตวัเลือก > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะ
เกดิปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดย
ใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดกต็าม
เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทาํงาน 
ใหถอืโทรศัพทหางจากตัวเลก็นอยเมื่อคุณพดูรายการเสียง

1. ในการเริ่มตนโทรออกดวยเสียง ในโหมดสแตนดบายที่
ใชอยู ใหกดปุมเลอืกดานขวาคางไว หากคุณใชชุดหูฟง
ทีใ่ชงานรวมกนัไดทีม่ีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคาง
ไวเพือ่เริ่มการโทรออกดวยเสียง

2. คุณจะไดยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และขอความ พดูตอน
นี้ จะปรากฏขึ้น พดูชื่อหรือชื่อเลนตามทีบ่ันทึกอยูในราย
ชื่อใหชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงทีส่รางไวแลวของรายชื่อที่
จดจําไดในภาษาในเครื่องที่เลอืก และแสดงชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท หากคุณไมตองการโทรไปยังรายชื่อ
นั้น ใหเลอืก ถัดไป ภายใน 2.5 วนิาทีเพือ่ดูรายชื่อที่ตรง
กนัรายชื่ออื่นหรือเลือก หยุด เพือ่ยกเลกิการโทรออก
ดวยเสียง

หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศัพทบันทกึไวหลาย
หมายเลข เครื่องจะเลือกหมายเลขตามคาเริ่มตน หากมีการ
ตั้งคาไว หากไมไดตั้งคา โทรศัพทจะเลือกหมายเลขที่
สามารถใชไดกอนจากบัตรรายชื่อ

การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณโทรสายวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณจะเห็นวดิีโอสองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและผูรับสาย
ภาพวดิีโอสดหรือภาพวดิีโอทีถ่ายไวโดยใชกลองถายรูปใน
โทรศัพทจะปรากฎในเครื่องของคูสนทนาทางวดิีโอปลาย
สาย

ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การดและ
อยูภายในบริเวณพืน้ทีค่รอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพือ่สอบถามขอมูลเกีย่ว
กบับริการและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวดิีโอ

ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกบัคู
สนทนาอีกฝายเทานัน้ โดยสามารถใชการสนทนาทางวิดีโอ
ไดกบัโทรศัพทเคลื่อนที่ทีใ่ชงานรวมกนัไดหรือไคลเอนต
ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทาง
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สง่ังานดวยเสยงี งนู ข้นกึ ียงของผพู



วดิีโอได หากมีการใชสายสนทนา สายสนทนาทางวิดีโอ
อืน่ หรือสายขอมูลอืน่อยู

ไอคอน
   คุณไมไดรับภาพวดิีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพ

วดิีโอ หรือระบบเครือขายไมไดสงวดิีโอนั้น)

   คุณปฏิเสธการสงภาพวดิีโอจากเครื่องโทรศัพทของ
คุณ ในการสงภาพนิ่ง ใหเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
โทรศัพท > การโทร > รปูภาพในสายวิดีโอ

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนา
ทางวดิีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทาง
วดิีโอ กรุณาตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ

1. ในการเริ่มตนสายวดิีโอ ใหปอนหมายเลขโทรศัพทใน
โหมดสแตนดบาย หรือเลอืก รายชื่อ และเลือกรายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > โทร > สายวิดโีอ
กลองตัวทีส่องทีอ่ยูดานหนาจะถกูใชเปนกลองหลัก
ตั้งแตเริ่มตนเมื่อสนทนาทางวิดีโอ การเริ่มสายสนทนา
วดิีโออาจตองใชเวลาสักครู และ กําลังรอภาพวิดโีอ
จะปรากฏขึ้น ในกรณีที่ตอสายไมได (เปนตนวา ระบบ
เครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอ หรือ
เครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกนัได) เครื่องจะ
แสดงขอความใหคุณเลือกวาตองการใชสายโทรออก
ตามปกติหรือสงขอความหรือขอความมัลติมีเดียแทน
หรือไม
หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะ
เห็นภาพวิดีโอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจาก
ลําโพง ผูรับสายอาจปฏิเสธการสงวิดีโอ ( ) ซึ่งใน

กรณีนีคุ้ณจะไดยินแตเสียง และอาจเห็นภาพนิง่หรือ
กราฟกบริเวณพืน้หลงัที่เปนสีเทาแทน

3. หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

ตัวเลือกขณะใชสายวิดีโอ
ในการเปลี่ยนระหวางใหแสดงวดิีโอหรือใหฟงเสียงเทานัน้
ใหเลอืก ตวัเลือก > ใชงาน หรือ ไมใชงาน แลวเลือกตัว
เลือกทีต่องการ

ในการใชกลองหลักสงวิดีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
กลองหลัก ในการเปลีย่นกลบัเปนกลองรอง ใหเลอืก 
ตวัเลือก > ใชกลองรอง

ในการจับภาพวดิีโอทีคุ่ณกําลังสง ใหเลอืก ตวัเลือก > สง
ภาพที่จบัไว การสงวิดีโอจะถูกพกัไว แลวภาพสแน็บช็อ

สแน็บช็อต กด ยกเลิก เพือ่สงวิดีโอตอ

ในการยอหรือขยายรูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ยอ/
ขยาย

ในการกาํหนดใหเสียงสงไปทีชุ่ดหูฟงทีใ่ชรวมกนัไดซึ่งตอ
กบัโทรศัพทโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก 
ตวัเลือก >  ใชงานแฮนดฟรี ในการเปลี่ยนใหเสียงกลับมา
ออกที่ลาํโพงของเครื่อง ใหเลือก ตวัเลือก > ใชงานหฟูง
ในตัว

ในการเปลี่ยนคุณภาพวิดีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก > กําหนด
ลักษณะวิดโีอ สวน คุณภาพปกติ คือความเร็วในการ
แสดงภาพ 10 fps ใช รายละเอียดชดัขึ้น จะมีความเร็วใน
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ต
จะปรากฏขึ้นทางฝายผรู ับ ระบบจะไมบันทกภาพึ



การแสดงภาพต่ํากวาสําหรับภาพนิ่ง รายละเอยีดนอย 
ใช วิดโีอราบรืน่ขึ้น สําหรับภาพเคลื่อนไหวทีต่องใช
ความเร็วในการแสดงภาพสูงกวา

หากตองการปรับความดังของเสียงระหวางการสนทนาทาง
วดิีโอ ใหใชปุมปรับความดังที่ดานขางของโทรศัพท

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
การสนทนาทางวิดีโอ
เมื่อมีสายสนทนาทางวดิีโอเขามา  จะปรากฏขึ้น

หากตองการรับสายสนทนาทางวิดีโอ กดปุมโทรออก ยอม
ใหสงภาพวิดโีอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น หากตองการเริ่ม
ตนสงภาพวิดีโอสด เลอืก ใช

หากคุณไมใชงานการสนทนาทางวิดีโอ การสงวิดีโอจะไม
ทาํงาน และคุณจะไดยินเสียงของผูโทร หนาจอสีเทาจะ
ปรากฏแทนภาพวดิีโอ หากตองการแทนที่หนาจอสีเทาดวย
ภาพนิ่งซึ่งถายโดยกลองจากโทรศัพทของคุณ เลือก
เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร >
รปูภาพในสายวิดีโอ

หากตองการจบการสนทนาทางวดิีโอ ใหกดปุมจบการ
ทาํงาน

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่
สงภาพสดหรือคลิปวิดีโอจากโทรศัพทมือถอืของคุณไปยัง
โทรศัพทมือถือเครื่องอืน่ที่ใชงานรวมกนัไดในระหวางการ
สนทนา

ลาํโพงจะทํางานเมื่อคุณเปดใชฟงกชันมุมมองรวม หากคุณ
ไมตองการใชลําโพงสําหรับสายสนทนาในขณะรวมมอง
วิดีโอ คุณยังสามารถใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกนัได

ความตองการของระบบ
การแบงปนวิดีโอจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS
ความสามารถในการใชงานการแบงปนวิดีโอ ขึ้นอยูกบัวามี
เครือขาย UMTS ในพืน้ที่หรือไม หากตองการขอมูลเพิม่เติม
เกีย่วกบับริการ และความพรอมของเครือขาย และคาบริการ
ที่เกีย่วของกบัการใชบริการนี้ กรุณาติดตอผูใหบริการ

หากตองการใชงานการแบงปนวดิีโอ คุณตองปฏิบัติดังนี้:

● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล
ใหกบัโทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอกบั UMTS อยู และอยู
ภายในพืน้ที่ใหบริการของเครือขาย UMTS หากคุณเริ่ม
ตนเซสชันการแบงปนขณะที่คุณอยูในพืน้ที่ที่เครือขาย
UMTS ครอบคลมุ และเกดิการขามเครือขายไปยัง GSM
เซสชันการแบงปนกจ็ะสิ้นสุดลง แตคุณยังสามารถ
สนทนาตอไปได คุณไมสามารถเริ่มตนการแบงปนวิดีโอ
ได หากคุณไมไดอยูในพืน้ที่ครอบคลุมของเครือขาย
UMTS
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● ตรวจดูใหแนใจวาทัง้ผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเพือ่ใช
งานเครือขาย UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเขาสูเซสชันการแบงปน และผูรับไมไดอยูในพืน้ที่
ครอบคลมุของเครือขาย UMTS ไมไดติดตั้งคุณสมบัติการ
แบงปนวิดีโอไว หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอระหวาง
บุคคลไว ผูรับจะไมทราบวาคุณไดสงคําเชิญมาให
อยางไรก็ตาม คุณจะไดรับขอความแสดงขอผดิพลาดซึ่ง
แสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การตัง้คา
ในการตั้งคามุมมองรวม คุณตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ
UMTS และการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอกีชื่อหนึ่งวาการเชื่อม
ตอ SIP (Session Initiation Protocol) การตั้งคารูปแบบ SIP
ตองไดรับการกําหนดคาในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะ
สามารถใชมุมมองรวมได โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ
SIP จากผูใหบริการโทรศัพท และบันทึกไวในโทรศัพทของ
คุณ ผูใหบริการอาจสงการตั้งคาใหคุณในแบบ OTA หรือใน
แบบรายการพารามิเตอรที่จําเปนกไ็ด

ในการเพิม่ที่อยู SIP ลงในบัตรรายชื่อ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. กดปุม  แลวเลอืก รายชือ่
2. เปดบัตรรายชื่อ (หรือสรางบัตรใหมสําหรับบุคคลดัง
กลาว)

3. เลอืก ตัวเลือก > เพิม่รายละเอียด > รวมมองวิดีโอ

4. ปอนทีอ่ยู SIP ในรูปแบบ username@domainname
(คุณสามารถใชที่อยู IP แทนชื่อโดเมนได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อนัน้ๆ 
คุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพทของผูรับ รวมดวยรหัส
ประเทศเพื่อรวมดูวิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขาย
สนบัสนุน)

การตั้งคาการเชือ่มตอ UMTS
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ใหทาํตามขั้นตอนตอไปนี้
● ติดตอผูใหบริการเพือ่กําหนดขอตกลงสําหรับคุณใน
การใชเครือขาย UMTS

● ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาจุดเชื่อมตอ UMTS ของโทรศัพท
ถกูตองแลว

การรวมมองวิดีโอสดและคลิปวิดีโอ
ในขณะใชสายสนทนา ใหเลอืก ตัวเลือก > รวมดูวิดีโอ:

1. ในการรวมมองวดิีโอสดขณะสนทนา ใหเลอืก ภาพสด
ในการรวมมองคลปิวิดีโอ ใหเลือก คลิป รายชื่อคลิป
วดิีโอที่จัดเกบ็ไวในหนวยความจําโทรศัพท หนวยความ
จําสํารอง หรือการดหนวยความจํา (ถาเสียบไวใน
เครื่อง) จะเปดขึ้น เลือกคลปิวดิีโอทีคุ่ณตองการแบงปน

คุณอาจจําเปนตองแปลงคลปิวดิีโอเปนรูปแบบทีเ่หมาะ
สมสําหรับการใชรวมกนั ถา ตองแปลงคลิปสําหรบั
แบงใชงาน ทําตอ? ปรากฏขึ้น ใหเลือก ตกลง

2. โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญไปยังที่อยู SIP หากผูรับมี
ทีอ่ยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพททีม่ีรหัสประเทศ
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นําหนาจัดเกบ็ไวในรายชื่อ ใหเลือกที่อยูหรือเบอรโทรที่
ตองการ หากยังไมมีทีอ่ยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของ
ผูรับ ใหปอนที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอม
รหัสประเทศ และเลอืก ตกลง เพือ่สงคําเชิญ
การรวมมองจะเริ่มขึ้นเองโดยอตัโนมัติเมื่อผูรับตอบ
รับคําเชิญ

ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ
   เพือ่ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   เพือ่ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   เพือ่ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เพือ่เปดและปดลาํโพง

   เพือ่เปลี่ยนเปนโหมดเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับ
เทานั้น)

3. ในการหยุดการแบงปนเซสชัน เลอืก หยุด หากตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุมจบการทํางาน เมื่อคุณวาง
สาย การแบงดูวิดีโอจะสิ้นสุดลงดวย

ในการจัดเกบ็วิดีโอสดทีคุ่ณรวมมอง ใหเลอืก จัดเกบ็ เมื่อมี
ขอความถาม วดิีโอที่รวมมองจะถกูจัดเกบ็ไวในโฟลเดอร
รูปถาย

หากคุณเขาใชงานแอปพลเิคชั่นอืน่ขณะที่รวมมองคลิป
วดิีโอ การรวมมองจะถกูพกัไวชั่วคราว หากตองการกลบัไป
ทีห่นาจอการแบงดูวดิีโอ แลวรวมมองตอ เมื่อเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบายพเิศษ ใหเลือก ตวัเลือก > ทําตอ

การตกลงรับคําเชิญ
เมื่อมีผูอืน่สงคําเชิญเพือ่แบงปนวดิีโอใหกบัคุณ ขอความ
เชิญจะปรากฏขึ้นโดยแสดงชื่อหรือ SIP แอดเดรสของผูสง
หากโทรศัพทของคุณไมไดอยูในโหมด เงียบ โทรศัพทจะ
ดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ

หากมีผูสงคําเชิญเพือ่แบงปนวีดีโอใหแกคุณ แตคุณไมได
อยูในพืน้ที่ครอบคลมุของเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบวา
คุณไดรับคําเชิญ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญ คุณสามารถเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้
ได:

● ยอมรบั  — เปดใชเซสชันการแบงปน
● ปฏิเสธ  — ปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวา
คุณปฏิเสธคําเชิญนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุม
จบการทาํงานเพือ่ปฏิเสธเซสชันการแบงปนและวางสาย
ได

เมื่อคุณไดรับวิดีโอคลปิ หากตองการปดเสียงของคลปินั้น
ใหเลอืก ปดเสียง

หากตองการยุติการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด การแบงปน
วิดีโอจะสิ้นสุดลงดวยเชนกันหากมีการวางสาย

บันทึก
บันทกึจะเกบ็ขอมูลเกี่ยวกับรายการการติดตอสื่อสารของ
โทรศัพท เครื่องจะบันทึกหมายเลขที่ไมไดรับสายและทีร่ับ
สาย กต็อเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน
โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ที่บริการ
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การโทรลาสุด
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > บนัทึก
หากตองการดูหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ทีร่ับสาย
และที่โทรออก กด เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทกึ
หมายเลขที่ไมไดรับสายและทีร่ับสาย กต็

ขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน โดยทีเ่คร
อยู และอยูในพืน้ที่บริการ

หากตองการลบหมายเลขในรายการโทรลาสุดทกุเบอร
เลอืก ตวัเลือก > ลบเบอรโทรลาสุด ในหนาจอหลกัเมนู
รายการโทรลาสุด หากตองการลบขอมูลการใชรายการใด
ใหเปดขอมูลการใชที่ตองการลบ แลวเลอืก ตัวเลือก >
ลบรายการ หากตองการลบรายการแตละรายการในขอมูล
การใช ใหเปดขอมูลการใช เลื่อนไปยังรายการที่ตองการ
แลวกดปุม C

เวลาการโทร
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > บันทึก

ในการดูชวงเวลาโดยประมาณของสายที่ไดรับและสายที่
โทรออก ใหเลอืก เวลาการโทร

หมายเหตุ: คาใชจายจริงทีผู่ใหบริการเรียกเกบ็
สําหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกตางกนั ขึ้นกบั
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็ ภาษี
และอืน่ๆ

ในการลบระยะเวลาการโทรที่ใชไป ใหเลอืก ตัวเลือก >
ลบตัวจบัเวลา โดยที่คุณตองปอนรหัสล็อคดวย

ขอมูลแบบแพคเก็ต
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > บันทึก

หากตองการตรวจดูจํานวนขอมูลที่รับและสงระหวางการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็ เลือก ขอมูลแพคเก็ต
ตัวอยางเชน คุณอาจจะตองชําระคาบริการในการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ต ตามจํานวนขอมูลทีส่งและรับ

การดูรายการติดตอสื่อสารทุกรายการ
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > บนัทึก > เบอรโทร
ลาสุด
ไอคอนในบันทึกมีดังนี้

   สายเรียกเขา

   สายโทรออก

   รายการติดตอสื่อสารที่พลาดการติดตอ

หากตองการเปดบันทึกทั่วไปที่คุณสามารถดูไดทุกการโทร
ขอความแบบตัวอกัษร หรือขอมูลและการเชื่อมตอ WLAN
ซึง่ลงทะเบียนโดยโทรศัพท ใหเลื่อนขวา รายการยอยตางๆ
เชน ขอความตัวอกัษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง
และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตจะถูกเกบ็รวบรวมไว
เปนรายการติดตอสื่อสารเพียงรายการเดียว การเชื่อมตอกบั
ศูนยฝากขอความเสียง ศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย หรือ
เว็บเพจจะแสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็
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ื่องตอง
เปด

อเม่ือระบบ
เครือ



หากตองการเพิม่หมายเลขโทรศัพทที่ไมรูจักจากบันทึก
ของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บไปยังรายชือ่

หากตองการกรองไฟลบันทกึ เลอืก ตวัเลือก > ตวักรอง
และตัวกรอง

หากตองการลบขอมูลไฟลบันทกึ ขอมูลการโทรลาสุด และ
รายงานผลการสงขอความทัง้หมดอยางถาวร ใหเลือก 
ตวัเลือก > ลางบนัทึก เลอืก ใช เพือ่ย
เหตุการณจากบันทึกการโทรลาสุด กด C

หากตองการตั้งระยะเวลาของบันทกึ เลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา > เวลาเกบ็บันทึก หากคุณเลอืก ไมมีบันทึก
เครื่องจะลบขอมูลไฟลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และ
รายงานผลการสงขอความทัง้หมดอยางถาวร

เคล็ดลับ: ในหนาจอรายละเอยีด คุณสามารถคัด
ลอกหมายเลขโทรศัพทลงในคลิปบอรดได และวาง
หมายเลขนัน้ในขอความแบบตัวอกัษรได เลือก ตัว
เลือก > คัดลอกเบอร

หากตองการดูตัวนับขอมูลแพคเกต็วามีขอมูลถูกโอนไป
เทาใดและการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ใชเวลาเทาใด เลื่อน
ไปยังรายการทีไ่ดรับหรือที่สงออก ซึง่แสดงไวดวย แพคฯ
และเลือก ตวัเลือก > ดรูายละเอียด
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ืนยัน หากตองการ
ลบ



รายชือ่ (สมดุโทรศพัท) 
ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเกบ็และอพัเดตขอมูลรายชื่อ เชน
เบอรโทรศัพท ที่อยูบาน หรือทีอ่ยูอเีมลของรายชื่อได 
คุณ อ
ลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อไดอกีดวย
ซึง่สามารถทาํใหคุณสงขอความตัวอกัษรหรือสงอเีมลให
ผูรับไดหลายคนพรอมกนั

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและ
เบอรโทรศัพท
1. กดปุม  แลวเลอืก รายชือ่ > ตวัเลือก > รายชื่อ
ใหม

2. ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลอืก เรยีบรอย
ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใหเลือกรายการ แลวเลอืก ตัว
เลือก > แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่ตองการได
ดวยการพิมพอกัษรตัวแรกของชื่อลงในชองคนหา

ในการแนบภาพกบับัตรรายชื่อ ใหเปดบัตรรายชื่อ 
แลวเลอืก ตวัเลือก > เพิ่มรปูภาพ ภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อมี
สายเรียกเขาจากชื่อดังกลาว 

การจัดการชื่อและหมายเลข
โทรศัพท
ในการเพิม่รายชื่อลงในกลุม ใหเลอืก ตวัเลือก > เพิม่ไป
ยังกลุม (แสดงเฉพาะเมื่อคุณไดสรางกลุมแลว)

ในการตรวจสอบวารายชื่ออยูในกลุมใด ใหเลือกรายชื่อและ
ตวัเลือก > อยูในกลุม
ในการลบบัตรรายชื่อ ใหเลอืกบัตร แลวกดปุม C
ในการลบบัตรรายชื่อหลายๆ ใบพรอมกนั ใหเลอืก 
ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก เพือ่ท
ชื่อที่ตองการ แลวกดปุม C เพือ่ลบ 

ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลือกบัตรที่ตองการสง, 
ตัวเลือก > สง และตัวเลอืกที่ตองการ 
ในการฟงรายการเสียงที่กาํหนดใหใชกบัรายชื่อ ใหเลือก
บัตรรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง 

เบอรโทรศัพทและที่อยูที่เป
เริ่มตน

ใหกดปุม และเลือก รายชือ่
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กเขา สวนบคุคลหรือรปูภาพขนาดยเสียงเรยีสามารถเพม่ิ

น
คา

ําเคร่ืองหมายเลือกบัตร
ราย



คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท หรือ ที่อยูที่เปนคา
เริ่มตนลงบนบัตรรายชื่อ ดวยวิธนีี้ หากรายชื่อใดมีหมายเลข
โทรศัพทหรือทีอ่ยูจํานวนมาก คุณจะสามารถโทรหรือสง
ขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูทีแ่นนอนของ
รายชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใชหมายเลขนี้เปนคาเริ่มตนใน
การโทรออกดวยเสียงดวย

1. ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
2. เลอืก ตวัเลือก > ที่ตั้งไว
3. เลอืกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิม่หมายเลขโทรศัพท
หรือทีอ่ยู และเลือก กําหนด

4. เลอืกหมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูที่คุณตองการกําหนด
ใหเปนคาเริ่มตน

หมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูทีเ่ปนคาเริ่มตนจะถูกขีดเสนใต
ไวในบัตรรายชื่อ

การใสแบบเสียงเรียกเขาลงใน
รายชื่อติดตอ
ใหกดปุม และเลอืก รายชือ่
ในการกาํหนดแบบเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อติดตอหรือ
กลุมรายชื่อ ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. กดปุมเลื่อนเพื่อเปดบัตรรายชื่อหรือไปที่รายชื่อกลุม
และเลือกกลุมรายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > เสียงเรยีกเขา รายการแบบเสียง
เรียกเขาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

3. เลอืกแบบเสียงเรียกเขาที่คุณตองการกาํหนดใหกบัราย
ชื่อติดตอแตละรายชื่อหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อทีเ่ลือก
ไว

เมื่อบุคคลดังกลาวหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขาเครื่อง
ของคุณ เครื่องจะสงเสียงเรียกเขาตามที่เลอืกไว (หากมี
การแสดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพทของ
คุณจําแนกเบอรดังกลาวได)

ในการลบแบบเสียงเรียกเขา ใหเลอืก แบบเสียงที่ตัง้ไว
จากรายการแบบเสียงเรียกเขา

การคัดลอกรายชื่อ
เมื่อคุณเปด รายชื่อ เปนครั้งแรก เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการจะคัดลอกชื่อและเบอรโทรศัพทจากซิมการดไปยัง
โทรศัพทหรือไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อในซมิไปยังหนวย
ความจําของโทรศัพท ใหเลือก ยกเลิก เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการดูรายชื่อในซมิจากไดเรกทอรี่รายชื่อหรือไม ในการ
ดูรายชื่อ ใหเลอืก ตกลง รายชื่อจะเปดขึ้น และคุณจะเห็น
ชื่อที่เกบ็ไวในซิมการดซึ่งจะกํากบัดวย 
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บริการซิม
หากตองการทราบเกีย่วกบัการใหบริการและขอมูลตางๆ ใน
การใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของ
คุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

รายชื่อในซิม
ในการเพิม่ลกัษณะและเบอรโทรศัพททีจ่ัดเกบ็ไ

ดลงในรายชื่อติดตอในโฟลเดอรรายชื่อ ใหเลือก 
ตวัเลือก > การตั้งคา > รายชื่อที่จะแสดง > ความจํา
ซิม คุณสามารถเพิม่และแกไขรายชื่อในซิมหรือโทรไปยัง
เบอรโทรดังกลาวได

เกบ็เบอรโทรศัพทที่คุณจัดเกบ็ไวในรายชื่อจะไมถกูบันทึก
ลงในซิมการดโดยอตัโนมัติ ในการจัดเกบ็เบอรโทรศัพทลง
ในซมิการด จากในรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ แลวเลอืก 
ตวัเลือก > คัดลอก > ความจําซิม

การจํากัดเบอร
ในการจํากดัการโทรจากโทรศัพทของคุณไปยังเบอร
โทรศัพททีเ่ลอืกไว ใหเปดรายชื่อ แลวเลอืก ตัวเลือก >
รายชือ่จํากดัเบอร คุณจําเปนตองใชรหัส PIN2 ในการใช
งานและยกเลิกใชงานการจํากดัเบอร หรือแกไขรายชื่อที่
จํากดัเบอร

หากใชงานบริการจํากดัเบอรโทร คุณยังคงติดตอไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินทีต่ั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

ในการดูรายการเบอรที่จํากดัการโทร ใหเลือก ตวัเลือก >
หมายเลขซิม ตัวเลอืกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณ
สนบัสนนุเทานั้น

ในการเพิม่เบอรใหมลงในรายการจํากดัเบอร ใหเลือก 
ตวัเลือก > รายชื่อใหมในซิม
เมื่อคุณใชการจํากดัเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะไมสามารถ
ใชได ยกเวนเมื่อคุณสงขอความตัวอกัษรผานการเชื่อมตอ
ขอมูล GPRS สําหรับกรณนีี้ เบอรศูนยรับฝากขอความและ
เบอรโทรศัพทของผูรับตองรวมอยูในรายการจํากดัเบอร

การจัดการกลุมรายชื่อ
การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
1. ในรายชื่อ เลื่อนขวาเพือ่เปดรายชื่อกลุม

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

4. เลอืกกลุม และ ตวัเลือก > เพิม่สมาชิก
5. เลือ่นไปทีร่ายชื่อ และกดปุมเลือ่นเพือ่ทําเครื่องหมาย
ในการเพิม่สมาชิกหลายรายในครั้งเดียว ใหทาํซ้ําขั้น
ตอนนี้กบัชื่อผูติดตอทั้งหมดที่คุณตองการเพิ่ม

6. ในการเพิม่รายชื่อใหกบักลุม ใหเลอืก ตกลง

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชือ่ ปอน
ชื่อใหม และเลือก ตกลง
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การลบสมาชกิออกจากกลุม
1. ในรายชื่อกลุม ใหเลือกกลุมที่คุณตองการแกไข
2. เลือ่นไปที่รายชื่อที่ตองการ และเลอืก ตัวเลือก > ลบ
ออกจากกลุม

3. ในการลบรายชื่อออกจากกลุม ใหเลือก ใช
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แฟมขอมูลออฟฟศ
Quickoffice
ดวยแอปพลเิคชั่น Quickoffice คุณสามารถเปดดูเอกสารที่
อยูในรูปแบบไฟล .doc, .xls, .ppt, .pps และ .txt รวมทัง้
ดาวนโหลดซอฟตแวรได ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นดังกลาวไมได
รองรับรูปแบบไฟลหรือคุณลกัษณะทกุประเภท รวมทัง้ไม
สนบัสนุน Apple Macintosh ดวย
ในการเปดไฟล ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น >
ออฟฟศ > Quickoffice เลอืกตําแหนงทีคุ่ณตองการดู
ไฟล เปดแฟมขอมูลทีต่องการ แลวเลือกไฟล

ไฟลจะเปดขึ้นมาโดยใชแอปพลเิคชั่นสําหรับไฟลดังกลาว
ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัรูปแบบไฟล

ในการดาวนโหลดซอฟตแวรโดยใช Quickmanager เมื่ออยู
ในหนาจอหลัก ใหเลือก Quickmanager หรือเมื่อเรียกดู
ไฟล ใหเลื่อนไปที่แท็บ Quickmanager
หากคุณประสบปญหาในการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice
ใหไปที่เวบ็ไซต www.quickoffice.com หรือสงอเีมลไปที่
supportS60@quickoffice.com

Quickword
คุณสามารถใช Quickword ดูไฟลเอกสารของ Microsoft
Word ไดบนโทรศัพทของคุณ

Quickword สนบัสนุนการดูไฟลเอกสารทีบ่ันทกึในรูป
แบบ .doc และ .txt ที่สรางดวย Microsoft Word 97, 2000,
XP และ 2003 แตอาจไมสนบัสนุนบางคุณลักษณะของไฟล
ที่กลาวมาขางตน

ในการอปัเกรดให Quickword สนับสนนุการแกไข เมื่อเปด
ไฟล เลอืก ตวัเลือก > อัพเ
อาจเรียกเกบ็คาบริการ

Quicksheet
คุณสามารถใช Quicksheet ดูไฟลของ Microsoft Excel ได
บนโทรศัพทของคุณ

Quicksheet สนบัสนนุการดูสเปรดชีทที่บันทกึในรูปแบบ
 .xls ที่สรางดวย Microsoft Excel 97, 2000, XP และ
2003 แตอาจไมสนับสนนุบางคุณลกัษณะของไฟลที่กลาว
มาขางตน

รดให Quicksheet สนับสนุนการแก
ไฟล เลอืก ตวัเลือก > อัพเดตและอัพเ
อาจเรียกเกบ็คาบริการ
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Quickpoint
ดวยโปรแกรม Quickpoint คุณสามารถเปดดูการนาํเสนอ
ขอมูลโปรแกรม Microsoft PowerPoint ตนฉบับใน
โทรศัพทของคุณได

Quickpoint สนบัสนุนการเปดดูการนาํเสนอขอมูลทีบ่ันทึก
ในรูปแบบ .ppt และ .pps ทีส่รางดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2000, XP และ 2003 ทัง้นี้ โปรแกรมดังกลาว
ไมไดสนับสนนุคุณสมบัติหรือไฟลแปลงทั้งหมดของรูป
แบบไฟลที่กลาวมา

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quickpoint ที่
สนบัสนนุการแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลอืก 
ตัวเลือก > อัพเดตและอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใชจาย
เพิม่เติมสําหรับการอพัเกรด

Quickmanager
คุณสามารถใช Quickmanager เพือ่ดาวนโหลดซอฟตแวร
รวมถึงโปรแกรมอพัเดต การอัพเกรด และแอปพลเิคชั่

 ทีม่ีประโยชน คุณสามารถชําระคาดาวนโหลดผาน
ใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพทหรือบัตรเครดิต

สมุดบันทึก
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > สมุด
บนัทึก

ในการเขียนบันทึก ใหเริ่มปอนขอความ โปรแกรมสราง
บันทกึจะเปดขึ้นมาโดยอตัโนมัติ

ในการเปดบันทึก ใหเลือ่นไปที่บันทกึ แลวเลือก เปด

ในการสงบันทกึไปยังอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได ใหเลอืก 
ตัวเลือก > สง

ในการลบบันทึก ใหกดปุม C
เคล็ดลับ: ในการลบหลายๆ บันทกึ ใหเลอืก 
ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก เพือ่ทาํเครื่องหมายเลอืก
บันทึกดังกลาว แลวกดปุม C

ในการซงิโครไนซหรือกําหนดการตั้งคาซงิคสําหรับบันทึก
ใหเลอืก ตัวเลือก > การซิงโครไนซ เลือก เริม่ เพือ่เริ่ม
ซงิโครไนซหรือ การตั้งคา เพือ่กําหนดการตั้งคาซิงค
สําหรับบันทกึ

ตัวอาน Adobe PDF
ใหกดปุม  และเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ >
Adobe PDF
เมื่อคุณใชตัวอาน PDF คุณสามารถอานเอกสาร PDF บนหนา
จอของโทรศัพทของคุณได สามารถหาขอความในเอกสาร
แกไขการตั้งคา เชน การยอ/ขยายและรูปแบบหนากระดาษ
และสามารถสงไฟล PDF ทางอเีมลไดอกีดวย

ตัวแปลง
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > 
ตวัแปลง
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ดวยฟงกชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหนวยการวัดจาก
หนวยหนึง่เปนอกีหนวยหนึ่งได
ตัวแปลงอาจมีขอจํากดัดานความแมนยําและขอผิดพลาด
ในการปดเศษ

1. ในชองประเภท ใหเลือกหนวยวดัทีคุ่ณตองการใช

2. ในชองหนวย ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง
3. ในชองหนวยชองถดัไป ใหเลือกหนวยที่คุณตองการ
แปลงมาไว

4. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
จํานวนอกีชองหนึง่จะเปลี่ยนมาแสดงคาทีแ่ปลงแลว
โดยอตัโนมัติ

การแปลงสกุลเงนิ
เลอืก ประเภท > สกุลเงิน กอนการแปลงสกลุเงิน คุณตอง
เลอืกสกลุเงินหลัก และปอนอตัราแลกเปลีย่น สกลุเงินหลกั
ทีร่ะบบตั้งไวคือ บานเกิด อตัราสําหรับสกลุเงินหลกัคือ 1
เสมอ

1. เลอืก ตวัเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. ชื่อที่ตั้งไวสําหรับรายการสกลุเงินคือ ตางประเทศ หาก
จะเปลี่ยนชื่อสกลุเงิน ใหเลอืก ตวัเลือก > เปลี่ยนชือ่
สกลุเงิน

3. เพิม่อตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงิน แลวกด เรยีบรอย
4. ในชองหนวยชองที่สอง ใหเลือกหนวยทีคุ่ณตองการ
แปลงมาไว

5. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
จํานวนอกีชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคาทีแ่ปลงแลว
โดยอตัโนมัติ

ในกาเรปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลือก ตวัเลือก > อัตรา
แลกเปลี่ยน สกลุเงินและ ตวัเลือก > ตั้งเปนสกุลเงิน
หลัก
เมื่อคุณเปลีย่นสกลุเงินหลกั คุณตองพมิพอัตราแลกเปลีย่น
ใหมเพราะอตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ตั้งไวจะถูกลบออก

Zip manager
กดปุม และเลอืก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > Zip
Zip manager ชวยใหคุณสามารถสรางไฟลอารไคฟใหม
สําหรับเกบ็ไฟล .zip ที่มีการบีบอดัขอมูลได สามารถเพิม่
ไฟลทีม่ีการบีบอดัขอมูลหนึง่ไฟลหรือหลายไฟล หรือเพิม่
ไดเรกทอรีเขาไปในอารไคฟได สามารถตั้ง ลบ หรือเปลี่ยน
รหัสผานของอารไคฟได สามารถเปลีย่นคาตางๆ เชน ระดับ
การบีบอดัขอมูล และการเขารหัสภาษาของชื่อไฟลได
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แฟมขอมูลแอปพลเิคชั่น
เครื่องคิดเลข
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนีม้ีขอจํากดัในดานความถกูตอง และไดรับ
การออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ในการเริ่มการคํานวณ ใหปอนตัวเลขคาแรกของการ
คํานวณ เลือกฟงกชัน เชน บวกหรือลบจากตัวเลือกฟงกชัน
ปอนคาทีส่องของการคํานวณ แลวเลอืก =
เครื่องคิดเลขจะดําเนินการคํานวณตามลําดับคาที่ปอน ผล
ของการคํานวณจะยังปรากฏอยูในชองตัวแกไขและสามารถ
นาํมาใชเปนตัวเลขคาแรกของการคํานวณใหมได

ในการบันทกึผลการคํานวณ ใหเลือก ตวัเลือก > 
ความจํา > บนัทึก ผลลพัทที่บันทึกจะไปแทนที่ผลลัพธ
กอนหนานีท้ี่บันทกึไวในหนวยความจํา

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธ
ดังกลาวในการคํานวณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ความจํา >
เรียกคนื

ในการดูผลลัพธที่บันทึกไวลาสุด ใหเลอืก ตัวเลือก >
ผลลัพธลาสุด การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลข
หรือปดโทรศัพทจะไมลางหนวยความจํา คุณสามารถดึง
ผลลัพธทีบ่ันทึกไวลาสุดในครั้งถัดไปที่คุณเปดแอปพลิ
เคชั่นเครื่องคิดเลข

ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวรที่
ติดตั้งลงในเครื่องได คุณสามารถดูรายละเอยีดของแอปพลิ
เคชั่นทีต่ิดตั้งแลว ลบแอปพลิเคชั่น และระบุการตั้งคาการ
ติดตั้งได

กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ตวัจัดการ
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงใน
โทรศัพทของคุณไดสองประเภท คือ

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

● ซอฟตแวรและแอปพลิเคชั่นอื่นที่เหมาะสมกบัระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ทีม่ีนามสกลุ .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรทีอ่อกแบบเปนพิเศษสําหรับ
โทรศัพทของคุณเทานั้น Nokia N96 บริษทัผูผลิต
ซอฟตแวรจะอางถึงโทรศัพทรุนนี้โดยใชหมายเลขรุนอยาง

การติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร 
คุณสามารถถายโอนไฟลการติดตั้งจากเครื่องคอมพวิเตอร
ที่ใชงานรวมกนัไดไปยังโทรศัพทของคุณ ดาวนโหลดใน
ขณะเรียกดู หรือรับไฟลการติดตั้งในรูปแบบขอความ
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มัลติมีเดีย เปนสิ่งทีแ่นบกบัอเีมล หรือใชวิธกีารการเชื่อมตอ
แบบตางๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถใช
Nokia Application Installer ใน Nokia PC Suite เพือ่ติดตั้ง
แอปพลเิคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถงึสิ่งตอไปนี้

   แอปพลเิคชั่น .sis หรือ .sisx
   แอปพลิเคชั่น Java
   แอปพลเิคชั่นทีย่ังติดตั้งไมเสร็จสมบูรณ

   แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งไวในหนวยความจําสํารอง

   แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งไวในการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงทีว่างใจไดเทานัน้ เชน แอปพลิ
เคชั่นที่มีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบ
รับรองจาก Java Verified
กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน
และซพัพลายเออรหรือผูผลติแอปพลเิคชั่น ใหเลือก 
ตวัเลือก > ดูรายละเอียด
ในการแสดงรายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของ
แอปพลเิคชั่น ใน รายละเอียด: ใหเลือ่นไปที ่
ใบรับ
ใบรับรอง” หนา 161

● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือการแกไข
โปรแกรมเดิมทีม่ีอยู คุณจะเรียกคืนไดเฉพาะโปรแกรม

ตนฉบับหากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูล
สํารองของชุดซอฟตแวรทีล่บออกไปอยางครบถวน 
ในการเรียกคืนแอปพลเิคชั่นตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคช
กลาวออกกอน และติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้นอกีครั้งจาก

ไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมี
ไฟลนี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุ
จุดเชื่อมตอไวใหกบัโปรแกรม เครื่องจะขอใหคุณเลอืกกอน
หากคุณกําลังดา
ใชและรหัสผานเพือ่เขาใชเซิรฟเวอร คุณสามารถขอรับ
ขอมูลเหลานี้ไดจากผูใหบริการหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้
1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหกดปุม  แลวเลอืก
แอปพลิเคชัน่ > ตวัจัดการ หรือคนหาไฟลการติดตั้ง
โดยใชตัวจัดการไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ >
ถาดเขา ที่มีไฟลการติดตั้งอยู

2. ในตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลอืก ตวัเลือก > ติดตัง้
ในแอปพลิเคชั่นอืน่ ใหเลื่อนไปที่ไฟลการติดตั้ง 
แลวเลอืกไฟลดังกลาวเพือ่เริ่มตนการติดตั้ง

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบ
หนาในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดยไมใช
ลายเซ็นดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน
ใหดําเนินการติดตั้งตอหากคุณแนใจถงึแหลงทีม่าและ
ตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มใชงานแอปพลเิคชั่นทีต่ิดตั้ง ใหคนหาแอปพลิ
เคชั่นนั้นในเมนู แลวเลือก หากแอปพลเิคชั่นไมมีแฟม
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ขอมูลเริ่มตนที่กาํหนดไว แอปพลิเคชั่นดังกลาวจะถกูติดตั้ง
ในแฟมขอมูล แอปพลิเคชั่น ในเมนูหลกั

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด
ใหเลอืก ตัวเลือก > ดบูันทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่น
แอนตี้ไวรัสเพยีงหนึ่งรายการเทานัน้ การมีแอปพลเิคชั่นทีม่ี
คุณสมบัติแอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอ
ประสิทธภิาพและการทํางานของเครื่อง หรืออาจทาํให
เครื่องหยุดทํางานได

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นในการดหนวยความจําที่ใชงาน
รวมกนัได ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) จะยังคงอยูใน
หนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปน
จํานวนมาก และปองกนัไมใหคุณจัดเกบ็ไฟลอืน่ เพือ่ใหมี
พืน้ที่หนวยความจําเพยีงพอ ใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries
PC Suite เพือ่สํารองไฟลการติดตั้งลงในพซีีทีใ่ชงานรวมกนั
ได แลวใชโปรแกรมจัดการไฟลเพือ่ลบไฟลการติดตั้งออก
จากหนวยความจําของเครื่อง หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมา
กบัขอความ ใหลบขอความจากถาดรับขอความเขา

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
กด  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ตัวจดัการ
เลือ่นไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ตัวเลือก > ลบออก
เลอืก ใช เพือ่ยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้น
ใหมไดตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารอง

ที่ครบถวนของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุด
ซอฟตแวรออก คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสารที่สราง
โดยใชซอฟตแวรนั้นไดอกี
หากมีชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึง่ที่ตองใชกับชุดซอฟตแวรที่
คุณลบออกไป นั่นหมายความวาชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึ่ง
นัน้จะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอยีดจากเอกสารอางองิ
เกีย่วกับชุดซอฟตแวรที่ติดตั้งไว

การตั้งคา
ใหกดปุม และเลือก แอปพลิเคชัน่ > ตวัจัดการ
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี้

● การติดตัง้ซอฟตแวร — เลือกวาจะใหติดตั้งซอฟตแวร
Symbian ซึง่ไมมีลายเซน็ดิจิตอลทีไ่มผานการรับรอง
หรือไม

● ตรวจใบรบัรองออนไลน  — เลือกเพือ่ตรวจสอบใบรับ
รองแบบออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

● ที่อยูเว็บที่ตั้งไว —  ตั้งคาทีอ่ยูเริ่มตนที่จะใชในการ
ตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลิเคชั่น Java บางชนดิอาจตองการใหมีการสง
ขอความ หรือการเชื่อมตอระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอ
เพือ่ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบเพิม่เติม ในมุมมอง
หลกัของตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลื่อนมาทีแ่อปพลิ
เคชั่น และเลือก ตวัเลือก > เปด เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาที่
เกีย่วของกบัโปรแกรมที่กาํหนด
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แฟมขอมลูเครื่องมือ
ตัวจัดการไฟล
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ตัวจดัไฟล

เกี่ยวกับตวัจัดการไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู เปดและจัดการไฟล
ทีอ่ยูในโทรศัพท หนวยความจําสํารอง การดหนวยความจํา
หรือในไดรฟตัวนอกที่ใชงานรวมกนัได

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมทัง้การระบุการตั้งคาสําหรับ
ไดรฟระยะไกลที่เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ ใหเลือก 
ตวัเลือก > ไดรฟระยะไกล
ตัวเลือกที่มีใหขึ้นอยูกบัหนวยความจําที่คุณเลือก

การคนหาและจัดเรียงไฟล
ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา ปอน
ขอความสําหรับคนหาทีต่รงกับชื่อของไฟล

ในการคัดลอกและยายไฟลรวมทั้งโฟลเดอร หรือสราง
โฟลเดอรใหมในหนวยความจํา ใหเลอืก ตวัเลือก > 
จัดวาง แลวเลือกตัวเลอืกที่ตองการ

ในการจัดเรียงไฟล ใหเลอืก ตวัเลือก > เรยีงลําดบัตาม
แลวเลือกประเภทที่ตองการ

การแกไขการดหนวยความจํา
ตัวเลอืกนี้จะมีในกรณีทีใ่สการดหนวยความจําทีใ่ชงานรวม
กนัไดลงในโทรศัพทเทานัน้

ในการเปลี่ยนชื่อหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา ใหเลอืก
ตวัเลือก > ตวัเลือกการดความจํา

ในการใสรหัสเพือ่ปองกนัการดหนวยความจํา ใหเลือก 
ตวัเลือก > รหัสผานการด

ในการถอดการดหนวยความจําออกอยางปลอดภัยโดยไม
ตองสูญเสียขอมูล ใหเลอืก ตวัเลือก > นําการดหนวย
ความจําออก

การสํารองขอมูลไฟลในการดหนวย
ความจํา
ในการสํารองขอมูลไฟล ใหเลอืกประเภทไฟลทีคุ่ณตองการ
สํารองขอมูลในการดหนวยความจํา แลวเลอืก ตวัเลือก >
สํารองขอมูลตอนนี้ คุณตองแนใจวาการดหนวยความจํามี
พืน้ทีว่างเพียงพอสําหรับไฟลที่คุณเลือกไวสําหรับสํารอง
ขอมูล
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การฟอรแมตหนวยความจําสํารอง
เมื่อมีการฟอรแมตหนวยความจําสํารองซ้ําอกีครั้ง ขอมูลทกุ
อยางในนั้นจะถูกลบออกไปอยางถาวร ดังนัน้ จึงควรสํารอง
ขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไวกอนจะฟอรแมตหนวยความจํา
สํารอง คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite
เพือ่สํารองขอมูลไปไวทีค่อมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัได
เทคโนโลยีการจัดการสิทธิแ์บบดิจิตอล (DRM) อาจทําใหไม
สามารถเรียกคืนขอมูลบางอยางที่สํารองไวได โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณหากตองการทราบขอมูลเพิม่เติมเกีย่ว
กบัเทคโนโลย ีDRM ทีใ่ชกบัขอมูลของคุณ
ในการฟอรแมตหนวยความจําสํารอง ใหเลอืก ตวัเลือก >
จดัรปูแบบความจําขนาดใหญ ไมควรฟอรแมตหนวย
ความจําสํารองโดยใชซอฟตแวรพซีเีพราะจะทําให
ประสิทธภิาพลดลง
การฟอรแมตไมสามารถรับประกนัไดวาขอมูลที่เปนความ
ลบัทุกอยางทีอ่ยูในหนวยความจําขนาดใหญของเครื่องจะ
หายไปอยางถาวร การฟอรแมตแบบมาตรฐานเปนเพยีงแค
การกําหนดใหพืน้ที่ทีถู่กฟอรแมตเปนพื้นที่วางที่สามารถใช
งานได และลบทีอ่ยูในการคนหาไฟลเหลานั้นอกีครั้ง การกู
ขอมูลที่ถกูฟอรแมตหรือแมแตขอมูลที่ถกูเขียนทับอาจยัง
ทาํไดโดยใชเครื่องมือและซอฟตแวรกูขอมูลแบบพเิศษ

เสียงสั่งงาน
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > คําสั่งเสียง

คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่ควบค
ทํางานของเครื่องได โปรดดูที“่การโทรออกโดยใช

เสียง” หนา 137

ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่เริ่มตนแอปพลิ
เคชั่นและรูปแบบ ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไวเมื่อเครื่อง
อยูในโหมดสแตนดบาย

ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกดปุมเลือกดานขวา
คางไวในโหมดสแตนดบาย และพดูคําสั่งเสียง คําสั่งเสียง
จะถูกใชเปนชื่อของแอปพลเิคชั่นหรือรูปแบบทีป่รากฏใน
รายการ

ในการแกไขคําสั่งเสียง เมื่ออยูในแอปพลิเคชั่นคําสั่งเสียง
ใหเลอืกรายการ เชน แอปพลเิคชั่นหรือรูปแบบ แลวเลือก
แกไข

หากตองการฟงรายการเสียงที่สังเคราะหขึ้นมา ใหเลือก ตัว
เลือก > เลน

ในการลบเสียงสั่งงานทีคุ่ณเพิ่มเขาไปดวยตนเอง ใหเลือก
ตวัเลือก > ลบเสียงสั่งงานออก
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ซินธีไซเซอร  — เพือ่เปดหรือปดซนิธไีซเซอรทีเ่ลน
รายการเสียงและคําสั่งที่จดจําตามภาษาของเครื่องที่
เลอืกไว

● ความดังในการเลน  — เพือ่ปรับความดังใน
สั่งเสียง

● ความไวในการจดจําเสียง  — เพือ่ปรับวิธทีี่จะใหซนิธี
ไซเซอรจดจําเสียงพดูไดงายขึ้น หากตั้งคาความไวใน
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การจดจําเสียงไวสูงเกนิไป ระบบอาจไมยอมรับคําสั่งอัน
เนือ่งมาจากเสียงรอบขาง

● การตรวจสอบคําสั่ง  — เพือ่เลอืกวาจะใหรับคําสั่งเสียง
ดวยตนเอง โดยเสียงหรือโดยอตัโนมัติ

● ลบการดดัแปลงเสียง  — เพือ่รีเซต็ขอมูลเสียงทีเ่ครื่อง
จดจําไว เชน เมื่อมีการเปลี่ยนผูใชโทรศัพทเครื่องนี้

ซิงค
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ซิงค
ซงิคจะชวยในการซงิโครไนซบันทึก รายการปฏิทนิ
ขอความตัวอกัษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอร
บุคมารค หรือรายชื่อ โดยการใชแอปพลเิคชั่นตาง  ๆทีใ่ชรวม
กนัไดทางอนิเทอรเน็ตหรือกบัเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชรวม
กนัได

คุณอาจไดรับการตั้งคาซิงคในขอความแบบพเิศษจากผูให
บริการ

รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาทีจ่
ซงิโครไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่น รูปแบบการซิงคที่ระบบตั้งไวหรือ
ทีใ่ชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ 
ใหเลอืกไปที่รายการซงิค แลวเลอืก เลือก เพือ่รวมเข
รูปแบบ หรือ ไมเลือก เพือ่ลบออก

ในการจัดการรูปแบบซงิค ใหเลือก ตัวเลือก
เลอืกทีต่องการ

ในการซงิโครไนซขอมูล ใหเลือก ตวัเลือก > ซิงโคร
ไนส ในการยกเลกิการซิงโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก
ยกเลิก

ตัวจัดการอุปกรณ
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > 
ตัวจ.ก.อุป.
ใชตัวจัดการอุปกรณเชื่อมตอกบัเซริฟเวอรและรับการตั้ง
กําหนดคาสําหรับอปุกรณของคุณ หรือสรางรูปแบบ
เซิรฟเวอรใหม หรือดูและจัดการรูปแบบเซริฟเวอรที่มีอยู

คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งกําหนดคาตางๆ
จากผูใหบริการและแผนกจัดการขอมูลของบริษทั การตั้ง
กําหนดคาดังกลาวอาจรวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอและคา
อืน่ๆ ทีใ่ชโดยแอปพลิเคชั่นทีแ่ตกตางกนัในอปุกรณของ
คุณ

เลื่อนไปทีรู่ปแบบเซริฟเวอร และเลอืก ตวัเลือก และเลือก
จากตัวเลอืกตอไปนี้

● เริม่การกําหนดคา  —  เพือ่เชื่อมตอกับเซริฟเวอรและ
รับการตั้งกําหนดคาสําหรับอปุกรณของคุณ

● รปูแบบเซิรฟเวอรใหม  — เพือ่สรางรูปแบบเซิรฟเวอร

ในการลบรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปที่รูปแบบนัน้ และ
กด C
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เสียงพดู  
ดวยฟงกชันเสียงพดู คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง และ
คุณสมบัติของเสียงสําหรับตัวอานขอความได

กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > เสียงพูด

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลอืก ภาษา
ในการดาวนโหลดภาษาเพิม่ลงในโทรศัพท ใหเลือก 
ตวัเลือก > ดาวนโหลดภาษา

เคล็ดลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คุณจะตอง
ดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยางนอย
หนึ่งเสียง

ในการกาํหนดเสียงพดู ใหเลือก เสียง เสียงขึ้นอยูกบัภาษา
ทีเ่ลือก

ในการกาํหนดอัตราความเร็วในการพูด ใหเลือก ความเรว็

ในการกําหนดความดังในการพูด ใหเลือก ความดงั

หากตองการดูรายละเอยีดของเสียง ใหเลือ่นขวาไปที่แท็บ
เสียง เลื่อนไปทีเ่สียง แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูลเสียง
ในการฟงเสียง ใหเลื่อนไปที่เสียง แลวเลอืก ตวัเลือก >
ฟงเสียง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลื่อนไปทีร่ายการ แลวเลอืก
ตวัเลือก > ลบ
การตั้งคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาตัวอานขอความ ใหเลือ่นไปที่แทบ็
การตัง้คา แลวกาํหนดตัวเลือกตอไปนี้

● การตรวจจบัภาษา  — เปดหรือปดการตรวจรับภาษาที่
ใชอานอตัโนมัติ

● อานตอ  — เปดหรือปดการอานตอขอความที่เลอืกไว
ทัง้หมด

● พรอมทเสียงพูด  — เลอืกวาจะใหตัวอานขอความ
แทรกขอความ (prompt) ลงในขอความหรือไม

● ที่มาของเสียง  — เลอืกวาคุณตองการฟงขอความผาน
ลาํโพงหรือผานทางโทรศัพท
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การตัง้คา
ผูใหบริการอาจตั้งคาไวลวงหนาใหกบัโทรศัพท และคุณไม
สามารถเปลีย่นแปลงได

การตั้งคาทั่วไป
ในการตั้งคาทัว่ไป คุณสามารถแกไขการตั้งคาทัว่ไปใน
โทรศัพทหรือเรียกคืนทีต่ั้งไวคาเดิมของเครื่องได

คุณสามารถปรับการตั้งคาเวลาและวันที่ของนาฬกิาได
โปรดดูที“่นาฬิกา ” หนา 119

การปรับตัง้คา
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การปรับตัง้คา
คุณสามารถแกไขการตั้งคาเกีย่วกบัจอภาพ โหมดพรอม
ทาํงาน และฟงกชันทั่วไปของโทรศัพทได

ลักษณะ ชวยในการเปลีย่นลักษณะของจอภาพ โปรดดู
ที“่การเปลีย่นแปลงลักษณะของโทรศัพท” หนา 38

เสียงสั่งงาน จะเปดการตั้งคาของแอปพลเิคชั่นเสียงสั่ง
งาน โปรดดูที่“เสียงสั่งงาน” หนา 155

แบบเสียง ชวยในการเปลี่ยนแบบเสียงเตือนปฏิทิน
นาฬกิา และรูปแบบทีใ่ชงานอยูในปจจุบัน 

จอภาพ
● ความสวาง  — เลือ่นไปทางซายหรือไปทางขวาเพือ่
ปรับความสวางของจอภาพ

● หมุนอัตโนมัติ  — เปลี่ยนการตั้งคาการหมุนจอภาพ
อตัโนมัติ ในแอปพลิเคชั่นสวนใหญ จอภาพจะหมุนเอง
โดยอตัโนมัติระหวางแบบแนวนอนและแนวตั้งซึ่งจะยึด
จากการกาํหนดตําแหนงของโทรศัพท ถือโทรศัพทใน
ตําแหนงตั้งตรงเพื่อใหมั่นใจวาฟงกชันหมุนจอภาพ
อตัโนมัติทาํงาน การหมุนอตัโนมัติจะไมทํางานหากคุณ
เปลี่ยนการตั้งคาการหมุนจอภาพดวยตนเองในแอปพลิ
เคชั่นนั้น เมื่อคุณออกจากแอปพลิเคชั่น หรือเปดแอปพลิ
เคชั่นอยูในพืน้หลัง ฟงกชันการหมุนอตัโนมัติจะทาํงาน
อกีครั้ง

● ขนาดแบบอักษร  — ปรับขนาดของตัวอักษรและ
ไอคอนบนจอภาพ 

● ประหยัดพลังงานหลังจาก  — เลอืกชวงการหมดเวลา
หลงัจากเปดใชฟงกชันประหยัดพลงังาน 

● โลโกหรอืขอความตอนรบั  — ขอความต
โลโกจะปรากฎชั่วขณะหนึ่งทกุครั้งที่คุณเปดโทรศัพท
เลอืก ที่ตัง้ไว เพือ่ใชรูปภาพที่ตั้งไว, ขอความ เพือ่
เขียนขอความตอนรับ หรือ รปูภาพ เพือ่เลือกรูปภาพ
จากโฟลเดอรรูปถาย 

● เวลาแสงสวาง  — เลอืกชวงหมดเวลาทีจ่ะใหไฟดาน
หลงัจอภา
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โหมดพรอมทํางาน
● ทางลัด  — กาํหนดทางลดัลงในปุมเลือกเพือ่ใชใน
โหมดพรอมทํางาน แลวเลอืกแอปพลิเคชั่นทีจ่ะใหแสดง
บนแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

หากตั้งคาปดสแตนดบายพิเศษ คุณสามารถกาํห
ลัดปุมกดสําหรับการกดปุมเลือ่นตางๆ ได

● ลักษณะสแตนดบาย  — เลือก แถบไอคอนแนวนอน
เพือ่ดูแถบเครื่องมือแบบแนวนอน และดูเน
อปพลเิคชั่นตาง
ตั้ง เพือ่ดูแถบเครื่องมือในแนวตั้ง ขอมูลจากแอปพลิ

เคชั่นตางๆ จะถูกซอนไว หากตองการแสดงขอมูล 
ใหเลอืกทางลัด แลวกดปุมเลื่อนไปทางซาย เลอืก 
พืน้ฐาน เพือ่ปดแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

● โลโกระบบ  — การตั้งคานี้จะใชไดถาคุณไดรับโลโก
ระบบและบันทกึไว เลอืก ปด หากคุณไมตองการให
โลโกปรากฏ 

ภาษา
การเปลีย่นการตั้งคาสําหรับภาษาที่ใชในเครื่องหรือภาษาที่
ใชเขียนจะสงผลตอแอปพลเิคชั่นทั้งหมดในเครื่องจนกวา
คุณจะเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาวอกีครั้ง

● ภาษาในโทรศัพท  — เปลี่ยนภาษาของขอความที่
แสดงบนจอภาพในเครื่องของคุณ ทัง้นี ้การดําเนินการ
ดังกลาวจะสงผลตอรูปแบบที่ใชกบัวันและเวลา รวมถึง
ตัวคั่นวันที่ที่ใชดวย เชน ในการคํานวณ อัตโนมัติ เลือก
ภาษาตามขอมูลที่อยูในซมิการด เครื่องจะรีสตารทหลัง
จากคุณเปลี่ยนภาษาของขอความที่แสดงบนจอภาพ

● ภาษาที่ใชเขียน  — เปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียน การดําเนิน
การนี้จะสงผลตออกัขระที่ใชไดเมื่อจะเขียนขอความ 
รวมทัง้พจนา

● ตวัชวยสะกดคํา  — ตั้งคาเปดหรือปดการปอนอตัโนมัติ
สําหรับโปรแกรมแกไขทัง้หมดในเครื่อง พจนานุกรมชวย

างภาษาเทานั้น

การตั้งคาอุปกรณเพิ่มพิเศษ
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > อุปกรณเพิ่มพเิศษ
ชองเสียบบางชองของอปุกรณเพิม่พเิศษระบุวาจะตอง
เชื่อมตออปุกรณเพิม่พเิศษใดเขากบัโทรศัพท โปรดดู
ที“่สัญลกัษณบนจอภาพ” หนา 28

การตั้งคาทีใ่ชไดขึ้นอยูกบัชนดิของอปุกรณเพิม่พเิศษ เลือก
อปุกรณเพิม่พเิศษจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● รปูแบบที่ตัง้ไว  — กาํหนดรูปแบบที่คุณตองการใชใน
แตละครั้งทีคุ่ณเชื่อมตออปุกรณเพิม่พิเศษกบัโทรศัพท
ของคุณ

● ตอบรบัอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการใหโทรศัพท
รับสายทีโ่ทรเขาอตัโนมัติหลังจาก 5 วนิาทีหรือไม 
หากตั้งคาประเภทเสียงกริ่งเปน บี๊พหนึ่งครัง้ หรือ เงียบ 
คุณจะใชการรับสายอตัโนมัติไมได

● แสงไฟ  — ตั้งวาจะใหเปดแสงสวางคางไวหรือปดหลัง
จากหมดเวลาที่กาํหนด ไมสามารถใชการตั้งคานีก้ับ
อปุกรณเพิม่พเิศษทัง้หมด
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นุกรมชวยสะกดคําที่ใชอยู

คําสะกด นี้มีใหเฉพาะบนด
ทาง

ๆ ที่อยูบนจอภาพหรือ แถบไอคอน
แนว

อหาจาก
แ

ื้



หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอชอง
สัญญาณโทรทศัน เลอืก ออกทีวี และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้
● รปูแบบที่ตั้งไว  — ตั้งคารูปแบบที่คุณตองการใชงาน
ทกุครั้งที่คุณทําการเชื่อมตอ Nokia Video Connectivity
Cable เขากบัโทรศัพทของคุณ

● ขนาดหนาจอทีวี  — เลือกอตัราสวนภาพของโทรทัศน
ปกติ หรือ จอกวาง สําหรับโทรทศันแบบ Widescreen

● ระบบทีวี  — เลือกระบบสัญญาณวิดีโออะนาล็อกทีใ่ช
รวมกบัโทรทศันของคุณได

● ตัวกรองภาพกะพรบิ  — หากตองการปรับปรุงคุณภาพ
ของภาพบนหนาจอโทรทัศน ใหเลอืก เปด ตัวกรอง
ความสั่นอาจไมลดการสั่นของภาพบนหนาจอโทรทัศน
ทัง้หมด

การตัง้คาความปลอดภัย
โทรศัพทและซมิ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด และจาก
ตัวเลอืกตอไปนี้:

● คําขอรหัส PIN  — เมื่อใชงาน เครื่องจะถามรหัสทุกครั้ง
ทีคุ่ณเปดโทรศัพท การยกเลกิใชงานคําขอรหัส PIN อาจ
ใชไมไดกบัซมิการดบางประเภท

● รหสั PIN, รหัส PIN2 และ รหสัล็อค — คุณสามารถ
เปลีย่นรหัส PIN, รหัส PIN2 และรหัสล็อค ในการตั้งรหัส
เหลานี้ จะสามารถใชไดเฉพาะตัวเลข 0 ถึง 9 เทานั้น

หากคุณลืมรหัส PIN หรือ PIN2 โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ หากคุณลืมรหัสลอ็ค โปรดติดตอผูใหบริการ
หรือ Nokia Care โปรดดูที“่รหัสผาน” หนา 21

กรุณาหลีกเลีย่งการใชรหัสผานทีเ่หมือนกบัหมายเลข
ฉุกเฉินเพือ่ปองกนัการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดย
ไมไดตั้งใจ

● เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ  — เลอืกวาจะใหลอ็คปุมกด
เมื่อไมไดใชงานเครื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือไม

● เวลาล็อคเครือ่งอัตโนมัติ  — คุณสามารถกาํหนดระยะ
เวลากอนที่โทรศัพทจะล็อคโดยอตัโนมัติ เพือ่ปองกนัไม
ใหมีการใชงานโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต คุณไม
สามารถใชงานโทรศัพทที่ถูกลอ็คจนกวาจะปอนรหัส
ลอ็คที่ถกูตองลงไป ในการปดการใชระยะเวลาลอ็ค
อตัโนมัติ ใหเลอืก ไมมี

เคล็ดลับ:  ในการลอ็คโทรศัพทดวยตนเอง ใหกด
ปุมเปด/ปด รายการคําสั่งจะปรากฏขึ้น เลือก ล็อค
โทรศัพท

ในโหมดบนเครื่องหรือโหมดออฟไลน คุณอาจตองปลด
ลอ็คเครื่องและเปลี่ยนรูปแบบการโทรกอนจะทําการโทร

● ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด  — คุณสามารถตั้งคาเครื่อง
ใหถามรหัสลอ็คเมื่อมีการใสซิมการดอนัใหมทีไ่มเคยใช
มากอนในเครื่องโทรศัพทของคุณ โทรศัพทจะเกบ็
รายการซมิการดทีรู่วาเปนการดของเจาของเครื่อง

● กลุมผูใชเฉพาะ  — คุณสามารถกําหนดกลุมผูใชเฉพาะ
ซึง่คุณสามารถโทรออกเพือ่ติดตอไดและใหผูใชเหลา
นัน้สามารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสร

ขาย)
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ิมจากระบบ
เครือ

การตั้งคาชองสัญญาณออกของโทรทัศน



เมื่อมีการจํากดัการโทรเฉพาะกลุมผูใชที่กาํหนด การโทรยัง
สามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินที่กาํหนดไว
อยางเปนทางการในเครื่องโทรศัพทของคุณ
● ยืนยันบรกิารซิม  — คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพท
แสดงขอความยืนยัน เมื่อคุณใชบริการจากซมิการด
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การจัดการใบรับรอง
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
ความปลอดภัย > การจัดการใบรบัรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกนัเรื่องความปลอดภัย แต
ใชเพือ่ตรวจสอบแหลงที่มาของซอฟตแวร

ในมุมมองหลักของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็นรายการ
ใบรับรองที่ไดรับอนุญาตและทีจ่ัดเกบ็ไวในเครื่อง เลือ่นไป
ทางขวาเพือ่ดูรายการใบรับรองสวนตัว หากมี

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชื่อมตอกับ
ธนาคารแบบออนไลนหรือเวบ็ไซตอืน่ๆ หรือเซิรฟเวอรระยะ
ไกลเพือ่ดําเนินการตางๆ ที่เกีย่วของกบัการถายโอนขอมูล
ทีเ่ปนความลบั ใบรับรองดิจิตอลยังชวยลดความเสี่ยงจาก
ไวรัสหรือซอฟตแวรอนัตรายอืน่ๆ และชวยใหแนใจวา
ซอฟตแวรที่ดาวนโหลดมาและติดตั้งลงในเครื่องนั้นเปน
ของแท

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองชวยลดความเสี่ยง
เกีย่วกบัการเชื่อมตอระยะไกล และการติดตั้งซอฟตแวร 
แตตองมีการใชงานใบรับรองอยางถูกตองเพือ่ใหไดรับความ
ปลอดภัยสูงสุด การมีใบรับรองไมไดแสดงถงึการปกปอง

รองที่เชื่อถอืได เปนของแท หรือถูกตองเพือ่เพ
ปลอดภัยใหสูงสุด ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากดั หาก

"ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองยังใชไมได" ปรากฏ
ขึ้น แมวาใบรับรองนั้นควรจะใชได ใหตรวจสอบวนัและเวลา
ปจจุบันในโทรศัพทของคุณวาถูกตองหรือไม

การดูรายละเอียดใบรับรอง—การตรวจสอบวาเปน
ใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง กต็อเมื่อมีการ
ตรวจสอบลายเซน็และระยะเวลาทีใ่ชใบรับรองเซิรฟเวอร
นัน้ไดเทานั้น

คุณจะไดรับขอความแจงหากเซริฟเวอรนั้นไมถูกตองหรือ
ในกรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถกูตองใน
เครื่องของคุณ

ในการตรวจสอบรายละเอยีดใบร
ับรองนัน้และเลอืก ตวัเลือก > รายละเอียดใบรบัรอง 
เมื่อมีการตรวจสอบความถูกตองของใบรับรอง อาจมีขอความ
ใดขอความหนึ่งตอไปนี้ปรากฏขึ้น
● ใบรบัรองไมผานความเชือ่ถอื  — คุณไมไดตั้งคาให
แอปพลเิคชั่นใดใชใบรับรองนี้

● ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองไดสิ้น
สุดลงแลว

● ใบรบัรองยังไมถกูตอง  — ระยะเวลาทีใ่ชใบรบัรองยัง
ไมเริ่มตน

● ใบรบัรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองได 
โปรดติดตอผูออกใบรับรอง
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ิ่มระดับ
ความ

ความปลอดภัย หากโปรแกรมจัดการใบรับรองตองมีใบ
รับ

ับรอง ใหเลื่อนไปทใบ
ร

ี่



กอนที่จะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้
ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยู
ในรายชื่อ

เลือ่นไปทีใ่บรับรองการใชงาน แลวเลือก ตัวเลือก > การ
ตัง้คาความเชื่อถือ รายการแอปพลเิคชั่นทีส่ามารถใช
ใบรับรองทีเ่ลอืกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทัง้นี้ตองขึ้นอยูกบั
ใบรับรองนัน้ดวย ตัวอยาง:
● การตดิตัง้ Symbian: ใช — ใบรับรองสามารถใหการ
รับรองแหลงทีม่าของแอปพลเิคชั่นของระบบปฏิบัติการ
Symbian ใหมได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองสามารถใชรับรอง
เซริฟเวอรตางๆ ได

● การตดิตัง้แอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองสามารถ
ใหการรับรองแหลงที่มาของแอปพลิเคชั่น Java ใหมได

เลอืก ตวัเลือก > แกไขการตั้งคารบัรอง เพือ่เปลีย่นคา

ชุดความปลอดภัย
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
ความปลอดภัย > ชุดความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขชุดความปลอดภัย (หากมี) ใหเลื่อนไปที่
ชุดความปลอดภัยที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกีย่วกบัชุดความปลอดภัย ให
เลือ่นไปที่ชุดความปลอดภัยนั้นๆ และเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียดความปลอดภัย

การเรียกคนืการตัง้คาดั้งเดมิ
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > การตั้งคาดั้งเดิม
คุณสามารถกาํหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคา
เดิมได ทัง้นี้ คุณจําเปนตองมีรหัสล็อค

หลงัจากรีเซต็ เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวา
ปกติ การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผลกบัเอกสารและไฟลตางๆ

การตั้งคาจังหวะแสงไฟ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
วงกลมNavi
ขอบรอบๆ ปุมเลื่อนจะคอยๆ สองสวางเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดพกัและจะสองแสงอยางรวดเร็วเมื่อมีสายทีไ่มไดรับ
หรือมีขอความที่ไดรับ หากตองการปดการสองสวาง 
ใหเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป > วงกลมNavi

การตั้งคาการจัดตําแหนง
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
การจัดตําแหนง
วิธีจดัตําแหนง
● GPS แบบผสม  — ใชตัวรับสัญญาณ GPS แบบผสมจาก
โทรศัพทของคุณ

● GPS แบบชวยเหลือ  — ใช GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
รับขอมูลสนับสนุนจากเซิรฟเวอรขอมูลสนบัสนุน โปรดดู
ที“่GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)” หนา 89
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การเปลี่ยนการตั้งคาความเชือ่ถือ



● Bluetooth GPS — ใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกทีใ่ช
งานรวมกนัไดกบัการเชื่อมตอ Bluetooth

● ผานเครอืขาย
ลาร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เซิรฟเวอรตําแหนง

ในการกาํหนดจุดเชื่อมตอและเซริฟเวอรตําแหนงสําหรับ
 A-GPS ใหเลือก เซิรฟเวอรต

ไดรับการกาํหนดไวโดยผูใหบริการของคุณแลว และคุณ
อาจไมสามารถแกไขคานั้นได

การตั้งคาสัญลักษณ

ในการเลอืกระบบการวัดใดที่คุณตองการใชในการวดั
ความเร็วและระยะทาง ใหเลือก ระบบมาตรวัด > เมตรกิ
หรือ อิมพเิรยีล

ในการกาํหนดรูปแบบที่จะแสดงขอมูลพกิดัในโทรศัพทของ
คุณ ใหเลอืก รปูแบบพกิัด แลวเลือกรูปแบบที่ตองการ

การตั้งคาเครื่องโทรศัพท
หากตองการตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถแกไขการตั้งคาที่
เกีย่วกบัการโทรศัพทและเครือขายได

การตัง้คาการโทร
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
โทรศัพท > การโทร

● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — คุณสามารถตั้งคาให
หมายเลขโทรศัพทแสดง (ใช) หรือซอน (ไม) คูสนทนา
ทีคุ่ณกําลังติดตอ ซึ่งคาดังกลาวอาจถกูกาํหนดโดยผูให
บริการเมื่อคุณไดสมัครใชบริการ (ตัง้จากเครอืขาย)
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● สายเรยีกซอน  — ในการใหโทรศัพทสงเสียงเตือนเมื่อ
มีสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขณะที่
คุณกาํลังสนทนา ใหเลอืก ใชงาน ในการตรวจสอบวาได
เปดใชงานฟงกชันดังกลาวอยูหรือไม ใหเลือก ตรวจ
สอบสถานะ

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — ในการสงขอความตัว
อกัษรไปยังผูโทรเพือ่แจงใหทราบถึงสาเหตุทีคุ่ณไม
สามารถรับสายได ใหเลือก ใช

● ขอความปฏเิสธ  — เขียนขอความทีจ่ะสงในขอความ
ตัวอกัษรเมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย

● รปูภาพในสายวิดีโอ  — หากไมมีการสงวิดีโอใน
ระหวางที่มีการสนทนาทางวดิีโอ คุณสามารถเลือกภาพ
นิง่ที่จะใหปรากฏแทน

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — เลือก เปด โทรศัพทของคุณ
พยายามตอสายใหมอีก 10 ครั้งหากการตอสายครั้งแรก
ไมสําเร็จ หากตองการหยุดใชการเรียกซ้ําอตัโนมัติ 
ใหกดปุมวางสาย 

● แสดงเวลาการโทร  — เปดใชการตั้งคานีห้ากคุณ
ตองการใหแสดงระยะเวลาสนทนาระหวางการสนทนา

● สรปุหลังโทรออก  — เปดใชการตั้งคานี้หากคุณ
ตองการใหแสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา
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  — ใชขอมูลจากระบบเครือขาย
เซลลู

ําแหนง เซิรฟเวอรตําแหนง
อาจ



● โทรดวน  — เลือก เปด แลวคุณจะสามารถโทร
หมายเลขทีไ่ดกําหนดใหปุมตัวเลข (2-9) ไดโดยกดปุม
ตัวเลขดังกลาวคาวไว โปรดดูที“่การโทรดวน” หนา 136

● รบัไดทุกปุม  — เลอืก เปด แลวคุณจะสามารถรับสาย
เรียกเขาไดโดยกดปุมใดกไ็ด ยกเวนปุมเปด/ปดเครื่อง
ปุมเลอืก ปุมซมู/ปรับระดับเสียง หรือปุมถายภาพ

● สายที่ใช  — การตั้งค
ับ

บริการไว 2 หมายเลข นัน่คือโทรศัพท 2 สาย ใหเลอืกวา
คุณตองการใชสายใดเพือ่โทรออกและสงขอความตัว
อกัษร อยางไรกด็ี คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาจากทั้ง
สองสายได ไมวาจะเลือกสายใดไวกต็าม หากคุณเลอืก
สาย 2 แตไมไดสมัครใชบริการนีไ้ว คุณจะไมสามารถ
โทรออกได เมื่อสาย 2 ถกูเลือก สัญลักษณ  จะปรากฏ
ในโหมดสแตนดบาย

● การเปลี่ยนสาย  — ในการปองกนัไมใหมีการเลอืกสาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ไมใชงาน
หากซมิการดของคุณรองรับบริการนี้ หากตองการเปลี่ยน
คาดังกลาว คุณตองปอนรหัส PIN2

การโอนสาย 
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
โทรศัพท > การโอนสาย
ฟงกชันการโอนสายจะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียก
เขาไปยังศูนยขอความเสียงของคุณหรือเบอรโทรศัพทอืน่
ได หากตองการรายละเอยีดเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลือก ใชงาน ในการตรวจ
สอบวาเปดใชงานตัวเลือกดังกลาวอยูหรือไม ใหเลือก
ตรวจสอบสถานะ
คุณอาจเลอืกตัวเลือกการโอนสายหลายตัวเลือกใหทาํงาน
พรอมกนัได เมื่อตั้งใหมีการโอนสายเรียกเขาทกุสายแลว

 จะปรากฎในโหมดพรอมทาํงาน

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานได
พรอมกนั

การจํากัดการโทร
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
โทรศัพท > จํากดัการโทร
ฟงกชันจํากดัการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะ
ชวยใหคุณสามารถจํากดัการโทรออกหรือรับสายโทรเขาใน
เครื่องได ตัวอยางเชน คุณสามารถจํากดัสายโทรออก
ตางประเทศหรือสายโทรเขาเมื่อคุณอยูตางประเทศได ในการ
เปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบซึง่ไดรับจากผูให
บริการของคุณ

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานได
พรอมกนั

เมื่อสายถกูจํากดัไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉิน
ทางการบางเบอรได

การจํากัดสายสนทนา

เลือกตัวเลือกการจํากดัการโทรที่ตองการ และตั้งเปนเปด
(ใชงาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวากาํลงัใช
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านี้ (บริการเสริมจากระบบ
เครือ การดรองรบัหมายเลขทขอรี่ขา ย) จะปรากฏหากซมิ





เลอืกดังกลาวอยูหรือไ
โทรมีผลตอทุกสายรวมทัง้สายขอมูลดวย

การตัง้คาเครือขาย
กด  และเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > โทรศัพท >
เครอืขาย
โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใชงานระหวางระบบ
เครือขาย GSM และ UMTS ไดโดยอตัโนมัติ เครือขาย GSM จะ
แสดงดวย  ในโหมดสแตนดบาย สวนเครือขาย UMTS จะ
แสดงดวยสัญลกัษณ 

● โหมดระบบ — เลอืกเครือขายที่ตองการใช หากคุณ
เลอืก โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ
UMTS โดยอตัโนมัติ ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัพ

ูให
บริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
เพือ่ขอทราบขอมูลเพิม่เติมและคาใชจายบริการขาม
เครือขาย ตัวเลือกนี้จะแสดงเมื่อมีการสนับสนุนจากผูให
บริการเทานั้น

● การเลือกระบบ — เลือก อัตโนมัติ เพือ่ตั้งคาโทรศัพท
ใหคนหาและเลอืกเครือขายหนึง่ระบบทีม่ีอยู หรือ เลือก
เอง เพือ่เลือกเครือขายจากรายการดวยตัวเอง หากการ
เชื่อมตอกบัระบบเครือขายทีเ่ลือกไวสิ้นสุดลง โทรศัพท
จะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลือกระบบ
อกีครั้ง ระบบดังกลาวจะตองมีขอตกลงในการใหบริการ
ขามเครือขายกบัระบบหลกัของคุณ

ขอตกลงเกีย่วกบัการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวาง
ผูใหบริการระบบเครือขายสองรายหรือมากกวา ในการที่

จะชวยใหผูใชสามารถใชบริการของผูใหบริการระบบใด
ระบบหนึง่ได

● แสดงขอมูลระบบ — เลอืก เปด เพือ่ตั้งคาโทรศัพทให
แสดงคาเมื่อใชในระบบเครือขายโทรศัพททีใ่ช
เทคโนโลยีแบบ Microcellular Network (MCN) และเพือ่
ใชงานการรับขอมูลโทรศัพท

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ คุณสามารถแกไขจุดเชื่อมตอและ
การตั้งคาการเชื่อมตอตางๆ ได
นอกจากนี้ คุณสามารถแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ
Bluetooth ในแอปพลเิคชั่นการเชื่อมตอ Bluetooth ได
โปรดดูที่“การตั้งคา” หนา 114

และคุณยังสามารถแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูลในแอปพลเิคชั่น USB ไดอีกดวย โปรดดู
ที“่USB” หนา 117

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย GSM หาก
คุณกาํลังใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS คุณจะ
สามารถกาํหนดใหการเชื่อมตอขอมูลหลายครั้งทํางานใน
เวลาเดียวกนัได โดยทีจุ่ดเชื่อมตอตางๆ สามารถใชการ
เชื่อมตอขอมูลรวมกนัได ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอ
ขอมูลยังคงทาํงานอยูในระหวางสนทนา

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 165

ตัว ม (ตรวจสอบสถานะ) การจํากด
การ

ั

ารามิเตอรของ
เครือขายและขอตกลงในการใหบรกิารขามเครอืขา ยกบผั



คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ
LAN แบบไรสาย สามารถทาํไดทลีะครั้ง แตสามารถใช
แอปพลเิคชั่นไดหลายตัวในจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็เ
ุดเดียว

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถ
กาํหนดชนดิตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้

● จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย
● จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอเีมลและ
เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกบัผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอ
ประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการทีคุ่ณตองการ 
โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อดูขอมูลเกีย่วกบัการใช

เปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > 
การเชื่อมตอ > ปลายทาง

ใหบริการ ผูใหบริการของคุณอาจกาํหนดจุดเชื่อมตอบาง
สวนหรือทัง้หมดไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และคุณอาจไม
สามารถเปลีย่นแปลง สราง แกไข หรือลบคาดังกลาวได

เมื่อคุณจะเปดจุดเชื่อมตอจากชุดจุดเชื่อมตอดังกลาว ( ,
, , ) คุณจะมองเห็นประเภทของจุดเชื่อมตอ:

   แสดงจุดเชื่อมตอที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

   แสดงจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

   แสดงจุดเชื่อมตอ WLAN
เคล็ดลับ:  คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
ในเครือขาย LAN ไรสายโดยใชตัวชวยสราง WLAN
ได

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก จุดเชือ่มตอใหม
โทรศัพทจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอทีใ่ชได หลงัการ
คนหา การเชื่อมตอทีม่ีอยูแลวจะปรากฏขึ้น และจุดเชื่อมตอ
ใหมจะใชรวมกันกบัการเชื่อมตอดังกลาวได หากคุณขาม
ขั้นตอนนี้ไป เครื่องจะขอใหคุณเลือกวธิีเชื่อมตอและ
กําหนดการตั้งคาที่จําเปน

กลุมเชื่อมตอ เลือกจุดเชื่อมตอ และ แกไข ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนทีผู่ใหบริการแจงใหคุณทราบ

● ชือ่การเชื่อมตอ  — ปอนชื่อสําหรับการเชื่อมตอ
● บรกิารเสรมิ  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล
ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัวาคุณเลอืกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว 
โดยคุณสามารถใชชองการตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น 
เติมขอมูลลงในชองทกุชองที่กํากบัดวย ตองระบุ หรือ * 
สแีดง สวนชองอืน่ๆ คุณสามารถเวนวางไวไดในกรณีที่ผูให
บริการไมไดกลาวถึง

ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบจะตอง
สนบัสนนุคุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่
จําเปน ผูใหบริการระบบจะตองเปดใชงานฟงกชันนี้ใน
ซมิการดของคุณดวย
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พยง
จ

ี

ในการแกไขการตั้งคาจุดเช่ือมตอ ใหจุดเชื่อมตอจาก
ชุด

งานและ
การ

คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปของขอความจาก
ผู



จดุเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > 
การเชื่อมตอ > ปลายทาง > จดุเชือ่มตอใหม แลวปฏิบัติ
ตามคําแนะนาํบนหนาจอ หรือเปดกลุมจุดเชื่อมตอหนึง่กลุม
เลอืกจุดเชื่อมตอที่กาํกบัดวยเครื่องหมาย  แลวเลือก
แกไข
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ชื่อจุดเชือ่มตอ  — คุณจะไดรับชื่อจุดเชื่อมตอจากผูให
บริการ

● ชื่อผูใช  — ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล
โดยทัว่ไปคุณสามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ

● แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผานใหม
ทกุครั้งที่คุณล็อกเขาเซิรฟเวอร หรือหากคุณไมตองการ
บันทึกรหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลือก ใช

● รหสัผาน  — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอ
ขอมูล ซึง่โดยปกติจะไดรับจากผูใหบริการ

● การตรวจสอบ  — เลอืก รบัรอง เพือ่สงรหัสผานที่เขา
รหัสทุกครั้ง หรือ ปกต ิเพือ่สงรหัสผานทีเ่ขารหัสเมื่อ
จําเปน

● โฮมเพจ  — ใหปอนที่อยูเว็บหรือที่อยูศูนยรับฝาก
ขอความมัลติมีเดีย ซึง่จะขึ้นอยูกบัการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
ของคุณ

เลอืก ตวัเลือก > การตัง้คาชั้นสูง และจากตัวเลอืก
ตอไปนี:้

● ประเภทระบบเครอืขาย  — เลือกประเภท IP ที่จะโอน
ยายขอมูลจากโทรศัพทหรือไปที่โทรศัพท การตั้งคาอื่น
จะขึ้นกบัประเภทเครือขายที่เลือก

● ที่อยู IP ของโทรศพัท (สําห
อยู IP ของโทรศัพท

● ที่อยู DNS  — ปอนที่อยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลักและ
รอง หากผูใหบริการกาํหนด โปรดติดตอขอทีอ่ยูดังกลาว
จากผูใหบริการ

● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนทีอ่ยูของเซิรฟเวอร
พรอ็กซี่ 

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  — ปอนเลขพอรตของ
เซริฟเวอรพร็อกซี่

จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN
กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอใหม จากนั้น ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนจอภาพ หรือ เปดจุดเชื่อมตอจากกลุมชุด
จุดเชื่อมตอ เลือกจุดเชื่อมตอที่กาํกับดวยสัญลักษณ 
แลวเลือก แกไข
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการ WLAN แนะนํา
● ชือ่เครอืขาย WLAN  — เลอืก ปอนดวยตัวเอง หรือ
คนหาชื่อเครอืขาย หากคุณเลอืกเครือขายที่มีอยู
โหมดเครอืขาย WLAN และ ความปลอดภยั WLAN จะ
ถกูกาํหนดจากการตั้งคาจุดเชื่อมตอในโทรศัพท

● สถานะเครือขาย  — กําหนดวาจะแสดงชื่อเครือขาย
หรือไม
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รับ IPv4 เทานั้น) — ปอน
ที่



● โหมดเครอืขาย WLAN  — เลอืก เฉพาะกิจ เพือ่สราง
เครือขายเฉพาะกิจ แลวอนุญาตใหเครื่องรับสงขอมูลได
โดยตรง ซึ่งคุณไมจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอ WLAN ใน
เครือขายเฉพาะกิจ โทรศัพททกุเครื่องจะตองใช ชือ่
เครอืขาย WLAN เดียวกัน

● ความปลอดภยั WLAN  — เลือกการเขารหัสที่จะใช:
WEP, 802.1x (ไมใชสําหรับเครือขายเฉพาะกจิ) หรือ
WPA/WPA2 หากคุณเลือก เปดเครอืขาย จะไมมีการ
ใชการเขารหัส ฟงกชัน WEP, 802.1x และ WPA จะ
สามารถใชไดกต็อเมื่อเครือขายนั้นสนบัสนุน

ในการปอนการตั้งคาความปลอดภัยที่เลอืกไว ใหเลอืก 
ตั้งคาความปลอดภัย WLAN
ตั้งคาความปลอดภยัสําหรับ WEP
● คีย WEP ที่ใช  — เลอืกหมายเลขคีย WEP (Wired

equivalent privacy) คุณสามารถสรางหมายเลขคีย
WEP ไดสูงสุด 4 ชุด คุณตองปอนการตั้งคาเดียวกนัใน
อปุกรณทีใ่ชจุดเชื่อมตอ WLAN

● ประเภทการตรวจสอบ  — เลือก เปด หรือ แบงใช
สําหรับประเภทการตรวจสอบระหวางโทรศัพทของคุณ
กบัอปุกรณทีใ่ชจุดเชื่อมตอ WLAN

● การตัง้คาคยี WEP  — ปอน การเขารหสั WEP (ความ
ยาวของคีย), รปูแบบคยี WEP (ASCII หรือ ฐานสิบ
หก) และ รหสัคีย WEP (ขอมูลคีย WEP ในรูปแบบที่
เลอืกไว)

● WPA/WPA2  — เลอืกวิธกีารตรวจสอบ: EAP เพือ่ใช
ปลัก๊อนิ EAP (Extensible authentication protocol)
หรือ คียแบงใช เพือ่ใชรหัสผาน ทําการตั้งคาที่เหมาะ
สม:

● การตั้งคาปลั๊กอิน EAP  — ปอนการตั้งคาตามที่ผูให
บริการแนะนํา

● คียแบงใช  — ปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผาน
เดียวกนัในอปุกรณที่ใชจุดเชื่อมตอ WLAN

● โหมด WPA2 เทานั้น  — เฉพาะอปุกรณทีเ่ปดใชงาน
WPA2 จะสามารถสรางการเชื่อมตอในโหมดนี้ได

การตั้งคา WLAN ชั้นสูง
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาข

นี:้

● การตั้งคา IPv4  — ปอนทีอ่ยู IP ของโทรศัพท, ที่อยู IP
ซบัเน็ต, เกตเวยที่ตั้งไว และทีอ่ยู IP ของเซริฟเวอร DNS
หลกัและรอง โปรดติดตอขอที่อยูดังกลาวไดจากผูให
บริการอนิเทอรเน็ต

● การตั้งคา IPv6  — กําหนดประเภทของทีอ่ยู DNS
● สถานีเฉพาะกิจ (เฉพาะ เฉพาะกิจ เทานั้น)  — ในการ
ปอนเลขสถานี (1-11) ดวยตนเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด
เอง

● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนทีอ่ยูของเซิรฟเวอร
พรอ็กซี่

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  — และเลขพอรตของพร็อกซี่
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ั้นสูง และจากตัวเลือก
ตอไป

การตั้งคาความปลอดภยัสําหรับ 802.1x and WPA/
WPA2



การตัง้คาขอมูลแพคเก็ต
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต

ุดเชื่อมตอทัง้หมดที่ใช
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

● การเชือ่มตอ GPRS  — หากคุณเลอืก เมื่อวาง และคุณ
อยูในเครือขายที่สนนัสนนุขอมูลแพคเกต็ โทรศัพทจะลง
ทะเบียนเขาใชเครือขายขอมูลแพคเกต็ดังกลาว และคุณ
จะสามารถเริ่มตนการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ (เชน เพือ่
สงและรับอเีมล) ไดเร็วยิ่งขึ้นดวย หากไมมีพืน้ที่
ครอบคลมุสําหรับขอมูลแพคเกต็ โทรศัพทจะพยายาม
สรางการเชื่อมตอขอมูลแพค็เกตเปนระยะๆ หากคุณ
เลอืก เมื่อตองการ โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตก็ตอเมื่อคุณเปดใชแอปพลิเคชั่นหรือดําเนนิการ
ใดๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอแบบนี้เทานั้น

● จุดเชือ่มตอ  — คุณจําเปนตองใชชื่อของจุดเชื่อมตอ
หากตองการใชโทรศัพทเปนโมเด็มสําหรับสงขอมูล
แพคเก็ตสําหรับเครื่องคอมพวิเตอร

● เขาใชแพคเก็ตความเรว็สูง  — เปดใชหร
ใช HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในระบบ

เครือขาย UMTS

การตัง้คา LAN ไรสาย
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย

● แสดงความพรอม WLAN  — เลือกวา  จะปรากฏขึ้น
ในโหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใช LAN ไรสายไดหรือ
ไม

● คนหาเครอืขาย  — หากคุณตั้งคา แสดงความพรอม
WLAN เปน ใช เลือกวาจะใหโทรศัพทคนหา LAN ไรสาย
ทีใ่ช ดทบอยแคไหน

ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาขั้น
สูง ไมแนะนําใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขั้นสูงของ LAN 
ไรสาย

การตั้งคา SIP
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > 
การเชือ่มตอ > การตั้งคา SIP
การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) จําเปนสําหรับ
การบริการของบางเครือขายทีใ่ช SIP คุณอาจไดรับการตั้ง
คาเปนขอความแบบตัวอกัษรพเิศษจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานีใ้น 
การตั้งคา SIP

การกําหนดคา
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > 
การเชือ่มตอ > กําหนดคา
คุณจะไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่เชื่อถือไดในขอความการ
กําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถบันทึก ดู
หรือลบการตั้งคาเหลานี้ไดในการกาํหนดคา
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การตั้งคาขอมูลแพคเก็ตจะมีผลกบจั
พไดและอ เั

ือยกเลก
การ
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การควบคมุชื่อจุดเชื่อมตอ
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > การควบคุม APN
เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากดั
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต และอนญุาตใหโทรศัพทใชจุด
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เฉพาะเทานั้น

การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนบริการ
ควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอเทานั้น

หากตองการเปดหรือปดบริการควบคุม เพือ่ใชจุดเชื่อมตอ
เลอืก ตวัเลือก และเลอืกตัวเลอืกที่ตองการ หากตองการ
เปลี่ยนตัวเลอืก คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณ โปรดติดตอ
ขอรหัสจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
หากตองการตั้งคาบางแอปพลเิคชั่นในโทรศัพทของคุณ
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > แอปพลิ
เคชัน่
หากตองการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถทาํไดโดยการ
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา ในแตละแอปพลิเคชั่น
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การแกไขปญหา
คําถาม: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส
PUK ของขาพเจาคืออะไร
คําตอบ: รหัสล็อคทีร่ะบบตั้งไวคือ 12345 ในกรณีที่คุณลืม
รหัสล็อค โปรดติดตอตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ 
ในกรณีทีคุ่ณลืมรหัส PIN หรือรหัส PUK หรือถาคุณยังไมได
รับรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ 
หาก สัผ ให
จุดเชื่อมตอ เชน ผูใหบริการอนิเทอรเน็ต (ISP) หรือผูให
บริการเครือขาย

คําถาม: ขาพเจาจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนอง
ไดอยางไร

คําตอบ: กดปุม  คางไว หากตองการปดแอปพลิเคชั่น
ใหเลือ่นไปยังแอปพลเิคชั่นดังกลาว แลวกดปุม C การกด
ปุม C จะไมปดฟงกชัน Music player ในการปดเครื่องเลน 
ใหเลอืกฟงกชันดังกลาวจากรายการ แลวเลือก ตวัเลือก >
ออก

คําถาม: ทําไมภาพจงึดูเปอน

คําตอบ: โปรดตรวจสอบชองปองกนัเลนสกลองถายภาพวา
สะอาดดีหรือไม

คําถาม: ทําไมจึงมีจุดสวางลางๆ จุดที่มสีีเพี้ยน หรือ
จุดที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งที่
เปดเครื่อง

คําตอบ: เปนลกัษณะเฉพาะของหนาจอประเภทนี้ จอบาง
แบบจะมีพกิเซลหรือจุดทีย่ังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซึง่
เปนเรื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

คําถาม: ทําไมโทรศัพทของขาพเจาจงึไมสามารถ
สรางการเชื่อมตอ GPS ได
คําตอบ: อานขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั

งไดในคูมือผูใช
เลมนี ้โปรดดูที่“การจัดตําแหนง (GPS)” หนา 89

คําถาม: เหตุใดจงึคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบ
ขณะที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth
คําตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวาสามารถใชงาน
รวมกนัได มีการเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ Bluetooth
และไมไดอยูในโหมดซอน และตรวจสอบวาระยะหาง
ระหวางอปุกรณทัง้สองไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมี
กําแพงหรือสิ่งกดีขวางใดๆ กัน้ระหวางอปุกรณ
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บรหั าน ดิตอผู บรกิาร ใหตดเกยวกี่ตองการรายละเอยี

 GPS, ตัวรับสัญญา
GPS, สัญญาณดาวเทียม และขอมูลตําแหน

ณ



คําถาม: ทําไมจึงไมสามารถยกเลิกการตอเชื่อม
Bluetooth ได
คําตอบ: หากมีการเชื่อมตออปุกรณอืน่เขากบัโทรศัพทของ
คุณอยู คุณสามารถสิ้นสุดการเชื่อมจากอปุกรณอกีเครื่อง
หรือยกเลิกใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ในเครื่องของ
คุณ กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > Bluetooth >
Bluetooth > ปด
คําถาม: ทําไมโทรศัพทเครื่องอื่นจงึมองไมเห็นไฟล
ทีจ่ัดเก็บอยูในเครื่องของฉนัที่อยูในเครือขายโฮม

คําตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดกาํหนดการตั้งคาบน
เครือขายโฮมแลว ไดเปดการแบงใชเนื้อหาในโทรศัพท
ของคุณ และโทรศัพทเครื่องอืน่ๆ สามารถใช UPnP ได
คําถาม: ควรทําอยางไรหากเครือขายโฮมของฉัน
หยุดทํางาน

คําตอบ: ปดการเชื่อมตอกับเครือขาย LAN ไรสาย (WLAN)
ทัง้จากเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได และจากโทรศัพท
ของคุณ และเปดการเชื่อมตออกีครั้ง หากยังไมไดผล ใหรี
สตารทเครื่องคอมพวิเตอรและโทรศัพทของคุณ หากยังไม
สามารถทําการเชื่อมตอได ใหตั้งคา WLAN ใหมอกีครั้ง ทั้ง
ในเครื่องคอมพวิเตอรและในโทรศัพท โปรดดูที“่LAN ไร
สาย” หนา 111โปรดดูที่“การตั้งคาการเชื่อมตอ” หนา 165

คําถาม: ทําไมฉันถึงมองไมเห็นเครื่องคอมพิวเตอร
ทีใ่ชรวมกันไดในโทรศัพทของฉนัในเครือขายโฮม

คําตอบ: หากคุณใชแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลในเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได ใหตรวจสอบวาไฟรวอลล

นัน้ไดอนุญาตใหเซิรฟเวอรโฮมมีเดียสามารถเชื่อมตอออก
จากเครื่องคอมพวิเตอรได (คุณสามารถเพิม่เซิรฟเวอรโฮม
มีเดียลงไปในรายการยกเวนของแอปพลเิคชั่นไฟรวอลล
ได) ตรวจสอบการตั้งคาของไฟรวอลลวาไดอนุญาตใหมี
การสงถายขอมูลไปมาไดในพอรตเหลานี้: 1900, 49152,
49153 และ 49154 อปุกรณทีเ่ปนจุดเชื่อมตอ WLAN บางตัว
อาจมีไฟรวอลลในตัว หากเปนเชนนั้น ใหตรวจสอบวา
ไฟรวอลลในอปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอไมไดปดกัน้การสง
ถายขอมูลมายังพอรตเหลานี้: 1900, 49152, 49153 และ
49154 ตรวจสอบวาการตั้งคา WLAN ทัง้ในโทรศัพทและ
เครื่องคอมพวิเตอรเหมือนกนั

คําถาม: ทําไมฉนัถึงมองไมเห็นจดุเชือ่มตอ LAN 
ไรสาย (WLAN) ทั้งๆ ที่ฉนัอยูในพื้นที่ที่จดุเชือ่มตอนั้น
ครอบคลุมแลว

คําตอบ: อาจเปนเพราะวาจุดเชื่อมตอ WLAN นัน้ไดซอนคา
Service Set Identifier (SSID) ไว คุณสามารถเชื่อมตอกบั
เครือขายทีซ่อน SSID ไวได หากคุณรู SSID ทีถู่กตอง และได
สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็แบบ WLAN สําหรับเครือขาย
นัน้ไวแลวบนโทรศัพท Nokia ของคุณ
คําถาม: ฉนัจะปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) 
ในโทรศัพท Nokia ของฉันไดอยางไร
ตอบ: WLAN ในโทรศัพท Nokia จะปดเองเมื่อคุณไมได
เชื่อมตอหรือไมไดพยายามที่จะเชื่อมตอกบัจุดเชื่อมตออืน่
หรือไมไดสแกนหาเครือขายทีส่ามารถใชไดอยู คุณสามารถ
กําหนดใหโทรศัพท Nokia ไมตองสแกน หรือสแกนหาเครือ
ขายทีส่ามารถใชไดถี่นอยลงในเบื้องหลงัได เพือ่ลด
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ปริมาณการใชแบตเตอรี่ของเครื่อง WLAN จะปดในระหวาง
ทีไ่มไดมีการสแกนคนหาในเบื้องหลงั
หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการสแกนในเบื้องหลงั
ใหทําดังนี้:

1. กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย

2. ในการเพิม่ชวงเวลาในการสแกนในเบื้องหลัง ใหปรับ
เปลีย่นเวลาใน คนหาเครอืขาย ในการหยุดการสแกน
ในเบื้องหลัง ใหเลือก แสดงความพรอม WLAN > 
ไมตอง

3. หากตองการบันทกึคาทีไ่ดเปลี่ยนแปลง ใหเลอืก กลับ
เมื่อตั้งคา แสดงความพรอม WLAN เปน ไมตอง
สัญลักษณบงบอกเมื่อมีเครือขาย WLAN ในพืน้ที่จะไม
แสดงในโหมดสแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยัง
สามารถสแกนหาเครือขาย WLAN ที่สามารถใชไดดวย
ตนเอง และเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN นั้นไดตามปกติ

คําถาม: ขาพเจาจะจัดเก็บขอมลูกอนที่จะลบได
อยางไร

ตอบ: ในการบันทกึขอมูล ใหใชแอปพลเิคชั่น Nokia
Nseries PC Suite ซิงโครไน หรือสํารองขอมูลทั้งหมดไปยัง
เครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได ซึ่งคุณสามารถสง
ขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไปยังอปุกรณที่ใช
งานรวมกนัได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเกบ็ขอมูลใน
การดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได

คําถาม: ฉนัควรทําอยางไรเมือ่หนวยความจําเตม็

ตอบ: ลบรายการบางอยางออกจากหนวยความจําโทรศัพท
หรือหนวยความจําสํารอง หากโทรศัพทของคุณแสดง
บันทกึ หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบาง
ขอมูลออกกอน หรือ หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมูล
ออกจากความจําเครือ่ง เมื่อคุณกาํลงัจะลบรายการหลาย
รายการพรอมกัน ใหลบทีละรายการเริ่มดวยรายการที่มี
ขนาดเลก็ทีสุ่ด โปรดดูที่“การเพิม่หนวยความจํา” หนา 23

คําถาม: ทําไมจงึไมสามารถเลือกรายชือ่ที่จะใชสง
ขอความได

คําตอบ: บัตรรายชื่อไมมีหมายเลขโทรศัพทหรืออเีมล
แอดเดรส กดปุม  เลอืก รายชือ่ ตามดวยรายชื่อที่
เกีย่วของ แลวแกไขนามบัตร

ถาม: ขาพเจาจะสิ้นสุดการตอเชื่อมขอมูลได
อยางไร หากโทรศัพทเริ่มตอเชื่อมขอมูลอยูตลอด
เวลาไมรูจบ

คําตอบ: อปุกรณกําลงัดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนย
ขอความมัลติมีเดีย ในการหยุดโทรศัพทไมใหสรางการ
เชื่อมตอขอมูล ใหกดปุม  แลวเลือก ขอความ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลตมิีเดยี > การดึง
มัลตมิีเดีย และ โดยผูใช เพือ่ใหศูนยขอความมัลติมีเดีย
จัดเกบ็ขอความทีจ่ะดึงขอมูลในภายหลงั หรือเลือก ปด
เพือ่ทิง้ขอความมัลติมีเดียทีเ่ขามาทัง้หมด หากคุณเลือก
โดยผูใช คุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อคุณมีขอความใหม
ในศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลอืก ปด เครื่องจะ
ไมสรางการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายทีเ่กีย่วของกบัการรับ
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สงขอความมัลติมีเดียอกี ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชเฉพาะ
การเชื่อมตอ GPRS ในกรณีที่คุณเปดแอปพลเิคชั่นหรือ
ดําเนินการใดๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาว ใหกดปุม

 แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชือ่ม
ตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อ
ตองการ หากไมไดผล ใหปดโทรศัพท แลวเปดใหมอกีครั้ง

คําถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชือ่มตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

คําตอบ: ตรวจสอบดูวาคุณมีชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC
Suite เวอรชันลาสุด และชุดโปรแกรมดังกลาวไดถูกติดตั้ง
และเปดใชงานในเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับวธิีการใชชุดโปรแกรม
Nokia Nseries PC Suite โปรดศึกษาจากชุดโปรแกรม
Nokia Nseries PC Suite หรือไปที่หนาสนับสนุนผลิตภัณฑ
Nokia
คําถาม: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปน
แฟกซโมเด็มใหกับเครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม

คําตอบ: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซ
โมเด็มได อยางไรกต็าม การโอนสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถโอนสายแฟกซทีเ่ขามา
ไปยังหมายเลขอืน่ๆ ได

ถาม: ทําไมโทรศัพทจึงหาคูมือรายการไมพบ

ตอบ: เลือก ตัวเลือก > สแกนใหม ถายังไมสามารถชวย
แกปญหาได ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคา เพือ่ดู
สถานะระบบ ถาไมมีความแรงของสัญญาณหรือสัญญาณ

ต่ํา ใหเปลีย่นตําแหนง ปดแลวเปดไดอะลอ็ก การตัง้คา
ใหมเพือ่ดูวาสัญญาณแรงขึ้นหรือไม

ถาม: ฉนัควรทําอยางไรหากขาตั้งหลุดออกมา

ตอบ: หากคุณทําเครื่องตก ขาตั้งอาจหลุดออกมาก แตคุณ
สามารถประกอบขาตั้งกลับเขาไปใหมได
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อปุกรณเพิ่มพิเศษของแทจาก Nokia
คําเตือน: เลอืกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ และ

อปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชได
กบัเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอืน่นอกเหนือ
จากนี้ อาจเปนอนัตรายและทาํใหการรับประกนัหรือรับรอง
สําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

อปุกรณเพิม่พเิศษสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนายอยูมากมาย โปรด

enhancements เพือ่อานขอมูลเพิม่
เติม
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย
ในพืน้ทีข่องคุณวามีอปุกรณใดจําหนายบาง

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกีย่วกบัอปุกรณเสริมและอปุกรณเพิ่ม
พเิศษ

● เกบ็อปุกรณเสริมทัง้หมดใหพนมือเด็ก

● หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับที่
ปลัก๊ไฟและดึงออก อยาดึงทีส่ายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทาํงานของอุปกรณเสริมทุก
ชิ้นที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นทีจ่ะติดตั้ง
อปุกรณเสริมในรถทีต่ิดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5F นาที
ชั่วโมง

ขอสําคัญ:  เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายของ
แบตเตอรี่เปนคาโดยประมาณเทานั้น และขึ้นอยูกบัความ
แรงของสัญญาณ ลกัษณะของเครือขาย คุณสมบัติทีใ่ช
อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อณุหภูมิทีใ่ชแบตเตอรี่ การใช
ในโหมดดิจิตอล และอกีหลายปจจัย ระยะเวลาทีใ่ช
โทรศัพทโทรออกจะมีผลตอเวลาเปดรอรับสาย และเชน
เดียวกนั ระยะเวลาทีเ่ปดโทรศัพทไวและอยูในโหมด
สแตนดบายก็จะมีผลตอเวลาคุยสายดวย
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

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

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศพัท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

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

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.



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.
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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 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขุมวิท
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุร ี20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิม่เติม กรุณา
ติดตอโนเกยี แครไลน: 02-640-1000



แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
อุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดทีส่ามารถ
ชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกบั
โทรศัพทรุนนีค้ือ BL-5F โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการ
ออกแบบใหเก็บพลังงานจากอปุกรณชารจตอไปนี้ AC-5
แบตเตอรี่สามารถนาํมาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปน
หลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่กจ็ะคอยๆ เสื่อมสภาพไปใน
ทีสุ่ด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
และชารจแบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุน
นีท้ี่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรือ
อปุกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกบัการลกุไหม
การระเบิด การรั่วไหล หรืออนัตรายอืน่ๆ

หมายเลขรุนของอปุกรณชารจที่ถกูตองนัน้อาจแตกตางกนั
ไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบ
จะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C
หรือ UB
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออปุกรณชารจ แลวถอด
อปุกรณชารจแลวเชื่อมตออกีครั้งเพือ่เริ่มชารจแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่
สัญลกัษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอน
ที่จะสามารถโทรออกได

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอปุกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม
ไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกนิไปจะ
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิง้
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อ
เวลาผานไป

พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C
และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด
ทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง
แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทาํใหโทรศัพทไม
สามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธภิาพการทาํงานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิ
ขึ้นไดเมื่อมีวัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลปิ หรือปากกา
มาสัมผัสโดยตรงกบัขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่)
เหตุการณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณีทีคุ่ณพก
แบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ 
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ลดัวงจรเชนนีอ้าจท
เกดิความเสียหายได

หามทิ้งแบตเตอรี่ทีไ่มใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย กอ็าจเกดิระเบิดได
เชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของ
ทองถิ่น กรุณานาํกลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกบัขยะภายในบาน
หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูป
ราง, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารใน
แบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนัน้สัมผัสกบั
ผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกดิการรั่วไหล ใหลางผวิหนัง
หรือตาดวยน้าํทนัที หรือรีบไปพบแพทย
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอม
ลงในแบตเตอรี่ หรือนาํไปแชในน้ําหรือของเหลวชนดิอืน่ๆ

การใชแบตเตอรี่อยางไมถกูตองอาจทําใหเกดิการลุกไหม
การระเบิด หรืออันตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่
ตกหลนโดยเฉพาะบนพืน้ผวิทีแ่ข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่
ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการเพือ่ตรวจสอบกอน
นาํไปใชตอ

ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอปุกรณชารจ
หรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่ใหพนมือ
เด็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทกุครั้ง เพือ่ความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซือ้เปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอรี่จาก
ตัวแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจ
สอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้:

การตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม
คุณจะเห็นรูปมือประสานกนั (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมอง
หนึง่ และจะเห็นโลโกอปุกรณเสริม
ของแทของ Nokia (Nokia
Original Enhancement) ในอกีมุม
มองหนึง่
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การ ําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับ
เชื่อมตอ

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบรูณ
ไมไดรับประกันวา แบตเตอรี่ดงักลาวจะเปนแบต
เตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่น
ใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถต
รวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา



2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ทีต่
อรโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา 

ขึ้นและบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 
และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคณุ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแบตเตอรี่ของ
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แทของ Nokia โปรดเขาไปท่ีเว็บไซต www.nokia.co.th/

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น

ั ับการรบรองจากบริษท ู
โทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพดอยลง

เครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอ
ี่ใชกับโทรศัพท

ผ

batterycheck

ผลิตอาจเปนอันตรายและอาจ
ทําให  อีกทั้งยังทํา
ให

การใชแบตเตอรี่ที่ไมได
ัร

การรับรองหรือการรับประกันอนใดทื่

ิด
สติ๊กเก

http://www.nokia.co.th/batterycheck
http://www.nokia.co.th/batterycheck


การดแูลและบาํรุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่ี
เยี่ยมและมีฝมือการผลติที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท
ของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันไดอยางถกูตอง

● เกบ็โทรศัพทไวในทีแ่หง การจับตัว ความชื้น และ
ของเหลวทกุประเภท หรือละอองความชื้น จะทาํใหเกดิ
องคประกอบของแร ซึง่อาจทาํใหวงจรอเิล็กทรอนกิส
สึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออก
และปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือที่สกปรก
เนือ่งจากอาจทาํใหอปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบทีเ่ปนอเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในที่รอนจัด เนือ่งจากอณุหภูมิสูงจะ
ทาํใหอายุการทาํงานของอปุกรณอเิล็กทรอนกิสสั้นลง
ทัง้ยังอาจทาํใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทาํใหสวนที่
เปนพลาสติกละลาย

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในทีเ่ย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลบั
คืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง 
ซึง่อาจทําใหแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนอืจาก
ทีแ่นะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไม
ถนอมเครื่องอาจทาํใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอยีดออนเกดิความเสียหายได

ฮารดดิสกเปนสวนประกอบที่บอบบางมาก จึงตองมีการ
จัดการอยางระมัดระวัง การกระแทกทัง้หมดทีเ่กดิจาก
การตก สั่น ชน และทาํหลน การจัดการอปุกรณอยางไม
ถกูตองทัง้หมด อณุหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไป สภาพ
ความชื้นและของเหลว อาจเปนสาเหตุใหฮารดดิสก
ทาํงานผิดปกติ และขอมูลอาจสูญหายหรือเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอก
ชนดิเขมขนทาํความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้น
สวนทีเ่ลื่อนไดของโทรศัพท และอาจสงผลตอ
ประสิทธภิาพการทาํงานของโทรศัพท

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทาํความสะอาดเลนส เชน
เลนสของกลองถายรูปและพรอกซิมิตี้เซนเซอร

● ใชเสาอากาศสํารองทีต่ิดมากบัเครื่องหรือเสาอากาศ
สําหรับเปลีย่นที่ไดรับการรับรองเทานัน้ การใชเสา
อากาศที่ไมไดรับอนุญาต การดัดแปลง หรือตอเติมเสา
อากาศ อาจทาํใหโทรศัพทเกดิความเสียหาย และยัง
เปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอกีดวย

● ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น
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● หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ และ
บันทึกยอปฏิทิน

● ในการรีเซ็ตอปุกรณเปนระยะๆ เพือ่สมรรถนะสูงสุดใน
การใชงาน ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ
หรืออปุกรณเสริมอืน่ๆ หากอปุกรณใดทาํงานไมถูกตอง 
ใหนาํไปยังศูนยบริการทีไ่ดรับการรับรองใกลบานคุณเพือ่
ขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทัง้อปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอปุกรณ
ขนาดเลก็บรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF
เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกบัหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนงัสําหรับ
พกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือทีว่างโทรศัพทเพือ่ก
พา วสัดุตาง  ๆเหลานี้ไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ

ควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กาํหนด
ขางตน

โทรศัพทเครื่องนีต้องใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายที่มี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจ
มีความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะ
เชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติ
ตามคําแนะนาํเกี่ยวกบัระยะหางระหวางเครื่องทีก่ลาวไวขาง
ตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถทุี่ทําจากโลหะ
อาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเกบ็

แมเหลก็อื่นไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถกูลบ
ได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวทิยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถอือาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการ
ทํางานของอปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษทัผูผลติ
เครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวา
อปุกรณนั้นไดรับการปองกนัพลงังานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถาน
พยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว
เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกาํลังใช
อปุกรณที่มีความไวตอพลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไว
ในรางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนาํวา ควรใหโทรศัพท
มือถืออยูหางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวใน
รางกาย เชน เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่อง
กระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร
 (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลีย่งสัญญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบัเคร
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กลาว สําหรับผูใชอปุกรณทางการแพทยดังกลาว 
ควรปฏิบัติดังนี้:
● เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทย
มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปด
โทรศัพทอยู

● ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกบัหูขางที่ตรงขามกบัอปุกรณทางการ
แพทยเพือ่ลดสัญญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึ้น

● ปดโทรศัพทเคลือ่นที่ทันทีหากสงสัยวากําลงัเกิด
สัญญาณรบกวน

● อานและทําตามคําแนะนาํจากผูผลติอ
แพทยดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกีย่วกบัการใชโทรศัพทไรสายรวมกบั
อปุกรณทางการแพทย โปรดปรึกษากบัแพทยทีใ่ห
คําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนกบั
เครื่องชวยฟงได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกดิขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิล็กทรอนิกสในรถทีต่ิดตั้ง
ไมถูกตองหรือมีการปองกนัไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามัน
ทีค่วบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม

ความเร็วแบบอเิลก็ทรอนกิส และระบบถงุลมนิรภัย 
โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติมกบับริษทัผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายรถหรืออปุกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตอง
อาจกอใหเกดิอนัตรายและทาํใหการรับประกนัเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณทกุชิ้นของ
โทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยาง
ถูกตอง อยาเกบ็ของเหลวทีต่ิดไฟได แกส หรือวตัถุระเบิด
ไวรวมกบัโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอปุกรณเสริม
ตางๆ สําหรับรถยนตทีม่ีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถงุลม
นริภัยจะพองตัวออกดวยแรงอดัทีแ่รงมาก ดังนัน้ คุณไมควร
ติดตั้งอปุกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย
หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหาก
ติดตั้งอปุกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัย
เกดิพองตัวขึ้นอาจทําใหเกดิการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะทีอ่ยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกดิอนัตรายตอการทํางานของเครื่อง
บิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและ
ยังผดิกฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกดิการระเบิดได และ
ควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด
บริเวณที่อาจเกดิการระเบิดจะรวมถงึบริเวณที่มีการแนะนาํ
ใหดับเครื่องยนต การเกดิประกายไฟบริเวณพืน้ทีด่ังกลาว

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์186

ดัง

ุปกรณทาง
การ



อาจกอใหเกดิการระเบิดหรือเพลิงไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติ ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานทีท่ี่มีการเติมเชื้อ
เพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้าํมัน และควร
ปฏิบัติตามขอหามเกีย่วกบัการใชอปุกรณวทิยุในบริเวณ
คลงัน้าํมัน สถานีเก็บน้าํมันและสถานสีงน้ํามัน โรงงานเคมี
หรือบริเวณทีก่ําลงัเกดิการระเบิด ทัง้นี ้บริเวณที่อาจเกดิการ
ระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัด พืน้ที่
ตางๆ เหลานี้ ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานทีเ่กบ็หรือขนถาย
สารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ด
พชื ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควร
ตรวจสอบกบัผูผลติรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบิวเทน) เพือ่กาํหนดวาสามารถใชงานอปุกรณ
นีไ้ดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนีท้ํางานโดยใชสัญญาณ
วทิยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพืน้ดิน
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท
ของคุณสนบัสนุนสายสนทนาผานอนิเทอรเน็ต (สาย
อนิเทอรเนต็) ใหเปดใชงานทั้งสายอนิเทอรเน็ตและ
โทรศัพทมือถอื เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทัง้
เครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสายอนิเทอรเนต็
หากเปดใชงานทัง้สองแบบ ไมสามารถประกนัไดวาจะ
สามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีทีสุ่ดเสมอใน
ยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ 
ตรวจสอบวามีสัญญาณเพยีงพอหรือไม ขึ้นอยูก
ทรศัพทของคุณ คุณอาจจําเปนตองดําเนินการดังนี้

● ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศัพท

● ปดการจํากดัการโทรทีคุ่ณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน
หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานใน
ปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวาง
และพรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพือ่แจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู
ซึง่หมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ทีจ่ะแตกตางกนัไป

4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่
ถกูตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอา

มือสื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานทีเ่กดิเหต
างสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสาร
ทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ
ซึง่ไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถีส่ัญญาณ

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 187

บ
โ

ั

ุ อยาเพง
ว

ิ่
จเปน

เครื่อง



คลืน่วิทยุที่แนะนําโดยขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํา
นีจ้ัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตร
อสิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยของผูใชทกุคน 
โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลืน่โทรศัพทเคลือ่นทีน่ี้ใช
หนวยวดัของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกาํหนด SAR  
ทีก่าํหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กโิลกรัม (W/
kg) ซึง่เปนคาเฉลีย่เกนิสิบกรัมของเนือ้เยื่อผิว การทดสอบ
SAR จัดทาํขึ้นในสภาพการทาํงานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่อง
จะสงคลืน่ความถี่ทีร่ะดับพลังงานสูงสุดที่แนะนาํใหใชใน
คลืน่ความถีท่ั้งหมดที่ทาํการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนือ่งจากเครื่องนีไ้ด
รับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถงึ
เครือขายไดตามที่กาํหนดไว คาทีเ่ปลีย่นแปลงขึ้นกบัปจจัย
ตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกบัสถานีเครือขายหลัก 
คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 0.91 วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมของโทรศัพทอาจทาํใหคา SAR 
แตกตางกัน คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัข
การทดสอบและทีร่ายงานของแตละประเทศและระบบ

เครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัค
ของขอมูลผลติภัณฑ

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate – SAR) อนัเนื่องมาจากเครื่อง
วิทยุคมนาคมเทากบั 0.91 วตัต/กก. ซึง่สอดคลองตาม
มาตรฐานความปลอดคมนาคมภัยตอสุขภาพมนษุยจากการ
ใชเครื่องวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการกจิการโทรแหงชาติ
ประกาศกาํหนด
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ 
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเตอรแอคทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



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

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซงิโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได 

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภณัฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

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

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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