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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่ให ้
เกดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ
ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ชิน้สว่นทีท่ําจากแกว้
ฝาดา้นหนา้ของเครือ่งทํามาจากแกว้ แกว้ชนดินีส้ามารถแตกกระจาย หากทําเครือ่ง
หลน่บนพืน้ผวิทีแ่ข็งหรอืไดรั้บการกระทบอยา่งแรง หากแกว้แตก อยา่พยายามสมัผัส
สว่นทีทํ่าจากแกว้ หรอืพยายามนําเศษแกว้ทีแ่ตกออกจากเครือ่ง หยดุการใชเ้ครือ่ง
จนกวา่จะเปลีย่นชิน้สว่นทีเ่ป็นแกว้โดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญ

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ขนาด
• ปรมิาตร: 97.8 ซซีี
• น้ําหนัก: 175 ก.
• ความยาว: 123.7 มม.
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 62.4 มม.
• ความหนา (สงูสดุ): 13.6 มม.

ปุ่ มและสว่นตา่งๆ
ดา้นบน

1 ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)
2 ปุ่ มเปิด/ปิด 
3 ชอ่งเสยีบ HDMI™
4 ไฟแสดงการชารจ์
5 ชอ่งเสยีบ Micro-USB

ดา้นหนา้

1 หฟัูง
2 เซนเซอรแ์สง
3 ปุ่ มเมนู
4 กลอ้งหนา้

6 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



ดา้นหลงั

1 แฟลชกลอ้ง
2 กลอ้งหลัง
3 ลําโพง
4 ไมโครโฟน

ดา้นขา้ง

1 สวติชล็์อคปุ่ ม/ปุ่ มไฟฉาย
2 ชอ่งใสซ่มิการด์
3 ปุ่ มปรับระดับเสยีง/ซมู
4 ปุ่ มกลอ้ง 
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ดา้นลา่ง

1 ไมโครโฟน

แป้นพมิพ์
โทรศัพทข์องคณุมแีป้นพมิพเ์ต็มรูปแบบ ในการเปิดแป้นพมิพ ์ใหด้ันหนา้จอสมัผัสขึน้ หนา้จอจะ
หมนุจากแนวตัง้เป็นแนวนอนโดยอตัโนมัติ เมือ่คณุเปิดแป้นพมิพ์

1  ปุ่ มฟังกช์นั หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษทีพ่มิพบ์นปุ่ ม ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มที่
ตอ้งการ หากตอ้งการป้อนอกัขระพเิศษหลายตัวตดิตอ่กนั ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้ ใน
การกลับไปยังโหมดปกต ิกดปุ่ มฟังกช์นั

2  ปุ่ ม Shift หากตอ้งการสลับระหวา่งโหมดตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ใหก้ดปุ่ ม Shift
สองครัง้ ในการป้อนตัวพมิพใ์หญต่ัวเดยีวในโหมดตัวพมิพเ์ล็ก หรอืตัวพมิพเ์ล็กตัวเดยีวใน
โหมดตัวพมิพใ์หญ่ ใหก้ดปุ่ ม Shift แลว้กดปุ่ มตัวอกัษรทีต่อ้งการ

3 ปุ่ ม Sym หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษทีไ่มม่อียูบ่นแป้นพมิพ์ ใหก้ดปุ่ ม Sym และเลอืก
อกัขระทีต่อ้งการ ในการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน ใหก้ดปุ่ ม Shift คา้งไว ้จากนัน้กดปุ่ ม
สญัลักษณ์ และเลอืกภาษาทีต่อ้งการ

4 ปุ่ ม Space
5  ปุ่ ม Backspace หากตอ้งการลบตัวอกัษร ใหก้ดปุ่ ม Backspace เมือ่ตอ้งการลบตัว

อกัษรหลายตัว กดปุ่ ม Backspace คา้งไว ้
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การใสเ่ครือ่งหมายเนน้เสยีงของตวัอกัษร
คณุสามารถใสเ่ครือ่งหมายเนน้เสยีงตัวอกัษรได  ้หากตอ้งการใส่ á ใหก้ดปุ่ ม sym คา้งไว ้แลว้กด
ปุ่ ม A ซํ้าๆ จนกระท่ังอกัขระทีต่อ้งการปรากฎขึน้ ลําดับตัวอักษรและตัวอกัษรทีม่ใีหจ้ะขึน้อยูก่บั
ภาษาทีใ่ชเ้ขยีนซึง่เลอืกไว ้

การแทรกตวัเลขหรอือกัขระพเิศษทีพ่มิพบ์นปุ่ ม
กดปุ่ มทีต่อ้งการคา้งไว ้

อะแดปเตอร ์HDMI
แบง่ปันรปูภาพโปรดและวดิโีอความละเอยีดสงู รวมถงึเรยีกดเูว็บไดโ้ดยตรงบนทวีขีองคณุ เชือ่ม
ตอ่อะแดปเตอรเ์ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ แลว้จงึเชือ่มตอ่สายเคเบลิ HDMI ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
(แยกจําหน่าย) เพือ่ดรูปูภาพและวดิโีอเหลา่นัน้บนหนา้จอขนาดใหญ่

อะแดปเตอร ์USB OTG
เชือ่มตอ่ USB On-The-Go (OTG) เพือ่เรยีกดเูมมโมรีส่ติ๊ก USB หรอืไดรฟ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้จากนัน้
คณุสามารถคัดลอกรปูภาพ วดิโีอ เอกสาร และเนือ้หาอืน่ๆ ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและหน่วย
ความจําภายนอกได ้นีค่อืวธิงีา่ยๆ ในการสํารองขอ้มลูไฟลท์ีส่ําคัญของคณุ

การปรบัระดบัเสยีงสนทนา เพลง หรอืวดิโีอ
ใชปุ้่ มระดับเสยีง
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คณุสามารถปรับระดับเสยีงระหวา่งการใชส้ายสนทนาหรอืเมือ่ใชง้านแอปพลเิคชัน่

ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก  โดยไมจํ่าเป็นตอ้งถอื
โทรศัพทไ์วใ้กล ้ๆ  หู

การเปิดหรอืปิดใชง้านลําโพงขณะสนทนา
เลอืก  หรอื 

การล็อคหรอืปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ 
เพือ่หลกีเลีย่งการโทรออกโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอื
กระเป๋าถอื ใหล็้อคปุ่ มและหนา้จอโทรศัพท์

เลือ่นปุ่ มล็อค

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ หากตอ้งการปลดล็อค คณุยังสามารถกดปุ่ มเมนู แลว้เลอืก ปลดล็อค

การต ัง้คา่ใหเ้ครือ่งล็อคปุ่ มและหนา้จอโดยอตัโนมตั ิ
1 เลอืก  > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > หมดเวลาภาพพกัจอ/ล็อคปุ่ ม
2 กําหนดระยะเวลาทีปุ่่ มและหนา้จอจะล็อคโดยอตัโนมัตเิมือ่ถงึเวลานี้

ไฟฉาย
แฟลชกลอ้งสามารถใชเ้ป็นไฟฉายได  ้ในการเปิดหรอืปิดไฟฉาย ใหเ้ลือ่นสวติชล็์อคปุ่ มคา้งไว ้2
วนิาที

หา้มฉายไฟฉายใสด่วงตาของผูอ้ืน่

การใสห่รอืถอดซมิการด์
ไมค่วรตดิสตกิเกอรล์งบนซมิการด์ของคณุ

ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชก้ารด์ที่
ไมส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจทําใหก้ารด์หรอืโทรศัพทเ์สยีหาย  และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยู่
ในการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถามขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทีม่คัีทเอาทแ์บบ mini-UICC
จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของคณุ
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การใสซ่มิการด์
1 ปิดเครือ่ง แลว้ถอดทีว่างซมิการด์ออกจากโทรศัพท์

2 พลกิทีว่างซมิการด์ขึน้

3 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสหงายขึน้ แลว้ใสซ่มิการด์ลงในทีว่างซมิการด์

4 พลกิทีว่างซมิการด์ และใสก่ลับเขา้ไปในเครือ่ง

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 11



การถอดซมิการด์
1 ปิดเครือ่ง แลว้ถอดทีว่างซมิการด์ออกจากโทรศัพท์
2 พลกิทีว่างซมิการด์ขึน้
3 ถอดซมิการด์
4 พลกิทีว่างซมิการด์ และใสก่ลับเขา้ไปในเครือ่ง

การชารจ์โทรศพัทข์องคณุ
เกีย่วกบัแบตเตอรี่
โทรศัพทข์องคณุมแีบตเตอรีภ่ายในแบบชารจ์ซ้ําไดแ้ละไมส่ามารถถอดออกได  ้ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์
ที ่Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร้ว่มกบัโทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ และคณุยังสามารถใชส้ายเคเบลิ USB
ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่ชารจ์โทรศัพทข์องคณุดว้ย

อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง นําเครือ่งไปยังศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้น
คณุเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรี่

รา้นคา้ปลกีทีไ่ดรั้บอนุญาตอาจมบีรกิารเปลีย่นแบตเตอรีเ่ชน่กนั

ขอ้สําคญั: ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญหรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองเทา่นัน้เป็นผูเ้ปลีย่น
แบตเตอรี ่การเปลีย่นแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะ

เมือ่โทรศัพทข์องคณุเหลอืแบตเตอรีเ่หลอืนอ้ย เครือ่งจะเปิดใชโ้หมดประหยัดพลังงาน คณุอาจ
ไมส่ามารถแกไ้ขการตัง้คา่ของบางแอปพลเิคชัน่ได  ้ในการเลกิใชง้านโหมดประหยัดพลังงาน ให ้
กดปุ่ มเปิด/ปิด  และเลอืก เลกิใชง้านโหมดประหยดัฯ

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน  แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรี่
อกีครัง้กอ่นเปิดใชง้านโทรศัพทใ์นครัง้แรก

หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัตดิังนี้

1
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2

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีกํ่าหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทร์ะหวา่ง
การชารจ์ได ้

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์ออก จากนัน้จงึเชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่

การชารจ์แบตเตอรีด่ว้ย USB
แบตเตอรีตํ่่า แตค่ณุไมม่อีปุกรณ์ชารจ์ใชไ่หม คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ทีร่องรับเพือ่เชือ่ม
ตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้เชน่ คอมพวิเตอร์

คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน คณุสามารถถา่ยโอน
ขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศัพทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลังงานการชารจ์ผา่นสาย USB จะแตก
ตา่งอยา่งเห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศัพทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุในขณะทีกํ่าลังชารจ์

ในการป้องกนัไมใ่หทํ้าชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์เสยี ใหค้อ่ยๆ เสยีบหรอืถอดสายเคเบลิอปุกรณ์
ชารจ์
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ตาํแหนง่เสาอากาศ
หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ  การสมัผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสง่
หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้
ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

พืน้ทีเ่สาอากาศคอืบรเิวณพืน้ทีท่ีไ่ฮไลต์

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดห้รอืเฮดโฟนทีใ่ชง้านร่วมกนัไดก้บัโทรศัพทข์อง
คณุ
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อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia หากคณุเชือ่มต่ออปุกรณ์
ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia ในการใชอ้ปุกรณ์นีก้บัชอ่งเสยีบ AV
ของ Nokia โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง

การเปิด
กดปุ่ มเปิด/ปิด  คา้งไวจ้นกระท่ังโทรศัพทส์ัน่

การปิด
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

การใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นคร ัง้แรก
เริม่ตน้ใชง้านโทรศัพทข์องคณุ - คัดลอกรายชือ่ ขอ้ความ และสิง่อืน่จากโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่
โทรศัพทจ์ะแนะนําคณุเมือ่คณุเปิดโทรศัพทข์องคณุเป็นครัง้แรก นอกจากนี้ คณุสามารถสมัคร
บรกิาร My Nokia เพือ่รับขอ้มลูและเคล็ดลับทีม่ปีระโยชนต์า่งๆ เกีย่วกบัวธิใีชง้านโทรศัพทใ์หไ้ด ้
เต็มประสทิธภิาพ

หากตอ้งการเริม่ตน้การดําเนนิการ เลอืก  หากตอ้งการขา้มการดําเนนิการ เลอืก 

หากตอ้งการใชบ้รกิารของ Nokia ใหส้รา้งบัญช ีNokia คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัคา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ หากคณุไมส่ามารถ
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้คณุสามารถสรา้งบัญชใีนภายหลังได ้
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หากคณุมบีัญช ีNokia อยูแ่ลว้ ใหป้้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุ แลว้เลอืก 

เคล็ดลบั: คณุลมืรหัสผา่นใชห่รอืไม่ คณุสามารถขอใหส้ง่รหสัผา่นไปหาคณุในรปูแบบของอเีมล
หรอืขอ้ความตัวอกัษรได ้

ใชแ้อปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอกขอ้มลูของคณุ เชน่

• รายชือ่
• ขอ้ความ
• รปูภาพ
• วดิโีอ

เมือ่คณุตัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ คณุสามารถตัง้ใหถ้าดเขา้ของคณุแสดงบนหนา้จอหลัก เพือ่ให ้
สามารถตรวจสอบอเีมลไดง้า่ย

หากคณุจําเป็นตอ้งโทรฉุกเฉนิขณะทีกํ่าลังตัง้คา่โทรศัพท์ ใหก้ดปุ่ มเมนู

บญัช ีNokia
เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก เครือ่งจะแนะนําขัน้ตอนตา่งๆ ในการสรา้งบัญช ีNokia ใหค้ณุ

คณุสามารถ

• เขา้ใชบ้รกิารทัง้หมดของ Nokia ดว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นเพยีงชดุเดยีว ทัง้บนโทรศัพท์
และคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดข้องคณุ

• ดาวนโ์หลดเนือ้หาจากบรกิารของ Nokia
• จัดเก็บรายละเอยีดเกีย่วกบัรุน่โทรศัพทแ์ละขอ้มลูรายชือ่ของคณุ คณุยังสามารถเพิม่ราย

ละเอยีดของบัตรสําหรับการชาํระเงนิของคณุ
• จัดเก็บเสน้ทางการเดนิและการขับขีท่ีสํ่าคัญไปยังแผนที่ Nokia

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบับัญชี Nokia และบรกิารของ Nokia ใหไ้ปที่
www.nokia.com/support

หากตอ้งการสรา้งบัญช ีNokia ในภายหลัง ใหไ้ปที ่account.nokia.com

การคดัลอกรายชือ่หรอืภาพจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกขอ้มลูจากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ และเริม่ใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งใหมอ่ยา่ง
รวดเร็วหรอืไม่ ใชแ้อปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอก ตัวอยา่งเชน่ รายชือ่ รายการ
ปฏทินิ และภาพถา่ยของคณุไปยังโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

โทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุตอ้งมกีารสนับสนุน Bluetooth
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1 เลอืก  > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > การสลบัโทรศพัท์
2 เลอืกโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่จากรายการ และจับคูโ่ทรศัพท ์จะตอ้งเปิดใชง้าน Bluetooth ใน

โทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง
3 หากโทรศัพทอ์กีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหัสผา่น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในโทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง

รหัสผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มต่อปัจจบุันเทา่นัน้ และคณุสามารถกําหนดรหสัผา่นไดเ้อง
โทรศัพทบ์างเครือ่งมกีารกําหนดรหสัผา่นไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้อง
โทรศัพทอ์กีเครือ่ง

4 เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการคัดลอก แลว้เลอืก ตกลง

หากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ของคณุไมม่แีอปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์โทรศัพทเ์ครือ่ง
ใหมข่องคณุจะสง่แอปพลเิคชัน่มากบัขอ้ความโดยใช  ้Bluetooth ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ ให ้
เปิดขอ้ความในโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ และทําตามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศัพท์

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอกเนือ้หาจาก
โทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ๆ ไดใ้นภายหลัง

รหสัผา่น

รหสั PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 ตัว)

รหสัเหลา่นีจ้ะชว่ยป้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใชง้านโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตหรอืใชเ้พือ่เขา้ใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัส PIN เมือ่คณุเปิดเครือ่ง
ได ้

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัการด์ หรอืคณุลมืรหัสดังกลา่ว โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุพมิพร์หสัผดิตดิตอ่กนัสามครัง้ คณุตอ้งยกเลกิการปิดกัน้รหสั
ดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหสั PUK หรอื PUK2 รหสัเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ยกเลกิการปิดกัน้รหสั PIN หรอื PIN2
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(ตัวเลข 8 ตัว) หากรหัสดังกลา่วไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 ตัว)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลขดังกลา่ว
สามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได  ้เป็นตน้ คณุอาจตอ้ง
แจง้หมายเลขนีใ้หศ้นูยบ์รกิาร Nokia Care ทราบ

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหัสล็อค (รหัสความ
ปลอดภัย

(ตัวเลขหรอืตัวอักษร
อยา่งนอ้ย 4 ตัว)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัสล็อคทีค่ณุกําหนด

โปรดเก็บรหัสนีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจาก
โทรศัพทข์องคณุ

หากคณุลมืรหสัและโทรศัพทข์องคุณถกูล็อค คณุจะตอ้งนําโทรศัพท์
เขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่น
บคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่าย
โทรศัพทข์องคณุ

การใชคู้ม่อืผูใ้ชใ้นโทรศพัทข์องคณุ

 โทรศัพทข์องคณุมคีูม่อืผูใ้ชอ้ยูใ่นตัว ซึง่จะอยูก่บัคณุเสมอและใชไ้ดเ้มือ่จําเป็น เลอืก  >
คูม่อืผูใ้ช้

การเปิดคูม่อืผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคช ัน่
เลอืก  > คูม่อืผูใ้ช ้ซึง่จะมอียูเ่ฉพาะในบางแอปพลเิคชัน่เทา่นัน้

การคน้หาคูม่อืผูใ้ช้
เมือ่คูม่อืผูใ้ชเ้ปิดขึน้ เลอืก  > คน้หา และป้อนตัวอกัษรหรอืคําในชอ่งคน้หา

การเปิดแอปพลเิคช ัน่จากคูม่อืผูใ้ช้
เลอืกลงิกข์องแอปพลเิคชัน่ในหวัขอ้
หากตอ้งการสลับกลับไปทีคู่ม่อืผูใ้ช ้ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้ปัดซา้ยหรอืขวา และเลอืกคูม่อืผูใ้ช ้

ลงิกท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้อาจอยูท่ีต่อนทา้ยของคําแนะนํา

เคล็ดลบั: คณุยังอาจไดรั้บขอ้ความตัวอักษรและเคล็ดลับแบบป็อบอพัทีใ่หข้อ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชนเ์กีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทข์องคณุ หากตอ้งการดเูคล็ดลับในภายหลัง ใหเ้ลอืก  >
My Nokia
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การตดิต ัง้ Nokia Suite บนคอมพวิเตอรข์องคณุ

ดว้ยแอปพลเิคชัน่สําหรับคอมพวิเตอร์ Nokia Suite คณุสามารถจัดการเนือ้หาบนโทรศัพท์ และ
ซงิคเ์นือ้หากบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้และคณุยังสามารถอพัเดตโทรศัพทด์ว้ยซอฟตแ์วร์
ลา่สดุ และดาวนโ์หลดแผนทีไ่ด ้

คณุอาจตอ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัคา่บรกิารดา้นขอ้มลูไดจ้ากผู ้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

ดาวนโ์หลด Nokia Suite เวอรช์นัลา่สดุจาก www.nokia.com/support ลงในคอมพวิเตอรข์อง
คณุ

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Nokia Suite และหากตอ้งการตรวจสอบวา่ Nokia Suite
สามารถใชก้บัระบบปฏบิัตกิารใดไดบ้า้ง ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support

การใชง้านพืน้ฐาน

การดาํเนนิการบนหนา้จอแบบสมัผสั
หากตอ้งการใชโ้ทรศัพทข์องคณุ ใหแ้ตะหรอืแตะหนา้จอคา้งไว ้

ขอ้สําคญั: โปรดหลกีเลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสัมผัส หา้มใชป้ากกาจรงิ ดนิสอ หรอืวตัถุ
อืน่ทีแ่หลมคมในการเขยีนบนหนา้จอสมัผัส

การเปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืรายการ
แตะทีแ่อปพลเิคชัน่หรอืรายการ

การแตะคา้งไวเ้พือ่ดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ
วางนิว้ของคณุบนรายการจนกวา่เมนูจะเปิด
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ตวัอยา่ง: หากตอ้งการสง่ภาพหรอืลบการปลกุ ใหแ้ตะทีภ่าพหรอืนาฬกิาปลกุคา้งไว  ้และเลอืก
ตัวเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

การลากรายการ
แตะทีร่ายการคา้งไว ้และเลือ่นนิว้ไปมาบนหนา้จอ

ตวัอยา่ง: คณุสามารถลากรายการในหนา้จอหลักหรอืจัดเรยีงเมนูหลัก

การปดั
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ จากนัน้เลือ่นนิว้ไปยังทศิทางทีค่ณุตอ้งการ

ตวัอยา่ง: หากตอ้งการสลับไปยังอกีหนา้จอหลัก ใหปั้ดซา้ยหรอืขวา

หากตอ้งการเลือ่นรายการหรอืเมนูอยา่งรวดเร็ว  ใหเ้ลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็วบนหนา้จอ
แลว้ยกนิว้ขึน้ ในการหยดุการเลือ่น ใหแ้ตะทีห่นา้จอ
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การขยายและยอ่
วางนิว้สองนิว้บนรายการ เชน่ แผนที ่ภาพถา่ย หรอืเว็บเพจ และเลือ่นนิว้แยกจากกนัหรอืเขา้หา
กนั

เคล็ดลบั: คณุสามารถแตะรายการสองครัง้เชน่กนั

การใชท้างลดั
ตัวอยา่งเชน่ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกดปุ่ มตา่งๆ จํานวนมากในการเปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต หรอืปิดเสยีงโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่เหลา่นีโ้ดยตรงในเมนู
สถานะ ไมว่า่คณุจะอยูใ่นแอปพลเิคชัน่หรอืในมมุมองใด

ใหปั้ดลงจากพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน

ในเมนูสถานะ คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนีไ้ด:้

• ดกูารแจง้เตอืนของเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายหรอืขอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น
• ปิดเสยีงโทรศัพท์
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• การแกไ้ขการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
• ดกูารเชือ่มตอ่ WLAN ทีม่อียูแ่ละเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย WLAN
• จัดการการเชือ่มตอ่ Bluetooth

เคล็ดลบั: ขณะกําลังฟังเพลง คณุสามารถเขา้ใชเ้ครือ่งเลน่เพลงจากพืน้ทีส่ถานะไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

การสลบัระหวา่งแอปพลเิคช ัน่ทีเ่ปิดอยู่
คณุสามารถดวูา่แอปพลเิคชัน่หรอืงานใดทีกํ่าลังเปิดอยูใ่นพืน้หลัง  และสลับระหวา่งแอปพลิ
เคชัน่หรอืงานนัน้ๆ

กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้ปัดซา้ยหรอืขวา และเลอืกแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

แอปพลเิคชัน่ทีทํ่างานอยูใ่นพืน้หลังจะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละการใชห้น่วย
ความจํา หากตอ้งการปิดแอปพลเิคชัน่ทีไ่มใ่ชง้าน เลอืก 

เคล็ดลบั: ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยูทั่ง้หมด ใหเ้ลอืกตัวสลับงานคา้งไว ้และเลอืก ปิด
ท ัง้หมด จากเมนูป็อปอพั

การเขยีนขอ้ความ
การป้อนดว้ยแป้นพมิพ์
แป้นพมิพ์
โทรศัพทข์องคณุมแีป้นพมิพเ์ต็มรูปแบบ ในการเปิดแป้นพมิพ ์ใหด้ันหนา้จอสมัผัสขึน้ หนา้จอจะ
หมนุจากแนวตัง้เป็นแนวนอนโดยอตัโนมัติ เมือ่คณุเปิดแป้นพมิพ์
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1  ปุ่ มฟังกช์นั หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษทีพ่มิพบ์นปุ่ ม ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มที่
ตอ้งการ หากตอ้งการป้อนอกัขระพเิศษหลายตัวตดิตอ่กนั ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้ ใน
การกลับไปยังโหมดปกต ิกดปุ่ มฟังกช์นั

2  ปุ่ ม Shift หากตอ้งการสลับระหวา่งโหมดตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ใหก้ดปุ่ ม Shift
สองครัง้ ในการป้อนตัวพมิพใ์หญต่ัวเดยีวในโหมดตัวพมิพเ์ล็ก หรอืตัวพมิพเ์ล็กตัวเดยีวใน
โหมดตัวพมิพใ์หญ่ ใหก้ดปุ่ ม Shift แลว้กดปุ่ มตัวอักษรทีต่อ้งการ

3 ปุ่ ม Sym หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษทีไ่มม่อียูบ่นแป้นพมิพ์ ใหก้ดปุ่ ม Sym และเลอืก
อกัขระทีต่อ้งการ ในการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน ใหก้ดปุ่ ม Shift คา้งไว ้จากนัน้กดปุ่ ม
สญัลักษณ์ และเลอืกภาษาทีต่อ้งการ

4 ปุ่ ม Space
5  ปุ่ ม Backspace หากตอ้งการลบตัวอักษร ใหก้ดปุ่ ม Backspace เมือ่ตอ้งการลบตัว

อกัษรหลายตัว กดปุ่ ม Backspace คา้งไว ้

การใสเ่ครือ่งหมายเนน้เสยีงของตวัอกัษร
คณุสามารถใสเ่ครือ่งหมายเนน้เสยีงตัวอกัษรได  ้หากตอ้งการใส่ á ใหก้ดปุ่ ม sym คา้งไว ้แลว้กด
ปุ่ ม A ซํ้าๆ จนกระท่ังอกัขระทีต่อ้งการปรากฎขึน้ ลําดับตัวอักษรและตัวอกัษรทีม่ใีหจ้ะขึน้อยูก่บั
ภาษาทีใ่ชเ้ขยีนซึง่เลอืกไว ้

การแทรกตวัเลขหรอือกัขระพเิศษทีพ่มิพบ์นปุ่ ม
กดปุ่ มทีต่อ้งการคา้งไว ้
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การป้อนขอ้ความภาษาไทย
ในการเขยีนขอ้ความเป็นภาษาไทย ใหเ้ลอืกชอ่งขอ้ความ  > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > ภาษา
ทีใ่ชเ้ขยีน แลว้เลอืกภาษาไทย  แสดงขึน้

ใสต่วัอกัษรทีพ่มิพท์ีม่มุลา่งดา้นซา้ยของปุ่ ม
กดปุ่ ม

การใสต่วัอกัษรทีพ่มิพท์ีม่มุบนดา้นซา้ยของปุ่ ม
กด  แลว้จงึกดปุ่ มทีต่อ้งการ

การใสต่วัอกัษรทีพ่มิพท์ีม่มุบนดา้นขวาของปุ่ ม
กด  แลว้จงึกดปุ่ มทีต่อ้งการ

การใสส่ระ
กด  แลว้จงึเลอืกสระทีต่อ้งการ

คณุจะสามารถใสส่ระหรอืพยัญชนะไดห้ลังจากเขยีนตัวอกัษรนําภาษาตามแบบแผนภาษาไทย
แลว้เทา่นัน้

เฉพาะโทรศัพทท์ีส่นับสนุนภาษาไทยเทา่นัน้ทีส่ามารถรับขอ้ความภาษาไทยได ้

การป้อนแบบสมัผสั
การป้อนขอ้ความดว้ยแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
ใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ 
ในการเปิดใชง้านแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ ใหเ้ลอืกชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความ คณุสามารถใชแ้ป้น
พมิพเ์สมอืนจรงิไดทั้ง้ในโหมดแนวนอนและแนวตัง้

แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิในโหมดแนวตัง้อาจไมส่ามารถใชไ้ดก้บัภาษาทีใ่ชเ้ขยีนบางภาษา

1 แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
2 ปุ่ มปิด - ปิดแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
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3 ปุ่ ม Shift และ Caps Lock – หากตอ้งการป้อนอกัขระตัวพมิพใ์หญข่ณะเขยีนตัวพมิพเ์ล็ก
หรอืป้อนอักขระตัวพมิพเ์ล็กขณะเขยีนตัวพมิพใ์หญ่ ใหเ้ลอืกปุ่ มนีก้อ่นป้อนอกัขระ หาก
ตอ้งการเปิดใชง้านโหมด Caps Lock ใหก้ดปุ่ มนีส้องครัง้

4 ชว่งอักขระ - ใหเ้ลอืกปุ่ มชว่งอกัขระทีต่อ้งการ เชน่ ตัวเลข หรอือกัขระพเิศษ
5 ปุ่ มลกูศร - เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวา
6 แถบ Space - เวน้วรรค
7 เมนูการป้อน – เปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตัิ หรอืเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
8 ปุ่ ม Enter – ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปไวใ้นแถวหรอืชอ่งป้อนขอ้ความถัดไป ฟังกช์นัเพิม่เตมิขึน้อยู่

กบับรบิททีใ่ชง้านอยู่ ตัวอยา่งเชน่ ในชอ่งทีอ่ยูเ่ว็บของเว็บเบราเซอร์ ปุ่ มนีทํ้าหนา้ทีเ่ป็น
ไอคอนไป (Go)

9 ปุ่ ม Backspace - ลบตัวอกัษร

การสลบัระหวา่งแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิและปุ่ มกดในโหมดแนวต ัง้
เลอืก  > ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข หรอื แป้นพมิพ ์QWERTY

การเพิม่เครือ่งหมายเนน้เสยีงใหอ้กัขระ
เลอืกอกัขระคา้งไว ้

การเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตับินแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตอิาจใชไ้มไ่ดใ้นบางภาษา

1 เลอืก  > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > เปิดใชง้านการทํานาย  จะปรากฏขึน้
2 เริม่เขยีนคํา
3 หากตอ้งการดรูายการคําทีเ่ป็นไปได  ้ใหเ้ลอืกคําทีค่ณุกําลังเขยีนอยู่ เมือ่คําทีถ่กูตอ้งปรากฏ

ขึน้ ใหเ้ลอืกคํานัน้
4 หากคําดังกลา่วไมม่อียูใ่นพจนานุกรม โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคําอืน่จากพจนานุกรม ใน

การเพิม่คําใหมล่งในพจนานุกรม ใหเ้ลอืกคําทีค่ณุไดเ้ขยีน

การปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
เลอืก  > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > เลกิใชง้านการทํานาย

การเปลีย่นการต ัง้คา่การป้อนขอ้ความ
เลอืก  > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > การต ัง้คา่

การป้อนขอ้ความดว้ยปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
การใชปุ้่ มกดเสมอืนจรงิ
หากคณุตอ้งการใชปุ้่ มกดตัวอกัษรและตัวเลขเมือ่พมิพใ์นโหมดแนวตัง้ คณุสามารถสลับจาก
แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิเป็นปุ่ มกดเสมอืนจรงิได ้

1 เลอืกชอ่งป้อนขอ้ความ
2 เลอืก  > ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข
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1 ปุ่ มตัวเลข
2 * - ป้อนอกัขระพเิศษ หรอืเมือ่เปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัตแิละมกีารขดีเสน้ใตท้ี่

คํานัน้ เครือ่งจะแสดงตัวเลอืกคําทีเ่ป็นไปได ้
3 ปุ่ มปิด - ปิดปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
4 ปุ่ มลกูศร - เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืไปทางขวา
5 เมนูการป้อน - เปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอืสลับไป

ใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
6 ปุ่ ม Backspace - ลบอกัขระ
7 ปุ่ ม Shift - เปลีย่นตัวพมิพใ์หญ่-เล็ก ในการเปิดหรอืปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ

ใหเ้ลอืกปุ่ มนีส้องครัง้อยา่งรวดเร็ว ในการสลับระหวา่งโหมดตัวอกัษรและโหมดตัวเลข ให ้
เลอืกปุ่ มนีค้า้งไว ้

8 สญัลักษณ์การป้อนขอ้ความ (หากม)ี - แสดงใหท้ราบวา่เป็นตัวพมิพใ์หญห่รอืตัวพมิพเ์ล็ก
และมกีารเปิดใชง้านโหมดตัวอกัษรหรอืตัวเลข หรอืเปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ
อยูห่รอืไม่

การเปิดใชง้านการป้อนขอ้ความแบบเดมิดว้ยปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
เลอืก # สองครัง้อยา่งรวดเร็ว

การป้อนตวัอกัษร
1 กดปุ่ มตัวเลข (1-9) ซ้ําๆ จนกระท่ังตัวอักษรทีต่อ้งการปรากฎ โดยปุ่ มตัวเลขแตล่ะปุ่ มจะมตีัว

อกัษรอยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ
2 หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกบัปุ่ มทีค่ณุใชอ้ยู่ ใหร้อจนกระท่ังเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้

หรอืใชปุ้่ มลกูศรเพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้ และกดปุ่ มอกีครัง้

การเวน้วรรค
เลอืก 0
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การเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงับรรทดัถดัไป
เลอืก 0 สามครัง้

การเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตัดิว้ยปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตจิะใชพ้จนานุกรมในตัวเครือ่ง ซึง่คณุสามารถเพิม่คําใหมไ่ด ้ระบบ
ชว่ยสะกดคําอตัโนมัตอิาจใชไ้มไ่ดใ้นบางภาษา

1 เลอืก  > เปิดใชง้านตวัชว่ยสะกดคํา
2 หากตอ้งการเขยีนคําทีต่อ้งการ ใหใ้ชปุ้่ ม 2-9 เลอืกแตล่ะปุ่ มเพยีงหนึง่ครัง้สําหรับการป้อน

ตัวอกัษรหนึง่ตัว ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการเขยีนคําวา่ Nokia เมือ่เลอืกพจนานุกรมภาษา
องักฤษแลว้ ใหเ้ลอืก 6 สําหรับ N, 6 สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ I และ 2 สําหรับ a
คําทีแ่นะนําจะเปลีย่นไปทกุครัง้ทีเ่ลอืกปุ่ ม

3 หากคํานัน้ไมถ่กูตอ้ง ใหเ้ลอืก * ซ้ําๆ จนกวา่คําทีถ่กูตอ้งจะปรากฏขึน้ หากคําดังกลา่วไมม่ี
อยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ลอืก สะกด และป้อนคําโดยใชร้ะบบป้อนตัวอกัษรแบบปกต ิและเลอืก
ตกลง
หาก ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวา่คําดังกลา่วไมม่อียูใ่นพจนานุกรม หากตอ้งการเพิม่คําลง
ในพจนานุกรม ใหเ้ลอืก * ป้อนคําโดยใชร้ะบบป้อนตัวอกัษรแบบปกต ิและเลอืก ตกลง

4 หากตอ้งการเวน้วรรค ใหเ้ลอืก 0 หากตอ้งการใสเ่ครือ่งหมายวรรคตอนท่ัวไป ใหเ้ลอืก 1
แลว้เลอืก * ซ้ําๆ จนกวา่เครือ่งหมายวรรคตอนทีถ่กูตอ้งจะปรากฏขึน้

5 เริม่เขยีนคําถัดไป

การเลกิใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิ
เลอืก # สองครัง้อยา่งรวดเร็ว

ระบบชว่ยสะกดคาํภาษาไทย
เฉพาะโทรศัพทร์ุ่นทีม่เีมนูไทยเทา่นัน้ จงึสามารถรับขอ้ความภาษาไทยได  ้คณุจะสามารถใสส่ระ
หรอืพยัญชนะไดห้ลังจากเขยีนตัวอกัษรนําภาษาตามแบบแผนภาษาไทยแลว้เทา่นัน้

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีนเป็นภาษาไทย
เลอืกชอ่งป้อนขอ้ความ  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน แลว้เลอืกภาษาไทย  ระบวุา่มกีารเปิดใช ้
งานโหมดป้อนขอ้ความภาษาไทย

หากตอ้งการเขยีน "คดิถงึ U ;-)" ใหทํ้าดังนี้

1 ในการใส ่ค ใหเ้ลอืก 1 สีค่รัง้
2 เลอืก * และสระสําหรับ คิ
3 ในการใส ่ด ใหเ้ลอืก 5 หนึง่ครัง้
4 ในการใส ่ถ ใหเ้ลอืก 5 สามครัง้
5 เลอืก * และสระสําหรับ ถึ
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6 ในการใส ่ง ใหเ้ลอืก 2 สองครัง้
7 หากตอ้งการเวน้วรรค ใหเ้ลอืก 0
8 หากตอ้งการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษ ใหเ้ลอืก  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และ

"English"
9 ในการใส ่U ใหเ้ลอืก 8 สองครัง้
10 หากตอ้งการเวน้วรรค ใหเ้ลอืก 0
11 เลอืก * แลว้เลอืก ;
12 เลอืก * แลว้เลอืก –
13 เลอืก * แลว้เลอืก )

การกาํหนดภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ป้อนแบบสมัผสั > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

ทางลดัแป้นพมิพ์
ปุ่ มลัดจะชว่ยใหใ้ชแ้อปพลเิคชัน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
ปุ่ มลดัท ัว่ไป

Ctrl + C คัดลอกขอ้ความ

Ctrl + X ตัดขอ้ความ

Ctrl + V วางขอ้ความ

Shift +
สญัลักษณ์

เปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

Ctrl + A เลอืกทัง้หมด

Ctrl + B ใชอ้กัษรตัวหนา

ปุ่ มลดัอเีมล

C การสรา้งขอ้ความใหม่

R ตอบกลับขอ้ความ

A ตอบกลับทัง้หมด

F สง่ตอ่ขอ้ความ
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D ลบขอ้ความ

I ยบุหรอืขยายรายการขอ้ความ

N ไปทีข่อ้ความถัดไป

P ไปทีข่อ้ความกอ่นหนา้

S คน้หาขอ้ความ

U ทําเครือ่งหมายขอ้ความเป็นอา่นหรอืยังไมไ่ดอ้า่น

Z ซงิโครไนซบ์ัญชเีมล

H เปิดคูม่อืผูใ้ชใ้นโทรศัพท์

สญัลกัษณ์บนจอภาพ
สญัลกัษณ์บนจอภาพท ัว่ไป

มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม
มบีคุคลพยายามโทรถงึคณุ
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น
หากสญัลักษณ์ขอ้ความกะพรบิ อาจแสดงวา่โฟลเดอรถ์าดเขา้ของคณุเต็ม
คณุมเีหตกุารณ์ในปฏทินิทีพ่ลาดไป
มกีารตัง้ปลกุ
มขีอ้ความรอสง่อยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก
คณุกําลังใชง้านโทรศัพทส์ายทีส่องอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
สายเรยีกเขา้ถกูโอนไปยังอกีเบอร์ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากคณุมสีาย
โทรศัพทส์องสาย หมายเลขจะแสดงสายทีเ่ปิดใชง้านอยู่
โทรศัพทข์องคณุพรอ้มสําหรับการโทรสายอนิเตอรเ์น็ต
สายขอ้มลูกําลังทํางาน (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
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สญัลกัษณ์แสดงการเชือ่มตอ่

กําลังเชือ่มตอ่ Bluetooth
หากสญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่โทรศัพทข์องคณุกําลังทําการเชือ่มตอ่ไปยังอปุกรณ์อกี
เครือ่ง
โทรศัพทข์องคณุกําลังสง่ขอ้มลูผา่น Bluetooth
เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้
เชือ่มตอ่สายเคเบลิ HDMI เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้
โทรศัพทกํ์าลังซงิโครไนซข์อ้มลู
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้
เชือ่มตอ่ชดุอปุกรณ์ในรถใชง้านร่วมกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้
มกีารตอ่เท็กซโ์ฟนทีใ่ชร้ว่มกันไดกั้บโทรศัพท์

สญัลกัษณ์เครอืขา่ย

โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย GSM (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย 3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู GPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) กําลังเปิดหรอืปิดอยู่
การเชือ่มตอ่ WLAN เปิดอยู่
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู GPRS เปิดอยู่
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู GPRS ถกูพักไว ้
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การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต EGPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) กําลังเปิดหรอืปิด
อยู่
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต EGPRS เปิดอยู่
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู EGPRS ถกูพักไว ้
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู 3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) กําลังเปิดหรอืปิดอยู่
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู 3G เปิดอยู่
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู 3G ถกูพักไว ้
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู HSPA เปิดอยู่

การต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุใหก้ะพรบิเมือ่มสีายหรอืขอ้ความทีไ่มไ่ดร้บั
เมือ่ไฟแจง้เตอืนทีโ่ทรศัพทก์ะพรบิแสดงวา่ คณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บหรอืมขีอ้ความเขา้

เลอืก  > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ไฟแจง้เตอืน > ไฟแจง้เตอืน

การคน้หาในโทรศพัทข์องคณุและในอนิเทอรเ์น็ต 

 สํารวจในโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต คณุสามารถคน้หาอเีมล รายชือ่ ภาพถา่ย เพลง หรอื
แอปพลเิคชัน่ทีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุและคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ตได ้

เลอืก  > คน้หา

1 เริม่เขยีนคําทีต่อ้งการคน้หา แลว้เลอืกจากคําเสนอทีต่รงกนั
2 ในการคน้หาในอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกลงิคก์ารคน้หาอนิเทอรเ์น็ตทีด่า้นลา่งของผลการคน้หา

คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

เคล็ดลบั: คณุสามารถเพิม่วดิเจ็ตการคน้หาลงในหนา้จอหลัก แตะพืน้ทีว่า่งในหนา้จอหลักคา้ง
ไว ้แลว้เลอืก เพิม่วดิเจ็ต และวดิเจ็ตการคน้หาจากรายการ

การใชโ้ทรศพัทข์องคณุในแบบออฟไลน์
ในสถานทีท่ีค่ณุไมต่อ้งการโทรออกหรอืรับสาย คณุยังสามารถเขา้ใชป้ฏทินิ รายการรายชือ่ และ
เกมสอ์อฟไลนไ์ด ้หากคณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ ปิดเครือ่งเมือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใช ้
โทรศัพทม์อืถอื หรอืในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

กดคา้งไวท้ีปุ่่ มเปิด/ปิด  แลว้เลอืก ออฟไลน์

เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารจ์ะปิดลง สญัญาณ
ความถีว่ทิยรุะหวา่งโทรศัพทก์บัเครอืขา่ยเซลลลูารจ์ะไมส่ามารถสือ่ถงึกนัได  ้หากคณุพยายาม
สง่ขอ้ความ ขอ้ความนัน้จะอยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก และจะถกูสง่เฉพาะเมือ่มกีารเปิดใชง้านรูป
แบบอืน่

และคณุยังสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์ ปิดเครือ่ง แลว้ถอดซมิการด์ออก เมือ่
คณุเปิดเครือ่งอกีครัง้ รปูแบบออฟไลนจ์ะเปิดใชง้าน
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ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย หรอืใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ ที่
ตอ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยเซลลลูาร์ คณุอาจสามารถโทรตดิตอ่เบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่ง
เป็นทางการทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งของคณุได  ้ในการโทรออก คณุตอ้งเปลีย่นเป็นรปูแบบอืน่
เสยีกอ่น

เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถเชือ่มตอ่ WLAN เพือ่อา่นอเีมลหรอืเรยีกดู
อนิเทอรเ์น็ตได ้เป็นตน้ นอกจากนี้ คณุสามารถใช ้Bluetooth ได ้

โปรดจําไวว้า่จะตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีกํ่าหนดไว ้

ยดือายแุบตเตอรี่
หากดเูหมอืนวา่คณุมักจะมองหาอปุกรณ์ชารจ์อยูเ่สมอ  เรามขีัน้ตอนทีค่ณุสามารถลดการใช ้
พลังงานโทรศัพทข์องคณุได ้

• ชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มเสมอ
• เมือ่อยูใ่นโหมดประหยัดพลังงาน การตัง้คา่โทรศัพท ์เชน่ โหมดระบบ และภาพพักหนา้จอ

จะไดรั้บการปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม

เปิดใชง้านโหมดประหยดัพลงังาน
กดปุ่ มเปิด/ปิด  และเลอืก เปิดใชโ้หมดประหยดัฯ ในการเลกิใชง้านโหมดประหยัด
พลังงาน ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด  และเลอืก เลกิใชง้านโหมดประหยดัฯ

ปิดแอปพลเิคช ัน่ทีไ่มใ่ชง้าน
กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้ใชน้ิว้ปัดจนกวา่แอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการจะปรากฏ และเลอืก 

เสยีง ลกัษณะ และเอฟเฟ็กต์
• ปิดแบบเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงปุ่ มกด
• ใชห้ฟัูงทีม่สีาย แทนการใชลํ้าโพง
• เปลีย่นระยะหมดเวลาทีห่นา้จอเครือ่งจะดับลง

ต ัง้ระยะหมดเวลา
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > เวลาแสงสวา่ง

เปิดใชล้กัษณะและภาพพืน้หลงัทีม่คีวามสวา่งนอ้ย
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ > ท ัว่ไป
หากตอ้งการเปลีย่นภาพพืน้หลัง บนหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  > เปลีย่นภาพพืน้หลงั

ปิดใชง้านเอฟเฟ็กตภ์าพเคลือ่นไหวในพืน้หลงั
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ > ท ัว่ไป >  > เอฟเฟ็กตล์กัษณะ > ปิด
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ลดความสวา่งของหนา้จอ
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > ความสวา่ง

ปิดใชง้านภาพพกัหนา้จอ นาฬกิาเรอืนใหญ่
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ > ภาพพกัหนา้จอ > ไมม่ี

การใชง้านเครอืขา่ย
• หากคณุกําลังฟังเพลงหรอืใชโ้ทรศัพท์ แตไ่มต่อ้งการโทรออกหรอืรับสาย ใหเ้ปิดใชง้านรปู

แบบออฟไลน์
• ตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบอเีมลใหมใ่หถ้ีน่อ้ยลง
• ใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื (GPRS หรอื

3G)
• หากโทรศัพทข์องคณุไดรั้บการตัง้คา่ใหใ้ชทั้ง้เครอืขา่ย GSM และ 3G (โหมดคู)่ โทรศัพท์

จะใชพ้ลังงานมากขึน้ในการคน้หาเครอืขา่ย 3G

การปิดการใชง้าน Bluetooth เมือ่ไมจํ่าเป็นตอ้งใช้
ใหปั้ดลงในพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน และเลอืก 

การหยดุการสแกนหา WLAN ทีพ่รอ้มใชง้าน
ใหปั้ดลงจากพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน และเลอืก 

สรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูโทรศพัทเ์คลือ่นที ่(3G หรอื GPRS) เมือ่จําเป็นตอ้งใชเ้ทา่น ัน้
หากตอ้งการปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูโทรศัพทเ์คลือ่นที่ ใหปั้ดลงจากพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน และเลอืก

การปรบัต ัง้คา่และรา้นคา้ Nokia

รปูแบบ
เกีย่วกบัรปูแบบ

 เลอืก  > การต ัง้คา่ > รปูแบบ

กําลังรอรับสายแตไ่มต่อ้งการใหโ้ทรศัพทด์ังใชห่รอืไม่ โทรศัพทข์องคณุมกีลุม่การตัง้คา่ทีห่ลาก
หลายเรยีกวา่รูปแบบ ซึง่คณุสามารถปรับตัง้คา่สําหรับเหตกุารณ์และสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่ง
กนั นอกจากนี้ คณุสามารถสรา้งรูปแบบของคณุเองได ้

คณุสามารถปรับตัง้คา่รปูแบบดว้ยวธิตีอ่ไปนี้

• เปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้และเสยีงเตอืนขอ้ความ
• เปลีย่นระดับเสยีงของเสยีงเรยีกเขา้และเสยีงปุ่ มกด
• ปิดเสยีงปุ่ มกดและเสยีงเตอืน
• เปิดใชง้านการเตอืนแบบสัน่
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• ตัง้คา่โทรศัพทใ์หพ้ดูชือ่ของรายชือ่ทีโ่ทรเขา้

เคล็ดลบั: ตอ้งการเขา้ใชร้ปูแบบของคณุอยา่งรวดเร็วหรอืไม่ เพิม่วดิเจ็ตรูปแบบลงในหนา้จอ
หลัก

การปรบัต ัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้และแบบเสยีงอืน่ๆ ของคณุ
คณุสามารถปรับตัง้คา่แบบเสยีงในโทรศัพทข์องคณุสําหรับแตล่ะรปูแบบได ้

เลอืก  > การต ัง้คา่ > รปูแบบ

เลอืกรปูแบบ ปรบัต ัง้คา่ และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดาวนโ์หลดเสยีงเรยีกเขา้เพิม่เตมิจากรา้นคา้  Nokia เลอืก ดาวนโ์หลด
เสยีง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/support

เคล็ดลบั: หากตอ้งการตัง้เพลงโปรดของคณุจากเครือ่งเลน่เพลงใหเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้  ใหเ้ลอืก
เพลง

ปิดเสยีงโทรศพัท์
หากมกีารเปิดใชร้ปูแบบเงยีบ เสยีงเรยีกเขา้และเสยีงเตอืนทัง้หมดจะถกูปิด ตัวอยา่งเชน่ สลับใช ้
รปูแบบนีเ้มือ่คณุอยูใ่นโรงภาพยนตรห์รอืในหอ้งประชมุ

ปัดจากพืน้ทีแ่จง้เตอืนลงมา และเลอืก เงยีบ

การเปลีย่นรปูแบบสําหรบัการประชุม
เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบการประชมุ โทรศัพทข์องคณุจะสง่เสยีงดังหนึง่ครัง้แทนทีจ่ะเลน่เสยีง
เรยีกเขา้

กดปุ่ มเปิด/ปิด  และเลอืก การประชุม

การสรา้งรปูแบบใหม่
คณุจะทําใหโ้ทรศัพทต์รงกบัความตอ้งการทีทํ่างาน ทีม่หาวทิยาลัย หรอืทีบ่า้นไดอ้ยา่งไร คณุ
สามารถสรา้งรปูแบบใหมสํ่าหรับสถานการณ์ตา่งๆ และตัง้ชือ่ทีเ่หมาะสมใหก้บัรูปแบบ

เลอืก  > การต ัง้คา่ > รปูแบบ

เลอืก  > สรา้งใหม ่และกําหนดการตัง้คา่รปูแบบ

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้เสยีงเรยีกเขา้โดยเฉพาะสําหรับรปูแบบของคณุได  ้เลอืก เสยีงเรยีก
เขา้

การต ัง้คา่รปูแบบต ัง้เวลา
คณุสามารถเปิดใชง้านรปูแบบไดจ้นถงึเวลาทีกํ่าหนด หลังจากเปิดใชง้านรปูแบบทีใ่ชก้อ่นหนา้นี้

เลอืก  > การต ัง้คา่ > รปูแบบ

34 การปรบัต ัง้คา่และรา้นคา้ Nokia

http://www.nokia.com/support


1 เลอืกรูปแบบทีต่อ้งการ และเลอืก ต ัง้เวลา
2 ตัง้คา่เวลาทีค่ณุตอ้งการใหรู้ปแบบตัง้เวลาหมดอายุ

การเปลีย่นลกัษณะ
 ลักษณะสามารถทําใหโ้ทรศัพทข์องคณุมสีสีนัมากขึน้ โดยการเปลีย่นรปูลักษณ์และชดุสี

1 เลอืก  > การต ัง้คา่ > ลกัษณะ
2 เลอืก ท ัว่ไป และลักษณะ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดาวนโ์หลดลักษณะเพิม่เตมิจากรา้นคา้ Nokia เลอืก ดาวนโ์หลด
ลกัษณะ หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support

หนา้จอหลกั
เกีย่วกบัหนา้จอหลกั
ในหนา้จอหลัก คณุสามารถ:

• ดกูารแจง้เตอืนหรอืสญัลักษณ์เบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายและขอ้ความทีไ่ดรั้บ
• เปิดแอปพลเิคชัน่โปรดของคุณ
• ควบคมุแอปพลเิคชัน่ เชน่ เครือ่งเลน่เพลง
• เพิม่ทางลัดสําหรับคณุสมบัตอิืน่ เชน่ การเขยีนขอ้ความ
• ดรูายชือ่โปรดของคณุ และโทรออกหรอืสง่ขอ้ความไปหาพวกเขาไดอ้ยา่งรวดเร็ว

คณุสามารถมไีดม้ากกวา่หนึง่หนา้จอหลัก โปรดลองแยกงานและเรือ่งสว่นตัวไวใ้นหนา้จอหลักที่
แยกกนั

หนา้จอหลักของคณุเป็นแบบอนิเทอรแ์อคทฟี หากตอ้งการตรวจสอบปฏทินิของคณุอยา่ง
รวดเร็ว ใหเ้ลอืกวนัที ่หากตอ้งการตัง้เวลาปลกุ ใหเ้ลอืกนาฬกิา

หนา้จอหลกัทีก่าํหนดไวล้ว่งหนา้
โทรศัพทข์องคณุมหีนา้จอหลักสําหรับเรือ่งทางธรุกจิและเรือ่งสว่นตัวแยกจากกนั  อกีทัง้ยัง
มหีนา้จอสําหรับแสดงลงิกท์างอนิเทอรเ์น็ตของคณุอกีดว้ย  คณุสามารถปรับตัง้คา่หนา้จอเหลา่นี้
ไดต้ามใจชอบ
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หากตอ้งการสลับไปยังอกีหนา้จอหลัก ใหปั้ดซา้ยหรอืขวา  แสดงถงึหนา้จอหลักที่
แสดงอยูใ่นปัจจบุัน

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
ตอ้งการดภูาพทวิทัศนท์ีช่ ืน่ชอบหรอืภาพครอบครัวของคณุเป็นพืน้หลังของหนา้จอหลักใชห่รอื
ไม ่คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลัง และจัดเรยีงรายการหนา้จอหลักแตล่ะหนา้จอ เพือ่ปรับรปู
แบบใหเ้ป็นไปตามทีช่อบได ้

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
แตะพืน้ทีว่า่งในหนา้จอหลักคา้งไว  ้จากนัน้เลอืก เปลีย่นภาพพืน้หลงั

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดภาพพืน้หลังเพิม่เตมิจากรา้นคา้ Nokia สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที่
www.nokia.com/support

การจดัเรยีงรายการในหนา้จอหลกัใหม่
แตะรายการคา้งไว ้จากนัน้ลากและวางรายการนัน้ในตําแหน่งใหม่

36 การปรบัต ัง้คา่และรา้นคา้ Nokia
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เคล็ดลบั: คณุสามารถลากและวางรายการระหวา่งหนา้จอหลักตา่งๆ

การเพิม่หนา้จอหลกัใหม่
เลอืก  > เพิม่หนา้จอหลกัเพิม่เตมิ

การเพิม่วดิเจ็ดลงในหนา้จอหลกั
สนใจรับทราบขอ้มลูสภาพอากาศหรอืขา่วสารปัจจบุันหรอืไม่ คณุสามารถเพิม่แอปพลเิคชัน่
นาดเล็ก (วดิเจ็ต) ลงในหนา้จอหลัก และดขูอ้มลูทีค่ณุตอ้งการทีส่ดุไดทั้นที

แตะพืน้ทีว่า่งในหนา้จอหลักคา้งไว  ้และจากเมนูป็อปอัพ เลอืก เพิม่วดิเจ็ต และวดิเจ็ต

วดิเจ็ตสามารถเพิม่ความสามารถใหก้บัแอปพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และอาจเปลีย่นวธิกีารใชง้าน
ของแอปพลเิคชัน่

เคล็ดลบั: คณุสามารถดาวนโ์หลดวดิเจ็ตเพิม่เตมิไดจ้ากรา้นคา้ Nokia

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

วดิเจ็ตในหนา้จอหลักบางอนัอาจเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตโดยอตัโนมัติ เพือ่เป็นการป้องกนั
โปรดปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูโทรศัพท์ ปัดจากพืน้ทีแ่จง้เตอืนลงมา และเลอืก 

การลบวดิเจ็ตออกจากหนา้จอหลกั
เลอืกวดิเจ็ตคา้งไว ้และเลอืก 

การเพิม่ทางลดัในหนา้จอหลกั
คณุทราบหรอืไมว่า่คณุสามารถสรา้งทางลัดไปยังแอปพลเิคชัน่และคณุสมบัตทิีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ได ้คณุสามารถเพิม่ทางลัดไปยังแอปพลเิคชัน่หรอืการดําเนนิการตา่งๆ  เชน่ การเขยีนขอ้ความ

แตะพืน้ทีว่า่งในหนา้จอหลักคา้งไว  ้และจากเมนูป็อปอัพ เลอืก เพิม่ทางลดั และแอปพลเิคชัน่
หรอืการดําเนนิการ

การเพิม่รายชือ่ทีสํ่าคญัของคณุในหนา้จอหลกั
เพิม่รายชือ่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของคณุในหนา้จอหลัก เพือ่ใหค้ณุสามารถโทรหรอืสง่ขอ้ความไปยัง
รายชือ่เหลา่นัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก  > รายชือ่

เลอืกรายชือ่ทีจั่ดเก็บไวใ้นหน่วยความจําโทรศัพทแ์ละ  > เพิม่ไปยงัหนา้จอหลกั

การโทรตดิตอ่รายชือ่
ในหนา้จอหลัก เลอืกรายชือ่และ สายสนทนา หากรายชือ่มเีบอรโ์ทรศัพทม์ากกวา่หนึง่เบอร์ ให ้
เลอืกเบอรท์ีต่อ้งการ
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การสง่ขอ้ความไปยงัรายชือ่
ในหนา้จอหลัก เลอืกรายชือ่และ ขอ้ความ

การลบรายชือ่ออกจากหนา้จอหลกั
ในหนา้จอหลัก เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และเลอืก 
รายชือ่จะถกูลบออกจากหนา้จอหลัก แตจ่ะยังคงอยูใ่นรายการรายชือ่ของคณุ

การจดัวางแอปพลเิคช ัน่ของคณุ
คณุตอ้งการคน้หาแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุใชง้านมากทีส่ดุไดร้วดเร็วขึน้ใชห่รอืไม่  ในเมนูหลัก คณุ
สามารถจัดวางแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ ของคุณลงในโฟลเดอร์ และซอ่นแอปพลเิคชัน่ทีไ่มค่อ่ยได ้
ใชไ้ด ้

เลอืก 

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
เลอืก  > โฟลเดอรใ์หม่

การยา้ยแอปพลเิคช ัน่ไปไวใ้นโฟลเดอร์
เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีจ่ะลบคา้งไว ้แลว้เลอืก ยา้ยไปโฟลเดอร ์และโฟลเดอรใ์หม่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการลากและวางแอปพลเิคชัน่และโฟลเดอร์ ในเมนู ใหแ้ตะหนา้จอคา้งไว ้
แลว้เลอืก จดัเรยีง

รา้นคา้ Nokia
ขอ้มลูเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia

 เลอืก  > รา้นคา้ แลว้ลงชือ่เขา้สูบ่ัญช ีNokia ของคณุ

คณุทราบหรอืไมว่า่คณุสามารถปรับตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุดว้ยแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ  ได ้หรอื
ดาวนโ์หลดเกมสโ์ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยดว้ยเชน่กนั เรยีกดรูา้นคา้ Nokia เพือ่คน้หาเนือ้หาลา่สดุที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับโทรศัพทข์องคณุ

คณุสามารถดาวนโ์หลด

• เกมส์
• แอปฯ
• วดิโีอ
• ลักษณะและภาพพืน้หลัง
• เสยีงเรยีกเขา้

คณุสามารถรับเนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัความชอบและตําแหน่งของคณุ
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หากตอ้งการดาวนโ์หลดจากรา้นคา้ Nokia คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia

เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใช ้เนือ้หาทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัโทรศัพทข์องคณุจะปรากฏขึน้

คณุสามารถคน้หาและดาวนโ์หลดเนือ้หาไดโ้ดยตรงจากโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  หรอืเรยีกดรูา้น
คา้ Nokia บนคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้และสง่ขอ้ความตัวอกัษรทีม่ลีงิคไ์ปยังเนือ้หาไปที่
โทรศัพทข์องคณุ

บางรายการอาจไมม่คีา่ธรรมเนยีม แตบ่างรายการนัน้คณุตอ้งสัง่ซือ้โดยใชบ้ัตรเครดติหรอืชําระ
ผา่นมอืถอื

วธิกีารชําระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support

การคน้หารา้นคา้ Nokia
ดแูอปพลเิคชัน่หรอืเกมสใ์หมล่า่สดุและทีม่ผีูด้าวนโ์หลดมากทีส่ดุ และไอเท็มทีแ่นะนําสําหรับ
คณุและโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถเรยีกดปูระเภทไอเท็มตา่งๆ หรอืคน้หาไอเท็มเฉพาะได ้

เลอืก  > รา้นคา้ และลงชือ่เขา้ใชใ้นบัญช ีNokia ของคณุ

1 เลอืก เมนรูา้นคา้ > คน้หา
2 ป้อนคําคน้หาลงในชอ่งคน้หา และเลอืก ไปที่

เมือ่คณุดไูอเท็ม ไอเท็มอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงขึน้มาดว้ย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดวูา่คนอืน่พดูถงึไอเท็มนัน้วา่อยา่งไรบา้ง  ใหเ้ลอืกไอเท็ม คณุยังสามารถ
ดคํูาอธบิาย ราคา และขนาดของไฟลท์ีต่อ้งดาวนโ์หลดได ้

การดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคช ัน่ หรอืรายการอืน่ๆ
ดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอไดฟ้ร ีหรอืซือ้เนือ้หาอืน่ๆ ใหก้บัโทรศัพทข์องคณุ คณุ
สามารถคน้หาเนือ้หาทีอ่อกแบบมาเฉพาะสําหรับโทรศัพทข์องคณุไดจ้ากรา้นคา้  Nokia

1 เลอืก  > รา้นคา้ และลงชือ่เขา้สูบ่ัญช ีNokia ของคณุ
2 เลอืกรายการ
3 หากรายการนัน้มรีาคา ใหเ้ลอืก ซือ้ หากรายการนัน้ฟรี ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลด
4 คณุสามารถชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืจากใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพทข์องคณุ หากมี

หากตอ้งการจัดเก็บรายละเอยีดบัตรของคณุลงในบัญชี Nokia ใหเ้ลอืก เพิม่
5 เลอืก ชําระเงนิ
6 ในการยนืยัน ใหพ้มิพช์ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นบัญช ีNokia ของคณุ จากนัน้เลอืก ทําตอ่ เพือ่เริม่

การดาวนโ์หลด

เมือ่ดาวนโ์หลดเสร็จแลว้ คณุสามารถเปิดหรอืดรูายการนัน้ได  ้คณุสามารถเรยีกดเูนือ้หาเพิม่เตมิ
ไดต้อ่ไปขณะดาวนโ์หลด
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ประเภทของเนือ้หาจะระบบุรเิวณทีจั่ดเก็บรายการนัน้ในโทรศัพทข์องคณุ หากตอ้งการเปลีย่น
ตําแหน่งเริม่ตน้ ใหเ้ลอืก  > กาํหนดลกัษณะการตดิต ัง้ และตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการจัดเก็บ
รายการ

เคล็ดลบั: ใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN เพือ่ดาวนโ์หลดไฟลท์ีม่ขีนาดใหญ่ เชน่ เกมส ์แอปพลเิคชัน่
หรอืวดิโีอ

เคล็ดลบั: หากไมต่อ้งการพมิพร์ายละเอยีดของบัตรในการชําระเงนิซ้ําทกุครัง้เมือ่ซือ้ไอเท็ม
จากรา้นคา้ Nokia ใหจั้ดเก็บรายละเอยีดของคณุไวใ้นบัญช ีNokia ของคณุ คณุสามารถเพิม่บัตร
ทีใ่ชใ้นการชาํระเงนิไดม้ากกวา่หนึง่บัตร และเลอืกวา่จะใชบ้ัตรไหนในการซือ้ได ้

วธิกีารชําระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคณุ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการ โปรดตดิตอ่ผูเ้ผยแพรร่ายการนัน้

การดคูวิการดาวนโ์หลดของคณุ
ขณะทีทํ่าการดาวนโ์หลดรายการอยู่ คณุสามารถเรยีกดเูนือ้หาอืน่ๆ และเพิม่รายการลงในควิการ
ดาวนโ์หลดของคณุได ้

เลอืก  > รา้นคา้ และลงชือ่เขา้ใชใ้นบัญช ีNokia ของคุณ

เลอืก บญัชี

สถานะของรายการทีด่าวนโ์หลดอยูใ่นปัจจุบันจะแสดงอยูใ่นสว่น การดาวนโ์หลดใหม่ จะมกีาร
ดาวนโ์หลดทลีะรายการ และรายการทีร่อดําเนนิการจะรออยูใ่นควิการดาวนโ์หลดของคณุ

รายการทีด่าวนโ์หลดไปกอ่นหนา้นีจ้ะแสดงอยูใ่นสว่น  สิง่ทีฉั่นมี

เคล็ดลบั: หากคณุจําเป็นตอ้งปิดการเชือ่มตอ่ WLAN ของคณุชัว่คราว ใหเ้ลอืกรายการที่
ดาวนโ์หลดอยู่ และในมมุมองรายละเอยีด ใหเ้ลอืก หยดุพกัหากตอ้งการทําการดาวนโ์หลดตอ่
ใหเ้ลอืก ทําตอ่ หยดุรายการทีร่อดําเนนิการแตล่ะตัวไวช้ัว่คราว

หากการดาวนโ์หลดลม้เหลว คณุสามารถทําการดาวนโ์หลดรายการใหมไ่ด ้

การเขยีนคาํวจิารณ์
คณุตอ้งการแบง่ปันความคดิเห็นเกีย่วกบัไอเท็มกบัผูใ้ชร้า้นคา้ Nokia คนอืน่หรอืไม่ เขยีนบท
วจิารณ์ของคณุเอง และจัดอนัดับไอเท็ม

คณุสามารถโพสตบ์ทวจิารณ์ไดห้นึง่รายการตอ่หนึง่ไอเท็มทีค่ณุเคยดาวนโ์หลด

1 เลอืกรายการ แลว้เลอืก วจิารณ์
2 เขยีนบทวจิารณ์ของคณุ จัดอันดับไอเท็ม และเลอืก เพิม่บทวจิารณ์

หากคณุตอ้งการแกไ้ขบทวจิารณ์ ใหเ้ลอืก แกไ้ขบทวจิารณ์
3 ในการเผยแพรบ่ทวจิารณ์ ใหเ้ลอืก สง่
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ชว่ยเราดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในรา้นคา้ Nokia และรายงานใหเ้ราทราบหากคณุพบ
เนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสม เลอืก รายงานการใชใ้นทางทีผ่ดิ และเหตผุล ป้อนรายละเอยีดเพิม่เตมิ
หากตอ้งการ

โทรศพัท์

การโทรไปยงัเบอรโ์ทรศพัท์
1 บนหนา้จอหลัก พมิพเ์บอรโ์ทรศัพท์

หากตอ้งการลบตัวเลข เลอืก 
สําหรับการโทรสายต่างประเทศ ใหพ้มิพเ์ครือ่งหมาย + เป็นรหสัการโทรออกไปยังตา่ง
ประเทศ

2 หากตอ้งการโทรออก เลอืก 
หากคณุเลือ่นเปิดแป้นพมิพข์ณะโทรออก เสยีงสนทนาจะถกูเปลีย่นไปออกทีลํ่าโพง เวน้แต่
วา่มชีดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ชือ่มตอ่อยู่

3 หากตอ้งการวางสาย เลอืก 

การคน้หารายชือ่
คณุสามารถคน้หารายชือ่ทีค่ณุจัดเก็บไวใ้นรายการรายชือ่

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ปิดแป้นพมิพแ์ละเริม่ป้อนชือ่หรอืนามสกลุของรายชือ่ นอกจากนี้ ยังสามารถ
คน้หาไดจ้ากชือ่บรษัิท

การเลกิใชง้านการคน้หารายชือ่
ในแป้นกด เลอืก ตวัเลอืก > การคน้หารายชือ่ > ปิด

การโทรตดิตอ่รายชือ่
1 เลอืก  > รายชือ่
2 หากตอ้งการคน้หารายชือ่ ใหเ้ลอืก  จากนัน้ป้อนตัวอกัษรหรอือกัขระตัวแรกของชือ่แรก

หรอืนามสกลุในชอ่งคน้หา
3 เลอืกรายชือ่
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4 ในบัตรรายชือ่ เลอืก สายสนทนา
5 หากรายชือ่ดังกลา่วมเีบอรโ์ทรศัพทม์ากกวา่หนึง่เบอร์ ใหเ้ลอืกเบอรท์ีค่ณุตอ้งการโทรหา

การโทรสายวดิโีอ
คณุมเีพือ่นหรอืครอบครัวทีไ่มไ่ดพ้บกนับอ่ยๆ ไหม ทําไมไมใ่ชส้ายวดิโีอเพือ่การสนทนาแบบ
เห็นหนา้คา่ตากนัละ่

สายวดิโีอคอืบรกิารเครอืขา่ย และในการโทรสายวดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ครอืขา่ย 3G
ครอบคลมุถงึ

โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัความพรอ้มใหบ้รกิารและคา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของ
คณุ

การสนทนาทางวดิโีอสามารถทําไดร้ะหวา่ง  2 คูส่ายเทา่นัน้ แตไ่มส่ามารถโทรสายวดิโีอขณะ
กําลังใชง้านการสนทนาผา่นเสยีงหรอืวดิโีออืน่ๆ  อยู่

การโทรสายวดิโีอถงึรายชือ่
1 เลอืก  > รายชือ่ และรายชือ่
2 ในบัตรรายชือ่ เลอืก สายวดิโีอ

กลอ้งดา้นหนา้จะถกูใชเ้ป็นกลอ้งหลักตามคา่ทีต่ัง้ไวสํ้าหรับการสนทนาทางวดิโีอ  การเริม่
โทรสายวดิโีออาจใชเ้วลาสกัครู่
หากตอ่สายวดิโีอไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ คณุจะเห็นวดิโีอสองกรอบ และไดย้นิเสยีงออกจาก
ลําโพง หากผูรั้บสายไมต่อ้งการสง่วดิโีอ คณุจะไดย้นิแตเ่สยีงของผูโ้ทรเทา่นัน้ และอาจ
เห็นรปูภาพหรอืหนา้จอวา่ง

3 หากตอ้งการจบการสนทนาทางวดิโีอ เลอืก 

การโทรสายวดิโีอไปยงัเบอรโ์ทรศพัท์
1 บนหนา้จอหลัก เลอืก  แลว้พมิพเ์บอรโ์ทรศัพท์
2 เลอืก  > สายวดิโีอ
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การประชุมสาย
คณุสามารถประชมุสายไดถ้งึหกคน รวมทัง้ตัวคณุ การประชมุสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย

ไมส่นับสนุนการประชมุสายวดิโีอ

1 โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูร้่วมประชมุรายอืน่ เลอืก  > โทรออกใหม่ พมิพเ์บอรโ์ทรศัพท ์หรอื

พมิพต์ัวอกัษรตัวแรกของรายชือ่ทีต่อ้งการ แลว้เลอืกรายชือ่ สายแรกจะถกูพักไว ้
3 เมือ่มกีารรับสายใหม่ เลอืก  > ประชุมสาย

การเพิม่ผูอ้ ืน่เขา้ในการประชุมสาย
โทรหาผูนั้น้ แลว้เพิม่สายใหมเ่ขา้ในการประชมุสาย

การสนทนาสว่นตวักบับางคนในการประชุมสาย
เลอืก  > แสดงผูเ้ขา้รว่ม ไปยังบคุคลนัน้ แลว้เลอืก  > สว่นตวั การประชมุสายจะถกูพัก
สายทีโ่ทรศัพทข์องคณุ คนอืน่ๆ ยังประชมุตอ่ได ้
หากตอ้งการกลับไปทีก่ารประชมุสาย เลอืก  > ประชุมสาย หรอืหากมมีากกวา่สามคนใน
สาย เลอืก  > เพิม่ในประชุมสาย

การยกเลกิบางคนจากการประชุมสายทีค่ณุเป็นผูเ้ร ิม่ตน้
เลอืก  > แสดงผูเ้ขา้รว่ม ไปยังบคุคลนัน้ แลว้เลอืก  > วางสายผูเ้ขา้รว่ม

การหยดุการประชุมสาย
เลอืก 

การโทรไปยงัหมายเลขทีค่ณุโทรบอ่ยทีส่ดุ
คณุสามารถโทรถงึเพือ่นและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากคณุกําหนดเบอรท์ีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ใหก้บัปุ่ มตัวเลขบนโทรศัพทข์องคณุ
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เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การโทร > การโทรดว่น

การกาํหนดหมายเลขโทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1 เลอืกปุ่ มตัวเลขทีค่ณุตอ้งการกําหนดเบอรโ์ทรศัพทใ์ห ้

1 (  ) ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยข์อ้ความเสยีง
2 เลอืกรายชือ่จากรายการรายชือ่ของคณุ

การลบหรอืเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทท์ีก่าํหนดใหก้บัปุ่ มตวัเลขออก
เลอืกปุ่ มทีกํ่าหนดคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก นําออก หรอื เปลีย่น

การโทรออก
บนหนา้จอหลัก เลอืก  และเลอืกปุ่ มตัวเลขทีกํ่าหนดคา้งไว ้

การโทรออกผา่นอนิเทอรเ์น็ต
เกีย่วกบัสายอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถโทรออกและรับสายผา่นอนิเทอรเ์น็ต  บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตสามารถรองรับการ
โทรระหวา่งคอมพวิเตอร์ ระหวา่งโทรศัพทม์อืถอื และระหวา่งอปุกรณ์ VoIP กับเครือ่งโทรศัพท์
ธรรมดา บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

ผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตบางรายใหบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตฟรี โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบั
ความพรอ้มใหบ้รกิารและคา่บรกิารการเชือ่มตอ่จากผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตของคณุ

ในการโทรออกหรอืรับสายอนิเทอรเ์น็ต คณุตอ้งอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร WLAN หรอืมกีารเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแพคเก็ต (GPRS) ในเครอืขา่ย 3G และตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต

การตดิต ัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถคน้หาบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตจากรา้นคา้  Nokia สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที่
www.nokia.com/support

1 ดาวนโ์หลดวดิเจ็ตการตดิตัง้ใหแ้กบ่รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
2 ในการเริม่ตดิตัง้ ใหเ้ลอืกวดิเจ็ตการตดิตัง้
3 ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศัพท์

เมือ่ตดิตัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตแลว้ แท็บสําหรับบรกิารจะปรากฏขึน้ในรายการรายชือ่

การโทรออกสายอนิเทอรเ์น็ต
เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต คณุสามารถโทรจากรายการเพือ่นหรอืรายการราย
ชือ่ได ้

เลอืก  > รายชือ่
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การโทรหารายชือ่ในรายการเพือ่น
1 เปิดแท็บบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต และลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
2 เลอืกรายชือ่จากรายการเพือ่น และเลอืก สายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ตไปยงัเบอรโ์ทรศพัท์
1 บนหนา้จอหลัก เลอืก  แลว้พมิพเ์บอรโ์ทรศัพท์
2 เลอืก  และตัวเลอืกสําหรับการโทรสายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ
พยายามโทรถงึใครบางคน แตเ่ขาไมรั่บสายใชห่รอืไม่ คณุสามารถโทรหาเขาอกีครัง้ไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย ในบันทกึการโทร คณุสามารถดขูอ้มลูเกีย่วกบัสายทีค่ณุโทรออกและรับ

ในหนา้จอหลัก เลอืก  >  และหมายเลขหรอืรายชือ่

การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์
คณุสามารถบันทกึการสนทนาทางโทรศัพทข์องคณุ

1 ระหวา่งการใชส้ายสนทนา ใหเ้ลอืก  > ไปทีห่นา้จอหลกั จากนัน้เลอืก  > ตวับนัทกึ
2 หากตอ้งการเริม่ตน้บันทกึ เลอืก 
3 หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก  คลปิเสยีงจะไดรั้บการจัดเก็บในโฟลเดอร์ ไฟลเ์สยีง ใน

แอปพลเิคชัน่ ไฟล ์โดยอตัโนมตัิ

คณุไมส่ามารถใชเ้ครือ่งบันทกึระหวา่งสายขอ้มลูหรอืเมือ่การเชือ่มตอ่  GPRS เปิดอยู่

การปิดเสยีงโทรศพัทข์องคณุ
ถา้โทรศัพทข์องคณุดังขึน้ในสถานการณ์ทีค่ณุไมต่อ้งการถกูรบกวน  คณุสามารถปิดเสยีงเรยีก
เขา้ของโทรศัพทไ์ด ้

การเปิดใชง้านคณุสมบตัเิงยีบเสยีง
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การต ัง้คา่เซนเซอร ์> ปิดเสยีงการโทร > เปิด

เมือ่โทรศัพทข์องคณุดัง ใหค้วํา่หนา้จอโทรศัพทล์ง
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การดเูบอรท์ีไ่มไ่ดร้บัสาย
คณุจะเห็นเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายไดบ้นหนา้จอหลัก จํานวนของเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดดํ้าเนนิการ
ทัง้หมด ซึง่รวมถงึเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายและขอ้ความทีไ่ดรั้บจะปรากฏขึน้

ในการดเูบอรโ์ทรศัพท ์ปัดลงจากพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน และเลอืกการแจง้เตอืนสายทีไ่มไ่ดรั้บ ชือ่ผู ้
โทรจะปรากฏขึน้หากจัดเก็บอยูใ่นรายการรายชือ่แลว้

การโทรกลบัไปยงัรายชือ่หรอืเบอรโ์ทร
เลอืกรายชือ่หรอืเบอรโ์ทร

การดรูายการสายทีไ่มไ่ดร้บัในภายหลงั
บนหนา้จอหลัก เลอืก  >  และเปิดแท็บสายทีไ่มไ่ดรั้บ 

การโทรเขา้ศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ 
คณุสามารถสง่ตอ่สายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ ซึง่ผูโ้ทรจะสามารถฝาก
ขอ้ความไวห้ากคณุไมรั่บสาย ศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงเป็นบรกิารเสรมิของระบบเครอืขา่ย

บนหนา้จอหลัก เลอืก  แลว้กด 1 คา้งไว ้

การเปลีย่นหมายเลขโทรศพัทข์องศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ
1 เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทรศนูยฯ์
2 เลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความคา้งไว  ้แลว้เลอืก เปลีย่นเบอร์
3 พมิพห์มายเลข (ถามจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ) และเลอืก ตกลง

การโอนสายไปยงัศนูยข์อ้ความเสยีงหรอืเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
หากคณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ได ้

เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การโทร > โอนสาย > สายสนทนา
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การโอนสายสนทนาเมือ่ไมร่บัสาย
เลอืก ถา้ไมต่อบรบั > เปิดใชง้าน > ไปยงัศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง

การโอนสายสนทนาเมือ่คณุกาํลงัใชส้ายอยู่
เลอืก ถา้ไมว่า่ง > เปิดใชง้าน > ไปยงัศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง

สามารถใชง้านตัวเลอืกการโอนสายหลายรายการไดพ้รอ้มกนั

การโอนสายสนทนาทกุสายไปทีเ่บอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
1 เลอืก สายสนทนาท ัง้หมด > เปิดใชง้าน > ไปทีเ่บอรอ์ ืน่
2 พมิพเ์บอรโ์ทรศัพท ์หากตอ้งการใชเ้บอรโ์ทรศัพทท์ีจั่ดเก็บไวใ้นรายการรายชือ่ของคณุ  ให ้

เลอืก คน้หา

ไมส่ามารถใชง้านการจํากดัการโทรและการโอนสายพรอ้มกนัได ้

การป้องกนัการโทรออกหรอืรบัสาย
บางครัง้ คณุอาจตอ้งการจํากดัสายทีโ่ทรออกหรอืรับดว้ยโทรศัพทข์องคณุ  ตัวอยา่งเชน่ คณุ
สามารถจํากดัสายโทรออกตา่งประเทศหรอืสายโทรเขา้เมือ่คณุอยูต่า่งประเทศได ้

เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การโทร > จํากดัการโทร

หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่ คณุตอ้งมรีหสัผา่นจํากดัการโทรจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การป้องกนัการโทรออก
1 หากมกีารตดิตัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก จํากดัสายมอืถอื
2 หากตอ้งการป้องกนัการโทรออกหรอืโทรสายตา่งประเทศ  ใหเ้ลอืก สายโทรออก หรอื สาย

ตา่งประเทศ หากตอ้งการป้องกนัการโทรไปยังตา่งประเทศ แตอ่นุญาตการโทรไปยัง
ประเทศของคณุ ใหเ้ลอืก สายตา่งประเทศยกเวน้บา้นเกดิ

3 เลอืก เปิดใชง้าน การจํากดัการโทรมผีลตอ่ทกุสาย รวมทัง้สายขอ้มลู

การป้องกนัการรบัสาย
1 หากมกีารตดิตัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก จํากดัสายมอืถอื
2 หากตอ้งการป้องกนัการรับสายใดๆ หรอืสายตา่งประเทศเมือ่คณุอยูต่า่งประเทศ ใหเ้ลอืก

สายเรยีกเขา้ หรอื สายเรยีกเขา้เมือ่ขา้มเครอืขา่ย
3 เลอืก เปิดใชง้าน

การป้องกนัสายอนิเทอรเ์น็ตทีไ่มร่ะบนุาม
เลอืก จํากดัการโทรสายอนิเทอรเ์น็ต > จํากดัการโทรจากผูไ้มแ่สดงเบอร ์> เปิด

ไมส่ามารถใชง้านการจํากดัการโทรและการโอนสายพรอ้มกนัได ้
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การอนญุาตใหโ้ทรถงึเฉพาะบางเบอรเ์ทา่น ัน้
คณุสามารถอนุญาตใหโ้ทรถงึเฉพาะสมาชกิครอบครัวหรอืเบอรโ์ทรศัพทท์ีสํ่าคัญและบล็อก
เบอรโ์ทรศัพทอ์ืน่ๆ ทัง้หมด

เลอืก  > รายชือ่ และ  > หมายเลขซมิ > รายชือ่จํากดัเบอร์

ซมิการด์บางชนดิอาจไมส่นับสนุนบรกิารจํากดัเบอร์ คณุตอ้งมรีหัส PIN2 จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเปิดใชง้านการจํากดัเบอร์
เลอืก  > เปิดใชง้านการจํากดัเบอรจ์ากนัน้พมิพร์หสั PIN2

เลอืกบคุคลทีอ่นญุาตใหโ้ทรถงึได้
1 เลอืก  > รายชือ่ใหมใ่นซมิ
2 พมิพร์หสั PIN2
3 ป้อนชือ่และเบอรโ์ทรศัพทข์องผูท้ีอ่นุญาตใหโ้ทรถงึได  ้จากนัน้เลอืก 

หากตอ้งการเพิม่รายชือ่จากรายการรายชือ่ไปยังรายการจํากดัเบอร์  ใหเ้ลอืก  > เพิม่
จากรายชือ่ และรายชือ่

ในการสง่ขอ้ความตัวอกัษรไปทีร่ายชือ่ในซมิในขณะทีเ่ปิดใชบ้รกิารจํากดัเบอร์ คณุจะตอ้งเพิม่
เบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความตัวอกัษรลงในรายการจํากดัเบอรด์ว้ย

การแบง่ดวูดิโีอ
เกีย่วกบัการแบง่ดวูดิโีอ
คณุสามารถแบง่ปันวดิโีอสดหรอืทีบ่ันทกึไวจ้ากโทรศัพทข์องคณุกบัโทรศัพทอ์กีเครือ่งทีใ่ชร้ว่ม
กนัไดร้ะหวา่งการสนทนา การแบง่ปันวดิโีอเป็นบรกิารของเครอืขา่ย

เมือ่คณุเปิดการใชก้ารแบง่ดวูดิโีอ ลําโพงจะเปิดใชง้านโดยอตัโนมัต ิหากคณุไมต่อ้งการใช ้
ลําโพง คณุสามารถใชช้ดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

ขอ้กาํหนดการแบง่ดวูดิโีอ
ในการแบง่ดวูดิโีอ ทัง้คณุและผูรั้บตอ้ง

• อยูใ่นเครอืขา่ย 3G หากคณุออกนอกเครอืขา่ย 3G สายสนทนาของคณุจะยังดําเนนิตอ่ไป
• เปิดใชง้านคณุสมบัตกิารแบง่ดวูดิโีออยู่
• ตัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลไว ้

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิาร ความพรอ้มใชง้านของเครอืขา่ย 3G และคา่
ธรรมเนยีมในการใชบ้รกิารนี้ ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การต ัง้คา่การแบง่ดวูดิโีอ
หากตอ้งการตัง้คา่การแบง่ดวูดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งตัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลและ 3G
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การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลเรยีกในอกีชือ่หนึง่วา่การเชือ่มตอ่  SIP (Session Initiation Protocol)
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยเพือ่ขอการตัง้คา่รปูแบบ SIP และจัดเก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การตัง้คา่ใหค้ณุเป็นขอ้ความการกําหนดคา่  หรอืใหร้ายการ
พารามเิตอรท์ีจํ่าเป็น

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคล
1 เลอืก  > การต ัง้คา่
2 เลอืก การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > การต ัง้คา่ SIP และรปูแบบ SIP
3 ป้อนการตัง้คา่รปูแบบ SIP ทีต่อ้งการ

การเปลีย่นการต ัง้คา่การแบง่ดวูดิโีอ
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การแบง่ดวูดิโีอ

การใชก้ารเชือ่มตอ่ 3G
หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบัเครอืขา่ย โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การเพิม่ทีอ่ยู ่SIP ลงในรายชือ่
1 เลอืก  > รายชือ่
2 เลอืกรายชือ่ และ 
3 เลอืก  > แบง่ดวูดิโีอ
4 ป้อนทีอ่ยู่ SIP ในรปูแบบ username@domainname (คณุสามารถใชท้ีอ่ยู่ IP แทนชือ่

โดเมน)
หากคณุไมท่ราบทีอ่ยู่ SIP สําหรับรายชือ่ คณุสามารถใชเ้บอรโ์ทรศัพทข์องผูรั้บ รวมถงึรหสั
ประเทศ เพือ่แบง่ดวูดิโีอ (หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยสนับสนุน)

การแบง่ดวูดิโีอสดหรอืทีบ่นัทกึไว้
ในระหวา่งใชส้ายสนทนา เลอืก  > แบง่ดวูดิโีอ

1 หากตอ้งการแบง่ดวูดิโีอสด ใหเ้ลอืก วดิโีอสด
หากตอ้งการแบง่ดวูดิโีอ เลอืก วดิโีอ

2 เลอืกทีอ่ยู่ SIP หรอืหมายเลขโทรศัพทท์ีต่อ้งการซึง่เก็บอยูใ่นบัตรรายชือ่ของผูรั้บ หากไมม่ี
ทีอ่ยู ่SIP หรอืหมายเลขโทรศัพท ์ใหป้้อนรายละเอยีดดว้ยตัวเอง และเลอืก ตกลง หากป้อน
เบอรโ์ทรศัพท ์คณุตอ้งป้อนรหสัประเทศดว้ย โทรศัพทข์องคณุจะสง่คําเชญิไปยังทีอ่ยู่ SIP

หากคณุเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่อืน่ขณะทีแ่บง่ดวูดิโีอ การแบง่ดจูะหยดุชัว่คราว

การแบง่ดตูอ่
กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้ปัดซา้ยหรอืขวา และเลอืกสายสนทนาและ  > แบง่ดวูดิโีอตอ่
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การหยดุการแบง่ดวูดิโีอ
เลอืก หยดุหากตอ้งการวางสายสนทนา เลอืก  เมือ่คณุวางสาย การแบง่ดวูดิโีอจะสิน้สดุลง
ดว้ย

การจดัเก็บวดิโีอสดทีค่ณุแบง่ดโูดยอตัโนมตั ิ
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การแบง่ดวูดิโีอ > การจดัเก็บวดิโีอ > เปิด

การยอมรบัคําเชญิการแบง่ดวูดิโีอ
เลอืก ใช ่การแบง่ดวูดิโีอจะเริม่โดยอตัโนมัติ

รายชือ่

เกีย่วกบัรายชือ่

 เลอืก  > รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บและจัดระเบยีบเบอรโ์ทรศัพทข์องเพือ่น ทีอ่ยู ่และขอ้มลูรายชือ่อืน่ๆ หากคณุ
ตอ้งการตดิตอ่กบัรายชือ่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย คณุสามารถตัง้คา่เป็นรายการ
โปรด

การจดัเก็บเบอรโ์ทรศพัทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมล
คณุสามารถจัดเก็บเบอรโ์ทรศัพทข์องเพือ่น ทีอ่ยูอ่เีมล และขอ้มลูอืน่ๆ ในรายการรายชือ่ได ้

เลอืก  > รายชือ่

การเพิม่รายชือ่ในรายการรายชือ่
1 เลอืก 
2 เลอืกรายละเอยีดรายชือ่ และกรอกขอ้มลูลงในชอ่ง
3 เมือ่คณุเพิม่รายละเอยีดเสร็จเรยีบรอ้ย เลอืก 

การแกไ้ขขอ้มลูรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่ และ 
2 เลอืกรายละเอยีดของรายชือ่ และแกไ้ขขอ้มลู
3 เมือ่คณุแกไ้ขรายละเอยีดทีต่อ้งการเสร็จเรยีบรอ้ย เลอืก 

การเพิม่รายละเอยีดเพิม่เตมิในบตัรรายชือ่
เลอืกรายชือ่  >  และรายละเอยีดรายชือ่ทีต่อ้งการ
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การจดัเก็บเบอรจ์ากสายหรอืขอ้ความทีไ่ดร้บั
คณุเคยไดรั้บสายหรอืขอ้ความจากบคุคลทีค่ณุยังไมไ่ดจั้ดเก็บหมายเลขโทรศัพทไ์วใ้นรายการ
รายชือ่หรอืไม่ คณุสามารถจัดเก็บเบอรใ์นรายการรายชือ่ใหมห่รอืรายการรายชือ่ทีม่อียูแ่ลว้ได ้
อยา่งงา่ยดาย

การจดัเก็บเบอรจ์ากสายทีไ่ดร้บั
1 ในหนา้จอหลัก เลอืก  > 
2 เปิดแท็บ เบอรท์ีรั่บสาย
3 เลอืกเบอรโ์ทรศัพทค์า้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก จดัเก็บไปยงัรายชือ่
4 เลอืกวา่คณุตอ้งการจะสรา้งรายการรายชือ่ใหมห่รอือพัเดตรายชือ่ทีม่อียูแ่ลว้

การจดัเก็บเบอรจ์ากขอ้ความทีไ่ดร้บั
1 เลอืก  > ขอ้ความ
2 ในรายการ รปูแบบสนทนา เลอืกขอ้ความคา้งไว ้และเลอืก จดัเก็บไปยงัรายชือ่ จากเมนู

ป็อบอพั
3 เลอืกวา่คณุตอ้งการจะสรา้งรายการรายชือ่ใหมห่รอือพัเดตรายชือ่ทีม่อียูแ่ลว้

การตดิตอ่บคุคลทีสํ่าคญัทีส่ดุอยา่งรวดเร็ว
คณุสามารถกําหนดรายชือ่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของคณุเป็นรายการโปรดได  ้รายการโปรดของคณุจะอยู่
ทีด่า้นบนสดุของรายการ รายชือ่ เพือ่ใหค้ณุสามารถตดิตอ่รายชือ่นัน้ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก  > รายชือ่

การกาํหนดรายชือ่เป็นรายการโปรด
เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก เพิม่ในรายการโปรด

การลบรายชือ่ออกจากรายการโปรด
เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก นําออกจากรายการโปรด รายชือ่จะไมถ่กูลบ
ออกจากรายการรายชือ่แตอ่ยา่งใด

การต ัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรบัรายชือ่
อยากรูว้า่บคุคลพเิศษคนนัน้กําลังโทรหาคณุอยูใ่ชห่รอืไม่ คณุสามารถตัง้เสยีงเรยีกเขา้โดย
เฉพาะสําหรับรายชือ่นัน้ได ้

เลอืก  > รายชือ่

1 เลอืกรายชือ่ และ 
2 เลอืก เสยีงเรยีกเขา้ และเสยีงเรยีกเขา้
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การสง่ขอ้มลูรายชือ่โดยใชน้ามบตัรของฉนั
บัตรของฉัน คอืนามบัตรอเิล็กทรอนกิสข์องคณุ ดว้ย บัตรของฉัน คณุสามารถสง่ขอ้มลูรายชือ่
ของคณุไปใหผู้อ้ ืน่ได ้

เลอืก  > รายชือ่

การสง่ขอ้มลูรายชือ่ของคณุเป็นนามบตัร
1 เลอืก บตัรของฉนั คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก สง่เป็นบตัรรายชือ่
2 เลอืกวธิกีารสง่

การแกไ้ขขอ้มลูรายชือ่ในนามบตัรของฉนั
1 เลอืก บตัรของฉนั
2 เลอืก  และรายละเอยีดทีต่อ้งการแกไ้ข
3 หากตอ้งการเพิม่รายละเอยีด เลอืก 

การสรา้งกลุม่รายชือ่
เมือ่คณุสรา้งกลุม่รายชือ่ขึน้มาแลว้ คณุสามารถสง่ขอ้ความไปหาหลายๆ คนในเวลาเดยีวกนัได ้
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถกําหนดสมาชกิครอบครัวใหอ้ยูใ่นกลุม่หนึง่ได ้

เลอืก  > รายชือ่

1 เปิดแท็บ  และเลอืก  > กลุม่ใหม่
2 ป้อนชือ่กลุม่ และเลอืก ตกลง
3 บนแท็บ  เลอืกกลุม่และ  > เพิม่สมาชกิ
4 ทําเครือ่งหมายทีร่ายชือ่เพือ่เพิม่ลงในกลุม่ และเลอืก 

การสง่ขอ้ความไปยงัสมาชกิในกลุม่
คณุตอ้งการสง่ขอ้ความไปถงึสมาชกิทกุคนในครอบครัวของคณุโดยเร็วใชห่รอืไม่ หากคณุได ้
กําหนดกลุม่ใหก้บัพวกเขาแลว้ คณุจะสามารถสง่ขอ้ความไปถงึพวกเขาทกุคนไดพ้รอ้มๆ กนั

เลอืก  > รายชือ่

1 เปิดแท็บ 
2 เลอืกชือ่กลุม่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก สรา้งขอ้ความ

การคดัลอกรายชือ่จากซมิการด์ไปยงัโทรศพัทข์องคณุ
หากคณุมรีายชือ่จัดเก็บไวใ้นซมิการด์ คณุสามารถคัดลอกรายชือ่ไปยังโทรศัพทข์องคณุได  ้คณุ
สามารถเพิม่รายละเอยีดเพิม่เตมิใหก้บัรายชือ่ทีเ่ก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ เชน่ หมายเลข
โทรศัพทอ์ืน่ ทีอ่ยู ่หรอืรปูภาพ

เลอืก  > รายชือ่
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เลอืก  > หมายเลขซมิ > คดัลอกท ัง้หมดไปโทรศพัท์

การสํารองรายชือ่ของคณุไปยงับรกิาร Nokia
หากคณุสํารองรายชือ่ของคณุไวใ้นบรกิาร Nokia คณุจะสามารถคัดลอกรายชือ่ไปยังโทรศัพท์
เครือ่งใหมไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย หากโทรศัพทข์องถกูขโมยหรอืเสยีหาย คณุยังสามารถเขา้ใช ้
รายการรายชือ่ของคณุแบบออนไลนไ์ด ้

เลอืก  > รายชือ่

เลอืก  > ซงิค ์Nokia > ซงิโครไนซ์

หากคณุอนุญาตใหทํ้าการซงิโครไนซโ์ดยอตัโนมัติ การเปลีย่นแปลงทัง้หมดทีค่ณุทําในรายการ
รายชือ่จะถกูสํารองไวใ้นบรกิารของ Nokia โดยอัตโนมัติ

คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia เพือ่ใชบ้รกิารของ Nokia คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งบัญช ีหากคณุ
เขา้ใชบ้รกิารของ Nokia โดยใชโ้ทรศัพทข์องคณุ

หากคณุใชซ้งิค ์Nokia ในการซงิโครไนซร์ายชือ่โดยอตัโนมัติ อยา่อนุญาตใหม้กีารซงิโครไนซ์
รายชือ่กบับรกิารอืน่ๆ เนือ่งจากอาจทําใหเ้กดิขอ้ขัดแยง้ได  ้ไมส่ามารถใชซ้งิค ์Nokia สําหรับราย
ชือ่ไดห้ากคณุเปิดใชก้ารซงิโครไนซร์ายชือ่ใน Mail for Exchange

ขอ้ความ

เกีย่วกบัขอ้ความ

 เลอืก  > ขอ้ความ

คณุสามารถสง่และรับขอ้ความไดห้ลายประเภท

• ขอ้ความตัวอักษร
• ขอ้ความคลปิเสยีง
• ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีป่ระกอบดว้ยรูปภาพและวดิโีอ
• ขอ้ความกลุม่

การรับสง่ขอ้ความตอ้งมกีารสนับสนุนจากระบบเครอืขา่ย

การสง่ขอ้ความ
ดว้ยขอ้ความตัวอกัษรและมัลตมิเีดยี คณุสามารถตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ในขอ้ความมลัตมิเีดยี คณุสามารถแนบภาพ วดิโีอ และคลปิเสยีงทีค่ณุตอ้งการแบง่ปันได ้

เลอืก  > ขอ้ความ

1 เลอืก 
2 หากตอ้งการเพิม่หมายเลขโทรศัพทข์องผูรั้บดว้ยตนเอง ใหป้้อนหมายเลขในชอ่ง ถงึ และ

เลอืก 
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หากตอ้งการเลอืกผูรั้บจากรายการรายชือ่ เลอืก  > เพิม่ผูร้บั
3 เลอืกชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความ เขยีนขอ้ความของคณุ และเลอืก 
4 หากตอ้งการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เลอืก 
5 เลอืก 

การสง่ขอ้ความทีม่สี ิง่ทีแ่นบอาจแพงกวา่สง่ขอ้ความตัวอกัษรปกติ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่
ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

หากขอ้ความตัวอกัษรยาวมาก เครือ่งอาจจะแปลงขอ้ความเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยีเพือ่ให ้
สามารถสง่ไปยังผูรั้บได ้หากตอ้งการปิดใชง้านคณุสมบัตนิี้ ใหเ้ลอืก  > ตวัเลอืกการสง่ >
ประเภทขอ้ความ > ขอ้ความ ขณะเขยีนขอ้ความ

หากคณุสง่ขอ้ความตัวอกัษรไปหาผูรั้บมากกวา่หนึง่คน  และขอ้มลูตดิตอ่ของผูรั้บคนใดคนหนึง่
เป็นทีอ่ยูอ่เีมลแทนทีจ่ะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ขอ้ความตัวอกัษรจะถกูแปลงเป็นขอ้ความ
มัลตมิเีดยี

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การสง่ขอ้ความคลปิเสยีง
คณุสามารถอดัคลปิเสยีง เชน่ เพลงวนัเกดิ และสง่ไปใหเ้พือ่นคณุในรปูของขอ้ความคลปิเสยีง
ได ้

เลอืก  > ขอ้ความ

1 เลอืก 
2 หากตอ้งการเพิม่คลปิเสยีงทีม่อียูใ่หเ้ป็นสิง่ทีแ่นบ ใหเ้ลอืก  >  และคลปิเสยีง

หากตอ้งการเพิม่คลปิเสยีงใหม่ ใหเ้ลอืก  >  และบันทกึคลปิเสยีงใหม่
3 หากตอ้งการเพิม่หมายเลขโทรศัพทข์องผูรั้บดว้ยตนเอง ใหป้้อนหมายเลขในชอ่ง ถงึ และ

เลอืก 
หากตอ้งการเลอืกผูรั้บจากรายการรายชือ่ เลอืก  > เพิม่ผูร้บั

4 เลอืก 
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การอา่นขอ้ความทีไ่ดร้บั
เมือ่มคีนสง่ขอ้ความใหค้ณุ การแจง้เตอืนจะปรากฏในหนา้จอหลัก คณุสามารถเปิดขอ้ความได ้
โดยตรงจากหนา้จอหลัก

เลอืก แสดง เพือ่เปิดขอ้ความ

ขอ้ความจะรวมเป็นรปูแบบสนทนา ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความทีส่ง่ออกและไดรั้บทัง้หมดจากราย
ชือ่นัน้ๆ ในมมุมองเดยีว หากตอ้งการอา่นการสนทนา ใหเ้ลอืกจากรายการในมมุมอง รปูแบบ
สนทนา

การตอบกลบัขอ้ความ
1 ใหเ้ปิดขอ้ความ และเลอืก 
2 เขยีนการตอบกลับของคณุ แลว้เลอืก  > 

เคล็ดลบั: ในการตอบกลับขอ้ความเมือ่อยูใ่นมมุมอง รปูแบบสนทนา เลอืก แตะเพือ่เขยีน

การสง่ตอ่ขอ้ความ
1 เปิดขอ้ความ แลว้เลอืก  > สง่ตอ่
2 หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก ถงึ และคณุยังสามารถพมิพเ์บอรโ์ทรศัพทไ์ดด้ว้ย
3 แกไ้ขขอ้ความ หากตอ้งการ จากนัน้เลอืก  > 

การจดัเก็บภาพถา่ยหรอืไฟลอ์ืน่ทีแ่นบมา
1 ในการสนทนา เลอืกขอ้ความทีม่ไีฟลนั์น้
2 เลอืกไฟลนั์น้คา้งไว ้แลว้เลอืก จดัเก็บ และหน่วยความจํา ไฟลจ์ะถกูจัดเก็บไวใ้นแอปพลิ

เคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ คลังภาพ

การอา่นขอ้ความในภายหลงั
1 เลอืก  > ขอ้ความ
2 เลอืกการสนทนาทีม่ขีอ้ความ
3 เลอืกขอ้ความ

การดกูารสนทนา
คณุสามารถดขูอ้ความทีส่ง่ออกและไดรั้บจากรายชือ่นัน้ๆ ไดใ้นมมุมองเดยีว และสามารถดําเนนิ
การสนทนาตอ่ไดจ้ากมมุมองนัน้

เลอืก  > ขอ้ความ

เลอืกรายชือ่จากรายการ รปูแบบสนทนา รปูแบบสนทนาจะเปิดขึน้ และขอ้ความทีส่ง่ไปและได ้
รับจากรายชือ่นัน้ทัง้หมดจะปรากฏขึน้

การตอบกลบัขอ้ความในการสนทนา
1 เลอืกชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความ และเขยีนขอ้ความของคณุ
2 หากตอ้งการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เลอืก 
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3 หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บ เลอืก  > เพิม่ผูร้บั
4 หากตอ้งการสง่ขอ้ความ เลอืก 

ขอ้ความจะถกูสง่ไปยังเบอรข์องรายชือ่ทีใ่ชล้า่สดุ

เมือ่คณุสง่ขอ้ความใหม่ ขอ้ความนัน้จะถกูเพิม่เขา้ไปในการสนทนาในปัจจบุัน หากไมม่กีาร
สนทนาคา้งอยู่ การสนทนาใหมจ่ะเริม่ขึน้

โดยคา่เริม่ตน้ เมือ่คณุเปิดขอ้ความทีไ่ดรั้บจากหนา้จอหลัก ขอ้ความจะเปิดในมมุมองรปูแบบ
สนทนาสําหรับรายชือ่นัน้ๆ

การฟงัขอ้ความตวัอกัษร
คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทม์อืถอืของคณุใหอ้า่นออกเสยีงขอ้ความตัวอกัษรได ้

1 เลอืก  > ขอ้ความ
2 เลอืก  > ดโูฟลเดอร ์> ถาดเขา้
3 เลอืกขอ้ความคา้งไว ้แลว้เลอืก ฟงั

ในการเปลีย่นการตัง้คา่เสยีงพดูของตัวอา่นขอ้ความ เลอืก  > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์>
เสยีงพดู

การเปลีย่นภาษา
เลอืก ภาษา และภาษา

การเปลีย่นเสยีง
เลอืก เสยีง แลว้เลอืกเสยีง ในการฟังเสยีงตัวอยา่ง ใหเ้ปิดแท็บเลอืกเสยีง  เลอืกเสยีงคา้ง
ไว ้แลว้เลอืก เลน่เสยีง

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
คณุสามารถเปลีย่นภาษาทีค่ณุใชเ้ขยีนขอ้ความและอเีมลได ้

1 เลอืก  > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ภาษา
2 เลอืก ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

อเีมล

เกีย่วกบัอเีมล

 เลอืก  > อเีมล

คณุสามารถถา่ยโอนอเีมลจากทีอ่ยูอ่เีมลทีม่อียูข่องคณุไปยังโทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมตัิ
และอา่น ตอบกลับ และจัดการอเีมลของคณุขณะเดนิทางได ้คณุสามารถเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ
มากกวา่หนึง่ศนูยไ์ปยังโทรศัพทข์องคณุ และเขา้ถงึไดโ้ดยตรงจากหนา้จอหลักของคณุ

56 อเีมล



การสง่หรอืการรับอเีมลในโทรศัพทข์องคณุอาจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิาร  สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบั
คา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

อเีมลเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย และอาจมใีหบ้รกิารในบางภมูภิาคเทา่นัน้

รบับญัชอีเีมลฟรจีาก Nokia
ดว้ยอเีมล Nokia คณุสามารถใชโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเขา้ถงึอเีมลของคณุได  ้ตัว
ป้องกนัสแปมจะชว่ยใหศ้นูยฝ์ากขอ้ความของคณุเป็นระเบยีบ และตัวป้องกนัไวรัสจะชว่ยเพิม่
ความปลอดภัย

1 เลอืก  > อเีมล
2 เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ > อเีมล Nokia แลว้ลงทะเบยีนเพือ่สรา้งทีอ่ยูอ่เีมลของ

Nokia ของตัวเอง

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ
คณุใชท้ีอ่ยูอ่เีมลมากกวา่หนึง่ทีอ่ยูห่รอืไม่ คณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดห้ลายศนูยใ์น
โทรศัพทข์องคณุ อเีมลเป็นบรกิารจากระบบเครอืขา่ย

เลอืก  > อเีมล

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ อเีมล เป็นครัง้แรก โทรศัพทข์องคณุจะใหค้ณุสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความ
ถา้คณุยอมรับ ใหทํ้าตามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศัพท์

ถา้คณุตอ้งการใชอ้เีมลธรุกจิของคณุบนโทรศัพท์ ใหต้ัง้คา่อเีมลโดยใช ้Exchange ActiveSync
สําหรับการตัง้คา่ คณุตอ้งมชีือ่ Microsoft Exchange Server และชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ
โปรดตดิตอ่ผูด้แูลระบบ Mail for Exchange ของคณุสําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความในภายหลงั
และคณุสามารถสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความในภายหลังไดด้ว้ย เลอืก อเีมล > ศนูยฝ์ากขอ้ความ
ใหม ่จากนัน้ ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศัพท์

เคล็ดลบั: หากคณุเพิม่วดิเจ็ตอเีมลไปยังหนา้จอหลักของคณุ คณุสามารถเขา้ใชอ้เีมลของคณุ
ไดโ้ดยตรงจากหนา้จอหลักอยา่งงา่ยดาย

การลบศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความคา้งไว  ้แลว้เลอืก ลบศนูยฝ์ากขอ้ความ

การอา่นอเีมลทีไ่ดร้บั
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุในการอา่นและตอบกลับอเีมลได ้

เลอืก  > อเีมล

เลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความและอเีมล
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เคล็ดลบั: หากตอ้งการอา่นอเีมลใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว ใหเ้พิม่วดิเจ็ตอเีมลลงในหนา้จอหลักของ
คณุ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการยอ่หรอืขยาย ใหว้างนิว้สองนิว้ลงบนหนา้จอ แลว้เลือ่นนิว้เขา้หากนัหรอื
ออกจากกนั

การเปิดหรอืจดัเก็บสิง่ทีแ่นบ
เลอืกสิง่ทีแ่นบ และ เปิด หรอื จดัเก็บ หากมสีิง่ทีแ่นบมากกวา่หนึง่รายการ คณุสามารถจัดเก็บ
รายการทัง้หมดไดภ้ายในคราวเดยีว

ตอบกลบัอเีมล
1 เลอืก  > 
2 เขยีนการตอบกลับของคณุ แลว้เลอืก 
3 เลอืก 

การสง่ตอ่อเีมล
1 เลอืก  > 
2 เขยีนทีอ่ยูอ่เีมล หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหเ้ลอืก 
3 แกไ้ขขอ้ความถา้คณุตอ้งการ จากนัน้เลอืก 
4 เลอืก 

เคล็ดลบั: ถา้อเีมลของคณุมทีีอ่ยูเ่ว็บ และคณุตอ้งการเปิดทีอ่ยูนั่น้ในเบราเซอรโ์ทรศัพท์ ให ้
เลอืกทีอ่ยูนั่น้

การอา่นอเีมลกอ่นหนา้หรอืถดัไปในศนูยฝ์ากขอ้ความ
ใชไ้อคอนลกูศร
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การสง่อเีมล
คณุตอ้งการสง่อเีมลขณะเดนิทางหรอืไม่ ดว้ยโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถอา่นและสง่อเีมลได ้
แมว้า่คณุไมไ่ดน่ั้งอยูท่ีโ่ตะ๊

เลอืก  > อเีมล และศนูยฝ์ากขอ้ความ

1 เลอืก 
2 เขยีนทีอ่ยูอ่เีมล หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหเ้ลอืก  หากตอ้งการ

เพิม่ชอ่ง ลับถงึ ใหเ้ลอืก  >  > ชอ่งผูร้บัอืน่ๆ > แสดงชอ่งสําเนาลบัถงึ
3 เขยีนชือ่เรือ่งและขอ้ความของคณุ จากนัน้เลอืก 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่สิง่ทีแ่นบ ใหเ้ลอืก 
4 เลอืก 

การตอบรบัคาํขอประชุม
คณุสามารถเปิดและจัดเก็บหรอืยอมรับคําขอประชมุได ้เมือ่คณุจัดเก็บหรอืยอมรับคําขอประชมุ
คําขอประชมุนัน้จะปรากฏอยูใ่นปฏทินิของคณุ

คําขอประชมุจะไดรั้บการจัดการในศนูยฝ์ากขอ้ความ Exchange ActiveSync

เลอืก  > อเีมล และศนูยฝ์ากขอ้ความ Exchange ActiveSync

สรา้งคําขอประชมุ และจัดเก็บลงในปฏทินิ หรอืเลอืก  ยอมรบั,  ปฏเิสธ หรอื  ยงัไม่
ตดัสนิใจ หากมี

การตรวจสอบสถานะของคณุ
เลอืก  > ดปูฏทินิ

หากตอ้งการแกไ้ข ตอบกลับ หรอืสง่ตอ่คําขอประชมุทีย่อมรับ ใหเ้ปิดคําขอนัน้จากปฏทินิของ
คณุ

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การเปิดอเีมลจากหนา้จอหลกั
คณุสามารถมวีดิเจ็ตอเีมลหลายรายการบนหนา้จอหลัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ

วดิเจ็ตอเีมลแตล่ะรายการจะมหีนึง่ศนูยฝ์ากขอ้ความทีแ่สดงอเีมลทีไ่ดรั้บลา่สดุสามอเีมล  คณุ
สามารถเปิดอเีมลไดโ้ดยตรงจากวดิเจ็ต  หมายถงึมอีเีมลใหมเ่ขา้มา

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดอูเีมลเพิม่เตมิ ใหเ้ลือ่นลง
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การเพิม่วดิเจ็ตอเีมลลงในหนา้จอหลกั
บนหนา้จอหลัก ใหแ้ตะพืน้ทีว่า่งคา้งไว ้จากนัน้เลอืก เพิม่วดิเจ็ต และวดิเจ็ตอเีมล หากคณุมี
ศนูยฝ์ากขอ้ความมากกวา่หนึง่ศนูย์ ใหเ้ลอืกศนูยท์ีต่อ้งการใช ้

เคล็ดลบั: เพือ่ใหว้ดิเจ็ตสัน้กระชบัมากขึน้ ใหแ้สดงเฉพาะชือ่ศนูยฝ์ากขอ้ความและ  เมือ่มี
อเีมลใหมเ่ขา้มา ใหเ้ลอืก เพิม่วดิเจ็ต > อเีมล, ไดร้บัอเีมลใหม่

อนิเทอรเ์น็ต

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์

 เลอืก  > เว็บ

การตดิตามขา่วสารและเขา้ชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรโ์ทรศัพทข์อง
คณุในการดหูนา้เว็บในอนิเทอรเ์น็ต

ในการเรยีกดเูว็บคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก  > เว็บ

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่แีผนขอ้มลูอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ หากตอ้งการ
ประหยัดคา่ใชโ้ทรศัพท ์คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปทีเ่ว็บไซต์
ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บในแถบทีอ่ยู่ และเลอืก 

คน้หาอนิเทอรเ์น็ต
ป้อนคําคน้หาของคณุในแถบทีอ่ยู่ จากนัน้เลอืกคําคน้หาดา้นลา่งแถบทีอ่ยู่

การยอ่หรอืขยาย
วางสองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ทัง้สองเขา้หากนัหรอืแยกออกจากกัน

การสง่เว็บลงิค ์
แตะเว็บเพจคา้งไว ้จากนัน้เลอืก สง่ และวธิทีีค่ณุตอ้งการสง่ลงิค์

การเปิดหนา้ตา่งใหม่
เลอืก  > 

การสลบัระหวา่งหนา้ตา่งเบราเซอร์
1 เลอืก 
2 ปัดซา้ยหรอืขวา และเลอืกหนา้ต่าง
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แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากคณุมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึ หรอืไดเ้ขา้
ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืบรกิารดา้นการรักษาความปลอดภัยทีต่อ้งใชร้หสัผา่น  ใหล้บแคช
หลังการใชแ้ตล่ะครัง้

การลา้งแคช
เลอืก  > การต ัง้คา่ > สว่นตวั > ลบขอ้มลูความเป็นสว่นตวั > แคช

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ใหเ้พิม่เว็บไซตด์ังกลา่วในบุค๊มารค์ของคณุ เพือ่ทีค่ณุจะ
สามารถเขา้ใชเ้ว็บไซตไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก  > เว็บ

ขณะเรยีกด ูแตะเว็บเพจคา้งไว ้แลว้เลอืก เพิม่บุค๊มารค์

การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไวข้ณะเรยีกดู
เลอืก  >  และบุค๊มารค์

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุยังสามารถเพิม่บุ๊คมารค์ในเมนูหลักของโทรศัพทไ์ดด้ว้ย ขณะเรยีกดู
แตะเว็บเพจคา้งไว ้แลว้เลอืก ตดิต ัง้เป็นแอปพลเิคช ัน่

การสมคัรลงิคข์า่วทางเว็บ
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดบอ่ยๆ เพือ่ตดิตามความคบืหนา้บนเว็บนัน้ คณุสามารถ
สมัครขอรับลงิคข์า่วทางเว็บ และรับลงิคไ์ปยังเนือ้หาลา่สดุโดยอตัโนมัติ

เลอืก  > เว็บ

โดยปกตลิงิคข์า่วบนหนา้เว็บจะกํากบัดว้ยเครือ่งหมาย  ลงิคข์า่วเหลา่นีใ้ชสํ้าหรับแบง่ปัน
เนือ้หาตา่งๆ เชน่ หวัขอ้ขา่วลา่สดุ หรอืรายการบล็อก

1 การไปทีบ่ล็อกหรอืเว็บเพจทีม่ลีงิคข์า่ว
2 แตะเว็บเพจคา้งไว ้และเลอืก เพิม่ลงิคข์า่ว

การอพัเดตลงิคข์า่ว
ในมมุมองลงิคข์า่ว ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วคา้งไวแ้ละเลอืก รเีฟรช

การต ัง้คา่ใหอ้พัเดตลงิคข์า่วโดยอตัโนมตั ิ
ในมมุมองลงิคข์า่ว ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วคา้งไวแ้ละเลอืก แกไ้ข > อพัเดตอตัโนมตั ิ

การยนิยอมใหเ้ว็บไซตใ์ชข้อ้มลูทีต่ ัง้ของคณุ
เลอืก  > เว็บ
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เว็บไซตอ์าจขอเขา้ถงึขอ้มลูทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ ตัวอยา่งเชน่ ขอ้มลูสว่นตัวทีแ่สดงขึน้ หากคณุ
ยนิยอมใหเ้ว็บไซตใ์ชข้อ้มลูทีต่ัง้ของคณุ บคุคลอืน่อาจเห็นทีต่ัง้นี้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเว็บไซต ์อา่น
นโยบายความเป็นสว่นตัวของเว็บไซตนั์น้ๆ

หากเครือ่งถาม ใหเ้ปิด อนุญาตหนึง่คร ัง้ หรอื อนุญาตเสมอ

การยกเลกิการเขา้ถงึขอ้มลูทีต่ ัง้จากเว็บไซต์
1 เลอืก  > การต ัง้คา่ > สว่นตวั > การอนญุาตขอ้มลูทีต่ ัง้
2 แตะเว็บไซตค์า้งไว ้และเลอืก ลบ

การยกเลกิการเขา้ถงึขอ้มลูทีต่ ัง้จากทกุเว็บไซต์
เลอืก  > การต ัง้คา่ > สว่นตวั > ลบขอ้มลูความเป็นสว่นตวั > การอนญุาตเกีย่วกบัที่
ต ัง้

ตวัอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกขณะเรยีกดเูว็บ
เลอืก  > เว็บ

หากตัวอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกปรากฏขึน้ เลอืก  > การต ัง้คา่ > เพจ > การเขา้รหสัทีต่ ัง้ไว้
และการเขา้รหสัทีถ่กูตอ้งสําหรับชดุอกัขระของภาษานัน้ๆ

เครอืขา่ยทางสงัคม

เกีย่วกบัแอปพลเิคช ัน่ทางสงัคม

 เลอืก  > เครอืขา่ยสงัคม จากนัน้ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุใช ้

เพือ่ใหค้ณุไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ  เพิม่ขึน้จากเครอืขา่ยสงัคม ใหใ้ชแ้อปพลเิคชัน่ เครอืขา่ย
สงัคมเมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมตา่งๆ ผา่นแอปพลเิคชัน่ เครอืขา่ยสงัคม คณุ
สามารถทําสิง่ตอ่ไปนีไ้ด ้

• ดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นจากหลากหลายบรกิารในหนา้จอเดยีว
• ประกาศการอพัเดตสถานะของคณุไปยังบรกิารตา่งๆ หลายบรกิารพรอ้มกนั
• แบง่ปันภาพทีค่ณุถา่ยดว้ยกลอ้ง
• แบง่ปันวดิโีอทีค่ณุบันทกึดว้ยโทรศัพทข์องคณุ
• ลงิคโ์ปรไฟลข์องเพือ่นทีอ่อนไลนข์องคณุกบัขอ้มลูรายชือ่ของพวกเขาในโทรศัพทข์องคณุ
• เพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ลงในการอพัเดตสถานะของคณุ
• เพิม่เหตกุารณ์จากปฏทินิทีใ่หบ้รกิารลงในปฎทินิในโทรศัพทข์องคณุ

ใชไ้ดเ้ฉพาะคณุสมบัตทิีม่กีารสนับสนุนจากบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมจําเป็นตอ้งมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ย  ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบั
การรับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก และมคีา่บรกิารการสง่ขอ้มลู สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่บรกิารในการ
รับสง่ขอ้มลู ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
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บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมเป็นบรกิารจากบรษัิทอืน่ ไมไ่ดใ้หบ้รกิารโดย Nokia ตรวจสอบการตัง้
คา่ความเป็นสว่นตัวของบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใช  ้เนือ่งจากคณุอาจแบง่ใชข้อ้มลูของ
คณุกบัคนกลุม่ใหญ่ ขอ้กําหนดการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมอาจมผีลบังคับใชก้บัการแบง่ใช ้
ขอ้มลูในบรกิารนัน้ ทําความคุน้เคยกบัขอ้กําหนดการใชแ้ละแนวปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของ
บรกิารนัน้

การดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นๆ ของคณุในหนา้จอเดยีว
เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมผา่นแอปพลเิคชัน่ เครอืขา่ยสงัคม คณุสามารถดู
การอพัเดตสถานะของเพือ่นของคณุจากบรกิารเหลา่นัน้ทัง้หมดไดใ้นมมุมองเดยีว  คณุไมจํ่าเป็น
ตอ้งสลับระหวา่งแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ เพือ่ดวูา่ทกุคนกําลังทําอะไรอยูต่่อไปอกี

1 เลอืก  > เครอืขา่ยสงัคม
2 เลอืกบรกิาร จากนัน้จงึลงชือ่เขา้ใช ้
3 เลอืก  > บญัชขีองฉนั > เพิม่เครอืขา่ยทางสงัคม
4 เลอืกบรกิารอืน่ๆ จากนัน้จงึลงชือ่เขา้ใช ้
5 เลอืก  > กจิกรรมท ัง้หมด

ลงิคข์า่วทัง้หมดจากบรกิารทีค่ณุเพิม่จะถกูรวมอยูใ่นมมุมองโดยอตัโนมัติ

การประกาศสถานะของคณุไปยงับรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ เครอืขา่ยสงัคม คณุสามารถประกาศการอพัเดตสถานะของคณุไปยังบรกิาร
เครอืขา่ยทางสงัคมตา่งๆ

1 เลอืก  > เครอืขา่ยสงัคมจากนัน้ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุใช ้
2 เลอืก  > กจิกรรมท ัง้หมด
3 เขยีนการอพัเดตสถานะในชอ่ง

การเชือ่มโยงเพือ่นๆ ทางออนไลนเ์ขา้กบัรายชือ่ของคณุ
คณุสามารถลงิคโ์ปรไฟลจ์ากบรกิารเครอืขา่ยสงัคมของเพือ่นทีอ่อนไลนข์องคณุกบัขอ้มลูราย
ชือ่ของพวกเขาทีอ่ยูใ่นโทรศัพทข์องคณุได  ้หลังจากทีล่งิคแ์ลว้ คณุสามารถดขูอ้มลูรายชือ่ของ
พวกเขาจากแอปพลเิคชัน่ เครอืขา่ยสงัคม ไดโ้ดยตรงและดกูารอพัเดตสถานะลา่สดุของพวกเขา
ไดใ้นรายการรายชือ่ของคณุ

1 เลอืก  > เครอืขา่ยสงัคม
2 เลอืกภาพรปูแบบของเพือ่นทีอ่อนไลนแ์ละ ลงิคข์อ้มลูสว่นตวักบัรายชือ่
3 ในรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการลงิคร์ปูแบบ

การดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นในหนา้จอหลกั
คณุสามารถใชว้ดิเจ็ต เครอืขา่ยสงัคม ด ูการอพัเดตสถานะของเพือ่นๆ ทีอ่อนไลนอ์ยูไ่ดโ้ดยตรง
ในหนา้จอหลัก เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมผา่นแอปพลเิคชัน่ เครอืขา่ยสงัคม
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การเพิม่วดิเจ็ด เครอืขา่ยสงัคม ลงในหนา้จอหลกั
เลอืกและแตะพืน้ทีว่า่งในหนา้จอหลักคา้งไว  ้จากนัน้เลอืก เพิม่วดิเจ็ต > เครอืขา่ยสงัคม

เปิดแอปพลเิคช ัน่ เครอืขา่ยสงัคม จากหนา้จอหลกั
บนหนา้จอหลัก เลอืกวดิเจ็ต เครอืขา่ยสงัคม หากคณุลงชือ่เขา้ใชอ้ยู่ หนา้จออพัเดตสถานะจะ
เปิดขึน้ หากคณุไมไ่ดล้งชือ่เขา้ หนา้จอลงชือ่เขา้จะเปิดขึน้

การอพัโหลดภาพถา่ยหรอืวดิโีอไปยงับรกิาร 
ใชแ้อปพลเิคชัน่ เครอืขา่ยสงัคม เพือ่อพัโหลดภาพถา่ยหรอืวดิโีอของคณุไปยังบรกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคม

1 เลอืก  > เครอืขา่ยสงัคม จากนัน้ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมของคณุ
2 เลอืก 
3 เลอืกวา่จะอพัโหลดภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
4 หากตอ้งการทําเครือ่งหมายทีร่ายการทีจ่ะอพัโหลด  ใหเ้ลอืกรายการนัน้

ขนาดไฟลส์งูสดุสําหรับภาพถา่ย คอื 4 MB และ 10 MB สําหรับวดิโีอ
5 หากตอ้งการอพัโหลดภาพเดยีว คณุสามารถเพิม่คําบรรยายภาพและแท็กพรอ้มความคดิ

เห็นในบางสว่นของภาพ
หากตอ้งการอพัโหลดวดิโีอ บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมจะตอ้งสนับสนุนคณุสมบัตนิี้ และคณุ
จําเป็นตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN

6 เลอืก 

การถา่ยภาพและอพัโหลดภาพ
1 เลอืก 
2 เลอืกตัวเลอืกเพือ่อพัโหลดภาพจากกลอ้ง
3 ถา่ยภาพ
4 เพิม่คําบรรยายภาพหรอืแท็กพรอ้มความคดิเห็นในบางสว่นของภาพ

การแบง่ปนัทีต่ ัง้ในการอพัเดตสถานะของคณุ
ดว้ยแอปพลิ ัน่ เครอืขา่ยสงัคม คณุสามารถบอกใหเ้พือ่นคณุรูไ้ดว้า่คณุอยูท่ีไ่หน เพือ่ใหเ้พือ่น
สามารถหาคณุพบ

1 เลอืก  > เครอืขา่ยสงัคม
2 เลอืกชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความทีด่า้นบนสดุของหนา้จอ
3 เพิม่ทีต่ัง้ของคณุ โทรศัพทจ์ะใช ้GPS เพือ่กําหนดทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ และคน้หาสถานทีท่ี่

ใกลเ้คยีงคณุ
4 หากพบหลายสถานที่ ใหเ้ลอืกสถานทีห่นึง่จากรายการ

การแบง่ปันทีต่ัง้จะสามารถใชเ้ฉพาะเมือ่มบีรกิารสนับสนุน

64 เครอืขา่ยทางสงัคม

เคช



ขอ้สําคญั: โปรดพจิารณาอยา่งรอบคอบกอ่นแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุ ตรวจสอบการตัง้คา่ความ
เป็นสว่นตัวของบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใช  ้เนือ่งจากคณุอาจแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุกบัคน
กลุม่ใหญ่

ขอ้กําหนดการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมอาจมผีลบังคับใชก้บัการแบง่ใชท้ีต่ัง้ของคณุเพือ่ให ้
บรกิาร คณุควรศกึษาขอ้กําหนดการใชแ้ละแนวปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของบรกิาร  และ
พจิารณาอยา่งถีถ่ว้นกอ่นเปิดเผยขอ้มลูทีต่ัง้ของคณุใหก้บับคุคลอืน่ๆ หรอืดทูีต่ัง้ของบคุคลอืน่

การตดิตอ่เพือ่นจากบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม
หากไมต่อ้งการเพยีงแคส่ง่ความคดิเห็นเกีย่วกบัสถานะของเพือ่น  คณุสามารถโทรหรอืสง่
ขอ้ความไปยังเพือ่นของคณุ

1 เลอืก  > เครอืขา่ยสงัคม
2 เลอืกภาพโปรไฟลข์องเพือ่น จากนัน้เลอืกวธิกีารตดิตอ่ทีต่อ้งการ

สามารถใชค้ณุสมบัตนิีไ้ด ้หากคณุไดล้งิคโ์ปรไฟลเ์พือ่นทีอ่อนไลนข์องคณุกบัขอ้มลูรายชือ่ของ
พวกเขาในโทรศัพทข์องคณุ หรอืเพือ่นของคณุเคยเพิม่ขอ้มลูรายชือ่ของพวกเขาเองไปยังราย
ละเอยีดของพวกเขาในบรกิาร

วธิกีารตดิตอ่ทีม่ใีหเ้ลอืกใชอ้าจแตกตา่งกนั หากตอ้งการโทรหรอืสง่ขอ้ความตัวอกัษรถงึเพือ่น
คณุสมบัตนิีต้อ้งมบีรกิารรองรับ

การเพิม่เหตกุารณ์ลงในปฏทินิในโทรศพัทข์องคณุ
เมือ่ตอบรับคําเชญิเขา้รว่มเหตกุารณ์ในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม คณุสามารถเพิม่เหตกุารณ์ลง
ในปฏทินิในโทรศัพทข์องคณุได ้เพือ่ใหค้ณุสามารถดเูหตกุารณ์ทีกํ่าลังจะมาถงึไดแ้มว้า่คณุจะ
ไมไ่ดอ้อนไลนอ์ยู่

เลอืก  > เครอืขา่ยสงัคม และเลอืกบรกิาร จากนัน้จงึลงชือ่เขา้ใช ้

1 เลอืกคําเชญิเขา้ร่วมกจิกรรม
2 เพิม่เหตกุารณ์ลงในปฏทินิในโทรศัพทข์องคุณ

คณุสมบัตนิีจ้ะสามารถใชไ้ดห้ากมบีรกิารสนับสนุน

กลอ้ง

เกีย่วกบักลอ้งถา่ยรปู

 หากตอ้งการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

ทําไมตอ้งถอืกลอ้งแยกตา่งหากเมือ่โทรศัพทข์องคณุมทีกุอยา่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่เก็บภาพ
ความทรงจํา กลอ้งถา่ยรปูในโทรศัพทข์องคณุชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอได ้
อยา่งงา่ยดาย
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หลังจากนัน้ คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเพือ่ดหูรอืแกไ้ขภาพถา่ยและวดิโีอ แบง่ปัน
ภาพถา่ยและวดิโีอบนอนิเทอรเ์น็ต หรอืสง่ภาพถา่ยและวดิโีอไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

การถา่ยภาพ
หากตอ้งการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

การยอ่หรอืขยาย
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

การปิดใชง้านการตรวจจบัใบหนา้
เลอืก  > 

การจดัเก็บขอ้มลูทีต่ ัง้ลงในภาพถา่ยและวดิโีอ
หากคณุอยากจะจําไดว้า่คณุอยูท่ีไ่หนตอนทีค่ณุถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอนี้  คณุสามารถตัง้
โทรศัพทข์องคณุใหบ้ันทกึทีต่ัง้โดยอตัโนมัตไิด ้

กดปุ่ มกลอ้ง

คณุสามารถแนบขอ้มลูสถานทีก่บัภาพถา่ยหรอืวดิโีอได  ้หากสามารถระบพุกิดัสถานทีโ่ดยใช ้
GPS หรอืเครอืขา่ย หากคณุแบง่ปันภาพหรอืวดิโีอซึง่มขีอ้มลูทีต่ัง้ บคุคลอืน่ทีด่ภูาพหรอืวดิโีอ
นัน้จะสามารถมองเห็นขอ้มลูทีต่ัง้นัน้ได  ้คณุสามารถปิดใชง้านการแท็กทางภมูศิาสตรใ์นการตัง้
คา่ของกลอ้งได ้

การเปิดการจดัเก็บตําแหนง่
เลอืก  >  > จดัเก็บขอ้มลูทีต่ ัง้ > ใช่

อาจใชเ้วลานานเพือ่รับพกิดัของสถานที่

การใหบ้รกิารและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจไดรั้บผลกระทบจากสถานที่ ตําแหน่ง
ดาวเทยีม อาคารกอ่สรา้ง สิง่กดีขวางทางธรรมชาต ิสภาพอากาศ และการปรับดาวเทยีม GPS
โดยรัฐบาลสหรัฐ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรทีจ่ะเชือ่
ขอ้มลูสถานทีจ่าก GPS หรอืเครอืขา่ยเซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีว

ตัวระบขุอ้มลูสถานที:่
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  — ไมม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ อาจไมม่กีารจัดเก็บขอ้มลูทีต่ัง้ลงในภาพหรอืวดิโีอ
  — มขีอ้มลูทีต่ัง้ จัดเก็บขอ้มลูทีต่ัง้ลงในภาพหรอืวดิโีอแลว้

การถา่ยภาพในทีม่ดื
หากตอ้งการถา่ยภาพแมใ้นทีแ่สงไฟสลัว ใหส้ลับไปยังโหมดกลางคนื

หากตอ้งการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

สลบัไปยงัโหมดกลางคนื
เลอืก  >  หากตอ้งการใชแ้ฟลช เลอืก 

เคล็ดลบัเกีย่วกบัภาพถา่ยและวดิโีอ
หากตอ้งการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

เมือ่ถา่ยรูป

• ใชทั้ง้สองมอืถอืกลอ้งใหน้ิง่
• เมือ่คณุขยายภาพ คณุภาพของภาพถา่ยอาจลดลง
• คณุสามารถเพิม่รปูภาพใหก้บัรายชือ่ในรายการรายชือ่ของคณุ หลังจากถา่ยภาพ เลอืก

 > ใชภ้าพ > กาํหนดใหร้ายชือ่ เลือ่นกรอบเพือ่ครอบตัดภาพถา่ย แตะทีห่นา้จอเพือ่
แสดงแถบเครือ่งมอื เลอืก  แลว้เลอืกรายชือ่ และเลอืก 

• ถา้คณุไมใ่ชก้ลอ้งประมาณหนึง่นาที กลอ้งจะอยูใ่นโหมดพัก หากตอ้งการเปิดใชง้านกลอ้ง
อกีครัง้ ใหก้ดปุ่ มกลอ้งเบาๆ

ควรอยูห่า่งจากวตัถใุนระยะทีป่ลอดภัยเมือ่ตอ้งการใชแ้ฟลช หา้มใชแ้ฟลชเมือ่บคุคลหรอืสตัวอ์ยู่
ในระยะใกล ้และอยา่ใหม้อืหรอืวตัถอุืน่ใดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

เมือ่บันทกึวดิโีอ

• เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหปิ้ดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดไวทั้ง้หมดกอ่นทําการบันทกึ

การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอ
ไดด้ว้ย

หากตอ้งการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

1 หากจําเป็นตอ้งสลับจากโหมดภาพไปยังโหมดวดิโีอ เลอืก 
2 ในการเริม่บันทกึ ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
3 หากตอ้งการหยดุบันทกึชัว่คราว เลอืก  หากคณุหยดุบันทกึชัว่คราวและไมไ่ดก้ดปุ่ มใดๆ

ภายใน 5 นาท ีเครือ่งจะหยดุการบันทกึ
หากตอ้งการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
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4 ในการหยดุบันทกึ ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง วดิโีอจะไดรั้บการจัดเก็บโดยอตัโนมัตใิน คลังภาพ

เคล็ดลบั: คณุสามารถสง่วดิโีอของคณุในขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้หากตอ้งการจํากดัขนาดวดิโีอ
สําหรับสง่ กอ่นการบันทกึ ใหเ้ลอืก  >  > คณุภาพวดิโีอ จากนัน้ เลอืกขนาดทีเ่ล็กพอ
เชน่ คณุภาพการแบง่ปัน

การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
รปูภาพอธบิายไดม้ากกวา่คําพดู สง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอในชว่งเวลาพเิศษ หรอืขอ้มลูสําคัญทีค่ณุ
ตอ้งการในมัลตมิเีดยีหรอือเีมล หรอืใช ้Bluetooth

การสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยีหรอือเีมล
1 ถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก  > สง่
3 เลอืก ทางขอ้ความ หรอื ทางอเีมล
4 หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ผูรั้บ เลอืก ถงึ และคณุยังสามารถเขยีนชือ่ผูรั้บ เบอรโ์ทรศัพท ์หรอื

ทีอ่ยูใ่นชอ่ง ถงึ ไดด้ว้ย
5 เลอืก 

การสง่ขอ้มลูโดยใช ้Bluetooth
1 ถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก  > สง่ > ทาง Bluetooth
3 เลอืกโทรศัพทห์รอือปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หรอืคน้หาอปุกรณ์เพิม่เตมิ

หากโทรศัพทห์รอือปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหสัผา่น ใหพ้มิพร์หสัผา่น

การแบง่ปนัภาพถา่ยหรอืวดิโีอโดยตรงจากกลอ้ง
ตอ้งการแบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอกบัเพือ่นของคณุใชห่รอืไม่ อพัโหลดเขา้ในบรกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคม

หากตอ้งการเปิดกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

หลังจากการถา่ยภาพ หรอืบันทกึวดิโีอ เลอืก  แลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศัพท์

คณุตอ้งลงชือ่เขา้สูบ่รกิารในครัง้แรกทีค่ณุอพัโหลดภาพถา่ยหรอืวดิโีอขึน้ไปยังบรกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคม จากนัน้ บรกิารดังกลา่วจะถกูเพิม่ลงในรายการบรกิารแบง่ปันบนโทรศัพทข์องคณุ
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บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมบางอยา่งอาจไมส่นับสนุนไฟลบ์างรูปแบบ  หรอืวดิโีอทีบ่ันทกึในแบบ
คณุภาพสงู

ภาพถา่ยและวดิโีอของคณุ

คลงัภาพ
เกีย่วกบัคลงัภาพ

 เลอืก  > คลงัภาพ

ดวูดิโีอทีค่ณุบันทกึ หรอืเรยีกดแูละดภูาพถา่ยทีค่ณุถา่ยไว ้

คณุยังสามารถดภูาพถา่ยและวดิโีอบนทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัได  ้พมิพภ์าพทีด่ทีีส่ดุเพือ่เก็บเอาไว ้

จัดวางภาพถา่ยและวดิโีอของคณุลงในอลับัม้เพือ่ใหส้ามารถคน้หาไดง้า่ยขึน้

การดรูปูถา่ยและวดิโีอ
เลอืก  > คลงัภาพ

การเรยีกดภูาพถา่ย
ปัดขึน้หรอืลง

การดภูาพถา่ย
เลอืกภาพถา่ย
หากตอ้งการดภูาพถา่ยถัดไป ใหปั้ดจากขวาไปซา้ย หากตอ้งการดภูาพถา่ยกอ่นหนา้นี้ ใหปั้ด
จากซา้ยไปขวา

ขยาย
วางนิว้สองนิว้บนหนา้จอ แลว้เลือ่นนิว้ใหแ้ยกจากกนั หากตอ้งการยอ่ใหเ้ลือ่นนิว้เขา้หากนั
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เคล็ดลบั: หากตอ้งการยอ่หรอืขยายกลับอยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะทีห่นา้จอสองครัง้

ดแูถบเครือ่งมอื
แตะหนา้จอ

การดภูาพถา่ยเป็นสไลดโ์ชว์
เลอืกภาพถา่ย และ  > สไลดโ์ชว ์> เลน่ ภาพสไลดเ์ริม่จากภาพถา่ยทีเ่ลอืก

การดภูาพถา่ยในอลับ ัม้เป็นสไลดโ์ชว์
เปิดแท็บ อลับัม้  เลอืกอลับัม้คา้งไว ้แลว้เลอืก สไลดโ์ชว์

การเปลีย่นการต ัง้คา่สไลดโ์ชว์
เลอืกภาพถา่ย และ  > สไลดโ์ชว ์> การต ัง้คา่

การเลน่วดิโีอ
เลอืกวดิโีอและ 

สามารถสง่ภาพถา่ยและวดิโีอใหก้บัคณุในขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืขอ้ความอเีมลได  ้หากตอ้งการ
ดภูาพถา่ยและวดิโีอเหลา่นีใ้นภายหลัง ใหบ้ันทกึไวใ้น คลังภาพ

การจดัเก็บภาพถา่ยหรอืวดิโีอไวใ้น คลงัภาพ
1 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอในขอ้ความมัลตมิเีดยี
2 แตะหนา้จอ แลว้เลอืก  > จดัเก็บ
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การจดัวางภาพถา่ยของคณุ
คณุมภีาพถา่ยในโทรศัพทเ์ยอะหรอืไม่ และตอ้งการคน้หาภาพถา่ยทีต่อ้งการไดง้า่ยขึน้หรอืไม่
คณุสามารถจัดวางภาพถา่ยของคณุลงในโฟลเดอรไ์ด ้

เลอืก  > คลงัภาพ

การสรา้งอลับ ัม้ใหม่
เปิดแท็บ อลับัม้  แลว้เลอืก  ป้อนชือ่ของอลับัม้

การยา้ยภาพถา่ยลงในอลับ ัม้
1 เลอืกภาพถา่ยคา้งไว ้แลว้เลอืก เพิม่ในอลับ ัม้
2 เลอืกอลับัม้ทีต่อ้งการใสภ่าพถา่ยลงไป ในการสรา้งอลับัม้ภาพถา่ยอนัใหม่ เลอืก อลับ ัม้

ใหม่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการยา้ยภาพถา่ยหลายรปูไปยังอลับัม้หนึง่ ใหเ้ลอืกภาพถา่ยคา้งไว ้แลว้
เลอืก เลอืก ทําเครือ่งหมายทีภ่าพถา่ย เลอืกภาพทีทํ่าเครือ่งหมายคา้งไว  ้แลว้เลอืก เพิม่ใน
อลับ ัม้

การเปลีย่นชือ่หรอืลบอลับ ัม้
เลอืกอลับัม้คา้งไว ้แลว้เลอืก เปลีย่นชือ่ หรอื ลบ
ภาพถา่ยและวดิโีอในอลับัม้จะไมถ่กูลบออกจากโทรศัพทข์องคณุ

การแบง่ปนัภาพหรอืวดิโีอจากคลงัภาพ
ตอ้งการโหลดภาพถา่ยหรอืวดิโีอของคณุไปยังบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมเพือ่ใหเ้พือ่น  และ
ครอบครัวของคณุดหูรอืไม่ คณุสามารถทําไดโ้ดยตรงจาก คลังภาพ

1 เลอืก  > คลงัภาพ
2 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอทีจ่ะอัพโหลด
3 แตะภาพถา่ยหรอืวดิโีอ แลว้เลอืก 
4 เพิม่คําบรรยาย (หากตอ้งการ) จากนัน้ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศัพท์

เคล็ดลบั: หากตอ้งการแบง่ปันรายการตา่งๆ ในหนา้จอหลัก เลอืก  ทําเครือ่งหมายรายการที่
ตอ้งการแบง่ปัน แลว้เลอืก 

การซงิคภ์าพถา่ยและวดิโีอของคณุระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอดว้ยโทรศัพทข์องคณุซึง่คณุตอ้งการนํามาดใูนคอมพวิเตอรห์รอืไม่
คณุสามารถซงิโครไนซภ์าพถา่ยและวดิโีอของคณุระหวา่งโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยงา่ย
ดว้ยการใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB

1 เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2 เปิด Nokia Suite ในคอมพวิเตอร ์จากนัน้ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงใน Nokia Suite
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การสํารองภาพถา่ยของคณุ
ตอ้งการทําใหแ้น่ใจวา่ภาพถา่ยทีสํ่าคัญของคณุจะไมส่ญูหายใชห่รอืไม่ คณุสามารถใช ้Nokia
Suite เพือ่สํารองภาพถา่ยของคณุไวใ้นคอมพวิเตอรไ์ด ้

1 เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2 เปิด Nokia Suite ในคอมพวิเตอร ์จากนัน้ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงใน Nokia Suite เกีย่วกบั

วธิกีารซงิค ์คลังภาพ

การแกไ้ขภาพถา่ยทีค่ณุถา่ย
 คณุสามารถเพิม่เอฟเฟ็กต์ ขอ้ความ คลปิอารต์ หรอืกรอบใหก้บัภาพถา่ยของคณุ

1 เลอืก  > แกไ้ขภาพ และภาพถา่ย
2 หากตอ้งการเพิม่เอฟเฟ็กต์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืกจากแถบเครือ่งมอื
3 หากตอ้งการจัดเก็บภาพถา่ยทีแ่กไ้ข เลอืก  > จดัเก็บ ภาพถา่ยทีแ่กไ้ขจะไมแ่ทนที่

ภาพถา่ยเดมิ

หากตอ้งการดภูาพถา่ยทีแ่กไ้ขของคณุ ใหเ้ลอืก  > คลงัภาพ

ตวัแกไ้ขวดิโีอ
เกีย่วกบัตวัแกไ้ขวดิโีอ

 เลอืก  > แกไ้ขวดิโีอ

คณุสามารถรวมรปูภาพและวดิโีอเขา้กบัเสยีง เอฟเฟ็กต ์และขอ้ความ และเปลีย่นเป็นภาพยนตร์
สัน้หรอืสไลดโ์ชวไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย

สนับสนุนรปูแบบไฟล ์และตัวแปลงสัญญาณตอ่ไปนี้ MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG,
PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV และ AMR‑NB/AMR‑WB

จัดเก็บไฟลเ์สยีงทีค่ณุตอ้งการใชใ้นภาพยนตรไ์วใ้นโฟลเดอร์ ไฟลเ์สยีง บนโทรศัพทข์องคณุ

คณุไมส่ามารถเพิม่ไฟลเ์สยีงทีป้่องกนัดว้ย DRM ลงในภาพยนตรไ์ด ้

การสรา้งภาพยนตร์
คณุสามารถสรา้งภาพยนตรส์ัน้จากรปูภาพและวดิโีอของคณุเพือ่แบง่ปันภาพและวดิโีอกบัเพือ่น
และครอบครัวของคณุได ้

เลอืก  > แกไ้ขวดิโีอ และ 

1 หากตอ้งการเพิม่วดิโีอและรปูภาพลงในภาพยนตร์ เลอืก  ในการดไูฟลท์ีค่ณุเลอืก ใหปั้ด
ไปทางซา้ยหรอืขวา

2 การเพิม่เอฟเฟ็กตก์ารเปลีย่นภาพระหวา่งวดิโีอและรูปภาพ ใหเ้ลอืก 
3 หากตอ้งการเพิม่เสยีงทีจ่ะเลน่เป็นเสยีงประกอบ เลอืก 
4 หากตอ้งการเพิม่ขอ้ความหรอืคําบรรยายลงในภาพยนตร์ เลอืก 
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5 หากตอ้งการแกไ้ขภาพยนตรข์องคณุ เลอืก  ในโหมดแกไ้ข คณุสามารถตัดความยาวของ
วดิโีอ หรอืกําหนดระยะเวลาแสดงรูปภาพได ้

6 หากตอ้งการจัดเก็บภาพยนต ของคณุ เลอืก  > จดัเก็บวดิโีอ
คณุสามารถแกไ้ขภาพยนตรข์องคณุอกีครัง้ไดใ้นภายหลัง หากตอ้งการจัดเก็บโครงการของ
คณุ เลอืก  > จดัเก็บโครงการ

ในการดรูปูภาพยนตรข์องคณุในภายหลัง ใหเ้ลอืก  > คลงัภาพ

การสรา้งสไลดโ์ชว์
ตอ้งการแปลงภาพถา่ยในวนัหยดุของคณุใหเ้ป็นสไลดโ์ชวเ์ก๋ๆ  ใชห่รอืไม ่ดว้ยแมแ่บบสําหรับ
อารมณ์และเหตกุารณ์แบบตา่งๆ คณุสามารถสรา้งสไลดโ์ชวสํ์าหรับวนัครบรอบแตง่งาน งาน
เลีย้ง หรอืวนัหยดุได ้หากคณุเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับทวีคีวามละเอยีดสงู คณุสามารถดู
สไลดโ์ชวบ์นทวีไีด ้

เลอืก  > แกไ้ขวดิโีอ และ 

1 เลอืกแมแ่บบทีจ่ะใชสํ้าหรับสไลดโ์ชว ์เมือ่คณุเลอืกแมแ่บบ ภาพตัวอยา่งจะแสดงขึน้มา
2 หากตอ้งการเพิม่ภาพถา่ยไปยังสไลดโ์ชว์ ใหเ้ลอืก 
3 หากตอ้งการเพิม่เสยีงทีจ่ะเลน่เป็นเสยีงประกอบ เลอืก 
4 หากตอ้งการเพิม่หวัเรือ่ง เลอืก 
5 หากตอ้งการดตูัวอยา่งสไลดโ์ชวข์องคุณ เลอืก  > ภาพตวัอยา่ง
6 หากตอ้งการจัดเก็บสไลดโ์ชวข์องคณุ เลอืก  > จดัเก็บวดิโีอ ขณะทีด่ตูัวอยา่งสไลด์

โชว์
7 คณุสามารถแกไ้ขสไลดโ์ชวข์องคณุอกีครัง้ไดใ้นภายหลัง หากตอ้งการจัดเก็บโครงการของ

คณุ เลอืก  > จดัเก็บโครงการ

ในการดสูไลดโ์ชวข์องคณุภายหลัง ใหเ้ลอืก  > คลงัภาพ

การพมิพภ์าพถา่ยทีค่ณุถา่ย
คณุสามารถพมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจากโทรศัพทโ์ดยใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1 ใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัเครือ่งพมิพใ์น
โหมด ถา่ยโอนสือ่

2 ใน คลังภาพ เลอืกภาพถา่ยทีต่อ้งการพมิพ์
3 แตะหนา้จอ แลว้เลอืก  > พมิพ์
4 ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ USB เพือ่พมิพ ์ใหเ้ลอืก พมิพ ์> ผา่นทาง USB
5 หากตอ้งการพมิพภ์าพถา่ย เลอืก  > พมิพ์

เคล็ดลบั: เมือ่ตอ่สายเคเบลิ USB แลว้ คณุสามารถเปลีย่นโหมด USB ได ้ใหปั้ดลงในพืน้ทีก่าร
แจง้เตอืน จากนัน้เลอืก 
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การดภูาพถา่ยและวดิโีอบนทวีี
คณุสามารถดภูาพถา่ยและวดิโีอบนทวีทีีส่ามารถใชร้ว่มกนัได  ้ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถแสดงภาพ
และวดิโีอใหค้รอบครัวหรอืเพือ่นชมไดส้ะดวกขึน้

คณุตอ้งใชส้ายเชือ่มตอ่วดิโีอ Nokia (จําหน่ายแยกตา่งหาก) และอาจตอ้งปรับเปลีย่นการตัง้คา่
ชอ่งสญัญาณออกของทวีแีละสดัสว่นภาพ

หากตอ้งการปรับเปลีย่นการตัง้คา่สญัญาณออกของทวีี ใหเ้ลอืก  > การต ัง้คา่ และ
โทรศพัท ์> อปุกรณ์เสรมิ > สญัญาณออกทวีี

หากอปุกรณ์ของคณุสนับสนุน HDMI™ คณุสามารถใชส้ายเคเบลิตัวเชือ่มตอ่ HDMI Micro ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัได ้(จําหน่ายแยกตา่งหาก) เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัโฮมเธยีเตอร์

การดภูาพถา่ยและวดิโีอบนทวีที ีม่คีวามละเอยีดแบบมาตรฐาน
1 เสยีบสายเชือ่มตอ่วดิโีอ Nokia เขา้กบัชอ่งรับสัญญาณภาพของทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัได  ้สขีอง

ปล๊ักตอ้งตรงกบัสขีองชอ่งตอ่
2 เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่ของสายเชือ่มตอ่วดิโีอ Nokia เขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia ใน

โทรศัพทข์องคณุ คณุอาจตอ้งเลอืก สายสญัญาณทวีอีอก เป็นประเภทการเชือ่มตอ่
3 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอบนโทรศัพทข์องคณุ

การดภูาพถา่ยและวดิโีอผา่นทวีคีวามละเอยีดสงูหรอืโฮมเธยีเตอรข์องคณุ
1 ตอ่สายเคเบลิตัวเชือ่มตอ่ HDMI Micro กบัชอ่งเสยีบ HDMI Micro ของโทรศัพทข์องคณุ
2 เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่ของสายเคเบลิเขา้กบัชอ่งเสยีบ HDMI ของทวีหีรอืโฮมเธยีเตอร์

ของคณุ
คณุอาจตอ้งเลอืกอนิพตุ HDMI บนทวีหีรอืโฮมเธยีเตอรด์ว้ยตนเอง

3 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอบนโทรศัพทข์องคณุ
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อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia หากคณุเชือ่มต่ออปุกรณ์
ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia ในการใชอ้ปุกรณ์นีก้บัชอ่งเสยีบ AV
ของ Nokia โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

การเชือ่มตอ่โทรศพัทก์บัโฮมเธยีเตอรข์องคณุ
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทก์บัระบบโฮมเธยีเตอรไ์ด  ้ดว้ยโฮมเธยีเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้คณุ
สามารถเพลดิเพลนิกบัวดิโีอ ™HD ทีใ่ชร้ะบบเสยีงหลายชอ่งสญัญาณ Dolby Digital Plus 5.1
เพือ่ประสบการณ์การรับฟังเสยีงรอบทศิทาง

1 เชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์HDMI เขา้กบัชอ่งเสยีบ HDMI ของโทรศัพทข์องคณุ
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2 เชือ่มตอ่สายเคเบลิ HDMI (ทีข่ายแยกตา่งหาก) เขา้กบัอะแดปเตอร ์แลว้จงึเชือ่มตอ่กบัชอ่ง
เสยีบ HDMI ของโฮมเธยีเตอรข์องคณุ
ระบบโฮมเธยีเตอรต์อ้งสนับสนุนมาตรฐาน HDMI 1.3 และสามารถสง่สญัญาณวดิโีอไปยัง
ทวีผีา่น HDMI โทรศัพทข์องคณุจะถอดรหสั Dolby Digital Plus และสง่สญัญาณเสยีง PCM
ออกไปยังโฮมเธยีเตอรข์องคณุ

3 ในการตัง้คา่โฮมเธยีเตอรใ์หใ้ชอ้นิพตุ HDMI ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้คํูาแนะนําสําหรับโฮมเธยีเตอร์
ของคณุ

4 เลน่วดิโีอในโทรศัพท์

ความละเอยีดวดิโีอสงูสดุทีส่นับสนุนคอื 1280x720 (720p) และโทรศัพทข์องคณุไมส่นับสนุน
ไฟลท์ีม่ขีนาดใหญก่วา่ 4 GB

ตวัอยา่ง: วดิโีอ MP4 หรอื MKV ทีม่คีณุสมบัตติอ่ไปนี้

• วดิโีอ: เฟรม AVC 1916kbps, 24fps, High Profile Level 3.1, 3 ref
• เสยีง: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 ชอ่งสญัญาณ

วดิโีอและทวี ี

วดิโีอ
เกีย่วกบัวดิโีอ

 เลอืก  > วดิโีอ

คณุสามารถเรยีกดู ดาวนโ์หลด และดวูดิโีอในโทรศัพทข์องคณุเมือ่ออกไปขา้งนอก

เคล็ดลบั: รับวดิโีอใหมจ่ากรา้นคา้ Nokia สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/
support

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การเลน่วดิโีอ
เลอืก  > วดิโีอ

หากตอ้งการเรยีกดชูดุสะสมวดิโีอ เปิดแท็บ  ในการเรยีกดวูดิโีอทีค่ณุบันทกึไว  ้ใหเ้ลอืก
 > คลงัภาพ

ในการดาวนโ์หลดวดิโีอจากรา้นคา้ Nokia ใหเ้ปิดแท็บ 

หากคณุเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัทวีคีวามละเอยีดสงู คณุสามารถดวูดิโีอบนหนา้จอขนาด
ใหญ่
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การดวูดิโีอ
เลอืกวดิโีอเพือ่เลน่ หากตอ้งการเขา้ใชต้ัวควบคมุเครือ่งเลน่วดิโีอ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

การพกัหรอืเลน่ตอ่
เลอืก  หรอื 

การกรอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

หากสดัสว่นภาพวดิโีอไมใ่ชข่นาดเดยีวกนักบัหนา้จอโทรศัพทข์องคณุ  คณุสามารถขยาย หรอื
ยดืรปูภาพเพือ่ใหพ้อดกีบัหนา้จอได ้

ขยาย หรอืยดื รปูภาพ
เลอืก  > เปลีย่นอตัราสว่นภาพ

การคดัลอกวดิโีอของคณุระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุไดบ้ันทกึวดิโีอดว้ยโทรศัพทข์องคณุและตอ้งการดบูนคอมพวิเตอรใ์ชห่รอืไม่ หรอืคณุ
ตอ้งการคัดลอกวดิโีอของคณุจากโทรศัพทไ์ปยังคอมพวิเตอรใ์ชห่รอืไม่ ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู
USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่คัดลอกวดิโีอของคณุระหวา่งโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอร์

1 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่ตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร์
2 เปิด Nokia Suite ในคอมพวิเตอร ์และทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

เพลงและเสยีง

เครือ่งเลน่เพลง
เกีย่วกบัเครือ่งเลน่เพลง

 เลอืก  > เครือ่งเลน่เพลง

คณุสามารถใชเ้ครือ่งเลน่เพลงในโทรศัพทข์องคณุเพือ่ฟังเพลงและพอดแคสตข์ณะเดนิทาง

การเลน่เพลง
เลอืก  > เครือ่งเลน่เพลง

1 เลอืก    หรอื  เพือ่ดเูพลง ศลิปิน อลับัม้ หรอืประเภท
2 เลอืกเพลงหรอือัลบัม้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการฟังเพลงในลําดับแบบสุม่ เลอืก
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การหยดุเลน่ช ัว่คราวและการเลน่ตอ่
หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราว เลอืก  หากตอ้งการเลน่ตอ่ เลอืก 

การกรอเพลงไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

การเลน่เพลงซํา้
เลอืก 

เคล็ดลบั: ขณะฟังเพลง คณุสามารถกลับสูห่นา้จอหลักและปลอ่ยใหเ้ครือ่งเลน่เพลงอยูเ่ป็นพืน้
หลัง

การสรา้งรายการเลน่
ตอ้งการฟังเพลงทีแ่ตกตา่งไปตามอารมณ์หรอืไม่ รายการเลน่ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งตัวเลอืก
เพลงทีจ่ะเลน่ตามลําดับได ้

เลอืก  > เครือ่งเลน่เพลง

1 เลอืกเพลง อลับัม้ หรอืประเภทของเพลงคา้งไว ้แลว้เลอืก เพิม่ไปทีร่ายการเลน่
2 เลอืกรายการเลน่ หรอืเลอืก รายการเลน่ใหม ่เพือ่สรา้งรายการเลน่ใหม่

การเลน่รายการเลน่
เลอืก  และรายการเลน่

การลบเพลงออกจากรายการเลน่
ในมมุมองรายการเลน่ เลอืกเพลงคา้งไว ้แลว้เลอืก นําออก
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จะไมล่บเพลงออกจากโทรศัพท์ และจะนําออกจากรายการเลน่เทา่นัน้

เคล็ดลบั: เครือ่งเลน่เพลง จะสรา้งรายการเลน่จากเพลงทีเ่ลน่บอ่ยทีส่ดุ เพลงทีเ่ลน่ลา่สดุ เพลง
ทีไ่มเ่คยเลน่ และเพลงทีเ่พิม่เขา้ไปลา่สดุโดยอตัโนมัติ

การดเูนือ้เพลงขณะฟงัเพลง
ในการดเูนือ้เพลงขณะฟังเพลง ใหค้ัดลอกไฟลเ์นือ้เพลงไปยังโฟลเดอรเ์ดยีวกันกบัไฟลเ์พลง
ชือ่ไฟลเ์นือ้เพลงตอ้งตรงกบัชือ่ไฟลเ์พลงนัน้ๆ

เครือ่งเลน่เพลงสนับสนุนรปูแบบ LRC พเิศษและพืน้ฐาน รวมถงึสนับสนุนเนือ้เพลงทีไ่ดรั้บการ
ฝังลงในเพลงโดยใชร้ปูแบบเมตะดาตา้ ID3v2

ใชเ้ฉพาะเนือ้เพลงทีไ่ดรั้บมาอยา่งถกูกฎหมายเทา่นัน้

การซงิคเ์พลงระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุมเีพลงในคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการฟังในโทรศัพทห์รอืไม่ Nokia Suite เป็นวธิทีีเ่ร็วทีส่ดุใน
การคัดลอกเพลงลงในโทรศัพทข์องคณุ และคณุสามารถใชโ้ปรแกรมนีเ้พือ่จัดการและซงิโคร
ไนซช์ดุสะสมเพลงของคณุได ้

1 เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2 ในโทรศัพทข์องคณุ ใหปั้ดลงจากพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน แลว้เลอืก USB > Nokia Suite
3 เปิด Nokia Suite บนคอมพวิเตอรข์องคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุม ีNokia Suite เวอรช์นั

ลา่สดุ
4 ลากและวางเพลงลงในโทรศัพท์ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีว่ธิใีช ้Nokia Suite
5 ใน เครือ่งเลน่เพลง เลอืก  > คลงัเพลง > รเีฟรช

ดาวนโ์หลด Nokia Suite เวอรช์นัลา่สดุไดจ้าก www.nokia.com/support

ไฟลเ์พลงบางประเภทอาจไดรั้บการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) และไม่
สามารถเลน่บนอปุกรณ์ไดม้ากกวา่หนึง่ช ิน้
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เกีย่วกบัเพลง Nokia

 เลอืก  > เพลง Nokia

คณุสามารถซือ้และดาวนโ์หลดเพลงลงในโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุไดด้ว้ยเพลง
Nokia เรยีกดเูพลง Nokia และคน้พบเพลงใหมแ่ละเพลงเกา่ทีโ่ปรดปรานได ้

บรกิารนีอ้าจไมม่ใีหบ้รกิารในบางภมูภิาคหรอืบางประเทศ และอาจมบีรกิารและตัวเลอืกอืน่ให ้
บรกิาร ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุพํานักอาศัย

หากตอ้งการดาวนโ์หลดเพลง คณุจําเป็นตอ้งสรา้งบัญช ีNokia ซึง่ไมม่คีา่บรกิาร

คณุสามารถสรา้งบัญช ีNokia เขา้รว่มเพลง Nokia และลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชขีองคณุโดยใชห้นึง่ใน
วธิตีอ่ไปนี้

• โทรศัพทข์องคณุ
• เว็บเบราเซอรท์ีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้
• Nokia Suite

หากคณุมบีัญช ีNokia อยูแ่ลว้ คณุสามารถใชบ้ัญชดีังกลา่วสําหรับเพลง Nokia ได ้

หากคณุมเีครดติหรอืการดาวนโ์หลด หรอืคณุไดล้งทะเบยีนการดาวนโ์หลดแบบไมจํ่ากดัดว้ย
บัญช ีNokia ของคณุ อยา่ปิดบัญชนัีน้ หากคณุปิด รายการทัง้หมดนีจ้ะสญูหาย

เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั
เนือ้หาทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย Digital Rights Management (DRM) เชน่ รปูภาพ วดิโีอ หรอื
เพลง มาพรอ้มกบัใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กําหนดสทิธิข์องคณุในการใชเ้นือ้หานัน้ เพลงที่
ป้องกนัดว้ย DRM จะไมส่ามารถใชไ้ด ้เชน่ ใชเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้หรอืเสยีงปลกุ

คณุสามารถดรูายละเอยีดและสถานะของสทิธิก์ารใชง้าน และเปิดใชง้านใหมห่รอืยกเลกิสทิธิ์
การใชง้าน

การจดัการใบอนญุาตสทิธิแ์บบดจิติอล
เลอืก  > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ความปลอดภยั >
เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั

การบนัทกึเสยีง
เลอืก  > ตวับนัทกึ

การบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 
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การหยดุบนัทกึ
เลอืก  คลปิเสยีงจะไดรั้บการจัดเก็บในโฟลเดอร์ ไฟลเ์สยีง ในแอปพลเิคชัน่ ไฟล ์โดย
อตัโนมัติ

การสง่คลปิเสยีงทีบ่นัทกึไวเ้ป็นขอ้ความเสยีง
เลอืก  > สง่

วทิย ุFM
เกีย่วกบัวทิยุ FM

 เลอืก  > วทิยเุอฟเอ็ม

คณุสามารถฟังสถานวีทิยเุอฟเอ็ม โดยใชโ้ทรศัพทข์องคณุได ้เพยีงเสยีบชดุหฟัูง และเลอืก
สถานไีดทั้นที

ในการฟังวทิยุ คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพท์ ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

ไมส่ามารถฟังวทิยผุา่นชดุหฟัูง Bluetooth ได ้

คณุสามารถฟังวทิยไุดแ้มเ้มือ่คณุเปิดใชง้านโหมดออฟไลนใ์นโทรศัพทข์องคณุ  และคณุไมไ่ด ้
อยูใ่นระยะครอบคลมุของเครอืขา่ย คณุภาพการกระจายเสยีงของวทิยจุะขึน้อยูก่บัการครอบคลมุ
ของสญัญาณวทิยุ FM ในตําแหน่งทีค่ณุอยู่

คณุสามารถโทรออกหรอืรับสายเรยีกเขา้ไดข้ณะฟังวทิยุ โดยในขณะทีม่สีายสนทนาอยู่ เครือ่ง
จะปิดวทิยโุดยอตัโนมัติ

การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ
คน้หาสถานวีทิยโุปรดและจัดเก็บไว ้เพือ่จะไดฟั้งในภายหลังไดโ้ดยงา่ย

เลอืก  > วทิยเุอฟเอ็ม
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เมือ่คณุใชว้ทิยเุอฟเอ็มเป็นครัง้แรก แอปพลเิคชัน่จะคน้หาสถานวีทิยทุีม่โีดยอตัโนมัติ หากไม่
พบสถานวีทิยุ คณุสามารถตัง้คา่คลืน่ความถีด่ว้ยตนเองได  ้และคณุยังสามารถใชค้ณุสมบัตกิาร
สแกนโดยอตัโนมัตไิดใ้นภายหลัง

การต ัง้คา่คลืน่ความถีด่ว้ยตนเอง
1 เลอืก  >  > หาคลืน่สถานดีว้ยตนเอง
2 ในการตัง้คลืน่ความถี ่ใหเ้ลอืกลกูศรขึน้หรอืลง ชว่งความถีท่ีส่นับสนุนคอื 87.5–108.0 MHz

การสแกนหาสถานทีีม่อียูท่ ัง้หมด
เลอืก  > 

การฟงัวทิยุ
เพลดิเพลนิกบัการฟังสถานวีทิยเุอฟเอ็มทีค่ณุชืน่ชอบ ขณะเดนิทาง

เลอืก  > วทิยเุอฟเอ็ม

การไปทีส่ถานทีีถ่ดัไปหรอืกอ่นหนา้
เลอืก  หรอื 

การดสูถานทีีม่อียูท่ ัง้หมด
เลอืก 

การสแกนหาสถานอีืน่ทีม่อียู่
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

เคล็ดลบั: คณุสามารถเพิม่วดิเจ็ตวทิยใุนหนา้จอหลักเพือ่เขา้ใชว้ทิยไุดอ้ยา่งงา่ยดาย

การจดัเรยีงรายการสถานทีีจ่ดัเก็บไว้
คณุสามารถจัดเรยีงรายการสถานทีีจั่ดเก็บไว  ้เพือ่ใหส้ถานทีีค่ณุชอบอยูด่า้นบนสดุ

เลอืก  > วทิยเุอฟเอ็ม

สถานทีีค่ณุจัดเก็บไวจ้ะแสดงในมมุมอง รายชือ่สถานี

การยา้ยสถานทีีอ่ยูใ่นรายการ
1 จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืก 
2 เลอืกชือ่สถานคีา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ยา้ย
3 เลอืกตําแหน่งใหมใ่นรายการ
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แผนที่

เกีย่วกบัแอปพลเิคช ัน่แผนที่
แผนทีจ่ะแสดงสถานทีใ่นละแวกใกลเ้คยีงและแนะนําสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการไป  และแผนทีจ่ะให ้
ขอ้มลูการพยากรณ์อากาศ ตลอดจนลงิคไ์ปยังคูม่อืการเดนิทางใหมล่า่สดุ

• คน้หาเมอืง ถนน และบรกิารโดยใช ้แผนที่
• ซงิคท์ีต่ัง้และเสน้ทางโปรดระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบับรกิาร Nokia Maps บนเว็บ
• คน้หาเสน้ทางพรอ้มการนําทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วโดยใช  ้ขับ
• รับการนําทางจากทีห่นึง่ถงึทีห่นึง่ตามตารางเวลาพรอ้มดว้ยโหมดตา่งๆ  ของการขนสง่

สาธารณะโดยใช ้ขนสง่สาธารณะ
• ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์อากาศสําหรับอนาคต  โดยใช ้สภาพ

อากาศ หากมใีหบ้รกิาร
• รับขอ้มลูอพัเดตลา่สดุเกีย่วกบักจิกรรมทีม่ทีีส่ถานทีนั่น้ ทีท่อ่งเทีย่วในเวลาคํา่คนื และวธิี

การจองหอ้งพักโดยใช ้คูม่อืทอ่งเทีย่ว

ขอ้มลูพกิดัอาจไมม่ใีหบ้รกิารครบทกุภมูภิาค

การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืกไว ้
เทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

เนือ้หาของแผนทีด่จิทัิลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณ์เสมอไป  ไมค่วรวางใจวา่
เนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น  อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณี
ฉุกเฉนิ

เนือ้หาบางอยา่งถกูสรา้งโดยบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่ Nokia เนือ้หาอาจไมถ่กูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ
พรอ้มในการใหบ้รกิาร

การนําทางไปยงัจดุหมายของคณุ
ขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วในขณะขับรถ ขับ จะชว่ยใหค้ณุไปถงึยังจดุหมาย
ปลายทางของคณุ

เลอืก  > ขบั
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การขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืก

การเร ิม่ตน้การขบัรถโดยไมก่าํหนดปลายทาง
เลอืก ขบัอยา่งเดยีว แผนทีจ่ะเลือ่นไปตามตําแหน่งของคณุ

การขบัรถกลบับา้น
เลอืก ขบักลบับา้น

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น เป็นครัง้แรก ระบบจะขอใหค้ณุกําหนดทีต่ัง้บา้นของคณุ

การเปลีย่นตาํแหนง่บา้นของคณุ
เลอืก  > การต ัง้คา่ > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญ
อนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

การเปลีย่นภาษาของเสยีงแนะนําสําหรบัการขบัรถ
เสยีงแนะนําจะชว่ยคณุคน้หาเสน้ทางไปยังจดุหมายปลายทาง  ใหค้ณุสนุกกบัการเดนิทาง

เลอืก  > ขบั

เลอืก  > การต ัง้คา่ > แนะนําดว้ยเสยีง และภาษา

เสยีงแนะนําอาจไมม่ใีหบ้รกิารในภาษาของคณุ
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การปิดเสยีงแนะนํา
เลอืก  > การต ัง้คา่ > แนะนําดว้ยเสยีง > ไมม่ี

การเปลีย่นลกัษณะของมมุมองการขบัรถ
คณุตอ้งการดแูผนที ่3D ทีเ่หมอืนจรงิมากขึน้ หรอืคณุจะใช ้ขับ ตอนกลางคนืเมือ่ไมม่แีสงสวา่ง
ดว้ยโหมดแผนทีท่ีแ่ตกตา่ง คณุสามารถเห็นขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจนตลอดเวลา

เลอืก  > ขบั

การดแูผนทีใ่นแบบ 3D
เลอืก  >  ในการกลับไปใชโ้หมด 2D ใหเ้ลอืกไอคอนนีอ้กีครัง้

หากตอ้งการดแูผนอยา่งชดัเจนแมว้า่จะอยูใ่นทีม่ดื คณุสามารถเปิดใชง้านโหมดกลางคนืได ้

การเปิดใชง้านโหมดกลางคนื
เลอืก  >  > ส ี> โหมดกลางคนื

ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหมนุไปยังทศิทางการขับรถของคณุ

เปลีย่นทศิทางแผนทีไ่ปทางทศิเหนอื
เลอืก  หากตอ้งหมนุแผนทีก่ลับสูท่ศิทางการขับรถของคณุ เลอืก  อกีครัง้

การเลอืกเสน้ทางทีค่ณุตอ้งการ
ขับ สามารถเลอืกเสน้ทางทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการและความชอบของคณุมากทีส่ดุ

1 เลอืก  > ขบั
2 เลอืก  >  > การต ัง้คา่เสน้ทาง
3 เลอืก การเลอืกเสน้ทาง > เสน้ทางทีเ่ร็วกวา่ หรอื เสน้ทางทีใ่กลก้วา่
4 ในการรวมขอ้ดขีองการเป็นเสน้ทางทีทั่ง้ใกลท้ีส่ดุและเร็วทีส่ดุ  เลอืก การเลอืกเสน้ทาง >

เหมาะสม

ตัวอยา่งเชน่ คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ใชห้รอืหลกีเลีย่งการใชม้อเตอรเ์วย์ ทางดว่น หรอืทา่เรอื
ขา้มฟาก

รบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจราจรและความปลอดภยั 
ยกระดับประสบการณ์ในการขับขีข่องคณุดว้ยขอ้มลูแบบเรยีลไทมเ์กีย่วกบัสภาพการจราจร คํา
แนะนําในการใชถ้นน และการเตอืนขดีจํากดัความเร็ว

เลอืก  > ขบั
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การแสดงสภาพการจราจรบนแผนที่
ในระหวา่งการนําทางการขับรถ ใหเ้ลอืก  > การจราจร สภาพจราจรจะแสดงเป็นรูป
สามเหลีย่มและเป็นเสน้ตรง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหแ้จง้เมือ่คณุขับรถเกนิขดีจํากดัความเร็ว

การรบัการแจง้เตอืนขดีจํากดัความเร็ว
1 เลอืก  >  > การแจง้เตอืน
2 ในชอ่ง การแจง้เตอืนขดีจํากดัความเร็ว ใหเ้ลอืก เปิด
3 ในการกําหนดวา่คณุจะสามารถขับรถเกนิขดีจํากดัความเร็วไดเ้ทา่ใดกอ่นทีจ่ะไดรั้บการ

เตอืน ใหเ้ลอืก จํากดัความเร็วตํา่กวา่ 80 กม./ชม. หรอื จํากดัความเร็วสงูกวา่ 80
กม./ชม.

คณุสามารถตัง้คา่ ขับ เพือ่หลกีเลีย่งสภาพการจราจรตา่งๆ เชน่ รถตดิ หรอืซอ่มถนนในการ
วางแผนและคําแนะนําเสน้ทางได  ้ขับ จะตรวจสอบเสน้ทางอยา่งสมํา่เสมอระหวา่งการนําทาง
และจะอพัเดตคําแนะนําโดยอตัโนมัติ

การหลกีเลีย่งสภาพการจราจร
เลอืก  >  > การต ัง้คา่เสน้ทาง > เลีย่งการจราจร

ความพรอ้มของบรกิารขอ้มลูจราจรนีอ้าจแตกตา่งกนัตามภมูภิาคและประเทศของคณุ

ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็วอาจแสดงในเสน้ทางของคณุระหวา่งการนําทาง  หากเปิดใชง้าน
คณุสมบัตนิี ้เขตปกครองศาลบางแหง่หา้มใชห้รอืควบคมุการใชข้อ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับ
ความเร็ว Nokia ไมรั่บผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งแมน่ยําหรอืผลลัพธท์ีต่ามมาจากการใชข้อ้มลู
ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางการเดนิเทา้ไปตามถนน แผนที ่จะนําทางคณุไปยังจตรัุส ผา่นสวน
สาธารณะ เขตทางเดนิเทา้ และแมแ้ตศ่นูยก์ารคา้

เลอืก  > แผนที่

1 เลอืกสถานทีแ่ละพืน้ทีข่อ้มลูของสถานทีนั่น้ทีด่า้นบนของหนา้จอ
2 เลอืก นําทาง > เดนิมาทีน่ ี่

ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอื

หมนุแผนทีไ่ปยงัทศิทางการเดนิของคณุ
เลอืก  หากตอ้งหมนุแผนทีก่ลับสูท่ศิเหนอื เลอืก  อกีครัง้
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นอกจากนีค้ณุยังสามารถเลอืกประเภทเสน้ทางทีค่ณุตอ้งการใหก้ารนําทางการเดนิไปยังเสน้
ทางนัน้

การเลอืกโหมดการเดนิ
1 เลอืก  > ต ัง้คา่ > แผนทีแ่ละเดนิ > การต ัง้คา่เสน้ทาง
2 เลอืก เสน้ทางทีต่อ้งการ > ถนน หรอื เสน้ตรง

เสน้ตรง มปีระโยชนใ์นพืน้ทีท่รุกนัดารซึง่จะชว่ยกําหนดทศิทางการเดนิ

ขณะเดนิคณุสามารถตรวจสอบขอ้มลูบนแผงหนา้ปัดได  ้เชน่ คณุเดนิมาไกลเทา่ไรแลว้ และมี
ความเร็วเฉลีย่เทา่ใด

การอา่นขอ้มลูเครือ่งวดัการเดนิทางจากแผงหนา้ปดั
ในมมุมองการนําทางการเดนิ เลอืก  > แดชบอรด์

การรเีซ็ตเครือ่งวดัการเดนิทาง
เลอืก  > ต ัง้คา่ใหม ่ในการรเีซ็ตตัวนับทัง้หมด ใหเ้ลอืก  > ต ัง้คา่ใหมท่ ัง้หมด

มาตรวดัระยะทางอาจไมแ่มน่ยํา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูกั่บการใหบ้รกิารและคณุภาพของการเชือ่มตอ่
GPS

การเปลีย่นภาษาของเสยีงแนะนําสําหรบัการเดนิ
คณุสามารถเปลีย่นภาษาของเสยีงแนะนําไดอ้ยา่งงา่ยดาย  หรอืปิดคําแนะนําทัง้หมด

เลอืก  > แผนที่

เลอืก  > ต ัง้คา่ > แผนทีแ่ละเดนิ > แนะนําดว้ยเสยีง และภาษา

เสยีงแนะนําอาจไมม่ใีหบ้รกิารในภาษาของคณุ

การปิดเสยีงแนะนํา
เลอืก  > ต ัง้คา่ > แผนทีแ่ละเดนิ > แนะนําดว้ยเสยีง > ไมม่ี

การคน้หาเสน้ทางโดยใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ
การกําหนดตารางการเดนิทางเมือ่ใชร้ถไฟฟ้าหรอืรถประจําทางของคณุอาจเป็นเรือ่งยาก  ทําไม
ไมใ่หโ้ทรศัพทข์องคณุจัดการดลูะ่

1 เลอืก  > ขนสง่สาธารณะ
2 เลอืก ตวัวางแผนการเดนิทาง
3 หากคณุไมต่อ้งการเริม่การเดนิทางจากทีท่ีค่ณุอยูใ่นตอนนี้  ใหเ้ขยีนจดุเริม่ตน้ในชอ่ง จาก

จากนัน้เลอืกรายการทีต่อ้งการ
4 เขยีนปลายทางของคณุในชอ่ง ถงึ จากนัน้เลอืกรายการทีต่อ้งการ
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5 ในการดกูารเดนิทางภายหลังหรอืกอ่นหนา้ ใหล้ากหนา้จอไปทางซา้ยหรอืขวา และกดคา้ง
ไวจ้นกวา่การเดนิทางจะไดรั้บการคํานวณ

6 ในการดกูารเดนิทางโดยละเอยีด ใหเ้ลอืกการเดนิทาง

เคล็ดลบั: ในมมุมองรายละเอยีดการเดนิทาง หากตอ้งการดกูารเดนิทางถัดไปหรอืกอ่นหนา้ ให ้
ปัดซา้ยหรอืขวา

เคล็ดลบั: ตอ้งการใหช้ว่ยพาเดนิไปยังป้ายรถประจําทางหรอืไม่ ในการดปู้ายรถประจําทางใน
แผนที ่ในมมุมองรายละเอยีดการเดนิทาง ใหเ้ลอืกสว่นการเดนิของการเดนิทางของคณุ

หากขอ้มลูแผนทีท่ีค่ณุตอ้งการไมม่เีก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ และคณุเชือ่มตอ่ขอ้มลูกบั
อนิเทอรเ์น็ตอยู่ ระบบจะดาวนโ์หลดแผนทีใ่นบรเิวณนัน้โดยอตัโนมัติ

ตอ้งการวางแผนการเดนิทางสําหรับภายหลังหรอืไม่ คณุสามารถตัง้คา่เวลาทีค่ณุตอ้งการเริม่
เดนิทาง หรอืเวลาทีค่ณุตอ้งการไปถงึได ้

การเปลีย่นเวลาการเดนิทาง
เลอืก  แลว้เลอืก ออก หรอื มาถงึ

การกําหนดเสน้ทางระบบขนสง่สาธารณะมใีหบ้รกิารในบางภมูภิาคเทา่นัน้

ในบางพืน้ที ่อาจไมม่ตีารางเวลา และแผนการเดนิทางอาจเป็นเพยีงการประมาณการณ์  ในพืน้ที่
เหลา่นี้ คณุไมส่ามารถดกูารเดนิทางกอ่นหนา้หรอืภายหลัง หรอืเปลีย่นเวลาการเดนิทางได ้

การใชบ้รกิาร ขนสง่สาธารณะ ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ่้าย

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การคน้หาป้ายรถประจําทางและสถานรีถไฟใกล้ๆ
ไมท่ราบวา่ป้ายรถประจําทางใกล ้ๆ  อยูท่ีไ่หนใชไ่หม ขนสง่สาธารณะ จะคน้หาป้ายรถประจําทาง
และสถานรีถไฟใกล ้ๆ  และตรวจสอบเวลาทีร่ถจะออกในรอบถัดไปสําหรับคณุ

1 เลอืก  > ขนสง่สาธารณะ และ สถานขีนสง่ใกลเ้คยีง
2 หากคณุไมต่อ้งการคน้หาเวลาทีร่ถจะออกจากทีท่ีค่ณุอยูใ่นตอนนี้  ใหเ้ขยีนจุดเริม่ตน้ในชอ่ง

คน้หาสถานขีนสง่ใกลเ้คยีง จากนัน้เลอืกรายการทีต่อ้งการ
3 เลอืกป้ายรถประจําทางหรอืสถานี

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดปู้ายรถประจําทางหรอืสถานใีกล ้ๆ  บนแผนที ่หลังจากเลอืกจดุเริม่ตน้
ของคณุแลว้ ใหเ้ลอืก 

ในบางพืน้ที ่อาจไมม่ตีารางเวลา และแผนการเดนิทางอาจเป็นเพยีงการประมาณการณ์  ในพืน้ที่
เหลา่นี้ คณุไมส่ามารถดตูารางเวลารถออกจากป้ายรถประจําทางหรอืสถานไีด ้
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การคน้หาและดทูีต่ ัง้
การดวูา่คณุอยูท่ ีไ่หนบนแผนที่
หากคณุตอ้งการทศิทางทีแ่น่นอน ใหต้รวจสอบวา่คณุอยูท่ีไ่หนบนแผนที่ และคณุสามารถคน้หา
เมอืงและประเทศตา่งๆ ได ้

เลอืก  > แผนที่

 จะแสดงวา่คณุอยูท่ีไ่หน ขณะทีกํ่าลังคน้หาตําแหน่งของคณุ  จะกะพรบิ ถา้ แผนที ่ไม่
สามารถคน้หาคณุได ้  จะแสดงตําแหน่งของคณุทีท่ราบล่าสดุ

หากไมส่ามารถคน้หาตําแหน่งทีแ่มน่ยําได  ้รัศมสีแีดงรอบๆ ไอคอนแสดงตําแหน่งจะแสดง
บรเิวณท่ัวไปทีค่ณุอาจอยู่ ในบรเิวณทีม่คีนหนาแน่น ความแมน่ยําของการคาดการณ์จะมมีากขึน้
และรัศมสีแีดงจะไมก่วา้งมาก

การเรยีกดแูผนที่
ลากแผนทีด่ว้ยนิว้มอืของคณุ ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอื ถา้คณุตอ้งการให ้
แผนทีห่มนุเพือ่แสดงทศิทางทีค่ณุกําลังมุง่หนา้ ใหเ้ลอืก 

การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัหรอืทีต่ ัง้ทีท่ราบลา่สดุของคณุ
เลอืก 

การยอ่หรอืขยาย
เลอืก + หรอื -

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถวางนิว้สองนิว้บนแผนที่ และแยกนิว้ออกจากกนัเพือ่ขยาย หรอืหบุนิว้
เขา้เพือ่ยอ่ โทรศัพทบ์างรุน่รองรับคณุสมบัตนิี้

เคล็ดลบั: ตอ้งการดภูาพถา่ยวนัหยดุของคณุบนแผนทีห่รอืไม่ ตัง้คา่กลอ้งของคณุใหจั้ดเก็บ
ขอ้มลูทีต่ัง้ในภาพถา่ย และคณุสามารถดภูาพถา่ยในแผนที่ ณ ตําแหน่งทีถ่า่ยภาพนัน้ได ้หาก
ตอ้งการปิดคณุสมบัตนิี้ เลอืก  แลว้ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย ภาพถา่ยของคณุ

หากคณุเรยีกดบูรเิวณทีแ่ผนทีท่ีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพทม์อืถอืของคณุไมค่รอบคลมุ  และคณุเชือ่ม
ตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต ระบบจะดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมโ่ดยอัตโนมัติ

การป้องกนัไมใ่หม้กีารดาวนโ์หลดแผนทีถ่นนโดยอตัโนมตั ิ
1 เลอืก  > ต ัง้คา่ > ท ัว่ไป
2 เลอืก การเชือ่มตอ่ > ออฟไลน์

บรเิวณทีค่รอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภมูภิาค

การคน้หาทีต่ ัง้
แผนทีช่ว่ยคณุคน้หาสถานทีแ่ละบรษัิททีเ่ฉพาะเจาะจงได ้
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เลอืก  > แผนที ่และ 

1 ป้อนคําคน้หา เชน่ ทีอ่ยูห่รอืชือ่สถานที่
2 เลอืกรายการทีต่อ้งการจากรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ

ทีต่ัง้จะปรากฏบนแผนที่

การกลบัไปยงัรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ
เลอืก 

เคล็ดลบั: ในมมุมองการคน้หา คณุยังสามารถเลอืกคําจากรายการของคําคน้หากอ่นหนา้นีไ้ด ้

การคน้หาสถานทีใ่กลเ้คยีงประเภทตา่งๆ
เลอืก  และประเภท เชน่ การขนสง่ ทีพั่ก หรอืรา้นคา้

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชห้นา้รายละเอยีดของสถานทีท่ีพ่บเพือ่นําทางไปยังสถานที่  เพือ่ดู
ขอ้มลูตดิตอ่ หรอืเพือ่จัดเก็บหรอืแบง่ปันสถานทีไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย เลอืกสถานที ่และสถานทีท่ี่
แสดงอยูบ่นแผนที ่หากตอ้งการดหูนา้รายละเอยีด ใหเ้ลอืกพืน้ทีข่อ้มลูทีด่า้นบนของหนา้จอ

หากไมม่ผีลการคน้หาทีต่รงกนั ดใูหแ้น่ใจวา่คําทีใ่ชค้น้หาของคณุสะกดถกูตอ้ง ปัญหาเกีย่วกับ
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคณุอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลลัพธใ์นการคน้หาออนไลน์

หากคณุมแีผนทีข่องพืน้ทีท่ีค่น้หาจัดเก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถคน้หาขอ้มลูไดโ้ดย
ไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต เพือ่หลกีเลีย่งคา่ใชจ้่ายในการถา่ยโอนขอ้มลู แตผ่ลการคน้หาอาจ
มจํีากดั

การดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนที่
จัดเก็บแผนทีใ่หมล่งในโทรศัพทข์องคณุกอ่นการเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถดแูผนทีโ่ดยไม่
ตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะเดนิทาง

เลอืก  > แผนที ่และ  > Map Loader

หากตอ้งการดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนทีบ่นโทรศัพทม์อืถอืของคณุ คณุตอ้งเชือ่มตอ่กบั
WLAN ทีใ่ชง้านได ้

การดาวนโ์หลดแผนทีใ่หม่
1 เลอืก เพิม่แผนทีใ่หม่
2 เลอืกทวปีและประเทศ แลว้เลอืก ดาวนโ์หลด

การอพัเดตแผนที่
เลอืก ตรวจหาการอพัเดต
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การลบแผนที่
เลอืกประเทศคา้งไว ้แลว้ยนืยันวา่คณุตอ้งการลบแผนที่

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Suite สําหรับคอมพวิเตอรใ์นการ
ดาวนโ์หลดไฟลแ์ผนทีถ่นนและเสยีงแนะนําลา่สดุ และคัดลอกไฟลเ์หลา่นีไ้ปยังโทรศัพทม์อืถอื
ของคณุได ้ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia Suite ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support

เมือ่คณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่แผนทีเ่วอรช์นัทีใ่หมก่วา่บนโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  แผนทีป่ระเทศ
หรอืภมูภิาคจะถกูลบ กอ่นใช ้Nokia Suite ดาวนโ์หลดแผนทีใ่หม่ ใหเ้ปิดและปิดแอปพลเิคชัน่
แผนที ่และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุตดิตัง้ Nokia Suite เวอรช์นัลา่สดุในคอมพวิเตอรข์องคณุ
แลว้

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของแผนที่
คณุสามารถเปลีย่นลักษณะของแผนทีไ่ด  ้เพือ่ใหเ้ห็นเฉพาะขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการ

เลอืก  > แผนที่

การแสดงสิง่ปลกูสรา้งและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคญั
เลอืก  > จดุสงัเกต

การแสดงเสน้ทางขนสง่มวลชน
เลอืก  > เสน้ทางเดนิรถสาธารณะ

คณุลักษณะทีม่อีาจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

คูม่อืการเดนิทาง
คณุกําลังวางแผนการเดนิทางหรอืไปเทีย่วชมเมอืงใหม่ๆ  อยูใ่ชห่รอืไม่ ตอ้งการดวูา่ทีน่ั่นมอีะไร
ใหด้แูละใหทํ้าบา้ง จะพักหรอืทานมือ้เย็นทีไ่หนหรอืไม่ คูม่อืทอ่งเทีย่ว จะเชือ่มตอ่คณุกบัคูม่อื
การเดนิทาง บรกิารการจอง และรายการขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบักจิกรรมตา่งๆ

เลอืก  > คูม่อืทอ่งเทีย่ว

การเปิดบรกิารหรอืคูม่อืการเดนิทาง
เลอืกหวัขอ้
หากตอ้งการกลับไปยังหนา้หลัก ใหเ้ลอืก คูม่อืทอ่งเทีย่ว

บรกิารอาจไมม่ใีนประเทศของคณุ

สภาพอากาศ
บา่ยนีฝ้นจะตกไหมนะ วนัเสารอ์ากาศจะอบอุน่แคไ่หน ใชส้ภาพอากาศเพือ่ตรวจสอบสภาพ
อากาศในปัจจบุันหรอืพยากรณ์อากาศสําหรับวนัถัดไป
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เลอืก  > สภาพอากาศ

การดพูยากรณ์อากาศแบบละเอยีด
หากตอ้งการเรยีกดกูารพยากรณ์อากาศในวนัถดัไปหรอืวนักอ่นหนา้นี้  ใหล้ากตัวเลือ่นเวลาทีด่า้น
ลา่งของมมุมอง

การดพูยากรณ์อากาศแบบ 5 วนั
เลอืก  หากตอ้งการยอ้นกลับไปทีม่มุมองการพยากรณ์อากาศแบบละเอยีด  ใหเ้ลอืก 

บรกิารอาจไมม่ใีนประเทศของคณุ

เกีย่วกบัวธิหีาตาํแหนง่
แผนทีจ่ะแสดงตําแหน่งของคณุบนแผนทีโ่ดยใช  ้GPS, A-GPS, WLAN หรอืการระบตํุาแหน่งตาม
เครอืขา่ย (ขอ้มลูของสถานฐีาน)

A-GPS และอปุกรณ์เสรมิอืน่ของ GPS อาจจําเป็นตอ้งมกีารถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนเล็กนอ้ยผา่น
ทางเครอืขา่ยเซลลลูาร์

GPS Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนําทางทีใ่ชด้าวเทยีม
คน้หาวา่คณุอยูท่ีใ่ด

A-GPS บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย Assisted GPS (A-GPS) จะดงึขอ้มลู
ตําแหน่งโดยใชเ้ครอืขา่ยเซลลลูาร์ และชว่ยเหลอื GPS ในการคํานวณ
ตําแหน่งปัจจบุันของคณุ

โทรศัพทข์องคณุไดต้ัง้คา่ใชบ้รกิารเสรมิ Nokia A-GPS ไวแ้ลว้ นอกจาก
วา่ผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุมกีารตัง้คา่ A-GPS ของตนเอง หาก
ตอ้งการรับขอ้มลูชว่ยเหลอืโทรศัพทข์องคณุ คณุตอ้งเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต โทรศัพทข์องคณุจะรับขอ้มลูจากบรกิารนีเ้มือ่ตอ้งการเทา่นัน้

LAN ไรส้าย การระบตํุาแหน่ง WLAN จะปรับปรงุความแมน่ยําของตําแหน่งเมือ่
สญัญาณ GPS ไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่คณุอยูภ่ายใน
อาคารหรอือยูท่า่มกลางอาคารสงู

ขอ้มลูของสถานี
ฐาน

ดว้ยการจัดตําแหน่งตามเครอืขา่ย (ขอ้มลูสถานฐีาน) แผนที ่จะคน้หา
ตําแหน่งของคณุผา่นระบบเสาอากาศทีโ่ทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุเชือ่ม
ตอ่อยูใ่นขณะนัน้

การใหบ้รกิารและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจไดรั้บผลกระทบจากสถานที่ ตําแหน่ง
ดาวเทยีม อาคารกอ่สรา้ง สิง่กดีขวางทางธรรมชาต ิสภาพอากาศ และการปรับดาวเทยีม GPS
โดยรัฐบาลสหรัฐ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรทีจ่ะเชือ่
ขอ้มลูสถานทีจ่าก GPS หรอืเครอืขา่ยเซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีว
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หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุ
จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN ภายในอาคารเทา่นัน้ หลังจากวนัที ่1 กรกฎาคม 2012 EU ได ้
ยกเลกิขอ้จํากดัการใชง้าน WLAN ภายนอกอาคารในประเทศฝร่ังเศส สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งทีข่องคณุ

ขึน้อยูก่บัวธิกีารหาตําแหน่งทีพ่รอ้มใชง้าน ความแมน่ยําของการหาตําแหน่งอาจคลาดเคลือ่นไป
ประมาณสองสามเมตรจนถงึหลายกโิลเมตร

การปิดการใชง้านวธิกีารจดัตาํแหนง่
หากตอ้งการประหยัดคา่รับสง่ขอ้มลู โดยเฉพาะอยา่งยิง่เวลาไปตา่งประเทศ คณุสามารถปิด
GPS (A-GPS), WLAN หรอืการระบตํุาแหน่งตามเครอืขา่ย (ขอ้มลูของสถานฐีาน) แบบชว่ยเหลอื
ได ้

เลอืก  > การต ัง้คา่

เลอืก การต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่ > จดัตําแหนง่ > วธิกีารจดัตาํแหนง่ และปิดวธิกีารระบุ
ตําแหน่ง ทีค่ณุไมต่อ้งการใชง้าน

การคน้หาตําแหน่งของคณุอาจใชเ้วลานานขึน้ ตําแหน่งอาจผดิพลาดมากขึน้ และตัวรับ
สญัญาณ GPS อาจคน้หาตําแหน่งของคณุไมพ่บบอ่ยขึน้

การจดัเก็บและแบง่ปนัสถานที่
การจดัเก็บหรอืดสูถานที่
ในการชว่ยวางแผนการเดนิทาง คณุสามารถคน้หาสถานทีต่่างๆ เชน่ โรงแรม สถานทีท่อ่งเทีย่ว
หรอืป๊ัมน้ํามัน เป็นตน้ และจัดเก็บสถานทีเ่หลา่นีล้งในโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก  > แผนที่

การจดัเก็บสถานที่
1 หากตอ้งการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก 
2 เลอืกพืน้ทีข่อ้มลูของสถานทีนั่น้ทีด่า้นบนของหนา้จอ
3 ในหนา้รายละเอยีด ใหเ้ลอืก 

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
ในมมุมองหลัก ใหเ้ลอืก  >  > สถานที ่และสถานที่

จัดกลุม่สถานทีไ่วใ้นชดุสะสม ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุวางแผนการเดนิทาง

การเพิม่สถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวล้งในชุดสะสม
1 เลอืก สถานที่
2 เลอืกสถานทีค่า้งไว ้แลว้เลอืก จดัระเบยีบคอลเลคชนั
3 เลอืก คอลเลคชนัใหม ่หรอืชดุสะสมทีม่อียู่ แลว้เลอืก 
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การซงิโครไนซร์ายการโปรด
วางแผนการเดนิทางในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุทีเ่ว็บไซต์ Nokia Maps ซงิโครไนซส์ถานทีท่ี่
จัดเก็บไวก้บัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ และดแูผนขณะเดนิทาง

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชี Nokia ของคณุแลว้
2 เลอืก  > แผนที่
3 เลอืก  >  >  หากคณุไมม่บีัญช ีNokia คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งบัญชขีึน้มาหนึง่

บัญชี

การซงิโครไนซจํ์าเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต และอาจเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลู
จํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารของคณุ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่บรกิารในการรับสง่
ขอ้มลู ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

หากตอ้งการใชบ้รกิาร Nokia Maps บนเว็บ ใหไ้ปที ่maps.nokia.com

การสง่สถานทีไ่ปใหเ้พือ่น
เมือ่คณุตอ้งการแสดงสถานทีบ่นแผนทีใ่หเ้พือ่นของคณุเห็น คณุสามารถสง่สถานทีไ่ปใหพ้วก
เขาได ้

เลอืก  > แผนที่

ในการดสูถานทีบ่นแผนที่ เพือ่นของคณุไมจํ่าเป็นตอ้งมโีทรศัพท์ Nokia แตจํ่าเป็นตอ้งมกีาร
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1 เลอืกสถานทีแ่ละพืน้ทีข่อ้มลูของสถานทีท่ีด่า้นบนของหนา้จอ
2 เลอืก แบง่ปนั > แบง่ปนัทาง SMS หรอื แบง่ปนัทางอเีมล

ระบบจะสง่อเีมลหรอืขอ้ความตัวอกัษรทีม่ลีงิคเ์ชือ่มโยงไปยังทีต่ัง้บนแผนทีใ่หเ้พือ่นของคณุ

การรายงานขอ้มลูแผนทีท่ ีไ่มถ่กูตอ้ง
หากคณุพบวา่ขอ้มลูบนแผนทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น โปรดรายงานให ้Nokia ทราบ

เลอืกสถานทีจ่ากแผนที่ พืน้ทีข่อ้มลูทีด่า้นบนของหนา้จอ และ รายงาน

บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางประเทศหรอืภมูภิาค การรายงานขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตอ้ง
ใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

คณุสามารถรายงานปัญหาตา่งๆ เชน่

• ไมม่ชี ือ่ถนนหรอืชือ่ถนนไมถ่กูตอ้ง
• ถนนถกูปิดหรอืไมเ่หมาะสําหรับการเดนิเทา้
• ขอ้มลูขอ้หา้มหรอืการจํากดัความเร็วไมถ่กูตอ้ง

คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูเพิม่เตมิเมือ่รายงานได ้
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การจดัการเวลา

นาฬกิา
เกีย่วกบันาฬกิา

 เลอืก  > นาฬกิา

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปิดนาฬกิา คณุยังสามารถเลอืกนาฬกิาทีห่นา้จอหลักไดอ้กีดว้ย

ตัง้และจัดการการปลกุ และตรวจสอบเวลาทอ้งถิน่ของประเทศและเมอืงตา่งๆ ได ้

การต ัง้คา่เวลาและวนัที่
บนหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา

เลอืก  > การต ัง้คา่ > เวลา หรอื วนัที่

การต ัง้เวลาปลกุ
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุได ้

บนหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา

1 เลอืก 
2 ตัง้เวลาปลกุ และป้อนรายละเอยีด
3 หากตอ้งการตัง้ใหน้าฬกิาปลกุ เชน่ ปลกุเวลาเดยีวกนัทกุวนั ใหเ้ลอืก เตอืนซํา้

การลบการปลกุ
เลอืกการปลกุคา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก ลบการปลกุ

การเลือ่นเวลาปลกุ
เมือ่นาฬกิาปลกุดัง คณุสามารถเลือ่นเวลาปลกุออกไปได  ้การเลือ่นเวลาจะหยดุการปลกุตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

เมือ่นาฬกิาปลกุดัง ใหเ้ลอืก เลือ่นปลกุ

การต ัง้ระยะเวลาเลือ่นปลกุ
1 บนหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา
2 เลอืก  > การต ัง้คา่ > เวลาเลือ่นปลกุ และตัง้ระยะเวลา

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุยังสามารถเลือ่นปลกุไดโ้ดยการควํา่หนา้จอโทรศัพทล์ง
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การอพัเดตเวลาและวนัทีโ่ดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หอ้พัเดตเวลา วนัที ่และเขตเวลาโดยอตัโนมัตไิด ้การอพัเดต
อตัโนมัตเิป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

บนหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา

เลอืก  > การต ัง้คา่ > อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ> เปิด

การเปลีย่นเขตเวลาเมือ่เดนิทาง
คณุสามารถตัง้นาฬกิาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่ขณะเดนิทางไปตา่งประเทศ  หรอืดเูวลาในสถานทีอ่ืน่

บนหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา

เปิดแท็บเวลาโลก 

การเพิม่สถานที่
เลอืก  และทีต่ัง้ คณุสามารถเพิม่ทีต่ัง้ไดส้งูสดุ 15 แหง่ สําหรับประเทศทีม่หีลายเขตเวลา คณุ
สามารถเพิม่ทีต่ัง้ไดม้ากกวา่หนึง่ที่

การต ัง้ทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
เลอืกทีต่ัง้คา้งไว ้และเลอืก ต ัง้เป็นทีต่ ัง้ปจัจบุนั จากเมนูป็อบอพั
เวลาในโทรศัพทข์องคณุจะเปลีย่นตามทีต่ัง้ทีเ่ลอืก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวลาถกูตอ้ง

เคล็ดลบั: ตอ้งการลบทีต่ัง้ไดอ้ยา่งรวดเร็วหรอืไม่ เลอืกทีต่ัง้คา้งไว ้และเลอืก นําออก จากเมนู
ป็อบอพั
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การตรวจสอบเวลาของเมอืงตา่งๆ 
หากตอ้งการดเูวลาในพืน้ทีต่า่งๆ ใหเ้พิม่พืน้ทีนั่น้ๆ เขา้ไปในแท็บเวลาท่ัวโลก นอกจากนี้ คณุยัง
สามารถเพิม่ภาพสถานทีนั่น้ๆ ได ้ตัวอยา่งเชน่ ภาพเพือ่นของคณุทีอ่าศัยอยูใ่นเมอืงนัน้ หรอืภาพ
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณุชืน่ชอบ

บนหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา

เปิดแท็บเวลาโลก 

การเพิม่สถานที่
เลอืก  และทีต่ัง้ คณุสามารถเพิม่ทีต่ัง้ไดส้งูสดุ 15 แหง่ สําหรับประเทศทีม่หีลายเขตเวลา คณุ
สามารถเพิม่ทีต่ัง้ไดม้ากกวา่หนึง่ที่

การเพิม่รปูภาพสําหรบัทีต่ ัง้
เลอืกทีต่ัง้คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก เปลีย่นรปูภาพ และรปูภาพ

ปฏทินิ
เกีย่วกบัปฏทินิ

 เลอืก  > ปฏทินิ

ปฏทินิในโทรศัพทข์องคณุชว่ยใหค้ณุสามารถจัดกําหนดการของคณุใหเ้ป็นระเบยีบได ้

เคล็ดลบั: ตอ้งการเขา้ใชป้ฏทินิของคณุอยา่งรวดเร็วหรอืไม่ เพิม่วดิเจ็ตปฏทินิลงในหนา้จอหลัก

การดกูาํหนดการรายสปัดาห์
คณุสามารถเรยีกดเูหตกุารณ์ปฏทินิของคณุในมมุมองแบบตา่งๆ ได ้ใชม้มุมองสปัดาหใ์นการ
ตรวจสอบเหตกุารณ์ทัง้หมดสําหรับสปัดาหนั์น้ๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก  > ปฏทินิ

เลอืกหมายเลขสปัดาหท์ีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่หรอืลดขนาดของบรเิวณทีส่ามารถดไูด  ้ใหว้างนิว้สองนิว้บนหนา้จอ
และเลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั

การเรยีกดปูฏทินิของคณุในมมุมองแบบตา่งๆ
คณุตอ้งการดเูหตกุารณ์ปฏทินิของคณุทัง้หมดสําหรับวนัทีเ่ลอืกใชห่รอืไม่  คณุสามารถเรยีกดู
เหตกุารณ์ปฏทินิของคณุในมมุมองแบบตา่งๆ ได ้

เลอืก  > ปฏทินิ

เลอืก  และมมุมองทีต่อ้งการ
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เคล็ดลบั: ในการไปยังวัน สปัดาห ์หรอืเดอืนกอ่นหนา้หรอืถัดไป ในมมุมองทีเ่ลอืก ใหปั้ดไปทาง
ซา้ยหรอืขวา

การเพิม่เหตกุารณ์ปฏทินิ
เลอืก  > ปฏทินิ

1 เลอืก (แตะเพือ่สรา้งเหตกุารณ์) หรอืหากมเีหตกุารณ์อยูแ่ลว้ ใหแ้ตะบรเิวณดา้นลา่ง
เหตกุารณ์ ประเภทของเหตกุารณ์ปฏทินิเริม่ตน้คอืการประชมุ

2 ป้อนรายละเอยีดในชอ่ง
3 หากตอ้งการใหม้เีหตกุารณ์ปฏทินิซ้ํา ณ ชว่งเวลาทีแ่น่นอน เลอืก  และชว่งเวลา เลอืก

เตอืนซํา้จนถงึ และป้อนวนัทีส่ ิน้สดุ
4 เลอืก 

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถเพิม่เหตกุารณ์ปฏทินิในมมุมองวันได  ้เลอืกเวลาเริม่ตน้คา้งไว ้แลว้ลาก
ลกูศรเพือ่กําหนดชว่งเวลา

การใชป้ฏทินิแยกสําหรบังานและเวลาวา่ง
คณุสามารถมปีฏทินิมากกวา่หนึง่รายการ สรา้งปฏทินิสําหรับงานและอกีปฏทินิสําหรับเวลาวา่ง

เลอืก  > ปฏทินิ

การสรา้งปฏทินิใหม่
1 เลอืก  > ปฏทินิ > 
2 ป้อนชือ่ และตัง้รหสัสสํีาหรับปฏทินิ
3 กําหนดสถานะการมองเห็นสําหรับปฏทินิ เมือ่ปฏทินิอยูใ่นโหมดซอ่น เหตกุารณ์ปฏทินิและ

การเตอืนจะไมแ่สดงในมมุมองปฏทินิแบบตา่งๆ หรอืในหนา้จอหลัก
4 เลอืก 

การแกไ้ขการต ัง้คา่สําหรบัปฏทินิ
1 ในมมุมอง ปฏทินิ เลอืกปฏทินิทีต่อ้งการ
2 เปลีย่นชือ่ ส ีและลักษณะทีม่องเห็น
3 เลอืก 

98 การจดัการเวลา



การเพิม่รายการลงในปฏทินิเฉพาะ
1 เมือ่เพิม่เหตกุารณ์ปฏทินิ เลอืก  และปฏทินิ
2 ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ และเลอืก 

รหสัสจีะบอกวา่เหตกุารณ์เป็นของปฏทินิใด

การเพิม่งานลงในรายการสิง่ทีต่อ้งทํา
คณุมงีานสําคัญทีต่อ้งจัดการทีทํ่างาน คนืหนังสอืของหอ้งสมดุ หรอืกจิกรรมทีค่ณุตอ้งการเขา้
รว่มใชห่รอืไม่ คณุสามารถเพิม่งาน (บันทกึสิง่ทีต่อ้งทํา) ในปฏทินิของคณุได ้หากคณุมกํีาหนด
เวลาทีจํ่าเพาะเจาะจง ใหต้ัง้การเตอืน

เลอืก  > ปฏทินิ

1 เลอืก (แตะเพือ่สรา้งเหตกุารณ์) หรอืหากมเีหตกุารณ์อยูแ่ลว้ ใหแ้ตะบรเิวณดา้นลา่ง
เหตกุารณ์

2 เลอืกชอ่งประเภทเหตกุารณ์  และเลอืก สิง่ทีต่อ้งทํา เป็นประเภทเหตกุารณ์
3 ป้อนรายละเอยีดในชอ่ง
4 หากตอ้งการเพิม่การเตอืนสําหรับงาน เลอืก 
5 เลอืก 

การจําวนัเกดิ
คณุสามารถเพิม่การเตอืนวนัเกดิและวนัพเิศษตา่งๆ ได ้การเตอืนจะเตอืนซ้ําทกุปี

เลอืก  > ปฏทินิ

1 เลอืก (แตะเพือ่สรา้งเหตกุารณ์) หรอืหากมเีหตกุารณ์อยูแ่ลว้ ใหแ้ตะบรเิวณดา้นลา่ง
เหตกุารณ์

2 เลอืกชอ่งประเภทเหตกุารณ์  และเลอืก วนัครบรอบ เป็นประเภทเหตกุารณ์
3 ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ และเลอืก 

การสง่คําขอการประชุม
คณุสามารถสรา้งคําขอประชมุ และสง่ไปยังผูเ้ขา้ร่วมได ้

เลอืก  > ปฏทินิ

คณุตอ้งตัง้คา่ศนูยฝ์ากขอ้ความ กอ่นทีจ่ะสามารถสรา้งและสง่คําขอการประชมุใหมไ่ด ้

1 เปิดเหตกุารณ์ และเลอืก  > สง่ > ทางอเีมล
2 เพิม่ผูเ้ขา้รว่มการประชมุเป็นผูรั้บอเีมลคําขอ
3 หากตอ้งการสง่คําขอประชมุ เลอืก 
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การเพิม่ทีต่ ัง้ลงในเหตกุารณ์ปฏทินิ
คณุมนัีดทีส่ถานทีท่ีค่ณุไมเ่คยไปหรอืไม่ คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ลงในเหตกุารณ์ปฏทินิของ
คณุได ้

เลอืก  > ปฏทินิ

1 เลอืก (แตะเพือ่สรา้งเหตกุารณ์) หรอืหากมเีหตกุารณ์อยูแ่ลว้ ใหแ้ตะพืน้ทีด่า้นลา่ง
เหตกุารณ์

2 เลอืก  ป้อนทีต่ ัง้ และเลอืกทีต่ัง้ในแอปพลเิคชัน่แผนที่ คณุสามารถป้อนทีต่ัง้ลงในชอ่ง
ขอ้ความดว้ยตนเองได ้

3 เลอืก 

สาํนกังาน

Quickoffice
เกีย่วกบั Quickoffice

 เลอืก  > Quickoffice

Quickoffice ประกอบดว้ยรายการตอ่ไปนี้

• Quickword สําหรับดแูละแกไ้ขเอกสาร Microsoft Word
• Quicksheet สําหรับดแูละแกไ้ขแผน่งาน Microsoft Excel
• Quickpoint สําหรับดแูละแกไ้ขการนําเสนอ Microsoft PowerPoint

แอปพลเิคชัน่ Office สนับสนุนคณุสมบัตท่ัิวไปของ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel
(Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แตไ่มส่นับสนุนไฟลบ์างรูปแบบ

การอา่นเอกสาร Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
คณุสามารถดเูอกสาร Microsoft Office เชน่ เอกสาร Word, แผน่งาน Excel หรอืการนําเสนอ
PowerPoint

เลอืก  > Quickoffice

การเปิดไฟล์
เลอืก เรยีกดไูฟล ์และหน่วยความจําทีจั่ดเก็บไฟล์ เรยีกดโูฟลเดอรท์ีถ่กูตอ้งและเลอืกไฟล์

การจดัเรยีงไฟล์
เลอืก  > เรยีงลําดบัตาม

การสรา้งหรอืแกไ้ขเอกสาร
คณุสามารถใช ้Quickoffice ในการสรา้งและแกไ้ขเอกสาร Microsoft Word ได ้
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เลอืก  > Quickoffice

การสรา้งเอกสาร
เลอืก เอกสารใหม่

การแกไ้ขเอกสาร

การเขยีนหรอืแกไ้ขขอ้ความ
แตะตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการจะเริม่เขยีน และเขยีนหรอืลบขอ้ความ

การจดัรปูแบบขอ้ความ
หากตอ้งการเปลีย่นคณุสมบัตแิบบอกัษรและยอ่หนา้ เลอืก  > รปูแบบ

การสรา้งหรอืแกไ้ขสมดุงาน
คณุสามารถใช ้Quickoffice ในการสรา้งและแกไ้ขสมดุงาน Microsoft Excel ได ้

เลอืก  > Quickoffice

การสรา้งสมดุงาน
เลอืก เอกสารใหม่

การแกไ้ขสมดุงาน

การแกไ้ขเซลล์
เลอืกเซลล ์และ  > แกไ้ขเซลล ์ในการใสฟั่งกช์นั ในมมุมองการแกไ้ข เลอืก  > แทรก
ฟงักช์ ัน่

การสรา้งหรอืแกไ้ขการนําเสนอ
คณุสามารถใช ้Quickoffice ในการสรา้งและแกไ้ขการนําเสนอ Microsoft PowerPoint ได ้

เลอืก  > Quickoffice

การสรา้งการนําเสนอ
เลอืก เอกสารใหม่

การแกไ้ขการนําเสนอ

การเพิม่สไลด์
เลอืก  > ตวัเลอืกสไลด ์> ใสส่ไลดใ์หม่
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การใสก่ลอ่งขอ้ความ รปูภาพ รปูทรง หรอืตาราง
เลอืก  > ใส่

การแกไ้ขขอ้ความ
เลอืกกลอ่งขอ้ความ และ  > แกไ้ขกลอ่งขอ้ความ

การอา่นเอกสาร PDF

 เลอืก  > Adobe Reader

การเปิดไฟล์
เลอืก เรยีกดไูฟล ์และหน่วยความจําทีจั่ดเก็บไฟลไ์ว ้เรยีกดโูฟลเดอรท์ีถ่กูตอ้ง และเลอืกไฟล์

เครือ่งคดิเลข
การใชเ้ครือ่งคดิเลข

 เลอืก  > เครือ่งคดิเลข

1 ป้อนตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ
2 เลอืกวธิคํีานวณ เชน่ บวกหรอืลบ
3 ป้อนตัวเลขชดุทีส่องของการคํานวณ
4 เลอืก =

การบนัทกึหรอืการดงึขอ้มลูผลลพัธก์ารคาํนวณ
เลอืก  > หนว่ยความจํา > จดัเก็บ หรอื เรยีกคนื

การเขยีนบนัทกึ
การเขยีนบนัทกึ

 บันทกึในกระดาษนัน้สญูหายไดง้า่ย แทนทีจ่ะเขยีนลงบนกระดาษ คณุสามารถบันทกึ
รายการบนโทรศัพทข์องคณุได ้เพือ่บันทกึนัน้จะไดอ้ยูกั่บคณุเสมอ นอกจากนี้ คณุยังสามารถสง่
บันทกึใหก้บัเพือ่นและครอบครัวของคณุได ้

เลอืก  > บนัทกึ

1 เลอืก สรา้งบนัทกึ
2 เขยีนบันทกึของคณุลงในชอ่งบันทกึ และเลอืก 

การสง่บนัทกึ
เปิดบันทกึ และเลอืก  > สง่ และวธิกีารสง่
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การแปลขอ้ความ

คณุสามารถแปลขอ้ความจากภาษาหนึง่เป็นอกีภาษาหนึง่ได ้

เลอืก  > พจนานกุรม

1 เขยีนคําคน้หาลงในชอ่งคน้หา การแนะนําสําหรับคําทีค่ณุตอ้งการแปลจะปรากฏขึน้
2 เลอืกคําจากรายการ
3 หากตอ้งการฟังการออกเสยีง ใหเ้ลอืก  > ฟงั

การเปลีย่นภาษาตน้ทางหรอืภาษาเป้าหมาย
เลอืก  > ภาษา > ตน้ทาง หรอื เป้าหมาย

การดาวนโ์หลดภาษาอืน่จากอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก  > ภาษา > ดาวนโ์หลดภาษา

คณุสามารถตดิตัง้ภาษาไดเ้พิม่อกีสองภาษา นอกเหนอืจากภาษาองักฤษทีต่ดิตัง้มากอ่นแลว้
คณุสมบัตนิีอ้าจไมไ่ดส้นับสนุนทกุภาษา

การเปิดหรอืสรา้งไฟล ์zip 

 คณุสามารถเปิดและแยกไฟลจ์ากไฟล ์zip ได ้คณุยังสามารถสรา้งไฟล์ Zip ใหมเ่พือ่จัดเก็บ
และบบีอดัไฟล์

เลอืก  > Zip

การแชตกบัเพือ่นรว่มงานของคณุ

 ดว้ย Microsoft® Communicator Mobile คณุสามารถสือ่สารและทํางานร่วมกบัเพือ่นรว่ม
งานภายในทีทํ่างานและท่ัวโลกได ้

1 เลอืก  > Communicator
2 กําหนดการตัง้คา่

Microsoft® Communicator Mobile นีม้ไีวเ้พือ่ใชง้านกับ Microsoft Office Communications
server 2007 R2 และ Lync 2010 ถา้คณุไมม่ลีขิสทิธิ ์Microsoft Office Communications
server 2007 R2 หรอื Lync 2010 คณุอาจไมส่ามารถใชซ้อฟตแ์วรน์ีไ้ด ้

การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืกไว ้
เทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู
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การเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
การกาํหนดวธิกีารเชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัอนิเทอรเ์น็ต
โทรศัพทข์องคณุจะตรวจหาและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีรู่จั้กทีส่ามารถใชไ้ดโ้ดยอตัโนมัตเิมือ่
ตอ้งการทําการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย การเลอืกขึน้อยูกั่บการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ นอกจากจะมกีาร
ใชง้านการตัง้คา่เฉพาะของแอปพลเิคชัน่

เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื
เลอืก ขอ้มลูมอืถอื > เปิด

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืเมือ่เดนิทางไปตา่งประเทศ
เลอืก อนญุาตใหใ้ชข้อ้มลูมอืถอื > ท ัว่โลก
การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืในการเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตเมือ่เดนิทางไปตา่งประเทศอาจ
ทําใหค้า่ใชจ้า่ยในการถา่ยโอนขอ้มลูสงูขึน้ตามไปดว้ย
คณุยังสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชเ้ฉพาะการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืเมือ่อยูใ่นเครอืขา่ยทอ้งถิน่
หรอือยูใ่นประเทศของคณุ

ใชเ้ฉพาะการเชือ่มตอ่ WLAN เทา่น ัน้
เลอืก ขอ้มลูมอืถอื > ปิด

จดุเชือ่มตอ่สามารถใชเ้ป็นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูโทรศัพทห์รอืการเชือ่มตอ่  WLAN

คณุสามารถเก็บรวบรวมจดุเชือ่มตอ่ไวใ้นรายการปลายทาง และปรับเปลีย่นลําดับความสําคัญ
ภายในรายการได ้

ตวัอยา่ง: หากจดุเชือ่มตอ่ WLAN อยูใ่นลําดับทีเ่หนอืกวา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูโทรศัพทใ์นรายการ
ปลายทาง โทรศัพทจ์ะพยายามเชือ่มตอ่กบัจุดเชือ่มตอ่ WLAN เป็นอนัดับแรกเสมอ และจะเชือ่ม
ตอ่ไปยังจุดเชือ่มตอ่ขอ้มลูโทรศัพทเ์ฉพาะเมือ่ไมม่ี WLAN ทีส่ามารถใชง้านได ้

หากตอ้งการเพิม่จดุเชือ่มตอ่ไปยงัรายการปลายทาง
เลอืก ปลายทางเครอืขา่ย > จดุเชือ่มตอ่

เปลีย่นลําดบัความสําคญัของจดุเชือ่มตอ่ในรายการปลายทางของอนิเทอรเ์น็ต
1 เลอืก ปลายทางเครอืขา่ย > อนิเทอรเ์น็ต
2 เลอืกจดุเชือ่มตอ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เปลีย่นความสําคญั
3 แตะตําแหน่งในรายการเพือ่ยา้ยจดุเชือ่มตอ่ไป

104 การเชือ่มตอ่



LAN ไรส้าย
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ WLAN 

 เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > WLAN

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถจัดการการเชือ่มตอ่ของคณุไดใ้นเมนูสถานะ ปัดลงจากดา้นบนสดุของ
หนา้จอ แลว้เลอืก WLAN หาก WLAN ไมป่รากฎขึน้ เลอืก 

เคล็ดลบั: คณุสามารถเพิม่วดิเจ็ต WLAN  ลงในหนา้จอหลักได ้หากตอ้งการเปิดหรอืปิดใช ้
งานคณุสมบัต ิWLAN ใหเ้ลอืกสวติชใ์นวดิเจ็ต หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่ WLAN ใหเ้ลอืก

 ในวดิเจ็ต คณุจําเป็นตอ้งเปิดใชค้ณุสมบัต ิWLAN

แอปพลเิคชัน่ WLAN จะแสดงรายการเครอืขา่ยทีส่ามารถใชง้านได  ้และชว่ยคณุเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN)

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลับเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่  WLAN
การใชก้ารเขา้รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุได ้

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุ
จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN ภายในอาคารเทา่นัน้ หลังจากวนัที ่1 กรกฎาคม 2012 EU ได ้
ยกเลกิขอ้จํากดัการใชง้าน WLAN ภายนอกอาคารในประเทศฝร่ังเศส สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งทีข่องคณุ

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีบ่า้น 
เพือ่ชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ย ใหเ้ชือ่มตอ่กบั WLAN ของบา้นเมือ่อยูท่ีบ่า้น และตอ้งการเรยีกดเูว็บ
บนโทรศัพทข์องคณุ
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1 หากตอ้งการเปิดเมนูสถานะ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ หาก WLAN ไมป่รากฎขึน้
เลอืก 

2 เลอืก WLAN และ WLAN ภายในบา้นของคณุ หาก WLAN ภายในบา้นของคณุมกีารป้องกนั
ไว ้ใหป้้อนรหสัผา่น หาก WLAN ภายในบา้นของคณุถกูซอ่นอยู่ เลอืก อืน่ๆ (เครอืขา่ยที่
ซอ่น) แลว้ป้อนชือ่เครอืขา่ย (Service Set Identifier, SSID)

การปิดการเชือ่มตอ่ WLAN
ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้เลอืก 

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ขณะเดนิทาง 
การเชือ่มตอ่ WLAN เป็นวธิทีีส่ะดวกในการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเมือ่ไมไ่ดอ้ยูท่ีบ่า้น  เชือ่มตอ่
WLAN ในทีส่าธารณะ เชน่ หอ้งสมดุหรอือนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่

1 หากตอ้งการเปิดเมนูสถานะ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ หาก WLAN ไมป่รากฎขึน้
เลอืก 

2 เลอืก WLAN และการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการใช ้

การปิดการเชือ่มตอ่ WLAN
ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้เลอืก 

Bluetooth
เกีย่วกบั Bluetooth

 เลอืก  > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

และคณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ โทรศัพท ์คอมพวิเตอร์
ชดุหฟัูง และชดุตดิรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ในการสง่รายการจากโทรศัพทข์องคณุ  คัดลอกไฟลจ์ากพซีทีีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้และพมิพไ์ฟลด์ว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
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เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิยุ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยู่
ในระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่
การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

เมือ่โทรศัพทข์องคณุถกูล็อค โทรศัพทจ์ะสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถจัดการการเชือ่มตอ่ Bluetooth ของคุณไดใ้นเมนูสถานะ หากตอ้งการ
เปิดเมนูสถานะ ใหปั้ดลงจากพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน จากนัน้เลอืก Bluetooth หาก Bluetooth ไม่
ปรากฎขึน้ เลอืก 

เคล็ดลบั: คณุสามารถเพิม่วดิเจ็ต Bluetooth ลงในหนา้จอหลัก หากตอ้งการเปิดหรอืปิด
Bluetooth อยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลอืกวดิเจ็ต

การทํางานของโทรศัพทใ์นโหมดทีถ่กูซอ่นไวถ้อืเป็นวธิทีีป่ลอดภัยยิง่ขึน้ในการหลกีเลีย่ง
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย หา้มยอมรับคําขอเชือ่มตอ่ Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื
นอกจากนี้ คณุสามารถปิดการใชฟั้งกช์นั Bluetooth ไดเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน

การเชือ่มตอ่กบัหฟูงัแบบไรส้าย
หฟัูงแบบไรส้ายชว่ยใหค้ณุสามารถรับสายไดแ้มว้า่โทรศัพทจ์ะไมไ่ดอ้ยูใ่นมอืก็ตาม  และยังชว่ย
ใหม้อืคณุวา่ง เชน่ สามารถทํางานกับคอมพวิเตอรต์อ่ไดร้ะหวา่งสนทนา ชดุหฟัูงไรส้ายจําหน่าย
แยกตา่งหาก

เลอืก  > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

1 หากตอ้งการเปิดใชง้าน Bluetooth ใหเ้ลอืก Bluetooth > เปิด
2 เปิดหฟัูง
3 เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่
4 เลอืกหฟัูง

หากชดุหฟัูงไมป่รากฏขึน้ในรายการ ในการคน้หา เลอืก  > อปุกรณ์ทีจ่บัคูใ่หม่
5 คณุอาจตอ้งป้อนรหสัผา่น สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องหฟัูง
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การสง่ภาพหรอืเนือ้หาอืน่ๆ ไปยงัอปุกรณ์อืน่โดยใช ้Bluetooth
คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่สง่ภาพ วดิโีอ นามบัตร รายการปฏทินิ และเนือ้หาอืน่ๆ ไปยัง
อปุกรณ์ของเพือ่นคณุทีใ่ชร้ว่มกนัได  ้และไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

คณุสามารถเชือ่มตอ่ Bluetooth หลายรายการพรอ้มกันได  ้ตวัอยา่งเชน่ หากคณุเชือ่มตอ่เขา้กบั
ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัได ้คณุยังคงสามารถสง่ไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร่้วมกันไดใ้นเวลา
เดยีวกนั

1 เลอืกรายการคา้งไว ้เชน่ รปูภาพ จากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก สง่ > ทาง Bluetooth
2 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หากไมพ่บอปุกรณ์ทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืก อปุกรณ์เพิม่เตมิ เพือ่

คน้หาอปุกรณ์ เมือ่ทําการคน้หา อปุกรณ์ Bluetooth ทีอ่ยูใ่นระยะจะปรากฏขึน้
3 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหสัผา่นซึง่คณุ

สามารถกําหนดไดด้ว้ยตัวเอง ในอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหสัผา่น
ไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์อกีเครือ่ง
รหสัผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุันเทา่นัน้

การเชือ่มตอ่กบัชุดโทรศพัทใ์นรถยนตโ์ดยใชโ้หมดซมิระยะไกล
เมือ่ใชโ้หมดซมิระยะไกล ชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดจ้ะสามารถเขา้ใชซ้มิการด์ของ
โทรศัพทข์องคณุ

เลอืก  > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

กอ่นทีจ่ะเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล ตอ้งมกีารจับคูโ่ทรศัพทแ์ละอปุกรณ์เสรมิ เริม่การจับคู่
จากอปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนต์

1 หากตอ้งการเปิดใชง้าน Bluetooth ใหเ้ลอืก Bluetooth > เปิด
2 หากตอ้งการเปิดใชง้านโหมด SIM ระยะไกล เลอืก โหมด SIM ระยะไกล > เปิด
3 เปิดใชง้าน Bluetooth ในอปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนต์

เมือ่เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลแลว้ โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏบนหนา้จอหลัก เครือ่ง
จะปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย และคณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารซมิการด์ หรอืใชค้ณุสมบัติ
อืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีค่รอบคลมุของเครอืขา่ยเซลลลูา่รไ์ด ้

ในการโทรออกหรอืรับสายเมือ่อยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะตอ้งมอีปุกรณ์เสรมิทีส่ามารถใช ้
งานรว่มกนัไดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ ชดุอปุกรณ์ในรถ เป็นตน้

เมือ่อยูใ่นโหมดนี้ โทรศัพทข์องคณุจะอนุญาตใหโ้ทรฉุกเฉนิเทา่นัน้

การเลกิใชง้านโหมดซมิระยะไกล
กดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก ออกจากโหมดซมิทางไกล

การปิดก ัน้อปุกรณ์
คณุสามารถป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ์สรา้งการเชือ่มตอ่ Bluetooth กบัโทรศัพทข์องคณุ
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เลอืก  > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่  เลอืกโทรศัพทท์ีค่ณุตอ้งการปิดกัน้คา้งไว  ้และเลอืก ปิดก ัน้ จาก
เมนูป็อบอพั

การนําอปุกรณ์ออกจากรายการอปุกรณ์ทีถ่กูปิดก ัน้
เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้  เลอืกอปุกรณ์ทีต่อ้งการนําออกจากรายการคา้งไว  ้และเลอืก ลบ
จากเมนูป็อปอพั

หากคณุปฏเิสธคําขอการจับคูจ่ากอปุกรณ์อืน่ เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการเพิม่อปุกรณ์ลงใน
รายการอปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้หรอืไม่

การปกป้องโทรศพัทข์องคณุ
เมือ่คณุเปิดใชง้าน Bluetooth ในโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถกําหนดบคุคลทีจ่ะสามารถคน้หา
และเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุได ้

เลอืก  > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ์อืน่คน้พบโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก การมองเห็นของโทรศพัท ์> ซอ่น
อปุกรณ์อืน่จะไมส่ามารถตรวจพบ เมือ่โทรศัพทอ์ยูใ่นโหมดซอ่น แตอ่ปุกรณ์ทีจั่บคูจ่ะยังคง
สามารถเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุได ้

การปิด Bluetooth
เลอืก Bluetooth > ปิด

เคล็ดลบั: ในการปิด Bluetooth อยา่งรวดเร็ว ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้เลอืก 

อยา่จับคูห่รอืรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จั้ก เพือ่ป้องกนัโทรศัพทข์องคณุจากเนือ้หา
ทีเ่ป็นอนัตราย

สายเคเบลิขอ้มลู USB
การคดัลอกภาพหรอืเนือ้หาอืน่ระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB เพือ่สํารองขอ้มลูและคัดลอกรูปภาพ วดิโีอ เพลง และเนือ้
หาอืน่ๆ ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรไ์ด ้

1 หากตอ้งการตรวจสอบวา่ ถา่ยโอนสือ่ ไดรั้บการตัง้คา่เป็นโหมด USB ใหเ้ลอืก  > การต ัง้
คา่ และ การเชือ่มตอ่ > USB > ถา่ยโอนสือ่

2 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB  ทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบั
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร่้วมกนัได ้
โทรศัพทข์องคณุจะปรากฏขึน้บนคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นอปุกรณ์พกพา ถา้โหมด ถา่ยโอน
สือ่ ไมทํ่างานบนเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหใ้ชโ้หมด อปุกรณ์เก็บขอ้มลู แทน
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3 ใชต้ัวจัดการไฟลข์องคอมพวิเตอรเ์พือ่คัดลอกเนือ้หา

การเปลีย่นโหมด USB
เพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุขณะคัดลอกเนือ้หาหรอืการซงิโครไนซโ์ทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอร์
ใหเ้ปิดใชง้านโหมด USB ทีเ่หมาะสมเมือ่ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB เพือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ตา่งๆ

1 ใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ
2 บนโทรศัพทข์องคณุ ใหปั้ดลงจากพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน
3 เลอืก USB และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

 Nokia Suite  — เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดท้ีต่ดิตัง้
Nokia Suite ในโหมดนี้ คณุสามารถซงิโครไนซโ์ทรศัพทข์องคณุดว้ย Nokia Suite และใชค้ณุ
สมบัตอิืน่ๆ ของ Nokia Suite

โหมดนีจ้ะเปิดใชง้านโดยอตัโนมัต ิเมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ Nokia Suite
 อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดท้ีไ่มไ่ด ้

ตดิตัง้ Nokia Suite โทรศัพทข์องคณุจะไดรั้บการระบเุป็นหน่วยความจําแฟลช USB คณุยัง
สามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์อืน่ เชน่ สเตอรโิอภายในบา้นหรอืในรถยนต์ ซึง่คณุ
สามารถเชือ่มตอ่กบัไดรฟ์ USB

เมือ่เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยโหมดนี้ คณุอาจไมส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่โทรศัพทบ์างอยา่ง
ได ้

อปุกรณ์อืน่ไมส่ามารถเขา้ถงึหน่วยความจําขนาดใหญใ่นโทรศัพทข์องคณุได ้
 ถา่ยโอนสือ่  — เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดท้ีไ่มไ่ดต้ดิตัง้

Nokia Suite เพลงทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ตอ้งมกีารถา่ย
โอนในโหมดนี้ ระบบความบันเทงิภายในบา้นบางอยา่งและเครือ่งพมิพส์ามารถใชใ้นโหมดนีไ้ด ้
เชน่กนั

 ใชโ้ทรศพัทเ์ป็นโมเด็ม  — เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกันได ้
และใชโ้ทรศัพทเ์ป็นโมเด็มแบบไรส้าย คอมพวิเตอรจ์ะเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตโดยอตัโนมัติ

การเชือ่มตอ่อปุกรณ์เก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ USB
คณุสามารถใชอ้ะแดปเตอร ์USB On-The-Go (OTG) ในการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคุณกบั
เมมโมรีส่ติ๊ก USB หรอืฮารด์ไดรฟ์ทีใ่ชร่้วมกันได ้ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถจัดเก็บภาพถา่ยของ
คณุบนเมมโมรีส่ติ๊ก USB ไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์

การเชือ่มตอ่เมมโมรีส่ต ิก๊
1 เชือ่มตอ่ปลายสาย Micro USB ของอะแดปเตอร ์USB OTG (แยกจําหน่าย) เขา้กบัชอ่ง

เสยีบ Micro USB ในโทรศัพทข์องคณุ
2 เชือ่มตอ่เมมโมรีส่ติ๊กเขา้กบัอะแดปเตอร์ USB OTG
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แอปพลเิคชัน่ ไฟล ์จะเปิดขึน้ และเมมโมรีส่ติ๊กจะแสดงเป็นหน่วยความจําขนาดใหญ่

การคดัลอกไฟล์
ใน ไฟล ์เลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการคัดลอกคา้งไว ้จากนัน้เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ แลว้เลอืกหน่วย
ความจํา และโฟลเดอรท์ีต่อ้งการคัดลอกไป

หากคณุเชือ่มตอ่ฮารด์ไดรฟ์ทีต่อ้งใชพ้ลังงานมากกวา่ทีเ่ครือ่งของคณุสามารถจา่ยได  ้ขอ้ความ
แสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟภายนอกเขา้กบัฮารด์ไดรฟ์

การเชือ่มตอ่ VPN
เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่ > VPN

คณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ Virtual Private Network (VPN) เพือ่เรยีกดอูนิทราเน็ตของบรษัิท
ของคณุ หรอืเขา้ถงึอเีมลในบรษัิทของคณุจากระยะไกล เป็นตน้

นโยบาย VPN เป็นตัวกําหนดวธิกีารเขา้รหสัขอ้มลู และวธิทีีบ่รษัิทตรวจสอบโทรศัพทข์องคณุ ใน
การกําหนดคา่ VPN client ใบรับรอง และนโยบายตา่งๆ โปรดตดิตอ่แผนกไอทใีนบรษัิทของคณุ
หลังจากตดิตัง้นโยบายแลว้ วธิกีารเชือ่มตอ่ VPN จะถกูเพิม่เขา้ไปในปลายทางอนิทราเน็ตโดย
อตัโนมัติ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หา Mobile VPN ที ่www.nokia.com/support

ขอ้สําคญั: การมใีบรับรองจะชว่ยลดความเสีย่งในการเชือ่มตอ่ระยะไกลและการตดิตัง้
ซอฟตแ์วรอ์ยา่งเห็นไดช้ดั เพือ่ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากความปลอดภัยทีเ่พิม่ขึน้ คณุควรใชใ้บ
รับรองอยา่งถกูตอ้ง และใบรับรองเหลา่นัน้จะตอ้งถกูตอ้ง เป็นของแท ้และเชือ่ถอืได ้ใบรับรอง
มอีายกุารใชง้านจํากดั หากใบรับรองหมดอายลุงหรอืไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบวา่วันทีแ่ละเวลา
ปัจจบุันในโทรศัพทข์องคณุวา่ถกูตอ้งหรอืไม่

กอ่นทําการแกไ้ขการตัง้คา่ใบรับรอง คณุตอ้งสามารถเชือ่ถอืขอ้มลูของเจา้ของใบรับรองนีไ้ด ้
และตรวจสอบวา่ใบรับรองดังกลา่วเป็นของเจา้ของทีอ่ยูใ่นรายชือ่จรงิ

การปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
หากมแีอปพลเิคชัน่หลายตัวกําลังใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตอยู่  คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่
ตัวจัดการการเชือ่มตอ่ เพือ่ปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยบางตัวหรอืทัง้หมดได ้
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เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ตวัจดัการการเชือ่มตอ่

ในหนา้จอเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่ คณุสามารถดกูารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยปัจจบุันของคณุ  คอืการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื และ  คอืการเชือ่มตอ่ WLAN

เลอืกการเชือ่มตอ่คา้งไว ้จากนัน้เลอืก ตดัเชือ่มตอ่

การดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่
เลอืกการเชือ่มตอ่
รายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ปรมิาณขอ้มลูทีส่ง่ และระยะเวลาการเชือ่มตอ่ จะปรากฏขึน้

เคล็ดลบั: ในมมุมองอืน่ หากตอ้งการดวูา่มกีารใชง้านการเชือ่มตอ่ใดอยู่ ใหปั้ดลงจากพืน้ทีก่าร
แจง้เตอืน

การจดัการโทรศพัท์

การอพัเดตแอปพลเิคช ัน่และซอฟตแ์วรข์องโทรศพัทใ์หท้นัสมยัอยูเ่สมอ
เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคช ัน่ของโทรศพัท  ์
กา้วใหส้อดคลอ้งกบัจังหวะ - อพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคชัน่โทรศัพทข์องคณุเพือ่รับคณุ
สมบัตใิหม่ๆ  ทีทํ่างานไดด้ขีึน้สําหรับโทรศัพทข์องคณุ นอกจากนี้ การอพัเดตซอฟตแ์วรยั์งอาจ
ปรับปรุงประสทิธภิาพของโทรศัพทอ์กีดว้ย

ขอแนะนําใหค้ณุทําการสํารองขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่นทีจ่ะอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ
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หลังจากการอพัเดต คณุจะพบวา่คําแนะนําในคูม่อืผูใ้ชน้ีอ้าจไมใ่ชคํ่าแนะนําทีม่กีารอพัเดตลา่สดุ
อกีตอ่ไป โปรดดคููม่อืผูใ้ชฉ้บับลา่สดุที ่www.nokia.com/support

การอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคช ัน่โทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัท์

 คณุสามารถตรวจสอบการอพัเดตสําหรับซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลเิคชัน่โทรศัพทข์องคณุ
และดาวนโ์หลดและตดิตัง้การอพัเดตดังกลา่วมายังโทรศัพทข์องคณุแบบไรส้าย (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย) และคณุยังสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หต้รวจสอบการอัพเดตโดยอตัโนมัติ
และแจง้คณุเมือ่มกีารอพัเดตทีสํ่าคัญหรอืทีแ่นะนําใหบ้รกิาร

เลอืก  > อพัเดต SW

คณุอาจตอ้งรสีตารท์โทรศัพทข์องคณุเพือ่ใหก้ารอพัเดตเสร็จสิน้

ดรูายละเอยีดการอพัเดต
เลอืกการอพัเดตคา้งไว ้

ตดิต ัง้การอพัเดต
เลอืก 

เลอืกการอพัเดตทีจ่ะตดิต ัง้
เลอืก  > เลอืกอพัเดต และการอพัเดตทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ การอพัเดตทัง้หมดจะถกูเลอืกไว ้
ตามคา่ทีต่ัง้ไว ้

การต ัง้คา่ใหโ้ทรศพัทต์รวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก  > การต ัง้คา่ > ตรวจสอบอพัเดตอตัโนมตั ิ

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Suite เพือ่อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุได ้คณุจําเป็น
ตอ้งมคีอมพวิเตอร ์การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และสายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั
เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและตอ้งการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ Nokia Suite โปรดไปที่
www.nokia.com/support

การจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์

 เลอืก  > ไฟล์

คณุสามารถเรยีกดู จัดการ และเปิดไฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุได ้

ดไูฟลท์ีจ่ดัเก็บไวใ้นโทรศพัทม์อืถอืของคณุ
เลอืก  > ไฟล ์และหน่วยความจําทีต่อ้งการ
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ไฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีร่ะดับบนสดุของตําแหน่งหน่วยความจํานัน้จะปรากฏขึน้

การดเูนือ้หาของโฟลเดอร์
เลอืกแฟ้มขอ้มลู

การจดัเรยีงไฟล์
คณุสามารถสรา้งโฟลเดอรใ์หมเ่พือ่ชว่ยจัดวางไฟลต์า่งๆ ของคณุ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถ
สํารองขอ้มลูหรอือพัโหลดเนือ้หาไดง้า่ยขึน้ โดยคณุสามารถคัดลอก ยา้ย หรอืลบไฟลแ์ละ
โฟลเดอรย์อ่ยทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรนั์น้ได ้

เลอืก  > ไฟล์

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการสรา้งโฟลเดอรย์อ่ย เลอืก  > โฟลเดอรใ์หม่

การคดัลอกไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การลบไฟลอ์อกจากโฟลเดอร์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การคดัลอก ยา้ย หรอืลบไฟลห์ลายไฟลพ์รอ้มกนั
1 เลอืก  > เลอืกหลายรายการ
2 เลอืกไฟล์
3 เลอืก  และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การฟอรแ์มตหนว่ยความจําขนาดใหญ่
ตอ้งการลบเนือ้หาทัง้หมดออกจากหน่วยความจําขนาดใหญข่องโทรศัพทค์ณุใชห่รอืไม่  คณุ
มารถฟอรแ์มตหน่วยความจําขนาดใหญ่

สํารองเนือ้หาทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการเก็บไวก้อ่นทําการฟอรแ์มตหน่วยความขนาดใหญ่  เนือ้หา
ทัง้หมดบนหน่วยความจําจะถกูลบออกโดยถาวร

1 เลอืก  > ไฟล์
2 เลอืกหน่วยความจําขนาดใหญค่า้งไว  ้แลว้เลอืก ฟอรแ์มต

หา้มฟอรแ์มตหน่วยความจําขนาดใหญด่ว้ยซอฟตแ์วรข์อง PC เพราะอาจจะทําใหป้ระสทิธภิาพ
การทํางานลดลง

คณุสามารถใช ้Nokia Suite เพือ่สํารองขอ้มลูเนือ้หาของคณุไวใ้นคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนั
ได ้เทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) อาจทําใหไ้มส่ามารถเรยีกคนืเนือ้หาบาง
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อยา่งทีสํ่ารองไวไ้ด ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั DRM ทีใ่ชสํ้าหรับเนือ้หาของคณุ โปรดตดิตอ่
ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเพิม่พืน้ทีห่นว่ยความจําของโทรศพัท์
คณุตอ้งการเพิม่พืน้ทีว่า่งในหน่วยความจําเครือ่งเพือ่ใหส้ามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่หรอืเพิม่
เนือ้หาเพิม่เตมิหรอืไม่

คณุสามารถลบขอ้มลูตอ่ไปนีห้ากไมต่อ้งใชอ้กีตอ่ไป:

• ขอ้ความ มัลตมิเีดยี และขอ้ความอเีมล
• รายการรายชือ่และรายละเอยีด
• แอปพลเิคชัน่
• ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis หรอื .sisx) สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไว ้
• เพลง ภาพถา่ย หรอืวดิโีอ

คัดลอกขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไวใ้นหน่วยความจําขนาดใหญห่รอืในคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่ม
กนัได ้

การจดัการแอปพลเิคช ัน่
เกีย่วกบัแอปพลเิคช ัน่

 เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การตดิต ัง้

คณุสามารถดรูายละเอยีดของแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไว  ้ลบแอปพลเิคชัน่ และกําหนดการตัง้คา่
การตดิตัง้

คณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ประเภทตา่งๆ ไดด้ังตอ่ไปนี้

• แอปพลเิคชัน่ Java™ ME ซึง่มนีามสกลุไฟล ์.jad หรอื .jar
• แอปพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านร่วมกบัระบบปฏบิัตกิาร Symbian ได ้ซึง่มนีามสกลุไฟล ์.sis

หรอื .sisx
• วดิเจ็ตทีม่นีามสกลุไฟล ์.wgz

ตดิตัง้เฉพาะแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชร้ว่มกบัโทรศัพทข์องคณุได ้

การลบแอปพลเิคช ัน่ออกจากโทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถลบแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไวซ้ ึง่คณุไมต่อ้งการเก็บไวห้รอืไมใ่ชแ้ลว้ออกได  ้เพือ่เพิม่
หน่วยความจําทีใ่ชไ้ด ้

เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การตดิต ัง้

1 เลอืก รายการทีต่ดิต ัง้
2 เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีจ่ะลบคา้งไว ้แลว้เลอืก ถอนตดิต ัง้
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หากคณุลบแอปพลเิคชัน่ คณุจะสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้ใหมไ่ดก็้ตอ่เมือ่คณุมไีฟลก์ารตดิ
ตัง้ตัวเดมิหรอืมไีฟลสํ์ารองตัวเต็มของแอปพลเิคชัน่ทีล่บออกไป คณุอาจไมส่ามารถเปิดไฟลท์ี่
สรา้งไวด้ว้ยแอปพลเิคชัน่ทีล่บออกไปได ้

หากแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ตอ้งใชแ้อปพลเิคชัน่ทีล่บออกไป แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้อาจหยดุ
ทํางาน สําหรับรายละเอยีด โปรดดเูอกสารสําหรับผูใ้ชข้องแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้

ไฟลก์ารตดิตัง้อาจใชห้น่วยความจําเป็นจํานวนมาก  และทําใหค้ณุจัดเก็บไฟลอ์ืน่ไมไ่ด ้ใชแ้อป
พลเิคชัน่ Nokia Suite เพือ่สํารองขอ้มลูของไฟลก์ารตดิตัง้ลงบนคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วมกนัได ้
แลว้ใชต้ัวจัดการไฟลล์บไฟลก์ารตดิตัง้ออกจากหน่วยความจําของโทรศัพท์

การซงิโครไนซเ์นือ้หา
เกีย่วกบั Sync

 เลอืก  > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > ซงิค์

คณุตอ้งการสํารองขอ้มลูปฏทินิ, บันทกึ และเนือ้หาอืน่ๆ และสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยไมว่า่คณุ
กําลังน่ังอยูห่นา้คอมพวิเตอรห์รอืกําลังเดนิทางพรอ้มดว้ยโทรศัพทห์รอืไม่  คณุสามารถซงิโคร
ไนซร์ายชือ่ บันทกึ และเนือ้หาอืน่ๆ ของคุณระหวา่งโทรศัพทแ์ละเซริฟ์เวอรร์ะยะไกลได  ้หลัง
จากการซงิโครไนซ ์คณุจะมขีอ้มลูสําคัญของคณุสํารองอยูบ่นเซริฟ์เวอร์

การซงิคเ์นือ้หาระหวา่งโทรศพัทข์องคณุกบัเซริฟ์เวอรร์ะยะไกล
ซงิคเ์นือ้หาทีสํ่าคัญระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและเซริฟ์เวอรร์ะยะไกลเพือ่สรา้งสําเนาทีค่ณุ
สามารถเขา้ถงึไดจ้ากทกุที่

เลอืก  > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > ซงิค์

คณุสามารถขอรับการตัง้คา่การซงิคใ์นรปูแบบขอ้ความกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของ
คณุได ้การตัง้คา่การซงิคข์องคณุไดรั้บการจัดเก็บไวใ้นรูปแบบการซงิค์ เมือ่คณุเปิดแอปพลิ
เคชัน่ รปูแบบการซงิคท์ีร่ะบบตัง้ไวห้รอืทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้

การรวมหรอืไมร่วมชนดิของเนือ้หา
เลอืกชนดิของเนือ้หา
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การซงิคเ์นือ้หา
เลอืก  > ซงิโครไนซ์

เคล็ดลบั: หากตอ้งการซงิคเ์นือ้หาระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบับรกิารของ  Nokia ใหใ้ชแ้อปพลิ
เคชัน่ ซงิค ์Nokia

เกีย่วกบัซงิค ์Nokia

 เลอืก  > ซงิค ์Nokia

คณุสามารถซงิคร์ายชือ่ เหตกุารณ์ปฏทินิ และบันทกึระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกับบรกิารของ
Nokia ได ้ดว้ยวธินีี้ คณุจะมเีนือ้หาสําคัญของคณุสํารองอยูเ่สมอ คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia
เพือ่ใช ้ซงิค ์Nokia หากคณุไมม่บีัญช ีใหเ้ขา้ใชบ้รกิารของ Nokia และเครือ่งจะถามวา่คณุ
ตอ้งการสรา้งบัญชหีรอืไม่

หากคณุใช ้ซงิค ์Nokia ในการซงิคร์ายชือ่กบับรกิารของ Nokia โดยอตัโนมตั ิอยา่อนุญาตใหม้ี
การซงิโครไนซก์บับรกิารอืน่ๆ เชน่ Mail for Exchange เนือ่งจากอาจทําใหเ้กดิขอ้ขัดแยง้ได ้

การคดัลอกรายชือ่หรอืภาพระหวา่งโทรศพัท์
คณุสามารถซงิโครไนซแ์ละคัดลอกรายชือ่ รปูภาพ และเนือ้หาอืน่ๆ ระหวา่งโทรศัพท ์Nokia สอง
เครือ่งทีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย โดยใช ้Bluetooth

เลอืก  > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > การสลบัโทรศพัท์

1 เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

  — คัดลอกเนือ้หาจากโทรศัพทอ์ืน่
  — คัดลอกเนือ้หาไปยังโทรศัพทอ์ืน่
  — ซงิโครไนซเ์นือ้หาระหวา่งโทรศัพทส์องเครือ่ง

2 เลอืกโทรศัพทท์ีคุ่ณตอ้งการเชือ่มตอ่ และจับคูโ่ทรศัพท ์จะตอ้งเปิดใชง้าน Bluetooth ใน
โทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง

3 หากโทรศัพทอ์กีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหัสผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหสัผา่นซึง่
คณุสามารถกําหนดไดด้ว้ยตัวเอง ในโทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง โทรศัพทบ์างเครือ่งมกีาร
กําหนดรหัสผา่นไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องโทรศัพทอ์กีเครือ่ง
รหัสผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มต่อปัจจบุันเทา่นัน้

4 เลอืกเนือ้หาและ ตกลง

การปกป้องโทรศพัทข์องคณุ
การต ัง้คา่ใหโ้ทรศพัทล็์อคโดยอตัโนมตั ิ
ตอ้งการป้องกนัโทรศัพทข์องคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไม่ สรา้งรหัสล็อค และตัง้
โทรศัพทข์องคณุใหล็้อคโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุไมไ่ดใ้ชง้าน
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1 เลอืก  > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์และ การต ัง้คา่ความ
ปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละซมิการด์

2 เลอืก ระยะเวลาล็อคโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ> ผูใ้ชก้าํหนด แลว้ตัง้ระยะเวลากอ่นทีจ่ะให ้
โทรศัพทล็์อค

3 สรา้งรหสัล็อคโดยใชอ้กัขระอยา่งนอ้ย 4 ตัว คณุสามารถใชต้ัวเลข สญัลักษณ์ และอักขระ
ทัง้ทีเ่ป็นตัวพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็กได ้

เคล็ดลบั: ในการป้อนตัวอกัษรหรอืสญัลักษณ์ ใหก้ด # คา้งไว ้

โปรดเก็บรหสัโทรศัพทไ์วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจากโทรศัพทข์องคณุ  หาก
คณุลมืรหสัโทรศัพทแ์ละโทรศัพทข์องคณุถกูล็อค คณุจะตอ้งนําโทรศัพทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจ
มกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

การล็อคโทรศพัทด์ว้ยตนเอง
ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด  เลอืก ล็อคโทรศพัท ์แลว้ป้อนรหสัความปลอดภัย

การปลดล็อคโทรศพัท์
เลือ่นปุ่ มล็อค ป้อนรหสัล็อค แลว้เลอืก ตกลง
หากไมส่ะดวกทีจ่ะใชปุ้่ มล็อค กดปุ่ มเมนู แลว้เลอืก ปลดล็อค

การล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล
ลมืโทรศัพทไ์วท้ีทํ่างาน และตอ้งการล็อคเพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้อ้ ืน่ใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใชห่รอืไม่ คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกลไดโ้ดยการใชข้อ้ความตัวอกัษรที่
กําหนดไวล้ว่งหนา้

การเปิดใชง้านการล็อคจากระยะไกล
1 เลอืก  > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์และ การต ัง้คา่ความ

ปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > การล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล > เปิดใชง้าน
2 ป้อนเนือ้หาทีเ่ป็นขอ้ความ คณุสามารถใชอ้กัขระทีเ่ป็นตัวอกัษรและตัวเลข และอกัขระทัง้ที่

เป็นตัวพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็กได ้5-20 ตัว
3 ป้อนขอ้ความเดมิอกีครัง้เพือ่ยนืยัน
4 ป้อนรหสัล็อค

การสง่ขอ้ความล็อค
หากตอ้งการล็อคจากระยะไกล ใหเ้ขยีนขอ้ความทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ และสง่ไปยังเครือ่งของ
คณุเป็นขอ้ความตัวอกัษร

ในการปลดล็อคโทรศัพท ์คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค

118 การจดัการโทรศพัท์



การเขา้รหสัขอ้มลูของคณุ
ตอ้งการปกป้องขอ้มลูของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไม่ คณุสามารถเขา้รหัสขอ้มลู
ของคณุในโทรศัพทไ์ดโ้ดยใชปุ้่ มการเขา้รหสั

เลอืก  > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ความปลอดภยั >
การเขา้รหสั

กระบวนการนีอ้าจใชเ้วลาหลายนาทใีนการเขา้รหสัหรอืถอดรหสัขอ้มลูของคณุ  ในระหวา่ง
กระบวนการเขา้รหสั หา้มทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ใชโ้ทรศัพท ์เวน้เสยีแตว่า่คณุจําเป็นตอ้ง
• ปิดโทรศัพท์

ถา้คณุยังไมไ่ดต้ัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหล็้อคเครือ่งโดยอตัโนมตัเิมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน เครือ่งจะถาม
ใหค้ณุดําเนนิการดังกลา่วเมือ่คณุเขา้รหสัขอ้มลูของคณุเป็นครัง้แรก

การเขา้รหสัหนว่ยความจําของโทรศพัท์
เลอืก เปิดการเขา้รหสั

การเขา้รหสัหนว่ยความจําขนาดใหญ่
เลอืก ปิดการเขา้รหสั

การถอดรหสัหนว่ยความจําของโทรศพัท์
เลอืก ปิดการเขา้รหสั

การถอดรหสัหนว่ยความจําขนาดใหญ่
เลอืก เปิดการเขา้รหสั

การเตรยีมโทรศพัทสํ์าหรบัการรไีซเคลิ
หากคณุซือ้โทรศัพทใ์หม่ หรอืตอ้งการทิง้โทรศัพท์ Nokia แนะนําใหค้ณุรไีซเคลิโทรศัพทข์อง
คณุ กอ่นอืน่ ใหล้บขอ้มลูสว่นตัวและเนือ้หาทัง้หมดออกจากโทรศัพทข์องคณุ

การลบเนือ้หาท ัง้หมดออก
1 สํารองขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไปยังคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วมกันได ้
2 ปิดการเชือ่มตอ่และการสนทนาทีใ่ชง้านอยูทั่ง้หมด
3 เลอืก  > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > ลบ

ขอ้มลูและเรยีกคนื
4 หากไดรั้บการแจง้ ใหป้้อนรหสัล็อค
5 โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดอกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นตัวของคณุเชน่ ราย

ชือ่, รปูภาพ, เพลง, วดิโีอ, บันทกึ, ขอ้ความ, อเีมล, งานนําเสนอ, เกมส ์และแอปพลเิคชัน่
นทีต่ดิตัง้ไดถ้กูลบออกแลว้
เนือ้หาและขอ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นซมิการด์จะไมถ่กูลบออกไป
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อยา่ลมืนําซมิการด์ของคณุออกจากโทรศัพท์

การคน้หาความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชโ้ทรศัพทข์องคณุ หรอืหากคณุไมแ่น่ใจวา่โทรศัพท์
ของคณุควรทํางานอยา่งไร โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชใ้นโทรศัพทข์องคณุ เลอืก  > คูม่อืผูใ้ช้

สําหรับวดิโีอสนับสนุน โปรดไปที ่www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos

หากคณุพบปัญหา ใหทํ้าดังนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ กดปุ่ มเปิดปิดคา้งไว ้  ประมาณ 8 วนิาท ีโทรศัพทจ์ะสัน่สามครัง้
และปิด หากตอ้งการเปิดโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ มเปิดปิด 

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาของคณุได  ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม กอ่นจะสง่
โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูของคณุกอ่นทกุครัง้ เพราะขอ้มลูสว่นตัวทัง้หมดใน
โทรศัพทอ์าจถกูลบ

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4D

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 5 ชัว่โมง (WCDMA) / 9 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:
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สงูสดุ 470 ชัว่โมง (WCDMA) / 430 ชัว่โมง (GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายนัน้เป็นคา่โดยประมาณและอยูภ่ายใต ้
ลักษณะของเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุเทา่นัน้ เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสาย
ของแบตเตอรีต่ามจรงิขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละสภาพของแบตเตอรี ่อณุหภมูทิี่
ใชแ้บตเตอรี ่ลักษณะของเครอืขา่ย และอกีหลายปัจจัย รวมทัง้อาจมรีะยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุว ้
ขา้งตน้ เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายเรยีกเขา้โดยใชแ้ฮนดฟ์รี การใชใ้นโหมดดจิติอล และ
ฟังกช์นัอืน่ๆ จะทําใหส้ ิน้เปลอืงแบตเตอรี่ รวมทัง้ระยะเวลาทีใ่ชเ้ครือ่งโทรออกก็สง่ผลตอ่เวลาใน
การเปิดรอรับสายดว้ย และเชน่เดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดโทรศัพทไ์วแ้ละอยูใ่นโหมดพรอ้ม
ทํางานก็จะมผีลตอ่เวลาคยุสายดว้ย

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 และ GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz
คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากโทรศัพทข์องคณุเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เน่ืองจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนือจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เนือ่งจากสอีาจเขา้ไปอดุตันในชิน้สว่นทีเ่ลือ่นไดข้องโทรศัพท ์และอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
โทรศัพท์

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความ
จํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิโทรศัพทอ์าจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ ลักษณะเชน่นีเ้ป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงสยัวา่โทรศัพททํ์างาน
ไมถ่กูตอ้ง ใหนํ้าไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคุณ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/recycling
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เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ และ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้
อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
ไดรั้บการป้องกนัดว้ย WM DRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถ
ขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการ
ตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใช ้
เนือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นัการสํารองขอ้มลูจาก
โปรแกรม Nokia Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่  ๆอาจไมโ่อนรหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนื้อหาเพือ่ใหคุ้ณสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA
DRM ไดต้อ่ไปหลังจากจัดรปูแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชห้ากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี

รหัสการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่ และเนื้อหาทีไ่ดรั้บการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์ดังกลา่ว
ไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
อปุกรณ์ของคณุมแีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะคณุอาจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หายได ้นําเครือ่งไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองทีใ่กลท้ีส่ดุเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรี่

อปุกรณ์เครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ต่อไปนี้  AC-10 หมายเลขรุ่นอปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ท ้
จรงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรอื N

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลา
การสนทนาและเวลารอสายของแบตเตอรีส่ัน้ลงกวา่ปกต ิใหนํ้าเครือ่งไปยงัศูนยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคุณเพือ่เปลีย่นแบตเตอรี่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของ
ระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ แบตเตอรีใ่นอปุกรณ์ของคณุไมส่ามารถถอดออกได ้ดังนัน้ โปรดอา่นคําชีแ้จงเกีย่วกบัแบตเตอรีท่ีใ่ชก้ับอปุกรณ์ของคณุ

เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรี่
หรอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น
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หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบั
ผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้่อ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
วธิกีารโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่มสีญัญาณเพยีงพอหรอืไม ่คณุยงัอาจจําเป็นตอ้งทําสิง่ดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• หากหนา้จอและปุ่ มของโทรศัพทข์องคณุล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค

3 ในการทําใหห้นา้จอวา่ง ใหก้ดปุ่ มเมนูหลาย  ๆครัง้เท่าทีจํ่าเป็น

4 เลอืก 

5 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่แจง้ตําแหน่งปัจจบุนัทีค่ณุอยู่

6 เลอืก 

7 ควรใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะไดรั้บแจง้ใหว้าง

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก ระบบอาจขอใหค้ณุสรา้งบญัช ีNokia หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิระหวา่งขัน้ตอนตัง้คา่บญัช ีใหก้ดปุ่ มเมนู

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายามตอ่
การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ ไมค่วรวางใจ
วา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานความถีว่ทิย ุจากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่งควบคุม
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยดั์งกล่าว
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หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลต่อความปลอดภัยของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

คาํตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกต่อการใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
โปรดไปยงัเว็บไซตข์อง Nokia ที ่www.nokiaaccessibility.com

นกิเกลิ

หมายเหต:ุ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ไมม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ประกอบดว้ยโลหะสแตนเลส

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่  ๆควรใชค้วามระมดัระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหล่านัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหล่งทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่  ๆลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ช ือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป
พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวังเป็นพเิศษ Nokia จะไม่
รับประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่เว็บไซตเ์หลา่น้ี

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุเมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกว่าจะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภยัจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถุ่งลมนริภยัอาจพอง
ตัวออก
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บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแกส๊ในสถานีบรกิารน้ํามนั ประกายไฟในบรเิวณดังกลา่วอาจทําให ้
เกดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ สังเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้
เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แต่
ไมเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถ่ายหรอื
จัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆเชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจ
สอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเน้ือเยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิ
ขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืข่ายหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 0.56 วัตต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงานของ
แตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่า SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
0.56 วัตต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตกํิาหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น
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นูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซน็ทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขนุเทยีน
กรงุเทพฯ 10150

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

เอสพลานาด ยนูติ 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภเิษก
ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย์
ธัญบรุ ีปทุมธานี 12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครองเซน็เตอร์
ถ.พญาไท วังใหม ่ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6 ถ. ศรนีครนิทร์
หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

อยธุยา 99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อทุัย พระนครศรอียธุยา
13210

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง บรุรัีมย ์31000 044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม ่50100 053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น
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นูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ ่หาดใหญ ่สงขลา 90110 074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

หัวหนิ 87/9 หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์77110 032-532-252

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ขอนแกน่ 272/33 ม.12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่ เมอืง ขอนแกน่ 40000 043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ลําปาง 357/46 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) สวนดอก ลําปาง 52000 054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครสวรรค์ 81/42 ถ.สวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ เมอืง นครสวรรค ์60000 056-311129

056-371993

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี ์นครปฐม 73000 034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครราชสมีา 1630/8 ถ.มติรภาพ ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000 044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9 ถ.สขุมุวทิ หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบรุ ี20260

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

เชยีงราย 188 ถ.ธนาลัย เวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-601051
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นูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ภเูก็ต 38/3 หอ้งที ่120 ม.5 ถ.บางใหญ ่ต.วชิติ เมอืง ภเูก็ต
83000

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง เมอืง พษิณุโลก
65000

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

สโุขทัย 315 ถ.จรดวถิถีอ่ง ธาน ีเมอืง สโุขทัย 64000 055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมอืง สรุาษฎรธ์านี 84000 077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง อบุลราชธาน ี34000 045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธานี 41000 042-341844

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ระยอง 75/26 ถ.ชายกระป่อม 1 เชงิเนนิ เมอืง 21000 038-613110

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-626 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/global/declaration

สําหรับผลติภณัฑท์ีว่างจําหน่ายกอ่นวนัที ่1 กรกฎาคม 2012 จะมสีญัลักษณ์การเตอืนเพือ่ระบวุา่มขีอ้จํากดัการใชง้านฟังกช์นั WLAN ใน
ประเทศฝรั่งเศส หลังจากวันที ่1 กรกฎาคม 2012 สญัลักษณ์จะการเตอืนจะไมใ่ชก้บัฟังกช์นั WLAN ในผลติภณัฑน์ีอ้กีตอ่ไป ตามขอ้กําหนด
ของ EU Decision 2009/812/EC ดังนัน้คุณสามารถเพกิเฉยไดห้ากเห็นสัญลักษณ์นีย้งัคงตดิอยูบ่นผลติภัณฑ์

© 2012 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries และ โลโก ้Nokia Original Accessories เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จด
ทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิท
อืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆตามลําดับ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

HDMI และโลโก ้HDMI เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC

Dolby เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Dolby Laboratories

ผลติภายใตใ้บอนุญาตจาก Dolby Laboratories

Oracle และ Java เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Oracle และ/หรอืบรษัิทในเครอื

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บ
อนุญาตใชง้าน

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มตอ่กบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใช ้
เชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนือจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com
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ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หา้มมใิหทํ้าวศิวกรรมยอ้นกลับซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณ์ ตามขอบขา่ยทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ เทา่ทีคู่่มอืผูใ้ชเ้ลม่นีจ้ะครอบคลุมถงึขอ้
จํากดัในเรือ่งการรับรอง การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิใด  ๆของ Nokia ในทางเดยีวกนั ขอ้จํากดัเหลา่นีก้็มผีลกบัการรับรอง
การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิต่อผูใ้หส้ทิธขิอง Nokia ดว้ยเชน่กนั

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชั่น และบรกิารบางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้น
การสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใด  ๆทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะ
ไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่า
พรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยู่
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