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โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ 
ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมที่เกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล ‘ตามสภาพที่เปน’ โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย Nokia 
ใกลบานคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยสินคา, เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซึ่งสอดคลองตามกฎหมาย
และขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ 
ที่ขัดแยงตอกฎหมาย
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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการ
ผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

เปดโทรศัพทอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใช หรือในกรณีที่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณ
ขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงคือ
ความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ
ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุด
เติมน้ํามัน และหามใชโทรศัพท 
เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมี
ปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับ
จดุที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ
อยาใชโทรศัพทในที่ที่มีการระเบิด
เกิดขึ้น
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพท
ตามที่อธิบายไวในคูมือผูใช 
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน
ซอมแซม ณ ศูนยบริการที่ไดรับ
การรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้น
ที่จะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไมไดกันน้ํา 
ควรเก็บโทรศัพทไวในที่แหง
ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกขอมูลสําคัญทั้งหมด
ที่จัดเก็บไวในเครื่องเปน
ลายลักษณอักษรเสมอ

vii



ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือ
ของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงาน
รวมกันได
การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดโทรศัพท
แลวและอยูในพื้นที่ใหบริการ 
กดปุมจบการทํางานหลายๆ 
ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอ
และยอนกลับไปที่หนาจอเริ่มตน 
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุม
โทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท 
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับ
การรับรองใหใชกับเครือขายระบบ GSM 900/
1800/1900 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ 
โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และ
ไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 
รวมทั้งลิขสิทธิ์
โปรดเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย, ขอกําหนด และธรรมเนียม
ปฏิบัติในทองถิ่น เมื่อบันทึกภาพและใชภาพถาย
หรือภาพวิดีโอ

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่อง
กอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ 
ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก
หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 
คุณสมบัติสวนใหญในโทรศัพทเครื่องนี้ขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือขายไรสาย 
บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาว
อาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอ
กับผูใหบริการโทรศัพทเพื่อสมัครขอใชบริการ
กอน จึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบ
เครือขายได ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจให
คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการ
ดังกลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายในการ
ใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัด
ที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ในบางเครือขาย
อาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา 
และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาว
จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณ
อาจไดรับการตั้งคาบางอยางไวเปนพิเศษแลว 
โดยการตั้งคารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู 
ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
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โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 
(HTTP และ SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP 
คุณสมบัติบางอยางของเครื่องตองไดรับ
การสนับสนุนจากระบบเครือขายสําหรับ
เทคโนโลยีที่ใชงานสําหรับคุณสมบัตินั้นๆ เชน 
การเบราสเว็บ อีเมล Push to talk การสง
ขอความทันใจ และการสงขอความมัลติมีเดีย 

■ อุปกรณเสริม แบตเตอรี่ 
และอุปกรณชารจ

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพทนี้
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดเมื่อไดรับ
กระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-3 หรือ AC-4 
โทรศัพทเครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ BP-6M

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรองโดย Nokia 
วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น 
การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรอง
สําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออก
จากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับ
การใชอุปกรณเสริม

• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถ
อยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถ
ที่ติดตั้งยากได
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ขอมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศัพทของคุณมีฟงกชันหลายฟงกชัน
ซึ่งสะดวกตอการใชในชีวิตประจําวัน เชน 
ฟงกชันปฏทิิน, แอปพลิเคชันอีเมล, นาฬิกา, 
นาฬิกาปลุก เวบ็เบราเซอร XHTML และวิทยุ
โทรศัพทของคุณยังสามารถรองรับฟงกชนั
ตอไปนี้
• กลองถายรูป 2 ลานพิกเซลพรอม

บันทกึภาพวิดีโอได
• เครื่องเลนเพลงที่มีปุมควบคุมการเลน 

และรองรบัไฟล MP3, WMA, AAC และ 
eAAC+

• โทรออกและสั่งงานโดยใชเสียง
อยางมีประสิทธิภาพสูง

• เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• การดหนวยความจํา microSD เพื่อเพิ่ม

หนวยความจําของเครื่อง

■ รหัสผาน 
รหสัล็อค
รหัสล็อค (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหสัทีต่ั้งไว
ในปจจุบัน คือ 12345 ใหเปลี่ยนรหสั 
และรักษารหัสใหมไวเปนความลับ 
และเก็บไวในทีป่ลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง
โทรศัพท ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งคาให
เครื่องขอใหใสรหสัผาน โปรดดูที ่
“การรักษาความปลอดภัย” ในหนา 70

หากคุณปอนรหัสล็อคผิดหาครั้งติดตอกัน 
เครื่องจะไมสนใจรหัสทีป่อนหลังจากนั้น 
รอประมาณหานาท ีแลวปอนรหัสอีกครั้ง
หากล็อคเครื่องไว คุณอาจโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินบางหมายเลขทีต่ั้งไวใน
เครื่องได

รหัส PIN
• รหสั Personal Identification Number 

(PIN) และรหัส Universal Personal 
Identification Number (UPIN) (4 - 8 หลัก) 
ใชสําหรับปองกันการใชซิมการด
ของคุณโดยไมไดรับอนญุาต โปรดดูที่ 
“การรักษาความปลอดภยั” ในหนา 70 
โดยปกติรหัส PIN จะมาพรอมกับ
ซิมการด

• รหสั PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมา
พรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณตอง
ใชรหสันี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง

• คุณตองใชรหสั PIN ของโมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย 
รหสั PIN ของโมดูลจะมาพรอมกับ
ซิมการด ในกรณีที่ซิมการดนั้นมีโมดูล
รักษาความปลอดภยั

• คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็น
แบบดิจิตอล รหสั PIN สําหรับลายเซ็น
จะมาพรอมกับซิมการด ในกรณีที่
ซิมการดนั้นมีโมดูลรักษา
ความปลอดภยั

x



ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

รหสั PUK
รหัส Personal Unblocking Key (PUK) 
และรหัส Universal Personal Unblocking Key 
(UPUK) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN 
หรือ UPIN ที่ถูกบล็อคไว ตามลําดับ ในการ
เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค จําเปนตอง
ใชรหัส PUK2
หากรหสันี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด 
โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณ
เพื่อขอทราบรหัส

รหสัระบบ 
คุณจําเปนตองใสรหสัระบบ (4 หลัก) 
เมื่อใช ตั้งคาจํากัดการโทร โปรดดูที ่
“จํากัดการโทร” ในหนา 73 คุณสามารถ
ขอรับรหัสผานไดจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหสัระบบผิด 3 ครั้งติดตอกัน 
รหัสผานจะถูกบล็อค โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ

■ บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
กอนใชการสงขอความมัลติมีเดีย, การสง
ขอความทันใจ, Push to Talk, แอปพลิเคชัน
อีเมล, การซงิโครไนซ, การเรียกขอมูล 
และเบราเซอร คุณตองตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ที่เหมาะสมใหกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพท
ของคุณอาจกําหนดคาเบราเซอร การรับสง
ขอความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมตอ และการ
ตั้งคาสตรีมมิ่ง โดยอัตโนมัติ ทัง้นี้ขึ้นอยูกับ
ซิมการดที่ใช โดยอาจไดรับขอมูลการ
ตั้งคาโดยตรงเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน จากนัน้คุณเพียงจัดเก็บ
ขอมูลการตั้งคาไวในโทรศัพทเทานั้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาทีม่ี 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 
หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับ
การรับรองใกลบานคุณ
เมื่อคุณไดรับขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน และไมไดใชงานและ
บนัทกึการตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ
1 ขอความใหม จะปรากฏขึ้น เลือก 
แสดง เพื่อเปดขอความ ในการบนัทกึ
การตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก 
หากเครื่องแสดงขอความ รหัส PIN 
ของการตั้งการกําหนดคา: ปอนรหัส PIN 
สําหรับการตั้งคา แลวเลือก ตกลง 
โปรดสอบถามรหสั PIN จากผูใหบริการ
หากไมมีการจัดเก็บการตั้งคาใดๆ ไว 
การตั้งคานี้จะถูกจัดเก็บและตั้งคาเปนการ
ตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ระบบกําหนด
หรือเครื่องอาจปรากฏขอความ 
กําหนดเปนการตั้งคาที่ตั้งไว?
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอความ

■ การดาวนโหลดขอมลูและ
แอปพลิเคชัน

คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลและ
แอปพลิเคชัน เชน ลักษณะ เสียงเรียกเขา 
ไฟลวิดีโอ และเกมส ลงในเครื่องได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เลือกฟงกชนัดาวนโหลด (เชน ในเมนู
คลังภาพ) ในการเขาใชฟงกชันดาวนโหลด 
โปรดดูทีค่ําอธิบายของเมนูทีเ่กี่ยวของ 
คุณสามารถสอบถามการใหบริการตางๆ, 
ราคา รวมทั้งภาษี ไดจากผูใหบริการของคุณ
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ขอสําคญั: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลงทีม่ี
การรักษาความปลอดภัยและ
มีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

■ ขอมลูฝายบรกิารและขอมลู
สําหรับตดิตอของ Nokia

สําหรับขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือนี,้ 
ขอมูลดาวนโหลด, บริการ และขอมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับผลิตภณัฑ Nokia 
โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/3250/support 
หรือเขาใชเว็บไซตของ Nokia ในประเทศ
ของคุณ นอกจากนี ้คุณยังอาจดาวนโหลด
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน เชน MMS, GPRS, 
อีเมล และบริการอื่นๆ ของโทรศัพทรุนนี้
ไดฟรีที่ www.nokia-asia.com/phonesettings
หากคุณยังตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม 
โปรดไปที่ www.nokia-asia.com/contactus
หากคุณตองการทราบที่ตั้งของศูนยบริการ
ของ Nokia ที่ใหบริการบํารุงรักษา
ที่ใกลบานคุณทีสุ่ด โปรดไปที่ 
www.nokia-asia.com/repair
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1. เริ่มตนใชงาน

■ ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ใหปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอด
แบตเตอรี่
เก็บซิมการดทัง้หมดใหพนมือเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ 
ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 
หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
1. หันดานหลังเครื่องเขาหาคุณ แลวกดปุม

ปลดล็อคทั้งสองดานของโทรศัพท (1) 
แลวยกฝาดานหลังขึน้ (2) เพื่อถอดออก

2. เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก 
ใหยกขึ้นตามภาพ (3)

3. ในการปลดที่วางซิมการดออก 
ใหเลื่อนทีว่างการดไปดานหลัง (4) 
แลวยกขึน้ (5)

4. ใสซิมการดลงในที่วางซิมการด (6) 
ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของการด
อยูทางดานบน

5. ปดทีว่างซิมการด (7) แลวเลื่อน
ไปดานหนาเพื่อล็อค (8)
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6. ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป (9)

7. ในการใสฝาดานหลังกลับคืน วางฝา
ใหเขากับตัวล็อคของโทรศัพท (10) 
และกดฝาดานหลังกลับเขาที่ (11)

■ การใสการด microSD
1. บิดตัวเครื่อง

สวนลางเพือ่เขาสู
ชองใสการด 
microSD

2. เปดชองใสการดโดยดึงที่มุมของฝาปด
3. ใสการดโดยใหหนาสัมผัสสีทอง

หนัเขาหาดานหลังของฝาปดชองใส 
และดันการดลงจนเขาที่

4. ปดฝาชองใสการด
ควรเก็บการด microSD ใหพนจากมือเด็ก
ใชเฉพาะการด microSD ที่ใชรวมกับเครื่อง
รุนนี้ไดเทานัน้ เนือ่งจากขนาดของการด
หนวยความจําอื่นๆ เชน การดมัลติมีเดีย
ขนาดยอสวน ไมสามารถใสลงในชอง
ใสการด microSD ได ดังนัน้การดดังกลาว
จึงใชไมไดกับโทรศัพทรุนนี้ การใชการด
หนวยความจําทีใ่ชรวมกันไมไดจะกอใหเกิด
ความเสียหายกับการดหนวยความจํา
รวมทัง้ตัวเครื่อง และขอมูลที่เก็บไวในการด
อาจสูญหาย

■ การถอดการด microSD
ขอสําคัญ: หามถอดการด 
microSD ออกหากกําลัง
ประมวลผลขอมูลในการดอยู 
การถอดการดออกในระหวาง
การทํางานอาจทําใหการด
หนวยความจํารวมทั้งเครื่อง
เกิดความเสียหายได และขอมูล
ทีบ่ันทึกไวในการดดังกลาว
อาจสูญหาย

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการด microSD 
ขณะทีโ่ทรศัพททํางานอยูโดยไมตอง
ปดเครื่อง 
1. บดิตัวเครื่องสวนทีเ่ปนปุมกดเพื่อ

เปดใชชองใสการด microSD 
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2. เปดฝาปดชองใสการด microSD 
และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ
บนหนาจอ 

3. ถอดการด microSD (หรือใสกลับ
เขาที)่ และปดฝาชองใสการด

■ การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบ

ปลั๊กไฟที่ผนงั

2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับ
ชองเสียบอุปกรณชารจในโทรศัพท
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่
เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอ
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาท ี
ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนัน้

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยู
กับประเภทของเครื่องชารจและแบตเตอรี่
ที่ใช การชารจแบตเตอรี่ BP-6M โดยใช
อุปกรณชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 
3 ชั่วโมง และเมื่อใชอุปกรณชารจ 
AC-4 จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

■ การเปดและปดเครือ่ง
กดปุมเปด/
ปดคางไว 
ตามที่แสดง
ในภาพ
หากเครื่อง
ขอใหคุณ
ปอนรหัส 
PIN ใหปอน
รหสั PIN 
หลังจากนั้นใหเลือก ตกลง
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหสัล็อค ใหปอน
รหสัล็อค หลังจากนัน้ใหเลือก ตกลง 
รหสัล็อคที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 12345

■ การตั้งคาวันที่และเวลา
ในการตั้งโซนเวลา เวลา และวันที่ ใหเลือก
เมืองทีคุ่ณอยูในขณะนัน้ หรือเมืองที่
ใกลทีสุ่ดจากรายการ ซึ่งมีโซนเวลาเดียวกัน 
จากนั้น ปอนวันทีแ่ละเวลาในพืน้ทีน่ั้น

■ ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพท
ในตําแหนง
การทํางาน
ตามปกติ
โทรศัพทรุนนี้
มีเสาอากาศ
ในตัว
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หมายเหตุ: คุณไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสัญญาณวทิยุอื่นๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใชพลังงาน
เกินกวาที่จําเปนอีกดวย 
การไมสัมผัสบริเวณเสาอากาศ
ระหวางการใชสายจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เสาอากาศและยืดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่

■ การใสสายคลองขอมือ
1. ถอดฝาดานหลังของเครื่อง

โทรศัพทออก
2. สอดหวงของสายคลองขอมือ

ผานชอง (1)

3. รัดเปนหวงรอบเดือยยึด และดึงสาย
ใหแนน (2)

4. ใสหนากากดานหลังกลับคืน
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุ  มกดและสวนประกอบ
ตางๆ

• ปุมเปด/ปด (1)
• หูฟง (2)
• จอยสติก๊ (3)
• ปุมเลือก (4)
• ปุมเมนู  (5)
• ปุมลบ (6)
• ปุมแกไข  (7)
• ปุมจบการทํางาน  (8)
• ปุมโทรออก  (9)
• ปุมตัวเลข (10)
• เลนเดินหนาอยางรวดเร็ว , ซูมภาพ

ใหมีขนาดใหญขึ้น (11)

• หยุด  (12)

• เลน/หยุดชั่วคราว , ปุมถายภาพ (13)
• กรอกลับ , ซูมภาพใหมีขนาด

เล็กลง (14)
• เลนสกลองถายรูป (15)
• ลําโพง (16)
• ชองเสียบ Pop-PortTM (17)
• ชองเสียบอุปกรณชารจ (18)
• ฝาปดชองเสียบ Pop-Port (19)

ควรเก็บฝาปดชองเสียบ Pop-Port 
ใหพนจากมือเด็ก
ใหเก็บเครื่องของคุณใหหางจากแมเหล็ก
หรือสนามแมเหล็ก เพราะอาจทําให
แอปพลิเคชันบางอยาง เชน กลองถายรูป 
เริ่มทํางานโดยไมคาดคิดได 
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■ โหมดการทํางาน
โทรศัพทรุนนีม้ีโหมดการทํางาน 3 โหมด
ดวยกัน ดังนี ้โหมดสื่อสาร, โหมดกลอง
ถายรูป และโหมดเพลง ในการสลับไปยัง
โหมดตางๆ ใหบิดตัวเครื่องสวนลาง ทั้งนี้ 
คุณตองรอสักครูหนึง่ จึงจะเริ่มใชงาน
แตละโหมดได ในโหมดสื่อสาร หามหมุน
ตัวเครื่องสวนลางไปทางขวาเกิน 90 องศา 
หรือหมุนไปทางซายเกิน 180 องศา หากคุณ
ฝนหมุนตัวเครื่องสวนลางมากกวานี้ 
โทรศัพทจะเกิดความเสียหาย

โหมดสื่อสาร
โหมดสื่อสารจะเริ่ม
ทํางาน เมื่อตัวเครื่อง
สวนลางทีเ่ปนปุมกด
อยูดานเดียวกับหนาจอ

โหมดกลองถายรปู
หากตองการใชงาน
กลองถายรูปขณะอยูใน
โหมดสื่อสาร ใหบิด
ตัวเครื่องสวนลาง
ไปทางซาย 90 องศา เพื่อใหเลนส
กลองถายรูปหันออกจากตัวคุณเมื่อคุณ
ดูหนาจอ

หากตองการถายภาพตัวเอง ใหบิดตัวเครื่อง
สวนลางไปทางขวา 90 องศา เพื่อใหเลนส
กลองถายรูปหันเขาหาตัวคุณเมื่อคุณ
ดูหนาจอ

โหมดเพลง
หากตองการใชงาน
โหมดเพลงขณะอยูใน
โหมดสื่อสาร ใหบดิ
ตัวเครื่องสวนลาง
ไปทางซาย 180 องศา 
เพือ่ใหปุมที่ใชควบคุม
การเลนเพลง
อยูดานเดียวกับหนาจอ

■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อคุณเปดเครื่อง และมีการลงทะเบียน
เครื่องในระบบเครือขายแลว เครื่องจะ
อยูในโหมดสแตนดบายที่ใชอยูและพรอม
ใชงาน
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปด
และเลือกรูปแบบ
ในการเปดรายการหมายเลขทีโ่ทรออก
ลาสุด ใหกดปุมโทรออก
ในการใชคําสั่งเสียง ใหกดคางไวที่
ปุมเลือกดานขวา
ในการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ ใหกดคาง
ไวทีปุ่ม 0
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โหมดสแตนดบายที่ใชอยู
ในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู คุณสามารถ
ใชหนาจอหลักเพื่อเขาใชแอปพลิเคชัน
ที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว หาก
ตองการเลือกวาจะแสดงหรือไมแสดง
โหมดสแตนดบายทีใ่ชอยู ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > 
โหมดพรอมทํางาน > โหมดสแตนดบาย
พิเศษ > เปด หรือ ปด
ในการเขาใชแอปพลิเคชันสแตนดบาย
ที่ใชอยู ใหเลื่อนขึ้นหรือลง เลื่อนไปที่
แอปพลิเคชันแลวเลือก ในโหมด
สแตนดบายที่ใชอยู แอปพลิเคชันที่ตั้งไว
เปนคาเริ่มตนจะปรากฏขึ้นทางดานบน
ของหนาจอ สวนปฏิทนิ สิ่งทีต่องทํา 
และเหตุการณของผูใชจะแสดงอยู
ทางดานลาง ในการเลือกแอปพลิเคชัน
หรือเหตุการณ ใหเลื่อนไปยังรายการ
ที่ตองการ แลวกดจอยสติก๊

ปุมลัดของจอยสติ๊กในโหมด
สแตนดบาย
ตามคาเริ่มตนที่ระบบตั้งไวนัน้ โทรศัพท
จะอยูในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู และคุณ
ไมสามารถใชปุมลัดของปุมจอยสติก๊
ที่มีอยูในโหมดสแตนดบายได คุณตอง
ยกเลิกโหมดสแตนดบายทีใ่ชอยู เพื่อใช
ปุมลัดตอไปนี้
ในการเปด รายชื่อ ใหเลื่อนขึ้นหรือลง 
หรือกดจอยสติ๊ก
ในการเปด ปฏิทิน ใหเลื่อนไปทางขวา
ในการเขียนขอความแบบตัวอักษร 
ใหเลื่อนไปทางซาย

ในการเปลี่ยนปุมลัดแอปพลิเคชัน
ของจอยสติ๊ก ใหทําดังนี้
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 

โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน
2. เลื่อนไปยังปุมลัดที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง และกดจอยสติก๊
3. เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันใหม 

แลวกดจอยสติ๊ก
ปุมลัดบางปุมอาจกําหนดไวตายตัว 
และคุณจะเปลี่ยนแปลงไมได

■ สัญลักษณ
โทรศัพทเชื่อมตอกับระบบ
เครือขาย GSM อยู
คุณไดรับขอความอยางนอย
หนึง่ขอความในแฟมขอมูล 
ถาดเขา ใน ขอความ 
มีขอความที่รอสงอยูใน ถาดออก 
โปรดดูที่ “ถาดออก” ในหนา 25
คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย โปรดดูที ่
“การโทรลาสุด” ในหนา 13
ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งคา ชนิดเสียง
เรียกเขา ไวที ่เงียบ และ 
แบบเสียงเตือนขอความ และ 
แบบเสียงเตือนอีเมล ไวที ่ปด 
โปรดดูที่ “รูปแบบ” ในหนา 63
มีการล็อคปุมกดโทรศัพทไว
โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด 
(ล็อคปุมกด)” ในหนา 9
มีการใชลําโพง
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เปดใชงานนาฬิกาปลุก
มีการใชโทรศัพทสายทีส่อง 
โปรดดูที ่สายที่ใช ในหวัขอ 
“การโทร” ในหนา 66

 / 
โอนสายเรียกเขาทกุสายไปยัง
ระบบฝากขอความเสียงหรือ
หมายเลขอื่น หากคุณมี
สายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณ
การโอนสายแรกคือ  และ
สําหรับสายที ่2 จะเปน 
มีการตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท 
มีการตอเครื่องชวยฟงเขากับ
โทรศัพท
การเชื่อมตอกับชุดหูฟง Bluetooth 
ขาดหาย

 / เปดใชสายขอมูลอยู
ใชงานการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพค็เก็ต GPRS หรือ EDGE ได
มีการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต 
GPRS หรือ EDGE อยู
พักการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพค็เก็ต GPRS หรือ EDGE 
ไวชั่วคราว
กําลังเชื่อมตอ Bluetooth 
มีการสงขอมูลโดยใช Bluetooth 
อยู โปรดดูที ่“การเชื่อมตอ 
Bluetooth” ในหนา 79
มีการเชื่มตอ USB อยู

สัญลักษณอื่นนอกจากนีอ้าจปรากฏขึ้นได

■ เลื่อนและเลือกโดยใช 
จอยสติ๊ก

ในการเลื่อน ใหเลื่อนจอยสติ๊กขึ้น, ลง, 
ไปทางซาย หรือไปทางขวา ในการเลือก
รายการที่ไฮไลตไว ใหกดจอยสติ๊ก

เลือกและยกเลิกการเลือกรายการ
ในแอปพลิเคชัน
หากตองการเลือกหรือยกเลิกการเลือก
รายการใดรายการหนึ่งในแอปพลิเคชัน 
ใหกดปุมแกไขคางไว แลวกดจอยสติ๊ก 
หากตองการเลือกหรือยกเลิกการเลือก
หลายๆ รายการติดตอกัน ใหกดปุมแกไข
คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือลง

■ เมนู
ในเมน ูคุณสามารถเขาสูฟงกชันในเครื่องได 
หากตองการเขาสูเมนหูลัก ใหเลือก เมนู
ในการเปดแอปพลิเคชันหรือแฟมขอมูล 
ใหเลื่อนไปยังแอปพลิเคชันหรือแฟมขอมูล
ทีต่องการ แลวกดจอยสติ๊ก
ในการเปลี่ยนหนาจอเมน ูใหเลือก เมนู > 
ตวัเลือก > เปลี่ยนมุมมอง > กริด หรือ 
รายการ
หากคุณเปลี่ยนลําดับของฟงกชันในเมนู 
ลําดับจะแตกตางจากลําดับเริ่มตนทีร่ะบบ
กําหนดไวตามที่อธิบายในคูมือผูใชนี้
ในการปดแอปพลิเคชันหรือแฟมขอมูล 
ใหเลือก กลับ และ ออก ซ้ําหลายๆ ครั้ง
เทาทีจ่ําเปนเพื่อยอนกลับไปยังโหมด
สแตนดบาย หรือเลือก ตัวเลือก > ออก
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ในการแสดงและสลับระหวางแอปพลิเคชัน
ที่เปดอยู ใหกดปุมเมนคูางไว หนาตาง
แสดงการสลับการใชงานแอปพลิเคชันจะ
ปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรายการแอปพลิเคชัน
ตางๆ ที่เปดอยู เลื่อนไปยังแอปพลิเคชัน
ที่ตองการ และเลือก
หากปลอยใหแอปพลิเคชันทํางานอยู
เปนพืน้หลัง จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่
มาก และลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

■ วิธีใช
โทรศัพทของคุณมีวธิีใช ซึ่งคุณสามารถ
เขาใชไดจากแอปพลิเคชันหรือจากเมนหูลัก
หากตองการเขาใชวธิีใชขณะแอปพลิเคชัน
เปดอยู ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช 
หากตองการสลับระหวางวิธใีชและ
แอปพลิเคชันทีเ่ปดอยูแตไมแสดงผล
บนหนาจอ ใหเลือกคางไวที่ปุม เมนู เลือก 
ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
รายชื่อหัวขอ — ใชดูรายการหวัขอที่มีอยู
ในประเภทที่เหมาะสม
รายการหมวดหมูวิธีใช — ใชดูรายการ
ประเภทวิธใีช
คนหาโดยใชคําหลัก — ใชคนหาหวัขอ
วิธีใชโดยใชคําสําคัญ
เมื่อตองการเปดวธิีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก 
เครื่องมือ > วิธีใช ในรายการประเภทวิธีใช 
ใหเลือกแอปพลิเคชันทีต่องการเพื่อดู
รายการหัวขอวิธใีช หากตองการสลับ
ระหวางรายการประเภทวธิีใช ซึ่งแสดง
ดวยสัญลักษณ  และรายการคําหลัก 
ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหเลื่อน

ไปทางซายหรือขวา กดจอยสติก๊เพื่อแสดง
ขอความวธิีใชทีเ่กี่ยวของ

■ บทแนะนํา
ในบทแนะนําจะมีขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบตัิ
ของโทรศัพท และการสอนใชงานโทรศัพท 
บทแนะนําจะเริ่มตนอัตโนมัติเมื่อคุณเปด
โทรศัพทเปนครั้งแรก ในการเริ่มใช
บทแนะนําดวยตัวคุณเอง ใหเลือก เมนู > 
บทแนะนํา และหัวขอคําแนะนํา

■ การควบคุมระดับเสียง
หากตองการปรับระดับความดังของหฟูง
หรือลําโพงขณะใชสายหรือขณะฟง
ไฟลเสียง ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
หากคุณตองการใชลําโพงขณะสนทนา 
ใหเลือก ลําโพง
หากคุณเลิกใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก
ชุดหูฟง

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหรูะหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก 

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ 
ใหกดปุมเลือกซายและ * ภายใน 1.5 วนิาที
เพือ่ล็อคปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค แลวกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที
เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 
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3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย 

ใหปอนเบอรโทรศัพทรวมทั้งรหัสพื้นที่ 
กดปุมลบเพื่อลบหมายเลข
หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพือ่เปนรหัสนําหนาการโทร
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทน
รหัสการโทรออกตางประเทศ) 
หลังจากนั้นใหใสรหสัประเทศ รหสัพื้นที ่
(โดยไมตองมีเลข 0 นําหนา หากจําเปน) 
ตามดวยเบอรโทรศัพท

2. เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก 
ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการโทรออกจาก รายชื่อ เลือก เมนู > 
รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ 
หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อแลวเลื่อน
ไปยังชื่อที่ตองการ เมื่อตองการโทรออก
ไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก
เมื่อตองการโทรติดตอระบบฝากขอความ
เสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหกดคางไวทีปุ่ม 1 ขณะอยูในโหมด
สแตนดบาย คุณตองกําหนดหมายเลข
ระบบฝากขอความเสียงกอน จึงจะโทร
ติดตอระบบฝากขอความเสียงได โปรดดูที ่
“ระบบฝากขอความเสียง” ในหนา 62

ในการโทรไปยังหมายเลขทีโ่ทรออกลาสุด 
ใหกดปุมโทรออกเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย รายการหมายเลข 20 หมายเลข
ทีคุ่ณโทรออกหรือพยายามโทรออกลาสุด
จะปรากฏขึ้น แลวเลื่อนไปยังเบอรทีคุ่ณ
ตองการ จากนัน้ ใหกดปุมโทรออก
ในการติดตอแบบ Push to talk โปรดดูที่ 
“Push to talk” ในหนา 88

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดเบอรโทรศัพทใหเปน
ปุมโทรดวนไดโดยใชหมายเลขตั้งแต 2 ถึง 9 
โปรดดูที ่“การกําหนดปุมโทรดวน” 
ในหนา 32
โทรติดตอหมายเลขโทรดวนดวยวธิีการ
ดังตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตั้งคา การโทรดวน ไวที่ เปด 

กดปุมโทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่ม
การโทรนัน้ ในการตั้งคา การโทรดวน 
เปน เปด เลือก เมนู > เครื่องมือ > 
การตั้งคา > โทร > การโทรดวน > 
เปด

การโทรออกโดยใชเสียงขัน้สูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่บันทึก
ไวในรายชื่อในโทรศัพท คําสั่งเสียงจะถูก
เพิม่ลงในรายการทัง้หมดในรายชื่อของ
โทรศัพทโดยอัตโนมัติ
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ชื่อที่สั้นมากจะบนัทกึไมได ใหใชชื่อ
ที่ยาวพอประมาณ และอยาใชชื่อ
ซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ

การโทรออกดวยเสียง
หากมีโปรแกรมที่กําลังสงหรือรับขอมูล
โดยใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตอยู 
ใหปดโปรแกรมนัน้กอนทีจ่ะใชการโทรออก
ดวยเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดย
ใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหา
ขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดัง
หรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน 
ดังนัน้จึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวา
ในสถานการณใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ 
และขอความ พดูตอนนี้ จะปรากฏขึ้น
หากคุณใชชุดหฟูงที่ใชงานรวมกันได
ที่มีปุมชุดหฟูง ใหกดปุมชุดหฟูงคางไว 

2. เปลงเสียงตามคําสั่งเสียงใหชัดเจน 
โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงทีต่รงกัน
มากทีสุ่ด หลังจากนั้นประมาณ 
1.5 วนิาที โทรศัพทจะติดตอไปยัง
หมายเลขนั้น หากผลทีไ่ดไมถูกตอง 
กอนโทรออก ใหเลือก Next และเลือก
รายการอื่นเพื่อโทรออก
การใชคําสั่งเสียงเพื่อใชงานฟงกชัน
โทรศัพทนั้นมีวธิีการคลายคลึงกับ
การโทรออกโดยใชเสียง โปรดดูที่ 
“การสั่งงานดวยเสียง” ในหนา 62

การประชมุสาย 
(บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)
1. โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแรก
2. หากคุณตองการโทรไปยังบุคคลอื่น 

ใหเลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม 
สายแรกจะถูกพักสายไวโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อมีผูรับสายใหมแลว หากตองการ
ดึงสายแรกกลับเขารวมประชมุทาง
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม
• หากตองการเพิม่ผูรวมประชุม

สายใหม ใหปฏิบตัิขั้นตอนที่ 2 ซ้ํา 
จากนั้นเลือก ตัวเลือก > ประชุม > 
เพิ่มในการประชุม โทรศัพท
เครื่องนีส้ามารถรองรับผูรวม
ประชุมสายไดมากทีสุ่ด 6 สาย 
รวมทัง้ตัวคุณ

• ในการสนทนากับผูรวมประชุม
รายใดเปนการสวนตัวสามารถ
ทําไดโดยเลือก ตัวเลือก > ประชุม 
> สวนตัว เลือกผูรวมประชุม 
และ สวนตัว โทรศัพทจะพักสาย
การประชุมในเครื่องของคุณไว 
สวนผูรวมประชุมสายรายอื่นๆ 
จะยังสามารถสนทนาตอไปได 
หากตองการกลับไปที่การประชุม
สาย ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มในการประชุม

• หากตองการวางสายผูเขารวม
รายใดรายหนึ่ง เลือก ตัวเลือก > 
ประชุม > ถอนผูรวมสาย 
เลื่อนไปทีผู่เขารวมทีต่องการ 
และเลือก ถอน 

4. เมื่อตองการจบการประชุมสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน
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■ การรบัสายหรอืปฏเิสธ
ไมรับสาย

เมื่อตองการรับสาย ใหกดปุมโทรออก
ในการปดเสียงเรียกเขากอนจะรับสาย 
ใหเลือก เงียบ

เคล็ดลับ: หากคุณตอชุดหฟูง
ที่ใชงานรวมกันไดเขากับโทรศัพท 
กดปุมที่ชุดหูฟงเพือ่รับสายหรือ
วางสาย

เมื่อตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบ
การทํางาน ผูทีโ่ทรเขาจะไดยินเสียง
สัญญาณสายไมวาง หากคุณเปดใชงาน 
โอนสาย โดยเลือกใช หากไมวาง 
เพื่อโอนสาย เมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย 
เครื่องจะโอนสายนั้นดวย
คุณสามารถสงขอความแจงผูทีโ่ทรเขามา
ถึงเหตุผลที่คุณไมสามารถรับสายได 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความตัวอักษร 
คุณสามารถแกไขขอความกอนสงได 
โปรดดูที่ ไมรับสายดวย SMS และ 
ตัวอักษรขอความ ในหัวขอ “การโทร” 
ในหนา 65

สายเรยีกซอน 
(บริการเสรมิจากระบบเครอืขาย) 
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออก เพื่อรับสาย
เรียกซอน สายแรกจะถูกพกัสายไว 
เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุม
จบการทํางาน

ในการใชงานฟงกชัน สายเรียกซอน 
ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
โทร > สายเรียกซอน > ทํางาน
หากคุณตองการสลับระหวางสายสนทนา
สองสาย ใหเลือก สลับ

ตวัเลือกที่สามารถใชไดระหวางที่
กําลังใชสาย 
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชได
ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนทีข่องคุณ 
เลือก ตัวเลือก ขณะสนทนา เพื่อเลือก
ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้
เงียบเสียง หรือ เลิกเงียบ; ใชงานหูฟง
โทรศัพท, ใชงานลําโพง หรือ ใชงาน
แฮนดฟรี (หากมีการตอชุดหฟูง Bluetooth 
ทีใ่ชงานรวมกันไดไว); วางสายที่ใชอยู หรือ 
วางสายทั้งหมด, โทรออกใหม; ประชุม; 
รับสาย; ปฏิเสธ; สลับ; พกัสาย หรือ 
เลิกพักสาย และ เปดโหมดสแตนดบาย
โอน — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสาย
ทีใ่ชอยู และวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา
แทนที่ — เพือ่วางสายที่สนทนาอยูและ
เปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน
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สง DTMF — เพือ่สงตัวอักษรแทนเสียง
เรียกเขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) 
ปอนตัวอักษร DTMF หรือคนหาตัวอักษรนั้น
ใน รายชื่อ ในการปอนตัวอักษรขณะรอสาย 
(w) หรือตัวอักษรสําหรับหยุดชั่วคราว (p) 
ใหกดปุม * ซ้ําจนกวาจะพบอักษรที่ตองการ 
ในการสงเสียงสัญญาณ ใหเลือก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิม่
เสียงสัญญาณ DTMF ลงในชอง 
เบอรโทร หรือ DTMF ในรายชื่อ
ติดตอได

■ บันทกึ
คุณสามารถตรวจสอบการโทร ขอความ
ตัวอักษร การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต 
และสายขอมูล รวมทั้งสายแฟกซ ซึ่ง
โทรศัพทไดเก็บไวในไฟลบันทึก คุณสามารถ
กรองการบันทึกขอมูลเพือ่ขอดูขอมูลเพยีง
หนึง่ประเภท และสรางรายชื่อใหมในสมุด
โทรศัพทใหมโดยใชขอมูลทีบ่ันทึกไวนี้ได
การติดตอกับศูนยขอความเสียง ศูนย
รับฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเบราเซอร
เพจของคุณนั้น จะแสดงเปนสายขอมูล
หรือการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต
ในไฟลบันทกึการสื่อสารทั่วไป

การโทรลาสุด
เครื่องจะบันทึกเบอรโทรศัพททีไ่มไดรับสาย 
ที่ไดรับ และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของ
การสนทนาโดยประมาณ เครื่องจะบันทึก
หมายเลขที่ไมไดรับสายและที่รับสาย 
ก็ตอเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชัน
ดังกลาวนี้ได โดยทีเ่ครื่องตองเปดอยู 
และอยูในพื้นที่บริการ

เบอรที่ไมไดรับสายและเบอรที่
รบัสาย
ในการดูเบอรโทรศัพท 20 เบอรลาสุด
จากผูทีพ่ยายามโทรหาคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ใหเลือก เมนู > 
บันทึก > เบอรโทรลาสุด > เบอรที่
ไมไดรับ
ในการดูรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท 
20 รายการลาสุดที่คุณรับสาย 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก 
เมนู > บันทึก > เบอรโทรลาสุด > 
เบอรที่รับสาย

หมายเลขที่โทรออก
ในการดูเบอรโทรศัพทที่คุณโทรออกหรือ
พยายามโทรออก 20 เบอรลาสุด ใหเลือก 
เมนู > บันทึก > เบอรโทรลาสุด > 
เบอรที่โทรออก

ลบเบอรในรายการ
หากตองการลบเบอรในรายการโทรลาสุด
ทกุเบอรในหนาจอ เบอรโทรลาสุด เลือก 
ตวัเลือก > ลางเบอรโทรลาสุด
หากตองการลบขอมูลการใชรายการใด 
ใหเปดขอมูลการใชที่ตองการลบ แลวเลือก 
ตวัเลือก > ลบรายการ 
หากตองการลบรายการแตละรายการ
ในขอมูลการใช ใหเปดขอมูลการใช 
เลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลวกดปุมลบ
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เวลาที่ใชสาย
ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของสาย
ที่โทรเขาและโทรออก เลือก เมนู > บันทึก > 
เวลาการโทร > โทรครั้งลาสุด, 
เบอรที่โทรออก, เบอรที่รับสาย หรือ 
ทุกสาย

หมายเหตุ: คาใชจายจริง
ในการโทรและบริการทีแ่สดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจแตกตางจาก
ทีพ่บในเครื่อง ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจรงิ
ที่ใชโทรและรับสาย สามารถรีเซ็ตได
ดวยการอัปเกรดบริการหรือซอฟตแวร

การลบระยะเวลาการโทรทีใ่ชไป
หากตองการลบระยะเวลาการโทรที่ใชไป 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลางตวัจบัเวลา 
และปอนรหสัล็อค โปรดดูที ่
“การรักษาความปลอดภัย” ในหนา 70

ไฟลบันทึกทั่วไป
ในบนัทึกทัว่ไปของการติดตอสื่อสาร
ในแตละครั้ง คุณสามารถดูชื่อผูสง หรือผูรับ, 
หมายเลขโทรศัพท, ชือ่ของผูใหบริการ 
หรือจุดเชื่อมตอได รายการยอยตางๆ เชน 
ขอความตัวอักษรทีแ่บงสงออกไปมากกวา
หนึง่ครั้ง และการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพ็คเก็ต จะถูกเก็บรวบรวมไวเปนรายการ
ติดตอสื่อสารเพยีงรายการเดียว

ในการดูไฟลบันทึกทัว่ไป เลือก เมนู > 
บันทึก และเลื่อนไปทางขวา
ในการกรองไฟลบันทกึ เลือก ตัวเลือก > 
ตวักรอง และเลือกประเภทที่กรอง
ในการลบขอมูลในไฟลบันทกึทั้งหมด
เปนการถาวร เลือก ตัวเลือก > 
ลางบันทึก > ใช

ตวันบัขอมูลแพ็คเก็ตและตัวจับเวลา
การเชื่อมตอ
ในการดูจํานวนขอมูลที่สงเปนกิโลไบต 
รวมถึงระยะเวลาที่ใชในการเชื่อมตอขอมูล
แพ็คเก็ตแตละครั้ง ใหเลื่อนไปที่รายการเขา
หรือออกที่ตองการในไฟลบันทึกทั่วไป 
ซึ่งมีขอความ แพคฯ กํากับ และเลือก 
ตวัเลือก > ดูรายละเอียด 

การตัง้คาไฟลบันทกึ
ในการตั้งคาไฟลบันทึกทั่วไป เลือก 
ตวัเลือก > การตั้งคา และเลือกจาก
คาตอไปนี้
เวลาเก็บบันทึก — รายการในไฟลบันทึก
จะเก็บอยูในหนวยความจําโทรศัพท
ตามระยะเวลาที่ตั้งคาไว หลังจากนัน้
เครื่องจะลบรายการดังกลาวโดยอัตโนมัติ
เพือ่ทําใหมีหนวยความจําทีเ่หลือเพิ่มขึน้ 
หากคุณเลือก ไมมีบันทึก, ขอมูลทั้งหมด
ในบันทึก, ขอมูล เบอรโทรลาสุด และ
รายงานการรับสงขอความจะถูกลบออก
อยางถาวร
แสดงเวลาการโทร —โปรดดูที่ 
“เวลาทีใ่ชสาย” ในหนา 14
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ตัวนับขอมูลแพ็คเก็ต
ตัวนับขอมูลแพ็คเก็ตชวยใหคุณสามารถ
ตรวจสอบจํานวนขอมูลที่สงและรับระหวาง
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต (GPRS)
หากตองการเขาใชตัวนบั ใหเลือก เมนู > 
บันทึก > ขอมูลแพคเกต็
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4. การเขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความ เชน ขณะเขียน
ขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบ
ปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
เมื่อคุณเขยีนขอความ สัญลักษณ  
จะปรากฏขึ้นทีด่านบนขวาของหนาจอ 
แสดงถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
และสัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น 
แสดงถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
ในการตั้งคาใชงานหรือไมใชระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติขณะเขียนขอความ 
ใหกดปุม # สองครั้งภายใน 1.5 วินาท ี
หรือกดปุมแกไข และเลือก เปดตัวชวย
สะกดคํา หรือ ตัวชวยสะกดคํา > ปด

,  หรือ  ที่ปรากฏ
ติดกับสัญลักษณของระบบการปอน
ขอความ แสดงถึงขนาดตัวพิมพ 
เมื่อตองการเปลี่ยนขนาดตัวพิมพ 
ใหกดปุม #

 แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยน
ระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข ใหกดคาง
ไวที่ปุม # หรือกดปุมแกไข และเลือก 
โหมดตัวเลข หรือ โหมดตัวอักษร

■ ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตัวอักษร
ทีต่องการ ตัวอักษรทัง้หมดที่มีอยูในปุม
ตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพไวบนปุมครบ
ทกุตัวอักษร ตัวอักษรทีม่ีอยูจะขึ้นกับ
ภาษาที่ใชเขยีนที่เลือกไว โปรดดูที่ 
ภาษาที่ใชเขียน ในหัวขอ “โทรศัพท” 
ในหนา 64
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน 
อยูในปุมเดียวกับปุมทีคุ่ณใชอยู ใหรอ
จนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น (หรือเลื่อน
ไปยังจุดสิ้นสุดของระยะเวลาในการปอน
ทีก่ําหนดไว) หลังจากนัน้ใหปอนตัวอักษร
เมื่อตองการปอนตัวเลข ใหกดปุมตัวเลข
ทีต่องการคางไว
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ทีใ่ชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 สําหรับ
ตัวอักษรอื่นๆ ใหกดปุม * หรือกดปุมแกไข 
และเลือก แทรกสัญลักษณ
หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว 
ใหกดปุมลบ หากตองการลบตัวอักษร
หลายตัว ใหกดปุมลบคางไว
ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการ
เลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป ใหกดปุม
0 3 ครั้ง
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■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยกดปุมนัน้
เพียงครั้งเดียว เมื่อใชระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัตินี ้หากตองการใชระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ ใหกดปุมแกไข และเลือก 
เปดตวัชวยสะกดคํา ซึ่งจะทําใหระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติทํางานในโปรแกรม
แกไขทกุประเภทที่มีอยูในโทรศัพท
1. ในการเขียนคําที่ตองการ กดปุม 2–9 

กดปุมแตละปุมเพียงหนึ่งครั้ง เพื่อปอน
ตัวอักษรทลีะตัว คําจะเปลี่ยนไปตาม
การกดปุมในแตละครั้ง
สําหรับเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช
สวนใหญ ใหกดปุม 1 สําหรับ
เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษร
พิเศษสวนใหญ ใหกดปุม * คางไว
หรือกดปุมแกไข และเลือก แทรก
สัญลักษณ
หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว 
ใหกดปุมลบ หากตองการลบตัวอักษร
หลายตวั ใหกดปุมลบคางไว

2. เมื่อเขียนคําเสร็จและตรวจแลววา
ถูกตอง ยืนยันโดยใหเลื่อนไปขางหนา
หรือโดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค
หากขอความทีป่อนไมถูกตอง 
คุณสามารถเลือกใชวิธีใดวิธหีนึง่ตอไปนี้
เพื่อแกไขขอความ:
• ในการดูคําอื่นทีส่อดคลองกัน

ที่พบในพจนานกุรมทีละคํา 
ใหกดปุม * ซ้ําๆ

• ในการดูรายการคาํที่ตรงกัน 
ใหกดปุมแกไข และเลือก 
ตวัชวยสะกดคํา > คําที่ตรงกนั 
เลื่อนไปยังคําที่คุณตองการใช 
แลวกดจอยสติ๊กเพื่อเลือกคํานั้น

หากอักขระ ? ปรากฏขึ้นหลังคําใด แสดงวา
คําทีคุ่ณตองการเขียนนั้นไมมีอยูใน
พจนานุกรม หากตองการเพิม่คําลงใน
พจนานุกรม ใหเลือก สะกด หรือกดปุม
แกไข และเลือกตัวชวยสะกดคํา > 
แทรกคาํ ปอนคําที่ตองการโดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกติ (สูงสุด 32 ตัวอักษร) 
จากนั้นเลือก ตกลง คําที่แทรกลงใน
ขอความจะเพิ่มเขาไปอยูในพจนานกุรม
ดวย เมื่อพจนานกุรมเต็ม คําใหมจะเขาไป
แทนทีค่ําที่เคยปอนไวนานที่สุด
ในการเปดหนาจอแกไขคํา ซึ่งจะใช
ตัวเลือกนี้ไดก็ตอเมื่อมีคํานั้นอยู 
(ขีดเสนใตอยู) เลือก ตัวชวยสะกดคํา > 
แกไขคํา

การเขยีนคําประสม
เขยีนสวนแรกของคําประสม แลวเลื่อน
ไปขางหนาเพื่อยืนยัน เขียนสวนที่เหลือ
ของคําประสมนั้น และจบการเขียน
คําดังกลาวโดยกดปุม 0 เพือ่เวนวรรค
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■ การคัดลอกและลบขอความ
1. ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกด

คางไวทีปุ่มแกไข พรอมกับเลื่อน
ไปทางซายหรือขวา หากมีการเลือก
ขอความใด ขอความนั้นจะถูกไฮไลตไว 
ในการเลือกขอความหลายบรรทดั 
ใหกดคางไวทีปุ่มแกไข พรอมกับเลื่อน
ขึ้นหรือลง 

2. ในการคัดลอกขอความไปยังคลิปบอรด 
ใหกดคางไวทีปุ่มแกไข พรอมกับเลือก 
คัดลอก
หากคุณตองการลบขอความทีเ่ลือกไว
ออกจากเอกสาร ใหกดปุมลบ

3. ในการเพิม่ขอความ ใหเลื่อนไปยัง
ตําแหนงที่ตองการใสขอความ กดปุม
แกไขคางไว พรอมกับเลือก วาง
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5. การรับสงขอความ

คุณสามารถสราง สง รับ ดู แกไข และจัดการ
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความอีเมล การนําเสนอ และเอกสารได 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับขอความและ
ขอมูลไดโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth, 
รับและสงตอขอความภาพ, รับขอความ
บริการและขอความแสดงขอมูลของระบบ
ที่ใชงาน และสงคําสั่งขอใชบริการ

หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มี
คุณสมบัติที่ใชงานรวมกนัได
เทานั้นที่จะรับและแสดงขอความ
มัลติมีเดียได ลักษณะขอความ
ทีแ่สดงอาจแตกตางกันขึ้นกับ
โทรศัพททีร่ับขอความ

ในการเปดเมนู ขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ คุณจะพบกับฟงกชนั 
ขอความใหม และรายการแฟมขอมูลที่
ระบบตั้งไวดังนี้

 ถาดเขา — ประกอบดวยขอความ
ที่ไดรับ ยกเวนขอความอีเมลและ
ขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน 
ขอความอีเมลจะจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ศูนยฝากขอความ ในการอานขอความ
แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน เลือก 
ตัวเลือก > ขอความจากระบบ

 โฟลเดอรของฉัน — สําหรับจัดการ
ขอความของคุณไวในแฟมขอมูล

 ศูนยฝากขอความ — คุณสามารถ
เชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ
เพือ่รับขอความอีเมลใหม หรือดูขอความ
อีเมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนก็ได 
หลังจากกําหนดการตั้งคาเมลบอกซใหม
เรียบรอยแลว ชื่อที่ตั้งใหกับเมลบอกซนัน้
จะปรากฏแทนที่ ศูนยฝากขอความ 
ในหนาจอหลัก โปรดดูที่ “การตั้งคาอีเมล” 
ในหนา 28

 ฉบับราง — จัดเก็บขอความฉบบัราง
ทีย่ังไมไดสง

 สง — ใชบันทกึขอความลาสุดทีส่ง 
โดยไมรวมขอความทีส่งโดยใช Bluetooth 
คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนขอความ
ทีจ่ะบันทึกได โปรดดูที ่“การตั้งคาอื่นๆ” 
ในหนา 30

 ถาดออก — ใชบันทกึขอความที่
รอสงชั่วคราว

 รายงาน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — บันทึกผลการสงขอความแบบ
ตัวอักษร, ขอความประเภทพิเศษ เชน 
นามบัตร และขอความมัลติมีเดียทีคุ่ณสง 
ทัง้นี้ คุณอาจไมสามารถรับรายงานผล
การสงขอความมัลติมีเดียที่สงไปยัง
อีเมลแอดเดรสได
หากตองการใหระบบเครือขายสง
รายงานผลการสงขอความใหแกคุณ 
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
ตวัอกัษร หรือ ขอความมัลติมีเดีย > 
การรับรายงาน > ใช
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■ การเขียนและสงขอความ
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรกมี
ขนาดเกินขีดจํากัดนี ้เครื่องอาจกําหนดให
ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง 
MMS ได
โทรศัพทของคุณสนับสนนุการสงขอความ
แบบตัวอักษรทีม่ีความยาวมากกวา
ความยาวทีก่ําหนดของขอความเดียว 
โดยขอความที่ยาวกวาจะถูกสงเปนชุด
ขอความตั้งแตสองขอความขึน้ไป 
ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง 
สําหรับตัวอักษรทีม่ีเครื่องหมายเสียงหนกั
หรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่
มากขึน้ ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวา
จํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได
กอนการสงและรับขอความ SMS, ขอความ
มัลติมีเดีย หรืออีเมล หรือเชื่อมตอกับ
เมลบอกซระยะไกล คุณตองกําหนด
การตั้งคาการเชื่อมตอทีถู่กตองใหเรียบรอย
โปรดดูที่ “การตั้งคาการสงขอความ” 
ในหนา 26
1. ในการสรางขอความ เลือก เมนู > 

ขอความ > ขอความใหม และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
ขอความตัวอักษร — เพือ่สราง
ขอความแบบตัวอักษร
ขอความมัลติมีเดีย — เพื่อสราง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS)

อเีมล — เพื่อสรางขอความอีเมล 
ถาคุณยงัไมไดกําหนดอีเมลแอคเคาท 
เครื่องจะแสดงขอความใหคุณกําหนด
อีเมลแอคเคาทกอน

2. กดจอยสติก๊เพื่อเลือกผูรับหรือกลุมจาก 
รายชื่อ หรือปอนหมายเลขโทรศัพท
หรืออีเมลแอดเดรสของผูรับในฟลด ถึง 
ในการใสเครื่องหมายอัฒภาค (;) 
เพือ่แบงผูรับแตละรายออกจากกัน 
กดปุม *

3. ขณะสรางขอความอีเมลหรือขอความ
มัลติมีเดีย ใหเลื่อนลงไปที่ฟลดหวัขอ 
และปอนหวัขอ

4. เลื่อนลงเพื่อยายไปที่ฟลดขอความ
5. เขยีนขอความ

ขณะเขยีนขอความแบบตัวอักษร 
สัญลักษณแสดงความยาวของขอความ
จะแสดงจํานวนตัวอักษรทีคุ่ณปอน
ในขอความได เชน 10 (2) หมายความวา 
คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงใน
ขอความไดอีก 10 ตัวอักษร โดยจะสง
เปนสองขอความแยกกัน
ในการใชแบบขอความของขอความ
ตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก > 
รูปแบบ ในการสรางการนําเสนอ
ตามแบบขอความที่จะสงเปนขอความ
มัลติมีเดีย เลือก ตวัเลือก > สรางการ
นําเสนอ ในการใชแบบขอความของ
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใสรายการ > ตัวอยางขอความ
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ในการเพิม่มีเดียออบเจกตลงใน
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตวัเลือก > 
ใสรายการ > รูปภาพ, คลิปเสียง 
หรือ วิดีโอคลิป ในการสรางและเพิ่ม
มีเดียออบเจกตใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใสใหม > รูปภาพ, คลิปเสียง, 
วิดโีอคลิป หรือ หนา เมื่อมีการใสเสียง
ลงไป ไอคอน  จะปรากฏขึ้น
ในการเพิม่มีเดียออบเจกตลงในอีเมล 
เลือก ตวัเลือก > แทรก > รูปภาพ, 
คลิปเสียง, วิดีโอคลิป, บันทึก หรือ 
ตัวอยางขอความ

6. ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
สง หรือกดปุมโทรออก

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ
สงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนได

การรับการตั้งคาการสงขอความ
มัลติมีเดยี
คุณอาจไดรับการตั้งคาการสงขอความ
มัลติมีเดียเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการหรือ
ผูใหบริการระบบได โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการสงขอความมัลติมีเดีย” 
ในหนา 27
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย 
เปด จุดเชื่อมตอที่ใช และเลือก
จุดเชื่อมตอทีคุ่ณสรางไว โปรดดูที ่
“การตั้งคาการสงขอความมัลติมีเดีย” 
ในหนา 27

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
เพือ่ขอทราบขอมูลการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการขอความมัลติมีเดีย

หมายเหต:ุ เฉพาะเครื่อง
ที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันได
เทานั้นที่จะรับและแสดงขอความ
มัลติมีเดียได ลักษณะขอความ
ที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับ
โทรศัพททีร่ับขอความ

การตัง้คาอีเมล
กอนการสง รับ ดึง ตอบกลับ และสงตอ
อีเมลไปยังอีเมลแอคเคาทอื่น คุณตอง
• ตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเนต็ (IAP) 

ใหถูกตอง โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 
ในหนา 66

• ตองกําหนดการตั้งคาอีเมลใหถูกตอง 
โปรดดูที ่“การตั้งคาอีเมล” ในหนา 28

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวในเมลบอกซ
ระยะไกลของคุณและจากผูใหบริการ
อินเตอรเนต็

■ ถาดเขา—การรับขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา
เมื่อมีขอความทีย่ังไมไดเปดอานอยูใน
ถาดเขา ไอคอนจะเปลี่ยนเปน 
ในถาดเขา คุณจะเหน็ไอคอนตางๆ ตอไปนี้ 

 แสดงถึงขอความแบบตัวอักษร
ทีย่ังไมไดอาน

 แสดงถึงขอความพิเศษที่ยังไมได
เปดอาน เชน นามบัตร
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 แสดงถึงขอความมัลติมีเดียทีย่ังไมได
เปดอาน

 แสดงถึงขอความบริการ WAP 
ที่ยังไมไดเปดอาน

 แสดงถึงประเภทขอความที่ไมสามารถ
แยกประเภทได
ในการเปดขอความทีไ่ดรับ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ถาดเขา จากนัน้เลือก
ขอความที่ตองการ

ขอสําคญั: ขอควรระวงัในการ
เปดขอความ ออบเจกตใน
ขอความมัลติมีเดียอาจมี
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
อื่นๆ ทีอ่าจทําใหโทรศัพทหรือ
เครื่องพีซีของคุณเสียหายได 

การดูมัลตมิีเดียออบเจกต
หากตองการดูรายการมีเดียออบเจกต
ที่ใชในขอความมัลติมีเดีย ใหเปดขอความ
และเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต 
คุณสามารถบันทึกไฟลในโทรศัพทของคุณ 
หรือสงไฟลนั้นไปยังอุปกรณทีใ่ชงาน
รวมกันไดโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth 
หรือสงเปนขอความมัลติมีเดีย

ประเภทขอความพิเศษ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความ
ไดหลากหลายประเภท เชน โลโก
ผูใหบริการ, นามบตัร และเสียงเรียกเขา
ในการเปดขอความทีไ่ดรับ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา จากนั้นเลือกขอความ
ที่ตองการ

โลโกระบบ — ในการจัดเก็บโลโก ใหเลือก 
ตวัเลือก > บันทึก จากนัน้ คุณจึงสามารถ
ดูโลโกระบบไดเมื่อเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย ซึ่งจะแทนทีเ่ครื่องหมายของ
ผูใหบริการระบบ
นามบัตร — ถาตองการบันทึกขอมูล
การติดตอ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก
นามบัตร
เสียงเรียกเขา — หากตองการจัดเก็บเสียง
เรียกเขาไวในคลังภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > 
บันทึก
รายการปฏิทิน — ในการบันทึกคําเชิญ
ลงในปฏิทนิ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก
ไปยงัปฏิทิน
ขอความรูปภาพ — ในการสงตอ
ขอความภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > สงตอ

หมายเหตุ: ฟงกชันขอความ
แบบภาพนี้จะใชไดในกรณีทีม่ี
การเปดใหบริการโดยผูใหบริการ
เครือขายหรือผูใหบริการเทานัน้ 
เฉพาะโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได
ที่มีคุณสมบตัิแสดงขอความภาพ
เทานั้นที่จะรับและแสดงขอความ
ภาพได ลักษณะขอความที่แสดง
อาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพท
ที่รับขอความ
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ขอความการกําหนดคา — คุณสามารถ
รับหมายเลขบริการขอความแบบตัวอักษร 
หมายเลขระบบฝากขอความเสียง การตั้งคา
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต การตั้งคาสคริปต
ล็อกอินจุดเชื่อมตอ การตั้งคาการสง
ขอความมัลติมีเดีย การตั้งคาการซิงโครไนซ 
หรือการตั้งคาอีเมลไดจากผูใหบริการระบบ 
หรือผูใหบริการโดยไดรับในขอความการ
ตั้งคาคอนฟเกอเรชัน ในการบนัทึก
การตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก

ขอความบรกิาร
ขอความบริการ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เปนการแจงขอมูล (เชน 
หัวขอขาว) ซึ่งประกอบดวยขอความ
ตัวอักษร หรือแอดเดรสของบริการเบราเซอร 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมัคร
เปนสมาชิก

■ แฟมสวนตัว
คุณสามารถจัดขอความของคุณไปไวใน
แฟมขอมูล สรางแฟมขอมูลใหม รวมทั้ง
เปลี่ยนชื่อ และลบแฟมขอมูลได
เลือก เมนู > ขอความ > โฟลเดอรของฉัน 
ในการสรางแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > 
โฟลเดอรใหม และปอนชื่อของแฟมขอมูล

■ เมลบอกซ
เลือก เมนู > ขอความ > ศูนยฝาก
ขอความ

เมื่อคุณเปดแฟมขอมูลนี ้คุณสามารถ
เชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่
• ดึงขอความหรือหัวขออีเมลใหม 
• ดูขอความหรือหวัขออีเมลทีไ่ดรับ

กอนหนานี้แบบออฟไลน 
เมื่อคุณเลื่อนไปยังเมลบอกซของคุณ
และกดจอยสติ๊ก เครื่องจะสอบถามวา
คุณตองการ เชื่อมตอกับศูนยฝาก
ขอความ? เลือก ใช หากตองการเชื่อมตอ
กับเมลบอกซของคุณ หรือ ไม หากตองการ
ดูขอความอีเมลทีไ่ดรับกอนหนานัน้แบบ
ออฟไลน
วธิีการเริ่มการเชื่อมตออีกวธิีหนึง่ ก็คือ เลือก 
ตวัเลือก > เชื่อมตอ
หากคุณเลือก ขอความใหม > สราง: > 
อเีมล หรือ ศูนยฝากขอความ ใน
หนาจอหลักเมนกูารรับสงขอความ 
และคุณยังไมไดกําหนดอีเมลแอคเคาท 
เครื่องจะแสดงขอความใหคุณกําหนดอีเมล
แอคเคาทกอน โปรดดูที่ “การตั้งคาอีเมล” 
ในหนา 21
เมื่อคุณสรางเมลบอกซใหม ชื่อที่คุณตั้งให
เมลบอกซนั้นจะแทนที่ ศูนยฝากขอความ 
ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
โดยอัตโนมัติ คุณสามารถมีเมลบอกซ
ไดสูงสุด 6 เมลบอกซ
เมื่อคุณออนไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตดัการเชื่อมตอ เพือ่สิ้นสุดการเชื่อมตอ
สายขอมูลหรือขอมูลแพ็คเก็ตกับเมลบอกซ
ระยะไกล 
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การดึงขอความอีเมลจากเมลบอกซ
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > 
เชื่อมตอ 
เครื่องจะเริ่มการเชื่อมตอกับเมลบอกซ
ระยะไกล

2. เลือก ตวัเลือก > ดึงอีเมล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
ใหม — เพื่อดึงขอความอีเมลใหม
ทุกขอความมายังโทรศัพทของคุณ
ที่เลือก — เพื่อดึงขอความอีเมล
เฉพาะทีเ่ลือกไวเทานัน้
ทั้งหมด —เพื่อดึงขอความทัง้หมด
ที่มีอยูในเมลบอกซ
หากตองการยกเลิกการดึงขอความ 
ใหเลือก ยกเลิก

3. หลังจากรับขอความอีเมลเสร็จ
เรียบรอยแลว คุณสามารถดูขอความ
ดังกลาวแบบออนไลนตอได เลือก 
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ เพื่อปด
การเชื่อมตอและดูขอความอีเมล
แบบออฟไลน

4. ในการเปดอานขอความอีเมล ใหเลื่อน
ไปยังอีเมลทีคุ่ณตองการดู แลวกด
จอยสติก๊ หากยังไมไดดึงขอความ
อีเมลและคุณออฟไลนอยู เมื่อคุณเลือก 
เปด เครื่องจะถามคุณวาตองการเรียก
ขอความนี้จากเมลบอกซหรือไม

ในการเปดดูสิ่งทีแ่นบมากับอีเมล 
ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  เลือก 
ตวัเลือก > สิ่งที่แนบ คุณสามารถ
ดึงขอมูล เปด หรือบันทึกสิ่งทีแ่นบ
ในรูปแบบที่รองรับได นอกจากนั้น 
คุณยังสามารถสงสิ่งทีแ่นบโดยใช
เทคโนโลยี Bluetooth ไดอีกดวย

ขอสําคัญ: ควรระวงัในการ
เปดขอความ ขอความอีเมล
อาจมีซอฟตแวรทีเ่ปนอันตราย
หรืออื่นๆ ซึ่งอาจทําใหโทรศัพท
หรือเครื่องพีซขีองคุณเสียหายได

การลบขอความอีเมล

การลบออกจากโทรศพัท
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพท 
แตยังคงเก็บอีเมลนัน้ไวในเมลบอกซ
ระยะไกล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > ลบ > 
โทรศัพทเทานั้น
หวัขออีเมลจะยังคงอยูในโทรศัพท แตหาก
คุณตองการลบหวัขอดวย คุณตองลบ
ขอความอีเมลออกจากเมลบอกซระยะไกล
กอน จากนั้นจึงเชื่อมตอโทรศัพทของคุณ
เขากับเมลบอกซระยะไกลเพื่ออัปเดต
สถานะ
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การลบออกจากโทรศพัทและ
เซิรฟเวอร
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทและ
เมลบอกซระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร
ถาคุณออฟไลนอยู อีเมลจะถูกลบออกจาก
เครื่องโทรศัพทกอน ในระหวางการเชื่อมตอ
ครั้งถัดไปกับเมลบอกซระยะไกล เมลใน
เมลบอกซระยะไกลจะถูกลบโดยอัตโนมัติ 
หากคุณใชโปรโตคอล POP3 ขอความที่
ทําเครื่องหมายวาตองการลบจะถูกลบออก
หลังจากปดการเชื่อมตอกับเมลบอกซ
ระยะไกลเทานั้น

การยกเลกิการลบ
ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากทั้งเครื่อง
โทรศัพทและเซิรฟเวอรนัน้ ใหเลื่อนไปยัง
อีเมลที่เลือกใหลบออกในระหวางการ
เชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก ตัวเลือก > 
ยกเลิกการลบ

■ ถาดออก
แฟมขอมูล ถาดออก เปนแหลงจัดเก็บ
ชั่วคราวสําหรับขอความที่รอสง
หากคุณตองการเขาใชแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ถาดออก สถานะของขอความมีดังนี้
กําลังสง — โทรศัพทกําลังสงขอความ
กําลังรอ/รอควิ — โทรศัพทกําลังรอสง
ขอความหรืออีเมล

สงซ้ําเมื่อ (เวลา) — การสงขอความ
ไมสําเร็จ เครื่องจะพยายามสงขอความ
อีกครั้งหลังจากพนเวลาที่กําหนดไว 
หากตองการเริ่มการสงใหมโดยทนัท ี
เลือก ตัวเลือก > สง
ถูกระงับ — เมื่อตองการตั้งคาเอกสาร
ใหพักรอขณะอยูในแฟมขอมูล ถาดออก 
ใหเลื่อนไปยังขอความทีก่ําลังสงนั้นและ
เลือก ตัวเลือก > ระงับการสง
ลมเหลว —เครื่องพยายามสงขอความนั้น
ซ้ําจนถึงจํานวนครั้งที่ตั้งไวสูงสุดแลว
หากคุณพยายามสงขอความตัวอักษร 
ใหคุณเปดขอความนัน้และตรวจสอบดูวา
การตั้งคาการสงถูกตองหรือไม

■ การอานขอความในซมิการด
คุณตองคัดลอกขอความมาไวยัง
แฟมขอมูลในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน 
จึงจะสามารถอานขอความดังกลาว
ในซิมการดได
1. เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 

ขอความซิม และเลื่อนไปยังขอความ
2. เลือกขอความที่คุณตองการคัดลอก
3. ในการคัดลอกขอความที่เลือก ใหเลือก 

ตวัเลือก > คัดลอก และแฟมขอมูล
ทีคุ่ณตองการคัดลอกขอความ

4. ในการเริ่มการคัดลอก เลือก ตกลง
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■ แสดงขอมลูของระบบ
ที่ใชงาน

คุณอาจไดรับขอความที่มีหัวขอตางๆ 
มากมาย เชน การพยากรณอากาศ หรือ
สภาพการจราจร จากผูใหบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
หากตองการทราบหัวขอที่ใหบริการ รวมทัง้
หมายเลขที่สัมพันธกับหัวขอนั้นๆ สามารถ
ติดตอสอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ 
ในการเรียกใชบริการ โปรดดูที่การตั้งคา 
ขอความจากระบบ ในหัวขอ “การตั้งคา
การแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน” 
ในหนา 30
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
ขอความจากระบบ ในรายการขอความ 
คุณสามารถดูสถานะของหัวขอ หมายเลข
หัวขอ ชื่อหัวขอ และดูวามีเครื่องหมาย
รูปธงกํากับ  สําหรับการติดตามผล
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตอาจทําให
ไมสามารถรับขอความแสดงขอมูล
ของระบบทีใ่ชงาน

■ เขียนคําสั่งขอใชบริการ 
ในการปอนและสงคําสั่งขอใชบริการ 
(โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน 
คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ 
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
คําสั่งบริการ ในการสงคําสั่ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > สง

■ การตั้งคาการสงขอความ

การตัง้คาขอความแบบตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
ศูนยรับฝากขอความ — แสดง
ศูนยขอความทีร่ะบุไวทัง้หมด
ศูนยขอความที่ใช — กําหนด
ศูนยขอความทีใ่ชสําหรับการสงขอความ
ตัวอักษรและขอความประเภทพิเศษ เชน 
นามบัตร เปนตน
การเขารหัสอักขระ > การสนับสนุน
เต็ม — เพื่อเลือกตัวอักษรทัง้หมด
ในขอความที่จะสงสําหรับดู หากคุณเลือก 
การสนับสนุนที่ลดลง ตัวอักษรที่
ลงเสียงหนักและเครื่องหมายตางๆ 
อาจถูกแปลงเปนตัวอักษรอื่น
การรับรายงาน — หากตั้งคาไวที่ ใช 
สถานะของขอความที่สงแลว (กําลังรอ, 
ลมเหลว, สงถึง) จะปรากฏขึ้นใน รายงาน 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทัง้นี้ 
คุณอาจไมสามารถรับรายงานผลการสง
ขอความมัลติมีเดียทีส่งไปยังอีเมล
แอดเดรสได
อายุขอความ — ในกรณีที่ไมสามารถ
ติดตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลา
ทีส่ามารถใชขอความนั้นได เครื่องจะลบ
ขอความดังกลาวออกจากศูนยบริการ
ขอความ โปรดทราบวาระบบเครือขาย
ตองสนบัสนุนคุณสมบัตินี้ดวย 
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เวลาสูงสุด — ระยะเวลาสูงสุดของระบบ
เครือขายทีย่ังคงใชขอความได
สงขอความเปน — เพื่อกําหนดวิธีทีจ่ะสง
ขอความ คาเริ่มตนคือ ขอความ
การเชื่อมตอที่เลือก — คุณสามารถสง
ขอความตัวอักษรโดยใชระบบเครือขาย 
GSM ปกติหรือ GPRS ได ในกรณีทีเ่ครือขาย
สนับสนนุ
ตอบผานศูนยเดิม (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) — หากคุณเลือก ใช และ
ผูรับตอบกลับขอความของคุณ ขอความ
ที่ตอบกลับนั้นจะถูกสงโดยใชหมายเลข
ศูนยบริการขอความเดียวกัน บางเครือขาย
อาจไมมีตัวเลือกนี้ หากตองการรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนทีข่องคุณ 

การตั้งคาการสงขอความมัลตมิีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก >
การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ขนาดรูปภาพ — กําหนดขนาดรูปภาพ
ในขอความมัลติมีเดีย: ขนาดเล็ก (สูงสุด 
160 x 120 พิกเซล) หรือ ขนาดใหญ (สูงสุด 
640 x 480 พิกเซล) หากคุณเลือก ดั้งเดิม 
ภาพจะคงอยูในขนาดเดิม
โหมดการสราง MMS — หากคุณเลือก 
แนะนํา เครื่องจะแจงใหคุณทราบ 
หากคุณพยายามที่จะสงขอความทีผู่รับ
อาจไมสามารถรับได หากตองการใหเครื่อง
ปองกันคุณจากการสงขอความที่ระบบ
ไมสนบัสนุน เลือก จํากัด หากคุณเลือก 
อิสระ การสรางขอความจะไมถูกจํากัด 
แตผูรับอาจดูขอความของคุณไมได 

จดุเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชื่อมตอทีใ่ช
สําหรับการเชื่อมตอทีต่องการกับการสง
ขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ “การรับการ
ตั้งคาการสงขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 21
หากคุณรับการตั้งคาขอความมัลติมีเดีย
ในรูปแบบขอความและบนัทกึการตั้งคานั้น 
เครื่องจะใชการตั้งคาทีไ่ดรับนีเ้ปน
จุดเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ 
“ประเภทขอความพิเศษ” ในหนา 22
การดึงมัลติมีเดีย — หากตองการรับ
ขอความมัลติมีเดียเฉพาะในระบบเครือขาย
ของคุณ เลือก ออโตในเครือขายบาน 
เมื่ออยูนอกพืน้ทีร่ะบบเครือขาย การรับ
ขอความมัลติมีเดียจะหยุดทํางาน 
หากตองการรับขอความมัลติมีเดียเสมอ 
เลือก อตัโนมัติเสมอ ในการดึงขอความ
ดวยตนเอง ใหเลือก โดยผูใช หากไม
ตองการรับขอความมัลติมีเดียหรือขอความ
โฆษณา เลือก ปด
ยอมรับขอความนิรนาม — หากตองการ
ปฏิเสธขอความทีม่าจากผูสงทีไ่มรูจัก 
เลือก ไม
รับโฆษณา — กําหนดวาคุณตองการรับ
โฆษณาในแบบขอความมัลติมีเดียหรือไม
รับรายงาน — หากคุณตองการใหแสดง
สถานะของขอความที่สงแลว (กําลังรอ, 
ลมเหลว หรือ สงถึง) ใน รายงาน เลือก ใช
ปฏิเสธการสงรายงาน > ใช — เพื่อ
ปฏิเสธการสงรายงานผลการสง
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อายุขอความ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) — ในกรณีที่ไมสามารถ
ติดตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลา
ที่สามารถใชขอความนัน้ได เครื่องจะลบ
ขอความดังกลาวออกจากศูนยขอความ
มัลติมีเดีย เวลาสูงสุด คือระยะเวลาสูงสุด
ของระบบเครือขายที่ยังคงใชขอความได

การตั้งคาอีเมล

การตั้งคาเมลบอกซ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ 
และเมลบอกซ
หากไมไดกําหนดการตั้งคาเมลบอกซไวกอน 
เครื่องจะถามวาคุณตองการกําหนดการตั้ง
คาหรือไม คุณตองกําหนดประเภท
เมลบอกซ อีเมลแอดเดรส เซิรฟเวอรขาเขา 
เซิรฟเวอรขาออก จดุเชื่อมตอทีใ่ช และ
ชื่อเมลบอกซ คุณรับขอมูลการตั้งคาไดจาก
ผูใหบริการอีเมล
อีเมลขาเขา
เลือก การตั้งคาการเชื่อมตอ > 
อีเมลขาเขา และเลือกจากคาตอไปนี้
ชื่อผูใช — ชื่อผูใชทีไ่ดรับจากผูใหบริการ
รหัสผาน — หากคุณเวนรหัสผานใหวางไว 
ทุกครั้งทีคุ่ณพยายามเชื่อมตอกับเมลบอกซ
ระยะไกลของคุณ คุณตองปอนรหสัผาน 
มิฉะนัน้รหสัผานจะถูกสงโดยอัตโนมัติ

เซิรฟเวอรสําหรับรับเมล: — IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสตของอีเมลเซิรฟเวอรขาเขา
ของผูใหบริการ
จดุเชื่อมตอที่ใช — จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเนต็ (IAP) ทีใ่ชสําหรับเมลบอกซ 
โปรดดูที ่“การเชื่อมตอ” ในหนา 66
ชื่อศูนยฝากขอความ — ชื่อเมลบอกซ
ทีบ่อกรายละเอียด
ประเภทศูนยฝากขอความ — กําหนด
โปรโตคอลอีเมลที่ใช คุณสามารถเลือก
การตั้งคานี้ไดเพยีงครั้งเดียวและไมสามารถ
เปลี่ยนคาที่ตั้งได ในกรณีที่คุณไดบันทกึหรือ
ออกจากการตั้งคาเมลบอกซแลว
ความปลอดภัย (พอรต) — โปรโตคอล
ความปลอดภยัทีใ่ชในการเชื่อมตอกับ
เมลบอกซระยะไกล
พอรต — ในการกําหนดพอรตอื่นที่ไมใช
พอรตเริ่มตนทีร่ะบบกําหนดใหกับการ
เชื่อมตอเมลบอกซระยะไกล เลือก 
กําหนดเอง และปอนหมายเลขพอรต
ล็อกอินแบบรับรอง APOP (เฉพาะ
เมลบอกซ POP3) — เลือก เปด เพื่อเขารหัส
การสงรหัสผานไปยังอีเมลเซิรฟเวอร
ระยะไกล
อเีมลที่ใชสงออก
เลือก การตั้งคาการเชื่อมตอ > 
อเีมลขาออก และเลือกจากคาตอไปนี้
ที่อยูอีเมลของฉัน — อีเมลแอดเดรสที่คุณ
ไดรับจากผูใหบริการของคุณ แอดเดรส
จะตองมีเครื่องหมาย @ อยูดวย ขอความ
ตอบกลับขอความของคุณจะถูกสงมาที่
แอดเดรสนี้
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เซริฟเวอรสงเมล — ปอน IP แอดเดรส
หรือชื่อโฮสตของอีเมลเซิรฟเวอรขาออก
ของผูใหบริการ
สําหรับการตั้งคา ชื่อผูใช, รหัสผาน, 
ความปลอดภัย (พอรต) และ พอรต 
โปรดดูที่การตั้งคาของ อีเมลขาเขา 
ในหวัขอ “การตั้งคาเมลบอกซ” ในหนา 28 
การตั้งคาผูใช
เลือก การตั้งคาผูใช และเลือกจากคา
ตอไปนี้
ชื่อผูใช — ปอนชื่อที่จะปรากฏในอีเมล
ที่ใชสงออก
สงขอความ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — ในการตั้งคาวาตองการใหสง
ขอความอีเมลเมื่อใด เลือก สงทันที หรือ 
ระหวางเชื่อมตอถัดไป
สงสําเนาถึงตัวเอง —เลือก ใช เพือ่สง
สําเนาของอีเมลไปยังแอดเดรสที่กําหนด
ใน ที่อยูอีเมลของฉัน
รวมลายเซ็น —เลือก ใช เพือ่แนบลายเซน็
ลงในขอความอีเมลและเริ่มเขียนหรือแกไข
ขอความลายเซ็น
การแจงอเีมลใหม — หากไมตองการการ
แจงเตือนเกี่ยวกับอีเมลใหม เลือก ปด
การตั้งคาการดึงขอมูล
เลือก การตั้งคาการดึง และเลือกจากคา
ตอไปนี้
อีเมลที่จะดึง — ในการดึงเฉพาะขอมูล
หัวเรื่อง เลือก หัวขอเทานั้น หากตองการ
จํากัดขนาดขอมูลสูงสุดที่ดึงได เลือก 

การจํากัดขนาด และปอนขนาดขอมูล
สูงสุดตอขอความเปนกิโลไบต ในการ
ดึงขอความและสิ่งที่แนบ ใหเลือก 
ขอความและสิ่งที่แนบ ตัวเลือก 
การจํากัดขนาด และ ขอความและ
สิ่งที่แนบ จะใชไดเฉพาะเมลบอกซ POP3 
เทานัน้
จํานวนการดึง — ในการจํากัดจํานวน
ขอความทีจ่ะดึงจากถาดเขาของ
เมลบอกซระยะไกล เลือก จากถาดเขา > 
จํานวนอเีมล และปอนจํานวนขอความ
สูงสุดทีด่ึงขอมูลได นอกจากนี ้คุณยัง
สามารถจํากัดจํานวนขอความทีจ่ะดึงขอมูล
จากแฟมขอมูลอื่นทีส่มัครขอใชขอมูลใน 
จากแฟมขอมูล (เฉพาะเมลบอกซ IMAP4)
พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (เฉพาะ
เมลบอกซ IMAP4) — กําหนดพาธ
แฟมขอมูลของเมลบอกซ IMAP4
การสมัครใชแฟมขอมูล (เฉพาะ
เมลบอกซ IMAP4) — เลือกแฟมขอมูล
เมลบอกซที่คุณตองการสมัครขอใชขอมูล 
ในการสมัครขอใชขอมูลหรือยกเลิก
การสมัครขอใชขอมูลจากแฟมขอมูล 
ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูล และเลือก 
ตวัเลือก > สมัคร หรือ ยกเลิกการสมัคร
การดึงขอมูลอตัโนมัติ
เลือก ดึงหัวขอโดยอตัโนมัติ > 
การดึงหัวขอ — หากตองการใหเครื่อง
ดึงหัวเรื่องอีเมลโดยอัตโนมัติ ณ ชวงเวลา
ทีก่ําหนด เลือก ใชงานเปดเสมอ หรือ
หากคุณตองการดึงขอมูลหวัเรื่องเฉพาะ
เมื่อคุณอยูในระบบเครือขายหลักเทานั้น 
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เลือก เฉพาะในเครือขายบาน หัวเรื่อง
จะถูกดึงขอมูลแบบอัตโนมัติ โดยดึงจาก
เมลบอกซไมเกิน 2 เมลบอกซ คุณสามารถ
กําหนดไดวาตองการใหดึงขอมูลหัวเรื่อง
ในวนัและเวลาใด และบอยครั้งเพียงใด 
โดยกําหนดใน วันที่ดึงหัวขอ, ชั่วโมง
ที่ดึงหัวขอ และ ชวงเวลาดึงหัวขอ 

การตั้งคาขอความบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความบริการ และเลือก
จากคาตอไปนี้
ขอความบริการ — เลือกวาคุณตองการ
รับขอความบริการหรือไม
ดาวนโหลดขอความ — เลือกวาจะ
ดาวนโหลดขอความโดยอัตโนมัติหรือ
ดวยตนเอง

การตั้งคาการแสดงขอมูลของระบบ
ที่ใชงาน
กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการระบบ
ของคุณวามีบริการแสดงขอมูลของระบบ
ที่ใชงานหรือไม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) รวมทั้งมีหวัขอใดบางและ
หมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความจากระบบ และ
เลือกจากคาตอไปนี้
การรับ —เลือก เปด หรือ ปด

ภาษา — ทั้งหมด ใชรับขอความแสดง
ขอมูลของระบบทีใ่ชงานในทุกภาษาที่มี 
ที่เลือก ใชเลือกภาษาทีคุ่ณตองการรับ
ขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน 
หากภาษาทีคุ่ณตองการไมอยูในรายการ 
เลือก อืน่ๆ 
การตรวจหาหัวขอ — หากคุณรับขอมูล
ทีไ่มไดอยูในหัวขอที่มีอยู เปด จะใชเพือ่
บนัทกึหมายเลขหัวขอโดยอัตโนมัติ 
หมายเลขหัวขอจะบันทึกลงในรายการ
หวัขอและจะแสดงโดยไมมีชื่อ เลือก ปด 
หากคุณไมตองการใหเครื่องบันทึก
หมายเลขหัวขอใหมโดยอัตโนมัติ

การตัง้คาอื่นๆ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > อื่นๆ และเลือกจากคาตอไปนี้
บันทึกขอความที่สง — เลือกเพือ่บันทกึ
สําเนาของขอความแบบตัวอักษร ขอความ
มัลติมีเดีย หรืออีเมลทีส่งทุกขอความ
ทีส่งไปยังแฟมขอมูล สง
จํานวนขอความที่บันทึก — กําหนด
จํานวนขอความทีส่งแลวที่จะบันทกึลงใน
แฟมขอมูลรายการที่สงในแตละครั้ง 
เมี่อถึงจํานวนทีต่ั้งไว เครื่องจะลบขอความ
ทีเ่คยบนัทึกไวกอนหนานานที่สุดออกไป
หนวยความจําที่ใช — เลือกวาจะบันทึก
ขอความลงในหนวยความจําโทรศัพท
หรือการดหนวยความจํา
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6. รายชื่อ

คุณสามารถบันทึกและจัดการกับขอมูล
เกี่ยวกับผูที่คุณติดตอดวยได ตัวอยางเชน 
ชื่อ เบอรโทรศัพท และที่อยู นอกจากนัน้ 
คุณยังสามารถเพิม่แบบเสียงเรียกเขา
สวนตัว รายการเสียง หรือภาพขนาดเล็กลง
ในชื่อผูติดตอไดอีกดวย พรอมทัง้สามารถ
สรางกลุมรายชื่อ เพื่อใหคุณสงขอความ
แบบตัวอักษรหรืออีเมลไปยังผูรับได
หลายคนพรอมๆ กัน คุณสามารถสงหรือรับ
ขอมูลผูติดตอไดเฉพาะระหวางเครื่อง
ที่ทํางานรวมกันไดเทานั้น

■ การจดัการรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
ในการเพิม่รายชื่อผูสนทนาใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมูลในฟลด
ที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย
ในการแกไขรายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อ 
แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข
ในการลบรายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ หากคุณไดเลือก
รายชื่อแลว รายชื่อทีเ่ลือกไวจะถูกลบแทน
ในการแนบภาพขนาดเล็กลงในรายชื่อ 
ใหเลื่อนไปทีร่ายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มภาพยอ
หากตองการกําหนดเบอรและที่อยูเริ่มตน
ที่ระบบตั้งไวใหกับรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่
ตัวเลือกเริ่มตนที่ตองการ และเลือก กําหนด

ในการคัดลอกชื่อและเบอรจากซิมการด
ไปยังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เลื่อนไปยัง
ชื่อทีคุ่ณตองการคัดลอก หรือเลือก
ชื่อทีต่องการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
คดัลอกไปยงัรายชื่อ
ในการคัดลอกหมายเลขโทรศัพท โทรสาร 
หรือหมายเลขเพจเจอรจากรายชื่อไปที่
ซิมการด ใหเลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการ
คัดลอก แลวเลือก ตัวเลือก > คดัลอก > 
คดัลอกไปยงัรายชื่อซิม

■ การจัดการกลุมรายชื่อ
คุณสามารถจัดทํากลุมรายชื่อเพือ่การสง
ขอความหรืออีเมลไปยังผูรับหลายคน
พรอมกันได 
1. เลือก เมนู > รายชื่อ เลื่อนไปทางขวา 

และเลือก ตวัเลือก > กลุมใหม
2. ปอนชื่อสําหรับกลุมหรือใชชื่อ

ทีเ่ปนคาเริ่มตน และเลือก ตกลง
3. เปดกลุม และเลือก ตัวเลือก > 

เพิ่มสมาชิก
4. เลื่อนไปยังแตละรายชื่อที่คุณตองการ

เพิม่ไวในกลุม และกดจอยสติก๊เพือ่
ทําเครื่องหมายเลือก

5. เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มรายชื่อ
ทีท่ําเครื่องหมายไวทั้งหมดไวในกลุม
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■ การเพิ่มเสียงเรียกเขา
คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเขาของแตละ
บุคคลและแตละกลุมได เมื่อบุคคล
ดังกลาวหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขา
เครื่องของคุณ เครื่องจะสงเสียงเรียกเขา
ตามทีเ่ลือกไว (หากมีการแสดงเบอร
โทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพทของคุณ
จําแนกเบอรดังกลาวได)
1. เลือก เมนู > รายชื่อ
2. ในการเพิม่เสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ 

ใหเลือกรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > 
เสียงเรียกเขา และเลือกเสียงเรียกเขา
ที่ตองการ
ในการเพิม่เสียงเรียกเขาลงในกลุม 
ใหเลือกรายการกลุม และเลื่อนไปที่
กลุมรายชื่อเลือก ตัวเลือก > 
เสียงเรียกเขา แลวเลือกเสียงเรียกเขา
ใหกับกลุมนัน้

หากตองการลบเสียงเรียกเขาสวนตัว
หรือของกลุม ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว 
เปนเสียงเรียกเขา

■ การกําหนดปุมโทรดวน
การโทรดวนเปนวิธทีี่รวดเร็วในการโทรออก
ไปยังเบอรโทรศัพทที่คุณใชอยูเปนประจํา 
คุณสามารถกําหนดเบอรโทรศัพทใหเปน
ปุมโทรดวนไดโดยใชหมายเลขตั้งแต 2 ถึง 9 
ปุมหมายเลข 1 สงวนไวสําหรับระบบฝาก
ขอความเสียง คุณตองเปดใชการโทรดวน
กอนเริ่มใชการโทรดวน โปรดดูที ่
การโทรดวน ในหัวขอ “การโทร” หนา 65

1. เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกรายชื่อ
2. เลื่อนไปทีห่มายเลข และเลือก 

ตวัเลือก > กําหนดโทรดวน เลื่อนไปที่
ปุมโทรดวนที่ตองการ และเลือก 
กําหนด เมื่อคุณกลับไปทีห่นาจอ
ขอมูลรายชื่อ สัญลักษณ  
ทีอ่ยูถัดจากหมายเลข หมายความวา
มีการกําหนดหมายเลขนั้นเปน
ปุมโทรดวน

ในการโทรติดตอไปยังรายชื่อโดยใชปุม
โทรดวน เมื่ออยูในโหมดสแตนดบายหรือ
โหมดสแตนดบายที่ใชอยู ใหกดปุมโทรดวน
และปุมโทรออก หรือกดปุมโทรดวนคางไว
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7. คลังภาพ

เลือก เมนู > คลังภาพ
ใช คลังภาพ เพื่อจัดเก็บและจัดรูปภาพ 
ไฟลวดิีโอ แทร็คเพลง ไฟลเสียง รายการ
เพลง ลิงคการเรียกขอมูล ไฟล .ram และ
การนําเสนอ
เปดคลังภาพเพื่อดูรายการแฟมขอมูลใน
หนวยความจํา เลื่อนไปที่แฟมขอมูล 
(เชน รูปภาพ) แลวกดจอยสติก๊เพือ่เปด
ในแฟมขอมูล คุณจะพบ:
• ไอคอนที่แสดงประเภทของไฟลแตละ

ไฟลในแฟมขอมูล หรือภาพขนาดเล็ก
ของภาพ

• ชื่อไฟล
• วันที่และเวลาทีบ่ันทกึไฟลหรือ

ขนาดไฟล
ในการเปดไฟล ใหเลื่อนไปทีไ่ฟล แลวกด
จอยสติก๊ ไฟลจะเปดขึน้ในโปรแกรมที่
กําหนดไว
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนได

■ ฟงกชันของคลังภาพ
เลือก เมนู > คลังภาพ และเลือกแฟมขอมูล
ในการกําหนดภาพเปนภาพพื้นหลัง 
ใหเลือก ภาพ และเลื่อนไปยังภาพ 
เลือก ตวัเลือก > ตั้งเปนภาพพืน้หลัง 

ในการกําหนดภาพใหกับรายชื่อ เลือก 
เพิ่มในรายชื่อ
ในการตั้งคาแทร็คเพลงหรือไฟลเสียงเปน
เสียงเรียกเขา เลือก แทร็ค หรือ คลิปเสียง 
และเลื่อนไปยังแทร็คหรือไฟลนั้น เลือก 
ตวัเลือก > ตั้งเปนเสียงเรียกเขา 
ในการกําหนดแทร็คเพลงหรือไฟลเสียง
เปนเสียงเรียกเขาของรายชื่อ ใหเลือก 
กําหนดใหรายชื่อ
ในการคัดลอกไฟลไปที่หนวยความจํา
ของโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา 
ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือเลือกไฟลโดยการ
กดปุมแกไขคางไว พรอมทั้งกดจอยสติ๊ก 
และเลือก ตวัเลือก > จัดวาง > 
คดัลอกไปความจําเครื่อง หรือ 
คดัลอกไปการดความจํา
ในการสรางรายการแทร็ค ใหเลือก
แทร็คเพลง และเลือก ตัวเลือก > 
รายการแทร็คใหม
ในการสรางแฟมขอมูลภาพ และยายภาพ
ไปไวที่แฟมขอมูลนั้น เลือก ภาพ เลื่อน
ไปยังภาพ เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 
โฟลเดอรใหม และปอนชื่อของแฟมขอมูล 
เลือกภาพที่คุณตองการยายไปไวที่
แฟมขอมูล เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 
ยายไปโฟลเดอร และเลือกแฟมขอมูล
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■ การดาวนโหลดไฟล
เลือก เมนู > คลังภาพ แฟมขอมูลของ
ประเภทไฟลทีคุ่ณตองการดาวนโหลด 
และฟงกชันดาวนโหลด (เชน ภาพ > 
แหลงโหลดกราฟก) เบราเซอรจะเปดขึ้น 
เลือกบุคมารคของเวบ็ไซตที่จะดาวนโหลด 
โปรดดูที่ “การดูบุคมารค” ในหนา 49
ในการดาวนโหลดไฟล คุณตองตั้งคา
จุดเชื่อมตอทีร่ะบบตั้งไวเสียกอน โปรดดูที่ 
“จุดเชื่อมตอ” ในหนา 67 สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวนโหลด โปรดดูที่ 
“ดาวนโหลด” ในหนา 51
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8. เพลง

■ เครื่องเลนเพลง
ในการใชงานโหมดเพลงและเริ่มตน
เครื่องเลนเพลง ใหบดิตัวเครื่องสวนลาง
เพื่อใหปุมควบคุมการเลนอยูดานเดียวกับ
หนาจอ หรือเลือก เมนู > เพลง > 
เครื่องเลน

คลังเพลง
คลังเพลง คือฐานขอมูลที่ใชจัดเก็บ
แทร็คเพลงที่มีอยู ในคลังเพลงนี้ 
คุณสามารถเลือกเพลงทีต่องการฟง สราง 
และจัดการรายการเพลงได
ในการเปดคลังเพลง ในหนาจอหลัก
เครื่องเลนเพลง ใหเลื่อนไปที่  แลวกด
จอยสติก๊
ในการอัปเดตคลังเพลงและคนหาแทร็ค
เพลงในหนวยความจําของโทรศัพทและ
ในการดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > 
อัพเดตคลังเพลง เมื่ออัปเดตแลว 
การเปลี่ยนแปลงในคลังเพลงนั้น
จะปรากฏขึ้น
คุณสามารถเลือกเพลงจากคลังเพลงได
หลายวธิี เชน ในการเลนอัลบั้ม ใหเลือก 
อัลบั้ม เลื่อนไปทีอ่ัลบั้ม และเลือก 
ตัวเลือก > เลน หรือในการฟงแทร็คเพลง
ในอัลบั้ม ใหเลือก อลับั้ม และชื่ออัลบั้ม 
ทําเครื่องหมายที่แทร็ค และเลือก 
ตัวเลือก > เลน

ในการคนหาเพลงตามชื่อศิลปนใดๆ เลือก 
ศิลปน และ ตัวเลือก > คนหา และปอนชื่อ
ศิลปน เลื่อนไปที่ศิลปนที่ตองการ และกด
จอยสติ๊ก ในการปอนขอความ คุณตอง
เปดโหมดการติดตอสื่อสาร

รายการแทร็ค
ในการคอมไพลและบันทึกรายการแทร็ค
ของคุณเอง เลือก รายการแทร็ค > 
ตวัเลือก > รายการแทร็คใหม เลือก
หนวยความจําทีจ่ะบันทึกรายการแทร็คนัน้ 
และปอนชื่อของรายการแทร็ค 
ทําเครื่องหมายแทร็คที่ตองการ และกด
จอยสติ๊ก
ในการฟงรายการแทร็ค เลือก 
รายการแทร็ค เลื่อนไปที่รายการแทร็ค 
และเลือก ตวัเลือก > เลน
คุณสามารถเพิ่มแทร็คไวในรายการแทร็ค
ทีบ่ันทึกไวแลวจากทีอ่ื่นๆ ได เชน ในการ
เพิม่อัลบั้ม เลือก อัลบั้ม ไปทีอ่ัลบั้มนัน้ 
และเลือก ตวัเลือก > เพิม่ไปที่รายการ
แทร็ค > รายการแทร็คที่จัดเก็บแลว 
เลื่อนไปทีร่ายการแทร็คที่ตองการเพิ่มอัลบัม้ 
และกดจอยสติ๊ก

การฟงเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดัง
เกินไปอยางตอเนือ่งอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ 
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ในการเริ่มตนเลนหรือหยุดเลนชั่วคราว 
กดปุม  หากตองการหยุดเลน ใหกดปุม 

 ในการขามไปยังแทร็คกอนหนาหรือ
แทร็คถัดไป ใหกดปุม  หรือ  
ในการเลนเดินหนาอยางรวดเร็วหรือ
ยอนกลับ ใหกดคางไวที่ปุม  หรือ 
คุณสามารถควบคุมการเลนเพลงดวย
ปุมเพลงทีก่ําหนดไวเทานัน้ เมื่อโทรศัพท
อยูในโหมดเพลง
ในการดูรายการเพลงที่เลนอยูในขณะนี้ 
ใหเลื่อนไปที ่  แลวกดจอยสติก๊
หากตองการกลับสูโหมดสแตนดบาย 
และใหเครื่องเลนเพลงทํางานอยูเปน
พื้นหลัง ใหกดปุมจบการทํางาน หาก 
โหมดสแตนดบายพิเศษ อยูที ่เปด 
แทร็คที่เลนในขณะนัน้จะแสดงในโหมด
สแตนดบาย ในการปรับระดับเสียงเพลง
ในโหมดสแตนดบาย เลื่อนไปที่แทร็คเพลง
ปจจุบันที่เลนอยู และเลื่อนไปทางซาย
หรือขวา ในการเขาสูเครื่องเลนเพลงจาก
โหมดสแตนดบาย เลื่อนไปยังแทร็คเพลง
ปจจุบันที่เลนอยู และกดจอยสติ๊ก
คุณสามารถใชฟงกชันโทรศัพทและ
กลองถายรูปไดหลายฟงกชันในระหวาง
การฟงเพลง (เชน เขียนและสงขอความ
ในโหมดติดตอสื่อสาร หรือถายภาพ
ในโหมดกลอง) เมื่อคุณโทรออก หรือมี
สายเรียกเขา เพลงจะหยุดเลนชั่วคราว 
เมื่อวางสายแลว เครื่องจะเลนเพลงตอ
ในการเลนแทร็คเพลงซ้ํา เลือก ตัวเลือก > 
เลนซ้ํา เลือก ทั้งหมด เพื่อเลนแทร็คเพลง
ปจจุบันทั้งหมดซ้ําอีกครั้ง เลือก หนึ่งครั้ง 
เพื่อเลนซ้ําแทร็คเพลงปจจุบันที่เลนอยู หรือ 
ปด เพื่อไมใหเลนแทร็คซ้ํา

ในการเลนเพลงแบบสุม เลือก ตวัเลือก > 
เลนแบบสุม > เปด
ในการตั้งแทร็คเพลงปจจุบันเปน
เสียงเรียกเขาของคุณในทกุรูปแบบ เลือก 
ตวัเลือก > ตั้งเปนเสียงเรียกเขา

การตัง้เสียง
ใน การตั้งคาเสียง คุณสามารถปรับ
ความสมดุล เพิ่ม Reverberation ขยาย
สเตอริโออิมเมจ และเพิ่มพลังเสียงเบสได 
โดยเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสียง

อีควอไลเซอร
ดวย อีควอไลเซอร คุณสามารถปรับหรือ
ลดความถี่ระหวางการเลนใหดีขึน้และ
ปรับเปลี่ยนลักษณะเสียงเพลงที่เลน
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสียง > 
อคีวอไลเซอร ในการใชคาทีต่ั้งไวลวงหนา 
เลื่อนไปทีค่านั้น และเลือก ตัวเลือก > 
ทํางาน

การตั้งคาที่กําหนดลวงหนา
1. ในการตั้งคาทีก่ําหนดลวงหนา เลือก 

ตวัเลือก > คาที่ตัง้ลวงหนาใหม 
และปอนชื่อทีก่ําหนดไวลวงหนา

2. ในการยายระหวางคลื่นความถี่ 
เลื่อนไปทางซายหรือขวา ในการปรับ
หรือลดเสียงในคลื่นความถี่ ใหเลื่อน
ขึน้หรือลง

3. เลือก กลับ
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■ Visual Radio
คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Visual Radio 
เพื่อฟงเหมือนเปนวิทยุ FM ปกติ พรอมทั้ง
การคนหาคลื่นอัตโนมัติและสถานีที่บนัทกึ
ไวแลว หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับรายการ
วิทยุนัน้ซึ่งแสดงควบคูกันไปบนหนาจอ 
หากคุณหมุนคลื่นไปที่สถานทีี่มีบริการ 
Visual Radio บริการ Visual Radio จะใชขอมูล
แบบแพ็คเก็ต (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถฟงวทิยุไดในขณะที่
ใชแอปพลิเคชันอื่นไปดวย
ในการใชบริการ Visual Radio จะตอง
สอดคลองตามขอกําหนดตอไปนี้
• สถานีวทิยุและผูใหบริการระบบของคุณ

ตองสนับสนนุบริการนี้
• เครื่องตองเปดอยูในขณะนัน้
• คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเตอรเนต็

ไวเพื่อเขาใชเซิรฟเวอร Visual Radio 
ของผูใหบริการระบบ

• สถานีวทิยุที่ตั้งไวลวงหนาจะตองมี ID 
บริการของ Visual Radio ทีถู่กตอง
กําหนดไว และมีการใชงานบริการ 
Visual Radio

Visual Radio จะเริ่มตนไมได หากเปดใช
รูปแบบออฟไลนอยู 
หากคุณไมมีสิทธิเ์ขาใชบริการ Visual Radio 
ผูใหบริการและสถานีวทิยุในพืน้ที่ของคุณ
อาจไมสนับสนนุ Visual Radio ทั้งนี ้บริการ 
Visual Radio ไมสามารถใชไดในทุกพื้นทีแ่ละ
ทุกประเทศ

คุณสามารถฟงวิทยุ FM ในโทรศัพทผาน
ทางลําโพงภายในหรือจากชุดหูฟงทีใ่ช
รวมกันได
วทิยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจาก
เสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 
คุณตองตอชุดหฟูงหรืออุปกรณเสริม
ทีใ่ชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพท
เพือ่การใชงานวทิยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดัง
เกินไปอยางตอเนือ่งอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ 

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาได
ขณะฟงวทิยุ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู 
เครื่องจะปดวิทยุกอน
คุณภาพของสัญญาณวิทยุจะขึ้นอยูกับ
การถายทอดสัญญาณของสถานวีิทยุ
ในพื้นที่นั้นๆ

การเปดวทิยุ
เลือก เมนู > เพลง > Radio เพื่อเปด 
Visual Radio
โทรศัพทจะปรากฏขอมูลตอไปนี้
• หมายเลขตําแหนงสถานแีละชื่อ

ของสถานวีิทยุ
• คลื่นความถี่สถานวีิทยุลาสุดทีฟ่ง
• รูปปุม:

-  และ  เพื่อเลื่อนไปยัง
สถานทีี่บนัทกึไวแลวกอนหนานี้
หรือถัดไป ปุมจะใชงานไมได 
หากไมมีชองทีบ่ันทกึไว
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-  และ  เพื่อเริ่มคนหาคลื่น
โดยอัตโนมัติ

-  เริ่มปอนขอมูล Visual Radio 
หากมีการกําหนด ID บริการแบบ
วิชวลไว หรือสอบถาม ID บริการ
แบบวิชวล หากไมไดกําหนด ID ไว

หากคุณไดบันทกึคลื่นสถานีวทิยุไวแลว 
คุณสามารถเลื่อนไปยังชองที่คุณตองการฟง 
หรือเลือกตําแหนงสถานวีิทยุทีบ่ันทึกไวแลว 
โดยการกดปุมที่ตองการ ตั้งแต 1 ถึง 9
ในการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนไปทางซาย
หรือขวา
หากคุณใชชุดหฟูงที่ใชงานรวมกันได 
ใหกดปุมทีชุ่ดหูฟงนั้นเพื่อเลื่อนดูสถานีวทิยุ
ที่บันทึกไว
ในการปดวทิยุ ใหเลือก ออก

การคนหาและบันทึกสถานวีิทยุ
ในการเริ่มคนหาสถานีเมื่อวิทยุเปดอยู 
ใหเลื่อนไปที ่  หรือ  แลวกด
จอยสติก๊ เครื่องจะหยุดการคนหาเมื่อพบ
สถานี ในการบันทึกสถาน ีใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี เลื่อนไปยัง
ตําแหนงของสถานโีดยใชจอยสติก๊ 
และเลือก ปอนชื่อสถาน ีแลวเลือก ตกลง

การใชวทิยุ
เมื่อเปดใชวทิยุ ใหเลือก ตัวเลือก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
เริ่มบริการเสมือน — เริ่มใชการดูขอมูล
แบบวชิวล

ไดเรกทอรีสถานี — ใชงานไดเรคทอรี
สถาน ี(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เพือ่คนหาสถานีวิทยุที่มีอยู และบันทึก
สถานไีวเพื่อใชในภายหลัง
จดัเก็บสถานี — บันทึกสถานีวทิยุ
สถานี — เปดรายการสถานี
หาคลื่นโดยผูใช — ตั้งคลื่นความถี่ของ
สถานดีวยตนเอง หากตองการคนหาสถานี 
ใหเลื่อนขึ้นหรือลง
หากคุณทราบคลื่นความถี่ของสถานีวทิยุ
ทีต่องการฟง ใหปอนคา และเลือก ตกลง
ใชงานลําโพง — ฟงวทิยุโดยใชลําโพง
ยกเลิกใชงานลําโพง — ฟงวทิยุโดยใช
ชุดหฟูง
เลนเปนพื้นหลัง — กําหนดให Visual Radio 
ทํางานเปนพื้นหลัง และแสดงหนาจอ
สแตนดบาย ในการกลับไปที ่Visual Radio 
ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือก Radio
การตั้งคา — เปลี่ยนแปลงหรือดูการตั้งคา 
Visual Radio
ออก — ปดวทิยุ

รายการสถานี
เมื่อเปดใชวิทยุ ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี
รายการสถานีจะใชสําหรับจดัการสถานวีิทยุ
ทีบ่ันทึกไว เมื่อคุณเปดรายการสถานี 
สถานทีี่ใชอยูปจจบุันซึ่งไดบันทึกไวจะมี
แถบสีอยู หากไมเชนนัน้ สถานีทีบ่ันทกึไว
แรกสุดจะมีแถบสี
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เลือก ตวัเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
สถานี > รับฟง — ฟงสถานีทีเ่ลือกไว
สถานี > แกไข — ดูการตั้งคาของสถานี
ที่มีแถบสี โปรดดูที ่“การตั้งคาสถานี” 
ในหนา 39
สถานี > ยาย — ยายสถานีไปยัง
ตําแหนงอื่นภายในรายการสถาน ี
ทําแถบสีที่สถานทีี่ตองการยาย แลวเลือก 
ยาย จากนั้น ทําแถบสีที่ตําแหนงที่ตองการ
ยายสถานีทีเ่ลือกไปไว เลือก ตกลง 
เพื่อยายสถานีทีต่องการ
สถานี > ลบ — ลบสถานีทีท่ําแถบสีไว
ออกจากรายการสถานี
ไดเรกทอรีสถานี — ใชงานไดเรคทอรี
สถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เพื่อคนหาสถานีวทิยุที่มีอยูจากระบบ
เครือขาย และบันทึกสถานีไวเพือ่ใช
ในภายหลัง
ใชงานลําโพง — ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
ยกเลิกใชงานลําโพง — ฟงวิทยุโดยใช
ชุดหฟูง
ออก — ปดวทิยุ

การตั้งคาสถานี
เลื่อนไปยังสถานีในรายการสถาน ี
กดจอยสติ๊ก แลวเลือก แกไข เพื่อเปลี่ยน
พารามิเตอรสถานีตอไปนี้
ชื่อ — เพื่อแกไขชื่อของสถานี
ตําแหนง — เพื่อแกไขตําแหนงของ
สถานีวทิยุ
ความถี่ — เพือ่แกไขคลื่นความถี่ของสถานี

ID บริการภาพ — เพื่อแกไข ID บริการ
แบบวชิวล
ใชงานบริการเสมือน — เพื่ออนญุาตหรือ
ปฏิเสธการดูขอมูลแบบวชิวลของสถานีวทิยุ
ปจจุบัน
เลือก กลับ เพือ่กลับสูรายการสถานี

การดขูอมูลแบบวิชวล
คุณสามารถดูขอมูลแบบวชิวลได หากมี
การบนัทกึสถานีนั้นไวในรายการสถาน ี
และมีการใชงานบริการแบบวชิวลของ
สถานนีั้น
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้
ในการดูขอมูลแบบวิชวลของสถานปีจจุบนั 
เลื่อนไปที ่  แลวกดจอยสติก๊
หากไมไดบันทึก ID บริการแบบวิชวลไวใน
รายการสถานี เครื่องจะขอใหคุณปอน ID 
ดังกลาว ใหปอน ID แลวเลือก ตกลง 
หากคุณไมมี ID บริการแบบวชิวล ใหเลือก 
คนคนื เพื่อเขาใชบริการไดเรคทอรีสถานี 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เมื่อเริ่มการเชื่อมตอบริการแบบวชิวล 
บนหนาจอจะแสดงขอมูลแบบวชิวล
ในขณะนั้น ขอมูลแบบวชิวลอาจประกอบ
ดวยภาพ ขอความ ปุมตางๆ และชอง
สําหรับปอนขอมูล และไดรับการออกแบบ
โดยผูใหบริการขอมูล
เมื่อตองการเลื่อนไปยังขอมูลที่ปรากฏ 
ใหเลื่อนขึ้นหรือลง
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หากไมมีขอมูลแบบวิชวลที่ใชไดในบริการ
ดังกลาว ภาพพื้นหลังของ Visual Radio 
จะปรากฏขึ้น
ในการสิ้นสุดการปอนขอมูลแบบวิชวล 
แตยังคงใชงานวิทยุ FM ใหเลือก ปด 
หากตองการจบการทํางานทั้งคู ใหเลือก 
ตัวเลือก > ออก 
ในการตั้งคาแสงและกําหนดเวลาประหยัด
พลังงาน ใหเลือก ตัวเลือก > การตัง้คา
แสดงผล

การตั้งคา Visual Radio
เมื่อเปดใชวทิยุ ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา และเลือกคาตอไปนี้
แบบเสียงตอนเปด — เพื่อใชหรือ
เลิกใชเสียงเมื่อเปดเครื่อง
บริการเริ่มตนอตัโนมัติ — เพื่อใชหรือ
เลิกใชการแสดงขอมูลแบบวิชวลอัตโนมัติ
จุดเชื่อมตอ — เพื่อเลือกจุดเชื่อมตอ

ไดเรคทอรีสถานี
คุณสามารถใชไดเรคทอรีสถานี (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการเลือก Visual 
Radio ทีใ่ชงาน หรือสถานีวทิยุปกติจาก
รายการได โดยจัดกลุมไวในแฟมขอมูล
หลายๆ แฟม แฟมหนึง่แฟมอาจแสดง
ตําแหนงทางภมูิศาสตร เชน ทวปี ประเทศ 
ภูมิภาค หรือเมือง และยังอาจมีแฟมขอมูล
อื่นๆ หรือขอมูลของสถานีวทิยุอยูดวยก็ได
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้ 

การเขาใชไดเรคทอรีสถานีจาก
หนาจอขอมูลแบบวิชวล
ในการดึง ID บริการแบบวิชวลและเพื่อ
เริ่มตนขอมูลแบบวชิวลของสถานีวทิยุ
ทีร่ับคลื่นอยูในขณะนัน้ ใหเลื่อนไปยัง  
แลวกดจอยสติ๊ก และเลือก คนคนื 
หลังจากเชื่อมตอกับไดเรคทอรีสถาน ี
ใหคุณเลือกตําแหนงที่ใกลกับตําแหนง
ปจจุบันของคุณมากทีสุ่ดจากรายการ
แฟมขอมูล และกดจอยสติก๊
เครื่องจะเปรียบเทยีบความถี่ของสถานวีิทยุ
ในรายการกับความถี่ที่รับคลื่นอยู
ในขณะนั้น เมื่อพบคลื่นความถี่ที่ตรงกัน 
เครื่องจะแสดง ID บริการแบบวิชวล
ของสถานทีี่รับคลื่นอยูนั้น เลือก ตกลง 
เพือ่เริ่มตนดูขอมูลแบบวิชวล
หากมีสถานีวทิยุที่มีความถี่ตรงกันมากกวา
หนึ่งสถานี เครื่องจะแสดงสถานีวิทยุและ 
ID บริการแบบวิชวลของสถานนีั้นๆ 
ในรายการ
เลื่อนไปยังสถานีวทิยุที่ตองการในรายการ 
แลวเลือก เครื่องจะแสดงสถานวีิทยุ
ทีร่ับคลื่นและ ID บริการแบบวิชวล เลือก 
ตกลง เพื่อเริ่มตนดูขอมูลแบบวชิวล

การเขาใชไดเรคทอรีวทิยุจาก
ตวัเลือก
ในการเขาใชไดเรคทอรีวิทยุ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) จากรายการสถาน ี
เลือก ตัวเลือก > ไดเรกทอรีสถานี
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หลังจากเชื่อมตอกับไดเรคทอรีสถานี 
เครื่องจะขอใหคุณเลือกตําแหนงทีใ่กลกับ
ตําแหนงปจจุบันของคุณมากทีสุ่ดจาก
รายการแฟมขอมูล เลื่อนไปยังตําแหนงที่
ใกลทีสุ่ดนัน้ แลวกดจอยสติ๊ก ทําซ้ํา
ขั้นตอนนีจ้นกวาจะพบรายการสถานีวทิยุ
ที่ใกลกับตําแหนงปจจุบันของคุณ 
สถานีวทิยุที่ใหขอมูลแบบวิชวลจะแสดง
ดวยเครื่องหมาย 
เลื่อนไปยังสถานีวทิยุทีต่องการ และกด
จอยสติก๊เพือ่เปดเมนูการเลือกของสถานี
วิทยุ ดังนี้
รับฟง — เพื่อคนหาสถานีวทิยุทีเ่ลือกไว 
ในการยืนยันการตั้งคาความถี่ ใหเลือก ใช 
เลือก ไม เพื่อกลับไปยังความถี่ที่รับคลื่น
กอนหนานี ้เครื่องจะแสดงรายการสถานี
วิทยุอีกครั้ง และคุณสามารถเลือก
สถานีอื่นได
เริ่มบริการเสมือน — เพื่อเปดขอมูลแบบ
วิชวลของสถานทีี่เลือก (ถามี)
จัดเก็บ — เพื่อบันทกึรายละเอียดของ
สถานีทีเ่ลือกลงในรายการสถานี
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9. สื่อ

■ กลองถายรูป 
ในการใชกลองถายรูป ใหบิดตัวเครื่อง
สวนลางเพือ่ใชงานโหมดกลองถายรูป 
โปรดดูที่ “โหมดกลองถายรูป” ในหนา 6 
หรือเลือก เมนู > สื่อ > กลอง
หากตองการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม  
หรือ  ในการถายภาพ ใหกดปุม  
ภาพที่บนัทึกจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล
ภาพ ใน คลังภาพ จากนัน้ภาพ
จะปรากฏขึ้น หากตองการกลับไปทีช่อง
มองภาพ ใหเลือก กลับ หากตองการ
ลบภาพ ใหกดปุมลบ
ในการถายภาพตามลําดับตอเนื่อง เลือก 
ตัวเลือก > โหมดตอเนื่อง > เปด 
เมื่อคุณกดปุม  กลองถายรูป
จะถายภาพ 6 ภาพในชวงเวลาสั้นๆ 
และแสดงภาพเปนตาราง
ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย คุณควรใช
โหมดกลางคืน เลือก ตัวเลือก > 
โหมดกลางคืน > เปด
ในการใชการตั้งเวลาถายภาพ เลือก 
ตัวเลือก > ตัวจับเวลาภายใน 
และเลือกเวลาทีคุ่ณตองการใหกลองถายรูป
พักรอกอนจะถายภาพ กดปุม  และ
ตัวจับเวลาจะเริ่มทํางาน
ในการปรับคาสมดุลสีขาวหรือโทนสี เลือก 
ตัวเลือก > ปรับ > สมดุลสีขาว หรือ 
โทนสี

ในการบันทึกภาพวดิีโอ ใหเลื่อนไปทางขวา
เพือ่ใชงานโหมดวดิีโอ และกดปุม  เพื่อ
เริ่มตนบันทึก

การตัง้คากลองถายรูป
เครื่องของคุณรองรับความละเอียด
ในการถายภาพ 1600 x 1200 พิกเซล 
แตความละเอียดของภาพทีป่รากฏในคูมือ
เลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลองถายรูป 
ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > 
การตั้งคา
เลือก รูปภาพ และเลือกจากคาตอไปนี้
คณุภาพรูปภาพ และ ความคมชัด
ของรูปภาพ — ยิ่งภาพมีคุณภาพดีและ
ความละเอียดสูงขึน้เทาใด จะยิ่งตองใช
หนวยความจําในการจัดเก็บภาพมากขึน้
เทานัน้
แสดงภาพที่จับ — หากไมตองการ
แสดงภาพหลังจากถายภาพ ใหเลือก ไม
ชื่อรูปภาพตามคาเริ่มตน — เปลี่ยนแปลง
วธิีตั้งชื่อของภาพทีถ่าย
หนวยความจําที่ใช — เลือกวาคุณ
ตองการจัดเก็บภาพที่ถายในหนวยความจํา
ของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา
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เลือก วิดีโอ และเลือกจากคาตอไปนี้
ความยาว — หากตั้งคาไวที ่สูงสุด 
ความยาวของภาพวดิีโอที่บันทึกจะถูกจํากัด
ดวยพื้นทีห่นวยความจําทีเ่หลืออยู 
หากตั้งคาไวที่ สั้น เวลาในการบนัทกึนี้
เหมาะสําหรับการสง MMS
ความคมชัดของวิดีโอ — เลือกคา
ความละเอียดของภาพวิดีโอจากคาที่มีให 
2 คา
ชื่อวิดีโอที่ตัง้ไว — เลือกวิธีตั้งชื่อไฟลวดิีโอ
หนวยความจําที่ใช — เลือกวาคุณ
ตองการจัดเก็บไฟลวดิีโอในหนวยความจํา
ของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา

■ RealPlayer
คุณสามารถใช RealPlayer เลนไฟลมีเดีย
ตางๆ เชน ไฟลวดิีโอ ที่บนัทกึไวใน
หนวยความจําโทรศัพทหรือการด
หนวยความจํา หรือเรียกขอมูลไฟลมีเดีย
ตางๆ โดยวิธ ีOTA (Over the Air) โดยการ
เปดลิงคการเรียกขอมูล ในการเปด 
RealPlayer เลือก เมนู > สื่อ > RealPlayer
RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟลทั้งหมด
หรือรูปแบบไฟลแปลงทัง้หมดก็ได เชน ไฟล 
.mp4 บางไฟลอาจมีขอมูลที ่RealPlayer 
ไมรองรับ

การเลนไฟลมีเดยี
ในการเลนไฟลมีเดียใน RealPlayer ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปด และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้

คลิปลาสุด — เพื่อเลนไฟลมีเดียที่คุณ
เลนลาสุด
คลิปที่บันทึกไว — เพื่อเลนไฟลมีเดีย
ทีบ่ันทึกในโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา
ในการเรียกขอมูลโดยวิธี OTA ใหทําดังนี้
• เลือกลิงคการเรียกขอมูลที่บนัทกึไวใน

คลังภาพ เครื่องจะเริ่มการเชื่อมตอกับ
เซิรฟเวอรการเรียกขอมูล

• เปดลิงคการเรียกขอมูลขณะเบราสเว็บ
ในการเรียกขอมูลจริง คุณตองตั้งคา
จุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งใหเสียกอน โปรดดูที ่
“จุดเชื่อมตอ” ในหนา 67
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเนต็ (IAP) เปนจุดเชื่อมตอที่ระบบ
ตั้งให ผูใหบริการรายอื่นๆ อาจจะใหคุณใช
จุดเชื่อมตอ WAP ได โปรดติดตอขอขอมูล
เพิม่เติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ 
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะ 
URL แอดเดรสทีข่ึ้นตนดวย rtsp:// เทานัน้ 
คุณไมสามารถเปด URL แอดเดรสที่
ขึน้ตนดวย http:// ได แต RealPlayer 
จะจําแนกลิงค http เปนไฟล .ram เนือ่งจาก
ไฟล .ram เปนไฟลขอความที่มีลิงค rtsp

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหรูะหวางการใช
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก 

ปุมลัดขณะเลน
เลื่อนขึ้นเพื่อคนหาไปขางหนา หรือเลื่อนลง
เพือ่คนหายอนกลับในไฟลมีเดีย
เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพือ่เพิม่หรือ
ลดระดับความดัง
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การตั้งคา
เลือก ตวัเลือก > การตั้งคา > วิดีโอ และ
เลือกจากคาตอไปนี้
ความคมชัด — เมื่อตองการเปลี่ยน
ความเขม ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
เลนซ้ํา —เลือก เปด เพื่อเริ่มเลนไฟลวิดีโอ
หรือไฟลเสียงที่เลนอยูขณะนั้นใหม
โดยอัตโนมัติเมื่อเลนไฟลนัน้จบแลว
เลือก การเชื่อมตอ และเลือกจากคา
ตอไปนี้
พร็อกซี่ — เพื่อกําหนดพร็อกซี่เซิรฟเวอร
ของการเรียกขอมูล
เครือขาย — เพื่อกําหนดการตั้งคา
เครือขาย

• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — กําหนดจุด
เชื่อมตอที่ใชกับการเรียกขอมูล

• เวลาออนไลน — หากคุณตองการ
ยกเลิกการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ 
หลังจากที่เครื่องหยุดเลนชั่วคราว 
และไมมีการใชงานใดๆ ชัว่ระยะ
เวลาหนึ่ง ใหเลือก ผูใชกําหนดเอง 
และปอนเวลาเปนนาที (สูงสุด 
30 นาที)

• พอรต UDP ต่ําสุด และ พอรต 
UDP สูงสุด — กําหนดชวงพอรต
ที่จะใชในการเชื่อมตอ

■ เครื่องบันทึก
เครื่องบนัทกึเสียงจะชวยใหคุณสามารถ
บนัทกึการสนทนาทางโทรศัพท และ
บนัทกึขอความเสียงเพื่อเตือนความจําได 
หากคุณบนัทกึการสนทนาทางโทรศัพท 
ผูใชสายทกุคนจะไดยินเสียงบี๊พในระหวาง
การบนัทกึ
ไฟลที่บนัทึกจะจัดเก็บใน คลังภาพ 
โปรดดูที ่“คลังภาพ” ในหนา 33
เลือก เมนู > สื่อ > บันทึก เลือก ตัวเลือก > 
บันทึกซาวนคลิป หรือเลือก  ในการ
หยุดบนัทึกชั่วคราว ใหเลือก  
หากตองการหยุดการบนัทึก เลือก  
หากตองการเลนเดินหนาอยางรวดเร็ว
หรือยอนกลับ ใหเลือก  หรือ  
ในการฟงขอความที่บนัทกึไว ใหเลือก 

■ ตวัเลน Flash
ดวย ตัวเลน Flash คุณสามารถดู เลน 
และโตตอบกับไฟล Flash ที่สรางขึน้
เพือ่ใชกับโทรศัพทมือถือได

การจดัการไฟล Flash
เลือก เมนู > สื่อ > ตัวเลน Flash และ
เลื่อนไปทางขวา
ในการเปดแฟมขอมูลหรือเลนไฟล Flash 
ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูลหรือไฟลนัน้ 
แลวกดจอยสติ๊ก



สื่อ

45ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ในการสงไฟล Flash ไปยังอุปกรณอื่น
ที่ใชงานรวมกันได ใหเลื่อนไปที่ไฟลนั้น 
แลวกดปุมโทรออก
ในการคัดลอกไฟล Flash ไปยังแฟมขอมูล
อื่น ใหเลือก จัดวาง > คัดลอกไปที่
โฟลเดอร
ในการยายไฟล Flash ไปยังแฟมขอมูลอื่น 
ใหเลือก จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร
ในการสรางแฟมขอมูลเพือ่จัดการไฟล Flash 
ใหเลือก จัดวาง > โฟลเดอรใหม
โดยตัวเลือกทีใ่ชไดอาจแตกตางกันไป
ในการลบไฟล Flash ใหเลื่อนไปทีไ่ฟลนัน้ 
แลวกดปุมลบ

การเลนไฟล Flash
เลือก เมนู > สื่อ >ตัวเลน Flash เลื่อน
ไปยังไฟล Flash แลวกดจอยสติ๊ก
เลือก ตวัเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
พัก — เพื่อหยุดเลนชั่วคราว
หยุด — เพื่อหยุดเลน
ความดัง — เพื่อปรับเสียงในการเลน 
ในการเพิม่หรือลดระดับความดัง ใหเลื่อน
ไปทางซายหรือขวา
คุณภาพ — เพื่อเลือกคุณภาพในการเลน 
หากการเลนมีการสะดุด หรือชา 
ใหเปลี่ยนการตั้งคา คณุภาพ เปน ปกต ิ
หรือ ต่ํา

เต็มจอ — ในการเลนไฟลโดยใชหนาจอ
ทัง้หมด หากตองการกลับไปที่หนาจอปกติ 
ใหเลือก หนาจอขนาดปกต ิฟงกชัน
หลักจะไมปรากฏใหเหน็แบบเต็มหนาจอ 
แตจะยังคงใชไดเมื่อคุณกดปุมใดปุมหนึง่
ทางดานลางของหนาจอ
พอดีหนาจอ — เพือ่เลนไฟลในขนาดเดิม
ของไฟลนั้นหลังจากซูม
เปดโหมดเลื่อนภาพ — เพื่อใหสามารถใช
จอยสติ๊กเลื่อนไปยังตําแหนงตางๆ บน
หนาจอเมื่อคุณซูมภาพใหใหญขึ้น
ตัวเลือกเหลานี้อาจไมสามารถใชไดในไฟล 
Flash ทั้งหมด โดยตัวเลือกทีใ่ชไดอาจ
แตกตางกันไป

■ โปรแกรมตัดตอวิดีโอ
ในการสรางไฟลวดิีโอที่ปรับแตงเอง ใหเลือก 
เมนู > สื่อ > ตัวตัดตอวิดฯี คุณสามารถ
สรางไฟลวิดีโอทีป่รับแตงเอง, รวบรวม
และตัดแตงไฟลวิดีโอ และเพิ่มไฟลเสียง 
ใสการเปลี่ยนภาพ และเอฟเฟกต 
การเปลี่ยนภาพเปนเอฟเฟกตเกี่ยวกับภาพ
ทีคุ่ณสามารถใสในชวงเริ่มตนและ
ชวงสุดทายของวดิีโอ หรือใสในชวง
ระหวางไฟลวิดีโอได 

 เคล็ดลับ! เมื่อตองการจับภาพ
ในไฟลวดิีโออยางรวดเร็ว เลือก 
ตัวเลือก > จับภาพ ในหนาจอ 
ตัดวิดีโอคลิป
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การตัดตอวิดโีอ เสียง 
และการเปลีย่นภาพ
1. ในหนาจอ แกไขวิดีโอ หากคุณ

ตองการใสไฟลวดิีโอที่จะตัดตอ
เลือก แทรก > วิดโีอคลิป

2. คุณสามารถแกไขไฟลนั้นไดโดยการ
ตัดตอและใสเอฟเฟกต คุณสามารถ
ใสไฟลเสียงและเปลี่ยนแปลงความยาว
ของไฟลได 
ในการแกไขไฟลวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก 
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ตอไปนี้
ภาพยนตร > ดูตัวอยาง — ดูตัวอยาง
ไฟลวดิีโอที่ปรับแตงเอง
แทรก > วิดีโอคลิป — ใสไฟลวดิีโอ
ที่เลือก ภาพไฟลวดิีโอขนาดเล็ก
จะปรากฏบนหนาจอหลัก ภาพ
ขนาดเล็กนี้เปนภาพทีไ่มใชสีดํา
ภาพแรกของไฟลวิดีโอ พรอมทั้ง
มีชื่อและความยาวของไฟลวดิีโอ
ที่เลือกปรากฏขึน้ดวย
แทรก > ภาพ — แทรกรูปภาพ
แทรก > ตัวอักษร — ใสชื่อ 
คําบรรยายภาพ หรือชือ่ผูจัดทําได
แทรก > คลิปเสียง —ใสไฟลเสียง
ที่เลือก ชื่อและความยาวของไฟลเสียง
ที่เลือกจะปรากฏขึ้นในหนาจอหลัก
แทรก > คลิปเสียงใหม —บันทึก
ไฟลเสียงใหมในตําแหนงที่เลือก
แกไขวิดีโอคลิป หรือ แกไข
คลิปเสียง > ตัด — ตัดแตงไฟลวิดีโอ
หรือไฟลเสียง

แกไขวิดีโอคลิป หรือ 
แกไขคลิปเสียง > 
ทําซ้ํา — ทําสําเนาไฟลคลิปวิดีโอหรือ
คลิปเสียงทีเ่ลือกไว
แกไขวิดีโอคลิป > ยาย — ยายไฟล
วดิีโอไปยังตําแหนงที่เลือก
แกไขวิดีโอคลิป > เพิ่มเอฟเฟกต
สี —ใสเอฟเฟกตสีในไฟลวิดีโอ
แกไขวิดีโอคลิป > ใชภาพ
เคลื่อนไหวชา — ลดความเร็วของ
ไฟลวิดีโอ
แกไขวิดีโอคลิป > เงียบเสียง/
เลิกเงียบเสียง — ปดเสียงหรือ
เปดเสียงเดิมของไฟลวิดีโอ
แกไขวิดีโอคลิป > ลบออก —ลบไฟล
วดิีโอจากวดิีโอ
แกไขคลิปเสียง > ยาย —ยายไฟล
เสียงไปยังตําแหนงที่เลือก
แกไขคลิปเสียง >ลบออก —ลบไฟล
เสียงออกจากวดิีโอ
แกไขการสงผาน —การเปลี่ยนภาพ
มี 3 ประเภทดังนี้ ที่จุดเริ่มตนของวิดีโอ, 
ทีจุ่ดสิ้นสุดของวิดีโอ และการเปลี่ยน
ภาพระหวางไฟลวดิีโอ คุณเลือก
การเปลี่ยนภาพเริ่มตนไดเมื่อมีการ
ใชงานการเปลี่ยนภาพครั้งแรกของวดิีโอ

3. เลือก จัดเกบ็ เพื่อบันทึกไฟลวดิีโอ
ของคุณ กําหนด ความจําที่ใช 
ในหนาจอ การตั้งคา คาที่ระบบ
กําหนดใหคือหนวยความจําของ
โทรศัพท 
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 เคล็ดลับ! ในหนาจอการตั้งคา 
คุณสามารถกําหนด ชื่อวิดีโอ
ที่ตั้งไว, ชื่อภาพหนาจอที่ตั้งไว, 
ความละเอียด และ ความจําที่ใช

เลือก สง > ทางมัลตมิีเดีย, ทาง Bluetooth 
หรือ ทางอีเมล หากคุณตองการสงวดิีโอ 
โปรดติดตอขอรายละเอียดขนาดขอความ
มัลติมีเดียสูงสุดที่สงไดจากผูใหบริการ
ของคุณ หากวิดีโอของคุณมีขนาดใหญ
เกินกวาจะสงเปนขอความมัลติมีเดียได 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ! หากคุณตองการสง
ไฟลวดิีโอที่มีขนาดมากกวาขนาด
สูงสุดของขอความมัลติมีเดีย
ที่ผูใหบริการยอมใหใช คุณอาจ
เลือกสงไฟลดังกลาวโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดูที ่
“การสงขอมูลโดยใชเทคโนโลยี 
Bluetooth” ในหนา 80 นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถสงไฟลวดิีโอโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth ไปยัง
เครื่องพีซีที่ใชงาน Bluetooth ได 
หรือโดยใชเครื่องอานการด
หนวยความจํา (ภายใน/ภายนอก)
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10. บรกิาร

เลือก เมนู > บริการ หรือกดคางไวทีปุ่ม 0 
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย
ผูใหบริการหลายๆ รายไดจดัทําเพจที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใชงาน
บนโทรศัพทเคลื่อนที ่ดวยเบราเซอรของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ คุณจะสามารถดูบริการ
เหลานีใ้นแบบเพจ WAP ซึ่งเขียนดวยภาษา 
HTML, WML, XHTML หรือผสมรูปแบบ 
WML และ XHTML หากคุณยังไมไดใช
เครื่องโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอ WAP 
คุณอาจตองติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
ขอความชวยเหลือในการเชื่อมตอครั้งแรก
โปรดสอบถามการใชบริการ, ราคา และ
ภาษีตางๆ จากผูใหบริการระบบ หรือผูให
บริการ ทัง้นี ้ผูใหบริการจะใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีใชบริการตางๆ อีกดวย

■ ขั้นตอนพื้นฐานในการ
เขาใชงาน

1. จัดเก็บการตั้งคาที่จําเปนตอการเขาใช
บริการเบราเซอรทีคุ่ณตองการ โปรดดูที่ 
“การตั้งคาโทรศัพทเพือ่ใชบริการ
เบราเซอร” ในหนา 48

2. เชื่อมตอเขากับบริการ โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอ” ในหนา 49

3. เริ่มดูเว็บเพจ โปรดดูที ่
“การเบราสเวบ็เพจ” ในหนา 50

4. ยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ โปรดดูที่ 
“การสิ้นสุดการเชื่อมตอ” ในหนา 51

■ การตั้งคาโทรศัพทเพื่อใช
บริการเบราเซอร

การรบัการตั้งคาเปนขอความ
การตัง้คาคอนฟเกอเรชัน
คุณสามารถรับขอมูลการตั้งคาบริการ
ในรูปแบบขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 
จากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่มี
บริการนี้ โปรดดูที ่“ประเภทขอความพิเศษ” 
ในหนา 22 โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูล
เพิม่เติม

การปอนการตั้งคาดวยตนเอง
ใหปฏบิัติตามคําแนะนําทีไ่ดรับจาก
ผูใหบริการของคุณ
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา > 

การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ และระบุ
คาสําหรับจดุเชื่อมตอ โปรดดูที ่
“การเชื่อมตอ” ในหนา 66

2. เลือก เมนู > บริการ > ตัวเลือก > 
ตวัจดัการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค 
ปอนชื่อของบุคมารคและแอดเดรส
ของหนาเบราเซอรที่กําหนดใหกับ
จุดเชื่อมตอปจจุบนั

3. เมื่อตองการกําหนดใหจุดเชื่อมตอที่
สรางขึ้นเปนจุดเชื่อมตอทีร่ะบบตั้งคาไว
ใน บริการ เลือก บริการ > ตวัเลือก > 
การตั้งคา > จุดเชื่อมตอ
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■ การเชื่อมตอ
ทันทีที่คุณบันทึกการตั้งคาการเชื่อมตอ
ทั้งหมดทีจ่ําเปนแลว คุณจะสามารถเขาไป
ยังหนาเบราเซอรได
วิธีเขาไปยังหนาเบราเซอรมี 3 วิธี ไดแก:
• เลือกโฮมเพจ (  ) ของผูใหบริการ

ของคุณ 
• เลือกบุคมารคจากหนาจอบุคมารค
• กดปุม 1—9 เพื่อเริ่มปอนแอดเดรส

ของบริการเบราเซอร ฟลด ไปที่ ซึ่งอยู
ดานลางของหนาจอจะใชงานไดทนัท ี
และคุณจะสามารถปอนแอดเดรสลงใน
ฟลดนีต้อได

หลังจากเลือกหนาหรือปอนแอดเดรสแลว 
ใหกดจอยสติก๊เพือ่เริ่มดาวนโหลดเวบ็เพจ 

■ การดบูุคมารค
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตร
กับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไมขอรับประกันหรือ
รับรองเวบ็ไซตเหลานี้ หากคุณเลือกการ
เขาใชเวบ็ไซตเหลานัน้ คุณควรจะยึดถือ
ตามขอควรระวงัสําหรับความปลอดภยั
หรือเนื้อหาทีจ่ะมีตอเว็บไซตใดๆ
ในหนาจอบุคมารค คุณสามารถดูบุคมารค
ที่ไปยังเพจเบราเซอรตางๆ ได รายการ
บุคมารคจะมีไอคอนตอไปนีก้ํากับอยู:

 เพจเริ่มตนที่กําหนดสําหรับจุดเชือ่มตอ
ที่ระบบตั้งให หากคุณใชจุดเชื่อมตอที่ระบบ
ตั้งใหจุดอื่นสําหรับการเบราส เพจเริ่มตน
จะเปลี่ยนไปตามคานั้น

 แฟมขอมูลบุคมารคอัตโนมัติ
ประกอบดวยบุคมารคตางๆ (  ) 
ทีเ่ครื่องจัดเก็บขอมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เบราสเพจ โดยรายการบุคมารคในแฟม
ขอมูลนี้จะถูกจัดเรียงอัตโนมัติตามโดเมน

 บุคมารคตางๆ ที่แสดงชือ่หรือ
อินเตอรเนต็แอดเดรสของบุคมารค

การเพิ่มบุคมารคดวยตนเอง
1. ในหนาจอบุคมารค เลือก ตัวเลือก >

ตวัจดัการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค
2. ปอนรายละเอียดในชอง โดยตอง

กําหนดขอมูลเฉพาะแอดเดรสเทานัน้ 
หากคุณไมไดเลือกจุดเชือ่มตอใดๆ 
บุคมารคนั้นจะใชจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้ง
ใหโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม * เพื่อปอน
อักษรพิเศษ เชน /, ., : และ @ กดปุมลบ
เพือ่ลบตัวอักษร

3. เลือก ตัวเลือก > บันทึก เพื่อบันทึก
บุคมารค

การสงบุคมารค
เลื่อนไปทีบุ่คมารค แลวเลือก ตัวเลือก > 
สง > ทางขอความตัวอกัษร คุณสามารถ
สงบุคมารคไดครั้งละมากกวาหนึง่รายการ

■ ระบบปองกันของ
การเชื่อมตอ

หากสัญลักษณแสดงระบบปองกัน  
ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวา
การสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เกตเวยอินเตอรเน็ตหรือเซิรฟเวอร
อินเตอรเนต็ถูกเขารหสัไว
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อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษา
ความปลอดภยัไมไดแสดงวาการสงผาน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
ใหขอมูล (หรือทีท่ี่จัดเก็บแหลงขอมูล
ที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึน้กับผูใหบริการ
วาจะมีระบบรักษาความปลอดภยัใหกับ
การสงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
ที่ใหขอมูลหรือไม
เลือก ตวัเลือก > รายละเอียด > 
ความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเชื่อมตอ สถานะการเขารหสั และขอมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบผูใชและเซิรฟเวอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบตัิการรักษา
ความปลอดภยักับบริการบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคาร ในการเชื่อมตอ
ดังกลาวนี้ คุณตองมีใบรับรอง
ความปลอดภยัดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ 
โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การจัดการใบรับรอง” 
ในหนา 71 

■ การเบราสเว็บเพจ
ในหนาเบราเซอร ลิงคใหมจะปรากฏขึ้น
เปนตัวอักษรสีน้ําเงินขีดเสนใต และลิงค
ที่คุณเขาเยี่ยมชมกอนหนานีจ้ะปรากฏ
เปนสีมวง ภาพทีท่ําหนาทีเ่หมือนเปนลิงค
จะมีกรอบสีน้ําเงินลอมรอบ

ปุมและคําสั่งที่ใชในการเบราส
หากตองการเปดลิงค ใหกดจอยสติ๊ก
หากตองการเลื่อนดูหนาจอ ใหเลื่อน
จอยสติก๊

ปอนตัวอักษรและตัวเลขในชอง โดยกดปุม 
0—9 ใหกดปุม * เพื่อปอนอักษรพิเศษ เชน 
/, ., : และ @ กดปุมลบเพื่อลบตัวอักษร
ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส เลือก 
กลับ หากเลือก กลับ ไมได ใหเลือก 
ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > ประวัติ 
เพือ่ดูรายการเพจตามลําดับทีคุ่ณเขาใช
ในระหวางการเบราส รายการประวัติ
การเยี่ยมชมจะถูกลบทิง้ทกุครั้งที่การเขาใช
ครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลง
หากตองการทําเครื่องหมายเลือกลงในชอง
และทําการเลือก ใหกดจอยสติ๊ก
ในการเรียกขอมูลลาสุดจากเซิรฟเวอร 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 
โหลดซ้ํา
เปดรายการยอยของคําสั่งหรือการ
ดําเนนิการในเพจเบราเซอรที่เปดไวขณะนัน้ 
เลือก ตัวเลือก > ตวัเลือกบริการ

การจดัเก็บบุคมารค
ในการจัดเก็บบุคมารคขณะเบราส เลือก 
ตวัเลือก > จัดเก็บเปนบุคมารก
ในการจัดเก็บบุคมารคทีไ่ดรับเปนขอความ 
เลือก ตัวเลือก > บันทึกไปยังบุคมารค 
โปรดดูที ่“ประเภทขอความพิเศษ” 
ในหนา 22

การดเูว็บเพจที่บันทกึไว
หากตามปกติแลว คุณเบราสเพจทีม่ี
ขอมูลซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงบอยนกั 
คุณสามารถบันทกึและเบราสไปยังเพจนั้น
ขณะออฟไลนได
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ในการจัดเก็บเพจขณะเบราส เลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > บันทึกเพจ 
เว็บเพจที่บนัทึกจะกํากับดวยไอคอน 
ในหนาจอเพจที่บนัทึกไว คุณสามารถ
สรางแฟมขอมูลสําหรับเพจเบราเซอร
ที่บันทึกไวของคุณ แฟมขอมูลที่มีเว็บเพจ
ที่บันทึกไวจะกํากับดวยไอคอน 
ในการเปดหนาจอเพจที่บนัทึกไว 
ใหเลื่อนไปทางขวาในหนาจอบุคมารค 
ในหนาจอเพจที่บนัทึกไว ใหกดจอยสติ๊ก
เพื่อเปดเพจที่บนัทกึไว 
ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับบริการ
เบราเซอรและเรียกเพจนัน้อีกครั้ง เลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 
โหลดซ้ํา
โทรศัพทยังออนไลนอยูหลังจากคุณโหลด
เพจอีกครั้ง

■ ดาวนโหลด
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน 
เสียงเรียกเขา ภาพ โลโกผูใหบริการ 
ซอฟตแวร และวิดีโอคลิป โดยใชเบราเซอร
ในโทรศัพทเคลื่อนทีไ่ด รายการเหลานี้
อาจเปนบริการทีไ่มตองเสียคาใชจายหรือ
ตองสั่งซื้อ
เมื่อดาวนโหลดแลว รายการนัน้จะไดรับ
การจัดการโดยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม
ในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพถายที่
ดาวนโหลดมาจะเก็บไวทีค่ลังภาพ
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนได

ขอสําคญั: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลงทีม่ี
การรักษาความปลอดภัยและ
มีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

■ การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก > ตวัเลือกเพิ่ม > 
ตดัการเชื่อมตอ เพือ่สิ้นสุดการเชื่อมตอ 
และดูเพจเบราเซอรขณะออฟไลน หรือเลือก 
ตวัเลือก > ออก เพื่อออกจากการเบราส
และกลับไปทีโ่หมดสแตนดบาย

■ การลบขอมูลในแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใช
หรือเขาดูขอมูลทีเ่ปนความลับที่ตองการ
รหสัผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช
แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณ
เรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช
ของเครื่องของคุณ ในการลบแคช ใหเลือก 
เมนู > บริการ > ตัวเลือก > 
ตวัเลือกเพิ่ม > ลางความจําแคช

■ การตั้งคาเบราเซอร
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
จดุเชื่อมตอ — ในการเปลี่ยนจุดเชื่อมตอ
ทีร่ะบบตั้งให กดจอยสติ๊กเพื่อเปดรายการ
จุดเชื่อมตอที่ใชได จุดเชื่อมตอที่กําหนดเปน
คาเริ่มตนปจจุบนัจะปรากฏขึน้เปนแถบ
สวาง โปรดดูที ่“การเชื่อมตอ” ในหนา 66
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โฮมเพจ — ปอนแอดเดรสของเวบ็เพจ
ที่คุณตองการใหเปนโฮมเพจของคุณ
โหลดภาพและเสียง — เลือกวาจะดูภาพ
และฟงเสียงขณะเบราสหรือไม หากคุณ
เลือก ไม เพื่อโหลดภาพและเสียงระหวาง
การเบราสในภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
แสดงรูปภาพ
การตัดคํา — ควบคุมขอความทั้งหมด
ในเวบ็เพจจะถูกตัดคําโดยอัตโนมัติหรือไม 
การตั้งคานีจ้ะไมมีใหเลือก หากคุณเลือก 
ตัวเลือกเพิม่ > จอภาพเล็ก
ขนาดแบบอักษร — เลือกขนาดตัวอักษร
การเขารหัสที่ตั้งไว — เมื่อคุณเลือก 
อัตโนมัต ิเบราเซอรจะพยายามเลือก
การเขารหสัที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ 
บุคมารคอตัโนมัติ —เลือก ใช หากคุณ
ตองการใหบุคมารคถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
ในแฟมขอมูล บุคมารคอตัโนมัติ 
เมื่อคุณเขาเยี่ยมชมเพจ เมื่อคุณเลือก 
ซอนแฟมขอมูล บุคมารคจะยังคงเพิม่
เขาไปในแฟมขอมูลโดยอัตโนมัติ
ขนาดจอภาพ — เลือกวิธใีชพื้นทีข่อง
หนาจอเพื่อแสดงเพจ
หนาคนหา — ปอนแอดเดรสของเพจคนหา
ที่คุณตองการเปดขณะกําลังเบราส
ความดัง — เลือกระดับความดังของ
เสียงเพลงหรือเสียงอื่นๆ ในเว็บเพจ
การแสดงผล — เลือกคุณภาพของภาพ
ใหกับเพจ เมื่อคุณภาพของภาพสูง 
ความเร็วในการดาวนโหลดเพจจะลดลง

คกุกี้ > ยินยอม/ปฏิเสธ — เพื่อใชหรือ
เลิกใชการรับและการสงคุกกี้ก็ได (สิ่งที่
ผูใหบริการเนือ้หาใชระบุตัวผูใชและ
การตั้งคาสําหรับเนื้อหาทีใ่ชเปนประจํา)
Java/ECMA สคริป —เพื่อใชหรือเลิกใช
การใชสคริปต
แจงเตือนความปลอดภัย —เพื่อซอน
หรือแสดงการแจงเตือนการรักษา
ความปลอดภยั
การสงคา DTMF > ตลอดเวลา/ครั้งแรก
เทานั้น —เลือกวาตองการยืนยันกอนที่
โทรศัพทจะสงโทนเสียงแบบ DTMF 
ขณะทีก่ําลังโทรออกโดยใชเสียงหรือไม 
โปรดดูที ่“ตัวเลือกที่สามารถใชได
ระหวางที่กําลังใชสาย” ในหนา 12 เชน 
คุณอาจโทรออกโดยใชเสียงในขณะทีดู่เพจ
เบราเซอร, สงแบบเสียง DTMF ขณะใชงาน
การโทรออกดวยเสียง และบันทกึชือ่
และเบอรโทรศัพทจากเพจเบราเซอร
ลงในสมุดรายชื่อ 
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11. สวนตัว

■ ลักษณะ
คุณสามารถใชลักษณะแบบใดแบบหนึง่ 
เพื่อเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของ
โทรศัพทของคุณ ลักษณะอาจรวมถึง
ภาพพื้นหลังและการประหยัดพลังงาน
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย โดยคุณ
สามารถแกไขลักษณะเพื่อปรับแตง
ตามความตองการของคุณในภายหลังได
เลือก เมนู > สวนตัว > ลักษณะ คุณจะ
เห็นรายการลักษณะทีใ่ชได ลักษณะที่
ใชงานอยูจะมีเครื่องหมายถูกกํากับอยู
ในการดูตัวอยางลักษณะ เลื่อนไปที่
ลักษณะและเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง 
เพื่อดูลักษณะ เลือก ใช เพื่อใชงาน
ลักษณะนัน้ ในการเปดใชงานลักษณะ
โดยไมตองแสดงตัวอยาง ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใช จากหนาจอเมนูหลัก
การแกไขลักษณะ:
1. เลื่อนไปยังลักษณะ เลือก ตัวเลือก > 

แกไข และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ภาพพื้นหลัง — เพื่อเลือกภาพจาก
ลักษณะแบบใดแบบหนึ่งทีใ่ชได 
หรือเลือกภาพของคุณเองจากคลังภาพ 
เพื่อใชเปนภาพพื้นหลังในโหมด
สแตนดบาย

ประหยดัพลังงาน — เพื่อเลือกสิ่งที่
แสดงบนแถบการประหยัดพลังงาน 
เชน วนัและเวลา หรือขอความที่คุณ
เขยีนขึ้น ตําแหนงและสีพื้นหลังของ
แถบการประหยัดพลังงานจะเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ นอกจากนี้ การประหยัดพลังงาน
จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงใหทราบวามี
ขอความใหมเขามาหรือมีเบอรที่
ไมไดรับสายเทาใด คุณสามารถ
ตั้งเวลาทีก่ําหนดไวกอนใชการประหยัด
พลังงาน โปรดดูที ่“โทรศัพท” 
ในหนา 65

2. เลื่อนไปยังอีลิเมนตที่แกไขไดและ
กดจอยสติก๊

3. ในการดูตัวอยางอิลีเมนตที่เลือกไว 
เลือก ตัวเลือก > ดตูัวอยาง แตคุณ
จะดูตัวอยางอีลิเมนตทั้งหมดไมได 
เลือก ตัวเลือก > ตัง้ เพื่อเลือก
การตั้งคาปจจบุนั 

ในการเปลี่ยนลักษณะที่เลือกไวในปจจุบัน
กลับไปที่การตั้งคาดั้งเดิม เลือก ตัวเลือก > 
เรียกคนืลักษณะดัง้เดมิ เมื่อแกไขลักษณะ

■ มาตรวัดเสียง 
คุณสามารถใชมาตรวดัเสียงเพื่อวัดระดับ
ของเสียงรอบขาง
มาตรวัดเสียงมีหนวยวัดโดยทั่วไปสําหรับ
ใชงานสวนตัวซึ่งอาจตางจากหนวยวดั
ทางวิทยาศาสตร



สวนตัว

54 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

เลือก เมนู > สวนตัว > มาตรวัดเสียง 
เพื่อแสดงระดับเสียงรอบตัวคุณโดยมี
หนวยเปนเดซิเบล (dB) 
เลือก ตวัเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
คางสูงสุดไว — เครื่องจะคงคาสูงสุด
ไวที่คาสูงสุดทีว่ัดได จนกวาคุณจะออกจาก
แอปพลิเคชัน
ตัวเลือกระดับเสียง —เลือก ระดับเสียง
ต่ํา เพื่อจําลองระดับเสียงทีหู่จะไดยิน
ในสถานการณทีม่ีเสียงดัง ระดับเสียงสูง 
เพื่อจําลองระดับเสียงทีหู่จะไดยินใน
สถานการณที่มีเสียงเงียบ หรือ ปด 
เพื่อวัดระดับโดยไมตองใชวธิีวัดระดับเสียง
เปลี่ยนไปมาสูงสุด — คงคาสูงสุดปจจุบนั
ไวเปนเวลา 5 วนิาที
ตั้งคาสูงสุดใหม — รีเซ็ตคาสูงสุดปจจุบนั
หากคาสูงสุดหรือคาปจจุบันสูงกวา 
114 เดซิเบล (dB) หรือต่ํากวา 50 เดซิเบล 
(dB) จะมีเครื่องหมาย > หรือ < ปรากฏขึน้
หนาคานัน้ 
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12. ออรแกไนเซอร

■ นาฬกิา
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > นาฬิกา

การตั้งคานาฬิกา
ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก 
ตัวเลือก > การตัง้คา สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา โปรดดูที่ 
“วันที่และเวลา” ในหนา 70

ตั้งเวลาปลกุ
1. ในการตั้งเวลาปลุกใหม ใหเลือก 

ตัวเลือก > ตั้งปลุก
2. ปอนเวลาทีต่องการปลุก แลวเลือก 

ตกลง เมื่อมีการตั้งเวลานาฬิกาปลุก 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น

ในการยกเลิกเวลาตั้งปลุก ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบการปลุก

การปดนาฬิกาปลุก
เลือก หยุด เพื่อปดนาฬิกาปลุก 
เลือก เลื่อนปลุก เพื่อหยุดการปลุก
เปนเวลา 5 นาท ีหลังจากนัน้จึงสงเสียง
ปลุกอีกครั้ง คุณสามารถทําเชนนี้
ไดสูงสุด 5 ครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู 
เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น 
หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดง
ขอความถามวาคุณตองการเปดใชงาน
โทรศัพทเพื่อโทรติดตอหรือไม เลือก ไม 
เพือ่ปดเครื่องหรือ ใช เพื่อโทรออก
และรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

การปรบัแตงเสียงปลุก
1. หากคุณตองการกําหนดเสียงปลุก

ดวยตัวคุณเอง ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา 

2. เลื่อนไปที ่เสียงนาฬิกาปลุก แลวกด
จอยสติ๊ก

3. หากคุณเลื่อนไปตามรายการแบบเสียง 
คุณสามารถหยุดฟงเสียงแตละแบบนัน้
ไดกอนตัดสินใจ แลวจึงเลือก
แบบเสียงนัน้

■ ปฏิทิน
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ปฏิทิน
ฟงกชันฏิทินชวยใหคุณสามารถติดตาม
และจัดการการนัดหมาย, การประชุม, 
วนัเกิด, วนัครบรอบ และเหตุการณ
สําคัญอื่นๆ ได นอกจากนี ้คุณยังสามารถ
ตั้งใหเครื่องเตือนความจําตามรายการ
ทีร่ะบุในปฏทิินถึงเหตุการณสําคัญตางๆ 
ทีก่ําลังจะมาถึงได 
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การสรางรายการปฏิทนิ
1. เลือก ตวัเลือก > รายการใหม 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี ้
การประชุม —เพื่อแจงเตือนคุณเมื่อถึง
การนัดหมายตามวันและเวลาที่ระบไุว
บันทึก —เพื่อเขียนรายการทั่วไป
ในวนันัน้
วันครบรอบ —เพื่อแจงเตือนคุณ
เมื่อถึงวันเกิดหรือวันพิเศษใดๆ รายการ
วันครบรอบตางๆ จะเตือนซ้ําทุกๆ ป
สิ่งที่ตองทํา — บนัทกึสิ่งที่ตองทํา

2. ปอนรายละเอียดในชองตอไปนี้
หัวขอ/วาระ — ใชเขียนคําบรรยาย
เกี่ยวกับเหตุการณ
สถานที่ — ปอนสถานที่ในการประชุม 
(อาจปอนหรือไมปอนก็ได)
เวลาเริ่ม, เวลาสิ้นสุด, วันเริ่มตน 
และ วันสิ้นสุด
ปลุก — กดจอยสติ๊กเพื่อใชงานชอง
ของ เวลาปลุก และ วันที่ปลุก
เตอืนซ้ํา — กดจอยสติ๊กเพื่อเปลี่ยน
รายการที่จะทําซ้ํา รายการที่ทําซ้ํา
จะมีไอคอน  กํากับอยูในหนาจอ
แสดงผลเปนวนั
เตอืนซ้ําจนกวา —คุณสามารถกําหนด
วันสิ้นสุดใหกับรายการทีท่ําซ้ําได เชน 
วันสุดทายของหลักสูตรการเรียน
รายสัปดาหที่คุณลงเรียน เปนตน 
ตัวเลือกนีจ้ะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก
ใหเครื่องเตือนซ้ําเหตุการณไวแลว
เทานั้น

ซงิโครไนเซชัน > สวนตัว — หลังการ
ซิงโครไนซขอมูลแลว มีเพียงคุณเทานั้น
ทีส่ามารถดูรายการปฏิทนิได โดยที่
บคุคลอื่นจะไมเหน็รายการดังกลาว 
แมวาบุคคลเหลานัน้จะสามารถเขาดู
ปฏิทนิแบบออนไลนไดก็ตามท ี
สาธารณะ — รายการปฏิทินจะแสดง
ใหผูที่สามารถเขาดูปฏิทนิของคุณ
แบบออนไลนเรียกดูได 
ไมมี —รายการปฏิทินจะคัดลอกไมได 
เมื่อคุณซิงโครไนซปฏทิิน 

3. ในการบันทึกรายการนัน้ ใหเลือก 
เรียบรอย

เมื่อคุณตองการแกไขหรือลบรายการ
ทีท่ําซ้ํา ใหเลือกวิธีทีคุ่ณตองการเปลี่ยน: 
ทั้งหมดที่มี — เปลี่ยนรายการที่ทําซ้ํา
ทกุรายการ
รายการนี้เทานั้น —เปลี่ยนเฉพาะ
รายการปจจุบัน

การดปูฏิทิน
ใหกดปุม # ในการแสดงผลตามเดือน 
สัปดาห หรือวัน เพื่อเลื่อนไปที่วนัทีป่จจุบัน
โดยอัตโนมัติ
หากตองการปอนรายการปฏทิิน ใหกดปุม
ตัวเลขปุมใดปุมหนึง่ (0—9) ในหนาจอ
ปฏิทนิ เครื่องจะเปดรายการประชุมขึ้นมา 
และตัวอักษรทีป่อนจะเติมลงในชอง หัวขอ 
หากตองการไปยังวนัทีใ่ด ใหเลือก 
ตวัเลือก > ไปยังวันที่ ปอนวันที่ 
และเลือก ตกลง
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สิ่งทีต่องทํา
เลือก ตวัเลือก > แสดงสิ่งที่ตองทํา
ใน แสดงสิ่งที่ตองทํา 
คุณสามารถเก็บรายการงานที่คุณ
จําเปนตองทําไวได
การสรางบันทึกสิ่งที่ตองทํา
1. หากตองการเริ่มเขียนบนัทกึสิ่งที่ตองทํา 

ใหกดปุมตัวเลขปุมใดปุมหนึง่ (0—9) 
โปรแกรมแกไขจะเปดขึน้ และเคอรเซอร
จะกะพริบตอจากตัวอักษรที่คุณปอน
เขาไป

2. ปอนงานในชอง หัวขอ ใหกดปุม * 
เพื่อใสอักษรพิเศษ
หากตองการตั้งวันครบกําหนดสิ้นสุด
สําหรับงานนัน้ ใหเลื่อนไปที่ชอง 
วันครบกําหนด แลวปอนวนัที ่
หากตองการกําหนดลําดับความสําคัญ
ของบนัทกึสิ่งที่ตองทํา ใหเลื่อนไปทีช่อง 
ลําดับความสําคัญ แลวกดจอยสติ๊ก 

3. ในการบนัทกึสิ่งที่ตองทํา ใหกด 
เรียบรอย 

การจัดการบันทึกสิ่งที่ตองทํา
หากตองการเปดบันทกึสิ่งทีต่องทํา ใหเลื่อน
ไปยังบันทึกที่ตองการ และกดจอยสติ๊ก
หากตองการลบบันทึกสิ่งทีต่องทํา ใหเลื่อน
ไปยังบันทึก และเลือก ตัวเลือก > ลบ 
หรือกดปุมลบ
หากตองการทําเครื่องหมายบันทึกสิ่งที่
ตองทําวาเสร็จสมบูรณ ใหเลื่อนไปยังบันทกึ 
และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนทําแลว 

หากตองการเรียกบันทกึสิ่งทีต่องทํา
ทีท่ําเสร็จแลวใหกลับมาเปนยังไมเสร็จสิ้น
ใหเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนยงัไมทํา

■ การแปลงคา
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง
ในตัวแปลง คุณสามารถแปลงคา
พารามิเตอรหนวยวดั เชน ความยาว 
จากหนวยหนึง่เปนอีกหนวยหนึง่ เชน หลา 
เปน เมตร
ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจํากัดดานความ
ถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ

การแปลงหนวย
ในการแปลงสกุลเงิน คุณตองตั้งอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินกอน โปรดดูที ่
“การตั้งคาสกุลเงินหลักและอัตรา
แลกเปลี่ยน” ในหนา 58
1. เลื่อนไปทีช่อง ประเภท และกด

จอยสติ๊กเพื่อเปดรายการพารามิเตอร
หนวยวดั เลื่อนไปที่พารามิเตอร
หนวยวดัที่คุณตองการใช แลวเลือก 
ตกลง

2. เลื่อนไปทีช่อง หนวย ชองแรก และกด
จอยสติ๊กเพื่อเปดรายการหนวยทีใ่ชได 
เลือกหนวย จาก ที่คุณตองการแปลง
และเลือก ตกลง

3. เลื่อนไปทีช่อง หนวย ถัดไป และเลือก
หนวย เปน ทีคุ่ณตองการแปลง

4. เลื่อนไปทีช่อง มูลคา แรก และปอนคา
ทีคุ่ณตองการแปลง ชอง มูลคา 
อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคา
ทีแ่ปลงแลวโดยอัตโนมัติ
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ใหกดปุม # เพือ่ใสทศนยิม และกดปุม * 
เพื่อใสสัญลักษณ +, - (สําหรับคาอุณหภูมิ) 
และ E (เลขยกกําลัง)
ลําดับการแปลงหนวยจะเปลี่ยนไป
หากคุณปอนคาในชอง มูลคา ผลลัพธ
จะปรากฏในชอง มูลคา 

การตั้งคาสกุลเงนิหลักและอัตรา
แลกเปลีย่น
กอนที่คุณจะสามารถแปลงสกุลเงินได 
คุณจําเปนตองเลือกคาสกุลเงินหลักกอน 
(โดยทั่วไปคือสกุลในประเทศของคุณ) 
และปอนอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสกุลเงินหลักมักมีคาเทากับ 
1 สกุลเงินหลักจะเปนตัวกําหนด
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอื่นๆ
1. เลือก สกุลเงิน เปนประเภทพารามิเตอร

หนวยวัด และเลือก ตัวเลือก > 
อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องจะเปด
รายการสกุลเงินขึน้มา โดยสกุลเงินหลัก
ในขณะนัน้จะปรากฏขึน้ที่ดานบน

2. ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก เลื่อนไปยัง
สกุลเงิน (โดยปกติคือสกุลเงิน
ในประเทศของคุณ) และเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนสกุลเงินหลัก

3. ใสอัตราแลกเปลี่ยน โดยเลื่อนไปที่
สกุลเงินนัน้ และปอนอัตราใหม นั่นก็คือ 
สกุลเงินนัน้จํานวนเทาใดจึงจะเทากับ
หนึง่หนวยในสกุลเงินหลักที่คุณ
ไดเลือกไว 

4. หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ทีต่องการครบทั้งหมดแลว คุณสามารถ
แปลงสกุลเงินได โปรดดูที ่
“การแปลงหนวย” ในหนา 57

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินหลัก คุณตองปอน
อัตราแลกเปลี่ยนใหม เนือ่งจาก
เครื่องจะยกเลิกการตั้งคา
อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนด
ไวกอนหนาทั้งหมด

■ บันทกึ
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > สมุดบันทึก
คุณสามารถสงบันทึกไปยังเครื่องอื่นได 
และคุณสามารถบันทึกไฟลขอความ
ตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบ TXT) ที่ไดรับลงใน
บนัทกึได
กดปุม 1—9 เพื่อเริ่มปอนคา กดปุมลบ
เพือ่ลบตัวอักษร เลือก เรียบรอย 
เพือ่จดัเก็บ

■ เครื่องคิดเลข
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > คิดเลข
1. ปอนจํานวนแรกสําหรับการคํานวณ

ของคุณ หากกดผิด ใหกดปุมลบ
เพือ่ลบหมายเลข

2. เลื่อนไปยังฟงกชันการคํานวณ
ฟงกชันใดฟงกชันหนึ่ง และกดจอยสติ๊ก
เพือ่เลือก

3. ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง
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4. ในการเริ่มใชการคํานวณ เลื่อนไปยัง
ปุม  แลวกดจอยสติ๊ก

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้
มีขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมาสําหรับ
การคํานวณอยางงาย

หากตองการใสทศนิยม ใหกดปุม #
กดปุมลบคางไวเพื่อลบผลลัพธของการ
คํานวณครั้งกอน
ใช  และ  เพื่อดูการคํานวณ
ครั้งกอนและยายมาไวที่หนาการคํานวณ

■ ตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ตัวจัดการไฟล
ในตัวจัดการไฟล คุณสามารถเบราส เปด 
และจัดการไฟลและแฟมขอมูลใน
หนวยความจําโทรศัพทหรือในการด
หนวยความจําได
เปดตัวจัดการไฟล เพือ่ดูรายการแฟมขอมูล
ในหนวยความจําโทรศัพท เลื่อนไปทางขวา
เพื่อดูแฟมขอมูลในการดหนวยความจํา
คุณสามารถเลื่อนดู เปด และสราง
แฟมขอมูล พรอมทั้งเลือก คัดลอก และ
ยายรายการไปยังแฟมขอมูลไดอีกดวย

การดูการใชพื้นที่หนวยความจํา
หากคุณติดตั้งการดหนวยความจํา
ในโทรศัพทของคุณ คุณจะมีตัวเลือก
หนวยความจําสองแบบ ไดแก 
หนวยความจําโทรศัพท และการด
หนวยความจํา 

เลื่อนจอยสติ๊กไปทางขวาหรือไปทางซาย
เพือ่เปลี่ยนจากแถบหนวยความจําหนึง่
ไปยังแถบหนวยความจําอื่น
ในการตรวจสอบจํานวนการใช
หนวยความจําของหนวยความจําปจจุบัน 
เลือก ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจํา
โทรศัพทจะคํานวณจํานวนหนวยความจํา
ทีว่างอยูสําหรับเก็บขอมูลและติดตั้ง
แอปพลิเคชันใหมๆ
ในหนาจอของเมนหูนวยความจํา 
คุณสามารถดูการใชพืน้ทีห่นวยความจํา
ของกลุมขอมูลที่แตกตางกันได: ปฏิทิน, 
รายชื่อ, เอกสาร, รูปภาพ, ไฟลเสียง, 
วิดีโอคลิป, ขอความ, แอปพลิเคชั่น, 
ความจําที่ใช และ ความจําที่วาง
หากหนวยความจําโทรศัพทเหลือนอย 
ใหลบบางไฟล หรือยายไฟลไปเก็บไวใน
การดหนวยความจํา

■ การดหนวยความจํา
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพน
มือเด็ก
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ความจํา
โปรดดูรายละเอียดในการใสการด
หนวยความจําลงในโทรศัพท ที่ 
“เริ่มตนใชงาน” ในหนา 1 คุณสามารถ
ใชการดหนวยความจําในการจัดเก็บไฟล
มัลติมีเดีย เชน ไฟลวิดีโอ, แทร็คเพลง 
และไฟลเสียง, ภาพถาย และขอความ
ทีร่ับสง และสํารองขอมูลจากหนวยความจํา
ของโทรศัพท
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โทรศัพทรุนนีม้าพรอมกับการด
หนวยความจํา microSD ซึ่งอาจมี
แอปพลิเคชันเพิ่มเติมอื่นๆ จากผูพัฒนา
อิสระ แอปพลิเคชันเหลานีไ้ดรับ
การออกแบบโดยผูพัฒนาโปรแกรม
เพื่อใชรวมกับโทรศัพทของคุณ
รายละเอียดของวิธทีี่คุณสามารถใชการด
หนวยความจํารวมกับคุณสมบัติและ
แอปพลิเคชันอื่นๆ ของโทรศัพทไดระบุไว
ในหวัขอเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
แอปพลิเคชันเหลานี้
แอปพลิเคชันของผูผลิตรายอื่นทีใ่หมา
ในการด microSD ไดรับการจัดทําขึน้และ
เปนเจาของโดยบุคคลหรือนติิบคุคลซึ่งไมได
เปนบริษัทในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ 
Nokia และ Nokia ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์ 
และ/หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
ของแอปพลิเคชันจากผูผลิตรายอื่น
เหลานี ้ดังนั้น Nokia จึงไมตองแสดง
ความรับผิดชอบสําหรับการสนับสนนุ
ผูใชหรือฟงกชันการใชงานของแอปพลิเคชัน
เหลานี ้รวมทัง้ขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชัน
หรือเอกสารเหลานี ้Nokia จะไมให
การรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคชัน
เหลานี ้
คุณตกลงยอมรับวาซอฟตแวร และ/หรือ
แอปพลิเคชัน (รวมเรียกวา ซอฟตแวร) 
ใหมา ตามสภาพจริง ณ ปจจบุัน 
โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทัง้สิ้น 
ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัย
ในทกุกรณี และภายใตบทบญัญัติ
แหงกฎหมายสูงสุด ทั้ง Nokia และบริษัท
ในเครือ จะไมใหการรับประกันใดๆ 

ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัย
ในทุกกรณี รวมถึงการรับประกัน
ชื่อผลิตภัณฑ โอกาสทางการคา หรือ
ความเหมาะสมของวตัถุประสงคที่ใชงาน 
หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้ไมลวงละเมิด
การจดสิทธบิัตร ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการคา 
หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลทีส่าม 

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผาน
การฟอรแมตมาแลว ในขณะทีบ่างประเภท
ตองฟอรแมตกอนการใชงาน โปรดสอบถาม
จากรานคาผูแทนจําหนายวาตองฟอรแมต
การดหนวยความจํากอนใชงานหรือไม
1. เลือก ตัวเลือก > ฟอรแมตการด

ความจํา
2. เลือก ใช เพื่อยืนยัน
3. เมื่อฟอรแมตเสร็จแลว ปอนชื่อของ

การดหนวยความจํา (ใชตัวอักษรและ
ตัวเลขไดสูงสุด 11 ตัว)

การสํารองและเรยีกคืนขอมูล
ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจํา
โทรศัพทไปยังการดหนวยความจํา เลือก 
ตวัเลือก > สํารองความจําเครื่อง
ในการเรียกคืนขอมูลจากการด
หนวยความจําไปยังหนวยความจําโทรศัพท 
เลือก ตัวเลือก > เรียกคนืจากการด
คุณสามารถสํารองขอมูลของหนวยความจํา
โทรศัพทและเรียกคืนขอมูลไดเฉพาะ
ในโทรศัพทเครื่องเดิมเทานัน้
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การล็อคการดหนวยความจํา
ในการตั้งรหัสผานเพื่อล็อคการด
หนวยความจําของคุณจากการใชโดย
ไมไดรับอนุญาต เลือก ตัวเลือก > 
ตั้งรหัสผาน
เครื่องจะขอใหคุณปอนและยืนยันรหสัผาน
ของคุณ รหัสผานสามารถประกอบดวย
ตัวอักษรสูงถึง 8 ตัวอักษร
รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง
และคุณไมจําเปนตองปอนอีกครั้งในขณะที่
คุณใชการดหนวยความจําในโทรศัพท
เครื่องเดียวกัน หากคุณตองการใชการด
หนวยความจํานีใ้นโทรศัพทเครื่องอื่น 
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหสัผาน

การปลดล็อคการดหนวยความจํา
หากคุณใสการดหนวยความจําอื่นที่
ปองกันการใชดวยรหัสผานลงในโทรศัพท
ของคุณ เครื่องจะขอใหปอนรหสัผาน
ของการดนัน้ ในการปลดล็อคการด ใหเลือก
ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจํา
เมื่อลบรหสัผานแลว การดหนวยความจํา
จะถูกปลดล็อคและนําการดนี้ไปใชกับ
โทรศัพทเครื่องอื่นไดโดยไมตองใชรหสัผาน

การตรวจสอบการใชพื้นที่
หนวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพืน้ที่หนวยความจํา
ของกลุมขอมูลตางๆ และพื้นที่วางใน
หนวยความจําสําหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน
หรือซอฟตแวรใหมๆ ลงในการด
หนวยความจําของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูลหนวยความจํา
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13. เครื่องมอื

■ การสั่งงานดวยเสียง 
คุณสามารถโทรออกไปยังรายชือ่และสั่ง
ใหเครื่องทํางานไดโดยใชเสียง
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางาน
ดวยการสั่งงานดวยเสียง เลือก เมนู > 
เครื่องมือ > คําสั่งเสียง โดยคําสั่งเสียง
สําหรับการเปลี่ยนรูปแบบจะอยูใน
แฟมขอมูล รูปแบบ
ในการใชงานคําสั่งเสียงใหมสําหรับ
แอปพลิเคชัน เลือก ตัวเลือก > 
แอปพลิเคชั่นใหม และเลือกแอปพลิเคชัน
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่
ฟงกชัน และเลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้
เปลี่ยนคําสั่ง หรือ ลบแอปพลิเคชั่น — 
เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งงานดวยเสียง
ของฟงกชันที่เลือก
เลน — เพือ่เลนคําสั่งเสียงที่เปดใชงาน
ในการใชการสั่งงานดวยเสียง โปรดดูที ่
“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” 
ในหนา 10

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช
รายการเสียงอาจจะเกิดปญหา
ขึน้ได ถาคุณอยูในทีท่ี่มีเสียงดัง
หรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน 
ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวา
ในสถานการณใดก็ตาม

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสั่งงานดวยเสียง 
ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
ซนิธีไซเซอร — เพื่อใชหรือเลิกใชโปรแกรม
สังเคราะหจากตัวอักษรเปนเสียง ซึ่งจะ
พดูคําสั่งเสียงทีบ่ันทกึไวออกมาดังๆ
ลบการดัดแปลงเสียง — เพื่อรีเซ็ต
การแปลงเสียง โทรศัพทจะปรับเปลี่ยนเสียง
ของผูใชเพื่อใหจดจําคําสั่งเสียงไดดีขึน้

■ ระบบฝากขอความเสียง
หากคุณตองการกําหนดหรือเปลี่ยนเบอร
ขอความเสียง เลือก เมนู > เครื่องมือ > 
เสียง > ตวัเลือก > ระบุเบอร หรือ Change 
Number และปอนหมายเลข ระบบฝาก
ขอความเสียงเปนบริการเสริมของระบบ
เครือขาย โปรดติดตอเพื่อขอทราบ
หมายเลขระบบฝากขอความเสียงจาก
ผูใหบริการระบบ

■ การโทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับ
ปุมโทรดวน เลือก เมนู > เครื่องมือ > 
โทรดวน เลื่อนไปยังปุมโทรดวน และเลือก 
ตวัเลือก > กําหนด เลือกรายชื่อและ
หมายเลขสําหรับการโทรดวน 
ในการดูหมายเลขที่กําหนดใหกับปุม
โทรดวน ใหเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน และเลือก 
ตวัเลือก > ดูเบอร ในการเปลี่ยนหรือลบ
หมายเลข เลือก เปลี่ยน หรือ ลบ
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■ รูปแบบ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > รูปแบบ
ใน รูปแบบ คุณสามารถปรับแตงและ
เลือกเสียงเรียกเขาใหเหมาะกับกิจกรรม 
สถานที ่หรือกลุมผูโทรเขาไดตามตองการ 
คุณสามารถดูรูปแบบที่เลือกใชงานอยู
ในปจจุบันไดทีด่านบนสุดของหนาจอ 
ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย หากกําลัง
ใชรูปแบบ ทั่วไป อยู หนาจอจะแสดงเฉพาะ
วันที่ปจจุบนัเทานัน้ 
ในการใชงานรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ 
กดจอยสติ๊ก แลวเลือก ทํางาน

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนอยาง
รวดเร็วระหวางรูปแบบ General 
และ Silent ในโหมดสแตนดบาย 
กดปุม # คางไว 

ในการแกไขรูปแบบ เลื่อนไปที่รูปแบบ
ในรายการรูปแบบ กดจอยสติ๊ก และเลือก 
ปรับตั้งคา ในการสรางรูปแบบใหมนัน้ 
ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม หนาจอ
การตั้งคารายการรูปแบบจะปรากฏขึ้น 
เลื่อนไปที่การตั้งคาที่ตองการเปลี่ยน 
แลวกดจอยสติ๊กเพื่อเปดตัวเลือก:
เสียงเรียกเขา — ในการตั้งเสียงเรียกเขา
สําหรับสายสนทนา เลือกเสียงเรียกเขา
จากรายการ กดปุมใดก็ไดเพื่อปดเสียง 
คุณสามารถเปลี่ยนแบบเสียงเรียกเขา
ในสมุดโทรศัพทไดดวย โปรดดูที่ 
“การเพิ่มเสียงเรียกเขา” ในหนา 32
พูดชื่อผูโทร —เลือก เปด เพื่อใหโทรศัพท
พูดชื่อของผูโทรเมื่อโทรศัพทดังขึ้น

ชนิดเสียงเรียกเขา — เมื่อเลือก 
ดงัขึ้นเรื่อยๆ ไว ระดับเสียงเรียกเขา
จะเริ่มตนจากระดับหนึ่งและคอยๆ เพิ่มขึ้น
ทลีะระดับตามที่ตั้งไว
ระดับความดัง — ใชกําหนดความดังของ
เสียงกริ่งและเสียงเตือนเมื่อไดรับขอความ
แบบเสียงเตือนขอความ — กําหนดเสียง
แจงเตือนเมื่อมีขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดีย
แบบเสียงเตือนอเีมล — ใชตั้งเสียง
แจงเตือนสําหรับขอความอีเมล
เตือนแบบสั่น — เพือ่กําหนดให
เครื่องสั่นเพื่อแจงเตือนสายเรียกเขาและ
ขอความเขา
เสียงปุมกด — ใชกําหนดระดับความดัง
ของเสียงปุมกด
เสียงเตือน — เพื่อใชหรือเลิกใชเสียงเตือน 
เครื่องจะสงเสียงเตือน เชน เมื่อแบตเตอรี่
ใกลจะหมด
ปลุกสําหรับ — ตั้งคาโทรศัพทใหมีเสียงดัง 
เมื่อเปนการโทรเขาจากหมายเลขโทรศัพท
ของกลุมการโทรทีเ่ลือกไว สายโทรศัพท
จากบุคคลทีไ่มไดอยูในกลุมที่เลือกไว
จะไมมีเสียงเตือน ตัวเลือกทีม่ี ไดแก 
ทุกสาย หรือรายชือ่กลุมผูติดตอ หากคุณ
ไดสรางไว
แบบเสียงเปดกลอง และ แบบเสียง
เปดเครื่องเลนเพลง — ตั้งเสียงเริ่มตน
สําหรับกลองและเครื่องเลนเพลง
ชื่อรูปแบบ — ตั้งชื่อรูปแบบ เครื่องจะ
ไมแสดงคานี้สําหรับรูปแบบ ทั่วไป และ 
ออฟไลน
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ในขณะทีใ่ชรูปแบบ ออฟไลน โทรศัพท
ของคุณจะไมเชื่อมตอกับเครือขาย 
คุณสามารถใชฟงกชันโทรศัพทไดโดย
ไมตองมีซิมการด โดยการเริ่มเปดเครื่อง
ดวยรูปแบบ ออฟไลน
เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได
ในรูปแบบออฟไลน คุณอาจตองปอน
รหัสล็อคและเปลี่ยนเครื่องเปนรูปแบบ
การโทรกอน จึงจะสามารถโทรออกได 
รวมทั้งโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน

คําเตือน: ในรูปแบบออฟไลน 
คุณไมสามารถโทรออกหรือ
รับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน 
หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยู
ภายในบริเวณพื้นทีค่รอบคลุม
ของระบบ ในการโทรติดตอ 
คุณตองใชฟงกชันโทรศัพท
กอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอน
รหัสปลดล็อค

■ การตัง้คา

โทรศัพท
ทั่วไป
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
โทรศัพท > ทั่วไป และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้

ภาษาในโทรศัพท — เพือ่เปลี่ยนภาษา
ของเมนูที่ปรากฏบนโทรศัพทของคุณ 
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีผลตอรูปแบบ
ทีใ่ชกับวนัเวลา รวมทั้งตัวคั่นทีใ่ช เชน 
เครื่องคิดเลข หากคุณเลือก อัตโนมัติ 
เครื่องจะเลือกใชภาษาตามขอมูลใน
ซิมการดของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาของ
ขอความทีป่รากฏบนหนาจอเรียบรอยแลว 
เครื่องจะปดและเปดใหมอีกครั้ง
การเปลี่ยนการตั้งคา ภาษาในโทรศัพท 
หรือ ภาษาที่ใชเขียน มีผลกระทบตอ
แอปพลิเคชันทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ 
และการเปลี่ยนแปลงนีย้ังคงมีผลจนกวา
คุณจะเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้อีกครั้ง
ภาษาที่ใชเขียน — เปลี่ยนภาษาทีใ่ช
เขยีนในโทรศัพทของคุณ การเปลี่ยนภาษา
ในที่นีจ้ะมีผลกับตัวอักษรและตวัอักษร
พเิศษทีม่ีอยู ขณะเขียนขอความและใช
พจนานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ
ตวัชวยสะกดคํา — ตั้งคาการใชระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด 
สําหรับโปรแกรมแกไขทุกชนดิในโทรศัพท 
เลือกภาษาสําหรับการปอนตัวอักษรที่
เครื่องชวยสะกดใหจากรายการคํา 
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคานีเ้มื่อคุณ
อยูในโปรแกรมแกไข ใหกดปุมแกไข
และเลือก ตวัชวยสะกดคํา > ปด หรือ 
เปดตัวชวยสะกดคํา
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โลโกหรือขอความตอนรับ — เพื่อตั้งคา
ขอความตอนรับหรือโลโกซึ่งจะแสดง
ชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งทีคุ่ณเปดโทรศัพท 
ในการใชภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่เปนคา
เริ่มตน เลือก ที่ตั้งไว หากตองการเขียน
ขอความตอนรับของคุณเอง (สูงสุด 
50 ตัวอักษร) เลือก ขอความ ในการเลือก
ภาพถายหรือภาพจากคลังภาพ ใหเลือก 
รูปภาพ
ตั้งคาเดิมของเครื่อง — เพือ่กําหนด
การตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคาเดิม 
โดยคุณจําเปนตองมีรหัสล็อค โปรดดูที่ 
“การรักษาความปลอดภัย” ในหนา 70 
หลังจากรีเซ็ต เครื่องจะใชเวลาในการ
เปดเครื่องนานกวาปกติ เอกสารและไฟล
ทั้งหมดทีคุ่ณไดสรางไวจะคงอยูเชนเดิม
โหมดพรอมทํางาน
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
โหมดสแตนดบายพิเศษ — เพื่อ
ตั้งคาโหมดสแตนดบายทีใ่ชงาน เปด 
หรือ ปด ระบบจะตั้งคากําหนดให
ใชงานโหมดสแตนดบาย โปรดดูที ่
“โหมดสแตนดบายทีใ่ชอยู” ในหนา 7
ปุมเลือกทางซาย และ ปุมเลือก
ทางขวา — เพื่อกําหนดปุมลัดใหกับ
ปุมเลือกซายและขวาในโหมดสแตนดบาย
แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช —เพื่อเลือก
ปุมลัดแอปพลิเคชันที่คุณตองการ
ใหปรากฏในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู 
การตั้งคานีจ้ะใชไดเฉพาะเมื่อตั้งคา 
โหมดสแตนดบายพิเศษ ไวที่ เปด

ปุมสํารวจขวา, ปุมสํารวจซาย, 
ปุมสํารวจลง, ปุมสํารวจขึ้น และ 
ปุมเลือก — เพื่อกําหนดปุมลัดฟงกชัน
สําหรับเลื่อนไปในทิศทางตางๆ หรือกด
จอยสติ๊กเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย 
ปุมลัดของจอยสติ๊กจะใชงานไมได หาก 
โหมดสแตนดบายพิเศษ เปน เปด
โลโกระบบ —คุณสามารถดูการตั้งคานีไ้ด 
ตอเมื่อคุณไดรับและบันทึกโลโกระบบไว 
คุณสามารถเลือกไดวาจะใหแสดงหรือ
ไมแสดงโลโกระบบ
จอภาพ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา > 
โทรศัพท > จอภาพ และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้
ความสวาง — เพื่อปรับระดับความสวาง
ของหนาจอ
หมดเวลาประหยัดพลังงาน — เพื่อตั้งคา
เวลาทีก่ําหนดใหเรียกใชการประหยัด
พลังงาน เมื่อเปดใชงานการประหยัด
พลังงาน เครื่องจะลบขอมูลบนหนาจอ 
และจะแสดงแถบการประหยัดพลังงาน 
หากตองการยกเลิกการใชการประหยัด
พลังงาน ใหกดปุมใดก็ได
เวลาแสงสวาง — เพือ่ตั้งเวลาที่กําหนดให
โทรศัพทใชไฟพื้นหลัง

การโทร
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โทร 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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สง ID ผูโทรเขาของฉัน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) - ใชกําหนดให
แสดงเบอรโทรศัพทของคุณ (ใช) หรือซอน 
(ไม) จากบคุคลที่คุณกําลังโทรถึง คานี้
เปนคาที่กําหนดโดยผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณสมัครขอใช
บริการ (ตัง้จากเครือขาย)
สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — เพื่อตั้งคาใหระบบเครือขาย
แจงใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาสายใหม
ขณะที่คุณกําลังใชสายสนทนาสายแรกอยู 
หากตองการใหระบบเครือขายเปดใหใช
บริการสายเรียกซอน เลือก ทํางาน 
หากตองการใหระบบเครือขายปดการ
ใชสายเรียกซอน เลือก ยกเลิก ในการ
ตรวจสอบวากําลังใชงานฟงกชัน
ดังกลาวอยูหรือไม เลือก ตรวจสอบสถานะ
ไมรับสายดวย SMS — เพื่อเปดใชการ
ไมรับสายพรอมการแจงดวยขอความ 
โปรดดูที่ “การรับสายหรือปฏเิสธไมรับสาย”
ในหนา 12
ตัวอักษรขอความ —เพื่อปอนขอความ
ที่จะสงในขอความตัวอักษร เมื่อคุณปฏิเสธ
ไมรับสาย
เรียกซ้ําอตัโนมัติ — เพื่อกําหนดใหเครื่อง
พยายามโทรออกไปยังเบอรโทรศัพท
หมายเลขหนึง่ไดสูงสุด 10 ครั้งโดยอัตโนมัติ 
หลังจากที่คุณพยายามโทรไปยังหมายเลข
ดังกลาวแลว แตไมสําเร็จ กดปุม
จบการทํางานเพื่อหยุดการเรียกซ้ําอัตโนมัติ
สรุปหลังโทรออก — เพื่อกําหนดให
เครื่องแสดงระยะเวลาโดยประมาณของ
การโทรครั้งลาสุดชั่วครูหนึง่

การโทรดวน > เปด — เพื่อกําหนดให
โทรศัพทโทรออกไปยังหมายเลขทีก่ําหนดไว
ใหกับปุมโทรดวน จาก 2 ถึง 9 โดยกดปุม
ทีต่องการคางไว
รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสาย
เรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุมเลือก
ดานขวา ปุมเปด/ปด และปุมจบการทํางาน
สายที่ใช (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — การตั้งคานีจ้ะปรากฏ
หากซิมการดรองรับหมายเลขทีข่อรับ
บริการไว 2 หมายเลข นัน่คือโทรศัพท 2 สาย 
เลือกสายโทรศัพท (สาย 1 หรือ สาย 2) 
ทีคุ่ณตองการโทรติดตอและสงขอความ 
SMS อยางไรก็ดี คุณจะสามารถรับสาย
เรียกเขาจากทั้งสองสายได ไมวาจะเลือก
สายใดไวก็ตาม
คุณไมสามารถโทรติดตอไดหากคุณเลือก
สาย 2 และไมไดสมัครขอใชบริการ
จากระบบเครือขายไว
ในการปองกันการเลือกสาย เลือก 
เปลี่ยนสาย > ไมใชงาน หากซิมการด
ของคุณสนบัสนุน ในการเปลี่ยนการตั้งคานี้ 
คุณตองใชรหัส PIN2

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณสนบัสนุนการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพ็คเก็ต  เชน GPRS ในระบบ 
GSM โปรดดูที่ “สัญลักษณ” ในหนา 7 
ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใช
จุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดชนดิตางๆ 
ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้
• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความ

มัลติมีเดีย
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• จุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคชันเว็บ 
เพื่อใชดูเพจ WML หรือ XHTML

• จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) (ใชสง
และรับอีเมล เปนตน)

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ
วาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับ
การเขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพือ่ดู
ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

การรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
ในรูปแบบขอความจากผูใหบริการ 
หรือคุณอาจมีการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
ที่กําหนดไวแลวในเครื่องของคุณ

จุดเชื่อมตอ
ในการสรางจุดเชื่อมตอใหมหรือแกไข
จุดเชื่อมตอทีม่ีอยูแลว ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
จุดเชื่อมตอ > ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอ
ใหม หรือ แกไข หากคุณสรางจุดเชื่อมตอ
ใหม ใหใชการตั้งคาของจุดเชื่อมตอที่มีอยู
เปนเกณฑ โดยเลือก ใชการตัง้คาที่มีอยู 
หรือเริ่มตนดวยคาทีร่ะบบตั้งไวเริ่มแรก 
โดยเลือก ใชการตั้งคาที่ตั้งไว
โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําจากผูใหบริการ
เครือขายหรือผูใหบริการ
ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อทีใ่ห
รายละเอียดสําหรับการเชื่อมตอ

บริการเสริม —ตัวเลือกที่มีประกอบดวย 
ขอมูลแพคเก็ต, สายขอมูล และ 
ความเร็วสูง (GSM) ทั้งนีข้ึ้นอยูกับวา
คุณเลือกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว 
โดยทีคุ่ณสามารถใชฟลดการตั้งคาไดเพยีง
บางฟลดเทานัน้ ใหปอนคาในทุกชองทีม่ี
ขอความกํากับไววา ตองระบุ หรือมี
เครื่องหมายดอกจัน ทั้งนี้สามารถปลอย
ชองอื่นๆ ใหวางไวได เวนแตคุณจะไดรับ
คําแนะนําอื่นๆ จากผูใหบริการของคุณ
ในการใชการเชื่อมตอขอมูล ผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบริการตองสนบัสนุน
คุณสมบัตินี้ และหากจําเปน ใหเปดใช
สําหรับซิมการดของคุณ
ชื่อจดุเชื่อมตอ (เฉพาะขอมูลแพค็เก็ต) — 
ตองใชชื่อจุดเชื่อมตอเพื่อเริ่มการเชื่อมตอ
กับระบบ GPRS คุณสามารถติดตอขอรับ
ชื่อจุดเชื่อมตอไดจากผูใหบริการระบบ
เครือขายหรือผูใหบริการของคุณ
หมายเลขติดตอ (เฉพาะสายขอมูล) —
เบอรโทรศัพทที่เปนโมเด็มของจุดเชื่อมตอ
ชื่อผูใช —ชื่อผูใชอาจจําเปนในการ
เชื่อมตอขอมูล โดยทั่วไปคุณสามารถขอรับ
ชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ ชื่อผูใชตองมี
ตัวอักษรพิมพใหญและพมิพเล็กตรงกัน
แจงใหใสรหัสผาน — หากคุณตองปอน
รหสัผานใหมทกุครั้งที่คุณล็อกเขาเซิรฟเวอร 
หรือหากคุณไมตองการบันทึกรหัสผานของ
คุณในโทรศัพท เลือก ใช
รหัสผาน — รหัสผานอาจจําเปนตองใช
ในการเชื่อมตอขอมูล และใหไวโดย
ผูใหบริการ รหสัผานตองมีตัวอักษร
พมิพใหญและพิมพเล็กตรงกัน
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การตรวจสอบ — ปกต ิหรือ รับรอง
โฮมเพจ — ปอนเว็บแอดเดรสหรือ
แอดเดรสของศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย 
ขึ้นอยูกับวาคุณกําลังตั้งคาจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเนต็ หรือจุดเชื่อมตอ MMS
ชนิดสายขอมูล (เฉพาะสายขอมูล) —
อะนาล็อก, ISDN v.110 หรือ ISDN v.120 
กําหนดวาโทรศัพทใชการเชื่อมตอแบบ
อะนาล็อกหรือดิจิตอล การตั้งคานีข้ึ้นอยูกับ
ผูใหบริการระบบเครือขาย GSM และ
ผูใหบริการระบบอินเตอรเน็ต (ISP) เนือ่งจาก
ระบบ GSM บางระบบไมสนบัสนุนประเภท
ของการเชือ่มตอ ISDN บางประเภท 
หากตองการทราบรายละเอียด โปรดติดตอ
สอบถามจากผูใหบริการระบบอินเตอรเน็ต
ของคุณ หากสามารถเชื่อมตอแบบ ISDN ได 
จะสามารถเชื่อมตอไดเร็วกวาแบบ
อะนาล็อก
ความเร็วขอมูลสูงสุด (เฉพาะสาย
ขอมูล) — ตัวเลือกทีม่ี ไดแก อัตโนมัติ, 
9600, 14400, 19200, 28800, 38400 หรือ 
43200 ขึน้กับคาทีเ่ลือกของ ชนิดสาย
ขอมูล ตัวเลือกนี้ใหคุณจํากัดความเร็ว
การเชื่อมตอสูงสุดเมื่อใชการเชื่อมตอสาย
ขอมูลอยู 
ความเร็วดังกลาวแทนความเร็วสูงสุดทีใ่ช
ในการเชื่อมตอของคุณ ในระหวางการ
เชื่อมตอ ความเร็วของการทํางานในเครื่อง
อาจลดลงบาง ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาพ
การทํางานของระบบเครือขายนั้น
เลือก ตวัเลือก > การตั้งคาชั้นสูง 
เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกตอไปนี้

ประเภทระบบเครือขาย (สําหรับขอมูล
แพ็คเก็ตเทานั้น) - เพื่อเลือกเวอรชัน 
Internet protocol (IP) ของเครือขาย: IPv4 
หรือ IPv6 การตั้งคาอื่นๆ จะขึ้นอยูกับ
ประเภทเครือขายทีเ่ลือกไว 
การตั้งคา IPv4 และ การตั้งคา IPv6 
(สําหรับขอมูลแพ็คเก็ตเทานัน้) - เพื่อเลือก
การตั้งคา IP การตั้งคาจะขึ้นอยูกับประเภท
เครือขาย
ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4) — 
เพือ่ปอน IP แอดเดรสของโทรศัพทคุณ
เซิรฟเวอร DNS — เพื่อปอน IP แอดเดรส
ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง
ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — เพื่อปอน 
IP แอดเดรสของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
เลขพอรตของพร็อกซี ่— เพื่อปอน
หมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
โปรดติดตอขอรับการตั้งคาทีจ่าํเปนจาก
ผูใหบริการอินเตอรเน็ต
การตั้งคาตอไปนีจ้ะปรากฏขึ้น หากคุณ
ไดเลือกสายขอมูลเปนประเภทการเชื่อมตอ
ใชการโทรกลับ > ใช — เพื่อใหเซิรฟเวอร
ติดตอคุณกลับทนัททีี่คุณเริ่มติดตอไป 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสมัคร
เปนสมาชิกและขอรับบริการนี้
โทรศัพทตองการใหมีการติดตอกลับเพื่อ
ใชการตั้งคาสายขอมูลเดียวกันกับที่ใช
ในสายขอใหติดตอกลับ โดยระบบเครือขาย
ตองสนบัสนุนประเภทของการโทรทั้งแบบ
จากเครื่องโทรออกไปหรือโทรเขามายัง
เครื่องของคุณ
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ชนิดการโทรกลับ —ตัวเลือกทีม่ี
ประกอบดวย ใชเลขเซิรฟเวอร และ 
ใชเลขอืน่ ใหติดตอสอบถามผูใหบริการ
ของคุณสําหรับการตั้งคาทีถู่กตอง
เพื่อนําไปใช
หมายเลขโทรกลับ — เพือ่ปอนเบอรโทร
ของคุณซึ่งเซิรฟเวอรการโทรกลับตองใช 
โดยทั่วไปแลว หมายเลขดังกลาวมักเปน
หมายเลขโทรศัพทที่คุณใชโทรเพื่อ
รับ-สงขอมูล
ใชการบีบอดัแบบ PPP — ในการเพิ่ม
ความเร็วการโอนขอมูล ใหเลือก ใช 
หากเซิรฟเวอร PPP ระยะไกลสนบัสนุน 
หากคุณมีปญหาในการเชื่อมตอ เลือก ไม 
โปรดติดตอเพื่อขอคําแนะนําจาก
ผูใหบริการของคุณ
ใชสคริปตล็อกอิน > ใช — เพื่อใชสคริปต
ล็อกอินในการเชื่อมตอ
สคริปตการล็อกอนิ —เพือ่ใสสคริปต
ล็อกอิน
การเริ่มตนโมเด็ม (สตริงการเริ่มตน
โมเด็ม) — เพื่อควบคุมโทรศัพทของคุณ
โดยใชคําสั่ง AT ของโมเด็ม หากจําเปน 
ใหปอนคําสั่งทีร่ะบุโดยผูใหบริการหรือ
ผูใหบริการอินเตอรเนต็

ขอมูลแพ็คเก็ต
การตั้งคาขอมูลแบบแพ็คเก็ตจะมีผลกับ
จุดเชื่อมตอทัง้หมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพ็คเก็ต
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

การเชื่อมตอ GPRS — หากคุณเลือก 
เมื่อวาง และคุณอยูในระบบเครือขาย
ทีส่นับสนนุขอมูลแพ็คเก็ต โทรศัพทจะ
รีจสิเตอรกับระบบเครือขาย GPRS 
และการสงขอความสั้นจะดําเนนิการผาน 
GPRS นอกจากนี ้การเริ่มเชื่อมตอชุดขอมูล 
เชน เพื่อสงและรับอีเมล จะสามารถทําได
เร็วยิ่งขึ้นดวย หากคุณเลือก เมื่อตองการ 
โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต 
ก็ตอเมื่อคุณเปดใชแอปพลิเคชันหรือ
ฟงกชันที่ตองการเทานัน้ การเชือ่มตอ GPRS 
สามารถปดไดหลังจากไมไดใชโดย
แอปพลิเคชันใดๆ 
ในกรณีอยูนอกพื้นที่บริการ GPRS 
และคุณเลือก เมื่อวาง โทรศัพทจะพยายาม
ทําการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตเปนระยะๆ
จดุเชื่อมตอ — ชื่อจุดเชื่อมตอตองใช 
เมื่อคุณตองการใชเครื่องโทรศัพทเปน
โมเด็มขอมูลแพ็คเก็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ 

การตัง้คา SIP
รูปแบบ Session Initiation Protocol (SIP) 
จะรวมการตั้งคาสําหรับเซสชันการติดตอ
สื่อสารโดยใชโปรโตคอล SIP เชน 
การสนทนาแบบ Push to talk ในการดู สราง 
และแกไขรูปแบบ SIP เลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
การตั้งคา SIP

สายขอมูล
การตั้งคา สายขอมูล จะมีผลกระทบตอ
จุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชสายขอมูล GSM
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เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > สายขอมูล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
เวลาออนไลน — เพื่อกําหนดใหยกเลิก
การเชื่อมตอสายขอมูลโดยอัตโนมัติ 
หลังจากพนเวลาทีก่ําหนดไว และไมมี
การใชงานใดๆ ในการปอนเวลาที่กําหนดไว 
ใหเลือก กําหนดเอง และปอนเวลา
เปนนาท ีหากคุณเลือก ไมจํากัด จะไมมี
การยกเลิกสายขอมูลโดยอัตโนมัติ

คอนฟเกอเรชัน
ในบางฟงกชัน เชน การเบราสเว็บ และ
การรับสงมัลติมีเดีย อาจตองมีการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน คุณอาจไดรับการตั้งคา
จากผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi
ในการดูรายการคอนฟเกอเรชันทีบ่ันทึก
ไวในโทรศัพทของคุณ เลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
การกําหนดคา ในการลบคอนฟเกอเรชัน 
เลื่อนไปที่คอนฟเกอเรชันนัน้ กดจอยสติก๊ 
และเลือก ลบ

วันที่และเวลา
ในการกําหนดวนัที่และเวลาทีใ่ชในโทรศัพท
ของคุณ และเปลี่ยนรูปแบบวันที่และเวลา
และตัวคั่น ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > 
การตั้งคา > วันที่และเวลา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
เวลา และ วันที่ — เพื่อตั้งคาเวลา
และวันที่

เขตเวลา — เพื่อตั้งคาโซนเวลาของ
สถานที่ทีคุ่ณอยู หากคุณตั้งคา อัพเดต
ตามเวลาเครือขาย > อัพเดตอตัโนมัต ิ
เครื่องจะแสดงเวลาทองถิ่น
รูปแบบวันที่ — เพื่อเลือกรูปแบบ
การแสดงผลวนัที่
ตวัแบงวัน — เพื่อเลือกตัวคั่นวนัที่
รูปแบบเวลา — เพื่อเลือกรูปแบบเวลา
เปน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
ตวัแบงเวลา — เพื่อเลือกตัวคั่นเวลา
ชนิดนาฬิกา — เพือ่เลือกวาโทรศัพท
จะแสดงนาฬิกาแบบอะนาล็อกหรือดิจติอล
ในโหมดสแตนดบายหรือโหมดสแตนดบาย
ทีใ่ชอยู โปรดดูที่ “นาฬิกา” ในหนา 55
เสียงนาฬิกาปลุก — เพื่อเลือกเสียง
นาฬกิาปลุก
อพัเดตตามเวลาเครือขาย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) — เพื่อใหระบบ
เครือขายอัปเดตขอมูลเวลา วนัที่ และ
โซนเวลา ใหกับโทรศัพทของคุณ หากคุณ
เลือก อพัเดตอัตโนมัติ การเชื่อมตอที่
ใชงานทัง้หมดจะถูกยกเลิก โปรดตรวจสอบ
เวลาตั้งปลุกตางๆ เนื่องจากอาจไดรับ
ผลกระทบ

การรกัษาความปลอดภัย

โทรศัพทและซิมการด
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสตอไปนีไ้ด: 
รหสัล็อค, รหสั PIN และ รหสั PIN2 
โดยรหสัเหลานีจ้ะตองเปนตัวเลขตั้งแต 
0 ถึง 9 เทานั้น 
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กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมือนกับ
หมายเลขฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทรไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ
ในการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย 
ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิม 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
รหัสที่ใช — เพือ่เลือกรหัสที่ใชงาน, PIN 
หรือ UPIN สําหรับการด USIM ที่ใชงานอยู 
คานี้จะปรากฏขึน้ตอเมื่อการด USIM 
ที่ใชงานอยูสนบัสนุน UPIN และไมปฏเิสธ
การใช UPIN
คําขอรหัส PIN (หรือ คําขอรหัส UPIN) — 
เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหถามรหสัทุกครั้งทีคุ่ณ
เปดเครื่อง ซิมการดบางชนิดอาจไมอนญุาต
ใหตั้งคารหัส PIN เปน ปด หากคุณเลือก 
รหัสที่ใช > UPIN, คําขอรหัส UPIN 
จะปรากฏขึ้น
รหัส PIN (หรือ รหัส UPIN) /รหัส PIN2 /
รหัสล็อค — เพื่อเปลี่ยนรหัส
ระยะล็อคอตัโนมัติ — เพื่อตั้งคาเวลา
ที่กําหนดใหล็อคโทรศัพทโดยอัตโนมัติ 
หากตองการใชโทรศัพทอีกครั้ง คุณจําเปน
ตองปอนรหสัล็อคที่ถูกตอง ในการปด
การใชระยะเวลาล็อคอัตโนมัติ เลือก ไมมี
ล็อคหากเปลี่ยนซิม — เพื่อกําหนดให
เครื่องถามรหสัล็อค เมื่อมีการใสซิมการด
อันใหมที่ไมเคยใชมากอนในเครื่องโทรศัพท
ของคุณ เครื่องจะยังคงรายการซิมการด
ที่เคยใชเปนซมิการดของเจาของเครื่อง

กลุมผูใชเฉพาะ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — เพื่อระบุกลุมผูโทรทีคุ่ณ
สามารถติดตอและผูทีส่ามารถติดตอคุณได 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบเครือขายหรือ
ผูใหบริการของคุณ ในการใชงานกลุม
ทีเ่ปนคาเริ่มตนตามที่ตกลงไวกับผูใหบริการ
ระบบเครือขาย เลือก ที่ตั้งไว หากคุณ
ตองการใชกลุมอื่นๆ (คุณตองทราบ
หมายเลขดัชนกีลุม) ใหเลือก เปด
เมื่อคุณใชงานคุณสมบตัิการรักษา
ความปลอดภยัทีใ่ชการควบคุมการโทร (เชน 
จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกอาจใชไดในการโทรไปยัง
เบอรโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครื่อง
ยนืยันบริการซิม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — เพื่อกําหนดใหโทรศัพท
แสดงขอความยืนยัน เมื่อคุณใชบริการ
จากซิมการด

การจดัการใบรบัรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลจะไมรับประกัน
เรื่องความปลอดภัย แตใชเพื่อตรวจสอบ
แหลงทีม่าของซอฟตแวร
หากตองการดูรายการใบรับรอง
ทีไ่ดรับอนุญาตทีจ่ัดเก็บไวในเครื่อง 
ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > การจดัการใบรับรอง 
ในการดูรายการใบรับรองสวนตัว (ถามี) 
ใหเลื่อนไปทางขวา
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คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอล
หากตองการเชื่อมตอกับธนาคารแบบ
ออนไลนหรือไซตอื่นๆ หรือเซิรฟเวอร
ระยะไกล เพื่อดําเนนิการตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการถายโอนขอมูลที่เปนความลับ 
และหากตองการลดความเสี่ยงจากไวรัส
หรือซอฟตแวรทีใ่หโทษอื่นๆ และเพื่อ
ใหแนใจในสิทธิ์การใชซอฟตแวร 
เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร

ขอสําคญั: แมวาการใชใบรับรอง
จะชวยใหความเสี่ยงทีเ่กี่ยวของ
ในการเชื่อมตอระยะไกลและ
การติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลง
อยางเห็นไดชดั แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพือ่ใหได
รับประโยชนจากการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได
ใหการปองกันความปลอดภยั
แตอยางใด หากแตเปนที่การ
จัดการใบรับรองตางหากทีต่องมี
ใบรับรองของแท ทีถู่กตอง หรือ
นาเชื่อถือ เพื่อความปลอดภยั
ที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุ
การใชงานแบบจํากัด หาก
ใบรับรองที่หมดอายุหรือ
ใบรับรองที่ไมถูกตองปรากฏขึ้น 
แมวาใบรับรองนัน้จะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลา
ปจจุบนัในเครื่องของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ
เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได 
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของ
เจาของที่อยูในรายชื่อ

การดูรายละเอียดของใบรับรอง 
และตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนัน้ถูกตอง 
ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซ็น และ
ระยะเวลาทีใ่บรับรองเซิรฟเวอรนัน้มีผล
บงัคับใชแลวเทานั้น
คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรนั้น
ไมใชของแท หรือในกรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรอง
ความปลอดภยัทีถู่กตองในเครื่องของคุณ
หากตองการตรวจสอบรายละเอียดของ
ใบรับรอง ใหเลื่อนไปทีใ่บรับรองนั้น
และเลือก ตวัเลือก > รายละเอียด
ใบรับรอง เมื่อคุณเปดดูรายละเอียดของ
ใบรับรอง โทรศัพทจะตรวจสอบระยะเวลา
ทีม่ีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความ
ตอไปนี้ขอความใดขอความหนึง่
อาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ:
ใบรับรองหมดอายุ — ใบรับรองที่เลือกนั้น
หมดอายุตามระยะเวลาที่มีผลบงัคับใชแลว
ใบรับรองยงัไมถูกตอง —ใบรับรองทีเ่ลือก
ไวนัน้ยังไมสามารถใชได เพราะยังไมถึง
ระยะเวลาทีม่ีผลบังคับใช
ใบรับรองเสียหาย —ไมสามารถใช
ใบรับรองนัน้ได โปรดติดตอผูที่ออก
ใบรับรองนัน้
ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ —
คุณไมไดตั้งคาแอปพลิเคชันใดเพือ่ใช
ใบรับรองนี้
การเปลี่ยนการตัง้คาความนาเชื่อถือ
กอนทีจ่ะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ
เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนีไ้ด 
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน
ของเจาของทีอ่ยูในรายชื่อ
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เลื่อนไปที่ใบรับรองสิทธิแ์ละเลือก 
ตัวเลือก > การตัง้คาความเชื่อถือ 
รายการแอปพลิเคชันทีส่ามารถใชใบรับรอง
ที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นทีห่นาจอ ทัง้นี้
ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนัน้ดวย

โมดูลรกัษาความปลอดภัย
ในการดูหรือแกไขโมดูลรักษา
ความปลอดภยั เลือก เมนู > เครื่องมือ > 
การตั้งคา > ความปลอดภยั > 
ชุดความปลอดภัย

การโอนสาย
1. ในการโอนสายเรียกเขาไปยังระบบ

ฝากขอความเสียงของคุณหรือ
เบอรโทรศัพทอื่น ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตั้งคา > โอนสาย 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการ

2. เลือกสายทีคุ่ณตองการโอน: 
สายสนทนา, สายขอมูล หรือ 
สายแฟกซ

3. เลือกตัวเลือกที่ตองการ เชน 
ในการโอนสายสนทนาเมื่อคุณใชสาย 
หรือเมื่อคุณปฏิเสธทีจ่ะรบัสายเรียกเขา 
ใหเลือก หากไมวาง

4. ในการตั้งคาใชงานหรือไมใชงาน
การโอนสาย ใหเลือก ตัวเลือก > 
ทํางาน หรือ ยกเลิก ในการตรวจสอบ
วาเปดใชงานตัวเลือกดังกลาวอยูหรือไม 
เลือก ตรวจสอบสถานะ คุณอาจเลือก
ตัวเลือกการโอนสายหลายตัวเลือก
ใหทํางานพรอมกันได

การจํากัดการโทรและการโอนสาย
ไมสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได 

จํากัดการโทร
การจํากัดการโทร (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) จะใหคุณจํากัดการโทรออก
และรับสายได หากตองการเปลี่ยน
การตั้งคา คุณตองมีรหสัระบบซึ่งไดรับ
จากผูใหบริการของคุณ
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา > 

จํากดัการโทร
2. เลื่อนไปทีต่ัวเลือกการจํากัดการโทร

ทีต่องการ และหากตองการใหระบบ
เครือขายเปดใชบริการจํากัดการโทร 
เลือก ตวัเลือก > ทํางาน ในการปด
การใชการจํากัดสายที่เลือกไว ใหเลือก 
ยกเลิก หากตองการตรวจสอบวาใช
การจํากัดการโทรอยูหรือไม ใหเลือก 
ตรวจสอบสถานะ
ในการเปลี่ยนรหสัระบบ เลือก 
แกไขรหัสระบบ
ในการยกเลิกการจํากัดการโทร
ทีใ่ชงานอยูทัง้หมด ใหเลือก 
ยกเลิกการจํากัดทั้งหมด

การจํากัดการโทรและการโอนสาย
ไมสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได 
เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยัง
เบอรฉุกเฉินบางเบอรได

ระบบเครอืขาย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา > 
เครือขาย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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การเลือกระบบ — ในการกําหนดให
โทรศัพทคนหาและเลือกระบบเครือขาย
ที่ใชไดใหโดยอัตโนมัติ เลือก อตัโนมัติ 
ในการเลือกระบบเครือขายทีต่องการ
ดวยตนเองจากรายการระบบเครือขาย 
ใหเลือก เลือกเอง หากการเชือ่มตอกับ
ระบบเครือขายทีเ่ลือกไวเองสิ้นสุดลง 
โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดนี้ 
และขอใหคุณเลือกระบบอีกครั้ง ระบบที่
เลือกจะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับการโทรขาม
ระบบกับระบบเครือขายหลักของคุณ 
กลาวคือ เปนรายเดียวกับผูที่ใหบริการ
ซิมการดในเครื่องของคุณ
แสดงขอมูลระบบ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) — หากตองการตั้งคา
เครื่องใหแสดงคาเมื่อใชในระบบเครือขาย
โทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบบ Micro Cellular 
Network (MCN) และเพื่อใชงานการรับ
ขอมูลโทรศัพท ใหเลือก เปด

อุปกรณเสริม
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของ
อุปกรณเสริม เลือก เมนู > เครื่องมือ > 
การตั้งคา > อุปกรณเพิม่พิเศษ 
และเลือกอุปกรณเสริม เชน ชุดหูฟง 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
รูปแบบที่ตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบทีคุ่ณ
ตองการใชในแตละครั้งที่คุณเชื่อมตอ
อุปกรณเสริมกับโทรศัพทของคุณ

ตอบรับอตัโนมัติ — เพื่อตั้งใหโทรศัพท
ตอบรับสายเรียกเขาอัตโนมัติหลังผานไป 
5 วนิาที เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณเสริมนี้
เขากับโทรศัพท หากตั้งคา ชนิดเสียง
เรียกเขา ไวที่ บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ 
คุณจะใชการรับสายอัตโนมัติไมได 
และคุณตองรับสายดวยตนเอง
แสงสวาง — ในการตั้งคาใหเปดไฟ
โทรศัพทอยางตอเนื่องในขณะทีใ่ช
อุปกรณเสริม ใหเลือก เปด
เมื่อตองการใชขอความ เลือก เท็กซโฟน > 
ใชเท็กซโฟน > ใช

■ ตวัจัดการแอปพลิเคชัน
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันและ
ซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณได
สองประเภท คือ

แอปพลิเคชัน J2METM 
ที่ใชเทคโนโลยี JavaTM 
โดยมีนามสกุลไฟล .jad หรือ .jar 

หามดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 
PersonalJavaTM ลงในโทรศัพทของคุณ 
เนือ่งจากไมสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน
ดังกลาวได

แอปพลิเคชันและซอฟตแวร
อื่นๆ ทีเ่หมาะสมสําหรับ
ระบบปฏิบัติการ Symbian 

ไฟลการติดตั้งจะมีนามสกุลไฟล .sis 
โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพิเศษ
สําหรับโทรศัพทของคุณเทานัน้
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คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยัง
เครื่องโทรศัพทของคุณไดจากคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันได, หรือดาวนโหลด
ในระหวางการเบราส หรือสงถึงคุณเปน
ขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาในอีเมล 
หรือโดยการใช Bluetooth คุณสามารถใช
โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมของ Nokia ใน 
Nokia PC Suite เพือ่ติดตั้งโปรแกรมลงใน
โทรศัพทของคุณหรือในการดหนวยความจํา
ในการเปด ตัวจดัการ เลือก เมนู > 
เครื่องมือ > ตัวจัดการ

การติดตั้งแอปพลเิคชัน
ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภยัและ
มีการปองกันจากซอฟตแวร
ทีเ่ปนอันตรายเทานัน้

กอนการติดตั้ง ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > 
ตัวจัดการ เลื่อนไปยังไฟลการติดตั้ง และ
เลือก ตวัเลือก > ดูรายละเอียด เพื่อดู
ขอมูลตางๆ เชน ประเภทแอปพลิเคชัน, 
เลขที่เวอรชัน และผูจัดจําหนายหรือ
ผูผลิตแอปพลิเคชัน
หากคุณติดตั้งไฟลที่มีฟงกชันการอัปเดต
หรือการซอมแซมใหกับโปรแกรมที่มีอยู 
คุณจะสามารถเรียกคืนคาโปรแกรมเดิม
กลับคืนมาไดตอเมื่อคุณมีไฟลตนฉบับ
สําหรับการติดตั้งเอาไว หรือมีขอมูลสํารอง
ของชุดซอฟตแวรทีถู่กลบไปไวแลว
อยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชนั
ตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคชันดังกลาว 
และติดตั้งแอปพลิเคชันนัน้อีกครั้งจาก
ไฟลการติดตั้งตนฉบับ หรือขอมูลสํารอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java ตองใชไฟล 
.jar หากไฟลดังกลาวหายไป เครื่องจะขอ
ใหคุณดาวนโหลดไฟลนีใ้หม หากไมได
ระบุจุดเชื่อมตอไวใหกับโปรแกรม เครื่องจะ
ขอใหคุณเลือกกอน หากคุณกําลัง
ดาวนโหลดไฟล .JAR คุณอาจตองปอน
ชื่อผูใชและรหสัผานเพือ่เขาใชเซิรฟเวอร 
คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจาก
ผูใหบริการหรือผูผลิตแอปพลิเคชนั
ในการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือชุดซอฟตแวร 
ใหปฏบิัติดังนี้
1. เลื่อนไปยังไฟลการติดตั้ง แอปพลิเคชัน

ในการดหนวยความจําจะมีสัญลักษณ 
 กํากับ

2. เลือก ตัวเลือก > ตดิตั้ง
หรือคนหาในหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา 
เลือกแอปพลิเคชัน และกดจอยสติ๊ก
เพือ่เริ่มการติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดง
ขอมูลความคืบหนาในการติดตั้ง 
หากคุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใช
ลายเซน็แบบดิจิตอลหรือการรับรอง 
โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการ
ติดตั้งตอ หากคุณแนใจถึงแหลงทีม่า
และตัวแอปพลิเคชันนัน้

ในการดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แอปพลเิคชัน ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชันนั้น 
และเลือก ตวัเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ
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หากตองการดูวามีการติดตั้งหรือลบ
ชุดซอฟตแวรใดบาง รวมทั้งเวลาที่ติดตั้ง
หรือลบ ใหเลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก 
ในการสงไฟลบนัทกึการติดตั้งไปยัง
ฝายใหความชวยเหลือ เพื่อใหดูวา
มีการติดตั้งหรือลบสิ่งใดบาง ใหเลือก 
สงไฟลบันทึก

การลบแอปพลเิคชัน
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัวจัดการ 
เลื่อนไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก 
ตัวเลือก > ลบ
การติดตัง้ซอฟตแวร — เพื่อเลือกวาคุณ
ตองการใหมีการติดตั้งแอปพลิเคชันทัง้หมด 
(ทั้งหมด) หรือไม หรือเฉพาะแอปพลิเคชัน
ที่อนุญาต (รับรองแลวเทานั้น)
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้ง
ซอฟตแวรนั้นใหมได ตอเมื่อคุณมี
ชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือขอมูลสํารอง
ของชุดซอฟตแวรทีล่บนั้นอยางครบถวน 
หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะ
ไมสามารถเปดเอกสารทีส่รางโดยใช
ซอฟตแวรนั้นไดอีก

การตั้งคาแอปพลิเคชัน
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัวจัดการ > 
ตัวเลือก > การตัง้คา และเลือกจาก
คาตอไปนี้
ตรวจใบรับรองออนไลน — เพื่อเลือก
วาคุณตองการให ตัวจัดการ ตรวจสอบ
ใบรับรองแบบออนไลนของแอปพลิเคชัน
กอนจะติดตั้ง

ที่อยูเว็บที่ตัง้ไว — ตั้งคาเริ่มตนของ
แอดเดรสทีจ่ะใชในการตรวจสอบใบรับรอง
แบบออนไลน
โปรแกรม Java บางชนิดอาจตองใช
การโทรติดตอ การสงขอความ หรือการ
เชื่อมตอระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอ
เพือ่ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบ
เพิม่เติม ในหนาจอหลัก ตัวจัดการ 
ใหเลื่อนไปที่โปรแกรม แลวเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคาเปนกลุม เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา
ทีเ่กี่ยวของกับโปรแกรมที่กําหนด

■ รหัสเขาใชงาน
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนได
เลือก เมนู > เครื่องมือ > สิทธิการใช 
เพือ่ดูรหัสเขาใชงานสิทธิ์แบบดิจิตอล
ทีจ่ัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณ
ในการดูรหัสที่ใชได (  ) ทีเ่ชื่อมตอกับไฟล
มีเดียอยางนอยหนึ่งไฟล เลือก คยีที่ใชได
ในการดูรหัสที่หมดอายุ (  ) ซึ่งเกิน
ระยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก 
คยีที่ใชไมได หากตองการซื้อเวลาในการ
ใชเพิ่มขึ้น หรือขยายเวลาในการใช
ไฟลมีเดีย ใหเลื่อนไปที่รหัส และเลือก 
ตวัเลือก > รับสิทธิการใช รหัสเขาใชงาน
จะไมสามารถอัปเดตได หากไมใชงาน
การรับขอความบริการเวบ็ โปรดดูที ่
“การตั้งคาขอความบริการ” ในหนา 30



เครื่องมือ

77ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ในการดูรหัสเขาใชงานทีไ่มไดใชงาน 
ใหเลือก คียที่ไมถูกใช รหสัเขาใชงาน
ที่ไมมีการใชจะไมมีการจัดเก็บการเชื่อมตอ
เขากับไฟลมีเดียไวในโทรศัพท
หากตองการดูขอมูลโดยละเอียด เชน 
สถานะของอายุทีใ่ชงานไดและ
ความสามารถในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่
รหัสเขาใชงาน และกดจอยสติ๊ก

■ ตัวจัดการอุปกรณ
คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการ
ตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการระบบ, 
ผูใหบริการ หรือแผนกจัดการขอมูล
ของบริษัท การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
เหลานีอ้าจรวมถึงการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
ของการเชือ่มตอขอมูล และการตั้งคาอื่นๆ 
ที่ใชในแอปพลิเคชันอื่นๆ ในโทรศัพท
ของคุณ
ในการเปด ตัวจดัการอปุกรณ เลือก 
เมนู > เครื่องมือ > ตวัจ.ก.อุป. หากคุณ
ไมมีรูปแบบเซิรฟเวอรกําหนดไว เครื่องจะ
ถามวาคุณตองการกําหนดหรือไม
ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับ
การตั้งคาคอนฟเกอเรชันของโทรศัพท 
ใหเลื่อนไปทีรู่ปแบบเซิรฟเวอร และเลือก 
ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา
ในการแกไขรูปแบบเซิรฟเวอร เลือก 
ตัวเลือก > แกไขรูปแบบ และเลือกจาก
คาตอไปนี้
ชื่อเซริฟเวอร —ปอนชื่อของเซิรฟเวอร
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ID เซิรฟเวอร —ปอน ID ที่ไมซ้ํากันเพื่อ
ระบุเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน

รหัสผานเซิรฟเวอร — ปอนรหสัผาน
ทีจ่ะสงไปยังเซิรฟเวอร
จดุเชื่อมตอ —เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใช
เมื่อเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร
แอดเดรสของโฮสต —ปอนแอดเดรส URL 
ของเซิรฟเวอร
พอรต —ปอนหมายเลขพอรตของ
เซิรฟเวอร
ชื่อผูใช และ รหัสผาน —ปอนชื่อผูใชและ
รหสัผาน
อนุญาตการกําหนดคา —เมื่อตองการ
รับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากเซิรฟเวอร 
เลือก ใช
รับทุกคําขอโดยอตัโนมัติ —หากคุณ
ตองการใหโทรศัพทขอคํายืนยันกอนรับคา
คอนฟเกอเรชันจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ไม

■ การโอนขอมูล 
คุณสามารถใช ถายโอน ในการคัดลอก 
หรือซิงโครไนซรายชื่อ, รายการปฏทิิน 
และขอมูลอื่นๆ เชน ภาพ, ไฟลวิดีโอ 
และไฟลเสียงจากโทรศัพทที่ใชงาน
รวมกันไดผานทางการเชื่อมตอ Bluetooth 
การซงิโครไนซอาจไมสามารถทําได 
และสามารถคัดลอกขอมูลไดเพียงครั้งเดียว 
ขึน้อยูกับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > ถายโอน 

หากคุณไมไดใช การโอนขอมูล มากอน 
เครื่องจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน เลือก ทําตอ เพื่อเริ่มตน
โอนขอมูล
หากคุณเคยใชการโอนขอมูลแลว เลือก 
ถายโอนขอมูล
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2. คุณจําเปนตองจบัคูโทรศัพทในการ
โอนขอมูล อาจมีการสงแอปพลิเคชัน
และติดตั้งในโทรศัพทอีกเครื่องหนึง่
เพื่อใชงานการโอนขอมูล โดยขึ้นอยูกับ
ประเภทของโทรศัพทอีกเครื่อง 
โปรดปฏบิัติตามคําแนะนํา

3. เลือกขอมูลที่คุณตองการโอนไปยัง
โทรศัพทของคุณ

4. ขอมูลจะไดรับการโอนไปยังเครื่อง
ของคุณ โดยเวลาที่ใชในการโอน
จะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูล คุณสามารถ
หยุดการโอนและทําการโอนตอได
ในภายหลัง
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14. การเชื่อมตอ

■ ชุดโปรแกรม PC Suite
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนีก้ับ
แอปพลิเคชันการสื่อสารดานขอมูลและ
การเชื่อมตอกับเครื่องพีซีได คุณสามารถ
ใชชุดโปรแกรม PC Suite ในการซิงโครไนซ
รายชื่อ ปฏทิิน บันทึกสิ่งที่ตองทํา และบันทกึ
ระหวางเครื่องโทรศัพทของคุณและเครื่อง
พีซีที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอรอินเตอร
เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ชุดโปรแกรม PC Suite และลิงคดาวนโหลด
ในสวนสนับสนนุในเว็บไซตของ Nokia 
ที่ www.nokia-asia.com/support

■ การเชื่อมตอ Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งสนบัสนุน
รูปแบบตอไปนี้: รูปแบบการเขาใชทั่วไป, 
รูปแบบแฮนดฟรี, รูปแบบชุดหฟูง, รูปแบบ
ภาพทั่วไป, รูปแบบอุปกรณโตตอบบคุคล, 
รูปแบบ Push ออบเจกต, รูปแบบการโอน
ไฟล, รูปแบบการติดตอเน็ตเวิรกแบบ 
Dial-Up, รูปแบบพอรตอนุกรม, รูปแบบ
การแลกเปลี่ยนออบเจกตทัว่ไป, รูปแบบ
การคนหาบริการ และรูปแบบการเขาใชซิม 
คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ทีไ่ด
รับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสราง
ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณ

ทีร่องรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด
ตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ 
เพือ่ดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ทัง้นี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที ่โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาทีใ่นทองถิ่นหรือผูใหบริการ
ของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือให
คุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล
บนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น 
จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
และอายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับการเชื่อมตอ
แบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทีอ่ยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (32 ฟตุ) 
การเชือ่มตอ Bluetooth สามารถใช
เพือ่สงรูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบตัร 
บนัทกึปฏิทนิ หรือเชื่อมตอแบบไรสาย
กับอุปกรณที่ใชรวมกันไดดวยการใช
เทคโนโลยี Bluetooth เชน คอมพิวเตอร 
แตเครื่องคอมพิวเตอรทีใ่ชเทคโนโลยี 
Bluetooth อาจไมสามารถทํางานรวมกันได
ทัง้หมด
เนือ่งจากอุปกรณทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth 
จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 
เครื่องโทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่นๆ 
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จึงไมจําเปนตองอยูทีเ่ดียวกันในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง คุณเพียงวาง
อุปกรณทัง้สองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 
10 เมตร (32 ฟุต) แมวาอาจจะมีสัญญาณ
รบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง 
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม 

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth
เมื่อคุณใชเทคโนโลยี Bluetooth เปนครั้งแรก 
เครื่องจะขอใหคุณปอนชื่อของโทรศัพทคุณ
Bluetooth — เพื่อสลับการใช Bluetooth 
เปน เปด หรือ ปด
การมองเห็นของโทรศัพท > 
เห็นไดทั้งหมด — อุปกรณ Bluetooth 
เครื่องอื่นๆ จะพบเครื่องโทรศัพทของคุณ 
หรือ ซอน —อุปกรณเครื่องอื่นๆ จะไมพบ
เครื่องโทรศัพทของคุณ เพื่อเหตุผล
ทางดานความปลอดภัย คุณควรใชโหมด 
Hidden หากใชได
ชื่อของโทรศัพท — กําหนดชื่อของ
โทรศัพทคุณ หลังจากคุณตั้งการเชื่อมตอ 
Bluetooth เปนใชงานและเปลี่ยนคา
การมองเห็นของโทรศัพท เปน
เห็นไดทั้งหมด โทรศัพทของคุณ
และชื่อนี้จะปรากฏใหผูใชอุปกรณ 
Bluetooth เครื่องอื่นเหน็
โหมด SIM ระยะไกล > เปด — เพื่อใชงาน
การใชซิมการดของโทรศัพทโดยอุปกรณอื่น 
(เชน ชุดอุปกรณในรถยนต) โดยใช
เทคโนโลยี Bluetooth (รูปแบบการเขาใชซิม 
(SAP))

เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล 
คุณใชไดเฉพาะอุปกรณเสริมทีเ่ชื่อมตอ
อยูซึ่งใชงานรวมกันได เชน ชุดอุปกรณ
ในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย 
อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออก 
ยกเวนการติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินที่ตั้งไว
ในเครื่อง ขณะทีอ่ยูในโหมดนี ้ในการ
โทรออกจากเครื่องของคุณ คุณตองออก
จากโหมดซิมระยะไกลกอน หากล็อค
เครื่องไว ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อค
เครื่องกอน

การสงขอมูลโดยใชเทคโนโลยี 
Bluetooth
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth 
เพยีงการเชื่อมตอเดียวในแตละครั้งเทานั้น
1. เปดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการ

ซึ่งคุณตองการสง เชน หากตองการ
สงภาพถายไปยังเครื่องอื่น ใหเปด
คลังภาพ 

2. เลื่อนไปยังรายการที่คุณตองการสง
และเลือก ตวัเลือก > สง > 
ทาง Bluetooth

3. โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณ
ทีอ่ยูในระยะนัน้ อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ที่อยูภายในรัศมี จะเริ่ม
ปรากฏบนหนาจอทลีะอัน คุณจะเหน็
ไอคอนอุปกรณ ชื่ออุปกรณ ประเภท
อุปกรณ หรือชื่อยอ อุปกรณที่จับคูอยู
จะปรากฏพรอมสัญลักษณ 
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ในการหยุดการคนหากลางคัน เลือก 
หยดุ รายการอุปกรณจะหยุดแสดง
เพียงเทานัน้ และคุณสามารถเริ่ม
การเชื่อมตอกับอุปกรณใดก็ตาม
ในรายการทีพ่บแลวได

4. ในขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณ
บางอยางจะแสดงแอดเดรสอุปกรณ
โดยเฉพาะเทานัน้ ในการคนหา
แอดเดรสเฉพาะของโทรศัพทคุณ 
ปอนรหสั *#2820# ในโหมด
สแตนดบาย
หากคุณไดคนหาอุปกรณมากอนหนานี้ 
รายการอุปกรณทีเ่คยพบแลวจะแสดง
ขึ้นกอน ในการเริ่มการคนหาใหม 
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม หากคุณ
ปดโทรศัพท รายการอุปกรณจะหายไป
และตองเริ่มตนการคนหาอุปกรณใหม
อีกครั้งกอนการสงขอมูล

5. เลื่อนไปยังอุปกรณทีคุ่ณตองการ
เชื่อมตอ และเลือกอุปกรณนัน้ 
รายการที่คุณกําลังสงจะไดรับการ
คัดลอกไปยังถาดออก และขอความ 
กําลังเชื่อมตอ จะปรากฏขึ้น

6. เริ่มการจับคู (หากไมจําเปนสําหรับ
อุปกรณอื่น ใหขามไปขั้นที่ 7)
• หากอุปกรณอื่นตองการจับคู

กอนถายโอนขอมูล เสียงสัญญาณ
จะดังขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณ
ปอนรหสัผาน

• สรางรหสัผานของคุณเอง (ตัวอักษร
และตัวเลขที่มีความยาว 1-16 ตัว) 
และไดตกลงกับเจาของอุปกรณ
เครื่องอื่นไวใหใชรหสัเดียวกัน 
รหสัผานนีส้ามารถใชไดเพียงแค
ครั้งเดียว จึงไมจําเปนตองจํารหสันี้

• หลังการจบัคู อุปกรณนัน้จะถูก
บนัทกึไวในหนาจอ อปุกรณที่จับคู

7. เมื่อเริ่มการเชื่อมตอไดแลว ขอความ 
กําลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น

ขอมูลที่ไดรับผานการเชื่อมตอ Bluetooth 
จะอยูในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ
ไอคอนของอุปกรณตางๆ:  
(คอมพิวเตอร),  (โทรศัพท),  
(เสียง/วิดีโอ) และ  (อปุกรณ 
Bluetooth)
หากการสงลมเหลว ขอความหรือขอมูล
จะถูกลบ แฟมขอมูล ฉบับราง ใน 
ขอความ ไมไดจัดเก็บขอความทีส่งโดยใช
การเชือ่มตอ Bluetooth

หนาจออุปกรณทีจ่ับคูไว
อุปกรณที่จับคูจะถูกแสดงดวย  
ในรายการผลการคนหา ในหนาจอหลัก 
Bluetooth ใหเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปด
รายการอุปกรณทีจ่ับคูไว
หามตอบรับการเชื่อมตอ Bluetooth จาก
แหลงขอมูลที่คุณยังไมสามารถวางใจได
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ในการจับคูกับอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > 
อุปกรณที่จับคูใหม โทรศัพทจะเริ่มคนหา
อุปกรณ เลื่อนไปยังอุปกรณทีคุ่ณตองการ
จับคูดวย และเลือกอุปกรณนัน้ เริ่มการ
แลกเปลี่ยนรหัสผาน อุปกรณจะถูกเพิม่
ไวในรายการ อุปกรณที่จับคู
ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยัง
อุปกรณทีม่ีการจับคูทีคุ่ณตองการยกเลิก 
และกดปุมลบ หรือเลือก ตัวเลือก > ลบ 
หากคุณตองการยกเลิกการจับคูทัง้หมด 
เลือก ตวัเลือก > ลบทั้งหมด
หากคุณเชื่อมตอกับอุปกรณอยู และลบ
การจับคูกับอุปกรณนัน้ เครื่องจะลบ
การจับคู และสิ้นสุดการเชื่อมตออุปกรณ 
แตเครื่องยังคงเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth 
ในการตั้งคาใหมีการตรวจสอบสิทธิก์อน 
ใหเลื่อนไปทีอุ่ปกรณนั้น และเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนผานการอนุญาต 
การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณ
และอุปกรณเครื่องนีส้ามารถทําไดทันที
โดยคุณไมตองมีขอมูล และไมจําเปนตองมี
การตอบรับหรือการใหสิทธิ์แยกตางหาก 
ใหใชสถานะนีก้ับอุปกรณสวนตัวของคุณ
เองทีอุ่ปกรณอื่นไมสามารถเขาใชไดเทานั้น 
เชน คอมพิวเตอรของคุณ หรืออุปกรณอื่น
ของผูทีคุ่ณไววางใจ ไอคอน  จะเพิม่ไว
ถัดจากอุปกรณที่ไดรับสิทธิ์ในหนาจอ 
อุปกรณที่จับคู หากคุณเลือก ตั้งเปน
ไมผานการอนุญาต คําขอการเชื่อมตอ
จากอุปกรณนีต้องไดรับการยอมรับจาก
คุณทุกครั้ง

การรบัขอมูลโดยใชเทคโนโลยี 
Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลผานเทคโนโลยี 
Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น 
และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับ
ขอความนัน้หรือไม หากคุณยอมรับ 
รายการนั้นจะไดรับการเพิ่มไวในแฟมขอมูล 
ถาดเขา ใน ขอความ โปรดดูที ่“ถาดเขา—
การรับขอความ” ในหนา 21

การสิน้สุดการเชื่อมตอ Bluetooth
การเชือ่มตอ Bluetooth จะสิ้นสุด
โดยอัตโนมัติหลังจากสงหรือรับขอมูล

■ การสงขอความทันใจ
การสงขอความทนัใจ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ
สนทนากับอีกฝายหนึง่ไดโดยใชขอความ
สั้นๆ อยางรวดเร็ว และเขารวมพดูคุย
ในฟอรัมตางๆ (กลุม IM) ตามหวัขอเฉพาะ 
เมื่อคุณลงทะเบยีนในบริการสงขอความ
ทนัใจ (IM) แลว คุณสามารถล็อกไปที่
เซิรฟเวอร IM ของผูใหบริการรายนั้นได
โปรดสอบถามการใชบริการ IM, ราคา 
และภาษีตางๆ จากผูใหบริการระบบ 
หรือผูใหบริการ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธใีชบริการตางๆ 
อีกดวย 



การเชื่อมตอ

83ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ในการเขาสูบริการสงขอความทันใจ 
คุณตองบันทึกการตั้งคาของบริการนั้นกอน 
คุณสามารถรับขอมูลการตั้งคาจาก
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่มี
บริการนี้ ในรูปแบบขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการสงขอความทันใจ” 
ในหนา 83

การเชือ่มตอกับเซิรฟเวอร
การสงขอความทันใจ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา
1. หากตองการล็อกอิน เลือก ตัวเลือก > 

ล็อกอิน
2. ปอน ID ผูใชและรหัสผานของคุณ

สําหรับ ID ผูใชและรหสัผานนัน้ 
โปรดติดตอที่ผูใหบริการของคุณ

หากตองการล็อกเอาต เลือก ตัวเลือก > 
ล็อกเอาท

การตั้งคาการสงขอความทนัใจ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
ตัวเลือก > การตัง้คา > การตั้งคา
ขอความทันใจ และเลือกจากคาตอไปนี้
ใชชื่อสกรีน —เลือก ใช เพื่อปอนชื่อเลน 
(สูงสุด 10 ตัวอักษร)
แสดงสถานะของฉัน —หากตองการ
ใหผูที่อยูในรายชื่อของคุณเทานั้นเหน็วา
คุณออนไลนอยูหรือไม เลือก รายชื่อ
สนทนาเทานั้น ในการปองกันไมใหผูอื่น
เห็นชื่อของคุณในขณะออนไลน เลือก 
ไมแสดง

ยอมรับขอความจาก —เลือก ทั้งหมด, 
จากรายชื่อขอความทันใจ หรือ ไมมี
ยอมรับคําเชิญจาก —เลือก ทั้งหมด, 
จากรายชื่อขอความทันใจ หรือ ไมมี
ความเร็วเลื่อนขอความ — เลือก
ความเร็วในการแสดงขอความใหม
เรียงรายชื่อสนทนา — เลือกวิธีเรียง
ลําดับรายชื่อ ในการเรียงลําดับรายชื่อ
ใหแสดงรายชื่อผูทีอ่อนไลนกอน ใหเลือก 
ตามสถานะออนไลน
โหลดซ้ําสถานะ — เลือกวธิีอัปเดตขอมูล
วากําลังใชงานรายชื่อ IM ของคุณอยูหรือไม: 
ใหเลือก อัตโนมัต ิหรือ โดยผูใช
รายชื่อออฟไลน — ในการซอนรายชื่อ
ทีอ่อฟไลนอยู เลือก ซอน
สีขอความของตนเอง และ สีขอความ
ที่ไดรับ — เพือ่ตั้งคาสีขอความของคุณ
และขอความที่คุณไดรับ
แบบเสียงเตือนสนทนา — เพื่อตั้ง
แบบเสียงเตือนสนทนา
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
ตวัเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา
เซิรฟเวอร และเลือกจากคาตอไปนี้
เซิรฟเวอรสนทนา — ในการแกไข
การตั้งคาการเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปที่
เซิรฟเวอร และเลือก ตัวเลือก > แกไข 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบ
การตั้งคานี้ ในการกําหนดการตั้งคา
เซิรฟเวอรใหม ใหเลือก ตวัเลือก > 
เซิรฟเวอรใหม ในการลบเซิรฟเวอร 
เลื่อนไปยังเซิรฟเวอรทีต่องการ แลวเลือก 
ตวัเลือก > ลบ
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เซริฟเวอรที่ตั้งไว — เลือกเซิรฟเวอร
ที่ระบบตั้งไว
ประเภทล็อกอินสนทนา — หากตองการ
เชื่อมตอกับเซิรฟเวอร IM โดยอัตโนมัติ
ในวนัและเวลาทีคุ่ณกําหนด ใหเลือก 
อัตโนมัต ิหากตองการเชื่อมตอ
โดยอัตโนมัติในระหวางที่คุณอยูในพื้นที่
เครือขายของคุณเทานัน้ ใหเลือก อัตโนมตัิ
ในเครือขายบาน หากตองการเชื่อมตอ
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มตนแอปพลิเคชัน IM 
ใหเลือก ใชเมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น ในการ
เชื่อมตอดวยตนเอง ใหเลือก โดยผูใช
วันที่ล็อกอินอัตโนมัติ และ เวลาที่
ล็อกอินอัตโนมัติ — เพือ่ตั้งคาวาเวลาใด
ที่คุณตองการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ 
การตั้งคาเหลานี้จะปรากฏตอเมื่อตั้งคา 
ประเภทล็อกอินสนทนา ไวที ่อตัโนมัติ 
หรือ อตัโนมัติในเครือขายบาน

การเขารวมและการออกจากกลุม IM
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
กลุมสนทนา
กลุม IM จะใชไดตอเมื่อไดรับการสนับสนุน
โดยผูใหบริการ
รายการกลุม IM ที่คุณไดบนัทกึไวหรือ
เขารวมในขณะนั้นจะปรากฏขึ้น ไอคอน
ที่อยูถัดจากกลุมจะแสดงถึงประเภทดังนี้

กลุมทีคุ่ณสรางขึ้น
กลุมทีคุ่ณบันทึกไว
กลุมทีคุ่ณเขารวมอยูในขณะนั้น
แตยังไมไดบนัทกึ

ในการเขารวมกลุม IM ใหเลื่อนไปที่กลุม
ในรายการ และกดจอยสติ๊ก ในการเขารวม
กลุม IM ทีไ่มไดอยูในรายการ แตมี ID 
กลุมที่คุณทราบ ใหเลือก ตัวเลือก > 
รวมกลุมใหม ปอน ID กลุม แลวกด
จอยสติ๊ก
เลื่อนไปยังกลุม และเลือก ตัวเลือก > กลุม 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี ้จัดเก็บ 
เพือ่บนัทกึไวใน กลุมสนทนา, ลบ เพื่อลบ
กลุม ดูผูรวมวง เพือ่ดูบคุคลที่รวมในกลุม
ขณะนัน้ และ รายละเอยีด เพือ่ดู ID กลุม, 
หวัขอ, สมาชิกในกลุม, การแกไขสิทธิ์
ในกลุม และดูวาอนุญาตใหสงขอความ
สวนตัวในกลุมหรือไม
ในการออกจากกลุม IM ใหเลือก ตัวเลือก > 
ออกจากกลุม

การคนหากลุมและผูใช IM
ในการคนหากลุม ใหเลือก เมนู > 
เชื่อมตอ > สนทนา > กลุมสนทนา > 
ตวัเลือก > คนหา คุณสามารถคนหากลุม 
IM ไดโดย ชื่อกลุม, หัวขอ หรือ สมาชิก 
(ID ผูใช) ในการเขารวมหรือบันทกึกลุม
ทีพ่บในการคนหา ใหเลื่อนไปที่กลุมนัน้ 
และเลือก ตวัเลือก > รวม หรือ จดัเก็บ 
หากคุณตองการคนหาอีกครั้ง เลือก 
ตวัเลือก > คนหาใหม
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ในการคนหารายชื่อใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > 
รายชื่อใหม > คนหาจากเซิรฟเวอร 
คุณสามารถคนหาตาม ชื่อผูใช, 
ID ผูใช, เบอรโทรศัพท และ ที่อยูอีเมล 
ในการคนหาอีกครั้ง เลือก ตัวเลือก > 
คนหาใหม ในการเริ่มตนสนทนากับ
ผูใชที่พบ ใหเลื่อนไปทีผู่ใชนั้น และเลือก 
ตัวเลือก > เปดการสนทนา ในการบนัทึก
ผูใชลงในรายชื่อ เลือก เพิ่มไปยังรายชื่อ
สนทนา ในการเชิญผูใชนัน้เขากลุม เลือก 
สงคําเชิญ
เมื่อผลการคนหาปรากฏขึ้น หากตองการ
ดูผลการคนหาเพิ่มเติม ใหเลือก ตัวเลือก > 
คนหาใหม > ผลลัพธเพิ่มเติม

การสนทนาในกลุม IM
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
กลุมสนทนา
หลังจากคุณเขารวมกลุม IM แลว 
คุณสามารถดูขอความที่สนทนาโตตอบกัน
ในกลุม และสงขอความของคุณเอง 
ในการสงขอความ เขียนขอความและกด
จอยสติก๊
ในการสงขอความสวนตัวใหกับสมาชิก 
(หากทําไดในกลุมนัน้) เลือก ตัวเลือก > 
สงขอความสวนตัว เลือกผูรับ เขียน
ขอความ และกดจอยสติก๊ 
ในการตอบกลบัขอความสวนตัวที่สงถึงคุณ 
ใหเลื่อนไปทีข่อความ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ตอบ

หากคุณตองการเชิญรายชือ่ IM ที่ออนไลน
อยูใหเขารวมในกลุม IM (หากทําไดในกลุม) 
เลือก ตัวเลือก > สงคําเชิญ เลือกชื่อที่คุณ
ตองการใหเขารวม เขียนขอความเชญิ 
และเลือก เรียบรอย

การบันทึกขอความ
ในการบันทึกขอความทีโ่ตตอบกันในกลุม 
IM หรือในระหวางการสนทนาสวนบุคคล 
เลือก ตัวเลือก > บันทึกการสนทนา 
ปอนชื่อของไฟลขอความ และกดจอยสติ๊ก 
หากตองการหยุดการบนัทึก เลือก 
ตวัเลือก > หยุดการบันทึก
ไฟลขอความที่บนัทกึไวจะถูกเก็บไวในเมนู
บนัทกึ โปรดดูที่ “บันทกึ” ในหนา 58

การเริม่ตนและการดูบทสนทนาของ
แตละบุคคล
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
การสนทนา
เพือ่แสดงรายการผูใช IM ที่คุณกําลัง
พดูคุยดวย

 ถัดจากผูใชแสดงวาคุณไดรับ
ขอความใหมจากผูใชรายนั้น
หากคุณตองการดูบทสนทนาในตอนนัน้ 
ใหเลื่อนไปที่ผูใชและกดจอยสติก๊ ในการสง
ขอความ เขียนขอความและกดจอยสติก๊ 
หากตองการกลับไปที่รายการสนทนาโดย
ไมปดการสนทนานั้น ใหเลือก กลับ
ในการเริ่มบทสนทนาใหม ใหเลือก 
ตวัเลือก > การสนทนาใหม > เลือกผูรับ 
ในการเลือกจากรายชื่อ IM ทีคุ่ณบันทึกไว
ซึ่งออนไลนอยูในขณะนัน้ หรือ ใส ID ผูใช 
เพือ่ปอน ID ผูใช
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ในการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > 
จบการสนทนา 
การสนทนาทีด่ําเนินอยูจะปดโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณออกจากการสงขอความทันใจ
ในการบนัทกึผูใชลงในรายชื่อ IM ของคุณ 
เลื่อนไปยังชื่อผูใช และเลือก ตัวเลือก > 
เพิม่ไปยงัรายชื่อสนทนา
ในการปองกันการรับขอความจากผูใช
รายใดรายหนึ่ง เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
การปดกั้น และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
เพิม่ในรายการที่ปดกั้น — เพื่อกัน
ขอความจากผูใชที่เลือกไวในขณะนัน้
เพิม่ ID ในรายการดวยตวัเอง — ปอน 
ID ผูใช และกดจอยสติก๊
ดูรายการที่ปดกัน้ — เพื่อดูผูใชที่ถูกกัน
ขอความไว
เลิกปดกัน้ — เลือกผูใชทีคุ่ณตองการลบ
ออกจากรายการที่ถูกกันขอความ และ
กดจอยสติ๊ก

รายชื่อ IM
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
รายชื่อสนทนา
คุณสามารถดูรายชื่อ IM ทีบ่ันทกึไวของคุณ 

 จะแสดงถึงรายชื่อทีอ่อนไลนอยูใน
ขณะนั้น และ  แสดงรายชื่อที่ออฟไลนอยู
ในการสรางรายชื่อใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายชื่อใหม ปอนคาในชอง ชื่อเลน และ 
ID ผูใช แลวเลือก เรียบรอย
ในการดูรายละเอียดของรายชื่อ ใหเลื่อน
ไปทีร่ายชื่อ แลวเลือก ตวัเลือก > 
รายละเอียดรายชื่อ

เลื่อนไปยังชื่อผูติดตอและเลือก ตัวเลือก 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
เปดการสนทนา — เพือ่เริ่มสนทนาใหม
หรือดําเนินการสนทนาตอกับบุคคลนัน้
รายละเอยีดรายชื่อ — ดูรายละเอียด
รายชือ่
เปดการติดตาม — เพื่อแจงใหคุณทราบ
ทกุครั้งวารายชื่อ IM ออนไลนหรือ
ออฟไลนอยู
อยูในกลุม — เพื่อดูกลุมทีร่ายชื่อ IM นัน้
เขารวม
ตวัเลือกการปดกั้น — ปองกันหรือ
อนญุาตใหรับขอความจากรายชื่อรายใด
รายหนึ่ง
โหลดซ้ําสถานะผูใช — เพื่ออัปเดต
ขอมูลวาผูสนทนาออนไลนหรือ
ออฟไลนอยู ตัวเลือกนีจ้ะใชไมได หากคุณ
เลือก โหลดซ้ําสถานะ > อตัโนมัติ ใน 
การตั้งคาขอความทันใจ
ตวัเลือกแกไข — แกไขรายละเอียด
ของรายชื่อ, ลบรายชื่อ, ยายรายชื่อ 
หรือไดรับแจงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของรายชื่อ

การสรางกลุม IM ใหม
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
กลุมสนทนา > ตวัเลือก > สรางกลุมใหม 
ปอนการตั้งคาใหกับกลุม:
ชื่อกลุม, หัวขอกลุม และ ขอความ
ตอนรับ ทีแ่สดงใหผูเขารวมเห็นได
ในขณะเขารวมในกลุม
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ขนาดกลุม —ระบุจํานวนสูงสุดของสมาชกิ
ที่อนุญาตใหเขารวมในกลุม
อนุญาตคนหา — กําหนดวาผูอื่นจะพบ
กลุม IM นัน้จากการคนหาไดหรือไม
สิทธิ์ในการแกไข — เลื่อนไปยังสมาชิก
กลุม IM ทีคุ่ณตองการใหสิทธิ์แกไขและ
อนุญาตใหเชิญผูอื่นเขารวมในกลุมได
สมาชิกกลุม —โปรดดูที ่
“การจํากัดสิทธิ์ในการเขารวมกลุม IM” 
ในหนา 87
ถูกหาม — แสดงรายชื่อผูใชทีไ่มใหเขารวม
อนุญาตขอความสวนตวั — เพื่ออนุญาต
หรือปองกันการรับสงขอความสวนตัว
ระหวางสมาชิก
ID กลุม —ID กลุมจะถูกสรางโดยอัตโนมัติ
และเปลี่ยนแปลงไมได

การแกไขการตั้งคากลุม IM
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
กลุมสนทนา
คุณสามารถแกไขการตั้งคาของกลุม IM ได 
หากคุณสรางกลุมไวหรือผูสรางกลุมนัน้
ใหสิทธิใ์นการแกไขแกคุณ ในหนาจอ 
กลุมสนทนา เลื่อนไปทีก่ลุมทีต่องการ 
และเลือก ตัวเลือก > กลุม > การตัง้คา 
โปรดดูที่ “การสรางกลุม IM ใหม” 
ในหนา 86

การจํากัดสิทธิ์ในการเขารวมกลุม IM
คุณสามารถสรางกลุม IM ในวงจํากัดโดย
การสรางรายชื่อสมาชิกกลุม ผูใชทีอ่ยูใน
รายการเทานัน้ทีม่ีสิทธิ์เขารวมกลุม เลือก
เมนู กลุมสนทนา เลื่อนไปที่กลุมทีต่องการ 
และเลือก ตวัเลือก > กลุม > การตั้งคา >
สมาชิกกลุม > ที่เลือกเทานั้น
ในการเพิ่มผูใชในรายการ เลือก เพิม่ > 
จากรายชื่อขอความทันใจ หรือ ใส ID 
ผูใช
ในการลบผูใชออกจากรายการ 
เลื่อนไปทีผู่ใชและเลือก ลบ
ในการลบรายการและใหผูใช IM ทั้งหมด
กลับเขารวมในกลุมไดอีกครั้ง เลือก 
ลบทั้งหมด 

■ ตวัจัดการการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม
ในตัวจัดการการเชื่อมตอ คุณสามารถดู
สถานะของการเชื่อมตอขอมูลทีห่ลากหลาย 
ดูรายละเอียดของจํานวนขอมูลทีส่งและรับ 
และสิ้นสุดการเชื่อมตอทีไ่มใชงาน 
คุณสามารถดูรายละเอียดของการเชื่อมตอ
ขอมูลเทานั้น แตไมมีการแสดงรายการ
สายสนทนา
เมื่อคุณเปดตัวจัดการการเชื่อมตอ 
คุณจะพบรายการตอไปนี้
• เปดการเชือ่มตอขอมูล สัญลักษณ  

หมายถึง สายขอมูล และ  หมายถึง 
ขอมูลแพคเก็ต
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• สถานะของการเชื่อมตอแตละรายการ
• จํานวนขอมูลที่อัปโหลดและดาวนโหลด

ในการเชื่อมตอแตละรายการ (เฉพาะ
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต)

• ระยะเวลาการเชื่อมตอแตละรายการ 
(เฉพาะการเชื่อมตอสายขอมูล)

หมายเหตุ: คาใชจายจริง
ในการโทรและบริการทีแ่สดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจแตกตางจากทีพ่บ
ในเครื่อง ทัง้นี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ

การดูรายละเอียดการเชือ่มตอ
ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ เลื่อนไปที่
การเชื่อมตอ และเลือก ตัวเลือก > 
รายละเอียด ขอมูลตอไปนีจ้ะปรากฏขึ้น:
ชื่อ — ชื่อของจุดเชื่อมตออินเตอรเนต็ (IAP) 
ที่ใช
บริการ — ประเภทการเชื่อมตอขอมูล: 
สายขอมูล หรือ ขอมูลแพคเก็ต
สถานะ — สถานะปจจุบนัของการเชื่อมตอ
ไดรับ — จํานวนขอมูลในหนวยไบต 
ซึ่งโทรศัพทไดรับ
สง — จํานวนขอมูลในหนวยไบต ซึ่งสงจาก
โทรศัพท
ชวงเวลา — ระยะเวลาทีเ่ปดใชการ
เชื่อมตอ

ความเร็ว — ความเร็วปจจุบนัของการสง
และการรับขอมูลในหนวย KB/s (กิโลไบต
ตอวินาท)ี
เบอรโทร (สายขอมูล) หรือ จุดเชื่อมตอ 
(ขอมูลแพ็คเก็ต) — หมายเลข Dial-up 
หรือชื่อของจุดเชื่อมตอที่ใช
ใชรวมกนั (ไมปรากฏ หากไมมีการใช
การเชือ่มตอรวมกัน) — จํานวน
แอปพลิเคชันที่ใชการเชื่อมตอเดียวกัน

การสิน้สุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ เลื่อนไปยัง
การเชือ่มตอ และเลือก ตัวเลือก > 
ตดัการเชื่อมตอ
ในการปดการเชื่อมตอที่เปดใชอยูทัง้หมด 
เลือก ตัวเลือก > ตดัการเชื่อมตอทั้งหมด

■ Push to talk 
Push to talk (PTT) (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คือ การสื่อสารดวยเสียง
แบบเวลาตามจริงทีใ่ชงานผานบริการ IP 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) กับระบบ
เครือขาย GSM/GPRS คุณสามารถใช Push 
to talk เพื่อติดตอสื่อสารทางเสียงไดโดยตรง
เมื่อกดปุม คุณสามารถใช Push to talk 
เพือ่พดูคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุมบุคคลได
คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอและการตั้งคา
ของ Push to talk กอน จึงจะสามารถใช
บริการ Push to talk ได คุณอาจไดรับ
การตั้งคาเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการ Push to talk
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ในการสื่อสารแบบ Push to talk บคุคลหนึง่
จะเปนผูพูดในขณะทีอ่ีกฝายหนึ่งจะฟง
การสนทนาผานลําโพงติดตั้งในตัว ผูพดู
จะตองหมุนเวียนการพดูใหกับบุคคลอื่น 
เนื่องจากสมาชิกในกลุมจะสามารถพดูได
เพียงครั้งละหนึง่รายเทานัน้ และระยะเวลา
สูงสุดของรอบเวลาโตตอบกลับจะมีจํากัด 
ซึ่งระยะเวลาสูงสุดทีก่ําหนดไวคือ 30 วินาที 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะ
เวลาของรอบเวลาพูดกลับในระบบ
เครือขายของคุณ
หากมีสายโทรเขา เครื่องจะออกจากการใช 
Push to talk เพื่อรับสายโทรศัพท
นอกเหนอืจากตัวนับขอมูลแพ็คเก็ต 
เครื่องจะบันทึกการติดตอแบบหนึง่ตอหนึง่
ไวในรายการติดตอลาสุดใน บันทึก 
ผูเขารวมควรยืนยันถึงการตอบรับการติดตอ
ตามความเหมาะสม เนื่องจากไมมีเครื่อง
ยืนยันอื่นใดเลยวาผูรับไดยินเสียงการติดตอ
ของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการของคุณ เพื่อตรวจสอบ
ขอมูลการใชงาน คาบริการ และการเปน
สมาชิกบริการนี้ โปรดทราบวาบริการ
ขามเครือขายอาจมีขอจํากัดมากกวาบริการ
เสริมจากระบบเครือขายหลักของคุณ
ในขณะทีเ่ชื่อมตอบริการ Push to talk 
คุณสามารถใชฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องได 
บริการตางๆ ของการโทรปกติสวนมาก 
(เชน ระบบฝากขอความเสียง) จะไมมี
ใหบริการสําหรับการสื่อสารแบบ Push 
to talk

กําหนดจดุเชื่อมตอ Push to talk
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเนต็เปนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให 
ผูใหบริการรายอื่นๆ อาจจะใหคุณใช
จุดเชื่อมตอ WAP ได โปรดติดตอขอขอมูล
เพิม่เติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
หากคุณยังไมมีการเชื่อมตอ WAP คุณอาจ
ตองติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอ
ความชวยเหลือในการเชื่อมตอ

การตัง้คาสําหรับ Push to talk
โปรดติดตอผูดูแลระบบหรือผูใหบริการ
สําหรับการตั้งคาบริการ Push to talk 
คุณอาจไดรับการตั้งคาแบบ OTA เปน
ขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา Push 
to talk ใหเลือก เมนู > เชื่อมตอ > 
การสนทนา > ตัวเลือก > การตั้งคา

การตั้งคาผูใช
การโทรสนทนาขาเขา — ในการดู
การแจงเตือนเมื่อมีสายเรียกเขา เลือก แจง 
ในการรับสาย PTT โดยอัตโนมัติ เลือก 
ยอมรับอัตโนมัติ หากคุณไมตองการ
รับสาย PTT ใหเลือก ไมอนุญาต
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แบบเสียงแจงโทรสนทนา — เลือก
เสียงแสดงสายเรียกเขา Push to talk ที่ไดรับ 
หากคุณตองการใหการตั้งคาการแจงเตือน
สายเรียกเขาของ Push to talk เปนเหมือน
การตั้งคารูปแบบของคุณ ใหเลือก 
ตั้งตามรูปแบบ ตัวอยางเชน หากคา
รูปแบบของคุณคือ ไมมีเสียง Push to talk 
จะไดรับการตั้งคาไวที่ หามรบกวน (DND: 
Do Not Disturb) และบคุคลอื่นจะไมสามารถ
ติดตอคุณโดยใช Push to talk ได ยกเวนแต
ใชการขอใหติดตอกลับ
แบบเสียงคําขอโทรกลับ — เลือกเสียง
สําหรับคําขอใหติดตอกลับ
การเริ่มแอปพลิเคชั่น — ในการเริ่มตน 
Push to talk โดยอัตโนมัติ ใหเลือก 
อัตโนมัติทุกครั้ง ในการเริ่มตน Push to talk 
โดยอัตโนมัติตอเมื่ออยูในระบบเครือขาย
หลักของคุณเทานั้น ใหเลือก อตัโนมัติ
ในเครือขายโฮม
ชื่อเลนที่ตั้งไว — ปอนชื่อเลนของคุณ
ที่จะปรากฏทีเ่ครื่องของบุคคลอื่นๆ 
ผูใหบริการอาจปดใชงานการแกไข
ตัวเลือกนีใ้นเครื่องของคุณ
แสดงที่อยูสนทนาของฉัน —เลือก 
ไมเลย หากคุณตองการซอนแอดเดรส 
Push to talk จากผูอื่นในชอง Push to talk 
และการติดตอแบบตัวตอตัว
แสดงสถานะล็อกอนิ —เลือก ใช 
หากตองการใหแสดงสถานะของคุณ หรือ 
ไม หากตองการใหซอนสถานะของคุณ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
โดเมน —ปอนชื่อโดเมนทีไ่ดรับจาก
ผูใหบริการ
ชื่อจดุเชื่อมตอ — ปอนชื่อจุดเชือ่มตอ 
Push to talk ชื่อจุดเชื่อมตอนี้จําเปนตอง
ใชเพื่อเริ่มการเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/
GPRS
ที่อยูเซริฟเวอร —ปอน IP แอดเดรสหรือ
ชื่อโดเมนของเซิรฟเวอร Push to talk ที่ไดรับ
จากผูใหบริการ
ชื่อผูใช —ปอนชื่อผูใชทีไ่ดรับจาก
ผูใหบริการ
รหัสผาน — ปอนรหสัผานของคุณ
ทีใ่ชในการเขาสูบริการ Push to talk

การลอ็กอินเขาสู Push to talk
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > การสนทนา 
Push to talk จะล็อกอินเขาสูการบริการ
โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใชงาน
เมื่อการล็อกอินเสร็จสมบูรณ Push to talk 
จะเชื่อมตอกับชองทีใ่ชงานอยูกอนเมื่อ
มีการปดแอปพลิเคชันครั้งลาสุดให
โดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมตอขาดหายไป 
เครื่องจะพยายามล็อกอินกลับเขาสูระบบ
ใหโดยอัตโนมัติ จนกวาคุณจะออกจาก 
Push to talk

 แสดงการเชื่อมตอ Push to talk
 แสดงวามีการตั้งคา Push to talk ไวที่ 

หามรบกวน (DND: Do not disturb)
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การออกจาก Push to talk
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > การสนทนา > 
ตัวเลือก > ออก ปดการสนทนา
หลังออกจากแอปพลิเคชั่น? 
จะปรากฏขึ้น เลือก ใช เพื่อล็อกเอาต
และปดการบริการ หากคุณตองการ
ใหแอปพลิเคชันยังคงทํางานเปนพื้นหลัง 
เลือก ไม

การติดตอแบบตัวตอตัว
คําเตอืน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนือ่งจากเสียงจะดังมาก

1. เลือก เมนู > เชื่อมตอ > 
การสนทนา > ตัวเลือก > 
รายชื่อสนทนา เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณ
ตองการสนทนาดวย และเลือก 
ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1

2. เมื่อเริ่มการเชื่อมตอแลว หากตองการ
สนทนากับผูเขารวมอีกรายหนึ่ง 
ใหกดปุมโทรออกคางไวตลอดเวลา
ที่คุณพดู เมื่อคุณพดูจบ ใหปลอยปุม 
เพื่อใหผูเขารวมรายอื่นพูดตอได
เลือก ตวัเลือก > ยกเลิกใชงาน
ลําโพง/ใชงานลําโพง เพื่อใชหฟูงหรือ
ลําโพงสําหรับการสื่อสารแบบ Push to 
talk เมื่อเลือก ยกเลิกใชงานลําโพง ไว 
คุณสามารถถือโทรศัพทแนบกับหู
ไดตามปกติ

3. ในการสิ้นสุดการโทร PTT ใหเลือก 
เลิกเชื่อมตอ หรือหากมีการโทร PTT 
หลายสาย เลือก ตวัเลือก > 
ตัดการเชื่อมตอ

การตอบรบัการติดตอ Push to talk
หากคุณเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
การตั้งคาผูใช > การโทรสนทนาขาเขา > 
แจง จะมีเสียงสัญญาณสั้นๆ เพื่อเตือน
ใหคุณทราบวามีกลุมที่เรียกเขาหรือ
การติดตอแบบตัวตอตัวในการรับสาย 
ใหเลือก ยอมรับ ในการปดเสียง เลือก 
เงียบ เมื่อตองการปฏิเสธไมรับสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน
เมื่อไดรับสายแบบตัวตอตัวจากบุคคล
ทีคุ่ณบันทึกขอมูลไวแลวใน รายชื่อ 
เครื่องจะแสดงชื่อที่บนัทกึไว หรือแสดง
เฉพาะชื่อเลนของผูโทรเทานั้น

การตดิตอกลุม Push to talk
ในการติดตอกลุม เลือก ตัวเลือก > 
รายชื่อสนทนา เลือก ตัวเลือก > 
สรางโทรสนทนาแบบกลุม 
ทําเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่คุณตองการ
ติดตอ โดยเลื่อนไปทีร่ายชื่อที่ตองการ
แลวกดจอยสติ๊ก จากนั้นกดปุมโทรออก

การสมัครขอดูขอมูลสถานะ
การลอ็กอินของผูอื่น
ในการสมัครหรือยกเลิกการสมัครขอดู
ขอมูลสถานะออนไลน Push to talk ของผูอื่น 
ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา 
เลื่อนไปทีช่ื่อผูติดตอทีต่องการ และเลือก 
ตวัเลือก > แสดงสถานะล็อกอนิ หรือ 
ซอนสถานะล็อกอิน
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การขอใหติดตอกลับ

การตอบคําขอการติดตอกลับ
เมื่อมีบุคคลสงคําขอการติดตอกลับมา
ที่คุณ ขอความ 1 คําขอใหมใหโทรกลับ 
จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย เลือก 
แสดง เพือ่เปด ถาดเขาโทรกลับ เลือก
รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > คยุ 1 ตอ 1

การสงคําขอการติดตอกลับ
หากคุณติดตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับ
การตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอให
บุคคลนัน้ติดตอกลับมาหาคุณได โดยมีวิธี
สงคําขอดังนี้
• ในการสงคําขอติดตอกลับจาก

รายชื่อสนทนา เลื่อนไปยังชื่อผูติดตอ
และเลือก ตัวเลือก > สงคําขอ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอติดตอกลับจาก
รายชื่อ เลื่อนไปยังชื่อผูติดตอและ
เลือก ตวัเลือก > ตัวเลือกสนทนา > 
สงคําขอโทรกลับ

การบันทึกผูสงคําขอใหติดตอกลับ
เมื่อคุณไดรับคําขอใหติดตอกลับจาก
ผูที่ไมอยูในรายชื่อของคุณ คุณสามารถ
บันทกึชื่อไวในรายชื่อของคุณได
1. เลือก ถาดเขาโทรกลับ
2. เลื่อนไปที่คําขอใหติดตอกลับจากบุคคล

ที่คุณตองการเพิ่มในรายชื่อ และเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายชื่อ

ชอง
เมื่อคุณเชื่อมตอเขากับชองสนทนา 
สมาชิกทุกรายทีอ่ยูในชองนัน้จะไดยินสิ่งที่
คุณพูด คุณสามารถเปดใชงานไดมากถึง 
5 ชองในเวลาเดียวกัน เมื่อมีการใชงาน
มากกวาหนึง่ชอง เลือก สลับ เพื่อเปลี่ยน
ไปยังชองทีคุ่ณตองการสนทนาดวย
สมาชิกแตละคนในชองนัน้จะไดรับการระบุ
โดยชื่อผูใชทีไ่ดจากผูใหบริการ สมาชิก
ชองสามารถเลือกชื่อเลนสําหรับใช
ในแตละชองได ซึ่งจะปรากฏเปนขอมูล
ผูติดตอ
ชองตางๆ จะไดรับการรีจิสเตอรไวที่
แอดเดรส URL ผูใชหนึง่คนจะรีจิสเตอร URL 
ชองในเครือขายโดยการเขารวมในชอง
ในครั้งแรก

การสรางชองของคุณเอง
1. เลือก ตัวเลือก > ชองสนทนา
2. เลือก ตัวเลือก > ชองใหม > 

สรางใหม
3. ปอน ชื่อชอง
4. เลือกระดับ ความปลอดภัยของชอง
5. ปอนชื่อเลนของคุณใน ชื่อเลนในชอง
6. หากตองการเพิม่ภาพขนาดเล็กใหกับ

กลุม เลือก ภาพยอของชอง 
และเลือกภาพ
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7. เลือก เรียบรอย เมื่อคุณสรางชองแลว 
เครื่องจะสอบถามวาคุณตองการ
สงคําเชิญของชองหรือไม คําเชิญ
ของชองจะเปนขอความตัวอักษร
สมาชิกทีคุ่ณสงคําเชิญใหเขารวมชอง
ที่เปดอยูสามารถเชิญสมาชิกคนอื่น
เขารวมชองนั้นไดอีก

การเขารวมในชองที่กําหนด
คาลวงหนา
ชองทีก่ําหนดคาลวงหนา คือ กลุม
การสนทนาทีไ่ดรับการตั้งคาโดยผูใหบริการ 
เฉพาะผูใชทีก่ําหนดคาลวงหนาเทานั้น
ที่ไดรับอนญุาตใหเขารวมและใชชองนีไ้ด 
เมื่อคุณเขารวมในชองที่มีอยู คุณตองใส
คา URL ของชอง
โปรดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับชองจาก
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ 
คุณอาจไดรับรายละเอียดเปนขอความ
ตัวอักษร
1. เลือก ตวัเลือก > ชองสนทนา
2. เลือก ตวัเลือก > ชองใหม > 

เพิม่ที่มีอยู
3. ปอน ชื่อชอง, ที่อยูชอง และ 

ชื่อเลนในชอง และคุณสามารถเพิ่ม 
ภาพยอของชอง

4. เลือก เรียบรอย

การตอบกลบัคําเชญิของชอง
ในการบันทึกคําเชิญของชองทีไ่ดรับ เลือก 
ตวัเลือก > จัดเก็บชองสนทนา ชองนั้น
จะไดรับการเพิ่มไวในรายชื่อ PTT ของคุณ 
ในหนาจอชอง หลังจากคุณบันทกึคําเชิญ
ของชองแลว เครื่องจะสอบถามวาคุณ
ตองการเชื่อมตอกับชองหรือไม
หากคุณปฏิเสธหรือลบคําเชิญ เครื่องจะ
จัดเก็บคําเชิญดังกลาวไวในถาดขอความ
เขา หากตองการเขารวมในชองภายหลัง 
ใหเปดคําเชิญดังกลาว และเลือก 
ตวัเลือก > เชื่อมตอกับชอง

เซสชัน PTT
เซสชัน PTT จะปรากฏเปนบับเบิ้ลการติดตอ
ในหนาจอ Push to talk ซึ่งจะใหขอมูล
เกี่ยวกับสถานะของเซสชัน PTT ดังนี้

 หมายถึงเซสชัน PTT ที่ใชงานอยู
ในขณะนั้น
รอ — ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุม
โทรออกคางไว แตยังมีผูอื่นกําลังพดู
อยูในเซสชัน PTT
คยุ — ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุมโทรออก
คางไว และไดรับอนุญาตใหพดู
ในชองขอความจะแสดงชื่อเลนสําหรับ
การติดตอแบบตัวตอตัว หรือชื่อชองสําหรับ
การติดตอไปที่ชองแบบเรียกเขา สําหรับ
การติดตอกลุมแบบเรียกออก ขอความ 
โทรกลุม จะปรากฏขึ้น ขอมูลอื่นๆ อาจเปน
สถานะการเชื่อมตอ หรือเวลาทีใ่ชไป
นบัตั้งแตพูดกลับไปครั้งลาสุด
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เลือก ตวัเลือก เพื่อเขาใชตัวเลือกตอไปนี้
ใชงานลําโพง/ยกเลิกใชงานลําโพง — 
เพื่อเปด/ปดลําโพง
ตัดการเชื่อมตอ — เพื่อยกเลิก
การเชื่อมตอเซสชัน PTT ทีเ่ลือก และปด
บับเบิล้การติดตอ
รายชื่อสนทนา — เพื่อเปดรายชื่อ PTT
ชองสนทนา — เพือ่เปดรายการชอง PTT
ถาดเขาโทรกลับ — เพื่อเปดถาดเขา
คําขอใหติดตอกลบั
บันทึกสนทนา — เพื่อดูไฟลบันทึก 
Push to talk
การตั้งคา — เพื่อเขาใชการตั้งคาหลักของ 
Push to talk
ตัวเลือกเพิ่มเติมทีใ่ชไดสําหรับการติดตอ
แบบกลุมและชอง ไดแก 
สมาชิกที่ใชงาน — เพื่อดูรายชื่อสมาชิก
กลุมที่ใชงานอยู
สงคําเชิญ — เพื่อเริ่มตนใชหนาจอคําเชิญ 
(ใชไดสําหรับชองสวนตัวของคุณ และชอง
ที่ตั้งคา ความปลอดภยัของชอง ไวที ่
กลุมสาธารณะ เทานัน้)

■ การซงิโครไนซจากระยะไกล
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ซิงค
ซิงค ใชในการซิงโครไนซปฏทิิน, รายชื่อ 
หรือบันทึกของคุณ กับแอปพลิเคชัน
สมุดแอดเดรส, ปฏิทินแบบตางๆ 
ในคอมพิวเตอรทีใ่ชงานรวมกันได หรือ
ในอินเตอรเน็ต

แอปพลิเคชันการซิงโครไนซใชเทคโนโลยี 
SyncML สําหรับการซิงโครไนซ สําหรับ
ขอมูลการใชงานรวมกับ SyncML 
โปรดติดตอผูแทนจําหนายของ
แอปพลิเคชันปฏทิินหรือสมุดแอดเดรส 
ซึ่งคุณตองการซิงโครไนซขอมูลโทรศัพท
ของคุณ

การสรางรปูแบบการซิงโครไนซใหม
1. หากไมมีการกําหนดรูปแบบ เครื่องจะ

ถามวาคุณตองการสรางรูปแบบใหม
หรือไม เลือก ใช 
ในการสรางรูปแบบใหมเพิ่มเติมจาก
ทีม่ีอยู เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ
การซิงคใหม เลือกวาคุณตองการ
ใชการตั้งคาทีร่ะบบตั้งมา หรือคัดลอก
คาจากไฟลรูปแบบทีม่ีเพื่อใชเปนคา
พืน้ฐานของรูปแบบใหม

2. กําหนด แอปพลิเคชั่น ที่จะซิงโครไนซ
เลือกแอปพลิเคชัน กดจอยสติ๊ก และ
แกไขการตั้งคาการซงิโครไนซ ดังนี้
รวมในซิงค — เพื่อใชงาน/เลิกใช
การซงิโครไนซ
ฐานขอมูลระยะไกล — ชื่อของฐาน
ขอมูลระยะไกลที่ใช
ประเภทการซิงโครไนซ —เลือก ปกติ 
สําหรับการซงิโครไนซขอมูลบนโทรศัพท
และฐานขอมูลระยะไกล โทรศัพท
เทานั้น สําหรับการซิงโครไนซขอมูล
บนโทรศัพทเทานัน้ หรือ เซิรฟเวอร
เทานั้น สําหรับการซิงโครไนซขอมูล
บนฐานขอมูลระยะไกลเทานั้น
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แอปพลิเคชันทีม่ีอยูที่คุณซิงโครไนซได
จะแตกตางกัน โปรดติดตอขอขอมูล
เพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

3. กําหนด การตั้งคาการเชื่อมตอ :
เวอรชันของเซิรฟเวอร —เลือก 
เวอรชันของโปรโตคอลเซิรฟเวอร
ID เซิรฟเวอร — ID ของเซิรฟเวอร
(ปรากฏใหเหน็เฉพาะกับ เวอรชัน
ของเซิรฟเวอร 1.2)
บริการเสริม —เลือก อนิเทอรเน็ต 
หรือ Bluetooth
จุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอที่คุณ
ตองการใชในการเชื่อมตอขอมูล
ที่อยูของโฮสต —ติดตอผูใหบริการ
ของคุณหรือผูดูแลระบบสําหรับคา
ที่ถูกตอง
พอรต —ติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
ผูดูแลระบบสําหรับคาที่ถูกตอง
ชื่อผูใช —ID ผูใชของคุณสําหรับ
เซิรฟเวอรการซิงโครไนซ ติดตอ
ผูใหบริการของคุณหรือผูดูแลระบบ
สําหรับ ID ทีถู่กตองของคุณ
รหัสผาน —ปอนรหสัผานของคุณ 
ติดตอผูใหบริการของคุณหรือผูดูแล
ระบบสําหรับคาที่ถูกตอง
อนุญาตการขอซิงคฯ > ใช — เพื่อให
เซิรฟเวอรเริ่มตนการซิงโครไนซ
ยอมรับการซิงคโครไนส > ไม — เพื่อ
ขอใหยืนยันกอนที่เซริฟเวอรจะเริ่มตน
การซิงโครไนซ

การตรวจสอบระบบ > ใช — เพื่อขอ
ใหมีการตรวจสอบ HTTP
ชื่อผูใชระบบ — ชื่อผูใชสําหรับ
การตรวจสอบ HTTP
รหัสผานระบบ — รหัสผานสําหรับ
การตรวจสอบ HTTP

การซิงโครไนซขอมูล
ในหนาจอหลัก เลื่อนไปยังรูปแบบและ
เลือก ตัวเลือก > ซงิโครไนส สถานะ
ของการซิงโครไนซจะปรากฏขึ้น
ในการยกเลิกการซิงโครไนซกอนเสร็จสิ้น 
ใหเลือก ยกเลิก
คุณจะไดรับการแจงเมื่อการซิงโครไนซ
เสร็จสมบูรณแลว
หลังเสร็จสิ้นการซิงโครไนซ เลือก 
ตวัเลือก > ดูบันทึก เพือ่เปดไฟลบันทึก
ทีแ่สดงสถานะการซิงโครไนซ (สมบูรณ 
หรือ ไมสมบูรณ) และจํานวนรายการ
ปฏิทนิหรือรายชื่อผูติดตอที่เพิม่ อัปเดต 
ลบ หรือยกเลิก (ไมมีการซิงโครไนซ) 
ในโทรศัพทหรือเซิรฟเวอร

■ สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบลิขอมูล USB 
เพือ่โอนขอมูลระหวางโทรศัพทและเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกันได นอกจากนี ้
คุณยังใชสายเคเบิลขอมูล USB กับ
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได
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เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สาย USB 
เลือกวาจะใชการเชื่อมตอสายเคเบลิขอมูล 
USB สําหรับ: Media player, PC Suite หรือ 
การถายโอนขอมูล หากตองการใหเครื่อง
สอบถามวตัถุประสงคในการเชื่อมตอ 
ทุกครั้งทีม่ีการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก 
ถามเมื่อเชื่อมตอ
สําหรับการเชื่อมตอ การถายโอนขอมูล 
และ เครื่องเลนสื่อ โทรศัพทจะอยูในโหมด
ออฟไลน และไมสามารถรับสายเขาหรือ
โทรออกได
หลังการโอนขอมูล คุณตองแนใจวาสามารถ
ถอดสายเคเบิลขอมูล USB ออกจากพซีีได
อยางปลอดภยั
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15. ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได 
แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานได
เต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจ
และคายประจุอยางสมบรูณ 2-3 รอบ 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุ
ไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะ
เสื่อมสภาพลงตามการใชงาน เมื่อสังเกต
เห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเหน็ไดชัด 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนีท้ี่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
เทานั้น
หากจะใชแบตเตอรี่ทีเ่ปลี่ยนใหม
เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณ
ชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตอ
อีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมได
ใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็ม
แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนือ่งจาก
การชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 
หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มไว 
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลา
ผานไป

ในกรณีทีไ่มมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย 
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาท ี
ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค
ทีร่ะบุเทานัน้ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจร
ของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ไดเมื่อมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือ
ปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้บวก (+) 
และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) 
เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีทีคุ่ณพกแบตเตอรี่สํารองไวใน
กระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ
การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจทําให
แบตเตอรี่หรือขั้วตอเสียหายได
การทิง้แบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิง้ไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ทีร่อนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ทีร่อนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
ชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูทีอุ่ณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแขง็
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หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนือ่งจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ทีเ่กิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้รวมกับ
ขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง 
เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ทีซ่ื้อเปนแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนญุาต
เทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia บนกลองบรรจุ และตรวจสอบ
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท
รอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใด
ที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่
นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตทีใ่กลทีสุ่ดเพือ่
ขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตจะตรวจสอบ
วาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแท
หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได 
ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยงัที่ที่คุณซื้อมา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia 
Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึง่ 

2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ทีต่ิดสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง และบน 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ 
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3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติก๊เกอร
ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 ใหหมุน
แบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไมกลับหัว 
ใหอานรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอานจาก
แถวบนตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตองหรือไม 
โดยทําตามคําแนะนําในเว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/check 

เมื่อตองการสรางขอความแบบตัวอักษร 
ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง 
+44 7786 200276
การสรางขอความแบบตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟค 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง 
+61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดีย: ปอนคําวา 
Battery ตามดวยรหสัแบตเตอรี่ 20 หลัก 
เชน Battery 12345678919876543210 
และสงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการใน
ประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปน
รหสัของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการ
ยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการ
ของ Nokia ในพื้นทีข่องคุณตามรายชื่อที่
ปรากฏในเว็บไซต www.nokia-asia.com/
carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ 
Nokia ของคุณทีม่ีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นีอ้ีก แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพือ่ขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่
ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต 
อาจเปนอันตรายและอาจทําใหเครื่อง
โทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและ
ทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได 
รวมทัง้อาจสงผลตอการรับรองหรือ
การรับประกันอื่นใดทีใ่ชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่
เวบ็ไซต www.nokiaoriginals.com/battery 
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16. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริม
แบบใหมสําหรับ
โทรศัพทของคุณ
มีจําหนาย
อยูมากมาย 
คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอสื่อสาร
ของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไว
ในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางาน
ของอุปกรณเสริมทกุชิ้นที่ติดตั้งในรถ
อยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูทีม่ีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นทีจ่ะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถ
ที่ติดตั้งยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสรมิทีไ่ดรับการรับรองจากผูผลิต
โทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนอืจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพท
เปนโมฆะไป

■ แบตเตอรี่ 

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได 
โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและ
คาทีใ่ช รูปแบบทีใ่ช รวมถึงสภาพแวดลอม 
การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 
จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบาย

ประเภท เทคโน
โลยี

เวลา
สนทนา*

สแตนด-
บาย* 

เวลา
เลน

BP-6M Li-ion สงูถึง 
3 ชม.

สูงถึง 
10 วัน

สูงถึง 
10 ชม.
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■ ในอาคาร

อุปกรณชารจแบบพกพาของ 
Nokia (AC-4) 
อุปกรณชารจขนาดเล็กที่มีน้ําหนกัเบา 
พรอมปลั๊กชารจขนาดเล็ก สําหรับชารจ
แบตเตอรี่อยางรวดเร็ว

■ ในอาคารและในรถ

ชุดหฟูงสเตอริโอแบบคลาสสกิของ 
Nokia (HS-23)
ชุดหฟูงสเตอริโอขนาดเล็กที่มีน้ําหนักเบา 
พรอมการใชงานแฮนดฟรี, การควบคุม
ระดับเสียง, สนบัสนุน Push to talk และ
หูฟงสวมใสสบายสําหรับฟงวิทยุ FM 
หรือเครื่องเลน MP3 ในโทรศัพททีใ่ชงาน
รวมกันได
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17. การดูแลและบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น 

และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสาร
ประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือ
ที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่
ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจาก
อุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจ
ทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจาก
เมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงาน
โดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไป
อุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพทและ
อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาด
เลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป 
พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือ
เสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติม
เสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสื่อสารวทิยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) กอนสง
โทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไป
ยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพื่อขอรับบริการ
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18. ขอมลูเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมี
ชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ
อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมการทํางาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และ
ปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพท
ในสภาวะการทํางานตามปกติ โทรศัพทเครื่องนี้
เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF 
เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยู
หางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว)
เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา 
วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหาง
จากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟล
ขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสง
ขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอได
อยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณ
ปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จ
สมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก และอาจ
ดึงดูดวัตถุที่เปนโลหะ อยาวางบัตรเครดิต
หรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท เพราะ
ขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
วทิยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือ
ทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับ
การปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มีปาย
ประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เนื่องจาก
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้น
อาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF 
จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
เครื่องนี้อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว ซึ่งขอแนะนําเหลานี้มีขอมูล
ตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology 
Research สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะ
การเตนของหัวใจ ควรปฏิบัติดังนี้
• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะ

การเตนของหัวใจอยางนอย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ และ 
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่อง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวามีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น 
ใหปดโทรศัพททันที และยายไปใชโทรศัพท
บริเวณอื่น
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกส
ในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกัน
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย 
โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิต
หรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือ
ซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือ
การซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณ
ทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับ
การติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บ
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไว
รวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และ
อุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลม
นิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออก
ดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้ง
อุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลม
นิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจ
พองตัวออก การติดตั้งอุปกรณไรสายไว
ในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรง
ในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน 
และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้ง
เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสาย
และยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนํา
ใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่
เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
ที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพท
เมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน 
และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวทิยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานี
เก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ 
บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูก
ประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก 
ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว 
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมี
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง 
หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ 

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึง
โทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขาย
แบบไรสาย ระบบเครือขาย
ภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ 
ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ 
จึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอ
ในทุกสภาวะได คุณจึงไมควร
วางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอ
ในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิด
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้น

ในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอ
หรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปน
เพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนง
ปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉิน
ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตอง
ปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทร
ฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือ
โหมดที่ใชบนเครื่องบิน คุณตองเปลี่ยนรูปแบบ
เพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน 
โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตอง
ปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้
หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการ
ระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตอง
ใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด 
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรบัรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนํา
ระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและ
สงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบและ
ไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณ
คลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนด
ระหวางประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้
เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF 
ที่ไดรับอนุญาต ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้น
โดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรที่เปน
หนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการ
ประเมินผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัย
ของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพท
เคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนดที่กําหนดไว
ในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 วตัต/
กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทําขึ้น
ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่อง
จะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุด
ที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่
ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดที่ระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่อง
ไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลายระดับ
พลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป 
ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด 
ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น

คา SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องนี้
ขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.64 W/kg
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนด
ในการทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศ
และระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของ
โทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตกตางกัน 
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR 
ไดในสวนของขอมูลผลิตภัณฑ ที่ 
www.nokia-asia.com
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 
2.0 W/kg ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของ
เนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับ
ความปลอดภัยที่ใหสําหรับบุคคลทั่วไปและ
ความแตกตางของหนวยวัด คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย 
สําหรับขอมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูขอมูล
ผลิตภัณฑที่ www.nokia-asia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหต:ุ ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอรปารค

รังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธปิตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

3 ซีคอนสแควร G (ฝง Robinson) เลขที่ 1007 
ศูนยการคา ซคีอนสแควร 904 
หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250

0-2720-1658-60 0-2720-1661 จันทร - ศุกร 
10:30-21:00
เสาร - อาทิตย 
และวันนักขัตฤกษ 
10:00-21:00

ตางจงัหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
9:00-19:00 

5 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

0-3871-6975-8 0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
10:00-20:00

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

1 356/1ซีพ ีแลนดเทารเวอร 
หมู12 ถนน มติรภาพ 
ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-5779-81 0-4332-5781 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

7 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-5044-6 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

ขนาด
ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)
96.2 ซีซี 115 กรัม 103.8 มม. 50 มม. 19.8 มม.
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ดัชนี

B
Bluetooth

การเชื่อมตอ 79
การตั้งคาการเชื่อมตอ 80
การรับขอมูล 82
การสงขอมูล 80
การสิ้นสุดการเชื่อมตอ 82
อุปกรณที่จับคู 81

I
IM โปรดดูที่ การสงขอความทันใจ

P
PTT โปรดดูที่ Push to talk
Push to talk 88

การตั้งคา 89
การติดตอแบบกลุม 91
การติดตอแบบตัวตอตัว 91
การล็อกเอาต 91
การล็อกอิน 90
คําขอใหติดตอกลับ 92
จุดเชื่อมตอ 89
ชอง 92

R
RealPlayer 43

การตั้งคา 44
การเลน 43

S
SIP 69

U
USB โปรดดูที่ สายเคเบิลขอมูล

V
Visual Radio 37

การคนหาสถานี 38
การดูขอมูลแบบวิชวล 39
การตั้งคา 40
การตั้งคาสถานี 39
การบันทึกสถานี 38
การเปด 37
ไดเรคทอรีสถานี 40
รายการสถานี 38

ก
กดปุมเดียว โปรดดูที่ การโทรดวน
กลองถายรูป 42

การซูม 42
การตั้งคา 42

การเขียนขอความ โปรดดูที่ ระบบปอนตัวอักษร
การคุมครองดานลิขสิทธิ์ โปรดดูที่ 
รหัสเขาใชงาน
การจํากัดการโทร โปรดดูที่ การจํากัดการโทร
การเชื่อมตอ 79

Bluetooth 79
ชุดโปรแกรม PC Suite 79

การเชื่อมตอขอมูล
สัญลักษณ 7

การใชพื้นที่หนวยความจํา
การดหนวยความจํา 61
หนวยความจําของโทรศัพท 59

การซิงโครไนซ 94
รูปแบบ 94
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การด microSD โปรดดูที่ การดหนวยความจํา
การดหนวยความจํา 59

การใชพื้นที่หนวยความจํา 61
การถอด 2
การฟอรแมต 60
การล็อค 61
การสํารองขอมูล 60
การใส 2

การดาวนโหลด 51
ขอมูล xi
แอปพลิเคชัน xi

การดูแลและการบํารุงรักษา 102
การตั้งคา

การเชื่อมตอ 66
การโทร 65
การรักษาความปลอดภัย 70
ขอมูลแพ็คเก็ต 69
โทรศัพท 64
ภาษาที่ใชเขียน 64
ภาษาในเครื่อง 64
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 64
วันที่ 70
เวลา 70
สายขอมูล 69
โหมดสแตนดบาย 65
อุปกรณเสริม 74

การตั้งคาขอความ
การตั้งคามัลติมีเดีย 27
การตั้งคาอื่นๆ 30
ขอความบริการ 30
ขอความแบบตัวอักษร 26
แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน 30
อีเมล 28

การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ตัวจัดการอุปกรณ 77
บริการตั้งคา xi

การโทร
โทรดวน 10, 32
โทรออกดวยเสียง 11
การโทรออก 10
การโอน 73
การจํากัด 73
การปฏิเสธไมรับสาย 12
การปฏิเสธไมรับสายโดยใช SMS 12
การประชุมสาย 11
การรับสาย 12
การวางสาย 10
ฉุกเฉิน vii
ตัวเลือกตางๆ ขณะสนทนา 12
ตางประเทศ 10
ระบบฝากขอความเสียง 10
สลับสาย 12
สายเรียกซอน 12

การโทรฉุกเฉิน viii
การโทรออกโดยใชเสียง 10
การแปลงคา 57
การรักษาความปลอดภัย

ใบรับรอง 71
การล็อคปุมกด 9
การสงขอความทันใจ 82

กลุม 84, 85, 86
การตั้งคา 83
การเชื่อมตอ 83
การบันทึก 85
การสนทนา 85
รายชื่อ 86

การสั่งงานดวยเสียง 62
การใส

การดหนวยความจํา 2
ซิมการด 1
แบตเตอรี่ 1

การโอนขอมูล 77
การโอนสาย โปรดดูที่ การโอนสาย
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ข
ขอความ

การเขียน 20
การจัดการ 23
การรับ 21
การสง 20
ขอความบริการ 23
ขอความในซิม 25
คําสั่งขอใชบริการ 26
ถาดออก 25
ประเภทขอความพิเศษ 22
มัลติมีเดียออบเจกต 22
แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน 26

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคา 21

ขอความอีเมล
การดึง 24
การลบ 24

ขอมูลการใช โปรดดูที่ บันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ประเภท 100
ขอมูลสําหรับติดตอ xii
ขอมูลสําหรับติดตอของ Nokia xii

ค
คลังภาพ 33

การดาวนโหลดไฟล 34
คําแนะนํา 62
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia 98
เครื่องคิดเลข 58
เครื่องบันทึก 44
เครื่องบันทึกเสียง โปรดดูที่ เครื่องบันทึก
เครื่องเลนเพลง 35

การฟงเพลง 35
คลังเพลง 35

เครื่องเลนเพลง โปรดดูที่ RealPlayer

แคช
การลบขอมูล 51

จ
จอยสติ๊ก 5

การเลือก 8
การเลื่อน 8

จุดเชื่อมตอ
การตั้งคา 67
การรับการตั้งคา 67

ต
ตั้งคา

การแสดงผล 65
ตัวจัดการการเชื่อมตอ 87
ตัวจัดการไฟล 59
ตัวจัดการอุปกรณ 77
ตัวจัดการแอปพลิเคชัน 74
ตัวเลน Flash 44

ท
โทรดวน

กําหนดหมายเลขโทรศัพท 32
การโทร 10
การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท 62
การลบหมายเลขโทรศัพท 62
การกําหนดหมายเลขโทรศัพท 62

น
นาฬิกา 55
นาฬิกาปลุก โปรดดูที่ นาฬิกา

บ
บทแนะนํา 9
บริการ 48
บริการซอมแซม xii
บริการบํารุงรักษา xii
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บริการเสริมจากระบบเครือขาย viii
บันทึก 13, 58

การตั้งคา 14
การโทรลาสุด 13
ตัวจับเวลาการเชื่อมตอ 14
ตัวนับขอมูลแพ็คเก็ต 14, 15
ทั่วไป 14
เบอรที่ไมไดรับสาย 13
เบอรที่รับสาย 13
เวลาที่ใชสาย 14
หมายเลขที่โทรออก 13

บุคมารค
การจัดเก็บ 50
การดู 49
การเพิ่ม 49
การสง 49

เบราเซอร โปรดดูที่ เว็บ
เบราเซอรในโทรศัพทเคลื่อนที่ โปรดดูที่ เว็บ
แบตเตอรี่ 100

การคายประจุ 97
การชารจ 3, 97
ขอมูล 97

ใบรับรอง
การจัดการ 71
การดูรายละเอียด 72
การตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท 72

ป
ปฏิทิน 55
ปุมลัด

เปลี่ยน 7
โปรแกรมตัดตอวิดีโอ 45

ฝ
ฝายบริการ xii
ฝายบริการของ Nokia xii
ฝายบริการลูกคา xii

ม
มาตรวัดเสียง 53
เมนู 8

การเขาสูฟงกชัน 8
การเปลี่ยนหนาจอ 8

โมดูลรักษาความปลอดภัย 73

ร
รหัสเขาใชงาน 76
รหัสผาน

PIN x, 3
PIN2 x
PUK xi
PUK2 xi
UPIN x
UPUK xi
เปลี่ยนแปลง 70
รหัส PIN ของโมดูล x
รหัส PIN สําหรับลายเซ็น x
รหัสระบบ xi
รหัสล็อค x, 3

ระบบเครือขาย viii
การเลือก 73
ขอมูลระบบ 73

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 64
ระบบปอนตัวอักษร

การคัดลอกขอความ 18
การลบขอความ 18
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