
คูมือการใชงานโนเกีย  5500d



2 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่น้ีวา ผลิตภัณฑ RM-86 น้ีสอดคลองกับ 
ขอกําหนดที่จําเปนและเงื่อนไขอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถ 
คัดลอกสําเนาของคําประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/
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หามคุณทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเกบ็เนื้อหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสาร 
ฉบับน้ีไมวาในลักษณะใดๆ ก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากโนเกีย

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People และ Pop-Port เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑและบริษทัอื่นๆ 
ท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

Nokia tune และ Visual Radio เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation

ผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวรท่ีไดรับลิขสิทธิ์จาก Symbian 
Software Ltd © 1998-2006 Symbian และ Symbian OS เปน 
เครื่องหมายการคาของ Symbian Ltd.

Java™ และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ท้ังหมดเปนเครื่องหมายการคาหรือ 
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sun Microsystems, Inc. 

หมายเลขสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรท่ีรอการจดทะเบียนอื่นๆ 
ซอฟตแวรการปอนคําแบบ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2006 Tegic Communications, Inc. 
สงวนสิทธิ์
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ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับ 
การใชงานสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย 
ในการเชื่อมตอกับขอมูลท่ีเขารหัสใหเปนไปตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard 
โดยลูกคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวดิีโอ 
MPEG-4 ของผูใหบริการวิดีโอท่ีไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือไมอนุญาตโดยนัยใหใช 
งานอืน่ใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพ่ิมเติมรวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC โปรดดูท่ี 
<http://www.mpegla.com>

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ 
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑใดๆ ท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจง 
ใหทราบลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอนัเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพท่ีเปน” ไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือ 
โดยนัย ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ 
ท่ีจําหนายโดยนัยและความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวกับความถูกตอง 
ความนาเชื่อถือ หรือเน้ือหาของเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายที่ใชบังคับกําหนดไว 
โนเกียสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขปรับปรุงหรือเพิกถอนเอกสารนี้เมื่อไรก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย 
Nokia ใกลบานคณุ

โทรศัพทรุนนี้อาจประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซ่ึงอยูภายใตบังคับของ 
กฎหมายและขอบังคับดานการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  หามคุณกระทํา 
การใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย

รุน: Nokia 5500d

http://www.mpegla.com
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คูมือการเขียนขอความภาษาไทย
ขั้นตอนกอนการเขยีนขอความไทย

หากคุณตองการเขียนขอความไทย คุณตองเปลี่ยน
เปนเมนูภาษาไทย โดย

1. เลอืก Menu
2. เลอืก Settings 
3. เลอืก Phone settings
4. เลอืก Language เลือก ภาษาไทย 

แลวกลับสูหนาจอหลัก
วิธีเขียนขอความไทย

1. กด เมนู 
2. เลอืก ขอความ
3. เลอืก เขียนขอความ
4. ปรากฏหนาจอวางพรอมเขียนขอความ

โดยมุมซายบนแสดงสัญลักษณ  กขค
5. เริ่มเขียนขอความไทย (ดังตัวอยาง)

ตัวอยางการเขยีนขอความไทย

คิดถึง U ;-)
6. กดปุม  (ก-ฅ) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"

7. กดปุม  และกดปุม  1ครั้ง
เพือ่เลือกสระ "     ิ" แลวกด ใส 

8. กดปุม  (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"

9. กดปุม  (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"

10. กดปุม  และกดปุม  3 ครั้ง
เพือ่เลือกสระ "     ึ" แลวกด ใส

11. กดปุม  (ฆ-ฉ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
12. กดปุม  1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ 

ตัวพิมพใหญ และกดปุม  เพื่อเวนวรรค 1 วรรค
13. กดปุม (ร-ษ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "U"

14. กดปุม  เพื่อเวนวรรค 1 วรรค
15. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว

กดปุม  13 ครั้ง เพื่อเลือก ";" แลวกด ใส 

16. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว 
กดปุม  6 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แลวกด ใส 

17. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว 
กดปุม  8 ครั้ง เพื่อเลือก ")" แลวกด ใส 
(หรือกดปุม  เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ 
แลวกดปุม  เพื่อเลือกใชสัญลักษณตางๆ)

18. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก สง และใสเบอรโทร 
ที่คุณตองการสง
 เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ หรือเปนตัวเลข 
ในการเขียนไดงายขึ้น ดวยปุม 

2. สามารถใสสระหรือวรรณยุกตได เมื่อเขียน 
พยัญชนะตนแลว ตามหลักภาษาไทย

3. โทรศัพททุกรุนที่มเีมนูภาษาไทย สามารถรับ 
ขอความภาษาไทยได

ปุมแสดงตัวอักษรโนเกีย

สระและ
วรรณยุกต

เปล่ียนภาษา
และตัวเลข
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอนัตรายหรือเปนการ 
ผิดกฎหมายได โปรดอานคูมอืผ ูใชฉบับ 
สมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใช หรือในกรณีท่ีอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย
คํานึงถงึความปลอดภัยใน
การขับขี่ยานพาหนะเปน
อ ันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมาย
ท องถิ่น ไมควรใชมือจับ
ส ิ่งอืน่ใด ในขณะขับข ี่
ยานพาหนะ สิ่งสําคัญอนัดับ
แรกท่ีคณุควรคํานึงในขณะ
ข ับขี่ยานพาหนะ คือ 
ความปลอดภัยบนทองถนน
สญัญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับอุป
กรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครือ่งบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อปุกรณไรสายอาจกอใหเกิด
ส ัญญาณรบกวนบนเครื่องบิน
ได 
ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติม
น้ําม ัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุด
เติมนํ้ามัน และหามใชโทรศัพท 
เมื่ออยูใกลกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับ
จ ุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อยาใชโทรศัพทในท่ีท่ีมี
การระเบิดเกิดขึ้น
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัว
เครื่องตามที่อธิบายไวในคูมือ
ผ ูใชเทานั้น อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน
การบรกิารทีผ่านการรบัรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะติดตั้งหรือซอม
อ ุปกรณตางๆ ของเครื่องได 
อุปกรณเสรมิและแบตเตอร ี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น หามตอโทรศัพทเขากบั
อ ุปกรณท ี่ไมสามารถใชงาน
ร วมกันได
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กนัน้ํา
โทรศัพทของคุณไมสามารถ
กนัน้ําไดควรเก็บโทรศัพทไว
ในท่ีแหง
ทําสําเนาสํารอง
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกขอมูลสําคัญท้ังหมด
ท่ีจัดเก็บไวในเครื่องเปน
ลายลักษณอักษรเสมอ
การเชื่อมตอกบัอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการเชื่อมตอโทรศัพท 
ก ับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณา
อ านค ูมือของอปุกรณน้ันๆ 
เพ่ือศึกษารายละเอยีดขอมลู
เกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม 
สามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉนิ
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพ้ืนท่ี
ใหบริการ กดปุมจบการทํางาน
หลายๆ ครั้งตามที่ตองการ
เพ่ือลบหนาจอและยอนกลับไปท่ีห
นาจอเริ่มตน ปอนหมายเลข
ฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก 
แจงตําแหนงท่ีคุณอยู อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง

■ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท 
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับ
การรับรองใหใชกับเครือขายระบบ GSM 900, 
1800 และ 1900 โปรดติดตอ
ขอขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคณุ

ขณะท่ีใชคณุสมบัตติางๆ ในโทรศัพท
เครื่องน้ี โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคล
ของผูอื่น และไมกระทําการใดที่เปน
การละเมิดตอกฎหมาย 
เมื่อบันทึกภาพและใชภาพถายหรือภาพ
วดิีโอ โปรดปฏิบัตติามกฎหมายและ
จารีตประเพณีของทองถิ่นรวมไปถึง
ความเปนสวนตัวและสิทธิตามกฎหมาย
ของผูอื่น อีกท้ังลิขสิทธิ์ดวย

คําเตือน:คณุตองเปดเครื่องกอนเริ่
มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเคร่ือง 
ยกเวนนาฬิกาปลุก 
หามเปดเครื่องเมื่อการใชงาน 
โทรศัพทเคล่ือนท่ีอาจกอใหเกดิ 
สัญญาณรบกวนหรืออนัตราย

■บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คณุตองสมัครขอใชบริการกบัผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 
คณุสมบัตสิวนใหญในโทรศัพทเครื่องน้ี
ขึน้อยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบัติ
เครือขายไรสาย บริการเสริมของระบบ
เครือขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย 
หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการ
โทรศัพทเพ่ือสมัครขอใชบริการกอน จึงจะ
สามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขาย
ได ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจให
คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการดัง
กลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายในการใช
บริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากดัท่ี
สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ในบาง
เครือขายอาจจะไมรองรับตัวอักษรของ
ทุกภาษา และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางใน
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เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบัติ
ดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 
เครื่องของคุณอาจไดรับการตัง้คาบางอยาง
ไวเปนพิเศษแลว โดยการตั้งคารวมถึง
การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และ
ไอคอนตางๆ โปรดตดิตอขอขอมูลเพ่ิมเติม
จากผูใหบริการโทรศัพทของคณุ
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล 
WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยาง
ในเครื่องรุนนี้ เชน การคนหาหนาเว็บ อีเมล, 
Push to talk, การสงขอความทันใจ และ
การสงขอความมัลตมิีเดีย จําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนทางเทคโนโลยีดังกลาวจาก
ระบบเครือขาย

■ อุปกรณเสริม แบตเตอรี่
และอุปกรณชารจ

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนท่ีจะใชกับเคร่ืองโทรศัพท โทรศัพทน้ี
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานได
เมื่อไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจรุน AC-3 
หรือ AC-4 และใชแบตเตอรี่ BL-5B

คําเตือน:เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อปุกรณชารจ และอุปกรณเสริม 
ท่ีไดรับการรับรองโดยโนเกียวา 
สามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้ เทานั้น 
การใชอุปกรณประเภท 
อืน่นอกเหนือจากนี้อาจเปน 
อนัตรายและทําใหการรับประกัน 
หรือรับรองสําหรับเครื่องเปน 
โมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริม
ท่ีไดรับการรับรอง สามารถ 
สอบถามจากตวัแทนจําหนายของคุณ
ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับ
การใชอุปกรณเสริม

• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ

เสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตัง้และการทํางานของ
อปุกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถท่ี
ตดิตัง้ยากได
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เร่ิมตนใชงานอยางรวดเร็ว

รุน: Nokia 5500d

■ปุมลัดในโหมด
สแตนดบาย

เปลี่ยนรูปแบบ — กดปุมเปด/ปดและ
เลือกรปูแบบ
หมายเลขที่เพิ่งโทรออก — กดปุม
โทรออก
คําสั่งเสียง — กดปุมเลือกทางขวา
คางไว
บริการ (เว็บเบราเซอร) — กดปุม 0 
คางไว
รายชื่อ — เลื่อนลงหรือกดปุมเลื่อน
กลอง — เลื่อนขึน้
ปฏิทิน — เลื่อนไปทางขวา
เขียนขอความ — เลื่อนไปทางซาย
ไฟฉาย — กดปุม * คางไว
เปลี่ยนเปนรูปแบบ เงียบ อยางรวดเรว็ 
— กดปุม # คางไว

■โหมดและปุมเปลีย่นโหมด
แบบเร็ว

โทรศัพทของทานมีโหมดการทํางาน
สามโหมด คือ โทรศัพท  เพลง และกฬีา 
หากตองการเปลี่ยนไปมาระหวางโหมด
ดังกลาว ใหกดปุมเปลี่ยนโหมดแบบเร็ว 

ไฟแสดงที่ปุมเลื่อนจะเปลี่ยนสตีามโหมด
ที่เปลี่ยน

■โหมดเพลง
ในโหมดเพลง คุณสามารถฟงเพลงที่
เขารหสัไฟลในรูปแบบ MP3, WMA, 
AAC, eAAC+ และ MP4 รวมทั้งสราง
รายการเพลงสวนตวัได นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถเลือกรูปแบบเสียงและ
อีควอไลเซอร รวมทั้งเพิ่มเอฟเฟคดวย 
การตั้งคาเสยีง

คุณสามารถโอนเพลงเขาสูโทรศัพท
โดยใช Nokia Music Manager
หากตองการเปลี่ยนเปนโหมดเพลงและ
เปดเครื่องเลนเพลง ใหกดปุมเปลี่ยน
โหมดแบบเร็ว
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หากตองการเปดคลังเพลง ที่หนาจอ
หลักเครื่องเลนเพลง ใหเลื่อนไปที่   
และกดปุมเลื่อน คลังเพลง เปนฐาน
ขอมูลของแทรค็เพลงที่สามารถเลือก
ฟงได ในคลังเพลง ทานสามารถเลือก
เพลงเพือ่สรางและจัดการรายการเพลง
สวนตัวได
หากตองการเริ่มเลนเพลงหรือหยุด
การเลนเพลงชั่วคราว เลือก  หาก
ตองการหยุดเลน เลือก  หากตองการ
ขามไปยังแทร็คถัดไปหรือยอนกลับไป
ยังแทร็คกอนหนา เลือก  หรือ  
หากตองการกรอไปขางหรอืกรอกลับ
อยางรวดเร็ว ใหเล ือกและกดปุม  
หรอืปุม  คางไว
หากตองการดูรายการเพลงที่กําลังเลน
อยูในปจจุบนั ใหเลือก 

■โหมดกีฬา
ในโหมดกีฬา ทานสามารถตรวจสอบ
และบันทึกผลการออกกําลังกายโดยใช
มาตรจํานวนกาวที่อยูในเครื่องหรือใช
อุปกรณเสริม Bluetooth GPS วางแผน
การออกกําลังกายหรือกําหนดเปาหมาย
รายสัปดาหหรือรายเดือน ติดตามผล
ความกาวหนา และทําการทดสอบ ทั้งนี ้
คุณสามารถโอนผลที่ไดและดูผล
ดังกลาวไดจากเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกัน
ไดโดยใชโปรแกรม Nokia Sports 

Manager ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่ 
www.nokia-asia.com

ตัวอยาง: การตรวจสอบ
การเดินออกกําลังกาย
หากตองการเปลี่ยนเปนโหมดกีฬา 
ใหกดปุมเปลี่ยนโหมดแบบเรว็ หากเขา
สูโหมดกีฬาเปนครั้งแรก ระบบจะถาม
ใหทานกรอกขอมูลสวนตัว ทานจําเปน
ตองใสขอมูลเพื่อใหมาตรจํานวนกาว
และการวางแผนออกกําลังกายจะทํางาน
ไดอยางแมนยํา เลือก เริ่มตนเรว็ 
แลวเลือก ตัวเลือก > กิจกรรม > เดิน 
หากตองการเริม่การตรวจสอบ
การออกกําลังกาย ใหกดปุมเลื่อน 
โทรศัพทจะแสดงขอมูลการออก
กําลังกายปจจุบนั เลื่อนไปดานขวาเพื่อ
เลื่อนไปยังแถบอ่ืน

http://www.nokia-asia.com
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หากตองการหยุดตรวจสอบ เลือก 
หยดุพัก และ หยุด การออกกําลังกาย
จะถูกบันทึกไวในไดอะรี่โดยอัตโนมัติ 

■คําสั่งสัมผสั

ในการเปดใชงานคําสั่งสัมผัส คุณตอง
เขาไปตั้งคาที่ เมนู > เครื่องมือ > 
การตั้งคาการสัมผัส
เคาะสองครัง้ที่ดานบนของ
ปุมกด:
• ภายใน 30 วนิาทีที่ไดรับ

ขอความแบบตัวอักษร
เพื่อฟงขอความ

• ขณะตรวจดูในโหมดกีฬาเพื่อฟง
ขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ปจจุบนั

• หยุดเลนเพลงชั่วคราวหรอืเลนตอ
จากจุดที่หยุดเลน

หากตองการขามแทรค็ในเครื่องเลน
เพลง ใหเคาะสองครั้งที่สวนลางดานซาย
หรือขวาของโทรศัพทดวยปลายนิ้วมือ

■ตัวอานขอความ
เลือก เมนู > ตัวอาน ในการฟง
ขอความจาก ถาดเขา ใหเลื่อนไป
ดานขวาเพือ่เลือกขอความท่ีตองการ
เริ่มตนอาน แลวเลือก เลน
ในการฟงขอความแบบตัวอักษรที่ไดรบั 
เม่ือ 1 ขอความใหม ปรากฏขึน้
ในโหมดสแตนดบาย ให กดปุมเลือก
ดานซ ายคางไวจนกวา ตัวอาน จะเริ่ม
ทํางาน

การตั้งคาเสียงพูด
ในการเลือกเสยีงและภาษาที่ใชอาน
ขอความแบบตัวอักษรและปรับคณุภาพ
เสียง ใหเลือก เมนู > เครือ่งมือ > 
เสียงพดู
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■การฟงวิทยุ
ในการฟงวิทยุ เชื่อมตอชุดหูฟงที่ใชงาน
รวมกนัได แลวเลือก เมนู > เพลง > 
Radio
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก
จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 
คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ที่ใชงานรวมกนัไดเขากับเครือ่งโทรศัพท
เพื่อการใชงานวิทย ุFM ไดอยาง
เหมาะสม

■การล็อคปุมกด 
(ลอ็คปุมกด)

หากตองการปองกันการกดปุมโดยไม
ตั้งใจ ใหกดปุมเลือกทางซายและปุม * 
ภายใน 1.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 
1.5 วนิาที

■สายเคเบิลขอมลู USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB 
เพื่อโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เครือ่งคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได 
นอกจากนี้ คุณยงัใชสายเคเบิลขอมูล 
USB กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ได
ตอโทรศัพทกับเครือ่งคอมพิวเตอรโดย
ใชสายเคเบิลขอมูล แลวเลือกโหมด
เชื่อมตอ: เครื่องเลนสื่อ เพื่อถายโอน

เพลงระหวางโทรศัพทและเครือ่ง
คอมพวิเตอรโดยใช Windows Media 
Player เวอรชันที่ใชงานรวมกันได, PC 
Suite เพือ่ใช Nokia PC Suite หรอื 
การถายโอนขอมูล เพือ่เขาใชไฟล
ในการด microSD ซึ่งเปนไดรฟที่
สามารถถอดออกได

■การโอนเน้ือหาจาก
โทรศพัทเคร่ืองอ่ืน

ดวยฟงกชัน ถายโอน คุณสามารถ
คดัลอกหรอืซงิโครไนซรายชื่อ รายการ
ปฏิทิน และขอมูลอ่ืนๆ เชน วิดีโอคลิป
และรปูภาพ จากโทรศัพทที่ใชงาน
รวมกันไดโดยใช Bluetooth หรอื
อินฟราเรด
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ถายโอน 
สําหรับรายละเอียดเรื่องวิธีใช โปรดอาน
จากคูมือผูใช
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■วิธีใช
โทรศัพทของคณุมีวิธีใช หากตองการ
เขาใชวิธีใชขณะแอปพลิเคชันเปดอยู 
ใหเลือก ตัวเลือก > วธีิใช หากตองการ
เปดวิธีใชจากเมนหูลัก ใหเลือก 
เครื่องมือ > วิธีใช
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ขอมูลทั่วไป

รุน: Nokia 5500d

■ภาพรวมของฟงกชนั
โทรศัพทโนเกียมีฟงกชันหลายฟงกชัน
ซึ่งสะดวกตอการใชในชีวิตประจําวัน 
เชน ปฏิทิน, แอปพลิเคชันอีเมล, 
นาฬกิา, นาฬิกาปลุก, XHTML, 
เว็บเบราเซอร และวิทยุ โทรศัพท
ของคุณยังประกอบดวยฟงกชันตอไปนี:้
• ปุมเปลี่ยนโหมดแบบเร็วเพือ่สลับ

ไปมาระหวางโหมดโทรศัพท, กีฬา 
และเพลงไดอยางรวดเร็ว

• ตัวอานขอความสําหรับฟงขอความ
ตัวอักษร

• เครือ่งเลนเพลงที่สนับสนุนไฟล 
MP3, WMA, AAC และ eAAC+

• โหมดกีฬาซึง่ประกอบไปดวย
โปรแกรมตรวจสอบการออก
กําลังกาย, มาตรจํานวนกาว, บันทึก
รายการออกกําลังกาย และโปรแกรม
วางแผนการออกกําลังกาย

• คําสัง่สัมผัสเพื่อฟงขอความแบบ
ตัวอักษรและขอมูลการออก
กําลังกายรวมทั้งควบคุมการ
เลนเพลง

• กลองถายรูป 2 ลานพิกเซล
พรอมบนัทึกภาพวิดีโอได

• โทรออกและสั่งงานโดยใชเสียง
อยางมีประสิทธิภาพสูง

• การเชื่อมตออินฟราเรดและ 
Bluetooth 

• การดหนวยความจํา microSD 
เพือ่เพิม่หนวยความจําของเครื่อง

■รหัสผาน

รหัสล็อค
รหัสล็อค (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่
ตัง้ไวในปจจุบัน คือ 12345 ใหเปลี่ยน
รหัส และรักษารหัสใหมไวเปนความลับ 
และเก็บไวในที่ปลอดภัยแยกจาก
ตวัเครื่องโทรศัพท ในการเปลี่ยนรหัส
และต้ังคาใหเครื่องขอใหใสรหัสผาน 
โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหนา 80
หากคณุปอนรหสัล็อคผิดหาครั้ง
ตดิตอกัน เครือ่งจะไมสนใจรหสัที่ปอน
หลังจากนั้น รอประมาณหานาที แลว
ปอนรหัสอีกครัง้
เม่ือล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช
เปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได
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รหัส PIN
• รหัส Personal Identification 

Number (PIN) และรหัส Universal 
Personal Identification Number 
(UPIN) (4 - 8 หลัก) ใชสําหรับ
ปองกันการใชซิมการดของคณุ
โดยไมไดรบัอนญุาต โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย” หนา 80 รหัส PIN 
มักใหมาพรอมกับซมิการด

• รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมา
พรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณ
ตองใชรหัสนีใ้นการเขาใชฟงกชัน
บางอยาง

• คุณตองใชรหสั PIN ของโมดูล
เพื่อเขาดูขอมูลในโมดูลรักษา
ความปลอดภัย PIN แบบชุดจะมา
พรอมกับซิมการดในกรณทีี่ซิมการด
มีโมดูลรกัษาความปลอดภัย

• คุณตองใชรหสัลายเซ็นสําหรับ
ลายเซ็นแบบดิจิตอล รหัสลายเซน็
จะมาพรอมกับซมิการดในกรณีที่
ซิมการดนั้นมีโมดูลรกัษา
ความปลอดภัย

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) 
และรหัส UPUK (Universal Personal 
Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการ
เปลี่ยนรหสั PIN และ UPIN ที่ถูกบล็อค
ไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 
ที่ถูกล็อค จําเปนตองใชรหัส PUK2

หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซมิการด 
โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณ
เพื่อขอทราบรหสั

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหสัระบบ (4 หลัก) 
เม่ือใช ตั้งคาจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
“จํากัดการโทร” หนา 83 ผูใหบริการ
ระบบจะแจงรหัสนี้ใหคณุทราบ
หากคุณปอนรหัสระบบผิด 3 ครั้ง
ติดตอกัน รหัสผานจะถูกบล็อค โปรด
ติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร
โทรศัพทของคุณ

■ขอมลูฝายบริการและ
ขอมลูสําหรับติดตอ
ของ Nokia

สําหรบัขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือนี ้
ขอมูลดาวนโหลด บริการ และขอมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกบัผลิตภัณฑ Nokia 
โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/5500/
support หรือเขาเว็บไซตของ Nokia 
ในประเทศของคณุ คุณอาจเลือก
ดาวนโหลดการตัง้คาบริการตางๆ ฟรี 
เชน MMS, GPRS อีเมล หรือบริการ
อ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุนของคุณไดที่ 
www.nokia-asia.com/phonesettings 
ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ 
โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/
contactus

http://www.nokia-asia.com/5500/support
http://www.nokia-asia.com/phonesettings
http://www.nokia-asia.com/contactus
http://www.nokia-asia.com/contactus
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ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของ
ศูนยบรกิาร Nokia ที่อยูใกลที่สดุเพือ่ขอ
รับบริการดานการบํารุงรักษา โปรด
เขาไปที่ www.nokia-asia.com/repair

http://www.nokia-asia.com/repair
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1. เร่ิมตนใชงาน

■การใสซิมการด การด 
micro SD และแบตเตอรี่

ปดโทรศัพทและ
ปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจาก
เครื่องชารจ
ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก
โปรดเก็บการดหนวยความจํา microSD 
ใหพนมือเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบรกิาร 
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ 
ผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอ่ืนๆ
ใชเฉพาะการด microSD ที่ใชรวมกับ
เครื่องรุนนีไ้ดเทานั้น เนื่องจากขนาด
ของการดหนวยความจําอ่ืนๆ เชน การด
มัลตมีิเดียขนาดยอสวน ไมสามารถใส
ลงในชองใสการด microSD ได ดังนั้น
การดดังกลาวจึงใชไมไดกับโทรศัพท
รุนนี ้การใชการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสยีหาย
กับการดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครื่อง 
และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย

ใชเฉพาะการด microSD ที่ผาน
การรับรองจาก Nokia วาใชไดกับ
โทรศัพท Nokia ใชมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ผานการรับรองกับการด
หนวยความจํา แตไมไดหมายความ
วาการดทุกยี่หอจะทํางานไดอยาง
ถูกตองหรือสามารถใชงานรวมกับ
โทรศัพทเครื่องนี้ได
1. ในการถอดหนากากดานหลังออก 

หงายดานหลังโทรศัพทเขาหาตัวคณุ 
แลวใชเหรียญหมุนสกรทูวนเข็ม
นาฬิกา 90 องศา ถอดหนากากออก

2. ในการถอดแบตเตอรี่ ใหยกขึ้น
ตามภาพ
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3. ในการปลดที่วางซมิการด ใหเลื่อน
ที่วางซิมการดตามทิศทางของลูกศร 
แลวยกที่วางซิมการดขึน้ ใสซิมการด
โดยใหดานขอบตัดของซมิการด
หันเขาหามุมตัดของที่วางซมิการด 
คว่ําที่วางซมิการดลง แลวเลื่อน
เขาไปในทิศทางตรงขามเพื่อล็อค
ที่วางซิมการด

4. ในการปลดที่วางการด microSD 
ใหเลื่อนที่วางการดตามทิศทางของ
ลูกศร แลวยกที่วางการดขึน้ ใสการด 
microSD โดยใสหนาสัมผัสสีทอง
ลงไปกอน เม่ือทานคว่ําที่วางการด
ลง ดานที่เปนหนาสัมผัสจะคว่ําตาม 
ที่วางการด microSD 

แลวเลื่อนเขาไปในทิศทางตรงขาม
เพือ่ล็อกที่วางการด

5. ใสแบตเตอรี่กลับคนื

6. ใสหนากากดานหลังกลับคืน 
ตองแนใจวาผนึกกันน้ําของหนากาก
ดานหลังอยูในตําแหนงที่ถูกตอง 
ล็อคหนากากดานหลังโดยหมุนสกรู
ตามเขม็นาฬิกา 90 องศา
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■การชารจแบตเตอรี่
เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบ
ปลั๊กไฟที่ผนงั ตอสายจากอุปกรณชารจ
เขากับชองเสียบอุปกรณชารจใน
โทรศัพท

ในกรณทีี่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู
เลย สญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสาม
นาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจาก
นั้น
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึน้อยู
กับประเภทของเครื่องชารจและ
แบตเตอรีท่ี่ใช การชารจแบตเตอรี ่
BL-5B ดวยเครือ่งชารจ AC-3 จะใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที และถาใชกับ
เครื่องชารจ AC-4 จะใชเวลาประมาณ 
1 ชั่วโมง 20 นาที

■การเปดและปดเคร่ือง
กดปุมเปด/ปดคางไว สําหรบัตําแหนง
ปุมเปด/ปด โปรดดูที่ 
“ปุมและสวนประกอบตางๆ” ในหนา 25
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN 
ใหปอนรหัส PIN หลังจากนัน้ ใหเลือก 
ตกลง
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัสล็อค 
ใหปอนรหัสล็อค หลังจากนั้น ใหเลือก 

ตกลง รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงาน
คือ 12345

■การตั้งคาวันท่ีและเวลา
ในการตั้งเขตเวลา วันที่ และเวลา
ใหถูกตอง ใหเลือกเมืองที่อยูปจจุบนั
หรือเมืองที่อยูใกลที่สุดตามรายชื่อที่อยู
ในเขตเวลาเดียวกัน จากนั้น ใสวันที่
และเวลาในทองถิ่นของทาน

■ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางาน
ตามปกติ
โทรศัพทรุนนีมี้เสาอากาศในตัว
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หมายเหตุ: คุณไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปน 
เม่ือเปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสัญญาณอ่ืนๆ 
เพราะการสัมผัสกบัเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพ
การโทร และยังอาจทําใหมี
การใชพลังงานเกินกวาที่
จําเปนอีกดวย การไมสัมผัส
บรเิวณเสาอากาศระหวาง
การใชเครื่องจะชวยเพิม่
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เสาอากาศและยืดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่

■การตั้งคาบริการตางๆ
กอนใชการสงขอความมัลติมีเดีย, 
การสงขอความทันใจ, Push to Talk, 
แอปพลิเคชันอีเมล, การซิงโครไนซ, 
การเรียกขอมูล และเบราเซอร คุณตอง
ตัง้คาบริการตางๆที่เหมาะสมใหกับ
เครื่องโทรศัพท โทรศัพทของทานจะ
กําหนดคาเบราเซอร, การสงขอความ
มัลติมีเดีย, จุดเชื่อมตอ และการตั้งคา
เรยีกขอมูลตามซิมการดที่ใช โดยอาจ
ไดรับขอมูลการตั้งคาโดยตรงเปน
ขอความการตั้งคาบรกิารตางๆ จากนั้น
คณุเพียงจัดเก็บขอมูลการตั้งคาไวใน
โทรศัพทเทานั้น สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตัง้คาที่มี โปรดติดตอผูให
บริการระบบ ผูใหบรกิาร หรอืตวัแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณ
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เม่ือคุณไดรบัขอความการตั้งคาบริการ
ตางๆ และไมไดใชงานและบนัทึกการ
ตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ 
1 ขอความใหม จะปรากฏขึน้ เลือก 
แสดง เพื่อเปดขอความ ในการบนัทึก
การตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือก > บนัทึก 
หากเครื่องแสดงขอความ รหสั PIN 
ของการตั้งการกําหนดคา: ใหปอนรหัส 
PIN สําหรบัการตั้งคา แลวเลือก ตกลง 
โปรดสอบถามรหัส PIN จากผูใหบริการ
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2. โทรศัพทของคุณ

■ปุมและสวนประกอบตางๆ

หมายเหตุ: ปุมเขยีนขอความ
อาจแตกตางกันตามตลาดที่
นําออกวางจําหนาย

หูฟง (1)
ไฟฉาย (2)
ลําโพง (3)
ปุมเปด/ปด (4)
ปุมเลื่อน (5)
ปุมเปลี่ยนโหมดแบบเร็ว (6)
ปุมเลือก (7)
ปุมโทรออก (8)
ปุมจบการทํางาน (9)
ปุมเมนู (10)
ปุมลบ (11)
ปุมตัวเลข (12)

พอรตอินฟราเรด (13)
ปุมแกไข (14)
เลนสกลองถายรูป (15)

ปุม Push to talk (16)
ปุมปรบัระดับเสียง (17)
สกรูหนากากดานหลัง (18)
ชองเสียบอุปกรณชารจ (19)



โทรศัพทของคุณ

26 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ชองรอยสายคลองขอมือ (20)
ชองเสียบ Pop-PortTM (21)

■โหมดสแตนดบาย
เม่ือคุณเปดเครื่องและมีการลงทะเบียน
เครื่องในระบบเครือขายแลว เครือ่งจะอยู
ในโหมดสแตนดบายและพรอมใชงาน

ระดับความแรงของสญัญาณ (1)
นาฬิกา (2)
ผูใหบริการระบบ (3)
วันที่หรือรูปแบบท่ีใชงานอยู (4)
แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่ (5)
ปุมลัดสําหรับปุมเลือกดานซาย (6)
ปุมลัดสําหรับปุมเลือกดานขวา (7)
ชื่อรปูแบบที่ใชงานจะแสดงแทนวนัที่
ถาเปดใชรูปแบบอ่ืนที่ไมใช ทั่วไป หรือ 
ออฟไลน 
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปด
และเลือกรปูแบบ

ในการเปดรายการหมายเลขที่โทรออก
ลาสุด ใหกดปุมโทรออก
ในการใชคําสัง่เสยีง ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว
เม่ือตองการเริม่การเชื่อมตอกับเวบ็ 
ให กดปุม 0 คางไว

ปุมลัดที่ปุมเลื่อนในโหมด
สแตนดบาย
ทางลัดที่ปุมเลื่อนจะใชไมไดขณะที่โหมด
สแตนดบายกําลังทํางาน
ในการเปด รายชื่อ ใหเลื่อนลงหรือ
กดปุมเลื่อน ในการเรียกใชกลองถายรูป 
ใหเลื่อนขึน้ ในการเปด ปฏิทิน ใหเลื่อน
ไปทางขวา ในการเขียนขอความ
แบบตัวอักษร ใหเลื่อนไปทางซาย
ในการเปลี่ยนปุมลัดของแอปพลิเคชัน
บนปุมเลื่อน โปรดดูที่ 
“โหมดพรอมทํางาน” ใน “การตั้งคา” 
หนา 75
ปุมลัดบางปุมอาจกําหนดไวตายตัว 
และคุณจะเปลี่ยนแปลงไมได

สแตนดบายแบบพิเศษ
เม่ือเปดใชโหมดสแตนดบาย คุณ
สามารถใชหนาจอหลักเพือ่เขาใช
แอปพลิเคชันที่ใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเรว็ ในการเลือกวาจะแสดงโหมด
สแตนดบายหรือไมนัน้ ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > 
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โหมดพรอมทํางาน > 
โหมดสแตนดบายพิเศษ > เปด หรือ ปด
ในการเขาใชแอปพลิเคชันสแตนดบาย
ที่ใชอยู ใหเลื่อนขึ้นหรือลง เลื่อนไปที่
แอปพลิเคชันแลวเลือก ในโหมด
สแตนดบายที่ใชอยู แอปพลิเคชันที่ตั้งไว
เปนคาเริ่มตนจะปรากฏขึ้นทางดานบน
ของหนาจอ สวนปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา 
และเหตุการณของผูใชจะแสดงอยู
ทางดานลาง ในการเลือกแอปพลิเคชัน
หรอืเหตุการณ ใหเลื่อนไปยังรายการ
ที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

■โหมด
โทรศัพทของทานมีโหมดการทํางาน
สามโหมด คือ โหมดโทรศัพท โหมด
เพลง และโหมดกีฬา ในโหมดกีฬา 
ทานสามารถตรวจสอบการออก
กําลังกาย วางแผนการออกกําลังกาย 
กําหนดเปาหมาย จัดการผลลัพธ
การออกกําลังกาย และทําการทดสอบ 
ในโหมดเพลง ทานสามารถเขาสู
เครือ่งเลนเพลงไดอยางรวดเรว็

การเปลี่ยนโหมด
ในการเปลี่ยนไปมาระหวางโหมด
โทรศัพท โหมดเพลง และโหมดกีฬา 
ใหกดปุมเปลี่ยนโหมดแบบเร็ว ใน
ชั่วขณะหนึ่ง ไฟแสดงที่ปุมเลื่อนจะ
เปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อโหมดกีฬาทํางาน 
เปลี่ยนเปนสีเขยีวเมื่อโหมดเพลงทํางาน 
และเปลี่ยนเปนสีขาวเมื่อโหมดโทรศัพท
ทํางาน

■สัญลักษณ
โทรศัพทเชื่อมตอกับระบบ
เครือขาย GSM อยู
คุณไดรบัขอความอยางนอย
หนึ่งขอความในแฟมขอมูล 
ถาดเขา ใน ขอความ 
มีขอความที่รอสงอยูใน 
ถาดออก โปรดดูที่ “ถาดออก” 
หนา 44
คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย 
โปรดดูที่ “การโทรลาสุด” 
หนา 34
ปรากฏขึน้หากตั้งคา 
ชนิดเสียงเรียกเขา เปน เงียบ 
และ แบบเสยีงเตือนขอความ 
และ แบบเสยีงเตือนอีเมล เปน 
ปด โปรดดูที่ “รูปแบบ” หนา 73
มีการล็อคปุมกดโทรศัพทไว 
โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด 
(ล็อคปุมกด)” หนา 30
มีการใชลําโพง
เปดใชงานนาฬกิาปลุก
มีการใชโทรศัพทสายที่สอง 
โปรดดูที่ สายที่ใช ใน 
“การโทรออก” หนา 76

 / 
โอนสายเรยีกเขาทุกสายไปยัง
ระบบฝากขอความเสยีงหรือ
หมายเลขอ่ืน หากคุณมีสาย
โทรศัพทสองสาย สญัลักษณ
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แสดงการโอนสายแรกคือ 
 และสําหรับสายที่สอง

คือ 
มีการตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพท 
มีการตอเครือ่งชวยฟงเขากับ
โทรศัพท
การเชื่อมตอกับชุดหูฟง 
Bluetooth ขาดหาย

 / เปดใชสายขอมูลอยู
ใชงานการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตได
มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
อยู
พักการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตไวชั่วคราว
เปดใช Bluetooth
มีการสงขอมูลโดยใช 
Bluetooth อยู โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอ Bluetooth” 
หนา 90
การเชื่อมตออินฟราเรด
ทํางานอยู เม่ือเปดใช
อินฟราเรด แตไมมี
การเชื่อมตอ ไฟแสดง
สถานะจะกะพรบิ
มีการเชื่อมตอ USB อยู

สัญลักษณอ่ืนนอกจากนี้อาจปรากฏขึ้น
ได สําหรับไฟแสดง Push to talk โปรดดู
ที่ “Push to talk” หนา 99 

■เลือ่นและเลือกโดยใช
ปุมเลื่อน

ในการเลื่อนไปทางซาย ทางขวา ขึน้ 
หรือลง ใหกดที่ขอบของปุมเลื่อน ใน
การเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกด
ตรงกลางของปุมเลื่อน

เลือกและยกเลิกการเลือก
รายการในแอปพลิเคชัน
หากตองการเลือกหรือยกเลิกการเลือก
รายการใดรายการหนึง่ในแอปพลิเคชัน 
ใหกดปุมแกไข แลวกดปุมเลื่อน หาก
ตองการเลือกหรือยกเลิกการเลือก
หลายๆ รายการติดตอกัน ใหกดปุม
แกไขคางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือลง

■เมนู
ในเมน ูคุณสามารถเขาสูฟงกชันใน
เครื่องได หากตองการเขาสูเมนูหลัก 
ใหเลือก เมนู
ในการเปดแอปพลิเคชันหรือแฟมขอมูล 
ใหเลื่อนไปที่รายการดังกลาวแลวกดปุม
เลื่อน
ในการเปลี่ยนหนาจอ ใหเลือก เมนู > 
ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง > กรดิ หรอื 
รายการ
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หากคุณเปล่ียนลําดับของฟงกชันในเมนู 
ลําดับจะแตกตางจากลําดับเริม่ตนที่
ระบบกําหนดไวตามที่อธิบายในคูมือ
ผูใชนี้
หากตองการปดแอปพลิเคชันหรอืแฟม
ขอมูล ใหเลือก กลับ และ ออก ซ้ําๆ 
หลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ยอนกลับไป
ยังโหมดสแตนดบาย หรือเลือก 
ตัวเลือก > ออก
ในการแสดงและสลับระหวาง
แอปพลิเคชันที่เปดอยู ใหกดปุมเมนู
คางไว หนาตางแสดงการสลับการใชงาน
แอปพลิเคชันจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดง
รายการแอปพลิเคชันตางๆ ที่เปดอยู 
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ตองการ 
และเลือก
หากปลอยใหแอปพลิเคชันทํางานอยู
เปนพืน้หลัง จะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มาก และลดอายุใชงานของ
แบตเตอรี่

■คําแนะนํา
ในคําแนะนําจะประกอบดวยขอมูล
แนะนําคุณสมบัติของโทรศัพท และ
คําแนะนําวิธีใชโทรศัพท ซึ่งจะเริ่มตน
ขึน้โดยอัตโนมัตเิม่ือคุณเปดโทรศัพท
เปนครั้งแรก หากคณุตองการเริ่มตน
เปดคําแนะนําดวยตนเอง ใหเลือก 
เมนู > ตัวแนะนํา และรายการใน
ตัวแนะนํา

■วิธีใช
โทรศัพทของคุณมีวิธีใช ซึง่คณุสามารถ
เขาใชไดจากแอปพลิเคชันหรือจากเมนู
หลัก
หากตองการเขาใชวิธีใชขณะ
แอปพลิเคชันเปดอยู ใหเลือก 
ตัวเลือก > วิธีใช หากตองการสลับ
ระหวางวิธีใชและแอปพลิเคชันที่เปดอยู
แตไมแสดงผลบนหนาจอ ใหเลือกและ
กดปุม เมนู คางไว เลือก ตัวเลือก 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายชื่อหวัขอ — ใชดูรายการหัวขอที่มี
อยูในประเภทที่เหมาะสม
รายการหมวดหมูวิธีใช — ใชดูรายการ
ประเภทวิธีใช
คนหาโดยใชคําหลัก — ใชคนหาหัวขอ
วธีิใชโดยใชคําสําคัญ
หากตองการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก 
ใหเลือก เครื่องมือ > วิธีใช ในรายการ
ประเภทวิธีใช ใหเลือกแอปพลิเคชัน
ที่ตองการเพื่อดูรายการหัวขอวิธีใช 
หากตองการสลับระหวางรายการ
ประเภทวิธีใชซึง่แสดงดวยสญัลักษณ 

 และรายการคําหลักซึ่งแสดงดวย
สญัลักษณ ใหเลื่อนไปทางซาย
หรือขวา กดปุมเลื่อนเพือ่แสดงขอความ
วธีิใชที่เกี่ยวของ
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■การควบคุมเสียง
หากตองการปรับระดับความดังของหูฟง
หรือลําโพงขณะใชสายหรือขณะฟงไฟล
เสียง ใหกดปุมปรับระดับเสยีง
หากคุณตองการใชลําโพงขณะสนทนา 
ใหเลือก ลําโพง
หากตองการเลิกใชลําโพงขณะสนทนา 
ใหเลือก ชุดหูฟง

คําเตือน: ควรฟงเพลงใน
ระดับเสียงปานกลาง 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
อยางตอเนือ่งอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสยีงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพงเนื่องจาก
เสียงจะดังมาก 

■การลอ็คปุมกด 
(ล็อคปุมกด)

หากตองการปองกันการกดปุมโดยไม
ตั้งใจ ใหกดปุมเลือกทางซวายและปุม * 
ภายใน 1.5 วินาทีเพือ่ล็อกปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 
1.5 วินาที
เม่ือล็อคปุมกดไว คณุสามารถโทรออก
ไปยงัหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

■ไฟฉาย 
ในการเปดหรือปดไฟฉาย เม่ืออยูใน
โหมดสแตนดบาย ใหกด * ค างไว
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3. ฟงกชันการโทร

■การโทรออก
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหปอน

หมายเลขโทรศัพทและรหัสพืน้ที่ 
กดปุมลบเพือ่ลบหมายเลข
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพือ่เปนรหัสนําหนาการ
โทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะ
แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) 
แลวตามดวยรหสัประเทศ รหัสพื้นที่ 
(ละเลขศูนยตามความจําเปน) 
แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลข
นั้น ใหกดปุมโทรออก
หากตองการปรับระดับเสียงขณะ
สนทนา ใหกดปุมปรบัระดับเสียง

3. ในการวางสายหรอืยกเลิกการ
โทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน

หากตองการโทรออกจาก รายชื่อ 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ เลื่อนไปยัง
รายชื่อท่ีตองการ หรือปอนอักษรตัวแรก
ของชื่อแลวเลื่อนไปยงัชื่อที่ตองการ 
เม่ือตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก
หากตองการโทรติดตอระบบฝาก
ขอความเสยีง (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) ใหกดปุม 1 คางไว ทานตอง
กําหนดหมายเลขศูนยขอความเสียง
กอน ทานจึงจะสามารถโทรไปยังระบบ

ฝากขอความเสียงได โปรดดูที่ 
“ศูนยขอความเสียง” หนา 72
ในการโทรไปยังหมายเลขที่โทรออก
ลาสุด ใหกดปุม โทรออกเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย รายการหมายเลข 20 
หมายเลขที่คุณโทรออกหรือพยายาม
โทรออกลาสุดจะปรากฏขึ้น แลวเลื่อน
ไปยงัเบอรที่คณุตองการ จากนัน้ ใหกด
ปุมโทรออก
หากตองการตดิตอแบบ Push to talk 
โปรดดูที่ “Push to talk” หนา 99

โทรดวน
ทานสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท
ใหเปนปุมโทรดวนไดโดยใชปุม
หมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ 
“การกําหนดปุมโทรดวน” หนา 52
โทรติดตอหมายเลขโทรดวนดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตัง้คา การโทรดวน เปน เปด 

ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวา
ระบบจะเริ่มการโทรนั้น ในการตั้งคา 
การโทรดวน เปน เปด ใหเลือก 
เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา > 
โทร > การโทรดวน > เปด
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การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่
บันทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท คําสั่ง
เสียงจะถูกเพิม่ลงในรายการทั้งหมด
ในรายชื่อของโทรศัพทโดยอัตโนมัติ
ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ และอยาใช
ชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ

การโทรออกดวยเสียง
หากมีโปรแกรมที่กําลังสงหรือรับขอมูล
โดยใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
อยู ใหปดโปรแกรมนั้นกอนที่จะใช
การโทรออกดวยเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดย
ใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึน้ไดถาคณุอยูในที่ที่มี
เสียงดังหรอือยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัย
การโทรออกโดยใชเสยีง
เพียงอยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดๆ กต็าม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว คุณจะไดยนิเสียง
สั้นๆ และขอความ พดูตอนนี้ จะ
ปรากฏขึ้น
หากคุณใชชุดหฟูงที่ใชงานรวมกัน
ไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟง
คางไว 

2. เปลงเสยีงตามคําสั่งเสยีงใหชัดเจน 
โทรศัพทจะเลนคําสัง่เสยีงของชื่อที่
ตรงกันมากที่สุด หลังจากนัน้อีก
ประมาณ 1.5 วนิาที โทรศัพทจะ

โทรออกไปยงัหมายเลขนั้นหรือหาก
หมายเลขดังกลาวไมถูกตอง กอนจะ
โทรออก ใหเลือก ถดัไป แลวเลือก
รายการอื่นเพื่อโทรออก
การใชคําสั่งเสียงเพือ่ใชงานฟงกชัน
โทรศัพทนั้นมีวิธีการคลายคลึงกับ
การโทรออกโดยใชเสยีง โปรดดูที่ 
“คําสั่งเสียง” หนา 72

การประชุมสาย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
1. โทรออกไปยงัผูรวมประชุมรายแรก
2. หากตองการโทรไปหาผูรวมประชุม

รายอ่ืน ใหเลือก ตัวเลือก > 
โทรออกใหม สายแรกจะถูกพักสาย
ไวโดยอัตโนมัติ

3. เม่ือมีผูรับสายใหมแลว หากตองการ
ดึงสายแรกกลับเขารวมประชุมทาง
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > 
ประชุม
• หากตองการเพิ่มสมาชิกรายใหม

ในการประชุม ใหทําซ้ําขัน้ตอนที่ 
2 แลวเลือก ตัวเลือก > 
ประชุม > เพิ่มในการประชุม 
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับ
ผูรวมประชุมสายไดมากที่สุด 
6 สาย รวมทั้งตัวคุณ

• หากตองการสนทนากบัผูรวม
ประชุมรายใดเปนการสวนตัว 
ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม > 
สวนตัว เลือกผูรวมประชุมและ 
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สวนตัว โทรศัพทจะพักสาย
การประชุมในเครื่องของคุณไว 
สวนผูรวมประชุมสายรายอื่นๆ 
จะยงัสามารถสนทนาตอไปได 
หากตองการกลับไปที่การ
ประชุมสาย ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มในการประชุม

• หากตองการวางสายผ ูเขาประชุม
ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม > 
ถอนผูรวมสาย เลื่อนไปที่รายชื่อ
ผูรวมประชุม แลวเลือก ถอน 

4. เม่ือตองการจบการประชุมสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน

■การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

เม่ือตองการรับสาย ใหกดปุมโทรออก
หากตองการปรับระดับเสียงขณะสนทนา 
ใหกดปุมปรบัระดับเสียง
ในการปดเสียงเรยีกเขากอนกอนจะ
รับสาย ใหเลือก เงียบ

เคล็ดลับ: 
หากคุณตอชุดหูฟงที่ใชงาน
รวมกนัไดกับโทรศัพท ใหกดปุม
ที่ชุดหูฟงเพื่อรับสายหรอื
วางสาย

เม่ือตองการปฏิเสธไมรบัสาย ใหกดปุม
จบการทํางาน ผูที่โทรเขาจะไดยินเสียง
สัญญาณสายไมวาง หากคณุเปดใช
ตัวเลือก โอนสาย เปน หากไมวาง 
เพื่อโอนสาย การปฏิเสธไมรับสาย

จะทําใหใหสายเรียกเขานั้นถูกโอน
ไปดวย
หากตองการสงขอความแจงผูที่โทร
เขามาถึงเหตผุลที่คุณไมสามารถรับสาย
ได ใหเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความตัวอักษร คุณสามารถแกไข
ขอความกอนสงได โปรดดูที่ 
ไมรับสายดวย SMS และ 
ตวัอักษรขอความ ใน “การโทรออก” 
หนา 75

สายเรียกซอน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออก เพือ่
รบัสายเรยีกซอน สายแรกจะถูกพักสาย
ไว เม่ือตองการวางสายที่สนทนาอยู 
ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการเปดใชฟงกชัน 
สายเรียกซอน ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตัง้คา > โทร > 
สายเรียกซอน > ทํางาน
หากคณุตองการสลับระหวางสาย
สนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชได
ขณะสนทนา คือ บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียด
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ของคณุ 
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ในระหวางที่ใชสาย เลือก ตัวเลือก 
เพื่อเลือกใชตวัเลือกตางๆ ดังตอไปนี้:
เงียบเสียง หรือ เลิกเงียบ, 
ใชงานหูฟงโทรศัพท, ใชงานลําโพง หรอื 
ใชงานแฮนดฟรี (หากมีการตอชุดหูฟง 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันได); 
วางสายที่ใชอยู หรอื วางสายทั้งหมด; 
โทรออกใหม; ประชุม; รับสาย; ปฏิเสธ; 
สลับ; พกัสาย หรือ เลิกพกัสาย และ 
เปดโหมดสแตนดบาย
โอน — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสาย
ที่ใชอยูและวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา
แทนที ่— เพือ่วางสายที่สนทนาอยูและ
เปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน
สง DTMF — เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียก
เรียกเขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) 
ปอนตัวอักษร DTMF หรอืคนหาจาก 
รายชื่อ ในการปอนตัวอักษรขณะรอสาย 
(w) หรือตัวอักษรเมื่อตองการหยุดสาย
ชั่วคราว (p) ใหกดปุม * ซ้ําๆ หาก
ตองการสงโทนเสียง ใหเลือก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่ม
เสียงสัญญาณ DTMF ลงใน
ชองเบอรโทร หรือ DTMF 
ในรายชื่อติดตอได

■บันทึก
คุณสามารถตรวจสอบการโทร ขอความ
ตัวอักษร การเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต และสายขอมูล รวมท้ัง

สายแฟกซ ซึ่งโทรศัพทไดเก็บไวในไฟล
บันทึก
การติดตอกับศูนยขอความเสียง ศูนย
รับฝากขอความมัลติมีเดีย หรอื
เบราเซอรเพจของคุณนัน้ จะแสดงเปน
สายขอมูลหรอืการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตในไฟลบันทึกการสื่อสารทั่วไป

หมายเหตุ: คาใชจายจรงิ
ในการโทรและบรกิารที่แสดง
ในใบเรยีกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับคณุสมบัตขิอง
เครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ

ตัวนบัเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจริง
ที่ใชโทรและรับสาย สามารถรีเซ็ตได
ดวยการอัปเกรดบริการหรอืซอฟตแวร

การโทรลาสุด
เครื่องจะบนัทึกเบอรโทรศัพทที่ไมได
รับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก รวมถึง
ระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ 
เครื่องจะบนัทึกหมายเลขที่ไมไดรบัสาย
และที่รับสายก็ตอเมื่อระบบเครือขายใช
งานฟงกชันดังกลาวนีไ้ดโดยที่เครื่อง
ตองเปดอยูและอยูในพื้นที่บริการ
หากตองการดูรายการที่โทรลาสุด 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก เมนู > บนัทึก > เบอรโทรลาสุด 
และชนิดของการโทร
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ลบเบอรในรายการ
หากตองการลบเบอรในรายการโทร
ลาสุดในหนาจอ เบอรโทรลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลางเบอรโทรลาสดุ หาก
ตองการลบบันทึกการใชสายรายการใด
รายการหนึ่งเทานั้น ใหเปดบันทึกการใช
สายที่ตองการลบและเลือก ตัวเลือก > 
ลบรายการ

ไฟลบันทึกทั่วไป
ในการดูไฟลบันทึกทั่วไป ใหเลือก 
เมนู > บันทึก แลวเลื่อนไปทางขวา
ในการกรองไฟลบันทึก ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตวักรอง และประเภท
ตัวกรอง
ในการลบขอมูลในไฟลบันทึกทั้งหมด
เปนการถาวร ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลางบันทึก > ใช
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4. การเขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความ เชน 
ขณะเขียนขอความ โดยใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกต ิหรือระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ เม่ือคุณเขียนขอความ 

 จะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของ
หนาจอ แสดงถึงระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ หรือ  ปรากฏขึน้ แสดงถึง
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ในการ
ตั้งคาใชงานหรือไมใชระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติขณะเขยีนขอความ ใหกดปุม # 
สองครั้งภายใน 1.5 วนิาที หรอืกดปุม
แกไข แลวเลือก เปดตัวชวยสะกดคํา 
หรือ ตัวชวยสะกดคํา > ปด

,  หรอื  จะปรากฏ
ถัดจากสญัลักษณของระบบการปอน
ขอความ ซึง่แสดงถึงรูปแบบตวัอักษร 
ในการเปลี่ยนรูปแบบตวัอักษร ให
กดปุม #

 แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการ
เปลี่ยนระหวางโหมดตัวอักษรและ
ตัวเลข ใหกดปุม # คางไวหรือกดปุม
แกไข แลวเลือก โหมดตัวเลข หรอื 
โหมดตัวอักษร

■ระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ

กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จน
ตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุม

อาจไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตวัอักษร 
ตัวอักษรที่มีอยูจะขึน้กับภาษาที่ใชเขียน
ที่เลือกไว โปรดดูที่ ภาษาที่ใชเขยีน ใน 
“โทรศัพท” หนา 74
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คณุตองการ
ปอน อยูในปุมเดียวกับปุมที่คณุใชอยู 
ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น 
(หรอืเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของระยะเวลา
ในการปอนที่กําหนดไว) หลังจากนัน้
ใหปอนตัวอักษร
ในการปอนตัวเลข ใหกดปุมตัวเลข
คางไว 
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 สําหรับ
ตัวอักษรอ่ืนๆ ใหกดปุม * หรือกดปุม
แกไข แลวเลือก แทรกสัญลักษณ
หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว ใหกด
ปุมลบ หากตองการลบตวัอักษรหลายตัว 
ใหกดปุมลบคางไว
ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หาก
ตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัด
ถัดไป ใหกดปุม 0 สามครั้ง

■ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ 

คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยกด
ปุมนั้นเพยีงครัง้เดียว เม่ือใชระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตินี ้หากตองการใช
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ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกดปุม
แกไข แลวเลือก เปดตวัชวยสะกดคํา 
ซึ่งจะทําใหระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ทํางานในโปรแกรมแกไขทุกประเภทที่มี
อยูในโทรศัพท
1. ในการเขียนคําที่ตองการ กดปุม 

2—9 กดปุมแตละปุมเพียงหนึ่งครัง้ 
เพื่อปอนตัวอักษรทีละตัว 
คําจะเปลี่ยนไปตามการกดปุม
ในแตละครั้ง
สําหรับเครือ่งหมายวรรคตอนที่ใช
สวนใหญ ใหกดปุม 1 สําหรับ
เครือ่งหมายวรรคตอนและตัวอักษร
พิเศษสวนใหญ  ใหกดปุม *; คางไว 
หรอืกดปุมแกไข แลวเลือก 
แทรกสัญลักษณ
หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว 
ใหกดปุมลบ หากตองการลบ
ตัวอักษรหลายตัว ใหกดปุมลบ
คางไว

2. เม่ือเขียนคําเสรจ็และตรวจแลววา
ถูกตอง ยนืยันโดยใหเลื่อนไป
ขางหนาหรือกดปุม 0 เพือ่เวนวรรค
หากขอความท่ีปอนไมถูกตอง คณุ
สามารถเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
เพื่อแกไขขอความ:
• ในการดูคําอ่ืนที่สอดคลอง

กับที่พบในพจนานุกรมทีละคํา 
ใหกดปุม * ซ้ําๆ 

• ในการดูรายการคําที่ตรงกัน 
ใหกดปุมแกไขและเลือก 

ตวัชวยสะกดคํา > คําที่ตรงกัน 
เลื่อนไปยังคําที่คณุตองการใช 
แลวกดปุมเลื่อนเพื่อเลือกคํานั้น

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้น
หลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขยีนไมมีอยูในพจนานุกรม 
หากตองการเพิม่คําลงในพจนานุ
กรม ใหเลือก สะกด หรอืกดปุม
แกไขแลวเลือก ตัวชวยสะกดคํา> 
แทรกคํา ปอนคํา (สูงสดุ 
32 ตัวอักษร) โดยใชระบบปอน
ตวัอักษรแบบปกติ แลวเลือก ตกลง 
คํานั้นจะถูกเพิ่มเขาไปใน
พจนานุกรม เม่ือพจนานุกรมเตม็ 
คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอน
ไวนานที่สุด
ในการเปดหนาจอแกไขคํา ซึ่งจะใช
ตวัเลือกนีไ้ดกต็อเม่ือมีคํานัน้อยู 
(ขีดเสนใต) ใหเลือก ปุมแกไข และ
เลือก ตัวชวยสะกดคํา > แกไขคํา

การเขียนคําประสม
เขยีนสวนแรกของคําประสม แลวเลื่อน
ไปขางหนาเพื่อยืนยนั เขยีนสวนที่เหลือ
ของคําประสมนั้น และจบการเขยีนคํา
ดังกลาวโดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค

■การคัดลอกและลบ
ขอความ

1. ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกด
ป ุมแกไขคางไว พรอมกับเลื่อนไป
ทางซายหรอืขวา เม่ือตัวเลือกเลื่อน
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ไปถึงขอความใด ขอความนัน้จะถูก
ไฮไลตไว ในการเลือกขอความ
หลายบรรทัด ใหกดปุมแกไขคางไว  
พรอมกับเลื่อนขึน้หรือลง 

2. ในการคดัลอกขอความไปยงั
คลิปบอรด ใหกดป ุมแกไขคางไว 
พรอมกับเลือก คัดลอก
หากคุณตองการลบขอความที่เลือก
ไวออกจากเอกสาร ใหกดปุมลบ

3. ในการเพิม่ขอความ ใหเลื่อนไปยัง
ตําแหนงที่ตองการใสขอความ 
กดปุมแกไขคางไวพรอมกับเลือก 
วาง
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5. การรับสงขอความ

คุณสามารถสราง สง รบั ดู แกไข และ
จัดการขอความตวัอักษร ขอความ
มัลติมีเดีย ขอความอีเมล การนําเสนอ 
และเอกสารได นอกจากนี ้คุณยัง
สามารถรบัขอความและขอมูลไดโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth, รับและ
สงตอขอความภาพ, รับขอความบริการ
และขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใช
งาน และสงคําสั่งขอใชบริการ

หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มี
คณุสมบตัิที่ใชงานรวมกันได
เทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความมัลติมีเดียได 
ลักษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึ้นกบัโทรศัพท
ที่รบัขอความ

ในการเปดเมนู ขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ ฟงกชัน ขอความใหม และ
รายการแฟมขอมูลที่ตัง้ไวจะแสดงขึน้:

 ถาดเขา — ประกอบดวยขอความ
ที่ไดรับยกเวนขอความอีเมลและ
ขอความจากระบบ ขอความอีเมล
จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ศูนยฝากขอความ ในการอานขอความ
แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอความจากระบบ

 โฟลเดอรของฉัน — สําหรับจัดการ
ขอความของคณุไวในแฟมขอมูล

 ศูนยฝากขอความ — เพือ่เชื่อมตอ
กับเมลบอกซระยะไกลของคุณเพื่อรับ

ขอความอีเมลใหมหรือดูขอความอีเมล
ที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลน หลังจาก
กําหนดการตั้งคาเมลบอกซใหม
เรยีบรอยแลว ชื่อที่ตั้งใหกบัเมลบอกซ
นัน้จะแทนที่ ศูนยฝากขอความ

 ฉบับราง — จัดเกบ็ขอความ
ฉบับรางที่ยังไมไดสง

 สง — จัดเก็บขอความที่สงแลว
โดยไมรวมขอความที่สงโดยใช 
Bluetooth คุณสามารถเปลี่ยนจํานวน
ขอความที่จะจัดเก็บได โปรดดูที่ 
“การตั้งคาอ่ืนๆ” หนา 49

 ถาดออก — ใชบนัทึกขอความที่
รอสงชั่วคราว

 รายงาน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — บันทึกผลการสงขอความ
แบบตวัอักษร ขอความประเภทพิเศษ 
เชน นามบัตร และขอความมัลติมีเดีย
ที่สงไปเรียบรอยแลว ทั้งนี้ คุณอาจไม
สามารถรับรายงานผลการสงขอความ
มัลติมีเดียที่สงไปยงัอีเมลแอดเดรสได

■การเขียนและสงขอความ
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก
มีขนาดเกินขดีจํากัดนี้ เครื่องอาจ
กําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให
สามารถสงทาง MMS ได
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โทรศัพทของคณุสนบัสนนุการสง
ขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาว
มากกวาความยาวที่กําหนดของ
ขอความเดียว โดยขอความที่ยาวกวา
จะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสอง
ขอความขึ้นไป ผูใหบรกิารจะคดิคาใช
จายตามจรงิ สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนกัหรือเครื่องหมาย
อ่ืนๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก
บางภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่มากขึน้ 
ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวน
ที่จะสงเปนขอความเดียวได

หมายเหตุ: เฉพาะเครือ่งที่มี
คุณสมบัติที่ใชงานรวมกันได
เทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความมัลตมีิเดียได ลักษณะ
ขอความท่ีแสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รบั
ขอความ

กอนการสงและรับขอความ SMS, 
ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมล หรือ
เชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกล 
คุณตองกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ
ที่ถูกตองใหเรยีบรอย โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการสงขอความ” หนา 45
1. ในการสรางขอความ เลือก เมนู > 

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

อีเมล — เพื่อสรางขอความอีเมล 
ถาคุณยงัไมไดกําหนดอีเมล
แอคเคาท เครื่องจะแสดงขอความ
ใหคณุกําหนดอีเมลแอคเคาทกอน
ขอความคลิปเสียง — เพือ่สราง
ขอความคลิปเสยีง โปรดดูที่ 
“การสงขอความคลิปเสียง” หนา 41

2. กดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรบัหรือกลุม
จาก รายชื่อ หรือใสหมายเลข
โทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของ
ผูรับลงในชอง ถึง แยกรายชื่อผูรับ
โดยใชเครื่องหมายอัฒภาค (;)

3. ขณะสรางขอความอีเมลหรือ
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลื่อนลงไปที่
ฟลดหัวขอ และปอนหัวขอ

4. เลื่อนลงเพื่อยายไปที่ฟลดขอความ
5. เขียนขอความ

ขณะเขยีนขอความแบบตัวอักษร 
สัญลักษณแสดงความยาวของ
ขอความจะแสดงจํานวนตัวอักษร
ที่คุณปอนในขอความได เชน 10 (2) 
หมายความวา คุณยงัสามารถปอน
ตัวอักษรลงในขอความไดอีก 
10 ตวัอักษร โดยจะสงเปนสอง
ขอความแยกกัน
ในการใชแบบขอความของขอความ
ตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > 
แทรก > รูปแบบ 
ในการสรางการนําเสนอตามแบบ
ขอความที่จะสงเปนขอความ
มัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > 
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สรางการนําเสนอ ในการใชแบบ
ขอความของขอความมัลติมีเดีย 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ > 
ตัวอยางขอความ
ในการเพิ่มมีเดียออบเจกตลงใน
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใสรายการ > รูปภาพ, 
คลิปเสียง หรือ วิดีโอคลิป ในการ
สรางและเพิม่มีเดียออบเจกตใหม 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใสใหม > 
รูปภาพ, คลิปเสียง, วิดีโอคลิป หรอื 
หนา เม่ือมีการใสเสียงลงไป ไอคอน 

 จะปรากฏขึ้น
ในการเพิ่มมีเดียออบเจกตลงใน
อีเมล ใหเลือกตัวเลือก > แทรก > 
รูปภาพ, คลิปเสียง, วิดีโอคลิป, 
บันทึก หรือ ตัวอยางขอความ

6. เม่ือจะสงขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > สง หรอืกดปุมโทรออก

การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสยีง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

การสงขอความคลิปเสียง 
ขอความคลิปเสียงคือขอความมัลติมีเดีย
ที่ประกอบดวยคลิปเสยีง การเขยีนและ
สงขอความคลิปเสียง:
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

ขอความใหม > ขอความคลิปเสยีง
2. ในชอง ถึง ใหกดปุมเลื่อนเพือ่เลือก

ผูรับจาก รายชื่อ หรอืใสหมายเลข

โทรศัพทหรอือีเมลแอดเดรส เลื่อน
ลงไปที่ชองขอความ

3. ในการบันทึกไฟลเสียงใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใสคลิปเสียง > 
คลิปเสียงใหม การบันทึกจะเริ่มขึน้
หากตองการใชไฟลเสียงที่บันทึก
ไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใสคลิปเสยีง > จากคลังภาพ 
แลวเลื่อนไปตามไฟลเสียงและ
เลือกไฟลที่ตองการ ไฟลเสยีงจะอยู
ในรูปแบบ .amr 
ในการเลนไฟลเสียงผานลําโพง 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลนคลิปเสียง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > สง

การตั้งคาอีเมล
กอนสง รับ ดึง ตอบกลับ และสงตออีเมล
ไปยงัอีเมลแอคเคาทอ่ืน คุณตอง:
• ตัง้คาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) 

ใหถูกตอง โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 
หนา 76

• ตองกําหนดการตั้งคาอีเมลให
ถูกตอง โปรดดูที่ “การตั้งคาอีเมล” 
หนา 47

ปฏิบตัิตามคําแนะนําที่ใหไวใน
เมลบอกซระยะไกลของคุณและจาก
ผูใหบริการอินเตอรเนต็
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■ถาดเขา — รับขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา
เม่ือมีขอความที่ยังไมไดเปดอานอยูใน
ถาดเขา ไอคอนจะเปลี่ยนเปน 
ในการเปดขอความที่ไดรับ เลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา และเลือกขอความ
ที่ตองการอาน

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ออบเจกตในขอความ
มัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรอือ่ืนๆ ที่อาจ
ทําใหโทรศัพทหรอืเครื่องพซีี
ของคณุเสียหายได 

การดูมัลติมีเดียออบเจกต
หากตองการดูรายการมีเดียออบเจกต
ที่ใชในขอความมัลติมีเดีย ใหเปด
ขอความและเลือก ตัวเลือก > 
ออปเจ็กต คุณสามารถบันทึกไฟล
ในโทรศัพทหรือสงไฟลดังกลาวไปยัง
อุปกรณที่ใชงานรวมกนัไดโดยใช
เทคโนโลยี Bluetooth หรอืสงเปน
ขอความมัลติมีเดีย

ประเภทขอความพิเศษ
โทรศัพทของคณุสามารถรับขอความได
หลายรูปแบบ เชน โลโกระบบ นามบัตร 
รายการปฏิทิน และเสียงเรยีกเขา
ในการเปดขอความที่ไดรับ เลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา และเลือกขอความ

ที่ตองการอาน คุณสามารถบันทึก
ขอความแบบพเิศษลงในโทรศัพท
ของคุณได เชน เม่ือจะบนัทึกรายการ
ปฏิทินลงในปฏทิิน ใหเลือก ตัวเลือก > 
บันทึกไปยงัปฏิทิน

หมายเหตุ: ฟงกชันขอความ
ภาพนี้จะใชไดในกรณทีี่มี
การเปดใหบริการโดยผูให
บรกิารเครอืขายหรือผูให
บรกิารระบบเทานั้น เฉพาะ
โทรศัพทที่มีคุณสมบัติแสดง
ขอความภาพเทานัน้ที่จะรบั
และแสดงขอความภาพได 
ลักษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึน้กับโทรศัพท
ที่รับขอความ

ขอความบริการ
ขอความบรกิาร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เปนการแจงขอมูล (เชน 
หัวขอขาว) ซึ่งประกอบดวยขอความ
ตัวอักษร หรือแอดเดรสของบริการ
เบราเซอร โปรดตดิตอผูใหบริการ
ของคุณเพื่อสอบถามขอมูลเกีย่วกับ
การใชงานและการสมัครเปนสมาชิก

■แฟมสวนตัว
คุณสามารถจัดขอความของคุณไปไวใน
แฟมขอมูล สรางแฟมขอมูลใหม รวมทั้ง
เปลี่ยนชื่อ และลบแฟมขอมูลได
เลือก เมนู > ขอความ > 
โฟลเดอรของฉัน ในการสรางแฟม
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ขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > 
โฟลเดอรใหม และใสชื่อแฟมขอมูล

■เมลบอกซ
เลือก เมนู > ขอความ > 
ศูนยฝากขอความ
เม่ือคุณเปดแฟมขอมูลนี้ คุณสามารถ
เชื่อมตอกบัเมลบอกซระยะไกลของคณุ 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) เพือ่
• ดึงขอความหรอืหัวขออีเมลใหม 
• ดูขอความหรอืหวัขออีเมลที่ไดรับ

กอนหนานีแ้บบออฟไลน 
เม่ือคุณเลื่อนไปยังเมลบอกซของคณุ
และกดปุมเลื่อน เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการ เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ? 
เลือก ใช เพื่อเชื่อมตอกับเมลบอกซหรือ 
ไม เพือ่ดูขอความอีเมลที่ไดรบักอนหนา
นี้แบบออฟไลน
หากตองการเชื่อมตอกบัเมลบอกซใน
ภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ
เม่ือทานสรางเมลบอกซขึ้นใหม ชื่อที่
ทานตั้งใหกับเมลบอกซจะแทนที่ 
ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลักเมนู
การรบัสงขอความ คุณสามารถมี
เมลบอกซไดสูงสุด 6 เมลบอกซ
เม่ือคุณออนไลน เลือก ตัวเลือก > 
ตัดการเชื่อมตอ เพือ่สิน้สุดการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตกับเมลบอกซระยะไกล 

การดึงอีเมลจากเมลบอกซ
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > 
เชื่อมตอ เครื่องจะเริ่มการเชื่อมตอ
กับเมลบอกซระยะไกล

2. เลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
ใหม — เพื่อดึงขอความอีเมลใหม
ทุกขอความมายงัโทรศัพทของคุณ
ที่เลือก — เพือ่ดึงขอความอีเมล
เฉพาะที่เลือกไวเทานั้น
ทั้งหมด — เพือ่ดึงขอความท้ังหมด
ที่มีอยูในเมลบอกซ

3. หลังจากรับขอความอีเมลเสร็จ
เรยีบรอยแลว คุณสามารถดูขอความ
ดังกลาวแบบออนไลนตอได เลือก 
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ เพื่อปด
การเชื่อมตอและดูขอความอีเมล
ออฟไลนได

4. ในการเปดอานขอความอีเมล 
ใหเลื่อนไปยังอีเมลที่คุณตองการ
ดูแลวกดปุมเลื่อน หากยงัไมไดดึง
ขอความอีเมลและคณุออฟไลนอยู 
และคณุเลือก เปด เครื่องจะถามคุณ
วาตองการเรยีกขอความนีจ้าก
เมลบอกซหรือไม
ในการเปดดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล 
ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ ใหเลือก 
ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ คณุสามารถดึง
ขอมูล เปด หรอืบนัทึกสิ่งที่แนบ
ในรูปแบบท่ีรองรับได นอกจากนั้น 
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คุณยงัสามารถสงสิ่งที่แนบโดยใช
เทคโนโลยี Bluetooth ไดอีกดวย

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมี
ซอฟตแวรที่เปนอันตราย
หรอือ่ืนๆ ซึ่งอาจทําให
โทรศัพทหรือเครือ่งพีซี
ของคุณเสียหายได

การลบขอความอีเมล
การลบออกจากโทรศัพท
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพท
แตยงัคงเก็บอีเมลนัน้ไวในเมลบอกซ
ระยะไกล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > ลบ > 
โทรศัพทเทานั้น
หัวขออีเมลจะยังคงอยูในโทรศัพท แต
หากคุณตองการลบหวัขอดวย คุณตอง
ลบขอความอีเมลออกจากเมลบอกซ
ระยะไกลกอน จากนัน้จึงเชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุเขากับเมลบอกซ
ระยะไกลเพื่ออัปเดตสถานะ

การลบออกจากโทรศัพทและ
เซิรฟเวอร
ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและ
เมลบอกซระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร

การยกเลิกการลบ
ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากทั้ง
โทรศัพทและเซิรฟเวอรนั้น ใหเลื่อนไป
ยังอีเมลที่เลือกใหลบออกในระหวาง
การเชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก 
ตัวเลือก > ยกเลิกการลบ

■ถาดออก 
แฟมขอมูล ถาดออก เปนแหลงจัดเก็บ
ชั่วคราวสําหรับขอความที่รอสง
ในการเขาสูแฟมขอมูล ถาดออก เลือก 
เมนู > ขอความ > ถาดออก สถานะของ
ขอความมีดังนี้
กําลังสง — โทรศัพทกําลังสงขอความ
กําลังรอ/รอคิว — โทรศัพทกําลังรอสง
ขอความหรอือีเมล
สงซ้ําเมื่อ ... (เวลา) — การสงขอความ
ไมสําเร็จ เครื่องจะพยายามสงขอความ
อีกครั้งหลังจากพนเวลาที่กําหนดไว 
หากตองการเริ่มการสงใหมโดยทันที 
เลือก ตัวเลือก > สง
ถูกระงับ — เม่ือตองการตั้งคาเอกสาร
ใหพกัรอขณะอยูในแฟมขอมูล ถาดออก 
เลื่อนไปท่ีขอความที่กําลังสงและเลือก 
ตัวเลือก > ระงับการสง
ลมเหลว — เครื่องจะพยายามสง
ขอความนัน้ซ้ําจนถึงจํานวนครัง้ที่ตัง้ไว
สูงสุดแลว



การรบัสงขอความ

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 45

■การอานขอความใน
ซิมการด

คุณตองคดัลอกขอความมาไวยงัแฟม
ขอมูลในเครื่องโทรศัพทของคณุกอน 
จึงจะสามารถอานขอความดังกลาว
ในซิมการดได
1. เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 

ขอความซมิ
2. เลือกขอความที่คุณตองการคดัลอก
3. ในการคัดลอกขอความที่เลือก 

ใหเลือก ตัวเลือก > คัดลอก และ
แฟมขอมูลที่คุณตองการคดัลอก
ขอความ ในการเริ่มการคัดลอก 
ใหเลือก ตกลง

■การแสดงขอมูลของ
ระบบที่ใชงาน

คุณอาจไดรับขอความจากหัวขอตางๆ 
มากมาย เชน การพยากรณอากาศ 
หรอืสภาพการจราจร จากผูใหบริการ
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) หากตองการทราบหัวขอ
ที่ใหบรกิาร รวมท้ังหมายเลขท่ีสัมพันธ
กับหวัขอนั้นๆ สามารถติดตอสอบถาม
ไดจากผูใหบริการของคุณ ในการเรยีก
ใชบริการ โปรดดูที่การตั้งคา 
ขอความจากระบบ ใน 
“การตั้งคาขอความจากระบบ” หนา 49

เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
ขอความจากระบบ ในรายการขอความ 
คณุสามารถดูสถานะของหัวขอ 
หมายเลขหัวขอ ชื่อหัวขอ และดูวามี
เครื่องหมายรูปธง  เพื่อติดตามผล
หรือไม
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตอาจทํา
ใหไมสามารถรับขอความแสดงขอมูล
ของระบบที่ใชงาน

■โปรแกรมเขียนคําสั่ง
บริการ

ในการปอนและสงคําสั่งขอใชบริการ 
(โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) 
เชน คําสั่งการใชงานบรกิารเสรมิจาก
ระบบเครือขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ 
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
คําสั่งบริการ ในการสงคําสัง่ ใหเลือก 
ตัวเลือก > สง

■การตั้งคาการสงขอความ

การตั้งคาขอความแบบ
ตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
ศูนยรบัฝากขอความ — แสดง
ศูนยขอความที่ระบไุวทั้งหมด
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ศูนยขอความที่ใช — กําหนดศูนย
ขอความที่ใชสําหรบัการสงขอความ
ตัวอักษรและขอความประเภทพเิศษ 
เชน นามบตัร เปนตน
การเขารหสัอักขระ > การสนบัสนนุเต็ม 
— เพือ่เลือกตัวอักษรทั้งหมดในขอความ
ที่จะสงสําหรบัดู หากคณุเลือก 
การสนับสนุนที่ลดลง ตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนกัหรือเครื่องหมาย
อ่ืนๆ อาจถูกแปลงกลับเปนตวัอักษรอ่ืน
การรับรายงาน — เม่ือกําหนดเปน ใช 
สถานะของขอความที่สงแลว (กําลังรอ, 
ลมเหลว, สงถึง) จะปรากฏใน รายงาน 
(บริการเสริมจากระบบเครอืข าย)
อายุขอความ — ในกรณีที่ไมสามารถ
ติดตอผูรบัขอความไดภายในชวงเวลา
ที่สามารถใชขอความนั้นได เครื่องจะลบ
ขอความดังกลาวออกจากศูนยบรกิาร
ขอความ โปรดทราบวาระบบเครอืขาย
ตองสนับสนนุคุณสมบัตินีด้วย 
เวลาสงูสุด — ระยะเวลาสูงสุดของระบบ
เครือขายที่ยังคงใชขอความได
สงขอความเปน — เพื่อกําหนดวิธี
การสงขอความ คาที่ตั้งไวคือ ขอความ
การเชื่อมตอท่ีเลือก — คุณสามารถสง
ขอความแบบตัวอักษรผานระบบ GSM 
ปกติหรือผานขอมูลแพคเก็ตในกรณทีี่
ระบบเครือขายสนับสนุน
ตอบผานศูนยเดิม (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครือขาย) — ถาคุณเลือก ใช 
และผูรบัตอบกลับขอความของคุณ 
ขอความที่ตอบกลับนั้นจะถูกสงโดยใช

หมายเลขศูนยบริการขอความเดียวกัน 
บางเครือขายอาจไมมีตัวเลือกนี้ หาก
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ 

การตั้งคาการสงขอความ
มัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความมัลตมีิเดีย และ
เลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ขนาดรปูภาพ — กําหนดขนาดรูปภาพ
ในขอความมัลติมีเดีย: ขนาดเล็ก 
(ไมเกิน 160 x 120 พกิเซล) หรือ 
ขนาดใหญ (ไมเกิน 640 x 480 พิกเซล) 
ถาคุณเลือก ดั้งเดิม ภาพจะมีขนาด
เทาเดิม
โหมดการสราง MMS — ถาคุณเลือก 
แนะนํา เครือ่งจะแจงใหคณุทราบหาก
คุณพยายามที่จะสงขอความที่ผูรบัอาจ
ไมสามารถรับได หากตองการใหเครื่อง
ปองกนัคุณจากการสงขอความที่ระบบ
ไมสนับสนุน เลือก จํากัด ถาคณุเลือก 
อิสระ ไมจํากัดการสรางขอความ 
แตผูรบัอาจเปดดูขอความของคุณไมได
จุดเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชื่อมตอ
ที่ใชสําหรบัการเชื่อมตอที่ตองการ
กับการสงขอความมัลติมีเดีย
การดึงมัลติมีเดีย — หากตองการ
รับขอความมัลติมีเดียเฉพาะในระบบ
เครือขายของคุณ เลือก 
ออโตในเครอืขายบาน เม่ืออยูนอกพืน้ที่
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ระบบเครือขาย การรับขอความ
มัลติมีเดียจะหยุดทํางาน หากตองการ
รับขอความมัลติมีเดียเสมอ เลือก 
อัตโนมัติเสมอ ในการดึงขอความ
ดวยตนเอง ใหเลือก โดยผูใช 
หากไมตองการรับขอความมัลตมีิเดีย
หรอืขอความโฆษณา เลือก ปด
ยอมรับขอความนิรนาม — หากตองการ
ปฏิเสธขอความท่ีมาจากผูสงที่ไมรูจัก 
เลือก ไม
รับโฆษณา — กําหนดวาคุณ
ตองการรับโฆษณาในแบบขอความ
มัลติมีเดียหรอืไม
รับรายงาน — หากคุณตองการ
ใหแสดงสถานะของขอความที่สงแลว 
(กําลังรอ, ลมเหลว, หรือ สงถึง) ใน 
รายงาน ใหเลือก ใช ทั้งนี้ คุณอาจไม 
สามารถรบัรายงานผลการสงขอความ 
มัลติมีเดียที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสได 
ปฏิเสธการสงรายงาน > ใช — ปฏิเสธ
การสงผลการสง
อายุขอความ (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) — ในกรณทีี่ไมสามารถ
ติดตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลาที่
สามารถใชขอความนั้นได ขอความ
ดังกลาวจะถูกลบออกจากศูนยขอความ
มัลติมีเดีย เวลาสูงสุด ระยะเวลา
สูงสดุของระบบเครือขายที่ยงัคงใช
ขอความได

การตั้งคาอีเมล
การต้ังคาเมลบอกซ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ 
และศูนยฝากขอความ
หากยงัไมไดกําหนดการตั้งคาศูนยฝาก
ขอความไวกอน เครือ่งจะถามวาคณุ
ตองการกําหนดการตั้งคาหรอืไม 
คณุตองกําหนดประเภทศูนยฝาก
ขอความ ที่อยูอีเมล เซิรฟเวอรขาเขา 
เซริฟเวอรขาออก จุดเชื่อมตอที่ใช 
และช่ือศูนยฝากขอความ
การตั้งคาการเชื่อมตอ — 
ในการกําหนดการตั้งคา อีเมลขาเขา 
และ อีเมลขาออก ที่ถูกตองนัน้ 
โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล

การต้ังคาผูใช
เลือก การตั้งคาผูใช และเลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
ชื่อผูใช — ปอนชื่อที่จะปรากฏ
ในอีเมลขาออก
สงขอความ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — หากตองการตั้งเวลาที่จะ
สงขอความสงอีเมล ใหเลือก สงทันที 
หรือ ระหวางเชื่อมตอถัดไป
สงสําเนาถึงตัวเอง — เลือก ใช เพือ่สง
สําเนาอีเมลไปตามที่อยูที่ไดกําหนดไว
ใน ที่อยูอีเมลของฉัน



การรบัสงขอความ

48 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

รวมลายเซ็น — เลือก ใช เพื่อแนบ
ลายเซ็นลงในขอความอีเมลและเริม่
เขียนหรือแกไขขอความลายเซ็น
การแจงอีเมลใหม — หากไมตองการรับ
การแจงอีเมลใหม ใหเลือก ปด

การตั้งคาการดึงขอมูล
เลือก การตั้งคาการดึง และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
อีเมลที่จะดึง — ในการดึงเฉพาะ
หัวเรื่อง ใหเลือก หัวขอเทานั้น หาก
ตองการจํากดัขนาดขอมูลสูงสุดที่ดึงได 
ใหเลือก การจํากัดขนาด และปอนขนาด
สูงสุดตอขอความโดยใชหนวยเปน
กิโลไบต ในการดึงขอความและสิ่งที่แนบ 
ใหเลือก ขอความและสิง่ที่แนบ ตัวเลือก 
การจํากัดขนาด และ 
ขอความและสิ่งที่แนบ จะมีเฉพาะศูนย
ฝากขอความ POP3 เทานัน้
จํานวนการดึง — ในการจํากัด
จํานวนขอความที่จะดึงจากถาดเขาของ
ศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 
จากถาดเขา > จํานวนอีเมล และปอน
จํานวนขอความสูงสุดที่ดึงขอมูลได 
นอกจากนี ้คณุยังสามารถจํากัดจํานวน
ขอความที่จะดึงขอมูลจากแฟมขอมูล
ที่สมัครขอใชขอมูลใน จากแฟมขอมูล 
(เฉพาะศูนยฝากขอความ IMAP4)
พาธของแฟมขอมูล IMAP4 
(เฉพาะศูนยฝากขอความ IMAP4) — 
กําหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรบั
ศูนยฝากขอความ IMAP4

การสมัครใชแฟมขอมูล 
(เฉพาะศูนยฝากขอความ IMAP4) — 
เลือกแฟมขอมูลศูนยฝากขอความที่ทาน
ตองการสมัคร ในการสมัครขอใชขอมูล
หรือยกเลิกการสมัครขอใชขอมูลจาก
แฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > สมัคร 
หรือ ยกเลิกการสมัคร

การดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ
เลือก ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ > 
การดึงหัวขอ — หากตองการใหเครือ่ง
ดึงหัวขออีเมลโดยอัตโนมัติตามชวงเวลา
ที่กําหนด ใหเลือก ใชงานเปดเสมอ หรือ
หากคุณตองการดึงหัวขอเมื่อคณุอยูใน
เครือขายหลักเทานัน้ เลือก 
เฉพาะในเครือขายบาน 
หัวเรื่องจะถูกดึงขอมูลโดยอัตโนมัติโดย
ดึงจากศูนยฝากขอความไดไมเกินสอง
แหง คุณสามารถกําหนดไดวาตองการ
ใหดึงหัวขอในวันและเวลาใด และ
บอยครัง้เพยีงใด โดยกําหนดใน 
วันที่ดึงหัวขอ, ชั่วโมงที่ดึงหัวขอ และ 
ชวงเวลาดึงหัวขอ 

การตั้งคาขอความบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความบริการ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
ขอความบรกิาร — เลือกวาคุณ
ตองการรับขอความบริการหรือไม
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ดาวนโหลดขอความ — เลือกวา
จะดาวนโหลดขอความโดยอัตโนมัติหรือ
ดวยตนเอง

การตั้งคาขอความจากระบบ
กรุณาตรวจสอบกบัผูใหบริการระบบของ
คุณวามีบริการแสดงขอมูลของระบบที่
ใชงานหรอืไม (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) รวมทั้งมีหัวขอใดบางและ
หมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความจากระบบ 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
การรบั — เลือก เปด หรือ ปด
ภาษา — ทั้งหมด ใหรับขอความจาก
ระบบในทุกภาษาที่มี ที่เลือก ใหเลือก
ภาษาที่คุณตองการรบัขอความจาก
ระบบ หากภาษาที่คุณตองการไมมีอยู
ในรายการ เลือก อ่ืนๆ 
การตรวจหาหัวขอ — 
หากคุณรับขอความ
ที่ไมไดอยูในหัวขอที่มีอยู ตัวเลือก เปด 
จะใชในการบนัทึกหมายเลขหวัขอโดย
อัตโนมัติ หมายเลขหวัขอจะบนัทึกลงใน
รายการหัวขอและจะแสดงโดยไมมีชื่อ

การตั้งคาอ่ืนๆ 
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > อ่ืนๆ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:

บนัทึกขอความที่สง — เลือกเพื่อ
บนัทึกสําเนาของขอความตัวอักษร 
ขอความมัลติมีเดีย หรอือีเมลที่สง
เรยีบรอยแลวไปยังแฟมขอมูล สง 
จํานวนขอความที่บนัทึก — กําหนด
จํานวนขอความที่สงแลวที่จะบนัทึก
ลงในแฟมขอมูลรายการที่สงใน
แตละครั้ง เม่ีอถึงจํานวนที่ตัง้ไว 
เครื่องจะลบขอความที่เคยบันทึกไว
กอนหนานานที่สุดออกไป
หนวยความจําที่ใช — เลือกวาจะบันทึก
ขอความลงในหนวยความจําโทรศัพท
หรือการดหนวยความจํา

■ตัวอานขอความ
ดวยฟงกชัน ตัวอาน คุณสามารถ
ฟงขอความแบบตัวอักษรที่อยูใน 
ถาดเขา
เลือก เมนู > ตัวอาน ในการฟง
ขอความ เลื่อนปุมไปทางขวาเพื่อเลือก
ขอความที่ตองการเริม่ตนอาน แลวเลือก 
เลน

เคล็ดลับ:ในการฟงขอความ
แบบตวัอักษรที่ไดรบั เม่ือ
ขอความ 1 ขอความใหม 
ปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย 
ใหกดปุมเลือกดานซายคางไว
จนกวา ตัวอาน จะเริ่มทํางาน
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เคล็ดลับ: 
เม่ือคุณไดรบัขอความ
แบบตัวอักษร หาก
ตองการฟงขอความ
ดวย ตวัอาน 
ภายในเวลา 30 วินาทีหลังจาก
ไดรบัขอความ ใหเคาะที่สวนบน
ของปุมกดดวยปลายนิ้วมือ 
สําหรับการเปดใชคําสัง่สัมผัส 
คุณตองตั้งคาเปดใชงานจากเมนู 
การตั้งคาการสัมผัส โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการสมัผัส” หนา 89
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6. รายชื่อ

คุณสามารถบันทึกและจัดการกบัขอมูล
เกี่ยวกับผูที่คุณติดตอดวยได ตัวอยาง
เชน ชื่อ เบอรโทรศัพท และท่ีอยู 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถเพิ่มเสียง
เรียกเขาสวนบุคคล รายการเสียง หรือ
รูปภาพยอในสวนของรายชื่อผูติดตอได 
คุณสามารถสรางกลุมรายชื่อซึง่จะทําให
คุณสงขอความแบบตัวอักษรหรืออีเมล
ไปยังผูรับไดหลายคนพรอมๆ กัน 
คุณสามารถสงหรอืรบัขอมูลผูติดตอได
เฉพาะระหวางเครือ่งที่ทํางานรวมกันได
เทานั้น

■การจัดการรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
ในการเพิ่มรายชื่อใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมูล
ลงในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย
หากตองการแกไขรายชื่อ ใหเลื่อนไป
ที่รายชื่อดังกลาว แลวเลือก ตัวเลือก > 
แกไข
หากตองการกําหนดหมายเลขและที่อยู
เริ่มตนที่ระบบตั้งไวใหกับรายชื่อ 
ใหเลือกรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่ตัวเลือกเริ่มตน
ที่ตองการ แลวเลือก กําหนด
หากตองการคัดลอกชื่อและเบอรจาก
ซิมการดไปยงัโทรศัพท ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม 

เลื่อนไปยังชื่อที่คุณตองการ
คดัลอกหรอืเลือกชื่อที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ
ในการคัดลอกหมายเลขโทรศัพท แฟกซ 
หรือหมายเลขเพจเจอรจากรายชื่อไปท่ี
ซมิการด ใหเลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการ
คดัลอก แลวเลือก ตัวเลือก > คัดลอก > 
ไปที่สมุดรายชื่อซมิ
ในการดูรายการเบอรที่จํากัดไว ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อที่ 
จํากัดเบอร การตั้งคานีจ้ะมีขึ้นในกรณี 
ที่ซิมการดสนับสนุนเทานั้น

■การจัดการกลุมรายชื่อ
สรางกลุมรายชื่อเพื่อใหคุณสามารถ
สงขอความแบบตัวอักษรหรือขอความ
อีเมลไปยังผูรับหลายๆ คนไดในเวลา
เดียวกัน
1. เลื่อนไปทางขวา แลวเลือก 

ตัวเลือก > กลุมใหม
2. ปอนชื่อกลุมหรอืใชชื่อที่ตั้งไว 

แลวเลือก ตกลง
3. เปดกลุม แลวเลือก ตัวเลือก > 

เพิม่สมาชิก
4. เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการ

เพิม่ลงในกลุม แลวกดปุมเลื่อน
เพือ่เลือก
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5. เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มรายชื่อที่กาไว
ทั้งหมดลงในกลุม

■การเพิ่มเสียงเรียกเขา
คุณสามารถตัง้เสยีงเรียกเขาของแตละ
บุคคลและแตละกลุมได เม่ือบุคคล
ดังกลาวหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อ
โทรเขาเครือ่งของคุณ เครื่องจะสงเสียง
เรียกเขาตามที่คุณเลือกไว (หากมีการ
แสดงหมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขา
และโทรศัพทของคณุจําแนกหมายเลข
ดังกลาวได)
1. เลือก เมนู > รายชื่อ
2. ในการเพิม่เสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ 

ใหเลือกรายชื่อ ตัวเลือก > 
เสียงเรียกเขา และเลือกเสียง
เรียกเขาที่ตองการ
ในการเพิม่เสียงเรียกเขาลงในกลุม 
ใหเลือกรายการกลุมและเลื่อนไปที่
กลุมรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > 
เสียงเรียกเขา และเสยีงเรียกเขา
สําหรับกลุม

หากตองการลบเสียงเรียกเขาสวนตัว
หรือของกลุม ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว 
เปนเสียงเรยีกเขา

■การกําหนดปุมโทรดวน
การโทรดวนเปนวิธีที่รวดเร็วในการ
โทรออกไปยังเบอรโทรศัพทที่คุณใชอยู
เปนประจํา คณุสามารถกําหนดเบอร
โทรศัพทไปที่ปุมโทรดวน 2 ถึง 9 ตัวเลข 

1 จะสงวนไวสําหรบัการโทรไปที่ศูนย
ขอความเสียงเทานัน้ ทานตองเปด
การโทรดวนกอนที่จะใชการโทรดวน 
โปรดดูที่ การโทรดวน ใน “การโทรออก” 
หนา 75
1. เลือก เมนู > รายชื่อ และรายชื่อ
2. เลื่อนไปท่ีหมายเลข แลวเลือก 

ตัวเลือก > กําหนดโทรดวน 
เลื่อนไปยังปุมโทรดวนที่ตองการ 
แลวเลือก กําหนด เม่ือคณุกลับสู
หนาจอขอมูลรายชื่อ สญัลักษณ  
ที่อยูถัดจากหมายเลขหมายถึง
การโทรดวนที่กําหนดไว

เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย หาก
ตองการโทรไปยังรายชื่อโดยใชการ
โทรดวน ใหกดปุมโทรดวนและปุม
โทรออก หรือกดปุมโทรดวนคางไว 
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7. คลังภาพ
เลือก เมนู > คลังภาพ
ใช คลังภาพ เพื่อจัดเกบ็และจัดการ
รูปภาพวิดีโอคลิป แทร็คเพลง ไฟลเสียง 
รายการเพลง ลิงคการสตรีม ไฟล .ram 
และ การนําเสนอ
เปดคลังภาพเพือ่ดูรายการแฟมขอมูล
ในหนวยความจํา เลื่อนไปที่แฟมขอมูล 
(เชน รูปภาพ) แลวกดปุมเลื่อนเพือ่เปด
แฟม
ในการเปดไฟล ใหเลื่อนไปที่ไฟลและ
กดปุมเลื่อน ไฟลจะเปดขึ้นในโปรแกรม
ที่กําหนดไว
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสยีง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

■การใชงานคลังภาพ
เลือก เมนู > คลังภาพ และแฟมขอมูล
ในการกําหนดภาพเปนภาพพืน้หลัง 
ใหเลือก ภาพ แลวเลื่อนไปที่รูปภาพ 
เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง 
ในการกําหนดภาพใหกับรายชื่อ
ใหเลือก เพิ่มในรายชื่อ
ในการคัดลอกไฟลไปที่หนวยความจํา
ของโทรศัพทหรือไปท่ีการดหนวยความ
จํา ใหเลื่อนไปท่ีไฟลหรือเลือกไฟล 
จากนั้น เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

คดัลอกไปความจําเครื่อง หรือ 
คดัลอกไปการดความจํา
ในการสรางแฟมขอมูลภาพและยาย
รปูภาพไปเก็บไวในแฟมขอมูลดังกลาว 
ใหเลือก ภาพ เลื่อนไปที่รปูภาพ 
แลวเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 
โฟลเดอรใหม และปอนชื่อของแฟม
ขอมูล เลือกภาพที่ตองการยายไป
เก็บไวในแฟมขอมูล แลวเลือก 
ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร 
และเลือกแฟมขอมูล

■การดาวนโหลดไฟล
เลือก เมนู > คลังภาพ แฟมขอมูลของ
ประเภทไฟลที่คุณตองการดาวนโหลด
และฟงกชันดาวนโหลด (เชน ภาพ > 
แหลงโหลดกราฟก) เบราเซอรจะเปดขึ้น 
เลือกบุคมารคของเว็บไซตที่จะ
ดาวนโหลด โปรดดูที่ “การดูบุคมารค” 
หนา 59
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8. สื่อ

■กลองถายรูป
หากตองการใชกลองถายรปู ใหเลือก 
เมนู > สือ่ > กลอง
หากตองการยอหรือขยายภาพ ใหเลื่อน
ขึ้นหรอืเลื่อนลง ในการจับภาพ ใหกดปุม
เลื่อน ภาพจะถูกบันทึกไวในแฟมขอมูล 
ภาพ ใน คลังภาพ จากนั้น ภาพจะ
ปรากฏขึ้น หากตองการกลับไปที่ชอง
มองภาพ ใหเลือก กลับ หากตองการ
ลบภาพ ใหกดปุมลบ
ในการถายภาพตามลําดับตอเนื่อง 
ใหเลือก ตัวเลือก > โหมดตอเนือ่ง > 
เปด หรอืกดปุม 4 เม่ือกดปุมเลื่อน 
กลองถายรปูจะจับภาพหกภาพในชวง
เวลาสัน้ๆ และแสดงภาพเปนตาราง
ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย ใหเลือก 
ตัวเลือก > โหมดกลางคืน > เปด หรือ
กดปุม 1
ในการใชตัวจับเวลาภายใน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวจับเวลาภายใน 
และเลือกเวลาที่คุณตองการให
กลองถายรปูพักรอกอนจะถายภาพ 
กดปุมเลื่อน ตัวจับเวลาภายใน
เริ่มจับเวลา
ในการปรบัคาสมดุลสีขาวหรือโทนสี 
ใหเลือก ตัวเลือก > ปรับ > สมดุลสขีาว 
หรือ โทนสี

ในการบันทึกวิดีโอ ใหเลื่อนไปทางขวา
เพื่อเปดใชงานโหมดวิดีโอ และกดปุม
เลื่อนเพื่อเริ่มบันทึกภาพ

การตั้งคากลองถายรูป
เครื่องของคุณรองรบัความละเอียด
ในการถายภาพ 1600 x 1200 พิกเซล 
แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน
คูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคากลอง
ถายรูป ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง > 
ตัวเลือก > การตั้งคา
เลือก รูปภาพ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
คุณภาพรูปภาพ และ 
ความคมชัดของรูปภาพ — 
ยิ่งภาพมีคณุภาพดีและมีความละเอียด
สูงขึน้เทาใด จะยิง่ตองใชหนวยความจํา
ในการจัดเกบ็ภาพมากขึ้นเทานัน้
แสดงภาพที่จับ — หากไมตองการ
แสดงภาพหลังจากถายภาพ ใหเลือก ไม
ชื่อรูปภาพตามคาเริม่ตน — 
เปลี่ยนวธีิตัง้ชื่อของภาพท่ีถาย
หนวยความจําที่ใช — เลือกวาจะบนัทึก
ภาพลงในหนวยความจําโทรศัพทหรอื
การดหนวยความจํา
เลือก วิดีโอ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
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ความยาว — หากตั้งคาเปน สูงสุด 
ความยาวของภาพวิดีโอที่บนัทึกจะถูก
จํากัดดวยพืน้ที่หนวยความจําที่เหลืออยู 
หากตั้งคาเปน สั้น เวลาในการบันทึก
จะเหมาะสําหรบัการสง MMS
ความคมชัดของวิดีโอ — เลือกความ
คมชัดของวิดีโอจากคาที่กําหนดให
สองคา
ชื่อวิดีโอที่ตัง้ไว — เลือกวธีิตั้งชื่อ
วิดีโอคลิป
หนวยความจําที่ใช — เลือกวาจะบันทึก
วิดีโอคลิปลงในหนวยความจําโทรศัพท
หรอืการดหนวยความจํา

■RealPlayer
คุณสามารถใช RealPlayer เลนไฟล
มีเดียตางๆ เชน ไฟลวิดีโอ ที่บันทึกไวใน
หนวยความจําโทรศัพทหรือการดหนวย
ความจํา หรือเรียกขอมูลไฟลมีเดียตางๆ 
โดยวธีิ OTA (Over the Air) โดยการเปด
ลิงคการเรยีกขอมูล ในการเปด 
RealPlayer ใหเลือก เมนู > สือ่ > 
RealPlayer
RealPlayer อาจไมรองรับรปูแบบไฟล
ทั้งหมดหรือรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมด
ก็ได

การเลนไฟลส่ือ
ในการเลนไฟลสือ่ใน RealPlayer 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปด และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:

คลิปลาสุด — เพือ่เลนไฟลสื่อที่คณุเลน
ลาสุด
คลิปที่บันทึกไว — เพือ่ไฟลสือ่ที่บันทึก
ไวในโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา
ในการเรียกขอมูลโดยวิธี OTA ใหทํา
ดังนี้
• เลือกลิงคการเรยีกขอมูลที่บันทึกไว

ในคลังภาพ เครื่องจะเริม่การเชื่อม
ตอกับเซิรฟเวอรการเรียกขอมูล

• เปดลิงคการเรียกขอมูลขณะเบราส
เวบ็

ในการเรียกขอมูลจริง คณุตองตั้งคาจุด
เชื่อมตอที่ระบบตั้งใหเสียกอน โปรดดูที่ 
“จุดเชื่อมตอ” หนา 77
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคณุใชจุดเชื่อม
ตออินเตอรเนต็ (IAP) เปนจุดเชื่อมตอ
ที่ระบบตัง้ให ผูใหบริการรายอื่นๆ 
อาจจะใหคณุใชจุดเชื่อมตอ WAP ได 
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ 
ใน RealPlayer คณุสามารถเปดได
เฉพาะแอดเดรส URL ชนดิ rtsp:// 
ทานไมสามารถเปดแอดเดรส URL ชนดิ 
http:// แต RealPlayer จะจําแนกลิงค 
http เปนไฟล .ram เนื่องจากไฟล .ram 
เปนไฟลขอความที่มีลิงค rtsp
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คําเตือน: ควรฟงเพลงใน
ระดับเสียงปานกลาง การรับ
ฟงเสียงที่ดังเกินไปอยาง
ตอเนื่องอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสยีงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง
เนื่องจากเสียงจะดังมาก 

ปุมลัดขณะเลน
เลื่อนขึน้เพือ่คนหาไปขางหนาหรอื
เลื่อนลงเพือ่คนหายอนกลับในไฟลสื่อ
กดปุมปรับระดับเสียงเพือ่เพิม่หรือลด
ระดับเสยีง

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา > วิดีโอ 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความคมชัด — หากตองการเปลี่ยน
ความคมชัด ใหเลื่อนไปทางซายหรอื
ขวา
เลนซ้ํา — เลือก เปด เพือ่เริม่เลน
ไฟลวิดีโอหรือไฟลเสียงที่เลนอยู
ในขณะนัน้ใหมโดยอัตโนมัติเม่ือเลน
ไฟลดังกลาวจบแลว
เลือก การเชื่อมตอ และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
พร็อกซี ่— เพื่อกําหนดพร็อกซี่
เซิรฟเวอรของการเรียกขอมูล
เครือขาย — เพื่อกําหนดการตั้งคา
เครือขาย

■เคร่ืองบันทึก
เครื่องบันทึกเสยีงจะชวยใหคุณสามารถ
บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท และ
บันทึกขอความเสียงเพื่อเตือนความจํา
ได หากคุณบันทึกการสนทนาทาง
โทรศัพท ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียง
บี๊พในระหวางการบันทึก
ไฟลที่บันทึกแลวจะถูกจัดเก็บไวใน 
คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ” หนา 53
เลือก เมนู > สื่อ > บันทึก เลือก 
ตัวเลือก > บนัทึกซาวนคลิป หรอืเลือก 

 ในการฟงขอความที่บันทึกไว 
ใหเลือก 

■ตัวเลน Flash
ดวย ตัวเลน Flash คุณสามารถดู เลน 
และโตตอบกับไฟล Flash ที่สรางขึน้
เพื่อใชกับโทรศัพทมือถือได

การเลนไฟล Flash
เลือก เมนู > สื่อ > ตัวเลน Flash
ในการเปดแฟมขอมูลหรือเลนไฟล 
Flash ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรอืแฟมขอมูล
นั้นและกดปุมเลื่อน
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตวัเลือก
ตอไปนี้:
เต็มจอ — เพื่อเลนไฟลโดยใช
หนาจอทั้งหมด หากตองการกลับไปที่
หนาจอปกติ ใหเลือก หนาจอขนาดปกติ
ฟงกชันหลักจะไมปรากฏใหเหน็แบบ
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เต็มหนาจอ แตจะยังคงใชไดเม่ือคณุ
กดปุมใดปุมหนึง่ทางดานลางของ
หนาจอ
พอดีหนาจอ — เพือ่เลนไฟลในขนาด
เดิมของไฟลนั้นหลังจากซมู
เปดโหมดเลื่อนภาพ — เพื่อใหสามารถ
ใชปุมเลื่อนในการยายไปตําแหนงตางๆ 
บนหนาจอเมื่อคุณขยายภาพใหใหญขึ้น
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9. บริการ (เวบ็เบราเซอร)

เลือก เมนู > บรกิาร หรือกดปุม 0 คางไว 
ในโหมดสแตนบายด
ผูใหบริการหลายๆ รายไดจัดทําเพจที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใช
งานบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ดวยเบราเซอร
ของโทรศัพทเคลื่อนที่ คุณจะสามารถดู
บริการเหลานีใ้นแบบเพจ WAP ซึ่งเขยีน
ดวยภาษา HTML, WML หรือ XHTML 
หากคุณยงัไมไดใชเครือ่งโทรศัพทของ
คุณเพือ่เชื่อมตอ WAP คุณอาจตอง
ติดตอผูใหบริการของคณุเพื่อขอความ
ชวยเหลือในการเชื่อมตอครัง้แรก
โปรดสอบถามการใชบริการ, ราคา และ
ภาษีตางๆ จากผูใหบริการระบบ หรอื
ผูใหบริการ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะให
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใชบริการตางๆ 
อีกดวย

■การต้ังคาโทรศัพทเพื่อใช
บริการเบราเซอร

การรับการตั้งคาเปนขอความ
การกําหนดคา
คุณสามารถรบัการตั้งคาบริการใน
รูปแบบขอความการกําหนดคาจากผูให
บริการระบบหรือผูใหบริการที่มีบริการนี้

การปอนการตั้งคาดวยตนเอง
ใหปฏิบตัิตามคําแนะนําที่ไดรบัจาก
ผูใหบรกิารของคุณ
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > 

การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
จุดเชื่อมตอ และกําหนดคาสําหรับ
จุดเชื่อมตอ โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 
หนา 76

2. เลือก เมนู > บริการ > ตัวเลือก > 
ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค 
ปอนชื่อของบุคมารคและแอดเดรส
ของหนาเบราเซอรที่กําหนดใหกับ
จุดเชื่อมตอปจจุบัน

3. หากตองการกําหนดจุดเชื่อมตอที่
สรางขึน้เปนจุดเชื่อมตอที่ระบบ
ตั้งคาไวใน บริการ ใหเลือก บริการ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > จุดเชื่อมตอ

■การเชื่อมตอ
ทันทีที่คุณบันทึกการตั้งคาการเชื่อมตอ
ทั้งหมดที่จําเปนแลว คุณจะสามารถ
เขาไปยังหนาเบราเซอรได
วิธีเขาไปยังหนาเบราเซอรมี 3 วธีิ ไดแก:
• เลือกโฮมเพจ ( ) ของผูใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ของทาน 
• เลือกบุคมารคจากหนาจอบุคมารค
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• กดปุม 1—9 เพือ่เริม่ปอนแอดเดรส
ของเบราเซอร ชอง ไปที่ ที่ดานลาง
ของหนาจอจะใชงานไดทันที และ
คุณจะสามารถปอนแอดเดรสลงใน
ชองนี้ตอได

หลังจากเลือกหนาหรือปอนแอดเดรส
แลว ใหกดปุมเลื่อนเพือ่เริม่ดาวนโหลด
เว็บเพจ 

■การดูบุคมารค
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรบัเว็บไซตที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี ้Nokia ไมขอ
รับประกนัหรือรับรองเว็บไซตเหลานี้ 
หากคุณเลือกการเขาใชเว็บไซตเหลานั้น 
คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับ
ความปลอดภัยหรอืเนือ้หาที่จะมีตอ
เว็บไซตใดๆ
ในหนาจอบุคมารค คุณสามารถดู
บุคมารคที่ไปยงัหนาเบราเซอรตางๆ ได 
รายการบุคมารคจะมีไอคอนตอไปนี้
กํากับอยู:

 เพจเริ่มตนที่กําหนดสําหรับจุด
เชื่อมตอท่ีตั้งไว

 แฟมขอมูลบุคมารอัตโนมัติจะ
ประกอบดวยบุคมารค ( ) ที่ถูกเก็บ
ไวโดยอัตโนมัตเิม่ือเบราสเพจ

 บุคมารคตางๆ ที่แสดงชื่อหรือที่อยู
อินเทอรเน็ตของบุคมารค

การเพ่ิมบุคมารคดวยตนเอง
1. ในหนาจอบุคมารค เลือก ตัวเลือก > 

ตวัจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค
2. ปอนรายละเอียดในชอง
3. เลือก ตัวเลือก > บันทึก เพื่อบันทึก

บุคมารค

การสงบุคมารคเปนขอความ
ตัวอักษร
เลื่อนไปที่บุคมารค แลวเลือก 
ตัวเลือก > สง > ทางขอความตัวอักษร 
คณุสามารถสงบุคมารคไดครัง้ละ
มากกวาหนึง่รายการ

■ระบบปองกันของ
การเชื่อมตอ

ถาสญัลักษณความปลอดภัย  ปรากฏ
ขึน้ระหวางการเชื่อมตอ แสดงวาการสง
ผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวย
อินเทอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรถูกเขารหสั
ไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษา
ความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผาน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
ใหขอมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูล
ที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกบัผูให
บริการวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัย
ใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซริฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม
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เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด > 
ความปลอดภัย เพือ่ดูรายละเอียด
เกี่ยวกับการเชื่อมตอ สถานะการ
เขารหัส และขอมูลเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเซริฟเวอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบตัิการรักษา
ความปลอดภัยกับบรกิารบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคาร ในการเชื่อมตอ
ดังกลาวนี ้คุณตองมีใบรับรองความ
ปลอดภัยดวย สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ โปรดดู
เพิ่มเติมที่ “การจัดการใบรับรอง” 
หนา 81

■การเบราสเว็บเพจ
ในหนาเบราเซอร ลิงคใหมจะปรากฏขึ้น
เปนตัวอักษรสีน้ําเงินขดีเสนใต และลิงค
ที่คณุเขาเยีย่มชมกอนหนานี้จะปรากฏ
เปนสีมวง ภาพที่ทําหนาที่เหมือนเปน
ลิงคจะมีกรอบสนี้ําเงินลอมรอบ

ปุมและคําส่ังที่ใชในการเบราส
หากตองการเปดลิงค ใหกดปุมเลื่อน
หากตองการไปยงัเพจกอนหนาขณะ
เบราส เลือก กลับ หากใชปุม กลับ 
ไมได ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกการนําทาง > ประวัต ิ
เพื่อดูรายการเพจตามลําดับที่คณุเขาใช
ในระหวางการเบราส รายการประวัติ
การเยี่ยมชมจะถูกลบทิ้งทุกครั้งที่การ
เขาใชครัง้นั้นๆ สิน้สุดลง

ในการจัดเกบ็บุคมารคขณะเบราส 
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปนบุคมารก
หากตองการทําเครื่องหมายเลือกลงใน
ชองและทําการเลือก ใหกดปุมเลื่อน
ในการเรียกขอมูลลาสุดจากเซิรฟเวอร 
ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา

การดูเว็บเพจที่บันทึกไว
หากตามปกติแลว คณุเบราสเพจที่มี
ขอมูลซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงบอยนัก 
คุณสามารถบันทึกและเบราสไปยังเพจ
นั้นขณะออฟไลนได 
ในการบันทึกเพจขณะเบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิม่ > บันทึกเพจ 
ในการเปดหนาจอ เพจที่บันทึกไว 
ใหเลื่อนไปทางขวาของหนาจอ บุคมารค 
เพจที่บันทึกไวจะกํากับดวย  ในการ
เปดเพจ ใหเลื่อนไปยังเพจที่ตองการ 
เปด และกดปุมเลื่อนทานสามารถจัดเก็บ
เพจที่บันทึกไวในแฟมขอมูลได
ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับบริการ
เบราเซอรและเรียกเพจนัน้อีกครั้ง 
ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา
โทรศัพทยังออนไลนอยูหลังจากคณุ
โหลดเพจอีกครัง้

■การดาวนโหลด
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ 
เชน เสยีงเรียกเขา ภาพ โลโกผูใหบริการ 
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ซอฟตแวร และวิดีโอคลิป โดยใช
เบราเซอรในโทรศัพทเคลื่อนที่ได
เม่ือดาวนโหลดแลว รายการนั้นจะไดรับ
การจัดการโดยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม
ในโทรศัพทของคณุ เชน ภาพถายที่
ดาวนโหลดมาจะเก็บไวที่คลังภาพ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิใหทํา
การคดัลอก การแกไข การโอน หรอื
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสยีง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะแอปพลิเคชัน
ซอฟตแวรอ่ืนใดจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภัยและ
มีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

■การสิ้นสุดการเชือ่มตอ
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > 
ตัดการเชื่อมตอ เพือ่สิน้สุดการเชื่อมตอ
และดูเพจเบราเซอรขณะออฟไลนหรือ
เลือก ตัวเลือก > ออก เพื่อออกจาก
การเบราสและกลับไปที่โหมด
สแตนดบาย

■การลบขอมูลในแคช
แคช คอื หนวยความจําสําหรบัจัดเก็บ
ขอมูลไวชั่วคราว หากคณุพยายาม
เขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับ
ที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่อง
หลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการ

ตางๆ ที่คณุเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวใน
หนวยความจําแคชของเครื่องของคณุ 
ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก เมนู > 
บริการ > ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > 
ลางความจําแคช

■การตั้งคาเบราเซอร
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
จุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว
โฮมเพจ — ปอนแอดเดรสของโฮมเพจ
ที่ตองการ
โหลดภาพและเสียง — เลือกวาจะ
ดูภาพและฟงเสียงขณะเบราสหรอืไม 
ถาคุณเลือก ไม เพือ่โหลดรปูภาพและ
เสยีงขณะเบราซ ใหเลือก ตัวเลือก > 
แสดงรูปภาพ
ขนาดแบบอักษร — เลือกขนาดแบบ
อักษร
การเขารหัสที่ตัง้ไว — เม่ือคณุเลือก 
อัตโนมัติ เบราเซอรจะเลือกการเขา
รหัสตัวอักษรที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ
บุคมารคอัตโนมัติ — เลือก ใช ถาคุณ
ตองการใหบันทึกบุคมารคไวในแฟม
ขอมูล บุคมารคอัตโนมัต ิโดยอัตโนมัติ
เม่ือเขาเยี่ยมชมเพจ เม่ือคุณเลือก 
ซอนแฟมขอมูล บุคมารคจะยงัเพิม่
เขาไปในแฟมขอมูลโดยอัตโนมัติ
ขนาดจอภาพ — เลือกวิธีการใชพืน้ที่
ของหนาจอเพือ่แสดงเพจ
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หนาคนหา — ปอนแอดเดรสของหนา
คนหาที่คุณตองการ
ความดัง — เลือกระดับความดังของ
เสียงเพลงหรอืเสยีงอ่ืนๆ ในเวบ็เพจ
การแสดงผล — เลือกคณุภาพของภาพ
ใหกับเพจ
คุกกี้ > ยินยอม/ปฏิเสธ — เพื่อใชหรอื
ยกเลิกการใชการรับและการสงคุกกี้ 
(สิ่งที่ผูใหบริการเนื้อหาใชระบุตัวผูใช
และการตั้งคาสําหรับเนื้อหาที่ใชเปน
ประจํา)
Java/ECMA สคริป — ใชหรือยกเลิก
การใชสครปิต
แจงเตือนความปลอดภัย — ซอน
หรือแสดงการแจงเตือนการรกัษา
ความปลอดภัย
การสงคา DTMF > ตลอดเวลา/
ครั้งแรกเทานั้น — เลือกวาตองการ
ยืนยันกอนที่โทรศัพทจะสงโทนเสียง
แบบ DTMF ขณะที่กําลังโทรออกโดยใช
เสียงหรือไม โปรดดูที่ 
“ตัวเลือกขณะสนทนา” หนา 33
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10. สวนตัว

■ลกัษณะ
คุณสามารถใชลักษณะแบบใดแบบหนึ่ง 
เพื่อเปล่ียนลักษณะการแสดงผลของ
โทรศัพทของคุณ ลักษณะอาจรวมถึง
ภาพพืน้หลังและการประหยดัพลังงาน
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย โดยคุณ
สามารถแกไขลักษณะเพือ่ปรบัแตงตาม
ความตองการของคุณในภายหลังได
เลือก เมนู > สวนตัว > ลักษณะ 
คุณจะเห็นรายการลักษณะที่ใชได 
ลักษณะที่ใชงานอยูจะมีเครื่องหมาย
ถูกกํากับอยู
ในการดูตัวอยางลักษณะ ใหเลื่อนไป
ที่ลักษณะ และเลือก ตัวเลือก > 
ดูตัวอยาง เพือ่ดูลักษณะ เลือก ใช 
เพื่อเปดใชลักษณะ ในการเปดใชงาน
ลักษณะโดยไมตองแสดงตัวอยาง 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใช จากหนาจอ
เมนูหลัก

การแกไขลักษณะ:
1. เลื่อนไปที่ลักษณะ แลวเลือก 

ตัวเลือก > แกไข และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพพืน้หลัง — เลือกรูปภาพจาก
ลักษณะแบบใดแบบหนึ่งที่ใชไดหรือ
เลือกภาพของคุณเองจากคลังภาพ
เพื่อใชเปนภาพพื้นหลังในโหมด
สแตนดบาย

ประหยัดพลังงาน — เลือกสิ่ง
ที่จะแสดงบนแถบการประหยัด
พลังงานระหวางวนัที่และเวลา 
หรือขอความ คณุสามารถตั้งเวลา
ที่กําหนดไวกอนใชการประหยัดพลัง
งาน โปรดดูที่ “โทรศัพท” หนา 75

2. เลื่อนไปยังสวนที่แกไขไดและกดปุม
เลื่อน

3. ในการดูตัวอยางสวนที่เลือก ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดูตัวอยาง แตคุณจะดู
ตวัอยางอีลิเมนตทั้งหมดไมได เลือก 
ตัวเลือก > ตั้ง เพือ่เลือกการตั้งคา
ปจจุบัน 

ในการเปลี่ยนลักษณะที่เลือกไวใน
ปจจุบันกลับไปที่การตั้งคาเดิม เลือก 
ตัวเลือก > เรียกคนืลักษณะดั้งเดิม 
เม่ือตองการแกไขลักษณะ

■ตําแหนง
ดวยบริการตําแหนง คุณสามารถรับ
ขอมูลเกี่ยวกับเรือ่งราวในทองถิ่งจาก
ผูใหบริการระบบ เชน สภาพภมิูอากาศ
และสภาพจราจร ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัตําแหนง
ของโทรศัพท (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
เลือก เมนู > สวนตัว > ตําแหนง
ในการเลือกวิธีหาตําแหนง เลื่อนไปที่
วธีิหาตําแหนง แลวเลือก ตัวเลือก > 
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ใชงาน หากตองการหยดุใชงาน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ไมใชงาน

■ตัวสํารวจ
ฟงกชันนีไ้มไดออกแบบขึน้เพือ่ใชกบัคํา
ขอตําแหนงของสายที่คุณกําลังสนทนา 
ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูดูแลระบบ
เกี่ยวกับการใชโทรศัพทตามระเบยีบ
ขอบังคับของสถานท่ีที่ใหบริการการ
โทรฉุกเฉิน
ไมควรใช GPS ในการวัดตําแหนงแบบ
เที่ยงตรงและคุณไมควรเชื่อถือขอมูล
ตําแหนงจากตัวรับสญัญาณ GPS เพยีง
อยางเดียว
ตัวนําทาง เปนโปรแกรม GPS ที่ทําให
คุณสามารถดูตําแหนงที่คณุอยูใน
ปจจุบนั คนหาเสนทางเพื่อไปยังสถานที่
ที่ตองการ และสํารวจเสนทาง คุณตองมี
อุปกรณเสรมิ Bluetooth GPS เพือ่ใช
งานโปรแกรมดังกลาว ทั้งนี้ คุณตองเปด
ใชวิธีหาตําแหนง Bluetooth GPS จาก 
เมนู > สวนตัว > ตําแหนง
เลือก เมนู > สวนตัว > ตัวสํารวจ

■สถานที่
สถานที่ตั้งเปนพกิัดตามตําแหนงทาง
ภูมิศาสตรซึ่งคุณสามารถบันทึกลงใน
เครื่องเพื่อใชในการคนหาตําแหนงของ
โทรศัพทที่ตางออกไปในภายหลังได 
คุณสามารถสรางสถานที่ตั้งโดยใช
อุปกรณเสรมิ Bluetooth GPS หรอื

เครือขายได (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย)
เลือก เมนู > สวนตัว > สถานที่
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11. การจัดการสวนตัว

■นาฬิกา
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > นาฬิกา

การตั้งคานาฬกิา
ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคา โปรดดูขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัง้คาไดที่ 
“วันที่และเวลา” หนา 80

ตั้งเวลาปลุก
1. ในการตั้งเวลาปลุกใหม ใหเลือก 

ตัวเลือก > ตัง้ปลุก
2. ปอนเวลาปลุกและเลือก ตกลง เม่ือ

นาฬกิาปลุกทํางาน สัญลักษณ 
จะปรากฏขึน้

หากตองการยกเลิกการใชนาฬิกาปลุก 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

การปดนาฬิกาปลุก
เลือก หยุด เพือ่ปดนาฬกิาปลุก 
เลือก เล่ือนปลุก เพื่อหยดุการปลุก
เปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้น จึงสงเสียง
ปลุกอีกครัง้ คุณสามารถทําเชนนี้ได
สูงสดุ 5 ครัง้
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท
อยู เครื่องจะเปดเองและมีเสยีงปลุก
ดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะ
แสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใช

งานโทรศัพทเพือ่โทรหรอืไม เลือก ไม 
เพือ่ปดโทรศัพทหรอื ใช เพื่อโทรออก
และรบัสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เม่ือ
การใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สญัญาณรบกวนหรอือันตรายได

■ปฏิทิน
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ปฏิทิน
ฟงกชันปฏิทินจะชวยใหคณุสามารถ
ตดิตามและจัดการการนัดหมาย 
การประชุม วันเกิด วันครบรอบ และ
เหตกุารณสําคัญอ่ืนๆ ได นอกจากนี ้
คณุยังสามารถตัง้ใหเครื่องเตือนความจํา
ตามรายการที่ระบุในปฏิทินถึงเหตกุารณ
สําคัญตางๆ ที่กําลังจะมาถึงได 

การสรางรายการปฏิทิน
1. เลือก ตัวเลือก > รายการใหม และ

ประเภทรายการ 
รายการ วันครบรอบ จะซ้ํากันทุกป

2. ปอนรายละเอียดในชอง
เตอืนซ้ํา — กดปุมเลื่อนเพือ่เปลี่ยน
รายการที่จะทําซ้ํา รายการที่ทําซ้ํา
จะกํากับดวยสัญลักษณ  ใน
การแสดงผลเปนวนั
เตอืนซ้ําจนกวา — กําหนดวันสิ้นสดุ
ใหกับรายการที่ทําซ้ําได เชน 
วนัสดุทายของการเรยีนประจํา
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สัปดาห ตัวเลือกนีจ้ะปรากฏขึน้เมื่อ
คุณเลือกใหเครื่องเตอืนซ้ําเหตุการณ
ไวแลวเทานั้น
ซิงโครไนเซชัน > สวนตัว — 
หลังการซิงโครไนซ มีเพยีงคุณ
เทานั้นที่สามารถดูรายการปฏิทิน
ไดโดยที่บคุคลอื่นจะไมเห็นรายการ
ดังกลาวแมวาบุคคลเหลานั้นจะ
สามารถเขาดูปฏิทินแบบออนไลน
ไดก็ตาม สาธารณะ — รายการ
ปฏิทินจะแสดงใหผูที่สามารถเขาดู
ปฏิทินของคุณแบบออนไลนเรยีกดู
ได ไมมี — รายการปฏิทินจะคัดลอก
ไมไดเม่ือคณุซงิโครไนซปฏิทิน 

3. ในการบนัทึกรายการ ใหเลือก 
เรียบรอย

การดูปฏิทิน
กดปุม # ในการแสดงผลตามวัน สปัดาห 
หรือเดือนเพื่อเลื่อนไปท่ีวันที่ปจจุบัน
โดยอัตโนมัติ
หากตองการปอนรายการปฏิทิน ให
กดปุมตัวเลขปุมใดปุมหนึง่ (0—9) ใน
หนาจอปฏทิิน เครือ่งจะเปดรายการ
ประชุมขึน้มาและตัวอักษรที่ปอนจะ
เติมลงในชอง หัวขอ 
หากตองการไปที่วันที่ใดวันที่หนึ่ง 
ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่ 
ปอนวันที่ แลวเลือก ตกลง

ส่ิงที่ตองทํา
เลือก ตัวเลือก > แสดงสิ่งที่ตองทํา

ในเมน ูแสดงสิ่งที่ตองทํา คุณสามารถเ
ก็บรายการงานที่คุณจําเปนตองทํา
ไวได

การสรางบันทึกสิ่งที่ตองทํา
1. หากตองการเริ่มเขยีนบันทึกสิ่งที่

ตองทํา ใหกดปุมตัวเลขปุมใด
ปุมหนึ่ง (0—9)

2. เขียนงานที่ตองทําลงในชอง 
หัวขอ กดปุม* เพื่อเพิ่มอักขระ
พิเศษ กําหนดวันที่ครบกําหนด
และลําดับความสําคัญของงาน

3. ในการจัดเกบ็บันทึกสิ่งที่ตองทํา 
ใหเลือก เรียบรอย

■ตัวแปลงคา
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง
ในตวัแปลงคา คุณสามารถแปลงคา
พารามิเตอรหนวยวัด เชน ความยาว 
จากหนวยหนึ่งเปนอีกหนวยหนึ่ง เชน 
หลา เปน เมตร
ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจํากัดดานความ
ถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ

การแปลงหนวย
ในการแปลงสกุลเงิน คุณตองตัง้อัตรา
แลกเปลี่ยนสกลุเงินกอน โปรดดูที่ 
“การตัง้คาสกุลเงินหลักและ 
อัตราแลกเปลี่ยน” หนา 67
1. เลื่อนไปท่ีชอง ประเภท และกดปุม

เลื่อนเพื่อเปดรายการพารามิเตอร
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หนวยวัด เลื่อนไปที่พารามิเตอร
หนวยวัดที่ตองการใช แลวเลือก 
ตกลง

2. เลื่อนไปที่ชอง หนวย ชองแรกและ
กดปุมเลื่อนเพื่อเปดรายการหนวย
ที่ใชได เลือกหนวย จาก ที่ทาน
ตองการแปลงและเลือก ตกลง

3. เลื่อนไปที่ชอง หนวย ถัดไปและ
เลือกหนวย ถงึ ที่คุณตองการ
แปลงคาเปนหนวยนั้น

4. เลื่อนไปที่ชอง มูลคา ชองแรก 
และปอนคาที่ตองการแปลง ชอง 
มูลคา อีกชองจะเปลี่ยนไปโดย
อัตโนมัติเพือ่แสดงคาที่แปลง
เสรจ็แลว

กดปุม # เพือ่เติมทศนิยม แลวกดปุม * 
เพื่อเลือกระหวาง +, - (สําหรับคา
อุณหภูมิ) และสัญลักษณ E 
(เลขยกกําลัง)
ลําดับการแปลงหนวยจะเปลี่ยนไปหาก
คุณปอนคาลงในชอง มูลคา ชองที่สอง 
โดยผลลัพธจะแสดงในชอง มูลคา 
ชองแรก

การตั้งคาสกุลเงินหลักและ
อัตราแลกเปลี่ยน
กอนที่คุณจะสามารถแปลงสกุลเงินได 
คุณจําเปนตองเลือกคาสกุลเงินหลักกอน 
(โดยทั่วไปคอืสกุลในประเทศของคณุ) 
และปอนอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสกุลเงินหลักมักมีคาเทากับ 1 
สกุลเงินหลักจะเปนตัวกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนของสกุลเงินอ่ืนๆ
1. เลือก สกุลเงิน เปนประเภท

พารามิเตอรหนวยวัดและเลือก 
ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน เครื่อง
จะเปดรายการสกุลเงินขึ้นมา โดย
สกุลเงินหลักในขณะนั้นจะปรากฏขึน้
ที่ดานบน

2. ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก เลื่อนไป
ที่สกลุเงิน (โดยปกติคือสกุลเงินใน
ประเทศของคณุ) และเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนสกุลเงินหลัก

3. ใสอัตราแลกเปลี่ยน โดยเลื่อนไปที่
สกุลเงินนั้น และปอนอัตราใหม 
นัน่ก็คือ สกุลเงินนั้นจํานวนเทาใด
จึงจะเทากับหนึ่งหนวยในสกุลเงิน
หลักที่คณุไดเลือกไว 

4. หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินที่ตองการครบทั้งหมดแลว 
คณุสามารถแปลงสกุลเงินได โปรดดู
ที่ “การแปลงหนวย” หนา 66

หมายเหตุ: เม่ือคุณ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก 
คุณตองปอนอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราใหมเนื่องจากเครื่องจะ
ลบอัตราแลกเปล่ียนที่กําหนด
ไวกอนหนาออกทั้งหมด

■บนัทึก
ใหเลือก เมนู > โปรฯ ชวย > สมุดบันทึก
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คุณสามารถสงบันทึกไปยังเครือ่งอ่ืนได 
และคุณสามารถบนัทึกไฟลขอความ
ตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบ TXT) ที่ไดรับ
ลงในบันทึกได
กดปุม 1—9 เพื่อเริ่มปอนขอความ 
กดปุมลบเพื่อลบตัวอักษร เลือก 
เรียบรอย เพื่อบันทึก

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

ของคุณ หากกดผิด ใหกดปุมลบ
เพื่อลบหมายเลข

2. เล ือนไปท ีฟงกชนัการคํานวณฟงกชนั
ใดฟงกชันหนึง่ แลวกดปุมเลื่อน
เพื่อเลือก

3. ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง
4. ในการเริม่ใชการคํานวณ ใหเลื่อน

ไปที่  และกดปุมเลื่อน
หมายเหตุ: เครือ่งคดิเลขนี้มี
ขอจํากดัในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมา
สําหรับการคํานวนอยางงาย

หากตองการเพิ่มเลขทศนยิม ใหกดปุม #
กดปุมลบคางไวเพื่อลบผลลัพธของ
การคํานวณครัง้กอน
ใช  และ  เพื่อดูการคํานวณ
ครั้งกอนและยายมาไวที่หนา
การคํานวณ

■ตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล
ในตวัจัดการไฟล คณุสามารถเบราส 
เปด และจัดการไฟลและแฟมขอมูล
ในหนวยความจําโทรศัพทหรอืในการด
หนวยความจําได
เปดตัวจัดการไฟล เพื่อดูรายการแฟม
ขอมูลในหนวยความจําโทรศัพท เลื่อน
ไปทางขวาเพื่อดูแฟมขอมูลในการด
หนวยความจํา
คุณสามารถเลื่อนดู เปด และสรางแฟม
ขอมูล พรอมทั้งเลือก คดัลอก และยาย
รายการไปยงัแฟมขอมูลไดอีกดวย

การดูการใชหนวยความจํา
เลื่อนไปดานซายหรอืดานขวาเพื่อดู
ความจําโทรศัพทหรือการดความจํา 
ในการตรวจสอบจํานวนการใชพื้นที่
หนวยความจําของความจําปจจุบัน 
ใหเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูลหนวยความจํา โทรศัพทจะ
คํานวณจํานวนหนวยความจําที่วางอยู
สําหรบัเก็บขอมูลและติดตัง้
แอปพลิเคชันใหมๆ
ในหนาจอของเมนูหนวยความจํา คุณ
สามารถดูการใชพืน้ที่หนวยความจํา
ของแอปพลิเคชันอ่ืนหรอืไฟลประเภท
อ่ืนๆ ได หากหนวยความจําโทรศัพท
เหลือนอย ใหลบบางไฟล หรือยายไฟล
ไปเก็บไวในการดหนวยความจํา
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■การดหนวยความจํา
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพน
มือเด็ก
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ความจํา
สําหรับรายละเอียดในการใสการด
หนวยความจําลงในโทรศัพท โปรดดูที่ 
“เริม่ตนใชงาน” หนา 20 คณุสามารถใช
การดหนวยความจําเพือ่เก็บไฟล
มัลติมีเดียของคุณ เชน วิดีโอคลิป 
แทรค็เพลง และไฟลเสียง รูปถาย 
และการรบัสงขอความ รวมทั้งสํารอง
ขอมูลจากหนวยความจําของโทรศัพท
โทรศัพทรุนนีม้าพรอมกับการด
หนวยความจํา microSD ซึ่งอาจมี
แอปพลิเคชันเพิม่เติมอ่ืนๆ จากผูพฒันา
อิสระ แอปพลิเคชันเหลานีไ้ดรบั
การออกแบบโดยผูพัฒนาโปรแกรม
เพื่อใชรวมกับโทรศัพทของคุณ
เนื่องจากแอปพลิเคชันจากผูใหบริการ 
รายอ่ืนที่มาพรอมการด microSD นัน้ 
สรางขึน้และเปนของบ ุคคลหรอืน ิต ิ 
 ืบุคคลซ ึ่งไมไดเปนบริษัทในเครือหรือม ี 
สวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมได 
เปนเจาของลิขสิทธ์ิหรอืสทิธ ิในทรัพยสนิ 
ทางปญหาของแอปพลิเคชันจากผูผลิต 
รายอ่ืนๆ ดังนั้น Nokia จึงไมมี
สวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุน
ผูใชหรอืประสิทธิภาพการใชงานของ
แอปพลิเคชันเหลานี ้รวมทั้งขอมูลที่
แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหลานี ้
นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกัน

ใดๆ สําหรบัการใชงานแอปพลิเคชัน
เหลานีด้วย
คณุตกลงยอมรับวาซอฟตแวร และ/หรือ
แอปพลิเคชัน (รวมเรียกวาซอฟตแวร) 
ใหมาตามสภาพจริง ณ ปจจุบัน โดย
ปราศจากการรับประกนัใดๆ ทั้งสิ้น 
ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนยั
ในทุกกรณ ีและภายใตบทบัญญัติ แหง
กฎหมายสูงสุด ทั้ง Nokia และบรษิัท
รวมคา จะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวา
จะระบุไวอยางชัดแจง หรอืโดยนัย
ในทุกกรณ ีรวมถึงการรับประกันชื่อ
ผลิตภัณฑ โอกาสทางการคา หรือ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงคที่
ใชงาน หรอืรบัประกันวาซอฟตแวรนี้
ไมลวงละเมิดการจดสทิธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 
เครื่องหมายการคา หรือสิทธ์ิอ่ืนใดของ
บคุคลที่สาม 

การฟอรแมตการด
หนวยความจํา
เม่ือฟอรแมตการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร 
การดหนวยความจําบางประเภทอาจ
ผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะท่ี
บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใช
งาน โปรดสอบถามจากรานคาผูแทน
จําหนายวาตองฟอรแมตการดหนวย
ความจํากอนใชงานหรือไม
1. เลือก ตัวเลือก > 

ฟอรแมตการดความจํา
2. เลือก ใช เพื่อยืนยนั
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3. เม่ือฟอรแมตเสรจ็แลว ปอนชื่อของ
การดหนวยความจํา (ใชตัวอักษร
และตัวเลขไดสูงสดุ 11 ตวั)

การสํารองและเรียกคืนขอมลู
ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจํา
โทรศัพทไปยังการดหนวยความจํา 
ใหเลือก ตัวเลือก > 
สํารองความจําเครือ่ง
ในการเรยีกคืนขอมูลจากการดหนวย
ความจําไปยังหนวยความจําโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลือก > เรยีกคืนจากการด
คุณสามารถสํารองขอมูลของหนวย
ความจําโทรศัพทและเรยีกคืนขอมูลได
เฉพาะในโทรศัพทเครือ่งเดิมเทานั้น

การล็อคการดหนวยความจํา
ในการตัง้รหัสผานเพื่อล็อคการดหนวย
ความจําของคุณจากการใชโดยไมไดรบั
อนญุาต ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตั้งรหัสผาน เครื่องจะขอใหคุณปอนและ
ยืนยันรหัสผานของคุณ รหัสผาน
สามารถประกอบดวยตัวอักษรสูงถึง 
8 ตัวอักษร

การปลดล็อคการดหนวยความจํา
หากคุณใสการดหนวยความจําการดอ่ืน
ที่ปองกันการใชรหัสผานลงในโทรศัพท
ของคุณ เครื่องจะขอใหปอนรหัสผาน
ของการดนั้น ในการปลดล็อก ใหเลือก 
ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจํา

เม่ือลบรหัสผานแลว การดหนวย
ความจําจะถูกปลดล็อคและนําการดนี้ไป
ใชกับโทรศัพทเครือ่งอ่ืนไดโดยไมตองใช
รหัสผาน

การตรวจสอบการใชพ้ืนที่
หนวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพื้นที่การดหนวย
ความจําและหนวยความจําที่เหลือ
ในการด ใหเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูลหนวยความจํา

■Zip manager
ใช Zip manager เปนที่เก็บและบีบอัด
ไฟลรวมทั้งแยกไฟลออกจาก .zip 
archives
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > Zip 
ในหนาจอหลัก จะแสดงโฟลเดอรและ
ที่เก็บไฟล .zip ที่อยูในหนวยความจํา
โทรศัพท หากตองการดูการดหนวย
ความจํา ใหเลื่อนไปทางขวา

การสรางไฟลถาวรหรือเพ่ิม
ไฟลลงในไฟลถาวร
1. ในการสรางไฟลถาวรใหมลงใน

แฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > 
สรางไฟลถาวรใหม และปอนชื่อ
ของไฟลถาวร ในการเปดไฟลถาวร
ที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่ .zip archive 
และกดปุมเลื่อน
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2. เลือก ตัวเลือก > เพิ่มลงไฟลถาวร
3. เลื่อนไปที่ไฟลหรือแฟมขอมูลที่

ตองการเก็บและกดปุมเลื่อน
ในการเก็บไฟลหลายไฟล ใหเลือก
ไฟลและแฟมขอมูลที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มลงไฟลถาวร

การแยกไฟล
1. เลื่อนไปที่ไฟล .zip และกดปุมเลื่อน 

ไฟลที่มีไฟล .zip จะแสดงขึน้
2. เล ือนไปที ไฟลหรอืเลอืกไฟลท ีตองการ

แยก แลวเลือก ตัวเลือก > แยก
3. เลือกวาตองการจะแยกไฟลไปเก็บไว

ที่หนวยความจําโทรศัพทหรือการด
หนวยความจํา จากนัน้ เลือกแฟม
ขอมูลที่ตองการแยกไฟลไปเก็บไว

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
ระดับการบีบอัด — เพื่อกําหนด
ระดับการบีบอัด ระดับการบีบอัดที่สูงขึ้น
จะทําใหไฟล .zip มีขนาดเล็กลง
แตการบีบอัดจะใชเวลานานขึน้
รวมโฟลเดอรยอย > ใช — เพื่อเพิ่ม
โฟลเดอรยอยของโฟลเดอรที่ตองการ
เก็บ
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12. เคร่ืองมือ

■คําสั่งเสียง
คุณสามารถโทรออกไปยังรายชื่อและสั่ง
ใหเครื่องทํางานไดโดยใชเสียง
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางาน
ดวยคําสัง่เสยีง ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > คําสั่งเสียง คําสั่งเสยีงใ
นการเปลี่ยนรูปแบบจะอยูในแฟมขอมูล 
รูปแบบ 
ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงใหมสําหรบั
แอปพลิเคชัน ใหเลือก ตัวเลือก > 
แอปพลิเคชั่นใหม และแอปพลิเคชัน
ในการใชคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่ฟงกชัน 
แลวเลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
เปลี่ยนคําสั่ง หรอื ลบแอปพลิเคชั่น — 
เพื่อเปล่ียนหรอืยกเลิกการใชคําสั่งเสียง
ของฟงกชันที่เลือก
เลน — เพือ่เลนคําสั่งเสียงที่เปดใชงาน
สําหรับการใชคําสัง่เสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสงู” หนา 32

หมายเหตุ: การโทรออก
โดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึน้ไดถาคุณอยูในที่ที่มี
เสยีงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัย
การโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดๆ ก็ตาม

ในการเปลี่ยนการตัง้คาคําสั่งเสียง 
ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
ซินธีไซเซอร — เพื่อใชหรอืเลิกใช
โปรแกรมสงัเคราะหจากตัวอักษรเปน
เสียงซึง่จะพูดคําสัง่เสียงที่บันทึกไว
ออกมาดังๆ
ลบการดัดแปลงเสียง — เพื่อรีเซ็ต
การแปลงเสียง โทรศัพทจะปรับเปลี่ยน
เสียงของผูใชเพือ่ใหจดจําคําสั่งเสียง
ไดดีขึน้

■ศูนยขอความเสียง
ในการกําหนดหรอืเปลี่ยนเบอรศูนย
ขอความเสียง ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > เสียง > ตัวเลือก > 
ระบุเบอร หรือ เปลี่ยนเบอร และปอน
หมายเลข ศูนยขอความเสยีงเปนบรกิาร
เสริมของระบบเครือขาย โปรดติดตอ
เพื่อขอทราบหมายเลขระบบฝาก
ขอความเสียงจากผูใหบริการระบบ

■การโทรดวน
ในการกําหนดเบอรโทรศัพทไปที่ปุม
โทรดวน ใหเลือก เมนู > เครือ่งมือ > 
โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมโทรดวน 
แลวเลือก ตัวเลือก > กําหนด 
เลือกรายชื่อและหมายเลขสําหรับ
การโทรดวน 
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ในการดูหมายเลขที่กําหนดใหกับปุม
โทรดวน ใหเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน และ
เลือก ตัวเลือก > ดูเบอร หากตองการ
เปลี่ยนหรือลบหมายเลข ใหเลือก 
เปลี่ยน หรอื ลบ

■รูปแบบ
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > รูปแบบ
ใน รูปแบบ คุณสามารถปรับแตงและ
เลือกเสียงเรียกเขาใหเหมาะกับกิจกรรม 
สถานที่ หรือกลุมผูโทรเขาไดตาม
ตองการ คณุสามารถดูรปูแบบที่เลือก
ใชงานอยูในปจจุบันไดที่ดานบนสดุของ
หนาจอ ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย 
ถาคุณกําลังใชรูปแบบ ทั่วไป หนาจอ
จะแสดงเพียงขอมูลของวันที่ปจจุบัน
เทานั้น 
ในการเปดใชรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่
รูปแบบ กดปุมเลื่อน แลวเลือก ทํางาน

เคล็ดลับ: หากตองการเปลี่ยน
ไปมาระหวางรูปแบบ ทั่วไป และ 
เงียบ อยางรวดเรว็ จากใน
โหมดสแตนดบาย ใหกดปุม # 
คางไว

ในการปรับแตงรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่
รูปแบบในรายการรูปแบบ กดปุมเลื่อน 
แลวเลือก ปรับตั้งคา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
เสียงเรยีกเขา — ในการตั้งคาเสียง
เรียกเขาสําหรับสายสนทนา ใหเลือก
เสียงเรยีกเขาที่ตองการจากรายการ 

กดปุมใดกไ็ดเพือ่ปดเสียง คุณสามารถ
เปลี่ยนแบบเสียงเรยีกเขาในสมุด
โทรศัพทไดดวย โปรดดูที่ 
“การเพิ่มเสียงเรียกเขา” หนา 52
พดูชื่อผูโทร — เลือก เปด เพือ่ให
โทรศัพทพูดชื่อของผูโทรเมื่อโทรศัพท
ดังขึน้
ชนดิเสียงเรียกเขา — เม่ือเลือก 
ดังขึน้เรื่อยๆ ระดับเสยีงเรียกเขาจะเริ่ม
ดังจากระดับที่หนึ่งและจะดังขึน้ทีละ
ระดับจนกวาจะถึงระดับที่ตั้งไว
ระดับความดัง — ตั้งคาระดับความดัง
ของเสยีงเรียกเขาและเสียงเตือน
ขอความ
แบบเสยีงเตือนขอความ — กําหนดเสยีง
แจงเตือนเมื่อมีขอความแบบตัวอักษร
และขอความมัลติมีเดีย
แบบเสยีงเตือนอีเมล — ตั้งคาแบบเสียง
เตอืนอีเมล
เตอืนแบบสั่น — กําหนดใหเครื่องสั่น
เพือ่แจงเตือนสายเรยีกเขาและขอความ
เขา
เสยีงปุมกด — กําหนดระดับความดัง
ของเสยีงปุมกด
เสยีงเตือน — เปดหรอืปดการใช
เสยีงเตือน
ปลุกสําหรับ — กําหนดใหเครือ่งสงเสยีง
เตอืนเมื่อมีสายเรยีกเขาจากเบอร
โทรศัพทของกลุมรายชื่อที่เลือกไว
เทานั้น สายโทรศัพทจากบุคคลที่
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ไมไดอยูในกลุมที่เลือกไวจะไมมีเสียง
เตือน
ชื่อรปูแบบ — ตั้งชื่อรูปแบบ การตั้งคานี้
จะไมปรากฏในรปูแบบ ทั่วไป และ 
ออฟไลน
เม่ือใชรปูแบบ ออฟไลน โทรศัพท
ของคุณจะไมเชื่อมตอกับเครอืขาย GSM 
คุณสามารถใชบางฟงกชันของโทรศัพท
ไดโดยไมตองใชซิมการดเมื่อเริ่มใชงาน
เครื่องดวยรูปแบบ ออฟไลน 
ในรูปแบบออฟไลน คุณอาจตองปอน
รหัสล็อคและเปลี่ยนเครื่องเปนรปูแบบ
การโทรกอน จึงจะสามารถโทรออกได 
รวมทั้งโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน

คําเตือน: ในรปูแบบออฟไลน 
คุณไมสามารถโทรออกหรอื
รับสาย รวมท้ังการโทรฉุกเฉิน 
หรือใชคณุสมบัตอ่ืินๆ ที่ตอง
ใชในพื้นที่ครอบคลุมของ
ระบบเครอืขาย ในการโทร
ติดตอ คณุตองเปดการทํางาน
รูปแบบโทรศัพทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อค
โทรศัพทไว ใหปอนรหัส
ปลดล็อค 

■การตั้งคา

โทรศัพท
ทั่วไป
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
โทรศัพท > ทั่วไป และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
ภาษาในโทรศัพท — เพื่อเปล่ียนภาษา
ของขอความที่แสดงบนหนาจอโทรศัพท 
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีผลตอรปูแบบ
ที่ใชกับวันเวลา รวมทั้งตัวคัน่ที่ใช เชน 
เครื่องคิดเลข หากคุณเลือก อัตโนมัต ิ
โทรศัพทจะเลือกภาษาตามขอมูลใน
ซิมการด หลังจากเปลี่ยนภาษาของ
ขอความที่ปรากฏบนหนาจอ เครือ่ง
จะรสีตารท
ภาษาที่ใชเขียน — เพือ่เปลี่ยนภาษา
ที่ใชเขียนในโทรศัพทของคุณ 
การเปลี่ยนภาษาในที่นี้จะมีผลกับ
ตัวอักษรและตวัอักษรพิเศษที่มีอยู 
ขณะเขยีนขอความและใชพจนานกุรม
สําหรบัระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ตัวชวยสะกดคํา — กําหนดใหระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ เปด หรือ ปด สําหรบั
โปรแกรมแกไขทั้งหมดในโทรศัพท 
เลือกภาษาสําหรับการปอนตัวอักษร
ที่เครื่องชวยสะกดใหจากรายการคํา
โลโกหรอืขอความตอนรับ — เพื่อตั้งคา
ขอความตอนรบัหรือโลโกซึง่จะแสดง
ชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง
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ตั้งคาเดิมของเครือ่ง — เพือ่กําหนด
การตั้งคาบางอยางใหกลับเปนคาเดิม 
โดยคณุจําเปนตองมีรหัสล็อค โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย” หนา 80
โหมดพรอมทํางาน
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา > 
โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน 
และเลือกจาก ตัวเลือกตอไปนี้:
โหมดสแตนดบายพิเศษ — เพื่อเปด
หรอืปดการใชงานโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษ โปรดดูที่ 
“สแตนดบายแบบพิเศษ” หนา 26
ปุมเลือกทางซาย และ ปุมเลือกทางขวา 
— เพื่อกําหนดปุมลัดใหกับปุมเลือก
ดานซายและดานขวาในโหมด
สแตนดบาย
แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช — เพื่อ
เลือกปุมลัดแอปพลิเคชันที่คุณตองการ
ใหปรากฏในโหมดสแตนดบายที่ใชงาน
อยู การตั้งคานี้จะใชไดเฉพาะเมื่อตั้งคา 
โหมดสแตนดบายพิเศษ เปน เปด
ปุมสํารวจขวา, ปุมสํารวจซาย, 
ปุมสํารวจลง, ปุมสํารวจขึ้น และ 
ปุมเลือก — เพือ่กําหนดปุมลัดฟงกชัน
สําหรับเลื่อนไปในทิศทางตางๆ หรอื
สําหรับกดปุมเลื่อนในโหมดสแตนดบาย 
ปุมลัดบนปุมเลื่อนจะใชงานไมไดหาก
กําหนด โหมดสแตนดบายพิเศษ เปน 
เปด
โลโกระบบ — คุณสามารถดูการตั้งคานี้
ไดตอเมื่อคุณไดรับและบันทึกโลโก

ระบบไว คุณสามารถเลือกไดวาจะให
แสดงหรือไมแสดงโลโกระบบ
จอภาพ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
โทรศัพท > จอภาพ และเลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
ความสวาง — เพื่อปรับระดับความสวาง
ของหนาจอ
หมดเวลาประหยดัพลังงาน — เพือ่ตั้งคา
เวลาที่กําหนดใหเรียกใชการประหยัด
พลังงาน
เวลาแสงสวาง — เพื่อตั้งเวลาที่กําหนด
ใหโทรศัพทใชไฟพื้นหลัง

การโทรออก
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
โทร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
สง ID ผูโทรเขาของฉัน (บรกิารเสริมจาก
ระบบเครือขาย) — กําหนดใหแสดง
เบอรโทรศัพท (ใช) หรือไมแสดง (ไม) 
จากบุคคลที่คุณกําลังโทรถึง คานี้เปนคา
ที่กําหนดโดยผูใหบรกิารระบบหรอืผูให
บริการของคุณเมื่อคณุสมัครขอใช
บริการ (ตั้งจากเครือขาย)
สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — เพื่อตั้งคาใหระบบ
เครือขายแจงใหคุณทราบวามีสายเรียก
เขาสายใหมขณะที่คณุกําลังใชสาย
สนทนาสายแรกอยู หากตองการให
ระบบเครือขายเปดใหใชบรกิารสายเรียก
ซอน ใหเลือก ทํางาน หากตองการให
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ระบบเครือขายปดใชบริการสายเรียก
ซอน ใหเลือก ยกเลิก ในการตรวจสอบ
วากําลังใชงานฟงกชันดังกลาวอยูหรอื
ไม ใหเลือก ตรวจสอบสถานะ
ไมรบัสายดวย SMS — เพือ่ใหปฏิเสธ
ไมรบัสายเรยีกเขาดวยขอความแบบตัว
อักษร โปรดดูที่ “การรบัสายหรอืปฏิเสธ 
ไมรบัสาย” หนา 33
ตัวอักษรขอความ — เพื่อปอนขอความ
ที่จะสงเมื่อคณุปฏิเสธไมรับสายดวย
ขอความแบบตัวอักษร
เรียกซ้ําอัตโนมัต ิ— เพือ่กําหนดให
เครื่องพยายามโทรออกไปยังเบอร
โทรศัพทหมายเลขหนึ่งไดสูงสุด 10 ครั้ง
หลังจากที่คุณพยายามโทรไปยงั
หมายเลขดังกลาวแลวแตไมสําเรจ็ 
กดปุมจบการทํางานเพื่อหยุดการเรยีก
ซ้ําอัตโนมัติ
สรุปหลังโทรออก — เพือ่กําหนดให
เครื่องแสดงระยะเวลาโดยประมาณของ
การโทรครัง้ลาสุดชั่วขณะหนึ่ง
การโทรดวน > เปด — เพื่อกําหนดให
เครื่องโทรไปยังหมายเลขที่กําหนดไวที่
ปุมโทรดวน 2 ถึง 9 โดยกดปุมตัวเลข
ที่ตรงกันคางไว
รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่รบัสาย
เรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวนปุม
เปด/ปด ปุมปรับระดับเสยีง ปุม 
push to talk และปุมจบการทํางาน
สายที่ใช (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — การตั้งคานีจ้ะปรากฏ

หากซิมการดรองรบัหมายเลขที่ขอรับ
บริการไวสองหมายเลข นัน่คือโทรศัพท
สองสาย เลือกวา (สาย 1 หรือ สาย 2) 
คุณตองการใชสายใดเพือ่โทรออกและ
สงขอความสัน้
อยางไรก็ดี คุณจะสามารถรบัสาย
เรียกเขาจากทั้งสองสายได ไมวาจะ
เลือกสายใดไวก็ตาม คุณไมสามารถ
โทรออกไดถาเลือก สาย 2 และคุณยัง
ไมไดสมัครใชบรกิารจากเครือขาย 
หากตองการปองกนัการเลือกสาย 
ใหเลือก เปลี่ยนสาย > ไมใชงาน ถาใช
ซิมการดที่สนบัสนนุฟงกชันนีเ้ทานัน้ 
หากตองการเปลี่ยนคาดังกลาว คุณตอง
ปอนรหัส PIN2

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณสนับสนนุการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต  เชน GPRS ใน
เครือขาย GSM โปรดดูที่ “สัญลักษณ” 
หนา 27 ในการเชื่อมตอขอมูล 
คุณจะตอง
ใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดชนดิ
ตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้
• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรบั

ขอความมัลติมีเดีย
• จุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคชันเวบ็ 

เพื่อใชดูเพจ WML หรอื XHTML
• จุดเชื่อมตออินเตอรเนต็ (IAP) 

(ใชสงและรับอีเมล เปนตน)
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กรุณาตรวจสอบกบัผูใหบริการของคุณ
วาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับ
การเขาใชบริการที่คณุตองการ โปรด
ติดตอผูใหบรกิารระบบหรอืผูใหบริการ 
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและ
การเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต

การรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
ในรูปแบบขอความจากผูใหบริการ หรือ
คุณอาจมีการตั้งคาจุดเชื่อมตอที่กําหนด
ไวแลวในเครื่องของคณุ

จดุเชื่อมตอ
ในการสรางจุดเชื่อมตอใหมหรือแกไข
จุดเชื่อมตอท่ีมีอยูแลว ใหเลือก เมนู > 
เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
จุดเชื่อมตอ > ตัวเลือก > 
จุดเชื่อมตอใหม หรือ แกไข 
หากคุณสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหใช
การตั้งคาจุดเชื่อมตอที่อยูเปนเกณฑโดย
เลือก ใชการตั้งคาที่มีอยู หรือเริ่มตนดวย
คาที่ระบบตั้งไวเริ่มแรกโดยเลือก 
ใชการตั้งคาที่ตัง้ไว
โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําจากผูให
บรกิารเครือขายหรือผูใหบริการ
ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อที่ให
รายละเอียดสําหรบัการเชื่อมตอ
บรกิารเสริม — มีตัวเลือกดังนี ้
ขอมูลแพคเก็ต, สายขอมูล และ 
ความเรว็สูง (GSM) 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาคุณเลือกการตอเชื่อม

ขอมูลแบบใดไว โดยที่คุณสามารถใช
ชองการตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น 
ปอนขอมูลลงในชองทุกชองที่กํากับดวย 
ตองระบุ หรือเครื่องหมายดอกจัน 
ทั้งนี้สามารถปลอยชองอ่ืนๆ ใหวางไวได 
เวนแตคุณจะไดรบัคําแนะนําอ่ืนๆ 
จากผูใหบริการของคุณ
ชื่อจุดเชื่อมตอ (สําหรับขอมูล
แพคเก็ตเทานัน้) — ชื่อจุดเชื่อมตอ
ตองใชเพือ่เริม่การเชื่อมตอกับระบบ 
GPRS
หมายเลขติดตอ (สําหรับสายขอมูล
เทานั้น) — เบอรโทรศัพทที่เปนโมเด็ม
ของจุดเชื่อมตอ
ชื่อผูใช — จําเปนตองมีชื่อผูใช
ในการเชื่อมตอขอมูล โดยทั่วไป คุณ
สามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ 
ชื่อผูใชตองมีตัวอักษรพมิพใหญและ
พมิพเล็กตรงกัน
แจงใหใสรหัสผาน — หากคุณตองปอน
รหัสผานใหมทุกครัง้ที่ล็อคเขาเซิรฟเวอร 
หรือหากคุณไมตองการบันทึกรหัสผาน
ของคณุในโทรศัพท ใหเลือก ใช
รหัสผาน — รหัสผานอาจจําเปน
ตองใชในการเชื่อมตอขอมูลและใหไว
โดยผูใหบริการ โดยปกติ รหสัผานตองมี
ตวัอักษรพิมพใหญและพิมพเล็กตรงกัน
การตรวจสอบ — ปกต ิหรือ รบัรอง
โฮมเพจ — ปอนเว็บแอดเดรสหรือ
แอดเดรสของศูนยรับสงขอความ
มัลติมีเดีย ขึ้นอยูกับวาคุณกําลังตั้งคา
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จุดเชื่อมตออินเทอรเนต็หรือจุดเชื่อมตอ 
MMS
ชนิดสายขอมูล (เฉพาะสายขอมูล) — 
กําหนดใหโทรศัพทใชการเชื่อมตอแบบ
อะนาล็อกหรือดิจิตอล หากตองการ
ทราบรายละเอียด โปรดติดตอสอบถาม
จากผูใหบริการระบบอินเตอรเน็ต
ของคุณ
ความเร็วขอมูลสูงสดุ (เฉพาะสายขอมูล) 
— ตวัเลือกนี้ใหคุณจํากัดความเร็ว
การเชื่อมตอสงูสดุเมื่อใชการเชื่อมตอ
สายขอมูลอยู ในระหวางการเชื่อมตอ 
ความเร็วของการทํางานในเครื่องอาจ
ลดลงบาง ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาพ
การทํางานของระบบเครอืขายนั้น
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาชั้นสูง 
เพื่อเปล่ียนตัวเลือกตอไปนี้:
ประเภทระบบเครือขาย 
(เฉพาะขอมูลแพคเก็ต) — เวอรชัน 
Internet protocol (IP) ของระบบ
เครือขาย: IPv4 หรอื IPv6 การตั้งคาอ่ืน
จะขึ้นกับประเภทเครือขายที่เลือก
การตั้งคา IPv4 และ การตั้งคา IPv6 
(เฉพาะสายขอมูล) — การตัง้คา Internet 
protocol การตั้งคาจะขึ้นกับประเภท
ระบบเครือขายที่เลือก
ที่อยู IP ของโทรศัพท (for IPv4) — เพือ่
ปอนที่อยู IP ของโทรศัพท
เซิรฟเวอร DNS — เพือ่ปอนที่อยู IP 
ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง

ที่อยูพร็อกซี่เซริฟเวอร — เพือ่ปอนที่อยู 
IP ของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
เลขพอรตของพร็อกซี ่— เพื่อปอนเลข
พอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
การตั้งคาตอไปนี้จะปรากฏขึ้น หากคณุ
ไดเลือกสายขอมูลเปนประเภท
การเชื่อมตอ
ใชการโทรกลับ > ใช — เพือ่ให
เซิรฟเวอรติดตอคุณกลับทันทีที่คุณเริ่ม
ติดตอไป โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
เพื่อสมัครเปนสมาชิกและขอรบับริการนี้
โทรศัพทตองการใหมีการติดตอกลับเพือ่
ใชการตัง้คาสายขอมูลเดียวกันกับที่ใช
ในสายขอใหตดิตอกลับ โดยระบบ
เครือขายตองสนับสนุนประเภทของ
การโทรทั้งแบบจากเครื่องโทรออกไป
หรือโทรเขามายังเครื่องของคณุ
ชนิดการโทรกลับ — มีตัวเลือกคือ 
ใชเลขเซริฟเวอร และ ใชเลขอ่ืน
หมายเลขโทรกลับ — เพือ่ปอนเบอร
โทรศัพทที่เซริฟเวอรการโทรกลับใช
ใชการบบีอัดแบบ PPP — ในการเพิ่ม
ความเร็วในการถายโอนขอมูล ใหเลือก 
ใช หากสนับสนุนโดย PPP ระยะไกล
ใชสคริปตล็อกอิน > ใช — เพื่อใช
สครปิตล็อกอินเมื่อสรางการเชื่อมตอ
สครปิตการล็อกอิน — เพือ่แทรกสคริปต
ล็อกอิน
การเริ่มตนโมเด็ม (สตริงการเริ่มตน
โมเด็ม) — เพือ่ควบคุมโทรศัพทของคุณ
โดยใชคําสั่ง AT หากจําเปน ใหปอน
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คําสัง่ที่ระบุโดยผูใหบริการหรือผูให
บรกิารอินเตอรเน็ต

ขอมลูแพคเกต็
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต จะมีผลกบั
จุดเชื่อมตอท้ังหมดที่ใชการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ต
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
การเชื่อมตอ GPRS — หากคุณเลือก 
เม่ือวาง และคุณอยูในระบบ
เครอืขายที่สนับสนุนขอมูลแพคเก็ต 
โทรศัพทจะลงทะเบียนกับระบบ
เครอืขาย GPRS และการสงขอความสั้น
จะดําเนนิการผาน GPRS นอกจากนี ้
การเริม่เชื่อมตอชุดขอมูล เชน เพื่อสง
และรับอีเมล จะสามารถทําไดเร็ว
ยิ่งขึน้ดวย หากคุณเลือก เม่ือตองการ 
เครือ่งจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เม่ือคุณเริม่ใชงานแอปพลิเคชันหรือ
ฟงกชันที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาว 
การเชื่อมตอ GPRS สามารถปดได
หลังจากไมไดใชโดยแอปพลิเคชันใดๆ 
ในกรณีอยูนอกพืน้ที่บริการ GPRS 
และคุณเลือก เม่ือวาง โทรศัพท
จะพยายามทําการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตเปนระยะๆ
จุดเชื่อมตอ — ตองมีชื่อจุดเชื่อมตอ
เม่ือคุณตองการใชโทรศัพทเปนโมเด็ม
ขอมูลแพคเก็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร 

การต้ังคา SIP
รปูแบบ SIP (Session Initiation 
Protocol) จะมีการตั้งคาคอมมิวนเิคชั่น
เซสช่ันโดยใช SIP protocol หาก
ตองการดู สราง และแกไขรปูแบบ SIP 
ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > การตั้งคา SIP

สายขอมูล
การตั้งคา สายขอมูล จะมีผลตอจุด
เชื่อมตอที่ใชสายขอมูล GSM
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > สายขอมูล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
เวลาออนไลน — เพือ่กําหนดใหยกเลิก
การเชื่อมตอสายขอมูลโดยอัตโนมัติหลัง
จากหมด-เวลาและไมมีการใชงานใดๆ 
หากตองการปอนเวลาที่สิ้นสุด ใหเลือก 
กําหนดเอง และปอนเวลาเปนนาที 
หากเลือก ไมจํากัด สายขอมูลไม
สามารถตัดการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

การกําหนดคา
ในบางฟงกชัน เชน การเบราสเว็บและ
การสงขอความมัลติมีเดีย อาจตองใช
การตั้งการกําหนดคา คุณสามารถขอรับ
การตั้งคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“การตั้งคาบรกิารตางๆ” หนา 23
ในการดูรายการการกําหนดคาที่บนัทึก
ไวในโทรศัพท ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
การกําหนดคา 
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หากตองการลบการกําหนดคา ใหเลื่อน
ไปที่การกําหนดคา กดปุมเลื่อน แลว
เลือก ลบ

วันที่และเวลา
ในการกําหนดวันที่และเวลาที่ใชใน
โทรศัพท รวมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบ
และตัวแบงวันที่และเวลา ใหเลือก 
เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > 
วันที่และเวลา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
เวลา และ วนัที่ — เพื่อตั้งเวลาและวันที่
เขตเวลา — เพือ่ตัง้เขตเวลาของ
สถานที่ที่คุณอยู หากกําหนด 
อัพเดตตามเวลาเครือขาย > 
อัพเดตอัตโนมัต ิเวลาทองถิ่นจะปรากฏ
ขึ้น
รูปแบบวันที่ — เพื่อเลือกรปูแบบ
การแสดงวนัที่
ตัวแบงวัน — เพือ่เลือกตัวแบงวัน
รูปแบบเวลา — เพือ่เลือกรูปแบบเวลา
เปน 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง
ตัวแบงเวลา — เพื่อเลือกตวัแบง
เวลา
ชนิดนาฬิกา — เพือ่เลือกใหแสดงเวลา
เปนแบบอะนาล็อกหรือดิจิตอลเมื่ออยู
ในโหมดสแตนดบาย โปรดดูที่ “นาฬิกา” 
หนา 65
เสียงนาฬิกาปลุก — เพื่อเลือกเสียง
นาฬิกาปลุก

อัพเดตตามเวลาเครือขาย (บริการเสรมิ
จากระบบเครอืขาย) — เพือ่ใหระบบ
เครือขายอัพเดตขอมูลวันที่ เวลา และ
เขตเวลาในโทรศัพท หากเลือก 
อัพเดตอัตโนมัต ิ
การเชื่อมตอที่ใชงานอยูจะถูกตัดการ
เชื่อมตอ โปรดตรวจสอบเวลาตั้งปลุก
ตางๆ เนื่องจากอาจไดรับผลกระทบ

ความปลอดภัย
โทรศัพทและซิม
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานตอไปนี้ได: 
รหัสล็อค รหัส PIN และรหัส PIN2 
โดยรหสัเหลานี้จะตองเปนตัวเลขตัง้แต 
0 ถึง 9 เทานั้น
กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมือน
กับหมายเลขฉุกเฉินเพือ่ปองกันการโทร
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ
ในการกําหนดการตัง้คาความปลอดภัย 
ใหเลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิม 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
รหัสที่ใช — เพื่อเลือกรหัสที่ใชงาน PIN 
หรือ UPIN สําหรับรหัส USIM ที่ใชงาน 
คานี้จะปรากฏขึ้นตอเมื่อการด USIM 
ที่ใชงานอยูสนับสนุน UPIN และ
ไมปฏิเสธการใช UPIN
คําขอรหัส PIN (หรอื คําขอรหัส 
UPIN) — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหขอ
รหัสทุกครั้งที่เปดเครื่อง ซมิการด
บางชนิดอาจไมอนุญาตใหตั้งคา ปด 
คําขอรหัสPIN หากเลือก รหัสที่ใช > 
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UPIN, คําขอรหัส UPIN จะปรากฏ
ขึน้
รหสั PIN (หรือ รหัส UPIN) /รหัส PIN2 /
รหสัล็อค — เพื่อเปล่ียนรหัสผาน
ระยะล็อคอัตโนมัติ — เพื่อกําหนด
การหมดเวลาซึง่โทรศัพทจะล็อค
โดยอัตโนมัติหลังจากนัน้ หากตองการ
ใชโทรศัพทอีกครั้ง คุณจําเปนตองปอน
รหสัล็อคที่ถูกตอง หากตองการปดระยะ
ล็อคอัตโนมัติ ใหเลือก ไมมี
ล็อคหากเปลี่ยนซิม — เพือ่กําหนด
ใหโทรศัพทขอรหัสล็อคเมื่อใสซิมการด
ใหมที่ไมรูจักลงในเครื่อง เครือ่งจะยงัคง
รายการซิมการดที่เคยใชเปนซิมการด
ของเจาของเครื่อง
กลุมผูใชเฉพาะ (บรกิารเสริมจาก
ระบบเครือขาย) — เพื่อระบกุลุมผูโทร
ที่สามารถติดตอกับคณุได หากตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บรกิารระบบหรอืผูใหบริการของคุณ 
ในการใชงานกลุมที่เปนคาเริม่ตนตามที่
ตกลงไวกับผูใหบริการระบบ ใหเลือก 
ที่ตั้งไว หากคณุตองการใชกลุมอ่ืน 
(คณุตองทราบหมายเลขดัชนกีลุม) 
ใหเลือก เปด
เม่ือคุณใชงานคุณสมบตัิการรักษาความ
ปลอดภัยที่ใชการควบคุมการโทร (เชน 
จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากดั
เบอร) การโทรออกอาจใชไดในการโทร
ไปยังเบอรโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวใน
เครือ่ง

ยนืยันบริการซมิ (บริการเสรมิจาก
ระบบเครือขาย) — เพื่อกําหนดใหเครื่อง
แสดงขอความยนืยันเมื่อคุณใชบรกิาร
จากซมิการด

การจัดการใบรับรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกันเรือ่ง
ความปลอดภัย แตใชเพื่อตรวจสอบ
แหลงที่มาของซอฟตแวร
หากตองการดูใบรับรองการใชงานที่ถูก
จัดเก็บไวในเครือ่ง ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > การตัง้คา > 
ความปลอดภัย > การจัดการใบรบัรอง 
ในการดูรายการใบรับรองสวนบคุคล
ในกรณทีี่มี ใหเลื่อนไปทางขวา
คณุควรใชใบรบัรองแบบดิจิตอล
หากตองการเชื่อมตอกับธนาคารแบบ
ออนไลนหรอืไซตอ่ืนๆ หรือเซิรฟเวอร
ระยะไกลเพื่อดําเนินการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการถายโอนขอมูลที่
เปนความลับ และหากตองการลด
ความเสี่ยงจากไวรัสหรอืซอฟตแวรที่
ใหโทษอ่ืนๆ และเพื่อใหแนใจในสิทธ์ิ
การใชซอฟตแวร เม่ือดาวนโหลดและ
ตดิตัง้ซอฟตแวร
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ขอสําคัญ: แมวาการใช
ใบรบัรองจะชวยใหความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็น
ไดชัด แตคุณควรใชใบรับรอง
อยางถูกตองเพือ่ใหไดรบั
ประโยชนจากการรักษา
ความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ใบรบัรองมิไดใหการปองกัน
ความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการ
ใบรบัรองตางหากที่ตองมี
ใบรบัรองของแท ที่ถูกตอง 
หรือนาเชื่อถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น 
ใบรบัรองมีอายุการใชงาน
แบบจํากัด หากใบรับรอง
ที่หมดอายุหรือใบรับรองที่
ไมสามารถใชไดปรากฏขึน้ 
แมวาใบรับรองนัน้จะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวันเวลา
ปจจุบันในเครื่องของคุณให
ถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรบัรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
สามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของ
ใบรับรองนีไ้ด และตรวจสอบวาใบรับรอง
ดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

การดูรายละเอียดใบรับรองและ
ตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้น
ถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซน็ 
และระยะเวลาที่ใบรับรองเซิรฟเวอรนั้นมี
ผลบังคับใชแลวเทานั้น
คุณจะไดรับขอความแจง หากเซริฟเวอร
นั้นไมใชของแท หรอืในกรณทีี่คณุไมมี
ใบรบัรองความปลอดภยัที่ถูกตองใน
เครื่องของคุณ
หากตองการตรวจสอบรายละเอียด
ใบรบัรอง ใหเลื่อนไปที่ใบรบัรอง และ
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับรอง 
เม่ือคณุเปดดูรายละเอียดของใบรับรอง 
โทรศัพทจะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผล
บังคับใชของใบรับรอง และขอความ
ตอไปนี้ขอความใดขอความหนึ่งอาจ
ปรากฏขึน้บนหนาจอ:
ใบรบัรองหมดอายุ — ระยะเวลาของ
ใบรบัรองที่เลือกหมดอายุ
ใบรบัรองยังไมถูกตอง — ใบรับรอง
ที่เลือกไวนัน้ยังไมสามารถใชไดเพราะ
ยังไมถึงระยะเวลาที่มีผลบงัคับใช
ใบรบัรองเสียหาย — ไมสามารถ
ใชใบรับรองนั้นได โปรดติดตอผูที่ออก
ใบรบัรองนั้น
ใบรบัรองไมผานความเชือ่ถือ — 
คุณยังไมไดตั้งคาแอปพลิเคชันใหใช
ใบรบัรองนี้
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การเปล่ียนการตั้งคาความนาเชื่อถอื
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
สามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของ
ใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวา
ใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยู
ในรายชื่อ
เลื่อนไปที่ใบรับรองการใชงานและเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคาความเชื่อถือ 
รายการแอปพลิเคชันที่สามารถใช
ใบรับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นที่
หนาจอ ทั้งนี้ตองขึน้อยูกับใบรับรอง
นั้นดวย

โมดูลการปองกัน
หากตองการดูหรือแกไขโมดูล
การปองกัน ใหเลือก เมนู > เครือ่งมือ > 
การตั้งคา > ความปลอดภยั > 
ชุดความปลอดภัย

การโอนสาย
1. ในการโอนสายเรยีกเขาไปที่ศูนย

ฝากขอความเสยีงหรือเบอรโทรศัพท
อ่ืน ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > 
การตัง้คา > โอนสาย หากตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บรกิาร

2. เลือกการโทรที่ตองการโอนสาย: 
สายสนทนา, สายขอมูล หรอื 
สายแฟกซ

3. เลือกตัวเลือกที่ตองการ เชน หาก
ตองการโอนสายสนทนาเมื่อคุณใช

สายหรือเมื่อตองการปฏเิสธที่จะ
รบัสายเรยีกเขา ใหเลือก หากไมวาง

4. ในการต ังคาตวัเลือกโอนสายเปนเปด
หรือปดการทํางาน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ทํางาน หรอื ยกเลิก 
ในการตรวจสอบวากําลังใชงาน
ฟงกชันดังกลาวอยูหรือไม ใหเลือก 
ตรวจสอบสถานะ คุณอาจเลือก
ตวัเลือกการโอนสายหลายตวัเลือก
ใหทํางานพรอมกันได

การจํากัดการโทรและการโอนสาย
ไมสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได 

จํากัดการโทร
การจํากัดการโทร (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) จะใหคุณจํากัดการโทร
ออกและรับสายได หากตองการเปลี่ยน
การตั้งคา คณุตองมีรหัสระบบซึ่งไดรบั
จากผูใหบริการของคุณ
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > 

การตั้งคา > จํากัดการโทร
2. เลื่อนไปที่ตัวเลือกการจํากัดการโทร

ที่ตองการ และหากตองการใหระบบ
เครือขายเปดใชบริการจํากัดการโทร 
ใหเลือก ตัวเลือก > ทํางาน ใน
การปดการใชการจํากัดสายที่เลือก
ไว ใหเลือก ยกเลิก หากตองการ
ตรวจสอบวาใชการจํากัดการโทร
อยูหรอืไม ใหเลือก ตรวจสอบสถานะ 
ในการเปลี่ยนรหัสระบบ ใหเลือก 
แกไขรหัสระบบ ในการยกเลิก
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การจํากัดการโทรที่ใชงานอยูทั้งหมด 
ใหเลือก ยกเลิกการจํากัดทั้งหมด

การจํากัดการโทรและการโอนสายไม
สามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได 
เม่ือสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไป
ยังเบอรฉุกเฉินบางเบอรได

ระบบเครือขาย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา > 
เครือขาย และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
การเลือกระบบ — หากตองการ
กําหนดใหโทรศัพทคนหาและเลือก
ระบบเครือขายที่ใชไดโดยอัตโนมัติ 
ใหเลือก อัตโนมัติ ในการเลือกระบบ
เครือขายที่ตองการดวยตนเองจาก
รายการระบบเครือขาย ใหเลือก 
เลือกเอง หากการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายที่เลือกไวเองสิน้สุดลง 
โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดนี ้
และขอใหคุณเลือกระบบอีกครั้ง ระบบ
ที่เลือกจะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับการโทร
ขามระบบกับระบบเครือขายหลักของ
คุณ กลาวคือเปนรายเดียวกับผูที่ให
บริการซมิการดในเครื่องของคณุ
แสดงขอมูลระบบ (บรกิารเสรมิจา
กระบบเครือขาย) — หากตองการตัง้คา
เครื่องใหแสดงคาเมื่อใชในระบบ
เครือขายโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบบ 
Micro Cellular Network (MCN) 
และเพื่อใชงานการรับขอมูลโทรศัพท 
ใหเลือก เปด

อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
ในการเปลี่ยนการตัง้คาอุปกรณเพิม่
พิเศษ ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > 
การตั้งคา > อุปกรณเพิ่มพเิศษ 
และอุปกรณเพิม่พิเศษ เชน ชุดหูฟง 
เลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
รูปแบบท่ีตั้งไว — เพื่อเลือกรปูแบบ
ที่คุณตองการใชในแตละครั้งที่เชื่อมตอ
อุปกรณเสริมกับโทรศัพท
ตอบรับอัตโนมัติ — เพือ่ตั้งใหโทรศัพท
ตอบรับสายเรียกเขาอัตโนมัติหลังผาน
ไป 5 วินาที เม่ือคณุเชื่อมตออุปกรณ
เสริมนีเ้ขากับโทรศัพท หากตั้งคา 
ชนิดเสียงเรียกเขา เปน บี๊พหนึ่งครั้ง 
หรือ เงียบ คณุจะใชการรับสาย
อัตโนมัติไมไดและคุณตองรับสายดวย
ตนเอง
แสงสวาง — ในการตั้งคาใหเปดไฟ
โทรศัพทอยางตอเนื่องในขณะที่ใช
อุปกรณเสริม ใหเลือก เปด
ในการใชเท็กซโฟน ใหเลือก 
เท็กซโฟน > ใชเท็กซโฟน > ใช

■ตัวจัดการแอปพลิเคชัน
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันและ
ซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณได
สองประเภท คือ
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แอปพลิเคชัน J2METM ที่ใช
เทคโนโลยี JavaTM โดยมี
นามสกุลไฟล .jad หรอื .jar 
หามดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 
PersonalJavaTM ลงใน
โทรศัพทของคุณเพราะไม
สามารถติดตั้งได
แอปพลิเคชันและซอฟตแวร
อ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ไฟลการ
ติดตั้งจะมีนามสกุลไฟล .sis 
โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออก
แบบเปนพเิศษสําหรับ
โทรศัพทของคุณเทานั้น

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้ง
ไปยังเครือ่งโทรศัพทของคุณไดจาก
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได, หรือ
ดาวนโหลดในระหวางการเบราส หรอื
สงถึงคุณเปนขอความมัลติมีเดีย เปนสิง่
ที่แนบมาในอีเมลหรือโดยการใช 
Bluetooth คุณสามารถใชโปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรมของ Nokia ใน Nokia PC 
Suite เพื่อติดตั้งโปรแกรมลงในโทรศัพท
ของคุณหรือในการดหนวยความจํา
ในการเปด ตัวจัดการ ใหเลือก เมนู > 
เครือ่งมือ > ตัวจัดการ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน
ขอสําคัญ: ตดิตัง้และใชงาน
เฉพาะแอปพลิเคชัน
ซอฟตแวรอ่ืนใดจากแหลง
ที่มีการรักษาความปลอดภัย
และมีการปองกนัจาก
ซอฟตแวรที่เปนอันตราย
เทานัน้

กอนจะติดตั้ง ใหเลือก เมนู > 
เครื่องมือ > ตัวจัดการ เลื่อนไปที่ไฟล
ตดิตัง้ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ดูรายละเอียด เพือ่ดูขอมูล เชน ประเภท
โปรแกรม หมายเลขเวอรชัน รวมทั้ง
ผูผลิตหรอืผูจําหนายแอปพลิเคชนั
ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java ตองใช
ไฟล .jar หากไฟลดังกลาวหายไป เครือ่ง
จะขอใหคณุดาวนโหลดไฟลนีใ้หม
ในการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือชุดซอฟต
แวร ใหปฏิบตัิดังนี้
1. เลื่อนไปยังไฟลการติดตั้ง 

แอปพลิเคชันที่อยูในการดหนวย
ความจําจะกํากับดวย 

2. เลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง
หรือคนหาในหนวยความจําของ
โทรศัพทหรอืในการดหนวย
ความจํา แลวกดปุมเลื่อนเพื่อเริ่ม
การติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะ
แสดงขอมูลความคืบหนาใน
การติดตั้ง หากคณุติดตั้งโปรแกรม
โดยไมใชลายเซ็นแบบดิจิตอลหรือ
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การรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน 
ใหดําเนินการติดตั้งตอ หากคณุ
แนใจถึงแหลงที่มาและตวั
แอปพลิเคชันนั้น

ในการดูขอมูลพเิศษเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชัน 
แลวเลือก ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ 
อาจจะไมมีตัวเลือกปรากฏ
ในแอปพลิเคชันทั้งหมด
หากตองการดูวามีการติดตั้งหรือลบ
ชุดซอฟตแวรใดบาง ตัวเลือก > 
ดูบนัทึก ในการสงไฟลบนัทึกการติดตั้ง
ไปยงัฝายใหความชวยเหลือ เพื่อใหดู
วามีการติดตั้งหรือลบสิ่งใดบาง ใหเลือก 
สงไฟลบันทึก

การลบแอปพลิเคชัน
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัวจัดการ 
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบออก

การตั้งคาแอปพลิเคชัน
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัวจัดการ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
การติดตั้งซอฟตแวร — เลือกหาก
ตองการใหสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน 
Symbian ไดทั้งหมด (ทั้งหมด) หรอื
ใหติดตั้งไดเฉพาะแอปพลิเคชันที่รับรอง
เทานั้น (รับรองแลวเทานัน้)

ตรวจใบรับรองออนไลน — 
เพื่อเลือกหากตองการให ตวัจัดการ 
ตรวจสอบใบรับรองออนไลนของ
แอปพลิเคชันกอนจะทําการติดตั้ง
ที่อยูเว็บที่ตั้งไว — ที่อยูที่ตั้งไว
ซึ่งจะถูกนํามาใชเม่ือมีการตรวจสอบ
ออนไลน
โปรแกรม Java บางชนิดอาจตองใช
การโทรติดตอ การสงขอความ หรือ
การเชื่อมตอระบบเครือขายไปยงั
จุดเชื่อมตอเพื่อดาวนโหลดขอมูลหรือ
สวนประกอบเพ่ิมเติม ในหนาจอหลัก 
ตัวจัดการ เลื่อนไปที่แอปพลิเคชัน 
แลวเลือก ตัวเลือก > การตัง้คาเปนกลุม 
เพื่อเปล่ียนการตั้งคาที่เกี่ยวของกับ
แอปพลิเคชันที่ระบุ

■รหัสเขาใชงาน
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได
เลือก เมนู > เครื่องมือ > สิทธิการใช 
เพื่อดูรหัสการเขาใชสทิธิที่จัดเก็บไวใน
โทรศัพท
ในการดูคียที่ใชได ( ) ซึง่เชื่อมตอกับ
ไฟลสื่อหนึ่งไฟลหรอืมากกวา ใหเลือก 
คียที่ใชได
ในการดูคียที่ใชไมได ( ) ซึ่งเกิน
ระยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก 
คียที่ใชไมได 
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หากตองการซื้อเวลาในการใช
เพิ่มขึน้ หรือขยายเวลาในการใชไฟล
สื่อ ใหเลื่อนไปท่ีรหัส แลวเลือก 
ตัวเลือก > รบัสิทธิการใช สิทธิ
การใชอาจไมสามารถอัพเดตไดหากยัง
ไมเปดใชการรับขอความจากเว็บบรกิาร 
โปรดดูที่ “การตั้งคาขอความบริการ” 
หนา 48
ในการดูรหัสเขาใชงานที่ไมไดใชงาน 
ใหเลือก คียที่ไมถูกใช สิทธิการใชที่ยัง
ไมไดใชจะไมเชื่อมตอกับไฟลสื่อ
หากตองการดูขอมูลโดยละเอียด เชน 
สถานะของอายุที่ใชงานไดและความ
สามารถในการสงไฟล ใหเลื่อนไป
ที่รหัสเขาใชงาน และกดปุมเลื่อน

■ตัวจัดการอุปกรณ
คุณอาจไดรับรปูแบบเซิรฟเวอรและ
การตั้งคาบริการตางๆ จากผูใหบริการ
ระบบ, ผูใหบริการ หรอืแผนกจัดการ
ขอมูลของบรษิัท
ในการเปด ตัวจัดการอุปกรณ ใหเลือก 
เมนู > เครื่องมือ > ตัวจ.ก.อุป. หากคุณ
ไมมีรูปแบบเซิรฟเวอรกําหนดไว 
เครือ่งจะถามวาคณุตองการกําหนด
หรอืไม
ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับ
การตั้งการกําหนดคาโทรศัพท ใหเลื่อน
ไปที่รูปแบบเซิรฟเวอรและเลือก 
ตัวเลือก > เริม่การกําหนดคา

ในการแกไขรูปแบบเซริฟเวอร ใหเลือก 
ตัวเลือก > แกไขรูปแบบ และเลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
ชื่อเซิรฟเวอร — ปอนชื่อเซริฟเวอร
การกําหนดคา
ID เซริฟเวอร — ปอน ID ที่ไมซ้ํากนัเพื่อ
ระบุเซริฟเวอรการกําหนดคา
รหัสผานเซิรฟเวอร — ปอนรหัสผานที่
จะสงไปยังเซิรฟเวอร
จุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอที่
จะใชเม่ือเชือ่มตอกับเซริฟเวอร
แอดเดรสของโฮสต — ปอนแอดเดรส 
URL ของเซิรฟเวอร
พอรต — ปอนหมายเลขพอรตเซริฟเวอร
ชื่อผูใช และ รหสัผาน — ปอนชื่อ
ผูใชและรหัสผาน
อนุญาตการกําหนดคา — หากตองการ
รบัการตั้งการกําหนดคาจากเซิรฟเวอร 
ใหเลือก ใช
รบัทุกคําขอโดยอัตโนมัติ — หากคณุ
ตองการใหโทรศัพทขอคํายืนยันกอน
รบัคาบรกิารตางๆ จากเซิรฟเวอร 
ใหเลือก ไม
การตรวจสอบเครือขาย — ในการใช
การตรวจสอบความถูกตอง ใหเลือกใช 
และปอนชื่อผูใชรวมทั้งรหสัผานใน 
ชื่อผูใชเครอืขาย และ รหัสเครือขาย
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■การโอนขอมูล
ดวยฟงกชัน ถายโอน คุณสามารถ
คัดลอกหรือซิงโครไนซรายชื่อ รายการ
ปฏิทิน และขอมูลอ่ืนๆ เชน วิดีโอคลิป
และรูปภาพ จากโทรศัพทที่ใชงาน
รวมกันไดโดยใช Bluetooth หรือ
อินฟราเรด เม่ือสามารถใชไดทั้ง 
Bluetooth และอินฟราเรด คณุควรใช 
Bluetooth
การซิงโครไนซอาจไมสามารถทําได 
และสามารถคัดลอกขอมูลไดเพยีง
ครั้งเดียว ขึ้นอยูกับโทรศัพทอีกเครื่อง
หนึ่ง
การถายโอนและซิงโครไนสขอมูล:
1. เม่ือใชอินฟราเรด ใหวางเครื่องโดย

ใหพอรตอินฟราเรดหันเขาหากัน 
และเปดใชอินฟราเรดของอุปกรณ
ทั้งสอง
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ถายโอน 
หากคุณไมไดใช การโอนขอมูล 
มากอน เครื่องจะแสดงขอมูล
เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เลือก ทําตอ 
เพื่อเริ่มตนโอนขอมูล
หากคุณเคยใชการโอนขอมูลแลว 
ใหเลือก ถายโอนขอมูล

2. เลือกวาจะใช Bluetooth หรือ
อินฟราเรดในการถายโอนขอมูล 
เม่ือใช Bluetooth ทานตองจับคู
โทรศัพทเพือ่ถายโอนขอมูล
อาจมีการสงแอปพลิเคชันและ
ติดตั้งในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง

เพื่อใชงานการโอนขอมูล โดยขึน้
อยูกับประเภทของโทรศัพทอีก
เครื่อง โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํา

3. เลือกขอมูลที่คณุตองการโอนไปยัง
โทรศัพทของคุณ

4. ขอมูลจะไดรับการโอนไปยังเครื่อง
ของคุณ โดยเวลาที่ใชในการโอน
จะขึน้อยูกับจํานวนขอมูล คุณ
สามารถหยุดการโอนและทําการ
โอนตอไดในภายหลัง

■เสียงพูด
ในเมน ูเสียงพูด คณุสามารถเลือกเสียง
และภาษาที่ใชอานขอความ รวมทั้ง
ปรับคณุภาพเสยีง เชน อัตราและระดับ
ความดัง เลือก เมนู > เครือ่งมือ > 
เสียงพดู
ในการดูขอมูลเสียง ใหเลื่อนไปทางขวา 
จากนั้น เลื่อนไปท่ีเสยีงและเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูลเสยีง ในการ
ทดสอบเสียง ใหเลื่อนไปที่เสียง 
แลวเลือก ตัวเลือก > ฟงเสยีง

■ตัวตั้งคา
ตัวชวยตั้งคา จะกําหนดโทรศัพทสําหรับ
ผูใหบรกิารระบบ (MMS, GPRS และ
อินเทอรเน็ต) และการตั้งคาอีเมลตาม
ขอมูลผูใหบรกิารระบบ นอกจากนี ้
ยังสามารถกําหนดการตั้งคาอ่ืนๆ ดวย
ในการใชบริการเหลานี้ คณุตองติดตอ
กับผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการเพือ่
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เปดใชงานการเชื่อมตอขอมูลหรือบรกิาร
อ่ืนๆ
ในการแกไขการตั้งคา ใหเลือก เมนู > 
เครือ่งมือ > ตัวชวยตั้งคา และรายการ
ที่ตองการกําหนดคา

■การตั้งคาการสัมผัส
คุณสามารถควบคุมบางฟงกชันของ
โทรศัพทไดโดยการสัมผัสที่โทรศัพท 
ดวย การตั้งคาการสัมผัส คณุสามารถ
กําหนดวิธีที่คําสั่งสัมผัสทํางาน
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > 
การตั้งคาการสัมผัส และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
กําลังอานขอความ SMS > เปด — 
เพื่อใชในการฟงขอความใหมที่คุณไดรับ
โดยสมัผัสที่สวนบนของปุมกดสองครั้ง
การควบคุมการสมัผัส — เพื่อเลือกวา
จะควบคุมโหมดกีฬา (การควบคุม
การฝกฝน) หรือการเลนเพลง 
(เครื่องเลนเพลง) ดวยการสัมผัส 
หากไมตองการใชคําสัง่สมัผัส
กับอุปกรณใดๆ ใหเลือก ปด
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13. การเชื่อมตอ

■PC Suite
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนีก้ับ
แอปพลิเคชันการสื่อสารดานขอมูล
และการเชื่อมตอกับเครื่องพีซีได 
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite 
ในการซงิโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน บันทึก
สิ่งที่ตองทํา และบันทึกระหวางเครื่อง
โทรศัพทของคณุและเครือ่งพีซทีี่ใชงาน
รวมกันไดหรือเซิรฟเวอรอินเตอรเนต็
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
คุณสามารถใช Nokia Music Manager 
ในการคดัลอกเพลงจากแผนซีดีและ
ถายโอนเพลงลงในโทรศัพทในรูปแบบ
ไฟลที่ถูกตอง
คุณสามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ
ชุดโปรแกรม PC Suite และลิงค
ดาวนโหลดในสวนสนับสนนุในเว็บไซต
ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/
support

■การเชื่อมตอ Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับ
การเชื่อมตอแบบไรสายระหวางอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 
10 เมตร (32 ฟตุ) การเชื่อมตอ 
Bluetooth สามารถใชเพือ่สงรูปภาพ 
วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน 

หรือเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณที่ใช
รวมกันไดดวยการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth เชน คอมพิวเตอร
โทรศัพทเครื่องนี้สอดคลองตาม
ขอกําหนดเฉพาะของเทคโนโลย ี
Bluetooth 2.0 ที่รองรบัรูปแบบ
ดังตอไปนี:้ Generic Access Profile, 
Hands-free Profile, Headset Profile, 
Basic Imaging Profile, Object Push 
Profile, File Transfer Profile, Dial Up 
Networking Profile, Serial Port Profile, 
Generic Object Exchange Profile และ 
SIM Access Profile 
คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้
ที่ไดรบัการรับรองจาก Nokia เทานัน้ 
เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth โปรดตรวจสอบกบับริษัท
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ได
หรือไม
ทั้งนี ้อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรอืผูใหบริการ
ของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
หรือใหคณุสมบัตใิดๆ ทํางานอยูโดยไม
แสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติ

http://www.nokia-asia.com/support
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อ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่
มากขึ้นและอายกุารใชงานแบตเตอรี่
จะลดลง

การตั้งคาการเชื่อมตอ 
Bluetooth
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth
เม่ือคุณใชเทคโนโลยี Bluetooth 
เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคณุปอน
ชื่อของโทรศัพทคณุ
Bluetooth — เพือ่ เปด/ปด Bluetooth 
การมองเห็นของโทรศัพท > 
เห็นไดทั้งหมด — เพือ่ใหอุปกรณ 
Bluetooth อ่ืนๆ มองเห็นโทรศัพท
ของคุณ เพือ่ความปลอดภัย คุณควรใช
การตั้งคา ซอน หากใชได
ชื่อของโทรศัพท — เพื่อกําหนด
ชื่อโทรศัพท
โหมด SIM ระยะไกล > เปด — เพือ่ให
อุปกรณอ่ืน (เชน ชุดอุปกรณรถยนต) 
สามารถใชซมิการดในโทรศัพทไดโดย
ใชเทคโนโลยี Bluetooth (SIM Access 
Profile SAP)
เม่ืออุปกรณไรสายอยูในโหมด SIM 
ระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะอุปกรณ
เสรมิที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน 
ชุดอุปกรณรถยนต ในการโทรออก
หรอืรับสาย เม่ืออยูในโหมดนี้ โทรศัพท
ของคุณจะไมสามารถโทรออกได ยกเวน
เบอรฉุกเฉินที่กําหนดไวในโทรศัพท 
หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท 

คณุตองออกจากโหมด SIM ระยะไกล
กอน หากเครือ่งล็อค ใหปอนรหัสผาน
เพือ่ปลดล็อค

การสงขอมูลโดยใชเทคโนโลยี 
Bluetooth
คณุสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth 
เพยีงการเชื่อมตอเดียวในแตละครั้ง
เทานั้น
1. เปดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึง่

คณุตองการสง เชน หากตองการสง
ภาพถายไปยังเครื่องอ่ืน ใหเปด
คลังภาพ 

2. เลื่อนไปยังรายการที่ตองการสง 
แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง 
Bluetooth

3. โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณ
ที่อยูในระยะนัน้ อุปกรณที่จับคูจะ
ปรากฏพรอมสัญลักษณ 
หากจะหยุดการคนหากลางคัน 
ใหเลือก หยุด รายการอุปกรณ
จะหยุดแสดงเพียงเทานั้น และคุณ
สามารถเริ่มการเชื่อมตอกับอุปกรณ
ใดก็ตามในรายการที่พบแลวได
ในขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณ
บางอยางจะแสดงแอดเดรสอุปกรณ
โดยเฉพาะเทานัน้ ในการคนหา
แอดเดรสของโทรศัพท ปอนรหัส 
*#2820# ในโหมดสแตนดบาย
หากคณุไดคนหาอุปกรณมากอน
หนานี้ รายการอุปกรณที่เคยพบแลว
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จะแสดงขึ้นกอน ในการเริ่มการ
คนหาใหม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเตมิ 
หากคุณปดโทรศัพท รายการ
อุปกรณจะหายไปและตองเริม่ตน
การคนหาอุปกรณใหมอีกครัง้
กอนการสงขอมูล

4. เลื่อนไปยงัอุปกรณที่คุณตองการ
เชื่อมตอ และเลือกอุปกรณนั้น 
รายการที่คุณกําลังสงจะถูกคดัลอก
ไปไวที่ถาดออก และขอความ 
กําลังเชื่อมตอ จะปรากฏ

5. เริ่มการจับค ู
• หากอุปกรณอ่ืนตองการจับคู

กอนถายโอนขอมูล เสยีง
สัญญาณจะดังขึน้ และเครื่อง
จะขอใหคณุปอนรหสัผาน

• สรางรหัสผานของคุณเอง 
(ตัวอักษรและตวัเลขที่มี
ความยาว 1-16 ตัว) และไดตกลง
กับเจาของอุปกรณเครือ่งอ่ืนไว
ใหใชรหสัเดียวกัน รหสัผานนี้
สามารถใชไดเพียงแคครัง้เดียว 
จึงไมจําเปนตองจํารหัสนี้

• หลังการจับคู อุปกรณนัน้จะ
บันทึกไวในหนาจอ 
อุปกรณที่จับคู

6. เม่ือเริ่มการเชื่อมตอไดแลว ขอความ 
กําลังสงขอมูล จะปรากฏ

ขอมูลที่ไดรบัโดยใชการเชื่อมตอ 
Bluetooth จะอยูในแฟมขอมูล ถาดเขา 
ใน ขอความ
ไอคอนแสดงอปุกรณอืน่:  
(คอมพิวเตอร),  (โทรศัพท),  
(เสียง/วดิีโอ) และ  (อุปกรณ 
Bluetooth)
หากการสงลมเหลว ขอความหรอืขอมูล
จะถูกลบ แฟมขอมูล ฉบับราง ใน 
ขอความ จะไมจัดเกบ็ขอความที่สงผาน
การเชื่อมตอ Bluetooth

หนาจออุปกรณที่จับคู
อุปกรณที่จับคูจะแสดงดวย  ใน
รายการผลลัพธการคนหา ในหนาจอ
หลัก Bluetooth ใหเลื่อนไปทางขวา
เพื่อเปดรายการอุปกรณที่จับคูไว
หามตอบรับการเชื่อมตอ Bluetooth 
จากแหลงขอมูลที่คุณยังไมสามารถ
วางใจได
ในการจับคูกับอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > 
อุปกรณที่จับคูใหม โทรศัพทจะเริ่ม
คนหาอุปกรณ เลื่อนไปยงัอุปกรณที่คุณ
ตองการจับคูดวย และเลือกอุปกรณนัน้ 
เริ่มการแลกเปลี่ยนรหัสผาน อุปกรณ
จะเพิม่ไวในรายการ อุปกรณที่จับคู 
หากตองการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไป
ที่อุปกรณที่มีการจับคูซึง่คุณตองการ
ยกเลิกและกดปุมลบ หรือเลือก 
ตัวเลือก > ลบ หากตองการยกเลิก
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การจับคูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบทั้งหมด
ในการตั้งคาใหมีการตรวจสอบสทิธ์ิกอน 
ใหเลื่อนไปที่อุปกรณนัน้ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ตัง้เปนผานการอนุญาต 
การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคณุ
และอุปกรณเครื่องนี้สามารถทําไดทันที
โดยคณุไมตองมีขอมูล และไมจําเปน
ตองมีการตอบรับหรือการใหสทิธ์ิแยก
ตางหาก ใหใชสถานะนี้กับอุปกรณ
สวนตัวของคุณเองที่อุปกรณอ่ืนไม
สามารถเขาใชไดเทานั้น เชน 
คอมพิวเตอรของคุณ หรืออุปกรณอ่ืน
ของผูที่คุณไววางใจ ไอคอน  จะ
ปรากฏถัดจากอุปกรณที่ผานการ
อนุญาตในหนาจอ อุปกรณที่จับคู 
หากเลือก ตั้งเปนไมผานการอนญุาต 
ทานตองยอมรับคําขอเชื่อมตอจาก
อุปกรณตางหากทุกครั้ง

การรับขอมลูโดยใชเทคโนโลยี 
Bluetooth 
เม่ือคุณไดรับขอมูลผานเทคโนโลยี 
Bluetooth สัญญาณเสยีงจะดังขึ้น และ
เครือ่งจะถามวาคณุตองการยอมรับ
ขอความนัน้หรือไม หากคณุตอบรับ 
รายการนั้นจะอยูในแฟมขอมูล ถาดเขา 
ใน ขอความ

การส้ินสุดการเชื่อมตอ 
Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิน้สุดโดย
อัตโนมัติหลังจากสงหรือรับขอมูล

■ขอความทันใจ
การสงขอความทันใจ (บรกิารเสริม
จากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ
สนทนากับอีกฝายหนึง่ไดโดยใช
ขอความสั้นๆ อยางรวดเร็ว และเขารวม
พดูคุยในฟอรัมตางๆ (กลุม IM) ตาม
หวัขอเฉพาะ เม่ือคุณลงทะเบียนใน
บริการสงขอความทันใจ (IM) แลว คุณ
สามารถล็อคไปที่เซิรฟเวอร IM ของผูให
บริการรายนั้นได
โปรดสอบถามการใชบรกิาร IM, ราคา 
และภาษตีางๆ จากผูใหบริการระบบ 
หรือผูใหบริการ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะให
คําแนะนําเกี่ยวกับวธีิใชบริการตางๆ 
อีกดวย 
ในการเขาสูบริการสงขอความทันใจ 
คณุตองบันทึกการตัง้คาของบริการนัน้
กอน คุณสามารถรับขอมูลการตั้งคา
จากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่มี
บริการนี้ ในรูปแบบขอความการตัง้คา
บริการตางๆ นอกจากนี ้คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรด
ดูที่ “การตั้งคาการสงขอความทันใจ” 
หนา 94
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การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร
การสงขอความทันใจ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา
1. ในการล็อกอิน ใหเลือก ตัวเลือก > 

ล็อกอิน
2. ปอน ID ผูใชและรหัสผาน สําหรับ ID 

ผูใชและรหัสผาน โปรดติดตอผูให
บริการระบบ

ในการล็อกเอาท ใหเลือก ตัวเลือก > 
ล็อกเอาท

การตั้งคาการสงขอความทันใจ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > 
การตั้งคาขอความทันใจ และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
ใชชื่อสกรีน — เลือก ใช เพื่อปอนชื่อเลน 
(สูงสุด 10 ตัวอักษร)
แสดงสถานะของฉัน — หากตองการ
ใหผูที่อยูในรายชื่อของคุณเทานัน้เห็นวา
คุณออนไลนอยู ใหเลือก 
รายชื่อสนทนาเทานั้น ในการปองกัน
ไมใหผูอ่ืนเหน็ชื่อของคุณในขณะ
ออนไลน ใหเลือก ไมแสดง
ยอมรับขอความจาก — เลือก ทั้งหมด, 
จากรายชื่อขอความทันใจ หรือ ไมมี
ยอมรับคําเชิญจาก — เลือก ทั้งหมด, 
จากรายชื่อขอความทันใจ หรือ ไมมี
ทั้งนี ้อาจเลือกใชการตั้งคาอ่ืนไดดวย

เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > 
การตั้งคาเซริฟเวอร และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
เซิรฟเวอรสนทนา — ในการแกไข
การตั้งคาการเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปที่
เซิรฟเวอร แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
ขอทราบการตัง้คานี้ ในการกําหนด
การตั้งคาเซริฟเวอรใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > เซริฟเวอรใหม 
หากตองการลบเซิรฟเวอร ใหเลื่อน
ไปที่เซริฟเวอร แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบ
เซิรฟเวอรที่ตั้งไว — เลือกเซิรฟเวอรที่
ระบบตั้งไว
ประเภทล็อกอินสนทนา — หากตองการ
เชื่อมตอกับเซิรฟเวอร IM โดยอัตโนมัติ
ในวนัและเวลาที่คุณกําหนด ใหเลือก 
อัตโนมัต ิหากตองการเชื่อมตอโดย
อัตโนมัติในขณะท่ีคุณอยูในพื้นที่
เครือขาย ใหเลือก 
อัตโนมัติในเครือขายบาน หากตองการ
เชื่อมตอโดยอัตโนมัติเม่ือคณุเริ่ม
แอปพลิเคชัน IM ใหเลือก 
ใชเม่ือเริ่มแอปพลิเคชั่น หากตองการ
เชื่อมตอดวยตนเอง ใหเลือก โดยผูใช
วันที่ล็อกอินอัตโนมัต ิและ 
เวลาที่ล็อกอินอัตโนมัต ิ— เพื่อตั้งคา
วาเวลาใดที่คุณตองการเชื่อมตอ
โดยอัตโนมัต ิการตั้งคาเหลานีจ้ะปรากฏ
ตอเมื่อตั้งคา ประเภทล็อกอินสนทนา 
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เปน อัตโนมัต ิหรือ 
อัตโนมัติในเครอืขายบาน

การเขารวมและการออกจาก
กลุม IM
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
กลุมสนทนา
กลุม IM จะใชไดตอเม่ือไดรับ
การสนับสนนุโดยผูใหบริการ
ในการเขารวมกลุม IM ใหเลื่อนไปที่
กลุมในรายการ และกดปุมเลื่อน 
ในการเขารวมกลุม IM ที่ไมไดอยูใน
รายการ แตมี ID กลุมที่คุณทราบ 
ใหเลือก ตัวเลือก > รวมกลุมใหม ปอน 
ID กลุมและกดปุมเลื่อน
เลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก ตัวเลือก > 
กลุม และจากตวัเลือกตอไปนี้: จัดเกบ็ 
เพื่อบันทึกไวใน กลุมสนทนา, ลบ หาก
ตองการลบกลุม, ดูผูรวมวง เพื่อดูบุคคล 
ที่รวมอยูในกลุมขณะนั้น และ 
รายละเอียด เพือ่ดู ID กลุม หัวขอ 
สมาชิกในกลุม การแกไขสทิธ์ิในกลุม 
และดูวาอนุญาตใหสงขอความสวนตัว
ในกลุมหรือไม
หากตองการออกจากกลุม IM ใหเลือก 
ตัวเลือก > ออกจากกลุม

การคนหากลุมและผูใช IM
ในการคนหากลุม ใหเลือก เมนู > 
เชื่อมตอ > สนทนา > กลุมสนทนา > 
ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถคนหา

กลุม IM โดย ชื่อกลุม, หัวขอ หรือสมาชิก 
(ID ผูใช) ในการเขารวมหรือบันทึก
กลุมที่พบในการคนหา ใหเลื่อนไปที่กลุม 
แลวเลือก ตัวเลือก > รวม หรือ จัดเก็บ 
หากคณุตองการคนหาอีกครั้ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > คนหาใหม
ในการคนหารายชื่อใหม ใหเลือก 
รายชื่อสนทนา > ตัวเลือก > 
รายชื่อใหม > คนหาจากเซริฟเวอร 
คณุสามารถคนหาโดย ชื่อผูใช, ID ผูใช, 
เบอรโทรศัพท และ ที่อยูอีเมล 
หากตองการคนหาอีกครั้ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > คนหาใหม 
ในการเริ่มตนสนทนากบัผูใชที่พบ 
เลื่อนไปที่ผูใช แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปดการสนทนา หากตองการบันทึก
ผูใชลงในรายชื่อสนทนา ใหเลือก 
เพิม่ไปยังรายชื่อสนทนา 
หากตองการเชิญผูใชนัน้เขากลุม 
ใหเลือก สงคําเชิญ
เม่ือผลการคนหาปรากฏขึ้น หาก
ตองการดูผลการคนหาเพิ่มเติม ใหเลือก 
ตัวเลือก > คนหาใหม > 
ผลลัพธเพิ่มเตมิ

การสนทนาในกลุม IM
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
กลุมสนทนา
หลังจากคุณเขารวมกลุม IM แลว คุณ
สามารถดูขอความที่สนทนาโตตอบกนั
ในกลุม และสงขอความของคุณเอง 
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ในการสงขอความ เขยีนขอความ แลว
กดปุมเลื่อน
หากตองการสงขอความสวนตัวให
สมาชิก (หากทําไดในกลุมนั้น) ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความสวนตัว เลือก
ผูรบั เขยีนขอความ และกดปุมเลื่อน 
ในการตอบกลับขอความสวนตัวที่สงถึง
คุณ ใหเลื่อนไปที่ขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ตอบ
หากตองการเชิญรายชื่อขอความทันใจ
ที่ออนไลนใหเขารวมกลุมขอความทันใจ 
(หากทําไดในกลุมนั้น) ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงคําเชิญ เลือกรายชื่อ
สนทนาที่ตองการเชิญ เขยีนขอความ
เชิญ แลวเลือก เรียบรอย

การบันทึกขอความ
ในการบนัทึกขอความที่โตตอบกันใน
กลุมขอความทันใจหรือขณะสนทนาสวน
บุคคล ใหเลือก ตัวเลือก > 
บันทึกการสนทนา ปอนชื่อของไฟล
ขอความ และกดปุมเลื่อน หากตองการ
หยุดการบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > 
หยุดการบันทึก
ไฟลขอความที่บันทึกไวจะถูกเก็บไวใน
เมนบูันทึก โปรดดูที่ “บนัทึก” หนา 67

การเร่ิมตนและการดูบท
สนทนาของแตละบุคคล
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
การสนทนา

เพื่อแสดงรายการผูใช IM ที่คุณกําลัง
พูดคุยดวย

ถัดจากผูใชแสดงวาคุณไดรบั
ขอความใหมจากผูใชรายนั้น
หากคุณตองการดูบทสนทนาในตอนนั้น 
ใหเลื่อนไปที่ผูใชและกดปุมเลื่อน ใน
การสงขอความ เขยีนขอความ แลว
กดปุมเลื่อน หากตองการกลับไปที่
รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนา
นั้น ใหเลือก กลับ
ในการเริ่มบทสนทนาใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > การสนทนาใหม > เลือกผูรบั 
เพื่อเลือกจากรายชื่อ IM 
ที่คุณไดบันทึกไวและออนไลนในขณะนั้
น หรือ ใส ID ผูใช เพื่อปอน ID ผูใช
หากตองการปดการสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > จบการสนทนา 
การสนทนาที่ดําเนนิอยูจะปดโดย
อัตโนมัติเม่ือคุณออกจากการสงขอความ
ทันใจ
ในการบันทึกผูใชลงในรายชื่อ IM ให
เลื่อนไปยังชื่อผูใช แลวเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา
เพื่อปองกนัการรับขอความจาก
ผูสนทนารายใดรายหนึง่ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกการปดกั้น และจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
เพิ่มในรายการที่ปดกั้น — เพื่อกัน
ขอความจากผูใชที่เลือกไวในขณะนัน้
เพิ่ม ID ในรายการดวยตัวเอง — ปอน ID 
ผูใชของผูใชและกดปุมเลื่อน
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ดูรายการที่ปดกั้น — เพือ่ดูผูใชที่ถูกกัน
ขอความไว
เลิกปดกั้น — เลือกผูใชที่คุณตองการลบ
ออกจากรายการที่ถูกกันขอความและ
กดปุมเลื่อน

รายช่ือ IM
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
รายชื่อสนทนา
คุณสามารถดูรายชื่อ IM ที่บันทึกไว 
สัญลักษณ  แสดงวารายชื่อสนทนา
นั้นกําลังออนไลนต และสัญลักษณ  
แสดงวารายชื่อสนทนานัน้ออฟไลน
ในการสรางรายชื่อสนทนาใหม ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมูล
ลงในชอง ชื่อเลน และ ID ผูใช แลวเลือก 
เรียบรอย
ในการดูรายละเอียดของรายชื่อ ใหเลื่อน
ไปที่รายชื่อสนทนา แลวเลือก 
ตัวเลือก > รายละเอียดรายชื่อ
เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
เปดการสนทนา — เพือ่เริม่สนทนา
ใหมหรอืดําเนนิการสนทนาตอกับบุคคล
นั้น
รายละเอียดรายชื่อ — ดูรายละเอียด
รายชื่อ
เปดการตดิตาม — เพื่อแจงใหคณุ
ทราบทุกครัง้วารายชื่อ IM ออนไลน
หรอืออฟไลน

อยูในกลุม — เพือ่ดูกลุมที่รายชื่อ IM 
นัน้เขารวม
ตวัเลือกการปดกั้น — ปองกันหรือ
ยอมรบัขอความจากรายชื่อสนทนา
โหลดซ้ําสถานะผูใช — เพือ่อัพเดต
ขอมูลวาผูสนทนาออนไลนหรือออฟไลน
อยู ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดหากคุณ
ไดเลือก โหลดซ้ําสถานะ > อัตโนมัต ิใน 
การตั้งคาขอความทันใจ
ตวัเลือกแกไข — แกไขรายละเอียด
รายชื่อ ลบรายชื่อ ยายรายชื่อ หรือ
รบัแจงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
รายชื่อ

การสรางกลุม IM ใหม
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา > 
กลุมสนทนา > ตัวเลือก > 
สรางกลุมใหม ปอนการตั้งคาใหกับกลุม:
ชื่อกลุม, หัวขอกลุม และ 
ขอความตอนรับ ที่ผูเขารวมมองเห็น
เม่ือเขารวมกลุม
ขนาดกลุม — ระบุจํานวนสูงสดุของ
สมาชิกที่อนุญาตใหเขารวมในกลุม
อนุญาตคนหา — 
กําหนดวาผูอ่ืนจะพบกลุม IM 
นัน้จากการคนหาไดหรือไม
สทิธ์ิในการแกไข — เลื่อนไปยังสมาชิ
กลุม IM ที่คณุตองการใหสทิธ์ิแกไขและ
อนุญาตใหเชิญผูอ่ืนเขารวมในกลุมได
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สมาชิกกลุม — โปรดดูที่ 
“การจํากัดสิทธ์ิในการเขารวม กลุม IM” 
หนา 98
ถูกหาม — แสดงรายชื่อผูใชที่ไมให
เขารวม
อนญุาตขอความสวนตัว — เพื่ออนญุาต
หรือปองกันการรับสงขอความสวนตัว
ระหวางสมาชิก
ID กลุม — ID กลุมจะถูกสรางโดย
อัตโนมัติและเปลี่ยนแปลงไมได

การจํากัดสิทธิ์ในการเขารวม
กลุม IM
คุณสามารถสรางกลุม IM ในวงจํากดั
โดยการสรางรายชื่อสมาชิกกลุม ผูใชที่
อยูในรายการเทานัน้ที่มีสิทธ์ิเขารวม
กลุม เลือกหนาจอ กลุมสนทนา เลื่อนไป
ที่กลุม แลวเลือก ตัวเลือก > กลุม > 
การตั้งคา > สมาชิกกลุม > 
ที่เลือกเทานั้น

■ตัวจัดการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม
ในตัวจัดการการเชื่อมตอ คุณสามารถดู
สถานะของการเชื่อมตอขอมูลที่
หลากหลาย ดูรายละเอียดของจํานวน
ขอมูลที่สงและรับ และสิ้นสุดการ
เชื่อมตอที่ไมใชงาน
เม่ือคุณเปดตัวจัดการการเชื่อมตอ 
คุณจะพบรายการตอไปนี้

• เปดการเชื่อมตอขอมูล สัญลักษณ 
 หมายถึง สายขอมูล และ

สัญลักษณ หมายถึง 
ขอมูลแพคเก็ต

• สถานะของการเช ือมตอแตละรายการ
• จํานวนขอมูลที่อัพโหลดและ

ดาวนโหลดในการเชื่อมตอแตละ
รายการ (เฉพาะการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต)

• ระยะเวลาการเชื่อมตอแตละรายการ 
(เฉพาะการเชื่อมตอสายขอมูล)

หมายเหตุ: คาใชจายจริง
ในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจแตกตางกันไป 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ

การดูรายละเอียดการเชื่อมตอ
ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ เลื่อน
ไปที่การเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > 
รายละเอียด

การส้ินสุดการเช่ือมตอ
ในการสิ้นสดุการเชื่อมตอ เลื่อนไปยงั
การเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ตัดการเชื่อมตอ ในการปดการเชื่อมตอ
ที่เปดใชอยูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด
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■Push to talk
Push to talk (PTT) (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คือ การสื่อสารดวยเสยีง
แบบเวลา-ตามจริงที่ใชงานผานบริการ 
IP (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
กับระบบเครือขาย GSM/GPRS คุณ
สามารถใช Push to talk เพือ่ตดิตอ
สื่อสารทางเสียงไดโดยตรงเมื่อกดปุม
คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอและ
การตั้งคาของ Push to talk กอน จึงจะ
สามารถใชบริการ Push to talk ได 
คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ
การกําหนดคาจากผูใหบริการ 
Push to talk
ในการสื่อสารแบบ Push to talk บุคคล
หนึง่จะเปนผูพูดในขณะที่อีกฝายหนึ่งจะ
ฟงการสนทนาผานลําโพงตดิตั้งในตัว 
ผูพูดจะตองหมุนเวียนการพูดใหกับ
บุคคลอื่น เนือ่งจากสมาชิกในกลุมจะ
สามารถพดูไดเพยีงครั้งละหนึ่งราย
เทานั้น และระยะเวลาสงูสดุของรอบ
เวลาโตตอบกลับจะมีจํากัด
หากมีสายโทรเขา เครื่องจะออกจาก
การใช Push to talk เพือ่รบัสาย
โทรศัพท
นอกจากตัวตับขอมูลแพคเก็ตแลว 
เครือ่งจะบันทึกการติดตอแบบ
หนึง่-ตอ-หนึ่งไวในรายการติดตอลาสุด
ใน บันทึก ผูเขารวมควรยืนยันถึงการ
ตอบรับการติดตอตามความเหมาะสม 
เนื่องจากไมมีเครื่องยนืยันอ่ืนใดเลยวา
ผูรับไดยินเสียงการตดิตอของคณุ

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการของคุณ เพือ่ตรวจสอบขอมูล
การใชงาน คาบริการ และการเปน
สมาชิกบริการนี ้โปรดทราบวาบริการ
ขามเครือขายอาจมีขอจํากัดมากกวา
บริการเสรมิจากระบบเครือขายหลัก
ของคณุ
ในขณะที่เชื่อมตอบริการ Push to talk 
คณุสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่อง
ได บริการตางๆ ของการโทรปกติ
สวนมาก (เชน ระบบฝากขอความเสียง) 
จะไมมีใหบริการสําหรับการสื่อสาร
แบบ Push to talk

กําหนดจุดเชื่อมตอ 
Push to talk
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคณุใชจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตเปนจุดเชื่อมตอ
ที่ระบบตัง้ให ผูใหบริการรายอื่นๆ 
อาจจะใหคณุใชจุดเชื่อมตอ WAP ได 
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ
หากคณุยังไมมีการเชื่อมตอ WAP คุณ
อาจตองตดิตอผูใหบริการของคณุเพื่อ
ขอความชวยเหลือในการเชื่อมตอ

การตั้งคาสําหรับ Push to talk
โปรดติดตอผูดูแลระบบหรอืผูใหบริการ
สําหรับการตั้งคาบริการ Push to talk 
คณุอาจไดรับการตั้งคาแบบ OTA เปน
ขอความการตั้งคาบรกิารตางๆ 
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ในการดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา 
Push to talk ใหเลือก เมนู > เชื่อมตอ > 
การสนทนา > ตัวเลือก > การตั้งคา

การตั้งคาผูใช
การโทรสนทนาขาเขา — ในการดูการ
แจงเตือนเมื่อมีสายเรียกเขา ใหเลือก 
แจง ในการรับสาย PTT โดยอัตโนมัติ 
ใหเลือก ยอมรับอัตโนมัติ หากคณุ
ไมตองการรับสาย PTT ใหเลือก 
ไมอนุญาต
แบบเสียงแจงโทรสนทนา — เลือก
เสียงเรียกเขาสําหรบัสาย Push to talk 
หากคุณตองการใหการตั้งคาการ
แจงเตือนสายเรยีกเขาของ Push to talk 
เปนแบบเดียวกับการตั้งคารูปแบบ 
ใหเลือก ตั้งตามรูปแบบ ตัวอยางเชน 
หากคารูปแบบของคุณคือ ไมมีเสียง 
Push to talk จะไดรับการตั้งคาไวที่ 
หามรบกวน (DND: Do Not Disturb) 
และบุคคลอื่นจะไมสามารถติดตอคณุ
โดยใช Push to talk ได ยกเวนแตใช
การขอใหติดตอกลับ
แบบเสียงคําขอโทรกลับ — เลือกเสียง
สําหรับคําขอใหตดิตอกลับ
การเริ่มแอปพลิเคชั่น — ในการเริ่มใช 
Push to talk โดยอัตโนมัติ ใหเลือก 
อัตโนมัติทุกครั้ง หากตองการเปดใช 
Push to talk โดยอัตโนมัติในขณะที่
อยูในพื้นที่เครือขาย ใหเลือก 
อัตโนมัติในเครือขายโฮม

ชื่อเลนที่ตั้งไว — ปอนชื่อเลนที่จะ
ปรากฏใหผูอ่ืนเห็น ผูใหบริการอาจปด
ใชงานการแกไขตัวเลือกนีใ้นเครือ่งของ
คุณ
แสดงที่อยูสนทนาของฉัน — เลือก 
ไมเลย หากตองการซอนที่อยู Push to 
talk ไมใหคนอ่ืนๆ ที่อยูในชอง Push to 
talk และการโทรแบบหนึ่ง-ตอ-หนึ่งเห็น
แสดงสถานะล็อกอิน — เลือก ใช 
หากตองการใหแสดงสถานะ หรอืเลือก 
ไม หากตองการซอนสถานะ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
โดเมน — ปอนชื่อโดเมนที่ไดรับจาก
ผูใหบรกิาร
ชื่อจุดเชื่อมตอ — ปอนชื่อจุด
เชื่อมตอ Push to talk ชื่อจุดเชื่อมตอ
นี้จําเปนตองใชเพือ่สรางการเชื่อมตอ
กับเครอืขาย GSM/GPRS
ที่อยูเซิรฟเวอร — ปอน IP แอดเดรส
หรือชื่อโดเมนของเซิรฟเวอร 
Push to talk ที่ไดรับจากผูใหบรกิาร
ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชที่ไดรับ
จากผูใหบริการ
รหัสผาน — ปอนรหัสผานที่ใชเขาสู
บริการ Psh to talk

การล็อกอินเขาสู Push to talk
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > การสนทนา 
หรือกดปุม Push to talk  Push to talk 
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จะล็อกอินเขาสูการบรกิารโดยอัตโนมัติ
เม่ือเริ่มใชงาน
เม่ือการล็อกอินเสร็จสมบูรณ Push to 
talk จะเชื่อมตอกบัสถานีที่ใชงานอยู
กอนเมื่อมีการปดแอปพลิเคชันครัง้ลาสดุ
ใหโดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมตอ
ขาดหายไป เครื่องจะพยายามล็อกอิน
กลับเขาสูระบบใหโดยอัตโนมัติ จนกวา
คุณจะออกจาก Push to talk

 แสดงการเชื่อมตอ Push to talk
แสดงวามีการตั้งคา Push to talk 

ไวที่ หามรบกวน (DND: Do not disturb)

การออกจาก Push to talk
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > การสนทนา > 
ตัวเลือก > ออก ขอความ ปดการสนทนา
หลงัออกจากแอปพลเิคช ัน? จะปรากฏขึน้  
เลือก ใช เพื่อล็อกเอาทและปดบริการ 
หากคุณตองการใหแอปพลิเคชัน
ยังคงทํางานเปนพื้นหลัง เลือก ไม

การติดตอแบบตัวตอตัว
คําเตือน: ควรฟงเพลงใน
ระดับเสียงปานกลาง การรับ
ฟงเสียงที่ดังเกินไปอยาง
ตอเนื่องอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสยีงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพงเนือ่งจาก
เสียงจะดังมาก

1. เลือก เมนู > เชื่อมตอ > 
การสนทนา > ตัวเลือก > 
รายชื่อสนทนา เลื่อนไปยงัรายชื่อ
ที่ตองการสนทนา แลวกดปุม 
Push to talk

2. เม่ือสรางการเชื่อมตอแลว หาก
ตองการสนทนากับผูเขารวมอีก
รายหนึ่ง ใหกดปุม Push to talk 
คางไวตลอดเวลาขณะที่พูด
เลือก ตัวเลือก > ยกเลิกใชงาน
ลําโพง/ใชงานลําโพง เพื่อใชลําโพง
หรือหูฟงในการสื่อสารแบบ 
Push to talk 

3. หากตองการวางสาย PTT ใหเลือก 
เลิกเชื่อมตอ หรอืหากมีสายสนทนา 
PTT หลายสาย ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตดัการเชื่อมตอ

การตอบรับการติดตอ Push to 
talk
ถาตังคา การโทรสนทนาขาเขา เปน แจง 
ใน การตั้งคาผูใช เครื่องจะสงเสียง
สญัญาณสั้นๆ แจงใหทราบวามีสาย
เรยีกเขา ในการรบัสาย ใหเลือก ยอมรับ 
ในการปดเสียง ใหเลือก เงียบ เม่ือ
ตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุม
จบการทํางาน

การติดตอกลุม Push to talk
ในการติดตอกลุม เลือก ตัวเลือก > 
รายชื่อสนทนา แลวเลือก ตัวเลือก > 



การเชื่อมตอ

102 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

สรางโทรสนทนาแบบกลุม 
ทําเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่ตองการ
ติดตอโดยเลื่อนไปท่ีรายชื่อที่ตองการ 
จากนัน้ กดปุมเลื่อน แลวกดปุม 
Push to talk

การสมัครขอดูขอมูล
สถานะการล็อกอินของผูอ่ืน
ในการสมัครหรอืยกเลิกการสมัครขอดู
ขอมูลสถานะออนไลน Push to talk 
ของผอ่ืน ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายชื่อสนทนา เลื่อนไปที่รายชื่อสนทนา 
แลวเลือก ตัวเลือก > 
แสดงสถานะล็อกอิน หรือ 
ซอนสถานะล็อกอิน

การขอใหติดตอกลับ
การสงคําขอการติดตอกลับ
หากคุณติดตอแบบตัวตอตวัและไมได
รับการตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอ
ใหบุคคลนั้นติดตอกลับมาหาคุณได 
โดยมีวิธีสงคําขอดังนี้
• ในการสงคําขอใหตดิตอกลับจาก 

รายชื่อสนทนา ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ
สนทนา แลวเลือก ตัวเลือก > 
สงคําขอโทรกลับ

• ในการสงคําขอใหตดิตอกลับจาก 
รายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ
สนทนา แลวเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกสนทนา > สงคําขอโทรกลับ

การตอบคําขอการติดตอกลับ
เม่ือมีบคุคลสงคําขอการติดตอกลับมาที่
คุณ ขอความ 1 คําขอใหมใหโทรกลับ 
จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย เลือก 
แสดง เพื่อเปด ถาดเขาโทรกลับ 
เลื่อนไปท่ีรายชื่อ แลวกดปุม 
Push to talk

ชอง
เม่ือคณุเชื่อมตอเขากับชองสนทนา 
สมาชิกทุกรายที่อยูในชองนั้นจะไดยิน
สิ่งที่คุณพดู คณุสามารถเปดใชงาน
ไดมากถึง 5 ชองในเวลาเดียวกัน เม่ือมี
การใชงานมากกวาหนึง่ชอง ใหเลือก 
สลับ เพื่อเปล่ียนไปยังชองที่คุณ
ตองการสนทนาดวย
สมาชิกแตละคนในชองนั้นจะไดรับ
การระบุโดยชื่อผูใชที่ไดจากผูใหบริการ 
สมาชิกชองสามารถเลือกชื่อเลนสําหรับ
ใชในแตละสถานีได ซึง่จะปรากฏเปน
ขอมูลผูติดตอ
ชองตางๆ จะไดรับการรจิีสเตอรไว
ที่แอดเดรส URL ผูใชหนึง่คนจะ
รีจิสเตอร URL ชองในเครือขายโดย
การเขารวมในชองในครั้งแรก

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

สรางใหม
3. ปอน ชื่อชอง
4. เลือกระดับ ความปลอดภัยของชอง
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5. ปอนชื่อเลนของคุณเองใน 
ชื่อเลนในชอง

6. หากตองการเพิ่มภาพยอเขาไปใน
กลุม ใหเลือก ภาพยอของชอง 
แลวเลือกรปูภาพ

7. เลือก เรียบรอย เม่ือคุณสราง
สถานแีลว เครื่องจะสอบถามวา
คุณตองการสงคําเชิญของชอง
หรอืไม คําเชิญของชองจะเปน
ขอความตวัอักษร

การเขารวมในชองท่ีกําหนดคา
ลวงหนา
สถานทีี่กําหนดคาลวงหนา คือ กลุม
การสนทนาที่ไดรบัการตั้งคาโดยผูให
บรกิาร เฉพาะผูใชที่กําหนดคาลวงหนา
เทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหเขารวมและใช
ชองนี้ได เม่ือคุณเขารวมในชองที่มีอยู 
คุณตองใสคา URL ของชอง
โปรดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับชองจาก
ผูใหบรกิารระบบหรอืผูใหบริการของคณุ 
คุณอาจไดรับรายละเอียดเปนขอความ
ตัวอักษร
1. เลือก ตัวเลือก > ชองสนทนา
2. เลือก ตัวเลือก > ชองใหม > 

เพิ่มที่มีอยู
3. ปอน ชื่อชอง, ที่อยูชอง และ 

ชื่อเลนในชอง นอกจากนี ้คณุยัง
สามารถเพิม่ ภาพยอของชอง 
ไดอีกดวย

4. เลือก เรียบรอย

การตอบกลับคําเชิญของชอง
ในการบันทึกคําเชิญของชอง ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บชองสนทนา ชองนั้น
จะไดรบัการเพิม่ไวในรายชื่อ PTT 
ของคณุ ในหนาจอชอง หลังจากคุณ
บนัทึกคําเชิญของชองแลว เครือ่งจะ
สอบถามวาคณุตองการเชื่อมตอกับชอง
หรือไม

เซสช่ัน PTT
เซสชัน PTT จะปรากฏเปนบบัเบิ้ล
การติดตอในหนาจอ Push to talk 
ซึง่จะใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะของ
เซสชัน PTT ดังนี้

 หมายถึงเซสชัน PTT ที่ใชงานอยูใน
ขณะนั้น
รอ — จะปรากฏขึน้เมื่อกดปุม 
Push to talk คางไว แตผูอ่ืนกําลัง
สนทนาอยูในเซสชัน PTT
คยุ — จะปรากฏขึน้เมื่อกดปุม 
Push to talk คางไว และไดรับอนญุาต
ใหพูด
ในชองขอความจะแสดงชื่อเลนสําหรบั
การติดตอแบบตัวตอตัว หรือชื่อชอง
สําหรับการติดตอไปที่ชองแบบเรียกเขา 
สําหรับการติดตอกลุมแบบเรียกออก 
ขอความ โทรกลุม จะปรากฏ
เลือก ตัวเลือก เพือ่เขาสูตัวเลือก
ตอไปนี้:
ใชงานลําโพง/ยกเลิกใชงานลําโพง — 
เพือ่เปด/ปดลําโพง
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ตัดการเชื่อมตอ — เพื่อตัดการเชื่อมตอ
เซสชัน PTT และปดบับเบิ้ลการตดิตอ
รายชื่อสนทนา — เพื่อเปดรายชื่อ PTT 
ชองสนทนา — เพื่อเปดชอง PTT
ถาดเขาโทรกลับ — เพื่อเปดถาดคําขอ
ใหติดตอกลับ
บันทึกสนทนา — เพื่อดูไฟลบันทึก 
Push to talk
การตั้งคา — เพือ่เขาใชการตั้งคาหลัก
ของ Push to talk
สําหรับการโทรกลุมและชองสนทนา 
จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมใหเลือกใช
ดังตอไปนี้:
สมาชิกที่ใชงาน — เพื่อดูรายชื่อ
สมาชิกกลุมที่ใชงานอยู
สงคําเชิญ — เพื่อเริ่มตนใชหนาจอ
คําเชิญ (ใชไดสําหรบัชองสนทนา
ของตนเองและชองสนทนาสาธารณะ
เทานั้น)

■การซิงโครไนซจาก
ระยะไกล

เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ซิงค
ซิงค ใชในการซงิโครไนซปฏิทิน รายชื่อ 
หรือบันทึกจากแอปพลิเคชันปฏิทินและ
สมุดโทรศัพทจากเครือ่งคอมพวิเตอรที่
ใชงานรวมกันไดหรอืในอินเทอรเน็ต 
แอปพลิเคชันการซิงโครไนซใช
เทคโนโลยี SyncML สําหรับ
การซิงโครไนซ

การสรางรูปแบบ
การซิงโครไนซใหม
1. หากไมมีการกําหนดรปูแบบ เครือ่ง

จะถามวาคุณตองการสรางรูปแบบ
ใหมหรอืไม เลือก ใช 
ในการสรางรูปแบบใหมเพิ่มเติม
จากที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 
รูปแบบการซิงคใหม เลือกวาคุณ
ตองการใชการตั้งคาที่ระบบตัง้มา 
หรือคัดลอกคาจากไฟลรูปแบบท่ีมี
เพื่อใชเปนคาพื้นฐานของรูปแบบ
ใหม

2. กําหนด แอปพลิเคชั่น ที่จะ
ซิงโครไนซ
เลือกแอปพลิเคชัน กดปุมเลื่อน 
และแกไขการตั้งคาการซงิโครไนซ 
ดังนี้:
รวมในซิงค — เพื่อเปด/ปด
การซิงโครไนซ
ฐานขอมูลระยะไกล — ชื่อของฐาน
ขอมูลระยะไกลที่ใช
ประเภทการซิงโครไนซ — เลือก 
ปกต ิเพื่อซิงโครไนซขอมูล
บนโทรศัพทและฐานขอมูลระยะไกล, 
โทรศัพทเทานัน้ เพือ่ซงิโครไนซ
ขอมูลบนโทรศัพทเทานั้น หรือ 
เซิรฟเวอรเทานั้น เพื่อซิงโครไนซ
ขอมูลบนฐานขอมูลระยะไกลเทานั้น

3. กําหนด การตั้งคาการเชื่อมตอ :
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เวอรชันของเซิรฟเวอร, ID 
เซิรฟเวอร, บริการเสริม, 
ที่อยูของโฮสต, พอรต, ชื่อผูใช 
และ รหัสผาน — ติดตอผูใหบริการ
หรอืผูดูแลระบบสําหรบั ID ที่ถูกตอง
ของคุณ
จุดเชื่อมตอ (จะมองเห็นถาเลือก 
อินเทอรเน็ต เปน บริการเสริม) — 
เลือกจุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชใน
การเชื่อมตอขอมูล
อนุญาตการขอซิงคฯ > ใช — เพื่อ
ยอมใหเซริฟเวอรเริม่การซิงโครไนซ
ยอมรับการซิงคโครไนส > ไม — 
เพื่อขอใหยืนยันกอนที่เซิรฟเวอร
จะเริม่การซิงโครไนซ
การตรวจสอบระบบ — ในการใช
การตรวจสอบ HTTPS ใหเลือก ใช 
จากนั้น ปอนชื่อผูใชและรหัสลงใน 
ชื่อผูใชระบบ และ รหัสผานระบบ

การซิงโครไนซขอมูล
ในหนาจอหลัก เลื่อนไปที่รูปแบบ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ซงิโครไนส 
สถานะของการซงิโครไนซจะปรากฏขึน้
หากตองการยกเลิกการซิงโครไนซกอน
เสรจ็สิ้น ใหเลือก ยกเลิก
คุณจะไดรับการแจงเมื่อการซิงโครไนซ
เสรจ็สมบูรณแลว

เม่ือการซิงโครไนซเสร็จสมบูรณ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดูบันทึก เพื่อเปดไฟล
บนัทึกที่แสดงสถานการณซงิโครไนซ 
(สมบูรณ หรอื ไมสมบูรณ) และ
จํานวนรายการปฏิทินหรือรายชื่อ
ผูติดตอที่เพิ่ม อัพเดต ลบ หรือยกเลิก 
(ไมมีการซงิโครไนซ) ในโทรศัพทหรือ
เซริฟเวอร

■อินฟราเรด
ใชอินฟราเรดเชื่อมตออุปกรณสองชิ้น
และถายโอนขอมูลระหวางอุปกรณ
ทั้งสอง เม่ือใชอินฟราเรด คณุสามารถ
ถายโอนขอมูล เชน นามบัตร บันทึก
ปฏิทิน และไฟลสื่อกับอุปกรณที่รองรับ

การสงและการรับขอมลู
1. พอรตอินฟราเรดของอุปกรณทั้งสอง

ตองหันเขาหากัน ตําแหนงของ
อุปกรณทั้งสองสําคัญกวาระยะหาง
หรือมุม

2. ในการเปดใชอินฟราเรดในโทรศัพท
ของคณุ ใหเลือก เมนู > เชื่อมตอ > 
อินฟราเรด เปดระบบอินฟราเรด
ของอุปกรณอีกเครื่อง รอประมาณ 
2-3 วินาทีจนกวาอุปกรณทั้งสอง
จะสรางการเชื่อมตออินฟราเรด

3. ในการสงขอมูล ใหระบุไฟลที่
ตองการในแอปพลิเคชั่นหรอื
ตวัจัดการไฟล แลวเลือก ตัวเลือก > 
สง > ทางอินฟราเรด
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หากไมเริม่สงขอมูลทันทีที่พอรต
อินฟราเรดทํางานแลว การเชื่อมตอ
จะถูกยกเลิกและตองเชื่อมตอใหม
อีกครั้ง
รายการทุกรายการที่ไดรบัผานการ
เชื่อมตออินฟราเรดจะถูกเก็บไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ

■โมเด็ม
กอนจะใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม:
• คุณตองติดตั้งซอฟตแวรเชื่อมตอ

ขอมูลที่เหมาะสมลงในเครือ่ง
คอมพวิเตอร

• คุณตองสมัครขอใชบรกิารระบบจาก
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร
อินเทอรเนต็

• คุณตองติดตั้งไดรฟเวอรลงในเครื่อง
คอมพวิเตอร คุณตองติดตั้ง
ไดรฟเวอรสําหรับการเชื่อมตอสาย
ขอมูล และคุณอาจตองติดตั้งหรือ
อัพเดตไดรฟเวอร Bluetooth 
หรืออินฟราเรด

เลือก เมนู > เชื่อมตอ > โมเด็ม
ในการเชื่อมตออุปกรณกับเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัไดโดยใช
อินฟราเรด ใหกดปุมเลื่อน ตองแนใจวา
พอรตอินฟราเรดของโทรศัพทและเครื่อง
คอมพวิเตอรหันเขาหากันโดยตรงและ
ไมมีสิ่งกีดขวาง

ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับเครือ่ง
คอมพิวเตอรโดยใชเทคโนโลยไีรสาย 
Bluetooth คณุตองเริ่มตนเชื่อมตอจาก
เครื่องคอมพิวเตอร ในการเปดใช
ฟงกชัน Bluetooth ในโทรศัพท ใหเลือก 
เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth แลวเลือก 
Bluetooth > เปด
หากคุณใชสายเคเบิลเชื่อมตอโทรศัพท
กับเครือ่งคอมพิวเตอร ใหเริ่มทํา
การเชื่อมตอจากเครื่องคอมพวิเตอร
โปรดทราบวาคณุไมสามารถใช
การเชื่อมตอขอมูลแบบใดในขณะที่ใช
โทรศัพทเปนโมเด็ม

■สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB 
เพื่อโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได 
นอกจากนี้ คุณยงัใชสายเคเบลิขอมูล 
USB กบัชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ได
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สาย USB 
เลือกวาจะใชการเชื่อมตอสายเคเบลิ
ขอมูล USB สําหรบั: เครื่องเลนสื่อ, PC 
Suite หรือ การถายโอนขอมูล 
หากตองการใหเครือ่งสอบถาม
วัตถุประสงคในการเชื่อมตอทุกครั้ง
ที่มีการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก 
ถามเมื่อเชื่อมตอ
สําหรบัการเชื่อมตอ การถายโอนขอมูล 
และ เครื่องเลนสื่อ โทรศัพทจะอยูใน
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โหมดออฟไลน ไมสามารถรบัสาย
โทรเขาหรือโทรออกได
หลังจากถายโอนขอมูล ตองแนใจวาคณุ
สามารถถอดสายเคเบลิขอมูล USB 
ออกจากเครื่องคอมพวิเตอรไดอยาง
ปลอดภัย
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14. เพลง

■เคร่ืองเลนเพลง
ในการเปดใชโหมดเพลงและเริ่มใช 
เครื่องเลนเพลง ใหกดปุมเปลี่ยนโหมด
แบบเร็วเพื่อเปล่ียนเปนโหมดเพลง

คลังเพลง
คลังเพลง เปนฐานขอมูลของแทรค็เพลง
ที่สามารถเลือกฟงได ในคลังเพลงนี ้
คุณสามารถเลือกเพลงที่ตองการฟง 
สราง และจัดการรายการเพลงได
หากตองการเปดคลังเพลง ที่หนาจอ
หลักเครื่องเลนเพลง ใหเลื่อนไปที่  
และกดปุมเลื่อน
หากตองการอัพเดตคลังเพลงและคนหา
แทร็คเพลงจากหนวยความจําโทรศัพท
หรือการดหนวยความจํา ใหเลือก 
ตัวเลือก > อัพเดตคลังเพลง 
เม่ืออัพเดตแลว การเปลี่ยนแปลงใน
คลังเพลงนั้นจะปรากฏขึน้
คุณสามารถเลือกเพลงที่จะฟงจาก
คลังเพลงไดหลายวิธี เชน หากตองการ
เลนตามอัลบัม้ที่กําหนด ใหเลือก อัลบัม้ 
เลื่อนไปที่อัลบั้ม แลวเลือก ตัวเลือก > 
เลน หรอื หากตองการฟงแทรค็เพลง
โดยเลือกจากอัลบั้ม ใหเลือก อัลบั้ม 
และเลือกอัลบั้ม จากนัน้เลือกแทร็ค 
แลวเลือก ตัวเลือก > เลน

รายการแทร็ค
ในการรวบรวมและบันทึกรายการแทร็ค
ของตนเอง ใหเลือก รายการแทร็ค > 
ตัวเลือก > รายการแทรค็ใหม จากนัน้ 
เลือกหนวยความจําที่ตองการบนัทึก
รายการเพลง แลวปอนชื่อรายการเพลง 
ทําเครื่องหมายเลือกแทร็คที่ตองการ 
แลวกดปุมเลื่อน
ในการฟงรายการเพลง ใหเลือก 
รายการแทร็ค เลื่อนไปที่รายการเพลง 
แลวเลือก ตัวเลือก > เลน
คุณสามารถเพิ่มแทรค็เขาไปในรายการ
เพลงที่บันทึกไวจากหนาจออื่น เชน 
ในการเพิ่มอัลบั้ม เลือก อัลบั้ม ระบุ
อัลบัม้ เลื่อนไปที่อัลบั้ม แลวเลือก 
ตัวเลือก > เพิม่ไปที่รายการแทรค็ > 
รายการแทร็คที่จัดเก็บแลว เลื่อนไปที่
รายการเพลงเพื่อเพิ่มอัลบั้ม แลวกดปุม
เลื่อน

การฟงเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปานกลาง 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
อยางตอเนื่องอาจเปนอันตราย
ตอการไดยนิเสียงของคณุ 

หากตองการเริ่มเลนเพลงหรือหยุด
การเลนเพลงชั่วคราว เลือก  หาก
ตองการหยุดเลน เลือก  หากตองการ
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ขามไปยังแทร็คถัดไปหรือยอนกลับไป
ยังแทร็คกอนหนา เลือก  หรือ  
หากตองการกรอไปขางหรอืกรอกลับ
อยางรวดเร็ว ใหเลือกและกดปุม  
หรอืปุม  คางไว 
หากตองการดูรายการเพลงที่กําลังเลน
อยูในปจจุบนั ใหเลือก
หากตองการกลับสูโหมดสแตนดบาย 
และใหเครื่องเลนเพลงทํางานอยูเปน
พื้นหลัง ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการเลนแทร็คเพลงเดิมซ้ํา 
เลือก ตัวเลือก > เลนซ้ํา เลือก ทั้งหมด 
เพื่อเลนซ้ําแทร็คทั้งหมดที่กําลังเลน
ในปจจุบนั เลือก หนึ่งครัง้ เพื่อเลนซ้ํา
เฉพาะแทร็คเพลงที่กําลังเลนอยู
ในปจจุบนั หรือเลือก ปด เพือ่ยกเลิก
การเลนซ้ํา
หากตองการเลนเพลงแบบไมเรยีง
ตามลําดับ เลือก ตัวเลือก > 
เลนแบบสุม

คําส่ังสัมผัสเคร่ืองเลนเพลง
หากตองการหยดุเลนชั่วคราวหรือ
เลนตอจากจุดที่หยุดเลน ใหเคาะที่สวน
บนของปุมกดดวยปลายนิ้วมือ
หากตองการขาม
แทรค็ ใหเคาะ
สองครั้งที่สวนลาง
ดานซายหรือขวา
ของโทรศัพทดวย
ปลายนิว้มือ สําหรบัการเปดใชคําสั่ง
สัมผัส คุณตองตั้งคาเปดใชงานจากเมน ู

การตั้งคาการสัมผัส โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการสมัผัส” หนา 89

การต้ังคาเสียง
เม่ือเปดใช การตั้งคาเสียง คุณสามารถ
ปรบัโทนเสียงและใชเอฟเฟกตเสยีงได 
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง

อีควอไลเซอร
เม่ือเปดใช อีควอไลเซอร คุณสามารถ
เพิม่หรือลดความถี่ขณะเลนเพลงและ
ปรบัแตงเสียงเพลงได
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง > 
อีควอไลเซอร ในการใชคาที่ตั้งไว 
ใหเลื่อนไปที่คาดังกลาว แลวเลือก 
ตัวเลือก > ทํางาน

การสรางคาที่ต้ังลวงหนาใหม
1. ในการสรางคาที่ตัง้ลวงหนาใหม 

ใหเลือก ตัวเลือก > 
คาที่ตั้งลวงหนาใหม และปอนชื่อ
คาที่จะตั้ง

2. ในการเลื่อนไปมาระหวางแถบ
ความถี่ ใหเลื่อนไปดานซายหรือขวา 
ในการเพิม่หรือลดเสยีงจากแถบ
ความถี่ ใหเลื่อนขึน้หรอืเลื่อนลง

3. เลือก กลับ

■Visual Radio
คณุสามารถใชแอปพลิเคชัน Visual 
Radio เพื่อฟงเหมือนเปนวิทยุ FM ปกติ 
พรอมทั้งการคนหาคลื่นอัตโนมัติและ
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สถานีที่บันทึกไวแลว หรอืขอมูลที่
เกี่ยวของกับรายการวิทยุนัน้ซึ่งแสดง
ควบคูกันไปบนหนาจอ หากคุณหมุน
คลื่นไปที่สถานีที่มีบริการ Visual Radio 
บริการ Visual Radio จะใชขอมูลแบบ
แพค็เก็ต (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
ในการใชบริการ Visual Radio จะตอง
สอดคลองตามขอกําหนดตอไปนี้
• สถานีวิทยุและผูใหบริการระบบ

ของคุณตองสนบัสนุนบริการนี้
• คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตไวเพื่อเขาใชเซิรฟเวอร 
Visual Radio ของผูใหบริการระบบ

• สถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนาจะตองมี 
ID บริการของ Visual Radio ที่
ถูกตองกําหนดไว และมีการใชงาน
บริการ Visual Radio

คุณไมสามารถเปดใช Visual Radio 
เม่ือรูปแบบ ออฟไลน เปดใชงานอยู
วิทย ุFM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก
จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 
คุณตองตอชุดหูฟงหรอือุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพท
เพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยาง
เหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงใน
ระดับเสยีงปานกลาง การรบั
ฟงเสียงที่ดังเกินไปอยาง
ตอเนือ่งอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสียงของคุณ 

คุณสามารถโทรออกหรอืรบัสาย
เรียกเขาไดขณะฟงวิทยุ โดยในขณะที่มี
สายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

การเปดวิทยุ
เลือก เมนู > เพลง > Radio เพือ่เปด 
Visual Radio
ในการปดวิทยุ ใหเลือก ออก

การคนหาและบันทึกสถานีวิทยุ
ในการเริ่มคนหาสถานีวิทยุเม่ือเปดวิทยุ 
ใหเลื่อนไปที่  หรอื  และกดปุม
เลื่อน เครื่องจะหยุดการคนหาเมื่อพบ
สถานี ในการบันทึกสถานี ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี เลื่อนไปที่
ตําแหนงของสถานดีวยปุมเลื่อนและ
กดปุมเลื่อน ปอนชื่อสถานี แลวเลือก 
ตกลง

การใชวิทยุ
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรบั
ระดับเสียง
เลือก  หรือ  เพื่อเลื่อนไปยัง
สถานีที่บันทึกไวกอนหนาหรือถัดไป 
ปุมจะใชงานไมได หากไมมีชองที่
บันทึกไว
หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกนัได 
ใหกดปุมที่ชุดหูฟงนัน้เพื่อเลื่อนดู
สถานีวทิยทุี่บนัทึกไว
เม่ือเปดวทิย ุใหเลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
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เริ่มบรกิารเสมือน — เปดดูเนือ้หาภาพ
ไดเรกทอรีสถานี — เปดใชไดเรกทอรี่
สถาน ี(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) 
เพื่อคนหาสถานีวิทยุที่มีอยูและบันทึก
สถานไีวใชในภายหลัง
จัดเก็บสถานี — บันทึกสถานีวิทยุ
สถานี — เปดรายการสถานี
หาคลื่นโดยผูใช — กําหนดคลื่นสถานี
วิทยุดวยตนเอง
ใชงานลําโพง — ฟงวิทยุโดยใช
ลําโพง หากตองการปดลําโพง เลือก 
ยกเลกิใชงานลําโพง
เลนเปนพื้นหลัง — กําหนดให Visual 
Radio ทํางานเปนพื้นหลังและ
แสดงหนาจอสแตนดบาย
การตั้งคา — เปลี่ยนแปลงหรือดู
การตั้งคา Visual Radio
ออก — ปดวิทยุ

รายการสถานี
เม่ือเปดวิทย ุใหเลือก ตัวเลือก > สถานี
รายการสถานีจะใชสําหรบัจัดการสถานี
วิทยุที่บันทึกไว เม่ือคณุเปดรายการ
สถาน ีสถานีที่ใชอยูปจจุบันซึ่งไดบันทึก
ไวจะมีแถบสีอยู หากไมเชนนั้น สถานทีี่
บันทึกไวแรกสดุจะมีแถบสี
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
สถานี > รับฟง — ฟงสถานทีี่เลือกไว

สถานี > แกไข — ดูการตั้งคาของสถานี
ที่มีแถบสี โปรดดูที่ “การตั้งคาสถานี” 
หนา 111
สถานี > ยาย — ยายสถานไีปยัง
ตําแหนงอ่ืนภายในรายการสถานี
สถานี > ลบ — ลบสถานีที่ทํา
แถบสีไวออกจากรายการสถานี
ไดเรกทอรีสถานี — เปดไดเรกทอรี่
สถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การต้ังคาสถานี
เลื่อนไปที่สถานีในรายการสถานี กดปุม
เลื่อน แลวเลือก แกไข เพื่อเปล่ียนแปลง
พารามิเตอรสถานีดังตอไปนี้:
ชื่อ — เพือ่แกไขชื่อสถานี
ตําแหนง — เพื่อแกไขตําแหนงสถานี
วทิยุ
ความถี่ — เพื่อแกไขคลื่นความถี่
ของสถานี
ID บริการเสมือน — เพื่อแกไข ID 
บริการภาพ
ใชงานบริการเสมือน — เพื่อยินยอม
หรือปฏิเสธการดูเนื้อหาของสถานีวิทยุ
ปจจุบัน

การดูขอมลูแบบวิชวล
คณุสามารถดูขอมูลแบบวิชวลได หากมี
การบันทึกสถานนีั้นไวในรายการสถาน ี
และมีการใชงานบริการแบบวิชวลของ
สถานีนั้น
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โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรือผูให
บริการของคณุ เพือ่ตรวจสอบขอมูล
การใชงาน คาบริการ และการเปน
สมาชิกบริการนี้
ในการดูเนือ้หาภาพของสถานีวิทยุ
ปจจุบนั ใหเลื่อนไปที่  และกดปุม
เลื่อน
หากไมไดบันทึก ID บรกิารภาพไวใน
รายการสถาน ีเครือ่งจะขอใหคุณปอน ID 
บริการภาพ ใหปอน ID แลวเลือก ตกลง 
หากคุณไมมี ID บริการภาพ ใหเลือก 
คนคืน เพือ่เขาสูไดเรกทอนีสถานี 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
หากตองการสิ้นสดุการปอนเนื้อหาภาพ
แตยงัคงใชงานวิทยุ FM ใหเลือก ปด
ในการตัง้คาแสงและกําหนดเวลา
ประหยัดพลังงาน ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคาแสดงผล

การตั้งคา Visual Radio
เม่ือเปดวิทยุ เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
แบบเสียงตอนเปด — เพื่อเปดหรือปด
การใชแบบเสียงตอน-เปด
บริการเริม่ตนอัตโนมัต ิ— เพื่อเปดหรือ
ปดการแสดงเนือ้หาภาพโดยอัตโนมัต ิ
จุดเชื่อมตอ — เพื่อเลือกจุดเชื่อมตอ

ไดเรกทอรีสถานี
คุณสามารถใชไดเรกทอรีสถานี (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) ในการเลือก 

Visual Radio ที่ใชงาน หรือสถานีวิทยุ
ปกติจากรายการได โดยจัดกลุมไวใน
แฟมขอมูลหลายๆ แฟม
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรอื
ผูใหบรกิารของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูล
การใชงาน คาบริการ และการเปน
สมาชิกบรกิารนี้ 

การเขาใชไดเรกทอรีสถานีจาก
หนาจอขอมูลแบบวิชวล
ในการดึง ID บรกิารภาพและเพื่อเริ่มตน
เนื้อหาภาพของสถานวีิทยุที่รับคลื่นอยู
ในขณะนั้น ใหเลื่อนไปที่  กดปุม
เลื่อน แลวเลือก คนคืน หลังจาก
เชื่อมตอกับไดเรกทอรีสถานี ใหคุณเลือก
ตําแหนงที่ใกลกับตําแหนงปจจุบนัของ
คุณมากที่สุดจากรายการแฟมขอมูล และ
กดปุมเลื่อน
เครื่องจะเปรยีบเทียบความถี่ของสถานี
วิทยุในรายการกับความถี่ที่รับคลื่นอยูใน
ขณะนัน้ เม่ือพบคลื่นความถี่ที่ตรงกัน 
เครื่องจะแสดง ID บริการภาพของสถานี
ที่รับคลื่นอยูนั้น เลือก ตกลง เพื่อเริ่มดู
เนื้อหาภาพ
หากมีสถานีวิทยทุี่มีความถี่ตรงกันมาก
กวาหนึ่งสถาน ีเครือ่งจะแสดงสถานวีิทยุ
และ ID บริการภาพของสถานีนั้นๆ 
ในรายการ
เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ตองการใน
รายการ แลวเลือก เครื่องจะแสดงสถานี
วิทยุที่รับคลื่นและ ID บริการภาพ เลือก 
ตกลง เพื่อเริ่มดูเนื้อหาภาพ
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การเขาใชไดเรกทอรีสถานีจาก
ตัวเลือก
สําหรับการเขาใชไดเรกทอรสีถานี 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) 
จากรายการสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > 
ไดเรกทอรีสถานี
หลังจากเชื่อมตอกับไดเรกทอรีสถานี 
เครือ่งจะขอใหคุณเลือกตําแหนงที่
ใกลกับตําแหนงปจจุบันของคุณมาก
ที่สุดจากรายการตําแหนง
สถานวีิทยทุี่มีเนือ้หาภาพจะแสดงดวย
สัญลักษณ 
เลื่อนไปยังสถานีวทิยทุี่ตองการ แลวกด
ปุมเลื่อนเพื่อเปดเมนูการเลือกของสถานี
วิทยุ:
รับฟง — เพือ่คนหาคลื่นสถานีวิทยุที่มี
แถบสี ในการยนืยันการตั้งคาความถี่ 
เลือก ใช
เริ่มบรกิารเสมือน — เพื่อเปดเนื้อหา
ภาพของสถานีวิทยุที่เลือก (ถามี)
จัดเก็บ — เพื่อบันทึกรายละเอียดของ
สถานทีี่เลือกลงในรายการสถานี
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15. โหมดกีฬา

กอนการเริ่มโปรแกรมออกกําลังกาย
ตามปกติ ควรปรึกษาแพทยของคณุ

คําเตือน: การออกกําลังกาย
อาจมีความเสี่ยง โดยเฉพาะ
บคุคลที่นั่งอยูกับที่นานๆ 
กอนการเริ่มโปรแกรมออก
กําลังกายตามปกติ ควร
ปรกึษาแพทยของคุณ

มีหลายปจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อตอง
กําหนดอัตราจํากัดของการวิ่งและระดับ
ความแรงของการออกกําลังกาย ปจจัย
บางสวนไดแก อายุ ความถี่ในการออก
กําลังกาย และความสมบูรณของรางกาย
โดยรวม
นอกเหนือจากความแรงในการออก
กําลังกาย ยงัมีอีกหลายปจจัยที่เพิ่ม
ความเสี่ยงในการออกกําลังกาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่คุณมี
ความดันโลหิตสงู คลอเรสเตอรอลใน
เลือดสูง หรือสิ่งบอกเหตุหรอือาการ
ของโรคอื่นๆ หรือในกรณีที่คุณพึง่มี
อาการดีขึน้หลังปวยหนัก หรือการรักษา
ทางการแพทย เชน การผาตดั หรือโรค
หัวใจ การถายเลือด หรือการใชเครื่องวดั
การเตนของหัวใจ หรอืใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรบัการปลูกถายอวัยะ

มาตรความเรว็จะทํางานได
อยางเที่ยงตรงเมื่อคณุเดินหรอืวิ่ง ทั้งนี ้
คุณสามารถใชอุปกรณเสริม Bluetooth 
GPS เพื่อติดตามความเร็วและระยะทาง
ในการเปดใชโหมดกีฬา กดปุมเปลี่ยน
โหมดแบบเร็วจนกวาหนาจอ กีฬา 
จะปรากฏ เม่ือปุมเลื่อนเปลี่ยนเปน
สีแดง แสดงวาคุณกําลังอยูในโหมดกีฬา 
เม่ือคณุเปดใชโหมดกีฬาเปนครั้งแรก 
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส ยืนยนัรหัส 
จากนั้น ปอนขอมูลในการตั้งคา 
ขอมูลสวนตัว คณุจําเปนตองใสขอมูล
การตั้งคา ขอมูลสวนตัว เพือ่ให
มาตรความเรว็และโปรแกรมการออก
กําลังกายทํางานไดอยางเที่ยงตรง
ในโหมดกฬีา 
คุณสามารถตรวจสอบและบันทึก
การออกกําลังกาย วางแผนการออก
กําลังกาย ตรวจสอบความกาวหนา 
และทําการทดสอบ
ตอไปนี้เปนการแสดงรายละเอียดของ
หนาจอ กีฬา:
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1. ไอคอนในการเขาสู เริ่มตนเรว็, 
ไดอารี่ และ การทดสอบ

2. เปาหมายการบริหารและ
ความกาวหนาในปจจุบัน
หากคุณกําหนดเปาหมายไว
หลายขอ ใหเลื่อนลงไปยังเปาหมาย
ที่ตองการ แลวเลื่อนไปทางซายหรือ
ขวาเพื่อดูเปาหมายอื่นๆ ในการดู
รายละเอียดความกาวหนาของ
เปาหมายที่กําหนดไว ใหกดปุมเลื่อน

3. การบริหารที่วางแผนครั้งตอไป ถามี
เปาหมายหลายขอและยังไมมี
การวางแผนการบรหิารที่ตามมา 
เปาหมายจะปรากฏขึ้นแทน
การบริหารที่วางแผนไว
ในการเริ่มการตรวจดูการบริหาร
ที่วางแผนครั้งตอไป ใหเลื่อนลงไป
ที่การบรหิารที่วางแผนครั้งตอไปและ
กดปุมเลื่อน

■กจิกรรม
ในการเริ่มกิจกรรม ที่หนาจอหลักของ 
กีฬา ใหเลือก ตัวเลือก > กิจกรรม 
เลื่อนไปที่กิจกรรม แลวเลือก ตัวเลือก > 
เริม่ เม่ือจะเริ่มตรวจสอบ ใหกดปุม
เลื่อน
ในการสรางกจิกรรมใหมหรอืแกไข
การตั้งคาของกิจกรรม ในหนาจอหลัก 
เลือก ตัวเลือก > กิจกรรม เลื่อนไปที่
กิจกรรมที่คุณตองการแกไขกิจกรรมที่มี
อยู แลวเลือก ตัวเลือก > สรางใหม หรือ 
แกไข และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ชื่อกิจกรรม — เพื่อตั้งชื่อกิจกรรม 
คณุสามารถตั้งชื่อกิจกรรมที่คณุสรางขึน้
มาไดเทานัน้
ขอมูลและโครงแบบ — เพือ่กําหนด
ขอมูลที่จะแสดงในหนาจอการตรวจสอบ
และประเภทของโครงแบบที่ใช 
หากตองการเปลี่ยนโครงแบบ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลือกโครงแบบ เลื่อนไปที่
ประเภทโครงแบบที่ตองการ แลวกดปุม
เลื่อน ในการกําหนดขอมูลที่จะแสดง
ไวในกรอบ ใหเลื่อนไปที่กรอบ แลว
เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน จากนั้น 
เลือกประเภทขอมูลที่ตองการ
ใช Bluetooth GPS > ใช — เพือ่ใช
อุปกรณเสรมิ Bluetooth GPS ใน
การตรวจสอบในกรณทีี่มีอุปกรณ
ดังกลาว อุปกรณเสรมิ Bluetooth GPS 
สามารถใชในการตรวจสอบและบนัทึก
ความเร็วและระยะทางของกิจกรรมซึ่ง

1
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3
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ไมสามารถนํามาตรความเรว็มาใชได 
เชน การปนจักรยานและพายเรอื
ขอมูลเสียงที่ตั้งเวลา > เปด — เพือ่ฟง
ขอมูลการออกกําลังกายตามชวงเวลาที่
กําหนดขณะออกกําลังกาย

■การต้ังเปาหมาย
ในการตัง้เปาหมายรายเดือนหรือ
รายสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตั้งเปาหมาย เลือกระยะเวลาของ
เปาหมายและตั้งเปาหมาย คุณสามารถ
กําหนดเปาหมายไดพรอมกันหลายขอ

■เร่ิมตนใชงานอยาง
รวดเร็ว

เพื่อเริ่มตตรวจดูการออกกําลังกายทันที
1. เลือก เริ่มตนเรว็

ถาเปดใช Bluetooth และตั้งคา ใช 
Bluetooth GPS เปน ใช ในการ
ตั้งคากิจกรรม โทรศัพทจะคนหา
อุปกรณ Bluetooth โดยอัตโนมัติ 
เลือกอุปกรณเสริมจากรายการ

2. ในการเปลี่ยนประเภทของกิจกรรม 
ใหเลือก ตัวเลือก > กิจกรรม และ
ประเภทของกิจกรรม ในการกําหนด
ความแรงในการออกกําลังกาย 
ใหเลือก ความเขม และความแรง
ที่ตองการ
ในการกําหนดเปาหมาย ใหเลือก 
ตั้งเปาหมายการบรหิาร ในการปอน
เปาหมายดวยตนเอง ใหเลือก 

ดวยตนเอง แลวกดปุมเลื่อน เลือก
ประเภทเปาหมาย และใสคาหาก
จําเปน ในการกําหนดเปาหมาย
จากการบริการที่ทําแลวหรือได
วางแผนไว ใหเลือก จากไดอารี่ 
แลวเลือกประเภทเปาหมายและ
เปาหมาย

3. ในหนาจอการตรวจสอบ กดปุมเลื่อน
เพื่อเริ่มการตรวจสอบ เลื่อนไปดาน
ขวาหากตองการดูแถบอ่ืนๆ ที่มี
ขอมูลการออกกําลังกาย
ในการฟงขอมูลการออกกําลังกาย
ปจจุบัน ใหเคาะที่สวนบนของปุมกด
สองครั้ง สําหรับการเปดใชคําสัง่
สัมผัส คุณตองตั้งคาเปดใชงานจาก
เมนู การตั้งคาการสมัผัส โปรดดูที่ 
“การตัง้คาการสัมผัส” หนา 89
ในการบันทึกเวลารอบ ใหเลือก รอบ 
ทุกครั้งที่เริ่มรอบเวลาใหม
หากตองการหยุดตรวจสอบ 
เลือก หยดุพัก และ หยดุ 
การออกกําลังกายจะถูกบันทึก
ไวในไดอะรีโ่ดยอัตโนมัติ 

■ไดอาร่ี
ในการวางแผนการออกกําลังกาย ดู 
บันทึก และจัดการบันทึกการออก
กําลังกาย ใหเลือก ไดอารี่ ในการดู
การออกกําลังกายที่วางแผนหรอืที่ทํา
แลว ใหเลื่อนไปที่วันที่ แลวกดปุมเลื่อน 
หากตองการดูรายการการออกกําลังกาย



โหมดกีฬา

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 117

ที่ทําแลวหรือที่วางแผนไว ในหนาจอ
ประจําเดือน ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดูรายการ
ในการเพิ่มผลลัพธในการออกกําลังกาย
ที่ทําแลวซึง่ไมไดตรวจดูและบนัทึกดวยโ
ทรศัพท ใหเลื่อนไปที่วันที่ แลวเลือก 
ตัวเลือก > เพิม่ผลลัพธ 
ปอนขอมูลผลลัพธ แลวเลือก เรียบรอย
ในการวางแผนการออกกําลังกายเดี่ยว
หรอืการบริหารที่ทําหลายครัง้ ใหเลื่อน
ไปยังวันที่ออกกําลังกาย แลวเลือก 
ตัวเลือก > แผน > การบริหารเดี่ยว 
หากตองการออกกําลังกายซ้ําในวัน
ธรรมดาเปนเวลาหลายสัปดาห ใหเลือก 
ทําซ้ํา เลือกวันที่จะออกกําลังกายซ้ํา 
แลวปอนจํานวนสัปดาห
ในการสรางแผนระยะยาวตามการตั้งคา
และเปาหมาย ใหเลือก ตัวเลือก > 
แผน > ครูฝกความฟต กําหนดการตั้งคา 
และเลือก สรางแผน

■การทดสอบ
ในการรับการทดสอบ ที่หนาจอ กีฬา 
เลือก การทดสอบ และการทดสอบที่
ตองการ ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในการดูผลลัพธการทดสอบที่ทําแลว
และตองการติดตามความกาวหนา
ของคุณ ที่หนาจอ การทดสอบ เลือก 
ตัวเลือก > ผลลัพธการทดสอบ

■การตั้งคา
ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งคาทั่วไป > หนวยการวัด — 
เพือ่เลือกหนวยการวัดที่ตองการใช
การตั้งคาทั่วไป > ไฟพื้นหลัง — เพื่อ
กําหนดเวลาใหไฟพืน้หลังสองสวาง
ขอมูลสวนตัว — เพื่อกรอกเพศ วนัเกิด 
สวนสูง น้ําหนกั ระดับความอดทน อัตรา
หวัใจเตนสงูสดุ และอัตราหัวใจเตนปกติ
ในการเปลี่ยนรหัสผาน ขอมูลสวนตัว 
เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนรหัสผาน 
ปอนรหัสเกา ปอนรหัสใหม 
และยนืยันรหัสใหม
ในการลบขอมูลทั้งหมด ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบขอมูลทั้งหมด 
ขอมูลทั้งหมดรวมทั้ง
ผลลัพธการออกกําลังกาย การวางแผน
การออกกําลังกาย และขอมูลสวนตัว
จะถูกลบทิ้ง

■Nokia Sports Manager
เม่ือเปดใช Nokia Sports Manager 
คณุจะสามารถดูและจัดการขอมูล
การออกกําลังกายในเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันได คณุสามารถ
ดาวนโหลดซอฟตแวรไดที่เว็บไซต 
www.nokia-asia.com/support

http://www.nokia-asia.com/support
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16. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร ี่

■การชารจและการ
คายประจ ุ

โทรศัพทของคณุใชพลังงานจาก
แบตเตอรีช่นิดที่สามารถชารจประจุใหม
ได 
แบตเตอรีใ่หมจะสามารถทํางานได เต็ม 
ประสทิธิภาพหลังจากผานการชารจและ
คายประจุอยางสมบูรณ 2-3 รอบ 
คุณสามารถ ชารจแบตเตอรี่และ
คายประจ ุไดหลายร อยครั้ง แตแบตเตอร ี่
จะเสื่อมสภาพลงตาม การใชงาน 
เม่ือส ังเกตเห็นวาเวลาการ สนทนาและ
สแตนดบายของแบตเตอรี่สัน้ลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนใหม ใชแบตเตอรีท่ี่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใช
อุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนน ี้
ท ี ได ร ับ การรบัรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก 
หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่นัน้เปนเวลา
นาน คุณอาจจําเปนตองตอสายอุปกรณ 
ชารจ แลวถอดสาย แลวจึงตอสาย
อ ีกครั้งเพื่อเริ่ม ชารจแบตเตอรี ่
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบ
และ เครือ่งเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสยีบ 
แบตเตอรีท่ ี่ชารจเตม็แลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจ
เปนเวลานานเกินไปจะทําใหอาย ุ
การใชงานของแบตเตอร ี่ส ั้นลง หากคุณ
ท ิ้งแบตเตอรี ท ี่ชารจเต็มไว แบตเตอร ี่
จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ านไป 

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลือ
อยู เลย สัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏข ึ้นบนหนาจอเมื่อเวลาผานไป
สองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได 
หลังจากน ั้น
ใชแบตเตอรี่ใหตรงตามวัตถุประสงค 
เทานัน้ ไมควรใชเครื่องชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุด เสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ 
แบตเตอรีโ่ดยบงัเอิญอาจเกิดขึ้นไดเม่ือมี 
วัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป 
หรือ ปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้บวก 
(+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือน แถบโลหะที่อยูบนแบตเตอรี่) 
เหตุการณเชน นี้อาจเกิดขึน้ได เชน 
ในกรณีที่คุณพก แบตเตอรีส่ํารองไว 
ในกระเปาเสื้อหรอืใน กระเปาถือ 
การลัดวงจรเชนนีอ้าจทําให แบตเตอร ี่
หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิดความ
เสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น 
เชน ในรถยนตที่ปดกระจกและปดประต ู
สนทิใน ฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําให 
ประสิทธิภาพ และอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอร ี่
ไว ในท ี่ที่มีอุณหภูม ิ ระหวาง 15°C และ 
25°C (59°F และ 77°F) การใช 
แบตเตอรี่ที่รอนหรอืเย็นเกินไปอาจ 
ทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
ช ั่วคราว แมวาแบตเตอรีน่ั้นจะมีประจ ุ
อยูเต็มแลว ก็ตาม ประสทิธิภาพ
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การทํางานของ แบตเตอรีจ่ะมีจํากดั
เม่ืออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจ ุดเยือกแขง็
หามทิ้งแบตเตอรีล่งในกองไฟ
เพราะแบตเตอรี่อาจระเบดิได หรือหาก 
แบตเตอรี่ชํารดุ ก็อาจเกดิระเบิดได 
เชนกัน  การกำจัดแบตเตอร ี่ต องเปน
ไปตาม กฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นำกลับ มาใชใหมถ าเปนไปได 
และไมควรทิ้ง รวมกับขยะภายในบาน

■คําแนะนําสําหรับ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia

ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
ทุกครัง้เพือ่ความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรีท่ี่ซือ้
เปนแบตเตอรีข่องแทของ Nokia หรือไม 
ใหซือ้แบตเตอรีจ่ากตวัแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 
และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี:้
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวน 
สมบรูณ ไมไดรับประกนัวาแบตเตอรี่ 
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรีข่องแท 
รอยเปอรเซน็ต หากคุณมีเหตผุลอ่ืนใด
ที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคณุไมใช 
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใช 
แบตเตอรี่นี ้หากไมสามารถตรวจสอบ
ได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยงัที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื อมองท ีสต ิ

กเกอรโฮโล
แกรม 
คณุจะเหน็
รปูมือประส
านกัน 
(Nokia 
Connecting Hands) 
ในมุมมองหนึง่ และจะเห็นโลโก
อุปกรณเสรมิของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื อคณุขยบัแ
บตเตอรี่ที่ติ
ดสติ๊กเกอร 
โฮโลแกรมไ
ปทางซาย 
ขวา ขึน้ 
และลง 
คณุจะเหน็จุด 1, 2, 3 และ 
4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไรหากแบตเตอรี่ของคุณ 
ไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคณุไมสามารถยืนยันไดวา 
แบตเตอรี ่Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร 
โฮโลแกรมเปนแบตเตอรีข่องแทของ 
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นัน้ 
การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง 
จากบรษิัทผูผลิตอาจเปนอันตราย
และอาจทําใหโทรศัพทของคุณ
มีประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทําให
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เครื่องและอุปกรณเสรมิเสียหายได
รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรอื 
การรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับแบตเตอรีข่องแทของ Nokia 
ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 

http://www.nokia.co.th/batterycheck
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17. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบ
ใหมสําหรับ
โทรศัพทของ
คุณมจีําหนายอยู
มากมาย 
คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซ่ึงเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวใน
สวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ี
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปน้ีเปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอปุกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ

เสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นท่ีตดิตัง้ในรถอยาง
สม่ําเสมอ

• เฉพาะผูท่ีมคีุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถ
ท่ีตดิตั้งยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองจากผูผลิต
โทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอนัตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพท
เปนโมฆะไป

■ พลงังาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดย
ขึน้อยู ก ับซิมการด การตัง้คาระบบและ
ค าท่ีใช รูปแบบท ี่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม 
การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตวั 
จะสงผลต อเวลาสนทนา และเวลา
สแตนดบาย

■ระบบเสียง

ชุดหูฟง Bluetooth BH-600
ชุดหูฟง Bluetooth BH-600 ของโนเกีย
แบบคลาสสิคใชระบบตัดเสียงรบกวน
แบบ DSP (Digital Signal Processing) 
เพือ่เพิม่คุณภาพของเสียงแมจะอยูใน
สภาวะที่มีเสียงดังรบกวนก็ตาม สวมใส
ไดอยางสะดวกที่หขูางใดก็ไดพรอมทั้ง
เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายที่มี
ระยะเวลานาน ปุมควบคมุที่ใชงาน
ไดงายทําใหคณุใชงานการโทรไดสะดวก
ขึน้ สนทนาไดนานดวยรูปแบบท่ีใชงาน
ไดสะดวกและชัดเจน

ประ
เภท

เทคโน
โลยี

เวลา
สนทนา*

สแตนด
บาย*

เวลาที่
ใชเลน

BL-
5B

Li-Ion สูงสุด 
4.5 
ชั่วโมง

นานถึง 
10 วัน

สูงสุด 
10 
ชั่วโมง
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ชุดหูฟงโนเกียแบบ Bluetooth 
BH-300
ชุดหฟูงโนเกียแบบ Bluetooth BH-300 
ใหคุณแตงเติมชุดแฮนดฟรีดวย
ความเปนตัวคณุ สีขอบตัวเครื่องแบบ
ใหม ซึง่สามารถใชเปนหูฟงเสริมและ
คุณสามารถเปลี่ยนสีไดตามตองการ 
ไมวาจะเปนสีเทาเขม สีชมพู สีเขยีว
ใบตอง หรอืสนี้ําตาลทอง น้ําหนกัเบา 
ใชงานไดคลองตัว ดวยการเชื่อมตอแบบ
ไรสายสําหรับชีวิตที่กระฉับกระเฉง

■อุปกรณเสริมในรถยนต

ชุดอุปกรณติดรถยนต
แบบพิเศษ Nokia CK-7W
ชุดอุปกรณติดรถยนตแบบพเิศษของ 
Nokia ชวยใหคณุติดตอสื่อสารโดยใช
แฮนดฟรไีดสะดวกขณะขับรถ อุปกรณ
รุนนีท้ํางานแบบไรสายโดยใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือตอกับชองเสียบ 
Pop-PortTM ของโทรศัพท นอกจากนี้ 
ยังสามารถเชื่อมตอกับที่วางโทรศัพท
เคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได และสามารถ
ใชไดกบัโทรศัพทเคลื่อนที่ไดมากมาย
หลายรุน
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การดูแลและบำรุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมอืการผลิตท่ี
ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยาง
ถูกตอง
• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณ 

ท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให 
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกได และสวน 
ประกอบที่เปนอเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด 
เน่ืองจากอ ุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการใช
งานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง 
แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวน 
ท่ีเปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเยน็จัด 
เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิของเคร่ืองกลับ 
สูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้น
ภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจร 
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่อง
โทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวใน
ค ูมือผูใชฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ 
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําให 
อุปกรณท ี่สามารถถอดเขาออกไดติดขัด 
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความ 
สะอาดเลนสตางๆ เชน เลนสของกลอง 
ถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนส 
เซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศที่ติดมากับเครื่อง 
หรือเสาอากาศที่ไดรับการรับรองแลว 
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเตมิ 
เสาอากาศอาจทําใหโทรศัพทเกิด 
ความเสียหายและยังอาจเปนการกระทํา
ท่ีผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณวิทย ุ 
สื่อสารอกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) 
กอนสงโทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการ
เสมอ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไป
ยังศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเตมิเพือ่ความปลอดภัย
เครื่องของคุณ รวมท้ังอปุกรณเสริมอาจม ี
ชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู 
โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

■ สภาพแวดลอมในการทํางาน
ปฏิบัตติามกฎระเบียบของสถานท่ีตางๆ และ
ปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย 
ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําใน
การปลอยคล่ืน RF เมื่อใชในตําแหนงปกติ
ใกลกบัหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 น้ิว) เมื่อใช
ซองหนังสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด 
หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ 
เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตาม
ท่ีระบุไวขางตน โทรศัพทเครื่องน้ีตองใช
การเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคณุภาพ
เพ่ือสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี 
จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟล
ขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมี
คุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัตติาม
คําแนะนําเกีย่วกับระยะหางระหวางเครื่องท่ี
กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จ
สมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสด ุ
โลหะอาจถูกดูดติดกับเครื่องได อยาวาง
บ ัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล 
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได 

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
ว ิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
ส ัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษทั
ผ ูผลิตอุปกรณ ทางการแพทยน้ันๆ เพ่ือ
ตรวจสอบว า อุปกรณเหลานั้นม ีการป องกนั
พลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยาง
เพียงพอหรือไม หรือหากคุณมีขอสงสัยใดๆ 
ปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูในสถานพยาบาล
ท่ีมีการตดิประกาศหามใช เน่ืองจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลังใช
อุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคล่ืนความถี่ 
RF จากภายนอก

เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของ
ห ัวใจ
ผูผลิตเคร่ืองควบคุมจงัหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
เครื่องน้ีอยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) 
เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว ซ่ึงคําแนะนําเหลาน ี้
สอดคลองก ับผลจากการวิจัยโดยอิสระและ
คำแนะนําของสถาบันวจิัยเทคโนโลยีการสื่อ
สารไรสายดวยเชนกัน สําหรับผูใชเครื่อง
ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ 
ควรปฏิบัติดังน้ี
• เก็บโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคมุ

จ ังหวะการเตนของหัวใจใหมากกวา 
15.3 เซ็นติเมตร (6 น้ิว) เสมอ

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่อง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือ
ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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หากคุณสงสัยวาจะเกิดสัญญาณรบกวน 
ใหปดโทรศัพท และนําโทรศัพทออกหาง
จากเครื่อง

เครื่องชวยฟง
อุปกรณดิจิทัลแบบไรสายบางรุนอาจกอให 
เกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได 
ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อ ิเล็กทรอนิกส ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม 
ถ ูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส 
และระบบถ ุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมกับบริษทัผูผลิตหรือตวัแทน
จำหนายยานพาหนะหรืออ ุปกรณเสริมตางๆ 
ท่ีตดิตั้งไวในยานพาหนะของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้ง
หรือซอมแซมอปุกรณในยานพาหนะ 
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตอง
อาจกอใหเกิดอันตรายและอาจทําให 
การร ับประกันเปนโมฆะ ควรตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอว าอุปกรณไรสายทุกชิ้น
ของในยานพาหนะไดรับการตดิตัง้และ
ทำงานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลว
ท ี่ตดิไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวม
กับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และ
อ ุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีม ี
ถ ุงลมนิรภัย โปรดอยาลืมวาถุงลมนิรภัย
จะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก ดังน้ัน 
คุณไมควรตดิตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีไวบริเวณเหนือถุงลมน ิรภัย 
หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก 
หากติดตั้งอุปกรณไรสายในยานพาหนะใน
บริเวณที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดการ

บาดเจ็บสาหัสจากการที่ถุงลมนิรภัยพองตวั
ออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน 
และควรปดโทรศัพทกอนจะขึ้นเคร่ืองบิน 
การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเครื่องบิน
อาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของ
เครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทเคล่ือนท่ีและยังผิดกฎหมาย
อ ีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณเมื่ออยูใน
บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏิบัต ิตามปายและคําแนะนําตางๆ 
อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด
รวมถึงบริเวณท่ีมีการแนะนําใหดับ
เครื่องยนต การเกดิประกายไฟในพื้นท่ี
เหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิด
เพลิงไหม ซ่ึงอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติได ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ท่ีมีการเติมเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องส ูบแกสในสถานีบริการนํ้ามัน 
และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อปุกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามัน สถาน ี
เก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิดอยาง
เครงครัด บริเวณท่ีอาจเกดิการระเบิดมักจะม ี
ป ายแจงไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจน 
แตอาจไมเสมอไป พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ ไดแก 
ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียม
เหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณ
ท ี่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช 
ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ
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■ การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทเคล่ือนท ี่
รวมถึงโทรศัพทรุนนี้ ทํางานโดย
ใช ส ัญญาณวิทยุ ระบบเครือขาย
แบบไรสาย ระบบเครือขาย
ภาคพ้ืนดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ 
ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี 
จึงไมสามารถรับประกัน
การเชื่อมตอในทุกสภาวะได 
คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีจะเปนเครื่องมือสื่อสาร
ท ี่ดีท่ีสุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน ี้
1. หากไมไดเปดโทรศัพทไว ใหเปด

โทรศัพท ตรวจวามีสัญญาณเพียงพอ
หรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ท ี่ใชไดลงในโทรศัพท เสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก 

3. ปอนเลขหมายฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการ
เพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคณุอยู 
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีอาจ
แตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชคณุสมบัตอิื่นอยู 
คุณจะตองปดคุณสมบัติเหลานั้นกอนจึงจะ
สามารถโทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูใน
ร ูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบการใชบน
เครื่องบิน คณุตองเปล่ียนรูปแบบเปน
ฟ ังกชันโทรศัพทกอนจึงจะสามารถใช 

โทรออกแบบฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือ
ผ ูใช ฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจาก
ผ ูใหบริการของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองให 
ข อมูลต างๆ ท่ีถูกตองใหไดมากท่ีสุด 
โทรศัพท เคล่ือนท่ีของคุณอาจเปนเครื่องมือ
ส ื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง 
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของ
การสื่อสารทางคลื่นวทิยุ
เครื่องโทรศัพท ของคุณจะเปนตัวรับและ
ส งสัญญาณวทิยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบมา
ไมใหเกินความถี่สัญญาณคล่ืนว ิทยุท่ีแนะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนำนี้
จ ัดทําขึ้นโดยหนวยงานอิสระทางดาน
ว ิทยาศาสตร ICNIRP และรวมถึงระดับ
ความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับ
อายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคล่ืนโทรศัพทรุนน ี้
ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption 
Rate) ซ่ึงกําหนดไวในคำแนะนํา ICNIRP 
โดยจํากัดไวท่ี 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) 
ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัมของเน้ือเยื่อผ ิว 
การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพ
การทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึงเครื่องจะสง
คล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนำ
ใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมดที่ทําการทดสอบ 
ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพท 
อาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องน้ีไดรับ
การออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานท ี่
สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 
คาท่ีเปล่ียนแปลงขึน้อยูกับปจจัยต างๆ เชน 
ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก 
คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใตคําแนะนําของ 
ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 
0.50 วัตต/กก. 
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR 
แตกตางไป คา SAR อาจแตกตางกันไป
โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบ
และประกาศในแตละประเทศรวมทั้งระบบ
เครือขาย ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคา SAR 
มีใหไวในหัวขอขอมูลผลิตภัณฑท่ี 
www.nokia.com

http://www.nokia.com
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โนเกียแครเซน็เตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ
กรงุเทพฯ

1 ฟวเจอร
ปารครังสิต

ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค 
รังสิต 
เลขท่ี 161 หมูท่ี 2 
ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย 
อ.ธัญญบุร ี
จ.ปทุมธาน ี12130

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

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ชัน้ 4 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลา
ซา 
ปนเกลา 
ถนนบรมราชชนน ี
แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย 
กรงุเทพฯ 
10700

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

3 ซีคอน
สแควร

G (ฝง Robinson) เลขท่ี 
1007 
ศูนยการคาซีคอนสแควร 
904 หมู 6 ถ.ศรีนครนิทร 
แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพ 
10250

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

เสาร - อาทิตย 
และวัน
นักขตัฤกษ 
10:00-21:00

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
9:00-19:00 
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5 พทัยา 
(รมิ ถ.สขุุมวิท 
กอนถึงแยก
พทัยากลาง)

353/43 หมูท่ี 9 ถ.สขุุมวิท 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุร ี20260

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

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หาง
เทสโก โลตัส)

1 356/1ซพีี 
แลนดเทารเวอร 
หมู12 ถนน มิตรภาพ 
ต.เมืองเกา อ.เมือง 
จ.ขอนแกน 
40000

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

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

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

ขนาด
ปริมาตร นํ้าหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

77 ซีซี 103 กรัม 107 มม. 45 มม. 18 มม.



Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกบับริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหา
ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท 
การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการ
ใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมอืผูใช

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ

ซอฟตแวร
คูมอืผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของ
คุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับ
ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC 

คูมือผูใช
Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณ
สามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใน
ขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยใหซอฟตแวรนี้ทํางาน
ไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมเีดีย 
การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 

อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชัน
เหลานี้ไดจัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง
การตั้งคา



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพท
กอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos 
(คูมอืและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
การเชือ่มตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก 
www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับ
โทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
โปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” (การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือน
เกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจกั) เพื่อ
รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมคัรรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก 
“Promotional Communication” (การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภณัฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair
คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia.co.th/support

www.nokia.co.th/support
www.nokia.co.th/pcsuite
www.nokia.co.th/software
www.nokia.co.th/signup
www.nokia.co.th/guides
www.nokia.co.th/faq
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/contactus
http://www.nokia.co.th/setup



