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กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกนัไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายโนเกยีใกลบานคุณ
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอ
ใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอาน
ขอมูลเพิ่มเตมิในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดเครือ่งในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
เคลื่อนที่ หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบ
กวนหรืออันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยาน
พาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับ
สิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงคือความปลอดภัย
บนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่อ
อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครือ่งบินได
ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ํามัน หามใช
เครื่องเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน และหามใชเครื่อง
เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด
ได โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชเครื่อง
ในจุดที่กําลังมีการระเบิดหรืออาจเกิดการระเบิด
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตามที่
อธิบายไวในคูมือผูใชอยาจับเสาอากาศโดยไม
จําเปน
การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือ
ซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสรมิและแบตเตอรีท่ี่ไดรับ
การรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพท
ไวในที่แหง
การทําสําเนาเพื่อสํารองขอมูล
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคัญทั้งหมด
การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ
กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หาม
ตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงาน
รวมกันได 7
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดเครื่องแลวและอยูใน
พื้นที่ใหบริการกดปุมวางสายหลายๆ ครั้งตามที่
ตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปยัง
โหมดสแตนดบายกดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้น
กดปุมโทรออกแจงตําแหนงที่คุณอยูอยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

**ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรอง
ใหใชในเครือขาย EGSM900/1800/1900, WCDMA2100
โปรดติดตอขอขอมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผู
ใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดเคารพ
ตอสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และไมกระทําการใดที่เปนการ
ละเมิดตอกฎหมาย

Warning:  คณุตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เครื่อง ในกรณีที่การใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตรายขึ้นได

บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบรกิารโทรศัพทไรสาย
กอนเริ่มใชงานโทรศัพท คณุสมบัติสวนใหญในโทรศัพท
เครื่องนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบัติในเครือขายไร
สาย บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีใน
บางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการ

โทรศัพทเพื่อสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการโทรศัพทของ
คณุอาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการดัง
กลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายในการใชบริการ ในบางเครือ
ขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการ
เสริมของระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบาง
แบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการ
ทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศพัทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใช
งานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น
คณุสมบัตดิังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของ
คณุอาจไดรับการตั้งคาบางอยางไวเปนพิเศษแลว โดยการ
ตัง้คารวมถงึการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และไอคอน
ตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ
SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยาง
ของเครื่องตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขายใน
การใชงาน เชน MMS การเบราส อีเมล และการดาวนโหลด
ขอมูลผานเบราเซอรหรือผาน MMS

อุปกรณเสริม แบตเตอรี่
และอุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับ
เครื่องโทรศัพท โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อ
ใหทํางานได เมื่อไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ LCH-12,
ACP-12 และ AC-1

Warning: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชได
กับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือ8
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จากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรอง
สําหรับเครื่องเปนโมฆะไป
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รับรอง คุณสามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ
หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่
ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

9
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การเริ่มตนใชงาน

Note:  ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถา
เปนเชนนั้น คุณสมบัตดิังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง
เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาเปนพิเศษสําหรับผูให
บริการระบบ โดยการตั้งคารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู
ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเตมิ
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
หมายเลขรุน: Nokia E60-1
ซึง่ตอไปนี้จะอางถึงในชื่อ Nokia E60

การใสซิมการดและ
แบตเตอรี่
คุณควรเก็บซิมการดขนาดเล็กทั้งหมดใหพนมือเด็ก สําหรับ
การใหบริการและขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการซิมการด
โปรดติดตอผูจําหนายซมิการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูให
บริการระบบ ผูใหบริการ หรือผูจัดจําหนายรายอื่น
1. ใหปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจาก

เครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
ขณะที่หันดานหลังของโทรศัพทเขาหาตัวเอง ใหกด
และเลื่อนฝาครอบดานหลังในทิศทางของลูกศร

2. หากใสแบตเตอรี่อยู ใหยกแบตเตอรี่ออกจากชองใส
แบตเตอรี่ในทิศทางของลูกศรเพื่อแกะแบตเตอรี่ออก

3. หากตองการคลายที่จับซิมการด ใหเลือ่นตัวจับในทิศ
ทางของลูกศร (1) และยกขึน้ (2) ใสซิ
มการดลงในชองใสซมิการด (3) ตรวจดูใหแนใจวามุม
ตัดของซมิการดชี้ขึน้ และบริเวณหนาสัมผัสของการด
หันเขาหาโทรศัพท ลดที่จับซิมการดลง (4) และเลื่อน
เขาไปจนกระทั่งล็อกเขาตําแหนง (5)

10
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4. หากตองการใสแบตเตอรี ่ใหวางแนวหนาสัมผัสของ
แบตเตอรี่กับขัว้ตอที่ตรงกันบนชองใสแบตเตอรี่ ใสลง
ในทิศทางเดียวกับลูกศร และคอย ๆ กดแบตเตอรี่ลงใน
ตําแหนง

5. ใสตัวล็อคของฝาครอบดานหลังลงในชองที่ตรงกันบน
เครื่อง และเลื่อนฝาครอบใหเขาที่

แทนที่จะใชซมิการด คุณอาจใช USIM การด ซึ่งเปนเวอรชัน
ขัน้สูงของซมิการด และโทรศัพทเคลื่อนที่ใช UMTS (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) สนับสนุน โปรดติดตอขอขอมูล
และการตั้งคาเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ใสการดหนวยความจํา
หากคุณมีการดหนวยความจํา ใหทําตามคําแนะนําเพื่อใส
การด
See "หนวยความจํา," p. 19.
1. หากตองการเปดชองใสการดหนวยความจํา ใหดึงชอง

ตามทิศทางของลูกศร (1)
2. เลื่อนการดหนวยความจําเขาไปในชองใสการดหนวย

ความจํา (2) ดูใหแนใจวา มุมตัดของการดหนวยความ
จําชี้ไปที่โทรศัพท และหนาสัมผัสหงายขึน้

11
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3. ปดชองใสการดหนวยความจํา

Important: หามถอดการด MMC ขณะกําลังใช
งานและมีการใชการดอยู การถอดการดในขณะที่กําลัง
ใชงานอาจทําใหการดและตัวเครื่อง รวมทั้งขอมูลที่จัด
เก็บไวในการดเสียหายได

การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ตอสายไฟเขากับดานลางของเครื่อง จากนั้น แถบแสดง

สถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มเลื่อนขึน้เรื่อยๆ บนหนาจอ
ในกรณีที่แบตเตอรี่ไมมีประจุเหลืออยูเลย คุณตองรอ
สักครูหนึ่ง เพื่อใหแถบแสดงสถานะการชารจปรากฏขึน้
คณุสามารถใชเครื่องในขณะชารจได

3. แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะหยุดเลื่อนเมื่อชา
รจแบตเตอรี่เต็มแลว ถอดสายอุปกรณชารจออกจาก
เครื่อง และออกจากเตาเสียบไฟ

เปดโทรศัพท
1. หากตองการเปดโทรศัพท ใหกดปุมเปด/ปด
2. หากโทรศัพทถามถึงรหัส PIN (หรือรหัส UPIN หากคุณ

มี USIM การด) รหัสล็อคเครื่องหรือรหัสความปลอดภัย
ใหพิมพรหัสนั้นและเลือก ตกลง

3. หากตองการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปด
Tip: เมื่อคุณเปดโทรศัพท เครื่องจะจําแนกผูให
บริการซมิการดของคุณได และตั้งคาของขอความ
ตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และ GPRS ที่ถูกตอง
โดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมสามารถดําเนินการดัง
นี้ได ใหสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ หรือใชแอปพลิเคชัน ตัวชวยตั้ง
คา

คณุสามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชงานโทรศัพทที่
ตองขึน้อยูกบเครือขายเมื่อไมไดใสซมิการด หรือเมื่อเลือก
รูปแบบ ออฟไลน
ภาพแสดงตําแหนงของปุมเปด/ปด

พิมพการตั้งคาพื้นฐาน
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก และเมื่อคุณเปดโทรศัพท
ใหมหลังจากแบตเตอรี่คลายประจุออกหมดแลวหรือหลัง
จากถอดแบตเตอรีอ่อกเปนเวลานาน โทรศัพทจะถามถึง12
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เมืองที่คุณอยู รวมถึงเวลาและวันที่ โดยคุณสามารถเปลี่ยน
คาที่ตั้งไดในภายหลัง
1. เลือกเมืองที่คุณอยูจากรายการและ ตกลง หากตอง

การเรียกดูเมือง ใหพิมพชื่อของเมือง หรือเลื่อนดูเมือง
สิ่งสําคัญคอืเลือกเมืองที่ถูกตอง เนื่องจากรายการ
ปฏิทินที่มีกําหนดเวลาที่คุณสรางขึ้น สามารถเปลี่ยน
แปลงไดหากเมืองใหมอยูในเขตเวลาที่ตางออกไป

2. ตั้งเวลา และเลือก ตกลง
3. ตั้งวันที่ และเลือก ตกลง

ปุมและสวนประกอบตางๆ

1 — ปุมเปด/ปด
2 — ลําโพงในตัว
3 — จอแสดงผล
4 — จอยสติก กดจอยสติกเพื่อเขาสูสิ่งที่เลือก ใชจอ
ยสติกเพื่อเลื่อนซาย ขวา ขึน้ ลง หรือยายไปมาภายในหนา
จอ
5 — ปุมเลือกดานขวา กดปุมเลือกเพื่อทําตามฟงกชันที่
แสดงเหนือปุมบนหนาจอ
6 — ปุมจบการทํางาน กดปุมจบการทํางานเพื่อปฏิเสธสาย
วางสายที่ใชอยูและสายที่พักไว ปดแอปพลิเคชัน และเมื่อ
กดปุมคางไว คือการยุติการเชื่อมตอสายขอมูล (GPRS, สาย
ขอมูล)
7 — ปุมลาง

แอปพลิเคชันที่ติดตั้ง
อยูในเครื่อง เมื่อกดปุมคางไว คุณจะเห็นรายการแอปพลิ
เคชันที่ใชงานอยูและสลับระหวางแอปพลิเคชันเหลานั้น ใน
คูมือผูใชเลมนี้ "เลือก เมนู" หมายถึงการกดปุมนี้
9 — ชองเสียบการดหนวยความจํา
10 — ปุมอินเท
เพื่อเรียกดูเว็บ
11 — ไมโครโฟน หามใชมือบังไมโครโฟนในขณะที่โทร
12 — Pop-Port™ ขัว้ตอสําหรับสายเคเบิลขอมูล USB ชุดหู
ฟงและลูปเซ็ต
13 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
14 — พอรตอินฟราเรด
15 — ปุมแกไข
16 — ปุมโทร

ที่แสดงไวเหนือปุมบนหนาจอ 13
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17 — ปุมเลือกดานซาย กดปุมเลือกเพื่อทําตามฟงกชัน

8 — ปุม เมน ู กดปุม เมนู เพื่อเข

อรเน็ต กดคางไวที่ปุมนี้ในโหมดสแตนดบาย



18 — ปุมเสียง/ปุมสนทนา (PTT)
19 — ปุมปรับระดับเสียง
20 — หูฟง
21 — เซ็นเซอรแสง

การล็อคปุมกด (ล็อคปุม
กด)
เมื่อปุมกดถูกล็อคไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได
ใชระบบล็อคปุมกดเพื่อปองกันการเผลอกดปุมตางๆ บน
โทรศัพท

หากตองการล็อคปุมกดในโหมด
สแตนดบาย ใหกดปุมเลือกซายและ
* หากตองการปลดล็อค ใหกดปุม
เลือกซายและ * อีกครั้ง

Tip: หากตองการล็อคปุมกด
ใน เมนู หรือในแอปพลิ
เคชันที่เปดอยู ใหกดปุม
เปด/ปดสั้นๆ และเลือก
ลอ็คปุมกด หากตองการ
ปลดล็อค ใหกดปุมเลือก
ซายและ *

รศพัทในโหมด
สแตนดบายไดโดยใชรหัสล็อคของ
คุณ กดปุมเ /ปด เลือก 
และพิมพรหัสล็อคของคุณ หากตองการ
ปลดล็อค ใหกดปุมเลือกซายและ * ปอนรหัสล็อคของคุณ
แลวกดจอยสติก

ชองเสียบ
Warning: ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความ

สามารถในการไดยินเสียงภายนอก อยาใหชุดหูฟงในสถาน
ที่ที่อาจเปนอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

ชองเสียบ Pop-Port
สําหรับชุดหูฟงและ
อุปกรณเพิ่มพิเศษอื่นๆ

ชองเสียบเครื่อง
ชารจแบตเตอรี่

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูภายในสองแหงดวยกัน

Note: คณุไมควรจับเสาอากาศทั้งสองโดยไมจําเปน
เมื่อโทรศัพทเปดอยู เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุ
อื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพ
การโทร และยังอาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่จําเปน

14
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ปด

คุณยังสามารถลอคโท็



อีกดวย การไมสัมผัสบริเวณเสาอากาศในระหวางการโทร
จะทําใหเสาอากาศทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งใช
เวลาโทรไดอยางคุมคา

รูปภาพแสดงการ
ใชงานอุปกรณ
แบบปกติขณะถือ
ไวแนบหูสําหรับ
สายสนทนา

ขอมูลเกี่ยวกับจอภาพ
บนจอภาพอาจปรากฏจุดสีที่หายไป สีผิดเพี้ยน หรือจุด
สวางจํานวนเล็กนอย นี่เปนลักษณะของจอภาพประเภทนี้
จอบางแบบจะมีพิกเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือหาย
ไป ซึง่เปนเรื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

หมนุหนาจอ
คุณสามารถหมุนหนาจอบนโทรศัพทจากแนวตั้งเปนแนว
นอน

เลือก เมนู > หมุน คุณยังสามารถหมุนหนาจอไดดวยการ
กดคางไวที่ปุมเมนู และเลือก หมุน จากหนาตางสลับแอ
ปพลิเคชัน

หนาจอจะหมุนตามเขม็นาฬิกา 90 องศาจากแนวตั้งเปน
แนวนอน และยอนกลับมาเปนแนวตั้งใหมทุกครั้งที่คุณ
เลือก หมุน

Tip: หนาจอสลับแอปพลิเคชันจะแสดง หมุน จน
กวาคุณจะปดโทรศัพทหรือใชปุมลบเพื่อปดตัว
เลือก และปดแอปพลิเคชัน

โหมดสแตนดบาย
โทรศัพทของคุณมีโหมดสแตนดบายที่แตกตางกันสอง
โหมด: โหมดสแตนดบายและโหมดสแตนดบายที่ใชงาน
อยู

โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู
หลังจากที่คุณเปดโทรศัพทและโทรศัพทพรอมทํางานแลว
แตคุณยังไมไดพิมพตัวอักษรใดหรือไมไดเลือกตัวเลือกใด
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ในโหมด
สแตนดบายที่ใชงานอยู คุณสามารถดูเครื่องหมายของผูให
บริการของคุณหรือเครือขาย หรือเครื่องหมายอื่น เชน
เครื่องหมายนาฬิกาปลุก และแอปพลเิคชันที่คณุตองการ
เขาถึงอยางรวดเร็ว

หากตองการเลอืกแอปพลิเคชันที่คณุตองการเขาถึงจาก
โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู เลือก เมนู > เครื่องมือ >
การตั้งคา > โทรศพัท > โหมดพรอมทํางาน > แอปพลิ
เคชั่นโหมดสแตนดบายที่ใช เลื่อนไปที่การตั้งคาทางลัด
อื่น และกดจอยสติก เลื่อนไปที่แอปพลิเคชันที่ตองการ
และกดจอยสติก

หากตองการเปดใชโหมดสแตนดบา
เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทํา
งาน > โหมดสแตนดบายพิเศษ > ปด 15
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ย เลือก เมนู >



Tip: คุณยังสามารถดูขอความในแฟมขอความเชน
ถาดเขาหรือกลองจดหมาย ในโหมดสแตนดบาย
ที่ใชงานอยู เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก >
การตั้งคา > อื่นๆ และแฟมขอมูลใน โหมด
สแตนดบายพิเศษ

โหมดสแตนดบาย
ในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถดูขอมูลตางๆ เชน เครื่อง
หมายผูใหบริการ เวลา และเครื่องหมายอื่น เชน เครื่อง
หมายนาฬิกาปลุก
ภาพจะแสดงบนหนาจอในโหมดสแตนดบาย

1 — ผูใหบริการ
2 — เครื่องหมายแสดงความแรงของสัญญาณ
3 — คําสั่งสําหรับปุมเลือกซาย
4 — คําสั่งสําหรับปุมเลือกขวา
5 — เครื่องหมายแสดงความแรงของแบตเตอรี่

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
ในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถใชปุมลัดตอไปนี้ ปุมลัด
เหลานี้อาจไมสามารถนํามาใชในโหมดสแตนดบายที่ใช
งานอยูไดเสมอไป และมักใชจอยสติกสําหรับการเลื่อ
นขึ้นลงปกติ

หากตองการดูหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร
เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อ และกดปุมโทรอีกครั้งเพื่อโทร
ตามหมายเลขนั้

หากตองการโทรติดตอไปยังระบบฝากขอความเสียง
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดคางไวที่ปุม 1

หากตองการดูขอมู ิน ใหเลื่อนไปทางขวา

หากตองการเขียนและสงขอความแบบตัวอักษร ใหเลื่อน
ไปทางซาย

หากตองการเปดรายการรายชื่อ กดจอยสติก

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบ กดปุมเปดปดสั้นๆ เลื่อนไปที่รูป
แบบที่คุณตองการ และกดจอยสติกเพื่อเปดใชรูปแบบ

หากตองการเปด บริการ และเชื่อมตอกับเว็บ กด 0

หากตองการเปลี่ยนปุมลัดเหลานี้ เลือก เมนู > เครื่องมือ >
การตั้งคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน

สัญลักษณบนจอภาพ
  โทรศัพทกําลงันํามาใชในเครือขาย GSM แถบที่อยูติด

กับไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือขาย ณ
ตําแหนงปจจุบนัของคณุ ยิ่งมีจํานวนขดีมากแสดงวา
สัญญาณยิ่งแรงมาก

  โทรศัพทกําลังนํามาใชในเครือขาย UMTS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) แถบที่อยูตดิกับไอคอนแสดงถึงความ16
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น

ลปฏทิ



แรงของสัญญาณเครือขาย ณ ตําแหนงปจจุบันของคุณ ยิ่ง
มจีํานวนขีดมากแสดงวาสัญญาณยิ่งแรงมาก

  ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจํานวนขีดมาก แสดงวามีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูมาก

  แอปพลิเคชันเปดอยู ไอคอนนี้แสดงใน เมนู

  คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความ
ในโฟลเดอร ถาดเขา ใน ขอความ

  คณุไดรับขอความใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล
  คุณมีสายที่ไมไดรับหนึ่งหรือหลายสาย
  มกีารเปดใชเสียงเตือน

  คุณเลือกรูปแบบไมมีเสียง และเครื่องจะไมสงเสียงกริ่ง
เมื่อมีสายเรียกเขาหรือมีขอความเขา

  เปดใชงาน Bluetooth

  มีการใชการเชื่อมตออินฟราเรดอยู หากสัญลักษณนี้
กะพริบ แสดงวาเครื่องของคุณกําลังพยายามเชื่อมตอกับ
อุปกรณอื่น หรือการเชื่อมตอสิ้นสุดลงแลว

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EGPRS พรอมให
บริการ

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EGPRS พรอมให
บริการ

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว
ชั่วคราว

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS พรอมใหบริการ

  ใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS อยู

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS ถูกพักไว

  คุณไดตั้งเครื่องใหสแกนหา LAN ไรสาย และ LAN ไร
สายพรอมใหบริการ

  ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายอยูในเครือขายที่ไมมีการ
เขารหัส

  ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายอยูในเครือขายที่มีการเขา
รหัส

  เครื่องของคุณเชื่อมตอกับ PC ดวยสายเคเบิลขอมูล
  สายขอมูลเปดใชงานอยู

  IP Passthrough เปดใชงานอยู

 และ   แสดงถึงสายโทรศัพทที่คุณเลือก หากคุณสมัคร
ขอรับบริการสองสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

  ทุกสายจะถูกโอนไปอีกเบอรหนึ่ง

  การเชื่อมตอกับชุดหูฟงดวย Bluetooth หายไป

  ชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถเชื่อมตอกับโทรศัพท

  ลูปเซ็ตถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

   เท็กซโฟน ถูกเชื่อมตอกับเครื่อง

  เครื่องของคุณกําลังซิงโครไนซขอมูล

  คุณมีการเชื่อมตอสายสนทนาปจจุบันอยู
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   ุชุดหูฟงถูกเชอมต่ื อก ับโทรศัพท



การควบคุมระดับเสียง
Warning: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง

การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

หากตองการปรับระดับเสียงเมือ่ใชลําโพง ใหกดปุมระดับ
เสียง

เขียนขอความ

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
 จะปรากฏขึน้ที่ดานบนขวาของหนาจอ ขณะเขยีนขอ

ความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
 และ  แสดงถึงตัวอักษรที่เลือก  แสดงให

ทราบวา ตัวอักษรตัวแรกของคําถูกเขียนดวยตัวพิมพใหญ
และตัวอักษรอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกเขียนดวยตัวพิมพเล็กโดย
อัตโนมัต ิ  แสดงถึงโหมดตัวเลข

• กดปุมตัวเลขตั้งแตปุม 1–9 ซ้ําจนกระทั่งตัวอักษรที่ตอง
การปรากฏ ปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอักษรอยูมากกวา
ที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ

• เมื่อตองการปอนตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคาง
ไว

• หากตองการสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข ให
กดคางไวที่ปุม #

• หากตัวอักษรตัวถัดไปที่ตองการปอนอยูในปุมเดียวกับ
ปุมตัวเลขที่ใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น
และพิมพตัวอักษร

• หากตองการลบตัวอักษร ใหกดปุมลบ กดคางไวที่ปุมลบ
เพื่อลบตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัวออก

• หากตองการเขาสูเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชกันเปนสวน
ใหญ ใหกดปุม 1 กด 1 ซ้ําเพื่อเลื่อนไปยังเครื่องหมาย
วรรคตอนที่ตองการ กด * เพื่อเปดรายการตัวอักษร
พิเศษ ใชจอยสติกเพื่อเลื่อนผานรายการ และเลือกตัว
อักษร

• หากตองการแทรกเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการ
เลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 สามครั้ง

• หากตองการสลับระหวางตัวพิมพใหญและพิมพเล็ก กด
#

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
1. หากตองการเรียกใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ กดปุม

แกไข และเลือก เปดตัวชวยสะกดคํา ซึ่งจะทําให
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติทํางานในโปรแกรมแกไข
ทุกประเภทที่มีอยูในโทรศัพท สัญลักษณ  จะ
ปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาเมื่อคุณเขยีนขอความ โดยใช
ระบบปอนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ

2. หากตองการเขยีนคําที่ตองการ กด 2–9 กดปุมแตละ
ปุมเพียงครั้งเดียวเพื่อพิมพตัวอักษรหนึ่งตัว

3. เมื่อคุณปอนคําที่ตองการเสร็จแลวและเปนคําที่ถูกตอง
หากตองการยืนยันคํานั้น ใหเลื่อนไปทางขวา หรือกด
0 เพื่อเพิ่มเวนวรรค
หากคํานั้นไม เรื่อยๆ เพื่อดูคําที่
ตรงกับที่พบในพจนานุกรมทีละคํา
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณ
ตองการเขยีนไมมีอยูในพจนานุกรม

สะกด พิมพคํานั้น (ตัวอ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ และเลือก ตกลง คําที่
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ถูกตอง กด * ซาไป้ํ

หากตองการเพิ่มคานํ
กัษรไม

ั้นลงในพจนานุกรม เลือก
เก ิน 32 ตัว) โดยใช



แทรกลงในขอความจะเพิ่มเขาไปอยูในพจนานุกรมดวย
เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่เคย
ปอนไวนานที่สุด

4. ใหเริ่มเขียนคําถัดไป
Tip: หากตองการกําหนดใหใชหรือไมใชระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ ใหกด # สองครั้งอยางรวดเร็ว

เขียนคําแรกของคําประสม และเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน
คํานั้น เขียนคําสุดทายของคําประสม หากตองการเขียนคํา
ประสมใหเสร็จ กด 0 เพื่อเพิ่มเวนวรรค
หากตองการปดการทํางานของระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
สําหรับโปรแกรมแกไขคําทั้งหมดในโทรศัพท กดปุมแกไข
และเลือก ตัวชวยสะกดคํา > ปด

คัดลอกขอความไปไวที่
คลิปบอรด
1. หากตองการเลอืกตัวอักษรและคําที่ตองการ ใหกดคาง

ไวที่ปุมแกไข และในเวลาเดียวกัน ใหเลื่อนไปยังทิศ
ทางที่จําเปนเพื่อเนนคํา วลี หรือบรรทัดของขอความที่
คุณตองการคัดลอก หากมีการเลือกขอความใด ขอ
ความนั้นจะถูกไฮไลตไว

2. หากตองการคัดลอกขอความไปไวที่คลิปบอรด ในขณะ
ที่กดคางไวที่ปุมแกไข เลือก คัดลอก หากตองการ
แทรกขอความลงในเอกสาร ใหกดคางไวที่ปุมแกไข
และเลือก วาง

การเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน
หากคุณกําลังเขยีนขอความ เชน บันทึกยอหรือขอความ
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน เมื่อคุณเขียนและกดปุม

หลายๆ ครั้งเพื่อไปยังอักขระเฉพาะ การเปลี่ยนภาษาเขียน
จะทําใหคุณเขาสูอักขระอื่นได
ตัวอยางเชน หากคุณกําลังเขยีนขอความดวยพยัญชนะที่
ไมใชภาษาละติน และตองการใสอักขระภาษาละตินสําหรับ
ที่อยูเว็บ ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษา
ที่ใชเขยีนเพื่อเขาสูภาษาที่ใชอักขระภาษาลาติน

หนวยความจํา
อมูลหรือต

โทรศัพทแล
เลือก เมนู > ตัวเลอืก > ขอมูลหนวยความจํา
คณุสามารถดูจํานวนหนวยความจําที่ใชอยูในปจจุบนั
จํานวนหนวยความจําวางที่เหลือ และจํานวนหนวยความจํา
ที่ขอมูลแตละประเภทใช เชน คุณสามารถดูหนวยความจํา
ที่ขอความอีเมล เอกสารที่เปนขอความ หรือปฏทิินนัด
หมายใชไปได

Tip: คุณควรลบหรือโอนขอมูลไปยังการดหนวย
ความจําหรือพีซเีปนประจําเพื่อไมใหหนวยความ
จําเต็ม

การดหนวยความจํา
โทรศัพท Nokia ของคุณสนับสนุนเฉพาะระบบไฟล FAT16
ของการดหนวยความจําเทานั้น หากคุณใชการดหนวย
ความจําที่มาจากโทรศัพทเครื่องอื่น หรือหากคุณตองการ
ใหแนใจวาการดหนวยความจํานั้นใชงานรวมกับโทรศัพท
Nokia ของคุณได คุณตองฟอรแมตการดหนวยความจํากับ
โทรศัพท Nokia ของคุณ อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา 19
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ะหนวยความจําแบบถอดเกบได็

หนวยความจําที่คุณสามารถจัดเก็บข
ปพลิเคชันลงไปมีสองประเภท ไดแก  หนวยความจําของ

ิดตั้งแอ



ขอมูลทั้งหมดในการดหนวยความจําจะถูกลบออกเปนการ
ถาวร หากคุณฟอรแมตการดหนวยความจํา
แนะนําใหสํารองขอมูลที่อยูในหนวยความจําของโทรศัพท
ไปไวที่การดหนวยความจําอยูเสมอๆ และเรียกคืนขอมูลดัง
กลาวมาไวที่โทรศัพทของคุณในภายหลัง หากตองการ
สํารองขอมูลจากหนวยความจําของโทรศพัทมาไวที่การด
หนวยความจํา เลือก เมนู > เครื่องมือ > การดความจํา >
ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง หากตองการเรียกคืน
ขอมูลจากการดหนวยความจํามาไวที่หนวยความจําของ
โทรศัพท เลือก เมนู > เครื่องมือ > การดความจํา > ตัว
เลอืก > เรียกคืนจากการด
หามดึงการดหนวยความจําออกในขณะที่กําลังมีการเขาใช
การด การดึงการดออกในขณะที่กําลังมีการเขาใชการดอาจ
ทําใหการดหนวยความจําและโทรศัพทเสียได และขอมูลที่
จัดเก็บไวภายในการดอาจหายไป
หากคุณไมสามารถใชการดหนวยความจําในโทรศัพท อาจ
เปนเพราะการดหนวยความจําผิดประเภท การดยังไมถูก
ฟอรแมตสําหรับโทรศัพทของคุณ หรือการดมีระบบไฟลที่
เสีย

RS-MMC
โทรศัพทรุนนี้ใช MultiMediaCard (MMC) ขนาดแรงดันไฟ
ฟาคู (1.8/3.0 โวลต) ที่ลดขนาดลงมา
หากตองการใหแนใจวา การดสามารถใชงานรวมกันได ให
ใชเฉพาะการดมัลติมีเดียแบบแรงดันไฟฟาคู ตรวจสอบ
ความเขากันไดของการดมัลติมีเดียกับบริษัทผูผลิตหรือผู
ใหบริการ ใชเฉพาะการดมัลติมีเดียใชรวมกันไดกับเครื่อง
รุนนี้เทานั้น เนื่องจากขนาดของการดหนวยความจําอื่นๆ
เชน การด MMC ขนาดเต็มหรือ การดประเภท Secure Digital
(SD) ไมสามารถใสลงในชองใสการด MMC ได ดังนั้นการด
ดังกลาวจึงใชไมไดกับโทรศัพทรุนนี้ การใชการดหนวย
ความจําที่ใชรวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสียหายกับ
การดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครื่อง และขอมูลที่เก็บไวใน

การดอาจสูญหาย เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพนมือ
เด็ก

ซีดีรอม
ซดีีรอมของชุดซอฟตแวรขายสามารถใชรวมกับโปรแกรม
Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 และ
Windows XP
คณุสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite จากซดีีรอม
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ใชไดเฉพาะกับ Windows
2000 และ Windows XP เทานั้น

การสนับสนุนและขอมูล
การติดตอของ Nokia
คลิก www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ใน
พื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอรชันลาสุดของคูมือเลมนี้ ขอมูลเพิ่ม
เติม การดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภณัฑ
Nokia ของคุณ
ในเว็บไซด คุณจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิตภณัฑ
และบริการตางๆ ของ Nokia หากตองการติดตอสวนบริการ
ลูกคา คุณสามารถตรวจรายชื่อศูนยบริการลูกคา Nokia
Care ในประเทศของคณุไดที่ www.nokia.com/
customerservice
สําหรับบริการซอมบํารุง โปรดตรวจดูศูนยบริการ Nokia
Care ใกลบานคุณที่ www.nokia.com/repair
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โอนเนื้อหาระหวางอุปกรณ
ตางๆ
คุณสามารถโอนเนื้อหา เชน รายชื่อ จากโทรศัพทโนเกียที่
ใชรวมกันไดไปยัง Nokia E60 ของคุณโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth หรืออินฟราเรด ชนิดของเนื้อหาที่สามารถโอน
ยายจะขึน้อยูกับรุนของโทรศัพท หากอุปกรณอื่นสนับสนุน

อุปกรณนั้นและ Nokia E60 ของคุณ

โอนยายขอมูลดวย Bluetooth
หรืออินฟราเรด
หากตองการเริ่มตนโอนยายขอมูลจากอุปกรณที่ใชรวมกัน
ได เลือก เมนู > เครื่องมือ > ถายโอน
การเชื่อมตอ Bluetooth
1. ในหนาจอขอมูล เลือก ทําตอ
2. เลือก ผานทาง Bluetooth อุปกรณทั้งสองตอง

สนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดที่เลือก
3. เรียกใช Bluetooth ในอุปกรณอื่นของคุณ และเลือก ทํา
ตอ ใน Nokia E60 เพื่อเริ่มตนคนหาอุปกรณดวยการ
เชื่อมตอ Bluetooth ที่เปดใชอยู

4. เลือก หยุด ใน Nokia E60 หลังจากพบอีกอุปกรณหนึ่ง
ของคุณแลว

5. เลือกอีกอุปกรณหนึ่งของคุณจากรายการ เครื่องจะขอ
ใหคุณพิมพรหัสผาน (1 ถึง 16 หลัก) บน Nokia E60 ใช
รหัสผานเพียงหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการเชื่อมตอนี้

6. พิมพรหัสบน Nokia E60 ของคุณ และเลือก ตกลง พิมพ
รหัสผานบนอีกอุปกรณหนึ่งของคุณ และเลือก ตกลง
ตอนนี้ อุปกรณทั้งสองถูกจับคูกันแลว See "การจับคู
อุปกรณ," p. 58.

สําหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคชัน ถายโอน
ขอมูล จะถูกสงไปที่อีกอุปกรณหนึ่งของคุณในรูปของ
ขอความ หากตองการติดตั้ง ถายโอนขอมูล บนอีก
อุปกรณหนึ่ง เปดขอความ และทําตามคําแนะนําที่
ปรากฏบนหนาจอ

7. จาก Nokia E60 ของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการ
โอนยายจากอีกอุปกรณหนึ่งของคุณ และ ตกลง

การเชื่อมตอผานทางอินฟราเรด
1. ในหนาจอขอมูล เลือก ทําตอ
2. เลือก ผานทางอินฟราเรด ทั้งสองอุปกรณตอง

สนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดที่เลือก
3. เชื่อมตอสองอุปกรณ See "อินฟราเรด," p. 60.
4. จาก Nokia E60 ของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการ

โอนยายจากอีกอุปกรณหนึ่ง และ ตกลง
เนื้อหาจะถูกคัดลอกจากหนวยความจําของอีกอุปกรณหนึ่ง
ไปยังตําแหนงที่ตรงกันในโทรศพัทของคณุ เวลาที่ใชคัด
ลอกจะขึน้อยูกับจํานวนขอมูลที่ถูกโอนยาย คุณยังสามารถ
ยกเลิกและทําตอในภายหลัง
ขัน้ตอนที่จําเปนสําหรับการโอนขอมูลอาจแตกตางกันโดย
ขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ และคุณไดหยุดโอนยายขอมูล
กลางคันไปกอนหนานี้หรือไม รายการที่คุณสามารถโอย
ยายแตกตางกันตามอีกอุปกรณหนึ่ง

ซิงโครไนสขอมูลกับอุปกรณอื่น
หากคุณเคยโอนยายขอมูลไปไวที่ Nokia E60 มากอน และ
อีกอุปกรณหนึ่งของคุณสนับสนุนการซงิโครไนส คุณ
สามารถใช ถายโอน เพื่อทําใหขอมูลในอุปกรณทั้งสอง
เปนขอมูลลาสุดอยูเสมอ
1. เลือก โทรศัพท และกดจอยสติก
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การซิงโครไนส คุณยังสามารถซิงโครไนสขอมูลระหวาง



2. เลื่อนไปที่อุปกรณที่ๆ คุณจะโอนขอมูลออกมา และกด
จอยสติก

3. เลือก ซิงโครไนส และกดจอยสติก อุปกรณจะเริ่มตน
การซงิโครไนสโดยใชการเชื่อมตอในชนิดเดียวกับที่
คณุเลือกเมื่อคุณโอนยายขอมูลในตอนแรก เฉพาะ
ขอมูลที่คุณเลือกโอนยายในตอนแรกเทานั้นที่จะถูก
ซงิโครไนส

หากตองการปรับเปลี่ยนการตั้งคาการโอนยายขอมูลและ
การซิงโครไนส เลือก ซิงโครไนส เลื่อนไปที่อุปกรณ กด
จอยสติก และเลือก แกไข
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โทรศัพทของคุณ

การตั้งคา
เมื่อคุณเปดโทรศัพท เครื่องจะจําแนกผูใหบริการซิ
มการดของคุณได และตั้งคาของขอความตัวอักษร ขอ
ความมัลติมีเดีย และ GPRS ที่ถูกตองโดยอัตโนมัต ินอกจาก
นี้ คุณยังสามารถขอรับการตั้งคาในรูปแบบขอความ
คัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการของคุณไดดวย

เมนู
เมนู คือจุดเริ่มตนที่ๆ คุณสามารถเปดแอปพลิเคชันทั้งหมด
ในโทรศัพทหรือบนการดหนวยความจํา เมนู ประกอบดวย
แอปพลิเคชันและแฟมขอมูล ซึง่เปนกลุมของแอปพลิ
เคชันที่คลายๆ กัน ใชจอยสตกิเพื่อเลื่อนขึน้และลงบนหนา
จอ
แอปพลิเคชันที่คุณติดตั้งจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล การ
ติดตั้ง ตั้งแตเริ่มตน

หากตองการเปดแอปพลิเคชัน ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชัน
และกดจอยสติก

หากตองการดูแอปพลิเคชันในรายการ เลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยนมุมมอง > รายการ หากตองการกลับไปที่หนาจอ
แบบตาราง เลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนมุมมอง > กริด

หากตองการดูจํานวนหนวยความจําที่ใชของแอ
ปพลิเคชันตางๆ และขอมูลที่จัดเก็บไวบนโทรศัพทหรือ
การดความจํา และตรวจสอบจํานวนหนวยความจําที่วางอยู
เลือก ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจํา และหนวยความ
จํา

หากตองการเรียงแฟมขอมูลอีกครั้ง ใหเลื่อนไปที่แอปพลิ
เคชันที่คุณตองการนําออก และเลือก ตัวเลอืก > ยาย
เครื่องหมายขดีถูกจะปรากฏภายในแอปพลิเคชัน เลื่อนไป
ที่ตําแหนงใหม และเลือก ตกลง

หากตองการยายแอปพลิเคชันไปที่แฟมขอมูลอื่น ใหเลื่อน
ไปที่แอปพลิเคชันที่คุณตองการยายไปไวที่แฟมขอมูลอื่น
และเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร แฟมขอมูลใหม
และ ตกลง

หากตองการดาวนโหลดแอปพลิเคชันจากเว็บ เลือก ตัว
เลือก > ที่โหลดแอปพลิเคชั่น

หากตองการสรางแฟมขอมูลใหม ใหเลือก ตัวเลอืก >
โฟลเดอรใหม คุณไมสามารถสรางแฟมขอมูลภายในแฟม
ขอมูล

หากตองการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลใหม เลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยนชื่อ

Tip: หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคชันที่เปด
อยูหลายๆ แอปพลิเคชัน กดคางไวที่ปุมเมนู หนา
ตางสําหรับสลบัแอปพลเิคชันจะเปดออกและ
แสดงแอปพลเิคชันที่เปดอยู เลื่อนไปที่แอ
ปพลิเคชัน และกดจอยสตกิเพื่อสลับไปที่แอ
ปพลิเคชัน

วิธีใชและตัวแนะนํา
คณุสามารถคนหาคําตอบที่คุณตั้งคําถามไดในขณะที่ใช
โทรศัพทแมไมมีคูมือผูใช เนื่องจากโทรศัพทของคุณได
รวมทั้งวิธีใชและตวัแนะนําของงานเฉพาะเอาไวดวย 23
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Tip: งานเฉพาะหมายความวา คุณสามารถเขาสูคํา
แนะนําจากรายการ ตัวเลอืก

วิธใีชโทรศัพท
คุณสามารถเขาสูสวนวิธีใชโทรศัพทจากโปรแกรมที่เปดอยู
หรือจาก เมนู เมื่อคุณเปดโปรแกรมแลว เลือก ตัวเลือก >
วิธีใช เพื่ออานคําแนะนําจากหนาจอปจจุบัน

หากตองการเปดวิธีใชจาก เมนู เลือก วิธีใช > วิธีใช ใน
วิธีใช คุณสามารถเลือกประเภทที่คุณตองการดูคําแนะนํา
เลื่อนไปที่ประเภท เชน ขอความ และกดจอยสติกเพื่อดูคํา
แนะนํา (หัวขอวิธีใช) ที่มี ในขณะที่คุณอานหัวขอ ใหเลื่อน
ไปทางซายหรือขวาเพื่อดูหัวขออื่นในประเภทนั้น

เมื่อคุณอานคําแนะนํา ใหกดคางไวที่ปุมเมนูเพื่อสลับ
ระหวางวิธีใชและโปรแกรมที่เปดอยูดานหลัง

ตัวแนะนํา
ตัวแนะนําจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณและวิธี
ใชโทรศัพท

หากตองการเขาสูตัวแนะนําในเมนู เลือก เมนู > วิธีใช
เปด ตัวแนะนํา และสวนที่คุณตองการดู

เลื่อนและทําการเลือก
ใชจอยสติกเพื่อยายและทําการเลือก เมื่อใชจอยสติก คุณ
จะสามารถเลื่อนขึน้ ลง ซายและขวาใน เมนู หรือใน
โปรแกรมหรือรายการตางๆ คุณยังสามารถกดจอยสติ
กเพื่อเปดแอปพลิเคชั่น ไฟลหรือแกไขการตั้งคา

หากตองการเลือกขอความ ใหกดคางไวที่ปุมแกไข และ
เลื่อนไปทางซายหรอืขวาจนกระทั่งคณุไดเลือกขอความ

หากตองการเลือกรายการตางๆ เชน ขอความ ไฟล หรือราย
ชื่อ ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวา เพื่อไฮไลตรายการที่คุณ
ตองการ เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก > เลือก เพื่อ
เลือกหนึ่งรายการหรือ ตัวเลือก > เลือก/ไมเลอืก >
เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกทุกรายการ

Tip: หากตองการเลือกเกือบทุกรายการ อันดับแรก
ใหเลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลอืก > เลือกทั้ง
หมด และเลือกรายการที่คุณไมตองการ และ ตัว
เลือก > เลอืก/ไมเลอืก > ไมเลือก

หากตองการเลือกวัตถุ (เชน สิ่งที่แนบในเอกสาร) ใหเลื่อน
ไปที่วัตถุจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจตุรัสปรากฏที่แตละดาน
ของวัตถุ

การใชงานขั้นพื้นฐานใน
แอปพลิเคชันสวนใหญ
 ุคณุจะพบการใชงานตอไปนี้ในแอปพลิเคชันตางๆ:

หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคชันที่เปดใชงาน ใหกด
คางไวที่ปุมเมนูเพื่อดูรายการแอปพลิเคชันที่เป

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบหรือปดหรือล็อคโทรศัพท ให
กดที่ปุมเปดปดเครื่องเร็วๆ

  ตัวเลอืก > บนัทึก ตัว
เลือกการจดัเ 

หากตองการสงไฟล เลือก ตัวเลือก > สง  ึคุณสามารถสง
ไฟลในอีเมลหรือขอความมัลติมีเดีย หรือใชอินฟราเรดหรือ
Bluetooth
หากตองการพิมพไปที่เครื่องพิมพ  เลือก
ตัวเลอืก > พิมพ คุณสามารถดูตวัอยางรายการที่คุณตอง
การพิมพ หรือแกไขลักษณะหนาที่พิมพออกมาได กอน
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ดใชงาน
เลือกแอปพลิเคชัน

ก
ก็บจะแตกตางกันขึ้นกับแอปพลิเคชันที่คุณใช

็บไฟล เลอืการจัดเกหากตอง

ที่ใชรวมกันได



พิมพ คุณตองกําหนดเครื่องพิมพที่ใชรวมกันไดใหกับ
โทรศัพทของคุณ See "การพิมพ ," p. 80.
หากตองการคัดลอก ใหกดปุมแกไขและใชจอยสติกเลือก
ขอความ กดคางไวที่ปุมแกไข และเลือก คัดลอก หากตอง
การวาง ใหเลื่อนไปที่ๆ คุณตองการวางขอความ กดคางไว
ที่ปุมแกไขและเลือก วาง วิธีนี้จะไมไดผลในบางแอ
ปพลิเคชัน เชน Documents ที่มีคําสั่งคัดลอกและวางของ
ตัวเอง

หากตองการลบไฟล กดปุมลาง หรือเลือก ตัวเลือก > ลบ

หากตองการใสตัวอักษร เชน เครื่องหมายคําถามหรือ
เครื่องหมายวงเล็บใหกับขอความ กด *
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โทรออก
เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได
ในการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินขณะที่อยูในรูปแบบออฟ
ไลนหรือบนเครื่องบิน คณุอาจตองใสรหัสล็อคและเปลี่ยน
เครื่องใหอยูในรูปแบบการโทรกอนเริ่มใชสาย รวมทั้งการ
ติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉิน

ในรูปแบบออฟไลน คุณอาจจําเปนตองพิมพรหัสล็อค และ
เปลี่ยนอุปกรณเปนรูปแบบการโทรกอนโทรออก รวมถึงการ
โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
หากตองการโทรออกและรับสาย โทรศัพทตองเปดอยู ติด
ตั้งซมิการดที่ถูกตอง และคุณตองอยูในเขตพื้นที่บริการ
ของระบบเครือขายโทรศัพทเซลลูลาร การเชื่อมตอ GPRS
จะถูกพักไวในขณะที่ใชสายสนทนาเวนแตเครือขาย
สนับสนุนโหมดโอนยายแบบดูอัล หรือคุณมีการด USIM
และอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS
กดเบอรโทรศัพทพรอมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้นกดปุมโทร
หากคุณพิมพตัวอักษรพิมพ ใหกดปุมลบ

Tip:  หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม *
สองครั้งเพื่อใสเครื่องหมายบวก + แทนรหัสการ
โทรออกตางประเทศ หลังจากนั้นใหใสรหัส
ประเทศ รหัสพื้นที่ (โดยไมตองมีเลข 0 นําหนา
หากจําเปน) ตามดวยเบอรโทรศัพท

หากตองการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวาง
สาย

หากตองการโทรออกโดยใชรายชื่อที่จัดเก็บ กด รายชื่อ
ในโหมดสแตนดบาย พิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไป
ที่ชื่อ และกดปุมโทร See "รายชื่อ," p. 35.

กดปุมโทรเพื่อดูเบอรโทรศัพทไมเกิน 20 เบอรที่คุณโทร
ออกครั้งลาสุดหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลข
หรือชื่อที่ตองการ และกดปุมโทร เพื่อกดเบอรนั้น See
"บันทึก," p. 28.
ใชปุมปรับระดับเสียงเพื่อปรับความดังของสายปจจุบนั

หากตองการติดตอระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ในโหมดสแตนดบาย กดคางไวที่ 1
หรือกด 1 และปุมโทร

โทรดวน
โทรดวนอนุญาตใหคุณโทรออกไดดวยการกดปุมตัวเลข
คางไว
กอนใชการโทรดวน ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้ง
คา > โทร > การโทรดวน > เปด

หากตองการกําหนดปุมตัวเลขใหกับหมายเลขโทรศัพท
เลือก เมนู > เครื่องมือ > โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมตัวเลข
(2 - 9) บนหนาจอ และเลือก ตัวเลือก > กําหนด เลือก
หมายเลขโทรศัพทที่ตองการจากสารบบ รายชื่อ

หากตองการลบหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัว
เลข ใหเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก > ลบ

หากตองการแกไขหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุม
ตัวเลข ใหเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยน
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รับสายเรียกเขา
Note: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงใน

ใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบ
ในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัตขิองเครือขาย การปด
เศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ
หากตองการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

หากตองการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

หากตองการปดเสียงเรียกเขาแทนการรับสาย เลือก เงียบ

หากตองการรับสายเรียกเขาใหมขณะสนทนา เมื่อใชงาน
ฟงกชัน สายเรียกซอน กดปุมโทร สายแรกที่สนทนาอยูจะ
ถูกพักไว หากตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการ
ทํางาน

โอนสาย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > โอนสาย
โอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือ
ไปที่เบอรโทรศัพทอื่น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. เลือกชนิดของสายจากตัวเลือกตอไปนี้:

• สายสนทนา — สายสนทนาเขา
• สายขอมูลและวิดีโอ — สายขอมูลเขาและสาย
สนทนาทางวิดีโอ

• สายแฟกซ — สายโทรสารเขา
2. เลือกตัวเลือกการโอนสายหนึ่งตัวเลือกตอไปนี้:

• สายสนทนาทั้งหมด, สายขอมูลและวิดีโอทั้ง
หมด หรือ สายแฟกซทั้งหมด — โอนสายสนทนา

สายขอมูลและสายสนทนาผานวิดีโอเขา หรือสาย
โทรสารเขา

• หากไมวาง — โอนสายเรียกเขาเมื่อคุณยังมีอีกสาย
หนึ่งอยู

• หากไมตอบรับ — โอนสายเรียกเขาหลังจากที่
โทรศัพทสงเสียงกริ่งตามระยะเวลาที่กําหนดไว
กําหนดเวลาที่คุณตองการใหเครื่องสงเสียงเรียกเขา
กอนโอนสายดังกลาวในชอง หนวงเวลา:

• ถาไมอยู — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอก
เครือขายที่ใหบริการ

• ถาไมพบ — เปดใชการตั้งคาสามรายการลาสุด
พรอมๆ กัน ตัวเลือกนี้จะโอนสายหากโทรศัพทของ
คุณไมวาง ไมรับสายหรืออยูนอกพื้นที่เครือขาย

3. เลือก ทํางาน

หากตองการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบนั ใหเลื่อนไปที่
ตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

หากตองการหยุดการโอนสายสนทนา ใหเลื่อนไปที่ตัว
เลือกการโอน และเลือก ตัวเลอืก > ยกเลิก

การจํากัดการโทร
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอม
กันได
เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินบาง
เบอรได
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > จํากัดการโทร
คณุสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายโทรเขาในเครื่อง
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากตองการเปลี่ยนการ
ตั้งคาเหลานี้ คณุตองใชรหัสผานเพื่อจํากัดการโทรจากผู
ใหบริการ การจํากัดสายมผีลตอทุกสาย รวมทั้งสายขอมูล
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หากตองการหามโทร เลือก จํากัดการโทรมือถือ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• สายโทรออก — ปองกันสายสนทนาออกดวยอุปกรณ
ของคุณ

• สายเรียกเขา — หามสายเรียกเขา
• สายตางประเทศ — ปองกันการโทรไปตางประเทศ
หรือตางภูมิภาค

• สายเรียกเขาเมื่ออยูตางปท. — หามสายเรียกเขา

• สายตปท.ยกเวนบานเกิด — ปองกันการโทรไปยัง
ตางประเทศหรือตางภมูิภาค แตอนุญาตใหโทรกลับ
ประเทศไทย

หากตองการตรวจสอบสถานะของการหามโทรสายสนทนา
ใหเลื่อนไปที่ตัวเลือกหามโทร และเลือก ตัวเลือก > ตรวจ
สอบสถานะ

หากตองการหยุดการหามโทรสายสนทนาทั้งหมด เลื่อนไป
ที่ตัวเลือกหามโทร และเลือก ตัวเลือก > ยกเลกิจํากัด
การโทรทั้งหมด

การหามโทรสายอินเทอรเน็ต
หากตองการหามโทรสายอินเทอรเน็ต เลือก เมนู > เครื่อง
มือ > การตั้งคา > จํากัดการโทร > จํากัดการโทรสาย
อินเทอรเน็ต
หากตองการปฏิเสธสายอินเทอรเน็ตจากผูโทรนิรนาม
เลือก โทรนิรนาม > ใช

สายสนทนาทางวิดีโอ
หากตองการทําสายสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองอยูใน
พื้นที่ของเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปน

สมาชิกบริการสายสนทนาทางวิดีโอ ในขณะที่สนทนา คุณ
สามารถสงภาพนิ่งไปที่โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชรวมกันได
ของผู  และดูวิดีโอตามเวลาจริงที่ผูรับสง หากผูรับมี
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชรวมกันไดพรอมกลองวิดีโอ ทําการ
สนทนาทางวิดีโอไดระหวางคูสนทนาเทานั้น

Warning: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
เลือกภาพนิ่งที่จะสงใน เครื่องมือ > การตั้งคา > ตั้งคา
การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ
หากตองการทําการสนทนาทางวิดีโอ ใหพิมพเบอร
โทรศัพทหรือเลือกผูรับสายจาก รายชื่อ และเลือก ตัว
เลือก > โทร > สายวิดีโอ คุณไมสามารถแปลงสาย
สนทนาทางวิดีโอเปนสายสนทนาปกติ
ในขณะที่ใชสาย เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เสียง — สนทนากับผูรับสาย
• ใชวิดีโอ — ดูวิดีโอโดยไมเปดเสียง
• ลําโพง — เลือกเพื่อใชลําโพงสําหรับรับเสียง
• ชุดหูฟง — ปดเสียงลําโพงชั่วคราวและใชชุดหูฟง

บันทึก
เลือก เมนู > บันทึก
ใน บันทึก คณุสามารถดขูอมูลเกี่ยวกับประวัติการสื่อสาร
ของโทรศัพท

หากตองการดูไฟลบันทึกสําหรับสายสนทนาลาสุด ระยะ
เวลาโดยประมาณ และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเกต ให
เลือก เบอรโทรลาสุด, เวลาการโทร หรือ ขอมูล
แพคเก็ต และกดจอยสติก

หากตองการเรยีงลําดับเหตุการณตามประเภทหรือทิศทาง
ใหเลื่อนขวาเพื่อเปดไฟลบันทึกทั่วไป และเลือก ตัว28
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รับ

เมื่ออยูนอกประเทศไทย



เลอืก
จอยสติก เลือกประเภทหรือทิศทาง และกดจอยสติก

หากตองการกําหนดระยะเวลาที่จะจดัเก็บการสื่อสารทั้ง
หมดไวในไฟลบันทึก เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > เวลา
เก็บบันทึก ตัวเลือก และ ตกลง

หากตองการลบสายที่ไมไดรับและสายที่รับและสายที่โทร
ออก เลือก เบอรโทรลาสุด > ตัวเลอืก > ลางเบอรโทร
ลาสุด

สนทนา
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > การสนทนา
คุณสามารใชการสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เพื่อสื่อสารกับอีกฝายหนึ่งไดโดยตรงทันทีที่คุณกด
ปุม PTT ดวยการทํางานของ push to talk คุณจะสามารถใช
อุปกรณนี้ไดแบบเครื่องรับสงวิทยุมือถือ
คุณสามารถใช Push to talk เพื่อสนทนากับบุคคลหรือกลุม
บุคคลก็ได หรือเขารวมชองสัญญาณ ชองจะมีลักษณะ
เหมือนหองสนทนา: คุณสามารถโทรไปที่ชองเพื่อดูวามี
ใครออนไลนอยูบาง สายของชองจะไมมีเสียงเตือนไปยังผู
รวมสายคนอื่น ผูรวมสายจะตองการรวมสนทนาในชอง และ
เริ่มพูดกับบุคคลอื่น
ระหวางการสนทนาแบบ push to talk จะมีผูพูดไดเพียงหนึ่ง
คนสวนบุคคลอื่นจะตองฟงผานลําโพงที่ติดตัง้ภายใน
เครื่อง ผูรวมการสนทนาจะผลัดกันตอบรับซึง่กันและกัน
เนื่องจากมีผูพูดไดเพียงครั้งละหนึ่งคน ดงันั้นระยะเวลาสูง
สุดในการสนทนาแตละครั้งจึงมีจํากัด สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะเวลาของรอบการพูดในเครอืขายของคุณ
โปรดติดตอผูดําเนินการเครือขายหรือผูใหบริการ
โปรดถืออุปกรณไวขางหนาคุณระหวางสายสนทนาเพื่อจะ
ไดมองเห็นหนาจอ พูดผานไมโครโฟน และอยาใชมือบัง
ลําโพง

การโทรออกจะมีความสําคัญกวาการสนทนาเสมอ
กอนการสนทนา คุณจะตองตั้งคาจุดเชื่อมตอการสนทนา
และการตัง้คาการสนทนา คุณอาจไดรับขอความพิเศษ
เกี่ยวกับการตั้งคาจากผูใหบริการ push to talk

การตั้งคาผูใช
เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > การตั้งคาผูใช
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้:
• การโทรสนทนาขาเขา — เลือก แจง หากตองการดู
การแจงเตือนของสายเรียกเขา เลือก ยอมรับอัตโนมัติ
หากตองการรับสายสนทนาแบบอัตโนมัติ เลือก ไม
อนุญาต หากตองการปฏิเสธการรับสายสนทนาแบบ
อัตโนมัติ

• แบบเสยีงแจงโทรสนทนา — เลือก ตั้งตามรูปแบบ
หากตองการตัง้คาการแจงเตือนสายเรียกเขาสําหรับการ
สนทนาเพื่อใหเปนไปตามการตั้งคารูปแบบของคุณ
หากตั้งเปนรูปแบบเงียบ คุณจะไมสามารถสนทนากับ
บุคคลอื่นได ยกเวนการตอบกลับ

• แบบเสยีงคําขอโทรกลับ — กําหนดเสียงเรียกเขา
สําหรับการตอบกลับ

• การเริ่มแอปพลเิคชั่น — เลือกวาตองการล็อคอินเขาสู
การบริการ push to talk เมื่อเปดอุปกรณ

• ชื่อเลนที่ตั้งไว — ปอนชื่อเลนของคุณที่ตองการแสดง
ตอผูใชคนอื่น (สูงสุดไมเกิน 20 ตัวอักษร)

• แสดงที่อยูสนทนาของฉัน — กําหนดวาตองการใหผู
โทรเห็นที่อยูการสนทนาของคุณหรือไม คุณสามารถ
แสดงที่อยูแกผูโทรทุกคน แสดงเฉพาะผูโทรที่สนทนา
อยูหรือผูรวมชอง หรือซอนที่อยูจากผูโทรทุกคน

• แสดงสถานะล็อกอิน — กําหนดวาตองการแสดงหรือ
ซอนล็อคอินของคุณไปยังเซริฟเวอรสําหรับการสนทนา
ผูใชคนอื่นๆ หรือไม

29
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 > ตัวกรอง เลื่อนไปที่ประเภทการกรอง และกด



การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การตั้งคาการเชื่อมตอ
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้:
• โดเมน — ปอนชื่อโดเมนที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ
• ชื่อจุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอการสนทนา
• ที่อยูเซิรฟเวอร — ปอนที่อยู IP หรือชื่อเซริฟเวอรการ
สนทนาที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

• ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ
• รหัสผานสนทนา — ปอนรหัสผานในการล็อคอินเขาสู
บริการการสนทนา (หากจําเปน) คุณสามารถขอรับรหัส
ผานไดจากผูใหบริการ

ลอ็คอินเขาสูบริการการสนทนา
หากคุณตั้งคา การเริ่มแอปพลิเคชั่น เปนเปดใน การตั้ง
คาผูใช การสนทนาจะล็อคอินเขาสูการบริการอัตโนมัติเมื่อ
เริ่มใชงาน หากไมไดตั้งคา คุณจะตองล็อคอินดวยตนเอง

ในการล็อคอินเขาสูการบริการการสนทนา ใหเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา > การตั้งคาการเชื่อมตอ และปอน
ชื่อผูใช, รหัสผานสนทนา, โดเมน, ที่อยูเซิรฟเวอร
และ ชื่อจุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลอืก > เปดการสนทนา
เมื่อตั้งคา ชนิดเสยีงเรียกเขา อุปกรณไวที่ บีพ๊หนึ่งครั้ง
หรือ เงียบ หรือกําลังอยูในสายสนทนา คุณจะไมสามารถ
รับสาย push to talk ได

สายสนทนา
Warning: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง

การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
เลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา

ในการโทรออกสายสนทนา ใหเลือกรายชื่อจากรายการ
แลวกดปุมเสียง โปรดถืออุปกรณไวขางหนาคุณระหวาง
สายสนทนาเพื่อจะไดมองเห็นหนาจอ หนาจอจะแสดงให
ทราบวาเมื่อใดถึงรอบที่คุณจะพูด สนทนาผานไมโครโฟน
และอยาใชมือบังลําโพง กดปุมเสียงคางไวตลอดเวลาที่
กําลังสนทนาอยู เมื่อคุณจบการสนทนาแลว ใหปลอยปุม
การจบสายสนทนา ใหกดปุมยกเลิก
การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
เมื่อไดรับสายสนทนาแบบ push to talk ใหกดปุมโทรออก
เพื่อรับสายหรือกดปุมยกเลิกเพื่อปฏเิสธการรับสาย

คําขอโทรกลับ
ในการสงคําขอโทรกลับ ใหเลือก ตัวเลอืก > รายชื่อ
สนทนา เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก >
สงคําขอโทรกลับ

ในการรับสายคําขอโทรกลับ ใหเลือก แสดง เพื่อเปดคําขอ
โทรกลับ ในการโทรออกสายสนทนาไปยังผูสง ใหกดปุม
เสียง

ดูรายชื่อ
ในการด ูเพิ่ม แกไข ลบ หรือ โทรออกรายชื่อ ใหเลือก ตัว
เลือก > รายชื่อสนทนา รายการของชื่อจากอุปกรณของ
คุณ รายชื่อ แอปพลิเคชั่นจะแสดงขอมลูเกี่ยวกับสถานะ
ของการล็อคอิน

ในการโทรออกรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > คุย 1
ตอ 1 ในการโทรกลุม ใหเลือก ตัวเลอืก > สรางโทร
สนทนาแบบกลุม

ในการสงคําขอไปยังรายชื่อใหโทรกลับคุณ ใหเลือก ตัว
เลือก > สงคําขอโทรกลับ30
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สรางชอง
ชองจะมีลักษณะเหมือนหองสนทนา: คุณสามารถโทรไปที่
ชองเพื่อดูวามีใครออนไลนอยูบาง สายของชองจะไมมี
เสียงเตือนไปยังผูรวมสายคนอื่น ผูรวมสายจะตองการรวม
สนทนาในชอง และเริ่มพูดกับบคุคลอื่น
ในการสรางชองสัญญาณ เลือก ตัวเลอืก > ชองใหม >
สรางใหม
เลือก ตัวเลือก และกําหนดตัวเลือกตอไปนี้:
• ชื่อชอง  — เขียนชื่อชองสัญญาณ
• ความปลอดภัยของชอง  — เลือก สวนตัว หรือ กลุม
สาธารณะ

• ชื่อเลนในชอง  — ปอนชื่อเลนของคุณที่ตองการแสดง
ตอผูใชคนอื่น (สูงสุดไมเกิน 20 ตัวอักษร)

• ภาพยอของชอง  — แทรกรูปภาพที่อธิบายชอง
ในการลบชอง ใหกดปุมยกเลิก
เมื่อคุณล็อคอินเขาสูการสนทนา การสนทนาจะเชื่อมตอเขา
สูชองที่ใชงานอยูโดยอัตโนมัติเมื่อแอปพลิเคชั่นถูกปดครั้ง
ลาสุด

บนัทึกชอง PTT
ในการลงทะเบียนชองเขากับบรกิารสนทนา เลือก ตัว
เลอืก > ลงทะเบยีน

ในการแกไขรายละเอียดชอง ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

รวมชอง
ในการรวมชอง เลือก ตัวเลือก > ชองสนทนา เลือกชองที่
ตองการพูด และกดปุมเสียง โปรดถืออุปกรณไวขางหนา
คุณระหวางสายสนทนาเพื่อจะไดมองเห็นหนาจอ หนาจอ
จะแสดงใหทราบวาเมื่อใดถงึรอบที่คุณจะพูด สนทนาผาน

ไมโครโฟน และอยาใชมือบังลําโพง กดปุมเสียงคางไว
ตลอดเวลาที่กําลังสนทนาอยู เมื่อคุณจบการสนทนาแลว
ใหปลอยปุม

ในการสลับชองที่มีหลายสาย ใหเลือก สลับ จะมีการเนน
ชองที่ใชงานอยู

ในการดูผูรวมสายของชองที่กําลังใชงานอยู ใหเลือก ตัว
เลือก > สมาชิกที่ใชงาน

ในการเชิญผูรวมสายเขามาในชอง ใหเลือก ตัวเลอืก > สง
คําเชิญ

บันทึกการสนทนา
ในการเปดบันทึกการสนทนา เลือก ตัวเลือก > บันทึก
สนทนา บันทึกจะแสดงวันที่ เวลา ระยะเวลา และราย
ละเอียดอื่นๆ ของสายการสนทนาของคุณ

ออกจากการสนทนา
เลือก ตัวเลอืก > ออก เลือก ใช เพื่อออกและปดการ
บริการ กด ไม หากตองการใหแอปพลิเคชั่นบนพื้นหลังทํา
งานตอไป

สายอินเทอรเน็ต
โทรศัพทของคุณสามารถใชงานการโทรออกผานทาง
อินเตอรเน็ต (การติดตอผานอินเตอรเน็ต)แตในการโทร
ฉุกเฉิน เครื่องของคุณจะทําการติดตอผานเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนหลักในกรณีที่การโทรฉุกเฉินผาน
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไมไดผล เครื่องจึงจะทําการติด
ตอผานผูใหบริการอินเตอรเน็ตเนื่องดวยลกัษณะสัญญาณ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปดใช คุณควรใชเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับการโทรฉุกเฉิน หากเปนไปได 31
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หากคุณอยูในพื้นที่ใหบริการของเครือขายโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ตรวจสอบใหแนใจวาเปดเครื่องโทรศัพทแลวและพรอม
สําหรับโทรออก กอนจะทําการโทรฉุกเฉินโทรศัพทของ
คุณจะสามารถใชงานการติดตอฉุกเฉินโดยใชการโทรผาน
อินเตอรเน็ตไดหรือไมนั้น ขึน้อยูกับวามีการใหบริการเครือ
ขาย WLAN หรือไม และผูใหบริการอินเตอรเน็ตสามารถให
บริการการโทรฉุกเฉินหรือไมโปรดติดตอผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตของคุณเพื่อตรวจสอบวาสามารถใหบริการการ
โทรฉุกเฉินโดยการโทรผานอินเตอรเน็ตไดหรือไม
เทคโนโลยี VoIP (สายสนทนาผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล)
คือชุดของโปรโตคอลที่ชวยใหโทรผานเครือขาย IP เชน
อินเทอรเน็ตได การโทรศัพทผาน VoIP สามารถสรางขึน้
ระหวางคอมพิวเตอร ระหวางโทรศัพทมือถือ และระหวาง
อุปกรณ VoIP และโทรศัพททั่วไป หากตองการโทรหรือรับ
สาย VoIP โทรศัพทของคุณตองอยูภายในพื้นที่ WLAN
คุณสามารถโทรสายอินเทอรเน็ตจากทุกแอปพลิเคชันที่ๆ
คุณสามารถสรางสายสนทนาปกติ
คุณตองระบุการตัง้คาของ session initiation protocols
(SIP) ใน เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > การตั้งคา SIP และการตั้งคา VoIP ใน เมนู > เครื่อง
มือ > การตั้งคา > โทร และ เมนู > เครื่องมือ > การตั้ง
คา > โทร > การเชื่อมตอ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมและการตั้งคาที่ถูกตอง

รูปแบบที่เลือก
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > โทรศัพทเน็ต เพื่อเปลี่ยนการตั้ง
คา
กอนที่คุณจะสามารถเลือกรูปแบบที่ระบบตั้งไวได คุณตอง
สรางรูปแบบใน เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การ
เชื่อมตอ > การตั้งคาโทรอินเทอรเน็ต

หากตองการเลอืกรูปแบบที่ระบบตั้งไวเมื่อคุณโทรสาย
อินเทอรเน็ต เลือก รูปแบบที่ตองการ และกดจอยสติก
เลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการ แลวกดจอยสติก

รูปแบบการลงทะเบียน
เฉพาะรูปแบบที่คุณไดเลือกในการตั้งคา การลง
ทะเบยีน > เมื่อตองการ ใน เมนู > เครื่องมือ > การตั้ง
คา > การเชื่อมตอ > การตั้งคาโทรอินเทอรเน็ต เทานั้น
ที่จะปรากฏในรายการ

หากตองการเปลีย่นการลงทะเบียนรูปแบบโทรศัพท
อินเทอรเน็ตของคุณ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่คุณตองการลง
ทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียน และกดจอยสติก กดจอ
ยสติกอีกครั้งเพื่อเลือก ลงทะเบียนแลว หรือ ไมไดลง
ทะเบยีน

หากตองการจัดเก็บการตั้งคาของคุณ เลือก กลับ

ความปลอดภัยของ
โทรศัพท
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > ความปลอดภัย >
โทรศพัทและซิม
คณุสามารถแกไขการตั้งคาความปลอดภัยสําหรับรหัส PIN
การล็อคอัตโนมัต ิและการเปลี่ยนซมิการด และเปลี่ยนรหัส
และรหัสผาน
ไมควรใชรหัสที่เหมือนกับหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินเพื่อ
ปองกันการโทรติดตอหมายเลขดังกลาวโดยไมไดตั้งใจ
เครื่องจะแสดงรหัสเปนเครื่องหมายดอกจัน เมื่อเปลี่ยนรหัส
ใหปอนรหัสปจจุบนั แลวปอนรหัสใหมสองครั้ง
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กําหนดการตั้งคาความปลอดภัย
หากตองการกําหนดการตั้งคาของโทรศัพทและซิมการด
ใหเลือกการตั้งคาและ ตัวเลอืก > เปลีย่น
เมื่อการโทรจํากัดอยูที่เฉพาะกลุม การโทรไปยังเบอร
ฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่องของคุณยังคงทําได
กําหนดการตั้งคาตอไปนี้:
• คําขอรหัส PIN — เลือก เปด เพื่อขอใหปอนรหัส PIN
ทุกครั้งที่เปดโทรศัพท ไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คานี้หากปดโทรศัพท ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาตให
ยกเลิกการถามรหัส PIN

• รหัส PIN — เปลี่ยนรหัส PIN รหัส PIN ตองเปนตัวเลข
ยาว 4-8 ตัว รหัส PIN ทําหนาที่ปองกันซิ
มการดของคุณจากการลักลอบใชและมาพรอมกับ
ซมิการด หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติด
ตอกัน รหัส PIN จะถูกบล็อก และคุณตองใชรหัส PUK
เพื่อปลดล็อคกอนใชซมิการดไดอีกครั้ง

• รหัส PIN2 — เปลี่ยนรหัส PIN2 รหัส PIN2 ตองเปนตัว
เลขยาว 4-8 ตัว ตองใชรหัส PIN2 เพื่อเขาสูบางฟงกชัน
ในโทรศัพท และมาพรอมกับซมิการด หลังจากปอน
รหัส PIN2 ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัส PIN2 จะถูก
บล็อก และคุณตองใชรหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคกอนใชซิ
มการดไดอีกครั้ง

• ระยะลอ็คอัตโนมัติ  — กําหนดเวลาซึ่งเครื่องจะ
ลอ็คโดยอัตโนมัติเมื่อครบตามเวลาที่กําหนดนี้ และใช
ไดก็ตอเมื่อมีการปอนรหัสล็อคที่ถูกตองเทานั้น พิมพตัว
เลขเปนนาทีสําหรับระยะหมดเวลา หรือเลือก ไมมี เพื่อ
ปดระยะการล็อคอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพทถูกล็อคแลว คุณ
ยังสามารถรับสายเรียกเขาและโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในโทรศัพท
ได

• รหัสล็อค — รหัสใหมอาจมีอักขระได 4-256 ตัว ใชได
ทั้งตัวอักษรและตัวเลข รวมถึงตัวพิมพใหญและตัว

รหัสล็อคไมเหมาะสม โทรศัพทจดจํารหัสล็อคที่เคยใช
และปองกันไมใหคุณใชรหัสเดิมหลายๆ ครั้ง

• ล็อคหากเปลีย่นซิม — ตัง้คาใหเครื่องถามรหัสล็อค
เมื่อมีการใสซมิการดใหมที่เครื่องไมรูจักลงในเครื่อง
ของคุณ ทั้งนี้ เครื่องจะมีรายการซมิการดที่รับร
การดของเจาของเครื่อง

• ยินยอมการลอ็คระยะไกล — หากคุณตั้งตัวเลือกนี้
เปนเปด คุณจะสามารถลอ็คเครื่องไดโดยการสงขอ
ความแบบตัวอักษรจากเครื่องอื่น เมื่อคุณตั้งตัวเลือกนี้
เปนเปด คุณจําเปนตองพิมพขอความล็อครีโมทและยืน
ยันขอความนั้น ขอความตองมีอักขระอยางนอย 5 ตัว

• กลุมผูใชเฉพาะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
 — ระบุกลุมบุคคลที่คุณสามารถโทรไปหาหรือโทรมา
หาคุณได

• ยืนยันบริการซิม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
 — ตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันเมื่อคุณกําลังใช
บริการซมิการด

เปลีย่นรหัสผานสําหรับหามโทร
หากตองการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับการจํากัดการโทรสาย
สนทนา สายโทรสาร และสายขอมูล เลือก เมนู > เครื่อง
มือ > การตั้งคา > จํากัดการโทร > จํากัดการโทรมือ
ถือ > ตัวเลือก > แกไขรหัสระบบ พิมพรหัสปจจุบัน จาก
นั้นจึงพิมพรหัสใหมสองครั้ง รหัสผานสําหรับหามโทรตอง
เปนตัวเลขสี่หลัก โปรดติดตอผูใหบริการหากตองการราย
ละเอียด

จํากดัเบอร
หากใชการจํากัดสายอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ตัง้ไวแลวในเครือ่งของคุณได 33
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พิมพเล็ก โทรศัพทจะแจงใหคณทุ ราบหากจดรั

ูวาเปน

ปแบบู



เลือก เมนู > รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อ
ที่จํากัดเบอร
ดวยบริการจํากัดโทร คุณจะสามารถจํากัดการโทรออกจาก
โทรศัพทของคุณไปที่กลุมเบอรโทรที่กําหนดไวเทานั้น แต
ไมใชซมิการดทุกใบจะสนับสนุนบริการจํากัดโทร โปรดติด
ตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ใชงานจํากัดเบอร — จํากัดโทรจากโทรศัพทของคุณ
หากตองการยกเลิกบริการ เลือก ไมใชงานจํากัดเบอร
คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณเพื่อเปดและปดการจํากัด
โทรหรือแกไขรายชื่อการจํากัดโทรของคุณ ติดตอผูให
บริการหากคุณไมมีรหัส

• รายชื่อใหมในซิม — เพิ่มเบอรโทรศัพทลงในรายการ
เบอรโทรศัพทที่อนุญาตใหโทรถึง พิมพชื่อและเบอร
โทรศัพทของรายชื่อ หากตองการจํากัดโทรตามหมาย
เลขนําหนาประเทศ ใหพิมพหมายเลขนําหนาประเทศ
ใน รายชื่อใหมในซิม เบอรโทรศัพททุกเบอรที่อนุญาต
ใหโทรถึงตองเริ่มตนดวยหมายเลขนําหนาประเทศ
หมายเลขนี้

• คัดลอกไปยังรายชื่อ — คัดลอกรายชื่อจํากัดโทรไป
ไวที่ รายชื่อ

• เพิ่มจากรายชื่อ — คัดลอกรายชื่อจาก รายชื่อ ไปไวที่
รายชื่อจํากัดโทรของคุณ

Tip: หากตองการสงขอความแบบอักษรไปใหกับ
รายชื่อบนซิมในขณะที่ยังใชบริการจํากัดโทร คุณ
จะตองเพิ่มเบอรศูนยฝากขอความแบบอักษรลงใน
รายการจํากัดโทร

หากตองการดูหรือแกไขเบอรโทรศัพทที่อนุญาตใหโทร
ออกจากเครื่องของคุณได ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ
SIM > รายชื่อที่จํากัดเบอร
หากตองการโทรถึงรายชื่อ ใหกดปุมโทร

หากตองการแกไขเบอรโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > แกไข
คุณอาจตองใชรหัส PIN2 เพื่อแกไขเบอรที่จํากัดการโทร
หากตองการลบรายชื่อ กดปุมลาง
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รายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
การจัดการทั้งหมดของขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพทของ
คุณ เชน หมายเลขโทรศัพท และที่อยู การใสริงโทน ใส
รายการเสียง หรือใสภาพในรายชื่อสมุดโทรศัพท การสง
ขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพทไปยังอุปกรณที่เขากันได
หรือไดรับขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพทในรูปแบบนามบัตร
จากอุปกรณที่เขากันได และใสลงไปที่รายชื่อสมุด
โทรศพัทของคุณ

ในการเพิ่มรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ใสขอมูล
รายชื่อในสมุดโทรศัพท และเลือก เรียบรอย

ในการแกไขขอมูลในบ
และเลือก ตัวเลอืก > แกไข เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• เพิ่มภาพยอ — การใสภาพในรายชื่อสมดุโทรศัพทจะ
ทําใหเห็นภาพเมื่อบุคคลดังกลาวโทรหาคุณ ภาพนี้จะ
ตองถูกเก็บไวกอนหนานี้ในอุปกรณคุณ หรือในการด
ความจํา

• ลบภาพยอ — การลบภาพออกจากบัตรรายชื่อ
• เพิ่มรายละเอียด — การเพิ่มขอมูลไปที่การดรายชื่อ
สมุดโทรศัพท ตําแหนง

• ลบรายละเอียด — การลบรายละเอียดที่คุณเพิ่มไปที่
การดรายชื่อสมุดโทรศัพท

• แกไขชื่อฟลด — แกไขชื่อในการดรายชื่อสมุด
โทรศัพท

• ภาษาที่ใชเขียน — เลือกภาษาที่เขียนสําหรับการดราย
ชื่อสมดุโทรศัพท

การจัดการกลุมรายชื่อ
การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท เพื่อที่คุณจะสามารถ
สงขอความหรืออีเมลไปยังสมาชิกหลายคนพรอมๆกัน
1. เลื่อนไปทางขวา และเลือก ตัวเลือก > กลุมใหม
2. พิมพชื่อสําหรับกลุมหรือใชชื่อที่ระบบตั้งไว และเลือก
ตกลง

3. เปดกลุม และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก
4. เลื่อนหาแตละ รายชื่อในสมดุโทรศัพทที่คุณตองการจะ

จัดเขากลุม และกดจอยสติ๊คเพื่อทําเครื่องหมายไว
5. เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพททั้งหมดที่

ถูกทําเครื่องหมายไวเปนกลุม
ตวัเลือกตอไปนี้สามารถนํามาใชไดเมือ่คุณเลือก ตัว
เลือก ตวัเลือกตอไปนี้สามารถนํามาใชไดเมื่อคุณ
เลือก:
• ตัวเลือกสนทนา — พยายามทําการโทรทั้งแบบ
รายคนหรือแบบกลุม หรือสงการขอรองใหโทรกลับ

• เปด — การเปดกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท และ
แสดงสมาชิกของกลุม

• สรางขอความ — การสงขอความ
• กลุมใหม — การสรางกลุมรายชื่อใหมในสมุด
โทรศัพท

• ลบ — การลบกลุมรายชื่อ
• เปลีย่นชื่อ — ตั้งชื่อใหมใหกลุมรายชื่อในสมุด
โทรศัพท

• แบบเสียง — ใสริงโทนใหกับกลุมรายชื่อในสมุด
โทรศัพท 35
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ัตรรายชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ



• ขอมูลรายชื่อ — การแสดงขอมูลของกลุมรายชื่อ
ในสมุดโทรศัพท

• การตั้งคา — การตั้งคาการแสดงชื่อของสมาชิกใน
กลุมรายชื่อสมุดโทรศัพท

การจัดการกับขอมูลที่มา
กับเครื่อง
ใหตัวเลขที่มีมากับเครื่องแตแรก หรือบานเลขที่กับรายชื่อ
ในสมุดโทรศัพท เพื่อที่คุณจะสามารถโทรหรือสงขอความ
ไดงายไปยังตัวเลขที่มีมากับเครื่องแตแรก หรือบานเลขที่
ราวกับวามันไดถูกบันทึกไวกับรายชื่อนั้นๆ

เพื่อที่จะแกไขขอมูลที่มีมาแตตนของรายชื่อในสมุด
โทรศัพท ใหเปดรายชื่อในสมดุโทรศัพท และเลือก ตัว
เลอืก > ที่ตั้งไว เลือกตัวเลขหรือที่อยูที่คุณตองการที่จะ
ตั้งคาใหเปนเหมือนสิ่งที่มีมาแตตน และเลือก ตกลง
ตัวเลขหรือที่อยูที่มีมาแตตนจะถูกขีดเสนใตในรายชื่อสมุด
โทรศัพท

การคัดลอกรายชื่อในสมุด
โทรศัพทระหวางซิมและ
หนวยความจําของอุปกรณ
สําหรับการใหบริการและขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการ
ซมิการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึง่อาจ
เปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือผูจัดจําหนายรายอื่น

เพื่อที่จะคัดลอกรายชื่อในสมดุโทรศัพทจากซิ
มการดไปยังหนวยความจําของอุปกรณ เลือก ตัวเลือก >
รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เพื่อที่จะเปดซมิไดเรคทอร ีทํา
เครื่องหมายรายชื่อในสมุดโทรศัพทที่คณุตองการจะคัด

ลอก หรือเลือก เลอืกทั้งหมด เพื่อที่จะคัดลอกรายชื่อใน
สมุดโทรศัพททั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > คัดลอกไปยัง
รายชื่อ

เพื่อที่จะคัดลอกรายชื่อในสมุดโทรศัพทจากหนวยความจํา
ของอุปกรณไปยังซมิการด เลือก ตัวเลอืก > คัดลอกไป
ยังรายชื่อซิม ทําเครื่องหมาย รายชื่อในสมุดโทรศัพทที่
คณุตองการจะคัดลอก หรือเลือก เลอืกทั้งหมด เพื่อที่จะ
คดัลอกรายชื่อในสมุดโทรศัพททั้งหมด เลือก ตัวเลือก >
คัดลอกไปยังรายชื่อซิม
เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เพื่อที่จะดูราย
ชื่อและจํานวนที่เก็บไวที่ซมิการด ในซมิไดเรคทอรี่ คุณ
สามารถเพิ่ม แกไข หรือคัดลอกตัวเลขไปที ่รายชื่อ และ
คุณสามารถทําการโทรได

การเลือกริงโทนสําหรับ
รายชื่อในสมุดโทรศัพท
การเลือกแบบเสียงสําหรับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ ถาเบอร
โทรศัพทของคนที่โทรมาถูกสงพรอมกับการโทร และ
อุปกรณคุณสามารถจําเบอรนั้นได จะมีริงโทนเกิดขึน้เมื่อ
รายชื่อในสมดุโทรศัพทนั้นโทรมาหาคุณ

เพื่อที่จะเลอืกริงโทนสําหรับรายชื่อในสมุดโทรศัพท หรือ
กลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท เปดรายชื่อในสมุดโทรศัพท
หรือกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท และเลือก ตัวเลอืก >
แบบเสยีง รายการแบบเสียงเรียกเขาจะปรากฏขึ้นบนหนา
จอ เลือกริงโทนที่คุณตองการจะใช และเลือก ตกลง

เพื่อที่จะเอาริงโทนออกจากรายชื่อในสมุดโทรศัพท เลือก
แบบเสยีงที่ตั้งไว จากบัญชีของริงโทน
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นามบัตร
เลือก เมนู > รายชื่อ
คุณสามารถสง รับ ดแูละจัดเก็บบัตรรายชื่อไวในรูปนามบัตร
ในรูปแบบ vCard หรือนามบัตรขนาดเล็กของ Nokia
คุณสามารถสงนามบัตรไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันไดผาน
ทาง SMS, MMS หรืออีเมล หรืออินฟราเรดหรือการเชื่อมตอ
Bluetooth
หากตองการสงนามบัตร ใหเลือกบัตรรายชื่อจากรายการ
รายชื่อ และเลือก ตัวเลอืก > สง เลือก ทางขอความตัว
อักษร, ทางมัลติมีเดีย, ทางอีเมล, ทาง Bluetooth หรือ

ผูรับจากรายการรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > สง หากคุณ
เลือก SMS เปนวิธีการสง บัตรรายชื่อจะถูกสงออกไปโดยไม
มีภาพ

หากตองการดูนามบัตรที่ไดรับ เลือก เปด จากการแจง
เตือนที่ปรากฏ หรือเปดขอความจากแฟมขอมูลถาดเขาใน
ขอความ

หากตองการจัดเก็บนามบัตร เลือก ตัวเลือก > บันทึกนาม
บตัร เมื่อขอความใหมปรากฏบนโทรศัพท

หากตองการจัดเก็บนามบัตรที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก >
บนัทึกนามบตัร

หากตองการลบนามบัตรที่ไดรับ เลือก ตัวเลอืก > ลบ
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ทางอินฟราเรด พิมพเบอรโทรศัพทหรือที่อยู หรือเพิ่ม



ขอความ

เลือก เมนู > ขอความ
กอนที่จะสงหรือรับขอความ คุณอาจตองปฏบิัติดงัตอไปนี้:
• ใสซมิการดที่ถูกตองลงในเครื่อง และอยูในจุดพื้นที่ให
บริการเครือขายมือถือ

• ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุนคุณสมบัติการสงขอ
ความที่คุณตองการใช และสามารถเปดใชงานสงขอ
ความไดบนซิมการดของคุณ

• กําหนดการตัง้ค
เครื่อง See "จุดเชื่อมตอ," p. 83.

• กําหนดการตั้งคาอีเมลแอคเคาทบนเครื่อง See "การตั้ง
คาอีเมลแอคเคาท," p. 48.

• กําหนดการตั้งคา SMS บนเครื่อง See "การตั้งคาขอความ
ตัวอักษร," p. 40.

• กําหนดการตั้งคา MMS บนเครื่อง See "การตั้งคาขอความ
มัลติมีเดีย," p. 43.

เครื่องอาจจดจําคาที่ตั้งโดยผูใหบริการซิมการด และจะ
กําหนดคาคอนฟกการตั้งคาขอความบางคาโดยอัตโนมัติ
แตหากไมเปนเชนนั้น คุณอาจตองกําหนดการตั้งคาดวยตน
เอง หรือติดตอผูใหบริการ ผูใหบริการเครือขาย หรือผูให
บริการอินเทอรเน็ตของคุณ เพื่อใหกําหนดคาคอนฟกการ
ตั้งคาดังกลาว
แอปพลิเคชั่น ขอความ จะแสดงแฟมขอมูลการรับสงขอ
ความแตละประเภทในรูปแบบรายการ โดยขอความใหมลา
สุดจะปรากฏเปนขอความแรกในแตละแฟมขอมูล
เลือกหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

• ขอความใหม — ใชสรางและสงขอความ มัลติมีเดีย
หรือขอความอีเมลใหม

• ถาดเขา — ดูขอความที่ไดรับ ยกเวนขอความอีเมลและ
ขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน

• โฟลเดอรของฉัน — ใชสรางและสงขอความ มัลติมี
เดีย หรือขอความอีเมลใหม

• ศูนยฝากขอความ — ดูและตอบกลับอีเมลที่ไดรับ
• ฉบับราง — จัดเก็บขอความที่ยังไมไดสง
• สง — จัดเก็บขอความที่สงไปแลว
• ถาดออก — ดูขอความที่รอสง
• รายงาน — ดูขอมูลเกี่ยวกับการสงขอความที่สงไปแลว

การจัดขอความ
ในการสรางแฟมขอมูลใหมสําหรับจัดขอความของคุณ ให
เลือก โฟลเดอรของฉัน > ตัวเลอืก > โฟลเดอรใหม
ปอนชื่อแฟมขอมูล และเลือก ตกลง

ในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัว
เลือก > เปลีย่นชื่อโฟลเดอร ปอนชื่อแฟมขอมูลในชื่อ
ใหม และเลือก ตกลง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลได
เฉพาะแฟมขอมูลที่คุณสรางขึน้เทานั้น

ในการยายขอความไปไวที่แฟมขอมูลอื่น
ความนั้น และเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร แฟม
ขอมูล และ ตกลง

ในการจัดเรียงขอความในลําดับเฉพาะ ใหเลือก ตัวเลือก >
จัดเรียงตาม คุณสามารถจัดเรียงขอความตาม วันที่, ผู
สง, หัวขอ หรือประเภทขอความ38
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าจุดเชื่อมตออ ินเทอรเน ็ต (IAP) บน

 ใหเปดข อ



การคนหาขอความ
ในการคนหาขอความ ใหเปดแฟมขอมูลที่คณุตองการคน
หา เลือก ตัวเลอืก > คน พิมพคําที่จะใชคนหา และเลือก
ตกลง

การตั้งคาการสงขอความ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการกําหนดหรือแกไขการตัง้คาสําหรับขอความประเภท
ตางๆ ใหเลือกขอความตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย,
อีเมล, ขอความบริการ, ขอความจากระบบ หรือ อื่นๆ
See "การตั้งคาขอความตัวอักษร," p. 40.
See "การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย," p. 43.
See "การตั้งคาอีเมลแอคเคาท," p. 48.

การตั้งคาอื่นๆ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ
เลือกจากรายการดังตอไปนี้
• บนัทึกขอความที่สง — ในการเลือกวาจะจัดเก็บขอ
ความที่สงไปในแฟมขอมูล สง หรือไม

• จํานวนขอความที่บันทึก — ใหปอนจํานวนขอความที่
สงไปที่คณุตองการจัดเก็บ เมี่อถึงจํานวนที่ตั้งไว เครื่อง
จะลบขอความที่เคยบนัทึกไวกอนหนานานที่สุดออกไป

• หนวยความจําที่ใช — ในการเลือกวาจะจัดเก็บขอ
ความที่ไดรับมาหรือไม คุณสามารถจัดเก็บขอความลง
ในการดหนวยความจําได เมื่อใสการดหนวยความจําลง
ในเครือ่งแลวเทานั้น

• การแจงอีเมลใหม — ในการเลือกวาคุณตองการใหมี
การแจงเตือน เมื่อมีขอความใหมสงมาในเมลบอกซของ
คุณหรือไม

• โหมดสแตนดบายพิเศษ — เลือกแฟมขอมูลรับสงขอ
ความ (เชน ถาดเขา หรืออีเมลแอคเคาทของคุณ) ที่คุณ
ตองการดใูนโหมดสแตนดบายที่ทํางานอยู

• มุมมองโฟลเดอร — กําหนดวิธีการที่คุณตองการให
แสดงขอความในถาดเขา

การตั้งคาที่มีใหสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

ขอความตัวอักษร
เครื่องของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มี
ความยาวมากกวาขดีจํากัดจํานวนตวัอักษรสําหรับขอความ
เดียวสําหรับขอความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอ
ความออกเปนสองขอความขึ้นไปโดยผูใหบริการจะคิดคา
ใชจายตามจํานวนขอความที่สงตัวอักษรที่ใชเครื่องหมาย
เสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรในบางภาษา
เชน ภาษาจีน จะใชพื้นที่มากกวาและอาจตองแบงสงขอ
ความมากกวาหนึ่งขอความ

เขยีนและสงขอความตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความใหม > ขอความตัว
อักษร
1. ในชอง ถึง กดจอยสติกเพื่อเลือกผูรับจาก รายชื่อ หรือ

พิมพเบอรโทรศัพทของผูรับดวยตัวคุณเอง ในกรณีที่
คณุปอนหมายเลขโทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลข ให
ใชเครื่องหมายอัฒภาคแยกแตละหมายเลขออกจากกัน
หากตองการแทรกเครื่องหมายอัฒภาค กด *

2. พิมพเนื้อหาของขอความ หากตองการใชตัวอยางขอ
ความ เลือก ตัวเลอืก > แทรก > รูปแบบ 39
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3. เลือก ตัวเลอืก > สง เพื่อสงขอความ

Note:  ขณะสงขอความ เครื่องอาจแสดงขอ
ความที่วา "ขอความที่สง" ซึง่แสดงใหเห็นวา โทรศัพท
ของคุณไดสงขอความนั้นไปยังเบอรศูนยขอความที่ตั้ง
โปรแกรมไวในโทรศัพทของคุณแลว แตไมไดหมาย
ความวาปลายทางที่กําหนดไวไดรับขอความนั้นแลว
คณุสามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการ
สงขอความไดจากผูใหบริการของคุณ

ตอบกลับขอความตัวอักษรที่ได
รับ
หากตองการตอบขอความแบบตัวอักษร เปดขอความจาก
ถาดเขา เลือก ตัวเลอืก > ตอบ พิมพเนื้อหาของขอความ
และเลือก ตัวเลอืก > สง

หากตองการโทรติดตอผูสงขอความตัวอักษร เปดขอความ
จาก ถาดเขา และเลือก ตัวเลือก > โทรออก

ขอความตัวอักษรในซิมการด
อาจจัดเก็บขอความตัวอักษรไวบนซมิการด กอนจะดูขอ
ความบนซิมการด คุณตองคัดลอกขอความไปไวที่แฟม
ขอมูลในโทรศัพท หลังจากคัดลอกขอความไปไวที่แฟม
ขอมูลแลว คณุสามารถดขูอความเหลานั้นในแฟมขอมูล
หรือลบออกจากซิมการด
เลือก ตัวเลือก > ขอความซิม
1. เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลอืก หรือ เลือก
ทั้งหมด เพื่อเลือกทุกขอความ

2. เลือก ตัวเลอืก > คัดลอก
3. เลือกแฟมขอมูลและ ตกลง เพื่อเริ่มตนคัดลอก

หากตองการดูขอความบนซิมการด เปดแฟมขอมูลที่ๆ คุณ
คัดลอกขอความมาไว และเปดขอความ

หากตองการลบขอความออกจากซิมการด เลือกขอความ
และกดปุมลบ

การตั้งคาขอความตัวอักษร
เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้:
• ศูนยรับฝากขอความ — ดูศูนยฝากขอความที่มีสําหรับ
โทรศัพทของคุณ

• ศูนยขอความที่ใช — เลือกศูนยฝากขอความเพื่อสง
ขอความ

• การเขารหัสอักขระ — เลือก การสนับสนุนที่ลดลง
เพื่อใชการแปลงตัวอักษรโดยอัตโนมัติเปนระบบการเขา
รหัสอื่นหากมี

• การรบัรายงาน — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครือ
ขายสงรายการการนําสงขอความของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

• อายุขอความ — ลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะ
สงขอความของคุณใหมหากพยายามสงครั้งแรกไม
สําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถ
ติดตอผูรับไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูก
ลบออกจากศูนยฝากขอความ

• สงขอความเปน — แปลงขอความเปนรูปแบบอื่น เชน
ขอความ, แฟกซ, เพจตามตัว หรือ อีเมล เปลี่ยนตัว
เลือกนี้เฉพาะในกรณีที่คุณแนใจวาศูนยขอความของ
คุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ
เหลานี้ได ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

• การเชื่อมตอที่เลือก — เลือกวิธีการเชื่อมตอที่ตองการ
เมื่อสงขอความตัวอักษรจากโทรศัพทของคุณ

• ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคณุตองการใหขอความ
ตอบกลับถูกสงออกไปโดยใชเบอรโทรศัพทของศูนย40
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ฝากขอความเดิมหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

ขอความภาพ

Note:  ฟงกชันขอความแบบภาพนี้จะใชไดในกรณีที่
มีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขาย หรือผูให
บริการเทานั้น เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติแสดงขอความ
ภาพเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความภาพได

เลือก เมนู > ขอความ

หากตองการดูขอความภาพ เปดขอความจากแฟมขอมูล
ถาดเขา

สงตอขอความภาพ
การคุมครองดานลขิสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การ
แกไข การโอน หรือการสงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อหา
บางสวนได
1. ใน ถาดเขา เปดขอความรูปภาพและเลือก ตัวเลือก >
สงตอ

2. ในชอง ถึง พิมพเบอรโทรศัพทของผูรับ หรือกดจอยสติ
กเพื่อเพิ่มผูรับจาก รายชื่อ ในกรณีที่คุณปอนหมาย
เลขโทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลข ใหใชเครื่องหมาย
อัฒภาคแยกแตละหมายเลขออกจากกัน หากตองการ
แทรกเครื่องหมายอัฒภาค กด *

3. พิมพเนื้อหาสําหรับขอความของคุณ ขอความมีตัว
อักษรไดสูงสุด 120 ตัว หากตองการใชตัวอยางขอ
ความ เลือก ตัวเลือก > แทรก > รูปแบบ

4. หากตองการสงขอความ กดปุมโทร

Tip: หากตองการยายภาพออกจากขอความ เลือก
ตัวเลอืก > ลบภาพ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ประกอบดวยขอความและ
ออบเจ็กต เชน รูปภาพ เสียง คลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ

Note: เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชรวมกันไดจะ
สามารถรับและแสดงขอความมลัติมีเดียได การแสดงผล
ของขอความอาจแตกตางกันตามเครื่องที่รับขอความนั้น
กอนที่คุณจะสงหรือรับขอความมัลติมีเดียในเครื่องได คุณ
ตองกําหนดการตั้งคาขอความมัลติมีเดียใหถูกตอง อุปกรณ
ของคุณจะอานขอมูลจากผูใหบริการซิมการดและตั้งคาขอ
ความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัต ิหากคุณไมไดรับรหัสดังกลาว
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ See "การตั้งคาขอความ
มัลติมีเดีย," p. 43.

การสรางและการสงขอความ
มลัติมีเดีย
คาที่ระบบตั้งไวเริ่มแรกสําหรับบริการขอความมัลติมีเดีย
คือ ใชงาน
เลือก ขอความใหม > ขอความมัลติมีเดีย
การคุมครองดานลขิสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การ
แกไข การโอน หรือการสงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อหา
บางสวนได
1. ในฟลด ถึง กดจอยสติ๊กเพื่อเลือกผูรับจาก รายชื่อ

หรือพิมพหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผู
รับดวยตนเอง 41
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2. ในฟลด หัวขอ ใหพิมพชื่อเรื่องสําหรับขอความ การ
เปลี่ยนฟลดที่สามารถมองเห็นได ใหเลือก ตัวเลือก >
ชองที่อยู

3. พิมพขอความ และเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ การ
เพิ่มมีเดียออบเจ็กต คุณสามารถเพิ่มมีเดยีออบเจ็กต
เชน รูปภาพ, คลปิเสยีง หรือ วิดีโอคลปิ
ระบบเครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความมัลติ
มีเดีย หากภาพที่แนบมาดวยเกินขนาดที่จํากัดไว
เครื่องอาจจะทําใหมขีนาดเล็กลง เพื่อใหสงทาง MMS
ได

4. ในแตละสไลดของขอความสามารถบรรจุคลิปเสียงหรือ
คลิปวิดีโอไดเพียงหนึ่งคลปิ การเพิ่มสไลดภายในขอ
ความ ใหเลือก ตัวเลอืก > ใสใหม > หนา การเปลี่ยน
ลําดับสไลดในขอความ ใหเลอืก ตัวเลอืก > ยาย

5. การดูตัวอยางขอความมัลติมีเดียกอนสง ใหเลือก ตัว
เลือก > ดูตัวอยาง

6. กดจอยสติ๊กเพื่อสงขอความมัลติมีเดีย

การสรางการนําเสนอ
เลือก ขอความใหม > ขอความมัลติมีเดีย
1. ในฟลด ถึง กดจอยสติ๊กเพื่อเลือกผูรับจาก รายชื่อ

หรือพิมพหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผู
รับดวยตนเอง

2. เลือก ตัวเลอืก > สรางการนําเสนอ และตัวอยางงาน
นําเสนอ

Tip: ตัวอยางจะเปนตัวกําหนดออบเจ็กสมีเดีย
ที่คุณสามารถนําไปรวมไวในงานนําเสนอ เมื่อ
มีการแสดงงานนําเสนอ เอฟเฟกตเลือกไวจะ
ปรากฏขึน้ระหวางรูปภาพและสไลด

3. เลื่อนไปยังพื้นที่ขอความเพื่อปอนขอความ

4. การแทรกรูปภาพ เสียง วิดีโอหรือบันทึกลงในงานนํา
เสนอ ใหเลื่อนไปที่พื้นที่ของออบเจก็ตที่ตองการ และ
เลือก ตัวเลอืก > แทรก

Tip: การยายภายในพื้นที่ออบเจ็กต ใหเลื่อน
ขึ้นและลง

5. การเพิ่มสไลด ใหเลือก แทรก > หนาใหม
6. เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ดูตัวอยาง — ดูงานนําเสนอของคุณวาเปนอยางไรเมือ่
เปดขึ้นมา การดูงานนําเสนอมัลติมีเดียอาจทําไดจาก
อุปกรณที่สนับสนุนงานนําเสนอโดยเฉพาะเทานั้น งาน
นําเสนออาจแสดงแตกตางกันไปตามอุปกรณที่ตางกัน

• การตั้งคาพื้นหลงั — เลือกสีพื้นหลังของงานนําเสนอ
และรูปภาพของพื้นหลังสําหรับสไลดตางๆ

• การตั้งคาเอฟเฟกต — เลือกเอฟเฟกตระหวางรูปภาพ
หรือสไลด

ไมสามารถสรางงานนําเสนอมัลติมีเดีย หาก โหมดการ
สราง MMS เปน จํากัด การเปลี่ยน โหมดการสราง MMS
ใหเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย
ตัวเลือกที่ใชงานไดอาจแตกตางกัน
การสงงานนําเสนอมัลติมีเดียของคุณ ใหกดปุมโทรออก

Tip: การบันทึกขอความใน ฉบบัราง โดยไมตอง
สง ใหเลือก เรียบรอย

รับและตอบขอความมัลติมเีดีย

Important: ออบเจกตในขอความมัลตมิีเดียอาจมี
ไวรัสหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซขีองคุณเสีย
หายได อยาเปดสิ่งที่แนบ ในกรณีที่คุณไมรูจักผูที่สงขอ
ความ

42
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กอนที่คุณจะสงหรือรับขอความมัลติมีเดยีในเครื่องได คุณ
ตองกําหนดการตั้งคาขอความมัลติมีเดยีใหถูกตอง อุปกรณ
ของคุณจะอานขอมูลจากผูใหบริการซมิการดและตั้งคาขอ
ความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัต ิหากคุณไมไดรับรหัสดังกลาว
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ See "การตั้งคาขอความ
มัลติมีเดีย," p. 43.
คุณสามารถรับขอความมัลติมีเดียที่มีออบเจกตที่เครื่อง
ของคุณไมไดสนับสนุนได แตคุณจะเปดขอความนั้นไมได
1. ในการตอบกลับขอความมัลติมีเดีย ใหเปดขอความจาก
ถาดเขา และเลือก ตัวเลือก > ตอบ

2. เลือก ตัวเลอืก > ถึงผูสง การตอบกลับผูสงดวยขอ
ความตัวอักษร ตัวเลือก > ทางขอความตัวอักษร การ
ตอบกลับผูสงดวยขอความตัวอักษร

3. พิมพขอความ และกดจอยสติก๊เพื่อสงขอความ

การดูการนําเสนอ
เปด ถาดเขา เลื่อนไปยังขอความมัลติมีเดียที่มีงานนํา
เสนอ และกดจอยสติ๊ก เลื่อนไปยังงานนําเสนอ และกดจอ
ยสติ๊ก
การหยุดงานนําเสนอชั่วคราว ใหกดปุมการเลือกขางลาง
หนาจอ
หลังการหยุดงานนําเสนอชั่วคราว หรือการเลนเสร็จสิ้น ให
เลือกตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เปดลิงค — เปดเว็บลิงคและคนหาหนาเว็บ
• ใชการเลื่อน — ปรับขอความหรือรูปภาพที่ใหญเกินไป
เพื่อใหพอดีกับหนาจอ

• ทําตอ — แสดงงานนําเสนอตอ
• เลน — เลนงานนําเสนออีกครั้งหนึ่งตั้งแตเริ่มตน
• คนหา — คนหาหมายเลขโทรศัพทและอีเมล หรือที่อยู
เว็บที่มีงานนําเสนอ คุณสามารถใชหมายเลขและที่อยู
เพื่อโทรออก สงขอความ หรือสรางบุคมารคไดเปนตน

ตวัเลือกที่ใชงานไดอาจแตกตางกัน

ดูมีเดียออปเจ็กต
เปด ถาดเขา เลื่อนไปยังขอความมัลติมีเดียที่ไดรับและกด
จอยสติ๊ก เลือก ตัวเลอืก > ออปเจ็กต
การดูหรือเลนมีเดียออปเจ็กต ใหเลื่อนไปที่มีเดียออปเจ็กต
นั้น และกดจอยสติ๊ก
มีเดียออปเจ็กตและขอความที่แนบมาอาจมีไวรัสหรือ
ซอฟตแวรอื่นๆ ที่เปนอันตราย อยาเปดออปเจ็กตหรือสิ่งที่
แนบ ในกรณีที่คุณไมรูจักผูที่สงขอความ
การบันทึกมีเดียออปเจ็กตในแอปพลิเคชันที่ตองการ ให
เลื่อนไปที่ออปเจ็กต และเลือก ตัวเลอืก > บนัทึก
การสงมีเดียออปเจ็กตไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ให
เลื่อนไปที่ออปเจ็กต และเลือก ตัวเลอืก > สง

Tip: หากคุณไดรับขอความมัลติมีเดียที่มีมีเดีย
ออปเจ็กตที่อุปกรณของคณุเปดไมได คุณสามารถ
สงออปเจ็กตนี้ไปยังอุปกรณอื่น เชน คอมพิวเตอร

การตั้งคาขอความมลัติมีเดีย
เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย
กําหนดการตั้งคาตอไปนี้:
• ขนาดรูปภาพ — เลือก ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ
เพื่อจัดขนาดในขอความมัลติมีเดีย เลือก ดั้งเดิม เพื่อ
รักษาขนาดเดิมของรูปภาพในขอความมัลติมีเดีย

• โหมดการสราง MMS — เลือก จํากัด เพื่อไมใหอุปกรณ
ของคุณรวมเนื้อหาในขอความมลัติมีเดียที่อาจไม
สนับสนุนจากเครือขายหรอือุปกรณที่รับขอความ ในการ
รับขอความแจงเตือนเกี่ยวกบการรวมเนื้อหาดังกลาว ให
เลือกแนะนํา การสรางขอความมัลติมีเดียที่ไมมีการ 43
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จํากัดประเภทของสิ่งที่แนบ ใหเลือกอิสระ หากคุณ
เลือก จํากัด จะไมสามารถสรางงานนําเสนอมลัติมีเดีย
ได

• จุดเชื่อมตอที่ใช — ในการเลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งคาไว
เพื่อเชื่อมตอกับศูนยขอความมัลติมีเดีย คุณจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมตอที่ตั้งคาไว หากจุด
เชื่อมตอนั้นปรากฏอยูในอุปกรณที่กําหนดโดยผูให
บริการของคุณ

• การดึงมัลติมีเดีย — เลือก อัตโนมัติเสมอ เพื่อรับขอ
ความมัลติมเีดียอัตโนมัติเสมอ ออโตในเครือขายบาน
การรับขอความแจงเตือนขอความมัลติมีเดียใหมที่ไดรับ
จากศูนยขอความ (เชน เมื่อคณุเดินทางไปตางประเทศ
และเมื่ออยูนอกเครือขายภายในพื้นที่ของคุณ) โดยผู
ใช การดึงขอความมัลติมีเดียจากศนูยขอความโดยผูใช
หรือ ปด การปองกันการรับขอความมัลติมีเดียตางๆ

• ยอมรับขอความนิรนาม — เลือกวาคุณตองการรับขอ
ความจากผูสงที่คุณไมรูจักหรือไม

• รับโฆษณา — เลือกวาคุณตองการรับขอความที่เปน
โฆษณาหรือไม

• รับรายงาน — เลือก ใช เพื่อแสดงสถานะของการสง
ขอความในบันทึก (การบริการเครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจ
ไมสามารถรับผลการสงขอความมัลติมีเดียที่สงไปยัง
อีเมลแอดเดรสได

• ปฏิเสธการสงรายงาน — เลือก ใช เพื่อไมใหสง
รายงานจากอุปกรณของคุณสําหรับขอความมัลติมีเดียที่
ไดรับ

• อายุขอความ — เลือกวาตองการใหศูนยรบัสงขอความ
พยายามที่จะสงขอความนานเพียงใด (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูรับขอความ
ไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความนั้นได เครื่องจะ
ลบขอความดังกลาวออกจากศนูยรับสงขอความมัลติมี
เดีย เวลาสงูสุด คือระยะเวลาสูงสุดที่ระบบเครือขาย
ยอมใหใชได

ขอความอีเมล
ในการรับและสงเมล คุณตองตั้งคาบริการเมลบอกซระยะ
ไกล บริการนี้อาจใหโดยผูใหบริการอินเตอรเน็ต ผูใหบริการ
ระบบ หรือผูใหบริการของคุณ โทรศัพทของคุณสามารถใช
รวมกับ SMTP มาตรฐานสําหรับอินเทอรเน็ต, IMAP4
(ทบทวนครั้งที่ 1) และ POP3 และโซลูชั่นอีเมลอื่นๆ ผูให
บริการอีเมลรายอื่นอาจเสนอบริการที่ใชการตั้งคาหรือ
คณุสมบัติอื่นที่แตกตางจากที่อธิบายไวในคูมือผูใชเลมนี้
โปรดติดตอผูใหบริการอีเมลหรือผูใหบริการของคุณหาก
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
กอนที่คุณจะสง รับ เรียกดูขอมูล ตอบกลับ และสงตอเมล
ในเครื่อง คุณตองดําเนินการดังนี้:
• ตั้งคาจดุเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) ใหถูกตอง See "จุด
เชื่อมตอ," p. 83.

• การตั้งคาอีเมลแอคเคาท และกําหนดการตั้งคาอีเมล
อยางถูกตอง See "การตั้งคาอีเมลแอคเคาท," p. 48.

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหจากเมลบอกซระยะไกลและจากผู
ใหบริการอินเตอรเน็ต และสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจาก
ผูใหบริการอินเตอรเน็ตและระบบเครือขาย หรือผูใหบริการ
ของคุณ

การตั้งคาอีเมลของคุณ
ถาคุณเลือก ศนูยฝากขอความ และไมไดกําหนดอีเมล
แอคเคาท เครื่องจะแสดงขอความใหคุณกําหนดอีเมลแอ
คเคาทกอน ในการเริ่มตั้งคาอีเมลแอคเคาทตามคูมือเมล
บอกซ ใหเลือก ใช
1. ในการเริ่มตนพิมพการตัง้คาอีเมล ใหเลือก เริ่ม
2. ใน ประเภทศนูยฝากขอความ เลือก IMAP4 หรือ

POP3 และเลือก ถัดไป44
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Tip: POP3 เปนเวอรชันของโปรโตคอลสํานัก
ไปรษณียที่จะใชสําหรับจัดเก็บและดึงขอ
ความอีเมลหรือขอความเมลจากอินเทอรเน็ต
IMAP4 เปนเวอรชันของโปรโตคอลการเขาถึง
ขอความบนอินเทอรเน็ต ที่จะใหคุณเขาถึงและ
จัดการขอความอีเมลได ขณะที่ขอความยังคง
อยูบนเซิรฟเวอรอีเมล คุณสามารถเลือกวาจะ
ใหดาวนโหลดขอความใดลงในเครื่องของคุณ

3. ใน ที่อยูอีเมลของฉัน พิมพอีเมลแอดเดรส ในการ
แทรกเครื่องหมาย @ หรืออักขระพิเศษอื่นๆ ใหกด * ใน
การแทรกจุดฟูลสต็อพ กด 1 เลือก ถัดไป

4. ใน เซิรฟเวอรรับเมล ใหปอนชื่อของเซิรฟเวอรระยะ
ไกลที่รับอีเมลของคุณ และเลือกถัดไป

5. ใน เซิรฟเวอรสงเมล ใหปอนชื่อของเซริฟเวอรระยะ
ไกลที่สงอีเมลของคุณ และเลือก ถัดไป คุณอาจตอง
ใชเซริฟเวอรเมลขาออกของผูใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ของคุณแทนของผูใหบริการอีเมล แตทั้งนี้ตอง
ขึน้อยูกับผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

6. ใน จุดเชื่อมตอ เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เครื่อง
ของคุณจะใช เมื่อดึงอีเมล หากคุณเลือก ถามกอนทุก
ครั้ง ทุกครั้งที่เครื่องเริ่มดึงอีเมล จะปรากฏขอความถาม

เลือกจุดเชื่อมตอ เครื่องจะทําการเชื่อมตอโดย
อัตโนมัต ิเลือก ถัดไป

Tip: หากคุณเลือก เลอืกกลุม เครื่องจะทําการ
เชื่อมตอโดยอัตโนมัต ิโดยใชจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน
เชื่อมตอ เลือกกลุมจุดเชื่อมตอ และ กลับ เพื่อ
จัดเก็บการเลือกของคุณ

7. ปอนชื่อสําหรับเมลบอกซใหมของคุณ และเลือก เสร็จ
สิน้

เมื่อคุณสรางเมลบอกซใหม ชื่อที่คุณตั้งใหเมลบอกซนั้นจะ
แทนที่ ศนูยฝากขอความ ในหนาจอหลัก ขอความ คุณ
สามารถมีเมลบอกซไดสูงสุด 6 เมลบอกซ
เลือกเมลบอ็กซของคุณที่ระบบตั้งไว

หากคุณระบุเมลบ็อกซหลายอัน คุณสามารถเลือกเมลบ็อก
ซหนึ่งเพื่อนํามาใชเปนเมลบ็อกซที่ระบบตั้งไว ในการระบุ
เมลบ็อกซที่ระบบตั้งไว เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
อีเมล > ศูนยฝากขอความที่ใช และเมลบ็อกซ
หากคุณระบุเมลบ็อกซหลายอัน คุณตองเลือกเมลบ็อกซที่
คณุตองการใชทุกครั้งที่คุณเริ่มตนเขยีนขอความอีเมลใหม

การเชื่อมตอเมลบอกซ
เครื่องของคุณอาจไมไดรับอีเมลแอดเดรสที่สงไปหาคุณ
โดยอัตโนมัติ แตเมลบอกซระยะไกลจะรับอีเมลนั้นไว ใน
การอานอีเมล กอนอื่น คณุตองเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะ
ไกล แลวเลือกอีเมลที่ตองการเรียกดูมาไวในเครื่องของ
คุณ ในการรับและสงอีเมล คุณตองลงทะเบียนเพื่อรับ
บริการอีเมล ในการตั้งคาเมลบอกซในเครือ่งของคุณ ให
เลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล > ตัว
เลือก > ศูนยฝากขอความใหม โปรดสอบถามการตั้งคา
ที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

ในการดึงขอความอีเมลที่รับมาไวในเครื่องของคุณ และดู
ขอความแบบออฟไลน ใหเลือกเมลบอกซของคุณใน ขอ
ความ มุมมองหลัก เมื่อเครื่องปรากฏขอความถาม เชื่อม
ตอกับศูนยฝากขอความ? เลือก ใช

ในการดูขอความอีเมลในแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟม
ขอมูล และกดปุมจอยสติ๊ก เลื่อนไปที่ขอความ และกดปุม
จอยสติ๊ก

ในการดึงขอความอีเมลไวในเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัว
เลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพื่อดึงขอความใหมที่คุณยังไม
ไดอาน และยังไมไดดึง ที่เลอืก เพื่อดึงเฉพาะขอความที่ 45
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คณุวาจะใชจดเุ ชอมตื่ ออ ินเทอรเน ็ตใด แตหากคุณ

็ตที่มีอยูที่ดีที่สุดจากกลุมจดุ



คุณเลือกจากเมลบอกซระยะไกล หรือ ทั้งหมด เพื่อดึงขอ

ในการยุติการเชื่อมตอจากเมลบอกซระยะไกล ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตัดการเชื่อมตอ

การดูอีเมลแบบออฟไลน
การทํางานออฟไลนหมายความวา เครื่องของคุณไมได
เชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกล การจัดการอีเมลของคุณ
แบบออฟไลนจะชวยใหคุณประหยัดคาใชจายในการเชื่อม
ตอและทํางานไดโดยไมตองเชื่อมตอขอมูล การเปลี่ยน
แปลงอื่นใดที่เกิดขึน้ในแฟมขอมูลเมลบอกซระยะไกลใน
ขณะออฟไลน จะสงผลตอเมลบอกซระยะไกลของคุณใน
ครั้งตอไปที่คุณทํางานแบบออนไลนและทําการซิงโครไนซ
ตัวอยางเชน หากคุณลบอีเมลจากเครื่องของคุณขณะ
ออฟไลน อีเมลจะถูกลบออกจากเมลบอกซระยะไกลในครั้ง
ตอไปที่คุณเชื่อมตอกับเมลบอกซ
1. เลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล

เลือกอีเมลแอคเคาท และกดจอยสติก เลือก การตั้งคา
การดึง > อีเมลที่จะดึง > ขอความและสิ่งที่แนบ
เพื่อดึงขอความทั้งหมดที่มีสิ่งที่แนบมากับโทรศัพท
ของคุณ

2. เปดเมลบ็อกซของคุณ และเลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล
เลือก ใหม เพื่อดึงขอความใหมที่คุณยังไมไดอานหรือ
ยังไมไดดึง ที่เลือก เพื่อดึงเฉพาะขอความที่คุณเลือก
จากเมลบ็อกซระยะไกล หรือ ทั้งหมด เพื่อดึงขอความ
ทั้งหมดที่ยังไมไดดึง โทรศัพทจะออนไลนและเชื่อม
ตอกับเมลบ็อกซเพื่อดึงจดหมาย

3. หลังจากดึงอีเมลแลว ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการ
เชื่อมตอ เพื่อกลับไปที่โหมดออฟไลน

4. ในการดูขอความอีเมล ใหเลื่อน  และ
กดปุมจอยสติ๊ก

ตวัเลือกบางตัวเลอืกกําหนดใหคุณตองเชื่อมตอกับเมล
บอกซระยะไกล

Tip: ในการสมัครขอดูแฟมขอมูลอื่นๆ ในเมลบอก
ซระยะไกลของคุณ ใหเลือก การตั้งคาอีเมล >
การตั้งคาการดึง > การสมัครใชแฟมขอมูล
อีเมลในแฟมขอมูลทั้งหมดที่คณุสมัครขอดูไวจะ
ไดรับการอัปเดต เมื่อคุณดึงอีเมลจากเมลบอก
ซระยะไกล

การอานและการตอบกลบัอีเมล

Important: อีเมลอาจมีไวรัสหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได อยาเปดสิ่งที่
แนบ ในกรณีที่คุณไมรูจักผูที่สงขอความ
ในการอานอีเมลที่ไดรับมา ใหเลื่อนไปที่อีเมลนั้น และกด
ปุมจอยสติ๊ก

ในการคนหาอีเมลในเมลบ็อกซของคุณ เลือก ตัวเลอืก >

ในการเปดสิ่งที่แนบ เลือก ตัวเลอืก > สิง่ที่แนบ เลื่อนไป
ที่สิ่งที่แนบ และกดปุมจอยสติ๊ก

ในการตอบกลับไปยังเฉพาะผู
และเลือก ตัวเลือก > ตอบ > ถึงผูสง

ในการตอบกลับไปยังผูรับอีเมลทั้งหมด ใหเปดอีเมลนั้น
และเลือก ตัวเลือก > ตอบ > ถึงทั้งหมด

ในการลบสิ่งที่แนบออกจากอีเมลที่คุณจะสง ใหเลือกสิ่งที่
แนบ และ ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ > ลบ

Tip: หากคุณตอบกลับอีเมลที่มีไฟลแนบอยูดวย
ไฟลที่แนบจะไมปรากฏในอีเมลที่ตอบกลับ หาก
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ความทั้งหมดที่ยังไมไดถกดู งกึ อนหนาน ี้

คน พิมพคําที่จะใชคนหา และเลือก ตกลง

สงอเมลี  ใหเปดอีเมลนั้น

ไปที่ขอ ความนั้น



คุณสงตออีเมลที่ไดรับ ไฟลที่แนบอยูจะถูกแนบ
ไปดวย

ในการตัง้ลําดบัความสําคัญของขอความ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตัวเลอืกการสง > ลําดับความสําคัญ และจาก
ตัวเลือกที่มีอยู

ในการโทรถึงผูสงอ
เลอืก > โทร

ในการตอบผูสงอีเมลดวยขอความตัวอักษรหรือขอความ
มลัติมีเดีย ใหเปดอีเมล และเลือก ตัวเลือก > สรางขอ
ความ

ในการสงตออีเมล ใหเปดอีเมลนั้น และเลือก ตัวเลือก >
สงตอ

การลบขอความ
ในการทําใหพื้นที่หนวยความจําบนเครื่องของคุณวางลง
ใหลบขอความจาก ถาดเขา และจากแฟมขอมูล สง อยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งลบขอความอีเมลที่ดึงมาดวย
ในการลบขอความ ใหเลื่อนไปที่ขอความนั้น และกดปุมลบ
คุณสามารถเลอืกที่จะลบขอความอีเมลเฉพาะที่ที่อยูบน
เครื่องของคุณ และเก็บตนฉบับไวบนเซริฟเวอร หรือ
สามารถลบทั้งขอความอีเมลเฉพาะที่ที่อยูบนเครื่อง รวมทั้ง
ขอความตนฉบับบนเซริฟเวอร

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องอยางเดียว ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบ > โทรศัพทเทานั้น

ในการลบอีเมลจากเครื่องและจากเซริฟเวอรระยะไกล ให
เปดอีเมล และเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทและ
เซิรฟเวอร

แฟมขอมลูอีเมล
หากคุณสรางแฟมขอมูลยอยในเมลบอกซ IMAP4 บน
เซิรฟเวอรระยะไกล คุณจะสามารถดูและจัดการแฟมขอมูล
เหลานี้ไดโดยใชเครื่องของคุณ คุณจะสมัครขอดูแฟม
ขอมูลไดเฉพาะในเมลบอกซ IMAP4 ของคุณเทานั้น การ
สมัครขอดูแฟมขอมลูในเมลบอกซระยะไกลจะชวยใหคุณ
สามารถดูแฟมขอมูลดังกลาวในเครื่องของคุณได

ในการดูแฟมขอมูลในเมลบอกซ IMAP4 ของคุณ ใหทําการ
เชื่อมตอ และเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาอีเมล > การตั้ง
คาการดึง > การสมัครใชแฟมขอมูล

ในการดูแฟมขอมูลระยะไกล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัว
เลือก > สมัคร. ทุกครั้งที่คุณออนไลน แฟมขอมูลที่คุณ
สมัครขอดูขอมูลจะไดรบัการอัปเดต ซึง่อาจใชเวลาบาง
หากแฟมขอมูลของคุณมีขนาดใหญ

ในการอัปเดตรายการแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ
ตัวเลอืก > อัพเดตรายการโฟลเดอร

การเขยีนและการสงอีเมล
ในการเขียนอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูรับ เพื่อเลือก
ที่อยูอีเมลของผูรับจากรายชื่อผูติดตอ หรือปอนที่อยูอีเมล
ในฟลด ถึง ใชเครื่องหมายเซมิโคลอนเพื่อแยกแตละ
รายการ เลื่อนลง และใชฟลด สําเนาถึง เพื่อคัดลอกผูรับ
รายอื่นๆ หรือ สําเนาลบั เพื่อคัดลอกผูรับรายอื่นๆ แบบปก
ปด ในฟลด หัวขอ ใหปอนหัวเรื่องอีเมล ปอนขอความ
อีเมลของคุณในพื้นที่ขอความ และเลือก ตัวเลอืก > สง

ในการแนบไฟลกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก และ
เลือกสิ่งที่แนบที่คุณตองการจะเพิ่ม เชน คุณสามารถแทรก
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ีเมล ใหเปดอีเมล และเลือก ตัว

ภาพ คลิปเสียง บันทึก และไฟลอื่นๆ ได เชน ไฟล



ในการตั้งเวลาสงขอความอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัว
เลอืกการสง > สงขอความ เลือก ทันที หรือ ระหวาง
เชื่อมตอถัดไป หากคุณทํางานแบบออฟไลน
ขอความอีเมลจะถูกจดัเก็บไวใน ถาดออก กอนสง หาก
อีเมลของคุณไมไดสงในทันที คุณสามารถเปด ถาดออก
และพักแลวดําเนินการสงตอหรือดูอีเมลได

การตั้งคาอีเมลแอคเคาท
เลือก เมนู > ขอความ > ศนูยฝากขอความ
การตั้งคาที่มีขึน้สําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป การตั้ง

ตั้งคาอีเมลแอคเคาท คูมือของเมลบอกซจะเปดขึน้ และจะ
ชวยตั้งคาอีเมลแอคเคาทของคุณ
การตั้งคาสําหรับอีเมลที่ไดรับ
เลือก อีเมลขาเขา และจากการตั้งคาตอไปนี้:
• ชื่อผูใช — ใสชื่อผูใชสําหรับการใหบริการอีเมล
• รหัสผาน — ใสรหัสผานหรับการใหบริการอีเมล
• เซิรฟเวอรรับเมล — พิมพ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต
ของเซริฟเวอรที่รับอีเมลของคุณ

• จุดเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่
อุปกรณคุณใชสําหรับการเอาขอมูลอีเมลที่ไดรับกลับคืน
มา

• ศนูยขอความที่ตั้งไว — พิมพชื่อเมลบอกซ
• ประเภทศูนยฝากขอความ — เลือกเมลบอกซโปร
โตคอล ที่ผูใหบริการ รีโมท
เลือกคือ POP3 และ IMAP4 คณุสามารถเลือกการตั้งคานี้
ไดเพียงครั้งเดียวและไมสามารถเปลี่ยนคาที่ตั้งได ใน
กรณีที่คุณไดบันทึกหรือออกจากการตั้งคาเมลบอก
ซแลว ถาคุณใชโปรโตคอล POP3 ขอความอีเมลจะไม
อัพเดดแบบอัตโนมัติเมื่อออนไลน เพื่อที่จะดูขอความ

อีเมลลาสุด คณุตองปดและทําการเชื่อมตอใหมไปยัง
เมลบอกซของคุณ

• ความปลอดภัย (พอรต) — เลือกตัวเลือกความ
ปลอดภยัที่จะใชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการเชื่อม
ตอ

• พอรต — กําหนดพอรทสําหรับการเชื่อมต
• ล็อกอินแบบรับรอง APOP (for POP3 only) — -ใชไดกับ
โปรโตคอล POP3 เพื่อเขารหัสการสงรหัสผานไปยัง
อีเมลเซิรฟเวอรระยะไกลในขณะที่เชื่อมตอกับเมล
บอกซ

การตั้งคาสําหรับอีเมลที่สง
เลือก อีเมลขาออก และจากการตั้งคาตอไปนี้:
• ที่อยูอีเมลของฉัน — ปอนอีเมลแอดเดรสที่คุณไดรับ
จากผูใหบริการของคุณ ขอความตอบกลับขอความของ
คุณจะถูกสงมาที่แอดเดรสนี้

• ชื่อผูใช — ใสชื่อผูใชงาน สําหรับการใหบริการอีเมล
• รหัสผาน — ใสรหัสผานสําหรับการใหบริการอีเมล
• เซิรฟเวอรสงเมล — ปอน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต
ของเมลเซิรฟเวอรที่สงอีเมลของคุณ คุณอาจสามารถ
ใชเซอรฟเวอรออกของโอเปอรเรเตอรในเครือขายของ
คุณ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ

• จุดเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่
อุปกรณคุณใชสําหรับการสงขอมูลอีเมลที่คุณตองการ
จะสง

• ความปลอดภัย (พอรต) — เลือกตัวเลือกที่มีความ
ปลอดภัย เพื่อใหเกิดการเชื่อมตอที่มั่นคงไปยังรี
โมทเมลบอกซ

• พอรต — กําหนดพอรทส

การตั้งคาผูใชงาน
เลือก การตั้งคาผูใช และจากการตั้งคาตอไปนี้:48
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คาบางอยางอาจถกูทําไวแล
ถาคุณตองการที่จะแกไขการตั้งคาเมลบอกซ แตยังไมได

วโดยผ ใหู บรกาิ ร

เมลบอกซ  แนะนํา ตัว
ําหรับการเชื่อมตอ

อ



• ชื่อผูใช — ใสชื่อ เพื่อที่จะใหปรากฏกอนอีเมล
แอดเดรส เมื่อคุณทําการสงอีเมล

• ตอบกลับที่ — เลือกวาคุณตองการใหการตอบกลับมา
ยังแอดเดรสอันอื่นหรือไม เลือก เปด และใสอีเมล
แอดเดรสที่คุณตองการที่จะไดรับการตอบกลับ คุณ
สามารถใสแคหนึ่งแอดเดรส ที่ตองการจะไดรับการตอบ
กลับ

• ลบอีเมลจาก — เลือกวาคุณตองการลบอีเมลออ
กจากโทรศัพทเทานั้นหรือออกจากโทรศัพทและ
เซิรฟเวอร เลือก ถามกอน หากคุณตองการยืนยันจาก
จุดที่ควรลบอีเมลทุกครั้งที่คุณลบอีเมล

• สงขอความ — เลือก เพื่อสงอีเมลใหเร็วที่สุด เพื่อสง
อีเมลในครั้งตอไปที่คุณเรียกดูอีเมล หรือ เพื่อจัดเก็บ
อีเมลไวในถาดออก สําหรับสงในภายหลัง

• สงสําเนาถึงตัวเอง — เลือกวาคุณตองการที่จะบันทึก
การลอกแบบอีเมลไปที่รีโมทเมลบอกซแและแอดเดรส
ที่กําหนดของคุณหรือไม ที่อยูอีเมลของฉัน ในการตั้ง
คาสําหรับอีเมลขาออก

• รวมลายเซ็น — เลือกวาคุณตองการที่จะแนบลายเซน็
ตไปที่ขอความอีเมลของคุณหรือไม

• การแจงอีเมลใหม — เลือกวาคุณตองการที่จะไดรับ
เครื่องหมายแสดงอีเมล การใหสี และบันทึกใหมหรือไม
เมื่อมีเมลใหมไปที่เมลบอกซ

• การเขารหัสที่ตั้งไว — เลือกวิธีการที่ตองการเพื่อเขา
รหัสตัวอักษร

การตั้งคาการเอากลับคืนมา
เลือก การตั้งคาการดึง และจากการตั้งคาตอไปนี้:
• อีเมลที่จะดึง (สําหรับเมลบอกซ POP3 เทานั้น) — เลือก
วาคุณตองการใหเรียกดูเฉพาะขอมูลสวนหัวของอีเมล
เชน ขอมูลผูสง หัวขอและวันที่ เรียกดูอีเมล หรืออีเมลที่
มีสิ่งที่แนบมาในอีเมล

• จํานวนการดึง — เลือกจํานวนอีเมลที่คณุตองการดึง
จากเซิรฟเวอรระยะไกลมาไวที่เมลบอกซของคุณ

• พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหรับเมลบอกซ IMAP4
เทานั้น) — กําหนดโฟลเดอรพาธสําหรับโฟลเดอรที่จะ
ถูกลงนามเปนสมาชิก

• การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับเมลบอกซ IMAP4
เทานั้น) — ลงนามเปนสมาชิกโฟลเดอรอื่นๆในรี
โมทเมลบอกซ และเอาขอมูลกลับคืนมาจาก
โฟลเดอรเหลานั้น

การตั้งคาการเอากลับคืนแบบอัตโนมัติ
เลือก ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ และจากการตั้งคาตอไปนี้:
• การแจงเตือนอีเมล — เลือกวาคุณตองการที่จะไดรับ
การแจง เมื่อมีการรับอีเมลใหมในรีโมทเมลบอกซของ
คุณหรือไม เลือก ใชงานเปดเสมอ เพื่อที่จะเอาขอ
ความอีเมลใหมกลับมาแบบอัตโนมัติจากรีโมทเมลบอก
ซของคุณ หรือ เฉพาะในเครือขายบาน เพื่อที่จะเอา
ขอความอีเมลใหมกลับมาแบบอตัโนมัติจากรี
โมทเมลบอกซของคณุเมื่อคุณอยูที่เครือขายบานคุณ
เทานั้น เปนตนวาไมไดกําลังเดินทาง

• วันที่ดึงหัวขอ — เลือกจํานวนวันที่อีเมลจะถกูเอากลับ
คืนไปที่อุปกรณคุณ

• ชั่วโมงที่ดึงหัวขอ — กําหนดจํานวนชั่วโมงที่อีเมลจะ
ถูกเอากลับคืนมา

• ชวงเวลาดึงหัวขอ — กําหนดจํานวนชั่วโมงที่อีเมลจะ
ถูกเอากลับคืนมา

การสงขอความทันใจ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สนทนา
การสงขอความทันใจ (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ชวยใหคุณสามารถสนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอ
ความทันใจ และเขารวมพูดคุยในฟอรัมตางๆ (กลุมสนทนา)
สําหรับหัวขอเฉพาะ ผูใหบริการหลายรายมีเซริฟเวอรการ 49
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สงขอความทันใจที่คุณสามารถล็อกอินเขาไปหลังจากคณุ
ลงทะเบียนเขาสูการบริการสงขอความทันใจ ผูใหบริการ
อาจใหการสนับสนุนของคุณสมบัติเหลานี้แตกตางกัน
หากผูใหบริการไรสายของคุณไมมีการบริการสงขอความ
ทันใจ ในอุปกรณของคุณจะไมปรากฏเมนูดังกลาว โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเขาใชบริการสงขอความทันใจ และคาใชจายใน
การใชบริการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีอยูของ
การตั้งคาขอความทันใจ โปรดติดตอผูใหบริการระบบ ผูให
บริการ หรือตัวแทนจําหนายโนเกียที่ไดรับการรับรองใกล
บานคุณ
คุณอาจไดรับขอความพิเศษเกี่ยวกับการตั้งคาจากผูดําเนิน
การเครือขายหรือผูใหบริการการสงขอความทันใจ คุณตอง
บนัทึกการตั้งคาเพื่อเปดใชบริการที่ตองการใช นอกจากนี้
คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง

เชื่อมตอเซิรฟเวอรการสงขอ
ความทันใจ
ในการสนทนากับผูใชขอความทันใจหรอืผูใชอื่นๆ รวมถึง
การดูและการแกไขรายชื่อการสงขอความทันใจของคุณ
คุณตองล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ เปด
สนทนา และเลือก ตัวเลือก > ลอ็กอิน ปอนID ผูใชและ
รหัสผานของคุณ และกดจอยสติ๊กเพื่อล็อกอิน คุณจะไดรับ
ID ผูใช รหัสผาน และการตั้งคาอื่นๆ จากผูใหบริการของคุณ
เมื่อคุณลงทะเบียนเขาใชบริการ

คนหาผูใชหรือกลุมผูใชขอความ
ทันใจ
ในการคนหาผูใชขอความทันใจและID ผูใช ใหเลือก ราย
ชื่อสนทนา > ตัวเลือก > รายชื่อขอความทันใจใหม >

คนหา คุณสามารถคนหาโดย ชื่อผูใช, ID ผูใช, เบอร
โทรศพัท และ ที่อยูอีเมล

ในการคนหากลุมผูใชขอความทันใจและ ID กลุม ใหเลือก
กลุมสนทนา > ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถคนหาโดย
ชื่อกลุม, หัวขอ และ สมาชิก (ID ผูใช)

การสนทนากับผูใชขอความทัน
ใจรายเดียว
มุมมอง การสนทนา จะแสดงรายการของผูรวมสายสนทนา
แตละคนที่คุณสนทนาดวย การสนทนาที่ดําเนินอยูจะปด
โดยอัตโนมัตเิมื่อคุณออกจากการสงขอความทันใจ

ในการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปที่ผูรวมสายและกดจอ
ยสติ๊ก

หากตองการเริ่มสนทนาตอไป ใหเขียนขอความและกด
จอยสติก

หากตองการกลับไปที่รายการสนทนาโดยไมปดการ
สนทนานั้น เลือก กลับ ในการปดการสนทนา ใหเลือก ตัว
เลือก > จบการสนทนา

ในการเริ่มบทสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การ
สนทนาใหม คุณสามารถเริ่มการสนทนาใหมกับรายชื่ออื่น
ขณะกําลังสนทนากับผูรวมสายอีกคน แตคุณไมสามารถ
เปดการสนทนาที่ใชงานอยูสองรายการกับรายชื่อเดียวกัน

ในการแทรกรูปภาพลงในขอความทันใจ ใหเลือก ตัว
เลือก > สงรูปภาพ และเลือกรูปภาพที่ตองการสง

ในการบันทึกผูรวมสนทนาในรายการรายชื่อขอความทันใจ
ของคุณ ตัวเลอืก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา

ในการบันทึกการสนทนาขณะอยูในมุมมองการสนทนา ให
เลือก ตัวเลอืก > บนัทึกการสนทนา บันทึกการสนทนา50
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เปนไฟลขอความที่สามารถเปดและดไูดในแอปพลิเคชั่น
สมุดบันทึก

ในการสงการตอบกลับอัตโนมัติใหกับขอความที่เขามา
เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปดตอบกลับอัตโนมัติ คุณจะยังคง
ไดรับขอความ

กลุมขอความทันใจ
มุมมอง กลุมสนทนา จะแสดงรายการของกลุมขอความทัน
ใจที่คุณที่คุณเก็บไวหรือกําลงัรวมสนทนาอยู
กลุมสนทนา จะใชงานไดเมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซริฟเวอร
การสงขอความทันใจเมื่อเปดแอปพลิเคชั่นขอความทันใจ
และเซริฟเวอรสนับสนุนกลุมขอความทันใจ

ในการสรางกลุมขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลอืก > สราง
กลุมใหม

รวมกลุมขอความทันใจหรือสนทนาในกลุมตอไป ใหเลื่อน
ไปที่กลุม และกดจอยสติ๊ก ปอนขอความและกดปุมเพื่อสง

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจที่ไมไดอยูในรายการ แต
คุณทราบ ID กลุมแลว ใหเลือก ตัวเลือก > รวมกลุมใหม

ในการออกจากกลุมขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก >
ออกจากกลุม

ในการนํากลุมขอความทันใจออก ใหกดปุมลบ

ปฏิเสธไมใหเขากลุม
เลื่อนไปยังกลุมขอความทันใจ และกลุม ตัวเลอืก >
กลุม > การตั้งคา > รายชื่อที่ถูกสัง่หาม
ในการปฏเิสธผูใชขอความทันใจเขารวมกลุม ใหเลือก ตัว
เลอืก > เพิ่มที่รายชื่อที่ถูกหาม และจากตัวเลือกตอไป
นี้:

• จากรายชื่อขอความทันใจ — การปฏิเสธผูใชตั้งแต
หนึ่งรายขึ้นไปจากรายชื่อขอความทันใจของคุณ

• ใส ID ผูใช — ปอน ID ของผูใชขอความทันใจ
ในการอนุญาตหรือปฏเิสธผูใชในการเขารวมกลุม ใหเลือก
ตัวเลอืก > ลบ

รายชื่อขอความทันใจ
เมื่อล็อกอินเขาสูการบริการขอความทันใจเรียบรอยแลว จะ
มีการดึงรายการรายชื่อจากผูใหบริการโดยอัตโนมัติ หาก
รายการรายชื่อของคุณยังใชงานไมได ใหรอสักครูและ
พยายามดึงรายการรายชื่อของคุณดวยตนเอง

Tip: สถานะออนไลนของรายชื่อขอความทันใจจะ
ปรากฏอยูในสัญลักษณถัดจากชื่อผูติดตอ

ในการสรางบัตรรายชื่อขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลอืก >
รายชื่อขอความทันใจใหม ปอน ID ผูใชและชื่อเลน แลว
เลือก เรียบรอย ID ผูใชมีความยาวสูงสุดไมเกิน 50 ตัว
อักษร โดยการบริการขอความทันใจจะตองใช ID ผูใชในรูป
แบบ username@domain.com ชื่อเลนจัดเปนตัวเลือก
ในการดูรายชื่อที่แตกตางจากรายชื่อขอความทันใจของ
คุณ ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นรายการรายชื่อ
เลื่อนไปยังรายชื่อขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก และ
จากตัวเลือกตอไปนี้:
• เปดการสนทนา — เริ่มหรือการสงขอความทันใจตอไป
ดวยรายชื่อ

• รายละเอียดรายชื่อ — ดูบัตรรายชื่อ
• ตัวเลอืกแกไข — แกไขหรือลบบัตรรายชื่อ ยายไปยัง
บัตรรายชื่ออื่น หรือรับขอความเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สถานะออนไลนของรายชื่อ

• อยูในกลุม — ดูกลุมขอความทันใจของรายชื่อที่ไดเขา
รวม 51
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• รายการรายชื่อใหม — สรางรายการรายชื่อสําหรับ
กลุมรายชื่อขอความทันใจเฉพาะ

• โหลดซ้ําสถานะผูใช — อัพเดตสถานะออนไลนของ
รายการรายชื่อของคุณ

• ตัวเลอืกการปดกั้น — ปฏิเสธหรืออนุญาตการรับขอ
ความจากรายชื่อ

• ลอ็กอิน — เชื่อมตอไปยังเซริฟเวอรการสงขอความทัน
ใจหากคุณไมไดล็อกอินเมื่อเปดแอปพลิเคชั่น

• ลอ็กเอาท — ตัดการเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรการสงขอ
ความทันใจ

• การตั้งคา — แกไขแอปพลิ
เคชั่นการสงขอความทันใจหรือการตั้งคาเซิรฟเวอร

ตัวเลือกที่ใชงานไดอาจแตกตางกัน

ในการลบรายชื่อขอความทันใจ ใหกดปุมลบ

รายชื่อที่ถูกปฏิเสธ
เลือก รายชื่อสนทนา > ตัวเลอืก > ตัวเลอืกการปด
กั้น > ดูรายการที่ปดกั้น
ในการคนหาผูใชขอความทันใจที่ถูกปฏิเสธ ปอนตัวอักษร
แรกของชื่อผูใช การจับคูรายชื่อที่ปรากฏในรายการ
ในการอนุญาตใหรับขอความจากผูใชขอความทันใจที่ถูก
สกัดกั้น ใหเลือก ตัวเลือก > เลิกปดกั้น
ในการปองกันการรับขอความจากผูใชขอความทันใจราย
อื่น เลือก ตัวเลอืก > ปดกั้นรายชื่อใหม เลือกผูใชขอ
ความทันใจจากรายชื่อขอความทันใจของคุณ หรือปอน ID
ผูใช

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การตั้งคาขอความทันใจ
และเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้

• ใชชื่อสกรีน — ในการเปลี่ยนชื่อที่ระบุวาคณุอยูในกลุม
ขอความทันใจ ใหเลือก ใช

• ยอมรับขอความจาก — เลือกในการรับขอความทันใจ
จากผูใชขอความทันใจอื่นๆ ทั้งหมด เฉพาะรายชื่อขอ
ความทันใจของคุณเทานั้น หรือไมรับขอความใดๆ เลย

• ยอมรับคําเชิญจาก — เลือกในการรับคําเชิญจากกลุม
ขอความทันใจไปยังผูใชขอความทันใจอื่นๆ ทั้งหมด
เฉพาะรายชื่อขอความทันใจของคณุเทานั้น หรือไมรับ
คําเชิญใดๆ เลย

• ความเร็วเลื่อนขอความ — ในการลดหรือเพิ่มความเร็ว
ในการแสดงขอความใหม ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

• เรียงรายชื่อสนทนา — เลือกรายชื่อขอความทันใจ
ของคุณตามตวัอักษรหรือตามสถานะการออนไลน

• โหลดซ้ําสถานะ — ในการอัพเดตสถานะการออนไลน
ของรายชื่อขอความทันใจของคุณโดยอัตโนมัติ ให
เลือก อัตโนมัติ

• รายชื่อออฟไลน — เลือกวาจะใหแสดงรายชื่อขอ
ความทันใจแบบออฟไลนในรายการรายชื่อขอความทัน
ใจ

การตั้งคาที่ใชงานไดสําหรับการแกไขอาจแตกตางกัน
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของ
คุณ

การตั้งคาเซิรฟเวอรการสงขอความทนัใจ
เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > การตั้งคาเซิรฟเวอร
เลื่อนไปยังตัวเลือกตอไปนี้และกดจอยสติ๊กเพื่อตั้งคา
เซริฟเวอรการสงขอความทันใจของคุณ:
• เซิรฟเวอรสนทนา — เพิ่ม แกไข หรือลบเซิรฟเวอร
• เซิรฟเวอรที่ตั้งไว — เปลี่ยนเซริฟเวอรที่อุปกรณของ
เราล็อกอินเขาไปโดยอัตโนมัต ิใหเลื่อนไปที่เซิรฟเวอร
ที่ตองการ และกดจอยสติ๊ก

• ประเภทลอ็กอินสนทนา — ในการตั้งคาการเชื่อมตอ
ระหวางอุปกรณและเซิรฟเวอรที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ ให52
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เลือก อัตโนมัติ เลือก อัตโนมัติในเครือขายบาน เพื่อ
ใหเชื่อมตออัตโนมัติเมื่ออยูในเครือขายโฮม เลือก ใช
เมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น เพื่อเชื่อมตอเซิรฟเวอรเมื่อเปด
แอปพลิเคชั่นการสงขอความ เลือก โดยผูใช เพื่อเชื่อม
ตอเซิรฟเวอรดวยตนเองตลอดเวลา

ขอความแบบพิเศษ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความหลายชนิดที่มีขอมูล:
• โลโกระบบ — หากตองการจัดเก็บโลโก เลือก ตัว
เลือก > บันทึก

• แบบเสยีง — หากตองการจัดเก็บแบบเสียงเรียกเขา
เลือก ตัวเลอืก > บนัทึก

• ขอความการกําหนดคา — คุณอาจไดรับการตั้งคา
จากผูใหบริการเครือขาย ผูใหบริการหรือแผนกจัดการ
ขอมูลบริษัทในรูปของขอความการกําหนดคา หากตอง
การยอมรับการตั้งคา เปดขอความ และเลือก ตัวเลือก >
บนัทึกทั้งหมด

• การแจงอีเมล — บนัทึกจะแจงใหคณุทราบวา คุณได
รับอีเมลใหมกี่ขอความในศูนยฝากขอความระยะไกล
ของคุณ การแจงแบบละเอียดอาจแสดงขอมูลที่ละเอียด
ยิ่งขึ้น

สงคําสั่งบริการ
สงขอความขอรับบริการไปใหกับผูใหบริการของคุณและขอ
ใหเปดใชบริการเครือขายบางบริการ

หากตองการสงคําขอรับบริการไปใหกับผูใหบริการของคุณ
เลือก ตัวเลือก > คําสั่งบริการ พิมพคําขอรับบริการในรูป
ของขอความแบบตัวอักษร และเลือก ตัวเลือก > สง
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การเชื่อมตอ
การคุมครองดานลิขสิทธิจ์ะชวยปองกันการคัดลอก การแก
ไข การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมทั้งเสียงเรียก
เขา) และเนื้อหาบางสวนได
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตางๆ เพื่อเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ตของบริษัท หรือเขากับโทรศัพท
หรือหรือเครื่องพีซ ีวิธีการแบบไรสายรวมถึง LAN ไรสาย
Bluetooth และอินฟราเรด โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีแก
ปญหาแบบใชสายผานการเชื่อมตอดวยสายเคเบิล USB
(Universal Serial Bus) สําหรับ Nokia PC Suite หรือ IP
พาสทร ูโทรศัพทของคุณยังอนุญาตใหคุณสื่อสารผานสาย
อินเทอรเน็ต (สายสนทนาผาน IP) การสนทนา หรือ PTT ขอ
ความทันใจ (แชต) และการเชื่อมตอผานโมเด็ม

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
จุดเชื่อมตอคือจุดที่อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขาย
ในการใชอีเมลและบริการมัลติมีเดีย หรือในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต และเบราสเว็บเพจ กอนอื่น คุณตองกําหนดจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับบริการเหลานี้กอน คุณอาจตอง
ตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตไวหลายๆ คา ขึ้นกับเว็บไซต
ที่คุณตองการเขาใช ตัวอยางเชน การเบราสเว็บอาจตองใช
จุดเชื่อมตอแบบหนึ่ง และการเขาใชอินทราเน็ตของบริษัท
อาจตองใชการเชื่อมตออีกแบบอื่น ในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผาน GPRS คุณอาจตองกําหนดอุปกรณของคณุ
ลวงหนา และตั้งคาดีฟอลตจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตไว
เมื่อคุณเปดอุปกรณเปนครั้งแรก จุดเชื่อมตออาจถูกกําหนด
คาไวอัตโนมตัิแลวตามขอมูลของผูใหบริการในการด
ซมิของคุณ คณุยังสามารถรับการตัง้คาจุดเชื่อมตอในขอ

ความที่ไดจากผูใหบริการของคุณ ซึง่อาจชวยลดจํานวนคา
ที่คุณตองปอนดวยตนเอง
ตวัเลือกที่มใีหอาจแตกตางกันออกไป ผูใหบริการของคุณ
อาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรอืทั้งหมดไวลวงหนาสําหรับ
อุปกรณของคุณ คุณจึงไมสามารถเพิ่ม แกไข หรือลบจุด
เชื่อมตอได
โปรดติดตอและสงอีเมลไปยังผูใหบริการของคุณ หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเชื่อมตอและการตั้งคา

See "การตั้งคาการเชื่อมตอ," p. 83.

การตั้งคาจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตสําหรับขอมูล
แพคเก็ต (GPRS)
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > จุดเชื่อมตอ

2. เลือก ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอใหม ในการใชจุดเชื่อม
ตอที่มีอยูเปนคาพื้นฐานสําหรบัการสรางจุดเชื่อมตอ
ใหม เลือก ใชการตั้งคาที่มีอยู ในการเริ่มตนดวยจุด
เชื่อมตอวาง ใหเลือก ใชการตั้งคาที่ตั้งไว

3. กําหนดการตั้งคาตอไปนี้
• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของ
การเชื่อมตอ

• บริการเสริม — เลือก ขอมูลแพคเก็ต
• ชื่อจุดเชื่อมตอ — ปอนชื่อสําหรับจุดเชื่อมตอ สวน
ใหญแลว ผูใหบริการของคุณ หรือผูใหบริการเครือ
ขายจะใหชื่อมาอยูแลว
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• ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชหากผูใหบริการจําเปนตอง
ใช ชื่อผูใชมักจะมีการคํานึงถึงตัวพิมพ และผูให
บริการของคุณจะเปนผูกําหนด

• แจงใหใสรหัสผาน — เลือก ใช เพื่อบันทึกรหัส
ผานในหนวยความจําอุปกรณของคุณ
และล็อกอินอัตโนมัต ิไม เพื่อบันทึกรหัสผานใน
หนวยความจําอุปกรณของคุณ อินอัตโนมัติ

• รหัสผาน — ปอนรหัสผาน หากผูใหบริการกําหนด
รหัสผานมักจะมีการคํานึงถึงตัวพิมพ ซึง่กําหนดโดย
ผูใหบริการของคุณ

• การตรวจสอบ — เลือก รับรอง เพื่อสงรหัสผาน

• โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการ
แสดงเปนโฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้

4. หลังจากกําหนดการตั้งคาแลว ใหเลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคาชั้นสูง เพื่อกําหนดการตั้งคาขั้นสูง หรือ
กลับ เพื่อบันทึกการตั้งคาและออกจากระบบ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาขั้นสูง โปรดดูที่คูมือผูใชบน
เว็บ

การตั้งคาจดุเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตสําหรับ LAN ไรสาย
1. เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > จุดเชื่อมตอ

2. เลือก ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอใหม ในการใชจุดเชื่อม
ตอที่มีอยูเปนคาพื้นฐานสําหรบัการสรางจุดเชื่อมตอ
ใหม เลือก ใชการตั้งคาที่มีอยู ในการเริ่มตนดวยจุด
เชื่อมตอวาง ใหเลือก ใชการตั้งคาที่ตั้งไว

3. กําหนดการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของ
การเชื่อมตอ

• บริการเสริม — เลือก LAN ไรสาย
• ชื่อเครือขาย WLAN — ในการพิมพ service set

identifier (SSID) ซึ่งก็คือชื่อที่ระบุถึง LAN ไรสาย
เฉพาะ ใหเลือก ปอนดวยตัวเอง ในการเลือกเครือ
ขายจาก LAN ไรสายภายในชวง ใหเลือก คนหาชื่อ
เครือขาย

• สถานะเครือขาย — เลือก ซอน หากเครือขายที่
คุณกําลังเชื่อมตอถูกซอนไว หรือ สาธารณะ หาก
ไมถูกซอนไว

• โหมดเครือขาย WLAN — หากคุณเลือก โครง
สรางพื้นฐาน เครื่องจะสามารถสื่อสารกับเครื่องอื่น
และสื่อสารกับเครื่องที่ใชระบบ LAN ผานสายโดย
ผานทางจุดเชื่อมตอ WLAN ได หากคุณเลือก
เฉพาะกิจ อุปกรณจะสามารถสงและรบัขอมูลได
โดยตรงซึ่งกันและกัน และไมจําเปนตองใชจุดเชื่อม
ตอ LAN ไรสายแตอยางใด

• ความปลอดภัย WLAN — คุณตองเลือกโหมดการ
รักษาความปลอดภยัโหมดเดียวกันกับที่ใชในจุด
เชื่อมตอ WLAN หากคุณเลือก WEP (Wired
Equivalent Privacy) , 802.1x หรือ WPA (Wi-Fi
Protected Access) คณุตองตั้งคาคอนฟกที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม ดูที่คูมือผูใชบนเว็บ หรือวิธีใชอุปกรณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

• ตั้งคาความปลอดภัย WLAN — การแกไขการตั้งคา
ความปลอดภยัสําหรับ ความปลอดภัย WLAN ที่
เลือกไว

• โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณต
แสดงเปนโฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้
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ของคุณที่เขารห ัสไวเสมอ งรห ัส
ผานของคุณที่เขารหัสไวเม อื่

 หรือ ปกติ เพื่อส

 และลอก็

สามารถทาไดํ 

การตั้งคาที่มีใหสําหรับการแกไขอาจแตก

องการ

ตางกันออกไป



การเชื่อมตอโดยใชสาย
เคเบิล
ติดตั้งไดรเวอรสายเคเบิลขอมูล USB เขากับเครื่องพีซีกอน
ใชการเชื่อมตอโดยใชสายเ มารถใช การ
ถายโอนขอมูล โดยไมตองตดิตั้งไดรเวอรสายเคเบิล
ขอมูล USB
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > สาย USB
เมื่อใชสายเคเบิลขอมูล USB คุณจะสามารถเชื่อมตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได เชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล USB เขากับดานลางของเครื่อง หากตองการ
เปลี่ยนชนิดของอุปกรณที่คุณเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ
ผานสายเคเบิลขอมูล ใหกดจอยสติก
เลือกจากรายการดังตอไปนี้:
• ถามเมื่อเชื่อมตอ
โทรศัพทถามถึงชนิดของอุปกรณทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอ
สายเคเบิลขอมูลเขากับโทรศัพทของคุณหรือไม

• PC Suite — เชื่อมตอชุดโปรแกรม PC Suite เขากับ
โทรศัพทของคุณผานสายเคเบิลขอมูล และใชโทรศัพท
เปนโมเด็ม

• การถายโอนขอมูล — เขาถึงและโอนยายขอมูล เชน
ไฟลเพลงหรือไฟลภาพจากคอมพิวเตอรของคุณโดยใช
การเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล หากตองการใชโหมด
การถายโอนขอมูล ดูใหแนใจวา คุณไมไดเลือก USB
เปนชนิดการเชื่อมตอในตัวเลือก Manage connections
settings (จัดการการตั้งคาการเชื่อมตอ) ในชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite ใสการดหนวยความจําลงใน
โทรศัพท เชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวม
กันไดผานทางสายเคเบิลขอมูล USB และเลือก การถาย
โอนขอมูล เมื่อโทรศัพทถามถึงโหมดที่นํามาใช ใน

เก็บขนาดใหญ และคุณจะเห็นอุปกรณนี้เปน

ฮารดไดรฟที่เคลื่อนยายไดในคอมพิวเตอรของคุณ
โทรศัพทจะสลับมาที่รูปแบบ ออฟไลน หากเลือกตัว
เลือกนี้ ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร (เชน
จากวิซารด Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows)
เพื่อหลีกเลี่ยงการทําการดหนวยความจําชํารุดเสียหาย
หลังจากที่คุณยุติการเชื่อมตอแลว โทรศัพทจะกลับไป
เปนรูปแบบที่เคยอยูกอนใชโหมดโอนยายขอมูล

• IP passthrough — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชโอนยาย
ขอมูลผานโปรโตคอลอินเทอรเน็ต

หากตองการจัดเก็บการเลือกของคุณ เลือก กลับ

Bluetooth
ในบางพื้นที่อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth
โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของ
คุณ
คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือให
คณุสมบัตบิางอยางทํางานโดยไมแสดงผลบนหนาจอขณะ
ใชคุณสมบัติอื่นอยู จะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและ
ลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 1.2 ซึง่สนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ รูปแบบการ
เขาถึงโดยทั่วไป (Generic Access Profile) รปูแบบพอรต
ซเีรียล (Serial Port Profile) รูปแบบเครือขายแบบหมุนเลข
หมายโทรศัพท (Dial-up Networking Profile) รูปแบบชุดหู
ฟง (Headset Profile) รูปแบบแฮนดฟรี (Handsfree Profile)
รูปแบบการแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป (Generic Object
Exchange Profile) รูปแบบ Object Push (Object Push
Profile) รูปแบบการโอนไฟล (File Transfer Profile) รูปแบบ
การเขาสูซมิ (SIM Access Profile) และรูปแบบภาพพื้นฐาน
(Basic Imaging Profile) คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของ
รุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่น
ใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี
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คเบิล

 — เลือกวาคุณตองการให

 คณสาุ

โหมดนี้ โทรศัพทของคุณจะทําหนาที่เปนอุปกรณจดั



Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ
เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสาย
ระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10
เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสงรูป
ภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏทิิน หรือสําหรับ
เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชงานรวมกันแบบไรสายไดดวยการ
ใชเทคโนโลยี Bluetooth นี้ เชน คอมพิวเตอร เปนตน
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอ
สื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึง
อุปกรณอื่นๆ จงึไมจําเปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็น
กันได โดยที่คุณเพียงวางอุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหาง
กันสูงสุด 10 เมตร แมวาอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีด
ขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็
ตาม

การเริ่มใช Bluetooth
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth
1. เมื่อคุณเรียกใชงาน Bluetooth เปนครั้งแรก เครื่องจะ

ขอใหคุณปอนชื่อเครื่องคุณ ใสชื่อเฉพาะของคุณใน
อุปกรณ เพื่อใหงายที่จะจําในกรณีที่มีอุปกรณ
Bluetooth หลายเครื่องในบริเวณใกลเคียง

2. เลือก Bluetooth > เปด
3. เลือก การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด
อุปกรณและชื่อของคุณที่ใสเขาไป จะสามารถถูกเห็นโดยผู
ใชเทคโนโลยี Bluetooth ทานอื่น

การตั้งคา
กําหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• Bluetooth — เลือก เปด เพื่อที่จะสามารถติดตอกับ
อุปกรณที่สามารถเขากันไดอันอื่นโดยการเชื่อมตอ
Bluetooth

• การมองเห็นของโทรศพัท — เลือก เห็นไดทั้งหมด
เพื่อใหอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth อื่น พบ
อุปกรณของคุณ เมื่อคุณไดตั้งคา Bluetooth > เปด เพื่อ
ปองกันอุปกรณอื่นพบอุปกรณของคุณ ใหเลือก ซอน
แมวาคณุไดเลือก ซอน อุปกรณที่เปนคู ยังคงสามารถ
ตรวจพบอุปกรณของคุณ

• ชื่อของโทรศพัท — กําหนดชื่อใหกับเครื่องของคณุ
ชื่อสามารถเห็นไดในอุปกรณอื่นที่คนหาอุปกรณที่ใช
เทคโนโลย ีBluetooth ชื่อควรมีความยาวไมเกิน 30 ตัว
อักษร

• โหมด SIM ระยะไกล — เลือก เปด เพื่อที่จะเขาถึง
อุปกรณอื่น เชน อุปกรณในรถที่สามารถเขากันได หรือ
ใชซมิการดในอุปกรณของคุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย
See "รูปแบบการเขาสูซมิ," p. 59.

หาก Bluetooth ถูกปดซึง่เปนผลจากการเขาสูรูปแบบ
ออฟไลน คุณตองเปดใช Bluetooth ดวยตนเอง

คําแนะนําดานความปลอดภัย
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน
อยาใชคูกับอุปกรณที่ไมรูจักตัวอื่น

การสงขอมูล
การเชื่อมตอ Bluetooth หลายอยางสามารถทําพรอมกันได
ตัวอยางเชนถาคุณเชื่อมตอที่ หูฟง คุณยังคงสามารถ
เคลื่อนยายไฟลตางๆไปยังอุปกรณที่สามารถเขากันไดอื่น
ในเวลาเดียวกัน
1. เปดแอปพลเิคชันที่จัดเก็บรายการซึ่งคุณตองการสง 57
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2. เลือกหัวขอ และเลือก ตัวเลอืก > สง > ทาง
Bluetooth อุปกรณคนหาอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยี
Bluetooth ภายในขอบเขต และระบุรายชื่ออุปกรณ
เหลานั้น

Tip: ถาคุณไดสงขอมูลการใช Bluetooth กอน
หนานี้ รายชื่อของการคนหาเกาจะถูกแสดง
เพื่อคนหาอุปกรณมากขึ้น ใหเลือก อุปกรณ
เพิ่มเติม

3. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจะเชื่อมตอ และกดตัวควบ
คุม เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ หากอุปกรณที่ตองการเชื่อมตอ
ดวยนั้นจําเปนตองทําการจบัคูกันกอนถายโอนขอมูล
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผานสําหรับการเขาใชงาน

4. เมื่อมีการเชื่อมตอเกิดขึน้ กําลังสงขอมูล ถูกแสดง
โฟลเดอร สง ที่รับขอมูลเขา ขอความ ไมไดเก็บขอมูลที่
ถูกสงโดยการเชื่อมตอ Bluetooth

ดรรชนีชี้บอกการเชื่อมตอของ
Bluetooth

  กําลังเชื่อมตอ Bluetooth

  หากไอคอนกะพริบ แสดงวาเครื่องของคณุกําลังทํา
การเชื่อมตอไปยังอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง และหากไอคอน
ปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงวาการเชื่อมตอ Bluetooth มี
การใชงานอยู

การจับคูอุปกรณ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth และเลื่อนไปทางฝง
ขวาเพื่อเปด อุปกรณที่จับคู หนา

กอนที่จะจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (1-16 ตัว), และ
ตกลงกับผูใชอุปกรณอีกเครื่อง เพื่อใชรหัสเดียวกัน อุปกรณ
ที่ไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานสําหรบัการเขาใชงาน
ที่กําหนดไวอยูแลว คุณตองการรหัสผานเพียงเพื่อการ
เชื่อมตอในครั้งแรกเทานั้น หลังการจับคูแลวก็มีสิทธิ์ในการ
ทําการเชื่อมตอ See "การใหสิทธิ์กับอุปกรณ," p. 59. การ
จับคูและการมีสิทธิ์เชื่อมตอ ทําใหการเชื่อมตอเร็วและงาย
ขึน้ เพราะคุณไมจําเปนตองทําการยอมรับการเชื่อมตอของ
คูอุปกรณในทุกๆครั้งที่ตองการการเชื่อมตอ
รหัสผานสําหรับการเขา ซมิรีโมท จะตองมี 16 ตัว
1. เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม โทรศัพทจะเริ่ม

ตนคนหาอุปกรณ Bluetooth ที่อยูในระยะนั้น
Tip: ถาคุณไดสงขอมูลการใช Bluetooth มา
กอน รายชื่อผลการคนหากอนหนานี้จะถูก
แสดง เพื่อคนหาอุปกรณ Bluetooth มากขึน้
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจะจับคูใชดวยกัน และตอง
ใสใสรหัสผานเดยีวกันในอุปกรณทั้งสองตัว

3. เลือก ใช ที่จะทําการเชื่อมตอระหวางอุปกรณของคุณ
และอุปกรณอื่นแบบอัตโนมัติ หรือ ไม เพื่อยืนยันการ
เชื่อมตอแบบไมอัตโนมัติในทุกๆครั้งที่จะมีการกระทํา
หลังการจับคู อุปกรณนั้นจะบันทึกไวในหนาจออุปกรณ
ที่จับคูแลว

เพื่อที่จะใสชื่อเลนใหกับคูอุปกรณที่ปรากฏในอุปกรณของ
คุณ ใหเลื่อนหาอุปกรณที่คุณจะจับคูใชดวยกัน และเลือก
ตัวเลอืก > กําหนดชื่อยอ

เพื่อลบการจับคู ใหเลือกอุปกรณคูที่คุณตองการลบทิ้ง
และ ตัวเลือก > ลบ เพื่อที่จะลบการจับคูทั้งหมด เลือก ตัว
เลือก > ลบทั้งหมด

Tip: ถาคุณเชื่อมตออยูกับอุปกรณหนึ่งในปจจุบนั
อยู และยกเลิกการจับคูกับอุปกรณนั้น การจับคูจะ58
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ถูกดึงออกในทันที และจะไมสามารถเชื่อมตอถึง
กันไดอีก

การใหสิทธิ์กบัอุปกรณ
ถาคุณไวใจในคูอุปกรณ คุณสามารถใหคูอุปกรณเชื่อมตอ
ไดโดยอัตโนมัต ิคุณอาจเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้
• ตั้งเปนผานการอนุญาต — ทั้งนี้ เครื่องของคุณ
สามารถทําการเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งไดโดย
ไมตองแจงใหคุณทราบ และไมจําเปนตองมีการตอบรับ
หรือการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานแยกตางหาก
อีก ใหใชสถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคณุเอง เชน ชุด
หูฟงหรือคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดของคุณ หรือ
อุปกรณอื่นของผูที่คุณไววางใจ

• ตั้งเปนไมผานการอนุญาต — คําขอการเชื่อมตอจาก
อุปกรณอื่นตองไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้งไป

การรับขอมูล
ถาคุณตองการที่จะรับขอมูลโดยใช Bluetooth เลือก
Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศัพท > เห็น
ไดทั้งหมด เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อมตอ
Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน้ และเครื่องจะถามวาคุณ
ตองการยอมรับขอความนั้นหรือไม หากคุณตอบรับ รายการ
นั้นจะอยูในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ

Tip: คุณสามารถเขาถึงขอมูลในอุปกรณหรือจาก
การดความจํา โดยใชอุปกรณเสริมที่สามารถใชกัน
ไดและรองรับ File Transfer Profile Client service
(ตัวอยางเชน laptop computer)

รูปแบบการเขาสูซิม
เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะ
สามารถใชอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทา
นั้น เชน ชุดอุปกรณในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย
โทรศัพทของคุณจะไมสามารถโทรออกได ยกเวนการโทร
ออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของ
คุณแลวและในการโทรออก คุณตองออกจากโหมด SIM
ระยะไกลกอนหากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลด
ล็อคกอน
เมื่อใชรูปแบบการเขาสูซมิ คุณจะสามารถเขาสูซิ
มการดของโทรศัพทจากชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกัน
ได โดยวิธีนี้ คุณไมจําเปนตองใชซิ
มการดตางหากเพื่อเขาใชขอมูลในซมิการดและเชื่อมตอ
เขากับระบบ GSM
หากตองการใชรูปแบบการเขาสูซิม คุณจําเปนตองม:ี
• อุปกรณชุดโทรศัพทในรถยนตที่เขากันไดและสนับสนุน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

• ซิมการดที่ถกูตองในโทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโทรศัพทในรถยนตและ
ความเขากันไดกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่
www.nokia.com และคูมือของชุดโทรศัพทในรถยนต
จัดการรูปแบบการเขาสูซิม
1. เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth เพื่อเปดใชการ

เชื่อมตอ Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ
2. หากตองการเปดใชการเขาสูซมิแบบรีโมท เลื่อนไปที่
โหมด SIM ระยะไกล และกดจอยสติก

3. เปดใชงาน Bluetooth ในชุดโทรศัพทในรถยนตของ
คุณ
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4. ใชชุดโทรศัพทในรถยนตเพื่อเริ่มการคนหาอุปกรณที่ใช
งานรวมกันได โปรดดูคําแนะนําที่คูมือผูใชของชุด
โทรศัพทในรถยนตของคุณ

5. เลือกอุปกรณของคุณจากรายการอุปกรณที่ใชงานรวม
กันได

6. หากตองการจับคูโทรศัพท ใหพิมพรหัสผาน Bluetooth
ที่แสดงบนหนาจอของชุดโทรศัพทในรถยนตลงใน
โทรศัพทของคุณ

7. ตรวจสอบสิทธิก์ารใชงานชุดโทรศัพทในรถยนต เลือก
เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth และเลื่อนไปที่เพจ
อุปกรณที่จับคู เลื่อนไปที่ชุดโทรศัพทในรถยนต และ
พิมพรหัสผาน Bluetooth เมื่อโทรศัพทถามถึงการเชื่อม
ตออัตโนมัติ เลือก ใช การเชื่อมตอระหวางโทรศัพท
ของคุณและชุดโทรศัพทในรถยนตสามารถทําได โดย
ไมตองมีการตอบรับหรือการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขา
ใชงานแยกตางหากอีก หากคุณเลือก ไม คําขอการ
เชื่อมตอจากโทรศพัทนี้ตองไดรับการยอมรับจากคุณ
ทุกครั้ง

รถยนตผานรูปแบบผูใชปจจุบันแลว ชุดโทรศัพท
ในรถยนตจะคนหาอุปกรณพรอมซิ
มการดใหโดยอัตโนมัต ิหากพบโทรศัพทของคุณ
และการตรวจสอบสิทธิ์ในการใชงานอัตโนมัติถูก
นํามาใช ชุดโทรศัพทในรถยนตจะเชื่อมตอกับ
เครือขาย GSM โดยอัตโนมัติเมื่อคณุสตารทรถ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบเขาสูซิมแบบรีโมท คุณสามารถใช
แอปพลิเคชันบนโทรศัพทที่ไมจําเปนตองใชบริการเครอื
ขายหรือซิม
หากตองการยุติการเชื่อมตอเพื่อเขาสูซิมแบบรี
โมทจากโทรศัพทของคุณ เลือก เมนู > เชื่อมตอ >
Bluetooth > โหมด SIM ระยะไกล > ปด

อินฟราเรด
อยาหันแสง IR (อินฟราเรด) เขาที่นัยนตาของบุคคลใด หรือ
ไปรบกวนอุปกรณ IR อื่นๆ อุปกรณนี้เปนผลิตภณัฑเลเซอร
คลาส 1
ใชอินฟราเรดเพื่อเชื่อมตออุปกรณสองอุปกรณและโอนยาย
ขอมูลระหวางกัน ดวยอินฟราเรด คุณจะสามารถโอนยาย
ขอมูล เชน นามบัตร บันทึกในปฏิทิน และไฟลสื่อ ไปยัง
อุปกรณอื่นที่ใชรวมกัน
สงและรับขอมูล
1. โปรดตรวจดใูหแนใจวาพอรตอินฟราเรดของทั้งสอง

อุปกรณหันเขาหากัน การจัดวางตําแหนงของอุปกรณ
นั้นถือเปนเรื่องสําคัญมากกวาเรื่องมุมหรือระยะทางใน
การใชงานประเภทนี้

2. เลือก เมนู > เชื่อมตอ > อินฟราเรด และกดจอยสติ
กเพื่อเปดอินฟราเรดบนอุปกรณของคุณ เปดอินฟราเรด
บนอีกอุปกรณหนึ่ง

3. รอหนึ่งถึงสองวินาทีจนกระทั่งสรางการเชื่อมตอ
อินฟราเรด

4. หากตองการสง ระบุตําแหนงไฟลที่ตองการใน
โปรแกรมหรือโปรแกรมจัดการไฟล และเลือก ตัว
เลือก > สง > ทางอินฟราเรด

หากเครื่องไมเริ่มสงขอมูลภายใน 1 นาทีหลังจากกําหนด
ใหพอรต IR ทํางานแลว การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะ
ตองเริ่มใหมอีกครั้ง
รายการทั้งหมดที่รับผานอินฟราเรดจะถูกนํามาไวในแฟม
ขอมูลถาดเขาใน ขอความ
การวางอุปกรณหางจากกันจะทําใหการเชื่อมตอยุติลง แต
ลําแสงอินฟราเรดยังคงอยูบนอุปกรณของคุณจนกวาคุณจะ
ปด60
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Tip: หากคุณเขาถึงซิมการดจากชุดโทรศัพทใน



การเชื่อมตอขอมูล

ขอมูลแพค็เก็ต
GPRS (general packet radio service) ชวยใหโทรศัพท
เคลื่อนที่เขาถึงเครือขายขอมูลแบบไรสายได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) GPRS ใชเทคโนโลยีการสงขอมูล
แพ็คเก็ตเมื่อขอมูลถูกสงเปนชุดสั้นๆ ผานเครือขายของ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง ขอดีของการสง
ขอมูลแบบแพ็คเก็ตคือระบบเครือขายจะไมวางเฉพาะเมื่อ
สงหรือรับขอมูลเทานั้น GPRS เปนการใชระบบเครือขาย
อยางเต็มประสิทธิภาพ ชวยใหคุณสามารถตั้งคาการเชื่อม
ตอขอมูลดวนและสงขอมูลดวยความเร็วสูงได
คุณตองสมัครขอใชบริการ GPRS โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบ หรือผูใหบริการเพื่อการใชงานและการเปนสมาชิก
บริการ GPRS
Enhanced GPRS (EGPRS) มีลักษณะการทํางานเหมือนกับ
GPRS แตจะเชื่อมตอไดรวดเร็วกวา หากตองการสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับ EGPRS ที่มี รวมถึงความเร็วในการโอนขอมูล
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ โปรด
สังเกตวาเมื่อคุณเลือก GPRS เปนบริการเสริมขอมูล เครื่อง
จะใช EGPRS แทน GPRS หากใช EGPRS ในระบบเครือขายได
ในระหวางที่ใชสายสนทนา คุณจะไมสามารถสรางการ
เชื่อมตอ GPRS และการเชื่อมตอ GPRS ที่มีอยูจะถูกพักไวเวน
แตเครือขายสนับสนุนโหมดการโอนยายขอมูล

UMTS
UMTS (universal mobile telecommunications system)
คือระบบการสื่อสารเคลื่อนที่แบบ 3G นอกจากสายสนทนา
และสายขอมูลแลว UMTS ยังสามารถนําสงเสียงและวิดีโอ
ไปยังอุปกรณไรสาย

โทรศัพทของคุณสามารถสลับระหวางเครือขาย GSM และ
UMTS ไดโดยอัตโนมัติ
หากตองการเลือกเครือขายที่จะใ
มือ > การตั้งคา > เครือขาย และเครือข  โหมด
ระบบ หากคุณตองการใหโทรศพัท
โดยอัตโนมัติ เลือก โหมดคู

เครือขาย GSM จะแสดงดวย  และเครือขาย UMTS จะ
แสดงดวย 

เมื่อคุณใชโทรศัพทในเครือขาย GSM และเครือขาย UMTS
การเชื่อมตอขอมูลหลายๆ การเชื่อมตอจะเกิดขึน้ไดในเวลา
เดียวกัน และจุดเชื่อมตอสามารถแบงใชการเชื่อมตอขอมูล
รวมกัน ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังจะคงอยูใน
ขณะที่มีสายสนทนา คุณสามารถทองเว็บไดเร็วขึน้กวาเดมิ
ในขณะที่คุยโทรศัพทไปพรอมๆ กัน เปนตน

เครือขายในพืน้ที่แบบไรสาย
(WLAN)
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถตรวจจับและเชื่อมตอกับเครือขาย
ในพื้นที่แบบไรสาย
หากคุณนําเครื่องไปยังสถานที่อื่นที่อยูภายใน WLAN เดียว
กัน และอยูภายนอกจุดเชื่อมตอ WLAN ฟงกชันบริการขาม
เครือขายสามารถเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับจุดเชื่อมตอ
WLAN จุดอื่นที่อยูในเครือขายเดียวกันไดโดยอัตโนมัติ
ตราบใดที่คุณยังคงอยูภายในระยะของจุดเชื่อมตอที่อยูใน
เครือขายเดียวกัน เครื่องของคุณจะยังคงเชื่อมตอกับเครือ
ขายตลอดเวลา

Tip: การเชื่อมตอ LAN ไรสายจะเริ่มตนขึ้นเมื่อคุณ
จัดทําการเชื่อมตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต WLAN และการเชื่อมตอ WLAN ที่ใช 61
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ช เลือก เมนู > เครื่อง

สลับเครือขายตางๆ
า ยใน



งานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ขอมูล

เครื่องของคุณสามารถสื่อสารในรูปแบบ LAN ไรสายได
หลายประเภท โหมดการทํางานสองโหมดคือ โครงสราง
พื้นฐานและเฉพาะกิจ
• การทํางานในโหมดโครงสรางพื้นฐานสามารถสื่อสารได
สองแบบคือ อุปกรณไรสายสื่อสารกับอุปกรณไรสาย
ดวยกันโดยผานทางจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออุปกรณไร
สายสื่อสารกับอุปกรณ LAN ผานสาย โดยผานทางจุด
เชื่อมตอ WLAN ขอดีของโหมดการทํางานแบบโครง
สรางพื้นฐาน คือคุณสามารถควบคุมการเชื่อมตอเครือ
ขายไดดียิ่งขึน้ เนื่องจากตองเชื่อมตอผานจุดเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายสามารถเขาใชบริการที่มีอยูใน LAN โดย
ผานสายปกติได เชน ฐานขอมูลบริษัท อีเมล
อินเทอรเน็ต และทรัพยากรเครือขายอื่นๆ

• ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ คุณสามารถสงขอมูล
และรับจากอุปกรณอื่นที่สนับสนุน LAN ไรสา
กันได เชน 
การแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากบ

ตอ WLAN คุณเพียงแตตั้งคาตางๆ ที่จําเป
การสื่อสารไดทันที
สามารถตั้งคาไดอยางงายดาย การสื่อสารจะจํากัด
เฉพาะกับเครื่องที่อยูภา
เทคโนโลย ีLAN ไรสายที่ใชรวมกันได

ตัวจ ื่อมตอ
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม

หากตองการดูสถานะของการเชื่อมตอขอมูลหรือยุติการ
เชื่อมตอ เลือก การเชื่อมตอที่ใช

หากตองการคนหา LAN ไรสายที่มีใหบริการภายในพื้นที่
เลือก เครือขาย WLAN ที่ใชได

ดูและยุติการเชื่อมตอปจจบุ

Note: เวลาการโทรจริงที่แสดงในใบเรยีกเก็บคา
บริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ขึน้อยูกับ
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ และปจจัยอื่นๆ
ในหนาจอการเชื่อมตอปจจุบนั คุณสามารถดูการเชื่อมตอ
ขอมูลที่เปดอยู: สายขอมูล การเชื่อมตอขอมูล
แบบแพ็คเกต และการเชื่อมตอ LAN ไรสาย
หากตองการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือ
ขาย ใหเลือกการเชื่อมตอจากรายการและ ตัวเลอืก > ราย
ละเอียด ประเภทขอมูลที่ปรากฏจะขึน้อยูกับประเภทของ
การเชื่อมตอเครือขาย

หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอเครือขาย เลือกการเชื่อมตอ
จากรายการและ ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอระบบเครือขายที่ใชงานทั้ง
หมดพรอมๆ กัน เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้ง
หมด

หากตองการดูรายละเอียดของเครือขาย กดจอยสติก

คนหา LAN ไรสาย
หากตองการคนหา LAN ไรสายที่ใหบริการภายในพื้นที่
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม > เครือขาย WLAN ที่
ใชได รายการเครือขายที่พบจะปรากฏขึน้
หนาจอ LAN ไรสายที่ใหบริการจะแสดงรายการ LAN ไรสาย
ทั้งหมดที่อยูภายในพื้นที่ โหมดเครือขาย (โครงสรางพื้น
ฐานหรือเฉพาะกิจ) เครื่องหมายแสดงความแรงของ62

ก
าร
เช
ือ่ม
ต
อ

file:///C:/USERS/MODEServer/chari/15917069/rm-49_mars/th/issue_2/rm-49_mars_th_2.xml Page 62 Mar 31, 2006 5:44:24 AMfile:///C:/USERS/MODEServer/chari/15917069/rm-49_mars/th/issue_2/rm-49_mars_th_2.xml Page 62 Mar 31, 2006 5:44:24 AM

ัน

 เพื่อทําการพิมพ ฟงก

นและเร

ชันเหลาน
รวม

ี้อาจตอง
ยที่ใช

ริษัทภายนอกเพอใื่ ชทํางาน และไมตอ งใชจดเุ
ิ่มต

แต

ัดการการเช

ช่ือม
น

 ระบบเครือขายแบบเฉพาะกิจ

ยในพื้นที่และสนับสนุน



สัญญาณและเครื่องหมายแสดงการเขารหัสเครือขาย และ
โทรศัพทของคณุมีการเชื่อมตอปจจุบันเขากับเครือขาย
หรือไม

หากตองการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน าย
เลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อมตอ

โมเด็ม
เลือก เมนู > เชื่อมตอ > โมเด็ม
เมื่อใชกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได คุณสามารถใช
โทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อเชื่อมตอกับเว็บ
กอนใชโทรศัพทของคุณเปนเสมือนโมเด็ม
• คณุตองมีซอฟตแวรสําหรับสงขอมูลที่ใชงานรวมกันได
ตดิตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

• ตองสมัครขอใชบริการเสริมจากระบบเครือขายที่รองรับ
ฟงกชันนี้จากผูใหบริการหรือผูใหบริการอินเตอรเน็ต
ของคุณ

• และตองมีไดรเวอรที่ใชงานรวมกับฟงกชันนี้ไดติดตั้งไว
ในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ คุณตองตดิตั้งไดรเวอร
สําหรับการเชื่อมตอผานสายเคเบิล และคุณอาจตองติด
ตั้งหรืออัพเดตไดรเวอร Bluetooth หรือไดรเวอร
อินฟราเรด

หากตองการตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
โดยใชอินฟราเรด กดจอยสติก ดูใหแนใจวา พอรต
อินฟราเรดของโทรศัพทและคอมพิวเตอรหันหนาเขาหากัน
โดยตรงและไมไดวางสิ่งของไวระหวางอุปกรณทั้งสอง

หากตองการตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ใหเริ่มตนเชื่อมตอจาก
คอมพิวเตอรกอน หากตองการเรียกใช Bluetooth ใน

โทรศัพทของคุณ เลือก เมนู > เชื่อมตอ > Bluetooth และ
เลือก Bluetooth > เปด
หากคุณใชสายเคเบิลเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคณุเขากับ
คอมพิวเตอร ใหเริ่มตนการเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถใชคุณสมบัติสําหรับการสื่อสารบาง
ประเภทได เมื่อใชเครื่องเปนโมเด็ม

VPN สําหรับมือถือ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
VPN
เครือขายสวนตัวเสมือนสําหรับโทรศัพทมือถือ Nokia (VPN)
จะทําใหลูกคาสามารถสรางการเชื่อมตอที่ปลอดภยัไปยงั
ระบบอินทราเน็ตของบรษิัทและการบริการตางๆ ที่ใชงาน
รวมกันได เชน อีเมล อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอจากเครือ
ขายโทรศัพทมือถือ, อินเทอรเน็ต, เกตเวย VPN ขององคกร
ที่ทําหนาที่เปนทางเขาไปยังเครือขายขององคกรที่ใชงาน
รวมกันได ไคลเอนต VPN ใชเทคโนโลยี IP Security (IPSec)
IPSec เปนกรอบการทํางานมาตรฐานที่เปดกวางในการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ปลอดภยับนเครือขาย IP
นโยบาย VPN จะกําหนดวิธีการใชงานของไคลเอนต VPN
และเกตเวย VPN ในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมถึงการ
เขารหัสอัลกอริธึ่มที่ใชปองกันความลับของขอมูล โปรดติด
ตอบริษัทของคุณสาํหรับนโยบาย VPN
การใชงานแอปพลิเคชั่นรวมกับ VPN นั้น แอปพลิ
เคชั่นจะตองมีความเกี่ยวของกับจุดเชื่อมตอ VPN จุดเชื่อม
ตอ VPN ประกอบขึน้จากจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตและ
นโยบาย VPN
ในการจัดการ VPN ใหเลือก การจัดการ VPN > ตัวเลอืก >
เปด เลือกจากตวัเลือกดังตอไปนี้:
• นโยบาย VPN — ติดตั้ง ด ูและอัพเดตนโยบาย VPN 63
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็ตในเครอขื

าย



• เซิรฟเวอรนโยบาย VPN — แกไขการตั้งคาการเชื่อม
ตอเซริฟเวอรของนโยบาย VPN ที่ตองการติดตั้งและ
อัพเดตนโยบาย VPN

• บนัทึก VPN — ดูบันทึกของการติดตั้งนโยบาย VPN,
อัพเดตและซิงโครไนส รวมถึงการเชื่อมตอ VPN อื่นๆ

การโรมมิ่งขอมูลดวยอีเมล
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
กลุมจุดเชื่อมตอ
อุปกรณของคุณอนุญาตใหมีการโรมมิ่งระหวางเทคโนโลยี
การเขาใชแบบไรสาย เชน WLAN และ GPRS สําหรับอีเมล
ตัวอยางเชน คณุสามารถเริ่มตนชวงของอีเมลที่บาน และยัง
ใชอีเมลตอขณะมาที่ทํางาน ในขณะที่คุณใชอีเมลโดยไม
ถูกขัดจังหวะ อุปกรณมือถือของคุณจะสลับจาก WLAN ไป
ที่ GPRS และกลับไปที่ WLAN เมื่อคุณเดินทางถึงที่ทํางาน

กลุมจุดเชื่อมตอ
ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอ เลือก กลุมจุดเชื่อมตอ > ตัว
เลอืก > กลุมใหม ในชอง ชื่อกลุม พิมพชื่อสําหรับกลุม
ระบุในชอง การสลบัการเชื่อมตอ วาตองการแสดงขั้น
ตอนการสลับการเชื่อมตอบนหนาจอโทรศัพทหรือไม เลือก
และแกไขจุดเชื่อมตอที่เปนของกลุมนี้ในสวน จุดเชื่อมตอ

ในการยายจุดเชื่อมตอในกลุมจุดเชื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อม
ตอและ ตัวเลอืก > ลบ
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เว็บ
เลือก เมนู > เว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เว็บ เปนหนึ่งในสองเบราเซอรของอุปกรณ ที่ เว็บ คุณ
สามารถเบราซกับเว็บไซตทั่วไป เพจเหลานี้ใชเขยีนใน
แบบ extensible hypertext markup language (XHTML)
หรือ hypertext markup language (HTML) ถาคุณตองการ
ที่จะเบราซ WAP เพจ ใช เมนู > สือ่ > บริการ เบราเซอร
ทั้งสองตัวใชบุคมารคเดียวกัน ลงิคในขอความที่คุณไดรับ
จะเปดออกในเบราเซอร บริการ
ใหคุณสอบถามการใชบริการ ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ
ไดจากผูใหบริการระบบ และหรือผูใหบริการ ทั้งนี้ ผูให
บริการจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใชบริการตางๆ อีกดวย

จุดเชื่อมตอ
เพื่อที่จะเบราซเว็บ คณุตองตัง้คาคอนฟกจุดเชื่อมตอที่
อินเตอรเน็ตเขา หากคุณกําลังใชสายขอมูลหรือการเชื่อม
ตอ GPRS ระบบเครือขายไรสายของคุณตองรองรับสาย
ขอมูลหรือ GPRS และตองเรียกใชบริการขอมูลของ
ซมิการดของคุณ อุปกรณคุณอาจไดตั้งคานี้ไวแบบ
อัตโนมัติขึน้กับซมิการดของคุณ หากเครื่องไมสามารถ
ดําเนินการดังนี้ได ใหสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ

Tip: คุณอาจไดรับการตั้งคานี้จากผูใหบริการของ
คุณ ในรูปแบบขอความพิเศษ หรือจากเว็บเพจ
ของโอเปอรเรเตอรในเครือขายหรือผูใหบริการ

คุณสามารถใสการตั้งจุดเชื่อมตอที่อินเตอรเน็ตเขานี้ดวย
ตนเองอีกดวย See "จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต," p. 54.

การเบราสเว็บ
การใชจอยสติ๊กเพื่อเบราซ จอยสติ๊กจะเปนเหมือนตัวชี้บน
เว็บเพจ และคุณสามารถเลื่อนไปดานบน ลงดานลาง ไป
ทางซาย หรือไปทางขวาดวยจอยสติ๊กนี้ เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้
ไปวางบนลิงค ตัวชี้จะเปลี่ยนเปนรูปมือ **กดจอยสติ๊กเพื่อ
เปดลิงคนั้น

เพื่อที่จะเบราซเว็บ เลือกบุคมารค และกดจอยสติ๊ก คุณยัง

เฉพาะบริ
และการปองกันจากซอฟตแวรที่เปนอันตรายอยางเพียงพอ

Tip: เมื่อคุณเริม่ที่จะเขาแอดเดรส แอดเดรสของ
เพจที่คุณเขาไปกอนหนานี้และสอดคลองกับสิ่งที่
คุณปอนเขาไปจะถูกแสดงออกมา เพื่อที่จะเปด
เพจ เลื่อนหาแอดเดรส และกดจอยสติ๊ก

เพื่อที่จะเปดเว็บลิงค เลื่อนไปที่ตองการและกดจอยสติ๊ก
ในเว็บเพจ ลิงคใหมจะมีเสนใตสีน้ําเงินและลิงคที่เคยใช
กอนหนานี้จะมีเสนใตสีมวง ภาพที่ทําหนาที่เหมือนลิงคจะมี
กรอบสีน้ําเงินลอมรอบ
เพื่อที่จะเปดเว็บลิงค เลื่อนไปที่ตองการและกดจอยสติ๊ก
บุคมารคอัตโนมัติ โฟลเดอร
ปุมลัดแปนพิมพ:
• กด 1 เพื่อเปดของคุณบุคมารค
• กด 2 เพื่อหาขอความ
• กด 3 เพื่อกลับไปเพจกอนหนานี้
• กด 6 เพื่อสับเปลี่ยนระหวางเบราเซอรวินโดวที่เปดของ
คุณ
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การที่คุณไววางใจและมีการรักษาความปลอดภยั
สามารถเขาไปที่เว็บแอดเดรส และกดจอยสติ๊ก ควรใช



• กด 7 เพื่อทําใหสามารถ หรือไมสามารถดูเพจ
• กด 8 เพื่อเปดการดูเพจ
• กด 9 เพื่อไปที่เว็บเพจอื่น

บุคมารค
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่ติดตั้งมากอนแลวสําหรับ
เว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับโนเกีย โนเกียไมขอร
ประกันหรือรับรองเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกการเขาถึง
เว็บไซตเหลานั้น คณุควรจะยดึถือตามขอค
ความปลอดภยัหรือเนื้อหาที่จะมตีอเว็บไซตใดๆ

จอยสติ๊ก

เพื่อที่จะเบราซไปที่เว็บเพจอื่น เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
การนําทาง > ไปยังที่อยูเว็บ ใสเพจแอดเดรส และเลือก
ไปที่

เพื่อลบบุคมารค เลื่อนไปที่บุคมารค และกดปุมเคลียร

ในการเพิ่มบุคมารค เลือก เมนู > เว็บ > ตัวเลอืก > ตัว
จัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค เลื่อนไปที่ ชื่อ เพื่อใส
ชื่อที่บรรยายสําหรับบุคมารค ที่อยู เพื่อเขาเว็บเพจ
แอดเดรส จุดเชื่อมตอ เพื่อเปลี่ยนจุดเชื่อมตอใหเชื่อมตอ
กับเว็บเพจ และ ชื่อผูใช หรือ รหัสผาน เพื่อใสชื่อผูใชงาน
ของคุณและรหัสผาน ถาผูใหบริการรองขอ ในการจัด
เก็บบุคมารค เลือก กลับ

Tip: คุณสามารถเพิ่มบุคมารกในขณะที่กําลังเบ
ราส เลือก ตัวเลือก > บันทึกไปยังบุคมารค

การดาวนโหลดหัวขอ
Important: ควรติดตั้งและใชแอปพลิเคชัน รวมทั้ง

ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่มาที่มีการปองกันซอฟตแวรที่
เปนอันตรายอยางเพียงพอเทานั้น
คณุสามารถดาวนโหลดหัวขอตางๆ เชนริงโทน รูปภาพ
โลโก รูปแบบหลัก และบางสวนของวิดีโอ เพื่อดาวนโหลด
หัวขอ เลื่อนไปที่ตองการและกดจอยสติ๊ก รายการเหลานี้
อาจเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจายหรือตองสั่งซือ้ หัวขอ
ที่ดาวนโหลดถูกจัดการตามลําดับโดย
แอพพลิเคชั่นในอุปกรณของคณุ
เมื่อคุณเริ่มการดาวนโหลด บัญชีรายชื่อของการ
ดาวนโหลดที่กําลังทํา ที่หยุดอยู และที่เสร็จเรียบรอยแลว
จากการเบราซปจจุบนัจะถูกแสดงใหเห็น เพื่อที่จะแสดง
บัญชีรายชื่อ คุณสามารถเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > สิง่
ที่ดาวนโหลด. เลื่อนหาหัวขอในบัญชีรายชื่อ และเลือก ตัว
เลือก เพื่อที่จะหยุดชั่วขณะ เริ่มตนใหม หรือยกเลิกการ
ดาวนโหลดที่กําลังดําเนินอยู; หรือเปด บันทึก หรือลบทิ้ง
การดาวนโหลดที่เสร็จสิ้นแลว
เพื่อที่จะซื้อหัวขอ:
1. เพื่อดาวนโหลดหัวขอ เลื่อนไปที่ลิ๊งค และกดจอยสติ๊ก
2. การเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อซื้อหัวขอ
3. คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอียด เพื่อดาวนโหลด

ตอ เลือก ยอมรับ เพื่อยกเลิกการดาวนโหลด เลือก ยก
เลิก

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอและแสดงเบราเซอร เพจออฟไลน
เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเพิ่ม > ตัดการเชื่อมตอ; หรือ66
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เพื่อแสดงบุคมาร

วรระวังสําหรับ
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ค เว็บเพจ เลื่อน ไปที่บคุ



เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอและปดเบราเซอร เลือก ตัวเลือก >
ออก

การลางหนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หาก
คุณลองเขาใชงานหรือไดเขาใชงานขอมูลลับเฉพาะที่ตอง
ใชรหัสผาน ใหลบแคชหลังจากใชทุกครั้ง ขอมูลหรือบริการ
ที่คุณเคยเขาใชจะเก็บไวในแคช

เพื่อลบหนวยความจําแคช เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
เพิ่ม > ลางความจําแคช

ขอมูลขาวสารที่นาสนใจ
และ เรื่องราวประจําวันจาก
เว็บ
เลือก เมนู > เว็บ > ลงิคขาวทางเว็บ
ฟด (feeds) โดยทั่วไปจะประกอบดวยหัวขอเรื่องและราย
ละเอียด มกัจะเปนพวกขาวที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือหัวขอที่นา
สนใจอื่นๆ

Tip: บล็อก (blogs) เปนการยอเว็บล็อก (Weblog)
ซึง่เปนเว็บไดอารี่ที่ถูกอัพเดตอยางสม่ําเสมอ
บคุลิคของผูแตงถือเปนปจจัยสําคัญของการเกิด
blog

เพื่อดาวนโหลดฟดหรือบลอก เลื่อนไปที่ฟดหรือบลอก
และกดจอยสติ๊ก

เพื่อเพิ่มฟดหรือบลอก เลือก ตัวเลือก > จัดการลิงค
ขาว > ลงิคขาวใหม และปอนขอมูล

เพื่อฟดหรือบลอก เลื่อนไปที่ฟด เลือก ตัวเลอืก > จัดการ
ลงิคขาว > แกไข และดัดแปลงขอมูล

เว็บ การตั้งคา
เลือก เมนู > เว็บ > ตัวเลือก > การตั้งคา
กําหนดการตั้งคาตอไปนี้:
• จุดเชื่อมตอ — เลื่อนไปที่ตําแหนงทางเขาเพื่อเชื่อม
ตอกับเว็บเพจ และกดจอยสติ๊ก

• โหลดภาพและเสยีง — เลือก ไม เพื่อใหโหล
ดเพจไดเร็วขึน้เมื่อทําการเบราซ ไมควรโหล
ดภาพพรอมกัน คณุอาจเลือกที่จะโหลดภาพเมื่อเบรา
ซเพจเดี่ยวๆ เลือก ตัวเลือก > แสดงรูปภาพ

• ขนาดแบบอักษร — เลือกขนาดตวัอักษรที่คุณตองการ
ใชเมือ่เว็บเพจแสดง

• การเขารหัสที่ตั้งไว — เลือกตัวอักษรที่ถูกตองตาม
ภาษาที่ตองการ

• บุคมารคอัตโนมัติ — เลือก ใชเพื่อที่จะบันทึกเว็บเพจ
แอดเดรสที่คุณเขาชมแบบอัตโนมัติในโฟลเดอร
บุคมารคอัตโนมัติ ในการซอนแฟมขอมูล เลือก ซอน
แฟมขอมูล

• ขนาดจอภาพ — เลือก ภาพเต็มจอ เพื่อใชพื้นที่ทั้ง
หมดในการแสดงเว็บเพจ คุณสามารถกดปุมเลือกซาย
มือเพื่อ ตัวเลอืก และใชตัวเลือกที่มีขณะเบราซใน
โหมดฟูลสกรีน

• โฮมเพจ — เลือกเพจที่คุณตองการใหเปนโฮมเพจของ
คุณ เลือก คาที่ตั้งไว เพื่อใชตําแหนงทางเขาของโฮม
เพจ กําหนดเอง เพื่อเขาโฮมเพจแอดเดรส หรือ ใช
เพจปจจุบนั เพื่อใชเว็บเพจที่เพิ่งเปดเมื่อเร็วๆนี้

• แผนที่ยอ — เลือกวาคุณตองการจะเห็นการยอสวนของ
เพจลงหรือไม โดยเลือกจากสวนบนของหนาที่กําลัง
แสดง 67
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• รายการประวัติ — เลือกวาคุณตองการจะเห็นการยอ
สวนของเพจที่คุณไดเยี่ยมชมไปแลวหรือไม เมื่อคุณเบ
ราซกลับไปอีก

• คุกกี้ — เลือกที่จะอนุญาตหรือปฏิเสธการสงและรบั
ของคุกกี้ (cookies) คุกกี้เปนขอมูลจากผูใหบริการใน
เครือขาย ที่รวบรวมเว็บเพจตางๆที่คุณเขาชม และมี
ความจําเปน เชนถาคุณซื้อของจากเว็บ (จากตัวอยางนี้
คณุจะตองจําสินคาที่คุณซือ้ จนกระทั่งถึงแคชเชียรเพจ)
อยางไรก็ตามขอมูลอาจถูกใชในทางที่ผิด (จากตัวอยาง
นี้ คุณอาจไดรับโฆษณาที่ไมไดตองการในอุปกรณคุณ)

• Java/ECMA สคริป — เว็บเพจบางอันอาจมีคําสั่ง
โปรแกรมที่มีผลตอการแสดงของเพจหรือมีผลระหวาง
เพจและเบราเซอร เพื่อที่จะปฏเิสธการใชแบบตัวเขียน
นั้น ใหเลือกยกเลิกใชงาน (ตัวอยางเชน ถาคุณมี
ปญหาในการดาวนโหลด)

• แจงเตือนความปลอดภัย — เลือก แสดง หรือ ซอน
เพื่อจะดูหรือซอนคําเตือนดานความปลอดภยัที่คุณอาจ
ไดรับระหวางการเบราซ

• ปดกั้นปอปอัพ — เลือกวาคุณตองการใหมีการแสดง
ขึน้มาอยางฉับพลัน ซึง่บางครั้งจําเปน (ตัวอยางเชน คุณ
เขียนอีเมลในระบบ Web-based mail systemsบนวินโดว
ที่เล็กกวา) แตมันก็อาจจะมีการโฆษณาที่คุณไมตอง
การเกิดขึ้นไดดวยเชนกัน

บริการ
เลือก เมนู > สือ่ > บริการ (บริการเสริมจากเครือขาย)
บริการ เปนหนึ่งในสองเบราเซอรในอุปกรณของคุณ เมื่อ
ใช บริการ คุณจะสามารถเบราสเพจ WAP ซึง่ไดรับการออก
แบบขึน้เปนพิเศษสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ เชน ผูใหบริการ
อาจมีเพจ WAP สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ได ในการเบรา
สเว็บเพจปกต ิใหใชเบราเซอรอื่นใน เมนู > เว็บ

ใหคุณสอบถามการใชบริการ ราคา และคาบริการตางๆ ได
จากผูใหบริการระบบ และหรือผูใหบริการ ทั้งนี้ ผูใหบริการ
จะใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใชบริการตางๆ อีกดวย

Tip: ในการเริ่มการเชื่อมตอ ใหกดปุม 0 ในโหมด
สแตนดบายคางไว
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แอปพลเิคชันมีเดีย

การคุมครองดานลิขสิทธิจ์ะชวยปองกันการคัดลอก การแก
ไข การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมทั้งเสียงเรียก
เขา) และเนื้อหาบางสวนได
เลือก เมนู > สือ่
สือ่ ประกอบดวยแอปพลิเคชันมีเดียตางๆ ที่อนุญาตใหคุณ
จัดเก็บและดูภาพ บันทึกเสียง และเลนคลิปเสียง

คลังภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > คลังภาพ
ใช คลงัภาพ เพื่อเขาสูและใชสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพ
วิดีโอ เพลง และเสียง ภาพและวิดีโอที่ดูแลวทั้งหมด และ
เพลงและเสียงที่ไดรับทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ
โดยอัตโนมัต ิคุณสามารถเลื่อนดู เปดและสรางแฟมขอมูล
พรอมทั้งเลือก คัดลอกและยายรายการไปยังแฟมขอมูลได
อีกดวย คลิปเสียงจะเปดออกในเครื่องเลนเพลง และวิดีโอ
คลิปและการสตรีมลิงคในแอปพลิเคชัน RealPlayer
หากตอง
จะถูกเปดออกในโปรแกรมดูภาพ

หากตองการสรางแฟมขอมูลใหม เลือก ตัวเลือก > จัด
วาง > โฟลเดอรใหม

หากตองการคัดลอกหรือยายไฟล เลือกไฟลและ ตัว
เลอืก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร, โฟลเดอรใหม,
ยายไปการดความจาํ, คัดลอกไปการดความจํา, คัด
ลอกไปความจําเครื่อง หรือ ยายไปความจําเครื่อง

หากตองการดาวนโหลดไฟลไปไวที่ คลังภาพ ในหนึ่งใน
แฟมขอมูลหลักโดยใชเบราเซอร ใหเลือก แหลงโหลดก

ราฟก, แหลงโหลดวิดีโอ, แหลงโหลดแทร็ค หรือ
แหลงโหลดเสียง เครื่องจะเปดเบราเซอรขึ้นมา และคุณ
สามารถเลือกจากบุคมารคหรือพิมพที่อยูของไซตที่จะ
ดาวนโหลด

หากตองการคนหาไฟล เลือก ตัวเลือก > คนหา เริ่มตน
พิมพคําที่จะใชคนหา (เชน ชื่อหรือวันที่ของไฟลที่คุณ
กําลังคนหา) ไฟลที่ตรงกับที่คนหาจะปรากฏ

ภาพ
เลือก เมนู > สื่อ > คลงัภาพ > ภาพ
ภาพ ประกอบดวยหนาจอสองหนาจอ:
• ในหนาจอ

กับจอแสดงผลของคุณ
• ในโปรแกรมดูภาพ ซึง่จะเปดขึน้เมื่อคุณเลือกภาพใน
หนาจอเบราเซอรภาพ คุณสามารถด ูแกไข และสงภาพ
แตละภาพได

รูปแบบไฟลที่เครื่องรองรับมีดังนี้: JPEG, BMP, PNG และ GIF
87a/89a โทรศัพทอาจไมรองรับรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมด
ของรูปแบบไฟลที่กลาวมาแลวก็ได

หากตองการเปดดูภาพ ใหเลือกภาพในหนาจอเบราเซอร
ภาพ และเลือก ตัวเลอืก > เปด ภาพจะเปดในโปรแกรมดู
ภาพ

หากตองการเปดดูภาพตอไปหรือภาพกอนหนา ใหเลื่อนไป
ทางขวาหรือซายในโปรแกรมดูภาพ 69
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การเปดไฟล หร อแฟื มข อม ูล  กดจอยสติก ภาพ

ารถสง จัดการ
เปลี่ยนช่ือภาพท่ีจดเกั ็บไว

พเปนภ

เบราเซอรภาพ คณสามุ

การดความจํา คุณสามารถตงภาั้
ในโทรศั

าพพนหลื้
พทของค

หงใั

 ลบ และ
ุณหรือ



หากตองการขยายหรือยอภาพที่ดูในหนาจอ เลือก ตัว
เลอืก > ขยาย หรือกด  5 หรือ 7 หากตองการลดภาพที่ดู
บนหนาจอ เลือก ยอ หรือกด 0

หากตองการดูภาพในขนาดเต็มหนาจอ เลือก ตัวเลอืก >
ภาพเต็มจอ หรือกด 7 สองครั้ง หากตองการกลับไปที่หนา

หากตองการหมุนภาพ ใหเลือกภาพ และ ตัวเลือก >
หมุน เลือก ขวา เพื่อหมุนภาพตามเขม็นาฬิกา 90 องศา
หรือเลือก ซาย เพื่อหมุนภาพทวนเขม็นาฬิกา 90 องศา

จัดการไฟลภาพ
การคุมครองดานลขิสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การ
แกไข การโอน หรือการสงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อหา
บางสวนได

หากตองการดูขอมูลเกี่ยวกับภาพโดยละเอียด เลือกภาพ
และ ตัวเลอืก > ดูรายละเอียด ขนาด และรูปแบบของ
ไฟล วันที่และเวลาที่แกไขไฟลครั้งลาสุด และความ
ละเอียดของภาพเปนพิกเซลจะปรากฏขึ้น

หากตองการสงภาพ ใหเลือกภาพ ตัวเลอืก > สง และวิธี
การสง

หากตองการเปลี่ยนชื่อภาพ เลือกภาพและ ตัวเลอืก >
เปลี่ยนชื่อ พิมพชื่อใหมและเลือก ตกลง

หากตองการกําหนดภาพเปนภาพพื้นหลัง เลือกภาพและ
ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

หากตองการเพิ่มภาพในบัตรรายชื่อ เลือกภาพและ ตัว
เลอืก > กําหนดใหรายชื่อ หนาจอรายชื่อจะเปดออก และ
คุณสามารถเลือกรายชื่อใหกับภาพ

RealPlayer
การคุมครองดานลขิสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การ
แกไข การโอน หรือการสงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อหา
บางสวนได
เลือก เมนู > สื่อ > RealPlayer
RealPlayer สามารถเลนคลิปวิดีโอและไฟลเสียงที่เก็บอยู
ในหนวยความจําของอุปกรณหรือการดหนวยความจํา สง
ไฟลดังกลาวไปยังอุปกรณของคุณจากอีเมลหรือพีซทีี่ใช
งานรวมกันได หรือสตรีมไปยังอุปกรณของคุณผานเว็บ
รูปแบบที่ RealPlayer รองรับรวมถึง MPEG-4, MP4 (ไมใชการ
เรียกขอมูล), 3GP, RV, RA, AAC, AMR และ Midi RealPlayer
ไมจําเปนตองรองรับรูปแบบไฟลสื่อทั้งหมด

Tip: การสตรีมมิ่งไฟลเสียงและวิดีโอหมายถึง การ
เลนไฟลดังกลาวโดยตรงจากเว็บโดยไมตอง
ดาวนโหลดลงอุปกรณของคุณกอน

เลนคลปิวิดีโอและสตรีมลงิค
เลือกไฟลเสียงและวิดีโอเพื่อเลนกับ RealPlayer เลือก ตัว
เลือก > เปด และเลื่อนไปยังคลิปสื่อในอุปกรณหรือใน
การดหนวยความจํา

ในการเลนสตรีมมิ่งสื่อ ใหเลือกเว็บลิงคที่นําไปยังคลิปสื่อ
แลวเลือก เลน หร ือเชื่อมตอไปยังเว็บ จากนั้นคนหา
คลิปวิดีโอหรือไฟลเสียง แลวเลือก เลน RealPlayer มา
รูจักลิงคสองชนิดดังนี้: rtsp:// URL และ http:// URL ที่นําไป
ยังไฟล RAM กอนการเริ่มสตรีมมิ่งเนื้อหา อุปกรณของคุณ
จะตองเชื่อมตอกับเว็บไซตและบัฟเฟอรเนื้อหานั้น หากเลน
ไฟลไมไดเนื่องจากมีปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขาย
RealPlayer จะพยายามเชื่อมตอกับจดุเชื่อมตออินเตอรเน็ต
อีกครั้งโดยอัตโนมัติ70
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จอปกติ เลือก ตัวเลือก > ภาพปกติ



ในการบันทึกคลิปสื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > บนัทึก เลื่อนไป
ยังโฟลเดอรในหนวยความจําของอุปกรณหรือการดหนวย
ความจํา และเลือก บนัทึก ในการบันทึกลิงคไปยังไฟลมี
เดียบนเว็บ ใหเลือกบนัทึกลงิค

การกรอไปขางหนาหรือกรอกลับคลิปขณะที่เลน ใหเลื่อน
ขึ้นหรือลง

การเพิ่มหรอืลดเสียงขณะที่เลน ใหเลื่อนไปทางขวาหรือ
ซาย

การตั้งคา
เลือก เมนู > สือ่ > RealPlayer > ตัวเลอืก > การตั้งคา

การตั้งคาวดิีโอ
เลือก วิดีโอ > เลนซ้ํา > เปด หากคุณตองการเลนวิดีโอ
คลิปอีกครั้งโดยอัตโนมตัิหลังจากเลนเสร็จแลว

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก การเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปยังการตั้งคาตอไปนี้ แลว
กดจอยสติ๊กเพื่อแกไข:
• พร็อกซี่ — เลือกวาจะใชพร็อกซีเ่ซริฟเวอรหรือไมและ
ใหพิมพที่อยู IP ของพร็อกซี่เซิรฟเวอรและหมายเลข
พอรต

• เครือขาย — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตและตั้งคาชวงพอรตที่ใชงานเมื่อมีการเชื่อม
ตอ

การตั้งคาพรอ็กซี่
พร็อกซีเ่ซริฟเวอรเปนเซริฟเวอรสื่อกลางระหวางเซริฟเวอร
ของสื่อและผูใช ผูใหบริการบางรายใชเซริฟเวอรนี้สําหรับ
ความปลอดภยัเพิ่มเติมหรอืเพื่อความเร็วในการเชื่อมตอเว็บ
เพจที่มีไฟลสื่อ

โปรดสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
เลือก การเชื่อมตอ > พร็อกซี ่ใหเลื่อนไปยังการตั้งคาตอ
ไปนี้ แลวกดจอยสติ๊กเพื่อแกไข:
• ใชพร็อกซี่ — เลือก ใชงาน เพื่อใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — พิมพ IP แอดเดรสของ
พร็อกซีเ่ซริฟเวอร การตั้งคานี้จะใชงานไดเฉพาะเมื่อคุณ
เลือกใชงานพรอ็กซี่เซิรฟเวอรเทานั้น

• เลขพอรตพร็อกซี่ — พิมพหมายเลขพอรตของพร็อก
ซี่เซิรฟเวอร การตั้งคานี้จะใชงานไดเฉพาะเมือ่คุณเลือก
ใชงานพร็อกซีเ่ซริฟเวอรเทานั้น

การตั้งคาระบบเครือขาย
โปรดสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
เลือก การเชื่อมตอ > เครือขาย ใหเลื่อนไปยังการตั้งคา
ตอไปนี้ แลวกดจอยสติ๊กเพื่อแกไข:
• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — ใหเลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต แลวกดจอยสติ๊กเพื่อแกไข

• เวลาออนไลน — ตั้งเวลาเมื่อ RealPlayer ตัดการเชื่อม
ตอจากเครือขายเมื่อคุณหยุดเลนคลิปสื่อชั่วคราวโดย
การใชลิงคเครือขาย เลือก กําหนดเอง แลวกดจอ
ยสติ๊ก พิมพเวลา และเลือก ตกลง

• พอรต UDP ต่ําสดุ — ปอนหมายเลขพอรตต่ําสุดในชวง
พอรตของเซริฟเวอร คาต่ําสุดคือ 1024

• พอรต UDP สูงสุด — ปอนหมายเลขพอรตสูงสุดในชวง
พอรตของเซริฟเวอร คาสูงสุดคือ 65535

เครื่องเลนเพลง
Warning: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง

การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลน 71
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เมื่อใชเครื่องเลนเพลง คณุจะสามารถเลนไฟลเพลง สราง
รายการที่เลนกอนฟงรายการที่เลน เครื่องเลนเพลง
สนับสนุนไฟลที่มีสวนขยายเปน MP3 และ AAC

ฟงเพลง
Warning: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง

เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ

หากตองการเลือกแทร็คเพลง เลือก ตัวเลือก > คลงั
เพลง แทร็คทั้งหมด แสดงรายการเพลงทั้งหมดบน
โทรศัพทของคุณ หากตองการดูเพลงที่เรียงลําดับไว
เลือก อัลบั้ม, ศิลปน, ประเภท หรือ ผูเรียบเรียง หากตอง
การเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่ตองการ แลวเลือก ตัว
เลอืก > เลน เมื่อเลนแทร็คแลว หากตองการเปลี่ยน
ระหวางเลนและพัก ใหกด  และ  หากตองการ
หยุดแทร็ค กด 

หลังจากที่คุณเพิ่มหรือยายไฟลเพลงในโทรศัพทแลว ให
อัพเดต คลังเพลง ของคุณ เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลัง
เพลง เครื่องเลนเพลงจะคนหาไฟลเพลงในหนวยความจํา
ของโทรศัพท และอัพเดตเปน คลังเพลง

หากตองการเลอืกแทร็คเพลงกอนหนาหรือแทร็คเพลงตอ
ไป ใหเลื่อนจอยสติกขึ้นหรือลง

หากตองการเปดแทร็คเพลงซ้ําไปซ้ํามา เลือก ตัวเลือก >
เลนซ้ํา เลือก ทั้งหมด เพื่อเปดทุกแทร็คซ้ําในแฟมขอมูล
ปจจุบัน หนึ่งครั้ง เพื่อเปดแทร็คที่เลือกซ้ํา หรือ ปด เพื่อ
ปดการเปดแทร็คซ้ํา

หากตองการเลนเพลงแบบสุม ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัว
เลอืก > เลนแบบสุม

หากตองการดูขอมูลแทร็คเพลง ใหเลื่อนไปที่แทร็คที่ตอง
การ และเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดแทร็ค

ปรับระดับความดังของเพลง
หากตองการควบคมุระดับความดังของเพลง ใหกดปุมความ
ดัง หากตองการปดเสียงชั่วคราว กดดานลางของปุมระดับ
ความดังจนกระทั่งเสียงเงียบลงชั่วคราว

รายการแทร็ค
คณุสามารถสรางรายการแทรค็ใหมและเพิ่มแทร็คลงใน
รายการ หรือเลือกรายการแทร็คที่จัดเก็บไว

หากตองการสรางรายการแทร็คใหม เลือก ตัวเลอืก > คลัง
เพลง > รายการแทร็ค > ตัวเลอืก >

เลือก ตกลง

หากตองการเพิ่มแทร็คลงในรายการแทร็ค เปด
รายการแทร็ค และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มแทร็ค

อีควอไลเซอร
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลน > ตัวเลือก >
อีควอไลเซอร
คณุสามารถปรับเสียงไฟลเพลงในแบบที่ตองการดวย
อีควอไลเซอร คุณสามารถใชการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวง
หนาตามลักษณะของเพลง เชน เพลงคลาสิ
คหรือเพลงร็อค คุณยังสามารถสรางการตั้งคาที่กําหนดขึ้น
เองตามลักษณะการฟงของคุณ
คุณไมสามารถใชฟงกชันอื่นของ เครื่องเลน ในขณะที่
อีควอไลเซอร เปดอยู72
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รายการแทร็คใหม เขียนชื่อของรายการแทร็คใหม และ



ดวย อีควอไลเซอร คณุสามารถเพิ่มหรือลดความถี่ในขณะ
ที่เลนเพลงและแกไขเสียงของเพลง มีการตั้งคาความถี่ที่
ตั้งไวลวง ของคุณ เชน คลาสสกิ และ ร็อค

ลวงหนา

การใช และเลือก ตัวเลือก > ทํางาน
สรางการตั้งคาความถี่ของคุณเอง
1. หากตองการสรางการตัง้คาความถีข่องคุณเอง เลือก
ตัวเลือก > คาที่ตั้งลวงหนาใหม

2. พิมพชื่อของการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนา และ
เลือก ตกลง

3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อยายไปมาระหวางชวงความถี่และ
ตัง้ความถี่บนแตละชวง หากตองการเลื่อนระหวางชวง
ความถี่ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

4. เลือก กลับ เพื่อจัดเก็บการตั้งคาความถี่ใหมหรือเลือก
ตัวเลือก > รีเซ็ตไปเปนคาที่ตั้งไว เพื่อตั้งชวงไว ณ
ความถี่กลางและเริ่มตนจากชวงดังกลาว

บันทึก
เลือก เมนู > สือ่ > บนัทึก
ดวย บันทึก คณุสามารถบนัทึกขอความเสียงไดถึง 60
วินาที จัดเก็บเสียงที่บันทึกไวในรูปของคลิปเสียง และเลน
คลิปเสียง บนัทึก สนับสนุนฟอรแมท AMR
กดปุมเสียงเพื่อเปดใช บันทึก หากคุณล็อกเขาสูการ
สนทนาแลว ปุมเสียงจะทํางานเปนปุมการสนทนาและไม
เรียกใช บันทึก

หากตองการบันทึกขอความเสียง เลือก ตัวเลือก > บันทึก
ซาวนคลปิ เลือก พัก เพื่อหยุดบันทึกชั่วคราว และ
บนัทึก เพื่อบันทึกตอ เมื่อคุณบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ให
เลือก หยุด คลิปเสียงจะถกูจัดเก็บไวโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาสูงสุดในการบันทึกเสียงคือ 60 นาที แตอาจแตก
ตางไปจากนี้ได ขึน้กับพื้นที่หนวยความจําที่ใชจัดเก็บที่มี
อยูในหนวยความจําของเครื่องหรือการดหนวยความจําดวย

เลนเสียงที่บันทึกไว
หากตองการฟงรายการบันทึกเสียงที่คุณเพิ่งบันทึ  ให
เลือกไอคอนเลน ( ) เลือก หยุด เพื่อยกเลิกการเลน แถบ
แสดงความคืบหนาในการเลนไฟลจะแสดงเวลาในการเลน
ตําแหนง และความยาวของรายการบันทึกเสียง
หากตองการพักการเลนเสียงที่บันทึกไว เลือก พัก เครื่อง
จะเลนรายการเสียงตอ เมื่อคุณเลือก เลน
รายการบันทึกเสียงที่คุณไดรับหรือบันทึกจะอยูในรูปแบบ
ไฟลชั่วคราว ซึง่คุณจะตองจัดเก็บไฟลที่คณุตองการเก็บไว

ตัวเลน Flash
เลือก เมนู > สื่อ > ตัวเลน Flash
ดวย ตัวเลน Flash คุณจะสามารถด ูเลน และสื่อสารดวย
ไฟล flash ที่สรางจากอุปกรณเคลื่อนที่
เปดโฟลเดอรหรือเลนไฟล flash ใหเลื่อนไปที่
โฟลเดอรหรือไฟล และกดจอยสติ๊ก

ในการสงไฟล flash ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ให
เลื่อนไปที่ไฟลและกดปุมโทรออก การปองกันลิขสิทธอาจ
สกัดกั้นการสงไฟล flash บางไฟล
ในการสลับระหวางไฟล flash ที่บันทึกในหนวยความจําของ
อุปกรณหรือการดหนวยความจํา ใหเลื่อนไปทางซายหรือ
ขวา
ตวัเลือกที่ใชงานไดอาจแตกตางกัน 73
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เม่ือเลน เพลง ใหเล

หนาในโทรศัพท

หากตองการใชการตั้งคาความถี่ที่ตงไวั้
ื่อนไปที่การตงคั้ าความถี่ที่คณตุ อง

ก



โปรแกรม Office
เลือก เมนู > ที่ทํางาน
โปรแกรม Office บางโปรแกรมจะไมมีในทุกภาษา
อาจเปดไฟลขนาดใหญไมไดหรืออา

โปรแกรมจัดการไฟล
ดวย ตัวจัดไฟล คุณสามารถจัดการเนื้อหาและคุณสมบัติ
ของไฟลและโฟลเดอร คุณสามารถเปด สราง ยาย คัดลอก
เปลี่ยนชื่อ และคนหาไฟลและโฟลเดอร การคุมครอง
ลิขสิทธิ์อาจปองกันไมใหคุณสงไฟลบางไฟล

เอกสาร
คุณสามารถเปด แกไข และบันทึกเอกสารที่สรางขึน้โดยใช
โปรแกรม Microsoft Word สําหรับ Windows 97 หรือ
เวอรชันที่สูงกวา โปรดทราบวาเครื่องอาจไมสนับสนุน
คุณสมบัติและรูปแบบบางอยางของไฟลตนฉบับ
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Docum.
หากตองการเปดเอกสารที่มีอยู ใหเบราสไปที่แฟมขอมูล
และเอกสาร และกดจอยสติก หากตองการอานเอกสาร
เลือกหนาจอกลาง

Tip: หากตองการเปดเอกสารที่ใชเมื่อเร็วๆ นี้
เลือก ตัวเลอืก > Most recent files เลือกเอกสาร
และกดจอยสติก

หากตองการสรางเอกสารใหม เลือก ตัวเลอืก > New file
เลือก Blank เพื่อสรางเอกสารใหมโดยไมตองใชขอความ

ตัวอยาง หรือ Use template เพื่อสรางเอกสารโดยอิงกับขอ
ความตัวอยางที่มี

หากตองการอานเอกสาร เลือกหนาจอกลาง และ ตัวเลอืก
คณุสามารถเบราสไปที่วัตถุประเภทตางๆ ในเอกสาร ยอ
หรือขยาย สลับระหวางหนาจอแบบเตม็และหนาจอปกติ
หรือดูวัตถุ เชน ภาพ คณุยังสามารถคนหาการตัง้คาแอปพลิ
เคชันขอความและการแกไข เชน การยอ/ขยาย การเลื่อน
และการจัดการกับอักขระที่มองไมเห็น

Tip: หากตองการสลับระหวางหนาจอแบบเต็มหนา
และหนาจอปกติในเอกสารที่เปดอยู กด * หาก
ตองการขยาย กด 5 และหากตองการยอ กด 0

ดูวัตถใุนเอกสาร
หากตองการดูวัตถุทั้งหมด เชน ตาราง ขอคิดเห็น สมุดงาน
และวิดีโอคลิปตามตําแหนงที่อยูในเอกสาร ใหเลือกหนา
จอกลาง และ ตัวเลือก > Browse > Pages and objects
หากตองการเปดตารางหรอืขอคิดเห็น เลื่อนไปที่วัตถุหรือ
ไอคอนของวัตถ ุและกดจอยสติกสองครั้ง

หากตองการเปดภาพหรือไปที่ไฮเปอรลิงคหรือการอางอิง
ใหเลื่อนไปที่วัตถุ และกดจอยสติกสามครั้ง

แกไขเอกสาร
หากตองการแกไขเอกสาร คุณตองเรียกใชโหมดแกไข:
เลือกหนาจอกลางและ ตัวเลือก > Edit document เลือก
ตัวเลอืก > Format และตัวเลอืกการจัดรูปแบบที่เหมาะสม74
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ตัวอยางเชน คณุอาจเพิ่มการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง
และขดีเสนใต เปลี่ยนขนาดและสีแบบอักษร รวมทั้งเพิ่ม
สัญลักษณแสดงหัวขอยอย เปนตน คุณยังสามารถปรับ
เปลี่ยนการตั้งคายอหนา เชน การวางแนวขอความและการ
เวนระยะบรรทัด

Tip: หากตองการยกเลิกสิ่งที่ทําในโหมดการแก
ไข เลือก ตัวเลือก > Undo

หากตองการแทรกออบเจกตใหมลงในเอกสาร เลือก ตัว
เลอืก > Insert object เลื่อนไปที่ชนิดออบเจ็กตที่ตองการ
และเลือก ตัวเลอืก > Insert หากคุณตองการแทรก
เอกสาร สมุดงาน หรือการนําเสนอใหม เลือก Insert new
หากตองการแทรกเอกสาร สมุดงาน การนําเสนอที่มีอยู
เลือก Insert existing
หากตองการจัดรูปแบบการตัง้คาลักษณะของยอหนา เลือก
ตัวเลือก > Format > Style เลือกลักษณะที่คุณตองการจัด
รูปแบบ และ ตัวเลือก > Edit เลือก New style เพื่อเพิ่ม
ลักษณะใหม ในหนาตางแกไขลักษณะ เลือก ตัวเลือก >
Format และลักษณะที่คุณตองการ คุณสามารถปรับเปลี่ยน
ลักษณะแบบอักษร การจัดรูปแบบ ยอหนา สัญลักษณ
แสดงหัวขอยอย และลักษณะของเสนขอบ

ดูโครงสรางเอกสาร
หากตองการดูเคาโครงของเอกสาร ใหเลือกหนาจอซาย
เลือก ตัวเลือก > Expand หรือ Collapse เพื่อแสดงเฉพาะ
บทหลักหรือบทยอยทุกบท หากมีออบเจกตอยูในเอกสาร
เลือก ตัวเลือก > Display objects หรือ Display headings
เพื่อสลับระหวางหนาจอรายการออบเจกตและหัวเรื่องของ
บท

Tip: หากตองการเปดบทที่เลือกในหนาจอปกติ
เลื่อนไปที่บทที่ตองการ และกดจอยสติก

แสดงตัวอยางเคาโครงหนา
หากตองการแสดงตัวอยางเคาโครงหนา เลือกหนาจอทาง
ดานขวาและ ตัวเลือก
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้
• Normal view — แสดงหนาที่เปดอยูในปจจุบันในหนา
จอปกติ

• Pan and zoom — ซมูหนาจอเคาโครงหนากระดาษ
• View — เลือก Full screen หรือ Normal screen เพื่อสลับ
ระหวางหนาจอเต็มหนาและหนาจอปกติ

หากตองการซมูเคาโครงหนา ใหเลือกหนาจอทางดานขวา
เลื่อนไปที่หนาที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > Pan and
zoom กรอบที่เลือกเปนสีดําจะปรากฏเหนือเคาโครงหนา
แสดงพื้นที่เพื่อซมู เลือกพื้นที่และ ตัวเลือก > Zoom
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• In หรือ Out — เลือก In เพื่อซมูเขาหนึ่งขั้นในพื้นที่ที่
เลือก หรือ Out เพื่อซูมออกหนึ่งขัน้ในพื้นที่ที่เลือก

• Fit to screen — ปรับระดับการซูมเพื่อใหหนาพอดีกับ
ความกวางของหนาจอ

•  พิมพอัตราสวนการ
ซูมระหวาง 10 และ 999 และเลือก ตกลง

คนหาขอความ
หากตองการคนหาขอความบางสวนในเอกสาร เลือก ตัว
เลือก > Find พิมพขอความในชอง Find: และกดจอยสติก
หากตองการเปลี่ยนตัวเลือกคนหา เชน การใชตัวพิมพใหญ
พิมพเล็ก และทิศทางการคนหา เลือก ตัวเลือก > Search
options
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เครื่องมือแกไขตาราง
คุณสามารถดูตารางที่สรางในแอปพลิเคชั่น เชน เอกสาร
และ MS Word
ในการดูตารางในไฟล ใหเลื่อนไปที่ไฟลเพื่อวงเสนประรอบ
ไฟลนั้น แลวกดจอยสติ๊ก

ในการเปลี่ยนเซลลที่เลือกไว ใหเลื่อนขึ้น ลง ซายหรือขวา
หากเซลลที่เลือกไวมีขนาดที่มองไมเห็น ใหกดจอยสติ๊ก
เพื่อขยายเนื้อหาทั้งหมดกอนการเปลี่ยนแปลงเซลล

ในการแกไขขอความ ใหเลื่อนไปที่เซลล แลวกดจอยสติ๊ก
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหกดจอยสติ๊กอีกครั้งหนึ่ง
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• Zoom — ขยาย/ยอมุมมองตารางและแกไขสัดสวนของ
ตาราง

• Format — แกไขรูปแบบแบบอักษรและการจัดรูปแบบ
ยอหนา สัญลักษณแสดงหัวขอยอย และขอบ

• Cell size — เปลี่ยนขนาดของเซลล แถว และคอลัมน
• Cells — เลือกตัวเลือกในการแทรก ลบ ผสาน หรือแยก
เซลล

• Copy table — คัดลอกขอความของตารางทั้งหมดไปยัง
คลิปบอรด

สเปรดชีท
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Sheet
เพื่อเปดเวอรกบุคที่มีอยู เรียกดูโฟลเดอรที่ไฟลถูกบันทึก
และกดจอยสติ๊ค

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > New file.
เลือก Blank เพื่อสรางไฟลใหมโดยปราศจากการใชแม
แบบ หรือ Use template เพื่อสรางไฟลที่มีพื้นฐานบนแม

แบบที่มีอยูแลว เลือกเวิรกชีทในแบบโครงราง และกดจอ
ยสติ๊คเพื่อเปดไฟล

การใชงานเวิรกชีท
เพื่อแทรกขอมูลลงในเซลล เปดแสดงเวอรกชีท ใชจอ
ยสติ๊คเพื่อเลื่อนเซลล และเลือก ตัวเลือก > Show cell
field > Edit cell field เปดเขตขอมูลที่มีการแกไขสวนบน ใส
ขอมูล และเลือก เรียบรอย เพื่อเสร็จการแกไข

เพื่อเลือกขอบเขตของเซลล กดและคางคียแกไขไวขณะ
คุณเลื่อนไปทางขวา

ปรับเปลี่ยนการแสดงเวอรกชีท ตัวเลอืก > View
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• Pan worksheet — กําหนดขนาดของเนื้อที่ที่เห็นได
ของเวอรกชีททั้งหมด

• Full screen — เปลี่ยนไปที่การแสดงเต็มหนาจอ
• Hide headers — ซอนเขตขอมูลสวนหัวและทําใหมีที่
วางมากขึ้นสําหรับตารางเวอรกชีท

•
เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของตัวเลขและแบบอักษร
เสนขอบ และการจัดตําแหนง เลือก ตัวเลือก > Format
และตัวเลือกที่เหมาะสม

ทํางานกับเซลล
เพื่อแทรกเซลล เลือกบริเวณที่คุณตองการจะแทรกเซลล
ใหม และ ตัวเลือก > Cells > Insert คุณสามารถแทรกเซลล
ที่ดานบน (Shift cells down) หรือไปทางดานซาย (Shift
cells right) ของชวงตารางที่เลือกได ถาคุณเลือกเพียงแค
หนึ่งเซลล จะมีแคหนึ่งเซลลใหมถูกแทรกเขาไป ถาคุณ
เลือกเซลลเปนชวง ชวงของเซลลวางที่สอดคลองกับการ76
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เลือกจะถูกแทรกเขาไป คุณสามารถแทรกแถวหรือคอลัมน
ใหมไดเชนกัน

เพื่อที่จะลบเซลล แถว หรือคอลัมน ใหเลือกรายการที่คุณ
ตองการที่จะลบ และ ตัวเลอืก > Cells > Delete คุณสามารถ
ลบทั้งแถว หรือทั้งคอลัมน ถาคุณเลือก Shift cells left
เซลลที่ถูกเลือกจะถูกลบออก และเซลลทางขวาของเซลล
ที่ถูกเลือกจะเลื่อนมาทางซาย ถาคุณเลือก Shift cells up
เซลลลางเซลลที่ถูกลบจะเลื่อนขึ้น

เพื่อใสฟงกชันเขาไปที่เซลล เลือกเซลล เลือก ตัวเลือก >
Insert > Function และฟงกชันจากรายการ ตัวอยางเชน
ฟงกชัน #MIN คนหาคาต่ําสุดในขอมูลตัวเลขในชวงของ
เซลลที่กําหนดไว สวนฟงกชัน#AVERAGE จะคํานวณหาคา
เฉลี่ยของ#SUM จะเพิ่มคาเขาดวยกัน เมื่อคุณเลือกฟงกชัน
เรียบรอยแลว ใหกดจอยสติ๊ก ฟงกชันจะเพิ่มลงในเซลลที่
เลือกไว ใสเซลลที่คุณตองการที่จะรวมอยูในฟงกชันภาย
ในวงเล็บบนเวอรกชีท และกดจอยสติ๊ค

Tip: กอนการใสฟงกชัน ใหตรวจสอบวา ตัว
เลือก > Show cell field > Edit grid ทํางานอยูและ
เซลลที่ถูกเลือกวางอยู หรือเริ่มดวย =

สรางและปรับเปลีย่นแผนภูมิ
เมื่อคุณเปลี่ยนขอมูลในเวิรกชีท เครื่องก็จะเปลี่ยนขอมูล
แผนภมูิตามไปดวยพรอมกัน

หากตองการเปดแผนภมูิ ใหเปดหนาจอเคาราง เลือกแผน
งานและแผนภมูิ และกดจอยสติก หากมองไมเห็นแผนภมูิ
เลือก ตัวเลือก > Expand

ในการจัดรูปแบบแผนภูมิโดยละเอียดใหเปดหนาจอแผน
ภมูิ เลือก ตัวเลอืก > View และวัตถุที่คุณตองการแกไข
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาซีรส แกน X และแกน Y (เชน
เครื่องหมายขีดถูกของแตละแกน)

Presentation (การนํา
เสนอ)
คุณสามารถเปด ดู แกไข และจัดเก็บการนําเสนอที่สราง
จาก Microsoft PowerPoint 97 หรือเวอรชั่นใหมกวา รวมทั้ง
สรางการนําเสนอใหมได โปรดทราบวาเครื่องอาจไม
สนับสนุนคุณสมบัตแิละรูปแบบบางอยางของไฟลตนฉบับ
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > Presentat.
หากตองการเปดการนําเสนอที่มีอยู ใหเบราสไปที่แฟม
ขอมูลและไฟล และกดจอยสติก

หากตองการสรางการนําเสนอใหม เลือก ตัวเลือก > New
file เลือก Blank เพื่อสรางการนําเสนอใหมโดยไมตองใชตัว
อยางขอความ หรือ Use template เพื่อสรางการนําเสนอ
โดยดูจากตัวอยางขอความที่มีอยู

ดูการแสดงสไลด

หากตองการเริ่มตนแสดงสไลด เลือก ตัวเลอืก >
Presentation
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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หากตองการสรางแผนภูมิใหม ใหเลือกเซลลแผนงานที่มี 
ขอมูลที่คุณตองการรวมไวในแผนภูมิ และ ตัวเลือก >  
แทรก > แผนภูมิ  หากตองการเปลี่ยนลักษณะทั่วไปของ 
แผนภูมิที่มีอยู ใหเปดหนาจอแผนภูมิ  เลือก ตัวเลือก > 
 ดู > แผนภูมิ  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของแผนภูมิและ 

กําหนดพื้นที่เซลล  คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ  
และทําแผนภูมิเปนแบบสองมิติหรือสามมิติ หรือเปลี่ยนสี 
ของพื้นหลังและแกน  เลื่อนขวาเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องใหกับ 
แผนภูมิและแกน 



• Manual — ยายจากสไลดหนึ่งไปอีกสไลดหนึ่งดวยตัวผู
ใชเอง

• Slide show — ยายจากสไลดหนึ่งไปอีกสไลดหนึ่งดวย
ตัวผูใชเอง หรือใชการสลับสไลดอัตโนมัติ คุณตองระบุ
ระยะเวลาสําหรับสไลด

• Manual looped — การแสดงสไลดจะเปดจากจุดเริ่มตน
อีกครั้งเมื่อสไลดสุดทายของการนําเสนอแสดงขึ้นแลว

• Looped slide show — การแสดงสไลดจะเปดจากจุด
เริ่มตนอีกครัง้โดยอัตโนมัตเิมื่อสไลดสดุทายของการนํา
เสนอแสดงขึน้แลว

หากตองการยายระหวางสไลดในการแสดงสไลด ใหเลื่อน
ขึน้เพื่อแสดงสไลดกอนหนาและเลื่อนลงเพื่อแสดงสไลด
ถัดไป

หากตองการสิ้นสุดการแสดงสไลด ใหกดปุมเลือกขวา

การทํางานกับหนาจอตางๆ
แอปพลิเคชันการนําเสนอประกอบดวยหนาจอตางๆ ที่
ชวยคุณขณะที่อานและสรางการนําเสนอ

ในการสลับระหวางหนาจอตางๆ ใหเลื่อนขวาและซายดวย
จอยสติก

หนาจอเคาโครง

ในการเปดหนาจอเคาโครง เลือกหนาจอตรงกลาง ในการ
เรียกใชหรือไมเรียกใชการมองเห็นแผนภมูิ ขอคิดเห็น ตา
ราง ภาพ และรูปราง ใหเลือก ตัวเลอืก > Settings เลื่อนไป
ที่รายการการตั้งคา และกดจอยสติก

หนาจอโครงราง
หนาจอโครงรางนํามาใชเพื่อสํารวจเอกสารการนําเสนอที่
ยาว หนาจอจะชวยใหเลื่อนแนวตั้งไดอยางรวดเร็ว จัด
อันดับสไลดใหม และแกไขออบเจกต

ในการเปดหนา  เลื่อนไปที่หนาจอทางดาน
ซาย ในหนาจอโครงราง แตละสไลดมีรายการระดับหลัก
ของตัวเอง ใตระดับหลัก จะมีระดับยอยสําหรับชองขอความ
แตละชองและออบเจกต

ในการดูเนื้อหาในสไลด เลือก ตัวเลือก > Expand ในการ
ซอนเนื้อหา เลือก ตัวเลอืก > Collapse ในการยอหรือขยาย
รายการทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > View > Collapse all
หรือ Expand all
ในการเปลีย่นลําดับของสไลด เลื่อนไปที่สไลดที่คุณตอง
การยาย และเลือก ตัวเลือก > Slide > Move เลื่อนขึ้นและ
ลงเพื่อเลือกตําแหนงใหม และเลือก ตกลง

หนาจอบนัทึกยอ
ในหนาจอบันทึกยอ คณุสามารถอานบันทึกยอที่แนบมากับ
สไลดในการนําเสนอ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มบันทึกยอ
สวนตัวไดดวย

ในการเปดหนาจอบันทึกยอ ใหเลื่อนไปที่หนาจอทางดาน
ขวา แตละสไลดมีรายการระดับหลักของตัวเอง ใตระดับ
หลัก จะมีระดับยอยสําหรับบันทึกยอ หากมองไมเห็นบันทึก
ยอ ใหเลือก ตัวเลอืก > View > Expand all ในการดูบันทึก
แตละรายการ ใหเลื่อนไปยังบันทึกที่ตองการ แลวกด
จอยสติก
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จอโครงราง



การแกไขการนําเสนอ
ในการแกไขการนําเสนอ เปดหนาจอเคาโครง และเลือก
ตัวเลือก > Edit slide เลื่อนขวาหรือลงดวยจอยสติ
กเพื่อยายมาขางหนาหรือเลื่อนซายหรือขึน้เพื่อยายไปขาง
หลัง เลือก ตัวเลอืก
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้
• Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert

image — เพิ่มขอความหรือออบเจกตใหมภายในพื้นที่ที่
เลือก

• Edit text, Edit table, Edit document, Edit
workbook — แกไขออบเจกตที่เลือก

• Edit object — เลือก Move เพื่อยายออบเจกต เลื่อนไป
ที่รายการ และกดจอยสติก เลือก Resize เพื่อเปลี่ยน
ขนาดของออบเจกต เลื่อนขวาและซายเพื่อเปลี่ยน
ขนาดแนวนอนของออบเจกต และเลื่อนขึ้นและลงเพื่อ
เปลี่ยนขนาดแนวตั้ง ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง กด
จอยสติก เลือก Rotate เพื่อหมุนออบเจกต เลื่อนขวา
เพื่อหมุนออบเจกตตามเขม็นาฬิกาและซายเพื่อหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง กด
จอยสติก เลือก Properties เพื่อแกไขคุณสมบัติของขอ
ความ บรรทัด เสนขอบ หรือพื้นหลังของออบเจกต

• Object — ลบ คัดลอก วาง หรือเพิ่มลิงคใหกับพื้นที่ที่
เลือก

• Object position — เปลี่ยนตําแหนงของเลเยอรของอ
อบเจกตที่เลือกในการนําเสนอ: ขึ้น ลง หนาหรือหลัง

• Insert — เพิ่มกลองขอความใหม ภาพ รูปราง ตาราง
หรือขอคิดเห็นลงในการนําเสนอ

• Undo, Redo — ยกเลิกการปรับเปลี่ยนครั้งลาสุด

คนหาขอความในการนําเสนอ
ในการคนหาขอความจากภายในการนําเสนอ ใหเลือกหนา
จอใดก็ได เลือก ตัวเลือก > คนหา พิมพขอความลงใน
ชอง Find: และกดจอยสติก
ในการเปลีย่นตัวเลอืกคนหาสําหรับตัวพิมพใหญตัวพิมพ
เล็กและทั้งคํา เลือก ตัวเลอืก > Search options

สงออกหนาจอ
คณุสามารถแสดงหนาจอของอุปกรณใหกับผูรับชมกลุม
ใหญไดดวยการใชโปรเจคเตอรที่ใชรวมกันได หรือระบบ
การฉายภาพที่ใชไดแบบอื่นๆ ขอมูลบนหนาจอจะถูกถาย
โอนไปยังโปรเจคเตอรโดยใชการเชื่อมตอ เชน Bluetooth
เลือก เมนู > ที่ทํางาน > สงออกหนาจอ
หากตองการแสดงขอมูลบนจอดวยโปรเจคเตอรขอมูลที่ใช
รวมกันได คุณตองติดตัง้ไดรเวอรของโปรเจคเตอรขอมูล
นั้นกอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูผลิตเครื่องโปร
เจคเตอรหรือตัวแทนจําหนาย
ไมใชทุกโปรแกรมที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเริ่ม
ตนวิวเวอรภายนอกไดสองวิธี ดังนี้: จากโฟลเดอร ที่ทํา
งาน หรือจากภายในโปรแกรมที่สนับสนุนวิวเวอร

แสดงขอมูลบนหนาจอ
หากตองการแสดงขอมูลบนหนาจอดวยโปรเจคเตอรขอมูล
ใหเปดโปรแกรมสงออกบนหนาจอ และเลือก ตัวเลือก >
เลือกอุปกรณ ในรายการอุปกรณที่มีและใชได ใหเลื่อนไป
ที่อุปกรณที่คุณตองการใช และเลือก ตกลง เลือก ตัว
เลือก > สั่งใชงาน เพื่อแสดงขอมูลบนหนาจอ
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หากตองการซอนขอมูลที่แสดงบนหนาจอ เลือก ตัว
เลอืก > ซอน โปรแกรมสงออกบนหนาจอจะถูกยายไปไว
ที่ดานหลัง

หากตองการยุติการแสดงขอมูลบนหนาจอ เลือก ตัว
เลอืก > ไมใชงาน

การพิมพ
พิมพขอความหรือไฟลจากอุปกรณ ดูตัวอยางงานที่พิมพ
ระบุตัวเลือกการตัง้คาหนาหนากระดาษ เลือกเครื่องพิมพ
หรือพิมพไปยังไฟล
กอนที่จะเริ่มพิมพ โปรดตรวจดูใหแนใจวาเครื่องของคุณ
เชื่อมตอกับเครื่องพิมพอยางถูกตองแลว

ในการพิมพขอความหรือไฟล ใหเปดขอความหรือไฟล และ
เลือก ตัวเลือก > พิมพ
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้
• เครื่องพิมพ — เลือกเครื่องพิมพที่ใชงานไดจาก
รายการ

• พิมพ — เลือก ทุกหนา, หนาคู หรือ หนาคี่ เปนชวง
ระยะที่พิมพ

• ชวงการพิมพ — เลือก ทุกหนาในชวง, หนา
ปจจุบนั หรือ หนาที่ระบุ เปนชวงระยะที่พิมพ

• จํานวนสําเนา — เลือกจํานวนของสําเนาที่ตองการ
พิมพ

• พิมพไปไฟล — เลือกเพื่อพิมพไปยังไฟลและระบุ
ตําแหนงของไฟล

คุณไมสามารถพิมพขอความไดทุกประเภท เชน ขอความ
มัลติมีเดีย หรือขอความที่มีลักษณะพิเศษอื่นๆ

ในการดูตัวอยางไฟลหรือขอความกอนพิมพ ใหเลือก ตัว
เลอืก > พิมพ > ดูตัวอยาง

ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดหนากอนพิมพ ใหเลือก ตัว
เลือก > พิมพ > การตั้งคาหนากระดาษ และจากแท็ปตอ
ไปนี้:
• ขนาดกระดาษ — เปลี่ยนขนาดกระดาษ หรือการวาง
แนว และกําหนดความสูงและความกวาง

• ระยะขอบ — เปลี่ยนระยะขอบดานซาย ขวา บนหรือ
ลาง

• หัวกระดาษ — ชื่อหัวกระดาษมีความยาวไมเกิน 128
ตัวอักษร คุณสามารถกําหนดระยะหางจากหัวกระดาษ
ไปยังขอความและเลือกวาจะพิมพหัวกระดาษในหนา
แรกของเอกสารหรือไม

• ทายกระดาษ — ชื่อทายกระดาษควรมีความยาวไมเกิน
128 ตัวอักษร คุณสามารถกําหนดระยะหางจากทาย
กระดาษไปยังขอความ

ในการเพิ่มหรือลดเครื่องพิมพ ใหเลือก เมนู > ที่ทํางาน >
เครื่องพิมพ > ตัวเลือก > เพิ่ม หรือ ลบ
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การตั้งคา
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา
คุณสามารถกําหนดและแกไขการตัง้คาตางๆ ของโทรศัพท
การแกไขการตั้งคาเหลานี้จะมีผลตอการทํางานของ
โทรศัพทในแอปพลิเคชันตางๆ หลายแอปพลิเคชัน
บางการตั้งคาอาจกําหนดไวลวงหนาใ
คุณ หรือผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการไดจัดสงการ
ตั้งคาเหลานั้นมาใหในรูปของขอความกําหนดคา  ุคุณอาจ
จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเหลานั้นได
เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คณุตองการแกไข และกดจอยสติ
กเพื่อทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้:
• สลับระหวางคาสองคา เชน เปดหรือปด
• เลือกคาจากรายการ
• เปดโปรแกรม
• เปดตัวเล ารเลื่อนไปทาง
ซายหรือขวา

การตั้งคาเครื่องโทรศัพท
เลือก โทรศพัท เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาภาษา การตั้งคาใน
โหมดสแตนดบาย และการตั้งคาหนาจอของโทรศัพท

ทั่วไป การตั้งคา
เลือก ทั่วไป และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ภาษาในโทรศพัท — เลือกชื่อจากรายชื่อ การเปลี่ยน
ภาษาของโทรศัพทจะมีผลตอทุกแอ

ปพลิเคชันในโทรศัพท เมื่อคุณเปลี่ยนภาษา โทรศัพท
จะรีสตารท

• ภาษาที่ใชเขียน — เลือกชื่อจากรายชื่อ การเปลี่ยน
ภาษาเขียนยังมีผลตออักขระที่จะนํามาใชไดเมื่อเขียน
ขอความ และพจนานุกรมทํานายคําที่นํามาใช

• ตัวชวยสะกดคํา — เลือก เปด เพื่อใชวิธีปอนคําแบบ
ทํานายคํา พจนานุกรมแบบทํานายคําจะไมมีในทุก
ภาษา

• โลโกหรือขอความตอนรับ — เลือก ที่ตั้งไว เพื่อใช
ภาพที่ระบบตั้งไว ขอความ เพื่อพิมพขอความตอนรับ
ของคุณเองหรือ รูปภาพ เพื่อเลือกภาพจากคลังภาพ
ขอความตอนรับหรือภาพจะแสดงชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่
คุณเปดโทรศัพท

• ตั้งคาเดิมของเครื่อง — เรียกคืนการตั้งคาอุปกรณดั้ง
เดิม ในการทําเชนนี้ คณุตองปอนรหัสลอ็คเครื่อง หลัง
จากรีเซ็ตการตั้งคา โทรศัพทจะใชเวลาในการเปดเครื่อง
นานกวาปกติ เอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการในปฏิทิน
และไฟลจะไ

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก โหมดพรอมทํางาน และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• โหมดสแตนดบายพิเศษ — เลือก เปด เพื่อใหทางลัด
ไปยังแอปพลิเคชันอื่นที่มอียูในโหมดสแตนดบายที่ใช
อยู

• ปุมเลือกทางซาย, ปุมเลอืกทางขวา — เปลี่ยนทาง
ลัดที่เปดจากปุมเลือกซายและขวาในหนาจอโหมด
สแตนดบาย กดจอยสติก เลือกฟงกชันจากรายการ และ
ตกลง 81
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• ปุมสํารวจขวา, ปุมสํารวจซาย, ปุมสํารวจลง, ปุม
สํารวจขึ้น, ปุมเลอืก — เปลี่ยนทางลัดที่เปดเมื่อคณุ
เลื่อนไปที่ทิศทางอื่น การตั้งคาเหลานี้จะใชไมไดหาก
คุณเลือก โหมดสแตนดบายพิเศษ > เปด

ตั้งคาการแสดงผล
เลือก จอภาพ และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ตัวตรวจจับแสง — ปรับจํานวนของแสงที่ตองการเพื่อ
ทําใหหนาจอของโทรศัพทสวาง

• หมดเวลาประหยัดพลงังาน — เลือกระยะเวลากอนที่
ภาพพักหนาจอจะทํางาน การเรียกใชภาพพักหนาจอจะ
ชวยยืดเวลาใชโทรศัพท

• เวลาแสงสวาง — ตั้งระยะเวลาที่หนาจอจะกลายเปนสี
จางหลังจากกดปุมครั้งสุดทาย

การตั้งคาการโทร
เลือก โทร และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• สง ID ผูโทรเขาของฉัน — เลือก ใช เพื่อแสดงเบอร
โทรศัพทของคุณใหกับบคุคลที่คุณกําลังโทรถึง หรือ
ตั้งจากเครือขาย เพื่อปลอยใหเครือขายกําหนดวาควร
สง ID ผูโทรของคุณหรือไม

• สง ID โทรทางเน็ตของฉัน — ตัง้คุณสมบัตินี้หากคณุ
ตองการใหแสดง ID ผูโทรอินเทอรเน็ตของคุณใหกับ
บุคคลที่คุณกําลังโทรถึง

• สายเรียกซอน — เลือก ทํางาน เพื่อใหเครื่องแจงเมื่อ
มีสายเรียกเขาสายใหมในขณะที่คุณกําลังคุยกับอีกสาย
หนึ่งหรือ ตรวจสอบสถานะ เพื่อตรวจสอบวา ฟงกชัน
นั้นทํางานอยูบนเครือขายหรือไม

• สายเรียกซอนอินเทอรเน็ต — เรียกใชคุณสมบัตินี้เพื่อ
ใหเครื่องแจงใหทราบเมื่อมีสายเรียกเขาสายใหมใน
ขณะที่คุณกําลังคุยสายทางอินเทอรเน็ตอยู

• เตือนโทรอินเทอรเน็ต — ตัง้เปนเปดตวัเลือกนี้หาก
คุณตองการใหโทรศัพทแจงใหผูโทรทราบหากไมวาง
หากคุณตั้งเปนปด โทรศัพทจะสงสัญญาณไมวางใหกับ
ผูโทร และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบถึงสายที่
พลาด

• ประเภทการโทรที่ตั้งไว — เลือก มือถือ เพื่อโทรออก
็ต เพื่อ

ใช VoIP เพื่อโทรตามเบอรหรือที่อยู
• ไมรับสายดวย SMS — เลือก ใช เพื่อสงขอความตัว
อักษรโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลที่โทรถึงคุณ เพื่อแจง
สาเหตุที่คุณไมสามารถรับสายเรียกเขาของผูโทร

• ตัวอักษรขอความ — พิมพขอความที่จะถูกสงออกไป
เมื่อคุณไมสามารถรับสายเรียกเขา และตองการสงขอ
ความตัวอักษรเปนขอความตอบกลับโดยอัตโนมัติ

• รูปภาพในสายวิดีโอ — เลือก ใชอันที่เลอืก เพื่อเลือก
ภาพนิ่งที่จะปรากฏขึ้นแทนภาพเคลื่อนไหวในขณะที่มี
สายสนทนาทางวิดีโอหรือ ไมมี เพื่อไมสงภาพในขณะที่
มีสายสนทนาทางวิดีโอ

• เรียกซ้ําอัตโนมัติ — เลือก เปด เพื่อโทรซ้ําหมายเลข
เดิมหากสายไมวางเมื่อพยายามโทรในครั้งแรก
โทรศัพทของคุณสามารถพยายามโทรซ้ําไดสูงสุด 10
ครั้ง

• สรุปหลงัโทรออก — เลือก เปด เพื่อแสดงระยะเวลา
โดยประมาณของสายลาสุดเพียงชวงสั้นๆ

• การโทรดวน — เลือก เปด เพื่อเรียกใชการโทรดวนบน
โทรศัพทของคุณ หากตองการโทรไปยังเบอรโทรศัพท
ที่กําหนดใหกับปุมโทรดวน (2-9) ใหกดคางไวที่ปุม
See "โทรดวน," p. 26.

• รับไดทุกปุม — เลือก เปด เพื่อรับสายเรียกเขาดวยการ
กดปุมใดก็ไดสั้นๆ ยกเวนปุมจบการทํางาน82
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 อินเทอรเนปกติไปยังเบอรโทรศัพทนั้น หรอื



• สายที่ใช — เลือก สาย 1 หรือ สาย 2 เพื่อเปลี่ยนสาย
โทรศัพทสําหรับสายโทรออกและขอความตัวอักษร
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) การตั้งคานี้จะปรากฏ
ขึน้เฉพาะเมื่อซิมการดสนับสนุนบริการสลับสายและผูใช
สมัครขอรับบริการโทรศัพทสองสาย

• การเปลีย่นสาย — เลือก ไมใชงาน เพื่อปองกันการ
เลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากตองการ
เปลี่ยนการตั้งคานี้ คุณตองใชรหัส PIN2

• เตือนโทรอินเทอรเน็ต — เลือก ปด เพื่อแจงสาย
อินเทอรเน็ตใหมวา โทรศัพทของคุณไมวางหรือ เปด
เพื่อยอมรับสายอินเทอรเน็ตใหม

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ และ
จากตัวเลือกตอไปนี้:
• จุดเชื่อมตอ — การตั้งคาจุดเชื่อมตอใหมหรือการแกไข
จุดเชื่อมตอเดิม อาจมีการตั้งคาจุดตอเชื่อมบางจุดหรอื
ทั้งหมดไวกอนสําหรับอุปกรณของคุณโดยผูใหบริการ
ซึง่คุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบการตั้งคานั้น
ได

• กลุมจุดเชื่อมตอ — การตั้งคากลุมของจุดเชื่อมตอใหม
หรือการแกไขจุดเชื่อมตอเดิมที่ใชในการเชื่อมตอ
อัตโนมัติและการขามเครือขายอีเมล

• ขอมูลแพคเก็ต — กําหนดวาจะใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตเมื่อใด และเขาสูจุดเชื่อมตอวาตองการใช
อุปกรณเปนโมเด็มสําหรับคอมพิวเตอรหรือไม

• การตั้งคาโทรอินเทอรเน็ต — กําหนดการตั้งคา
สําหรับสายอนิเทอรเน็ต

• การตั้งคา SIP — ดูหรือสรางรูปแบบ session initiation
protocol (SIP)

• สายขอมูล — ตั้งคาชวงการหมดเวลาหลังจากสิ้นสุด
การเชื่อมตอสายขอมูลอัตโนมัติ

• VPN — ติดตั้งและจัดการนโยบาย VPN, จัดการนโยบาย
เซริฟเวอรของ VPN , ดูบันทึก VPN สรางและจัดการจุด
เชื่อมตอ VPN

• LAN ไรสาย — กําหนดวาจะใหอุปกรณแสดงสัญลักษณ
เมื่อเครือขาย LAN ไรสายใชงานไดหรือไม และกําหนด
ความถี่ในการคนหาเครือขายของอุปกรณ

• การกําหนดคา — ดูและลบเซิรฟเวอรรับรองจาก
อุปกรณที่คุณอาจไดรับการกําหนดคา

ในการขอรับขอมูลเกี่ยวกับ LAN ไรสายหรือการสมัครขอรับ
บริการขอมูลแพคเก็ตสําหรับการเชื่อมตอที่เหมาะสมและ
การกําหนดคาตางๆ โปรดติดตอผูดําเนินงานเครือขายหรือ
ผูใหบริการ
การตั้งคาที่ใชงานไดสําหรับการแกไขอาจแตกตางกัน

จดุเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ
จุดเชื่อมตอคือจุดที่อุปกรณของคุณทําการเชื่อมตอไปยัง
เครือขายดวยการเชื่อมตอขอมูล ในการใชบริการอีเมลและ
มัลติมีเดีย หรือการคนหาเว็บเพจนั้น คุณจะตองตัง้คาจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับการบริการเหลานั้นเสียกอน
กลุมของจุดเชื่อมตอใชสําหรับการจัดกลุมและจัดลําดับ
ความสําคญัของจุดเชื่อมตอ แอปพลิเคชันสามารถใชกลุม
เปนวิธีการเชื่อมตอแทนจุดเชื่อมตอจุดเดียว ในกรณีนี้ จะใช
จุดเชื่อมตอที่ใชงานไดดีที่สุดในกลุมในการเชื่อมตอและ
การขามเครือขายสําหรับกรณีอีเมลดวย
อาจมีการตั้งคาจุดตอเชื่อมบางจุดหรือทั้งหมดไวกอน
สําหรับอุปกรณของคุณโดยผูใหบริการ ซึ่งคุณอาจไม
สามารถสราง แกไข หรือลบการตั้งคานั้นได
See "จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต," p. 54. 83
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กลุมของจดุเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
กลุมจุดเชื่อมตอ
กลุมของจุดเชื่อมตอใชสําหรับการจัดกลุมและจัดลําดับ
ความสําคัญของจุดเชื่อมตอ แอปพลิเคชันสามารถใชกลุม
เปนวิธีการเชื่อมตอแทนจุดเชื่อมตอจุดเดียว ในกรณีนี้ จะใช
จุดเชื่อมตอที่ใชงานไดดีที่สุดในกลุมในการเชื่อมตอและ
การขามเครือขายสําหรับกรณีอีเมลดวย See "กลุมจุดเชื่อม
ตอ," p. 64.

ขอมูลแพค็เก็ต
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
ขอมูลแพคเก็ต
อุปกรณของคุณรองรับการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เชน
GPRS ในเครือขาย GSM เมื่อคุณกําลังใชอุปกรณในเครือ
ขาย GSM และ UMTS คุณสามารถเชื่อมตอขอมูลหลายจุดได
ในเวลาเดียวกัน จุดเชื่อมตอสามารถเชื่อมตอขอมูลรวมกัน
ได และการเชื่อมตอขอมูลจะยังคงใชงานอยู (เชน ระหวาง
สายสนทนา เปนตน) See "ตัวจัดการการเชื่อมตอ," p. 62.

การตั้งคาขอมูลแพค็เก็ต
การตั้งคาขอมูลแพ็คเก็ตมีผลตอจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใช
การเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต
เลือกจากรายการดังตอไปนี้
• การเชื่อมตอ GPRS — เลือก เมื่อวาง เพื่อลงทะเบียน
อุปกรณไปยังเครอืขายขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณเปด
อุปกรณในเครือขายที่สนับสนุน เลือก เมื่อตองการ เพื่อ
ทําการเชื่อมตอเฉพาะเมื่อแอปพลิเคชั่นหรือการทํางาน
กําหนดไว

• จุดเชื่อมตอ — ปอนชื่อจุดเชื่อมตอที่ผูใหบริการใหมา
เพื่อใชอุปกรณเปนโมเด็มขอมูลแพคเก็ตสําหรับคอม
พิวเตอรของคุณ

การเชื่อมตอเหลานี้มีผลกับจดุเชื่อมตอทั้งหมดสําหรับการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาสายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
การตั้งคาโทรอินเทอรเน็ต เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ
ใหม หรือ ตัวเลือก > แกไข
เลื่อนไปยัง ชื่อ กดจอยสติ๊ก จากนั้นปอนชื่อรูปแบบ และ
เลือก ตกลง
เลื่อนไปยัง รูปแบบ SIP กดจอยสติ๊ก เลือกรูปแบบ และ
เลือก ตกลง ใชโปรโตคอล SIP ในการสราง แกไข และตัด
การเชื่อมตอ เชน สายอินเทอรเน็ตที่มีผูรวมสายหนึ่งคน
หรือมากกวา รูปแบบ SIP รวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอเหลา
นี้
ในการจัดเก็บการตั้งคาของคุณ กด กลับ

การตั้งคาสายขอมูล
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
สายขอมูล

ในการตั้งคาชวงการหมดเวลาหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมตอ
สายขอมูลอัตโนมัติเมื่อไมมีการถายโอนขอมูล ใหเลือก
เวลาออนไลน และกดจอยสติ๊ก เลือก กําหนดเอง ปอน
เวลาดวยตนเองหรือ ไมจํากัด เพื่อใหการเชื่อมตอทํางาน
ตอไป จนกวาจะเลือก เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ
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VPN
VPN จุดเชื่อมตอ
ในการจัดการจุดเชื่อมตอ VPN ใหเลือก VPN > จุดเชื่อม
ตอ VPN > ตัวเลอืก เลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี้:
• แกไข — แกไขจุดเชื่อมตอที่เลือกไว หากจุดเชื่อมตอ
กําลังใชงานอยูหรือมีการปองกันการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
คุณจะไมสามารถแกไขได

• จุดเชื่อมตอใหม — สรางจุดเชื่อมตอ VPN ใหม
• ลบ — ลบจุดเชื่อมตอที่เลือกไว

ตั้งคาจุดเชื่อมตอ VPN
โปรดสอบถามการตั้งคาจุดเชื่อมตอที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ
ในการแกไขการตั้งคาจดุเชื่อมตอ VPN ใหเลือกที่จุดเชื่อม
ตอ และ ตัวเลือก
เลือกจากรายการดังตอไปนี้
• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อการเชื่อมตอ VPN ชื่อควรมี
ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร

• นโยบาย VPN — เลือกนโยบาย VPN ที่ตองการใชกับจุด
เชื่อมตอนี้

• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต — เลือกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่ใชกับจุดเชื่อมตอ VPN

• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนที่อยูพร็อกซี่
เซิรฟเวอรของจุดเชื่อมตอ VPN นี้

• เลขพอรตของพร็อกซี่ — พิมพหมายเลขพอรตของ
พร็อกซี่

เครือขาย LAN ไรสาย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
LAN ไรสาย
ในการแสดงสัญลักษณเมื่อมีเครือขายLAN ไรสายที่
สามารถใชงานไดในตําแหนงปจจุบนัของคุณ ใหเลือก
แสดงสถานะ > ใช

ในการเลือกชวงเวลาของอุปกรณในการสแกนเครือขาย
LAN ไรสายที่สามารถใชงานไดและอัพเดตสัญลักษณ ให
เลือก สแกนหาเครือขาย. คุณจะมองไมเห็นการตัง้คานี้
ถาไมไดเลือก แสดงสถานะ > ใช

การตั้งคา WLAN ชั้นสูง
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
LAN ไรสาย > ตัวเลอืก > การตั้งคาชั้นสูง ตามปกติแลว
การตั้งคาเครือขาย LAN ไรสาย ชั้นสูงจะถูกกําหนดโดย
อัตโนมัต ิและไมแนะนําใหเปลีย่นแปลงการตั้งคานี้
ในการแกไขการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก การกําหนดคา
อัตโนมัติ > ไมใชงาน และตั้งคารายการดังตอไปนี้:
• ขีดจํากัดลองซ้ําขอตอบรับ — ปอนจํานวนสูงสุดของ
ความพยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับ
สัญญาณการตอบรับจากเครือขาย

• ขีดจํากัดลองซ้ําขอการสง — ปอนจํานวนสูงสุดของ
ความพยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับ
สัญญาณการพรอมสงจากเครือขาย

• คาตั้งตน RTS — เลือกขนาดแพ
คเก็ตของขอมลูที่อุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอเครือขาย
LAN ไรสายรองขอการสงกอนการสงแพคเก็ต

• ระดับกําลงั TX — เลือกระดับกําลังของอุปกรณเมื่อมี
การสงขอมูล

• มาตรวัดวิทยุ — เปดหรือปดการใชมาตรวัดวิทยุ 85
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ในการเรียกคืนการตั้งคาทั้งหมดไปยังคาเริ่มตน ใหเลือก
ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรบัจุดเชื่อม
ตอเครอืขาย LAN ไรสาย
การตั้งคาความปลอดภัย WEP
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือก
จุดเชื่อมตอและ ตัวเลอืก > แกไข
ในการตัง้คาจุดเชื่อมตอ เลือก ความปลอดภัย WLAN >
WEP
วิธีการเขารหัส Wired equivalent privacy (WEP) จะเขารหัส
ขอมูลกอนการสงสัญญาณ ปฏเิสธการเขาสูเครือขาย
สําหรับผูใชที่ไมมีคีย WEP ที่กําหนด เมื่อกําลังใชงานโหมด
ความปลอดภัย WEP หากอุปกรณของคุณไดรับแพ
คเก็ตขอมูลที่ไมไดเขารหัสดวยคีย WEP ขอมูลดังกลาวจะ
ถูกละทิ้ง
ในเครือขาย เฉพาะกิจ อุปกรณทั้งหมดจะตองคีย WEP
เดียวกัน
เลือกจากรายการดังตอไปนี้
• คีย WEP ที่ใช — เลือกคีย WEP ที่ตองการ
• ประเภทการตรวจสอบ — เลือก เปด หรือ แบงใช
• การตั้งคาคีย WEP — แกไขการตั้งคาของคีย WEP
การตั้งคาคีย WEP
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือก
จุดเชื่อมตอ และตัวเลอืก > แกไข
ในการตัง้คาจุดเชื่อมตอ เลือก ความปลอดภัย WLAN >
WEP

ในเครือขาย เฉพาะกิจ อุปกรณทั้งหมดจะตองคีย WEP
เดียวกัน
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN > การตั้งคาคีย WEP
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• การเขารหัส WEP — เลือกความยาวคียการเขารหัส

WEP ที่ตองการ
• รูปแบบคีย WEP — เลือกวาตองการปอนขอมูลคีย WEP
ในASCII หรือ ฐานสบิหก หรือไม หรือรูปแบบ

• รหัสคีย WEP — ปอนขอมูลรหัส WEP
การตั้งคาความปลอดภัย 802.1x
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือก
จุดเชื่อมตอ และตัวเลือก > แกไข
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ เลือก ความปลอดภัย WLAN >
802.1x
802.1x ตรวจสอบและอนุญาตอุปกรณในการเขาสูเครือขาย
ไรสาย และปองกันการเขาสูเครือขายหากขัน้ตอนการ
อนุญาตลมเหลว
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไป
นี้:
• โหมด WPA — เลือก EAP (โปรโตคอลการตรวจสอบที่
สามารถขยายได) หรือ คียแบงใช (คียความลับที่ใช
สําหรับการระบุอุปกรณ)

• การตั้งคาปลั๊กอิน EAP — หากคุณเลือก โหมด WPA >
EAP เลือกปลั๊กอิน EAP ที่กําหนดในอุปกรณของคุณใน
การใชกับจุดเชื่อมตอ

• คียแบงใช — หากคุณเลือก โหมด WPA > คียแบงใช
ใหปอนคียสวนตัวที่ใชรวมกันไดเพื่อระบุอุปกรณของ
คุณไปยังเครือขาย LAN ไรสายที่ทําการเชื่อมตอ

การตั้งคาที่ใชงานไดสําหรับการแกไขอาจแตกตางกัน86
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การตั้งคาความปลอดภัย WPA
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือก
จุดเชื่อมตอ และ ตัวเลือก > แกไข
ในการตัง้คาจุดเชื่อมตอ เลือก ความปลอดภัย WLAN >
WPA/WPA2
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไป
นี้:
• โหมด WPA — เลือก EAP (โปรโตคอลการตรวจสอบที่
สามารถขยายได) หรือ คียแบงใช (คียความลับที่ใช
สําหรับการระบุอุปกรณ)

• การตั้งคาปลัก๊อิน EAP — หากคุณเลือก โหมด WPA >
EAP เลือกปลั๊กอิน EAP ที่กําหนดในอุปกรณของคุณใน
การใชกับจุดเชื่อมตอ

• คียแบงใช — หากคุณเลือก โหมด WPA > คียแบงใช
ใหปอนคียสวนตัวที่ใชรวมกันไดเพื่อระบุอุปกรณของ
คุณไปยังเครือขาย LAN ไรสายที่ทําการเชื่อมตอ

• เขารหัส TKIP — ในการเปดใชการเขารหัส TKIP ขึ้นอยู
กับความถี่ของการเปลี่ยนแปลงคียชั่วคราววาเพียงพอ
ในการปองกันการใชที่ผิดวัตถุประสงคหรือไม ใหเลือก
ยินยอมแลว อุปกรณทั้งหมดในเครือขาย LAN ไรสายจะ
ตองอนุญาตหรือปองกันการใชงานการเขารหัส TKIP
อยางใดอยางหนึ่ง

การตั้งคาที่ใชงานไดสําหรับการแกไขอาจแตกตางกัน
EAP
เพื่อแสดงหัวเสียบ EAP (extensible authentication
protocol) ที่ติดตั้งที่อุปกรณของคุณ (บริการเครือขาย)
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม และ
กําหนดจุดเชื่อมที่ใชตัวเลอืกเปนแบบ LANไรสาย และ
802.1x หรือ WPA/WPA2 เหมือนกับเปนโหมดดานความ
ปลอดภยั เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN > โหมด

WPA > EAP เลือนไปที่ การตั้งคาปลัก๊อิน EAP และกดจอ
ยสติ๊ก
การตั้งคา EAP
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
จุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือก
จุดเชื่อมตอ และ ตัวเลอืก > แกไข
เลือก ความปลอดภัย WLAN > 802.1x หรือ WPA/WPA2
เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN > โหมด WPA > EAP
เลื่อนไปที่ การตั้งคาปลัก๊อิน EAP และกดจอยสติ๊ก
หัวเสียบ EAP ถูกนํามาใชในเครือขายไรสาย เพื่อใหอุปกรณ
ไรสายและเซอรฟเวอรนาเชื่อถือยิ่งขึน้ หัวเสียบ EAPที่แตก
ตางกันทําใหสามารถเกิดวิธีการ EAP ที่แตกตางกันดวย
(บริการเครือขาย)

เพื่อที่จะใชงานหัวเสียบ EAP ใหเลือกหัวเสียบที่ตองการตอ
กับ WLAN ตรงจุดเชื่อมตอ และ ตัวเลือก > สั่งใชงาน หัว
เสียบ EAP สามารถใชกับจุดเชื่อมตอที่มีเครื่องหมายตรวจ
สอบติดอยู เมื่อไมตองการใชหัวเสียบ เลือกตัวเลือก > ไม
ใชงาน.

เพื่อที่จะแกไขการตั้งคาหัวเสียบ EAP เลือก ตัวเลือก >
กําหนดคา.

เพื่อจะเปลี่ยนความสําคัญของการตั้งคาหัวเสียบ EAP เลือก
ตัวเลอืก > เพิ่มลําดับความสําคัญ เพื่อพยายามจะใชหัว
เสียบกอนหัวเสียบอันอื่นเมื่อเชื่อมตอกับเครือขายที่จุด
เชื่อมตอ หรือ ตัวเลอืก > ลําดับความสําคัญนอยกวา
เพื่อจะใชหัวเสียบนี้ใหเกิดความนาเชื่อถือกับเครือขายภาย
หลังจากที่พยายามจะใชหัวเสียบอื่น
ตัวเลือกที่มีอาจเปลี่ยนแปลงไป
ใหดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชวยเหลือของอุปกรณหัว
เสียบ EAP
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การตั้งกําหนดคา
ในการดูและลบการกําหนดคาสําหรับเซริฟเวอรรับรอง ให
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
การกําหนดคา
คุณจะไดรับขอความจากผูดําเนินการเครือขาย,ผูใหบริการ
หรือผูจัดการขอมูลของบริษัทเกี่ยวกับขอมูลการกําหนดคา
เซิรฟเวอรรับรอง การตั้งคานี้จะบันทึกโดยอัตโนมัติลงใน
การกําหนดคา คุณอาจไดรับขอมูลการตัง้คาสําหรับจดุ
เชื่อมตอ การบริการมัลติมีเดีย หรืออีเมล IM และการตั้งคา
การซิงโครไนสจากเซิรฟเวอรรับรอง
ในการลบการตั้งคาของเซริฟเวอรรับรอง ใหเลื่อนไปที่
เซิรฟเวอรและกดปุมลบ ขอมูลการตั้งคาสําหรับแอ
ปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่มีในเซริฟเวอรนี้จะถูกลบไปดวย

การตั้งคาวันที่และเวลา
See "การตั้งคานาฬิกา," p. 91.

การตั้งคาระบบปองกัน
See "กําหนดการตั้งคาความปลอดภยั," p. 33.

การตั้งคาอุปกรณเพิ่ม
พิเศษ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา > อุปกรณเพิ่ม
พิเศษ

Warning: ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความ
สามารถในการไดยินเสียงภายนอก อยาใหชุดหูฟงในสถาน
ที่ที่อาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของคุณ

สําหรับอุปกรณเพิ่มพิเศษเกือบทั้งหมด คุณสามารถเลือก
จากการตั้งคาตอไปนี้:
• รูปแบบที่ตั้งไว — เลือกรูปแบบที่จะทํางานเมื่อมีการ
ตออุปกรณเพิ่มพิเศษเขากับเครือ่งของคุณ

• ตอบรับอัตโนมัติ — ใหเครื่องรับสายโทรศัพทโดย
อัตโนมัติเมื่อใชอุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือก เปด เพื่อตั้งคา
เครื่องใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัตหิลังจากนั้น 5
วินาที หากตั้งแบบเสียงเรียกเขาเปน บีพ๊หนึ่งครั้ง หรือ
เงียบ ในเมนูรูปแบบ การรับสายอัตโนมัติจะไมทํางาน

• แสงสวาง — เลือก เปด เพื่อทําใหโทรศัพทสวางขึน้
เมื่อตอเขากับอุปกรณเพิ่มพิเศษ
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โปรฯ ชวย
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย
โปรฯ ชวย รวมเครื่องมือที่ชวยคุณจัดระเบียบและจัดการ
รายละเอียดของเหตุการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและใน
การดําเนินธุรกิจของคุณ

ปฏิทิน
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ปฏิทิน
ใน ปฏิทิน คุณสามารถสรางและดูเหตุการณตางๆที่ได
บันทึก และการนัดหมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งการ
แจงเตือนรายการปฏทิินดังกลาวไดดวย
คุณสามารถ ซงิโครไนซขอมูลปฏทิินของคุณ กับ
คอมพิวเตอรที่ใช Nokia PC Suite ที่เขากันได โปรดดูที่คูมือ
ชุดโปรแกรม PC Suite สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ซงิโครไนซ

การสรางรายการปฏิทิน
คุณสามารถสรางรายการปฏิทินเปน 4 แบบ:
• การประชุม รายการที่ระบุวัน และเวลา
• รายการ บันทึก จะเชื่อมโยงกับวันนั้นๆ แตไมมีการระบุ
ชวงเวลาระหวางวันแนนอน อนึ่ง รายการบันทึกเตือน
ความจําจะไมปรากฏในการแสดงผลตารางเวลาราย
สัปดาห

• รายการ วันครบรอบ จะแจงเตือนคุณเมือ่ถึงวันเกิดหรือ
วันพิเศษตางๆ จะระบวุันที่แนนอน แตจะไมระบุเวลาของ
วัน เครื่องจะทํารายการวันครบรอบซ้ําใหทุกป

• บันทึกสิ่งที่ตองทํา รายการเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบ
กําหนด แตจะไมระบุชวงเวลาที่แนนอน

เพื่อที่จะสรางรายการปฏทิิน เลื่อนหาวันที่ และเลือก ตัว
เลือก > รายการใหม เลือกชนิดรายการ การตั้งคาตางๆ ที่
ใชงานไดในรายการประชุม บันทึกเตือนความจํา วันครบ
รอบ และบันทึกสิ่งที่ตองทํานั้นจะแตกตางกัน

เพื่อที่จะเปด และแกไขรายการที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่รายการ
และเลือก ตัวเลือก > เปด แกไขรายละเอียดในชองตางๆ

Tip:  หากคุณแกไขหรือลบรายการที่ทําซ้ํา ให
เลือกวิธีที่คุณตองการเปลี่ยนเอฟเฟค ถาคุณเลือก
ลบรายการทั้งหมดในปฏิทินแลว รายการที่ถูก
ทําซ้ําทั้งหมดถูกลบทิ้ง ถาคุณเลือก ลบรายการ
แครายการที่ใชอยูเทานั้นที่ถูกลบทิ้ง

สิ่งที่ตองทํา
คณุสามารถสรางและรกัษาสิ่งที่ตองทําหรือรายการสิ่งที่
ตองทําในวันใดวันหนึ่งเฉพาะ สิ่งที่ตองทําแตละอยางจะมี
วันครบกําหนด แตไมไดระบุเวลาของวัน

หากตองการเปดรายการของบันทึกสิ่งที่ตองทํา เลือก ตัว
เลือก > รายการสิ่งที่ตองทํา

หากตองการเพิ่มบันทึกสิ่งที่ตองทํา เลือก ตัวเลือก >
รายการใหม > สิง่ที่ตองทาํ เริ่มตนเขียนสิ่งที่ตองการทํา
ในชอง หัวขอ คุณสามารถกําหนดวันครบกําหนดของสิ่งที่
ตองทํา และระบุลําดับความสําคัญ ไอคอนความสําคัญคือ
( ! ) สงู และ ( - ) ต่ํา ยังมีไอคอนหนึ่งสําหรับ ปกติ
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หากตองการเลือกสิ่งที่ตองทําเปนทําเสร็จแลว เลื่อนไปที่
สิ่งที่ตองทําในรายการ และเลือก ตัวเลอืก > เลือกเปนทํา
แลว

หากตองการเรียกคืนสิ่งที่ต  ใหเลื่อนไปที่สิ่งที่ตอง
ทําในรายการ และเลือก ตัวเลือก > เลอืกเปนยังไมทํา

การแสดงผลปฏิทิน
เพื่อเปลี่ยนระหวางการแสดงผลที่แตกตางกันของปฏิทิน
ใหเลือก ตัวเลือก ในการแสดงผลของปฏิทินใดๆ แลว
เลือกประเภทการแสดงผลจากรายการ
เพื่อที่จะตั้งคาการแสดงผลของปฏทิินที่มีมาตั้งแตตน ให
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > มุมมองที่ตั้งไว > แสดง
เปนเดือน , แสดงเปนสปัดาห, แสดงเปนวัน หรือ แสดง
สิง่ที่ตองทํา

เพื่อที่จะแสดงผลของวันที่ที่ระบุในการแสดงผลปฏิทิน ให
เลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่ ปอนวันที่ และเลือก ตกลง

การเพิม่รายการปฏิทินที่ไดรับลง
ในปฏิทินของคุณ
คุณสามารถไดรับรายการปฏิทินในรูปแบบของการแนบติด
มากับมัลติมีเดีย หรือขอความอีเมล

การเพิ่มรายการปฏิทินที่ไดรับลงในปฏิทินของคุณ เปด
รายการปฏิทินที่แนบมากับขอความ และเลือก ตัวเลอืก >
บนัทึกไปยังปฏิทิน รายการจะเพิ่มเขาไปไวในปฏทิินตาม
คาเริ่มตนที่เครื่องกําหนด

สมุดบันทึก
เลือก เมนู > โปรแกรมชวย > สมุดบนัทึก

คณุสามารถสรางและสงสมุดบันทึกไปใหกับอุปกรณอื่นที่
ใชรวมกันได และจัดเก็บไฟลขอความลวน (รูปแบบ .txt) ที่
คุณไดรับไวใน สมุดบันทึก

หากตองการเขียนสมุดบันทึก เลือก ตัวเลือก > สมุด
บนัทึกใหม เขียนขอความและกด เรียบรอย

คิดเลข
Note: เครื่องคิดเลขนี้มขีอจํากัดในเรื่องความถูกตอง

และใชสําหรับการคํานวณแบบงายๆ เทานั้น
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > คิดเลข

หากตองการทําการคํานวณ ใหพิมพตวัเลขตัวเลขที่ตอง
การคํานวณ เลื่อนและเลือกวิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบจาก
แผนผังวิธีคํานวณ พิมพตัวเลขตัวที่สองของการคํานวณ
และเลือก = หากตองการใสจุดทศนิยม ใหกด #
เครื่องคิดเลขจะทําการคํานวณตามลําดับที่กําหนดไว ผล
ลพัธที่ไดจากการคํานวณจะปรากฏในชองตัวแกไข และนํา
มาใชเปนตัวเลขแรกในการคํานวณครัง้ใหมได

หากตองการจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณ เลือก ตัว
เลือก > ความจํา > บันทึก ผลลัพธที่จัดเก็บไวจะแทนที่
ตวัเลขที่จัดเก็บไวแลวในหนวยความจํา

หากตองการดึงผลลัพธของการคํานวณจากหนวยความจํา
และใชผลลัพธนั้นในการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลอืก >
ความจํา > เรียกคืน

หากตองการดูผลลัพธที่จัดเก็บไวครั้งสุดทาย เลือก ตัว
เลือก > ผลลพัธลาสุด
การออกจากการใชเครื่องคิดเลขหรือการปดโทรศัพทไมใช
เปนการลางหนวยความจํา คุณสามารถเรียกดูผลลัพธที่จัด
เก็บครั้งลาสุดไดในครั้งตอไปที่คุณเปดโปรแกรมเครื่องคดิ
เลข
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ตัวแปลง
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง
ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ

แปลงหนวย
1. เลื่อนไปที่ชอง ประเภท และเลือก ตัวเลอืก > ประเภท
การแลกเปลี่ยน เพื่อเปดรายชื่อหนวยวัด เลื่อนไปที่
หนวยวัดที่คุณตองการใช และเลือก ตกลง

2. เลื่อนไปที่ชอง หนวย ชองแรก และเลือก ตัวเลือก >
เลือกหนวย เลือกหนวยที่คุณตองการแปลงจาก และ
เลือก ตกลง เลื่อนไปที่ชอง หนวย ชองถัดไป และ
เลือกหนวยที่คุณตองการแปลงมาไว

3. เลื่อนไปที่ชอง มูลคา ชองแรก และพิมพคาที่คุณตอง
การแปลง ชอง มูลคา อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคา
ที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ
กด # เพื่อเพิ่มทศนิยมและ * สําหรับ + และ - (สําหรับ
อุณหภูมิ) และสัญลักษณ E (เลขยกกําลัง)

กําหนดสกุลเงินหลักและอัตรา
แลกเปลีย่น

Note: ขณะที่คุณเปลี่ยนสกุลเงินหลัก คุณตองปอน
อัตราใหมกอน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ตั้งไวทั้ง
หมดจะถูกลบไป
กอนที่คุณจะแปลงสกุลเงิน คณุตองเลือกสกุลเงินหลักและ
เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน อัตราสกุลเงินหลักมักมีคาเทากับ 1
สกุลเงินหลักจะเปนตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุล
เงินอื่นๆ

1.
ของสกุลเงิน เลื่อน  ประเภท และเลือก ตัว
เลือก > อัตราแลกเปลีย่น

2. รายการสกุลเงินจะปรากฏขึน้ และคณุจะเห
หลักในปจจบุันอยูที่ดานบนสุด เลื่อนไปที่ชนิดของสกุล
เงินและพิมพอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณตองการกําหนดตอ
หนึ่งหนวยสกุลเงิน

3. หากตองการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลื่อนไปที่สกุลเงิน
และเลือก ตัวเลอืก > ตั้งเปนสกุลเงินหลกั

4. เลือก เรียบรอย > ใช เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง
หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตองการครบทั้ง
หมดแลว คุณสามารถแปลงสกุลเงินได

ระบบฝากขอความเสียง
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > เสยีง
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชันระบบฝากขอความเสียงเปนครั้ง
แรก เครื่องจะขอใหคุณพิมพเบอรของระบบฝากขอความ
เสียงของคุณ หากตองการเปลี่ยนเบอร เลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยนเบอร หากตองการโทรตามเบอรที่ปรากฏ เลือก ตัว
เลือก > โทรออกศูนยขอความเสยีง

นาฬิกา
เลือก เมนู > นาฬิกา

การตั้งคานาฬิกา
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเอง
และมีเสียงปลุกดังขึน้ หากคุณเลือก หยุด เครื่องจะถามวา
คุณตองการจะโทรออกหรือไม **เลือก ไม เพื่อปดเครื่อง
หรือ ใช เพื่อโทรออก และรับสายที่โทรเขา อยาเลือก ใช
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หากตอง การกาํ หนดอตรั
ไปที่ชอง

าแลกเปลย่ี

็นสกุลเงิน

นใหกบหนั วย



หากการใชโทรศัพทไรสายจะกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย

หากตองการเปลี่ยนประเภทนาฬิกา เลือก ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > ชนิดนาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

หากตองการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก ตัวเลอืก > ตั้งปลุก
ปอนเวลาปลุก และเลือก ตกลง

หากตองการดูและเปลีย่นเวลาปลุก เลือก รีเซ็ตการปลกุ

หากตองการยกเลิกเวลาปลุก ใหเลือก ลบการปลุก
การตั้งคาวันที่และเวลา
หากตองการเปลี่ยนวันที่และเวลา รูปแบบการแสดงผล
แบบเสียงปลุก และกําหนดวาคุณตองการใชการอัพเดต
เวลาและการรนเวลาในฤดูหนาวโดยอัตโนมัติหรือไม เลือก
ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เวลา — พิมพเวลา และเลือก ตกลง
• เขตเวลา — พิมพเขตเวลา และเลือก ตกลง
• วันที่ — พิมพวันที่ และเลือก ตกลง
• รูปแบบวันที่ — เปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ เลื่อนไปที่
ฟอรแมตที่ตองการ และเลือก ตกลง

• ตัวแบงวัน — เลือกสัญลกัษณที่ใชแบงวัน เดือน และป
เลื่อนไปที่สัญลักษณที่ตองการ และเลือก ตกลง

• รูปแบบเวลา — เลือก 24 ชม. หรือ 12 ชม.
• ตัวแบงเวลา — เลือกสัญลักษณที่ใชแบงชั่วโมงและ
นาที

• ชนิดนาฬิกา — เลือก อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล
• เสียงนาฬิกาปลกุ — เลือกแบบเสียงที่คุณตองการใช
สําหรับนาฬิกาปลุก

• อัพเดตตามเวลาเครือขาย — อัพเดตขอมูลเวลา วันที่
และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เลือก อัพเดตอัตโนมัติ เพื่อเปดใช อาจไม
สามารถใชบริการนี้ในทุกเครือขาย

• ปรับเวลาตามฤดูกาล — ตั้งนาฬิกาเพื่อปรับเขากับการ
รนเวลาในฤดูหนาวโดยอัตโนมัติ เลือก อัพเดต

 อัพเดตตาม
เวลาเครือขาย ถูกตั้งเปน ปด

เพิม่และลบเมอืง
หากตองการเพิ่มเมือง เลื่อนไปทางขวา และเลือก ตัว
เลือก > เพิ่มเมือง เลื่อนไปที่เมือง และเลือก ตัวเลอืก >
เลือก

Tip: หากตองการคนหาเมืองในรายการ เมือง
เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มเมือง > ตัวเลือก > คน
หา พิมพชื่อเมืองในชองคนหา

หากตองการลบเมือง ใหเลื่อนไปทางขวา เลื่อนไปที่เมือง
และเลือก ตัวเลือก > ลบ
การเปลี่ยนเมืองที่คุณอยูจะเปลีย่นเวลาของระบบทั่วไปใน
เครื่องของคุณตามไปดวย
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อัตโนมัติ ใชการตั้งคานี้ไดเฉพาะเม ื่อ



เครื่องมือ
เลือก เมนู > เครื่องมือ
แฟมขอมูล เครื่องมือ ประกอบดวยแอปพลิเคชันที่นํามาใช
กําหนดคาโทรศัพทของคณุ และกําหนดคาแอ
ปพลิเคชันอื่นๆ
การดความจํา—See "การดหนวยความจํา," p. 19.
ถายโอน—See "โอนเนื้อหาระหวางอุปกรณตางๆ," p. 21.
รูปแบบ—See "รูปแบบ," p. 99.
การตั้งคา—See "การตั้งคา," p. 81.

ตําแหนง
เมื่อใชบริการระบุตําแหนง คุณสามารถรับขอความจากผูให
บริการเกี่ยวกับเหตุการณในทองที่ เชน รายงานสภาพ
อากาศหรือสภาพการจราจร โดยอิงกับตําแหนงของ
โทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตําแหนง
หากตองการเลือกวิธีการระบุตําแหนง ใหเลื่อนไปที่วิธีการ
ระบุตําแหนง และเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน หากตองการ
หยุดใชวิธีการดังกลาว เลือก ตัวเลือก > ไมใชงาน วิธีการ
ระบุตําแหนง Bluetooth จะชวยใหคุณใชอุปกรณเพิ่ม
พิเศษ Bluetooth GPS เพื่อระบุตําแหนง วิธีการระบุ
ตําแหนง ยึดตามเครือขาย ใหบริการโดยผูใหบริการเครือ
ขายหรือผูใหบริการของคุณ วิธีการระบุตําแหนงทั้งสองวิธี
สามารถนํามาใชพรอมๆ กัน

ตัวสํารวจ
คณุสมบัตินี้ไมไดรับการออกแบบมาเพื่อรองรับคําขอทราบ
ตําแหนงที่ตั้งสําหรับการติดตอที่เกี่ยวของ โปรดติดตอผูให
บริการของคณุสําหรับขอมูลเพิ่มเตมิของเครื่องในสวนของ
ความสอดคลองกับกฎระเบียบของรัฐสําหรับบริการการติด
ตอหมายเลขฉุกเฉินตามตําแหนงที่ตั้ง
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัวสํารวจ
ตัวสํารวจ คือโปรแกรม GPS ที่ชวยใหคุณดูตําแหนงปจจุบัน
ของคุณ คนหาวิธีไปยังตําแหนงที่ตองการ และติดตามระยะ
ทาง โปรแกรมดังกลาวตองใชอุปกรณเสริม Bluetooth GPS
เพื่อการทํางาน คณุยังตองเปดใชวิธีการหาตําแหนงดวย
Bluetooth GPS ใน เมนู > เครื่องมือ > ตําแหนง
โปรแกรมตองรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทียมอยางนอย 3
ดวงเพื่อใชขอมูลนั้นเปนอุปกรณชวยเหลือในการเดินทาง
การเปลี่ยนโปรแกรมนี้อาจมีผลตอความเปนสวนตัวของคณุ
คณุจ
เลือกจากรายการดังตอไปนี้
• ตัวนําทาง — ดูขอมูลการนําทางไปยังเปาหมายในการ
ทองเที่ยวของคุณ

• ตําแหนง — ดูขอมูลตําแหนงเกี่ยวกับตําแหนงปจจุบัน
ของคุณ

• มาตรวัด — ดูขอมูลการเดินทางของคุณ เชน ระยะทาง
และระยะเวลาที่คุณเดินทางและความเร็วเฉลี่ยและ
ความเร็วสูงสุด
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ึงตองควบคมุวิธีการใชโปรแกรมดังกลาว



จุดสังเกต
เลือก เมนู > เครื่องมือ > สถานที่
จุดสังเกตจะสัมพันธกับที่ตั้งในทางภมูิศาสตร ที่คุณ
สามารถจัดเก็บไวในโทรศัพทเพื่อใชรวมกับบริการตามที่
ตั้งอื่นๆ ในภายหลัง คณุสามารถสรางจดุสังเกตโดยใช
อุปกรณเพิ่มพิเศษ Bluetooth GPS หรือเครือขาย (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) See "ตัวสํารวจ," p. 93.
หากตองการสรางจุดสังเกต เลือก ตัวเลือก > สถานที่
ใหม เลือก ตําแหนงปจจุบนั เพื่อใหเครือขายขอขอมูล
เสนรุงและเสนแวงของที่ตั้งปจจุบันข ดย
ผูใช เพื่อปอนขอมูลท
อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง

หากตองการลบจุดสังเกต เลื่อนไปที่จุดสังเกต และกดปุม
ลาง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมือผูใชฉบับสมบูรณบน
เว็บ

สั่งงานดวยเสียง
กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา
• รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา แตจะขึน้อยูกับเสียง
ของผูพูด

• คณุตองพูดชื่อใหตรงกับที่คุณบันทึกไว
• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขางมาก ควรบันทึกเสียง
และโทรออกโดยใชรายการเสียงในที่เงียบ

• ชื่อที่สั้นเกินไปจะบันทึกไมได ใหใชชื่อที่ยาวพอ
ประมาณ และอยาใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ

Note: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึน้ได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดย
ใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
เลือก เมนู > เครื่องมือ > คําสัง่เสยีง
ใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อโทรออก และเรียกใชแอ
ปพลิเคชัน รูปแบบ หรือฟงกชันอื่นบนโทรศัพท
โทรศัพทจะสรางแท็กเสยีงสําหรับรายการในรายชื่อ และ
สําหรับฟงกชันที่กําหนดไวในแอปพลิเคชัน คําสั่งเสียง
เมื่อสั่งงานดวยเสียง โทรศัพทจะเปรียบเทียบคําที่พูดกับ
แท็กเสียงที่อยูในโทรศัพท

ใชการสัง่งานดวยเสียงเพื่อโทร
ออก
แท็กเสียงสําหรับรายชื่อ คือ ชื่อหรือชื่อเลนที่ถูกจัดเก็บไว
ในบัตรรายชื่อใน รายชื่อ หากตองการฟงแท็กเสียง ใหเปด
บัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เลน
1. หากตองการใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อโทรออก ใหกด

คางไวที่ปุมสนทนา
2. เมื่อคุณไดยินเสียงโทนหรือเห็นหนาจอ ใหพูดชื่อที่จัด

เก็บไวในบัตรรายชื่อใหชัดๆ
3. โทรศัพทจะเลนแท็กเสียงที่ถูกสังเคราะหสําหรับรายชื่อ

ที่จําไดในภาษาที่เลือกใชกับโทรศัพท และแสดงชื่อ
และเบอรโทรศัพท หลังจากหมดเวลา 1.5 วินาที
โทรศัพทจะหมุนไปตามเบอรนั้น หากรายชื่อที่จําไวไม
ถูกตอง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายชื่ออื่นที่ตรงกัน หรือ
หยุด เพื่อยกเลิกการโทร
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ี่ตั้
องคุณ หรือ ปอนโ

งที่จาํ เปน เชน ชื่อ ประเภท ที่



ใชคําสัง่เสยีงเพือ่เรียกใชแอ
ปพลิ เคชัน
โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงไวสําหรับแอปพลิ
เคชันที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน คําสัง่เสยีง

หากตองการเรียกใชแอปพลิเคชันดวยคําสั่งเสียง ใหกด
คางไวที่ปุมสนทนา และพูดคําสั่งที่ตองการใหชัดเจน หาก
แอปพลิเคชันที่จําไวไมถูกตอง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดู
รายการอื่นที่ตรงกันหรือ หยุด เพื่อยกเลิก

หากตองการเพิ่มแอปพลิเคชันอื่นลงในรายการ เลือก ตัว
เลอืก > แอปพลิเคชั่นใหม

หากตองการเปลี่ยนคําสั่งเสียงของแอปพลิเคชัน เลื่อนไป
ที่แอปพลิเคชัน และเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นคําสั่ง พิมพ
คําสั่งเสียงคําสั่งใหม และเลือก ตกลง

ใชคําสัง่เสียงสําหรับรูปแบบ
โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงสําหรับแตละรูปแบบ หากตอง
การใชคําสั่งเสียงเพื่อตั้งรูปแบบ ใหกดคางไวที่ปุมสนทนา
และพูดชื่อของรูปแบบ

หากตองการเปลี่ยนคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่ตอง
การ และเลือก รูปแบบ > ตัวเลอืก > เปลีย่นคําสั่ง

การตั้งคาสัง่งานดวยเสียง
หากตองการปดตัวสังเคราะหที่เลนคําสั่งเสียงที่จําไวใน
ภาษาที่เลือกสําหรับโทรศัพท ใหเลือก การตั้งคา >
ซนิธีไซเซอร > ปด

หากตองการรีเซต็การเรียนรูการจดจําเสียงเมื่อเปลี่ยนตัวผู
ใชหลักของโทรศัพท ใหเลือก ลบการดัดแปลงเสยีง

ตัวชวยตั้งคา
ตัวชวยตั้งคา กําหนดคาโทรศัพทของคุณไวสําหรับการตั้ง
คาของผูใหบริการ (MMS, GPRS และอินเทอรเน็ต) อีเมล การ
สนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และการแบงดู
วิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยดูจากขอมูล
ของผูใหบริการเครือขายของคุณเปนหลัก
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการ
เครือขายหรือผูใหบริการของคณุเพื่อใหเปนผูสั่งการทํางาน
ของการเชื่อมตอขอมูลหรือบริการอื่น
หากตองการแกไขการตั้งคา เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัว
ชวยตั้งคา และรายการที่คุณตองการกําหนดคา

ไซตการตั้งคาโทรศัพท Nokia ไดที่ www.nokia.com

ตัวจัดการแอปพลิเคชัน
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เมื่อคุณเปดตัวจดัการแอปพลิเคชัน คุณจะเห็นรายการชุด
ซอฟตแวรทั้งหมดที่ติดตั้งไว พรอมชื่อ เลขที่เวอรชัน
ประเภท และขนาดของซอฟตแวร คุณสามารถดูราย
ละเอียดของแอปพลิเคชันที่ตดิตั้งไว ยายแอปพลิเคชันอ
อกจากโทรศัพท และระบุการตั้งคาใหกับการติดตั้ง

โปรแกรมจดัการใบรับรอง

Important: โปรดทราบวาแมวาการใชใบรับรองจะ
ชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและ
การติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควร
ใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อที่จะไดรับประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ ใบรับรอง
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หากคุณไมสามารถใช ตัวชวยตั้งคา เยี่ยมชมเว็บ



ไมไดใหการปองกันอะไรในตัวมันเอง โปรแกรมจัดการใบ
รับรองควรประกอบดวยใบรับรองที่ถูกตอง เปนของแท หรือ
เชื่อถือได เพื่อใหใชงานการรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ได ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบ
จํากัด หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไมถูกตอง
ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจ
สอบวาวันเวลาปจจบุันในโทรศัพทของคณุถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาเหลานี้ คณุตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนข
จริงๆ

ซอฟทแวร แตไมไดรับประกันความปลอดภัย ใบรับรองมีอยู
สามแบบ: ใบรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสวนบุคค
รับรองเซริฟเวอร ในระหวางการเชื่อมต นา เซอร
ฟเวอรอาจสงใบรับรองเซอรฟเวอรไปยังอุปกรณของทาน
นอกเหนือจากใบเสร็จ มันจะถูกเช็คจากใบรับรองสิทธิ์ที่
เก็บไวที่อุปกรณของคุณ คุณจะไดรับการเตือนถา
เซอรฟเวอรไมใชของแท ุณไมมีใบรับรองที่ถูกตอง
ในอุปกรณของคุณ
ดาวนโหลดใบรับรอง จากเว็บไซต หรือไดรับใบรับรองจาก
สิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือจากขอความที่ถูกสงมาทาง
Bluetooth หรือการเชื่อมตอทางอินเตอรเน็ต ใบรับรองจะ
ถกูใชเมือ่คุณติดตอกับธนาคารทางออนไลน หรือรี
โมทเซอรฟเวอร เพื่อสงขอมูลที่เปนความลับ นอกจากนี้ยัง
ถกูนํามาใชในกรณีที่คณุตองการลดความเสี่ยงของไวรสั
หรือซอฟทแวรที่มุงรายอื่นๆ และเพื่อตรวจสอบความเปน
ของแทของซอฟทแวร เมื่อคณุดาวนโหลดและติดตัง้
ซอฟทแวรที่อุปกรณของคุณ

Tip: เมื่อคุณใสใบรับรองใบใหม ใหแนใจวาเปน
ของแท

แคตาล็อกโนเกีย
เลือก เมนู > เครื่องมือ > แคตตาล็อก เลือก ตกลง ถา
คุณยอมสละสิทธิ์
แคตาล็อกโนเกีย (จุดใหบริการในเครือขาย) เปนรานคาที่
ใหบริการสวนประกอบมือถือของอุปกรณคุณ คุณสามารถ
พบ เลือกชมสินคา ซื้อ ดาวนโหลด และอัพเกรดองค
ประกอบของอุปกรณคุณ เชนเกมส ริงโทน รูปหนาจอ
บริการตางๆ และการนําไปใชงานไดดวยแคตาล็อกโนเกียนี้
องคประกอบที่มจีะขึน้กับชางในเครือขายและผูใหบริการที่
สามารถจัดหาใหได
แคตาล็อกโนเกียไดใชการเขาถึงจุดใหบริการในเครือขาย
ของคุณ ในการทําใหสวนประกอบของแคตา
ล็อกทันตอเหตุการณ โปรดติดตอชางในเครือขายและผูให
บริการสําหรับขอมูลในหัวขอเพิ่มเติมผานทางแค
ตาล็อกโนเกีย
แคตาล็อกโนเกีย ไดรับขอมูลที่ทันตอเหตุการณอยางตอ
เนื่อง ทําใหคุณไดสวนประกอบลาสุดที่ชางในระบบเครอื
ขาย หรือผูใหบริการสามารถจัดหาใหไดสําหรับอุปกรณ
ของคุณ เพื่อที่จะทําการอัพเดดแคตาลอกดวยตนเอง
เลือก ตัวเลอืก > รีเฟรชรายการ
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การจัดการเครื่อง

จัดการขอมูลและซอฟตแวรบนโทรศัพทของคุณ

คาคอนฟเกอเรชันระยะ
ไกล บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย
เลือก เมนู > การเชื่อมตอ > ตัวจัดการอุปกรณ
คุณสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันสําหรับโทรศัพทของคุณ คุณอาจรับการตั้ง
คารูปแบบเซริฟเวอรและการตั้งคาคอนฟเกอเรชันอื่นๆ จาก
ผูใหบริการเครือขาย ผูใหบริการ และแผนกจัดการขอมูล
บริษัท การตั้งคาคอนฟเกอเรชันอาจรวมขอมลูการตั้งคา
การเชื่อมตอและการตั้งคาอื่นๆ ที่แอปพลิเคชันอื่นที่อยูใน
โทรศัพทของคุณใช ตัวเลือกที่นํามาใชไดอาจแตกตางกัน
โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยคาคอนฟเกอเรชันระยะ
ไกลจะเริ่มตนโดยเซริฟเวอร เมื่อตองอัปเดตการตัง้คาของ
เครื่อง

การตั้งคาคอนฟเกอเรชันระยะ
ไกล
ในหนาจอหลัก ตัวจัดการอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เริ่มการกําหนดคา — เชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการ
ตัง้คาคอนฟเกอเรชันสําหรับโทรศัพทของคุณ

• รูปแบบเซิรฟเวอรใหม — สรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม

• แกไขรูปแบบ — เปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
• ลบ — นํารูปแบบที่เลือกออก
• เปดใชการกําหนดคา — เลือกเพื่อรับการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันจากเซริฟเวอรเหลานั้นสําหรับรูปแบบ
เซิรฟเวอรที่คุณมีและมีการตั้งคาคอนฟกเกอ
เรชันที่อนุญาต

• ปดใชการกําหนดคา — เลือกเพื่อหยุดรับการตั้งคา
คอนฟเกอ
เรชันจากทุกเซิรฟเวอรสําหรับรูปแบบเซริฟเวอรที่คุณมี

• ดูบันทึก — ดบูันทึกคาคอนฟเกอเรชันของรูปแบบที่
เลือก

การซิงโครไนซขอมูล
เมนู > การเชื่อมตอ > ซิงค.
ใช ซิงค เพื่อซงิโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน บันทึก หรือสมุด
บนัทึกของคุณดวยแอปพลิเคชั่นที่สอดคลองกันบน
คอมพิวเตอรที่ใชกันได หรืออินเทอรเน็ตเซริฟเวอรระยะ
ไกล การตั้งคาการซงิโครไนซของคุณถกูบันทึกไวในโปร
ไฟลการซิงโครไนซ แอปพลิเคชันนี้ใชเทคโนโลยี SyncML
ในการซงิโครไนซระยะไกล โปรดติดตอผูแทนจําหนายแอ
ปพลิเคชันที่คุณตองการซงิโครไนซกับเครื่องของคุณเพื่อ
สอบถามขอมูลการใชงานรวมกับ SyncML
แอบพลิเคชั่นที่มีอยูและคุณสามารถทําการซิงโครไนซได
นั้นอาจแตกตางกันไป โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผู
ใหบริการโทรศัพทของคุณ

Tip: คณุสามารถขอรับการตั้งคาการซิงโครไนซใน
รูปแบบขอความจากผูใหบริการของคุณไดดวย 97
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การสรางรูปแบบการซิงโครไนซ
เพื่อสรางโปรไฟล เลือก ตัวเลือก > รูปแบบซิงคใหม และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ชื่อรูปแบบการซิงค  — ปอนชื่อของรูปแบบ
• แอปพลเิคชั่น — เลือกแอบพลิเคชั่นเพื่อซงิโครไนซ
กับโปรไฟล

• การตั้งคาการเชื่อมตอ — ระบุการตั้งคาการเชื่อมโยง
ที่ตองการ ตดิตอผูใหบริการสําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ
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การปรับแตง

รูปแบบ
Warning: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทร

ออก (หรือรับสาย) รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใชคุณสมบัติ
อื่นๆ ที่ตองการ ซึ่งครอบคลุมอยูในระบบเครือขาย ในการ
โทรติดตอ คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยน
แปลงรูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคไว คุณตองปอนรหัสล็อค
เลือก เมนู > เครื่องมือ > รูปแบบ
คุณสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และ
เสียงอุปกรณอื่นๆ ไดในเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุม
ผูโทรที่แตกตางกัน
ในการปรบัตั้งคารูปแบบ เลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการใน
รายการรูปแบบ และเลือก ตัวเลอืก > ปรับตั้งคา
กําหนดการตั้งคาตอไปนี้:
• แบบเสยีง —  เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการหรือ
เลือก การดาวนโหลดโทน เพื่อเปด
โฟลเดอรบุคมารคที่มีรายการของ
บุคมารคสําหรับการดาวนโหลดเสียงที่ใชเบราเซอร ใน
การฟงแบบเสียงที่เลือกไว เลือก เลน หากคุณมีสาย
โทรศัพทใหเลือกใชสองสาย คุณอาจระบุเสียงเรียกเขา
ใหกับสายแตละสาย

• แบบเสยีงสายวิดีโอ —  เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสาย
วิดีโอ

• พูดชื่อผูโทร —  เปดการทํางานคุณสมบัติเสียงเรียก
เขาแบบแสดงเสียงพูดตามขอความ เมื่อผูติดตอใน
รายการของคณุโทรเขามา อุปกรณจะสงเสียงเรียกเขา
โดยการแจงชื่อผูติดตอและเสียงเรียกเขาที่เลือกไว

• ชนิดเสยีงเรียกเขา —  เลือกวาตองการใหเสียงเรียก
เขาเตือนแบบใด

• ระดับความดัง —  เลือกระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
• แบบเสยีงเตือนขอความ —  เลือกเสียงสําหรับขอ
ความตัวอักษรที่ไดรับ

• แบบเสยีงเตือนอีเมล —  เลือกเสียงสําหรับขอความ
อีเมลที่ไดรับ

• เสียงเตือนขอความทันใจ —  เลือกเสียงสําหรับขอ
ความทันใจที่ไดรับ

• เตือนแบบสัน่ —  เลือกวาตองการใหอุปกรณสั่นเมื่อรับ
สายหรือไม

• เสียงปุมกด —  ปรับระดับเสียงของเสียงปุมกดของ
อุปกรณ

• เสียงเตือน —  ปดหรือเปดเสียงเตือน
• ปลุกสําหรับ —  คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงเสียง
กริ่งเฉพาะเมื่อมสีายโทรเขาจากหมายเลขโทรศัพทที่
อยูในกลุมรายชื่อที่เลือกไวเทานั้น สายโทรศัพทจาก
บุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

• ชื่อรูปแบบ —  คุณสามารถตั้งชื่อรูปแบบใหมหรือ
เปลี่ยนชื่อรูปแบบที่มีอยูแลว คุณไมสามารถเปลี่ยนชื่อ
รูปแบบ ทั่วไป และ ออฟไลน
รูปแบบ ออฟไลน จะปองกันไมใหเปดอุปกรณโดยไม
ตั้งใจ การสงหรือรับขอความ หรือการใช Bluetooth นอก
จากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่อาจเปดทํางาน
เมื่อเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบ ออฟไลน ไมสามารถปองกัน
การเชื่อมตอเครือขาย LAN ไรสายครั้งตอมา เพื่อใหเปน
ไปตามขอกําหนดดานความปลอดภยัที่กําหนดไวเมื่อมี
การเชื่อมตอหรือใชเครือขาย LAN ไรสาย

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการใน
รายการ และเลือก ตัวเลอืก > ทํางาน หากคุณเลือกรูป
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แบบ ออฟไลน คุณจะไมสามารถสงหรือรับขอความ หรือ
ใช WLAN ในการอานอีเมล
ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม
และระบุการตั้งคา

ลักษณะ
เลือก เมนู > เครื่องมือ > ลกัษณะ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของหนาจอของโทรศัพท

หากตองการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ ใหไฮไลทชุด
ลักษณะที่คุณต อืก > ใช

หากตองการแกไขชุดลักษณะ ไฮไลทชุดลักษณะที่คุณ
ตองการแกไข และเลือก ตัวเลอืก > แกไข เลือก ภาพพื้น
หลัง เพื่อเปลี่ยนภาพดานหลังในโหมดสแตนดบาย หรอื
ประหยัดพลังงาน เพื่อใชขอความหรอืวันที่และเวลาเปน
ภาพพักหนาจอที่จะปรากฏบนหนาจอเมื่อไมไดกดปุมตางๆ
ติดตอกันเปนระ

การเชื่อมตอเครือขายที่อน
ของคุณได

หากตองการดาวนโหลดชุดลักษณะ เลือก แหลง
ดาวนโหลดธีม พิมพลิงคจากที่ๆ คุณตองการดาวนโหลด
ชุดลักษณะของคุณ เมื่อดาวนโหลดชุดลักษณะ คุณจะ
สามารถแสดงตัวอยาง เรียกใช หรือแกไขชุดลักษณะ

หากตองการแสดงภาพตัวอยางชุดลักษณะ ใหไฮไลทชุด
ลักษณะที่คณุตองการดูตัวอยาง และเลือก ตัวเลอืก > ดู
ตัวอยาง เลือก ใช เพื่อเริ่มตนใชชุดลักษณะใหม
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องการใช  และเลือก ตวเลั

ยะเวลาหนึ่ง
หากตองการดาวนโหลดชุดลักษณะ คุณจําเปนตองสราง

ลักษณะจากอินเทอรเน็ตที่ใชรวมกับโทรศพทั
ุญาตใหคุณดาวนโหลดชุด



**อุปกรณเสริมของแทของ Nokia
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย เลือกอุปกรณเสริมที่ตรงกับความตองการใน
การติดตอสื่อสารของคณุ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทน
จําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการ
รับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศพัทเปนโมฆะไป
อุปรณเสริมที่ใชรวมกันได:
• แบตเตอรี ่970 mAh Li-Ion (BL-5C)
• อุปกรณชารจแบบพกพา (ACP-12)
• อุปกรณชารจแบบเก็บได (AC-1)
• อุปกรณชารจแบบพกพา (LCH-12)
อุปรณเสริมสําหรับระบบเสียงที่ใชรวมกันได:
• ชุดหูฟง (HS-5)
• ชุดหูฟงนําสมัย (HS-3)
• ชุดหูฟง Boom (HDB-4)
• ชุดหูฟงไรสายแบบเหน็บได (HS-3W)
• ชุดหูฟงไรสาย Boom (HS-4W)
• ชุดหูฟงไรสาย (HS-11W)
•  ุชุดหูฟงไรสาย (HS-26W)
• ลูปเซ็ต (LPS-4)
• อะแด็ปเตอร TTY (HDA-10)

อุปกรณเพิ่มพิเศษสําหรบัขอมูลและการรับสงขอความที่ใช
รวมกันได:
• แปนพิมพไรสาย (SU-8W)
• สายเคเบลิสําหรับเชื่อมตอ (CA-53)
• RS-MMC (64 MB, 128 MB, 256 MB หรือ 512 MB)
• โมดูล GPS ไรสาย (LD-1W)
อุปกรณเพิ่มพิเศษภาพที่ใชรวมกันได:
• กลองรีโมท (PT-6)
• อัลบั้มภาพ (PD-1)
อุปกรณเพิ่มพิเศษสําหรับรถยนตที่ใชรวมกันได:
• ที่ใสโทรศัพทเคลื่อนที่ (CR-26)
• ที่สวมศีรษะสําหรับแฮนดฟร ี(BHF-3)
• หัวเสียบในรถยนตสําหรับแฮนดฟรี (HF-3)
• หัวเสียบในรถยนตสําหรับแฮนด
• หัวเสียบในรถยนตสําหรับแฮนดฟรีแบบไรสาย (HF-6W)
• ชุดพื้นฐานสําหรับรถยนต (CK-10)
• ชุดขั้นสูงสําหรับรถยนต (CK-7W อัพเกรด)
•

อุปกรณเสริม
คําแนะนําที่ควรปฏิบัติเมื่อใชอุปกรณเสรมิมีดังนี้
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็ 101
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ฟรีขั้นสูง (HF-6)

ในรถยนต (N 610, N616) ึชุดโทรศพทั



• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่
ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุก
ชิ้นที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัตผิานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถ
ชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานไดเต็ม
ประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยาง
สมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุ
ไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช
งาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของ
แบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหซือ้แบตเตอรี่กอนใหม
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น และชา
รจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ได
รับการรับรองจากโนเกียเทานั้น
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน **
ไมควรทิ้งแบตเตอรีท่ี่ชารจเต็มแลวไวในเครื่องชารจ เนื่อง
จากการชารจมากเกินไปจะทําใหแบตเตอรี่มีอายุใชงานสั้น
ลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคาย
ประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
**หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอน
ที่จะสามารถโทรออกได
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชา
รจหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเปนอันตราย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิด
ขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกา
มาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่
(มลีักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่)
เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึน้ได เชน ในกรณีที่คุณพก
แบตเตอรีส่ํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การ
ลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรอืวัตถุสําหรบัเชื่อมตอ
เกิดความเสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปด
กระจกและปดประตสูนิทในฤดูรอนหรอืฤดูหนาว จะทําให
ความจุพลังงานและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C ถึง
25°C (59°F ถึง 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวา
แบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเตม็แลวก็ตาม ประสิทธิภาพการ
ทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมือ่อยูที่อุณหภมูิต่ํากวาจุด
เยือกแขง็
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบดิ
ได ซึ่งแบตเตอรีท่ี่เกิดความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชน
กัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทอง
ถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวม
กับขยะภายในบาน

ขอมูลแบตเตอรี่ 970 mAh
Li-Ion (BL-5C)
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาสนทนาและสแตนดบายอาจ
เกิดขึน้ได ขึ้นอยูกับซิมการด ระบบเครือขายและคาที่ใช รูป
แบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม
• เวลาสนทนาในระบบ GSM: ไดถึง 6 ชั่วโมง
• เวลาสนทนาในระบบ WCDMA: ไดถึง 6 ชั่วโมง
• เวลาสแตนดบายในระบบ GSM: สูงสุด 7.6 วัน
• เวลาสแตนดบายในระบบ WCDMA: สูงสุด 8.7 วัน
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คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮ
โลแกรม
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ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพือ่ความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซือ้เปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนญุาตเทานั้น และ
ตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับ
ประกนัวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซน็ต หากคุณมีเหตุผลอืน่ใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่
ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใช
แบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

1.

2.

เมื่อมองทีส่ติ๊กเกอรโฮโลแกรม
คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน
(Nokia Connecting Hands) ใน
มุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก
อปุกรณเสริมของแทของ Nokia
(Nokia Original Enhancement)
ในอกีมุมมองหนึ่ง

เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติด
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปดาน
ซาย ขวา ลาง และบน คุณจะ
เห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ใน
แตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของ
คุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณ
ที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใช
แบตเตอรี่ทีไ่มไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลติอาจเปน
อันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพ
ดอยลง อกีทัง้ยังทําใหเครื่องและอปุกรณเสริมเสียหาย
ได และอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอืน่ใด
ทีใ่ชกบัโทรศัพท
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ในการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia โปรดไปที่ /batterycheckwww.nokia.co.th



การดูแลและการบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดี
เยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท
ของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏบิัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของ
เหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึก
กรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออก
และปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูง
อาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้น
ลง แบตเตอรีอ่าจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง
กลับคืนสูอุณหภูมิปกต ิความชื้นจะกอตัวขึน้ภายใน
เครื่อง ซึง่อาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจาก
ที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไม
ถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอก
ชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถ
ถอดเขาออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตาม
ปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส (เชน
เลนสของกลองถายรูป พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนส
เซนเซอรแสง)

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและ
ไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการ
รับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• **ทําการสํารองขอมูลที่คุณตองการจัดเก็บ เชน รายชื่อ
และบันทึกปฏิทิน กอนจะนําเครื่องไปยังศูนยบริการ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทน
ชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูก
ตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยดานสภาพ
แวดลอมในการทํางาน
ปฏบิัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทใน
สถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF
เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากราง
กายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนัง
สําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือที่วางโทรศัพทเพื่อ
การพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวน
ประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตาม
ที่ระบุไวขางตน
หากตองการสงไฟลขอมูลหรือขอความ โทรศัพทเครื่องนี้
ตองใชการเชื่อมตอที่มีคุณภาพกับระบบเครือขาย ในบาง
กรณี อาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจน
กวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวา คุณ
ปฏบิัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่
กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่เปนโลหะอาจ
ถูกดึงเขาไปที่โทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม
เหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถอือาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํา
งานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณ

นั้นๆ หากคุณไมแนใจวาอุปกรณนั้นมีการปองกันพลังงาน
คลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปด
โทรศัพทในสถานพยาบาลที่มีการติดประกาศหามใช เนื่อง
จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณที่
มีความไวตอพลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอก

เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของ
หัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา ควร
ใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากเครื่องนี้อยางนอย 15.3
เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด
กับเครื่องดังกลาว ซึ่งคําแนะนําเหลานี้สอดคลองกับผล
จากการคนควาและคําแนะนําของสถาบันคนควา
เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายดวยเชนกัน สําหรับผูใชเครื่อง
ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ ควรปฏบิัติดังนี้
• เมื่อเปดโทรศัพทไว ควรใหโทรศพัทหางจากเครื่องควบ
คุมจังหวะการเตนของหัวใจมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6
นิ้ว)

• ไมควรพกเครื่องไวในกระเปาเสื้อ และ
• ใหถือเครื่องไวที่หูขางตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะ
การเตนของหัวใจ เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

• หากคุณสงสัยวามีคลื่นรบกวน ใหปดเครื่องและนําเครื่อง
ออกจากบริเวณนั้น
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เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถอืบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณ
ควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้ง
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามัน
ที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตอง
อาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของ
โทรศัพทมือถอืในรถยนตไดรบัการติดตั้งและทํางานอยาง
ถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิด
ไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริม
ตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควร
ติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภยั
หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภยัอาจพองตัวออก เนื่องจากหาก
ติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภยั
เกิดพองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่อง
บิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสาย
และยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และ
ควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบรเิวณที่มีการแนะนํา
ใหดับเครื่องยนต เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจ
ทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ซึ่งอาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่
ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ํามัน และควรปฏบิัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณ
วิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสง
น้ํามัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด โดย
ปกติแลว บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักจะมีปายแจงไว
ใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตก็ไมเสมอไปทุกครั้ง พื้นที่
ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขน
ถายสารเคม ียานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมหีรืออนุภาค
เล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูใน
อากาศ

การโทรฉุกเฉิน
Important:  โทรศัพทไรสายรวมถึงโทรศัพทเครื่อง

นี้ดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบ
ไรสาย ระบบเครอืขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผู
ใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการ
เชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทมือ
ถือจะเปนเครื่องมอืสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิ
เชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้108
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1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึน้ในขณะนี้ ตรวจ
ความชัดของสัญญาณ
ในบางเครือขาย คณุอาจตองใสซมิการดที่ใชไดลงใน
โทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวาง
และพรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู
ซึง่อาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทรออก
หากใชคุณสมบัติบางอยางอยู คณุควรปดการใชงานกอนที่
จะโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูก
ตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถอืของคุณอาจเปนเครื่อง
มอืสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง
(SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตาม
คําแนะนําระหวางประเทศของ
การสือ่สารทางคลืน่วิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ
โทรศัพทรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อไมใหมีขดีการ
สัมผัสกับคลื่นวิทยุสูงกวาที่แนะนําไวในแนวทางระดับ
ประเทศ แนวทางดังกลาวไดรับการพัฒนาขึน้มาโดยองคกร
วิทยาศาสตรอิสระที่ชื่อ ICNIRP และไดรวมมาตรฐานดาน

ความปลอดภัยเอาไว ที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันถึงการคุม
ครองทุกบุคคล โดยไมคํานึงถึงเพศและสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวย
วัดของ Specific Absorption Rate หรือ SAR ขีดจํากัดของ
SAR ที่ระบุไวในแนวทางของ ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม
(W/kg) โดยสูงกวาเนื้อเยื่อเฉลี่ย 10 กรัม การทดสอบ SAR
จัดทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสง
คลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสงูสุดที่แนะนําใหใชในคลืน่
ความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ที่แทจริ
งของอุปกรณที่ใชงานสามารถกวาคาสูงสุดดังกลาว เนื่อง
จากอุปกรณไดรับการออกแบบมาใหใชพลังงานเฉพาะที่จํา
เปนเพื่อเขาถึงเครือขายเทานั้น พลังงานดงักลาวนั้นอาจ
เปลี่ยนแปลงไดโดยขึน้อยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคุณกับสถานีฐานของเครือขาย คา SAR สูงภายใต
แนวทางของ ICNIRP เพื่อการใชโทรศัพทขณะยกไวที่หูคือ
0.68 W/kg
การใชอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่มพิเศษของโทรศัพท
อาจใหคา SAR ที่ตางออกไป คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้น
อยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศและขอ
กําหนดในการทดสอบ รวมทั้งระบบเครือขายดวย คุณ
สามารถดูขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูล
ผลิตภัณฑที่ www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ทีอ่ยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรงุเทพฯ
1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค 

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

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

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทรเขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700

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

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร 904 หมู6 
ถนนศรีนครินทร หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

0-2721-9960-2 0-2721-9962 จันทร - ศุกร 
10:30-21:00

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



หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม (ตรงขาม 

เชียงใหม แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พัทยา (ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยกพัทยากลาง)

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

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

6 ขอนแกน (บริเวณ
ทางออกหางเทสโก โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลก
รุงเทพ)

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

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

ขนาด
ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
96 ซีซี 117 กรัม 115 มม. 49 มม. 16.9 มม.



W1

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต

โปรดทราบ! การรับประกันอยางจํากัดนี้เปนการรับประกันเพิ่มเติม และไมกระทบตอ
สิทธิตามกฎหมายของทานเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคที่ใชบังคับใน
ประเทศของทาน
โนเกีย คอรปอเรชั่น ("โนเกีย") ใหการรับประกันอยางจํากัดนี้แกผูที่ซื้อผลิตภัณฑโนเกีย
ซึ่งรวมอยูในบรรจุผลิตภัณฑนี้ ("ผลิตภัณฑ")
โนเกียขอรับประกันตอทานวาในระหวางระยะเวลาการรับประกัน โนเกียหรือบริษัทผูให
บริการที่ไดรับอนุญาตของโนเกียจะแกไขความชํารุดบกพรองในวัสดุ การออกแบบและ
งาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชยโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ซึ่งการซอม
แซมหรือการจดัเปลี่ยน ผลิตภัณฑดังกลาวจะอยูในดุลพินิจของโนเกียแตเพียงผูเดียว
วาจําเปน ดังระบไุวในการรบัประกันอยางจํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายกําหนดไวเปน
อยางอื่น) การรับประกัน อยางจํากัดนี้มีผลสมบูรณและใชบังคับไดในประเทศที่ทานซือ้
ผลิตภัณฑ ภายใตเงื่อนไขวาผลิตภัณฑนั้นไดรับการนําออกจําหนายเพื่อขายในประเทศ
นั้นดวย
ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ผูใชขั้นปลายรายแรกไดซื้อผลิตภัณฑไป 
ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวนตาง ๆ  หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลา
การรับประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ 
ระยะเวลาการรับประกันจะเปนดังนี้:
ก) สิบสอง (12) เดือน สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม  (ไมวาจะรวมอยูใน

กลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและ
อุปกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบใุน (ข) และ (ค) ขางลางนี้ 

ข) หก (6) เดือน สําหรับชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้นเปลือง อันไดแก แบตเตอรี่ อุปกรณ
ชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหูฟง สายเคเบลิ และซอง และ

ค) เกาสิบ (90) วัน สําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดี-รอม การดหนวยความ
จํา

เพียงเทาที่กฎหมายในประเทศของทานจะอนุญาตไว ระยะเวลาการรับประกันจะไมขยาย
ออกไปหรือไดรับการตออายุ หรือไดรับผลกระทบโดยประการอื่นใดอันเนื่องมาจากการ
ขายตอ ซอมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑที่มีขึ้นในภายหลัง อยางไรก็ดี ชิ้นสวนที่ไดรับ
การซอมแซมจะไดรับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยูของระยะเวลาการรับประกันเดิม 
หรือหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่ไดรับการซอมแซม แลวแตวาระยะเวลาใดจะนานกวา
วิธีการขอรับบรกิารตามการรบัประกัน

หากทานประสงคที่จะใชสิทธิตามการรับประกันอยางจํากัดนี้ ทานสามารถติดตอศูนย
บริการทางโทรศัพทของโนเกีย (ในกรณีที่มีอยู โดยทานตองเสียคาโทรศัพทตามอัตราที่
กําหนดในประเทศ) และ/หรือในกรณีที่จําเปน ทานสามารถ สงผลิตภัณฑของทานหรือ
ชิ้นสวนที่บกพรอง (หากมิใชผลิตภัณฑทั้งชุด) คืนไปยังศูนยบริการซอมของโนเกียหรือ
หนวยบริการที่กําหนดของโนเกีย ทานสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับศูนยบริการซอมของโนเกีย 
หนวยบริการที่กําหนด ของโนเกียและศูนยบริการทางโทรศัพทของโนเกียไดจากเว็บไซต
ทองถิ่นของโนเกีย ถามี
ทานจะตองสงผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่บกพรอง (หากมิใชผลิตภัณฑทั้งชุด) คืนไปยังศูนย
บริการซอมของโนเกียหรือหนวยบริการที่กําหนดของโนเกียกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลา
การรับประกัน
เมื่อทานตองการใชสิทธิตามการรับประกันอยางจํากัดนี้ ทานจะตองแสดง ก) ผลิตภัณฑ 
(หรือชิ้นสวนที่บกพรองดังกลาว) และ ข) หลักฐานพิสูจนการซือ้ที่สามารถอานไดและไม
ถูกแกไข ซึ่งระบชุื่อและที่อยูของผูขาย วันและสถานที่ที่ซือ้ ประเภทของผลิตภัณฑและ
หมายเลข IMEI หรือ หมายเลขประจําเครื่องอื่นใดไวอยางชัดเจน
สิทธิในการรับประกันอยางจํากัดนี้ครอบคลุมเฉพาะผูใชขั้นปลายรายแรกของผลิตภัณฑ
เทานั้น และไมสามารถจําหนายจายโอนใหแกผูซื้อตอหรือผูใชขั้นปลายในลําดับถัดไปได
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สิ่งที่ไมครอบคลุม

1. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมคูมือผูใช หรือซอฟตแวร การตั้งคา เนื้อหา 
(content) ขอมูล (data) หรือการเชื่อมโยง (link) ของบุคคลภายนอก ไมวาจะ
ไดรวมอยูในผลิตภัณฑ/ดาวนโหลดลงในผลิตภัณฑ ไมวาจะไดนํามารวมในระหวาง
การติดตั้ง การประกอบ การจัดสง หรือในเวลาใดก็ตาม ในขั้นตอนการสงผลิตภัณฑ 
หรือโดยประการอื่นใดและโดยวิธีการอื่นใดที่ทานไดมา เทาที่กฎหมายที่ใชบังคับจะ
อนุญาตไว โนเกียไมรับประกันวาซอฟตแวรของโนเกียจะเปนไปตามความตองการ
ของทานจะทํางานรวมกับฮารดแวรหรือโปรแกรมประยุกต (software) ใด ๆ  ที่จัดหา
โดยบุคคลภายนอก การทํางานของซอฟตแวรจะไมสะดุดหรือปราศจากความผิด
พลาดใด ๆ  หรือความบกพรองใดๆ ในผลิตภัณฑจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับ
การแกไข

2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช
งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถาย
ภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ)  ข) คาขนสง  ค) ความบกพรอง จากการใชงานโดยขาด
ความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม 
การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่
เกิดจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถูกตองซึ่งรวมถึงการใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการ
ใชที่ใหโดยโนเกีย (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การ
กระทําอื่น ๆ  ที่อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของโนเกีย

3. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมความชํารุดบกพรองหรือความบกพรองที่
เกิดจากเหตุที่ผลิตภัณฑถูกนําไปใชกบัหรอืเชื่อมตอกบัผลิตภณัฑ อุปกรณเสริม
 ซอฟตแวรและ/หรือบริการทีไ่มไดผลิต จัดหาหรอืไดรับอนญุาตจากโนเกีย หรือที่ถูกนํา
ไปใชโดยประการอื่นใดซึ่งมิใชการใชที่มุงหมายไว ความบกพรองสามารถเกิดขึ้นได
จากไวรสั จากการทีท่านหรอืบุคคลภายนอกเขาถงึบริการ บัญชี ระบบคอมพวิเตอร
หรอืเครือขายโดยไมไดรับอนญุาต การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตดังกลาวสามารถ
เกิดขึ้นไดจากการเจาะระบบคอมพิวเตอร (hacking) การถอดรหัสผาน (password- 
mining) หรือโดยวิธีการอื่นใด

4. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลมุความชํารุดบกพรองซึ่งเกิดจากการที่แบต
เตอรี่ ลัดวงจร หรือปรากฏขอเท็จจริงวารอยผนึกของปลอกแบตเตอรี่แตก หรือแสดง
รองรอยการงัดแงะ หรือแบตเตอรี่ถูกนําไปใชในอุปกรณซึ่งมิใชอุปกรณที่กําหนดไว

5. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมมีผลบังคับใชหากผลิตภัณฑไดถูกเปด แกไขดัดแปลง 
หรือซอมแซมโดยบุคคลใดซึ่งมิใชศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต หรือไดรับการซอม
แซมโดยใชชิ้นสวนที่ไมไดรับอนุญาต หรือหากหมายเลขประจําเครื่องของผลิตภัณฑ 
รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกทําลาย ลบออก 
ทําใหเลอะเลือนหรือแกไข หรือไมสามารถอานไดโดยประการใด ๆ  ตามที่โนเกียจะ
พิจารณา และเปนดุลพินิจของโนเกียแตเพียงผูเดียว

6. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมใชบังคับหากผลิตภัณฑไดเผชญิกับความชื้น ความ
|เปยกหรือความรอน หรือสภาวะแวดลอมที่รุนแรง หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ
ดังกลาวอยางรวดเร็ว การกัดกรอน ปฏิกริยาออกซเิดชั่น (oxidation) อาหารหรือ
ของเหลวหกใส หรือปฏิกริยาจากสารเคมี

ขอความสําคัญอื่น

บุคคลภายนอกซึง่เปนผูประกอบการอิสระเปนผูจัดหาซิมการดและเครือขายหรือระบบ
เซลลูลารและ/หรืออื่น ๆ  ที่ผลิตภัณฑใชงานอยู เพราะฉะนั้น โนเกียจะไมรับผิดชอบตามการ
รับประกันนี้ในสวนของการดําเนินงาน ความพรอม ความครอบคลุม บริการหรือขอบขาย
ของเครือขายหรือระบบเซลลูลารหรืออื่นๆ กอนที่ผลิตภัณฑจะสามารถรับการซอมแซม
หรือเปลี่ยนใหม ผูประกอบการอาจจําเปนตองยกเลิกการใสรหัสปองกันซิมหรือการใสรหัส
อื่น ๆ  ที่อาจทําไวเพื่อการปองกันผลิตภัณฑใหแกเครือขายหรือผูประกอบการเฉพาะรายใด 
ดังนั้น โนเกียจะไมรับผิดชอบตอความลาชาในการซอมแซมตามการรับประกันหรือการที่
โนเกียไมสามารถซอมแซมตามการรับประกันไดเสร็จ อันเนื่องมาจากการที่ผูประกอบการ
นั้นลาชาหรือไมทําการยกเลิกการใสรหัสปองกันซิมหรือการใสรหัสอื่น ๆ
อนึ่ง ทานควรทําสําเนาสํารองหรือเก็บบนัทึกเปนลายลักษณอักษรเนื้อหาและขอมูลที่
สาํคัญทั้งหมดซึง่จัดเก็บอยูในผลิตภัณฑของทานไวดวย เนื่องจากเนื้อหาและขอมูลนั้น
อาจสูญหายไดในระหวางการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ ตามลักษณะที่กําหนด
ในหัวขอ "ขอจํากัดความรับผิดของโนเกีย" ที่ระบุขางลางนี้และเพียงเทาที่กฎหมายที่ใช
บังคับจะอนุญาตไว ไมวาในกรณีใดก็ตาม โนเกียจะไมรับผิดไมวาโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยาย ตอความเสียหายหรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการสูญหาย 
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ความเสียหายหรือความบกพรองของเนื้อหาและขอมูลในระหวางการซอมแซมหรือ
จัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ 
ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่โนเกียเปลี่ยนใหใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ
โนเกีย หากพบวาผลิตภัณฑที่สงคืนไมไดอยูภายใตการรับประกันโดยขอกําหนดและ
เงื่อนไขของการรับประกันอยางจํากัด โนเกียและบริษัทผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตของ
โนเกียสงวนสิทธิที่จะคิดคาดําเนินการ  เมื่อโนเกียทําการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ โนเกียอาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม หรือเทียบเทากับของใหม หรือ
ซอมแซมใหมได
ผลิตภัณฑของทานอาจรวมสวนประกอบซึ่งรวมถึงซอฟตแวรที่จดัหาสําหรับประเทศ
หนึ่งโดยเฉพาะ หากผลิตภัณฑถูกสงออกจากประเทศปลายทางดั้งเดิมไปยังประเทศอื่น
อีกก็อาจมีสวนประกอบที่จดัหาสําหรับประเทศหนึ่งโดยเฉพาะที่ไมถือวาเปนความบก
พรองตามการรับประกันอยางจํากัดนี้
ขอจํากัดความรับผิดของโนเกีย

ความรับผิดอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเยียวยาความเสียหายเพียงอยางเดียวที่ทานมีตอ
โนเกีย และเปนความรับผิดแตเพียงอยางเดียวที่โนเกียมีตอความชํารุดบกพรองของ
ผลิตภัณฑของทาน อยางไรก็ตาม ความรับผิดอยางจํากัดนี้จะตองไมเปนการตัดหรือจํากัด 
i) สิทธิตามกฎหมายที่ทานมีอยูตามกฎหมายที่ใชบงัคับในประเทศของทาน หรือ ii) สทิธิ
ใด ๆ  ที่ทานมีตอผูขายผลิตภัณฑ
การรับประกันอยางจํากัดนี้ใชแทนการรับประกันและความรับผิดอื่น ๆ  ทั้งปวงของโนเกีย 
ไมวาจะเปนการรับประกันและความรับผิดโดยวาจา ที่เปนลายลักษณอักษร ตาม
กฎหมาย (ไมเปนการบังคับ) ตามสัญญา โดยการละเมิดหรือโดยประการอื่นใด ซึ่งรวม
ถึงแตไมจํากัดเพียงเงื่อนไข การรับประกันหรือขอกําหนดอื่นๆ โดยปริยายเกี่ยวกับ
คุณภาพที่นาพอใจหรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค เพียงเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับ
จะอนุญาตไว อนึ่ง เพียงเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับจะอนุญาตไว โนเกียจะไมรับผิดตอการ
สูญหาย หรือความเสียหาย หรือความบกพรองของขอมูล สําหรับการสูญเสียผลกําไร 
การสูญเสียการใชประโยชนของผลิตภัณฑหรือการทํางาน การสูญเสยีทางธุรกิจ การ
สูญเสียสัญญา การสูญเสียรายไดหรือการสูญเสียการออมที่คาดหมาย คาใชจายที่เพิ่ม
ขึ้น หรือการสูญเสียหรือความเสียหายโดยออม การสูญเสียหรือความเสียหายที่เปนผล
สืบเนื่อง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ  เพียงเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับ

อนุญาตไว ความรับผิดของโนเกียจะจํากัดเพียงเทากับราคาซื้อของผลิตภัณฑ ขอจํากัด
ขางตนนี้ไมใชกับการเสยีชีวิตหรือการบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเลอที่พิสูจน
ไดของโนเกีย
ภาระผูกพันตามกฎหมาย

การรับประกันอยางจํากัดนี้ตองตีความตามบทบัญญัติตามกฎหมายใดๆ ที่กําหนดไวโดย
ปริยายวา การรับประกันหรือเงื่อนไขในการประกันอยางจํากัดนี้จะถูกตัด จํากัด หรอื
เปลี่ยนแปลงแกไขมิได เวนแตภายในขอบเขตที่จํากัด หากบทบัญญัติตามกฎหมายดัง
กลาวมีผลบังคับใช เพียงเทาที่โนเกียสามารถกระทําได ความรับผิดของโนเกียภายใตบท
บัญญัติเหลานั้นจะถูกจํากัดดังนี้ โดยเปนสทิธิเลือกของโนเกีย กลาวคือ ในกรณีของสินคา 
การจัดเปลี่ยนสินคาหรือการจัดหาสินคาที่เทียบเคียงกัน การซอมแซมสินคา การชําระคา
จัดเปลี่ยนสินคาหรือคาจัดหาสนิคาที่เทียบเคียงกัน หรือการชําระคาใชจายในการซอมแซม
สินคา และในกรณีของบริการ การจัดหาบริการใหอีกครั้งหรือการชําระคาใชจายในการ
จัดหาบริการใหอีกครั้ง
หมายเหต ุ! ผลิตภัณฑของทานเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน 
โนเกียขอแนะนําใหทานทําความคุนเคยกับคูมือผูใชและคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ โปรดทราบวา ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยจอที่มีความคมชัดสูง เลนสถาย
ภาพ และชิ้นสวนอื่น ๆ  ซึ่งสามารถเปนรอยหรือเกิดความเสียหายโดยประการอื่นได หาก
ไมไดใชดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน คุณลักษณะ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑทั้งหมดอาจ
เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองบอกกลาว
โนเกีย คอรปอเรชั่น
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 

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

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 

คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ



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

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

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

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

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

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

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 
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