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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดเครื่องในสถานที่ที่หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยาน
พาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ำมัน

หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ำมัน และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุดที่กำลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง

ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตามที่อธิบายไวในคูมือผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจำเปน

บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ำ

โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ำ ควรเก็บโทรศัพทไวในที่แหง

ทำสำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสำหรับขอมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

การตอกับอุปกรณอื่นๆ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพทแลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายหลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอ
และยอนกลับไปยังโหมดสแตนดบาย กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้น กดปุมโทรออก แจงตำแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ ไดรับการรับรองใหใชในเครือขาย GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 โปรดติดตอขอรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และ
ลิขสิทธิ์ และไมกระทำการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

อุปกรณของคุณสนับสนุนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอวิธีอื่น อุปกรณของคุณเหมือนกับคอมพิวเตอรในขอที่วาเสี่ยงตอไวรัส ขอ
ความและแอปพลิเคชั่นอันตราย และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ดังนั้น จึงควรใชความระมัดระวังและเปดขอความ ยอมรับคำขอเชื่อมตอ
ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้งเฉพาะจากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น ในการเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ ใหพิจารณาติดตั้ง
ซอฟตแวรปองกันไวรัสพรอมบริการอัพเดตอยางสม่ำเสมอ ควบคูกับการใชโปรแกรมไฟรวอลล

คำเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
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โปรแกรม office สนับสนุนคุณสมบัติของ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟล
ในทุกรูปแบบ

บริการตางๆ ของเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายอยางของโทรศัพทจำเปนตองใชคุณสมบัติพิเศษของ
เครือขาย บางเครือขายไมมีคุณสมบัติเหลานี้ใหใชงาน และบางเครือขายอาจกำหนดใหคุณเตรียมการใด  ๆที่เฉพาะเจาะจงกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถ
ใชบริการของเครือขายได ผูใหบริการของคุณสามารถใหคำแนะนำตางๆ และอธิบายเรื่องคาใชจายที่ตองเกิดขึ้นในการใชบริการในบางเครือขาย อาจมีขอ
จำกัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมของระบบเครือขายตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการ
บริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ หากเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนู
ของโทรศัพท โทรศัพทอาจมีการกำหนดคาที่พิเศษ เชน ความเปลี่ยนแปลงในชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอนโปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของเครื่องตองไดรับการสนับสนุนจาก
ระบบเครือขายในการใชงาน เชน อีเมล การเบราส การรับสงขอความมัลติมีเดีย และการดาวนโหลดขอมูลผานเบราเซอร

อุปกรณเสริม แบตเตอร่ี และอุปกรณชารจ
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพทรุนนี้ผลิตขึ้นเพื่อใหใชงานไดเมื่อไดรับการจายไฟจากอุปกรณชารจ AC-3,
AC-4 และ DC-5 และจาก ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 และ AC-1 เมื่อใชรวมกับอะแดปเตอร CA-44

คำเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทำใหการรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจำหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
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1. การเริ่มตนใชงาน

รูปภาพในคูมือนี้อาจจะตางจากหนาจอโทรศัพทของคุณ

หมายเลขรุน: Nokia E61i-1
ซึ่งตอไปนี้จะอางถึงในชื่อ Nokia E61i

การใสซิมการดและแบตเตอร่ี

สำหรับการใหบริการและขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบหรือผู
จัดจำหนายรายอื่น

1. ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ขณะที่หันดานหลังของโทรศัพทเขาหาตัวเอง ใหกดคางไวที่ปุมคลายตัวล็อคฝาครอบ (1) ออก และเลื่อนฝาครอบดานหลังในทิศทาง
ของลูกศร (2)

2. หากใสแบตเตอรี่อยู ใหยกแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่ในทิศทางของลูกศรเพื่อแกะแบตเตอรี่ออก

3. ดูใหแนใจวา มุมเอียงของซิมการดชี้ไปที่ดานลางของโทรศัพท และพื้นที่หนาสัมผัสบนการดหันเขาหาโทรศัพท กอนใสซิมการด (1)
ลงในชองใสซิมการด (2)

4. ในการใสแบตเตอรี่ ใหวางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่กับขั้วตอที่ตรงกันบนชองใสแบตเตอรี่ ใสลงในทิศทางเดียวกับลูกศร และ
คอย ๆ กดแบตเตอรี่ลงในตำแหนง

5. ในการใสฝาครอบแบตเตอรี่เขาที่เดิม ใหเลื่อนฝาครอบไปในทิศทางตามที่ลูกศรชี้
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แทนที่จะใชซิมการด คุณอาจใช USIM การด ซึ่งเปนเวอรชันขั้นสูงของซิมการด และโทรศัพทเคลื่อนที่ใช UMTS (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สนับสนุน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ใสและถอดการดหนวยความจำ
เลือกใชการด microSD แบบที่ใชรวมกับโทรศัพทไดที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น โทรศัพท Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได
รับการรับรองดานการใชการดหนวยความจำชนิดตางๆ แตการดที่ผลิตจากบางบริษัทอาจใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดไมเต็มที่ การใชการด
ที่ใชงานรวมกันไมไดอาจทำใหการดและโทรศัพทชำรุดและขอมูลที่อยูในการดเสียหายได

หากคุณมีการดหนวยความจำ ใหทำตามคำแนะนำเพื่อใสและถอดการด

โปรดดูที่“หนวยความจำ” หนา 17
1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

2. ใสการดหนวยความจำ (1) เขาไปในชองใสการดหนวยความจำ (2) จนสุดเพื่อล็อคใหเขาที่ ดูใหแนใจวา พื้นที่หนาสัมผัสคว่ำลง

3. ใสฝาครอบแบตเตอรี่

4. ในการถอดการดหนวยความจำ ใหกดปุมเปด/ปดแลวเลือก นำการดความจำออก ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกแลวดันการดหนวย
ความจำเขาไปในเครื่องเพื่อใหกลไกปลดล็อคสงการดออกมา หลังจากนั้น คอยๆ ดึงการดออกจากโทรศัพท

การชารจแบตเตอร่ี

1. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. ตอเครื่องชารจเขากับดานลางของเครื่อง จากนั้น แถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มเลื่อนขึ้นเรื่อยๆ บนหนาจอ ในกรณีที่แบตเตอรี่
ไมมีประจุเหลืออยูเลย คุณตองรอสักครูหนึ่ง เพื่อใหแถบแสดงสถานะการชารจปรากฏขึ้น คุณสามารถใชเครื่องในขณะชารจได

3. แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะหยุดเลื่อนเมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ถอดสายอุปกรณชารจออกจากเครื่อง และออกจากเตาเสียบไฟ

เมื่อมีแบตเตอรี่ไมพอสำหรับการใชโทรศัพท โทรศัพทจะดับไปเอง

เปดโทรศัพท

1. ในการเปดโทรศัพท ใหกดปุมเปด/ปด

คางไว

2. หากโทรศัพทถามถึงรหัส PIN (หรือรหัส UPIN หากคุณมี USIM การด) รหัสล็อคเครื่องหรือรหัสความปลอดภัย ใหพิมพรหัสนั้นและ
เลือก ตกลง

3. เมื่อคุณเปดเครื่องครั้งแรก เครื่องจะถามถึงเวลา วันที่ และเมืองที่คุณอยู ณ ปจจุบัน หากตองการเปลี่ยนเวลาจาก a.m. เปน p.m. ให
เลื่อนลงมา หากตองการคนหาเมืองของคุณ ใหพิมพอักษรตัวแรกของชื่อเมือง การเลือกเมืองใหถูกตองเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจาก
รายการที่จัดเปนตารางเวลาในปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงไดหากคุณเปลี่ยนเมืองในภายหลังและเมืองใหมอยูในเขตเวลาอื่น โดยคุณ
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ไดในภายหลังใน นาฬิกา

การเริ่มตนใชงาน
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4. โทรศัพทจะเปดแอปพลิเคชั่นขอความตอนรับซึ่งจะแสดงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณและวิธีใช โปรดดูที่“ยินดีตอน
รับ” หนา 16

5. ในการปดโทรศัพท ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปดโทรศัพท เครื่องจะจำแนกผูใหบริการซิมการดของคุณได และตั้งคาของขอความตัวอักษร ขอความมัลติ
มีเดีย และ GPRS ที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมสามารถดำเนินการดังนี้ได ใหสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการ
ของคุณ หรือใชแอปพลิเคชั่น ตัวชวยต้ังคา

คุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชงานโทรศัพทที่ตองขึ้นอยูกับเครือขายเมื่อไมไดใสซิมการด หรือเมื่อเลือกรูปแบบ ออฟไลน

ปุมและสวนประกอบตางๆ

1 — ปุมเปด/ปด

2 — ปุมเลื่อน Navi™ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาปุมเลื่อน)

3 — ปุมเลือกขวา

4 — ปุมจบการทำงาน

5 — ปุมลัดรายการที่ใชบอย

6 — ปุมอีเมล

7 — ปุม Backspace
8 — ปุม Enter
9 — ปุม Chr
10 — ปุม Shift
11 — ปุม Ctrl
12 — Spacebar
13 — ปุมฟงกชั่นสีฟา

14 — ปุมกดบนโทรศัพท

15 — ปุม เมนู
16 — ปุมรายชื่อผูติดตอ

17 — ปุมโทร

18 — ปุมเลือกซาย

19 — ไฟแจงและเซนเซอรแสง

1 — ลำโพง

2 — ปุมปรับระดับเสียง

3 — ปุมสนทนา

การเริ่มตนใชงาน
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ฟงกชั่นตางๆ ของปุม
ปุมเลือก

กดปุมเลือกปุมใดปุมหนึ่งเพื่อใชคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอเหนือปุมเลือก โปรดดูที่“โหมดสแตนดบาย” หนา 13 ในการเปลี่ยนทางลัดใน
โหมดสแตนดบาย เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทำงาน และแอปพลิเคชั่นใน ปุมเลือกทางซาย
และ ปุมเลือกทางขวา
ปุมเลื่อน

กดปุมเลื่อนเพื่อแกไขหรือเลือก หรือเขาสูฟงกชั่นที่ใชบอยที่สุดในแอปพลิเคชั่นตาง  ๆใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนซาย ขวา ขึ้น ลง หรือเลื่อนไป
รอบๆ หนาจอ (เชน ใชในขณะที่เบราส) ในโหมดสแตนดบาย ใหเลื่อนดวยหรือกดปุมเลื่อนสำหรับทางลัดตางๆ ในการเปลี่ยนทางลัด
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทำงาน > โหมดสแตนดบายพิเศษ > ปด และทางลัดใน ปุมสำรวจ
ขวา, ปุมสำรวจซาย, ปุมสำรวจลง, ปุมสำรวจขึ้น และ ปุมเลือก
ปุมโทรและปุมจบการทำงาน

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร ในโหมดสแตนดบาย กดปุมโทรเพื่อเขาสู บันทึก

ในการปฏิเสธสายหรือวางสายที่สนทนาอยูและสายที่พักไว และปดแอปพลิเคชั่น ใหกดปุมจบการทำงาน กดคางไวที่ปุมจบการทำงาน
เพื่อยุติการเชื่อมตอสายขอมูล (GPRS, สายขอมูล)

ปุมลัดรายการที่ใชบอย

คุณสามารถกำหนดคาปุมลัดที่ใชบอยใหเปดแอปพลิเคชั่น, เว็บเพจ หรือบุคมารคใดๆ ที่คุณใชบอยๆ เพื่อเขาใชอยางรวดเร็ว
บุคมารคที่เปดดวยปุมลัดรายการที่ใชบอยจะทำงานกับเบราเซอรบริการเทานั้น ในการเลือกแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการใหใชปุมลัดเพื่อ
เปด เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > ปุมสวนตัว

เคล็ดลับ: คุณสามารถกดปุมลัดรายการที่ใชบอยคางไวเพื่อกำหนดคาของปุมดังกลาวไดอีกดวย

ปุมอีเมล

ในการเขาสูถาดเขาอีเมลที่ระบบตั้งไวของคุณ ใหกดปุมอีเมล หากคุณยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมล คำแนะนำของศูนยฝากขอความจะเปด
ออกเพื่อชวยเหลือคุณ หากคุณกดคางไวที่ปุมอีเมล โปรแกรมแกไขอีเมลที่ระบบตั้งไวของคุณจะเปดออก ฟงกชั่นการทำงานยังขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการศูนยฝากขอความของคุณอีกดวย คุณสามารถกำหนดคาปุมอีเมลดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่“กำหนดคาปุมอีเมล” หนา 23
ปุม Chr
ในการแทรกอักขระที่คุณไมสามารถแทรกดวยปุมกด ใหกดปุม Chr เมื่อคุณกำลังเขียนขอความ

ในการเลื่อนผานรายการอักขระ ใหกดคางไวที่ปุม Chr และกดปุมอื่นมากครั้งเทาที่คุณตองการเพื่อไปที่อักขระที่คุณตองการ

ปุม Shift
ในการปอนตัวพิมพใหญไวตรงกลางตัวพิมพเล็ก หรือปอนตัวพิมพเล็กไวตรงกลางตัวพิมพใหญ ใหกดปุม Shift เพื่อให  ปรากฏบนหนา
จอ ตามดวยปุมที่คุณตองการ

ในการปอนเฉพาะตัวพิมพใหญ ใหกดปุม Shift สองครั้ง เพื่อให  ปรากฏบนหนาจอ ในการปอนเฉพาะตัวพิมพเล็กอีกครั้ง ใหกดปุม
Shift สองครั้ง เพื่อให  ปรากฏบนหนาจอ

ในการเลือกขอความ ใหกดปุม Shift และเลื่อนซายหรือขวา

ปุมฟงกชั่นสีฟา

ในการปอนอักขระที่เปนสีฟา ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาคางไว เพื่อให  ปรากฏบนหนาจอ และปุมที่คุณตองการ

ในการปอนเฉพาะอักขระที่เปนสีฟา ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาสองครั้งเพื่อให  ปรากฏบนหนาจอ และอักขระที่คุณตองการ

ในการเรียกใช Bluetooth ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาและปุม Ctrl พรอมๆ กัน ในการปดการทำงานของ Bluetooth ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาและ
ปุม Ctrl อีกครั้ง

ในการเรียกใชอินฟราเรด ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาและปุม Chr พรอมๆ กัน

ปุม เมนู

การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทำงานเปนพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง ในการเขาสู
แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของคุณ ใหกดปุมเมนูในโหมดสแตนดบาย ในการกลับไปที่ เมน ูจากแอปพลิเคชั่น ใหเปดแอปพลิ
เคชั่นนั้นคางไวที่พื้นหลัง และกดปุมเมน ูกดคางไวที่ปุมเมนูเพื่อดูรายการแอปพลิเคชั่นที่ใชงานอยูและสลับระหวางแอปพลิเคชั่นตาง  ๆใน
คูมือผูใชเลมนี้ "เลือก เมน"ู หมายถึงการกดปุมนี้

ปุมรายชื่อผูติดตอ

ในการเขาไดเรคทอรี รายชื่อ จากแอปพลิเคชั่นใดๆ ก็ตาม ใหกดปุมรายชื่อผูติดตอ

ปุมสนทนา

กดปุมเสียงเพื่อเปดใช บันทึก กดคางไวที่ปุมสั่งงานดวยเสียงเพื่อใชการสั่งงานดวยเสียง โปรดดูที่“สั่งงานดวยเสียง” หนา 41

การเริ่มตนใชงาน
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กลอง

คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลองถายภาพในตัวได เลนสของกลองถายรูปจะอยูดานหลังเครื่องโทรศัพท โดยที่หนา
จอเครื่องจะทำหนาที่เปนชองมองภาพ

ในการถายภาพ ใหเลือก เมน ู> สื่อ > กลอง ใชหนาจอเปนชองมองภาพ จากนั้นหันกลองไปยังวัตถุที่ตองการ
ถาย และกดปุมเลื่อน เครื่องจะจัดเก็บภาพที่ถายนั้นไวในแฟมขอมูลที่เครื่องตั้งไวหรือในแฟมขอมูลที่คุณ
กำหนดไว

ล็อคปุม

ขณะที่ใชการล็อคปุมอยู คุณสามารถโทรติดตอหมายเลขฉุกเฉินทางราชการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณลวงหนาแลวได

ล็อคปุมเพื่อปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ

ในการล็อคปุมกดในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกซาย (1) และปุมฟงกชั่นสีฟา (2) ในการปลดล็อค ให
กดปุมเลือกซายและปุมฟงกชั่นสีฟาอีกครั้ง

เคล็ดลับ: หากตองการล็อคปุมใน เมน ูหรือในแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู ใหกดปุมเปดปดสั้นๆ และ
เลือก ล็อคปุมกด ในการปลดล็อค ใหกดปุมเลือกซายและปุมฟงกชั่นสีฟา

เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณอาจโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกำหนดไวในเครื่องได 
คุณยังสามารถใชรหัสล็อคของคุณเพื่อล็อคโทรศัพทในโหมดสแตนดบาย กดปุมเปด/ปด เลือก
ล็อคโทรศัพท และพิมพรหัสล็อค รหัสล็อคที่ระบบตั้งไวคือ 12345 หากตองการปลดล็อค ใหกดปุมเลือก
ดานซาย ใสรหัสล็อคของคุณ และกดปุมเลื่อน

ชองเสียบ

คำเตือน:  ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความสามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานที่  ๆที่อาจมีผลตอ
ความปลอดภัยของคุณ

ชองเสียบ PopPort™ สำหรับชุดหูฟงและอุปกรณ
เพิ่มพิเศษอื่นๆ

ชองเสียบเครื่องชารจแบตเตอรี่

พอรตอินฟราเรด

เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ คุณไมควรจับเสาอากาศโดยไมจำเปนในขณะที่ใชเสาอากาศ ตัวอยาง
เชน หามแตะเสาอากาศเซลลูลารในขณะที่ใชโทรศัพท เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพการโทร และยัง
อาจทำใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่จำเปนอีกดวย และอาจทำใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานสั้นลง

การเริ่มตนใชงาน
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รูปภาพแสดงการใชงานอุปกรณแบบปกติขณะถือไวแนบหูสำหรับสายสนทนา

การควบคุมระดับเสียง

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากตองการปรับระดับเสียงในขณะที่ใชสาย ใหกดปุมระดับเสียง

หากตองการปรับระดับเสียงเมื่อใชลำโพง ใหกดปุมระดับเสียง

ขอมูลเกี่ยวกับจอภาพ
บนจอภาพอาจปรากฏจุดสีที่หายไป สีผิดเพี้ยน หรือจุดสวางจำนวนเล็กนอย นี่เปนลักษณะของจอภาพประเภทนี้ จอบางแบบจะมี
พิกเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซึ่งเปนเรื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

โหมดสแตนดบาย

โทรศัพทของคุณมีโหมดสแตนดบายที่แตกตางกันสองโหมด: โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยูและโหมดสแตนดบาย

โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู
หลังจากที่คุณเปดโทรศัพทและโทรศัพทพรอมทำงานแลว แตคุณยังไมไดพิมพตัวอักษรใดหรือไมไดเลือกตัวเลือกใด โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู คุณสามารถดูเครื่องหมายของผูใหบริการของคุณหรือเครือขาย หรือ
เครื่องหมายอื่น เชน เครื่องหมายนาฬิกาปลุก และแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการเขาถึงอยางรวดเร็ว ยกตัวอยางเชน คุณสามารถดูขอมูลใน
ปฏิทิน เชน การประชุมในวันหนึ่งๆ ในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู เลื่อนไปที่ขอมูล และกดปุมเลื่อนเพื่อเปดดูรายละเอียดในปฏิทิน

ในการเลือกแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการเขาถึงจากโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การ
ต้ังคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทำงาน > แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช เลื่อนไปที่การตั้งคาทางลัดอื่น
และกดปุมเลื่อน เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นที่ตองการ และกดปุมเลื่อน

คุณสามารถดูขอความในแฟมขอความเชน ถาดเขาหรือกลองจดหมาย ในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู เลือก
เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทำงาน และแฟมขอมูลใน ศูนยขอความ
สแตนดบายแบบพิเศษ

เคล็ดลับ: และคุณยังสามารถดูการแจงตางๆ เชน สายที่ยังไมไดรับ, ขอความที่ยังไมไดอาน หรือขอ
ความเสียงในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยูไดดวย การแจงเหลานี้จะชวยใหคุณทราบสถานะการติด
ตอของโทรศัพทไดดวยการชำเลืองมองครั้งเดียว เลือกปลั๊กอินใน เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา >
โทรศัพท > โหมดพรอมทำงาน > ปลั๊กอินสแตนดบายแบบพิเศษ ปลั๊กอินที่มีใหใชงานอาจแตก
ตางกันไป

หากตองการใชโหมดสแตนดบายขั้นพื้นฐาน เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทำงาน > โหมด
สแตนดบายพิเศษ > ปด

ในการโทรติดตอไปยังระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดคางไวที่ปุม 1

ในการเปด บริการ และเชื่อมตอกับเว็บ กด 0

โหมดสแตนดบาย
ในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถดูขอมูลตางๆ เชน เครื่องหมายผูใหบริการ เวลา และเครื่องหมายอื่น รวมทั้งเครื่องหมายนาฬิกาปลุก

ในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถใชปุมลัดตอไปนี้ ปุมลัดเหลานี้อาจไมสามารถนำมาใชในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยูไดเสมอไป และ
มักใชปุมเลื่อนสำหรับการเลื่อนขึ้นลงปกติ

ในการดูหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อ และกดปุมโทรอีกครั้งเพื่อโทรตามหมายเลขนั้น

ในการโทรติดตอไปยังระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดคางไวที่ปุม 1

การเริ่มตนใชงาน
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ในการเขาใชปฏิทิน ใหเลื่อนไปทางขวา

ในการเขียนและสงขอความตัวอักษร ใหเลื่อนไปทางซาย

ในการเรียกใชแอปพลิเคชั่นกลอง ใหเลื่อนขึ้น

ในการเขาใชรายชื่อ ใหเลื่อนลง หรือกดปุมเลื่อน

ในการเปลี่ยนรูปแบบ กดปุมเปดปดสั้นๆ เลื่อนไปที่รูปแบบที่คุณตองการ และกดปุมเลื่อนพื่อเปดใชรูปแบบ

ในการเปด บริการ และเชื่อมตอกับเว็บ กด 0

ในการเปลี่ยนปุมลัดเหลานี้ เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทำงาน

สัญลักษณบนหนาจอ

  กำลังใชงานโทรศัพทในเครือขาย GSM แถบที่อยูติดกับไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือขาย ณ ตำแหนงปจจุบันของคุณ
ยิ่งมีจำนวนขีดมากแสดงวาสัญญาณยิ่งแรงมาก

   โทรศัพทกำลังนำมาใชในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) แถบที่อยูติดกับไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณ
เครือขาย ณ ตำแหนงปจจุบันของคุณ ยิ่งมีจำนวนขีดมากแสดงวาสัญญาณยิ่งแรงมาก

  ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจำนวนขีดมาก แสดงวามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูมาก

  คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความในโฟลเดอร ถาดเขา ใน ขอความ

  คุณไดรับอีเมลใหมในรีโมทเมลบอกซ

  ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อค

  โทรศัพทถูกล็อค

  คุณมีสายที่ไมไดรับหนึ่งหรือหลายสาย

  มีการเปดใชเสียงเตือน

  คุณเลือกรูปแบบไมมีเสียง และเครื่องจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อมีสายเรียกเขาหรือมีขอความเขา

  Bluetooth เปดอยู

  ใชการเชื่อมตออินฟราเรดอยู หากสัญลักษณนี้กะพริบ แสดงวาเครื่องของคุณกำลังพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น หรือการเชื่อม
ตอสิ้นสุดลงแลว

    มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EGPRS
 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS พรอมใหบริการ

   มีการใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EGPRS อยู

 ใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS อยู

   การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS ถูกพักไว

  คุณไดตั้งเครื่องใหสแกนหา LAN ไรสาย และ LAN ไรสายพรอมใหบริการ

  ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายอยูในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส

  ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายอยูในเครือขายที่มีการเขารหัส

  โทรศัพทลงทะเบียนกับเซิรฟเวอร SIP และคุณสามารถตอสายอินเตอรเน็ตได

  เครื่องของคุณเชื่อมตอกับ PC ดวยสายเคเบิลขอมูล USB
  สายขอมูลเปดใชงานอยู

 และ   แสดงถึงสายโทรศัพทที่คุณเลือก หากคุณสมัครขอรับบริการสองสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

  ทุกสายจะถูกโอนไปอีกเบอรหนึ่ง

  ชุดหูฟงถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

  การเชื่อมตอกับชุดหูฟงดวย Bluetooth หายไป

  ชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถเชื่อมตอกับโทรศัพท

  เครื่องชวยฟงถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

  เท็กซโฟน ถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

  เครื่องของคุณกำลังซิงโครไนซขอมูล

การเริ่มตนใชงาน
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  คุณมีการเชื่อมตอสายสนทนาปจจุบันอยู หากผูใหบริการไรสายของคุณไมมีการบริการสนทนา ในโทรศัพทของคุณจะไมปรากฏ

เมนูดังกลาว

, ,   เครื่องแสดงถึงโหมดตัวอักษรที่เลือก

  คุณไดกดปุมฟงกชั่นสีฟาหนึ่งครั้งเพื่อใสตัวเลขหรือตัวอักษรที่เปนสีฟาบนปุมกด

  คุณไดกดปุมฟงกชั่นสีฟาสองครั้งเพื่อใสเฉพาะตัวเลขหรือตัวอักษรที่เปนสีฟาบนปุมกด

  คุณไดกดปุม Shift หนึ่งครั้งเพื่อใสตัวพิมพใหญไวตรงกลางตัวพิมพเล็ก หรือตัวพิมพเล็กไวตรงกลางตัวพิมพใหญ

วิธีใชและคำแนะนำ

คุณสามารถคนหาคำตอบที่คุณสงสัยไดในขณะที่ใชโทรศัพทแมไมมีคูมือผูใช เนื่องจากโทรศัพทของคุณไดรวมทั้งวิธีใชและคำแนะนำ
เอาไวดวย

วิธีใชโทรศัพท
คุณสามารถเขาสูสวนวิธีใชโทรศัพทจากโปรแกรมที่เปดอยูหรือจาก เมนเูมื่อคุณเปดโปรแกรมแลว เลือก ตัวเลือก > วิธีใช เพื่ออานคำ
แนะนำจากหนาจอปจจุบัน

ในการเปดวิธีใชจากเมน ูใหเลือก เมน ู> วิธีใช > วิธีใชใน วิธีใช คุณสามารถเลือกหมวดหัวขอที่คุณตองการดูคำแนะนำเลื่อนไปที่หมวด
หัวขอ เชน ขอความ และกดปุมเลื่อนเพื่อดูคำแนะนำ (หัวขอวิธีใช) ที่มีในขณะที่คุณอานหัวขอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อดูหัวขอ
อื่นในประเภทนั้น

เมื่อคุณอานคำแนะนำ ใหกดคางไวที่ปุมเมนูเพื่อสลับระหวางวิธีใชและโปรแกรมที่เปดอยูดานหลัง

บทแนะนำ
คำแนะนำจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณและวิธีใชโทรศัพทบางเนื้อหาของคำแนะนำอาจจะอยูในการดหนวยความจำคุณตอง
ใสการดหนวยความจำในโทรศัพทกอนจึงจะเขาสูคำแนะนำได

ในการเขาสูคำแนะนำในเมน ูเลือก เมน ู> วิธีใช เปด บทแนะนำ และเปดสวนที่คุณตองการดู

Nokia PC Suite
คุณสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite จากแผนซีดีรอมหรือจากเว็บ ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ใชไดเฉพาะกับ Windows 2000
และ Windows XP เทานั้น เมื่อใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณสามารถสำรองขอมูล ซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวม
กันได ยายไฟลระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได หรือใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม

การสนับสนุนและขอมูลสำหรับติดตอของ Nokia
คลิก www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอรชันลาสุดของคูมือเลมนี้ ขอมูลเพิ่มเติม การดาวนโหลด
และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ

ในเว็บไซด คุณจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของ Nokia หากตองการติดตอสวนบริการลูกคา คุณสามารถ
ตรวจรายชื่อศูนยบริการลูกคา Nokia Care ในประเทศของคุณไดที่ www.nokia.com/customerservice
สำหรับบริการซอมบำรุง โปรดตรวจดูศูนยบริการ Nokia Care ใกลบานคุณที่ www.nokia.com/repair

การเริ่มตนใชงาน
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2. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพท

ยินดีตอนรับ

เลือก เมน ู> วิธีใช > ยินดีตอนรับ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก แอปพลิเคชั่นขอความตอนรับจะเปดขึ้น เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ตัวชวยต้ังคา จะชวยคุณกำหนดการตั้งคาตางๆ โปรดดูที่“วิซารดการตั้งคา”ในหนา 68
• บทแนะนำ จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณและวิธีใชโทรศัพท โปรดดูที่{No generated text before found for '$target-

label-short-form'} หนา  0

• ถายโอน ชวยใหคุณสามารถโอนยายขอมูล เชน รายชื่อผูติดตอและรายการปฏิทินจากโทรศัพท Nokia ที่ใชงานรวมกันได โปรดดู
ที“่โอนเนื้อหาระหวางอุปกรณตางๆ”ในหนา 21

• ระบบ มีลิงคไปยังพอรมัลหนาแรกของผูใหบริการของคุณ

เมนู
เมน ูคือจุดเริ่มตนที่คุณสามารถเปดแอปพลิเคชันทั้งหมดในโทรศัพทหรือบนการดหนวยความจำเมน ูประกอบดวยแอปพลิเคชันและแฟม
ขอมูล ซึ่งเปนกลุมของแอปพลิเคชันที่คลายคลึงกัน ใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนขึ้นและลงบนหนาจอ

แอปพลิเคชันที่คุณติดตั้งจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล การติดต้ัง ตั้งแตเริ่มตน

ในการเปดแอปพลิเคชัน เลื่อนไปที่แอปพลิเคชันที่ตองการและกดปุมเลื่อน

ในการดูแอปพลิเคชันในรายการ เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง > รายการ ในการกลับไปที่หนาจอแบบตาราง เลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยนมุมมอง > กริด

ในการดูจำนวนหนวยความจำที่ใชของแอปพลิเคชันตางๆ และขอมูลที่จัดเก็บไวบนโทรศัพทหรือการดหนวยความจำ และตรวจสอบ
จำนวนหนวยความจำที่วางอยู เลือก ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจำ และเลือกหนวยความจำ

ในการเรียงแฟมขอมูลอีกครั้ง ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชันที่คุณตองการนำออก และเลือก ตัวเลือก > ยายเครื่องหมายถูกจะปรากฏอยู
ดานขางแอปพลิเคชันเลื่อนไปที่ตำแหนงใหม และเลือก ตกลง

ในการยายแอปพลิเคชั่นไปที่แฟมขอมูลอื่น ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นที่คุณตองการยายไปไวที่แฟมขอมูลอื่น และเลือก ตัวเลือก >
ยายไปโฟลเดอร แฟมขอมูลใหม และ ตกลง

ในการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นจากเว็บ เลือก ตัวเลือก > ที่โหลดแอปพลิเคชั่น

ในการสรางแฟมขอมูลใหม ใหเลือก ตัวเลือก > โฟลเดอรใหม คุณไมสามารถสรางแฟมขอมูลภายในแฟมขอมูล

ในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลใหม เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ
เคล็ดลับ: ในการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูหลายๆ แอปพลิเคชั่น กดคางไวที่ปุมเมนูหนาตางสำหรับสลับแอปพลิ
เคชั่นจะเปดออกและแสดงแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น และกดปุมเลื่อนเพื่อสลับไปที่แอปพลิเคชั่น

เลื่อนและทำการเลือก

ใชปุมเลื่อนเพื่อยายและทำการเลือก คุณสามารถเลื่อนขึ้น ลง ซาย และขวาภายใน เมน ูหรือในแอปพลิเคชั่นตางๆ หรือรายการ คุณยัง
สามารถกดจอยสติ๊กเพื่อเปดแอปพลิเคชั่น ไฟลหรือแกไขการตั้งคา

ในการเลือกขอความ ใหกดคางไวที่ปุม Shift และเลื่อนไปทางซายหรือขวาจนกระทั่งคุณไดเลือกขอความ

หากตองการเลือกรายการตางๆ เชน ขอความ ไฟล หรือรายชื่อ ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวา เพื่อไฮไลตรายการที่คุณตองการ เลือก ตัว
เลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก เพื่อเลือกหนึ่งรายการหรือ ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกทุกรายการ

หากตองการเลือกออบเจ็กต (เชน สิ่งที่แนบในเอกสาร) ใหเลื่อนไปที่ออบเจ็กตจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจตุรัสปรากฏที่แตละดานของอ
อบเจ็กต

เขียนขอความ

โทรศัพทของคุณมีแปนพิมพที่สมบูรณ เครื่องหมายวรรคตอนสวนใหญจะมีปุมของตัวเองหรือสามารถปอนดวยการกดหลายๆ ปุม

,  และ  แสดงถึงตัวพิมพใหญหรือเล็กที่เลือก

ตัวอักษรบางตัว (เชน เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ) จะปรากฏเปนสีฟาบนปุม ในการแทรกตัวอักษรที่เปนสีฟา ใหกดปุมฟงกชั่นสี
ฟา และปุมที่มีตัวอักษรสีฟาที่คุณตองการ

ในการแทรกตัวเลข ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาเพื่อให  ปรากฏบนหนาจอ และปุมพรอมตัวเลขอยูที่พื้นหลังสีฟา ในการล็อคปุมฟงกชั่นสีฟา
และแทรกเฉพาะตัวเลข ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาสองครั้งเพื่อให  ปรากฏบนหนาจอ

ในการลบตัวอักษร ใหกดปุม Backspace กดคางไวที่ปุม Backspace เพื่อลบตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัวออก

ในการเปดรายการตัวอักษรแบบพิเศษ ใหกดปุม Chr เลื่อนดูไปตามรายการ และเลือกตัวอักษรโดยใชปุมเลื่อน
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ในการเพิ่มตัวอักษรโดยใชปุมอื่น เชน "A" หรือ "O" ใหกดคางไวที่ปุม Chr และกดปุมอื่นไปพรอมๆ กันหลายๆ ครั้งจนกวาตัวอักษรที่คุณ
ตองการจะปรากฏ

ในการสลับระหวางตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กแบบตางๆ ใหกดปุม Shift เพื่อให  ปรากฏบนหนาจอ

คัดลอกและวางขอความ

1. ในการเลือกตัวอักษรและคำที่ตองการ ใหกดคางไวที่ปุม Shiftและในเวลาเดียวกัน ใหเลื่อนไปยังทิศทางที่จำเปนเพื่อเนนคำ วลี หรือ
บรรทัดของขอความที่คุณตองการคัดลอกหากมีการเลือกขอความใด ขอความนั้นจะถูกไฮไลตไว

2. ในการคัดลอกขอความไปไวที่คลิปบอรด ใหกด Ctrl+C ในการแทรกขอความลงในเอกสาร ใหกด Ctrl+V

เปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน

เมื่อคุณเขียนขอความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน เมื่อคุณเขียนและกดปุม Chr+a หลายๆ ครั้งเพื่อไปยังอักขระเฉพาะ การเปลี่ยน
ภาษาเขียนจะทำใหคุณเขาสูอักขระแบบอื่นได

ตัวอยางเชน หากคุณกำลังเขียนขอความโดยใชอักขระที่ไมใชภาษาละติน และตองการใชอักขระภาษาละตินเพื่อเพิ่มชื่อบุคคล ใหเลือก
ตัวเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาเขียนที่ใชอักขระภาษาละติน

การใชงานขั้นพื้นฐานในแอปพลิเคชั่นสวนใหญ

ุคุณจะพบการใชงานตอไปนี้ในแอปพลิเคชั่นตางๆ:

ในการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดใชงาน ใหกดคางไวที่ปุมเมนูเพื่อดูรายการแอปพลิเคชั่นที่เปดใชงาน เลือกแอปพลิเคชั่น

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบหรือปดหรือล็อคโทรศัพท ใหกดที่ปุมเปดปดเครื่องเร็วๆ

หากตองการจัดเก็บไฟล เลือก ตัวเลือก > บันทึก ตัวเลือกการจัดเก็บจะแตกตางกันขึ้นกับแอปพลิเคชั่นที่คุณใช

ในการสงไฟล เลือก ตัวเลือก > สง ตัวเลือกสงมีใหคุณเลือกใชไดหลากหลาย โดยขึ้นอยูกับแอปพลิเคชั่นที่คุณใช เชน ขอความอีเมล
หรือขอความมัลติมีเดีย และอินฟราเรดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth
ในการพิมพไปที่เครื่องพิมพที่ใชรวมกันได เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > พิมพ คุณสามารถดูตัวอยางรายการที่คุณตองการ
พิมพ หรือแกไขลักษณะหนาที่พิมพออกมาได กอนพิมพ คุณตองกำหนดเครื่องพิมพที่ใชรวมกันไดใหกับโทรศัพทของคุณ โปรดดู
ที“่พิมพ” หนา 62
ในการลบไฟล กดปุม Backsapce หรือเลือก ตัวเลือก > ลบ

หนวยความจำ

หนวยความจำที่คุณสามารถจัดเก็บขอมูลหรือติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปมีสองประเภท ไดแก หนวยความจำของโทรศัพทและหนวยความ
จำแบบถอดเก็บได

หนวยความจำของโทรศัพท

หนวยความจำที่สรางไวในโทรศัพทของคุณ คือ หนวยความจำที่ใชรวมกันระหวางแอปพลิเคชันตางๆจำนวนหนวยความจำภายในที่มีและ
นำมาใชไดจะแตกตางกัน แตไมสามารถเพิ่มขึ้นเกินคาสูงสุดที่กำหนดมาตั้งแตตนขอมูลที่จัดเก็บไวบนโทรศัพท เชน แอ
ปพลิเคชันซอฟตแวร รูปภาพ และเพลง จะกินเนื้อที่บนหนวยความจำของโทรศัพท

หนวยความจำแบบถอดเก็บได

หนวยความจำแบบถอดเก็บได คือ ที่ๆ จัดเก็บขอมูลที่ไมไดสรางไวในโทรศัพทของคุณ เชน ซิมการดหรือการดหนวยความจำซิ
มการดสามารถจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการเครือขายและรายชื่อการดหนวยความจำสามารถนำมาใชเปนสื่อจัดเก็บ
ภายนอกสำหรับแอปพลิเคชันซอฟตแวร รูปภาพ เพลง รายชื่อ ขอความ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอื่นๆการดหนวยความจำความ
จุสูงยังมีวางจำหนายดวย

รายละเอียดหนวยความจำ

เลือก เมน ูและ ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจำ และ ความจำโทรศัพท หรือ การดความจำ
คุณสามารถดูจำนวนหนวยความจำที่ใชอยูในปจจุบัน จำนวนหนวยความจำวางที่เหลือ และจำนวนหนวยความจำที่ขอมูลแตละประเภทใช
เชน คุณสามารถดูหนวยความจำที่ขอความอีเมล เอกสารที่เปนขอความ หรือปฏิทินนัดหมายใชไปได

เคล็ดลับ: คุณควรลบหรือโอนขอมูลไปยังการดหนวยความจำหรือพีซีเปนประจำเพื่อไมใหหนวยความจำเต็ม

การดหนวยความจำ

โทรศัพทของคุณรองรับการดหนวยความจำไดถึง 2GB
โทรศัพท Nokia ของคุณสนับสนุนเฉพาะระบบไฟล FAT16 และ FAT32 ของการดหนวยความจำ หากคุณใชการดหนวยความจำที่มาจาก
โทรศัพทเครื่องอื่น หรือหากคุณตองการใหแนใจวาการดหนวยความจำนั้นใชงานรวมกับโทรศัพท Nokia ของคุณได คุณตองฟอรแมต

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพท
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การดหนวยความจำกับโทรศัพท Nokia ของคุณ อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาขอมูลทั้งหมดในการดหนวยความจำจะถูกลบออกเปนการ
ถาวร หากคุณฟอรแมตการดหนวยความจำ

ฟอรแมตการดหนวยความจำ

เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจำแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร โปรดสอบถามกับรานผูแทนจำหนายวาคุณตองฟอรแมต
การดหนวยความจำกอนใชงานหรือไม ในการฟอรแมตการดหนวยความจำ ใหเลือก ตัวเลือก > ฟอรแมตการดความจำ เมื่อฟอรแมต
เสร็จแลว ใหพิมพชื่อสำหรับการดหนวยความจำ

สำรองขอมูลและเรียกคืนขอมูลไปไวที่การดหนวยความจำ

ขอแนะนำใหคุณสำรองขอมูลที่อยูในหนวยความจำของโทรศัพทไปเก็บไวที่การดหนวยความจำเปนประจำ คุณสามารถเรียกคืนขอมูลดัง
กลาวมาไวที่โทรศัพทของคุณในภายหลังได ในการสำรองขอมูลจากหนวยความจำของโทรศัพทไปไวที่การดหนวยความจำ เลือก เมน ู>
เคร่ืองมือ > ความจำ > ตัวเลือก > สำรองความจำเคร่ือง ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจำกลับมายังหนวยความจำของ
อุปกรณ ใหเลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > ความจำ > ตัวเลือก > เรียกคืนจากการด
หากคุณไมสามารถใชการดหนวยความจำในโทรศัพท อาจเปนเพราะการดหนวยความจำผิดประเภท การดยังไมถูกฟอรแมตสำหรับ
โทรศัพทของคุณ หรือการดมีระบบไฟลที่เสีย

เคล็ดลับ: คุณสามารถใสและถอดการดหนวยความจำไดโดยไมตองถอดแบตเตอรี่ออกหรือปดโทรศัพท

ปลดล็อคการดหนวยความจำ

หากตองการเปดการดหนวยความจำที่ล็อคอยู ให เลือก ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจำ พิมพรหัสผาน

การติดต้ังแอปพลิเคชัน
คุณสามารถใชโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น โปรแกรม Nokia PC Suite จะถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังโทรศัพท และ
การติดตั้งจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวนโหลดไฟลการติดตั้งจากเว็บไดดวย ซึ่งการติดตั้งอาจเริ่มขึ้นโดย
อัตโนมัติ แตหากการติดตั้งไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหระบุตำแหนงและเลือกไฟลการติดตั้งที่อยูในโทรศัพท แลวกดปุมเลื่อน

ขอสำคัญ:  โทรศัพทของคุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นปองกันไวรัสไดเพียงหนึ่งแอปพลิเคชั่นเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่ทำ
หนาที่ปองกันไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชั่นอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานและการใชงาน หรือทำใหโทรศัพท
หยุดทำงานได

เสียงชวย
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > เสียงชวย
แอปพลิเคชั่นอุปกรณชวยดานเสียงจะอานขอความบนหนาจอ อนุญาตใหคุณใชฟงกชันพื้นฐานของโทรศัพทโดยไมตองดูที่หนาจอ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รายชื่อ — ฟงขอมูลที่อยูในรายการรายชื่อของคุณ หามใชตัวเลือกนี้หากคุณมีรายชื่อมากกวา 500 รายชื่อ
• เบอรโทรลาสุด — ฟงขอมูลเกี่ยวกับสายที่ไมไดรับและที่ไดรับของคุณ สายที่โทรออก และสายที่โทรบอย
• ศูนยขอความเสียง — ดึงขอความเสียงขึ้นมาและเปดฟง
• ตัวหมุน — โทรตามเบอรโทรศัพท
• นาฬิกา — ฟงเวลาและวันที่ปจจุบัน

ในการฟงตัวเลือกอื่นๆ ใหเลือก ตัวเลือก

ฟงเสียงอานขอความ

รองรับระบบการอานขอความ
ระบบการอานขอความจะอานออกเสียงขอความที่คุณไดรับ แอปพลิเคชั่นนี้มีอยูในโทรศัพทของคุณเปนภาษาอังกฤษ ในการดาวนโหลด
ภาษาอื่นเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com
เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > ตัวอาน

เลือกขอความตัวอักษรที่คุณตองการใหเครื่องอานใหฟง และเลือก เลน. คุณสามารถเรียกใช ตัวอาน โดยการกดปุมเลือกซายคางไวเมื่อ
คุณไดรับขอความตัวอักษร ระบบการอานขอความจะอานออกเสียงชื่อผูสงขอความและเนื้อหาขอความ หากหมายเลขผูสงไมอยูในราย
ชื่อของคุณ ระบบอานขอความจะอาน ขอความ จากหมายเลขที่ไมพบในรายชื่อ ขณะที่หมายเลขปรากฏขึ้นในหนาจอ

หากตองการเริ่มตนอานขอความถัดไปใน ถาดเขา ของคุณ ใหเลื่อนไปทางขวา หากตองการเริ่มตนอานขอความที่แลว ใหเลื่อนไปทาง
ซาย

หากตองการหยุดอานชั่วคราว ใหกดปุมเลือกซายคางไวสั้นๆ หากตองการอานตอ ใหกดปุมเลือกซายคางไวสั้นๆ อีกครั้ง

หากตองการเลิกอาน ใหกดปุมจบการทำงาน

เสียงพูด
หากตองการแกไขการตั้งคาคำพูดที่สังเคราะหขึ้น ใหเลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > เสียงพูด
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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• ภาษา — ตั้งคาภาษาสำหรับคำพูด
• เสียง — ตั้งเสียงสำหรับคำพูด เสียงจะขึ้นอยูกับภาษา
• การตั้งคาเสียง — ปรับคุณสมบัติของเสียง

คุณสมบัติของเสียง
หากตองการแกไขคุณสมบัติของเสียงสำหรับคำพูดที่สังเคราะหขึ้น เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > เสียงพูด > การตั้งคาเสียง
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• ความเร็ว — เลือกความเร็วที่ตองการสำหรับการพูด
• ความดัง — ตั้งระดับความดังเบาของเสียงสำหรับการพูด

การจัดการเสียง
หากตองการจัดการกับเสียงที่มีในภาษาที่เลือก ใหเลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > เสียงพูด และเลื่อนไปทางขวา

เลื่อนไปที่เสียง เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• ฟงเสียง — ฟงเสียงที่เลือก
• ขอมูลเสียง — ดูขอมูลเกี่ยวกับเสียง
• ลบ — ลบเสียงที่เลือก

รูปแบบ

ขอสำคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือ
ขายเซลลูลาร คุณอาจโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลว ในการ
โทรติดตอ คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อค

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > รูปแบบ
คุณสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และเสียงอุปกรณอื่นๆ ไดในเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทรที่แตกตางกัน

ในการปรับตั้งคารูปแบบ เลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการในรายการรูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา
กำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• เสียงเรียกเขา —  เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการหรือเลือก การดาวนโหลดโทน เพื่อเปดแฟมขอมูลบุคมารคที่มีรายการของ
บุคมารคสำหรับการดาวนโหลดเสียงที่ใชเบราเซอร ในการฟงแบบเสียงที่เลือกไว เลือก เลน หากคุณมีสายโทรศัพทใหเลือกใชสอง
สาย คุณอาจระบุเสียงเรียกเขาใหกับสายแตละสาย

• แบบเสียงสายวิดีโอ —  เลือกเสียงเรียกเขาสำหรับสายวิดีโอ
• พูดชื่อผูโทร —  เปดการทำงานคุณสมบัติเสียงเรียกเขาแบบแสดงเสียงพูดตามขอความ เมื่อผูติดตอในรายการของคุณโทรเขามา

อุปกรณจะสงเสียงเรียกเขาโดยการแจงชื่อผูติดตอและเสียงเรียกเขาที่เลือกไว
• ชนิดเสียงเรียกเขา —  เลือกวาตองการใหเสียงเรียกเขาเตือนแบบใด
• ระดับความดัง —  เลือกระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
• แบบเสียงเตือนขอความ —  เลือกเสียงสำหรับขอความตัวอักษรที่ไดรับ
• แบบเสียงเตือนอีเมล —  เลือกเสียงสำหรับขอความอีเมลที่ไดรับ
• เตือนแบบสั่น —  เลือกวาตองการใหอุปกรณสั่นเมื่อรับสายหรือไม
• เสียงปุมกด —  ปรับระดับเสียงของเสียงปุมกดของอุปกรณ
• เสียงเตือน —  ปดหรือเปดเสียงเตือน
• ปลุกสำหรับ —  คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงเสียงกริ่งเฉพาะเมื่อมีสายโทรเขาจากหมายเลขโทรศัพทที่อยูในกลุมรายชื่อที่เลือก

ไวเทานั้น สายโทรศัพทจากบุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน
• ชื่อรูปแบบ —  คุณสามารถตั้งชื่อรูปแบบใหมหรือเปลี่ยนชื่อรูปแบบที่มีอยูแลว คุณไมสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบ ทั่วไป และ ออฟไลน

รูปแบบ ออฟไลน จะปองกันไมใหเปดอุปกรณโดยไมตั้งใจ การสงหรือรับขอความ หรือการใช Bluetooth นอกจากนี้ยังปดการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่อาจเปดทำงานเมื่อเลือกรูปแบบนี ้รูปแบบ ออฟไลน ไมสามารถปองกันการเชื่อมตอเครือขาย LAN ไรสายครั้งตอมา เพื่อ
ใหเปนไปตามขอกำหนดดานความปลอดภัยที่กำหนดไวเมื่อมีการเชื่อมตอหรือใชเครือขาย LAN ไรสาย

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการในรายการ และเลือก ตัวเลือก > ทำงาน หากคุณเลือกรูปแบบ ออฟไลน คุณจะไม
สามารถสงหรือรับขอความ หรือใช WLAN ในการอานอีเมล

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม และระบุการตั้งคา

การเลือกเสียงเรียกเขา

ในการตั้งเสียงเรียกเขา ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > เสียงเรียกเขา เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการหรือ
เลือก การดาวนโหลดโทน เพื่อเปดแฟมขอมูลบุคมารคที่มีรายการของบุคมารคสำหรับการดาวนโหลดเสียงที่ใชเบราเซอร เสียงที่
ดาวนโหลดมาจะบันทึกอยูใน คลังภาพ

ในการเลนเสียงเรียกเขาที่เลือกไวเฉพาะกลุมผูติดตอ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > ปลุกสำหรับ และเลือก
กลุมที่ตองการ สายโทรศัพทจากบุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

ในการคนหาเสียงขอความ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > แบบเสียงเตือนขอความ

ในการฟงเสียงที่เลือกไวจากเสียงในรายการและรอเสียงที่เลนดังขึ้น
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เปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณเพิ่มพิเศษ

เลื่อนไปที่อุปกรณเสริม และเลือก ตัวเลือก > เปด
เปลี่ยนรูปแบบที่ตั้งไวสำหรับอุปกรณเพิ่มพิเศษ

ลักษณะ

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > ลักษณะ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของหนาจอของโทรศัพท

ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ ใหไฮไลทชุดลักษณะที่คุณตองการใช และเลือก ตัวเลือก > ใช

ในการแกไขชุดลักษณะ ไฮไลทชุดลักษณะที่คุณตองการแกไข และเลือก ตัวเลือก > แกไข เลือก ภาพพื้นหลัง เพื่อเปลี่ยนภาพพื้น
หลังในโหมดสแตนดบาย หรือ ประหยัดพลังงาน เพื่อใชขอความหรือวันที่และเวลาเปนโหมดประหยัดพลังงานที่จะปรากฏบนหนาจอ
เมื่อไมไดกดปุมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว

ในการดาวนโหลดชุดลักษณะ คุณจำเปนตองสรางการเชื่อมตอเครือขายที่อนุญาตใหคุณดาวนโหลดชุดลักษณะจากอินเทอรเน็ตที่ใชรวม
กับโทรศัพทของคุณได

ในการดาวนโหลดชุดลักษณะ เลือก แหลงดาวนโหลดธีม พิมพลิงคของเว็บที่คุณตองการดาวนโหลดธีม เมื่อดาวนโหลดชุดลักษณะ
คุณจะสามารถแสดงตัวอยาง เรียกใช หรือแกไขชุดลักษณะ

ในการแสดงภาพตัวอยางชุดลักษณะ ใหไฮไลทชุดลักษณะที่คุณตองการดูตัวอยาง และเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง เลือก ใช เพื่อเริ่ม
ตนใชชุดลักษณะใหม

คนหาดวยอุปกรณภายใน

เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > คนหาดวยอุปกรณภายใน
คุณสามารถคนหาขอมูลที่อยูในรายชื่อผูติดตอ บันทึกยอ นัดหมายในปฏิทิน บันทึกสิ่งที่จะทำ ขอความอีเมล ขอความมัลติมีเดีย และขอ
ความตัวอักษร ดวย Search คุณยังสามารถคนหาไฟลตามชื่อไฟลที่อยูในหนวยความจำของโทรศัพทและการดหนวยความจำ

1. เลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณตองการคนหา หากตองการลบสิ่งที่เลือก ใหเลือกซ้ำอีกครั้ง หากตองการรวมเนื้อหาทุกชนิดไวในการคน
หาของคุณ เลือก เลือกทั้งหมดในการลบประเภทเนื้อหาทั้งหมดออก ใหเลือก ยกเลิกทั้งหมด

2. พิมพคำสำคัญที่ใชคนหาหรือบางสวนของคำสำคัญหากตองการรวมคำสองคำไวในการคนหาของคุณ ใหคั่นคำเหลานั้นดวยเวนวรรค
คุณจะคนหาไดเฉพาะรายการที่รวมคำสำคัญทั้งสองคำ

3. เลือก คนหา
เคล็ดลับ: ตัวพิเศษอาจชวยคุณคนหารายการที่ตองการในคำสำคัญที่คุณใชคนหา ใหใช ? แทนตัวอักษรหนึ่งตัว และ * เพื่อใช
แทนตัวอักษรตั้งแตศูนยตัวขึ้นไป หากคุณใชตัวไวลดการด ? หรือ * คุณตองเพิ่ม * ไวที่ดานหนาและดานหลังของคำที่ใชคน
หาดวย เชน *s?all* ("shall") หรือ *dev*ment* ("development")

ในการดูผลการคนหาจากการคนหาครั้งกอนหนา ใหเลือก ตัวเลือก > ผลลัพธกอนหนา

ไฟแสดงการแจง

คุณสามารถตั้งใหไฟแจงเตือนบนหนากากของโทรศัพทกะพริบเมื่อคุณไดรับขอความใหม หรือเมื่อคุณมีสายที่ไมไดรับ

หากตองการกำหนดการตั้งคาไฟแจงเตือน เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > ไฟแสดงการแจง

หากตองการตั้งระยะเวลาที่คุณตองการใหไฟแจงเตือนกะพริบ ใหเลื่อนไปที่ ไฟกะพริบสำหรับ และกดปุมเลื่อน หากตองการเลือกวา
คุณตองการใหโทรศัพทแจงใหทราบหรือไมเมื่อมีขอความสั้น ขอความมัลติมีเดีย ขอความอีเมลใหม และสายที่ไมไดรับ ใหเลื่อนไปที่
เหตุการณที่แจง และกดปุมเลื่อน

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพท

© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์ 20



3. โอนเนื้อหาระหวางอุปกรณตางๆ

คุณสามารถโอนเนื้อหา เชน รายชื่อ จากโทรศัพทโนเกียที่ใชรวมกันไดไปยัง Nokia E61i ของคุณโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือ
อินฟราเรด ชนิดของเนื้อหาที่สามารถโอนยายจะขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพท หากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งสนับสนุนการซิงโครไนซ คุณยัง
สามารถซิงโครไนซขอมูลระหวางอุปกรณนั้นและ Nokia E61i ของคุณ

โอนยายขอมูลดวย Bluetooth หรืออินฟราเรด
เคล็ดลับ: หากคุณโอนขอมูลจากโทรศัพทเครื่องเกาของคุณ โทรศัพทอาจตองการใหคุณใสซิมการด Nokia E61i ไมตองใช
รวมกับซิมการดเมื่อโอนขอมูล

ในการเริ่มตนโอนยายขอมูลจากอุปกรณที่ใชรวมกันได เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > ถายโอน > ถายโอนขอมูล
การเชื่อมตอ Bluetooth
1. ในหนาจอขอมูล เลือก ทำตอ
2. เลือก ผานทาง Bluetooth ทั้งสองอุปกรณตองสนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดที่เลือก

3. เรียกใช Bluetooth ในอุปกรณอื่นของคุณ และเลือก ทำตอ ใน Nokia E61i เพื่อเริ่มตนคนหาอุปกรณดวยการเชื่อมตอ Bluetooth ที่เปด
ใชอยู

4. เลือก หยุด ใน Nokia E61i หลังจากพบอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งของคุณแลว

5. เลือกอีกอุปกรณหนึ่งของคุณจากรายการเครื่องจะขอใหคุณพิมพรหัสผาน (1 ถึง 16 หลัก) บน Nokia E61i ใชรหัสผานเพียงหนึ่งครั้ง
เพื่อยืนยันการเชื่อมตอนี้

6. พิมพรหัสบน Nokia E61i ของคุณ และเลือก ตกลงพิมพรหัสผานบนอีกอุปกรณหนึ่งของคุณ และเลือก ตกลงตอนนี้ อุปกรณทั้งสอง
ถูกจับคูกันแลวโปรดดูที่“การจับคูอุปกรณ” หนา 51
สำหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคชัน ถายโอนขอมูล จะถูกสงไปที่อีกอุปกรณหนึ่งของคุณในรูปของขอความ หากตองการติดตั้ง
ถายโอนขอมูล บนอีกอุปกรณหนึ่ง เปดขอความ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

7. จาก Nokia E61i ของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการโอนยายจากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งของคุณ และ ตกลง
การเชื่อมตอผานทางอินฟราเรด
1. ในหนาจอขอมูล เลือก ทำตอ
2. เลือก ผานทางอินฟราเรด ทั้งสองอุปกรณตองสนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดที่เลือก

3. เชื่อมตอสองอุปกรณ โปรดดูที่“อินฟราเรด” หนา 52
4. จาก Nokia E61i ของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการโอนยายจากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งของคุณ และ ตกลง
เนื้อหาจะถูกคัดลอกจากหนวยความจำของอีกอุปกรณหนึ่งไปยังตำแหนงที่ตรงกันในโทรศัพทของคุณ เวลาที่ใชคัดลอกจะขึ้นอยูกับ
จำนวนขอมูลที่ถูกโอนยาย คุณยังสามารถยกเลิกและทำตอในภายหลัง

ขั้นตอนที่จำเปนสำหรับการโอนขอมูลอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ และคุณไดหยุดโอนยายขอมูลกลางคันไปกอนหนา
นี้หรือไม รายการที่คุณสามารถโอนยายแตกตางกันโดยขึ้นกับอุปกรณเครื่องนั้น

ซิงโครไนสขอมูลกับอุปกรณอื่น
หากคุณเคยโอนยายขอมูลไปไวที ่Nokia E61i มากอน และอีกอุปกรณหนึ่งของคุณสนับสนุนการซิงโครไนส คุณสามารถใช ถายโอน เพื่อ
ทำใหขอมูลในอุปกรณทั้งสองเปนขอมูลลาสุดอยูเสมอ

1. เลือก โทรศัพท แลวกดปุมเลื่อน

2. เลื่อนไปที่อุปกรณที่ๆ คุณจะโอนขอมูลออกมา และกดปุมเลื่อน

3. เลือก ซิงโครไนส แลวกดปุมเลื่อน อุปกรณจะเริ่มตนการซิงโครไนสโดยใชการเชื่อมตอในชนิดเดียวกับที่คุณเลือกเมื่อคุณโอนยาย
ขอมูลในตอนแรก เฉพาะขอมูลที่คุณเลือกโอนยายในตอนแรกเทานั้นที่จะถูกซิงโครไนส

หากตองการปรับเปลี่ยนการตั้งคาการโอนยายขอมูลและการซิงโครไนส เลือก ซิงโครไนส เลื่อนไปที่อุปกรณ กดปุมเลื่อนและเลือก แก
ไข
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4. ขอความ

เลือก เมน ู> ขอความ
ในการรับสงขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถสงและรับขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และขอความอีเมลได
นอกจากนี้คุณยังสามารถรับขอความบริการทางเว็บ ขอความแสดงขอความจากระบบ และขอความพิเศษที่มีขอมูล และสงคำสั่งบริการ

กอนที่จะสงหรือรับขอความ คุณอาจตองปฏิบัติดังตอไปนี้:

• ใสซิมการดที่ถูกตองลงในเครื่อง และอยูในจุดพื้นที่ใหบริการเครือขายมือถือ

• ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุนคุณสมบัติการสงขอความที่คุณตองการใช และสามารถเปดใชงานสงขอความไดบนซิมการดของคุณ

• กำหนดการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) บนเครื่อง โปรดดูที่“จุดเชื่อมตอ” หนา 81
• กำหนดการตั้งคาอีเมลแอคเคาทบนเครื่อง โปรดดูที่“การตั้งคาบัญชีอีเมล” หนา 32
• กำหนดการตั้งคา SMS บนเครื่อง โปรดดูที่“การตั้งคาขอความตัวอักษร” หนา 32
• กำหนดการตั้งคา MMS บนเครื่อง โปรดดูที่“การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย” หนา 32
เครื่องอาจจดจำคาที่ตั้งโดยผูใหบริการซิมการด และจะกำหนดคาคอนฟกการตั้งคาขอความบางคาโดยอัตโนมัติแตหากไมเปนเชนนั้น
คุณอาจตองกำหนดการตั้งคาดวยตนเอง หรือติดตอผูใหบริการ ผูใหบริการเครือขาย หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ เพื่อใหกำหนด
คาคอนฟกการตั้งคาดังกลาว

แอปพลิเคชัน ขอความ จะแสดงแฟมขอมูลการรับสงขอความแตละประเภทในรูปแบบรายการ โดยขอความใหมลาสุดจะปรากฏเปนขอ
ความแรกในแตละแฟมขอมูล

เลือกหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

• ขอความใหม — ใชสรางและสงขอความ มัลติมีเดีย หรือขอความอีเมลใหม
• ถาดเขา — ดูขอความที่ไดรับ ยกเวนขอความอีเมลและขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
• โฟลเดอรของฉัน — ใชสรางและสงขอความ มัลติมีเดีย หรือขอความอีเมลใหม
• ศูนยฝากขอความ — ดูและตอบกลับอีเมลที่ไดรับ
• ฉบับราง — จัดเก็บขอความที่ยังไมไดสง
• สง — จัดเก็บขอความที่สงไปแลว
• ถาดออก — ดูขอความที่รอสง
• รายงาน — ดูขอมูลเกี่ยวกับการสงขอความที่สงไปแลว

การจัดขอความ

ในการสรางแฟมขอมูลใหมสำหรับจัดขอความของคุณ ใหเลือก โฟลเดอรของฉัน > ตัวเลือก > โฟลเดอรใหม ปอนชื่อแฟมขอมูล และ
เลือก ตกลง

ในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อโฟลเดอรปอนชื่อแฟมขอมูลในชื่อใหม และเลือก ตกลง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลไดเฉพาะแฟมขอมูลที่คุณสรางขึ้นเทานั้น

หากตองการยายขอความไปไวที่แฟมขอมูลอื่น ใหเปดขอความนั้น และเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร แฟมขอมูล และ ตกลง

ในการจัดเรียงขอความในลำดับเฉพาะ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม คุณสามารถจัดเรียงขอความตาม วันที่, ผูสง, หัวขอ หรือ
ประเภทขอความ

หากตองการดูคุณสมบัติของขอความ ใหเลือกขอความนั้น และ ตัวเลือก > รายละเอียดขอความ

คนหาขอความ
หากตองการคนหาขอความ ใหเปดแฟมขอมูลที่คุณตองการคนหา เลือก ตัวเลือก > คน พิมพคำที่ใชคนหา และเลือก ตกลง

การต้ังคาศูนยฝากขอความตัวอักษร
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความตัวอักษร > ศูนยรับฝากขอความ

หากตองการแกไขศูนยขอความ ใหเลือกศูนยขอความ และ ตัวเลือก > แกไข

หากตองการเพิ่มศูนยขอความใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ศูนยขอความใหม

ในการลบศูนยขอความ ใหเลือกศูนยขอความนั้น และกดปุม Backspace

ขอความอีเมล

ในการรับและสงเมล คุณตองตั้งคาบริการเมลบอกซระยะไกล บริการนี้อาจใหโดยผูใหบริการอินเตอรเน็ต ผูใหบริการระบบ หรือผูใหบริการ
ของคุณ โทรศัพทของคุณตองใชงานรวมกันไดกับ IMAP4 (revision 1) และ POP3 รวมทั้งโซลูชั่นอีเมลอื่นๆ ผูใหบริการอีเมลอื่นอาจเสนอ
บริการที่มีการตั้งคาหรือคุณสมบัติที่แตกตางจากที่อธิบายไวในคูมือผูใชเลมนี้

กอนที่คุณจะสง รับ เรียกดูขอมูล ตอบกลับ และสงตอเมลในเครื่อง คุณตองดำเนินการดังนี้:
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• ตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) ใหถูกตอง โดยโทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอไวแลว โปรดดูที่“จุดเชื่อม
ตอ” หนา 81

• การตั้งคาบัญชีอีเมล และกำหนดการตั้งคาอีเมลอยางถูกตอง คุณสามารถใชคูมือเมลบอกซ, วิซารดการตั้งคา หรือกำหนดการตั้งคา
ดวยตนเองก็ได แลวแตเครื่องของคุณ

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ใหจากเมลบอกซระยะไกลและจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต และสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตและระบบเครือขาย หรือผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาอีเมลโดยใชคูมือเมลบอกซ
หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความในหนาจอหลักการรับสงขอมูล และยังไมไดตั้งคาอีเมลแอคเคาท เครื่องจะขอใหคุณตั้งคา ในการเริ่ม
ตั้งคาบัญชีอีเมลตามคูมือเมลบอกซ ใหเลือก ใช
1. ในการเริ่มตนพิมพการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เริ่ม
2. ใน ประเภทศูนยฝากขอความ เลือก IMAP4 หรือ POP3 และเลือก ถัดไป

เคล็ดลับ: POP3 เปนเวอรชันของโปรโตคอลสำนักไปรษณียที่จะใชสำหรับจัดเก็บและดึงขอความอีเมลหรือขอความเมล
จากอินเทอรเน็ต IMAP4 เปนเวอรชันของโปรโตคอลการเขาถึงขอความบนอินเทอรเน็ต ที่จะใหคุณเขาถึงและจัดการขอ
ความอีเมลได ขณะที่ขอความยังคงอยูบนเซิรฟเวอรอีเมล คุณสามารถเลือกวาจะใหดาวนโหลดขอความใดลงในเครื่องของ
คุณ

3. ใน ที่อยูอีเมลของฉัน ใหพิมพที่อยูอีเมลของคุณ เลือก ถัดไป
4. ใน เซิรฟเวอรรับเมล ใหปอนชื่อของเซิรฟเวอรระยะไกลที่รับอีเมลของคุณ และเลือกถัดไป
5. ใน เซิรฟเวอรสงเมล ใหปอนชื่อของเซิรฟเวอรระยะไกลที่สงอีเมลของคุณ และเลือก ถัดไป คุณอาจตองใชเซิรฟเวอรจดหมายออก

ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณแทนของผูใหบริการอีเมล แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

6. ใน จุดเช่ือมตอ เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เครื่องของคุณจะใช เมื่อดึงอีเมล หากคุณเลือก ถามกอนทุกครั้ง ทุกครั้งที่เครื่องเริ่ม
ดึงอีเมล จะปรากฏขอความถามคุณวาจะใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใด แตหากคุณเลือกจุดเชื่อมตอ เครื่องจะทำการเชื่อมตอโดย
อัตโนมัติ เลือก ถัดไป

เคล็ดลับ: หากคุณเลือก เลือกกลุม เครื่องจะทำการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ โดยใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่มีอยูที่ดีที่สุด
จากกลุมจุดเชื่อมตอ เลือกกลุมจุดเชื่อมตอ และ กลับ เพื่อจัดเก็บการเลือกของคุณ

7. ปอนชื่อสำหรับเมลบอกซใหมของคุณ และเลือก เสร็จสิ้น
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหศูนยฝากขอความนั้นจะแทนที่ ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก ขอความ
เลือกเมลบอกซท่ีระบบต้ังไวของคุณ

หากคุณกำหนดศูนยฝากขอความไวหลายศูนย คุณสามารถเลือกศูนยหนึ่งเปนศูนยฝากขอความที่ระบบตั้งไวของคุณ ในการกำหนดเมล
บอกซหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > อีเมล > ศูนยขอความที่ตั้งไว และเลือกเมลบอกซ

หากคุณกำหนดศูนยฝากขอความไวหลายศูนย คุณตองเลือกศูนยฝากขอความที่คุณตองการใชทุกครั้งที่คุณเริ่มตนเขียนขอความอีเมล
ใหม

กำหนดคาปุมอีเมล
โทรศัพทของคุณมีปุมอีเมล เมื่อใชปุมอีเมล คุณสามารถเขาสูถาดเขาอีเมลที่ระบบตั้งไว หรือเปดโปรแกรมแกไขอีเมลที่ระบบตั้งไวจาก
โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ฟงกชั่นการทำงานยังขึ้นอยูกับผูใหบริการศูนยฝากขอความของคุณอีกดวย

ในการกำหนดคาปุมอีเมล เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > ปุมอีเมล เลือกบัญชีอีเมลที่คุณตองการใชรวมกับปุมอีเมล

เชื่อมตอกับเมลบอกซ
เครื่องของคุณอาจไมไดรับอีเมลที่สงไปหาคุณโดยอัตโนมัติ แตรีโมทเมลบอกซของคุณจะรับอีเมลนั้นไว ในการอานอีเมลของคุณ คุณ
ตองเชื่อมตอกับรีโมทเมลบอกซและดึงอีเมลมาที่เครื่องของคุณกอน

ในการดึงอีเมลที่ไดรับมาไวในเครื่อง ใหเลือกเมลบอกซของคุณในหนาจอหลัก ขอความ เมื่อเครื่องปรากฏขอความถาม เชื่อมตอกับ
ศูนยฝากขอความ? เลือก ใช

ในการดูขอความอีเมลในแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูล และกดปุมเลื่อน เลื่อนไปที่ขอความ และกดปุมเลื่อน

ในการดึงขอความอีเมลไปไวในเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพื่อดึงขอความใหมที่คุณยังไมไดอาน และยังไมได
ดึง ที่เลือก เพื่อดึงเฉพาะขอความที่คุณเลือกจากเมลบอกซระยะไกล หรือ ทั้งหมด เพื่อดึงขอความทั้งหมดที่ยังไมไดถูกดึงกอนหนานี้
หากคุณดึงอีเมลที่มีรูปแบบ HTML มาที่เครื่องของคุณ การจัดรูปแบบในอีเมลอาจจะสูญหายไป

ในการยุติการเชื่อมตอจากศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเช่ือมตอ

ดูอีเมลแบบออฟไลน
การทำงานออฟไลนหมายความวา เครื่องของคุณไมไดเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล การจัดการอีเมลของคุณแบบออฟไลนจะ
ชวยใหคุณประหยัดคาใชจายในการเชื่อมตอและทำงานไดโดยไมตองเชื่อมตอขอมูล การเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่เกิดขึ้นในแฟมขอมูลศูนย
ฝากขอความระยะไกลในขณะออฟไลน จะสงผลตอศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณในครั้งตอไปที่คุณทำงานแบบออนไลนและทำการ
ซิงโครไนซ ตัวอยางเชน หากคุณลบอีเมลจากเครื่องของคุณขณะออฟไลน อีเมลจะถูกลบออกจากศูนยฝากขอความระยะไกลในครั้งตอ
ไปที่คุณเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ

ขอความ
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1. เลือก ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > อีเมล เลือกอีเมลแอคเคาทและกดปุมเลื่อน เลือก การต้ังคาการดึง > อีเมลที่จะดึง >
ขอความและสิ่งที่แนบ เพื่อดึงขอความทั้งฉบับพรอมสิ่งที่แนบมากับขอความมาไวที่โทรศัพทของคุณ

2. เปดศูนยฝากขอความของคุณ และเลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล เลือก ใหม เพื่อเรียกคืนขอความใหมที่คุณยังไมไดอานหรือยังไมได
เรียกคืน เลือก ที่เลือก เพื่อเรียกคืนเฉพาะขอความที่คุณเลือกจากรีโมทเมลบอกซ หรือเลือก ทั้งหมด เพื่อเรียกคืนขอความทั้งหมดที่
ยังไมไดเรียกคืนกอนหนานี้ โทรศัพทจะออนไลนและเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความเพื่อดึงจดหมาย

3. หลังจากดึงอีเมลเสร็จแลว เลือก ตัวเลือก > ตัดการเช่ือมตอ เพื่อกลับไปที่โหมดออฟไลน

4. ในการดูขอความอีเมล ใหเลื่อนไปที่ขอความนั้น และกดปุมเลื่อน

ตัวเลือกบางตัวเลือกกำหนดใหคุณตองเชื่อมตอกับรีโมทเมลบอกซของคุณ

เคล็ดลับ: ในการสมัครขอดูแฟมขอมูลอื่นๆ ในเมลบอกซระยะไกลของคุณ ใหเลือก การต้ังคาอีเมล > การต้ังคาการดึง >
การสมัครใชแฟมขอมูล อีเมลในแฟมขอมูลทั้งหมดที่คุณสมัครขอดูไวจะไดรับการอัปเดต เมื่อคุณดึงอีเมลจากศูนยฝากขอ
ความระยะไกล

อานและตอบกลับอีเมล

ขอสำคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำใหโทรศัพทหรือ
เครื่องพีซีของคุณเสียหายได

ในการอานอีเมลที่ไดรับ ใหเลื่อนไปที่อีเมลนั้น และกดปุมเลื่อน

ในการคนหาอีเมลในศูนยฝากขอความของคุณ เลือก ตัวเลือก > คน พิมพคำที่ใชคนหา และเลือก ตกลง

ในการเปดสิ่งที่แนบ เลือก ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ เลื่อนไปที่สิ่งที่แนบ และกดปุมเลื่อน

ในการตอบกลับไปยังเฉพาะผูสงอีเมล ใหเปดอีเมลนั้น และเลือก ตัวเลือก > ตอบ > ถึงผูสง

ในการตอบกลับไปยังผูรับอีเมลทั้งหมด ใหเปดอีเมลนั้น และเลือก ตัวเลือก > ตอบ > ถึงทั้งหมด
เคล็ดลับ: หากคุณตอบกลับอีเมลที่มีไฟลแนบอยูดวย ไฟลที่แนบจะไมปรากฏในอีเมลที่ตอบกลับ หากคุณสงตออีเมลที่ไดรับ
ไฟลที่แนบอยูจะถูกแนบไปดวย

ในการลบสิ่งที่แนบออกจากอีเมลที่คุณจะสง ใหเลือกสิ่งที่แนบ และ ตัวเลือก > ลบ

ในการตั้งลำดับความสำคัญของขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง > ลำดับความสำคัญ และจากตัวเลือกตอไปนี้

ในการโทรถึงผูสงอีเมล ใหเปดอีเมล และเลื่อนขึ้นไปที่ผูสง เลือก ตัวเลือก > โทร

ในการตอบผูสงอีเมลดวยขอความแบบตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย ใหเปดอีเมล และเลื่อนขึ้นไปที่ผูสง เลือก ตัวเลือก > สรางขอ
ความ

ในการสงตออีเมล ใหเปดอีเมลนั้น และเลือก ตัวเลือก > สงตอ

ลบขอความ

ในการทำใหพื้นที่หนวยความจำบนเครื่องของคุณวางลง ใหลบขอความจาก ถาดเขา และจากแฟมขอมูล สง อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งลบ
ขอความอีเมลที่ดึงมาดวย

ในการลบขอความ ใหเลื่อนไปที่ขอความนั้น และกดปุม Backspace
คุณสามารถเลือกที่จะลบขอความอีเมลเฉพาะที่ที่อยูบนเครื่องของคุณ และเก็บตนฉบับไวบนเซิรฟเวอร หรือสามารถลบทั้งขอความอีเมล
เฉพาะที่ที่อยูบนเครื่อง รวมทั้งขอความตนฉบับบนเซิรฟเวอร

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องอยางเดียว ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพท (หัวขอคงอยู)

ในการลบอีเมลจากเครื่องและจากเซิรฟเวอรระยะไกล ใหเปดอีเมล และเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร

แฟมขอมูลอีเมล
หากคุณสรางแฟมขอมูลยอยในเมลบอกซ IMAP4 บนเซิรฟเวอรระยะไกล คุณจะสามารถดูและจัดการแฟมขอมูลเหลานี้ไดโดยใชเครื่อง
ของคุณ คุณจะสมัครขอดูแฟมขอมูลไดเฉพาะในเมลบอกซ IMAP4 ของคุณเทานั้น การสมัครขอดูแฟมขอมูลในเมลบอกซระยะไกลจะชวย
ใหคุณสามารถดูแฟมขอมูลดังกลาวในเครื่องของคุณได

ในการดูแฟมขอมูลในเมลบอกซ IMAP4 ใหทำการเชื่อมตอ และเลือก ตัวเลือก > การต้ังคาอีเมล > การต้ังคาการดึง > การสมัครใช
แฟมขอมูล

ในการดูแฟมขอมูลระยะไกล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัวเลือก > สมัคร ทุกครั้งที่คุณออนไลน แฟมขอมูลที่คุณสมัครขอดูขอมูลจะไดรับ
การอัปเดต ซึ่งอาจใชเวลาบาง หากแฟมขอมูลของคุณมีขนาดใหญ

ในการอัปเดตรายการแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัวเลือก > อัพเดตรายการโฟลเดอร

เขียนและสงอีเมล

ในการเขียนอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูรับ เพื่อเลือกอีเมลแอดเดรสของผูรับจากรายชื่อผูติดตอ หรือปอนอีเมลแอดเดรสในฟลด
ถึง ใชเครื่องหมายเซมิโคลอนเพื่อแยกแตละรายการ เลื่อนลง และใชฟลด สำเนาถึง เพื่อคัดลอกผูรับรายอื่นๆ หรือ สำเนาลับ เพื่อคัด
ลอกผูรับรายอื่นๆ แบบปกปด ในชอง หัวขอ ใหปอนหัวเรื่องอีเมล ปอนขอความอีเมลของคุณในพื้นที่ขอความ และเลือก ตัวเลือก > สง

ขอความ
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ในการแนบไฟลลงในอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก และเพิ่มสิ่งที่คุณตองการแนบ คุณสามารถใสภาพ คลิปเสียง บันทึก และไฟล
อื่นๆ เชน ไฟลของโปรแกรม office
ในการตั้งเวลาสงขอความอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง > สงขอความ เลือก ทันที หรือ เมื่อการเชื่อมตอวาง หากคุณ
ทำงานแบบออฟไลน

ขอความอีเมลจะถูกจัดเก็บไวใน ถาดออก กอนสง หากอีเมลของคุณไมไดสงในทันที คุณสามารถเปด ถาดออก และพักแลวดำเนินการ
สงตอหรือดูอีเมลได

ขอความตัวอักษร

เครื่องของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรสำหรับขอความเดียว สำหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความขึ้นไป โดยผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจำนวนขอความที่สง สำหรับตัว
อักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้น
ยาวกวาจำนวนที่จะสงเปนขอความเดียวได

เขียนและสงขอความตัวอักษร

เลือก เมน ู> ขอความ > ขอความใหม > ขอความตัวอักษร
1. ในชอง ถึง ใหกดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับจาก รายชื่อ หรือปอนเบอรโทรศัพทมือถือของผูรับดวยตนเองในกรณีที่คุณปอนหมายเลข

โทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลข ใหใชเครื่องหมายอัฒภาคแยกแตละหมายเลขออกจากกัน

2. พิมพเนื้อหาของขอความในการใชตัวอยางขอความ เลือก ตัวเลือก > แทรก > รูปแบบ
3. เลือก ตัวเลือก > สง เพื่อสงขอความ

ตัวเลือกตางๆ สำหรับการสงขอความแบบตัวอักษร

ในการกำหนดตัวเลือกการสงขอความตัวอักษร เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง
กำหนดตัวเลือกตอไปนี้:

• ศูนยขอความที่ใช — เลือกศูนยฝากขอความเพื่อสงขอความ
• การเขารหัสอักขระ — เลือก การสนับสนุนที่ลดลง เพื่อใชการแปลงตัวอักษรโดยอัตโนมัติเปนระบบการเขารหัสอื่นหากมี
• การรับรายงาน — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครือขายสงรายการการนำสงขอความของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• อายุขอความ — ลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความของคุณใหมหากพยายามสงครั้งแรกไมสำเร็จ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)หากไมสามารถติดตอผูรับไดภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยฝากขอความ
• สงขอความเปน — แปลงขอความเปนรูปแบบอื่น เชน ขอความ, แฟกซ, เพจตามตัว หรือ อีเมลเปลี่ยนตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่

คุณแนใจวาศูนยขอความของคุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ไดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
• ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคุณตองการใหขอความตอบกลับถูกสงออกไปโดยใชเบอรโทรศัพทของศูนยฝากขอความเดิมหรือไม

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตอบกลับขอความตัวอักษรที่ไดรับ

ในการตอบขอความแบบตัวอักษร เปดขอความจาก ถาดเขา เลือก ตัวเลือก > ตอบ พิมพเนื้อหาของขอความ และเลือก ตัวเลือก > สง

ในการโทรติดตอผูสงขอความตัวอักษร เปดขอความจาก ถาดเขา และเลือก ตัวเลือก > โทรออก

ขอความตัวอักษรในซิมการด

อาจจัดเก็บขอความตัวอักษรไวบนซิมการดกอนจะดูขอความบนซิมการด คุณตองคัดลอกขอความไปไวที่แฟมขอมูลในโทรศัพทหลังจาก
คัดลอกขอความไปไวที่แฟมขอมูลแลว คุณสามารถดูขอความเหลานั้นในแฟมขอมูลหรือลบออกจากซิมการด

เลือก ตัวเลือก > ขอความซิม
1. เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก หรือ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกทุกขอความ

2. เลือก ตัวเลือก > คัดลอก
3. เลือกแฟมขอมูลและ ตกลง เพื่อเริ่มตนคัดลอก

ในการดูขอความบนซิมการด เปดแฟมขอมูลที่ๆ คุณคัดลอกขอความมาไว และเปดขอความ

ในการลบขอความออกจากซิมการด เลือกขอความ และกดปุม Backspace

ขอความภาพ

หมายเหตุ: ฟงกชันขอความภาพนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเทานั้น โทรศัพทที่จะรับและแสดงขอ
ความภาพได ตองเปนโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดและมีคุณสมบัติแสดงขอความภาพเทานั้น ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตก
ตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

เลือก เมน ู> ขอความ

ในการดูขอความภาพ เปดขอความจากแฟมขอมูล ถาดเขา
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความ
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• รายละเอียดขอความ — ดูขอมูลเกี่ยวกับขอความ
• ยายไปโฟลเดอร — จัดเก็บขอความไวในแฟมขอมูลอื่น
• เพิ่มไปยังรายชื่อ — เพิ่มผูสงขอความไวในรายชื่อของคุณ
• คนหา — คนหาเบอรโทรศัพทและที่อยูที่อาจอยูในขอความ

สงตอขอความภาพ

1. ใน ถาดเขา เปดขอความรูปภาพ และเลือก ตัวเลือก > สงตอ
2. ในชอง ถึง พิมพเบอรโทรศัพทของผูรับ หรือกดปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจาก รายชื่อ ในกรณีที่คุณปอนหมายเลขโทรศัพทมากกวาหนึ่ง

หมายเลข ใหใชเครื่องหมายอัฒภาคแยกแตละหมายเลขออกจากกัน

3. พิมพเนื้อหาสำหรับขอความของคุณ ขอความมีตัวอักษรไดสูงสุด 120 ตัว ในการใชตัวอยางขอความ เลือก ตัวเลือก > แทรก > รูป
แบบ

4. ในการสงขอความ กดปุมโทร

เคล็ดลับ: ในการยายภาพออกจากขอความ เลือก ตัวเลือก > ลบภาพ

ขอความมัลติมีเดีย

ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ประกอบดวยขอความและออบเจ็กต เชน รูปภาพ เสียง คลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ

เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

กอนที่คุณจะสงหรือรับขอความมัลติมีเดียในเครื่องได คุณตองกำหนดการตั้งคาขอความมัลติมีเดียใหถูกตอง อุปกรณของคุณจะอาน
ขอมูลจากผูใหบริการซิมการดและตั้งคาขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ หากคุณไมไดรับรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
โปรดดูที่“การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย” หนา 32

การสรางและการสงขอความมัลติมีเดีย

เลือก ขอความใหม > ขอความมัลติมีเดีย
1. ในฟลด ถึง กดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับจาก รายชื่อ หรือปอนหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับดวยตนเอง

2. ในฟลด หัวขอ ใหพิมพชื่อเรื่องสำหรับขอความการเปลี่ยนฟลดที่สามารถมองเห็นได ใหเลือก ตัวเลือก > ชองที่อยู
3. พิมพขอความ และเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ เพื่อเพิ่มมีเดียออบเจ็กต คุณสามารถเพิ่มมีเดียออบเจ็กต เชน รูปภาพ, คลิปเสียง

หรือ วิดีโอคลิป
ขนาดของขอความ MMS อาจจำกัดตามเครือขายแบบไรสาย หากคุณแทรกรูปภาพที่มีขนาดเกินกวาขนาดขอความที่กำหนดนี ้อุปกรณ
อาจยอขนาดของรูปภาพใหเล็กลงเพื่อใหสามารถสงเปนขอความ MMS ได

4. ในแตละสไลดของขอความสามารถบรรจุคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอไดเพียงหนึ่งคลิป ในการเพิ่มสไลดภายในขอความ ใหเลือก ตัว
เลือก > ใสใหม > หนา ในการเปลี่ยนลำดับสไลดในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ยาย

5. ในการดูตัวอยางขอความมัลติมีเดียกอนสง ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง
6. กดปุมเลื่อนเพื่อสงขอความมัลติมีเดีย

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสรางขอความมัลติมีเดียไดโดยตรงจากแอปพลิเคชั่นหลายๆ แอปพลิเคชั่น เชน รายชื่อ และ คลัง
ภาพ

ลบออบเจ็กตจากขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
ตัวเลือกการสงของขอความมัลติมีเดีย
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รับรายงาน — เลือก ใช หากคุณตองการรับการแจงเตือนหรือไม เมื่อขอความนั้นสงไปถึงผูรับแลวทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถรับผลการ
สงขอความมัลติมีเดียที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสได

• อายุขอความ — เลือกวาตองการใหศูนยรับสงขอความพยายามที่จะสงขอความนานเพียงใดในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูรับขอความ
ไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความนั้นได เครื่องจะลบขอความดังกลาวออกจากศูนยรับสงขอความมัลติมีเดียระบบเครือขายตอง
สนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยที่ เวลาสูงสุด เปนระยะเวลาสูงสุดที่ระบบเครือขายยอมใหใชได

การสรางการนำเสนอ
เลือก ขอความใหม > ขอความมัลติมีเดีย
1. ในฟลด ถึง กดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับจาก รายชื่อ หรือปอนหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับดวยตนเอง

2. เลือก ตัวเลือก > สรางการนำเสนอ และแมแบบการนำเสนอ

เคล็ดลับ: ตัวอยางจะเปนตัวกำหนดออบเจ็กสมีเดียที่คุณสามารถนำไปรวมไวในงานนำเสนอ เมื่อมีการแสดงงานนำเสนอ เอ
ฟเฟกตเลือกไวจะปรากฏขึ้นระหวางรูปภาพและสไลด

3. เลื่อนไปยังพื้นที่ขอความเพื่อปอนขอความ

4. การแทรกรูปภาพ เสียง วิดีโอหรือบันทึกลงในงานนำเสนอ ใหเลื่อนไปที่พื้นที่ของออบเจ็กตที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > แทรก

ขอความ

© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์ 26



เคล็ดลับ:  ในการยายภายในพื้นที่ออบเจ็กต ใหเลื่อนขึ้นและลง

5. ในการเพิ่มสไลด ใหเลือก แทรก > หนาใหม
6. เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ดูตัวอยาง — ดูงานนำเสนอของคุณวาเปนอยางไรเมื่อเปดขึ้นมา การดูงานนำเสนอมัลติมีเดียอาจทำไดจากอุปกรณที่สนับสนุนงานนำ
เสนอโดยเฉพาะเทานั้น งานนำเสนออาจแสดงแตกตางกันไปตามอุปกรณที่ตางกัน

• การตั้งคาพื้นหลัง — เลือกสีพื้นหลังของงานนำเสนอและรูปภาพของพื้นหลังสำหรับสไลดตางๆ
• การต้ังคาเอฟเฟกต — เลือกเอฟเฟกตระหวางรูปภาพหรือสไลด

ไมสามารถสรางงานนำเสนอมัลติมีเดีย หาก โหมดการสราง MMS เปน จำกัด ในการเปลี่ยน โหมดการสราง MMS ใหเลือก ขอความ >
ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย
ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

ในการสงการนำเสนอมัลติมีเดียของคุณ ใหกดปุมเลื่อน

เคล็ดลับ: ในการบันทึกขอความใน ฉบับราง โดยไมตองสง ใหเลือก เรียบรอย

รับและตอบขอความมัลติมีเดีย

ขอสำคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตในขอความมัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทำ
ใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได

กอนที่คุณจะสงหรือรับขอความมัลติมีเดียในเครื่องได คุณตองกำหนดการตั้งคาขอความมัลติมีเดียใหถูกตองอุปกรณของคุณจะอาน
ขอมูลจากผูใหบริการซิมการดและตั้งคาขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ หากคุณไมไดรับรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
โปรดดูที่“การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย” หนา 32
คุณสามารถรับขอความมัลติมีเดียที่มีออบเจกตที่เครื่องของคุณไมไดสนับสนุนได แตคุณจะเปดขอความนั้นไมได

1. ในการตอบกลับขอความมัลติมีเดีย ใหเปดขอความจาก ถาดเขา และเลือก ตัวเลือก > ตอบ
2. เลือก ตัวเลือก > ถึงผูสง เพื่อตอบกลับผูสงดวยขอความมัลติมีเดีย หรือ ตัวเลือก > ทางขอความตัวอักษร เพื่อตอบกลับผูสงดวย

ขอความตัวอักษร

เคล็ดลับ: การเพิ่มผูรับในการตอบกลับ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูรับ การเลือกผูรับขอความจากรายการรายชื่อ หรือพิมพ
ลงในฟลดหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับดวยตนเอง ถึง

3. พิมพขอความตัวอักษรที่จะสง แลวกดปุมเลื่อนเพื่อสงขอความ

ดูการนำเสนอ
เปด ถาดเขา เลื่อนไปยังขอความมัลติมีเดียที่มีการนำเสนอ และกดปุมเลื่อน เลื่อนไปที่การนำเสนอ และกดปุมเลื่อน

ในการหยุดงานนำเสนอชั่วคราว ใหกดปุมการเลือกขางลางหนาจอ

หลังการหยุดงานนำเสนอชั่วคราว หรือการเลนเสร็จสิ้น ใหเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เปดลิงค — เปดเว็บลิงคและคนหาหนาเว็บ
• ใชการเลื่อน — ปรับขอความหรือรูปภาพที่ใหญเกินไปเพื่อใหพอดีกับหนาจอ
• ทำตอ — แสดงงานนำเสนอตอ
• เลน — เลนงานนำเสนออีกครั้งหนึ่งตั้งแตเริ่มตน
• คนหา — คนหาหมายเลขโทรศัพทและอีเมล หรือที่อยูเว็บที่มีงานนำเสนอ คุณสามารถใชหมายเลขและที่อยูเพื่อโทรออก สงขอ

ความ หรือสรางบุคมารคไดเปนตน

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

ดูมีเดียออปเจ็กต
เปด ถาดเขา เลื่อนไปยังขอความมัลติมีเดียที่ไดรับและกดปุมเลื่อน เลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต
ในการดูหรือเลนมีเดียออบเจ็กต ใหเลื่อนไปที่มีเดียออบเจ็กตนั้น และกดปุมเลื่อน

มีเดียออปเจ็กตและขอความที่แนบมาอาจมีไวรัสหรือซอฟตแวรอื่น  ๆที่เปนอันตรายอยาเปดออปเจ็กตหรือสิ่งที่แนบ ในกรณีที่คุณไมรูจักผู
ที่สงขอความ

การบันทึกมีเดียออบเจ็กตในแอปพลิเคชันที่ตองการ ใหเลื่อนไปที่ออบเจ็กต และเลือก ตัวเลือก > บันทึก
การสงมีเดียออปเจ็กตไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลื่อนไปที่ออปเจ็กต และเลือก ตัวเลือก > สง

เคล็ดลับ: หากคุณไดรับขอความมัลติมีเดียที่มีมีเดียออปเจ็กตที่อุปกรณของคุณเปดไมได คุณสามารถสงออปเจ็กตนี้ไปยัง
อุปกรณอื่น เชน คอมพิวเตอร

การดูและการจัดเก็บมัลติมีเดียที่แนบ

ดูขอความมัลติมีเดียที่เปนงานนำเสนอที่สมบูรณ ใหเปดขอความ และเลือก ตัวเลือก > เลนการนำเสนอ

ขอความ
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เคล็ดลับ: หากคุณเลือกมัลติมีเดียออปเจ็กตขอความมัลติมีเดียเพื่อดูหรือเลนออปเจ็กตนั้น ใหเลือก ดูรูปภาพ, เลน
ซาวนคลิป หรือ เลนวิดีโอคลิป

ดูชื่อและขนาดของสิ่งที่แนบ ใหเปดขอความ และเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

ในการจัดเก็บมัลติมีเดียออบเจ็กต ใหเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต เลือกออบเจ็กต และเลือก ตัวเลือก > บันทึก

การสงขอความทันใจ

เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > สนทนา
การสงขอความทันใจ (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถสนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอความทันใจ และเขา
รวมพูดคุยในฟอรัมตางๆ (กลุมสนทนา) สำหรับหัวขอเฉพาะ ผูใหบริการหลายรายมีเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจที่คุณสามารถ
ล็อกอินเขาไปหลังจากคุณลงทะเบียนเขาสูการบริการสงขอความทันใจ ผูใหบริการอาจใหการสนับสนุนของคุณสมบัติเหลานี้แตกตางกัน

หากผูใหบริการไรสายของคุณไมมีการบริการสงขอความทันใจ ในอุปกรณของคุณจะไมปรากฏเมนูดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเขาใชบริการสงขอความทันใจ และคาใชจายในการใชบริการสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการมีอยูของการตั้งคาขอความทันใจ โปรดติดตอผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือตัวแทนจำหนายโนเกียที่ไดรับการรับรองใกลบาน
คุณ

คุณอาจไดรับขอความพิเศษเกี่ยวกับการตั้งคาจากผูดำเนินการเครือขายหรือผูใหบริการการสงขอความทันใจ คุณตองบันทึกการตั้งคา
เพื่อเปดใชบริการที่ตองการใช นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง

เชื่อมตอเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ
ในการสนทนากับผูใชขอความทันใจหรือผูใชอื่นๆ รวมถึงการดูและการแกไขรายชื่อการสงขอความทันใจของคุณ คุณตองล็อกอินเขาสู
เซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ เปด สนทนา และเลือก ตัวเลือก > ล็อกอิน ปอน ID ผูใชและรหัสผานของคุณ และกดปุมเลื่อน
เพื่อล็อกอิน คุณจะไดรับชื่อผูใช รหัสผาน และการตั้งคาอื่นๆ เพื่อล็อกอินจากผูใหบริการของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนเขาใชบริการ

เคล็ดลับ:  ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจอัตโนมัติเมื่อเปดแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา >
การต้ังคาเซิรฟเวอร > ประเภทล็อกอินสนทนา > ใชเมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น

คนหาผูใชหรือกลุมผูใชขอความทันใจ

ในการคนหาผูใชขอความทันใจและ ID ผูใช ใหเลือก รายชื่อสนทนา > ตัวเลือก > รายชื่อใหม > คนหา คุณสามารถคนหาโดย ชื่อผู
ใช, ID ผูใช, เบอรโทรศัพท และ ที่อยูอีเมล

ในการคนหากลุมขอความทันใจ และ ID กลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > ตัวเลือก > คนหาคุณสามารถคนหาโดย ชื่อกลุม, หัวขอ และ
สมาชิก (ID ผูใช)

เลื่อนไปยังชื่อหรือกลุมผูใชขอความทันใจ และเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• คนหาใหม — คนหาอีกรายการหนึ่ง
• ผลลัพธเพิ่มเติม — ดูผูใชหรือกลุมผูใชขอความทันใจที่พบและยังอยู
• ผลลัพธกอนหนา — ดูผูใชหรือกลุมผูใชขอความทันใจที่พบในการคนหาที่ผานมา
• เปดการสนทนา — เริ่มสนทนากับผูใชหากผูใชรายนั้นออนไลนอยู
• เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา — บันทึกผูใชในรายการรายชื่อขอความทันใจของคุณ
• สงคำเชิญ — เชิญผูใชขอความทันใจเขาไปยังกลุมขอความทันใจ
• ตัวเลือกการปดกั้น — ปฏิเสธหรืออนุญาตการรับขอความจากผูใชขอความทันใจ
• รวม — รวมกลุมขอความทันใจ
• จัดเก็บ — บันทึกกลุม

การสนทนากับผูใชขอความทันใจรายเดียว

มุมมอง การสนทนา จะแสดงรายการของผูรวมสายสนทนาแตละคนที่คุณสนทนาดวย การสนทนาที่ดำเนินอยูจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ออกจากการสงขอความทันใจ

ในการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปที่ผูรวมสายและกดปุมเลื่อน

ในการสนทนาตอ ใหเขียนขอความและกดปุมเลื่อน

ในการกลับไปที่รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น เลือก กลับ ในการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > จบการสนทนา

ในการเริ่มการสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การสนทนาใหม คุณสามารถเริ่มการสนทนาใหมกับรายชื่ออื่นขณะกำลังสนทนากับผูรวม
สายอีกคน แตคุณไมสามารถเปดการสนทนาที่ใชงานอยูสองรายการกับรายชื่อเดียวกัน

ในการแทรกรูปภาพลงในขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > สงรูปภาพ และเลือกรูปภาพที่ตองการสง

ในการบันทึกผูรวมสนทนาในรายการรายชื่อขอความทันใจของคุณ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา

ในการบันทึกการสนทนาขณะอยูในมุมมองการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกการสนทนา บันทึกการสนทนาเปนไฟลขอความที่
สามารถเปดและดูไดในแอปพลิเคชั่น สมุดบันทึก

ในการสงการตอบกลับอัตโนมัติใหกับขอความที่เขามา เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปดตอบกลับอัตโนมัต ิคุณจะยังคงไดรับขอความ

ขอความ
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กลุมขอความทันใจ

มุมมอง กลุมสนทนา จะแสดงรายการของกลุมขอความทันใจที่คุณเก็บไวหรือกำลังรวมสนทนาอยู

กลุมสนทนา จะใชงานไดเมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นขอความทันใจ และเซิรฟเวอร
สนับสนุนกลุมขอความทันใจ

ในการสรางกลุมขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > สรางกลุมใหม

ในการรวมกลุมขอความทันใจหรือสนทนาในกลุมตอไป ใหเลื่อนไปที่กลุม และกดปุมเลื่อน ปอนขอความและกดปุมเพื่อสง

ในการรวมกลุมขอความทันใจที่ไมไดอยูในรายการ แตคุณทราบ ID กลุม ใหเลือก ตัวเลือก > รวมกลุมใหม

ในการออกจากกลุมขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > ออกจากกลุม
คุณยังสามารถเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• กลุม — เลือก จัดเก็บ เพื่อบันทึกกลุมไปยังกลุมขอความทันใจ ดูผูรวมวง เพื่อดูสมาชิกปจจุบันในกลุม หรือ การต้ังคา เพื่อแกไขการ
ตั้งคากลุมคุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ไดเฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์ในการแกไขกลุมเทานั้น

• ล็อกอิน — เชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจหากคุณไมไดล็อกอินเมื่อเปดแอปพลิเคชั่น
• ล็อกเอาท — ตัดการเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ
• การต้ังคา — แกไขแอปพลิเคชั่นการสงขอความทันใจหรือการตั้งคาเซิรฟเวอร

ในการนำกลุมขอความทันใจออก ใหกดปุม Backspace
การสนทนากลุม

ในการรวมการสนทนา ใหเลือกกลุม

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ใสสัญลักษณยิ้ม — เพิ่มสัญลักษณยิ้มลงในขอความของคุณ

• สงขอความสวนตัว — สงขอความสวนตัวไปยังสมาชิกของกลุมขอความทันใจตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปแตไมใชสมาชิกทั้งหมด
• ตอบ — สงขอความเฉพาะผูสงที่เปดขอความเทานั้น
• สงตอ — สงขอความที่เปดอยูไปยังกลุมขอความทันใจหรือรายชื่อ
• สงคำเชิญ — เชิญผูใชขอความทันใจรวมสนทนาในกลุม
• ออกจากกลุม — จบการสงขอความทันใจในกลุม
• กลุม — เลือก จัดเก็บ เพื่อบันทึกกลุมไปยังกลุมขอความทันใจ ดูผูรวมวง เพื่อดูสมาชิกปจจุบันในกลุม หรือ การต้ังคา เพื่อแกไขการ

ตั้งคากลุมคุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ไดเฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์ในการแกไขกลุมเทานั้น
• บันทึกการสนทนา — บันทึกสำเนาของการสนทนากลุม

ในการสงขอความ ใหปอนขอความและกดปุมสง

การตั้งคากลุมขอความทันใจ

เลือก กลุมสนทนา > ตัวเลือก > กลุม > การต้ังคา
คุณสามารถแกไขการตั้งคากลุมขอความทันใจไดเฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์ในการแกไขกลุมเทานั้น

และเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อกลุม: — ปอนชื่อกลุมขอความทันใจ
• ID กลุม — ID กลุมจะถูกสรางโดยอัตโนมัติและไมสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได
• หัวขอกลุม — ปอนหัวขอของการสนทนากลุม
• ขอความตอนรับ — ปอนขอความตอนรับผูใชขอความทันใจทันทีที่เขารวมกลุม
• ขนาดกลุม — ปอนจำนวนสูงสุดของผูใชขอความทันใจที่สามารถเขารวมกลุม
• อนุญาตคนหา — เลือกวาตองการอนุญาตใหผูใชขอความทันใจคนหากลุมในขณะที่มีการคนหา
• สิทธิ์ในการแกไข — ในการอนุญาตใหสมาชิกของกลุมมีสิทธิ์ในการแกไขกลุม ใหเลือก ที่เลือก > ตัวเลือก > เพิ่มผูเรียบเรียง

สมาชิกของกลุมที่มีสิทธิ์ในการแกไขสามารถแกไขการตั้งคากลุมและเชิญผูใชอื่นมารวมหรือปฏิเสธไมใหเขากลุม
• สมาชิกกลุม — ในการปดกลุมและอนุญาตเฉพาะผูใชขอความทันใจที่เลือกไวเทานั้นที่เขารวมกลุม ใหเลือก ที่เลือกเทานั้น > ตัว

เลือก > เพิ่มสมาชิก
• รายชื่อที่ถูกสั่งหาม — ในการปฏิเสธผูใชขอความทันใจบางรายเขารวมในกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มที่รายชื่อที่ถูกหาม
• อนุญาตขอความสวนตัว — ในการปองกันสมาชิกกลุมจากการสงขอความสวนตัวภายในกลุม ใหเลือก ไม

สิทธิ์ในการแกไขกลุม

ในการเพิ่มหรือยกเลิกสิทธิ์ในการแกไขกลุมสำหรับสมาชิกกลุมขอความทันใจ ใหเลื่อนไปที่กลุมขอความทันใจ และเลือก ตัวเลือก >
กลุม > การตั้งคา > สิทธิ์ในการแกไข > ที่เลือก

เคล็ดลับ: สมาชิกของกลุมที่มีสิทธิ์ในการแกไขสามารถแกไขการตั้งคากลุมและเชิญผูใชอื่นมารวมหรือปฏิเสธไมใหเขากลุม

ในการอนุญาตใหสมาชิกของกลุมมีสิทธิ์ในการแกไขกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูเรียบเรียง และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• จากรายชื่อขอความทันใจ — เพิ่มสมาชิกตั้งแตหนึ่งรายขึ้นไปลงในรายชื่อกลุมขอความทันใจของคุณ
• ใส ID ผูใช — ปอน ID ของผูใชขอความทันใจ

ในการยกเลิกสิทธิ์ในการแกไขสำหรับสมาชิกกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
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ปฏิเสธไมใหเขากลุม

เลื่อนไปยังกลุมขอความทันใจ และกลุม ตัวเลือก > กลุม > การต้ังคา > รายชื่อที่ถูกสั่งหาม
ในการปฏิเสธผูใชขอความทันใจเขารวมกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มที่รายชื่อที่ถูกหาม และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• จากรายชื่อขอความทันใจ — การปฏิเสธผูใชตั้งแตหนึ่งรายขึ้นไปจากรายชื่อขอความทันใจของคุณ
• ใส ID ผูใช — ปอน ID ของผูใชขอความทันใจ

ในการอนุญาตหรือปฏิเสธผูใชในการเขารวมกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

รายชื่อขอความทันใจ

เมื่อล็อกอินเขาสูการบริการขอความทันใจเรียบรอยแลว จะมีการดึงรายการรายชื่อจากผูใหบริการโดยอัตโนมัติ หากรายการรายชื่อของ
คุณยังใชงานไมได ใหรอสักครูและพยายามดึงรายการรายชื่อของคุณดวยตนเอง

เคล็ดลับ: สถานะออนไลนของรายชื่อขอความทันใจจะปรากฏอยูในสัญลักษณถัดจากชื่อผูติดตอ

ในการสรางบัตรรายชื่อขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอน ID ผูใชและชื่อเลน แลวเลือก เรียบรอยID ผูใชมีความยาว
สูงสุดไมเกิน 50 ตัวอักษร โดยการบริการขอความทันใจจะตองใช ID ผูใชในรูปแบบ username@domain.com ชื่อเลนจัดเปนตัวเลือก

ในการดูรายการอื่นของรายชื่อขอความทันใจของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนรายการรายชื่อ
เลื่อนไปยังรายชื่อขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เปดการสนทนา — เริ่มหรือการสงขอความทันใจตอไปดวยรายชื่อ
• รายละเอียดรายชื่อ — ดูบัตรรายชื่อ
• ตัวเลือกแกไข — แกไขหรือลบบัตรรายชื่อ ยายไปยังบัตรรายชื่ออื่น หรือรับขอความเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะออนไลนของราย

ชื่อ
• อยูในกลุม — ดูกลุมขอความทันใจของรายชื่อที่ไดเขารวม
• รายการรายชื่อใหม — สรางรายการรายชื่อสำหรับกลุมรายชื่อขอความทันใจเฉพาะ
• โหลดซ้ำสถานะผูใช — อัพเดตสถานะออนไลนของรายการรายชื่อของคุณ
• ตัวเลือกการปดกั้น — ปฏิเสธหรืออนุญาตการรับขอความจากรายชื่อ
• ล็อกอิน — เชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจหากคุณไมไดล็อกอินเมื่อเปดแอปพลิเคชั่น
• ล็อกเอาท — ตัดการเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ
• การต้ังคา — แกไขแอปพลิเคชั่นการสงขอความทันใจหรือการตั้งคาเซิรฟเวอร

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

ในการลบรายชื่อขอความทันใจ ใหกดปุม Backsapce
รายชื่อที่ถูกปฏิเสธ

เลือก รายชื่อสนทนา > ตัวเลือก > ตัวเลือกการปดกั้น > ดูรายการที่ปดกั้น
ในการคนหาผูใชขอความทันใจที่ถูกปฏิเสธ ปอนตัวอักษรแรกของชื่อผูใชการจับคูรายชื่อที่ปรากฏในรายการ

ในการอนุญาตใหรับขอความจากผูใชขอความทันใจที่ถูกสกัดกั้น ใหเลือก ตัวเลือก > เลิกปดกั้น
ในการปองกันการรับขอความจากผูใชขอความทันใจรายอื่น เลือก ตัวเลือก > ปดกั้นรายชื่อใหม เลือกผูใชขอความทันใจจากรายชื่อขอ
ความทันใจของคุณ หรือปอน ID ผูใช

ดูคำเชิญ

เลือก การสนทนาเลื่อนไปยังคำเชิญและกดปุมเลื่อน

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รวม — เขารวมกลุมการสงขอความทันใจ
• ปฏิเสธ — ปฏิเสธคำเชิญและสงขอความไปยังผูสง
• ลบ — ลบคำเชิญ
• ตัวเลือกการปดกั้น — ปฏิเสธการรับคำเชิญจากผูสงนี้

การสงขอความที่บันทึกไว

ในการดูการสนทนาที่บันทึกไว ใหเลือก สนทนาที่บันทึก เลื่อนไปยังการสนทนา และกดปุมเลื่อน

นอกจากนั้นคุณยังสามารถเลื่อนไปการสนทนาที่บันทึกไว และเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• สง — สงการเชื่อมตอขอความทันใจไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
• ล็อกอิน — เชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจหากคุณไมไดล็อกอินเมื่อเปดแอปพลิเคชั่นในการยุติการเชื่อมตอ เลือก

ล็อกเอาท
• การต้ังคา — แกไขแอปพลิเคชั่นการสงขอความทันใจหรือการตั้งคาเซิรฟเวอร

ในการลบการสนทนาขอความทันใจ ใหกดปุม Backspace

ขอความ
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การต้ังคา

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การตั้งคาขอความทันใจ
และเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้

• ใชชื่อสกรีน — ในการเปลี่ยนชื่อที่ระบุวาคุณอยูในกลุมขอความทันใจ ใหเลือก ใช
• ยอมรับขอความจาก — เลือกในการรับขอความทันใจจากผูใชขอความทันใจอื่นๆ ทั้งหมด เฉพาะรายชื่อขอความทันใจของคุณเทา

นั้น หรือไมรับขอความใดๆ เลย
• ยอมรับคำเชิญจาก — เลือกในการรับคำเชิญจากกลุมขอความทันใจไปยังผูใชขอความทันใจอื่น  ๆทั้งหมด เฉพาะรายชื่อขอความทัน

ใจของคุณเทานั้น หรือไมรับคำเชิญใดๆ เลย
• ความเร็วเล่ือนขอความ — ในการลดหรือเพิ่มความเร็วในการแสดงขอความใหม ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
• เรียงรายชื่อสนทนา — เลือกรายชื่อขอความทันใจของคุณตามตัวอักษรหรือตามสถานะการออนไลน
• โหลดซ้ำสถานะ — ในการอัพเดตสถานะการออนไลนของรายชื่อขอความทันใจของคุณโดยอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ
• รายช่ือออฟไลน — เลือกวาจะใหแสดงรายชื่อขอความทันใจแบบออฟไลนในรายการรายชื่อขอความทันใจ

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไปโปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

การตั้งคาเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคาเซิรฟเวอร
เลื่อนไปยังตัวเลือกตอไปนี้และกดปุมเลื่อนเพื่อตั้งคาเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจของคุณ

• เซิรฟเวอรสนทนา — เพิ่ม แกไข หรือลบเซิรฟเวอร
• เซิรฟเวอรที่ตั้งไว — เปลี่ยนเซิรฟเวอรที่เครื่องของคุณล็อกอินเขาไปโดยอัตโนมัติ เลื่อนไปที่เซิรฟเวอรที่ตองการ และกดปุมเลื่อน
• ประเภทล็อกอินสนทนา — ในการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางอุปกรณและเซิรฟเวอรที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ เลือก

อัตโนมัติในเครือขายบาน เพื่อใหเชื่อมตออัตโนมัติเมื่ออยูในเครือขายโฮม เลือก ใชเมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น เพื่อเชื่อมตอเซิรฟเวอร
เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นการสงขอความ เลือก โดยผูใช เพื่อเชื่อมตอเซิรฟเวอรดวยตนเองตลอดเวลา

ขอความแบบพิเศษ

โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความหลายชนิดที่มีขอมูล:

• โลโกระบบ — ในการจัดเก็บโลโก เลือก ตัวเลือก > บันทึก
• เสียงเรียกเขา — ในการจัดเก็บแบบเสียงเรียกเขา เลือก ตัวเลือก > บันทึก
• ขอความการกำหนดคา — คุณอาจไดรับการตั้งคาจากผูใหบริการเครือขาย ผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัทในรูปของขอ

ความการกำหนดคา ในการยอมรับการตั้งคา เปดขอความ และเลือก ตัวเลือก > บันทึกทั้งหมด
• การแจงอีเมล — บันทึกจะแจงใหคุณทราบวา คุณไดรับอีเมลใหมกี่ขอความในศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ การแจงแบบ

ละเอียดอาจแสดงขอมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น

สงคำสั่งบริการ

สงขอความขอรับบริการไปใหกับผูใหบริการของคุณและขอใหเปดใชบริการเครือขายบางบริการ

ในการสงคำขอรับบริการไปใหกับผูใหบริการของคุณ เลือก ตัวเลือก > คำสั่งบริการ พิมพคำขอรับบริการในรูปของขอความแบบตัว
อักษร และเลือก ตัวเลือก > สง

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ดวยบริการขอความจากระบบ คุณจะสามารถรับขอความในหัวขอตางๆ จากผูใหบริการของคุณ เชน รายงานสภาพอากาศหรือสภาพการ
จราจรในเขตใดเขตหนึ่งเฉพาะ โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับหัวขอที่มีใหบริการและหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของ

คุณไมสามารถรับขอความจากระบบไดหากคุณใชเครือขาย UMTS
คุณไมสามารถรับขอความไดเมื่อโทรศัพทอยูใน โหมด SIM ระยะไกล การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต (GPRS) อาจทำใหไมสามารถรับขอ
ความจากระบบได

เลือก เมน ู> ขอความ > ตัวเลือก > ขอความจากระบบ

ในการรับขอความแสดงขอความจากระบบ คุณตองเปดฟงกชันการรับขอความจากระบบ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การรับ > เปด

ในการดูขอความที่เกี่ยวของกับหัวขอ ใหเลื่อนไปที่หัวขอ และกดปุมเลื่อน

ในการรับขอความที่เกี่ยวของกับหัวขอ เลื่อนไปที่หัวขอ เลือก ตัวเลือก > สมัคร
เคล็ดลับ:  คุณสามารถกำหนดหัวขอที่สำคัญเปนหัวขอเดน เลื่อนไปที่หัวขอ และเลือก ตัวเลือก > หัวขอเดน ในขณะที่
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย โทรศัพทอาจแจงใหทราบเมื่อคุณไดรับขอความที่เกี่ยวกับหัวขอ

ในการยกเลิกการรับขอความแสดงขอความจากระบบ ใหเลือกภาษาของขอความที่ไดรับ และเลือกวาจะตรวจหาหัวขอใหมของขอความ
จากระบบโดยอัตโนมัติหรือไม และเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

ในการเพิ่ม แกไข หรือลบหัวขอ ใหเลือก ตัวเลือก > หัวขอ และเลือก เพิ่มโดยผูใช, เพิ่มจากดัชน,ี แกไข, ลบ หรือ ลบทั้งหมด

ในการจัดเก็บขอความแสดงขอความจากระบบไวในหนวยความจำของโทรศัพท เลือกขอความ และ ตัวเลือก > บันทึก คุณสามารถจัด
เก็บขอความไวในหนวยความจำของโทรศัพทไดถึง 50 ขอความ
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ในการคนหาเบอรโทรศัพทและที่อยูที่อาจอยูในขอความจากระบบ เลือก ตัวเลือก > คนหา และ เบอรโทรศัพท, ที่อยูอีเมล หรือ ที่อยู
เว็บ หลังจากนั้น คุณสามารถโทรหรือสงขอความ เปดเพจของเบราเซอร หรือสรางบุคมารคและบัตรรายชื่อ

ในการลบขอความ ใหกดปุม Backspace

การต้ังคาขอความ
ปอนขอมูลในชองทุกชองที่ทำเครื่องหมายไวดวย ตองระบ ุหรือดอกจันสีแดง

เมื่อคุณเปดโทรศัพท เครื่องจะจำแนกผูใหบริการซิมการดของคุณได และตั้งคาของขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และ GPRS ที่ถูก
ตองโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมทำการตั้งคาดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบการตั้งคาที่ถูกตอง เรียงลำดับการตั้งคาจากผู
ใหบริการของคุณในขอความการตั้งคา หรือใชแอปพลิเคชันวิซารดการตั้งคา

การต้ังคาขอความตัวอักษร

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความตัวอักษร
กำหนดตัวเลือกตอไปนี้:

• ศูนยรับฝากขอความ — ดูศูนยฝากขอความที่มีสำหรับโทรศัพทของคุณ
• ศูนยขอความที่ใช — เลือกศูนยฝากขอความเพื่อสงขอความ
• การเขารหัสอักขระ — เลือก การสนับสนุนที่ลดลง เพื่อใชการแปลงตัวอักษรโดยอัตโนมัติเปนระบบการเขารหัสอื่นหากมี
• การรับรายงาน — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครือขายสงรายงานการนำสงขอความของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• อายุขอความ — เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความของคุณใหม หากพยายามสงครั้งแรกไมสำเร็จ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับไดภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยฝากขอความ
• สงขอความเปน — แปลงขอความเปนรูปแบบอื่น เชน ขอความ, แฟกซ, เพจตามตัว หรือ อีเมล เปลี่ยนตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่

คุณแนใจวาศูนยขอความของคุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ได ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
• การเชื่อมตอที่เลือก — เลือกวิธีการเชื่อมตอที่ตองการเมื่อสงขอความตัวอักษรจากโทรศัพทของคุณ
• ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคุณตองการใหขอความตอบกลับถูกสงออกไปโดยใชเบอรโทรศัพทของศูนยฝากขอความเดิมหรือไม

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การต้ังคาขอความมัลติมีเดีย

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย
กำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• ขนาดรูปภาพ — เลือก ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ เพื่อจัดขนาดในขอความมัลติมีเดียเลือก ด้ังเดิม เพื่อรักษาขนาดเดิมของรูปภาพ
ในขอความมัลติมีเดีย

• โหมดการสราง MMS — เลือก จำกัด เพื่อไมใหอุปกรณของคุณรวมเนื้อหาในขอความมัลติมีเดียที่อาจไมสนับสนุนจากเครือขายหรือ
อุปกรณที่รับขอความ ในการรับขอความแจงเตือนเกี่ยวกบการรวมเนื้อหาดังกลาว ใหเลือก แนะนำ การสรางขอความมัลติมีเดียที่ไมมี
การจำกัดประเภทของสิ่งที่แนบ ใหเลือก อิสระ หากคุณเลือก จำกัด จะไมสามารถสรางงานนำเสนอมัลติมีเดียได

• จุดเชื่อมตอที่ใช — ในการเลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งคาไว เพื่อเชื่อมตอกับศูนยขอความมัลติมีเดีย คุณจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจุด
เชื่อมตอที่ตั้งคาไว หากจุดเชื่อมตอนั้นปรากฏอยูในอุปกรณที่กำหนดโดยผูใหบริการของคุณ

• การดึงมัลติมีเดีย — เลือก อัตโนมัติเสมอ เพื่อรับขอความมัลติมีเดียอัตโนมัติเสมอ ออโตในเครือขายบาน การรับขอความแจง
เตือนขอความมัลติมีเดียใหมที่ไดรับจากศูนยขอความ (เชน เมื่อคุณเดินทางไปตางประเทศและเมื่ออยูนอกเครือขายภายในพื้นที่ของ
คุณ) โดยผูใช การดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยขอความโดยผูใช หรือ ปด การปองกันการรับขอความมัลติมีเดียตางๆ

• ยอมรับขอความนิรนาม — เลือกวาคุณตองการรับขอความจากผูสงที่คุณไมรูจักหรือไม
• รับโฆษณา — เลือกวาคุณตองการรับขอความที่เปนโฆษณาหรือไม
• รับรายงาน — เลือก ใช เพื่อแสดงสถานะของการสงขอความในบันทึก (การบริการเครือขาย) ทั้งนี ้คุณอาจไมสามารถรับผลการสงขอ

ความมัลติมีเดียที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสได
• ปฏิเสธการสงรายงาน — เลือก ใช เพื่อไมใหสงรายงานจากอุปกรณของคุณสำหรับขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ
• อายุขอความ — เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความของคุณใหม หากพยายามสงครั้งแรกไมสำเร็จ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความนั้นได เครื่องจะลบขอความดังกลาว
ออกจากศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย เวลาสูงสุด คือระยะเวลาสูงสุดที่ระบบเครือขายยอมใหใชได

การตั้งคาบัญชีอีเมล

เลือก เมน ู> ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > อีเมล
หากคุณยังไมไดกำหนดเมลบอกซ ใหเลือก ใชงานศูนยฝากขอความอยู แลวกดปุมเลื่อน คูมือเมลบอกซจะเปดขึ้นและชวยคุณตั้งคา
อีเมลแอคเคาทใหม

หากคุณกำหนดเมลบอกซแลว ใหเลือกเมลบอกซแลวกดปุมเลื่อนเพื่อแกไขการตั้งคา

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป การตั้งคาบางอยางอาจถูกทำไวแลวโดยผูใหบริการ

การตั้งคาสำหรับอีเมลที่ไดรับ
เลือก อีเมลขาเขา และจากการตั้งคาตอไปนี้:

• ชื่อผูใช — ใสชื่อผูใชงาน สำหรับการใหบริการอีเมล
• รหัสผาน — ใสรหัสผานสำหรับการใหบริการอีเมล

ขอความ
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• เซิรฟเวอรรับเมล — พิมพที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเซิรฟเวอรที่รับอีเมลของคุณ
• จุดเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่อุปกรณคุณใชสำหรับการเอาขอมูลอีเมลที่ไดรับกลับคืนมา
• ชื่อศูนยฝากขอความ — พิมพชื่อเมลบอกซ
• ประเภทศูนยฝากขอความ — เลือกเมลบอกซโปรโตคอลที่ผูใหบริการรีโมทเมลบอกซแนะนำ ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 คุณ

สามารถเลือกการตั้งคานี้ไดเพียงครั้งเดียวและไมสามารถเปลี่ยนคาที่ตั้งได ในกรณีที่คุณไดบันทึกหรือออกจากการตั้งคาเมลบอก
ซแลว ถาคุณใชโปรโตคอล POP3 ขอความอีเมลจะไมอัปเดดแบบอัตโนมัติเมื่อออนไลน เพื่อที่จะดูขอความอีเมลลาสุด คุณตองปดและ
ทำการเชื่อมตอใหมไปยังเมลบอกซของคุณ

• ความปลอดภัย (พอรต) — เลือกตัวเลือกความปลอดภัยที่นำมาใชเพิ่มความปลอดภัยของการเชื่อมตอ
• พอรต — กำหนดพอรทสำหรับการเชื่อมตอ
• ล็อกอินแบบรับรอง APOP (สำหรับ POP3 เทานั้น) — ใชกับโปรโตคอล POP3 เพื่อเขารหัสการสงรหัสผานไปยังรีโมทอีเมลเซิรฟเวอร

ในขณะที่เชื่อมตอกับเมลบอกซ

การตั้งคาสำหรับอีเมลที่สง
เลือก อีเมลขาออก และจากการตั้งคาตอไปนี้:

• ที่อยูอีเมลของฉัน — ปอนที่อยูอีเมลที่คุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ ขอความตอบกลับขอความของคุณจะถูกสงมาที่ที่อยูนี้
• ชื่อผูใช — ใสชื่อผูใชงาน สำหรับการใหบริการอีเมล
• รหัสผาน — ใสรหัสผานสำหรับการใหบริการอีเมล
• เซิรฟเวอรสงเมล — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่สงอีเมลของคุณ คุณอาจใชเซิรฟเวอรขาออกของผูใหบริการเครือ

ขายของคุณไดเพียงอยางเดียว โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
• จุดเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่อุปกรณคุณใชสำหรับการสงขอมูลอีเมลที่คุณตองการจะสง
• ความปลอดภัย (พอรต) — เลือกตัวเลือกที่มีความปลอดภัย เพื่อใหเกิดการเชื่อมตอที่มั่นคงไปยังรีโมทเมลบอกซ
• พอรต — กำหนดพอรทสำหรับการเชื่อมตอ

การตั้งคาผูใช

เลือก การตั้งคาผูใช และจากการตั้งคาตอไปนี้:

• ชื่อผูใช — ใสชื่อเพื่อที่จะใหปรากฏกอนที่อยูอีเมล เมื่อคุณทำการสงอีเมล
• ตอบกลับที ่— เลือกวาคุณตองการใหการตอบกลับมายังที่อยูอื่นหรือไม เลือก เปด และใสที่อยูอีเมลที่คุณใชรับการตอบกลับ คุณ

ปอนแอดเดรสไดเพียงแอดเดรสเดียวเทานั้น
• ลบอีเมลจาก — เลือกวาคุณตองการลบอีเมลออกจากโทรศัพทเพียงอยางเดียวหรือออกจากทั้งโทรศัพทและเซิรฟเวอร เลือก ถาม

กอน หากคุณตองการยืนยันจากจุดที่อีเมลควรจะถูกลบทุกครั้งที่คุณลบอีเมล
• สงขอความ — เลือกเพื่อสงอีเมลใหเร็วที่สุด เพื่อสงอีเมลในครั้งตอไปที่คุณเรียกดูอีเมล หรือเพื่อจัดเก็บอีเมลไวในถาดออก สำหรับ

สงในภายหลัง
• สงสำเนาถึงตัวเอง — เลือกวาคุณตองการที่จะบันทึกการลอกแบบอีเมลไปที่รีโมทเมลบอกซแและแอดเดรสที่กำหนดใน ที่

อยูอีเมลของฉัน หรือไม ในการตั้งคาสำหรับอีเมลขาออก
• รวมลายเซ็น — เลือกวาคุณตองการที่จะแนบลายเซ็นตไปที่ขอความอีเมลของคุณหรือไม
• การแจงอีเมลใหม — เลือกวาคุณตองการไดรับเครื่องหมายแจงวาไดรับอีเมลใหม (เสียงแจงเตือนและขอความเตือน) หรือไม เมื่อได

รับเมลใหมในเมลบอกซ
• กะพริบเมื่อมีอีเมลใหม — เลือกระยะเวลาที่คุณตองการใหไฟแจงการไดรับอีเมลกะพริบเมื่อคุณไดรับอีเมลใหม หรือเลือกวาคุณตอง

การใหไฟแจงเตือนกะพริบหรือไม

การตั้งคาการเรียกคืนอีเมล

เลือก การต้ังคาการดึง และจากการตั้งคาตอไปนี้:

• อีเมลที่จะดึง (สำหรับเมลบอกซ POP3 เทานั้น) — เลือกวาคุณตองการใหเรียกดูเฉพาะขอมูลสวนหัวของอีเมล เชน ขอมูลผูสง หัวขอ
และวันที่ เรียกดูอีเมล หรืออีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาในอีเมล

• จำนวนการดึง — เลือกจำนวนอีเมลที่คุณตองการดึงจากเซิรฟเวอรระยะไกลมาไวที่เมลบอกซของคุณ
• พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สำหรับเมลบอกซ IMAP4 เทานั้น) — กำหนดพาธแฟมขอมูลสำหรับแฟมขอมูลที่จะสมัครเปนสมาชิก
• การสมัครใชแฟมขอมูล (สำหรับเมลบอกซ IMAP4 เทานั้น) — ลงนามเปนสมาชิกแฟมขอมูลอื่นๆในรีโมทเมลบอกซ และเรียกคืน

ขอมูลจากแฟมขอมูลเหลานั้น

การตั้งคาการเรียกคืนอีเมลอัตโนมัติ

เลือก ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ และจากการตั้งคาตอไปนี้:

• การดึงหัวขอ — เลือกวาคุณตองการที่จะไดรับการแจง เมื่อมีการรับอีเมลใหมในรีโมทเมลบอกซของคุณหรือไม เลือก ใชงานเปด
เสมอ เพื่อที่จะเอาขอความอีเมลใหมกลับมาแบบอัตโนมัติจากรีโมทเมลบอกซของคุณ หรือ เฉพาะในเครือขายบาน เพื่อที่จะเอาขอ
ความอีเมลใหมกลับมาแบบอัตโนมัติจากรีโมทเมลบอกซของคุณเมื่อคุณอยูที่เครือขายหลักคุณเทานั้น และไมไดกำลังเดินทางอยู

• วันที่ดึงหัวขอ — เลือกจำนวนวันที่อีเมลจะถูกเอากลับคืนไปที่อุปกรณคุณ
• ชั่วโมงที่ดึงหัวขอ — กำหนดจำนวนชั่วโมงที่อีเมลจะถูกเอากลับคืนมา
• ชวงเวลาดึงหัวขอ — กำหนดจำนวนชั่วโมงที่อีเมลจะถูกเอากลับคืนมา

การตั้งคาขอความจากระบบ
เลือก เมน ู> ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความจากระบบ
เลือกจากรายการดังตอไปนี้

ขอความ
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• การรับ — เลือก เปด เพื่อรับขอความแสดงขอความจากระบบ
• ภาษา — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความแสดงขอความจากระบบ
• การตรวจหาหัวขอ — เลือก ใช เพื่อแสดงหัวขอใหมในรายชื่อหัวขอของขอความจากระบบ

การตั้งคาอื่นๆ
เลือก เมน ู> ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > อื่นๆ
เลือกจากรายการดังตอไปนี้

• บันทึกขอความที่สง — หากตองการเลือกวาจะจัดเก็บขอความที่สงไปในแฟมขอมูล สง หรือไม
• จำนวนขอความที่บันทึก — ใหปอนจำนวนขอความที่สงไปที่คุณตองการจัดเก็บเมี่อถึงจำนวนที่ตั้งไว เครื่องจะลบขอความที่เคย

บันทึกไวกอนหนานานที่สุดออกไป
• มุมมองโฟลเดอร — ระบุวา คุณตองการใหแสดงรายการขอความในแฟมขอมูลเปนหนึ่งแถวหรือสองแถว
• หนวยความจำที่ใช —  หากตองการเลือกวาจะจัดเก็บขอความที่ไดรับมาหรือไม คุณสามารถจัดเก็บขอความลงในการดหนวยความ

จำได เมื่อใสการดหนวยความจำลงในเครื่องแลวเทานั้น

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

ขอความ
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5. โทรศัพท

เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณอาจโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกำหนดไวในเครื่องได

ในการโทรออกและรับสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โทรศัพทตองเปดอยู ติดตั้งซิมการดที่ถูกตอง และคุณตองอยูในเขตพื้นที่
บริการของระบบเครือขายโทรศัพทเซลลูลาร การเชื่อมตอ GPRS จะถูกพักไวในขณะที่ใชสายสนทนาเวนแตเครือขายสนับสนุนโหมดโอน
ยายแบบดูอัล หรือคุณมีการด USIM และอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS

การโทรออก

ขอสำคัญ:  หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อคเพื่อเปดใชฟงกชันของโทรศัพท แมจะล็อคเครื่องไว คุณยังสามารถโทร
ออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการได การโทรแบบฉุกเฉินในรูปแบบออฟไลน หรือเมื่อมีการล็อคเครื่อง เครื่องตอง
สามารถรับรูวาหมายเลขนั้นเปนหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือปลดล็อคเครื่องไดโดยปอน
รหัสล็อค กอนจะโทรติดตอหมายเลขฉุกเฉิน

กดเบอรโทรศัพทพรอมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้นกดปุมโทร หากคุณพิมพตัวอักษรพิมพ ใหกดปุมลบ ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก
ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใชรายชื่อที่จัดเก็บไว ใหกดปุมรายชื่อ พิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุมโทร โปรดดูที่“ราย
ชื่อ” หนา 43
กดปุมโทรเพื่อดูเบอรโทรศัพทไมเกิน 20 เบอรที่คุณโทรออกครั้งลาสุดหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ตองการ และ
กดปุมโทร เพื่อกดเบอรนั้น โปรดดูที่“บันทึก” หนา 41
ใชปุมปรับระดับเสียงเพื่อปรับความดังของสายปจจุบัน

ในการติดตอระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในโหมดสแตนดบาย กดคางไวที่ 1 หรือกด 1 และปุมโทร

โทรดวน

โทรดวนอนุญาตใหคุณโทรออกไดดวยการกดปุมตัวเลขคางไว

กอนใชการโทรดวน ใหเลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทร > การโทรดวน > เปด

ในการกำหนดปุมตัวเลขใหกับหมายเลขโทรศัพท เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และ
เลือก ตัวเลือก > กำหนด เลือกหมายเลขโทรศัพทที่ตองการจากสารบบ รายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพทที่กำหนดใหกับปุมตัวเลข ใหเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการแกไขหมายเลขโทรศัพทที่กำหนดใหกับปุมตัวเลข ใหเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

รับสายเรียกเขา

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทำงาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนการรับสาย เลือก เงียบ

ในการรับสายเรียกเขาใหมขณะสนทนา เมื่อใชงานฟงกชัน สายเรียกซอน กดปุมโทร สายแรกที่สนทนาอยูจะถูกพักไว ในการวางสายที่
สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทำงาน

ตัวเลือกตางๆ ขณะสนทนา
เลือก ตัวเลือก สำหรับตัวเลือกตอไปนี้ขณะสนทนา:

• เงียบเสียง — คูสนทนาอีกฝายหนึ่งจะไมไดยินเสียงของคุณ ในขณะที่คุณกำลังฟงการสนทนาอยูในขณะนั้น
• เลิกเงียบเสียง — คูสนทนาจะไดยินเสียงสนทนาของคุณอีกครั้ง
• ถอนผูรวมสาย — วางสายคูสนทนาออกจากสายปจจุบัน
• วางสายที่ใชอยู — ยุติสายสนทนาปจจุบัน
• เมน ู— ดูเมนูแอปพลิเคชั่นของโทรศัพทของคุณ
• พักสาย — พักสายปจจุบัน
• เลิกพักสาย — ยกเลิกการพักสายปจจุบัน
• โทรออกใหม — พักสายใหมขณะที่สนทนาอยู หากใชการประชุมสายได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• รับสาย — รับสายเรียกเขาสายใหมขณะที่สนทนาอยู หากเปดใช สายเรียกซอน
• ปฏิเสธ — ปฏิเสธสายเรียกเขาในขณะที่สนทนาอยู หากเปดใช สายเรียกซอน
• ล็อคปุมกด — ล็อคปุมกดของโทรศัพทในขณะที่สนทนาอยู
• ประชุม — รวมสายที่กำลังสนทนาอยูกับสายที่พักรอเขารวมการประชุมสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• สวนตัว — สนทนาอยางเปนสวนตัวกับผูเขารวมที่เลือกในระหวางการประชุมสายได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• สลับ — สลับระหวางสายปจจุบันและสายที่พักไว (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• สง DTMF — สงเสียงสัญญาณ DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) เชน รหัสผาน ปอนตัวอักษร DTMF หรือคนหาตัวอักษรนั้นใน ราย

ชื่อ และเลือก DTMF

© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์ 35



• โอน — เชื่อมสายที่พักไวกับสายที่สนทนาอยูเขาดวยกัน และวางสายของคุณเองจากการสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

โอนสาย

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โอนสาย
โอนสายเรียกเขาไปที่ระบบฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่หมายเลขโทรศัพทอื่น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการ

1. เลือกชนิดของสายจากตัวเลือกตอไปนี้:

• สายสนทนา — สายสนทนาเขา
• สายขอมูลและวิดีโอ — สายขอมูลเขาและสายสนทนาทางวิดีโอ
• สายแฟกซ — สายโทรสารเขา

2. เลือกตัวเลือกการโอนสายหนึ่งตัวเลือกตอไปนี้:

• สายสนทนาทั้งหมด, สายขอมูลและวิดีโอทั้งหมด หรือ สายแฟกซทั้งหมด — โอนสายสนทนา สายขอมูลและสายสนทนา
ผานวิดีโอเขา หรือสายโทรสารเขา

• หากไมวาง — โอนสายเรียกเขาเมื่อคุณมีสายปจจุบัน
• หากไมตอบรับ — โอนสายเรียกเขาหลังจากที่โทรศัพทสงเสียงกริ่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว กำหนดเวลาที่คุณตองการให

เครื่องสงเสียงเรียกเขากอนโอนสายดังกลาวในชอง หนวงเวลา:
• ถาไมอยู — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอกเครือขายที่ใหบริการ
• ถาไมพบ — เปดใชการตั้งคาสามรายการลาสุดพรอมๆ กัน ตัวเลือกนี้จะโอนสายหากโทรศัพทของคุณไมวาง ไมรับสายหรืออยู

นอกพื้นที่เครือขาย

3. เลือก ทำงาน

หากตองการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบัน ใหเลื่อนไปที่ตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการหยุดการโอนสายสนทนา ใหเลื่อนไปที่ตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก > ยกเลิก

การจำกัดการโทร

การจำกัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

เมื่อสายถูกจำกัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินทางการบางเบอรได

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > จำกัดการโทร
คุณสามารถจำกัดการโทรออกและรับสายโทรเขาในเครื่อง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบ
ซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณการจำกัดสายมีผลตอทุกสาย รวมทั้งสายขอมูล

ในการหามโทร เลือก จำกัดการโทรมือถือ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• สายโทรออก — ปองกันสายสนทนาออกดวยอุปกรณของคุณ
• สายเรียกเขา — หามสายเรียกเขา
• สายตางประเทศ — ปองกันการโทรไปตางประเทศหรือตางภูมิภาค
• สายเรียกเขาเมื่ออยูตางปท. — หามสายเรียกเขาเมื่ออยูนอกประเทศไทย
• สายตปท.ยกเวนบานเกิด — ปองกันการโทรไปยังตางประเทศหรือตางภูมิภาค แตอนุญาตใหโทรกลับประเทศไทย

ในการตรวจสอบสถานะของการจำกัดสายสนทนา ใหเลื่อนไปที่ตัวเลือกหามโทร และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการหยุดการหามโทรสายสนทนาทั้งหมด เลื่อนไปที่ตัวเลือกหามโทร และเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการจำกัดทั้งหมด

การหามโทรสายอินเตอรเน็ต
ในการหามโทรสายอินเตอรเน็ต เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > จำกัดการโทร > จำกัดการโทรสายอินเทอรเน็ต
ในการปฏิเสธสายอินเทอรเน็ตจากผูโทรนิรนาม เลือก โทรนิรนาม > ใช

สงสัญญาณ DTMF
คุณสามารถสงสัญญาณ dual tone multi-frequency (DTMF) ในระหวางที่สนทนาเพื่อใชงานศูนยฝากขอความเสียงของคุณ หรือบริการ
โทรศัพทอัตโนมัติอื่นๆ

ในการสงลำดับสัญญาณ DTMF ใหโทรออกและรอจนกระทั่งคูสนทนารับสาย เลือก ตัวเลือก > สง DTMF พิมพลำดับสัญญาณ DTMF หรือ
เลือกลำดับที่กำหนดไวลวงหนา

ในการแนบลำดับสัญญาณ DTMF เขากับบัตรรายชื่อ ใหเลือกปุมรายชื่อผูติดตอ เปดรายชื่อผูติดตอ และเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัว
เลือก > เพิ่มรายละเอียด > DTMF พิมพลำดับของสัญญาณ ในการปอนการหยุดชั่วคราวประมาณ 2 วินาทีในชวงกอนหรือระหวาง
สัญญาณ DTMF ใหกด p ในการกำหนดใหโทรศัพทสงสัญญาณ DTMF เฉพาะหลังจากที่คุณเลือก สง DTMF ในขณะที่โทร ใหกด w เลือก
เรียบรอย
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สายวิดีโอ

ในการทำสายสนทนาทางวิดีโอ คุณจำเปนตองอยูในพื้นที่ของเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการสายสนทนาทางวิดีโอ ในขณะที่สนทนา คุณสามารถสงภาพวิดีโอแบบเรียลไทมไปยัง
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชรวมกันไดของผูรับ และดูวิดีโอแบบเรียลไทมที่ผูรับสง หากผูรับมีโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชรวมกันไดพรอมกลอง
วิดีโอ การสนทนาทางวิดีโอสามารถทำไดกับ 2 คูสายเทานั้น

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการทำการสนทนาทางวิดีโอ ใหพิมพเบอรโทรศัพทหรือเลือกผูรับสายจาก รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ คุณไม
สามารถแปลงสายสนทนาทางวิดีโอเปนสายสนทนาปกติ

ในการรับสายวิดีโอเรียกเขา ใหกดปุมโทร หาก ยอมใหสงภาพวิดีโอใหผูโทร? ปรากฏขึ้นที่หนาจอ ใหเลือก ใช เพื่อสงวิดีโอใหแกผู
โทรหรือ ไม เพื่อยกเลิกการสงวิดีโอ

เคล็ดลับ: ในกรณีที่คุณไมตองการสงวิดีโอในขณะโทรสายวิดีโอ คุณสามารถสงภาพนิ่งแทนได เลือกภาพนิ่งที่จะสงใน เมน ู>
เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทร > รูปภาพในสายวิดีโอ > ใชอันที่เลือก

ในขณะที่ใชสาย เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เสียง — สนทนากับผูรับสาย
• ใชวิดีโอ — ดูวิดีโอโดยไมเปดเสียง
• ลำโพง — เลือกเพื่อใชลำโพงสำหรับรับเสียง
• ชุดหูฟง — ปดเสียงลำโพงชั่วคราวและใชชุดหูฟง

การสนทนา
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไม
ปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟกมาเปนพิเศษ คาคอนฟเกอเรชันนี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู
ลำดับเมนูและไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > การสนทนา
บริการ Push to talk (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนบริการที่ชวยใหคุณสามารถสื่อสารกับอีกฝายหนึ่งไดโดยตรงทันทีเพียงกด
ปุมแคปุมเดียว ดวยการทำงานของ push to talk คุณจะสามารถใชอุปกรณนี้ไดแบบเครื่องรับสงวิทยุมือถือ

คุณสามารถใช Push to talk เพื่อสนทนากับบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได หรือเขารวมชองสัญญาณ ชองจะมีลักษณะเหมือนหองสนทนา: คุณ
สามารถโทรไปที่ชองเพื่อดูวามีใครออนไลนอยูบาง สายของชองจะไมมีเสียงเตือนไปยังผูรวมสายคนอื่น ผูรวมสายจะตองการรวมสนทนา
ในชอง และเริ่มพูดกับบุคคลอื่น

ระหวางการสนทนาแบบ push to talk จะมีผูพูดไดเพียงหนึ่งคนสวนบุคคลอื่นจะตองฟงผานลำโพงที่ติดตั้งภายในเครื่อง ผูรวมการสนทนา
จะผลัดกันตอบรับซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีผูพูดไดเพียงครั้งละหนึ่งคน ดังนั้นระยะเวลาสูงสุดในการสนทนาแตละครั้งจึงมีจำกัด สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของรอบการพูดในเครือขายของคุณ โปรดติดตอผูดำเนินการเครือขายหรือผูใหบริการ

โปรดถืออุปกรณไวขางหนาคุณระหวางสายสนทนาเพื่อจะไดมองเห็นหนาจอ สนทนาผานไมโครโฟน และอยาใชมือบังลำโพง

การโทรออกจะมีความสำคัญกวาการสนทนาเสมอ

กอนการสนทนา คุณจะตองตั้งคาจุดเชื่อมตอการสนทนาและการตั้งคาการสนทนา คุณอาจไดรับขอความพิเศษเกี่ยวกับการตั้งคาจากผูให
บริการการสนทนา

การตั้งคาผูใช
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การตั้งคาผูใช
กำหนดตัวเลือกตอไปนี้:

• การโทรสนทนาขาเขา — เลือก แจง ในการดูการแจงเตือนของสายเรียกเขา เลือก ยอมรับอัตโนมัต ิในการรับสายสนทนาแบบ
อัตโนมัติ เลือก ไมอนุญาต ในการปฏิเสธการรับสายสนทนาแบบอัตโนมัติ

• แบบเสียงแจงโทรสนทนา — เลือก ตั้งตามรูปแบบ ในการตั้งคาการแจงเตือนสายเรียกเขาสำหรับการสนทนาเพื่อใหเปนไปตามการ
ตั้งคารูปแบบของคุณ หากตั้งเปนรูปแบบเงียบ คุณจะไมสามารถสนทนากับบุคคลอื่นได ยกเวนการตอบกลับ

• แบบเสียงคำขอโทรกลับ — กำหนดเสียงเรียกเขาสำหรับการตอบกลับ
• การเริ่มแอปพลิเคชั่น — เลือกวาตองการล็อคอินเขาสูการบริการ push to talk เมื่อเปดอุปกรณ
• ชื่อเลนที่ตั้งไว — ปอนชื่อเลนของคุณที่ตองการแสดงตอผูใชคนอื่น (สูงสุดไมเกิน 20 ตัวอักษร)
• แสดงที่อยูสนทนาของฉัน — กำหนดวาตองการใหผูโทรเห็นที่อยูการสนทนาของคุณหรือไม คุณสามารถแสดงที่อยูแกผูโทรทุกคน

แสดงเฉพาะผูโทรที่สนทนาอยูหรือผูรวมชอง หรือซอนที่อยูจากผูโทรทุกคน
• แสดงสถานะล็อกอิน — กำหนดวาตองการแสดงหรือซอนล็อคอินของคุณไปยังเซิรฟเวอรสำหรับการสนทนาผูใชคนอื่นๆ หรือไม

การต้ังคาการเช่ือมตอ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคาการเช่ือมตอ
กำหนดตัวเลือกตอไปนี้:

• โดเมน — ปอนชื่อโดเมนที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ
• ชื่อจุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอการสนทนา
• ที่อยูเซิรฟเวอร — ปอนที่อยู IP หรือชื่อเซิรฟเวอรการสนทนาที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ
• ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ
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• รหัสผาน — ปอนรหัสผานในการล็อคอินเขาสูบริการการสนทนา (หากจำเปน) คุณสามารถขอรับรหัสผานไดจากผูใหบริการ

ล็อคอินเขาสูบริการการสนทนา
หากคุณตั้งคา การเริ่มแอปพลิเคชั่น เปนเปดใน การตั้งคาผูใช การสนทนาจะล็อคอินเขาสูการบริการอัตโนมัติเมื่อเริ่มใชงาน หากไม
ไดตั้งคา คุณจะตองล็อคอินดวยตนเอง

ในการล็อกอินเขาสูการบริการการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคาการเช่ือมตอ และปอน ชื่อผูใช, รหัสผาน,
โดเมน, ที่อยูเซิรฟเวอร และ ชื่อจุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > เปดการสนทนา
เมื่อตั้งคา ชนิดเสียงเรียกเขา อุปกรณไวที่ บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ หรือกำลังอยูในสายสนทนา คุณจะไมสามารถรับสาย push to talk
ได

สายสนทนา
คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา

ในการโทรออกสายสนทนา ใหเลือกรายชื่อจากรายการ แลวกดปุมเสียง โปรดถืออุปกรณไวขางหนาคุณระหวางสายสนทนาเพื่อจะไดมอง
เห็นหนาจอ หนาจอจะแสดงใหทราบวาเมื่อใดถึงรอบที่คุณจะพูด สนทนาผานไมโครโฟน และอยาใชมือบังลำโพง กดปุมเสียงคางไว
ตลอดเวลาที่กำลังสนทนาอยู เมื่อคุณจบการสนทนาแลว ใหปลอยปุม

การจบสายสนทนา ใหกดปุมยกเลิก

เมื่อไดรับสายสนทนาแบบ push to talk ใหกดปุมโทรออกเพื่อรับสายหรือกดปุมยกเลิกเพื่อปฏิเสธการรับสาย

คำขอโทรกลับ
ในการสงคำขอโทรกลับ ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > สงคำขอโทรกลับ

ในการรับสายคำขอโทรกลับ ใหเลือก แสดง เพื่อเปดคำขอโทรกลับ ในการโทรออกสายสนทนาไปยังผูสง ใหกดปุมเสียง

ดูรายชื่อ
ในการดู เพิ่ม แกไข ลบ หรือ โทรออกรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา รายชื่อจาก รายชื่อ ของโทรศัพทของคุณจะปรากฏ
พรอมขอมูลเกี่ยวกับสถานะของการล็อกอิน

ในการโทรไปยังรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 ในการโทรกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางโทรสนทนาแบบกลุม

ในการสงคำขอโทรกลับไปยังรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > สงคำขอโทรกลับ

สรางชอง
ชองจะมีลักษณะเหมือนหองสนทนา: คุณสามารถโทรไปที่ชองเพื่อดูวามีใครออนไลนอยูบาง สายของชองจะไมมีเสียงเตือนไปยังผูรวม
สายคนอื่น ผูรวมสายจะตองการรวมสนทนาในชอง และเริ่มพูดกับบุคคลอื่น

ในการสรางชองสัญญาณ เลือก ตัวเลือก > ชองใหม > สรางใหม
เลือก ตัวเลือก และกำหนดตัวเลือกตอไปนี้:

• ชื่อชอง  — เขียนชื่อชองสัญญาณ
• ความปลอดภัยของชอง  — เลือก สวนตัว หรือ กลุมสาธารณะ
• ชื่อเลนในชอง  — ปอนชื่อเลนของคุณที่ตองการแสดงตอผูใชคนอื่น (สูงสุดไมเกิน 20 ตัวอักษร)
• ภาพยอของชอง  — แทรกรูปภาพที่อธิบายชอง

ในการลบชอง ใหกดปุม Backspace
เมื่อคุณล็อกอินเขาสูการสนทนา การสนทนาจะเชื่อมตอเขาสูชองที่ใชงานอยูโดยอัตโนมัติเมื่อแอปพลิเคชั่นถูกปดครั้งลาสุด

บันทึกชอง PTT
ในการลงทะเบียนชองเขากับบริการสนทนา เลือก ตัวเลือก > ลงทะเบียน

ในการแกไขรายละเอียดชอง ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

รายละเอียดผูรวมสาย
ในการดูผูรวมสายของชองที่ใชงานอยูปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > สมาชิกที่ใชงาน
ในการดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูรวมสายที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดรายชื่อ

ในการโทรไปยังรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 ในการโทรกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางโทรสนทนาแบบกลุม

ในการสงคำขอโทรกลับไปยังรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > สงคำขอโทรกลับ

ในการเพิ่มรายชื่อ ใหเลือก รายชื่อ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายชื่อ
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การเขารวมในชอง
ในการรวมชอง เลือก ตัวเลือก > ชองสนทนา เลือกชองที่ตองการพูด และกดปุมเสียง โปรดถืออุปกรณไวขางหนาคุณระหวางสาย
สนทนาเพื่อจะไดมองเห็นหนาจอ หนาจอจะแสดงใหทราบวาเมื่อใดถึงรอบที่คุณจะพูด สนทนาผานไมโครโฟน และอยาใชมือบังลำโพง
กดปุมเสียงคางไวตลอดเวลาที่กำลังสนทนาอยู เมื่อคุณจบการสนทนาแลว ใหปลอยปุม

ในการสลับชองที่มีหลายสาย ใหเลือก สลับ จะมีการเนนชองที่ใชงานอยู

ในการดูผูรวมสายของชองที่กำลังใชงานอยู ใหเลือก ตัวเลือก > สมาชิกที่ใชงาน

ในการเชิญผูรวมสายเขามาในชอง ใหเลือก ตัวเลือก > สงคำเชิญ

บันทึกการสนทนา
ในการเปดไฟลบันทึก Push to talk เลือก ตัวเลือก > บันทึกสนทนา บันทึกจะแสดงวันที่ เวลา ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ของสาย
การสนทนาของคุณ

เคล็ดลับ:  ในการเริ่มตนการสนทนาตัวตอตัวจาก บันทึกสนทนา เลือกการบันทึกเหตุการณที่ตองการ และกดปุมเสียง

ออกจากการสนทนา
เลือก ตัวเลือก > ออก เลือก ใช เพื่อออกและปดการบริการ กด ไม ในการใหแอปพลิเคชั่นบนพื้นหลังทำงานตอไป

สายอินเตอรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอินเตอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอินเตอรเน็ตได

โทรศัพทของคุณสามารถใชงานการโทรออกสายสนทนาผานทางอินเตอรเน็ต (การติดตอผานอินเตอรเน็ต) แตในการโทรฉุกเฉิน เครื่อง
ของคุณจะทำการติดตอผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เปนหลัก ในกรณีที่การโทรฉุกเฉินผานเครือขายโทรศัพทเซลลูลารไมไดผล
เครื่องจึงจะพยายามโทรฉุกเฉินผานผูใหบริการอินเตอรเน็ต เนื่องดวยลักษณะสัญญาณเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปดใช คุณควรใช
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับการโทรฉุกเฉิน หากเปนไปได หากคุณอยูในพื้นที่ใหบริการของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่ตรวจสอบ
ใหแนใจวาเปดเครื่องโทรศัพทแลวและพรอมสำหรับโทรออก กอนจะทำการโทรฉุกเฉิน โทรศัพทของคุณจะสามารถใชงานการติดตอ
ฉุกเฉินโดยใชการโทรผานอินเตอรเน็ตไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวามีการใหบริการเครือขาย WLAN หรือไม และผูใหบริการอินเตอรเน็ต
สามารถใหบริการการโทรฉุกเฉินหรือไม โปรดติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณเพื่อตรวจสอบวาสามารถใหบริการการโทรฉุกเฉิน
โดยการโทรผานอินเตอรเน็ตไดหรือไม

เทคโนโลยี VoIP (voice over internet protocol) คือชุดของโปรโตคอลที่ชวยใหใชโทรศัพทผานเครือขาย IP เชน อินเตอรเน็ตได การ
โทรศัพทผาน VoIP สามารถสรางขึ้นระหวางคอมพิวเตอร ระหวางโทรศัพทมือถือ และระหวางอุปกรณ VoIP และโทรศัพททั่วไป ในการโทร
หรือรับสาย VoIP โทรศัพทของคุณตองอยูภายในพื้นที่ WLAN
ความพรอมของบริการสายอินเตอรเน็ตนี้อาจแตกตางกันตามประเทศหรือพื้นที่ขายของคุณ

กำหนดการต้ังคาสายอินเตอรเน็ต
กอนจะโทรสายอินเทอรเน็ต คุณจำเปนตองกำหนดการตั้งคาสายอินเตอรเน็ตกอน หลังจากที่ไดกำหนดการตั้งคาสายอินเตอรเน็ตแลว
ตามคำแนะนำนี้ โทรศัพทจะทำการล็อกอินไปยังบริการสายอินเตอรเน็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลือก เมน ู> เช่ือมตอ > โทรเน็ต
อันดับแรก: กำหนดรูปแบบ SIP
1. เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP > ตัวเลือก > เพิ่มใหม และปอนขอมูลที่จำเปน โปรดดู

ที“่แกไขรูปแบบ SIP” หนา 82 คุณตองกำหนดการตั้งคา SIP ที่ใชงานทั้งหมด แตดูใหแนใจวา การลงทะเบียน ไดตั้งเปน เปด
ตลอด ติดตอผูใหบริการสายอินเตอรเน็ตเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง

2. เลือก พร็อกซี่เซิรฟเวอร และเลือก ประเภทการขนสง เปน อัตโนมัติ
3. เลือก กลับ จนกระทั่งคุณยอนกลับมาในเมนู การเชื่อมตอ
อันดับที่สอง: กำหนดรูปแบบสายอินเตอรเน็ต
1. เลือก การตั้งคาโทรอินเทอรเน็ต > ตัวเลือก > รูปแบบใหม พิมพชื่อรูปแบบ และเลือกรูปแบบ SIP ที่คุณสรางไว

2. เลือก กลับ จนกระทั่งคุณยอนกลับมาเมนูหลัก

อันดับที่สาม: เลือกรูปแบบสายอินเตอรเน็ตที่ตองการ (เลือกได)
หากคุณเลือกรูปแบบสายอินเตอรเน็ตที่ตองการ รูปแบบของเครือขายในการเชื่อมตอไปยังบริการสายอินเตอรเน็ต โทรเน็ต จะใชโดย
อัตโนมัติ

1. เลือก เมน ู> เชื่อมตอ > โทรศัพทเน็ต
2. เลือก รูปแบบที่ตองการ และรูปแบบสายอินเตอรเน็ตที่คุณสราง

3. เลือก กลับ จนกระทั่งคุณยอนกลับมาเมนูหลัก

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใชล็อกอินไปยังบริการสายอินเตอรเน็ตไดดวยตัวเอง ใชคำแนะนำการตั้งคาที่เหมือนกับ
การล็อกอินอัตโนมัติ แตเพื่อใหแนใจวา การลงทะเบียน ไดตั้งคาเปน เม่ือตองการ และ ประเภทการขนสง ตั้งคาเปน UDP
หรือ TCP ดวยการล็อกอินดวยตัวเอง คุณตองเลือกเครือขายที่ใชในบริการสายอินเตอรเน็ตดวยตัวเอง
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การเชื่อมตอไปยังบริการสายอินเตอรเน็ต

หากตองการโทรหรือรับสายอินเตอรเน็ต คุณตองเชื่อมตอโทรศัพทเขากับบริการสายอินเตอรเน็ตกอน เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > โทรเน็ต
หากคุณเลือกการล็อกอินอัตโนมัติ โทรศัพทจะทำการเชื่อมตอไปยังบริการสายอินเตอรเน็ตโดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกทำการ
ล็อกอินไปยังบริการดวยตัวเอง ใหเลือกเครือขายการเชื่อมตอที่มีอยูในรายการ และเลือก เลือก เพื่อเชื่อมตอไปยังบริการสาย
อินเตอรเน็ต เครือขายที่จัดเก็บไวที่แสดงดวยไอคอนรูปดาวจะปรากฏเปนตัวเลือกแรกในรายการ หากคุณตองการหยุดสรางการเชื่อมตอ
ใหเลือก ยกเลิก
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เชื่อมตอกับบริการ  — เพื่อสรางการเชื่อมตอไปยังบริการ เมื่อมีบริการสายอินเตอรเน็ตและระบบเครือขายการเชื่อมตอที่เหมาะสม
• ตัดการเชื่อมตอจากบริการ — เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ต
• เปลี่ยนบริการ — เพื่อเลือกบริการสายอินเตอรเน็ตสำหรับสายโทรออก หากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับบริการลักษณะนี้มากกวาหนึ่ง

บริการ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีบริการที่กำหนดคาไวแลวและนำมาใชไดมากกวาหนึ่งบริการ
• กำหนดคาของบริการ — เพื่อกำหนดคาบริการใหม ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีหลายบริการที่ยังไมถูกกำหนดคา
• จัดเก็บเครือขาย — เพื่อบันทึกเครือขายที่คุณเชื่อมตอในปจจุบันเอาไว เครือขายที่จัดเก็บไวแลวจะมีไอคอนรูปดาวกำกับอยูบน

รายการระบบเครือขายการเชื่อมตอ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับเครือขาย LAN ไรสายที่ยังไมไดจัดเก็บไว
• ใชเครือขายที่ซอน — เพื่อเชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ตโดยใชระบบเครือขาย LAN ไรสายที่ถูกซอนไว
• รีเฟรช — เพื่อฟนฟูรายการระบบเครือขายการเชื่อมตอดวยตัวคุณเอง ใชตัวเลือกนี้หากเครือขาย LAN ไรสายของคุณไมปรากฏใน

รายการ รายการนี้ยังจะไดรับการฟนฟูโดยอัตโนมัติทุกๆ 15 วินาที

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

โทรศัพทของคุณสามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายไดครั้งละหนึ่งจุดเทานั้น หากคุณใชบริการสายอินเทอรเน็ตมากกวาสอง
บริการ ซึ่งใชจุดเชื่อมตอจุดเดียวกัน โทรศัพทอาจเชื่อมตอกับบริการเหลานั้นพรอมๆ กัน บริการที่นำมาใชสำหรับสายโทรออกผานทาง
อินเทอรเน็ตจะแสดงไวบนหนาจอ ที่แสดงพรอมกับรายการระบบเครือขายการเชื่อมตอ และเปลี่ยนแปลงไดดวยการเลือก เปลี่ยนบริการ
หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการเสร็จเรียบรอยแลว คุณจะสามารถจัดเก็บระบบเครือขาย LAN ไรสายที่คุณใชไวในรูปของจุดเชื่อมตอที่
คุณรูจัก

การเชื่อมตอโดยการใชทางลัด
คุณอาจมีทางลัดสำหรับ โทรเน็ต ในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู หรือคุณสามารถเพิ่มทางลัดหากไมมี โปรดดูที่“การตั้งคาโหมด
สแตนดบาย” หนา 80 คุณสามารถใชทางลัดเพื่อลงทะเบียนดวยตัวคุณเอง หากมีบริการสายอินเตอรเน็ตและจุดเชื่อมตอ หากคุณเชื่อม
ตอกับบริการสายอินเทอรเน็ตแลว โทรศัพทจะถามวา คุณตองการยุติการเชื่อมตอกับบริการดังกลาวหรือไม

โทรสายอินเตอรเน็ต
หากคุณตั้ง สายอินเทอรเน็ต เปนชนิดการโทรที่คุณเลือกใช และโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการสายอินเตอรเน็ตแลว โทรศัพทสาย
ตางๆ จะโทรผานอินเตอรเน็ตตามที่เปนคาเริ่มตน

ในการตั้งคาชนิดของการโทรที่ตองการใชกับการโทรออก ใหเลือก เมน ู> เช่ือมตอ > โทรเน็ต > ตัวเลือก > การต้ังคา > ประเภท
การโทรที่ตองการ > เซลลูลาร หรือ สายอินเทอรเน็ต
คุณสามารถโทรสายอินเตอรเน็ตไดจากทุกแอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถโทรสายสนทนาปกติได

ในการโทรสายอินเตอรเน็ตในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือที่อยูอินเตอรเน็ตและกดปุมโทร

ในการโทรสายอินเตอรเน็ตไปยังที่อยูที่ไมไดเริ่มตนดวยตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดก็ไดเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และกดปุม
ฟงกชั่นสีฟาเพื่อลางหนาจอ และเพื่อสลับโหมดโทรศัพทจากโหมดตัวเลขเปนโหมดตัวอักษร พิมพที่อยูและกดปุมโทร

คุณยังสามารถโทรออกผานอินเทอรเน็ตจาก รายชื่อ และ บันทึก ในการโทรออกจากรายชื่อใหเลือก เมน ู> รายชื่อ และเลื่อนไปยังราย
ชื่อที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > โทร > สายอินเทอรเน็ต
ในการโทรออกจากบันทึก ใหเลือก เมน ู> บันทึก > เบอรโทรลาสุด และ เบอรที่ไมไดรับสาย เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก
และเลื่อนไปยังชื่อผูติดตอที่ตองการโทร เลือก ตัวเลือก > โทร > สายอินเทอรเน็ต

การตั้งคาบริการ

เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > โทรเน็ต > ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคา:
เลือก ประเภทล็อกอิน เพื่อดูหรือเปลี่ยนวิธี โทรเน็ต เชื่อมตอไปยังบริการสายอินเตอรเน็ต เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• อัตโนมัติ — ล็อกอินไปยังบริการสายอินเตอรเน็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อพบเครือขายที่ระบุชื่อไดแลว โทรศัพทจะเชื่อมตอกับบริการสาย
อินเตอรเน็ตใหโดยอัตโนมัติ หากคุณใชการล็อคเขาแบบอัตโนมัติสำหรับเครือขาย LAN ไรสาย โทรศัพทจะสแกนหาเครือขาย LAN ไร
สายใหเปนระยะๆ แตการทำเชนนี้จะทำใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานแบตเตอรี่

• โดยผูใช —  ล็อกอินไปยังบริการสายอินเตอรเน็ตดัวยตัวเอง

เลือก เครือขายเชื่อมตอที่ถูกเก็บ เพื่อดูเครือขายการเชื่อมตอที่คุณบันทึกไวสำหรับบริการสายอินเตอรเน็ตหรือเครือขายการเชื่อมตอ
ซึ่งถูกจำไวโดยบริการสายอินเตอรเน็ต เครือขายเหลานี้ถูกใชสำหรับการล็อคเขาโดยอัตโนมัติ และมีไอคอนรูปดาวกำกับอยูบนรายการ
เครือขายการเชื่อมตอ ในการลบเครือขายการเชื่อมตอออกจากบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบออก
เลือก แกไขการตั้งคาบริการ เพื่อเปดการตั้งคาเฉพาะของบริการ ตัวเลือกนี้จะนำมาใชไดเฉพาะเมื่อติดตั้งปลั๊กอินของซอฟตแวรของ
บริการเฉพาะลงในโทรศัพทแลว
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สั่งงานดวยเสียง

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > คำสั่งเสียง
ใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อโทรออก และเรียกใชแอปพลิเคชั่น รูปแบบ หรือฟงกชันอื่นบนโทรศัพท

โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงสำหรับรายการในรายชื่อ และสำหรับฟงกชันที่กำหนดไวในแอปพลิเคชั่น คำสั่งเสียง เมื่อสั่งงานดวยเสียง
โทรศัพทจะเปรียบเทียบคำที่พูดกับแท็กเสียงที่อยูในโทรศัพท

การสั่งงานดวยเสียงจะไมขึ้นอยูกับเสียงของผูพูด อยางไรก็ดี การจดจำเสียงในโทรศัพทจะปรับใชกับเสียงของผูใชหลักเพื่อใหจดจำการ
สั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

การโทรออก
แท็กเสียงสำหรับรายชื่อ คือ ชื่อหรือชื่อเลนที่ถูกจัดเก็บไวในบัตรรายชื่อใน รายชื่อ ในการฟงแท็กเสียง ใหเปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัว
เลือก > เลนรายการเสียง
1. ในการใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อโทรออก ใหกดคางไวที่ปุมเสียง

2. เมื่อคุณไดยินเสียงโทนหรือเห็นหนาจอ ใหพูดชื่อที่จัดเก็บไวในบัตรรายชื่อใหชัดๆ

3. โทรศัพทจะเลนแท็กเสียงที่ถูกสังเคราะหสำหรับรายชื่อที่จำไดในภาษาที่เลือกใชกับโทรศัพท และแสดงชื่อและเบอรโทรศัพท หลัง
จากหมดเวลาแลว โทรศัพทจะหมุนเบอรโทรศัพท หากรายชื่อที่จำไวไมถูกตอง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายชื่ออื่นที่ตรงกัน หรือ หยุด
เพื่อยกเลิกการโทร

หากจัดเก็บเบอรโทรศัพทไวหลายเบอรสำหรับหนึ่งรายชื่อ โทรศัพทจะเลือกเบอรที่ระบบตั้งไวเปนเบอรเริ่มตน หากไมเชนนั้น โทรศัพท
จะเลือกเบอรแรกที่มีอยูในชองตางๆ ตอไปนี้: มือถือ, มือถือ (บาน), มือถือ (ที่ทำงาน), โทรศัพท, โทรศัพท (บาน) และ โทร. (ที่
ทำงาน)

เรียกใชแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงไวสำหรับแอปพลิเคชั่นที่ปรากฏในแอปพลิเคชั่น คำสั่งเสียง

ในการเรียกใชแอปพลิเคชั่นดวยคำสั่งเสียง ใหกดคางไวที่ปุมเสียง และพูดคำสั่งที่ตองการใหชัดเจน หากแอปพลิเคชั่นที่จำไวไมถูกตอง
ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายการอื่นที่ตรงกันกับคำสั่งหรือ หยุด เพื่อยกเลิก

ในการเพิ่มแอปพลิเคชั่นอื่นลงในรายการ เลือก ตัวเลือก > แอปพลิเคชั่นใหม

ในการเปลี่ยนคำสั่งเสียงของแอปพลิเคชั่น เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนคำสั่ง พิมพคำสั่งเสียงคำสั่งใหม และ
เลือก ตกลง

เปลี่ยนรูปแบบ
โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงสำหรับแตละรูปแบบ ในการใชคำสั่งเสียงเพื่อตั้งรูปแบบ ใหกดคางไวที่ปุมเสียง และพูดชื่อของรูปแบบ

ในการเปลี่ยนคำสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการ และเลือก รูปแบบ > ตัวเลือก > เปลี่ยนคำสั่ง

การตั้งคาสั่งงานดวยเสียง
ในการปดตัวสังเคราะหที่เลนคำสั่งเสียงที่จำไวในภาษาที่เลือกสำหรับโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ซินธีไซเซอร > ปด

ในการรีเซ็ตการเรียนรูการจดจำเสียงเมื่อเปลี่ยนตัวผูใชหลักของโทรศัพท ใหเลือก ลบการดัดแปลงเสียง

ระบบฝากขอความเสียง
เลือก เมน ู> เครื่องมือ > เสียง
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นระบบฝากขอความเสียงเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณพิมพเบอรของระบบฝากขอความเสียงของคุณในการ
เปลี่ยนเบอร ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร ในการโทรไปที่เบอรนั้น เลือก ตัวเลือก > โทรออกศูนยขอความเสียง

เคล็ดลับ: ในการติดตอระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในโหมดสแตนดบาย กดคางไวที่ 1 หรือกด
1 และปุมโทร

บันทึก

เลือก เมน ู> บันทึก
ใน บันทึก คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับประวัติการสื่อสารของโทรศัพท

ในการรับขอมูลในไฟลบันทึกที่ถูกตอง โทรศัพทตองเปดอยู ติดตั้งซิมการดที่ถูกตอง และคุณตองอยูในเขตพื้นที่บริการของระบบเครือ
ขายโทรศัพทเซลลูลาร การเชื่อมตอ GPRS จะถูกพักไวในขณะที่ใชสายสนทนาเวนแตเครือขายสนับสนุนโหมดโอนยายแบบดูอัล หรือคุณ
มีการด USIM และอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

ในการดูไฟลบันทึกสำหรับสายสนทนาลาสุด ระยะเวลาโดยประมาณ และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต ใหเลือก เบอรโทรลาสุด,
เวลาการโทร หรือ ขอมูลแพคเก็ต และกดปุมเลื่อน
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ในการเรียงลำดับเหตุการณตามประเภทหรือทิศทาง ใหเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปดไฟลบันทึกทั่วไป และเลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง เลื่อน
ไปที่ประเภทการกรอง และกดปุมเลื่อน เลือกประเภทหรือทิศทาง และกดปุมเลื่อน

ในการกำหนดระยะเวลาที่จะจัดเก็บเหตุการณการติดตอสื่อสารทั้งหมดไวในไฟลบันทึก เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาเก็บ
บันทึก ตัวเลือก และ ตกลง

ในการลบสายที่ไมไดรับและสายที่รับและสายที่โทรออก เลือก เบอรโทรลาสุด > ตัวเลือก > ลางเบอรโทรลาสุด

ในการตอบผูโทรดวยขอความ เลือก เบอรโทรลาสุด > เบอรที่ไมไดรับ > ตัวเลือก > สรางขอความ คุณสามารถสงขอความแบบ
อักษรและขอความมัลติมีเดีย

ในการเพิ่มชื่อผูโทรหรือผูสงขอความใน รายชื่อ เลือกผูโทรหรือผูสงขอความ และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อ

ในการดูจำนวนขอมูลที่สงหรือรับโดยใช GPRS เลือก ขอมูลแพคเก็ต

ในการลบตัวนับ GPRS ใหเลือก ตัวเลือก > ลางตัวนับ ปอนรหัสล็อคของคุณ และเลือก ตกลง

การตั้งคาไฟลบันทึก

ในการกำหนดเวลาเพื่อเก็บเหตุการณการสื่อสารทั้งหมดใน บันทึก เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาเก็บบันทึก, ตัวเลือกจาก
รายการ และ ตกลง

ในการดูระยะเวลาที่ใชสายขณะที่ยังสนทนาอยู เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > แสดงเวลาการโทร > ใช

โทรศัพท
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6. รายชื่อ

กดปุมรายชื่อผูติดตอ

การจัดการทั้งหมดของขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพทของคุณ เชน หมายเลขโทรศัพท และที่อยู การใสริงโทน ใสรายการเสียง หรือใส
ภาพในรายชื่อสมุดโทรศัพท การสงขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพทไปยังอุปกรณที่เขากันได หรือไดรับขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพทในรูป
แบบนามบัตรจากอุปกรณที่เขากันได และใสลงไปที่รายชื่อสมุดโทรศัพทของคุณ

ในการเพิ่มรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ใสขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพท และเลือก เรียบรอย.

ในการแกไขขอมูลในบัตรรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เพ่ิมภาพยอ — การใสภาพในรายชื่อสมุดโทรศัพทจะทำใหเห็นภาพเมื่อบุคคลดังกลาวโทรหาคุณ ภาพนี้จะตองถูกเก็บไวกอนหนานี้
ในอุปกรณคุณ หรือในการดความจำ

• ลบภาพยอ — การลบภาพออกจากบัตรรายชื่อ
• เพิ่มรายละเอียด — การเพิ่มขอมูลไปที่การดรายชื่อสมุดโทรศัพท ตำแหนง
• ลบรายละเอียด — การลบรายละเอียดที่คุณเพิ่มไปที่การดรายชื่อสมุดโทรศัพท
• แกไขชื่อฟลด — แกไขชื่อในการดรายชื่อสมุดโทรศัพท

การจัดการกลุมรายชื่อ

การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท เพื่อที่คุณจะสามารถสงขอความหรืออีเมลไปยังผูรับหลายคนพรอมๆ กัน

1. เลื่อนไปทางขวา และเลือก ตัวเลือก > กลุมใหม
2. พิมพชื่อสำหรับกลุมหรือใชชื่อที่ระบบตั้งไว และเลือก ตกลง
3. เปดกลุม และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก
4. เลื่อนไปยังแตละรายชื่อที่คุณตองการจะจัดเขากลุม และกดปุมเลื่อนเพื่อทำเครื่องหมายไว

5. เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพททั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายไวเปนกลุม

ตัวเลือกตอไปนี้สามารถนำมาใชไดเมื่อคุณเลือก ตัวเลือก ตัวเลือกตอไปนี้สามารถนำมาใชไดเมื่อคุณเลือก:

• ตัวเลือกสนทนา — พยายามทำการโทรทั้งแบบรายคนหรือแบบกลุม หรือสงการขอรองใหโทรกลับ
• เปด — การเปดกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท และแสดงสมาชิกของกลุม
• สรางขอความ — การสงขอความ
• กลุมใหม — การสรางกลุมรายชื่อใหมในสมุดโทรศัพท
• ลบ — การลบกลุมรายชื่อ
• เปลี่ยนชื่อ — ตั้งชื่อใหมใหกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
• เสียงเรียกเขา — ใสริงโทนใหกับกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
• ขอมูลรายชื่อ — การแสดงขอมูลของกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
• การต้ังคา — การตั้งคาการแสดงชื่อของสมาชิกในกลุมรายชื่อสมุดโทรศัพท

เพื่อที่จะเอารายชื่อออกจากกลุมรายชื่อสมุดโทรศัพท ใหเปดกลุมรายชื่อสมุดโทรศัพท เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการลบ และเลือก ตัว
เลือก > ลบออกจากกลุม > ใช

เคล็ดลับ:  ในการตรวจดูวาแตละรายชื่อถูกจัดอยูในกลุมใด ใหกดปุมรายชื่อผูติดตอ เลื่อนไปยังรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก >
อยูในกลุม

เพื่อที่จะแสดงหรือแกไขกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท ใหเปดกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท เลื่อนหารายชื่อในสมุดโทรศัพทที่คุณตองการ
จะแสดงหรือแกไข และเลือกตัวเลือก เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ เปด เปดรายชื่อในสมุดโทรศัพท และแสดงขอมูลรายชื่อในสมุด
โทรศัพท โทร เลือก สายสนทนา หรือ สายวิดีโอ และโทรหารายชื่อในสมุดโทรศัพทนั้น สรางขอความ การสรางและสงขอความตัว
หนังสือ หรือขอความมัลติมีเดีย ไปที่รายชื่อในสมุดโทรศัพท ลบออกจากกลุม เอารายชื่อในสมุดโทรศัพทออกจากกลุมรายชื่อสมุด
โทรศัพท อยูในกลุม การแสดงกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพททั้งหมดที่มีรายชื่อสมุดโทรศัพทอยู

การจัดการกับขอมูลที่มากับเครื่อง

กำหนดหมายเลขที่มีมากับเครื่องแตแรก หรือที่อยูกับรายชื่อในสมุดโทรศัพท เพื่อที่คุณจะสามารถโทรหรือสงขอความไปยังหมายเลข
หรือที่อยูที่มีมากับเครื่องแตแรก แมวาหมายเลขและที่อยูตางๆ ไดถูกบันทึกไวกับรายชื่อนั้นๆ

เพื่อที่จะแกไขขอมูลที่มีมาแตตนของรายชื่อในสมุดโทรศัพท ใหเปดรายชื่อในสมุดโทรศัพท และเลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลือกตัวเลข
หรือที่อยูที่คุณตองการที่จะตั้งคาใหเปนคาเริ่มตน และเลือก กำหนด
หมายเลขหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนในรายชื่อจะถูกขีดเสนใต

การคัดลอกรายชื่อระหวางซิมและหนวยความจำของอุปกรณ

เพื่อที่จะคัดลอกรายชื่อในสมุดโทรศัพทจากซิมการดไปยังหนวยความจำของอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เพื่อ
ที่จะเปดซิมไดเรคทอรี ทำเครื่องหมาย รายชื่อในสมุดโทรศัพทที่คุณตองการจะคัดลอก หรือเลือก เลือกทั้งหมด เพื่อที่จะคัดลอกรายชื่อ
ในสมุดโทรศัพททั้งหมด เลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ
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ในการคัดลอกรายชื่อผูติดตอจากหนวยความจำของโทรศัพทไปยังซิมการด ใหเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อซิม ทำเครื่อง
หมาย รายชื่อในสมุดโทรศัพทที่คุณตองการจะคัดลอก หรือเลือก เลือกทั้งหมด เพื่อที่จะคัดลอกรายชื่อในสมุดโทรศัพททั้งหมด เลือก
ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อซิม
เลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เพื่อดูชื่อและหมายเลขที่จัดเก็บไวในซิมการด ในซิมไดเรคทอรี่ คุณสามารถเพิ่ม แกไข
หรือคัดลอกหมายเลขไปที่ รายชื่อ และสามารถทำการโทรได

เลือกเสียงเรียกเขาใหรายชื่อ

การเลือกแบบเสียงสำหรับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ ถาเบอรโทรศัพทของคนที่โทรมาถูกสงพรอมกับการโทร และอุปกรณคุณสามารถจำ
เบอรนั้นได จะมีริงโทนเกิดขึ้นเมื่อรายชื่อในสมุดโทรศัพทนั้นโทรมาหาคุณ

ในการเลือกเสียงเรียกเขาใหรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ ใหเปดรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา รายการเสียง
เรียกเขาจะเปดขึ้น เลือกเสียงเรียกเขาที่คุณตองการใช

เพื่อที่จะเอาริงโทนออกจากรายชื่อในสมุดโทรศัพท เลือก แบบเสียงที่ตั้งไว จากบัญชีของริงโทน

นามบัตร

กดปุมรายชื่อผูติดตอ

คุณสามารถสง รับ ดูและจัดเก็บบัตรรายชื่อไวในรูปนามบัตรในรูปแบบ vCard หรือนามบัตรขนาดเล็กของ Nokia
คุณสามารถสงนามบัตรไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันไดผานทาง SMS, MMS หรืออีเมล หรืออินฟราเรดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth
ในการสงนามบัตร ใหเลือกบัตรรายชื่อจากรายการรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > สง เลือก ทางขอความตัวอักษร, ทางมัลติมีเดีย,
ทางอีเมล, ทาง Bluetooth หรือ ทางอินฟราเรด พิมพเบอรโทรศัพทหรือที่อยู หรือเพิ่มผูรับจากรายการรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > สง
หากคุณเลือก SMS เปนวิธีการสง บัตรรายชื่อจะถูกสงออกไปโดยไมมีภาพ

ในการดูนามบัตรที่ไดรับ เลือก แสดง จากการแจงเตือนที่ปรากฏ หรือเปดขอความจากแฟมขอมูลถาดเขาใน ขอความ

ในการจัดเก็บนามบัตร เลือก ตัวเลือก > บันทึกนามบัตร เมื่อขอความใหมปรากฏบนโทรศัพท

ในการจัดเก็บนามบัตรที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก > บันทึกนามบัตร

ในการลบนามบัตรที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก > ลบ

รายชื่อ
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7. Nokia Team Suite

เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > ชุดทีมทำงาน
ดวย Nokia Team Suite คุณสามารถสราง แกไข และลบทีม รวมทั้งสงขอความ ดูเว็บเพจและประวัติการสื่อสารของทีม และโทรติดตอทีม
ดวยปุมเพียงปุมเดียว

หากตองการสรางทีมใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ทีม > สราง ตั้งชื่อทีมแลวปอนขอมูลบริการการประชุมทางโทรศัพท หากจำเปน จาก
นั้น เลือกสมาชิกของทีม

ในการเลือกการดำเนินการ เลือกทีมที่คุณตองการใชกับการดำเนินการดังกลาว เลื่อนไปทางขวาของแถบการดำเนินการ แลวเลือกการ
ดำเนินการที่ตองการ หากคุณไมตองการใชการดำเนินการนั้นกับสมาชิกทีมทั้งหมด ใหเปดขอมูลทีมแลวเลือกสมาชิกที่ตองการดวยการ
กดปุมเลื่อน จากนั้น เลือกการดำเนินการ

หากตองการคนหาการดำเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากที่แสดงในแถบการดำเนินการ เลือก ตัวเลือก > การกระทำ จะมีการดำเนินการดัง
ตอไปนี้ใหเลือก:

• โทรออก — โทรติดตอทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือกไว โทรหาสมาชิกแตละคนในทีมและพักสายไว จนกระทั่งสามารถรวมผูรวมประชุม
ทุกคนเปนการประชุมทางโทรศัพท (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จำนวนผูเขารวมสูงสุดขึ้นกับบริการเครือขาย

• สรางขอความ — สงขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย หรือขอความอีเมลไปใหทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือก
• บริการประชุมสาย — เริ่มตนดวยการโทรไปที่บริการการประชุมทางโทรศัพท (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ที่กำหนดไวสำหรับ

ทีมที่เลือก
• บันทึกการสื่อสาร — ดูไฟลบันทึกการสื่อสารของทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือก
• คนหาดวยอุปกรณภายใน — คนหาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทีมหรือสมาชิกทีม
• การสนทนา — สื่อสารผานฟงกชัน Push to talk (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) กับทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือก
• เว็บเพจของทีม — เปดแฟมขอมูลบุคมารคที่มีเว็บเพจของทีม

ในการเลือกใหแสดงการดำเนินการที่ตองการในแถบการกระทำ และตามลำดับที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > รายการแถบ
การกระทำ

แกไขทีม

หากตองการเพิ่มสมาชิกทีม เลือก ตัวเลือก > สมาชิก > เพิ่ม

หากตองการลบสมาชิกทีม เลือก ตัวเลือก > สมาชิก > ลบ

ในการแกไขรายละเอียดของสมาชิกทีม เลือก ตัวเลือก > สมาชิก > แกไข

ในการเลือกวาตองการดูภาพของสมาชิกทีมบนหนาจอหรือไม เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ดูภาพรายช่ือ

หากตองการดูวาสมาชิกเปนของทีมใด เลือก ตัวเลือก > สมาชิก > เปนของทีม
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8. ปฏิทิน

เลือก เมน ู> ปฏิทิน
ใน ปฏิทิน คุณสามารถสรางและดูเหตุการณตางๆ ที่ไดบันทึก และการนัดหมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งการแจงเตือนรายการปฏิทิน
ดังกลาวไดดวย

คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลปฏิทินของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใช Nokia PC Suite ที่เขากันได โปรดดูที่คูมือชุดโปรแกรม PC Suite สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงโครไนซ

การสรางรายการปฏิทิน

คุณสามารถสรางรายการปฏิทินเปน 4 แบบ:

• รายการ การประชุม ระบุวัน และเวลา

• รายการ บันทึก จะเชื่อมโยงกับวันนั้นๆ แตไมมีการระบุชวงเวลาระหวางวันแนนอน

• รายการ วันครบรอบ จะแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันเกิดหรือวันพิเศษตางๆ รายการจะระบุวันที่แนนอน แตไมระบุเวลาของวันนั้นๆ เครื่องจะ
ทำรายการวันครบรอบซ้ำใหทุกป

• รายการ สิ่งที่ตองทำ จะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกำหนด แตจะไมระบุชวงเวลาที่แนนอน

ในการสรางรายการปฏิทิน เลื่อนหาวันที่ และเลือก ตัวเลือก > รายการใหม เลือกชนิดรายการ การตั้งคาตางๆ ที่ใชงานไดในรายการ
ประชุม บันทึกเตือนความจำ วันครบรอบ และบันทึกสิ่งที่ตองทำนั้นจะแตกตางกัน

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• หัวขอ หรือ วาระ — ใสรายละเอียดสำหรับรายการ
• สถานที่ — ใสขอมูลสถานที่ที่จำเปน
• เวลาเร่ิม — ใสเวลาที่เริ่มตน
• เวลาสิ้นสุด — ใสเวลาที่สิ้นสุด
• วันเริ่มตน หรือ วันที ่— ใสวันที่เริ่มตน หรือวันที่เกิดเหตุการณ
• วันสิ้นสุด — ปอนวันที่สิ้นสุด
• ปลุก — ตั้งสัญญาณเตือนสำหรับการประชุมและรายการครบรอบ สัญญาณเตือนจะแสดงใน แสดงเปนวัน
• เตือนซ้ำ — ระบุวาคุณตองการใหรายการถูกทำซ้ำอีกหรือไม และเมื่อไร ระบุชนิดของการทำซ้ำ ความถี่ และวันสิ้นสุดที่เปนไปได
• ซิงโครไนเซชัน — ถาคุณเลือก สวนตัว รายการปฏิทินสามารถเห็นไดแคคุณเทานั้น และจะไมแสดงแกบุคคลอื่นที่เขาออนไลนเพื่อ

ดูปฏิทินไดเห็น ถาคุณเลือก สาธารณะ รายการปฏิทินจะแสดงใหผูที่สามารถเขาดูปฏิทินของคุณแบบออนไลนเรียกดูได ถาคุณเลือก
ไมม ีรายการปฏิทินจะไมลอกใสเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เมื่อคุณทำการซิงโครไนซ

เคล็ดลับ: โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกเมืองที่ถูกตองในแอปพลิเคชั่น นาฬิกา เนื่องจากรายการปฏิทินที่วางกำหนด
การอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมืองปจจุบัน และอยูในเขตเวลาอื่น

ในการเปด และแกไขรายการที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่รายการ และเลือก ตัวเลือก > เปด แกไขรายละเอียดในชองตางๆ

เคล็ดลับ:  เมื่อคุณแกไขหรือลบรายการที่ทำซ้ำ ใหเลือกวิธีที่คุณตองการใหการเปลี่ยนแปลงมีผล ถาคุณเลือก ลบรายการทั้ง
หมดในปฏิทินแลว รายการที่ถูกทำซ้ำทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง ถาคุณเลือก ลบรายการ เฉพาะรายการปจจุบันเทานั้นที่ถูกลบทิ้ง

สิ่งที่ตองทำ

คุณสามารถสรางและรักษาสิ่งที่ตองทำหรือรายการสิ่งที่ตองทำในวันใดวันหนึ่งเฉพาะแตละงานสามารถกำหนดวันครบกำหนดและการ
เตือน

ในการเปดรายการของบันทึกสิ่งที่ตองทำ เลือก ตัวเลือก > แสดงสิ่งที่ตองทำ

ในการเพิ่มบันทึกสิ่งที่ตองทำ เลือก ตัวเลือก > รายการใหม > สิ่งที่ตองทำ เริ่มตนเขียนสิ่งที่ตองการทำในชอง หัวขอ คุณสามารถ
กำหนดวันครบกำหนดของสิ่งที่ตองทำ กำหนดใหเตือนเมื่อครบกำหนด และระบุลำดับความสำคัญไอคอนความสำคัญคือ ( !) สูง และ (
- ) ต่ำ ยังมีไอคอนหนึ่งสำหรับ ปกติ

ในการเลือกสิ่งที่ตองทำเปนทำเสร็จแลว เลื่อนไปที่สิ่งที่ตองทำในรายการ และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนทำแลว

ในการเรียกคืนสิ่งที่ตองทำ ใหเลื่อนไปที่สิ่งที่ตองทำในรายการ และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนยังไมทำ

การตั้งคาปฏิทิน

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา เพื่อแกไข เสียงปลุกปฏิทิน, มุมมองที่ตั้งไว, สัปดาหเริ่มจาก และ หัวเรื่องสัปดาห

การแสดงผลปฏิทิน

ในการเปลี่ยนระหวางการแสดงผลที่แตกตางกันของปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก ในการแสดงผลของปฏิทินใด  ๆแลวเลือกประเภทการแสดง
ผลจากรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อดู ปฏิทิน ในการแสดงผลใดๆ ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาและ * เพื่อสลับไปที่การแสดงผลอื่นอยางรวดเร็ว
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ในการตั้งคาการแสดงผลเริ่มตนของปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > มุมมองที่ตั้งไว > แสดงเปนเดือน , แสดงเปน
สัปดาห, แสดงเปนวัน หรือ แสดงสิ่งที่ตองทำ

ในการแสดงผลของวันที่ที่ระบุในการแสดงผลปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่ พิมพวันที่ และเลือก ตกลง
ใน แสดงเปนเดือน คุณสามารถแสดงผลของทั้งเดือนในเวลาเดียวกัน แตละแถวแสดงถึงวันในแตละสัปดาห เดือนปจจุบันจะถูกแสดง
และวันที่ปจจุบัน อาจเปนวันนี้หรือเมื่อวานนี้ที่แสดงผล วันปจจุบันจะสังเกตเห็นไดชัดจากการมีรูปสี่เหลี่ยมสีอยู วันที่มีเหตุการณการนัด
หมายตางๆจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆที่มุมลางขวา เลื่อนเพื่อสับเปลี่ยนระหวางวันตางๆ ของเดือน และรายการตางๆ ของวัน

เคล็ดลับ: เมื่อดู ปฏิทิน ในการแสดงผลใดๆ ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาและ * เพื่อสลับไปที่การแสดงผลอื่นอยางรวดเร็ว

แสดงเปนสัปดาห จะแสดงเหตุการณตางๆ ออกเปน 7 ชองสำหรับวันตางๆ ภายในชวงสัปดาหที่เลือก วันที่ปจจุบันจะทำเครื่องหมายไว
เปนรูปสี่เหลี่ยมสี บันทึกเตือนความจำและวันครบรอบ จะถูกแสดงกอน 8 โมงเชา

ในการเปลี่ยนวันที่เริ่มตนสัปดาหนั้น เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > สัปดาหเริ่มจาก
การแสดงผลตาม แสดงเปนวัน จะแสดงเหตุการณตาง  ๆในวันที่เลือก รายการทั้งหมดจะถูกแบงกลุมออกเปนชวงเวลาตาง  ๆตามเวลาเริ่ม
ตนของรายการนั้นๆ ในการดูวันที่กอนหนาหรือวันที่ถัดไป ใหเลื่อนไปทางดานซายหรือขวา

การแสดงผล แสดงสิ่งที่ตองทำ แสดงหัวขอที่จะตองทำในวันที่กำหนด

สงรายการปฏิทิน
ในการสงรายการปฏิทินไปยังอุปกรณที่เขากันได เลื่อนไปที่รายการ และเลือก ตัวเลือก > สง > ทางขอความตัวอักษร, ทางมัลติมี
เดีย, ทางอีเมล, ทาง Bluetooth หรือ ทางอินฟราเรด

การเพ่ิมรายการปฏิทินท่ีไดรับลงในปฏิทินของคุณ
คุณสามารถไดรับรายการปฏิทินในรูปแบบของการแนบติดมากับมัลติมีเดีย หรือขอความอีเมล

ในการเพิ่มรายการปฏิทินที่ไดรับลงในปฏิทินของคุณ เปดรายการปฏิทินที่แนบมากับขอความ และเลือก ตัวเลือก > บันทึกไปยังปฏิทิน
รายการจะเพิ่มเขาไปไวในปฏิทินตามคาเริ่มตนที่เครื่องกำหนด

ปฏิทิน
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9. นาฬิกา

เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > นาฬิกา
เคล็ดลับ: ในการอัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา >
อัพเดตตามเวลาเครือขาย > อัพเดตอัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนประเภทนาฬิกา ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ชนิดนาฬิกา > อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล
การตั้งคาวันที่และเวลา
ในการเปลี่ยนวันที่และเวลา รูปแบบการแสดงผล เสียงปลุก และกำหนดวาคุณตองการใชการอัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติหรือไม ใหเลือก
ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เวลา — พิมพเวลา และเลือก ตกลง
• เขตเวลา — พิมพเขตเวลา และเลือก ตกลง
• วันที่ — พิมพวันที ่และเลือก ตกลง
• รูปแบบวันที่ — เปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ เลื่อนไปที่ฟอรแมตที่ตองการ และเลือก ตกลง
• ตัวแบงวัน — เลือกสัญลักษณที่ใชแบงวัน เดือน และปเลื่อนไปที่สัญลักษณที่ตองการ และเลือก ตกลง
• รูปแบบเวลา — เลือก 24 ชม. หรือ 12 ชม.
• ตัวแบงเวลา — เลือกสัญลักษณที่ใชแบงชั่วโมงและนาที
• ชนิดนาฬิกา — เลือก อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล
• เสียงนาฬิกาปลุก — เลือกแบบเสียงที่คุณตองการใชสำหรับนาฬิกาปลุก
• อัพเดตตามเวลาเครือขาย — อัพเดตขอมูลเวลา วันที่และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก อัพเดต

อัตโนมัติ เพื่อเปดใชอาจไมสามารถใชบริการนี้ในทุกเครือขาย

นาฬิกาปลุก
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้นหากคุณเลือก หยุด เครื่องจะถามวาคุณตองการจะโทร
ออกหรือไม เลือก ไม เพื่อปดเครื่อง หรือ ใช เพื่อโทรออก และรับสายที่โทรเขาอยาเลือก ใช หากการใชโทรศัพทไรสายจะกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุกปอนเวลาปลุก และเลือก ตกลง

ในการดูและเปลี่ยนเวลาปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตการปลุก

ในการยกเลิกการปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

เพิ่มและลบเมือง
ในการเพิ่มเมือง ใหเลื่อนไปทางขวา แลวเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมเมืองเลื่อนไปที่เมือง แลวเลือก ตัวเลือก > เลือก

เคล็ดลับ: ในการคนหาเมืองในรายการ เมือง ใหเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมเมือง > ตัวเลือก > คนหาพิมพชื่อเมืองในชองคนหา

ในการลบเมือง ใหเลื่อนไปทางขวา เลื่อนไปที่เมือง และเลือก ตัวเลือก > ลบ
การเปลี่ยนเมืองที่คุณอยูอาจเปลี่ยนเวลาของระบบทั่วไปในโทรศัพทของคุณ
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10. การเช่ือมตอ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไม
ปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟกมาเปนพิเศษ คาคอนฟเกอเรชันนี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู
ลำดับเมนูและไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตางๆ (บริการเสริมจากเครือขาย) เพื่อเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต อินทราเน็ตของบริษัท หรือโทรศัพทหรือพีซี
เครื่องอื่น วิธีการแบบไรสายรวมถึง LAN ไรสาย Bluetooth และอินฟราเรด โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีแกปญหาแบบใชสายผานการ
เชื่อมตอดวยสายเคเบิล USB (Universal Serial Bus) สำหรับ Nokia PC Suite โทรศัพทของคุณยังอนุญาตใหคุณสื่อสารผานสาย
อินเทอรเน็ต (สายสนทนาผาน IP) การสนทนา หรือ PTT ขอความทันใจ (แชต) และการเชื่อมตอผานโมเด็ม

ขอมูลแพ็คเก็ต (GPRS)
GPRS (general packet radio service) ชวยใหโทรศัพทเคลื่อนที่เขาถึงเครือขายขอมูลแบบไรสายได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
GPRS ใชเทคโนโลยีการสงขอมูลแพ็คเก็ตเมื่อขอมูลถูกสงเปนชุดสั้นๆ ผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่อยางตอเนื่องขอดีของ
การสงขอมูลแบบแพ็คเก็ตคือระบบเครือขายจะไมวางเฉพาะเมื่อสงหรือรับขอมูลเทานั้นGPRS เปนการใชระบบเครือขายอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ชวยใหคุณสามารถตั้งคาการเชื่อมตอขอมูลดวนและสงขอมูลดวยความเร็วสูงได

คุณตองสมัครขอใชบริการ GPRSโปรดติดตอผูใหบริการระบบ หรือผูใหบริการเพื่อการใชงานและการเปนสมาชิกบริการ GPRS
Enhanced GPRS (EGPRS) มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ GPRS แตจะเชื่อมตอไดรวดเร็วกวาในการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ EGPRS ที่ม ีรวม
ถึงความเร็วในการโอนขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณโปรดสังเกตวาเมื่อคุณเลือก GPRS เปนบริการเสริม
ขอมูล เครื่องจะใช EGPRS แทน GPRS หากใช EGPRS ในระบบเครือขายได

ในระหวางที่ใชสายสนทนา คุณจะไมสามารถสรางการเชื่อมตอ GPRS และการเชื่อมตอ GPRS ที่มีอยูจะถูกพักไวเวนแตเครือขายสนับสนุน
โหมดการโอนยายขอมูล

UMTS
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) คือ ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่แบบ 3G นอกจากสายสนทนาและสายขอมูลแลว
UMTS ยังสามารถนำสงเสียงและวิดีโอไปยังอุปกรณไรสาย

โทรศัพทของคุณสามารถสลับระหวางเครือขาย GSM และ UMTS ไดโดยอัตโนมัติ

ในการเลือกเครือขายที่จะใช เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > เครือขาย และเครือขายใน โหมดระบบ หากคุณตองการให
โทรศัพทสลับเครือขายตางๆ โดยอัตโนมัติ เลือก โหมดคู
เครือขาย GSM จะแสดงดวย  และเครือขาย UMTS จะแสดงดวย 

เมื่อคุณใชโทรศัพทในเครือขาย GSM และเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลหลายๆ การเชื่อมตอจะเกิดขึ้นไดในเวลาเดียวกัน และจุด
เชื่อมตอสามารถแบงใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกัน ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังจะคงอยูในขณะที่มีสายสนทนา คุณสามารถ
ทองเว็บไดเร็วขึ้นกวาเดิมในขณะที่คุยโทรศัพทไปพรอมๆ กัน เปนตน

การเช่ือมตอโดยใชสายเคเบิล

ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในคอมพิวเตอรกอนใชการเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล เนื่องจากชุดโปรแกรม Nokia PC Suite จะติดตั้ง
ไดรเวอรสายขอมูล USB ลงในคอมพิวเตอรของคุณใหโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใชโหมด การถายโอนขอมูล ไดโดยไมตองติดตั้งชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite
เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > สาย USB
เมื่อใชสายเคเบิลขอมูล USB คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB เขากับดาน
ลางของเครื่อง เมื่อเชื่อมตอสายเคเบิล USB โทรศัพทจะถามคุณวาจะใชโหมดการเชื่อมตอโหมดใด หากคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC
Suite แลว เลือก PC Suite เพื่อใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม

ในการเปลี่ยนชนิดของอุปกรณที่คุณเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณผานสายเคเบิลขอมูล ใหกดปุมเลื่อน

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ถามเมื่อเชื่อมตอ — เลือกวาคุณตองการใหโทรศัพทถามถึงชนิดของอุปกรณทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลเขากับโทรศัพท
ของคุณหรือไม

• PC Suite — เชื่อมตอชุดโปรแกรม PC Suite เขากับโทรศัพทของคุณผานสายเคเบิลขอมูล และใชโทรศัพทเปนโมเด็ม
• การถายโอนขอมูล — เขาถึงและโอนยายขอมูล เชน ไฟลเพลงหรือไฟลภาพจากคอมพิวเตอรของคุณโดยใชการเชื่อมตอดวยสาย

เคเบิลขอมูล ในการใชโหมด การถายโอนขอมูล ดูใหแนใจวา คุณไมไดเลือก USB เปนชนิดการเชื่อมตอในตัวเลือก Manage
connections settings (จัดการการตั้งคาการเชื่อมตอ) ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ใสการดหนวยความจำลงในโทรศัพท เชื่อมตอ
โทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดผานทางสายเคเบิลขอมูล USB และเลือก การถายโอนขอมูล เมื่อโทรศัพทถามถึงโหมดที่
นำมาใช ในโหมดนี้ โทรศัพทของคุณจะทำหนาที่เปนอุปกรณจัดเก็บขนาดใหญ และคุณจะเห็นอุปกรณนี้เปนฮารดไดรฟที่เคลื่อนยาย
ไดในคอมพิวเตอรของคุณ โทรศัพทจะสลับมาที่รูปแบบ ออฟไลน หากเลือกตัวเลือกนี้ สิ้นสุดการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร
(เชน จากวิซารด Unplug or Eject Hardware ใน Windows) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำการดหนวยความจำชำรุดเสียหาย หลังจากที่คุณสิ้น
สุดการเชื่อมตอแลว โทรศัพทจะกลับไปเปนรูปแบบที่เคยอยูกอนใชโหมดโอนยายขอมูล
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Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 1.2 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ รูปแบบการเขาถึงโดยทั่วไป (Generic
Access Profile) รูปแบบพอรตซีเรียล (Serial Port Profile) รูปแบบเครือขายแบบหมุนเลขหมายโทรศัพท (Dial-up Networking Profile) รูป
แบบชุดหูฟง (Headset Profile) รูปแบบแฮนดฟรี (Handsfree Profile) รูปแบบการแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป (Generic Object Exchange
Profile) รูปแบบ Object Push (Object Push Profile) รูปแบบการโอนไฟล (File Transfer Profile) รูปแบบการเขาสูซิม (SIM Access Profile)
และรูปแบบภาพพื้นฐาน (Basic Imaging Profile)..คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสราง
ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetoothโปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ
ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

เทคโนโลยี Bluetooth ใหสำหรับการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การ
เชื่อมตอ Bluetooth สามารถใชเพื่อสงรูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเพื่อเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณตางๆ ที่ใช
เทคโนโลยี Bluetooth เชน คอมพิวเตอร

เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไมจำ
เปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได โดยที่คุณเพียงวางอุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันสูงสุด 10 เมตร แมวาอาจจะมีสัญญาณ
รบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม

การเริ่มใชการเชื่อมตอ Bluetooth
ในบางพื้นที่อาจมีขอจำกัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติบางอยางทำงานโดยไมแสดงผลบนหนาจอขณะใชคุณสมบัติอื่นอยู จะทำ
ใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > Bluetooth
ในการเรียกใช Bluetooth ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาและปุม Ctrl พรอมๆ กัน ในการปดใชงานเทคโนโลยีนี้ ใหกดปุมฟงกชั่นสีฟาและปุม Ctrl
อีกครั้ง หากคุณใชทางลัดนี้เพื่อเรียกใชงาน Bluetooth เครื่องจะไมขอใหคุณตั้งชื่ออุปกรณ

1. เมื่อคุณเรียกใชงาน Bluetooth เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณปอนชื่อเครื่องคุณ ใสชื่อเฉพาะของคุณในอุปกรณ เพื่อใหงายที่จะจำใน
กรณีที่มีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในบริเวณใกลเคียง

2. เลือก Bluetooth > เปด
3. เลือก การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด.

อุปกรณและชื่อของคุณที่ใสเขาไป จะสามารถถูกเห็นโดยผูใชเทคโนโลยี Bluetooth ทานอื่น

การต้ังคา

กำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• Bluetooth — เลือก เปด เพื่อที่จะสามารถติดตอกับอุปกรณที่สามารถเขากันไดอันอื่นโดยการเชื่อมตอ Bluetooth
• การมองเห็นของโทรศัพท — เลือก เห็นไดทั้งหมด เพื่อใหอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth อื่น พบอุปกรณของคุณ เมื่อคุณได

ตั้งคา Bluetooth > เปด ในการปองกันอุปกรณอื่นพบอุปกรณของคุณ ใหเลือก ซอน แมวาคุณไดเลือก ซอน อุปกรณที่เปนคู ยังคง
สามารถตรวจพบอุปกรณของคุณ

• ชื่อของโทรศัพท — กำหนดชื่อใหกับเครื่องของคุณ ชื่อสามารถเห็นไดในอุปกรณอื่นที่คนหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ชื่อ
ควรมีความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร

• โหมด SIM ระยะไกล — เลือก เปด เพื่อใชงานอุปกรณอื่น เชน ชุดโทรศัพทในรถยนตที่สามารถใชงานรวมกันได หรือใชซิ
มการดในอุปกรณของคุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย โปรดดูที่“รูปแบบการเขาใชซิม” หนา 51

หาก Bluetooth ถูกปดซึ่งเปนผลจากการเขาสูรูปแบบ ออฟไลน คุณตองเปดใช Bluetooth ดวยตนเอง

เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน
หามจับคูกับอุปกรณที่ไมรูจัก

สงขอมูล
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไดครั้งละหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน ขณะคุณเชื่อมตอกับชุดหูฟง ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถ
โอนไฟลไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได

1. เปดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง

2. เลือกรายการ และเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth เครื่องจะคนหาอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth ภายในขอบเขต และ
แสดงรายชื่ออุปกรณเหลานั้น

เคล็ดลับ: ถาคุณไดสงขอมูลการใช Bluetooth มากอน รายชื่อผลการคนหากอนหนานี้จะถูกแสดง หากตองการคนหา
อุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

3. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจะเชื่อมตอ และกดปุมเลื่อนเพื่อทำการเชื่อมตอ หากอุปกรณอื่นตองการจับคูกอนถายโอนขอมูล เครื่องจะ
ขอใหคุณปอนรหัสผาน

4. เมื่อทำการเชื่อมตอแลว ขอความ กำลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น

การเชื่อมตอ
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แฟมขอมูลใน สง ใน ขอความ ไมไดเก็บขอมูลที่ถูกสงโดยการเชื่อมตอ Bluetooth
ถาคุณไดสงหัวขอการใช Bluetooth มากอน รายชื่อผลการคนหากอนหนานี้จะปรากฏขึ้น หากตองการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม
ในการใชอุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียง เชน Bluetooth ที่ไรสาย หรือ หูฟง คุณจะตองจับคูอุปกรณของคุณกับอุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียง
ดูคูมือการใชอุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียงสำหรับรหัสผานและคำแนะนำเพิ่มเติม ในการเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียง ใหกดปุม
เปดปดเพื่อเปดอุปกรณเพิ่มพิเศษ อุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียงบางอุปกรณจะเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น เปด
อุปกรณที่จับคู เลื่อนไปที่อุปกรณเพิ่มพิเศษ และเลือก ตัวเลือก > เช่ือมตอ

สัญลักษณแสดงการเช่ือมตอ Bluetooth
  เปดใชบลูทูธ

  หากไอคอนกะพริบ แสดงวาเครื่องของคุณกำลังทำการเชื่อมตอไปยังอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง และหากไอคอนปรากฏขึ้นอยางตอ
เนื่อง แสดงวาการเชื่อมตอ Bluetooth มีการใชงานอยู

การจับคูอุปกรณ

เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > Bluetooth และเลื่อนขวาเพื่อเปดเพจ อุปกรณที่จับคู
กอนที่จะจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (1-16 ตัว) และตกลงกับผูใชอุปกรณอีกเครื่อง เพื่อใชรหัสเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีอินเตอรเฟซ
ผูใชจะมีรหัสผานสำหรับการเขาใชงานที่กำหนดไวอยูแลว คุณตองการรหัสผานเพียงเพื่อการเชื่อมตอในครั้งแรกเทานั้น หลังการจับคู
แลวก็มีสิทธิ์ในการทำการเชื่อมตอ โปรดดูที่“การใหสิทธิ์กับอุปกรณ” หนา 51 การจับคูและการมีสิทธิ์เชื่อมตอ ทำใหการเชื่อมตอเร็ว
และงายขึ้น เพราะคุณไมจำเปนตองทำการยอมรับการเชื่อมตอของคูอุปกรณในทุกๆครั้งที่ตองการการเชื่อมตอ

รหัสผานสำหรับการเขาซิมรีโมทจะตองมี 16 ตัว

1. เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณ Bluetooth ที่อยูในระยะนั้น

เคล็ดลับ: ถาคุณไดสงขอมูลการใช Bluetooth มากอน รายชื่อผลการคนหากอนหนานี้จะถูกแสดง หากตองการคนหา
อุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจะจับคูใชดวยกัน และตองใสใสรหัสผานเดียวกันในอุปกรณทั้งสองตัว

3. เลือก ใช ที่จะทำการเชื่อมตอระหวางอุปกรณของคุณและอุปกรณอื่นแบบอัตโนมัต ิหรือ ไม เพื่อยืนยันการเชื่อมตอแบบไมอัตโนมัติใน
ทุกๆครั้งที่จะมีการกระทำ หลังการจับคู เครื่องจะบันทึกอุปกรณนั้นไวในหนาจออุปกรณที่จับคูดวย

ในการใสชื่อเลนใหกับคูอุปกรณที่ปรากฏในอุปกรณของคุณ ใหเลื่อนหาอุปกรณที่คุณจะจับคูใชดวยกัน และเลือก ตัวเลือก > กำหนดชื่อ
ยอ

ในการลบการจับคู ใหเลือกอุปกรณคูที่คุณตองการลบทิ้ง และ ตัวเลือก > ลบ ในการลบการจับคูทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด
เคล็ดลับ: ถาคุณเชื่อมตออยูกับอุปกรณหนึ่งในปจจุบันอยู และยกเลิกการจับคูกับอุปกรณนั้น การจับคูจะถูกดึงออกในทันท ีและ
จะไมสามารถเชื่อมตอถึงกันไดอีก

โปรดทราบวา เมื่อคุณใช Nokia PC Suite คุณตองจับคูอุปกรณจาก PC Suite โปรดดูคูมือชุดโปรแกรม PC Suite สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการจับคูของ PC Suite
การใหสิทธิ์กับอุปกรณ
ถาคุณไวใจในคูอุปกรณ คุณสามารถใหคูอุปกรณเชื่อมตอไดโดยอัตโนมัติ คุณอาจเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• ตั้งเปนผานการอนุญาต — การเชื่อมตอระหวางเครื่องของคุณและอุปกรณอื่นสามารถทำไดทันทีโดยคุณไมตองรับรู และไมจำเปน
ตองมีการตอบรับหรือการใหสิทธิ์แยกตางหาก ใหใชสถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวม
กันไดของคุณ หรืออุปกรณอื่นของผูที่คุณไววางใจ

• ตั้งเปนไมผานการอนุญาต — คำขอการเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นตองไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้งไป

การรับขอมูล
ถาคุณตองการที่จะรับขอมูลโดยใช Bluetooth เลือก Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด เมื่อคุณได
รับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความนั้นหรือไม หากคุณตอบ
รับ รายการนั้นจะอยูในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเขาถึงขอมูลในอุปกรณหรือจากการดความจำ โดยใชอุปกรณเสริมที่สามารถใชกันไดและรองรับบริการ
File Transfer Profile Client (ตัวอยางเชน คอมพิวเตอรแล็ปท็อป)

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากสงหรือรับขอมูล มีเพียงชุดโปรแกรม Nokia PC Suite และอุปกรณเพิ่มพิเศษบาง
ตัว เชน หูฟงเทานั้น ที่จะคงรักษาการเชื่อมตอ แมวาจะไมมีการใชงานอยูก็ตาม

รูปแบบการเขาใชซิม

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใชอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณในรถ
ยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย โทรศัพทของคุณจะไมสามารถโทรออกได ยกเวนการโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวใน
เครื่องของคุณแลว และในการโทรออก คุณตองออกจากโหมด SIM ระยะไกลกอน หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน

การเชื่อมตอ
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เมื่อใชรูปแบบการเขาใชซิม คุณจะสามารถเขาใชซิมการดของโทรศัพทจากชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได โดยวิธีนี้ คุณไมจำเปน
ตองใชซิมการดตางหากเพื่อเขาใชขอมูลในซิมการดและเชื่อมตอเขากับระบบ GSM
ในการใชรูปแบบการเขาใชซิม คุณจำเปนตองมี:

• อุปกรณชุดโทรศัพทในรถยนตที่เขากันไดและสนับสนุนเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• ซิมการดที่ถูกตองในโทรศัพทของคุณ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโทรศัพทในรถยนตและความเขากันไดกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com และคูมือของ
ชุดโทรศัพทในรถยนต

จัดการรูปแบบการเขาสูซิม
1. เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > Bluetooth เพื่อเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ

2. ในการเปดใชการเขาสูซิมจากระยะไกล เลื่อนไปที่ โหมด SIM ระยะไกล และกดปุมเลื่อน

3. เปดใชงาน Bluetooth ในชุดโทรศัพทในรถยนตของคุณ

4. ใชชุดโทรศัพทในรถยนตเพื่อเริ่มการคนหาอุปกรณที่ใชงานรวมกันได โปรดดูคำแนะนำที่คูมือผูใชของชุดโทรศัพทในรถยนตของคุณ

5. เลือกอุปกรณของคุณจากรายการอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

6. ในการจับคูโทรศัพท ใหพิมพรหัสผาน Bluetooth ที่แสดงบนหนาจอของชุดโทรศัพทในรถยนตลงในโทรศัพทของคุณ

7. ตรวจสอบสิทธิ์การใชงานชุดโทรศัพทในรถยนต เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > Bluetooth และเลื่อนไปที่เพจ อุปกรณที่จับคู เลื่อนไปที่
ชุดโทรศัพทในรถยนต และพิมพรหัสผาน Bluetooth เมื่อโทรศัพทถามถึงการเชื่อมตออัตโนมัติ เลือก ใช การเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณและชุดโทรศัพทในรถยนตสามารถทำได โดยไมตองมีการตอบรับหรือการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานแยกตาง
หากอีก หากคุณเลือก ไม คำขอการเชื่อมตอจากโทรศัพทนี้ตองไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้ง

เคล็ดลับ: หากคุณเขาใชซิมการดจากชุดโทรศัพทในรถยนตดวยรูปแบบผูใชปจจุบันแลว ชุดโทรศัพทในรถยนตจะคนหา
อุปกรณที่มีซิมการดโดยอัตโนมัต ิหากพบโทรศัพทของคุณ และเปดใชการตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติไว ชุดดทรศัพทในรถยนตจะ
เชื่อมตอกับเครือขาย GSM โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสตารทรถ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบเขาสูซิมแบบรีโมท คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทที่ไมจำเปนตองใชบริการเครือขายหรือซิม

ในการยุติการเชื่อมตอเพื่อเขาสูซิมจากระยะไกลจากโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมน ู> เช่ือมตอ > Bluetooth > โหมด SIM ระยะ
ไกล > ปด

อินฟราเรด

อยาหันแสงอินฟราเรด (IR) เขาที่นัยนตาของบุคคลใด หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อื่นๆ อุปกรณนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอรคลาส 1

ใชอินฟราเรดเพื่อเชื่อมตออุปกรณสองอุปกรณและโอนยายขอมูลระหวางกันดวยอินฟราเรด คุณจะสามารถโอนยายขอมูล เชน นามบัตร
บันทึกในปฏิทิน และไฟลสื่อ ไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวมกัน

สงและรับขอมูล
1. โปรดตรวจดูใหแนใจวาพอรตอินฟราเรดของทั้งสองอุปกรณหันเขาหากัน การจัดวางตำแหนงของอุปกรณนั้นถือเปนเรื่องสำคัญ

มากกวาเรื่องมุมหรือระยะทางในการใชงานประเภทนี้

2. เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > อินฟราเรด และกดปุมเลื่อนเพื่อเปดอินฟราเรดบนโทรศัพทของคุณเปดอินฟราเรดบนอีกอุปกรณหนึ่ง

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปดอินฟราเรดดวยการกดปุมฟงกชั่นสีฟาและปุม Chr พรอมกันได

3. รอหนึ่งถึงสองวินาทีจนกระทั่งสรางการเชื่อมตออินฟราเรด

4. ในการสง ระบุตำแหนงไฟลที่ตองการในโปรแกรมหรือโปรแกรมจัดการไฟล และเลือก ตัวเลือก > สง > ทางอินฟราเรด
หากเครื่องไมเริ่มสงขอมูลภายใน 1 นาทีหลังจากกำหนดใหพอรต IR ทำงานแลว การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะตองเริ่มใหมอีกครั้ง

รายการทั้งหมดที่รับผานอินฟราเรดจะถูกนำมาไวในแฟมขอมูลถาดเขาใน ขอความ
การวางอุปกรณหางจากกันจะทำใหการเชื่อมตอยุติลง แตลำแสงอินฟราเรดยังคงอยูบนอุปกรณของคุณจนกวาคุณจะปด

โมเด็ม

เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > โมเด็ม
เมื่อใชกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อเชื่อมตอกับเว็บ

กอนใชโทรศัพทของคุณเปนเสมือนโมเด็ม
• ตองสมัครขอใชบริการเสริมจากระบบเครือขายที่รองรับฟงกชันนี้จากผูใหบริการหรือผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณ

• คุณตองมีคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดพรอมการเชื่อมตออินฟราเรด

• คุณตองติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ลงบนคอมพิวเตอร

• และตองมีไดรเวอรที่ใชงานรวมกับฟงกชันนี้ไดติดตั้งไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โดยคุณอาจจำเปนตองติดตั้งหรือ
อัปเดตไดรเวอรอินฟราเรด หลังจากที่คุณติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แลว ใหทำตามคำแนะนำบนหนาจอคอมพิวเตอรเพื่อติด
ตั้งไดรเวอรและตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร

หลังจากที่คุณติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite และไดรเวอรที่เหมาะสมแลว ใหเริ่มตนชุดโปรแกรม Nokia PC Suite บนคอมพิวเตอรของ
คุณ เลือก เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และทำตามคำแนะนำบนหนาจอคอมพิวเตอร
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หากตองการตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชอินฟราเรด ใหกดปุมเลื่อนดูใหแนใจวา พอรตอินฟราเรดของโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรหันหนาเขาหากันโดยตรงและไมไดวางสิ่งของไวระหวางอุปกรณทั้งสอง

คุณอาจจะไมสามารถใชคุณสมบัติดานการติดตอสื่อสารบางคุณสมบัติไดเมื่อใชโทรศัพทเปนโมเด็ม

การโรมมิ่งขอมูลอีเมล

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > กลุมจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณสามารถใชงานการโรมมิ่งระหวางเทคโนโลยีการเขาใชแบบไรสายสำหรับอีเมล เชน WLAN และ GPRS ได ตัวอยางเชน
คุณสามารถเริ่มใชงานอีเมลที่บาน และยังใชอีเมลตอ ขณะเดินทางมาที่ทำงานในขณะที่คุณใชอีเมลโดยไมถูกขัดจังหวะ อุปกรณมือถือ
ของคุณจะสลับจาก WLAN ไปที ่GPRS และกลับไปที่ WLAN เมื่อคุณเดินทางถึงที่ทำงาน

กลุมของจุดเชื่อมตอ
ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอ ใหเลือก กลุมจุดเชื่อมตอ > ตัวเลือก > กลุมใหม ในชอง ชื่อกลุม พิมพชื่อสำหรับกลุม ระบุในชอง การ
สลับการเชื่อมตอ วาตองการแสดงขั้นตอนการสลับการเชื่อมตอบนหนาจอโทรศัพทหรือไม เลือกและแกไขจุดเชื่อมตอที่เปนของกลุมนี้
ในสวน จุดเช่ือมตอ

ในการเพิ่มจุดเชื่อมตอไวในกลุมจุดเชื่อมตอที่เลือก ใหเลือก จุดเช่ือมตอ > ตัวเลือก > เพ่ิมจุดเช่ือมตอ และเลือกจุดเชื่อมตอที่จะเพิ่ม

ในการแกไขจุดเชื่อมตอในกลุมจุดเชื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตอและ ตัวเลือก > แกไข

ในการลบจุดเชื่อมตอออกจากกลุมจุดเชื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตอที่จะลบและ ตัวเลือก > ลบ

ในการกำหนดลำดับที่จุดเชื่อมตอจะถูกใชเมื่อโรมมิ่งขอมูลอีเมล ใหเลือกกลุมจุดเชื่อมตอและ เปลี่ยน เลื่อนไปที่จุดเชื่อมตอ และเลือก
ตัวเลือก > เพ่ิมลำดับความสำคัญ หรือ ลำดับความสำคัญนอยกวา

ในการเปลี่ยนการตั้งคา SMTP ของจุดเชื่อมตอ ใหเลือกกลุมของจุดเชื่อมตอจากในรายการ และกดปุมเลื่อน เลื่อนไปที่ จุดเช่ือมตอ และ
กดปุมเลื่อน เลือกจุดเชื่อมตอที่ตองการจากรายการจุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา SMTP และเลือกตัวเลือกที่ตองการจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:

• ยกเลิกเซิรฟเวอร SMTP — แทนที่การตั้งคาเซิรฟเวอร STMP ปจจุบัน
• เซิรฟเวอร SMTP — แกไขชื่อเซิรฟเวอรหรือที่อยู IP เซิรฟเวอร
• การเชื่อมตอแบบรับรอง — เลือกวาตองการใชการเชื่อมตอที่มีความปลอดภัยหรือไม
• ใชการตรวจความถูกตอง — เลือกวาตองการใชการตรวจสอบความถูกตองหรือไม
• ชื่อผูใช — แกไขชื่อผูใชของคุณที่ใชในเซิรฟเวอร STMP
• รหัสผาน — แกไขรหัสผานที่ใชในเซิรฟเวอร STMP

กำหนดคากลุมจุดเชื่อมตอสำหรับเมลและการซิงโครไนส
ในการตั้งกลุมจุดเชื่อมตอสำหรับเมล ใหเลือกเมน ู> ขอความ > ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคาอีเมล > การต้ังคาการ
เช่ือมตอ > อีเมลขาเขา > จุดเชื่อมตอที่ใช > เลือกกลุม และเลือกกลุมจุดเชื่อมตอที่ตองการ

ในการตั้งกลุมจุดเชื่อมตอสำหรับการซิงโครไนซ ใหเลือกเมน ู> เช่ือมตอ > ซิงค > รูปแบบ > ตัวเลือก > แกไขรูปแบบการซิงค >
การต้ังคาการเช่ือมตอ > จุดเช่ือมตอ > เลือกกลุม และเลือกกลุมจุดเชื่อมตอที่ตองการ

จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต

จุดเชื่อมตอคือจุดที่อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายในการใชอีเมลและบริการมัลติมีเดีย หรือในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต และเบรา
สเว็บเพจ กอนอื่น คุณตองกำหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสำหรับบริการเหลานี้กอนคุณอาจตองตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตไวหลายๆ
คา ขึ้นกับเว็บไซตที่คุณตองการเขาใชตัวอยางเชน การเบราสเว็บอาจตองใชจุดเชื่อมตอแบบหนึ่ง และการเขาใชอินทราเน็ตของบริษัท
อาจตองใชการเชื่อมตออีกแบบอื่นในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน GPRS คุณอาจตองกำหนดอุปกรณของคุณลวงหนา และตั้งคาดี
ฟอลตจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตไว

เมื่อคุณเปดอุปกรณเปนครั้งแรก จุดเชื่อมตออาจถูกกำหนดคาไวอัตโนมัติแลวตามขอมูลของผูใหบริการในการดซิมของคุณคุณยัง
สามารถรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในขอความที่ไดจากผูใหบริการของคุณซึ่งอาจชวยลดจำนวนคาที่คุณตองปอนดวยตนเอง

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไปผูใหบริการของคุณอาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวลวงหนาสำหรับอุปกรณของคุณคุณจึง
ไมสามารถเพิ่ม แกไข หรือลบจุดเชื่อมตอได

โปรดติดตอและสงอีเมลไปยังผูใหบริการของคุณ ในการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเชื่อมตอและการตั้งคา

โปรดดูที่“การตั้งคาการเชื่อมตอ” หนา 81

ตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสำหรับสายขอมูล

1. เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ
2. เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหมในการใชจุดเชื่อมตอที่มีอยูเปนคาพื้นฐานสำหรับการสรางจุดเชื่อมตอใหม เลือก ใชการตั้งคาที่

มีอยูในการเริ่มตนดวยจุดเชื่อมตอวาง ใหเลือก ใชการตั้งคาที่ตั้งไว
3. กำหนดการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อการเชื่อมตอ —  ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของการเชื่อมตอ
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• บริการเสริม — เลือก สายขอมูล หรือ ขอมูลความเร็วสูง (GSM เทานั้น)
• หมายเลขติดตอ — ปอนหมายเลขโทรศัพทของโมเด็มของจุดเชื่อมตอใชเครื่องหมาย + นำหนาหมายเลขโทรระหวางประเทศ
• ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชหากผูใหบริการจำเปนตองใชชื่อผูใชมักจะมีการคำนึงถึงตัวพิมพ และผูใหบริการของคุณจะเปนผูกำหนด
• แจงใหใสรหัสผาน — เลือก ใช เพื่อบันทึกรหัสผานในหนวยความจำอุปกรณของคุณ และล็อกอินอัตโนมัติ ไม เพื่อบันทึกรหัส

ผานในหนวยความจำอุปกรณของคุณ และล็อกอินอัตโนมัติ
• รหัสผาน — ปอนรหัสผาน หากผูใหบริการกำหนดรหัสผานมักจะมีการคำนึงถึงตัวพิมพ ซึ่งกำหนดโดยผูใหบริการของคุณ
• การตรวจสอบ — เลือก รับรอง เพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขารหัสไวเสมอ หรือ ปกต ิเพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขารหัสไวเมื่อ

สามารถทำได
• โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการแสดงเปนโฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้
• ชนิดสายขอมูล — เลือก อะนาล็อก หรือ ISDN
• ความเร็วขอมูลสูงสุด — เลือกขีดจำกัดเพื่อใชกับความเร็วในการถายโอนหากคุณเลือก อัตโนมัต ิอัตราการถายโอนขอมูลจะถูก

กำหนดโดยเครือขาย และอาจไดรับผลกระทบจากการรับสงขอมูลบนเครือขายผูใหบริการบางรายอาจคิดคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
สำหรับอัตราการถายโอนขอมูลที่สูงกวา

4. หลังจากกำหนดการตั้งคาพื้นฐานแลว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เพื่อกำหนดการตั้งคาขั้นสูง หรือ กลับ เพื่อบันทึกการตั้ง
คาและออกจากระบบ

การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตขั้นสูงสำหรับสายขอมูล
หลังจากตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับ สายขอมูล หรือ ขอมูลความเร็วสูง (GSM เทานั้น) ใหเลือก ตัวเลือก > การ
ตั้งคาชั้นสูง และกำหนดการตั้งคาขั้นสูงตอไปนี้

• การต้ังคา IPv4 — ปอนที่อยู IP ของอุปกรณ และที่อยูของเซิรฟเวอรชื่อสำหรับอินเทอรเน็ตโปรโตคอล IPv4
• การต้ังคา IPv6 — ปอนที่อยู IP ของอุปกรณ และที่อยูของเซิรฟเวอรชื่อสำหรับอินเทอรเน็ตโปรโตคอล IPv6
• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — พิมพที่อยูของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• เลขพอรตของพร็อกซี ่— พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอรพร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรตัวกลางระหวางบริการการเบ

ราสและผูใช ซึ่งถูกใชโดยผูใหบริการบางรายเซิรฟเวอรเหลานี้อาจเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และเรงความเร็วในการเขาถึงบริการ
• ใชการโทรกลับ — เลือก ใช หากคุณมีบริการที่สามารถติดตอกลับไปยังเครื่องของคุณได เมื่อคุณเริ่มการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
• ชนิดการโทรกลับ — เลือก ใชเลขเซิรฟเวอร หรือ ใชเลขอื่น ตามคำแนะนำของผูใหบริการของคุณ
• หมายเลขโทรกลับ — ปอนหมายเลขโทรศัพทสายขอมูลของเครื่องของคุณ ซึ่งเซิรฟเวอรการติดตอกลับจะใชหมายเลขนี้
• ใชการบีบอัดแบบ PPP — เลือก ใช เพื่อเพิ่มความเร็วในการสงขอมูล หากสนับสนุนโดยเซิรฟเวอร PPP ระยะไกล
• ใชสคริปตล็อกอิน — เลือก ใช หากผูใหบริการของคุณตองการล็อกอินสคริปต หรือหากคุณตองการ

ล็อกอินอัตโนมัติล็อกอินสคริปตเปนลำดับของคำสั่งที่ระบบจะปฏิบัติตามระหวางขั้นตอนการล็อกอิน
• สคริปตการล็อกอิน — พิมพล็อกอินสคริปตการตั้งคานี้จะนำมาใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือก ใชสคริปตล็อกอิน > ใช
• การเริ่มตนโมเด็ม — ปอนสตริงคำสั่งสำหรับตั้งคาการเชื่อมตอ หากผูใหบริการของคุณกำหนด

การต้ังคาจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตสำหรับขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
เมื่อคุณเปดโทรศัพท เครื่องอาจจะระบุผูใหบริการซิมการดของคุณได และกำหนดคาของขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และ GPRS
ที่ถูกตองไดโดยอัตโนมัติ

1. เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ
2. เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหมในการใชจุดเชื่อมตอที่มีอยูเปนคาพื้นฐานสำหรับการสรางจุดเชื่อมตอใหม เลือก ใชการตั้งคาที่

มีอยูในการเริ่มตนดวยจุดเชื่อมตอวาง ใหเลือก ใชการตั้งคาที่ตั้งไว
3. กำหนดการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของการเชื่อมตอ
• บริการเสริม — เลือก ขอมูลแพคเก็ต
• ชื่อจุดเชื่อมตอ — ปอนชื่อสำหรับจุดเชื่อมตอสวนใหญแลว ผูใหบริการของคุณ หรือผูใหบริการเครือขายจะใหชื่อมาอยูแลว
• ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชหากผูใหบริการจำเปนตองใชชื่อผูใชมักจะมีการคำนึงถึงตัวพิมพ และผูใหบริการของคุณจะเปนผูกำหนด
• แจงใหใสรหัสผาน — เลือก ใช เพื่อบันทึกรหัสผานในหนวยความจำอุปกรณของคุณ และล็อกอินอัตโนมัติ ไม เพื่อบันทึกรหัส

ผานในหนวยความจำอุปกรณของคุณ และล็อกอินอัตโนมัติ
• รหัสผาน — ปอนรหัสผาน หากผูใหบริการกำหนดรหัสผานมักจะมีการคำนึงถึงตัวพิมพ ซึ่งกำหนดโดยผูใหบริการของคุณ
• การตรวจสอบ — เลือก รับรอง เพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขารหัสไวเสมอ หรือ ปกต ิเพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขารหัสไวเมื่อ

สามารถทำได
• โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการแสดงเปนโฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้

4. หลังจากกำหนดการตั้งคาแลว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เพื่อกำหนดการตั้งคาขั้นสูง หรือ กลับ เพื่อบันทึกการตั้งคาและ
ออกจากระบบ

การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตขั้นสูงสำหรับขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
หลังจากตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตพื้นฐานสำหรับขอมูลแพคเก็ต (GPRS) แลว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง และกำหนดการ
ตั้งคาขั้นสูงตอไปนี้

• ประเภทระบบเครือขาย — เลือก IPv4 หรือ IPv6 เปนประเภทอินเทอรเน็ตโปรโตคอลอินเทอรเน็ตโปรโตคอลตจะกำหนดวิธีการถาย
โอนขอมูลไปยังและจากอุปกรณของคุณ

การเชื่อมตอ
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• ที่อยู IP ของโทรศัพท — ปอนที่อยู IP ของอุปกรณของคุณเลือก อัตโนมัต ิเพื่อสั่งใหเครือขายใหที่อยู IP ของอุปกรณการตั้งคานี้จะ
ปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือก ประเภทระบบเครือขาย > IPv4

• เซิรฟเวอร DNS — ปอนที่อยู IP ของ เซิรฟเวอร DNS หลัก และ เซิรฟเวอร DNS รอง หากผูใหบริการของคุณ หรือผูใหบริการเครือ
ขายกำหนดหรืออาจมีการใหที่อยูเซิรฟเวอรชื่อโดยอัตโนมัติ

• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนแอดเดรสของพร็อกซี่เซิรฟเวอรพร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรตัวกลางระหวางบริการการเบรา
สและผูใช ซึ่งถูกใชโดยผูใหบริการบางรายเซิรฟเวอรเหลานี้อาจเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และเรงความเร็วในการเขาถึงบริการ

การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสำหรับ LAN ไรสาย
คุณสามารถใชวิซารด WLAN ในการสรางจุดเชื่อมตอสำหรับ LAN ไรสาย หรือกำหนดจุดเชื่อมตอดวยตนเองก็ได โปรดดูที“่เครือขายใน
พื้นที่แบบไรสาย (WLAN)” หนา 56

ตัวจัดการการเชื่อมตอ

เลือก เมน ู> เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม

ในการดูสถานะของการเชื่อมตอขอมูลหรือยุติการเชื่อมตอ เลือก การเชื่อมตอที่ใช

ในการคนหา LAN ไรสายที่มีใหบริการภายในพื้นที่ เลือก เครือขาย WLAN ที่ใชได

ดูและยุติการเชื่อมตอปจจุบัน

หมายเหต:ุ คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

ในหนาจอการเชื่อมตอปจจุบัน คุณสามารถดูการเชื่อมตอขอมูลที่เปดอยู:สายขอมูล การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเกต และการเชื่อมตอ
LAN ไรสาย

ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย ใหเลือกการเชื่อมตอจากรายการและ ตัวเลือก > รายละเอียด ประเภทขอมูลที่
ปรากฏจะขึ้นอยูกับประเภทของการเชื่อมตอเครือขาย

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอเครือขาย เลือกการเชื่อมตอจากรายการและ ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอระบบเครือขายที่ใชงานทั้งหมดพรอมๆ กัน เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดของเครือขาย ใหกดปุมเลื่อน

คนหา LAN ไรสาย
ในการคนหา LAN ไรสายที่ใหบริการภายในพื้นที่ เลือก เมน ู> เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม > เครือขาย WLAN ที่ใชไดรายการเครือขายที่พบ
จะปรากฏขึ้น

หนาจอ LAN ไรสายที่ใหบริการจะแสดงรายการ LAN ไรสายทั้งหมดที่อยูภายในพื้นที่ โหมดเครือขาย (โครงสรางพื้นฐานหรือเฉพาะกิจ)
เครื่องหมายแสดงความแรงของสัญญาณและเครื่องหมายแสดงการเขารหัสเครือขาย และโทรศัพทของคุณมีการเชื่อมตอปจจุบันเขากับ
เครือขายหรือไม

ในการดูรายละเอียดของเครือขาย ใหกดปุมเลื่อน

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย เลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อมตอ

การเชื่อมตอ
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11. เครือขายในพื้นที่แบบไรสาย (WLAN)
บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจำกัดในการใช LAN ไรสาย โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ในทองที่ของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้สามารถตรวจจับและเชื่อมตอกับเครือขายในพื้นที่แบบไรสาย (WLAN) ในการใช LAN ไรสาย จะตองมีเครือขายในสถาน
ที่ที่คุณอยูและเครื่องของคุณจะตองเชื่อมตอกับเครือขายดังกลาว

ดูบริการ LAN ไรสายที่มีใหใช
เครื่องของคุณจะแสดงใหคุณทราบวามี LAN ไรสายอยูหรือไม

ในการใหโทรศัพทแสดงบริการ LAN ไรสายที่มีใหใช เลือก เมน ู> เครื่องมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > แสดง
สถานะ
หากมี LAN ไรสาย  จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสแกนหาเครือขายภายในพื้นที่ครอบคลุม

การเชื่อมตอ LAN ไรสาย
ขอสำคัญ:  เปดใชวิธีการเขารหัสหนึ่งวิธีที่มีอยูเสมอเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ การใชการ
เขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่นอาจลักลอบเขามาใชขอมูลของคุณ

ในการใช LAN ไรสาย คุณจะตองสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) ใน LAN ไรสาย ใชจุดเชื่อมตอดังกลาวกับแอปพลิเคชั่นที่ตองการเชื่อม
ตอกับอินเตอรเน็ตการเชื่อมตอ LAN ไรสายจะเริ่มตนขึ้นเมื่อคุณจัดทำการเชื่อมตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต WLAN และการ
เชื่อมตอ WLAN ที่ใชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมตอขอมูล นอกจากนี ้คุณยังสามารถสิ้นสุดการเชื่อมตอดวยตัวคุณเอง โปรด
ดูที“่ตัวจัดการการเชื่อมตอ” หนา 55

คุณสามารถใช LAN ไรสายในระหวางการโทรหรือเมื่อเปดใชขอมูลแพคเก็ตโทรศัพทของคุณสามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย
ไดครั้งละหนึ่งจุดเทานั้น แตแอปพลิเคชั่นตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตจุดเดียวกันได

เมื่อเครื่องอยูในรูปแบบ ออฟไลน คุณก็ยังคงสามารถใช LAN ไรสายได (หากมีระบบดังกลาวอยู) โปรดระลึกไววา จะตองดำเนินการให
เปนไปตามขอกำหนดดานความปลอดภัยที่กำหนดไวเมื่อทำการเชื่อมตอหรือใชเครือขาย LAN ไรสาย

หากคุณนำเครื่องไปยังสถานที่อื่นที่อยูภายใน WLAN เดียวกัน และอยูภายนอกจุดเชื่อมตอ WLAN ฟงกชันบริการขามเครือขายสามารถ
เชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับจุดเชื่อมตอ WLAN จุดอื่นที่อยูในเครือขายเดียวกันไดโดยอัตโนมัติตราบใดที่คุณยังคงอยูภายในระยะของ
จุดเชื่อมตอที่อยูในเครือขายเดียวกัน เครื่องของคุณจะยังคงเชื่อมตอกับเครือขายตลอดเวลา

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบแอดเดรส Media Access Control (MAC) ที่ไมซ้ำซึ่งใชระบุเครื่องของคุณ ตัวอยางเชน ในการกำหนด
คาแอดเดรส MAC ของเครื่องของคุณใหกับเราเตอร WLAN ใหพิมพ *#62209526# บนปุมกดของเครื่องที่อยู MAC จะแสดงใน
หนาจอของอุปกรณ

โหมดการทำงาน

เครื่องของคุณสามารถสื่อสารในระบบ LAN ไรสายไดหลายประเภทโหมดการทำงานสองโหมดคือ โครงสรางพื้นฐานและเฉพาะกิจ

• การทำงานในโหมดโครงสรางพื้นฐานสามารถสื่อสารไดสองแบบคืออุปกรณไรสายสื่อสารกับอุปกรณไรสายดวยกันโดยผานทางจุด
เชื่อมตอ WLAN หรืออุปกรณไรสายสื่อสารกับอุปกรณ LAN ผานสาย โดยผานทางจุดเชื่อมตอ WLAN ขอดีของโหมดการทำงานแบบ
โครงสรางพื้นฐาน คือคุณสามารถควบคุมการเชื่อมตอเครือขายไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากตองเชื่อมตอผานจุดเชื่อมตออุปกรณไรสาย
สามารถเขาใชบริการที่มีอยูใน LAN โดยผานสายปกติได เชน ฐานขอมูลบริษัท อีเมล อินเทอรเน็ต และทรัพยากรเครือขายอื่นๆ

• ในโหมดการทำงานแบบเฉพาะกิจ คุณสามารถสงขอมูลและรับจากอุปกรณอื่นที่สนับสนุน LAN ไรสายที่ใชรวมกันได เชน เพื่อทำการ
พิมพฟงกชันเหลานี้อาจตองการแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมจากบริษัทภายนอกเพื่อใชทำงานและไมตองใชจุดเชื่อมตอ WLAN คุณเพียงแต
ตั้งคาตางๆ ที่จำเปนและเริ่มตนการสื่อสารไดทันทีระบบเครือขายแบบเฉพาะกิจสามารถตั้งคาไดอยางงายดาย แตการสื่อสารจะจำกัด
เฉพาะกับเครื่องที่อยูภายในพื้นที่และสนับสนุนเทคโนโลย ีLAN ไรสายที่ใชรวมกันได

วิซารด WLAN
วิซารด WLAN จะชวยใหคุณเชื่อมตอกับ LAN ไรสายได

วิซารด WLAN จะแสดงสถานะของการเชื่อมตอ LAN ไรสายและการคนหาเครือขายของคุณในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ในการดูตัว
เลือกที่มีอยู เลื่อนไปยังบรรทัดที่แสดงสถานะ แลวกดปุมเลื่อนทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะในขณะนั้น คุณสามารถเริ่มการเบราสเว็บดวยการใช
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย, ยกเลิกการเชื่อมตอจาก LAN ไรสาย, คนหา LAN ไรสาย หรือตั้งคาเปดหรือปดการสแกนหาเครือขาย

หากปดการสแกนหา LAN ไรสายและคุณไมไดเชื่อมตอกับ LAN ไรสายใดๆ แลว การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย
ที่ใชงานอยูในการเปดการสแกนและใหคนหา LAN ไรสายที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่สถานะนั้น แลวกดปุมเลื่อน

ในการเริ่มการคนหา LAN ไรสายที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่สถานะ กดปุมเลื่อน และเลือก คนหา WLAN ในการปดการสแกน LAN ไรสายที่มีอยู
ใหเลื่อนไปที่สถานะ กดปุมเลื่อน และเลือก ปดการสแกน WLAN
เมื่อเลือก เริ่มตนการเรียกดูเว็บ วิซารด WLAN จะสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) สำหรับ LAN ไรสายที่เลือกโดยอัตโนมัติ นอกจาก
นี้ ยังสามารถใช IAP กับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ตองการการเชื่อมตอ LAN ไรสายไดอีกดวย
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หากคุณเลือกเครือขาย LAN ไรสายที่ปลอดภัย เครื่องจะใหคุณปอนรหัสผานที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอกับเครือขายที่ซอน คุณจะตอง
ปอน service set identifier (SSID) ที่ซอนที่ถูกตอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเริ่มวิซารด WLAN ตางหากเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LAN ไรสายที่อยูภายในรัศมีไดอีกดวย เลือก
เมน ู> เช่ือมตอ > ตัวชวยแสดงเครือขายที่ตรวจพบ

เลื่อนไปที่เครือขายที่ตองการ เลือก ตัวเลือก และจากรายการตอไปนี้

• เริ่มตนการเรียกดูเว็บ หรือเรียกดูเว็บตอไป — เริ่มหรือดำเนินการเบราสเว็บตอไปดวยการใช IAP ของ LAN ไรสาย
• ตัดการเช่ือมตอ WLAN — สิ้นสุดการเชื่อมตอที่ใชงานอยูออกจาก LAN ไรสาย
• รีเฟรช — อัพเดดรายการของ LAN ไรสายที่มีอยู
• รายละเอียด — ดูรายละเอียดของ LAN ไรสาย
• ระบุจุดเชื่อมตอ — สรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตโดยไมตองเปดเว็บเบราเซอร

คุณควรเปดใชวิธีการเขารหัสที่มีอยูหนึ่งวิธีเสมอเพื่อเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหกับการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ การใชระบบการ
เขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการถูกเขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

จุดเช่ือมตอ LAN ไรสาย
ในการคนหา LAN ไรสายที่มีใหบริการภายในพื้นที่ เลือก เมน ู> เชื่อมตอ > ตัวชวยในการสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตใน LAN ไรสาย
เลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อมตอในการดูรายละเอียดของเครือขายที่แสดงในรายการ เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
เมื่อแอปพลิเคชั่นปรากฏขอความใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตอที่สรางขึ้นดังกลาวคุณยังสามารถสรางจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตไดโดยการเลือก คนหา WLAN หรือใช ตัวเช่ือม เพื่อสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต โปรดดูที่“ตัวจัดการการเชื่อม
ตอ” หนา 55

การต้ังคาจุดเช่ือมตอ LAN ไรสายดวยตนเอง

หากคุณไมสามารถใชวิซารด WLAN คุณสามารถกำหนดจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายดวยตนเองได

1. เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ
2. เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม ในการใชจุดเชื่อมตอที่มีอยูเปนคาพื้นฐานสำหรับการสรางจุดเชื่อมตอใหม เลือก ใชการตั้งคาที่

มีอยู ในการเริ่มตนดวยจุดเชื่อมตอวาง ใหเลือก ใชการตั้งคาที่ตั้งไว
3. กำหนดการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของการเชื่อมตอ
• บริการเสริม — เลือก LAN ไรสาย
• ชื่อเครือขาย WLAN — ในการพิมพ service set identifier (SSID) ซึ่งก็คือชื่อที่ระบุถึง LAN ไรสายเฉพาะ ใหเลือก ปอนดวยตัว

เอง ในการเลือกเครือขายจาก LAN ไรสายภายในชวง ใหเลือก คนหาชื่อเครือขาย
• สถานะเครือขาย — เลือก ซอน หากเครือขายที่คุณกำลังเชื่อมตออยูถูกซอนไว หรือ สาธารณะ หากเครือขายไมถูกซอนไว
• โหมดเครือขาย WLAN — หากคุณเลือก โครงสรางพื้นฐาน เครื่องจะสามารถสื่อสารกับเครื่องอื่นและสื่อสารกับเครื่องที่ใชระบบ

LAN ผานสายโดยผานทางจุดเชื่อมตอ WLAN ได หากคุณเลือก เฉพาะกิจ อุปกรณจะสามารถสงและรับขอมูลไดโดยตรงซึ่งกันและ
กัน และไมจำเปนตองใชจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายแตอยางใด

• ความปลอดภัย WLAN — คุณตองเลือกโหมดการรักษาความปลอดภัยโหมดเดียวกันกับที่ใชในจุดเชื่อมตอ WLAN หากคุณเลือก
WEP (wired equivalent privacy) 802.1x หรือ WPA2 (Wi-Fi protected access) คุณตองตั้งคาคอนฟกที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

• ต้ังคาความปลอดภัย WLAN — การแกไขการตั้งคาความปลอดภัยสำหรับ ความปลอดภัย WLAN ที่เลือกไว
• โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการแสดงเปนโฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตขั้นสูงสำหรับ LAN ไรสาย

เลือก เมน ู> เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ
หลังจากตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับ LAN ไรสายแลว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง และกำหนดการตั้งคาขั้น
สูงตอไปนี้

• การตั้งคา IPv4 — ที่อยู IP ของอุปกรณ และที่อยูของเซิรฟเวอรชื่อสำหรับอินเทอรเน็ตโปรโตคอล IPv4
• การต้ังคา IPv6 — เลือกหรือปอนที่อยูของเซิรฟเวอรชื่อสำหรับอินเทอรเน็ตโปรโตคอล IPv6
• สถานีเฉพาะกิจ — หากโหมดเครือขายที่เลือกไวเปนแบบเฉพาะกิจ ใหเลือกกำหนดเอง เพื่อปอนหมายเลขชองดวยตนเอง (1-11)
• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — พิมพที่อยูของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• เลขพอรตของพร็อกซี ่— พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไปโปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

การต้ังคา LAN ไรสาย
โปรดดูที“่เครือขาย LAN ไรสาย” หนา 83

เครือขายในพื้นที่แบบไรสาย (WLAN)
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12. เว็บ

เลือก เมน ู> เว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เว็บ เปนหนึ่งในสองเบราเซอรในอุปกรณของคุณ ที่ เว็บ คุณสามารถเบราซกับเว็บไซตทั่วไป เพจเหลานี้ใชภาษา extensible hypertext
markup language (XHTML) หรือ hypertext markup language (HTML) ถาคุณตองการที่จะเบราซ WAP เพจ ใช เมน ู> สื่อ > บริการ
เบราเซอรทั้งสองใชบุคมารคแยกกันตางหาก ลิงคในขอความที่คุณไดรับจะเปดออกในเบราเซอร บริการ
ใหคุณสอบถามการใชบริการ ราคา และคาบริการตางๆ ไดจากผูใหบริการระบบ และหรือผูใหบริการ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะใหคำแนะนำเกี่ยว
กับวิธีใชบริการตางๆ อีกดวย

จุดเช่ือมตอ
ในการเบราซเว็บ คุณตองตั้งคาคอนฟกจุดเชื่อมตอที่อินเตอรเน็ตเขา หากคุณกำลังใชสายขอมูลหรือการเชื่อมตอ GPRS ระบบเครือขายไร
สายของคุณตองรองรับสายขอมูลหรือ GPRS และตองเรียกใชบริการขอมูลของซิมการดของคุณ อุปกรณของคุณอาจไดตั้งคาจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตไวแบบอัตโนมัติขึ้นกับซิมการดของคุณ หากเครื่องไมสามารถดำเนินการดังกลาวได ใหสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ

เคล็ดลับ: คุณอาจไดรับการตั้งคานี้จากผูใหบริการของคุณ ในรูปแบบขอความพิเศษ หรือจากเว็บเพจของโอเปอรเรเตอรใน
เครือขายหรือผูใหบริการ

คุณสามารถใสการตั้งจุดเชื่อมตอที่อินเตอรเน็ตเขานี้ดวยตนเองอีกดวย โปรดดูที่“จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต” หนา 53

การเบราสเว็บ

ในการเบราสเว็บ ใหเลือกบุคมารค และกดปุมเลือก คุณยังสามารถพิมพที่อยูเว็บ และกดปุมเลื่อนไดอีกดวย ใชเฉพาะบริการที่คุณไววาง
ใจ และมีการปองกันความปลอดภัยอยางเพียงพอ รวมทั้งปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายไดดวย

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเริ่มพิมพที่อยูเว็บ ที่อยูของเว็บเพจที่คุณไปเยี่ยมชมกอนหนานี้ ซึ่งตรงกับที่อยูที่คุณพิมพไวจะปรากฏขึ้น ใน
การเปดเว็บเพจ ใหเลื่อนไปที่ที่อยูเว็บ และกดปุมเลื่อน

ในการเปดเว็บลิงค ใหเลื่อนไปที่เว็บลิงคและกดปุมเลื่อน บนเว็บเพจ ลิงคใหมจะมีเสนใตสีน้ำเงินและลิงคที่เคยใชกอนหนานี้จะมีเสนใตสี
มวง ภาพที่ทำหนาที่เหมือนลิงคจะมีกรอบสีน้ำเงินลอมรอบ

ที่อยูของเพจที่คุณเยี่ยมชมจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมัติ
ปุมลัดแปนพิมพ:

• กด 1 เพื่อเปด บุคมารค ของคุณ

• กด 2 เพื่อหาขอความ

• กด 3 เพื่อกลับไปเพจกอนหนานี้

• กด 5 เพื่อสับเปลี่ยนระหวางหนาตางเบราเซอรที่เปดอยูของคุณ

• กด 8 เพื่อเปดการดูเพจ

• กด 9 เพื่อไปที่เว็บเพจอื่น

• กด # เพื่อยอ

• กด * เพื่อขยาย

บุคมารค

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารกหรือลิงคที่ติดตั้งไวลวงหนาสำหรับไซตบางไซตของบุคคลอื่น คุณยังสามารถเขาสูไซตของบุคคลอื่นได
ผานโทรศัพทของคุณ ไซตของบุคคลอื่นที่ไมใชกิจการในเครือของโนเกีย และโนเกียจะไมรับประกันหรือรับผิดชอบตอไซตเหลานี้ หาก
คุณเลือกเขาใชไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังดานความปลอดภัยหรือเนื้อหา

ในการดูเว็บเพจที่บุคมารคไว ใหเลื่อนไปที่บุคมารค และกดปุมเลื่อน

ในการเบราสไปที่เว็บเพจอื่น เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > ไปยังที่อยูเว็บ ใสที่อยูเพจ และเลือก ไปที่

ในการลบบุคมารค เลื่อนไปที่บุคมารค และกดปุมลบ

ในการเพิ่มบุคมารค เลือก เมน ู> เว็บ > ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค > เพ่ิมบุคมารค หากคุณเปดเว็บเพจอยู ใหเลือก ตัวเลือก >
บุคมารค > ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค > เพ่ิมบุคมารค เลื่อนไปที่ ชื่อ เพื่อใสชื่อที่บรรยายสำหรับบุคมารค ที่อยู เพื่อเขาเว็บเพจ
แอดเดรส จุดเช่ือมตอ เพื่อเปลี่ยนจุดเชื่อมตอใหเชื่อมตอกับเว็บเพจ และ ชื่อผูใช หรือ รหัสผาน เพื่อใสชื่อผูใชงานของคุณและรหัส
ผาน ถาผูใหบริการรองขอ ในการบันทึกบุคมารค ใหเลือก กลับ

การดาวนโหลดรายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชนริงโทน รูปภาพ โลโก รูปแบบหลัก และไฟลวิดีโอ ในการดาวนโหลด ใหเลื่อนไปที่ขอมูลที่ตอง
การและกดปุมเลื่อน รายการเหลานี้อาจเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจายหรือตองสั่งซื้อ รายการที่ดาวนโหลดถูกจัดการตามลำดับโดยแอ
ปพลิเคชั่นในอุปกรณของคุณ
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เมื่อคุณเริ่มการดาวนโหลด บัญชีรายชื่อของการดาวนโหลดที่กำลังทำ ที่หยุดอยู และที่เสร็จเรียบรอยแลวจากการเบราซปจจุบันจะถูก
แสดงใหเห็น ในการแสดงบัญชีรายชื่อ คุณสามารถเลือก ตัวเลือก > เคร่ืองมือ > สิ่งที่ดาวนโหลด เลื่อนหาหัวขอในบัญชีรายชื่อ และ
เลือก ตัวเลือก เพื่อที่จะหยุดชั่วขณะ เริ่มตนใหม หรือยกเลิกการดาวนโหลดที่กำลังดำเนินอยู หรือเปด บันทึก หรือลบทิ้งการดาวนโหลด
ที่เสร็จสิ้นแลว

ในการสั่งซื้อ:
1. ในการดาวนโหลดขอมูล ใหเลื่อนไปที่ลิงค และกดปุมเลื่อน

2. การเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อสั่งซื้อขอมูล

3. คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอียด ในการดาวนโหลดตอ เลือก ยอมรับ ในการยกเลิกการดาวนโหลด เลือก ยกเลิก

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและแสดงเบราเซอรเพจออฟไลน เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพ่ิม > ตัดการเช่ือมตอ หรือในการสิ้นสุดการ
เชื่อมตอและปดเบราเซอร เลือก ตัวเลือก > ออก

การลางหนวยความจำแคช
แคช คือ หนวยความจำสำหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณลองเขาใชงานหรือไดเขางานขอมูลลับเฉพาะที่ตองใชรหัสผาน ใหลบ
แคชหลังจากใชทุกครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเคยเขาใชจะเก็บไวในแคช

ในการลบหนวยความจำแคช เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพ่ิม > ลางความจำแคช

ขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจและเร่ืองราวประจำวันจากเว็บ

เลือก เมน ู> เว็บ > ลิงคขาวทางเว็บ
ฟดคือ ไฟล xml ในเว็บเพจตางๆ ที่ประกอบดวยหัวขอขาวและบทความ ซึ่งมักเปนเรื่องราวของขาวลาสุดหรือหัวขออื่นๆ คุณสามารถลง
ชื่อเปนสมาชิกสำหรับฟดที่นาสนใจบนเว็บเพจ เลือก ตัวเลือก > สมัคร

เคล็ดลับ: บล็อก (blogs) เปนการยอเว็บล็อก (Weblog) ซึ่งเปนเว็บไดอารี่ที่ถูกอัพเดตอยางสม่ำเสมอ บุคลิกของผูแตงถือเปน
ปจจัยสำคัญของการสราง blog

ในการดาวนโหลดฟดหรือบลอกหนึ่งรายการ ใหเลื่อนไปที่ฟดหรือบลอก และกดปุมเลื่อน

ในการเพิ่มฟดหรือบลอก เลือก ตัวเลือก > จัดการลิงคขาว > ลิงคขาวใหม และปอนขอมูล

ในการแกไขฟดหรือบลอก เลื่อนไปที่ฟด เลือก ตัวเลือก > จัดการลิงคขาว > แกไข และดัดแปลงขอมูล

การต้ังคาเว็บ

เลือก เมน ู> เว็บ > ตัวเลือก > การต้ังคา
กำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• จุดเช่ือมตอ — เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอเพื่อเชื่อมตอเว็บเพจ และกดปุมเลื่อน
• โหลดภาพและเสียง — เลือก ไม เพื่อใหโหลดเพจไดเร็วขึ้นเมื่อทำการเบราส ไมควรโหลดภาพพรอมกัน
• การเขารหัสที่ตั้งไว — เลือกตัวอักษรที่ถูกตองตามภาษาที่ตองการ
• บุคมารคอัตโนมัติ — เลือก ใชเพื่อที่จะบันทึกเว็บเพจแอดเดรสที่คุณเขาชมแบบอัตโนมัติในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมัติ ในการ

ซอนแฟมขอมูล เลือก ซอนแฟมขอมูล
• ขนาดจอภาพ — เลือก ภาพเต็มจอ เพื่อใชพื้นที่แสดงผลทั้งหมดสำหรับการดูเว็บเพจ คุณสามารถกดปุมเลือกซายมือเพื่อเปด ตัว

เลือก และใชตัวเลือกที่มีขณะเบราซในโหมดเต็มหนาจอ
• โฮมเพจ — เลือกเพจที่คุณตองการใหปรากฏเปนโฮมเพจของคุณ เลือก คาที่ตั้งไว เพื่อใชตำแหนงทางเขาของโฮมเพจ กำหนด

เอง เพื่อเขาโฮมเพจแอดเดรส หรือ ใชเพจปจจุบัน เพื่อใชเว็บเพจที่เพิ่งเปดเมื่อเร็วๆนี้
• แผนที่ยอ — เลือกวาคุณตองการจะเห็นการยอสวนของเพจลงหรือไม โดยเลือกจากสวนบนของหนาที่กำลังแสดง
• รายการประวัต ิ— เลือกวาคุณตองการจะเห็นการยอสวนของเพจที่คุณไดเยี่ยมชมไปแลวหรือไม เมื่อคุณเบราซกลับไปอีก
• คุกกี ้— เลือกที่จะอนุญาตหรือปฏิเสธการสงและรับของคุกกี้ (cookies) คุกกี้เปนขอมูลจากผูใหบริการในเครือขาย ที่รวบรวมเว็บเพจ

ตางๆ ที่คุณเขาชม และมีความจำเปน เชนถาคุณซื้อของจากเว็บ (จากตัวอยางนี้ คุณจะตองจำสินคาที่คุณซื้อ จนกระทั่งถึงแคชเชียร
เพจ) อยางไรก็ตาม ขอมูลอาจถูกใชในทางที่ผิด (เชน คุณอาจไดรับโฆษณาที่ไมตองการในอุปกรณคุณ)

• Java/ECMA สคริป — เว็บเพจบางอันอาจมีคำสั่งโปรแกรมที่มีผลตอการแสดงของเพจหรือมีผลระหวางเพจและเบราเซอร ในการ
ปฏิเสธการใชสคริปตดังกลาว ใหเลือก ยกเลิกใชงาน (เชน หากคุณมีปญหาในการดาวนโหลด)

• แจงเตือนความปลอดภัย — เลือก แสดง หรือ ซอน เพื่อจะดูหรือซอนคำเตือนดานความปลอดภัยที่คุณอาจไดรับระหวางการเบราซ
• ปดกั้นปอปอัพ — เลือกวาคุณตองการใหแสดงปอปอัปหรือไม ซึ่งบางครั้งจำเปน (ตัวอยางเชน คุณเขียนอีเมลในระบบเมลบนเว็บไว

บนหนาตางที่มีขนาดเล็กกวา) แตก็อาจจะมีการโฆษณาที่คุณไมตองการเกิดขึ้นไดดวยเชนกัน

บริการ

เลือก เมน ู> สื่อ > บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

บริการ เปนหนึ่งในสองเบราเซอรในอุปกรณของคุณเมื่อใช บริการ คุณจะสามารถเบราสเพจ WAP ซึ่งไดรับการออกแบบขึ้นเปนพิเศษ
สำหรับอุปกรณเคลื่อนที่ เชน ผูใหบริการอาจมีเพจ WAP สำหรับอุปกรณเคลื่อนที่ไดในการเบราสเว็บเพจปกติ ใหใชเบราเซอรอื่นใน
เมน ู> เว็บ

เว็บ
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ใหคุณสอบถามการใชบริการ ราคา และคาบริการตางๆ ไดจากผูใหบริการระบบ และหรือผูใหบริการทั้งนี้ ผูใหบริการจะใหคำแนะนำเกี่ยว
กับวิธีใชบริการตางๆ อีกดวย

เคล็ดลับ: ในการเริ่มการเชื่อมตอ ใหกดปุม 0 ในโหมดสแตนดบายคางไว

เว็บ
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13. แอปพลิเคชั่น ที่ทำงาน

ในแฟมขอมูล ที่ทำงาน จะมีเครื่องมือที่ชวยคุณจัดระเบียบและจัดการรายละเอียดของเหตุการณตางๆ ในชีวิตประจำวันและในการดำเนิน
ธุรกิจของคุณ

บางแอปพลิเคชั่นในแฟมขอมูล ที่ทำงาน จะไมมีในทุกภาษา

อาจเปดไฟลขนาดใหญไมไดหรืออาจตองใชเวลาสักครู

โปรแกรมจัดการไฟล

ดวย ตัวจัดไฟล คุณสามารถจัดการเนื้อหาและคุณสมบัติของไฟลและแฟมขอมูล คุณสามารถเปด สราง ยาย คัดลอก เปลี่ยนชื่อ และคน
หาไฟลและแฟมขอมูล การคุมครองลิขสิทธิ์อาจปองกันไมใหคุณสงไฟลบางไฟล

จัดการไฟล

ในการเปดไฟล ใหเลื่อนไปที่ไฟลและกดปุมเลื่อน

เคล็ดลับ: ในการเลือกหลายๆ ไฟล ใหเลื่อนไปที่แตละไฟล กดปุม Shift และปุมเลื่อนพรอมๆ กันเพื่อเลือกไฟลนั้นหลังจาก
เลือกทุกไฟลที่ตองการแลว ใหเลือก ตัวเลือก และคำสั่งที่ตองการ

ในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่ไฟล และเลือก ตัวเลือก > สง

ในการลบไฟล ใหเลื่อนไปที่ไฟล และเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการจัดการไฟลหรือแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือแฟมขอมูล และเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอรแตคุณไมสามารถยายหรือ
ลบแฟมขอมูลที่ระบบตั้งไว เชน คลิปเสียงในคลังภาพ

เคล็ดลับ: ในการคัดลอกไฟลหรือแฟมขอมูลไปยังแฟมขอมูลอื่น ใหเลือกตัวเลือก > คัดลอกไปที่โฟลเดอรในการสรางแฟม
ขอมูลใหมเพื่อจัดการไฟลของคุณใหเลือก ตัวเลือก > โฟลเดอรใหม

ในการเปลี่ยนชื่อไฟลหรือแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือแฟมขอมูลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อพิมพชื่อใหมและ
เลือก ตกลง

ในการรับไฟลโดยการใชการเชื่อมตออินฟราเรด ใหเลือก ตัวเลือก > รับทางอินฟราเรด

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับไฟล ใหเลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

ในการตรวจสอบจำนวนหนวยความจำที่ใชไปของโทรศัพทหรือการดหนวยความจำ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดหนวยความจำ

คนหาไฟล

1. ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คน
2. เลือกหนวยความจำที่คุณตองการคนหา

3. ปอนขอความที่จะใชคนหา และกดปุมเลื่อนแฟมขอมูลและไฟลที่ชื่อมีขอความที่คนหาอยูดวยจะปรากฏ

4. เลือก ตัวเลือก > คน เพื่อทำการคนหาตอไป

Quickoffice
ในการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > Quickoffice รายชื่อไฟลในรูปแบบไฟล .doc, .xsl, .ppt และ .txt ที่บันทึกไว
ในหนวยความจำโทรศัพทของคุณหรือการดหนวยความจำจะเปดขึ้น

ในการเปดไฟลโดยใชแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ ใหกดปุมเลื่อน

ในการแกไขไฟล เปดไฟล และกดปุมเลื่อน

ในการเรียงลำดับไฟล เลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม

ในการเปด Quickword, Quicksheet หรือ Quickpoint ใหเลื่อนไปที่แท็บที่ตองการโดยใชปุมเลื่อน

โดยเครื่องจะไมสามารถรองรับคุณสมบัติหรือไฟลไดทุกรูปแบบ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่วิธีใชโทรศัพท

Quickword
คุณสามารถใช Quickword เพื่อดูและแกไขเอกสาร Microsoft Word บนหนาจอเครื่องโทรศัพทได โดยQuickword จะสนับสนุนตัวอักษร
สี, ตัวหนา และตัวขีดเสนใต

Quickword จะสนับสนุนการดูและแกไขเอกสารที่บันทึกในรูปแบบ .doc ใน Microsoft Word 97, 2000 และ XP โดยอาจไมรองรับรูปแบบ
ไฟลแปลงหรือคุณสมบัติของรูปแบบไฟลที่กลาวมาทั้งหมด

ในการดูหนากอนหนาหรือถัดไปในเอกสาร ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการยายขึ้นหรือลงไปหนึ่งบรรทัด ใหเลื่อนซายหรือขวา
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ในการคนหาขอความในเอกสาร ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการคนหา
คุณยังสามารถเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ไปที่ — เลื่อนไปยังจุดเริ่มตน จุดสิ้นสุด หรือตำแหนงที่ตองการภายในเอกสาร
• ยอ/ขยาย — ขยายหรือยอ
• เริ่มการเลื่อนอัตโนมัต ิ— เริ่มการเลื่อนดูโดยอัตโนมัติภายในเอกสาร ในการหยุดการเลื่อน ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดการเลื่อน

อัตโนมัติ

ในการแกไขเอกสาร ใหกดปุมเลื่อน เลือก แกไข และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู ตัวอยางเชน คุณสามารถจัดตำแหนงขอความ เปลี่ยนแบบ
อักษรและสีแบบอักษร และเพิ่มสัญลักษณแสดงหัวขอยอยและยอหนาได

Quicksheet
คุณสามารถใช Quicksheet เพื่ออานและแกไขไฟล Microsoft Excel บนหนาจอโทรศัพทได

Quicksheet จะสนับสนุนการดูและแกไขไฟลสเปรดชีทที่บันทึกในรูปแบบ .xls ใน Microsoft Excel 97, 2000 และ XP โดยอาจไมรองรับรูป
แบบไฟลแปลงหรือคุณสมบัติของรูปแบบไฟลที่กลาวมาทั้งหมด

ในการเลื่อนไปยังสวนตางๆ ในสเปรดชีท ใหใชปุมเลื่อน

ในการสลับไปมาระหวางเวิรกชีท ใหเลือก ตัวเลือก > แผนงาน

ในการคนหาขอความ คา หรือสูตรในสเปรดชีท ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการคนหา
ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะการแสดงผลสเปรดชีท ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• กวาด — เลื่อนดูภายในเวิรกชีทปจจุบันตามบล็อค ในบล็อคจะมีคอลัมนและแถวที่แสดงผลในหนาจอ ในการแสดงผลคอลัมนและ
แถว ใหเลื่อนไปที่บล็อคและเลือก ตกลง

• ปรับขนาด — ปรับขนาดคอลัมนและแถว
• ยอ/ขยาย — ขยายหรือยอ
• ตรึงแนว — กำหนดไวใหแสดงผลแถวหรือคอลัมนที่เลือก หรือทั้งสองอยาง ในขณะที่คุณเลื่อนดูในสเปรดชีท

ในการแกไขสเปรดชีท ใหกดปุมเลื่อน เลือก แกไข และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู ตัวอยางเชนคุณสามารถกำหนดรูปแบบขอความและ
เซลล แทรกเครื่องหมายทางคณิตศาสตรและฟงกชันสเปรดชีท และแกไขสีพื้นหลัง

Quickpoint
คุณสามารถใช Quickpoint เพื่อดูและแกไขการนำเสนอใน Microsoft PowerPoint บนหนาจอโทรศัพทได

Quickpoint จะสนับสนุนการดูและแกไขการนำเสนอที่จัดทำในรูปแบบ .ppt ใน Microsoft PowerPoint 2000 และ XP โดยอาจไมรองรับรูป
แบบไฟลแปลงหรือคุณสมบัติของรูปแบบไฟลที่กลาวมาทั้งหมด

ในการเลื่อนไปมาระหวางสไลด โครงราง และหนาจอบันทึก ใหเลื่อนไปยังแท็บที่ตองการโดยใชปุมเลื่อน

ในการเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือกอนหนาในการนำเสนอ ใหเลื่อนปุมเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการดูการนำเสนอแบบเต็มหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > เต็มจอ ในการยอ ใหกด 1 ในการขยาย ใหกด 2

ในการขยายสวนตางๆ ในการนำเสนอเมื่ออยูในหนาจอโครงราง ใหเลือก ตัวเลือก > ขยาย

ในการแกไขการนำเสนอ ใหกดปุมเลื่อน เลือก แกไข และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู ตัวอยางเชน คุณสามารถจัดตำแหนงขอความ เปลี่ยน
แบบอักษรและสีแบบอักษร และเพิ่มสัญลักษณแสดงหัวขอยอยและยอหนาได

พิมพ
คุณสามารถสั่งพิมพขอความหรือไฟลจากเครื่องโทรศัพท, ดูตัวอยางงานกอนพิมพ, กำหนดตัวเลือกเคาโครงหนา, เลือกเครื่องพิมพ หรือ
พิมพไปยังไฟลได แตคุณจะไมสามารถพิมพขอความไดทั้งหมด เชน ขอความมัลติมีเดีย หรือขอความพิเศษอื่นๆ

ในการตั้งคาเครื่องพิมพสำหรับโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมน ู> ที่ทำงาน > เคร่ืองพิมพ > ตัวเลือก > เพิ่ม ในการตั้งคาเครื่องพิมพ
ใหเปนเครื่องพิมพหลัก ใหเปดเอกสาร เชน บันทึก และเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > เคร่ืองพิมพ > ตัวเลือก > ตั้งเปนที่ตั้ง
ไว
กอนที่คุณจะพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครื่องพิมพอยางถูกตองแลว

ในการพิมพขอความหรือไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > พิมพ

ในการพิมพไปยังไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > พิมพ > พิมพไปไฟล และระบุตำแหนงของไฟล

ในการเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใช จำนวนสำเนา และชวง
ของหนาที่ตองการพิมพ

ในการเปลี่ยนเคาโครงหนากอนพิมพ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > การตั้งคาหนากระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนขนาด
กระดาษและการวางกระดาษ กำหนดระยะขอบ และแทรกสวนหัวหรือสวนทายกระดาษได

ในการดูตัวอยางไฟลหรือขอความกอนพิมพ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > ดูตัวอยาง

แอปพลิเคชั่น ที่ทำงาน
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สมุดบันทึก

เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > สมุดบันทึก
คุณสามารถสรางและสงสมุดบันทึกไปใหกับอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได และจัดเก็บไฟลขอความลวน (รูปแบบ .txt) ที่คุณไดรับไวใน สมุด
บันทึก

ในการเขียนบันทึก เลือก ตัวเลือก > สมุดบันทึกใหม เขียนขอความและกด เรียบรอย
ในหนาจอหลัก สมุดบันทึก ตัวเลือกที่นำมาใชไดคือ:

• เปด — เปดบันทึกที่เลือก
• สง — ในการสงบันทึกที่เลือก ใหเลือกหนึ่งในวิธีการสง
• สมุดบันทึกใหม — สรางสมุดบันทึกใหม
• ลบ — ลบสมุดบันทึกที่เลือก
• เลือก/ไมเลือก — เลือกสมุดบันทึกหนึ่งเลมหรือหลายๆ เลม และใชกฎเดียวกันกับสมุดบันทึกทุกเลม
• การซิงโครไนซ —  เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มตนการซิงโครไนสหรือ การต้ังคา เพื่อกำหนดการตั้งคาการซิงโครไนสสำหรับสมุดบันทึก

เมื่อดูสมุดบันทึก เลือก ตัวเลือก > คนหา เพื่อคนหาเบอรโทรศัพทในสมุดบันทึก ที่อยูของโทรศัพทบนอินเทอรเน็ต อีเมลหรือที่อยูเว็บ

คิดเลข

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจำกัดในเรื่องความถูกตองและใชสำหรับการคำนวณแบบงายๆ เทานั้น

เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > คิดเลข

ในการทำการคำนวณ ใหพิมพตัวเลขตัวแรกที่ตองการคำนวณเลื่อนและเลือกวิธีคำนวณ เชน บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคำนวณพิมพตัว
เลขตัวที่สองของการคำนวณ และเลือก = ใชแปนพิมพปอนจุดทศนิยม

เครื่องคิดเลขจะทำการคำนวณตามลำดับที่กำหนดไว ผลลัพธที่ไดจากการคำนวณจะปรากฏในชองตัวแกไข และนำมาใชเปนตัวเลขแรก
ในการคำนวณครั้งใหมได

ในการจัดเก็บผลลัพธของการคำนวณ เลือก ตัวเลือก > ความจำ > บันทึก ผลลัพธที่จัดเก็บไวจะแทนที่ตัวเลขที่จัดเก็บไวแลวในหนวย
ความจำ

ในการดึงผลลัพธของการคำนวณจากหนวยความจำ และใชผลลัพธนั้นในการคำนวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจำ > เรียกคืน

ในการดูผลลัพธที่จัดเก็บไวครั้งสุดทาย เลือก ตัวเลือก > ผลลัพธลาสุด
การออกจากการใชเครื่องคิดเลขหรือการปดโทรศัพทไมใชเปนการลางหนวยความจำคุณสามารถเรียกดูผลลัพธที่จัดเก็บครั้งลาสุดไดใน
ครั้งตอไปที่คุณเปดโปรแกรมเครื่องคิดเลข

ตัวแปลง
เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > ตัวแปลง
ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจำกัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ

แปลงหนวย
1. เลื่อนไปที่ชอง ประเภท และเลือก ตัวเลือก > ประเภทการแลกเปลี่ยน เพื่อเปดรายชื่อหนวยวัด เลื่อนไปที่หนวยวัดที่คุณตองการ

ใช และเลือก ตกลง
2. เลื่อนไปที่ชอง หนวย ชองแรก และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนสกุลเงิน เลือกหนวยที่คุณตองการแปลงจาก และเลือก ตกลง เลื่อน

ไปที่ชอง หนวย ชองถัดไป และเลือกหนวยที่คุณตองการแปลงมาไว

3. เลื่อนไปที่ชอง มูลคา ชองแรก และพิมพคาที่คุณตองการแปลงชอง มูลคา อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคาที่แปลงแลวโดย
อัตโนมัติ

กำหนดสกุลเงินหลักและอัตราแลกเปลี่ยน
หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลัก คุณตองพิมพอัตราแลกเปลี่ยนใหมเพราะอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ตั้งไวจะถูกลบ
ออก

กอนที่คุณจะแปลงสกุลเงิน คุณตองเลือกสกุลเงินหลักและเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนอัตราสกุลเงินหลักมักมีคาเทากับ 1 สกุลเงินหลักจะเปน
ตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอื่นๆ

1. ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนใหกับหนวยของสกุลเงิน เลื่อนไปที่ชอง ประเภท และเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. รายการสกุลเงินจะปรากฏขึ้น และคุณจะเห็นสกุลเงินหลักในปจจุบันอยูที่ดานบนสุด เลื่อนไปที่ชนิดของสกุลเงินและพิมพอัตราแลก

เปลี่ยนที่คุณตองการกำหนดตอหนึ่งหนวยสกุลเงิน

3. ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลื่อนไปที่สกุลเงิน และเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนสกุลเงินหลัก
4. เลือก เรียบรอย > ใช เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง

หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตองการครบทั้งหมดแลว คุณสามารถแปลงสกุลเงินได
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สงออกหนาจอ

คุณสามารถแสดงหนาจอของอุปกรณใหกับผูรับชมกลุมใหญไดดวยการใชโปรเจคเตอรที่ใชรวมกันได หรือระบบการฉายภาพที่ใชได
แบบอื่นๆ ขอมูลบนหนาจอจะถูกถายโอนไปยังโปรเจคเตอรโดยใชการเชื่อมตอ เชน Bluetooth
เลือก เมน ู> ที่ทำงาน > สงหนาจอ
ในการแสดงขอมูลบนจอดวยโปรเจคเตอรขอมูลที่ใชรวมกันได คุณตองติดตั้งไดรเวอรของโปรเจคเตอรขอมูลนั้นกอน สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดติดตอผูผลิตเครื่องโปรเจคเตอรหรือตัวแทนจำหนาย

ไมใชทุกโปรแกรมที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเริ่มตนวิวเวอรภายนอกไดสองวิธี ดังนี้: จากแฟมขอมูล ที่ทำงาน หรือจากภายใน
โปรแกรมที่สนับสนุนวิวเวอร

แสดงขอมูลบนหนาจอ
ในการแสดงขอมูลบนหนาจอดวยโปรเจคเตอรขอมูล ใหเปดโปรแกรมสงออกบนหนาจอ และเลือก ตัวเลือก > เลือกอุปกรณ ในรายการ
อุปกรณที่มีและใชได ใหเลื่อนไปที่อุปกรณที่คุณตองการใช และเลือก ตกลง เลือก ตัวเลือก > สั่งใชงาน เพื่อแสดงขอมูลบนหนาจอ

ในการซอนขอมูลที่แสดงบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > ซอน โปรแกรมสงออกบนหนาจอจะถูกยายไปไวที่ดานหลัง

ในการยุติการแสดงขอมูลบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > ไมใชงาน

โปรแกรมอาน PDF
เลือก เมน ู> ที่ทำงาน
เมื่อใชโปรแกรมอาน PDF คุณจะสามารถอานเอกสาร PDF บนหนาจอของโทรศัพท คนหาขอความที่อยูในเอกสาร ปรับเปลี่ยนการตั้งคา
เชน ระดับการซูมและหนาจอของเพจ สงไฟล PDF ดวยอีเมล

Zip manager
เลือก เมน ู> ที่ทำงาน
ดวย Zip manager คุณจะสามารถสรางที่เก็บไฟลใหมเพื่อใชจัดเก็บไฟลบีบอัดรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟลเดี่ยวหรือหลายไฟลหรือไดเรคทอรีไว
ในที่เก็บ, กำหนด ลบ หรือเปลี่ยนรหัสผานของที่เก็บที่มีการรักษาความปลอดภัย และเปลี่ยนการตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด ไดรฟที่เก็บ
ไฟลชั่วคราว การเขารหัสชื่อไฟล ไดรฟเริ่มตน และการแสดงผลเริ่มตน

คุณสามารถจัดเก็บไฟลในที่เก็บไวในหนวยความจำของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจำ

แอปพลิเคชั่น ที่ทำงาน

© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์ 64



14. การจัดการขอมูลและซอฟตแวร

ตัวจัดการแอปพลิเคชัน

ขอสำคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที ่Symbian ลง
นามรับรองหรือผานการทดสอบ Java Verified™

เลือก เมน ู> การติดต้ัง > ตัวจัดการ
เมื่อคุณเปดตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณจะเห็นรายการชุดซอฟตแวรทั้งหมดที่ติดตั้งไว พรอมชื่อ เลขที่เวอรชั่น ประเภท และขนาดของ
ซอฟตแวร คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว ลบแอปพลิเคชั่นออกจากโทรศัพท และระบุการตั้งคาใหกับการติดตั้ง

ติดต้ังแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวร

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันและซอฟตแวรสองชนิดบนโทรศัพทของคุณ:

• แอปพลิเคชันและซอฟตแวรจัดทำขึ้นสำหรับโทรศัพทของคุณโดยเฉพาะ หรือใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ได ไฟลของการ
ติดตั้งซอฟตแวรนี้มีนามสกุลไฟลเปน .sis

• แอปพลิเคชั่น J2ME ™ สามารถใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ได นามสกุลของไฟลการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java  คือ .jad
หรือ .jar

ไฟลการติดตั้งอาจถูกโอนมาจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดไปยังโทรศัพทของคุณ ดาวนโหลดในระหวางการเรียกดู หรือสง
ไปใหคุณเปนขอความมัลติมีเดีย เปนเอกสารแนบในอีเมล หรือทาง Bluetooth หากคุณใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อโอนยายไฟล
ไปไวที่โทรศัพทของคุณ ใหจัดเก็บไฟลไวในแฟมขอมูล C:\nokia\installs ในโทรศัพทของคุณ

ในระหวางการติดตั้ง เครื่องจะตรวจสอบความเขากันไดของชุดที่ติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดำเนินการอยู
และมีตัวเลือกใหคุณติดตั้งตอไปหรือยกเลิกการติดตั้ง

หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันที่ตองใชการเชื่อมตอเครือขาย โปรดทราบวาเครื่องอาจใชพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใชแอปพลิเคชันเหลานี้

ดูและนำซอฟตแวรออก

คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไวแลว หรือนำแอปพลิเคชั่นออกจากโทรศัพทของคุณ

ในการดูรายละเอียดของชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง เลือกแอปพลิเคชั่นและ ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

ในการนำซอฟตแวรออก เปดหนาจอหลักของโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชั่นและเลือก ตัวเลือก > ลบ
ในกรณีที่คุณนำซอฟตแวรออก คุณจะสามารถติดตั้งซอฟตแวรนั้นอีกครั้งไดโดยใชไฟลชุดซอฟตแวรตนฉบับเทานั้น หรือโดยเรียกคืน
ขอมูลสำรองทั้งหมดที่มีชุดซอฟตแวรที่ลบออกไปอยูดวย หากคุณลบชุดซอฟตแวรใด คุณจะไมสามารถเปดไฟลที่สรางขึ้นจาก
ซอฟตแวรนั้นได หากชุดซอฟตแวรใดตองใชงานรวมกับชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป ชุดซอฟตแวรอื่นอาจใชงานไมได โปรดศึกษาราย
ละเอียดจากเอกสารประกอบชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง

ดูไฟลบันทึกการติดตั้ง

ในการดูไฟลบันทึกการติดตั้ง เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก รายการจะแสดงรายชื่อซอฟตแวรที่ติดตั้งและที่ลบออกไป รวมถึงวันที่ติดตั้ง
หรือลบซอฟตแวรนั้นๆ ดวย หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับเครื่องหลังจากติดตั้งชุดซอฟตแวร คุณสามารถใชรายการดังกลาวเพื่อคนหาวา ชุด
ซอฟตแวรใดที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหาดังกลาวได นอกจากนี้ ขอมูลในรายการดังกลาวยังอาจบงชี้ถึงปญหาที่เกิดจากชุดซอฟตแวร
ซึ่งไมสามารถใชงานรวมกันไดอีกดวย

การต้ังคา

ในการแกไขการตั้งคาการติดตั้ง เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การติดต้ังซอฟตแวร — เลือกเพื่อติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชันที่ไดรับการรับรองหรือแอปพลิเคชันทั้งหมด
• ตรวจใบรับรองออนไลน — เพื่อที่จะจัดการตั้งคาความปลอดภัยของใบรับรอง เลือก เปด
• ท่ีอยูเว็บท่ีต้ังไว — ถาใบรับรองไมมีเว็บแอดเดรสของมันเองอยู ความสามารถใชงานไดของใบรับรองจะถูกตรวจสอบจากแอดเดรสที่

มีมาแตแรก

ระบุการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยในแอปพลิเคชั่น Java
ในการระบุการตั้งคาความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชั่น Java เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเปนกลุม
คุณสามารถกำหนดวาการทำงานใดที่แอปพลิเคชัน Java สามารถเขาใชได คาที่คุณสามารถกำหนดใหกับการทำงานแตละประเภทนั้นขึ้น
อยูกับโดเมนระบบปองกันความปลอดภัยในชุดซอฟตแวร

• จุดเชื่อมตอระบบ — สรางการเชื่อมตอขอมูลไปที่เครือขาย
• การสงขอความ — สงขอความ
• เริ่มแอปพลิเคชั่นอัตโนมัต ิ— เปดแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ
• การเชื่อมตอ — เปดใชการเชื่อมตอขอมูลในพื้นที่ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth
• มัลติมีเดีย — ถายภาพหรือบันทึกวิดีโอหรือเสียง
• อานขอมูลผูใช — อานรายการปฏิทิน รายชื่อ หรือขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ
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• แกไขขอมูลผูใช — เพิ่มขอมูลสวนบุคคล เชน รายการไปที่สมุดรายชื่อของคุณ

คุณสามารถกำหนดวิธีที่เครื่องจะแจงใหคุณยืนยันการเขาสูการทำงานของโทรศัพทของแอปพลิเคชั่น Java เลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้

• ถามทุกครั้ง — ตองการใหแอปพลิเคชัน Java แจงเตือนคุณเพื่อยืนยันทุกครั้งเมื่อมีการใชงานดังกลาว
• ถามครั้งแรก — ตองการใหแอปพลิเคชัน Java ขอคำยืนยันเพื่อการใชงาน
• อนุญาตเสมอ — อนุญาตใหแอปพลิเคชัน Java ใชงานตางๆ โดยไมตองขอคำยืนยันจากคุณ
• ไมอนุญาต — ปองกันแอปพลิเคชัน Java ใชการทำงานตางๆ

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยจะชวยปองกันเครื่องของคุณจากแอปพลิเคชัน Java ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายเนื่องจากใชฟงกชัน
ในเครื่องของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได เลือกเฉพาะ อนุญาตเสมอ เทานั้น ในกรณีที่ทราบผูจำหนายแอปพลิเคชัน และมั่นใจวาแอปพลิ
เคชันดังกลาวนาเชื่อถือ

คาคอนฟเกอเรชันระยะไกล บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เลือก เมน ู> เช่ือมตอ > ตัวจ.ก.อุป.
ตามปกติคุณจะรับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งคาคอนฟเกอเรชันอื่นๆ จากผูใหบริการเครือขาย ผูใหบริการ และแผนกจัดการ
ขอมูลบริษัท การตั้งคาคอนฟเกอเรชันอาจรวมขอมูลการตั้งคาการเชื่อมตอและการตั้งคาอื่นๆ ที่แอปพลิเคชั่นอื่นที่อยูในโทรศัพทของคุณ
ใช ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยคาคอนฟเกอเรชันระยะไกลจะเริ่มตนโดยเซิรฟเวอร เมื่อตองอัปเดตการตั้งคาของเครื่อง

การตั้งคาคอนฟเกอเรชันระยะไกล

ในหนาจอหลัก ตัวจ.ก.อุป. ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เริ่มการกำหนดคา — เชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันสำหรับโทรศัพทของคุณ
• รูปแบบเซิรฟเวอรใหม — สรางรูปแบบเซิรฟเวอรใหม
• แกไขรูปแบบ — เปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
• ลบ — ลบรูปแบบที่เลือก
• เปดใชการกำหนดคา — เลือกเพื่อรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากเซิรฟเวอรเหลานั้นสำหรับรูปแบบเซิรฟเวอรที่คุณมีและมีการตั้ง

คาคอนฟกเกอเรชันที่อนุญาต
• ปดใชการกำหนดคา — เลือกเพื่อหยุดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากทุกเซิรฟเวอรสำหรับรูปแบบเซิรฟเวอรที่คุณมี
• ดูบันทึก — ดูบันทึกคาคอนฟเกอเรชันของรูปแบบที่เลือก

สรางรูปแบบคอนฟเกอเรชัน

ในการสรางรูปแบบเซิรฟเวอรคอนฟเกอเรชันใหม เลือก ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม และเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้ โปรดสอบ
ถามคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

• ชื่อเซิรฟเวอร — พิมพชื่อของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• ID เซิรฟเวอร — พิมพ ID เฉพาะเพื่อระบุเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• รหัสผานเซิรฟเวอร — ปอนรหัสผานเพื่อระบุเครื่องของคุณใหกับเซิรฟเวอร
• โหมดเช่ือมตอ — เลือกประเภทการเชื่อมตอ
• จุดเช่ือมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสำหรับเชื่อมตอ หรือสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพื่อใหเครื่องถามถึงจุด

เชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการเชื่อมตอ
• แอดเดรสของโฮสต — พิมพที่อยูเว็บของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• พอรต — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
• ชื่อผูใช — ปอน ID ผูใชของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• รหัสผาน — พิมพรหัสผานของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• อนุญาตการกำหนดคา — เลือก ใช เพื่ออนุญาตใหเซิรฟเวอรเริ่มตนชวงของการคอนฟเกอเรชัน
• รับทุกคำขอโดยอัตโนมัต ิ— เลือก ใช หากคุณไมตองการใหเซิรฟเวอรขอคำยืนยันจากคุณเมื่อกำลังจะเริ่มตนชวงของการ

คอนฟเกอเรชัน
• การตรวจสอบระบบ — ในการแสดงตอเครือขายวาอุปกรณของคุณเปนของแท กอนทำการซิงโครไนซ เลือกใช พิมพ ชื่อผูใช

ระบบ และ รหัสผานระบบ

การซิงโครไนซขอมูล

เมน ู> เช่ือมตอ > ซิงค.
ใช ซิงค เพื่อซิงโครไนซ (บริการเสริมของเครือขาย) รายชื่อผูติดตอ ปฏิทิน หรือสมุดบันทึกของคุณกับแอปพลิเคชั่นที่สอดคลองกันบน
คอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกลที่ใชรวมกันได การตั้งคาการซิงโครไนซของคุณถูกบันทึกไวในรูปแบบการซิงโครไนซ
แอปพลิเคชั่นนี้ใชเทคโนโลยี SyncML ในการซิงโครไนซระยะไกล โปรดติดตอผูแทนจำหนายแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการซิงโครไนซกับ
เครื่องของคุณเพื่อสอบถามขอมูลการใชงานรวมกับ SyncML
แอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถทำการซิงโครไนซไดนั้นอาจแตกตางกันไป โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถขอรับการตั้งคาการซิงโครไนซในรูปแบบขอความจากผูใหบริการของคุณไดดวย

การจัดการขอมูลและซอฟตแวร
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การสรางรูปแบบการซิงโครไนซ

ในการสรางรูปแบบ เลือก ตัวเลือก > รูปแบบซิงคใหม
เครื่องจะถามวาจะใชรูปแบบการซิงโครไนซของ PC Suite หรือไม หากคุณเลือกใชการตั้งคา PC Suite คุณไมจำเปนตองแกไขการตั้งคารูป
แบบการซิงโครไนซ หากคุณตองการแกไขการตั้งคา ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• ชื่อรูปแบบการซิงค  — ปอนชื่อของรูปแบบ
• แอปพลิเคชั่น — เลือกแอปพลิเคชั่นเพื่อซิงโครไนซ กับโปรไฟล
• การต้ังคาการเช่ือมตอ — ระบุการตั้งคาการเชื่อมโยงที่ตองการ ติดตอผูใหบริการสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

ในการแกไขรูปแบบที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขรูปแบบการซิงค

รูปแบบการซิงโครไนซ

ในหนาจอหลัก ซิงค เลือกตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ซิงโครไนส — การซิงโครไนซขอมูลที่อยูในรูปแบบที่เลือกไวกับฐานขอมูลระยะไกล
• รูปแบบซิงคใหม — สรางรูปแบบการซิงโครไนซ คุณอาจจะตองสรางโปรไฟลการซิงโครไนซหลายโปรไฟลสำหรับการใชงาน เพื่อ

เปลี่ยนตัวเลือกตางๆหรือดาตาเบสระยะไกลใหซิงโครไนซกับอุปกรณของคุณ
• ดูบันทึก — ดูรายการที่เพิ่มขึ้น อัปเดต และถูกลบออกในการซิงโครไนซลาสุดกับรูปแบบ
• ลบ — ลบรูปแบบที่เลือก

การต้ังคาเช่ือมตอการซิงโครไนซ

ในการสรางการตั้งคาเชื่อมตอของรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > รูปแบบซิงคใหม > การต้ังคาการเช่ือมตอ และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:

• เวอรชันของเซิรฟเวอร — เลือกเวอรชั่น SyncML ที่สามารถใชกับเซิรฟเวอรของคุณ
• ID เซิรฟเวอร — พิมพ ID เซิรฟเวอรของเซิรฟเวอรคุณ การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อคุณเลือกเวอรชัน SyncML เปนเวอรชัน 1.2
• บริการเสริม — เลือกบริการเสริมขอมูลเพื่อเชื่อมตอกับฐานขอมูลระยะไกลระหวางทำการซิงโครไนซ
• จุดเช่ือมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชเชื่อมตอการซิงโครไนซ หรือสรางจุดเชื่อมตอใหม คุณสามารถเลือกวาจะใหเครื่องสอบถาม

จุดเชื่อมตอทุกครั้งที่เริ่มทำการซิงโครไนซหรือไม
• ที่อยูของโฮสต — ใสเว็บแอดเดรสของเซิรฟเวอรที่มีดาตาเบสที่คุณตองการที่จะทำการซิงโครไนซกับอุปกรณของคุณ
• พอรต — ใสเลขที่พอรตของเซิรฟเวอรฐานขอมูลระยะไกล
• ชื่อผูใช — ใสชื่อผูใช เพื่อแสดงอุปกรณของคุณตอเซิรฟเวอร
• รหัสผาน — ใสรหัสผานเพื่อแสดงอุปกรณของคุณตอเซิรฟเวอร
• อนุญาตการขอซิงคฯ — ในการอนุญาตใหการซิงโครไนซเริ่มตนจากเซิรฟเวอรฐานขอมูลระยะไกล ใหเลือก ใช
• ยอมรับการซิงคโครไนส — เพื่อใหอุปกรณคุณถามกอนที่จะยอมใหเซิรฟเวอรทำการซิงโครไนซ เลือก ไม
• การตรวจสอบระบบ — เพื่อแสดงตอเครือขายวาอุปกรณของคุณเปนของแท กอนทำการซิงโครไนซ เลือก ใช ใสชื่อผูใช และรหัส

ผานของเครือขายของคุณ

กำหนดการตั้งคาการซิงโครไนซ สำหรับ รายชื่อ

ในการกำหนดการตั้งคาซิงโครไนซสำหรับแอปพลิเคชั่น รายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > แกไขรูปแบบ
การซิงค > แอปพลิเคชั่น > รายชื่อ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รวมในซิงค — เลือกวาจะซิงโครไนซไดเรคทอรีรายชื่อของคุณกับรูปแบบการซิงโครไนซนี้หรือไม
• ฐานขอมูลระยะไกล — ใสพาธไปยังฐานขอมูลที่คุณจะซิงโครไนซกับไดเรคทอรีรายชื่อของคุณ
• ฐานขอมูลภายใน — ถาคุณมีไดเรคทอรีรายชื่อมากกวาหนึ่งไดเรคทอรี ใหเลือกไดเรคทอรีที่คุณตองการจะซิงโครไนซกับรูปแบบ

การซิงโครไนซนี้
• ประเภทการซิงโครไนซ — การเลือกทิศทางของการซิงโครไนซ เลื่อนไปที่ ปกต ิเพื่อซิงโครไนซขอมูลจากอุปกรณไปที่ฐานขอมูล

ระยะไกลและกลับมาโทรศัพทเทานั้น เพื่อซิงโครไนซขอมูลจากฐานขอมูลระยะไกลไปที่อุปกรณของคุณ หรือ เซิรฟเวอรเทานั้น
เพื่อซิงโครไนซขอมูลจากอุปกรณไปที่ฐานขอมูลระยะไกล

กำหนดการตั้งคาการซิงโครไนซ สำหรับ ปฏิทิน

ในการกำหนดการตั้งคาซิงโครไนซสำหรับแอปพลิเคชั่น ปฏิทิน ใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > แกไขรูปแบบการ
ซิงค > แอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รวมในซิงค — เลือกวาจะซิงโครไนซปฏิทินของคุณกับรูปแบบการซิงโครไนซนี้หรือไม
• ฐานขอมูลระยะไกล — ใสพาธไปที่ฐานขอมูลที่คุณจะใชซิงโครไนซกับปฏิทินของคุณ
• ฐานขอมูลภายใน — ถาคุณมีปฏิทินมากกวาหนึ่งรายการในอุปกรณของคุณ ใหเลือกปฏิทินที่คุณตองการที่จะซิงโครไนซกับรูปแบบ

การซิงโครไนซนี้
• ประเภทการซิงโครไนซ — การเลือกทิศทางของการซิงโครไนซ เลื่อนไปที่ ปกต ิเพื่อซิงโครไนซขอมูลจากอุปกรณไปที่ฐานขอมูล

ระยะไกลและกลับมาโทรศัพทเทานั้น เพื่อซิงโครไนซขอมูลจากฐานขอมูลระยะไกลไปที่อุปกรณของคุณ หรือ เซิรฟเวอรเทานั้น
เพื่อซิงโครไนซขอมูลจากอุปกรณไปที่ฐานขอมูลระยะไกล
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กำหนดการตั้งคาการซิงโครไนซ สำหรับ สมุดบันทึก

ในการกำหนดการตั้งคาซิงโครไนซสำหรับแอปพลิเคชั่น สมุดบันทึก ใหเลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > แกไขรูป
แบบการซิงค > แอปพลิเคชั่น > บันทึกชวยจำ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รวมในซิงค — เลือกวาจะซิงโครไนซบันทึกของคุณกับรูปแบบการซิงโครไนซนี้หรือไม
• ฐานขอมูลระยะไกล — ใสพาธไปที่ฐานขอมูลที่คุณจะใชซิงโครไนซกับบันทึกของคุณ
• ฐานขอมูลภายใน — ถาคุณมีมากกวาหนึ่งสิ่ง สมุดบันทึก แอปพลิเคชั่นในอุปกรณของคุณ ใหเลือกสิ่งที่คุณตองการที่จะ

ซิงโครไนซ กับโปรไฟลการซิงโครไนซ
• ประเภทการซิงโครไนซ — การเลือกทิศทางของการซิงโครไนซ เลื่อนไปที่ ปกต ิเพื่อซิงโครไนซขอมูลจากอุปกรณไปที่ฐานขอมูล

ระยะไกลและกลับมาโทรศัพทเทานั้น เพื่อซิงโครไนซขอมูลจากฐานขอมูลระยะไกลไปที่อุปกรณของคุณ หรือ เซิรฟเวอรเทานั้น
เพื่อซิงโครไนซขอมูลจากอุปกรณไปที่ฐานขอมูลระยะไกล

ดาวนโหลด
เลือก เมน ู> ดาวนโหลด
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนผูใหบริการขอมูลสำหรับโทรศัพทมือถือที่มีใหบริการสำหรับโทรศัพทของคุณ คุณ
สามารถเบราส, ดาวนโหลด และติดตั้งขอมูล เชน แอปพลิเคชั่นลาสุดและเอกสารที่เกี่ยวของ จากเว็บมาไวในโทรศัพทของคุณ

ขอมูลจะแบงประเภทอยูในแคตาล็อกและแฟมขอมูลโดย Nokia และผูใหบริการอิสระ คุณอาจตองเสียคาใชจายในการดาวนโหลดขอมูล
บางประเภท แตโดยปกติแลวคุณสามารถดูตัวอยางขอมูลไดโดยไมเสียคาใชจาย

คุณควรติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นจากแหลงที่มีการรักษาความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่จะกอความเสีย
หายที่เพียงพอ

หากผูใหบริการไรสายของคุณไมมีการบริการดาวนโหลด ในโทรศัพทของคุณจะไมปรากฏเมนูดังกลาว สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
มีอยูของดาวนโหลด โปรดติดตอผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือตัวแทนจำหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

เลือกแคตาล็อก, แฟมขอมูล และขอมูล
ดาวนโหลดใชบริการตางๆ ในเครือขายของคุณเพื่อเขาถึงขอมูลที่ทันสมัยที่สุด โปรดติดตอผูดำเนินการเครือขายหรือผูใหบริการ
ดาวนโหลด หรือซัพพลายเออรหรือผูผลิตขอมูล เพื่อสอบถามขอมูลของขอมูลเพิ่มเติมที่มีใหบริการผาน Download!
ในการเปดขอมูลหรือดูขอมูลในแฟมขอมูลหรือแคตาล็อก ใหเลื่อนไปที่ขอมูลนั้นแลวกดปุมเลื่อน

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รีเฟรชรายการ — การอัพเดตขอมูลในดาวนโหลด
• ซอน — ซอนแฟมขอมูลหรือแคตาล็อกจากจากรายการ เชน เพื่อดูเฉพาะขอมูลที่คุณใชเปนประจำ
• แสดงทั้งหมด — ทำขอมูลที่ซอนอยูใหปรากฏ
• ซื้อ — การซื้อขอมูลที่เลือก เมนูยอยซึ่งคุณสามารถเลือกเวอรชันของขอมูลและดูขอมูลราคาจะเปดขึ้น
• รับ — การดาวนโหลดขอมูลที่ไมตองเสียคาใชจาย
• ดูรายละเอียด — ดูรายละเอียดของขอมูลที่เลือก
• การตั้งคา — ปรับการตั้งคาดาวนโหลด
• โฮมเพจ — กลับสูหนาหลักของดาวนโหลด

ตัวเลือกที่มีใหใชงานอาจแตกตางกันไปโดยจะขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ ขอมูลที่เลือกและมุมมองที่คุณใช

การตั้งคาดาวนโหลด
ในการเลือกวาจะใชจุดเชื่อมตอใดในการเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรของผูใหบริการ และจะใหโทรศัพทถามหาจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณใช
บริการดาวนโหลดหรือไม ใหเลือกที่จุดเชื่อมตอ

ในการกำหนดวาคุณตองการใหขอมูลหรือแอปพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดเปดโดยอัตโนมัติหลังจากทำการดาวนโหลดเสร็จหรือไม ใหเลือก
ที่ เปดอัตโนมัติ

ในการกำหนดวาคุณตองการใหมีคำถามใหยืนยันการดูตัวอยางปรากฏขึ้นกอนดูตัวอยางขอมูลหรือไม ใหเลือกที่ ยืนยันการดูตัวอยาง

ในการกำหนดวาคุณตองการใหมีคำถามใหยืนยันการดูตัวอยางปรากฏขึ้นกอนดูตัวอยางขอมูลหรือไม ใหเลือกที่ ยืนยันการซื้อ

วิซารดการต้ังคา

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > ตัวชวย
กำหนดคาโทรศัพทของคุณสำหรับการตั้งคาของผูใหบริการ (MMS, GPRS และอินเทอรเน็ต) และอีเมล ตามขอมูลของผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ หรือผูใหบริการเพื่อเรียกใชการเชื่อมตอขอมูลหรือบริการอื่น

หากผูใหบริการไรสายของคุณไมมีการบริการวิซารดการตั้งคา ในอุปกรณของคุณจะไมปรากฏเมนูดังกลาว สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความพรอมในการใหบริการวิซารดการตั้งคา โปรดติดตอผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือตัวแทนจำหนายโทรศัพทใกลบานคุณ

รายการการตั้งคาตางๆ ที่มีใหเลือกใชในวิซารดการตั้งคาจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของโทรศัพท ซิมการด ผูใหบริการไรสาย และขอมูลที่ใช
ไดในฐานขอมูลวิซารดการตั้งคา

เมื่อคุณใชวิซารดเปนครั้งแรก จะมีคำแนะนำสำหรับขั้นตอนในการกำหนดคา ในการเริ่มวิซารดตอ เลือก เริ่ม
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หากไมไดใสซิมการดไว เครื่องจะขอใหคุณเลือกประเทศที่ตั้งของผูใหบริการไรสายของคุณ และผูใหบริการของคุณ หากชื่อประเทศหรือ
ผูใหบริการที่วิซารดแนะนำนั้นไมใชชื่อที่ถูกตอง ใหเลือกจากรายการ

ในการเขาสูหนาจอหลักของวิซารดการตั้งคาหลังจากวิซารดไดเสร็จสิ้นการกำหนดการตั้งคาแลว เลือก ตกลง
หากการกำหนดการตั้งคาถูกขัดจังหวะ จะไมมีการกำหนดการตั้งคา หลังจากปดวิซารดแลว คุณสามารถเริ่มตนใชแอปพลิเคชั่นที่กำหนด
ไว

ในการกำหนดการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ เชน MMS, อินเตอรเน็ต, WAP และสตรีมมิ่ง เลือก ตัวเลือก > ผูใหบริการ

ในการกำหนดคาอีเมล เลือก ตัวเลือก > การต้ังคาอีเมล
หากคุณไมสามารถใช ตัวชวย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตการตั้งคาโทรศัพทของ Nokia ที่ www.nokia.com
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15. กลอง

คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลองถายภาพในตัวได เลนสของกลองถายรูปจะอยูดานหลังเครื่องโทรศัพท โดยที่หนา
จอเครื่องจะทำหนาที่เปนชองมองภาพ กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบแฟม .jpeg และวิดีโอคลิปในรูปแบบ .3gpp

การถายภาพ

1. เลือก เมน ู> สื่อ > กลอง
โทรศัพทรุนนี้รองรับการจับภาพที่มีความละเอียดไดถึง 1, 600 x 1, 200 พิกเซล

2. ใชหนาจอเปนชองมองภาพ จากนั้นหันกลองไปยังวัตถุที่ตองการถาย และกดปุมเลื่อน เครื่องจะจัดเก็บภาพที่ถายนั้นไวในแฟมขอมูล
ที่เครื่องตั้งไวหรือในแฟมขอมูลที่คุณกำหนดไว

เคล็ดลับ:  กดปุมเลื่อนขึ้นหรือลง เพื่อซูมภาพใหมีขนาดใหญขึ้นหรือเล็กลงกอนทำการถายภาพ

3. หากคุณไมตองการจัดเก็บภาพที่ถายไว ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ เลือก กลับ เมื่อตองการยอนกลับไปยังชองมองภาพเพื่อถายภาพ
ใหม เลือก ตัวเลือก > ไปที่คลังภาพ เพื่อดูภาพใน คลังภาพ

ถาแสงสลัว ใหเลือก ตัวเลือก > โหมดกลางคืน หลังจากที่คุณไดเปด กลอง กอนการถายภาพ

หากตองการปรับภาพ เลือก ตัวเลือก > ปรับ > สมดุลสีขาว หรือ โทนสี

หากตองการถายภาพแบบตอเนื่อง เลือก ตัวเลือก > โหมดตอเน่ือง กลองถายภาพจะถายภาพได 6 ภาพ ในแตละแถว

หากตองการถายภาพแบบจับเวลา เลือก ตัวเลือก > ตัวจับเวลาภายใน เลือกระยะเวลาไทมเอาทที่ตองการ และกด ทำงาน กลองถาย
ภาพจะทำการถายภาพหลังผานเวลาไทมเอาท

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูภาพที่ถายไดใน เมน ู> สื่อ > คลังภาพ > รูปภาพ

การบันทึกคลิปวิดีโอ

เลือก กลอง และเลื่อนไปทางขวาเพื่อเริ่มถายวิดีโอ หากตองการเริ่มบันทึกวิดีโอคลิป ใหกดปุมเลื่อน เวลาบันทึกที่เหลือจะปรากฏขึ้นที่
ดานบนสุดของหนาจอ หากตองการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก พัก และเมื่อตองการบันทึกตอ ใหเลือก ทำตอ หากตองการหยุดการ
บันทึก เลือก หยุด เครื่องจะจัดเก็บคลิปไวที่แฟมขอมูลที่เครื่องตั้งไวหรือในแฟมขอมูลที่คุณกำหนดไวใน หากคุณไมตองการเก็บวิดีโอ
คลิปที่จัดเก็บไวไว ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ เลือก กลับ เพื่อยอนกลับไปยังชองมองภาพเพื่อบันทึกไฟลวิดีโอไฟลใหม เลือก ตัว
เลือก > เลน เพื่อแสดงวิดีโอคลิปในแอปพลิเคชั่น RealPlayer

แทรกภาพลงในขอความ
เมื่อคุณกำลังสรางขอความมัลติมีเดียขอความใหม คุณสามารถเปดกลองเพื่อแทรกภาพใหมลงในขอความ

หากตองการแทรกภาพลงในขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ใสใหม > รูปภาพ ชองดูภาพจะแสดงภาพที่ถายไว หากตองการถาย
ภาพ ใหกดปุมเลื่อน หากตองการแทรกภาพลงในขอความ ใหกดปุมเลื่อน

แทรกวิดีโอลงในขอความ
เมื่อคุณกำลังสรางขอความมัลติมีเดีย คุณสามารถเปดกลองเพื่อแทรกวิดีโอใหมลงในขอความ

หากตองการแทรกวิดีโอลงในขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ใสใหม > วิดีโอคลิป กดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มบันทึก หากตองการแทรก
วิดีโอลงในขอความ เลือก ตัวเลือก > เลือก

การตั้งคา
หากตองการแกไขการตั้งคาภาพ เลือก เมน ู> สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > การตั้งคา > รูปภาพ และกำหนดตัวเลือกตอไปนี้:

• คุณภาพรูปภาพ — กำหนดจำนวนภาพที่จะถูกบันทึกไวดวยกัน สูง ทำใหไดคุณภาพของภาพดีที่สุด แตจะใชความจำที่เพิ่มมากขึ้น
ปกต ิเปนการตั้งคาดานคุณภาพที่มีมาแตแรก พื้นฐาน ใชจำนวนความจำที่นอยที่สุด

• แสดงภาพที่จับ — เลือกวาคุณตองการใหภาพที่ถาย ถูกแสดงหลังการถายหรือไม
• ความคมชัดของรูปภาพ — เลือกความคมชัดของภาพที่ถาย
• ช่ือรูปภาพตามคาเร่ิมตน — เลือก วันที ่หรือ ขอความ สำหรับหัวขอที่ตั้งไวใหภาพที่มีมาแตแรก วันที ่ใหวันที่ของการถายภาพเปน

หัวขอ ขอความ ใสเวลาที่กำหนด และจำนวนที่ภาพถาย
• หนวยความจำที่ใช — เลือกความจำที่จะใชสำหรับการเก็บภาพถาย: ความจำโทรศัพท หรือ การดหนวยความจำ
หากตองการแกไขการตั้งคาวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > วิดีโอ และกำหนดดังตอไปนี้:

• ความยาว — เลือกความยาวของวิดีโอคลิปที่คุณบันทึก ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปขึ้นกับความจำที่มี
• ความคมชัดของวิดีโอ — เลือกความคมชัดที่ใชในระหวางการบันทึกวิดีโอ การตั้งคาความคมชัดที่มีมาแตตน จะเปนการตั้งคาต่ำที่

สุดเสมอ
• ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว — เลือก วันที ่หรือ ขอความ สำหรับหัวขอที่ใสใหกับวิดีโอที่ถูกบันทึกที่มีมาแตแรก วันที ่ใหวันที่ของการบันทึกเปน

หัวขอ ขอความ ใสเวลาที่กำหนด และตัวเลขที่วิดีโอที่ถูกบันทึก
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• หนวยความจำที่ใช — เลือกความจำที่ใชสำหรับการเก็บวิดีโอที่ถูกบันทึก: ความจำโทรศัพท หรือ การดหนวยความจำ

กลอง
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16. มีเดียแอปพลิเคชัน

เลือก เมน ู> สื่อ
สื่อ ประกอบดวยมีเดียแอปพลิเคชันตางๆ ที่อนุญาตใหคุณจัดเก็บและดูภาพ บันทึกเสียง และเลนคลิปเสียง

คลังภาพ

เลือก เมน ู> สื่อ > คลังภาพ
ใช คลังภาพ เพื่อเขาสูและใชสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพ วิดีโอ เพลง และเสียงภาพและวิดีโอที่ดูแลวทั้งหมด และเพลงและเสียงที่ไดรับ
ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลื่อนดู เปดและสรางแฟมขอมูล พรอมทั้งเลือก คัดลอกและยายรายการ
ไปยังแฟมขอมูลไดอีกดวย คลิปเสียงจะเปดออกในเครื่องเลนเพลง และวิดีโอคลิปและสตรีมมิ่งลิงคในแอปพลิเคชั่น RealPlayer
ในการเปดไฟลหรือแฟมขอมูล ใหกดปุมเลื่อนภาพจะถูกเปดออกในโปรแกรมดูภาพ

ในการดาวนโหลดไฟลไปไวที่ คลังภาพ ในหนึ่งในแฟมขอมูลหลักโดยใชเบราเซอร ใหเลือก แหลงโหลดกราฟก, แหลงโหลดวิดี
โอ, แหลงโหลดแทร็ค หรือ แหลงโหลดเสียง เครื่องจะเปดเบราเซอรขึ้นมา และคุณสามารถเลือกจากบุคมารคหรือพิมพที่อยูของไซต
ที่จะดาวนโหลด

ในการคนหาไฟล เลือก ตัวเลือก > คนหาเริ่มตนพิมพคำที่จะใชคนหา (เชน ชื่อหรือวันที่ของไฟลที่คุณกำลังคนหา)ไฟลที่ตรงกับที่คน
หาจะปรากฏ

ภาพ
เลือก เมน ู> สื่อ > คลังภาพ > ภาพ
ภาพ ประกอบดวยหนาจอสองหนาจอ:

• ในหนาจอเบราเซอรภาพ คุณสามารถสง จัดการ ลบ และเปลี่ยนชื่อภาพที่จัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณหรือการดความจำ

• ในโปรแกรมดูภาพ ซึ่งจะเปดขึ้นเมื่อคุณเลือกภาพในหนาจอเบราเซอรภาพ คุณสามารถดู แกไข และสงภาพแตละภาพได คุณสามารถ
ตั้งภาพเปนภาพพื้นหลังใหกับจอแสดงผลของคุณ

รูปแบบไฟลที่เครื่องรองรับมีดังนี้:JPEG, BMP, PNG และ GIF 87a/89a โทรศัพทอาจไมรองรับรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดของรูปแบบไฟลที่
กลาวมาแลวก็ได

ในการเปดดูภาพ ใหเลือกภาพในหนาจอเบราเซอรภาพ และเลือก ตัวเลือก > เปด ภาพจะเปดในโปรแกรมดูภาพ

ในการเปดดูภาพตอไปหรือภาพกอนหนา ใหเลื่อนไปทางขวาหรือซายในโปรแกรมดูภาพ

ในการขยายหรือยอภาพที่ดูในหนาจอ เลือก ตัวเลือก > ขยาย หรือกด  5 หรือ 7 ในการลดภาพที่ดูบนหนาจอ เลือก ยอ หรือกด 0

ในการดูภาพในขนาดเต็มหนาจอ เลือก ตัวเลือก > ภาพเต็มจอ หรือกด 7 สองครั้ง ในการกลับไปที่หนาจอปกต ิเลือก ตัวเลือก > ภาพ
ปกติ

ในการหมุนภาพ ใหเลือกภาพ และ ตัวเลือก > หมุน เลือก ขวา เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา หรือเลือก ซาย เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

จัดการไฟลภาพ

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับภาพโดยละเอียด เลือกภาพและ ตัวเลือก > ดูรายละเอียด ขนาด และรูปแบบของไฟล วันที่และเวลาที่แกไขไฟล
ครั้งลาสุด และความละเอียดของภาพเปนพิกเซลจะปรากฏขึ้น

ในการสงภาพ ใหเลือกภาพ ตัวเลือก > สง และวิธีการสง

ในการเปลี่ยนชื่อภาพ เลือกภาพและ ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อพิมพชื่อใหมและเลือก ตกลง

ในการกำหนดภาพเปนภาพพื้นหลัง เลือกภาพและ ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการเพิ่มภาพในบัตรรายชื่อ เลือกภาพและ ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อ หนาจอรายชื่อจะเปดออก และคุณสามารถเลือกรายชื่อใหกับ
ภาพ

การจัดการภาพ

ในการสรางแฟมขอมูลเพื่อจัดการกับภาพของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอรใหมพิมพชื่อใหกับแฟมขอมูล และเลือก ตกลง

ในการคัดลอกหรือยายไฟล เลือกไฟลและ ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร, โฟลเดอรใหม, ยายไปการดความจำ, คัดลอก
ไปการดความจำ, คัดลอกไปความจำเคร่ือง หรือ ยายไปความจำเคร่ือง

RealPlayer
เลือก เมน ู> สื่อ > RealPlayer
RealPlayer สามารถเลนคลิปวิดีโอและไฟลเสียงที่เก็บอยูในหนวยความจำของอุปกรณหรือการดหนวยความจำ สงไฟลดังกลาวไปยัง
อุปกรณของคุณจากอีเมลหรือพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือสตรีมไปยังอุปกรณของคุณผานเว็บ
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รูปแบบที่ RealPlayer รองรับรวมถึง MPEG-4, MP4 (ไมใชการเรียกขอมูล), 3GP, RV, RA, AAC, AMR และ Midi RealPlayer ไมจำเปนตองรอง
รับรูปแบบไฟลสื่อทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: การสตรีมมิ่งไฟลเสียงและวิดีโอหมายถึง การเลนไฟลดังกลาวโดยตรงจากเว็บโดยไมตองดาวนโหลดลงอุปกรณ
ของคุณกอน

เลนคลิปวิดีโอและสตรีมลิงค

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือกไฟลเสียงและวิดีโอเพื่อเลนกับ RealPlayer เลือก ตัวเลือก > เปด และเลื่อนไปยังคลิปสื่อในอุปกรณหรือในการดหนวยความจำ

ในการเลนสตรีมมิ่งสื่อ ใหเลือกเว็บลิงคที่นำไปยังคลิปสื่อ แลวเลือก เลน; หรือเชื่อมตอไปยังเว็บ จากนั้นคนหาคลิปวิดีโอหรือไฟลเสียง
แลวเลือก เลน. RealPlayer มารูจักลิงคสองชนิดดังนี้:rtsp:// URL และ http:// URL ที่นำไปยังไฟล RAM กอนการเริ่มสตรีมมิ่งเนื้อหา
อุปกรณของคุณจะตองเชื่อมตอกับเว็บไซตและบัฟเฟอรเนื้อหานั้น หากเลนไฟลไมไดเนื่องจากมีปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขาย
RealPlayer จะพยายามเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ในการเลนคลิปวิดีโอและไฟลเสียงที่เก็บอยูในอุปกรณหรือการดหนวยความจำ ใหเลือกไฟลและ เลน

ในการหยุดเลนหรือสตรีมมิ่ง ใหเลือก หยุด.การเก็บขอมูลชั่วคราวหรือการเชื่อมตอกับเว็บไซตที่เรียกขอมูลจะหยุดทำงาน ไฟลจะหยุด
เลน และยอนกลับไปยังจุดเริ่มตน

ในการดูคลิปวิดีโอแบบเต็มหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > เลนภาพเต็มจอขนาดของพื้นที่วิดีโอจะเปนขนาดหนาจอปกติหรือขนาดเต็ม
หนาจอภาพเต็มจอจะเพิ่มขนาดของวิดีโอใหมากที่สุดใหเต็มพื้นที่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสัดสวนของพื้นที่

ในการบันทึกคลิปสื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก เลื่อนไปยังแฟมขอมูลในหนวยความจำของโทรศัพทหรือการดหนวยความจำ และ
เลือก บันทึก ในการบันทึกลิงคไปยังไฟลมีเดียบนเว็บ ใหเลือกบันทึกลิงค

การกรอไปขางหนาหรือกรอกลับคลิปขณะที่เลน ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: การกรอไปขางหนาขณะที่เลน ใหเลื่อนขึ้นและกดคางไวการกรอกลับคลิปขณะที่เลน ใหเลื่อนลงและกดคางไว

ในการเพิ่มหรือลดเสียงในระหวางที่เลน ใหกดปุมระดับเสียง

สงไฟลเสียงและคลิปวิดีโอ

คุณสามารถถายโอนคลิปสื่อไปยังอุปกรณอื่นหรือแนบคลิปสื่อไปยังขอความมัลติมีเดีย เอกสาร หรือสไลดการนำเสนอ

การถายโอนคลิปสื่อผานการเชื่อมตออินฟราเรด หรือ Bluetooth ใหเลือกคลิปและ ตัวเลือก > สงเลือกวิธีการในการสงคลิปไปยังอุปกรณ
อื่น

ในการสงคลิปสื่อในขอความ ใหสรางขอความมัลติมีเดีย จากนั้นเลือกคลิปที่จะแนบและ ใสรายการ > วิดีโอคลิป หรือ คลิปเสียง

ในการนำคลิปสื่อที่แทรกออก ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > ใช

รับวิดีโอ

เลือก เมน ู> ขอความเปดขอความที่มีคลิปวิดีโอ เลื่อนไปที่คลิป และกดปุมเลื่อน

เลือก พัก หรือ หยุด เลือก ตัวเลือก และ:

• เลน — เลนคลิปตั้งแตแรก
• เลนภาพเต็มจอ — เลนคลิปในโหมดภาพเต็มจอคลิปในแนวนอนจะหมุนทำมุม 90 องศาการเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ ใหกดปุม

ใดก็ได
• ทำตอ — การเลนคลิปตอไป
• เลนภาพเต็มจอตอไป — การเลนคลิปตอไปในโหมดภาพเต็มจอ
• เงียบเสียง — ปดเสียงคลิปวิดีโอในการเปดเสียง ใหเลื่อนไปทางขวา
• บันทึกลิงค — บันทึกเว็บลิงคไปยังคลิป
• รายละเอียดคลิป — ดูขอมูล เชน ชวงเวลาและขนาดคลิป
• การต้ังคา — เปลี่ยนการตั้งคาวิดีโอหรือการเชื่อมตอ

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

ดูขอมูลเกี่ยวกับคลิปสื่อ

ในการดูคุณสมบัติของคลิปวิดีโอ ไฟลเสียง หรือเว็บลิงค ใหเลือกคลิป และเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดคลิปขอมูลอาจรวมอัตราบิต
หรือลิงคอินเตอรเน็ตของไฟลที่เรียกขอมูล

การต้ังคา

เลือก เมน ู> สื่อ > RealPlayer > ตัวเลือก > การต้ังคา

การต้ังคาวิดีโอ

เลือก เลนซ้ำ > เปด หากคุณตองการเลนคลิปวิดีโอซ้ำโดยอัตโนมัติหลังจากเลนเสร็จแลว
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การต้ังคาการเช่ือมตอ
เลือก การเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปยังการตั้งคาตอไปนี้ แลวกดปุมเลื่อนเพื่อแกไข

• พร็อกซี ่— เลือกวาจะใชพร็อกซี่เซิรฟเวอรหรือไมและใหพิมพที่อยู IP ของพร็อกซี่เซิรฟเวอรและหมายเลขพอรต
• เครือขาย — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและตั้งคาชวงพอรตที่ใชงานเมื่อมีการเชื่อมตอ

การตั้งคาพร็อกซี่
พร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรสื่อกลางระหวางเซิรฟเวอรของสื่อและผูใช ผูใหบริการบางรายใชเซิรฟเวอรนี้สำหรับความปลอดภัยเพิ่ม
เติมหรือเพื่อความเร็วในการเชื่อมตอเว็บเพจที่มีไฟลสื่อ

โปรดสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

เลือก การเชื่อมตอ > พร็อกซี ่ใหเลื่อนไปยังการตั้งคาตอไปนี้ แลวกดปุมเลื่อนเพื่อแกไข

• ใชพร็อกซี ่— เลือก ใช เพื่อใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — พิมพ IP แอดเดรสของพร็อกซี่เซิรฟเวอร การตั้งคานี้จะใชงานไดเฉพาะเมื่อคุณเลือกใชงานพร็อกซี่

เซิรฟเวอรเทานั้น
• เลขพอรตพร็อกซี ่— พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร การตั้งคานี้จะใชงานไดเฉพาะเมื่อคุณเลือกใชงานพร็อกซี่

เซิรฟเวอรเทานั้น

การตั้งคาระบบเครือขาย
โปรดสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

เลือก การเชื่อมตอ > เครือขาย ใหเลื่อนไปยังการตั้งคาตอไปนี้ แลวกดปุมเลื่อนเพื่อแกไข

• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอเพื่อเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตและกดปุมเลื่อน
• เวลาออนไลน — ตั้งเวลาเมื่อ RealPlayer ตัดการเชื่อมตอจากเครือขาย เมื่อคุณหยุดเลนคลิปสื่อชั่วคราวโดยการใชลิงคเครือขาย

เลือก กำหนดเอง แลวกดปุมเลื่อนพิมพเวลา และเลือก ตกลง
• พอรต UDP ต่ำสุด — ปอนหมายเลขพอรตต่ำสุดในชวงพอรตของเซิรฟเวอรคาต่ำสุดคือ 1024
• พอรต UDP สูงสุด — ปอนหมายเลขพอรตสูงสุดในชวงพอรตของเซิรฟเวอรคาสูงสุดคือ 65535

การตั้งคาเครือขายชั้นสูง

ในการแกไขคาแบนดวิธสำหรับเครือขายที่แตกตางกัน ใหเลือก การเชื่อมตอ > เครือขาย > ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง

ในการเลือกแบนดวิธจากรายการเครือขายใดๆ ใหเลื่อนไปยังการตั้งคาแบนดวิธนั้น แลวกดปุมเลื่อนเลื่อนไปที่คาที่ตองการ และเลือก
ตกลง

ในการปอนแบนดวิธดวยตนเอง ใหเลือกกำหนดเอง
โปรดสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

ในการจัดเก็บการตั้งคา เลือก กลับ

เคร่ืองเลนเพลง

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลน
เมื่อใชเครื่องเลนเพลง คุณจะสามารถเลนไฟลเพลง สรางและฟงรายการแทร็ค เครื่องเลนเพลงสนับสนุนไฟลที่มีสวนขยายเปน MP3
และ AAC

ฟงเพลง
คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ

หากตองการเลือกแทร็คเพลง เลือก ตัวเลือก > คลังเพลง แทร็คท้ังหมด แสดงรายการเพลงทั้งหมดในเครื่องของคุณ ในการดูเพลงที่
เรียงลำดับไว ใหเลือก อัลบั้ม, ศิลปน, ประเภท หรือ ผูเรียบเรียง หากตองการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่ตองการ แลวเลือก ตัว
เลือก > เลน เมื่อเลนแทร็คแลว หากตองการเปลี่ยนระหวางเลนและพัก ใหกด  และ  หากตองการหยุดแทร็ค กด 

หลังจากที่คุณเพิ่มหรือยายไฟลเพลงในโทรศัพทแลว ใหอัพเดต คลังเพลง ของคุณ เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลังเพลง เครื่องเลน
เพลงจะคนหาไฟลเพลงในหนวยความจำของโทรศัพท และอัพเดตเปน คลังเพลง

หากตองการเลือกแทร็คเพลงกอนหนาหรือแทร็คเพลงตอไป ใหเลื่อนปุมเลื่อนขึ้นหรือลง

หากตองการเปดแทร็คเพลงซ้ำไปซ้ำมา เลือก ตัวเลือก > เลนซ้ำ เลือก ทั้งหมด เพื่อเลนซ้ำทุกแทร็คในแฟมขอมูบปจจุบัน เลือก หนึ่ง
คร้ัง เพื่อเลนซ้ำแทร็คที่เลือก หรือเลือก ปด เพื่อปดการเลนซ้ำ

ในการเลนเพลงแบบสุม ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัวเลือก > เลนแบบสุม

หากตองการดูขอมูลแทร็คเพลง ใหเลื่อนไปที่แทร็คที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

ในการตั้งคาแทร็คเพลงเปนเสียงเรียกเขาสำหรับรูปแบบทั้งหมด ใหเลื่อนไปที่แทร็คที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนเสียงเรียก
เขา
ปุมลัดแปนพิมพ:
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• กดปุม 5 เพื่อหยุดเลนแทร็คชั่วขณะ

• กดปุม 4 เพื่อกลับไปที่ตนแทร็ค กดภายใน 2 วินาทีหลังจากเริ่มเลนเพลงเพื่อไปยังแทร็คกอนหนา กดปุมนี้คางไวเพื่อกรอกลับ

• กดปุม 6 เพื่อกลับไปแทร็คกอนหนานี้ กดปุมนี้คางไวเพื่อกรอไปขางหนา

• กดปุม 8 เพื่อหยุดเลนแทร็ค

ปรับระดับความดังของเพลง

ในการควบคุมระดับความดังของเพลง ใหกดปุมความดัง ในการปดเสียงชั่วคราว กดดานลางของปุมระดับความดังจนกระทั่งเสียงเงียบลง
ชั่วคราว

รายการแทร็ค

คุณสามารถสรางรายการแทร็คใหมและเพิ่มแทร็คลงในรายการ หรือเลือกราจการแทร็คที่จัดเก็บไว

ในการสรางรายการแทร็คใหม เลือก ตัวเลือก > คลังเพลง > รายการแทร็ค > ตัวเลือก > รายการแทร็คใหม เขียนชื่อของ
รายการแทร็คใหม และเลือก ตกลง

หากตองการเพิ่มแทร็คลงในรายการแทร็ค ใหเปดรายการแทร็ค และเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมแทร็ค

อีควอไลเซอร

เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลน > ตัวเลือก > อีควอไลเซอร
คุณสามารถปรับเสียงไฟลเพลงในแบบที่ตองการดวย อีควอไลเซอร คุณสามารถใชการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนาตามลักษณะของ
เพลง เชน เพลงคลาสิคหรือเพลงร็อค คุณยังสามารถสรางการตั้งคาที่กำหนดขึ้นเองตามลักษณะการฟงของคุณ

คุณไมสามารถใชฟงกชันอื่นของ เครื่องเลน ในขณะที่ อีควอไลเซอร เปดอยู

ดวย อีควอไลเซอร คุณสามารถเพิ่มหรือลดความถี่ในขณะที่เลนเพลงและแกไขเสียงของเพลง มีการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนาใน
โทรศัพทของคุณ เชน ร็อค

ในการใชการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนาเมื่อเลนเพลง ใหเลื่อนไปที่การตั้งคาความถี่ที่คุณตองการใช และเลือก ตัวเลือก > ทำงาน
สรางการต้ังคาความถ่ีของคุณเอง
1. ในการสรางการตั้งคาความถี่ของคุณเอง เลือก ตัวเลือก > คาที่ตั้งลวงหนาใหม
2. พิมพชื่อของการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนา และเลือก ตกลง
3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อยายไปมาระหวางชวงความถี่และตั้งความถี่บนแตละชวง ในการเลื่อนระหวางชวงความถี่ ใหเลื่อนไปทางซายหรือ

ขวา

4. เลือก กลับ เพื่อจัดเก็บการตั้งคาความถี่ใหมหรือเลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตไปเปนคาที่ตั้งไว เพื่อตั้งชวงไว ณ ความถี่กลางและเริ่มตน
จากชวงดังกลาว

ในการแกไขการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนา เลือก ตัวเลือก > คาที่ตั้งลวงหนาใหม หรือ ตัวเลือก > แกไข

ในการแกไขการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนา ใหเลื่อนไปที่ชวงความถี่ และเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดคา คุณจะไดยินความถี่ที่ปรับ
ใหมนี้ทันทีเมื่อเลน

ในการคืนคาชวงความถี่เปนคาเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตไปเปนคาที่ตั้งไว

ในการจัดเก็บการตั้งคาใหมหรือการตั้งคาที่คุณแกไข เลือก กลับ

บันทึก

เลือก เมน ู> สื่อ > บันทึก
ดวย บันทึก คุณสามารถบันทึกขอความเสียงไดถึง 60 วินาท ีจัดเก็บเสียงที่บันทึกไวในรูปของคลิปเสียง และเลนคลิปเสียง บันทึก
สนับสนุนฟอรแมท AMR
กดปุมเสียงเพื่อเปดใช บันทึก หากคุณล็อกเขาสูการสนทนาแลว ปุมเสียงจะทำงานเปนปุมการสนทนาและไมเรียกใช บันทึก

ในการบันทึกขอความเสียง เลือก ตัวเลือก > บันทึกซาวนคลิป เลือก พัก เพื่อหยุดบันทึกชั่วคราว และ บันทึก เพื่อบันทึกตอ เมื่อคุณ
บันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือก หยุด คลิปเสียงจะถูกจัดเก็บไวโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาสูงสุดในการบันทึกเสียงคือ 60 นาที แตอาจแตกตางไปจากนี้ได ขึ้นกับพื้นที่หนวยความจำที่ใชจัดเก็บที่มีอยูในหนวยความจำ
ของเครื่องหรือการดหนวยความจำดวย

เลนเสียงที่บันทึกไว

หากตองการฟงขอความเสียงที่คุณเพิ่งบันทึก ใหเลือกไอคอนเลน ( ) เลือก หยุด เพื่อยกเลิกการเลน แถบแสดงความคืบหนาในการ
เลนไฟลจะแสดงเวลาในการเลน ตำแหนง และความยาวของรายการบันทึกเสียง

ในการพักการเลนเสียงที่บันทึกไว เลือก พัก เครื่องจะเลนรายการเสียงตอ เมื่อคุณเลือก เลน
รายการบันทึกเสียงที่คุณไดรับหรือบันทึกจะอยูในรูปแบบไฟลชั่วคราว ซึ่งคุณจะตองจัดเก็บไฟลที่คุณตองการเก็บไว
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เคร่ืองเลน Flash
เลือก เมน ู> สื่อ > ตัวเลน Flash
ดวย ตัวเลน Flash คุณจะสามารถดู เลน และสื่อสารดวยไฟล flash ที่สรางจากอุปกรณเคลื่อนที่

ในการเปดแฟมขอมูลหรือเลนไฟล flash ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูลหรือไฟล และกดปุมเลื่อน

ในการสงไฟล flash ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลื่อนไปที่ไฟลและกดปุมโทรออก การปองกันลิขสิทธอาจสกัดกั้นการสงไฟล
flash บางไฟล

ในการสลับระหวางไฟล flash ที่บันทึกในหนวยความจำของอุปกรณหรือการดหนวยความจำ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

มีเดียแอปพลิเคชัน

© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์ 76



17. แอปพลิเคชั่น GPS
Global Positioning System (GPS) ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยำและการบำรุงรักษาแต
เพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยำของขอมูลระบุตำแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐ
และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนำรองระบบวิทยุแหง
รัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยำยังอาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใช
ประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ ควรใช
เครื่องรับ GPS เฉพาะเมื่ออยูกลางแจงเทานั้นเพื่อการรับสัญญาณ GPS
และควรใช GPS เปนอุปกรณชวยการนำทางเทานั้น GPS ไมสามารถนำมาใชเพื่อวัดตำแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยำได และคุณไมควร
วางใจวาขอมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS เพียงอยางเดียวจะถูกตองที่สุดเสมอไป

มาตรวัดระยะทางการเดินทางมีความแมนยำจำกัด และขอผิดพลาดจากการนับรอบอาจเกิดขึ้นได ความถูกตองแมนยำยังอาจไดรับผล
กระทบจากความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS
แอปพลิเคชั่น GPS ในโทรศัพทตองใชอุปกรณเสริม Bluetooth GPS เพิ่มเติมในการทำงาน

ตำแหนงการใชงาน
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > ตำแหนง
ในการเลือกวิธีการระบุตำแหนง ใหเลื่อนไปที่วิธีการระบุตำแหนง และเลือก ตัวเลือก > ใชงาน ในการหยุดหาตำแหนง ใหเลือก ตัว
เลือก > ไมใชงาน วิธีการระบุตำแหนง Bluetooth GPS จะชวยใหคุณใชอุปกรณเพิ่มพิเศษ Bluetooth GPS เพื่อระบุตำแหนง วิธีการระบุ
ตำแหนง ยึดตามเครือขาย ใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณ วิธีการระบุตำแหนงทั้งสองวิธีสามารถนำมาใช
พรอมๆ กัน

ตัวสำรวจ

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > ตัวสำรวจ
ตัวสำรวจ คือโปรแกรม GPS ที่ชวยใหคุณดูตำแหนงปจจุบันของคุณ คนหาวิธีไปยังตำแหนงที่ตองการ และติดตามระยะทาง พิกัดตางๆ
ของตำแหนงจะแสดงเปนองศาและองศาทศนิยมตามระบบคาพิกัด WGS-84
โปรแกรมดังกลาวตองใชอุปกรณเสริม Bluetooth GPS เพื่อการทำงานคุณยังตองเปดใชวิธีการหาตำแหนงดวย Bluetooth GPS ใน เมน ู>
เคร่ืองมือ > ตำแหนง
โปรแกรมตองรับขอมูลตำแหนงจากดาวเทียมอยางนอย 3 ดวงเพื่อใชขอมูลนั้นเปนอุปกรณชวยเหลือในการเดินทาง

โปรแกรมดังกลาวตองใชอุปกรณเสริม Bluetooth GPS เพื่อการทำงาน

เลือกจากรายการดังตอไปนี้

• การนำทาง — ดูขอมูลการหาตำแหนงของเปาหมายการเดินทางของคุณ
• ตำแหนง — ดูขอมูลตำแหนงเกี่ยวกับตำแหนงปจจุบันของคุณ
• ระยะเดินทาง — ดูขอมูลการเดินทางของคุณ เชน ระยะทางและระยะเวลาที่คุณเดินทางและความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุด

หนาจอการหาตำแหนง

หนาจอการหาตำแหนงจะแนะแนวทางไปสูจุดหมายของการเดินทางจุดเริ่มตนจะแสดงดวยตัวอักษรบนวงกลม และทิศทางทั่วไปไปยัง
จุดหมายปลายทางของคุณจะแสดงดวยสีที่เขมขึ้น

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ตั้งปลายทาง — เลือกจุดสังเกตหรือสถานที่ที่จะเปนจุดหมายปลายทางของคุณ หรือพิมพเสนรุงและเสนแวงของจุดหมายปลายทาง
• หยุดการนำทาง — ลบจุดหมายปลายทางที่ตั้งไวสำหรับการเดินทางของคุณ
• บันทึกตำแหนง — จัดเก็บตำแหนงปจจุบันของคุณไวเปนสถานที่หรือจุดสังเกต
• สถานะดาวเทียม — ดูความแรงของสัญญาณของดาวเทียมที่ใหขอมูลตำแหนงที่จำเปนสำหรับการนำทาง
• ที่ตั้งที่ถูกจัดเก็บ — ดูตำแหนงที่คุณจัดเก็บไวชั่วคราวในโทรศัพทของคุณเพื่อชวยในการนำทาง

หนาจอตำแหนง
ดูขอมูลตำแหนง เชน เสนรุงและเสนแวงและความสูงของตำแหนงปจจุบันของคุณ คุณยังสามารถดูความแมนยำของขอมูลนี้

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• บันทึกตำแหนง — จัดเก็บตำแหนงปจจุบันของคุณไวเปนสถานที่หรือจุดสังเกต
• สถานะดาวเทียม — ดูความแรงของสัญญาณของดาวเทียมที่ใหขอมูลตำแหนงที่จำเปนสำหรับการนำทาง
• ที่ตั้งที่ถูกจัดเก็บ — ดูตำแหนงที่คุณจัดเก็บไวชั่วคราวในโทรศัพทของคุณเพื่อชวยในการนำทาง

หนาจอระยะทางการเดินทาง
มิเตอรวัดการเดินทางจะคำนวณระยะทางที่เดินทางแลวและเวลาเดินทาง พรอมความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดในการเดินทาง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เริ่ม — เรียกใชมิเตอรวัดการเดินทาง
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• หยุด — เลิกใชมิเตอรวัดการเดินทางคาที่คำนวณดวยมิเตอรจะปรากฏคางบนหนาจอ
• ทำตอ — ใชมิเตอรวัดการเดินทางตอไป
• รีเซ็ต — ตั้งคาที่คำนวณจากมิเตอรวัดการเดินทางเปนศูนยและเริ่มตนคำนวณใหมตั้งแตตน
• ลบ — ลบคาของมิเตอรวัดการเดินทางหลังจากเลิกใช
• บันทึกตำแหนง — จัดเก็บตำแหนงปจจุบันของคุณไวเปนสถานที่หรือจุดสังเกต
• สถานะดาวเทียม — ดูความแรงของสัญญาณของดาวเทียมที่ใหขอมูลตำแหนงที่จำเปนสำหรับการนำทาง
• ที่ตั้งที่ถูกจัดเก็บ — ดูตำแหนงที่คุณจัดเก็บไวชั่วคราวในโทรศัพทของคุณเพื่อชวยในการนำทาง

จัดการสถานที่
เลือก ตำแหนง > ตัวเลือก > ที่ตั้งที่ถูกจัดเก็บ
คุณสามารถจัดเก็บสถานที่ไวในโทรศัพทชั่วคราวเพื่อชวยในการนำทาง

หากตองการจัดเก็บสถานที่ไวในหนาจอ การนำทาง, ตำแหนง หรือ ระยะเดินทาง เลือก ตัวเลือก > บันทึกตำแหนง

หากตองการจัดเก็บสถานที่ชั่วคราวไวเปนจุดสังเกตถาวร ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปนสถานที่

หากตองการลบสถานที่ ใหเลื่อนไปที่สถานที่ และกด ตัวเลือก > ลบ

การต้ังคาเคร่ืองหาตำแหนง
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

ในการเปลี่ยนระบบการวัดที่ใช เลือก ระบบการวัด > เมตริก หรือ หนวยอิมพีเรียล

ในการพิมพคาการปรับเทียบความสูงเพื่อแกไขความสูงที่ไดรับจากดาวเทียมแสดงตำแหนง ใหเลือก วัดความสูงเหนือน้ำทะเล

จุดสังเกต

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > สถานที่
จุดสังเกตจะเปนคาพิกัดของที่ตั้งในทางภูมิศาสตรที่คุณสามารถจัดเก็บไวในโทรศัพทเพื่อใชรวมกับบริการเฉพาะพื้นที่อื่นๆ ในภายหลัง
พิกัดตางๆ จะแสดงเปนองศาและองศาทศนิยมตามระบบคาพิกัด WGS-84
คุณสามารถสรางจุดสังเกตโดยใชอุปกรณเพิ่มพิเศษ Bluetooth GPS หรือเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)โปรดดูที่“ตัว
สำรวจ” หนา 77

ในการสรางจุดสังเกต เลือก ตัวเลือก > สถานที่ใหมเลือก ตำแหนงปจจุบัน เพื่อใหเครือขายขอขอมูลเสนรุงและเสนแวงของที่ตั้ง
ปจจุบันของคุณ หรือ ปอนโดยผูใช เพื่อปอนขอมูลที่ตั้งที่จำเปน เชน ชื่อ ประเภท ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง

ในการดูหรอืแกไขจุดสังเกต ใหเลื่อนไปที่จุดสังเกตนั้นและกดปุมเลื่อน

ในการลบจุดสังเกต เลื่อนไปที่จุดสังเกต และกดปุม Backspace
ดวยแตละจุดสังเกต เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เพิ่มไปที่ประเภท — จัดระเบียบจุดสังเกตลงในกลุมจุดสังเกตที่เหมือนกัน เลื่อนไปที่ประเภท และกดปุมเลื่อนในการดูประเภทของจุด
สังเกต เลื่อนขวาหรือซาย

• สง — สงจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
• แกไขประเภท — เพิ่ม แกไข หรือลบประเภทของจุดเชื่อมตอของคุณ
• ไอคอนประเภท — เปลี่ยนไอคอนของจุดสังเกต เลื่อนไปที่ไอคอนที่ตองการ และกดปุมเลื่อน

ประเภทของจุดสังเกต
คุณสามารถดูประเภทของจุดสังเกตไดในสองหนาตาง:หนาตางหนึ่งแสดงรายการประเภทที่มีจุดสังเกตอยูแลว และอีกหนาตางหนึ่งจะ
แสดงรายการประเภททั้งหมดที่โทรศัพทของคุณมี

ในการดูประเภทที่มีจุดสังเกตอยูแลว เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > สถานที่ และเลื่อนไปทางขวา

ในการดูจุดสังเกตตางๆ ในแตละประเภท ใหเลือกประเภทที่ตองการดู แลวกดปุมเลื่อน

ในการยายจุดสังเกตจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ใหเลื่อนซายเลื่อนไปที่จุดสังเกต และกด ตัวเลือก > เพิ่มไปที่ประเภทเลื่อนไป
ที่ประเภทเดิม และกดปุมเลื่อนเพื่อยายเครื่องหมายเลือกที่อยูถัดจากประเภทนี้ออก เลื่อนไปที่ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่คุณตอง
การเพิ่มจุดสังเกตลงไป และกดปุมเลื่อนเลือก ยอมรับ
ดวยแตละจุดสังเกต เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• แกไข — ปรับเปลี่ยนขอมูลจุดสังเกต เชน ชื่อ ประเภท ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง
• สถานที่ใหม — สรางจุดสังเกตลงในประเภทโดยตรงเลือก ตำแหนงปจจุบัน เพื่อใหเครือขายขอขอมูลเสนรุงและเสนแวงของที่ตั้ง

ปจจุบันของคุณ หรือ ปอนโดยผูใช เพื่อปอนขอมูลที่ตั้งที่จำเปน เชน ชื่อ ประเภท ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง
• เพิ่มไปที่ประเภท — จัดระเบียบจุดสังเกตลงในกลุมจุดสังเกตที่เหมือนกัน เลื่อนไปที่ประเภท และกดปุมเลื่อน
• สง — สงจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
• แกไขประเภท — เพิ่ม แกไข หรือลบประเภทของจุดเชื่อมตอของคุณ
• ไอคอนประเภท — เปลี่ยนไอคอนของจุดสังเกต เลื่อนไปที่ไอคอนที่ตองการ และกดปุมเลื่อน

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป
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© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์ 78



แกไขประเภทของจุดสังเกต
เลือก ตัวเลือก > แกไขประเภท
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ประเภทใหม — สรางจุดสังเกตลงในประเภทโดยตรงเลือก ตำแหนงปจจุบัน เพื่อใหเครือขายขอขอมูลเสนรุงและเสนแวงของที่ตั้ง
ปจจุบันของคุณ หรือ ปอนโดยผูใช เพื่อปอนขอมูลที่ตั้งที่จำเปน เชน ชื่อ ประเภท ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง

• ไอคอนประเภท — เปลี่ยนไอคอนของจุดสังเกต เลื่อนไปที่ไอคอนที่ตองการ และกดปุมเลื่อน

ในการลบประเภทของจุดสังเกตที่คุณสรางขึ้น ใหเลื่อนไปที่จุดสังเกต และกดปุม Backspaceคุณไมสมารถลบประเภทที่ตั้งไวลวงหนา

แกไขจุดสังเกต
เลือก ตัวเลือก > แกไข หรือ สถานที่ใหม > ปอนโดยผูใชพิมพขอมูลที่ตั้งและอื่นๆ เชน ชื่อ ประเภท ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความ
สูง

ดวยแตละจุดสังเกต เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เลือกประเภท — จัดระเบียบจุดสังเกตลงในกลุมจุดสังเกตที่เหมือนกัน เลื่อนไปที่ประเภทและกดปุมเลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนขอมูลของ
จุดสังเกต เชน ชื่อ ประเภท ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง

• ดึงตำแหนงปจจุบัน — รองขอและปอนขอมูลเสนรุงและเสนแวงทางภูมิศาสตรโดยอัตโนมัต ิเพื่อสรางจุดสังเกตของที่ตั้งปจจุบันของ
คุณ

• ไอคอนประเภท — เปลี่ยนไอคอนของจุดสังเกต เลื่อนไปที่ไอคอนที่ตองการ และกดปุมเลื่อน
• สง — สงจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได

ตัวเลือกที่นำมาใชไดอาจแตกตางกัน

รับจุดสังเกต
เลือก เมน ู> ขอความเปดขอความที่มีจุดสังเกตที่คุณไดรับจากอุปกรณอื่น เลื่อนไปที่จุดสังเกต และกดปุมเลื่อน

ในการจัดเก็บจุดสังเกตไวในอุปกรณของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ

ในการสงตอจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได เลือก ตัวเลือก > สง
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18. การต้ังคา

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา
คุณสามารถกำหนดและแกไขการตั้งคาตางๆ ของโทรศัพทการแกไขการตั้งคาเหลานี้จะมีผลตอการทำงานของโทรศัพทในแอ
ปพลิเคชั่นตางๆ หลายแอปพลิเคชั่น

บางการตั้งคาอาจกำหนดไวลวงหนาใหกับโทรศัพทของคุณ หรือผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการไดจัดสงการตั้งคาเหลานั้นมาใหใน
รูปของขอความกำหนดคา คุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเหลานั้นได

เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการแกไข แลวกดปุมเลื่อนเพื่อทำสิ่งตอไปนี้

• สลับระหวางคาสองคา เชน เปดหรือปด

• เลือกคาจากรายการ

• เปดโปรแกรมแกไขขอความเพื่อพิมพคา

• เปดตัวเลื่อนเพื่อลดหรือเพิ่มคาดวยการเลื่อนไปทางซายหรือขวา

การต้ังคาเคร่ืองโทรศัพท

เลือก โทรศัพท เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาภาษา การตั้งคาในโหมดสแตนดบาย และการตั้งคาหนาจอของโทรศัพท

ทั่วไป การต้ังคา

เลือก ทั่วไป และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ภาษาในโทรศัพท — เลือกชื่อจากรายชื่อการเปลี่ยนภาษาของโทรศัพทจะมีผลตอทุกแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทเมื่อคุณเปลี่ยนภาษา
โทรศัพทจะรีสตารท

• ภาษาที่ใชเขียน — เลือกชื่อจากรายชื่อการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนยังมีผลตอตัวอักษรที่นำมาใชไดหรือไมไดเมื่อเขียนขอความ
• โลโกหรือขอความตอนรับ — เลือก ที่ตั้งไว เพื่อใชภาพที่ระบบตั้งไว ขอความ เพื่อพิมพขอความตอนรับของคุณเองหรือ รูปภาพ

เพื่อเลือกภาพจากคลังภาพขอความตอนรับหรือภาพจะแสดงชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่คุณเปดโทรศัพท
• ต้ังคาเดิมของเคร่ือง — เรียกคืนการตั้งคาอุปกรณดั้งเดิมในการทำเชนนี้ คุณตองปอนรหัสล็อคเครื่องหลังจากรีเซ็ตการตั้งคา

โทรศัพทจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวาปกติเอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการในปฏิทิน และไฟลจะไมไดรับผลกระทบ

การต้ังคาโหมดสแตนดบาย

เลือก โหมดพรอมทำงาน และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• โหมดสแตนดบายพิเศษ — เลือก เปด เพื่อใหทางลัดไปยังแอปพลิเคชั่นอื่นที่มีอยูในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู
• ปุมเลือกทางซาย, ปุมเลือกทางขวา — เปลี่ยนทางลัดที่เปดจากปุมเลือกซายและขวา ในหนาจอโหมดสแตนดบาย กดปุมเลื่อน

เลือกฟงกชันจากรายการ และ ตกลง
• ปุมสำรวจขวา, ปุมสำรวจซาย, ปุมสำรวจลง, ปุมสำรวจขึ้น, ปุมเลือก — เปลี่ยนทางลัดที่เปด เมื่อคุณเลื่อนไปที่ทิศทางอื่น การ

ตั้งคาเหลานี้จะใชไมไดหากคุณเลือก โหมดสแตนดบายพิเศษ > เปด
• แอปฯโหมดสแตนดบายท่ีใช — เลือกแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการเขาถึงจากโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู
• ศูนยขอความสแตนดบายแบบพิเศษ — เลือกถาดรับขอความหรือเมลบ็อกซที่แสดงอยูในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู
• ปลั๊กอินสแตนดบายแบบพิเศษ — เลือกปลั๊กอินที่แสดงอยูในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู ตัวอยางเชน คุณสามารถดูจำนวนขอความ

เสียงที่มี แมคุณจะปดการแจงเตือนสายที่ไมไดรับและขอความในโหมดสแตนดบายที่ใชอยูไว แตการแจงเตือนหลักก็จะยังคงแสดง
การแจงเตือนปลั๊กอินที่มีใหใชงานอาจแตกตางกันไป

ต้ังคาการแสดงผล

เลือก จอภาพ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ตัวตรวจจับแสง — ปรับจำนวนของแสงที่ใหความสวางแกหนาจอ
• หมดเวลาประหยัดพลังงาน — เลือกระยะเวลากอนที่ภาพพักหนาจอจะทำงาน การเรียกใชภาพพักหนาจอจะชวยยืดเวลาใช

โทรศัพท
• เวลาแสงสวาง — ตั้งระยะเวลาที่หนาจอจะกลายเปนสีจางหลังจากกดปุมครั้งสุดทาย

การต้ังคาการโทร

เลือก โทร และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• สง ID ผูโทรเขาของฉัน — เลือก ใช เพื่อแสดงเบอรโทรศัพทของคุณใหกับบุคคลที่คุณกำลังโทรถึง หรือ ตั้งจากเครือขาย เพื่อ
ปลอยใหเครือขายกำหนดวาควรสง ID ผูโทรของคุณหรือไม

• สง ID โทรทางเน็ตของฉัน — ตั้งคุณสมบัตินี้หากคุณตองการใหแสดง ID ผูโทรอินเทอรเน็ตของคุณใหกับบุคคลที่คุณกำลังโทรถึง
• สายเรียกซอน — เลือก ทำงาน เพื่อใหเครื่องแจงเมื่อมีสายเรียกเขาสายใหมในขณะที่คุณกำลังคุยกับอีกสายหนึ่งหรือ ตรวจสอบ

สถานะ เพื่อตรวจสอบวา ฟงกชันนั้นทำงานอยูบนเครือขายหรือไม
• สายเรียกซอนอินเทอรเน็ต — เรียกใชคุณสมบัตินี้เพื่อใหเครื่องแจงใหทราบเมื่อมีสายเรียกเขาสายใหมในขณะที่คุณกำลังคุยสาย

ทางอินเทอรเน็ตอยู
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• เตือนโทรอินเทอรเน็ต — ตั้งเปนเปดตัวเลือกนี้หากคุณตองการใหโทรศัพทแจงใหผูโทรทราบหากไมวาง หากคุณตั้งเปนปด
โทรศัพทจะสงสัญญาณไมวางใหกับผูโทร และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบถึงสายที่พลาด

• ประเภทการโทรที่ตั้งไว — เลือก มือถือ เพื่อโทรออกปกติไปยังเบอรโทรศัพทนั้น หรือ อินเทอรเน็ต เพื่อใช VoIP เพื่อโทรตามเบอร
หรือที่อยู

• ไมรับสายดวย SMS — เลือก ใช เพื่อสงขอความตัวอักษรไปยังบุคคลที่โทรถึงคุณ เพื่อแจงสาเหตุที่คุณไมสามารถรับสายเรียกเขา
ของผูโทร

• ตัวอักษรขอความ — พิมพขอความที่จะถูกสงออกไปเมื่อคุณไมสามารถรับสายเรียกเขา และตองการสงขอความตัวอักษรเปนขอ
ความตอบกลับโดยอัตโนมัติ

• รูปภาพในสายวิดีโอ — เลือก ใชอันที่เลือก เพื่อเลือกภาพนิ่งที่จะปรากฏขึ้นแทนภาพเคลื่อนไหวในขณะที่มีสายสนทนาทางวิดีโอ
หรือ ไมม ีเพื่อไมสงภาพในขณะที่มีสายสนทนาทางวิดีโอ

• เรียกซ้ำอัตโนมัต ิ— เลือก เปด เพื่อโทรซ้ำหมายเลขเดิมหากสายไมวางเมื่อพยายามโทรในครั้งแรก โทรศัพทของคุณสามารถ
พยายามโทรซ้ำไดสูงสุด 10 ครั้ง

• สรุปหลังโทรออก — เลือก เปด เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของสายลาสุดเพียงชวงสั้นๆ
• การโทรดวน — เลือก เปด เพื่อเรียกใชการโทรดวนบนโทรศัพทของคุณ ในการโทรไปยังเบอรโทรศัพทที่กำหนดใหกับปุมโทรดวน

(2-9) ใหกดคางไวที่ปุม

โปรดดูที่“โทรดวน” หนา 35
• รับไดทุกปุม — เลือก เปด เพื่อรับสายเรียกเขาดวยการกดปุมใดก็ไดสั้นๆ ยกเวนปุมจบการทำงาน
• สายที่ใช — เลือก สาย 1 หรือ สาย 2 เพื่อเปลี่ยนสายโทรศัพทสำหรับสายโทรออกและขอความตัวอักษร (บริการเสริมจากระบบเครือ

ขาย) การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อซิมการดสนับสนุนบริการสลับสายและผูใชสมัครขอรับบริการโทรศัพทสองสาย
• การเปลี่ยนสาย — เลือก ไมใชงาน เพื่อปองกันการเลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการเปลี่ยนการตั้งคานี้ คุณตองใช

รหัส PIN2
• เตือนโทรอินเทอรเน็ต — เลือก ปด เพื่อแจงสายอินเทอรเน็ตใหมวา โทรศัพทของคุณไมวางหรือ เปด เพื่อยอมรับสายอินเทอรเน็ต

สายใหม

การต้ังคาการเช่ือมตอ

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• จุดเช่ือมตอ — การตั้งคาจุดเชื่อมตอใหมหรือการแกไขจุดเชื่อมตอเดิม ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดตอเชื่อมบางจุดหรือทั้งหมดไวกอน
สำหรับอุปกรณของคุณ ซึ่งคุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบการตั้งคานั้นได

• กลุมจุดเชื่อมตอ — การตั้งคากลุมของจุดเชื่อมตอใหมหรือการแกไขจุดเชื่อมตอเดิมที่ใชในการเชื่อมตออัตโนมัติและการขามเครือ
ขายอีเมล

• ขอมูลแพคเก็ต — กำหนดวาจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อใด และเขาสูจุดเชื่อมตอวาตองการใชอุปกรณเปนโมเด็มสำหรับ
คอมพิวเตอรหรือไม

• การตั้งคาโทรอินเทอรเน็ต — กำหนดการตั้งคาสำหรับสายอินเตอรเน็ต
• การต้ังคา SIP — ดูหรือสรางรูปแบบ session initiation protocol (SIP)
• สายขอมูล — ตั้งคาชวงการหมดเวลาหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมตอสายขอมูลอัตโนมัติ
• VPN — ติดตั้งและจัดการนโยบาย VPN, จัดการนโยบายเซิรฟเวอรของ VPN , ดูบันทึก VPN สรางและจัดการจุดเชื่อมตอ VPN
• LAN ไรสาย — กำหนดวาจะใหอุปกรณแสดงสัญลักษณเมื่อเครือขาย LAN ไรสายใชงานไดหรือไม และกำหนดความถี่ในการคนหา

เครือขายของอุปกรณ
• การกำหนดคา — ดูและลบเซิรฟเวอรที่เชื่อถือไดจากอุปกรณที่คุณอาจไดรับการกำหนดคา

ในการขอรับขอมูลเกี่ยวกับ LAN ไรสายหรือการสมัครขอรับบริการขอมูลแพคเก็ตสำหรับการเชื่อมตอที่เหมาะสมและการกำหนดคาตางๆ
โปรดติดตอผูดำเนินงานเครือขายหรือผูใหบริการ

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

จุดเชื่อมตอ
เลือก เมน ู> เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ
จุดเชื่อมตอคือจุดที่อุปกรณของคุณทำการเชื่อมตอไปยังเครือขายดวยการเชื่อมตอขอมูล ในการใชบริการอีเมลและมัลติมีเดีย หรือการ
คนหาเว็บเพจนั้น คุณจะตองกำหนดจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตสำหรับการบริการเหลานั้นเสียกอน

กลุมของจุดเชื่อมตอใชสำหรับการจัดกลุมและจัดลำดับความสำคัญของจุดเชื่อมตอ แอปพลิเคชั่นสามารถใชกลุมเปนวิธีการเชื่อมตอ
แทนจุดเชื่อมตอจุดเดียว ในกรณีนี้ จะใชจุดเชื่อมตอที่ใชงานไดดีที่สุดในกลุมในการเชื่อมตอและการขามเครือขายสำหรับกรณีอีเมลดวย

ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดตอเชื่อมบางจุดหรือทั้งหมดไวกอนสำหรับอุปกรณของคุณ ซึ่งคุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบการตั้งคา
นั้นได

โปรดดูที่“จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต” หนา 53

กลุมของจุดเชื่อมตอ
เลือก เมน ู> เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > กลุมจุดเชื่อมตอ
กลุมของจุดเชื่อมตอใชสำหรับการจัดกลุมและจัดลำดับความสำคัญของจุดเชื่อมตอ แอปพลิเคชั่นสามารถใชกลุมเปนวิธีการเชื่อมตอ
แทนจุดเชื่อมตอจุดเดียว ในกรณีนี้ จะใชจุดเชื่อมตอที่ใชงานไดดีที่สุดในกลุมในการเชื่อมตอและการขามเครือขายสำหรับกรณีอีเมลดวย
โปรดดูที่“กลุมของจุดเชื่อมตอ” หนา 53

การตั้งคา
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ขอมูลแพ็คเก็ต
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต
อุปกรณของคุณรองรับการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เชน GPRS ในเครือขาย GSM เมื่อคุณกำลังใชอุปกรณในเครือขาย GSM และ UMTS คุณ
สามารถเชื่อมตอขอมูลหลายจุดไดในเวลาเดียวกัน จุดเชื่อมตอสามารถเชื่อมตอขอมูลรวมกันได และการเชื่อมตอขอมูลจะยังคงใชงาน
อยู (เชน ระหวางสายสนทนา เปนตน) โปรดดูที่“ตัวจัดการการเชื่อมตอ” หนา 55

การต้ังคาขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาขอมูลแพ็คเก็ตมีผลตอจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การเชื่อมตอ GPRS — เลือก เม่ือวาง เพื่อลงทะเบียนอุปกรณไปยังเครือขายขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณเปดอุปกรณในเครือขายที่
สนับสนุน เลือก เม่ือตองการ เพื่อทำการเชื่อมตอเฉพาะเมื่อแอปพลิเคชั่นหรือการทำงานกำหนดไว

• จุดเช่ือมตอ — ปอนชื่อจุดเชื่อมตอที่ผูใหบริการใหมาเพื่อใชอุปกรณเปนโมเด็มขอมูลแพคเก็ตสำหรับคอมพิวเตอรของคุณ

การเชื่อมตอเหลานี้มีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดสำหรับการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

การต้ังคาสายอินเตอรเน็ต
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การตั้งคาโทรอินเทอรเน็ต เลือก ตัวเลือก > รูปแบบใหม หรือ ตัวเลือก >
แกไข
เลื่อนไปยัง ชื่อ แลวกดปุมเลื่อน จากนั้นปอนชื่อรูปแบบ และเลือก ตกลง
เลื่อนไปยัง รูปแบบ SIP แลวกดปุมเลื่อน เลือกรูปแบบ และเลือก ตกลง โปรโตคอล SIP ใชในการสราง แกไข และตัดการเชื่อมตอ เชน
สายอินเตอรเน็ตที่มีผูรวมสายตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป รูปแบบ SIP รวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอเหลานี้

ในการจัดเก็บการตั้งคาของคุณ กด กลับ

การต้ังคา Session initiation protocol (SIP)
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP
ใช Session initiation protocols (SIP) ในการสราง แกไข และตัดการเชื่อมตอบางประเภทที่มีผูรวมสายตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป (การบริการ
เครือขาย) รูปแบบ SIP รวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอเหลานี้ รูปแบบ SIP ที่ใชเปนการเชื่อมตอการสื่อสารเริ่มตนจะถูกขีดเสนใต

ในการสรางรูปแบบ SIP ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มใหม > ใชรูปแบบที่ตั้งไว หรือ ใชรูปแบบที่มีอยู

ในการแกไขรูปแบบ SIP ใหเลื่อนไปที่รูปแบบนั้น และกดปุมเลื่อน

ในการเลือกรูปแบบ SIP ที่ตองการใชเปนการเชื่อมตอการสื่อสารที่ตั้งไว ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > รูปแบบที่ตั้งไว

ในการลบรูปแบบ SIP ใหเลื่อนไปที่รูปแบบนั้น และปุม Backspace
แกไขรูปแบบ SIP
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP > ตัวเลือก > เพิ่มใหม หรือ แกไข
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ชื่อรูปแบบ — พิมพชื่อรูปแบบ SIP
• รูปแบบบริการ — เลือก IETF หรือ Nokia 3GPP
• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชสำหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
• ชื่อผูใชสาธารณะ — ปอนชื่อผูใชของคุณที่ไดรับจากผูใชบริการ
• ใชการบีบอัด — เลือกวาใชการบีบอัดหรือไม
• การลงทะเบียน — เลือกโหมดลงทะเบียน
• ใชความปลอดภัย — เลือกวาใชการเจรจาดานความปลอดภัยหรือไม
• พร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนการตั้งคาพร็อกซี่เซิรฟเวอรสำหรับรูปแบบ SIP นี้
• เซิรฟเวอรลงทะเบียน — ปอนการตั้งคาเซิรฟเวอรการลงทะเบียนสำหรับรูปแบบ SIP นี้

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

แกไขพร็อกซี่เซิรฟเวอร SIP
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP > ตัวเลือก > เพิ่มใหม หรือ แกไข > พร็อกซี่เซิรฟเวอร
พร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรสื่อกลางระหวางการบริการการเรียกดูและผูใชที่ใชงานของผูใหบริการบางราย เซิรฟเวอรเหลานี้อาจเพิ่ม
การรักษาความปลอดภัย และเรงความเร็วในการเขาถึงบริการ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนชื่อโฮสตหรือที่อยู IP ของพร็อกซี่เซิรฟเวอรที่ใชงาน
• อาณาเขต — ปอนอาณาเขตพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• ยอมรับเสนทางยืดหยุน — เลือกวาอนุญาตใหมีเสนทางยืดหยุนหรือไม
• ประเภทการขนสง — เลือก UDP หรือ TCP
• พอรต — พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

การต้ังคา
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แกไขเซิรฟเวอรการลงทะเบียน
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP > ตัวเลือก > เพิ่มใหม หรือ แกไข > เซิรฟเวอรลงทะเบียน
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ที่อยูเซิรฟเวอรลงทะเบียน — ปอนชื่อโฮสตหรือที่อยู IP ของเซิรฟเวอรการลงทะเบียนที่ใชงาน
• อาณาเขต — ปอนอาณาเขตเซิรฟเวอรการลงทะเบียน
• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของเซิรฟเวอรการลงทะเบียน
• ประเภทการขนสง — เลือก UDP หรือ TCP
• พอรต — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอรการลงทะเบียน

การตั้งคาสายขอมูล
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > สายขอมูล

ในการตั้งคาชวงการหมดเวลาหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมตอสายขอมูลอัตโนมัติเมื่อไมมีการถายโอนขอมูล ใหเลือก เวลาออนไลน และกด
ปุมเลื่อน เลือก กำหนดเอง เพื่อปอนเวลาดวยตนเองหรือ ไมจำกัด เพื่อใหการเชื่อมตอทำงานตอไปจนกวาคุณจะเลือก ตัวเลือก > ตัด
การเชื่อมตอ

VPN
VPN จุดเช่ือมตอ

ในการจัดการจุดเชื่อมตอ VPN ใหเลือก VPN > จุดเช่ือมตอ VPN > ตัวเลือก เลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี้:

• แกไข — แกไขจุดเชื่อมตอที่เลือกไว หากจุดเชื่อมตอกำลังใชงานอยูหรือมีการปองกันการตั้งคาจุดเชื่อมตอ คุณจะไมสามารถแกไข
ได

• จุดเชื่อมตอใหม — สรางจุดเชื่อมตอ VPN ใหม
• ลบ — ลบจุดเชื่อมตอที่เลือกไว

ต้ังคาจุดเช่ือมตอ VPN
โปรดสอบถามการตั้งคาจุดเชื่อมตอที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

ในการแกไขการตั้งคาจุดเชื่อมตอ VPN ใหเลือกที่จุดเชื่อมตอ และ ตัวเลือก
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อการเชื่อมตอ VPN ชื่อควรมีความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร
• นโยบาย VPN — เลือกนโยบาย VPN ที่ตองการใชกับจุดเชื่อมตอนี้
• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต — เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชกับจุดเชื่อมตอ VPN
• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอรของจุดเชื่อมตอ VPN นี้
• เลขพอรตของพร็อกซี ่— พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่

เครือขาย LAN ไรสาย

เลือก เมน ู> เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย

ในการแสดงสัญลักษณเมื่อมีเครือขาย LAN ไรสายที่สามารถใชงานไดในตำแหนงปจจุบันของคุณ ใหเลือก แสดงสถานะ > ใช

ในการเลือกชวงเวลาของอุปกรณในการสแกนเครือขาย LAN ไรสายที่สามารถใชงานไดและอัพเดตสัญลักษณ ใหเลือก สแกนหา
เครือขาย.

การตั้งคา WLAN ขั้นสูง

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง ตามปกติแลวการตั้งคาเครือขาย
LAN ไรสาย ชั้นสูงจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ และไมแนะนำใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้

ในการแกไขการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก การกำหนดคาอัตโนมัต ิ> ไมใชงาน และตั้งคารายการดังตอไปนี้

• ขีดจำกัดลองซ้ำขอตอบรับ — ปอนจำนวนสูงสุดของความพยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับสัญญาณการตอบรับจาก
เครือขาย

• ขีดจำกัดลองซ้ำขอการสง — ปอนจำนวนสูงสุดของความพยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับสัญญาณการพรอมสง
จากเครือขาย

• คาตั้งตน RTS — เลือกขนาดแพคเก็ตของขอมูลที่อุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอเครือขาย LAN ไรสายรองขอการสงกอนการสงแพคเก็ต
• ระดับกำลัง TX — เลือกระดับกำลังของอุปกรณเมื่อมีการสงขอมูล
• มาตรวัดวิทยุ — เปดหรือปดการใชมาตรวัดวิทยุ
• ประหยัดพลังงาน — เปดหรือปดการประหยัดพลังงาน

ในการเรียกคืนการตั้งคาทั้งหมดไปยังคาเริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว

การต้ังคาความปลอดภัยสำหรับจุดเช่ือมตอเครือขาย LAN ไรสาย
เลือก เมน ู> เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม และเริ่มสรางจุดเชื่อมตอ LAN
ไรสาย หรือเลือกจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายและ ตัวเลือก > แกไข

การตั้งคา
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การต้ังคาความปลอดภัยของ WEP
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN > WEP
วิธีการเขารหัส Wired equivalent privacy (WEP) จะเขารหัสขอมูลกอนการสงสัญญาณ ปฏิเสธการเขาสูเครือขายสำหรับผูใชที่ไมมีคีย
WEP ที่กำหนด เมื่อกำลังใชงานโหมดความปลอดภัย WEP หากอุปกรณของคุณไดรับแพคเก็ตขอมูลที่ไมไดเขารหัสดวยคีย WEP ขอมูลดัง
กลาวจะถูกละทิ้ง

โทรศัพททุกเครื่องในเครือขาย เฉพาะกิจ จะตองใชคีย WEP เดียวกัน

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• คีย WEP ที่ใช — เลือกคีย WEP ที่ตองการ
• ประเภทการตรวจสอบ — เลือก เปด หรือ แบงใช
• การต้ังคาคีย WEP — แกไขการตั้งคาของคีย WEP
การต้ังคาคีย WEP
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN > WEP
โทรศัพททุกเครื่องในเครือขาย เฉพาะกิจ จะตองใชคีย WEP เดียวกัน

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN > การต้ังคาคีย WEP และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การเขารหัส WEP — เลือกความยาวคียการเขารหัส WEP ที่ตองการ
• รูปแบบคีย WEP — เลือกวาตองการปอนขอมูลคีย WEP ในรูปแบบ ASCII หรือ ฐานสิบหก หรือไม
• รหัสคีย WEP — ปอนขอมูลรหัสคีย WEP
การต้ังคาความปลอดภัย 802.1x
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN > 802.1x
802.1x ตรวจสอบและอนุญาตอุปกรณในการเขาสูเครือขายไรสาย และปองกันการเขาสูเครือขายหากขั้นตอนการอนุญาตลมเหลว

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• WPA/WPA2 — เลือก EAP (โปรโตคอลการตรวจสอบที่สามารถขยายได) หรือ คียแบงใช (คียความลับที่ใชสำหรับการระบุอุปกรณ)
• การตั้งคาปลั๊กอิน EAP — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > EAP เลือกปลั๊กอิน EAP ที่กำหนดในอุปกรณของคุณในการใชกับจุดเชื่อมตอ
• คียแบงใช — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ใหปอนคียสวนตัวที่ใชรวมกันไดเพื่อระบุอุปกรณของคุณไปยังเครือขาย LAN

ไรสายที่ทำการเชื่อมตอ

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

การต้ังคาความปลอดภัย WPA
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN > WPA/WPA2
เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• WPA/WPA2 — เลือก EAP (โปรโตคอลการตรวจสอบที่สามารถขยายได) หรือ คียแบงใช (คียความลับที่ใชสำหรับการระบุอุปกรณ)
• การตั้งคาปลั๊กอิน EAP — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > EAP เลือกปลั๊กอิน EAP ที่กำหนดในอุปกรณของคุณในการใชกับจุดเชื่อมตอ
• คียแบงใช — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ใหปอนคียสวนตัวที่ใชรวมกันไดเพื่อระบุอุปกรณของคุณไปยังเครือขาย LAN

ไรสายที่ทำการเชื่อมตอ

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

EAP
ในการดูปลั๊กอิน EAP (extensible authentication protocol) ที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก เมน ู>
เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม และกำหนดจุดเชื่อมที่ใชตัวเลือกเปน
แบบ LAN ไรสาย และ 802.1x หรือ WPA/WPA2 เปนโหมดความปลอดภัยเลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN > WPA/WPA2 > EAP เลื่อน
ไปที่ การตั้งคาปลั๊กอิน EAP และกดปุมเลื่อน

ปลั๊กอิน EAP ถูกนำมาใชในเครือขายไรสาย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณไรสายและเซิรฟเวอร ปลั๊กอิน EAP ที่แตกตางกันทำให
สามารถเกิดวิธีการ EAP ที่แตกตางกันดวย (บริการเครือขาย)

ในการใชงานปลั๊กอิน EAP เมื่อทำการเชื่อมตอกับ WLAN ดวยการใชจุดเชื่อมตอ ใหเลือกปลั๊กอินที่ตองการและ ตัวเลือก > สั่งใชงาน
ปลั๊กอิน EAP ที่สามารถใชกับจุดเชื่อมตอนี้จะมีเครื่องหมายถูกอยูถัดจากปลั๊กอินนั้นเมื่อไมตองการใชปลั๊กอิน เลือกตัวเลือก > ไมใชงาน

ในการแกไขการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก ตัวเลือก > กำหนดคา

ในการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมลำดับความสำคัญ เพื่อพยายามจะใชปลั๊กอินกอน
ปลั๊กอินอื่นเมื่อเชื่อมตอกับเครือขายโดยใชจุดเชื่อมตอ หรือ ตัวเลือก > ลำดับความสำคัญนอยกวา เพื่อใชปลั๊กอินนี้ในการตรวจสอบ
ความถูกตองของเครือขายภายหลังจากที่พยายามจะใชปลั๊กอินอื่น

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

การกำหนดคา
ในการดูและลบการกำหนดคาสำหรับเซิรฟเวอรรับรอง ใหเลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การกำหนดคา
คุณจะไดรับขอความจากผูดำเนินการเครือขาย,ผูใหบริการ หรือผูจัดการขอมูลของบริษัทเกี่ยวกับขอมูลการกำหนดคาเซิรฟเวอรรับรอง
การตั้งคานี้จะบันทึกโดยอัตโนมัติลงใน การกำหนดคา คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาสำหรับจุดเชื่อมตอ การบริการมัลติมีเดีย หรืออีเมล
IM และการตั้งคาการซิงโครไนสจากเซิรฟเวอรรับรอง

การต้ังคา
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ในการลบการตั้งคาของเซิรฟเวอรรับรอง ใหเลื่อนไปที่เซิรฟเวอรและกดปุม Backspace ขอมูลการตั้งคาสำหรับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่มีใน
เซิรฟเวอรนี้จะถูกลบไปดวย

การต้ังคาวันท่ีและเวลา
โปรดดูที่“นาฬิกา” หนา 48

การตั้งคาระบบปองกัน
โปรดดูที่“กำหนดการตั้งคาความปลอดภัย” หนา 86

การต้ังคาระบบเครือขาย

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > เครือขาย
กำหนดตัวเลือกตอไปนี้:

• โหมดระบบ (แสดงเฉพาะเมื่อผูใหบริการเครือขายสนับสนุน) — เลือกชนิดของเครือขาย คุณสามารถเลือก GSM หรือ UMTS เพื่อใช
เครือขายที่เกี่ยวของหรือ โหมดคู เพื่อใหโทรศัพทสลับระหวางทั้งสองเครือขายโดยอัตโนมัต ิการตั้งคานี้อาจถูกกำหนดไวลวงหนาให
กับโทรศัพทและไมสามารถแกไขได หากคุณตั้งใหโทรศัพทใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือเฉพาะเครือขาย UMTS คุณจะไมสามารถโทร
ออกได รวมถึงการโทรออกฉุกเฉิน หรือใชคุณสมบัติอื่นที่ตองใชการเชื่อมตอกับเครือขาย หากเครือขายที่เลือกไมเปดใหบริการ

• การเลือกระบบ — เลือก เลือกเอง เพื่อเลือกจากเครือขายที่มี หรือ อัตโนมัติ เพื่อใหโทรศัพทเลือกเครือขายโดยอัตโนมัติ
• แสดงขอมูลระบบ — เลือก เปด เพื่อตั้งใหเครื่องระบุเมื่อเครื่องถูกใชใน Micro Cellular Network (MCN)

การตั้งคาอุปกรณเสริม

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ
คำเตือน:  ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความสามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานที่  ๆที่อาจมีผลตอ
ความปลอดภัยของคุณ

สำหรับอุปกรณเพิ่มพิเศษเกือบทั้งหมด คุณสามารถเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้:

• รูปแบบที่ตั้งไว — เลือกรูปแบบที่จะทำงานเมื่อมีการตออุปกรณเพิ่มพิเศษเขากับเครื่องของคุณ
• ตอบรับอัตโนมัต ิ— ใหเครื่องรับสายโทรศัพทโดยอัตโนมัติเมื่อใชอุปกรณเพิ่มพิเศษเลือก เปด เพื่อตั้งคาเครื่องใหรับสายเรียกเขา

โดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาทีหากตั้งแบบเสียงเรียกเขาเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ ในเมนูรูปแบบ การรับสายอัตโนมัติจะไมทำ
งาน

• แสงสวาง — เลือก เปด เพื่อทำใหโทรศัพทสวางขึ้นเมื่อตอเขากับอุปกรณเพิ่มพิเศษ

เท็กซโฟน/ การต้ังคา TTY
หากคุณใชเท็กซโฟน (TTY) คุณตองตอเขากับโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาและใชเท็กซโฟนและเลือกจาก
การตั้งคาตอไปนี้

• รูปแบบที่ตั้งไว — เลือกรูปแบบที่จะทำงานเมื่อมีการตอเท็กซโฟน (TTY) เขากับเครื่องของคุณ
• ใชเท็กซโฟน — เลือก ใช หากคุณตองการเริ่มตนใชเท็กซโฟน

การต้ังคา
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19. ระบบปองกัน

ความปลอดภัยของโทรศัพท

เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิม
คุณสามารถแกไขการตั้งคาความปลอดภัยสำหรับรหัส PIN การล็อคอัตโนมัติ และการเปลี่ยนซิมการด และเปลี่ยนรหัสและรหัสผาน

ไมควรใชรหัสที่เหมือนกับหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทรติดตอหมายเลขดังกลาวโดยไมไดตั้งใจ

เครื่องจะแสดงรหัสเปนเครื่องหมายดอกจัน เมื่อเปลี่ยนรหัส ใหปอนรหัสปจจุบัน แลวปอนรหัสใหมสองครั้ง

กำหนดการต้ังคาความปลอดภัย

ในการกำหนดการตั้งคาของโทรศัพทและซิมการด ใหเลือกการตั้งคาและ ตัวเลือก > เปลี่ยน
เมื่อการโทรจำกัดอยูที่เฉพาะกลุม คุณยังสามารถโทรออกไปยังเลขหมายฉุกเฉินที่ใชเปนทางการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณได

กำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• คำขอรหัส PIN — เลือก เปด เพื่อขอใหปอนรหัส PIN ทุกครั้งที่เปดโทรศัพท ไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้หากปดโทรศัพท ซิ
มการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหยกเลิกการถามรหัส PIN

• รหัส PIN — เปลี่ยนรหัส PIN รหัส PIN ตองประกอบดวยตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก รหัส PIN จะปกปองซิ
มการดจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รหัสนี้ไดมาพรอมซิมการด หากคุณใสรหัส PIN ผิดติดตอกันสามครั้ง รหัส PIN จะถูกบล็อค
และคุณตองใชรหัส PUK เพื่อปลดล็อคเพื่อที่จะไดสามารถใชซิมการดไดอีกครั้ง

• รหัส PIN2 — เปลี่ยนรหัส PIN2 รหัส PIN2 ตองประกอบดวยตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก รหัส PIN2 จำเปนในการใชงานฟงกชันบางอยางของ
โทรศัพทและไดมาพรอมกับซิมการด หากคุณใสรหัส PIN2 ผิดติดตอกันสามครั้ง รหัส PIN2 จะถูกบล็อค และคุณจะตองใชรหัส PUK2
เพื่อปลดล็อคเพื่อที่จะไดสามารถใชซิมการดไดอีกครั้ง

• ระยะล็อคอัตโนมัต ิ — กำหนดเวลาซึ่งเครื่องจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดนี้ และใชไดก็ตอเมื่อมีการปอนรหัส
ล็อคที่ถูกตองเทานั้น พิมพตัวเลขเปนนาทีสำหรับระยะหมดเวลา หรือเลือก ไมม ีเพื่อปดระยะการล็อคอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพทถูก
ล็อคแลว คุณยังสามารถรับสายเรียกเขาและโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในโทรศัพทได

• รหัสล็อค — เปลี่ยนรหัสล็อค รหัสใหมอาจประกอบดวยอักขระยาว 4-255 ตัว ใชไดทั้งพยัญชนะและตัวเลข ทั้งตัวพิมพใหญและตัว
พิมพเล็ก โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากจัดรูปแบบรหัสล็อคเครื่องไมเหมาะสม รหัสที่กำหนดไวลวงหนาคือ 12345 คุณควรเปลี่ยน
รหสล็อคเพื่อหลีกเลี่ยงการลอบใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาต คุณควรรักษารหัสใหมไวเปนความลับ และเก็บไวในที่
ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่องโทรศัพท

• ล็อคหากเปลี่ยนซิม — ตั้งคาใหเครื่องถามรหัสล็อค เมื่อมีการใสซิมการดใหมที่เครื่องไมรูจักลงในเครื่องของคุณ ทั้งนี้ เครื่องจะมี
รายการซิมการดที่รับรูวาเปนการดของเจาของเครื่อง

• ยินยอมการล็อคระยะไกล — หากคุณตั้งตัวเลือกนี้เปนเปด คุณจะสามารถล็อคเครื่องไดโดยการสงขอความแบบตัวอักษรจากเครื่อง
อื่น เมื่อคุณตั้งตัวเลือกนี้เปนเปด คุณจำเปนตองพิมพขอความล็อครีโมทและยืนยันขอความนั้น ขอความตองมีอักขระอยางนอย 5 ตัว

• กลุมผูใชเฉพาะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — ระบุกลุมบุคคลที่คุณสามารถโทรไปหาหรือโทรมาหาคุณได
• ยืนยันบริการซิม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — ตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันเมื่อคุณกำลังใชบริการซิมการด

การเปลี่ยนรหัสผานสำหรับจำกัดการโทร

หากตองการเปลี่ยนรหัสผานสำหรับการจำกัดการโทรสายสนทนา สายโทรสาร และสายขอมูล เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > การต้ังคา >
จำกัดการโทร > จำกัดการโทรมือถือ > ตัวเลือก > แกไขรหัสระบบ พิมพรหัสผานปจจุบัน และพิมพรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสผาน
สำหรับจำกัดการโทรตองเปนตัวเลขสี่หลัก โปรดติดตอผูใหบริการหากตองการรายละเอียด

จำกัดเบอร
หากใชการจำกัดสายอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

กดปุมรายชื่อผูติดตอ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อที่จำกัดเบอร
ดวยบริการจำกัดโทร คุณจะสามารถจำกัดการโทรออกจากโทรศัพทของคุณไปที่กลุมเบอรโทรที่กำหนดไวเทานั้นแตไมใชซิ
มการดทุกใบจะสนับสนุนบริการจำกัดโทร โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ใชงานจำกัดเบอร — จำกัดโทรจากโทรศัพทของคุณในการยกเลิกบริการ เลือก ไมใชงานจำกัดเบอร คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณ
เพื่อเปดและปดการจำกัดโทรหรือแกไขรายชื่อการจำกัดโทรของคุณติดตอผูใหบริการหากคุณไมมีรหัส

• รายชื่อใหมในซิม — เพิ่มเบอรโทรศัพทลงในรายการเบอรโทรศัพทที่อนุญาตใหโทรถึงพิมพชื่อและเบอรโทรศัพทของรายชื่อในการ
จำกัดโทรตามหมายเลขนำหนาประเทศ ใหพิมพหมายเลขนำหนาประเทศใน รายชื่อใหมในซิม เบอรโทรศัพททุกเบอรที่อนุญาตให
โทรถึงตองเริ่มตนดวยหมายเลขนำหนาประเทศหมายเลขนี้

• เพิ่มจากรายชื่อ — คัดลอกรายชื่อจาก รายชื่อ ไปไวที่รายชื่อจำกัดโทรของคุณ

เคล็ดลับ: ในการสงขอความแบบอักษรไปใหกับรายชื่อบนซิมในขณะที่ยังใชบริการจำกัดโทร คุณจะตองเพิ่มเบอรศูนยฝากขอ
ความแบบอักษรลงในรายการจำกัดโทร

ในการดูหรือแกไขเบอรโทรศัพทที่อนุญาตใหโทรออกจากเครื่องของคุณได ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อที่จำกัดเบอร

ในการโทรถึงรายชื่อ ใหกดปุมโทร
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ในการแกไขเบอรโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > แกไขคุณอาจตองใชรหัส PIN2 เพื่อแกไขเบอรจำกัดการโทรของคุณ

ในการลบรายชื่อ กดปุม Backspace

การรักษาความปลอดภัยการดหนวยความจำ

คุณสามารถปองกันการดหนวยความจำดวยรหัสผานเพื่อปองกันการแอบใชโดยไมไดรับอนุญาต ในการตั้งรหัสผาน เลือก ตัวเลือก > ต้ัง
รหัสผาน รหัสผานประกอบดวยอักขระไดไมเกิน 8 ตัวและตองระวังในเรื่องตัวพิมพใหญและพิมพเล็ก รหัสผานจะถูกจัดเก็บไวใน
โทรศัพทของคุณ และคุณไมจำเปนพิมพรหัสผานนี้อีกครั้งในขณะที่คุณใชการดหนวยความจำบนโทรศัพทเครื่องเดิม หากคุณใชการด
หนวยความจำในเครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน การดหนวยความจำบางรุนอาจไมสนับสนุนการปองกันดวยรหัสผาน

ในการลบรหัสผานของการดหนวยความจำ เลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน เมื่อคุณลบรหัสผานแลว ขอมูลบนการดหนวยความจำจะไมถูก
ปองกันเมื่อมีการลักลอบเขามาใช

โปรแกรมจัดการใบรับรอง

ขอสำคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลง
อยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ใบรับรองไมไดใหการปองกันอะไรในตัวมันเอง โปรแกรมจัดการใบรับรองควรประกอบดวยใบรับรองที่ถูกตอง เปนของ
แท หรือเชื่อถือได เพื่อใหใชงานการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบจำกัด หาก
"ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลา
ปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองดิจิตอลใชสำหรับตรวจสอบที่มาของซอฟตแวร แตไมไดรับประกันความปลอดภัยแตอยางใด ใบรับรองมีอยูสามแบบ: ใบรับรอง
สิทธิ์ ใบรับรองสวนบุคคล และใบรับรองเซิรฟเวอร ในระหวางการเชื่อมตอที่มีการรักษาความปลอดภัย เซิรฟเวอรอาจสงใบรับรอง
เซิรฟเวอรไปยังอุปกรณของคุณ เมื่ออุปกรณของคุณไดรับใบรับรองดังกลาวแลว จะทำการตรวจสอบกับใบรับรองสิทธิ์ที่จัดเก็บอยูภายใน
เครื่อง คุณจะไดรับแจงหากเซิรฟเวอรไมใชของแท หรือถาคุณไมมีใบรับรองที่ถูกตองในอุปกรณของคุณ

ดาวนโหลดใบรับรอง จากเว็บไซต หรือไดรับใบรับรองจากสิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือจากขอความที่ถูกสงมาทาง Bluetooth หรือการเชื่อม
ตอทางอินเตอรเน็ต ควรใชใบรับรองเมื่อคุณเชื่อมตอกับธนาคารทางออนไลน หรือรีโมทเซิรฟเวอรเพื่อสงขอมูลที่เปนความลับ นอกจากนี้
ยังถูกนำมาใชในกรณีที่คุณตองการลดความเสี่ยงของไวรัส หรือซอฟตแวรที่มุงรายอื่นๆ และเพื่อตรวจสอบความเปนของแทของ
ซอฟตแวร เมื่อคุณดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรที่อุปกรณของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณใสใบรับรองใบใหม ใหแนใจวาเปนของแท

ใบรับรองสวนบุคคล
ใบรับรองสวนบุคคลเปนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ออกใหสำหรับคุณ

เพื่อที่จะเพิ่มใบรับรองไปที่อุปกรณของคุณ เลือกไฟลใบรับรอง และ บันทึก เพื่อที่จะเอาใบรับรองที่เลือกออก เลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการตรวจสอบความถูกตองของใบรับรอง ใหเลื่อนไปยังใบรับรองและกดปุมเลื่อนเพื่อเปดดูรายละเอียดของใบรับรอง ลายนิ้วมือเปนสิ่ง
ที่ใชพิสูจนใบรับรอง ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธของเจาของใบรับรอง และขอใหเปรียบเทียบลายนิ้วมือ การจัดเก็บรหัสสวนตัวหก
หลักจะรวบรวมรหัสลับตางๆ ที่มาพรอมกับใบรับรองสวนบุคคล

การจัดการใบรับรองสิทธิ์
ใบรับรองสิทธิ์ถูกใชกับการบริการบางชนิด เพื่อที่จะใชตรวจสอบพิสูจนใบรับรองอื่นๆ

เพื่อที่จะเพิ่มใบรับรองไปที่อุปกรณของคุณ เลือกไฟลใบรับรอง และ บันทึก เพื่อที่จะเอาใบรับรองที่เลือกออก เลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการตรวจสอบความถูกตองของใบรับรอง ใหเลื่อนไปยังใบรับรองและกดปุมเลื่อนเพื่อเปดดูรายละเอียดของใบรับรอง ลายนิ้วมือเปนสิ่ง
ที่ใชพิสูจนใบรับรอง ติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธของเจาของใบรับรอง และขอใหเปรียบเทียบลายนิ้วมือ การจัดเก็บรหัสสวนตัวหก
หลักจะรวบรวมรหัสลับตางๆ ที่มาพรอมกับใบรับรองสวนบุคคล

ความนาเชื่อถือของใบรับรอง หมายความวาคุณใหสิทธิ์ใบรับรองในการพิสูจนเว็บเพจ อีเมลเซิรฟเวอร ชุดซอฟตแวร และขอมูลอื่นๆ คุณ
สามารถใชไดเฉพาะใบรับรองที่เชื่อถือไดเทานั้นในการตรวจสอบบริการและซอฟตแวร

ในการเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ ใหเลือกใบรับรอง และ ตัวเลือก > การต้ังคาความเช่ือถือ เลือกชองแอปพลิเคชั่นและ ใช
หรือ ไม คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือใบรับรองสวนบุคคลได

ขึ้นกับใบรับรอง, บัญชีรายชื่อของแอปพลิเคชั่นถูกแสดง เปนนัยวาสามารถใชใบรับรอง:

• การติดต้ัง Symbian — แอปพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ New Symbian
• อินเทอรเน็ต — อีเมลและกราฟฟค
• การติดตั้งแอปพลิเคชั่น — แอปพลิเคชั่น Java™ ใหม
• ตรวจใบรับรอง — โปรโตคอลสถานะใบรับรองออนไลน

การดูขอมูลรายละเอียดใบรับรอง

คุณสามารถแนใจวาการพิสูจนเซิรฟเวอรถูกตองเมื่อลายเซ็นและชวงเวลาที่สามารถใชงานไดของใบรับรองเซิรฟเวอรไดถูกตรวจสอบ
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ในการดูขอมูลรายละเอียดใบรับรอง ใหเลื่อนไปยังใบรับรองและกดปุมเลื่อน

หนึ่งในขอบันทึกดังตอไปนี้อาจปรากฏ:

• ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ — คุณไมไดตั้งคาแอปพลิเคชั่นใดๆเพื่อใชใบรับรอง คุณอาจจะตองเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ
• ใบรับรองหมดอาย ุ— ชวงเวลาของการใชงานใบรับรองที่เลือกไดสิ้นสุดลงแลว
• ใบรับรองยังไมถูกตอง — ชวงเวลาของการใชงานใบรับรองที่เลือก ยังไมไดเริ่มตน
• ใบรับรองเสียหาย  — ใบรับรองไมสามารถใชงานได ติดตอผูออกใบรับรอง

การต้ังคาความปลอดภัยของใบรับรอง
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การติดต้ังซอฟตแวร — เลือกเพื่อติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชั่นที่ไดรับการรับรองหรือแอปพลิเคชันทั้งหมด
• ตรวจใบรับรองออนไลน — เพื่อที่จะจัดการตั้งคาความปลอดภัยของใบรับรอง เลือก เปด
• ท่ีอยูเว็บท่ีต้ังไว — ถาใบรับรองไมมีเว็บแอดเดรสของมันเองอยู ความสามารถใชงานไดของใบรับรองจะถูกตรวจสอบจากแอดเดรสที่

มีมาแตแรก

VPN สำหรับมือถือ

เลือก เมน ู> เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > VPN
เครือขายสวนตัวเสมือนสำหรับโทรศัพทมือถือ Nokia (VPN) จะทำใหลูกคาสามารถสรางการเชื่อมตอที่ปลอดภัยไปยังระบบอินทราเน็ต
ของบริษัทและการบริการตางๆ ที่ใชงานรวมกันได เชน อีเมล อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอจากเครือขายโทรศัพทมือถือ, อินเทอรเน็ต,
เกตเวย VPN ขององคกรที่ทำหนาที่เปนทางเขาไปยังเครือขายขององคกรที่ใชงานรวมกันได ไคลเอนต VPN ใชเทคโนโลยี IP Security
(IPSec) IPSec เปนกรอบการทำงานมาตรฐานที่เปดกวางในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ปลอดภัยบนเครือขาย IP
นโยบาย VPN จะกำหนดวิธีการใชงานของไคลเอนต VPN และเกตเวย VPN ในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมถึงการเขารหัสอัลกอริ
ธึ่มที่ใชปองกันความลับของขอมูล โปรดติดตอบริษัทของคุณสำหรับนโยบาย VPN
การใชงานแอปพลิเคชั่นรวมกับ VPN นั้น แอปพลิเคชั่นจะตองมีความเกี่ยวของกับจุดเชื่อมตอ VPN จุดเชื่อมตอ VPN ประกอบขึ้นจากจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ตและนโยบาย VPN

การจัดการ VPN
คุณสามารถจัดการนโยบาย VPN, นโยบายเซิรฟเวอร, บันทึก VPN และรหัสผานการจัดเก็บคียในการจัดการ VPN นโยบาย VPN จะเปนตัว
กำหนดวิธีการเขารหัสขอมูลที่สงออกไปผานเครือขายที่ไมปลอดภัย รหัสผานการจัดเก็บคียจะชวยในการปองกันคียสวนตัว

จุดเชื่อมตอคือจุดที่อุปกรณของคุณทำการเชื่อมตอไปยังเครือขายดวยสายขอมูลหรือการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ในการใชบริการอีเมล
และมัลติมีเดีย หรือการคนหาเว็บเพจนั้น คุณจะตองตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสำหรับการบริการเหลานั้นเสียกอน จุดเชื่อมตอ VPN จะ
จับคูระหวางนโยบาย VPN และจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อสรางการเชื่อมตอที่มีการเขารหัส

ในการจัดการ VPN ใหเลือก การจัดการ VPN > ตัวเลือก > เปด เลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี้:

• นโยบาย VPN — ติดตั้ง ดู และอัพเดตนโยบาย VPN
• เซิรฟเวอรนโยบาย VPN — แกไขการตั้งคาการเชื่อมตอเซิรฟเวอรของนโยบาย VPN ที่ตองการติดตั้งและอัพเดตนโยบาย VPN
• บันทึก VPN — ดูบันทึกของการติดตั้งนโยบาย VPN, อัพเดตและซิงโครไนส รวมถึงการเชื่อมตอ VPN อื่นๆ

จัดการนโยบาย VPN
ในการจัดการนโยบาย VPN ใหเลือก การจัดการ VPN > นโยบาย VPN > ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี้:

• ติดตั้งนโยบาย — ติดตั้งนโยบาย พิมพชื่อผูใชและรหัสผานสำหรับเซิรฟเวอรของนโยบาย VPN โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ
สำหรับชื่อผูใชและรหัสผาน

• ระบุจุดเชื่อมตอ VPN — สรางจุดเชื่อมตอ VPN ที่มีการจับคูระหวางนโยบาย VPN และจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
• อัพเดตนโยบาย — อัพเดตนโยบาย VPN ที่เลือกไว
• ลบนโยบาย — ลบนโยบาย VPN ที่เลือกไว หากคุณลบนโยบาย VPN เครื่องจะทำการติดตั้งนโยบาย VPN ใหมอีกครั้งเมื่อคุณซิ

งโครไนสอุปกรณเขากับเซิรฟเวอรของนโยบาย VPN ครั้งตอไปหากยังไมมีการลบออกจากเซิรฟเวอร ในทางเดียวกัน หากยังมีการลบ
นโยบาย VPN ออกจากเซิรฟเวอร นโยบายนี้จะถูกลบจากอุปกรณของคุณเมื่อมีการซิงโครไนส

ในการจัดการเซิรฟเวอรของนโยบาย VPN ใหเลือก เซิรฟเวอรนโยบาย VPN > ตัวเลือก > เปด เลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี้:

• เซิรฟเวอรใหม — เพิ่มเซิรฟเวอรของนโยบาย VPN
• ซิงโครไนซเซิรฟเวอร — ติดตั้งใหมหรืออัพเดตนโยบาย VPN
• ลบเซิรฟเวอร — ลบเซิรฟเวอรของนโยบาย VPN ที่เลือกไว

ในการจัดการการตั้งคาเซิรฟเวอรของนโยบาย VPN ใหเลือก ตัวเลือก > เซิรฟเวอรใหม หรือ แกไขเซิรฟเวอร เลือกจากตัวเลือกดังตอ
ไปนี้:

• ชื่อเซิรฟเวอรนโยบาย — พิมพชื่อใหมของเซิรฟเวอรไมเกิน 30 ตัวอักษร
• ที่อยูเซิรฟเวอรนโยบาย — พิมพที่อยูของเซิรฟเวอร จะไมสามารถแกไขที่อยูของเซิรฟเวอรของนโยบายเมื่อมีการเชื่อมตอ

เซิรฟเวอรเพื่อติดตั้งหรืออัพเดตนโยบาย VPN
• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต — เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรของนโยบาย
• รหัสผานจัดเก็บคีย — เปลี่ยนรหัสผานการจัดเก็บคียสวนตัว จะมีการสรางรหัสผานโดยอัตโนมัติในครั้งแรก
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ดูบันทึก VPN
เลือก การจัดการ VPN > บันทึก VPN
บันทึก VPN จะเก็บบันทึกการเขาใชงานของคุณในเซิรฟเวอรVPN สำหรับการติดตั้ง อัพเดต และซิงโครไนสนโยบาย VPN และการเชื่อม
ตอ VPN ของคุณ ขอผิดพลาด คำเตือน และรายการขอมูลตางๆ จะแสดงในไอคอนทางดานซายมือของรายการ ในการดูรายละเอียดของ
รายการบันทึก ใหเลือกที่ไอคอนนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานของรหัสเหตุผลตางๆ จะสงไปยังผูดูแลระบบของคุณในรูปแบบรหัสเพื่อ
ชวยใหทราบถึงสาเหตุที่อาจกอใหเกิดปญหาจาก VPN เมื่อรายการบันทึกมีขนาดถึง 20 KB รายการที่เกาที่สุดจะถูกลบทิ้งเพื่อใหมีพื้นที่
สำหรับรายการใหมๆ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รีเฟรชบันทึก — อัพเดตบันทึก
• ลางบันทึก — ลบรายการบันทึก

สิทธิ์การใช
เลือก เมน ู> เคร่ืองมือ > สิทธิการใช
คุณสามารถดูและจัดการสิทธิ์การใชบนไฟลสื่อที่ไดรับการปองกันไวไดโดยใชปุมตัวอักษรและตัวเลข ปุมเหลานี้ระบุถึงสิทธิ์ที่เปนตัว
กำหนดวาคุณจะสามารถเลน แสดงผล ดำเนินการหรือพิมพไฟลสื่อไดเมื่อใด สิทธิ์สำหรับไฟลสื่อสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่สื่อจะถูกใช
(เลน แสดงผล ดำเนินการหรือพิมพ) หรือระยะเวลาที่คุณไดรับอนุญาตใหใชวัตถุกอนสิทธิ์ในไฟลสื่อของคุณจะหมดอายุ

เลือก คียที่ใชได, คียที่ใชไมได หรือ คียที่ไมถูกใช เลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดการใช
รายละเอียดตอไปนี้จะแสดงขึ้นสำหรับไฟลสื่อแตละไฟล:

• สถานะ — สถานะเปน สิทธิ์การใชถูกตอง, สิทธิการใชหมดอายุแลว หรือ สิทธิการใชยังไมถูกตอง
• การสงเนื้อหา — อนุญาต หมายความวา คุณสามารถสงไฟลไปที่อุปกรณอื่น ไมอนุญาต หมายความวา คุณไมสามารถสงไฟลไปที่

อุปกรณอื่น
• เนื้อหาอยูในเครื่อง — ใช () หมายความวา ไฟลอยูในโทรศัพทและเสนทางสูไฟลนั้นปรากฏขึ้น ไม หมายความวา ขณะนี้ ไฟลที่

เกี่ยวของยังไมไดอยูในโทรศัพท

เปดใชเนื้อหา

จากหนาจอหลักของสิทธิการใช เลือก คียที่ใชไมได > ตัวเลือก > รับสิทธิการใช สรางการเชื่อมตอเครือขายเมื่อมีขอความแจง และ
คุณจะถูกนำไปที่เว็บไซตที่ๆ คุณสามารถซื้อสิทธิ์สำหรับไฟลสื่อ

ลบสิทธิ์การใชไฟล

ในแท็บ คียที่ใชได หรือ คียที่ไมถูกใช ใหเลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > ลบ หากมีสิทธิ์การใชหลายๆ สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับ
ไฟลสื่อไฟลเดียวกัน สิทธิ์การใชทั้งหมดจะถูกลบ

ทำงานรวมกับกลุม

มุมมองสิทธิ์การใชสำหรับกลุมแสดงไฟลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสิทธิ์สำหรับกลุม หากคุณไดดาวนโหลดไฟลสื่อหลายๆ ไฟลที่มีสิทธิ์การ
ใชเหมือนกัน ไฟลทั้งหมดจะแสดงในหนาจอนี้ คุณสามารถเปดหนาจอกลุมจากแท็บ คียที่ใชได หรือแท็บ คียที่ใชไมได ในการเขาสู
ไฟลเหลานี้ ใหเปดแฟมขอมูลสิทธิ์การใชสำหรับกลุม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ พิมพชื่อใหมเพื่อเปลี่ยนชื่อของสิทธิ์การใชสำหรับกลุม

การต้ังคาความปลอดภัยสำหรับจุดเช่ือมตอเครือขาย LAN ไรสาย
โปรดดูที“่การตั้งคาความปลอดภัยสำหรับจุดเชื่อมตอเครือขาย LAN ไรสาย” หนา 83

ระบบปองกัน
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20. ปุมลัด

นี่คือตำแหนงที่แสดงปุมลัดบนแปนพิมพบางปุมที่นำมาใชไดในโทรศัพทของคุณปุมลัดจะชวยใหใชแอปพลิเคชั่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ปุมลัดบางปุมจะเปนของแอปพลิเคชั่นเฉพาะ และใชไมไดกับทุกแอปพลิเคชั่น
ปุมลัดทั่วไป

ปุมเปด/ปด สลับระหวางรูปแบบกดปุมนี้คางไวเพื่อเปด/ปดเครื่อง

ปุมเมนู เปดหนาจอเมนูหลักเพื่อเขาสูแอปพลิเคชันทั้งหมด กดปุมนี้คางไวเพื่อสลับ
ระหวางแอปพลิเคชันที่เปดใชงาน

ปุมจบการทำงาน ปดแอปพลิเคชัน กดปุมนี้คางไวเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอสายขอมูล (GPRS, สาย
ขอมูล)

ปุมอีเมล เปดกลองอีเมลที่ระบบตั้งไวของคุณ กดปุมนี้คางไวเพื่อเริ่มเขียนอีเมลใหม

โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู

ปุมเลือกซาย + ปุมฟงกชั่นสีฟา ล็อคและปลดล็อคปุมกด

# กดปุมนี้คางไวเพื่อสลับระหวางรูปแบบทั่วไปและรูปแบบไมมีเสียง

ปุมโทร เปด บันทึก

0 กดคางไวเพื่อเปด บริการ และเชื่อมตอกับเว็บ

1 กดคางไวเพื่อโทรเขาระบบฝากขอความเสียงของคุณ

ปุมตัวเลข (2–9) โทรออกโดยใชการโทรดวน คุณตองเรียกใชการโทรดวนกอน (เมน ู> เคร่ือง
มือ > การต้ังคา > โทร > การโทรดวน > เปด)

ปุมฟงกชั่นสีฟา + Chr เรียกใชอินฟราเรด

ปุมฟงกชั่นสีฟา + Ctrl การเรียกใชและยกเลิกการเรียกใช Bluetooth
ในแอปพลิเคชั่น

Shift + ปุมเลื่อน เลือกขอความกดคางไวที่ปุม Shift และเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือกขอ
ความ

Ctrl+C คัดลอก

Ctrl+X ตัด

Ctrl+V วาง

Ctrl+I ตัวเอียง

Ctrl+B ตัวหนา

กดปุมฟงกชันสีฟาหนึ่งครั้ง (เพื่อใหคุณเห็น ) + อีกปุม
หนึ่ง

พิมพตัวเลขหรือตัวอักษรที่เปนสีฟาบนปุม

กดปุมฟงกชันสีฟาสองครั้ง (เพื่อใหคุณเห็น ) + อีกปุม
หนึ่ง

พิมพเฉพาะตัวเลขหรือตัวอักษรที่เปนสีฟาบนปุม

ปุม Shift สลับระหวางตัวพิมพใหญและพิมพเล็ก

ขณะกำลังเบราสดูเว็บ

# ยอ

* ขยาย

1 กลับไปที่บุคมารค

2 คนหาสตริงขอความในเว็บไซตที่เปดอยู

3 กลับไปเพจกอนหนา

5 สลับระหวางหนาตางเบราเซอรที่เปดอยูของคุณ

8 ยอเพื่อแสดงเว็บเพจทั้งหนาและแสดงกรอบสีแดงสำหรับสิ่งที่สามารถมอง
เห็นไดบนหนาจอ
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9 ไปที่เว็บเพจอื่น

โปรแกรมดูภาพ

ปุมโทร สงภาพ

0 ยอ

5 ขยาย

7 ขยาย กดสองครั้งสำหรับขนาดเต็มหนาจอ

4 เลื่อนไปทางซายในภาพที่กำลังซูมอยู

6 เลื่อนไปทางขวาในภาพที่กำลังซูมอยู

2 เลื่อนขึ้นในภาพที่กำลังซูมอยู

8 เลื่อนลงในภาพที่กำลังซูมอยู

3 หมุนตามเข็มนาฬิกา

1 หมุนทวนเข็มนาฬิกา

* สลับระหวางขนาดเต็มหนาจอและขนาดปกติ

เครื่องเลนเพลง

5 หยุดเลนแทร็คชั่วขณะ

4 กลับไปที่ตนแทร็คกดภายใน 2 วินาทีหลังจากเริ่มเลนเพลงเพื่อไปยัง
แทร็คกอนหนา กดปุมนี้คางไวเพื่อกรอกลับ

6 ไปยังแทร็คถัดไป กดปุมนี้คางไวเพื่อกรอไปขางหนา

8 หยุดการเลนแทร็ค

ปุมลัด
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง
แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ให
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสำหรับโทรศัพทรุนนี้
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ แลวถอดสาย แลวจึง
ตอสายอีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชา
รจเปนเวลานานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อ
เวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชารจหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเปนอันตราย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับ
ขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่
คุณพกแบตเตอรี่สำรองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทำใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมตอเกิดความเสีย
หายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปดกระจกและปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทำใหความจุพลังงานและ
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่
รอนหรือเย็นเกินไปอาจทำใหโทรศัพทไมสามารถทำงานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทำ
งานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง

หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกำจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานำกลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือ
ดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ำทันท ีหรือรีบไปพบแพทย
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คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอร่ีของโนเกีย

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของโนเกียเทานั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ไดรับมาเปนแบตเตอรี่ของแทของ
โนเกีย ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหนายที่ไดรับการรับรองของโนเกียเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยทำตามขั้นตอน
ตอไปนี้

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อ
ไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของโนเกีย ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยัง
ที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นสัญลักษณรูปมือประสานกันของโนเกีย (Nokia Connecting Hands) ใน

มุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแทของโนเกีย (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ใน
แตละดานตามลำดับ

จะทำอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่โนเกียของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของโนเกียหรือไม โปรดอยาใช
แบตเตอรี่นี้อีก การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทำใหเครื่องโทรศัพทของคุณ
ดอยประสิทธิภาพและทำใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของโนเกีย โปรดไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck
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การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คำ
แนะนำตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทำให
วงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อม
สภาพ และทำใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให
อุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนำไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทำใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหาย
ได

• อยาใชสารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทำความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทำใหอุปกรณที่สามารถถอดเขาออกไดติดขัด และไมสามารถทำงานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทำความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสำรองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือ
ตอเติมเสาอากาศ อาจทำใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสำรองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏิทิน

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทำงานไมถูกตอง ใหนำไปยังศูนยบริการที่
ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคำแนะนำในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตำแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสำหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ ไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน

ในการสงไฟลขอมูลหรือขอความ โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอที่มีคุณภาพกับระบบเครือขายในบางกรณี อาจมีการหนวงการสง
ขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพโปรดตรวจสอบดูวา คุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็กวัตถุที่เปนโลหะอาจถูกดึงเขาไปที่โทรศัพทอยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทำงานของอุปกรณสำหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทำงานของอุปกรณทางการ
แพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้นๆ หากคุณไมแนใจวาอุปกรณนั้นมีการ
ปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลที่มีการติดประกาศหามใช เนื่องจากโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนำวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ หรือ
implanted cardioverter defibrillator อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว
บุคคลที่มีอุปกรณดังกลาวควรจะ:

• เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลื่อนที่

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากำลังเกิดคลื่นรบกวน

• อานและทำตามคำแนะนำจากผูผลิตอุปกรณเทียม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับอุปกรณเทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู
ผลิตหรือตัวแทนจำหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทำใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทำ
งานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ
สำหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตอง
แลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและคำแนะนำตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำใหดับเครื่องยนต เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทำใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ซึ่ง
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ำมัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีสงน้ำมัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด โดยปกติแลว บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักจะมีปายแจงไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตก็ไมเสมอไป
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ทุกครั้ง พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

การโทรฉุกเฉิน
ขอสำคัญ:  โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทำงานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือ
ขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณ
จึงไมควรวางใจวาโทรศัพทมือถือจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการ
แพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี ้ตรวจความชัดของสัญญาณ

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จำเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสำหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตำแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกำลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือ
โหมดที่ใชบนเครื่องบิน คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบ
ถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตามคำแนะนำระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุโทรศัพทรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อไมใหมีขีดการสัมผัสกับคลื่นวิทยุสูงกวา
ที่แนะนำไวในคำแนะนำระหวางประเทศคำแนะนำดังกลาวไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยองคกรวิทยาศาสตรอิสระที่ชื่อ ICNIRP และไดรวม
มาตรฐานดานความปลอดภัยเอาไว ที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันถึงการคุมครองบุคคลทุกคนโดยไมคำนึงถึงวัยและสุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ Specific Absorption Rate หรือ SARขีดจำกัดของ SAR ที่ระบุไวในแนว
ทางของ ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิวการทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงาน
แบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ที่แทจริง
ของอุปกรณที่ใชงานสามารถกวาคาสูงสุดดังกลาว เนื่องจากอุปกรณไดรับการออกแบบมาใหใชพลังงานเฉพาะที่จำเปนเพื่อเขาถึงเครือ
ขายเทานั้นพลังงานดังกลาวนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับปจจัยตาง  ๆเชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีฐานของเครือขาย คา SAR
สูงสุดภายใตคำแนะนำของ ICNIRP ขณะถือโทรศัพทไวใกลหูคือ 0.90 W/kg
การใชอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่มพิเศษของโทรศัพทอาจทำใหไดคา SAR ที่แตกตางกันคา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกำหนด
ที่รายงานของแตละประเทศและขอกำหนดในการทดสอบ รวมทั้งระบบเครือขายดวยคุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดใน
ขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย
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