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ข้อมูลเบื้องต้น
nüvifone™ M10E เป็นโทรศัพท์มือถือมัลติมีเดียที ่
ผนวกรวมเทคโนโลยีระบบนำทางและบริการต่างๆ ไว ้
อย่างครบครัน

การขอรับบริการ
ไปที่ www.garminasus.com เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ 
การขอรับบริการภายในประเทศและภูมิภาค

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
ของคุณ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่  
www.garminasus.com เพื่อให้เราสามารถให้บริการ 
คุณได้ดียิ่งขึ้น โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ 
สำเนาไว้ในที่ปลอดภัย

หมายเหต:ุ ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับใช้งาน Ciao! แล้ว  
(โปรดดูที่ หน้า 55) แสดงว่าคุณได้ลงทะเบียนที่  
http://my.garmin.com แล้ว

0700

การปรับปรุงซอฟต์แวร์
ไปที่ www.garminasus.com เพื่อดาวน์โหลด 
การปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุด

คำแนะนำ: สร้างไฟล์สำรอง (หน้า 82) ก่อนปรับปรุง 
ซอฟต์แวร์ nüvifone

nüMaps Guarantee™ 
ในการรับการปรับปรุงแผนที่ฟรีหนึ่งครั้ง (หากมี)  
ลงทะเบียน nüvifone ที่ www.garminasus.com  
ภายใน 60 วันสำหรับการรับสัญญาณดาวเทียมขณะ 
ขับขี่พร้อมกับ nüvifone ของคุณ คุณไม่มีสิทธิ์รับ 
การปรับปรุงแผนที่ฟรี หากคุณลงทะเบียนทางโทรศัพท์  
หรือรอหลังจาก 60 วัน หลังจากครั้งแรกที่คุณรับ 
สัญญาณดาวเทียมขณะขับขี่พร้อมกับ nüvifone

แผนที่เพิ่มเติม
คุณสามารถสั่งซื้อแผนที่เพิ่มเติมสำหรับ nüvifone  
ของคุณ ในการดูรายชื่อแผนที่ที่สามารถใช้ได้กับ  
nüvifone ของคุณ ให้ไปที่ (www.garminasus 
.com).

www.garminasus.com
www.garminasus.com
http://my.garmin.com
www.garminasus.com
www.garminasus.com
www.garminasus.com
www.garminasus.com
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การเริ่มต้นใช้งาน

 คำเตือน
กรุณาดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ “ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์”  
ใน หน้า 110

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับเจ้าของฉบับล่าสุดได้ที่ www.garminasus.com. 

คุณสมบัติของอุปกรณ์ nüvifone

ปุ่มระดับ 
เสียง

สไตลัส

ช่องเสียบ  
micro-USB  
สำหรับไฟฟ้าและ 
การเชื่อมต่อกับ 
คอมพิวเตอร์

เลนส์กล้อง  
(ที่ด้านหลัง)

ปุ่ม End

ปุ่ม 
เมนู 

Start

ปุ่ม  
Send

ช่องเสียบหูฟังปุ่ม Power

ช่องเสียบไฟ 
ของแท่นรอง 
สำหรับ 
การนำทาง

www.garminasus.com
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การติดตั้งอุปกรณ์

 คำเตือน
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  
เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของบุคคลหรือ 
ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแบตเตอรี่ได้รับ 
ความร้อนสูง ให้นำอุปกรณ์ออกมาด้วยเมื่อออกจาก 
รถยนต์ หรือเก็บให้ห่างจากการโดนแสงแดดโดยตรง

1.. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

2.. ติดตั้งซิมการ์ด

3.. ติดตั้งการ์ด.microSD.(ไม่จำเป็น).โปรดดู.หน้า.9

4.. ติดตั้งแบตเตอรี่.โปรดดู.หน้า.9

5.. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่.โปรดดู.หน้า.10

6.. ชาร์จแบตเตอรี่.โปรดดู.หน้า.10

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่
เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของ  
nüvifone ออก

ฝาครอบแบตเตอรี่

การติดตั้งซิมการ์ด
1.. เลื่อนช่องใส่ซิมการ์ดไปทางขอบด้านนอกของ.

อุปกรณ์และยกขึ้นตามที่ระบุไว้ที่ช่องใส่.

2.. วางซิมการ์ดในอุปกรณ์โดยให้หน้าสัมผัสสีทอง.
คว่ำลง.และมุมตัดหันไปทางกึ่งกลางของอุปกรณ์.
ปุ่ม Reset ช่องใส่ซิมการ์ด

ช่องใส่การ์ด microSD
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3.. ปิดช่องใส่.

4.. เลื่อนช่องใส่การ์ดไปทางกึ่งกลางของอุปกรณ.์
เพื่อล็อค.

การติดตั้งการ์ด microSD
คุณสามารถใช้การ์ด microSD ที่เป็นอุปกรณ์เสริม 
เพื่อให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้น 

1.. เลื่อนช่องใส่การ์ด.microSD.ไปทางขอบด้านบน.
ของอุปกรณ์และยกขึ้น.

2.. วางการ์ด.microSD.ในอุปกรณ์โดยให้หน้าสัมผัส.
สีทองคว่ำลง.

3.. ปิดช่องใส่.

4.. เลื่อนช่องใส่การ์ดไปทางกึ่งกลางของอุปกรณ.์
เพื่อล็อค.

การติดตั้งแบตเตอรี่
1.. ค้นหาแบตเตอรี่ที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์

2.. ค้นหาหน้าสัมผัสโลหะที่ปลายของแบตเตอรี.่
และในช่องใส่แบตเตอรี่

3.. ใส่แบตเตอรี่โดยให้โลโก้.Garmin-Asus..
ขนาดใหญ่คว่ำลง.และหน้าสัมผัสโลหะ.
ที่แบตเตอรี่ตรงกับหน้าสัมผัสในช่องใส่แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

หมายเหต:ุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่  
โปรดดู หน้า 105



การเริ่มต้นใช้งาน

10 คู่มือสำหรับเจ้าของ nüvifone M10E

การใส่ฝาครอบแบตเตอรี่
เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่บนด้านหลังของอุปกรณ์ 
จนกระทั่งเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

โปรดทราบ
โทรศัพท์ nüvifone จะไม่ชาร์จประจุ ถ้าอุณหภูมิ 
การชาร์จสูงเกินกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ 50°C (122°F)  
ถ้าติดตั้ง nüvifone บนกระจกหน้ารถ ให้นำเครื่อง 
ออกจากอุปกรณ์ยึดแล้วนำมาวางไว้ให้พ้นจากการ 
ถูกแสงแดดโดยตรง

ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อยสี่ชั่วโมงก่อนใช้ nüvifone  
เป็นครั้งแรก 

1.. เสียบปลั๊กเข้ากับอะแดปเตอร์.AC.หากจำเป็น

2.. เสียบสาย.USB.เข้ากับอะแดปเตอร์.AC

3.. เชื่อมต่อปลาย.micro-USB.ของสาย.USB..
กับช่องเสียบด้านข้างของอุปกรณ์

4.. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์.AC.เข้ากับเต้าเสียบไฟ

หากแบตเตอรี่หมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่ำ  
20 นาทีก่อนเปิด nüvifone ของคุณ 

วิธีการชาร์จแบบอื่นๆ
(วิธีการที่รวดเร็วกว่าและควรเลือกใช้)  
ใส่ nüvifone ลงในแท่นชาร์จ แล้วเสียบสายไฟ 
ในรถยนต์เข้ากับแท่นชาร์จ 

เสียบสายไฟในรถยนต์เข้ากับ nüvifone  
ของคุณ

เชื่อมต่อ nüvifone เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช ้
สาย USB ที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์

เสียบแบตเตอรี่ลงในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่  
(อุปกรณ์เสริม) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
อุปกรณ์เสริม ให้ไปที่ www.garminasus.com 

•

•

•

•

www.garminasus.com
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การเปิดเครื่อง nüvifone  
ของคุณ
กดปุ่ม Power ค้างไว้เพื่อเปิด nüvifone 

การติดตั้ง nüvifone  
ในรถยนต์ของคุณ
อุปกรณ์ยึดสำหรับรถยนต์และสายไฟจะมีอยู่ 
ในบางแพ็คเกจของ nüvifone หากต้องการ 
ซื้ออุปกรณ์เสริม ให้ไปที่ www.garminasus.com. 
1.. เสียบสายไฟสำหรับรถยนต์เข้ากับช่องเสียบ.

ที่ด้านข้างของแท่นรอง.

2.. แกะแผ่นพลาสติกใสออกจากeแผ่นยึด.
สูญญากาศ.

3.. ทำความสะอาดและเช็ดกระจกหน้ารถ.รวมทั้ง.
แผ่นยึดสูญญากาศให้แห้งด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุย.

4.. ติดแผ่นยึดสูญญากาศไว้ที่กระจกหน้ารถ

แท่นรอง

สายไฟสำหรับรถยนต์

แผ่นยึด 
สูญญากาศ

5.. ดันก้านย้อนกลับเข้าหากระจกหน้ารถ

6.. ยึดส่วนบนของแท่นรองเข้ากับแผ่นยึด.
สูญญากาศ

7.. เสียบหน้าสัมผัสสีทองที่ด้านซ้ายของ.nüvifone..
เข้าไปในแท่นรอง

8.. ดัน.nüvifone.ไปด้านหลังจนกระทั่งยึดติดกับ.
แท่นรอง

9.. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟสำหรับรถยนต.์
เข้ากับเต้าเสียบไฟในรถยนต์ของคุณ.

คำแนะนำ: เมื่อคุณถอด nüvifone ออกจาก 
แท่นรอง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณจะถูกบันทึก  
ซึ่งจะช่วยให้คุณหาจุดที่จอดรถได้ง่ายขึ้น

www.garminasus.com
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ทำความรู้จักกับ nüvifone 
ของคุณ

การใช้หน้าจอหลัก

➋

➍ ➎ ➏

➊

➌

➊	แถบสถานะ แตะเพื่อดูสถานะอุปกรณ์และ 
การแจ้งต่างๆ และค้นหาตำแหน่ง 

➋ วันที่และเวลาปัจจุบัน ตามเครือข่ายของคุณ  
แตะเพื่อดูการเตือนและนาฬิกาทั่วโลก

➌ ไอคอนทางลัดของแอปพลิเคชัน แตะที่ไอคอน 
เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน ลากนิ้วของคุณ 
ตามแนวนอนผ่านหน้าจอหลักเพื่อดูไอคอนอื่นๆ  
แตะที่ไอคอนค้างไว้เพื่อแก้ไขแอปพลิเคชัน 
ในหน้าจอหลัก

➍ แตะเพื่อโทรออกและเข้าใช้ผู้ติดต่อ 

➎ แตะเพื่อค้นหาและนำทางไปที่ตำแหน่ง 
ที่ต้องการ

➏ แตะเพื่อดูแผนที่

ทำความรู้จักกับ.nüvifone.ของคุณ
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การใช้ปุ่ม
ปุ่ม ใช้

กดเพื่อเปิดเครื่องโทรศัพท์

กดเพื่อโทรออก

กดเพื่อเปิดเมนู.Start

กดค้างเพื่อปิดหรือสลับ.
แอปพลิเคชัน

กดเพื่อวางสาย.

กดเพื่อเปิดหน้าจอหลัก.เมื่อไม่ได้อยู.่
ระหว่างการโทร

เพิ่มและลด.
ระดับเสียง

กดเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

การเลื่อนหน้าจอ
แตะและลากนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจออย่างช้าๆ 

แตะ ลาก และยกนิ้วออกอย่างรวดเร็ว  
เพื่อเลื่อนต่อไปหลังจากที่คุณยกนิ้วออกแล้ว

แตะหน้าจอเพื่อหยุดการเลื่อน

คุณสามารถเลื่อนหน้าจอได้ทั้งแนวตั้งและ 
แนวนอน 

การใช้ปุ่มบนหน้าจอ
แตะ  เพื่อเข้าใช้เมนูของแต่ละหน้า

แตะ  เพื่อกลับไปที่หน้าก่อนหน้า

แตะ  เพื่อย่อแอปพลิเคชัน

•

•

•

•

•

•

ทำความรู้จักกับ.nüvifone.ของคุณ
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การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
1.. เมื่อใช้ได้.ให้แตะ. .เพื่อเปิดแป้นพิมพ์.

2.. แตะที่ปุ่มต่างๆ.เพื่อป้อนข้อมูล

3.. แตะ. .เพื่อปิดแป้นพิมพ์.

การใช้สไตลัส
สไตลัส คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายปากกา  
ในการถอดสไตลัส ให้ดึงออกจากมุมขวาล่าง 
ของ nüvifone 

ใช้สไตลัสเพื่อเขียน วาด เลือก หรือลาก 
รายการบนหน้าจอ 

แตะหนึ่งครั้งบนรายการเพื่อเลือกหรือ 
เปิดรายการนั้น

แตะและลากรายการเพื่อดูเมนู

ใช้สไตลัสเพื่อกดปุ่มรีเซ็ตใต้ฝาครอบ 
แบตเตอรี่

•

•

•

•

การหมุน nüvifone
หมุน nüvifone ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดู 
ในโหมดแนวนอน

จากโหมดแนวนอน ให้หมุน nüvifone ไปทางซ้าย 
หรือขวาเพื่อดูในโหมดแนวตั้ง

แอปพลิเคชันบางตัวสามารถดูได้ในแนวใดแนวหนึ่ง 
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรูปสามารถใช้ได 
ในโหมดแนวนอนเท่านั้น 

เรียนรู้เพิ่มเติม
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Getting Started >  
Garmin-Asus.

3.. แตะที่หัวข้อ
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การดูสถานะ
1.. แตะที่แถบสถานะด้านบนของหน้าจอ

2.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Status,.Search.หรือ..
Notification.

3.. แตะที่รายการเพื่อปรับปรุงหรือดูข้อมูล.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนั้น

การปรับระดับความดัง 
ของเสียง 
1.. กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

2.. การปรับระดับความดังของเสียง:

เลื่อนปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับ.
ระดับเสียง.

แตะ. .เพื่อใช้งานอุปกรณ.์
ในโหมดสั่น.

แตะ. .เพื่อปิดเสียงอุปกรณ์.

หมายเหต:ุ ในการปรับแต่งการตั้งค่าระดับ 
เสียงระบบ โปรดดู หน้า 93

•

•

•

การล็อค nüvifone
ล็อคหน้าจอสัมผัสของ nüvifone เพื่อป้องกัน 
การแตะหน้าจอโดยไม่ได้ตั้งใจ

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.

ในการปรับการตั้งค่าการล็อค โปรดดู หน้า 97

การปลดล็อค nüvifone
1.. กดปุ่ม.Power.อย่างรวดเร็ว.ถ้าจำเป็น.

2.. เลื่อน. .ถ้ามีไอคอนปลดล็อค.
หลายไอคอน.ให้แตะและเลื่อนไอคอน.
ของรายการที่คุณต้องการเปิด.



ทำความรู้จักกับ.nüvifone.ของคุณ

16 คู่มือสำหรับเจ้าของ nüvifone M10E

การรับสัญญาณดาวเทียม 
GPS 
nüvifone ของคุณต้องรับสัญญาณดาวเทียม  
GPS (Global Positioning System)  
ในการทำงาน nüvifone จะพยายามรับสัญญาณ 
ดาวเทียมโดยอัตโนมัติ 

ในการรับสัญญาณดาวเทียมอย่างรวดเร็ว  
ให้นำ nüvifone ออกนอกอาคาร และไปยัง 
พื้นที่ที่ไม่มีสิ่งบดบังที่สูงเกินไป

การปรับปรุงข้อมูล GPS  
ด้วยตนเอง
คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการกำหนด 
ตำแหน่ง GPS โดยปรับปรุงข้อมูล GPS  
อย่างสม่ำเสมอ

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation >.GPS > GPS 
Data Update.

3.. แตะ.Update.

การปิดแอปพลิเคชัน
1.. กดปุ่ม. .ค้างไว้

2.. แตะหน้าจอและลากตามแนวทแยงเพื่อ.
เลื่อนผ่านแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด.

3.. แตะ. .เพื่อย่อแอปพลิเคชัน.หรือแตะ  
End All Tasks.เพื่อปิดแอปพลิเคชัน.
ที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การสลับระหว่าง 
แอปพลิเคชัน
1.. กดปุ่ม. .ค้างไว้

2.. แตะแอปพลิเคชันเพื่อเปิด.
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ไอคอนบนแถบสถานะ 
ไอคอนที่อยู่ด้านบนของหน้าจอแสดงถึงสถานะของรายการต่างๆ ของระบบ คุณสามารถแตะไอคอนบางตัว 
เพื่อเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม 

ประเภท ไอคอน คำอธิบาย

สถานะการโทร

อยู่ระหว่างการโทร

โอนสาย

พักการสนทนา

สายที่ไม่ได้รับ

สถานะการเชื่อมต่อ..
General Packet Radio  
Service (GPRS)*

*.ไอคอนนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง.
ที่ตั้งและผู้ให้บริการโทรศัพท.์
มือถือของคุณ

มีบริการ.GPRS

กำลังเชื่อมต่อโดยใช้.GPRS

เชื่อมต่อโดยใช้.GPRS.แล้ว

มีบริการ.3rd Generation (3G)

มีบริการ.HSPA

มีบริการ.EDGE
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สถานะการรับส่งข้อความ
ข้อความใหม่

หลายข้อความ.แตะที่ไอคอนเพื่อดูข้อความทั้งหมด

สถานะแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

ชาร์จแบตเตอรี่แล้วบางส่วน

กำลังชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ต่ำมาก

สถานะสัญญาณ

ไม่มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ไม่มีสัญญาณ

จำนวนแถบแสดงความแรงของสัญญาณ

ปิดโทรศัพท์

สถานะการเชื่อมต่อ.
ActiveSync®.

อยู่ระหว่างการซิงโครไนซ์.ActiveSync

กำลังเชื่อมต่อกับ.ActiveSync

ไม่ได้ใช้งานการเชื่อมต่อ.ActiveSync

ข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์
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สถานะเสียง
เปิดเสียง

ปิดเสียง

สถานะ.Wi-Fi®
มีบริการ.Wi-Fi

เชื่อมต่อ.Wi-Fi.แล้ว

การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้.
เทคโนโลยี.Bluetooth

เชื่อมต่อชุดหูฟังสเตริโอ.Bluetooth.แล้ว

บริการโรมมิ่ง
บริการโรมมิ่ง.ไอคอนนี้จะปรากฏ.หากคุณสามารถใช.้
คุณสมบัติการโรมมิ่งระหว่างประเทศ

สถานะโหมด เปิดโหมดสั่นหรือโหมดประชุม

สถานะสปีกเกอร์โฟน เปิดสปีกเกอร์โฟน

สถานะการเตือน ตั้งค่าการเตือน

สถานะตัวนับเวลา ตัวนับเวลากำลังทำงาน

สถานะซิมการ์ด ไม่ได้ใส่ซิมการ์ด

การค้นหาตำแหน่ง แตะเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนี้

สถานะ.GPS
กำลังค้นหา.GPS

ปิด.GPS
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การใช้งานโทรศัพท์

การเปิดแอปพลิเคชัน 
โทรศัพท์
ใช้วิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน 
โทรศัพท์

กดปุ่ม 

จากหน้าจอหลัก แตะ Call

การป้อนหมายเลข
1.. กดปุ่ม.

2. แตะ .เพื่อเปิดปุ่มกด.

3.. ป้อนหมายเลข.ขณะที่คุณป้อนหมายเลข..
รายการจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงหมายเลข.
ที่คล้ายกับหมายเลขที่คุณป้อนและผู้ติดต่อ.
ที่มีหมายเลขหรือตัวอักษรตรงกัน.

•

•

4.. แตะที่หมายเลขในรายการเพื่อโทรหา.
หมายเลขนั้น.หรือกดปุ่ม.
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การใช้ตัวเลือกระหว่าง 
การโทร
ในระหว่างการสนทนา ตัวเลือกเหล่านี้ 
จะปรากฏบนหน้าจอ: 

Speaker—เปิดใช้งาน 
สปีกเกอร์โฟน 

Mute—ปิดเสียงเข้า 

Hold—พักสาย 
ที่กำลังสนทนา 

Add—โทรออกไปยัง 
สายใหม่ สายแรก 
ที่โทรจะถูกพักสาย 

Swap—สลับ 
ระหว่างสายที่ 
กำลังสนทนาและ 
ที่พักสาย หากคุณ 
ใช้สายเรียกซ้อน 

•

•

•

•

•

Contacts—ดูรายชื่อของคุณ 

Note—เขียนบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการโทรนี้  
คุณสามารถดูบันทึกดังกล่าวโดยแตะที่ 
การโทรนั้นในประวัติการโทรของคุณ 

—ดูตัวเลือกต่อไปนี้:

Turn Hands-free Off—ปิดฟังก์ชัน 
แฮนด์ฟรี หากมี 

Record—บันทึกสายสนทนา 

Calendar—ดูปฏิทิน

History—ดูประวัติการโทรของคุณ

Conference—เริ่มต้นการประชุม 
ทางโทรศัพท์ หากคุณมีสายที่พักไว้และ 
อีกสายหนึ่งใช้งานอยู่ 

ตัวเลือกเหล่านี้จะหายไป หากคุณอยู่ระหว่าง 
การสนทนาและไม่ได้ดำเนินการใดๆ กับโทรศัพท์ 
เป็นเวลา 4 วินาที หากต้องการแสดงตัวเลือก 
อีกครั้ง ให้กดปุ่ม Power 

•
•

•

◦

◦
◦
◦
◦
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การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเข้า หน้าสายเรียกเข้าจะปรากฏขึ้น  
เลือกตัวเลือก:

แตะ Answer เพื่อรับสาย 

แตะ Ignore เพื่อปฏิเสธการโทรหรือส่ง 
การโทรนั้นไปยังวอยซ์เมล์ หากมีการตั้งค่า 
วอยซ์เมล์ไว้

แตะ Ignore with SMS เพื่อส่งข้อความ  
SMS/ข้อความตัวอักษรไปยังผู้โทร ซึ่งจะ 
เป็นการส่งการโทรนั้นไปยังวอยซ์เมล์ด้วย  
ถ้ามีการตั้งค่าวอยซ์เมล์ไว้

หากคุณรับสายขณะที่กำลังสนทนาอยู่กับ 
อีกสายหนึ่ง สายแรกที่โทรเข้ามาจะถูกพักสาย

•

•

•

การบันทึกสายสนทนา
1.. ขณะกำลังสนทนา.ให้แตะ .>.Record 

2. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก.ให้แตะ .>..
Stop Recording 

ในการฟังเสียงที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่ม  แล้วแตะ  
Notes 

การวางสาย
หากต้องการวางสาย.ให้กดปุ่ม 

การตั้งค่าวอยซ์เมล์
1. กดปุ่ม 

2. แตะ Settings > Personal > Phone 

3. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ.ให้เลือก  
Services

4. แตะ Voice Mail and Text Messages >  
Get Settings

5. ตรวจสอบว่าหมายเลขวอยซ์เมล์ของคุณ.
ถูกต้อง.แล้วแตะ OK
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การโทรไปที่วอยซ์เมล์
1. กดปุ่ม 

2. แตะ 

3. แตะ 1 ค้างไว้

การโทรออกเพื่อประชุม 
ทางโทรศัพท์
หมายเหต:ุ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือบางเครือข่าย 
อาจไม่สนับสนุนการประชุมทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อ 
ผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรายละเอียด

1.. โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์แรก.

2.. แตะ Add 

3.. โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่สอง.

4.. แตะ Conference 

หากต้องการดูสมาชิกรายอื่นของการประชุม 
ทางโทรศัพท์นี้ แตะ More 

หากคุณได้รับการติดต่อขณะที่สนทนาอยู่กับ 
อีกสายหนึ่ง คุณสามารถเริ่มต้นการประชุม 
ทางโทรศัพท์ได้โดยแตะ Conference 

การสนทนาส่วนตัวในระหว่าง 
การประชุมทางโทรศัพท์
คุณสามารถสนทนาเป็นการส่วนตัวกับสมาชิก 
รายอื่นในการประชุมทางโทรศัพท์ 

1.. ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์..
ให้แตะ More 

2.. แตะที่ผู้ติดต่อที่คุณต้องการสนทนาด้วย.
เป็นการส่วนตัว.และแตะที ่Private สมาชิก.
รายอื่นๆ.ของการประชุมทางโทรศัพท์ยังคง.
สามารถสนทนากันต่อไปได ้

3.. หากต้องการสิ้นสุดการสนทนาส่วนตัว..
แตะ Conference 
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การดูประวัติการโทร
1.. กดปุ่ม 

2.. แตะ .หากจำเป็น.

3.. แตะที่หมายเลขหรือผู้ติดต่อในรายการ.
เพื่อดูประวัติการโทรของคุณสำหรับหมายเลข.
หรือผู้ติดต่อนั้น 

4. หากการโทรใดในรายการมีสัญลักษณ ์ ..
กำกับ.แตะที่การโทรดังกล่าวเพื่อดูบันทึก.
ที่เกี่ยวข้องกับการโทรนั้น.

5. เลือกตัวเลือก:

แตะ.Call.หรือกดปุ่ม. .เพื่อโทรออก

แตะ.Text.เพื่อส่งข้อความตัวอักษร

แตะ.More.เพื่อดูข้อมูลรายชื่อ.หากมี

แตะ. .เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ:..
Save to Contacts,.Delete.และ..
Send My Location.

•
•
•
•

การลบประวัติการโทร
1. กดปุ่ม 

2. แตะ 

3. แตะ .>.Clear All 

การปิดโทรศัพท์
1. กดปุ่ม 

2. แตะ Settings > Wireless Manager >  
Phone 

การเปิดโหมดเครื่องบิน
1. กดปุ่ม 

2. แตะ Settings > Wireless Manager >  
Flight Mode 

เมื่อเปิดใช้โหมดเครื่องบิน คุณสมบัติของ 
โทรศัพท์, เครือข่าย, Bluetooth และ GPS  
จะถูกยกเลิกการใช้งาน และคุณจะไม่สามารถ 
ส่งหรือรับอีเมล์หรือข้อความ SMS/MMS ใหม่ได้ 
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การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มผู้ติดต่อ 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ. .>. .>.New Contact.

3.. แตะที่ตัวเลือก

4.. แตะที่รายการเพื่อป้อนข้อมูล..
แตะ.Done.เมื่อเสร็จสิ้น

5.. แตะ. .เพื่อบันทึกผู้ติดต่อ.

การโทรหาผู้ติดต่อ 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.

3.. แตะที่ผู้ติดต่อ.

4.. แตะ.Phone.

การค้นหารายชื่อ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ. .>.
3.. ป้อนชื่อผู้ติดต่อ.

เกี่ยวกับสมุดรายชื่อของบริษัท
คุณสามารถค้นหาสมุดรายชื่อของบริษัท หากมี  
ก่อนอื่นคุณต้องตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อใช้งาน Microsoft®  
Exchange Server ของบริษัทของคุณก่อน  
และต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะค้นหา 

เกี่ยวกับสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถค้นหาสมุดโทรศัพท์ในระดับภูมิภาคได้  
คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected  
Services ในพื้นที่ของคุณซึ่งต้องเสียค่าบริการ  
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล

การค้นหาสมุดโทรศัพท์
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ. .>.
3.. แตะ.More

4.. เลือกสมุดโทรศัพท์.
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การนำทางไปยังรายชื่อ
1.. กดปุ่ม.

 คำแนะนำ:.คุณยังสามารถแตะที่..
Search.>.Contacts.

2.. แตะ.

3.. เลือกรายชื่อ.

4.. แตะ.Go!.

การเพิ่มรายชื่อลงใน 
รายการที่ใช้ประจำ
คุณสามารถรวมรายชื่อในรายการที่ใช้ประจำ 
ได้สูงสุด 18 รายการ 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ. .>.

3.. แตะรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม.

การคัดลอกจากรายชื่อ 
ไปยังซิมการ์ด
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Applications >..
Phone and Contacts >.SIM Manager

3.. แตะ.Menu.>.Retrieve from Contacts.

4.. เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอกไปยัง.
ซิมการ์ด.หรือแตะ.Menu.>.Select All.

5.. แตะ.Retrieve.
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การคัดลอกรายการจาก 
ซิมการ์ดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Applications >..
Phone and Contacts >.SIM Manager

3.. เลือกผู้ติดต่อในซิมการ์ดที่คุณต้องการคัดลอก.
ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ.หรือแตะที่.Menu.>..
Select All.

4.. แตะ.Menu >.Copy to Contacts.

5.. แตะ.Copy.

การเพิ่มรายการลงใน 
ซิมการ์ด
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Applications >..
Phone and Contacts >.SIM Manager

3.. แตะ.New.

4.. ป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

5.. แตะ.Done.

การแก้ไขรายการในซิมการ์ด
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Applications >..
Phone and Contacts >.SIM Manager

3.. เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข.แล้วแตะที่..
Menu.>.Edit.

4.. แก้ไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

5.. แตะ.Done.



การค้นหาตำแหน่ง

2� คู่มือสำหรับเจ้าของ nüvifone M10E

การค้นหาตำแหน่ง
เมนู Search มีรูปแบบการค้นหาหลากหลายประเภท 
ที่คุณสามารถใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหต:ุ ชื่อปุ่มและลำดับขั้นตอนอาจแตกต่าง 
เล็กน้อยจากขั้นตอนต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน 
ของข้อมูลแผนที่ในอุปกรณ์ของคุณ

การตั้งค่าตำแหน่งบ้าน 
ของคุณ
คุณสามารถบันทึกรายการที่ใช้ประจำเรียกว่า  
“Home” และสร้างเส้นทางไปตำแหน่งดังกล่าว 
ได้อย่างรวดเร็ว 

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Search.>.Home.

2.. แตะ.Enter My Address, Use Current 
Location.หรือ.Use Recent Finds.

การกลับบ้าน
หลังจากคุณได้บันทึกตำแหน่งบ้านของคุณ  
คุณสามารถสร้างเส้นทางไปตำแหน่งดังกล่าวได้ 

แตะ.Search.>.Home.

การค้นหาที่อยู่
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Search.>.Addresses.

2.. หากจำเป็น.ให้แตะที่. .เพื่อเปลี่ยนรัฐ..
ประเทศ.หรือจังหวัด

3.. ในการค้นหาเมืองทั้งหมด.ให้แตะ.Search  
All Cities.นอกจากนี้.คุณสามารถแตะ..
Spell City.เพื่อป้อนชื่อหรือบางส่วนของชื่อ..
แล้วแตะที่ชื่อเมืองในรายการ.

4.. ป้อนชื่อหรือหมายเลขถนนเพียงบางส่วน.
หรือทั้งหมด.แล้วแตะที่.Done.แตะถนน.
ในรายการ.

5.. ป้อนบ้านเลขที่.แล้วแตะ.Done.

6.. แตะที่อยู่ที่ถูกต้องในรายการ.
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ตัวเลือกหน้า Go! 
หลังจากที่คุณค้นหาตำแหน่ง หน้าข้อมูลของ 
ตำแหน่งนั้นจะปรากฎขึ้น โดยแสดงที่อยู่และ 
หมายเลขโทรศัพท์ (หากทราบ) ของตำแหน่งที่ตั้งนั้น

➋
➍➊

➌

➊ แตะเพื่อโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 
ของตำแหน่งที่ตั้งนั้น (ถ้ามี)

➋ แตะเพื่อดูตำแหน่งบนแผนที่

➌ แตะเพื่อสร้างเส้นทางไปยังตำแหน่งนั้น

➍ แตะสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

การค้นหาตำแหน่งที่อยู ่
ใกล้เคียง
1.. ค้นหาตำแหน่ง.

2.. ในหน้าข้อมูล.แตะที่. .>.Find Nearby.

3.. เลือกตัวเลือกเพื่อค้นหาตำแหน่ง

การเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล บริการนี ้
สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่เท่านั้น 

1.. ค้นหาตำแหน่ง.

2.. ในหน้าข้อมูล.แตะที่. .>.Find Nearby.>..
Connected Services.>.WiKiKnow.

เบราว์เซอร์จะเปิดเว็บเพจที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตำแหน่งที่เลือก
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การส่งข้อมูลตำแหน่งที่พบ 
คุณสามารถค้นหาตำแหน่งและส่งข้อมูลนั้นไปยัง 
บุคคลอื่นโดยใช้การส่งข้อความหรืออีเมล์ 

1.. ค้นหาตำแหน่ง.

2.. ในหน้าข้อมูล.แตะที่. .>.Send  
Location.

3.. แตะที่แอคเคาท์.

4.. ในการแนบแผนที่ของตำแหน่งของคุณ..
ให้แตะ.Yes.

5.. ในการแก้ไขข้อความ.แตะ.

6.. แตะที่ผู้ติดต่อ

7.. แตะ.Send

การเปลี่ยนพื้นที่ค้นหา
ตามค่าเริ่มต้น nüvifone จะค้นหาตำแหน่ง 
ที่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ 

การค้นหาตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียง 
เส้นทางของคุณ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Search.

2.. แตะ. .>.Near.

3.. แตะตัวเลือกที่ต้องการ.แล้วแตะ.Done.

การค้นหาตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียง 
เมืองอื่น
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Search.

2.. แตะ. .>.Near.

3.. แตะ.Near Other.

4.. แตะ.Spell City หรือ.Browse Map.

5.. ค้นหาตำแหน่ง.แล้วแตะ.Done.

การค้นหาจุดที่น่าสนใจ
แผนที่ละเอียดซึ่งโหลดไว้ใน nüvifone ของคุณ 
มีจุดที่น่าสนใจมากมาย เช่น ร้านอาหาร โรงแรม  
และบริการรถยนต์
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ค้นหาตามประเภท
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Search.>..

Points of Interest.

2.. แตะประเภท.

3.. แตะประเภทย่อย.หรือแตะ.All Categories..
รายการสิ่งที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ.
จะปรากฏขึ้น.

4.. ในการจำกัดการค้นหา.แตะที่ฟิลด์ป้อนข้อมูล.
ที่ด้านบนของหน้าจอ.ป้อนข้อความ..
แล้วแตะ.Done.

5.. แตะรายการที่คุณต้องการ.

การค้นหาตามการสะกดชื่อ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Search.>.Points  

of Interest.

2.. แตะ.Spell Name.แล้วป้อนชื่อหรือบางส่วน.
ของชื่อ.จากนั้นแตะ.Done.

3.. แตะรายการที่คุณต้องการ.
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การค้นหารายการที่ใช้ประจำ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะที่.Search >..

Favorites.

2.. ในการค้นหาจากชื่อ.ให้แตะที่ช่องที่อยู.่
ด้านบน.ป้อนชื่อทั้งหมดหรือบางส่วน..
แล้วแตะที่.Done.

3.. แตะรายการที่คุณต้องการ.

การบันทึกตำแหน่งที่พบ
1.. ค้นหารายการ.

2.. แตะที่รายการเพื่อเปิดหน้าข้อมูล.

3.. แตะ. .>.Save to Favorites.

การบันทึกตำแหน่งปัจจุบันของฉัน
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.View Map.

2.. แตะไอคอนรถยนต์

3.. แตะ. .>.Save to Favorites.

การค้นหาตำแหน่งที่พบ 
ล่าสุด
nüvifone สามารถจัดเก็บตำแหน่งล่าสุด 40 
แห่งที่คุณค้นหาพบ 

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Search >..
Recent Finds.

2.. แตะรายการที่คุณต้องการ.

การค้นหาตำแหน่งโดยใช ้
แผนที่
ใช้วิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดแผนที่เพื่อค้นหา 
ตำแหน่งที่ตั้ง

แตะ Search > Browse Map 

แตะ View Map แตะที่ใดก็ได้บนแผนที่ 

•

•
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การดูแผนที่
แตะและลากเพื่อดูพื้นที่ที่ต้องการ 

แตะ  และ  เพื่อ ซูมเข้าหรือซูมออก 

แตะบริเวณใดก็ได้บนแผนที่ ลูกศรจะชี้ 
ไปที่ตำแหน่ง 

แตะ  สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม 

เมื่อคุณซูมออก แผนที่จะเปลี่ยนเป็นแผนที ่
ความสูงแบบดิจิตอลที่แสดงชั้นความสูง 
ของพื้นที่ 

ซูมออกเพื่อดูรูปโลก แตะและลากเพื่อ 
หมุนรูปโลก 

หมายเหต:ุ คุณจะสามารถดูข้อมูลแผนที ่
โดยละเอียดของพื้นที่ที่คุณโหลดแผนที่มาไว้ 
ในโทรศัพท์ nüvifone

•

•

•

•

•

•

การค้นหาเมือง
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะที่.Search.>.Cities..

รายการเมืองที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบัน.
ของคุณจะปรากฏขึ้น.

2.. ในการค้นหาจากชื่อ.ให้แตะที่ช่องแก้ไข.
ข้อความที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ.ป้อนชื่อ..
จากนั้นแตะ.Done.

3.. แตะที่เมือง.
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การค้นหาจุดตัดทางแยก
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะที่.Search.>..

Intersection

2.. เลือกรัฐ.ประเทศ.หรือจังหวัด.หากจำเป็น

3.. ในการค้นหาเมืองทั้งหมด.ให้แตะ.Search  
All Cities.นอกจากนี้.คุณสามารถแตะ..
Spell City.เพื่อป้อนชื่อหรือบางส่วนของชื่อ..
แล้วแตะที่ชื่อเมือง.

4.. ป้อนชื่อหรือหมายเลขถนนแรกเพียงบางส่วน.
หรือทั้งหมด.แล้วแตะที่ถนน.

5.. ป้อนชื่อหรือหมายเลขถนนที่สองเพียง.
บางส่วนหรือทั้งหมด.แล้วแตะที่ถนน.

6.. แตะที่จุดตัดทางแยกที่ถูกต้องในรายการ.

การป้อนค่าพิกัด
หากคุณทราบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดหมาย 
ของคุณ คุณสามารถใช้ nüvifone เพื่อนำทาง 
ไปยังสถานที่นั้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งขณะใช้  
Geocache
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะที่.Search.>..

Coordinates

2.. แตะที่ฟิลด์.และป้อนค่าพิกัด.

3.. เมื่อเสร็จ.แตะที่.Next

การค้นหาข้อความที่เลือก
คุณสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ 
ข้อความที่เลือกในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ 

1.. ลากเพื่อเลือกข้อความ

2.. แตะแถบสถานะ

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Search

4.. เลือกตัวเลือกเพื่อค้นหาตำแหน่ง
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การเดินทางตามเส้นทาง 
ของคุณ

หลังจากเลือกตำแหน่งและแตะ Go! แล้ว  
nüvifone จะสร้างเส้นทางไปตำแหน่งนั้น เส้นทาง 
ของคุณจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีม่วงแดง 

ในขณะที่คุณเดินทาง nüvifone จะนำทางคุณ 
ไปยังจุดหมายของคุณด้วยเสียงพูด ลูกศรบน 
แผนที่ และบอกทิศทางที่ด้านบนของแผนที่  
ธงลายหมายรุกแสดงจุดหมายของคุณ 

หากคุณออกจากเส้นทางเดิม nüvifone  
จะคำนวณเส้นทางอีกครั้ง แล้วบอกทิศทางใหม่

ไอคอนจำกัดความเร็วจะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณ 
เดินทางบนถนนสายหลัก ไอคอนนี้จะแสดง 
ระดับความเร็วที่จำกัดในปัจจุบันของถนน

การใช้แผนที่นำทาง
จากหน้าจอหลัก แตะ View Map เพื่อเปิดแผนที่ 

➋

➍

➎

➐ ➑

➊
➌

➐
➏

➊	แตะเพื่อดูทางเลี้ยวต่อไป

➋ แตะเพื่อดูรายละเอียดเส้นทาง

➌ แตะเพื่อดูเมนู Traffic เมื่อใช้ได้ บริการการ 
จราจรต้องมีการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมและ 
มีค่าใช้จ่ายสำหรับการรับส่งข้อมูล 

➍ แตะเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

➎ แตะบริเวณใดก็ได้บนแผนที่เพื่อดูแผนที่

➏	แตะเพื่อดูหน้า Where Am I?

➐ แตะเพื่อดูระบบคำนวณระยะทาง

➑ แตะเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
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การดูรายละเอียดเส้นทาง
เมื่อคุณกำลังนำทางในเส้นทาง คุณสามารถดู 
ทางเลี้ยวทั้งหมดของเส้นทางโดยรวม พร้อมทั้ง 
ระยะทางระหว่างเลี้ยวต่างๆ ได้

ใช้วิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดรายละเอียดเส้นทาง:

ขณะนำทางไปยังจุดหมาย ให้แตะแถบ 
ข้อความที่ด้านบนของแผนที่ 

กดปุ่ม  แตะ Tools > Route  
Details 

•

•

การดูเลี้ยวถัดไป
ขณะที่คุณนำทางในเส้นทาง คุณสามารถดูเลี้ยว 
บนแผนที่ พร้อมทั้งระยะทางและเวลาที่เหลือ 
ก่อนที่คุณจะถึงเลี้ยวนั้น

1.. ขณะที่นำทางไปยังจุดหมาย.ให้แตะเครื่องหมาย.
เลี้ยวบนแผนที่.หรือแตะที่เลี้ยวใดๆ.ในรายการ.
รายละเอียดเส้นทาง

2.. แตะที่ลูกศรเพื่อดูทางเลี้ยวเพิ่มเติมในเส้นทาง

3.. แตะ. .>.Speak เพื่อเล่นสียงพูดขณะ.
นำทาง.
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มุมมองทางแยก
เมื่อสามารถใช้ได้ในเส้นทางของคุณ แผนที่ 
จะแสดงมุมมองของทางแยกที่กำลังจะไปถึง  
และช่องทางที่คุณควรใช้ขับขี่ แตะที่เครื่องหมาย 
เลี้ยวบนแผนที่เพื่อดูทางแยกแทนทางเลี้ยวถัดไป 

การดูระบบคำนวณระยะทาง
ระบบคำนวณระยะทางจะแสดงอัตราความเร็ว 
ปัจจุบันของคุณ และแสดงสถิติที่มีประโยชน ์
เกี่ยวกับการเดินทางของคุณ

หากคุณหยุดพักการเดินทางบ่อยครั้ง ให้เปิด  
nüvifone ทิ้งไว้เพื่อให้เครื่องสามารถคำนวณ 
เวลาที่ผ่านไปในระหว่างการเดินทางได้อย่างถูกต้อง

ใช้วิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดระบบคำนวณ 
ระยะทาง

แตะ Speed, Arrival หรือ Heading บนแผนที่ 

กดปุ่ม  แตะ Tools > Trip Computer 

การรีเซ็ตระบบคำนวณระยะทาง
รีเซ็ตระบบคำนวณระยะทางก่อนที่จะเริ่มต้น 
การเดินทาง 

1.. ขณะที่ดูแผนที่.แตะ.Speed,.Arrival..
หรือ.Heading.

2.. แตะ.

3.. เลือกรายการที่ต้องการรีเซ็ต

•

•



การเดินทางตามเส้นทางของคุณ

3� คู่มือสำหรับเจ้าของ nüvifone M10E

การใช้ทางเบี่ยง
1.. ขณะนำทางในเส้นทาง.ให้แตะ.

2.. แตะ.Detour.

หากเส้นทางที่คุณกำลังใช้เป็นตัวเลือกเดียว 
ที่เหมาะสม nüvifone อาจไม่คำนวณทางเบี่ยง

การหยุดเส้นทาง
1.. ขณะนำทางในเส้นทาง.ให้แตะ.

2.. แตะ.Stop.

การเพิ่มจุดในเส้นทาง 
ที่ใช้งาน
1.. ขณะนำทางในเส้นทาง ให้แตะแถบข้อความ.

ด้านบนของแผนที่.

2.. แตะ. .>.Edit.

3.. แตะ.Add Start Point.หรือ.Add End Point.

4.. เลือกวิธีการเพื่อเพิ่มจุดผ่านระหว่างทาง.

5.. แตะ.Done เมื่อเสร็จสิ้น.

คุณยังสามารถเพิ่มจุดผ่านระหว่างทางลงใน 
เส้นทางได้โดยใช้คุณสมบัติค้นหา 

ขณะนำทางในเส้นทาง แตะ Search และค้นหาจุดหยุด
ระหว่างทาง แตะ Go! เมื่อมีข้อความแสดงให้เพิ่มจุดผ่า
นระหว่างทางในเส้นทางปัจจุบัน ให้แตะ Yes 

การบันทึกเส้นทางที่ใช้งาน
คุณสามารถบันทึกเส้นทางที่คุณกำลังนำทาง 
อยู่ในขณะนั้น และนำมาใช้อีกครั้งในภายหลัง 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >..
Routes.

3.. แตะ.Active Route.

4.. แตะ. .>.Save.

5.. แตะ.OK.
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เกี่ยวกับจราจร
คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected  
Services ซึ่งต้องเสียค่าบริการ และอาจไม่สามารถ 
ใช้ได้ในทุกพื้นที่ คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อ 
ข้อมูล 

หมายเหต:ุ Garmin และ ASUS ไม่รับผิดชอบ 
ต่อความถูกต้องของข้อมูลการจราจร

เกี่ยวกับไอคอนจราจร 
เมื่อคุณได้รับข้อมูลจราจร ไอคอนจราจรจะปรากฏขึ้น 
ที่มุมบนซ้ายของหน้าแผนที่ ไอคอนจราจรจะเปลี่ยนส ี
เพื่อระบุระดับความรุนแรงของสภาพการจราจร 
ในเส้นทางของคุณ หรือบนถนนที่คุณกำลังเดินทาง 

โปร่งแสง—ไม่มีข้อมูลการจราจรที่ใช้ได้ 

สีเขียว—การจราจรคล่องตัว 

สีเหลือง—การจราจรเคลื่อนตัวได้ แต่มีความคับคั่ง 
ปานกลางและเคลื่อนตัวได้ช้า 

สีแดง—การจราจรไม่เคลื่อนตัวหรือเคลื่อนตัว 
ช้ามาก

การจราจรในเส้นทางของคุณ
ขณะคำนวณเส้นทางของคุณ nüvifone จะตรวจสอบ 
การจราจรปัจจุบันและปรับเส้นทางโดยอัตโนมัต ิ
เพื่อให้ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด หากเกิดการล่าช้า 
เนื่องจากการจราจรติดขัดในเส้นทางของคุณ  
ในขณะที่ใช้การนำทางอยู่ nüvifone จะคำนวณ 
เส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องใช้เส้นทาง 
ที่มีการจราจรติดขัด หากไม่มีเส้นทางอื่นที่ดีกว่า 
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หากเกิดความล่าช้าของการจราจรที่ไม่หนาแน่นนัก  
ไอคอนจราจรจะแสดงระยะเวลาล่าช้าที่เพิ่มขึ้น 
ในเส้นทางของคุณ เวลานี้จะรวมอยู่ในเวลาถึง 
โดยประมาณของคุณแล้ว

การหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด 
ในเส้นทางของคุณด้วยตนเอง
1.. ในหน้าแผนที่.ให้แตะไอคอนจราจร

2.. แตะ.Traffic On Route

3.. แตะ.Avoid.

คุณอาจต้องใช้เส้นทางที่มีการจราจรติดขัด  
หากไม่มีเส้นทางอื่นที่ดีกว่า 

การดูแผนที่จราจร
แผนที่จราจรจะแสดงสภาพการจราจรตามสี 
และระยะเวลาล่าช้าบนถนนใกล้เคียง 

1.. ในหน้าแผนที่.ให้แตะไอคอนจราจร

2.. แตะ.Show Traffic Map.

ในการย้อนกลับไปที่แผนที่ปกติ แตะไอคอนจราจร  
และแตะ Show Normal Map 

การดูการจราจรล่าช้า
1.. ในหน้าแผนที่.ให้แตะไอคอนจราจร

2.. แตะ.Traffic Search.เพื่อดูข้อมูลการจราจร.
ล่าช้า.

3.. แตะที่รายการเพื่อดูความล่าช้าในแผนที.่
และรายละเอียดเกี่ยวกับการล่าช้า.หากม.ี
ความล่าช้ามากกว่าหนึ่งรายการ.แตะที.่
ลูกศรเพื่อดูเพิ่มเติม.
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การใช้เครื่องมือ 
การนำทาง

การเรียกดูแผนที่
1.. ใช้วิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิด.Browse Map

กดปุ่ม. .และแตะ.Tools >..
Browse Map.

แตะ.View Map.และแตะที่ใดก็ได.้
บนแผนที่.

2.. ลากเพื่อย้ายแผนที่.

•

•

3.. แตะ.+.เพื่อซูมเข้า.แตะ.-.เพื่อซูมออก.

4.. แตะตำแหน่งบนแผนที่.จากนั้นแตะ. ..
เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การใช้หน้า Where Am I?
หน้า Where Am I? จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ 
คุณสามารถแจ้งตำแหน่งของคุณกับหน่วย 
ฉุกเฉินได้ 

1.. ใช้วิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดหน้า..
Where Am I?

กดปุ่ม. .และแตะ.Tools >..
Where Am I?.

แตะ.View Map.และแตะไอคอน.
สัญลักษณ์รถ

2.. แตะที่ปุ่มเพื่อดูตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด.
ในประเภทนั้น.

3.. แตะ. .สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

•

•
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การใช้งานรายการที่ 
ใช้ประจำ
การบันทึกตำแหน่งเป็นรายการ 
ที่ใช้ประจำ
1.. ค้นหารายการที่คุณต้องการทำเครื่องหมาย.

เป็นรายการที่ใช้ประจำ

2.. ในหน้า.Go!.ให้แตะ. .>.Save to  
Favorites.

การบันทึกตำแหน่งปัจจุบันของฉัน
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.View Map.

2.. แตะไอคอนรถยนต์

3.. แตะ. .>.Save to Favorites.

การแก้ไขรายการโปรด
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >.
Favorites

3.. แตะรายการที่ใช้ประจำ

4.. แตะ.

5.. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ.

การลบรายการที่ใช้ประจำ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >..
Favorites

3.. แตะรายการที่ใช้ประจำ

4.. แตะ.Delete

การใช้งานเส้นทาง
การวางแผนเส้นทาง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >..
Routes.

3.. แตะ. .>.New.

4.. เลือกจุดเริ่มต้น.

5.. เลือกจุดหมายสุดท้าย.

6.. เพิ่มจุดผ่านระหว่างทางตามความต้องการ..
หรือแตะ.None.

7.. แตะการตั้งค่าการคำนวณเส้นทาง.

8.. แตะ. .>.Save เพื่อบันทึกเส้นทาง.
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การเพิ่มจุดในเส้นทางที่บันทึก
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >..
Routes.

3.. แตะเส้นทาง

4.. แตะ. .>.Edit/Review Points.

5.. แตะ.Add Start Point.หรือ..
Add End Point.

6.. เลือกวิธีการเพื่อเพิ่มจุดผ่านระหว่างทาง.

7.. แตะ.Done.เมื่อเสร็จสิ้น

การแก้ไขเส้นทางที่บันทึก 
โดยใช้แผนที่
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >..
Routes.

3.. แตะเส้นทาง

4.. แตะ. .>.Shape Route

5.. แตะจุดบนแผนที่.

6.. แตะ. .>.Add

การลบเส้นทางที่บันทึก
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >..
Routes.

3.. แตะเส้นทาง

4.. แตะ.Delete.

การนำทางไปยังเส้นทางที่บันทึก
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >..
Routes.

3.. แตะที่เส้นทางที่คุณต้องการนำทาง.

4.. แตะ.Go!.
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การจำลองเส้นทาง
หากไม่ได้เปิดใช้งาน GPS คุณสามารถจำลอง 
การขับรถในเส้นทางได้ 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation >.GPS.>..
GPS Status.>. .>.Disable GPS.

3.. ค้นหาจุดหมายและแตะ.Go!.

4.. แตะ.Tools >.Simulate Route.

การหลีกเลี่ยงถนนหรือพื้นที่
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>.Routing >..
Avoidance Setup.>. .>.Custom.>..
Add New Road or Add New Area.

3.. เลือกถนนหรือพื้นที่ที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง..
และแตะ.Next.

4.. แตะ.OK เพื่อบันทึกจุดห้ามผ่าน.

การแก้ไขจุดห้ามผ่าน 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>.Routing >..
Avoidance Setup.>. .>.Custom.>..
View List.

3.. แตะจุดห้ามผ่านที่คุณต้องการแก้ไข.

4.. เลือกตัวเลือก.

การยกเลิกจุดห้ามผ่าน
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>.Routing >..
Avoidance Setup.

3.. ลบเครื่องหมายออกจากช่องจุดห้ามผ่าน
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การทำงานกับแทร็ค
การบันทึกแทร็ค
คุณสามารถบันทึกเส้นทางการเดินทางของคุณ  
(หรือเรียกว่า “แทร็ค”) และดูเส้นทางนั้น 
เป็นเส้นประบนแผนที่ 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools.>.Manage My Data >..
Tracks.

3.. แตะ. .>.Settings.

4.. เลือกตัวเลือกการบันทึก.

หลังจากที่คุณบันทึกแทร็คแล้ว คุณสามารถ 
บันทึกและดูแทร็คเหล่านั้นบนแผนที่ได้ 

การจัดเก็บแทร็ค
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools.>.Manage My Data >..
Tracks.

3.. แตะ. .>.Save Active Track.

4.. แตะ.Save.

หลังจากที่คุณจัดเก็บแทร็คแล้ว ขอแนะนำ 
ให้คุณลบหน่วยความจำแทร็คโดยแตะที่  
Clear Active Track 

แทร็คที่จัดเก็บไว้จะปรากฏบนแผนที่โดย 
อัตโนมัติ 

การดูและเปลี่ยนชื่อแทร็ค 
ที่จัดเก็บ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools.>.Manage My Data >..
Tracks.

3.. แตะที่แทร็ค

4.. ในการดูแทร็คบนแผนที่.ให้แตะ. .>..
Map.

5.. ในการเปลี่ยนชื่อหรือลบแทร็ค..
ให้แตะ. .>.Rename.และเลือก.
ตัวเลือก.
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การใช้ Connected 
Services

เกี่ยวกับ Connected  
Services
ใช้ Connected Services เพื่อค้นหาข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ 
ในขณะนั้น สถานะเที่ยวบิน และภาพ นอกจากนี้  
คุณยังสามารถเข้าใช้การค้นหาในท้องถิ่นผ่าน 
อินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างอาจไม่มีให้บริการ 
ในบางพื้นที่ 

และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเพื่อขอรับบริการ 
เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่  
www.garminasus.com 

โทรศัพท์ของคุณต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูล 
เพื่อเข้าถึง Connected Services มีการคิดค่า 
บริการถ่ายโอนข้อมูลทั่วไปของคุณ 

การค้นหาราคาน้ำมัน
คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected 
Services ซึ่งต้องเสียค่าบริการ และอาจไม่สามารถ 
ใช้ได้ในทุกพื้นที่ คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อ ข้อมูล

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Connected Services.

2.. แตะ.Fuel Prices.

3.. แตะ. .>.Change Category.

4.. แตะที่ประเภทน้ำมัน.และแตะ. .รายการ.
ราคาน้ำมันที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบัน.
ของคุณจะปรากฏขึ้น

5.. หากต้องการเรียงลำดับรายการตามราคา.
ต่ำสุด.ให้แตะ.Sort.หากต้องการเรียงลำดับ.
ตามระยะทาง.ให้แตะ.Sort.อีกครั้ง

6.. แตะรายการที่แสดง

คำแนะนำ: คุณสามารถค้นหาราคาน้ำมันภายใต้  
Search > Points of Interest > Fuel >  
Fuel Prices

www.garminasus.com
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การค้นหาเหตุการณ์ท้องถิ่น
ค้นหาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น งานแสดง 
ศิลปะ และการแข่งขันกีฬา คุณอาจใช้บริการนี้ 
ได้โดยสมัครขอรับ Connected Services  
ในพื้นที่ของคุณซึ่งต้องเสียค่าบริการ คุณสมบัตินี้ 
ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล 

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Connected  
Services.

2.. แตะ.Local Events.

3.. แตะประเภท.

4.. แตะที่ลูกศรหรือวันที่เพื่อเลือกวันที่อื่น..
หากต้องการ.

5.. แตะที่เหตุการณ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

6.. ในการเพิ่มเหตุการณ์เป็นการนัดหมาย.
ในปฏิทินของคุณ.ให้แตะ.Remind Me!..
หากเหตุการณ์นั้นเริ่มต้นภายในอีก.2.ชั่วโมง.
นับจากเวลาปัจจุบัน.คุณสามารถแตะ.Go!..
เพื่อนำทางไปยังเหตุการณ์นั้น

คำแนะนำ: คุณยังสามารถค้นหาเหตุการณ์ 
ในท้องถิ่นได้โดยแตะ Search >  
Points of Interest > Entertainment >  
Local Events 

การค้นหารอบฉายภาพยนตร์
คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected 
Services ซึ่งต้องเสียค่าบริการ และอาจไม่สามารถ 
ใช้ได้ในทุกพื้นที่ คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อ ข้อมูล

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Connected Services.

2.. แตะ.Movie Times.

3.. แตะที่ลูกศรหรือวันที่เพื่อเลือกวันที่อื่น..
หากต้องการ.

4.. แตะ.Find by Movie Title หรือ..
Find by Movie Theater.

5.. แตะที่ชื่อภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์.

6.. แตะรอบฉายภาพยนตร์เพื่อเพิ่มเป็นการ.
นัดหมายในปฏิทินของคุณ.หากภาพยนตร์นั้น.
กำลังจะฉายภายในอีก.2.ชั่วโมงนับจากเวลา.
ปัจจุบัน.คุณสามารถแตะ.Go!.เพื่อสร้างเส้นทาง

คำแนะนำ: คุณสามารถค้นหารอบฉายภาพยนตร์ 
โดยการแตะ Search > Points of Interest >  
Entertainment > Movie Times 
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การค้นหาที่จอดรถ
คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected  
Services ในพื้นที่ของคุณซึ่งต้องเสียค่าบริการ  
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล 

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Search.>..
Points of Interest >.Auto Services >..
Connected Parking.

2.. แตะตำแหน่งในรายการเพื่อดูข้อมูล.
เพิ่มเติม.

การดาวน์โหลดกล้องนิรภัย

 ข้อควรระวัง
Garmin และ ASUS ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง  
หรือผลที่ตามมาจากการใช้งาน จุดที่น่าสนใจ (POI)  
ที่กำหนดเอง หรือฐานข้อมูลกล้องนิรภัย 

คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected  
Services ในพื้นที่ของคุณซึ่งต้องเสียค่าบริการ  
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล 

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Connected  
Services.

2.. แตะ.Safety Cameras.

3.. แตะพื้นที่หนึ่งหรือหลายพื้นที่ในรายการ..
และแตะ.Done.

การใช้สมุดรายชื่อโทรศัพท์
คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected  
Services ในพื้นที่ของคุณซึ่งต้องเสียค่าบริการ  
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล
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ค้นหาตามชื่อ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Connected  

Services.

2.. แตะ.White Pages >.By Name.

3.. ป้อนนามสกุล.และแตะ.Done.

4.. ป้อนชื่อ.(ไม่จำเป็น).และแตะ.Done.

5.. ป้อนรหัสไปรษณีย์.หากจำเป็น.

6.. ในการค้นหาตำแหน่งอื่นๆ.ใกล้เคียง.ให้แตะ..
Near.และแตะที่ตำแหน่ง.

ค้นหาตามหมายเลขโทรศัพท์
คุณสมบัติการค้นหานี้ไม่สามารถใช้ได้ 
ในบางพื้นที่

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Connected  
Services.

2.. แตะ.White Pages >.By Phone  
Number.

3.. ป้อนรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์..
และแตะ.OK.

การดู GeoNews
คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected 
Services ซึ่งต้องเสียค่าบริการ และอาจไม่สามารถ 
ใช้ได้ในทุกพื้นที่ คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อ ข้อมูล

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Connected Services.

2.. แตะ.GeoNews.

3.. ในการเลือกตำแหน่งอื่นๆ.แตะ. .>..
GeoNews Near.และเลือกตำแหน่ง

4.. แตะที่บริการข่าว

5.. แตะรายการที่แสดงเพื่อดูรายละเอียด
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การส่งและรับข้อความ
เมื่อส่งและรับข้อความจะมีค่าใช้จ่ายในการ 
ส่งข้อความตามปกติ

การส่ง SMS/ข้อความ 
ตัวอักษร
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Text.

2.. แตะ.  >.New >.Text Message.

3.. ป้อนผู้รับ.หรือแตะ.  >.Add  
Recipient เพื่อเลือกจากรายชื่อ.

4.. ป้อนข้อความตัวอักษร.

5.. แตะ. .เพื่อส่งข้อความ.

การส่งข้อความมัลติมีเดีย 
(MMS)
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Text.

2.. แตะ.  >.New >.Multimedia  
Message.

3.. แตะ.Select.

4.. ป้อนผู้รับ.หรือแตะ.Menu >.Recipient  
เพื่อเลือกจากรายชื่อ.

5.. แตะที่ใต้บรรทัดเรื่องเพื่อแนบภาพหรือวิดีโอ.

6.. แตะ.Menu.>.Insert.และเลือกรายการ.
ที่ต้องการแทรก

7.. แตะ.Send.เพื่อส่งข้อความ
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การสร้างข้อความ MMS เสียง
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Text.

2.. แตะ.  >.New >.Voice MMS.

3.. ป้อนผู้รับ.

4.. แตะ.Record เพื่อบันทึกข้อความเสียง.

5.. แตะ.Stop เพื่อหยุดการบันทึก.
ข้อความเสียง.

6.. แตะ.Send.เพื่อส่งข้อความ

การส่งข้อความเกี่ยวกับ 
ตำแหน่ง

 ข้อควรระวัง
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดเผยข้อมูลตำแหน่ง 
ของคุณให้แก่บุคคลอื่น

ข้อความเกี่ยวกับตำแหน่งช่วยให้คุณสามารถส่ง 
ข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันไปยังบุคคลอื่นได้  
ในการส่งรูปภาพแผนที่ โทรศัพท์ของทั้งผู้ส่ง 
และผู้รับต้องสามารถใช้บริการส่งข้อความภาพ  
MMS ได้

1.. สร้างข้อความ.และแตะ.  >..
Location Info

2.. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

3.. ในการแนบแผนที่ของตำแหน่งของคุณ..
ให้แตะ.Yes.

4.. ในการแก้ไขข้อความ.แตะ.

5.. แตะ. .เพื่อส่งข้อความ
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คุณยังสามารถส่งข้อความตำแหน่ง เมื่อดู 
รายชื่อ เมื่อเสร็จสิ้นการโทรศัพท์ หรือ 
เมื่อคุณค้นหาตำแหน่ง

การอ่านข้อความ
ตัวเลขที่ปรากฏบนไอคอนข้อความ แสดงจำนวน 
ของข้อความในกล่องข้อความเข้าที่ยังไม่ได้อ่าน

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Text.กล่องข้อความ.
เข้าจะปรากฏขึ้นประกอบด้วยข้อ.SMS..
และการแจ้ง/ข้อความ.MMS.ที่ได้รับจาก.
โทรศัพท์เครื่องอื่น

. ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงเป็นตัวหนา.

2.. แตะที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน.

การตอบกลับข้อความ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Text.

2.. แตะข้อความ.

3.. แตะ.

4.. ป้อนข้อความตอบ

5.. แตะ. .เพื่อส่งข้อความ

การส่งต่อข้อความ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Text.

2.. แตะข้อความ

3.. แตะ. .>.Forward.

4.. ป้อนหมายเลขหรือแอดเดรสที่คุณต้องการ.
ส่งต่อข้อความ.
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การลบข้อความ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Text.

2.. แตะข้อความ

3.. แตะ. .>.Delete.ข้อความนั้นจะถูกย้าย.
ไปยังโฟลเดอร์.Deleted Items.

หากต้องการกู้คืนข้อความที่ลบไปแล้ว ให้ย้าย 
ข้อความดังกล่าวกลับมาจากโฟลเดอร์  
Deleted Items 
หากต้องการลบข้อมูลในโฟลเดอร์ Deleted Items  
แตะที่  > Tools > Empty Deleted Items 
หากข้อความใดถูกลบออกจากโฟลเดอร์ Deleted Items 
แล้ว จะไม่สามารถกู้คืนข้อความนั้นกลับมาได้อีก

การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
nüvifone สามารถตั้งค่าข้อมูลแอคเคาท์สำหรับ 
อีเมล์แอคเคาท์บางประเภทได้โดยอัตโนมัติ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้ 
บริการอีเมล์แอคเคาท์ของคุณ

คำแนะนำ: หากคุณมี Windows Live™ ID  
คุณสามารถตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์ได้โดยกดปุ่ม  

 และแตะ Windows Live โปรดดู หน้า 86 

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.E-mail

2.. ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน

3.. แตะ.Next.เพื่อรับการตั้งค่าอีเมล์ของคุณ.
จากอินเตอร์เน็ต.

4.. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอีเมล.์
แอคเคาท์ของคุณบนโทรศัพท์.
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การส่งข้อความอีเมล์
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.E-mail

2.. แตะ. .>.New

3.. ป้อนอีเมล์แอดเดรสในฟิลด์.To.หรือ.
แตะ.  >.Add Recipient เพื่อเลือก.
จากรายชื่อ.คั่นอีเมล์แอดเดรสด้วย.
เครื่องหมายอัฒภาค.(;)

4.. ป้อนข้อความลงในฟิลด์ข้อความ

5.. แตะ. .เพื่อส่งข้อความ

หากคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ ข้อความ 
อีเมล์จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ Outbox  
และจะส่งเมื่อคุณเชื่อมต่อครั้งต่อไป

การอ่านข้อความอีเมล์
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.E-mail

2.. แตะที่ข้อความอีเมล์เพื่อดู

คำแนะนำ: หากต้องการแสดงอีเมล์แอคเคาท์ 
อื่นอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนหน้าจอตามแนวนอน 

การส่ง/รับข้อความอีเมล์ 
ด้วยตนเอง
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.E-mail

2.. แตะที่อีเมล์แอคเคาท์

3.. แตะ.  >.Send/Receive.

4.. ในการหยุดการดำเนินการนี้.ให้แตะ. .>..
Stop Send/Receive

การซิงโครไนซ์ข้อความ 
อีเมล์
คุณสามารถรวมข้อความอีเมล์เข้าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการซิงโครไนซ์ปกติได้ โปรดดู หน้า 83  
ในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมล์โดยตรง  
กรุณาดูที่ไฟล์วิธีใช้ ActiveSync
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การติดต่อสื่อสารกับ 
เพื่อนๆ

การใช้ Ciao!™ 
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล  
ในบางพื้นที่อาจไม่มีบริการ Ciao!
Ciao! จะส่งตำแหน่งของคุณให้เครือข่าย 
พาร์ทเนอร์ของเราเป็นระยะๆ และดาวน์โหลด 
ตำแหน่งล่าสุดของเพื่อนของคุณ แอปพลิเคชันนี้ 
จะส่งตำแหนงของคุณเฉพาะเมื่อคุณระบุเท่านั้น  
เว้นแต่คุณจะใช้การปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ 

ข้อควรระวัง: โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อ 
เปิดเผยข้อมูลตำแหน่งของคุณให้แก่บุคคลอื่น  
ไปที่ www.garminasus.com และอ่าน 
ประกาศความเป็นส่วนตัวแบบออนไลน์ของ  
Garmin

การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.

3.. อ่านและยอมรับข้อความบนหน้าจอ

4.. แตะ.Register.เว็บเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้น

5.. ทำตามขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ.์
ของคุณ.หลังการลงทะเบียน.คุณจะได้รับ.
ข้อความ.SMS.เพื่อยืนยัน

6.. เปิดข้อความ.SMS.แล้วแตะลิงค์เพื่อ.
ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยัน.
ให้เสร็จสมบูรณ์

คุณยังสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ 
ได้ที่ www.garminasus.com 

www.garminasus.com
www.garminasus.com


การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ

56 คู่มือสำหรับเจ้าของ nüvifone M10E

การเข้าร่วม Ciao!
ก่อนที่คุณจะเข้าร่วม Ciao! สำหรับ 
การใช้งานครั้งแรก คุณต้องลงทะเบียน 
อุปกรณ์ของคุณก่อน 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.

3.. อ่านและยอมรับข้อมูลการลงทะเบียน

4.. แตะที่ประเภทของการปรับปรุงตำแหน่ง..
Manual.หรือ.Automatic.

5.. ป้อนชื่อชื่อที่แสดง.และแตะ.Done

6.. แตะ.Complete.ตำแหน่งของคุณ.
จะได้รับการปรับปรุงและอยู่ในเครือข่าย

การเปลี่ยนชื่อที่แสดง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.>.My Details. .>..
Change Name

3.. ป้อนชื่อใหม่.และแตะ.Done

การเชิญเพื่อนตามหมายเลข 
โทรศัพท์
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.>.Invite.>.Phone Number.

3.. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์.

4.. ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ.แตะปุ่มด้านล่าง..
Friend’s Country.แล้วเลือกประเทศ.

5.. แตะ.Done.

6.. เลือกเครือข่ายที่เพื่อนของคุณใช้งาน.
หากเพื่อนของคุณใช้.Ciao!.คุณสามารถ.
เลือกเครือข่ายใดก็ได้ในรายการ.แตะ.OK.

การยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.

3.. แตะชื่อเพื่อนที่คุณส่งคำเชิญ

4.. แตะ.Accept.หรือ.Decline
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การปรับปรุงสถานะของคุณ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.>.My Details.>..
Change Status

3.. ป้อนข้อความสถานะใหม่.และ.
แตะ.Done.

การส่งการปรับปรุงตำแหน่ง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.>.My Details.>..
Send Update.

ในการเปลี่ยนวิธีการปรับปรุงข้อมูลตำแหน่ง  
แตะที่  > Change Updates และ 
เลือกตัวเลือก 

การดูเพื่อน
รายชื่อเพื่อนของคุณจะแสดงสถานะ ระยะทาง  
และทิศทางในการเดินทางไปหาเพื่อนของคุณ

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.

3.. แตะชื่อของเพื่อนในรายการ.ข้อมูลสถานะ.
และตำแหน่งของเพื่อนจะปรากฏขึ้น.

4.. แตะ.Go!.เพื่อสร้างเส้นทางไปหาเพื่อน..
หรือแตะ.Map.เพื่อดูตำแหน่งของเพื่อน.
บนแผนที่

หากต้องการดูเพื่อนทุกรายบนแผนที่ของคุณ  
ให้แตะ Ciao! >  > View Map 
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การลบคำเชิญ
ถ้ามีการทำเครื่องหมายเพื่อนของคุณว่า  
Invited แสดงว่าคุณได้เชิญเพื่อนคนนี้แล้ว  
แต่เพื่อนยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญ 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.

3.. แตะชื่อของเพื่อนที่ได้รับคำเชิญ.
ในรายการ

4.. แตะ.Remove Invitation

การซ่อนตำแหน่งของคุณ
แตะ Ciao! >  > Hide เพื่อนของคุณ 
จะไม่สามารถมองเห็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณ 

หากต้องการยกเลิกการซ่อนตำแหน่ง  
ให้แตะ Ciao! >  > Stop Hiding 

การลบเพื่อน
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.

3.. แตะชื่อเพื่อนในรายการ.และแตะ. .>..
Remove.

4.. แตะ.Yes.

การดูเครือข่าย Ciao! 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.>. .>.Privacy.>. .>..
Networks.

การปิด Ciao!
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Ciao!.>. .>.Privacy.>. .>..
Disable Ciao!.

ข้อมูล Ciao! ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ ์
ของคุณจะถูกลบออก คุณจะไม่สามารถส่ง 
การปรับปรุงตำแหน่งใดๆ ได้อีกต่อไป 

ในการใช้งาน Ciao! คุณต้องเข้าร่วม Ciao!  
อีกครั้งหนึ่งก่อน
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การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ 
บน Facebook™ 
Facebook อาจไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่  
ก่อนใช้งาน Facebook คุณต้องสร้างแอคเคาท์ 
ของ Facebook ก่อน แตะ Sign up และทำตาม 
คำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างแอคเคาท์ หากจำเป็น 

การลงชื่อเข้าใช้งาน Facebook
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Facebook.

2.. ป้อนอีเมล์และรหัสผ่าน.

3.. แตะที่ช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ..
Save Login.หากจำเป็น

4.. แตะ.OK.

5.. อ่านเงื่อนไขการใช้งาน.และ.
แตะ.I Agree

การปรับปรุงสถานะของคุณ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Facebook.

2.. แตะ. .>.Update.>. .และป้อน.
การปรับปรุงสถานะของคุณ

3.. แตะ.Post.

การส่งข้อความ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Facebook.

2.. แตะ. .>.Compose

3.. แตะ.Add.และเลือกรายชื่อ.

4.. แตะบริเวณที่อยู่ติดกับ.Subject.แล้วป้อน.
ชื่อเรื่อง.

5.. แตะพื้นที่หลักเพื่อป้อนข้อความ.

6.. แตะ.Send.

การใช้โปรแกรมข้อความ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Messenger.และลงชื่อเข้าใช้งาน..
(โปรดดู.หน้า.86)

3.. ปรับปรุงสถานะของคุณและสื่อสาร.
กับผู้ติดต่อ
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การใช้เบราว์เซอร์

การค้นหาในอินเตอร์เน็ต
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Internet  

Explorer.

2.. แตะแท็บ.Web.หากจำเป็น

3.. ป้อนคำค้นหาหรือ.URL.และแตะ.

4.. แตะเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปิด

การค้นหาคำศัพท ์
ในเว็บไซต์ Wiki
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Internet  

Explorer.

2.. แตะแท็บ.WiKiKnow

3.. ป้อนคำค้นหา.และแตะ.

การใช้เบราว์เซอร์
แตะ  เพื่อแสดงการควบคุมเบราว์เซอร์ 

➋

➍ ➎

➊

➌

➏
➊	แตะเพื่อเปิดและแก้ไขรายชื่อเว็บไซต์ 

ที่ใช้ประจำ

➋ แตะเพื่อเปิด URL

➌ แตะเพื่อซูมเข้าและซูมออก

➍ แตะเพื่อกลับไปยังเว็บเพจก่อนหน้า

➎ แตะเพื่อเปิดแป้นพิมพ์

➏ แตะเพื่อใช้ตัวเลือกอื่นๆ
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การปรับมุมมองเว็บเพจ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Internet  

Explorer

2.. แตะ. .>.

3.. แตะ.View

4.. เลือกมุมมอง:

Mobile—แสดงเว็บเพจที่ออกแบบ.
สำหรับดูผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์

Desktop—แสดงเว็บเพจตามที.่
ปรากฏเมื่อใช้คอมพิวเตอร์

Automatic—แสดงเว็บเพจโดย.
อัตโนมัติในมุมมองที่ดีที่สุด

•

•

•

การบันทึกเว็บเพจเป็น 
รายการที่ใช้ประจำ
1.. จากเว็บพจที่คุณต้องการเพิ่ม.ให้แตะ..

.>. .>.

2.. ป้อนชื่อ.หากจำเป็น.

3.. แตะ.OK.
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การอ่านข่าว

การใช้ Newstation
Newstation จะส่งข่าวด่วนและหัวข้อข่าว 
มายังอุปกรณ์ของคุณโดยนำข่าวล่าสุดมาจาก 
แหล่งข่าวต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

อุปกรณ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต 
เพื่อใช้ Newstation

การปรับปรุงบทความข่าว 
โดยอัตโนมัติ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Newstation

3.. แตะ.Menu >.Settings.

4.. เลือกตัวเลือกเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร.์
การปรับปรุงอัตโนมัติ

การปรับปรุงบทความข่าว 
ด้วยตนเอง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Newstation

3.. แตะประเภท.

4.. แตะ.Menu.

5.. แตะ.Update.เพื่อปรับปรุงไฟล์.RSS  
(RSS Feed).ในช่องที่เลือกไว้.หรือแตะ..
Update All.เพื่อปรับปรุงไฟล์.RSS..
ของทุกช่อง.

บทความข่าวของคุณจะได้รับการจัดเก็บตาม 
ประเภทไฟล์ข่าว RSS บนอุปกรณ์ของคุณ  
คุณสามารถอ่านบทความเหล่านี้ได้โดย 
ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต 

การอ่านบทความข่าว
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Newstation

3.. แตะประเภทและช่อง.

4.. แตะบทความ.

5.. แตะ.Menu.เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม.
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การสร้างประเภทใหม่
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Newstation

3.. แตะ.Menu >.New Category.

4.. ป้อนชื่อประเภท.

การเพิ่มช่อง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Newstation

3.. แตะประเภท.

4.. แตะ.Menu.>.New Channel.

5.. เลือกวิธีการอิมปอร์ต:.

แตะ.Input from URL,.ป้อนที่อยู่..
URL.และแตะ.Next.

แตะ.Import from a file.>.Next..
เลือกโฟลเดอร์และไฟล์.เลือกช่อง..
และแตะ.Next.

6.. เลือกประเภทของช่องใหม่นี้.

7.. แตะ.Finish.

•

•

การแก้ไขช่อง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Newstation

3.. แตะประเภท.และแตะช่อง.

4.. แตะ.Menu >.Properties.

5.. เปลี่ยนข้อมูลสำหรับช่อง.

6.. ในการปรับปรุงช่องที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ..
เลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย.Auto update  
this channel.

7.. แตะ.Done เมื่อเสร็จสิ้น

การเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูล
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Newstation

3.. แตะ.Menu.และเลือกรายการที่ต้องการ.
เอ็กซ์ปอร์ต

4.. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น
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การตั้งค่าบริการรับข้อมูล 
จากระบบทาง SMS
หากบริการรับข้อมูลจากระบบทาง SMS รองรับ 
การใช้งานโดยผู้ให้บริการและพื้นที่ของคุณ  
คุณสามารถรับข้อมูลจากระบบทางข้อความตัวอักษร 
ที่ส่งให้สมาชิกต่างๆ ในพื้นที่นั้นได้ 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Personal.>.Phone.

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ.ให้เลือก..
Channel

4.. เลือกช่องทำเครื่องหมาย.Enable SMS  
Cell Broadcast.

5.. แตะ.Set Languages.เลือกภาษาตั้งแต.่
หนึ่งภาษาขึ้นไป.และแตะ.OK.

6.. แตะ.Set Channels.เลือกช่องตั้งแต่.
หนึ่งช่องขึ้นไป.และแตะ.OK.

การเพิ่มช่องใหม่
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Personal.>.Phone.

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Channel

4.. แตะ.Set Channels >.New.

5.. ป้อนชื่อและหมายเลขช่อง.และแตะ.OK
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การเล่นเพลง
เครื่องเล่นเพลงรองรับไฟล์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

MP3
WMA
AAC/AAC+

WAV
ไลบรารีเพลงจะรวบรวมเพลงทั้งหมดที่คุณ 
บันทึกไว้ในทุกตำแหน่งต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

My Documents\My Music
My Storage\My Music
Storage Card\My Music

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการคัดลอกไฟล์ 
จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเครื่องของคุณ  
กรุณาดูที่วิธีใช้ ActiveSync ที่คอมพิวเตอร ์
ของคุณ 

•
•
•
•

•
•
•

การเปิดเพลง
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Music.>.
2.. แตะประเภท.ลากเมนูเลื่อนที่ด้านบนของ.

หน้าจอเพื่อแสดงประเภทอื่นๆ.

3.. แตะประเภทย่อย.หากจำเป็น.

4.. แตะที่เพลงในรายการ.เครื่องเล่นเพลง.
จะเล่นเพลงที่เลือก.ตลอดจนเพลงต่างๆ..
ที่ตามมาในรายการ.

5.. แตะแถบแสดงความคืบหน้าและลาก.
เพื่อข้ามไปตำแหน่งอื่นในเพลง.

6.. แตะ. .สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม
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การใช้ชุดหูฟังเพื่อควบคุม 
การเล่น
1.. เสียบชุดหูฟังเข้ากับแจ๊คหูฟังที่ด้านบน.

ของโทรศัพท์.

2.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Music.>. .
และเล่นเพลง.

3.. ถ้าคุณกำลังฟังเพลงขณะใช้แอปพลิเคชันอื่น.
ไปด้วย.ให้กดปุ่มชุดหูฟังหนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม.
การควบคุมการเล่นเพลง.

4.. ใช้ปุ่มควบคุมที่อยู่บนสายชุดหูฟัง:.

กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อหยุดการเล่นเพลง.
ชั่วคราว.และเพื่อกลับมาเล่นอีกครั้ง.

กดปุ่มสองครั้งเพื่อข้ามไปยังเพลง.
ถัดไปในรายชื่อ.

หมุนปุ่มบนสายชุดหูฟังเพื่อปรับ.
ระดับเสียง

•

•

•

การบันทึกเพลงเป็น 
เสียงเรียกเข้า
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Music.>.
2.. เลือกเพลง.

3.. แตะ. .>.Save as Ring Tone.

4.. แตะและลากพอยเตอร์เพื่อเลือกส่วนของ.
เพลงที่คุณต้องการบันทึกเป็นเสียงเรียกเข้า

5.. แตะ.Preview.เพื่อเล่นตัวอย่างของเพลง.
ในส่วนที่เลือก

6.. แตะ.Save.
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การถ่ายและการดูภาพถ่าย 
และวิดีโอ

หมายเหต:ุ ดึงฟิล์มพลาสติกออกจากเลนส์กล้อง 
ก่อนใช้งานกล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Camera.

2.. ดูที่ช่องมองภาพ.

3.. แตะ. .เพื่อถ่ายภาพ.

การถ่ายภาพพร้อมข้อมูล  
GPS
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Camera.

2.. แตะ. .>. .>.GPS.

3.. ดูที่ช่องมองภาพ.และแตะ.

การบันทึกวิดีโอ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Camera.

2.. แตะ. .>.

3.. แตะ.Video.หรือ.MMS Video.

4.. แตะ. .เพื่อซูมเข้าหรือ. .เพื่อซูมออก

5.. แตะ. .เพื่อเริ่มต้นการบันทึกวิดีโอ.

6.. แตะ. .เพื่อหยุดการการบันทึกวิดีโอ

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ 
1.. หลังจากที่ถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้ว..

ให้แตะ. .สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม.

2.. แตะ.Send via e-mail.หรือ.Send via  
MMS

3.. ป้อนผู้รับ.หรือแตะ.  >.Add Recipient  
เพื่อเลือกรายชื่อ.

4.. ป้อนข้อความ.และแตะ.
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 
กล้องและวิดีโอ 
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Camera.

2.. แตะ. .สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม.

—ปรับการรับแสง

—ปรับสมดุลแสงสีขาว.เลือกการตั้งค่า..
เช่น.Sunny.หรือ.Cloudy.เพื่อให้ได้.
คุณภาพสีของภาพตามที่ต้องการ.

—เลือกเพื่อถ่าย.3 Picture เมื่อแตะ.
หนึ่งครั้ง.หรือเพียงภาพเดียว.(Off).

—เปิดหน้าการตั้งค่ากล้องขั้นสูง.

—เปิดคลังภาพสื่อประชาสัมพันธ์.

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขั้นสูง
การตั้งค่าบางอย่างจะใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในโหมด 
กล้องถ่ายภาพหรือวิดีโอเท่านั้น 

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Camera.

2.. แตะ. .>.
Resolution—เลือกคุณภาพ.ภาพที.่
มีความละเอียดมากขึ้น.ขนาดไฟล.์
ก็จะมากขึ้นเช่นกัน

Self-timer—เลือกระยะเวลานับ.
ถอยหลังก่อนการถ่ายภาพอัตโนมัติ

Effect—เลือกเอฟเฟ็กต์:.None,..
Black-and-White,.Negative..
หรือ.Sepia.

Metering Range—เลือกช่วงการ.
ตรวจวัด

Wide Screen—เปิดเพื่อถ่ายภาพ.
มุมกว้าง.

Shutter Sound—เล่นเสียงเมื่อคุณ.
ถ่ายภาพ.

•

•

•

•

•

•
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Preview Time—เลือกระยะเวลา.
ในการดูตัวอย่างภาพที่คุณถ่าย.
ก่อนที่จะบันทึกภาพนั้น

Recording Format—เลือกรูปแบบ.
การบันทึกวิดีโอ:.MP4,.3GP หรือ.H264.

Recording with Audio—เลือกเพื่อ.
บันทึกวิดีโอโดยมีหรือไม่มีเสียง

Save To—เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ.
บันทึกภาพที่ถ่าย.

Power Saving Mode—เลือก.
ระยะเวลาก่อนที่กล้องจะเข้าสู.่
โหมดประหยัดพลังงาน.

AC Frequency—เลือกความถี่.

Restore.Defaults—เรียกคืน.
การตั้งค่าเดิม

•

•

•

•

•

•
•

การคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ 
ไปยังอุปกรณ์
คัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ 
ไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนโทรศัพท์ของคุณ: 

\My Documents\My Pictures 
\My Storage\My Pictures 
\Storage Card\My Pictures 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการคัดลอกไฟล์จาก 
คอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเครื่องของคุณ  
กรุณาดูที่วิธีใช้ ActiveSync ที่คอมพิวเตอร ์
ของคุณ 

โทรศัพท์ของคุณรองรับประเภทไฟล์ต่อไปนี้: 

รูปภาพ: JPG, PNG, BMP, GIF 

วิดีโอ: 3GP, WMV, MP4, H264 

•
•
•

•
•
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การดูภาพถ่าย
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Media Gallery.

2.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ.ให้เลือก.
ประเภท.หากจำเป็น.

3.. ลากตามแนวตั้งเพื่อดูภาพเพิ่มเติม..
หากจำเป็น.

4.. แตะที่ภาพ.

แตะ.+ เพื่อซูมเข้า.แตะ.– เพื่อซูมออก..
แตะและลากเพื่อซูมอย่างรวดเร็ว.

แตะสองครั้งที่ภาพเพื่อซูมเข้าจนถึง.
ระดับสูงสุด.แตะสองครั้งเพื่อซูมออก.

หลังจากที่คุณซูมเข้า.คุณสามารถลาก.
เพื่อดูพื้นที่ภาพส่วนต่างๆ.

แตะและลากตามแนวนอนเพื่อด.ู
ภาพอื่นๆ

5.. แตะหน้าจอเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม

6.. แตะ. .เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ

•

•

•

•

การลบภาพถ่ายหรือวิดีโอ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Media Gallery.

2.. แตะที่ภาพ.

3.. แตะหน้าจอเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม.

4.. แตะ.

การดูภาพสไลด์
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Media Gallery.

2.. แตะที่ภาพ.

3.. แตะหน้าจอเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม.

4.. แตะ.

คำแนะนำเกี่ยวกับภาพสไลด์
แตะหน้าจอเพื่อแสดงการควบคุม 
ภาพสไลด์ 

หมุนเครื่องเพื่อเปลี่ยนแนวของภาพ 
ในภาพสไลด์ 

•

•
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การเล่นวิดีโอ
1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Media Gallery.

2.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือกประเภท.หากจำเป็น.

3.. แตะวิดีโอ.

4.. แตะ.

5.. แตะหน้าจอเพื่อดูการควบคุมวิดีโอ.

6.. ลากแถบแสดงความคืบหน้าเพื่อข้าม.
ไปยังจุดอื่นๆ.ในวิดีโอ.

7.. แตะ. .เพื่อลบวิดีโอออกจาก.
หน่วยความจำเครื่อง.

8.. แตะ. .สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

การอัปโหลดภาพถ่าย 
และวิดีโอ
ถ้าคุณมีบริการเมล์ของ Gmail™ หรือ  
Google Mail™ Web คุณสามารถอัปโหลด 
ภาพถ่ายและวิดีโอไปยังซอฟต์แวร์การจัดการ 
รูปภาพ Picasa™ 

1.. จากหน้าจอหลัก.แตะ.Media Gallery.

2.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ.ให้เลือก.
ประเภท.หากจำเป็น.

3.. แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอ.

4.. แตะ. .>.Send and Upload.>..
Picasa Web Albums.

5.. ป้อนข้อมูลแอคเคาท์.หากจำเป็น..
และแตะ.Done.

6.. แตะ.Caption.และป้อนคำบรรยาย.
ภาพถ่ายหรือวิดีโอ.หากจำเป็น.

7.. แตะ.Upload
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 
Media Gallery
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Applications.>..
Media Gallery.

3.. เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

การเล่นวิดีโอสตรีม 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Streaming Player.>.Open.

3.. แตะ.Connect with tracking  
history or manual input.ป้อน.URL..
สตรีม.หรือเลือกจากรายการแบบ.
ดรอปดาวน์ในลิงค์.History.

4.. ในการเลือกลิงค์จากบุ๊คมาร์ค.แตะ..
Connect with Bookmark.

5.. แตะ.Connect.เพื่อเริ่มต้นการสตรีม.

การเล่นสตรีมในตำแหน่งเฉพาะ
1.. เล่นสตรีมจากเครือข่าย.

2.. แตะและลากแถบเลื่อนไปยังตำแหน่ง.
ที่คุณต้องการเล่นต่อ.(การสตรีมแบบ.
ออนดีมานด์เท่านั้น).

การจัดการบุ๊คมาร์ค
1.. ขณะที่กำลังเล่นสตรีม.แตะ.Menu.>..

Add to Bookmark.

2.. แตะ.Menu >.Bookmark Manager  
เพื่อจัดการบุ๊คมาร์คและสร้างโฟลเดอร์ใหม่.

3.. ขณะที่มีการเพิ่ม/แก้ไขรายการบุ๊คมาร์ค..
ให้ยืนยันหรือเปลี่ยนชื่อ.และเลือกโฟลเดอร.์
เพื่อเก็บรายการบุ๊คมาร์ค.
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MPEG-4 EULA
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4  
Visual Patent Portfolio License สำหรับ 
การใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของลูกค้า 
เพื่อ (i) เข้ารหัสวิดีโอตาม MPEG-4 Visual  
Standard (“MPEG-4 Video”) และ/หรือ  
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 ซึ่งเข้ารหัส 
โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ 
เชิงพาณิชย์ และ/หรือจากผู้ให้บริการวิดีโอ 
ที่ได้รับอนุญาตจาก MPEG LA เพื่อให้ 
บริการวิดีโอ MPEG-4 ไม่อนุญาตให้ใช้งาน 
อื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งาน 
ภายใน การใช้งานเชิงพาณิชย์ และการให้อนุญาต  
สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC กรุณาดู  
www.MPEGLA.com 

AVC EULA
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้  
AVC Patent Portfolio License สำหรับ 
การใช้งานส่วนตัวและไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ 
ทางการค้าของผู้บริโภคเพื่อ (i) เข้ารหัสวิดีโอ 
ตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) และ/หรือ  
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภค 
ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อประโยชน ์
ทางการค้า และ/หรือที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ 
วิดีโอที่ได้รับอนุญาตสำหรับการให้บริการวิดีโอ  
AVC ไม่อนุญาตให้ใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้  
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA,  
LLC. กรุณาดู www.MPEGLA.com 

www.MPEGLA.com
www.MPEGLA.com
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การจัดการข้อมูล 
ในชีวิตประจำวันของคุณ

ซิงโครไนซ์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ 
เพื่อทำให้รายการงานและปฏิทินมีข้อมูลล่าสุด 
ที่ตรงกันทั้งสองแห่ง

การใช้ปฏิทิน 
ใช้ปฏิทินเพื่อกำหนดการนัดหมาย ถ้าคุณใช้  
Microsoft Office® Outlook®  
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถซิงโครไนซ์ 
ปฏิทินระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้  
โปรดดู หน้า 83 

การดูการนัดหมาย
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Calendar 
3.. ลากหน้าจอตามแนวนอนเพื่อด.ู

วันที่อื่น

การกำหนดการนัดหมาย 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ Calendar > .>.New  
Appointment 

3. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมาย.

4.. ในการกำหนดการนัดหมายนี้เป็นแบบ.
เกิดขึ้นซ้ำ.แตะ Occurs และเลือกตัวเลือก

5.. แตะ OK 

การเปลี่ยนแปลงมุมมอง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ Calendar > .>.View

3.. เลือกมุมมอง.เช่น Agenda หรือ  
Month

คำแนะนำ: ในการเปลี่ยนแปลงมุมมอง 
แบบรวดเร็ว แตะ 
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การนำทางไปยังที่นัดหมาย
คุณสามารถสร้างเส้นทางไปยังที่นัดหมาย 
ในปฏิทินของคุณ 

1.. แตะที่การนัดหมายจากปฏิทิน.
ของคุณ 

2.. แตะ Menu > Location Info 
3.. เลือกตัวเลือกเพื่อค้นหาตำแหน่ง.

ของการนัดหมาย 
4.. แตะที่ตำแหน่ง.

5.. แตะ Go! 

การตรวจสอบสถานะ 
เที่ยวบิน
คุณอาจใช้บริการนี้ได้โดยสมัครขอรับ Connected  
Services ในพื้นที่ของคุณซึ่งต้องเสียค่าบริการ  
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล 

1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Flight Status 
3.. ในการดูข้อมูลเที่ยวบินจากสนามบิน.

ในเมืองอื่น.แตะ .>.New City

4.. แตะที่สนามบินในรายการ

5.. เลือกตัวเลือกเพื่อค้นหาเที่ยวบิน: 
Flight Number—ป้อนหมายเลข.
เที่ยวบิน.จากนั้นแตะ.Done.แตะที.่
เที่ยวบินในรายการ.

Departures—แตะตัวเลือก.ป้อนข้อมูล.
ที่เหมาะสม.จากนั้นแตะที่เที่ยวบิน.
ในรายการ.

Arrivals—แตะที่สายการบิน.แล้วแตะ.
ที่เที่ยวบินในรายการ.

6.. หากเที่ยวบินของคุณเป็นการต่อเที่ยวบิน.
หลายเที่ยว.แตะ .>.Next Leg จากนั้น.
แตะที่เที่ยวบินถัดไป

คำแนะนำ: คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะ 
เที่ยวบินได้โดยแตะที่ Search > Points of  
Interest > Transportation > Flight Status 

•

•

•
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การตรวจสอบสภาพอากาศ
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล

1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Weather ข้อมูลสภาพอากาศสำหรับ.

ตำแหน่งปัจจุบันของคุณจะปรากฏขึ้น 
3.. เลือกตัวเลือก: 

ในการดูรายละเอียด.แตะที่วัน.

ในการแสดงสภาพอากาศสำหรับ.
ตำแหน่งอื่น.แตะ. .>.New City..
และสะกดชื่อเมืองอื่น.

การดูสภาพอากาศของเมืองอื่น
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Weather > .>.Add and  

Remove Cities > Add 
3.. ป้อนชื่อเมือง.และแตะ Done

คำแนะนำ: ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยวัด  
โปรดดู หน้า 96 

•
•

การดูข้อมูลหุ้น
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ MSN Money 
3.. แตะ Refresh เพื่อปรับปรุงราคาหุ้น 

การเพิ่มหุ้น
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ MSN Money > Menu >  

Settings > Add Stock 
3.. แตะฟิลด์ป้อนข้อมูลที่ด้านบนของหน้าจอ.

4.. ป้อนชื่อหุ้น.และแตะ Search

5.. แตะ .เพื่อเพิ่มหุ้น.
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การใช้ข้อมูลงาน
รายการงานคือรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” ของคุณ  
หากคุณใช้ Microsoft Office Outlook  
ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถซิงโครไนซ์ 
งานระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้  
โปรดดู หน้า 83 

การสร้างงาน
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Tasks > .>.New Task 
3.. ป้อนชื่อและรายละเอียดงาน..

และแตะ OK 

การทำเครื่องหมายงาน 
เป็นเสร็จสมบูรณ์
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Tasks 
3.. แตะช่องตัวเลือกที่อยู่ติดกับงานนั้น

กรองและเรียงลำดับรายการงาน
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Tasks >  > Sort by

3.. เลือกตัวเลือกการเรียง.หรือ .>.Filter  
และเลือกประเภท

การใช้การเตือน
การตั้งเตือน 
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Clock > .>. .>.Add  

Alarm 
3.. ใช้ลูกศรเพื่อตั้งค่าเวลาในการเตือน 
4.. ปรับแต่งการเตือน.หากจำเป็น 
5.. แตะ Done เพื่อบันทึกการเตือนนี ้

การปิดการเตือน
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Clock > 
3.. ลบเครื่องหมายที่อยู่ติดกับการเตือน 
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การแก้ไขการเตือน 
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Clock > 
3.. แตะ .ถัดจากการเตือนที่คุณ.

ต้องการแก้ไข

4.. แก้ไขการเตือนตามต้องการ 
5.. แตะ Done เพื่อบันทึก.

การเปลี่ยนแปลง 

การลบการเตือน 
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Clock > 
3.. แตะ .ถัดจากการเตือนที่คุณ.

ต้องการลบ

4.. แตะ .>.Delete Alarm 

การเพิ่มนาฬิกาโลก
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Clock > .>. .>.Add  

World Clock

3.. แตะพื้นที่.และแตะ Next 
4.. แตะเมือง.และแตะ Done 
เมืองจะปรากฏในรายการนาฬิกาโลก  
เวลาในเมืองนั้นจะแสดงในคอลัมน์ขวาสุด

การลบนาฬิกาโลก
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Clock > .>. .>.Delete

3.. เลือกนาฬิกาที่คุณต้องการลบ..
และแตะ OK 
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การใช้ตัวนับเวลาถอยหลัง
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Clock > 
3.. แตะลูกศรเพื่อตั้งค่าตัวนับเวลา 
4.. แตะ Ringtone เลือกเสียงเรียกเข้า..

และแตะ 
 หมายเหต:ุ คุณต้องเปิดระดับเสียงระบบ.

เพื่อฟังเสียงเรียกเข้าของตัวนับเวลา

5.. แตะ Start เพื่อเริ่มการนับเวลาถอยหลัง 

การใช้นาฬิกาจับเวลา
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Clock > .>.Start 
3.. แตะ Lap เพื่อทำเครื่องหมายรอบ 
4.. แตะ Stop 
5.. ในการรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลา.แตะ Reset  

ซึ่งจะลบข้อมูลรอบเวลาที่กำหนดไว้

การแปลงสกุลเงิน
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล

1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Currency Converter 
3.. ในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน.แตะปุ่ม.

สกุลเงิน.และแตะสกุลเงิน 
4.. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแปลง.

สกุลเงินที่สอง 
5.. แตะรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างสกุลเงิน.

ที่ต้องการแปลง

6.. ป้อนจำนวน.และแตะ Done 

การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Currency Converter 
3.. แตะ Update 
nüvifone จะเข้าสู่ Connected Services  
เพื่อปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน
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การใช้เครื่องคิดเลข
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Calculator

3.. แตะเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณ 

การพิมพ์บันทึก
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Notes > .>.
3.. ใช้แป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์บันทึกของคุณ

4... แตะ OK เพื่อบันทึกข้อความ 

การลบบันทึก
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Notes

3.. แตะบันทึกที่คุณต้องการลบค้างไว.้
จนกว่าเมนูจะปรากฏขึ้น

4.. แตะ Delete > Yes

ตั้งค่าโหมดป้อนข้อความเริ่มต้น 
สำหรับบันทึก
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Notes > .>.Options

3.. แตะ Typing เพื่อเป็นโหมดเริ่มต้น 
4.. แตะ OK เมื่อเสร็จสิ้น

การบันทึกข้อความเสียง
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Notes 
3.. แตะ .>.View Recording Toolbar

4.. แตะ .เพื่อเริ่มต้นการเก็บบันทึก

5.. หันช่องรับสัญญาณเสียงไปใกล้ปาก.
ของคุณหรือแหล่งกำเนิดเสียงอื่น

6.. แตะ .เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกเสียง.

การดูไฟล์ Adobe® PDF
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Adobe Reader LE

3.. แตะไฟล์เพื่อเปิด 
4.. แตะ Tools เพื่อซูม.ค้นหาแป้นพิมพ์..

ปรับมุมมอง.และไปที่หน้าที่ต้องการ
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การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ใช้ Windows® Marketplace สำหรับการ 
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน 

1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Marketplace 
3.. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 

การเข้าใช้ข้อมูลใน nüvifone 
โดยใช้คอมพิวเตอร์
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Microsoft My Phone

3.. ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของ  
Windows Live

4.. แตะ Sign In 
5.. แตะ Next และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ.

เพื่อลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถเข้าใช้ 
ข้อมูลที่อยู่บนโทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ที่  
http://myphone.microsoft.com 

การใช้ Microsoft  
Office Mobile
โทรศัพท์ของคุณมีแอปพลิเคชัน Microsoft  
Office Mobile ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว  
แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้ได้กับเวอร์ชัน Microsoft  
Office 2007 บนคอมพิวเตอร์ ใช้แอปพลิเคชัน 
เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Office  
ปกติในคอมพิวเตอร์ของคุณ 

1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Office Mobile 
3.. แตะที่แอปพลิเคชัน

4.. แตะที่ไฟล์เพื่อเปิด หรือแตะ New 
เพื่อสร้างไฟล์ใหม ่

5.. แตะ Menu เพื่อใช้ตัวเลือกอื่นๆ 
6.. แตะ OK เพื่อบันทึกและปิดไฟล ์
หมายเหต:ุ คุณสามารถดูการนำเสนอ  
PowerPoint® บน nüvifone ได้ แต่จะ 
ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขการนำเสนอได้

http://myphone.microsoft.com
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การสำรองและเรียกคืนไฟล์

โปรดทราบ
ฟังก์ชันระบบบางอย่างอาจถูกพักหรือยกเลิกระหว่าง 
กระบวนการสำรองข้อมูลหรือกระบวนการเรียกคืน  
เมื่อเสร็จสิ้น ให้รีสตาร์ทเครื่องของคุณเพื่อให้ฟังก์ชัน 
ที่ถูกพักไว้นั้นทำงานอีกครั้ง 

การสำรองข้อมูล
หมายเหต:ุ หากคุณป้อนรหัสผ่านเมื่อคุณสร้าง 
ไฟล์สำรอง คุณต้องมีรหัสผ่านเพื่อเรียกคืน 
ไฟล์สำรอง 

1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Backup > Backup 
3.. เลือกรายการที่คุณต้องการสำรอง..

และแตะ Next 
4.. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้าง.

ไฟล์สำรอง 
คำแนะนำ: สำรอง POI, รายการที่ใช้ประจำ,  
การตั้งค่า, รายชื่อผู้ติดต่อ และบุ๊คมาร์ค  
ก่อนปรับปรุงซอฟต์แวร์ nüvifone

การเรียกคืน
1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Backup > Restore 
3.. เลือกไฟล์สำรองที่คุณต้องการเรียกคืน  

และแตะ Next 
4.. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกคืน.

ไฟล์สำรอง

การค้นหาไฟล์
ค้นหาไฟล์และรายการอื่นๆ ที่เก็บไว้ในเครื่อง 
ของคุณ คุณสามารถค้นหาตามชื่อไฟล์หรือ 
คำที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ

1.. กดปุ่ม 
2.. แตะ Search Phone

3.. ป้อนชื่อไฟล์หรือคำ 
4.. เลือกประเภทข้อมูล

5.. แตะ Search 
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การซิงโครไนซ์ nüvifone 
ของคุณ

คุณสามารถซิงโครไนซ์เนื้อหาและถ่ายโอนข้อมูล 
ระหว่างเครื่องและคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยใช้  
Microsoft ActiveSync ในระบบปฏิบัติการ 
Windows XP 

ในระหว่างการซิงโครไนซ์ ActiveSync  
จะเปรียบเทียบข้อมูลในเครื่องของคุณกับข้อมูล 
ในคอมพิวเตอร์หรือ Exchange Server และ 
ปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด 

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ ActiveSync  
กรุณาดูที่ไฟล์วิธีใช้ ActiveSync
ในการซิงโครไนซ์ในระบบปฏิบัติการ Windows  
Vista ให้ใช้ Microsoft Windows Mobile  
Device Center ไปที่ www.microsoft.com 
/windowsmobile/devicecenter.mspx. 

การติดตั้งและตั้งค่า 
ActiveSync 
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
1.. ใส่แผ่น.CD-ROM.เริ่มต้นใช้งานในไดรฟ์..

CD-ROM.ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

2.. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

3.. เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับคอมพิวเตอร.์
โดยใช้สาย.micro-USB.หรือเทคโนโลยี..
Bluetooth.โปรดดู.หน้า.88.

4.. ทำตามคำแนะนำของวิซาร์ดบนหน้าจอ.
จนเสร็จสมบูรณ์

5.. ตัดการเชื่อมต่อเครื่องหลังจากการซิงโครไนซ.์
เสร็จสมบูรณ์.

ถ้าคุณตั้งค่าโทรศัพท์ nüvifone ให้อยู่ในโหมด  
ActiveSync เมื่อคุณเชื่อมต่อ nüvifone  
เข้ากับคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้ง nüvifone  
จะซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ 

www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
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การซิงโครไนซ์โดยใช้ 
สาย USB 
1.. ติดตั้ง.ActiveSync.ในคอมพิวเตอร์.

2.. เชื่อมต่อปลั๊ก.micro-USB.เข้ากับ.
ช่องเสียบ.micro-USB.ที่ด้านข้างของ.
อุปกรณ์

3.. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย.USB..
เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ.

4.. หากหน้า.USB Connection Mode..
ปรากฏขึ้น.แตะ.ActiveSync.>.OK..
ActiveSync.จะซิงโครไนซ์เครื่องของคุณ

หมายเหต:ุ ในการซิงโครไนซ์ไฟล์สื่อ เช่น 
ไฟล์เพลงและวิดีโอ คุณต้องใช้สาย USB  
ไม่ใช่การเชื่อมต่อ Bluetooth

การซิงโครไนซ์โดยใช้ 
เทคโนโลยี Bluetooth® 
คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีส่วนประกอบของ  
Bluetooth เพื่อซิงโครไนซ์โดยใช้เทคโนโลยี  
Bluetooth 

หมายเหต:ุ ในการซิงโครไนซ์ไฟล์สื่อ  
เช่นไฟล์เพลงและวิดีโอ คุณต้องใช้สาย USB  
ไม่ใช่การเชื่อมต่อ Bluetooth
1.. เปิดใช้.Bluetooth.ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

2... เชื่อมต่อ.nüvifone.ของคุณกับคอมพิวเตอร.์
โดยใช้.Bluetooth.โปรดดู.หน้า.88.

3.. กดปุ่ม. .บน.nüvifone.

4.. แตะ.ActiveSync >.Menu >..
Connect via Bluetooth.

5.. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว.แตะ.Sync..
เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูล
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การใช้หน้า USB  
Connection Mode
หน้า USB Connection Mode ช่วยให้คุณ 
สามารถเลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB เมื่อคุณ 
เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร ์
โดยใช้สาย USB 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Connections.>..
USB Setting.

3.. เลือกช่องทำเครื่องหมาย.Ask When  
I Connect Device.

4.. เชื่อมต่อปลั๊ก.micro-USB.เข้ากับช่อง.
เสียบ.micro-USB.ที่ด้านข้างของอุปกรณ์

5.. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย.USB..
เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ.หน้า.USB  
Connection Mode.จะปรากฏขึ้น.

6.. เลือกตัวเลือก.

7.. แตะ.OK.

โหมดที่เก็บข้อมูล

โปรดทราบ
ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าไฟล์นี้ใช้งานเพื่ออะไร ห้ามลบไฟล์ 
นั้นทิ้ง หน่วยความจำของ nüvifone ประกอบด้วย 
ไฟล์ระบบที่สำคัญที่ไม่ควรลบออก ให้ความระมัดระวัง 
เป็นพิเศษกับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ “Garmin”  
หรือ “System”

คุณสามารถใช้โหมด Mass Storage เมื่อ 
คอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดตั้ง ActiveSync
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การซิงโครไนซ์กับ  
Exchange Server
ActiveSync ยังสามารถซิงโครไนซ์ผ่าน 
เครือข่ายไร้สายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย  
Microsoft Exchange Server ซึ่งให้คุณ 
ซิงค์ข้อความอีเมล์ของคุณได้ บริการโทรศัพท์ 
มือถือหรือบริษัทของคุณต้องมีการใช้  
Microsoft Exchange Server ที่มี  
Exchange ActiveSync คุณอาจต้อง 
ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายสำหรับข้อมูล  
Exchange Server 
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ  
ActiveSync กรุณาดูที่ไฟล์วิธีใช้  
ActiveSync

การซิงโครไนซ์กับแอคเคาท์ 
Windows Live ของคุณ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Windows Live.

3.. แตะ.Sign In.

4.. อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

5.. เลือกตัวเลือก:

ป้อนอีเมล์และรหัสผ่านของ..
Windows Live.และแตะ.Next.

แตะ.Get a Windows Live ID.

6.. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อซิงโครไนซ.์
แอคเคาท์.Windows Live.บนโทรศัพท์..
nüvifone

•

•
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การเชื่อมต่อกับ 
อุปกรณ์อื่น

เกี่ยวกับ Bluetooth
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth จะสร้าง 
การเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์ เช่น  
คอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth และ  
nüvifone ในการจับคู่และเชื่อมต่อ  
อุปกรณ์ทั้งสองต้องเปิดอยู่ และมีระยะห่าง 
ไม่เกิน 10 เมตร

เมื่อมีการเปิดใช้ Bluetooth ในเครื่อง 
ของคุณ คุณสามารถซิงโครไนซ์ ถ่ายโอนไฟล์  
และใช้บริการร่วมกันได้ 

การเปิดเทคโนโลยี Bluetooth
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Wireless Manager >..
Bluetooth.

คำแนะนำ: เมื่อไม่มีการใช้งาน Bluetooth  
ให้ปิดฟังก์ชันนี้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่

การแสดง nüvifone
อุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้ Bluetooth ได้จะ 
สามารถตรวจพบอุปกรณ์ของคุณ และพยายาม 
ส่งข้อมูล สร้างการเชื่อมต่อ หรือใช้บริการ  
Bluetooth 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Connections.>..
Bluetooth.

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Mode

4.. เลือกช่องทำเครื่องหมาย.Turn on  
Bluetooth เลือกช่องทำเครื่องหมาย..
Make this device visible to other  
devices และแตะ.OK.

หากคุณไม่ไดต้องการแสดง nüvifone  
ให้อุปกรณ์อื่นเห็น ให้ลบเครื่องหมายออกจาก 
ช่อง Make this device visible to other  
devices 
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การเพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth
ในครั้งแรกที่คุณใช้อุปกรณ์สองอุปกรณ์ร่วมกัน  
คุณต้อง “จับคู่” อุปกรณ์โดยการกำหนด 
ความเกี่ยวข้องโดยใช้ PIN/รหัสผ่าน 

1.. เปิดใช้ส่วนประกอบ.Bluetooth.และโหมด..
Find Me/Discoverable/Visible.ที่เครื่อง.
ซึ่งคุณกำลังเชื่อมต่อ.การตั้งค่าเหล่านี.้
อาจอยู่ในเมนู.Bluetooth,.การเชื่อมต่อ..
หรือแฮนด์ฟรี

2.. กดปุ่ม. .บน.nüvifone.

3.. แตะ.Settings >.Connections.>..
Bluetooth

4.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Devices.

5.. แตะ.Add new device.

6.. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ..
และแตะ.Next.

7.. ป้อนรหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวอักษรและ.
ตัวเลขของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ..
และแตะ.Next.คุณสามารถค้นหารหัสผ่านได.้
ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เป้าหมาย

8.. ป้อนชื่อที่แสดงสำหรับการเชื่อมต่อนี้

หมายเหต:ุ รหัสผ่าน Bluetooth สำหรับ  
nüvifone คือ 1234 

หลังจากการจับคู่ครั้งแรก อุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง 
จะสามารถเชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติในแต่ละครั้ง 
ที่คุณเปิดเครื่อง
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การส่งไฟล์
คุณสามารถส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์อื่นได้โดยใช้ 
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
1.. จับคู่และเชื่อมต่อ.nüvifone.กับอุปกรณ์.

ที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนไฟล์

2.. กดปุ่ม.

3.. แตะ.File Explorer

4.. เลือกไฟล์.และแตะ.Menu.>  
Beam File.รายชื่ออุปกรณ์.Bluetooth..
จะปรากฏขึ้น

5.. เลือกอุปกรณ์จากรายชื่อ.ไฟล์จะถูกส่ง.
ออกไป

การรับไฟล์
หากต้องการรับไฟล์ ให้ใช้งานเทคโนโลยี  
Bluetooth และแสดงอุปกรณ์ 

การใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกัน
ใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกันเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณ 
ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ nüvifone ได้  
การใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกันจะขจัดความจำเป็น 
ที่ต้องมีแผนการใช้ข้อมูลแยกกันสำหรับอินเตอร์เน็ต 
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ 

โทรศัพท์ของคุณต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูล  
มีการคิดค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลทั่วไปของคุณ 

1.. เชื่อมต่อ.nüvifone.เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ.
โดยใช้สาย.USB.

2.. กดปุ่ม.

3.. แตะ.Internet Sharing

4.. แตะ.Connect

5.. ใช้อินเตอร์เน็ตที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
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การจัดการเชื่อมต่อ 
แบบไร้สาย
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Wireless Manager..
Wireless Manager.จะแสดงสถานะ.
การเชื่อมต่อเครื่องของคุณ.

3.. แตะที่ตัวเลือกเพื่อเปิดใช้หรือเลิกใช้งาน..
ไอคอนจะเป็นสีเหลืองเมื่อเปิดใช้งาน

การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Wireless Manager >.
Settings.

3.. เลือกตัวเลือกเพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ.

การเปิดและปิดการเชื่อมต่อ 
อัตโนมัติ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Wireless Manager >.
Settings.>.Auto Switch Settings

3.. แตะช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดและปิด.
โทรศัพท์,.Wi-Fi.และ.Bluetooth..
โดยอัตโนมัติ.

4.. ป้อนวันและเวลา.

5.. แตะ.Done.
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การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Wireless Manager.>..
Wi-Fi

3.. ย้าย.Wi-Fi hot spot.

การเปิดใช้การใช้ Wi-Fi ร่วมกัน
เมื่อเปิดใช้ Wi-Fi ร่วมกัน คุณสามารถใช้ 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณร่วมกับผู้อื่นได้  
โดยให้เครื่องของคุณเป็นเหมือนเราเตอร์ Wi-Fi 
1.. เชื่อมต่อ.nüvifone.เข้ากับอุปกรณ์อื่น

2.. ย้าย.Wi-Fi hot spot.

3.. กดปุ่ม. .บน.nüvifone.

4.. แตะ.Settings.>.Wireless Manager.>..
Wi-Fi Sharing.>.OK.>.Connect..
อุปกรณ์อื่น.เช่นแล็ปท็อป.จะใช้การเชื่อมต่อ..
Wi-Fi.ของคุณ.

การแลกเปลี่ยนไฟล์ 
โดยใช้ FTP
คุณสามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์  
Bluetooth สองเครื่องโดยการเปิดใช้เซิร์ฟเวอร์ 
การโอนไฟล์และ/หรือไคลเอนต์

การกำหนดค่าของบริการ 
ถ่ายโอนไฟล์
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Connections.>..
Bluetooth

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.FTP.

4.. เปลี่ยนไดเรกทอรีหลัก.หากจำเป็น.ไคลเอนต.์
ระยะไกลจะไม่สามารถดูไฟล์ที่อยู่ภายนอก.
ไดเรกทอรีนี้ได้

5.. เลือกช่องทำเครื่องหมาย.Use server  
authorization.หากจำเป็น.

6.. แตะ.OK.
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การปรับแต่ง nüvifone 
ของคุณ

การปรับการตั้งค่าหน้าจอ
การปรับความสว่าง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.System >..
Brightness

3.. ปรับความสว่างเมื่อเครื่องใช้พลังงาน.
แบตเตอรี่และใช้พลังงานภายนอก

การปรับไทม์เอาต์ไฟหน้าจอ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.System >..
Backlight

3.. ปรับไฟหน้าจอเมื่อเครื่องใช้พลังงาน.
แบตเตอรี่และใช้พลังงานภายนอก

การเปิดใช้ไฟหน้าจอขณะนำทาง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>..
Backlight Override.

3.. เลือกช่องทำเครื่องหมาย.On When  
Navigating.

การจัดตำแหน่งบนหน้าจอ
จัดตำแหน่ง (ปรับตั้ง) บนหน้าจอเพื่อให้ 
แน่ใจว่ารายการที่คุณแตะบนหน้าจอนั้นถูกเลือก 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.System.>..
Screen

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Alignment

4.. แตะ.Align Screen และทำตามคำแนะนำ.
บนหน้าจอ



การปรับแต่ง.nüvifone.ของคุณ

คู่มือสำหรับเจ้าของ nüvifone M10E �3

การปรับโหมดสี
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>..
Color Mode

3.. เลือก.Day.(พื้นหลังสว่าง),.Night  
(พื้นหลังมืด).หรือ.Auto

การเข้าใช้ระดับเสียง 
ของระบบ
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสำหรับ 
โปรไฟล์ที่ปรับแต่งเอง เสียงเรียกเข้า  
ประเภทเสียงเรียกเข้า เหตุการณ์ของระบบ  
การแจ้ง การแตะหน้าจอ และปุ่มบนตัวเครื่อง

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Sound

การจัดเมนู Start
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะและลากไอคอน.

3.. ลากไอคอนและวางในตำแหน่งใหม่

การปรับแต่งหน้าจอหลัก
การเปลี่ยนธีมหน้าจอหลัก 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Appearance.>..
Theme

3.. เลือกธีมสำหรับหน้าจอหลัก.

การเปลี่ยนแปลงภาพบนหน้าจอ 
ขณะพักเครื่อง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Appearance.>..
Idle Screen Image

3.. แตะ.Picture.

4.. ใช้ลูกศรเพื่อเลือกภาพสำหรับภาพพื้นหลัง.
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การแก้ไขทางลัดหน้าจอหลัก
คุณสามารถเก็บทางลัดได้สูงถึง 45 รายการ 
บนหน้าจอหลัก 

1.. แตะและลากไอคอนในบริเวณ.
กลางหน้าจอหลักประมาณสองวินาที.

2.. ลากไอคอนไปยังตำแหน่งใหม่หรือ.
ไปที่ถังขยะ

3.. ในการเพิ่มไอคอน.แตะ. .เลือก.
แอปพลิเคชัน.และแตะ.Add.

4.. แตะ. .เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง.
ของคุณ.

ในการเรียกคืนหน้าจอหลักให้กลับไปใช้ 
แผนผังดั้งเดิม แตะ 

การปรับแต่งการตั้งค่า 
โทรศัพท์
การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Sound >.Profile.

3.. แตะโปรไฟล์เพื่อใช้.เช่น.Normal.และ..
Silent.

หมายเหต:ุ ถ้าคุณเลือกโหมดอัตโนมัติ โทรศัพท์ 
จะเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเป็นโหมดปกติหรือ 
การประชุมโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่ตั้งไว้ 
ในปฏิทิน Outlook ของคุณ

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Sound.>..
Ring Tone.

3.. เลือกเสียงเรียกเข้า.

4.. แตะ.Play.เพื่อเล่นเสียงเรียกเข้า.
ที่เลือกไว้.

การตั้งค่าประเภทเสียงเรียกเข้า
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Sound.>..
Ring Type.

3.. แตะที่ประเภทเสียงเรียกเข้า.เช่น.Vibrate  
and Ring
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียง 
ขั้นสูง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Sound.>..
Advanced.

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Sounds

4.. เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการเปิด.
ใช้เสียง

5.. แตะ.OK.

การเปลี่ยนแปลงการแจ้ง
คุณสามารถระบุเสียงและข้อความการแจ้ง 
สำหรับเหตุการณ์บางอย่าง เช่น สายที่ไม่ได้รับ 
และเตือนความจำ

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Sound >.Advanced

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Notifications

4.. เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการระบุการแจ้ง

5.. เลือกประเภทการแจ้ง

6.. แตะ.OK.

การตั้งค่าการสั่นสะเทือน 
สำหรับการแตะหน้าจอ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Sound >.Advanced

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Vibrations

4.. เลือกช่องทำเครื่องหมาย.Screen taps 

5.. เลือกประเภทการสั่น

6.. แตะ.OK.

การตอบรับสายโดยอัตโนมัติ
ตอบรับสายอัตโนมัติเมื่อเสียบชุดหูฟัง 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Personal.>.Phone

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Auto Answer.

4.. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน.
ตอบรับอัตโนมัติ.
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5.. เลือกระยะเวลาที่เครื่องรอก่อนตอบรับสาย.
อัตโนมัติ

6.. แตะ.OK.

การเปิดใช้การเตือนของ 
การเชื่อมต่อ
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Personal.>.Phone

3.. จากเมนูเลื่อนด้านบนของหน้าจอ..
ให้เลือก.Call Setting.

4.. เลือกเครื่องหมายแสดงการเตือน.
เมื่อรับสาย

การปรับการตั้งค่าภูมิภาค
หน่วยวัดจะได้รับการกำหนดตามพื้นที ่
ที่คุณเลือก 

เลือกพื้นที่
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.System.>.Regional 
Settings

3.. แตะช่องดรอปดาวน์.เลือกพื้นที่.และ.
แตะ.OK.

. คำแนะนำ:.ในการปรับแต่งหน่วยวัด.
เพิ่มเติม.จากเมนูเลื่อนที่ด้านบนของหน้าจอ..
เลือกรายการและปรับค่า

4.. รีสตาร์ท.nüvifone

การเปลี่ยนหน่วยวัดการนำทาง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>.General

3.. เลือกหน่วยวัดสำหรับระยะทางและ.
ความเร็ว.ทิศทาง.เนินยกระดับ..
และอุณหภูมิ
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การล็อคโทรศัพท ์
โดยใช้รหัสผ่าน
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Personal.>.Lock.

3.. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก..
Prompt if phone unused for..
และเลือกระยะเวลา

4.. เลือก.Password Type.

5.. ป้อนรหัสผ่านแบะป้อนอีกครั้ง.
เพื่อยืนยัน.

6.. หากจำเป็น.แตะ.Hint.และป้อน.
คำแนะนำ.

7.. แตะ.OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง.

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 
พลังงาน
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.System.>.Power

3.. แตะ.Advanced.

4.. ตั้งค่าว่าจะให้โทรศัพท์.nüvifone.ปิด.
โดยอัตโนมัติอย่างไรเมื่อเมื่อเครื่องใช้พลังงาน.
แบตเตอรี่และใช้พลังงานภายนอก
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การตั้งค่าโปรไฟล์เครือข่าย 
โทรศัพท์ของคุณ
คุณสามารถเลือกเครือข่ายได้ หากไม่พบ 
การตั้งค่าเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
ของคุณ เมื่อคุณใส่ซิมการ์ด 

การตั้งค่า GPRS, WAP และ MMS  
จะได้รับการกำหนดค่าตามการตั้งค่า 
เครือข่ายเช่นกัน

การกำหนดค่าอัตโนมัติ 
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Connections.>..
Network Setting.

3.. แตะ.Auto Detect เพื่อตรวจหาผู้ให้บริการ.
โทรศัพท์มือถือ.ตามซิมการ์ดของคุณ.

4.. แตะ.Done.

การกำหนดค่าด้วยตนเอง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Connections.>..
Network Setting.

3.. เลือกประเทศของคุณ.

4.. เลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ.

5.. แตะ.Done.

การสลับระหว่างเครือข่าย GSM  
และ 3G
เลือกประเภทเครือข่ายที่ถูกต้องสำหรับซิมการ์ด 
ของคุณ

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Connections.>..
GSM/3G Networks.

3.. ในช่อง.Network แตะที่เครือข่ายหรือ.
แตะที่.Automatic.เครือข่าย.3G.จะมี.
ความสำคัญสูงกว่าเครือข่าย.GSM.เมื่อเลือก..
Automatic.ไว้.

4.. แตะ.OK.
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การปรับการตั้งค่า 
การนำทาง
การปรับการตั้งค่าแผนที่
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Navigation.>.Map.

3.. แตะการตั้งค่าเพื่อปรับแต่ง.

Map Detail—ปรับจำนวนรายละเอียด.
ที่จะแสดงบนแผนที่.การแสดงรายละเอียด.
ยิ่งมากเท่าใด.อาจส่งผลให้ปรับเปลี่ยน.
แผนที่ได้ช้าลง.

Orientation—เลือก.3 Dimensional..
เพื่อแสดงแผนที่แบบ.3.มิติ.(3D)..
พร้อมทิศทางการเดินทางที่ด้านบน;..
Track Up.จะแสดงแผนที่แบบสองมิติ.(2D) .
พร้อมทิศทางการเดินทางที่ด้านบน.หรือ..
North Up เพื่อแสดงแผนที่ในแบบ 2D  
พร้อมทิศเหนือที่ด้านบน.

Show Location—แสดงตำแหน่ง.
ของคุณบนถนนที่ใกล้สุดหรือที่ตำแหน่ง..
GPS.ของคุณ

•

•

•

Auto Zoom—เลือก.Enabled.เพื่อให.้
แผนที่ซูมอัตโนมัติในการแสดงการเลี้ยว.
ครั้งถัดไปในแผนที่

Show Speed Limit—เลือก.Yes  
เพื่อแสดงขีดจำกัดความเร็วเมื่อต้อง.
เดินทางบนถนนสายหลัก

Vehicle—เลือกไอคอน.ที่ใช้แสดง.
ตำแหน่งของคุณบนแผนที่.

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเส้นทาง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>.Routing

3.. แตะการตั้งค่าเพื่อปรับแต่ง.

Calculate Routes for—เลือกประเภท.
พาหนะของคุณ.เพื่อปรับเส้นทาง.
ที่เหมาะสมมากที่สุด

•

•

•

•
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Off–Route Recalculation—เลือกวิธ.ี
ที่.nüvifone.แจ้งคุณเมื่อคุณออกนอก.
เส้นทาง.

Route Preference—เลือกการ.
กำหนดค่าสำหรับคำนวณเส้นทาง.
ของคุณ.

Turn Preview—เลือก.Enabled..
เพื่อแสดงตัวอย่างย่อๆ.ของการเลี้ยว.
ครั้งถัดไป

Avoidance Setup—เลือกประเภท.
ถนนหรือพื้นที่ที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง..
โปรดดู.หน้า.44.

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>..
Audio

3.. แตะการตั้งค่าเพื่อปรับแต่ง.

Voice—เลือกเสียงสำหรับเสียงพูด.
ขณะนำทาง

Voice Prompt—เปิดและปิดพรอมต์.
การนำทางด้วยเสียง

•

•

•

•

•

•

การปรับการตั้งค่าจุดใกล้เคียง
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>..
Proximity Points

3.. แตะการตั้งค่าเพื่อปรับแต่ง.

Custom POI Sets—เปิดและปิด..
POI (Points of Interest).ที่กำหนดเอง..
ซึ่งคุณโหลดไว้ใน.nüvifone.

Safety Cameras—เปิดและปิดฐาน.
ข้อมูลกล้องนิรภัย.ซึ่งคุณโหลดไว้ใน..
nüvifone.

Audio Notification—เลือกวิธีที่คุณ.
ต้องการให้ได้ยินเสียงเตือน.เมื่อคุณ.
ใกล้ถึง.POI.ที่กำหนดเองหรือที่ตั้ง.
ของกล้อง.

•

•

•
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
ตำแหน่งและข้อมูลแผนที่
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ>.Settings >.Navigation.>..
General.

3.. แตะการตั้งค่าเพื่อปรับแต่ง.

Location Format—เลือกรูปแบบของ.
พิกัดที่ตรงกับแผนที่ที่คุณใช้.เลือก.User  
UTM Grid.เพื่อป้อนข้อมูลพิกัด

Datum—เลือก.Datum.ของแผนที่.
ที่ตรงกับแผนที่ที่คุณใช้.

•

•

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 
Connected Services
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>..
Connected Services.

3.. แตะการตั้งค่าเพื่อปรับแต่ง.

Connected Services Access—เลือก.
วิธีการเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่.Connected  
Services

Location Updates—เลือกเพื่อส่ง.
การปรับปรุงตำแหน่ง.Ciao! ด้วยตนเอง.
หรืออัตโนมัติ

Connected Services Feedback—เปิด.
ใช้งานเพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งโดยไม่ระบ.ุ
ชื่อตามระยะเวลาที่กำหนดจากโทรศัพท.์
ของคุณ.โทรศัพท์ของคุณต้องมีการเชื่อมต่อ.
ข้อมูล.มีการคิดค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล.
ทั่วไปของคุณ.

•

•

•
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GPS
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Navigation >.GPS

3.. แตะการตั้งค่าเพื่อปรับแต่ง

Auto Update—เลือกวิธีที่.nüvifone..
จะปรับปรุงข้อมูล.GPS.โดยอัตโนมัติ

Update When Sync—เลือกว่า.
จะให้.nüvifone.ปรับปรุงข้อมูล.GPS..
โดยอัตโนมัติหรือไม่.เมื่อคุณซิงค์..
nüvifone.กับคอมพิวเตอร์ของคุณ.

GPS Data Update—ดูข้อมูลครั้งล่าสุด.
ที่มีการปรับปรุงข้อมูล.GPS.แตะ.Update..
เพื่อปรับปรุงข้อมูล.GPS.ทันที.

GPS Status—ดูข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียม..
GPS.ซึ่งเครื่องของคุณได้รับสัญญาณ.
และความแรงของสัญญาณ.

•

•

•

•

การปิด GPS
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Navigation >.GPS

3.. แตะ.GPS Status.

4.. แตะ. .>.Disable GPS

การตั้งค่าตำแหน่งของคุณ 
เมื่อคุณเปิดใช้ GPS เป็นครั้งแรก หรือคุณ 
เดินทางเกินกว่า 600 ไมล์ โดยปิดตัวรับ 
สัญญาณ GPS ไว้ คุณต้องเปิดใช้งาน GPS  
ในการลดเวลาที่ใช้รับสัญญาณดาวเทียม  
ให้ตั้งค่าตำแหน่งของคุณบนแผนที่ 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.Navigation >.GPS

3.. แตะ.GPS Status.

4.. แตะ. .>.New Location.

5.. แตะที่จุดหนึ่งบนแผนที่.และแตะ.OK
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การเปิดและปิด Safe Mode
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>..
General.>.Safe Mode

3.. แตะ.Enabled.เพื่อเปิด.Safe mode.

ขณะที่พาหนะของคุณเคลื่อนที่ Safe mode  
จะเลิกใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องควบคุม 
อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจรบกวนสมาธิขณะขับรถ 

การลบโปรแกรม
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.System.>..
Remove Programs

3.. แตะโปรแกรม.และแตะ.Remove.

การดูข้อมูลอุปกรณ์
การดูชุดแผนที่
โทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลแผนที่จัดเก็บ 
ไว้ในเครื่องแล้ว แต่คุณสามารถสั่งซื้อข้อมูล 
แผนที่เพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของ  
Garmin หรือ ASUS 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools >.Manage My Data >..
Map Sets.

3.. แตะ. .>.MapSource

4.. ในการปิดการใช้งานแผนที่.ลบเครื่องหมาย.
ออกจากช่องข้างแผนที่

การดูลิขสิทธิ์และ EULA
ดูข้อมูลลิขสิทธิ์และข้อตกลงการอนุญาต 
ใช้งานสำหรับผู้ใช้ 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.About.
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การดูข้อมูลการนำทาง
ดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์นำทางและ ID ของ 
ซอฟต์แวร์ 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings >.Navigation.>..
.About.

การดูข้อมูลระบบ
ดูข้อมูลระบบ Microsoft
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings.>.System.>..
System Information.

3.. ใช้เมนูเลื่อนเพื่อดูข้อมูลและเวอร์ชัน.
ของอุปกรณ์

การดูเวอร์ชันแผนที่
1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Tools.>.Manage My Data.>..
Map Sets.

3.. แตะที่แผนที่เพื่อดูเวอร์ชัน.

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น

โปรดทราบ
รายการที่คุณบันทึกไว้ในเครื่องของคุณ  
(เช่น Favorites) จะถูกลบ  
แต่ระบบจะไม่ลบไฟล์ที่บันทึกไว้ใน My Storage  
และข้อมูลแผนที่ ข้อมูลที่ถูกลบออกแล้ว 
จะไม่สามารถกู้คืนได้ 

กระบวนการนี้จะเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมด 
กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูล 
ที่ผู้ใช้ป้อนไว้ทั้งหมด 

1.. กดปุ่ม.

2.. แตะ.Settings > System >.Default  
Settings.

3.. ป้อน.1234.แล้วแตะ.OK.

การตั้งค่าดั้งเดิมทั้งหมดจะได้รับการเรียกคืน  
รายการใดๆ ที่คุณได้บันทึกไว้จะถูกลบ
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การรีเซ็ต nüvifone
หาก nüvifone หยุดการทำงาน ให้ปิดและ 
เปิดเครื่อง nüvifone ใหม่ 

หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ถอดฝาครอบ 
แบตเตอรี่ การใช้สไตลัส ให้กดปุ่ม Reset  
(โปรดดู หน้า 7) nüvifone จะเริ่มอีกครั้ง 
และทำงานได้ตามปกติ

ข้อมูลแบตเตอรี่ 
ไอคอนแบตเตอรี่  ในแถบสถานะจะแสดง 
สถานะของแบตเตอรี่ภายในเครื่อง ในการเพิ่ม 
ความถูกต้องแม่นยำของตัววัดแบตเตอรี่  
ให้คายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมดและ 
ชาร์จประจุใหม่จนเต็ม ห้ามถอดปลั๊กของเครื่อง  
nüvifone ออกจนกว่าจะชาร์จเสร็จ 

การยืดระยะเวลาการใช้งาน 
แบตเตอรี่

กดปุ่ม  และแตะ Settings > System > 
Backlight เพื่อปิดไฟหน้าจอ

อย่าให้เครื่อง nüvifone ของคุณ 
ถูกแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงการสัมผัส 
กับความร้อนที่สูงเกินไป

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

 คำเตือน
ใช้ประเภทแบตเตอรี่ที่ถูกต้องเท่านั้น: แบตเตอรี ่
ลิเธียมไอออนที่ชาร์จใหม่ได้ HiTech ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้,  
SBP-23 การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงจากการระเบิด

ห้ามใช้วัตถุที่มีความคมเพื่อรถอดแบตเตอรี่ วัตถุที่ม ี
ความคมนั้นอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งส่งผล 
ให้เกิดเพลิงไหม้ การเผาไหม้ของสารเคมี การรั่วซึม 
ของอิเล็กโตรไลต์ และ/หรือการบาดเจ็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อแบตเตอรี่ 
เพื่อเปลี่ยนทดแทน ให้ไปที่  
www.garminasus.com 

•

•

www.garminasus.com
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คำแนะนำ: ในการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย 
การตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ 
ภายในห้านาทีหลังจากถอดออกจากเครื่อง

ให้ติดต่อหน่วยงานกำจัดขยะในพื้นที่ของคุณ 
สำหรับข้อมูลในการทิ้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆ  
อย่างเหมาะสม

การเปลี่ยนฟิวส์ในสายไฟ 
ในรถยนต์

โปรดทราบ
เมื่อเปลี่ยนฟิวส์ อย่าทำให้ชิ้นส่วนเล็กๆ สูญหาย  
และแน่ใจว่าประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับเข้าที่ 
ตามเดิม สายไฟในรถยนต์จะไม่ทำงานหาก 
ไม่ได้ประกอบเข้าอย่างถูกต้อง

หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จในรถ คุณอาจต้อง 
เปลี่ยนฟิวส์ซึ่งอยู่ปลายอะแดปเตอร์สำหรับรถ

1.. ใช้เหรียญเพื่อกดจุกสีเงิน.และหมุนเหรียญ.
ทวนเข็มนาฬิกาไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่รอบ.

2.. ถอดชิ้นส่วนตรงปลาย,.จุกสีเงิน.และฟิวส์ออก.

3.. ใส่ฟิวส์.1 A fast blow.ที่มีขนาดเท่ากัน.

4.. แน่ใจว่าจุกสีเงินนั้นอยู่ในส่วนปลาย.ใช้เหรียญ.
เพื่อใส่ส่วนปลายกลับเข้าที่.
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การติดตั้งบนแผงหน้าปัด 
ของคุณ
แผ่นรองยึดมาพร้อมกับบางแพ็คเกจของ  
nüvifone ควรใช้แผ่นรองยึดเพื่อยึดเครื่อง 
ของคุณเข้ากับแผงหน้าปัด และต้องตรงตาม 
ข้อกำหนดในพื้นที่และรัฐนั้นๆ ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ 
ในตำแหน่งที่จะบดบังการมองเห็นท้องถนน 
ของผู้ขับขี่

โปรดทราบ
เทปกาวที่ใช้ยึดอุปกรณ์แบบถาวรจะแน่นมาก 
และแกะออกได้ยากเมื่อทำการติดตั้งไปแล้ว 

1.. ทำความสะอาดและเช็ดแผงหน้าปัดที่จะ.
ติดตั้งแผ่นยึดให้แห้งสนิท

2.. ลอกแถบกาวด้านหลังของแผ่นยึดออก

3.. วางแผ่นยึดบนแผงหน้าปัด

4.. นำแผ่นพลาสติกที่ติดอยู่ที่ด้านบนของ.
แผ่นยึดออก

5.. ติดตั้งแผ่นสูญญากาศไว้ที่ด้านบนของ.
แผ่นยึด.ดันก้านยึดลง.(เข้าหาแผ่นยึด)

การถอด nüvifone, แท่นรอง 
และอุปกรณ์ยึด
การถอด nüvifone ออกจาก 
แท่นรอง
1.. กดลงบนแท็บที่ส่วนบนสุดของแท่นรอง

2.. ดัน.nüvifone.มาด้านหน้า

การถอดแท่นรองออกจาก 
อุปกรณ์ยึด
1.. หมุนแท่นแรงไปทางด้านขวาหรือซ้าย

2.. ออกแรงกดจนกระทั่งช่องเสียบบนแท่นรอง.
คลายลูกบอลบนอุปกรณ์ยึด

การถอดแผ่นยึดสูญญากาศ 
ออกจากกระจกหน้ารถ
1.. ดันก้านบนแผ่นยึดสูญญากาศเข้าหาตัวคุณ

2.. ดึงแท็บบนแผ่นยึดสูญญากาศเข้าหาตัวคุณ
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การดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณ
หลีกเลี่ยงการทำอุปกรณ์ตกหล่น และการ 
ใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่มีการกระแทกและ 
สั่นสะเทือนสูง

ห้ามไม่ไห้อุปกรณ์เปียกน้ำ หากเปียกน้ำ 
จะทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

ห้ามเก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัด 
หรือเย็นจัดเป็นเวลานาน เนื่องจากจะทำให้ 
อุปกรณ์เสียหายอย่างถาวรได้ 

อย่าใช้วัตถุที่แข็งหรือมีปลายแหลมในการ 
ใช้งานหน้าจอสัมผัส มิฉะนั้นอาจเกิด 
ความเสียหายได้ แม้ว่าสไตลัสสามารถ 
ใช้งานกับหน้าจอสัมผัสได้ แต่อย่าใช้ 
ในระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ 

•

•

•

•

เพื่อหลีกเลี่ยงการโจรกรรม ให้เก็บอุปกรณ์ 
และที่ยึดให้พ้นสายตาเมื่อไม่ใช้งาน กำจัด 
สิ่งสกปรกที่ติดบนกระจกหน้ารถที่เกิดจาก 
แผ่นยึดสูญญากาศ

ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด (W × H × D): 4.57 × 2.28 × 0.56 นิ้ว  

(116 × 58 × 14.3 มม.)
น้ำหนัก: 4.87 ออนซ์ (138 กรัม)
หน้าจอ: 3.5 นิ้ว 800 × 480 พิกเซล;  

หน้าจอ WVGA แบบสัมผัส
โครงเครื่อง: ไม่กันน้ำ (IP51)
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: ตั้งแต่ -15°C ถึง 40°C  

(ตั้งแต่ 5°F ถึง 104°F)
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ: ตั้งแต่ -20°C ถึง 70°C  

(ตั้งแต่ -4°F ถึง 158°F)

•
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ช่วงอุณหภูมิการทำงานของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ AC:  
ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C (ตั้งแต่ 32°F ถึง 122°F)

ช่องเสียบไฟ/PC: micro-USB 
ช่องเสียบหูฟัง: 3.5 มม.
ประเภทแบตเตอรี:่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จ 

ใหม่ได้ HiTech, แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้,  
SBP-23 (1500 mA)

เวลาสแตนด์บาย: 300 ถึง 600 ชั่วโมง*
เวลาสนทนา: 4 ถึง 8 ชั่วโมง*
* ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายและการใช้ 

โทรศัพท์
เวลาชาร์จ: ประมาณ 4 ชั่วโมง
กระแสไฟเข้า: ไฟ DC ของรถ โดยใช้สายไฟสำหรับ 

รถ หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ AC โดยใช้ 
สาย USB หรือสายไฟ AC (เลือกใช้ได้)

ตัวรับสัญญาณ GPS: มีความไวสูง
เวลาการเรียกรับสัญญาณ*: 

Warm: <1 วินาท ี
Cold: <38 วินาท ี
รีเซ็ตของโรงงาน: <45 วินาท ี
*เวลาการเรียกรับโดยเฉลี่ยสำหรับตัวรับ 
สัญญาณที่ไม่เคลื่อนที่ และมีทัศนวิสัย 
ปลอดโปร่ง

คลื่นความถี:่ HSDPA DL 7.2Mbps  
UMTS 900/2100, EDGE/GPRS/ 
GSM 850/900/1800/1900, Class 10

การเชื่อมต่ออื่นๆ: Bluetooth 2.0 + EDR;  
WLAN; micro USB 2.0

OS: Microsoft Windows Mobile 6.5.3  
Professional 

กล้องถ่ายรูป/ภาพถ่าย: กล้องขนาด 5 MP  
ที่มี AF

พื้นที่เก็บข้อมูล: หน่วยความจำภายในสูงสุด 2.5 GB;  
สูงสุด 16 GB เมื่อใช้การ์ด microSD

อินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร:์ plug-and-play USB  
mass storage, ActiveSync
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ข้อมูลสำคัญเรื่อง 
ความปลอดภัยและ 
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

สำหรับการปรับปรุงข้อมูลด้านความปลอดภัย 
และข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของ 
ฉบับล่าสุดที่ www.garminasus.com.

 คำเตือน
การไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อไปนี้  
อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือการชนกันทำให้เสียชีวิต  
หรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ในพาหนะ ให้ยึดอุปกรณ์ 
ให้แน่นเพื่อไม่ให้บดบังการมองเห็นถนน 
ของคนขับ หรือรบกวนการควบคุมพาหนะ  
เช่น พวงมาลัย คันเร่ง หรือเกียร์ ห้ามวางไว ้
ด้านหน้าหรือเหนือถุงลมนิรภัย 

•

อุปกรณ์ยึดกระจกหน้ารถจะต้องไม่เหลือ 
ติดอยู่กับกระจกหน้าในทุกกรณี อย่าติดตั้ง 
อุปกรณ์ยึดในตำแหน่งที่รบกวนสมาธิหาก 
อุปกรณ์ยึดหลุดออก รักษาความสะอาดของ 
กระจกหน้าเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ 
ยึดติดแน่นอยู่กับกระจกหน้า

คำเตือนในการใช้งาน
ใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และควบคุม 
รถยนต์ในลักษณะที่ปลอดภัยเสมอ ห้าม 
วอกแวกกับการใช้งานอุปกรณ์ในขณะขับขี่  
และให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่ในทุกสภาพการ 
ขับขี ่

ลดเวลาที่ใช้ดูหน้าจออุปกรณ์ในขณะขับขี่  
และใช้การทำงานด้วยเสียงหากเป็นไปได้

ห้ามป้อนจุดหมาย, เปลี่ยนการตั้งค่า หรือ 
เข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ที่ต้องใช้อุปกรณ์ 
เป็นเวลานานในขณะขับขี่ จอดข้างทาง 
อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนการใช้งาน 
อุปกรณ์ในลักษณะดังกล่าว

•

•

•

•

www.garminasus.com
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เมื่อใช้การนำทาง ให้เปรียบเทียบข้อมูล 
ที่ปรากฏบนอุปกรณ์กับแหล่งข้อมูลการนำทาง 
ทั้งหมดที่มีอย่างรอบคอบ รวมถึงข้อมูลจาก 
ป้ายจราจร, การปิดถนน, สภาพท้องถนน,  
ความคับคั่งของการจราจร, สภาพอากาศ  
และตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการขับขี ่
อย่างปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย ให้แก้ปัญหา 
ความคลาดเคลื่อนต่างๆ ก่อนใช้การนำทาง 
ต่อไปและให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรและ 
สภาพท้องถนนที่ปรากฏ

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำ 
เกี่ยวกับเส้นทาง ซึ่งไม่สามารถทดแทนสติ 
และการตัดสินใจที่ดีของผู้ขับขี่ อย่าทำตาม 
คำแนะนำเส้นทางหากแนะนำการขับขี่ 
ที่ไม่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมายหรือนำรถยนต์ 
ไปสู่สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

•

•

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่
หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ แบตเตอรี่ 
ลิเธียมไอออนภายในอาจมีอายุการใช้งานสั้นลง  
หรือมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์  
GPS, เพลิงไหม้, การเผาไหม้จากสารเคมี,  
การรั่วซึมของอิเล็กโทรไลต์ และ/หรือการบาดเจ็บ

ห้ามวางอุปกรณ์ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน 
หรือในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น โดนแสงแดด 
ในรถที่จอดทิ้งไว้ ในการป้องกันความเสียหาย  
ให้นำอุปกรณ์ออกจากรถยนต์ หรือเก็บให้ห่าง 
จากแสงแดด เช่น เก็บในช่องเก็บของหน้ารถ 

ห้ามเจาะหรือเผา 

เมื่อจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน  
ให้จัดเก็บในช่วงอุณหภูมิต่อไปนี้: ตั้งแต่  
-20°C ถึง 70°C (ตั้งแต่ -4°F ถึง 158°F) 

•

•

•
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ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในอุณหภูมินอกเหนือจาก 
ช่วงต่อไปนี้: ตั้งแต่ -15°C ถึง 40°C  
(ตั้งแต่ 5°F ถึง 104°F)

โปรดติดต่อหน่วยงานที่ดูแลการกำจัดขยะ 
ในพื้นที่ของคุณ เพื่อรีไซเคิล/ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่า/ 
แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

ห้ามใช้วัตถุที่มีความคมเพื่อรถอดแบตเตอรี่

เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก 

ห้ามแยกชิ้นส่วน เจาะ หรือทำให้แบตเตอรี่ 
เสียหาย

หากใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ AC หรือ 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก ให้ใช้ 
อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองว่าสามารถ 
ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้เท่านั้น

ห้ามแก้ไขหรือผลิตซ้ำ พยายามใส่วัตถุ 
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ จุ่มหรือ 
ให้ถูกน้ำหรือของเหลวอื่น ทิ้งไว้ใกล้เปลวไฟ  
ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ

•

•

•

•

•

•

•

ห้ามทำการลัดวงจรแบตเตอรี่ หรือให้วัตถุ 
โลหะที่มีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสัมผัสถูกขั้ว 
แบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่สำหรับ 
เปลี่ยนที่ถูกต้องเท่านั้น การใช้แบตเตอรี ่
ไม่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือการระเบิด  
ในการซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน กรุณาติดต่อ 
ตัวแทนจำหน่ายของ Garmin หรือ ASUS  
หรือดูที่เว็บไซต์ของ Garmin-Asus
ห้ามถอดหรือพยายามถอดแบตเตอรี่ 
ที่ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้ออก 

ในการทิ้งอุปกรณ์ ให้ส่งอุปกรณ์ไปที่ฝ่าย 
บริการที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เช่น หน่วย 
กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถอดและ 
รีไซเคิลแบตเตอรี่ 

•

•

•

•
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โปรดทราบ
ข้อบังคับตามกฎหมายในการติดตั้ง 
ที่กระจกหน้ารถ
ก่อนใช้แผ่นยึดสูญญากาศบนกระจกหน้ารถของคุณ  
ให้ตรวจสอบข้อกฎหมายและระเบียบของของ 
ท้องถิ่นที่คุณขับขี่ เพื่อศึกษาข้อจำกัดที่บังคับใช้  
ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการในการตอดตั้งวัตถ ุ
บนกระจกหน้ารถในตำแหน่งที่จะไม่บดบัง 
การมองเห็นของผู้ขับขี่ ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบ 
ของผู้ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ Garmin  
ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ 
ที่บังคับใช ้โดยใช้การใช้ตัวเลือกแผ่นยึดหรือ 
อุปกรณ์ยึดอื่นๆ ของ Garmin ติดตั้งอุปกรณ์  
Garmin ของคุณในตำแหน่งที่ไม่บดบังการมองเห็น 
ท้องถนนของผู้ขับขี่ Garmin ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ  
กับค่าปรับ, การลงโทษ หรือความเสียหายที่อาจ 
เกิดจากการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบของรัฐ 
หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ Garmin  
ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่
Garmin และ ASUS ใช้การผสมผสานระหว่าง 
แหล่งข้อมูลของรัฐและเอกชน แหล่งข้อมูล 
เกือบทั้งหมดจะมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ในบางประเทศ  
อาจจะไม่มีข้อมูลแผนที่ที่สมบูรณ์และถูกต้อง  
หรือหากมีก็จะราคาแพงมาก 
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เอกสารแสดงความสอดคล้อง 
ตามมาตรฐาน
Garmin และ ASUS ขอรับรอง ณ ที่นี้ว่า 
ผลิตภัณฑ์นี้ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็น  
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ Directive  
1999/5/EC หากต้องการดูเอกสารแสดง 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานฉบับเต็ม  
กรุณาดูที่ www.garminasus.com 
/declaration-of-conformity 

การใช้งานอุปกรณ์
nüvifone นี้สามารถใช้งานได้ทั่วโลก รวมถึง 
ประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้:

AT EE IS NO
BE ES IT PL
BG FI LI PT
CH FR LT RO
CY GB LU SE
CZ GR LV SI
DE HU MT SK
DK IE NL TR

เครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ 
การแพทย์อื่นๆ
จากการศึกษาพบว่าอาจมีปฏิกิริยาระหว่าง 
โทรศัพท์มือถือกับการทำงานตามปกติของ 
เครื่องกระตุ้นหัวใจ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่อง 
กระตุ้นหัวใจได้แนะนำให้ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ 
ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงจาก 
การรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ:

รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
กับโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งานไว้ที่ 15 ซม.  
(6 นิ้ว)

จัดเก็บโทรศัพท์ไว้ด้านตรงข้ามกับเครื่อง 
กระตุ้นหัวใจ ห้ามพกพาโทรศัพท์ไว้ใน 
กระเป๋าเสื้อ

ใช้หูข้างที่ห่างจากเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
มากที่สุดเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

•

•

•

www.garminasus.com/declaration-of-conformity
www.garminasus.com/declaration-of-conformity
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หากคุณคิดว่ามีการรบกวนเกิดขึ้น  
ให้ปิดโทรศัพท์ทันที

สำหรับอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ให้ปรึกษา 
แพทย์ประจำตัวคุณหรือผู้ผลิต เพื่อพิจารณา 
ว่าโทรศัพท์มือถือของคุณรบกวนการทำงาน 
ของอุปกรณ์หรือไม่ และเพื่อพิจารณาว่าจะ 
ป้องกันการรบกวนการทำงานของเครื่อง 
ได้อย่างไร

การหลีกเลี่ยงอันตรายต่อ 
การได้ยิน
หูของคุณอาจได้รับอันตรายและสูญเสีย 
การได้ยินเป็นการถาวร หากคุณฟังเสียงจาก 
อุปกรณ์ หูฟังแบบ earbud หรือเฮดโฟนด้วย 
ระดับเสียงดัง โดยปกติแล้ว หากคุณไม่ได้ยิน 
เสียงบุคคลรอบข้างพูดคุยกัน แสดงว่า 
ระดับเสียงขณะนั้นดังเกินไป จำกัดเวลา 
ในการฟังเสียงที่มีระดับเสียงดัง หากคุณ 
ได้ยินเสียงดังในหูหรือได้ยินเสียงพูดไม่ชัด  
ให้หยุดการฟังด้วยหูฟังและตรวจสอบ 
การได้ยิน 

• การหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหว 
แบบซ้ำๆ
คุณอาจรู้สึกปวดที่มือ, แขน, ไหล่, คอ หรือ 
ส่วนอื่นๆ ในร่างกาย หากคุณทำกิจกรรมเดิมซ้ำๆ  
เช่น การพิมพ์บนอุปกรณ์มือถือ ให้หยุดพักบ่อยๆ  
หากคุณรู้สึกปวดเมื่อยขณะกำลังใช้อุปกรณ์หรือ 
หลังจากนั้น ให้หยุดการใช้และไปพบแพทย์

การหลีกเลี่ยงการเป็นลมชัก  
หน้ามืดเป็นลม และอาการเพลีย 
ของสายตา
คนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก 
จะมีอาการเป็นลมชักหรือหน้ามืดเป็นลม  
โดยมีสาเหตุมาจากแสงกะพริบหรือรูปแบบ 
ของแสง เช่น ในขณะที่กำลังดูวิดีโอ หรือเล่นเกมส์

หากคุณเคยมีอาการหรือมีสมาชิกในครอบครัว 
มีประวัติของการเป็นลมชัก หรือหน้ามืดเป็นลม  
ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเล่นเกมส์หรือดูวิดีโอ 
บนอุปกรณ์ของคุณ 



ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์

116 คู่มือสำหรับเจ้าของ nüvifone M10E

ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยง 
ของการเป็นลมชัก หน้ามืดเป็นลม และ 
อาการเพลียของสายตา:

หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ติดต่อกันและควรหยุดพัก 

ถืออุปกรณ์ให้ห่างจากตา 

ใช้อุปกรณ์ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ

หากคุณมีอาการชัก, ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก 
อย่างรุนแรง, สูญเสียการรับรู้, บังคับ 
การเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือการรับรู้ผิดปกติ  
ให้หยุดใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ 

การได้รับคลื่นความถี่วิทยุ
อุปกรณ์นี้เป็นตัวส่งสัญญาณและตัวรับ 
สัญญาณมือถือ โดยใช้เสาอากาศในการส่ง 
หรือรับพลังงานคลื่นวิทยุ (RF) ระดับต่ำ 
สำหรับการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูล  
อุปกรณ์แผ่พลังงานคลื่น RF ต่ำกว่าเกณฑ์ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ เมื่อทำงานในโหมด 
กำลังส่งสูงสุด และเมื่อใช้กับอุปกรณ์เสริม 
ได้รับการรับรองจาก Garmin ในการปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการได้รับคลื่น RF ของ  
ICNIRP จะต้องใช้อุปกรณ์ในอุปกรณ์ติดตั้ง 
สำหรับรถยนต์หรือเป็นอุปกรณ์มือถือเท่านั้น  
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในรูปแบบอื่นๆ

•

•

•

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้อง 
กับเกณฑ์การได้รับพลังงานสำหรับอัตรา 
การดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) ค่าที่วัดได้จริง 
มีดังนี้: 

ย่านความถี่ SAR 10g  
(วัตต์/กก.)

GSM 900 0.424

GSM 1800 0.549

WCDMA Band I 0.796

WCDMA Band VIII 0.415
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การแก้ไขปัญหา

ปัญหา คำอธิบาย

อุปกรณ์ไม่รับสัญญาณ.
ดาวเทียม

กดปุ่ม. .จากนั้นแตะ.Settings.>.Navigation >.GPS.>..
GPS Status.>. .ตรวจสอบว่าเปิดใช้.GPS.หรือไม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า.GPS.มีระยะเวลาเริ่มต้นเพียงพอ.เมื่อเปิด.GPS..
เป็นครั้งแรก.อาจต้องใช้เวลาเริ่มต้นสักครู่

หากคุณเดินทางไกลมากกว่า.600.ไมล์.โดยปิดตัวรับสัญญาณ.GPS..
ให้กำหนดที่ตั้งของคุณในแผนที่

อุปกรณ์ไม่เปิด
ชาร์จแบตเตอรี่.โปรดดู.หน้า.10.

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่.โปรดดู.หน้า.105

อุปกรณ์ไม่ชาร์จ

เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ในสายไฟในรถยนต์.โปรดดู.หน้า.106

เพื่อป้องกันเครื่องที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน.เครื่องจะไม่ทำการชาร์จไฟ.
และจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่.
หากติดตั้งเครื่องในรถ.ให้นำเครื่องออกจากอุปกรณ์ยึดแล้วนำมาวางไว.้
ให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรง

ไม่สามารถโทรออก
ฟังก์ชันการโทรออกอาจใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟจากแบตเตอรี่มีน้อย..
ในสถานการณ์ที่แบตเตอรี่มีไฟน้อย.เครื่องอาจให้คุณปิดฟังก์ชันการโทรออก..
แต่คุณยังสามารถนำทางภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว.(โหมด.PND)
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เข้าร่วม 56
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การตั้งค่า 101
การเชื่อมต่อ 101

F
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FTP 91

G
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ปิด 102
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H264 69

I
ID เครื่อง 104

J
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Microsoft Office Mobile 81
MMS 50
MP4 69
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R
RSS 62–64
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SAR 116
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SMS 50–54
ข้อมูลจากระบบ 64

speakerphone 21

W
WebUpdater i
Where Am I? 41
Wi-Fi

ตั้งค่า 91
ใช้ร่วมกัน 91

WiKiKnow 29, 60
Wireless Manager 90
WMV 69

ก
กลับบ้าน 28
กล้อง 67
กล้องนิรภัย 48–49

การตั้งค่า 100
การจราจร 39–40

หลีกเลี่ยง 40
ไอคอน 39

การจัดตำแหน่งบนหน้าจอ 92
การจำกัดความเร็ว 99

การตั้งค่า
Connected Services 101
โทรศัพท์ 94–104
เสียง 100
เส้นทาง 99

การตั้งค่าเสียง 100
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า 94
การทำงานด้วยเสียง 100
การนัดหมาย

กำหนด 74
ดู 74
นำทาง 75
บันทึกรอบฉายภาพยนตร์ 

เป็น 47
บันทึกเหตุการณ์ท้องถิ่น 

เป็น 47
การนำทาง. ดู เส้นทาง
การประชุมทางโทรศัพท์ 23
การปรับปรุงแผนที่ฟรี i
การป้อนข้อมูล 14
การเชื่อมต่อ 90
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 85
การเตือน 77

ข
ขโมย, วิธีการหลีกเลี่ยง 108

ข่าว 49
บทความ 62–64

ข้อความ (SMS/MMS)
ลบ 53
ส่งต่อ 52
ใหม่ 50
อ่าน 52

ข้อความตัวอักษร 50–54
ข้อความตำแหน่ง 51
ข้อความเสียง 80
ข้อมูลการดูแลรักษา 108
ข้อมูลจากระบบ 64
ข้อมูลจำเพาะ 108
ข้อมูลตำแหน่ง 29

เปลี่ยนวิธีการปรับปรุง 57
ส่งการปรับปรุง 101

ข้อมูลที่เก็บ 108
ข้อมูลผู้ใช้, ลบ 104
ข้อมูลระบบ 104
ข้อมูลอุปกรณ์ 103

ค
ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 41
ความละเอียด, ภาพถ่าย 68
ความเร็วสูงสุด, รีเซ็ต 37
คำนวณเส้นทางใหม่ 100
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ค่าพิกัด 34
ค่าเริ่มต้น

กล้อง 69
เรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมด 104
โหมดการป้อน 80

ค้นหา
สำหรับไฟล์ 82
อินเตอร์เน็ต 60

ค้นหาตำแหน่ง 28. 
ใกล้กับตำแหน่งอื่น 30
ใกล้กับเมืองอื่น 30
ใกล้เส้นทางของคุณ 30
จุดสนใจ 30
ดู ค้นหาตำแหน่ง
ตัวเลือกตำแหน่ง 29
ตามประเภท 31
ที่อยู่ 28
เปลี่ยนพื้นที่ค้นหา 30
รายการที่ใช้ประจำ 32
สะกดชื่อ 31

ค้นหาสถานที่บนแผนที่ 32
เครื่องกระตุ้นหัวใจ 114
เครื่องคิดเลข 80
เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน 37

ง
งาน 77

จ
จุดใกล้เคียง 100

การตั้งค่า 100
แจ๊คชุดหูฟัง 109

ซ
ซอฟต์แวร์

ปรับปรุง i
ซิงโครไนซ์

กับ Exchange Server 86
การใช้สาย USB 84
การใช้เทคโนโลยี 

Bluetooth 84
อีเมล์ 54

ซิมการ์ด
คัดลอกรายชื่อ 26

ซูม 33
ซูมแผนที่อัตโนมัติ 99

ด
ดูทางเลี้ยว 100

ต
ตอบกลับข้อความ 52
ตัวนับเวลา 79
ตัวเลือกหน้า Go! 29
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