
กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และกด 
, หรือ L เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

กด )

กด ( เมือ่โทรศพัทสงเสียงกริ่ง

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กดปุม ( คางไวระหวางการโทร

กด * คางไว

กด 6 คางไว

กด 5 คางไว

กด + ในหนาจอหลัก

กด - ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดงันั้น ฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตาม
ลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน 
หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิต-
ภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อ
ใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ�

ปุมตัวอักษร
ตัวเลข

ไมโครโฟน

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมรับสาย ปุมวางสาย ยกเลิก
และเปด/ปด

ดานหลังของ
โทรศัพท: 
เลนกลองถายรูป

ชองเสียบเครื่องชารจ
/หูฟง

ซอฟตคียซาย ซอฟตคียขวา

ปุมเคลื่อนที่ และ
ปุม ,

ปุมระดับเสียง

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN เขาไป

โทรออก

วางสาย
รบัสาย
ปฏเิสธสาย
เปด / ปดลาํโพง
ลอ็ค/ปลดล็อคปุมกด
เปดโหมดปดเสยีงพูด
เปดแสงไฟ
เขาถึง โทรดวน
เขาไปยัง รายการรายชื่อ
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ามารถเรียกใชคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
ดงในรูปแบบกริด ตารางดานบนจะสรุปรายการ
ความหมายของแตละไอคอนสามารถพบไดทีน่ี่ 
นคูมอืฉบับนี้ ซึง่คุณสามารถพบเนื้อหาขอมลู
ัวขอที่เกีย่วของ
 เมนูหลัก เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นใชปุม
ิศทางแสดงในคูมือฉบับนี้ดวยเครื่องหมาย +, 
คลื่อนที่ในไอคอนและรายการตางๆ ในขณะที่

อัลบั้มสื่อ บันเทิง

หนา 21 หนา 25

ขอความ การตั้งคา

หนา 31 หนา 43

สมดุรายชื่อ รายการโทร

หนา 56 หนา 60
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา < และ > ทีอ่ยูที่ดานบนของปุมกด อนุญาต
ใหคุณเลือกตัวเลือกทีส่ัมพันธกบัที่แสดงบนหนาจอ รวมทั้งระหวาง
ที่โทรดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้จะแตกตางกันไปตามเนื้อ
หาที่แสดงอยูในปจจุบัน

เมนูหลกั
เมนูหลัก ชวยใหคุณส
มือถือทั้งหมดโดยแส
ตางๆ ของ เมนูหลัก 
และหนาตางๆ ภายใ
ในรายละเอียดของห
กด , เพื่อเขาไปยัง
เคลื่อนที่กลาง ซึ่งมที
-, < หรือ > เพื่อเ

เขาไปยัง รายการโทร กด ( ในหนาจอหลัก รายการโทร 
จะแสดงสายทั้งหมดที่พลาด โทรออก 
และไดรับ

เขาไปยัง เมนูหลัก กด , หรือ L เมนู ในหนาจอ
หลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด R กลับ เมื่อมีใหเลือก

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว กด )

พิเศษ

หนา 15

ผูใหบริการ

หนา 28

กลอง

หนา 52



กําลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนทีอ่ยูดานขวาของหนาจอจะแสดง านี้จะอธิบายถึงแตละสวนของ เมนูหลัก 
ิบายทีละสวน

กบทที่ 12 จะเปนสวนเกีย่วกับไอคอน & 
ษณ, ขอควรระวัง, อปุกรณเสริมของแท
ลิปส, ขอมูลเกีย่วกับ SAR (ถามีรวมอยู
สาร ไมเชนนั้นจะเปนเอกสารแยกตาง
และทายที่สุด ขอมลูเกี่ยวกับการรับ
แบบจํากดั
2

ตําแหนงปจจุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ กด , เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือก, กดเลือก R กลับ เพื่อ
ถอยกลับหนึ่งระดับ

วิธีการใชคูมือนี้
คูมอืปจจุบันจะมเีนื้อหาดังตอไปนี้:

สํารวจโทร-
ศพัทของคุณ

สวนปจจุบัน อธิบายถงึภาพรวมของโทรศัพท
ของคุณ และขอมลูเกี่ยวกับคุณสมบัติทัว่ไปที่ใช
บอยๆ

บทที่ 1: เริ่ม
การใชงาน

ขอมูลเกี่ยวกบัการตั้งคาโทรศัพทมือถอืในครั้ง
แรก: การติดตั้งซิมการด, แบตเตอรี่, ฯลฯ

บทที่ 2: การ
โทร ขอมูลเกี่ยวกบัการโทรออกและการรับสาย

บทที่ 3: การ
ปอนขอความ

ขอมูลเกี่ยวกบัการปอนขอความโดยใชปุม
ตัวเลข

บทที่ 4 ถึง 12 บทเหล
โดยอธ

สวนอื่นๆ หลังจา
สัญลัก
ของฟ
ในเอก
หาก) 
ประกนั
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ี่ ใหดึงแบตเตอรี่ขึ้นจากสวนลาง

ั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะ
ะที่เปดโทรศัพทอยู

ด จากนั้นยกขึ้นบนบานพับ (1) นําซิมการด
กนัการด และ (2) วางลงในชองที่เตรียมไวให 
ตัดของการดอยูในมมุที่ถูกตอง และหนาสัมผัส
เริ่มการใชงาน

1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขัน้ตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวงั� กอนที่
จะเริ่มใชงานขัน้แรก

ในการใชโทรศัพทของคุณ คุณตองใสซมิการดที่ถกูตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการด
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลข
โทรศัพทและขอความตางๆ (ดู �สมุดรายชื่อ� ในหนา 56) 

การใสซมิการด
ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กด
ฝาดานหลังดวยนิ้วหัวแมมือของคุณ และเลื่อนฝาขึ้น ดังแสดงใน
ภาพดานลาง

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอร

คุณอาจสูญเสียการต
แบตเตอรี่ออกในขณ

ใสซิมการด
ปลดล็อกที่ยึดซิมการ
ออกจากทีใ่สเพื่อปอง
ตรวจดูใหแนใจวามมุ
สีทองหันหนาคว่ําลง



เริ่มการใชงาน

ใสฝาดานหลังกลับคืน โดยการเลื่อนขึ้นไปในชอง จนกระทั่งสุด

นหนาจอและเลนสของกลองถายรูปกอน

ปุม ) คางไว ปอนรหัส PIN ถาโทรศัพท
4 � 8 หลักสําหรับซิมการดของคุณ รหัส
 และผูใหบริการหรือรานคาที่คุณซือ้จะ
เติมเกี่ยวกบัรหัส PIN ดู �การปองกัน� 

ูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
ิมการด คุณตองขอรหสั PUK จากผูให
6

ปดชองใสการด และเลื่อนเขาไปในตําแหนงที่ล็อค

ใสแบตเตอรี่กลับคืนลงในชอง โดยใหหนาสัมผัสสีทองคว่ําลง จากนั้น
ล็อคแบตเตอรี่โดยการกดลง จนกระทั่งสุด แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบ

ที่จะใชโทรศัพท

การเปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศัพท ใหกด
ถาม รหัส PIN คือรหัสลับ 
นี้ไดรับการตั้งคาไวลวงหนา
ใหคุณมา สําหรับขอมูลเพิ่ม
ในหนา 43
ถาคุณปอนรหสั PIN ไมถ
บล็อค ในการปลดบล็อคซ
บริการของคุณ
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รี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ะจะเลื่อนไปเรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2.5 
ัพทมือถอืของคุณจนเต็ม เมื่อแทงทัง้หมดหยุด
เตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถถอด

าวนานจนถึง 8.5 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่อง
งึ 850 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและ

รจเสียบอยูกับโทรศัพทเมือ่แบตเตอรี่ชารจเต็ม
ตเตอรี่เสียหาย 
ชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
ับทีเ่ขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง
ไฟ IT ไดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)

น
ัวเลข 2 ถึง 9 (ยกเวน 5 ซึง่ล็อคไวสําหรับ
รถเรียกใชคุณสมบัติทีคุ่ณใชบอยๆ โดยการ
ได โทรศัพทมีการตั้งคาปุมดวนบางอยางให
อมลูเพิ่มเติม ดู �ทางลัด� ในหนา 50
เริ่มการใชงาน

เมื่อคุณเปดโทรศัพทมือถอืโดยใสซิมการดใหมของคุณในครั้งแรก 
โทรศัพทจะถามขอมูลเพื่อปรับแตงโทรศัพทของคุณ ฟงกชั่นนี้จะ
ชวยคุณในการตั้งพารามิเตอรตอไปนี้:

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจไวแลวบางสวน และจะสงเสียงเตือน
เมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ถามกีารตั้งคาคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่เปน 
เปด (ดู �เสียงเตือน� ในหนา 47) 
เมื่อแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่อยูในตําแหนงแลว คุณสามารถ
ชารจโทรศัพทได เสียบขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบ
ปลายอีกดานหนึ่งเขากับชองเสียบไฟ AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอ
ชารจ แถบแสดงสถาน
ชั่วโมง เพื่อชารจโทรศ
นิ่ง หมายความวาแบต
เครื่องชารจได
ระยะเวลาสนทนาจะย
รอรับสายอยูนานไดถ
ลักษณะการใชงาน
การปลอยใหเครื่องชา
แลว ไมมีผลทําใหแบ
วิธีเดียวที่จะปดเครื่อง
เสียบไฟฟากระแสสล
ชารจเขากับแหลงจาย

การตัง้คาปุมดว
คุณสามารถตั้งคาปุมต
แสงไฟ) เพื่อใหสามา
กดที่ปุมตัวเลขคางไว
ลวงหนาแลว สําหรับข

ชดเชยเวลา
ตั้งเวลา
ตั้งวนัที่
เพลงสําหรับสายเรียกเขา
วอลเปเปอร
สมุดรายชื่อ



การโทร

รวางสาย
งผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยูกบัวาผูที่
ยเลขของเขาหรือไม ถาหมายเลขเก็บ
นเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทน

คุณเปดการทํางาน การโอนสาย (ดู 
นไปยังหมายเลข หรือตูรับฝากขอความ

ดเสียง (การทําเชนนี้เปนการปดเสียง
ับสาย)

 ถาอยูในโหมด ปดเสียง

คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกด
(ดู �การโอนสาย� ในหนา 61)

หูฟง
ับเสียงทีด่านซายของโทรศัพท เพื่อเพิ่ม
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2. การโทร
โทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด R <C

2. กด ( เพื่อโทร
3. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอน
เครื่องหมาย �+� แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ
การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ ถาคุณกําลังใชสมุดโทรศัพทในเครื่อง 
และรายชื่อที่เลือกมหีมายเลขมากกวาหนึ่งหมายเลข หมายเลข
ที่ถูกกําหนดเปนหมายเลขมาตรฐานจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ใน
การเลือกหมายเลขอื่น กด < หรือ > (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู 
�สมดุรายชื่อ� ในหนา 56)

3. กด (: หมายเลขที่เลือกจะถูกหมุน
4. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย

การรับสาย และกา
เมื่อไดรับสาย หมายเลขขอ
โทรมาเลือกวาจะแสดงหมา
อยูในสมุดโทรศัพท ชื่อที่เป
หมายเลข
� รับสาย: กด (
� ปฏเิสธสาย: กด ) ถา
หนา 61), สายก็จะถูกโอ
เสียง

� ปดเสียงกริ่ง: กด R ป
เทานั้น โดยไมปฏิเสธ/ร

� วางสาย: กด )
โทรศัพทจะไมสงเสยีงกริ่ง

ถาคุณเลือก รับสายทุกปุม 
ปุมใดก็ได ยกเวนปุม ) 

ปรับระดบัเสยีงของ
ระหวางการโทร กดปุมระด
หรือลดระดับเสียง
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 การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปน
 เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณ
อัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อ
ลงเทานั้น

ระหวางการโทร ใหเลือก บันทึกเสียง และกด 
หรือ L บันทกึ เพื่อสิ้นสุดการบันทกึ: หนาตาง
ําหนดชื่อของสิ่งทีบ่ันทึก ซึ่งจะใชไดใน อัลบั้ม
สียงบันทกึ, และใน พิเศษ > บันทึกเสียง ดวย
ยความจํา (ดู �หนวยความจํา� ในหนา 21), 
ของเสียงที่บันทึกจะแตกตางกันไป
พูด จากนั้น บันทึกเสียง, เฉพาะเสียงของ
บันทึก

หมายเลขได จากนั้นคุณสามารถเก็บหมายเลข
 โทรออก หรือสงขอความไปยังหมายเลขนี้ได
หวางการโทร
ใหสามารถทํางานตอไปนี้ไดในขณะที่กําลังใช
เขาไปยัง และดู รายการชื่อ หรือ รายการโทร, 
 วางสาย, เปลี่ยนการตั้งคา โทนเสียง, สงหรือ
ะจัดการเหตุการณของ ออแกไนเซอร
การโทร

โทรแฮนดฟรี
เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
คุณนําโทรศัพทออกหางจากหเูมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในขณะที่กําลังเรงเสยีง

1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด หรือ
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท

2. กด , หรือ L ตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแฮนดฟรี และกด 
, หรือ L เลือก

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด ( คางไวเพื่อเปลี่ยนไปและ
กลับจากโหมดแฮนดฟรี

ตัวเลอืกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้
เปดแฮนฟรี
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณใชตัวเลือกแฮนดฟรีของโทรศัพทมือถือของ
คุณ
ปดเสียง/ใชเสียงตอ
ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อที่วาอีกฝายหนึ่งจะไมไดยิน
เสียงคุณ

บันทึกเสียง
ในเกือบทุกประเทศ
ขอหามทางกฎหมาย
ทราบวาคุณกําลังจะ
คูสนทนาของคุณตก

ในการอัดการสนทนา
, กด , อีกครั้ง 
แกไขอนุญาตใหคุณก
สื่อ > อัลบั้มเสียง > เ
ขึ้นอยูกับความจุหนว
จํานวนและความยาว
ถาคุณเลือก ปดเสียง
ผูโทรเขาเทานั้นที่ถูก

จดชั่วคราว
เพื่อใหคุณสามารถจด
นี้ไวในรายการรายชื่อ
ตัวเลือกอื่นๆ ระ
กด L ตัวเลือก เพื่อ
สายอยู: คุณสามารถ
วางสายโดยการเลือก
อาน SMS, หรือดูแล



การโทร

สาย
บัสายตั้งแตสองสายขึ้นไปพรอมกัน 
นั้น ขึ้นอยูกบัผูใหบริการ และ/หรือ

ง
องระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
 ในขณะที่อยูในสาย ใหหมนุหมายเลข 
รศัพท) และกด , สายแรกจะถูกพักไว 
งของหนาจอ) และโทรศัพทจะหมุนไป
ุณสามารถกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

สายตางๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถกด 
็ได)
อง และเมือ่การเชื่อมตอสําเร็จ คุณจะ

ทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง

ะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู 
นาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน จาก
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โทรดวน
ในการใชคุณสมบัติ โทรดวน ใหกดปุม + เมือ่อยูในหนาจอหลัก 
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถตั้งคาหมายเลขที่โทรบอยที่สุด 4 
หมายเลขได จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขทีต่องการได
โดยการเลือกไอคอนหรือภาพที่ตั้งไวบนหนาจอ
นอกจากนั้นคุณสมบัตนิี้ยังใชไดจากเมนูหลักดวย ใน การตั้งคา > 
ทางลัด > โทรดวน

การตั้งคารายชื่อการโทรดวน
1. ในหนาจอหลัก กด + เพื่อเขาไปยังหนาจอ โทรดวน เลือก
ภาพธัมบเนลเพื่อตั้งคา และกด , หรือ L ตั้งคา

2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด , อีกครั้งเพื่อเขาไปยัง 
อัลบั้มภาพ และเลือกภาพ ทําวิธีเดียวกันสําหรับภาพตัวอยาง
แตละตัว

การโทรไปยังรายชื่อการโทรดวน
ในการโทร กด + เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นเลือกภาพธัมบเนล
ตามตองการ และกด , 
ในการตั้งคาภาพตัวอยาง ใหเลือกภาพ และกด , เพื่อ เปลี่ยน ชื่อ 
และ/หรือภาพ
ถาภาพนั้นเชื่อมโยงกบัรายชื่ออยูแลว รายชื่อจะแสดงในหนาจอ 
โทรดวน การเปลี่ยนภาพในเมนูใดเมนูหนึ่งจะเปลี่ยนในทีอ่ื่นดวย

การจัดการกบัหลาย
ความสามารถในการจัดการก
และการประชุมทางโทรศัพท
การสมคัรรับบริการของคุณ
การโทรไปยังสายที่สอ
คุณสามารถโทรไปยังสายที่ส
ระหวางทีม่ีสายหนึ่งพักอยูได
(หรือเลือกรายชื่อในสมุดโท
(หมายเลขจะแสดงที่สวนลา
ยังหมายเลขที่สอง จากนั้น ค
ตางๆ ซึ่งคือ:
� สลับสาย เพื่อสลับระหวาง
< หรือ > เพื่อสลับสายก

� โอน เพื่อเชื่อมตอสายทั้งส
ถกูตัดออกจากสายทั้งสอง

� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโ
โทรศัพท

การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายทีส่องในขณ
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปและห
นั้นคุณสามารถ:
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ทรศัพท
รขอรับบริการ

ัพทจะเปดทํางานโดยการโทรไปยังสายตางๆ 
ื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทางโทร-
นทนากบัผูคนไดถึง 5 สายในเวลาเดียวกนั 
าผูรวมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผูรวม
 (ดูดานบน)
เลือก และเลือก ประชุมสาย ทําขั้นตอนซ้ํา 
ชิกครบ 5 คนเชื่อมตออยู 
ื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือ
ัว เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิกคนนี้
คนอืน่ๆ จะถูกพักไว)
การเชื่อมตอทุกสายพรอมกันในคราวเดียว
วางทีก่ําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และมี
อยกวา 5 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ และ
นการ ประชุมสาย ได (ถามีสมาชิก 5 คนเชื่อม
ถรับสายได แตไมสามารถเพิ่มเขามาในการ
การโทร

เพื่อรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สาํหรับสาย
สนทนา (ดู หนา 61) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน (ดู 
หนา 61)

การรับสายที่ 3
ถาคุณกําลังใชสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถรับ
สายที่สามได เพื่อทีจ่ะทําเชนนี้ คุณตองวางสายใดสายหนึ่งกอน หรือ
ชักชวนผูโทรใหมเขามาในการประชุมทางโทรศัพท

บริการนี้จาํกัดอยูที่การสือ่สารปจจบุันสองสายเทานั้น (สายหนึ่ง
ใชอยู และอีกสายพักอยู)

การประชุมทางโ
ขึ้นอยูกับลักษณะกา

การประชุมทางโทรศ
หลายสาย หรือจากเน
ศัพทอนุญาตใหคุณส
1. โทรสายแรกไปห
ประชุมคนที่สอง

2. กด , หรือ ตัว
จนกระทั่งมีสมา

3. เลือก ยกเลิก เพ
เลือก สายสวนต
เทานั้น (สมาชิก

4. กด ) เพื่อตัด
ถามสีายเรียกเขาระห
สมาชิกที่ประชุมอยูน
เพิ่มสมาชิกคนนี้เขาใ
ตออยูแลว คุณสามาร
ประชุมได)

กด , เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด , หรือ 
L ตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นรับสาย
เรียกเขาสายใหม

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด , หรือ 
L ตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
ยอมรับ เพื่อรับสายเรียกเขา หรือ วางสาย 
เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นคอยรับสาย
เรียกเขา



การปอนขอความ

าํวา �home�:
 3 หนาจอจะแสดงคําแรกของ

ลื่อน และเลือก Home
ืนยันการเลือกคําวา Home

พจนานุกรม T9® คุณสามารถเพิ่มคํานั้น
1>2>3 เพื่อเลื่อนไปที่ดานลางของ
รายการที่มีชุดของคําที่ระบายสีและ

ปุมหนึ่งในสามปุม เพื่อใสคําที่เลือก 
ชองวาง

 เพื่อถอยหลัง กดคางไวเพื่อลบขอความ

ครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัวพิมพเล็ก หรือ
ใหญ
รางของสัญลักษณและเครื่องหมายวรรค
กนั้นกด L >> หรือ < และ > เพื่อเรียก
างที่ใชไดทั้ง 3 รายการ
ี่ยนโหมดจาก T9® เปนโหมดปอน
มาตรฐาน เปนโหมดตัวเลข
12

3. การปอนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดย
การใชระบบแนะนําคํา T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน เทคนิค
สําหรับการใชวิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไวดานลาง

ระบบปอนขอความ T9® 

ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะ
สําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพทมือถือ 
โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็วขึ้น โดย
การคาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุมตางๆ 
ทีคุ่ณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอกัษรที่จําเปน

ตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนําคําขึ้น
มาใหจากการกดปุมของคุณ ถามีหลายคําทีใ่ชได คําแรกในรายการจะ
แสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/- หรือ L เพื่อเลื่อนในรายการ 
และกด , เพื่อใสคํา

จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษรและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ตวัอยาง: วิธีการปอนค
1. กด 4 6 6

รายการ: Good
2. กด + หรือ L เพื่อเ
3. กด , หรือ > เพื่อย
พจนานุกรม
ถาคําทีคุ่ณปอนไมไดอยูใน
ลงไปในฐานขอมูลได กด L
รายการ จนกระทั่งคุณไปถงึ
ขีดเสนไว (_ _ _ _ _)

2 ถึง 9 เพื่อปอนตัวอักษร
L หรือ 
+/ -

ในการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

>

1

,

กดปุมใด
ตามดวย

L กดสั้นๆ
ทั้งหมด

0 เพื่อยกแ
ตัวพิมพ

# เพื่อดูตา
ตอน จา
ดูในตาร

* เพื่อเปล
ขอความ
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กดคางไว

. , @ / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # + - * 
 ( ) & £ $ ¥

1

 ä å æ ç 2

 è ∆ Φ 3

 ì 4

5

 ñ ò ö 6

 β Π Θ Σ 7

 ù 8

 ø Ω Ξ Ψ 9
การปอนขอความ

กด R สะกด เพื่อเปดหนาจอการแกไขมาตรฐาน ปอนคําใหมโดย
ไมไดใสชองวาง โดยใชวธิีทีอ่ธิบายดานลาง และกด L ตกลง เมื่อ
ทําเสร็จ จากนั้นคุณจะกลับไปยังขอความทีคุ่ณเขียนอยู และคําใหม
จะถกูเพิ่มเขามา

ภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดในขณะที่กําลังเขียนขอความ โดยการกด
ปุม # แบบยาว ภาษาที่ใชได ขึ้นอยูกับสถานที่ซึ่งคุณซื้อโทรศัพท
มือถือของคุณมา

ระบบปอนขอความมาตรฐาน
กด * เพื่อเปลี่ยนจากโหมดปอนขอความ T9® เปนโหมดพื้นฐาน 
วิธีการปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหได
ตัวอักษรทีต่องการ เชน ตัวอักษร �h� เปนตัวอกัษรที่สองบนปุม 4 
คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร �h� กดแลวปลอย 
R ยกเลิก เพื่อลบสิ่งทีป่อนตัวเดียว กดแบบยาวเพื่อลบทัง้ขอความ 

ตวัอยาง: วิธีการปอนคําวา �home�:
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF) กด , เมื่อขอความเสร็จสมบูรณ
แลว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงที่ดานตรง
ขาม

กดสั้นๆ

1 ชองวาง 1
= % < >

2 a b c 2 à

3 d e f 3 é

4 g h i 4 Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6

7 p q r s 7

8 t u v 8 ü

9 w x y z 9



การปอนขอความ
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0 เพื่อยกแครตัวพิมพ: มาตรฐาน, 
ตัวพิมพเล็ก หรือตัวพิมพใหญ

0

# เพื่อเปดโหมดสัญลักษณ และโหมด
เครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกด L 
>> หรือ < และ > เพื่อเรียกดูในตาราง
ทีใ่ชไดทั้ง 3 รายการ

เปลี่ยนภาษาที่
ใชสําหรับการ
แกไขขอความ

* เพื่อเปลี่ยนโหมด: T9®, พื้นฐาน หรือ
ตัวเลข

หรือเปลี่ยน
โหมด
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ิดเลขจะแสดงขึ้นมา ความถูกตองของ
นิยม 2 ตาํแหนง ผลลัพธหลังจากทศนิยม
ัดทิ้งสาํหรับการทํางานครั้งถัดไป

การแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีก
โดยใชอตัราแลกเปลี่ยนทีคุ่ณเลือก คุณสามารถ
เงนิ ทองถิน่ ไปเปนสกลุเงนิ ตางประเทศ หรือใน
ัตราใน อัตราแลกเปลี่ยน และจํานวนเงินในชอง 
ะเทศ: ผลรวมจะถูกคํานวณโดยอตัโนมัติ

ุญาตใหคุณสราง เกบ็ และจัดการกับบันทึก
ในออแกไนเซอรของคุณ เมื่อการเตือนออแก-
ด (ดู �เสียงเตือน� ในหนา 47), โทรศพัท
บี๊ปเตือนคุณเมือ่ถึงกําหนดการของบันทึก
วามจุหนวยความจาํของโทรศัพทรวมกับคุณ
รศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ถาตองการ
วยความจาํที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของคุณ 
วยความจํา
พิเศษ

4. พิเศษ

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยคุณ
จัดระเบียบตางๆ และไดรับการแจงเตือนในขณะที่กําลังเดินทาง

เครื่องคิดเลข
โทรศพัทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใชเพื่อ
ทําการคํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด 
และปอนเครื่องหมายโดยใชปุมเคลื่อนที่ ดังทีแ่สดงใน
ตารางดานลาง:

ไอคอนที่สวนบนของหนาจอ ระบุวาปุมลูกศรใดทีจ่ะใชสําหรับการ
ปอนเครื่องหมาย
กด 0 คางไว เพื่อปอนจุดทศนิยม 

ผลลัพธของเครื่องค
การคํานวณอยูที่ทศ
ตําแหนงที่ 2 จะถูกต

ตัวแปลงหนวย
เมนูนี้ใชใน
สกุลหนึ่ง 
แปลงจาก

ทางกลับกันได ปอนอ
ทองถิน่ หรือ ตางปร

ออแกไนเซอร
เมนูนี้ อน
เหตุการณ
ไนเซอร เป
จะสงเสียง

ออแกไนเซอรจะใชค
สมบัติอื่นๆ (สมุดโท
ตรวจสอบจาํนวนหน
เลือก อัลบั้มสื่อ > หน

การบวก กดปุม > หรือปุม * 

การลบ กดปุม < หรือปุม * สองครั้ง

การคูณ กดปุม + หรือปุม * 3 ครั้ง

การหาร กดปุม - หรือปุม * 4 ครั้ง

เทากบั กดปุม , หรือปุม #



พิเศษ

การสรางบันทึกใหม

ซ้าํ จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูล

รสามารถแสดงใน ปฏิทินวัน, ปฏิทิน
เลือกมุมมองและกด ,, จากนั้นใช < 
าห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป

คุณตั้งคา และแสดงทัง้เวลาทองถิ่นและ
าตางประเทศที่เลือก โปรดทราบวา ถาคุณ
วลาทองถิน่และเวลาตางประเทศบนหนา
ลือกเปนวอลเปเปอรจะไมแสดงบนหนา
ี่ดวยวอลเปเปอรนาฬิกาโลก

ทึกที่เลือก

นแปลงบันทึกที่เลือก

ทึกทีเ่ลือกไปยังอุปกรณที่ใชงานไดกับ
เครื่องอื่น

นเสียงทีเ่ชื่อมโยงกับชนิดของเสียงปลุก
ารณที่เลือก
16

1. ใน บันทึก, เลือก <ใหม>, จากนั้นชนิดของบันทึกที่ตองการ
สราง (วนัหยุด, ประชุม, ตองทํา)

2. ปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้นตั้งชื่อ 
(เชน �ประชุมกบัสมธิ�)

3. ตั้งการเตือน และความถี:่ การเตือนจะปลุกเมื่อถงึเวลาที่เลือกไว

การเตือนใชไดเฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น 
บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลา (ดูหวัขอ
�เขตเวลา� ดานลาง)

การลบบันทึกเกา
เมนูนี้ใชในการลบบันทึกที่ผานมาแลว ปอนวนัที่เริ่มตน (อดีต หรือ
อนาคต) ทีเ่หตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถกูลบ และกด , สอง
ครั้ง เพื่อลบเหตุการณทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันที่นี้
ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออแกไนเซอร ใหปอนวันที่เริม่
ตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วันที่ 31 ธันวาคม 2010) 
เพือ่ใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวันที่นี้ จะถูกลบพรอม
กันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก
เลือกบันทึกในรายการ และกด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกที่อธิบายดานลาง

การเปลี่ยนเหตุการณที่เกิด
ทั้งหมดของเหตุการณนี้

มุมมองบันทึก
บันทึกที่เก็บในออแกไนเซอ
สัปดาห และ ปฏิทินเดือน 
หรือ > เพื่อแสดงวนั สัปด

เขตเวลา
เมนูนี้อนุญาตให
เวลาของเขตเวล
เลือกที่จะแสดงเ

จอหลักของคุณ ภาพที่คุณเ
จออีกตอไป แตจะถูกแทนท

ลบ เพื่อลบบัน

เปลี่ยน เพื่อเปลี่ย

สงโดยอิน
ฟราเรด

เพื่อสงบัน
อนิฟาเรด

เปลี่ยน
เสียง

เพื่อเปลี่ย
ของเหตุก
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น เหตุการณที่ตั้งโปรแกรมไวนั้นขึน้อยูกับ
ารเตือน หรือเหตุการณไวที่ 9:00 AM 
ัพทจะสงเสยีง หรอืถึงกําหนดที่ 9:00 AM 
นเวลา B

าตใหคุณทําการบันทกึเปนความยาว 12 นาที 
บัสถานะหนวยความจํา (ดู �หนวยความจํา� 

)
การบันทึก ขอความ พูด จะปรากฏขึ้นพรอม
 เมื่อคุณทําเสร็จ กด L บันทึก เพื่อหยุด
สามารถปอนชื่อสําหรับไฟลเสียงใหม หรือ
ใหโดยการกด , จากนั้นคุณจะกลับไปยัง
ียง และเสียงที่บันทึกใหมกจ็ะแสดงในรายการ
 ไฟลนั้นจะเลนเปนวงรอบโดยอัตโนมัติ กด 
ตางๆ คุณสามารถ ฟงเสียงบันทึก, เปลี่ยนชื่อ 
งเรียกเขา หรือ ตั้งเสียงขอความ ก็ได 
 เปนการบงบอกวาอีกไมนาน การบันทึก
าวสูงสุดที่อนุญาต ถาคุณไมหยดุการบันทึก 
จะบอกคุณวาเสียงบันทึกนั้นมีความยาวเกิน
ได
พิเศษ

ตั้งคาทองถิน่

เขตเวลา
เปดการทํางานตัวเลือกนี้ ถาคุณตองการแสดงทั้งเวลาทองถิน่ และ
เวลาของเขตเวลาที่เลือกอีกตัวหนึ่งบนหนาจอหลัก กด + หรือ - 
เพื่อตั้งคาตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด เมื่อ เปด, คุณสามารถแสดง
เขตเวลาที่ตองการ ผานทางเมนู สลับทองถิ่นกับอื่น 
คุณสมบัตนิี้ใชไมไดเมื่อตัวเลือก ไมแสดง ถูกเลือกอยูใน �ตั้งวนัที่�
ในหนา 43

สลับทองถิ่น / ตางประเทศ
เพื่อแสดงเขตเวลาทองถิน่ เปนเขตเวลาตางประเทศ และในทาง
กลับกัน
ตั้งคาตางประเทศ

นาฬกิาปลุก การเตือ
โซนเวลา! ถาคุณตั้งก
ในโซนเวลา A, โทรศ
ถาคุณเปลี่ยนไปยังโซ

บันทึกเสยีง
เมนูนี้อนุญ
ทั้งนี้ขึ้นอยูก
ในหนา 21

เลือก <ใหม> เพื่อเริ่ม
กับแถบความกาวหนา
การบันทึก จากนั้นคุณ
ยอมรับชื่อที่เครื่องตั้ง
รายการของ บันทกึเส
เมื่อคุณเลือกไฟลเสียง
, เพื่อเขาถึงตัวเลือก
หรือ ลบ ไฟล, ตั้ง เสีย
สัญญาณกะพริบเตือน
ของคุณจะถึงความย
ไอคอนรูปซองสีแดง
ไปที่จะสงโดย MMS 

ตั้งเวลา อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุมตัวเลข
ทีเ่หมาะสม

ตั้งโซนเวลา เลื่อน + หรือ - เพื่อเลือกโซนเวลาที่เหมาะ
สมกับพื้นที่ของคุณ

ชดเชยเวลา อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา
เปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาทองถิ่น

ตั้งโซนตางประเทศ เลื่อน + หรือ - เพื่อเลือกเขตเวลาตาม
ตองการ

ชดเชยเวลา อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา
เปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาตาง
ประเทศ 



พิเศษ

โหมดปลุกซ้ําจะปดการทํางานโดยอัตโนมตัิหลังจากการปลุกซ้ํา 9 

้าํ ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณตั้งคาไว

ธู และอินฟาเรด)
ของคุณอนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยัง
กหลายอยาง ผานทางอินฟาเรด หรือ
คุณสมบัติเพิ่มเติมกบัคุณเพื่อตั้งคาการ
กรณภายนอกเหลานี้ 

อรตอินฟาเรด ซึ่งอนุญาตใหคุณใชใน
กรณที่สอดคลองกับอนิฟาเรดอื่น (เชน 
คอมพิวเตอร, PDA, ฯลฯ) ผานทางการ

ิขสทิธิไ์มสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อมตอ
การทํางานตัวเลือกอินฟราเรด

ระหวางอปุกรณ 2 อยาง อุปกรณทั้งสอง
ตอง ตรวจดูใหแนใจวา:
ขาหากนั
 50 ซม.
อินฟาเรด
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นาฬิกาปลุก
โทรศัพทมือถือของเรามีนาฬกิาปลุกในตัวพรอมคุณสม
บัติในการเลื่อนปลุก คุณสามารถตั้งการปลุกแยกกันได 
3 รายการ และเลือกไดวาตองการใหมกีารปลุกซ้ําหรือไม 
ในการตั้งนาฬกิาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:

1. เลือกการปลุก และตั้งเปน เปด
2. จากนั้นปอนเวลา และกด ,
3. จากนั้นเลือกความถี่: 1 ครั้ง, ทุกวนั, จันทร-ศุกร
4. ทายสุด ใหเลือกชนิดของการปลุก: เสียงปลุก หรือทํานองเพลง
จากอัลบั้มเสียง และกด ,

ทําขั้นตอนดานบนซ้ําเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอื่นๆ
นาฬกิาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทมือถือปดอยู และ/
หรือระดับเสยีงจะถูกตั้งคาเปน ปดเสียง เมื่อเสียงปลุกดงัขึน้ ให
กดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียง (ยกเวนในขณะที่เปดโหมดปลุกซ้าํอยู 
ดูดานลาง)

โหมดปลุกซ้ํา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดการปลุกซ้ําเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
เสียงปลุกดังขึ้น และโหมดปลุกซ้ําตั้งคาเปน เปด:
� กดปุมใดๆ (ยกเวน R หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จาก
นั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 7 นาที

� กด R หยุด เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ํา

ครั้ง

การตั้งคาโหมดการปลุกซ

การเชื่อมตอ (บลูท
โทรศัพทมือถือ
อุปกรณภายนอ
บลูทูธ เมนูนี้ให
เชื่อมตอกบัอุป

อินฟาเรด
โทรศัพทมือถือของคุณมีพ
การสงหรือรับขอมลูจากอปุ
โทรศัพทมือถือเครื่องอืน่, 
เชื่อมโยงแบบไรสาย
ไฟลที่มีการคุมครองดวยล
กับ PC ใหแนใจวาคุณเปด

ตาํแหนงของอุปกรณ
กอนทีจ่ะทําการรับสงขอมูล
จะตองวางในตําแหนงที่ถูก
� พอรตอินฟาเรดหันหนาเ
� อปุกรณอยูหางกันไมเกิน
� ไมมีอะไรขวางกันลําแสง
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เพื่อบอกคุณวาคุณไดรับไฟล กด , เพื่อเขา
ยดานลาง

สนุนเทคโนโลยีไรสายบลูทธู ซึง่อนุญาตให
กรณบลูทธูทีใ่ชงานรวมกนัไดภายในระยะ 10 
ูทูธอาจถูกรบกวนจากสิ่งที่ขวางกั้น เชน กําแพง 
อนิกสอื่นได
 ใหแนใจวาอุปกรณอื่นสนับสนุนการทํางาน
ผูผลิตอุปกรณ หรือศึกษาจากเอกสารที่มา

ื่อจัดเกบ็ขอมูล หรือเปลี่ยนชื่อไฟล
ื่อแสดงรายละเอียดของขอมลูที่คุณไดรับ
ื่อทิ้งขอมูลที่ไดรับ

ําอธบิาย
ื่อเปลี่ยนชื่อโทรศพัท
ื่อเปด/ปดคุณสมบัติบลูทูธ
ือกเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณที่คุณกําหนดไว
วงหนา
ือกเพื่อเริ่มการรับไฟล
พิเศษ

การสงขอมูล
ในการสงขอมลูผานทางอนิฟาเรดจากโทรศัพทมือถือของคุณ แรกสุด
คุณตองเลือกรายการที่จะสงกอน: เมือ่เลือกรูปภาพ, เสียง, ชื่อ หรือ
บันทกึ จะมีเมนูยอยชวยใหคุณสามารถใชคําสั่ง สง ผานทางตัวเลือก
อินฟาเรด
ทันทีที่โทรศัพทของคุณพบอุปกรณอินฟาเรดอืน่ที่จะสื่อสารดวย 
การสงกจ็ะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ขอความจะแสดงบนหนาจอ สําหรับ
คุณ ใหดําเนินการตอไปนี้
การสงจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตัวหนึ่ง
กอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟาเรดขาด หรือ
ถาคุณยกเลิกกระบวนการ

การรับขอมูล
เมื่อคุณเลือก รับ โทรศพัทของคุณก็พรอมที่จะรับรายการผานทาง
อินฟาเรด และรอใหอปุกรณอินฟาเรดอีกตัวหนึ่งสงขอมูลมาได ใน
ขณะที่กําลังสงขอมูล ขอความจะแสดงบนหนาจอ เพื่อใหคุณทํา
กระบวนการตอไป
การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอกับ
อุปกรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟา-
เรดขาดหายไป, ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรอืถาคุณยกเลิก
กระบวนการ

การจัดเก็บขอมูล
ขอความจะปรากฏขึ้น
ไปยังตัวเลือกที่อธิบา

Bluetooth
โทรศัพทของคุณสนับ
คุณเชื่อมตอไปยังอุป
เมตร การเชื่อมตอบล
หรืออุปกรณอิเล็กทร
กอนที่คุณจะใชบลูทธู
บลูทธู โดยการติดตอ
พรอมกับอุปกรณ
เมนูบลูทูธ

บันทึก เพ
แสดงทั้งหมด เพ
ไมบันทึก เพ

ตัวเลือก ค
เปลี่ยนชื่อ เพ
เปด/ปด BT เพ
อปุกรณของ
ฉัน

เล
ล

รับ เล



พิเศษ

การสรางการเชื่อมตอบลูทูธ

นุญาตใหคุณตั้งคาโทรศัพทมือถือให
เมื่อถึงเวลาทีต่ั้งไว สิ่งนี้ชวยใหคุณยืด
งโทรศัพทของคุณ (เชน ระหวางชวง
นบางเวลา และตั้งใหโทรศัพทของคุณ

โนมัติ, เลือกตัวเลือก และกด , เลือก 
ที่คุณตองการใหโทรศัพทมอืถือเปด
กความถี่ทีต่องการจาก 1 ครั้ง, ทุกวัน 

 ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยัน
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ในการสรางการเชื่อมตอบลูทูธ แรกสุด ตรวจดูใหแนใจวาคุณเปด
คุณสมบัติบลูทูธในตัวเลือก เปด/ปด BT จากนั้นเลือก อุปกรณ
ของฉัน 
การเชือ่มตอกับอุปกรณเสียง
เลือก <ตรวจจับอุปกรณเสียง> เมื่อรายการของอปุกรณปรากฏขึ้น 
ใหเลือกอุปกรณที่คุณตองการสรางการเชื่อมตอดวย ทันทีที่คุณ
เลือกอุปกรณและการเชื่อมตอแลว คุณจะถูกขอใหปอนรหัสผาน 
เพื่อทีจ่ะจับคูกับอุปกรณ รหัสผานนี้ใหมาโดยผูผลิตอุปกรณบลูทูธ
อื่น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหอานเอกสารของอุปกรณ คุณสมบัติ
รหัสผานชวยใหมั่นใจวาเฉพาะการเชื่อมตอที่คุณตองการจะไดรับ
อนุญาตใหเชื่อมตอไปยังอปุกรณของคุณ หรืออุปกรณที่เลือก
การเชือ่มตอกับอุปกรณขอมูล
เลือก <โหมดการคนหา>, จากนั้นทําการคนหาโทรศัพทจากอปุกรณ
อื่น (PC, โทรศัพทอืน่, ฯลฯ...) และดําเนินการตามกระบวนการของ
อุปกรณอื่น
การประหยัดแบตเตอรี่และบลูทูธ
ถาคุณตั้งใจจะไมใชคุณสมบัติบลูทธูในบางเวลา คุณควรปดการทํา
งานบลูทูธ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เปด/ปดอัตโนมัติ
เมนูสองรายการที่แยกกัน อ
เปดหรือปดเครื่องเอง หรือ
อายุการใชงานแบตเตอรี่ขอ
เวลากลางคืน), ไมรบกวนใ
เปดเองโดยอัตโนมตัิ
ในการตั้งคา เปดเครื่องอตั
เปด และกด , ปอนเวลา
เครื่องเอง และกด , เลือ
หรือ จันทร-ศุกร และกด ,
การเปด
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ุญาตใหคุณจัดการ และแสดงเสียงที่เก็บไวใน
ือถอืของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

เพื่อเปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
ไฟลเสียงใหม

เพื่อเขาไปยังไฟลเสียงของคุณทั้งหมดในราย
การแบบเดี่ยว

เพื่อเขาไปยังไฟลเสียงที่คุณดาวนโหลดมา 

เพื่อเขาไปยังรายการเสียงตัวอยางที่มีการ
ปองกนัดานลิขสิทธิ์
เพลงที่ไดรับการปองกันจะไมสามารถถูกสง
หรอืลบได

เพื่อเขาไปยังรายการของเสียงที่บันทึกไว
อัลบั้มสื่อ

5. อลับั้มสื่อ

หนวยความจาํ
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจํา
ที่ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะใช
ความจุหนวยความจํารวมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึกที่อัดไว 

และแถบเสียงสําหรับคําสั่งเสียง, ขอความทีเ่ก็บไว, สมดุโทรศัพท 
และรายการออแกไนเซอร, เกมส, ฯลฯ
กด , เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดงเปอร
เซ็นตของหนวยความจําทีว่าง และหนวยความจําทั้งหมดของโทร-
ศัพทในหนวยกิโลไบต (Kb) กด , อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบราย-
ละเอียดของหนวยความจําทีคุ่ณสมบัติแตละอยางใช
โทรศัพทมอืถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณสามารถ
ลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร เพลงสวนตัว หรือ ภาพ
ของฉัน เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อเก็บ
เสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม
ถาขอความ เต็ม แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการใหม คุณ
ตองลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม

อัลบั้มเสยีง
เมนูนี้ อน
โทรศพัทม

รับเพิ่มเติม...

แสดงทั้งหมด

เพลงสวนตัว

เพลงที่ปองกนั

เสียงบันทึก



อัลบั้มสื่อ

เมื่ออยูในรายการ คุณสามารถเลือกไฟลเสียง และกด , เพื่อเขา บบที่ถูกตองสาํหรับโทรศัพทมือถือของ
โทรศัพทไดอยางถูกตอง 

ดงเปนรายการขอความ เลือกภาพ และ
 จะทําใหคุณเขาไปยังตัวเลือกเมนูที่

แอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
พใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนา 28

ไปยังไฟลภาพของคุณทั้งหมดในรายการ
ี่ยว

ไปยังภาพที่ถายดวยกลองถายรูปในตัว
ศัพท

ไปยังภาพที่คุณไดรับบนโทรศัพทของ

ไปยังรายการภาพตัวอยางทีม่ีการปองกัน
ดรบัการปองกันจะไมสามารถถูกสง
ได

ไปยังรายการไอคอนที่คุณดาวนโหลดมา
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ไปยังเมนูตัวเลือกที่แสดงดานลาง

อัลบั้มภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงและแกไขภาพที่เกบ็ไวในโทร-
ศัพทมอืถือของคุณ ตัวเลือกตางๆ อธิบายอยูดานลาง

ภาพตองมีขนาดและรูปแ
คุณ เพือ่เก็บและแสดงบน

ภายในโฟลเดอร ภาพจะแส
กด > เพื่อดูภาพ การกด ,
แสดงดานลาง

สงโดย� เพื่อสงเสียงที่เลือกผาน อีเมล (ดู หนา 35), 
ผาน อินฟาเรด (ดู หนา 18), MMS (ดู 
หนา 32) หรือผาน Bluetooth (ดู หนา 19) 
โปรดทราบวาไฟลเสียงจากโฟลเดอร เสียง
บันทึก ไมสามารถถกูสงทาง MMS ได

ตั้งเสียงเรียกเขา เพื่อตั้งเสียงทีเ่ลือกเปน เสียงกริ่ง

ตั้งเสียงขอความ เพื่อตั้งเสียงทีเ่ลือกเปน เสียงขอความ 
ตัวเลือกนี้ตองถูกเปดการทํางานในเมนู 
การตั้งคา > เสียง (ดู หนา 47) 

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ไฟลเสียงที่เลือก

ลบ / ลบ
ทัง้หมด

เพื่อ ลบ ไฟลเสียงทีเ่ลือก หรือไฟลทั้งหมด
พรอมกนั

รับเพิ่มเติม... เพื่อเปด
ไฟลภา

แสดงทั้งหมด เพื่อเขา
แบบเด

รูปถาย เพื่อเขา
ของโทร

ภาพของฉัน เพื่อเขา
คุณ

ภาพที่ปองกัน เพื่อเขา
ภาพที่ไ
หรือลบ

ไอคอน เพื่อเขา
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เพื่อสงภาพทีเ่ลือกผานอินฟาเรด, อีเมล, 
MMS หรือบลูทธู

เพื่อบันทกึรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดทีคุ่ณทําลงไป

ใชตัวเลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่เลือกไป -90 
องศา, +90 องศา หรือ +180 องศา

เพื่อแสดงไฟลที่เลือก

เพื่อแสดงคุณสมบัติของไฟล (ขนาด, รูปแบบ, 
ความละเอียด, ฯลฯ)

เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพทีเ่ลือก

เพื่อ ลบ ไฟลทีเ่ลือก หรือไฟลทั้งหมดพรอม
กัน
รูปภาพในโฟลเดอร ภาพที่ปองกัน ไม
สามารถถูกสงหรอืลบได
อัลบั้มสื่อ

สงโดย� เพื่อสงไฟลที่เลือกผาน อีเมล (ดู หนา 35), 
ผาน อินฟาเรด (ดู หนา 18), MMS (ดู 
หนา 32) หรือผาน Bluetooth (ดู หนา 19) 
โปรดทราบวาคุณไมสามารถสงภาพที่มีการ
ปองกนัทางลิขสิทธิ์ได

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร

แกไข ใชเมนูนี้เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

� เพิ่มเท็กซ เพื่อเพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก ปอน
ขอความของคุณในหนาจอแกไข และกด ,
ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อยายขอความบนหนาจอ: 
กดสั้นๆ เพื่อยายทีละ 1 พิกเซล, กดคางเพื่อ
ยายทลีะ 5 พิกเซล
กด R กลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอแกไข
ขอความ หรือ L ตกลง เพื่อยืนยัน และ
ไปยังตัวเลือกถดัไป

� เพิ่มเฟรม
หรือไอคอน

เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพที่เลือก

� ยางลบ เพื่อ ลบ การแกไขครั้งสุดทายที่กระทําบน
รูปภาพ, หรือเพื่อ ตั้งคาเดิม เชน ยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กด R 
กลับ เพื่อยกเลิก หรือ L ตกลง เพื่อยืนยัน

� สง

� บันทึก

หมุน

ดู

คุณสมบัติ

เปลี่ยนชื่อ

ลบ / ลบ
ทั้งหมด



อัลบั้มสื่อ

อัตโนมัติ
บบอตัโนมัติเปนสไลดโชว
หวางภาพแตละภาพท ีจะแสดงในสไลดโชว
าที) และกด , หรือ L เลือก
 ใหเลือกภาพตามที่คุณตองการโดยการ
ไม)ทําเครื่องหมายทั้งหมด เพื่อเลือก
มดในคราวเดียว
โชว และ R เพื่อหยุดการเลน
ี่เลือกลาสุด จะถูกบันทกึโดยอตัโนมัติ 
ั้ง แมวาคุณจะปดเมนูแสดงทีวีไปแลว
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แสดงทีวี
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพที่อยูใน อัลบั้มภาพ (แบบ
อัตโนมัติเปนสไลดโชว หรือแบบแมนนวลทลีะภาพ) ของ
โทรศัพทของคุณ และ/หรือบนหนาจอทีวี ผานทาง
อุปกรณเสริมทีวีลิงค

ทีวีลิงค อาจไมรวมอยูในชดุผลิตภัณฑของคุณ ในกรณีนี้ คุณตอง
ซื้ออุปกรณนี้แยกตางหาก สาํหรับรายละเอียดเพิม่เติม ใหดูหวัขอ
�อุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปส� ในหนา 70

แมนนวล
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแบบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดยการ
กด + หรือ - กด > เพื่อเปดการทํางานการแสดงผลกราฟฟก
เต็มหนาจอ และสงไปยังโทรทัศน กด < เพื่อกลับไปยังรายการ เมือ่
ภาพถกูเลือก กด , หรือ L เลือก เพื่อเปดตัวเลือกการหมุน 
(90° หรือ 180°)

เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแ
1. เลือกคาเวลาท ีจะใชระ

(10, 15 หรือ 20 วิน
2. ในรายการทีป่รากฏขึ้น
กด < หรือ > เลือก (
หรือไมเลือกภาพทั้งห

3. กด , เพื่อเริ่มสไลด
ในทั้งสองโหมด การเลือกท
และสามารถเลนไดหลายคร
ก็ตาม
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สูเมนู จับเวลา หนาจอจะแสดงนาฬิกาจับเวลา 
เริ่มตนที่ 00:00:0 

 เพื่อเริ่มนาฬกิาจับเวลา ซอฟตคียจะเปลี่ยน
ลบ
าฬิกาจับเวลาใหม จากนั้นกด R กลับ เพื่อ

ับถอยหลัง และปอนเวลานับถอยหลังใน
H:MM:SS

ื่อเริ่มนับถอยหลัง
ื่อหยุดการนับถอยหลัง และกด R กลับ เพื่อ

ถอยหลัง โทรศัพทจะสงเสียงเตือน เมื่อคุณ
ถอยหลัง ฟงกชั่นนี้จะปดการทํางาน

ั้งคาแฟลชของกลองที่ดานหลังของโทรศัพทเปน 
ปด 
บันเทงิ

6. บันเทิง

โหราศาสตรแบบตะวนัตก, ปฏทิินจนัทรคต ิและคุณสมบัติเทศ
กาลตางๆ ของจีน ซึ่งใชไดในเมนูภาษาจนีเทานั้น (ดู หนา 25) 
โทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูภาษาจีน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานที่
ซึ่งคุณซื้อโทรศัพทมา

เกมอิฐ
เปาหมายของเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอิฐใหแตกทั้งหมด
โดยตีดวยลูกบอล เมื่อทําลายอิฐทั้งหมดแลว คุณก็จะได
เลนยังระดับถดัไป

ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:

จับเวลา
เมื่อคุณเขา
โดยมีเวลา

กด L เริ่ม หรือ ,
เปน เริ่ม/หยุด และ 
กด R ลบ เพื่อตั้งน
ออก

นับถอยหลัง
เขาสูเมนู น
รูปแบบ H

1. กด L เริ่ม เพ
2. กด L หยุด เพ
ออก

3. ที่ทายของการนับ
ออกจากการนับ

แฟลช
ใชในการต
เปด หรือ 

4 และ 6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

* และ # ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุดชั่วคราว
จํากัดอยูที่ 2 นาที (หลังจากนั้น โทรศัพท
จะกลับไปยังหนาจอหลัก และเกมจะหาย
ไป)



บันเทิง

เครือขาย เขา
นิดของเครือขายที่ใชในการเปดการเชื่อม
คาคอนฟกคาตางๆ ที่สอดคลองกัน
รือ GPRS: โทรศัพทมอืถือของคุณจะใช
รือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการ
อีเมลเทานั้น
อน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไป
าย GPRS กอน จากนั้นจึงเชื่อมตอไป
าย GSM ถาเครือขาย GPRS นั้นใชไม

บน คุณจาํเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
ละเอียด ใหดู หนา 43

ุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขาย
นอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย

คุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
ไวใน การตั้งคา > เครือขาย > ตั้งคาระบบ 
9)
26

Java
โทรศัพทของคุณมคีุณสมบัติการทํางานแบบ Java ซึ่งคุณ
สามารถใชเพื่อรัน Java แอพพลิเคชั่น เชน เกมที่ดาวน
โหลดจากเครือขาย

ครั้งแรกที่คุณเรียกใช Java ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนคุณวา
การติดตั้งและการตั้งคาคอนฟก Java จะใชเวลาหลายนาที ซึ่งนี่เปน
การทํางานเพียงครั้งเดียวเทานั้น
การตั้งคา
หลังจากที่ติดตั้ง Java แลว คุณสามารถดําเนินการตั้งคาคอนฟเกอ-
เรชั่นได
เริ่มอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใช Java แบบอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อเลือก เปด, แอพพลิเคชั่น Java จะเปดโดยอัตโนมัติทันทหีลังจาก
ที่ติดตั้งเสร็จ

ระบบ เพื่อเลือกช
ตอ และตั้ง
� GSM ห
เฉพาะเค
เชื่อมตอ

� GPRS ก
ยังเครือข
ยังเครือข
ได

ในการเลอืกตัวเลือกดาน
GPRS ไวแลว สาํหรับราย

DNS 
แอดเดรส

ใชเพื่อใหค
ขอมูลภาย

บัญชี
เครือขาย

อนุญาตให
คุณกําหนด
(ดู หนา 4
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เครือขาย
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถเขาไปยังการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ ซึ่ง
รวมถึง DNS และที่อยูพร็อกซี่ ทุกรายการในเมนูนี้ไดรับการตั้งคา
ไวลวงหนา ดังนั้นคุณไมควรที่จะตองเปลี่ยนแปลงคาเหลานี้
Java แอพพลิเคชั่น 
1. ในครั้งแรกที่คุณเลือกเมนูนี้ กด L ตกลง เพื่อใหการตั้งคา
เริ่มตนเริ่มขึ้น สิ่งนี้จะใชเวลาหลายนาที

2. กลับไปยังหนาตาง JAVA คุณสามารถ:
- กด , เพื่อเขาไปยังเนื้อหาของ โฟลเดอรมาตรฐาน, จาก
นั้นกด L เมนู และ เลือก เพื่อเลนเกมทีแ่สดงอยู,

- หรือกด L เมนู, เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่อนุญาตใหคุณ
สรางและจัดการกับโฟลเดอรใหมได

3. เลือก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งเกม JAVA ที่คุณดาวนโหลดมาบน
โทรศัพทมอืถือของคุณ: คุณตองดําเนินการติดตั้งกอนเสมอ 
เพื่อใหสามารถเลนเกมได

4. กด ออก เพื่อเลิกแอพพลิเคชั่น Java หรือกด L เมนู เพื่อ
เขาไปยังรายการของตัวเลือกทีใ่ชได

โทรศัพทมือถือของคุณอาจแสดงขอความเกี่ยวกับ �MIDlets� 
MIDlets ก็คือแอพพลิเคชั่น JAVA หรือเกมนั่นเอง



ผูใหบริการ

ในการเปดเซสชั่น WAP เลือก ผูใหบริการ > WAP > โฮมเพจ

มตอไปยังเครือขาย ตามทีต่ั้งคาไวใน ตั้ง
เมนู การตั้งคา > เครือขาย (ดู หนา 43) 
ลาด หนาจอจะแสดงคําวา �ไปยังเมนู�: 
 เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ของ WAP 

แรกที่คุณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น WAP 
รเมนูนี้จะถกูตั้งคาไวลวงหนา และจะเชื่อม
งผูใหบริการของคุณ เพื่อทีจ่ะเปลี่ยนโฮม
ก� ในหนา 30

เพื่อเบราสในเพจออนไลน

เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
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7. ผูใหบริการ

เมนูนี้ประกอบดวยบริการและคุณสมบัติตางๆ ที่ผูใหบริการของคุณ
เปดใหบริการ ดังนั้น เมนูทีอ่ธิบายดานลางอาจแตกตางจากนี้ หรือ
ไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการของคุณ สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสัน้ 
ซึ่งคุณอาจตองเสยีคาบริการเพิ่มเตมิ

บริการเครือขาย +
ตัวเลือกเมนูนี้สงวนไวสําหรับบริการเฉพาะของผูใหบริการ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัตัวเลือกเหลานี้ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

WAP
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณ
เตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กฬีา, สภาพอากาศ,
เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจาํเปน
ตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธบิายในสวนนี้ ผูใหบริการ
บางรายสามารถตั้งคาตางๆ แบบทางไกลได

โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อ
คาระบบ ที่คุณกําหนดไวใน
ในกรณีที่การเชื่อมตอผิดพ
กด , หรือ L ตัวเลือก
(ดู หนา 30)
โฮมเพจ
นี่เปนลิงคไปยัง WAP ไซต
ขึ้นมา สวนมากแลว รายกา
ตอไปยังโฮมเพจ WAP ขอ
เพจเริ่มตนนี้ ใหดู �ตัวเลือ

ใช + หรือ -

กด , หรือ 
L เลือก

กด R กลับ

กด ) หรือเลือก 
ตัวเลือก > ออก
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ชไดแบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกําหนดการตั้งคา
ปรไฟลแตละตัว
อทั้งหมดที่อธบิายดานลางจะใชกับโปรไฟล

ํางานการดาวนโหลดภาพที่แนบอยูกับ WAP 

ความเร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณเบราส

รไฟลที่เลือกปจจุบัน (เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับ
กฏขึ้น)

วามจําของโทรศัพทซึ่งใชในการเก็บเพจทีเ่บราส
 WAP

นแปลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่ม
หนาจอแกไขที่จะปรากฏขึ้น)
าตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
ั้งคา > ตั้งคาระบบ (ดู หนา 49)
ผูใหบริการ

บุคมารก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ 
และเขาถงึไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ
กด L ตัวเลือก ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารก: ฟลด
ชื่อ และ URL จะถกูเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลังเบราส
อยูโดยอตัโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารก และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะให
ปรากฏขึ้น กด ,, จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการปอนที่อยู 
URL
เมนู บริหารบุคมารก อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารกที่เลือก
ปอนที่อยู
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนทีอ่ยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดยตรง
เมื่อคุณเลือก (เปนวิธีการทีร่วดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP โดยไม
ตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารก)
ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง จะปรากฏในรายการ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด , 
เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตองปอนที่อยูแบบ
สมบูรณอีกครั้ง
การตั้งคา
เพื่อที่จะเขาไปยัง WAP ไซต แรกสุดคุณตองตั้งคาคอนฟกโปรไฟล
การเชื่อมตอ WAP กอน

เลือกโปรไฟล
เพื่อเลือกโปรไฟลที่ใ
การเชื่อมตอสําหรับโ
การตั้งคาการเชือ่มต
ที่เลือก

ตัวเลือก
เพื่อเปดหรือปดการท
เพจ
การเลือก ปด จะเพิม่
โดยรวม

เปลี่ยนชื่อ
เพื่อเปลี่ยนชื่อของโป
หนาจอแกไขที่จะปรา
ความจาํ
เพื่อลางพื้นทีห่นวยค
ดูระหวางอยูในเซสชัน
เครือขาย
� โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ย
ปอนชื่อใหมสําหรับ

� เขาเครือขาย อนุญ
คุณกําหนดไวใน ต



ผูใหบริการ

� ระบบ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่ ตัวเลอืก
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง:

าถงึโฮมเพจเริ่มตน

ับไปยังเพจที่เบราสกอนหนา

ยังเพจถดัไปทีต่องการเบราส

ลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิด

ทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบันเปน
จเริ่มตน

ทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึง่แสดงใน อัลบั้ม

สุดเซสชัน WAP

29 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
ี้
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เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ (ดู หนา 43)
� ทีอ่ยูแทน และ พอรตแทน อนุญาตใหคุณกําหนดเกตเวยแอดเดรส 
และหมายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ WAP โดยใช
โปรไฟลทีเ่ลือก

� การปองกัน: เพื่อแสดงรายการของระบบปองกัน ใบรับรอง ที่
ติดตั้งไว (จากนั้นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง), 
ขอมลูชวง หรือ ฉบับปจจุบัน

ขอมูลพเิศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความทีส่งจากเครือขาย 
และ / หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ 
ในบางกรณี เครือ่งหมาย �@� สแีดงจะแสดงบนหนาจอ เพือ่บอก
คุณวาคุณไดรับขอมูลพิเศษใหม กด , หรือ L อาน เพื่ออาน
ขอมูล หรือ R กลับ เพือ่กลับไปยังหนาจอหลัก 

ขอมูลพิเศษประกอบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถึงอยางรวดเร็วไป
ยังบริการ WAP ทีเ่กี่ยวของ: การคลิกทีล่ิงคหนึ่งครั้ง จะเชื่อมตอไป
ยัง WAP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟลมัลติมีเดียเขามา
ยังโทรศัพทมือถอืของคุณได
ถากลองขอความพิเศษเตม็ จะมีขอความแนะนําใหคุณลบขอ-
ความบางขอความใน WAP > ขอมูลพิเศษ

ในขณะที่กําลังเบราส กด L

โฮมเพจ เพื่อเข

กลับ เพื่อกล

สงตอ เพื่อไป

ทําใหม เพื่อโห
ใหม

บันทกึเปน
โฮมเพจ

เพื่อบัน
โฮมเพ

บันทกึเปน� เพื่อบัน
ภาพ

ออก เพื่อสิ้น

บุคมารก
ปอนทีอ่ยู
การตั้งคา
ขอมูลพิเศษ

ดู หนา
เหลาน



31

เมือ่ตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทกึขอความ
ที่สงในเมนู ที่เก็บ SMS โดยอัตโนมตัิ

เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณ
ตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 
เมือ่ เปด ชวยใหคุณเพิ่มการลงนามทีท่ายของ
ขอความของคุณ คุณสามารถ แกไข, เปลี่ยน 
หรือ บันทึก การลงนามได
เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บ
อยูในศนูย SMS ของคุณ สิ่งนี้มปีระโยชนเมือ่
ผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปน
เหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที) 
คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอรับบริการ
เมือ่ เปด จะชวยใหคุณแสดง SMS ทีไ่ดรับบน
หนาจอหลัก จากนั้น คุณสามารถตอบกลับ
ขอความที่ไดรับอยางรวดเร็วโดยการกด ,, 
ปอนขอความของคุณในหนาจอแกไข และการ
กด , อีกครั้ง
ถาคุณไดรับ SMS ในขณะที่คุณกําลังอาน
ขอความอยู คุณสามารถตอบกลับขอความแรก
กอนที่จะอานขอความที่สอง หรืออีกทางหนึ่ง 
คุณสามารถกด กลับ เพื่อออกจากขอความแรก
ก็ได จากนั้นขอความที่สองจะปรากฏบนหนาจอ
ของคุณ
ขอความ

8. ขอความ

การตัง้คา
การแปล
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเพิ่มประสิทธิภาพใหพจนานุกรม T9 ที่ใช
สําหรับการเขียนขอความ สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกบัการ
ปอนดวย T9, โปรดอาน �ระบบปอนขอความ T9® � ในหนา 12) 
เลือก <ใหม> เพื่อสรางและเก็บคําใหม หรือ <ลบทัง้หมด> เพื่อลบ
เนื้อหาของพจนานุกรมทัง้หมด
SMS
ศูนยเดิม เมือ่ตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณ

สงหมายเลขศูนยขอความ SMS ของคุณออกไป
พรอมกบัขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบ
กลับโดยใชหมายเลขศูนย SMS ของคุณ ไมใช
ของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของการสง
ขอมูลใหเร็วขึ้น คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับการ
สมัครขอรับบริการ

รายงานการสง เมือ่ตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือน
คุณผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ
หรือไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บริการ

จัดเกบ็
อตัโนมัติ
ศูนย SMS

ลงนาม

เวลาสิ้นสุด

ขอความ
มาตรฐาน



ขอความ

MMS ลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
แจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) เมื่อ
นะของ MMS ที่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน 
S นั้นถูกอาน หรือถกูลบไป

ลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
จะแจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึง
นะของการสงวา MMS นั้นไดรับแลว
ถูกปฏิเสธ

ลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
อนุญาตใหคุณบันทึกขอความที่สงในเมนู 
ทบอกซ โดยอัตโนมตัิ

ุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลด
ะรูปของ MMS

 ซอนเสมอ หรือ ไมซอน ความเปนตัวคุณ 
นหมายเลขโทรศัพทของคุณ) ไปยังผูรับ 
S ของคุณ

ตั้งตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด เมื่อ เปด, 
จะไดรับขอความโฆษณาทีส่งใหโดยเครือ
นอยลง
32

เมนูนี้อนุญาตใหคุณ เปดทํางาน, แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ หนึ่งใน
โปรไฟล MMS ทีม่ีอยู โทรศัพทมือถือของคุณอาจไดรับการตั้งคา
ไวเรียบรอยแลว ในการเปลี่ยนการตั้งคา เลือกโปรไฟล MMS ใน
รายการ และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการตั้งคาตอไปนี้
การตั้งคาแอพพลิเคชั่น
โหมดรับ อนุญาตใหคุณเลือกจาก:

� แมนนวล: คุณสามารถเชื่อมตอแบบ
แมนนวลไปยังเซิรฟเวอรไดโดยการเลือก
การแจงเตือนใน อินบอกซ, เลือก อาน 
เพื่อดาวนโหลด, จากนั้น เลน

� อตัโนมัติ: MMS ใหมจะถูกใสลงใน 
อนิบอกซ โดยตรง เลือก MMS และ
กด > เพื่อเลนขอความ

โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม
เครือขาย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณ
ถูกเก็บไวบนเซิรฟเวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถงึ 1 
สัปดาห (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับ
ไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุ
ใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทนัที)

อานรายงาน ตัวเ
และ
สถา
MM

รายงานการสง ตัวเ
และ
สถา
หรือ

เก็บอัตโนมัติ ตัวเ
และ
เอา

เวลาภาพ อน
แตล

ไมแสดง เพื่อ
(เช
MM

โฆษณาเฉพาะ เพื่อ
คุณ
ขาย
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อ GSM เพื่อเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต โทร-
หมุนไปยังหมายเลขที่ผูใหบริการของคุณใหมา 
กไปและไดรับเขามาผานทางการเชื่อมตอนี้ 
ตออินเตอรเน็ตแบบทีต่องโทรเขาที่ทําจากพีซี 
ตอ GSM มอีธิบายไวในตารางดานลาง

บเสมอืนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยการโทร
RS ก็เปรียบไดเทากับการเชื่อมตอแบบบรอด-
Global Packet Radio Service) เปนโปรโตคอล
ยางรวดเร็ว โดยใชสัญญาณวิทยุ

ปนหมายเลขทีโ่ทรศัพทมอืถือของคุณหมุนออก
เพื่อสรางการเชื่อมตอ แรกสุด เลือก หมายเลข 
N (Integrated Service Digital Network) 
ือ หมายเลขอนาล็อก (ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
รือขายของคุณ) จากนั้นปอน เลขหมาย ISP ที่
หบริการของคุณใหมา

คอิน และรหัสผานที่ผูใหบริการเครือขาย 
M ของคุณใหมาเพื่อใชงานบริการนี้

นเวลาที่ไมมกีิจกรรมใดๆ ที่ตองการใหโทร-
ทวางสายโดยอัตโนมัติ (ถายังคงมีการเชื่อม
อยู) คานี้ตองเปนเวลาที่มากกวา 30 วินาที
ขอความ

ตั้งคาเครอืขาย

อีเมล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ เปดทํางาน, แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ หนึ่งใน
โปรไฟลอีเมลที่มีอยู โทรศัพทมือถือของคุณอาจไดรับการตั้งคาไว
เรียบรอยแลว ในการเปลี่ยนการตั้งคา เลือกโปรไฟลอีเมลในรายการ 
และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการตั้งคาที่อธิบายดานลาง 
ถาบัญชใีดบัญชหีนึ่งถูกตั้งคาคอนฟกลวงหนาไว บัญชนีั้นอาจถูก
ล็อค ซึ่งจะทําใหไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได

เลือกเชื่อมตอ
กอนที่คุณจะสามารถดูอีเมลของคุณได แรกสุดคุณจําเปนตองตั้งคา
คอนฟกการเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต

ตั้งคา GSM
เมื่อคุณใชการเชื่อมต
ศัพทมือถอืของคุณจะ
และขอมูลจะถูกสงออ
คลายๆ กบัการเชื่อม
พารามิเตอรการเชื่อม

ตั้งคา GPRS
ถาการใช GSM เปรีย
เขา การเชื่อมตอ GP
แบนด GPRS (หรือ 
สําหรับการสงขอมลูอ

เลือกเชื่อมตอ เพื่อเลือกโปรไฟลการเชื่อมตอจากโปรไฟลที่
คุณตั้งคาไว (ดู �ตั้งคาระบบ� ในหนา 49)

ระบบ เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ: GSM, GPRS หรือ GPRS กอน

เบอรศูนย 
MMS

เพื่อปอนแอดเดรส MMS ของเซิรฟเวอรทีคุ่ณ
จะเชื่อมตอดวย

เกตุเวย
แอดเดรส 
เกตุเวยพอรท

เพื่อปอนหมายเลข IP และพอรตของเกตเวย
ของเซิรฟเวอร

เลขหมาย 
ISP

นี่เ
ไป
ISD
หร
เค
ผูใ

ล็อคอิน & 
รหัส

ล็อ
GS

ตัดสาย
อตัโนมัติ

ปอ
ศัพ
ตอ



ขอความ

ในการตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS คุณอาจจําเปนตองใชชื่อผูใชและ

OP3 และ SMTP จากผูใหบริการอีเมล

ตอ GPRS เพื่อเขาถึงอีเมลของคุณ 
เวอร SMTP ของผูใหบริการมือถือ
ป

 Simple Mail Transport Protocol 
นี่เปนเซริฟเวอรสําหรับสงอเีมลของคุณ
ละโดยทั่วไปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้ 
rmail.com

 Post Office Protocol (POP) นี่เปน
สําหรับรับอีเมลของคุณเขามา และโดย
ีรูปแบบในลักษณะดังนี้
rmail.com

หรือชื่อผูใช) เพื่อใชบัญชีอีเมลของคุณ

ลขพอรทบนเซริฟเวอร POP3 โดยทัว่ไป
ทจะเปน 110

ลขพอรทบนเซริฟเวอร SMTP โดยทั่วไป
ทจะเปน 25
34

รหัสผาน แมวาการเชื่อมตอ GPRS บางอยางจะสามารถทํางานได
โดยไมตองใชคาเหลานี้ คุณจะจําเปนตองตั้งชื่อ APN (หรือ Access 
Point Name)
ระบบ
ตัวเลือกเมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกวาจะสรางการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
อยางไร
� GSM: โทรศพัทมือถอืจะใชเฉพาะเครือขาย GSM สําหรับการ
เชื่อมตออีเมล

� GPRS: โทรศัพทมอืถือจะใชเฉพาะเครือขาย GPRS สําหรับการ
เชื่อมตออีเมล

� GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทมอืถือของคุณจะพยายามเชื่อมตอ
ไปยังเครือขาย GPRS ถาไมมเีครือขาย GPRS ใหใช โทรศัพทจะ
พยายามดวยเครือขาย GSM 
เพื่อใหคุณสมบัติเหลานี้ทํางาน แรกสุดคุณตองปอนการตั้งคาที่
สอดคลองกันเขาไป
อีเมลเซิรฟเวอร
เพื่อตั้งคาคอนฟกการตั้งคาตางๆ ที่จําเปนในการเชื่อมตอไปยงั
บริการอีเมลของคุณ

คุณตองขอรับแอดเดรส P
ของคุณ 
ถาคุณตองการใชการเชื่อม
คุณอาจจาํเปนตองใชเซริฟ
ของคุณเพื่อสงอีเมลออกไ

ขั้นสงู

รหัส รหัสผานเพื่อใชบัญชีอเีมลของคุณ

อเีมล
แอดเดรส

อีเมลแอดเดรสของคุณ

SMTP 
แอดเดรส

แอดเดรส
(SMTP) 
ออกไป แ
smtp.you

POP3 
แอดเดรส

แอดเดรส
เซิรฟเวอร
ทั่วไปจะม
pop3.you

ล็อคอนิ ล็อคอิน (

พอรท POP3 หมายเ
คาพอร

พอรท SMTP หมายเ
คาพอร
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รวมอยูในสัญญาของโทรศัพทมือถือของคุณ 
รับบริการอีเมลเพื่อที่จะสงหรือรับอีเมลได 
รของคุณจะสงพารามิเตอรทั้งหมดมาใหคุณ

มลไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดย
รอมกบัอเีมลได เชน รูปภาพ JPEG เมื่อคุณ
รถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มองเห็น
วรที่เหมาะสม
สรางขอความ > อเีมลใหม กอนที่จะสงอีเมล
ถาคุณยกเลิกการสงในขณะที่เริ่มสงไปแลว 
ถูกลบโดยไมมีการบันทึกไว

ลือกผูรับอเีมลของคุณ ที่คุณมีการปอนอีเมล
ดรสสําหรับรายชื่อที่บันทกึไวในสมดุโทรศัพท
รศัพทของคุณ (ดู �สมุดรายชื่อ� ในหนา 56)
ากทีคุ่ณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ 
ด , เพื่อ เปลี่ยน อีเมลแอดเดรส, ลบ ออก
ายการ
เลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพทบนซิมการด
างแกไขจะอนุญาตใหคุณปอนอีเมลแอด
ขอความ

ขอความระบบ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอความระบบซึ่งเครือขายสงไป
ยังผูรับบริการทกุคน โดยมีใหตัวเลือกดังตอไปนี้:

สรางขอความ
อีเมลใหม
ถาบริการอีเมลไมได
คุณจาํเปนตองสมัคร
ในกรณีนี้ ผูใหบริกา

เมนูนี้ ใชในการสงอเี
สามารถแนบไฟลไปพ
ไดรับอเีมล คุณสามา
ออกไปโดยใชซอฟตแ
ถาคุณออกจากเมนู 
ของคุณออกไป หรือ
เนื้อหาของอีเมลก็จะ

ที่อยู DNS ที่อยู IP ของโดเมนเนมเซิรฟเวอรของคุณ

รองรับ SMTP โดยปกติการรองรับ SMTP จะตั้งคาเปน ปด 
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมลูที่
สมบูรณ

รหัสรับ เพื่อเลือกชนิดของขอความที่คุณตองการให
แสดงอยางถาวรบนหนาจอหลัก (ในกรณีนี้ 
ปอนชนิดในเมนู รหัสรับ และ หัวขอ)

รับ เพื่อตั้งคาการรับขอความระบบเปน เปด หรือ ปด

หัวขอ เพื่อกําหนดชนิดของขอความทีคุ่ณตองการรับ 
เพื่อที่จะตั้งคาหัวขอ ใหเลือก <ใหม>, ปอนรหัส
ที่ผูใหบริการใหมา และถาตองการก็ใหใสชื่อ
ดวย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหัวขอที่มีอยู
แลวในรายการ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน
รหัส หรือลบก็ได

คุณสามารถปอนหวัขอไดถึง 15 หวัขอใน
รายการ ในการขอรับรหสัสาํหรบัหวัขอตางๆ 
ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

เพิ่ม
รายชื่อ

เพื่อเ
แอดเ
ในโท
หลังจ
และก
จากร
ถาคุณ
หนาต
เดรส
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ไฟลทีเ่ปนชนิดที่แตกตางกนัไปพรอมกับ 
ภาพนั้นไมสามารถอยูรวมกันได: ถาคุณ
จากนั้นเลือกภาพ เฉพาะภาพเทานั้นที่จะ
ทางตรงกันขามดวย
ดานบนแลว กด , และคุณสามารถสง
ือเพิ่มผูรับก็ได

ชั่วคราว จากนั้นจะถูกโอนไปยังหนวย
ที่ถูกอานแลว

เสียงที่มีการปองกันดวยลิขสทิธิ์ทาง 

รกสุดโทรศัพทจะขอใหคุณปอนรายชื่อ
ไปให คุณสามารถเลือกรายชื่อตั้งแตหนึ่ง
ยเลขโทรศัพทมอืถือใหม หรืออีเมล

บเพลง
บภาพ  หรือภาพเคลื่อนไหว
ลี่ยนภาษาสําหรับการพิมพ
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คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรอืเสยีงได
ครัง้ละหนึ่งรายการเทานั้น ถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่กําลัง
เขยีนอีเมล เมนูจะปด และโทรศัพทจะกลับไปยังสถานะเตรียม
พรอมเมื่อคุณวางสาย

SMS ใหม
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอียด
ดานลาง:
1. เลือก สรางขอความ > SMS ใหม, ปอนขอความสําหรับขอความ

SMS, หมายเลขโทรศัพทที่จะสงถงึ จากนั้นกด L เลือก หรือ
, นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกชื่อผูรับไดจากรายชื่อไดดวย

คุณสามารถสงไฟลแนบ 2 
SMS ของคุณ ภาพ และรูป
เลือกภาพเคลื่อนไหวกอน 
ถูกใสลงในขอความ และใน
หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก
ไปยังรายชื่อที่คุณเลือก หร

SMS ใหมจะถูกเก็บในซิม
ความจาํโทรศัพทหลังจาก

คุณไมสามารถสงภาพและ
SMS ได

MMS ใหม
เมื่อคุณเลือก MMS ใหม แ
ที่คุณตองการจะสง MMS 
รายชื่อขึ้นไป หรือปอนหมา
แอดเดรสใหมเขาไปก็ได 

เขียน
อเีมล

อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ 
ใสหัวเรื่องและขอความ จากนั้นกด , เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกถัดไป:
� เพิ่มเสียง หรือ เพิ่มภาพ เพื่อแนบเสียงหรือรูป
ภาพลงในอีเมลของคุณ,

� สง เพื่อสงอเีมลไปยังผูรับที่เลือกไว,
� แกไข เพื่อออกแบบอีเมลใหมตั้งแตเริ่มตน

บันทกึ เพื่อเก็บขอความปจจุบัน และไฟลแนบในเมนู 
ทีเ่ก็บ SMS

สง เพื่อสงขอความปจจุบัน

เพิ่มเสียง เพื่อแน
เพิ่มภาพ เพื่อแน
ภาษาที่ปอน เพื่อเป



37

มเสร็จแลว ใหเลือก สง และกด , แถบ
วยใหคุณติดตามกระบวนการสงขอความ
ิก ถาคุณตองการยกเลิกการสง ถาคุณบันทึก 
ความจะสามารถใชไดในเมนู แบบราง ถาคุณ
วามนั้นก็จะอยูใน เอาทบอกซ เมือ่คุณเปด
็บอัตโนมตัิ ไว (ดูดานลาง)

เพื่อลบหนาที่เลือก (ถามมีากกวาหนึ่งหนา
ในขอความ)

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบรางทีคุ่ณ
สามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลวจึงสงใน
ภายหลัง

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลท ซึ่ง
คุณสามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS อื่น 
(เชนชนิดขอความ �สุขสันตวันเกดิ� เปนตน)

เพื่อดูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น

เพื่อเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดทีคุ่ณตั้งคา
ไวใน การตั้งคา > ตั้งคาแอพพลิเคชั่น และ
ตั้งคาชวงเวลาระหวางสไลดแตละภาพ
ขอความ

ขั้นตอไป โทรศัพทจะขอใหคุณ สราง MMS ในหนาจอการสราง 
MMS มีไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณเพิ่ม ภาพ, เพิ่ม ขอความ, เพิ่ม 
เสียง, สง ขอความ หรือเขาไปยังเมนู ตัวเลือก MMS ใช + หรือ -
เพื่อเลื่อนจากตัวเลือกหนึ่งไปยังตัวเลือกถัดไป และกด , หรือ L 
เพื่อเขาไปยังเมนู
1. ออกแบบขอความของคุณ: เพิ่ม ภาพ, ขอความ และ/หรือ เสียง 
กด > เพื่อสรางสไลดเพิ่มเติม

2. ไอคอนสุดทายทีด่านซายมือ ใชในการเขาไปยัง ตัวเลือก MMS 
(ดูดานลาง)

3. เลือก สง เพื่อสง MMS ไปยังผูรับที่เลือก
ภาพตางๆ สามารถถกูเลือกไดจาก อัลบั้มภาพ คุณไมสามารถสงภาพ
ที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ผาน MMS ได เสียงตางๆ สามารถถูก
เลือกไดจากเพลงใน อัลบั้มเสียง
ตัวเลือกตอไปนี้จะมใีหใชเมื่อมีการสรางขอความ MMS ใหม: 

หลังจากที่เขียนขอควา
แสดงความกาวหนา ช
ของคุณ กด L ยกเล
MMS เปนแบบราง ขอ
สง MMS ไปแลว ขอค
การทํางานตัวเลือก เก

เพิ่มภาพ เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด < หรือ > เพื่อเลื่อนดูสไลด 
หลังจากที่คุณสรางสไลดขึ้นมา

แกไขหัวขอ เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัวเรื่อง
ของขอความ

ภาพถัดไป/
ภาพกอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถดัไป/สไลดกอนหนา 
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมือ่ 
MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่งแผน
เทานั้น

ลบภาพ

เก็บเปนแบบราง

เก็บเปน
เทมเพลท

ตัวอยาง MMS

เวลาภาพ



ขอความ

ถาอเีมลทีคุ่ณไดรับมีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ, ขอความ หรือ
ไดรับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณ

ียดของสวนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา, 
ผูสง, ฯลฯ) กดปุม , เพื่อแสดงราย
ี้

ีเมลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ กด 
ีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

เฉพาะขอความ, รูปแบบ �.txt�) แนบอยู
 เพื่ออานขอความ (ไมมีตัวเลือกชั้นสูง

อพพลิเคชั่นพิเศษในการจดัการกับไฟล
ศัพทของคุณไมมี หรืออเีมลมีขนาดใหญ
โหลด

นบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ คุณสามารถ
ึง 5 ฉบับ แมวาจะไมมีตัวเลือกชั้นสูง

อยูกับอเีมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในราย
 สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพท

(คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได ถาตองการ)
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อินบอกซ
อีเมล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยังกลองขอความของคุณ และดาวน
โหลดสวนหัวของอีเมล (ผูสง และบรรทัดหัวเรื่อง) จากเซิรฟเวอร 
จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะรับอีเมลที่ตองการได
1. เลือก เปดเมลบ็อกซ: โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังอีเมล
เซิรฟเวอรโดยอตัโนมัติ และดาวนโหลดรายการสวนหัวอเีมล 
ถามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)

2. ถาคําวา ตอไป (หรือ เดิม) ปรากฏทีส่วนทายของรายการ 
(หรือสวนตนของรายการ) หมายความวายังมสีวนหัวของอีเมล
ฉบับอืน่คางอยูอีก: ใหเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้ และ
กด , เพื่อดึงอีเมลเขามา

3. เลือกสวนหัว และกด , เพื่อแสดง รายละเอียด สัญลักษณ
แสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นทีส่วนหัวของแตละฉบับ:

4. ถาไมมีสัญลักษณอยูทีข่างสวนหัว คุณสามารถกด , และเลือก 
รับเมล เพื่อดาวนโหลดอเีมลได ทําขั้นตอนนี้ซ้ําในการ
ดาวนโหลดอเีมลแตละฉบับที่เปนเนื้อหาของสวนหัวที่เลือก

อีเมลอีกฉบับ) อเีมลนั้นจะ
เฉพาะแสดงไว:

ขนาดของอเีมลใหญเกินไป (เกิน 50 Kb) ไมสามารถ
ดาวนโหลดได

อเีมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา 39)

บรรจุรายละเอ
ที่อยูอีเมลของ
ละเอียดเหลาน

ขอความของอ
, เพื่ออานอ

ไฟลขอความ (
กับอีเมล กด ,
สําหรับกรณีนี้)

จําเปนตองใชแ
แนบ ซึ่งในโทร
เกนิไปทีจ่ะอปั

อีเมลอีกฉบับแ
แนบอเีมลไดถ
ก็ตาม

มีรูปภาพแนบ
การ และกด ,
มือถอืของคุณ 
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อความ SMS ที่คุณไดรับ ขอความจะแสดงใน
ยการ ตัวเลือก <ลบทั้งหมด> อนุญาตใหคุณ
รอมกันในครั้งเดียว การลบขอความเกานั้น
ีคุ่ณตองการปลดปลอยหนวยความจําใหวาง
หมๆ
มา กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
านลาง

บเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ (ให
ัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารก) เมื่อคุณออก
นูอีเมล โทรศพัทจะขอใหคุณยืนยันการลบ
รทีเ่ลือกจากอเีมลเซิรฟเวอร

อบกลับไปยังผูสง (ซึ่งแอดเดรสจะถูกเพิ่มลง
การโดยอัตโนมัติ) ทําตามขั้นตอนทีอ่ธิบายใน 
อกซ� ในหนา 38

งตออเีมลทีด่าวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทําตาม
นทีอ่ธิบายใน �อินบอกซ� ในหนา 38

เพื่อลบขอความที่เลือก

เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสง SMS ซ้ําไป
ยังใครบางคน

เพื่อตอบกลับไปยังผูสง
ขอความ

คุณตองดาวนโหลด และบันทึกรูปภาพกอนที่จะสามารถดูไดใน 
อัลบั้มภาพ ถาโทรศัพทมีหนวยความจําไมเพียงพอที่จะเกบ็รูปภาพ
ใหม คุณตองลบรายการอืน่ๆ (ภาพ เสียง ขอความ ฯลฯ) ทิ้งไป
เพื่อปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
โทรศัพทมอืถือของคุณอาจไมสามารถรับไฟลภาพได ถาไฟลภาพ
ไมไดอยูในรูปแบบที่ถกูตอง ภาพตองมรีูปแบบ JPEG, BMP หรือ 
GIF
ขนาดที่ดีที่สดุคือ 128 x 160 พกิเซล (ขนาดของหนาจอ) ถา
คุณกําลงัถายโอนภาพจากคอมพิวเตอรที่บาน คุณสามารถใช
โปรแกรมแกไขภาพเพื่อสรางภาพในขนาดที่ถูกตองได

5. เลือกสวนหัวของอีเมล จากนั้นกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

SMS
เมนูนี้ใชในการอานข
รายการ ทีท่ายของรา
ลบขอความทั้งหมดพ
มีประโยชนในกรณีท
สําหรับเก็บขอความใ
เมื่อขอความแสดงขึ้น
ตัวเลือกเมนูที่แสดงด

เก็บที่
เครื่อง

เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมุดโทรศัพท 
แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลดอีเมลมาก็ตาม
เลือก <ใหม> เพื่อสรางรายชื่อใหม หรือเลือกชื่อใน
รายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส
ในกรณีนี้ คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท 
เมนูนี้จะไมปรากฏขึ้น ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพท
ในซิมการด

ลบ เพื่อล
เลือกต
จากเม
รายกา

ตอบกลับ เพื่อต
ในราย
�อนิบ

สงตอ เพื่อส
ขั้นตอ

ลบ

เปลี่ยนขอความ

ตอบดวย SMS



ขอความ

าใหคุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจงให
ีการขอ อานรายงาน, จะมีคําถามปรากฏ
งหรือไม เมือ่ดาวนโหลด MMS มาแลว 
ซ
นโหลด ใหญกวาหนวยความจาํที่ใชได
องปลดปลอยหนวยความจาํโดยการลบ
ง, ฯลฯ)

งคุณจะแสดงขอความ MMS ที่ อาน และ 
งเตือน, รายงานการสง และ การอาน 
กขอความ และกด > กด , หรือ L 
ตางๆ ตอไปนี้:

ันทึกภาพ และ/หรือภาพเคลื่อนไหว
สงมาพรอมกบั SMS เมนูนี้จะมองเห็น
าะเมื่อมีภาพใหแยกเทานั้น

ื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
MS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

ื่อสงตอ MMS ทีเ่ลือกไปยังผูอืน่

ื่อแสดงรายละเอยีดของขอความทีเ่ลือก 
นาด, วนัที่, ฯลฯ)

ื่อลบ MMS ที่เลือก
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MMS
ถามใีครบางคนสง MMS ม
คุณทราบ ถาผูสงขอความม
ขึ้นเพื่อถามคุณวาตองการส
ขอความกจ็ะอยูใน อินบอก
ถาขนาดของ MMS ที่ดาว
ในโทรศัพทของคุณ คุณต
ขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสีย

รายการ MMS อินบอกซขอ
MMS ที่ยังไมอาน, การแจ
ในการอานขอความ ใหเลือ
ตัวเลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือก

ยายไปที่เครื่อง เพื่อเก็บขอความในหนวยความจําของโทร-
ศัพท จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่
เก็บไวไดใน ขอความ > SMS > ทีเ่ก็บ SMS 
การยายขอความไปยังรายการที่เกบ็ จะเปน
การลบออกจากรายการ อินบอกซ SMS

สงตอ เพื่อสงตอขอความที่เลือก โปรดทราบวาคุณ
ไมสามารถสงตอไฟลที่แนบมาได

โทรแฮนดฟรี เพื่อโทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ

โทรกลับ เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให
บริการ)

จัดเก็บเลขหมาย เพื่อบันทึกเลขหมายของผูสง ถาหมายเลข
แนบอยูในขอความ

ดึงหมายเลข เพื่อดึงหมายเลขทีอ่ยูในขอความ ถาหมาย
เลขนี้อยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถ
รวมหมายเลขหลายหมายเลข และดึงออก
มาได) เมนูนี้จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมี
หมายเลขใหแยกเทานั้น

จัดเก็บเพลง เพื่อบันทึกเพลงที่สงมาพรอมกับ SMS เมนู
นี้จะมองเหน็เฉพาะเมื่อมีเพลงใหแยกเทา
นั้น

เก็บภาพ เพื่อบ
ทีถู่ก
เฉพ

เปดขอความ เพ
M

สงตอ เพ

รายละเอียด MMS เพ
(ข

ลบ เพ
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ดที่บันทึกเปนขอความชั่วคราว หรือถูกบันทกึ
ีคุ่ณออกจากเมนู MMS กอนที่จะบันทกึหรือ
อกไป คุณสามารถ เลน, แกไข, สง, ดู ราย
บรางได

ดที่บันทึกเปนเทมเพลต คุณสามารถ เลน, แกไข 


ดที่บันทึกเปนเทมเพลต คุณสามารถ เลน, แก
ตได

ดที่ตั้งคาไวลวงหนา เชน �ฉันจะรอคุณ� หรือ 
เลือกขอความโดยตรงจากเมนูนี้ จะชวยให
วามตั้งแตเริ่มตน

S
ด สงแลว หรือสรางขึ้นแต ยังไมสง ออกไป 
 หรือดู รายละเอยีด ของขอความเหลานี้
ตอ ขอความไปใหผูอื่น
ขอความ

หลังจากที่คุณเปด MMS แลว กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถรับ MMS ได การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว

ชั่วคราว
แสดงขอความทั้งหม
ไวโดยอตัโนมัติขณะท
สงขอความของคุณอ
ละเอียด และ ลบ แบ
มาตรฐาน
แสดงขอความทั้งหม
และ ลบ เทมเพลตได
MMS
แสดงขอความทั้งหม
ไข และ ลบ เทมเพล
SMS
แสดงขอความทั้งหม
�โปรดโทรกลับ� การ
คุณไมตองพิมพขอค

เอาทบอกซ
เอาทบอกซ MM
แสดงขอความที่คุณไ
คุณสามารถ เลน, ลบ
ทั้งหมด, สง หรือ สง

เปดขอความ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอตัโนมัติ: 
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

ภาพถัดไป/
กอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลดกอน
หนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด < หรือ 
> ในขณะที่ดู MMS ในโหมดแมนนวลก็ได 
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะ
เมื่อ MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่ง
แผนเทานั้น

แยกภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อัลบั้มภาพ

แยกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน (ถามเีสียง
แนบมา) และจัดเก็บลงใน อลับั้มเสียง

ปด เพื่อปด MMS และกลับไปยังรายการ
ตัวเลือก



ขอความ
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ขอความที่คุณบันทึกไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
ชั่วคราว หรือ เอาทบอกซ เทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการ
ใดๆ (ไมวาจะเปนขอความ การแจงเตือน หรอืรายงาน) ที่คุณลบ
ไปแลวได กด R กลับ เพือ่ยกเลิกการลบ

เอาทบอกซ SMS
แสดงขอความที่บันทึกไว ไมวาจะสงออกไปหรือไม คุณสามารถ ลบ 
หรือ สงตอ ขอความที่แสดงในโฟลเดอรนี้, หรือแกไข ขอความที่
เลือก เพื่อสงไปใหผูอื่นได ทีท่ายของรายการ ตัวเลือก <ลบทั้งหมด> 
อนุญาตใหคุณลบขอความทั้งหมดพรอมกนัในครั้งเดียว การลบ
ขอความเกานั้นมปีระโยชนในกรณีที่คุณตองการปลดปลอยหนวย
ความจําใหวางสําหรับเก็บขอความใหมๆ
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รชดเชยเวลาเปน เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ 
) ถาคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด และคุณ
วลาจะไดรับการตั้งคาเปน 11:00 โดยอตัโนมัติ
คาการชดเชยเวลาเปน ปด

ารถเขาถงึคุณสมบัติตางๆ ทีใ่ชพลังงานสวน
ะชวยใหคุณสามารถยืดอายุการใชงานแบต
นคาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
ั่นสวนใหญในเมนู ประหยัด จะชวยเพิม่อายุ
ี่

าตใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดภยัของโทรศัพทมือถอืของคุณ และขอมลู
วที่นั่น

รหัส PIN และ PIN 2 รวมทัง้รหัสจํากัดการโทร
ดของคุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจ
 ซึ่งผูใหบริการของคุณใหมา
การตั้งคา

9. การตัง้คา

เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว 
(เสียง, วันและเวลา, การปองกัน, ฯลฯ) และเพื่อปรับแตงโทรศัพท
ของคุณ

วันและเวลา
ตั้งเวลา

ใชในการตั้งเวลาโดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที่ 
คุณควรเลือก โซนเวลา ของคุณ และเปดทํางาน ชดเชย
เวลา (ตามความเหมาะสม) กอนที่จะตั้งเวลา

ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่
เหมาะสม
ตั้งโซนเวลา
ใชในการเลือกโซนเวลาปจจุบันของคุณ เมือ่คุณเขาสูเมนู โทรศัพท
ก็จะแสดงแผนที่โลกซึ่งคุณสามารถเลื่อนไปมาดวยปุมเคลื่อนที่ขึ้น
หรือลงได โซนเวลาแตละโซนไดรับการกําหนดตามตําแหนงของ
สถานที่โดยเทียบกบั Greenwich Mean Time (GMT) และโดย
เมืองหลักๆ ภายในโซนเวลานั้น

ชดเชยเวลา
ใชเพื่อใหคุณตั้งคากา
ปด (ในชวงฤดูหนาว
ตั้งเวลาเปน 12:00 เ
เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้ง

ประหยดั
เมนูนี้ชวยใหคุณสาม
ใหญของโทรศัพท แล
เตอรี่ไดโดยการเปลี่ย
การปดทํางานฟงกช
การใชงานแบตเตอร

การปองกัน
เมนูนี้อนุญ
ความปลอ
ที่คุณเก็บไ

เปลีย่นรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยน
ดวย ขึ้นอยูกับซิมการ
ตองใชรหัสลับ PIN2



การตั้งคา

การขอรับบริการ และตองใชรหสั PIN2 

รใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
ัดการโทรสามารถใชไดกับทั้ง สายเรียก
รือขาย) และ/หรือกับ โทรออก (ทุกสาย, 
างประเทศ) ในทุกกรณี ตัวเลือก ยกเลิก 
รั้งเดียว ตัวเลือก สถานะ ใชเพื่อใหคุณ
ดัอยูหรือไม
ขายและจําเปนตองใชรหัสผานการ
จากผูใหบรกิารของคุณ

การดู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ 
าะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2

การจํากัดการโทรไปยังรายการเฉพาะ
 เมื่อ กําหนดเทานั้น ถูกเลือก
มบัตินี้ขึน้กับลักษณะการขอรับบริการ 
ตองใชรหัส PIN2 (ดู หนา 48) ตวั
กนี้อาจใชกับการเชื่อมตอ WAP และ
ลบน GPRS ไดดวย
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ถาคุณปอนรหสั PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK2 จากผูให
บริการหรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองติดกัน 
10 ครั้ง ซิมการดจะถูกบล็อค และใชไมได ถาเกิดเหตุการณนี้ขึน้ 
ใหติดตอผูใหบรกิารหรือรานคาของคุณ

รหสั PIN
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด หรือ ปด เมือ่ตั้งคาเปน 
เปด โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา
คุณไมสามารถเปลี่ยนรหสั PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

ล็อคปุมกด
เพื่อตั้งคาปุมกดของคุณเปน ปด หรือเพื่อเลือกการล็อคแบบทันท ี
หรือหนวงเวลาการล็อค เมือ่เลือกตัวเลือกแบบหนวงเวลาตัวใด
ตัวหนึ่ง และถาคุณปลดล็อคปุมกดชั่วคราวโดยการกดปุม # 
โทรศัพทจะกลับไปล็อคอกีครั้งโดยอัตโนมตัิ ตามการหนวงเวลาที่
คุณเลือกไว
ในทุกกรณี ปุมกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดรับสาย

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกบัรายชื่อพิเศษของคุณ ซึง่เรียกวารายการ 
เฉพาะกลุม และจํากัดการโทรไปยังรายการนี้เทานั้น โดยทําผาน
ตัวเลือก จํากดัเบอรโทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะ
(ดู หนา 48)

จํากัดการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํากัดกา
หมายเลขทีก่ําหนด การจําก
เขา (ทกุสาย หรือ ใชขามเค
สายตางประเทศ และ ระหว
ใชกบัทุกสายพรอมกันในค
ทราบวาชนิดสายนั้นถกูจําก
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือ
จาํกัดการโทรซึง่คุณไดรับ

เฉพาะกลุม ใชใน
เฉพ

จํากัดเบอรโทร ใชใน
กลุม
คุณส
และ
เลือ
อีเม
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รของรายชื่อทีส่ายและ SMS จะถูกปฏิเสธ เลือก 
ละหมายเลขทีเ่กี่ยวของลงในรายการ จากนั้น
ฏิเสธ ขอความ และ/หรือ สาย ที่มาจากบุคคลนี้
ละกด , หรือ L เลือก เพื่อ เปลี่ยน ขอมูล
เลือก รายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดของ

งในบัญชีดาํโดยตรงจาก สมุดโทรศัพท, 
บอกซ SMS: เลือกรายชื่อ, สาย หรือขอความ
ง กด L ตัวเลือก และเลือก เพิ่มลงในบัญชีดํา 
จะถูกเพิ่มลงในบัญชีดาํ

ือกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนโทรศัพทของคุณใหเขากบัสภาพ
นการใชงานไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การ
ะดับเสียงเปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปดเ
อื่นๆ จะถูกตั้งคาตามการตั้งคา ปกติ ของคุณ) 
 การเลือก ปกติ จะเรียกการตั้งคาปกติทั้งหมด
ายละเอียดของโปรไฟลแตละตัว จะแสดงเมื่อ

ถเชื่อมโยงปุมดวนเขากบัโปรไฟลได (เชน กด 
การทํางาน นอกอาคาร) การกดปุมเดียวกัน
ดการทํางาน และกลับไปยังการตั้งคา ปกติ ของ
เติม ดู �ปุมดวน� ในหนา 50 
การตั้งคา

ความเปนสวนตัวของขอมูล
ใชในการปองกัน ขอความ, รายชื่อ หรือ รายการโทร ดวยรหัสทีคุ่ณ
เลือก จากการถูกอานโดยผูอื่น หรือใครบางคนที่ใชโทรศพัทของคุณ
ไฟรวอลล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปฏิเสธสายและ SMS ทีไ่ดรับทั้งหมดจากผูที่
คุณใสไวในรายการบัญชีดํา
การตั้งคา
เลือกรายการเมนูนี้ และกด L เลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่
อธิบายดานลาง

ขึ้นบัญชดีํา
เมนูนี้จะแสดงรายกา
<ใหม> เพื่อเพิ่มชื่อ แ
เลือกวาคุณตองการป
เลือกชื่อในรายการ แ
ที่เกี่ยวของ หรือ ลบ 
บัญชีดํา
คุณสามารถเพิ่มชื่อล
รายการโทร และ อิน
ในรายการที่เกี่ยวขอ
หมายเลขที่เกี่ยวของ

โปรไฟล
โปรไฟลค
ชวยใหคุณ
แวดลอมใ

เลือก ประชุม จะตั้งร
สียงปุม (สวนรายการ
เมื่อการประชุมสิ้นสุด
ของคุณกลับคืนมา ร
คุณเลือกโปรไฟลนั้น
นอกจากนี้ คุณสามาร
3 คางไว เพื่อเปด
แบบยาว จะเปนการป
คุณ สําหรับขอมลูเพิ่ม

การแจงเตือน เพื่อเลือกวิธีที่คุณตองการใหแจงเตือนถึงสาย 
หรือ SMS ที่ถกูปฏิเสธ: ดวย ไอคอนสถานะ ใน
หนาจอหลัก หรือ ขอมูลไอคอน นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเลือก ไมมีประกาศ กไ็ด

การเรียกใช อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกไฟรวอลลเปน เปด 
หรือ ปด เมือ่ เปด, โทรศัพทมอืถือของคุณจะ
ปฏิเสธสายและ SMS ทัง้หมดที่ไดรับจากผูที่อยู
ในรายการหาม สายที่ถกูปฏิเสธจะปรากฏใน 
รายการโทร และ SMS ที่ถูกปฏิเสธจะปรากฏใน 
กลองสแปมชยะ 



การตั้งคา

ขอมูลที่ปรากฏในฟลด ปกติ ขึ้นอยูกับวาโทรศัพทมือถือของคุณ ระบบสั่น การตั้งคาปกติ

แบบเสียงเรียก สูง

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุมกด ปด

ระบบสั่น การตั้งคาปกติ

แบบเสียงเรียก ปด

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุมกด ปด

ระบบสั่น เปด

แบบเสียงเรียก ปด

แสงไฟ การตั้งคาปกติ

เสียงปุมกด ปด
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ถูกตั้งคาคอนฟกอยางไร

ประหยัด ระบบสั่น ปด

แบบเสียงเรียก ปดเสียง

แสงไฟ ประหยัด

เสียงปุมกด ปด

ชุดหฟูง ระบบสั่น เปด

แบบเสียงเรียก กลาง

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุมกด ปด

เคลื่อนไหว เปด

ชุดติดรถยนต
นอกอาคาร

ประชมุ

ปดเสียง
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งปุมกดเปน เปด หรือ ปด

ือนสําหรับรายการตอไปนี้:
ถงึกําหนดของบันทกึที่ตั้งโปรแกรมไวใน
ุณ
ไมไดรับสายเรียกเขา
ตเตอรี่ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
สงเสียงบี๊ปเตือนทุกนาทีระหวางการโทร เพื่อ
ะเวลาในการโทรของคุณ (คูสนทนาของคุณจะ
ี้)
เลือกรายการตามตองการ โดยการกด < หรือ >
ตั้งเสยีงเตือนเปน เปด หรือ ปด, ไมไดเปน
น การตั้งคาเสยีงเตือนของ ออแกไนเซอร เปน 
งกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือนความ
รมไว) แตโทรศัพทจะไมสงเสียงออกมา

ือนเปน เปด หรือ ปด เมือ่ไดรับสาย, เมื่อถึง
อแกไนเซอร, เมือ่คุณไดรับขอความ และเมือ่

อ เมือ่คุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขากับ
รี่

การตั้งคา

เสียง
ระดบัเสียง

ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณปรับระดับเสียงเรียกเขาของคุณ 
กด + หรือ - เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณไดตั้งแต
ปดเสียง จนถึง เพิ่ม

แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น รายการนี้ยังประ-
กอบดวยสิ่งทีคุ่ณอดัไว และเพลงที่คุณบันทกึไวดวย เลื่อนภายใน
รายการ และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก
เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด เสียงเตือนทกุครั้งเมื่อไดรับขอความ
ใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน เปด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามตอง
การจากรายการแบบเสียงเรียก
โทนเสียง
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกระหวางการตั้งคาเสียงแบบตางๆ 
ตัวเลือกนี้ใชไดในระหวางที่กําลังโทรอยูเทานั้น เลื่อนภายในรายการ 
และรอสองถงึสามวินาท ีเพื่อฟงถงึความแตกตาง
เปดปดเสียงอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงของโทรศัพทมอืถือเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อคุณเปดหรือปดเครื่อง

เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสีย
เสียงเตือน
ใชในการตั้งคาเสียงเต
� ออแกไนเซอร: เมื่อ
ออแกไนเซอรของค

� ไมรับสาย เมื่อคุณ
� แบตออน: เมื่อแบ
� เตือนทกุนาที เพื่อ
ชวยคุณจัดการระย
ไมไดยินเสียงบี๊ปน
เลือกหรือยกเลิกการ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ
การปดการเตือน เช
ปด จะไมเปนการปอ
จํา (ถาคุณตั้งโปรแก

ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเต
เหตุการณที่ตั้งไวในอ
นาฬิกาปลุกเตือน
ระบบสั่นจะ ปด เสม
อะแดปเตอรที่จุดบุห



การตั้งคา

ปดเสียง ปน ปด จะเปดการทํางานโหมดประหยัด
จบุันจะแสดงโดยมีพืน้หลังเปนสขีาว 
งานโทรศัพทใหนานขึน้ (เพิ่มอายุการ

อรเปน เปด, ใหเลือกรูปภาพในรายการ
 หรือ > (คุณสามารถยกเลิกการเลือกได
 จากนั้นกด - เพื่อเลื่อนไปยังภาพถัด

ามตองการแลว กด , เพื่อเปดการ


รูป (ไดถึง 10 รูป) เพื่อแสดงเปน
เลอืกเพยีงรูปเดียวเพื่อใชเปนรูปภาพ
งเฉพาะรปูนี้บนหนาจอ

 + หรือ - เพื่อเลือกคา เมื่ออยูใน
เวอรจะเริ่มตามเวลาที่คุณตั้งไว
ง และกด , ชวงเวลาที่คุณตั้งคาไวจะ
ไลดในแตละภาพ

รศัพทไดรับสายเรียกเขาหรือขอความ
ฯ เลือกคาใดคาหนึ่งทีม่ีใหใช
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เมื่อโหมดนี้เปน เปด, เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และ
ระบบสั่นจะทํางาน
โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมไดดวย

จอแสดงผล
เมนูนี้ชวยใหคุณตั้งคาคอนฟกเมนูตางๆ วาจะแสดง
อยางไรบนหนาจอ

แฟลช
ใชในการตั้งคาแฟลชของกลองที่ดานหลังของโทรศพัทเปน เปด หรือ 
ปด 
วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรของเมนูหลักเปน เปด หรือ ปด วอล-
เปเปอรจะไมแสดงในหนาจอหลัก เมื่อตัวเลือก เขตเวลา ตั้งคาเปน 
เปด (ดู หนา 17)
ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความคมชัดตางๆ
รูปภาพหนาจอ
อนุญาตใหคุณตั้งรูปภาพหนาจอเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน
เปด หนาจอหลักของโทรศพัทจะรันภาพสไลดไปเรื่อยๆ โดยใชไฟล 
jpeg ที่คุณบันทึกเกบ็ไวโทรศัพทและเลือกขึ้นมา

การตั้งคารูปภาพหนาจอเ
โดยอัตโนมัติ เชน เวลาปจ
โหมดนี้จะเพิ่มเวลาการใช
ใชงานแบตเตอรี่)

1. เมื่อตั้งคาสกรีนเซฟเว
ที่ปรากฏขึ้นโดยกด <
โดยการกดปุมเหลานี้)
ไป

2. เมื่อคุณเลือกภาพไดต
ทํางานสกรีนเซฟเวอร

คุณตองเลือกรูปภาพหลาย
การฉายภาพสไลด เมื่อคุณ
หนาจอ โทรศัพทก็จะแสด

3. เลือก เวลาเริ่ม และกด
หนาจอหลัก สกรีนเซฟ

4. จากนั้นเลือก เวลาแสด
ถูกใชในการฉายภาพส

แสงไฟ
แสงไฟจะเปดทํางานเมื่อโท
ใหม, เลื่อนภายในเมนู, ฯล
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เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก

เพื่อแสดงพารามิเตอรทัง้หมดของโปรไฟลที่
เลือก

เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:
� ล็อคอิน & รหัส
� หมายเลขโทรศัพท ที่จําเปนตองใชในการ
สรางการเชื่อมตอ ไดมาจากผูใหบริการ
ของคุณ (ISDN หรือ Analogue)

� เวลาไมมีกิจกรรม, คาทีม่ากกวา 30 วินาที
ซึ่งโทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอโดยอตัโนมตั ิ 
(ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)

เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GPRS:
� ล็อคอิน, รหัส, เวลาไมม ีกจิกรรม
� เมนู APN อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรส
ของเครือขายขอมูลภายนอกทีคุ่ณตองการ
เชื่อมตอดวย, สตริงขอความจะถูกใชเพื่อ
สรางการเชื่อมตอ
การตั้งคา

ความเขมจอ
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความเขมของหนาจอหลายระดับ

เครือขาย
ติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณสําหรับขอมูลทีส่มบูรณ
เกีย่วกับการเปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูให
บริการ และวธิีการสมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปน

ตองตั้งคาโทรศพัทดวยคา GPRS ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใช
เมนูที่อธิบายในหัวขอนี้ จากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ใน
แตละเมนูของแอพพลิเคชั่นทีจ่ะใช (เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)
ตั้งคาระบบ
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณสรางโปรไฟลขอมลูแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับ
เชื่อมตอไปยังบริการที่แตกตางกัน: ตัวอยางเชน เมือ่ใช WAP หรือ
เมื่อสงขอความ MMS โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไป
ยังเครือขาย GSM หรือ GPRS
ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือลักษณะ
การขอรับบริการของคุณ ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอ
สวนใหญมีสาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: ติดตอ
ผูใหบริการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก เพื่อทีต่ั้งคาไดอยางเหมาะ
สม ซึ่งในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง SMS โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวง
หนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกนัการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
เลือกหัวขอในรายการ และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ

แสดงทั้งหมด

ตั้งคา GSM

ตั้งคา GPRS



การตั้งคา

แนบดวย GPRS
ยตรงไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ 
ากบัปุม การกดปุมคางไวในหนาจอหลัก 
รือโทรไปยังหมายเลขทีเ่ชื่อมโยงไวโดย

ไวลวงหนา เชน 6 สําหรับโหมดปด
แกรมใหมใหกับปุมตางๆ (เฉพาะปุม
นั้น) ปุมตอไปนี้ถกูล็อคไว:

ไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ั้งแต 2 ถึง 9 และกด , ถาปุม
 เลือก เปลี่ยน
เพื่อเลือกฟงกชั่นทีคุ่ณตองการเชื่อมโยง

 หรือ L เลือก ถาคุณเลือก โทรดวน 
ยชื่อในรายการรายชื่อ
ุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนาจอหลัก

เสียง

งประเทศ

ปุมกด
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดวิธีการทีโ่ทรศัพทมือถือจะใชเชื่อมตอกับ
บริการ GPRS

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายทีใ่ชไดในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด 
แมนนวล เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด , 
เพื่อยืนยัน
รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อกําหนด
เสร็จแลว โทรศพัทจะลองลงทะเบียนกบัเครือขาย ตามที่คุณระบุไว
ในรายการ

ทางลดั
คุณสมบัต ินี้ชวยใหค ุณตั้งคาคอนฟกทางลัดไปยังคุณสมบัต ิ
และตัวเลือกตางๆ ทีคุ่ณใชบอยๆ

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเขาถึงโด
โดยการเชื่อมโยงฟงกชั่นเข
จะเปนการเปดใชฟงกชั่นห
อัตโนมตัิ (โทรดวน)
มีปุมดวนหลายปุมถกูตั้งคา
เสียง แตคุณสามารถตั้งโปร
ตั้งแต 2 ถงึ 9 เทา

ปุมดวนอื่น อาจถูกกําหนด
ผูใหบริการของคุณ

1. ในรายการ เลือกปุมต
ถูกตั้งโปรแกรมไวแลว

2. เลื่อนดูภายในรายการ
เขากบัปุมนี้ และกด ,
คุณจะถกูขอใหเลือกรา

3. ในการใชปุมดวน กดป

เปดตลอด โทรศัพทจะเชื่อมตอไปยังบริการ GPRS โดย
อตัโนมัติ (ถาใชได) ตัวเลือกนี้ใหการเขาถึง
คุณสมบัติตางๆ ของ GPRS ที่เร็วกวา แตจะ
สิ้นเปลืองพลังงานมากกวา

โทรขอมูล โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังบริการ 
GPRS โดยอตัโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น 
ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยางไร
กต็าม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น

1 โทรตูขอความ

* โทรสายระหวา

# ล็อค/ปลดล็อค
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โทรศัพทถูกเลอืกอยู ใหเลือกหมายเลขที่คุณ
ที่แสดงขึ้น

? ปรากฏขึ้น ใหทําตามขั้นตอนที่แสดงบนหนา

เสียง กด , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก 
ี่สัมพันธกับหมายเลขที่คุณตองการโทร
แถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
เสียง และคําสั่งเสยีง แถบเสยีงที่บันทึกไว จะ
าว และสามารถลบ เลน หรือเปลี่ยนแปลงได

ใหคุณตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบอยๆ 
ั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ได
หรือภาพที่กําหนดไวบนหนาจอ โดยไมตองเขา 
 รายชื่อ สําหรับรายละเอียด ใหดู �โทรดวน� 

ื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้ง
+ หรือ - เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกภาษา
 , หรือ L เลือก
การตั้งคา

คําสั่งเสียง
ใชในการตั้งคาการเขาถึงโดยตรงไปยังฟงกชั่นที่ตองการ โดยการ
เชื่อมโยงฟงกชั่นเขากบัแถบเสียง
คุณสามารถเชื่อมโยงคําสัง่เสียงเขากับฟงกชัน่ที่ใชบอยๆ ที่
สนับสนุนปุมดวนได

1. เลือก <ใหม> จากนั้นเลื่อนในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่น และกด 
, หรือ L เลือก

2. เมื่อ กด , และพูด ปรากฏขึ้น ใหอดัแถบเสียงของคุณ ให
แนใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบ เลือกใชคําที่สั้นและงาย 
และออกเสียงใหชัดเจน

3. เมนูถัดไป จะใหคุณสามารถเขาถึงยังตัวเลือก ลบ, เลน, เปลี่ยน 
และ เปลี่ยนเสียง กด R กลับ เพื่อสรางแถบเสียงอันใหม

เพื่อที่จะใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก 
จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว
เพื่อตั้งโปรแกรมคําสั่งเสียงใหม: เลือก, กด L ตกลง และเลือก 
เปลี่ยนฟงกชั่น การทําเชนนี้จะเรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา
โทรดวยเสียง
ใชเพื่อใหคุณตั้งแถบเสียง ซึ่งจะหมุนไปยังหมายเลขมาตรฐานสําหรับ
รายชื่อที่ตั้งไว เมื่อมีการพูดแถบเสียง ในการตั้งคาการโทรดวยเสียง 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. เลือก <ใหม>, จากนั้นรายชื่อในรายการ จากนั้นกด , หรือ 

L ตัวเลือก

เมื่อสมุดโทรศัพทใน
ตองการจากรายการ

2. เมื่อ บันทกึเสียง
จอ 

ในการใชการโทรดวย
จากนั้นพูดแถบเสียงท
คุณสามารถกําหนด
ระหวางการโทรดวย
อยูภายในเมนูดังกล

โทรดวน
คุณสมบัตินี้ อนุญาต
ได 4 หมายเลข จากน
โดยการเลือกไอคอน
หรือเบราสในรายการ
ในหนา 10

ภาษา
เมนูนี้ใชเพ
หมด ใช 
โดยการกด



กลอง

กด , เพื่อถายภาพ
แลว หนาจอมุมมองจะแสดงขึ้นมา กด 
 , เพื่อจัดเกบ็ภาพ หรือกด  
อไปนี้ (สําหรับรายละเอียด ใหดูหัวขอ

าพ
ากโหมด กลอง และกลับไปยังหนาจอ

ปดระบบตั้งเวลาถายภาพเอง

ปดโหมดถายภาพตอเนื่อง

ปดแฟลชของกลอง

ะหวางความละเอียดตางๆ ของภาพ

ยังเมนู ตัวเลือก

ปยังหนาจอกอนหนา

าพในโฟลเดอรภาพถายสวนตัว โดยใช
ตรฐาน (จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
นโฟลเดอรโดยตรง)
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10. กลอง

โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, 
เก็บภาพไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทาง Bluetooth 
หรือ อินฟาเรด, ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทาง 
MMS หรือ อเีมล เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายวธิีการใชกลองอยาง
ละเอียด

วิธีการ�
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายการทํางานทั่วไปที่ใชบอยๆ กบักลองของคุณ
เปดทํางานกลองถายรูป
ในการเปดการทํางานโหมดกลองถายรูป เพียงกด R กลอง: แอพ-
พลิเคชั่นกลองจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่ไมมีกิจกรรมในระยะเวลาหนึ่ง โทรศัพทก็จะออกจาก
โหมดกลองโดยอัตโนมัติ
เมื่อกลองทํางานอยู หนาจอภาพตัวอยางจะแสดงขึ้น โปรดทราบวา 
เลนสถูกตั้งคาไวลวงหนา และไมตองโฟกสั
ตารางดานลางจะมีรายละเอยีดเกี่ยวกบัการทํางานของปุมตางๆ ใน
โหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ และ
2. หลังจากที่ภาพถูกถาย

 เพื่อทิ้งภาพไป,
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกต
�เมนูกลอง� ดานลาง)

+ - ซูมเขา/ออก
< > เพิ่ม/ลดการชดเชยรูรับแสง

, ถายภ
) หรือ ออกจ

หลัก

0 เปด/

* เปด/

5 เปด/

# สลับร

L เขาไป

R กลับไ

เก็บ เพื่อจัดเกบ็ภ
หมายเลขมา
ภาพไดจากใ
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S
สามารถสงภาพผาน MMS และเพื่อเพิ่มเสียง
ดวย คุณสามารถเลือกภาพจาก อลับั้มภาพ 
ี่คุณเพิ่งถายดวยกลองกไ็ด
กด เมนู, หรือเลือกภาพจาก อัลบั้มภาพ, 
หรือ L ตัวเลือก ในทัง้สองกรณี เลือก สง

ิ่มเสียง? ปรากฏขึ้น ใหกด L ใช เพื่อเริ่ม
ั้นกด L บันทึก เพื่อหยุดและบันทึกสิ่งที่คุณ
ยกเลิก
ายการทีป่รากฏขึ้น จากนั้นไปยังหนาจอการ
 L สง เพื่อสงขอความของคุณ หรือแกไข
งการกอนที่จะสงออกไป (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
 ในหนา 36)

ยละเอียดของตัวเลือกเมนู กลอง

บันทึกไว ไฟลจะถูกเก็บไวในโฟลเดอร รูปถาย 
มนู ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเปนธัมบเนล ใชปุม
ื่อเลื่อนภายในรายการ 
หนาจอ ใหกด , ใชปุมเคลื่อนทีข่ึ้นและลง
การของภาพ กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
กลอง

ถาไมมีการกระทําใดๆ กอนที่หนาจอดูภาพจะหมดเวลา ภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกตั้งชื่อโดยใชวันที่ที่ถายภาพ เชน �0410_154157.jpg� 
สําหรับภาพทีถ่ายในวนัที่ 4 ตุลาคม เวลา 15: 41:57
จํานวนของภาพที่คุณสามารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของคุณ: ยิ่งภาพมคีวามละเอยีดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น
จะมขีอความเตือนคุณเมื่อมีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ใน
กรณีนี้ คุณตองลบขอมูลกอนทีจ่ะเก็บภาพใหม
การใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ในโหมด กลอง กด 0
2. ปรับภาพของคุณ และกด , เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง ซึ่งจะ
เริ่มที่ 10 วินาท ี(คานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)

กด L เพื่อหยุดตัวตั้งเวลา และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

3. จะมเีสียงดังขั้น 3 วินาทีกอนที่ภาพจะถูกถาย จากนั้นจะมีเสียง
ดังอีกครั้งหลังจากที่ถายแลวจริงๆ

โฟโตทอลค MM
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณ
ที่บันทึกลงในขอความ
หรือสามารถใชภาพท
1. ถายภาพ จากนั้น
จากนั้นกด , 
โดย... > MMS

2. เมื่อขอความ เพ
การบันทึก จากน
อัดไว หรือ R 

3. เลือกรายชื่อในร
สราง MMS กด
ขอความตามตอ
ดู �MMS ใหม�

เมนูกลอง
สวนนี้จะอธิบายถึงรา
รูปถาย
เมื่อคุณถายภาพและ
ของคุณ เมื่อคุณเปดเ
เคลื่อนที่ขึ้นและลงเพ
ในการดูภาพแบบเต็ม
เพื่อเลื่อนภายในราย
ตัวเลือกตอไปนี้:

สงโดย� เพื่อสงภาพผานทาง MMS, อีเมล, อินฟาเรด หรือ
บลูทธู

แกไข เพื่อจัดเก็บรูปภาพ และทําการแกไข (ดู �อัลบั้มภาพ� 
ในหนา 22)

ไมบันทึก เพื่อทิ้งภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง



กลอง

ถายตอเนื่อง
ูนี้ อนุญาตใหคุณถายภาพแบบ �ตอเนื่อง� 
เพียงครั้งเดียว โปรดทราบวาในการใช
ดรับการตั้งคาเปน วอลเปเปอร (สําหรับ
ั้งคา� ในหนา 55)
สร็จแลว ภาพตางๆ ก็จะแสดงบนหนาจอ
ุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ลาง

จากกลุมแลว ภาพนั้นก็จะถกูลบออกจาก
ก็บไวในโฟลเดอร รูปถาย

ลือกวาภาพจะแสดงอยางไรในอัลบั้มภาพ
ยางถูกตอง ตัวเลือกตางๆ คือ: แนวนอน 

ภาพที่เลือก

ภาพทั้งหมดในกลุม

ที่เลือกโดยทาง MMS, อีเมล, อินฟาเรด 

พที่เลือก

พทั้งหมดในกลุม
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สไลดโชว
การเลือกตัวเลือกนี้จะเปดสไลดโชวของเนื้อหาภายในโฟลเดอร 
รูปถาย ระหวางการแสดงสไลดโชว ภาพถายแตละภาพจะแสดงครู
หนึ่งบนหนาจอ กดปุมใดๆ เพื่อยุติการเลนสไลดโชว และกลับไป
ยังหนาจอกอนหนา

การเปดทํางานตัวเลือกเมน
ไดถึง 9 ภาพโดยการกดปุม
โหมดนี้ ความละเอียดตองไ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหดู �การต
เมื่อกลองประมวลผลภาพเ
เปนภาพธัมบเนล จากนั้น ค
ตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดาน

เมื่อคุณจัดเกบ็หรือลบภาพ
มุมมองแบบธัมบเนล และเ
ทิศทางรูป
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเ
ของคุณ เพื่อทีจ่ะแสดงไดอ
& แนวตั้ง

ดู เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหนาจอ
สงโดย� ใชเมนูนี้เพื่อถายโอนภาพไปยังอุปกรณอืน่ ตัว

เลือกตางๆ คือ: MMS, อีเมล, อินฟาเรด และ 
Bluetooth

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งคาภาพที่เลือกเปนภาพที่จะแสดงเปนฉาก
หลังของหนาจอของคุณ

แกไข ตัวเลือกนี้จะเปดภาพในโปรแกรมแกไข สําหรับ
รายละเอยีด ใหดู �อัลบั้มภาพ� ในหนา 22

คุณสมบัติ การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงคุณสมบัติตอไปนี้ของ
ภาพที่เลือก: ชื่อ, ขนาด (ใน Kb), ความละเอยีด 
และ รูปแบบ

หมนุ ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณหมนุภาพได ตัวเลือก
ตางๆ คือ: - 90 องศา, + 90 องศา, + 180 องศา 
การเปลี่ยนแปลงจะใชโดยอัตโนมตัิ

เปลี่ยนชื่อ ใชตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟลภาพ
ลบ / ลบ
ทัง้หมด

ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบบางไฟล หรือไฟลทั้งหมด
ในโฟลเดอร รูปถาย 

บันทกึ เพื่อจัดเก็บ

บันทกึ
ทัง้หมด

เพื่อจัดเก็บ

สงโดย� เพื่อสงภาพ
หรือบลูทูธ

ลบ เพื่อลบภา

ลบทัง้หมด เพื่อลบภา
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ชบนหนาจอทีช่วยในการถายภาพดวยโทรศพัท

ัวเลือกเมนูนี้เพื่อเลือกขนาดของภาพที่คุณถาย 
ลือกตางๆ คือ:
.3Mpix (1280 x 1024)
GA (640 x 480)
ลาง (320 x 240) 
อลเปเปอร (128 x 160)
ดทราบวายิ่งภาพมีความละเอยีดสูง ขนาดของ
ก็จะยิ่งใหญขึ้น

ูนี้ใชในการปรับคุณภาพของภาพที่คุณถายดวย
อง: ต่ํา, กลาง, สูง
ุณภาพต่ําเทาใด ไฟลภาพก็จะยิ่งมขีนาดเล็กลง
นั้น ซึ่งเปนผลใหคุณสามารถเก็บภาพถายบน
ศัพทมอืถือของคุณไดมากขึ้น

รีเซต็การตั้งคากลองทั้งหมดกลับเปนคา
รฐาน ขอความเตือนจะปรากฏขึ้น: คุณตอง
รีเซ็ตพารามิเตอรทั้งหมดจริงๆ หรือไม? เลือก 
หรือ ไม
กลอง

แฟลช
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณตั้งคาแฟลชเปน เปด หรือ ปด นอกจากนี้ 
คุณสามารถกดปุม 5 แบบยาวก็ได
เฟรม
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถถายภาพที่มเีฟรมตกแตงได โฟลเดอร 
เฟรมมาตรฐาน ประกอบดวยเฟรมตางๆ ทีม่ีการโหลดมาใหลวงหนา
บนโทรศัพทมือถือเมื่อคุณซื้อเครื่องมา
โหมดสี
คุณสมบัติ โหมดสี อนุญาตใหคุณใชเอฟเฟกตแบบตางๆ ที่มีใหเลือก
มากมายกับภาพของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ: ไมมี, รูปนูน, ขาว & ดํา, 
เนกาทีฟ, น้ําตาลเขม, ดิจิตอล, Edge และ Edge 2
โหมดกลางคนื
เมื่อเปดการทํางาน คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณถายภาพในสถานการณ
ที่มีแสงนอยได
โหมดตั้งเวลาถาย
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณถายภาพโดยหนวงเวลาไวเล็กนอย เพื่อที่
 คุณจะสามารถเขามาอยูในภาพไดดวย ในการใช โหมดตั้งเวลาถาย, 
เลือก เปด ในเมนูนี้ กลับไปยังโหมดชองมองภาพ เล็งภาพตาม
ตองการ จากนั้นกด ,
ความสวาง
ใชตัวเลือกเมนูนี้เพื่อปรับการชดเชยเอ็กซโพเชอรของหนาจอโทร-
ศัพทมือถอืของคุณ

การตั้งคา

ชวยเหลอื
ตัวเลือกเมนูนี้ ใหวธิีใ
มือถือของคุณ

ความ
ละเอยีด

ใชต
ตัวเ
� 1
� V
� ก
� ว
โปร
ไฟล

คุณภาพของ
ภาพ

เมน
กล
ยิ่งค
เทา
โทร

รีเซต็คา เพื่อ
มาต
การ
ใช 



สมุดรายชื่อ

มารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพยีง
ะจะไมสนใจขอมูลที่สมัพันธกันในสมุด

 ถา �Smith� อยูในสมุดโทรศัพททั้งสอง 
ทรศัพท ชื่อนี้ก็จะยงัคงไมมีการเปลี่ยน

าวเดียว ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับรายชื่อ
ารถใชกับรายชื่อในซิมได

รดวน ซึ่งอนุญาตใหคุณสามารถตั้งคา
 หมายเลขได ดู �โทรดวน� ในหนา 10

ื่อ จากนั้นแกไขและจัดการขอมลูที่เกี่ยว
ละอเีมลแอดเดรส ฯลฯ) คุณสามารถเขา
ือกชื่อจากหนาจอหลัก
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11. สมุดรายชื่อ

รายชื่อเกบ็อยูในสมุดโทรศพัทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: ในซิมการด
ของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือในโทร-
ศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อได 999 ชื่อ) ในขณะที่ปอนชื่อใหม ชื่อ
เหลานั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพททีคุ่ณเลือก

ไปเครื่อง
ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเนื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ ถา
คุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมอตัโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
ครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกดวยตัวเองในภายหลังดวยตัวเลือกนี้ได
การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซ้าํกันชือ่ละ 
2 ครั้ง

สมุดโทรศัพท
เมนนูี ้อนญุาตใหคณุเลอืกสมดุโทรศพัททีจ่ะใช ระหวาง ซิม หรอื 
เครื่อง กด + หรอื - เพือ่เลอืกสมดุโทรศพัท จากนัน้กด L เลือก 
หรอื , รายชือ่จะถกูเพิม่ในสมดุโทรศพัททีเ่ลอืก จากนัน้คุณสามารถ
คดัลอกไปยงัอกีสมดุโทรศพัทหนึง่ได โดยใชตวัเลอืก สงไปซิม หรอื ไป
เครื่อง

โทรศัพทมือถือของคุณสา
ครัง้ละหนึ่งแหงเทานั้น แล
โทรศัพทอีกแหงหนึ่ง เชน
และถาคุณลบชื่อนี้จากในโ
แปลงในซิม

ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายชื่อทัง้หมดในคร
ในโทรศัพทเทานั้น ไมสาม

โทรดวน
เพื่อเขาไปยังคุณสมบัติ โท
หมายเลขทีโ่ทรบอยที่สุด 4

สมุดรายชื่อ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณคนหาช
ของ (หมายเลขโทรศัพท แ
ถึงฟลดเดียวกบัในขณะที่เล
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ในเครื่อง
โทรศัพทในเครื่อง เมื่อชื่อที่เลือกมหีมายเลข
หรือหลายชอง (ดูดานลาง) ใหกด < หรือ > 
ึ่งไปยังอีกชองหนึ่ง (ขอมูลของชองที่เลือกจะ
ที่สวนลางของหนาจอ)
 เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

> เพื่อเขาไปยังรายการของหมายเลข หรือฟลด
ชื่อนี้ เลือก <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม หรือ
ายเลขหนึ่ง และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ร, สงขอความ, สง MMS และ ลบ ซึ่งเปน
ือกทีแ่สดงดานบน นอกจากนี้ คุณจะพบ:

เลือกเพลง สงโดย

สงขอความ ลบ

สง MMS เพิ่มในขึ้นบัญชีดํา

ื่อเปลี่ยนจํานวนของฟลดที่เลือก

ื่อแสดงรายละเอียดของฟลดที่เลือก
สมุดรายชื่อ

หมายเลขรายชื่อทีเ่ลือกจะปรากฏในบรรทัดที่ระบายสี ที่สวนลางของ
หนาจอ ในการคนหาชื่อที่ตองการ:

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิม และกด , หรือ ตัวเลือก เพื่อ
เขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

ในสมุดโทรศัพท
เลือกรายชื่อของสมุด
เก็บไวหลายรายการ 
เพื่อเลื่อนจากชองหน
ปรากฏขึ้น โดยไฮไลต
กด , หรือ ตัวเลือก

เลือก <แสดงทั้งหมด
ที่บันทึกไวสําหรับราย
เลือกหมายเลขใดหม
ชุดที่สอง เปลี่ยน, โท
ตัวเลือกเดียวกับตัวเล

1 ถึง 9 
และ # 

กดปุมสําหรับตัวอักษรทีคุ่ณตองการ
เขาไปในรายการ (เชน กด 0 สอง
ครั้งเพื่อเขาไปยังตัวอกัษร �U�)
รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอกัษรนี้
จะถกูเลือกในรายการ

# หรือ <คนหา...> กดปุมนี้ หรือเลือกตัวเลือกนี้ จากนั้น
ปอนตัวอักษรแรกของชื่อทีคุ่ณตอง
การคนหา และกด , เพื่อไปยังชื่อ
นั้นโดยตรง

เปลี่ยน สง MMS ไปเครื่อง

รายละเอยีด โทรดวยเสียง ลบ

โทร โทรดวน เพิ่มในขึ้นบัญชีดํา

สงขอความ

เปลี่ยนชื่อ

แสดงทั้งหมด

โทร

เลือกภาพ

เปลี่ยน เพ

แสดง
ทั้งหมด

เพ



สมุดรายชื่อ

ุณเลือกสมุดโทรศัพทในเครื่องเทานั้น

อยูในรายการรายชื่อควรจะบรรจุหมาย
ไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทร-
ขอมลูอืน่ที่เกีย่วของลงไป
ใหวางได แตรายการ เลขหมาย จะไม

ังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
รถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะ
N ของคุณก็ตาม
นในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจกัร

ิมการด
ายการ, จากนั้นกด L เลือก หรือ ,
ด ,
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เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่แกไขหรอืลบได

การปรับแตงรายชื่อของคณุ
รายชื่อที่เก็บอยูในสมุดโทรศัพทในเครื่องสามารถถกูปรับแตงดวย
ภาพ และ/หรือเสียง เพื่อที่วาเมือ่มีบุคคลโทรมา ภาพและ/หรือเสียง
ที่เชื่อมโยงอยูกับชื่อนี้จะแสดง/เลนขึ้นมา

ฟงกชัน่นี้ใชไดเฉพาะเมื่อค

เลขหมาย
รายการ เลขหมาย ทีป่รากฏ
เลขโทรศพัทสวนตัวของคุณ
ศัพทมือถือของคุณ รวมทั้ง
แมวาทุกฟลดสามารถเวน
สามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปย
คุณ สวนมากแลว คุณสามา
ยังไมไดใสซมิ หรือปอน PI
หมายเลขฉุกเฉนิมาตรฐา
คือ 999

การเพิ่มรายชื่อ
ในสมุดโทรศัพทบนซ
1. เลือก เพิ่มรายชื่อ ในร
2. จากนั้นปอนชื่อ และก

สงไปซิม เพื่อคัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
ไปยังสมดุโทรศัพทบนซิมการด (รายการรายชื่อ
ของคุณจะถูกปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเมื่อคุณ
สลับไปใชรายการรายชื่ออกีรายการหนึ่ง หรือเมื่อ
คุณเปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอืน่)

โทรดวย
เสียง

เพื่อตั้งแถบเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อคุณพูด
ชื่อนั้น (ดู หนา 51)

โทรดวน เพื่อตั้งคาการเขาถงึโดยตรงไปยังรายชื่อนี้โดยการ
เชื่อมโยงกบัปุม (ดู หนา 51)

ตั้งเบอร
มาตรฐาน

หมายเลขแรกทีคุ่ณปอนจะกลายเปนหมายเลข
มาตรฐาน ซึ่งจะถกูหมุนโดยอัตโนมัติเมือ่กดปุม 
, ตัวเลือกนี้ ใชในการตั้งคาหมายเลขมาตรฐาน
อีกหมายเลขหนึ่ง

เปลี่ยนชนิด เพื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของหมายเลข
ที่เลือก
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ร
ริการและผูใหบริการ

ทรไปยังเซริฟเวอรเสียงตางๆ ซึ่งประกอบดวย
บถามขอมูล, การสมัครรับจดหมายขาว, ฯลฯ 
งบริการนี้แตกตางกันไปตามลักษณะการสมัคร

จํานวนรวมของรายชื่อที่คุณจัดเก็บไวในสมดุ
กจํานวนรวมทัง้หมดที่ใชได
สมุดรายชื่อ

3. ปอนหมายเลขที่เกี่ยวของ จากนั้นเลือกชนิดของหมายเลขที่คุณ
จัดสรรใหกับชื่อ (โทรศพัท, โทรสาร หรือ ขอมลู) และกด , 
เพื่อเกบ็ชื่อนี้ในสมุดโทรศัพทของคุณ

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได 40 หลัก ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ 
การปอนรหสันําหนาระหวางประเทศ รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ 
ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

ในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. เลือก เพิ่มรายชื่อ ในรายการ, จากนั้นกด L เลือก หรือ ,
2. ปอนนามสกุล จากนั้นชื่อ (สูงสุด 20 ตัวอกัษร) คุณสามารถ
ปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยใหวางทั้งสอง
ฟลด

3. จากนั้นเลือกชนิดหมายเลข หรือชนิดฟลด ฟลดหมายเลข
สามารถใสตัวเลขไดสูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย �+� อีก
หนึ่งตัว และฟลดตัวอักษร (อเีมลและบันทึก) สามารถจุตัว
อักษรละตินได 50 ตัวอกัษร รายชื่อแตละตัวมฟีลดหมายเลข
ไดมากทีสุ่ด 5 ฟลด (เชน สําหรับใสหมายเลขโทรศัพทมอืถือ 
2 หมายเลข, หมายเลขที่ทํางาน 3 หมายเลข และที่อยูอีเมล 
และบันทึกขอความ)

4. ปอนหมายเลข หรือขอความที่เกี่ยวของ และกด ,
5. ในการปรับแตงรายชื่อนี้ ดูหัวขอ �การปรับแตงรายชื่อของคุณ� 
ในหนา 58)

เลขหมายบริกา
ขึ้นกับการสมัครรับบ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณโ
บริการลูกคา, การสอ
การเปดใหบริการขอ
รับบริการของคุณ

สถานะ
เลือกเมนูนี้เพื่อแสดง
โทรศัพทแตละอนั จา



รายการโทร

ติดตามเวลาใชสายเรียกเขาและสายโทร

โทรศัพทมือถือของคุณ อาจแตกตาง
ใช ดังนั้นคุณควรพจิารณาตัวนับคาโทร
มูลประกอบเทานั้น ไมใชอัตราคาโทร

สดงระยะเวลา และ/หรือคาโทรของสาย
ของคุณ

แสดงทั้งหมด หรือ ลบ ระยะเวลาของ
โทรออก หรือ สายเรียกเขา
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12. รายการโทร

เมนูทีอ่ธิบายในสวนนี้ ใชสําหรับตั้งคาวิธีการทีโ่ทรศัพทมือถือของ
คุณจะจัดการกบัสายตางๆ รวมทัง้คาใชจายที่เกี่ยวของ

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับคาโทร และระยะเวลาใน
การโทรของคุณ ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้น
อยูกบัการสมัครรับบริการของคุณ

ตัวนับขอมูล
ตัวนับ GPRS ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณขอมลูที่ไดรับผานเซสชั่น 
GPRS คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมคัรขอรับบริการ และเครือขาย 
โดยมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

ตัวนับคาโทร
คุณสมบัตินี้ใชสําหรับตรวจ
ออก GSM ของคุณ

เครื่อง ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมตอลาสุด 
หรือปริมาณการถายโอนของการรับสง PC 
ของคุณ

มอืถือ ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชั่นการเชื่อมตอครั้ง
สุดทาย หรือปริมาณการถายโอนขอมูลของ
โทรศัพทมือถือของคุณ (เชน หลังจาก
การเชื่อมตอ WAP ผาน GPRS)

ตวันับคาโทรที่จัดการโดย
จากที่ผูใหบริการของคุณ
ที่แสดงบนหนาจอเปนขอ
ที่แทจริง

ขอมูลลาสุด เพื่อแ
ลาสุด

เวลาโทรสะสม เพื่อ 
สาย 
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ัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณรับสายโดยการกด
 ) (ที่ใชในการปฏิเสธสาย)

รือ ซอน ความเปนตัวคุณ (เชนหมายเลขโทร
นทนาของคุณ สถานะ จะบอกคุณวาตัวเลือก
ยู

ไปยังเมลบ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพท (ไมวา
ื่อ หรือไม) และใชกับ: ขอมูล, โทรศัพท และ

กับ ทุกสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมลู 
ือ่ตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป 
มีใครพยายามโทรหาคุณในขณะทีคุ่ณกําลังคุย
รศัพทอยู เลือกตัวเลือก สถานะ เพื่อดูวา
ริการสายเรียกซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม

ุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด สายเรียกซอน 
หรับสายเรียกเขาทีเ่ปนเสียงทัง้หมด ในขณะ
ี่กําลังเชื่อมตอ GPRS อยู
รายการโทร

การตัง้คา
เมนูนี้ใชในการตั้งคาตัวเลือกทั้งหมดที่เกีย่วกับการโทร: การโอนสาย, 
สายเรียกซอน, ฯลฯ
แสดงการโทร
เพื่อ เปด หรือ ปด การแสดงผลอยางเปนระบบ ที่แสดงขอมลูความ
ยาวและ/หรือคาโทรของแตละสาย เมื่อวางสาย

รับสายทุกปุม
เมื่อตั้งคาเปน เปด, ต
ปุมใดกไ็ด ยกเวนปุม
สายเรียกซอน

เลขหมายเครื่อง
เพื่อ แสดงทั้งหมด ห
ศัพทของคุณ) กบัคูส
ใดทีเ่ปดการทํางานอ
การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขา
จะอยูในรายการรายช
โทรสาร

คาโทรสะสม เพื่อแสดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้งคาตัวนับ
ใหเปนศูนย (อาจปองกนัดวยรหัส PIN/
PIN2)
� แสดงทัง้หมด วามีการใชเงินไปเทาใดแลว 
ตามทีม่ีการตั้ง อตัราโทร

� ลบ คาโทรสะสมในปจจุบัน
� แสดงคาโทร เพื่อตรวจสอบวงเงินที่คง
เหลือ (ตามที่มีการตั้งคา วงเงิน)

� ยกเลิกตั้งวงเงิน
� วงเงิน เพื่อปอนวงเงินที่ใชในเมนู แสดง
คาโทร

� อัตราโทร เพื่อตั้งอตัราคาโทรตอหนวย 
แรกสุดใหปอนสกลุเงินที่ใช (มากที่สุด 3 
ตัวอักษร) จากนั้นปอนคาโทรตอหนวย

โทรโดย 
GSM

ใช
เม
ถา
โท
บ

โทรโดย 
GPRS

อน
สํา
ท



รายการโทร

โทรซ้ําอัตโนมัติ
ลทีคุ่ณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็
โนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจน
พยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะ
การพยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียง
การเชื่อมตอสําเร็จ เวลาระหวางการโทร
พยายามแตละครั้ง

สายโทรออกและสายเรียกเขา รวมทัง้
อัตโนมัติ และรายละเอียดของสายตางๆ 
คือ - สายที่โทรออก, สายที่พลาด และ
คอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดง
ดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถา
ยการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมาย

มกัน และลบสายทีแ่สดงทั้งหมด

ละกด ( เพื่อโทรซ้ําหมายเลข หรือกด 
เขาไปยังตัวเลือก: รายละเอยีด, โทร หรือ 
ขอความ, สง MMS, ลบ สายที่เลือก หรือ
ถายังไมไดอยูในสมุดโทรศัพทของคุณ)
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กอนทีจ่ะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความเสียง
เขาไปกอน (ดูสวนถดัไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมคัรขอรับ
บริการ และแตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสาย
หนึ่ง/หลายสายอยู
ขอความเสียง
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมอียูใน
ซิมการด)
ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใชใน
การฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย สาํหรับ
ขอมูลเพิม่เติม ใหติดตอผูใหบริการ

เมื่อตั้งคาเปน เปด ถาบุคค
จะโทรซ้ําหมายเลขนี้โดยอตั
กระทั่งถงึจํานวนครั้งในการ
สงเสียงบี๊ปทีจุ่ดเริ่มตนของ
บี๊ปแบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อ
ซ้ําจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการ

รายการโทร
เมนูนี้ จะแสดงรายการของ
ความพยายามในการโทรซ้ํา
ดวย ชนิดตางๆ ของสายซึ่ง
สายที่ไดรับ จะแสดงดวยไอ
โดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไ
รายการที่แสดงเก็บอยูในรา
เลขจะแสดงขึ้นมา
ลบ
เพื่อลบรายการทั้งหมดพรอ
รายการโทร
เลือกหมายเลขในรายการ แ
, หรือ L ตัวเลือก เพื่อ
โทรแฮนดฟรี ไปยังผูนี้, สง
เก็บ หมายเลขที่เกี่ยวของ (

ทกุเงือ่นไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย เมื่อเลือกตัว
เลือกนี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลยจน
กระทั่งคุณปดการทํางานตัวเลือกนี้

มเีงื่อนไข อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่คุณ
ตองการโอนสายเรียกเขา: ถาไมรับ, ถาติดตอ
ไมได หรือ ถาไมวาง ตัวเลือกแตละอยาง
สามารถตั้งคาไดอยางเปนอิสระ

สถานะ จะแสดงสถานะของการโอนสายทัง้หมด
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมสีัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกนัหลายตัวบน
หนาจอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพืน้ที่รบัสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึน้ได

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมือ่ไดรับสายเรียกเขา

ระบบสัน่ - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

แนบ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือขาย 
GPRS

ขอความ - คุณไดรับขอความใหมเขามา
 ขอความเสยีง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

แบตเตอรี่ - แทงระบุถงึระดับของแบตเตอรี่ 
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = ต่ํา)

นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู
ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทกุสายทีเ่ปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอืน่ที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

โอนสายไปยังตูฝากขอความเสยีง - สายเรียกเขา
ทกุสายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน - เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ บริการนี้ขึ้นกบัลักษณะการขอรับบริการ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

เครอืขาย GSM: โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกบั
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพ
ของการรับสัญญาณยิ่งดี

ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด

ความจาํเต็ม - หนวยความจําของโทรศพัทเต็ม ลบราย
การเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS - คุณไดรับขอความมลัติมเีดียใหม
เขามา

ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในอินบอกซ

เปด/ปดอัตโนมัติ - ตัวเลือกถูกตั้งคาเปน เปด



โทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศัพทจากการ
:
วในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ
็กเล็ก
ดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวธิี

ตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ลังจากที่ซือ้โทรศพัทมา และเปดการ
รโทรแบบตางๆ
ทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกบักฎ-
ังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม
ุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกับ
รอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทําตามขอ
ั้งหมดในประเทศของคุณ เมือ่ใชโทร
ะเมือ่เดินทางไปยังสถานที่อื่น กฏขอ
ัพทเซลลูลารในรถยนตและเครื่องบิน

รใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความเสี่ยง
ําผลการวจิัยในปจจุบันเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
 มาทบทวน มาตรฐานดานความปลอด
ึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูก
เซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตร-
ี่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนด
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ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณกค็ือ ตัวสงและรับ
สัญญาณวทิยุกําลังต่าํนั่นเอง ในขณะที่ทํางานโทรศัพท
จะรับและสงคลื่นวทิยุ คลื่นวทิยุจะนําพาสัญญาณเสียง
หรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขายโทร-

ศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 /

1800 /1900 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมคีวามสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัย
ทีเ่กี่ยวของทั้งหมด

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
สําหรับการทํางานที่ตองสวมบนรางกาย โทรศัพทนี้ไดรับการทดสอบ 
และพบวาสอดคลองกับคําแนะนําการสัมผัสถูกเมื่อใชกับอปุกรณ
เสริมทีไ่มมีสวนประกอบของโลหะ ซึ่งมตีําแหนงตัวเครื่องโทรศัพท
หางจากรางกายอยางต่ํา 1.5 ซม. การใชอุปกรณเสริมอื่นๆ อาจไม
สอดคลองกบัคําแนะนําในการสัมผัสถกู RF ของ FCC คุณมีหนาที่
รับผิดชอบโทรศัพทมือถอืเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความ
เสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอานและทําตาม
คําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัทั้งหมด และบอกใหผูอืน่ที่ยืม

ใชงานโดยไมไดรับอนุญาต
เก็บโทรศัพทไ
เอื้อมถึงของเด
หลีกเลี่ยงการจ
จําแทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบตเ
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัส PIN ของคุณห
ทํางานตัวเลือกการจํากดักา

การออกแบบโ
หมายและขอบ
โทรศัพทของค
อุปกรณอิเล็กท

แนะนาํและกฎขอบังคับท
ศัพทเซลลูลารทั้งทีบ่าน แล
บังคับเกี่ยวกับการใชโทรศ
นั้นมีความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งกา
ตอสุขภาพของผูใช มีการน
ทางดานคลื่นวิทยุและ GSM
ภยัตางๆไดรับการกําหนดข
พลังงานคลื่นวทิยุ โทรศัพท
ฐานดานความปลอดภัยท
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ใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวทิยุ เชน 
ื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย
บกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
 ทีใ่ชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
วทิยุ

นของหัวใจ
ารเตนของหวัใจ:
วางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลอดเวลาที่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ึ้นได
นกระเปาเสื้อ
กบัเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ึ้นใหเหลือนอยทีสุ่ด
สงสัยวามีการรบกวนกันเกดิขึ้น

ชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
รียนรูวาอปุกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
รหรือไม
อุปกรณรับสงคลื่นวิทยุและอปุกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 
1999/5/EC

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกนัที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวทิยุ ซึ่งการรบกวนกนัอาจ
นําไปสูอุบัติเหตุได

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเกบ็โทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมอืถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมาย
ดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ดกต็ามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานที ่ซึ่งมี
อุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึง่มีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให
ตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภยัที่ใชได
หรือไม

ในพื้นทีซ่ึ่งมีการบอก
เหมืองแร หรือพื้นทีอ่

ตรวจสอ
ทรอนิกส
พลังงาน

เครื่องชวยการเต
ถาคุณมเีครื่องชวยก
� รักษาระยะหางระห
ศัพทไว 15 ซม. ต
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� อยาใสโทรศัพทไวใ
� ใชหูดานที่ตรงขาม
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� ปดโทรศัพท ถาคุณ

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่อง
ชวยฟงของคุณ เพื่อเ
ของโทรศัพทเซลลูลา



ตอรี่
ังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
ั้น

เตอรี่
เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

วามรอนทีม่ากเกินไป (>60° C หรือ 
ชื้น หรือสภาพแวดลอมทีส่ามารถกัด

าะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น 
อุปกรณเสริมอืน่อาจทําใหโทรศัพทเสีย
การรับประกันทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
ิ้นสุดและใชไมได
ุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหม
การรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที

ถยนตของคุณ
บวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลัง
สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
รดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
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การปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน
เพื่อทีจ่ะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวทิยุ,ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือ
ใชรวมกับอปุกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะทํา
ใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่
จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเทา
กนั อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูในหนาจอ
หลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลัง
เคลื่อนที ่โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอปัเดตตําแหนง
กบัเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง 
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนกจ็ะชวยประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่อง
รอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเ
� โทรศัพทของคุณไดรับพล
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทาน
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเปดแบต
� อยาใหวัตถุทีเ่ปนโลหะ (
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับค
140° F) สัมผัสกับความ
กรอนโทรศัพท

คุณควรใชเฉพ
เนื่องจากการใช
หาย และทําให
ฟลิปสของคุณส

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชําร
ทันทโีดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับ
 เปนอะไหลแทจากฟลิปส

โทรศัพทมอืถือและร
จากการศึกษาพ
ขับรถนั้นทําให
อันตรายได โป
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ภาพแวดลอม
ิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกบั
ดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร-

 และโปรดรณรงคดานการนําวสัดุกลับมาใชไหม
ายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
การนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุของ
กอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

รทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทัว่ไปในบาน

ี่ใชในบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

ารสงเสริมดานการเงนิแกระบบการรีไซเคิล
ารนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

ี่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
รระบุชนิดของพลาสติกดวย)
� ใชสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและจอดรถ
กอนที่จะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศพัทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศพัทและชุดอปุกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถุงลมนิรภัย และอปุกรณปองกันตางๆ ทีต่ิดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากทีเ่ปนโลหะ 
โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา และหลีก
เลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออณุหภูมขิองสภาพแวดลอมสูงเกนิ 40°C

การดูแลรักษาส
โปรดปฏ
การทิง้วัส
ศัพทเกา

ฟลิปสไดทําเครื่องหม
ออกแบบเพื่อสงเสริม
เสียที่ไมใชแลว ไวบน

ไมคว

วัสดุท

เรามีก
และก

วัสดุท
(มกีา



จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคณุ

เมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มอีุณหภูมติ่ํา
ละไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ี่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอกีครั้ง ถาอาการ
ายโทรศัพทของคุณ
มือนวาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
กรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม

ายเลขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
รเขามา โทรศพัทก็จะแสดงคําวา สาย 1 
ูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในราย

วามตัวอักษรได
ตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
ปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ําหรับขอมลูอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ะ/หรือเก็บภาพได
ไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
อืถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมือถือใหมอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงคาํวา บลอค เมื่อคุณเปดเครื่อง
มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบลอค (PUK) ใหติดตอศูนยบริการของคุณ
โทรศัพทแสดงคาํวา IMSI ขัดของ
ปญหานี้เกีย่วของกบัการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถกูตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย 
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมือ่อยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงที่ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลง
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ แ
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูท
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหน
แบตเตอรี่ของคุณดูเห
คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุป
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง
โทรศัพทไมแสดงหม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือข
ขายไมสงหมายเลขของผูโท
หรือ โทรเขา แทน ติดตอผ
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณไมสามารถสงขอค
เครือขายบางแหงไมอนุญา
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส
คุณไมสามารถรับแล
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกนิ
ไฟลที่ไมถูกตอง โทรศัพทม
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การประหยัดพลังงานของโทรศัพท
วาจะต่ํากวาที่ระบุในคูมือผูใช
นั้นเกี่ยวของกับการตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน 
เวลาการเปดแสงไฟ) และคุณสมบัติตางๆ ทีคุ่ณ
ทประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณตองปดการทํา
ใชใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได
นรถไดไมดี
วยชิ้นสวนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม
กระทบกบัสมรรถนะของโทรศัพท เรามีชุด
หนายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภายนอก 
ถใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถอืเครื่อง

นประเทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ไดหรอืไม

สิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
ชารจ (ในบางกรณีอาจนานถงึ 5 นาที) กอน
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
คุณรูสึกวาคุณพลาดสายบางสายไป
ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ
ในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ มีสัญลักษณรูป
แบตเตอรี่วางเปลาและกําลงักะพริบ
ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอมที่อุณหภมูิไมต่ํากวา 0°C 
(32°F) หรือสูงกวา 50°C (113°F)
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทแสดงคาํวา SIM ขัดของ
ตรวจสอบวาใสซมิการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
ในขณะที่คุณพยายามใชคณุสมบัติในเมนโูทรศัพท
แสดงคาํวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกบัเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
โทรศัพทแสดงคาํวา ใสแผน SIM ของคุณ
ตรวจสอบวาใสซมิการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ความสามารถใน
ของคุณดูเหมือน
การประหยัดพลังงาน
ระดับเสียงกริ่ง ระยะ
ใช เพื่อที่จะใหโทรศพั
งานคุณสมบัติที่คุณไม
โทรศัพททํางานใ
ในรถยนตประกอบด
เหล็กไฟฟาทีอ่าจมผีล
อุปกรณติดรถยนตจํา
และชวยใหคุณสามาร
โทรศัพท
ตรวจสอบกฎหมายใ
ในขณะที่กําลังขบัรถ

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดย
กระบวนการกอนการ
ที่สัญลักษณการชารจ



ชุดเชื่อมตอขอมูล
ายๆ กับโทรศัพทมือถอืฟลิปสของคุณ: 
วยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรที่ใหมา ใชใน
เพลง รวมทัง้ซิงโครไนซผูติดตอและ

โมเดม็
โทรศัพทมือถือรวมกบั PC หรือ PDA ได 
น็ต หรือเพื่อสงแฟกซ ผานอนิฟาเรดหรือ

เต็มที่จากบริการที่ใชไดผานทางอนิฟาเรด 
อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลดรูปภาพ
ท, การซิงโครไนซรายการรายชื่อ, ตัววเิศษ 
ั้งโปรแกรม Philips Mobile Phone Tools 
ฟตแวรนี้หาไดจากอนิเตอรเน็ต: เชื่อมตอ
om และลงทะเบียนมอืถือของคุณเพื่อเขา
 Mobile Phone Tools
ับคอมพิวเตอรแอปเปลแมคอินทอช 
าะ Windows 98 SE, ME, XP และ 
ึ้นไปในกรณีนี้)
Lotus Notes, Lotus Organizer และ 
ารออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซขอ
สไปยังแอพพลิเคชั่นเหลานี้ได (สําหรับ
คูมอืผูใชของแอพพลิเคชั่นแตละตัว)
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อุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถอืของคุณ อุปกรณเสริมอยาง
อื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการของ
สิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน
เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึง่ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ซองบรรจุ
ปองกันโทรศัพทของคุณจากรอยขีดขวน

หูฟงเดอลกุซ
ปุมรับสายภายในสายเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับสายโดยไมตอง
มองหาโทรศัพท คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียงแคกดปุม ในหนาจอ
หลัก ใหกดเพื่อเปดใชการโทรดวยเสียง

ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบง
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ช
ระหวางโทรศัพทและคอมพ
การดาวนโหลดรูปภาพและ
บันทึกนัดของคุณ

การใชโทรศัพทเปน
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช
เชน เพื่อเชื่อมตออินเตอรเ
บลูทูธ
เพื่อใหไดรับประโยชนอยาง
(การสงและการรับ SMS, 
และไฟลเพลงมายังโทรศัพ
GPRS, ฯลฯ) คุณตองติดต
Light ลงใน PC ของคุณ ซอ
ไปยัง www.club-philips.c
ไปยังเนื้อหาที่ใชได รวมทัง้
ซอฟตแวรนี้ใชงานไมไดก
ซอฟตแวรนี้สนับสนุนเฉพ
2000 (Service Pack 3 ข
ซอฟตแวรเฉพาะอยางเชน 
Microsoft Outlook ไดรับก
มูลจากโทรศัพทมือถือฟลิป
ขอมูลอยางละเอียด ใหอาน
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ทีวีลิงค
สายเคเบิลขอมูล อนุญาตใหคุณแสดงสไลดโชวบนโทรทัศนของคุณ 
เชื่อมตอปลายดานดาตาของสายเคเบิลเขากับที่เสียบหูฟง จากนั้น
เชื่อมตอปลายดานวดิีโอเขากับชองตอ Video IN ของโทรทัศนหรือ
เครื่องเลนวดิีโอของคุณ 
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การประกาศเกี่ยวกับเครือ่งหมายการคา

JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

Bluetooth™ เปนเครื่องหมายการ
คาของ telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Sweden และใหอนุญาต
แกฟลิปส

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



ขอมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหวางประเทศ (ICNIRP) 73

ขอมูลเกีย่วกับ SAR - ระหวางประเทศ
(ICNIRP)

โทรศัพทมอืถือนี้สอดคลองกับขัอกําหนดระหวางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถกูคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมอืถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนั่นเอง โทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วทิยุ (RF) 
เกินขีดจํากัดที่แนะนําโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศ เกี่ยวกับการปองกันการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP) ที่พยากรณถึงระยะที่ปลอดภยัสําหรับการประกันถึงการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
คําแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากัด SAR ทีแ่นะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศัพทมอืถือที่ใชในทีส่าธารณะทั่วไปคือ 2.0 W/kg ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อของศีรษะ 10 กรัม 
การทดสอบ SAR ทําขึ้นโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา โดยใหโทรศัพทสงสัญญาณในระดับพลังงานทีสู่งที่สุด ในแถบความถี่ที่ทดสอบทัง้หมด 
แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แตโดยปกติระดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพทมือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR 
สูงสุดเปนอยางมาก เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขายโดย
ทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมากจ็ะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ในโทรศัพทแตละเครื่อง และตําแหนงการทํางานตางๆ แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับมาตรฐาน
การปองกนัระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศพัทมือถอืฟลิปส 9@9d เมื่อไดรับการทดสอบความสอดคลองมาตรฐานคือ 0.813 W/kg. ในขณะที่อาจมีขอแตกตาง
ของระดับ SAR บางในโทรศพัทแตละเครื่อง และสถานที่ที่ใชโทรศพัท อยางไรก็ตามโทรศัพททุกเครื่องนั้นสอดคลองกบัคําแนะนําระหวางประเทศ
สําหรับการสัมผัสถูกพลังงาน RF ที่เกี่ยวของทั้งหมด 
เพื่อจํากดัการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศพัทมือถอืลง หรือใชหูฟง จุดประสงคของขอควรระวังนี้ เพื่อใหนําโทรศัพทมือถือ
ออกหางจากศีรษะและรางกาย



ในชวงระยะรับประกัน ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
ลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคา
ลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยน
ในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปส
ูล หรืออุปกรณทีบ่กพรองนั้นไว

ารซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความ
ับประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่
ฑเดิม หรือเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่
ทนให โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาว
และการทดแทนผลิตภัณฑ ตามตัวเลือก
รแกไขปญหาเฉพาะของคุณ

ดรับความคุมครองโดยการรับประกันแบบ

จํากัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถกูตอง มกีารเกดิ
เสยีหายทางกายภาพหรอืจากการขนสง 
เหมาะสม การจัดการที่ไมถูกตอง การ
ไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลว

บัความเสยีหายเนือ่งจากการซอมแซม 
รอืแกไขโดยบคุคลทีไ่มไดรับการแตงตัง้
ือ
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การรับประกนัแบบจํากดั
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภณัฑรายแรก (�ผูบริโภค� 
หรือ �คุณ�) วา ผลิตภณัฑเซลลูลารและอปุกรณเสริมทั้ง
หมดของฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิต
ภณัฑ�) นั้นปราศจากขอบกพรองทัง้ในดานวัสดุ การออก
แบบ และฝมือแรงงาน ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการ
ใชงาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาว
ถึงตอไปนี้ การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใช
ผลิตภณัฑในประเทศทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้ และใชประเทศทีซ่ื้อ
ผลิตภณัฑนี้เปนครั้งแรกเทานั้น การรับประกันแบบจํากัด
นี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปสนําผลิตภัณฑออกจําหนาย
เทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?
การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภณัฑเปนเวลา
หนึ่ง (1) ปนับจากวนัที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ 
การรับประกันสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจากฟลิปส
จะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันทีซ่ื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกีย่วกับวสัดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

จะซอมแซมหรือเป
แรง และจะสงคืนผ
ใหมใหกบัผูบริโภค
จะเกบ็ชิ้นสวน โมด

ผลิตภณัฑที่ไดรับก
คุมครองโดยการร
เหลือจากผลิตภัณ
ซอมแซมหรือทดแ
กวา การซอมแซม
ของฟลิปส เปนกา

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากดันี้?

การรับประกันแบบ

ก) ผลติภณัฑทีม่กี
อบุตัเิหต ุหรอื
การติดตั้งที่ไม
ละเลย การเกิด
อื่นๆ หรอื

ข) ผลติภณัฑไดร
ปรบัเปลีย่น ห
จากฟลปิส หร
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าของผลติภณัฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
นัแบบจาํกดันี ้หรอืการรับประกนัแบบจาํกดันี้
 เงือ่นไขและขอตกลงทีร่ะบใุนทีน่ีถ้อืเปนโมฆะ 
จะตองเสยีคาใชจายในการซอมแซมหรอืทด
ติภณัฑ และคาใชจายทีเ่กีย่วของกบัการซอม
อืทดแทนผลติภณัฑดงักลาว
 คุณจาํเปนตองสงคืนผลติภณัฑพรอมกบั
การซือ้ ทีม่กีารระบสุถานทีซ่ือ้วนัทีซ่ือ้รุนของ
ฑ และหมายเลขซเีรยีลของผลติภณัฑอยาง

อืน่ๆ: การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ับการรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดทีด่านบน 
นนัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ตกลง ฟลิปสไมไดใหการรับประกนัทัง้แบบชัด
นัย (ไมวาจะโดยพระราชบัญญตัิ ภายใตกฎ
ๆ) และไมรับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ 
ถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมในการใชงาน

ันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
การซือ้หรือการใชผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนประ
วยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการ
นใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกิน
ยไปในการซื้อผลิตภัณฑ
ค) ผลติภณัฑทีม่ปีญหาเกีย่วกบัการรับสญัญาณ หรอืการ
ทาํงานทีม่สีาเหตจุากความเชื่อถอืไดของสภาพสญัญาณ
ของเครอืขายหรอืระบบเสาอากาศ หรอื

ง) ผลติภณัฑทีบ่กพรองหรอืมปีญหาเนือ่งจากการใชผลติ
ภณัฑหรอือปุกรณเสรมิทีไ่มใชของฟลปิส หรอื 

จ) ผลติภณัฑทีม่กีารถอด หรอืปรบัเปลีย่นสตกิเกอร
รบัประกนัคุณภาพ หมายเลขซีเรยีลผลติภณัฑ หรอื
หมายเลขซเีรยีลอเิลก็ทรอนกิส หรอื 

ฉ) ผลติภณัฑทีซ่ือ้ ใช บรกิาร หรือสงมอบเพือ่ขอรบัการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดมิทีซ่ือ้ผลติภณัฑ หรอื
ใชสาํหรบัวตัถปุระสงคเชงิการคา (รวมถงึ ผลติภณัฑที่
เปดใหบรกิารเชา) หรอื 

ช) ผลติภณัฑทีส่งคืนโดยไมมหีลกัฐานการซือ้ทีถ่กูตอง 
หรอืมกีารเปลีย่นแปลงหลกัฐานการซือ้

ซ) การสกึหรอตามปกติ หรอืภยัธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลติภณัฑไปยงัศนูยบริการทีไ่ดรบัการแตงตัง้
จากฟลปิส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชือ่ศนูย
บรกิารใกลบานคุณไดจากสาํนกังานในประเทศของคณุ

ข) คุณจะตองถอดซมิการดจากผลติภณัฑกอนสงมอบ
ผลติภณัฑใหฟลปิส หากไมปฏบิตัติามนี ้ฟลปิสจะไม
รบัผิดชอบตอความเสยีหายใดๆ ของขอมลูทีอ่ยูใน
ซมิการด

ค) ถาปญห
รบัประก
ใชไมได
ผูบริโภค
แทนผล
แซมหร

ง) สาํคัญ -
หลกัฐาน
ผลติภณั
ชดัเจน

6.  ขอจํากัด

ยกเวนสําหร
หรือทีร่ะบุเป
แกไขโดยขอ
แจงและเปน
หมายหรืออื่น
ความสามาร
เฉพาะใดๆ
การรับประก
เกี่ยวของกับ
เภทใด หรือด
แสดงหลักฐา
ราคาทีคุ่ณจา
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จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสีย
หายจากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความ
เสียหายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การลง
ทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดย
บุคคลที่สาม) ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ 
ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไมวาฟลิปสไดรับการ
แจงวาอาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไมก็
ตาม ขอจํากดัเหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความลม
เหลวของวัตถุประสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํากดัใดๆ

การรับประกนัแบบจํากดันี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณ ระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑ
เซลลูลารนี้ ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ลักษณอกัษร และสื่ออื่นๆ ทัง้หมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
กับขอความในการรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต
ใหผูสงของ ผูคาปลีก เอเยนต ตัวแทนจําหนาย ลูกจาง หรือ
พนักงานของฟลิปสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
แบบจํากดันี้ และคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรับประกนัแบบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราช
บัญญัติของผูบริโภคภายใตกฎหมายในประเทศทีบ่ังคับใช



ประกาศเกี่ยวกบัความสอดคลอง
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