
กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และกด 
OK หรือ L เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

กด )

กด ( เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด ) เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กดปุม ( คางไวระหวางการโทร

กด # คางไว

กด 6 คางไว

กด 5 คางไว

กด + ในหนาจอหลัก

กด - ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้นฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตาม
ลกัษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด  การตกหลน 
หรอืความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิต-
ภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อ
ใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วธิีการ�

ปุมตัวอักษร
ตัวเลข

ไมโครโฟน

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมรับสาย ปุมวางสาย ยกเลิก
และเปด/ปด

ดานหลังของ
โทรศัพท: 
เลนกลองถายรูป

ขั้วตอเครื่องชารจ/
หูฟง

ซอฟตคียซาย ซอฟตคียขวา

ปุมเคลื่อนที่
และปุม,

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN เขาไป

โทรออก

วางสาย
รบัสาย
ปฏเิสธสาย
เปด / ปดลําโพง
ล็อค/ปลดล็อคปุมกด
เปดโหมดปดเสียงพูด
เปดแฟลช
เขาถึง QuickCall

เขาไปยัง รายการรายชื่อ
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ามารถเรียกใชคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
ดงในรูปแบบกริด ตารางดานบนจะสรุปรายการ
ความหมายของแตละไอคอนสามารถพบไดที่นี่ 
คูมือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาขอมูลใน
ที่เกี่ยวของ
ัง เมนูหลัก เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นใช
นดทิศทางการเคลื่อนที่ของไอคอนตางๆ เชน

มัลติมีเดีย บันเทิง

หนา19 หนา23

ขอความ การตั้งคา

หนา29 หนา41

รายชื่อ ขอมูลการโทร

หนา55 หนา59
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา L และ R ที่อยูที่ดานบนของปุมกด 
อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอ รวมทั้ง
ระหวางที่โทรดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้จะแตกตางกันไป
ตามเนื้อหาที่แสดงอยูในปจจุบัน เมนูหลัก

เมนูหลัก ชวยใหคุณส
มอืถือทั้งหมดโดยแส
ตางๆ ของ เมนูหลัก 
และหนาตางๆ ภายใน
รายละเอียดของหัวขอ
กด , เพื่อเขาไปย
ปุมเคลือ่นที่ เพื่อกําห

เขาไปยัง รายการโทร กด ( ในหนาจอหลัก รายการโทร
จะแสดงสายทั้งหมดที่พลาด โทรออก 
และไดรับ

เขาไปยัง เมนูหลัก กด OK หรือ L เมนู ในหนาจอ
หลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด Rกลับ เมื่อปรากฏขึ้นมา

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )

ธุรกิจ

หนา14

ผูใหบริการ

หนา26
กลองถายรูป

หนา50



+, -, < หรือ >เพื่อเคลื่อนที่ในไอคอนและรายการ านี้จะอธิบายถึงแตละสวนของ เมนูหลัก 

กบทที่ 12 จะเปนสวนเกี่ยวกับไอคอน 
ลักษณ, ขอควรระวัง, อุปกรณเสริมของ
งฟลิปส, ขอมูลเกี่ยวกับ SAR (ถามีรวม
อกสาร ไมเชนนั้นจะเปนเอกสารแยกตาง
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันแบบ
2

ตางๆ ในขณะที่กําลังเลื่อนในรายการ  แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของ
หนาจอจะแสดงตําแหนงปจจุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ 
กด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือก, กด
เลือก R กลับ เพื่อถอยกลับหนึ่งระดับ

วธิีการใชคูมือนี้
คูมือปจจุบันจะมีเนื้อหาดังตอไปนี้:

สํารวจโทรศัพท
ของคุณ

อธิบายถึงภาพรวมของโทรศัพทของคุณ และ
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่ใชบอยๆ

บทที่ 1: เริ่ม
การใชงาน

ขอมลูเกี่ยวกับการตั้งคาโทรศัพทมือถือในครั้ง
แรก: การติดตั้งซิมการด, แบตเตอรี่, ฯลฯ

บทที่ 2: 
การโทร

ขอมลูเกี่ยวกับการโทรออกและการรับสาย

บทที่ 3: การ
ปอนขอความ

ขอมลูเกีย่วกบัการปอนขอความโดยใชปุมตวัเลข

บทที่ 4 ถึง 12 บทเหล

สวนอื่นๆ หลังจา
& สัญ
แทขอ
อยูในเ
หาก) 
จํากัด
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ี่ ใหกดคลิปดานในออกมา จากนั้นนําแบตเตอรี่
ดานลาง

ั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะแบต-
ดโทรศัพทอยู

ือ่ปลดล็อค นําซิมการดออกจากที่ใส เพื่อปองกัน
องที่เตรียมไวให ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของ
ง และหนาสัมผัสสีทองหันหนาควํ่าลง เลื่อนที่
งล็อค
เริ่มการใชงาน

1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� 
กอนที่ จะเริ่มใชงานขั้นแรก

ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการด ซึ่งคุณไดรับจากผูให
บริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการดประกอบ
ดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ  หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลขโทร-
ศพัทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูเพิ่มที่ �รายชื่อ�
ในหนา55)

การใสซิมการด 
ถอดฝาดานหลังออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กดที่
คลิป จากนั้นยกฝาครอบขึ้น ดังแสดงดานลาง

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอร
ออกโดยการดึงขึ้นจาก

คุณอาจสูญเสียการต
เตอรี่ออกในขณะที่เป

ใสซิมการด 
เลือ่นทีย่ดึซมิการด เพ
การด  และวางลงในช
การดอยูในมุมที่ถูกตอ
ยึดการดลงในตําแหน



เริ่มการใชงาน

ใสแบตเตอรี่กลับคืนดังแสดงดานลาง โดยใหขั้วตอหันหนาควํ่าลง คุณมา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ดูเพิ่มที่ �การปองกัน�

อง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูกบล็อค 
 คุณตองขอรหัส PUK จากผูใหบริการ

โดยใสซิมการดใหมของคุณในครั้งแรก 
ไปนี้:

วันที่ปจจุบัน

เวลาปจจุบัน

ับรายการเหลานี้ ดูเพิ่มที่ �การตั้งคา�

ศัพทของคุณตรวจพบชื่อและหมายเลข
ทในสมุดโทรศัพทของซิมการด คุณจะ
วาคุณตองการคัดลอกสิ่งเหลานี้ไปยัง
รศัพทในเครื่องหรือไม ถาคุณตองการ
หมายเลข ใหกด ใช ไมเชนนั้น ใหกด 
6

ใสฝาปดดานหลังกลับคืน ดังแสดงในรูปดานลาง: เกี่ยวฝาครอบ
แบตเตอรี่ลง ในขอเกี่ยวที่สวนบนของโทรศัพท จากนั้นกดสวนลาง
ลงจนกระทั่งสลักล็อคเขาที่ 

แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบนหนาจอและเลนสของกลองถายรูปกอน
ที่จะใชโทรศัพท 

การเปดโทรศัพท 
ในการเปดโทรศัพท ใหกดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ถาม รหัสพิน คือรหัสลับ 4 � 8 หลักสําหรับซิมการดของคุณ รหัสนี้
ไดรับการตั้งคาไวลวงหนา และผูใหบริการหรือรานคาที่คุณซื้อจะให

ในหนา41

ถาคุณปอนรหัสพินไมถูกต
ในการปลดบล็อคซิมการด
ของคุณ

เมือ่คุณเปดโทรศัพทมือถือ
โทรศัพทจะถามขอความตอ

ตั้งวันที่ เพื่อตั้ง

ตั้งเวลา เพื่อตั้ง

สาํหรบัรายละเอียดเกี่ยวก
ในหนา41 

คัดลอกรายชื่อ
ในซิมลงใน
โทรศัพท?

ถาโทร
โทรศัพ
ถกูถาม
สมดุโท
คัดลอก
ไม
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รี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ะจะเลื่อนไปเรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2.5 
ัพทมือถือของคุณจนเต็ม เมื่อแทงทั้งหมดหยุด
เตอรี่ชารจเต็มแลว  จากนั้นคุณสามารถถอด

าวนานจนถึง 6 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่อง
ึง 400 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขาย และ

รจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
ตเตอรี่เสียหาย 
ชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบ
าถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องชารจเขา
ดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)

น
ัวเลข 2 ถึง 9 (ยกเวน 5 ซึ่งถูกล็อคไว ใชสํา-
ามารถเรียกใชคุณสมบัติที่คุณใชบอยๆ ได โดย
งไวได โทรศัพทมีการตั้งคาปุมดวนบางอยางให
ขอมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม�วิธีลัด� ในหนา48
เริ่มการใชงาน

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจไวแลวบางสวน  และจะสงเสียงเตือน
เมือ่แบตเตอรี่เหลือนอย ถามีการตั้งคาคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่เปน 
เปด (ดู �เสียงเตือน� ในหนา45)
เมือ่แบตเตอรี่และฝาครอบแบตเตอรี่อยูในตําแหนงแลว คุณสามารถ
ชารจโทรศัพทได ดึงฝาปดยางปองกันที่ปดขั้วตอเครื่องชารจออก 
(ฝาปดนี้จะติดอยูกับโทรศัพท เพื่อปองกันไมใหคุณทําหาย) เสียบ
ขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งเขากับ
ชองเสียบไฟ AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอ
ชารจ แถบแสดงสถาน
ชั่วโมงเพื่อชารจโทรศ
นิ่ง หมายความวาแบต
เครื่องชารจได
ระยะเวลาสนทนาจะย
รอรับสายอยูนานไดถ
ลักษณะการใชงาน
การปลอยใหเครื่องชา
แลว ไมมีผลทําใหแบ
วธิเีดยีวทีจ่ะปดเครือ่ง
ไฟฟากระแสสลับที่เข
กบัแหลงจายไฟ IT ไ

การตั้งคาปุมดว
คุณสามารถตั้งคาปุมต
หรับแฟลช) เพื่อใหส
การกดที่ปุมตัวเลขคา
ลวงหนาแลว สําหรับ



การโทร

วางสาย
งผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับวาผูที่
ยเลขของเขาหรือไม ถาหมายเลขเก็บอยู
าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทน

าคุณเปดการทํางาน การโอนสาย (ดูเพิ่ม
ไปยังหมายเลข หรือตูรับฝากขอความ

ปดเสียง (การทําเชนนี้เปนการปดเสียง
สาย)

 ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดู หนา45)

ณุสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุม
ู หนา60)

หูฟง
นที่ + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลด
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2. การโทร
การโทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ

แกไขขอผิดพลาด ใหกด R <C
2. กด ( เพื่อโทร
3. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอนเครื่อง
หมาย �+� แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ  ถาคุณกําลังใชสมุดโทรศัพทในเครื่อง 

และรายชื่อที่เลือกมีหมายเลขมากกวาหนึ่งหมายเลข หมายเลข
ทีถ่กูกาํหนดเปนหมายเลขมาตรฐานจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ 
ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด<หรือ>(สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ใหดู �รายชื่อ� ในหนา55)

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

การรบัสาย และการ
เมือ่ไดรับสาย หมายเลขขอ
โทรมาเลือกวาจะแสดงหมา
ในสมุดโทรศัพท ชื่อที่เปนเจ
หมายเลข
� รบัสาย: กด (
� ปฏเิสธสาย: กด ) ถ
หนา60) สายก็จะถูกโอน
เสียง

� ปดเสียงกริ่ง: กด R 
เทานั้น โดยไมปฏิเสธ/รับ

� วางสาย: กด )

โทรศัพทจะไมสงเสียงกริ่ง

ถาคุณเลือก รับสายทุกปุม ค
ใดก็ได ยกเวนปุม) (ด

ปรับระดับเสียงของ
ระหวางการโทร กดปุมเคลื่อ
ระดับเสียง
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การอัดเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอหาม
ะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวา
ารสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
ั้น

ระหวางการโทร ใหเลือก อดัการสนทนา และกด 
หรือ Lบันทึก เพื่อสิ้นสุดการบันทึก: หนา-
ุณกําหนดชื่อของสิ่งที่อัด ซึ่งรายการดังกลาวจะ
ดีย > อลับั้มเสียง > สิ่งที่บันทึก และใน ธุรกิจ > 
ความจุหนวยความจํา (ใหอานเพิ่มเติมที่หัวขอ 
หนา19) จํานวนและความยาวของสิ่งที่อัดจะ

พูด การ อดัการสนทนา จะอัดเฉพาะเสียงของ

หมายเลขได จากนั้นคุณสามารถเก็บหมายเลข
 โทรออก หรือสงขอความไปยังหมายเลขนี้ได

หวางการโทร
ือ่ใหสามารถทํางานตอไปนี้ไดในขณะที่กําลัง
ถเขาไปยัง และดู รายการชื่อ หรือ รายการโทร, 
การโทร

โทรแฮนดฟรี
เพือ่ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวาคุณ
นําโทรศัพทออกหางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในขณะที่กําลังเรงเสียง

1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด หรือเลือก
รายชื่อในสมุดโทรศัพท

2. กด ,หรือ Lตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแฮนดฟรี และ
กด ,หรือ L เลือก

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด ( คางไวเพื่อออกจากโหมด
แฮนดฟรี

ตวัเลือกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้

เปดทํางานแฮนดฟรี
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณใชตัวเลือกแฮนดฟรีของโทรศัพทมือถือของ
คุณ

ปด / เปดเสียง
ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อที่วาอีกฝายหนึ่งจะไมไดยิน
เสียงคุณ

อัดการสนทนา
ในเกือบทุกประเทศ 
ทางกฎหมาย เราแน
คุณกําลังจะอัดเสียงก
ของคุณอนุญาตเทาน

ในการอัดการสนทนา
OK กด OK อีกครั้ง 
ตางแกไข อนุญาตใหค
ปรากฏอยูใน มลัติมีเ
บันทึกเสียง ขึ้นอยูกับ
�สถานะความจํา� ใน
แตกตางกันไป

ถาคุณเลือก ปดเสียง
ผูโทรเขาเทานั้น

บันทึกยอ
เพื่อใหคุณสามารถจด
นี้ไวในรายการรายชื่อ

ตัวเลือกอื่นๆ ระ
กด L ตัวเลือก เพ
ใชสายอยู: คุณสามาร



การโทร

วางสายโดยการเลือก วางสาย, เปลี่ยนการตั้งคา โทนเสียง, สงหรือ ถาภาพนั้นเชื่อมโยงกับรายชื่ออยูแลว รายชื่อจะแสดงในหนาจอ 
เมนูใดเมนูหนึ่งจะเปลี่ยนในที่อื่นดวย

สาย
ัติในการจัดการกับสายตั้งแตสองสายขึ้น
ทางโทรศัพทนั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการ 
ารของคุณ
ง
องระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ด ในขณะที่กําลังใชสายอยู ใหหมุน
ในสมุดโทรศัพท) และกด ( สาย
จะแสดงอยูที่สวนลางของหนาจอ) และ
อกไป จากนั้น คุณสามารถกด OK เพื่อ
ือ:
งสายตางๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถ
สลับสายก็ได)
ทั้งสอง และเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ 
ทั้งสอง
ูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง

ณะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู 
นาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน 
10

อาน SMS, หรือดูและจัดการเหตุการณของ ออแกไนเซอร

โทรดวน
ในการใชคุณสมบัติ โทรดวน ใหกด+ เมื่ออยูในหนาจอหลัก คุณ
สมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถตั้งคาหมายเลขที่โทรบอยที่สุด 4 หมาย
เลขได จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขที่ตองการไดโดยการ
เลือกไอคอนหรือภาพที่ตั้งไวบนหนาจอ

นอกจากนั้นคุณสมบัตินี้ยังใชไดจากเมนูหลักดวย ใน ตั้งคา > 
ทางลัด > โทรดวน

การตั้งคารายชื่อการโทรดวน
1. ในหนาจอหลัก กด + เพื่อเขาไปยังหนาจอ โทรดวน  เลือก

ภาพธัมบเนลเพื่อตั้งคา และกด , หรือ Lตั้งคา
2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด OK อกีครั้งเพื่อเขาไปยัง 

อลับั้มภาพ และเลือกภาพ ทําวิธีเดียวกันสําหรับภาพตัวอยาง
แตละตัว

การโทรไปยังรายชื่อการโทรดวน
ในการโทร ใหกด + เมือ่อยูในหนาจอหลัก จากนั้นเลือกภาพ
ธัมบเนลตามตองการ และกด (
ในการตั้งคาภาพตัวอยาง ใหเลือกภาพ และกด , เพื่อ เปลี่ยน 
ชื่อ และ/หรือภาพ

โทรดวน การเปลี่ยนภาพใน

การจดัการกับหลาย
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบ
ไปพรอมกัน และการประชุม
และ/หรือการสมัครรับบริก
การโทรไปยังสายที่สอ
คุณสามารถโทรไปยังสายที่ส
ระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูไ
หมายเลข (หรือเลือกรายชื่อ
แรกจะถูกพักไว (หมายเลข
หมายเลขที่สองจะถูกหมุนอ
เขาไปยังตัวเลือกตางๆ ซึ่งค
� สลับสาย เพื่อสลับระหวา
กด < หรือ >เพื่อ

� โอนสาย เพื่อเชื่อมตอสาย
คุณจะถูกตัดออกจากสาย

� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผ
โทรศัพท
การรับสายที่สอง
เมือ่คุณไดรับสายที่สองในข
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปและห
จากนั้นคุณสามารถ:
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รศัพท
ขอรับบริการ

ทจะเปดทํางานโดยการโทรไปยังสายตางๆ 
ื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทางโทรศัพท
กับผูคนไดถึง 5 สายในเวลาเดียวกัน 
าผูรวมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผูรวม
 (ดูดานบน)
ตัวเลือก และเลือก การประชุม ทําขั้นตอนซํ้า 
ชิกครบ 5 คนเชื่อมตออยู 
ื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือ
ัว เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิกคนนี้
คนอื่นๆ จะถูกพักไว)
ัดการเชื่อมตอทุกสายพรอมกันในคราวเดียว
างที่กําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และมีสมาชิก
 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ และเพิ่มสมาชิก
สาย ได (ถามีสมาชิก 5 คนเชื่อมตออยูแลว 
 แตไมสามารถเพิ่มเขามาในการประชุมได)
การโทร

เพื่อรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สาํหรับสาย
สนทนา (ดู หนา60) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน (ดูเพิ่ม
หนา60)

การรับสายที่ 3
ถาคุณกาํลังใชสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถรับสาย
ทีส่ามได เพื่อที่จะทําเชนนี้ คุณตองวางสายใดสายหนึ่งกอน หรืออาจ
ใหผูโทรใหมเขามาในการประชุมทางโทรศพัท

บรกิารนี้จํากัดอยูที่การสื่อสารปจจุบันสองสายเทานั้น (สายหนึ่ง
ใชอยู และอีกสายพักอยู)

การประชุมทางโท
ขึ้นอยูกับลักษณะการ

การประชุมทางโทรศัพ
หลายสาย หรือจากเน
อนุญาตใหคุณสนทนา
1. โทรสายแรกไปห

ประชุมคนที่สอง
2. กด , หรือ 

จนกระทั่งมีสมา
3. เลือก ยกเลิก เพ

เลือก สายสวนต
เทานั้น (สมาชิก

4. กด ) เพื่อต
ถามสีายเรียกเขาระหว
ทีป่ระชุมอยูนอยกวา 5
คนนี้เขาในการ ประชุม
คุณสามารถรับสายได

กด ( เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

กด) เพื่อปฏิเสธสาย

กด,หรือ
Lตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นรับสาย
เรียกเขาสายใหม

กด) เพื่อปฏิเสธสาย

กด,หรือ
Lตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
ยอมรับ เพื่อรับสายเรียกเขา หรือ วางสาย 
เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นคอยรับสาย
เรียกเขา



การปอนขอความ

คําวา �home�:
 3  หนาจอจะแสดงคําแรกของ

 เพื่อเลื่อน และเลือก home
 เพื่อยืนยันการเลือกคําวา home

จนานุกรม T9® คุณสามารถเพิ่มคํานั้น
1>2>3  เพื่อเลื่อนไปที่ดานลางของ

รายการที่มีชุดของคําที่ระบายสีและขีด

ปุมหนึ่งในสามปุม เพื่อใสคําที่เลือก ตาม
วาง

เพื่อถอยหลัง กดคางไวเพื่อลบขอความ

ครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัวพิมพเล็ก หรือ
ใหญ
รางของสัญลักษณและเครื่องหมายวรรค
นั้นกด L >> หรือ < และ > 
ดูในตารางที่ใชไดทั้ง 3 รายการ
นโหมดจาก T9® เปนโหมดปอน 
มาตรฐานเปนโหมดตัวเลข
12

3. การปอนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอไดในสองลักษณะ: โดยการใช
ระบบแนะนําคํา T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน สําหรับการใช
วธิีทัง้สองนี้ มีอธิบายไวดานลาง

ระบบปอนขอความ T9® 
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะ
สําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพทมือถือ 
โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็วขึ้น โดย
การคาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุมตางๆ 
ทีคุ่ณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอักษรที่จําเปน

ตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนําคํา
ขึ้นมาใหจากการกดปุมของคุณ ถามีหลายคําที่ใชได คําแรกในราย-
การจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/-หรือ L เพื่อ
เลื่อนในรายการ และกด OK เพื่อใสคํา
จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษรและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ตัวอยาง: วิธีการปอน
1. กด 4 6 6

รายการ: Good
2. กด + หรือ L
3. กด , หรือ >

พจนานุกรม
ถาคําที่คุณปอนไมไดอยูในพ
ลงไปในฐานขอมูลได กด L
รายการ จนกระทั่งคุณไปถึง
เสนไว (_ _ _ _ _)

2 ถงึ9 เพื่อปอนตัวอักษร
L หรือ
+/-

ในการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

>
1
,

กดปุมใด
ดวยชอง

R กดสั้นๆ 
ทัง้หมด

0 เพื่อยกแ
ตัวพิมพ

# เพื่อดูตา
ตอน จาก
เพื่อเรียก

* เพื่อเปลี่ย
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

รตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัว
หรือตัวพิมพใหญ

0

มดสัญลักษณ และโหมด
ยวรรคตอน จากนั้นกด 
รือ < และ > เพื่อ
ารางที่ใชไดทั้ง 3 รายการ

เปลี่ยนภาษาที่
ใชสําหรับการ
แกไขขอความ

โหมด: T9®, พื้นฐาน หรือ เปลี่ยนโหมด
เชนเดียวกัน
การปอนขอความ

กด R สะกด เพื่อเปดหนาจอการแกไขมาตรฐาน ปอนคําใหมโดย
ไมไดใสชองวาง โดยใชวิธีที่อธิบายดานลาง และกด L OK เมื่อทํา
เสร็จ จากนั้นคุณจะกลับไปยังขอความที่คุณเขียนอยู  และคําใหมจะ
ถกูเพิ่มเขามา
ภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดในขณะที่กําลังเขียนขอความ โดยการกด
ปุม # แบบยาว ภาษาที่ใชได ขึ้นอยูกับประเทศซึ่งคุณซื้อโทรศัพท
มอืถือของคุณมา

ระบบปอนขอความมาตรฐาน
กด * เพื่อเปลี่ยนจากโหมดปอนขอความ T9® เปนโหมดพื้นฐาน 
วธิีการปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัว
อกัษรที่ตองการ เชน ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรที่สองบนปุม 4 คุณ
จําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร  �h�  กดแลวปลอย 
R ยกเลกิ เพือ่ลบสิง่ทีป่อนตวัเดยีว กดแบบยาวเพือ่ลบทัง้ขอความ
ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา �home�:
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF) กด , เมื่อขอความเสร็จ
สมบูรณแลว
ตัวอกัษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงที่ดาน
ตรงขาม

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

0 เพื่อยกแค
พิมพเล็ก 

# เพื่อเปดโห
เครื่องหมา
L >> ห
เรียกดูในต

* เพื่อเปลี่ยน
ตัวเลข



ธุรกิจ

กด  0  คางไว เพื่อปอนจุดทศนิยม ความเที่ยงตรงของเครื่อง
 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปน

ปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีก
อัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก คุณสามารถ
งถิ่น ไปเปนสกุลเงิน ตางประเทศ หรือ
าใน อตัราแลกเปลี่ยน และจํานวนเงินใน
ทศ: ผลรวมจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ

คุณสราง เก็บ และจัดการกับบันทึกเหตุ-
นเซอรของคุณ  เมื่อการเตือนออรแกไน-
สียงเตือน� ในหนา45), โทรศัพทจะสง
เมื่อถึงกําหนดการของบันทึก

จุหนวยความจําของโทรศัพทรวมกับ
ศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ถาตอง
ความจําที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของ
วยความจํา
14

4. ธุรกิจ

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยคุณ
จัดระเบียบตางๆ และคุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อถึงเวลานั้นๆ

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใชเพื่อ
ทาํการคํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด
และปอนเครื่องหมายโดยใชปุมเคลื่อนที่ ดังที่แสดงใน 
ตารางดานลาง:

ไอคอนที่สวนบนของหนาจอ ระบุวาปุมลูกศรใดที่จะใชสําหรับการ
ปอนเครื่องหมาย

คิดเลขจํากัดอยูที่ทศนิยม 2
ตัวเลขที่มากขึ้น 

ตัวแปลงเงิน
เมนูนี้ใชในการแ
สกลุหนึ่ง โดยใช
แปลงจากเงิน ทอ

ในทางกลับกันได ปอนอัตร
ชอง ทองถิ่น หรือ ตางประเ

ออรแกไนเซอร
เมนูนี้ อนุญาตให
การณในออรแกไ
เซอร เปด (ดู �เ
เสียงบี๊ปเตือนคุณ

ออรแกไนเซอรจะใชความ
คุณสมบัติอื่นๆ (สมุดโทร
การตรวจสอบจํานวนหนวย
คุณ เลือก มลัติมีเดีย > หน

การบวก กดปุม > หรือปุม * 

การลบ กดปุม < หรือปุม * สองครั้ง

การคูณ กดปุม + หรือปุม * 3 ครั้ง

การหาร กดปุม - หรือปุม * 4 ครั้ง

เทากับ กด ,หรือ #
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ทีเ่กิดซํา้ จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูลทั้งหมด

ไนเซอรสามารถแสดงใน ปฏิทินวัน, ปฏิทิน
ือน เลือกมุมมองและกด OK จากนั้นใช<
ัน สัปดาห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป

าตใหคุณตั้งคา และแสดงทั้งเวลาทองถิ่น และ
ตเวลาตางประเทศที่เลือก โปรดทราบวาถาคุณ
สดงเวลาทองถิ่นและเวลาตางประเทศบนหนา
ี่คุณเลือกเปนวอลลเปเปอรจะไมแสดงบนหนา
ทนที่ดวยวอลลเปเปอรนาฬิกาโลก

บบันทึกที่เลือก

ปลี่ยนแปลงบันทึกที่เลือก

งบันทึกที่เลือกไปยังอุปกรณที่ใชงานไดกับ
าเรดเครื่องอื่น

ปลี่ยนเสียงที่เชื่อมโยงกับชนิดของเสียงปลุก
หตุการณที่เลือก
ธุรกิจ

การสรางบันทึกใหม
1. ใน บันทึก, เลือก <ใหม>, จากนั้นชนิดของบันทึกที่ตองการ

สราง (วันหยุด, ประชุม, ตองทํา)
2. ปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้นตั้งชื่อ 

(เชน �ประชุมกับสมิธ�)
3. ตั้งการเตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงเวลาที่

เลือกไว

การเตือนใชไดเฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น 
บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลา (ดูเพิ่มเติม
�นาฬิกาโลก� ดานลาง)

การลบบันทึกเกา
เมนูนี้ใชในการลบบันทึกที่ผานมาแลว ปอนวันที่เริ่มตน (อดีต หรือ
อนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกด OK สอง
ครั้ง เพื่อลบเหตุการณทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันที่นี้

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออรแกไนเซอร ใหปอนวันที่เริ่ม
ตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วันที่ 31 ธันวาคม 2010) 
เพือ่ใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวันที่นี้จะถูกลบพรอมกัน
ในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก
เลือกบันทึกในรายการ และกด OK หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกที่อธิบายดานลาง

การเปลีย่นเหตกุารณ
ของเหตุการณนี้

มุมมองบันทึก
บันทกึที่เก็บในออรแก
สัปดาห และ ปฏิทินเด
หรือ>เพื่อแสดงว

นาฬิกาโลก
เมนูนี้อนุญ
เวลาของเข
เลือกทีจ่ะแ

จอหลกัของคุณ ภาพท
จออกีตอไป แตจะถูกแ

ลบ เพื่อล

เปลี่ยน เพื่อเ

สงโดย
อนิฟาเรด 

เพื่อส
อนิฟ

เปลี่ยนเสียง เพื่อเ
ของเ



ธุรกิจ

ุการณที่ตั้งโปรแกรมไวนั้นขึ้นอยูกับ
ือน หรือเหตุการณไวที่ 9:00AM ใน
งเสียง หรือถึงกําหนดที่ 9:00AM ถา
B

คุณทําการบันทึกเปนความยาว 12 นาที 
านะหนวยความจํา (ดู �สถานะความจํา�

ันทึก ขอความ พูด จะปรากฏ
นา เมื่อคุณทําเสร็จ กด L จัดเก็บ 
คุณสามารถปอนชื่อสําหรับไฟลเสียงใหม 
หโดยการกด OK จากนั้นคุณจะกลับไปยัง
ะเสียงที่บันทึกใหมก็จะแสดงในรายการ
นั้นจะเลนเปนวงรอบโดยอัตโนมัติ กด 
 คุณสามารถ ฟงเสียงบันทึก, เปลี่ยนชื่อ 

หรือ-เพื่อเลือกเขตเวลาตาม
ร

ตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา
ด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาตางประเทศ 
16

การตั้งคาทองถิ่น

นาฬิกาโลก
เปดการทาํงานตัวเลือกนี้ ถาคุณตองการแสดงทั้งเวลาทองถิ่นและ
เวลาของเขตเวลาที่เลือกอีกตัวหนึ่งบนหนาจอหลัก กด+หรือ
-เพื่อตั้งคาตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด,  คุณ
สามารถแสดงเขตเวลาที่คุณตองการผานทางเมนู สลับทองถิ่น / 
ตางประเทศ  

คุณสมบัตินี้ใชไมไดเมื่อตัวเลือก ไมแสดงนาฬิกา ถูกเลือกอยูใน 
�รูปแบบนาฬิกา� ในหนา41

สลับทองถิ่น / ตางประเทศ
เพื่อแสดงเขตเวลาทองถิ่นและเวลาตางประเทศ รวมทั้งในทางกลับ
กันดวย

การตั้งคาตางประเทศ

นาฬิกาปลุก การเตือน เหต
โซนเวลา! ถาคุณตั้งการเต
โซนเวลา A, โทรศัพทจะส
คุณเปลี่ยนไปยังโซนเวลา 

การอัดเสียง
เมนูนี้อนุญาตให
ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสถ
ในหนา19)

เลือก <ใหม> เพื่อเริ่มการบ
ขึ้นพรอมกับแถบความกาวห
เพื่อหยุดการบันทึก จากนั้น
หรือยอมรับชื่อที่เครื่องตั้งใ
รายการของ บันทึกเสียง แล
เมือ่คุณเลือกไฟลเสียง ไฟล
OK เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ

ตั้งเวลา อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุมตัว
เลขที่เหมาะสม

ตั้งโซนเวลา เลื่อน+หรือ-เพื่อเลือกโซนเวลา
ทีเ่หมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

การชดเชยเวลา อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชย
เวลาเปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลา
ทองถิ่น

ตั้งโซน
ตางประเทศ

เลื่อน+
ตองกา

การชดเชยเวลา อนุญา
เปน เป
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ั้งคาโหมดการปลุกซํ้าเปน เปด หรือ ปด  เมื่อ
หมดปลุกซํ้าตั้งคาเปน เปด:
 R หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จาก
ึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 7 นาที
ื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซํ้า
รทาํงานโดยอตัโนมตัหิลังจากการปลุกซํ้า 9 ครั้ง

ลุกซํ้า ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณตั้งคาไว

ือถือของคุณมีพอรตอินฟาเรด ซึ่งอนุญาตให
ารสงหรือรับขอมูลจากอุปกรณที่สอดคลองกับ
ื่น (เชน โทรศัพทมือถือเครื่องอื่น, คอมพิว-
, ฯลฯ) ผานทางการเชื่อมโยงแบบไรสาย 

ดวยลิขสิทธิ์ไมสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อมตอ
ุณเปดการทํางานตัวเลือกอินฟาเรด

รณ
ขอมูลระหวางอุปกรณ 2 อยาง อุปกรณทั้งสอง
ที่ถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวา:
หนาเขาหากัน
ไมเกิน 50ซม.
ําแสงอินฟาเรด
ธุรกิจ

หรือ ลบ ไฟล, ตั้งเสียงเรียกเขา หรือ ตั้งเสียงขอความ SMS/MMS 
ก็ได 

สัญญาณกะพริบเตือน เปนการบงบอกวาอีกไมนาน การบันทึก
ของคุณจะถึงความยาวสูงสุดที่อนุญาต ถาคุณไมหยุดการบันทึก 
ไอคอนรูปซองสีแดงจะบอกคุณวาเสียงบันทึกนั้นมีความยาวเกิน
ไปที่จะสงโดย MMS ได

นาฬิกาปลุก
โทรศพัทมอืถอืของคุณมนีาฬกิาปลกุในตวัพรอมคุณสมบตัิ
ในการเลื่อนปลุก คุณสามารถตั้งการปลุกแยกกันได 3 
รายการ และเลือกไดวาตองการใหมีการปลุกซํ้าหรือไม ใน
การตั้งนาฬิกาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:

1. เลือกการปลุก และตั้งเปน เปด
2. จากนั้นปอนเวลา และกด OK
3. จากนั้นเลือกความถี่: 1 ครั้ง, ทกุวัน, จันทร-ศุกร
4. ทายสุด ใหเลือกชนิดของการปลุก: เสียงเตือน หรือ เพลงจาก

อลับั้มเสียง และกด OK
ทาํขั้นตอนดานบนซํ้าเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอื่นๆ

นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทมือถือปดอยู และ/
หรือระดับเสียงจะถูกตั้งคาเปน ปดเสียง เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ให
กดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียง (ยกเวนในขณะที่เปดโหมดปลุกซํ้าอยู 
ดดูานลาง)

โหมดปลุกซํ้า
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
เสียงปลุกดังขึ้น และโ
� กดปุมใดๆ (ยกเวน
นั้นการปลุกจะดังข

� กด R หยุด เพ
โหมดปลกุซํ้าจะปดกา

การตั้งคาโหมดการป

อนิฟาเรด
โทรศัพทม
คุณใชในก
อนิฟาเรดอ
เตอร, PDA

ไฟลที่มีการคุมครอง
กับ PC ใหแนใจวาค

ตําแหนงของอุปก
กอนทีจ่ะทําการรับสง
จะตองวางในตําแหนง
� พอรตอินฟาเรดหัน
� อุปกรณอยูหางกัน
� ไมมอีะไรขวางกั้นล



ธุรกิจ

อกคุณวาคุณไดรับไฟล กด OK เพื่อเขา
าง

นุญาตใหคุณตั้งคาโทรศัพทมือถือใหเปด
ถึงเวลาที่ตั้งไว สิ่งนี้ชวยใหคุณยืดอายุการ
ทของคุณ (เชน ระหวางชวงเวลากลาง-
 และตั้งใหโทรศัพทของคุณเปดเองโดย

นมัติ, เลือกตัวเลือก และกด OK เลือก 
ี่คุณตองการใหโทรศัพทมือถือเปดเครื่อง
ถี่ที่ตองการจาก 1 ครั้ง, ทกุวัน, หรือ 
ความจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการเปด

อมูล หรือเปลี่ยนชื่อไฟล

ยละเอียดของขอมูลที่คุณไดรับ:

ูลที่ไดรับ
18

การสงขอมูล
ในการสงขอมูลผานทางอินฟาเรดจากโทรศัพทมือถือของคุณ แรกสุด
คุณตองเลือกรายการที่จะสงกอน:  เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, ชื่อ หรือ
บันทึก จะมีเมนูยอยชวยใหคุณสามารถใชคําสั่ง สง ผานทางตัวเลือก
อินฟาเรด
ทนัทีที่โทรศัพทของคุณพบอุปกรณอินฟาเรดอื่นที่จะสื่อสารดวย การ
สงกจ็ะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ขอความจะแสดงบนหนาจอ วากําลังดํา-
เนินการอยู

การสงจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตัวหนึ่ง
กอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟาเรดขาด หรือ
ถาคุณยกเลิกกระบวนการ

การรับขอมูล
เมื่อคุณเลือก รับ โทรศัพทของคุณก็พรอมที่จะรับรายการผานทาง
อนิฟาเรด และรอใหอุปกรณอินฟาเรดอีกตัวหนึ่งสงขอมูลมาได ใน
ขณะทีก่าํลังสงขอมูล ขอความจะแสดงบนหนาจอ วากําลังดําเนินการ
อยู

การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอกับอุป-
กรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟาเรด
ขาดหายไป, ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรือถาคุณยกเลิกกระ-
บวนการ

การจัดเก็บขอมูล
ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อบ
ไปยังตัวเลือกที่อธิบายดานล

เปด/ปดอัตโนมัติ
เมนูสองรายการที่แยกกัน อ
หรือปดเครื่องเอง หรือเมื่อ
ใชงานแบตเตอรี่ของโทรศัพ
คืน), ไมรบกวนในบางเวลา
อัตโนมัติ
ในการตั้งคา เปดเครื่องอัตโ
เปด และกด OK ปอนเวลาท
เอง และกด OK เลือกความ
จันทร-ศุกร และกด OK ขอ

จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บข

แสดง เพื่อแสดงรา

ไมบันทึก เพื่อทิ้งขอม
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าตใหคุณจัดการ และแสดงเสียงที่เก็บไวใน
ือถือของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

เพื่อเปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
ไฟลเสียงใหม

เพื่อเขาไปยังไฟลเสียงของคุณทั้งหมดในราย-
การแบบเดี่ยว

เพื่อเขาไปยังไฟลเสียงที่คุณดาวนโหลดมา 

เพื่อเขาไปยังรายการเสียงตัวอยางที่มีการปอง
กันดานลิขสิทธิ์

เพลงที่ไดรับการปองกันจะไมสามารถถูกสง
หรือลบได

เพื่อเขาไปยังรายการของเสียงที่บันทึกไว
มัลติมีเดีย

5. มัลติมีเดีย

สถานะความจํา
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจําที่
ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ  คุณสมบัติหลายอยางจะใช
คุณสมบัติหนวยความจํารวมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึกที่อัด

ไว และแถบเสียงสําหรับคําสั่งเสียง, ขอความที่เก็บไว, สมุดโทรศัพท
และรายการออรแกไนเซอร, เกมส, ฯลฯ
กด OK เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดงเปอร-
เซน็ตของหนวยความจาํทีว่าง และหนวยความจําทั้งหมดของโทรศัพท
ในหนวยกิโลไบต (Kb) กด OK อกีครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการราย-
ละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช
โทรศพัทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณสามารถ
ลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร เพลงสวนตัว หรือ ภาพ
สวนตัว เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อเก็บ
เสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม
ถาขอความ รายการเต็ม แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
ใหม คุณตองลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการ
ใหม

อลับั้มเสียง
เมนูนี้ อนุญ
โทรศัพทม
 

รับเพิ่มเติม...

แสดงทั้งหมด

เพลงสวนตัว

เพลงที่ปองกัน
ไว

สิ่งที่บันทึก



มัลติมีเดีย

เมือ่อยูในรายการ คุณสามารถเลือกไฟลเสียง และกด OK เพื่อเขาไป บที่ถูกตองสําหรับโทรศัพทมือถือของ
โทรศัพทไดอยางถูกตอง 
�การตั้งคา� ในหนา53

ดงเปนรายการขอความ เลือกภาพ และ
ด OK จะทําใหคุณเขาไปยังตัวเลือกเมนู

แอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
พใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนา26

ไปยังไฟลภาพของคุณทั้งหมดในรายการ
ี่ยว

ไปยังภาพที่ถายดวยกลองถายรูปในตัว
ศัพท

ไปยงัภาพทีคุ่ณไดรบับนโทรศัพทของคุณ

ไปยังรายการภาพตัวอยางที่มีการปองกัน

ดรับการปองกันจะไมสามารถถูกสง
ได

ไปยังรายการไอคอนที่คุณดาวนโหลดมา
20

ยังเมนูตัวเลือกที่แสดงดานลาง

อัลบั้มภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงและแกไขภาพที่เก็บไวในโทร-
ศพัทมอืถือของคุณ ตัวเลือกตางมีอธิบายอยูดานลาง

ภาพตองมีขนาดและรูปแบ
คุณ เพื่อเก็บและแสดงบน
สําหรับรายละเอียด ใหดู 

ภายในโฟลเดอร ภาพจะแส
กด > เพื่อดูภาพ การก
ทีแ่สดงดานลาง

สงโดย� เพื่อสงเสียงที่เลือกผาน อเีมล (ดู หนา29), 
ผาน อนิฟาเรด (ดู หนา17) หรือ MMS 
(ดู หนา37) โปรดทราบวาไฟลเสียงจาก
โฟลเดอร สิ่งที่บันทึก ไมสามารถถูกสงทาง 
MMS ได

ตั้งเสียงเรียกเขา เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน  แบบเสียงเรียก

เปน SMS/
MMS

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงขอความ ตัวเลือก
นี้ตองถูกเปดการทํางานในเมนู ตั้งคา  > เสียง 
(ดู หนา41) 

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ไฟลเสียงที่เลือก

ลบ / 
ลบทั้งหมด

เพื่อ ลบ ไฟลเสียงที่เลือก หรือไฟลทั้งหมด
พรอมกัน

รับเพิ่มเติม... เพื่อเปด
ไฟลภา

แสดงทั้งหมด เพื่อเขา
แบบเด

ภาพถาย
สวนตัว

เพื่อเขา
ของโทร

ภาพสวนตัว เพือ่เขา

ภาพที่ปองกัน
ไว

เพื่อเขา

ภาพที่ไ
หรือลบ

ไอคอน เพื่อเขา
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ดงวิดีโอคลิปสั้นๆ
นูนี้ใชไดแมวาคุณจะไมไดใสซิมการดก็ตาม

เพื่อสงภาพที่เลือกผานอินฟาเรด, อีเมล หรือ 
MMS

เพื่อบันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้ง
หมดที่คุณทําลงไป

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

เพื่อแสดงไฟลที่เลือก

เพื่อแสดงคุณสมบัติของไฟล (ขนาด, รูปแบบ, 
ความละเอียด, ฯลฯ)

เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก

เพือ่ ลบ ไฟลทีเ่ลอืก หรอืไฟลทัง้หมดพรอมกัน

รปูภาพในโฟลเดอร ภาพที่มีการปองกัน ไม
สามารถถูกสงหรือลบได
มัลติมีเดีย

โหมดสาธิต
เมนูนี้จะแส
ตัวเลือกเม

สงโดย� เพื่อสงไฟลที่เลือกผาน อเีมล (ดู หนา29), 
ผาน อินฟาเรด (ดู หนา17) หรือ MMS (ดู
หนา37) โปรดทราบวาคุณไมสามารถสงภาพ
ทีม่กีารปองกันทางลิขสิทธิ์ได

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร

แกไขรูปภาพ ใชเมนูนี้เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

� เพิ่มขอความ เพื่อเพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก ปอน
ขอความของคุณในหนาจอแกไข และกด OK 
ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อยายขอความบนหนาจอ: 
กดสั้นๆ เพื่อยายทีละ 1พิกเซล, กดคางเพื่อ
ยายทีละ 5 พิกเซล
กด R กลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอแกไข
ขอความ หรือ L OK เพื่อยืนยัน และไปยัง
ตัวเลือกถัดไป

� เพิ่มเฟรม
หรือไอคอน

เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพที่เลือก

� ยางลบ เพื่อ เลิกทํา การแกไขครั้งสุดทายที่กระทําบน
รูปภาพ, หรือเพื่อ ลบ เชน ยกเลิกการเปลี่ยน-
แปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กด R กลับ เพื่อ
ยกเลิก หรือ L OK เพื่อยืนยัน

� สง

� จัดเก็บ

หมุน

แสดง

คุณสมบัติ

เปลี่ยนชื่อ

ลบ / 
ลบทั้งหมด



มัลติมีเดีย

2. ในรายการที่ปรากฏขึ้น ใหเลือกภาพตามที่คุณตองการโดยการ
 เลือก (ไม)ทําเครื่องหมายทั้งหมด เพื่อ
ทั้งหมดในคราวเดียว
โชว และ R เพื่อหยุดการเลน
ี่เลือกลาสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและ
มวาคุณจะปดเมนูแสดงทีวีไปแลวก็ตาม
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แสดงทีวี
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพที่อยูใน อลับั้มภาพ (แบบ
อตัโนมัติเปนสไลดโชว หรือแบบแมนนวลทีละภาพ) บน
หนาจอหลักภายในโทรศัพทของคุณ และ/หรือบนหนาจอ
ทวี ีผานทางอุปกรณเสริมทีวีลิงค 

ทีวีลิงคเปนอุปกรณเสริม อาจไมรวมอยูในชุดผลิตภัณฑของคุณ 
คุณตองซื้อแยกตางหาก ทั้งนี้อาจมีจําหนายเฉพาะบางประเทศ
เทานั้น สําหรับรายละเอียด โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหัวขอ 
�อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส� ในหนา70

แมนนวล
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแบบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดยการ
กด+หรือ-กด>เพื่อเปดการทํางานการแสดงผลกราฟ-
ฟกเต็มหนาจอ และสงไปยังโทรทัศน กด<เพื่อกลับไปยังรายการ 
เมือ่ภาพถูกเลือก กด OK หรือ เลือก เพื่อเปดตัวเลือกการหมุน (90 
องศา หรือ 180 องศา)

อัตโนมัติ
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแบบอัตโนมัติเปนสไลดโชว
1. เลือกคาเวลาที่จะใชระหวางภาพแตละภาพที่จะแสดงในสไลด

โชว (10, 15 หรือ 20 วินาที) และกด OK หรือ L เลือก

กด < หรือ >
เลือกหรือไมเลือกภาพ

3. กด OK เพื่อเริ่มสไลด
ในทัง้สองโหมด การเลือกท
สามารถเลนไดหลายครั้ง แ
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ิ
ความสัมพันธระหวางปฏิทินสุริยคติและปฏิทิน
วันที่ทางสุริยคติเปนวันที่ในโหมดจันทรคติ

ขอมูลเกี่ยวกับวันที่ และเวลา (เชน เหตุการณ
วันที่ทางสุริยคติเทานั้น

าตางการแกไขวันที่ ถาจําเปน ใหเปลี่ยนวันที่
ะสม จากนั้นกด OK เพื่อแปลงเปนโหมด

อหลัก
ดงปฏิทินจันทรคติในหนาจอหลัก กด+
ือปดการทํางานตัวเลือกนี้

วกับเทศกาลจีนหลักๆ ถัดไป นับจากวันที่ปอน 
ือก จากวันที ่และปอนวันที่ที่คุณตองการทราบ
กิดขึ้นนับจากวันที่นั้นบาง ในทั้งสองกรณี, กด 
ลถัดไป 6 เทศกาล 

องเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอิฐใหแตกทั้งหมด
ูกบอล เมื่อทําลายอิฐทั้งหมดแลว คุณก็จะได
ับถัดไป
บันเทิง

6. บันเทิง

โหราศาสตรแบบตะวนัตก, ปฏทินิจนัทรคต ิและคณุสมบตัเิทศกาล
ตางๆ ของจีน ซึ่งใชไดในเมนูภาษาจีนเทานั้น (ดู หนา49) โทร-
ศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูภาษาจีน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศซึ่ง
คุณซื้อโทรศัพทมา

โหราศาสตรตะวันตก
เมนูนี้ใชในการแสดงดวงโหราศาสตรในวันที่ระบุ ในการดูดวงโหรา-
ศาสตร แรกสุดคุณตองปอนจักรราศีของคุณ หรือวันเกิดของคุณเขา
ไปกอน ถาคุณทราบราศีของคุณ คุณสามารถเลือกจากเมนู เลือกราศี
เกิด, ไมเชนนั้นใหเลือก ใสวันเกิด, กด OK  และปอนวันเกิดของคุณ 
กด OK เพื่อแสดงราศีที่สัมพันธกัน
ในเมนู โหราศาสตร, คุณสามารถเลือก วันนี้ หรือ วัน อืน่ๆ ขึ้นอยูกับ
โหราศาสตรทีคุ่ณตองการด ู(ในกรณหีลงั ใหปอนวันที่ที่เกี่ยวของกอน
การกด OK)

ปฏิทินจันทรคต
เมนูนี้ชวยใหคุณทราบ
ของจีน โดยการแสดง

คุณสมบัตินี้ตองการ
บันทึกนัด) ขึ้นอยูกับ

กด OK เพื่อเขาถึงหน
โดยการกดปุมที่เหมา
จันทรคติ

จันทรคติในหนาจ
ตัวเลือกนี้ใชในการแส
หรือ-เพื่อเปดหร

เทศกาลจีน
เมนูนี้แจงใหทราบเกี่ย
เลือก จากวันนี้ หรือเล
วาจะมีเทศกาลจีนใดเ
OK เพื่อแสดงเทศกา

เกมอิฐ
เปาหมายข
โดยตีดวยล
เลนยังระด



บันเทิง

ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้: เครือขาย เขา

ไปยังการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ ซึ่ง
อดเดรส ทุกรายการในเมนูนี้ไดรับการตั้ง
วรที่จะตองเปลี่ยนแปลงคาเหลานี้

นิดของเครือขายที่ใชในการเปดการเชื่อม
คาคอนฟกคาตางๆ ที่สอดคลองกัน
ือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะใช
รือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการ
อีเมลเทานั้น
อน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไป
าย GPRS กอน จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยัง
 GSM ถาเครือขาย GPRS นั้นใชไมได

น คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
ละเอียด ใหดู หนา46

ุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขายขอ-
ที่คุณตองการเชื่อมตอดวย

คุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
ไวใน ตั้งคา > เครือขาย > ตั้งคาระบบ 
)
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Java
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติการทํางานแบบ Java ซึ่งคุณ
สามารถใชเพือ่รนัแอปพลเิคชั่น Java เชน เกมที่ดาวนโหลด
จากเครือขาย

ครั้งแรกที่คุณเรียกใช Java ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือน
คุณวาการติดตั้งและการตั้งคาคอนฟก Java จะใชเวลาหลายนาที ซึ่งนี่
เปนการทํางานเพียงครั้งเดียวเทานั้น

การตั้งคา
หลังจากที่ติดตั้ง Java แลว คุณสามารถดําเนินการตั้งคาคอนฟเกอ-
เรชั่นได
เปดอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใช Java แบบอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด 
เมือ่เลือก เปด แอปพลิเคชั่น Java จะเปดโดยอัตโนมัติทันทีหลังจาก
ที่ติดตั้งเสร็จ

เครือขาย
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถเขา
รวมถงึ DNS และพร็อกซี่แ
คาไวลวงหนา ดังนั้นคุณไมค

4 และ6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

* และ # ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุดชั่วคราว
จํากดัอยูที่ 2 นาที (หลังจากนั้น โทรศัพท
จะกลบัไปยงัหนาจอหลกั และเกมจะหายไป)

ระบบ เพื่อเลือกช
ตอ และตั้ง
� GSM หร
เฉพาะเค
เชื่อมตอ

� GPRS ก
ยังเครือข
เครือขาย

ในการเลือกตัวเลือกดานบ
GPRS ไวแลว สําหรับราย

DNS 
แอดเดรส

ใชเพื่อใหค
มลูภายนอก

บัญชี
เครือขาย

อนุญาตให
คุณกําหนด
(ดู หนา46
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บันเทิง

แอปพลิเคชั่น Java
1. ในครั้งแรกที่คุณเลือกเมนูนี้ กด L OK เพื่อใหการตั้งคา

เริ่มตนเริ่มขึ้น ซึ่งการทํางานนี้จะใชเวลาหลายนาที
2. กลับไปยังหนาตาง JAVA คุณสามารถ:

- กด , เพื่อเขาไปยังเนื้อหาของ โฟลเดอรมาตรฐาน, 
จากนั้นกด L เมนู และ เลือก เพื่อเลนเกมที่แสดงอยู

- หรือกด L เมนู, เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่อนุญาตใหคุณ
สรางและจัดการกับโฟลเดอรใหมได

3. เลือก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งเกม JAVA ที่คุณดาวนโหลดมาบน
โทรศพัทมือถือของคุณ: คุณตองดําเนินการติดตั้งกอนเสมอ 
เพื่อใหสามารถเลนเกมได

4. กด ออก เพื่อเลิกแอปพลิเคชั่น Java หรือกด L เมนู เพื่อ
เขาไปยังของตัวเลือกที่ใชได

โทรศัพทมือถือของคุณอาจแสดงขอความเกี่ยวกับ �MIDlets� 
MIDlets ก็คือแอปพลิเคชั่น JAVA หรือเกมนั่นเอง



ผูใหบริการ

ั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจําเปนตอง
 ที่อธิบายในสวนนี้ ผูใหบริการบางราย
ทางไกลได

ือก ผูใหบริการ > WAP > โฮมเพจ

ตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไวใน การ
ดไวในเมน ูตัง้คา > เครอืขาย (ดู หนา46)
าด หนาจอจะแสดงคําวา "ไปยังเมนู": 
ือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก WAP (ดู 

รกที่คุณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น WAP 
เมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา และจะเชื่อม
ผูใหบริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮม-
� ในหนา28

เพื่อเบราสในเพจออนไลน

เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
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7. ผูใหบริการ

เมนูนี้ประกอบดวยบริการและคุณสมบัติตางๆ ที่ผูใหบริการของคุณ
เปดใหบริการ ดังนั้น เมนูที่อธิบายดานลางอาจแตกตางจากนี้ หรือไม
มใีหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการของคุณ สําหรับราย-
ละเอียดเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

บรกิารเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสั้น ซึ่ง
คุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

บริการ +
ตัวเลือกเมนูนี้สงวนไวสําหรับบริการเฉพาะของผูใหบริการ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหลานี้ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

WAP
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณ
เตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ
เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการต
เปลีย่นแปลงการตั้งคาใดๆ
สามารถตั้งคาตางๆ แบบ

ในการเปดเซสชั่น WAP เล

โทรศพัทมือถือของคุณเชื่อม
ตัง้คาการเขาถงึ ทีคุ่ณกาํหน
ในกรณีที่การเชื่อมตอผิดพล
กด ( หรือ Lตัวเล
หนา28)

โฮมเพจ
นี่คือลิงคไปยัง WAP ไซตแ
ขึ้นมา สวนมากแลว รายการ
ตอไปยังโฮมเพจ WAP ของ
เพจเริ่มตนนี้ ใหดู �ตัวเลือก

ใช + หรือ -

กด , หรือ 
Lเลือก

กด Rกลับ

กด ) หรือเลือก 
ตัวเลือก > ออก
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ไดแบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกําหนดการตั้งคา
รไฟลแตละตัว

อทั้งหมดที่อธิบายดานลางจะใชกับโปรไฟล

งานการดาวนโหลดภาพที่แนบอยูกับ WAP เพจ

ความเร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณเบราส

รไฟลที่เลือกปจจุบัน (เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับ
กฏขึ้น)

ามจําของโทรศัพทซึ่งใชในการเก็บเพจที่เบราส
 WAP 

นแปลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่ม
จอแกไขที่ปรากฏขึ้น)
ตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
ั้งคา > ตั้งคาระบบ (ดู หนา46)
ุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่
ื่อมตอ (ดู หนา46)
ผูใหบริการ

บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ
และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ 
กดL ตัวเลือก ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารค: ฟลด
ชื่อ และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลังเบราซ
อยูโดยอัตโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารค และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะให
ปรากฏขึ้น กด ,จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการปอนที่อยู 
URL 
เมนู จัดการบุคมารค อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารคที่เลือก

ไปยัง URL
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนที่อยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดยตรง
เมือ่คุณเลือก (เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP โดยไม
ตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารค)
ทีอ่ยูทัง้หมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด, 
เพือ่เชื่อมตอไปยงัเพจทีเ่ชื่อมโยงไว โดยไมตองปอนที่อยูแบบสมบูรณ
อีกครั้ง

การตั้งคา
เพื่อที่จะเขาไปยัง WAP ไซต แรกสุดคุณตองตั้งคาคอนฟกโปรไฟล
การเชื่อมตอ WAP กอน

เลือกโปรไฟล
เพื่อเลือกโปรไฟลที่ใช
การเชื่อมตอสําหรับโป

การตั้งคาการเชื่อมต
ที่เลือก

ตวัเลือกเบราเซอร
เพื่อเปดหรอืปดการทาํ

การเลือก ปด จะเพิม่
โดยรวม

เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เพื่อเปลี่ยนชื่อของโป
หนาจอแกไขที่จะปรา
แคช
เพื่อลางพื้นที่หนวยคว
ดูระหวางอยูในเซสชัน
เครือขาย
� โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ย
ปอนชื่อใหมในหนา

� เขาเครือขาย อนุญา
คุณกําหนดไวใน ต

� ระบบ อนุญาตใหค
เลือกเมื่อเริ่มการเช



ผูใหบริการ

� พร็อกซี่แอดเดรส และ พร็อกซี่พอรต อนุญาตใหคุณกําหนด
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง:

ถึงโฮมเพจเริ่มตน

ับไปยังเพจที่เบราสกอนหนา

ยังเพจถัดไปที่ตองการเบราส

ลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิด

ทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบันเปน
จเริ่มตน

ทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึ่งแสดงใน อัลบั้ม

สุดเซสชัน WAP

27 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
ี้
28

เกตเวยแอดเดรส และหมายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการเชื่อม-
ตอ WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก

� การปองกัน: เพื่อแสดงรายการของระบบปองกัน Certificates 
ทีต่ิดตั้งไว (จากนั้นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง), 
ขอมูลเซลชั่น หรือ Certificate ปจจุบัน

ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจากเครือขาย 
และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ  

ในบางกรณี เครื่องหมาย �@� สีแดงจะแสดงบนหนาจอ เพื่อบอก
คุณวาคุณไดรับขอความพิเศษใหม กด , หรือ L อาน เพื่อ
อาน หรือ R ยอนกลับ ไปยังหนาจอหลัก 

ขอความพิเศษประกอบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถึงอยางรวดเร็ว
ไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวของ:  การคลิกที่ลิงคหนึ่งครั้ง จะเชื่อมตอ
ไปยัง WAP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟลมัลติมีเดียเขา
มายังโทรศัพทมือถือของคุณได

ถากลองขอความพเิศษเตม็ จะมขีอความแนะนําใหคุณลบขอความ
บางขอความออกไป

ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส กด L

โฮมเพจ เพื่อเขา

กลับ เพื่อกล

สงตอ เพื่อไป

โหลดใหม เพื่อโห
ใหม

ตั้งเปนโฮมเพจ เพื่อบัน
โฮมเพ

บันทึกเปน� เพื่อบัน
ภาพ

ออก เพื่อสิ้น

บุคมารค
ไปยัง URL
การตั้งคา
ขอความพิเศษ

ดู หนา
เหลาน
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ีอ้นญุาตใหคุณเพิม่ประสทิธภิาพใหพจนานกุรม
หรับการเขียนขอความ เลือก <ใหม>, ปอนคําที่
ร และกด , เพื่อทําการบันทึก สําหรับขอ-
วกับการปอนขอความดวย T9, โปรดอานเพิ่มที่
T9®� ในหนา 12)

าตใหคุณเขาถงึอเีมลดวยโทรศพัทมอืถอืของคุณ
ถสง และรับอีเมลที่มีไฟลแนบจากบัญชีอีเมลที่
สองบัญชี  ขึ้นอยูกับผูใหบริการและการสมัคร
รศัพทมือถือ ของคุณอาจไดรับการตั้งคาคอน-
ลว ในกรณีนี้ พารามิเตอรตางๆ จะถูกตั้งคาไว

วมอยูในสัญญาของโทรศัพทมือถือของคุณ คุณ
บรกิารอเีมลเพือ่ทีจ่ะสงหรอืรบัอเีมลได ในกรณี
จะสงพารามิเตอรทั้งหมดมาใหคุณ
นี้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาโทร-
ในการปอนตัวอักษรพิเศษ เชน @ หรือ %, 
อความ� ในหนา12
ขอความ

8. ขอความ

ขอความระบบ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอความระบบซึ่งเครือ-
ขายออกอากาศมายังผูรับบริการทุกคน โดยมีตัวเลือกดัง
ตอไปนี้:

รหัสรับ
เพื่อเลือกชนิดของขอความที่คุณตองการใหแสดงอยางถาวรบนหนา
จอหลัก (ในกรณีนี้ ปอนชนิดในเมนู รหัสรับ และ หัวขอ )
รับ
เพื่อตั้งคาการรับขอความระบบเปน เปด หรือ ปด

หัวขอ
เพื่อกําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ เพื่อที่จะตั้งคาหัวขอ 
ใหเลือก <ใหม>, ปอนรหัสที่ผูใหบริการใหมา และถาตองการก็ใหใส
ชื่อดวย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหัวขอที่มีอยูแลวในรายการ ซึ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรหัส หรือลบก็ได

คุณสามารถปอนหัวขอไดถึง 15 หัวขอในรายการ ในการขอรับ
รหสัสาํหรับหัวขอตางๆ ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

พจนานุกรม
คุณสมบตันิ
T9 ที่ใชสํา
คุณตองกา

มลูในรายละเอียดเกี่ย
�ระบบปอนขอความ 

อีเมล
เมนนูีอ้นญุ
คุณสามาร
แตกตางกัน

รับบริการของคุณ โท
ฟกกบับัญชีอีเมลไวแ
เรียบรอยแลว
ถาบริการอีเมลไมไดร
จะจาํเปนตองสมคัรรบั
นี้ ผูใหบริการของคุณ
เนื้อหาในสวนดานลาง
ศพัทสําหรับใชอีเมล 
โปรดดูที่ �การปอนข



ขอความ

P3 และ SMTP จากผูใหบริการอีเมล
รเชื่อมตอ GPRS เพื่อเขาถึงอีเมลของ
ิรฟเวอร SMTP ของผูใหบริการมือถือ

องคุณได แรกสุดคุณจําเปนตองตั้งคา
เตอรเน็ต

 เพื่อเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต โทร-
ยังหมายเลขที่ผูใหบริการของคุณใหมา 
ะไดรับเขามาผานทางการเชื่อมตอนี้ 

ขพอรทบนเซิรฟเวอร POP3 โดยทั่วไป
จะเปน 110

ขพอรทบนเซิรฟเวอร SMTP โดยทั่วไป
จะเปน 25

ดรสของโดเมนเนมเซิรฟเวอรของคุณ

ิการรองรับ SMTP จะตั้งคาเปน ปด ติด
ริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่สมบูรณ
30

การตั้งคา
ในการตั้งคาคอนฟกบัญชีอีเมล ใหเลือกอีเมลตัวใดตัวหนึ่ง และกด 
OK เพื่อเขาไปยังเมนูที่มีรายละเอียดดานลาง
เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เพื่อเปลี่ยนชื่อบัญชีจากชื่อมาตรฐาน ถาบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกตั้งคา
คอนฟกลวงหนาไว บัญชีนั้นอาจถูกล็อคซึ่งจะทําใหไมสามารถเปลี่ยน
ชื่อได
อีเมลเซิรฟเวอร
เพือ่ตัง้คาคอนฟกการตัง้คาตางๆ ทีจ่าํเปนในการเชื่อมตอไปยงับรกิาร
อเีมลของคุณ

คุณตองขอรับแอดเดรส PO
ของคุณถาคุณตองการใชกา
คุณ คุณอาจจําเปนตองใชเซ
ของคุณเพื่อสงอีเมลออกไป

ขั้นสูง

เขาเครือขาย
กอนที่คุณจะสามารถดูอีเมลข
คอนฟกการเชื่อมตอไปยังอิน
ตั้งคา GSM
เมือ่คุณใชการเชื่อมตอ GSM
ศพัทมือถือของคุณจะหมุนไป
และขอมูลจะถูกสงออกไปแล

รหัส รหัสผานเพื่อใชบัญชีอีเมลของคุณ

อเีมล
แอดเดรส

อเีมลแอดเดรสของคุณ

SMTP 
แอดเดรส

แอดเดรส Simple Mail Transport Protocol 
(SMTP) นี่เปนเซิรฟเวอรสําหรับสงอีเมลของคุณ
ออกไป และโดยทั่วไปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้ 
smtp.yourmail.com

POP3 
แอดเดรส

แอดเดรส Post Office Protocol (POP) นี่เปน
เซริฟเวอรสําหรับรับอีเมลของคุณเขามา และโดย
ทั่วไปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้ pop3.yourmail.
com

ล็อคอิน ล็อคอิน (หรือรหัสผาน) เพื่อใชบัญชีอีเมลของคุณ

พอรท POP3 หมายเล
คาพอรท

พอรท SMTP หมายเล
คาพอรท

DNS 
แอดเดรส

IP แอดเ

รองรับ SMTP โดยปกต
ตอผูใหบ
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ใหคุณเลือกวาจะสรางการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ถือจะใชเฉพาะเครือขาย GSM สําหรับการ

ือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GPRS สําหรับการ

ุดโทรศัพทมือถือของคุณจะพยายามเชื่อมตอ
RS ถาไมมีเครือขาย GPRS ใหใช โทรศัพทจะ
าย GSM 
านี้ทํางาน แรกสุดคุณตองปอนการตั้งคาที่สอด-

ชื่อมตอไปยังกลองขอความของคุณ และดาวน-
ล (ผูสง และบรรทัดหัวเรื่อง) จากเซิรฟเวอร 
ือกที่จะรับอีเมลที่ตองการได
 > อเีมล: โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยัง
โดยอัตโนมัติ และดาวนโหลดรายการสวนหัว
ั้งละ 5 ฉบับ)
หรือ กอนหนา) ปรากฏที่สวนทายของรายการ  
งรายการ)  หมายความวายังมีสวนหัวของอีเมล
ีก: ใหเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้ และ
ึงอีเมลเขามา
ขอความ

คลายๆ กับการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบที่ตองโทรเขาที่ทําจากพีซี 
พารามิเตอรการเชื่อมตอ GSM มีอธิบายไวดานลาง

ตั้งคา GPRS
ถาการใช GSM เปรียบเสมือนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยการโทร
เขา การเชื่อมตอ GPRS ก็เปรียบไดเทากับการเชื่อมตอแบบบรอด-
แบนด GPRS (หรือ Global Packet Radio Service) เปนโปรโตคอล
สําหรับการสงขอมูลอยางรวดเร็ว โดยใชสัญญาณวิทยุ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS คุณอาจจําเปนตองใชชื่อผูใช และ
รหัสผาน แมวาการเชื่อมตอ GPRS บางอยางจะสามารถทํางานไดโดย
ไมตองใชคาเหลานี้ คุณจะจําเปนตองตั้งชื่อ APN (หรือ Access Point 
Name)

ระบบ
ตัวเลือกเมนูนี้อนุญาต
อยางไร
� GSM: โทรศัพทมือ
เชื่อมตออีเมล

� GPRS: โทรศัพทม
เชื่อมตออีเมล

� GPRS กอน: แรกส
ไปยังเครือขาย GP
พยายามดวยเครือข
เพื่อใหคุณสมบัติเหล
คลองกันเขาไป

อีเมลอินบอกซ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเ
โหลดสวนหัวของอีเม
จากนั้นคุณสามารถเล
1. เลือก อนิบอกซ

อเีมลเซิรฟเวอร
อีเมล ถามี (คร

2. ถาคําวา ถัดไป (
(หรอืสวนตนขอ
ฉบับอืน่คางอยูอ
กด, เพื่อด

หมายเลข
โทรศัพท

นี่เปนหมายเลขที่โทรศัพทมือถือของคุณหมุน
ออกไปเพื่อสรางการเชื่อมตอ แรกสุด เลือก ISDN 
(Integrated Service Digital Network) หรือ 
Analogic (ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของ
คุณ) จากนั้นใหปอน เลขหมาย ISP ที่ผูใหบริการ
ของคุณใหมา

ล็อคอิน & 
รหัส

ล็อคอินและรหัสผานที่ผูใหบริการเครือขาย GSM 
ของคุณใหมาเพื่อใชงานบริการนี้

ตัดสาย
อตัโนมัติ

ปอนเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆที่ตองการใหโทร-
ศพัทวางสายโดยอัตโนมัติ (ถายังคงมีการเชื่อม
ตออยู) คานี้ตองเปนเวลาที่มากกวา 30 วินาที



ขอความ

3. เลือกสวนหัว และกด ,เพื่อแสดง รายละเอียด สัญลักษณ

ทึกรูปภาพกอนที่จะสามารถดูไดใน 
วยความจําไมเพียงพอที่จะเก็บรูปภาพ
ๆ (ภาพ เสียง ขอความ ฯลฯ) ทิ้งไปเพื่อ
ื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
ไมสามารถรับไฟลภาพได ถาไฟลภาพไม
าพตองมีรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF

60 พิกเซล (ขนาดของหนาจอ) ถาคุณ
พวิเตอรทีบ่าน คณุสามารถใชโปรแกรม
ขนาดที่ถูกตองได

อปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับไฟล
ศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมีขนาดใหญ
หลด

นบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ คุณสามารถ
 5 ฉบบั แมวาจะไมมตีัวเลือกชั้นสูงก็ตาม

ยูกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในราย-
 สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพท

(คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได ถาตองการ)
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แสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัวของแตละฉบับ:

4. ถาไมมีสัญลักษณอยูที่ขางสวนหัว คุณสามารถกด , และ
เลือก รับเมล เพื่อดาวนโหลดอีเมลได ทําขั้นตอนนี้ซํ้าในการ
ดาวนโหลดอีเมลแตละฉบับที่เปนเนื้อหาของสวนหัวที่เลือก

ถาอเีมลที่คุณไดรับมีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ, ขอความ หรืออีเมล
อกีฉบับ) อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณเฉพาะ
แสดงไว:

คุณตองดาวนโหลด และบัน
อลับั้มภาพ ถาโทรศัพทมีหน
ใหม คุณตองลบรายการอื่น
ปลดปลอยหนวยความจํา เพ
โทรศพัทมือถือของคุณอาจ
ไดอยูในรูปแบบที่ถูกตอง ภ

ขนาดที่ดีที่สุดคือ 128 x 1
กําลงัถายโอนภาพจากคอม
แกไขภาพเพื่อสรางภาพใน

ขนาดของอีเมลใหญเกินไป (เกิน 50 Kb) ไมสามารถ
ดาวนโหลดได

อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา33)

บรรจุรายละเอียดของสวนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา, 
ทีอ่ยูอีเมลของผูสง, ฯลฯ) กด, เพื่อแสดงรายละ-
เอียดเหลานี้

ขอความของอีเมลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ กด 
, เพื่ออานอีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

ไฟลขอความ (เฉพาะขอความ, รูปแบบ �.txt�) แนบอยู
กบัอีเมล กด , เพื่ออานขอความ (ไมมีตัวเลือกชั้น
สูงสําหรับกรณีนี้)

จําเปนตองใชแ
แนบ ซึ่งในโทร
เกินไปที่จะอัปโ

อเีมลอีกฉบับแ
แนบอเีมลไดถงึ

มรีูปภาพแนบอ
การ  และกด,
มอืถอืของคุณ 
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ลไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดย
รอมกับอีเมลได เชน รูปภาพ JPEG เมื่อคุณได
สงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มองเห็นออก
ี่เหมาะสม

รางขอความ > อีเมลใหม กอนที่จะสงอีเมล
ถาคุณยกเลิกการสงในขณะที่เริ่มสงไปแลว 
ถูกลบโดยไมมีการบันทึกไว

ือกผูรับอีเมลของคุณ ที่คุณมีการปอนอีเมล
ดรสสําหรับรายชื่อที่บันทึกไวในสมุดโทรศัพท
รศัพทของคุณ (ดู �รายชื่อ� ในหนา55)
ากที่คุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ 
ด , เพื่อ เปลี่ยน อีเมลแอดเดรส, ลบ 
ากรายการ

เลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพทบนซิมการด 
างแกไขจะอนุญาตใหคุณปอนอีเมลแอดเดรส
ขอความ

5. เลือกสวนหัวของอีเมล จากนั้นกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

อีเมลใหม
เมนูนี้ ใชในการสงอีเม
สามารถแนบไฟลไปพ
รับอเีมล คุณสามารถ
ไปโดยใชซอฟตแวรท

ถาคุณออกจากเมนู ส
ของคุณออกไป หรือ
เนื้อหาของอีเมลก็จะ

เพิ่มผูสง เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมุดโทรศัพท 
แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลดอีเมลมาก็ตาม
เลือก <ใหม> เพื่อสรางรายชื่อใหม หรือเลือกชื่อใน
รายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส

ในกรณีนี้ คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท 
เมนูนี้จะไมปรากฏขึ้น ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทใน
ซิมการด

ลบ เพื่อลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ (ให
เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารก) เมื่อคุณออก
จากเมนูอเีมล โทรศัพทจะขอใหคุณยืนยันการลบ
รายการที่เลือกจากอีเมลเซิรฟเวอร

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง (ซึ่งแอดเดรสจะถูกเพิ่มลง
ในรายการโดยอัตโนมัติ) ทําตามขั้นตอนที่อธิบายใน
�อเีมลอินบอกซ� ในหนา31

สงตอ เพื่อสงตออีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทําตาม
ขั้นตอนที่อธิบายใน �อเีมลอินบอกซ� ในหนา31

เพิ่ม
รายชื่อ

เพื่อเล
แอดเ
ในโท
หลังจ
และก
ออกจ

ถาคุณ
หนาต



ขอความ

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทและกดL OK หรือ เลือกชื่อจาก
 เลือก
บบใดแบบหนึ่งตอไปนี้:

วามที่แตกตางกัน 3 ชนิด:

 และกด OK เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

ิ่มผูรับอีกคนหนึ่งจากรายการรายชื่อ หรือ
นหมายเลขโทรศัพท ถาคุณตองการปรับ
 หรือลบรายชื่อ ใหเลือกโดยการกด OK

กแบบขอความของคุณ

นขอความใหม

ไข ปรบัเปลีย่น และสงซํ้าขอความสุดทาย
กนัน้ เมนูนี้ยังอนุญาตใหคุณเรียกขอความ
าํลงัปอนอยู แตอาจทาํใหหายไปถาคุณกด

 โดยไมไดตั้งใจ และกลับไปยังหนาจอ

ือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา เชน โทร
ฉันที่หมายเลขนี้

็บขอความปจจุบัน และไฟลแนบในเมนู 
SMS

ขอความปจจุบัน
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คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรือเสียงไดครั้ง
ละหนึ่งรายการเทานั้น ถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่กําลังเขียน
อีเมล เมนูจะปด และโทรศัพทจะกลับไปยังสถานะเตรียมพรอม
เมื่อคุณวางสาย

SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอักษรโดยการใชบริการ
ขอความสั้น (SMS) และเพื่อจัดการกับขอความที่คุณสง
และไดรับ

SMS ใหม
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอียด
ดานลาง:
1. เลือก SMS ใหม จากนั้น ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือ จาก

รายการรายชื่อ และกด L เลือก หรือ ,

รายการและกดL
3. จากนั้นเลือกตัวเลือกแ

4. เลือกระหวางชนิดขอค

5. ปอนขอความของคุณ

เพิ่มสื่อ อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ 
ใสหัวเรื่องและขอความ จากนั้นกด  , เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกถัดไป:
� เพิ่มเสียง หรือ เพิ่มกราฟฟก เพื่อแนบเสียงหรือ
รูปภาพลงในอีเมลของคุณ 

� สง เพื่อสงอีเมลไปยังผูรับที่เลือกไว
� แกไข เพื่อออกแบบอีเมลใหมตั้งแตเริ่มตน 

เพิ่มผูรับ เพื่อเพ
เพื่อปอ
เปลี่ยน

สราง SMS เพื่อออ

<ใหม> เพื่อเขีย

ขอความ
สุดทาย

เพือ่แก
นอกจา
ทีคุ่ณก
ปุม (
หลัก

มาตรฐาน เพื่อเล
กลับหา

จัดเก็บ เพื่อเก
ทีเ่ก็บ 

สง เพื่อสง
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เพื่อตอบกลับไปยังผูสง

เพื่อเก็บขอความในหนวยความจําของโทร-
ศพัท จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่เก็บ
ไวไดใน ขอความ > ที่เก็บ> การยายขอความ
ไปยังรายการที่เก็บ จะเปนการลบออกจาก
รายการ SMS อินบอกซ 

เพื่อสงตอขอความที่เลือก โปรดทราบวาคุณ
ไมสามารถสงตอไฟลที่แนบมาได

เพื่อโทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ

เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให
บริการ),

เพื่อบันทึกเลขหมายของผูสง ถาหมายเลข
แนบอยูในขอความ

เพื่อดึงหมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลข
นี้อยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถรวม
หมายเลขหลายหมายเลข และดึงออกมาได) 
เมนูนี้จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีหมายเลขให
แยกเทานั้น
ขอความ

คุณสามารถสงไฟลแนบ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลงใน SMS 
ของคุณ ภาพและภาพเคลื่อนไหว และรูปภาพนั้นไมสามารถอยูรวม
กนัได: ถาคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวกอน จากนั้นเลือกภาพ เฉพาะ
ภาพเทานั้นที่จะถูกใสลงในขอความ และในทางตรงกันขามดวย

คุณไมสามารถสงภาพและเสียงที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ทาง 
SMS ได

SMS อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอาน SMS ที่คุณไดรับเขามา ขอความ จะแสดงใน
รายการ ที่ทายของรายการ ตัวเลือก <ลบทั้งหมด> อนุญาต ใหคุณลบ
ขอความทั้งหมดพรอมกันในครั้งเดียวการลบขอความเกา นั้นมี
ประโยชนในกรณีที่คุณตองการปลดปลอยหนวยความจําใหวาง
สําหรับเก็บขอความใหมๆ
เมือ่ขอความแสดงขึ้นมา กด OK หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกเมนูที่แสดงดานลาง:

เลือกเสียง เพื่อแนบเพลง

เพิ่มกราฟฟก เพื่อแนบภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

ภาษาที่ปอน เพื่อเปลี่ยนภาษาสําหรับการพิมพ

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

เปลี่ยนขอความ เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสง SMS ซํ้าไปยัง
ผูรับคนอื่น

ตอบกลับโดย 
SMS

จัดเก็บขอความ

สงตอ

โทรแฮนดฟรี

โทรกลับ 

เก็บหมายเลข

ดึงหมายเลข
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คาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณ
ยเลขศูนยขอความสั้นของคุณออกไป
กับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบ
ยใชหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณ 
องผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของ
ขอมูลใหเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
ัครขอรับบริการ
คาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือนคุณ
ง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณหรือ
สมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ

ด จะชวยใหคุณแสดง SMS ที่ไดรับบน
หลัก คุณสามารถตอบกลับขอความที่
ยางรวดเร็วโดยการกด OK, การปอน
มของคุณในหนาจอแกไข และการกด 
ครั้ง
ไดรับ SMS ในขณะที่คุณกําลังอานขอ-
ยู คุณสามารถตอบกลับขอความแรก
ีจ่ะอานขอความที่สอง หรืออีกทางหนึ่ง 
มารถกด ยอนกลับ เพื่อออกจากขอความ
ด จากนั้นขอความที่สองจะปรากฏบน
ของคุณ
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การตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคา SMS  ตัวเลือกตางๆ คือ:

เก็บเพลง เพื่อบันทึกเพลงที่สงมาพรอมกับ SMS เมนูนี้
จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีเพลงใหแยกเทานั้น

เกบ็ภาพ เพื่อบันทึกกราฟฟก และ/หรือภาพเคลื่อน-
ไหวทีถู่กสงมาพรอมกับ SMS เมนูนี้จะมอง
เหน็เฉพาะเมื่อมีภาพใหแยกเทานั้น

เลขหมายศูนย เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ  ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณ
ตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

ลงนาม เมื่อ เปด ชวยใหคุณเพิ่มการลงนามที่ทายของ
ขอความของคุณ คุณสามารถ แกไข, เปลี่ยน
แปลง หรือ บันทึก การลงนามได

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บ
อยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน
เมือ่ผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปน
เหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที) 
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

บันทึก SMS 
อตัโนมัติ 

เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทึกขอความ
ทีส่งในเมนู ทีเ่ก็บ โดยอัตโนมัติ

ตอบกลับ เมื่อตั้ง
สงหมา
พรอม
กลับโด
ไมใชข
การสง
การสม

รายงานการสง เมื่อตั้ง
ผานทา
ไม คุณ
บริการ

ขอความ
มาตรฐาน

เมื่อ เป
หนาจอ
ไดรับอ
ขอควา
OK อีก
ถาคุณ
ความอ
กอนท
คุณสา
แรกก็ไ
หนาจอ
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ม แรกสุดโทรศัพทจะขอใหคุณปอนรายชื่อ
S ไปให คุณสามารถเลือกรายชื่อตั้งแตหนึ่ง
หมายเลขโทรศัพทมือถือใหม หรืออีเมลแอด-

อใหคุณ สราง MMS ในหนาจอการสราง 
ไวสําหรับใหคุณเพิ่ม รูปภาพ, เพิ่ม ขอความ, 
 หรือเขาไปยังเมนู ตัวเลือก MMS  ใช +
กตัวเลือกหนึ่งไปยังตัวเลือกถัดไป และกด 
เขาไปยังเมนู
มของคุณ: เพิ่ม ภาพ, ขอความ และ/หรือ
เพื่อสรางสไลดเพิ่มเติม
ี่ดานซายมือ ใชในการเขาไปยัง ตัวเลือก MMS 

 MMS ไปยังผูรับที่เลือก
เลือกไดจาก อลับั้มภาพ คุณไมสามารถสงภาพ
ิทธิ์ผาน MMS ได เสียงตางๆ สามารถถูก
ลับั้มเสียง 
ใชเมื่อมีการสรางขอความ MMS ใหม: 

เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด < หรือ > เพื่อเลื่อนดู
สไลด หลังจากที่คุณสรางสไลดขึ้นมา
ขอความ

ที่เก็บ SMS
เมนูอนุญาตใหคุณดูขอความทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําของ
โทรศัพทโดยใชตัวเลือก บันทึก SMS อัตโนมัติ หรือ ยายไปยังที่เก็บ  
รายการ <ลบ SMS ทั้งหมด> ใชในการลบขอความ SMS ทั้งหมดทันที 
เมือ่ขอความแสดงขึ้นมา กด , หรือ Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้: ลบ, แกไข SMS, สงตอ, โทรกลับ, โทรแฮนดฟรี

MMS
นอกจากนี้ โทรศัพทมือถือของคุณสามารถสงและรับขอ-
ความ MMS (Multimedia Messaging Service) ไดดวย 
ดวยการใช MMS คุณสามารถสงขอความที่ประกอบดวย
รูปภาพ เสียง และขอความได

เมือ่สงขอความ MMS ผูรับของคุณตองมีโทรศัพทที่ใชงาน MMS ได
เพื่อที่จะสามารถดูขอความของคุณได
การรับ MMS 
ถามใีครบางคนสง MMS มาใหคุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจงให
คุณทราบ ถาผูสงขอความมีการขอให รายงานการอาน จะมีคําถาม
ปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณวาตองการสงหรือไม เมื่อดาวนโหลด MMS 
มาแลว ขอความก็จะอยูใน MMS > อนิบอกซ (ดูดานลาง) 

ถาขนาดของ MMS ที่ดาวนโหลด ใหญกวาหนวยความจําที่ใชได
ในโทรศัพทของคุณ คุณตองปลดปลอยหนวยความจําโดยการลบ
ขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสียง, ฯลฯ) อานเพิ่มที่ �สถานะความจํา�
ในหนา19

MMS ใหม
เมื่อคุณเลือก MMS ให
ทีคุ่ณตองการจะสง MM
รายชื่อขึ้นไป หรือปอน
เดรสใหมเขาไปก็ได
ขั้นตอไป โทรศัพทจะข
MMS  มีไอคอน 5 ตัว
เพิ่ม เสียง, สง ขอความ
หรือ-เพื่อเลื่อนจา
, หรือ L เพื่อ
1. ออกแบบขอควา

เสียง กด > 
2. ไอคอนสุดทายท

(ดูดานลาง)
3. เลือก สง เพื่อสง
ภาพตางๆ สามารถถูก
ทีม่กีารปองกันดวยลิขส
เลือกไดจากเพลงใน อ
ตัวเลือกตอไปนี้จะมีให

เพิ่มสไลด



ขอความ

หลังจากที่เขียนขอความเสร็จแลว ใหเลือก สง และกด , แถบ
คุณติดตามกระบวนการสงขอความของ
ตองการยกเลิกการสง  ถาคุณบันทึก 
มจะสามารถใชไดในเมนู ชั่วคราว ถาคุณ
ั้นก็จะอยูใน เอาทบอกซ เมื่อคุณเปดการ
นมัติ ไว (ดูดานลาง)

งคุณจะแสดงขอความ MMS ทีอ่านแลว 
ือน, รายงานการสง และ การอาน ในการ
าม และกด > กด , หรือ L 
ตางๆ ตอไปนี้:

ือ่เปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
S จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

ือ่สงตอ MMS ที่เลือกไปยังผูอื่น

ือ่แสดงรายละเอียดของขอความที่เลือก 
นาด, วันที่, ฯลฯ)

ื่อลบ MMS ที่เลือก
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แสดงความกาวหนา ชวยให
คุณ กด Lยกเลิก ถาคุณ
MMS เปนแบบราง ขอควา
สง MMS ไปแลว ขอความน
ทาํงานตัวเลือก จัดเก็บอัตโ

MMS อินบอกซ
รายการ MMS อินบอกซขอ
และ ทีย่ังไมอาน, การแจงเต
อานขอความ ใหเลือกขอคว
ตัวเลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือก

แกไขหัวเรื่อง เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัวเรื่อง
ของขอความ

สไลดถัดไป/
สไลดกอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไป/สไลดกอนหนา 
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ 
MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่งแผน
เทานั้น

ลบสไลด เพื่อลบหนาที่เลือก (ถามีมากกวาหนึ่งหนาใน
ขอความ)

จัดเก็บ
ชั่วคราว

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่คุณ
สามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลวจึงสงใน
ภายหลัง

บันทึกเปน
มาตรฐาน

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลต ซึ่ง
คุณสามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS อื่น 
(เชนชนิดขอความ �สุขสันตวันเกิด� เปนตน)

พรีวิว MMS เพื่อดูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น

ชวงเวลาสไลด เพื่อเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณตั้งคา
ไวใน ตั้งคา > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น (ดูเพิ่มเติม
หนา40) และตั้งคาชวงเวลาระหวางสไลดแต
ละภาพ

เลนขอความ เพ
MM

สงตอ เพ

รายละเอียด MMS เพ
(ข

ลบ เพ
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ที่บันทึกเปนขอความชั่วคราว หรือถูกบันทึกไว
ออกจากเมนู MMS กอนที่จะบันทึกหรือสง
ป คุณสามารถ เลน, แกไข, สง, ดู รายละเอียด 

ที่บันทึกเปนเทมเพลต คุณสามารถ เลน, แกไข 

 สงแลว หรือสรางขึ้นแต ยังไมสง ออกไป คุณ
ดู รายละเอียด ของขอความเหลานี้ทั้งหมด, สง 
ใหผูอื่น

ว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
กซ เทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการ
ความ การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบ
ลับ เพื่อยกเลิกการลบ

ดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
โดยตรง ถายัง ใหติดตอผูใหบริการของคุณ 
ที่อธิบายในบทนี้ และปอนเขาไปอยางถูก
าย สามารถสงพารามิเตอรการเขาถึง 
ขอความ

หลังจากที่คุณเปด MMS แลว กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถรับ MMS ได การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลัง
จากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว

ชั่วคราว
แสดงขอความทั้งหมด
โดยอตัโนมัติขณะที่คุณ
ขอความของคุณออกไ
และ ลบ แบบรางได
เทมเพลต
แสดงขอความทั้งหมด
และ ลบ เทมเพลตได
เอาทบอกซ
แสดงขอความที่คุณได
สามารถ เลน, ลบ หรือ
หรือ สงตอ ขอความไป

ขอความที่คุณบันทึกไ
แบบราง หรือ เอาทบอ
ใดๆ (ไมวาจะเปนขอ
ไปแลวได กด Rก

การตั้งคา
โทรศัพทของคุณอาจไ
เขาถึงบริการที่มีใหได
เพื่อรับรายการขอมูล
ตอง ผูใหบรกิารบางร
�ทางอากาศ� ได

เลนขอความ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

สไลดถัดไป/
กอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลดกอน
หนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด < 
หรือ > เมื่อกําลังดู MMS ในโหมด
แมนนวลก็ได โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะ
ปรากฏเฉพาะเมื่อ MMS ประกอบดวย
สไลดมากกวาหนึ่งแผนเทานั้น

บันทึกรูปภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อลับั้มภาพ

บันทึกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน (ถามีเสียง
แนบมา) และจัดเก็บลงใน อลับั้มเสียง

ปด เพื่อปด MMS และกลับไปยังรายการ
ตัวเลือก



ขอความ

เลือกโปรไฟล MMS ในรายการ และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการ มารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และจะ
 (ผานทาง SMS) ถึงสถานะของการสง
ไดรับแลวหรือถูกปฏิเสธ

มารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
ณุบนัทกึขอความที่สงในเมนู เอาทบอกซ 
ิ

ุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลดแตละรูป

กโปรไฟลการเชื่อมตอจากโปรไฟลที่
าไว (ดู �วนัและเวลา� ในหนา41)

กชนิดของเครือขายที่ใชเมื่อเริ่มการ
อ: GSM, GPRS หรือ GPRS กอน

นแอดเดรส MMS ของเซิรฟเวอรที่คุณ
ตอดวย

นหมายเลข IP และพอรตของเกตเวย
ฟเวอร
40

ตั้งคาตอไปนี้
การตั้งคาแอปพลิเคชั่น

ตั้งคาเครือขาย

โหมดรับ อนุญาตใหคุณเลือกจาก:
� แมนนวล: คุณสามารถเชื่อมตอแบบแมนนวล
ไปยังเซิรฟเวอรไดโดยการเลือกการแจงเตือนใน 
อนิบอกซ, เลือก อาน เพื่อดาวนโหลด, จากนั้น 
เลน

� อตัโนมัติ: MMS ใหมจะถูกใสลงใน อนิบอกซ 
โดยตรง เลือก MMS และกด > เพื่อเลน
ขอความ

โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม
เครือขาย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณถูกเก็บไว
บนเซิรฟเวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห (มาก
ทีสุ่ด) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของ
คุณไดทันที)

อาน
รายงาน

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
แจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) เมื่อสถานะของ 
MMS ที่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน MMS นั้นถูกอาน
หรือไม หรือถูกลบไป

รายงาน
การสง

ตัวเลือกนี้สา
แจงเตือนคุณ
วา MMS นั้น

บันทึก
อตัโนมัติ

ตัวเลือกนี้สา
อนญุาตใหค
โดยอัตโนมัต

ชวงเวลา
สไลด

อนุญาตใหค
ของ MMS

เขาเครือขาย เพื่อเลือ
คุณตั้งค

ระบบ เพื่อเลือ
เชื่อมต

ศนูย MMS เพื่อปอ
จะเชื่อม

ที่อยู Gateway 
พอรต

เพื่อปอ
ของเซิร
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ซนไดรับการกําหนดตามตําแหนงของสถานที่
ich Mean Time (GMT) และโดยเมืองหลักๆ 

รชดเชยเวลาเปน เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ 
 ถาคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด และคุณ
วลาจะไดรับการตั้งคาเปน 11:00 โดยอัตโนมัติ
คาการชดเชยเวลาเปน ปด

รถเขาถงึคุณสมบตัติางๆ ที่ใชพลังงานสวนใหญ
ใหคุณสามารถยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ได
ๆ ไดอยางรวดเร็ว

ั่นสวนใหญในเมนู ประหยัด จะชวยเพิ่มอายุ
ี่

าตใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดภยัของโทรศพัทมอืถอืของคุณ และขอมูลที่คุณ
การตั้งคา

9. การตั้งคา

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

วนัและเวลา
ตัง้เวลา

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

รูปแบบนาฬิกา
อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา แบบเข็ม, แบบตัวเลข, 
ขนาดเล็ก หรือ ไมแสดง ซึง่จะแสดงในหนาจอหลัก
ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่
เหมาะสม
ตัง้โซนเวลา
ใชในการเลือกโซนเวลาปจจุบันของคุณ เมื่อคุณเขาสูเมนู โทรศัพทก็
จะแสดงแผนที่โลกซึ่งคุณสามารถเลื่อนไปมาดวยปุมเคลื่อนที่ขึ้นหรือ

ลงได โซนเวลาแตละโ
โดยเทียบกับ Greenw
ภายในโซนเวลานั้น
การชดเชยเวลา
ใชเพื่อใหคุณตั้งคากา
ปด (ในชวงฤดูหนาว)
ตั้งเวลาเปน 12:00 เ
เมือ่คุณเปลี่ยนการตั้ง

ประหยัด
เมนนูีช้วยใหคุณสามา
ของโทรศัพท และชวย
โดยการเปลี่ยนคาตาง

การปดทํางานฟงกช
การใชงานแบตเตอร

การปองกัน
เมนูนี้อนุญ
ความปลอ
เก็บไวที่นั่น



การตั้งคา

การรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวา
กัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น 
อรโทร

การขอรับบริการ และตองใชรหัส PIN2 

ารใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
กัดการโทรสามารถใชไดกับทั้ง สายเรียก
ครือขาย)  และ/หรือกับ  สายโทรออก 
 และ สายระหวางประเทศ) ในทุกกรณี 
สายพรอมกันในครั้งเดียว ตัวเลือก 
าชนิดสายนั้นถูกจํากัดอยูหรือไม

การดู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ 
ะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2 

การจํากัดการโทรใหไปยังรายการเฉพาะ
 เมื่อ เฉพาะกลุม ถกูเลือก

มบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
ตองใชรหัส PIN2 (ดู หนา45) ตัว-
นี้อาจใชกับการเชื่อมตอ WAP และ
บน GPRS ไดดวย
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เปลี่ยนรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 รวมทั้งรหัสจํากัดการโทร
ดวย ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจ
ตองใชรหัสลับ PIN2 ซึ่งผูใหบริการของคุณใหมา

ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บลอ็ค ในการปลดบล็อค คณุตองขอรบัรหสั PUK2 จากผูใหบรกิาร
หรอืรานคาของคณุ ถาคณุปอนรหสั PUK ไมถกูตองตดิกัน 10 ครัง้
ซมิการดจะถูกบล็อคและใชไมได ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอ
ผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

รหัส PIN
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน 
เปด โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

ล็อคปุมกด
เพื่อตั้งคาปุมกดของคุณเปน ปด หรือเพื่อเลือกการล็อคแบบทันที 
หรือหนวงเวลาการล็อค เมื่อเลือกตัวเลือกแบบหนวงเวลาตัวใดตัว
หนึง่ และถาคุณปลดลอ็คปุมกดชัว่คราวโดยการกดปุม # โทรศพัท
จะกลับไปล็อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ตามการหนวงเวลาที่คุณเลือกไว

ในทุกกรณี ปุมกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดรับสาย

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกับราย
รายการ เฉพาะกลุม และจํา
โดยทําผานตัวเลือก จํากัดเบ

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะ
(ดู หนา45)

จํากัดการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํากัดก
หมายเลขที่กําหนด การจํา
เขา (ทุกสาย หรือ ใชขามเ
(ทุกสาย, สายตางประเทศ
ตัวเลือก ยกเลิก ใชกับทุก
สถานะ ใชเพื่อใหคุณทราบว

เฉพาะกลุม ใชใน
เฉพา

จํากัดเบอรโทร ใชใน
กลุม

คุณส
และ
เลือก
อีเมล
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ด ปกติ ขึ้นอยูกับวาโทรศัพทมือถือของคุณถูก

ระบบสั่น ปด

แบบเสียงเรียก ปดเสียง

แสงไฟ ประหยัด

เสียงปุม ปด

ระบบสั่น เปด

แบบเสียงเรียก กลาง

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุม ปด

เคลื่อนไหว เปด
การตั้งคา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการ
จาํกัดการโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ

ขอมูลสวนตัว
ใชในการปองกัน ขอความ, รายชื่อ หรือ ขอมูลการโทร ดวยรหัส
ทีคุ่ณเลือก จากการถูกอานโดยผูอื่น หรือใครบางคนที่ใชโทรศัพท
ของคุณ

โปรไฟล
โปรไฟลคือกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา ซึ่งชวย
ใหคุณปรับเปลี่ยนโทรศัพทของคุณใหเขากับสภาพแวด-
ลอมในการใชงานไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การเลือก 

ประชุม จะตั้งระดับเสียงเปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปดเสียงปุม 
(สวนรายการอื่นๆ จะถูกตั้งคาตามการตั้งคา สวนตัว ของคุณ) เมือ่
การประชุมสิ้นสุด การเลือก ปกติ  จะเรียกการตัง้คาปกติทัง้หมดของ
คุณกลับคืนมา รายละเอยีดของโปรไฟลแตละตัวจะแสดงเมือ่คุณเลือก
โปรไฟลนั้น
นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงปุมดวนเขากับโปรไฟลได (เชน กด 
3 คางไว เพื่อเปดการทํางาน นอกอาคาร) การกดปุมเดียวกัน
คางไว จะเปนการปดการทํางาน และกลับไปยังการตั้งคา สวนตัว ของ
คุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู �ปุมดวน� ในหนา48

ขอมูลที่ปรากฏในฟล
ตั้งคาคอนฟกอยางไร

ประหยัด

หฟูง



การตั้งคา

ใหคุณปรับระดับเสียงเรียกเขาของคุณ 
เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณไดตั้ง-
ึง เพิ่ม

เรยีก นอกจากนัน้ รายการนี้ยังประกอบ
ี่คุณบันทึกไวดวย เลื่อนภายในรายการ 
ํานองที่เลือก

 เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามตอง
ก

ระหวางการตั้งคาเสียงแบบตางๆ ตัว-
โทรอยูเทานัน้ เลื่อนภายในรายการ และ
ึงความแตกตาง
หว
ภาพเคลื่อนไหวขณะเปดหรือปดเครื่อง
 หรือ ปด 
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เสียง
ระดับเสียง

ตัวเลือกนี้อนุญาต
กด+หรือ-
แต ปดเสียง จนถ

แบบเสียงเรียก
อนญุาตใหคุณเลอืกแบบเสยีง
ดวยสิ่งที่คุณอัดไว และเพลงท
และรอสักครูเพื่อฟงการเลนท
เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด
ใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน เป
การจากรายการแบบเสียงเรีย
โทนเสียง 
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือก
เลอืกนีใ้ชไดในระหวางทีก่าํลงั
รอสองถึงสามวินาที เพื่อฟงถ
เสียงและภาพเคลื่อนไ
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงและ
ของโทรศัพทมือถือเปน เปด

รถยนต, 
นอกอาคาร

ระบบสั่น การตั้งคา
สวนตัว

แบบเสียงเรียก สูง

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุม ปด

ประชุม ระบบสั่น การตั้งคา
สวนตัว

แบบเสียงเรียก ปด

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุม ปด

ปดเสียง ระบบสั่น เปด

แบบเสียงเรียก ปด

แสงไฟ การตั้งคา
สวนตัว

เสียงปุม ปด
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ือนเปน เปด หรือ ปด เมื่อไดรับสาย, เมื่อถึง
อรแกไนเซอร, เมื่อคุณไดรับขอความ และเมื่อ

 เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขากับ
ี่

 เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และ

รถใชกับเสียงปุมไดดวย

หคุณตั้งคาคอนฟกเมนูตางๆ วาจะแสดงอยาง
จอ

องกลองที่ดานหลังของโทรศัพทเปน เปด หรือ 

เปเปอรของเมนูหลักเปน เปด หรือ ปด วอล-
หนาจอหลัก เมื่อตัวเลือก นาฬกิาโลก ตั้งคาเปน 
การตั้งคา

เสียงเปดและปดเครื่องอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงของโทรศัพทมือถือเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
คุณเปดหรือปดเครื่องอัตโนมัติ
เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด
เสียงเตือน
ใชในการตั้งคาเสียงเตือนสําหรับรายการตอไปนี้:
� ออรแกไนเซอร: เมือ่ถงึกาํหนดของบันทกึทีต่ัง้โปรแกรมไวใน
ออรแกไนเซอรของคุณ

� ไมรับสาย เมื่อคุณไมไดรับสายเรียกเขา
� แบตออน: เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
� เตือนทุกนาที เพื่อสงเสียงบี๊ปเตือนทุกนาทีระหวางการโทร เพื่อ
ชวยคุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ (คูสนทนาของคุณจะ
ไมไดยินเสียงบี๊ปนี้)
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการตามตองการ โดยการกด<
หรือ >

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงเตือนเปน เปด หรือ ปด, ไมไดเปน
การปดการเตือน เชน การตั้งคาเสียงเตือนของ ออรแกไนเซอร 
เปน ปด จะไมเปนการปองกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือน
ความจํา (ถาคณุตัง้โปรแกรมไว) แตโทรศัพทจะไมสงเสียงออกมา

ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเต
เหตุการณที่ตั้งไวในอ
นาฬิกาปลุกเตือน
ระบบสั่นจะ ปด เสมอ
อะแดปเตอรที่จุดบุหร
ปดเสียง
เมื่อโหมดนี้เปน เปด,
ระบบสั่นจะทํางาน

โหมด ปดเสียง สามา

จอแสดงผล
เมนูนี้ชวยใ
ไรบนหนา

แฟลช
ใชในการตั้งคาแฟลชข
ปด 
วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอล
เปเปอรจะไมแสดงใน
เปด (ดู หนา15)



การตั้งคา

4. จากนั้นเลือก แสดงชวงเวลา และกด, ชวงเวลาที่คุณตั้งคา
ภาพสไลดในแตละภาพ

รศัพทไดรับสายเรียกเขา หรือขอความ
ฯ เลือกคาใดคาหนึ่งที่มีใหใช

ับความเขมของแสงไฟหลายระดับ

รโทรศัพทของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณ
ใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูให
รสมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตอง
S ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนู
เลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแตละ
ช (เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ไฟลขอมลูแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับเชื่อม
ัน: ตัวอยางเชน เมื่อใช WAP หรือเมื่อสง
ลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไปยังเครือ-

ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือลักษณะ
ความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวน
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ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความคมชัดตางๆ
รูปภาพหนาจอ
อนญุาตใหคุณตัง้รปูภาพหนาจอเปน เปด หรือ ปด เมือ่ตัง้คาเปน เปด
หนาจอหลักของโทรศัพทจะรันภาพสไลดไปเรื่อยๆ โดยใชไฟล jpeg 
ทีคุ่ณบันทึกเก็บไวโทรศัพทและเลือกขึ้นมา

การตั้งคารูปภาพหนาจอเปน ปด จะเปดการทํางานโหมดประหยัด
โดยอัตโนมัติ เชนเวลาปจจุบันจะแสดงโดยมีพื้นหลังเปนสีขาว 
โหมดนี้จะเพิ่มเวลาการใชงานโทรศัพทใหนานขึ้น (เพิ่มอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่)

1. เมือ่ตั้งคาสกรีนเซฟเวอรเปน เปด, ใหเลือกรูปภาพในรายการ
ที่ปรากฏขึ้นโดยกด<หรือ> (คุณสามารถยกเลิกการ
เลือกไดโดยการกดปุมเหลานี้) จากนั้นกด-เพื่อเลื่อนไป
ยังภาพถัดไป

2. เมือ่คุณเลือกภาพไดตามตองการแลว กด ,เพื่อเปดการ
ทาํงานสกรีนเซฟเวอร

คุณตองเลือกรูปภาพหลายรูป (ไดถึง 10 รูป) เพื่อแสดงเปนการ
ฉายภาพสไลด เมื่อคุณเลือกเพียงรูปเดียวเพื่อใชเปนรูปภาพหนา
จอ โทรศัพทก็จะแสดงเฉพาะรูปนี้บนหนาจอ

3. เลือก เริ่มการหนวงเวลา และกด+หรือ -เพื่อเลือกคา 
เมือ่อยูในหนาจอหลกั สกรนีเซฟเวอรจะเริ่มตามเวลาที่คุณตั้งไว

ไวจะถูกใชในการฉาย
แสงไฟ
แสงไฟจะเปดทํางานเมื่อโท
ใหม, เลื่อนภายในเมนู, ฯล
ความเขมแสงไฟ
อนุญาตใหคุณเลือกจากระด

เครือขาย
ติดตอผูใหบริกา
เกีย่วกับการเปด
บริการ และวิธีกา

ตั้งคาโทรศัพทดวยคา GPR
ทีอ่ธิบายในหัวขอนี้ จากนั้น
เมนูของแอปพลิเคชั่นที่จะใ

ตั้งคาการโทร
เมนนูีใ้ชเพือ่ใหคุณสรางโปร
ตอไปยงับริการที่แตกตางก
ขอความ MMS โปรไฟลที่เ
ขาย GSM หรือ GPRS 
ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ 
การขอรับบริการของคุณ ขอ



47

หนดวิธีการที่โทรศัพทมือถือจะใชเชื่อมตอกับ

ขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด
ายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด, 

ยการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อกําหนด
องลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไวใน

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

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังบริการ 
GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น 
ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยางไรก็
ตาม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น
การตั้งคา

ใหญมีสาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: ติดตอผูใหบริ-
การของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก เพื่อที่ตั้งคาไดอยางเหมาะสม ซึ่ง
ในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง SMS โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนาอาจ
ถกูล็อคไว ซึ่งปองกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
เลือกหัวขอในรายการ และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

แนบดวย GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกํา
บริการ GPRS

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือ
แมนนวล เลือกเครือข
เพื่อยืนยัน
รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรา
เสร็จแลว โทรศัพทจะล
รายการ

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก

แสดง เพื่อแสดงพารามิเตอรทั้งหมดของโปรไฟลที่
เลือก

ตั้งคา GSM เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:
� ล็อคอิน & รหัส,
� เลขหมาย ISP ทีจ่ําเปนตองใชในการสราง
การเชื่อมตอ ไดมาจากผูใหบริการของคุณ 
(ISDN หรือ  Analogue),

� เวลาไมมีกิจกรรม, คาที่มากกวา 30 วินาที
ซึง่โทรศพัทจะตดัการเชื่อมตอโดยอตัโนมตั ิ
(ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)

ตั้งคา GPRS เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GPRS:
� ล็อคอิน, รหัส, เวลาไมม ีกจิกรรม
� เมนู APN อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรส
ของเครือขายขอมูลภายนอกที่คุณตองการ
เชื่อมตอดวย, สตริงขอความจะถูกใชเพื่อ
สรางการเชื่อมตอ

เปดตลอด

สําหรับสายขอมูล



การตั้งคา

2. เ ลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นทีคุ่ณตองการเชื่อมโยงเขา
 หรือ Lเลือก ถาคุณเลือก โทรดวน 
ายชื่อในรายการรายชื่อ
ุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนาจอหลัก

ตรงไปยงัฟงกชั่นที่ตองการ โดยการเชื่อม

เสียงเขากับฟงกชั่นที่ใชบอยๆ ที่สนับ-

ลื่อนในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่น และกด 
ก
ปรากฏขึ้น ใหอัดแถบเสียงของคุณ ใหแน
วดลอมที่เงียบ เลือกใชคําที่สั้นและงาย 
น
ามารถเขาถึงยังตัวเลือก ลบ, เลน, เปลีย่น
สียง กด R กลับ เพื่อสรางแถบเสียง

ําสั่งเสียง ใหกดปุม , คางไวเมื่ออยู
ถบเสียงที่บันทึกเอาไว
ใหม: เลือก, กด LOK และเลือก 
ี้จะเรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา 
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วธิีลัด
คุณสมบตันิีช้วยใหคุณตัง้คาคอนฟกทางลดัไปยงัคุณสมบตัิ
และตัวเลือกตางๆ ที่คุณใชบอยๆ

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ โดย
การเชื่อมโยงฟงกชั่นเขากบัปุม การกดปุมคางไวที่ปุมนี้ในหนาจอหลัก
จะเปนการเปดใชฟงกชั่น หรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไวโดย
อัตโนมัติ (โทรดวน)
มปีุมดวนหลายปุมถกูตั้งคาไวลวงหนา เชน 6 สําหรับโหมดปดเสียง 
แตคุณสามารถตั้งโปรแกรมใหมใหกบัปุมตางๆ (เฉพาะปุมตั้งแต 
2 ถงึ 9 เทานั้น) ปุมตอไปนี้ถกูล็อคไว:

ปุมดวนอื่น อาจถูกกําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการของคุณ 

1. ในรายการ เลือกปุมตั้งแต 2 ถึง 9 และกด OK  ถาปุม
ถกูตั้งโปรแกรมไวแลว เลือก เปลี่ยน

กับปุมนี้ และกด ,
คุณจะถูกขอใหเลือกร

3. ในการใชปุมดวน กดป
คําสั่งเสียง
ใชในการตัง้คาการเขาถงึโดย
โยงฟงกชั่นเขากับแถบเสียง

คุณสามารถเชื่อมโยงคําสั่ง
สนุนปุมดวนได

1. เลือก <ใหม> จากนั้นเ
, หรือ Lเลือ

2. เมื่อ กด OK และพูด 
ใจวาคุณอยูในสภาพแ
และออกเสียงใหชัดเจ

3. เมนถูดัไป จะใหคุณส
ฟงกชั่น และ เปลี่ยนเ
ใหม

เพื่อที่จะเปดคุณสมบัติที่ใชค
ในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแ
เพื่อตั้งโปรแกรมคําสั่งเสียง
เปลี่ยนฟงกชั่น การทําเชนน

1 โทรตูขอความเสียง

* โทรสายระหวางประเทศ

# เปลี่ยนภาษาที่ใช
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ื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้ง-
หรือ -เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือก

ารกด , หรือ L เลือก
การตั้งคา

โทรดวยเสียง
ใชเพื่อใหคุณตั้งแถบเสียง ซึ่งจะหมุนไปยังหมายเลขมาตรฐานสําหรับ
รายชื่อที่ตั้งไว เมื่อมีการพูดแถบเสียง ในการตั้งคาการโทรดวยเสียง 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. เลือก <ใหม>, จากนั้นรายชื่อในรายการ จากนั้นกด , หรือ 
Lตัวเลือก

เมื่อสมุดโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลือกอยู ใหเลือกหมายเลขที่คุณ
ตองการจากรายการที่แสดงขึ้น

2. เมื่อ เพิ่มแถบเสียง? ปรากฏขึ้น ใหทําตามขั้นตอนที่แสดงบน
หนาจอ 

ในการใชการโทรดวยเสียง กด , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก 
จากนั้นพูดแถบเสียงที่สัมพันธกับหมายเลขที่คุณตองการโทร

คุณสามารถกําหนดแถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
ระหวางการโทรดวยเสียง และคําสั่งเสียง แถบเสียงที่บันทึกไวจะ
อยูภายในเมนูดังกลาว และสามารถลบ เลน หรือเปลี่ยนแปลงได

โทรดวน
คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณตั้งหมายเลขที่คุณโทรบอยๆ ได 4 หมาย-
เลข จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ไดโดยการเลอืก
ไอคอนหรอืภาพทีก่าํหนดไวบนหนาจอ โดยไมตองเขาหรอืเบราสใน
รายการ รายชื่อ สําหรับรายละเอียด ใหดู �โทรดวน� ในหนา10

ภาษา
เมนูนี้ใชเพ
หมด ใช+
ภาษาโดยก



กลองถายรูป

ตารางดานลางจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของปุมตางๆ ใน

ะกด , เพื่อถายภาพ
แลว หนาจอมุมมองจะแสดงขึ้นมา กด 
 ,เพื่อจัดเก็บภาพ หรือกด  
ตอไปนี้ (สําหรับรายละเอียด ใหดูเพิ่มที่ 
 ดานลาง)

/ออก

ดการชดเชยรูรับแสง

พ

กโหมด กลอง และกลบัไปยงัหนาจอหลัก

ดระบบตั้งเวลาถายภาพเอง

ดโหมดถายภาพตอเนื่อง

ดแฟลชของกลอง

หวางความละเอียดตางๆ ของภาพ

ังเมนู ตัวเลือก 

ยังหนาจอกอนหนา
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10. กลองถายรูป

โทรศพัทมือถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, 
เกบ็ภาพไวในโทรศพัท หรอืถายโอนภาพไปยังพีซีผานทาง อนิฟาเรด,
ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทาง MMS หรือ อเีมล 
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายวิธีการใชกลองอยางละเอียด

วธิีการ�
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายการทํางานทั่วไปที่ใชบอยๆ กับกลองของคุณ

เปดทํางานกลองถายรูป
ในการเปดการทํางานโหมดกลองถายรูป เพียงกด R กลอง: 
แอปพลิเคชั่นกลองจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ไมมีกิจกรรมในระยะเวลาหนึ่ง โทรศัพทก็จะออกจาก
โหมดกลองโดยอัตโนมัติ

เมือ่กลองเปดทํางาน หนาจอภาพตัวอยางจะแสดงขึ้น โปรดทราบวา
เลนสมีการตั้งคาไวลวงหนาและโฟกัสไดทุกระยะ

โหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ แล
2. หลังจากที่ภาพถูกถาย

 เพื่อทิ้งภาพไป,
เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
�เมนูกลองถายภาพ�

+ - ซมูเขา
< > เพิ่ม/ล
, ถายภา

)หรือ ออกจา
0 เปด/ป
* เปด/ป

5 เปด/ป
# สลับระ
L เขาไปย
R กลับไป
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3 วินาทีกอนที่ภาพจะถูกถาย จากนั้นจะมีเสียง
ากที่ถายแลวจริงๆ

S
สามารถสงภาพผาน MMS และเพื่อเพิ่มเสียง
ดวย คุณสามารถเลือกภาพจาก อลับั้มภาพ 
ี่คุณเพิ่งถายดวยกลองก็ได
ั้นกด เมนู, หรือเลือกภาพจาก อลับั้มภาพ, 
หรือ Lตัวเลือก ในทั้งสองกรณี เลือก 

S
ือกเสียง? ปรากฏขึ้น ใหกด L ใช เพื่อเริ่ม
กด L บันทึก เพื่อหยุดและบันทึกสิ่งที่คุณ

 ยกเลิก
ายการที่ปรากฏขึ้น จากนั้น เพิ่มสื่อ เพื่อไปยัง
ง MMS กด L สง เพื่อสงขอความของคุณ 
ามตามตองการกอนที่จะสงออกไป (สําหรับ
ดู �MMS ใหม� ในหนา37)

าพ
ละเอียดของตัวเลือกเมนู กลอง

ันทึกไว ไฟลจะถูกเก็บไวในโฟลเดอร ภาพถาย
ณุเปดเมน ูภาพของคณุจะแสดงขึ้นเปนธมับเนล
ลงเพื่อเลื่อนภายในรายการ 
กลองถายรูป

ถาไมมีการกระทําใดๆ กอนที่หนาจอดูภาพจะหมดเวลา ภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกตั้งชื่อโดยใชวันที่ที่ถายภาพ เชน "0410_154157.jpg" 
สําหรับภาพที่ถายในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15: 41:57
จํานวนของภาพที่คุณสามารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูงขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น จะ
มขีอความเตือนคุณเมื่อมีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ในกรณีนี้
คุณตองลบขอมูลกอนที่จะเก็บภาพใหม 

การใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ในโหมด กลอง กด 0
2. ปรับภาพของคุณ และกด OK เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง ซึ่งจะ

เริ่มที่ 10 วินาที (คานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)

กด L เพือ่หยุดตัวตั้งเวลา และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

3. จะมเีสียงดังขั้น 
ดังอกีครั้งหลังจ

โฟโตทอลค MM
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณ
ทีบ่ันทกึลงในขอความ
หรือสามารถใชภาพท
1. ถายภาพ จากน

จากนั้นกด ,
สงโดย... > MM

2. เมือ่ขอความ เล
การอัด จากนั้น
อดัไว หรือ R

3. เลือกรายชื่อในร
หนาจอการสรา
หรือแกไขขอคว
ขอมูลเพิ่มเติม 

เมนูกลองถายภ
สวนนี้จะอธิบายถึงราย

ภาพถายสวนตัว
เมือ่คุณถายภาพและบ
สวนตวั ของคุณ เมือ่ค
ใชปุมเคลื่อนที่ขึ้นและ

เก็บ เพื่อจัดเก็บภาพในโฟลเดอรภาพถายสวนตัว โดยใช
หมายเลขมาตรฐาน (จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
ภาพไดจากในโฟลเดอรโดยตรง)

สงโดย� เพื่อสงภาพผานทาง MMS, อีเมล หรือ อินฟาเรด

แกไข
รูปภาพ

เพื่อจัดเก็บรูปภาพ และทําการแกไข (ดูเพิ่มเติมที่
 �อลับั้มภาพ� ในหนา20)

ไมบันทึก เพื่อทิง้ภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง



กลองถายรูป

ในการดูภาพแบบเต็มหนาจอ ใหกด OK ใชปุมเคลื่อนที่ขึ้น และลง
ไลดโชวของเนื้อหาภายในโฟลเดอร ภาพ
ดงสไลดโชว ภาพถายแตละภาพจะแสดง
ๆ เพื่อยุติการเลนสไลดโชว และกลับไป

ูนี้ อนุญาตใหคุณถายภาพแบบ "ตอเนื่อง" 
เพียงครั้งเดียว โปรดทราบวาในการใช
ดรับการตั้งคาเปน ขนาดหนาจอ (สําหรับ
ั้งคา� ในหนา53)
ร็จแลว ภาพตางๆ ก็จะแสดงบนหนาจอ
ุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
านลาง

ภาพที่เลือก

ภาพทั้งหมดในกลุม

ที่เลือกโดยทาง MMS, อีเมล หรือ

พที่เลือก

พทั้งหมดในกลุม
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เพื่อเลื่อนภายในรายการของภาพ กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

สไลดโชว
การเลือกตัวเลือกนี้จะเปดส
ถายสวนตัว  ระหวางการแส
ครูหนึ่งบนหนาจอ กดปุมใด
ยังหนาจอกอนหนา

ถายตอเนื่อง
การเปดทํางานตัวเลือกเมน
ไดถงึ 9 ภาพโดยการกดปุม
โหมดนี้ ความละเอียดตองไ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหดู �การต
เมือ่กลองประมวลผลภาพเส
เปนภาพธัมบเนล จากนั้น ค
ยังตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายด

แสดง เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหนาจอ

สงโดย� ใชเมนนูีเ้พือ่ถายโอนภาพไปยงัอปุกรณอื่น ตัวเลือก
ตางๆ คือ: MMS, อเีมล และ อินฟาเรด

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งคาภาพที่เลือกเปนภาพที่จะแสดงเปนฉาก
หลังของหนาจอของคุณ

แกไขรูปภาพ ตัวเลือกนี้จะเปดภาพในโปรแกรมแกไข สําหรับ
รายละเอียด ใหดู �อลับั้มภาพ� ในหนา20

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

หมุน ตวัเลอืกนีอ้นญุาตใหคุณหมนุภาพได ตวัเลอืกตางๆ
คือ: - 90 องศา, +90 องศา, + 180 องศา การ
เปลี่ยนแปลงจะใชโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนชื่อ ใชตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟลภาพ

ลบ / 
ลบทั้งหมด

ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบบางไฟล หรือไฟลทั้งหมดใน
โฟลเดอร ภาพถายสวนตัว  

จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ

จัดเก็บ
ทัง้หมด

เพื่อจัดเก็บ

สงโดย� เพื่อสงภาพ
อินฟาเรด

ลบ เพื่อลบภา

ลบทั้งหมด เพื่อลบภา
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โนมัติ
คุณถายภาพโดยหนวงเวลาไวเล็กนอย เพื่อ
าอยูในภาพไดดวย ในการใช ตัวตั้งเวลาถาย
ในเมนูนี้ กลับไปยังโหมดชองมองภาพ เล็งภาพ
ด OK

รับการชดเชยรูรับแสงของหนาจอโทรศัพท

วัเลือกเมนูนี้เพื่อเลือกขนาดของภาพที่คุณถาย 
ลือกตางๆ คือ:
GA (640 x 480)
ลาง (320 x 240) 
อลลเปเปอร (128 x 160)
ดทราบวายิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของ
ก็จะยิ่งใหญขึ้น

ูนี้ใชในการปรับคุณภาพของภาพที่คุณถายดวย
ง: ตํา่, ปานกลาง, สูง
ณุภาพตํา่เทาใด ไฟลภาพกจ็ะยิ่งมีขนาดเล็กขึ้น
นั้น ซึ่งเปนผลใหคุณสามารถเก็บภาพถายบน
ศัพทมือถือของคุณไดมากขึ้น
กลองถายรูป

เมือ่คุณจัดเก็บหรือลบภาพจากกลุมแลว ภาพนั้นก็จะถูกลบออกจาก
มมุมองแบบธัมบเนล และเก็บไวในโฟลเดอร ภาพถายสวนตัว 

ทิศทางภาพ
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเลือกวาภาพจะแสดงอยางไรในอัลบั้มภาพ
ของคุณ เพื่อที่จะแสดงไดอยางถูกตอง ตัวเลือกตางๆ คือ: แนวนอน 
& แนวตั้ง

แฟลช
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณตั้งคาแฟลชเปน เปด หรือ ปด นอกจากนี้
คุณสามารถกดปุม 5 คางไวก็ได

เฟรม
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถถายภาพที่มีเฟรมตกแตงได โฟลเดอร 
เฟรมมาตรฐาน ประกอบดวยเฟรมตางๆ ที่มีการโหลดมาใหลวงหนา
บนโทรศัพทมือถือเมื่อคุณซื้อเครื่องมา

โหมดสี
คุณสมบัติ โหมดสี อนุญาตใหคุณใชเอฟเฟกตแบบตางๆ ที่มีใหเลือก
มากมายกับภาพของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ: ไมมี, เอมบอส, ขาว & 
ดํา, เนกาทีฟ, ซเีปย, ดิจิตอล, ขอบ  และ ขอบ 2

โหมดกลางคืน
เมือ่เปดการทํางาน คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณถายภาพในสถานการณที่มี
แสงนอยได

ตวัตั้งเวลาถายอัต
คุณสมบัตินี้อนุญาตให
ทีคุ่ณจะสามารถเขาม
อัตโนมัติ, เลือก เปด 
ตามตองการ จากนั้นก

ความสวาง
ใชตัวเลือกเมนูนี้เพื่อป
มอืถือของคุณ

การตั้งคา
ความ
ละเอียด

ใชต
ตัวเ
� V
� ก
� ว
โปร
ไฟล

คุณภาพภาพ เมน
กลอ
ยิง่ค
เทา
โทร



กลองถายรูป
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วธิีใช
ตัวเลือกเมนูนี้ แนะนําวิธีใชบนหนาจอที่ชวยในการถายภาพดวยโทร-
ศพัทมือถือของคุณ

ลบการตั้งคา เพื่อรีเซ็ตการตั้งคากลองทั้งหมดกลับเปนคามาตร-
ฐาน ขอความเตือนจะปรากฏขึ้น: คุณตองการรีเซ็ต
พารามิเตอรทั้งหมดจริงๆ หรือไม? เลือก ใช หรือ 
ไม
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สามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพียงครั้ง
ดยจะไมสัมพันธกับสมุดโทรศัพทอีกแหงหนึ่ง 
นสมุดโทรศัพททั้งสอง และถาคุณลบชื่อนี้จาก
ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงในซิม

จํานวนรวมของรายชื่อที่คุณจัดเก็บไวในสมุด
กจํานวนรวมทั้งหมดที่ใชได

นื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ ถา
รคัดลอกรายชื่อในซิมอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
คัดลอกดวยตัวเองในภายหลังดวยตัวเลือกนี้ได

 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากันชื่อละ 

ๆ อยูในเมนูนี้ ซึ่งคุณสามารถจัดการชื่อ หมาย-
ท และที่อยูอีเมลของผูที่คุณตองการติดตอได 
ี้คุณสามารถเขาไปยังรายการชื่อไดโดยตรงจาก
ัก โดยการกด -
รายชื่อ

11. รายชื่อ

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: ในซิมการด
ของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือในโทร-
ศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อได 999 ชื่อ) ในขณะที่ปอนชื่อใหม ชื่อเหลา
นั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่คุณเลือก

การตั้งคา
เมนูนี้ประกอบดวยการตั้งคาตางๆ สําหรับตั้งคาสมุดโทร-
ศพัทสําหรับโทรศัพทมือถือของคุณ

ลบทั้งหมด
ในการลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับราย-
ชื่อในโทรศัพทเทานั้น ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

สมุดโทรศัพท
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณเลือกสมุดโทรศัพทที่จะใช ระหวาง ซมิ หรือ 
เครื่อง กด + หรือ - เพื่อเลือกรายชื่อ รายชื่อจะถูกเพิ่มใน
สมดุโทรศัพทที่เลือก จากนั้นคุณสามารถคัดลอกไปยังอีกสมุดโทร-
ศพัทหนึ่งได โดยใชตัวเลือก สงไปซิม หรือ ไปเครื่อง 

โทรศพัทมือถือของคุณ
ละหนึ่งแหงเทานั้น  โ
เชน ถา �Smith� อยูใ
ในโทรศัพท ชื่อนี้ก็จะ

สถานะ
เลือกเมนูนี้เพื่อแสดง
โทรศัพทแตละอัน จา

ไปเครื่อง
ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเ
คุณยกเลิก หรือยุติกา
ครั้งแรก คุณสามารถ

การเลือกตัวเลือกนี้ 2
2 ครั้ง

รายชื่อ
รายชื่อตาง
เลขโทรศัพ
นอกจากน
หนาจอหล



รายชื่อ

อยูในรายการรายชื่อควรจะบรรจุหมาย
ไว  เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทร-
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของลงไป

ใหวางได แตรายการ หมายเลข จะไม

ังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
รถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
งคุณก็ตาม

ในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักร

ัดการกับรายชื่อ
ลัก เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท หมายเลข
รรทัดที่มีแถบสี ที่สวนลางของหนาจอ 

:
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การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิม
1. เลือก <ใหม> ในรายการ
2. ปอนชื่อและหมายเลขที่คุณตองการ จากนั้นชนิดของหมายเลข

ที่คุณจัดสรรใหกับชื่อ (โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล) และ
กด OK เพื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพทของคุณ

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได 40 หลัก ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ 
การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ 
ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. เลือก <ใหม> ในรายการ
2. ปอนชื่อกอน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณ

สามารถปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยให
วางทั้งสองฟลด

3. จากนั้นเลือก แบบเลขหมาย ฟลดหมายเลขสามารถใสตัวเลข
ไดสูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย �+� อีกหนึ่งตัว และฟลด
ตัวอกัษร (อีเมลและบันทึก) สามารถจุตัวอักษรละตินได 50 
ตัวอักษร รายชื่อแตละตัวมีฟลดหมายเลขไดมากที่สุด 5 ฟลด 
(เชน สําหรับใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ 2 หมายเลข, หมาย-
เลขทีท่าํงาน 3 หมายเลข และที่อยูอีเมล และบันทึกขอความ)

ถาคุณตองการปรับแตงรายชื่อนี้โดยการใสภาพ และ/หรือเสียง, ให
ดูดานลาง

หมายเลขสวนตัว
รายการ หมายเลข ทีป่รากฏ
เลขโทรศัพทสวนตัวของคุณ
ศพัทมอืถือของคุณ รวมทั้ง

แมวาทุกฟลดสามารถเวน
สามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปย
คุณ สวนมากแลว คุณสามา
ไมไดใสซิม หรือปอนพินขอ

หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐาน
คือ 999

การแกไขและการจ
กด-เมือ่อยูในหนาจอห
รายชื่อที่เลือกจะปรากฏในบ
เพื่อการคนหาชื่อที่ตองการ
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ึ่งไปยังอีกชองหนึ่ง (ขอมูลของชองที่เลือกจะ
ที่สวนลางของหนาจอ)
 เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

ือ่เขาไปยังรายการของหมายเลข หรือฟลดที่
ื่อนี้ เลือก <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม หรือเลือก
หนึ่ง และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกเพิ่ม

รายละเอียด
ลบ
เปลี่ยนชื่อ
เลือกรูปภาพ
เลือกเพลง

ายเลขแรกที่คุณปอนจะกลายเปนหมายเลข
รฐาน ซึ่งจะถูกหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการ

 ( ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลข
รฐานอื่นได

คัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
ังสมุดโทรศัพทบนซิมการด (รายการรายชื่อ
คุณจะถูกปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเมื่อคุณ
บัไปใชรายการรายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อ
เปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอื่น)

แสดงรายละเอียดของฟลดที่เลือก
รายชื่อ

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิมและกด ตัวเลือก เพื่อเขาถึง
ตัวเลือกตอไปนี้:

ในสมุดโทรศัพทในเครื่อง
เลอืกรายชื่อของสมดุโทรศพัทในเครือ่ง เมือ่ชื่อที่เลือกมีหมายเลขเก็บ
ไวหลายรายการ หรือหลายชอง (ดูดานลาง) ใหกด < หรือ > 

เพื่อเลื่อนจากชองหน
ปรากฏขึ้น โดยไฮไลต
กด OK หรือ ตัวเลือก

เลือก รายละเอียด เพ
บันทึกไวสําหรับรายช
หมายเลขใดหมายเลข
เติมชุดที่สอง ซึ่งคือ:

1 ถึง 9 
และ #

กดปุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการเขาไปใน
รายการ (เชน กด 8 สองครั้งเพื่อเขาไปยัง
ตัวอกัษร �U�) รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัว
อกัษรนี้จะถูกเลือกในรายการ

# กดปุมนี ้จากนัน้ปอนตวัอกัษรแรกของชื่อทีคุ่ณ
ตองการคนหา และกด OK เพื่อไปยังชื่อนั้น
โดยตรง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช <คนหา> รายชื่อ
ในสมุดโทรศัพทไดดวย

โทร
โทรแฮนดฟรี
สง SMS
สง MMS
โทรดวยเสียง

โทรดวน
ไปเครื่อง
ลบ
เปลี่ยน
รายละเอียด

โทร
โทรแฮนดฟรี
สง SMS
สง MMS
สงโดยอินฟาเรด 

ตั้งเบอร
มาตรฐาน

หม
มาต
กด
มาต

สงไปซิม เพื่อ
ไปย
ของ
สล
คุณ

รายละเอียด เพื่อ



รายชื่อ

1. เลือกรายชื่อ และกด OK หรือ L ตัวเลือก
กภาพ เพื่อเพิ่มภาพจากอัลบั้มภาพ และ
เปดรายการของแบบเสียงเรียก และเพิ่ม

ะใชในคุณสมบัติการโทรดวนดวย เมื่อ
ถูกปรับปรุงในการตั้งคาการโทรดวน
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เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่แกไขหรือลบได

การปรับแตงรายชื่อของคุณ
รายชื่อที่เก็บอยูในสมุดโทรศัพทในเครื่องสามารถถูกปรับแตงดวย
ภาพ และ/หรือเสียง เพื่อที่วาเมื่อมีบุคคลโทรมา ภาพและ/หรือเสียง
ทีเ่ชื่อมโยงอยูกับชื่อนี้จะแสดง/เลนขึ้นมา

ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในเครื่องเทานั้น

2. ในรายการ เลือก เลือ
เลือก เลือกเพลง เพื่อ
เพลง

ภาพที่เชื่อมโยงกับรายชื่อจ
คุณเปลี่ยนแปลง ภาพก็จะ
ดวย

เปลี่ยนชนิด เพื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของหมายเลข
ทีเ่ลือก

เปลี่ยน เพื่อแกไขชื่อหรือหมายเลขของฟลดที่เลือก

โทรดวย
เสียง

เพื่อตั้งแถบเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อคุณพูด
ชื่อนั้น (ดู หนา49)

โทรดวน เพื่อตั้งคาการเขาถึงโดยตรงไปยังรายชื่อนี้โดยการ
เชื่อมโยงกับปุม (ดู หนา48)
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ตรวจติดตามเวลาใชสายเรียกเขาและสายโทร

ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมตอลาสุด 
หรือปริมาณการถายโอนของการรับสง PC 
ของคุณ

ารโดยโทรศัพทมือถือของคุณ และอาจแตก
รของคุณใช ดังนั้นคุณควรพิจารณาตัวนับคา
อเปนขอมูลประกอบเทานั้น ไมใชอัตราคา

เพื่อแสดงระยะเวลา และ/หรือคาโทรของสาย
ลาสุดของคุณ

เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต ระยะเวลา โทร หรือ 
สายเรียกเขา 
ขอมูลการโทร

12. ขอมูลการโทร

เมนทูีอ่ธบิายในสวนนี ้ใชสาํหรบัตัง้คาวธิกีารที่โทรศัพทมือถือของคุณ
จะจัดการกับสายตางๆ รวมทั้งคาใชจายที่เกี่ยวของ

เวลาโทร
เมนนูีอ้นญุาตใหคุณจดัการกบัคาโทร และระยะเวลาในการ
โทรของคุณ ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับ
การสมัครรับบริการของคุณ

ตัวนับ GPRS
ตัวนับ GPRS ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณขอมูลที่ไดรับผานเซสชั่น 
GPRS  คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และเครือขาย 
โดยมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

ตัวนับ GSM 
คุณสมบัตินี้ใชสําหรับ
ออก GSM ของคุณ

เซสชันมือถือ ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชั่นการเชื่อมตอครั้ง
สุดทาย หรือปริมาณการถายโอนขอมูลของ
โทรศัพทมือถือของคุณ (เชน หลังจากการ
เชื่อมตอ WAP ผาน GPRS)

เซสชัน PC

ตัวนับคาโทรถูกจัดก
ตางจากที่ผูใหบริกา
โทรที่แสดงบนหนาจ
โทรที่แทจริง

ขอมูลลาสุด

ระยะเวลา
โทรรวม



ขอมูลการโทร

กนี้จะอนุญาตใหคุณรับสายโดยการกดปุม
ี่ใชในการปฏิเสธสาย)

มายเครื่องของคุณกับคูสนทนา สถานะ จะ
การทํางานอยู

มลบ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพท (ไมวา
ไม) และใชกับ: ขอมูล, โทรศัพท และ

กุสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล 
ือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป 
พยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังคุย
อยู เลอืกตวัเลือก สถานะ เพือ่ดวูาบริการ
ซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม

หคุณ เปด หรือ ปด สายเรยีกซอน สําหรับ
เขาที่เปนเสียงทั้งหมด ในขณะที่กําลัง
 GPRS อยู
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การตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคาตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโทร: การโอนสาย, 
สายเรียกซอน, ฯลฯ

แสดงการโทร
เพื่อ เปด หรือ ปด การแสดงผลอยางเปนระบบ ที่แสดงขอมูลความ
ยาวและ/หรือคาโทรของแตละสาย เมื่อวางสาย

รับสายทุกปุม
เมื่อตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือ
ใดก็ได ยกเวนปุม ) (ท

สายเรียกซอน

เลขหมายเครื่อง
เพื่อ แสดง หรือ ซอน เลขห
บอกคุณวาตัวเลือกใดที่เปด

การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังเ
จะอยูในรายการรายชื่อ หรือ
โทรสาร

โทรสะสม เพื่อแสดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้งคาตัวนับ
ใหเปนศูนย (อาจปองกันดวยรหัส PIN/
PIN2)
� แสดง วามกีารใชเงินไปเทาใดแลว ตามที่
มกีารตั้ง อตัราโทร

� รีเซ็ต คาโทรทั้งหมดในปจจุบัน
� แสดงวงเงิน เพื่อตรวจสอบวงเงินที่คงเหลือ 

(ตามที่มีการตั้งคา จํากัดคาโทร)
� ยกเลิกการจํากัดการโทร 
� จํากัดวงเงิน เพื่อปอนวงเงินที่ใชในเมนู 
แสดงวงเงิน  

� อตัราโทร เพื่อตั้งอัตราคาโทรตอหนวย 
แรกสุดใหปอนสกุลเงินที่ใช (มากที่สุด 3
ตัวอักษร) จากนั้นปอนคาโทรตอหนวย

ดวยสาย 
GSM

ใชกับ ท
เมือ่ตัวเล
ถามีใคร
โทรศพัท
สายเรียก

ดวยสาย 
GPRS

อนญุาตใ
สายเรียก
เชื่อมตอ
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าบุคคลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็
ดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จหรือจน
นการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะสง
องการพยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียง
ั้งเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ เวลาระหวางการโทร
นการพยายามแตละครั้ง

รของสายโทรออกและสายเรียกเขา รวมทั้งความ
อัตโนมัติ และรายละเอียดของสายตางๆ ดวย 
คือ � สายที่โทรออก, สายที่พลาด และสายที่
อนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดง โดยเรียง
 โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถารายการที่
รรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะ

ดพรอมกัน และลบสายที่แสดงทั้งหมด
ขอมูลการโทร

กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขตูขอความเสียงเขาไป
กอน (ดูสวนถัดไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และ
แตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/หลาย
สายอยู

เมลบ็อกซ
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน
ซิมการด)

ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใชใน
การฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการ

โทรซํ้าอัตโนมัติ
เมื่อตั้งคาเปน เปด ถ
จะโทรซํ้าหมายเลขนี้โ
กระทั่งถึงจํานวนครั้งใ
เสียงบี๊ปที่จุดเริ่มตนข
บี๊ปแบบพิเศษหนึ่งคร
ซํา้จะคอยๆ เพิ่มขึ้นใ

รายการโทร
เมนนูี ้จะแสดงรายกา
พยายามในการโทรซํ้า
ชนิดตางๆ ของสายซึ่ง
ไดรับจะแสดงดวยไอค
ตามลําดับเวลาที่ไดรับ
แสดงเก็บอยูในรายกา
แสดงขึ้นมา
ลบ
เพื่อลบรายการทั้งหม

ทกุเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย เมื่อเลือกตัวเลือก
นี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณ
ปดการทํางานตัวเลือกนี้

มเีงื่อนไข อนญุาตใหคุณเลอืกวาสถานการณใดที่คุณตอง
การโอนสายเรยีกเขา: ถาไมรบั, ถาตดิตอไมได
หรือ ถาไมวาง ตัวเลือกแตละอยางสามารถตั้ง
คาไดอยางเปนอิสระ

สถานะ จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด
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รายการโทร
เลือกหมายเลขในรายการ และกด ( เพื่อโทรซํ้าหมายเลข หรือ
กด OK หรือ Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก: รายละเอียด, โทร 
หรือ โทรแฮนดฟรี ไปยังผูนี้, สง SMS, สง MMS, ลบ สายที่เลือก 
หรือ จัดเก็บ หมายเลขที่เกี่ยวของ (ถายังไมไดอยูในสมุดโทรศัพท
ของคุณ)
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอ
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา

สั่นเตือน- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา
แนบ GPRS - โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GPRS
ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหมเขามา

 ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

แบตเตอรี่  - แทงแสดงถึงระดับพลังงานของ
แบตเตอรี่ (4 แทง = เต็ม, 1 แทง = นอย)

นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู
ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขา
ทุกสายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือ-
ขายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี

ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด
หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพท เต็ม 
ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม
เขามา
ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในขอความพิเศษ
เปด/ปดเครื่องอัตโนมัติ - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด



เกบ็โทรศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจาการเอื้อม

ดรหัส PIN ลงบนกระดาษ  ใหใชวิธีจํา

อรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

จากที่ซื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
รโทรแบบตางๆ
รศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
คับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม 
อาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกับ
ังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและ
เทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลาร
ปยังสถานที่อื่น  กฏขอบังคับเกี่ยวกับ
นรถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขม
างครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมี
ูใช มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยว
ิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ารกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจาก
ิทยุ  โทรศัพทเซลลูลารของคุณมีความ
นความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
สงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร

C
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ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตวัสงและรับ
สญัญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร-
ศพัทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณ
เสียง หรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขาย

โทรศพัท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี่ GSM (900/

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

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับความ
เขากนัไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า (Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีก
เลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอาน
และทาํตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกใหผู
อืน่ทีย่ืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศัพทจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

ถงึของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจ
แทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบตเต
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลัง
ทาํงานตัวเลือกการจํากัดกา

การออกแบบโท
หมายและขอบัง
โทรศพัทของคุณ

อปุกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ด
กฎขอบังคับทั้งหมดในประ
ทัง้ทีบ่าน และเมื่อเดินทางไ
การใชโทรศัพทเซลลูลารใ
งวดมาก เปนทีก่ลาวกันวาบ
ความเสี่ยงตอสุขภาพของผ
กบัเทคโนโลยีทางดานคลื่นว
ความปลอดภัยตางๆไดรับก
การสมัผัสถูกพลังงานคลื่นว
สอดคลองกับมาตรฐานดา
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณรับ
โทรคมนาคมที่ 1999/5/E
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กับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
 ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
ิทยุ

ตนของหัวใจ
รเตนของหัวใจ:
วางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
อดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ได
นกระเปาเสื้อ
ับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ใหเหลือนอยที่สุด
สงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
รหรือไม

รรถนะการทํางาน
รถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
การใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ  ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมือถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ
เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิด
กฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ ซึง่มี
อุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให
ตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใชได
หรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
เหมอืงแร หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอบ
ทรอนิกส
พลังงานว

เครื่องชวยการเ
ถาคุณมเีครือ่งชวยกา
� รักษาระยะหางระห
ศัพทไว 15ซม. ตล
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น

� อยาใสโทรศัพทไวใ
� ใชหูดานที่ตรงขามก
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น

� ปดโทรศัพท ถาคุณ

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่อง
ชวยฟงของคุณ เพื่อเร
ของโทรศัพทเซลลูลา

การปรับปรุงสม
เพื่อที่จะปรับปรุงสมร
พลังงานคลื่นวิทย,ุลด
ศัพทอยางปลอดภัย 



เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ � อยาเผาแบตเตอรี่
เตอรี่
เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

วามรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด

ะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น  
อุปกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
การรับประกันทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
ิ้นสุดและใชไมได
จะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที โดยผู
 ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล

รถยนตของคุณ
บวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
ธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
ดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

รถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
ท
ุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
66

ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศพัทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะ
ทาํใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากนั  อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลักและ
คุณกาํลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดต
ตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะ
เวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวย
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และ
เปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
� โทรศพัทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น

� อยาแปรรูปหรือเปดแบต
� อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ (
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับค
140° F) สัมผัสกับความ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพา
เนื่องจากการใช
หาย และทําให
ฟลิปสของคุณส

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุด
เชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถือและ
จากการศึกษาพ
รถนั้นทําใหสมา
อันตรายได โปร

� คุณควรมีสมาธิกับการขับ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศัพ

� เคารพกฎในประเทศซึ่งค
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แลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอ

รทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

ี่ใชในบรรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได

ารสงเสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ารนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ 

ี่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
ระบุชนิดของพลาสติกดวย)
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด
แฮนดฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงค
นี้โดยเฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
กัน้ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ  ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถูกทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่เปนโลหะ โปรด
ระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการ
ใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกับ
การทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร
ศพัทเกา และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม
ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ 

ทีไ่ดรับการออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการ

ทิง้วสัดุของเสียที่ไมใช
ดังนี้

ไมคว

วสัดุท

เรามีก
และก

วสัดุท
(มีการ



จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม
เมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่า
ละไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ี่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ายโทรศัพทของคุณ
วาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
กรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม

ขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
งผูโทรเขามา โทรศัพทก็จะแสดงคําวา 
ิดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลใน

ตัวอักษรได
ใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
ปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ําหรับขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ือเก็บภาพได
ป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
ือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
างสายไป
ายของคุณ
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมือถือใหมอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงคําวา บล็อก เมื่อคุณเปดเครื่อง
มผีูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบล็อก (PUK)  ใหติดตอศูนยบริการของคุณ
โทรศัพทแสดงคําวา IMSI ขัดของ
ปญหานี้เกี่ยวของกับการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ
โทรศัพทไมไปยังหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
สญัลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป  คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย 
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตํา-
แหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

จอแสดงผลจะตอบโตชาลง
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ แ
ศพัท  ใหนําโทรศัพทเขาสูท
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหน
แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือน
คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุป
กบัโทรศัพทของคุณทุกครั้ง
โทรศัพทไมแสดงหมายเล
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือข
เครือขายไมสงหมายเลขขอ
สาย 1 หรือ โทรเขา แทน ต
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณไมสามารถสงขอความ
เครือขายบางแหงไมอนุญาต
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส
คุณไมสามารถรับและ/หร
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไ
ไฟลทีไ่มถูกตอง โทรศัพทม
คุณรูสึกวาคุณพลาดสายบ
ตรวจสอบตัวเลือกการโอนส
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ไดไมดี
ยชิ้นสวนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม-
กระทบกับสมรรถนะของโทรศัพทได เรามี
จําหนายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภาย
ามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถือเครื่อง

นประเทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ไดหรือไม

สิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
ชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอน
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ มีสัญลักษณรูปแบตเตอรี่วางเปลา
และกําลังกะพริบ
ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิไมตํ่ากวา 0°C 
(32°F หรือสูงกวา 50°C (113°F)
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทแสดงคําวา SIM ขัดของ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
ซมิการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพทแสดงคําวา
ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย  คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
โทรศัพทแสดงคําวา ใสแผน SIM ของคุณ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู ซิม
การดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
ความสามารถในการประหยัดพลังงานของโทรศัพทของคุณดู
เหมือนวาจะตํ่ากวาที่ระบุในคูมือผูใช
การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวของกับการตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน 
ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปดแสงไฟ) และคุณสมบัติตางๆ ที่
คุณใช เพื่อที่จะใหโทรศัพทประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณตองปดการ
ทาํงานคุณสมบัติที่คุณไมใชใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

โทรศัพททํางานในรถ
ในรถยนตประกอบดว
เหล็กไฟฟาที่อาจมีผล
ชุดอปุกรณติดรถยนต
นอกและชวยใหคุณส
โทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายใ
ในขณะที่กําลังขับรถ

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดย
กระบวนการกอนการ
ทีส่ัญลักษณการชารจ



ายๆ กับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณ: 
ยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรที่ใหมา ใชใน
เพลง รวมทั้งซิงโครไนซผูติดตอ และ

โมเด็ม
ือของคุณพรอมกับพีซีหรือ PDA เชน 
รือเพื่อสงแฟกซ ผานทางเมนู ธุรกิจ >

เต็มที่จากบริการที่ใชไดผานทางอินฟา-
S, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลดรูป
ศัพท, การซิงโครไนซรายการรายชื่อ, ตัว
งติดตั้งโปรแกรม Philips Mobile Phone 
อฟตแวรนี้หาไดจากอินเตอรเน็ต: เชื่อม
s.com และลงทะเบียนมือถือของคุณเพื่อ
ทั้ง Mobile Phone Tools

ับคอมพิวเตอรแอปเปลแมคอินทอช 
าะ Windows 98 SE, ME, XP และ 
ึ้นไปในกรณีนี้)
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อปุกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อปุกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ อุปกรณเสริมอยาง
อืน่อาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการของ
สิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ซองบรรจุ
ปองกันโทรศัพทของคุณจากรอยขีดขวน

ชดุเชื่อมตอขอมูล
ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบง
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชว
ระหวางโทรศัพทและคอมพ
การดาวนโหลดรูปภาพและ
บันทึกนัดของคุณ

การใชโทรศัพทเปน
คุณสามารถใชโทรศัพทมือถ
เพื่อเชื่อมตออินเตอรเน็ต ห
อินฟาเรด > ขอมูล 
เพื่อใหไดรับประโยชนอยาง
เรด (การสงและการรับ SM
ภาพและไฟลเพลงมายังโทร
วเิศษ GPRS, ฯลฯ) คุณตอ
Tools ลงใน PC ของคุณ  ซ
ตอไปยัง www.club-philip
เขาไปยังเนื้อหาที่ใชได รวม

ซอฟตแวรนี้ใชงานไมไดก
ซอฟตแวรนี้สนับสนุนเฉพ
2000 (Service Pack 3 ข
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ซอฟตแวรเฉพาะอยางเชน Lotus Notes, Lotus Organizer และ 
Microsoft Outlook ไดรับการออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซขอ
มลูจากโทรศัพทมือถือฟลิปสไปยังแอปพลิเคชั่นเหลานี้ได (สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหอานคูมือผูใชที่เหมาะสม)

ทีวีลิงค
สายเคเบิลขอมูล อนุญาตใหคุณแสดงสไลดโชวบนโทรทัศนของคุณ 
เชื่อมตอปลายดานดาตาของสายเคเบิลเขากับที่เสียบหูฟง จากนั้น
เชื่อมตอปลายดานวิดีโอเขากับชองตอ Video IN ของโทรทัศนหรือ
เครื่องเลนวิดีโอของคุณ ดู �โหมดสาธิต� ในหนา21 สําหรับขอมูล
อยางละเอียดในการเลือกรูปภาพ และการแสดงภาพเหลานั้นเปน
สไลดโชว
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JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
 Tegic Communications Inc.

In-Fusio และเกมสเอ็นจิน Exen เปน
เครื่องหมายการคาของ In-Fusio France

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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ประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
อืเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ติภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะ
ดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

บัการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
รอืเกาสบิ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
พจิารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
าะของคุณ

ดรับความคุมครองโดยการรับประกันแบบ

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ที่มีการใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
 ุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
ที่ไมเหมาะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การ
รเกิดไฟไหม นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
ือ
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลปิสรบัประกันตอผูซื้อผลติภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทั้งหมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ  การออกแบบ และการ
ผลิต  ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน  และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้  การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศ
ที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้ง
แรกเทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศ
ที่ฟลิปสตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?
การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลา
หนึ่ง (1) ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ 
การรับประกันสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจากฟลิปส
จะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะรับ
จะซอมแซมหร
และจะสงคืนผล
ใหกับผูบริโภค
เก็บชิ้นสวน โม

ผลิตภัณฑที่ไดร
ครองโดยการรบั
ผลติภัณฑเดิม ห
ทดแทนให โดย
และการทดแทน
แกไขปญหาเฉพ

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากัดนี้?

การรับประกันแ

ก) ผลิตภัณฑ
อุบัติเหต
การติดตั้ง
ละเลย กา
อื่นๆ  หร



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
วามเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด
นไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปน
จะตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
ติภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
รือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
 ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
 และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ

ประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ

(ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ  ภายใต
) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
รถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
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ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภัณฑที่ซื้อ  ใช  บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือ
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑที่
เปดใหบริการเชา) หรือ  

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ผลิตภัณฑใหฟ
รับผิดชอบตอค
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผ
รับประกันแบบ
นี้ใชไมได  เงื่อ
โมฆะ ผูบริโภค
หรือทดแทนผล
การซอมแซมห

ง) สําคัญ - คุณจํา
หลักฐานการซื้อ
ของผลิตภัณฑ 
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโดย
แกไขโดยขอตกลง  ฟ
ชัดแจงและเปนนัย  
กฎหมาย  หรืออื่นๆ
คุณภาพ  ความสามา
การใชงานเฉพาะใดๆ
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บบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
งผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
แบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ละสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
ารรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต
าปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
งฟลปิสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
ะคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

บบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ยใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกี่ยวของกับการซื้อหรอืการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกินราคาที่
คุณจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสีย
หายจากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความ
เสียหายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การ
ลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมูล และที่อาง
โดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิต
ภัณฑ  ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะ
แนะนําโอกาสเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไม   ขอจํากัด
เหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความลมเหลวของวัตถุ
ประสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแ
สมบูรณระหวา
เซลลูลารนี้  ซึ่ง
ระหวางฝาย ทั้ง
ลักษณอักษร แ
กับขอความในก
ใหผูสงของ  ผูค
หรอืพนกังานขอ
แบบจํากัดนี้ แล

การรับประกันแ
ของผูบริโภคภา
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