
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น
ฟลิปสจึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการ
ใชงานนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
ฟลิปสพยายามตรวจสอบใหขอมูลทั้งหมดในคูมือฉบับนี้มี
ความถูกตองมากที่สุด อยางไรก็ตามฟลิปสไมรับผิดชอบ
ตอขอผิดพลาด การตกหลน หรือความคลาดเคลื่อน
ระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ

ปุมกด

ไมโครโฟน

ปุมเคลื่อนที่
และปุม,

หนาจอ

ปุมกลอง* และ 
ปุมm 

ปุม c

ปุมรับสาย และ
ปุม Wap( 

ปุมวางสาย
)และปุมเปด/ปด

* ตวัเลือก กลองถายรูปเปนอุปกรณเสริม ไมไดรวมอยูในชุดขายมาตรฐาน และ
จาํหนายแยกตางหาก

ปุมดานขาง

ปุมb

วิธีการ…

เปด/ปดโทรศัพท กดปุม ) คางไว
ปอนรหัส PIN ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด 

และกด  ,หรือ # เพื่อ
ยืนยัน

โทรออก ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุม
กด และกด ( เพื่อหมุน

รับสาย กด ( เมื่อโทรศัพทสง
เสียงกริ่ง

ตั้งระดับเสียง
การสนทนา

กดปุมขึ้นหรือลงดานขาง
ระหวางการโทร 

การเปลี่ยน
แบบเสียงเรียก

กด b คางไวเมื่ออยูใน
หนาจอหลัก เพื่อเขาไปยัง
รายการแบบเสียงเรียก

เปลี่ยนระดับเสียงของ
แบบเสียงเรียก

กดปุมขึ้นหรือลงเมื่ออยูใน
สถานะเตรียมพรอม

วางสาย กด )
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ปฏิเสธสาย
กด) หรือกดปุมดานขาง
ปุมใดปุมหนึ่งคางไว (ในกรณีนี้
โทรศัพทตองปดฝาอยู)

เขาถึงเมนูหลัก กด , ในหนาจอหลัก
เขาไปยัง รายชื่อ กด - ในหนาจอหลัก
ใช รายชื่อ เลื่อนในรายการโดยการเลื่อน 
+หรือ-และกด ( 
เพื่อโทรไปยังชื่อที่เลือก 

เขาไปยัง รายการโทร กด + หรือ ( ใน
หนาจอหลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด c
กลับไปยงัหนาจอหลกัใน
ขณะที่กําลังเลื่อนไปมาใน
เมนูตางๆ 

กดปุม c คางไว

เปลี่ยนภาษาที่ใช กด 0 คางไว, เลื่อนดวย 
+ หรือ - เพื่อเลือก
ภาษา และกด,

เรียกใชฟงกชั่นในเมนู กด,, เลื่อนดวย<หรือ 
>เพื่อเลือกฟงกชั่น จากนั้น
กด , เพื่อเขาไปยังเมนูยอย 
ทําซํ้าไปเรื่อยๆ จนไปถึงฟงกชั่น
ที่ตองการ

เปดใชงาน คําสั่งเสียง
ที่ตั้งโปรแกรมไว กดปุม , คางไว

เปดใชงาน WAP กดปุม ( คางไว
เปดหนาจอ กระจก FX กดปุมดานขางคางไว 

(ปรับระดับเสียงลง)
โทรศัพทตองปดฝาอยู และ
อยูในหนาจอหลัก

เปดภาพเคลื่อนไหว
สวนสัตว 

เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกตั้งคาเปน 
เปด, กดปุมดานขางคางไว 
(ปรับระดับเสียงขึ้น) 
โทรศัพทตองปดฝาอยู และ
อยูในหนาจอหลัก
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เหตุการณบางอยางอาจทําใหหนาจอหลักมีลักษณะเปลี่ยน
แปลงไป (สายที่ไมไดรับ, ขอความใหม เปนตน) กด , 
เพื่อเขาไปยังเมนูที่ตองการ หรือกด  c คางไวเพื่อกลับ
ไปยังหนาจอหลัก

วงรอบสัญลักษณก็คือวงรอบของสัญลักษณที่แสดงบนหนาจอ 
สัญลักษณแตละตัวจะใชแทนคุณสมบัติหรือตัวเลือกสําหรับ
ควบคุมโทรศัพท
สัญลักษณทั้งหมดไมไดแสดงอยูบนหนาจอ สัญลักษณที่ถูก
ซอนอยูจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด<หรือ>
คุณสามารถเขาไปยังวงรอบสัญลักษณหลักไดโดยการกด 
, เมื่ออยูในสถานะพรอมใชงาน เลื่อน<(ทวนเข็ม
นาฬิกา) หรือ>(ตามเข็มนาฬิกา) และกด , เมื่อ
คุณสมบัติหรือตัวเลือกไดรับการเลือกแลว, หรือกด  c 
เพื่อยกเลิก วงรอบสัญลักษณยอยหรือรายการอีกรายการหนึ่ง
ก็จะปรากฏขึ้น
การกด + หรือ - จะเปนการสลับระหวางตัวเลือก
สองอยาง เชน ทํางาน/ไมทํางาน, เปด/ปด, เพิ่ม/ลดคา, 
ฯลฯ

เลื่อนภายในวงรอบสัญลักษณและรายการตางๆ จนกระทั่ง
คุณไปถึงคุณสมบัติหรือตัวเลือกที่ตองการ ในขณะที่กําลัง
เลื่อนในรายการ  แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของหนาจอจะแสดง
ตําแหนงที่แทจริงของคุณในรายการ จากนั้นคุณสามารถเลือก
หรือปรับเปลี่ยนฟงกชั่นทั้งหมดของโทรศัพทไดดวยปุมลูกศร 
ดังจะอธิบายในบทตางๆ ของคูมือการใชงานนี้

เหตุการณ

วงรอบสัญลักษณ
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6 เริ่มการใชงาน

1 • เริ่มการใชงาน
อานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน “ขอควรระวัง” กอนที่จะ
เริม่ใชงาน
ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่ง
คุณไดรับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา 
ภายในซิมการดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของ
คุณ หมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่ง
คุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ
(ดู “สมุดโทรศัพท” หนา28)

1. กดคลิปยึดแบตเตอรี่ และเลื่อนฝาปดแบตเตอรี่ลง
ดานลาง

ใหแนใจวาปดโทรศัพทกอนที่จะนําแบตเตอรี่ออก

2. แกะแบตเตอรี่ออก โดยการกดที่คลิปดานในทีละตัว 
จากนั้นดึงแบตเตอรี่ออกจากดานซายมือ

3. ถอดซิมการดออกจากที่ยึด และวางลงในชอง (ระมัด
ระวังใหมุมที่ตัดของการดอยูในมุมที่เหมาะสม) จากนั้น
ผลักที่ยึดคลิปพลาสติกเขาไป จนกระทั่งสุด และยึดซิม
การดไวไดการใสซิมการด 
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เริ่มการใชงาน 7

4. ใสแบตเตอรี่กลับคืนลงในชองดังรูปที่แสดงดานลาง: 
แรกสุดใหวางดานขวาของแบตเตอรี่ลงที่ขอบดานขวา
ของโทรศัพทกอน และกดเขาไปจนกระทั่งลงล็อค

5. เลื่อนฝาปดแบตเตอรี่ใหเขาชอง โดยใชหนาสัมผัสโลหะ
ควํ่าลง จนกระทั่งแนน

1. ในการเปดโทรศัพท กดปุม) 
2. เมื่อคุณเปดโทรศัพท เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PIN 

ซึ่งก็คือรหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการดของคุณเพื่อ
ปองกันการใชงานที่ไมไดรับอนุญาต รหัสนี้ไดรับการ
ตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการ
หรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพท ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัส 
PIN ให ดู “เปลี่ยนรหัส” หนา42

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณ
จะถูกบล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส 
PUK จากผูใหบริการของคุณ
3. ปอนรหัส PIN เขาไป ถาคุณกดผิด ใหกด  c  จาก

นั้นยืนยันโดยการกด, หรือ #

โทรศัพทจะขอใหคุณปอนวันที่ในครั้งแรกที่เปดเครื่องขึ้นมา 
ใหตั้งวันที่โดยการกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม (กด  c เพื่อ
ลบตัวเลข) จากนั้นกด,เพื่อยืนยัน ในการตั้งเวลาใหใช
วิธีการเดียวกัน
สําหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ ใหดู
หนา45

เปดโทรศัพท 

ตัง้วันที่และเวลา
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8 เริ่มการใชงาน

ถาคุณไมคัดลอกรายชื่อในซิมในครั้งแรกเมื่อเปดเครื่อง 
คุณจะสามารถทําสิ่งนี้ไดในภายหลังโดยตรงจากเมนูรายชื่อ 
(ดูหนา29)
ถาคุณเคยมีโทรศัพทมือถือมากอน และขณะนี้นําซิมการดเดิม
มาใชกับโทรศัพทนี้ ภายในการดอาจบรรจุรายชื่อผูติดตอของ
คุณบางสวนหรือทั้งหมด โทรศัพทจะรับรูถึงขอมูลนี้ และจะ
แสดงขอความถามคุณวาตองการคัดลอกสมุดโทรศัพทใน
ซิมการดของคุณลงในสมุดโทรศัพทในตัวของโทรศัพทหรือ
ไม (อานดานลาง) กด  c  เพื่อยกเลิก หรือ,เพื่อ
ยอมรับ
ยอมรับการคัดลอก
กด,เพื่อยอมรับการคัดลอกรายชื่อในซิมเขามาในโทร-
ศัพทของคุณ เมื่อการคัดลอกเสร็จแลว สมุดโทรศัพทก็จะอยู
ในโทรศัพทของคุณ และจะถูกตั้งคาเปนสมุดโทรศัพทมาตร-
ฐานโดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนกลับไปยังรายชื่อในซิม เลือก
รายชื่อ > ตั้งคารายชื่อ > เลือกรายชื่อ > ในซิมการด
ปฏิเสธการคัดลอก
ถาคุณกดปุม  c  เพื่อปฏิเสธการดาวนโหลดขอมูลใน
ซิมการดเมื่อเปดเครื่อง การคัดลอกจะไมเริ่มขึ้น และรายการ
รายชื่อก็จะไมเปลี่ยนแปลง รายชื่อในซิมเปนคามาตรฐาน และ

คุณตองเลือก รายชื่อ >ตั้งคารายชื่อ > เลือกรายชื่อ > ในเครื่อง 
เพื่อสลับรายการรายชื่อ
การยกเลิกการคัดลอก
ถาคุณเปลี่ยนใจในขณะที่เริ่มการคัดลอกไปแลว ใหกดปุม
c  เพื่อยกเลิกดาวนโหลดขอมูลในซิมการดของคุณ
การคัดลอกจะถูกยกเลิก และสมุดโทรศัพทจะมีเฉพาะราย
การซึ่งดาวนโหลดมากอนที่จะยกเลิกกระบวนการ
รายชื่อในซิมเปนคามาตรฐาน และคุณตองเลือก รายชื่อ >
ตั้งคารายชื่อ > เลือกรายชื่อ > ในเครื่อง เพื่อสลับรายการ
รายชื่อ

1. ปอนหมายเลขโทรศัพท (ถาคุณกดผิด ใหกด c) 
และกด(

2. เมื่อโทรติดแลว โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ป 2 ครั้ง ในการ
วางสาย ใหกด)

โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ
ใหมได แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และ
จะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย

การคดัลอกรายชื่อในซิม

การโทรครั้งแรก

การชารจแบตเตอรี่
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เริ่มการใชงาน 9

คุณไมควรถอดแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปดโทรศัพทอยู:
เนื่องจากการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณอาจสูญหายไป
(ดูขอมูล ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ หนา96)
1. เมื่อแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่ใสอยูกับโทรศัพท 

ใหเสียบเครื่องชารจ (มาพรอมกับโทรศัพท โดยบรรจุอยู
ในกลอง) ลงในชองเสียบดานขวามือที่ฐานของโทรศัพท
ดังแสดงในรูปดานลาง

2. เสียบหมอแปลงลงในเตาเสียบไฟ AC ที่เขาถึงไดงาย 
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:

• ระหวางการชารจ แทงแสดงสถานะการชารจ 4 แทงจะ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยแตละแทงแสดงถึงระดับ
พลังงาน 25% และจะใชเวลาประมาณ 2.15 ชั่วโมงใน
การชารจโทรศัพทมือถือใหเต็ม

• เมื่อแทงทั้ง 4 แทงหยุดนิ่งแสดงวาแบตเตอรี่ชารจ
เต็มแลว และคุณสามารถถอดเครื่องชารจออกได

• เมื่อแบตเตอรี่ไดรับการชารจแลว ใหถอดที่เสียบออก 
โดยกดที่ปุมคลายที่สวนบนของที่เสียบ

• ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานจนถึง 4 ชั่วโมง และเวลา
เปดเครื่องรอรับสายอยูนานไดถึง 400 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับเครือขายและลักษณะการใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะ
ปดเครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบ
ไฟฟากระแสสลับที่เขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอ
เครื่องชารจเขากับแหลงจายไฟ IT ไดดวย (เฉพาะใน
เบลเยี่ยมเทานั้น)
3. ถาคุณไมใชโทรศัพทเปนเวลาหลายวัน คุณควรถอด

แบตเตอรี่ออก
คุณสามารถใชโทรศัพทไดในขณะที่กําลังชารจอยู ถา
พลังงานของแบตเตอรี่ไมมีเหลืออยูเลย  สัญลักษณรูป
แบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เริ่มชารจไปไดประมาณ 
2 หรือ 3 นาที
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10 คณุสมบัติหลัก

2 • คุณสมบัติหลัก

ในสถานะเตรียมพรอม กด-ขึ้นอยูกับ
รายการรายชื่อที่เลือก (ในซิมหรือในเครื่อง) 
เนื้อหาที่ปรากฏในหนาจออาจแตกตางจาก

ที่นี่: สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศึกษาเพิ่ม
เติมจาก “สมุดโทรศัพท” หนา28
ในการดูรายการรายชื่อระหวางที่โทร กด,, เลือก 
ดูรายการรายชื่อ, กด,และเลื่อนภายในรายการตางๆ 
โดยการกด-หรือ+จากนั้นกด  c สองครั้งเพื่อ
กลับไปยังหนาจอระหวางการโทร

1. ในสถานะเตรียมพรอม  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดย
ใชปุมกด ในการแกไขขอผิดพลาด ใหกด  c

2. กด(เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด)เพื่อ
วางสาย

สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหปอนเครื่องหมาย “+” 
แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศตามปกติ โดย
การกด * คางไว ถาตองการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ
โทรจากรายการรายชื่อ ใหอาน “สมุดโทรศัพท” หนา28

เมื่อไดรับสายเขา หมายเลขของผูโทรเขาจะแสดงบนหนาจอ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ และการตั้งคาของผูโทรเขา
วาอนุญาตใหมีการสงหมายเลขมาหรือไม  ถาหมายเลขถูกเก็บ
อยูในรายการรายชื่อที่เลือก (ดู หนา30) ชื่อที่เปนเจาของ
หมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
1. ในการรับสาย กด(หรือเปดฝาโทรศัพท ถาปดอยู
2. ในการปฏิเสธสาย กด)หรือกดปุมขึ้นหรือลงดาน

ขางคางไว ถาคุณเปดการทํางานของ “การโอนสาย” 
(ดู หนา73) สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือ
ตูรับฝากขอความเสียง

3. ในการวางสาย ใหกด)หรือปดฝาโทรศัพท
โทรศัพทจะไมสงเสียงกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดู
หนา11) ถาคุณเลือก รับสายไดทุกปุม (ดู หนา74) คุณ
สามารถรับสายไดโดยการกดปุมใดๆ ก็ได (ยกเวน))
ไมวาฝาปดจะเปดทํางานอยูสําหรับสายเรียกเขาหรือไม 
(ดู หนา73) การปดโทรศัพทจะเปนการวางสายการ
สื่อสารที่กําลังสนทนาอยู เสียงบี๊ปจะดังขึ้น เพื่อสัญญาณ
บอกถึงการสิ้นสุดการสื่อสาร

การเขาถงึและการเรียกใชรายการรายชื่อ

โทรออก

รายการรายชื่อ

การรบัสาย และการวางสาย
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คณุสมบัติหลัก 11

โทรศัพทของคุณมีหนาจอกระจก FX ภายนอก ซึ่งจะเปดการ
ทํางานเมื่อคุณกดปุมลงดานขางคางไว หรือเมื่อคุณไดรับสาย
เรียกเขา หรือเหตุการณใหม 
มีรายการหลายอยางที่แสดงบนหนาจอนี้ ตามเนื้อหาที่แตก
ตางกัน: เหตุการณ, ไอคอนกลุมเมื่อมีสายเรียกเขา, ภาพ
เคลื่อนไหว เชน สวนสัตว หรือนาฬิกาเตือนเวลา (ดู หนา71)
เมื่อโทรศัพทปดอยู การกดปุมลงดานขางคางไวจะเปนการ
เปดการทํางานของแสงไฟหนาจอกระจก FX ซึ่งจะดับเอง
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว

กดปุมb คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก
นอกจากนี้ คุณสามารถเขาถึงฟงกชั่นนี้ไดโดยการเลือก 
ตั้งคา > เสียง > แบบเสียงเรียก

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเมื่อ
ไดรับสายเรียกเขา คุณสามารถปดเสียงเรียก
เขาไดโดยทําตามขั้นตอนดังนี้:

กด,และเลือก ตั้งคา > เสียง > ปดเสียง และกด-
จนกระทั่งระดับเสียงถูกตั้งเปน เปด

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสั่นเตือนเมื่อได
รับสายเรียกเขา คุณสามารถปดการสั่นเตือน
ไดโดยทําตามขั้นตอนดังนี้:

1. กด,, เลือก ตั้งคา > เสียง > ระบบสั่น และกด,
2. เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเลือก เปด หรือ ปด 

และกด,เพื่อยืนยัน
การเปดการทํางานระบบสั่นไมไดเปนการปดเสียงเรียกเขา 
ถาคุณตองการปดเสียงเรียกเขา โดยใหระบบสั่นยังคงทํา
งานอยู ใหเปดการทํางานโหมด ปดเสียง ตามวิธีที่อธิบาย
ไวดานบน ระบบสั่นจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อวิทยุเปด และ
เมื่อคุณตอโทรศัพทกับเครื่องชารจ

กระจก FX

การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก

เปดโหมดปดเสียง

การเปดการทํางานการสั่นเตือน

ปดเสียง

ระบบสั่น

Philips639_APMEA_CTA_GB.book  Page 11  Monday, March 1, 2004  2:09 PM



12 คณุสมบัติหลัก

คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณตั้งคาภาพเคลื่อน
ไหวที่คุณสามารถเปดบนหนาจอกระจก FX 
ได:

1. กด,, เลือก เกมส & แอปพลิเคชั่น > สวนสัตว และ
กด,

2. เลือก เปด, จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหวตามตองการ 
และกด,

3. ปดฝาโทรศัพทของคุณ กดปุมขึ้นดานขาง และดูผลลัพธ
บนหนาจอกระจก FX ดู หนา71 สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัตินี้

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้ ถาคุณตองการภาพ
เคลื่อนไหวเปนรูปนาฬิกาเล็กๆ ที่จะแสดง
โดยอัตโนมัติตามความถี่ที่คุณตองการบน
หนาจอกระจก FX:

1. กด,, เลือก เกมส & แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา
เตือนเวลา  และกด,

2. เลือก เปด, จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหว และความถี่ 
และกด,

3. ปดโทรศัพท และรอใหถึงความถี่ที่ตั้งไว และดูผลลัพธ: 
ดู หนา71 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้

ถาตองการอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณเอง ในหนา
จอหลัก กด-เลือก หมายเลข  จากนั้นกด, เลือก
แสดง  และกด, อีกครั้ง หมายเลขโทรศัพทของคุณก็
จะแสดงขึ้นมา ถาหมายเลขนั้นบันทึกอยูในซิมการด ถาไมมี
หมายเลขบันทึกอยู ใหเลือก ใหม จากนั้นทําตามคําแนะนํา
ถาหมายเลขโทรศัพทของคุณถูกเก็บไวในรายการรายชื่อ  
คุณสามารถดูหมายเลขในระหวางที่โทรได อานหัวขอ
“การเขาถึงและการเรียกใชรายการรายชื่อ” หนา10

ระหวางการโทร เลื่อนดวยปุมขึ้นหรือลงดานขาง เพื่อเพิ่มหรือ
ลดระดับเสียง

คุณสามารถปดเสียงไมโครโฟนเพื่อที่วาอีก
ฝายหนึ่งจะไมไดยินเสียงคุณได
ระหวางการโทร กด ,  เลือก ปดเสียงพูด 
และยืนยันดวยการกด,

ภาพเคลื่อนไหวสวนสัตว

นาฬิกาเตือนเวลา

สวนสัตว

นาฬิกาเตือนเวลา

การอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ

ปรับระดับเสียงของหูฟง

ปดไมโครโฟน

ปดเสียงพูด
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คณุสมบัติหลัก 13

ในการเปดไมโครโฟนระหวางการโทร ใหกด 
,, เลือก เปดเสียงพูด และยืนยันดวย
การกด,ไมโครโฟนก็จะเลิกการปดเสียง

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนา
เปนขอหามทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณ
แจงใหคูสนทนาของคุณทราบวาคุณกําลัง

จะอัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนาของ
คุณอนุญาตเทานั้น นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัดไวเปน
สวนตัวดวย เวลาสูงสุดที่สามารถอัดเสียงไดคือ 1นาที
(อาน “การอัดเสียง” หนา67)
ในการอัดเสียงสนทนาระหวางการโทร
1. ในขณะที่มีการโทรตั้งแตหนึ่งสายขึ้นไป  ใหกด, 

เพื่อเขาไปยังวงรอบสัญลักษณของเนื้อหาการโทร
ถาคุณเลือก ปดเสียงพูด, จากนั้น อัดการสนทนา, เฉพาะ
เสียงของผูโทรเขาเทานั้นที่ถูกอัด
2. เลือก อัดการสนทนา และกด , กด  c, , 

หรือวางสาย เพื่อยุติการอัดเสียง

3. ในทุกกรณี รวมทั้งเมื่อวางสาย จะมีหนาตางแกไขปรากฏ
ขึ้น เพื่อใหคุณตั้งชื่อเสียงที่อัดไว

4. กด,เพื่อบันทึกเสียง ซึ่งจากนั้นจะอยูในเมนู
มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง

ในการลบรายการโทร กด,และเลือก
ขอมูลการโทร > รายการโทร > รีเซ็ต กด , 
สองครั้งเพื่อลบรายการโทร

ในการลบรายการทั้งหมดในครั้งเดียว ใหกด,และเลือก 
ขอความ > SMS > อาน SMS > ลบ SMS ทั้งหมด กด, 
สองครั้งเพื่อลบรายการ SMS 
นอกจากนี้ คุณสามารถลบขอความ SMS ทั้งหมดจากเมนู 
ที่เก็บ SMS ไดดวย การลบรายการ SMS นั้นมีประโยชนใน
กรณีที่คุณตองการปลดปลอยหนวยความจําใหวางสําหรับ
เก็บขอความใหมๆ

ถาตองการลบขอมูลของรายการรายชื่อในคราวเดียว ใหกด
, และเลือก รายชื่อ > ตั้งคารายชื่อ > ลบทั้งหมด กด 
, เพื่อลบขอมูลในรายการรายชื่อ

เปดเสียงไมโครโฟน

บนัทึกการสนทนา

เปดเสียงพูด

อัดการสนทนา

ลบรายการโทร

การลบรายการ SMS

การลบรายชื่อ

รีเซ็ต
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14 คณุสมบัติหลัก

ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพทของคุณเทานั้น 
ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

ในขณะที่เลื่อนในรายการ (แบบเสียง, เหตุการณ, ฯลฯ), 
กด 0 เพื่อเลื่อนทีละหนาแทนที่จะเลื่อนทีละรายการ

• เปลี่ยนการตั้งคา Equalizer (ดู หนา35)
• เพิ่มชื่อลงในรายการรายชื่อ (ดู หนา29)
• เขียนและสงขอความ (ดู หนา48)
• อานขอความ (ดู หนา49)
• ดูบันทึกนัดของคุณ (ดู หนา68)
• ดูรายการโทรของคุณ (ดู หนา75)
• โทรไปยังสายที่สอง (ดู หนา84)

เลือ่นในรายการอยางรวดเร็ว

คณุสมบัติอื่นๆ ระหวางการโทร
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ระบบเมนู 15

3 • ระบบเมนู
ตารางดานลางอธิบายถึงโครงสรางระบบเมนูทั้งหมด (ระดับ
แรกถึงระดับที่สาม) ในโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งแสดง
ถึงหนาที่คุณควรอาน เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ-
สมบัติหรือการตั้งคาแตละอยาง  

การตั้งคา น.35

เสียง น.35
ปดเสียง / ระดับเสียง / แบบเสียงเรียก / 
แบบเสียงเรยีกขอความ / Equaliser / เสียงปุมกด /
เสียงเตือน / เตือนระบบสั่น

จอแสดงผล น.36
รูปภาพหนาจอ / ภาพเคลื่อนไหว / แสงไฟ / 
วอลเปเปอร

ปุมดวน น.37
รายการของปุมดวนที่ใชได 

คําสั่งเสียง น.40
รายการของคําสั่งเสียงที่ใชได 

โทรดวยเสียง น.40

การปองกัน น.41
เฉพาะกลุม / จํากัดการโทร / เปลี่ยนรหัส /
รหัส PIN

เครือขาย น.42
แนบดวย GPRS / ลงทะเบียน / รายการ / 
ตั้งคาการโทร

วันและเวลา น.45
รปูแบบนาฬกิา / ตั้งวนัที ่/ รปูแบบวนัที ่/ เขตเวลา /
การชดเชยเวลา / ตั้งเวลา

ภาษา น.46
รายการของภาษาที่ใชได 

โปรไฟล น.46

ขอความ น.48

SMS น.48
การสงขอความสั้น / อานขอความ / ตั้งคา SMS / 
ที่เก็บ SMS
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16 ระบบเมนู

อีเมล น.51
สําหรับเมลบ็อกซแตละกลอง
การตั้งคา / เปดเมลบ็อกซ / สงเมล

ขอความระบบ น.59
รับ / หัวขอ / รหัสรับ

ขอความสําเร็จรูป น.60

ขอความมัลติมีเดีย น.18
สราง MMS / รับ MMS / จัดการโฟลเดอร / 
การตั้งคา

มัลติมีเดีย น.65

อัลบั้มภาพ น.65
รายการของรูปภาพที่ใชได 

อัลบั้มเสียง น.65
รายการของเสียงที่ใชได 

สถานะความจํา น.66

การอัดเสียง น.67

BeDJ น.61

เกมสและแอปพลิเคชั่น น.68

เครื่องคิดเลข น.68

นาฬิกาปลุก น.68

บันทึกนัด น.68

สวนสัตว น.71

นาฬิกาเตือนเวลา น.71

เกมอิฐ น.72

ขอมูลการโทร น.73
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ระบบเมนู 17

ตั้งคาการโทร น.73
ฝาปดแอกทีฟ / การโอนสาย / เมลบ็อกซ / 
การโทรซํ้าอัตโนมัติ / รับสาย ทุกปุม / 
สายเรียกซอน / หมายเลขผูโทรเขา /
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และ
เครือขาย ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
พารามิเตอรการตั้งคาคอนฟกตางๆ

รายการโทร น.75
รายการโทร / รีเซ็ต

เวลาโทร น.76
เลือก GSM / เลือก GPRS

สมุดโทรศัพท น.28

แสดงรายการชื่อ

การตั้งคารายการรายชื่อ
ลบทั้งหมด / เลือกรายชื่อ / การตั้งคากลุม / 
ไปเครื่อง

บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ น.83

หมายเลขบริการ
หมายเลขที่มีใหในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและ
ลักษณะการรับบริการ โปรดตรวจสอบกับผูให
บริการของคุณ

WAP น.78

บริการ +
เมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและลักษณะการรับ
บริการ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ
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18 ขอความมัลติมีเดีย

4 • ขอความมัลติมีเดีย
โทรศัพทมือถือของคุณ อนุญาตใหคุณสา-
มารถสงและรับ MMS (ขอความมัลติมีเดีย), 
ซึ่งประกอบดวยขอความ, รูปภาพ และเสียง 

และรวมทั้งบันทึกเสียงที่คุณอัดไวดวย
ขอความมัลติมีเดียสามารถเปนสไลดเพียงแผนเดียว (ซึ่ง
ประกอบดวยขอความ เสียง และภาพ) หรืออาจเปนสไลด
หลายแผนก็ได ในกรณีนี้ ขอความจะเลนเปนสไลดโชว ไมวา
คุณจะสงขอความไปยังที่อยูอีเมล หรือไปยังโทรศัพทมือถือ
เครื่องอื่นก็ตาม

เลือกรายชื่อ
1. กด m ในขณะที่อยูในหนาจอหลัก
2. เลือก MMS ใหม และกด,
3. เลือกชื่อในรายการ และกด,เพื่อเพิ่มชื่อลงใน

รายการสงจดหมาย หรอืเลือก <ใหม> และปอนหมายเลข
โทรศัพท หรือที่อยูอีเมลที่คุณตองการสงขอความไปให
จากนั้นกด,

คุณตองเลือกสมุดโทรศัพท “ในโทรศัพท” เพื่อใชที่อยูอีเมล 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการรายชื่อ ใหดู
“สมุดโทรศัพท” หนา28
4. ถาคุณตองการสงขอความไปยังบุคคลนี้เทานั้น ใหเลือก

ตรวจสอบรายการ และกด,ถาคุณตองการสงขอ
ความไปยังหลายคน ใหเลือก ใสชื่อ, กด, เพื่อเขา
ไปยังรายการรายชื่ออีกครั้ง และเพิ่มชื่อใหมลงใน
รายการสงจดหมาย (สูงถึง 20 ชื่อ)

5. เพิ่มผูรับมากเทาที่คุณตองการ จากนั้นเลือก ตรวจสอบ 
และกด,

คุณสามารถเลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด,เพื่อ
แกไข ที่อยูอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท หรือเพื่อ ลบ ชื่อนั้น
ออกจากรายการ

ออกแบบขอความของคุณ
1. ที่ดานซายมือของหนาจอ มีไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณ

เพิ่ม รูปภาพ, เพิ่ม ขอความ, เพิ่ม เสียง, สง ขอความ
หรือเขาถึงเมนู ตัวเลือก  เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อ
ไปยังไอคอนกอนหนา หรือถัดไป

2. กด,เพื่อเขาไปยังรายการ อัลบั้มภาพ, เลือกภาพ 
และกด,เพื่อเพิ่มภาพลงใน MMS ของคุณ หนาตาง
แรกของขอความจะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงรูปภาพที่
เลือก ซึ่งจะถูกปรับขนาดใหพอดีกับหนาจอ

สราง MMS 

MMS
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ขอความมัลติมีเดีย 19

แมวาภาพตัวอยางเมื่อสราง MMS ขึ้นมาจะมีความกวาง 
(W)105x(H)55 พิกเซล แตขนาดของภาพใหญที่สุด
ที่คุณสามารถสงไดคือ (W)640x(H)640 พิกเซล
คําเตือน! ยิ่งภาพมีขนาดใหญเทาไหร ก็จะใชเวลานานขึ้น
ในการสงเทานั้นภาพที่ไดรับการคุมครองทางลิขสิทธิ์ จะไม
สามารถสงได เลือก ไมม ีถาคุณไมตองการใสรูปภาพใดๆ
3. ไอคอน ขอความ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ: กด, 

เพื่อเขาไปยังหนาจอแกไขขอความ, ปอนขอความตาม
ตองการ (สําหรับวิธีใช ใหดู “การปอนตัวอักษรหรือ 
หมายเลข” หนา26)

4. จากนั้นไอคอน เสียง ก็จะถูกเลือก: กด,เพื่อเขาไป
ยังรายการ อัลบั้มเสียง, เลือกเสียง และกด,เพื่อ
เพิ่มลงใน MMS ของคุณ

เสียงสามารถเปนไฟลที่อยูในอัลบั้ม หรือบันทึกเสียงที่คุณ
อัดไวแลวในขณะที่กําลังสราง MMS ก็ได: ในกรณีนี้ เลือก
<อัด>, จากนั้น <ใหม> และทําตามกระบวนการที่ปรากฏ
บนหนาจอ คุณไมสามารถแนบบันทึกเสียงที่มีอยูแลวได
ไอคอนของรายการที่คุณเพิ่มเขาไป (ภาพหรือเสียง) จะ
เปลี่ยนสีเพื่อระบุถึงการแทรกเขามา
5. กด,เพื่อสงขอความของคุณ, หรือเลื่อนดวย-

เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ

ถาคุณออกจากเมนู MMS และยังเขียนขอความไมเสร็จ 
ขอความก็จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในเมนู แบบราง (ดู
ดานลาง)

การเขาไปยังตัวเลือก
เลื่อนดวย-เพื่อไปยังไอคอน ตัวเลือก และกด, มี
ตัวเลือกตอไปนี้ใหใช:
เพิ่มสไลด เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว

ของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด>ในขณะ
ที่หนาสุดทายของขอความที่คุณกําลังออก
แบบถูกเลือกอยูก็ได
หลังจากที่คุณสรางขอความหลายหนาแลว 
ใหเลื่อนดวย<หรือ>เพื่อเลื่อนดู
ระหวางสไลดตางๆ

ลบสไลด ในการลบหนาที่เลือก
ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมื่อขอความมีสไลด
มากกวาหนึ่งสไลดเทานั้น

สไลดถัดไป
สไลดกอนหนา

ในการเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลด
กอนหนา
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20 ขอความมัลติมีเดีย

ในขณะที่กําลังเบราสรายการ จะมีไอคอนเฉพาะที่แสดง
ชนิดของขอความที่เลือก (อาน MMS, รายงานการสง, 
เทมเพลต, ฯลฯ) เมื่อถูกเลือก ขอมูลเกี่ยวกับขอความ 
(ผูสง ผูรับ หัวเรื่อง) จะเลื่อนตามแนวนอนโดยอัตโนมัติ

สงขอความของคุณ
ดังที่อธิบายดานบน คุณสามารถ:
• สงขอความของคุณทันทีที่สรางเสร็จ: เลือก สง MMS 

และกด,
• บันทึกเปน แบบราง เพื่อทําตอใหเสร็จและสงในภาย

หลัง: ในการสง, เลือกขอความใน แบบราง, เลือก สง 
MMS และกด,ทันทีที่ขอความถูกสงแลว, MMS 
ก็จะถูกลบออกจากรายการแบบราง

ถาการสงขอความแบบรางลมเหลว ขอความจะถูกยายไป
ยังเมนู เอาทบอกซ และถูกระบุเปน ยังไมสง
• เลือกขอความจากเมนู เอาทบอกซ และทําการสงขอ-

ความ: เลือกขอความที่จะสงจากเมนูนี้ เลือก สง MMS 
ใหม และกด,หลังจากที่ขอความถูกสงแลว MMS 
จะถูกระบุวาเปนขอความที่สงแลวในรายการ

ชวงเวลาสไลด ในการเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณ
ตั้งคาไวใน ตั้งคา > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น (ดู
 หนา25), และตั้งคาชวงเวลาระหวางสไลด
แตละภาพ

บันทึก MMS
เปนแบบราง

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่
คุณสามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลว
จึงสงในภายหลัง MMS จะถูกบันทึกเปน
แบบราง และเก็บไวใน แบบราง > MMS 
(ดู “จัดการโฟลเดอร” หนา22)
MMS ที่ถูกบันทึกเปนแบบราง ตองมี
หัวเรื่องดวย

บันทึกเปน
เทมเพลต

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลต
ซึ่งคุณสามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS 
อื่น (เชนชนิดขอความ “สุขสันตวันเกิด” 
เปนตน) MMS ที่ถูกบันทึกเปนเทมเพลต 
จะแสดงอยูใน เทมเพลต > MMS (ดู 
“จัดการโฟลเดอร” ดานลาง)

พรีวิว MMS เพื่อดูสไลดโชวที่คุณสรางขึ้น ตั้งแตสไลด
แรกสุดจนถึงสไลดสุดทาย รวมทั้งแสดง
รูปภาพ และเสียงดวย

เพิ่มเนื้อหา เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอน
หัวเรื่องของขอความ
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ในกรณีทายสุดทั้งสองกรณี ใหเลือกขอความที่จะสงในโฟล-
เดอรที่เกี่ยวของ ในทุกกรณี เลือก สง MMS และกด,:  
แถบแสดงความกาวหนา ชวยใหคุณสามารถติดตามผลของ
การสงขอความได กด  c  เพื่อยกเลิกการสงขอความ
ของคุณ

ดาวนโหลดและเลน MMS
เมื่อคุณไดรับ MMS จะมีขอความแจงเตือนปรากฏบนหนาจอ
เพื่อบอกคุณ
1. ถาคุณเปดการทํางานโหมดรับขอความ อัตโนมัติ (ดู 

หนา24) ขอความจะถูกดาวนโหลดและใสลงใน อิน-
บ็อกซ โดยอัตโนมัติ เลือกขอความในรายการ อินบอกซ 
และกด>เพื่อเลนขอความ

2. ถาเปดการทํางานโหมด แมนนวล อยู:
• กด  c  เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก และบันทึก

ขอความแจงเตือนลงใน อินบอกซ, หรอื
• กด,เพื่อแสดงรายละเอียดของการแจงเตือน จาก

นั้นเลือก ดาวนโหลด และกด, 
เพื่อดาวนโหลดเนื้อหาของขอความ เหมือนกับการสง 
แถบความกาวหนาชวยใหคุณสามารถติดตามการดาวน
โหลดขอความได

การแจงเตือนไมไดเปน MMS แตเปนหนาตางขอมูลที่รวบ
รวมรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลข, วันที่และเวลาของ
การรับ, หัวเรื่อง, ฯลฯ ของผูสง  อยาลบการแจงเตือน
กอนที่คุณจะดึงขอความเสร็จ ไมเชนนั้นคุณจะไมสามารถ
รับขอความไดเลย ทั้งในโหมดอัตโนมัติและโหมดแมนนวล 
ขอความจะแจงคุณใหทราบวาขนาดของ MMS ที่คุณตอง
การดาวนโหลดนั้นใหญกวาหนวยความจําที่เหลืออยูบน
โทรศัพทหรือไม ในกรณีนี้ คุณตองปลดปลอยหนวย
ความจําโดยการลบขอมูล (ภาพ เสียง ฯลฯ) อานหัวขอ
“สถานะความจํา” หนา66
• ถาผูสงขอความขอใหมี รายงานการอาน จะมีคําถามขึ้น

มาขอใหคุณกด , เพื่อสงรายงาน หรือกด  c 
เพื่อปฏิเสธการสงรายงาน

3. หลังจากที่ดาวนโหลด MMS เสร็จแลว ใหเลือกใน
รายการ อินบอกซ และกด>เพื่อดูขอความ

การกด<หรือ>จะเปลี่ยนโหมดการเลนจาก
โหมดอัตโนมัติเปนแมนนวล: ในโหมดแมนนวล กด<
หรือ>เพื่อแสดงสไลดกอนหนา หรือสไลดถัดไป

รับ MMS 
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การรับ และเก็บไฟลแนบ 
ในขณะที่กําลังเลน MMS ดังที่ไดอธิบายในสวนกอนหนา 
ใหกด,เพื่อเขาไปยัง ตัวเลือกเครื่องเลน ตอไปนี้: เมนู MMS ใชในการจัดการกับขอความโดยแบงเปนโฟลเดอร

ที่แตกตางกัน 4 โฟลเดอร โฟลเดอรดีฟอลต (ที่แอกทีฟ) คือ
โฟลเดอรสุดทายที่คุณเลือก ในการเปลี่ยนไปยังโฟลเดอรที่
แอกทีฟ กด  c  เพื่อกลับไปยังเมนู MMS หลัก และเลือก
โฟลเดอรตามตองการ ตามที่อธิบายดานลาง

เปดขอความ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS 
จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

สไลดถัดไป
(หรือสไลด
กอนหนา)

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลดกอน
หนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด< 
หรือ>เมื่อกําลังดู MMS ในโหมด
แมนนวลก็ได
รายการนี้จะใชไมไดเมื่อคุณเลือกสไลด
สุดทาย (หรือสไลดแรก)

แยกภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อัลบั้มภาพ

แยกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อัลบั้มเสียง

จดัการโฟลเดอร

อินบอกซ แสดง การแจงเตือน, การสง และ รายงาน 
การอาน, MMS ที่ อานแลวและ ยังไมอาน
ทั้งหมด
คุณสามารถ อาน หรือ ลบ การแจงเตือน
และรายงานได
คุณสามารถ เลน, โอนไป หรือ ตอบกลับ 
MMS, แสดง รายละเอียด หรือ ลบ 
ขอความได
การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว 
อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS 
มา ไมเชนนั้นคุณจะไมสามารถรับ MMS 
ได
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ขอความที่คุณบันทึกไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะ
โฟลเดอร แบบราง หรือ เอาทบอกซ เทานั้น คุณไมสามารถ
เรียกคืนรายการใดๆ (ไมวาจะเปนขอความ การแจงเตือน 
หรือรายงาน) ที่คุณลบไปแลวได กด  c  เพื่อยกเลิก
การลบ

โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสา-
มารถเขาถึงบริการที่มีใหไดโดยตรง ถายัง คุณตองขอรับ
รายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของคุณตามที่อธิบาย
ไวในสวนกอนหนา และปอนรายละเอียดเหลานั้นเขาไป
ผูใหบริการบางรายสามารถตั้งคาพารามิเตอรการเขาถึง
เหลานี้ “ทางอากาศ” ได โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการ
ของคุณโดยตรง

บัญชีเครือขาย
อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลจากโปรไฟลที่คุณตั้งคาไว 
(ดู “ตั้งคาการโทร” หนา43 สําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับ
การตั้งคาหรือแกไขโปรไฟลขอมูล) โปรไฟล และพารามิเตอร
นี้ จะถูกใชสําหรับการเชื่อมตอ

เอาทบอกซ แสดงขอความที่คุณ สงแลว หรือสรางขึ้น
แต  ,ยังไมสง ออกไป (เชน ถาคุณยกเลิก
กระบวนการสงโดยการกดปุม c )
คุณสามารถ เปด, ลบ หรือแสดง ราย
ละเอียด ของขอความเหลานี้ทั้งหมดได
นอกจากนี้ คุณสามารถสง MMS ที่ยัง
ไมสง อีกครั้ง ได และคุณสามารถ สงตอ 
MMS ที่สงเรียบรอยแลวไดเชนกัน

เทมเพลต แสดงขอความทัง้หมดทีบ่ันทกึเปนเทมเพลต
หลังจากที่สรางขึ้นมา
คุณสามารถ เลน, แกไข และ ลบ เทมเพลต
ได

แบบราง แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนแบบราง
หลังจากที่ไดสรางขึ้นมา หรือถูกบันทึกไว
โดยอัตโนมัติขณะที่คุณออกจากเมนู MMS 
กอนที่จะบันทึกหรือสงขอความของคุณออก
ไป
คุณสามารถ เลน, แกไข, สง และ ลบ 
แบบรางได

การตั้งคา
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ระบบ
เมนูนี้ใชในการเลือกประเภทของเครือขายที่ใชเมื่อเปดการ
เชื่อมตอ

ศูนย MMS
อนุญาตใหคุณปอนหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู MMS ของ
เซิรฟเวอรที่โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยัง
ที่อยู Gateway
อนุญาตใหคุณปอน หรือเปลี่ยนแปลง IP แอดเดรส ของ 
Gateway ของเซิรฟเวอร

พอรต Gateway
อนุญาตใหคุณปอน หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอรตของ 
Gateway ของเซิรฟเวอร
คุณตองมีขอมูลทั้งสามที่กลาวมา ซึ่งผูใหบริการของคุณ
ตองเตรียมไวให และคุณตองปอนเขาไปใหถูกตองทั้งหมด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
โหมดรับ

GSM โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GSM 
สําหรับการเชื่อมตอ

GPRS โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GPRS 
สําหรับการเชื่อมตอ

GPRS กอน แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือ
ขาย GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยัง
เครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS นั้นใช
ไมไดในขณะที่กําลังเชื่อมตอ

อัตโนมัติ
(โหมดดีฟอ
ลต)

MMS ใหมทั้งหมดที่คุณไดรับ จะถูก
ดาวนโหลดจากเซิรฟเวอรมา และเก็บไว
ใน อินบอกซ โดยที่คุณไมตองเปดการ
เชื่อมตอ เลือกขอความที่คุณไดรับใน
อินบอกซ และกด>
โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางาน
ขามเครือขาย
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รายงานการสง
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และจะแจงเตือน
คุณ (ผานทาง SMS) วา MMS นั้นไดรับแลวหรือปฏิเสธ 
รายงานการสง จะแสดงหมายเลขของผูสง, วันที่และเวลาที่
ไดรับ, หัวเรื่อง MMS และสถานะของการสง
อานรายงาน
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และแจงเตือน
คุณ (ผานทาง SMS) เมื่อสถานะของ MMS ที่คุณสงนั้น
เปลี่ยนไป เชน MMS นั้นถูกอานหรือไม หรือ MMS ถูกลบ
โดยไมไดเปดอาน เปนตน

บันทึกอัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และอนุญาต
ใหคุณบันทึกขอความที่สงจากเมนู เอาทบอกซ โดยอัตโนมัติ 
จากนั้น ขอความที่บันทึกจะปรากฏในโฟลเดอร เอาทบอกซ
เวลาสิ้นสุด
อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความถูกเก็บไวใน
เซิรฟเวอร โดยเลือกไดตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห (มาก
ที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย
(ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที)
ชวงเวลาสไลด
อนุญาตใหคุณเลือกชวงเวลาระหวางสไลดแตละภาพที่อยูใน 
MMS ของคุณ โดยเลือกไดตั้งแต 1 วินาที ถึง 60 วินาที

แมนนวล ขอความจะถูกเก็บไวในเซิรฟเวอร MMS 
และคุณตองเชื่อมตอเขาไปยังเซิรฟเวอรเพื่อ
ดึงขอความมา:
1. กด,เพื่อเขาไปยัง อินบอกซ
2. เลือกการแจงเตือนที่ตรงกับขอความ

ที่ตองการ และกด,
3. เลือก อาน และกด,
4. เมื่อ รายละเอียด ของขอความแสดง

ขึ้น, ใหกด,เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ
และดาวนโหลดขอความ

5. หลังจากที่ขอความเขามาอยูในโทรศัพท
ของคุณแลว กด,, เลือก เลน
ขอความ และกด,
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26 การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข

5 • การปอนตัวอักษรหรือ
หมายเลข

คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดย
การใชระบบทํานายคํา T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน นอก
จากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสําหรับตัวเลขและเครื่องหมายวรรค
ตอนใหใชดวย สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาจอ แสดงถึงโหมดการ
ปอนขอความที่ทํางานอยู 

ระบบนี้คืออะไร?
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไข
อัจฉริยะสําหรับขอความตางๆ ซึ่งประกอบดวย
พจนานุกรมฉบับสรุป การใชระบบนี้จะชวยให
คุณปอนขอความไดเร็วขึ้น กดปุมแตละปุมที่มี
ตัวอักษรซึ่งประกอบกันเปนคําเพียงครั้งเดียว
เทานั้น: 

การกดปุมที่คุณกระทําจะไดรับการวิเคราะห และระบบแนะนําคํา
T9® จะแนะนําคําในหนาจอแกไข ถาชุดของการกดปุมของคุณ
สามารถประกอบเปนคําไดหลายคํา คําที่คุณปอนจะถูกไฮไลต:
กด<หรือ> เพื่อเลื่อนดูในรายการ และเลือกคําที่ตอง
การจากคําตางๆ ที่พจนานุกรมในตัวของ T9® เสนอขึ้นมาให
(ดูตัวอยางดานลาง)

จะใชงานไดอยางไร?
อักขระและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ระบบปอนขอความ T9® 

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 ถึง 9 เพื่อปอนตัวอักษร

<หรือ> กดแลวปลอยเพื่อเลื่อนดูคําที่เสนอขึ้นมาให กดคางไวเพื่อเลื่อนดูคําในลําดับยอนกลับ

,หรือ 1 เพื่อยืนยันรายการ

c กดแลวปลอยเพื่อลบหนึ่งตัว 
กดคางไวเพื่อลบขอความทั้งหมด

0
ยกจากมาตรฐาน ไปเปนตัวพิมพเล็ก 
ไปเปนตัว
พิมพใหญ

*
ยกจากโหมดมาตรฐาน ไปเปนตัวเลข 
หรือไปเปน
โหมดการพิมพเครื่องหมายวรรคตอน

# เพื่อเปด/ปดการปอนสัญลักษณ
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การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข 27

ตัวอยาง: ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา “home”:
1. กด 4 6 6 3 หนาจอจะแสดงคําแรกใน

รายการ: Good 
2. กด>เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด,เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home 

ถาตองการใชระบบปอนขอความมาตรฐาน, ใหเลือกระบบปอน
ขอความมาตรฐาน “Abc” โดยใชปุม * วิธีการปอนขอความ
แบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัวอักษรที่ตองการ 
ตัวอยางเชน ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรที่สองบนปุม 4 คุณ
จําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร “h” การใชวิธีนี้คุณ
จําเปนตองกดปุมเปนจํานวนครั้งเทากับลําดับที่ปรากฏบนปุม
ของตัวอักษรที่ตองการ
ถาตองการปอนคําวา “Home” ในโหมดการปอนขอความมาตร-
ฐาน คุณตองกดปุม 4, 4 (GHI) 6, 6, 6
(MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF) ตามลําดับ กด
,เมื่อการแกไขขอความเสร็จสมบูรณแลว

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

ระบบปอนขอความมาตรฐาน

1 ชองวาง 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥

2 a b c 2 à ä å æ ç

3 d e f 3 é è ∆ Φ

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

0
ยกจากมาตรฐาน เปนตัวพิมพเล็ก เปนตัวพิมพใหญ 
หรือกดคางไว เพื่อปอน 0
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28 สมดุโทรศัพท

6 • สมุดโทรศัพท
การทํางานทุกชนิดที่อธิบายในบทนี้ จําเปนตองใหคุณเลือก
สมุดโทรศัพทที่ตองการใชวาจะเปนในซิมหรือในโทรศัพท
โทรศัพทมือถือของคุณมีสมุดโทรศัพท 2 แหง สมุดโทรศัพท
ในซิมนั้นบรรจุอยูในซิมการด โดยจํานวนของชื่อที่สามารถ
เก็บไวในสมุดโทรศัพทนี้ขึ้นอยูกับความจุของการด สมุด
โทรศัพทที่สองนั้นอยูในหนวยความจําของโทรศัพทมือถือ 
ซึ่งสามารถเก็บได 299 ชื่อ
ความจุของซิมการดขึ้นอยูกับชนิดของการดที่คุณมี  โปรด
ตรวจสอบกับผูจําหนายในประเทศของคุณสําหรับขอมูลที่
สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้ สมุดโทรศัพทที่อยูภายในหนวย
ความจําของโทรศัพท ใชความจุของโทรศัพทรวมกัน
ระหวางหนวยความจําและคุณสมบัติอื่น ดังนั้นคุณสมบัติ
ทั้งสองจึงขึ้นอยูกับการทํางานของอีกอยาง: ยิ่งคุณสราง
ชื่อไวมาก คุณก็จะยิ่งเก็บเหตุการณตางๆ ไดนอยลง คุณ
สามารถเก็บชื่อและเหตุการณไดทั้งหมด 299 รายการ 
โดยถาคุณสมบัติอื่นๆ (บันทึก เสียง ภาพ ฯลฯ) ไมไดใช
จํานวนหนวยความจําบนโทรศัพทมาก 
เมนู รายชื่อ อนุญาตใหคุณเลือกสถานที่เก็บรายชื่อซึ่งมีอยู 
2 แหง: ระหวางรายชื่อที่อยูในซิมการด และรายชื่อที่อยูใน
โทรศัพทของคุณ เมื่อปอนชื่อใหมลงใน รายชื่อ ชื่อเหลานั้น
ก็จะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่เลือกอยูในเมนูนี้

ตัวเลือก ลบทั้งหมด ใชไมไดกับรายชื่อในซิม คัดลอกทั้ง-
หมดไปเครื่อง จะคัดลอกรายชื่อทั้งหมดของซิมการดลงใน
โทรศัพทของคุณ การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเปนการทํา
ใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากันชื่อละ 2 ครั้ง

ถาคุณใชซิมการดเปนครั้งแรก ใหทําตามกระบวนการติดตั้ง
ซิมการดมาตรฐานตามที่อธิบายไวใน หนา6, จากนั้นใหอาน
หัวขอ“การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท” ดานลาง

กด,และเลือก รายชื่อ, ตั้งคารายชื่อ,
เลือกสมุดโทรศัพท  จากนั้นกด+หรือ
-เพื่อเลือกรายชื่อที่อยูในซิมการด จาก

นั้นคุณสามารถคัดลอกชื่อที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพทนี้ ลงใน
สมุดโทรศัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณ
ถาคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมเมื่อเปด
เครื่องครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกดวยตัวเองในภายหลัง
ได: กด,และเลือก รายชื่อ, รายชื่อ ตั้งคา, จากนั้น
คัดลอกไปเครื่อง

เมื่อคุณคัดลอกขอมูลจากรายชื่อในซิมลงใน
โทรศัพทของคุณแลว คุณยังคงสามารถใช
รายชื่อในซิมไดตามปกติ

แมวารายชื่อที่นี่จะสามารถบรรจุ
จํานวนฟลดขอมูลไดนอยกวา

รายชื่อในซิมการด

เลือกรายชื่อ

ในซิมการด
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สมุดโทรศัพท 29

โทรศัพทมือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทได
ครั้งละหนึ่งแบบเทานั้นและจะไมสนใจขอมูลที่มีความเกี่ยว
ของกันที่เก็บอยูในสมุดโทรศัพทอีกแหงหนึ่ง ตัวอยางเชน 
ถามีชื่อวา "Smith" บรรจุอยูในสมุดโทรศัพททั้งสองแหง 
และคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท  ชื่อนี้ที่เก็บอยูในซิมจะไม
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สมุดโทรศัพทที่เลือกอยูโดยมาตรฐานคือ
สมุดโทรศัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณ โดย
สามารถบรรจุรายชื่อไดถึง 299 ชื่อ และสา-

มารถลบทิ้งทั้งหมดไดในครั้งเดียวโดยใชตัวเลือก ลบทั้งหมด  
จากนั้นคุณสามารถคัดลอกชื่อที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพทนี้ ลง
ในสมุดโทรศัพทในซิมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจุของซิมการด 
(อาน “การคัดลอกรายชื่อในซิม” หนา8)

ในซิมการด
ในการเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพทในซิม
1. กด-เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท, เลือก ใหม, จาก

นั้นกด,
2. ปอนชื่อ จากนั้นตามดวยหมายเลขที่ตองการ และกด 
,

หมายเลขสามารถมีความยาวไดสูงสุด 40 หลัก ขึ้นอยูกับ
ซิมการดของคุณ  การปอนหมายเลขทั้งหมด ซึ่งประกอบ
ดวยหมายเลขทองถิ่น รวมทั้งรหัสนําหนาระหวางประเทศ, 
รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ จะชวยใหคุณสามารถหมุนไป
ยังหมายเลขนั้นจากสถานที่ใดๆ ก็ได
3. เลือกชนิดของหมายเลขที่จัดสรรใหกับชื่อ: โทรศัพท, 

แฟกซ หรือ ดาตา และกด, เพื่อยืนยันและเก็บชื่อ
นี้ไวในสมุดโทรศัพทของคุณ

ในโทรศัพท
สมุดโทรศัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณสามารถเก็บฟลดขอมูล
ไดมากกวาสมุดโทรศัพทในซิมการด ซึ่งประกอบดวย 

สมุดโทรศัพทในโทรศัพท

การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท

ในโทรศัพท

ฟลดชื่อและนามสกุล มากถึง 20 ตัวอักษร
ฟลดหมายเลข (มือถือ, สํานักงาน
ฯลฯ)

มากถึง 40 หลัก และ
1 "+"

ฟลดพิเศษ (อีเมลและบันทึก) มากถึง 50 ตัวอักษร
การเลือกกลุม มีกลุม 20 กลุมใหใช
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30 สมดุโทรศัพท

คุณสามารถสรางรายการไดถึง 299 รายการโดยแตละรายการ
สามารถจัดเก็บฟลดขอมูลไดถึง 7 ฟลด โดยมีฟลดตัวเลข
ไดมากที่สุด 5 ฟลด ตัวอยางเชน คุณสามารถเก็บหมายเลข
มือถือ 2 หมายเลขและหมายเลขที่สํานักงานอีก 3 หมายเลข 
รวมทั้งอีเมลแอดเดรส และบันทึกขอความภายใตชื่อเดียวกัน
การเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพทในโทรศัพท
การเพิ่มฟลดชื่อ
1. กด-เพื่อเขาไปยัง รายชื่อ, เลือก <ใหม>, และ

กด ,
2. ใสนามสกุลของชื่อผูติดตอ และยืนยันโดยการกด ,

 จากนั้นปอนชื่อตน  และยืนยันโดยการกด,
ฟลดใดฟลดหนึ่งของชื่ออาจวางเปลาได แตไมสามารถเวน
วางไดทั้งสองฟลดพรอมกัน ในการกลับไปยังฟลดกอนหนา 
ใหกด  c
การเพิ่มฟลดตัวเลข/ตัวอักษร
1. หลังจากปอนชื่อผูติดตอแลว คุณจะอยูในเมนู ชนิด

ตัวเลข คุณสามารถเลือกระหวางฟลดตัวเลข (มือถือ,
แฟกซ, ดาตา, เพจเจอร, บาน, สํานักงาน) หรือฟลด
ตัวอักษร (หมายเหตุ, อีเมล) ก็ได ทําการเลือก และ
ปอนหมายเลขหรือขอความที่เกี่ยวของ จากนั้นกด,
เพื่อบันทึกรายการใหมนี้

2. จากนั้นโทรศัพทจะแสดง กลุม: เลือก กลุมที่คุณตองการ
ใสชื่อนี้ลงใน และกด,เพื่อยืนยัน จากนั้นรายการจะ
ถูกบันทึกลงในสมุดโทรศัพทในโทรศัพทของคุณ

3. คุณจะสามารถเชื่อมโยง เพลง และ ภาพ ที่ตองการใหกับ
แตละกลุมได รวมทั้งสามารถ เปลี่ยนชื่อ กลุมไดดวย 
เลือก รายชื่อ > ตั้งคารายชื่อ > ตั้งคากลุม, จากนั้นอาน 
“โฟโตคอล: ดู & ฟงวาใครโทรมา” หนา30 สําหรับ
ขอมูลที่สมบูรณ) เมื่อคุณไดรับสายจากผูติดตอที่คุณ
บันทึกไวกับกลุม เพลง และ/หรือภาพที่คุณกําหนดไว
สําหรับกลุมนี้ก็จะดังขึ้น และ/หรือปรากฏบนหนาจอ
โดยอัตโนมัติ

หมายเลขสวนตัว
รายการ หมายเลข ที่ปรากฏอยูในสมุดโทรศัพทควรจะบรรจุ
หมายเลขโทรศัพทสวนตัวของคุณไว  ถายังไมไดบันทึก เรา
แนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้ง
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของลงไป
แมวาทุกฟลดสามารถเวนใหวางได แตรายการ "หมายเลข" 
จะไมสามารถลบได

คุณสมบัตินี้ใชไดเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท 
ไมใชสมุดโทรศัพทในซิมการด

 โฟโตคอล: ดู & ฟงวาใครโทรมา
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คุณสมบัติ โฟโตคอล ชวยใหคุณสามารถปรับแตงกลุมโดยใช
ชื่อ (“เพื่อน”, “สํานักงาน”, ฯลฯ), ภาพ (จาก อัลบั้มภาพ) 
และเพลง (จากรายการ แบบเสียงเรียก) ที่คุณเลือกเองได
คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อจากสมุดโทรศัพทไปยังกลุมได  
เมื่อชื่อที่อยูในกลุมนั้นโทรมา ชื่อผูติดตอจะปรากฏพรอมกับ
รูปภาพที่คุณกําหนดใหกับกลุมนั้น  และทํานองเพลงที่กําหนด
ไวของกลุมนั้นก็จะเลน

1. ในการใชโฟโตคอล คุณจําเปนตองใชสมุดโทรศัพท
ในโทรศัพท ถาคุณยังไมไดทํา ใหอานหัวขอ
“การคัดลอกรายชื่อในซิม” หนา8

2. จากนั้นเลือก ตั้งคากลุม, กด,และเลือกกลุมที่คุณ
ตองการ

3. เปลี่ยนชื่อกลุมที่จะใชในการเรียก ("เพื่อน", "เด็กๆ", 
ฯลฯ) และเลือก ทํานองเพลง และ ภาพ ที่จะเชื่อมโยง
เขากับกลุมนี้

4. กด  c  คางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก จากนั้น
กด-เพื่อแสดงเนื้อหาของสมุดโทรศัพท เลือกราย-
ชื่อที่คุณตองการเชื่อมโยงเขากับกลุมนี้ และกด,
จากนั้นเลือก เลือกกลุม และเลือกกลุมตามตองการ

เมื่อบุคคลนี้โทรหาคุณ ทํานองเพลง และ ภาพ ที่เชื่อมโยงกับ
กลุมของเขาก็จะดัง/ปรากฏบนหนาจอ

ทันทีที่คุณเก็บชื่อไวในสมุดโทรศัพทแลว กด-เมื่ออยูใน
หนาจอหลัก เพื่อเขาไปยังรายการ รายชื่อ คุณสามารถคนหา
ชื่อในสมุดโทรศัพทไดโดยการกดปุมตัวอักษรที่คุณตองการ
ไปยังในรายการ (เชน กด 8 สองครั้งเพื่อไปยังตัวอักษร 
“U”) รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถูกเลือกใน
รายการ ขึ้นอยูกับเมนูรายชื่อที่คุณเลือก คุณจะสามารถ
เขาไปยังตัวเลือกบางสวนหรือตัวเลือกตอไปนี้ไดทั้งหมด:

ในซิมการด
เลือกชื่อในสมุดโทรศัพทในซิมการด จากนั้นเลือก,เพื่อ
เขาถึงตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

- ลบ เพื่อลบชื่อและหมายเลขที่เลือก
- เปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนชื่อที่เลือก และขอมูลที่
เกี่ยวของทั้งหมด

การแกไขและการจัดการกับชื่อ

• ลบ
• แสดง
• สงไปซิม
• โทรดวน
• เปลี่ยนชนิด
• โทร 
• ลบทั้งหมด

• สง SMS
• สง MMS
• การตัง้เปนเบอรมาตรฐาน
• ไปเครื่อง
• เปลี่ยนชื่อ
• รวมเขาในกลุม
• การเชื่อมโยงการโทร

ดวยเสียง
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- ไปเครื่อง เพื่อคัดลอกชื่อที่เลือก และขอมูลที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดลงในสมุดโทรศัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณ

ในโทรศัพท
การเพิ่มฟลด
1. ในการเพิ่มฟลดใหมลงในรายการที่มีอยูแลว ใหเลือก

ชื่อที่ตองการ เลือก แสดง และกด,
2. เลือก <ใหม> และกด , เลือกชนิดของฟลดที่ตอง

การเพิ่มและกด , ปอนหมายเลขหรือขอความ จาก
นั้นกด, เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

3. ทําขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซํ้าเพื่อเพิ่มขอมูลไดถึง 6 ฟลด
ในรายการเดียวกัน กด  c  สั้นๆ เพื่อกลับไปยัง
เมนูกอนหนา หรือกดคางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

หมายเลขหรือขอความจะปรากฏตามลําดับวันที่ที่คุณสราง 
หมายเลขแฟกซหรือหมายเลขโทรศัพทเบอรแรกจะถูกใช
เปนหมายเลขมาตรฐาน ดังนั้นหมายเลขนี้จะปรากฏอยู
ในตําแหนงแรกในรายการ ถาตองการทําใหหมายเลขอื่น
กลายเปนหมายเลขมาตรฐาน  ศึกษาเพิ่มเติมจากหัวขอ
“การตั้งเปนเบอรมาตรฐาน” หนา33 เฉพาะฟลดที่เก็บ
ไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุและอีเมล) 
ที่แกไขหรือลบได

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด
1. ถาตองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลดในรายการที่มีอยู

แลว ใหเลือกชื่อที่ตองการ กด,, เลือก แสดง และ
กด,อีกครั้ง

2. เลือกฟลดที่จะเปลี่ยนแปลงในรายการ และกด,
3. ในวงรอบสัญลักษณที่ปรากฏขึ้น ใหเลือก เปลี่ยน และ

กด,ทําการเปลี่ยนแปลงตามตองการ และกด, 
เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนชนิดของฟลด
เพื่อที่จะเปลี่ยนชนิดฟลดของรายการที่มีอยู
แลว ใหทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา 
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด” ซํ้า จาก

นั้นเลือก เปลี่ยนชนิด ในเมนูวงรอบสัญลักษณ เลือกชนิดใหม
ใหกับหมายเลข และกด,เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
ถาคุณคัดลอกสมุดโทรศัพทในซิมลงในโทรศัพทของคุณ 
หมายเลขบางหมายเลขอาจปรากฏเปน “ไมมีชนิด” และ
ไมมีสัญลักษณใดๆ แตคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิด 
“ไมมีชนิด” ได: ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไวกอนหนานี้ใน
การกําหนดชนิดสําหรับหมายเลขเหลานี้
การลบฟลด

ในการลบฟลดของรายการที่มีอยูแลว ให
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด” ซํ้า จาก

เปลี่ยนชนิด

ลบ
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นั้นเลือก ลบ ในเมนูวงรอบสัญลักษณ และกด,เพื่อ
ยืนยัน
การตั้งเปนเบอรมาตรฐาน

หมายเลขแรกที่คุณปอนในขณะที่สรางราย-
การใหมจะกลายเปนหมายเลขมาตรฐาน 
หมายเลขนี้จะปรากฏในลําดับแรกสุดใน

รายการฟลด และจะถูกโทรออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุม
ยกหู หรือเมื่อกด,และเลือกตัวเลือก โทร หรือ สง SMS 
เพื่อที่จะเปลี่ยนหมายเลขมาตรฐาน (เชน ตองการทําให
หมายเลขที่ "สํานักงาน" กลายเปนหมายเลขมาตรฐานแทนที่
จะเปนหมายเลขที่ "บาน") ใหทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของหัวขอ 
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด”  จากนั้นเลือก ตั้งใหม  
ในเมนูวงรอบสัญลักษณ และกด,เพื่อยืนยัน
สงไปซิม

ดังที่กลาวไวกอนหนานี้ การปอนชื่อใน
สมุดโทรศัพทของซิมนั้นจะมีประโยชนใน
กรณีที่คุณเปลี่ยนโทรศัพทบอยๆ ถาคุณ

คัดลอกหมายเลขโทรศัพทไปยังซิมการด รายการรายชื่อของ
คุณจะถูกปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเมื่อคุณสลับไปใช
รายการรายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช
โทรศัพทเครื่องอื่น
เพื่อที่จะคัดลอกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพทของซิมการด  
ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด” จากนั้นเลือก สงไปซิม 
และกด,

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจง
เหตุฉุกเฉินในประเทศของคุณ สวนมากแลว
คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ไดแมวาปุม

กดจะถูกล็อคอยู และในกรณีที่คุณยังไมไดปอน PIN ดวย
ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย คุณสามารถโทรไปยังหมาย
เลขฉุกเฉินไดโดยไมตองใสซิมการด ในยุโรป หมายเลข
ฉุกเฉินคือ 112, ในสหราชอาณาจักร หมายเลขคือ 999 
1. ในการโทรไปยังหมายเลขนี้ ใหปอนหมายเลขในหนาจอ

หลักโดยการกดปุมตัวเลข  หรือ กด,และเลือก 
รายชื่อ >ดูรายการรายชื่อ > หมายเลขฉุกเฉิน

2. กด(เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด)เพื่อวาง
สาย

หมายเลขอื่น
ปอนหมายเลข

ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโดยการกดปุม
ที่เหมาะสม กด (เพื่อโทร และกด )
เพื่อวางสาย

การกด,จะเปนการนําคุณสูวงรอบสัญลักษณ ที่จะชวย
ใหคุณโทรไปยังหมายเลข เก็บหมายเลข หรือสง SMS

การตั้งเปนเบอรมาตร

สงไปซิม

การโทรออก

โทรฉุกเฉิน

โทร
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เลือกชื่อ
1. กด-และเลือก รายการตามตองการ
2. ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทในซิมการด:

- เมื่อรายการถูกเลือกแลว ใหกด (เพื่อโทร  หรือ
- กด,สองครั้งเพื่อไปยังวงรอบสัญลักษณถัดไป 
จากนั้นเลือก โทร และกด, เพื่อหมุนหมายเลข

3. ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท:
• ในการโทรไปยังหมายเลข มาตรฐาน:

- เมื่อเลือกรายการเลือกแลว ใหกด(เพื่อโทร  หรือ
- กด,เพื่อเขาไปยังวงรอบสัญลักษณของรายการ 
จากนั้นเลือก โทร 

• ในการโทรไปยังหมายเลขอื่น เลือก แสดง เมื่อรายการ
ถูกเลือกอยู และเลือกชนิดหมายเลขในรายการ (มือถือ,
บาน, ฯลฯ) กด,เพื่อเขาไปยังวงรอบสัญลักษณ
ถัดไป และเลือกโทร 

4. ในทุกกรณี กด)เพื่อวางสาย
ใชการโทรดวน

ในหนาจอหลัก กดปุมระหวาง 2 ถึง
9 คางไวเพื่อโทรไปยังรายการที่เชื่อมโยง
อยู (ดู “ปุมดวน” หนา37): การเชื่อมตอ

จะถูกสรางขึ้น กด)เพื่อวางสาย

ใชการโทรดวยเสียง
ในหนาจอหลัก กด,คางไว จากนั้นพูด
แถบเสียงที่บันทึกไว (ดู “โทรดวยเสียง” 
หนา40) ถาโทรศัพทเขาใจแถบเสียง โทร-

ศัพทจะหมุนไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงกับแถบเสียงนั้น กด
)เพื่อวางสาย

โทรดวน

โทรดวยเสียง
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7 • การตั้งคา
เมนู ตั้งคา ใชในการปรับแตงโทรศัพท และเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว (เสียง, วันและเวลา, 
การปองกัน, ฯลฯ) เมนู รูปแบบ อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาหลายอยางพรอมกันในคราวเดียว (ดู หนา46)

ปดเสียง
อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมด เปดเสียง เปน เปด 
หรือ ปด เมื่อการตั้งคานี้เปน เปด, เสียงเตือน
ทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และระบบสั่นจะ
ทํางาน

โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมไดดวย

ระดับเสียง
คามาตรฐานของระดับเสียงกริ่งถูกตั้งไวเปน
กลาง กด+หรือ-เพื่อตั้งระดับเสียง
กริ่งของคุณไดตั้งแต ปดเสียง จนถึง เพิ่ม

แบบเสียงเรียก
ใชเพื่อใหคุณเลือกเพลงสําหรับเสียงเรียกเขา
จากเพลงที่มี  นอกจากนี้ รายการยังประกอบ
ดวยเพลงที่แนบไวกับขอความที่คุณไดรับ

(จากอีเมล, MMS, ฯลฯ) เลื่อนภายในรายการโดยใชปุม
+หรือ-และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก 
กด,เพื่อเลือกเพลงนี้เปนเสียงเรียกเขา,  c เพื่อ
ยกเลิก หรือเลื่อนไปยังเพลงถัดไป
คุณจะไมไดยินเสียงเพลง ถาระดับเสียงถูกตั้งคาเปน ปด 
หรือถาเปดการทํางานโหมด ปดเสียง อยู (ดู หนา11)

แบบเสียงเรียกขอความ
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงเตือนเปน เปด หรือ 
ปด, เมื่อไดรับขอความใหมเขามา เมื่อตั้งคา
เปน เปด ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกเสียง

เตือนตามตองการจากรายการแบบเสียงเรียก
Equaliser 

ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกการตั้งคา
อีควอไลเซอรในระดับที่แตกตางกัน นอกจาก
นี้ยังใชไดในระหวางที่โทรดวย ในกรณี้ กด
,, เลือก Equaliser, เลื่อนภายในรายการ และรอเปนเวลา
สองวินาที เพื่อฟงความแตกตาง กด , เพื่อยืนยันสิ่งที่
คุณเลือก
เสียงปุมกด

อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ 
ปด ถึงแมวาตัวเลือกเสียงปุมจะถูกตั้งคาเปน
ปด แตสัญญาณ DTMF ก็จะยังคงมีเสียงอยู
ในระหวางการโทร (ดูหนา83)

เสียง

ปดเสียง

ระดับเสียง

แบบเสียงเรียก

แบบเสยีงเรยีกขอความ

Equaliser 

เสียงปุมกด
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เสียงเตือน
ใชเพื่อ เปด หรือ ปด การทํางานของเสียง
บี๊ปเตือน:

- เมื่อถึงกําหนดของ เหตุการณ ที่คุณตั้งโปรแกรมไวใน
บันทึกนัด

- เมื่อคุณไมไดรับสาย
- เมื่อ แบตเตอรี ่ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
- เพื่อจัดการกับชวงเวลาของสาย ครั้งแรกหลังจาก 45 
วินาที จากนั้นจะดังทุกนาทีเมื่อมีการโทรออก (ผูโทร
จะไมไดยินเสียงบี๊ป)

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณเปด/ปดเสียงเตือน ไมใชปดที่การ
เตือนเอง เชน การตั้งคาเสียงเตือนของเหตุการณเปน ปด 
จะไมเปนการปองกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือน
ความจํา (ถาคุณตั้งโปรแกรมไว) แตโทรศัพทจะไมสงเสียง
ออกมา

เตือนระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อไดรับสาย, เมื่อถึงเหตุการณที่ตั้งไวใน
บันทึกนัด, เมื่อคุณไดรับขอความ และเมื่อ
นาฬิกาปลุกเตือน

ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบ
เขากับอะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

รูปภาพหนาจอ
อนุญาตใหคุณตั้งรูปภาพหนาจอเปน เปด 
หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด หนาจอหลักของ
โทรศัพทจะฉายภาพสไลดไปเรื่อยๆ โดยใช

ไฟล jpeg ที่คุณบันทึกเก็บไวโทรศัพทและเลือกขึ้นมา
การตั้งคารูปภาพหนาจอเปนเปด จะเปดการทํางาน โหมด
ประหยัด โดยอัตโนมัติ เชน เวลาปจจุบันจะแสดงโดยมี
พื้นหลังเปนสีดํา โหมดนี้จะเพิ่มเวลาการใชงานโทรศัพท
ใหนานขึ้น (เพิ่มอายุการใชงานแบตเตอรี่)
1. เมื่อตั้งคารูปภาพหนาจอเปน เปด, ใหเลือกรูปภาพใน

รายการที่ปรากฏขึ้นโดยกด < หรือ> (คุณ
สามารถยกเลิกการเลือกไดโดยการกดปุมเหลานี้) จาก
นั้นกด-เพื่อเลื่อนไปยังภาพถัดไป เมื่อคุณเลือก
ภาพไดตามตองการแลว กด,เพื่อเปดการทํางาน
รูปภาพหนาจอ

คุณตองเลือกรูปภาพหลายรูป (ไดถึง 10 รูป) เพื่อแสดง
เปนการฉายภาพสไลด ถาคุณเลือกเพียงรูปเดียวเพื่อใช
เปนรูปภาพหนาจอ  โทรศัพทก็จะแสดงเฉพาะรูปนี้บน
หนาจอ

เสียงเตือน

ระบบสั่น

จอแสดงผล

รูปภาพหนาจอ
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2. เลือก เวลาเริ่ม และกด+หรือ-เพื่อเลือกคา 
เมื่ออยูในหนาจอหลัก รูปภาพหนาจอจะเริ่มตามเวลา
ที่คุณตั้งไว

3. จากนั้นเลือก เวลาแสดง และกด , ชวงเวลาที่คุณ
ตั้งคาไวจะถูกใชในการฉายภาพสไลดในแตละภาพ

ภาพเคลื่อนไหว
อนุญาตใหคุณตั้งภาพเคลื่อนไหวของเมนูวง
รอบสัญลักษณเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคา
เปน เปด, ตัวเลือกนี้จะเลื่อนขอความดวย 

เชน ขอความที่เลือกในเมนู อาน SMS
การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทํางาน
ของโทรศัพท

แสงไฟ
แสงไฟจะเปดการทํางานเมื่อไดรับสายเรียก
เขาหรือขอความ, เลื่อนในรายการและเมนู
ฯลฯ กด+หรือ-เพื่อตั้งคา ระยะเวลา 

ของแสงไฟ โดยการเลือกคาที่มีใหใช และกด,เพื่อยืนยัน
การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทํางาน
ของโทรศัพท

วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรเปน เปด หรือ 
ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด, และถาคุณไมไดเปด
การทํางานสไลดโชว ภาพที่คุณเลือกจะแสดง

ในโหมด ภาพเลือน ในเมนู, รายการ และหนาจอแกไข และ
ในโหมด ปกติ ในหนาจอหลัก เมื่อเลื่อนใน อัลบั้มภาพ, และ
ในขณะที่ใช รูปภาพหนาจอ และ โฟโตคอล
คุณสามารถใชเฉพาะภาพชนิด JPEG เปนวอลเปเปอรได

แทนที่จะตองเขาไปยังเมนูมากมาย และเลือกดูจากรายการ
ตางๆ คุณสามารถตั้งคาการเขาถึงโดยตรงไปยังฟงกชั่นเฉพาะ
อยางไดโดยการเชื่อมโยงเขากับ ปุมดวน เพื่อที่วาการกดปุม
คางไวที่ปุมนี้จะเปนการเรียกใชฟงกชั่นหรือโทรไปยังหมาย
เลขที่เชื่อมโยงไว (โทรดวน) โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งโปรแกรมไดเฉพาะปุม 2 ถึง 9 
เทานั้น # เนื่องจากปุม0 (เลือกภาษา) และ 1
(ดึงจากตูขอความเสียง) ไดรับการกําหนดไวลวงหนา และ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได นอกจากนี้ปุมอื่นๆ อาจถูก
กําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไวดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูให
บริการของคุณ 

เคลื่อนไหว

แสงไฟ

ปุมดวน

วอลเปเปอร
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1. เลือกปุมจาก 2 ถึง 9 และกด,
2. เ ลื่อนดภูายในรายการเพือ่เลือกฟงกชั่นทีคุ่ณตองการเชือ่ม

โยงเขากับปุมนี้ (ดูตารางตอไปนี้) กด,เพื่อยืนยัน
สิ่งที่คุณเลือก

ถาปุมที่เลือกไดรับการตั้งคาไวแลว คุณสามารถตั้งโปร-
แกรมใหมได  เลือก ตั้งคา > ปุมดวน > ปุมดวนในรายการ
กด,สองครั้ง, เลือก เปลี่ยน และกด, การทําเชนนี้
จะเรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา 
3. ในการใชปุมดวน ใหกดปุมที่เชื่อมโยงกับฟงกชั่นที่คุณ

ตองการเปด หรือหมายเลขที่คุณตองการหมุนคางไวใน
หนาจอหลัก

คุณสามารถเชื่อมโยงปุมดวน 2 ถึง 9  เขากับฟงกชั่น
ดังแสดงในตารางตอไปนี้:

โทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไวจากรายการ
รายชื่อ

เปดเมนู สงขอความ 

เปดเมนู อานขอความ 

โทรดวน

สงขอความ

อานขอความ

เปดคุณสมบัติ ขอความสําเร็จรูป เพื่อ ตอบ
กลับ ไปยังผูสงขอความที่คุณไดรับอยาง
รวดเร็ว

เปดโปรไฟล ปดเสียง (ระบบสั่นเปด,ระดับ
เสียงปด)

เปดใชโปรไฟล ในรถ (ระดับเสียงสูง,
รับสายทุกปุม)

เปดใชโปรไฟล หูฟง (ระดับเสียงกลาง,
รับสายทุกปุม)

เปดใชโปรไฟล ประชุม (ระบบสั่นเปด,เสียง
เรียกและทุกปุมตั้งคาเปน ปดเสียง)

เปดโปรไฟล นอกอาคาร (ระดับเสียงสูง)

เปดโปรไฟล ปกติ 

ขอความสําเร็จรูป

เปด ปดเสียง

เปดใชในรถ

เปดหูฟง

ประชุม

ใชนอกอาคาร

เปดปกติ
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เปดโปรไฟล ประหยัด ซึ่งจะชวยยืดอายุ
การใชงานแบตเตอรี่ (ภาพเคลื่อนไหวปด, 
ระบบสั่นปด, แสงไฟปด, ระดับเสียงปาน
กลาง)

เขาไปยัง เครื่องคิดเลข โดยตรง

โทรซํ้าหมายเลขที่เพิ่งโทรลาสุด

โทรกลับหมายเลขที่เพิ่งไดรับลาสุด

โทรหมายเลขฉุกเฉิน

เปดเมนู อีเมล เพื่อเขาไปยังตูจดหมาย

แสดงวงเงินที่เหลืออยู
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

เปดประหยัด

เครื่องคิดเลข

โทรซํ้าหมายเลขลาสุด

โทรกลับหมายเลขลาสุด

โทรฉุกเฉิน

E-mail

แสดงวงเงิน

แสดง คาโทรรวม ของสายโทรออก
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

เปดเมนู เพิ่มเหตุการณ  ของบันทึกนัด

แสดงรายการ เหตุการณ ในเมนู บันทึกนัด

เปดเมนู นาฬิกาปลุก 

ใชในการอัดเสียงใหม

เปดการทํางาน WAP 
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

เปดเมนู เปด/ปดรูปภาพหนาจอ  

คาโทรรวม

เพิ่มบันทึกนัด

แสดงนัด

นาฬิกาปลุก

อัด

WAP

รูปภาพหนาจอ
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แทนที่จะเขาไปยังเมนูตางๆ และเลื่อนภาย
ในรายการ คุณสามารถตั้งแถบเสียงที่จะเรียก
ใชคุณสมบัติที่ตองการได (เชน เปดเครื่อง

คิดเลข) 
คุณสามารถเชื่อมโยงคําสั่งเสียงเขากับฟงกชั่นตางๆ ที ่
ปุมดวน สนับสนุน (ดู หนา37) ยกเวน “รับเมล” และ 
“นาฬิกาปลุก”

1. เลือก ตั้งคา > คําสั่งเสียง > <ใหม> และกด ,, จาก
นั้นเลื่อนดูในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตองการตั้งคา
เขากับแถบเสียง กด,เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

2. เมื่อขอความ กด OK แลวพูด ปรากฏขึ้น ใหทําตามคํา
แนะนําที่แสดงบนหนาจอ เมื่อโทรศัพทบอกใหคุณอัด
แถบเสียง ใหแนใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบ
เลือกใชคําที่สั้นและงาย และพูดใหชัดเจน

3. กด  c และดําเนินการตามที่อธิบายดานบนซํ้า เพื่อ
เพิ่มคําสั่งเสียงมากยิ่งขึ้น

เพื่อที่จะเปดคุณสมบัติที่ใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม,คางไว
เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว คุณ
สามารถเลน เปลี่ยนแปลง หรือลบคําที่บันทึกไวเปนแถบเสียง
ไดตลอดเวลา  

การโทรดวยเสียง ชวยใหคุณสามารถโทรไปยัง
ชื่อที่อยูในรายการรายชื่อของคุณไดอยางรวด
เร็ว:  ตั้งคาแถบเสียงโดยการอัดคําที่จะใช

โทรไปยังชื่อที่เชื่อมโยงอยูเมื่อคุณพูดชื่อนั้น
1. เลือก ตั้งคา > โทรดวยเสียง > <ใหม> และกด,
2. เลื่อนดูในรายการเพื่อเลือกหมายเลขการโทรที่ตั้งคา

ไวกับแถบเสียง ขึ้นอยูกับรายการรายชื่อที่เลือกอยู 
(ดู “สมุดโทรศัพท” หนา28):
- รายชื่อในซิม: เลือกชื่อในรายการ และกด,

สงตอ ทุกสาย ไปยังกลองขอความเสียง

หมุนหมายเลขของกลองขอความเสียงของ
คุณ

เขาไปยัง เกมอิฐ โดยตรง

เปดเมนู เกมส 
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

คาํสั่งเสียง

ไปขอความเสียง

กลองขอความเสียง

เกมอิฐ

เกมส

คําสั่งเสียง

โทรดวยเสียง

โทรดวยเสียง
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- รายชื่อในโทรศัพท: เลือกชื่อในรายการ, จากนั้นเลือก
หมายเลขที่ตองการ ในกรณีที่มีหมายเลขหลาย
หมายเลขเก็บอยูภายใตชื่อนี้ และกด,

3. เมื่อ เพิ่มแถบเสียง? ปรากฏขึ้น, กด,และทําตาม
ขั้นตอนที่แสดงบนหนาจอ เมื่อโทรศัพทบอกใหคุณอัด
แถบเสียง ใหแนใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบ
เลือกใชคําที่สั้นและงาย และพูดใหชัดเจน

ในการใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม,คางไวเมื่ออยูในหนาจอ
หลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่เชื่อมโยงกับหมายเลขที่คุณตอง
การหมุน
ในการแสดงรายการของการโทรดวยเสียงที่คุณกําหนดไว, 
เลือก ตั้งคา > คําสั่งเสียง หรือ โทรดวยเสียง และกด, 
คุณสามารถเลน เปลี่ยนแปลง หรือลบคําที่บันทึกไวเปนแถบ
เสียงไดตลอดเวลา  
คุณสามารถกําหนดแถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวม
กันระหวางการโทรดวยเสียง และคําสั่งเสียง

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษ
ของคุณ ซึ่งเรียกวารายการ เฉพาะกลุม และ
จํากัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น 
โดยทําผานตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส 
PIN2 (ดู หนา42)
จํากัดเบอรโทร

ใชเพื่อเปด/ปดการจํากัดการโทรไปยังราย
การ เฉพาะกลุม ในกรณีนี้ คุณจะสามารถ
เรียกใชชื่อที่ปรากฏในรายการ เฉพาะกลุม ได

เทานั้นซึ่งทํางานตรงขามกับรายการ รายชื่อ ของเมนูหลัก
คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส
PIN2 (ดู หนา42) โปรดทราบวาเมื่อเปดการทํางานตัว
เลือกนี้ อาจเปนการใชกับการเชื่อมตอ WAP และอีเมล
ผานทาง GPRS ดวย
เฉพาะกลุม

อนุญาตใหคุณดูและปรับปรุงรายการ เฉพาะ
กลุม ของคุณ  คุณสามารถปอนชื่อใหม ปรับ
ปรุงแกไข หรือลบชื่อในรายการดวยรหัส

PIN2 ใชตัวเลือก <ใหม> เพื่อปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ใหม จากนั้นเลือกชนิดของหมายเลข: โทรศัพท, โทรสาร หรือ 
ขอมูล ชื่อในรายการนี้สามารถถูกเปลี่ยนหรือลบได
จํากัดการโทร

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจํากัดการใชงานของ
โทรศัพทใหโทรไดเฉพาะอยางเทานั้น โดย
อนุญาตใหคุณจํากัดไดทั้งสายโทรออกและ

สายเรียกเขา ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใช
รหัสผานการจํากัดการโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ 

การปองกัน

เฉพาะกลุม

จํากัดเบอรโทร

 เฉพาะกลุม

จํากัดการโทร
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สายโทรออก
เมน ูสายออก อนุญาตใหคุณเลือกระหวาง
การจํากัดการโทร ทั้งหมด, ระหวางประเทศ
และ ตางประเทศยกเวนโฮม (ตัวเลือกหลัง

อนุญาตใหคุณโทรกลับมายังประเทศของคุณเมื่อคุณอยูในตาง
ประเทศ) นอกจากนี้คุณยังสามารถ ปด การจํากัดการโทรสาย
ออกไดดวย เมนูเหลานี้จะอนุญาตใหคุณจํากัดการโทรภายใน
ตัวเลือกแตละอยางที่มี ไดแก ทั้งหมด, โทรศัพท, ขอมูล หรือ 
โทรสาร
สายเรียกเขา

เมนู สายเรียกเขา อนุญาตใหคุณเลือกระหวาง
ทั้งหมด หรือ ใชขามเครือขาย นอกจากนี้ยัง
เปนทางผานในการเขาไปยังเมนู ยกเลิก เพื่อ

ยกเลิกการจํากัดการโทรสายเรียกเขาดวย
เมนูเหลานี้จะอนุญาตใหคุณจํากัดการโทรภายในตัวเลือกแต
ละอยางที่มี ไดแก ทั้งหมด, โทรศัพท, ขอมูล หรือ โทรสาร
สถานะ

ในเมนูยอยแตละเมนู (ทั้งหมด, ใชขามเครือ
ขาย, ฯลฯ) ตัวเลือก สถานะ ใชเพื่อแสดงให
คุณทราบวาชนิดของสายที่สงสัยนั้นถูกจํากัด
อยูหรือไม

เปลี่ยนรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 
และ รหัสผานการจํากัดการโทร

ขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติหรือตัวเลือก
บางอยาง อาจตองใชรหัสลับ PIN2 รหัสนี้เปนรหัสลับ 4-8 
หลัก ที่ผูใหบริการมอบใหกับคุณ 
ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณ
จะถูกบล็อค ในการปลดบล็อค ใหขอรหัส PUK2 จากผูให
บริการหรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพทมา ถาคุณปอนรหัส 
PUK ไมถูกตองติดตอกัน 10 ครั้ง ซิมการดจะถูกบล็อค
และใชงานไมได  ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูให
บริการหรือรานคาของคุณ

รหัส PIN
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด 
หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด โทรศัพทจะขอให
คุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคา
เปน ปด

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการในเรื่องของการเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทและเครือขาย, ลงทะเบียนกับเครือขายที่ใชไดดวย
ตัวเอง และจัดการกับเครือขายที่เลือกใช

สายออก

สายเรียกเขา

 สถานะ

เปลี่ยนรหัส

เครือขาย

รหัส PIN
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แนบดวย GPRS
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติที่สนับสนุนระบบ 
GPRS (Global Packet Radio Service) 
ซึ่งเปนบริการใหมของโทรศัพทมือถือที่ชวย

ใหคุณสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลความเร็วสูง และออนไลนอยู
ตลอดเวลา (เชน ในการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตหรือ WAP 
แบบถาวรเปนตน)
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับ
การเปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูใหบริการ
และวิธีการสมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตองตั้งคา
โทรศัพทดวยคา GPRS ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใช
เมนูที่อธิบายในหัวขอนี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดโหมดการแนบของโทรศัพท
มือถือไปยังบริการ GPRS:
เปดตลอด
โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS เสมอ 
ตัวเลือกนี้ใหการเชื่อมตอ GPRS ที่เร็วกวา อยางไรก็ตาม 
โทรศัพทจะใชพลังงานเพิ่มขึ้น
สําหรับสายขอมูล
โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS โดย
อัตโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใช
พลังงานลง อยางไรก็ตาม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น

นอกเหนือจากการตั้งคาเหลานี้แลว คุณยังคงตองเลือก
ระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแตละเมนูของแอปพลิเคชั่น
ที่จะใชดวย (เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อ
คุณเลือกโหมด แมนนวล เลือกเครือขายที่คุณ
ตองการลงทะเบียนดวย และกด,เพื่อ
ยืนยัน

รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตาม
ลําดับที่ตองการ เมื่อกําหนดเสร็จแลว
โทรศัพทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย 
ตามที่คุณระบุไวในรายการ

ตั้งคาการโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลหลาย
อยาง:  เมื่อใช WAP หรือเมื่อสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรไฟลที่เลือกจะถูกใช

สําหรับเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM หรือ GPRS 
ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนั้นขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/
หรือการสมัครขอรับบริการ ในผูใหบริการบางราย คุณอาจ
ไดรับ SMS ซึ่งบรรจุพารามิเตอรการเขาถึง ซึ่งจะถูกเก็บไว
โดยอัตโนมัติ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับราย
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

แนบดวย GPRS

ลงทะเบียน

รายการ

ตั้งคาการเขาถึง
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เปลี่ยนชื่อ
อนุญาตใหคุณปอนหรือเปลี่ยนชื่อของโปร-
ไฟลที่เลือก กด,, ปอนชื่อตามตองการ 
และกด, เพื่อยืนยัน

โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกันการตั้ง
โปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
แสดง

อนุญาตใหคุณมองเห็นพารามิเตอรทั้งหมด
ของโปรไฟลที่เลือก (หมายเลข ISP, APN, 
ฯลฯ) สําหรับทั้งระบบ GSM หรือ GPRS

การตั้งคา GSM
ใชในการปอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา 
GSM และเพื่อเขาถึงยังรายการตอไปนี้: 
ล็อกอิน และ รหัส  ใชในการปอนล็อกอิน และ

รหัสผาน ตามความจําเปน ในทั้งสองกรณี ใหปอนขอมูล และ
กด,เพื่อยืนยัน
หมายเลขโทรศัพท
อนุญาตใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทที่จําเปนตองใชในการ
สรางการเชื่อมตอ เลือก หมายเลขโทรศัพท และกด,, 
จากนั้นกด+หรือ -เพื่อเลือก:

- หมายเลข ISDN เพื่อปอนหมายเลข ISDN ของ ISP, 
หรือ 

- หมายเลขอนาล็อก เพื่อปอนหมายเลขอนาล็อก
ในทั้งสองกรณี ใหปอนเครื่องหมาย “+” ตามดวยหมายเลขที่
ผูใหบริการใหมา และกด,

ติดตอผูใหบริการของคุณ เพื่อถามวาคุณควรเลือกหมาย
เลขชนิดใด
เวลาที่ไมมีกิจกรรม อนุญาตใหคุณปอนเวลาที่ไมมีกิจกรรม
ใดๆ ซึ่งจะใหโทรศัพทตัดการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ (ถากําลัง
เชื่อมตออยู) และกลับไปยังหนาจอหลัก เลือก เวลาที่ไมมี
กิจกรรม และกด,จากนั้นปอนคา (เปนวินาที) ที่มากกวา 
30 วินาท ีและกด,
การตั้งคา GPRS

เมนูนี้ใหสําหรับเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GPRS
ล็อกอิน, รหัส และ เวลาที่ไมมีกิจกรรม (สํา-
หรับฟลดเดียวกัน จะใชขั้นตอนเดียวกันกับ

การตั้งคา GSM โปรดอานสวนกอนหนา)
APN
อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรสของเครือขายขอมูลภายนอกที่
คุณตองการเชื่อมตอดวย, สตริงขอความ (หรือ IP แอดเดรส 
เชน wap.operatorname.fr) จะถูกใชเพื่อสรางการเชื่อมตอ 
เลือก APN และกด,, จากนั้นปอนแอดเดรสที่เหมาะสม  
และกด,
ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมา
จากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: คุณควรติดตอผูให
บริการของคุณกอนการใชงานในครั้งแรก เพื่อใหไดการ
ตั้งคาที่เหมาะสม ในผูใหบริการบางราย สามารถตั้งคา
พารามิเตอรการเขาถึงแบบทางไกลได โปรดตรวจสอบกับ
ผูใหบริการของคุณ 

เปลี่ยนชื่อ

แสดง

การตั้งคา GSM

การตั้งคา GPRS
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เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งเวลาและวันที่ เขตเวลา การชดเชยเวลา 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกา
รูปแบบนาฬิกา

อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา
แบบเข็ม, แบบตัวเลข หรือ ขนาดเล็ก ซึ่ง
จะแสดงในหนาจอหลัก โดยการกด+

หรือ- ในทุกกรณี กด,เพื่อยืนยัน
ตั้งวันที่

ใชเพื่อตั้งวันที่โดยการกดปุมตัวเลขที่เหมาะ
สม (หรือคุณสามารถตั้งวันที่โดยใชปุม +
หรือ-) กด,เพื่อยืนยัน

รูปแบบวันที่
อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบวันที่แบบใดแบบ
หนึ่งจากสองแบบ ระหวาง ตะวันตก หรือ ไทย 
กด,เพื่อยืนยัน

เขตเวลา
คุณตองตั้งเขตเวลา และการชดเชยเวลากอน ถาตองการ
ทราบวาคุณอยูในเขตเวลาอะไร คุณควรตรวจสอบจาก
แผนที่โลก หรือจากสารานุกรม

ตัวเลือก แสดงเวลา อนุญาตใหคุณตั้งเขตเวลา
ที่คุณอาศัยอยูโดยเทียบกับเวลามาตรฐาน 
GMT (Greenwich Meridian Time) เลื่อน
+หรือ-เพื่อเลือกคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ
การชดเชยเวลา
การตั้งคานี้จะเกี่ยวของกับประเทศซึ่งมีการตั้งคาเวลาตาม
ฤดูรอน/ฤดูหนาวเทานั้น (เชน เวลากรีนิชเมอริเดียน / 
เวลาฤดูรอนในประเทศอังกฤษ)

ตัวเลือกนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งคาการชดเชยเวลา
เปน เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ ปด ในชวง
ฤดูหนาว) โดยการเลื่อน+หรือ- 

เนื่องจากการตั้งคานี้มีผลกระทบกับตัวเลือกวันและเวลา 
ดังนั้นคุณควรตั้งคาตัวเลือกนี้กอน ถาคุณตั้งคาการชดเชย
เวลาเปน เปด และคุณตั้งเวลาเปน 12:00 เวลาจะไดรับการ
ตั้งคาเปน 13:00 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งคาการ
ชดเชยเวลาเปน ปด
ตัง้เวลา

อนุญาตใหคุณตั้งเวลาโดยการกดปุมที่เหมาะ
สม หรือเลื่อนโดยใชปุม+หรือ-เพื่อ
เพิ่มหรือลดเวลาทีละนาที

วนัและเวลา

รูปแบบนาฬิกา

ตั้งวันที่

รูปแบบวันที่

แสดงเวลา

การชดเชยเวลา

ตั้งเวลา
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เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด 
เลื่อนในรายการ และกด,เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
การกดปุม 0 คางไวในหนาจอหลักจะเปนการแสดง
เมนูนี้โดยอัตโนมัติ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาถึงกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวง
หนา ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถปรับเปลี่ยนโทรศัพทใหเขากับ
สภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนการตั้งคา
หลายๆ อยางพรอมกันในคราวเดียว ตัวอยางเชน การเลือก 
ประชุม จะตั้งระดับเสียงเปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปด
เสียงปุม (สวนรายการอื่นๆ จะถูกตั้งคาตามการตั้งคาที่คุณ
ตั้งไว) เมื่อการประชุมสิ้นสุด การเลือก ปกต ิจะเรียกการตั้งคา
ปกติทั้งหมดของคุณกลับคืนมา
เมื่อคุณเชื่อมโยงปุมดวนเขากับโปรไฟล (เชนการกดปุม 
3 คางไว จะเปดทํางานการ ประชุม ดูหัวขอ “ปุมดวน”
หนา37) การกดปุมนี้คางไวก็จะเปนการปดการทํางาน
โปรไฟล และกลับไปยังการตั้งคา ปกติ ดวย

การตั้งคาที่แสดงในคอลัมน ปกติ ในตาราง เปนการตั้งคา
มาตรฐานที่ตั้งโดยโรงงานผลิต เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยน
แปลงคาตางๆ เหลานี้ได ดังนั้นคาเหลานี้อาจแตกตางจากใน
ตารางนี้
ชอง  แตละชองในตาราง คือการตั้งคาที่ถูกเก็บไวใน
เมนู ปกติ (ไมวาคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหรือไม)

ภาษา

โปรไฟล
โปรไฟล

ระบบสัน่ เปด ไมทํางาน เปด
ระดบัเสยีง กลาง กลาง ดัง ปดเสียง
เสยีงปุมกด เปด ไมทํางาน
เตือนนัด เปด
เตือนแบตออน เปด
เตือนรบัขอความ เปด
แสงไฟ 10 วินาที ไมทํางาน
รบัสายทุกปุม ไมทํางาน
เคลื่อนไหว เปด ไมทํางาน

ปกติ ประหยัด นอกอาคาร ประชุม
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เมื่อตอโทรศัพทเขากับอุปกรณเสริม  การตั้งคาที่อธิบายใน
ตารางก็จะใชงานได เมื่อถอดโทรศัพทออกจากอุปกรณเสริม 
โทรศัพทจะกลับไปยังโปรไฟล ปกติ
โปรไฟล
อุปกรณเสริม CLA 

หรือเครื่องชารจ

ระบบสัน่ ไมทํางาน ไมทํางาน
ระดบัเสยีง กลาง ดัง
เสยีงปุมกด
เตือนนัด
เตือนแบตออน
เตือนรบัขอความ
แสงไฟ เปด
รบัสายทุกปุม เปด เปด
เคลื่อนไหว

หูฟง เปดใชในรถ
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8 • ขอความ

รายการ สงขอความ ของเมนู ขอความ ชวย
ใหคุณสามารถ:

• สงขอความสั้นมาตรฐาน หรือขอความที่เขียนขึ้นเองไป
ใหผูอื่น

• แกไขขอความที่สงลาสุด และสงใหมอีกครั้ง
• แนบเพลง เสียงที่กําหนดไวแลว ภาพเคลื่อนไหว หรือ

ภาพลงในขอความ
คุณสมบัติดานบนไมมีใหใชจากหนาจอหลักเมื่อคุณสมบัติ 
ขอความสําเร็จรูป ถูกตั้งคาเปน เปด (ดู หนา60) ในกรณีนี้ 
คุณสามารถเขาไปยังตัวเลือก ตอบ ไดเทานั้น
ขอความสั้นมาตรฐานจะแสดงในรายการ กด+หรือ-
เพื่อเลื่อนดู: ตัวอยางเชน กรุณาโทรกลับที่... ใชเพื่อใหคุณ
เลือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา รวมทั้งเพิ่มหมายเลขของ
คุณตอทายเขาไป ถาหมายเลขนี้เปนหมายเลขแรกของตัว-
เลือก เลขหมาย (ดู หนา30)

การสงขอความสั้น
ไปยังชื่อในรายการ
ไปยังหมายเลขมาตรฐาน ถามีหลายหมายเลข (รายการ
รายชื่อในโทรศัพท) หรือไปยังหมายเลขที่ตองการ (ราย
การรายชื่อในซิม)
1. กด-เลือก ชื่อที่คุณตองการ และกด,
2. เลือก สงขอความ และกด,จากนั้นเลือกประเภท

ของขอความที่จะสง และกด,ปอนขอความของคุณ 
และถาตองการก็ใหแนบภาพและเสียงเขาไป จากนั้น
เลือก สงทันที หรือ บันทึก (ดูดานลาง)

ไปยังหมายเลขที่ตองการ (รายการรายชื่อในโทรศัพท
เทานั้น)
1. กด-และเลือก รายการที่คุณตองการ จากนั้นกด  
,เลือก แสดงรายละเอียด และกด ,

2. เลือกหมายเลขที่ตองการ  และกด,
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ของหัวขอ

กอนหนา
ไปยังชื่ออื่น
ถาตองการสงขอความสั้นไปใหผูอื่นซึ่งหมายเลขของเขาไมได
เก็บอยูในรายการรายชื่อ ใหกด , และเลือก ขอความ, 
SMS จากนั้น สง SMS และ ใหม ปอนหมายเลขโทรศัพทที่
จะสงขอความไปให และกด,จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานบน เพื่อสงขอความ

SMS

สงขอความ

Philips639_APMEA_CTA_GB.book  Page 48  Monday, March 1, 2004  2:09 PM



ขอความ 49

พรอมกับไฟลแนบ
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณแนบเสียง กราฟฟก หรือภาพเคลื่อน
ไหวลงในขอความของคุณ และกด,เพื่อยืนยัน และแนบ
ไฟลลงในขอความของคุณ ขึ้นอยูกับชนิดของไฟลที่คุณตอง
การแนบ เลือก เพิ่มภาพ เพื่อแนบรูปภาพบิตแมปหรือภาพ
เคลื่อนไหว และ/หรือ เพิ่มเสียง เพื่อแนบเพลง เลือกเมนูยอย
ตามตองการ จากนั้นเลือกรายการที่แสดงขึ้น และกด,
เพื่อยืนยัน และแนบไฟลนั้นลงในขอความของคุณ
คุณสามารถสงไฟลแนบ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกัน
ลงใน SMS ของคุณ ยกเวนภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพ
ธรรมดา: ถาคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวกอน จากนั้นเลือก
รูปภาพ เฉพาะรูปภาพเทานั้นที่จะถูกใสลงในขอความ และ
ในทางตรงกันขามดวย
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบางอยาง อาจไดรับการ
กําหนดไวลวงหนา และใสลงมาในโทรศัพทมือถือของคุณ
เปนไฟลมาตรฐานอยูแลว ภาพและเสียงสวนตัวบางไฟล เชน 
ที่คุณไดรับผานทาง SMS หรืออีเมล จากนั้นเก็บบันทึกเอา
ไวโดยใชเมนูที่เกี่ยวของ จะแสดงอยูในเมนูยอย "สวนตัว" 
โดยอัตโนมัติ (เพลงสวนตัว, ภาพเคลื่อนไหวสวนตัว, ฯลฯ) 
คุณไมสามารถสงรายการ "สวนตัว" ผานทางขอความสั้นได
เมื่อเพลงเหลานั้นไดรับการปองกันจากลิขสิทธิ์

สง
ใชในการสงขอความปจจุบันที่คุณปอนไว 
(ในการเรียนรูวิธีการปอนขอความและตัว
อักษร ดู“การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข”
หนา26) กด,เพื่อยืนยัน

บันทึก
ใชในการบันทึกขอความปจจุบัน รวมทั้ง
สัญลักษณที่แนบมา และเพลงเก็บไวถามี  
กด , เพื่อยืนยัน

อานขอความ
รายการ อานขอความ ของเมนู ขอความ 
ใชในการดูรายการของขอความสั้นที่คุณ
บันทึกไวและขอความที่ไดรับ และรายการที่

เก็บอยูในซิมการดของคุณตั้งแตแรก มีตัวเลือกหลายอยาง
เพื่อใหคุณจัดการไดโดยตรงบนโทรศัพทมือถือของคุณ
ขอความที่ไดรับ
ขอความที่คุณไดรับและอานแลว จะถูกทําเครื่องหมายดวย 

 ขอความที่ไดรับแลวแตยังไมไดอาน จะถูกทําเครื่อง-
หมายไวดวยไอคอนซองจดหมายที่ยังปดอยู เลือกขอความ 
และกด , เพื่ออานขอความ เมื่อแสดงขึ้นมา กด, 
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
- ตอบกลับ  ไปยังผูสง

สง

บันทึก

อานขอความ
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- โอนไป เพื่อโอนขอความที่เลือก (เลือกผูรับในรายการ
รายชื่อ หรือปอนหมายเลขโทรศัพทเขาไปดวยตัวเอง)

- ลบ ขอความที่เลือก
- บันทึกเลขหมาย ของผูสง ถาหมายเลขแนบอยูในขอความ
- บันทึกเพลง ถาเพลงถูกสงมาพรอมกับ SMS
- เก็บภาพ ถามีภาพกราฟฟกหรือภาพเคลื่อนไหวถูกสงมา
พรอมกับขอความ

- ดึง หมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลขนี้อยูในเครื่อง
หมายคําพูดคู (คุณสามารถรวมหมายเลขหลายหมายเลข 
และดึงออกมาได)

- โทร ไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูใหบริการ)
- ยายไปยังที่เก็บ ใชในการเก็บขอความที่อานแลวในหนวย
ความจําของโทรศัพท จากนั้นคุณสามารถดูขอความที่บันทึก
เก็บไวไดโดยการกด,และเลือก ขอความ, ที่เก็บ SMS 

การยายขอความไปยังรายการที่เก็บ จะเปนการลบออก
จากรายการขอความที่อานแลว
- แกไข ขอความในโฟลเดอร ที่อานแลว หรือ ที่เก็บ, เพื่อ
แกไข และสงใหมอีกครั้ง (คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือ
เสียงลงไปไดดวย)

ถามีภาพหรือเสียงแนบอยูกับขอความที่คุณแกไข แรกสุด
คุณตองแยกออกมากอนและเก็บไวภายใน อัลบั้มภาพ หรือ
ในเมนู เพลงสวนตัว ของรายการแบบเสียงเรียก จากนั้น
แนบไฟลกลับเขาไปในขอความของคุณใหม (ดู หนา49)

ขอความที่บันทึกไว
ขอความที่คุณสงแลวจะมีสัญลักษณ  ในโหมดปกติ หรือ
ไอคอนกลองขอความในโหมดบันทึกขอความอัตโนมัติ (ดู
หนา51) เลือกขอความที่คุณตองการ และกด, เพื่ออาน
ขอความ เมื่อขอความแสดงอยู ใหกด,เพื่อเขาไปยังตัว-
เลือกเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการเก็บหมายเลขของผูโทรเขาดวย
ลบ SMS ทั้งหมด
ใชในการลบขอความทั้งหมดจากรายการ SMS ที่อานแลว 
(ขอความในซิมการด) หรือ ที่เก็บ SMS (ขอความในโทร-
ศัพท) ของเมนู ขอความ 
ตัง้คา SMS 

เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยน SMS ของ
คุณดวยตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดานลาง 

เลขหมายศูนย
อนุญาตใหคุณเลือกหมายเลขศูนย SMS 
มาตรฐานของคุณ  ถาซิมการดไมไดเก็บ
หมายเลขนีไ้ว คุณตองปอนหมายเลขศูนย SMS 
ของคุณเขาไป 

ลงนาม
อนุญาตใหคุณลงนาม SMS ของคุณ  การลง
นามก็คือหมายเลขโทรศัพทของคุณ ที่เพิ่มเขา
ไปที่ทายของขอความ (เปนผลใหความยาว

ลดลง) คุณสามารถ แกไข , ปรับเปลี่ยน และ บันทึก การ
ลงนามได

ตั้งคา SMS 

เลขหมายศูนย

ลงนาม
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เวลาสิ้นสุด
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความ
ของคุณเก็บอยูในศูนยขอความสั้นของคุณ
สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับ

เครือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณได
ทันที)
ตอบกลับ
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกตอบกลับเปน เปด 
หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด, โทรศัพทจะ
อนุญาตใหคุณสงหมายเลขศูนยขอความสั้น

ของคุณออกไปพรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบ
กลับโดยใชหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณ ไมใชของผูรับ 
การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น
รายงานการสง
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

แจงใหคุณทราบดวย SMS วาผูรับไดรับ SMS 
ของคุณหรือไม ตัวเลือกนี้สามารถตั้งคาเปน 
เปด หรือ ปด ได

บันทึก SMS อัตโนมัติ 
ใชในการตั้งคาตัวเลือกการบันทึกขอความ
อัตโนมัติที่สงในเมนูที่เก็บเปน เปด หรือ ปด   

ที่เก็บ SMS 
ใชในการดูขอความที่อานแลวทั้งหมดที่คุณ
บันทึกไว และเพื่อ รีเซ็ต ขอความที่เก็บไว
ทั้งหมดพรอมกัน คุณบันทึกขอความโดยการ

เปดการทํางานตัวเลือก บันทึก SMS อัตโนมัติ (ดูดานบน), 
หรือโดยการเลือกขอความที่ไดรับ โดยกด,สองครั้ง และ
เลือก ยายไปยังที่เก็บ

ถาบัญชีอีเมลไมไดรวมอยูในการสมัครรับบริการโทรศัพท
ของคุณ คุณตองสมัครเพื่อรับบริการบัญชีอีเมล (ผานทาง
โทรศัพท หรือโดยใชคอมพิวเตอรทําผานระบบอินเตอร-
เน็ต) และรับขอมูลการตั้งคาจากผูใหบริการของคุณ ใน
กรณีนี้ ผูใหบริการของคุณ และ/หรือผูใหบริการที่อธิบาย
ดานลาง จะใหพารามิเตอรตางๆ กับคุณ และคุณตองปอน
คาตางๆ เขาไปในโทรศัพท แตถาบริการนี้รวมอยูในการ
สมัครรับบริการของคุณแลว คุณเพียงปอนชื่อล็อคอิน รหัส
ผาน และที่อยูอีเมลของบัญชีอีเมลของคุณเทานั้น ในบาง
กรณี ผูใหบริการของคุณอาจเปนผูใหบริการอีเมลของคุณ
ดวย

เวลาสิ้นสุด

ตอบกลับ

รายงานการสง

อเีมล

บันทึก SMS อัตโนมัติ 

ที่เก็บ SMS 
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โทรศัพทของคุณอาจไดรบัการตัง้คาไวเรยีบรอยแลว ในกรณีนี้ 
พารามเิตอรตางๆ นั้นไดรบัการตัง้คาไวแลว และคุณไมจําเปน
ตองเปลีย่นคาใดๆ  อีก (ยกเวน ล็อคอิน, รหัส และ อีเมล 
แอดเดรส ซึ่งคาเหลานี้คุณเปนผูกําหนดในขณะที่กําลังสราง
บัญชีอีเมลขึ้นมา)
ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณพิเศษ 
เชน @ หรือ %, ใหดูตารางตัวอักษรที่มีการอธิบายไวแลว
หนา27

การตั้งคา
เขาเครือขาย
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งคาโทรศัพทและเพื่อจัดการการเชื่อมตอ
เขากับเครือขาย ไมวาจะผานระบบ GSM หรือ GPRS เพื่อ
เชื่อมตอ เขากับเซิรฟเวอรที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหคุณสามารถ
สงและรับอีเมลได
ตัวเลือกทั้งหมดที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ 
และ/หรือลักษณะการขอรับบริการของคุณ
1. กด, เลือก ขอความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งคา 

และกด,
2. เลือก เขาเครือขาย และกด,

ระบบ
เมนูนี้ใชในการเลือกประเภทของเครือขายที่
ใชเมื่อเปดการเชื่อมตอ

GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณ
จะใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการเชื่อมตอ
อีเมลเทานั้น
GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือขาย 
GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM ถาเครือ
ขาย GPRS นั้นใชไมได
ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
GPRS ไวแลว
การตั้งคา GPRS

เมนูนี้ใชสําหรับปอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คา GPRS ที่ผูใหบริการจะสื่อสารมาถึงคุณ ซึ่ง
คือ: APN, ล็อคอิน และ รหัส คุณตองปอน

การตั้งคาทั้งหมดตามที่ผูใหบริการของคุณใหมา
ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมา
จากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: คุณควรติดตอผูให
บริการของคุณกอนการใชงานในครั้งแรก เพื่อใหไดพารา-
มิเตอร GPRS ที่เหมาะสม

ระบบ

การตั้งคา GPRS
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การตั้งคา GSM
เมนูนี้ใชสําหรับปอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คา GSM ที่ผูใหบริการจะสื่อสารมาถึงคุณ 
ซึ่งคือ: เลขหมาย ISP, ตัดอัตโนมัติ, ล็อคอิน 

และ รหัส ดังนั้นใหปอนคาเหลานี้ตามที่คุณกําหนด
เลขหมาย ISP: ใชเพื่อใสหมายเลขโทรศัพทที่ไดรับจาก ISP 
ของคุณ เพื่อสรางการเชื่อมตอ กด+หรือ-เพื่อเลือก:
- หมายเลข ISDN เพื่อปอนหมายเลข ISDN ของ ISP หรือ
- หมายเลขอนาล็อก เพื่อปอนหมายเลขอนาล็อก  จากนั้นกด
,

ติดตอ ISP ของคุณ เพื่อเลือกวาคุณควรเลือกประเภทของ
หมายเลขแบบใด
ตัดอัตโนมัติ: อนุญาตใหคุณเลือกชวงเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 
กอนที่จะโทรศัพทจะยุติการเชื่อมตอกับเครือขายโดยอัตโนมัติ 
(ถายังเชื่อมตออยู) กด+หรือ -เพื่อเลือกคาจาก 3 
ถึง 10 นาที และกด,เพื่อยืนยัน
การขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขาย (การเชื่อมตอ, 
การสงอีเมล,การตัดการเชื่อมตอ) เปนตัวกําหนดระยะ
เวลาที่ไมมีกิจกรรม ซึ่งจะนําไปสูการยกเลิกการติดตอโดย
อัตโนมัติ
ล็อคอิน และ รหัส นั้นขึ้นอยูกับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อ
เปดบัญชีอีเมล ใหใสคาตามที่กําหนดไว

การเขาถึงอีเมลเซิรฟเวอร
เมนูตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ประกอบดวยการตั้งคาตางๆ ที่
จําเปนในการเชื่อมตอไปยังอีเมลเซิรฟเวอรของผูใหบริการ
อินเตอรเน็ต (ISP) ของคุณผานโทรศัพทมือถือ ผูใหบริการ
จะใหพารามิเตอรสวนมากกับคุณ และคุณตองปอนคาเหลา
นั้นลงไปในโทรศัพท
1. กด,เลือก ขอความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งคา 

และกด,
2. เลือก เซิรฟเวอรอีเมล  และกด , เลือก อีเมล 

server และกด , ฟลดตางๆ ที่คุณตองปอน มีดังตอไปนี้: 
POP3 แอดเดรส, SMTP แอดเดรส, ล็อคอิน, รหัส และ 
อีเมลแอดเดรส

• POP3 แอดเดรส: ใชสําหรับปอนที่อยู IP หรือ DSN 
ของเซิรฟเวอร POP3 ซึ่งใชสําหรับรับอีเมล

• SMTP แอดเดรส: ใชสําหรับปอนที่อยู IP หรือ DSN 
ของเซิรฟเวอร SMTP ซึ่งใชสําหรับสงอีเมล

คําเตือน! ขึ้นอยูกับเครือขาย สําหรับการเชื่อมตออีเมล 
ผาน GPRS ถาผูใหบริการโทรศัพทของคุณไมไดเปนผูให
บริการอีเมลดวย ใหติดตอผูใหบริการ เพื่อขอที่อยูที่ถูกตอง
สําหรับเซิรฟเวอร SMTP และปอนลงไปในฟลดนี้
ในบางกรณี ล็อคอิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส นั้นขึ้นอยู
กับคุณ เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ดังนั้นใหปอนคาเหลานี้ตาม
ที่คุณกําหนด

การตั้งคา GSM
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ชื่อบัญชี
เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนชื่อบัญชีอีเมลที่ใชได
บัญชีอีเมลอาจไดรับการตั้งคาลวงหนาโดยใชชื่อของผูให
บริการของคุณ ในกรณีนี้ จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได
1. กด,เลือก ขอความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งคา > 

ชื่อบัญชี และกด,
2. ปอนชื่อใหมในหนาตางของโปรแกรมแกไขที่ปรากฏขึ้น 

และกด,
คาลวงหนา
เมนูที่อธิบายในสวนนี้ ประกอบดวยการตั้งคาชั้นสูงซึ่งไดรับ
การตั้งคาคอนฟกไวลวงหนา เพื่อที่วาคุณจะไดไมตองเปลี่ยน
แปลงสิ่งใดๆ อีก
ถาฟลดของเมนูเหลานี้ไมมีขอมูลอยู หรือคุณมีปญหาใน
การเชื่อมตอ ใหติดตอ ISP ของคุณ
พอรต POP3: ใชสําหรับปอนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร 
POP3 ซึ่งใชสําหรับรับ อีเมล
พอรต SMTP: ใชในการปอนหมายเลขพอรต  SMTP ซึ่งใช
สําหรับสงอีเมล
DNS แอดเดรส: ใชเพื่อใหคุณปอนที่อยู DNS ของเครือขาย
ขอมูลภายนอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย
การตรวจสอบ SMTP: ใชเพื่อใหคุณเปด/ปดการทํางานของ
กระบวนการตรวจสอบความถูกตองโดยเซิรฟเวอร SMTP

ในประเทศแถบยุโรปเกือบทุกประเทศ คุณควรตั้งคาเมนู
นี้เปน ปด: อีเมลของคุณจะไมไดรับการสงออกไป ถา
ตั้งคาเปน เปด ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูล
ที่สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้

การเขียนและสงอีเมล
เมนู สงเมล ใชสําหรับสงอีเมลไปยังผูรับ
ตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดยสามารถ
แนบไฟลไปพรอมกับอีเมลได เชน รูปภาพ 

jpeg เมื่อคุณไดรับอีเมล คุณสามารถสงตอขอความพรอม
ทั้งไฟลแนบที่มองเห็นออกไปโดยใชซอฟตแวรที่เหมาะสม
การสงไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป
1. กด,เลือก ขอความ > อีเมล จากนั้น อีเมล1 หรือ 

อีเมล2 ขึ้นอยูกับอีเมลที่คุณตองการใช เลือก สงเมล 
และกด,

2. เลื่อนดวย-เพื่อเลือก เพิ่มรายชื่อ และกด,เพื่อ
เขาไปยังรายการ

ถาคุณเลือกรายการรายชื่อ "ในซิมการด" คุณจะไมสามารถ
ใชที่อยูอีเมลใดๆ ไดแตหนาตางแกไขจะปรากฏขึ้น และ
ใหคุณปอนที่อยูอีเมลเขาไป สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
รายการรายชื่อ ใหดู“สมุดโทรศัพท” หนา28

สงเมล
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3. เลือกชื่อในรายการ และกด, เพื่อเพิ่มอีเมลลงใน
รายการสงอีเมลหรือกด c เพื่อยกเลิก และกลับไป
ยังเมนูยอยกอนหนา

4. กลับไปยังรายการ รายชื่อ กด, เพื่อ เปลี่ยน ที่อยู
อีเมลหรือเพื่อ ลบ ออกจากรายการ, หรือเลือก เพิ่มราย
ชื่อ กด,เพื่อเขาไปยังรายการรายชื่ออีกครั้ง  และ
เพิ่มชื่อใหมลงในรายการสงจดหมาย

5. ทําขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซํ้าเพื่อเพิ่มผูรับมากขึ้นตามจํานวน
ที่ตองการ

6. เลือก ตรวจสอบ และกด,จากนั้นใสหัวขอของอีเมล
ของคุณ (คุณสามารถปลอยใหฟลดนี้วางเปลาได) และ
กด,

7. ในหนาตางถัดไป  ปอนขอความเนื้อหาอีเมลของคุณ 
(แตคุณก็ปลอยใหฟลดนี้วางไดเชนกัน) กด,เมื่อ
พรอมที่จะสงอีเมลออกไป

ในการเรียนรูวิธีการปอนตัวอักษร ใหดูหัวขอเพิ่มเติม
“การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข” หนา26 ถาคุณออก
จากเมนู สงเมล กอนที่จะสงอีเมลของคุณ เนื้อหาของอีเมล
จะถูกลบไป โดยไมมีการเก็บบันทึกไว
8. เลือก แกไขเมล  และกด,ถาคุณตองการเปลี่ยน-

แปลงเนื้อหาอีเมลของคุณ การทําเชนนี้จะเปนการถอย
กลับมายังขั้นตอนที่ 2: ใหปฏิบัติตามขั้นตอนจากที่นั่น
เพื่อใสรายการผูรับใหครบ และสงอีเมลของคุณ

9. เลือก สง และกด,เพื่อสงอีเมลของคุณ โทรศัพท
มือถือจะเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ต สงอีเมล
ของคุณไปยังรายชื่อที่กรอกไวในรายการจดหมาย จาก
นั้นยุติการเชื่อมตอ

คุณสามารถยกเลิกกระบวนการนี้ไดโดยการกดปุม c 
คางไว  โทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอจากเครือขาย ออกจาก
เมนู อีเมล และกลับไปยังหนาจอหลัก นอกจากนั้นโทรศัพท
ยังตัดการเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเขาไปยังเมนู ตั้งคา ในขณะ
ที่กําลังเชื่อมตออยู  ในกรณีนี้ อีเมลของคุณจะสูญหายไป
ขึ้นอยูกับการตั้งคาการโทรที่คุณตั้งคาไว (ดู “สายเรียกซอน”
หนา74) คุณสามารถรับสายระหวางการเชื่อมตออีเมลได
 ถาคุณรับสายเรียกเขา โทรศัพทจะเปลี่ยนไปแสดงเนื้อหา
ของหนาจอการโทร และเมนู อีเมล จะถูกปดไป  หลังจาก
นั้นโทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลักเมื่อคุณวางสาย
การสงพรอมกับเสียงหรือภาพ
1. ทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ที่อธิบายดานบนซํ้า เลือก เพิ่มเสียง 

หรือ เพิ่มภาพ และกด,
2. ในทั้งสองกรณี รายการจะปรากฏขึ้น และแสดงไฟล 

JPEG, BMP, GIF หรือ Midi ที่มี ใหเลือกภาพและ/
หรือเสียงที่คุณตองการสงและกด,

คุณสามารถแนบไฟล JPEG ไดเพียงครั้งละไฟลเดียว
เทานั้น ถาคณุออกจากเมน ูสงเมล กอนที่จะสงอีเมลออกไป  
เนื้อหาของอีเมล (รวมทั้งไฟลแนบ) จะถูกลบไปและไม
สามารถเรียกกลับมาได
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3. เลือก แกไขเมล  หรือ สง และกด,เพื่อยืนยัน
การรับและอานอีเมล

อีเมลตางๆ จะถูกสงไปเก็บไวที่เซิรฟเวอร 
ซึ่งคุณจะตองเชื่อมตอเขาไปยังเซิรฟเวอร
กอน จากนั้นโทรศัพทคอยดึงอีเมลมาไวใน

โทรศัพทมือถือ (ผูใหบริการบางรายจะสงขอความสั้นสงถึง
คุณ เมื่อคุณไดรับอีเมลใหมเขามา) แรกสุดคุณตองดาวน
โหลดสวนหัวของอีเมลจากเซิรฟเวอร กอนที่จะสามารถดู
เนื้อหาของอีเมลได
การเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอร
กระบวนการเชื่อมตอ
1. กด , และเลือก ขอความ > อีเมล, จากนั้นอีเมล1 

หรือ อีเมล2 ขึ้นอยูกับวาคุณตองการใชอีเมลใด เลือก 
เปด เมลบ็อกซ และกด,

เมลบ็อกซ 1 และ 2 มีการตั้งคาและตัวเลือกเหมือนกัน 
การตั้งคาเมลบ็อกซทั้งสองใหแตกตางกัน ชวยใหคุณ
สามารถมีที่อยูอีเมล 2 แหงที่แตกตางกันในโทรศัพท
ของคุณ
2. โทรศพัทมอืถือจะเชื่อมตอไปยงัเซิรฟเวอรอีเมลและดาวน

โหลดสวนหัวของอีเมลใหโดยอัตโนมัติ ถาคุณไมได
รับอีเมลเขามาเลย  ขอความวา รายการวาง ก็จะแสดง
บนหนาจอ แตถามีอีเมล สวนหัวของอีเมลตางๆ ก็จะ
แสดงในรูปแบบของรายการ

3. จํานวนอีเมลทั้งหมดที่ไดรับ และคางอยูในเซิรฟเวอรจะ
แสดงที่สวนบนของหนาจอรวมทั้งจํานวนหนาที่จําเปน
ตองใชในการแสดงสวนหัวทั้งหมดดวย

4. โทรศัพทมือถือจะดึงสวนหัวของอีเมลไดครั้งละ 5 ฉบับ 
ถาคําวา ถัดไป (หรือ กอนหนา) ปรากฏที่สวนทายของ
รายการ  (หรือสวนตนของรายการ)  หมายความวายังมี
สวนหัวของอีเมลฉบับอื่นคางอยูอีก: ใหเลือกตัวเลือก
ตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้ และกด, เพื่อดึงอีเมลเขามา

อเีมลที่ไมมีไฟลแนบอาจแสดงโดยอัตโนมัติในหนาจอ
รายละเอียด
ขอมูลของสวนหัว
เลือกสวนหัว และกด,เลือก รายละเอียด และกด, 
อีกครั้ง เพื่อดูที่อยูที่อีเมลถูกสงมาวันที่และเวลาที่อีเมลถูกสง 
หัวขอ และขนาดของไฟลแนบ ถามี  สัญลักษณแสดงสถานะ
ตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัวของอีเมลแตละฉบับดวย:

เปดเมลบ็อกซ

[ไมมี
สัญลักษณ] อีเมลสามารถถูกดาวนโหลดได

ขนาดของอีเมลใหญเกินไป ไมสามารถดาวน
โหลดได

อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา58)
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การดาวนโหลดอีเมล 
ใหเลือกสวนหัวของอีเมลฉบับใดฉบับหนึ่ง 
และกด,จากนั้นเลือก รับเมล และกด 
,เพื่อดาวนโหลดอีเมล ทําขั้นตอนนี้ซํ้า

ในการดาวนโหลดอีเมลแตละฉบับที่เปนเนื้อหาของสวนหัว
ที่เลือก
นอกจากนี้ คุณสามารถกด, เพื่อเขาไปยังวงรอบ
สัญลักษณของสวนหัวอีเมล และเลือกรับเมล จากตัวเลือก
ที่มีใหก็ได  ถาอีเมลมีขนาดใหญเกินไป (มากกวา 50KB) 
อีเมลฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธ และการดาวนโหลดก็จะยกเลิก
การรับ และเก็บไฟลแนบ 
ถาอีเมลที่คุณไดรับมีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ JPEG, ไฟล
ขอความ หรืออีเมลอีกฉบับ) อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภท
โดยมีสัญลักษณเฉพาะแสดงไว:

คุณตองเก็บภาพกอนที่จะสามารถดูภาพไดโดยใชเมนู 
อัลบั้มภาพ  สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอนี้ 
ใหดู “อัลบั้มภาพ” หนา65  ถาโทรศัพทมีหนวยความจํา
ไมเพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม คุณตองลบรายการ (ชื่อ 
เหตุการณ หรือรูปภาพ) ทิ้งไปเพื่อปลดปลอยหนวยความ
จํา เพื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได

บรรจุรายละเอียดของสวนหัวของอีเมล (วันที่และ
เวลา, ที่อยูอีเมลของผูสง, ฯลฯ) กด,เพื่อแสดง
รายละเอียดเหลานี้

ขอความของอีเมลเอง แสดงเปนไฟลแนบ กด, 
เพื่ออาน ไมมีตัวเลือกพิเศษใหใชสําหรับกรณีนี้: คุณ
สามารถอานอีเมลไดแตไมสามารถเก็บ หรือสงอีเมล
ตอได

รับ เมล

ไฟลขอความ (เฉพาะขอความ, รูปแบบ ".txt") แนบ
อยูกับอีเมล กด,เพื่ออานขอความ ไมมีตัวเลือก
พิเศษใหใชสําหรับกรณีนี้เชนกัน

จําเปนตองใชแอปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับไฟล
แนบ ซึ่งในโทรศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมีขนาด
ใหญเกินไปที่จะอัปโหลด

มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งแนบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ (มี
อีเมลที่แนบกับอีเมลฉบับแรกไดถึง 5 ฉบับ) ไมมี
ตัวเลือกพิเศษใหใชสําหรับอีเมลที่แนบมานี้: คุณ
สามารถอานอีเมลไดแตไมสามารถเก็บ หรือสงอีเมล
ตอได

ภาพในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF แนบมา
พรอมกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในรายการ  และ
กด, สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพทมือถือ
ของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได ถาตองการ)
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ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
เมื่อไดรับภาพเขามาผานทางอีเมล ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ตอไปนี้เพื่อใหไดผลลัพธดีที่สุด:
• คุณตองบันทึกภาพ ที่ไดรับในรูปแบบ JPEG, BMP 

หรือ GIF 
• ขนาดของไฟลรูปภาพ จะตองไมเกิน 50KB
• ขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ 128 x 128 พิกเซล  เพื่อให

แสดงภาพไดอยางถูกตอง เราแนะนําใหคุณใชซอฟตแวร
แกไขภาพมาตรฐานเพื่อสรางภาพในขนาดที่คุณตองการ

• ใชชื่อไฟลที่มีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณ
สามารถเพิ่มนามสกุลตอทาย เชน ".jpg" ได

การเพิ่มที่อยูอีเมลลงในรายการรายชื่อ
ในการเพิ่มที่อยูอีเมล คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทใน
โทรศัพทของคุณ รายการเมนูนี้จะไมปรากฏ ถาคุณเลือก
สมุดโทรศัพทในซิม

คุณสามารถเพิ่มที่อยูอีเมลของผูสงลงใน
รายการรายชื่อของคุณได แมวาคุณยังไมได
ดาวนโหลดอีเมลเขามา (การดึงอีเมลมาแค

สวนหัวก็เพียงพอที่จะไดที่อยูอีเมลแลว)
1. เลือกสวนหัวของอีเมล  จากนั้นกด,เพื่อเขาไป

ยังตัวเลือกวงรอบสัญลักษณ
2. เลือก เพิ่มผูสงลงในรายชื่อ และกด,จากนั้นเลือก:

- <ใหม> เพื่อสรางชื่อใหม  ใสชื่อและชื่อสกุล จากนั้นเพิ่ม
ที่อยูอีเมลของผูนั้น หรอื

- ชื่อในรายการ และกด, เพื่อเพิ่มที่อยูอีเมลใหกับบัตร
รายชื่อนั้น ถารายการนั้นมีที่อยูอีเมลอยูแลว  โทรศัพทจะ
ขอใหคุณกด,เพื่อแทนที่อีเมลเดิม

ลบอีเมล
1. เลือกอีเมลที่ตองการลบ และกด,เพื่อเขาไปยัง

เมนูตัวเลือก
2. เลือก ลบ และกด,เพื่อยืนยันและทําเครื่องหมาย

อีเมลที่จะลบ สัญลักษณเล็กๆ อนุญาตใหคุณทําเครื่อง-
หมายที่สวนหัวของรายการของอีเมลที่คุณตองการลบ

ถาตองการลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ ให
เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้ง
3. เมื่อคุณออกจากเมนู อีเมล โทรศัพทจะขอใหคุณยืนยัน

การลบรายการที่เลือกจากอีเมลเซิรฟเวอร กด, เพื่อ
ยืนยัน หรือกด  c  เพื่อยกเลิก (ในกรณีนี้  อีเมลที่
ถูกทําเครื่องหมายไวจะยังคงอยูในรายการและไมถูกทํา
เครื่องหมายวาจะลบอีกตอไป)

การตอบกลับอีเมล 
1. เลือกสวนหัวของอีเมลที่คุณตองการตอบกลับ และกด
,เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก จากนั้นเลือก ตอบกลับ 
และกด,

เพิ่มผูสง
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2. ที่อยูของผูสง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได (ดูหัวขอ
“การสงไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป” หนา54)
จะถูกเพิ่มลงในรายการ รายชื่อ โดยอัตโนมัติ เลือก 
ตรวจสอบ และกด,

3. หนาจอใหมจะปรากฏขึ้น โดยประกอบดวยหัวขอของ
อีเมลที่ไดรับ และนําหนาดวยคําวา Re: ซึ่งยอมาจาก
คําวา "Reply" กด,

4. ใสขอความของอีเมล  จากนั้นกด,เพื่อสงอีเมล: 
เลือก สง และกด,เพื่อสงขอความตอบกลับของคุณ

การสงตออีเมล
เพื่อที่จะสงอีเมลตอไปยังผูรับคนอื่น แรกสุดคุณตองดาวน
โหลดอีเมลเขามากอน (ดู “การดาวนโหลดอีเมล” หนา57) 
จากตัวเลือก โอนไป ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายไวดานบน
ในหัวขอ “การตอบกลับอีเมล”
ในทั้งสองกรณี (การตอบกลับ หรือ การสงตออีเมล) 
โทรศัพทของคุณจะตัดการเชื่อมตอจากเซิรฟเวอรเมื่อถึง
เวลาที่ไมมีกิจกรรมกอนที่จะยกเลิกการติดตอตามที่ตั้งไว
ในเมนู ตัดอัตโนมัติ (ดู “ระบบ” หนา52) โทรศัพทจะ
เชื่อมตอกับเซิรฟเวอรนี้ใหมเมื่อมีการสงอีเมลคราวหนา

คุณสมบัติขอความระบบนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย

คุณสามารถ เปด หรือ ปด การรับขอความ
ระบบซึ่งเครือขายออกอากาศมายังผูรับ
บริการทุกคน

รับ
ใชในการตั้งคาการรับขอความออกอากาศ
เปน เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด คุณตอง
กําหนดหัวขอตั้งแตหนึ่งหัวขอขึ้นไป ตามที่
อธิบายดานลาง

หัวขอ
ใชสําหรับกําหนดชนิดของขอความที่คุณตอง
การรับ เพื่อที่จะกําหนดชนิดใหม ใหเลือก 
<ใหม>, ปอนรหัสที่ผูใหบริการใหมา และถา

ตองการก็ใหใสชื่อดวย ถาคุณเลือกชนิดที่มีอยูในรายการอยู
แลว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบชนิดได คุณสามารถ
ปอนชนิดไดถึง 15 ชนิดลงในรายการ ในการขอรับรหัสสําหรับ
ชนิดตางๆ ใหติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัสรับ

อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของขอความที่คุณ
ตองการใหแสดงอยูบนหนาจอหลักอยาง
ถาวร  ซึ่งจะทําใหคุณติดตามขอความชนิด
นั้นไดอยางทันเหตุการณ

คุณตองใสชนิดนี้ลงในเมนูทั้งสองอยางคือเมนู รหัสรับ และ
หัวขอ 

ขอความระบบ

ขอความระบบ

รับ

หัวขอ

รหัสรับ

Philips639_APMEA_CTA_GB.book  Page 59  Monday, March 1, 2004  2:09 PM



60 ขอความ

อนุญาตใหคุณตั้งคุณสมบัติ ขอความสําเร็จรูป เปน เปด หรือ 
ปด เมื่อเลือก เปด, ขอความสั้น (SMS) ที่คุณไดรับ จะแสดง
ในหนาจอหลักโดยอัตโนมัติ
เลื่อนลงเพื่ออานขอความ และตอบกลับอยางรวดเร็วโดยการ
กด,สองครั้ง: แรกสุด ใหเขาไปยังหนาจอแกไข จากนั้น
สงขอความของคุณ โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลักโดย
อัตโนมัติ
ถาคุณไดรับ SMS ที่สองในขณะที่คุณกําลังอานขอความ
แรกอยู ใหกด c เพื่อออกจากขอความแรก หรือตอบ
ทําการตอบกลับไป จากนั้นโทรศัพทมือถือจะแสดง
ขอความที่สอง

ขอความสําเร็จรูป

Philips639_APMEA_CTA_GB.book  Page 60  Monday, March 1, 2004  2:09 PM



มกิซเพลง 61

9 • มิกซเพลง
โทรศัพทมือถือของคุณมีคุณสมบัติ BeDJ ซึ่งเปนแอปพลิ-
เคชั่นที่อนุญาตใหคุณสราง มิกซ และแบงปนดนตรีอิเล็กทรอ
นิกส รวมทั้งใชเพลงที่คุณมิกซใหมเปนแบบเสียงเรียกก็ได 
ดวย BeDJ คุณสามารถสรางเสียงของคุณโดยใชสไตล BeDJ 
ที่กําหนดไวลวงหนา (ดังจะมีอธิบายดานลาง) หรือริงโทน 
SP-MIDI หรือ MIDI ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ หรือที่
คุณดาวนโหลดมาผาน WAP, อีเมล, ฯลฯ (สําหรับขอมูล
ที่สมบูรณ ใหอานบทที่เกี่ยวของในคูมือผูใชนี้) จากนั้นคุณ
สามารถสงเพลงที่มิกซแลว ไปใหเพื่อนหรือญาติๆ หรือใชเปน
เสียงริงโทนหรือเสียงเตือนก็ได

ภายใน BeDJ สีสมจะแสดงถึงขอมูลที่กําลังใชอยู หรือ
รายการที่ถูกเลือกอยู

เปดการทํางานแทร็ก
1. เปด BeDJ โดยการกดปุม b หรือกด, และ

เลือก มัลติมีเดีย > BeDJ
2. ในหนาจอ BeDJ ที่ปรากฏขึ้น สไตลเพลงมาตรฐานจะ

ถูกเลือกอยู (เชน กรูวี่ เทคโน เปนตน)

วธิีการ…

เปด/ปด BeDJ กดปุมb เพื่อเปดเครื่อง, หรือ
กด,และเลือก มัลติมีเดีย > 
BeDJ
กด  c คางไว เพื่อปด

เปดทํางาน/
ปดทํางาน
แทร็ก

กดปุมตั้งแต 1 ถึง 9
กด c เพื่อปดการทํางาน
ทุกแทร็กพรอมกัน

อัดเสียงมิกซ
(เริ่มและหยุด)

กด 0

เปดการทํางานฟลด
จังหวะ 

กด #

เปดรายการเลือก
แทร็ก

กดปุมตั้งแต 1 ถึง 9 
คางไว

เปดหนาจอ
วิธีใช 

กด *

เปดรายการ
ตัวเลือก 

กด ,

เริ่มการใชงาน
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3. ที่สวนซายบนของหนาจอ จะมีตารางเล็กๆ แสดงถึงคา
จังหวะปจจุบัน, สถานะของการอัด (คามาตรฐานคือ 
ปด) และชื่อของแทร็ก

4. ที่สวนลางของหนาจอ, มี 9 แทร็กที่ใชไดที่เชื่อมโยงไปยัง
ปุม 1 ถึง 9 ซึ่งคุณสามารถมิกซได: กดปุมตาม
แทร็กที่คุณตองการเปดการทํางาน มีแทร็กใหใชทั้งหมด 
16 แทร็ก: กดปุม 1 ถึง 9 คางไวเพื่อเปดราย-
การสําหรับเลือกแทร็ก ปุม 5 จะถูกใชสําหรับแทร็ก
เสียงเสมอ

5. แทร็กที่เปดใชงานอยูจะปรากฏเปนสีสม และตารางดาน
บนจะแสดงชื่อของทํานองและเครื่องดนตรี

เปลี่ยนทํานองและเครื่องดนตรีของแทร็ก
กดปุม 1 ถึง 9 ตามแทร็กที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง
คางไว ในรายการที่ปรากฏขึ้น แรกสุดคุณสามารถเปลี่ยน
ทํานองที่ใชโดยแทร็กที่เลือก จากนั้นเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่ใช
ในทํานองนั้น
ทํานองเพลง
1. ทํานองเพลงปจจุบันที่ใชในแทร็กที่เลือก เปนสิ่งแรกที่

จะถูกไฮไลตในรายการ เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อ
เลือกตัวอื่น (ซึ่งจะเลนโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก) จากนั้น
กด,เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

2. ชื่อของทํานองเพลงที่เลือกจะแสดงขึ้นที่สวนบนของหนา
จอ กด>เพื่อเขาไปยังรายการเครื่องดนตรีที่ใชใน
ทํานองนี้

เครื่องดนตรี
1. เครื่องดนตรีปจจุบันที่ใชในทํานองเพลงที่เลือก เปน

สิ่งแรกที่จะถูกไฮไลตในรายการ
2. เลื่อนดวย-หรือ+เพื่อเลือกเครื่องดนตรีถัดไป

หรือกอนหนา, จากนั้นกด,เพื่อทําการเลือก
เปลี่ยนจังหวะ
1. กด # เพื่อเปดใชงานฟลด จังหวะ 
2. ฟลด จังหวะ (แสดงเปน bmp หรือ “จังหวะตอนาที”) 

ใชกับทุกแทร็ก กดปุมไฮไลต<หรือ>เพื่อเพิ่ม
หรือลดความเร็ว คุณไมจําเปนตองบันทึก จังหวะ, ซึ่ง
จะมีการนําไปใชโดยอัตโนมัติ

3. กด  c ,, หรือ # เพื่อถอยหลับหนึ่งหนาจอ
คุณไมสามารถเปลี่ยน จังหวะ ในขณะที่กําลังเลนแทร็ก หรือ
ในระหวางที่กําลังมิกซเสียงอัดอยูได

เริ่มการอัด
1. เมื่อพรอมที่จะอัดเสียงมิกซของคุณแลว กด 0 เวลา

ก็จะเริ่ม และสัญลักษณ ออนแอร สีแดงก็จะถูกเลือก

อดัเสียงมิกซ
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2. ในขณะที่กําลังอัดเสียงของคุณ คุณสามารถ: 

3. กด 0 เพื่อหยุดการอัด
การอัดจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเสียงมิกซมีขนาดถึง 
50 KB (ประมาณ 2นาที) ความจุขึ้นอยูกับหนวยความจํา
ที่มีในโทรศัพทของคุณ:  เลือก มัลติมีเดีย > สถานะหนวย
ความจํา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับหนวยความจํา

การจัดการเสียงอัด
ทันทีที่คุณหยุดการอัดเสียงมิกซ หนาตางจะเปดขึ้นโดย
อัตโนมัติ และแสดงตัวเลือกตอไปนี้เพื่อใหคุณเลือก:

การอัดที่คุณบันทึกไว จะปรากฏภายใตชื่อที่คุณเลือกใน
รายการ ตั้งคา > เสียง > แบบเสียงเรียง รวมทั้งใน มัลติมีเดีย
> อัลบั้มเสียง คุณสามารถเลือกใชเสียงมิกซเปนแบบเสียง
เรียกสําหรับสายเรียกเขา และเหตุการณใหมได

ตัวเลือกชั้นสูงอนุญาตใหคุณสามารถสรางและมิกซสไตล
ดนตรีสวนตัวของคุณเอง ไมวาจะใชสไตลจาก BeDJ โดยตรง 
(เชน กรูฟ เทคโน ดิสโก เปนตน) หรือจากรายการแบบเสียง
เรียก (เชน บาค คูล ดรีม เปนตน)  
รายการแบบเสียงเรียก บรรจุไฟล MIDI ที่คุณอาจดาวน
โหลดเก็บไวจาก อีเมล, WAP, ฯลฯ

กดปุม 1 ถึง
9 

เพื่อเปดการทํางานแทร็กที่เกี่ยวของ

เลื่อนดวย+
หรือ -

เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงของแทร็กปจจุบัน

เลื่อนดวย<
หรือ >

เพื่อไฮไลตแทร็กกอนหนาหรือถัดไป

รีมิกซ อนุญาตใหคุณอัดเสียงมิกซใหมโดยใช
แทร็กเดิม

เลนใหม เลนเสียงมิกซที่คุณเพิ่งอัดเสร็จ

เก็บ เปดหนาตาง บันทึก เพื่อใหคุณตั้งชื่อ และ
บันทึกเสียงมิกซของคุณ

สงโดย MMS อนุญาตใหคุณสงเสียงมิกซเปนสวนของ
ขอความมัลติมีเดีย (MMS)

สงโดยอีเมล เปดเมนูอีเมล เพื่อใหคุณสงเสียงมิกซของ
คุณโดยทางอีเมล

สรางสไตลและมิกซสวนตัวของคุณ 
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จากไฟลที่มีอยูแลว
1. เมื่อหนาจอ BeDJ ทํางานอยู กด,เพื่อเขาไปยัง

รายการตัวเลือก
2. ในการเลือก มิกซแบบเสียงเรียก หรือ สไตล BeDJ  ให

เลือกเพลงที่มีอยูแลวจากเพลงในรายการ และกด, 
เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

3. โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอ BeDJ โดยอัตโนมัติ และ
ทํานองของเพลงที่คุณเลือกไว ก็จะถูกแบงออกเปน
แทร็กยอยๆ 

4. จากนั้นใหใชวิธีดังที่อธิบายดานบน เพื่อเปดและปดการ
ทํางานแทร็กตางๆ และอัดมิกซของคุณ ฯลฯ 

จํานวนแทร็กที่เปดใชงานไดพรอมกัน ขึ้นอยูกับทํานอง
เพลงที่คุณเลือก

สรางขึ้นมาเอง
1. เมื่อเลือก ชั้นสูง, BeDJ จะเปดแทร็กวางชุดใหมขึ้นมาให
2. กดปุม 1 คางไว: รายการของไฟล MIDI ทั้งหมด

ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก
เพลงใดเพลงหนึ่ง และกด,

3. รายการใหมจะปรากฏขึ้น แสดงแทร็กทั้งหมด และไฟล
MIDI ที่เลือก (สูงสุด 16) เลื่อนดวย+หรือ-
เพื่อเลือกแทร็กใดแทร็กหนึ่ง จากนั้นกด,เพื่อ
กําหนดเขากับปุม 1

4. ทําซํ้าสองขั้นตอนนี้ เพื่อกําหนดแทร็กตามตองการให
กับปุม 2 ถึง 9 ของโทรศัพท

5. เมื่อพรอม ใหอัดเสียงมิกซของคุณ (อาน หนา62)
6. กด,สองครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
ขอใหสนุก และเริ่มมิกซไดเลย:  คุณสามารถกําหนด
แทร็กใดก็ไดใน 16 แทร็กของเพลงใดก็ไดเขากับปุม 1
ถึง 9 ในโทรศัพทของคุณ! ดวยการทําเชนนี้ คุณจะ
สามารถสรางรูปแบบไดเปนพันๆ รูปแบบ เพื่อปรับแตง
เสียงมิกซของคุณเองไดอยางเต็มที่

คุณสามารถบันทึก สไตล สวนตัวของคุณเก็บไวในเมนู สไตล 
BeDJ และนําไปใชซํ้าในภายหลังเพื่อสรางมิกซใหมได สไตล
ใหมนี้จะบรรจุแทร็กทั้งหมดที่คุณมิกซไว แตไมไดใชเอฟ-
เฟกตใดๆ กับเสียงมิกซ

ในขณะที่รับสายในขณะที่กําลังเปดใชงาน BeDJ อยู โทรศัพท
มือถือของคุณจะปดเสียงโดยอัตโนมัติ
1. การรับสายจะเปนการปด BeDJ และโทรศัพทของคุณ

จะกลับไปยังสถานะเตรียมพรอมเมื่อคุณวางสาย
2. การปฏิเสธ หรือการไมสนใจสายเรียกเขา จะทําใหคุณ

ยังคงอยูในหนาจอ BeDJ

บนัทกึสไตลสวนตัวของคุณ

การรับสาย
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10 • มัลติมีเดีย

ภาพ JPEG ตองมีขนาดและรูปแบบที่ถูกตองสําหรับ
โทรศัพทมือถือของคุณ เพื่อที่จะแสดงบนโทรศัพทได
อยางถูกตอง โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหัวขอ “การรับ 
และเก็บไฟลแนบ” หนา57 สําหรับขอมูลที่สมบูรณ
เกี่ยวกับเรื่องนี้

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ และแสดงภาพที่
เก็บไวในโทรศัพทมือถือของคุณ
เมื่อเขาสูเมนูยอยเมนูใดเมนูหนึ่งแลว ภาพ

ที่เก็บอยูในโทรศัพทก็จะแสดงเปนรายการขอความ ในการ
แสดงใหเปนภาพกราฟก ใหเลือกภาพที่ตองการในรายการ
และกด>จากนั้นกด+หรือ-เพื่อไปยังภาพถัดไป
หรือกอนหนา หรือกด<เพื่อกลับไปยังรายการขอความ
กด,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

รูปภาพในโฟลเดอร รปูภาพ มาตรฐาน ไมสามารถลบได 
รูปภาพใหมถูกเก็บใน รปูภาพสวนตัว ถามีพื้นที่ไมเพียงพอ
ที่จะเก็บภาพใหม คุณตองลบภาพบางภาพทิ้งไป เพื่อใหมี
หนวยความจําเหลือมากขึ้น

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ และฟงเสียงที่
เก็บไวในโทรศัพทมือถือของคุณ 
เมื่อเขาสูเมนูยอยเมนูใดเมนูหนึ่งแลว เสียงจะ

แสดงเปนรายการขอความ กด+หรือ-เพื่อไปยังเสียง
ถัดไป หรือเสียงกอนหนาและรอสักสองถึงสามวินาที เพื่อให
โทรศัพทเลนเสียง เลือกเสียง และกด,เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

อลับั้มภาพ

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพ: กด ,, ปอนชื่อ
และกด,อีกครั้ง

ลบ เพื่อ ลบ ภาพที่เลือก

อัลบั้มภาพ

สงโดยอีเมล เพื่อสงรูปภาพที่เลือกผานทางอีเมล (ดู 
“อีเมล” หนา51 สําหรับรายละเอียด)

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปน วอลเปเปอร 
(ตัวเลือกนี้ตองตั้งคาเปน เปด ใน ตั้งคา > 
หนาจอ ดู หนา37)

อลับั้มเสียง

อัลบั้มเสียง
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คุณจะไมสามารถสงเสียงที่มีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์ได 
เสียงในโฟลเดอร เพลงมาตรฐาน ไมสามารถลบได

กด , เพื่อเปดเมนูการ สาธิต

ถาคุณเปดโทรศัพทโดยไมใสซิมการดอยู เมนูนี้จะมีใหใช
เปนระดับเมนูแรก

เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของ
หนวยความจําที่ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ
คุณสมบัติหลายอยางจะใชหนวยความจําโทร

ศัพทมือถือรวมกัน: เชน อัลบั้มภาพและเสียง, บันทึกที่อัด
ไวและแถบเสียงสําหรับคําสั่งเสียง, ขอความที่คุณเก็บไวใน
โทรศัพท, รายการรายชื่อและบันทึกนัด, เกมส, ฯลฯ
โทรศัพทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณ
สามารถลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร ภาพสวน
ตัว หรือ เพลงสวนตัว เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวย
ความจํา เพื่อเก็บเสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม
กด,เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมด
ของโทรศัพทในหนวย KB. กด,อีกครั้ง เพื่อเขาไปยังราย
การรายละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช
ถา ”รายการเต็ม” แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึก
รายการใหม หรือเมื่อกําลังปลดปลอยพื้นที่หนวยความจํา 
คุณตองลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่ม
รายการใหม

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพ: กด ,, ปอนชื่อ
และกด,อีกครั้ง

ลบ เพื่อ ลบ เสียงที่เลือก
ตั้งเปนเสียง
เตือนขอความ

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงเตือนขอความ 
(ตัวเลือกนี้ตองถูกตั้งคาเปน เปด ใน ตั้งคา >
เสียง ดู หนา35)

โหมดสาธิต

โหมดสาธิต

สถานะความจํา

สถานะความจํา
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณอัดเสียงเปนเวลามากที่
สุด 1 นาที โดยอัดไดมากถึง 20 เสียง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสถานะหนวยความจํา
กด,และเลือก มัลติมีเดีย > การอัดเสียง, 

จากนั้นกด,อีกครั้ง เลือก <ใหม> เพื่ออัดเสียงใหม ทํา
ตามขั้นตอนที่แสดงขึ้นบนหนาจอ และกด,เมื่อเสียงของ
คุณถูกอัดแลว จากนั้นคุณสามารถ  ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ เสียง
ได
บันทึกเสียงที่บันทึกไวกอนหนาจะไมสามารถสงโดย MMS
ได

เมนูนี้ใชในการเปด BeDJ: กด,(ดู 
“มิกซเพลง” หนา61 สําหรับรายละเอียด)

การอัดเสียง

BeDJ

การอัดเสียง

BeDJ
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11 • เกมสและแอปพลิเคชั่น

เมนูนี้มีฟงกชั่นตอไปนี้ใหใช:

ปอนตัวเลขโทรใชปุมกด ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลข
จํากัดอยูที่ทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปน
ตัวเลขที่มากขึ้น กด c เพื่อแกไขตัวเลข กด 0 คางไว
เพื่อปอนจุด กดปุม c คางไวสองครั้ง เพื่อกลับไปยัง
หนาจอหลัก

เมนูนี้ใชสําหรับตั้งคานาฬิกาปลุก กด, 
และเลือก เกมส & แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา
ปลุก, จากนั้นกด+หรือ-เพื่อเปดการ

ทํางาน ปอนเวลา และกด,จากนั้นเลือก:
1 ครั้ง ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวในวันที่ตั้งไว
ทุกวัน ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวของทุกๆ วันในสัปดาห
จันทร-ศุกร ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวเฉพาะในวันทํางาน
เทานั้น
จากนั้นเลือกการปลุกเตือนแบบใดแบบหนึ่ง: เสียงหึ่งหรือ
เพลง ถาตองการใหเลือกขอมูลในรายการ และกด,เพื่อ
ยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทจะปดอยู
และแมวาระดับเสียงจะถูกตั้งคาเปน ปด (ดู หนา35) 
เมื่อตองการปดเสียงปลุกใหกดปุมใดๆ

การสรางเหตุการณใหม
เมนู เหตุการณ อนุญาตใหคุณสรางเหตุการณ 
และเก็บเหตุการณที่สรางขึ้นลงในบันทึกนัด
ของคุณ เหตุการณสามารถเปนไดดังนี้

ประชุม, วันหยุด หรือ ตองทํา เมื่อการเตือนบันทึกนัดเปด

เครื่องคิดเลข

การบวก โดยการกดปุม * 

การลบ โดยการกดปุม * สองครั้ง

การคูณ โดยการกดปุม * 3 ครั้ง

การหาร โดยการกดปุม * 4 ครั้ง

เทากับ โดยการกดปุม #

เครื่องคิดเลข

นาฬิกาปลุก

บนัทึกนัด

นาฬิกาปลุก

บันทึกนัด
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อยู (ดู หนา36), โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือนคุณเมื่อถึง
กําหนดการของเหตุการณ
1. เลือก บันทึกนัด > เหตุการณ > <ใหม> และกด,
2. เลือกชนิดของเหตุการณที่ตองการสราง (วันหยุด, 

ประชุม, ตองทํา) และกด,
3. ใสวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของเหตุการณ และกด 
,, จากนั้นปอนขอความที่อธิบายเหตุการณ (เชน 
"ประชุมกับคุณสมิธ") และกด,

4. เมนู ตั้งเตือน จะเตือนคุณเมื่อถึงเหตุการณโดยจะสง
เสียงเตือนเปนจํานวนครั้งที่คุณเลือก เลื่อนดวย<
หรือ>ตั้ง เตือน สําหรับเหตุการณนี้ และกด,

เมนูนี้ใชไดเฉพาะกับเหตุการณ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น 
โปรดทราบวาตัวเตือนนั้นจะทํางานตามเวลาที่ตั้งไวบนหนา
จอ ดังนั้นตัวเตือนก็จะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เขตเวลา (ดู “วันและเวลา” หนา45)
5. เลื่อน<หรือ>เพื่อตั้งตัวเลือก ซํ้า สําหรับ

เหตุการณนี้ และกด,
6. เหตุการณจะถูกแสดงไวโดยใชเวลาและวันที่เริ่มตน

 จากรายการเหตุการณ
- กด c  คางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก
- ทําขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ซํ้า เพื่อสรางเหตุการณเทาที่คุณ
ตองการ

บันทึกนัดจะใชความจุและหนวยความจําของโทรศัพทรวม
กับคุณสมบัติอื่นๆ (สมุดโทรศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) 
ดังนั้นคุณสมบัติทุกอยางจึงมีความสัมพันธกัน: ยิ่งคุณสราง
เหตุการณมากเทาไร คุณก็สามารถเก็บรายชื่อ บันทึก หรือ
ภาพไดนอยลงเทานั้น และในทางกลับกันดวย คามากที่สุด
ของเหตุการณ + รายชื่อที่คุณสามารถเก็บไดก็คือ 299 
รายการ ถาขอความวา "เต็ม" ปรากฏขึ้น  ใหลบเหตุการณ 
(หรือชื่อ) เพื่อใหโทรศัพทสามารถสรางเหตุการณใหมได  
ถาตองการตรวจสอบจํานวนหนวยความจําที่ยังเหลืออยู
ในโทรศัพทของคุณ  ใหกด, และเลือก มัลติมีเดีย > 
สถานะความจํา

การปรับปรุงเหตุการณ
การเปลี่ยนเหตุการณ

ในขณะที่กําลังสรางเหตุการณ ฟลดบาง
ฟลดอาจไมปรากฏขึ้นมาเพื่อทําใหคุณ
สามารถสรางเหตุการณไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม ฟลดเหลานั้นก็จะใชไดเมื่อทําการเปลี่ยน
แปลงเหตุการณนั้น
1. ในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ, เลือกเหตุการณที่คุณ

เลือก และกด,
2. เมื่อโทรศัพทแสดงรายละเอียดของเหตุการณที่เลือก

แลว กด,, เลือก เปลี่ยน และกด, อีกครั้ง

เปลี่ยน
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การเปลี่ยนเหตุการณที่เกิดซํ้า จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูล
ทั้งหมดของเหตุการณนี้ ในทุกกรณี กด,เพื่อยืนยัน
3. เปลี่ยนขอมูลตางๆ ตามความจําเปนดังที่ไดอธิบาย

ไวดานบน
การลบเหตุการณ
การลบเหตุการณเดี่ยว
เลือกเหตุการณที่ตองการ และกด, จากนั้นเลือก ลบ และ
กด,เพื่อยืนยัน
การลบเหตุการณที่เกิดขึ้นซํ้า
• โดยการเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เลือกเหตุการณที่เกิด

ขึ้นในอดีต  และกด,เมื่อรายละเอียดของเหตุการณ
ปรากฏขึ้น กด,, จากนั้นเลือก ลบ และกด, 
เพื่อยืนยัน: เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกอนหนาเหตุการณที่เลือก
เทานั้นที่จะถูกลบ

• โดยการเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เลือกเลือก
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกด,เมื่อราย
ละเอียดของเหตุการณปรากฏขึ้น กด,จากนั้นเลือก
ลบ และกด,เพื่อยืนยัน: สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ
เหตุการณที่เลือกจะถูกลบไป

การลบบันทึกเหตุการณเกา
นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเหตุการณเกาได
โดยการเลือก ลบบันทึกเกา ที่ระดับแรกของ
เมนู บันทึกนัด ไดดวย ในกรณีนี้ ใหปอนวันที่

เริ่มตน (อดีต หรืออนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมด
จะถูกลบและกด,สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณทั้งหมดที่อยู
กอนหนาวันที่นี้
เพื่อที่จะลบเหตุการณทั้งหมดในบันทึกนัดของคุณ ใหปอน
วันที่เริ่มตนเปนวันที่ในอีกหลายๆ ปขางหนา (เชน วันที่ 3 
ธันวาคม 2010) การทําเชนนี้ จะทําใหแนใจวาเหตุการณ
ทั้งหมดที่เกิดกอนวันที่นี้จะถูกลบพรอมกันในครั้งเดียว
มุมมองของเหตุการณ
เหตุการณทั้งหมดที่เก็บในบันทึกนัดจะแสดงในรูปแบบตามที่
เลือกไว โดยอาจเปน ปฏิทินวัน, ปฏิทินสัปดาห  และ ปฏิทิน
เดือน ถาตองการแสดงเหตุการณในมุมมองเหลานี้ โปรด
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. เลือกมุมมองที่ตองการ และกด, 
2. เมื่อคุณปอนมุมมองที่เลือกไวแลว เลื่อนดวย<

หรือ>เพื่อแสดงวัน สัปดาห หรือเดือนกอนหนา
หรือถัดไป

3. กด,เพื่อแสดงรายการของเหตุการณที่มี หรือเพื่อ
สรางเหตุการณใหม

ลบบันทึกเกา
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แสดงเวลา
แมวาการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาจะมีความจํา
เปนเมื่อคุณเดินทางบอยๆ คุณควรระวังวา
การทําเชนนี้จะมีผลกระทบตอการเตือนใน

บันทึกนัดทั้งหมด การแจงเตือนเหตุการณนั้นจะเปลี่ยนไป
ตามเวลาที่แสดงอยูบนหนาจอ (ดู “วันและเวลา” หนา45)

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณตั้งภาพเคลื่อนไหวที่จะ
แสดงบนหนาจอกระจก FX  เมื่อตั้งคาเปน 
เปด, ภาพเคลื่อนไหวสามารถเปดไดเฉพาะ

เมื่อโทรศัพทปดอยู และอยูในหนาจอหลักเทานั้น
1. เลือก เปด, จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหวในรายการ กด 
, เพื่อยืนยัน

การเลือก ทั้งหมด จะเปนการเลนภาพเคลื่อนไหวที่แตกตาง
กันในแตละครั้งที่คุณเปดคุณสมบัติสวนสัตว
2. ในการเปดภาพเคลื่อนไหว ใหปดฝาโทรศัพทของคุณ 

และกดปุมขึ้นดานขางคางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก
3. กดปุมใดๆ หรือเปดโทรศัพทเพื่อหยุดการเลน เมื่อได

รับสายเรียกเขาในขณะที่โทรศัพทกําลังเลนภาพเคลื่อน
ไหว โทรศัพทมือถือจะหยุดการเลนภาพเคลื่อนไหว
โดยอัตโนมัติ และกลับไปยังหนาจอหลักเมื่อคุณวางสาย

เสียงที่เลนนั้นเชื่อมโยงอยูกับภาพเคลื่อนไหวแตละอัน 
คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณตั้งภาพเคลื่อนไหว
นาฬิกาเตือนเวลา ที่จะแสดงบนหนาจอ
กระจก FX  เมื่อตั้งคาเปน เปด, ภาพ

เคลื่อนไหวจะเลนเฉพาะเมื่อโทรศัพทปดอยู และอยูใน
หนาจอหลักเทานั้น
1. เลือก เปด, จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหวนาฬิกาใน

รายการ และกด,
2. เลือกความถี่ของภาพเคลื่อนไหว (ทุก 15 นาที, ทุกครึ่ง

ชั่วโมง หรือทุกชั่วโมง) และกด,
3. ภาพเคลื่อนไหวจะเลนตามความถี่ที่คุณกําหนดไว กด

ปุมใดๆ หรือเปดโทรศัพทเพื่อหยุดการเลน เมื่อได
รับสายเรียกเขาในขณะที่โทรศัพทกําลังเลนภาพเคลื่อน
ไหว โทรศัพทมือถือจะหยุดการเลนภาพเคลื่อนไหว
โดยอัตโนมัติ และกลับไปยังหนาจอหลักเมื่อคุณวางสาย

ภาพเคลื่อนไหวรูปสวนสัตว และนาฬิกาเตือนเวลา ไม
สามารถเลนไดพรอมกัน

สวนสัตว

แสดงเวลา

สวนสัตว

นาฬิกาเตือนเวลา

นาฬิกาเตือนเวลา
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เมนูนี้อาจขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ ดังนั้น ไอคอน
และเนื้อหาอาจแตกตางจากที่นี้

เมนูนี้ใชในการเปดเลนเกมอิฐ วัตถุประสงค
ของเกมก็คือคุณตองใชแร็กเก็ตและลูกบอล
ในการทําอิฐใหแตกทั้งหมด
เมื่อคุณทําลายอิฐกอนสุดทายแลว

คุณก็จะไดเลื่อนไปเลนยัง
ระดับถัดไป ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:

เกมอิฐ

4และ6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

* และ # เพื่อขวางบอลไปทางซายหรือขวา กด
ปุมใดก็ไดเพื่อเริ่มเลนเกม

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว; เวลาหยุดชั่วคราว
จํากัดอยูที่ 2 นาที หลังจากนั้น โทรศัพท
จะกลับไปหนาจอหลัก และเกมจะหายไป

เกมอิฐ

Philips639_APMEA_CTA_GB.book  Page 72  Monday, March 1, 2004  2:09 PM



ขอมูลการโทร 73

12 • ขอมูลการโทร

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการโทร
ทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซอน, ฯลฯ)

ฝาปดแอกทีฟ
เมื่อเปดการทํางาน ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณรับสายเรียกเขาได
โดยเพียงแคเปดฝาโทรศัพท นอกจากนี้ เสียงบี๊ปจะดังขึ้น เพื่อ
สัญญาณบอกถึงการสิ้นสุดการสื่อสารเมื่อวางสาย
ในกรณีนี้ จะไมสามารถปฏิเสธสายได เนื่องจากคุณตอง
เปดโทรศัพทเพื่อกดปุม  )  และทําการวางสายดวย
ตัวเอง

การโอนสาย
อนุญาตใหคุณโอนสายเรียกเขาไปยังเมล
บ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพท (ไมวาจะ
อยูใน รายการรายชื่อ หรือไม) และใชกับ:
ขอมูล, โทรศัพท และ โทรสาร

กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลอง
ขอความเสียงเขาไปกอน (ดู “เมลบ็อกซ” หนา74) 
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และแตก-
ตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/
หลายสายอยู
ทุกเงื่อนไข
ตัวเลือก ทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย
คําเตือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ 
เลยจนกระทั่งคุณปดการทํางานตัวเลือกนี้
มีเงื่อนไข
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่คุณตองการ
โอนสายเรียกเขา มีตัวเลือกใหใช 3 แบบ: ถาไมตอบรับ (คุณ
ไมไดตอบรับสาย), ถาติดตอไมได (เครือขายของคุณใชไม
ได) หรือ ถาไมวาง (ถาคุณกําลังใชโทรศัพทสายหนึ่งอยู และ
การสมัครรับบริการของคุณไมมีตัวเลือกบริการสายเรียกซอน 
หรือคุณไมไดเปดการทํางานไว) ตัวเลือกแตละอยางสามารถ
ตั้งคาไดอยางเปนอิสระ
เมื่อคุณเลือก มีเงื่อนไข หรือ ทุกเงื่อนไข ใหเลือกวาคุณตอง
การโอนสายไปยังเมลบ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพทอีกหมาย
เลขหนึ่ง หรือยกเลิกการโอนสาย

ตัง้คาการโทร

ตั้งคาการโทร

การโอนสาย
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สถานะ
อนุญาตใหคุณแสดงสถานะของการโอนสาย
ทั้งหมด

เมลบ็อกซ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนหมายเลขเมลบ็อกซ
ของคุณ (ถาไมมีอยูในซิมการด)

ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลข
หนึ่งใชในการฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชใน
การโอนสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใหติดตอ
ผูใหบริการของคุณ 

การโทรซํ้าอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการโอนซํ้าอัตโนมัติเปน
เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด และถา
บุคคลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพท

ก็จะโทรซํ้าหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ 
หรือจนกระทั่งถึงจํานวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) 
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือนหนึ่งครั้งที่จุดเริ่มตนของการ
พยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียงบี๊ปแบบพิเศษเมื่อการ
เชื่อมตอสําเร็จ

เวลาระหวางการโทรซํ้าจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายาม
แตละครั้ง

รับสาย ทุกปุม
อนุญาตใหคุณรับสายโดยการกดปุมใดก็ได 
ยกเวนปุม  )  ซึ่งใชในการปฏิเสธสาย

สายเรียกซอน
สายเรียกซอนจะไดรับการจัดการแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับชนิดของเครือขาย (GSM หรือ 
GPRS) ที่คุณเลือกไว

โทรโดย GSM
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด การทํางาน
บริการสายเรียกซอน และใชกับ: ทุกสาย, 
โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล

เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ถามีใคร
พยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังคุยโทรศัพทอยู เลือก
ตัวเลือก สถานะ เพื่อดูวาบริการสายเรียกซอน GSM เปด
ทํางานอยูหรือไม 
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ ติดตอผูให
บริการของคุณ

สถานะ

เมลบ็อกซ

การโทรซํ้าอัตโนมัติ

รับสายทุกปุม

สายเรียกซอน

โทรโดย GSM
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โทรโดย GPRS
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด สายเรียกซอน 
สําหรับสายเรียกเขาที่เปนเสียงทั้งหมด ใน
ขณะที่กําลังเชื่อมตอ GPRS อยู

หมายเลขผูโทรเขา
อนุญาตใหคุณ แสดง หรือ ซอน หมายเลข
กับคูสนทนาของคุณ ตัวเลือก สถานะ จะบอก
คุณวาฟงกชั่นนี้เปดทํางานอยูหรือไม

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และเครือขาย 
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับพารามิเตอรการตั้งคา
คอนฟกตางๆ

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและ
สายเรียกเขา รวมทั้งความพยายามในการโทร
ซํ้าอัตโนมัติ และรายละเอียดของสายตางๆ 

ดวย สาย (ที่โทรออก, ไมไดรับ และที่ไดรับ) จะแสดงใน
ลักษณะที่เรียงตามเวลา โดยรายการลาสุดจะอยูที่บนสุด เมื่อ 
รายการโทร วาง หนาจอจะแสดงคําวา รายการวาง

รายการโทร
จากวงรอบสัญลักษณหลัก กด,จากนั้น
เลือก ขอมูลการโทร > รายการโทร > รายการ
โทร เพื่อแสดงรายการโทร ใชปุมลูกศร+

และ-เพื่อเลื่อนภายในรายการ และกด,อีกครั้ง เพื่อ
ดูวันที่, เวลา, หมายเลข, สถานะการโทรของสายที่เลือก และ
เพื่อทราบวาสายนั้นเปนสายที่โทรออกหรือสายที่ไดรับ กด
, เพื่อเขาสูวงรอบสัญลักษณ ซึ่งอนุญาตใหคุณ โทร ไปยัง
คูสนทนา, สง SMS, ลบ สายที่เลือก หรือ เก็บ หมายเลขที่
เชื่อมโยงอยู
รีเซ็ต

กด,, เลือก ขอมูลการโทร > รายการโทร, 
จากนั้น รีเซ็ต กด,สองครั้งเพื่อรีเซ็ต

โทรศัพทจะเก็บหมายเลข 30 หมายเลขลาสุดใน รายการ
โทร, หมายเลขลาสุดจะแสดงขึ้นมากอน คุณสามารถโทร
ซํ้าไปยังหมายเลขเหลานี้ไดโดยตรง ในหนาจอหลัก, เลื่อน
+เพื่อเขาไปยัง รายการโทร ถาหมายเลขที่แสดงขึ้นมา
บรรจุอยูในรายการ รายชื่อ ของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลข
จะแสดงขึ้นมา เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเลือกหมาย
เลขที่จะโทรซํ้า และกด( กด ) เพื่อวางสาย

รายการโทร

โทรโดย GPRS

หมายเลขผูโทรเขา

รายการโทร

รายการโทร

รีเซ็ต
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับคาโทร และ
ระยะเวลาในการโทรของคุณ

เลือก GSM 
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ที่
อธิบายดานลาง

เวลาโทร GSM ไมไดรวมการเชื่อมตอ WAP ไวดวย 
ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับการสมัครรับ
บริการของคุณ
ระยะเวลาโทรรวม

เลือกตัวเลือกนี้ และกด,เพื่อ แสดง 
หรือ รีเซ็ต เวลาโทรของสาย โทรออก หรือ 
เรียกเขา

ขอมูลสายลาสุด
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณแสดงระยะเวลา/คาโทร
ของสายลาสุดของคุณ

ขอมูลเมื่อวางสาย
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณเปดหรือปดการแสดงผลอยาง
เปนระบบ ที่แสดงขอมูลความยาวและ/หรือ
คาโทรของแตละสาย เมื่อวางสาย

คาโทรรวม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณแสดงคาโทรสะสม และเพื่อ
ตั้งตัวนับเปนศูนย ฟงกชั่นนี้อาจไดรับการ
ปองกันดวยรหัส PIN หรือ PIN2

เวลาโทร

เวลาโทร

เลือก GSM 

ระยะเวลาโทรรวม

ขอมูลสายลาสุด

แสดงวาใชเงินไปเทาไรแลว หลังจากตั้ง
อัตราคาโทรไว

อนุญาตใหคุณรีเซ็ต คาโทรรวม ปจจุบัน
เปน 0; จําเปนตองใชรหัส PIN2 

อนุญาตใหคุณตรวจสอบวงเงินที่เหลืออยู 
(เปรียบเทียบกับวงเงินที่ตั้งไวกอนหนา)

ขอมูลเมื่อวางสาย

คาโทรรวม

แสดง

รีเซ็ต

แสดงวงเงิน
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เลือก GPRS
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และเครือขาย

คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้:

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

เซสชัน PC ลาสุด
ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมตอลาสุด 
หรือปริมาณการถายโอนของการรับสง PC 
ของคุณ

เวลาโทรถูกจัดการโดยโทรศัพทมือถือของคุณ และอาจ
แตกตางจากที่ผูใหบริการของคุณใช ดังนั้นคุณควร
พิจารณาเวลาโทรที่แสดงบนหนาจอเปนขอมูลประกอบ
เทานั้น ไมใชอัตราคาโทรที่แทจริง

อนุญาตใหคุณยกเลิกการจํากัดคาโทร 
ฟงกชั่นนี้อาจไดรับการปองกันดวยรหัส PIN 
หรือ PIN2 (ขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ
ของคุณ)

อนุญาตใหคุณปอนวงเงินที่ใชในเมนู แสดง
วงเงิน 

อนุญาตใหคุณตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคา
โทรตอหนวย แรกสุดใหปอนสกุลเงินที่ใช
(มากที่สุด 3 ตัวอักษร) จากนั้นปอนคาโทร
ตอหนวย

ยกเลิกการจํากัดการโทร

วงเงิน

อัตราคาโทร

เลือก GPRS

เซสชันมือถือ

เซสชัน PC
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13 • WAP
โทรศัพทมือถือของคุณสนับสนุนบริการที่ใช
โปรโตคอลแอปพลิเคชั่นไรสาย (WAP) 
เบราเซอร WAP ในตัวของโทรศัพทชวยให

คุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณเตรียมไวให เชน 
บริการขาวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ เปนตน
โทรศัพทมือถือของคุณพรอมสนับสนุนการทํางานเกี่ยวกับ 
WAP ถามีอยูในการสมัครรับบริการของคุณ ถาโทรศัพท
ของคุณไดรับการตั้งคาไวแลว คุณก็ไมจําเปนที่ตองเปลี่ยน
แปลงคาใดๆ ที่จะอธิบายในบทนี้ ผูใหบริการบางราย
สามารถตั้งพารามิเตอร WAP แบบทางไกลได สําหรับ
ขอมูลในรายละเอียด โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของ
คุณโดยตรง

เมนูหลักของเบราเซอร WAP อนุญาตใหคุณตั้งคาคอนฟก
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ WAP, เชื่อมตอไปยังโฮมเพจของผูให
บริการ, กําหนดบุคมารคสําหรับการเขาถึงโดยตรง และการ
เชื่อมตอที่รวดเร็วขึ้น ฯลฯ
เปดการทํางาน WAP 
1. ในการเริ่มเซสชัน WAP, ใหกดปุม@คางไวในขณะ

ที่อยูในหนาจอหลัก

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก โฮมเพจ > WAP > ของผูให
บริการ และกด,
2. โทรศัพทมือถือของคุณจะเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่

ตั้งคาไวใน ตั้งคาระบบ ที่คุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา >
เครือขาย (ดู หนา43)

3. เบราเซอรจะเปดขึ้น และมีภาพเคลื่อนไหวแสดงขึ้นเปน
การบอกวาโทรศัพทกําลังเชื่อมตอไปยังโฮมเพจของผูให
บริการ

4. เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเคลื่อนที่ในเพจที่ออนไลน
อยู และกด,เพื่อเลือกรายการที่มีแถบสวางอยู

5. กด  c  เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา
สิ้นสุดเซสชัน WAP 
ในการยุติเซสชัน WAP, กดปุม  c  คางไว หรอื กด@
เลือก ตัวเลือก > ออก และกด, เพื่อยืนยัน
โฮมเพจ
โฮมเพจ คือลิงคไปยังเว็บไซตแรกที่คุณจะเขาถึงเมื่อเปด 
WAP จากหนาจอหลัก สวนมากแลว รายการเมนูของเมนู 
บริการ WAP นี้จะถูกตั้งคามาใหลวงหนา และจะเชื่อมตอไป
ยังโฮมเพจ WAP ของผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนโฮมเพจดีฟอลตนี้ไดโดยการระบุชื่อ และ
ที่อยู URL ของโฮมเพจอื่น ซึ่งจะแทนที่รายการปจจุบันได 
(ดู “บันทึกเปนโฮมเพจ” หนา82)

บรกิารอินเตอรเน็ต

WAP
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บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยูเว็บไซตโปรดของคุณ จากนั้น
เปลี่ยนชื่อ และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ 
คุณสามารถดําเนินการนี้ไดในขณะที่กําลังเบราซอยู กด 
@ เพื่อเขาไปยัง ตัวเลือก, จากนั้นเลือก บุคมารค ใน
กรณีนี้ ฟลดชื่อ และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยู
ในเพจที่คุณกําลังเบราซอยูโดยอัตโนมัติ
เพิ่มบุคมารค
1. เลือก WAP > บุคมารค > เพิ่มบุคมารค และกด,
2. เริ่มการปอนชื่อใหม: หนาจอแกไขจะปรากฏขึ้นโดย

อัตโนมัติ
3. กด,เพื่อบันทึกชื่อที่คุณปอน
4. กด-เพื่อเคลื่อนที่ไปยังฟลดที่อยู และทําตามขั้น

ตอนเดียวกันในที่ปอนที่อยู WAP 
การจัดการกับบุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ ลบ บุคมารคที่เก็บไว หรือ แกไข
บุคมารคเหลานั้นเพื่อเปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยูของบุคมารค
นั้นได ในทุกกรณี กด,เพื่อยืนยัน
ใชบุคมารค
ในการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตที่คุณเก็บไวเปนบุคมารค 
คุณเพียงเลือกในรายการ และกด,เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ

ปอนที่อยู
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนที่อยูเว็บไซต เพื่อใหสามารถ
เชื่อมตอไดโดยตรงโดยการเลือกที่อยูนั้น และกด,วิธีนี้
เปนวิธีที่รวดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP โดยไมตองบันทึก
เก็บไวเปนบุคมารค
1. กด,และปอนที่อยู URL ของโฮมเพจที่ตองการ
2. กด,เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจนี้
ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยาง
นอยหนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดราย
การหนึ่ง และกด,เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว
โดยไมตองปอนที่อยูแบบสมบูรณอีกครั้ง

การตั้งคา
แกไขโฮมเพจ
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนชื่อ และที่อยูของ โฮมเพจ:
1. กด,และเริ่มการปอนชื่อใหม หนาจอแกไขจะ

ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
2. กด,เพื่อบันทึกชื่อที่คุณปอน
3. กลับไปยังเมนู แกไขโฮมเพจ, กด-เพื่อเลื่อนไปยัง

ฟลดที่อยู และดําเนินการตามวิธีเดียวกับการเปลี่ยนที่อยู
เลือกโปรไฟล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลที่มีใหใชตัวใดตัวหนึ่ง จาก
นั้นกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอสําหรับการตั้งคาแตละตัว: 
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เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเลือกโปรไฟลตามตองการ จาก
นั้นกด<หรือ>เพื่อเลือก/ ยกเลิกการเลือก และกด
, เพื่อยืนยัน
การตั้งคาการเชื่อมตอทั้งหมดที่อธิบายดานลางนี้จะใชกับ
โปรไฟลที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อใหเรียกใช
งานไดงายขึ้นในภายหลังได
การเชื่อมตอ
เลือกการเชื่อมตอ
อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกําหนด
ไวใน ตั้งคา > ตั้งคาการเขาถึง (สําหรับขอมูลในรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดู หนา43)
ในรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกการตั้งคาการเชื่อมตอที่คุณตอง
การ และกด , เพื่อยืนยัน 
ระบบ
อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่เลือก
เมื่อเริ่มการเชื่อมตอ 
GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะใชเฉพาะเครือ-
ขาย GSMหรือ GPRS สําหรับการเชื่อมตอ WAP เทานั้น
GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือขาย
GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM ถา
เครือขาย GPRS นั้นใชไมได

ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
GPRS ไวแลว สําหรับรายละเอียด ใหดู หนา43
ที่อยูพร็อกซี่
อนุญาตใหคุณกําหนดที่อยู Gateway พร็อกซี่ที่จะใชเมื่อเริ่ม
การเชื่อมตอ WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก กด,และปอน
ที่อยูตามตองการ และกด,เพื่อยืนยัน
กด ปุม 0 คางไวเปนปอนจุด “.”
พอรตพร็อกซี่
อนุญาตใหคุณระบุหมายเลขพอรตพร็อกซี่ ในกรณีที่พร็อกซี่
ที่คุณกําลังใชตองการหมายเลขพอรตที่แตกตาง กด,และ
ปอนหมายเลขตามตองการ และกด, เพื่อยืนยัน
การปองกัน
ใบรับรอง
เลือกเมนูนี้ และกด,เพื่อแสดงรายการของใบรับรองที่
เกี่ยวกับระบบการปองกันที่ติดตั้งอยู เลือกรายการใดรายการ
หนึ่ง และกด,เพื่อแสดงรายละเอียดของรายการ หรือเพื่อ
ลบรายการ
ขอมูลเซสชัน
อนุญาตใหคุณแสดงขอมูลเกี่ยวกับเซสชัน WAP ปจจุบัน ชนิด
การปองกัน, คลาส, ฯลฯ กด  c  เพื่อถอยกลับหนึ่งหนา
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ใบรับรองปจจุบัน
อนุญาตใหคุณแสดงใบรับรองการปองกันที่ใชอยูในปจจุบัน 
กด  c เพื่อถอยกลับหนึ่งหนา
เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือกอยูในปจจุบัน: 
ปอนชื่อใหม (หนาจอแกไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ), จาก
นั้นกด,เพื่อบันทึกชื่อที่คุณปอน
ตัวเลือกเบราเซอร
เมนูนี้ใชในการเปด/ปดการทํางานของการดาวนโหลดภาพที่
แนบอยูในเว็บเพจ เลือก ไมเคย หรือ เสมอ และกด,
 เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
การเลือก ไมเคย จะเพิ่มความเร็วในการดาวนโหลดเพจที่
คุณเบราสโดยรวม
แคช
เมนูนี้อนุญาตใหคุณลางพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพท ซึ่ง
ใชในการเก็บเพจที่เบราสดูระหวางอยูในเซสชัน WAP เลือก 
ลางแคช และกด, เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจาก
เครือขาย และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ 
1. ถาคุณไดรับการแจงวาคุณไดรับขอความพิเศษใหกด
, เพื่ออานขอความนั้น

2. ไมเชนนั้น เลือก บริการอินเตอรเน็ต > WAP > ของ
ผูใหบริการ > ขอความพิเศษ และกด,เพื่อเขาไปยัง
รายการของขอความก็ได

ขอความที่มีลําดับความสําคัญสูง จะมีเครื่องหมายตกใจ
มาพรอมกับไอคอนอานแลว/ยังไมอาน
3. กด+หรือ-เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือก

ขอความตามตองการ และกด,เพื่ออานขอความ
4. ถาขอความบรรจุที่อยู WAP (หรือ URL), ใหกด, 

เพื่อเชื่อมตอไปยังเว็บไซตนั้น
5. ในการลบขอความพิเศษตัวใดตัวหนึ่ง ใหเลือก ขอความ

พิเศษ > จัดการ ขอความ และกด,
6. เลือกขอความที่จะลบ และกด, เพื่อยืนยัน

ในขณะที่กําลังเบราซเพจอินเตอรเน็ต ใหกดปุม@เพื่อ
เรียกตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดานลางขึ้นมา
มีการอธิบายเมนูตางๆ ทั้ง บริการอินเตอรเน็ต  และ 
ตัวเลือก ในหัวขอดานบน

โฮมเพจ
ใชในการเขาถึงยังโฮมเพจของเว็บไซตที่คุณกําลังเบราซอยู
ในปจจุบันโดยตรง

ตวัเลือก
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กลับ
นําคุณกลับไปยังเพจที่เบราซกอนหนานี้
คุณตองเบราซไปอยางนอย 2 เพจกอนที่ตัวเลือกนี้จะ
สามารถใชได

ไปขางหนา
นําคุณไปยังเพจที่เบราซถัดไป (เชน เมื่อคุณเลือก ถอยกลับ 
มาแลว)
โหลดใหม
จะโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิดใหม
บันทึกเปนโฮมเพจ
เมนูตัวเลือกนี้ อนุญาตใหคุณบันทึกเว็บเพจที่เบราซอยู
ในปจจุบันเปนโฮมเพจดีฟอลต  
1. เลือก บันทึกเปนโฮมเพจ และกด,ที่อยู URL ของ

เพจที่คุณกําลังเบราซอยู จะปรากฏในฟลด ที่อยู โดย
อัตโนมัติ

2. ปอนชื่อสําหรับโฮมเพจนี้ และกด,
3. กลับไปยังเมนู บริการอินเตอรเน็ต ชื่อโฮมเพจก็จะ

ปรากฏเปนรายการแรก กดปุม@ในขณะที่อยูใน
หนาจอหลัก เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจนี้โดยอัตโนมัติ

บันทึกเปน…
ในขณะที่เบราซเว็บไซต เมนูตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ
บันทึกภาพที่ฝงอยูในเพจที่แสดงขึ้นมาได
1. ในขณะที่กําลังเบราซ, เลื่อนไปยัง+หรือ-เพื่อ

เลือกรูปภาพ
2. ทันทีที่รูปภาพถูกไฮไลต ใหกด@เพื่อเขาไปยัง 

ตัวเลือก เลือก บันทึกเปน... และกด,
3. ถาตองการ ใหเปลี่ยนชื่อภาพ และกด,เพื่อบันทึก

ใน อัลบั้มภาพ
ออก
ใชในการจบการทํางานเซสชัน WAP: กด,เพื่อยืนยัน 
และเพื่อจบการทํางาน WAP
การรับสาย
ในการรับสายในขณะที่กําลังเชื่อมตอ WAP อยู:
1. การรับสายจะเปนการสิ้นสุดแอปพลิเคชั่น WAP และตัด

การเชื่อมตอเซสชันปจจุบัน โทรศัพทจะกลับไปยังเพจที่
เพิ่งเบราสลาสุดเมื่อคุณวางสาย แตการเชื่อมตอจะขาด
ไปแลว

2. การปฏิเสธสายเรียกเขาจะนําคุณกลับไปยังหนาจอภาพ
ตัวอยาง
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14 • บริการอื่นๆ 
ของผูใหบริการ

รายการสวนมากของเมนูบริการของเครือขาย (เชน หมายเลข
บริการ, บริการ+) นั้นขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และใช
เฉพาะกับผูใหบริการแตละแหง โทรศัพทมือถือของคุณพรอม
ที่จะสนับสนุนคุณสมบัติเหลานี้ ถามีรวมอยูในการสมัครรับ
บริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูที่
แสดงอยูก็ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการ 
และอัตราคาบริการ  โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความ
สั้น ซึ่งคุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

โทรศัพทนี้สนับสนุนสตริง GSM มาตรฐานซึ่งคุณสามารถสง
จากปุมกดไปยังเครือขาย และใชเพื่อเปดการทํางานบริการที่
เครือขายของคุณมีดวย
• ตัวอยางที่ 1
กด * 4 3 # แลวตามดวย(เพื่อเปดการ
ทํางานบริการสายเรียกซอน
• ตัวอยางที่ 2

กด * # 3 1 # ตามดวย(เพื่อดูวา
หมายเลขของมือถือถูกสงออกไปหรือไม
• ตัวอยางที่ 3
กด * 6 1 # แลวตามดวย(เพื่อเปดการ
โอนสายถาไมตอบรับ
• ตัวอยางที่ 4
กด * 6 2 # ตามดวย(เพื่อเปดการ
ทํางานคุณสมบัติการโอนสายถาติดตอไมได
สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับสตริง GSM ติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณ

บริการโทรศัพทบางอยาง (เชน เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ และเพจเจอร) จําเปนตองใหโทรศัพทของคุณสง
สัญญาณ DTMF (Dual Tone MultiFrequency) หรือที่รูจัก
กันดีวา “ทัชโทน” สัญญาณเหลานี้ใชเพื่อติดตอสื่อสารรหัส
ผาน, หมายเลขโทรกลับ, การเลือกรายการของผูโทร เปนตน
คุณสามารถสงสัญญาณ DTMF ไดตลอดเวลาในระหวางที่
โทรโดยการกดปุม 0 ถึง 9, * และ # 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบชุดของสัญญาณ DTMF เขากับ
หมายเลขโทรศัพทกอนที่จะหมุนออกไปไดดวย (หรือเก็บไว
ใน รายการรายชื่อ) หมายเลขโทรศัพทและสวนที่เปน DTMF 
ตองแยกกันดวยตัวอักษรรอ

การตั้งคา GSM

สญัญาณ DTMF 
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ตัวอักษรหยุดชั่วคราวและตัวอักษรรอ
ในการปอนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรรอ ใหกดปุม
# คางไว จอแสดงผลจะแสดง w สําหรับการรอ และ p 
สําหรับการหยุดชั่วคราว โทรศัพทจะแปลตัวอักษรหยุดชั่ว-
คราวตัวแรกเปนตัวอักษรรอเสมอ เมื่อคุณหมุนหมายเลขที่
ประกอบดวยตัวอักษรรอ โทรศัพทก็จะหมุนสวนแรก (หมาย
เลขโทรศัพท) จากนั้นรอใหสายเชื่อมตอสําเร็จกอนที่จะสง
ตัวเลขสวนที่เหลือออกไปเปนสัญญาณ DTMF ตัวอักษรหยุด
ชั่วคราวที่ตามมาจะเปนตัวอักษรหยุดชั่วคราวปกติ ที่จะสราง
การหนวงเวลาไว 2.5 วินาที
ตัวอยาง: การใชเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณ
เพื่อที่จะฟงขอความทั้งหมด (เชน รหัส 3) บนเครื่องตอบรับ
โทรศัพทของคุณ (รหัสผาน 8421) ที่หมายเลขโทรศัพท 
12345678  คุณจะตองกดดังนี้: 12345678w8421p3
โทรศัพทจะหมุน 12345678 และรอใหสายเชื่อมตอสําเร็จ 
เมื่อเชื่อมตอไดแลว โทรศัพทจะสงตัวเลข 8421 (รหัสผาน) 
จากนั้นหยุด 2.5 วินาที แลวสงตัวเลขหลักสุดทาย ถาคุณพบ
กวาเวลา 2.5 วินาทีไมนานพอ คุณสามารถใสตัวอักษรหยุด
ชั่วคราวหลายตัวเพื่อเพิ่มชวงเวลาหยุดชั่วคราวก็ได

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู 
หรือระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูได
จากนั้นสลับไปมาระหวางสายทั้งสอง (คาโทรที่แสดงบนหนา
จอคิดจากอัตราคาโทรในพื้นที่เดียวกัน)
1. ในขณะที่กําลังโทรศัพทอยู ใหหมุนหมายเลข และกด
(สายแรกจะถูกพักไว และหมายเลขจะแสดงที่สวน
ลางของหนาจอ จากนั้นโทรศัพทจะหมุนไปยังหมายเลข
ที่ 2

2. ในการสลับระหวางสองสาย ใหกด,จากนั้นเลือก
สลับสาย ในแตละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยังอีก
สายหนึ่ง สายที่ใชอยูก็จะถูกพัก และสายที่พักไวก็จะ
กลายเปนสายที่แอกทีฟ

3. ถาตองการวางสายที่ใชอยู ใหกด) สายที่ใชอยูจะ
ถูกวาง และสายที่พักไวก็ยังคงถูกพักอยูตอไป

4. ในการวางสายที่พักไว  ใหใช สลับสาย เพื่อเรียกสาย
ขึ้นมา จากนั้นกด)

หมายเหตุ:
คุณสามารถหมุนหมายเลขที่สองไดจากปุมกด หรือจาก:
- รายการรายชื่อ โดยการกด-จากนั้นเลือกชื่อที่
   ตองการโทร
- รายการโทร โดยการกด+จากนั้นเลือกหมายเลข 
   ที่ตองการโทร

การโทรไปยังสายที่สอง
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คุณสามารถรับสายอีกสายหนึ่งไดในขณะที่กําลังสื่อสารอยู 
(ถาการสมัครรับบริการของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้) เมื่อ
คุณไดรับสายที่สอง โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ป และหนาจอจะ
แสดงคําวา สายเรียกซอน
เพื่อที่จะรับสายที่สอง คุณตอง:
- สมัครรับบริการคุณสมบัตินี้
- ปดการทํางานตัวเลือกการโอนสาย สําหรับสายสนทนา 
  (ดู หนา73)
- เปดการทํางานตัวเลือกสายเรียกซอน (ดู หนา74)
ถาคุณไดรับสายที่สอง ใหกด,จากนั้นคุณสามารถ:
• รับสายที่สอง: สายแรกจะถูกพักไว  สายที่สองจะแอกทีฟ 

ถาคุณตองการสลับระหวางสายทั้งสอง กด,จากนั้น
เลือก สลับสาย ในแตละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยัง
อีกสายหนึ่ง สายที่ใชอยูก็จะถูกพัก และสายที่พักไวก็จะ
กลายเปนสายที่แอกทีฟ ในการแนะนําผูโทรใหมเขา
ในการประชุมสาย  ใหกด,และเลือก ประชุมสาย

• ปฏิเสธสายที่สอง
• วางสายที่ใชอยู จากนั้นโทรศัพทก็จะสงเสียงเรียกเขา
 หมายเหตุ:
- ถาคุณตองการรับสายเรียกเขาดวย กด(; ถาตองการ
  ปฏิเสธสาย กด)

- ถาคุณเปดการทํางานการโอนสาย ‘ถาไมวาง’ (ดูหัวขอ
  “การโอนสาย” หนา73) คุณจะไมมีทางไดรับสายที่สอง
  เลย เนื่องจากสายตางๆ จะถูกโอนไปทั้งหมดเมื่อสายของ
  คุณไมวาง

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
ในขณะที่กําลังสนทนากับสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งถูก
พักไว  คุณอาจไดรับสายที่ 3 โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือน คุณ
สามารถวางสายใดสายหนึ่งกอนที่จะรับสายที่ 3 หรือแนะนําผู
โทรเขามารวมในการประชุมสายก็ได (ดูดานลาง) บริการนี้
จํากัดอยูที่การสื่อสารปจจุบันสองสายเทานั้น (สายหนึ่งใชอยู 
และอีกสายพักอยู)

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
คุณสามารถเปดใชงานการประชุมสายโดย
การโทรออกไปยังสายตางๆ หรือสรางการ
ประชุม จากการตกลงกันของหลายฝายก็ได

คุณสามารถมีสมาชิกเขารวมประชุมไดถึง 5 สายพรอมกัน ใน
การยุติการประชุมใหใชปุม) ถึงจุดนี้ ทุกสายก็จะถูกตัด
การเชื่อมตอ

การรับสายที่สอง

การรับสายที่ 3

การประชุมทางโทรศัพท

ประชุมสาย
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เพื่อที่จะโทรออกไปยังหมายเลขตางๆ แรกสุดใหโทรตามปกติ
ไปยังหมายเลขแรกที่คุณตองการใหเขาประชุม เมื่อตอสาย
สมาชิกคนแรกติดแลว ใหโทรไปยังสายที่สองโดยใชวิธีตามที่
อธิบายใน“การโทรไปยังสายที่สอง” ดานบน เมื่อติดตอสาย
ที่สองเรียบรอยแลว ใหกด,และเลือก ประชุมสาย ทําขั้น
ตอนดานบนซํ้า จนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คนเชื่อมตออยู
ถามีสายเรียกเขาระหวางการประชุมสาย และขณะนั้นยังมี
สมาชิกนอยกวา 5 คน คุณสามารถยอมรับสายใหมไดโดยการ
กด, กด , อีกครั้ง และเลือก ประชุมสาย เพื่อเพิ่ม
หมายเลขนี้เขาในการประชุมทางโทรศัพท  ถามีสายเรียกเขา
ในขณะที่มีสมาชิกเชื่อมตออยูครบ 5 คนแลว คุณสามารถรับ
สายเรียกเขาใหมนี้ได แตไมสามารถเพิ่มเขาในการประชุมได
ในขณะที่การประชุมกําลังดําเนินอยู กด,เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือก ผูรวมประชุม  ตัดการเชื่อมตอสมาชิกออกจากการ
ประชุมโดยการเลือก ลบผูรวมประชุม และกด,เพื่อ
ยืนยัน หรือเลือก สายสวนตัว เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับ
สมาชิกคนนี้เทานั้น (สมาชิกคนอื่นๆ จะถูกพักสายไว)

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
คุณสามารถเชื่อมตอสายที่ใชอยูและสายที่พักไวเขาดวยกัน 
และเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสอง 
ระหวางการโทร กด,เลือก โอน และกด,

คุณสมบัตินี้แตกตางจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นกอนที่
คุณจะรับสายขึ้นมา (ดู หนา73)

การเชื่อมตอสาย
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15 • การถายภาพ
โทรศัพทเปนอุปกรณเสริม ซึ่งไมรวมอยูในชุดขายมาตร-
ฐานเมื่อคุณซื้อโทรศัพทมา โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย
ในประเทศของคุณเพื่อซื้อกลองถายรูป จะไมมีการตั้งคา
คุณสมบัติ หรือตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายในบทกอนหนาให
ใช ถาคุณไมไดใชกลองถายรูปกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทมือถือสนับสนุนการทํางานของกลองดิจิตอล ซึ่งชวย
ใหคุณสามารถถายภาพ เก็บภาพไวในโทรศัพท ใชภาพตางๆ 
เปนวอลเปเปอร หรือสงภาพไปใหเพื่อนๆ หรือญาติของคุณ
ได

วิธีการ…
การจดัการกลองถายรูป

เปด/ปดกลอง เสียบ/ถอดเขากับที่เสียบดัง
แสดงดานลาง
ถาเสียบกลองไวอยูแลว ใหกด
ปุม mคางไวเพื่อเปดการ
ทํางานใหม

ซูมเขา/ออก กดปุมจอยสติ๊ก+(ขึ้น) 
หรือ-(ลง)

เปลี่ยนโหมดกลอง
ถายรูป

กด * เพื่อสลับระหวางโหมด 
กลางคืน และ ปกต ิ

เปลี่ยนความละเอียด
ของหนาจอ

กด #เพื่อเปลี่ยนจาก VGA 
เปน QVGA เปน SQVGA เปน
128x128

ถายภาพ กด mเมื่อโหมดกลองทํางาน
อยู

บันทึกภาพ กด mหลังจากถายทันที
ลบภาพ กด  c หลังจากถายทันที
เขาถึงตัวเลือก
ของภาพถาย

กด,หลังจากถายทันที

การเขาถึง
การตั้งคาตางๆ
ของกลอง

กด,เมื่อโหมดกลองทํางาน
อยู

เปด/ปดระบบตั้งเวลา
ถายภาพเอง

กด 0

Philips639_APMEA_CTA_GB.book  Page 87  Monday, March 1, 2004  2:09 PM



88 การถายภาพ

ภายในเมนูใดๆ ที่เกี่ยวกับกลอง การกดปุม c คางไว
จะเปนการยกเลิกการกระทําปจจุบัน และนําคุณกลับไปยัง
หนาจอหลัก

เสียบกลองถายรูป
เพียงเสียบแจ็คกลองถายรูปเขากับชองตอบนโทรศัพทมือถือ 
(ดานขวามือ) ดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นกดmเพื่อ
แสดงหนาจอตัวอยางของกลองถายภาพ และหมุนกลองไป
ทางซายหรือขวาเพื่อใหไดภาพที่คุณตองการ

เลนสของกลองถายรูปมีการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ 
ไอคอนที่แสดงที่สวนบนและลางของหนาจอ อนุญาตใหคุณ
สามารถตรวจสอบ โหมดกลองถายรูป, ความละเอียดของ
ภาพ, โหมดการซูม และ  การ เปดการตั้งเวลาถายเอง

หลักการทั่วไป
ตัวเลือกทุกอยาง และการกดปุมตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ 
จะใชไดก็ตอเมื่อกลองถายรูปเปดทํางานอยูเทานั้น เชน 
เมื่อภาพตัวอยางแสดงบนหนาจอ เปนตน
โหมดกลองถายรูป
โทรศัพทมีโหมดกลองถายรูปสองอยางใหใชคือ: โหมดปกติ 
และ โหมดกลางคืน ใหเลือกใชใหเหมาะกับระดับแสงของ
สภาพแวดลอม กด * เพื่อสลับระหวางโหมดทั้งสอง ซึ่ง
จะทราบจะไดไอคอนโหมดของกลองถายรูป (พระอาทิตย &
พระจันทร) ที่สวนลางของหนาจอ
ความละเอียดของภาพ
ขนาดภาพดีฟอลตของรูปแบบมาตรฐานคือ 128x128 กด 
# เพื่อเปลี่ยนเปน VGA (640x480 พิกเซล) เปน 
QVGA (320x240 พิกเซล) หรือเปน SQ VGA (160x
120 พิกเซล) ความละเอียดของภาพ ที่คุณเลือกจะแสดงอยู
ที่มุมขวาลางของหนาจอ
โหมดการซูม
ตัวเลือกซูมหนึ่งระดับ ใชไดเฉพาะในโหมด VGA เทานั้น 
(640x480 พิกเซล) ถาคุณเลือกความละเอียดนี้ ใหกด
ปุมเลื่อนที่+หรือ-เพื่อซูมเขาหรือออก

ภาพถาย
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ไอคอนซูมจะถูกไฮไลตเมื่อการซูมทํางานอยู การซูมออก
ใชไดหลังจากที่ซูมเขาเทานั้น
ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือก ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ 
เปน เปด หรือ ปด (ดูรายละเอียดดานลาง) 
ถายภาพ
ดวยการใชปุม m 
1. ถาตัวเลือกตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติเปน ปด ใหกดปุม 
mเพื่อถายภาพ ซึ่งจะแสดงภาพอัตโนมัติบนหนาจอ

2. หมายเลขที่แถบสีดําบนของหนาจอ แสดงแถวของภาพ 
ภาพจะถูกตั้งชื่อตามในเมนู ภาพสวนตัว “img_1.jpg”, 
ฯลฯ ไปจนถึง 999

ไมไดหมายความวาคุณสามารถถายภาพได 999 ภาพ (ดู 
“จํานวนของภาพ” ดานลาง) แตหมายความวา ภาพที่คุณ
ถาย รวมทั้งภาพที่ถูกลบ จะมีชื่อเรียงกันไปจนถึง 999  
จากนั้นการเรียงหมายเลขจะเริ่มตนตั้งแต 1 ใหมอีกครั้ง
3. จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะ:
- กด c เพื่อ ลบ ภาพที่คุณถาย
- กด m เพื่อ บันทึก ภาพ

- กด, เพื่อเขาไปยังรายการตัวเลือกที่มีให รวมทั้งการ
สงภาพที่คุณเพิ่งถายดวย

4. จากนั้นกด  c หรือ mอีกครั้ง เพื่อกลับไปยัง
โหมดภาพตัวอยาง

ดวยการใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ถาตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติถูกตั้งคาเปน เปด กด m 

เพื่อเปดการทํางาน (หรือกด 0 ถาตัวเลือกถูกตั้งคา
เปน ปด)

2. การนับถอยหลังจากเริ่มที่ 5วินาที (คานี้ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได) จะมีเสียงบี๊ปดังขั้น 2วินาทีกอนที่ภาพ
จะถูกถาย จากนั้นจะมีเสียงบี๊ปดังอีกครั้งหลังจากที่ถาย
แลวจริงๆ

คุณสามารถปรับแตงเสียงบี๊ปไดผานทางการตั้งคากลอง
ถายรูป คุณสามารถกด c เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถาย
อัตโนมัติ และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง หรือกด 0 
เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติไดตลอดเวลา
3. เมื่อภาพถูกถายแลว ใหทําตามขั้นตอนโดยเริ่มจาก

จุด 2 ของหัวขอกอนหนา 
จํานวนของภาพ
จํานวนของภาพที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพทได จะ
แตกตางกันไปตามการตั้งคาที่คุณตั้งคาไว ยิ่งภาพมีความ
ละเอียดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น
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จะมีขอความเตือนคุณถามีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอ
ในการเก็บภาพที่คุณเพิ่งถาย ในกรณีนี้ คุณตองลบขอมูล
(เสียง ภาพ ฯลฯ) กอนที่จะเก็บภาพใหม เลือก มัลติมีเดีย > 
สถานะความจํา เพื่อตรวจสอบหนวยความจําที่เหลือใน
โทรศัพทของคุณ

ดูภาพ
ภาพที่คุณบันทึกไวจะถูกเก็บลงในเมนู มัลติมีเดีย > อัลบั้ม
ภาพ > ภาพสวนตัว โดยอัตโนมัติ เลือกภาพในรายการ และ
กด>เพื่อเขาไปยังการแสดงผลแบบกราฟฟก จากนั้น
กด+หรือ-เพื่อไปยังภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา
หรือ,เพื่อ สง, ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ ภาพ กด<เพื่อ
ถอยกลับไปยังรายการขอความ
การรับสาย
เมื่อไดรับสายในขณะที่กําลังใชกลองถายรูป:
1. การรับสายจะเปนการปดการทํางานทุกอยางที่เชื่อมโยง

กับกลอง: ไมวาจะกําลังดูภาพ ถายภาพ ตั้งเวลาถาย
อัตโนมัติ เลื่อนในตัวเลือก ฯลฯ โทรศัพทจะกลับไปยัง
หนาจอหลักเมื่อคุณวางสาย ถาคุณถายภาพไว แตยังไม
ไดบันทึก ภาพนั้นจะหายไป

2. นอกจากนี้ การปฏิเสธสายเรียกเขาก็ยังเปนการยุติการ
ทํางานทุกอยางที่เกี่ยวกับกลองเชนเดียวกัน และจะนํา
คุณกลับไปยังหนาจอภาพตัวอยาง

โทรออก
1. ในการโทรออก แรกสุดใหกด  c คางไว หรือถอด

กลองออก เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก 
2. จากนั้นปอนหมายเลข หรือเลือกชื่อจากรายการรายชื่อ

ของคุณ กด(เพื่อหมุนออก และกด)เพื่อวางสาย
3. ในการถายภาพเพิ่มขึ้น: ถาคุณยังไมไดถอดกลองออก 

ใหกด mคางไว เพื่อเปดหนาจอภาพตัวอยางอีกครั้ง 
หรือไมเชนนั้น ใหเชื่อมตอกลองเขาไปใหม

นอกเหนือจากการตั้งคาที่มีใหโดยตรงภายในหนาจอภาพ
ตัวอยางดังที่ไดอธิบายดานบนแลว ยังมีเมนูอีกหลายอยางที่
อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกอื่นๆ ไดอีก กด,ในขณะที่
อยูในโหมดกลองถายรูป เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ในทุกกรณี ใหเลือกตัวเลือก และกด,สําหรับภาพถัดไป
ที่จะถายโดยใชโหมดนี้ หรือ c เพื่อยกเลิก
โหมดสี
อนุญาตใหคุณเลือกโหมดที่มีจากตัวเลือกตอไปนี้: สี, ขาว &
ดํา, ซีเปย และ นํ้าเงิน เอฟเฟกตจะถูกใสลงในภาพตามโหมด
ที่คุณเลือก (เชน ซีเปย จะทําใหภาพดูมีสีโทนนํ้าตาล และเบจ
ทําใหแลดูเหมือนเปนภาพความประทับใจที่ถายไวในอดีต)
โหมดดีฟอลตคือ สี

การตั้งคา
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โหมดกลองถายรูป
อนุญาตใหคุณเลือกระหวางโหมดสองอยางตอไปนี้: ปกติ และ 
กลางคืน โหมดดีฟอลตคือ ปกติ
เสียง
คุณสามารถตั้งคาทั้ง เสียงเตือน และ เสียงถาย ไดจากเมนูนี้ 
เสียงเตือนจะดังขึ้นกอนที่จะถายรูป 2 วินาที สวนเสียงถายรูป
จะดังขึ้นเมื่อมีการถายรูป
ในทั้งสองกรณี เลือก เปด และกด,เพื่อเขาไปยังรายการ
ของเสียงที่มีใหใช เลือกเสียงใดเสียงหนึ่ง หรือ <ใหม> เพื่อ
สรางเสียงใหม จากนั้นกด,เพื่อเปดการทํางาน
ความละเอียดของภาพ
อนุญาตใหคุณเลือกความละเอียดของภาพจากรายการตอ
ไปนี้: VGA (640x480 พิกเซล) QVGA (320x240
พิกเซล) SQ VGA (160x120 พิกเซล) และ 128x128 
โหมดดีฟอลตคือ 128 x 128
คุณภาพภาพ
อนุญาตใหคุณเลือกคุณภาพของของภาพจากรายการตอไปนี้: 
ตํ่า, ปานกลาง, สูง โหมดดีฟอลตคือ ปานกลาง
ตวัตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
อาน “ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ” หนา89
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การแกไขปญหา

โทรศัพทไมสามารถ
เปดได

ถอดแบตเตอรี่ออกและใสกลับ
เขาไปใหม (ดู หนา6) จากนั้น
ชารจโทรศัพทจนกระทั่งสัญ-
ลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดกะพริบ 
ทายสุด ใหถอดปลั๊กเครื่องชารจ 
และลองเปดโทรศัพทใหมอีกครั้ง

จอแสดงผลแสดง
คําวาบล็อก เมื่อ
คุณเปดเครื่อง

มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ 
แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบล็อก (PUK) ให
ติดตอศูนยบริการของคุณ

สัญลักษณ  และ 
 ไมแสดงขึ้นมา

การเชื่อมตอของเครือขายหายไป  
คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือ
คุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือ
ขาย ใหลองโทรจากสถานที่อื่น
หรือติดตอกับผูใหบริการเครือ
ขายเพื่อขอความชวยเหลือหรือ
ขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย

จอแสดงผลไมตอบโต 
(หรือตอบโตชา) 
เมื่อคุณกดปุม

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อ
โทรศัพทอยูในสภาพที่มีอุณหภูมิ
ตํ่ามาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และ
ไมมีผลกระทบกับการทํางานของ
โทรศัพท  ใหนําโทรศัพทเขาสูที่
ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง 
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผู
จําหนายโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทไมไปยัง
หนาจอหลัก

กด c คางไว หรือปดเครื่อง
โทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และ
เปดเครื่องอีกครั้ง

โทรศพัทไมแสดงหมาย
เลขของสายเรียกเขา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขาย
และลักษณะการขอรับบริการ ถา
เครือขายไมสงหมายเลขของผูโทร
เขามา โทรศัพทก็จะแสดงคําวา
สาย 1 แทน ติดตอผูใหบริการ
ของคุณสําหรับขอมูลในราย
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
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คุณไมสามารถสง
ขอความตัวอักษรได

เครือขายบางแหงไมอนุญาตให
แลกเปลี่ยนขอความกับเครือขาย
อื่น ติดตอผูใหบริการของคุณ
สําหรับขอมูลในรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพทแสดงคําวา 
IMSI ขัดของ

ปญหานี้เกี่ยวของกับการสมัคร
ขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ

คุณไมสามารถรับ
และ/หรือเก็บภาพ
JPEG ได

ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป 
หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
โทรศัพทมือถือของคุณจะไม
สามารถรับภาพได ดู หนา57 
สําหรับขอมูลอยางสมบูรณ
เกี่ยวกับเรื่องนี้

ในขณะที่กําลังชารจ
แบตเตอรี่มีสัญลักษณ
รูปแบตเตอรี่วางเปลา
และกําลังกะพริบ

ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพ
แวดลอมที่อุณหภูมิไมตํ่ากวา 
0°C (32°F) หรือสูงกวา 50°C 
(113°F)
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอ
ผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทแสดงคําวา
SIM ขัดของ

ตรวจสอบวาใสซิมการดใน
ตําแหนงที่ถูกตอง (ดู หนา6) 
ถาปญหายังคงมีอยู ซิมการดอาจ
เกิดการเสียหาย ติดตอผูให
บริการของคุณ

คุณไมแนใจวาคุณได
รับสายทุกสายจาก
โทรศัพทของคุณ

เพื่อใหสามารถรับทุกสายได  
ตรวจดูวาทั้งคุณสมบัติ 
"โอนสายแบบมีเงื่อนไข" หรือ
"โอนสายแบบไมมีเงื่อนไข" ไม
ไดเปดทํางานอยู (ดู หนา73) 

ในขณะที่คุณพยายาม
ใชคุณสมบัติในเมนู
โทรศัพทแสดงคําวา
ไมอนุญาต

คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับ
เครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใช
ไดตอเมื่อเครือขาย หรือประเภท
ของการขอรับบริการของคุณ
สนับสนุนเทานั้น ติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลใน
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
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โทรศัพทแสดงคําวาใส
แผน SIM ของคุณ

ตรวจสอบวาใสซิมการดใน
ตําแหนงที่ถูกตอง (ดู หนา6) 
ถาปญหายังคงมีอยู ซิมการด
อาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูให
บริการของคุณ

โทรศัพททํางานในรถ
ไดไมดี

ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวน
โลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม
เหล็กไฟฟาที่อาจมีผลกระทบกับ
สมรรถนะของโทรศัพทได เรามี
ชุดอุปกรณติดรถยนตจําหนาย
เพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศ
ภายนอก และชวยใหคุณสามารถ
ใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถือ
เครื่องโทรศัพท
คุณควรตรวจสอบกับกฎใน
ประเทศของคุณวาสามารถใช
โทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ
ไดหรือไม
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลกั โทรศพัทสามารถแสดงสญัลักษณหลายตวัได
พรอมกัน ทัง้ในหนาจอภายนอก และในหนาจอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  หมายความวาเครือ
ขายนั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่ซึ่งรับสัญญาณไดไมดี: 
ใหลองยายไปยังสถานที่อื่น

ปดเสียง - โทรศพัทจะไมสงเสียง เมือ่ไดรบัสาย
เรยีกเขา
สั่นเตือน- โทรศพัทของคุณจะสั่นเมือ่ไดรบัสายเขา
แนบ GPRS - โทรศพัทมอืถือของคุณเชื่อมตออยู
กับเครอืขาย GPRS
ขอความสั้น - คุณไดรบัขอความใหมเขามา

 ขอความเสียง - คุณไดรบัขอความเสยีงใหม
แบตเตอรี่  - แทงแสดงถึงระดบัพลังงานของ
แบตเตอรี ่(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = นอย)
นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู

ขามเครือขาย - แสดงเมือ่โทรศพัทของคุณกําลัง
ลงทะเบยีนกบัเครอืขายอื่นทีไ่มใชเครอืขายทีคุ่ณ
จดทะเบยีน (โดยเฉพาะเมือ่คุณอยูในตางประเทศ)
SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรบัขอความเตม็ ลบ
ขอความเดมิออกเพือ่รบัขอความใหมเขามาได
โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรยีก
เขาทกุสายทีเ่ปนเสียงจะถกูโอนไปยงัหมายเลขอืน่ที่
ไมใชหมายเลขตูขอความเสยีง
โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรยีกเขา
ทกุสายจะถูกโอนไปยงัขอความเสยีง
โฮมโซน -  เขตพืน้ทีซ่ึ่งกําหนดโดยผูใหบรกิาร
เครอืขายของคุณ บรกิารนีข้ึ้นกับลักษณะการขอรบั
บรกิาร โปรดตดิตอผูใหบรกิารของคณุ
เครือขาย GSM : โทรศพัทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครอืขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี
ขอความสําเร็จรูป - ถูกตั้งไวเปน เปด
หนวยความจําเต็ม - หนวยความจาํของโทรศพัท
เต็ม ลบรายการเพือ่เก็บรายการใหม
ขอความ MMS  - คุณไดรบัขอความมลัติมเีดียใหม
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ขอควรระวัง

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน 
โทรศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพา
สัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอ

กับเครือขายโทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุม
กําลังสงของโทรศัพท
• โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี่ GSM 

(900/1800MHz)
• เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 

วัตต)
• โทรศพัทของคุณมคีวามสอดคลองกับมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
• เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลอง

กับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป 
(Ref. 89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า 
(Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลาร ของคุณ เพื่อ
ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทร-
ศัพทเอง ใหอานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทั้งหมด และบอกใหผูอื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย 
ในการปองกันโทรศัพทจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจาก
การเอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใช
วิธีจําแทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพท
เปนระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อ
โทรศัพทมา และเพื่อเปดการทํางานของตัวเลือกการจํากัด

การโทรแบบตางๆ
การออกแบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
กฎหมายและขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไร
ก็ตาม โทรศัพทของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการ
รบกวนกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควร

ทําตาม ขอแนะนําและกฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศของ
คุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทั้งที่บาน และเมื่อเดินทางไปยัง
สถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเซลลูลารใน
รถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความ
เสี่ยงตอสุขภาพของผูใช  มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยว
กับเทคโนโลยีทางดานคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตร-
ฐานดานความปลอดภัยตางๆไดรับการกําหนดขึ้น เพื่อปอง
กันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพท
เซลลูลารของคุณ สอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอด
ภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณรับสงคลื่น
วิทยุ และอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

คลื่นวิทยุ
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การปองกันที่ไมเพียงพอ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มี
ความไวสูงอาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่ง

การรบกวนกันอาจนําไปสูอุบัติเหตุได
กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท
ไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพท
มือถือในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการ

ทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจ
ผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่
ซึง่มีอุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศ
ที่อาจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่ง
ในอากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวา

พาหนะจอดอยู)  หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียม
เหลว (LPG) แรกสุดใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับ
กฎเพื่อความปลอดภัยที่ใชไดหรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่น
วิทยุ เชน เหมืองแร หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิด
อยูดวย

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผล
กระทบจากพลังงานวิทยุ

ถาคุณเปนผูใช เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ:
• รักษาระยะหางระหวางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ

และโทรศัพทไว 15ซม. ตลอดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู 
เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

• อยาใสโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชหูดานที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ

เพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด
• ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ถาคุณเปนผูใช เครื่องชวยฟง ใหปรึกษาแพทย และผูผลิต
อุปกรณชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความ
ไวตอการรบกวนของโทรศัพทเซลลูลารหรือไม

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการ
ปลอยพลังงานคลื่นวิทยุ,ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และ
ใชงานโทรศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนํา
ตอไปนี้:

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ

ผูใชเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ

ผูใชเครื่องชวยฟง

การปรับปรุงสมรรถนะ
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เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
และคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพท
ในตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมด
แฮนดฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

• อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
• ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไม

ถูกตองจะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด
• อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  

ใหปดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปน
เวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

• ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
• การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่

ปริมาณเทากัน  อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงาน
นอยกวาเมื่ออยูในหนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทร-
ศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพท
จะใชพลังงาน เพื่อรับสงขอมูลอัปเดตตําแหนงกับเครือ
ขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวย
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทร-
ศัพท และเปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

• โทรศพัทของคุณไดรบัพลังงานจากแบตเตอรีท่ีส่ามารถชารจ
ใหมได

• ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
• อยาเผาแบตเตอรี่
• อยาแปรรูปหรือเปดแบตเตอรี่
• อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจร

หนาสัมผัสแบตเตอรี่
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความรอนที่มากเกินไป(>60°C 

หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดลอม
ที่สามารถกัดกรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
เทานั้น เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําให
โทรศัพทเสียหาย และทําใหการรับประกันทั้งหมด
สําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวน
ที่เปนอะไหลแทจากฟลิปส

ขอมลูที่แสดงบนแบตเตอรี่
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เนื่องจากทําใหสมาธิของคุณลดลงซึ่งกอใหเกิด
อันตราย โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถ
ไปที่ขางทางและจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ถาคุณตองการใชโทรศัพทในรถยนต ใหติดตั้งชุดแฮนดฟรี
ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับจุดประสงคนี้โดยเฉพาะ แต
คุณยังคงตองมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่อยูดี
ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมได
ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูใน
รถยนตของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่
มีสายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให
ตรวจสอบกฎหมายในแตละประเทศ

ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถูกทิ้งตากแดด
ไวเปนเวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของ
ตัวโทรศัพทจะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนา
กากที่เปนโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทร
ศัพทขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของ
สภาพแวดลอมสูงเกิน 40°C

โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ
เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมด
แลว หรือโทรศัพทเกา เพื่อรณรงคในเรื่องเกี่ยวกับ
การนําวัสดุกลับมาใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ได
รับการออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหม และ
การทิ้งวัสดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุ
บรรจุหีบหอดังนี้

อยาใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ

บรรทัดฐาน EN 60950

การดแูลรักษาสภาพแวดลอม

แบตเตอรี่: สัญลักษณถังขยะที่มีเครื่องหมายกากบาท 
เปนการระบุวาคุณไมควรทิ้งแบตเตอรี่โดย
รวมกับของเสียทั่วไปจากภายในบาน

บรรจุภัณฑ: สัญลักษณลูกศรวิ่งเปนวงรอบ เปนการระบุ
วาวัสดุบรรจุหีบหอนี้เปนวัสดุที่สามารถนํา
กลับมาใชใหมได
สัญลักษณจุดสีเขียว หมายความวาเรามีการ
สงเสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล และ
การนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ
(เชน EcoEmballage ในประเทศฝรั่งเศส)
สัญลักษณลูกศรวิ่งไลกันบนถาดพลาสติกและ
บนถุงพลาสติก เปนการระบุวาวัสดุที่ใชเปน
วัสดุที่นํากลับมาใชใหมไดและบงบอกถึงชนิด
วัสดุพลาสติกดวย
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก 
เหมาะสําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานแบบแฮนฟรีกับโทรศัพท
มือถือฟลิปสของคุณไดงายขึ้น ชุดแฮนฟรีขนาดเล็กนี้ให
คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม เพียงเสียบชุดนี้เขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริมของรถยนต

ปุมรับสายซึ่งอยูภายในสายเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับ
สายโดยไมตองมองหาปุมกด คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียง
แคกดปุม ในหนาจอหลัก ใหกดเพื่อเปดใชการโทรดวยเสียง
ในบางประเทศ มีการหามใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
รถยนต  เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย และ
ปราศจากปญหาในการติดตั้ง คุณควรใหชวงเทคนิคที่มี
ความชํานาญเปนพิเศษเปนผูติดตั้งชุดแฮนฟรีในรถยนต
ใหกับคุณ

กลองที่หมุนได 360° นี้ ใชในการถายภาพ และเก็บภาพ
เหลานั้นไวในโทรศัพทของคุณ มาพรอมกับซองใส

เชื่อมตอขอมูลกับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณไดอยาง
งายดาย: สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถเชื่อมตอ
ขอมูลความเร็วสูงระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ 
เพียงตอโทรศัพทเขากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซบันทึกนัด
และสมุดโทรศัพทภายในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟต-
แวรที่ใหมา ชวยใหคุณสามารถสงแฟกซและ SMS, เขาถึง
คุณสมบัติการสื่อสารขอมูลบนเครือขายมือถือ และเชื่อมตอ
ไปยังอินเตอรเน็ต
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการ
รับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของ
คุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับ
ผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณ
เสริมที่ไมไดรับการรับรอง คุณสามารถหาอุปกรณเสริมของ
แทจากฟลิปสไดจากรานคาที่คุณซื้อโทรศัพทฟลิปสมา

เครื่องชารจ

ชดุติดรถยนตสากล

หฟูงเดอลุกซ XTra 

กลองดิจิตอล

ชดุเชื่อมตอขอมูล
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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 
การรับประกันสําหรับแบตเตอรีท่ี่ชารจไดของแทจากฟลิปส
จะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

ในชวงระยะรับประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
จะซอมแซมหรอืเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
และจะสงคืนผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ใหกับผูบริโภคในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะ
เก็บชิ้นสวน โมดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

ผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ครองโดยการรบัประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
ผลติภัณฑเดิม หรอืเกาสบิ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
ทดแทนให โดยพจิารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
และการทดแทนผลิตภัณฑ ตามตวัเลือกของฟลิปส เปนการ
แกไขปญหาเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับความคุมครองโดยการรบัประกันแบบ
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ก) ผลิตภัณฑที่มีการใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
อุบัติเหตุ  หรือเสียหายทางกายภาพหรอืจากการขนสง  
การติดตัง้ที่ไมเหมาะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การ
ละเลย การเกิดไฟไหม นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
อื่นๆ  หรือ
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ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบคุคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
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
ซอมแซมจากนอกประเทศดัง้เดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือ
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑที่
เปดใหบริการเชา) หรือ  

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคณุ

ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ผลิตภัณฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี ้ฟลิปสจะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
รับประกันแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้
ใชไมได  เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  
ผูบริโภคจะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือ
ทดแทนผลิตภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ซอมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว

ง) สําคัญ - คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
หลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
ของผลิตภัณฑ  และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ยกเวนสําหรับการรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
หรือที่ระบุเปนนัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
แกไขโดยขอตกลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ
ชัดแจงและเปนนัย  (ไมวาจะโดยพระราชบญัญัติ  ภายใต
กฎหมาย  หรืออื่นๆ) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
คุณภาพ  ความสามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
การใชงานเฉพาะใดๆ

Philips639_APMEA_CTA_GB.book  Page 102  Monday, March 1, 2004  2:09 PM



103

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

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

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เซลลูลารนี้  ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ลักษณอักษร และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
กับขอความในการรบัประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต

ใหผูสงของ  ผูคาปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
หรอืพนกังานของฟลปิสแกไขหรอืเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
แบบจํากัดนี้ และคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรบัประกันแบบจํากัดนีไ้มมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ของผูบริโภคภายใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
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