
ลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น ฟลิปส
 หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได
ใหทราบลวงหนา  ฟลิปสใหคูมือ
� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด 
าดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือ
วนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย 
เชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

กดปุม)คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และ
กด,หรือ # เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด(เพื่อหมุน

กด(เมื่อโทรศัพทสงเสียง
กริ่ง

กด)
สํารวจโทรศัพทของคุณ ฟลิปสพยายามปรับปรุงผ
จงึสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง
ตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ผูใชนี้ �ตามลักษณะที่เปน
การตกหลน หรือความคล
ฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ เ
อปุกรณนี้ออกแบบเพื่อให

ปุมกด

ไมโครโฟน

ปุมเคลื่อนที่
และปุม,

mปุม MMS 
และ SMS

cปุมยกเลิก

(ปุมรับสาย

)ปุมวางสาย
และเปด/ปด

ปุมดานขางสําหรับ
ปรับระดับเสียง

หนาจอ
bปุม BeDJ และ
ปุมรายการเสียงกริ่ง

ดานหลังของโทรศัพท: 
เลนสกลองถายรูป 
และหนาจอภายนอก

ปุมดานขาง
สําหรับกลอง

ถายรูป

วธิีการ�

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN 

โทรออก

รับสาย

วางสาย
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ลัก กด,เมื่ออยูในสถานะพรอมใชงาน 
ื่อนในเมนูตางๆ และกด,เพื่อเลือก
ก หรือกดcเพื่อยกเลิก จากนั้นเมนู
ายการหนึ่งก็จะปรากฏขึ้น
จะเปนการสลับระหวางตัวเลือกสอง

มทํางาน, เปด/ปด, เพิ่ม/ลดคา, ฯลฯ

ร กด+หรือ(ในหนาจอ
หลัก
กดc

ลัก
ไป

กดcคางไว หรือกด)

กดmในหนาจอหลัก

กดmคางไวในหนาจอหลัก

กด 0 คางไว
ยรูป กดปุมดานขางสําหรับกลองถาย

รูปในหนาจอหลัก เมื่อโทรศัพท
เปดอยู

างๆ

ในการเขาไปยังเมนูห
ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเล
คุณสมบัติหรือตัวเลือ
ยอยหรือรายการอีกร
การกด+หรือ-
อยาง เชน ทํางาน/ไ

ปฏิเสธสาย ถาโทรศัพทเปดอยู กด)ถา
โทรศัพทปดอยู กดปุมดานขาง
ปุมใดปุมหนึ่งคางไวเพื่อปฏิเสธ
สาย

ตัง้ระดับเสียงกริ่ง กดปุมใดปุมหนึ่งดานขางเมื่ออยู
ในหนาจอหลัก เมื่อโทรศัพทเปด
อยู
การกดสั้นๆ ที่ปุมดานขาง จะ
ปดเสียงกริ่งเมื่อคุณไดรับสาย 

ตัง้ระดับเสียง
การสนทนา

กดปุมดานขางปุมใดปุมหนึ่ง
ระหวางการโทร

การเปลี่ยนแบบ
เสียงเรียก

ในหนาจอหลัก กดbคางไว
เพื่อเขาไปยังรายการแบบเสียง
เรียก

เขาถึงเมนูหลัก กด,ในหนาจอหลัก

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

เขาไปยัง รายการโท

ไปยังเมนูกอนหนา 
กลับไปยังหนาจอห
ในขณะที่กําลังเลื่อน
มาในเมนูตางๆ
เปดเมนู MMS 
เปดเมนู  SMS 

เปลี่ยนภาษาที่ใช
เปดทํางาน กลองถา

การเขาถึงเมนูต



ในขณะที่กําลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของ
2

หนาจอจะแสดงตําแหนงที่แทจริงของคุณในรายการ จากนั้น
คุณสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนฟงกชั่นทั้งหมดของโทรศัพท
ไดดวยปุมลูกศร ดังจะอธิบายในบทตางๆ ของคูมือการใชงานนี้

บันทึกบางอยางอาจทําใหหนาจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 
(สายที่ไมไดรับ, ขอความใหม เปนตน) กด,เพื่อเขาไปยัง
เมนูที่ตองการ หรือกดcเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

บันทึก



3

...................................................... 12

ัวอักษรหรือ หมายเลข ...... 15
วาม T9ฎ ....................................... 15
ามมาตรฐาน ................................. 16

...................................................... 17

...................................................... 17
มุดโทรศัพท ................................... 17
 ฟงวาใครโทรมา ............................ 18
รจัดการกับรายชื่อ .......................... 19

...................................................... 21

...................................................... 21

...................................................... 22

...................................................... 23

...................................................... 24

...................................................... 25

...................................................... 27
มัต ิ .............................................. 27
...................................................... 28
...................................................... 28
สารบัญ
1. เริ่มตนใชงาน ..................................................6
การใสซิมการด  ........................................................6
เปดโทรศัพท ............................................................7
ตั้งวันที่และเวลา .......................................................7
การคัดลอกรายชื่อในซิม ...........................................7
การชารจแบตเตอรี่ ...................................................7

2. คุณสมบัติหลัก ...............................................9
การเขาถึงและการดูรายการรายชื่อ .............................9
โทรออก ..................................................................9
การรับสาย และการวางสาย .......................................9
โทรแฮนดฟรี ...........................................................9
การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก ...................................... 10
เปดโหมดปดเสียง ................................................. 10
การเปดการทํางานการสั่นเตือน .............................. 10
ปรับระดับเสียงของหูฟง ......................................... 10
ปด/เปดไมโครโฟน ............................................... 10
บันทึกการสนทนา .................................................. 11
ลบรายการโทร ...................................................... 11
การลบรายการ SMS .............................................. 11
การลบรายชื่อ ........................................................ 11

3. ระบบเมนู 
4. การปอนต
ระบบปอนขอค
ระบบปอนขอคว

5. รายชื่อ .......
การตั้งคา ........
เพิ่มรายชื่อในส
โฟโตคอล: ดู &
การแกไขและกา

6. การตั้งคา .
เสียง ..............
จอแสดงผล ....
วิธีลัด .............
การปองกัน .....
เครือขาย ........
วันและเวลา ....
เปด & ปดอัตโน
ภาษา .............
โปรไฟล .........



............................................ 54

............................................ 54

............................................ 54

............................................ 56

............................................ 57

............................................ 57

ลิเคชั่น ........................ 58
............................................ 58
............................................ 58

............................................ 60

............................................ 60

............................................ 60

............................................ 61

............................................ 61

............................................ 63

........................................... 64
............................................ 64
............................................ 65
............................................ 66

องผูใหบริการ ............ 67
............................................ 67
............................................ 69
4

7. ขอความ ......................................................... 30
SMS .................................................................... 30
อีเมล .................................................................... 33
ขอความระบบ ....................................................... 38
ขอความมาตรฐาน ................................................. 38
MMS ................................................................... 38

8. การถายภาพ ................................................. 43
วิธีการ� ................................................................ 43
ถายภาพ ............................................................... 43
การตั้งคา .............................................................. 46

9. BeDJ ............................................................... 48
วิธีการ� ................................................................ 48
เริ่มการใชงาน ....................................................... 48
อัดเสียงมิกซ ......................................................... 49
สรางสไตลและมิกซสวนตัวของคุณ .......................... 50
บันทึกสไลตสวนตัวของคุณ .................................... 51
การรับสาย ............................................................ 51

10. อินฟราเรด ................................................. 52
ตําแหนงของอุปกรณ ............................................. 52
สงขอมูล ............................................................... 52
การรับขอมูล ......................................................... 52
ใชโทรศัพทเปนโมเด็ม ........................................... 53

11. มัลติมีเดีย ......
อัลบั้มเสียง ...............
อัลบั้มภาพ ...............
แสดงทีวี ...................
โหมดสาธิต ...............
สถานะความจํา .........

12. เกมส & แอปพ
เกมอิฐ .....................
JAVA ......................

13. พิเศษ ...............
เครื่องคิดเลข ............
นาฬิกาทั่วโลก ...........
นาฬิกาปลุก ..............
ออรแกไนเซอร ..........
การอัดเสียง ..............

14. ขอมูลการโทร 
ตั้งคาการโทร ............
รายการโทร ...............
ตัวนับคาโทร .............

15. บริการอื่นๆ ข
WAP .......................
การตั้งคา GSM .........



5

สัญญาณ DTMF ................................................... 70
การโทรไปยังสายที่สอง .......................................... 70
การรับสายที่สอง ................................................... 70
การรับสายที่ 3 ...................................................... 71
การประชุมทางโทรศัพท ......................................... 71
การเชื่อมตอสาย .................................................... 71

ขอควรระวัง ........................................................ 72

ไอคอน & สัญลักษณ ..................................... 76

การแกไขปญหา ................................................ 77

อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส ................ 80

การรับประกันแบบจํากัด ............................. 83



เริ่มตนใชงาน

2. นําแบตเตอรี่ออก โดยการยกที่จับขึ้น ดังแสดงดานลาง

กที่ใส และเลื่อนเขาไปในชองใส
ะวังใหขั้วตอตางๆ หันหนาควํ่าลง

เลื่อนเขา และกดลงดานลาง 
หันหนาเขาหาขั้วตอของโทรศัพท)

2

1
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1 � เริ่มตนใชงาน
อานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน "ขอควรระวัง" กอนที่
จะเริ่มใชงานขั้นแรก
ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณ
ไดรับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายใน
ซิมการดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมาย
เลขโทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใช
เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ (ศึกษาเพิ่มเติมที่
�รายชื่อ� หนา17)

ใหแนใจวาปดโทรศัพทกอนที่จะนําแบตเตอรี่ออก
1. กดที่คลิปยึดฝาดานหลังของโทรศัพท และเลื่อนฝาลงดาน
ลางเพื่อถอดออก

3. แกะซิมการดออกจา
จนกระทั่งสุด ระมัดร

4. ใสแบตเตอรี่โดยการ
(โดยใหขั้วตอตางๆ 

การใสซิมการด 

1
2

1

2
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ปอนวันที่ในครั้งแรกที่เปดเครื่องขึ้นมา ให
ุมตัวเลขที่เหมาะสม (กดcเพื่อลบตัว

วกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ ให ดู หนา 27

งครั้งแรก คุณไมไดคัดลอกรายชื่อในซิม 
 หนา17
ซิมการดที่ประกอบดวยชื่อ จากนั้นขอความ
รคัดลอกรายชื่อในซิมการดของคุณลงใน
ศัพทหรือไม กดcเพื่อยกเลิก หรือ,
าตรฐาน ไมวาจะอยูในซิมหรือโทรศัพทนั้น 
 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคารายชื่อ
สมุดโทรศัพท� หนา17

ับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม
รับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือน
ลือนอย ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจใช
ีในการชารจ เพื่อใหไอคอนการชารจปรากฏ

า

ชื่อในซิม

ตอรี่
เริ่มตนใชงาน

5. ใสฝาปดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนเขาไปในชอง 
จนกระทั่งสุด แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบนหนาจอกอน
ที่จะใชโทรศัพท 

1. ในการเปดโทรศัพท กดปุม)  
2. ปอนรหัส PIN ถาจําเปน (เชน รหัสลับ 4 ถึง 8 หลัก ของ
ซิมการดของคุณ) รหัสนี้ไดรับการตั้งคาลวงหนามาแลวและ
คุณจะไดรับจากผูใหบริการหรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพท 
ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหดู หนา 25 กด,
หรือ# เพื่อยืนยัน (กดcถาคุณกดผิด)

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK จาก
ผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทจะขอใหคุณ
ตั้งวันที่โดยการกดป
เลข) จากนั้นตั้งเวลา
สําหรับตัวเลือกเกี่ย

ถาเมื่อคุณเปดเครื่อ
ใหอาน �ไปเครื่อง�
โทรศัพทจะตรวจพบ
จะถามคุณวาตองกา
รายชื่อในตัวของโทร
เพื่อยอมรับรายชื่อม
ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
มาตรฐาน ใหอาน �

โทรศัพทของคุณไดร
ได แบตเตอรี่ใหมได
คุณเมื่อแบตเตอรี่เห
เวลา 2 หรือ 3 นาท
ขึ้นมา

เปดโทรศัพท 

ตัง้วันที่และเวล

การคดัลอกราย

การชารจแบตเ



เริ่มตนใชงาน

2. สัญลักษณแบตเตอรี่ แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
ทงแสดงสถานะการชารจ 4 แทง
โดยแตละแทงแสดงถึงระดับพลัง
ชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการ
ือใหเต็ม
นิ่ง หมายความวาแบตเตอรี่ชารจ
รื่องชารจออก ระยะเวลาสนทนาจะ
ึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่องรอ
 200 ถึง 400 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู
ักษณะการใชงาน
สียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่
หแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปด
ลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟา
 คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องชารจ
ดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)
8

คุณอาจสูญเสียการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะ
แบตเตอรี่ออกในขณะที่เปดโทรศัพทอยู
1. เมื่อแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่ใสอยูกับโทรศัพท ให
เสียบเครื่องชารจ (มาพรอมกับโทรศัพท โดยบรรจุอยูใน
กลอง) ลงในชองเสียบดานลางที่ฐานของโทรศัพท จากนั้น
เสียบหมอแปลงเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับซึ่งเขาถึง
ไดงายที่ปลายอีกดานหนึ่ง

- ระหวางการชารจ แ
จะเลื่อนไปเรื่อยๆ 
งาน 25% และจะใ
ชารจโทรศัพทมือถ

- เมื่อแทงทั้ง 4 หยุด
เต็มแลว ใหถอดเค
ยาวนานตั้งแต 2 ถ
รับสายอยูประมาณ
กับเครือขาย และล

การปลอยใหเครื่องชารจเ
ชารจเต็มแลว ไมมีผลทําใ
เครื่องชารจคือการถอดป
กระแสสลับที่เขาถึงไดงาย
เขากับแหลงจายไฟ IT ได
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วางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอน
ทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ

เลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้นบนหนาจอ 
ยูในรายการรายชื่อที่เลือก ชื่อที่เปนเจาของ
ึ้นมาแทนหมายเลข
กด(หรือเปดโทรศัพทถาตัวเลือก 
ตั้งคาเปน เปด (ดู หนา64)
าย ใหกด)ถาคุณเปดการทํางานของ
ดู หนา64) สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข 
อความเสียง
 ใหกด)หรือปดฝาโทรศัพท
ยีงกริง่ ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดดูานลาง)
ทุกปุม (ดู หนา65) คุณสามารถรับสาย
ปุมใดก็ได (ยกเวนปุม))

ายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
หางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดย
ณะที่กําลังเรงเสียง

ะการวางสาย
คุณสมบัติหลัก

2 � คุณสมบัติหลัก

ในหนาจอหลัก กด-ขึ้นอยูกับรายการรายชื่อที่เลือก (ในซิม
หรือในเครื่อง) เนื้อหาที่ปรากฏในหนาจออาจแตกตางจากที่นี่:   
สําหรับรายละเอียด ใหดู �รายชื่อ� หนา17
ในการดูรายการรายชื่อระหวางที่โทร กด,เลือก รายการ
รายชื่อ กด,และเลื่อนภายในรายการตางๆ โดยการกด-
หรือ+ กด c สองครั้งเพื่อกลับไปยังหนาจอระหวาง
การโทร
ในรายการรายชื่อ กด # ปอนตัวอักษรแรกของรายชื่อที่คุณ
ตองการคนหา และกด,เพือ่กระโดดโดยตรงไปยังชื่อนั้น 
ในการอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ กด-และ
เลือก หมายเลข > แสดง

1. ในหนาจอหลัก  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ใน
การแกไขขอผิดพลาด ใหกดc

2. กด(เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด)เพื่อวางสาย

สําหรับการโทรระห
เครื่องหมาย �+� แ
ตามปกติ

เมื่อไดรับสาย หมาย
ถาหมายเลขถูกเก็บอ
หมายเลขก็จะแสดงข
1. ในการรับสาย 
ใชงานฟลิป ถูก

2. ในการปฏิเสธส
การโอนสาย (
หรือตูรับฝากข

3. ในการวางสาย
โทรศพัทจะไมสงเส
ถาคุณเลือก รับสาย
เรียกเขาโดยการกด

เพื่อความสะดวกสบ
คุณนําโทรศัพทออก
เฉพาะอยางยิ่งในข

การเขาถึงและการดูรายการรายชื่อ

โทรออก

การรบัสาย แล

โทรแฮนดฟรี



คุณสมบัติหลัก

1. ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทในซิมการด: เลือกรายการ กด 

งการใหโทรศัพทสั่นเตือนเมื่อคุณได
กเขา ใหเปดการทํางานระบบสั่นโดย
ตั้งคา > เสียง > ระบบสั่น, จากนั้น เปด
ั่นไมไดเปนการปดเสียงเรียกเขา
นมัติเปน ปด เมื่อคุณเสียบเครื่อง

ปุมขึ้นหรือลงดานขาง เพื่อเพิ่ม/ลด

โฟนเพื่อที่วาอีกฝายหนึ่งจะไมไดยิน
ร กด,เลือก ปดเสียงพูด และกด 

ด,เลือก เปดเสียงพูด และยืนยัน

ารสั่นเตือน

หูฟง
10

,สองครั้งเพื่อเขาไปยังเมนูถัดไป จากนั้นเลือก โทร
แฮนฟรี และกด,เพื่อโทร

2. ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท: ทําตามวิธีเดียวกัน
กับการโทรไปยังหมายเลขมาตรฐาน ถาคุณเก็บหมายเลข
หลายหมายเลขไวภายใตชื่อเดียวกัน กด <หรือ>
เพื่อเลือกอีกหมายเลขหนึ่งในรายการ จากนั้นกด,และ
เลือก โทรแฮนฟรี

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด(คางไวเพื่อเปลี่ยน
ไปและกลับจากโหมดแฮนดฟรี

เลือก ตั้งคา > เสียง > แบบเสียงเรียก กด,และเลื่อนดวย
+หรือ-เพื่อเลือกแบบเสียงเรียกในรายการ กด,
เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสงเสียงเมื่อคุณได
รับสายเรียกเขา ใหปดการทํางานเสียงกริ่งโดย
การเลือก ตั้งคา > เสียง > ปดเสียง, จากนั้น เปด

นอกจากนั้น คุณยังสามารถปดเสียงกริ่งในขณะที่รับสายได
โดยการกดปุมดานขาง

ถาคุณตอ
รับสายเรีย
การเลือก 

การเปดการทํางานระบบส
ระบบสั่นถูกตั้งคาโดยอัตโ
ชารจ

ระหวางการโทร เลื่อนดวย
ระดับเสียง

คุณสามารถปดเสียงไมโคร
เสียงคุณได ระหวางการโท
,อีกครั้ง
ในการเปดไมโครโฟน ใหก
ดวยการกด,

การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก

เปดโหมดปดเสียง

ปดเสียง

การเปดการทํางานก

ปรับระดับเสียงของ

ปด/เปดไมโครโฟน

ระบบสั่น
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หมดในครั้งเดียว ใหกด,และเลือก 
าน SMS > ลบ SMS ทั้งหมด กด,
าร SMS 
ารถลบขอความ SMS ทั้งหมดจากเมนู 
 การลบรายการ SMS นั้นมีประโยชนใน
ลดปลอยหนวยความจําใหวางสําหรับ

ของรายการรายชื่อทั้งหมดในครั้งเดียว ใหกด
ชื่อ > ตั้งคา > ลบทั้งหมด กด,เพื่อลบ
ชื่อ
าะกับรายชื่อในโทรศัพทของคุณเทานั้น 
ยชื่อในซิมได

 SMS
คุณสมบัติหลัก

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนา
เปนขอหามทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณ
แจงใหคูสนทนาของคุณทราบวาคุณกําลังจะ

อัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนาของคุณ
อนุญาตเทานั้น นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัดไวเปนสวนตัว
ดวย 1นาทีเปนเวลาสูงสุดที่สามารถอัดเสียงได (อานเพิ่มที่
�การอัดเสียง� หนา63)
ในการอัดการสนทนาระหวางการโทร ใหกด,เลือก บันทึก
เสียง และกด,กดc,,หรือวางสาย เพื่อยุติการอัด
เสียง หนาตางแกไขอนุญาตใหคุณตั้งชื่อเสียงที่บันทึก, ซึ่งจากนั้น
จะเก็บอยูใน มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง

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

ในการลบรายการทั้ง
ขอความ > SMS > อ
สองครั้งเพื่อลบรายก
นอกจากนี้ คุณสาม
ที่เก็บ SMS ไดดวย
กรณีที่คุณตองการป
เก็บขอความใหมๆ

ถาตองการลบขอมูล
,และเลือก ราย
ขอมูลในรายการราย
ตวัเลือกนี้ใชไดเฉพ
ไมสามารถใชกับรา

บันทึกการสนทนา

ลบรายการโทร

บันทึกการสนทนา

รีเซ็ต

การลบรายการ

การลบรายชื่อ



ระบบเมนู

S / ลงทะเบียน / รายการ /

การชดเชยเวลา / รปูแบบนาฬิกา /
า

าที่ใชได 

มัติ น.27

อานขอความ / ตั้งคา SMS / 
12

3 � ระบบเมนู
ตารางดานลางอธิบายถึงโครงสรางระบบเมนูทั้งหมดในโทรศัพท
มือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหนาที่คุณควรอาน เพื่อทราบขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการตั้งคาแตละอยาง  

การตั้งคา น.21

เสียง น.21
ปดเสียง / ระดับเสียง / แบบเสียงเรียก /
เสียงขอความ / โทนเสียง / เสียงปุมกด / เสียงเตือน /
ระบบสั่น

จอแสดงผล น.22
ภาพเคลื่อนไหว / แสงไฟ / วอลเปเปอร /
ความคมชัด

วิธีลัด น.23
ปุมดวน /คําสั่งเสียง  / โทรดวยเสียง

การปองกัน น.24
เฉพาะกลุม / จํากัดการโทร / เปลี่ยนรหัส / รหัส PIN

เครือขาย น.25
แนบดวย GPR
ตั้งคาการโทร

เครือขาย น.25
ตั้งโซนเวลา / 
ตั้งวันที่ / ตั้งเวล

ภาษา น.28
รายการของภาษ

เปด & ปดอัตโน

โปรไฟล น.28

ขอความ น.30

SMS น.30
สงขอความ / 
ที่เก็บ SMS



13

8

8

0

ลข น.60

ลก น.60
องถิ่น / การตั้งคาตางประเทศ /
าฬิกาทั่วโลก

ุก น.61

ซอร น.61

ง น.63
ระบบเมนู

อีเมล น.33
สําหรับเมลบ็อกซแตละกลอง:
การตั้งคา / เปดเมลบ็อกซ / สงเมล

ขอความระบบ น.38
รบั / หัวขอ / รหัสรับ

ขอความมาตรฐาน น.38

MMS น.38
MMS ใหม / อินบอกซ / ชั่วคราว / เทมเพลต /
เอาทบอกซ / การตั้งคา

รายชื่อ น.17

รายชื่อ น.9

การตั้งคา น.17
ลบทั้งหมด / สมุดโทรศัพท / ตั้งคากลุม / ไปเครื่อง

เกมส & แอปพลิเคชั่น น.58

เกมอิฐ น.5

JAVA น.5

พเิศษ น.6

เครื่องคิดเ

นาฬิกาทั่วโ
การตั้งคาท
การแสดงน

นาฬิกาปล

ออรแกไนเ

การอัดเสีย



ระบบเมนู

7

น.57

.43

งผูใหบริการ น.67

ในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ
ริการ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการ

ผูใหบริการและลักษณะการรับบริการ 
กับผูใหบริการของคุณ
14

ขอมูลการโทร น.64

ตั้งคาการโทร น.64
ใชงานฟลิป / การโอนสาย / ขอความเสียง /
การโทรซํ้าอัตโนมัต ิ/ รับสาย ทุกปุม / สายเรียกซอน /
หมายเลขผูโทรเขา 

รายการโทร น.65
รายการโทร / รีเซ็ต

ตัวนับคาโทร น.66
ตัวนับ GSM

อนิฟราเรด น.52

มัลติมีเดีย น.54

อัลบั้มเสียง น.54
รายการของเสียงที่ใชได 

อัลบั้มภาพ น.54
รายการของรูปภาพที่ใชได 

แสดงทีวี น.56

โหมดสาธิต น.5

สถานะความจํา 

การถายภาพ น

บริการอื่นๆ ขอ

หมายเลขบริการ
หมายเลขที่มีให
ลักษณะการรับบ
ของคุณ

WAP

บริการ +
เมนูนี้ ขึ้นอยูกับ
โปรดตรวจสอบ
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แทนแตละปุมดังตอไปนี้:
พื่อปอนตัวอักษร

นการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

พื่อยืนยันรายการ

ดแลวปลอยเพื่อลบหนึ่งตัว กดคางไวเพื่อ
บขอความทั้งหมด

กจากมาตรฐาน ไปเปนตัวพิมพเล็ก ไปเปน
ัวพิมพใหญ

ปลี่ยนโหมด (จาก T9® เปนโหมดมาตรฐาน 
ปนโหมดตัวเลข)

ปลี่ยนไปยังโหมดสัญลักษณ และโหมด
ครื่องหมายวรรคตอน กด>เพื่อ
ลื่อนหนา
การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข

4 � การปอนตัวอักษรหรือ
หมายเลข

คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: 
โดยการใชการปอนขอความแบบแนะนํา T9® หรือการปอน
ขอความมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสําหรับ
ตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนใหใชดวย สัญลักษณที่ปรากฏ
บนหนาจอ แสดงถึงโหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู

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

วิเคราะห และระบบแนะนําคํา T9® จะแนะนําคําในหนาจอแกไข 
ถาชุดของการกดปุมของคุณสามารถประกอบเปนคําไดหลายคํา 
คําที่คุณปอนจะถูกไฮไลต: กด<หรือ>เพื่อ เพื่อเลื่อนดู
ในรายการ และเลือกคําที่ตองการจากคําตางๆ ที่พจนานุกรมใน
ตัวของT9® เสนอขึ้นมาให (ดูตัวอยางดานลาง)

จะใชงานไดอยางไร?
อักขระและสัญลักษณ

ระบบปอนขอความ T9® 

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 ถึง 9 เ

<หรือ> ใ

,หรือ 1 เ

c ก
ล

0 ย
ต

* เ
เ

#
เ
เ
เ



นตัวอักษรหรือ หมายเลข

ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา "home": ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

กดคางไว
 : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # + -
 & £ $ ¥

1

 ç 2

Φ 3
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5
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 Θ Σ 7

8

 Ξ Ψ 9

0

16 การปอ

1. กด 4663 หนาจอจะแสดงคําแรกของ
รายการ: Good

2. กด>เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด,หรือ 1 เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home

ถาคุณตองการเขาสูโหมดปอนขอความมาตรฐาน กด * วิธี
การปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหได
ตัวอักษรที่ตองการ ตัวอยางเชน ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรที่
สองบนปุม4คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอัก
ษร �h�
ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา "home":
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF) กด , เมื่อขอความเสร็จ
สมบูรณแลว

ระบบปอนขอความมาตรฐาน

กดสัน้ๆ

1 ชองวาง . , @ /
* = % < > ( )

2 a b c 2 à ä å æ

3 d e f 3 é è ∆ 

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò 

7 p q r s 7 β Π

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω

0 ยกแครตัวอักษร
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ารลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือก
ไดเฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพทของคุณเทา
ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

ุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิม
เปดเครื่องครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกดวย
องในภายหลังดวยตัวเลือกนี้ได:

าตใหคุณจัดการกับกลุม เปลี่ยนชื่อกลุม 
เชื่อมโยงเพลงและรูปภาพเฉพาะสําหรับ
ะกลุมได
ังกลุมจากรายการ รายชื่อ อานเพิ่มเติมที่
งวาใครโทรมา� หนา18

นซิมการด
ูในหนาจอหลัก และเลือก <ใหม>
ายเลขที่คุณตองการ จากนั้นชนิดของหมาย
ใหกับชื่อ (โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล) 
ื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพทของคุณ

มุดโทรศัพท
รายชื่อ

5 � รายชื่อ
เมน ูรายชื่อ อนญุาตใหคณุเลือกสถานที่เกบ็รายชื่อซึ่งมีอยู 2 แหง: 
รายชื่อในซิมการดของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุ
ของการด) หรือรายชื่อในโทรศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อได 500 
ชื่อ)  เมื่อปอนชื่อใหมลงในเมนู รายชื่อ ชื่อเหลานั้นก็จะถูกเพิ่ม
ลงในสมุดโทรศัพทที่เลือกอยูในเมนูนี้
คุณสามารถเก็บชื่อและเหตุการณไดสูงสุด 500 รายการ 
(หนึ่งรายการถูกสงวนไวสําหรับ เลขหมายของคุณ) โดย
ถาคุณสมบัติอื่นๆ (บันทึก เสียง ภาพ ฯลฯ) ไมไดใช
จํานวนหนวยความจําบนโทรศัพทมาก 

สมุดโทรศัพท
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณตั้งคาสมุดโทรศัพทที่จะใช 
ระหวาง ซิม หรือ เครื่อง กด+หรือ-
เพื่อเลือกรายชื่อ รายชื่อจะถูกเพิ่มในสมุดโทร-

ศัพทที่เลือก จากนั้นคุณสามารถคัดลอกไปยังอีกสมุดโทรศัพท
หนึ่งได โดยใชตัวเลือก สงไปซิม หรือ ไปเครื่อง 
โทรศัพทมือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพียง
ครั้งละหนึ่งแหงเทานั้น และจะไมสนใจขอมูลที่สัมพันธกันในสมุด
โทรศัพทอีกแหงหนึ่ง เชน ถา "Smith" อยูในสมุดโทรศัพททั้งสอง 
และถาคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท ชื่อนี้ก็จะยังคงไมมีการเปลี่ยน
แปลงในซิม

ลบทั้งหมด
ในก
นี้ใช
นั้น 

ไปเครื่อง
ถาค
เมื่อ
ตัวเ

ตั้งคากลุม
อนุญ
และ
แตล

คุณเชื่อมโยงชื่อไปย
�โฟโตคอล: ดู & ฟ

ในสมุดโทรศัพทบ
1. กด-เมื่ออย
2. ปอนชื่อและหม
เลขที่คุณจัดสรร
และกด,เพ

การตั้งคา

สมุดโทรศัพท เพิ่มรายชื่อในส

ลบทั้งหมด

ไปเครื่อง

ตั้งคากลุม



รายชื่อ

ใหวางได แตรายการหมายเลข จะไม

ฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจงเหตุ
ประเทศของคุณ สวนมากแลว คุณ
รไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
 PIN ของคุณก็ตาม

ลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท ไมใช

ารถปรับแตงกลุมโดยใชชื่อสวนตัว 
ลฯ�) รูปภาพ (จาก อัลบั้มภาพ) และ
ียงเรียก) ที่คุณเลือกเองได จากนั้นคุณ
นึ่งรายชื่อขึ้นไปเขาไปยังกลุมได: เมื่อ
ุณ ชื่อจะปรากฏพรอมกับภาพของชื่อ
ับกลุมนั้นจะดังขึ้น
 > ตั้งคากลุม ตั้งชื่อกลุมใหมที่จะใชใน
เด็กๆ" ฯลฯ) และเลือก ทํานองเพลง 
ยงเขากับกลุมนี้
ลับไปยังหนาจอหลัก จากนั้นกด-
ศัพท 

วาใครโทรมา
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หมายเลขมีความยาวสูงสุดได 40 หลัก ขึ้นอยูกับซิมการดของ
คุณ การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหัสประเทศ & รหัส
พื้นที่ ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

ในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. กด-เมื่ออยูในหนาจอหลัก และเลือก <ใหม> ปอนชื่อ
กอน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณสามารถ
ปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยใหวางทั้ง
สองฟลด

2. จากนัน้เลือก แบบเลขหมาย ฟลดหมายเลขสามารถใสตวัเลข
ไดสูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย �+� อกีหนึง่ตวั และ
ฟลดตวัอักษร (อเีมลและบนัทึก) สามารถจตุวัอักษร
ละตนิได 50 ตวัอักษร รายชื่อแตละตวัมีฟลดหมายเลขได
มากทีสุ่ด 5 ฟลด (เชน สําหรบัใสหมายเลขโทรศัพทมือถอื 
2 หมายเลข, หมายเลขที่ทํางาน 3 หมายเลข และที่อยูอเีมล 
และบนัทึกขอความ)

3. ถาจําเปน ใหเลือกกลุมที่คุณตองการใหรายชื่อนี้เปนสมาชิก
อยู 

หมายเลขสวนตัว
ตัวเลือก หมายเลข ที่ปรากฏอยูในสมุดโทรศัพทควรจะบรรจุหมาย
เลขโทรศัพทสวนตัวของคุณไว  ถายังไมไดบันทึก เราแนะนําให
คุณปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยว
ของลงไป

แมวาทุกฟลดสามารถเวน
สามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลข
ฉุกเฉินใน
สามารถโท
ไมไดปอน

คุณสมบัตินี้ใชไดเมื่อคุณเ
สมุดโทรศัพทในซิมการด
คุณสมบัตินี้ ชวยใหคุณสาม
(�เพื่อน�, �สํานักงาน� ฯ
เพลง (จากรายการ แบบเส
สามารถเชื่อมโยงชื่อตั้งแตห
ชื่อที่อยูในกลุมนั้นโทรหาค
นั้น และเพลงที่กําหนดไวก
1. เลือก รายชื่อ > ตั้งคา
การเรียก ("เพื่อน", "
และ ภาพ ที่จะเชื่อมโ

2. กดcคางไวเพื่อก
เพื่อเขาไปยังสมุดโทร

โฟโตคอล: ดู & ฟง

โทรฉุกเฉิน
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เนื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ 
ี้ 2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากัน

ทรศัพทบนโทรศัพท และกด,เพื่อเขา
นึ่งดังนี้:

ไปยังรายการของหมายเลขทั้งหมด หรือฟลด
ยชื่อนี้ จากนั้น <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม
กฟลดใดฟลดหนึ่ง และกด,เพื่อเขาไป
ซึ่งคือ:

� เลือกกลุม
� สงโดยอินฟาเรด 
� ลบ
� แสดง

หมายเลขแรกที่คุณปอน จะกลายเปน
หมายเลขมาตรฐาน: โดยจะปรากฏใน
ตําแหนงแรกในรายการ และจะใชใน
การโทรออกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกด
ปุมรับสาย ตัวเลือกนี้ ใชในการสราง
หมายเลขมาตรฐานอีกหมายเลขหนึ่ง
รายชื่อ

3. เลือกรายชื่อที่คุณตองการเชื่อมโยงเขากับกลุมนี้ จากนั้น
เลือก เลือกกลุม และเลือกกลุมที่คุณตองการ

กด-เมื่ออยูในหนาจอหลัก เพื่อเขาไปยัง รายชื่อ ที่คุณเก็บไว 
ในการคนหาชื่อที่ตองการ:

ในซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทในซิมการด และกด,เพื่อเขาถึง
ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

ไปเครื่อง จะคัดลอก
การเลือกตัวเลือกน
ชื่อละ 2 ครั้ง

ในโทรศัพท
เลือกรายชื่อในสมุดโ
ถึงตัวเลือกตัวใดตัวห

เลือก แสดง เพื่อเขา
ที่บันทึกไวสําหรับรา
สําหรับรายชื่อนี้ เลือ
ยังตัวเลือกชุดที่สอง 

การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ

2 ถึง 9 กดปุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการเขา
ไปในรายการ (เชน กด 8 สองครั้ง
เพื่อเขาไปยังตัวอักษร �U�) รายการ
แรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถูกเลือก
ในรายการ

# หรือปอนตัวอักษรแรกของชื่อที่คุณตอง
การคนหา และกด,เพื่อกระโดดไป
ยังชื่อนั้นโดยตรง

� โทรแฮนดฟรี
� โทร 
� สงขอความ
� สง MMS
� โทรดวยเสียง

� โทรดวน
� ไปเครื่อง
� ลบ
� เปลี่ยน

� เปลี่ยนชื่อ
� โทร 
� โทรแฮนดฟรี
� สงขอความ
� สง MMS

ตั้งเบอรมาตรฐาน



รายชื่อ
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เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (บันทึกและ
อีเมล) ที่แกไขหรือลบได

สงไปซิม เพื่อคัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศัพท
บนโทรศัพทไปยังซิมการด (รายการ
รายชื่อของคุณจะถูกปรับปรุงใหทัน
สมัยอยูเสมอเมื่อคุณสลับไปใชรายการ
รายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณ
เปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอื่น)

แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดของฟลดที่เลือก
เปลี่ยนชนิด เพื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของ

หมายเลขที่เลือก
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เพลง ถาระดับเสียงถูกตั้งคาเปน ปด หรือ
มด ปดเสียง อยู (ดูดานบน)

ุญาตใหคุณตั้งคาเสียงเตือนเปน เปด หรือ ปด
ไดรับขอความใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน เปด 
เลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกเสียงเตือนตาม
งการจากรายการแบบเสียงเรียก

เลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกจากการตั้งคาเสียง
บตางๆ นอกจากนี้ยังใชไดในระหวางที่กําลัง
อยู (ในกรณีนี้ ใหเลื่อนภายในรายการ และ
ักสองถึงสามวินาที เพื่อฟงความแตกตาง)

ุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด 
มวาตัวเลือกเสียงปุมจะถูกตั้งคาเปน ปด แต
ญาณ DTMF ก็จะยังคงมีเสียงอยูในระหวาง
รโทร (ดู หนา70)

พื่อ เปด หรือ ปด การทํางานของเสียงบี๊ป
น:
การตั้งคา

6 � การตั้งคา
เมนู ตั้งคา ใชในการปรับแตงโทรศัพท และเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว (เสียง, วันและเวลา, การปองกัน
ฯลฯ) เมนู รูปแบบ อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหลาย
อยางพรอมกันในคราวเดียว (ดู หนา28)

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

โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมไดดวย

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

แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น 
รายการนี้ยังประกอบดวยสิ่งที่คุณอัดไว และ
เพลงที่คุณบันทึกไวดวย เลื่อนภายในรายการ 
และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก

คุณจะไมไดยินเสียง
ถาเปดการทํางานโห

เสียงขอความ
อน
เมื่อ
ตัว
ตอ

โทนเสียง 
ตัว
แบ
โทร
รอส

เสียงปุมกด
อน
ถึงแ
สัญ
กา

เสียงเตือน
ใชเ
เตือ

เสียง

ปดเสียง

ระดับเสียง

แบบเสียงเรียก

เสียงขอความ

โทนเสียง 

เสียงปุมกด

เสียงเตือน



การตั้งคา

� เมื่อถึงกําหนดของบันทึกที่ตั้งโปรแกรมไวใน ออรแกไนเซอร 

หคุณตั้งภาพเคลื่อนไหวของเมนูเปน 
 ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะ
ความดวย เชนขอความที่เลือกในเมนู 

นี้จะเพิ่มระยะเวลาการทํางานของ

ตั้ง เวลา ของแสงไฟ โดยเลือกจากคาใด
ี่มีให แสงไฟจะเปดทํางานเมื่อโทรศัพท
เรียกเขาหรือขอความใหม เลื่อนภาย
ลฯ
นี้จะเพิ่มอายุการทํางานแบตเตอรี่

หคุณตั้งวอลเปเปอรของเมนูหลักเปน 
 ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด ภาพที่คุณเลือก
ในโหมด ปกติ เมื่ออยูในหนาจอหลัก 
มด ภาพเลือน เมื่ออยูในเนื้อหาอื่นๆ
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ของคุณ
� เมื่อมีการ ไมรับสาย
� เมื่อ แบต ออน หมายความวาถึงเวลาชารจแลว
� ถาตองการจัดการกับระยะเวลาของการใชสาย ดวย เตือน
ทุกนาที (อีกฝายหนึ่งจะไมไดยินเสียงบี๊บ)

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงเตือนเปน เปด หรือ ปด, ไมไดเปน
การปดการเตือน เชน การตั้งคาเสียงเตือนของ ออรแกไนเซอร 
เปน ปด จะไมเปนการปองกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ 
เตือนความจํา (ถาคุณตั้งโปรแกรมไว) แตโทรศัพทจะไมสง
เสียงออกมา

ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
ไดรับสาย เมื่อถึงเหตุการณที่ตั้งไวในออรแกไน-
เซอร, เมื่อคุณไดรับขอความ และเมื่อนาฬิกา
ปลุกเตือน

ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขา
กบัอะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

ภาพเคลื่อนไหว
อนุญาตใ
เปด หรือ
เลื่อนขอ
อาน SMS

การปดการทํางานฟงกชั่น
โทรศัพท

แสงไฟ
ใชในการ
คาหนึ่งท
ไดรับสาย
ในเมนู ฯ

การปดการทํางานฟงกชั่น

วอลเปเปอร
อนุญาตใ
เปด หรือ
จะแสดง
และในโห

ระบบสั่น

จอแสดงผล

เคลื่อนไหว

แสงไฟ

วอลเปเปอร
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 ถึง 9 และกด,
ายการเพือ่เลือกฟงกชั่นที่คณุตองการเชื่อมโยง
ะกด,ตัวเลือกสวนมากจะเปดเมนูขึ้น
ความ หรือ อีเมล) หรือเปดฟงกชั่น (เชน 
รือ บันทึกเสียง)
าไวแลว คุณสามารถตั้งโปรแกรมใหมได
งครั้ง และเลือก เปลี่ยน การทําเชนนี้จะ
ั่นที่ใชไดขึ้นมา 
น กดปุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนาจอ

นการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นที่
งการ โดยการเชื่อมโยงฟงกชั่นเขากับเสียง

งคําสั่งเสียงเขากับฟงกชั่นที่ใชบอยๆ ที่

ื่อนภายในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นที่คุณ
ด,
ด OK แลวพูด ปรากฏขึ้น ใหทําตามคําแนะนํา
าจอ เมื่อโทรศัพทบอกใหคุณอัดแถบเสียง ให
ูในสภาพแวดลอมที่เงียบเลือกใชคําที่สั้นและ
ชัดเจน
การตั้งคา

คุณสามารถใชไดเฉพาะภาพ JPEG เปนวอลเปเปอรเทานั้น 
คุณสมบัตินี้ใชไมไดเมื่อตัวเลือก นาฬิกาทั่วโลก ถูกตั้งคาเปน 
เปด (ดู หนา60)

ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความคมชัดหลาย
ระดับ

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นที่ตอง
การ โดยการเชื่อมโยงฟงกชั่นเขากับปุม จากนั้น 
กดปุมคางไวที่ปุมนี้ เพื่อเรียกใชฟงกชั่น หรือ

โทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไวโดยอัตโนมัติ (โทรดวน)
ปุมดวนถูกตั้งคาไวตั้งแตเริ่มตน เชน 6 สําหรับโหมดปด
เสียง แตคุณสามารถตั้งโปรแกรมใหมใหกับปุมตางๆ (เฉพาะ
ปุมตั้งแต 2 ถึง 9 เทานั้น) ปุมดวนตอไปนี้ถูกล็อคไว: 
1 (โทรขอความ) และ * (โทรระหวางประเทศ) ปุม
ดวนอื่น อาจถูกกําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการของคุณ    

1. เลือกปุมจาก 2
2. เลื่อนดภูายในร
เขากับปุมนี้ แล
มา (เชน สงขอ
เครื่องคิดเลข ห

ถาปุมที่เลือกถูกตั้งค
โดยการกด,สอ
เรียกรายการฟงกช
3. ในการใชปุมดว
หลัก

คําสั่งเสียง
ใชใ
ตอ

คุณสามารถเชื่อมโย
สนับสนุนปุมดวนได
1. เลือก <ใหม> เล
ตองการ และก

2. เมื่อขอความ ก
ที่แสดงบนหน
แนใจวาคุณอย
งาย และพูดให

วธิีลัด

ความคมชัด

ปุมดวน
คําสั่งเสียง



การตั้งคา

3. เมนูถัดไป จะใหคุณสามารถเขาถึงยังตัวเลือก ลบ, ฟงเสียง, 

หคุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษ
ซึ่งเรียกวารายการ เฉพาะกลุม และจํากัด
หโทรไปยังรายการนี้เทานั้น โดยทําผาน
จํากัดเบอรโทร
การขอรับบริการ และตองใชรหัส PIN2 

พื่อเปด/ปดการจํากัดการโทรไปยัง
การ เฉพาะกลุม ในกรณีนี้ คุณจะ
ารถเรียกใชชื่อที่ปรากฏในรายการ 
าะกลุม ไดเทานั้น ซึ่งทํางานตรงขาม
รายการ รายชื่อ ของเมนูหลัก
สมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับ
ิการและตองใชรหัส PIN2 (ดูเพิ่ม
า25) ตัวเลือกนี้อาจใชกับการเชื่อม
 WAP และอีเมลบน GPRS ไดดวย

นการดู แกไข และเปลี่ยนแปลง
การ เฉพาะกลุม ของคุณ ผานทาง
ัส PIN2 
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เปลี่ยน และ เปลี่ยนเสียง  กดcเพื่อสรางเสียงใหม
เพื่อที่จะเปดคุณสมบัติที่ใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม,คางไวเมื่อ
อยูในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว
โทรดวยเสียง

อนุญาตใหคุณตั้งคาแถบเสียงโดยการอัดคําที่
จะใชโทรไปยังชื่อที่เชื่อมโยงอยูเมื่อคุณพูดชื่อ
นั้นดําเนินการตามที่อธิบายไวในสวนกอนหนา 
เลือกรายชื่อที่คุณตองการ จากนั้นกด,

เมื่อสมุดโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลือกอยู ใหเลือกหมายเลขที่
คุณตองการจากรายการที่แสดงขึ้น
เหมือน คําสั่งเสียง เมื่อ บันทึกเสียง? ปรากฏขึ้น กด,และ
ทําตามขั้นตอนที่แสดงขึ้นบนหนาจอ ในการใชการโทรดวยเสียง 
กด,คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่
สัมพันธกับหมายเลขที่คุณตองการโทร
คุณสามารถกําหนดแถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
ระหวางการโทรดวยเสียง และคําสั่งเสียง แถบเสียงที่บันทึกไว
จะอยูภายในเมนูดังกลาว และสามารถลบ เลน หรือเปลี่ยน
แปลงได

เฉพาะกลุม
อนุญาตใ
ของคุณ 
การโทรใ
ตัวเลือก 

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะ
(ดู หนา25)

โทรดวยเสียง

การปองกัน

จํากัดเบอรโทร ใชเ
ราย
สาม
เฉพ
กับ
คุณ
บร
หน
ตอ

เฉพาะกลุม ใชใ
ราย
รห

เฉพาะกลุม
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พื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด 
ือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด โทรศัพทจะขอให
ปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา
นรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคา

องคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับการ
S บนเครือขายของผูใหบริการ และวิธีการ
คุณอาจจําเปนตองตั้งคาโทรศัพทดวยคา 
ของคุณใหมา โดยใชเมนูที่อธิบายในหัวขอ
บ (GSM หรือ GPRS) ในแตละเมนูของ
 (เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดโหมดการแนบของ
ศัพทมือถือไปยังบริการ GPRS

โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยัง
บริการ GPRS เสมอ ตัวเลือกนี้ใหการ
เชื่อมตอ GPRS ที่เร็วกวา อยางไรก็ตาม 
โทรศัพทจะใชพลังงานเพิ่มขึ้น
การตั้งคา

จํากัดการโทร
อนุญาตใหคุณจํากัดการใชงานของโทรศัพท
ใหโทรไดเฉพาะอยางเทานั้น โดยอนุญาตให
คุณจํากัดไดทั้งสายโทรออกและสายเรียกเขา

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการจํากัด
การโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ การจํากัดการโทร
สามารถใชไดกับทั้ง สายเรียกเขา (ทั้งหมด หรือ ใชขามเครือขาย)
และกับสาย โทรออก (ทุกสาย, สายตางประเทศ  และ สายระหวาง
ประเทศ) 
ในทุกกรณี ตัวเลือก ยกเลิก ของเมนูเหลานี้ ใชกับทุกสายพรอม
กันในครั้งเดียว เมนู สถานะ ใชเพื่อใหคุณทราบวาชนิดสายนั้น
ถูกจํากัดอยูหรือไม

เปลี่ยนรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 และ
รหัสจํากัด ขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติ หรือ
ตัวเลือกบางอยาง อาจตองใชรหัสลับ PIN2 ซึ่ง
ผูใหบริการของคุณใหมา

ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะ
ถูกบล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK2 จาก
ผูใหบริการ หรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูก
ตองติดกัน 10 ครั้ง ซิมการดจะถูกบล็อค และใชไมได ถาเกิด
เหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

รหัส PIN
ใชเ
หร
คุณ

คุณไมสามารถเปลี่ย
เปน ปด

ติดตอผูใหบริการข
เปดใหบริการ GPR
สมัครขอรับบริการ 
GPRS ที่ผูใหบริการ
นี้ จากนั้นเลือกระบ
แอปพลิเคชั่นที่จะใช

แนบดวย GPRS
เมน
โทร

จํากัดการโทร

เปลี่ยนรหัส

เครือขาย

เปดตลอด

รหัส PIN

แนบดวย GPRS



การตั้งคา

ถูกตอง: ติดตอผูใหบริการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก เพื่อ
 ซึ่งในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง 
ลวงหนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกันการ
ื่อใหม
ะกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

ื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก
ื่อแสดงพารามิเตอรทั้งหมดของ
รไฟลที่เลือก
ื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:
ล็อคอิน
รหัส
เลขหมาย ISP ที่จําเปนตองใชใน
การสรางการเชื่อมตอ ไดมาจาก
ผูใหบริการของคุณ (ISDN หรือ  
Analogue)
เวลาไมมีกิจกรรมคาที่มากกวา 30 
วินาทีซึ่งโทรศัพทจะตัดการเชื่อม
ตอโดยอัตโนมัติ (ถาการเชื่อมตอ
ยังคงดําเนินอยู)
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ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อ
คุณเลือกโหมด เลือกระบบดวยตัวเอง เลือกเครือ-
ขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด,
เพื่อยืนยัน

รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับ
ที่ตองการ เมื่อกําหนดเสร็จแลว โทรศัพทจะ
ลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไว
ในรายการ

ตั้งคาการโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลหลาย
อยาง เมื่อใช WAP หรือเมื่อสงขอความ MMS 
โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไปยัง
เครือขาย GSM หรือ GPRS 

ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
ลักษณะการขอรับบริการของคุณ ขอความผิดพลาดระหวาง
การเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอรไม

ที่ตั้งคาไดอยางเหมาะสม
SMS  โปรไฟลที่ตั้งคาไว
ตั้งโปรแกรมและการตั้งช
เลือกหัวขอในรายการ แล
ตอไปนี้:

สําหรับสายขอมูล โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยัง
บริการ GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อ
จําเปนเทานั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลัง
งานลง อยางไรก็ตาม เวลาในการเชื่อมตอ
จะนานขึ้น

ลงทะเบียน

รายการ

ตั้งคาการเขาถึง

เปลี่ยนชื่อ เพ
แสดง เพ

โป
ตั้งคา GSM เพ

�
�
�

�
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เปน เปด และคุณตั้งเวลาเปน 12:00 เวลา
น 13:00 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนการ
เปน ปด 

ุญาตใหคุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา แบบ
, แบบตัวเลข, ขนาดเล็ก หรือ ไมแสดง ซึ่งจะ
ดงในหนาจอหลัก

ุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดยการกดปุมตัวเลขที่
าะสม นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งวันที่ไดโดย
เลื่อน+หรือ-

ุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุมตัวเลขที่
าะสม คุณสามารถเพิ่มหรือลดเวลาทีละนาที 
ดยการกด+หรือ-

ูนี้ใชในการตั้งเวลาเพื่อใหมีการเปดหรือปด
ศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ

นมัติ
การตั้งคา

แรกสุดคุณตองตั้งเขตเวลา และการชดเชยเวลากอน

ตัง้โซนเวลา
อนุญาตใหคุณตั้งเขตเวลาที่คุณอาศัยอยูโดย
เทียบกับเวลามาตรฐาน GMT (Greenwich 
Meridian Time) 

การชดเชยเวลา
การตั้งคานี้จะเกี่ยวของกับประเทศซึ่งมีการตั้งคาเวลาตามฤดู
รอน/ฤดูหนาวเทานั้น (เชน เวลากรีนิชเมอริเดียน / เวลาฤดู
รอนในประเทศอังกฤษ)

ใชเพื่อใหคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด (ใน
ชวงฤดูรอน) หรือ ปด (ในชวงฤดูหนาว) ถาคุณ

ตั้งคาการชดเชยเวลา
จะไดรับการตั้งคาเป
ตั้งคาการชดเชยเวลา
รูปแบบนาฬิกา

อน
เข็ม
แส

ตั้งวันที่
อน
เหม
การ

ตัง้เวลา
อน
เหม
ไดโ

เมน
โทร

ตั้งคา GPRS เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GPRS 
(ฟลดเดียวกันกับในตั้งคา GSM) APN 
อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรสของเครือ
ขายขอมูลภายนอกที่คุณตองการเชื่อม
ตอดวย สตริงขอความจะถูกใชเพื่อสราง
การเชื่อมตอ

วนัและเวลา

ตั้งโซนเวลา

การชดเชยเวลา

เปด & ปดอัตโ

รูปแบบนาฬิกา

ตั้งวันที่

ตั้งเวลา

เปด/ปดอัตโนมัติ



การตั้งคา

กลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา 
รับเปลี่ยนโทรศัพทใหเขากับสภาพแวด
ารเปลี่ยนการตั้งคาหลายๆ อยางพรอม
ชน การเลือก ประชุม จะตั้งระดับเสียง
ั่น และปดเสียงปุม (สวนรายการอื่นๆ 
ี่คุณตั้งไว) เมื่อการประชุมสิ้นสุด การ
คาปกติทั้งหมดของคุณกลับคืนมา ราย
ไฟลแตละตัว จะแสดงเมื่อคุณเลือก

เขากับโปรไฟล (เชนการกดปุม6 
ไฟล ปดเสียง อานเพิ่มเติม �ปุมดวน�
งไวก็จะเปนการปดการทํางานโปร-
ั้งคา ปกติ ดวย
น ปกติ ในตาราง เปนการตั้งคามาตร-
เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคา
เหลานี้อาจแตกตางจากในตารางนี้
นตาราง คือการตั้งคาที่ถูกเก็บไวในเมนู 
ปลงการตั้งคาหรือไม)
ริม การตั้งคา ชุดหูฟง และ เปดใชในรถ 
ทออกจากอุปกรณเสริม โทรศัพทจะ
28

เปดอัตโนมัติ
1. กด+หรือ-เพื่อเปดหรือปดการทํางานตัวเลือกนี้
2. ปอนเวลาซึ่งตองการใหมือถือเปดเครื่องโดยอัตโนมัติ และ
กด,

3. จากนั้นเลือกความถี่: 1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร-ศุกร กด,
เพื่อยืนยัน

ถาเปดการตั้งการเปดอัตโนมัติ และการปองกันดวย PIN ถูก
ตั้งคาเปน เปด คุณจะจําเปนตองปอนรหัส PIN ของคุณเพื่อ
ใชโทรศัพท (ดู หนา7) เปดอัตโนมัติจะไมทํางาน ถาโทรศัพท
เปดเครื่องอยูแลวเมื่อถึงเวลาที่ตั้งคาใหเปดเครื่องอัตโนมัติ

ปดอัตโนมัติ
ใชวิธีการเดียวกับขั้นตอนดานบนเพื่อตั้งคาการปดโทรศัพท
อัตโนมัติ
ปดอัตโนมัติ จะทํางานเฉพาะเมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก
เทานั้น

เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด กด 
+หรือ-เพื่อเลือกภาษาที่คุณตองการใชจากนั้นกด,
เพื่อยืนยัน 

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาถึง
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถป
ลอมไดอยางรวดเร็ว โดยก
กันในคราวเดียว ตัวอยางเ
เปนปดเสียง, เปดระบบส
จะถูกตั้งคาตามการตั้งคาท
เลือก ปกติ จะเรียกการตั้ง
ละเอียดของการตั้งคาโปร
โปรไฟลนั้น
เมื่อคุณเชื่อมโยงปุมดวน
คางไว จะเปดทํางานโปร
หนา23) การกดปุมนี้คา
ไฟล และกลับไปยังการต
การตั้งคาที่แสดงในคอลัม
ฐานที่ตั้งโดยโรงงานผลิต 
ตางๆ เหลานี้ได ดังนั้นคา
ชอง  แตละชองใ
ปกติ (ไมวาคุณจะเปลี่ยนแ
เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณเส
ก็จะใชได เมื่อถอดโทรศัพ
กลับไปยังโปรไฟล ปกติ

ภาษา

โปรไฟล
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กลาง ดัง
เปด

หูฟง  ชุดติดรถยนต
การตั้งคา

โปรไฟล

ระบบสั่น เปด ไมทํางาน เปด
ระดับเสียง ดัง กลาง ดัง ปดเสียง
แสงไฟ 10 วินาที ไมทํางาน
เสียงปุมกด เปด ไมทํางาน
เคลื่อนไหว เปด ไมทํางาน

ปกติ ประหยัด นอกอาคาร ประชุม



ขอความ

คุณสามารถเลือกระหวางชนิดขอความที่แตกตางกัน 3 ชนิดได:

ลือกชุดถัดไป ซึ่งประกอบดวยตัวเลือก

 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลงใน 
เคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถา
อน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูป-
ขอความ และในทางตรงกันขามดวย

สงขอความใหม

แกไข ปรับเปลี่ยน และสงซํ้าขอความ
ายที่คุณสงออกไป

เลือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา เชน 
าโทรกลับที่.. แลวใสหมายเลขของคุณ
ป ถาตัวเลือกนี้เปนตัวเลือกแรกของ 
หมาย (ดู หนา18)

เก็บขอความปจจุบัน ไอคอน และเพลง
มาดวย ถามีในเมนู ที่เก็บ SMS 

สงขอความปจจุบัน
แนบเพลง

แนบภาพบิตแมป หรือภาพเคลื่อนไหว
30

7 � ขอความ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความสั้น พรอมกับ
เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือรูปภาพ รวมทั้งจัด
การกับขอความที่คุณไดรับดวย

การสง SMS ไมมีใหใชจากหนาจอหลักเมื่อคุณสมบัติ ขอความ
มาตรฐาน ถูกตั้งคาเปน เปด (ดู หนา38) ในกรณีนี้ คุณ
สามารถเขาไปยังตัวเลือก ตอบ ไดเทานั้น

สงขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสง SMS ไปยังรายชื่อที่
คุณเลือก ไมวารายชื่อนั้นจะบันทึกอยูในสมุด
โทรศัพทหรือไม (ในกรณีนี้ เลือก <ใหม> ใน
รายการรายชื่อ และปอนหมายเลข)

เมือ่สมุดโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลือกอยู กด,เพื่อสง 
SMS ไปยังหมายเลขมาตรฐาน หรือเลือกหมายเลขอื่นที่คุณ
ตองการ (ดู �การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ� หนา19)

กด,เพื่อเขาไปยังตัวเ
ตอไปนี้:

คุณสามารถสงไฟลแนบ 2
SMS ของคุณ ยกเวนภาพ
คุณเลือกภาพเคลื่อนไหวก
ภาพเทานั้นที่จะถูกใสลงใน

SMS

SMS

สงขอความ

<ใหม> เพื่อ

ขอความสุดทาย เพื่อ
สุดท

มาตรฐาน เพื่อ
กรุณ
ลงไ
เลข

บันทึก เพื่อ
ที่สง

สง เพื่อ
เลือกเสียง เพื่อ

เพิ่มกราฟฟก เพื่อ
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ลบขอความที่เลือก
เก็บขอความในหนวยความจําของโทรศัพท 
นั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่เก็บไวไดใน 
วาม > ที่เก็บ > ที่เก็บ SMS
ยายขอความไปยังรายการ ที่เก็บ SMS 
ปน การลบออกจากรายการ อานขอความ

แกไข เปลี่ยนแปลง และสง SMS ซํ้าไปให
 (คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ หรือเสียงได)
ีภาพหรือเสียงแนบอยูกับขอความที่คุณ
ข แรกสุดคุณตองแยกออกมากอน และ
ไวภายใน อัลบั้มภาพ หรือใน อัลบั้มเสียง  
นั้นแนบไฟลกลับเขาไปในขอความของ
ใหม (ดู หนา30)

ตอบกลับไปยังผูสง
บันทึกกราฟฟก และ/หรือภาพเคลื่อนไหว
สงมาพรอมกับขอความ
โอนขอความที่เลือก (เลือกผูรับในสมุด
ศัพท หรือปอนหมายเลขโทรศัพทเขาไป
ตัวเอง)
บันทึกเลขหมายของผูสง ถาหมายเลขแนบ
นขอความ
ขอความ

รายการบางอยางมีใหเปนตัวเลือกมาตรฐานในโทรศัพทมือถือ
ของคุณ ภาพ และเสียงสวนตัวที่คุณเก็บไวในเมนูที่เกี่ยวของ
จะไมสามารถสงไดเมื่อมีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์

สง SMS ไปยังผูรับหลายคน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสง SMS ไปยังผูรับหนึ่ง
หรือหลายคน

อานขอความ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณอาน SMS ทุกประเภท ไม
วาจะเปนขอความที่สงแลว ที่ไดรับ ที่อานแลว 
และ/หรือที่เก็บไว ลบทั้งหมด ที่ระดับแรก ใช

ในการลบขอความทั้งหมดทันที เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กด
,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เพิ่มรายชื่อ เพื่อเลือกผูรับของคุณในรายการรายชื่อ หลัง
จากที่คุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ 
และกด,เพื่อ เปลี่ยน หมายเลข หรือ ลบ 
หมายเลขออกจากรายการ

ตรวจสอบ อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ ทํา
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ของสวน �สง SMS� ซํ้า

สงไปยังผูรับหลายคน

อานขอความ

ลบ เพื่อ
จัดเก็บ
ขอความ

เพื่อ
จาก
ขอค
การ
จะเ

เปลี่ยน
ขอความ

เพื่อ
ผูอื่น
ถาม
แกไ
เก็บ
จาก
คุณ

ตอบกลับ เพื่อ
เก็บ
กราฟฟก

เพื่อ
ที่ถูก

สงตอ เพื่อ
โทร
ดวย

เก็บ
หมายเลข

เพื่อ
อยูใ



ขอความ

หคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความ
ก็บอยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้
นเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือ-
เปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของ
ที)
ัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

หคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ 
ยใหคุณสามารถสงหมายเลขของศูนย

 SMS ของคุณไปพรอมกับขอความได 
ูรับสามารถตอบกลับโดยใชหมายเลข
วามสั้นของคุณ ไมใชของผูรับ การทํา
รงความเร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น
ัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

หคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ 
แจงคุณผาน SMS โดยอัตโนมัติวา
ับ SMS ของคุณหรือไม
ัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

หคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ 
บันทึกขอความที่สงไวในเมนู ที่เก็บ
ยอัตโนมัติ
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ตัง้คา SMS 
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณ
ผานทางตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

โทรแฮนดฟรี เพื่อโทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ
โทรกลับ  เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให

บริการ)
ดึง
หมายเลข

เพื่อดึงหมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลข
นี้อยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถรวม
หมายเลขหลายหมายเลข และดึงออกมาได)

เก็บเพลง เพื่อบันทึกเพลงที่สงมาพรอมกับ SMS

เลขหมาย
ศูนย

เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ ถาซมิการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตอง
ปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

ลงนาม ตามคามาตรฐาน การลงนามก็คือหมายเลข
โทรศัพทของคุณ ที่เพิ่มเขาไปที่ทายของขอ-
ความ (เปนผลใหความยาวลดลง) คุณสามารถ 
แกไข, ปรับเปลี่ยน และ บันทึก การลงนามได

ตั้งคา SMS 

เวลาสิ้นสุด อนุญาตใ
ของคุณเ
มีประโยช
ขาย (ซึ่ง
คุณไดทัน
คุณสมบ

ตอบกลับ อนุญาตใ
ปด ซึ่งชว
ขอความ
จากนั้นผ
ศูนยขอค
เชนนี้จะเ
คุณสมบ

รายงาน
การสง

อนุญาตใ
ปด ซึ่งจะ
ผูรับไดร
คุณสมบ

บันทึก 
SMS 
อตัโนมัติ 

อนุญาตใ
ปด ซึ่งจะ
SMS โด
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วาม > อีเมล > อีเมล 1 และกด,จากนั้น
,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

เปลี่ยนชื่อกลองรับ อีเมล 1 และ อีเมล 2 
ชีอีเมลอาจไดรับการกําหนดไวลวงหนา
ะล็อคไว เพื่อปองกันการเปลี่ยนชื่อ

ตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่จําเปนตองใช
ารเชื่อมตอไปยังอีเมลเซิรฟเวอรของผูให
ิการอินเตอรเน็ต (ISP) ของคุณ
างกรณี ล็อคอิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส 
ขึ้นอยูกับคุณ เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ให
นตามที่ไดกําหนดไว POP3 แอดเดรส ใช
รับรับอีเมล ในขณะที่ SMTP แอดเดรส 
ําหรับสงอีเมล 

ารเชื่อมตออีเมลผาน GPRS ถาผูให
งคุณไมไดเปนผูใหบริการอีเมลดวย ให
เพื่อขอที่อยูที่ถูกตองสําหรับเซิรฟเวอร 
ไปในฟลดนี้
ขอความ

ที่เก็บ SMS
เมนูนี้ใชในการดูขอความที่อานแลวทั้งหมด
ที่คุณบันทึกไว และเพื่อ ลบขอความทั้งหมด 
พรอมกัน เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กด,

เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้: ลบ, แกไข SMS, ตอบกลับ, สงตอ, 
โทรแฮนฟรี

ถาไมไดรวมอยูในการสมัครรับบริการโทรศัพทของคุณ คุณ
ตองสมัครบัญชีอีเมล และรับการตั้งคาตางๆ จากผูใหบริการ
ของคุณ ในกรณีนี้ ผูใหบริการและหรือผูใหบริการอินเตอรเน็ต
จะใหพารามิเตอรทั้งหมดที่อธิบายดานลางแกคุณ และคุณ
ตองปอนคาที่ไดรับมาเขาไป ในบางกรณี ผูใหบริการของคุณ
อาจเปนผูใหบริการอีเมลของคุณดวย

เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงและรับอีเมล ซึ่งอาจมา
พรอมกับไฟลแนบหรือไมก็ได ถา โทรศัพทของ
คุณไดรับการตั้งไวลวงหนา พารามิเตอรตางๆ 

ก็ถูกตั้งคาไวแลว และคุณไมตองทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเวน 
ล็อคอิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส ซึ่งคุณเปนผูตั้งขึ้นมาเองใน
ขณะที่สรางบัญชีอีเมล
ในการปอนเครื่องหมายบางตัว เชน @ หรือ %, ดู หนา15

การตั้งคา
กด,เลือก ขอค
เลือก ตั้งคา และกด

อเีมล

ที่เก็บ SMS

อีเมล

ชื่อบัญชี เพื่อ
บัญ
แล

อีเมล
เซิรฟเวอร

เพื่อ
ในก
บร
ในบ
นั้น
ปอ
สําห
ใชส

คําเตือน! สําหรับก
บริการโทรศัพทขอ
ตดิตอผูใหบริการ 
SMTP และปอนลง



ขอความ

การเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมา
ไมถูกตอง: ติดตอผูใหบริการของ
แรกถาจําเปน เพื่อใหไดการตั้งคา

M
นการตั้งคา GSM:
อิน & รหัส
หมาย ISP (ISDN หรือ Analogic) 
เปนตองใชในการสรางการเชื่อมตอ 
าจากผูใหบริการของคุณ
ายอัตโนมัติ คาที่มากกวา 30 วินาที
ทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอโดยอัตโน-
(ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)

ารแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขาย 
วลาที่ไมมีกิจกรรม ซึ่งจะนําไปสู
รเชื่อมตออัตโนมัติ

RS
นแปลงการตั้งคา GPRS (ฟลดเดียว
ั้งคา GSM) เมนู APN ใชในการ
เดรสของเครือขายภายนอกที่คุณตอง
ตอไปยัง
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ขอความผิดพลาดระหวาง
จากการตั้งคาพารามิเตอร
คุณกอนการใชงานในครั้ง
ที่เหมาะสม

คาลวงหนา เมนูนี้ ประกอบดวยการตั้งคาชั้นสูงตางๆ ซึ่ง
โดยปกติคุณไมตองเปลี่ยนแปลง
ถาฟลดของเมนูเหลานี้ไมมีขอมูลอยู หรือ
คุณมีปญหาในการเชื่อมตอ ใหติดตอ ISP 
ของคุณ
เมนู รองรับ SMTP ควรจะเปน ปด สําหรับ
ประเทศสวนมากในแถบยุโรป: อีเมลของคุณ
จะไมไดรับการสงออกไป ถาตั้งคาเปน เปด
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่
สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้

เขา
เครือขาย

เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชในการเปด
การเชื่อมตอ และตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่
สอดคลองกัน
ระบบ
� GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือ
ของคุณจะใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือ 
GPRS สําหรับการเชื่อมตออีเมลเทานั้น

� GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลอง
เชื่อมตอไปยังเครือขาย GPRS กอน 
จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM 
ถาเครือขาย GPRS นั้นใชไมได

ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคา
ทั้ง GSM และ GPRS ไวแลว

ตั้งคา GS
เพื่อเปลี่ย
� ล็อค
� เลข
ที่จํา
ไดม

� ตัดส
ซึ่งโ
มัติ 

การไมมีก
หมายถึงเ
การตัดกา

ตั้งคา GP
เพื่อเปลี่ย
กันกับในต
ปอนแอด
การเชื่อม
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ล JPEG ไดเพียงครั้งละไฟลเดียวเทานั้น 
ปอนตัวอักษร ใหดู �การปอนตัวอักษรหรือ
 ถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่กําลัง
ด และโทรศัพทจะกลับไปยังสถานะเตรียม
าย

ูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยังเมลบ็อกซ
งคุณ และดาวนโหลดสวนหัวของอีเมลจาก
ฟเวอร จากนั้นดึงอีเมลที่ตองการอานได
ระกอบดวยการตั้งคาและตัวเลือกที่เหมือน
็อกซทั้งสองใหแตกตางกัน ชวยใหคุณ
 2 แหงที่แตกตางกันในโทรศัพทของคุณ

ุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ ปอน 
ัวขอ และ ขอความ จากนั้นกด,เพื่อเขา
ังตัวเลือกถัดไป:
เลือกเสียง หรือ เลือกกราฟฟก เพื่อแนบ
เสียงหรือรูปภาพลงในอีเมลของคุณ
สง เพื่อสงอีเมลไปยังผูรับที่เลือกไว
แกไข เพื่อออกแบบอีเมลใหมตั้งแต
เริ่มตน
ขอความ

สงเมล
เมนูนี้ ใชในการสงอีเมลไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคน
ขึ้นไปพรอมกัน โดยสามารถแนบไฟลไปพรอม
กับอีเมลได เชน รูปภาพ jpeg เมื่อคุณไดรับ

อีเมล คุณสามารถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มองเห็น
ออกไปโดยใชซอฟตแวรที่เหมาะสม
ถาคุณออกจาเมนู สงอีเมล กอนที่จะสงอีเมลของคุณออกไป 
หรือถาคุณยกเลิกการสงในขณะที่เริ่มสงไปแลว เนื้อหาของ
อีเมลก็จะถูกลบโดยไมมีการบันทึกไว

คุณสามารถแนบไฟ
ในการเรียนรูวิธีการ
หมายเลข� หนา15
เขียนอีเมล เมนูจะป
พรอมเมื่อคุณวางส

เปดเมลบ็อกซ
เมน
ขอ
เซิร

เมลบ็อกซทั้งสองป
กัน การตั้งคาเมลบ
สามารถมีที่อยูอีเมล

เพิ่มรายชื่อ ถาคุณปอนอีเมลแอดเดรสสําหรับรายชื่อที่คุณ
บันทึกไวในสมุดโทรศัพทในโทรศัพท (ดูเพิ่มที่
�เพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท� หนา17) เมนูนี้
จะอนุญาตใหคุณเลือกชื่อของผูนั้นในรายการ
รายชื่อ ดวย
หลังจากที่คุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตอง
การ และกด,เพื่อ เปลี่ยน อีเมลแอดเดรส 
ยาย ออกจากรายการ หรือเพิ่มรายชื่อมากขึ้น
ก็ได
ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทในซิมการด 
หนาตางแกไขจะอนุญาตใหคุณปอนอีเมล
แอดเดรส

สงเมล

ตรวจสอบ อน
ใสห
ไปย
�

�
�

เปดเมลบ็อกซ



ขอความ

1. เลือก เปดเมลบ็อกซ: โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยัง ไป (มากกวา 50KB) อีเมลฉบับนั้น
วนโหลดก็จะยกเลิก
ีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ, ขอความ 
อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภทโดยมี
ดงไว:
ดของสวนหัวของอีเมล (วันที่ และ
ลของผูสง ฯลฯ) กด, เพื่อแสดง
านี้

มลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ 
านอีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับ

เฉพาะขอความ, รูปแบบ ".txt") แนบ
,เพื่ออานขอความ (ไมมีตัวเลือก
ณีนี้)
อปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับ
โทรศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมี
ปที่จะอัปโหลด

หนึ่งแนบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ (มี
อีเมลฉบับแรกไดถึง 5 ฉบับ ไมมีตัว
รับกรณีนี้)
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อีเมลเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ และดาวนโหลดรายการสวน
หัวอีเมล ถามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)

2. ถาคําวา ถัดไป (หรือ กอนหนา) ปรากฏที่สวนทายของ
รายการ  (หรือสวนตนของรายการ)  หมายความวายังมี
สวนหัวของอีเมลฉบับอื่นคางอยูอีก: ใหเลือกตัวเลือกตัว
ใดตัวหนึ่งตอไปนี้ และกด,เพื่อดึงอีเมลเขามา

อีเมลที่ไมมีไฟลแนบอาจแสดงโดยอัตโนมัติในหนาจอราย
ละเอียด
3. เลือกสวนหัว และกด,เพื่อแสดง รายละเอียด 
สัญลักษณแสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัว
ของอีเมลแตละฉบับดวย:

4. กด,และเลือก รับเมล เพื่อดาวนโหลดอีเมล ทําขั้น-
ตอนนี้ซํ้าในการดาวนโหลดอีเมลแตละฉบับที่เปนเนื้อหา
ของสวนหัวที่เลือก

ถาอีเมลมีขนาดใหญเกิน
จะถูกปฏิเสธ และการดา
5. ถาอีเมลที่คุณไดรับม
หรืออีเมลอีกฉบับ) 
สัญลักษณเฉพาะแส

[ไมมี
สัญลักษณ] อีเมลสามารถถูกดาวนโหลดได

ขนาดของอีเมลใหญเกินไป ไมสามารถ
ดาวนโหลดได

อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ 

บรรจุรายละเอีย
เวลา, ที่อยูอีเม
รายละเอียดเหล

ขอความของอีเ
กด,เพื่ออ
กรณีนี้)

ไฟลขอความ (
อยูกับอีเมล กด
ชั้นสูงสําหรับกร
จําเปนตองใชแ
ไฟลแนบ ซึ่งใน
ขนาดใหญเกินไ

มีอีเมลอีกฉบับ
อีเมลที่แนบกับ
เลือกชั้นสูงสําห
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งอีเมล จากนั้นกด,เพื่อเขาไปยัง
ี้:

เพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมุด
ศัพท แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลดอีเมลมา
ามเลือก <ใหม> เพื่อสรางรายชื่อใหม หรือ
กชื่อในรายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
ลแอดเดรส
รณีนี้ คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทใน
ศัพท เมนูนี้จะไมปรากฏขึ้น ถาคุณเลือก
ุดโทรศัพทในซิมการด

ลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ
เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารก) 
คุณออกจากเมนู อีเมล โทรศัพทจะขอ
คุณยืนยันการลบรายการที่เลือกจากอีเมล
ฟเวอร

ตอบกลับไปยังผูสง ซึ่งที่แอดเดรสจะถูก
ลงในรายการโดยอัตโนมัติ ทําตามขั้นตอน
ธิบายใน �สงเมล� หนา35

สงตออีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทํา
ขั้นตอนที่อธิบายใน �สงเมล� หนา35
ขอความ

คุณตองเก็บภาพกอนที่จะสามารถดูภาพไดโดยใชเมนู 
อัลบั้มภาพ  สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอนี้ 
ใหดู �อัลบั้มภาพ� หนา54  ถาโทรศัพทมีหนวยความจํา
ไมเพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม คุณตองลบรายการ (ชื่อ 
เหตุการณ หรือรูปภาพ) ทิ้งไปเพื่อปลดปลอยหนวยความจํา 
เพื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได เมื่อไดรับภาพ
เขามาผานทางอีเมล ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใหได
ผลลัพธดีที่สุด:
� คุณตองบันทึกภาพ ที่ไดรับในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ 

GIF 
� ขนาดของไฟลรูปภาพ จะตองไมเกิน 50KB.
� ขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ 128 x 160 พิกเซล เพื่อที่จะ
แสดงไดอยางถูกตอง (ใชซอฟตแวรการแกไขภาพมาตร-
ฐาน เพื่อสรางขนาดของภาพที่คุณตองการ)

� ใชชื่อไฟลที่มีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณ
สามารถเพิ่มนามสกุลตอทายเชน ".jpg" ได

6. เลือกสวนหัวขอ
ตัวเลือกตอไปน

มีรูปภาพแนบอยูกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาใน
รายการ  และกด,สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงใน
โทรศัพทมือถือของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได 
ถาตองการ)

เก็บที่เครื่อง เพื่อ
โทร
ก็ต
เลือ
อีเม
ในก
โทร
สม

ลบ เพื่อ
(ให
เมื่อ
ให
เซิร

ตอบกลับ เพื่อ
เพิ่ม
ที่อ

สงตอ เพื่อ
ตาม



ขอความ

ุญาตใหคุณตั้งคาคุณสมบัติ ขอความ
  เปน เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด 
สั้น (SMS) ที่คุณไดรับ จะแสดงใน
เลื่อนลงเพื่ออานขอความ และตอบ
ด,สองครั้ง: แรกสุด ใหเขาไป
ขอความของคุณ โทรศัพทจะกลับไป
ัติ
ในขณะที่คุณกําลังอานขอความแรก
แรก หรือกดcเพื่อจบการทํางาน
แสดงขอความที่สอง.

ุญาตใหคุณสงและรับขอความมัลติ-
รียกวา MMS ซึ่งประกอบดวยขอความ 
และเสียงได ขอความมัลติมีเดียสามารถ
รือหลายสไลดก็ได ไมวาคุณจะสงขอ-
 หรือไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอื่น 
ชว จากหนาจอหลัก คุณสามารถเขาถึง
การกดmคางไว 
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คุณสมบัติขอความระบบนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอความ
ระบบซึ่งเครือขายออกอากาศมายังผูรับบริการ
ทุกคน โดยมีใหตัวเลือกดังตอไปนี้:

เมนูนี้อน
มาตรฐาน
ขอความ

หนาจอหลักโดยอัตโนมัติ 
กลับอยางรวดเร็วโดยการก
ยังหนาจอแกไข จากนั้นสง
ยังหนาจอหลักโดยอัตโนม
ถาคุณไดรับ SMS ที่สอง
อยู ใหตอบกลับขอความ
จากนั้นโทรศัพทมือถือจะ

เมนูนี้ อน
มีเดีย ที่เ
รูปภาพ 

ประกอบดวยสไลดเดียว ห
ความไปยังอีเมลแอดเดรส
MMS ก็จะเลนเปนสไลดโ
เมนู MMS โดยตรงไดโดย

ขอความระบบ

รบั เพื่อตั้งคาการรับขอความระบบเปน เปด หรือ 
ปด

หัวขอ เพื่อกําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ
� เลือก <ใหม> ปอนรหัสที่ผูใหบริการให
มา และถาตองการก็ใหใสชื่อดวย

� เลือกชนิดที่มีอยูแลวในรายการ ซึ่งคุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได

คุณสามารถปอนชนิดไดถึง 15 ชนิดลงใน
รายการ ในการขอรับรหัสสําหรับชนิดตางๆ 
ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

รหัสรับ เพื่อเลือกชนิดของขอความที่คุณตองการให
แสดงอยางถาวรบนหนาจอหลัก (ในกรณีนี้ 
ปอนชนิดในเมนู รหัสรับ และ หัวขอ )

ขอความระบบ

ขอความมาตรฐาน

MMS

ขอความมาตรฐาน

MMS
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มื่อสราง MMS ขึ้นมามีความกวาง (W)
ล แตขนาดของภาพใหญที่สุดที่คุณสามารถ
x(H)640 พิกเซล
าพที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ได
งไดจาก อัลบั้มเสียง หรือบันทึกเสียงที่คุณ
ําลังสราง MMS ก็ได: ในกรณีนี้ เลือก <อัด> 
ทําตามกระบวนการที่ปรากฏบนหนาจอ
บันทึกเสียงที่มีอยูแลวได

อ MMS
ใช:
เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด<หรือ>เพื่อเลื่อนดู
สไลด หลังจากที่คุณสรางสไลดขึ้นมา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด>ใน
ขณะที่หนาสุดทายของขอความที่คุณ
กําลังออกแบบถูกเลือกอยูก็ได

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไป/สไลดกอนหนา

เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัว
เรื่องของขอความ
ขอความ

ถาขอความ "หนวยความจําเต็ม" ปรากฏขึ้น คุณตองลบ
ขอความออกไป (เชน มาตรฐาน, ชั่วคราว หรือขอความ
ที่ไดรับ ฯลฯ)

MMS ใหม

แมวาภาพตัวอยางเ
105x (H)55 พิกเซ
สง ไดคือ (W)640
คุณไมสามารถสงภ
คุณสามารถเลือกเสีย
อัดไวแลวในขณะที่ก
จากนั้น <ใหม> และ
คุณไมสามารถแนบ

ตัวเลือกตางๆ ข
มีตัวเลือกตอไปนี้ให

เพิ่มรายชื่อ เพื่อเลือกชื่อในรายการ รายชื่อ หรือเพื่อใส 
<หมายเลข> หรืออีเมลแอดเดรสใหม จากนั้น
เลือกหมายเลขหรือแอดเดรสตัวใดตัวหนึ่งของ
ชื่อนั้น ถามีหลายรายการ เลือกรายชื่อ และกด
,เพื่อ แกไข หรือ ยาย รายชื่อนั้นออกจาก
รายการ หรือเพิ่มรายชื่อมากขึ้น
คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพทเพื่อ
เขาถึงอีเมลแอดเดรส (ศึกษาเพิ่มเติมที่
�สมุดโทรศัพท� หนา17)

ตรวจสอบ อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ
1. เพิ่ม รูปภาพ, ขอความ และ/หรือ เสียง 

(เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อไปยัง
ไอคอนถัดไปหรือกอนหนา ถาไมไดเลือก
โดยอัตโนมัติ กด,เพื่อเขาไปยังเมนู) 
และสรางสไลดเพิ่มเติม โดยการกด>

2. สง เพื่อสง MMS ไปยังผูรับที่เลือกไว
3. เขาไปยัง ตัวเลือกตางๆ ของ MMS

เพิ่มสไลด

สไลดถัดไป/
สไลดกอนหนา
แกไขหัวเรื่อง



ขอความ

ในทุกกรณี จะมีแถบแสดงความกาวหนา เพื่ออนุญาตใหคุณ
งคุณได (กดcเพื่อยกเลิก)

วนโหลด ใหญกวาหนวยความจําที่
 คุณตองปลดปลอยหนวยความจํา
รูปภาพ, เสียง, ฯลฯ) อานเพิ่มเติม
7
อความแจงเตือนปรากฏบนหนาจอ
ตั้งคา� หนา41 เพื่อเรียนรูเพิ่มเติม
 อตัโนมัติ หรือ แมนนวล  ถาผูสง
ารอาน จะมีคําถามขึ้นมาขอใหคุณ
รือกดcเพื่อปฏิเสธ หลังจากที่
ลว ใหเลือกในรายการ อินบอกซ และ
 กด,เพื่อเขาไปยัง ตัวเลือกผูเลน

พื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
MS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง
พื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลด
อนหนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด
หรือ>เมื่อกําลังดู MMS ใน

หมดแมนนวลก็ได
40

สง MMS
หลังจากที่เขียนขอความเสร็จแลว ใหเลือก สง MMS และกด 
,ถาคุณบันทึก MMS ของคุณเปนแบบราง ตัวเลือกนี้ก็จะใช
ไดจากเมนู ชั่วคราว  ถาคุณสง MMS ไปแลว ใหเลือกขอความนั้น
จากเมนู เอาทบอกซ และเลือก สง MMS ใหม
ถาการสงขอความแบบรางลมเหลว ขอความจะถูกยายไปยัง
เมนู เอาทบอกซ 

ติดตามการสงขอความขอ
รับ MMS 
ถาขนาดของ MMS ที่ดา
ใชไดในโทรศัพทของคุณ
โดยการลบขอมูลทิ้งไป (
�สถานะความจํา� หนา5
เมื่อคุณไดรับ MMS จะมีข
เพื่อบอกคุณ ดูหนา �การ
เกี่ยวกับโหมดการรับแบบ
ขอความขอใหมี รายงานก
กด,เพื่อสงรายงาน ห
ดาวนโหลด MMS เสร็จแ
กด >เพื่อเลนขอความ
ตอไปนี้:

ลบสไลด เพื่อลบหนาที่เลือก (ถามีมากกวาหนึ่งหนา
ในขอความ)

จัดเก็บ
ชั่วคราว

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่
คุณสามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลว
จึงสงในภายหลัง (ดู หนา41)

บันทึกเปน
มาตรฐาน

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลต 
ซึ่งคุณสามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS 
อื่น (เชน ชนิดขอความ �สุขสันตวันเกิด� 
เปนตน ดู หนา41)

พรีวิว MMS เพื่อดูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น

ชวงเวลาสไลด เพื่อเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณ
ตั้งคาไวใน ตั้งคา > ชวงเวลาสไลด  
และตั้งคาชวงเวลาระหวางสไลด แตละภาพ

เลน เ
M

สไลดถัดไป/
กอนหนา

เ
ก
<
โ
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ลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณไดรับ
ว อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS 
ไมสามารถรับ MMS ได
ไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
อกซ เทานั้น คุณไมสามารเรียกคืนรายการ
อความ การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณ
เพื่อยกเลิกการลบ

จไดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
ไดโดยตรง ถายัง ใหติดตอผูใหบริการของ
ขอมูลที่อธิบายในบทนี้ และปอนเขาไป
ริการบางราย สามารถสงพารามิเตอร
กาศ� ได

สดง การแจงเตือน, การสง และ รายงาน 
ารอาน, MMS ที่ อานแลวและ ยังไมอาน 
ั้งหมด คุณสามารถ อาน หรือ ลบ การแจง
ือนและรายงานได คุณสามารถ เลน, โอนไป 
รือ ตอบกลับ MMS, แสดง รายละเอียด
รือ ลบ ขอความได
ขอความ

จัดการโฟลเดอร
โทรศัพทมีโฟลเดอร 4 โฟลเดอรใหใช โฟลเดอรดีฟอลต 
(ที่แอกทีฟ) คือโฟลเดอรสุดทายที่คุณเลือก

การแจงเตือนจะถูก
MMS ที่สมบูรณแล
มา ไมเชนนั้นคุณจะ
ขอความที่คุณบันทึก
แบบราง หรือ เอาทบ
ใดๆ (ไมวาจะเปนข
ลบไปแลวได กดc
การตั้งคา
โทรศัพทของคุณอา
เขาถึงบริการที่มีให
คุณ เพื่อรับรายการ
อยางถูกตอง ผูใหบ
การเขาถึง �ทางอา

แยกภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และ
บันทึกลงใน อัลบั้มภาพ

แยกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน และ
บันทึกลงใน อัลบั้มเสียง

ปด เพื่อปด MMS และกลับไปยังรายการ
ตัวเลือก

เทมเพลต แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนเทมเพลต 
คุณสามารถ เลน, แกไข และ ลบ เทมเพลตได

ชั่วคราว แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนขอความ
ชั่วคราว หรือถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติขณะที่
คุณออกจากเมนู MMS กอนที่จะบันทึก หรือ
สงขอความของคุณออกไป คุณสามารถ เลน, 
แกไข, สง และ ลบ แบบรางได

เอาทบอกซ แสดงขอความที่คุณได สงแลว หรือสรางขึ้น
แต ยังไมสง ออกไป คุณสามารถ เลน, ลบ 
หรือดู รายละเอียด ของขอความเหลานี้ทั้ง
หมด หรือ สงใหม หรือ สงตอ ขอความไปให
ผูอื่นก็ได

อินบอกซ แ
ก
ท
เต
ห
ห



ขอความ

มีตัวเลือกตอไปนี้ใหใช: นี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
จงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึง
องการสงวา MMS นั้นไดรับแลว
ปฏิเสธ

นี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
ุญาตใหคุณบันทึกขอความที่สงจากเมนู 
กซ โดยอัตโนมัติ
ใหคุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลดแต
ง MMS
รือขาย ใชสําหรับเลือกโปรไฟล
มตอจากโปรไฟลที่คุณตั้งคาไว 
คาการโทร� หนา26)
ชในการเลือกประเภทของเครือขาย
เปดการเชื่อมตอ GSM, GPRS หรือ 
อน
ูนย MMS เพื่อปอนแอดเดรส MMS 
ฟเวอรที่คุณจะเชื่อมตอดวย
แอดเดรส และ เกตเวยพอรต อนุญาต
อนทั้งหมายเลข IP และหมายเลข
องเกตเวยของเซิรฟเวอร
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โหมดรับ อนุญาตใหคุณเลือกจาก:
แมนนวล: คุณสามารถเชื่อมตอแบบแมนนวล
ไปยังเซิรฟเวอรไดโดยการเลือกการแจงเตือน
ใน อินบอกซ เลือก อาน เพื่อดาวนโหลด จาก
นั้น เลน
อัตโนมัต:ิ จะใส MMS ที่ไดรับลงในอินบอกซ
ของคุณโดยอัตโนมัติ เลือก MMS และกด
>เพื่อเลนขอความ
โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม
เครือขาย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณถูก
เก็บไวบนเซิรฟเวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 
สัปดาห (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับ
ไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุให
ไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที)

อานรายงาน ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และแจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) เมื่อสถานะ
ของ MMS ที่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน MMS 
นั้นถูกอานหรือไม หรือถูกลบไป

รายงาน
การสง

ตัวเลือก
และจะแ
สถานะข
หรือถูก

บันทึก
อตัโนมัติ

ตัวเลือก
และอน
เอาทบอ

ชวงเวลา
สไลด

อนุญาต
ละรูปขอ

ตั้งคา
เครือขาย

บัญชีเค
การเชื่อ
(ดู �ตั้ง
ระบบ ใ
ที่ใชเมื่อ
GPRS ก
เลือก ศ
ของเซิร
เกตเวย
ใหคุณป
พอรตข
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ปุมcคางไว เพื่อยกเลิกการกระทํา
ยังหนาจอหลัก

งการตั้งคาโหมดตางๆ
กลองถายรูป เพื่อแสดงหนาจอภาพ
นสของกลองจะปรับโฟกัสใหโดยอัตโนมัติ 
ึ้น: ซูม, เอฟเฟกต, โหมดกลอง, ถาย, 
การมอง

กด,เมื่อกลองถายรูปเปดทํางาน

กดปุมดานขางสําหรับกลองถายรูป 
เมื่อกลองทํางานอยู
กดปุมดานขางสําหรับกลองถายรูป
ทันทีหลังจากที่ถาย
กดcหลังจากถายทันที

ย
กด,หลังจากถายทันที

กด 0
การถายภาพ

8 � การถายภาพ
โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว ซึ่งชวยใหคุณ
สามารถถายภาพ เก็บภาพไวในโทรศัพท ใชภาพตางๆ เปน
วอลลเปเปอร หรือสงภาพไปใหเพื่อนๆ ของคุณได

ภายในเมนูใดๆ กด
ปจจุบัน และกลับไป

ดภูาพตัวอยางขอ
กดปุมดานขางสําหรับ
ตัวอยางของกลอง เล
และไอคอนจะแสดงข
ตั้งเวลาถายภาพเอง, 

วธิีการ�
เปด/ปดกลอง กดปุมดานขางสําหรับกลองถายรูป

เพื่อเปดการทํางานกลอง หรือกด
,และเลือก กลอง
กดcคางไวเพื่อปดการทํางาน 
หรือปดฝาโทรศัพท

ซูมเขา/ออก กด+หรือ-

เปลี่ยนโหมด
การมอง

กด * เพื่อสลับระหวางโหมด 
กลางคืน และ ปกติ 

เปลี่ยนโหมดกลอง กด # เพื่อเปลี่ยนจาก VGA  
เปน วอลเปเปอร เปน คลิป เปน
โฟโตคอล

เปลี่ยนเอฟเฟกต
พเิศษ

กด<หรือ>เพื่อเปลี่ยนจาก
เอฟเฟกตพิเศษแบบหนึ่ง (ซีเปย, 
นํ้าเงิน ฯลฯ) ไปเปนอีกแบบหนึ่ง

เขาถึงการตั้งคา
ตางๆ ของกลอง
ถายภาพ

บนัทึกภาพ

ลบภาพ
เขาไปยังตัวเลือก
ตางๆ ของภาพที่ถา
เปด/ปดระบบตั้ง
เวลาถายภาพเอง

ถายภาพ



การถายภาพ

าถายอัตโนมัติ เปน ปด และทันทีที่เปด
รูป กดปุมกลองเพื่อถายภาพ
ึ้นแสดงถึงแถวของภาพ กด:

คุณเลือกเอฟเฟกตแบบใดแบบหนึ่ง
า 47)
คุณตั้งตัวเลือก ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัต ิ
รือ ปด (ดู หนา 45)

ีโหมดการมองสองอยางใหใชคือ: 
 ิและ โหมดกลางคืน (โทรศัพทจะแสดง
ูปดวงจันทรที่สวนบนของหนาจอ) ขึ้น
ของแสงในสภาพแวดลอมรอบขาง กด
สลับระหวางโหมดตางๆ

ชไดในทุกโหมด: 
ึ่งระดับ (x2) ในโหมด คลิป และ 
ปเปอร (กดปุมลูกศร+หรือ-
ูมเขาหรือออก)
งระดับ (x2 และ x4) ในโหมด VGA 

กเลิกภาพที่คุณเพิ่งถาย และกลับไป
พตัวอยาง
44

ตัวเลือกทุกอยาง และการกดปุมตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ จะ
ใชไดก็ตอเมื่อกลองถายรูปเปดทํางานอยูเทานั้น เชน เมื่อภาพ
ตัวอยางแสดงบนหนาจอ เปนตน นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
กด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ก็ได (ดูเพิ่ม �การตั้งคา�
หนา46)

สําหรับโหมดภาพถายอื่นทั้งหมด ให
วางมือถือในแนวตั้ง และกด # เพื่อ
เปลี่ยนไปยัง วอลเปเปอร (128x160 
พิกเซล) ไปยัง คลิป (128x128 พิก-
เซล) ไปยัง โฟโตคอล (96 x 64 พิก-
เซล) ไอคอนของ โหมดกลองถายรูป
ที่คุณเลือกจะแสดงอยูที่สวนลางของ
หนาจอ 

โหมด คลิป ยังอนุญาตใหคุณอัดขอความเสียงหลังจากที่คุณ
ถายภาพไดดวย สําหรับรายละเอียด อานเพิ่มเติมจาก 
�สนทนาแบบเห็นภาพ: ใชโหมดคลิป� หนา45

ถายภาพ
1. ถาตัวเลือกตัวตั้งเวล
การทํางานกลองถาย

2. หมายเลขที่ปรากฏข

โหมด
กลอง

ขนาดภาพดีฟอลตของรูปแบบมาตรฐานคือ VGA 
640x480 พิกเซล

เอฟเฟกต อนุญาตให
ที่มี (ดู หน

ตัวตั้ง
เวลาถาย
อตัโนมัติ

อนุญาตให
เปน เปด ห

โหมด
การมอง

โทรศัพทม
โหมดปกต
สัญลักษณร
อยูกับระดับ
* เพื่อ

โหมด
การซูม

ตัวเลือกนี้ใ
� ซูมหน
วอลเ
เพื่อซ

� ซูมสอ

c ถาตองการย
ยังโหมดภา
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ตั้งเวลาถายอัตโนมัติ และกลับไปยัง
รือกด 0 เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถาย
ลา
แลว ใหทําตามขั้นตอนโดยเริ่มจากจุด 2 
 �ถายภาพ�

าพ: ใชโหมดคลิป
หคุณสรางคลิป โดยใชรูปภาพและเสียง
ิป จากนั้นกดปุมกลอง เพื่อถายภาพ
เสียง จะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ: อัดเสียง
มตองการ (กด c เพื่อยกเลิก,
 หรือรอจนถึงเวลาที่อัดไดนานที่สุด 30 

าถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

 สง คลิปของคุณโดยทาง MMS
 เลน คลิป

 บันทึก คลิปที่คุณสราง: รูปภาพใน 
ั้มภาพ และเสียงที่อัดไวใน อัลบั้มเสียง

 เปลี่ยนแปลง คลิปที่คุณสราง
การถายภาพ

จํานวนของภาพที่คุณสามารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น 
จะมีขอความเตือนคุณเมื่อมีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ใน
กรณีนี้ คุณตองลบขอมูลกอนที่จะเก็บภาพใหม (ศึกษาเพิ่มเติม
�สถานะความจํา� หนา57)
เมื่อภาพถูกบันทึกใน อัลบั้มภาพ ภาพจะถูกตั้งชื่อวา 
�img_0001.jpg� ฯลฯ ไปจนถึง 9999 ซึ่งไมไดหมายความวา
คุณสามารถถายภาพได 9999 ภาพ แตหมายเลขของรูปภาพ
จะเรียงกันไปเรื่อยๆ จนถึง 9999 จากนั้นตัวเลขจะเริ่มตั้งแต
1 ใหม

ใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ตั้งตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติเปน เปด จากนั้นกดปุมกลอง
เพื่อเปดการทํางาน (หรือกด 0 ถาตัวเลือกถูกตั้งคา
เปน ปด)

2. การนับถอยหลังจากเริ่มที่ 10วินาที (คานี้ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได) จะมีเสียงดังขั้น 3 วินาทีกอนที่ภาพจะ
ถูกถาย จากนั้นจะมีเสียงดังอีกครั้งหลังจากที่ถายแลวจริงๆ

กดcเพื่อหยุดตัว
โหมดภาพตัวอยาง ห
อตัโนมัติไดตลอดเว
3. เมื่อภาพถูกถาย
ตามที่อธิบายใน

สนทนาแบบเห็นภ
โหมด คลิป อนุญาตใ
1. เลือกโหมด คล
2. หนาตาง บันทึก
หรือขอความตา
เพื่อหยุดการอัด
วินาที)

3. กด,เพื่อเข

ปุมกลอง
ถายรูป

ในการบันทึกภาพลงใน อัลบั้มภาพ

, เพื่อเขาไปยังรายการตัวเลือกเหลานี้ ซึ่งคือ: สง 
(โดย MMS, อีเมล หรืออินฟาเรด) บันทึก ภาพ
ใน อัลบั้มภาพ, แกไข ภาพ หรือ ถายภาพใหม

สงโดย MMS เพื่อ
เลนคลิป เพื่อ

บันทึกคลิป เพื่อ
อัลบ

เปลี่ยนคลิป เพื่อ



การถายภาพ

ั้งสุดทาย จะถูกบันทึกไว และนําไปใช 
แปลงการตั้งคาใหม

ะแสดงบนภาพ: วันและเวลา, เฉพาะ
ันทึกอะไรเลย

ากโหมดกลองถายรูปไปยังโหมด
าพตัวอยางของการตั้งคาโหมดตางๆ�

าพของภาพระหวางตัวเลือกตอไปนี้:
, สูง

 เตือน และเสียง ถาย  เสียงเตือนจะดัง
ยรูป 3 วินาที สวนเสียงถายรูปดังขึ้น
ูป เลือก มาตรฐาน หรือเสียงที่มีให
ด,เพื่อเปดการทํางาน

หมดกลับเปนคามาตรฐาน
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โฟโตคอล: ดูวาใครโทรมา
โหมด โฟโตคอล อนุญาตใหคุณสรางรูปภาพ และเชื่อมโยงภาพ
เขากับกลุมได เมื่อชื่อที่อยูในกลุมนั้นโทรเขามา ภาพที่สัมพันธ
กับชื่อนั้นจะปรากฏขึ้น สําหรับรายละเอียด ใหดู �โฟโตคอล: ดู &
ฟงวาใครโทรมา� หนา18
ดูภาพ
ภาพที่คุณบันทึกไวจะถูกเก็บลงในเมนู มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ  
สําหรับรายละเอียด ใหดู �อัลบั้มภาพ� หนา54
รับสายและโทรออก
เมื่อไดรับสายในขณะที่กําลังใชกลองถายรูป:
� การรับสายจะเปนการปดการทํางานของกลองถายรูป และ
โทรศัพทของคุณจะกลับไปยังสถานะเตรียมพรอมเมื่อคุณ
วางสาย

� การปฏิเสธสาย ก็จะปดการทํางานของกลองถายรูปเชนกัน 
และนําคุณกลับไปยังหนาจอภาพตัวอยาง

เพื่อโทรออก แรกสุดคุณตองกลับไปยังหนาจอหลัก

กด,ในขณะที่โหมดกลองถายรูปทํางานอยู เพื่อเขาไปยัง
การตั้งคาเพิ่มเติมจากที่คุณสามารถตั้งไดจากหนาจอภาพตัวอยาง
โดยตรง

การตั้งคาที่คุณกําหนดคร
จนกระทั่งคุณมีการเปลี่ยน

การตั้งคาทั่วไป

การตั้งคา

วันเวลา เพื่อเลือกสิ่งที่จ
วันที่ หรือไมบ

โหมด
กลอง

ใชในการสลับจ
อื่น: อาน �ดูภ
หนา43

คุณภาพ
ภาพ

เพื่อเลือกคุณภ
 ตํ่า, ปานกลาง

การตั้งคา
เสียง

เพื่อตั้งคาเสียง
ขึ้นกอนที่จะถา
เมื่อมีการถายร
เลือก จากนั้นก

ลบ
การตั้งคา

เพื่อรีเซ็ตคาทั้ง
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การถายภาพ

เฟรม
เพื่อเลือกกรอบใหกับภาพที่คุณถาย (การทําเชนนี้จะตั้งคาภาพ
เปน 128 x 160 พิกเซลโดยอัตโนมัติ)
โหมดเอฟเฟกต
เพื่อเลือกเอฟเฟกตและใชกับภาพที่คุณถาย: ปกติ, ขาว & ดํา, 
ซีเปย, ดิจิตอล, เอมบอส, สีเนกาทีฟ, ขอบ และ ขอบ 2
โหมดการมอง
เพื่อเลือกระหวางโหมดสองอยางตอไปนี้: ปกต ิและ กลางคืน 
โหมดมาตรฐานคือ ปกติ
ตวัตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
ตั้งตัวเลือกเหลานี้เปน เปด เพื่อเปดการทํางาน และกดcเพื่อ
กลับไปยังหนาจอภาพตัวอยาง และถายภาพ (ดูหนา หนา 45)



BeDJ

งถึงขอมูลที่กําลังใชอยู หรือรายการ

ือก มัลติมีเดีย > BeDJ หรือกดb

 BeDJ สไตลมาตรฐานที่เลือกอยู (เชน 
 คาจังหวะปจจุบัน, สถานะของการ
จะแสดงขึ้น
 คุณสามารถมิกซ 9 แทร็กเขาดวยกัน 
 1 ถึง 9: กดปุมตามแทร็ก

  ใชไดถึง 14 แทร็ก: กดปุม 1 
เปดรายการสําหรับเลือกแทร็ก ปุม 
ับแทร็กเสียงเสมอ

ดปุมตั้งแต 1 ถึง 9 คางไว

ด *

ด,กอนการอัด
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9 � BeDJ
BeDJ อนุญาตใหคุณสรางเสียงสวนตัวของคุณเองโดยใชสไตล 
หรือเสียงเรียก SP-MIDI หรือ MIDI  ที่บันทึกอยูในโทรศัพท
ของคุณ  จากนั้นคุณสามารถสงเพลงที่มิกซแลว ไปใหเพื่อนหรือ
ญาติๆ หรือใชเปนเสียงริงโทนหรือเสียงเตือนก็ได

ภายใน BeDJ สีสมจะแสด
ที่ถูกเลือกอยู

เปดการทํางานแทร็ก
1. เปด BeDJ โดยการเล
ในหนาจอหลัก

2. ที่สวนบนของหนาจอ
กรูฟวี่, เทคโน ฯลฯ)
อัด และชื่อของแทร็ก

3. ที่สวนลางของหนาจอ
หรือเชื่อมโยงไปยังปุม
ที่ตองการเปดทํางาน
ถึง 9 คางไวเพื่อ
5 จะถูกใชสําหร

วธิีการ�
เปด/ปด BeDJ กดbหรือเลือก มัลติมีเดีย > BeDJ 

เพื่อเปดการทํางาน
กดcคางไว เพื่อปด

เปดทํางาน/
ปดทํางาน
แทร็ก

กดปุมตั้งแต 1 ถึง 9
กดcเพื่อปดการทํางานทุกแทร็ก
พรอมกัน

อัดเสียงมิกซ
(เริ่มและหยุด)

กด 0
เมื่อคุณหยุดการอัด ตัวเลือกที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่อัดจะปรากฏขึ้น 
(ดู หนา50)

เปดการทํางาน
ฟลด จังหวะ 

กด #

เปดรายการเลือก
แทร็ก

ก

เปดหนาจอ
วิธีใช 

ก

เปดรายการ 
ตัวเลือก ของ BeDJ 

ก

เริ่มการใชงาน
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ัดเสียงมิกซของคุณแลว กด 0 เวลา
ลักษณ On air สีแดงก็จะถูกเลือก
ัดเสียงของคุณ คุณสามารถ: 

ยอัตโนมัติ เมื่อเสียงมิกซมีขนาดถึง 50 
ที) ความจุขึ้นอยูกับหนวยความจําที่มี
  เลือก มัลติมีเดีย > สถานะหนวยความจํา 
หนวยความจํา

กดปุม 1 ถึง 9 

เลื่อนดวย+หรือ-

า เลื่อนดวย<หรือ>ถา
แทร็กทํางานอยู คุณสามารถเปลี่ยน
ระดับเสียงปจจุบันของแทร็กได
กด 0
BeDJ

เปลี่ยนทํานองและเครื่องดนตรีของแทร็ก
กอนที่จะเปดทํางานแทร็ก ใหกดปุม 1 ถึง 9 คางไว 
เพื่อเปลี่ยนทํานองและเครื่องดนตรีเริ่มตน

เปลี่ยนจังหวะ
1. กด # เพื่อเปดการทํางานฟลด จังหวะ ซึ่งจะแสดงใน
หนวย bmp (หรือ "บีตตอนาที") และใชกับทุกแทร็ก

2. กดปุมที่ไฮไลต<หรือ>เพื่อเพิ่มหรือลดจังหวะ 
จากนั้นกด c หรือ , เพื่อกลับไปหนึ่งหนาจอ

คุณไมสามารถเปลี่ยน จังหวะ ในขณะที่กําลังเลนแทร็ก หรือใน
ระหวางที่กําลังมิกซเสียงอัดอยูได คุณไมตองบันทึกจังหวะ 
ระบบจะจัดการเรื่องนี้ใหคุณโดยอัตโนมัติ 

เริ่มการอัด
1. เมื่อพรอมที่จะอ
ก็จะเริ่ม และสัญ

2. ในขณะที่กําลังอ

การอัดจะหยุดเองโด
KB. (ประมาณ 2นา
ในโทรศัพทของคุณ:
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ

ทํานองเพลง ทํานองเพลงปจจุบันที่ใชในแทร็กที่เลือกคือ
สิ่งที่ถูกไฮไลตในรายการ เคลื่อนที่ดวย+
หรือ -เพื่อเลือกแทร็กอื่น จากนั้นกด
,หรือ>เพื่อเขาไปยังรายการเครื่อง
ดนตรีที่ใชในเพลงนี้

เครื่องดนตรี เครื่องดนตรีปจจุบันที่ใชในทํานองเพลงที่
เลือก เปนสิ่งแรกที่จะถูกไฮไลตในรายการ 
เคลื่อนที่ดวย-หรือ+เพื่อเลือกอีก
รายการหนึ่ง จากนั้นกด,เพื่อกลับไปยัง
หนาจอหลัก

อดัเสียงมิกซ

เปดทํางานแทร็ก

เพิ่ม/ลดระดับเสียง
ของแทร็กปจจุบัน

ไฮไลตแทร็กกอนหน
หรือถัดไป

หยุดการอัด



BeDJ

รรจุไฟล MIDI ที่คุณอาจดาวนโหลด
ฯลฯ

งานอยู กด,เพื่อเขาไปยัง

บเสียงเรียก หรือ สไตล BeDJ ให
จากเพลงในรายการ และกด,
องคุณ
หนาจอ BeDJ โดยอัตโนมัติ และ
เลือกไว ก็จะถูกแบงออกเปนแทร็ก

ธิบายดานบนเพื่อเปดและปดการ
ละอัดมิกซของคุณ ฯลฯ 

ไดพรอมกัน ขึ้นอยูกับทํานองเพลง

J จะเปดแทร็กวางชุดใหมขึ้นมาให
: รายการของไฟล MIDI ทั้งหมดที่มี
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือกเพลง
,
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ตัวเลือกการอัดเสียง
เมื่อคุณหยุดการมิกซ หนาตางจะเปดขึ้น และแสดงตัวเลือก
ตอไปนี้:

การอัดที่คุณบันทึกไว จะปรากฏภายใตชื่อที่คุณเลือกในราย
การ ตั้งคา > เสียง > แบบเสียงเรียง รวมทั้งใน มัลติมีเดีย > 
อัลบั้มเสียง คุณสามารถเลือกใชเสียงมิกซเปนแบบเสียงเรียก
สําหรับสายเรียกเขา และเหตุการณใหมได

ตัวเลือกชั้นสูงอนุญาตใหคุณสามารถสรางและมิกซสไตลดนตรี
สวนตัวของคุณเอง ไมวาจะใชสไตลจาก BeDJ โดยตรง (เชน
 กรูฟ เทคโน ดิสโก เปนตน) หรือจากรายการแบบเสียงเรียก
 (เชน บาค คูล ดรีม เปนตน)  

รายการแบบเสียงเรียก บ
เก็บไวจาก อีเมล, IrDA, 

จากไฟลที่มีอยูแลว
1. เมื่อหนาจอ BeDJ ทํา
รายการตัวเลือก 

2. ในการเลือก มิกซแบ
เลือกเพลงที่มีอยูแลว
เพื่อยืนยันการเลือกข

3. โทรศัพทจะกลับไปยัง
ทํานองของเพลงที่คุณ
ยอยๆ 

4. จากนั้นใหใชวิธีดังที่อ
ทํางานแทร็กตางๆ แ

จาํนวนแทร็กที่เปดใชงาน
ที่คุณเลือก

สรางขึ้นมาเอง
1. เมื่อเลือก ชั้นสูง BeD
2. กดปุม 1 คางไว
อยูในโทรศัพทของคุณ
ใดเพลงหนึ่ง และกด

รีมิกซ เพื่อคุณอัดเสียงมิกซใหมโดยใชแทร็กเดิม

เลนมิกซ เพื่อเลนเสียงมิกซที่คุณเพิ่งอัดเสร็จ
เก็บมิกซ เพื่อตั้งชื่อและเก็บเสียงมิกซของคุณ

สงโดย MMS เพื่อสงเสียงมิกซเปนสวนของขอความ
มัลติมีเดีย

สงโดย IrDA เพื่อสงเสียงมิกซของคุณผาน IrDA 

สงโดยอีเมล เพื่อสงเสียงมิกซของคุณโดยทางอีเมล

สรางสไตลและมิกซสวนตัวของคุณ 
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ณะที่กําลังเปดใชงาน BeDJ อยู โทรศัพท
เสียงโดยอัตโนมัติ
ปนการปด BeDJ และโทรศัพทของคุณจะ
นะเตรียมพรอมเมื่อคุณวางสาย
ือการไมสนใจสายเรียกเขา จะทําใหคุณยัง
อ BeDJ
BeDJ

3. รายการใหมจะปรากฏขึ้น แสดงแทร็กทั้งหมด และไฟล 
MIDI ที่เลือก  เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเลือกแทร็ก
ใดแทร็กหนึ่ง จากนั้นกด,เพื่อกําหนดเขากับปุม 1

4. ทําซํ้าสองขั้นตอนนี้ เพื่อกําหนดแทร็กตามตองการใหกับ
ปุม 2 ถึง 9 ของโทรศัพท

5. เมื่อพรอม ใหอัดเสียงมิกซของคุณ (อาน หนา49)
6. กด,สองครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

คุณสามารถกําหนดแทร็กใด ก็ไดใน 16 แทร็กของเพลงใด
ก็ไดเขากับปุม 1 ถึง 9 ในโทรศัพทของคุณ! ดวย
การทําเชนนี้ คุณจะสามารถสรางรูปแบบไดเปนพันๆ รูปแบบ
เพื่อปรับแตงเสียงมิกซของคุณเองไดอยางเต็มที่

คุณสามารถบันทึก สไตล สวนตัวของคุณเก็บไวในเมนู สไตล 
BeDJ และนําไปใชซํ้าในภายหลังเพื่อสรางมิกซใหมได สไลตใหม
นี้จะบรรจุแทร็กทั้งหมดที่คุณมิกซไว แตไมไดใชเอฟเฟกตใดๆ 
กับเสียงมิกซ

ในขณะที่รับสายในข
มือถือของคุณจะปด
1. การรับสายจะเ
กลับไปยังสถา

2. การปฏิเสธ หร
คงอยูในหนาจ

บันทึกสไลตสวนตัวของคุณ

การรับสาย



อินฟราเรด

DA จากโทรศัพทมือถือของคุณ แรก
ี่จะสงกอน: เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, 
ยชวยใหคุณสามารถใชตัวเลือก สง ได
อุปกรณ IrDA อื่นที่จะสื่อสารดวย การ
ิ ขอความจะแสดงบนหนาจอ สําหรับ

DA หลายตัว รายการจะแสดงบนหนา
การ กด,เพื่อยืนยัน และเพื่อสง

รศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตัว
เอาต ถาการเชื่อมโยงอินฟราเรด
ะบวนการ

ขอมูล เลือก อินฟราเรด > รับ 
มือถือของคุณก็พรอมที่จะรับขอมูล 
รออุปกรณ IrDA อื่นใหสงขอมูลมา 
จะแสดงบนหนาจอ เพื่อใหคุณทํา
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10 � อินฟราเรด
โทรศัพทมือถือของคุณมีเทคโนโลยีอินฟราเรดในตัว (หรือที่เรียก
วา IrDA) ซึ่งอนุญาตใหคุณใชในการสงหรือรับขอมูลจากอุปกรณ
ที่สอดคลองกับ IrDA อื่นผานทางการเชื่อมโยงแบบไรสาย (เชน 
โทรศัพทมือถือเครื่องอื่น, PC หรือ PDA, เครื่องพิมพ, ฯลฯ)
ไฟลที่มีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์ไมสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อม
ตอกับ PC ใหแนใจวาคุณเปดการทํางานตัวเลือกอินฟราเรด

กอนที่จะสงหรือรับขอมูลจากอุปกรณอื่น อุปกรณเหลานั้นจะตอง
วางในตําแหนงที่สัมพันธกับโทรศัพทมือถือของคุณ ตรวจดูให
แนใจวา พอรต IrDA หันหนาเขาหากัน และอยูหางกันไมเกิน 50 
ซม. (ดูรูป)  ใหแนใจวาไมมีสิ่งใดขวางกั้นลําแสง IrDA

ในการสงขอมูลผานทาง Ir
สุดคุณตองเลือกรายการท
ชื่อหรือบันทึก จะมีเมนูยอ
ทันทีที่โทรศัพทของคุณพบ
สงก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัต
คุณ ใหดําเนินการตอไปนี้
ถาโทรศัพทพบอุปกรณ Ir
จอ ใหเลือกอุปกรณที่ตอง
ขอมูลที่เลือก
การสงจะถูกยกเลิก ถาโท
หนึ่งกอนที่จะถึงเวลาไทม
ขาด หรือถาคุณยกเลิกกร

เปดการทํางาน IrDa
ในการรับ
โทรศัพท
และกําลัง

ในขณะที่กําลังสง ขอความ
กระบวนการตอไป

ตําแหนงของอุปกรณ

สงขอมูล

การรับขอมูล

อินฟราเรด
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จากนี้คุณยังสามารถใชโทรศัพทมือถือรวม
PC หรือ PDA ได เชนในการทองอินเตอร-
 หรือการสงแฟกซ เปนตน
นอยางเต็มที่จากบริการที่ใชไดผานทาง 
S, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลดรูปภาพ
นโทรศัพท, การซิงโครไนซรายการรายชื่อ, 
) คุณตองติดตั้งโปรแกรม Mobile Phone 
คุณ  ซอฟตแวรนี้บรรจุอยูในซีดีรอมที่ใหมา
งคุณ 
ซีดีรอมนี้ ใชงานไมไดกับคอมพิวเตอร 
 ซอฟตแวรนี้สนับสนุนเฉพาะระบบ

s® 98 SE, ME, XP และ 2000 
ไปในกรณีนี้)
งเชน Lotus Notes, Lotus Organizer และ 
ดรับการออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซ
ือถือฟลิปสไปยังแอปพลิเคชั่นเหลานี้ได
ิม ใหอานคูมือผูใชที่เหมาะสม):

โมเด็ม
อินฟราเรด

การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอ
กับอุปกรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต ถาการเชื่อมโยง
อินฟราเรดขาดหายไป ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรือถา
คุณยกเลิกกระบวนการ

บันทึกขอมูลที่ไดรับ
กด,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

นอก
กับ 
เน็ต

เพื่อใหไดรับประโยช
IrDA (สงและรับ SM
และเพลง MIDI ลงใ
ตัววิเศษ GPRS, ฯลฯ
Tools ลงใน PC ของ
พรอมกับโทรศัพทขอ
ซอฟตแวรที่ใหมาบน
Apple® Macintosh®

ปฏิบัติการ Window
(Service Pack 3 ขึ้น
ซอฟตแวรเฉพาะอยา
Microsoft Outlook ไ
ขอมูลจากโทรศัพทม
(สําหรับขอมูลเพิ่มเต

บันทึก เพื่อบันทึกขอมูล จากนั้นกลับไปยังหนาจอ
หลัก รายการที่คุณไดรับ จะถูกบันทึกไว
ภายใตชื่อมาตรฐาน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยน
แปลงไดโดยการเลือกรายการนั้นในเมนูที่
เหมาะสม

แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดของขอมูลที่คุณได
รับ (เลน หรือสงเสียง หรือแสดงภาพ)

ไมบันทึก เพื่อทิ้งขอมูลที่ไดรับ

ใชโทรศัพทเปน

ขอมูล



มัลติมีเดีย

ละรูปแบบที่ถูกตองสําหรับโทรศัพท
ดงบนโทรศัพทไดอยางถูกตอง (ดู 

ุญาตใหคุณจัดการ และแสดงภาพที่
ทรศัพทมือถือของคุณ
มนูยอยเมนูใดเมนูหนึ่งแลว ภาพที่เก็บ
นรายการขอความ ในการแสดงใหเปน
ี่ตองการในรายการ และกด>กด 
ที่จะอธิบายหลังจากนี้ (ในแตละกรณี 
ขั้น หรือ,เพื่อยืนยัน และไปยัง

เสียงที่เลือกเปน เสียงเตือนขอความ 
กนี้ตองถูกตั้งคาเปน เปด ใน ตั้งคา > 
ู หนา21)

ลี่ยนชื่อ เสียงที่เลือก
54

11 � มัลติมีเดีย

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการและฟงเสียงที่เก็บ
ในโทรศัพทมือถือของคุณ ไมวาจะเปน เพลง, 
เพลงมาตรฐาน หรือ บันทึก เมื่อเขาไปยังเมนู

ยอยที่มี ใหเลือกเสียง และกด , เพื่อใชตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพ JPEG ตองมีขนาดแ
มอืถือของคุณ เพื่อที่จะแส
หนา35)

เมนูนี้ อน
เก็บไวในโ
เมื่อเขาสูเ

อยูในโทรศัพทก็จะแสดงเป
ภาพกราฟก ใหเลือกภาพท
,เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
กดcเพื่อถอยกลับหนึ่ง
ตัวเลือกถัดไป)

อลับั้มเสียง

ลบ เพื่อ ลบ เสียงที่เลือก
เสียงในโฟลเดอร เพลงมาตรฐาน 
ไมสามารถลบได

สงโดย� เพื่อสงเสียงที่เลือกผานอีเมล (ดู หนา33) 
ผาน IrDA (อาน หนา52) หรือ MMS (ดู
หนา38)
คุณจะไมสามารถสงเสียงที่มีการคุมครอง
ดวยลิขสิทธิ์ได

ตั้งเสียง
เรียกเขา

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงเรียกเขา

อัลบั้มเสียง

ตั้งเสียง
ขอความ

เพื่อตั้ง
(ตัวเลือ
เสียง ด

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เป

อลับั้มภาพ

อัลบั้มภาพ
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พื่อ ลบ ภาพที่เลือก
ปูภาพในโฟลเดอร รูปภาพ มาตรฐาน ไม
ามารถลบได ถามีพื้นที่ไมเพียงพอที่จะ
ก็บภาพใหม คุณตองลบภาพบางภาพทิ้ง
ป เพื่อใหมีหนวยความจําเหลือมากขึ้น

พื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก: กด,ปอน
ื่อ และกด,อีกครั้ง

พื่อสงภาพที่เลือกผานอีเมล (อาน หนา33)
าน IrDA (อาน หนา52) หรือ MMS (อาน
นา38)
ุณจะไมสามารถสงภาพที่มีการคุมครอง
วยลิขสิทธิ์ได

พื่อหมุนภาพไป 90 องศา หรือ 180 องศา 
ด,เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

พื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปน วอลเปเปอร 
ตัวเลือกนี้ตองตั้งคาเปน เปด ใน ตั้งคา > 
นาจอ ดู หนา22)
มัลติมีเดีย

แกไขรูปภาพ เพิ่มขอความ
เพื่อเพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก กดปุม
เคลื่อนที่เพื่อยายขอความบนหนาจอ
กดสั้นๆ เพื่อยายทีละ 1พิกเซล กดคาง 
เพื่อยายทีละ 5 พิกเซล
กดcเพื่อกลับไปยังหนาจอแกไข
ขอความหรือ,เพื่อยืนยัน และไป
ยังตัวเลือกถัดไป

เพิ่มเฟรมหรือไอคอน
เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพที่เลือก

ยางลบ
เพื่อ เลิกทํา การแกไขครั้งสุดทายที่กระทํา
บนรูปภาพ หรือเพื่อ ลบ เชน ยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กดc
เพื่อยกเลิก หรือ,เพื่อยืนยัน

สง
เพื่อสงภาพที่เลือกผานทาง IrDA, อีเมล 
หรือ MMS

บันทึก
เพื่อบันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดที่คุณทําลงไป

ลบ เ
ร
ส
เ
ไ

เปลี่ยนชื่อ เ
ช

สงโดย� เ
ผ
ห
ค
ด

หมุน เ
ก

ตัง้เปน
วอลเปเปอร

เ
(
ห



มัลติมีเดีย

กลาสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
ครั้ง แมวาคุณจะปดเมนูแสดงทีวี

ะหวางการแสดงสไลดโชวอัตโนมัติ กด 
หมุน (90°, 180° หรือ 270°) เลือก
ด,การเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บไว

ในรายการที่ปรากฏขึ้น:
เลือก (ไม) เลือกทั้งหมด โดยการ
กด<หรือ>เพื่อเลือกภาพ
ทั้งหมดพรอมกัน หรือ
เลื่อนภายในรายการ และเลือก/ไม
เลือกภาพตามความตองการของคุณ 
โดยการกด<หรือ>(ภาพที่
เลือกจะถูกกาเครื่องหมาย)
สองกรณี กด,เพื่อเริ่มสไลดโชว 
เพื่อหยุด

เลือก (ไม) เลือกทั้งหมด เพื่อยกเลิก
การเลือกทั้งหมดในครั้งเดียว
56

คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพของคุณ
ที่อยูใน อัลบั้มภาพ (แบบอัตโนมัติเปนสไลด
โชว หรือแบบแมนนวล ทีละภาพ) บนหนาจอ

ทีวี ผานทางอุปกรณเสริม (ดู หนา80) ทีวีลิงค หรือบนหนาจอ 
(ภายใน) หลักของโทรศัพทของคุณ
ทีวีลิงค อาจไมรวมอยูในชุดผลิตภัณฑของคุณ ในกรณีนี้ 
คุณตองซื้อแยกตางหาก สําหรับรายละเอียด ใหดูเพิ่มเติมที่
�อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส� หนา80

การเลือก/สไลดโชวที่เลือ
และสามารถเลนไดหลาย
ไปแลวก็ตาม
ในขณะที่กําลังเลื่อน หรือร
,เพื่อเปดตัวเลือกการ
ตัวเลือกตามตองการ และก
โดยอัตโนมัติ

แสดงทีวี

แมนนวล เลือก แสดงทีวี จากนั้น แมนนวล และกด 
,เรียกดูรายการภาพทั้งหมดโดยการ
กด+หรือ-
กด>เพื่อเปดการทํางานการแสดงผล
กราฟฟกเต็มหนาจอ และสงไปยังโทร-
ทศัน กด<เพื่อกลับไปยังรายการ

อตัโนมัติ 1. เลือก แสดงทีวี และกด,จากนั้น
เลือกคาที่คุณจะใชระหวางสไลดโชว
แตละภาพ (5, 7 หรือ 10วินาที) 
และกด ,

แสดงทีวี

2.
�

�

ในทั้ง
และc
3.
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อบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
ความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมด
 KB. กด,อีกครั้ง เพื่อเขาไปยังราย
นวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช
สดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
ลดปลอยพื้นที่หนวยความจํา คุณตองลบ
ทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม
มัลติมีเดีย

กด,เพื่อเปดภาพยนตร สาธิต

ถาคุณเปดโทรศัพทโดยไมใสซิมการดอยู เมนูนี้จะมีใหใชเปน
ระดับเมนูแรก

เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวย
ความจําที่ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติ
หลายอยางจะใชหนวยความจําโทรศัพทมือถือ

รวมกัน: อัลบั้มภาพและเสียง ขอความที่คุณเก็บในโทรศัพท 
รายชื่อ บันทึกออรแกไนเซอร เกมส ฯลฯ
โทรศัพทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย 
คุณสามารถลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร
ภาพสวนตัว หรือ เพลงสวนตัว เชน ในกรณีที่ตองการ
ปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อเก็บเสียงและภาพสวนตัว
ของคุณเพิ่มเติม

กด,เพื่อตรวจส
เปอรเซ็นตของหนวย
ของโทรศัพทในหนวย
การรายละเอียดของห
ถา �รายการเต็ม� แ
ใหม หรือเมื่อกําลังป
รายการบางรายการ

โหมดสาธิต

สถานะความจํา

โหมดสาธิต

สถานะความจํา
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ของคุณมีคุณสมบัติ JAVA ซึ่งคุณ
ชเพื่อรันแอปพลิเคชั่น JAVA เชน 
นโหลดจากเครือขาย

ชนิดของเครือขายที่ใชในการเปด
ตอและตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่
งกัน
M หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือ
งคุณจะใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือ 
RS สําหรับการเชื่อมตออีเมลเทานั้น
RS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลอง
มตอไปยังเครือขาย GPRS กอน 
นั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM 
ครือขาย GPRS นั้นใชไมได

ือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคา
 และ GPRS ไวแลว สําหรับราย
 ใหดู หนา26
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เมนูนี้อาจขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ ดังนั้น ไอคอน และ
เนื้อหาอาจแตกตางจากที่นี้

เมนูนี้ใชในการเขาไปเลนเกมอิฐ ซึ่งวัตถุประสงค
ของเกมก็คือ ทําลายอิฐใหหมดโดยการตีลูกบอล
ใหโดนอิฐ เมื่อทําลายอิฐทั้งหมดแลว คุณก็จะได

เลนยังระดับถัดไป ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:

โทรศัพท
สามารถใ
เกมที่ดาว

การตั้งคา
เขาเครือขาย

เกมอิฐ

4 และ 6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา
* และ # ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไป

ทางซายหรือขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลา
หยุดชั่วคราวจํากัดอยูที่ 2นาที 
(หลังจากนั้น โทรศัพทจะกลับไป
ยังหนาจอหลัก และเกมจะหายไป)

เกมอิฐ

JAVA

ระบบ เพื่อเลือก
การเชื่อม
สอดคลอ
� GS
ขอ
GP

� GP
เชื่อ
จาก
ถาเ

ในการเล
ทั้ง GSM
ละเอียด

JAVA
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เปดอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใช JAVA แบบอัตโนมัติเปน เปด หรือ 
ปด เมื่อเลือก เปด แอปพลิเคชั่น JAVA จะเปดโดยอัตโนมัติทันที
หลังจากที่ติดตั้งเสร็จ
แอปพลิเคชั่น Java
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปดแอปพลิเคชั่น Java
เลือกโฟลเดอร จากนั้นกด,เพื่อเขาไปยังรายการของแอป-
พลิเคชั่น ใชปุมmและbเพื่อเลือกเมนูหรือตัวเลือก จาก
นั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอ ในทุกกรณี กดปุมcคางไว
เพื่อจบการทํางาน

DNS 
แอดเดรส:

ใชเพื่อใหคุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขาย
ขอมูลภายนอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย

บัญชี
เครือขาย

อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่ง
ที่คุณกําหนดไวใน ตั้งคา > ตั้งคาระบบ (ดู 
หนา26)

Java เปนเครื่องหมายการคาของ
Sun Microsystems, Inc.



พิเศษ

ลก
าทองถิ่น และเวลาของเขตเวลาที่เลือก
บนวอลเปเปอรที่กําหนดไว กด+
การทํางานตัวเลือกนี้
นาจอ ไมแสดง ถูกเลือกอยู 
า27) หรือเมื่อตัวเลือก ขอความ

หรือ-เพื่อเลือกเขตเวลาที่
สมกับพื้นที่ของคุณ

ตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุมตัวเลข
าะสม คุณสามารถเพิ่มหรือลดเวลาที
ี ไดโดยการกด+หรือ-

ตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา
ปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาทองถิ่น 
ับรายละเอียด ใหดู หนา27
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เมนูนี้มีฟงกชั่นตอไปนี้ใหใช:

ปอนตัวเลขใชปุมกด ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจํากัดอยูที่
ทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปนตัวเลขที่มากขึ้น 
กด 0 คางไวเพื่อปอนจุด

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคา และแสดงทั้งเวลา
ทองถิ่นและเวลาของเขตเวลาที่เลือก

การแสดงนาฬิกาทั่วโ
อนุญาตใหคุณแสดงทั้งเวล
อีกตัวหนึ่งบนหนาจอหลัก
หรือ-เพื่อเปดหรือปด
คุณสมบัตินี้ใชไมไดเมื่อห
(ดู �รูปแบบนาฬิกา� หน
มาตรฐาน เปดอยู

การตั้งคาทองถิ่น

เครื่องคิดเลข

การบวก กดปุม>หรือปุม * 

การลบ กดปุม<หรือปุม * สองครั้ง
การคูณ กดปุม+หรือปุม * 3 ครั้ง

การหาร กดปุม-หรือปุม * 4 ครั้ง

เทากับ กดปุม # หรือปุม, 

นาฬิกาทั่วโลก

เครื่องคิดเลข

นาฬิกาทั่วโลก

ตั้งโซนเวลา เลื่อน+
เหมาะ

ตั้งเวลา อนุญา
ที่เหม
ละนาท

การชดเชย
เวลาทองถิ่น

อนุญา
เปน เ
สําหร
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ูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดการปลุกซํ้าเปน 
 หรือ ปด 

ปลุกซํ้า ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณ

ละโหมดการปลุกซํ้าเปน เปด ใหกดปุมใดๆ
ดเสียงชั่วคราว หรือรอจนกระทั่งถึงเวลาที่
 จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจาก
เพื่อที่จะหยุดการปลุกซํ้า กด,สองครั้ง

การทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากการ

ความจุและหนวยความจําของโทรศัพท
ื่นๆ (สมุดโทรศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) 
บจํานวนหนวยความจําที่ยังเหลืออยูใน
ือก มัลติมีเดีย > หนวยความจํา
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การตั้งคาตางประเทศ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคานาฬิกาปลุก 
(สูงสุด 3 ตัว) ในการตั้งคาการปลุก:

1. เลือกการปลุก และกด+หรือ-เพื่อตั้งคาตัวเลือก
เปน เปด หรือ ปด

2. เมื่อตั้งคาเปน เปด ใหปอนเวลา และกด,
3. จากนั้นเลือกความถี่: 1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร-ศุกร 
4. เลือกการปลุกเตือนแบบใดแบบหนึ่ง: กด,เพื่อยืนยัน
ทําขั้นตอนดานบนซํ้าเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอื่นๆ
นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทจะปดอยู และ
แมวาระดับเสียงจะถูกตั้งคาเปน ปดเสียง เมื่อการปลุกดังขึ้น 
ใหกดปุมใดๆ เพื่อปดเสียง

โหมดปลุกซํ้า
เมน
เปด

การตั้งคาโหมดการ
ตั้งคาไว
เมื่อการปลุกดังขึ้น แ
ยกเวน,) เพื่อป
เสียงปลุกหยุดไปเอง
เวลาผานไป 7 นาที 
เมื่อการปลุกดังขึ้น
โหมดปลุกซํ้าจะปด
ปลุกซํ้า 9 ครั้ง

ออรแกไนเซอรจะใช
รวมกับคุณสมบัติอ
ถาตองการตรวจสอ
โทรศัพทของคุณ เล

ตัง้โซน
ตางประเทศ

เลื่อน+หรือ-เพื่อเลือกเขตเวลา
ตามตองการ

การชดเชย
เวลาตาง
ประเทศ

อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา
เปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาตาง
ประเทศ สําหรับรายละเอียด ใหดู หนา27

นาฬิกาปลุก

นาฬิกาปลุก

ออรแกไนเซอร

ปลุกซํ้า
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ะกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

ฏิทินวัน, ปฏิทินสัปดาห หรือ ปฏิทิน
,จากนั้นเลื่อนดวย < หรือ  
ห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป
เขตเวลาจะมีผลกระทบกับตัวเลือก
ด: การแจงเตือนเหตุการณนั้นจะ
งอยูบนหนาจอ

ลบบันทึกที่เลือก

เปลี่ยนแปลงบันทึกที่เลือก
เปลี่ยนเหตุการณที่เกิดซํ้า จะเปน
ปรับเปลี่ยนขอมูลทั้งหมดของ
ุการณนี้

สงบันทึกที่เลือกไปยังอุปกรณที่ใชงาน
ับ IrDA เครื่องอื่น
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การสรางบันทึกใหม
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณสรางบันทึก และเก็บบันทึก
ที่สรางขึ้นลงในออรแกไนเซอรของคุณ เมื่อการ
เตือนออรแกไนเซอร เปด (ดู หนา21) 

โทรศัพทจะสงเสียง บี๊ปเตือนคุณเมื่อถึงกําหนดการของบันทึก
1. เลือก <ใหม> จากนั้นชนิดของบันทึกที่ตองการสราง 

(วันหยุด, ประชุม, ตองทํา)
2. ปอนวันที่และเวลาเริ่มตนของบันทึก จากนั้นตั้งชื่อ 

(เชน �ประชุมกับสมิธ�)
3. ตั้งการเตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงวลา
ที่เลือกไว

การเตือนใชไดเฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา 
เทานั้น บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา 
(ดู �วันและเวลา� หนา27)

ลบบันทึกเกา
เมนูนี้ใชในการลบบันทึกที่ผานมาแลว ปอนวันที่เริ่มตน (อดีต 
หรืออนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกด
,สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันที่นี้
ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออรแกไนเซอร ใหปอน
วันที่เริ่มตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วันที่ 3 ธันวาคม 
2010) เพื่อใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวันที่นี้ จะถูก
ลบพรอมกันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก
เลือกบันทึกในรายการ แล
ตอไปนี้:

มุมมองบันทึก
บันทึกสามารถแสดงใน ป
เดือน เลือกมุมมองและกด
>เพื่อแสดงวัน สัปดา
โปรดทราบวา การเปลี่ยน
ของออรแกไนเซอรทั้งหม
เปลี่ยนไปตามเวลาที่แสด

ออรแกไนเซอร
ลบ เพื่อ

เปลี่ยน เพื่อ
การ
การ
เหต

สงโดยอินฟาเรด เพื่อ
ไดก
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณอัดเสียงเปนเวลามากที่สุด 
1นาที โดยอัดไดมากถึง 20 เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสถานะหนวยความจํา เลือก <ใหม> เพื่ออัด

เสียงใหม ทําตามขั้นตอนที่แสดงขึ้นบนหนาจอ และกด,
เมื่อเสียงของคุณถูกอัดแลว เลือกเสียงในรายการเพื่อเลน หรือ
กด,เพื่อ ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ เสียง
คุณไมสามารถสงเสียงที่อัดไวโดย MMS ได

การอัดเสียง

การอัดเสียง



ขอมูลการโทร

ูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน

ปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่ง
วนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย 
วกับเรื่องนี้ ใหติดตอผูใหบริการของ

ัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคา
ําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็ะโทรซํ้า
นกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจนกระทั่ง

นสายเรียกเขาทุกสาย
ือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะ
รับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปด
ํางานตัวเลือกนี้

าตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่
องการโอนสายเรียกเขา ถาไมรับ, 
ตอไมได หรือ ถาไมวาง ตัวเลือก
ะอยางสามารถตั้งคาไดอยางเปนอิสระ
ดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด
64
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการโทร
ทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซอน ฯลฯ) 
และใหคุณเขาถึงยังเมนูตางๆ ที่จะอธิบาย
หลังจากนี้

ใชงานฟลิป
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณรับสายเรียกเขาไดโดยเพียงแคเปดฝา
โทรศัพท การปดโทรศัพทจะวางสายการสื่อสารที่กําลังสนทนาอยู
การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังเมลบ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพท (ไม
วาจะอยูในรายการรายชื่อ หรือไม) และใชกับ: ขอมูล, โทรศัพท 
และ โทรสาร
กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความ
เสียงเขาไปกอน (ดูดานลาง) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัคร
ขอรับบริการ และแตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
กําลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู

ขอความเสียง
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขต
ซิมการด)
ในบางกรณี คุณอาจตอง
ใชในการฟงเมลบ็อกซ ส
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ย
คุณ 

การโทรซํ้าอัตโนมัติ
เพื่อใหคุณตั้งการโอนซํ้าอ
เปน เปด ถาบุคคลที่คุณก
หมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จ

ตัง้คาการโทร

ตั้งคาการโทร

ทุกเงื่อนไข จะโอ
คําเต
ไมได
การท

มีเงื่อนไข อนุญ
คุณต
ถาติด
แตล

สถานะ จะแส
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า
น หมายเลขกับคูสนทนาของคุณ ตัวเลือก 
าฟงกชั่นนี้เปดทํางานอยูหรือไม

ูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออก และ
เรียกเขา รวมทั้งความพยายามในการโทร
ัตโนมัติ และรายละเอียดของสายตางๆ ดวย 
ไดรับ และที่ไดรับ) จะแสดงในลักษณะที่
ายการลาสุดจะอยูที่บนสุด

ขึ้นมาบรรจุอยูในรายการ รายชื่อ ของคุณ 
ขจะแสดงขึ้นมา เลื่อนดวย+หรือ
าย เลขที่จะโทรซํ้า และกด(กด)

เลือกรายการ และกด,เพื่อดูวันที่, 
เวลา, หมายเลข, สถานะการโทรของสายที่
เลือก และดูวาเปนสายที่สงออกหรือสายที่
ไดรับ กด,อีกครั้งเพื่อเขาถึงตัวเลือก
ตางๆ โทร หรือ โทรแฮนฟรี หรือ ผูนี้ 
สงขอความ SMS, สง MMS, ลบ สาย
ที่เลือก หรือ เก็บ หมายเลขที่เกี่ยวของ (ถา
ยังไมไดอยูในสมุดโทรศัพท)
รีเซ็ตทั้งรายการพรอมกัน
ขอมูลการโทร

ถึงจํานวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะสงเสียง
บี๊ปที่จุดเริ่มตนของการพยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียงบี๊ป
แบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ
เวลาระหวางการโทรซํ้าจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายาม
แตละครั้ง

รับสาย ทุกปุม
เพื่อใหคุณรับสายโดยการกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม)ซึ่งใชใน
การปฏิเสธสาย
สายเรียกซอน

หมายเลขผูโทรเข
เพื่อ แสดง หรือ ซอ
สถานะ จะบอกคุณว

เมน
สาย
ซํ้าอ

สาย (ที่โทรออก, ไม
เรียงตามเวลา โดยร

ถาหมายเลขที่แสดง
ชื่อที่ตรงกับหมายเล
-เพื่อ เลือกหม
เพื่อวางสาย

ดวยสาย GSM ใชกับ ทุกสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ 
ขอมูล เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะ
ไดยินเสียงบี๊ป ถามีใครพยายามโทรหาคุณ
ในขณะที่คุณกําลังคุยโทรศัพทอยู เลือก
ตัวเลือก สถานะ เพื่อดูวาบริการสายเรียก
ซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม 
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ 
ติดตอผูใหบริการของคุณ

ดวยสาย GPRS อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด สายเรียกซอน 
สําหรับสายเรียกเขาที่เปนเสียงทั้งหมด ใน
ขณะที่กําลังเชื่อมตอ GPRS อยู

รายการโทร

รายการโทร

รีเซ็ต

รายการโทร



ขอมูลการโทร

สดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้งคาตัวนับ
นศูนย (อาจปองกันดวยรหัส PIN/
)
แสดง จะ แสดงวาใชเงินไปเทาไรแลว 
หลังจากตั้งอัตราคาโทรไว
ลบ อนุญาตใหคุณ ลบ โทรสะสม 
ปจจุบันเปน 0
แสดงคาโทร อนุญาตใหตรวจสอบ
วงเงินที่เหลืออยู (เปรียบเทียบกับ
วงเงินที่ตั้งไวกอนหนา)
ยกเลิกตั้งวงเงิน อนุญาตใหคุณยกเลิก
วงเงินคาโทรได
จํากัดวงเงิน อนุญาตใหคุณจํากัด
วงเงินที่ใชในเมนู แสดงคาโทร 
อัตราโทร อนุญาตใหคุณตั้ง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาโทรตอหนวย 
แรกสุดใหปอนสกุลเงินที่ใช (มาก
ที่สุด 3 ตัวอักษร) จากนั้นปอนคา
โทรตอหนวย
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับคาโทร และระยะ
เวลาในการโทรของคุณ

ตัวนับ GSM 
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดานลาง
ตัวนับคาโทร GSM ไมไดรวมการเชื่อมตอ WAP ไวดวย 
ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับการสมัครรับ
บริการของคุณ

ตวันับคาโทร

ระยะเวลา
โทรรวม

เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต ระยะเวลาของ 
สายโทรออก/สายเรียกเขา 

ขอมูลลาสุด เพื่อแสดงรายละเอียดของสายที่คุณโทร
ลาสุด

แสดงการโทร เพื่อ เปด หรือ ปด การแสดงผลอยางเปน
ระบบ ที่แสดงขอมูลความยาวและ/หรือ
คาโทรของแตละสาย เมื่อวางสาย

ตัวนับคาโทร

โทรสะสม เพื่อแ
ใหเป
PIN2
�

�

�

�

�

�



67

คุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไว
ถึง ที่คุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา > เครือขาย 

 ไซตแรกที่คุณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น 
กแลว รายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา 
โฮมเพจ WAP ของผูใหบริการของคุณ 
พจเริ่มตนนี้ ใหดู �ตัวเลือก� หนา69

เก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ เปลี่ยนชื่อ
ยางรวดเร็วจากรายการ 
ําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารค: ฟลด
เติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลัง
มัติ

เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก 
ตัวเลือก > ออก และกด,
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

15 � บริการอื่นๆ 
ของผูใหบริการ

รายการสวนมากในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและการสมัครรับ
บริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูที่แสดง
อยูก็ได สําหรับรายละเอียด ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความ
สั้น ซึ่งคุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการ
ของคุณเตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กีฬา, 
สภาพอากาศ,เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจําเปน
ตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธิบายในสวนนี้ ผูใหบริการ
บางรายสามารถตั้งคาตางๆ แบบทางไกลได
ในการเปดเซสชั่น WAP เลือก บริการเครือขาย > WAP > โฮมเพจ:

โทรศัพทมือถือของ
ใน การตั้งคาการเขา
(ดู หนา 25)

โฮมเพจ
นี่คือลิงคไปยัง WAP
WAP ขึ้นมา สวนมา
และจะเชื่อมตอไปยัง
เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮมเ
บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ
และเขาถึงไซตนี้ไดอ
กด(ในขณะที่ก
ชื่อ และ URL จะถูก
เบราซอยูโดยอัตโน

WAP

เลื่อนดวย+หรือ- เพื่อเบราสในเพจออนไลน

กด, เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

WAP

กดc

กดปุมcคางไว



ริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

เลือก เพิ่มบุคมารค และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่ ลือกโปรไฟลที่มีตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้น
ดการตั้งคาการเชื่อมตอสําหรับโปร-
ตละตัว (กด</> เพื่อเลือก
เลิกการเลือก)
ั้งคาการเชื่อมตอทั้งหมดที่อธิบาย
างจะใชกับโปรไฟลที่เลือก

สดงรายการของระบบปองกัน
ficates ที่ติดตั้งไว (จากนั้นแสดง
ะเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง) 
เซลชั่น หรือ Certificate ปจจุบัน

ปลี่ยนชื่อของโปรไฟลที่เลือกปจจุบัน 
อนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะ
ฏขึ้น)
ดหรือปดการทํางานการดาวนโหลด
ี่แนบอยูกับ WAP เพจ
ลือก ไมเคย จะเพิ่มความเร็วในการ
โหลดเพจที่คุณเบราสโดยรวม

างพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพทซึ่ง
การเก็บเพจที่เบราสดูระหวางอยูใน
ัน WAP 
68 บ

จะใหปรากฏขึ้น กด,จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการ
ปอนที่อยู URL 
เมนู จัดการบุคมารค อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารค
ที่เลือก
ปอนที่อยู
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนที่อยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดย
ตรงเมื่อคุณเลือก (เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP 
โดยไมตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารค)
ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอย
หนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง 
และกด ,เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตอง
ปอนที่อยูแบบสมบูรณอีกครั้ง

การตั้งคา
แกไขโฮมเพจ เพื่อเปลี่ยนชื่อ และที่อยูของ โฮมเพจ:

เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะ
ปรากฏขึ้น

เลือกโปรไฟล เพื่อเ
กําหน
ไฟลแ
/ยก
การต
ดานล

การปองกัน เพื่อแ
Certi
รายล
ขอมูล

เปลี่ยนชื่อ
โปรไฟล

เพื่อเ
(เริ่มป
ปราก

ตัวเลือก
เบราเซอร

เพื่อเป
ภาพท
การเ
ดาวน

แคช เพื่อล
ใชใน
เซสช
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ตริง GSM มาตรฐานที่คุณสามารถใชได เชน 
ริการตอไปนี้:

เพื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตน
กําเนิดใหม
เพื่อบันทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบัน
เปนโฮมเพจเริ่มตน
เพื่อบันทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึ่งแสดงใน
อัลบั้มภาพ
เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

( เพื่อเปดการทํางานบริการสาย
เรียกซอน

( เพื่อเปดการทํางานคุณสมบัติ
การโอนสายถาไมตอบรับ

( เพื่อเปดการทํางานคุณสมบัติ
การโอนสายถาติดตอไมได
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจากเครือ-
ขาย และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ  ถาขอความ
บรรจุที่อยู WAP ใหกด,เพื่อเชื่อมตอไปยัง WAP ไซตนั้น
ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส กด,หรือ(เพื่อเขาไป:

โทรศัพทสนับสนุนส
เพื่อเปดการทํางานบ

การเชื่อมตอ เริ่มการเชื่อมตอ อนุญาตใหคุณเลือก
โปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกําหนด
ไวใน ตั้งคา > ตั้งคาระบบ (ดู หนา 26)
ระบบ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของ
เครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่เลือกเมื่อเริ่ม
การเชื่อมตอ (ดู หนา 26)
พร็อกซี่แอดเดรส และ พร็อกซี่พอรต 
อนุญาตใหคุณกําหนดเกตเวยแอดเดรส
และหมายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก
กด 0 คางไวเพื่อปอน "."

โฮมเพจ เพื่อเขาถึงโฮมเพจเริ่มตน

กลับ นําคุณกลับไปยังเพจที่เบราซกอนหนานี้
สงตอ นําคุณไปยังเพจที่เบราสถัดไป

โหลดใหม

บันทึกเปน
โฮมเพจ
บันทึกเปน�

ออก

การตั้งคา GSM

*43#

*61#

*62#
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ับบริการ
ขณะที่คุณกําลังใชสายหนึ่งอยู โทรศัพท
ะแสดงคําวา สายเรียกซอน จากนั้นคุณ

ก สลับสาย เพื่อสลับระหวางสาย
สายหนึ่งจะถูกพักไว ในขณะที่อีก
ึ่งจะทํางาน)

สายที่ทํางานอยู (สายที่พักอยูก็จะ
ักอยูตอไป)

สาย (สายแรกจะถูกพักไว) จากนั้นกด 
ละเลือก:
ลับสาย เพื่อสลับระหวางสายตางๆ 
สายหนึ่งถูกพักไว
ากนั้นอีกสายหนึ่งจะทํางาน)
ระชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหม
ามาในการประชุมทางโทรศัพท
ิเสธสาย

ก ยกเลิก เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้น
เรียกเขาสายใหม
70 บ

คุณสามารถสงสัญญาณ DTMF (หรือ �ทัชโทน�) ไปยังบริการ
โทรศัพทตางๆ ไดตลอดเวลาในระหวางที่โทรโดยการกดปุม 
0 ถึง 9, * และ #
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบชุดของสัญญาณ DTMF เขากับ
หมายเลขโทรศัพทกอนที่จะหมุนออกไปไดดวย (หรือเก็บไวใน 
รายชื่อ) หมายเลขโทรศัพทและสวนที่เปน DTMF ตองแยกกัน
ดวยตัวอักษรรอ
ในการปอนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรรอ ใหกดปุม
# คางไว จอแสดงผลจะแสดง w สําหรับการรอ และ p 
สําหรับการหยุดชั่วคราว ตัวอยางเชน เพื่อที่จะฟงขอความตางๆ 
(เชน รหัส 3) บนเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณ (รหัสผาน 
8421) ที่หมายเลขโทรศัพท 12345678  คุณจะตองกดดังนี้: 
12345678w8421p3

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูได หมุนหมายเลข หรือเลือกชื่อในสมุด
โทรศัพท จากนั้นกด(ในขณะที่กําลังใชสายอยู สายแรกจะถูก
พักไว และหมายเลขจะแสดงที่สวนลางของหนาจอ จากนั้นโทร-
ศัพทจะหมุนไปยังหมายเลขที่ 2 จากนั้นคุณสามารถ:

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอร
เมื่อคุณไดรับสายที่สองใน
จะสงเสียงบี๊ปและหนาจอจ
สามารถ:

สญัญาณ DTMF 

การโทรไปยังสายที่สอง

กด, เพื่อเลือ
ตางๆ (
สายหน

กด) เพื่อวาง
ยังคงพ

การรับสายที่สอง

กด( เพื่อรับ
,แ
� ส

(
จ

� ป
เข

กด) เพื่อปฏ

กด, เพื่อเลือ
รับสาย
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ชุมสาย ทําขั้นตอนซํ้า จนกระทั่งมีสมาชิก
ยู
วางที่กําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และ
ูนอยกวา 5 คน คุณสามารถรับสายใหม
นี้เขาในการ ประชุมสาย ได (ถามีสมาชิก
ว คุณสามารถรับสายได แตไมสามารถ
ะชุมได)
 อนุญาตใหคุณตัดการเชื่อมตอของสมาชิก
เลือก ยกเลิก, หรือเลือก สายสวนตัว เพื่อ
วนตัวกับสมาชิกคนนี้เพียงคนเดียวเทานั้น
ถูกพักสายไว)

รขอรับบริการ
สายที่สนทนาอยูกับสายที่พักไวเขาดวยกัน 
ก โอนสาย  และเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ คุณ
ยทั้งสอง
งจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นกอนที่คุณ

ย

บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

เพื่อรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สําหรับ
สายสนทนา (ดู หนา 64) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน 
(ดู หนา 65)

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
ในขณะที่กําลังสนทนากับสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งถูกพักไว  
คุณอาจไดรับสายที่ 3 คุณสามารถวางสายใดสายหนึ่งกอนที่จะรับ
สายที่ 3 หรือแนะนําผูโทรเขามารวมในการประชุมสายก็ได (ดู
ดานลาง) บริการนี้จํากัดอยูที่การสื่อสารปจจุบันสองสายเทานั้น 
(สายหนึ่งใชอยู และอีกสายพักอยู)

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
คุณสามารถเปดใชงานการประชุมสายโดยการ
โทรออกไปยังสายหลายๆ สาย หรือสรางการ
ประชุมจากการตกลงกันของหลายฝายก็ได คุณ

สามารถมีสมาชิกเขารวมประชุมไดถึง 5 สายพรอมกัน และ
คุณสามารถตัดการเชื่อมตอทุกสายพรอมกันดวยปุม)
โทรสายแรกไปหาผูรวมประชุดคนแรก จากนั้นโทรไปยังผูรวม
ประชุมคนที่สอง (ดู �การโทรไปยังสายที่สอง� ดานบน) กด

,และเลือก ประ
ครบ 5 คนเชื่อมตออ
ถามีสายเรียกเขาระห
มีสมาชิกที่ประชุมอย
นีแ้ละเพิ่มสมาชิกคน
5 คน เชื่อมตออยูแล
เพิ่มเขามาในการปร
ตัวเลือก ประชุมสาย
ที่รวมประชุมโดยการ
ทําการสนทนาแบบส
(สมาชิกคนอื่นๆ จะ

ขึ้นอยูกับลักษณะกา
คุณสามารถเชื่อมตอ
โดยการเลือกตัวเลือ
จะถูกตัดออกจากสา
คุณสมบัตินี้แตกตา
จะรับสายขึ้นมา 

การรับสายที่ 3

การประชุมทางโทรศัพท

ประชุมสาย

การเชื่อมตอสา



ขอควรระวัง

เก็บโทรศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ
็กเล็ก
ดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวิธี

เตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อ
ารทํางานของตัวเลือกการจํากัดการ

ทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม 
ุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวน
็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทําตาม 
ับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช
น และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นกฏ
ทรศัพทเซลลูลารในรถยนต และ
งวดมาก
ารใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความ
มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับ
ยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
การกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตราย
คลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณ
านความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 
รับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
EC
72

ขอควรระวัง

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน 
โทรศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพา
สัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอ

กับเครือขายโทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลัง
สงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM 

(900/ 1800/1900 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมีความสอดคลองกับมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลอง
กับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป 
(Ref. 89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า 
(Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง 
ใหอานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และ
บอกใหผูอื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกัน
โทรศัพทจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เอื้อมถึงของเด
หลีกเลี่ยงการจ
จําแทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบต
ระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน เพื่อเป
โทรศัพทมา และเพื่อเปดก
โทรแบบตางๆ

การออกแบบโ
หมายและขอบ
โทรศัพทของค
กับอุปกรณอิเล

ขอแนะนําและกฎขอบังค
โทรศัพทเซลลูลารทั้งที่บา
ขอบังคับเกี่ยวกับการใชโ
เครื่องบินนั้นมีความเขม
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งก
เสี่ยงตอสุขภาพของผูใช  
เทคโนโลยีทางดานคลื่นวิท
ความปลอดภัยตางๆไดรับ
จากการสัมผัสถูกพลังงาน
สอดคลองกับมาตรฐานด
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณ
โทรคมนาคมที่ 1999/5/

คลืน่วิทยุ
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บกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอปุกรณอิเล็ก-
 ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบ
งานวิทยุ

งควบคุมการเตนของหัวใจ:
วางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ และ
. ตลอดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีก
ี่อาจเกิดขึ้นได
ในกระเปาเสื้อ
กับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลด
กิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด
สงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

งชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
เรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบ
ลลูลารหรือไม

รรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงาน
ดภัย ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

คุมการเตนของหัวใจ

ฟง

รรถนะ
ขอควรระวัง

การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไว
สูง อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกัน 
อาจนําไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท
ไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพท
มือถือในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการ

ทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจ
ผิดกฎหมายดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่
ซึ่งมีอปุกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศ
ทีอ่าจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่ง
ในอากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวา

พาหนะจอดอยู) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียม
เหลว (LPG) แรกสุดใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับ
กฎเพื่อความปลอดภัยที่ใชไดหรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
เหมืองแร หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอ
ทรอนิกส
จากพลัง

ถาคุณเปนผูใชเครื่อ
� รักษาระยะหางระห
โทรศัพทไว 15ซม
เลี่ยงการรบกวนท

� อยาใสโทรศัพทไว
� ใชหูดานที่ตรงขาม
การรบกวนที่อาจเ

� ปดโทรศัพท ถาคุณ

ถาคุณเปนผูใชเครื่อ
ชวยฟงของคุณ เพื่อ
กวนของโทรศัพทเซ

เพื่อที่จะปรับปรุงสม
พลังงานคลื่นวิทยุ, ล
โทรศัพทอยางปลอ

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ

ผูใชเครื่องควบ

ผูใชเครื่องชวย

การปรับปรุงสม



ขอควรระวัง

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด � อยาแปรรูปหรือเปดแบตเตอรี่
(เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา

วามรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
ชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด
ได
าะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
ากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําให
าย และทําใหการรับประกันทั้งหมด
ทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได
ุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที
รับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่

สมาธิของคุณลดลงซึ่งกอใหเกิด
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
ิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถ
ะจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท
ขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ในรถยนต ใหติดตั้งชุดแฮนดฟรีซึ่งได
จุดประสงคนี้โดยเฉพาะ แตคุณยังคง
ยางเต็มที่อยูดี

ณะที่กําลังขับรถ
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และคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพท
ในตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมด
แฮนดฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

�  อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตอง
จะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปด
เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 
ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากัน  อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก
และคุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูล
อัปเดตตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟ
ใหมีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม
จําเปนก็จะชวยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใช
งานโทรศัพท และเปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ
ใหมได

� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
� อยาเผาแบตเตอรี่

� อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ 
สัมผัสแบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับค
140°F) สัมผัสกับความ

กรอนโทรศัพท
คุณควรใชเฉพ
เทานั้น  เนื่องจ
โทรศัพทเสียห
สําหรับโทรศัพ

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชําร
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการ
เปนอะไหลแทจากฟลิปส

เนื่องจากทําให
อนัตราย โปรด
คุณควรมีสมาธ
ไปที่ขางทางแล

เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณ
ถาคุณตองการใชโทรศัพท
รับการออกแบบมาสําหรับ
ตองมีสมาธิกับการขับรถอ

ขอมูลที่แสดงบนแบตเตอรี่

อยาใชโทรศัพทในข
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รทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

ี่ใชในบรรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได

ารสงเสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ารนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ
EcoEmballage ในประเทศฝรั่งเศส)

ั้นรีไซเคิลได 
รระบุในวัสดุพลาสติกดวย)
ขอควรระวัง

ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
กั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มี
สายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจ
สอบกฎหมายในแตละประเทศ

ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถูกทิ้งตากแดดไว
เปนเวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของตัว
โทรศัพทจะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่
เปนโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา
และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดลอมสูง
เกิน 40°C

โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
กับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา  เพื่อรณรงคในเรื่องเกี่ยวกับการนําวัสดุ
กลับมาใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
การออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้ง
วัสดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอร ี่และวัสดุบรรจุหีบ
หอดังนี้

บรรทัดฐาน EN 60950

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม

ไมคว

วัสดุท

เรามีก
และก
(เชน 

วัสดุน
(มีกา
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอ
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา
สั่นเตือน- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

แนบ GPRS - โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GPRS
ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหมเขามา

 ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

แบตเตอรี่  - แทงแสดงถึงระดับพลังงานของ
แบตเตอรี่ (4 แทง = เต็ม, 1 แทง = นอย)
นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู
ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง
โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขา
ทุกสายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือ-
ขายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี
ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด
หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพท เตม็ 
ลบรายการเพื่อเกบ็รายการใหม
ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมัลติมีเดีย
ใหมเขามา

ขอความ Wap - คุณไดรับขอความพิเศษ
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การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณ
อาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค หรือ
บริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอก
รัศมีทําการของเครือขาย ลองจากสถานที่
อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) 
ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตําแหนงที่
ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก 
หรอืตดิตอผูใหบรกิารเครือขายของคณุเพื่อ
ขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพท
อยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่ามาก อาการนี้
เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการ
ทํางานของโทรศัพท  ใหนําโทรศัพทเขาสู
ที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพท
ของคุณ
การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
โทรศัพทไม
สามารถเปดได

ถอดแบตเตอรี่ออก/ใสกลับเขาไปใหม 
(ดู หนา6) ตรวจดูใหแนใจวาคุณเสียบ
แจ็คของเครื่องชารจลงในชองเสียบที่ถูก
ตอง (ดู �การชารจแบตเตอรี่� หนา7) 
จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่งสัญลักษณ
รูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่อง
ชารจ และลองเปดโทรศัพทมือถือใหม
อีกครั้ง

จอแสดงผล
แสดงคําวา
บล็อกเมื่อคุณ
เปดเครื่อง

มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไม
ทราบรหัส PIN หรือรหัสสําหรับปลดบล็อก 
(PUK) ใหติดตอศูนยบริการของคุณ

โทรศัพทแสดง
คําวา IMSI 
ขดัของ

ปญหานีเ้กีย่วของกบัการสมัครขอรบับรกิาร
ของคณุ ตดิตอผูใหบรกิารของคณุ

โทรศัพทไมไป
ยังหนาจอหลัก

กดcคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท 
ตรวจสอบวาใสซิมการดและแบตเตอรี่
อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ 
ไมแสดง
ขึ้นมา

จอแสดงผลไม
ตอบโต (หรือ
ตอบโตชา) 
เมื่อคุณกดปุม



การแกไขปญหา

ภาพมีขนาดใหญเกินไป ถาชื่อไฟล
กินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
ัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับ
ได ดู หนา50 สําหรับขอมูลอยาง
ูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้

ใหสามารถรับทุกสายได ตรวจดูวา
ุณสมบัติ "โอนสายแบบมีเงื่อนไข" 
 "โอนสายแบบไมมีเงื่อนไข" ไมไดเปด
านอยู (ดู หนา64) 

แบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอม
หภูมิไมตํ่ากวา 0°C (32°F) หรือ
วา 50°C (113°F)
าการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนาย
ัพทของคุณ

จสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูก
 (ดู หนา6) ถาปญหายังคงมีอยู 
ารดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูให
ารของคุณ
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แบตเตอรี่ของ
คุณดูเหมือนวา
จะรอนเกินไป

คุณอาจใชเครื่องชารจฟลิปสที่ไมไดตั้งใจ
เพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ ตรวจดู
ใหแนใจวาคุณใชอุปกรณเสริมของแท
ของฟลิปสที่มาพรอมกับโทรศัพทของคุณ
ทุกครั้ง

โทรศัพท
ไมแสดง
หมายเลขของ
สายเรียกเขา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะ
การขอรับบริการ ถาเครือขายไมสงหมาย
เลขของผูโทรเขามา โทรศัพทก็จะแสดง
คําวา สาย 1 หรือ โทรเขา แทน ติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถ
สงขอความตัว
อกัษรได

เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลกเปลี่ยน
ขอความกับเครือขายอื่น แรกสุด ใหตรวจ
สอบวาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของ
คุณ หรือติดตอผูใหบริการของคุณ สําหรับ
ขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถ
เริ่มการแสดง
ทีวีได

คุณสมบัตินี้จําเปนตองใหแบตเตอรี่ของ
คุณมีพลังงานอยูอยางนอยครึ่งหนึ่ง ชารจ
โทรศัพทของคุณใหม หรือเสียบปลั๊กเครื่อง
ชารจระหวางสไลดโชว

คุณไมสามารถ
รับและ/หรือ
เก็บภาพ JPEG 
ได

ถารูป
ยาวเ
โทรศ
ภาพ
สมบ

คุณรูสึกวา
คุณพลาดสาย
บางสายไป

เพื่อ
ทั้งค
หรือ
ทําง

ในขณะที่กําลัง
ชารจแบตเตอรี่ 
มีสัญลักษณรูป
แบตเตอรี่วาง
เปลาและกําลัง
กะพริบ

ชารจ
ที่อุณ
สูงก
ถาอ
โทรศ

โทรศัพทแสดง
คําวา SIM 
ขดัของ

ตรว
ตอง
ซิมก
บริก
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ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะ
จํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่
อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะของโทรศัพท
ได  เรามีชุดอุปกรณติดรถยนตจําหนาย
เพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภายนอก 
และชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทไดโดย
ไมตองใชมือถือเครื่องโทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ 
วาคุณสามารถใชโทรศัพทในขณะที่กําลัง
ขับรถไดหรือไม

ตรวจดูใหแนใจวาคุณเสียบแจ็คของเครื่อง
ชารจลงในชองเสียบที่ถูกตอง (ดูหัวขอ 
�การชารจแบตเตอรี�่ หนา7) ถาแบต-
เตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลาย
นาที สําหรับกระบวนการกอนการชารจ 
(ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
การแกไขปญหา

ในขณะที่คุณ
พยายามใช
คุณสมบัติใน
เมนูโทรศัพท
แสดงคําวา 
ไมอนุญาต

คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย  
คุณสมบัติเหลานี้จะใชไดตอเมื่อเครือขาย
หรือประเภทของการขอรับบริการของคุณ
สนับสนุนเทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณ
สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพทแสดง
คําวา ใสแผน 
SIM ของคุณ

ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่
ถูกตอง (ดู หนา9) ถาปญหายังคงมี
อยู ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

ความสามารถ
ในการประหยัด
พลังงานของ
โทรศัพทของ
คุณดูเหมือนวา
จะตํ่ากวาที่ระบุ
ในคูมือผูใช

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวของกับการ
ตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน ระดับเสียงกริ่ง 
ระยะเวลาการเปดแสงไฟ) และคุณสมบัติ
ตางๆ ที่คุณใช เพื่อที่จะใหโทรศัพทประ-
หยัดพลังงานมากขึ้น คุณตองปดการ
ทํางานคุณสมบัติที่คุณไมใชใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได

โทรศัพท
ทํางานในรถ
ไดไมดี

โทรศัพท
ไมชารจ
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ทํางานแบบแฮนฟรีกับโทรศัพทมือถือ
ุดแฮนฟรีขนาดเล็กนี้ใหคุณภาพเสียง
ุดนี้เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของ

มใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ-
านไดอยางปลอดภัยและปราศจาก
ควรใหชวงเทคนิคที่มีความชํานาญ
แฮนฟรีในรถยนตใหกับคุณ

ยเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับสาย
คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียงแคกดปุม  

หคุณแสดงสไลดโชวบนโทรทัศนของ
ตาของสายเคเบิลเขากับที่เสียบหูฟง
ตอปลายดานวิดีโอเขากับชองตอ 
ือเครื่องเลนวิดีโอของคุณ
หรับขอมูลอยางละเอียดในการเลือก
เหลานั้นเปนสไลดโชว

ุกซ
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชารจ 
รวมอยูเปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ 
อุปกรณเสริมอื่น อาจจําหนายเปนชุด (โดยผูใหบริการ หรือราน
คาปลีก) หรือจําหนายแยกตางหาก ดังนั้น รายการสิ่งตางๆ ที่อยู
ในบรรจุภัณฑอาจแตกตางกัน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการรับ
ประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ
การรับรอง 

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ชารจแบตเตอรี่ โดยการเสียบลงในชองเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต
ทุกรุน

ไดรับการออกแบบมาเพื่อ
ฟลิปสของคุณไดงายขึ้น ช
ที่ยอดเยี่ยม  เพียงเสียบช
รถยนต
ในบางประเทศ มีการหา
ยนต  เพื่อใหสามารถใชง
ปญหาฅในการติดตั้ง คุณ
เปนพิเศษเปนผูติดตั้งชุด

ปุมรับสายซึ่งอยูภายในสา
โดยไมตองมองหาปุมกด 

สายเคเบิลขอมูล อนุญาตใ
คุณ เชื่อมตอปลายดานดา
ของโทรศัพท จากนั้นเชื่อม
Video IN ของโทรทัศนหร
ดู �แสดงทีวี� หนา56 สํา
รูปภาพ และการแสดงภาพ

เครื่องชารจ

อะแดปเตอรเสียบที่จุดบุหรี่

ชดุตดิรถยนตเดอล

หูฟงเดอลุกซ

ทวีีลิงค
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เชื่อมตอขอมูลกับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณไดอยางงายดาย: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถเชื่อมตอขอมูลความเร็ว
สูงระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ เพียงตอโทรศัพท
เขากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซบันทึกนัดและสมุดโทรศัพท
ภายในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟตแวรที่ใหมา ใชในการ
สงแฟกซและ SMS, ดาวนโหลดภาพ และเพลงตางๆ

ชดุเชื่อมตอขอมูล
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JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

In-Fusio และเกมสเอ็นจิน Exen เปน
เครื่องหมายการคาของ In-Fusio France

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

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

ดรับความคุมครองโดยการรับประกันแบบ

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

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

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

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

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะรับ
จะซอมแซมหร
และจะสงคืนผล
ใหกับผูบริโภค
เก็บชิ้นสวน โม

ผลิตภัณฑที่ไดร
ครองโดยการรบั
ผลติภัณฑเดิม ห
ทดแทนให โดย
และการทดแทน
แกไขปญหาเฉพ

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากัดนี้?

การรับประกันแ

ก) ผลิตภัณฑ
อุบัติเหต
การติดตั้ง
ละเลย กา
อื่นๆ  หร



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
วามเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้
ขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  
งเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือ
ฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
 ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
 และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ

ประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ

(ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ  ภายใต
) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
รถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
84

ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ผลิตภัณฑใหฟ
รับผิดชอบตอค
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผ
รับประกันแบบ
ใชไมได  เงื่อนไ
ผูบริโภคจะตอ
ทดแทนผลิตภัณ
ซอมแซมหรือท

ง) สําคัญ - คุณจํา
หลักฐานการซื้อ
ของผลิตภัณฑ 
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโดย
แกไขโดยขอตกลง  ฟ
ชัดแจงและเปนนัย  
กฎหมาย  หรืออื่นๆ
คุณภาพ  ความสามา
การใชงานเฉพาะใดๆ
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บิัติโดยไมคํานึงถึงความลมเหลวของวัตถุ
ของวิธีแกไขแบบจํากัดใดๆ

บบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
งผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
แบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ละสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
ารรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต
าปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
งฟลปิสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
ะคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

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

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

เหลานี้จะถือปฏ
ประสงคที่สําคัญ

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

การรับประกันแ
ของผูบริโภคภา
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