
กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และกด 
OK หรือL เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

กด )

กด ( เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด ) เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด  หรือ 

กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

กดปุม ( คางไวระหวางการโทร

กด - ในหนาจอหลัก

กด ( ในหนาจอหลัก รายการโทร 
จะแสดง สายที่พลาด, สายที่ไดรับ 
และ สายที่โทรออก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น ฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอดเวลา
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตามลักษณะ
ทีเ่ปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน หรือความ
คลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ เวนแต
มกีารบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อใหเชื่อมตอกับ
เครือขาย GSM/GPRS

วธิีการ�

ปุมตัวอักษร
ตัวเลข

ไมโครโฟน

ปุมเคลื่อนที่
และปุม,

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมรับสาย
ปุมวางสาย ยกเลิก
และเปด/ปด

ดานหลังของ
โทรศัพท: ลําโพง & 
เลนสกลองถายรูป

ขั้วตอเครื่อง
ชารจ/หูฟง

ซอฟตคียซาย ซอฟตคียขวา

ปุมระดับเสียง

ปุมกลอง

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN เขาไป

โทรออก

วางสาย
รบัสาย
ปฏเิสธสาย
เปด เมนูลัดสูเสียงที่
บันทึก (สาํหรับขอมูล
เพิ่มเติม ใหดู หนา21)
ปรับระดับเสียงของหูฟง
เปด / ปดลําโพง
เขาไปยัง รายการรายชื่อ
เขาไปยัง รายการโทร
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มารถเรียกใชคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
งในรูปแบบกริด ตารางดานบนจะสรุปรายการ
วามหมายของแตละไอคอนสามารถพบไดที่นี่ 
คูมือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาขอมูลใน
ี่เกี่ยวของ
ัง เมนูหลัก เมือ่อยูในหนาจอหลัก จากนั้นใช
มีทิศทางแสดงในคูมือฉบับนี้ดวยเครื่องหมาย 
ือ>เพื่อเคลื่อนที่ในไอคอนและรายการ
ื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของ
งปจจุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ 
ังตัวเลือกที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือก, กด
ถอยกลับหนึ่งระดับ

าดังตอไปนี้:

นปจจุบัน อธิบายถึงภาพรวมของโทรศัพท
งคุณ และขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่
บอยๆ

มลูเกี่ยวกับการตั้งคาโทรศัพทมือถือในครั้ง
ก: การติดตั้งซิมการด, แบตเตอรี่, ฯลฯ
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา L และ R ที่อยูที่ดานบนของปุมกด 
อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอ รวมทั้ง
ระหวางที่โทรดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้จะแตกตางกันไป
ตามเนื้อหาที่แสดงอยูในปจจุบัน

เมนูหลัก
เมนูหลัก ชวยใหคุณสา
มอืถือทั้งหมดโดยแสด
ตางๆ ของ เมนูหลัก ค
และหนาตางๆ ภายใน
รายละเอียดของหัวขอท
กด , เพื่อเขาไปย
ปุมเคลื่อนที่กลาง � ซึ่ง
+,-,< หร
ตางๆ ในขณะที่กําลังเล
หนาจอจะแสดงตําแหน
กด , เพื่อเขาไปย
เลือก R กลับ เพื่อ

วธิีการใชคูมือนี้
คูมือปจจุบันจะมีเนื้อห

เขาไปยัง เมนูหลัก กด OK หรือ Lเมนู ในหนาจอ
หลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กดR

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางรวดเร็ว

กด )

ธุรกิจ มลัติมีเดีย บันเทิง

หนา15 หนา22 หนา26
ผูใหบริการ ขอความ การตั้งคา

หนา29 หนา32 หนา45
กลองถายรูป รายชื่อ ขอมูลการโทร

หนา53 หนา58 หนา62

สํารวจ
โทรศัพท
ของคุณ

สว
ขอ
ใช

บทที่ 1: 
เริ่มการใชงาน

ขอ
แร
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บทที่ 2: 
การโทร

ขอมลูเกี่ยวกับการโทรออกและการรับสาย

บทที่ 3: 
การปอน
ขอความ

ขอมลูเกี่ยวกับการปอนขอความโดยใชปุม
ตัวเลข

บทที่ 4 ถึง 12 บทเหลานี้จะอธิบายถึงแตละสวนของ เมนูหลัก 
โดยอธิบายทีละสวน

สวนอื่นๆ หลังจากบทที่ 12 จะเปนสวนเกี่ยวกับไอคอน 
& สัญลักษณ, ขอควรระวัง, อุปกรณเสริมของ
แทของฟลิปส, ขอมูลเกี่ยวกับ SAR (ถามีรวม
อยูในเอกสาร ไมเชนนั้นจะเปนเอกสารแยก,
ตางหาก) และขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน
แบบจํากัด
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ใหดึงขอบออกมา จากนั้นนําแบตเตอรี่
ดานลาง

ั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะ
ะที่เปดโทรศัพทอยู
เริ่มตนใชงาน

1. เริ่มตนใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอน
ที่จะเริ่มใชงานขั้นแรก

ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการด
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มอืถอืของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลข
โทรศัพทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดู �รายชื่อ� 
ในหนา58)

การใสซิมการด 
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปด
โทรศพัทมือถือของคุณกอนที่จะเปดฝาดานหลังออกมา

ถอดฝาดานหลังออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กด
ทีฝ่าดานหลัง จากนั้นเลื่อนฝาลงดานลาง ดังแสดงในภาพดานลาง

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอรี่ 
ออกโดยการดึงขึ้นจาก

คุณอาจสูญเสียการต
แบตเตอรี่ออกในขณ



เริ่มตนใชงาน

ุม ) คางไว ปอนรหัส PIN ถาโทร-
ับ 4 � 8 หลักสําหรับซิมการดของคุณ 
นา และผูใหบริการหรือรานคาที่คุณ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส PIN ดูเพิ่มที่ 

ตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
การด คุณตองขอรหัส PUK จาก

ดยมีซิมใหมอยูในเครื่องเปนครั้งแรก 

 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทั้ง

ันที่ปจจุบัน
วลาปจจุบัน
กโซนเวลาของคุณ

ัพทตรวจพบชื่อ และหมายเลขโทรศัพท
ทรศัพทในซิม โทรศัพทจะถามคุณวา
คัดลอกลงในสมุดโทรศัพทที่อยูในเครื่อง
ถาคุณตองการคัดลอกหมายเลข ใหกด
ชนนั้น ใหกด ยกเลิก
6

ใสซิมการด 
เลื่อนที่ยึดซิมการดเพื่อปลดล็อค จากนั้นยกขึ้นบนบานพับ (1) นํา
ซมิการดออกจากที่ใสเพื่อปองกันการด และ (2) วางลงในชองที่
เตรียมไวให ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของการดอยูในมุมที่ถูกตอง 
และหนาสัมผัสสีทองหันหนาควํ่าลง

ปดชองใสการด และเลื่อนเขาไปในตําแหนงที่ล็อค

เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชอง โดยใชหนาสัมผัสสีทองควํ่าลง จากนั้น
ล็อคที่ยึด โดยการกดลงดานลางจนกระทั่งสุด  ใสฝาปดแบตเตอรี่
กลับคืน โดยการเลื่อนเขาไปในชอง จนกระทั่งสุด
แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบนหนาจอและเลนสของกลองถายรูปกอน
ที่จะใชโทรศัพท 

การเปดโทรศัพท 
ในการเปดโทรศัพท ใหกดป
ศพัทถามรหัส PIN คือรหัสล
รหัสนี้ไดรับการตั้งคาไวลวงห
ซือ้จะใหคุณมา สําหรับขอมูล
�การปองกัน� ในหนา47
ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูก
บลอ็ค ในการปลดบล็อคซิม
ผูใหบริการของคุณ
เมือ่คุณเปดโทรศัพทมือถือโ
คุณจะถูกถามขอมูลตอไปนี้:

 ด ู�การตั้งคา� ในหนา 41
สามนี้

ตั้งวันที่ เพื่อตั้งว
ตั้งเวลา เพื่อตั้งเ
โซนเวลา เพื่อเลือ

คัดลอกรายชื่อ
 ในซิมไปเครื่อง

ถาโทรศ
ในสมุดโ
ตองการ
หรือไม 
OK ไมเ
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าวนานจนถึง 8.5 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่องรอ
50 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะ

รจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
ตเตอรี่เสียหาย 
ชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
ับที่เขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง
ไฟ IT ไดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)

น
ัวเลข 2 ถึง 9 เพื่อใหสามารถเรียกใชคุณสมบัติ
การกดที่ปุมตัวเลขคางไวได โทรศัพทมีการ
งใหลวงหนาแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูที่
เริ่มตนใชงาน

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจไวแลวบางสวน และจะสงเสียงเตือน
เมือ่แบตเตอรี่เหลือนอย ถามีการตั้งคาคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่เปน 
เปด (ดู �เสียงเตือน� ในหนา46)
เมือ่แบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่อยูในตําแหนงที่เหมาะสมแลว 
คุณสามารถชารจโทรศัพทได ดึงฝาปดยางปองกันที่ปดขั้วตอเครื่อง
ชารจออก เสียบขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีก
ดานหนึ่งเขากับชองเสียบไฟ AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ชารจ แถบแสดงสถานะจะเลื่อนไปเรื่อยๆ โดยจะใชเวลา 2.5 ชั่วโมง
เพื่อชารจโทรศัพทมือถือของคุณจนเต็ม เมื่อแทงทั้งหมดหยุดนิ่ง 
หมายความวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถถอด
เครื่องชารจได

ระยะเวลาสนทนาจะย
รับสายอยูนานไดถึง 8
การใชงาน
การปลอยใหเครื่องชา
แลว ไมมีผลทําใหแบ
วธิีเดียวที่จะปดเครื่อง
เสียบไฟฟากระแสสล
ชารจเขากับแหลงจาย

การตั้งคาปุมดว
คุณสามารถตั้งคาปุมต
ทีคุ่ณใชบอยๆ ไดโดย
ตั้งคาปุมดวนบางอยา
�วิธีลัด� ในหนา51



การโทร

วางสาย
งผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับวาผูที่
ยเลขของเขาหรือไม ถาหมายเลขเก็บ
นเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทน

ดโทรศัพท ถาตัวเลือก ใชงานฟลิป ถูก
อมูลเพิ่มเติม ดู หนา64)
รือกดปุมระดับเสียงปุมใดปุมหนึ่งคาง
 การโอนสาย (ดู หนา63) สายก็จะถูก
ูรับฝากขอความเสียง
ดโทรศัพท

 ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดู หนา46)

ณุสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกด
 (ดู หนา63)

ะความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
กหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
เสียง

มายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด หรือเลือก
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2. การโทร
การโทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด R <C

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

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ และกด (: หมายเลขที่เลือกจะถูก
หมนุออกไป ถาคุณกําลังใชสมุดโทรศัพทในเครื่อง และราย
ชื่อทีเ่ลือกมีหมายเลขมากกวาหนึ่งหมายเลข หมายเลขที่ถูก
กาํหนดเปนหมายเลขมาตรฐานจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ใน
การเลือกหมายเลขอื่น ใหกด<หรือ>(สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ใหดู �รายชื่อ� ในหนา58)

3. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย

การรบัสาย และการ
เมือ่ไดรับสาย หมายเลขขอ
โทรมาเลือกวาจะแสดงหมา
อยูในสมุดโทรศัพท ชื่อที่เป
หมายเลข
� รบัสาย: กด ( หรือเป
ตั้งคาเปน เปด (สําหรับข

� ปฏเิสธสาย: กด ) (ห
ไว) ถาคุณเปดการทํางาน
โอนไปยังหมายเลข หรือต

� วางสาย: กด ) หรือป

โทรศัพทจะไมสงเสียงกริ่ง

ถาคุณเลือก รับสายทุกปุม ค
ปุมใดก็ได ยกเวนปุม )

โทรแฮนดฟรี
เพือ่ความสะดวกสบายแล
คุณนําโทรศัพทออกหางจา
อยางยิ่งในขณะที่กําลังเรง

1. ในหนาจอหลัก ปอนห
รายชื่อในสมุดโทรศัพท
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ระหวางการโทร ใหเลือก อดัการสนทนา และ
รั้ง หรือ Lบันทึก เพื่อสิ้นสุดการบันทึก: 
ใหคุณกําหนดชื่อเสียงที่บันทึก, ซึ่งจากนั้นจะ
> อลับั้มเสียง 
ความจํา (ดู �สถานะความจํา� ในหนา22) 
มีความยาวไดสูงสุด 30 นาที

พูด จากนั้น อดัการสนทนา, เฉพาะเสียงของ
อัด

หมายเลขได จากนั้นคุณสามารถเก็บหมายเลข
 โทรออก หรือสงขอความไปยังหมายเลขนี้ได

หวางการโทร
ือ่ใหสามารถทํางานตอไปนี้ไดในขณะที่กําลัง
ถเขาไปยัง และดู รายการชื่อ หรือ รายการโทร, 
วางสาย, เปลี่ยนการตั้งคา โทนเสียง, สงหรือ
ะจัดการเหตุการณของ ออแกไนเซอร

ของหูฟง
ปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงดานขาง เพื่อเพิ่ม
การโทร

2. กด , หรือ Lตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแฮนดฟรี หรือ
กด ,

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด ( คางไวเพื่อเปลี่ยนไปและ
กลับจากโหมดแฮนดฟรี

ตวัเลือกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้

เปดทํางานแฮนดฟรี
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณใชตัวเลือกแฮนดฟรีของโทรศัพทมือถือของ
คุณ

ปด / เปดเสียง
ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อที่วาอีกฝายหนึ่งจะไมไดยิน
เสียงคุณ

อัดการสนทนา
ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอหาม
ทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวา
คุณกําลังจะอัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
ของคุณตกลงเทานั้น

ในการอัดการสนทนา
กด OK กด OK อีกค
หนาตางแกไขอนุญาต
เก็บอยูใน มลัติมีเดีย
ขึ้นอยูกับความจุหนวย
เสียงที่บันทึกสามารถ

ถาคุณเลือก ปดเสียง
ผูโทรเขาเทานั้นที่ถูก

บันทึกยอ
เพื่อใหคุณสามารถจด
นี้ไวในรายการรายชื่อ

ตัวเลือกอื่นๆ ระ
กด L ตัวเลือก เพ
ใชสายอยู: คุณสามาร
วางสายโดยการเลือก 
อาน SMS, หรือดูแล

ปรับระดับเสียง
ระหวางการโทร เลื่อน
/ลดระดับเสียง



การโทร

1. ถายภาพ จากนั้นกด เมนู, หรือเลือกภาพจาก อลับั้มภาพ, 
 Lตัวเลือก ในทั้งสองกรณี เลือก 

ง? ปรากฏขึ้น ใหกด L ใช เพื่อเริ่ม
 บันทึก เพื่อหยุดและบันทึกสิ่งที่คุณ

ลิก
องการ หรือกด L OK
ที่ปรากฏขึ้น จากนั้น เพิ่มสื่อ เพื่อไปยัง
 กด L สง เพื่อสงขอความของคุณ 
ตองการกอนที่จะสงออกไป (สําหรับ
S ใหม� ในหนา40)

สาย
กับสายตั้งแตสองสายขึ้นไปพรอมกัน 
นั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ

ง
องระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ด ในขณะที่กําลังใชสายอยู ใหหมุน
ในสมุดโทรศัพท) และกด ( สายแรก
สดงอยูที่สวนลางของหนาจอ) และหมาย
 จากนั้น คุณสามารถกด OK เพื่อเขาไป
10

โทรดวน
คุณสมบัติ โทรดวน ชวยใหคุณสามารถตั้งคาหมายเลขที่โทรบอยที่สุด 
4 หมายเลขได จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขที่ตองการได
โดยการเลือกไอคอนหรือภาพที่ตั้งไวบนหนาจอ

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

2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด OK อีกครั้งเพื่อเขาไปยัง 
อลับั้มภาพ และเลือกภาพ ทําวิธีเดียวกันสําหรับภาพตัวอยาง
แตละตัว

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

โฟโตคอล MMS
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถสงภาพผาน MMS และเพื่อเพิ่มเสียง
ทีบ่ันทกึลงในขอความดวย คุณสามารถเลือกภาพจาก อลับั้มภาพ 
หรือสามารถใชภาพที่คุณเพิ่งถายดวยกลองก็ได

จากนั้นกด ,หรือ
สงโดย... > MMS

2. เมื่อขอความ เลือกเสีย
การอัด จากนั้นกด L
อดัไว หรือ R ยกเ

3. เปลี่ยนชื่อภาพถาคุณต
4. เลือกรายชื่อในรายการ
หนาจอการสราง MMS
หรือแกไขขอความตาม
ขอมูลเพิ่มเติม ดู �MM

การจดัการกับหลาย
ความสามารถในการจัดการ
และการประชุมทางโทรศัพท
การสมัครรับบริการของคุณ

การโทรไปยังสายที่สอ
คุณสามารถโทรไปยังสายที่ส
ระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูไ
หมายเลข (หรือเลือกรายชื่อ
จะถกูพักไว (หมายเลขจะแ
เลขทีส่องจะถูกหมุนออกไป
ยังตัวเลือกตางๆ ซึ่งคือ:
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ึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถรับ
ทําเชนนี้ คุณตองวางสายใดสายหนึ่งกอน หรือ
าในการประชุมทางโทรศัพท

ารสื่อสารปจจุบันสองสายเทานั้น (สายหนึ่ง
อยู)

รศัพท
ขอรับบริการ

ทจะเปดทํางานโดยการโทรไปยังสายตางๆ 
ื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทางโทรศัพท
กับผูคนไดถึง 5 สายในเวลาเดียวกัน 
าผูรวมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผูรวม
 (ดูดานบน)
วัเลือก และเลือก การประชุม ทําขั้นตอนซํ้า 
ิกครบ 5 คนเชื่อมตออยู 

เพื่อปฏิเสธสาย

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
ยอมรับ เพื่อรับสายเรียกเขา หรือ วางสาย 
เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นคอยรับสาย
เรียกเขา
การโทร

� สลับสาย เพื่อสลับระหวางสายตางๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถกด 
< หรือ > เพื่อสลับสายก็ได)

� โอนสาย เพื่อเชื่อมตอสายทั้งสอง และเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ คุณ
จะถกูตัดออกจากสายทั้งสอง

� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง
โทรศัพท

การรับสายที่สอง
เมือ่คุณไดรับสายที่สองในขณะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู 
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปและหนาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน 
จากนั้นคุณสามารถ:

เพื่อรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สําหรับ
สายสนทนา (ดู หนา63) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน 
(ดู หนา63)

การรับสายที่ 3
ถาคุณกําลังใชสายหน
สายทีส่ามได เพื่อที่จะ
ชักชวนผูโทรใหมเขาม

บรกิารนี้จํากัดอยูที่ก
ใชอยู และอีกสายพัก

การประชุมทางโท
ขึ้นอยูกับลักษณะการ

การประชุมทางโทรศัพ
หลายสาย หรือจากเน
อนุญาตใหคุณสนทนา
1. โทรสายแรกไปห
ประชุมคนที่สอง

2. กด , หรือ ต
จนกระทั่งมีสมาช

กด ( เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด,หรือ
Lตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นรับสาย
เรียกเขาสายใหม

กด )

กด,หรือ
Lตัวเลือก



การโทร

3. เลือก ยกเลิก เพื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือ
12

เลือก สายสวนตัว เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิกคนนี้
เทานั้น (สมาชิกคนอื่นๆ จะถูกพักไว)

4. กด ) เพื่อตัดการเชื่อมตอทุกสายพรอมกันในคราวเดียว
ถามสีายเรียกเขาระหวางที่กําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และมีสมาชิก
ทีป่ระชุมอยูนอยกวา 5 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ และเพิ่มสมาชิก
คนนี้เขาในการ ประชุมสาย ได (ถามีสมาชิก 5 คนเชื่อมตออยูแลว 
คุณสามารถรับสายได แตไมสามารถเพิ่มเขามาในการประชุมได)
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ปอนคําวา �home�:
 6 3  หนาจอจะแสดงคําแรกของ

 เพื่อเลื่อน และเลือก Home
 เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home

ยูในพจนานุกรม T9® คุณสามารถเพิ่มคํานั้น
 กด L1>2>3 เพื่อเลื่อนไปที่ดานลางของ
ไปถึงรายการที่มีชุดของคําที่ระบายสีไว
เปดหนาจอการแกไขมาตรฐาน ปอนคําใหมโดย
ชวิธีที่อธิบายดานลาง และกด LOK  เมื่อ

ปุมใดปุมหนึ่งในสามปุม เพื่อใสคําที่เลือก ตาม
ยชองวาง

สั้นๆ เพื่อถอยหลัง กดคางไวเพื่อลบขอความ
หมด
ื่อยกแครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัวพิมพเล็ก 
ือตัวพิมพใหญ
ือ่ดูตารางของสัญลักษณและเครื่องหมาย
รคตอน
ือ่เปลี่ยนโหมดจาก T9® เปนโหมดปอน
ความมาตรฐานเปนโหมดตัวเลข
การปอนขอความ

3. การปอนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดยการ
ใชระบบแนะนําคํา T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน เทคนิค
สําหรับการใชวิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไวดานลาง

ระบบปอนขอความ T9® 

ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะ
สําหรับการปอนขอความตางๆบนโทรศัพทมือถือ
โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็วขึ้น โดย
การคาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุมตางๆ ที่
คุณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอักษรที่จําเปน

ตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนําคํา
ขึ้นมาใหจากการกดปุมของคุณ ถามีหลายคําที่ใชได คําแรกใน
รายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/- หรือ L
เพื่อเลื่อนในรายการ และกด OK เพื่อใสคํา

จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษรและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ตัวอยาง: วิธีการ
1. กด 4 6

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

พจนานุกรม
ถาคําที่คุณปอนไมไดอ
ลงไปในฐานขอมูลได
รายการ จนกระทั่งคุณ
กด R สะกด เพื่อ
ไมไดใสชองวาง โดยใ

2 ถึง9 เพื่อปอนตัวอักษร
L หรือ
+/-

ในการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

Tegic Euro. 
Pat. App. 
0842463

>
1
,

กด
ดว

R กด
ทั้ง

0 เพ
หร

# เพ
วร

* เพ
ขอ



การปอนขอความ

ทาํเสร็จจากนั้นคุณจะกลับไปยังขอความที่คุณเขียนอยู และคําใหม ตัวอกัษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

กดคาง
/ : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # + - *
 £ $ ¥

1

 ç 2
3
4
5

 6
Θ Σ 7

8
 Ξ Ψ 9
ิมพ: มาตรฐาน, ตัว
ัวพิมพใหญ

0

ลักษณ และโหมด
คตอน

เปลี่ยนภาษาที่
ใชสําหรับการ
แกไขขอความ

ด: T9®, พื้นฐาน หรือ ไมมี
14

จะถูกเพิ่มเขามา

ภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดในขณะที่กําลังเขียนขอความ โดยการกด
ปุม # แบบยาว ภาษาที่ใชได ขึ้นอยูกับสถานที่ซึ่งคุณซื้อโทรศัพท
มอืถือของคุณมา

ระบบปอนขอความมาตรฐาน
กด * เพื่อเปลี่ยนจากโหมดปอนขอความ T9® เปนโหมดพื้นฐาน
วธิีการปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหได
ตัวอกัษรที่ตองการ เชน ตัวอักษร �h� เปนตัวอักษรที่สองบนปุม 
4 คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร �h� กดแลว
ปลอยR ยกเลิก เพื่อลบสิ่งที่ปอนตัวเดียว กดแบบยาวเพื่อลบ
ทัง้ขอความ 

ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา �home�:
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF) กด , เมื่อขอความเสร็จ
สมบูรณแลว

กดสั้นๆ

1 ชองวาง 1. , @ 
= % < > ( ) &

2 a b c 2 à ä å æ

3 d e f 3 é è ∆ Φ

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö

7 p q r s 7 β Π 

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω

0 เพื่อยกแครตัวพ
พิมพเล็ก หรือต

# เพื่อเปดโหมดสัญ
เครื่องหมายวรร

* เพื่อเปลี่ยนโหม
ตัวเลข
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ปอนจุดทศนิยม ความเที่ยงตรงของเครื่องคิด
 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปนตัว

ิน
การแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีก
ดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก คุณสามารถ
งิน ทองถิ่น ไปเปนสกุลเงิน ตางประเทศ หรือ
นอัตราใน อตัราแลกเปลี่ยน และจํานวนเงินใน
งประเทศ: ผลรวมจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ


าตใหคุณสราง เก็บ และจัดการกับบันทึก
นออรแกไนเซอรของคุณ เมื่อการเตือนใน
ซอรเปน เปด (ดู �เสียงเตือน� ในหนา46)
ันทึกไวจะเตือนคุณเมื่อถึงกําหนดเหตุการณ

ความจุหนวยความจําของโทรศัพทรวมกับ
ุดโทรศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ถาตอง
หนวยความจําที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของ
 > หนวยความจํา
ธุรกิจ

4. ธุรกิจ

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยคุณ
จัดระเบียบตางๆ และไดรับการแจงเตือนในขณะที่กําลังเดินทาง

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใชเพื่อ
ทาํการคํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด 
และปอนเครื่องหมายโดยใชปุมเคลื่อนที่ ดังที่แสดงใน
ตารางดานลาง:

ไอคอนที่สวนบนของหนาจอ ระบุวาปุมลูกศรใดที่จะใชสําหรับการ
ปอนเครื่องหมาย

กด 0 คางไว เพื่อ
เลขจํากัดอยูที่ทศนิยม
เลขที่มากขึ้น 

ตวัแปลงสกุลเง
เมนูนี้ใชใน
สกลุหนึ่ง โ
แปลงจากเ

ในทางกลับกันได ปอ
ชอง ทองถิ่น หรือ ตา

ออรแกไนเซอร
เมนูนี้ อนุญ
เหตุการณใ
ออรแกไนเ

เสียงบี๊ป หรือเสียงที่บ

ออรแกไนเซอรจะใช
คุณสมบัติอื่นๆ (สม
การตรวจสอบจํานวน
คุณ เลือก มลัติมีเดีย

การบวก กดปุม > หรือปุม * 

การลบ กดปุม < หรือปุม * 2 ครั้ง

การคูณ กดปุม + หรือปุม * 3 ครั้ง

การหาร กดปุม - หรือปุม * 4 ครั้ง

เทากับ กด ,หรือ #



ธุรกิจ

ซํ้า จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูล

อรสามารถแสดงใน ปฏิทินวัน, ปฏิทิน
ลือกมุมมองและกด OK, จากนั้นใช<
ดาห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป

คุณตั้งคา และแสดงทั้งเวลาทองถิ่น และ
าตางประเทศที่เลือก โปรดทราบวา ถาคุณ
วลาทองถิ่นและเวลาตางประเทศบนหนา
ลือกเปนวอลลเปเปอรจะไมแสดงบนหนา
ี่ดวยวอลลเปเปอรนาฬิกาสากลมาตรฐาน

ทึกที่เลือก

แปลงบันทึกที่เลือก

ทึกที่เลือกไปยังอุปกรณที่ใชงานไดกับ
ครื่องอื่น

เสียงที่เชื่อมโยงกับชนิดของเสียงเตือน
รณที่เลือก
16

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

2. ปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้นตั้งชื่อ 
(เชน �ประชุมกับสมิธ�)

3. ตั้งการเตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงเวลาที่เลือกไว

การเตือนใชไดเฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น 
บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา (ดูหัวขอ
�นาฬิกาโลก� ดานลาง)

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

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออรแกไนเซอร ใหปอนวันที่เริ่ม
ตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วันที่ 31 ธันวาคม 2010) 
เพือ่ใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวันที่นี้ จะถูกลบพรอม
กันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก
เลือกบันทึกในรายการ และกด OK หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

การเปลี่ยนเหตุการณที่เกิด
ทั้งหมดของเหตุการณนี้

มุมมองบันทึก
บันทกึทีเ่ก็บในออรแกไนเซ
สัปดาห และ ปฏิทินเดือน เ
หรือ>เพื่อแสดงวัน สัป

นาฬิกาโลก
เมนูนี้อนุญาตให
เวลาของเขตเวล
เลือกทีจ่ะแสดงเ

จอหลกัของคุณ ภาพที่คุณเ
จออกีตอไป แตจะถูกแทนท

ลบ เพื่อลบบัน

เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยน

สงโดย
อนิฟาเรด 

เพื่อสงบัน
อนิฟาเรดเ

เปลี่ยน
เสียง

เพื่อเปลี่ยน
ของเหตุกา
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 เหตุการณที่ตั้งโปรแกรมไวนั้นขึ้นอยูกับ
ารเตือน หรือเหตุการณไวที่ 9:00AM ใน
ทจะสงเสียง หรือถึงกําหนดที่ 9:00AM ถา
วลา B

าตใหคุณทําการบันทึกเปนความยาว 12 นาที 
ับสถานะหนวยความจํา (ดู �สถานะความจํา�

)
ารบันทึก ขอความ พูด จะปรากฏขึ้นพรอมกับ
ื่อคุณทําเสร็จ กด L จัดเก็บ เพื่อหยุดการ
ารถปอนชื่อสําหรับไฟลเสียงใหม หรือยอมรับ
ารกด OK จากนั้นคุณจะกลับไปยังรายการของ 
ี่บันทึกใหมก็จะแสดงในรายการ
 ไฟลนั้นจะเลนเปนวงรอบโดยอัตโนมัติ กด 
ตางๆ คุณสามารถ ตั้งการเตือน, ฟงเสียง
 ลบ ไฟล, สงทางอีเมล, อินฟาเรด หรือ MMS
ู �อลับั้มเสียง� ในหนา22) ตั้งเสียงเรียกเขา 
SMS/MMS ก็ได 

ญุาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา 
น เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาตางประเทศ
ธุรกิจ

การแสดงนาฬิกาโลก
เปดการทาํงานตัวเลือกนี้ ถาคุณตองการแสดงทั้งเวลาทองถิ่น และ
เวลาของเขตเวลาที่เลือกอีกตัวหนึ่งบนหนาจอหลัก กด+หรือ
-เพื่อตั้งคาตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด เมื่อ เปด, รายการเมนู
ใหม สลับทองถิ่นและตางประเทศ จะอนุญาตใหคุณแสดงเขตเวลา
ตามที่คุณตองการ 

คุณสมบัตินี้ใชไมไดเมื่อตัวเลือก ไมแสดงนาฬิกา ถูกเลือกอยูใน 
�รปูแบบนาฬิกา� ในหนา45

การตั้งคาทองถิ่น

การตั้งคาตางประเทศ

นาฬิกาปลุก การเตือน
โซนเวลา! ถาคุณตั้งก
โซนเวลา A, โทรศัพ
คุณเปลี่ยนไปยังโซนเ

การอัดเสียง
เมนูนี้อนุญ
ทัง้นี้ขึ้นอยูก
ในหนา22

เลือก <ใหม> เพื่อเริ่มก
แถบความกาวหนา เม
บันทกึ จากนั้นคุณสาม
ชื่อที่เครื่องตั้งใหโดยก
บันทึกเสียง และเสียงท
เมือ่คุณเลือกไฟลเสียง
OK เพื่อเขาถึงตัวเลือก
บันทึก, เปลี่ยนชื่อ หรือ
(สําหรับรายละเอียด ด
หรือ ตั้งเสียงขอความ 

ตั้งเวลา อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุม
ตัวเลขที่เหมาะสม

ตั้งโซนเวลาสวนตัว เลื่อน + หรือ - เพื่อเลือกเขต
เวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

การชดเชยเวลา อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชย
เวลาเปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลา
ทองถิ่น

ตั้งโซน
ตางประเทศ

เลื่อน+ หรือ -เพื่อเลือกเขตเวลา
ตามที่คุณตองการ

การชดเชยเวลา อน
เป



ธุรกิจ

มดการปลุกซํ้าเปน เปด หรือ ปด  เมื่อ
ลุกซํ้าตั้งคาเปน เปด:

 หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว 
ั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลา

ยุดเสียงปลุก และการปลุกซํ้า
นโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซํ้า 9 

 ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณตั้งคาไว

ุกสาย และ SMS ที่ไดรับจากผูที่คุณรวม

Lเลือก  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่

วิธีที่คุณตองการแจงเตือนของสายหรือ
ูกปฏิเสธ: โดยให ไอคอนสถานะ แสดง
อหลัก หรือ ไอคอนตอบสนอง คุณยัง
ลือก ไมแจงเตือน กไ็ด
18

เครื่องหมายเตือนแบบกะพริบระบุวาเสียงที่คุณบันทึกกําลังจะถึง
ความยาวสูงสุดที่อนุญาต ถาคุณไมหยุดการบันทึก ไอคอนรูปซอง
สแีดงจะบอกคุณวาเสียงบันทึกนั้นมีความยาวเกินไปที่จะสงโดย 
MMS ได

นาฬิกาปลุก
โทรศพัทมือถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัวพรอม
คุณสมบัติในการเลื่อนปลุก คุณสามารถตั้งการปลุกแยก
กนัได 3 รายการ และเลือกไดวาตองการใหมีการปลุกซํ้า

หรือไม ในการตั้งนาฬิกาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:
1. เลือกการปลุก และตั้งเปน เปด
2. จากนั้นปอนเวลา และกด OK
3. จากนั้นเลือกความถี่: 1 ครั้ง, ทกุวัน, จันทร-ศุกร
4. ทายสุด ใหเลือกชนิดของการปลุก: เพลง, บันทึกเสียง, หรือ 
เสียงปลุก และกด OK

ทาํขั้นตอนดานบนซํ้าเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอื่นๆ

นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทมือถือปดอยู และ/
หรือระดับเสียงจะถูกตั้งคาเปน ปดเสียง เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ให
กดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียง หรือปดโทรศัพท (ยกเวนในขณะที่เปด
โหมดปลุกซํ้าอยู ดูดานลาง)

โหมดปลุกซํ้า
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาโห
เสียงปลุกดังขึ้น และโหมดป
� กดปุมใดๆ (ยกเวน R

หรือปดโทรศัพท จากน
ผานไป 7 นาที

� กด R หยุด เพื่อห
โหมดปลุกซํ้าจะปดการทํางา
ครั้ง

การตั้งคาโหมดการปลุกซํ้า

ไฟรวอลล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปฏิเสธท
ไวในรายการแบล็คลิสต

ตัง้คา
เลือกรายการเมนูนี้ และกด 
อธิบายดานลาง

การแจงเตือน เพื่อเลือก
SMS ที่ถ
ในหนาจ
สามารถเ
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ถือของคุณมีพอรตอินฟาเรด ซึ่งอนุญาตให
รสงหรือรับขอมูลจากอุปกรณที่สอดคลองกับ
 (เชน โทรศัพทมือถือเครื่องอื่น, คอมพิว-

, ฯลฯ) ผานทางการเชื่อมโยงแบบไรสาย 

วยลิขสิทธิ์ไมสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อมตอ
เปดการทํางานตัวเลือกอินฟาเรด

รณ
อมูลระหวางอุปกรณ 2 อยาง อุปกรณทั้งสอง
ี่ถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวา:
ันหนาเขาหากัน
ันไมเกิน 50ซม.
ลําแสงอินฟาเรด
ธุรกิจ

แบล็คลิสต
เมนูนี้แสดงรายการของผูติดตอซึ่งจะมีการปฏิเสธสาย และ SMS
เลือก <ใหม> เพื่อเพิ่มชื่อและหมายเลขที่สัมพันธกันลงในรายการ 
จากนั้นเลือกวาคุณตองการปฏิเสธ SMS และ/หรือ สาย เรียกเขา
จากบุคคลนี้
เลือกชื่อในรายการ และกด,หรือ Lเลือก  เพื่อ เปลี่ยน 
ขอมูลที่เกี่ยวของ หรือ ลบ ขอมูล  เลือก รายละเอียด เพื่อแสดง
รายละเอียดของแบล็คลิสต

คุณสามารถเพิ่มชื่อลงในแบล็คลิสตไดโดยตรงจาก รายชื่อ, ราย
การโทร และ SMS อินบอกซ: เลอืกรายชื่อ, สาย หรือขอความใน
รายการที่เกี่ยวของ กดLตัวเลือก และเลือก เพิ่มลงในแบล็ค
ลิสต หมายเลขที่เกี่ยวของจะถูกเพิ่มลงในแบล็คลิสต

อนิฟาเรด
โทรศัพทมือ
คุณใชในกา
อนิฟาเรดอื่น
เตอร, PDA

ไฟลที่มีการคุมครองด
กับ PC ใหแนใจวาคุณ

ตําแหนงของอุปก
กอนทีจ่ะทําการรับสงข
จะตองวางในตําแหนงท
� พอรตอินฟาเรดห
� อุปกรณอยูหางก
� ไมมอีะไรขวางกัน

การสงขอมูล

การเปด
ทาํงาน

อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกไฟรวอลลเปน เปด 
หรือ ปด เมื่อตั้งเปน เปด โทรศัพทมือถือของ
คุณจะปฏิเสธทุกสาย และ SMS ที่ไดรับจากผูที่
อยูในรายการแบล็คลิสต สายที่ถูกปฏิเสธจะ
ปรากฏขึ้นใน รายการโทร และ SMS ที่ถูกปฏิเสธ
จะแสดงใน สแปม SMS บอกซ



ธุรกิจ

ในการสงขอมูลผานทางอินฟาเรดจากโทรศัพทมือถือของคุณ แรกสุด
อกคุณวาคุณไดรับไฟล กด OK เพื่อเขา
าง

เด็ม
ทของคุณเปนโมเด็ม นอกจากนี้คุณยัง
วมกับ PC หรือ PDA ได เชน เพื่อเชื่อม
แฟกซ เปนตน
เต็มที่จากบริการที่ใชไดผานทางอินฟา-
S, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลด
โทรศัพท, การซิงโครไนซรายการรายชื่อ, 
ตองติดตั้งโปรแกรม Philips Mobile 
งคุณ  ซอฟตแวรนี้บรรจุอยูในซีดีรอมที่
งคุณ 

อมูล จากนั้นกลับไปยังหนาจอหลัก ราย
รับ จะถูกบันทึกไวภายใตชื่อมาตรฐาน 
รถเปลี่ยนแปลงไดโดยการเลือกรายการ
ี่เหมาะสม

ยละเอียดของขอมูลที่คุณไดรับ

ูลที่ไดรับ
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คุณตองเลือกรายการที่จะสงกอน: เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, ชื่อ หรือ
บันทึก จะมีเมนูยอยชวยใหคุณสามารถใชคําสั่ง สง ผานทางตัวเลือก
อินฟาเรด
ทนัทีที่โทรศัพทของคุณพบอุปกรณอินฟาเรดอื่นที่จะสื่อสารดวย การ
สงก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ขอความจะแสดงบนหนาจอ สําหรับคุณ 
ใหดําเนินการตอไปนี้
ถาโทรศัพทพบอุปกรณอินฟาเรดหลายตัว รายการจะแสดงบนหนา
จอ เพื่อใหเลือกอุปกรณที่ตองการ กด OK เพื่อยืนยัน และเพื่อสง
ขอมูลที่เลือก

การสงจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตัวหนึ่ง
กอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟาเรดขาด หรือ
ถาคุณยกเลิกกระบวนการ

การรับขอมูล
เมื่อคุณเลือก รับ โทรศัพทของคุณก็พรอมที่จะรับรายการผานทาง
อนิฟาเรด และรอใหอุปกรณอินฟาเรดอีกตัวหนึ่งสงขอมูลมาได 
ในขณะที่กําลังสงขอมูล ขอความจะแสดงบนหนาจอ เพื่อใหคุณทํา
กระบวนการตอไป

การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอกับ
อุปกรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยง
อินฟาเรดขาดหายไป, ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรือถาคุณ
ยกเลิกกระบวนการ

การจัดเก็บขอมูล
ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อบ
ไปยังตัวเลือกที่อธิบายดานล

การใชโทรศัพทเปนโม
เลือก ขอมูล เพื่อใชโทรศัพ
สามารถใชโทรศัพทมือถือร
ตออินเตอรเน็ต หรือเพื่อสง
เพื่อใหไดรับประโยชนอยาง
เรด (การสงและการรับ SM
รูปภาพและไฟลเพลงมายัง
การใชงาน GPRS ฯลฯ) คุณ
Phone Tools ลงใน PC ขอ
ใหมาพรอมกับโทรศัพทขอ

จัดเก็บ เพื่อบันทึกข
การที่คุณได
ซึง่คุณสามา
นั้นในเมนูท

แสดง เพื่อแสดงรา

ไมบันทึก เพื่อทิ้งขอม
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ี่บันทึก
ําหรับการเขาถึงแบบสัมผัสเดียวไปยังเมนู 
ู เสียงที่บันทึก เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บใน 
ียง หรือใน ธุรกิจ > บันทึกเสียง จากนั้นใชเปน
ียกเขา (สําหรับรายละเอียด ดู �การอัดเสียง�
ธุรกิจ

ซอฟตแวรที่ใหมาบนซีดีรอมนี้ ใชงานไมไดกับคอมพิวเตอร Apple 
Macintosh  ซอฟตแวรนี้สนับสนุนเฉพาะ Windows 98 SE, ME, 
XP และ 2000 (Service Pack 3 ขึ้นไปในกรณีนี้)

ซอฟตแวรเฉพาะอยางเชน Lotus Notes, Lotus Organizer และ 
Microsoft Outlook ไดรับการออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซ
ขอมลูจากโทรศัพทมือถือฟลิปสไปยังแอปพลิเคชั่นเหลานี้ได 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหอานคูมือผูใชที่เหมาะสม)

เปด/ปดอัตโนมัติ
เมนูสองรายการที่แยกกัน อนุญาตใหคุณตั้งคาโทรศัพทมือถือให
เปดหรือปดเครื่องเอง หรือเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว
ในการตั้งคา เปดเครื่องอัตโนมัติ, เลือกตัวเลือก และกด OK เลือก 
เปด และกด OK ปอนเวลาที่คุณตองการใหโทรศัพทมือถือเปดเครื่อง
เอง และกด OK เลือกความถี่ที่ตองการจาก 1 ครั้ง, ทกุวัน, หรือ 
จันทร-ศุกร และกด OK ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการเปด
ดําเนินการตามวิธีเดียวกันสําหรับตัวเลือก ปดเครื่องอัตโนมัติ 

เมนูลัดสูเสียงท
กด  บนปุมกดส
บันทึกเสียง  ของเมน
มัลติมีเดีย > อลับั้มเส
การปลุก หรือเสียงเร
ในหนา17)



มัลติมีเดีย

ถาขอความ รายการเต็ม แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
งรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการ

คุณจัดการ และแสดงเสียงที่เก็บไวใน
องคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

ดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
ียงใหม

าไปยังไฟลเสียงของคุณทั้งหมด

าไปยังไฟลเสียงที่คุณดาวนโหลดมา 

าไปยังตัวอยางของเพลงที่มีการปองกัน
ิขสิทธิ์

าไปยังรายการของเสียงที่บันทึกไว
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5. มัลติมีเดีย

เมนู และเมนูยอยนี้ประกอบดวยตัวเลือกตางๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ดานมัลติมีเดียของ โทรศัพทมือถือ Xenium 9@9E ของคุณ

สถานะความจํา
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจํา
ทีย่ังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะ
ใชคุณสมบัติหนวยความจํารวมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึก

ทีอ่ดัไว และแถบเสียงสําหรับคําสั่งเสียง, ขอความที่เก็บไว, สมุด
โทรศพัทและรายการออรแกไนเซอร, เกมส, ฯลฯ
กด OK เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมดของ
โทรศัพทในหนวยกิโลไบต (Kb) กด OK อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
รายการรายละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช
โทรศพัทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณสามารถ
ลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร เพลงสวนตัว หรือ ภาพ
สวนตัว เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อเก็บ
เสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม

ใหม คุณตองลบรายการบา
ใหม

อลับั้มเสียง
เมนูนี้ อนุญาตให
โทรศัพทมือถือข

รับเพิ่มเติม... เพื่อเป
ไฟลเส

แสดงทั้งหมด เพื่อเข

เพลงสวนตัว เพื่อเข

เพลงที่
ปองกันไว

เพื่อเข
ดานล

สิ่งที่บันทึก เพื่อเข
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จะแสดงเปนรายการขอความ เลือกภาพ และ
ารกด OK จะทําใหคุณเขาไปยังตัวเลือกเมนูที่

ือ่เขาไปยังภาพที่ถายดวยกลองในตัว

ือ่เขาไปยังภาพที่คุณดาวนโหลดมา

ือ่เขาไปยังรายการภาพตัวอยางที่มีการปองกัน
านลิขสิทธิ์

ือ่เขาไปยังรายการไอคอนที่คุณดาวนโหลดมา

เพื่อสงภาพที่เลือกผาน อเีมล (ดู 
หนา32) ผาน อนิฟาเรด (ดู หนา19) 
หรือ MMS (ดู หนา40) คุณไมสามารถ
สงภาพที่มีการปองกันทางลิขสิทธิ์ได
เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร
ใชเมนูนี้เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
มัลติมีเดีย

เมือ่อยูในรายการ คุณสามารถเลือกไฟลเสียง และกด OK เพื่อเขาไป
ยังเมนูตัวเลือกที่แสดงดานลาง

อัลบั้มภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงและแกไขภาพที่เก็บไวใน
โทรศพัทมือถือของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

ภายในโฟลเดอร ภาพ
กด>เพื่อดูภาพ ก
แสดงดานลาง

สงโดย� เพื่อสงเสียงที่เลือกผาน อเีมล (ดู หนา32), 
ผาน อนิฟาเรด (ดู หนา19) หรือ MMS (ดู 
หนา40) โปรดทราบวาไฟลเสียง จากโฟลเดอร 
สิ่งที่บันทึก ไมสามารถถูกสงทาง MMS ได

ตั้งเสียงเรียกเขา เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน  แบบเสียงเรียก
ตั้งเสียง SMS/
MMS

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน  เสียงขอความ ตัวเลือก
นี้ตองถูกเปดการ ทํางานในเมนู ตั้งคา > เสียง 
(ดู หนา45)

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อไฟลเสียงที่เลือก
ลบ / ลบทั้งหมด เพื่อ ลบ ไฟลเสียงที่เลือก หรือไฟลทั้งหมด

พรอมกัน

รับเพิ่มเติม... เพื่อเปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
ไฟลภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนา29

แสดงทั้งหมด เพื่อเขาไปยังไฟลภาพของคุณทั้งหมด

ภาพถาย
สวนตัว

เพ

ภาพ เพ

ภาพที่
ปองกันไว

เพ
ด

ไอคอน เพ

สงโดย�

ตั้งเปนวอลเปเปอร
แกไขรูปภาพ



มัลติมีเดีย

คุณแสดงภาพที่อยูใน อลับั้มภาพ (แบบ
ดโชว หรือแบบแมนนวลทีละภาพ) บน
ในโทรศัพทของคุณ และ/หรือบนหนาจอ
รณเสริมทีวีลิงค 

ุดผลิตภัณฑของคุณ ในกรณีนี้ คุณ
ับรายละเอียด ใหดูเพิ่มเติมในหัวขอ 
ฟลิปส� ในหนา73

บบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดย
เพื่อเปดการทํางานการแสดงผล

งไปยังโทรทัศน กด<เพื่อกลับไปยัง
ด OK หรือ เลือก เพื่อเปดตัวเลือกการ

 องศา)

เพื่อแสดงคุณสมบัติของไฟล (ขนาด, 
รูปแบบ, ความละเอียด, ฯลฯ)
เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก 
เพื่อ ลบ ไฟลหรือ ลบทั้งหมด พรอมกัน

ภาพในโฟลเดอร ภาพที่มีการปองกัน 
จะไมสามารถลบได
24

แสดงทีวี
เมนูนี้ อนุญาตให
อตัโนมัติเปนสไล
หนาจอหลักภาย
ทวี ีผานทางอุปก

ทีวีลิงค อาจไมรวมอยูในช
ตองซือ้แยกตางหาก สําหร
�อุปกรณเสริมของแทจาก

แมนนวล
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแ
การกด+หรือ-กด>
กราฟฟกเต็มหนาจอ และส
รายการ เมื่อภาพถูกเลือก ก
หมนุ (90 องศา หรือ 180

� เพิ่มขอความ เพื่อเพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก 
ปอนขอความของคุณในหนาจอแกไข 
และกด OK ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อยาย
ขอความบนหนาจอ: กดสั้นๆ เพื่อยาย
ขอความทีละ 1พิกเซล, กดคางเพื่อยาย
ทลีะ 5 พิกเซล กดRกลับ เพื่อกลับ
ไปยังหนาจอแกไขขอความ หรือ L
OK เพื่อยืนยัน และไปยังตัวเลือกถัดไป

� เพิ่มเฟรมหรือไอคอน เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพ
ทีเ่ลือก

� ยางลบ เพื่อ เลิกทํา การแกไขครั้งสุดทายที่
กระทําบนรูปภาพ, หรือเพื่อ ลบ เชน 
ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้ง
เดียว กดRกลับ เพื่อ ยกเลิก หรือ
LOK เพื่อยืนยัน

� สง เพื่อสงภาพที่เลือกผานอินฟาเรด, อีเมล 
หรือ MMS

� บันทึก เพื่อบันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยน-
แปลงทั้งหมดที่คุณทําลงไป

หมุน ใชตัวเลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่เลือก -90 
องศา, +90 องศา, +180 องศา

แสดง เพื่อแสดงไฟลที่เลือก 

คุณสมบัติ

เปลี่ยนชื่อ
ลบ/ลบทั้งหมด
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อัตโนมัติ
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแบบอัตโนมัติเปนสไลดโชว
1. เลือกคาเวลาที่จะใชระหวางภาพแตละภาพที่จะแสดงในสไลด

โชว (10, 15 หรือ 20 วินาที) และกด OK หรือ L เลือก
2. ในรายการที่ปรากฏขึ้น ใหเลือกภาพตามที่คุณตองการโดยการ

กด<หรือ>เลือก (ไม)ทําเครื่องหมายทั้งหมด เพื่อ
เลือกหรือไมเลือกภาพทั้งหมดในคราวเดียว

3. กด OK เพื่อเริ่มสไลดโชว และ R เพื่อหยุดการเลน
ในทัง้สองโหมด การเลือกที่เลือกลาสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
และสามารถเลนไดหลายครั้ง แมวาคุณจะปดเมนูแสดงทีวีไปแลว
ก็ตาม

โหมดสาธิต
เมนูนี้จะแสดงวิดีโอคลิปสั้นๆ
ตัวเลือกเมนูนี้ใชไดแมวาคุณจะไมไดใสซิมการดก็ตาม



บันเทิง

กด OK เพื่อเขาถึงหนาตางการแกไขวันที่ ถาจําเปน ใหเปลี่ยนวันที่
ากนั้นกด OK เพื่อแปลงเปนโหมด

ัก
ิทินจันทรคติในหนาจอหลัก กด+
ารทํางานตัวเลือกนี้

ทศกาลจีนหลักๆ ถัดไป นับจากวันที่ปอน 
ากวันที ่และปอนวันที่ที่คุณตองการทราบ
นับจากวันที่นั้นบาง ในทั้งสองกรณี, กด 
ป 6 เทศกาล 

มีคุณสมบัติรองรับการทํางานของ Java 
เพื่อรันแอปพลิเคชั่น Java เชน เกมที่
รือขาย
ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนคุณวาการ
 Java จะใชเวลาหลายนาที ซึ่งนี่เปนการ
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6. บันเทิง

โหราศาสตรตะวันตก
เมนูนี้ใชในการแสดงดวงโหราศาสตรในวันที่ระบุ ในการดูดวงโหรา-
ศาสตร แรกสุดคุณตองปอนจักรราศีของคุณ หรือวันเกิดของคุณเขา
ไปกอน ถาคุณทราบราศีของคุณ คุณสามารถเลือกจากเมนู เลือกราศี
เกิด, ไมเชนนั้นใหเลือก ใสวันเกิด, กด OK  และปอนวันเกิดของคุณ 
กด OK เพื่อแสดงราศีที่สัมพันธกัน
ในเมนู โหราศาสตร, คุณสามารถเลือก วันนี้ หรือ วัน อืน่ๆ ขึ้นอยู
กบัโหราศาสตรที่คุณตองการดู (ในกรณีหลัง ใหปอนวันที่ที่เกี่ยว
ของกอนการกด OK)

ปฏิทินจันทรคติ
เมนูนี้ชวยใหคุณทราบความสัมพันธระหวางปฏิทินสุริยคติและปฏิทิน
ของจีน โดยการแสดงวันที่ทางสุริยคติเปนวันที่ในโหมดจันทรคติ

คุณสมบัตนิี้ตองการขอมูลเกี่ยวกับวันที่ และเวลา (เชน เหตุการณ
บันทึกนัด) ขึ้นอยูกับวันที่ทางสุริยคติเทานั้น

โดยการกดปุมที่เหมาะสม จ
จันทรคติ

จันทรคติในหนาจอหล
ตัวเลือกนี้ใชในการแสดงปฏ
หรือ-เพื่อเปดหรือปดก

เทศกาลจีน
เมนูนี้แจงใหทราบเกี่ยวกับเ
เลือก จากวันนี้ หรือเลือก จ
วาจะมีเทศกาลจีนใดเกิดขึ้น
OK เพื่อแสดงเทศกาลถัดไ

Java
โทรศัพทของคุณ
ซึง่คุณสามารถใช
ดาวนโหลดจากเค

ครั้งแรกที่คุณเรียกใช Java 
ติดตั้งและการตั้งคาคอนฟก
ทาํงานเพียงครั้งเดียวเทานั้น
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รถเขาไปยังการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ ซึ่ง
็อกซี่แอดเดรส ทุกรายการในเมนูนี้ไดรับการตั้ง
ุณไมควรที่จะตองเปลี่ยนแปลงคาเหลานี้

าร ดังนั้น ไอคอนและเนื้อหาอาจแตกตาง
ริการ

va
ดงขึ้น กด OK เพื่อเขาไปยังเกมสตางๆ ที่มีบน
ะกด OK อีกครั้ง ใช L และ R เปน
กเมนูดังที่แสดงบนหนาจอ กด ออก เพื่อเลิก
หรือกด เมนู เพื่อเขาไปยังรายการตัวเลือกที่มี 
และจัดการโฟลเดอรใหมได

องเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอิฐใหแตกทั้งหมด
ูกบอล เมื่อทําลายอิฐทั้งหมดแลว คุณก็จะได
ับถัดไป

าตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
ําหนดไวใน ตั้งคา > เครือขาย > ตั้งคาระบบ 
นา49)
บันเทิง

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

เครือขาย
เมนูนี้ชวยใหคุณสามา
รวมถึง DNS และพร
คาไวลวงหนา ดังนั้นค

เมนูนี้ขึ้นกับผูใหบริก
กันไปในแตละผูใหบ

แอปพลิเคชั่น Ja
เมื่อหนาตาง Java แส
เครื่อง เลือกเกมส แล
ปุมซอฟตคีย เพื่อเลือ
แอป-พลิเคชั่น Java 
ทีอ่นุญาตใหคุณสราง

เกมอิฐ
เปาหมายข
โดยตีดวยล
เลนยังระด

ระบบ เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชในการเปดการเชื่อม
ตอ และตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่สอดคลองกัน
� GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะใช
เฉพาะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการ
เชื่อมตออีเมลเทานั้น

� GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไป
ยังเครือขาย GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไป
ยังเครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS นั้นใช
ไมได

ในการเลือกตัวเลือกดานบน คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
GPRS ไวแลว สําหรับรายละเอียด ใหดู หนา49

DNS 
แอดเดรส

ใชเพื่อใหคุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขาย
ขอมลูภายนอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย

บัญชี
เครือขาย

อนุญ
คุณก
(ดู ห



บันเทิง

ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:
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4 และ 6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

* และ # ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุดชั่วคราว
จํากัดอยูที่  2นาที (หลังจากนั้น โทรศัพทจะ
กลับไปยังหนาจอหลัก และเกมจะหายไป)
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ีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจําเปน
รตั้งคาใดๆ ที่อธิบายในสวนนี้ ผูใหบริการ
าตางๆ แบบทางไกลได

P เลือก ผูใหบริการ > WAP > โฮมเพจ

เชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไวใน 
ี่คุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา > เครือขาย 
ีที่การเชื่อมตอผิดพลาด หนาจอจะแสดง
ด ( หรือ Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
นา31)

ไซตแรกที่คุณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น WAP 
ายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา และจะ
 WAP ของผูใหบริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยน
ู �ตัวเลือก� ในหนา31

เพื่อเบราสในเพจออนไลน

 เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
ผูใหบริการ

7. ผูใหบริการ

เมนูนี้ประกอบดวยบริการและคุณสมบัติตางๆ ที่ผูใหบริการของคุณ
เปดใหบริการ ดังนั้น เมนูที่อธิบายดานลางอาจแตกตางจากนี้ หรือ
ไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการของคุณ สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

บรกิารเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสั้น ซึ่ง
คุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

บริการ +
ตัวเลือกเมนูนี้สงวนไวสําหรับบริการเฉพาะของผูใหบริการ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหลานี้ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

WAP
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณ
เตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ 
เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณม
ตองเปลี่ยนแปลงกา
บางรายสามารถตั้งค

ในการเปดเซสชั่น WA

โทรศพัทมือถือของคุณ
การตั้งคาการเขาถึง ท
(ดู หนา49) ในกรณ
คําวา �ไปยังเมนู�: ก
ตัวเลือก WAP (ดู ห

โฮมเพจ
นี่คือลิงคไปยัง WAP 
ขึ้นมา สวนมากแลว ร
เชื่อมตอไปยังโฮมเพจ
โฮมเพจเริ่มตนนี้ ใหด

ใช + หรือ -

กด , หรือ L
เลือก

กด Rกลับ

กด )หรือเลือก 
ตัวเลือก > ออก



ผูใหบริการ

เลือกโปรไฟล
บใดแบบหนึ่ง จากนั้นกําหนดการตั้งคา
แตละตัว

มดที่อธิบายดานลางจะใชกับโปรไฟล

ารดาวนโหลดภาพที่แนบอยูกับ WAP 

เร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณเบราส

ี่เลือกปจจุบัน (เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับ
)

ของโทรศัพทซึ่งใชในการเก็บเพจที่เบราส
P 

งชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่ม
ไขที่ปรากฏขึ้น)
ุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่

 ตั้งคาระบบ (ดู หนา49)
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บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ 
และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ 
กด Lตัวเลือก ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารค: ฟลด
ชื่อ และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลังเบราซ
อยูโดยอัตโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารค และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะให
ปรากฏขึ้น กด ,, จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการปอน
ทีอ่ยู URL 
เมนู จัดการบุคมารค อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารคที่เลือก

ไปยัง URL
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนที่อยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดยตรง
เมือ่คุณเลือก (เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP โดยไม
ตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารค)
ทีอ่ยูทัง้หมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด
, เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตองปอนที่อยู
แบบสมบูรณอีกครั้ง

การตั้งคา
เพื่อที่จะเขาไปยัง WAP ไซต แรกสุดคุณตองตั้งคาคอนฟกโปรไฟล
การเชื่อมตอ WAP กอน

เพื่อเลือกโปรไฟลที่ใชไดแบ
การเชื่อมตอสําหรับโปรไฟล

การตั้งคาการเชื่อมตอทั้งห
ที่เลือก

ตวัเลือกเบราเซอร
เพื่อเปดหรือปดการทํางานก
เพจ

การเลือก ปด จะเพิม่ความ
โดยรวม

เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เพื่อเปลี่ยนชื่อของโปรไฟลท
หนาจอแกไขที่จะปรากฏขึ้น
แคช
เพื่อลางพื้นที่หนวยความจํา
ดูระหวางอยูในเซสชัน WA
เครือขาย
� โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ยนแปล
ปอนชื่อใหมในหนาจอแก

� เขาเครือขาย อนุญาตใหค
คุณกําหนดไวใน ตั้งคา >
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กด Lตัวเลือก  เพื่อเขาไป:

พื่อเขาถึงโฮมเพจเริ่มตน

พื่อกลับไปยังเพจที่เบราสกอนหนา

พื่อไปยังเพจถัดไปที่ตองการเบราส

พื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิด
หม

พื่อบันทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบันเปน
ฮมเพจเริ่มตน

พื่อบันทึกภาพที่อยูในเพจซึ่งแสดงใน
ลับั้มภาพ

พื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

ู หนา30 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
หลานี้
ผูใหบริการ

� ระบบ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่
เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ (ดู หนา49)

� พร็อกซี่แอดเดรส และ พร็อกซี่พอรต อนุญาตใหคุณกําหนด
เกตเวยแอดเดรส และหมายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ 
WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก

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

ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจากเครือขาย 
และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ  

ในบางกรณี เครื่องหมาย �@� สีแดงจะแสดงบนหนาจอ เพื่อบอก
คุณวาคุณไดรับขอความพิเศษใหม กด , หรือ L อาน 
เพื่ออาน หรือR ยอนกลับ ไปยังหนาจอหลัก 

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

ถากลองขอความพิเศษเต็ม จะมีขอความแนะนําใหคุณลบ
ขอความบางขอความใน กลองขอความพิเศษ > ออกไป

ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส 

โฮมเพจ เ

กลับ เ

สงตอ เ

โหลดใหม เ
ใ

ตั้งเปนโฮมเพจ เ
โ

บันทึกเปน� เ
อ

ออก เ

บุคมารค
ไปยัง URL
การตั้งคา
ขอความพิเศษ

ด
เ



ขอความ

คุณเขาถึงอีเมลดวยโทรศัพทมือถือ
ของคุณ คุณสามารถสงและรับอีเมล
บัญชีอีเมลที่แตกตางกันสองบัญชี ขึ้น
มัครรับบริการของคุณ โทรศัพทมือถือ 
อนฟกกับบัญชีอีเมลไวแลว ในกรณีนี้
คาไวเรียบรอยแลว
ูในสัญญาของโทรศัพทมือถือของคุณ 
ริการอีเมลเพื่อที่จะสงหรือรับอีเมลได 
ุณจะสงพารามิเตอรทั้งหมดมาใหคุณ
ิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาคอน
ารใชอีเมล ในการปอนตัวอักษรพิเศษ 
ารปอนขอความ� ในหนา13

ีเมล ใหเลือกอีเมลตัวใดตัวหนึ่ง และกด 
ยละเอียดดานลาง

าตรฐานถาบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกตั้งคา
อาจถูกล็อค ซึ่งจะทําใหไมสามารถ
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8. ขอความ

ขอความระบบ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอความระบบซึ่งเครือ
ขายออกอากาศมายังผูรับบริการทุกคนโดยมีตัวเลือกดัง
ตอไปนี้:

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

หัวขอ
เพื่อกําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ เพื่อที่จะตั้งคาหัวขอ
ใหเลือก <ใหม>, ปอนรหัสที่ผูใหบริการใหมา และถาตองการก็ใหใส
ชื่อดวย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหัวขอที่มีอยูแลวในรายการ ซึ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบก็ได

คุณสามารถปอนหัวขอไดถึง 15 หัวขอในรายการ ในการขอรับ
รหสัสาํหรับหัวขอตางๆ ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

อเีมล
เมนูนี้อนุญาตให
Xenium 9@9E 
ทีม่ไีฟลแนบจาก

อยูกับผูใหบริการและการส
ของคุณอาจไดรับการตั้งคาค
พารามิเตอรตางๆ จะถูกตั้ง
ถาบริการอีเมลไมไดรวมอย
คุณจะจําเปนตองสมัครรับบ
ในกรณีนี้ ผูใหบริการของค
เนื้อหาในสวนดานลางจะอธ
ฟกโทรศัพทมือถือสําหรับก
เชน @ หรือ %, โปรดดู �ก

การตั้งคา
ในการตั้งคาคอนฟกบัญชีอ
OK เพื่อเขาไปยังเมนูที่มีรา
เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เพื่อเปลี่ยนชื่อบัญชีจากชื่อม
คอนฟกลวงหนาไว บัญชีนั้น
เปลี่ยนชื่อได
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ูอีเมลของคุณได แรกสุดคุณจําเปนตองตั้งคา
ปยังอินเตอรเน็ต

อ GSM เพื่อเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต โทร-
หมุนไปยังหมายเลขที่ผูใหบริการของคุณใหมา
กไปและไดรับเขามาผานทางการเชื่อมตอนี้
ออินเตอรเน็ตกับพีซี พารามิเตอรการเชื่อมตอ 
ารางดานลาง

มายเลขพอรทบนเซิรฟเวอร POP3 โดยทั่วไป
าพอรทจะเปน 110

มายเลขพอรทบนเซิรฟเวอร SMTP โดยทั่วไป
าพอรทจะเปน 25

P แอดเดรสของโดเมนเนมเซิรฟเวอรของคุณ

ดยปกติการรองรับ SMTP จะตั้งคาเปน ปด ติด
อผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่สมบูรณ
ขอความ

อีเมลเซิรฟเวอร
เพื่อตั้งคาคอนฟกการตั้งคาตางๆ ที่จําเปนในการเชื่อมตอไปยัง
บริการอีเมลของคุณ

คุณตองขอรับแอดเดรส POP3 และ SMTP จากผูใหบริการอีเมล
ของคุณถาคุณตองการใชการเชื่อมตอ GPRS เพื่อเขาถึงอีเมลของ
คุณ คุณอาจจําเปนตองใชเซิรฟเวอร SMTP ของผูใหบริการมือถือ
ของคุณเพื่อสงอีเมลออกไป

ขั้นสูง

เขาเครือขาย
กอนที่คุณจะสามารถด
คอนฟกการเชื่อมตอไ
ตั้งคา GSM
เมือ่คุณใชการเชื่อมต
ศพัทมือถือของคุณจะ
และขอมูลจะถูกสงออ
คลายๆ กับการเชื่อมต
GSM มีอธิบายไวในต

รหัส รหัสผานเพื่อใชบัญชีอีเมลของคุณ

อเีมล
แอดเดรส

อเีมลแอดเดรสของคุณ

SMTP 
แอดเดรส

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

POP3 
แอดเดรส

แอดเดรส Post Office Protocol (POP) นี่เปน
เซริฟเวอรสําหรับรับอีเมลของคุณเขามาและโดย
ทั่วไปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้ pop.yourmail.
com

ล็อคอิน ล็อคอิน (หรือรหัสผาน) เพื่อใชบัญชีอีเมลของคุณ

พอรท POP3 ห
ค

พอรท SMTP ห
ค

DNS 
แอดเดรส

I

รองรับ SMTP โ
ต



ขอความ

� GSM: โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GSM สําหรับการ

ะใชเฉพาะเครือขาย GPRS สําหรับการ

ศัพทมือถือของคุณจะพยายามเชื่อมตอ
ไมมีเครือขาย GPRS ใหใช โทรศัพทจะ
SM 
าน แรกสุดคุณตองปอนการตั้งคาที่สอด

อไปยังกลองขอความของคุณ และดาวน-
ง และบรรทัดหัวเรื่อง) จากเซิรฟเวอร 
ะรับอีเมลที่ตองการได
โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังอีเมล
ิ และดาวนโหลดรายการสวนหัวอีเมล 

อนหนา) ปรากฏที่สวนทายของรายการ  
าร)  หมายความวายังมีสวนหัวของอีเมล
ลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้ และ
ขามา
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ตั้งคา GPRS
ถาการใช GSM เปรียบเสมือนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยการโทร
เขาการเชื่อมตอ GPRS ก็เปรียบไดเทากับการเชื่อมตอแบบบรอด-
แบนด GPRS (หรือ Global Packet Radio Service) เปนโปรโตคอล
สําหรับการสงขอมูลอยางรวดเร็ว โดยใชสัญญาณวิทยุ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS คุณอาจจําเปนตองใชชื่อผูใชและ
รหัสผาน แมวาการเชื่อมตอ GPRS บางอยางจะสามารถทํางานได
โดยไมตองใชคาเหลานี้ คุณจะจําเปนตองตั้งชื่อ APN (หรือ Access 
Point Name)
ระบบ
ตัวเลือกเมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกวาจะสรางการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
อยางไร

เชื่อมตออีเมล
� GPRS: โทรศัพทมือถือจ
เชื่อมตออีเมล

� GPRS กอน: แรกสุดโทร
ไปยังเครือขาย GPRS ถา
พยายามดวยเครือขาย G
เพื่อใหคุณสมบัติเหลานี้ทําง
คลองกันเขาไป

อินบ็อกซอีเมล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมต
โหลดสวนหัวของอีเมล (ผูส
จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จ
1. เลือก อนิบ็อกซอีเมล: 
เซริฟเวอรโดยอัตโนมัต
ถามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)

2. ถาคําวา ถดัไป (หรือ ก
(หรือสวนตนของรายก
ฉบับอื่นคางอยูอีก: ใหเ
กด, เพื่อดึงอีเมลเ

หมายเลข
โทรศัพท

นี่เปนหมายเลขที่โทรศัพทมือถือของคุณหมุนออก
ไปเพื่อสรางการเชื่อมตอ แรกสุด เลือก ISDN 
หรือ Analogic (ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ) จากนั้นใหปอน เลขหมาย ISP ที่ผูให
บริการของคุณใหมา

ล็อคอิน & 
รหัส

ล็อคอิน และรหัสผานที่ผูใหบริการเครือขาย 
GSM ของคุณใหมาเพื่อใชงานบริการนี้

ตัดสาย
อตัโนมัติ

ปอนเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆที่ตองการใหโทร-
ศพัทวางสายโดยอัตโนมัติ (ถายังคงมีการเชื่อม
ตออยู) คานี้ตองเปนเวลาที่มากกวา 30 วินาที
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ละบันทึกรูปภาพกอนที่จะสามารถดูไดใน 
ทมีหนวยความจําไมเพียงพอที่จะเก็บรูปภาพ
ารอื่นๆ (ภาพ เสียง ขอความ ฯลฯ) ทิ้งไปเพื่อ
มจํา เพื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
อาจไมสามารถรับไฟลภาพไดถาไฟลภาพไม
อง ภาพตองมีรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF

8 x 160 พิกเซล (ขนาดของหนาจอ) ถา
พจากคอมพิวเตอรที่บานคุณสามารถใชโปร-
สรางภาพในขนาดที่ถูกตองได

งใชแอปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับไฟล
นโทรศัพทของคุณไมมีหรืออีเมลมีขนาดใหญ
ะอัปโหลด

บับแนบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ คุณสามารถ
ลไดถึง 5 ฉบับ แมวาจะไมมีตัวเลือกชั้นสูงก็

แนบอยูกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในราย
ะกด,สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพท
งคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไดถาตองการ)
ขอความ

3. เลือกสวนหัว และกด ,เพื่อแสดง รายละเอียด สัญลักษณ
แสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัวของแตละฉบับ:

4. ถาไมมีสัญลักษณอยูที่ขางสวนหัว คุณสามารถกด , และ
เลือก รับเมล เพื่อดาวนโหลดอีเมลได ทําขั้นตอนนี้ซํ้าในการ
ดาวนโหลดอีเมลแตละฉบับที่เปนเนื้อหาของสวนหัวที่เลือก

ถาอเีมลที่คุณไดรับมีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ, ขอความหรืออีเมล
อกีฉบับ) อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณเฉพาะ
แสดงไว:

คุณตองดาวนโหลด แ
อลับั้มภาพ ถาโทรศัพ
ใหม คุณตองลบรายก
ปลดปลอยหนวยควา
โทรศพัทมือถือของคุณ
ไดอยูในรูปแบบที่ถูกต

ขนาดที่ดีที่สุดคือ 12
คุณกําลังถายโอนภา
แกรมแกไขภาพเพื่อ

ขนาดของอีเมลใหญเกินไป (เกิน 50 Kb) ไมสามารถ
ดาวนโหลดได

อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา36)

บรรจุรายละเอียดของสวนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา,
ทีอ่ยูอีเมลของผูสง, ฯลฯ) กด,เพื่อแสดงราย
ละเอียดเหลานี้

ขอความของอีเมลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ กด 
, เพื่ออานอีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

ไฟลขอความ (เฉพาะขอความ, รูปแบบ �.txt�) แนบ
อยูกับอีเมล กด , เพื่ออานขอความ (ไมมีตัวเลือก
ชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

จําเปนตอ
แนบ ซึ่งใ
เกินไปที่จ

อเีมลอีกฉ
แนบอเีม
ตาม

มรีูปภาพ
การ  แล
มอืถือขอ



ขอความ

5. เลือกสวนหัวของอีเมล  จากนั้นกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดย
ับอีเมลได เชน รูปภาพ JPEG เมื่อคุณ
อขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มองเห็น
มาะสม

ม กอนที่จะสงอีเมลของคุณออกไปหรือ
ะที่เริ่มสงไปแลวเนื้อหาของอีเมลก็จะ
ว

ับอีเมลของคุณ ที่คุณมีการปอนอีเมล
ําหรับรายชื่อที่บันทึกไวในสมุดโทรศัพท
ของคุณ (ดู �รายชื่อ� ในหนา58)
ุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการและ
พื่อ เปลี่ยน อีเมลแอดเดรส, ลบ ออก

รายชื่อจากสมุดโทรศัพทบนซิมการด
ไขจะอนุญาตใหคุณปอนอีเมลแอด-
36

ตอไปนี้:
เมลใหม
เมนูนี้ ใชในการสงอีเมลไปย
สามารถแนบไฟลไปพรอมก
ไดรับอเีมล คุณสามารถสงต
ออกไปโดยใชซอฟตแวรที่เห

ถาคุณออกจากเมนู เมลให
ถาคุณยกเลิกการสงในขณ
ถูกลบโดยไมมีการบันทึกไ

เพิ่มผูสง เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมุดโทรศัพท 
แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลดอีเมลมาก็ตาม
เลือก <ใหม> เพื่อสรางรายชื่อใหม หรือเลือกชื่อใน
รายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส

ในกรณีนี้ คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท 
เมนูนี้จะไมปรากฏขึ้น ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพท
ในซิมการด

ลบ เพื่อลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ (ให
เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกการลบ) เมื่อคุณ
ออกจากเมนูอเีมล โทรศัพทจะขอใหคุณยืนยันการ
ลบรายการที่เลือกจากอีเมลเซิรฟเวอร

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง (ซึ่งแอดเดรสจะถูกเพิ่มลง
ในรายการโดยอัตโนมัติ) ทําตามขั้นตอนที่อธิบายใน 
�อนิบ็อกซอีเมล� ในหนา34

สงตอ เพื่อสงตออีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทําตาม
ขั้นตอนที่อธิบายใน �อนิบ็อกซอีเมล� ในหนา34

เพิ่มราย
ชื่อ

เพื่อเลือกผูร
แอดเดรสส
ในโทรศัพท
หลังจากที่ค
กด , เ
จากรายการ

ถาคุณเลือก
หนาตางแก
เดรส
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รือรายชื่อ และกด , จากนั้นเลือกตัวเลือก
ไปนี้:

งคุณ และกด OK เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

พื่อเขียนขอความใหม

พื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสงซํ้าขอความ
ดุทาย
อกจากนั้น เมนูนี้ยังอนุญาตใหคุณเรียกขอ-
วามที่คุณเพิ่งปอนเขาไป และอาจทําหายไป
าคุณกดปุม ( โดยไมไดตั้งใจ และกลับไป
งัหนัาจอหลัก

พื่อเลือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา เชน 
ทรกลับหาฉันที่หมายเลขนี้

พื่อเก็บขอความปจจุบัน และไฟลแนบในเมนู 
ีเ่ก็บ SMS

พื่อสงขอความปจจุบัน

พื่อแนบเพลง

พื่อแนบภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

พื่อเปลี่ยนภาษาในการพิมพ
ขอความ

คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรือเสียงไดครั้ง
ละหนึ่งรายการเทานั้นถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่กําลังเขียน
อีเมลเมนูจะปดและโทรศัพทจะกลับไปยังสถานะเตรียมพรอมเมื่อ
คุณวางสาย

SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอักษรโดยการใชบริการ
ขอความสั้น (SMS) และเพื่อจัดการกับขอความที่คุณสง
และไดรับ

ขอความใหม
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอียด
ดานลาง:
1. เลือก ขอความใหม จากนั้น ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือ จาก
รายชื่อ และกด L เลือก หรือ ,

2. ปอนหมายเลข ห
ตัวใดตัวหนึ่งตอ

3. ปอนขอความขอ

เพิ่มสื่อ อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ 
ใสหัวเรื่องและขอความ จากนั้นกด,เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกถัดไป:
� เพิ่มเสียง หรือ เพิ่มกราฟฟก เพื่อแนบเสียงหรือ
รูปภาพลงในอีเมลของคุณ

� สง เพื่อสงอีเมลไปยังผูรับที่เลือกไว
� แกไข เพื่อออกแบบอีเมลใหมตั้งแตเริ่มตน

<ใหม> เ

ขอความ
สุดทาย

เ
ส
น
ค
ถ
ย

มาตรฐาน เ
โ

บันทึก เ
ท

สง เ

เลือกเสียง เ

เพิ่มกราฟฟก เ

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

คุณไมสามารถสงภาพและเสียงที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ทาง 
SMS ได

อินบอกซ ขอความ
เมนูนี้ใชในการอาน SMS ที่คุณไดรับเขามา ขอความ จะแสดงใน 
รายการ ที่ทายของรายการ ตัวเลือก <ลบทั้งหมด> อนุญาต ใหคุณลบ 
ขอความทั้งหมดพรอมกันในครั้งเดียวการลบขอความเกา นั้นมี 
ประโยชนในกรณีที่คุณตองการปลดปลอยหนวยความจําใหวาง
สําหรับเก็บขอความใหมๆ
เมือ่ขอความแสดงขึ้นมา กด OK หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกเมนูที่แสดงดานลาง:
ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก
เปลี่ยนขอความ เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสง SMS ซํ้าไปยัง

ใครบางคน
ตอบกลับโดย SMS เพื่อตอบกลับไปยังผูสง
ยายไปสแปมบอกซ เพื่อยายขอความที่เลือกลงในสแปมบอกซ

(การทําเชนนี้จะลบขอความออกจาก SMS 
อนิบอกซ)

เพิ่มลงในแบล็คลิสต เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพทของผูสงลงในราย
การไฟรวอลลแบล็คลิสต (ดูหนา18 สําหรับ
รายละเอียด)

ตวัเลอืกนี้ใชไมได ถาผูสงซอนหมายเลขไว
(เชน หมายเลขโทรศัพทของเขา)

จัดเก็บขอความ เพื่อเก็บขอความในหนวยความจําของโทร-
ศพัท จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่
เก็บไวไดใน ขอความ >  SMS > ทีเ่ก็บ >  การ
ยายขอความ ไปยังรายการที่เก็บ จะเปนการ
ลบออกจากรายการ อนิบอกซ ขอความ

สงตอ เพื่อสงตอขอความที่เลือก โปรดทราบวาคุณ
ไมสามารถสงตอไฟลที่แนบมาได

โทรแฮนดฟรี เพื่อโทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ
โทรกลับ เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให

บริการ)
เก็บหมายเลข เพื่อบันทึกเลขหมายของผูสง ถาหมายเลข

แนบอยูในขอความ
ดึงหมายเลข เพื่อดึงหมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมาย-

เลขนี้อยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถ
รวมหมายเลขหลายหมายเลข และดึงออก มา
ได) เมนูนี้จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีหมาย-
เลขใหแยกเทานั้น
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SMS  ตัวเลือกตางๆ คือ:
เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ  ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณ
ตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 
เมื่อ เปด ชวยใหคุณเพิ่มการลงนามที่ทาย
ของขอความของคุณ คุณ สามารถ แกไข, 
เปลี่ยนแปลง หรือ บันทึก การลงนามได
เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณ
เกบ็อยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้มี
ประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือ-
ขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความ
ของคุณไดทันที) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการ
สมัครขอรับบริการ
เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทึกขอ-
ความที่สงในเมนู ทีเ่ก็บ โดย อัตโนมัติ
เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให
คุณสงหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณออก
ไปพรอมกับขอความจากนั้นผูรับสามารถ
ตอบกลับโดยใชหมายเลขศูนยขอความสั้น
ของคุณ ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรง
ความเร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น คุณ-
สมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ
ขอความ

สแปมบอกซ
เมนูนี้จะแสดง SMS ทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธผานทางตัวเลือก ไฟรวอลล
(ดู �ไฟรวอลล� ในหนา18 สําหรับรายละเอียดของคุณสมบัตินี้)
เลือกขอความในรายการ และกด Lตัวเลือก เพื่อเขาถึงรายการ
ตอไปนี้:

การตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคา 

เก็บเพลง เพื่อบันทึกเพลงที่สงมาพรอมกับ SMS เมนู
นี้จะมองเห็นเฉพาะ เมื่อมีเพลงใหแยก
เทานั้น

เก็บภาพ เพื่อบันทึกกราฟฟก และ/หรือภาพเคลื่อน
ไหวทีถู่กสงมาพรอมกับ SMS เมนูนี้จะมอง
เหน็เฉพาะเมื่อมีภาพใหแยกเทานั้น

เพิ่มลงในแบล็คลิสต เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพทของผูสงลงใน
รายการไฟรวอลลแบล็คลิสต

ตวัเลอืกนี้ใชไมไดถาหมายเลขถูกซอน
(เชน หมายเลขโทรศัพท)

ยายไปยังอินบอกซ เพื่อยายขอความที่เลือกไปยัง SMS อิน-
บอกซ (การทําเชนนี้จะลบขอความออก
จากสแปมบอกซ)

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

เลขหมายศูนย

ลงนาม

เวลาสิ้นสุด

บันทึก SMS 
อัตโนมัติ 
ตอบกลับ
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ัพทมือถือของคุณสามารถสงและรับ
Multimedia Messaging Service) ไดดวย

S คุณสามารถสงขอความที่ประกอบดวย
ะขอความได
ของคุณตองมีโทรศัพทที่ใชงาน MMS ได
องคุณได

าใหคุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจงให
ีการขอให รายงานการอาน จะมีคําถาม
งการสงหรือไม เมื่อดาวนโหลด MMS 
MMS > อนิบอกซ (ดูดานลาง) 

นโหลด ใหญกวาหนวยความจําที่ใชได
งปลดปลอยหนวยความจําโดยการลบ
สียง, ฯลฯ) อาน �สถานะความจํา�

รกสุดโทรศัพทจะขอใหคุณปอนรายชื่อที่
ให คุณสามารถเลือกรายชื่อตั้งแตหนึ่ง
ยเลขโทรศัพทมือถือใหมเขาไปก็ได
คุณ เพิ่มสื่อ ในหนาจอการสราง MMS  มี
เพิ่ม รูปภาพ, เพิ่ม ขอความ, เพิ่ม เสียง, 
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ที่เก็บ SMS
เมนูอนุญาตใหคุณดูขอความทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําของ
โทรศัพทโดยใชตัวเลือก บันทึก SMS อัตโนมัติ หรือ ยายไปยังที่เก็บ
รายการ <ลบ SMS ทั้งหมด> ใชในการลบขอความ SMS ทั้งหมดทันที
เมือ่ขอความแสดงขึ้นมา กด , หรือ Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้: ลบ, แกไข SMS, สงตอ, โทรกลับ, โทรแฮนดฟรี

MMS
นอกจากนี้ โทรศ
ขอความ MMS (
ดวยการใช MM
รูปภาพ เสียง แล

เมือ่สงขอความ MMS ผูรับ
เพื่อที่จะสามารถดูขอความข
การรับ MMS 
ถามใีครบางคนสง MMS ม
คุณทราบ ถาผูสงขอความม
ปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณวาตอ
มาแลว ขอความก็จะอยูใน 

ถาขนาดของ MMS ที่ดาว
ในโทรศัพทของคุณ คุณตอ
ขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เ
ในหนา22

MMS ใหม
เมื่อคุณเลือก สราง MMS แ
คุณตองการจะสง MMS ไป
รายชื่อขึ้นไป หรือปอนหมา
ขั้นตอไป โทรศัพทจะขอให
ไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณ

รายงานการสง เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือน
คุณผานทาง SMS วาผูรับ ไดรับ SMS ของ
คุณหรือไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัคร
ขอรับบริการ

ขอความมาตรฐาน เมื่อ เปด จะชวยใหคุณแสดง SMS ที่ไดรับบน
หนาจอหลัก คุณสามารถตอบกลับขอความที่
ไดรับอยางรวดเร็วโดยการกด OK, การปอน
ขอความของคุณในหนาจอแกไข และการกด 
OK อีกครั้ง
ถาคุณไดรับ SMS ในขณะที่คุณกําลังอาน
ขอความอยู คุณสามารถตอบกลับขอความ
แรกกอนที่จะอานขอความที่สอง หรืออีกทาง
หนึ่งคุณสามารถกด ยอนกลับ เพื่อออกจาก
ขอความแรกก็ได จากนั้นขอความที่สองจะ
ปรากฏบนหนาจอของคุณ



41

ามเสร็จแลว ใหเลือก สง และกด , แถบ
วยใหคุณติดตามกระบวนการสงขอความของ

 ถาคุณตองการยกเลิกการสง ถาคุณบันทึก 
อความจะสามารถใชไดในเมนู ชั่วคราว ถาคุณ
ความจะอยูใน เอาทบอกซ

เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัวเรื่อง
ของขอความ

เพื่อลบหนาที่เลือก (ถามีมากกวาหนึ่งหนาใน
ขอความ)

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่คุณ
สามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลวจึงสงใน
ภายหลัง

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

เพื่อดูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น

เพื่อเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณตั้ง
คาไวใน ตั้งคา > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น (ดู 
หนา43) และตั้งคาชวงเวลาระหวางสไลด
แตละภาพ
ขอความ

สง ขอความ หรือเขาไปยังเมนู ตัวเลือก MMS  ใช+หรือ -
เพื่อเลื่อนจากตัวเลือกหนึ่งไปยังตัวเลือกถัดไป และกด, หรือ 
Lเพื่อเขาไปยังเมนู
1. ออกแบบขอความของคุณ: เพิ่ม ภาพ, ขอความ และ/หรือ
เสียง กด > เพื่อสรางสไลดเพิ่มเติม

2. ไอคอนสุดทายที่ดานซาย ใชในการเขาไปยัง ตัวเลือก MMS (ดู
ดานลาง)

3. เลือก สง เพื่อสง MMS ไปยังผูรับที่เลือก
ภาพตางๆ สามารถถูกเลือกไดจาก อลับั้มภาพ คุณไมสามารถสงภาพ
ทีม่ีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ผาน MMS ได
เสียงตางๆ สามารถถูกเลือกไดจากเพลงใน อลับั้มเสียง ถาคุณตอง
การสงบันทึกเสียง คุณจําเปนตองอัดเสียงในขณะที่กําลังสราง MMS 
ในกรณีนี้ ในเมนู เสียง..., เลือก <อัด>, จากนั้น <ใหม> และทําตาม
กระบวนการที่ปรากฏบนหนาจอ คุณไมสามารถสงเสียงที่อัดไวกอน
หนาโดย MMS ได
ตัวเลือกตอไปนี้จะมีใหใชเมื่อมีการสรางขอความ MMS ใหม: 

หลังจากที่เขียนขอคว
แสดงความกาวหนา ช
คุณ กด Lยกเลิก
MMS เปนแบบราง ข
สง MMS ไปแลว ขอ

เพิ่มสไลด เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด < หรือ > เพื่อเลื่อนดู
สไลด หลังจากที่คุณสรางสไลดขึ้นมา

สไลดถัดไป/
สไลดกอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไป/สไลดกอนหนา
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ
MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่งแผน
เทานั้น

แกไขหัวเรื่อง

ลบสไลด

จัดเก็บ
ชั่วคราว

บันทึกเปน
มาตรฐาน

พรีวิว MMS 

ชวงเวลาสไลด
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ี่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
แจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลัง
บูรณแลว

ทึกเปนขอความชั่วคราว หรือถูกบันทึกไว
จากเมนู MMS กอนที่จะบันทึกหรือสง
สามารถ เลน, แกไข, สง, ดู รายละเอียด 

ทึกเปนเทมเพลต คุณสามารถ เลน, แกไข 

ลว หรือสรางขึ้นแต ยังไมสง ออกไป คุณ
ละเอียด ของขอความเหลานี้ทั้งหมด, สง 
ูอื่น

มารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
ทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการ
ม การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณ
นกลับ เพื่อยกเลิกการลบ
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อินบอกซ
รายการในอินบอกซ MMS จะแสดงขอความ ทีอ่านแลว และ MMS ที่
ยังไมอาน, การแจงเตือน, รายงาน การสง และ การอาน  ในการ
อานขอความ ใหเลือกขอความ และกด > กด , or L 
ตัวเลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

อยาลบการแจงเตือนกอนท
สามารถรับ MMS ได การ
จากที่คุณไดรับ MMS ที่สม

ชั่วคราว
แสดงขอความทั้งหมดที่บัน
โดยอตัโนมัติขณะที่คุณออก
ขอความของคุณออกไป คุณ
และ ลบ แบบรางได

เทมเพลต
แสดงขอความทั้งหมดที่บัน
และ ลบ เทมเพลตได
เอาทบอกซ
แสดงขอความที่คุณได สงแ
สามารถ เลน, ลบ หรือดู ราย
หรือ สงตอ ขอความไปใหผ

ขอความที่คุณบันทึกไว สา
แบบราง หรือ เอาทบอกซ เ
ใดๆ (ไมวาจะเปนขอควา
ลบไปแลวได กด R ยอ

เลน เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ:
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

สไลดถัดไป/
กอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลดกอน
หนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด < 
หรือ>เมือ่กําลังดู MMS ในโหมดแมน
นวลก็ได โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏ
เฉพาะเมื่อ MMSประกอบดวยสไลดมาก
กวาหนึ่งแผนเทานั้น

บันทึกรูปภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อลับั้มภาพ

บันทึกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อลับั้มเสียง

ปด เพื่อปด MMS และกลับไปยังรายการ
ตัวเลือก
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ลือกระยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณถูกเก็บไว
ิรฟเวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห (มาก
 สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับ
ขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของ
ทันที)

ือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
ือนคุณ (ผานทาง SMS) เมื่อสถานะของ 
 ที่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน MMS นั้นถูกอาน
ม หรือถูกลบไป

ือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และจะ
ือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึงสถานะของการ

 MMS นั้นไดรับแลวหรือถูกปฏิเสธ

ือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
าตใหคุณบันทึกขอความที่สงในเมนู เอาท-
 โดยอัตโนมัติ

าตใหคุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลดแตละรูป
MS
ขอความ

การตั้งคา
โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีใหไดโดยตรง ถายัง ใหติดตอผูใหบริการของคุณ 
เพื่อรับรายการขอมูลที่อธิบายในบทนี้และปอนเขาไปอยางถูกตอง
ผูใหบรกิารบางราย สามารถสงพารามิเตอรการเขาถึง �ทาง
อากาศ� ได

เลือกโปรไฟล MMS ในรายการ และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการ
ตั้งคาตอไปนี้
การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
โหมดรับ อนุญาตใหคุณเลือกจาก:

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

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

โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม
เครือขาย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเ
บนเซ
ทีสุ่ด)
เครือ
คุณได

อาน
รายงาน

ตัวเล
แจงเต
MMS
หรือไ

รายงาน
การสง

ตัวเล
แจงเต
สงวา

บันทึก
อตัโนมัติ

ตัวเล
อนุญ
บอกซ

ชวงเวลา
สไลด

อนุญ
ของ M



ขอความ

ตั้งคาเครือขาย
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พจนานุกรม
คุณสมบัตินี้อนุญญาตใหคุณเพิ่มประสิทธิภาพใหพจนา-
นุกรม T9 ที่ใชสําหรับการเขียนขอความ เลือก <ใหม>,
ปอนคําที่ตองการโดยการกด ,  เพื่อบันทึก สําหรับ
ขอมลูในรายละเอียดเกี่ยวกับการปอนดวย T9 โปรดอาน 
�ระบบปอนขอความ T9®� หนา13)

เขาเครือขาย เพื่อเลือกโปรไฟลการเชื่อมตอจากโปรไฟลที่
คุณตั้งคาไว (ดู �ตั้งคาการโทร� ในหนา49)

ระบบ เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ: GSM, GPRS หรือ GPRS กอน

ศนูย MMS เพื่อปอนแอดเดรส MMS ของเซิรฟเวอรที่คุณ
จะเชื่อมตอดวย

ที่อยู Gateway 
พอรต
Gateway

เพื่อปอนหมายเลข IP และพอรตของเกตเวย
ของเซิรฟเวอร
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าปจจุบันของคุณ เมื่อคุณเขาสูเมนู โทรศัพท
ึ่งคุณสามารถเลื่อนไปมาดวยปุมเคลื่อนที่ขึ้น
ละโซนไดรับการกําหนดตามตําแหนงของ

Greenwich Mean Time (GMT) และโดย
นเวลานั้น

รชดเชยเวลาเปน เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ 
 ถาคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด และคุณ
วลาจะไดรับการตั้งคาเปน 13:00 โดยอัตโนมัติ
คาการชดเชยเวลาเปน ปด

นุญาตใหคุณปรับระดับเสียงเรียกเขาของคุณ 
รือ-เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณได
สียง จนถึง เพิ่ม

บบเสียงเรียก นอกจากนั้น รายการนี้ยังประ-
ว และเพลงที่คุณบันทึกไวดวย เลื่อนภายใน
ูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก
การตั้งคา

9. การตั้งคา

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

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

รูปแบบนาฬิกา
อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา แบบเข็ม, แบบตัวเลข, 
ขนาดเล็ก หรือ ไมแสดง ซึง่จะแสดงในหนาจอหลัก

ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่
เหมาะสม

ตัง้โซนเวลา
ใชในการเลือกโซนเวล
กจ็ะแสดงแผนที่โลกซ
หรือลงได โซนเวลาแต
สถานที่โดยเทียบกับ 
เมอืงหลักๆ ภายในโซ

การชดเชยเวลา
ใชเพื่อใหคุณตั้งคากา
ปด (ในชวงฤดูหนาว)
ตั้งเวลาเปน 12:00 เ
เมือ่คุณเปลี่ยนการตั้ง

เสียง
ระดับเสียง

ตัวเลือกนี้อ
กด+ห
ตั้งแต ปดเ

แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแ
กอบดวยสิ่งที่คุณอัดไ
รายการ และรอสักคร



การตั้งคา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการตามตองการ โดยการกด < 

งเตือนเปน เปด หรือ ปด, ไมไดเปน
ตั้งคาเสียงเตือนของ ออรแกไนเซอร 
กันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือน
รมไว) แตโทรศัพทจะไมสงเสียงออก

 เปด หรือ ปด เมื่อไดรับสาย, เมื่อถึง
ไนเซอร, เมื่อคุณไดรับขอความ และเมื่อ

ุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขากับ

เตือนทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และ

กับเสียงปุมไดดวย
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เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน เปด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามตอง
การจากรายการแบบเสียงเรียก

โทนเสียง 
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกระหวางการตั้งคาเสียงแบบตางๆ 
ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะในระหวางที่กําลังโทร เลื่อนภายในรายการ 
และรอสองถึงสามวินาที เพื่อฟงถึงความแตกตาง

เสียงแอนนิเมชั่น
อนุญาตใหคุณตั้งเปน เปด หรือ ปด เสียงของโทรศัพทมือถือเมื่อ
คุณเปดหรือปดเครื่อง

เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด 

เสียงเตือน
ใชในการตั้งคาเสียงเตือนสําหรับรายการตอไปนี้:
� ออรแกไนเซอร: เมือ่ถึงกําหนดของบันทึกที่ตั้งโปรแกรมไวใน
ออรแกไนเซอรของคุณ

� สายที่พลาด,
� แบตออน: เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
� เตือนทุกนาที เพื่อสงเสียงบี๊ปเตือนทุกนาทีระหวางการโทร เพื่อ
ชวยคุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ (คูสนทนาของคุณ
จะไมไดยินเสียงบี๊ปนี้)

หรือ >

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสีย
การปดการเตือน เชน การ
เปน ปด จะไมเปนการปอง
ความจํา (ถาคุณตั้งโปรแก
มา

ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน
เหตุการณที่ตั้งไวในออรแก
นาฬิกาปลุกเตือน
ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อค
อะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

ปดเสียง
เมื่อโหมดนี้เปน เปด, เสียง
ระบบสั่นจะทํางาน

โหมด ปดเสียง สามารถใช
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กับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวา
ละจํากัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น 
าํกัดเบอรโทร

ษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส PIN2 

กัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
ารจํากัดการโทรสามารถใชไดกับทั้ง สายเรียก
ขามเครือขาย) และ/หรือกับ สายโทรออก 
ะเทศ และ สายระหวางประเทศ) ในทุกกรณี 
ทุกสายพรอมกันในครั้งเดียว ตัวเลือก สถานะ 
ชนิดสายนั้นถูกจํากัดอยูหรือไม

ใชในการดู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ 
เฉพาะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2 

ใชในการจํากัดการโทรใหไปยังรายการเฉพาะ
กลุม เมื่อ เฉพาะกลุม ถกูเลือก
คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
และตองใชรหัส PIN2 (ดู หนา47) ตัว
เลือกนี้อาจใชกับการเชื่อมตอ WAP และ
อีเมลบน GPRS ไดดวย
การตั้งคา

การปองกัน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยของโทรศัพทมือถือของคุณ และขอมูลที่
คุณเก็บไวที่นั่น

เปลี่ยนรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 รวมทั้งรหัสจํากัดการโทร
ดวย ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจ
ตองใชรหัสลับ PIN2 ซึ่งผูใหบริการของคุณใหมา

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บลอ็ค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK จากผูใหบริการ
หรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองติดกัน 10 
ครัง้ ซิมการดจะถูกบล็อค และใชไมได ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น 
ใหติดตอผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

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

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการ
รายการ เฉพาะกลุม แ
โดยทําผานตัวเลือก จ

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลัก
(ดู หนา47)

จํากัดการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํา
หมายเลขที่กําหนด ก
เขา (ทกุสาย หรือ ใช
(ทกุสาย, สายตางปร
ตัวเลือก ยกเลิก ใชกับ
ใชเพื่อใหคุณทราบวา

เฉพาะกลุม

จํากัดเบอรโทร



การตั้งคา

ูลที่ปรากฏที่นี่ขึ้นอยูกับวาโทรศัพท
อืของคุณถูกตั้งคาคอนฟกอยางไร

บสั่น เปด

เสียงเรียก กลาง

ไฟ 10 วินาที

ื่อนไหว ปด

เสียงเรียก กลาง

เสียงเรียก สูง

ไฟ เปด

เสียงเรียก สูง

บสั่น เปด

เสียงเรียก ปดเสียง

ปุมกด ปด
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คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการ
จาํกัดการโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ

โปรไฟล
โปรไฟลคือกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา ซึ่ง
ชวยใหคุณปรับเปลี่ยนโทรศัพทของคุณใหเขากับสภาพ
แวดลอมในการใชงานไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การ

เลือก ประชุม จะตั้งระดับเสียงเปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปด
เสียงปุม (สวน รายการอื่นๆ จะถูกตั้งคาตามการตั้งคา สวนตัว ของ
คุณ) เมื่อการ ประชุมสิ้นสุด การเลือก ปกติ จะเรียกการตั้งคาปกติ
ทัง้หมดของคุณ กลับคืนมา รายละเอียดของโปรไฟลแตละตัว จะ
แสดงเมื่อคุณเลือกโปรไฟลนั้น
นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงปุมดวนเขากบัโปรไฟลได (เชน กด 
3 คางไว เพื่อเปดการทาํงาน นอกอาคาร) การกดปุมเดียวกนั
คางไว จะเปนการปดการทํางาน และกลับไปยังการตั้งคา สวนตัว 
ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู �ปุมดวน� ในหนา51

ปกติ ขอม
มอืถ

ประหยัด ระบ

แบบ

แสง

เคล

หฟูง แบบ

ชดุติดรถยนต แบบ

แสง

นอกอาคาร แบบ

ประชุม ระบ

แบบ

เสียง
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ีสายที่พลาด, ไดรับ SMS, ฯลฯ)
องเครือขาย

ากระดับความคมชัดตางๆ

มื่อโทรศัพทไดรับสายเรียกเขาหรือขอความ
นู, ฯลฯ เลือกคาใดคาหนึ่งที่มีใหใช

บริการโทรศัพทของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณ
รเปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูให
ะวิธีการสมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตอง
 GPRS ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนู
ากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแตละ
ที่จะใช (เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

างโปรไฟลขอมูลแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับ
ี่แตกตางกัน: ตัวอยางเชน เมื่อใช WAP หรือ
 โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไปยัง
GPRS 
การตั้งคา

ประหยัด
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่ใชพลังงานสวน
ใหญของโทรศัพท และชวยใหคุณสามารถยืดอายุการใชงานแบต-
เตอรี่ไดโดยการเปลี่ยนคาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

จอแสดงผล
เมนูนี้ชวยใหคุณตั้งคาคอนฟกเมนูตางๆ วาจะแสดง
อยางไรบนหนาจอ

การปดทํางานฟงกชั่นสวนใหญของโทรศัพทในเมนูนี้จะชวยเพิ่ม
อายุการใชงานแบตเตอรี่ (ดู �ประหยัด� ดานบน)

ความเขมแสงไฟ
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความเขมของแสงไฟหลายระดับ

วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรของเมนูหลักเปน เปด หรือ ปด  วอล
เปเปอรจะไมแสดงในหนาจอหลัก เมื่อตัวเลือก นาฬิกาโลก ตั้งคา
เปน เปด (ดู หนา16)

แสงไฟภายนอก
อนุญาตใหคุณตั้งคุณสมบัติเปน เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด 
LED ที่อยูเหนือจอแสดงผลยอยจะกะพริบ:
� เมื่อไดรับสาย

� เมือ่ถึงเวลาปลุก
� เมือ่มีเหตุการณ (ม
� ตามการใชงานไดข

ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกจ

แสงไฟ
แสงไฟจะเปดทํางานเ
ใหม, เลื่อนภายในเม

เครือขาย
ติดตอผูให
เกีย่วกับกา
บริการ แล

ตั้งคาโทรศัพทดวยคา
ทีอ่ธิบายในหัวขอนี้ จ
เมนูของแอปพลิเคชั่น

ตั้งคาการโทร
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณสร
เชื่อมตอไปยังบริการท
เมือ่สงขอความ MMS
เครือขาย GSM หรือ 



การตั้งคา

ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือลักษณะ

วิธีการที่โทรศัพทมือถือจะใชเชื่อมตอกับ

เปลี่ยนการตั้งคา GPRS:
็อคอิน,
หัส,
ลาไมมีกิจกรรม 
นู APN อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรส
องเครือขายขอมูลภายนอกที่คุณตองการ
ือ่มตอดวย, สตริงขอความจะถูกใชเพื่อ
รางการเชื่อมตอ

ัพทจะเชื่อมตอไปยังบริการ GPRS โดย
นมัติ (ถาใชได) ตัวเลือกนี้ใหการเขาถึง
มบัติตางๆ ของ GPRS ที่เร็วกวา แตจะ
ปลืองพลังงานมากกวา

ัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังบริการ 
S โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น 
ือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยางไรก็
 เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น
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การขอรับบริการของคุณ ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวน
ใหญมสีาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: ติดตอผูให
บริการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก เพื่อที่ตั้งคาไดอยางเหมาะสม 
ซึง่ในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง SMS  โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนา
อาจถกูล็อคไว ซึ่งปองกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
เลือกหัวขอในรายการ และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

แนบดวย GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนด
บริการ GPRS

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก

แสดง เพื่อแสดงพารามิเตอรทั้งหมดของโปรไฟล
ทีเ่ลือก

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

� เวลาไมมีกิจกรรม, คาที่มากกวา 30 วินาที
ซึง่โทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอโดยอัตโน-
มตัิ (ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)

ตั้งคา GPRS เพื่อ
� ล
� ร
� เว
� เม
ข
เช
ส

เปดตลอด โทรศ
อตัโ
คุณส
สิ้นเ

สําหรับสายขอมูล โทรศ
GPR
ตัวเล
ตาม
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หนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ปุมตั้งแต 2 ถึง 9 และกด OK  ถา
มไวแลว เลือก เปลี่ยน
ยการเพื่อเลือกฟงกชั่นทีคุ่ณตองการเชื่อมโยงเขา
 , หรือ Lเลือก ถาคุณเลือก โทรดวน 
ือกรายชื่อในรายการรายชื่อ
 กดปุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนาจอหลัก

ถึงโดยตรงไปยังฟงกชั่นที่ตองการ โดยการ
ับแถบเสียง

งคําสั่งเสียงเขากับฟงกชั่นที่ใชบอยๆ ที่


นั้นเลื่อนในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่น และกด 
เลือก
พูด ปรากฏขึ้น ใหอัดแถบเสียงของคุณ ให
สภาพแวดลอมที่เงียบ เลือกใชคําที่สั้นและ
งใหชัดเจน

โทรกลองขอความเสียง
 โทรระหวางประเทศ
เปลี่ยนภาษาที่ใช
การตั้งคา

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด เลือก
ระบบดวยตัวเอง เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และ
กด , เพื่อยืนยัน

รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อกําหนด
เสร็จแลว โทรศัพทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไวใน
รายการ

วธิีลัด
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณตั้งคาคอนฟกทางลัดไปยัง
คุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่คุณใชบอยๆ

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ โดย
การเชื่อมโยงฟงกชั่นเขากับปุม การกดปุมคางไวที่ปุมนี้ในหนาจอ
หลัก  จะเปนการเปดใชฟงกชั่นหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว
โดยอัตโนมัติ (โทรดวน)
มปีุมดวนหลายปุมถูกตั้งคาไวลวงหนา เชน 6 สําหรับโหมดปด
เสียง แตคุณสามารถตั้งโปรแกรมใหมใหกับปุมตางๆ (เฉพาะปุม
ตั้งแต 2 ถึง 9 เทานั้น) ปุมตอไปนี้ถูกล็อคไว: 

ปุมดวนอื่นอาจถูกกํา
ผูใหบริการของคุณ 

1. ในรายการ เลือก
ปุมถกูตั้งโปรแกร

2. เ ลื่อนดูภายในรา
กับปุมนี้ และกด
คุณจะถูกขอใหเล

3. ในการใชปุมดวน

คําสั่งเสียง
ใชในการตั้งคาการเขา
เชื่อมโยงฟงกชั่นเขาก

คุณสามารถเชื่อมโย
สนับสนุนปุมดวนได

1. เลือก <ใหม> จาก
, หรือ L

2. เมื่อ กด OK และ
แนใจวาคุณอยูใน
งาย และออกเสีย

1

*
#



การตั้งคา

3. เมนูถดัไป จะใหคุณสามารถเขาถึงยังตัวเลือก ลบ, เลน, เปลี่ยน
ั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบอยๆ ได 
มารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ไดโดยการ
นดไวบนหนาจอ โดยไมตองเขา หรือ
สําหรับรายละเอียด ใหดู �โทรดวน�

ุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนู
หรือ -เพื่อเลื่อนในรายการ และ
ารกด , หรือ L เลือก
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ฟงกชั่น และ เปลี่ยนเสียง  กด R กลับ เพื่อสรางแถบเสียง
อนัใหม

เพื่อที่จะเปดคุณสมบัติที่ใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม , คางไวเมื่ออยู
ในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว
เพื่อตั้งโปรแกรมคําสั่งเสียงใหม: เลือก, กด LOK และเลือก 
เปลี่ยนฟงกชั่น การทําเชนนี้จะเรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา 

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

เมื่อสมุดโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลือกอยู ใหเลือกหมายเลขที่คุณ
ตองการจากรายการที่แสดงขึ้น

2. เมื่อ เพิ่มแถบเสียง? ปรากฏ ทําตามขั้นตอนที่แสดงบนหนาจอ 
ในการใชการโทรดวยเสียง กด , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก 
จากนั้นพูดแถบเสียงที่สัมพันธกับหมายเลขที่คุณตองการโทร

คุณสามารถกําหนดแถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
ระหวางการโทรดวยเสียง และคําสั่งเสียง แถบเสียงที่บันทึกไว จะ
อยูภายในเมนูดังกลาว และสามารถลบ เลน หรือเปลี่ยนแปลงได

โทรดวน
คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณต
4 หมายเลข จากนั้น คุณสา
เลือกไอคอนหรือภาพที่กําห
เบราสในรายการ รายชื่อ 
ในหนา10

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหค
ทั้งหมด ใช+
เลือกภาษาโดยก
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ยละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของปุมตางๆ

 และกด , หรือปุมกลองดานขาง เพื่อ

ถายแลว หนาจอมุมมองจะแสดงขึ้นมา กด
ไป, หรือกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ายละเอียด ใหดู �เมนูกลองถายภาพ� 

ซมูเขา/ออก

เพิ่ม/ลดการชดเชยรูรับแสง

ถายภาพ

ออกจากโหมด กลอง และกลับไปยังหนาจอ
หลัก

เปด/ปดระบบตั้งเวลาถายภาพเอง

เปด/ปดโหมดถายภาพตอเนื่อง

สลับระหวางความละเอียดตางๆ ของภาพ

เขาไปยังเมนู ตัวเลือก 

กลับไปยังหนาจอกอนหนา
กลองถายรูป

10. กลองถายรูป

โทรศัพทมือถือ Xenium 9@9E ของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว คุณ
สามารถถายภาพ, เก็บภาพไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยัง
พีซีผานทาง อนิฟาเรด, หรือใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ 
โดยทาง MMS หรือ อเีมล เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายวิธีการใชกลอง
อยางละเอียด

วธิีการ�
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายการทํางานทั่วไปที่ใชบอยๆ กับกลองของคุณ

เปดทํางานกลองถายรูป
ในการเปดทํางานโหมดกลอง เพียงกดปุมกลองดานขาง: แอปพลิ-
เคชั่นกลองจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

หลงัจากที่ไมมีกิจกรรมใดๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง กลองจะเลิก
ทํางานโดยอัตโนมัติ

เมือ่กลองเปดทํางาน หนาจอภาพตัวอยางจะแสดงขึ้น และเลนสจะ
ทาํการโฟกัสวัตถุโดยอัตโนมัติ

ตารางดานลางจะมีรา
ในโหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ
ถายภาพ

2. หลังจากทีภ่าพถูก
 เพื่อทิ้งภาพ

ตอไปนี้ (สําหรับร
ดานลาง)

+-

<>

,หรือปุมกลอง
ดานขาง

)หรือ 

0

*

#

L

R
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3. จะมเีสียงดังขั้น 3 วินาทีกอนที่ภาพจะถูกถาย จากนั้นจะมี
ที่ถายแลวจริงๆ

ียดของตัวเลือกเมนู กลอง

ไว ไฟลจะถูกเก็บไวในโฟลเดอร ภาพ
เปดเมนู ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเปน
และลงเพื่อเลื่อนภายในรายการ 
อ ใหกด OK ใชปุมเคลื่อนที่ขึ้นและลง
งภาพ กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง

พื่อถายโอนภาพไปยังอุปกรณอื่น ตัว
ๆ คือ: MMS, อเีมล และ อินฟาเรด

าภาพที่เลือกเปนภาพที่จะแสดงเปนฉาก
หนาจอของคุณ

ี้จะเปดภาพในโปรแกรมแกไข (ใหดู
าพ� ในหนา23)

ตัวเลือกนี้จะแสดงคุณสมบัติตอไปนี้
ที่เลือก: ชื่อ, ขนาด (ใน Kb), ความ
และ รูปแบบ
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ถาไมมีการกระทําใดๆ กอนที่หนาจอดูภาพจะหมดเวลา ภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกตั้งชื่อโดยใชวันที่ที่ถายภาพ เชน "0410_154157.jpg" 
สําหรับภาพที่ถายในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15:41:57
จํานวนของภาพที่คุณสามารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น 
จะมขีอความเตือนคุณเมื่อมีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ในกรณี
นี้ คุณตองลบขอมูลกอนที่จะเก็บภาพใหม 

การใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ในโหมด กลอง  กด 0
2. ปรับภาพของคุณ และกด OK เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง ซึ่งจะ
เริ่มที่ 10 วินาที (คานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)

กด R เพือ่หยุดตัวตั้งเวลา และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

เสียงดังอีกครั้งหลังจาก

เมนูกลองถายภาพ
สวนนี้จะอธิบายถึงรายละเอ

ภาพถายสวนตัว
เมือ่คุณถายภาพและบันทึก
ถายสวนตัว ของคุณ เมื่อคุณ
ธัมบเนล ใชปุมเคลื่อนที่ขึ้น
ในการดูภาพแบบเต็มหนาจ
เพื่อเลื่อนภายในรายการขอ
ตัวเลือกตอไปนี้:

เก็บ เพื่อจัดเก็บภาพในโฟลเดอรภาพถายสวนตัว 
โดยใชหมายเลขมาตรฐาน (จากนั้นคุณสามารถ
เปลี่ยนชื่อภาพไดจากในโฟลเดอรโดยตรง)

สงโดย� เพื่อสงภาพผานทาง MMS, อีเมล หรือ อินฟาเรด

แกไขรูปภาพ เพื่อจัดเก็บรูปภาพ และทําการแกไข (ดูหัวขอ
�อลับั้มภาพ� ในหนา23)

ไมบันทึก เพื่อทิง้ภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

สงโดย� ใชเมนูนี้เ
เลือกตาง

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งค
หลังของ

แกไขรูปภาพ ตัวเลือกน
�อลับั้มภ

คุณสมบัติ การเลือก
ของภาพ
ละเอียด 
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กเมนูนี้ อนุญาตใหคุณถายภาพแบบ "ตอเนื่อง" 
กดปุมเพียงครั้งเดียว โปรดทราบวาในการใช
เอียดตองไดรับการตั้งคาเปน ขนาดหนาจอ 
ิม ใหดู �ความละเอียด� ในหนา56)
ภาพเสร็จแลว ภาพตางๆ ก็จะแสดงบนหนาจอ
นั้น คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ิบายดานลาง

ภาพจากกลุมแลว ภาพนั้นก็จะถูกลบออกจาก
 และเก็บไวในโฟลเดอร ภาพถายสวนตัว 

คุณเลือกวาภาพจะแสดงอยางไรในอัลบั้มภาพ
งไดอยางถูกตอง ตัวเลือกตางๆ คือ: แนวนอน 

ัดเก็บภาพที่เลือก

จัดเก็บภาพทั้งหมดในกลุม

งภาพที่เลือกโดยทาง MMS, อีเมล หรือ
าเรด

ลบภาพที่เลือก

ลบภาพทั้งหมดในกลุม
กลองถายรูป

สไลดโชว
การเลือกตัวเลือกนี้จะเปดสไลดโชวของเนื้อหาภายในโฟลเดอร ภาพ
ถายสวนตัว  ระหวางการแสดงสไลดโชว ภาพถายแตละภาพจะแสดง
ครูหนึ่งบนหนาจอ กดปุมใดๆ เพื่อยุติการเลนสไลดโชว และกลับไป
ยังหนาจอกอนหนา

ถายตอเนื่อง
การเปดทํางานตัวเลือ
ไดถงึ 9 ภาพโดยการ
ถายตอเนื่อง ความละ
(สําหรับขอมูลเพิ่มเต
เมือ่กลองประมวลผล
เปนภาพธัมบเนล จาก
ยังตัวเลือกตางๆ ที่อธ

เมือ่คุณจัดเก็บหรือลบ
มมุมองแบบธัมบเนล

ทิศทางภาพ
คุณสมบัตินี้อนุญาตให
ของคุณ เพื่อที่จะแสด
& แนวตั้ง

หมุน ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณหมุนภาพได ตัวเลือก
ตางๆ คือ: - 90 องศา, + 90 องศา, + 180 
องศา
การเปลี่ยนแปลงจะใชโดยอัตโนมัติ

แสดง เพื่อแสดงภาพแบบเตม็หนาจอ

เปลี่ยนชื่อ ใชตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟลภาพ

ลบทั้งหมด ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบไฟลทั้งหมดในโฟลเดอร 
ภาพถายสวนตัว  ขอความเตือนจะปรากฏขึ้น: 
คุณตองการลบจริงๆ หรือไม? กด L ใช 
เพื่อลบทั้งหมด หรือ R ไม เพื่อกลับไปยัง
หนาจอกอนหนา

ลบ ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบเฉพาะไฟลที่เลือกจาก
โฟลเดอร ภาพถายสวนตัว  ขอความเตือนจะ
ปรากฏขึ้น: คุณตองการลบจริงๆ หรือไม? กด 
L ใช เพื่อลบทั้งหมด หรือ R ไม เพื่อ
กลับไปยังหนาจอกอนหนา

บันทึก เพื่อจ

จัดเก็บ
ทัง้หมด

เพื่อ

สงโดย� เพื่อส
อินฟ

ลบ เพื่อ

ลบทั้งหมด เพื่อ
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รชดเชยรูรับแสงของหนาจอโทรศัพท

นาดของภาพที่คุณถาย ตัวเลือกตางๆ 

ล (1280 x 1024)

เปอร (128 x 160)
ละเอียดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น

ของภาพที่คุณถายดวยกลอง: ตํ่า, ปาน

พก็จะยิ่งมีขนาดเล็กขึ้นเทานั้น ซึ่งเปน
ายบนโทรศัพทมือถือของคุณไดมากขึ้น

สียง ชัตเตอร  เสียงครั้งแรกจะดังขึ้น
ที่สองจะดังขึ้นเมื่อภาพถูกถาย เลือก 
ี่มีใหเลือก
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เฟรม
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถถายภาพที่มีเฟรมตกแตงได ใน
โฟลเดอร เฟรมสวนตัว คุณสามารถเขาไปยังเฟรมที่คุณดาวนโหลด
มาและเก็บไวในโทรศัพทของคุณ โฟลเดอร เฟรมมาตรฐาน บรรจุ
เฟรมที่โหลดไวในโทรศัพทมือถืออยูแลว

โหมดสี
คุณสมบัติ โหมดสี อนุญาตใหคุณใชเอฟเฟกตแบบตางๆ ที่มีให
เลือกมากมายกับภาพของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

โหมดกลางคืน
เมือ่เปดการทํางาน คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณถายภาพในสถานการณที่
มแีสงนอยได

ตวัตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณถายภาพโดยหนวงเวลาไวเล็กนอย เพื่อ
ทีคุ่ณจะสามารถเขามาอยูในภาพไดดวย ในการใช ตัวตั้งเวลาถาย
อัตโนมัติ, เลือก เปด ในเมนูนี้ กลับไปยังโหมดชองมองภาพ เล็ง
ภาพตามตองการ จากนั้นกด OK

ความสวาง
ใชตัวเลือกเมนูนี้เพื่อปรับกา
มอืถือของคุณ

การตั้งคา
ความละเอียด
ใชตัวเลือกเมนูนี้เพื่อเลือกข
คือ:
� SXGA - 1.3 ลานพิกเซ
� VGA (640 x 480)
� QVGA (320 x 240) 
� ขนาดหนาจอ � วอลลเป
โปรดทราบวายิ่งภาพมีความ

คุณภาพภาพ
เมนูนี้ใชในการปรับคุณภาพ
กลาง, สูง
ยิ่งคุณภาพตํ่าเทาใด ไฟลภา
ผลใหคุณสามารถเก็บภาพถ

การตั้งคาเสียง
เพื่อตั้งคาเสียง เตือน และเ
กอนทีจ่ะถาย สวนเสียงครั้ง
มาตรฐาน หรือเสียงที่ใชไดท

� ไมมี � เอ็มบอส � ขอบ
� ดํา & ขาว � เนกาทีฟ � ขอบ2
� ซีเปย � ดิจิตอล
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ลบการตั้งคา
เพื่อรีเซ็ตการตั้งคากลองทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐาน ขอความเตือน
จะปรากฏขึ้น: คุณตองการรีเซ็ตพารามิเตอรทั้งหมดจริงๆ หรือไม? 
เลือก ใช หรือ ไม

วิธีใช
ตัวเลือกเมนูนี้ ใหวิธีใชบนหนาจอที่ชวยในการถายภาพดวยโทรศัพท
มอืถือของคุณ



รายชื่อ

โทรศพัทมือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพียง
จะไมสนใจขอมูลที่สัมพันธกันในสมุด
า �Smith� อยูในสมุดโทรศัพททั้งสอง 
รศัพท ชื่อนี้ก็จะยังคงไมมีการเปลี่ยน-

ของรายชื่อทั้งหมดที่คุณบันทึกไวใน
 รวมทั้งจํานวนสูงสุดที่บันทึกได

ของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ ถา
อกรายชื่อในซิมอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
กดวยตัวเองในภายหลังดวยตัวเลือกนี้ได

 จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากัน

ูในเมนูนี้ ซึ่งคุณสามารถจัดการชื่อ หมาย-
ะที่อยูอีเมลของผูที่คุณตองการติดตอได 
มารถเขาไปยัง รายการชื่อ ไดโดยตรงจาก
การกด -
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11. รายชื่อ

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: ในซิมการด
ของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือในโทร-
ศพัทของคุณ (เก็บรายชื่อได 999 ชื่อ)  ในขณะที่ปอนชื่อใหม ชื่อ
เหลานั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่คุณเลือก

การตั้งคา
เมนูนี้ประกอบดวยการตั้งคาตางๆ สําหรับตั้งคาคอนฟก
สมดุโทรศัพทสําหรับโทรศัพทมือถือของคุณ

ลบทั้งหมด
ในการลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับ
รายชื่อในโทรศัพทเทานั้น ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

สมุดโทรศัพท
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณเลือกสมุดโทรศัพทที่จะใช ระหวาง ซิม หรือ 
เครื่อง กด + หรือ - เพื่อเลือกรายชื่อ รายชื่อจะถูกเพิ่ม
ในสมดุโทรศัพทที่เลือก จากนั้นคุณสามารถคัดลอกไปยังอีกสมุด
โทรศัพทหนึ่งได โดยใชตัวเลือก สงไปซิม หรือ ไปเครื่อง 

ครั้งละหนึ่งแหงเทานั้น และ
โทรศพัทอีกแหงหนึ่ง เชน ถ
และถาคุณลบชื่อนี้จากในโท
แปลงในซิม

สถานะ
เลือกเมนูนี้เพื่อแสดงจํานวน
สมดุโทรศัพทแตละรายการ

ไปเครื่อง
ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเนื้อหา
คุณยกเลิก หรือยุติการคัดล
ครั้งแรก คุณสามารถคัดลอ

การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง
ชื่อละ 2 ครั้ง

รายการชื่อ
รายชื่อตางๆ อย
เลขโทรศัพท แล
นอกจากนี้คุณสา
หนาจอหลัก โดย
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รากฏอยูในรายการรายชื่อควรจะบรรจุหมาย
องคุณไว  เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลข
 รวมทั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยวของลงไป

ถเวนใหวางได แตรายการ หมายเลข จะไม

รไปยังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
สามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
พินของคุณก็ตาม

รฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักร

ารจัดการรายชื่อ
าจอหลัก เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท ในการ

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

การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิม
1. เลือก <ใหม> ในรายการ
2. ปอนชื่อและหมายเลขที่คุณตองการ จากนั้นชนิดของหมายเลข
ที่คุณจัดสรรใหกับชื่อ (โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล) และ
กด OK เพื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพทของคุณ

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได 40 หลัก ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ 
การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหัสประเทศ และรหัส
พืน้ที่ ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

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

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

ถาคุณตองการปรับแตงรายชื่อนี้โดยการใสภาพ และ/หรือเสียง, ดู
ดานลาง

หมายเลขสวนตัว
รายการ หมายเลข ทีป่
เลขโทรศัพทสวนตัวข
โทรศพัทมือถือของคุณ

แมวาทุกฟลดสามาร
สามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโท
คุณ สวนมากแลว คุณ
ไมไดใสซิม หรือปอน

หมายเลขฉุกเฉินมาต
คือ 999

การแกไขและก
กด-เมือ่อยูในหน
คนหาชื่อที่ตองการ:

1ถงึ9
และ #



รายชื่อ

เลือก แสดง เพื่อเขาไปยังรายการของหมายเลข หรือฟลดที่บันทึก
หม> เพื่อสรางฟลดใหม หรือเลือกหมาย
ด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกเพิ่มเติม

แรกที่คุณปอนจะกลายเปนหมายเลข
 ซึ่งจะถูกหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการ
 ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลข
อื่นได

อกรายชื่อของสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
โทรศัพทบนซิมการด (รายการรายชื่อ
ะถูกปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเมื่อคุณ
รายการรายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อ
นไปใชโทรศัพทเครื่องอื่น)

รายละเอียดของฟลดที่เลือก

น หรือกําหนดชนิดฟลดของหมายเลข

นจํานวนของฟลดที่เลือก

บเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อคุณพูด
ู หนา52)

การเขาถึงโดยตรงไปยังรายชื่อนี้โดยการ
กับปุม (ดู หนา51)
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ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิมและกด OK หรือ ตัวเลือก
เพื่อเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

ในสมุดโทรศัพทในเครื่อง
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท และกด  OK หรือ ตัวเลือก 
เพื่อเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

ไวสําหรับรายชื่อนี้ เลือก <ใ
เลขใดหมายเลขหนึ่ง และก
ชุดที่สอง ซึ่งคือ:

# กดปุมนี้ จากนั้นปอนตัวอักษรแรกของชื่อที่
คุณตองการคนหา และกด OK เพื่อไปยังชื่อ
นั้นโดยตรง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช <คนหา> รายชื่อ
ในสมุดโทรศัพทไดดวย

โทร
โทรแฮนดฟรี
สง SMS
สง MMS

โทรดวยเสียง
โทรดวน
ลบ
เปลี่ยน

เพิ่มลงในแบล็คลิส
ต
ไปเครื่อง
รายละเอียด

โทรแฮนดฟรี
สง SMS
สง MMS
สงโดยอินฟาเรด

โทร
แสดง
ลบ
เพิ่มลงในแบล็คลิสต

เปลี่ยนชื่อ
เลือกภาพ
เลือกเสียง

ตั้งเบอร
มาตรฐาน

หมายเลข
มาตรฐาน
กด (
มาตรฐาน

สงไปซิม เพื่อคัดล
ไปยังสมุด
ของคุณจ
สลับไปใช
คุณเปลี่ย

แสดง เพื่อแสดง

เปลี่ยนชนิด เพื่อเปลี่ย
ทีเ่ลือก

เปลี่ยน เพื่อเปลี่ย

โทรดวย
เสียง

เพื่อตั้งแถ
ชื่อนั้น (ด

โทรดวน เพื่อตั้งคา
เชื่อมโยง
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รายชื่อ

เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่แกไขหรือลบได

การเพิ่มรูปภาพ และเสียงใหกับรายชื่อ
คุณสามารถปรับแตงรายชื่อที่เก็บอยูในสมุดโทรศัพทของโทรศัพท
ดวยการใสภาพ และ/หรือเสียงได

ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในเครื่องเทานั้น

1. เลือกรายชื่อ และกด OK หรือ L ตัวเลือก
2. ในรายการ เลือก เลือกภาพ เพื่อเพิ่มภาพจากอัลบั้มภาพ และ
เลือก เลือกเพลง เพื่อเปดรายการของแบบเสียงเรียก และเพิ่ม
เพลง

เมือ่ผูติดตอโทรมา ภาพ และ/หรือเสียงที่เชื่อมโยงอยูกับรายชื่อนี้จะ
แสดงขึ้น/เลน

ภาพที่เชื่อมโยงกับรายชื่อจะใชในคุณสมบัติการโทรดวนดวย 
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง ภาพก็จะถูกปรับปรุงในการตั้งคาการโทร
ดวนดวย



ขอมูลการโทร

โทรศัพทมือถือของคุณ และอาจแตก
ุณใช ดังนั้นคุณควรพิจารณาตัวนับคา
ขอมูลประกอบเทานั้น ไมใชอัตราคา

ติดตามเวลาใชสายเรียกเขาและสายโทร
ราบวา ตัวนับ GSM นั้นไมรวมการเชื่อม

สดงระยะเวลา และ/หรือคาโทรของสาย
ของคุณ

 แสดง หรือ รีเซ็ต ระยะเวลา โทร หรือ
รียกเขา 
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12. ขอมูลการโทร

เมนูทีอ่ธิบายในสวนนี้ ใชสําหรับตั้งคาวิธีการที่ โทรศัพทมือถือ 
Xenium 9@9E จะจัดการกับสายตางๆ รวมทั้งคาใชจายที่เกี่ยวของ

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับคาโทร และระยะเวลาใน
การโทรของคุณ ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้น
อยูกับการสมัครรับบริการของคุณ

ตัวนับ GPRS
ตัวนับ GPRS ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณขอมูลที่ไดรับผานเซสชั่น 
GPRS  คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และเครือขาย

ตัวนับคาโทรถูกจัดการโดย
ตางจากที่ผูใหบริการของค
โทรที่แสดงบนหนาจอเปน
โทรที่แทจริง

ตัวนับ GSM 
คุณสมบัตินี้ใชสําหรับตรวจ
ออก GSM ของคุณ โปรดท
ตอ WAP

เซสชันมือถือลาสุด ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชั่นการเชื่อมตอครั้งสุด
ทาย หรือปริมาณการถายโอนขอมูลของโทร-
ศพัทมือถือของคุณ (เชน หลังจากการเชื่อม 
ตอ WAP ผาน GPRS)

เซสชัน PC ลาสุด ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมตอลาสุด 
หรือปริมาณการถายโอน ของการรับสง PC 
ของคุณ

ขอมูลลาสุด เพื่อแ
ลาสุด

ระยะเวลาโทรรวม เพื่อ
สายเ
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ัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณรับสายโดยการกดปุม
 (ที่ใชในการปฏิเสธสาย)

า
 หมายเลขกับคูสนทนาของคุณ สถานะ จะบอก
ดการทํางานอยู

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

ใชกับ ทกุสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล 
เมือ่ตัวเลือกนี้เปด ทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป 
ถามีใครพยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกําลัง
คุยโทรศัพทอยู เลือกตัวเลือก สถานะ เพื่อดูวา
บริการสาย เรียกซอน GSM เปดทํางานอยูหรือ
ไม
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด สายเรียกซอน 
สําหรับสายเรียกเขาที่ เปนเสียงทั้งหมด ในขณะ
ทีก่ําลังเชื่อมตอ GPRS อยู
ขอมูลการโทร

การตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคาตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโทร: การโอนสาย, 
สายเรียกซอน, ฯลฯ

แสดงการโทร
เพื่อ เปด หรือ ปด การแสดงผลอยางเปนระบบ ที่แสดงขอมูลความ
ยาวและ/หรือคาโทรของแตละสาย เมื่อวางสาย

รับสายทุกปุม
เมื่อตั้งคาเปน เปด, ต
ใดก็ได ยกเวนปุม )

สายเรียกซอน

หมายเลขผูโทรเข
เพื่อ แสดง หรือ ซอน
คุณวาตัวเลือกใดที่เป

การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไ
จะอยูในรายการรายช
โทรสาร

โทรสะสม เพื่อแสดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้งคาตัวนับ
ใหเปนศูนย (อาจปองกันดวยรหัส PIN/
PIN2)
� แสดง จะแสดงวามีการใชเงินไปเทาใดแลว 
ตามที่มีการตั้ง อตัราโทร

� รีเซ็ต คาโทรทั้งหมดในปจจุบัน
� แสดงวงเงิน เพื่อตรวจสอบวงเงินที่คงเหลือ 

(ตามที่มีการตั้งคา จํากัดคาโทร)
� ยกเลิกตั้งวงเงิน 
� จํากัดวงเงิน อนุญาตใหคุณจํากัดวงเงินที่ใช
ในเมนู แสดงวงเงิน  

� อตัราโทร อนุญาตใหคุณตั้งอัตราคาโทรตอ
หนวย แรกสุดใหปอนสกุลเงินที่ใช (มากที่
สุด 3 ตัวอักษร) จากนั้นปอนคาโทรตอ
หนวย

โทรโดย GSM 
(ขึ้นอยูกับการ
สมัครรับบริการ)

โทรโดย GPRS 
(ขึ้นอยูกับการ
สมัครรับบริการ)



ขอมูลการโทร

ิการของคุณใหมา (สามารถเก็บไดมาก
โทรสาย IP  ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสมัคร
 ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับพารา-
งๆ 

ลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็
โนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจน
พยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะสง
พยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียง
ารเชื่อมตอสําเร็จ เวลาระหวางการโทร
ยายามแตละครั้ง

ายโทรออกและสายเรียกเขา รวมทั้ง
อัตโนมัติ และรายละเอียดของสายตางๆ 
คือ สายที่โทรออก, สายที่พลาด และ
คอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดง
รับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถา
ยการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมาย-
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กอนทีจ่ะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความเสียง
เขาไปกอน (ดูสวนถัดไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บริการ และแตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสาย
หนึ่ง/หลายสายอยู

เมลบ็อกซ
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน
ซิมการด)

ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใชใน
การฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการ

ใชงานฟลิป
เมื่อ เปด ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณรับสายเรียกเขาไดโดยเพียงแคเปด
ฝาโทรศพัท การปดโทรศัพทจะวางสายการสื่อสารที่กําลังสนทนาอยู

รหัสนําหนา IP 
เพื่อตั้งรหัสนําหนาทีผู่ใหบร
ถงึ 10 หลัก) เพื่อใชในการ
ขอรับบริการ และเครือขาย
มเิตอรการตั้งคาคอนฟกตา

โทรซํ้าอัตโนมัติ
เมื่อตั้งคาเปน เปด ถาบุคค
จะโทรซํ้าหมายเลขนี้โดยอัต
กระทั่งถึงจํานวนครั้งในการ
เสียงบี๊ปที่จุดเริ่มตนของการ
บี๊ปแบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อก
ซํา้จะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพ

รายการโทร
เมนูนี้ จะแสดงรายการของส
ความพยายามในการโทรซํ้า
ดวย ชนิดตางๆ ของสายซึ่ง
สายทีไ่ดรับ จะแสดงดวยไอ
โดยเรียงตามลําดับเวลาที่ได
รายการที่แสดงเก็บอยูในรา
เลขจะแสดงขึ้นมา

ทกุเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย เมื่อเลือกตัวเลือก
นี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณ
ปดการทํางานตัวเลือกนี้

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

สถานะ จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด
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ลบ
เพื่อลบรายการทั้งหมดพรอมกัน และลบสายที่แสดงทั้งหมด

รายการโทร
เลือกหมายเลขในรายการ และกด ( เพื่อโทรซํ้าหมายเลข หรือ
กด OK หรือ Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก: รายละเอียด, 
โทร หรือ โทรแฮนดฟรี ไปยังผูนี้, สง SMS, สง MMS, ลบ สายที่
เลือก หรือ เก็บ หมายเลขที่เกี่ยวของ (ถายังไมไดอยูในสมุดโทรศัพท
ของคุณ) เพิ่มลงในแบล็คลิสต อนุญาตใหคุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพท
ของผูสงลงในรายการไฟรวอลลแบล็คลิสต (ดูหนา18)

ตวัเลอืกนี้ใชไมได ถาผูสงซอนหมายเลขไว (เชน หมายเลขโทร-
ศัพทของเขา)

เมนู สายที่ถูกปฏิเสธ จะแสดงสายทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธโดยตัวเลือก
ไฟรวอลล (ดู �ไฟรวอลล� ในหนา18 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัตินี้)
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอ
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา

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

 ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

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

นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู
ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได
โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขา
ทุกสายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือ-
ขายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี
ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด

หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพท เต็ม 
ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม
เขามา

ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในขอความพิเศษ
เปด/ปดเครื่องอัตโนมัต ิ- ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด
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ัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจาการเอื้อม
็กเล็ก
การจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ  ใหใชวิธีจํา

แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

หลังจากที่ซื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
กัดการโทรแบบตางๆ
บบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ะขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม 
ของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกับ
สอื่น ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและ
นประเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลาร
ทางไปยังสถานที่อื่น  กฏขอบังคับเกี่ยวกับ
ูลารในรถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขม
ันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมี
ของผูใช มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยว
คลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจาก
คลื่นวิทยุ  โทรศัพทเซลลูลารของคุณมีความ
านดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
รณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
/5/EC
ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตวัสงและรับ
สญัญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร-
ศพัทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณ
เสียง หรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขาย

โทรศพัท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี่ GSM (900/

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

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

เกบ็โทรศ
ถงึของเด
หลีกเลี่ยง
แทน 

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณ
ทาํงานตัวเลือกการจํา

การออกแ
หมายแล
โทรศัพท

อปุกรณอิเล็กทรอนิก
กฎขอบังคับทั้งหมดใ
ทัง้ทีบ่าน และเมื่อเดิน
การใชโทรศัพทเซลล
งวดมาก เปนทีก่ลาวก
ความเสี่ยงตอสุขภาพ
กบัเทคโนโลยีทางดาน
ความปลอดภัยตางๆไ
การสมัผัสถูกพลังงาน
สอดคลองกับมาตรฐ
รวมทั้งขอกําหนดอุปก
โทรคมนาคมที่ 1999



ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

องหัวใจ
ของหัวใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
าอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
ม

นะการทํางาน
ของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
ตามคําแนะนําตอไปนี้:
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ  ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

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

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

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

ทรอนิกส ที่ใชใ
พลังงานวิทยุ

เครื่องชวยการเตนข
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ศัพทไว 15ซม. ตลอดเว
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกับเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูว
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือไ

การปรับปรุงสมรรถ
เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะ
พลังงานคลื่นวิทยุ,ลดการใ
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทํา
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แบตเตอรี่
หะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

กับความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด

เฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น  
การใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
ทําใหการรับประกันทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
งคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที โดยผู
ับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล

ละรถยนตของคุณ
ึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
หสมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
ด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

ารขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
โทรศัพท
ศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศพัทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะ
ทาํใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
� โทรศพัทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น

� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเปด
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัส
140° F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใช
เนื่องจาก
หาย และ
ฟลิปสขอ

ใหแนใจวาเสาอากาศ
เชี่ยวชาญที่ไดรับการร
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถือแ
จากการศ
รถนั้นทําใ
อันตรายไ

� คุณควรมีสมาธิกับก
จอดรถกอนที่จะใช

� เคารพกฎในประเท



� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด ทิง้วสัดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอ

ตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

รรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได

สริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ 

ลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
นิดของพลาสติกดวย)
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แฮนดฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงค
นี้โดยเฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
กัน้ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ  ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

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

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกับ
การทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร
ศพัทเกา และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม
ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ 

ทีไ่ดรับการออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการ

ดังนี้

ไมควรทิ้งแบ

วสัดุที่ใชในบ

เรามีการสงเ
และการนําว

วสัดุที่เปนพ
(มีการระบุช
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ต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม
ชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่า
กติ และไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
เขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ูจําหนายโทรศัพทของคุณ
หมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม
ุกครั้ง
ายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
ลขของผูโทรเขามา โทรศัพทก็จะแสดงคําวา 
ทน ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลใน
รื่องนี้
ความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
คุณ สําหรับขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ะ/หรือเก็บภาพ JPEG ได
เกินไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
ัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
สายบางสายไป
รโอนสายของคุณ
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมือถือใหมอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงคําวา บล็อก เมื่อคุณเปดเครื่อง
มผีูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบล็อก (PUK)  ใหติดตอศูนยบริการของคุณ
โทรศัพทแสดงคําวา IMSI ขัดของ
ปญหานี้เกี่ยวของกับการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ
โทรศัพทไมไปยังหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
สญัลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป  คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย 
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตํา-
แหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก
หรือติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบ
ถามขอมูล

จอแสดงผลไมตอบโ
จอแสดงผลจะตอบโต
มาก อาการนี้เปนสิ่งป
ศพัท  ใหนําโทรศัพท
ยังคงมีอยู ใหติดตอผ
แบตเตอรี่ของคุณดูเ
คุณอาจใชเครื่องชารจ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
กบัโทรศัพทของคุณท
โทรศัพทไมแสดงหม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
เครือขายไมสงหมายเ
สาย 1 หรือ โทรเขา แ
รายละเอียดเกี่ยวกับเ
คุณไมสามารถสงขอ
เครือขายบางแหงไมอ
แรกสุด ใหตรวจสอบ
ติดตอผูใหบริการของ
คุณไมสามารถรับแล
ถารูปภาพมีขนาดใหญ
ไฟลทีไ่มถูกตอง โทรศ
คุณรูสึกวาคุณพลาด
ตรวจสอบตัวเลือกกา



ในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ มีสัญลักษณรูปแบตเตอรี่วางเปลา โทรศัพททํางานในรถไดไมดี
วนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม-
บกับสมรรถนะของโทรศัพทได เรามี
ายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภาย
ใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถือเครื่อง

เทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ือไม

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

ในรถยนตประกอบดวยชิ้นส
เหล็กไฟฟาที่อาจมีผลกระท
ชุดอปุกรณติดรถยนตจําหน
นอกและชวยใหคุณสามารถ
โทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายในประ
ในขณะที่กําลังขับรถไดหร

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเช
กระบวนการกอนการชารจ 
ทีส่ัญลักษณการชารจจะปรา
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อปุกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อปุกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ อุปกรณเสริมอยาง
อืน่อาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการของ
สิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณ
ทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ
การรับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ซองบรรจุ
ปองกันโทรศัพทของคุณจากรอยขีดขวน

ชดุเชื่อมตอขอมูล
ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบงายๆ กับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณ: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรที่ใหมา ใช
ในการดาวนโหลดรูปภาพและเพลง รวมทั้งซิงโครไนซผูติดตอและ
บันทึกนัดของคุณ
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การประกาศเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคา

JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
 Tegic Communications Inc.

In-Fusio และเกมสเอ็นจิน Exen เปน
เครื่องหมายการคาของ In-Fusio France

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

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

ดรับความคุมครองโดยการรับประกันแบบ

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

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

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

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

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะรับ
จะซอมแซมหร
และจะสงคืนผล
ใหกับผูบริโภค
เก็บชิ้นสวน โม

ผลิตภัณฑที่ไดร
ครองโดยการรบั
ผลติภัณฑเดิม ห
ทดแทนให โดย
และการทดแทน
แกไขปญหาเฉพ

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากัดนี้?

การรับประกันแ

ก) ผลิตภัณฑ
อุบัติเหต
การติดตั้ง
ละเลย กา
อื่นๆ  หร



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
วามเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด
นไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปน
จะตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
ติภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
รือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
 ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
 และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ

ประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ

(ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ  ภายใต
) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
รถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
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ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ผลิตภัณฑใหฟ
รับผิดชอบตอค
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผ
รับประกันแบบ
นี้ใชไมได  เงื่อ
โมฆะ ผูบริโภค
หรือทดแทนผล
การซอมแซมห

ง) สําคัญ - คุณจํา
หลักฐานการซื้อ
ของผลิตภัณฑ 
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

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

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

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

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

การรับประกันแ
ของผูบริโภคภา
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