
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น ฟลิปส
จงึสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  ฟลิปสพยายาม
ตรวจสอบใหขอมูลทั้งหมดในคูมือฉบับนี้มีความถูกตองมาก
ทีสุ่ด อยางไรก็ตามฟลิปสไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การ
ตกหลน หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้ 
และตัวผลิตภัณฑ อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อใหเชื่อมตอกับ
เครือขาย GSM/GPRS

ปุมกด

ไมโครโฟน

ปุมเคลื่อนที่
และปุม,

65000 สี
หนาจอหลัก

ปุมกลองC

ปุมc
ปุมรับสาย(

ปุมวางสายและ
ปุมเปด/ปด)

ปุมดานขาง
(ระดับเสียง)

ดานหลงั
โทรศัพท:
เลนสกลอง 
และหนาจอภายนอก 
4000 สี

วธิีการ…

เปด/ปดโทรศัพท กด)เพื่อเปดเครื่อง กดคางไว
เพื่อปดเครื่อง

ปอนรหัส PIN ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และ
กด,หรือ#เพื่อยืนยัน

ตัง้ระดับเสียงกริ่ง

กดปุมใดปุมหนึ่งคางไวเมื่ออยูใน
หนาจอหลัก เมื่อโทรศัพทเปดอยู

การกดสั้นๆ ที่ปุมดานขางปุมลาง 
จะปดเสียงกริ่งเมื่อคุณไดรับสาย 

โทรออก ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด
และกด(เพื่อโทรออก

รับสาย กด(เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

ตัง้ระดับเสียง
การสนทนา

กดปุมดานขางปุมใดปุมหนึ่ง
ระหวางการโทร

วางสาย กด)
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วงรอบสัญลักษณก็คือวงรอบของสัญลักษณที่แสดงบนหนาจอ 
สัญลักษณแตละตัวจะใชแทนคุณสมบัติ หรือตัวเลือกสําหรับ
ควบคุมการทํางานโทรศัพท

สัญลักษณทั้งหมดไมไดแสดงอยูบนหนาจอ สัญลักษณที่ถูก
ซอนอยูจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด<หรือ>
คุณสามารถเขาไปยังวงรอบสัญลักษณหลักไดโดยการกด,
เมื่ออยูในสถานะพรอมใชงาน เลื่อน<(ทวนเขม็นาฬกิา) หรอื
>(ตามเขม็นาฬกิา) และกด,เมื่อคุณสมบัติหรือตัวเลือก

ปฏิเสธสาย
กด)หรอืกดคางปุมดาน
ขางปุมใดปุมหนึ่ง (ในกรณีนี้ 
โทรศัพทตองปดอยู)

เขาถึงเมนูหลัก กด,ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง รายชื่อ กด-ในหนาจอหลัก

ด ูรายชื่อ
เลื่อนในรายการโดยการกด+
หรือ-จากนั้นกด(เพื่อ
โทรไปยังชื่อที่เลือก

เขาไปยัง รายการโทร กด+ในหนาจอหลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กดc
กลับไปยังหนาจอหลัก
ในขณะที่กําลังเลื่อนไป
มาในเมนูตางๆ

กดปุมcคางไว หรือกด)

ดูสายโทรออกลาสุด กด(ในหนาจอหลัก

เปดใชงาน คําสั่งเสียง
ที่ตั้งโปรแกรมไว กดปุม,คางไว

เรียกใชฟงกชั่นในเมนู

กด,เลื่อนดวย<หรือ
>เพื่อเลือกฟงกชั่น จากนั้นกด
,เพื่อเขาไปยังเมนูยอ ทําซํ้า
ไปเรื่อยๆ จนไปถึงฟงกชั่นที่
ตองการ

เปดเมนู MMS อยางเร็ว กด<ในหนาจอหลัก

สง SMS อยางเร็ว กด>ในหนาจอหลัก (เปดราย
การชื่อ เพื่อใหคุณเลือกผูรับ)

เปดทาํงาน กลองถายรูป กดCในหนาจอหลัก

วงรอบสัญลักษณ
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ไดรับการเลือกแลว หรือกดcเพื่อยกเลิก วงรอบสัญลักษณ
ยอย หรือรายการอีกรายการหนึ่งก็จะปรากฏขึ้น

การกด+หรือ-จะเปนการสลับระหวางตัวเลือกสอง
อยาง เชน ทํางาน/ไมทํางาน, เปด/ปด, เพิ่ม/ลดคา, ฯลฯ

เลื่อนภายในวงรอบสัญลักษณและรายการตางๆ จนกระทั่งคุณ
ไปถึงคุณสมบัติหรือตัวเลือกที่ตองการ ในขณะที่กําลังเลื่อนใน
รายการ  แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของหนาจอจะแสดงตําแหนง
ที่แทจริงของคุณในรายการ จากนั้นคุณสามารถเลือกหรือปรับ
เปลี่ยนฟงกชั่นทั้งหมดของโทรศัพทไดดวยปุมลูกศร ดังจะ
อธิบายในบทตางๆ ของคูมือการใชงานนี้

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

บนัทึก
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เริ่มตนใชงาน 5

1 • เริ่มตนใชงาน
อานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน "ขอควรระวัง" กอนที่
จะเริ่มใชงาน

ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณได
รับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิม
การดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อ
เก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ (ดู “รายชื่อ” หนา23)

1. กดฝาดานหลังของโทรศัพทดังแสดงในรูปดานลาง และ
เลื่อนลง เพื่อถอดฝาออก

2. แกะซิมการดออกจากที่ใส และใสลงภายใตที่ยึดโลหะ 
จนกระทั่งยึดซิมการดอยางแนนหนา ใชความระมัดระวัง
ใหมุมที่ตัดของการดอยูในมุมที่ถูกตอง

3. ใสแบตเตอรี่กลับคืนลงในชองดังรูปที่แสดงดานลาง: 
แรกสุดใหวางดานขวาของแบตเตอรี่ลงที่ขอบดานขวา
ของโทรศัพทกอน และกดเขาไปจนกระทั่งลงล็อค

การใสซิมการด 

1.
2.
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6 เริ่มตนใชงาน

4. ใสฝาดานหลังกลับลงในโทรศัพท:  เกี่ยวตัวเครื่องดานหนา
กับขอเกี่ยวที่สวนบนของโทรศัพท จากนั้นกดสวนลางลง
จนกระทั่งเขาที่ 

5. แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบนหนาจอและเลนสของกลอง
ถายรูปกอนที่จะใชโทรศัพท 

ในการเปดโทรศัพท กดปุม)ปอนรหัส PIN ถาจําเปน (เชน 
รหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการดของคุณ) รหัสนี้ไดรับการตั้งคา
ลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการหรือรานคาที่คุณ
ซื้อโทรศัพท ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหดูหนา 43
ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะ
ถูกบล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK 
จากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทจะขอใหคุณปอนวันที่ในครั้งแรกที่เปดเครื่องขึ้นมา 
ใหตั้งวันที่โดยการกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม (กดcเพื่อลบ
ตัวเลข) จากนั้นตั้งเวลา
สําหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ ใหดู
หนา46

ถาเมื่อคุณเปดเครื่องครั้งแรก คุณไมไดคัดลอกรายชื่อในซิม 
ใหอาน “การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ” หนา25
โทรศัพทจะตรวจพบซิมการดที่ประกอบดวยชื่อ และจะแสดงขอ-
ความถามคุณวาตองการคัดลอกรายชื่อในซิมการดของคุณลงใน
รายชื่อในตัวของโทรศัพทหรือไม กดcเพื่อยกเลิก หรือ  ,
เพื่อยอมรับ รายชื่อในโทรศัพทจะถูกตั้งคาเปนรายชื่อมาตรฐาน
ของคุณเสมอ ในการเปลี่ยนกลับไปยังรายชื่อในซิม ใหอาน 
“การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ” หนา25

โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม
ได แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือน
คุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจใช

เปดโทรศัพท 

ตัง้วนัที่และเวลา

การคดัลอกรายชื่อในซิม

การชารจแบตเตอรี่
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เริ่มตนใชงาน 7

เวลา 2 หรือ 3 นาทีในการชารจ เพื่อใหไอคอนการชารจปรากฏ
ขึ้นมา
คุณอาจสูญเสียการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะ
แบตเตอรี่ออกในขณะที่เปดโทรศัพทอยู
1. เมื่อแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่ใสอยูกับโทรศัพท ให

เสียบเครื่องชารจ (มาพรอมกับโทรศัพท โดยบรรจุอยูใน
กลอง) ลงในชองเสียบดานซายมือที่ฐานของโทรศัพท จาก
นั้นเสียบหมอแปลงเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับซึ่งเขา
ถึงไดงายที่ปลายอีกดานหนึ่ง

2. สัญลักษณแบตเตอรี่ แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
- ระหวางการชารจ แทงแสดงสถานะการชารจ 4 แทงจะ
เลื่อนไปเรื่อยๆ โดยแตละแทงแสดงถึงระดับพลังงาน 
25% และจะใชเวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมงในการชารจ
โทรศัพทมือถือใหเต็ม

- เมื่อแทงทั้ง 4 หยุดนิ่ง หมายความวาแบตเตอรี่ชารจเต็ม
แลว ใหถอดเครื่องชารจออก ระยะเวลาสนทนาจะยาว
นานตั้งแต 2 ถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่องรอรับสาย
อยูประมาณ 200 ถึง 400 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขาย
และลักษณะการใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปด
เครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟา
กระแสสลับที่เขาถึงไดงาย
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องชารจเขากับแหลงจายไฟ IT ได
ดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)
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8 คุณสมบัติหลัก

2 • คุณสมบัติหลัก

ในหนาจอหลัก กด-ขึ้นอยูกับรายการ
รายชื่อที่เลือก (ในซิมหรือในเครื่อง ใหดู 
“รายชื่อ” หนา23) เนื้อหาที่ปรากฏใน
หนาจออาจแตกตางจากที่นี่

ในการดูรายชื่อระหวางการโทร ใหกด,และเลือก แสดงราย
การชื่อ กดcสองครั้งเพื่อกลับไปยังหนาจอระหวางการโทร

กด#ปอนตัวอักษรแรกของชื่อที่คุณตองการคนหา และกด
,เพือ่กระโดดไปยังชื่อนั้นโดยตรง

1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกดในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกดc

2. กด(เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด)เพื่อวางสาย

สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอน
เครื่องหมาย “+” แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ
ตามปกติ

เมื่อไดรับสาย หมายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้นบนหนาจอ ถา
คุณเก็บหมายเลขนี้ไว ชื่อของเขา/เธอก็จะแสดงแทนที่หมายเลข
1. ในการรับสาย ใหกด(
2. ในการปฏิเสธสาย ใหกด)ถาคุณเปดการทํางานของ

“ใชงานฟลิป” (ดู หนา58) สายก็จะถูกโอนไปยังหมาย
เลข หรือตูรับฝากขอความเสียง

3. ในการวางสาย ใหกด)

โทรศัพทจะไมสงเสียงกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดู 
หนา10) ถาคุณเลือก รับสายทุกปุม (ดู หนา59) คุณ
สามารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุมใดก็ได (ยกเวน
ปุม)) 

คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพของคุณที่
อยูใน อัลบั้มภาพ (แบบอัตโนมัติเปนสไลดโชว 
หรือแบบแมนนวล ทีละภาพ) บนหนาจอทีวี 

ผานทางอุปกรณเสริมทีวีลิงค หรือบนหนาจอ (ภายใน) หลักของ
โทรศัพทของคุณ

การเขาถึงและการดูรายการรายชื่อ

โทรออก

รายชื่อ

การรบัสาย และการวางสาย

แสดงทีวี

แสดงทีวี
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คุณสมบัติหลัก 9

1. เชื่อมตอทีวีลิงค เขากับแจ็ค (RCA) สีเหลืองทีวีวิดีโอ ไป
ยังแจ็คเสียงของโทรศัพทมือถือของคุณ จากนั้นเลือกชอง 
(CBVS) วิดีโอ

2. ภาพมาตรฐานจะปรากฏบนหนาจอโทรทัศนโดยอัตโนมัติ 
ในขณะที่เมนูแสดงทีวี จะแสดงบนหนาจอของโทรศัพท
ของคุณ

3. ใชเมนูของโทรศัพท เพื่อตั้งคาสไลดโชวอัตโนมัติ หรือ
แสดงภาพแบบแมนนวล โดยการกด+และ-

ทีวีลิงค สนับสนุนเฉพาะรูปภาพ JPEG ที่มีความละเอียดขนาด 
VGA (640x480 พิกเซล) เทานั้น ดู “แสดงทีวี” หนา53
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้

โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองถายรูป ซึ่งใชในการถายภาพ และ
สงไปใหเพื่อนหรือญาติของคุณได ดู “การถายภาพ” หนา18 
สําหรับขอมูลอยางสมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้

ตัวแสดงการชวย จะปรากฏในหนาจอหลัก และอนุญาตใหคุณ
เลือกเมนูที่สามารถเขาถึงผานทางปุมลูกศรของโทรศัพทได ดู 

“ตัวแสดงการชวย” หนา30 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี
เปด/ปดการทํางาน

คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณสามารถสงขอความที่ประกอบดวย
ภาพและเสียงไดอยางรวดเร็ว
1. เมื่ออยูในหนาจอหลัก กดปุมกลองถายรูปเพื่อเปดการ

ทํางานกลองถายรูป ถาจําเปน กด#เพื่อสลับไปยัง
โหมด คลิป 

2. กดปุมกลองถายรูปเพื่อถายภาพ; อัดเสียง จากนั้นเปดโดย
อตัโนมัติ

3. อัดเสียงหรือขอความตามตองการ กดcเพื่อยกเลิก 
หรือ,เพื่อหยุดการอัด (คุณสามารถรอจนถึงเวลาที่
สามารถอัดไดนานที่สุด คือ 30วินาทีก็ได)

4. จากนั้นสงขอความของคุณผานทาง MMS (สําหรับราย
ละเอียดดู “MMS” หนา44)

คณุสมบัตินี้ ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกรายชื่อในโทรศัพทเทานั้น 
(ไมใชรายชื่อที่อยูในซิมการด)

ถายภาพ

ตวัแสดงการชวย

สนทนาแบบเหน็ภาพ: สงคลปิเสยีงพรอมกบัภาพ

โฟโตคอล: ด ู& ฟงวาใครโทรมา
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10 คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเชื่อมโยงชื่อตั้งแตหนึ่งชื่อขึ้นไปเขากับ
กลุมได เมื่อผูที่อยูในกลุมนั้นโทรหาคุณ ชื่อจะปรากฏพรอมกับ
ภาพของชื่อนั้น และเพลงที่กําหนดไวกับกลุมนั้นจะดังขึ้น
1. เมื่ออยูในหนาจอหลัก กดปุมกลองถายรูปครั้งแรก เพื่อ

เปดการทํางานกลองถายรูป และกดครั้งที่สองเพื่อถายภาพ
เพื่อนของคุณ

2. เลือก รายชื่อ > ตั้งคา > ตั้งคากลุม เปลี่ยนชื่อกลุม และ
เลือก แบบเสียงเรียก ตามตองการ จากนั้นเลือกรูปภาพ
เพื่อนของคุณ

เมื่อสรางกลุมที่มีเพียงคนเดียวเทานั้น คุณสามารถเลือก 
มัลติมีเดีย > บันทึกเสียง > ใหม, บันทึกเสียงที่ผูนั้นพูด จากนั้น
เลือกสิ่งที่บันทึกไวเปน แบบเสียงเรียก ก็ได

3. เลื่อกชื่อในรายชื่อของคุณ เลือก เลือกกลุม และเชื่อมโยงไป
ยังกลุมที่คุณเปลี่ยนชื่อ

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจ
วาคุณนําโทรศัพทออกหางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดย
เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กําลังเรงเสียง
1. ถาคุณเลือกรายการรายชื่อในซิม ใหเลือกชื่อ กด,สอง

ครั้ง เลือก โทรแฮนดฟรี และกด,เพื่อหมุนหมายเลข

2. ถาคุณเลือกรายการรายชื่อในเครื่อง ใหทําวิธีเดียวกันเพื่อ
โทรไปยังหมายเลขที่ตั้งเปนคามาตรฐาน หรือกด<หรือ
>เลือกหมายเลขในรายการ จากนั้นกด,และเลือก
 โทรแฮนดฟรี

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด,สองครั้งเพื่อเปลี่ยนไป
และกลับจากโหมดแฮนดฟรี

เลือก ตั้งคา > เสียง > แบบเสียงเรียก, กด,และกด+หรือ
-เพื่อเลือกแบบเสียงเรียกในรายการ กด,เพื่อยืนยันสิ่ง
ที่คุณเลือก

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสงเสียงเมื่อคุณ
ไดรับสายเรียกเขา ใหปดการทํางานเสียงกริ่ง
โดยการเลือก ตั้งคา >เสียง > ปดเสียง กด-
จนกระทั่ง ระดับเสียงถูกตั้งคาเปน เปด

โทรแฮนดฟรี

การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก

เปดโหมดปดเสียง

ปดเสียง
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ถาคุณตองการใหโทรศัพทสั่นเตือนเมื่อคุณได
รับสายเรียกเขา ใหเปดการทํางานระบบสั่นโดย
การเลือก ตั้งคา >เสียง >ระบบสั่น, จากนั้น เปด 
หรือ ปด

การเปดการทํางานระบบสั่นไมไดเปนการปดเสียงเรียกเขา 
ถาคุณตองการปดเสียง แตยังคงใหระบบสั่น เปด ใหเปด
ทํางานโหมด ปดเสียง ตามที่อธิบายดานบนระบบสั่นจะถูก
ตั้งคาเปน ปด โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสียบเครื่องชารจ

ในการอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณเอง ใหกด-เมื่อ
อยูในหนาจอหลัก และกด เลขหมาย > แสดง หมายเลขของคุณจะ
แสดงขึ้นมา ถาหมายเลขนั้นบันทึกอยูในซิมการด ถาไมมีหมาย-
เลขบันทึกอยู ใหเลือก  ใหม จากนั้นทําตามคําแนะนํา
ถาหมายเลขโทรศัพทของคุณถูกเก็บไวในรายการรายชื่อ  
คุณสามารถดูหมายเลขในระหวางที่โทรได อาน หัวขอ
“การเขาถึงและการดูรายการรายชื่อ” หนา8

ระหวางการโทร เลื่อนดวยปุม+หรือ-เพื่อเพิ่ม/ลด
ระดับเสียง

คุณสามารถปดเสียงไมโครโฟนเพื่อที่วาอีกฝาย
หนึ่งจะไมไดยินเสียงคุณได ระหวางการโทร กด
,เลือก ปดเสียงพูด และกด,อีกครั้ง

ในการเปดไมโครโฟนระหวางการโทร ใหกด
,เลือก เปดเสียงพูด และยืนยันดวยการ
กด,

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาเปน
ขอหามทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงให
คูสนทนาของคุณทราบวาคุณกําลังจะอัดเสียง

การสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนาของคุณอนุญาต
เทานั้น นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัดไวเปนสวนตัวดวย 1
นาทีเปนเวลาสูงสุดที่สามารถอัดเสียงได (อาน “การอัดเสียง”
หนา54)

การเปดการทํางานการสั่นเตือน

การอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ

ระบบสั่น

ปรับระดับเสียงของหูฟง

ปดไมโครโฟน

เปดเสียงไมโครโฟน

บนัทึกการสนทนา

ปดเสียงพูด

เปดเสียงพูด

อดัการสนทนา
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ในการอัดการสนทนาระหวางการโทร ใหกด,เลือก บันทึก
เสียง และกด,กดc,หรือวางสาย เพื่อยุติการอัด
เสียง หนาตางแกไขอนุญาตใหคุณตั้งชื่อเสียงที่บันทึก, ซึ่งจากนั้น
จะเก็บอยูใน มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง

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

ในการลบรายการทั้งหมดในครั้งเดียว ใหกด,และเลือก
ขอความ > SMS > อาน SMS > ลบ SMS ทั้งหมด กด,
สองครั้งเพื่อลบรายการ SMS 

นอกจากนี้ คุณสามารถลบขอความ SMS ทั้งหมดจากเมนู 
ที่เก็บ SMS ไดดวย การลบรายการ SMS นั้นมีประโยชนใน
กรณีที่คุณตองการปลดปลอยหนวยความจําใหวางสําหรับเก็บ
ขอความใหมๆ

ตวัเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพทของคุณเทานั้น 
ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

ถาตองการลบขอมูลของรายการรายชื่อทั้งหมดในครั้งเดียว ให
กด,และเลือก รายชื่อ > ตั้งคา > ลบทั้งหมด กด,เพื่อลบ
ขอมูลในรายการรายชื่อ

ในขณะที่กําลังเลื่อนในรายการ กด+หรือ-คางไว เพื่อ
เลื่อนทีละหนา แทนที่จะเลื่อนทีละรายการ

การทําเชนนี้ใชไมไดกับรายการแบบเสียงเรียก

ลบรายการโทร

การลบรายการ SMS

รีเซ็ต

การลบรายชื่อ

เลือ่นในรายการอยางรวดเร็ว
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3 • ระบบเมนู
ตารางดานลางอธิบายถึงโครงสรางระบบเมนูทั้งหมด (ระดับแรก
ถึงระดับที่สาม) ในโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหนาที่
คุณควรอาน เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการ
ตั้งคาแตละอยาง  

การตั้งคา น.27

เสียง น.27
ปดเสียง / ระดับเสียง / ระดับเสียง / เสียงขอความ /
โทนเสียง / เสียงปุมกด / เสียงเตือน / ระบบสั่น

จอแสดงผล น.28
ภาพเคลื่อนไหว / ความคมชัดจอยอย / แสงไฟ /
วอลเปเปอร / วอลเปเปอรยอย

วิธีลัด น.29
ปุมดวน / คําสั่งเสียง / โทรดวยเสียง /
ตัวแสดงการชวย

การปองกัน น.30
เฉพาะกลุม / จํากัดการโทร / เปลี่ยนรหัส / รหัส PIN

เครือขาย น.31
แนบดวย GPRS / ลงทะเบียน / รายการ /
ตั้งคาการโทร

วันและเวลา น.33
รูปแบบนาฬิกา / ตั้งวันที่ / รูปแบบวันที่ / 
เขตเวลา / การชดเชยเวลา / ตั้งเวลา

ภาษา น.34
รายการของภาษาที่ใชได 

โปรไฟล น.34

ขอความ น.36

SMS น.36
สงขอความ / อานขอความ / ตั้งคา SMS / 
ที่เก็บ SMS

อีเมล น.39
สําหรับเมลบ็อกซแตละกลอง
การตั้งคา / เปดเมลบ็อกซ / สงเมล

Philips859_03_APMEA_MenuTree_GB.fm  Page 13  Thursday, July 29, 2004  1:19 PM



14 ระบบเมนู

ขอความระบบ น.44
รับ / หัวขอ / รหัสรับ

SMS Chat น.44

MMS น.44
MMS ใหม / รับ MMS / จัดการโฟลเดอร / การตั้งคา

มัลติมีเดีย น.51

อัลบั้มภาพ น.51
รายการของรูปภาพที่ใชได 

อัลบั้มเสียง น.51
รายการของเสียงที่ใชได 

โหมดสาธิต น.54

สถานะความจํา น.54

การอัดเสียง น.54

แสดงทีวี น.53

เกมส & แอปพลิเคชั่น น.55

เครื่องคิดเลข น.55

นาฬิกาปลุก น.55

ออรแกไนเซอร น.55

เกมอิฐ น.57

JAVA น.57

อินฟราเรด น.49

กลองถายรูป น.18
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ระบบเมนู 15

ขอมูลการโทร น.58

ตั้งคาการโทร น.58
ใชงานฟลิป / ขอความเสียง / การโทรซํ้าอัตโนมัติ / 
รับสาย ทุกปุม / สายเรียกซอน / หมายเลขผูโทรเขา 

รายการโทร น.59
รายการโทร / รีเซ็ต

ตัวนับคาโทร น.60

รายชื่อ น.23

แสดงรายการชื่อ

การตั้งคา
ลบทั้งหมด / เลือกรายชื่อ / การตั้งคากลุม / ไปเครื่อง

บริการเครือขาย น.61

หมายเลขบริการ
หมายเลขที่มีใหในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ
ลักษณะการรับบริการ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการ
ของคุณ

WAP น.61

บริการ +
เมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและลักษณะการรับบริการ 
โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ
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16 การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

4 • การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดย
การใชระบบปอนขอความ T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน 
นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสําหรับตัวเลขและเครื่องหมาย
วรรคตอนใหใชดวย  สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาจอ แสดงถึง
โหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู

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

เทานั้น: การกดปุมที่คุณกระทําจะไดรับการวิเคราะห และระบบ
แนะนําคํา T9® จะแนะนําคําในหนาจอแกไข ถาชุดของการกดปุม
ของคุณสามารถประกอบเปนคําไดหลายคํา คําที่คุณปอนจะถูก
ไฮไลต: กด<หรือ>เพื่อ เพื่อเลื่อนดูในรายการ และเลือก
คําที่ตองการจากคําตางๆ ที่พจนานุกรมในตัวของ T9® เสนอขึ้น
มาให (ดูตัวอยางดานลาง)

จะใชงานไดอยางไร?
อักขระ และสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา "home":
1. กด4663 หนาจอจะแสดงคําแรกของ

รายการ: Good
2. กด>เพื่อเลื่อน และเลือก Home

ระบบปอนขอความ T9® 

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2ถึง9 เพื่อปอนตัวอักษร

<หรือ> เพื่อเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

,หรือ1 เพื่อยืนยันรายการ

c กดแลวปลอยเพื่อลบหนึ่งตัว กดคางไวเพื่อลบ
ขอความทั้งหมด

0
เปลี่ยนจากมาตรฐาน ไปเปนตัวพิมพเล็ก ไป
เปนตัวพิมพใหญ

*
เปลี่ยนจากโหมด T9® เปนโหมดมาตรฐาน 
เปนโหมดตัวเลข

#
เปลี่ยนไปยังโหมดสัญลักษณ และโหมด
เครื่องหมายวรรคตอน
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การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข 17

3. กด,หรือ1เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home

ถาคุณตองการเขาสูโหมดปอนขอความมาตรฐาน กด*วิธี
การปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัว
อักษรที่ตองการ ตัวอยางเชน ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรที่สองบน
ปุม4คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร “h”

ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา "home":
กด4,4(GHI)6,6,6(MNO),6
(MNO),3,3(DEF) กด,เมื่อขอความเสร็จ
สมบูรณแลว

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

ระบบปอนขอความมาตรฐาน กดสั้นๆ กดคางไว

1 ชองวาง . , @ / : ; “ ’ ! ¡ ? ¿ # +
- * = % < > ( ) & £ $ ¥ 1

2 a b c 2 à ä å æ ç 2

3 d e f 3 é è ∆ Φ 3

4 g h i 4 Γ ì 4

5 j k l 5 Λ 5

6 m n o 6 ñ ò ö 6

7 p q r s 7 β Π Θ Σ 7

8 t u v 8 ü ù 8

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 9

0 สลับตัวพิมพใหญ/เล็ก 0
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5 • การถายภาพ
โทรศัพทมือถอืของคณุมีกลองดจิิตอลในตวั ซึ่งชวยใหคณุสามารถ
ถายภาพ เก็บภาพไวในโทรศัพท ใชภาพตางๆ เปนวอลเปเปอร
หรือสงภาพไปใหเพื่อนๆ ของคุณได

ภายในเมนูใดๆ กดปุมcคางไว เพื่อยกเลิกการกระทํา
ปจจุบัน และกลับไปยังหนาจอหลัก

วธิีการ…

เปด/ปดกลอง
กดปุมCเพื่อเปดทํางาน, หรือ 
กด,และเลือกเมนู กลอง
กดcเพื่อปดการทํางาน

ซูมเขา/ออก

ในทุกโหมดยกเวน VGA (อาน
“ดภูาพตวัอยางของการตั้งคาโหมด
ตางๆ” ดานลาง), กดปุมลูกศร
+หรือ-

เปลี่ยนโหมดการมอง กด*เพื่อสลับระหวางโหมด 
กลางคืน และ ปกติ 

เปลี่ยนโหมดกลอง

กด#เพื่อเปลี่ยนจาก VGA 
(640*480 พิกเซล) เปน วอล-
เปเปอร (128*160 พิกเซล) เปน 
คลิป (128*160 พิกเซล) เปน 
โฟโตคอล (96 x 64 พิกเซล)

เปลี่ยนเอฟเฟกตพิเศษ

กดปุมลูกศร<(ซาย) หรือ
>(ขวา) เพื่อเปลี่ยนจาก
เอฟเฟกตพิเศษแบบหนึ่ง (ซีเปย, 
เอมบอส, ฯลฯ) ไปเปนอีกแบบ
หนึ่ง

เขาถึงการตั้งคาตางๆ 
ของกลอง

กด,เมื่อกลองถายรูปเปด
ทํางาน

ถายภาพ กดCเมื่อกลองถายรูปเปด
ทํางาน

บนัทึกภาพ กดCหลังจากถายทันที

ลบภาพ กดcหลังจากถายทันที

เขาไปยังตัวเลือกตางๆ
ของภาพที่ถาย กด,หลังจากถายทันที

เปด/ปดระบบตั้งเวลา
ถายภาพเอง กด0
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การถายภาพ 19

ดภูาพตัวอยางของการตั้งคาโหมดตางๆ
กดCเพื่อแสดงหนาจอภาพตัวอยางของกลอง: เลนสของ
กลองถายรูปจะโฟกัสโดยอัตโนมัติ  ไอคอนของโหมด ซูม, 
เอฟเฟกต, กลอง , ถาย จะแสดงที่สวนลาง และโหมดการมอง, 
ถายตัวเอง จะแสดงที่สวนบนของหนาจอ
ตัวเลือกทุกอยาง และการกดปุมตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ จะ
ใชไดก็ตอเมื่อกลองถายรูปเปดทํางานอยูเทานั้น เชน เมื่อภาพ
ตัวอยางแสดงบนหนาจอ เปนตน นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
กด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ก็ได (ศึกษาเพิ่มเติมใน
หัวขอ “การตั้งคา” หนา22)

สําหรับโหมดภาพถายอื่นทั้งหมด ใหวางมือถือในแนวตั้ง และ
กด#เพื่อเปลี่ยนไปยัง วอลเปเปอร (128x160 พิกเซล), 
ไปยัง คลิป (128x160 พิกเซล) ไปยัง โฟโตคอล (96 x 64 
พิกเซล) ไอคอนของ โหมดกลองถายรูป ที่คุณเลือกจะแสดงอยูที่
สวนลางของหนาจอ
โหมด คลิป ยังอนุญาตใหคุณอัดขอความเสียงหลังจากที่คุณ
ถายภาพไดดวย ศึกษาเพิ่มเติมหัวขอ “สนทนาแบบเห็นภาพ: 
ใชโหมดคลิป” หนา21 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดนี้

ถายภาพ

โหมด
กลอง

ขนาดภาพดีฟอลตของรูปแบบมาตรฐานคือ VGA 
640x480 พิกเซล หมุนโทรศัพทมือถือเปนมุม 
90 องศาไปทางซาย และถือไวในแนวระดับเพื่อ
ใหไดภาพตัวอยางแบบเต็มหนาจอ
ในโหมดนี้ ไอคอน VGA จะปรากฏที่มุมขวาลาง
ของหนาจอ เอฟ-

เฟกต
อนุญาตใหคุณเลือกเอฟเฟกตแบบใดแบบหนึ่ง
ที่มี ดู “โหมดเอฟเฟกต” หนา22

ปุมลูกศรจะปรบัหนาที่การทํางานใหสอดคลองกับ
ตําแหนงแนวตั้งหรือแนวนอนโดยอัตโนมัติ 

(ดูภาพตัวอยาง กดปุม ฯลฯ)
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ถายภาพ
1. ถาตัวเลือกตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ เปน ปด และทันทีที่

เปดการทํางานกลองถายรูป กดปุมกลองเพื่อถายภาพ

2. หมายเลขที่ปรากฏขึ้นแสดงถึงแถวของภาพ กด:

จํานวนของภาพที่คุณสามารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น
จะมีขอความเตือนคุณเมื่อมีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ใน
กรณีนี้ คุณตองลบขอมูลกอนที่จะเก็บภาพใหม (ศึกษาเพิ่มเติม
ในหัวขอ “สถานะความจํา” หนา54)
เมื่อภาพถูกบันทึกใน อัลบั้มภาพ ภาพจะถูกตั้งชื่อวา “img_1.
jpg” ฯลฯ ไปจนถึง 9999 ซึ่งไมไดหมายความวาคุณสามารถ
ถายภาพได 9999 ภาพ แตหมายเลขของรูปภาพจะเรียงกัน
ไปเรื่อยๆ จนถึง 9999 จากนั้นตัวเลขจะเริ่มตั้งแต 1 ใหม

ใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ตั้งตัวเลือกตั้งเวลาถายอัตโนมัติเปน เปด (ดูดานบน) 

จากนั้นกดc

ตัวตั้ง
เวลาถาย
อตัโนมัติ

อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือก ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ 
เปน เปด หรือ ปด (ศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอ
“ใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ” หนา20)

โหมด
การมอง

โทรศัพทมีโหมดการมองสองอยางใหใชคือ:
โหมดปกติ และ โหมดกลางคืน (โทรศัพทจะแสดง
สัญลักษณรูปดวงจันทรที่สวนบนของหนาจอ) ขึ้น
อยูกับระดับของแสงในสภาพแวดลอมรอบขาง กด
*เพื่อสลับระหวางโหมดตางๆ

โหมด
การซูม

ตัวเลือกนี้ใชไดในทุกโหมด: ซูมหนึ่งระดับ (x2) 
ในโหมด คลิป และ วอลเปเปอร (กดปุมลูกศร
+หรือ-เพื่อซูมเขาหรือออก) ซูมสอง
ระดับ (x2 และ x4) ในโหมด VGA (ในขณะที่คุณ
ถือโทรศัพทในแนวนอน นอกจากนี้คุณสามารถ
กด+หรือ-ซึ่งโดยแทจริงคือลูกศร<
และ>ของปุมลูกศร เมื่อคุณถือโทรศัพทใน
แนวตั้ง)

c
ถาตองการยกเลิกภาพที่คุณเพิ่งถาย และกลับไป
ยังโหมดภาพตัวอยาง

C เพื่อบันทึกภาพลงใน อัลบั้มภาพ

,
เพื่อเขาไปยังรายการตัวเลือกเหลานี้ ซึ่งคือ: สง 
(โดย MMS, อีเมล หรืออินฟราเรด), บันทึก 
ภาพใน อัลบั้มภาพ, แกไขภาพ หรือ ถายภาพใหม
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2. จะมขีอความบอกคณุเมื่อหนาตางภาพตวัอยางสลับจากหนาจอ
หลัก (ภายใน) ไปยังหนาจอภายนอก: ปดฝาโทรศัพท ตั้ง
โทรศัพทโดยใชบานพับ  และหันทิศทางไปยังภาพที่จะถาย
ใหเหมาะสม

3. กดปุมดานขางปุมใดปุมหนึ่งเพื่อเริ่มนับถอยหลัง
4. การนับถอยหลังจากเริ่มที่ 10วินาที (คานี้ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได) จะมีเสียงบี๊ปดังขั้น 3วินาทีกอนที่ภาพ
จะถูกถาย จากนั้นจะมีเสียงบี๊ปดังอีกครั้งหลังจากที่ถาย
แลวจริงๆ

กดcเพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ และกลับไปยัง
โหมดภาพตัวอยาง หรือกด0เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถาย
อตัโนมัติไดตลอดเวลา

5. เมื่อภาพถูกถายแลว ใหทําตามขั้นตอนโดยเริ่มจากจุด 2 
ตามที่อธิบายใน “ถายภาพ”

ถายภาพตัวเอง
โหมดนี้อนุญาตใหคุณถายภาพตัวคุณเองโดยการถือโทรศัพทที่
เปดอยูไวดานหนาคุณ
1. ตั้งตัวเลือกตั้งเวลาถายอัตโนมัติเปน เปด (ดู หนา 20) 

จากนั้นกดC
2. วางนิ้วของคุณบนปุมCจากนั้นถือโทรศัพทใหหางใน

ระยะแขน โดยหันหนากลองเขาหาตัวคุณเอง
3. กดปุมCเพื่อถายภาพ

สนทนาแบบเห็นภาพ: ใชโหมดคลิป
โหมด คลิป อนุญาตใหคุณสรางคลิป โดยใชรูปภาพและเสียง
1. เลือกโหมด คลิป จากนั้นกดปุมกลอง เพื่อถายภาพ
2. หนาตาง บันทึกเสียง จะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ: อัดเสียงหรือ

ขอความตามตองการ (กดcเพื่อยกเลิก,เพื่อหยุด
การอัด หรือรอจนถึงเวลาที่อัดไดนานที่สุด 30 วินาที)

3. กด,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

โฟโตคอล: ดูวาใครโทรมา
โหมด โฟโตคอล อนุญาตใหคุณสรางรูปภาพ และเชื่อมโยงภาพ
เขากับกลุมได เมื่อชื่อที่อยูในกลุมนั้นโทรเขามา ภาพที่สัมพันธกับ
ชื่อนั้นจะปรากฏขึ้น สําหรับรายละเอียด ใหดู “โฟโตคอล: ดู & 
ฟงวาใครโทรมา” หนา9
ดูภาพ
ภาพที่คุณบันทึกไวจะถูกเก็บลงในเมนู มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ  
สําหรับรายละเอียด ใหดู “อัลบั้มภาพ” หนา51

สงโดย MMS เพื่อ สง คลิปของคุณโดยทาง MMS

เลนคลิป เพื่อ เลน คลิป

บันทึกคลิป เพื่อ บันทึก คลิปที่คุณสราง: รูปภาพใน 
อัลบั้มภาพ และเสียงที่อัดไวใน อัลบั้มเสียง

เปลี่ยนคลิป เพื่อ เปลี่ยนแปลง คลิปที่คุณสราง
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รับสายและโทรออก
เมื่อไดรับสายในขณะที่กําลังใชกลองถายรูป:
• การรับสายจะเปนการปดการทํางานของกลองถายรูป และโทร-
ศัพทของคุณจะกลับไปยังสถานะเตรียมพรอมเมื่อคุณวางสาย

• การปฏิเสธสาย ก็จะปดการทํางานของกลองถายรูปเชนกัน และ
นําคุณกลับไปยังหนาจอภาพตัวอยาง

เพื่อโทรออก แรกสุดคุณตองกลับไปยังหนาจอหลัก

กด,ในขณะที่โหมดกลองถายรูปทํางานอยู เพื่อเขาไปยังการ
ตั้งคาเพิ่มเติมจากที่คุณสามารถตั้งไดจากหนาจอภาพตัวอยาง
โดยตรง
การตั้งคาที่คุณกําหนดครั้งสุดทาย จะถูกบันทึกไว และนําไปใช 
จนกระทั่งคุณมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใหม

การตั้งคาทั่วไป

เฟรม
เพื่อเลือกกรอบที่จะใชกับภาพที่คุณถาย (การทําเชนนี้ จะตั้ง
โหมดเปน 128x160 พิกเซลโดยอัตโนมัติ) หรือเพื่อสราง
กรอบสวนตัวของคุณเองจากภาพโดยตรง 
โหมดเอฟเฟกต
เพื่อเลือกเอฟเฟกตและใชกับภาพที่คุณถาย: ปกติ, ขาว & ดํา, 
ซีเปย, ดิจิตอล, เอมบอส,  สีเนกาทีฟ, ขอบ และ ขอบ 2
โหมดการมอง
เพื่อเลือกระหวางโหมดสองอยางตอไปนี้: ปกติ และ กลางคืน 
โหมดมาตรฐานคือ ปกติ
ตวัตัง้เวลาถายอัตโนมัติ & ถายภาพตัวเอง
ตั้งตัวเลือกเหลานี้เปน เปด เพื่อเปดการทํางาน และกดc
เพื่อกลับไปยังหนาจอภาพตัวอยาง และถายภาพ (ดูหนา 20 
และ หนา 21)

การตั้งคา

วันเวลา เพื่อเลือกสิ่งที่จะแสดงบนภาพที่คุณถาย: วัน
และเวลา เฉพาะวันที่ หรือไมบันทึกอะไรเลย

โหมดกลอง ใชในการสลบัจากโหมดกลองถายรปูไปโหมดอื่น 
ดู “ดูภาพตัวอยางของการตั้งคาโหมดตางๆ” 
หนา19

คุณภาพภาพ เพื่อเลือกคุณภาพของภาพระหวางตัวเลือก
ตอไปนี้: ตํ่า, ปานกลาง, สูง

เสียง เพื่อตั้งคาเสียง เตือน และเสียงถาย  เสียง
เตือนจะดังขึ้นกอนที่จะถายรูป 3 วินาที สวน
เสียงถายรูปจะดังขึ้นเมื่อมีการถายรูป เลือก 
มาตรฐาน หรือเสียงที่มีใหเลือก จากนั้นกด
,เพื่อเปดการทํางาน

ลบการตั้งคา เพื่อรีเซ็ตคาทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐาน
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6 � รายชื่อ
เมนู รายชื่อ อนุญาตใหคุณเลือกสถานที่เก็บรายชื่อซึ่งมีอยู 2 
แหง: รายชื่อในซิมการดของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับ
ความจุของการด) หรือรายชื่อในโทรศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อ
ได 499 ชื่อ) ซึ่งเปนรายชื่อที่เลือกมาตรฐาน เมื่อปอนชื่อใหม
ลงในเมนู รายชื่อ ชื่อเหลานั้นก็จะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่
เลือกอยูในเมนูนี้

คุณสามารถเก็บชื่อและเหตุการณไดทั้งหมด 499 รายการ 
โดยถาคุณสมบัติอื่นๆ (บันทึก เสียง ภาพ ฯลฯ) ไมไดใช
จํานวนหนวยความจําบนโทรศัพทมาก 

สมุดโทรศัพท
กด,และเลือก รายชื่อ > ตั้งคา > สมุด
โทรศัพท กด+หรือ-เพื่อเลือกรายชื่อ 
รายชื่อจะถูกเพิ่มในสมุดโทรศัพทที่เลือก จาก

นั้นคุณสามารถคัดลอกไปยังอีกสมุดโทรศัพทหนึ่งได โดยใชตัว
เลือก สงไปซิม หรือ ไปเครื่อง 

ลบทั้งหมด
ในการลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือก
นี้ใชไดเฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพทของคุณ
เทานั้น ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

ไปเครื่อง
ถาคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิม
เมื่อเปดเครื่องครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกดวย
ตัวเองในภายหลังได: เลือก รายชื่อ > ตั้งคา > 

ไปเครื่อง
โทรศัพทมือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพียง
ครั้งละหนึ่งแหงเทานั้น และจะไมสนใจขอมูลที่สัมพันธกันใน
สมุดโทรศัพทอีกแหงหนึ่ง เชน ถา "Smith" อยูในสมุดโทรศัพท
ทั้งสอง และถาคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท ชื่อนี้ก็จะยังคงไมมี
การเปลี่ยนแปลงในซิม
ตั้งคากลุม

อนุญาตใหคุณจัดการกับกลุม เปลี่ยนชื่อกลุม 
และเชื่อมโยงเพลงและรูปภาพเฉพาะ สําหรับ
แตละกลุมได

คุณเชื่อมโยงชื่อไปยังกลุมจากรายการ รายชื่อ  อานหัวขอ 
�โฟโตคอล: ดูวาใครโทรมา� หนา21

การตั้งคา

สมุดโทรศัพท

ลบทั้งหมด

ไปเครื่อง

ตั้งคากลุม
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รายชื่อจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่เลือกอยู

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
1. กด - เมื่ออยูในหนาจอหลัก และเลือก <ใหม>
2. ปอนชื่อและหมายเลขที่คุณตองการ จากนั้นชนิดของหมาย-

เลขที่คุณจัดสรรใหกับชื่อ (โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล) 
และกด,เพื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพทของคุณ

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

ในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. กด-เมื่ออยูในหนาจอหลัก และเลือก <ใหม> ปอนชื่อ

กอน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณสามารถ
ปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยใหวาง
ทั้งสองฟลด

2. จากนั้นเลือก แบบเลขหมาย ฟลดหมายเลขสามารถใส
ตัวเลขไดสูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย “+” อีกหนึ่งตัว 
และฟลดตัวอักษร (อีเมล และบันทึก) สามารถจุตัวอักษร
ละตินได 50 ตัวอักษร รายชื่อแตละตัวมีฟลดหมายเลขได

มากที่สุด 5 ฟลด (เชน สําหรับใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ 
2 หมายเลข, หมายเลขที่ทํางาน 3 หมายเลข และที่อยูอีเมล 
และบันทึกขอความ)

3. ถาจําเปน ใหเลือกกลุมที่คุณตองการใหรายชื่อนี้เปน
สมาชิกอยู 

หมายเลขสวนตัว
ตัวเลือก หมายเลข ที่ปรากฏอยูในสมุดโทรศัพทควรจะบรรจุ
หมายเลขโทรศัพทสวนตัวของคุณไว  ถายังไมไดบันทึก เรา
แนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้ง
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของลงไป

แมวาทุกฟลดสามารถเวนใหวางได แตรายการ หมายเลข 
จะไมสามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจง
เหตุฉุกเฉินในประเทศของคุณ สวนมากแลว 

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยังไมไดปอน 
PIN ของคุณก็ตาม

หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราช
อาณาจักรคือ 999

เพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท

โทรฉุกเฉิน
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รายชื่อ 25

คณุสมบัตินี้ใชไดเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท ไมใช
สมุดโทรศัพทในซิมการด

คุณสมบัตินี้ ชวยใหคุณสามารถปรับแตงกลุมโดยใชชื่อสวนตัว 
(“เพื่อน”, “สํานักงาน”, ฯลฯ”), รูปภาพ (จาก อัลบั้มภาพ) และ
เพลง (จากรายการ แบบเสียงเรียก) ที่คุณเลือกเองได จากนั้นคุณ
สามารถเชื่อมโยงชื่อตั้งแตหนึ่งรายชื่อขึ้นไปเขาไปยังกลุมได: เมื่อ
ชื่อที่อยูในกลุมนั้นโทรหาคุณ ชื่อจะปรากฏพรอมกับภาพของชื่อ
นั้น และเพลงที่กําหนดไวกับกลุมนั้นจะดังขึ้น
1. เลือก รายชื่อ > ตั้งคา > ตั้งคากลุม เปลี่ยนชื่อกลุมที่จะใชใน

การเรียก ("เพื่อน", "เด็กๆ", ฯลฯ) และเลือก ทํานองเพลง 
และ ภาพ ที่จะเชื่อมโยงเขากับกลุมนี้

2. กดcคางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก จากนั้นกด-
เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท เลือกรายชื่อที่คุณตองการเชื่อม
โยงเขากับกลุมนี้ จากนั้นเลือก เลือกกลุม และเลือกกลุมที่
คุณตองการ

กด - เมื่ออยูในหนาจอหลัก เพื่อเขาไปยัง รายชื่อ ที่คุณเก็บ
ไว ในการคนหาชื่อที่ตองการ:

ในซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทในซิมการด และกด,เพื่อเขาถึง
ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

โฟโตคอล: ด ู& ฟงวาใครโทรมา การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ

2ถึง9

กดปุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการเขา
ไปในรายการ (เชน กด8สองครั้ง
เพื่อเขาไปยังตัวอักษร “U”) รายการ
แรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถูกเลือก
ในรายการ

#
หรือกด#ปอนตัวอักษรแรกของชื่อ
ที่คุณตองการคนหา และกด,เพื่อ
กระโดดไปยังชื่อนั้นโดยตรง

• โทรแฮนดฟรี
• โทร
• สงขอความ
• โทรดวยเสียง
• โทรดวน

• ไปเครื่อง
• ลบ
• เปลี่ยน
• สงโดย MMS
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26 รายชื่อ

ไปเครื่อง จะคัดลอกเนื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ 
การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากัน
ชื่อละ 2 ครั้ง

ในโทรศัพท
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท และกด,เพื่อเขา
ถึงตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

เลือก แสดง เพื่อเขาไปยังรายการของหมายเลขทั้งหมด หรือฟลด
ที่บันทึกไวสําหรับรายชื่อนี้ จากนั้น <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม
สําหรับรายชื่อนี้

เลือกฟลดใดฟลดหนึ่ง และกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกชุด
ที่สอง ซึ่งคือ:

เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (บันทึก 
และอีเมล) ที่แกไขหรือลบได

• เปลี่ยนชื่อ
• โทร
• โทรแฮนดฟรี
• สงขอความ
• สงโดย MMS

• เลือกกลุม
• สง
• ลบ
• แสดง

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

สงไปซิม เพื่อคัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศัพท
บนโทรศัพทไปยังซิมการด (รายการ
รายชื่อของคุณจะถูกปรับปรุงใหทัน-
สมัยอยูเสมอเมื่อคุณสลับไปใชรายการ
รายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณ
เปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอื่น)

แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดของฟลดที่เลือก

เปลี่ยนชนิด เพื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของ
หมายเลขที่เลือก
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การตั้งคา 27

7 • การตั้งคา
เมนู ตั้งคา ใชในการปรับแตงโทรศัพท และเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว (เสียง, วันและเวลา, การ
ปองกัน, ฯลฯ) เมนู รูปแบบ อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาหลายอยางพรอมกันในคราวเดียว (ดู หนา34)

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

โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมไดดวย

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

แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น 
รายการนี้ยังประกอบดวยสิ่งที่คุณอัดไว และ
เพลงที่คุณบันทึกไวดวย เลื่อนภายในรายการ 
และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก

คุณจะไมไดยินเสียงเพลง ถาระดับเสียงถูกตั้งคาเปน ปด หรือ
ถาเปดการทํางานโหมด ปดเสียง อยู (ดู หนา10)

เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงเตือนเปน เปด หรือ 
ปด เมื่อไดรับขอความใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน
เปด ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกเสียงเตือน
ตามตองการจากรายการแบบเสียงเรียก

โทนเสียง 
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกจากการตั้งคาเสียง
แบบตางๆ นอกจากนี้ยังใชไดในระหวางที่กําลัง
โทรอยู (ในกรณีนี้ ใหเลื่อนภายในรายการ และ
รอสักสองถึงสามวินาที เพื่อฟงความแตกตาง)

เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด 
ถึงแมวาตัวเลือกเสียงปุมจะถูกตั้งคาเปน ปด แต
สัญญาณ DTMF ก็จะยังคงมีเสียงอยูในระหวาง
การโทร (ดู หนา64)

เสียง

ปดเสียง

ระดับเสียง

แบบเสียงเรียก

เสียงขอความ

โทนเสียง 

เสียงปุมกด
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28 การตั้งคา

เสียงเตือน
ใชเพื่อเปด หรือ ปด การทํางานของเสียงบี๊ป
เตือน:

• เมื่อถึงกําหนดของบันทึกที่ตั้งโปรแกรมไวใน ออรแกไนเซอร 
• เมื่อ ไมรับสาย
• เมื่อ แบตออน และจําเปนตองชารจ
• ถาตองการจัดการกับระยะเวลาของการใชสาย ดวย 
เตือนทุกนาที (อีกฝายหนึ่งจะไมไดยินเสียงบี๊บ)

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

ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อไดรับสาย เมื่อถึงเหตุการณที่ตั้งไวใน
ออรแกไนเซอร เมื่อคุณไดรับขอความ และ
เมื่อนาฬิกาปลุกเตือน

ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบ
เขากับอะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

ภาพเคลื่อนไหว
อนุญาตใหคุณตั้งภาพเคลื่อนไหวของเมนูเปน 
เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะ
เลื่อนขอความดวย เชนขอความที่เลือกในเมนู 
อาน SMS

การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทํางานของ
โทรศัพท

ความคมชัดจอยอย
อนุญาตใหคุณเลือกระดับความคมชัดตางๆ 
ที่จะใชกับจอแสดงผลยอย

แสงไฟ
ใชในการตั้ง เวลา ของแสงไฟ โดยเลือกจาก
คาใดคาหนึ่งที่มีให แสงไฟจะเปดทํางานเมื่อ
โทรศัพทไดรับสายเรียกเขาหรือขอความใหม
เลื่อนภายในเมนู ฯลฯ

การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มอายุการทํางานแบตเตอรี่

เสียงเตือน

ระบบสั่น

จอแสดงผล

เคลื่อนไหว

ความคมชัดจอยอย

แสงไฟ
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วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อตั้งคาเปน เปด, ภาพที่คุณเลือกจะแสดงใน 
โหมดปกติ เมื่ออยูในหนาจอหลัก และในโหมด 
ภาพเลื่อน เมื่ออยูในเนื้อหาอื่นๆ

คุณสามารถใชเฉพาะภาพชนิด JPEG เปนวอลเปเปอรได
เทานั้น

วอลเปเปอรยอย
ใชในการตั้งคาวอลเปเปอรของ หนาจอภาย
นอก เปน เปด หรือ ปด จากนั้นการทํางานจะ
เหมือนกับหัวขอ วอลเปเปอร ที่อธิบายดานบน

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นที่ตอง
การ โดยการเชื่อมโยงฟงกชั่นเขากับปุม จากนั้น 
กดปุมคางไวที่ปุมนี้ เพื่อเรียกใชฟงกชั่นหรือโทร

ไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไวโดยอัตโนมัติ (โทรดวน)
คุณสามารถตั้งโปรแกรมไดเฉพาะปุม2ถึง9เทานั้น 
เนื่องจากปุมอื่นๆ ถูกตั้งโปรแกรมไวลวงหนาและล็อคไว 
เพื่อปองกันไมใหคุณตั้งโปรแกรมใหม ปุมดวนอื่น อาจถูก
กําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
ของคุณ 

1. เลือกปุมจาก2ถึง9และกด,
2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นที่คุณตองการเชื่อม-

โยงเขากับปุมนี้ และกด,ตัวเลือกสวนมากจะเปดเมนู
ขึ้นมา (เชน สงขอความ หรือ อีเมล) หรือเปดฟงกชั่น (เชน 
เครื่องคิดเลข หรือ บันทึกเสียง)

ถาปุมที่เลือกไดรับการตั้งคาไวแลว คุณสามารถตั้งโปรแกรม
ใหมได  กด,สองครั้งและเลือก เปลี่ยน การทําเชนนี้จะ
เรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา 
ในการใชปุมดวน ใหกดปุมที่เชื่อมโยงกับฟงกชั่นที่คุณตองการ
เปด หรือหมายเลขที่คุณตองการหมุนคางไวในหนาจอหลัก
คําสั่งเสียง

ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นที่
ตองการ โดยการเชื่อมโยงฟงกชั่นเขากับเสียง

คุณสามารถเชื่อมโยงคําสั่งเสียงเขากับฟงกชั่นที่ใชบอยๆ ที่
สนับสนุน ปุมดวน ได
1. เลือก <ใหม>, เลื่อนภายในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นที่คุณ

ตองการ และกด,
2. เมื่อขอความ กด OK แลวพูด ปรากฏขึ้น ใหทําตามคําแนะ

นําที่แสดงบนหนาจอ เมื่อโทรศัพทบอกใหคุณอัดแถบเสียง 
ใหแนใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบเลือกใชคําที่สั้น
และงาย และพูดใหชัดเจน

วธิีลัด

วอลเปเปอร

วอลเปเปอรยอย

ปุมดวน

คําสั่งเสียง
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3. เมนูถัดไป จะใหคุณสามารถเขาถึงยังตัวเลือก ลบ, ฟงเสียง, 
เปลี่ยน และ เปลี่ยนเสียง  กดcเพื่อสรางเสียงใหม

เพื่อที่จะเปดคุณสมบัติที่ใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม,คางไวเมื่อ
อยูในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว
โทรดวยเสียง

อนุญาตใหคุณตั้งคาแถบเสียงโดยการอัดคําที่จะ
ใชโทรไปยังชื่อที่เชื่อมโยงอยูเมื่อคุณพูดชื่อนั้น
ดําเนินการตามที่อธิบายไวในสวนกอนหนา 
เลือกรายชื่อที่คุณตองการ จากนั้นกด ,

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

ตัวแสดงการชวย
อนุญาตใหคุณตั้งตัวแสดงการชวยเปน เปด หรือ 
ปด เมื่อ เปด ตัวแสดงการชวยจะปรากฏใน
หนาจอหลัก และชวยใหคุณสามารถระบุเมนูที่
สามารถเขาถึงไดโดยใชปุมลูกศรของโทรศัพท

เมนูตางๆ จะสามารถเขาถึงไดดวยวิธีนี้ แมวาตัวเลือกจะ
ตั้งคาเปน ปด ก็ตาม

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษ
ของคุณ ซึ่งเรียกวารายการ เฉพาะกลุม และ
จํากัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น
โดยทําผานตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

โทรดวยเสียง

การชวย

การปองกัน

จํากัดเบอรโทร ใชเพื่อเปด/ปดการจํากัดการโทรไปยัง
รายการ เฉพาะกลุม ในกรณีนี้ คุณจะ
สามารถเรียกใชชื่อที่ปรากฏในรายการ
เฉพาะกลุม  ไดเทานั้น ซึ่งทํางานตรงขาม
กับรายการรายชื่อ ของเมนูหลัก
คณุสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับ
บริการ และตองใชรหัส PIN2 (ดู 
หนา31) ตัวเลือกนี้อาจใชกับการ
เชือ่มตอ WAP และอีเมลบน GPRS 
ไดดวย

เฉพาะกลุม ใชในการดู แกไข และเปลี่ยนแปลง
รายการ เฉพาะกลุม ของคุณ ผานทาง
รหัส PIN2 

เฉพาะกลุม
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จํากัดการโทร
อนุญาตใหคุณจํากัดการใชงานของโทรศัพทให
โทรไดเฉพาะอยางเทานั้น โดยอนุญาตใหคุณ
จํากัดไดทั้งสายโทรออกและสายเรียกเขา ฟงก-

ชั่นนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการจํากัดการ
โทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ การจํากัดการโทรสามารถ
ใชไดกับทั้ง สายเรียกเขา (ทั้งหมด หรือ ใชขามเครือขาย) และ
กับสาย โทรออก (ทุกสาย, สายตางประเทศ และ สายระหวาง
ประเทศ) 
ในทุกกรณี ตัวเลือก ยกเลิก ของเมนูเหลานี้ ใชกับทุกสายพรอม
กันในครั้งเดียว เมนู สถานะ ใชเพื่อใหคุณทราบวาชนิดสายนั้น
ถูกจํากัดอยูหรือไม

เปลี่ยนรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 และ 
รหัสจํากัด ขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติหรือ
ตัวเลือกบางอยาง อาจตองใชรหัสลับ PIN2 ซึ่ง
ผูใหบริการของคุณใหมา

ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะ
ถูกบล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK2 จาก
ผูใหบริการหรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูก
ตองติดกัน 10 ครั้ง ซิมการดจะถูกบล็อค และใชไมได ถา
เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

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

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคา
เปน ปด

ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับการ
เปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูใหบริการ และวิธีการ
สมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตองตั้งคาโทรศัพทดวยคา 
GPRS ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนูที่อธิบายในหัว
ขอนี้ จากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแตละเมนูของ
แอปพลิเคชั่นที่จะใช (เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

แนบดวย GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดโหมดการแนบของ
โทรศัพทมือถือไปยังบริการ GPRS

จํากัดการโทร

เปลี่ยนรหัส

เครือขาย

รหัส PIN

แนบดวย GPRS
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ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อ
คุณเลือกโหมด เลือกระบบดวยตัวเอง เลือก
เครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด
,เพื่อยืนยัน

รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับ
ที่ตองการ เมื่อกําหนดเสร็จแลว โทรศัพทจะ
ลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไว
ในรายการ

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

ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
ลักษณะการขอรับบริการของคุณ ขอความผิดพลาดระหวาง
การเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอรไม
ถูกตอง: ติดตอผูใหบริการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก เพื่อ
ที่ตั้งคาไดอยางเหมาะสม ซึ่งในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง 
SMS  โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกันการ
ตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
เลือกหัวขอในรายการ และกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอ
ไปนี้: 

เปดตลอด โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยัง
บริการ GPRS เสมอ ตัวเลือกนี้ใหการ
เชื่อมตอ GPRS ที่เร็วกวา อยางไรก็ตาม 
โทรศัพทจะใชพลังงานเพิ่มขึ้น

สําหรับสายขอมูล โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยัง
บริการ GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อ
จําเปนเทานั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใช
พลังงานลง อยางไรก็ตาม เวลาในการ
เชื่อมตอจะนานขึ้น

ลงทะเบียน

รายการ

ตั้งคาการเขาถึง

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก
แสดง เพื่อแสดงพารามิเตอรทั้งหมดของ

โปรไฟลที่เลือก

ตั้งคา GSM เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:
� ล็อคอิน
� รหัส
� เลขหมาย ISP ที่จําเปนตองใชในการ
สรางการเชื่อมตอ ไดมาจากผูใหบริ-
การของคุณ (ISDN หรือ Analogic)

� เวลาไมมีกิจกรรม คาที่มากกวา 30 
วินาทีซึ่งโทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอ
โดยอัตโนมัติ (ถาการเชื่อมตอยังคง
ดําเนินอยู)
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รูปแบบนาฬิกา
ใชในการเลือกรูปแบบเวลาที่จะแสดงในหนา
จอหลัก

ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดยการกดปุมตัวเลขที่
เหมาะสม นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งวันที่ได
โดยการเลื่อน+หรือ-

รูปแบบวันที่
อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบวันที่แบบใดแบบ
หนึ่งจากสองแบบ ระหวาง ตะวันตก หรือ ไทย

เขตเวลา
แรกสุดคุณตองตั้งเขตเวลา และการชดเชยเวลากอน

อนุญาตใหคุณตั้งเขตเวลาที่คุณอาศัยอยูโดย
เทียบกับเวลามาตรฐาน GMT (Greenwich 
Meridian Time)

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

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

เปน 12:00 เวลาจะไดรับการตั้งคาเปน 13:00 โดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเปลี่ยนการตั้งคาการชดเชยเวลาเปน ปด
ตัง้เวลา

อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุมตัวเลขที่
เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มหรือลดเวลาทีละนาที 
ไดโดยการกด+หรือ-

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

วนัและเวลา

รูปแบบนาฬิกา

ตั้งวันที่

รูปแบบวันที่

แสดงเวลา

การชดเชยเวลา

ตั้งเวลา
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เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด 
กด+หรือ-เพื่อเลือกภาษาที่คุณตองการใช จากนั้นกด
,เพื่อยืนยัน 

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาถึงกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา 
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถปรับเปลี่ยนโทรศัพทใหเขากับสภาพแวด
ลอมไดอยางรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนการตั้งคาหลายๆ อยางพรอม
กันในคราวเดียว ตัวอยางเชน การเลือก ประชุม จะตั้งระดับเสียง
เปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปดเสียงปุม (สวนรายการอื่นๆ 
จะถูกตั้งคาตามการตั้งคาที่คุณตั้งไว) เมื่อการประชุมสิ้นสุด การ
เลือก ปกต ิจะเรียกการตั้งคาปกติทั้งหมดของคุณกลับคืนมา
เมือ่คุณเชื่อมโยงปุมดวนเขากับโปรไฟล (เชนการกดปุม3 
คางไว จะเปดทํางานโปรไฟล ปดเสียง ศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอ
“ปุมดวน” หนา29) การกดปุมนี้คางไวก็จะเปนการปดการ
ทํางานโปรไฟล และกลับไปยังการตั้งคา ปกติ ดวย

การตั้งคาที่แสดงในคอลัมน ปกติ ในตาราง เปนการตั้งคามาตร-
ฐานที่ตั้งโดยโรงงานผลิต เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคา
ตางๆ เหลานี้ได ดังนั้นคาเหลานี้อาจแตกตางจากในตารางนี้
ชอง  แตละชองในตาราง คือการตั้งคาที่ถูกเก็บไวใน
เมนู ปกติ (ไมวาคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหรือไม)

ภาษา

โปรไฟล
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เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณเสริม การตั้งคา ชุดหูฟง และ เปดใชในรถ 
ก็จะใชได เมื่อถอดโทรศัพทออกจากอุปกรณเสริม โทรศัพทจะ
กลับไปยังโปรไฟล ปกติ

โปรไฟล

ระบบสั่น เปด ไมทํางาน เปด
ระดับเสียง กลาง กลาง ดัง ปดเสียง กลาง กลาง
เสียงปุมกด เปด ไมทํางาน
เตือนออรแกไนเซอร เปด
เตือนแบตออน เปด
เตือนขอความ เปด
แสงไฟ 10 วินาที ไมทํางาน ไมทํางาน
ซูม ไมทํางาน
รับสายทุกปุม ไมทํางาน เปด เปด
เคลื่อนไหว เปด ไมทํางาน

ปกติ ประหยัด นอกอาคาร ประชุม หูฟง เปดใชในรถ
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8 • ขอความ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความสั้นพรอมกับ
เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือรูปภาพ รวมทั้งจัด
การกับขอความที่คุณไดรับดวย

การสง SMS ไมมีใหใชจากหนาจอหลักเมื่อคุณสมบัติ 
ขอความมาตรฐาน ถูกตั้งคาเปน เปด (ดู หนา44) ในกรณี
นี้ คุณสามารถเขาไปยังตัวเลือก ตอบ ไดเทานั้น

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

เมือ่สมุดโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลือกอยู กด,เพื่อสง 
SMS ไปยังหมายเลขมาตรฐาน หรือเลือกหมายเลขอื่นที่คุณ
ตองการ (ดู “การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ” หนา25)

คุณสามารถเลือกระหวางชนิดขอความที่แตกตางกัน 3 ชนิดได:

กด  ,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกชุดถัดไป ซึ่งประกอบดวยตัวเลือก
ตอไปนี้:

คุณสามารถสงไฟลแนบ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลงใน 
SMS ของคุณ ยกเวนภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถา
คุณเลือกภาพเคลื่อนไหวกอน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูป-
ภาพเทานั้นที่จะถูกใสลงในขอความ และในทางตรงกันขามดวย

SMS

SMS

สงขอความ

<ใหม> เพื่อสงขอความใหม

ขอความสุดทาย เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสงซํ้าขอความ
สุดทายที่คุณสงออกไป

มาตรฐาน เพื่อเลือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา เชน 
กรุณาโทรกลับที่.. แลวใสหมายเลขของคุณ
ลงไป ถาตัวเลือกนี้เปนตัวเลือกแรกของ 
เลขหมาย (ดู หนา24)

บันทึก เพื่อเก็บขอความปจจุบัน ไอคอน และเพลง
ที่สงมาดวย ถามีในเมนู ที่เก็บ SMS 

สง เพื่อสงขอความปจจุบัน

เลือกเสียง เพื่อแนบเพลง

เพิ่มกราฟฟก เพื่อแนบภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
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รายการบางอยางมีใหเปนตัวเลือกมาตรฐานในโทรศัพทมือถือ
ของคุณ ภาพและเสียงสวนตัวที่คุณเก็บไวในเมนูที่เกี่ยวของ 
จะไมสามารถสงไดเมื่อมีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์

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

การลบขอความทั้งหมดทันที เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กด,
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก
จัดเก็บ
ขอความ

เพื่อเก็บขอความในหนวยความจําของโทรศัพท 
จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่เก็บไวไดใน 
ขอความ > ที่เก็บ SMS
การยายขอความไปยังรายการที่เก็บ จะเปน
การลบออกจากรายการขอความที่อานแลว

อานขอความ

แกไข
ขอความ

เพื่อแกไข เปลี่ยนแปลง และสง SMS ซํ้าไปให
ผูอื่น (คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ หรือเสียงได)
ถามีภาพหรือเสียงแนบอยูกับขอความที่คุณ
แกไข แรกสุดคุณตองแยกออกมากอน และ
เก็บไวภายใน อัลบั้มภาพ หรือใน อัลบั้มเสียง
จากนั้นแนบไฟลกลับเขาไปในขอความของ
คุณใหม

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง
เก็บ
กราฟฟก

เพื่อบันทึกกราฟฟก และ/หรือภาพเคลื่อนไหว
ที่ถูกสงมาพรอมกับขอความ

สงตอ เพื่อโอนขอความที่เลือก (เลือกผูรับในสมุด
โทรศัพท หรือปอนหมายเลขโทรศัพทเขาไป
ดวยตัวเอง)

เก็บ
หมายเลข

เพื่อบันทึกเลขหมายของผูสง ถาหมายเลข
แนบอยูในขอความ,

โทร
แฮนดฟรี เพื่อโทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ

โทรกลับ เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ
(ขึ้นอยูกับผูใหบริการ)
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ตัง้คา SMS 
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณ
ผานทางตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

ที่เก็บ SMS 
เมนูนี้ใชในการดูขอความที่อานแลวทั้งหมดที่
คุณบันทึกไว และเพื่อ ลบ ขอความที่เก็บไว
ทั้งหมดพรอมกัน คุณบันทึกขอความโดยการ

เปดการทํางานตัวเลือก บันทึก SMS อัตโนมัติ (ดูดานบน) หรือ
โดยการเลือกขอความที่ไดรับ, โดยกด,สองครั้ง และเลือก 
ยายไปยังที่เก็บ

ดึง
หมายเลข

เพื่อดึงหมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลข
นี้อยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถรวม
หมายเลขหลายหมายเลข และดึงออกมาได)

เก็บเพลง เพื่อบันทึกเพลงที่สงมาพรอมกับ SMS

เลขหมาย
ศูนย

เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ ถาซมิการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตอง
ปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

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

เวลาสิ้นสุด อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความ
ของคุณเก็บอยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้
มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือ-
ขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของ
คุณไดทันที)
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

ตั้งคา SMS 

ตอบกลับ อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ 
ปด ซึ่งชวยใหคุณสามารถสงหมายเลขของศูนย
ขอความ SMS ของคุณไปพรอมกับขอความได 
จากนั้นผูรับสามารถตอบกลับโดยใชหมายเลข
ศูนยขอความสั้นของคุณ ไมใชของผูรับ การทํา
เชนนี้จะเรงความเร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

รายงาน
การสง

อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ 
ปด ซึ่งจะแจงคุณผาน SMS โดยอัตโนมัติวาผู
รับไดรับ SMS ของคุณหรือไม
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

บันทึก
SMS
อตัโนมัติ 

อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ 
ปด ซึ่งจะบันทึกขอความที่สงไวในเมนู ที่เก็บ 
SMS โดยอัตโนมัติ

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

เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงและรับอีเมล ซึ่งอาจมา
พรอมกับไฟลแนบหรือไมก็ได ถา โทรศัพทของ
คุณไดรับการตั้งไวลวงหนา พารามิเตอรตางๆ ก็

ถูกตั้งคาไวแลว และคุณไมตองทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเวน 
ล็อคอิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส ซึ่งคุณเปนผูตั้งขึ้นมาเองใน
ขณะที่สรางบัญชีอีเมล
ในการปอนเครื่องหมายบางตัว เชน @ หรือ %, ดู หนา16

การตั้งคา
กด,เลือก ขอความ > อีเมล > อีเมล 1 และกด,จากนั้น
เลือก ตั้งคา และกด,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

อเีมล

ชื่อบัญชี เพื่อเปลี่ยนชื่อกลองรับ อีเมล 1 และ อีเมล 2 
บัญชีอีเมลอาจไดรับการกําหนดไวลวงหนา
และล็อคไว เพื่อปองกันการเปลี่ยนชื่อ

อีเมล

อีเมล
เซิรฟเวอร

เพื่อตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่จําเปนตองใช
ในการเชื่อมตอไปยังอีเมลเซิรฟเวอรของผูให
บริการอินเตอรเน็ต (ISP) ของคุณ
ในบางกรณี ล็อคอิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส 
นั้นขึ้นอยูกับคุณ เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ให
ปอนตามที่ไดกําหนดไว POP3 แอดเดรส ใช
สําหรับรับอีเมล ในขณะที่ SMTP แอดเดรส 
ใชสําหรับสงอีเมล 

คําเตือน! สําหรับการเชื่อมตออีเมลผาน GPRS ถาผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณไมไดเปนผูใหบรกิารอีเมลดวย ใหติดตอผูให
บรกิาร เพือ่ขอทีอ่ยูทีถ่กูตองสําหรับเซิรฟเวอร SMTP และปอน
ลงไปในฟลดนี้

คาชั้นสูง เมนูนี้ ประกอบดวยการตั้งคาชั้นสูงตางๆ ซึ่ง
โดยปกติคุณไมตองเปลี่ยนแปลง
ถาฟลดของเมนูเหลานี้ไมมีขอมูลอยู หรือ
คณุมีปญหาในการเชื่อมตอ ใหติดตอ ISP 
ของคุณ
เมนู รองรับ SMTP ควรจะเปน ปด สําหรับ
ประเทศสวนมากในแถบยุโรป: อีเมลของคุณ
จะไมไดรับการสงออกไป ถาตั้งคาเปน เปด 
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่
สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้
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ความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมา
จากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: คุณควรติดตอผูให
บริการของคุณกอนการใชงานในครั้งแรก เพื่อใหไดการตั้งคา
ที่เหมาะสม

เขา
เครือขาย

เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชในการเปด
การเชื่อมตอ และตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่
สอดคลองกัน
ระบบ
• GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะ
ใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับ
การเชื่อมตออีเมลเทานั้น

• GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอ
ไปยังเครือขาย GPRS กอน จากนั้นจึงเชื่อม-
ตอไปยังเครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS 
นั้นใชไมได

ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคา
ทั้ง GSM และ GPRS ไวแลว

ตั้งคา GSM
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:
• ล็อคอิน & รหัส
• เลขหมาย ISP (ISDN or Analogic) 
ที่จําเปนตองใชในการสรางการเชื่อมตอ 
ไดมาจากผูใหบริการของคุณ

• ตัดสายอัตโนมัติ, คาที่มากกวา 30 วินาที
ซึ่งโทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ 
(ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)

การไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขาย 
หมายถึงเวลาที่ไมมีกิจกรรม ซึ่งจะนําไปสู
การตัดการเชื่อมตออัตโนมัติ

ตั้งคา GPRS
เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GPRS (ฟลดเดียว
กันกับในตั้งคา GSM) เมนู APN ใชในการปอน
แอดเดรสของเครือขายภายนอกที่คุณตองการ
เชื่อมตอไปยัง
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สงเมล
เมนูนี้ ใชในการสงอีเมลไปยังผูรับตั้งแตหนึ่ง
คนขึ้นไปพรอมกัน โดยสามารถแนบไฟลไป
พรอมกับอีเมลได เชน รูปภาพ jpeg เมื่อคุณ

ไดรับอีเมล คุณสามารถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มอง
เห็นออกไปโดยใชซอฟตแวรที่เหมาะสม
ถาคุณออกจากเมนู สงอีเมล กอนที่จะสงอีเมลของคุณออกไป
หรือถาคุณยกเลิกการสงในขณะที่เริ่มสงไปแลว เนื้อหาของ
อีเมลก็จะถูกลบโดยไมมีการบันทึกไว

คุณสามารถแนบไฟล JPEG ไดเพียงครั้งละไฟลเดียว
เทานั้น ในการเรียนรูวิธีการปอนตัวอักษร ใหดูหัวขอ 
“การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข” หนา16 ถาคุณรับสาย
เรียกเขาในขณะที่กําลังเขียนอีเมล เมนูจะปดและโทรศัพท
จะกลับไปยังสถานะเตรียมพรอมเมื่อคุณวางสาย

เปดเมลบ็อกซ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยังเมลบ็อกซ
ของคุณ และดาวนโหลดสวนหัวของอีเมลจาก
เซิรฟเวอร จากนั้นดึงอีเมลที่ตองการอานได

เมลบ็อกซทั้งสองประกอบดวยการตั้งคาและตัวเลือกที่เหมือน
กัน การตั้งคาเมลบ็อกซทั้งสองใหแตกตางกัน ชวยใหคุณ
สามารถมีที่อยูอีเมล 2 แหงที่แตกตางกันในโทรศัพทของคุณ
1. เลือก เปดเมลบ็อกซ: โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยัง

อีเมลเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ และดาวนโหลดรายการสวน
หัวอีเมล ถามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)

เพิ่มรายชื่อ ถาคุณปอนอีเมลแอดเดรสสําหรับรายชื่อที่คุณ
บันทึกไวในสมุดโทรศัพทในโทรศัพท (ดูหัวขอ 
“เพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท” หนา24) เมนูนี้
จะอนุญาตใหคุณเลือกชื่อของผูนั้นในรายการ 
รายชื่อ ดวย
หลังจากที่คุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตอง
การ และกด,เพื่อ เปลี่ยน อีเมลแอดเดรส 
ยาย ออกจากรายการ หรือเพิ่มรายชื่อมากขึ้น
ก็ได
ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพท "บนซิมการด" 
หนาตางแกไขจะอนุญาตใหคุณปอนอีเมล
แอดเดรส

สงเมล

แนบภาพ
และเสียง

อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ 
ปอน ใสหัวขอ และ ขอความ, จากนั้นกด
,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:
• เลือกเสียง หรือ เลือกกราฟฟก เพื่อแนบ
เสียงหรือรูปภาพลงในอีเมลของคุณ,

• สง เพื่อสงอีเมลไปยังผูรับที่เลือกไว
• แกไข เพื่อออกแบบอีเมลใหมตั้งแตเริ่มตน

เปดเมลบ็อกซ

Philips859_APMEA_GB.book  Page 41  Thursday, July 29, 2004  9:57 AM



42 ขอความ

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

อีเมลที่ไมมีไฟลแนบอาจแสดงโดยอัตโนมัติในหนาจอ
รายละเอียด
3. เลือกสวนหัว และกด,เพื่อแสดง รายละเอียด 

สัญลักษณแสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัว
ของอีเมลแตละฉบับดวย:

4. กด,และเลือก รับเมล เพื่อดาวนโหลดอีเมล ทํา
ขั้นตอนนี้ซํ้าในการดาวนโหลดอีเมลแตละฉบับที่เปน
เนื้อหาของสวนหัวที่เลือก

ถาอีเมลมีขนาดใหญเกินไป (มากกวา 50KB) อีเมลฉบับนั้น
จะถูกปฏิเสธ และการดาวนโหลดก็จะยกเลิก

5. ถาอีเมลที่คุณไดรับมีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ, ขอความ 
หรืออีเมลอีกฉบับ) อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภทโดยมี
สัญลักษณเฉพาะแสดงไว:

[ไมมี
สัญลักษณ] อีเมลสามารถถูกดาวนโหลดได

ขนาดของอีเมลใหญเกินไป ไมสามารถ
ดาวนโหลดได

อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ 

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

ขอความของอีเมลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ 
กด ,เพื่ออานอีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับ
กรณีนี้)
ไฟลขอความ (เฉพาะขอความ, รูปแบบ ".txt") แนบ
อยูกับอีเมล กด,เพื่ออานขอความ (ไมมีตัวเลือก
ชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

จําเปนตองใชแอปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับ
ไฟลแนบ ซึ่งในโทรศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมี
ขนาดใหญเกินไปที่จะอัปโหลด

มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งแนบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ 
(มีอีเมลที่แนบกับอีเมลฉบับแรกไดถึง 5 ฉบับ
ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

มีรูปภาพแนบอยูกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาใน
รายการ และกด,สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงใน
โทรศัพทมือถือของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได 
ถาตองการ)
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คณุตองเก็บภาพกอนที่จะสามารถดูภาพไดโดยใชเมนู 
อัลบั้มภาพ  สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอนี้ 
ใหดู “อัลบั้มภาพ” หนา51  ถาโทรศัพทมีหนวยความ
จําไมเพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม คุณตองลบรายการ (ชื่อ 
เหตุการณ หรือรูปภาพ) ทิ้งไปเพื่อปลดปลอยหนวยความจํา 
เพื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได เมื่อไดรับภาพ
เขามาผานทางอีเมล ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใหได
ผลลัพธดีที่สุด:
• คุณตองบันทึกภาพ ที่ไดรับในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF 
• ขนาดของไฟลรูปภาพ จะตองไมเกิน 50KB.
• ขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ 128 x 160 พิกเซล เพื่อที่จะแสดง
ไดอยางถูกตอง (ใชซอฟตแวรการแกไขภาพมาตรฐาน เพื่อ
สรางขนาดของภาพที่คุณตองการ)

• ใชชื่อไฟลที่มีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณสามารถ
เพิ่มนามสกุลตอทายเชน ".jpg" ได

6. เลือกสวนหัวของอีเมล  จากนั้นกด,เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้: 

เพิ่มผูสง เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมุด
โทรศัพท แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลดอีเมล
มาก็ตาม
เลือก <ใหม> เพื่อสรางรายชื่อใหม หรือเลือก
ชื่อในรายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมล
แอดเดรส
ในกรณีนี้ คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทใน
โทรศัพท เมนูนี้จะไมปรากฏขึ้น ถาคุณเลือก
สมุดโทรศัพทในซิมการด

ลบ เพื่อลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ 
(ใหเลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารก) 
เมื่อคุณออกจากเมนูอีเมล โทรศัพทจะขอ
ใหคุณยืนยันการลบรายการที่เลือกจากอีเมล
เซิรฟเวอร

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง ซึ่งที่แอดเดรสจะถูก
เพิ่มลงในรายการโดยอัตโนมัติ ทําตามขั้นตอน
ที่อธิบายใน “สงเมล” หนา41

สงตอ เพื่อสงตออีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทํา
ตามขั้นตอนที่อธิบายใน “สงเมล” หนา41
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คุณสมบัติขอความระบบนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอความ
ระบบซึ่งเครือขายออกอากาศมายังผูรับบริการ
ทุกคน โดยมีใหตัวเลือกดังตอไปนี้:   

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาคุณสมบัติ SMS Chat
เปน เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด ขอความสั้น
(SMS) ที่คุณไดรับ จะแสดงในหนาจอหลักโดย
อัตโนมัติ

เลื่อนลงเพื่ออานขอความ และตอบกลับอยางรวดเร็วโดยการ
กด,สองครั้ง: แรกสุด ใหเขาไปยังหนาจอแกไข จากนั้นสง
ขอความของคุณ โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลักโดยอัตโนมัติ
ถาคุณไดรับ SMS ที่สองในขณะที่คุณกําลังอานขอความแรก
อยู ใหกดc เพื่อออกจากขอความแรก หรือตอบทําการ
ตอบกลับไป จากนั้นโทรศัพทมือถือจะแสดงขอความที่สอง

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณสงและรับขอความมัลติ-
มีเดีย ที่เรียกวา MMS ซึ่งประกอบดวยขอความ 
รูปภาพ และเสียงได ขอความมัลติมีเดียสามารถ

ประกอบดวยสไลดเดียว หรือหลายสไลดก็ได ไมวาคุณจะสง
ขอความไปยังอีเมลแอดเดรส หรือไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอื่น 
MMS ก็จะเลนเปนสไลดโชว
ถาขอความ "หนวยความจําเต็ม" ปรากฏขึ้น คุณตองลบ
ขอความออกไป (เชน มาตรฐาน, ชั่วคราว หรือขอความ
ที่ไดรับ ฯลฯ)

ขอความระบบ

รบั เพื่อ เปด หรือ ปด การรับขอความระบบ

หัวขอ เพื่อกําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ
• เลือก <ใหม>, ปอนรหัสที่ผูใหบริการใหมา 
และถาตองการก็ใหใสชื่อดวย

• เลือกชนิดที่มีอยูแลวในรายการ ซึ่งคุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได

คุณสามารถปอนชนิดไดถึง 15 ชนิดลงใน
รายการ ในการขอรับรหัสสําหรับชนิดตางๆ 
ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

รหัสรับ เพื่อเลือกชนิดของขอความที่คุณตองการให
แสดงอยางถาวรบนหนาจอหลัก (ในกรณีนี้ 
ปอนชนิดในเมนู รหัสรับ และ หัวขอ )

ขอความระบบ

SMS Chat

MMS

SMS Chat

MMS
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MMS ใหม

แมวาภาพตัวอยางเมื่อสราง MMS ขึ้นมามีความกวาง 
(W)105x (H)55 พิกเซล แตขนาดของภาพใหญที่สุด
ที่คุณสามารถสง ไดคือ (W)640x(H)640 พิกเซล

คุณไมสามารถสงภาพที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ได
คุณสามารถเลือกเสียงไดจาก อัลบั้มเสียง หรือบันทึกเสียงที่คุณ
อัดไวแลวในขณะที่กําลังสราง MMS ก็ได: ในกรณีนี้ เลือก <อัด> 
จากนั้น <ใหม> และทําตามกระบวนการที่ปรากฏบนหนาจอ
คุณไมสามารถแนบบันทึกเสียงที่มีอยูแลวได

ตัวเลือกตางๆ ของ MMS
มีตัวเลือกตอไปนี้ใหใช:

เพิ่มรายชื่อ เพื่อเลือกชื่อในรายการ รายชื่อ หรือเพื่อใส 
<หมายเลข> หรืออีเมลแอดเดรสใหม จากนั้น
เลือกหมายเลขหรือแอดเดรสตัวใดตัวหนึ่งของ
ชื่อนั้น ถามีหลายรายการ เลือกรายชื่อ และกด 
,เพื่อแกไข หรือยายรายชื่อนั้นออกจาก
รายการ หรือเพิ่มรายชื่อมากขึ้น
คณุตองเลือกสมุดโทรศัพท “ในโทรศัพท” 
เพือ่เขาถึงอีเมลแอดเดรส (ดูเพิ่มเติมจาก
หัวขอ “การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ” 
หนา25)

แนบภาพ
และเสียง

อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ
1. เพิ่ม รูปภาพ, ขอความ และ/หรือ เสียง 

(เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อไปยัง
ไอคอนถัดไปหรือกอนหนา ถาไมไดเลือก
โดยอัตโนมัติ กด  เพื่อเขาไปยังเมนู) และ
สรางสไลดเพิ่มเติม โดยการกด>

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

เพิ่มสไลด เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด<หรือ> เพื่อเลื่อนดู
สไลด หลังจากที่คุณสรางสไลดขึ้นมา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด>ใน
ขณะที่หนาสุดทายของขอความที่คุณ
กําลังออกแบบถูกเลือกอยูก็ได

สไลดถัดไป/
สไลดกอนหนา เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไป/สไลดกอนหนา

แกไขหัวเรื่อง เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอน
หัวเรื่องของขอความ

ลบสไลด เพื่อลบหนาที่เลือก (ถามีมากกวาหนึ่งหนา
ในขอความ)
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สง MMS
หลังจากที่เขียนขอความเสร็จแลว ใหเลือก สง MMS และกด 
,ถาคุณบันทึก MMS ของคุณเปนแบบราง ตัวเลือกนี้ก็จะ
ใชไดจากเมนู ชั่วคราว  ถาคุณสง MMS ของคุณออกไปแลว 
และเปดทํางานตัวเลือก บันทึกอัตโนมัติ (ดู หนา48), ใหเลือก
ขอความจากเมนู เอาทบอกซ และเลือก สง MMS ใหม
ถาการสงขอความแบบรางลมเหลว ขอความจะถูกยายไปยัง
เมนู เอาทบอกซ 
ในทุกกรณี จะมีแถบแสดงความกาวหนา เพื่ออนุญาตใหคุณ
ติดตามการสงขอความของคุณได (กดcเพื่อยกเลิก)

รับ MMS 
ถาขนาดของ MMS ที่ดาวนโหลด ใหญกวาหนวยความจํา
ที่ใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณตองปลดปลอยหนวย
ความจํา โดยการลบขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสียง, ฯลฯ) 
อาน “สถานะความจํา” หนา54
เมื่อคุณไดรับ MMS จะมีขอความแจงเตือนปรากฏบนหนาจอ
เพื่อบอกคุณ ดูหนา “การตั้งคา” หนา39 เพื่อเรียนรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโหมดการรับแบบ อตัโนมัติ หรือ แมนนวล  
ถาผูสงขอความขอใหมี รายงานการอาน จะมีคําถามขึ้นมาขอ
ใหคุณกด,เพื่อสงรายงาน หรือกดcเพื่อปฏิเสธ
หลังจากที่ดาวนโหลด MMS เสร็จแลว ใหเลือกในรายการ 
อินบอกซ และกด>เพื่อเลนขอความ กด,เพื่อเขา
ไปยัง ตัวเลือกผูเลนตอไปนี้:

บันทึก MMS
เปนแบบราง

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่
คุณสามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลว
จึงสงในภายหลัง (ดู หนา47)

บันทึกเปน
เทมเพลต

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลต 
ซึ่งคุณสามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS 
อื่น (เชน ชนิดขอความ “สุขสันตวันเกิด” 
เปนตน ดู หนา47)

พรีวิว MMS เพื่อดูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น
ชวงเวลาสไลด เพื่อเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณ

ตั้งคาไวใน ตั้งคา > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น 
(ดู หนา46), และตั้งคาชวงเวลาระหวาง
สไลดแตละภาพ

เลน เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

สไลดถัดไป/
กอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลด
กอนหนา นอกจากนี้คุณยังสามารถ
กด<หรือ>เมื่อกําลังดู MMS 
ในโหมดแมนนวลก็ได

แยกภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และ
บันทึกลงใน อัลบั้มภาพ
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จัดการโฟลเดอร
โทรศัพทมีโฟลเดอร 4 โฟลเดอรใหใช โฟลเดอรดีฟอลต 
(ที่แอกทีฟ) คือโฟลเดอรสุดทายที่คุณเลือก

การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณไดรับ 
MMS ที่สมบูรณแลว อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง 
MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไมสามารถรับ MMS ได
ขอความที่คุณบันทึกไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
แบบราง หรือ เอาทบอกซ เทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการ
ใดๆ (ไมวาจะเปนขอความ การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบ
ไปแลวได กดcเพื่อยกเลิกการลบ
การตั้งคา
โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีใหไดโดยตรง ถายัง ใหติดตอผูใหบริการของ
คุณ เพื่อรับรายการขอมูลที่อธิบายในบทนี้ และปอนเขาไป
อยางถูกตอง ผูใหบริการบางราย สามารถสงพารามิเตอรการ
เขาถึง “ทางอากาศ” ได

แยกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน และ
บันทึกลงใน อัลบั้มเสียง
เสียง AMR ไมสามารถบันทึกได

ปด เพื่อปด MMS และกลับไปยังรายการ
ตัวเลือก

เทมเพลต แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนเทมเพลต 
คุณสามารถ เลน, แกไข และ ลบ เทมเพลตได

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

เอาทบอกซ แสดงขอความที่คุณได สงแลว หรือสรางขึ้น
แต ยังไมสง ออกไป คุณสามารถ เลน, ลบ 
หรือดูรายละเอียด ของขอความเหลานี้
ทั้งหมด หรือ สงใหม หรือ สงตอขอความ
ไปใหผูอื่นก็ได

อินบอกซ แสดง การแจงเตือน, การสง และ รายงาน 
การอาน, MMS ที่ อานแลวและ ยังไมอาน
ทั้งหมด
คุณสามารถ อาน หรือ ลบ การแจงเตือน 
และรายงานได
คุณสามารถ เลน, โอนไป หรือ ตอบกลับ
MMS แสดง รายละเอียด หรือ ลบ ขอความได
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มีตัวเลือกตอไปนี้ใหใช:

โหมดรับ อนุญาตใหคุณเลือกจาก:
แมนนวล: คุณสามารถเชื่อมตอแบบแมนนวล
ไปยังเซิรฟเวอรไดโดยการเลือกการแจงเตือน
ใน อินบอกซ, เลือก อาน เพื่อดาวนโหลด
จากนั้น เลน
อัตโนมัติ: จะใส MMS ที่ไดรับลงในอินบอกซ
ของคุณโดยอัตโนมัติ เลือก MMS และกด 
>เพื่อเลนขอความ
โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม
เครือขาย

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

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

รายงาน
การสง

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และจะแจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึง
สถานะของการสงวา MMS นั้นไดรับแลว 
หรือถูกปฏิเสธ

บันทึก
อตัโนมัติ

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และอนุญาตใหคุณบันทึกขอความที่สงจากเมนู 
เอาทบอกซ โดยอัตโนมัติ

ชวงเวลา
สไลด

อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลด
แตละรูปของ MMS

ตั้งคา
เครือขาย

บัญชีเครือขาย ใชสําหรับเลือกโปรไฟล
การเชื่อมตอจากโปรไฟลที่คุณตั้งคาไว (ดู 
หนา34)
ระบบ ใชในการเลือกประเภทของเครือขายที่
ใชเมื่อเปดการเชื่อมตอ GSM, GPRS หรือ 
GPRS กอน
เลือก ศูนย MMS เพื่อปอนแอดเดรส MMS 
ของเซิรฟเวอรที่คุณจะเชื่อมตอดวย
เกตเวยแอดเดรส และ เกตเวยพอรต อนุญาต
ใหคุณปอนทั้งหมายเลข IP และหมายเลข
พอรตของเกตเวยของเซิรฟเวอร

Philips859_APMEA_GB.book  Page 48  Thursday, July 29, 2004  9:57 AM



อินฟราเรด 49

9 • อินฟราเรด
โทรศัพทมือถือของคุณมีเทคโนโลยีอินฟราเรดในตัว (หรือที่เรียก
วา IrDA) ซึ่งอนุญาตใหคุณใชในการสงหรือรับขอมูลจากอุปกรณ
ที่สอดคลองกับ IrDA อื่นผานทางการเชื่อมโยงแบบไรสาย (เชน 
โทรศัพทมือถือเครื่องอื่น, PC หรือ PDA, เครื่องพิมพ, ฯลฯ) คุณ
สามารถใช IrDA เพื่อสงเสียงที่คุณเพิ่งมิกซเสร็จไปยังโทรศัพท
มือถือของเพื่อน หรือเพื่อรับรูปภาพจาก PDA ของเพื่อนก็ได 

ไฟลที่มีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์ไมสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อม
ตอกับ PC ใหแนใจวาคุณเปดการทํางานตัวเลือกอินฟราเรด

กอนที่จะสงหรือรับขอมูลจาก
อุปกรณอื่น อุปกรณเหลานั้นจะ
ตองวางในตําแหนงที่สัมพันธ
กับโทรศัพทมือถือของคุณ
ตรวจดูใหแนใจวา พอรต IrDA 
หันหนาเขาหากัน และอยูหาง
กันไมเกิน 50 ซม. (ดูรูป) 
ใหแนใจวาไมมีสิ่งใดขวางกั้น
ลําแสง IrDA

ในการสงขอมูลผานทาง IrDA จากโทรศัพทมือถือของคุณ แรก
สุดคุณตองเลือกรายการที่จะสงกอน:  เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, 
ชื่อ หรือบันทึก จะมีเมนูยอยชวยใหคุณสามารถใชตัวเลือก สง ได
ทันทีที่โทรศัพทของคุณพบอุปกรณ IrDA อื่นที่จะสื่อสารดวยการ
สงก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ขอความจะแสดงบนหนาจอ สําหรับ
คุณ ใหดําเนินการตอไปนี้
ถาโทรศัพทพบอุปกรณ IrDA หลายตัว รายการจะแสดงบน
หนาจอ ใหเลือกอุปกรณที่ตองการ กด,เพื่อยืนยัน และ
เพื่อสงขอมูลที่เลือก

การสงจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตัว
หนึ่งกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟราเรด
ขาด หรือถาคุณยกเลิกกระบวนการ

เปดการทํางาน IrDa
ในการรับขอมูล เลือก อินฟราเรด > รบั จากนั้น
โทรศัพทของคุณจะรอใหอุปกรณ IrDA อื่นสง
ขอมูลมาให ในขณะที่กําลังสง ขอความจะแสดง
บนหนาจอ เพื่อใหคุณทํากระบวนการตอไป

ตําแหนงของอุปกรณ

สงขอมูล

การรับขอมูล

อนิฟราเรด
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การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอกับ
อุปกรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอิน-
ฟราเรดขาดหายไป, ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรือถาคุณ
ยกเลิกกระบวนการ

บันทึกขอมูลที่ไดรับ
กด,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

กดcเพื่อกลับไปยังหนาจอหลักโดยไมมีการบันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถใชโทรศัพทมือถือ
รวมกับ PC หรือ PDA ได เชนในการทอง
อินเตอรเน็ต หรือการสงแฟกซ เปนตน

เพื่อใหไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ใชไดผานทาง 
IrDA (สงและรับ SMS, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลดรูปภาพ
และเพลง MIDI ลงในโทรศัพท, การซิงโครไนซรายการรายชื่อ, 
ตัวชวย GPRS ฯลฯ) คุณตองติดตั้งโปรแกรม Mobile Phone 
Tools  ลงใน PC ของคุณ  แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรนี้บรรจุอยูใน
ซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทของคุณ 

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
ขอมูลจากโทรศัพทมือถือฟลิปสไปยังแอปพลิเคชั่นเหลานี้ได 
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหอานคูมือผูใชที่เหมาะสม):

บันทึก เพื่อบันทึกขอมูล จากนั้นกลับไปยังหนา
จอหลัก รายการที่คุณไดรับ จะถูกบันทึก
ไวภายใตชื่อมาตรฐาน ซึ่งคุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดโดยการเลือกรายการนั้น
ในเมนูที่เหมาะสม

แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดของขอมูลที่คุณได
รับ (เลน หรือสงเสียง หรือแสดงภาพ)

การใชโทรศัพทเปนโมเด็ม

ขอมูล
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการและฟงเสียงที่เก็บ
ในโทรศัพทมือถือของคุณ ไมวาจะเปน เพลง, 
เพลงมาตรฐาน หรือ บันทึก เมื่อเขาไปยังเมนู

ยอยที่มี ใหเลือกเสียง และกด,เพื่อใชตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพ JPEG ตองมีขนาดและรูปแบบที่ถูกตองสําหรับโทรศัพท
มือถือของคุณ เพื่อที่จะแสดงบนโทรศัพทไดอยางถูกตอง

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ และแสดงภาพที่
เก็บไวในโทรศัพทมือถือของคุณ
เมื่อเขาสูเมนูยอยเมนูใดเมนูหนึ่งแลว ภาพที่เก็บ

อยูในโทรศัพทก็จะแสดงเปนรายการขอความ ในการแสดงใหเปน
ภาพกราฟก ใหเลือกภาพที่ตองการในรายการ และกด>กด
,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายหลังจากนี้

แกไขรูปภาพ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาไปยังเมนูนี้ และคุณสมบัติที่
เกี่ยวของเมื่อใชกลองถายรูปไดดวย เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ 
รูปภาพที่คุณเลือกจะแสดงขึ้น และถูกเปลี่ยนขนาดเปน 
128x160 พิกเซลโดยอัตโนมัติ

อลับั้มเสียง

ลบ เพื่อ ลบ เสียงที่เลือก

เสียงในโฟลเดอร เพลงมาตรฐาน ไม
สามารถลบได

สงโดย… เพื่อสงเสียงที่เลือกผานอีเมล (อาน 
หนา41) ผาน IrDA (อาน หนา49) 
หรือ MMS (อาน หนา46)

คุณจะไมสามารถสงเสียงที่มีการคุมครอง
ดวยลิขสิทธิ์ได

ตั้งเสียง
เรียกเขา

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน  เสียงเรียกเขา

อัลบั้มเสียง

ตั้งเสียง
ขอความ

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงเตือนขอความ 
(ตัวเลือกนี้ตองถูกตั้งคาเปน เปด ใน ตั้งคา > 
เสียง ดู หนา27)

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ เสียงที่เลือก

อลับั้มภาพ

อัลบั้มภาพ
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เลือกรูปภาพ และกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่อธิบายดาน
ลาง ซึ่งไอคอนจะอยูที่ดานซายมือของหนาจอ โดยอนุญาตใหคุณ
ดําเนินการได ในกรณีนี้ กดcเพื่อถอยหลับหนึ่งระดับ หรือ
,เพื่อยืนยัน และไปยังตัวเลือกถัดไป

ลบ
เพื่อ ลบ ภาพที่เลือก

รปูภาพในโฟลเดอร รูปภาพ มาตรฐาน ไมสามารถลบได

สงโดย…
เพื่อสงภาพที่เลือกผานทางอินฟราเรด (ดูหัวขอ “อินฟราเรด”
หนา49) MMS (อาน “MMS” หนา44) หรือโดยอีเมล (อาน
“อีเมล” หนา39)

ตัง้วอลเปเปอร
เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปน วอลเปเปอร (ตัวเลือกนี้ตองตั้งคาเปน 
เปด ใน ตั้งคา > หนาจอ ดู หนา29)

เพิ่มขอความ เพื่อเพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก กดปุม
ลูกศร เพื่อเลื่อนรูปทรงในทิศทางใดก็ได 
(กดสั้นๆ เพื่อเลื่อนไป 1 พิกเซล, กดแบบ
ยาว เพื่อเลื่อน 5 พิกเซล)

เพิ่มเฟรมหรือ
ไอคอน

เพื่อเพิ่มเฟรมหรือไอคอนลงในภาพที่เลือก 
ซึ่งคุณสามารถยายไปมาบนหนาจอไดโดย
การกดลูกศร กด<หรือ>เพื่อเขาไป
ยังหนาจอกราฟฟก เมื่อเลื่อนดูในรายการ

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

บันทึกรูปภาพ เพื่อบันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดที่คุณทําลงไป: ปอนชื่อตามตองการ 
และกด,เพื่อยืนยัน

ถาคุณไมเปลี่ยนชื่อรูปภาพ ไฟลดั้งเดิมที่คุณเลือกจากอัลบั้ม
จะถูกเขียนทับ คุณสามารถบันทึกรูปภาพเมื่อใดก็ได ถึงแมวา
คุณจะยังแกไขไมเสร็จก็ตาม

สงรูปภาพ เพื่อสงภาพผานทาง IrDA อีเมล หรือ MMS 
(สําหรับขอมูลในรายละเอียด ใหดูบทที่เกี่ยว
ของในคูมือผูใช)

วิธีใช เพื่อใหมองเห็นภาพตัวอยางชัดขึ้น เลือก 
วิธีใช และกด,เพื่อสลับระหวางตัวเลือก 
เปด และ ปด 
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ตัง้วอลเปเปอร
เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปน วอลเปเปอร (ตัวเลือกนี้ตองตั้งคาเปน 
เปด ใน ตั้งคา > หนาจอ ดู หนา29)

หมุน
เพื่อหมุนภาพไป 90 องศา หรือ 180 องศา กด,เพื่อยืนยัน
การเลือกของคุณ
เปลี่ยนชื่อ
เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพ: กด,ปอนชื่อ และกด,อีกครั้ง

ในการแสดงทีวีสไลดโชว แบตเตอรี่ของโทรศัพทตองมี
พลังงานอยางนอยครึ่งหนึ่ง 

คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพ JPEG 
ของคุณที่อยูใน อัลบั้มภาพ (แบบอัตโนมัติเปน
สไลดโชว หรือแบบแมนนวล ทีละภาพ) บนหนา

จอทีวี ผานทางอุปกรณเสริมทีวีลิงค หรือบนหนาจอของโทรศัพท
ของคุณ

ทีวีลิงค อาจไมรวมอยูในชุดผลิตภัณฑของคุณ ในกรณีนี้ คุณ
ตองซื้อแยกตางหาก สําหรับรายละเอียด ใหดูเพิ่มเติมหัวขอ
“อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส” หนา70

แมนนวล
เลือก แสดงทีวี จากนั้น แมนนวล และกด,และเลื่อนดู
รายการรูปภาพที่สมบูรณ

กด>เพื่อเปดการทํางานการแสดงผลกราฟฟกเต็มหนาจอ
และสงไปยังโทรทัศน กด<เพื่อกลับไปยังรายการ

อัตโนมัติ
1. เลือก แสดงทีวี เลือกคาที่คุณตองการใชระหวางรูปภาพ

แตละรูป และกด,
2. เลือก (ไม)เลือกทั้งหมด โดยการกด<หรือ>เพื่อ

เลือกภาพทั้งหมดพรอมกัน หรือ
เลื่อนภายในรายการ และเลือก/ไมเลือกภาพตามความ
ตองการของคุณ โดยการกด<หรือ>(ภาพที่เลือก
จะถูกกาเครื่องหมาย)

3. ในทั้งสองกรณี กด,เพื่อเริ่มสไลดโชว และc
เพื่อหยุด

4. เลือก (ไม)เลือกทั้งหมด เพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมดใน
ครั้งเดียว

การเลือก/สไลดโชวที่เลือกลาสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
และสามารถเลนไดหลายครั้ง แมวาคุณจะปดเมนูแสดงทีวี
ไปแลวก็ตาม

แสดงทีวี

แสดงทีวี
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ในขณะที่เลื่อนดูแบบแมนนวล กด,เพื่อเปดตัวเลือกการ
หมุน (90 องศา, 180 องศา หรือ 270 องศา) เลือกตัวเลือก
ตามความตองการ และกด,การเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บโดย
อัตโนมัติ

กด , เพื่อเปดภาพยนตร สาธิต

ถาคุณเปดโทรศัพทโดยไมใสซิมการดอยู เมนูนี้จะมีใหใชเปน
ระดับเมนูแรก

เมนูนี้ ใชเพื่อแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจํา
ที่ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลาย
อยางจะใชหนวยความจําโทรศัพทมือถือรวมกัน: 

อัลบั้มภาพและเสียง, บันทึกที่อัดไว และแถบเสียงสําหรับคําสั่ง
เสียง ขอความที่คุณเก็บไวในโทรศัพท รายการรายชื่อ และบันทึก
ของออรแกไนเซอร เกมส ฯลฯ

โทรศัพทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณ
สามารถลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร อัลบั้มภาพ 

หรือ อัลบั้มเสียง เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวย
ความจํา เพื่อเก็บเสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม
กด,เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมด
ของโทรศัพทในหนวย KB. กด,อีกครั้ง เพื่อเขาไปยังราย
การรายละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช

ถา ”รายการเต็ม” แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
ใหม หรือเมื่อกําลังปลดปลอยพื้นที่หนวยความจํา คุณตองลบ
รายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม

เมนูนี้อนุญาตใหคุณอัดเสียงเปนเวลามากที่สุด 
1 นาที โดยอัดไดมากถึง 20 เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 
สถานะหนวยความจํา

เลือก <ใหม> เพื่ออัดเสียงใหม ทําตามขั้นตอนที่แสดงขึ้นบน
หนาจอ และกด,เมื่อเสียงของคุณถูกอัดแลว เลือกเสียงใน
รายการเพื่อเลน หรือกด,เพื่อ ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ เสียง

จากนั้น คุณสามารถใชบันทึกเปนเสียงเตือน หรือเสียงเรียก
เขา ฯลฯ บันทึกเสียงที่บันทึกไวกอนหนาจะไมสามารถสง
โดย MMS ได

โหมดสาธิต

สถานะความจํา

โหมดสาธิต

สถานะความจํา

การอัดเสียง

การอัดเสียง
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11 • เกมส & แอปพลิเคชั่น

เมนูนี้มีฟงกชั่นตอไปนี้ใหใช:

ปอนตัวเลขโทรใชปุมกด ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจํากัด
อยูที่ทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปนตัวเลขที่
มากขึ้น กด0คางไวเพื่อปอนจุด

เมนูนี้ใชสําหรับตั้งคานาฬิกาปลุก กด,และ
เลือก: 1 ครั้ง ทุกวัน หรือ จันทร-ศุกร ตามที่
คุณตองการ จากนั้นเลือกการปลุกเตือนแบบใด

แบบหนึ่ง: เพลง, บันทึกเสียง (รายการหลังจากเลนเพียงครั้ง
เดียวเทานั้น) หรือ เสียงปลุก

นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทจะปดอยู และ
แมวาระดับเสียงจะถูกตั้งคาเปน ปด (ดู หนา27) เมื่อตอง
การปดเสียงปลุกใหกดปุมใดๆ

ออรแกไนเซอรจะใชความจุและหนวยความจําของโทรศัพท
รวมกับคุณสมบัติอื่นๆ (สมุดโทรศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) 
ถาตองการตรวจสอบจํานวนหนวยความจําที่ยังเหลืออยูใน
โทรศัพทของคุณ เลือก มัลติมีเดีย > หนวยความจํา

การสรางบันทึกใหม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางบันทึก และเก็บบันทึก
ที่สรางขึ้นลงในออรแกไนเซอรของคุณ เมื่อการ
เตือนออรแกไนเซอร เปด (ดู หนา35) โทร-

ศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือนคุณเมื่อถึงกําหนดการของบันทึก

เครื่องคิดเลข

การบวก กด *

การลบ กด * สองครั้ง
การคูณ กด * 3 ครั้ง

การหาร กด * 4 ครั้ง

เทากับ กด #

เครื่องคิดเลข

นาฬิกาปลุก

ออรแกไนเซอร

นาฬิกาปลุก

ออรแกไนเซอร
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1. เลือก <ใหม> จากนั้นชนิดของบันทึกที่จะสราง (วันหยุด, 
ประชุม, ตองทํา) และปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด

2. ตั้งชื่อบันทึกนั้น (เชน “ประชุมกับสมิธ”) จากนั้นตั้งการ
เตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงเวลาที่เลือกไว 

เมนูนี้ใชไดเฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น
บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา 
(ดู “วันและเวลา” หนา33)

ลบบันทึกเกา
เมนูนี้ใชในการลบบันทึกที่ผานมาแลว ปอนวันที่เริ่มตน (อดีต 
หรืออนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกด
,สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันที่นี้

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออรแกไนเซอร ใหปอนวันที่
เริ่มตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วันที่ 3 ธันวาคม 
2010) เพื่อใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวันที่นี้ จะ
ถูกลบพรอมกันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก
เลือกบันทึกในรายการ และกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

มุมมองบันทึก
บันทึกทั้งหมดที่เก็บในออรแกไนเซอรจะแสดงในรูปแบบตามที่
เลือกไว โดยอาจเปน ปฏิทินวัน, ปฏิทินสัปดาห และ ปฏิทินเดือน  
ในการแสดงบันทึกในมุมมองเหลานี้ ใหเลือกมุมมองที่คุณตอง
การ และกด,จากนั้นเลื่อน<หรือ>เพื่อแสดงวัน 
สัปดาห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป

โปรดทราบวา การเปลี่ยนเขตเวลาจะมีผลกระทบกับตัวเลือก
ของออรแกไนเซอรทั้งหมด: การแจงเตือนเหตุการณนั้นจะ
อางอิงตามเวลาที่แสดงอยูบนหนาจอ (ดูหัวขอ “วันและเวลา”
หนา33)

ลบ เพื่อลบบันทึกที่เลือก

เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนแปลงบันทึกที่เลือก

การเปลี่ยนเหตุการณที่เกิดซํ้า จะเปน
การปรับเปลี่ยนขอมูลทั้งหมดของ
เหตุการณนี้

สง เพื่อสงบันทึกที่เลือกไปยังอุปกรณที่
ใชงานไดกับ IrDA เครื่องอื่น
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เมนูนี้อาจขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ ดังนั้น ไอคอน 
และเนื้อหาอาจแตกตางจากที่นี้

เมนูนี้ใชในการเขาไปเลนเกมอิฐ ซึ่งวัตถุประสงค
ของเกมก็คือ ทําลายอิฐใหหมดโดยการตีลูกบอล
ใหโดนอิฐ เมื่อทํางานอิฐทั้งหมดแลว คุณก็จะได

เลนยังระดับถัดไป ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:

โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติ JAVA ซึ่งคุณ
สามารถใชเพื่อรันแอปพลิเคชั่น JAVA เชน 
เกมที่ดาวนโหลดจากเครือขาย

เครือขาย

เปดอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใช JAVA แบบอัตโนมัติเปน เปด หรือ 
ปด เมื่อเลือก เปด แอปพลิเคชั่น JAVA จะเปดโดยอัตโนมัติทันที
หลังจากที่ติดตั้งเสร็จ

เกมอิฐ

4และ6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

*และ# ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุด
ชั่วคราวจํากัดอยูที่ 2นาที (หลังจากนั้น 
โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลัก และ
เกมจะหายไป)

JAVA

เกมอิฐ

JAVA

ระบบ เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ
• GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณ
จะใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือ GPRS 
สําหรับการเชื่อมตออีเมลเทานั้น

• GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอ
ไปยังเครือขาย GPRS กอน จากนั้นจึงเชื่อม
ตอไปยังเครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS 
นั้นใชไมได

ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตอง
ตั้งคาทั้ง GSM และ GPRS ไวแลว สําหรับ
รายละเอียด ใหดู หนา31

DNS 
แอดเดรส:

ใชเพื่อใหคุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขาย
ขอมูลภายนอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย

บัญชี
เครือขาย

อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่ง
ที่คุณกําหนดไวใน ตั้งคา > เครือขาย > ตั้งคา
การเขาถึง (ดูหนา32)
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการโทร
ทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซอน, ฯลฯ) 
และใหคุณเขาถึงยังเมนูตางๆ ที่จะอธิบาย
หลังจากนี้

ใชงานฟลิป
เมื่อเปดการทํางาน ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณรับสายเรียกเขาได
โดยเพียงแคเปดฝาโทรศัพท นอกจากนี้ เสียงบี๊ปจะดังขึ้น เพื่อ
สัญญาณบอกถึงการสิ้นสุดการสื่อสารเมื่อวางสาย
ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมดานขางปุมลางสุดคางไว

การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังตูขอความเสียง หรือไปยังหมายเลข 
(ไมวาจะอยูในรายชื่อของคุณหรือไมก็ได) และใชกับ ขอมูล, 
โทรศัพท และ โทรสาร
กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความ
เสียงเขาไปกอน (ดู “ขอความเสียง” หนา58) คุณสมบัตินี้

ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และแตกตางจากการโอนสาย
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู

ขอความเสียง
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน
ซิมการด)
ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่ง
ใชในการฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย 
สาํหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใหติดตอผูใหบริการ
ของคุณ 

ตัง้คาการโทร

ตัง้คาการโทร

ทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย
คําเตือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม
ไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปดการ
ทํางานตัวเลือกนี้

มีเงื่อนไข อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่
คุณตองการโอนสายเรียกเขา ถาไมรับ, 
ถาติดตอไมได หรือ ถาไมวาง ตัวเลือกแต
ละอยางสามารถตั้งคาไดอยางเปนอิสระ

สถานะ จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด
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การโทรซํ้าอัตโนมัติ
เพื่อใหคุณตั้งการโอนซํ้าอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคา
เปน เปด ถาบุคคลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็จะโทร
ซํ้าหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจน-
กระทั่งถึงจํานวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะ
สงเสียงบี๊ปที่จุดเริ่มตนของการพยายามโทรแตละครั้ง และจะสง
เสียงบี๊ปแบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ
เวลาระหวางการโทรซํ้าจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแต
ละครั้ง

รับสาย ทุกปุม
เพื่อใหคุณรับสายโดยการกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม)ซึ่งใชใน
การปฏิเสธสาย
สายเรียกซอน

หมายเลขผูโทรเขา
เพื่อ แสดง หรือ ซอน หมายเลขกับคูสนทนาของคุณ ตัวเลือก 
สถานะ จะบอกคุณวาฟงกชั่นนี้เปดทํางานอยูหรือไม

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออก และ
สายเรียกเขา รวมทั้งความพยายามในการโทรซํ้า
อัตโนมัติ และรายละเอียดของสายตางๆ ดวย 

สาย (ที่โทรออก, ไมไดรับ และที่ไดรับ) จะแสดงในลักษณะที่
เรียงตามเวลา โดยรายการลาสุดจะอยูที่บนสุด

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

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

รายการโทร

รายการโทร เลือกรายการ และกด,เพื่อดูวันที่, 
เวลา, หมายเลข, สถานะการโทรของสาย
ที่เลือก และดูวาเปนสายที่สงออกหรือสาย
ที่ไดรับ 
กด,อีกครั้งเพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ 
โทร หรือ โทรแฮนฟร ีหรือ IP Call ผูนี้ 
สงขอความ SMS, สงโดย MMS, ลบ สาย
ที่เลือก หรือ เก็บ หมายเลขที่เกี่ยวของ

รีเซ็ต รีเซ็ตทั้งรายการพรอมกัน

รายการโทร
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ถาหมายเลขที่แสดงขึ้นมาบรรจุอยูในรายการ รายชื่อ ของคุณ 
ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแสดงขึ้นมา เลื่อนดวย+หรือ
-เพื่อเลือกหมายเลขที่จะโทรซํ้า และกด(กด)
เพื่อวางสาย

เมนูนี้ประกอบดวยเมนูยอย เลือก GSM ซึ่งชวย
ใหคุณเขาถึงตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดานลาง 
และชวยใหคุณจัดการกับคาโทรและระยะเวลา
โทรของคุณได

ตัวนับคาโทร GSM ไมไดรวมการเชื่อมตอ WAP ไวดวย 
ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับการสมัครรับ
บริการของคุณ

ตวันับคาโทร

ระยะเวลา
โทรรวม

เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต ระยะเวลา โทร หรือ
สายเรียกเขา 

ขอมูลลาสุด เพื่อแสดงระยะเวลา และ/หรือคาโทรของ
สายลาสุดของคุณ

แสดงการโทร เพื่อ เปด หรือ ปด การแสดงผลอยางเปน
ระบบ ที่แสดงขอมูลความยาวและ/หรือคา
โทรของแตละสาย เมื่อวางสาย

ตัวนับคาโทร

โทรสะสม เพื่อแสดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้งคาตัวนับ
ใหเปนศูนย (อาจปองกันดวยรหัส PIN/
PIN2)
• แสดง จะ แสดงวาใชเงินไปเทาไรแลว 
หลังจากตั้งอัตราคาโทรไว

• ลบ อนุญาตใหคุณ ลบ โทรสะสม ปจจุบัน
เปน 0 

• แสดงคาโทร อนุญาตใหตรวจสอบวงเงิน
ที่เหลืออยู (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ตั้งไว
กอนหนา)

• ยกเลิกตั้งวงเงิน อนุญาตใหคุณยกเลิก
วงเงินคาโทรได

• จํากัดวงเงิน อนุญาตใหคุณจํากัดวงเงิน
ที่ใชในเมนู แสดงคาโทร 

• อัตราโทร อนุญาตใหคุณตั้ง หรือเปลี่ยน-
แปลงอัตราคาโทรตอหนวย แรกสุดให
ปอนสกุลเงินที่ใช (มากที่สุด 3 ตัวอักษร) 
จากนั้นปอนคาโทรตอหนวย
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13 • บริการเครือขาย
รายการสวนมากของเมนูนี้ เปนบริการที่ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บริการ และมีใหบริการในผูใหบริการเฉพาะแหง ดังนั้นโทรศัพท
ของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูที่อธิบายอยูดานลางก็ได สําหรับราย-
ละเอียด ติดตอเครือขายของคุณ

บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสั้น 
ซึ่งคุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

เมนูนี้ ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่เครือขาย
ของคุณเตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กีฬา, 
สภาพอากาศ เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณไดรับการตั้งคาไวแลว คุณไมจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ ตามที่อธิบายไวในสวนนี้ ผูให
บริการบางรายสามารถตั้งคาตางๆ แบบทางไกลได

โทรศัพทมือถือของคุณจะเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคา
ไวใน ตั้งคาระบบ ที่คุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา > เครือขาย (ดู 
หนา34)

โฮมเพจ
นี่เปนลิงคไปยัง WAP ไซตแรก ซึ่งโทรศัพทจะเปดขึ้นเมื่อคุณ
เปดเซสชัน WAP สวนมาก รายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาคอนฟก
ไวลวงหนา และจะเชื่อมตอไปยังโฮมเพจ WAP ของผูใหบริการ
ของคุณ ถาตองการเปลี่ยนแปลงโฮมเพจมาตรฐานนี้ ใหอาน 
“การตั้งคา” หนา62

บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ จากนั้น
เปลี่ยนชื่อ และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ 

WAP

เลือก บริการเครือขาย >
WAP >โฮมเพจ และ
กด,

เพื่อเปดการทํางานเซสชัน WAP 

กด+หรือ- เพื่อเบราซเพจออนไลน

WAP

กด, เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

กดc เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

กดcคางไว เพื่อจบเซสชัน WAP

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก 
ตัวเลือก > ออก และกด,
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กด@ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารก: ฟลดชื่อ 
และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลัง
เบราซอยูโดยอัตโนมัติ

เลือก เพิ่มบุคมารก และเริ่มปอนชื่อใหม จากหนาจอแกไข
ที่ปรากฏขึ้น กด, จากนั้นดําเนินการตามวิธีเดียวกันกับ
การปอน URL แอดเดรส 
เมนู จัดการบุคมารก อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารก
ที่เลือกไวได

เขาไปยังแอดเดรส
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณเขาไปยัง WAP ไซตแอดเดรส ซึ่งคุณ
สามารถเชื่อมตอโดยตรงเมื่อเลือกไซตนี้ (วิธีการที่เร็วในการ
เขาถึง WAP แอดเดรส โดยไมตองบันทึกไวเปนบุคมารก)

แอดเดรสทั้งหมดที่คุณเคยเขาไปในเมนูนี้ และเชื่อมตอไป
แลวอยางนอยหนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใด
รายการหนึ่ง และกด,เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว 
โดยไมตองปอนที่อยูแบบสมบูรณอีกครั้ง

การตั้งคา
แกไขโฮมเพจ เพื่อเปลี่ยนชื่อ และที่อยูของโฮมเพจ

เริ่มการปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไข
ที่ปรากฏขึ้น

เลือกโปรไฟล เพื่อเลือกโปรไฟลที่มี จากนั้นกําหนดการ
ตั้งคาการเชื่อมตอสําหรับแตละโปรไฟล 
(กด</>เพื่อเลือก/ยกเลิก
การเลือก)

การตั้งคาการเชื่อมตอทั้งหมดที่อธิบาย
ดานลาง ใชกับโปรไฟลที่เลือก

การปองกัน เพื่อแสดงรายการของระบบปองกันที่ติด
ตั้งไว ใบรับรอง (จากนั้นแสดงรายละเอียด 
หรือลบทิ้งก็ได), ขอมูลเซสชัน หรือ ใบรับ
รองปจจุบัน

เปลี่ยนชื่อ
โปรไฟล

เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือกอยูในปจจุบัน 
(เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่
ปรากฏขึ้น)
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ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจาก
เครือขาย และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ 
ถาขอความบรรจุ WAP แอดเดรส ใหกด,เพื่อเชื่อม
ตอไปยัง WAP ไซตนั้น

ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส กดปุม,เพื่อเขาไปยัง:

ตัวเลือก
เบราเซอร

เพื่อเปดหรือปดการทํางานการดาวนโหลด
รูปภาพที่แนบมาพรอมกับ WAP เพจ

การเลือก ไมเคย จะเพิ่มความเร็วในการ
ดาวนโหลดเพจที่คุณเบราสโดยรวม

แคช เพื่อลางพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพท
ซึ่งใชในการเก็บเพจที่เบราสดูระหวางอยู
ในเซสชัน WAP 

การเชื่อมตอ เลือกการเชื่อมตอ อนุญาตใหคุณเลือก
โปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกําหนด
ไวใน ตั้งคา > ตั้งคาระบบ (ดู หนา34)
ระบบ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของ
เครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่เลือกเมื่อเริ่ม
การเชื่อมตอ (ดู หนา34)
พร็อกซี่แอดเดรส และ พร็อกซี่พอรต 
อนุญาตใหคุณกําหนดเกตเวยแอดเดรส
และหมายเลขพอรตเพื่อใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก

กดปุม0คางไวเพื่อปอน "."

โฮมเพจ เพื่อเขาไปยังโฮมเพจของ WAP ไซตที่คุณ
กําลังเบราส

กลับ นําคุณกลับไปยังเพจที่เบราซกอนหนานี้

สงตอ นําคุณไปยังเพจถัดไป
โหลดใหม เพื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตน

กําเนิดใหม

บันทึกเปน
โฮมเพจ

เพื่อบันทึก WAP เพจปจจุบันเปนโฮมเพจ
มาตรฐาน

บันทึกเปน… เพื่อบันทึกภาพที่อยูในเพจ ซึ่งแสดงใน 
อัลบั้มภาพ

ออก เพื่อจบเซสชัน WAP
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คณุสามารถสงสัญญาณ DTMF (หรอื “ทัชโทน”) ไปยงับรกิาร
โทรศัพทบางอยางไดตลอดเวลาในระหวางที่โทรโดยการกดปุม
0ถงึ9,*และ#
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบชุดของสัญญาณ DTMF เขากับ
หมายเลขโทรศัพทกอนที่จะหมุนออกไปไดดวย (หรือเก็บไวใน
รายการรายชื่อ) หมายเลขโทรศัพทและสวนที่เปน DTMF ตอง
แยกกันดวยตัวอักษรรอ
ในการปอนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรรอ ใหกดปุม
#คางไว จอแสดงผลจะแสดง w สําหรับการรอ และ p สําหรับ
การหยุดชั่วคราว ตัวอยางเชน เพื่อที่จะฟงขอความ (เชน รหัส 3) 
บนเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณ (รหัสผาน 8421) ที่หมายเลข
โทรศัพท 12345678 คุณจะตองกดดังนี้: 12345678w8421p3

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูได หมุนหมายเลข หรือเลือกชื่อจาก
สมุดโทรศัพท จากนั้นกด(ในขณะที่คุณโทรศัพทอยู สาย

แรกจะถูกพักไว และหมายเลขจะแสดงที่สวนลางหนาจอ 
จากนั้นโทรศัพทจะหมุนไปยังหมายเลขที่ 2 จากนั้นคุณสามารถ:

เมื่อคุณไดรับสายที่สองในขณะที่กําลังอยูในสาย โทรศัพทจะ
สงเสียงบี๊ปและหนาจอจะแสดงคําวาสายเรียกซอน จากนั้น
คุณสามารถ:

สญัญาณ DTMF 

การโทรไปยังสายที่สอง

กด, เพื่อเลือก สลับสาย เพื่อสลับระหวางสาย 
(สายหนึ่งพักอยู และอีกสายใชงานอยู)

กด) เพื่อวางสายที่ใชอยู (สายที่พักอยูก็จะยังคง
พักอยู)

การรับสายที่สอง

กด( เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว) จากนั้น
กด,และเลือก:
• สลับสาย เพื่อสลับระหวางสาย (สายหนึ่ง
ถูกพักไว และอีกสายจะแอกทีฟ)

• การประชุม เพื่อแนะนําผูโทรใหมเขามา
ในการประชุมทางโทรศัพท

กด) เพื่อปฏิเสธสาย
กด, ในการเลือก วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน 

จากนั้นรับสายเรียกเขา
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ในการรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสายสําหรับ
สายสนทนา (ดู หนา58) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน 
(ดู หนา59)

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

คุณสามารถเปดใชงานการประชุมสายโดยการ
โทรออกไปยังสายตางๆ หรือสรางการประชุม
จากการตกลงกันของหลายฝายก็ได คุณสามารถ

มีสมาชิกเขารวมประชุมไดถึง 5 สายพรอมกัน ในการยุติการ
ประชุมทุกสายใหใชปุม)
โทรสายแรกไปยังผูรวมประชุมคนใดคนหนึ่ง จากนั้นโทรสาย
ที่สอง (ดู “การโทรไปยังสายที่สอง” ดานบน) กด,และ
เลือก การประชุม ทําขั้นตอนซํ้า จนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คน
เชื่อมตออยู

ถามีสายเรียกเขาในระหวางที่กําลังดําเนินการประชุมอยู และ
มีสมาชิกนอยกวา 5 คน คุณสามารถรับสายใหมได และเพิ่ม
สมาชิกคนนี้เขาใน การประชุม ทางโทรศัพท (ถามีสมาชิก 5 คน
เชื่อมตออยูแลว คุณสามารถรับสายได แตไมสามารถเพิ่มเขาใน
การประชุมได)
ตัวเลือกตางๆ ของ ประชุมสาย ใชในการตัดการเชื่อมตอสมาชิก
ออกจากการประชุมโดยการเลือก ยกเลิก, หรือเลือก สายสวนตัว 
เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิกคนนี้เทานั้น (สมาชิกคน
อื่นๆ จะถูกพักสายไว)

คุณสามารถเชื่อมตอสายที่กําลังใชอยู และสายที่พักไวไดโดยการ
เลือกตัวเลือก โอนสาย และเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ คุณจะถูกตัด
ออกจากสายทั้งสอง

คุณสมบัตินี้แตกตางจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นกอนที่คุณ
จะรับสายขึ้นมา (ดู หนา58)

การรับสายที่ 3

การประชุมทางโทรศัพท

ประชุมสาย

การเชื่อมตอสาย
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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 - หนวยความจําของโทรศัพทเต็ม 
ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม
เขามา
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไม
สามารถเปดได

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

จอแสดงผล
แสดงคําวา
บล็อกเมื่อคุณ
เปดเครื่อง

มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไม
ทราบรหัส PIN หรือรหัสสําหรับปลดบล็อก 
(PUK) ใหติดตอศูนยบริการของคุณ

โทรศัพทแสดง
คําวา IMSI 
ขัดของ

ปญหานีเ้กีย่วของกบัการสมคัรขอรบับรกิาร
ของคณุ ตดิตอผูใหบรกิารของคณุ

โทรศัพทไมไป
ยังหนาจอหลัก

กดcคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท 
ตรวจสอบวาใสซิมการดและแบตเตอรี่
อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ 
 ไมแสดง

ขึ้นมา

การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณ
อาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค หรือ
บริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอก
รัศมีทําการของเครือขาย ลองจากสถานที่
อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) 
ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตําแหนงที่
ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก 
หรอืตดิตอผูใหบรกิารเครอืขายของคณุเพื่อ
ขอความชวยเหลอื/สอบถามขอมูล

จอแสดงผลไม
ตอบโต (หรือ
ตอบโตชา) 
เมื่อคุณกดปุม

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพท
อยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่ามาก อาการนี้
เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการ
ทํางานของโทรศัพท  ใหนําโทรศัพทเขาสู
ที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพท
ของคุณ
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แบตเตอรี่ของ
คุณดูเหมือนวา
จะรอนเกินไป

คุณอาจใชเครื่องชารจฟลิปสที่ไมไดตั้งใจ
เพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ ตรวจดู
ใหแนใจวาคุณใชอุปกรณเสริมของแท
ของฟลิปสที่มาพรอมกับโทรศัพทของคุณ
ทุกครั้ง

โทรศัพท
ไมแสดง
หมายเลขของ
สายเรียกเขา

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

คุณไมสามารถ
สงขอความตัว
อักษรได

เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลกเปลี่ยน
ขอความกับเครือขายอื่น แรกสุด ใหตรวจ
สอบวาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของ
คุณ หรือติดตอผูใหบริการของคุณ สําหรับ
ขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถ
เริ่มการแสดง
ทีวีได

คุณสมบัตินี้จําเปนตองใหแบตเตอรี่ของ
คุณมีพลังงานอยูอยางนอยครึ่งหนึ่ง ชารจ
โทรศัพทของคุณใหม หรือเสียบปลั๊กเครื่อง
ชารจระหวางสไลดโชว

คุณไมสามารถ
รับและ/หรือ
เก็บภาพ JPEG 
ได

ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป ถาชื่อไฟล
ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับ
ภาพได ดู หนา46 สําหรับขอมูลอยาง
สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณรูสึกวา
คุณพลาดการ
รับสายบาง
สายไป

เพื่อใหสามารถรับทุกสายได ตรวจดูวา
ทั้งคุณสมบัติ "โอนสายแบบมีเงื่อนไข" 
หรือ "โอนสายแบบไมมีเงื่อนไข" ไมไดเปด
ทํางานอยู (ดู หนา58) 

ในขณะที่กําลัง
ชารจแบตเตอรี่ 
มีสัญลักษณรูป
แบตเตอรี่วาง
เปลาและกําลัง
กะพริบ

ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอม
ที่อุณหภูมิไมตํ่ากวา 0°C (32°F) หรือ
สูงกวา 50°C (113°F)
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนาย
โทรศัพทของคุณ

โทรศัพทแสดง
คําวา SIM 
ขัดของ

ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูก
ตอง (ดู หนา5) ถาปญหายังคงมีอยู 
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูให
บริการของคุณ
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ในขณะที่คุณ
พยายามใช
คุณสมบัติใน
เมนูโทรศัพท
แสดงคําวา 
ไมอนุญาต

คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย  
คุณสมบัติเหลานี้จะใชไดตอเมื่อเครือขาย
หรือประเภทของการขอรับบริการของคุณ
สนับสนุนเทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณ
สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพทแสดง
คําวา ใสแผน 
SIM ของคุณ

ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่
ถูกตอง (ดู หนา5) ถาปญหายังคงมี
อยู ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

ความสามารถ
ในการประหยดั
พลังงานของ
โทรศัพทของ
คุณดูเหมือนวา
จะตํ่ากวาที่ระบุ
ในคูมือผูใช

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

โทรศัพท
ทํางานในรถ
ไดไมดี

ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะ
จํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่
อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะของโทรศัพท
ได  เรามีชุดอุปกรณติดรถยนตจําหนาย
เพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภายนอก 
และชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทไดโดย
ไมตองใชมือถือเครื่องโทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ 
วาคุณสามารถใชโทรศัพทในขณะที่กําลัง
ขับรถไดหรือไม

โทรศัพท
ไมชารจ

ตรวจดูใหแนใจวาคุณเสียบแจ็คของเครื่อง
ชารจลงในชองเสียบที่ถูกตอง (ดูหัวขอ 
“การชารจแบตเตอรี”่ หนา6) ถาแบต-
เตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลาย
นาที สําหรับกระบวนการกอนการชารจ 
(ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชารจ 
รวมอยูเปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ 
อุปกรณเสริมอื่น อาจจําหนายเปนชุด (โดยผูใหบริการ หรือราน
คาปลีก) หรือจําหนายแยกตางหาก ดังนั้น รายการสิ่งตางๆ ที่อยู
ในบรรจุภัณฑอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการ
รับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ
การรับรอง คุณสามารถหาอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสได
จากรานคาที่คุณซื้อโทรศัพทฟลิปสมา

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานแบบแฮนฟรีกับโทรศัพทมือถือ
ฟลิปสของคุณไดงายขึ้น ชุดแฮนฟรีขนาดเล็กนี้ใหคุณภาพเสียง

ที่ยอดเยี่ยม  เพียงเสียบชุดนี้เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของ
รถยนต

ปุมรับสายซึ่งอยูภายในสายเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับสาย
โดยไมตองมองหาปุมกด คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียงแคกดปุม 
ในหนาจอหลัก ใหกดเพื่อเปดใชการโทรดวยเสียง
ในบางประเทศมีการหามใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถยนต  
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและปราศจากปญหา
ในการติดตั้ง คุณควรใหชวงเทคนิคที่มีความชํานาญเปนพิเศษ
เปนผูติดตั้งชุดแฮนฟรีในรถยนตใหกับคุณ

ซองหนังใสโทรศัพทสีดํา ทําหนาที่ปองกันโทรศัพทของคุณจาก
รอยขูดขีดและรอยขีดขวน มาพรอมกับสายหอยคอ

สายเคเบิลขอมูล อนุญาตใหคุณแสดงสไลดโชวบนโทรทัศนของ
คุณ เชื่อมตอปลายดานดาตาเขากับที่เสียบ (ดานบน) หูฟงที
ดานขวาของโทรศัพท จากนั้นเชื่อมตอปลายดานวิดีโอเขากับ
ชองตอ Video IN ของโทรทัศนหรือเครื่องเลนวิดีโอของคุณ 
ดู “แสดงทีวี” หนา 53 สําหรับขอมูลอยางละเอียดในการเลือก
รูปภาพ และการแสดงภาพเหลานั้นเปนสไลดโชว

เครื่องชารจ

ชดุติดรถยนตสากล

หฟูงเดอลุกซ

ซองบรรจุ

ทวีีลิงค
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ซอฟตแวรนี้ เปนสวนของงานในกลุม JPEG อิสระ

เชื่อมตอขอมูลกับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณไดอยางงายดาย: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถเชื่อมตอขอมูลความเร็ว
สูงระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ เพียงตอโทรศัพท
เขากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซบันทึกนัดและสมุดโทรศัพทภาย
ในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟตแวรที่ใหมา ใชในการสง
แฟกซและ SMS, ดาวนโหลดภาพ และเพลงตางๆ

โทรศัพทมือถือของคุณมาพรอมกับซีดีรอมที่ประกอบดวย
โปรแกรม Mobile Phone Tools ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ชวยให
คุณสามารถใชประโยชนจากบริการตางๆ ผานทางอินฟราเรด
ไดอยางเต็มที่ ดู “การใชโทรศัพทเปนโมเด็ม” หนา50 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม และใหอานเอกสารที่มีใหในซีดีรอมดวย

ชดุเชื่อมตอขอมูล

Mobile Phone Tools
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โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน 
โทรศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพา
สัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอ

กับเครือขายโทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลัง
สงของโทรศัพท
• โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM 

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

• เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลอง
กับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป 
(Ref. 89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า 
(Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง 
ใหอานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และ
บอกใหผูอื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกัน
โทรศัพทจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ
เอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวิธี
จําแทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน
ระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อ
โทรศัพทมา และเพื่อเปดการทํางานของตัวเลือกการจํากัดการ
โทรแบบตางๆ

การออกแบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
หมายและขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม 
โทรศัพทของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวน
กับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทําตาม 

ขอแนะนําและกฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช
โทรศัพทเซลลูลารทั้งที่บาน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นกฏ
ขอบังคับเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนต และ
เครื่องบินนั้นมีความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความ
เสี่ยงตอสุขภาพของผูใช  มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางดานคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยตางๆไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตราย
จากการสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณ
สอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

คลื่นวิทยุ
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การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไว
สูง อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกัน 
อาจนําไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท
ไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพท
มือถือในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการ

ทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจ
ผิดกฎหมายดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่
ซึ่งมีอปุกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศ
ทีอ่าจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่ง
ในอากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวา

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

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอปุกรณอิเล็ก-
ทรอนิกส ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบ
จากพลังงานวิทยุ

ถาคุณเปนผูใชเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ:
• รักษาระยะหางระหวางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ และ
โทรศัพทไว 15ซม. ตลอดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีก
เลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

• อยาใสโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชหูดานที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลด
การรบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด

• ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบ
กวนของโทรศัพทเซลลูลารหรือไม

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงาน
โทรศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ

ผูใชเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ

ผูใชเครื่องชวยฟง

การปรับปรุงสมรรถนะ
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เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
และคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพท
ในตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมด
แฮนดฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

•  อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
• ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตอง
จะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

• อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปด
เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 
ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

• โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ
ใหมได

• ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
• อยาเผาแบตเตอรี่

• อยาแปรรูปหรือเปดแบตเตอรี่
• อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา
สัมผัสแบตเตอรี่

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด

กรอนโทรศัพทได
คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
เทานั้น  เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําให
โทรศัพทเสียหาย และทําใหการรับประกันทั้งหมด
สําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่
เปนอะไหลแทจากฟลิปส

เนื่องจากทําใหสมาธิของคุณลดลงซึ่งกอใหเกิด
อนัตราย โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถ
ไปที่ขางทางและจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ถาคุณตองการใชโทรศัพทในรถยนต ใหติดตั้งชุดแฮนดฟรีซึ่งได
รับการออกแบบมาสําหรับจุดประสงคนี้โดยเฉพาะ แตคุณยังคง
ตองมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่อยูดี

ขอมลูที่แสดงบนแบตเตอรี่

อยาใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ
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ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
กั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถ หรือแตรรถในขณะที่มี
สายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจ
สอบกฎหมายในประเทศของคุณ

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

โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
กับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา  เพื่อรณรงคในเรื่องเกี่ยวกับการนําวัสดุ
กลับมาใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
การออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้ง
วัสดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอร ี่และวัสดุบรรจุหีบ
หอดังนี้

บรรทัดฐาน EN 60950

การดแูลรักษาสภาพแวดลอม

ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

วัสดุที่ใชในบรรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได

เรามีการสงเสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
และการนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ
(เชน EcoEmballage ในประเทศฝรั่งเศส)

วัสดุนั้นรีไซเคิลได 
(มีการระบุในวัสดุพลาสติกดวย)
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

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

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

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

ในชวงระยะรบัประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
จะซอมแซมหรอืเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
และจะสงคืนผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ใหกับผูบริโภคในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะ
เก็บชิ้นสวน โมดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

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

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับความคุมครองโดยการรบัประกันแบบ
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ก) ผลิตภัณฑที่มีการใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
อุบัติเหตุ  หรือเสียหายทางกายภาพหรอืจากการขนสง  
การติดตัง้ที่ไมเหมาะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การ
ละเลย การเกิดไฟไหม นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
อื่นๆ  หรือ
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ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบคุคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกต ิหรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคณุ

ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ผลิตภัณฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี ้ฟลิปสจะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
รับประกันแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้
ใชไมได  เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  
ผูบริโภคจะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือ
ทดแทนผลิตภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ซอมแซมหรอืทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว

ง) สําคัญ - คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
หลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
ของผลิตภัณฑ  และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

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

Philips859_APMEA_GB.book  Page 77  Thursday, July 29, 2004  9:57 AM



78

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

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

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เซลลูลารนี้  ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ลักษณอักษร และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
กับขอความในการรบัประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต

ใหผูสงของ  ผูคาปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
หรอืพนกังานของฟลปิสแกไขหรอืเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
แบบจํากัดนี้ และคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรบัประกันแบบจํากัดนีไ้มมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ของผูบริโภคภายใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
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