
กดคาง และปลอย )

ปอนรหัสพินโดยใชปุมกด และกด 
, หรือ L เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
และกด  (

กด )

เมื่อโทรศัพทสงเสียงเรียกเขา, กด
(

ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทร-
ศัพทโดยใชปุมกด หรือเลือกรายชื่อ
ในสมุดโทรศัพท
กด  L ตัวเลือก > โทร > โทร
แฮนดฟรี และกด ,
ระหวางการโทร, กด R แฮนดฟรี 
เพื่อเปดทํางานคุณสมบัติ
เมื่อมีสายเรียกเขามา, กด ( 
คางไว

เมื่อโทรศัพทสงเสียงเรียกเขา, กด 
R

สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดงันั้น ฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตาม
ลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน 
หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิต
ภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อ
ใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ�

ปุมตัวอักษรตัวเลข

ไมโครโฟน

 จอ LCD TFT
262K สี

ปุมบังคับทิศทาง

ปุมวางสาย
และเปด/ปด

ปุมรบัสาย

ดานหลังโทรศัพท: 
เลนสกลองถายรปู

ขั้วตอหูฟง, เครือ่งชารจ 
และสายเคเบิลขอมูล

สล็อตไมโคร SD การด  ปุมระดับเสียงดานขาง

ซอฟตคียซาย

ซอฟตคียขวา

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัสพินของคุณ

โทรออก

วางสาย
รบัสาย

เปดทํางาน/ปดทํางาน
โหมดแฮนดฟรี

ปดเสียงสาย
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ED ภายนอก
านะของขอความ, สายทีพ่ลาด, สายเรียกเขา 
ระหยัดพลังงานแบตเตอรี่, ไอคอน LED จะ
ี่คุณปดฝาพับทกุครั้ง  ไอคอน LED จะติดขึ้น
ียงสั้นๆ 

ักใน
า

กด ) สั้นๆ
ไอคอนเตือน L
ไอคอน LED แสดงสถ
และแบตเตอรี่  เพื่อป
เขาสูโหมดสลีปทันทที
โดยการกดปุมระดับเส

ปฏเิสธสาย เมื่อโทรศัพทสงเสียงเรียกเขา, กด
)

ปรับระดับเสียงการ
สนทนา

กดปุมดานขาง เพื่อปรับระดับเสียง
ระหวางการโทร

ปรับระดับเสียงเรียกเขา เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก, กด
ปุมดานขางคางไว, หรือกด , > การ
ตั้งคา > เสียง > ระดับเสียง เพื่อปรับ
ระดับเสียงของสายเรียกเขา

เขาไปยัง รายการโทร
ทั้งหมด

กด ( ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ปฏิทนิ กด + ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง รายชื่อ กด - ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ไฟลของฉัน กด < ในหนาจอหลัก

ทําการ เขียนขอความ กด > ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง เมนูหลัก กด , หรือ L ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง เครื่องเลนเพลง กด R ในหนาจอหลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด R กลับ ในขณะที่เรียกดูเมนู 
หรืออยูในโหมดแกไข

กลับไปยังหนาจอหล
ขณะที่กําลงัเลื่อนไปม
ในเมนูตางๆ



ไอคอนขอความ ง
หูฟงโดยการกดปุมเดียวเทานั้น 
ัพทในหนาจอหลัก กดปุมหูฟงคางไว 
ยุดการโทร กดปุมหูฟงคางไว 
งสั้นๆ เพื่อบันทึกหรือหยุดการอัดเสียง 
ัพท 
ุมหูฟงเพื่อรับสาย กดคางไวเพื่อปฏิเสธ

ัติตางๆ ของโทรศัพท  Xenium 9@9q 
รางตอไปนี้สรุปโครงสรางของ เมนูหลัก,
ะหมายเลขหนาซึ่งคุณสามารถเขาไปดู
ทํางานของเมนู
2

เมื่อขอความ (ขอความ หรือเอมเอมเอส) มาถึง, ไอคอนนี้จะกะพริบ
เปนเวลา 1 นาที
ไอคอนสายที่ไมไดรับ
เมื่อคุณพลาดสายโทรศัพท ไอคอนนี้จะกะพริบเปนเวลา 1 นาที
ไอคอนสายเรียกเขา
เมื่อมีสายเรียกเขาจากผูโทรในรายการรายชื่อ ไอคอนนี้จะกะพริบ
อยางรวดเร็ว
เมื่อมีสายจากผูโทรที่ไมรูจัก ไอคอนนี้จะกะพริบชาๆ
ถาคุณกําลังใชหูฟง และปดฝาพับระหวางการโทร ไอคอนนี้จะติดอยู
เปนเวลา 30 วนิาที เพื่อระบุวามีสายกําลังใชอยู
ไอคอนแบตเตอรี่
ถาคุณเสียบปลั๊กเครื่องชารจในขณะที่ฝาพับปดอยู ไอคอนนี้จะติดตอ
เนื่องในขณะที่ทําการชารจ จนกระทั่งชารจเต็ม
เมื่อมีแบตเตอรี่เหลือ 15 นาที ไอคอนนี้จะกะพริบเพื่อเตือนคุณ

ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา (L และ R) อยูที่สวนบนของบริเวณ
ปุมกด การกดซอฟตคีย อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกทีแ่สดงบนหนา
จอเหนือขอความ รวมทั้งตัวเลือกระหวางการโทรดวย ฟงกชั่นของ
ซอฟตคียจะเปลี่ยนแปลงไปตามขอความปจจุบัน 

การทาํงานของหูฟ
การทํางานตอไปนี้ใชไดกับ
เมื่อคุณปอนหมายเลขโทรศ
เพื่อหมนุหมายเลข ในการห
ระหวางการโทร กดปุมหูฟ
กดคางไวเพื่อวางสายโทรศ
เมื่อมีสายเรียกเขามา กดป
สาย 

เมนูหลัก
คุณสามารถเรียกใชคุณสมบ
ของคุณไดจากเมนูหลัก ตา
ความหมายของไอคอน แล
ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการ
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งตําแหนงปจจุบันของคุณในรายการ กด L 

าไปยังตัวเลือกของรายการที่เลือกในรายการ 
ลับไปยังเมนูกอนหนา 

 รายการเมนูที่มฟีงกชั่นที่ไมสามารถทํางาน
ีเทา และไมสามารถเรียกใชได

ี้
ี่ยวกบั Xenium 9@9q ทีล่ะเอียดถี่ถวนและ
โดยประกอบดวยหัวขอตอไปนี้:
วนนี้อธิบายถงึภาพรวมของโทรศัพทมือถือ
องคุณ และขอมูลเกีย่วกบัคุณสมบัติทั่วไปที่
ชบอยๆ
อมูลเกีย่วกับการตั้งคาโทรศัพทมอืถือของคุณ
นครั้งแรก เชน การติดตั้งซิมการด แบตเตอรี่ 
ลฯ
ิธีการโทรออกและรับสาย รวมทั้งฟงกชั่นการ
รที่ใชบอยๆ 
ิธีการปอนขอความโดยใชปุมตัวอักษรและ
ัวเลข
กด , ในหนาจอหลักเพื่อเขาไปยังเมนู และกด +, -, < หรือ > 
เพื่อเคลื่อนทีร่ะหวางไอคอนและรายการตางๆ หรือกดปุม 0 - 
9 และปุม * หรือปุม # เพื่อเขาไปยังตัวเลือกและฟงกชั่น
ตางๆ โดยตรง ในขณะที่กําลังเลื่อนในรายการ  แถบเลื่อนที่อยูดาน

ขวาของหนาจอจะแสด
เลือก หรือ , เพื่อเข
กด R  กลับ เพื่อก

เมนเูมื่อไมมีซมิ
ถาคุณไมไดใสซิมการด
ไดโดยไมมีซมิจะเปนส

วิธีการใชคูมอืน
คูมือผูใชนี้ใหขอมูลเก
สมบูรณที่สุดกับคุณ  

ความบันเทงิ เบราเซอร เครื่องเลนสื่อ

หนา 21 หนา 22 หนา 25

กลอง ขอความ ไฟลของฉัน

หนา 28 หนา 33 หนา 45

เครื่องมือ รายชื่อ โปรไฟล

หนา 49 หนา 54 หนา 58

การเชื่อมตอ สาย การตั้งคา

หนา 61 หนา 63 หนา 66

สํารวจ
โทรศัพท
ของคุณ

ส
ข
ใ

บทที ่1: 
เริ่มการใชงาน

ข
ใ
ฯ

บทที ่2: 
คุณสมบัติหลัก

ว
โท

บทที ่3: 
การปอน
ขอความ

ว
ต
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บันทึกใหม
เหตุการณบางอยางอาจทําใหหนาจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 
(เชน สายที่ไมไดรับ, ขอความใหม, เอมเอมเอสใหม, ฯลฯ) เมื่อใด
ก็ตามทีม่ีเหตุการณใหม โทรศพัทจะสงเสียงเตือนออกมา (ยกเวน
เมื่อไดรับขอความเผยแพร) คุณสามารถกด L แสดง เพื่อแสดง
รายการสายที่พลาด, เขาสูรายการขอความ หรือเอมเอมเอสที่ยังไม
ไดอาน, ฯลฯ  กด R กลับ เพื่อออกจากหนาจอ บันทึกใหม 

คุณสามารถลบบันทึกใหมออกจากหนาจอหลักไดตลอดเวลาโดย
การกด R กลับ

บทที่ 4 ถึง 15 คําอธิบายเกี่ยวกบัคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
นี้

สวนอื่นๆ ไอคอน & สัญลักษณ, ขอควรระวัง, การแกไข
ปญหา, อุปกรณเสริมของแทของฟลิปส, ขอมลู
เกีย่วกับ SAR (ถามีรวมอยูในเอกสารในขณะ
ที่พิมพ ไมเชนนั้นจะเปนเอกสารแยกตางหาก) 
และทายที่สุด ขอมูลเกีย่วกับการรับประกันแบบ
จํากดั



5

......................................................... 16

......................................................... 16
ขึ้นกับเครือขาย) ................................ 16
 ........................................................ 17
อักษรและหมายเลข ................... 18
......................................................... 18
ามและหมายเลข ................................. 18
ษณ ................................................. 19
......................................................... 19
......................................................... 19
 องักฤษ ............................................ 19
ามพื้นฐาน ......................................... 20
ิง ..................................................... 21
......................................................... 21
......................................................... 21
......................................................... 22
......................................................... 22
 ....................................................... 24
เีดีย ............................................... 25
ง ...................................................... 25
......................................................... 25
......................................................... 25
สารบัญ
1. เริ่มการใชงาน ......................................................8
การใสซิมการด ..........................................................8
การเปดโทรศพัท .......................................................9
การชารจแบตเตอรี่ ................................................. 10
การใสไมโคร SD การด ........................................... 11
การตั้งคาปุมดวน .................................................... 11

2. การโทร .............................................................. 13
เปดโทรศัพท .......................................................... 13
ปดโทรศัพท ........................................................... 13
โทรออก ................................................................ 13
ตัวเลือกระหวางการโทร ........................................... 13
ปดเสียงหรือเปดเสียงพูด ......................................... 14
ปรับระดับเสียงของลําโพง/หูฟง ................................ 14
บันทกึการโทร ........................................................ 14
วางสาย ................................................................. 14
โทรสายตางประเทศ ................................................ 14
โทรสายฉุกเฉิน ....................................................... 14
โทรสายที่สอง (ขึ้นกับเครือขาย) ............................... 15
ประชุมทางโทรศัพท (ขึ้นกับเครือขาย) ...................... 15
สลับสาย (ขึ้นอยูกบัเครือขาย) .................................. 16
โทรแฮนดฟรี ......................................................... 16
โทรไอพี (เฉพาะจีน & ฮองกงเทานั้น) ....................... 16

รับสาย .........
ปฏิเสธสาย ...
รับสายที่สอง (
รูปภาพรายชื่อ

3. การปอนตวั
วิธีการปอน ...
การปอนขอคว
การปอนสัญลัก
ยกแคร ........
ลบ ..............
การปอน T9®
การปอนขอคว

4. ความบันเท
เกม .............
จาวา ............

5. เบราเซอร .
WAP ..........
ขอความพิเศษ

6. เครื่องเลนม
เครื่องเลนเพล
แทร็ก ..........
ศิลปน .........



รายการเลน ............................................................ 25 สถานะความจํา ....................................................... 48
 ................................................ 48
................................................... 49
................................................... 49
................................................... 49
................................................... 50
................................................... 51
................................................... 51
................................................... 51
................................................... 51
................................................... 52
................................................... 52
................................................... 54
................................................... 54
................................................... 55
................................................... 56
................................................... 56
................................................... 57
................................................... 58
................................................... 59
คา ............................................. 59
................................................... 61
................................................... 61
................................................... 62
6

ที่เลนลาสุด ............................................................ 26
กําลังเลนขณะนี้ ...................................................... 26
เพลงเบื้องหลัง ....................................................... 27
เครื่องเลนวดิีโอ ...................................................... 27

7. กลอง .................................................................. 28
โหมดกลอง ............................................................ 28
เครื่องบันทึกวิดีโอ ................................................... 30

8. ขอความ ............................................................. 33
ขอความ ................................................................ 33
เอมเอมเอส (ขึ้นอยูกับเครือขาย) .............................. 34
กลองรับ ................................................................ 35
กลองออก .............................................................. 36
สงแลว .................................................................. 38
แบบราง ................................................................ 38
เทมเพลต .............................................................. 38
อีเมล .................................................................... 38
ขั้นสูง .................................................................... 39
ขอมูลขอความ (ขึ้นอยูกบัเครือขาย) .......................... 43
ขอความเสียง ......................................................... 44

9. ไฟลของฉัน ....................................................... 45
ภาพ ..................................................................... 45
วิดีโอ .................................................................... 46
เสียง ..................................................................... 47

การดหนวยความจํา
10. เครื่องมือ .....
ปลุก ..................
ปฏิทิน ...............
เครื่องคิดเลข ......
เครื่องบันทึกเสียง 
นาฬกิาจับเวลา ....
ตัวแปลงหนวย ....
เวลาสากล ..........
นับถอยหลัง ........
ไฟรวอลล ...........

11. รายชื่อ ..........
สรางรายชื่อ ........
แสดงกลุม ..........
หมายเลขพิเศษ ...
โทรดวน .............
ขั้นสูง .................

12. โปรไฟล .......
การเลือกโปรไฟล 
การปรับแตงการตั้ง

13. การเชื่อมตอ 
บลูทูธ ................
ฟงกชั่น USB ......



7

14. สาย .................................................................. 63
รายการโทร ............................................................ 63
ลบประวัติ .............................................................. 63
ตั้งคาการโทร ......................................................... 63

15. การตั้งคา ........................................................ 66
ทั่วไป .................................................................... 66
จอแสดงผล ........................................................... 67
เสียง ..................................................................... 68
การเชื่อมตอ .......................................................... 68

ไอคอน & สัญลกัษณ ........................................... 71

ขอควรระวัง ............................................................ 73

การแกไขปญหา ..................................................... 78

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

การประกาศเกี่ยวกับ เครื่องหมายการคา ........ 81

ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซบัเฉพาะ ............... 82

การรับประกันแบบจํากัด ..................................... 84

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง ...................... 87



เริ่มการใชงาน

เพื่อถอดออก

วนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะแบต
รศัพทอยู
8

1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน "ขอควรระวัง" กอน
ที่จะเริ่มใชงานขัน้แรก

กอนทีจ่ะเริ่มใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณ
ไดรับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิม
การดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกบัการรับบริการของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําเล็กนอยซึ่งคุณสามารถ
ใชเพื่อเกบ็หมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม ใหดู �รายชื่อ� ในหนา 54)
นอกจากนี้ คุณสามารถใสการดหนวยความจําลงในโทรศัพทไดดวย 
การทําเชนนี้ชวยใหคุณสามารถเพิ่มหนวยความจํามากขึ้น เพื่อใหคุณ
สามารถเก็บไฟลเพลง, ภาพถาย และวดิีโอเพิ่มเติมแยกจากหนวย
ความจําในตัวของโทรศัพท

การใสซมิการด
ถอดฝาดานหลงัออก
ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทปดอยู คุณจําเปนตองแกะฝาดานหลังของ
โทรศัพทออกกอนที่คุณจะสามารถใสซิมการดได กดฝาดานหลังดวย
นิ้วหัวแมมือของคุณ และเลื่อนฝาลง ดังแสดงในภาพดานลาง

ถอดแบตเตอรี่
ยกแบตเตอรี่ขึ้นจากดานบน

คุณอาจสูญเสียการตั้งคาส
เตอรี่ออกในขณะที่เปดโท
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คืน
โดยการเลื่อนขึ้นไปในชอง จนกระทั่งสุด

ี่ ใชความระมัดระวงัอยาใหขัว้ตอโลหะของ
ย

ท
กดปุม ) คางไว และปลอย ปอนรหัสพิน
งึ 8 หลักของซิมการดของคุณ) รหัสนี้ไดรับ
ว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการเครือขาย
รศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับรหัสพิน 
า 67

ถูกตอง 3 ครั้งติดกัน ซิมการดของคุณจะ
บลอ็คซิมการด คุณตองขอรหัสพุกจากผูให
ุณ
เริ่มการใชงาน

ใสซิมการด
เลื่อนที่ยึดซิมการดเพื่อปลดล็อค จากนั้นยกขึ้นบนบานพับ วางซิม
การดลงในชองทีเ่ตรียมไวให ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของการดอยู
ในมุมที่ถกูตอง และหนาสัมผัสสีทองหันหนาคว่ําลง เลื่อนที่ยึดซิม
การด เพื่อล็อคการด

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
วางแบตเตอรี่ลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันไปทางหนา
สัมผัสสีทองที่ตรงกันบนดานของโทรศัพท 

ใสฝาดานหลังกลบั
ใสฝาดานหลังกลับคืน 

ในขณะที่ใสแบตเตอร
ชองใสซิมการดเสียหา

การเปดโทรศพั
ในการเปดโทรศพัท ให
ถาจําเปน (รหัสลับ 4 ถ
การตั้งคาลวงหนามาแล
หรือรานคาที่คุณซื้อโท
ดู �การปองกัน� ในหน

ถาคุณปอนรหสัพินไม
ถูกบล็อค ในการปลด
บริการเครือขายของค



เริ่มการใชงาน

สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ลื่อนไปเรื่อยๆ โทรศัพทใชเวลาประมาณ 
รี่จนเต็ม เมื่อแทงทั้งหมดหยุดนิ่ง หมาย
แลว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชารจ

ณะการใชงาน  เวลาสนทนาและเวลา
านถึง 8 ชั่วโมง* และ 750 ชั่วโมง* ตาม

, การตั้งคาของผูใช, วธิีการใช, ฯลฯ 
ตางจากนี้ 

สียบอยูกับโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
หแบตเตอรีเ่สียหาย วิธเีดียวที่จะปด
ัก๊ออก ดังนั้นแนะนําใหใชเตาเสียบไฟ
งาย 

วลาหลายวัน เราแนะนําใหคุณถอด

ในขณะที่กําลังชารจอยู ถาพลังงานของ
  สัญลักษณรูปแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น
องสามนาที
10

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมมกีารชารจพลังงานไวบางสวน โทรศัพทจะสงเสียง
เตือนเพื่อเตือนคุณเมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือนอย 

เราแนะนําไมใหคุณถอดแบตเตอรี่ในขณะที่โทรศัพทเปดอยู ไม
เชนนั้นคุณอาจสูญเสียการตัง้คาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณ
ถอดแบตเตอรี่ การตัง้คาวนัที่และเวลาจะถูกจดจาํไวในระยะเวลา
สั้นๆ ดังนั้น คุณจาํเปนตองตั้งคาขอมูลตางๆ ใหมอีกครั้งหลัง
จากที่คุณติดตั้งแบตเตอรี่กลับเขามา

หลังจากที่ติดตั้งแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่แลว คุณสามารถชารจ
โทรศัพทได เสียบขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีก
ดานหนึ่งเขากบัชองเสียบไฟ AC

ชารจ แถบแสดงสถานะจะเ
3 ชั่วโมงเพื่อชารจแบตเตอ
ความวาแบตเตอรี่ชารจเต็ม
ได
ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษ
สแตนดบายสามารถอยูไดน
ลําดับ

*ขึ้นอยูกับสภาพเครือขาย
ผลลัพธที่แทจริงอาจแตก

การปลอยใหเครือ่งชารจเ
ชารจเตม็แลว ไมมีผลทําใ
เครื่องชารจคือการถอดปล
ฟากระแสสลับที่เขาถึงได

ถาคุณไมใชโทรศัพทเปนเ
แบตเตอรี่ออก

คุณสามารถใชโทรศัพทได
แบตเตอรี่ไมมีเหลืออยูเลย
หลังจากที่เริ่มชารจไปไดส
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วน
ัวเลข 2 - 9, +, -, < และ > เพื่อเรียก
คุณได หลังจากทีต่ั้งคาปุมตัวเลขแลว คุณสา-
ไว เพื่อเรียกใชคุณสมบัติที่ตั้งคาไวได
คาไวลวงหนาเรียบรอยแลว ในการตรวจสอบ
ปที่ การตั้งคา > ทั่วไป > ทางลัด ในการเปลี่ยน
 ใหกดปุมตัวเลขที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง 
ปลี่ยน, จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณตองการ
จากรายการตอไปนี้:

� โหมดเครื่องบิน
� เกม
� โฮมเพจ
� เมนู
� เพลง
� ขอความ
� เวลาสากล
� ตั้งคาการโทร
� ไฟลของฉัน
� โปรไฟล
� แบบเสียงเรียก
เริ่มการใชงาน

การใสไมโคร SD การด

โทรศัพทของคุณสนับสนุนไมโคร SD การดขนาดใหญถึง 2GB

คอยๆ เสียบการดลงในชองใสไมโคร SD การด, หนาสัมผัสสีทอง
ของการดจะหงายขึ้น และกดการดลงจนกระทั่งการดล็อคลงใน
ตําแหนง

ในการถอดไมโคร SD การดออก ใหกดการดลงไปในสล็อต เพือ่
ปลดล็อคการด การดจะเดงออกมาจากชองใส

ฟลิปสไมรับผิดชอบถึงความเสียหายที่เกิดจากการใชไมโคร SD 
การดที่ไมไดมาตรฐาน

การตั้งคาปุมด
คุณสามารถตั้งคาปุมต
ใชคุณสมบัติโปรดของ
มารถกดปุมตัวเลขคาง
ปุมดวนสวนมากถูกตั้ง
การตั้งคาปุมดวน, ใหไ
แปลงการตั้งคาปุมดวน
และเลือก ตัวเลือก > เ
เชื่อมโยงกับปุมตัวเลข
� ปลุก
� ปฏิทิน
� อัดเสียง
� กลองรับ
� บลูทูธ
� เบราเซอร
� โอนสาย
� นับถอยหลัง
� คิดเลข
� ไฟรวอลล
� ภาษา



เริ่มการใชงาน
12

ปุมตัวเลข 0, 1, # และ * ถูกตั้งคาไวลวงหนาเปน
ปุมมาตรฐาน ในการปอน �+�, ใหเขาไปยังกลองขอความเสียง, 
เปดทํางานโปรไฟล ประชุม และเลือกภาษาของหนาจอโทรศัพท
อยางเหมาะสม

� รายการโทร � ทางลัด
� กลอง � ตัวแปลงหนวย
� รายชื่อ � โทรดวน
� สรางขอความ � เครื่องบันทกึเสียง
� สรางเอมเอมเอส
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 และไมสามารถใชไดอีกตอไป ถาเกิดเหตุ-
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

 คางไวเพื่อปดโทรศัพทเมื่อใดก็ได

ไดเฉพาะเมื่อชื่อเครือขายแสดงบนหนาจอ

รศัพท
ทรไปยังหมายเลข; หรือกด L ตัวเลือก เพื่อ
, จากนั้นเลือก โทร > การโทรไอพี, โทรแฮนด
ีแฮนดฟรี

างการโทร
ามารถกด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินการตอ

ยกเลิกแฮนดฟรี
ูฟงบลูทูธ (ถามี)
เปดเสียงพูด

ใหม
การโทร

2. การโทร
บทนี้อธิบายเกีย่วกับคุณสมบัติ และตัวเลือกตางๆ ที่เกี่ยวกบัการ
โทรออก และการรับสาย

เปดโทรศัพท
กด ) คางไวเพื่อเปดโทรศัพท
คุณสามารถตั้งคารหัสปองกนั (รหัสพิน) บนโทรศัพทของคุณเพื่อ
ปองกันการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต เมื่อคุณตั้งคารหัสปองกันแลว 
คุณจะถูกขอใหปอนรหัสปองกันทุกครั้งเมื่อคุณเปดโทรศัพท
1. ปอนรหัสพิน เพื่อความปลอดภยั หนาจอจะแสดงสัญลักษณ 

�*� เพื่อแทนหมายเลขที่คุณปอนเขาไป ถาคุณปอนหมายเลข
ผิด, กด R ลบ เพื่อลบหมายเลข

2. กด L ตกลง โทรศัพทจะตรวจสอบรหัสพิน และเริ่มการลง
ทะเบียนกับเครือขาย 

3. หลังจากที่ชื่อเครือขายแสดงบนหนาจอ คุณก็พรอมที่จะโทรออก
หรือรับสาย ถาไมมีชื่อเครือขายบนหนาจอ คุณจําเปนตองลง
ทะเบียนใหม

ถาคุณปอนรหสัพินผิด 3 ครั้งติดกัน ซิมการดของคุณจะถูกบล็อค 
ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัสพกุจากผูใหบริการของ
คุณ ถาคุณปอนรหัสพุกผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณจะ

ถูกบล็อคอยางถาวร
การณเชนนี้ขึน้ โปรด

ปดโทรศพัท
คุณสามารถกด )

โทรออก
คุณสามารถโทรออก
เทานั้น 
1. ปอนหมายเลขโท
2. กด ( เพื่อโ
เขาสูเมนูตัวเลือก
ฟรี หรือ โทรไอพ

ตัวเลือกระหว
ระหวางการโทร คุณส
ไปนี้:

- เปดทํางาน/
- เปดทํางานห
- ปดเสียงพูด/
- พักสาย
- โทรหมายเลข



การโทร

- วางสายปจจุบัน มาตรฐาน), บันทึกฝายตรงขาม และ บันทึกตัวเอง (ใชไดกับทั้งการ
ลายสาย)
อนหยุดการบันทึกจะปรากฏบนหนาจอ 
จะหยุด และจัดเก็บอัตโนมัติในรูปแบบ 
> เสียง

วในการบันทึก การบันทึกจะหยุดเฉพาะ
หยุดการบันทึก, เมื่อมีหนวยความจาํ
าย 

 เพื่อวางสาย

ศ
ทั่ง "+" ปรากฏบนหนาจอ

กติไมตองใส 0 ขางหนา) ตามดวยหมาย

ตรง

ลอดเวลา โดยไมคํานึงวาโทรศัพทมอืถือ
ลวหรือไม 
14

- สงขอความ
- บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท  (ซึ่งประกอบดวยตัวเลือก
ยอย 3 ตัวเลือก: บันทึกทั้งสองฝาย, บันทึกฝายตรงขาม และ 
บันทึกตัวเอง)

- เขาไปยังรายการ รายชื่อ

ปดเสียงหรือเปดเสียงพูด
ระหวางการโทร, กด L ตัวเลือก และเลือก ปดเสียงพูด หรือ 
เปดเสียง ถาคุณเลือก ปดเสียงพูด ไมโครโฟนจะถูกปดการทํางาน
เมื่อคุณเปลี่ยนจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง การปดเสียงจะถูก
ยกเลิก 

ปรับระดับเสียงของลําโพง/หูฟง
ระหวางการโทร, ขณะที่มีสายพักอยู หรือสายเรียกซอน คุณสามารถ
กดปุมดานขางเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง (ถาคุณไมไดเรียกดูเมนู
ตัวเลือกการโทร)
เมื่อระดับเสียงถกูตั้งคา ระดับเสียงการโทรจะมีผลทันที และการตั้ง
คาจะถกูนําไปใชกับสายตอไปของคุณ 

บันทึกการโทร
ระหวางการโทร, กด L ตัวเลือก  และเลือก บันทึก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกการบันทึก 3 แบบ ซึง่ประกอบดวย บันทึกทั้งสองฝาย (คา

โทรสองสาย และการโทรห
เมื่อคุณเริ่มการบันทึก ไอค
เมื่อคุณวางสาย การบันทึก
AMR ภายใต ไฟลของฉัน 

ไมมีขีดจาํกัดของความยา
เมื่อคุณกดปุม R เพือ่
ไมเพยีงพอ หรอืเมื่อวางส

วางสาย
กด R วางสาย หรือ )

โทรสายตางประเท
1. กด 0 คางไวจนกระ
2. ปอนรหัสประเทศ
3. ปอนรหัสพื้นที ่(โดยป
เลขโทรศพัท 

4. กด ( เพื่อโทรโดย

โทรสายฉุกเฉิน
คุณสามารถโทรฉุกเฉินไดต
จะลงทะเบียนกับเครือขายแ
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รศัพท (ขึ้นกับเครือขาย)
สนุนการโทรหลายสาย โดยโทรไดสูงสุดถึง 5
ําวา สายการประชุม ระหวางทีโ่ทรหลายสาย
ามาในขณะที่คุณกําลังอยูในสาย คุณสามารถ
ื่อสรางการโทรหลายสายได:
ับสายที่สอง สายแรกจะถูกพักไวโดยอัตโนมตัิ
ระชุม จากเมนูโทร สองสายจะถกูเชื่อมโยงเขา
ประชุมจะถูกสรางขึ้น 
สาย คุณสามารถรับสายเรียกเขาใหม หรือเพิ่ม
ดยการโทรไปยังสมาชิกคนใหม (การสนทนา
ินการอยูจะถกูพักไวโดยอัตโนมัติ) หลังจากที่
างสายการประชุม จากเมนูโทร เพื่อเพิ่มสมาชิก
ระชุมหลายสาย (คุณสามารถเพิ่มสมาชิกไดถงึ 
การโทร

1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขการโทรฉุกเฉิน (หมายเลขเฉพาะ
ในประเทศของผูโทร)

2.  กด (

โปรดทราบวาหมายเลขฉกุเฉินจะไมถูกเก็บในบันทึกการโทร 

3. หรืออีกวธิีหนึ่ง หลังจากที่เปดโทรศัพทมือถือและปอนหมายเลข
พินแลว กด R ฉุกเฉิน เพื่อไปยังหนาจอการโทรฉุกเฉิน ถา
ไมมีซิมการด การกด R ฉุกเฉิน สามารถนําคุณไปยังหนาจอ
การโทรไดเชนกัน โดยแสดงหมายเลขการโทร จากนั้นกด (
หรือซอฟตคีย ตกลง เพื่อทําการโทรฉุกเฉินโดยตรง และภาพ
เคลื่อนไหวการโทรจะแสดงขึ้น

โทรสายที่สอง (ขึ้นกับเครือขาย)
คุณสามารถโทรสายที่สองโดยการพักสายปจจุบันเอาไว: 
1. ระหวางทีโ่ทรกบัสาย A อยู คุณสามารถปอนหมายเลขของสาย 

B โดยใชปุมกด 
2. กด ( เพื่อโทรไปยังหมายเลขของสาย B สาย A จะถกูพัก
ไวโดยอตัโนมัติ 

ประชุมทางโท
โทรศัพทของคุณสนับ
คน หนาจอจะแสดงค
เมื่อมสีายเรียกซอนเข
ดําเนินการตอไปนี้ เพ
1. กด ( เพื่อร
2. เลือก สายการป
ดวยกัน และการ

ระหวางการโทรหลาย
สมาชิกเขามาในสายโ
หลายสายทีก่ําลังดําเน
โทรติดแลว เลือก สร
คนใหมเขามาในการป
5 คน)



การโทร

ถาคุณตองการแยกสมาชิกคนหนึ่งออกจากสาย คุณสามารถเลือก 

กับเครือขาย)
ซอน คุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อมีสาย
ุณสามารถ: 
ที่สอง สายปจจุบันจะถกูพักไวโดย

สายที่สอง และทําการคุยกบัสายปจจุบัน

ยู และอกีสายหนึ่งพักอยู, คุณสามารถกด
ําเนินการตอไปนี้ได:
� สรางสายการ
ประชุม

� แฮนดฟรี

� ปดเสียงพูด � วางสายที่พัก

� สงขอความ � บันทึก
16

แยกสายการประชุม ระหวางการโทรหลายสาย ในการตัดการเชื่อม
ตอสมาชิกหนึ่งคนออกจากสาย, เลือก วางสายในการประชุม

สลับสาย (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
เมื่อคุณมสีายหนึ่งใชอยู และสายหนึ่งถกูพักอยู คุณสามารถกด L 
ตัวเลือก, จากนั้นเลือก สลับ เพื่อสลับระหวาง 2 สายได 

โทรแฮนดฟรี
ระหวางการโทร, กด L ตัวเลือก และเลือก แฮนดฟรี

เมื่อหูฟงถูกเสียบเขามาในโทรศัพท คุณจะไมสามารถเปดทํางาน
โหมดแฮนดฟรีได

โทรไอพี (เฉพาะจนี & ฮองกงเทานั้น)
คุณสามารถเลือก การโทรไอพี เมือ่คุณเลือกตัวเลือก การโทรไอพ,ี 
โทรศัพทมือถือของคุณจะเพิ่มหมายเลขบริการพิเศษไอพี ที่คุณตั้งไว
ลวงหนา ที่ขางหนาหมายเลขโทรศัพท จากนั้นจะทําการโทรไอพี นอก
จากนี้ คุณสามารถกด ( คางไวเพื่อเปดทํางานการโทรไอพีได
ดวย

เมื่อคุณปอนหมายเลขบรกิารพิเศษไอพีหลายหมายเลข คุณจะถูก
ขอใหตรวจสอบหมายเลข เพือ่หลีกเลี่ยงการเพิม่หมายเลขซ้ําๆ

รับสาย
กด ( เพื่อรับสาย

ปฏิเสธสาย
กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

รับสายที่สอง (ขึ้น
ถาคุณเปดทํางาน สายเรียก
เรียกเขาสายที่สองเขามา ค
1. กด ( เพื่อรับสาย
อัตโนมตัิ

2. กด ) เพื่อปฏิเสธ
ตอไป

3. เมื่อมีสายหนึ่งใชงานอ
L ตัวเลือก  เพื่อด

� สลับ

� สวิตชเสียง
(ถาม)ี

� วางสายทีใ่ช
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การโทร

ถาคุณกดปุมตัวเลข ตัวแกไขบันทึกจะเปดขึ้นภายใตโหมดสาย
เรียกซอน 

รูปภาพรายชื่อ
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเชื่อมโยงรายชื่อในสมุดโทรศัพทของคุณ
เขากับภาพที่คุณถายโดยใชฟงกชั่น กลอง หรือรูปภาพที่คุณดาวน
โหลดผาน WAP หรือสายเคเบิลขอมลู ระหวางการโทร ถารายชื่อ
ของอีกฝายหนึ่งเชื่อมโยงไปยังภาพ สายเรียกเขาจะแสดงภาพของ
สายนั้นขึ้นมา คุณสมบัตินี้เรียกวา ภาพผูติดตอ

รูปภาพรายชื่อ ใชไดเฉพาะบนหนวยความจาํโทรศัพทเทานั้น 
ขนาดภาพไมควรใหญกวา 176 x 220 พิกเซล



การปอนตัวอักษรและหมายเลข

*ระหวางการแกไขขอความ, คุณสามารถกดคางปุม # เพื่อเปด
* เพื่อเปลี่ยนโหมดการปอน (ในโหมด
พื่อเปลี่ยนโหมดการปอน, การเปดทํางาน
ไมได); แถบสถานะบนหนาจอจะแสดง
คุณ  แทนโหมดการปอนภาษา

 แทนโหมดการปอนภาษาจีนแผนดิน
มดการปอนภาษาไทย; 『en』 แทน
;『abc』 แทนโหมดการปอนตัว
23』 แทนโหมดการปอนตัวเลข นอก
 เพื่อใสเครื่องหมายวรรคตอน
ีการปอนสุดทายที่คุณใชกอนทีคุ่ณจะ
มื่อคุณเขามายังตัวแกไขอกีครั้ง ระบบจะ
ุณใชโดยอัตโนมัติ 

ละหมายเลข
ตัวแกไขโดยใช: การปอน T9 องักฤษ,

yin, จีนแผนดินใหญ Stroke หรือจีน
ยังมีวธิีการปอนสองแบบเพื่อใหคุณปอน
รรคตอน ไอคอนที่แสดงบนหนาจอแสดง
ามารถกด * เพื่อสลับจากโหมดหนึ่ง
เพื่อเปดทํางาน หรือปดการทํางาน T9 กด 
หมายวรรคตอน  หรือกดคาง เพื่อเลือก
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3. การปอนตัวอักษรและหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทมือถือของคุณสนับสนุนวธิีการปอนขอมูลหลายแบบ ซึ่ง
ประกอบดวย:

ทํางานวิธีการปอน และกด 
ภาษาไทย, กดปุมนี้คางไวเ
วิธีการปอนดวยปุม # ใช
โหมดการปอนปจจุบันของ
จีนแผนดินใหญ Pinyin; 
ใหญ Stroke;  แทนโห
โหมดการปอน T9 อังกฤษ
อักษรภาษาอังกฤษ; 『1
จากนี้ คุณสามารถกด #
ตัวแกไขขอความจะจดจําวธิ
ออกจากหนาจอการแกไข เ
เลือกวิธีการปอนสุดทายที่ค

การปอนขอความแ
คุณสามารถปอนขอความใน
ตัวอักษรภาษาองักฤษ, Pin
ไตหวัน Stroke นอกจากนี้ 
หมายเลขและเครื่องหมายว
ถึงวธิีการปอนปจจุบัน คุณส
ไปยังอีกโหมดหนึ่ง กดคาง
# สั้นๆ เพื่อปอนเครื่อง
ภาษาในการปอน

� T9 Pinyin: ปอนตัวอกัษรภาษาจีนดวย T9 Pinyin
� T9 สโตรกจีนแผนดินใหญ: ปอนตัวอักษรภาษาจีนดวย T9 

wubi และสวนประกอบสโตรก
� T9 องักฤษ (T9eng/T9Eng): ปอนขอความภาษาอังกฤษ
โดยใช T9 องักฤษ

� T9 ไทย: ปอนขอความภาษาไทยโดยใช  T9 ไทย
� มัลติแทปไทย: กดปุมที่มีตัวอักษรที่คุณตองการปอน  
� T9 เวียดนาม: ปอนขอความภาษาเวียดนามโดยใช T9 
เวยีดนาม

� มัลติแทปเวยีดนาม: กดปุมที่มีตัวอักษรทีคุ่ณตองการปอน
� 123: ปอนหมายเลข
โทรศัพทนี้สนับสนุนวิธีการปอนทีส่ัมพันธกบั T9 จีนแผนดินใหญ
เชนกนั
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 องักฤษ

9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะสําหรับขอความ
ยพจนานุกรมฉบับสรุป การใชระบบนี้จะชวย
ดเร็วขึ้น คุณจําเปนตองกดปุมแตละปุมทีม่ีตัว
เปนคําเพียงครั้งเดียวเทานั้น: การกดปุมที่คุณ
คราะห และคําทีแ่นะนําโดย T9® จะแสดงที่
ถามีคําทีแ่นะนํามากกวา 3 คํา, แถบเลื่อนจะ
รือ - เพื่อเลื่อนดูรายการ และเลือกจากคําที่
รมในตัวของ T9®  (ดูตัวอยางดานลาง) หลัง
 , หรือ L เพื่อยืนยัน
งไร?
แทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ปอนตัวอักษร

เรียกดูคําที่แนะนําสุดทายหรือถดัไป 

ยืนยันตัวอักษรหรือคํา

ลวปลอยเพื่อลบหนึ่งตัวอักษร กดคางไวเพื่อ
อความทั้งหมด
การปอนตัวอักษรและหมายเลข

การปอนสัญลักษณ
ในโหมดการปอนใดๆ, กด # เพื่อเปด/ปดหนาจอการปอนสัญ-
ลักษณ ถาสัญลักษณใชพื้นที่มากกวาหนึ่งหนาจอ, กด +/- เพื่อเลื่อน
หนาขึ้น/ลง กด , เพื่อยืนยันการปอนสัญลักษณ

ยกแคร
กด * เพื่อยกแครในตัวแกไขการปอนภาษาอังกฤษ 

ลบ
เมื่อมเีนื้อหาในแถวการปอน, กด  R ลบ เพื่อลบตัวอักษร หรือ
สัญลักษณทีอ่ยูดานขวาสุด บริเวณคําที่แนะนําจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จน
กระทั่งแถวการปอนถูกลบไป กดคาง R ลบ เพื่อลบแถวการปอน
เมื่อแถวการปอนวาง, กด  R ลบ จะลบตัวอักษรทางซายของตัว
กะพริบในบริเวณขอความ กดคาง R ลบ เพื่อลบเนื้อหาในบริเวณ
ขอความ 

การปอน T9®
ระบบนี้คืออะไร?
ระบบปอนขอความ T
ตางๆ ซึ่งประกอบดว
ใหคุณปอนขอความไ
อักษรซึ่งประกอบกัน
กระทําจะไดรับการวิเ
หนาตางที่ปรากฏขึ้น 
แสดงขึ้นมา, กด + ห
เสนอใหโดยพจนานุก
จากทีคุ่ณปอนคํา กด
จะใชงานไดอยา
อักขระและสัญลักษณ

0 ถึง 9 เพื่อ

+ หรือ - เพื่อ

L ตกลง เพื่อ

R ลบ กดแ
ลบข



การปอนตัวอักษรและหมายเลข

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:*

ษรและตัวเลข

ง 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥

 2 à ä å æ ç

 3 é è ∆ Φ

 4 Γ ì

 5 Λ

o 6 ñ ò ö ø

 s 7 β Π Θ Σ

 8 ü ù

y z 9 Ω Ξ Ψ

งวาง

หมดการปอนขอความ

ัญลักษณ
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ตัวอยาง: วิธีปอนคําวา "Home"
1. กด 4 6°6 3, หนาจอจะแสดงคําแรกในรายการ: 

Good
2. กด - เพื่อเลื่อนดู และเลือก Home
3. กด L ตกลง เพื่อยืนยัน Home

การปอนขอความพื้นฐาน
ถาคุณตองการใชโหมดการปอนขอความพื้นฐาน, กด * เพื่อเลือก
โหมดการปอนขอความพื้นฐาน "ABC"  วิธีการปอนขอความแบบนี้ 
จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัวอกัษรที่ตองการ ตัวอยางเชน 
ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรทีส่องบนปุม 4 คุณจําเปนตองกดปุม 
4 สองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร "h" การใชวิธีนี้คุณจําเปนตองกดปุม
เปนจํานวนครั้งเทากับลําดับที่ปรากฏบนปุมของตัวอักษรที่ตองการ
ถาตองการปอนคําวา "Home" ในโหมดการปอนขอความพื้นฐาน คุณ
จึงควรกดปุม 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF)

ยกแคร เลือกโหมดการปอน กดคางเพื่อเปด/ปด
คุณสมบัติ T9 

# กดแลวปลอย เพื่อเปดทํางาน/ปดทํางานโหมด
เครื่องหมายวรรคตอน, กดคางเพื่อเลือกภาษาใน
การปอน

ปุม ตัวอัก

1 ชองวา
2 a b c
3 d e f
4 g h i
5 j k l
6 m n 
7 p q r
8 t u v
9 w x 
0 ใสชอ
* สลับโ
# ปอนส
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4. ความบันเทิง

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงเกม และเครื่องมือเพิ่มเติมที่ติดตั้งอยู
ในโทรศัพทมอืถือของคุณ

คุณสมบัตบิางอยางที่อธิบายที่นี่ ขึ้นอยูกับคาคอนฟเกอเรชั่นของ
โทรศัพทมือถือของคุณ, ประเทศซึ่งคุณซื้อโทรศัพทมือถือ และ/
หรือผูใหบรกิารของคุณ

เกม
เกมมาตรฐาน
เมนูนี้มีเกมที่ติดตั้งมาใหแลวในโทรศัพทมือถือของคุณ กด , เพื่อ
เขาสูเมนูหลักจากหนาจอหลัก และเลือก ความบันเทงิ > เกม

จาวา
โทรศัพทของคุณมคีุณสมบัติการทํางานแบบจาวา ซึ่งคุณสามารถใช
เพื่อรันแอปพลิเคชั่นจาวา เชน เกมที่ดาวนโหลดจากเครือขาย
� กด จาวา > เปด เพื่อเปดแอปพลิเคชั่นใหมหลังจากที่คุณดาวน
โหลดเขามาในโทรศัพท 



เบราเซอร

โฮมเพจ
มเพจโดยตรง นอกจากนี้ คุณสามารถตั้ง
เมนูการตั้งคาไดดวย 

ปจจุบัน หรือเว็บเพจทีคุ่ณเขาชมบอยๆ 
จัดการและจัดระเบียบเว็บเหลานั้น
ารของบุคมารคจะแสดงขึ้น ในการเชื่อม
ายการบุคมารคที่ตองการ, เลือกรายการ

สามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ เพื่อเพิ่ม
ได:

ื่อและเว็บแอดเดรส 

ือแกไขรายการบุคมารค 
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5. เบราเซอร

โทรศัพทของคุณมาพรอมกบั WAP เบราเซอร คุณสามารถรับขาว
สาร, ขอมูลกีฬา และสภาพอากาศ รวมทั้งบริการตางๆ จากอนิเตอร
เน็ตผานทาง WAP เบราเซอรได 

คุณสมบัตินี้ใชไดเฉพาะเมื่อการสมัครรับบริการของคุณเปดใช
บริการ WAP ดวยเทานั้น การตัง้คาไดรับการคอนฟกมาใหลวง
หนา (ขึน้อยูกับประเทศ) และคุณไมจาํเปนตองแกไขคาเหลานั้น
สาํหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดติดตอผูใหบรกิารเครือขายของคุณ 

WAP
โดยปกติ โทรศัพทของคุณควรไดรบัการคอนฟกไวแลว ถาคุณ
ตองการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรคอนฟเกอเรชั่น
คุณจาํเปนตองขอรับขอมูลที่จาํเปนจากผูใหบริการเครือขายของ
คุณกอนที่จะเริ่มดาํเนินการ ฟลิปสไมรับผิดชอบในการแจงเตือน
ลวงหนา หรือยอมรับผลที่เกิดขึน้ตามมาสาํหรับความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชัน่ที่เกิดขึน้จาก
คุณ หรือโดยผูใหบริการเครือขาย โปรดตรวจสอบกับผูใหบรกิาร
เครือขายของคุณสาํหรับขอมูลอัปเดตลาสุด

เลือกเมนูนี้เพื่อเขาไปยังโฮ
คาแอดเดรสของโฮมเพจใน
บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บเวบ็เพจ
ลงในรายการ บุคมารค เพื่อ
เมื่อคุณเขามายังเมนู รายก
ตอไปยังเวบ็แอดเดรสของร
โดยใช + หรือ - และกด ,
ถายังไมมีรายการเก็บไว คุณ
และจัดการบุคมารคของคุณ

เพิ่มบุคมารค แกไขช

จัดการ
บุคมารค ลบหร
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 L หรือ , เพื่อเชื่อมตอ, กด R กลับ 
กอนหนา

บ็สําหรับการเบราซเวบ็ โทรศัพทของคุณอาจ
ยคาเฉพาะของผูใหบริการเครือขายไวลวงหนา
ของผูใหบริการเครือขาย คุณอาจเริ่มการใช 
ที ไมเชนนั้น คุณจําเปนตองคอนฟกการตั้งคา

นการแจงเตอืนลวงหนา หรือรับผิดชอบถึง
าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอ-
ํา หรือกระทําโดยผูใหบริการเครือขาย หรือ
ู WAP หรอืเนื้อหาตางๆ โดยผูใหบริการ
็ต โปรดตรวจสอบกับผูใหบรกิารเครือขาย
าบนอินเตอรเน็ตของคุณสาํหรับขอมูล

:

อนุญาตใหคุณตั้งคุณสมบัตินี้เปน เปด หรือ 
ปด

อนุญาตใหคุณตั้งคุณสมบัตินี้เปน เปด หรือ 
ปด
เบราเซอร

ในการเพิ่มบุคมารคใหม:

ในการแกไขบุคมารค:

ปอนที่อยู
ปอนที่อยูเว็บ และกด
เพื่อกลับไปยังเว็บเพจ
การตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคาเว
มีการตั้งคาคอนฟกดว
แลว ถาคุณเปนสมาชิก
WAP เบราเซอรไดทัน
ใหม 

ฟลิปสไมรับผิดชอบใ
ความเสยีหายที่ตามม
เรชั่นที่คุณเปนผูกระท
การเปลี่ยนแปลงที่อย
เนื้อหาบนอินเตอรเน
และผูใหบริการเนื้อห
อัปเดตลาสุด

มีตัวเลือกตอไปนี้ใหใช

ไปที่เมนู บุคมารค กด , เพื่อเขาไปยังเมนูหลัก
จากหนาจอหลัก และเลือก 
เบราเซอร > บุคมารค

เลือก เพิ่มบุคมารค กด ,
เพิ่มบุคมารคใหม ปอน ที่อยู และ เรื่อง ของบุค

มารคใหม และกด L จัดเก็บ

ไปที่เมนู บุคมารค กด , เพื่อเขาไปยังเมนูหลัก
จากหนาจอหลัก และเลือก 
เบราเซอร > บุคมารค

เลือก จัดการบุคมารค กด + หรือ - และกด , 

เลือกบุคมารคที่คุณตองการ
แกไข

กด + หรือ - และกด ,

เลือก แกไข กด + หรือ - และกด L 
เลือก

แกไขบุคมารค แกไข ทีอ่ยู และ เรื่อง ของบุค
มารค และกด L จัดเกบ็

แสดงภาพ

เปดทํางานรีเฟรช



เบราเซอร
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ประวัติ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการ จัดระเบียบ และเขาถึงเว็บเพจทีคุ่ณเพิ่ง
เขาชมลาสุด 
1. เมื่อคุณเขามายังเมนูนี้ เว็บเพจลาสุดทีคุ่ณเยี่ยมชมกอนหนานี้
จะแสดงขึ้น

2. กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความพิเศษ
อนุญาตใหคุณตรวจสอบขอความพิเศษของคุณ และลบขอความ
พิเศษ

ลางแคช อนุญาตใหคุณลางแคช

ลบประวัติ อนุญาตใหคุณลางประวัติ

คุกกี้ ใชสําหรับ เปดทํางานคุกกี ้หรือ ลางคุกกี้ 

โฮมเพจ จัดเกบ็เปน
กลับ สงเปนเอมเอมเอส
สงตอ บันทึกเปนโฮมเพจ
โหลดใหม แสดง URL
บุคมารค ออก
ปอนทีอ่ยู การตั้งคา
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จะแสดงบนหนาจอ คุณสามารถกด +/- เพื่อ
 และกด L หรือ , เพื่อแสดงแทร็กทัง้

+/- เพื่อเลือกไฟลเพลงที่คุณตองการเลน จาก
 

แสดงบนหนาจอ ในการสรางรายการเลนใหม,
 ปอนชื่อรายการเลน และกด , จากนั้นใช +/
น, กด ,, จากนั้นกด L ตัวเลือก, เลือก 
เลือกแทร็กทีคุ่ณตองการเพิ่มลงในรายการเลน
มารถกด +/- เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง จากนั้นกด 
 และเก็บเพลงในรายการเลน

คําอธบิาย
เปดเครื่องเลนเพลงเพื่อเลนแทร็กที่เลือก
เปดรายการเลน, เลือกรายการเลน และเพิ่ม
แทร็กที่เลือกลงในรายการเลน
ลบแทร็กที่เลือก
ลบแทร็กทั้งหมดของศิลปนเดียวกัน
แสดงขอมูลอยางละเอียดของแทร็กทีเ่ลือก
เครื่องเลนมีเดีย

6. เครื่องเลนมีเดีย

เครื่องเลนเพลง
คุณสมบัตินี้มีไวเพื่อใหคุณดาวนโหลดเพลงจากเครือขาย, จัดเก็บ
ไฟลเสียง, แกไขรายการเพลง และเลนเพลงของคุณ โทรศพัทสนับ-
สนุนการทํางานไฟลเสียงในรูปแบบ MP3, AAC และ WMA อยาง
ไรก็ตาม เฉพาะรูปแบบ MP3 ที่รองรับการทํางานกับหูฟงบลูทูธ

แทร็ก
คุณสมบัตินี้ใชในการเลนเพลงที่ดาวนโหลดมาซึ่งเก็บอยูใน หนวย
ความจําเครื่อง หรือ การดหนวยความจํา จากแทร็กที่แสดง ใช +/
- เพื่อเลือกไฟลเพลงทีคุ่ณตองการเลน จากนั้นกด L ตัวเลือก

ศิลปน
รายการของชื่อนักรอง
เลือกศิลปนทีต่องการ
หมดของศิลปนที่เลือก
จากแทร็กที่แสดง ใช 
นั้นกด L ตัวเลือก

รายการเลน
รายการเลนที่เก็บไวจะ
เลือก รายการเลนใหม
- เพื่อเลือกรายการเล
แกไขรายการเลน และ
โดยการกด , คุณสา
L เสร็จ เพื่อยืนยัน

ตัวเลือก คําอธบิาย
เปด เปดเครื่องเลนเพลงเพื่อเลนแทร็กที่เลือก
เพิ่มลงใน
รายการเลน

เปดรายการเลน, เลือกรายการเลน และเพิ่ม
แทร็กที่เลือกลงในรายการเลน

ลบแทร็ก ลบแทร็กที่เลือก
รายละเอยีด แสดงขอมูลอยางละเอียดของแทร็กทีเ่ลือก

ตัวเลือก
เปด
เพิ่มลงใน
รายการเลน
ลบแทร็ก
ลบศิลปน
รายละเอยีด



เครื่องเลนมีเดีย

คุณสามารถสรางรายการเลนไดถึง 10 รายการ ตัวเลือกที่ใชไดมดีังนี้: การทํางานของปุม
การเลนเพลงมีดังตอไปนี้: 

ินการตอไปนี้:

าน
 เพื่อ เริ่ม/หยุดชั่วคราว/เลนเพลงตอ
 เพื่อเลือกเพลงกอนหนา/เพลงถัดไป
เพื่อถอยหลังอยางเร็ว/เดินหนาอยาง
หวางที่กําลังเลนแทร็ก 
ดับเสียง หลังจากทีคุ่ณตั้งระดับเสียง 
คาจะถกูบันทึกไวจนกวาคุณจะปรับ
สียงครั้งหนาอีกครั้ง 
นูตัวเลือก
ยังเมนูกอนหนา 

ลเสียงที่เลือก/หยุดการเลนชั่วคราว

ามกอน, เสมอ, ไมเคย เพื่อเปดการ
ลงในเบื้องหลัง เพื่อที่คุณสามารถไปยัง
ๆ ในขณะที่กําลังฟงเพลงได
ยการเลน, เลือกรายการเลน และเพิ่ม
ลือกลงในรายการเลน
26

ที่เลนลาสุด
แสดงแทร็ก 10 แทร็กสุดทายที่คุณเลน โดยแทร็กที่เลนลาสุดจะ
แสดงที่สวนบนสุดของรายการ 

กําลังเลนขณะนี้
หนาจอแสดงเพลงที่เลนลาสุด ฟงกชั่นนี้เปดโอกาสใหคุณเขาไปเลน
ยังรายการเลนลาสุดที่คุณฟง

การทํางานของปุมกดระหวาง

กด L ตัวเลือก เพื่อดําเน

ตวัเลือก คําอธบิาย
เปด เปดเครื่องเลนเพลงเพื่อเลนไฟลที่เลือกใน

ปจจุบัน
แกไข
รายการเลน

แกไขรายการเลน

เปลี่ยนชื่อ
รายการเลน

แกไขชื่อรายการเลน

ลบรายการเลน ลบรายการเลนปจจุบัน
ลําดับแทร็ก ปรับเปลี่ยนลําดับการเลนของรายการเลน

ปจจุบัน
รายละเอียด แสดงขอมูลอยางละเอยีดของไฟลที่เลือก

ปุม การทาํง
ปุม , กดสั้นๆ
< หรือ > กดสั้นๆ

กดยาว
เร็ว ระ

ปุม + หรือ - 

ดานขาง
ปรับระ
การตั้ง
ระดับเ

L ตัวเลือก เปดเม
R กลับ กลับไป

เลน/หยุด
ชั่วคราว

เลนไฟ

เลนในเบื้องหลัง เลือก ถ
เลนเพ
เมนูอื่น

เพิ่มลงใน
รายการเลน

เปดรา
ไฟลที่เ
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บื้องหลัง แทร็กปจจุบันจะแสดงในหนาจอหลัก 
ะเปนดังนี้:

ลนวิดีโอที่บันทึกไวในโทรศัพท และไฟลวดิีโอ
ที่เสียบอยู  สําหรับรายละเอียด คุณสามารถดู 
นวดิีโอ หรือ หนา 46 สําหรับ ไฟลของฉัน > 

ารทํางาน
รับระดับเสียง
ลน/หยุดการเลนเพลงชั่วคราว
ปยังแทร็กกอนหนา หรือแทร็กถัดไปตาม
ําดับ
ปยังเมนู
ครื่องเลนเพลง
พื่อหยุดเครื่องเลนเพลง
เครื่องเลนมีเดีย

เพลงเบื้องหลัง
เมื่อกําลังเลนเพลงในเ
การทํางานของปุมกดจ

เครื่องเลนวิดีโอ
คุณสมบัตินี้ใชสําหรับเ
ในการดหนวยความจํา
หนา 32 สําหรับการเล
วิดีโอ

โหมดการเลน สลับ: เปด หรือ ปด
ซ้ํา: ไมม,ี ซ้ําเพลงเดียว หรือ ซ้ํารายการเลน

เปดทํางาน
สเตอริโอ

เมนูนี้ใชไดเฉพาะเมื่อโทรศัพทจับคูกับหูฟง
บลูทูธ ซึ่งสนับสนุนโปรไฟลสเตอริโอเทานั้น 
กด , หรือ L เพื่อเปดทํางานเอาตพุต
เสียงสเตอริโอจากหูฟง 

รายละเอยีด แสดงขอมูลอยางละเอียดของไฟลเสียงที่เลือก
ฟลิปออก เลือก เปด หรือ ปด (คามาตรฐาน) ถาคุณ

เลือก เปด, ทันทีทีคุ่ณปดฝาพับ คุณจะออก
จากเครื่องเลนเพลง (แมวาจะเปดทํางานการ
เลนเบื้องหลังอยูก็ตาม) 

ปุม ก
ปุม + หรือ - ป
ปุม , เ
ปุม < หรือ > ไ

ล
L ไ
R เ
) เ



กลอง

เพื่อยกเลิกกระบวนการปจจุบัน และกลับ
ด

ละกอนทีภ่าพจะถูกถาย คุณสามารถ
 ไดโดยการกด L ตัวเลือก

ด +/-

ะดับความสวางมีคา -3 ถึง +3  
ะดับมาตรฐานคือ 0 

ด ,

าพจะถูกบันทึกและจัดเก็บอัตโนมัติใน 
ฟลของฉัน > ภาพ 

ด > เพื่อเขาไปยังเครื่องบันทกึวิดีโอ
ดปุม ) หรือ R กลับ สองครั้ง
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7. กลอง

โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองดิจิตอล 1.3 ลานพิกเซลในตัว ซึง่ชวย
ใหคุณสามารถถายภาพ และอดัวดิีโอ จากนั้นเกบ็สิ่งที่คุณถายไวใน
โทรศัพทและการดหนวยความจํา ใชภาพตางๆ เปนวอลเปเปอร 
หรือสงภาพไปใหเพื่อนๆ ของคุณได

โปรดตรวจดูใหแนใจวาเลนสกลองถายรูปสะอาด กอนที่คุณจะ
ถายภาพ เนื่องจากฝุนเลก็ๆ สามารถมีผลกระทบกับคุณภาพของ
ภาพอยางมาก

โหมดกลอง
ดูตารางดานลาง ถึงวธิีการใชงานกลองทั่วๆ ไป
วิธกีาร�

คุณสามารถกดปุม )  
ไปยังหนาจอหลักเมือ่ใดก็ไ

เมนูตัวเลอืกกลอง
เมื่อโหมดกลองทํางานอยู แ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆเปดกลอง กด , เพื่อเขาไปยังเมนูหลักจากหนาจอ

หลัก และเลือก กลอง

ซมูเขา/ออก กดปุม +/- ดานขาง

ใชไดเฉพาะสาํหรับความละเอียดภาพ 
640*480 หรือต่ํากวา ที่ x1.3 เทานั้น

ปรับความสวาง ก

ร
ร

ถายภาพ ก

ภ
ไ

ปุมเลือกทศิทางขวา ก

ออกจากกลอง และ
กลับไปยังหนาจอหลัก

ก
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ภาพถาย
ทํางานกลองแลว ใหกด , เพื่อถายภาพ 
ตัโนมัติ และแสดงบนหนาจอ คุณสามารถกด 
ําเนินการตอไปนี้: 

ถานทีเ่ก็บ: หนวยความจําเครื่อง หรือ การด
นวยความจํา
ื่อเริ่มตน: แกไขชื่อเริ่มตนของภาพถาย
องกันการสั่น: 50HZ หรือ 60HZ
สดงเต็มหนาจอ: เปด หรือ ปด

วามละเอียดภาพที่แทจริงจะแตกตางจากที่
สดงในมุมมองเต็มหนาจอ

ําอธิบาย
งรูปภาพ:
ดยบลูทูธ หรือ โดยเอมเอมเอส

บภาพปจจุบัน

ลับไปยังหนาจอชองมองภาพเพื่อถายภาพ
หม
กลอง

เมนูตัวเลือกพรีวิว
หลังจากที่คุณเปดการ
ภาพจะถูกบันทึกโดยอ
L ตัวเลือก เพื่อด

ตัวเลือก คําอธิบาย
เปลี่ยนไปยัง
วดิีโอ

ออกจากโหมดกลอง และเปลี่ยนไปยังโหมด
วิดีโอ

ความละเอียด
ภาพ

เลือกขนาดภาพ: 1280x1024, 1024x768, 
640x480 และ 176x220

คุณภาพภาพ เลือกคุณภาพของภาพ: ละเอียดพิเศษ, 
ละเอียด และ ปกติ

คาที่เลือกครั้งลาสดุจะยังคงอยู จนกวาคุณ
จะทําการเปลี่ยนแปลงคาอีกครั้ง

แสดงภาพ เขาสู ไฟลของฉัน > ภาพ เพื่อแสดงภาพที่ถาย
โหมด เอฟเฟกตสี: ปด (คามาตรฐาน), ขาวดํา, ซีเปย 

หรือ น้ําเงิน 

เอฟเฟกตสีที่เลือกจะแสดงบนหนาจอทันที 
โหมดกลางคืน: เปด หรือ ปด
ตัวตั้งเวลา: เปด หรือ ปด

ขีดจาํกัดเวลาคือ 8 วนิาที 
มัลติช็อต: เปด หรือ ปด

คุณสามารถถายภาพในเวลาเดียวกันได 3 
ภาพ

ขั้นสูง ส
ห
ช
ป
แ

ค
แ

ตัวเลือก ค
สง ส

โ

ลบ ล

จับภาพ ก
ใ



กลอง

วิธีการ�

 , เพื่อเขาสูเมนูหลักในโหมดหนาจอ
ัก, เลือก กลอง และ กด > เพื่อเปลี่ยน
ยังแทบ็เครื่องบันทึกวดิีโอ

 +/-

ดับความสวางมีคา -3 ถึง +3  
ดับมาตรฐานคือ 0 

ปุม , หนึ่งครั้ง กดอีกครั้งเพื่อหยุด
รบันทึก

ีโอจะถูกบันทึกและจัดเก็บอัตโนมัติใน 
ลของฉัน > วดิีโอ 

 < เพื่อเขาไปยังกลอง

ปุม ) หรือ R กลับ สองครั้ง
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เมื่อมีพื้นที่หนวยความจาํไมเพียงพอ คุณจะไมสามารถบันทึกภาพ
ได และขอความเตือนจะแสดงขึ้น คุณตองลบภาพที่มีอยูกอนที่
คุณจะสามารถเก็บภาพใหมได 

เครื่องบนัทึกวิดีโอ
ตัวเลือกนี้ใชสําหรับบันทกึวิดีโอสั้นๆ คุณสามารถเลนวิดีโอ เกบ็วิดีโอ
ในโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา นอกจากนี้ คุณสามารถสง
วิดีโอไปใหเพื่อนๆ ผานทางเอมเอมเอส หรือบลูทูธไดดวย 

ตั้งเปนภาพ
ผูติดตอ

เชื่อมโยงรูปภาพเขากับรายชื่อในโทรศัพท
มือถือของคุณ เพื่อใหภาพแสดงขึ้นเมื่อรายชื่อ
นั้นโทรหาคุณ

ใชไดสาํหรบัความละเอียด 176 x 220 
เทานั้น

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

ตั้งภาพเปนวอลเปเปอรในหนาจอหลัก

เปดกลองถายวิดีโอ กด
หล
ไป

ปรับความสวาง กด

ระ
ระ

อดัวิดีโอ กด
กา

วิด
ไฟ

ปุมเลือกทศิทาง
ซาย

กด

ออกจากโหมด
วดิีโอ และกลับไป
ยังหนาจอหลัก

กด
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สถานทีเ่ก็บ: หนวยความจําเครื่อง หรือ 
การดหนวยความจํา
ชื่อเริ่มตน: แกไขชื่อเริ่มตนของวิดีโอ
ปดเสียงพูด: เปด หรือ ปด

ถาคุณเลือก เปด, เสียงจะไมถูกบันทึก

ความยาววิดีโอ: ความยาวเอมเอมเอส (คา
มาตรฐาน) หรือ ไมจํากัด

ถาคุณเลือก เอมเอมเอส, ขนาดของวิดีโอ
ที่บันทึกจะเลก็กวาขนาดเอมเอมเอสสูง
สุดที่ระบุอยูในปจจบุัน การบันทึกจะหยุด
เมื่อถึงขนาดเอมเอมเอสสงูสุด และวิดีโอ
จะถูกเก็บโดยอัตโนมัติ ถาคุณเลือก ไม
จํากัด จะไมมีขอจาํกัดเกี่ยวกับขนาดของ
วิดีโอที่บันทึก ขนาดสงูสดุจะถูกกําหนด
โดยความจหุนวยความจาํของโทรศัพท
มือถือ หรือการดหนวยความจาํของคุณ
กลอง

เมนูตัวเลือกวิดีโอ
เมื่อโหมดวิดีโอทํางานอยู และกอนที่คุณจะเริ่มการบันทึก คุณสา-
มารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ ไดโดยการกด L ตัวเลือก

ตัวเลือก คําอธิบาย
เปลี่ยนไปกลอง ออกจากโหมดวิดีโอ และเปลี่ยนไปยังโหมด

กลอง

คุณภาพวิดีโอ เลือกคุณภาพวิดีโอ: ละเอียด หรือ ปกติ

คาที่เลือกครั้งลาสดุจะยังคงอยู จนกวา
คุณจะทําการเปลี่ยนแปลงคาอีกครั้ง

แสดงวิดีโอ เขาสู ไฟลของฉัน > วิดีโอ เพื่อแสดงวิดีโอ
ที่บันทึกไว

โหมด เอฟเฟกตสี: ปด (คามาตรฐาน), ขาวดํา, 
ซีเปย หรือ น้ําเงิน

เอฟเฟกตสีที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ 

รูปแบบภาพยนตร: MPEG-4 หรือ H263
FPS: 5, 10 หรือ 15 เฟรมตอวินาที

ขั้นสูง



กลอง

การเลนวิดีโอ

ื้นที่หนวยความจาํไมเพียงพอ คุณจะไมสามารถจัดเก็บ
ันทึกได และขอความเตือนจะแสดงขึน้ 

สงวิดีโอที่บันทึก:
โดยบลูทูธ และ โดยเอมเอมเอส

ลบวดิีโอทีบ่ันทกึ

หม กลับไปยังโหมดวดิีโอเพื่ออัดวิดีโอคลิปใหม
32

หลังจากที่คุณเปดทํางานโหมดวิดีโอ เพียงกด , เพื่อเริ่มการบันทึก 
กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก วดิีโอจะถูกจัดเก็บโดยอตัโนมัติ และ
ฉากที่บันทึกสุดทายจะแสดงบนหนาจอ คุณสามารถกด L ตัว
เลือก เพื่อดําเนินการตอไปนี้:

เมื่อมีพ
วิดโีอที่บ

ตวัเลือก คําอธบิาย
เลน เลนวิดีโอที่บันทึกไว

ระหวางการเลน คุณสามารถ:
หยุดการเลนชั่วคราวโดยการกด , หยุด
ชั่วคราว หรือ L เต็ม เพื่อขยายหนาจอ
แสดงผล
ทําการเลนตอโดยการกด , หรือ L เลน
ปรับระดับเสียงโดยการกด +/-
ถอยหลังอยางเร็วโดยการกดคาง <
เดินหนาอยางเร็วโดยการกดคาง >
ไปยังระดับเมนูกอนหนาโดยการกด R
กลับไปยังหนาจอหลักโดยการกด )

สง

ลบ

บันทกึใ
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วามในตัวแกไขขอความ และกด L ตัวเลือก 
อไปนี้: 

งไมสาํเรจ็ คุณสามารถสงใหมได ถาขอความ
ลังจากที่พยายามสงหลายครั้ง โปรดตรวจ
ยขอความของคุณมีการตั้งคาถูกตองหรือไม

ขอความแตดวยเหตุผลบางประการ (เชน 
รือแบตเตอรี่หมด) คุณถูกบังคับใหออกจาก
ม กอนที่คุณจะทําการสงหรือจดัเก็บขอความ
ามที่แกไขจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ครั้งหนา
ไขขอความ ขอความจะแสดงบนหนาจอ

ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับโดยการเลือก
หมายเลขโทรศัพท นอกจากนี้ คุณสามารถ
เลือกหมายเลขจากรายการ รายชื่อ หรือ กลุม
ก็ได กด , เพื่อสงขอความ

จัดเก็บขอความเปนแบบราง

จัดเก็บขอความเปนเทมเพลต
ขอความ

8. ขอความ

ขอความ
ขอความอนุญาตใหคุณสงขอความตัวอกัษรไปยังบุคคลอืน่ ซึ่งนับวา
เปนวิธีการสื่อสารที่มีความสะดวก และราคาประหยัด คุณสามารถใช
เมนู ขอความ เพื่อสงขอความไปยังโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอื่น
ซึ่งมีความสามารถในการรับขอความ
โทรศัพทของคุณสามารถเก็บขอความไดถึง 1000 ขอความ เมื่อคุณ
มีขอความถงึ 1000 ขอความแลว หนาจอจะแสดงสัญลักษณกะพริบ
เพื่อเตือนคุณ คุณจําเปนตองลบขอความบางสวนทิ้งไป เพื่อใหสา-
มารถรับขอความใหมได 

สราง, แกไข และสงขอความ
คุณจาํเปนตองปอนหมายเลขศูนยขอความที่ถูกตองกอนที่คุณจะ
สามารถสงขอความได คุณสามารถขอรับหมายเลขไดจากผูให
บริการเครือขายของคุณ 

1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก 
2. เลือก ขอความ > สรางขอความ > ขอความ และกด , หนาจอ
แกไขขอความจะปรากฏขึ้น 

3. ปอนเนื้อหาขอค
เพื่อดําเนินการต

ถาขอความของคุณส
ของคุณสงไมสาํเร็จห
สอบวาหมายเลขศูน

ในขณะที่กําลังแกไข
มีสายเรียกเขามา ห
หนาจอแกไขขอควา
ของคุณสาํเร็จ ขอคว
ที่คุณเขามายังตัวแก

ทําตอ

จัดเกบ็
ชั่วคราว
จัดเกบ็
เทมเพลต      



ขอความ

3. ปอนเนื้อหาเอมเอมเอสในตัวแกไขเอมเอมเอส และกด L 
รตอไปนี้: 

ยละเอียดสําหรับเอมเอมเอส:
ก L เพิ่ม 
นหมายเลขโทรศัพท
ยูอีเมลของผูรับ, คุณสามารถเลือกหมาย
รายการ รายชื่อ หรือ กลุม ก็ได
อนหัวเรื่องสําหรับขอความ
สําเนาไปถึงผูรับคนอืน่
งสําเนาแบบซอนไปถึงผูรับคนอื่น

สูหนาจอการแกไขขอความเพื่อเขียน
เอส

, วิดีโอ, เพลง, หนา หรือออบเจ็กต

หนาสามารถใสไดเฉพาะภาพ, เพลง 
ีโอเทานั้น ถาใสทั้ง 3 รายการพรอมกัน 
ะบันทึกเฉพาะรายการเดียว

ฏหลังจากทีคุ่ณใสออบเจ็กต คุณสามารถ
ออบเจ็กตทีใ่สได 

เจ็กตที่ใส
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เอมเอมเอส (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
โทรศัพทของคุณอนุญาตใหคุณสงและรับขอความมัลติมเีดีย หรือที่
เรียกกนัวาเอมเอมเอส ซึ่งคือขอความที่ประกอบดวยขอความ, ภาพ, 
เสียง และวิดีโอคลิป เอมเอมเอสสามารถประกอบดวยสไลดหนึ่งหรือ
หลายสไลดก็ได ไมวาคุณจะสงขอความไปยังที่อยูอีเมล หรือไปยัง
โทรศัพทมือถือเครื่องอื่น เอมเอมเอสก็จะเลนเปนสไลดโชว
โทรศัพทของคุณสามารถเก็บได 50 เอมเอมเอส (สูงสุด 100KB)
เมื่อโทรศัพทเก็บเอมเอมเอสถึง 50 รายการแลว หนาจอจะแสดง
ไอคอนเอมเอมเอส เพื่อเตือนคุณ คุณจําเปนตองลบเอมเอมเอสเกา
บางสวนทิ้งไป เพื่อใหสามารถรับขอความใหมได

กอนที่คุณจะสามารถสงเอมเอมเอส คุณจาํเปนตองปอนหมายเลข
ศูนยเอมเอมเอสที่ถูกตอง และตรวจดูใหแนใจวาโปรไฟลเครือ
ขายของเอมเอมเอสไดรับการคอนฟกอยางถูกตอง คุณสามารถ
รับขอมูลดังกลาวไดจากผูใหบริการเครอืขายของคุณ 

สราง, แกไข และสงเอมเอมเอส
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก ขอความ > สรางขอความ > เอมเอมเอส และกด , หนา
จอแกไขเอมเอมเอสจะปรากฏขึ้น 

ตัวเลือก เพื่อดําเนินกา

ทําตอ ปอนรา
ถงึ: เลือ
เพื่อปอ
หรือที่อ
เลขจาก
เรื่อง: ป
Cc: สง
Bcc: ส

แกไขขอความ เพื่อเขา
เอมเอม

ใสออบเจ็กต ใสภาพ

ในหนึ่ง
หรือวิด
เครือ่งจ

เปลี่ยน
ออบเจ็กต

จะปราก
เปลี่ยน

ลบออบเจ็กต ลบออบ
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ือกขอความ เมื่อขอความถกูเลือก เนื้อหาของ
งบนหนาจอ กด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินการ

แสดงขอความที่เลือก

หมายเลขของผูสงจะถกูใชเปนหมายเลขปลาย
ทางโดยอัตโนมตัิ และตัวแกไขขอความจะเริ่ม
ทํางาน ปอนขอความตอบกลับของคุณ และสง
ขอความ

เมื่อคุณเลือก สงตอ, เนื้อหาของขอความที่
เลือกจะปรากฏในตัวแกไขขอความ คุณสา-
มารถแกไขขอความกอนที่จะสงออกไปได 

ลบขอความจาก กลองรับ

ลบขอความทัง้หมดใน กลองรับ

เพิ่มขอความที่เลือกไปยังซิมการด

ยายขอความที่เลือกไปยัง รายการโปรด

แสดงรายละเอียดของขอความ เชน วันที่ เวลา 
และผูสง
ขอความ

เมื่อมมีากกวาหนึ่งหนา คุณสามารถกด +/- หรือ </> เพื่อดูหนา
ตางๆ ของเอมเอมเอส ในเวลาเดียวกัน แถบชื่อเรื่องที่บนสุดของ
หนาจอจะแสดงหนาปจจุบันทีคุ่ณกําลังดู และจํานวนหนาทั้งหมด
ในเอมเอมเอสของคุณ 

กลองรับ
กลองรับเก็บขอความทีคุ่ณไดรับ 
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก ขอความ > กลองรับ และกด ,
3. ถามขีอความใน กลองรับ, ขอความจะแสดงบนหนาจอตาม
ลําดับที่ไดรับ (ขอความที่ใหมที่สุดจะปรากฏที่สวนบนสุดของ
รายการ)

4. กด +/- เพื่อเล
ขอความจะแสด
ตอไปนี้:

ตัวอยาง ดูตัวอยางเอมเอมเอสปจจุบัน

เวลาหนา ตั้งเวลาเลนของสไลดเอมเอมเอส  คามาตรฐาน
คือ 30 วินาที

จัดเกบ็
ชั่วคราว

จัดเกบ็เอมเอมเอสเปน ชั่วคราว

จัดเกบ็
เทมเพลต      

จัดเกบ็เอมเอมเอสเปน เทมเพลต

แสดง

ตอบกลับ

สงตอ

ลบ

ลบทั้งหมด

เก็บในซิม 

ยายไป
รายการโปรด

รายละเอยีด



ขอความ

อความทั้งหมดที่คุณสงไมสําเร็จ 
 เพื่อเขาสูเมนูหลัก
งออก และกด ,
งออก, ขอความจะถูกแสดงบนหนาจอ 

วามจาก กลองรับ
การของหมายเลขที่มีในขอความ ในราย
ัวเลือก L จะเปดหนาตางที่แสดงตัว
อไปนี้:
็บ 

ความ 
ความทีเ่ลือกไปยังซิมการด
ความทีเ่ลือกไปยัง รายการโปรด

ายละเอียดของขอความ เชน วนัที่ เวลา
ง
ายเลขผูสงจากขอความ และโทรไปยัง
ลข
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5. กด , เพื่อเขาไปยังหนาจอถัดไป ซึ่งรายละเอียดขอความจะ
แสดงขึ้น กด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินการตอไปนี้:

กลองออก
รายการ กลองออก แสดงข
1. ในหนาจอหลัก กด ,
2. เลือก ขอความ > กลอ
3. ถามีขอความใน กลอ

โทร แยกหมายเลขผูสงจากขอความ และโทรไปยัง
หมายเลข

คนหาแบบ
สมารต

คนหาขอความตามชื่อผูสง หมายเลข หรือเวลา

เลือกหลาย
รายการ

คุณสามารถเลือกหลายขอความ โดยการเลือก
ทีละขอความ หรือเลือกขอความทัง้หมดใน
ครั้งเดียวกไ็ด คุณสามารถกด , เพื่อเลือก/
ยกเลิกการทํางานในหลายขอความ กลองกา
เครื่องหมายจะถูกทําเครื่องหมายที่ดานซาย
ของขอความที่เลือก กด L ตัวเลือก เพื่อ
ลบขอความที่เลือก หรือคุณสามารถยายขอ
ความไปยัง รายการโปรด กไ็ด

ตอบกลับ หมายเลขของผูสงจะถูกใชเปนหมายเลขปลาย
ทางโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถเลือกที่จะตอบ
กลับดวยขอความ หรือเอมเอมเอส กไ็ด ปอนการ
ตอบกลับของคุณในตัวแกไข และสงขอความ

สงตอ เมื่อคุณเลือก สงตอ, เนื้อหาของขอความที่เลือก
จะปรากฏในตัวแกไขขอความ คุณสามารถแกไข
ขอความกอนที่จะสงออกไปได 

ลบ ลบขอค
จัดเก็บ
หมายเลข

เปดราย
การนี้ ต
เลือกต
• จัดเก
• โทร 
• สงขอ

เก็บในซิม เพิ่มขอ
ยายไปยัง
รายการโปรด

ยายขอ

รายละเอียด แสดงร
และผูส

โทร แยกหม
หมายเ
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าไปยังหนาจอถดัไป ซึง่รายละเอียดจะแสดงขึ้น 

ุณสามารถเลือกหลายขอความ โดยการเลือก
ีละขอความ หรือเลือกขอความทั้งหมดในครั้ง
ียวกไ็ด คุณสามารถกด , เพื่อเลือก/ยกเลิก
ารทํางานในหลายขอความ กลองกาเครื่องหมาย
ะถูกทําเครื่องหมายที่ดานซายของขอความที่
ือก กด L ตัวเลือก เพื่อลบขอความที่เลือก 
รือคุณสามารถยายขอความไปยัง รายการโปรด 
็ได

งขอความไปยังผูรับอีกครั้ง 
ื่อคุณเลือก สงตอ, เนื้อหาของขอความที่เลือก
ะปรากฏในตัวแกไขขอความ คุณสามารถแกไข
อความกอนที่จะสงออกไปได 
บขอความจาก กลองออก
สดงรายละเอยีดของขอความ เชน วันที ่และเวลา
ขอความ

4. กด +/- เพื่อเลือกขอความ เมื่อขอความถกูเลือก เนื้อหาของ
ขอความจะแสดงบนหนาจอ เมือ่คุณกด L ตัวเลือก, คุณ
สามารถดําเนินการตอไปนี้:

5. กด  , เพื่อเข

แสดง แสดงขอความที่เลือก
สงซ้ํา สงขอความไปยังผูรับอกีครั้ง 
สงตอ เมื่อคุณเลือก สงตอ, เนื้อหาของขอความทีเ่ลือก

จะปรากฏในตัวแกไขขอความ คุณสามารถแกไข
ขอความกอนที่จะสงออกไปได 

ลบ ลบขอความจาก กลองออก
ลบทั้งหมด ลบขอความทัง้หมดใน กลองออก
ยายไป
รายการโปรด

ยายขอความที่เลือกไปยัง รายการโปรด

รายละเอยีด แสดงรายละเอียดของขอความ เชน วันที่ และ
เวลา

เลือกหลาย
รายการ

ค
ท
เด
ก
จ
เล
ห
ก

สงซ้ํา ส
สงตอ เม

จ
ข

ลบ ล
รายละเอยีด แ



ขอความ

สรางอีเมล
มล > สราง  ปอนทีอ่ยู (ถึง), สําเนา (Cc), 
, เรื่อง และ เนื้อหา อีเมล  เมื่อคุณเขียน

 เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

อไปยังกลองขอความของคุณ และดาวน
 L เพื่อ รับ อีเมล  เลือกสวนหัวของ
ขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:  แสดง, ลบ, 
ด, สงตอ, ลบทั้งหมด, รับ

ั้งหมดที่คุณบันทกึไวแตยังไมไดสง  กด 
ลบ, ลบทั้งหมด

ทั้งหมดที่คุณสงออกไป กด L เพื่อ: 
มด

อความในกลองชั่วคราวโดยไมสงออกไป
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สงแลว
สงแลว ใชเพื่อจัดเกบ็ขอความที่คุณสงออกไปสําเร็จ การทํางานและ
เมนูตัวเลือกเหมือนกบัใน กลองออก

แบบราง
แสดงขอความที่ถูกสรางขึ้น และจัดเกบ็เปนแบบราง 
เลือกขอความจากกลอง แบบราง และกด L ตัวเลือก เพื่อ: แสดง,
สง, แกไข, ลบ, ลบทั้งหมด, รายละเอยีด, เลือกหลายรายการ ถา
คุณเลือก แสดง กระบวนการตอมาจะเหมอืนกับกระบวนการของ
กลองรับ

เทมเพลต
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณสรางแมแบบมาตรฐานเพื่อแกไขหรือสง

อีเมล
โทรศัพทของคุณสามารถสงและรับขอความอเีมลได เมื่อบริการนี้
รวมอยูในการสมัครรับบริการของคุณ  คุณตองมีบัญชีอีเมลอยูแลว 
และไดรับการตั้งคาตางๆ จากผูใหบริการอีเมลของคุณ  ในบางกรณี 
ผูใหบริการโทรศัพทมอืถือของคุณอาจใหบริการอีเมลกบัคุณมาดวย

ในการเขียนอเีมล, เลือก อเี
หรือสําเนาแบบซอน (Bcc)
อีเมลของคุณเสร็จ, กด L

กลองรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมต
โหลดสวนหัวของอีเมล  กด
อีเมล  และกด L เพื่อเ
ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหม

แบบราง
เมนูจะแสดงรายการอเีมลท
L เพื่อ: แกไข, แสดง, 

กลองออก
เมนูนี้จะแสดงรายการอเีมล
แกไข, แสดง, ลบ, ลบทั้งห

จัดเก็บ จัดเก็บข
สง สงอีเมล
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 ซึ่งอนุญาตใหคุณรับขอความตัวอักษรที่มีเนื้อ
 ขาวสาร, การจราจร, ฯลฯ เครือขายเปนผู
านี้โดยสงใหกับสมาชิกทกุคนภายในพื้นที่ให
าเครือขายเปดใหบริการนี้ เครือขายจะให
อกอากาศกบัคุณ โทรศัพทอนุญาตใหคุณเขา
ลาง

เพื่อเปด/ปดคุณสมบัติการยืนยันตัวบุคคล
เพื่อเลือก POP3 หรือ IMAP

คําอธบิาย
เลือกเพื่อเปด/ปดการรับขอความเผยแพร
ออกอากาศใหม
เพิ่ม, เปลี่ยน หรือลบชอง
<เพิ่มใหม>: กด L เพิ่ม เพื่อเพิ่มชองใหม
เปลี่ยน: แกไขหมายเลขชอง
ลบ: ลบชองในรายการชอง 
ขอความ

ตรวจสอบเมล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยังกลองขอความของคุณ และดาวน
โหลดอีเมล  นี่อาจแสดงขอความขึ้นมาบอกวาตองใชเวลาในการดึง
อีเมลซึง่เสียคาใชจาย เลือก ใช เพื่อทําตอไป และรับอีเมลใหม

การตั้งคา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไข การตั้งคา บัญชี ของอเีมล หรือ เปดทํางาน 
โปรไฟลที่ใชได โดยการกด L  ใชปุมขึ้น/ลงเพื่อเขาไปยังรายการ
เมนู, กด , หรือปุมตัวเลขเพื่อแกไขเนื้อหา ในหนาจอแกไข, กด , 
เพื่อถอยกลับ, กด L เพื่อ จัดเก็บ และ R เพื่อ ลบ  คุณสา-
มารถแกไขรายละเอยีดตอไปนี้ได:

ขั้นสูง
ขอความระบบ
นี่เปนบริการเครือขาย
หาประเภทตางๆ เชน
ใหบริการขอความเหล
บริการของเครือขาย ถ
หมายเลขชองในการอ
ถึงตัวเลือกตางๆ ดานเมนู คําอธบิาย

ชื่อโปรไฟล เพื่อตั้งชื่อโปรไฟล
ที่อยูอีเมล เพื่อปอนที่อยูอีเมล
หมายเลขผูใช เพื่อปอนชื่อล็อคอิน
รหัสผาน เพื่อปอนรหัสผาน
จํานวนของอเีมล
ที่ไดรับในหนึ่ง
ครั้ง

เพื่อกําหนดจํานวนของอเีมลที่ไดรับในแตละ
ครั้ง

เซิรฟเวอรเขา เพื่อตั้งคาขอมูล POP ที่ใชในการรับอีเมล
เซิรฟเวอรออก เพื่อตั้งคาขอมูล SMTP ทีใ่ชในการสงอีเมล

การยืนยัน SMTP
ชนิด

ตัวเลือก
รับ

หัวขอ



ขอความ

รับ เวลาสิน้สุด
ี่จะใหขอความของคุณถกูเกบ็ไวในศูนย
หวาง: 1 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วนั, 
ามาตรฐาน) กด + / - เพื่อเลือกคา
ูรับของคุณไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย 
ของคุณไดทันที 

มัครขอรับบริการ 

ด หรือ ปด ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือก
นสถานะการสงขอความของคุณหรือไม: 
ไมสําเร็จ 

มัครขอรับบริการ 

ด หรือ ปด (คามาตรฐานคือ ปด) ถา
เปดตัวแกไขขึ้นมา ซึ่งคุณสามารถปอน
 การลงนามจะถกูเพิ่มเขาไปที่สวนทาย
ีจ่ะสงไปยังผูรับ 

จากที่เพิ่มการลงนาม โทรศัพทจะไม
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คุณสามารถตั้งคาการรับขอความระบบเปน เปด หรือ ปด ถาคุณ
เลือก ปด คุณจะไมไดรับขอความระบบใดๆ เลย แมวาคุณจะตั้ง
หมายเลขชองที่ตองการรับไวก็ตาม 
เมื่อคุณไดรับขอความระบบ เนื้อหาของขอความจะแสดงบนหนาจอ 
จนกระทั่งคุณกด R กลับ ขอความระบบจะไมถกูเกบ็ไวบน
โทรศัพทมือถือหรือซิมการดของคุณ หลังจากที่คุณออกจากหนาจอ
ขอความ คุณจะไมสามารถกลับมาอานขอความไดอกี 

ในการขอรับรหัสสาํหรับชนิดตางๆ คุณตองติดตอผูใหบรกิาร
ของคุณ

การตั้งคาขอความ
ขอความ
เลือก ขอความ > การตั้งคา > ขอความ เพื่อเปดรายการของบัญชี
ขอความ  กด L ตัวเลือก > แกไข เพื่อแกไขการตั้งคาขอความ:
หมายเลขศูนยบรกิาร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดเก็บและแกไขหมายเลขศูนยบริการขอความ
ของเครือขายโฮมของคุณ ถาหมายเลขศูนยบริการวาง คุณจะไมสา-
มารถสงขอความได

ใชสําหรับเลือกระยะเวลาท
บริการ คุณสามารถเลือกระ
1 สัปดาห และ สูงที่สุด (ค
ตัวเลือกนี้มีประโยชนเมื่อผ
และไมสามารถรับขอความ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการส

รายงานการสง
คุณสามารถเลือก L เป
วาตองการใหมกีารแจงเตือ
สงไปยังผูรับสําเร็จ หรือสง

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการส

ลงนาม
คุณสามารถเลือก L เป
ตั้งคาเปน เปด โทรศัพทจะ
การลงนามของคุณเขาไปได
ของขอความของคุณกอนท

ถาขอความยาวเกินไปหลัง
เพิม่การลงนาม 
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วลาที่จะใหเอมเอมเอสของคุณถูกเก็บไวในศูนย
ารถเลือกระหวาง 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วัน, 
ุด (คามาตรฐาน) 

ตัโนมัติ, หนวง, อัตโนมตัิในเครือขายหลัก เมื่อ
อมเอมเอส

หคุณดูวา มีพื้นที่หนวยความจํายังคงเหลืออยู
ขอความในโทรศัพทและซิมการดของคุณ:

ความทั้งหมดที่ไดรับและจัดเกบ็ในหนวย
ตัวเลือก ยายไปรายการโปรด 
ด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก 
  รายการโปรด และกด ,
รายการโปรด, ขอความจะถูกแสดงบนหนาจอ 
ือกขอความ เมื่อขอความถกูเลือก เนื้อหาของ
งบนหนาจอ กด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินการ
ขอความ

สถานที่เก็บ
คุณสามารถกด L เปลี่ยน เพื่อ เลือกตําแหนงที่เก็บขอความที่
คุณตองการ: ซิมการด (คามาตรฐาน) หรือ โทรศัพทมือถือ
เอมเอมเอส
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาศูนยเอมเอมเอสของคุณ และปรับแตงการ
ตั้งคาเอมเอมเอสของคุณ ตัวเลือกที่ใชไดประกอบดวย: 
โปรไฟล
คุณสามารถเลือกหรือแกไขพารามิเตอรได
การมองเห็นผูสง
คุณสามารถกด L เปลี่ยน เพื่อตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด 
ตัวเลือกนี้ใชเพื่อตั้งคาวาจะใหผูอื่นมองเห็นชื่อคุณเมื่อสงเอมเอมเอส
หรือไม
ลําดับความสาํคัญ
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งลําดับความสําคัญของเอมเอมเอสของคุณ 
คุณสามารถตั้งคาเปน ต่ํา, ปกติ (คามาตรฐาน) หรือ สูง
รายงานการสง
คุณสามารถกด L เปลี่ยน เพื่อตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด 
เมื่อตั้งคาเปน เปด จะมีรายงานสงใหคุณเพื่อแจงวาเอมเอมเอสถูก
สงไปยังผูรับหรือไม 
รายงานการอาน
คุณสามารถกด L เปลี่ยน เพื่อตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด 
เมื่อตั้งคาเปน เปด จะมีรายงานสงใหคุณเพื่อแจงวาเอมเอมเอสถูก
อานโดยผูรับหรือไม 

เวลาหมดอายุ
ใชสําหรับเลือกระยะเ
เอมเอมเอส คุณสาม
1 สัปดาห หรือ สูงที่ส
การดึง
อนุญาตใหคุณเลือก อ
ดาวนโหลดขอความเ

สถานะความจํา
คุณสมบัตินี้อนุญาตใ
อีกเทาใด สําหรับเกบ็

รายการโปรด
เมนูนี้ประกอบดวยขอ
ความจําโทรศัพทผาน
1. ในหนาจอหลัก ก
2. เลือก ขอความ >
3. ถามขีอความใน 
4. กด +/- เพื่อเล
ขอความจะแสด
ตอไปนี้:



ขอความ

5. กด , เพื่อเขาไปยังหนาจอถัดไป ซึ่งรายละเอียดจะแสดงขึ้น 
ื่อดําเนินการตอไปนี้:

ความที่อานแลวและยังไมอานที่เก็บใน
ังนี้:

ขของผูสงจะถูกใชเปนหมายเลขปลาย
อัตโนมัติ และตัวแกไขขอความจะเริ่ม
ปอนขอความตอบกลับของคุณ และสง

เลือก สงตอ, เนื้อหาของขอความที่เลือก
ฏในตัวแกไขขอความ คุณสามารถแกไข
กอนที่จะสงออกไปได

วามจาก รายการโปรด

ยละเอียดของขอความ เชน วนัที่ เวลา 

ายเลขผูสงจากขอความ และโทรไปยัง
ข

าย
ความปจจุบันและแสดงเนื้อหาอยาง
ของขอความ
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กด L ตัวเลือก เพ

ที่เก็บในซิม
ในเมนู คุณสามารถเห็นขอ
ซิมการด ตัวเลือกที่ใชไดมดี

แสดง แสดงขอความทีเ่ลือก
ตอบกลับ หมายเลขของผูสงจะถูกใชเปนหมายเลขปลาย

ทางโดยอตัโนมัติ  และตัวแกไขขอความจะเริ่ม
ทํางาน ปอนขอความตอบกลับของคุณ และสง
ขอความ

สงตอ เมื่อคุณเลือก สงตอ, เนื้อหาของขอความที่เลือก
จะปรากฏในตัวแกไขขอความ คุณสามารถแกไข
ขอความกอนทีจ่ะสงออกไปได

ลบ ลบขอความจาก รายการโปรด
ลบทัง้หมด ลบขอความทั้งหมดใน รายการโปรด
รายละเอียด แสดงรายละเอียดของขอความ เชน วันที ่เวลา 

และผูสง
โทร แยกหมายเลขผูสงจากขอความ และโทรไปยัง

หมายเลข
เลือกหลาย
รายการ

คุณสามารถเลือกหลายขอความ โดยการเลือก
ทีละขอความ หรือเลือกขอความทั้งหมดในครั้ง
เดียวก็ได คุณสามารถกด , เพื่อเลือก/ยกเลิก
การทํางานในหลายขอความ กลองกาเครื่องหมาย
จะถูกทําเครื่องหมายที่ดานซายของขอความที่
เลือก กด L ตัวเลือก เพื่อลบขอความที่เลือก

ตอบกลับ หมายเล
ทางโดย
ทํางาน 
ขอความ

สงตอ เมื่อคุณ
จะปราก
ขอความ

ลบ ลบขอค

รายละเอียด แสดงรา
และผูสง

โทร แยกหม
หมายเล

ตวัเลือก คําอธบิ
แสดง เปดขอ

ละเอียด
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จากรายการของขอความตัวอกัษรที่คอนฟกไว
ทีแ่นนอน, คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อ

ายละเอยีดขอความ, คุณสามารถกด L 
ารทํางานตอไปนี้: 

 (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
ับขอมูลที่มใีหโดยผูใหบริการเครือขาย

เปดขอความปจจุบันและแสดงรายละเอียด
ของขอความ

ลบขอความ

ลบขอความทั้งหมด

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสงขอความไปยังผูรับโดย
ตรง

คุณสามารถแกไขเนื้อหา, รายชื่อ หรือวันที่ได

ลบขอความ
ขอความ

ตัวตั้งเวลาขอความ
คุณสามารถตั้งเวลาทีแ่นนอนเพื่อสงขอความตัวอักษรทีแ่กไขแลวไป
ยังรายชื่อที่ตองการได
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือก เพิ่ม เพื่อสงขอความตัวอกัษรในเวลาที่
แนนอน และแสดงขอความดังกลาวในรายการบนหนาจอ
เลือก เพิ่ม เพื่อเขาสูหนาจอการแกไขขอความ กด , หรือ L 
เพื่อเปดรายการรายชื่อ และเลือกรายชื่อ หรือปอนหมายเลขโทรศัพท
โดยตรง และตั้งคาตัวเลือกการสงขอความ คุณสามารถตั้งคาวันที่
และเวลาเพื่อสงขอความ

เมื่อคุณเลือกขอความ
สําหรับการสงในเวลา
ดําเนินการตอไปนี้: 

เมื่อคุณเขาสูหนาจอร
ตัวเลือก เพื่อดําเนินก

ขอมูลขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณร

ตอบกลับ ตอบกลับขอความ
สงตอ สงตอขอความไปยังผูรับอื่น
ลบ ลบขอความ
ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมด
รายละเอยีด แสดงรายละเอียดของขอความ เชน วันที ่เวลา 

และผูสง ฯลฯ
โทร โทรไปยังผูสงขอความ
เลือกหลาย
รายการ

คุณสามารถกด , เพื่อเลือก/ยกเลิกการทํางาน
ในหลายขอความ กลองกาเครื่องหมายจะถูกทํา
เครื่องหมายที่ดานซายของขอความที่เลือก คุณ
สามารถลบขอความที่เลือก

แสดง (ใชได
เฉพาะภายใต
รายการ)

ลบ

ลบทั้งหมด

สง

แกไข

ลบ



ขอความ
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ขอความเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งหมายเลขขอความเสียงของคุณ และฟงขอ-
ความเสียงที่ผูติดตอเขามาทิง้ไวใหกบัคุณ

คุณสามารถสงตอสายของคุณไปยังตูขอความเสียง (หมายเลข
โทรศัพทเพื่อใหผูโทรทิ้งขอความไว) ผานคุณสมบัติ การโอนสาย 

โทรตูขอความเสยีง
เมื่อคุณไดรับขอความเสียง โทรศัพทจะแจงเตือนใหคุณทราบ จาก
นั้นคุณสามารถโทรไปยังหมายเลขตูขอความเสียงเพื่อฟงขอความ
เสียงของคุณ 
ในหนาจอหลัก, กดคาง  1 เพื่อโทรไปยังตูขอความเสียงของคุณ
โดยตรง ถาหมายเลขวาง คุณจะถูกขอใหปอนหมายเลข 
หมายเลขขอความเสยีง
โดยทั่วไป คุณจะไดรับหมายเลขจากผูใหบริการเครือขายของคุณมา
2 ชุด 
� หมายเลขสําหรับใหผูโทรฝากขอความไว (หมายเลขนี้ยังใชสําหรับ
การโอนสายดวย)

� หมายเลขเพื่อใหคุณโทรเขาไปฟงขอความเสียง
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ัดลอก: คัดลอกไฟลที่เลือกไปยังอีกโฟลเดอร
นึ่ง
ัด: เหมือนกับการคัดลอก แตไฟลตนฉบับจะ
กูลบ
ปลี่ยนชื่อ: แกไขชื่อของไฟลทีเ่ลือก
ายละเอียด: แสดงขอมูลอยางละเอยีดของภาพ
ีเ่ลือก เชน วันที่แกไขครั้งสุดทาย, ขนาดไฟล, 
ลฯ

ปนหมายเลขผูติดตอ: ถาคุณเลือกตัวเลือกนี้ 
ายการสมุดโทรศัพทจะแสดงขึ้น หลังจากที่คุณ
ลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท, กด L เลือก 
พื่อเชื่อมโยงภาพเขากบัรายชื่อที่เลือก 

ชไดเฉพาะสาํหรับรปูภาพขนาด 176*220 
รือเล็กกวา

ปนวอลเปเปอร: ถาภาพที่เลือกมีขนาด 
76*220 หรือเล็กกวา ภาพจะแสดงเปนวอล-
ปเปอรในขนาดดั้งเดิม ถาภาพมีขนาดใหญ
วา 176*220 ภาพจะถูกเปลี่ยนขนาดตาม
วามเหมาะสม 
ไฟลของฉัน

9. ไฟลของฉัน

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บไฟลในโฟลเดอรตางๆ (ภาพ, วดิีโอ, เสียง, 
อื่นๆ) เพื่อทําใหการจัดการไฟลในโทรศัพทและการดหนวยความจํา
มีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถขอรับขอมูลเกี่ยวกบั
โทรศัพทและการดหนวยความจําของคุณ เชน จํานวนไฟล, หนวย
ความจําที่ใช, เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่ใช ผานตัวเลือก สถานะ
หนวยความจํา ไดดวย 

ภาพ
เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้ ภาพที่คุณถายโดยใชกลองของโทรศัพท รวมทั้ง
ภาพทีคุ่ณดาวนโหลดผานเอมเอมเอส, WAP, BT หรือ USB จะ
แสดงในรายการ 
1. เลือก ไฟลของฉัน > ภาพ และกด , เพื่อเขาสูเมนู
2. กด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินการตอไปนี้บนไฟลที่เลือก:

ตัวเลือก คําอธบิาย
แสดง แสดงภาพแบบเต็มหนาจอ

สง สงไฟลที่เลือก: โดยบลูทูธ และ โดยเอมเอมเอส

ขั้นสูง ค
ห
ต
ถ
เ
ร
ท
ฯ

ใช เ
ร
เ
เ

ใ
ห

เ
1
เ
ก
ค



ไฟลของฉัน

ุณบันทึกโดยใชกลองของโทรศัพท รวม
านเอมเอมเอส, WAP, BT หรือ USB จะ

ดิีโอ และกด , เพื่อเขาสูเมนู
ื่อดําเนินการตอไปนี้บนไฟลที่เลือก:

ุมมองรายการ หรือ มุมมองกริด

พและโฟลเดอรตามชื่อ ขนาด หรือวันที่ 

าย
ีโอที่เลือก

ที่เลือก: โดยบลูทูธ และ โดยเอมเอมเอส
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3. ตัวเลือกโฟลเดอรประกอบดวย: 

วิดีโอ
เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้ วดิีโอที่ค
ทั้งวดิีโอที่คุณดาวนโหลดผ
แสดงในรายการ
1. เลือก ไฟลของฉัน > ว
2. กด L ตัวเลือก เพ

ลบ ลบภาพที่เลือก

แสดงสไลด ถาคุณเลือกตัวเลือกนี้ หนาจอจะแสดงมุมมอง
แบบเต็มหนาจอของภาพทั้งหมดในรูปแบบ
สไลดโชวทุก 4 วินาท ีกดปุมใดๆ เพื่อออกจาก
โหมดสไลดโชว 

เปลี่ยน
มมุมอง

คุณสามารถเลือกเพื่อดูภาพใน มุมมองรายการ, 
มุมมองกริด หรือ เต็มหนาจอ

เรียง เรียงภาพและโฟลเดอรตามชื่อ, วันที่ หรือขนาด

เลือกหลาย
รายการ

เลือกทีละหนึ่ง: เลือกภาพทีละหนึ่งภาพ จากนั้น 
ตัด, คัดลอก หรือ ลบ ภาพ
เลือกทั้งหมด: เลือกภาพทั้งหมด จากนั้น ตัด, 
คัดลอก หรือ ลบ ภาพ

เปด เรียกดูโฟลเดอรทีเ่ลือก

ขั้นสูง เปลี่ยนชื่อ: แกไขชื่อของโฟลเดอรที่เลือก
รายละเอียด: แสดงขอมลูอยางละเอียดของ
โฟลเดอรที่เลือก

ลบ ลบโฟลเดอรที่เลือก

เปลี่ยน
มมุมอง

เลือก ม

เรียง เรียงภา

ตวัเลือก คําอธบิ
เลน/หยุด
ชั่วคราว

เลนวิด

สง สงไฟล
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หนาจอ แถบสถานะจะแสดงที่สวนบนของหนา
กดในขณะทีเ่ลนวิดีโอมีดังตอไปนี้:

ียงที่คุณเก็บไวหรือดาวนโหลดผานทางเอมเอม
 USB จะแสดงในรายการ 
ัน > เสียง และกด , เพื่อเขาสูเมนู
ก เพื่อดําเนินการตอไปนี้บนไฟลทีเ่ลือก:

การทํางาน
เริ่ม/หยุดการเลนชั่วคราว

โหมดเต็มหนาจอ

กดคางเพื่อถอยกลับ

กดคางเพื่อเดินหนาอยางเร็ว

ออก/กลับไปยังระดับเมนูขางบน

กลับไปยังหนาจอหลัก
ไฟลของฉัน

3. ตัวเลือกโฟลเดอรและการทํางานเหมอืนกับเมนู ภาพ 

วิดีโอจะแสดงที่กลาง
จอ การทํางานของปุม

เสียง
เมื่อคุณเขาสูเมนูนี้ เส
เอส, WAP, BT หรือ
1. เลือก ไฟลของฉ
2. กด L ตัวเลือ

ขั้นสูง คัดลอก: คัดลอกไฟลที่เลือกไปยังอีกโฟลเดอร
หนึ่ง
ตัด: เหมือนกับการคัดลอก แตไฟลตนฉบับจะ
ถกูลบ
เปลี่ยนชื่อ: แกไขชื่อของไฟลทีเ่ลือก
รายละเอียด: แสดงขอมูลอยางละเอยีดของวิดีโอ
ทีเ่ลือก เชน วันที่แกไขครั้งสุดทาย, ขนาดไฟล, 
ฯลฯ

ลบ ลบวดิีโอที่เลือก

เปลี่ยน
มุมมอง

คุณสามารถเลือกเพื่อดูไฟลวดิีโอใน มมุมอง
รายการ, มุมมองกริด

เรียง เรียงวิดีโอและโฟลเดอรตามชื่อ, วนัที ่หรือขนาด

เลือกหลาย
รายการ

เลือกทลีะหนึ่ง: เลือกวิดีโอทีละหนึ่งไฟล จากนั้น 
ตัด, คัดลอก หรือ ลบ วิดีโอ
เลือกทัง้หมด: เลือกวิดีโอทั้งหมด จากนั้น ตัด, 
คัดลอก หรือ ลบ วดิีโอ

ปุม
,

L

<

>

R

)



ไฟลของฉัน

3. ตัวเลือกโฟลเดอรและการทํางานเหมือนกบัเมนู ภาพ 

ด, ความจุหนวยความจําที่ใช และความจุ
งความจุหนวยความจําทั้งหมดและที่ใชใน
ดหนวยความจําจะแสดงขึ้น

าํ
มจําไมโคร SD การดเพื่อเพิ่มหนวยความ
ทสนับสนุนไมโคร SD การดในรูปแบบ 
ุดถึง 2GB  ไปที่แท็บ การดหนวยความจํา 
ิดตั้ง หรือฟอรแมตการดหนวยความจํา
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สถานะความจํา
ความจุหนวยความจําทั้งหม
หนวยความจําที่วาง ระหวา
ทั้งโทรศัพทมือถือ และการ

การดหนวยความจ
โทรศัพทมีชองใสหนวยควา
จําใหกบัโทรศัพท  โทรศัพ
FAT16 และ FAT32 สูงส
> การตั้งคา เพื่อถอนการต

เลน เลนไฟลเสียงที่เลือก

สง ตัวเลือกที่ใชไดคือ: โดยบลูทูธ และ โดยเอม
เอมเอส

ขั้นสูง คัดลอก: คัดลอกไฟลที่เลือกไปยังอีกโฟลเดอร
หนึ่ง
ตัด: เหมอืนกับการคัดลอก แตไฟลตนฉบับจะ
ถูกลบ
เปลี่ยนชื่อ: แกไขชื่อของไฟลที่เลือก
รายละเอียด: แสดงขอมลูอยางละเอียดของ
ไฟลเสียงทีเ่ลือก เชน วันที่แกไขครั้งสุดทาย, 
ขนาดไฟล, ฯลฯ

ใช คุณสามารถตั้งคาไฟลเสียง: เปนแบบเสียง
เรียก หรือ เปนหมายเลขผูติดตอ 

ลบ ลบไฟลเสียงที่เลือก

เปลี่ยนมมุมอง เลือก มุมมองรายการ หรือ มุมมองกริด

เรียง เรียงเสียงและโฟลเดอรตามชื่อ ขนาด หรือวันที่ 

เลือกหลาย
รายการ

เลือกทีละหนึ่ง: เลือกไฟลเสียงทลีะหนึ่งไฟล 
จากนั้น ตัด, คัดลอก หรือ ลบ ไฟล
เลือกทั้งหมด: เลือกไฟลเสียงทั้งหมด จากนั้น 
ตัด, คัดลอก หรือ ลบ ไฟล
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โทนสวนตัวของคุณ และเลือกริงโทนดงักลาว
ั้นคุณตั้งการปลุกและปดโทรศัพท เสยีงเตือน
นการตั้งคาดั้งเดิมจากโรงงาน สิ่งนี้จะไมเกิด
ือกเปนเสยีงมาตรฐานที่มาพรอมกับโทรศัพท

 คุณสามารถเลือก มุมมองวนั, มมุมองสัปดาห 
สามารถสรางการนัดหมายใหม, แสดงรายการ
ไขการนัดหมายในปฏิทิน ปฏิทินเกบ็วันที่และ
ทึก ถาวันทีแ่ละเวลาปจจุบันตรงกบัวนัที่และ
ัพทจะสงเสียงเตือน (ถาจําเปน) และหนาจอ
ระบุวาถึงเวลาของบันทึกใหม
ึกไดมากที่สุด 30 บันทึก รายการจะแสดงสวน
ี่คุณเลือกบันทึก คุณสามารถกด , เพื่อแสดง

ระกอบดวย: แสดงวัน, แสดงสัปดาห, บันทึก
ี,่ ขั้นสูง
เครื่องมือ

10. เครื่องมือ

ปลุก
โทรศัพทนี้สนับสนุนการปลุก 24 ชั่วโมง
ตัวเลือกที่ใชไดคือ:

ถาคุณดาวนโหลดริง
เปนเสียงปลุก จากน
จะถูกเปลี่ยนกลับเป
ขึ้นถารงิโทนที่คุณเล
ของคุณ 

ปฏิทิน
เมนูนี้จะแสดงปฏิทิน
หรือมุมมองเดือน คุณ
นัดหมาย, ลบหรือแก
เวลาเตือนของทุกบัน
เวลาของบันทึก โทรศ
จะแสดงขอความเพื่อ
คุณสามารถสรางบันท
ของเนื้อหา หลังจากท
ขอมูลอยางละเอียด
1. เขาสูเมนู
2. ตัวเลือกที่ใชไดป
ใหม, ไปยังวันท

ตัวเลือก คําอธบิาย
ปลุกครั้งเดียว เสียงของการปลุกครั้งเดียวจะดังเพียงครั้งเดียว

ตั้งคาสถานะการปลุกเปน เปด หรือ ปด โดยการ
กด L เปลี่ยน เมื่อตั้งคาเปน เปด, คุณจําเปน
ตองระบุเวลาปลุก และกด , หรือ L ตกลง 
เพื่อยืนยัน

ปลุกซ้ํา เสียงปลุกจะดังซ้ําตามวนัที่คุณระบุไวในสัปดาห 
ตัวอยางเชน ถาคุณกด , เพื่อเลือกวันอาทิตย
และวนัจันทร นาฬกิาปลุกจะดังทุกวันอาทิตย
และวนัจันทร กด L เพื่อจัดเก็บสิ่งทีเ่ลือก

เสียงปลุก เลือกเสียงปลุก

ปลุกซ้ํา เลือก เปด หรือ ปด



เครื่องมือ

เพิ่มบันทึกใหม ือนของออรกาไนเซอรจะเลื่อนไป จน
โทรศัพท สาํหรับบันทึกที่มีการซ้าํ 
ารเตือน 

ื่องคิดเลขในตัว ปอนตัวเลขดวยปุมกด
าย
ก

ับระหวางตัวเลขที่เปนคาลบและบวก
ลักษณเปอรเซนต

เศษที่เหลือของการหาร

ทศนิยม
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เลือกวันที่ และกด , รายการของบันทึกจะแสดงขึ้น เมื่อคุณเพิ่ม
บันทึกใหม, คุณจําเปนตองปอนขอมูลตางๆ ของบันทึก เชน เรื่อง, 
สถานที,่ วันที่เริ่ม, เวลาเริ่ม, วันที่สิ้นสุด, เวลาสิ้นสุด, การเตือน และ
วิธีการซ้ํา

ถาพืน้ที่หนวยความจาํสาํหรบับันทึกเต็ม โทรศัพทจะแจงใหคุณ
ทราบวาไมมีพืน้ที่เหลือ 

ในขณะที่แกไขวันที่และเวลา โทรศัพทจะแสดงคามาตรฐานหรือ
วันที่และเวลาที่เลือก คุณสามารถแกไขหรือยืนยันคาไดโดยตรง

ความยาวสงูสุดของบันทึกคือ 40 ตัวอักษร 

ชนิดการเตือน
ไมมีการเตือน, ตรงเวลา, 5 นาทีกอน, 15 นาทีกอน, 1 ชั่วโมงกอน, 
1 วันกอน และ อืน่ๆ (เวลาเตือนที่คุณสามารถตั้งคาเองได)
ซ้ํา
โทรศัพทมีวิธีการซ้ําตอไปนี้: หนึ่งครั้ง, ทุกวัน, ทุกสัปดาห, ทกุเดือน 
และ ทุกป

เมื่อคุณเปลีย่นแปลงวันที่และเวลาของโทรศัพท การเตือนครั้ง
หนาจะซ้าํตามวนัที่และเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท

เมื่อคุณปดโทรศัพท การเต
กระทั่งถึงครัง้หนาที่คุณเปด
เฉพาะรายการลาสุดที่จะมีก

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทมือถือของคุณมีเคร
ตวัเลอืก คําอธิบ

+ การบว
- การลบ
> การคูณ
< การหาร

, หรือ L 
ตัวเลือก > 
เครื่องคิดเลข

เทากับ

* เพื่อสล
L ตัวเลือก
> % 

เพิ่มสัญ

L ตัวเลือก 
> โมดูลาร

คํานวณ

# เพิ่มจุด
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รับแปลงหนวยชนิดตางๆ ไดหลากหลายชนิด 
, พื้นที่, พลังงาน, น้ําหนัก, พลังงาน, ความดัน, 
ร
ารแปลง ชนิด, จํานวน 1, จํานวน 2, หนวย 1 
รือ - เพื่อสลับระหวางกลองปอนขอความตางๆ

คุณตรวจดูเวลาของเมืองใหญทั่วโลก คุณสา-
ปดทํางานการแสดงเวลาในเมนูยอย สถานะ

 เปลี่ยน เพื่อสลับระหวางการ เปด และ ปด

ิ่น หนาจอจะแสดงแผนที่โลกพรอมกบัวนัที่
บไฮไลตแนวตั้งสีเขียว ระบุถึงเขตปจจุบันบน
วามจะแสดง �GMT� และเมืองปจจุบัน
ุม < / > เพื่อปรับปรุงขอมูลอืน่แบบเรียลไทม
เครื่องมือ

ความยาวสงูสดุของตัวเลขและผลลัพธคือ 9 หลัก ผลลัพธของ
เครื่องคิดเลขจะแสดงขึ้นมา

เครื่องบันทึกเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอดับันทึกเสียง
จากเมนูหลัก เลือก เครื่องมือ > เครื่องบันทึกเสียง
ในการเริ่มการบันทึก, กด L ตัวเลือก และเลือก ตอนใหม หรือ 
, ระหวางการทํางาน เวลาที่บันทึกจะแสดงแบบเรียลไทม ในการ
หยุดการบันทึก, กด R และไฟลจะถกูบันทึกใน ไฟลของฉัน > 
เสียง 

นาฬิกาจบัเวลา
โทรศัพทของคุณมนีาฬิกาจับเวลา และหนวยทีต่่ําที่สุดเปน 0.1 วนิาที
เวลาเริ่มตนคือ 00:00.0 ในรูปแบบ �mm:ss.n� โดยที่ mm แทน
จํานวนนาทขีองนาฬกิา ซึ่งสามารถเปนตัวเลขใดๆ ก็ไดจาก 0 ถึง 59; 
ss แทนวินาที ซึ่งเปนตัวเลขระหวาง 0 ถึง 59; n แทน 0.x วนิาที 
โดยที่ x เปนตัวเลขใดๆ จาก 0 ถึง 9  นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มจับเวลา
เมื่อคุณกด L เริ่ม หรือ , คุณสามารถหยุดเวลาชั่วคราว โดย
การกด L หยุดชั่วคราว, ในการจับเวลาตอ กด L ไป, ในการ
หยุดจับเวลา, กด R หยุด

ตัวแปลงหนวย
แอปพลิเคชั่นนี้ใชสําห
เชน อัตราแลกเปลี่ยน
อุณหภูม ิและปริมาต
คุณจําเปนตองปอนก
และ หนวย 2 กด + ห

เวลาสากล
เวลาสากล อนุญาตให
มารถเปดทํางานหรือ
นาฬิกา โดยการกด L

การตั้งคาทองถิ่น
เพื่อตั้งเขตเวลาทองถ
และเวลาปจจุบัน แถ
แผนที่ และแถบขอค
ยายแถบไฮไลตดวยป



เครื่องมือ

คุณสามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้: คุณสามารถเริ่มการนับถอยหลังโดยการกดปุม , หรือ L ตัว
ัวตั้งเวลา ในการหยุดการนับถอยหลัง กด
รีเซต็ กด Lตัวเลือก เพื่อทําตอไป 
ออกจากเมนูไดโดยการกด R กลับ

อัตโนมัติ และสงเสียงเตือนเมื่อสิ้นสดุ
ศัพทของคุณจะปดอยูก็ตาม

ะรวดเร็ว เพื่อใหคุณปองกันสายและ
ชีดําประกอบดวยรายการของหมายเลข
ไมตองการรับ  บัญชีดําประกอบดวย
ัพทหรือขอความซึ่งคุณไมตองการรับ
ล > เปดทํางาน และเลือกระหวางบัญชีดํา/
กตัวเลือกตอไปนี้: 

า
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การตั้งคาตางประเทศ
เพื่อตั้งเขตเวลาตางประเทศ การทํางานและตัวเลือกเหมือนกบัเขต
เวลาทองถิ่น อยางไรก็ตาม ตัวเลือก ตั้งเวลา จะไมมีใหใชในเมนู

สลบัทองถิ่น / ตางประเทศ
เลือก L เปลี่ยน กด L หรือ ตกลง เพื่อสลับเวลาระหวาง
นาฬิกาทองถิ่นและตางประเทศ

นับถอยหลัง
คุณสมบัตินี้เหมือนกับนาฬิกาปลุกมาก ยกเวนเพียงวาคุณจะไดรับ
การเตือนถึงเวลาทีเ่หลือ และโทรศัพทจะสงเสียงเมื่อสิ้นสุดการนับ
ถอยหลัง เสียงเตือนจะเหมือนกบันาฬิกาปลุกของคุณ
เวลาต่ําสุดคือ 1 นาที รูปแบบของเวลาคือ ชม:นท:วว และการปอน
เวลาสูงสุดไดถึง 23 ชั่วโมง 59 นาที 59 วนิาที

เลือก เพื่อเริ่ม หรือแกไขต
L หยุดชั่วคราว, ในการ
หรือรีเซ็ต และคุณสามารถ

ตัวนับถอยหลังจะเปดโดย
การนับถอยหลัง แมวาโทร

ไฟรวอลล
ฟงกชั่นนี้ใหวิธีการทีง่ายแล
ขอความทีเ่ขามารบกวน บัญ
โทรศัพทหรือขอความซึ่งคุณ
รายการของหมายเลขโทรศ
เลือก เครื่องมอื > ไฟรวอล
บัญชีขาว/ปด: จากนั้น เลือ
� ขอความ
� สายเรียกเขา
� ขอความ และสายเรียกเข

เลือก เลือกเขตเวลาปจจุบันเปนการตั้งคาทองถิน่

ตั้งเวลา เปดหนาจอตัวแกไขเวลา

การชดเชยเวลา เปดหรือปดเวลาฤดูรอน 

รายการเมือง เปดหนาจอขอมูลที่ประกอบดวยรายการเมอืง
ตางๆ ในเขตเวลาที่ไฮไลตปจจุบัน
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ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพทลงในบัญชีดํา, เลือก บัญชีดํา, กด 
Lเพิ่ม หรือ ตกลง เมื่อ เพิ่มใหม, จากนั้นคุณสามารถดําเนินการ
ตอไปนี้:

คุณสามารถกด +/- เพื่อเลือกหมายเลขที่ตองการในบัญชีดํา, จาก
นั้นกด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินการตอไปนี้:

ตัวเลือก การทํางาน
หมายเลขใหม เปดตัวแกไขหมายเลขโทรศัพท, ปอนหมายเลข

ใหม และจัดเก็บหมายเลขลงในบัญชีดํา

รายชื่อ เปดรายการสมุดโทรศัพท และเลือกหมายเลข
โทรศัพทสําหรับจัดเกบ็ลงในบัญชีดํา

เปลี่ยน เปดตัวแกไขหมายเลขโทรศัพท เพื่อแกไขหมาย
เลขทีเ่ลือกในบัญชีดํา

ลบ ลบหมายเลขที่เลือกในบัญชีดํา



รายชื่อ

ทรศัพทใหม:

งปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่ง

ะ หมายความวาคุณสามารถใสขอมูลที่
ด โดยใชฟงกชั่นการปอนขอความของ
ําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอ
อกัษรและหมายเลข� ในหนา 18)

กด , และเลือก รายชื่อ > แสดงผู
ติดตอ > <เพิ่มใหม>

ปอนขอมูลตอไปนี้สําหรับรายชื่อใน
ซิมการด
� ชื่อ
� หมายเลข
ปอนขอมูลตอไปนี้สําหรับรายชื่อสมดุ
โทรศัพทในเครื่อง:
� ชื่อ
� มอืถือ
� บาน
� สํานักงาน ฯลฯ

กด L จัดเกบ็
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11. รายชื่อ

โทรศัพทของคุณประกอบดวยสมดุโทรศัพทสองแหง สมุดโทรศัพท
ในซิม ที่อยูในซิมการดของคุณ ซึง่จํานวนของรายชื่อที่สามารถเก็บได 
ขึ้นอยูกับซิมการด สมดุโทรศัพทที่สอง (สมุดโทรศัพทสมารต) อยูใน
หนวยความจําโทรศัพท และจํานวนรายชื่อที่สามารถเก็บไดคือ 1000 
รายชื่อ (รายชื่อหนึ่งสามารถประกอบดวยชื่อ, หมายเลขโทรศัพท 4 
หมายเลข, กลุม, ที่อยูอเีมล, ที่อยู และรหัสไปรษณีย) ฯลฯ
ซิมการดจะเปนสมุดโทรศัพทมาตรฐาน แตรายชื่อในสมุดโทรศัพท
ทั้งสองจะรวม, เรียง และแสดงรวมกนัเปนรายการ เมื่อคุณเพิ่มราย
ชื่อใหมลงในสมุดโทรศัพทของคุณ รายชื่อใหมจะถกูเพิ่มลงในสมดุ
โทรศัพทที่คุณเลือกเทานั้น

คุณสามารถเก็บรายชือ่ไดถึง 1000 รายชือ่ ถาคุณสมบัติอื่นๆ 
ในโทรศัพท เชน ออรกาไนเซอร, กําหนดการ, เสียง, รูปภาพ และ
วิดโีอ ฯลฯ ไมไดใชพื้นที่จาํนวนมากของพืน้ที่หนวยความจาํใน
โทรศัพท

สรางรายชื่อ
ในการสรางรายชื่อในซิม/โ

ในการสรางรายชื่อ คุณตอ
หมายเลข

ฟลดสวนมากเปนฟลดอสิร
เปนตัวอักษรหรือตัวเลขก็ไ
โทรศัพทมือถือของคุณ (ส
ความ ใหอาน �การปอนตัว

ปอนรายชื่อใหม

ปอนรายละเอียดของ
รายชื่อ

เก็บรายชื่อใหม
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 อนุญาตใหคุณจัดระเบียบรายชื่อ เพื่อที่คุณจะ
ยังสมาชิกทกุคนของกลุมได จากเมนู รายชื่อ, 
รายการของกลุมจะแสดงขึ้น

 ตัวเลือก > แสดง เพื่อแสดงสมาชิกของกลุม

ัดลอกรายการโทรศัพทไปยังซิมการด

ัดลอกรายการซิมไปยังโทรศัพท

มอืนกับการคัดลอก แตรายการตนฉบับจะถกู
บหลังจากการคัดลอก

มอืนกับการคัดลอก แตรายการตนฉบับจะถกู
บหลังจากการคัดลอก

ิ่มภาพลงในรายชื่อ ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะ
ําหรับรายชื่อทีอ่ยูในสมุดโทรศพัทในเครื่อง
านั้น

ือกรายชื่อหนึ่งรายชื่อ หรือเลือกหลายรายชื่อ
รายชื่อ

ตัวเลือกสมุดโทรศัพท
ในสมดุโทรศัพท คุณสามารถแสดงรายละเอียดของรายชื่อไดโดยการ
เลือกที่รายชื่อ และกด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินการตอไปนี้:

แสดงกลุม
คุณสมบัติ แสดงกลุม
สามารถสงขอความไป
เลือก แสดงกลุม และ

แสดง
เลือกกลุม และกด L

ตัวเลือก คําอธิบาย
แสดง แสดงรายละเอียดของรายชื่อทีเ่ลือก

สงขอความ สง ขอความ หรือ เอมเอมเอส ไปยังรายชื่อ

โทร โทรไปยังรายชื่อ คุณสามารถเลือกโหมดการโทร
ไอพี และโหมดแฮนดฟรีได

ลบ ลบรายชื่อ

เพิ่มในบัญชี
ดํา 

เพิ่มรายชื่อลงในบัญชีดํา

เพิ่มไปยัง
บัญชีสีขาว

เพิ่มรายชื่อลงในบัญชีขาว

ไปยัง ไปยังเว็บไซตในรายการ (ถามี)

หมายเลข
เริ่มตน

ตั้ง หมายเลขมือถอื, หมายเลขบาน หรือ หมาย
เลขสํานักงาน เปนหมายเลขเริ่มตน (ถาบันทกึ
อยูในโทรศัพท)

สงรายชื่อ สงรายการที่เลือก: โดยขอความ, โดยเอมเอม
เอส หรือ โดยบลูทูธ

คัดลอกไปซิม ค

คัดลอกไป
เครื่อง

ค

ยายไปซิม เห
ล

ยายไปเครื่อง เห
ล

เพิ่มภาพ เพ
ส
เท

เลือกหลาย
รายการ

เล



รายชื่อ

ตัวเลอืกกลุม

ตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบอยๆ 
ุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ไดโดย
ที่กําหนดไวบนหนาจอ โดยไมตองเขาหรือ

องการโทรดวนได

หมายเลขสําหรับผูใหบริการขอความเสียง
ุณ

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

ัสนําหนาไอพีของผูใหบริการเครือขาย
ุณ

กด , เพื่อเขาไปยังเมนูหลัก
จากหนาจอหลัก และเลือก 
รายชื่อ  > โทรดวน

องการ กดปุมบังคับทศิทาง

นงที่
ทั้ง
ลัก

L เพิ่ม 
หรือ 
R กลับ
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หมายเลขพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บหมายเลขที่มีประโยชนตางๆ ไว เชน หมาย
เลขเครื่อง, หมายเลขบริการ, หมายเลขตูขอความเสียง และหมายเลข 
SOS

โทรดวน
คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณ
ได 4 หมายเลข จากนั้น ค
การเลือกไอคอนหรือภาพ
เบราสในรายการ รายชื่อ
คุณสามารถแกไขรายการข

ตวัเลือก คําอธบิาย
แสดง แสดงสมาชิกของกลุม

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อกลุม

สงขอความ สงขอความ หรือเอมเอมเอสไปยังสมาชิกของ
กลุม

รีเซ็ต กูคืนกลุมไปเปนการตั้งคามาตรฐาน

ตวัเลือก คําอธิบาย
หมายเลข
ของฉัน

จัดเก็บ, แกไข หรือ ลบ หมายเลขโทรศัพทของ
คุณเอง

หมายเลข
บริการ

รายการนี้ของสมุดโทรศัพทในซิม อนุญาตใหคุณ
เลือกบริการแบบใดแบบหนึ่งที่ผูใหบริการของ
คุณเปดใหบริการ และคัดลอกหมายเลขนั้นลง
ในสมุดโทรศัพทที่เลือก

หมายเลข
ขอความเสียง

แกไข
ของค

ฉุกเฉิน แสดง

หมายเลขไอพี 
(เฉพาะจีน & 
ฮองกงเทานั้น)

โทรรห
ของค

เขาสูเมนู โทรดวน

ไปยังตําแหนงไอคอนที่ต

เพิ่มหมายเลขลงในตําแห
เลือก จากนั้นแสดงรายชื่อ
หมด หรือกลับไปยังเมนูห
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ัดลอกรายการทั้งหมดไปยังโทรศัพท

ายรายการทัง้หมดไปยังซิม 

ายรายการทัง้หมดไปยังโทรศัพท

บรายชื่อทัง้หมด
รายชื่อ

ขั้นสูง
เมนูนี้จะใหคุณสมบัติขั้นสูงกบัคุณ เพื่อที่วาคุณจะสามารถแสดง และ
แกไขรายชื่อของคุณได:

เลือกรายชื่อจาก
สมุดโทรศัพท

กด + หรือ -

ยืนยันรายชื่อทีเ่พิ่ม 
และเพิ่มภาพ หรือยกเลิก

กด L เลือก หรือ
R กลับ

ตัวเลือก คําอธบิาย
เลือกรายการ
ผูติดตอ

• รายการผูติดตอมาตรฐาน: สลับรายการราย
ชื่อระหวาง ซิม, เครื่อง หรือ ทั้งหมด

• สถานที่ผูติดตอมาตรฐาน: เลือกรายการราย
ชื่อใหมที่เกบ็ไวบน ซิม หรือ หนวยความจํา
เครื่อง

ตัวเตือน
วนัเกิด

คุณสามารถเลือกที่จะเปดทํางานหรือปดทํางาน
ฟงกชั่นตัวเตือนวันเกดิของโทรศพัทได หลังจาก
ที่เปดทํางาน หนาจอจะแสดงรายการของรายชื่อ
ซึ่งมีวันเกิดตรงกบัวันในปจจุบัน คุณสามารถ
เขาสูเมนูตัวเลือกเพื่อหมุนหมายเลข หรือสง
ขอความได

คัดลอกไปซิม คัดลอกรายการทั้งหมดไปยังซิม

คัดลอกไป
เครื่อง

ค

ยายไปซิม ย

ยายไปเครื่อง ย

ลบผูติดตอ
ทั้งหมด

ล



โปรไฟล

ระดับเสียง ระดับ 8

บเสียงเรียก คาเริ่มตน

นิดการเตือน สั่นและเสียง

เสียงปุมกด สูง

ะดับแสงไฟ สูงที่สุด

ระดับเสียง ปดเสียง

นิดการเตือน ปด

เสียงปุมกด ปด

ะดับแสงไฟ สูง

ระดับเสียง ระดับ 4

บเสียงเรียก คาเริ่มตน

นิดการเตือน สั่นและเสียง

เสียงปุมกด สูง

ะดับแสงไฟ สูง
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12. โปรไฟล

โทรศัพทมือถือของคุณไดรับการตั้งคาคอนฟกลวงหนาดวยโหมดตอ
ไปนี้: 

คุณสามารถเปดทํางานและแกไขทกุโหมดได ยกเวนโหมด เครื่องบิน 
และโหมด ปดเสียง โหมดทั้ง 2 นี้สามารถเปดทํางานและดูไดเทานั้น
โปรไฟลและพารามิเตอรที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้:

� ปกติ (คามาตรฐาน) � รถยนต � เครื่องบิน 
� โฮม � ประชุม � นอกอาคาร
� ปดเสียง

ปกติ ระดับเสียง ระดับ 9

แบบเสียงเรียก คาเริ่มตน

ชนิดการเตือน สั่นและเสียง

เสียงปุมกด กลาง

ระดับแสงไฟ สูง

รถยนต

แบ

ช

ร

เครือ่งบิน

ช

ร

โฮม

แบ

ช

ร
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ฟล
บบตางๆ:

ารตั้งคา
ี้:

กด , เพื่อเขาไปยังเมนูหลักจากหนาจอ
หลัก และเลือก โปรไฟล 
กด + หรือ -

กด L ตัวเลือก คุณสามารถเลือก:
• เปดทํางาน: เพื่อเปดทํางานโปรไฟล
• ปรับแตง: เพื่อแกไขการตั้งคาในโปรไฟล

คําอธบิาย
เลือกจากระดับเสียง 9 ระดับ
เลือกแบบเสียงเรียกสําหรับ รายชื่อ, 
สายอื่น, ปลุก, ปฏิทิน, ขอความ หรือ 
ขอมูลออกอากาศ
เลือกชนิดการเตือน: เสียงเทานั้น, สั่น
เทานั้น, เสียง &  สั่น, สั่นแลวจึงเสียง หรือ 
ปดเสียง
โปรไฟล

การเลือกโปรไ
ในการเลือกโปรไฟลแ

การปรับแตงก
ตัวเลือกที่ใชไดมีดังน

ประชุม ระดับเสียง ปดเสียง

แบบเสียงเรียก คาเริ่มตน

ชนิดการเตือน สั่น

เสียงปุมกด ปด

ระดับแสงไฟ กลาง

นอกอาคาร ระดับเสียง ระดับ 9

แบบเสียงเรียก คาเริ่มตน

ชนิดการเตือน สั่นและเสียง

เสียงปุมกด สูง

ระดับแสงไฟ สูงทีสุ่ด

ปดเสียง ระดับเสียง ปดเสียง

ชนิดการเตือน ไมมี

เสียงปุมกด ปด

ระดับแสงไฟ กลาง

ไปที่เมนู โปรไฟล 

เลือกโปรไฟลที่
ตองการ
เขาไปยังเมนู
ตัวเลือก

ตัวเลือก
ระดับเสียง
แบบเสียงเรียก

ชนิดการเตือน



โปรไฟล
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เสียงปุมกด ตั้งคาเสียงปุมระหวาง ต่ํา, กลาง, สูง หรือ 
ปด

ระดับแสงไฟ เลือกระดับแสงไฟ: สูงสุด, สูง, กลาง, ต่ํา
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คุณสมบัติบลูทูธในบางเวลา คุณควรปดการ
ระหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ําอธบิาย
ั้งคาคุณสมบัติบลูทูธเปน เปด หรือ ปด 

นหาอุปกรณภายนอกที่คุณสามารถเชื่อมตอไป
ัง

สดงอุปกรณบลูทูธที่คุณสามารถเชื่อมตอดวย
ด
ุณสามารถเลือกอุปกรณทีต่องการโดยการกด

 ในรายการอปุกรณ นอกจากนี้ คุณสามารถ
ดเมนู ตัวเลือก ของอุปกรณไดดวย ตัวเลือก
างๆ คือ: 
ื่อมตอ/ตัดการเชื่อมตอ (ถาใชได)
ียกดูไฟล (ถาใชได)
ดทํางาน/ปดทํางานสเตอริโอ (ถาใชได)
ลี่ยนชื่อ
บ

การเชื่อมตอ

13. การเชื่อมตอ

เมนูนี้ใหคุณสมบัติเพิ่มเติมกบัคุณเพื่อตั้งคาการเชื่อมตอกับอุปกรณ
ภายนอกเหลานี้

บลูทูธ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนเทคโนโลยีไรสายบลูทธู ซึง่อนุญาตใหคุณ
เชื่อมตอไปยังอปุกรณบลูทูธที่ใชงานรวมกันได เพื่อใหแนใจถึงการ
ใชงานรวมกนัไดกบัอุปกรณบลูทูธอื่นๆ โปรดตรวจสอบกับผูผลิต
ของอุปกรณอื่น การเชื่อมตอบลูทูธอาจถกูรบกวนจากสิ่งที่ขวางกัน้ 
เชน กําแพง หรืออุปกรณอเิล็กทรอนิกสอื่นได
ในการใชการเชื่อมตอบลูทูธ อุปกรณซึ่งคุณตองการสรางการเชื่อม
ตอดวยตองสนับสนุนฟงกชั่นบลูทูธ โปรดติดตอผูผลิตอุปกรณ หรือ
เอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

การสรางการเชื่อมตอบลูทูธ
ในการเปดทํางาน, กด  , เพื่อเขาไปยังเมนูหลักจากหนาจอหลัก
และเลือก การเชื่อมตอ > บลูทูธ บนหนาจอบลูทูธ เลือก เปดทํางาน 
ถัดไป ใหเลือก คนหาอุปกรณ เมื่อรายการของอุปกรณปรากฏขึ้น, 
กด L เพื่อเลือกอปุกรณที่คุณตองการสรางการเชื่อมตอดวย

ถาคุณตั้งใจจะไมใช
ทํางานบลูทูธ เพื่อป

เมนูบลทููธ
ตัวเลือก ค
เปดทํางาน ต

คนหาอุปกรณ ค
ย

อปุกรณ
ของฉัน

แ
ไ
ค
L

เป
ต
เช
เร
เป
เป
ล



การเชื่อมตอ

นอกจากนี้ โทรศัพทของคุณยังสามารถสรางการเชื่อมตอกับพีซีดวย 
วย  จากเมนูหลัก, เลือก การเชื่อมตอ > 
ุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขา
; เลือก ไดรฟ USB, คุณสามารถเชื่อมตอ
มพิวเตอรผานบลูทูธหรือสายเคเบิล USB  
นซแบบทันทรีะหวางโทรศัพทและคอม-
กาสใหคุณสํารองขอมูลบนโทรศัพทมือ
ที่บันทึกไวในคอมพิวเตอร, รับขอความ 
ทมือถอืของคุณ

นใจวาคุณถอดอุปกรณออกอยาง
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ในขณะที่กําลังคนหาอปุกรณ โทรศัพทจะเสนอรายการของอุปกรณ
ตางๆ ที่คนพบภายในระยะการทํางานของโทรศัพทที่เปดการทํางาน
บลูทูธของคุณ ทันทีที่คุณเลือกอุปกรณและการเชื่อมตอแลว คุณจะ
ถูกขอใหปอนรหัสผาน เพื่อที่จะจับคูกบัอปุกรณ รหัสผานนี้ไดจาก
ผูผลิตอุปกรณบลูทูธอื่น สําหรับขอมลูเพิ่มเติม ใหอานเอกสารของ
อุปกรณ คุณสมบัติรหัสผานชวยใหมัน่ใจวาเฉพาะการเชื่อมตอทีคุ่ณ
ตองการจะไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอไปยังอุปกรณของคุณ หรืออุป-
กรณที่เลือก

ฟงกชั่น USB 
เชื่อมตอโทรศัพทของคุณไปยังพีซีดวยสายเคเบิล USB โทรศัพทของ
คุณจะทํางานเหมือนไดรฟ USB  คุณสามารถเขาถงึหนวยความจํา
โทรศัพทของคุณและการดหนวยความจําได  คุณสามารถอัปโหลด
และดาวนโหลดเพลง, วิดีโอและภาพผานสายเคเบิล USB โดยที่ไมมี
การจํากัดขนาดของการถายโอนจนกระทั่งหนวยความจําของคุณเต็ม

Mobile Phone Tools ไดด
ฟงกชั่น USB > พีซีซิงค, ค
กับคอมพิวเตอรผานบลูทธู
โทรศัพทของคุณเขากับคอ
ซอฟตแวรพีซีมกีารซิงโครไ
พิวเตอรของคุณ และเปดโอ
ถือของคุณ และกูคืนขอมูล
และแกไขรายชื่อในโทรศพั

เมื่อการถายโอนเสรจ็ ใหแ
ปลอดภัยโดยการคลิกที่ 

การตั้งคา เลือกเพื่อแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม:
• ชื่อของฉัน: แกไขชื่อของอปุกรณ
� การมองเห็น:เลือกเพื่อแสดงหรือซอนอุปกรณ
โดยการเลือกระหวาง เปด หรือ ปด

� โปรไฟลของฉัน: แสดงโปรไฟลที่ใชไดของ
โทรศัพท
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ระวัติการโทรใน: สายโทรออก/สายที่ไดรับ/
หมด กด L เลือก เพื่อยืนยันการลบ และ
ิกการลบ

างๆ ของการโทร:

ขอความไปยังหมายเลขที่เลือก คุณสามารถ
ทาง ขอความ หรือ เอมเอมเอส
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพทลงในบัญชีดํา ดู 
ฟรวอลล� ในหนา 52
การแกไขหมายเลขโทรศัพทในหนาจอการโทร

อธบิาย
/ปดการ รับสายอัตโนมัติ  เมื่อฟงกชั่นนี้เปด
เรียกเขาจะถูกรับโดยอตัโนมัติหลังจาก 10 
าที
/ปดคุณสมบัติ รับสายทุกปุม  เมื่อฟงกชั่นนี้
 คุณสามารถรับสายเรียกเขาไดโดยการกดปุม
สาย

14. สาย

ตัวเลือกสวนมากที่อธิบายในบทนี้ เปนฟงกชั่นที่ขึ้นกับผูใหบริการ
และ/หรือการสมคัรรับบริการ และจําเปนตองใชรหัสพิน2 หรือ
โฟนโคด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ใหดู �การปองกัน� 
ในหนา 67

รายการโทร
เมนูนี้จะแสดงรายการของสายที่คุณพลาด รับสาย และที่โทรออก สาย
ตางๆ ประกอบดวย ทุกสาย, สายที่ไมไดรับ, สายที่รับ และ สายโทร
ออก, ซึ่งจะแสดงเรียงตามลําดับเวลา โดยสายที่ใหมที่สุดจะแสดง
ที่สวนบนสุดของรายการ เลือกสายที่ตองการจากรายการ และกด 
ตกลง, จากนั้นกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ลบประวัติ
เมนูนี้ ใชสําหรับลางป
สายที่ไมไดรับ/ลบทั้ง
R  กลับ เพื่อยกเล

ตั้งคาการโทร
เมนูนี้ใชในการตั้งคาต

ตัวเลือก คําอธบิาย
จัดเกบ็ จัดเกบ็หมายเลข ถาหมายเลขไมไดอยูในรายการ

รายชื่อ
ลบ ลบหมายเลขที่เลือกจากรายการ
โทร โทรไปยังหมายเลขที่เลือก

สงขอความ สง
สง

เพิ่มใน
บัญชีดํา

ใน
�ไ

แกไขหมาย
เลขกอนโทร

ใน

ตัวเลือก คํา
รับสาย
อตัโนมัติ

เปด
สาย
วิน

รับสาย
ทุกปุม

เปด
เปด
ใดๆ



สาย

คาโทร: ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมือ่ขอมูล
คาโทรรวมอยูในซิมการดของคุณเทานั้น 
มารถดูขอมูลคาโทรสายปจจุบัน และ
าสุดทั้งหมดได คุณจําเปนตองปอนรหัส
เพื่อจัดการ, จํากัดคาโทรสูงสุด และ
ตอหนวย 

ลือกการโอนสายตอไปนี้: สายสนทนา
ถาติดตอไมได, ถาไมรับ, ถาไมวาง 
ยสนทนาทั้งหมด เปดอยู สายเรียกเขา
จะถูกโอนไปยังหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
มีการเตือนใดๆ 
 ติดตอไมได เปดอยู สายเรียกเขาจะถกู
ยังหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนาเมื่อผูใชไมได
ออยูกบัเครือขาย 
 ไมรับ เปดอยู สายเรียกเขาจะถูกโอน
ูใชไมรับสาย 
 ไมวาง เปดอยู สายจะถูกโอนไปถาผูใช
ชอีกสายหนึ่งอยู หรือถาสายถูกปฏิเสธ
ารถตรวจสอบ สถานะ ของการโอนสาย
 หรือ ยกเลิกทั้งหมด ของการโอนสายได
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ตัวเตือน
นาที

เลือก เปด หรือ ปด เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางาน
การเตือนทุกนาทีระหวางการโทร คามาตรฐานคือ 
ปด และการตั้งคามาตรฐานคือ 45 วินาที

บริการ
การโทร

ตัวเลือกที่ใชไดมีดังนี้:
• เวลาโทร: แสดงระยะเวลาของสายรวมทัง้คาโทร
ของสายเหลานั้น: สายลาสุด, สายเรียกเขา, สาย
โทรออก และ โทรรวม

� สายเรียกซอน: เลือก เปดทํางาน หรือ ยกเลิก, 
หรือตรวจสอบ สถานะ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขาย/ ลกัษณะการขอ
รับบริการ

� หมายเลขสวนตัว: เลือก แสดงหมายเลข หรือ 
ซอนหมายเลข หรือ ตั้งโดยเครือขาย เพื่อ
กําหนดวาจะใหหมายเลขของคุณแสดงยังผูที่
คุณโทรหาหรือไม

� หมายเลขผูโทรเขา: เพื่อตรวจสอบการตั้งคาของ
ผูใหบริการในการแสดงหมายเลขยังผูที่คุณโทร
หา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขาย/ ลกัษณะการขอ
รับบริการ

� ตั้งคา
อัตรา
คุณสา
สายล
พิน2 
อัตรา

การโอนสาย ตั้งคาตัวเ
ทั้งหมด, 
� เมื่อ สา
ทัง้หมด
โดยไม

� เมื่อ ถา
โอนไป
เชื่อมต

� เมื่อ ถา
ไปถาผ

� เมื่อ ถา
กําลังใ

� คุณสาม
ของคุณ
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สาย

โทรซ้ําอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ําอัตโนมตัิเปน เปด หรือ ปด  
เมื่อตั้งคาเปน เปด และคุณโทรไปยังผูที่คุณตองการโทรหาไมติด 
คุณจะถูกถามวาตองการโทรซ้ําหรือไม  

จํากัด
การโทร

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจํากัดการใชงานโทรศัพทไปยัง
สายเฉพาะอยาง โดยปองกันไมใหรับหรือโทรไป
ยังชนิดของสายแบบตางๆ  ในการเปดทํางานการ
จํากัดการโทร คุณจําเปนตองปอนรหัสจํากัดการ
สื่อสาร จากนั้นรหัสพิน2 จะถกูสงไปยังเครือขาย
สําหรับการตรวจสอบ

โปรดทราบวาการทํางานนี้สนับสนุนเฉพาะสาย 
GSM เทานั้น 

ประเภทของสายที่คุณสามารถจํากัดไดมีดังตอไปนี้:
• ทุกสายออก
• สายตางประเทศ
• เฉพาะสายในประเทศ
• ทุกสายเขา
• สายเขา ถาอยูตางประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบ สถานะการหามโทร ของ
การจํากัดการโทรของคุณ หรือ ยกเลิกการหามโทร 
ทั้งหมดได 



การตั้งคา

งเวลา: เลือก เปด หรือ ปด เมื่อคุณ
 เปด ขอมลูเวลาจะแสดงในหนาจอ

วลา: ไปยังเมนู เวลาสากล และเปลี่ยน
วลา
ลา: ตั้งเวลาในรูปแบบ ชม:นท
นัที่: ตั้งวันที่
บบเวลา: ตั้งรูปแบบเวลาเปน 24 ชั่วโมง 
 12 ชั่วโมง
บบวนัที่: ตั้งรูปแบบวันที่เปน ปปปป/
วว, ปปปป.ดด.วว, วว.ดด.ปปปป, 
ป-ดด-วว หรือ วว-ดด-ปปปป
เปดเครื่อง: ตั้งเวลาสําหรับโทรศัพทเพื่อ
ดเครื่อง คุณสามารถเลือก เปด หรือ 
เมือ่คุณเลือก เปด คุณจําเปนตองปอน
ที่คุณตองการใหโทรศัพทเปดเครื่อง
ปดเครื่อง: เหมือนกับดานบน
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15. การตั้งคา

คุณสามารถตั้งคา โทรศัพทมอืถือ Xenium 9@9q เพื่อใหเหมาะกับ
ลักษณะการใชงานของคุณมากที่สุด คุณสามารถคอนฟกการตั้งคาตอ
ไปนี้: ทั่วไป, จอแสดงผล, เสียง และ การเชื่อมตอ

ทั่วไป
เมนูนี้ใชในการตั้งคาคอนฟกทัว่ไป:

เขาสูเมนู กด , เพื่อเขาไปยังเมนูหลักจาก
หนาจอหลัก และเลือก การตั้งคา

เลือกเมนูการตั้งคา กด < หรือ >

เขาสูตัวเลือกเมนู กด + หรือ -

ตวัเลือก คําอธบิาย
ใชงานฟลิป เลือก เปด หรือ ปด คุณสามารถเปลี่ยนการเลือก

ปจจุบันโดยการกด L เมื่อคุณเลือก เปด, คุณ
สามารถรับสายเรียกเขาไดโดยการเปดฝาพับ

ภาษา ตั้งภาษาในการแสดงผลของโทรศัพท

วนัและเวลา � แสด
เลือก
หลัก

� เขตเ
เขตเ

� ตั้งเว
� ตั้งว
� รูปแ
หรือ

� รูปแ
ดด/
ปปป

� เวลา
ใหเป
ปด 
เวลา

� เวลา
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ศัพทของคุณโดยใชการตั้งคาจอแสดงผลแบบ

สดงรายการของคุณสมบัติที่เปนทางลัด คุณสา
ารถตั้งคาปุมทางลัดใหมโดยสรางการเชื่อมโยง
ะหวางคุณสมบัติที่ตองการ และตัวเลข หรือ
ุมบังคับทิศทางได นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ลี่ยนหรือลบปุมทางลัดที่มีอยูแลวไดดวย

ั้งคาสถานที่เกบ็เริ่มตน: หนวยความจําเครื่อง 
รือ การดหนวยความจํา สําหรับแอปพลิเคชั่น
างๆ

ุณสามารถตรวจสอบสถานะหนวยความจําของ 
ายชื่อ, ขอความ และ ไฟลของฉัน ได นอกจากนี้ 
ุณยังสามารถตรวจสอบสถานะหนวยความจํา
อง การดหนวยความจํา ไดดวย ถาใสอยู

ูคืนการตั้งคาโทรศัพทกลับเปนคาเริ่มตน 

ําอธบิาย
ั้งคาวอลเปเปอรของจอแสดงผลเปน เปด หรือ
ด
การตั้งคา

จอแสดงผล
คุณสามารถตั้งคาโทร
ตางๆ:

การปองกัน � การปองกันดวยพิน: เลือก เปด หรือ ปด 
เมื่อคุณเลือก เปด คุณจําเปนตองปอนรหัส
พินทุกครั้งเมื่อคุณเปดโทรศัพท 

รหัสพินมาตรฐานขึน้อยูกับผูใหบริการของ
คุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสาํหรบั
ขอมูลเกี่ยวกับพนิ

� ระบบปองกัน: คุณสามารถปองกนัขอมูล
สําคัญ เชน ขอความ, รายชื่อบนโทรศพัท
ของคุณโดยการเปดทํางานระบบปองกัน 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนรหัสผาน
ระบบปองกันไดดวย

� ล็อคโทรศัพท: เลือก เปด หรือ ปด  เมื่อ
คุณเลือก เปด, คุณตองปอนรหัสผานทุกครั้ง
ที่คุณเปดโทรศัพท 

� เปลี่ยนรหัสผาน: คุณสามารถแกไขรหัสผาน
สําหรับพิน, พิน2, ระบบปองกนั หรือล็อค
โทรศัพท

รหัสผานระบบปองกัน และรหัสผานการล็อค
โทรศัพทมาตรฐานคือ 1234

ทางลัด แ
ม
ร
ป
เป

ที่เก็บ
เริ่มตน

ต
ห
ต

สถานะหนวย
ความจํา

ค
ร
ค
ข

การตั้งคา
เริ่มตน

ก

ตัวเลือก ค
วอลเปเปอร ต

ป



การตั้งคา

นตัวของคุณ และเลือกริงโทนดังกลาว
ั้งการปลกุและปดโทรศัพท เสียงเตือน
ั้งคาดั้งเดมิจากโรงงาน สิ่งนี้จะไมเกิด
เสียงมาตรฐานที่มาพรอมกับโทรศัพท

ั้งคาการโทร� ในหนา 63

อมลูขอความ (ขึ้นอยูกับเครือขาย)� 

บเสียงเรียกสําหรับ สายผูติดตอ, 
ขอความ, ขอมูลออกอากาศ, ปลุก และ

ระดับเสียง 9 ระดับ

งปุมกดเปน เปด หรือ ปด

เสียงชัตเตอร 3 แบบ นอกจากนี้ คุณ
ลือก ปด

เตือนเปน เปด หรือ ปด
68

เสียง
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหทํางานกบัโปรไฟลเสียงทีแ่ตกตางกัน 
สําหรับรายละเอียด ใหดูหัวขอ �โปรไฟล� ในหนา 58

ถาคุณดาวนโหลดรงิโทนสว
เปนเสยีงปลุก จากนั้นคุณต
จะถูกเปลี่ยนกลับเปนการต
ขึ้นถาริงโทนที่คุณเลือกเปน
ของคุณ

การเชื่อมตอ
ตั้งคาการโทร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู �ต
การตั้งคาขอความ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู �ข
ในหนา 43

ระดับแสงไฟ เลือกจากระดับแสงไฟ 4 ระดับ คุณสามารถเลือก
ระดับแสงไฟโดยการกดปุม + หรือ - กด , 
หรือ L เพื่อยืนยัน 

ระยะเวลา
แสงไฟ

เลือกระยะเวลาแสงไฟระหวาง 60 วินาที, 30 
วนิาที และ 15 วินาที

ขอความ
ตอนรับ

ตั้งคาขอความตอนรับเปน เปด หรือ ปด เมื่อคุณ
เลือก เปด, คุณสามารถแกไขขอความตอนรับได

ความยาวสูงสดุของขอความตอนรับคือ 20 
คําในภาษาจนี หรอืตัวอักษรภาษาอังกฤษ 50 
ตวัอักษร

แสงไฟ
ภายนอก

เลือกเพื่อเปดทํางาน/ปดทํางานไอคอนของ 
LED บนฝาพับ

ตวัเลือก คําอธบิาย
ชนิดการเตือน คุณสามารถเลือก เสียงเทานั้น, สั่นเทานั้น, เสียง 

& สั่น, สั่นแลวเสียง หรือ ปดเสียง

แบบ
เสียงเรียก

เลือกแบ
ปฏิทนิ, 
สายอื่น

ระดับเสียง เลือกจาก

เสียงปุมกด ตั้งคาเสีย

เสียงชัตเตอร เลือกจาก
สามารถเ

เตือน
แบตเตอรี่

ตั้งคาการ
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คุณตั้งคาโหมดการเชื่อมตอ GPRS ระหวาง
ารถเลือกระหวางตัวเลือกดานลางนี้:

สชั่น PDP

ามิเตอรแบบตางๆ ใหกบัเบราเซอรภายใตตัว
ิเตอร WAP และขอความพิเศษ

ไฟล WAP ไดถึง 5 กลุม คุณสามารถเปดทํางาน
อันหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถแกไขหรือ
รสไดโดยตรง เลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการตั้ง

ื่อระบุเซริฟเวอร
สตัวเลขของเซิรฟเวอรในรูปแบบ 
 
อรตบนเซิรฟเวอร โดยปกติ หมายเลขพอรต
201)
งโฮมเพจ
เวลาทีโ่ทรศัพทยังคงเชื่อมตอไปยัง WAP
การเชื่อมตอ HTTP หรือ WSP 
ไฟล CSD แบบใดแบบหนึ่ง
การตั้งคา

ตั้งคาเครือขาย
ชื่อเครือขายจะแสดงบนหนาจอหลัก ถาโทรศัพทไมสามารถระบุชื่อ
เครือขายได โทรศัพทจะแสดงรหัสประเทศ และรหัสเครือขายของ
เครือขายที่ไมรูจัก
เลือกเครือขาย
ตัวเลือกนี้จะแตกตางกนัไปตามโหมดการคนหาที่คุณเลือก ถาคุณ
เลือก อัตโนมัติ, เครือขายจะถูกคนหาโดยอัตโนมัติ ถาคุณเลือก 
แมนนวล, การคนหาจะเริ่มเมื่อคุณยืนยันใหเริ่มการคนหาเทานั้น
โหมดคนหา
คุณสามารถเลือก อตัโนมัติ หรือ แมนนวล
เครือขายที่เลือกใช
รายการเครือขายทีเ่ลือกใชถกูเกบ็อยูในซิมการด รายการนี้ระบุลําดับ
ความสําคัญซึ่งโทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนเขากับเครือขายทีใ่ชได
ระหวางการลงทะเบียนเครือขาย 
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก 
2. เลือก การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ตั้งคาเครือขาย > เครือขายที่
เลือกใช และกด ,

3. กด , หรือ L เลือก เพื่อเขาไปยังรายการเครือขายที่เลือก
ใช รายการเครือขายที่ใชบอยทีสุ่ดจะแสดงที่สวนบนสุดของ
รายการ L

4. กด +/- เพื่อเลือกเครือขาย และกด L ตัวเลือก
5. จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะ ใส, เพิ่มที่ทาย หรือ ลบ เครือขาย
ที่เลือก

แนบ GPRS
ตัวเลือกนี้อนุญาตให
เซสชั่น PDP คุณสาม
� เชื่อมตอเสมอ
� เชื่อมตอระหวางเซ
เบราเซอร
คุณสามารถตั้งคาพาร
เลือกนี้ รวมทั้งพาราม
โปรไฟล WAP 
คุณสามารถตั้งคาโปร
และใชโปรไฟลอันใด
เชื่อมตอไปยังแอดเด
คาตอไปนี้:
� ชื่อโปรไฟล: ชื่อเพ
� ที่อยูไอพี: แอดเดร

nnn.nnn.nnn.nnn
� พอรต: หมายเลขพ
จะเปน 9201 (=9

� โฮมเพจ: URL ขอ
� เวลาลิงเกอร: ระยะ
� การเชื่อมตอ: เลือก
� โปรไฟล: เลือกโปร



การตั้งคา

� โปรไฟล GPRS: เลือกโปรไฟล GPRS แบบใดแบบหนึ่ง
70

� ระบบ: แสดงระบบของ GPRS
ขอมูลพิเศษ
เลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

การเชื่อมตอ
โปรไฟล GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS (General Packet 
Radio Service) ไปยังเครือขาย การตั้งคา GPRS ที่ใชไดคือ:

ขอมูล GPRS
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณตรวจสอบปริมาณขอมูลที่ถายโอนระหวาง
การเชื่อมตอ GPRS

ตวัเลือก คําอธิบาย
ชื่อโปรไฟล เพื่อตั้งชื่อโปรไฟลปจจุบัน
APN เพื่อปอน GPRS APN
ล็อคอนิ เพื่อปอนชื่อล็อคอิน
รหัสผาน เพื่อปอนรหัสผาน
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งาน GPRS- มีสถานะ GPRS อยู 2 แบบซึ่งมี
มายดังนี้: มีเครือขาย GPRS ใหใชแตไมไดใช
ู หรือมีเครือขาย GPRS ใหใชและใชงานอยู 
จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณเขาสูระบบ GPRS

ม - ระบุวาคุณมขีอความที่ยังไมไดอานอยาง
นึ่งขอความ ไอคอนแรกระบุวาหนวยความจํา
นขณะที่ไอคอนทีส่องระบุวามขีอความที่ยังไมได
นขณะที่หนวยความจําเต็ม

มเอส - ระบุวามีขอความเอมเอมเอส

ม WAP พุช - ระบุวามขีอความ WAP พุช 
เบราเซอร > ขอความพิเศษ เพื่อตรวจสอบ
ม

าปลุก - ระบุวานาฬิกาปลุกเปดทํางานอยู

ั่น - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา 
ือ่นาฬกิาปลุกดัง

มไดรับ - ระบุวามีสายทีไ่มไดรับ

นสาย - ระบุวาฟงกชั่นการโอนสายเปดทํางาน

ง - ระบุวาโหมดปดเสียงเปดทํางานอยู
ไอคอน & สัญลกัษณ

ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีไอคอนและสัญลักษณแสดงขึ้นมาหลายตัวบน
หนาจอยอย และหนาจอหลัก ไอคอนสถานะ เครือขาย และแบตเตอรี่
จะแสดงอยูตลอดเวลา ไอคอนทีเ่หลือจะแสดงเมื่อใชคุณสมบัติได
และไมแสดงถาคุณสมบัติใชไมได

ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาขณะนั้นไมมี
เครือขายที่ใชได คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไป
ยังตาํแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึ้นได

เครือขาย - ไอคอนเครือขายประกอบดวย 2 สวน 
สวนซายระบุวาโทรศพัทลงทะเบียนอยูกบัเครือขาย
หรือไม และสวนขวาระบุถึงความแรงของสัญญาณ 
โดยแบงเปน 5 ระดับ (จากไมมีสัญญาณไปจนถึงแรง
ที่สุด)

แบตเตอรี่ - ระบุถึงระดับของแบตเตอรี่โดยใชแถบ
แสดงสถานะ 5 ระดับ ในขณะที่ชารจ ไอคอนเลื่อนไป
มาจะแสดงขึ้น

การโรมตางประเทศ - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณลง
ทะเบียนกับเครือขายที่ไมใชเครือขายของคุณเอง

การใช
ความห
งานอย
ไอคอน

ขอควา
นอยห
เต็ม ใ
อาน ใ

เอมเอ

ขอควา
ไปยัง 
ขอควา

นาฬกิ

ระบบส
หรือเม

สายทีไ่

การโอ
อยู

ปดเสีย



ไอคอน & สัญลักษณ

เอสเปด - ระบุวาการบันทึกวิดีโอใน
มเอสเปดอยู

เอสปด - ระบุวาการบันทึกวดิีโอใน
มเอสปดอยู
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รับสายอตัโนมัติ - ระบุวาโหมดรับสายอตัโนมัติเปด
อยู

การดหนวยความจํา - ระบุวาใชการดหนวยความจํา
อยู

บลูทูธ - คุณสมบัติบลูทธูเปดทํางาน

สเตอริโอบลูทูธ - คุณสมบัติบลูทธูเปดทํางาน

มัลติช็อตของกลอง - ระบุวากลองจะถายภาพ 3 ภาพ

โหมดกลางคืนของกลอง - ระบุวาโหมดกลางคืนของ
กลองเปดอยู

ตัวตั้งเวลาของกลอง - ระบุวาตัวตั้งเวลาของกลอง
เปดอยู

จับภาพ - กด ตกลง เพื่อถายภาพ

ซูมของกลอง - ระบุวาคุณสมบัติซมูของกลองเปดอยู

ความสวางของกลอง - ระบุถงึระดับความสวางของ
กลอง

เริ่มการบันทึก - กด ตกลง เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ

หยุดการบันทกึ - กด ตกลง เพื่อหยุดการบันทึกวดิีโอ

วดิีโอเอมเอม
ขนาดเอมเอ

วดิีโอเอมเอม
ขนาดเอมเอ
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พัทไวในที่ปลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
ของเด็กเล็ก
งการจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจําแทน 
แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ุณหลังจากที่ซื้อโทรศพัทมา และเปดการทํางาน
โทรแบบตางๆ
แบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
และขอบังคับตางๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม
ของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกดิการรบกวนกบั
สอืน่ ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและกฎ
ประเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทัง้
างไปยังสถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับการ
ในรถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขมงวด

ครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมคีวามเสี่ยง
ีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 GSM มาทบทวน มาตรฐานดานความปลอด
หนดขึ้นเพื่อปองกันอนัตรายจากการสัมผัสถูก
รศัพทเซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตร
ภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนด
ยุ และอปุกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 
ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สญัญาณวิทยุกําลงัต่าํนั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพท
จะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียง
หรือขอมลูไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกบัเครือขายโทร-

ศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาทีค่วบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 

1800 / 1900 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วตัต)
� โทรศัพทของคุณมีความสอดคลองกับมาตรฐานดานความ
ปลอดภยัที่เกีย่วของทั้งหมด

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถงึความสอดคลองกับความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศพัทมือถอืเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีก
เลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอืน่ หรือตอตัวโทรศพัทเอง ใหอาน
และทําตามคําแนะนําเกีย่วกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกใหผู
อื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย นอกจากนี้ เพื่อปองกนัการ
ใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศ
เอื้อมถงึ
หลีกเลี่ย

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของค
ตัวเลือกการจํากัดการ

การออก
กฎหมาย
โทรศัพท

อุปกรณอิเล็กทรอนิก
ขอบังคับทั้งหมดใน
ที่บาน และเมื่อเดินท
ใชโทรศัพทเซลลลูาร
มาก
เปนที่กลาวกันวาบาง
ตอสุขภาพของผูใช ม
ทางดานคลื่นวิทยุและ
ภัยตางๆไดรับการกํา
พลังงานคลื่นวิทยุ โท
ฐานดานความปลอด
อุปกรณรับสงคลื่นวทิ
1999/5/EC



ขอควรระวงั

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

ของหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
วาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวน
ไม
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูง 
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวทิยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ: การใชโทรศัพทมอืถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ดกต็ามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานที่ซึง่มอีุปกรณ
ทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภณัฑทีไ่วไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดใหตรวจ
สอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภยัที่ใชไดหรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
เหมืองแร หรือพื้นที่อืน่ซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ทรอนิกส ทีใ่ชใ
พลังงานวทิยุ

เครื่องชวยการเตน
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ศัพทไว 15 ซม. ตลอดเว
รบกวนที่อาจเกดิขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกดิขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

ผูใชเครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครือ่งชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรู
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือ
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แบตเตอรี่
รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม

บุเทานั้น

ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมของแทจาก
านั้น  เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอืน่อาจทํา
ทเสียหายและอาจเปนอันตราย และทําใหการ
นัทั้งหมดสําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุด
นี้ การใชแบตเตอรี่ชนิดที่ไมถูกตองอาจทําให

ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัทโีดยผู
รับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล
ขอควรระวัง

การปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน
เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะทํา
ใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาทีอ่อนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเทา
กนั อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูในหนาจอ
หลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลัง
เคลื่อนที ่โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอปัเดตตําแหนง
กบัเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง 
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนกจ็ะชวยประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่อง
รอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกี่ยวกับ
� โทรศัพทของคุณได
ได

� ใชเครื่องชารจที่ระ
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140°F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
ฟลิปสเท
ใหโทรศัพ
รับประก

และใชไมได นอกจาก
เกิดการระเบิดไดดวย
ใหแนใจวาเสาอากาศ
เชี่ยวชาญที่ไดรับการ
แทจากฟลิปส
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โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา และหลีก
หภูมิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 40°C
ควรติดตั้งเตาเสียบไวใกลกับโทรศัพท 

พแวดลอม
มกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกบั
จุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร-
ปรดรณรงคดานการนําวสัดุกลับมาใชไหม
ลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
ําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุของ
บตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

บรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

ลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได (มี
ิดของพลาสติกดวย)
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อยาใชโทรศพัทในขณะที่กําลังขับรถ
การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถนั้นทําใหสมาธิของ
คุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิดอันตรายได โปรดปฏิบัติ
ตามคําแนะนําตอไปนี้:

� ใชสมาธิกบัการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและจอดรถ
กอนที่จะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวตัถุประสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถุงลมนิรภยั และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN60950 
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากทีโ่ทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากทีเ่ปนโลหะ 

เลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออณุ
สําหรับโทรศพัทที่เสียบได 
และสามารถเขาถึงไดงาย 

การดูแลรักษาสภา
โปรดปฏิบัติตา
การทิ้งวัสดุบรร
ศัพทเกา และโ

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญ
ออกแบบเพื่อสงเสริมการน
เสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแ

วัสดุที่ใชใน

เรามกีารสง
และการนําว

วัสดุที่เปนพ
การระบุชน
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เครื่องหมาย WEEE ใน DFU:
�ขอมูลถึงผูบริโภค�

การทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวัสดุและสวน
ประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนําไปรีไซเคิล และใชใหมได 

เมื่อสัญลักษณรูปถังขยะมีลอถูกกากบาทติดอยูบน
ผลิตภัณฑ หมายความวาผลิตภณัฑไดรับการคุม
ครองภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรปที่ 2002/
96/EC
โปรดทราบถึงระบบการเก็บรวบรวมของเสียที่แยก
กันสําหรับผลิตภณัฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

โปรดปฏิตามกฎระเบียบในประเทศของคุณ และอยาทิง้ผลิตภณัฑ
เกาของคุณปะปนกับของเสียทั่วไปจากภายในบาน การทิง้ผลิตภณัฑ
เกาของคุณอยางถูกตอง จะชวยปองกันผลกระทบทางลบทีต่ามมาที่
จะเกิดกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพของมนุษย

ถอยแถลงเกี่ยวกับความสอดคลองกับ FCC 

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไมไดรับการรับรองอยางชัดแจง จะ
ทําใหสิทธิ์ในการใชอปุกรณของถูกใชสิ้นสุด



แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณ ตรวจ
เสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอมกับโทร

ายเลขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
รเขามา โทรศพัทก็จะแสดงคําวา สาย 1 
ูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในราย

วามตัวอักษรได
ตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
ปอนหมายของศูนยขอความของคุณ หรือ
ําหรับขอมลูอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ายบางสายไป
สายของคุณ

ามวา ใสซิม
างถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู ซิมการด
ผูใหบริการของคุณ
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทอีกครั้ง

โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถกูตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง

สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมือ่อยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงที่ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผู
ใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมลู

จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา)
เมื่อคุณกดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มอีุณหภูมติ่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอกีครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ดูใหแนใจวาคุณใชอุปกรณ
ศัพทของคุณทุกครั้ง

โทรศัพทไมแสดงหม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือข
ขายไมสงหมายเลขของผูโท
หรือ โทรเขา แทน ติดตอผ
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถสงขอค
เครือขายบางแหงไมอนุญา
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส

คุณรูสึกวาคณุพลาดส
ตรวจสอบตัวเลือกการโอน

จอแสดงผลแสดงคว
ตรวจสอบวาซิมการดใสอย
อาจเกิดการเสียหาย ติดตอ
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ในขณะที่คุณพยายามใชคณุสมบัติในเมนโูทรศัพท
แสดงคาํวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกบัเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับกระ
บวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 10 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชารจ รวม
อยูเปนอปุกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมอืถือของคุณ อุปกรณ
เสริมอยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก 
รายการของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการรับประ
กันสิน้สุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสซึ่ง
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง บรษิัท 
Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการรับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ชุดเชื่อมตอขอมูล
ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบงายๆ กับโทรศัพทมือถอืฟลิปสของคุณ: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรที่ใหมา ใช
ในการดาวนโหลดรูปภาพและเพลง รวมทั้งซิงโครไนซผูติดตอและ
บันทึกนัดของคุณ

หูฟงเดอลุกซ
ปุมรับสายในตัว ใหวิธีการทีง่ายในการรับสายของคุณ รับสายเรียกเขา
งายๆ โดยการกดปุม หรือกดคางเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา
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การประกาศเกี่ยวกับ
เครือ่งหมายการคา

JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

BluetoothTM เปนเครื่องหมายการ
คาของ telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, สวีเดน และอนุญาตให
กบัฟลิปส

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



เกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ

าะ
ัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
ารสัมผัสถกูพลังงานความถีว่ิทยุ (RF) 
ระเทศ เกีย่วกับการปองกนัการแผรังสี
ลอดภยัสําหรับการประกนัถึงการปองกัน

R) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
  และคือ 1.6W/kg เฉลีย่ตอน้ําหนัก

ลังงานทีสู่งที่สุด ในแถบความถี่ทีท่ดสอบ
รศัพทมือถอืในขณะทีท่ํางานจะต่ํากวาคา 
ลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถงึเครือขาย 

แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับมาตรฐานการ

.266 W/kg สําหรับคําแนะนํา ICNIRP 

งขอควรระวังนี้ เพื่อใหนําโทรศัพทมือถือ
82 ขอมูล

ขอมูลเกีย่วกับอัตราการซึมซับเฉพ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศพัทมือถอืนี้สอดคลองกับขัอกําหนดระหวางประเทศ ในเรื่องเกีย่วกับการส
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหก
เกินขีดจํากดัทีแ่นะนําโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางป
แบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP) และสถาบันวิศกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (IEEE) ทีพ่ยากรณถึงระยะที่ป
ตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
คําแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ใชหนวยการวดัทีรู่จักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SA
สําหรับโทรศพัทมือถอืที่ใชในที่สาธารณะโดยทัว่ไปคือ 2.0W/kg เฉลีย่ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อเกิน 10 กรมั
เนื้อเยื่อเกิน 1 กรัม โดย IEEE Std 1528 สําหรับศีรษะ
การทดสอบ SAR ทําขึ้นโดยใชตําแหนงการทํางานทีแ่นะนํา โดยใหโทรศัพทมือถือสงสัญญาณในระดับพ
ทั้งหมด แมวา SAR จะไดรับการหาคาทีร่ะดับพลังงานทีสู่งที่สุด แตโดยปกติระดับ SAR ที่แทจริงของโท
SAR สูงสุดเปนอยางมาก เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพ
โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง 
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ในโทรศัพทแตละเครื่อง และตําแหนงการทํางานตางๆ 
ปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถกูคลื่นวทิยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปสรุน Xenium 9@9q เมือ่ทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐานคือ 0
และ 0.076 W/kg สําหรับมาตรฐาน IEEE 1528 
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง จุดประสงคขอ
ออกหางจากศีรษะและรางกาย
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มใหการสัมผัสถกูพลังงานความถีว่ิทยุ (RF) 
ํากัดเหลานี้เปนสวนของแนวทางที่แนะนําไว
ิบัตินี้ใชมาตรฐานซึง่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดย
 มาตรฐานตางๆ ประกอบดวยขีดจํากดัดาน
สุขภาพ มาตรฐานการสัมผัสสําหรับโทรศัพท

CC มคีา 1.6W/kg. โดยการทดสอบตางๆ 
ัญญาณจากโทรศัพทที่ระดับพลังงานที่แรงที่

ัพทในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคาสูงสุดเป ็น
าที่จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่ง
ทรุนนี้เมือ่ทดสอบสําหรับใชงานทีแ่กมด านขวา 

ปนี้:

ระสงค
ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซบัเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา
โทรศัพทไรสายของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนั่นเอง โทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไ
เกินขีดจํากัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแหงชาติ (FCC) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขอจ
โดยสรุป และกําหนดระดับมาตรฐานทีป่ระชากรทั่วไปสามารถยอมรับพลังงาน RF ได แนวทางปฏ
องคกรทางวิทยาศาสตรที่เปนอิสระเปนระยะๆ ซึ่งไดผานการคนควาและการศึกษาทางวิทยาศาสตร
ความปลอดภัยทีไ่ดรับการออกแบบเพื่อประกันถงึความปลอดภยัตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุหรือ
ไรสาย ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ขอจํากัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย F
สําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานมาตรฐานที่ยอมรับโดย FCC ซึ่งใชการสงส
สุดในแถบความถีท่ี่ทดสอบทุกแถบ

แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่แรงทีสุ่ดแตโดยปกติระดับ SAR ที่แทจริงของโทรศ
อยางมาก เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเท
คุณอยูใกลสถานีฐานไรสายมาก พลังงานที่ปลอยออกมากจ็ะยิ่งต่ําลง คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพ
คือ 0.266 mW/g

อุปกรณนี้สอดคลองกับสวนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC  การทํางานเปนไปตามเงื่อนไขสองขอตอไ
(1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอนัตราย และ
(2) อุปกรณนี้ตองทนตอการรบกวนที่ไดรับ รวมทั้งการรบกวนทีอ่าจกอใหเกดิการทํางานที่ไมพึงป



กัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
ลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง 
ัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
พทีส่ามารถทํางานได และฟลิปสจะเก็บชิ้น
กรณที่บกพรองนั้นไว

ารซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ะกนัแบบจํากดันี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
เกาสิบ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
ารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ิตภณัฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
องคุณ

ความคุมครองโดยการรับประกันแบบ

จํากัดนี้ไมรวมถึง:

รใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิดอุบัติเหตุ  
งกายภาพหรือจากการขนสง การติดตั้งที่ไม
จัดการที่ไมถูกตอง  การละเลย การเกดิไฟ
รือสัมผัสกับของเหลวอืน่ๆ  หรือ
84

การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ 
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้หมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ  การออกแบบ และฝมือ
แรงงาน ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน  และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกบัผูใชผลิตภณัฑในประเทศ
ที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
นําผลิตภณัฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่ง 
(1) ปนับจากวนัที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับ
ประกันสําหรับแบตเตอรี่ทีช่ารจไดของแทจากฟลิปสจะใหการ
คุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวนัที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรองเกี่ยว
กับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

ในชวงระยะรับประ
จะซอมแซมหรือเป
และจะสงคืนผลิตภ
กับผูบริโภคในสภา
สวน โมดูล หรืออุป

ผลิตภัณฑที่ไดรับก
ครองโดยการรับปร
ผลิตภัณฑเดิม หรือ
ทดแทนให โดยพิจ
และการทดแทนผล
แกไขปญหาเฉพาะข

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับ
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบ

ก) ผลิตภัณฑที่มีกา
หรือเสียหายทา
เหมาะสม  การ
ไหม  น้ําทวม ห
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ถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบผลิต-
ิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิดชอบ
ียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูในซิมการด
องผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับประ
กัดนี้ หรือการรับประกนัแบบจํากัดนี้ใชไมได 
ะขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  ผูบริโภค
คาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทนผลิตภณัฑ 
ายที่เกีย่วของกบัการซอมแซมหรือทดแทนผลิต
าว
ุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับหลักฐาน
ีการระบุสถานที่ซื้อวนัที่ซื้อรุนของผลิตภัณฑ 
ลขซเีรียลของผลิตภณัฑอยางชัดเจน

การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ารรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
ัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบชัด
  (ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ  ภายใตกฎหมาย 
ะไมรับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความ
ิชย หรือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม ปรับ
เปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทํา
งานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถอืไดของสภาพสัญญาณของ
เครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใชผลิต-
ภณัฑหรืออปุกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับประกัน
คุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมายเลขซีเรียล
อเิล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภัณฑที่ซื้อ  ใช  บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการซอม
แซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือใชสําหรับ
วตัถปุระสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑที่เปดใหบริการ
เชา) หรือ

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อทีถู่กตอง หรือมี
การเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศนูยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการใกล
บานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตอง
ภัณฑใหฟล
ตอความเส

ค) ถาปญหาข
กันแบบจํา
เงื่อนไขแล
จะตองเสีย
และคาใชจ
ภัณฑดังกล

ง) สําคัญ - ค
การซื้อ ที่ม
และหมายเ

6. ขอจํากัดอื่นๆ: 

ยกเวนสําหรับก
หรือทีร่ะบุเปนน
แกไขโดยขอตก
แจงและเปนนัย
หรืออืน่ๆ) แล
สามารถเชิงพาณ
ใดๆ



การรับประกันทีฟ่ลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่ เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไข
รับประกันแบบจํากัดนี้ และคุณตองไมยึด
ังกลาว

กัดนี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ฎหมายในประเทศทีบ่ังคับใช
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เกี่ยวของกับการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากดัที่วงเงินไมเกินราคาที่คุณ
จายไปในการซื้อผลิตภณัฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กิดจาก
การใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อบุัติเหตุ หรือ
ความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา  (รวมถึงความเสียหายจาก
การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหายเชิง
พาณิชย การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ คา
ใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การลงทนุ การสูญเสีย
ชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมลู และที่อางโดยบุคคลทีส่าม) ซึ่ง
เปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ  ถงึขอบเขตสูงสุด
ที่กฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสไดรับการแจงวาอาจมีโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม ขอจํากัดเหลานี้
จะถอืปฏิบัติโดยไมคํานึงถงึความลมเหลวของวัตถุประสงคที่
สําคัญของวิธีแกไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสม-
บูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลารนี้  
ซึ่งถือวามคีวามสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้ง
แบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอกัษร และ
สื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของกับขอความในการรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ  ผูคาปลีก 

หรือเปลี่ยนแปลงการ
ถือตามสิ่งที่ถูกแกไขด

การรับประกันแบบจํา
ของผูบริโภคภายใตก



ประกาศเกี่ยวกบัความสอดคลอง
เรา
Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen  518057
ประเทศจีน

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
Philips 9@9q
วทิยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/1800//1900
TAC: 35197802

ในดานที่เกี่ยวของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
ตอไปนี้:

ความปลอดภัย : ETSI EN 60950-1: 2001+A11:
2004 
สขุภาพ: EN 50360:2001; EN 50361:2001-7
EMC: ETSI EN 301-489-7 V1.2.1; ETSI EN 301 
489-17 V1.2.1
สเปกตรัม: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI EN 300
328 v1.6.1

เราขอประกาศในที่นี้วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุทีจ่ําเปนทั้งหมด 
และผลิตภณัฑที่มชีื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการทีจ่ําเปนทั้งหมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย
ละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับการ
ปฏิบัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกีย่วของกับเนื้อหาที่ระบุ
ตอไปนี้: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-
Thames, KT12 2TD, UK
เครื่องหมายแสดง: 0168
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