
กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และกด 
, เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

กด )

กด ( เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด ) เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด # คางไว

กด - ในหนาจอหลัก
สาํรวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดงันั้น ฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตาม
ลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลนหรือ
ความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้ และตัวผลิตภัณฑ
เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพือ่ให
เชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ�

ปุมกดตัวอักษร
ตัวเลข

ไมโครโฟน

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมรบัสาย
ปุมวางสาย ยกเลิก
และเปด/ปด

ขั้วตอเครือ่งชารจ/หูฟง

ปุมตกลง
ปุมยกเลิก

ปุมเคลื่อนที่

เปดโทรศัพท 
เปด/ปด

ปอนรหัส PIN 

โทรออก

วางสาย

รบัสาย

ปฏเิสธสาย

ลอ็ค/ปลดล็อคปุมกด

เขาไปยัง รายการรายชื่อ
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ัง เมนู เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นใชปุม
ีทิศทางแสดงในคูมือฉบับนี้ดวยเครื่องหมาย 

 >� เพื่อเคลื่อนที่ในไอคอนและรายการ

นรายการ  แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของหนาจอ
ุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ กด , 
ที่เกีย่วของกบัรายการทีเ่ลือก, กด C เพื่อ

มัลติมีเดีย การตั้งคา

หนา 29 หนา 26

ขอความ เอนเตอรเทน

หนา 20 หนา 34

สมดุรายชื่อ แอพพลิเคชั่น

หนา 44 หนา 41
เมนูหลกั
เมนูหลัก ชวยใหคุณสามารถเรียกใชคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
มือถือทั้งหมดโดยแสดงในรูปแบบกริด ตารางดานลางสรุปถงึการ
จัดเรียง เมนู ความหมายของแตละไอคอน และหนาตางๆ ภายใน
คูมือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาขอมูลในรายละเอียดของหัวขอ
ที่เกี่ยวของ กด , เพื่อเขาไปย

เคลื่อนที่กลาง � ซึ่งม
+, -, <หรือ
ตางๆ 
ในขณะที่กําลังเลื่อนใ
จะแสดงตําแหนงปจจ
เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ถอยกลับหนึ่งระดับ

เขาไปยัง รายการโทร กด ( ในหนาจอหลัก รายการโทร 
จะแสดงสายทั้งหมดที่พลาด โทรออก 
และไดรับ

เขาไปยัง เมนูหลัก กด , ในหนาจอหลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด C 

กลับอยางรวดเร็ว
ไปยังหนาจอหลัก

กด C คางไว

รายการโทร

หนา 14

บริการเครือขาย

หนา 31

WAP

หนา 38
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วิธีการใชคูมือนี้
คูมอืปจจุบันจะมเีนื้อหาดังตอไปนี้:

สํารวจ
โทรศัพท
ของคุณ

สวนปจจุบัน อธิบายถงึภาพรวมของโทรศัพท
ของคุณ และขอมลูเกี่ยวกับคุณสมบัติทัว่ไปที่
ใชบอยๆ

บทที่ 1: 
เริ่มการใชงาน

ขอมูลเกี่ยวกบัการตั้งคาโทรศัพทมือถอืใน
ครั้งแรก: การติดตั้งซิมการด, แบตเตอรี่, ฯลฯ

บทที่ 2: 
คุณสมบัติหลัก ขอมูลเกี่ยวกบัการโทรออกและการรับสาย

บทที่ 3: 
การปอน
ขอความ

ขอมูลเกี่ยวกบัการปอนขอความโดยใชปุม
ตัวเลข

บทที่ 4 ถึง 12 บทเหลานี้จะอธิบายถึงแตละสวนของ เมนูหลัก 
โดยอธิบายทีละสวน

สวนอื่นๆ หลังจากบทที่ 12 จะเปนสวนเกีย่วกับไอคอน 
& สัญลักษณ, ขอควรระวงั, การแกไขปญหา, 
อุปกรณเสริมของแทของฟลิปส, ขอมูลเกี่ยวกบั 
SAR (ถามีรวมอยูในเอกสาร ไมเชนนั้นจะเปน
เอกสารแยกตางหาก) และทายที่สุด ขอมูล
เกีย่วกับการรับประกันแบบจํากัด
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ี่ ใหดึงแบตเตอรี่ขึ้น โดยกดคลิปดานในจากมุม

ั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะแบต
ปดโทรศัพทอยู

บานพับขึ้น จากนั้นใสซิมการดลงในบริเวณ
มมุตัดของการดอยูในมุมที่ถูกตอง และหนา
ว่ําลง
เริ่มการใชงาน

1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขัน้ตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอนที่
จะเริ่มใชงานขัน้แรก

ในการใชโทรศัพทของคุณ คุณตองใสซมิการดที่ถกูตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการด
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลข
โทรศัพทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม สามารถดูไดที่
�สมุดรายชื่อ� ในหนา 44)

การใสซิมการด 
ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน 
กดปุม และเลื่อนฝาครอบ เพื่อนําฝาครอบออก

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอร
ซายลาง 

คุณอาจสูญเสียการต
เตอรี่ออกในขณะที่เ

ใสซิมการด 
ยกที่ใสซิมการดที่เปน
ที่จัดไวให ใหแนใจวา
สัมผัสสีทองหันหนาค



เริ่มการใชงาน

โดยการเลื่อนลงไปไปในชอง จน

นหนาจอกอนที่จะใชโทรศัพท 
6

ปดทีใ่สการดลงในตําแหนงล็อค

ใสแบตเตอรี่กลบัคืน
เลื่อนแบตเตอรี่เขาไปในชอง โดยใชหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง จน
กระทั่งแนน จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

ใสฝาดานหลังกลับคืน
ใสฝาปดแบตเตอรี่กลับคืน 
กระทั่งสุด

แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบ
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เตอรี่
พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
ารชารจไวแลวบางสวน และจะสงเสียงเตือน
อย ถามีการตั้งคาคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่

ปดแบตเตอรี่อยูในตําแหนงแลว คุณสามารถ
บขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบ
กับชองเสียบไฟ AC 

รี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ะจะเลื่อนไปเรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2.5 
ัพทมือถอืของคุณจนเต็ม เมื่อแทงทั้งหมดหยุด
เตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถถอด

ด , จากนั้นเลือกระหวาง ซิม หรือ เครื่อง 
ด , อีกครั้ง จากนั้นคําวา การปรับแตง
มบูรณแลว จะแสดงขึ้น
เริ่มการใชงาน

การเปดโทรศพัท 
ในการเปดโทรศพัท ใหกดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ถาม รหัสพิน คือรหัสลับ 4 � 8 หลักสําหรับซิมการดของคุณ รหัสนี้
ไดรับการตั้งคาไวลวงหนา และผูใหบริการหรือรานคาทีคุ่ณซื้อจะให
คุณมา

ถาคุณปอนรหสัพินไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูกบล็อค 
ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK จากผูใหบริการ
ของคุณ

เมื่อคุณเปดโทรศัพทมือถอืโดยใสซิมการดใหมของคุณในครั้งแรก 
โทรศัพทจะถามขอความตอไปนี้:

การชารจแบต
โทรศัพทของคุณไดรับ
แบตเตอรี่ใหมไดรับก
เมื่อแบตเตอรี่เหลือน
เปน เปด
เมื่อแบตเตอรี่และฝา
ชารจโทรศัพทได เสีย
ปลายอีกดานหนึ่งเขา

สัญลักษณรูปแบตเตอ
ชารจ แถบแสดงสถาน
ชั่วโมงเพื่อชารจโทรศ
นิ่ง หมายความวาแบต
เครื่องชารจได

ปรับแตงมือถือ
ของคุณแบบ
งายๆ?

กด , เพื่อยอมรับการปรับแตง

เลือกเพลง
สําหรับสาย
เรียกเขา

กด , รายการของเพลงตางๆ จะปรากฏขึ้น 
เลือกเพลงที่คุณตองการ และกด , อีกครั้ง

เลือก
วอลลเปเปอร?

กด , จากนั้นเลือก เปด หรือ ปด สําหรับ
วอลลเปเปอร รายการของไฟลภาพจะปรากฏ
ขึ้น เลือกรายการที่คุณตองการ และกด , 
อีกครั้ง คําวา เปด จะแสดงขึ้น

เลือกสมุด
รายชื่อของคุณ 
(ซิมหรือ
โทรศัพท)

ก
ก
ส



เริ่มการใชงาน

ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานจนถงึ 10 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่อง
8

รอรับสายอยูนานไดถึง 1000 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและ
ลักษณะการใชงาน
การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกบัโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
แลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย 
วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
เสียบไฟฟากระแสสลับทีเ่ขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง
ชารจเขากับแหลงจายไฟ IT ได

การตั้งคาปุมดวน
คุณสามารถตั้งคาปุมตัวเลข 2 ถึง 9 เพื่อใหสามารถเรียก
ใชคุณสมบัติที่คุณใชบอยๆ ไดโดยการกดที่ปุมตัวเลขคางไวได 
โทรศัพทมีการตั้งคาปุมดวนบางอยางใหลวงหนาแลว 
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ะการวางสาย
ลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับวาผูที่
งหมายเลขของเขาหรือไม ถาหมายเลขเกบ็
ื่อที่เปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทน

 ถาคุณเปดการทํางาน การโอนสาย สายก็
ายเลข หรือตูรับฝากขอความเสียง
c การทําเชนนี้จะปดเสียง โดยไมปฏิเสธ

งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง

ุกปุม คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุม
 
งหูฟง
ุมเคลื่อนที+่หรือ-เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับ
คุณสมบัติหลัก

2. คณุสมบัติหลัก
โทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด c

2. กด ( เพื่อโทร
3. กด ) เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอนเครื่อง
หมาย �+� แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ
การใชสมดุโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ ถาคุณกําลังใชสมดุโทรศัพทในเครื่อง 
และรายชื่อทีเ่ลือกมีหมายเลขมากกวาหนึ่งหมายเลข หมายเลข
ที่ถกูกําหนดเปนหมายเลขมาตรฐานจะถูกเลือกโดยอัตโนมตัิ 
ในการเลือกหมายเลขอืน่ ใหกด<หรือ>(สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ใหดู �สมุดรายชื่อ� ในหนา 44)

3. กด ( หมายเลขที่เลือกจะถูกหมุน
4. กด ) เพื่อวางสาย

การรับสาย แล
เมื่อไดรับสาย หมายเ
โทรมาเลือกวาจะแสด
อยูในสมุดโทรศพัท ช
หมายเลข
� รับสาย: กด (
� ปฏิเสธสาย: กด )
จะถูกโอนไปยังหม

� ปดเสยีงกริ่ง: กด 
หรือรับสาย

� วางสาย: กด )

โทรศัพทจะไมสงเสีย

ถาคุณเลือก รับสายท
ใดกไ็ด ยกเวนปุม )
ปรับระดับเสียงขอ
ระหวางการโทร กดป
เสียง



คุณสมบัติหลัก

ตัวเลอืกการโทร การโทรไปยังสายที่สอง
ี่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ด ในขณะที่กําลังใชสายอยู ใหหมุน
ื่อในสมดุโทรศัพท) และกด ( สาย
จะแสดงอยูทีส่วนลางของหนาจอ) และ
อกไป จากนั้น คุณสามารถกด , 
 ซึ่งคือ:
งสายตางๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถ
สายก็ได)
สอง และเมือ่การเชื่อมตอสําเร็จ คุณจะ
ง
ูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง

ณะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู 
หนาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน 

ปดการทํางาน การโอนสาย สาํหรับสาย
าน สายเรียกซอน)

รับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

ปฏิเสธสาย
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คุณสามารถเรียกใชตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม , ระหวาง
ที่โทร:

การจัดการกับหลายสาย
ความสามารถในการจัดการกบัสายตั้งแตสองสายขึ้นไปพรอมกัน 
และการประชุมทางโทรศัพทนั้น ขึ้นอยูกบัผูใหบริการ และ/หรือ
การสมคัรรับบริการของคุณ

คุณสามารถโทรไปยังสายท
ระหวางทีม่ีสายหนึ่งพักอยูไ
หมายเลข (หรือเลือกรายช
แรกจะถกูพักไว (หมายเลข
หมายเลขทีส่องจะถูกหมุนอ
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ
� สลับสาย เพื่อสลับระหวา
กด<หรือ>เพื่อสลับ

� โอน เพื่อเชื่อมตอสายทั้ง
ถกูตัดออกจากสายทั้งสอ

� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผ
โทรศัพท
การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายทีส่องในข
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปและ
จากนั้นคุณสามารถ:

เพือ่รับสายที่สอง คุณตอง
สนทนา (และเปดการทําง

ปดเสียงพูด ในการปดเสียงพูดของสาย

สมดุรายชื่อ เพื่อไปยังสมดุรายชื่อ

ขอความ ใชเพื่อเกบ็ SMS, สง SMS ใหม ดู SMS 
ที่ไดรับ และดู SMS ในเอาทบอกซ

รายการโทร เพื่อเขาไปยังรายการของสายโทรออกและ
สายเรียกเขาที่ทําในอดีต

ออแกไนเซอร เพื่อเขาไปยังออแกไนเซอร

จดชั่วคราว เพื่อใชสมุดบันทึกยอในการปอนหมายเลข
โทรศัพท และเพื่อจัดเกบ็หมายเลข

วางสาย เพื่อปฏิเสธสาย

กด ( เพื่อ

กด ) เพื่อ
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ื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือ
ัว เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกบัสมาชิกคนนี้
คนอื่นๆ จะถกูพักไว)
การเชื่อมตอทุกสายพรอมกนัในคราวเดียว
วางทีก่ําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และมีสมาชิก
5 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ และเพิ่มสมาชิก
ุมสาย ได (ถามีสมาชิก 5 คนเชื่อมตออยูแลว 
 แตไมสามารถเพิ่มเขามาในการประชุมได)
คุณสมบัติหลัก

การรับสายที่ 3
ถาคุณกําลังใชสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถรับ
สายที่สามได เพื่อทีจ่ะทําเชนนี้ คุณตองวางสายใดสายหนึ่งกอน หรือ
ชักชวนผูโทรใหมเขามาในการประชุมทางโทรศัพท 

บริการนี้จาํกัดอยูที่การสือ่สารปจจบุันสองสายเทานั้น (สายหนึ่ง
ใชอยู และอีกสายพักอยู)

การประชุมทางโทรศัพท
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

การประชุมทางโทรศัพทจะเปดทํางานโดยการโทรไปยังสายตางๆ 
หลายสาย หรือจากเนื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทางโทรศัพท
อนุญาตใหคุณสนทนากบัผูคนไดถึง 5 สายในเวลาเดียวกนั 
1. โทรสายแรกไปหาผูรวมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผูรวม
ประชุมคนที่สอง (ดูดานบน)

2. กด , และเลือก ประชุมสาย ทําขั้นตอนซ้ํา จนกระทั่งมี
สมาชิกครบ 5 คนเชื่อมตออยู 

3. เลือก ยกเลิก เพ
เลือก สายสวนต
เทานั้น (สมาชิก

4. กด ) เพื่อตัด
ถามสีายเรียกเขาระห
ที่ประชุมอยูนอยกวา 
คนนี้เขาในการ ประช
คุณสามารถรับสายได

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด , เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
ยอมรับ เพื่อรับสายเรียกเขา หรือ วางสาย 
เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นคอยรับสาย
เรียกเขา



การปอนขอความ

ําวา "home":
  หนาจอจะแสดงคําแรกของรายการ: 

ะเลือก Home
ยืนยันการเลือกคําวา Home

มมาตรฐาน
มดปอนขอความ T9® เปนโหมดพื้นฐาน 
ี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัว
น ตัวอักษร �h� เปนตัวอักษรทีส่องบน
ดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอกัษร �h� กด 
ึ่งตัว กดคางไวเพื่อลบขอความทั้งหมด 

 เพื่อถอยหลัง กดคางไวเพื่อลบ
ทั้งหมด
ครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัวพิมพเล็ก 
ิมพใหญ
รางของสัญลักษณและเครื่องหมายวรรค
กนั้นกด < หรือ >เพื่อเรียกดูใน
ี่ใชไดทั้ง 3 รายการ
ี่ยนโหมดจาก T9® เปนโหมดปอน
มาตรฐาน เปนโหมดตัวเลข
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3. การปอนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดยการ
ใชระบบแนะนําคํา T9®  หรือการปอนขอความมาตรฐาน เทคนิค
สําหรับการใชวิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไวดานลาง

ระบบปอนขอความ T9®

ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไข
อจัฉริยะสําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทร
ศพัทมือถอื โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความได
รวดเร็วขึ้น โดยการคาดการณคําที่คุณตองการ
ปอนจากปุมตางๆ ที่คุณกด คุณกดปุมที่ประกอบ

ดวยตัวอักษรที่จําเปนตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว 
และ T9® จะแนะนําคําขึ้นมาใหจากการกดปุมของคุณ ถามีหลายคํา
ที่ใชได คําแรกในรายการจะแสดงขึ้นและถกูระบายสีอยู กด +หรือ 
-เพื่อ เลื่อนในรายการ และกด , เพื่อใสคํา
จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษรและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ตัวอยาง: วิธีการปอนค
1. กด 4 6 6 3

Good
2. กด + เพื่อเลื่อน แล
3. กด , หรือ>เพื่อ

ระบบปอนขอควา
กด * เพื่อเปลี่ยนจากโห
วิธีการปอนขอความแบบน
อักษรที่ตองการ ตัวอยางเช
ปุม 4 คุณจําเปนตองก
C แลวปลอยเพื่อลบหน

2 ถงึ9 เพื่อปอนตัวอักษร
+หรือ - ในการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให
> กดปุมนี้เพื่อใสคําที่เลือก ตามดวยชองวาง

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

C กดสั้นๆ
ขอความ

0 เพื่อยกแ
หรือตัวพ

# เพื่อดูตา
ตอน จา
ตารางท

* เพื่อเปล
ขอความ
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รตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัว
หรือตัวพิมพใหญ

0

มดสัญลักษณ และโหมด
ายวรรคตอน จากนั้นกด < 
เพื่อเรียกดูในตารางที่ใชได
การ

เปลี่ยนภาษาที่
ใชสําหรับการ
แกไขขอความ

นโหมด: T9® พื้นฐาน หรือ หรือเปลี่ยน
โหมด
การปอนขอความ

ตัวอยาง: วธิกีารปอนคาํวา "home":
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 
3, 3 (DEF) กด , เมื่อขอความเสร็จสมบูรณแลว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงที่ดาน
ตรงขาม

กดสั้นๆ กดคางไว

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

1

2 a b c 2 à ä å æ ç 2

3 d e f 3 é è ∆ Φ 3

4 g h i 4 Γ ì 4

5 j k l 5 Λ 5

6 m n o 6 ñ ò ö 6

7 p q r s 7 β Π Θ Σ 7

8 t u v 8 ü ù 8

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 9

0 เพื่อยกแค
พิมพเล็ก 

# เพื่อเปดโห
เครื่องหม
หรือ >
ทั้ง 3 ราย

* เพื่อเปลี่ย
ตัวเลข



รายการโทร

การแกไขหมายเลขขอความเสียงที่มีอยูแลว
อความเสียงที่มีอยูแลว ใหเลือกหมายเลข 
ากฏขึ้น โดยแสดงชื่อ หมายเลข และชนิด
 กด , อกีครั้ง หนาจอขอความเสียงจะ
ตัวเลือกตางๆ:

ุกสาย, ทีไ่มไดรับ, ที่รับ และ โทรออก 
โดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสาย
ายการที่แสดงเก็บอยูในรายการรายชื่อ
งขึ้นมา

 เพื่อเขาสูเมนูหลัก
ายการโทร และ กด , เพื่อแสดง
ด
ื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา

ูในรายการโทรอยูแลว คุณเพียงเลือก
ื่อโทรซ้ําหมายเลข

นการลบหมายเลขขอความเสียง

นการเปลี่ยนแปลงหมายเลขขอความ
ง
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4. รายการโทร

เมนูทีอ่ธิบายในสวนนี้ ใชสําหรับตั้งคาวิธีการทีโ่ทรศัพทมือถือของ
คุณจะจัดการกบัสายตางๆ รวมทัง้คาใชจายที่เกี่ยวของ

ขอความเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเพิ่ม หรือแกไขหมายเลขขอความเสียงได
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก รายการโทร > ขอความเสียง และ กด , เพื่ อเขาไป
ยังตัวเลือกตางๆ 

การเพิ่มหมายเลขขอความเสียงใหม
1. ในการเพิ่มหมายเลขขอความเสียงใหม เลือก <ใหม> และ 
กด , 

2. ใสชื่อ: หนาจอปอนขอมลูจะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณปอนชื่อ
สําหรับหมายเลขขอความเสียง กด , เมื่ อทําเสร็จ 

3. ปอนเลขหมาย: หนาจอปอนขอมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณปอน
หมายเลขของขอความเสียง กด , เมื่ อทําเสร็จ 

4. หนาจอ แบบเลขหมาย จะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณเลือกชนิดของ
หมายเลข ตัวเลือกตางๆ มดีังนี้ โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล 
ทําการเลือก และกด ,

5. หมายเลขขอความเสียงใหมจะถูกเก็บ

ถาตองการแกไขหมายเลขข
และกด , หนาจอจะปร
ของหมายเลขขอความเสียง
ปรากฏขึ้น เพื่อใหคุณเลือก

รายการโทร
เมนูนี้ใหรายการของสาย ท
แกคุณ สายเหลานี้จะแสดง
ลาสุดจะอยูดานบนสุด ถาร
ของคุณ ชื่อที่เกบ็ไวจะแสด
1. ในหนาจอหลัก กด ,
2. เลือก รายการโทร > ร
รายการของสายทั้งหม

คุณสามารถกดปุม C เพ
การโทรซ้ํา
ในการโทรซ้ําหมายเลขที่อย
หมายเลข และกด ( เพ

ลบ ใชใ

เปลี่ยน ใชใ
เสีย
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ด หรือ ปด ของการแจงเตือนของสายเรียกเขา
กนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ถามีใคร
ขณะทีคุ่ณกําลังคุยโทรศพัทอยู เลือกตัวเลือก 
ารสายเรียกซอน เปดทํางานอยูหรือไม

ด การโทรซ้ําหมายเลขโดยอัตโนมตัิ เมื่อตั้งคา
ี่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทกจ็ะโทรซ้ํา
มัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจนกระทั่งถึง
ายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ป
ยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียงบี๊ปแบบ
รเชื่อมตอสําเร็จ เวลาระหวางการโทรซ้ําจะ
พยายามแตละครั้ง

วจดูคาโทรและระยะเวลาในการโทรของสาย
ออกของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ เวลาโทรสะสม 

า
 ความเปนตัวคุณ (เชนหมายเลขโทรศพัท
าของคุณ สถานะ จะบอกคุณวาตัวเลือกใดที่
รายการโทร

การเขาไปยังตัวเลือก
ถาตองการเขาไปยังตัวเลือก ใหกดปุม , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตางๆ: 

ตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคาตัวเลือกทั้งหมดที่เกีย่วกับการโทร: การโอนสาย, 
สายเรียกซอน, ฯลฯ
เตือนทุกนาที
ใชในการตั้งคาการ เปด หรือ ปด ของเสียงบี๊ประหวางการโทร

สายเรียกซอน
ใชในการตั้งคาการ เป
สายที่สอง เมื่อตัวเลือ
พยายามโทรหาคุณใน
สถานะ เพื่อดูวาบริก
โทรซ้ําอัตโนมัติ
ใชในการ เปด หรือ ป
เปน เปด ถาบุคคลท
หมายเลขนี้โดยอตัโน
จํานวนครั้งในการพย
ที่จุดเริ่มตนของการพ
พิเศษหนึ่งครั้งเมือ่กา
คอยๆ เพิ่มขึ้นในการ
เวลาโทร
คุณสมบัตินี้ใชเพื่อตร
เรียกเขา และสายโทร
และ คืนคาระยะเวลา
หมายเลขผูโทรเข
เพื่อ แสดง หรือ ซอน
ของคุณ) กบัคูสนทน
เปดการทํางานอยู

สงขอความ ใชในการสงขอความ SMS หรือ MMS ไป
ยังหมายเลขในรายการ เลือกระหวาง สง
ขอความ > ขอความใหม หรือ สงขอความ
> MMS ใหม

รายละเอยีด เพื่อแสดงรายละเอียดของวันทีแ่ละเวลา
สําหรับสายนี้

โทร เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่เลือก

ลบ เพื่อลบสายที่เลือก

ลบ เพื่อลบรายการทั้งหมดพรอมกนั และลบ
สายที่แสดงทั้งหมด



รายการโทร

ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกบัผูใหบริการ และ/หรือลักษณะ
อความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวน
คาพารามิเตอรไมถูกตอง: ติดตอผูให
นครั้งแรก เพื่อที่ตั้งคาไดอยางเหมาะสม 
านทาง SMS  โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนา
การตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
กด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

แสดงพารามิเตอรทั้งหมดของโปรไฟล
ือก

เปลี่ยนชื่อโปรไฟลทีเ่ลือก

เปลี่ยนการตั้งคา GSM:
็อคอิน & รหัส
มายเลขโทรศพัทที่จําเปนตองใชในการ
รางการเชื่อมตอ ไดมาจากผูใหบริการ
องคุณ (ISDN หรือ อนาล็อก)
วลาไมมีกิจกรรม คาทีม่ากกวา 30 วนิาที
ึ่งโทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอโดยอัต-
นมัติ (ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)
16

เครือขาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยังเครือขายเพื่อสงหรือรับขอมลู 
(เชน SMS, MMS, ฯลฯ)
ติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับ
การเปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูใหบริการ และวธิีการ
สมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตองตั้งคาโทรศัพทดวยคา GPRS 
ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนูที่อธิบายในหัวขอนี้ จากนั้น
เลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแตละเมนูของแอพพลิเคชั่นที่
จะใช (เชน WAP, MMS, ฯลฯ)
รายการ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อ
กําหนดเสร็จแลว โทรศัพทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณ
ระบุไวในรายการ
ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายทีใ่ชไดในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมดแมน-
นวล เลือกเครือขายทีคุ่ณตองการลงทะเบียนดวย และกด , เพื่อ
ยืนยัน
ตั้งคาการเขาถึง
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับ
เชื่อมตอไปยังบริการที่แตกตางกัน: ตัวอยางเชน เมื่อใช WAP หรือ
เมื่อสงขอความ MMS โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไป
ยังเครือขาย GSM หรือ GPRS 

การขอรับบริการของคุณ ข
ใหญมีสาเหตุมาจากการตั้ง
บริการของคุณกอนที่จะใชใ
ซึ่งในบางครั้ง คุณจะไดรับผ
อาจถูกบล็อกไว ซึ่งปองกัน
เลือกหัวขอในรายการ และ

แสดง เพื่อ
ที่เล

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ

ตั้งคา GSM เพื่อ
� ล
� ห
ส
ข

� เ
ซ
โ
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ร > การโอนสาย และ กด , เพื่ อ เลือก
หนึ่งใน 3 ชนิดที่ตองการ: โทรศัพท, โทรสาร 

กชนิดของการโทร กด , เพื่อเขาไปยัง
ี้:

เรียกเขาทัง้หมดของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท
ทํางานตัวเลือกนี้ คุณจะไมสามารถรับสายเรียก
ไดเลย จนกระทั่งคุณปดทํางานตัวเลือกนี้ 

นไป ถาไมรับสาย

โอนสายทุกสายของคุณ ไอคอน+จะแสดง
บนหนาจอหลัก

เฉพาะถาคุณไมรับสาย

เฉพาะถาคุณอยูนอกพื้นทีใ่หบริการเครือขาย

เฉพาะถาสายคุณไมวาง

ถาสายของคุณไมวาง, ถาคุณไมรับสาย, 
ถาคุณอยูนอกพื้นที่ใหบริการเครือขาย

ดูการตั้งคาที่แทจริง
รายการโทร

แนบดวย GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดวิธีการทีโ่ทรศัพทมอืถือจะใชเชื่อมตอกับ
บริการ GPRS

การโอนสาย
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเปดหรือปดการทํางานการโอนสาย 
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก

2. เลือก รายการโท
ชนิดของการโอน
และ ขอมูล

3. หลังจากการเลือ
ตัวเลือกตอไปน

ทุกเงื่อนไข
ตัวเลือกนี้จะโอนสาย
ที่กําหนด ถาคุณเปด
เขาใดๆ บนโทรศัพท
ถาไมรับ
สายเรียกเขาจะถูกโอ

ตั้งคา GPRS เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GPRS:
� ล็อคอิน, รหัส, เวลาไมมีกจิกรรม
� เมนู APN อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรส
ของเครือขายขอมูลภายนอกที่คุณตองการ
เชื่อมตอดวย สตริงขอความจะถูกใชเพื่อ
สรางการเชื่อมตอ

เปดตลอด โทรศัพทจะเชื่อมตอไปยังบริการ GPRS 
โดยอัตโนมัติ (ถาใชได) ตัวเลือกนี้ใหการ
เขาถึงคุณสมบัติตางๆ ของ GPRS ที่เร็วกวา 
แตจะสิ้นเปลืองพลังงานมากกวา

โทรขอมูล โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังบริการ 
GPRS โดยอตัโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น 
ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยางไร
กต็าม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น

ทุกเงื่อนไข

ถาไมรับ

ถาติดตอไมได

ถาไมวาง

มีเงื่อนไข

สถานะ



รายการโทร

ถาติดตอไมได การจํากัดสายโทรออก
 เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

, เพื่อเลือก เปด หรือ ปด เพื่อเปด 
ปดการทํางานการจํากัดการโทรสําหรับ
โทรออกทั้งหมด เลือก สถานะ เพื่อดู
นะของการจํากดัการโทรสําหรับสายโทร
ทั้งหมด

, เพื่อเลือก เปด หรือ ปด เพื่อเปด 
ปดการทํางานการจํากัดการโทรสําหรับ
โทรออกตางประเทศ เลือก สถานะ เพื่อ
านะของการจํากัดการโทรสําหรับสาย
ประเทศ

, เพื่อเลือก เปด หรือ ปด เพื่อเปด 
ปดการทํางานการจํากัดการโทรสําหรับ
โทรออกตางประเทศ ยกเวนสายทีโ่ทร
ังประเทศที่คุณสมัครรับบริการ เลือก 
นะ เพื่อดูสถานะของการจํากัดการโทร
รับสายเหลานั้น
18

สายเรียกเขาจะถูกโอนไป ถาหมายเลขของคุณติดตอไมได
ถาไมวาง
สายเรียกเขาจะถูกโอนไป ถาสายของคุณไมวาง
มีเงื่อนไข
เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ สายเรียกเขาจะถกูโอนไปถาสายไมวาง 
ถาติดตอไมได หรือถาไมมีการรับสาย 
สถานะ
เมนูนี้แสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมดของคุณ

จาํกัดการโทร
เมนูนี้ใชในการจํากัดโทรศพัทไมใหโทรออก หรือรับสายเขา คุณ
จําเปนตองปอนรหัสผานที่ผูใหบริการของคุณใหมา กอนทีคุ่ณจะ
สามารถใชคุณสมบัตินี้ได 
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก รายการโทร > จํากดัการโทร และ กด , เพื่อเลือกชนิด
ของสายที่จะจํากัด (โทรออก หรือ สายเรียกเขา) หรือเพื่อแกไข 
การตั้งคา สําหรับการจํากัดการโทร

3. หลังจากการเลือกชนิดของสาย กด , เพื่อเลือกตัวเลือก

เลือก โทรออก และ กด ,

ทัง้หมด กด 
หรือ
สาย
สถา
ออก

ตางประเทศ กด 
หรือ
สาย
ดูสถ
ตาง

ระหวางประเทศ กด 
หรือ
สาย
ไปย
สถา
สําห
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รายการโทร

การจํากัดสายเรียกเขา
เลือก สายเรียกเขา และ กด , เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปน ี้ :

การทํางานกับการตั้งคาตางๆ
เลือก การตั้งคา และ กด , เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

คุณตองปอนรหสัการจาํกัดการโทรกอนที่คุณจะสามารถยกเลิก
การจาํกัดการโทรสําหรับสายเรียกเขา หรือสายโทรออกได

ทั้งหมด กด , เพื่อเลือก เปด หรือ ปด เพื่อเปด 
หรือปดการทํางานการจํากัดการโทรสําหรับ
สายเรียกเขาทั้งหมด เลือก สถานะ เพื่อดู
สถานะของการจํากัดการโทรสําหรับสายเรียก
เขาทั้งหมด

ใชขามเครือขาย กด , เพื่อเลือก เปด หรือ ปด เพื่อเปด 
หรือปดการทํางานการจํากัดการโทรสําหรับ
สายเรียกเขาเมื่อผูใชกําลังใชขามเครือขายใน
ตางประเทศ เลือก สถานะ เพื่อดูสถานะของ
การจํากดัการโทรสําหรับสายเหลานั้น

ยกเลิกสายโทร
ออก

กด , เพื่อยกเลิกการจํากดัการโทร
สําหรับสายโทรออกทัง้หมด

ยกเลิกสายเรียก
เขา

กด , เพื่อยกเลิกการจํากดัการโทร
สําหรับสายเรียกเขาทั้งหมด

รหัสจํากดัการโทร กด , เพื่อเปลี่ยนรหัสผานสําหรับการ
จํากัดการโทร



ขอความ

ปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณวาตองการสงหรือไม เมื่อดาวนโหลด MMS 
อนิบอกซ > MMS (ดูดานลาง) 

นโหลด ใหญกวาหนวยความจาํที่ใชได
องปลดปลอยหนวยความจาํโดยการลบ
ง, ฯลฯ)

หทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอยีด

 เพื่อเขาสูเมนูหลัก
 ใหม และกด , เพื่อสราง MMS ใหม 
าย, ปอนที่อยู, หรือเลือก จากรายชื่อ
ื่อให <สราง MMS> กด , คุณจะพบ

MS
MS  มีไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณเพิ่ม 
พิ่ม เสียง, สง ขอความ หรือเขาไปยัง
ช +หรือ-เพื่อเลื่อนจากตัวเลือก
ป และกด , เพื่อเขาไปยังเมนู
คุณ: เพิ่ม ภาพ, ขอความ และ/หรือ เสียง
เพิ่มเติม
ายมอื ใชในการเขาไปยัง ตัวเลือก MMS 

 ไปยังผูรับที่เลือก
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5. ขอความ

เมนู ขอความ อนุญาตใหคุณใชเพื่ออาน เขียน สง และรับขอความ 
SMS และเพื่อแบงปนขอความเหลานั้นกับโทรศัพทมือถือเครื่องอื่น
ในทาํนองเดียวกนั คุณสามารถสงและรับ MMS (ขอความมลัติมเีดีย) 
ซึ่งประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง และบันทึกเสียงที่คุณอัดไว
ดวย
ขอความมลัติมเีดียสามารถสรางขึ้นจากสไลดที่ประกอบดวยขอความ 
เสียง และภาพ หรือหลายๆ อยางปนกนัได ในกรณีหลัง ขอความจะ
แสดงเปนสไลดโชว

MMS ใหม
โทรศัพทมือถือของคุณสามารถใชเพื่อสงและรับขอความ MMS 
(Multimedia Messaging Service) ไดดวย ดวยการใช MMS 
คุณสามารถสงขอความทีป่ระกอบดวยรูปภาพ เสียง และขอความได
เมื่อสงขอความ MMS ผูรับของคุณตองมีโทรศพัทที่ใชงาน MMS 
ไดเพื่อทีจ่ะสามารถดูขอความของคุณได
การรับ MMS 
ถามใีครบางคนสง MMS มาใหคุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจงให
คุณทราบ ถาผูสงขอความมีการขอให รายงานการอาน จะมคีําถาม

มาแลว ขอความก็จะอยูใน 

ถาขนาดของ MMS ที่ดาว
ในโทรศัพทของคุณ คุณต
ขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสีย

MMS ใหม
ในการเขียนและสง MMS ใ
ดานลาง:
1. ในหนาจอหลัก กด ,
2. เลือก ขอความ > MMS
3. คุณสามารถ ใสเลขหม
4. จากนั้นคุณจะถูกถามเพ
กับหนาจอการสราง M

5. ในหนาจอการสราง M
ภาพ, เพิ่ม ขอความ, เ
เมนู ตัวเลือก MMS  ใ
หนึ่งไปยังตัวเลือกถดัไ

6. ออกแบบขอความของ
กด>เพื่อสรางสไลด

7. ไอคอนสุดทายที่ดานซ
(ดูดานลาง)

8. เลือก สง เพื่อสง MMS
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งขอความตัวอกัษรโดยการใชบริการขอความ
ัดการกบัขอความที่คุณสงและไดรับ
S ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอยีด

ด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
 ขอความใหม และกด , เพื่ อสราง SMS

ขอความ SMS และกด , จากนั้นเครื่องจะ
ไปนีใ้หกบัคุณ:

บ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลงใน SMS 
เคลื่อนไหว และรูปภาพนั้นไมสามารถอยูรวม
พเคลื่อนไหวกอน จากนั้นเลือกภาพ เฉพาะ
ลงในขอความ และในทางตรงกนัขามดวย

นการ <เพิ่มรายชื่อ> หรือ สง

ื่อปอนผูรับ <ใหม> หรือเลือกรายชื่อจาก 
มดุรายชื่อ

ื่อเกบ็ขอความปจจุบัน และไฟลแนบในเมนู 
ีเ่ก็บ 

ื่อแนบภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

ื่อแนบเพลง
ขอความ

ภาพตางๆ สามารถถกูเลือกไดจาก อัลบั้มภาพ คุณไมสามารถสงภาพ
ที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ผาน MMS ได
เสียงตางๆ สามารถถกูเลือกไดจากเพลงใน อัลบั้มเสียง  
ตัวเลือก MMS
ตัวเลือกตอไปนี้จะมใีหใชเมื่อมีการสรางขอความ MMS ใหม: 

หลังจากที่เขียนขอความเสร็จแลว ใหเลือก สง และกด , แถบ
แสดงความกาวหนา ชวยใหคุณติดตามกระบวนการสงขอความของ
คุณ กด c ถาคุณตองการยกเลิกการสง ถาคุณบันทึก MMS เปน
แบบราง ขอความจะสามารถใชไดในเมนู แบบราง  ถาคุณสง MMS 
ไปแลว ขอความจะอยูใน เอาทบอกซ

ขอความใหม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณส
สั้น (SMS) และเพื่อจ
ในการเขียนและสง SM
ดานลาง:
1. ในหนาจอหลัก ก
2. เลือก ขอความ >
ใหม 

3. ปอนขอความของ
เสนอตวัเลอืกตอ

คุณสามารถสงไฟลแน
ของคุณ ภาพและภาพ
กันได: ถาคุณเลือกภา
ภาพเทานั้นที่จะถูกใส

แกไขหัวขอ เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัวเรื่อง
ของขอความ

เก็บเปน
เทมเพลท

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

เวลาภาพ เพื่อเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดทีคุ่ณตั้งคา
ไวใน ตั้งคา > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น (ดูเพิ่มเติม
หนา 24) และตั้งคาชวงเวลาระหวางสไลด
แตละภาพ

ผูรับหลายคน ใ

สงขอความ เพ
ส

บันทึก เพ
ท

เพิ่มภาพ เพ

เลือกเสียง เพ



ขอความ

อินบอกซ MMS
แสดงขอความ ที่อานแลว และ MMS 
น, รายงาน การสง และ การอาน ในการ
าม และกด , กด ตัวเลือก เพื่อเขาถงึ

ื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
MS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

ื่อเลื่อนไปยังสไลดถดัไปหรือสไลดกอน
า นอกจากนี้คุณยังสามารถกด<หรือ 
เมื่อกําลังดู MMS ในโหมดแมนนวล
ด โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏ
พาะเมือ่ MMS ประกอบดวยสไลดมาก
าหนึ่งแผนเทานั้น

ื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ใน อลับั้มภาพ

ื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ใน อลับั้มเสียง

ื่อปด MMS และกลับไปยังรายการ
เลือก
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คุณไมสามารถสงภาพและเสียงที่มีการปองกันดวยลิขสทิธิท์าง 
SMS ได

อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอาน SMS และ MMS ที่คุณสงออกไปหรือไดรับเขามา
SMS อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอานขอความ SMS ทีคุ่ณไดรับ ขอความจะแสดงใน
รายการ
เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กดปุม , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกเมนูที่
แสดงดานลาง:

รายการอินบอกซ MMS จะ
ที่ยังไมไดอาน, การแจงเตือ
อานขอความ ใหเลือกขอคว
ตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง

สงตอ เพื่อสงตอขอความที่เลือก โปรดทราบวาคุณ
ไมสามารถสงตอไฟลที่แนบมาได

ลบ เพื่อลบขอความทีเ่ลือก

โทรกลับ เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให
บริการ)

ยายไปที่เครื่อง เพื่อยาย SMS ไปยังเมนูที่เกบ็

ลบ เพื่อรีเซ็ตอินบอกซใหวาง

เลน เพ
M

ถดัไป/สไลดกอน
หนา

เพ
หน
>
ก็ไ
เฉ
กว

แยกภาพ เพ
ลง

แยกเสียง เพ
ลง

ปด เพ
ตัว
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ลับ เพื่อออกจากขอความแรกกไ็ด จากนั้น
กฏบนหนาจอของคุณ

อความทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําของ
ือก จัดเก็บอัตโนมตัิ หรือ ยายไปยังที่เก็บ  
ทั้งหมด> ใชในการลบขอความ SMS ทัง้หมด
ดงขึ้นมา กด , หรือ ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
, แกไขขอความ, สงตอ, โทรกลับ

SMS  ตัวเลือกตางๆ คือ:

ื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือนคุณ
านทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ
รือไม 
ุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ
ื่อเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเกบ็
ยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน
ื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกบัเครือขาย (ซึง่เปน
ตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที) 
ุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ
ขอความ

อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถรับ MMS ได การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว

เอาทบอกซ
แสดงขอความที่คุณได สงแลว หรือสรางขึ้นแต ยังไมไดสง ออกไป 
คุณสามารถ เลน, ลบ หรือดู รายละเอยีด ของขอความเหลานี้ทัง้หมด 
สง หรือ สงตอ ขอความไปใหผูอื่น ขอความทีย่ังไม สง ถูกบันทกึเปน
ขอความชั่วคราวในเอาทบอกซ ถาคุณออกจากเมนู MMS กอนที่จะ
บันทกึหรือสงขอความ MMS ของคุณ ขอความนั้นจะถูกบันทึกเปน
ขอความชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

ขอความที่คุณบันทึกไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
เอาทบอกซ เทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการใดๆ (ไมวา
จะเปนขอความ การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบไปแลวได 
กด ยอนกลับ เพื่อยกเลิกการลบ

ขอความมาตรฐาน
เมื่อ เปด จะชวยใหคุณแสดง SMS ที่ไดรับบนหนาจอหลัก คุณ
สามารถตอบกลับขอความทีไ่ดรับอยางรวดเร็วโดยการกด , 
การปอนขอความของคุณในหนาจอแกไข และการกด , อีกครั้ง
ถาคุณไดรับ SMS ในขณะที่คุณกําลังอานขอความอยู คุณสามารถ
ตอบกลับขอความแรกกอนที่จะอานขอความที่สอง หรืออีกทางหนึ่ง 

คุณสามารถกด ยอนก
ขอความที่สองจะปรา

ที่เก็บ
เมนูอนุญาตใหคุณดูข
โทรศัพทโดยใชตัวเล
รายการ <ลบขอความ
ทันที เมือ่ขอความแส
ตัวเลือกตอไปนี้: ลบ

การตั้งคา
การตั้งคา SMS 
เมนูนี้ใชในการตั้งคา 

รายงานการสง เม
ผ
ห
ค

เวลาสิ้นสุด เพ
อ
เม
เห
ค



ขอความ

เลือกโปรไฟล MMS ในรายการ และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการ

คุณเลือกจาก:
ล: คุณสามารถเชื่อมตอแบบแมนนวลไป
เวอรไดโดยการเลือกการแจงเตือนใน 
ซ, เลือก อาน เพื่อดาวนโหลด จากนั้น 

ัติ: MMS ใหมจะถกูใสลงใน อนิบอกซ 
 เลือก MMS และกด>เพื่อเลน

ถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม

ะยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณถูกเก็บ
เวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห 
) สิ่งนี้มปีระโยชนเมือ่ผูรับไมไดเชื่อมตอ
ือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับ
องคุณไดทันที)
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ตั้งคา MMS
โทรศัพทของคุณอาจไดรบัการตั้งคาไวลวงหนาเพือ่ใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีใหไดโดยตรง ถายัง ใหติดตอผูใหบรกิารของ
คุณ เพื่อรับรายการขอมูลที่อธบิายในบทนี้ และปอนเขาไปอยาง
ถูกตอง ผูใหบริการบางราย สามารถสงพารามิเตอรการเขาถึง 
�ทางอากาศ� ได

ตั้งคาตอไปนี้
การตั้งคาแอปพลิเคชั่น

ลงนาม เมื่อ เปด ชวยใหคุณเพิ่มการลงนามที่ทาย
ของขอความของคุณ คุณสามารถ แกไข, 
เปลี่ยน หรือ บันทึก การลงนามได

ศนูยเดิม เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณ
สงหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณออกไป
พรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบ
กลับโดยใชหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณ 
ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของ
การสงขอมูลใหเร็วขึ้น 
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

เบอรศูนย
ขอความ

เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ  ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณ
ตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

จัดเก็บ
อตัโนมัติ 

เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทกึขอความ
ที่สงในเมนู เอาทบอกซ โดยอตัโนมัติ

โหมดรับ อนุญาตให
� แมนนว
ยังเซิรฟ
อินบอก
เลน

� อัตโนม
โดยตรง
ขอความ

โหมดนี้จะ
เครือขาย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกร
ไวบนเซิรฟ
(มากที่สุด
อยูกบัเคร
ขอความข
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จัดการการรับขอความระบบซึ่งเครือขายออก
ารทุกคน โดยมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

วามระบบเปน เปด หรือ ปด

ขอความที่คุณตองการรับ เพื่อที่จะตั้งคาหัวขอ 
รหัสทีผู่ใหบริการใหมา และถาตองการก็ให
ี้ คุณสามารถเลือกหัวขอที่มอียูแลวในรายการ 
ชื่อหรือลบก็ได

ขอไดถึง 15 หัวขอในรายการ ในการขอรับ
งๆ ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

ของขอความ MMS และ ขอความ ที่ระบบใหมา

ื่อปอนหมายเลข IP และพอรตของเกตเวย
งเซิรฟเวอร
ขอความ

ตั้งคาเครอืขาย

ขอความระบบ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณ
อากาศมายังผูรับบริก
รับ
เพื่อตั้งคาการรับขอค
หัวขอ
เพื่อกําหนดชนิดของ
ใหเลือก <ใหม> ปอน
ใสชื่อดวย นอกจากน
ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยน

คุณสามารถปอนหัว
รหัสสาํหรับหวัขอตา

มาตรฐาน
ประกอบดวยรายการ

อานรายงาน ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
แจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) เมื่อสถานะของ 
MMS ที่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน MMS นั้นถูกอาน
หรือไม หรือถูกลบไป

รายงาน
การสง

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
จะแจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึงสถานะของ
การสงวา MMS นั้นไดรับแลวหรือถกูปฏิเสธ

เก็บ
อตัโนมัติ

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และอนุญาตใหคุณบันทึกขอความที่สงในเมนู 
เอาทบอกซ โดยอัตโนมัติ

เวลาภาพ อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลดแตละ
รูปของ MMS

เขาเครือขาย เพื่อเลือกโปรไฟลการเชื่อมตอจากโปรไฟลที่
คุณตั้งคาไว 

ระบบ เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ: GSM, GPRS หรือ GPRS กอน

เบอรศูนย
MMS

เพื่อปอนแอดเดรส MMS ของเซริฟเวอรที่คุณ
จะเชื่อมตอดวย

เกตเวย
แอดเดรส 
เกตเวยพอรท

เพ
ขอ



การตั้งคา

ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขากบั

 เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามตอง
ียก

เปน เปด หรือ ปด

 การเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย

กเมนูตางๆ วาจะแสดงอยางไรบน

ื่อเขาสูเมนูหลัก

รของเมนูหลักเปน เปด หรือ ปด 
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6. การตั้งคา

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

เสียง
เมนูนี้ใชในการตั้งคาคอนฟกเสียงของโทรศัพท 
แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้นรายการนี้ยังประกอบ
ดวยสิ่งที่คุณอัดไว และเพลงทีคุ่ณบันทึกไวดวย เลื่อนภายในรายการ 
และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองทีเ่ลือก
ระดับเสียง
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณปรับระดับเสียงเรียกเขาของคุณ กด+หรือ
-เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณไดตั้งแต ปดเสียง จนถึง เพิ่ม
ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน เปด หรือ ปด เมื่อไดรับสาย เมื่อถึง
เหตุการณทีต่ั้งไวในออรแกไนเซอร, เมือ่คุณไดรับขอความ และเมือ่
นาฬิกาปลุกเตือน

อะแดปเตอรที่จุดบุหรี่
เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด
ใหมเขามา เมือ่ตั้งคาเปน เป
การจากรายการแบบเสียงเร
เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกด
แบตออน
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด

จอแสดงผล
เมนูนี้ชวยใหคุณตั้งคาคอนฟ
หนาจอ
ในหนาจอหลัก กด , เพ
วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอ
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หคุณเลือกภาษาที่จะใชในการแสดงผลขอความ

ุณเปน เปด หรือ ปด

ปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดรับสาย

าถึงดวนไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ โดย
เขากับปุม การกดปุมคางไวที่ปุมนี้ในหนาจอ
ชฟงกชั่นหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว
วน)
การตั้งคาไวลวงหนาแลว แตคุณสามารถตั้ง
ใหม (ปุมจาก 2 ถงึ 9) ปุมตอไปนี้

ําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

อความเสียง

ยระหวางประเทศ

ปลดล็อคปุมกด
การตั้งคา

แสงไฟ
แสงไฟจะเปดทํางานเมือ่โทรศัพทไดรับสายเรียกเขาหรือขอความ
ใหม, เลื่อนภายในเมนู, ฯลฯ โดยใหคุณเลือกคาใดคาหนึ่งที่มใีหใช
งาน การจัดการแสงไฟจะเปนผลเมือ่คุณอยูในเมนู และไมไดอยูใน
หนาจอหลัก (เปนระยะเวลา 12 วินาที)

การตั้งคาอื่นๆ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาคอนฟกโทรศัพท และเพื่อตั้งโหมดการ
รับสาย เวลา ภาษา ฯลฯ
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก ตั้งคา > การตั้งคาอื่นๆ
ภายใตเมนู การตั้งคาอืน่ๆ คุณสามารถเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง
ตอไปนี้: โหมดรับสาย, ตั้งเวลา, ตั้งวันที,่ ภาษา และ ล็อคปุมกด
โหมดรับสาย
ใชในการตั้งวาจะใช ปุมสง หรือใช ปุมใดก็ได เพื่อรับสายเรียกเขา
ตั้งเวลา
ใชในการตั้งเวลาโดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที ่
ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่
เหมาะสม

ภาษา
คุณสมบัตินี้อนุญาตใ
ล็อคปุมกด
เพื่อตั้งคาปุมกดของค

ในทุกกรณี ปุมกดจะ

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเข
การเชื่อมโยงฟงกชั่น
หลัก จะเปนการเปดใ
โดยอัตโนมตัิ (โทรด
ปุมดวนบางปุมไดรับ
โปรแกรมปุมเหลานั้น
ถูกล็อคไว:

ปุมดวนอื่น อาจถูกก
ผูใหบริการของคุณ 

1 โทรตูข

* โทรสา

# ล็อค/



การตั้งคา

1. ในรายการ เลือกปุมตั้งแต 2 ถงึ 9 และกด , ถาปุม จํากัดเบอรโทร
ยังรายการเฉพาะกล ุม เมื อ กาํหนดเทานั น 
านการจํากัดการโทรไดโดยการเลือก 

การขอรับบริการ และตองใชรหสั PIN2  
มตอ WAP และอีเมลบน GPRS ได

การรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวา
กัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น 
อรโทร

การขอรับบริการ และตองใชรหสั PIN2 

ู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ 
ุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2 

ํากดัการโทรใหไปยังรายการเฉพาะกลุม 
ดเทานั้น ถูกเลือก
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ถกูตั้งโปรแกรมไวแลว เลือก เปลี่ยน
2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นทีคุ่ณตองการเชื่อมโยง
เขากับปุมนี้ และกด ,

3. ในการใชปุมดวน กดปุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนาจอหลัก

การปองกัน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของโทรศัพทมือถือของคุณ และขอมูลที่คุณเก็บไวที่นั่น
รหัส PIN
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด หรือ ปด เมือ่ตั้งคาเปน 
เปด โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหสั PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

เปลี่ยน PIN2
ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN 2 รวมทั้งรหัสการหามโทร ขึ้นอยูกับซิม
การดของคุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจตองใชรหัสลับ 
PIN2 ซึ่งผูใหบริการของคุณใหมา

ถาคุณปอนรหสั PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK2 จากผูให
บริการหรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองติดกัน 
10 ครั้ง ซิมการดจะถูกบล็อค และใชไมได ถาเกิดเหตุการณนี้ขึน้ 
ใหติดตอผูใหบรกิารหรือรานคาของคุณ

ใชในการจํากดัการโทรใหไป
ถูกเลือก คุณสามารถปดทําง
ไมจํากัด

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะ
ตัวเลือกนี้อาจใชกับการเชื่อ
ดวย

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกบัราย
รายการ เฉพาะกลุม และจํา
โดยทําผานตัวเลือก จํากัดเบ

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะ

เฉพาะกลุม ใชในการด
เฉพาะกล

จํากัดเบอร
โทร

ใชในการจ
เมื่อ กําหน
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กดูภาพในโหมดเต็มหนาจอ คุณสามารถสลับ
ดยการกด >

จัดการ และฟงไฟลเสียงที่เก็บไวในโทรศัพท

กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
 > อัลบั้มเสียง และ กด , เพื่อรับไฟลเสียง
ไฟลเสียงที่มอียูแลว 
เสียงแตละไฟล
สามารถเลือกไฟลเสียง และกด , เพื่อเขาไป
งดานลาง

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปนแบบเสียงเรียก

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน  เสียงขอความ 
ตัวเลือกนี้ตองถูกเปดการทํางานในเมนู 
ตั้งคา > เสียง

เพื่อสงไฟลเสียงที่เลือกในขอความ MMS 

เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ไฟลเสียงที่เลือก

เพื่อ ลบ ไฟลเสียงที่เลือก

เพื่อ ลบไฟลเสียงทั้งหมด พรอมกนัในครั้ง
เดียว (ใชไมไดสําหรับเสียงทีป่องกันไว)
มัลติมีเดีย

7. มัลติมีเดีย

อัลบัม้ภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ และแสดงภาพที่เก็บไวในโทรศัพท
มือถือของคุณ
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ และ กด , เพื่ อแสดง
รูปภาพ

3. ใชปุม +/ -เพื่อดูภาพกอนหนาหรือภาพถดัไปในรายการ
การทํางานกับไฟลภาพแตละไฟล
เมื่ออยูในรายการ คุณสามารถเลือกไฟลภาพ และกด , เพื่อเขาไป
ยังเมนูตัวเลือกทีแ่สดงดานลาง

ในขณะที่คุณกําลังเรีย
ไปยังเมนูตัวเลือกไดโ

อัลบัม้เสียง
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณ
มือถือของคุณ 
1. ในหนาจอหลัก 
2. เลือก มัลติมีเดีย
เพิ่มเติม หรือฟง

การทํางานกับไฟล
เมื่ออยูในรายการ คุณ
ยังเมนูตัวเลือกทีแ่สด

MMS เพื่อสงภาพที่เลือกในขอความ MMS 

ตั้งเปนวอลเปเปอร เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก

ลบ เพื่อ ลบ ภาพที่เลือก

ลบทั้งหมด เพื่อ ลบทั้งหมด พรอมกันในครั้งเดียว (ใช
ไมไดสําหรับภาพที่ปองกันไว)

ตั้งเปนเสียงกริ่ง

เปนเสียง SMS/
MMS

MMS

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

ลบทั้งหมด
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หนวยความจาํ
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจําที่ยังใชได
ในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะใชคุณสมบัติหนวยความ
จํารวมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึกที่อดัไว และแถบเสียงสําหรับคําสั่ง
เสียง, ขอความที่เกบ็ไว, สมุดโทรศพัทและรายการออแกไนเซอร, 
เกมส, ฯลฯ
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก มัลติมีเดีย > หนวยความจํา และ กด , เพื่ อตรวจ
สอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดงเปอรเซ็นตของหนวย
ความจําที่วาง หนวยความจําที่ใช และหนวยความจําทั้งหมดของ
ในหนวยกิโลไบต (KB)

3. กด , อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเปอรเซ็นตที่แทจริงของหนวย
ความจําที่ใชโดยคุณสมบัติแตละอยางตอไปนี้: อัลบั้มภาพ, 
อัลบั้มเสียง, ขอความ, MMS, เครื่อง, Java และ เบ็ดเตล็ด

4. กด , อีกครั้งจากคุณสมบัติดานบน จะแสดงหนวยความจํา
ที่ใช (ในหนวย KB) โดยคุณสมบัตินั้น, เปอรเซ็นตของหนวย
ความจําที่ใช และจํานวนของไฟลที่ใชหนวยความจํา
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ุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไวใน 
ี่คุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา > เครือขาย 
ทีี่การเชื่อมตอผิดพลาด หนาจอจะแสดงคําวา 
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก WAP 

 ไซตแรกที่คุณเขาถึงเมือ่คุณเปดเซสชั่น WAP 
ายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา และจะเชื่อม
P ของผูใหบริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮม
ัวเลือก� ในหนา 33

ก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ 
างรวดเร็วจากรายการ 
ีก่ําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารก: ฟลดชื่อ 
ดวยขอมลูที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลังเบราซ

ละเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะให
จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการปอนที่อยู 

 อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารกที่เลือก
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

8. บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

WAP
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณเตรียมไวให 
เชน บริการขาวสาร, กฬีา, สภาพอากาศ,เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจาํเปนตอง
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธบิายในสวนนี้ ผูใหบริการบางราย
สามารถตั้งคาตางๆ แบบทางไกลได

ในการเปดเซสชั่น WAP เลือก ผูใหบริการ > WAP > โฮมเพจ

โทรศัพทมอืถือของค
การตั้งคาการเขาถึง ท
(ดู หนา 26) ในกรณ
�ไปยังเมนู�: กด (
(ดู หนา 33)
โฮมเพจ
นี่คือลิงคไปยัง WAP
ขึ้นมา สวนมากแลว ร
ตอไปยังโฮมเพจ WA
เพจเริ่มตนนี้ ใหดู �ต
บุคมารก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเ
และเขาถงึไซตนี้ไดอย
กด ตัวเลือก ในขณะท
และ URL จะถูกเติม
อยูโดยอตัโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารก แ
ปรากฏขึ้น กด , 
URL 
เมนู จัดการบุคมารก

ใช + หรือ - เพื่อเบราสในเพจออนไลน

กด , เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

กด C ยอนกลับ เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

กด ) หรือเลือก 
ตัวเลือก > ออก

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
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ไปยัง URL เปลี่ยนชือ่โปรไฟล
ที่เลือกปจจุบัน (เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับ
)

ของโทรศัพทซึ่งใชในการเกบ็เพจที่เบราส
P 

ลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ 
จอแกไขที่ปรากฏขึ้น)
คุณเลือกโปรไฟลขอมลูตัวใดตัวหนึ่งที่
 ตั้งคาระบบ (ดู หนา 26)
กชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่
 (ดู หนา 26)
น อนุญาตใหคุณกาํหนดเกตเวยแอดเดรส 
ใชเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ WAP โดยใช

ายการของระบบปองกัน ใบรับรอง ที่
ายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง) 
ุบัน
32 บ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนทีอ่ยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดยตรง
เมื่อคุณเลือก (เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถงึที่อยู WAP โดยไม
ตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารก)
ที่อยูทัง้หมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด 
, เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตองปอนที่อยูแบบ
สมบูรณอีกครั้ง
การตั้งคา
เพื่อทีจ่ะเขาไปยัง WAP ไซต แรกสุดคุณตองตั้งคาคอนฟกโปรไฟล
การเชื่อมตอ WAP กอน
เลือกโปรไฟล
เพื่อเลือกโปรไฟลทีใ่ชไดแบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกําหนดการตั้งคา
การเชื่อมตอสําหรับโปรไฟลแตละตัว

การตั้งคาการเชือ่มตอทั้งหมดที่อธบิายดานลางจะใชกับโปรไฟล
ที่เลือก

ตัวเลือกเบราเซอร
เพื่อเปดหรือปดการทํางานการดาวนโหลดภาพทีแ่นบอยูกบั WAP 
เพจ

การเลือก ปด จะเพิม่ความเร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณเบราส
โดยรวม

เพื่อเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล
หนาจอแกไขที่จะปรากฏขึ้น
แคช
เพื่อลางพื้นที่หนวยความจํา
ดูระหวางอยูในเซสชัน WA
เครือขาย
� โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ยนแป

(เริ่มปอนชื่อใหมในหนา
� เขาเครือขาย อนุญาตให
คุณกําหนดไวใน ตั้งคา >

� ระบบ อนุญาตใหคุณเลือ
เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ

� ทีอ่ยูแทน และ พอรตแท
และหมายเลขพอรตที่จะ
โปรไฟลทีเ่ลือก

� การปองกัน: เพื่อแสดงร
ติดตั้งไว (จากนั้นแสดงร
ขอมลูชวง หรือ ฉบับปจจ
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ิงคตางๆ สําหรับ URL

พื่อบันทึก WAP เพจทีเ่บราสในปจจุบันเปน
ฮมเพจเริ่มตน

พื่อบันทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึ่งแสดงใน 
ลับั้มภาพ

พื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

ู หนา 31 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
หลานี้
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

ขอมูลพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกบัขอความที่สงจากเครือขาย 
และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอตัโนมัติ  

ในบางกรณี เครื่องหมาย �@� สแีดงจะแสดงบนหนาจอ เพื่อบอก
คุณวาคุณไดรับขอมูลพเิศษใหม กด , อาน เพือ่อานขอความ 
หรือ ยอนกลับ เพือ่กลับไปยังหนาจอหลัก 

ขอมูลพิเศษประกอบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถึงอยางรวดเร็ว
ไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวของ: การคลิกที่ลิงคหนึ่งครั้ง จะเชื่อมตอ
ไปยัง WAP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟลมลัติมีเดีย
เขามายังโทรศพัทมือถอืของคุณได

ถากลองขอความพิเศษเต็ม จะมีขอความแนะนําใหคุณลบ
ขอความบางขอความใน กลองขอมลูพิเศษ WAP > ออกไป

ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส กด ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง:

ลิงค
เมนูนี้ประกอบดวยล

โฮมเพจ เพื่อเขาถึงโฮมเพจเริ่มตน

กลับ เพื่อกลับไปยังเพจทีเ่บราสกอนหนา

สงตอ เพื่อไปยังเพจถัดไปที่ตองการเบราส

ทําใหม เพื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิด
ใหม

บันทึกเปน
โฮมเพจ

เ
โ

บันทึกเปน� เ
อ

ออก เ

บุคมารก
ไปยัง URL
การตั้งคา
ขอมลูพิเศษ

ด
เ



เกมส & แอพพลิเคชั่น

การดาวนโหลด Java แอพพลิเคชั่น:

ไีฟล Java ที่ตองการ WAP จะเปด Java
กระบวนการดาวนโหลด/การติดตั้ง
ิเคชั่นจะถูกเก็บในผลิตภณัฑ และกระบวน
 
นมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
คชั่น:
ิเคชั่น จากนั้นกดปุม ( เพื่อเขาไป

 แอพลิเคชั่นที่ยังไมไดติดตั้งจะ

ุณตองการติดตั้ง และกด ,  
ิดตั้งจะแสดงขึ้น
ุณตองการติดตั้ง และกด 0
โฟลเดอรที่คุณตองการเก็บแอพพลิเคชั่น

ลนได: เกม Brick, Snake และ Master

รเลน
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9. เกมส & แอพพลิเคชั่น

เมนูนี้ใชในการเขาถึงแอพพลิเคชั่น Java และเกมสตางๆ
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก เอนเตอรเทน 

เมนูยอยภายใต เอนเตอรเทน
ภายใตเมนู เอนเตอรเทน คุณสามารถเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง
ตอไปนี้:
� Java แอพพลิเคชั่น � ไปยังแอพพลิเคชั่น Java ที่ดาวนโหลดมา
ในโฟลเดอรของคุณ

� ตั้งคา � ตั้งคาคอนฟกพารามิเตอรสําหรับเกมสและ Java ที่
ดาวนโหลดมาทั้งหมด

� เกม � ไปยังเกม
ในการจบการทํางาน กด ) ถาตองการไปยังเมนู กด (

Java แอพพลิเคชั่น 
ในการใช Java แอพพลิเคชั่น ใหม คุณตองทําการดาวนโหลดมา 
และติดตั้งลงในเครื่อง จากนั้น คุณสามารถเก็บแอพพลิเคชั่นที่
ดาวนโหลดมาในโฟลเดอร

1. เริ่ม WAP เบราเซอร
2. เบราสไปยังเว็บไซตที่ม
โดยอัตโนมัติ เพื่อเริ่ม

3. จากนั้น Java แอพพล
การติดตั้งจะเริ่มตนขึ้น

ถาการติดตั้งไมเริ่มโดยอัตโ
การติดตั้ง Java แอพพลิเ
1. เปดโฟลเดอร แอพพล
ยังเมนู

2. เลือก ติดตั้ง และกด ,
แสดงขึ้น

3. เลือกแอพพลิเคชั่นที่ค
แอพลิเคชั่นที่ยังไมไดต

4. เลือกแอพพลิเคชั่นที่ค
ถึงตอนนี้ คุณสามารถเลือก

เกมส
มีเกม 3 เกมที่คุณสามารถเ
mind
1. เลือกเกมที่คุณตองกา
2. กด , เพื่อเปดเกม
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ือเดาการผสมของแบบฟอรมเรขาคณิตตางๆ
สมของรูปราง โดยใชปุมเลื่อน และปุมหมาย
ดวยการกดปุม , 
ายของหนาจอหลังจากการกดแตละครั้ง:
ไมไดอยูในการผสมแบบสุดทาย
อยูในการผสมแบบสุดทาย แตอยูที่ตําแหนง

มอยูในการผสมแบบสุดทาย และอยูทีต่ําแหนง

ดาการผสมออก หรือพยายามเดาจนครบจํานวน

ยาก
ะดับใหคุณสามารถเลือกโดยใชปุม # 
ปได 6 แบบ + ตําแหนงของการแกไขหมากที่
งหมาก
ี่เปนไปได 6 แบบ + ตําแหนงของการแกไข
ําแหนงของหมาก

เพื่อเลื่อนงลูง

เพื่อหยุดเกมชั่วคราว
เกมส & แอพพลิเคชั่น

เกมอิฐ
เปาหมายของเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอิฐใหแตกทั้งหมดโดยใชไมตี
ลูกบอลใหโดนอฐิ เมื่อทําลายอฐิทัง้หมดแลว คุณกจ็ะไดเลนยังระดับ
ถัดไป
ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:

เกมสงู
เปาหมายของเกมนี้ ก็คือเลื่อนงูไปรอบๆ หนาจอ เพื่อกนิไขใหไดมาก
ที่สุดเทาทีจ่ะทําได หางของงูจะยาวขึ้นทุกครั้งทีคุ่ณกินไข ผูเลนจําเปน
ตองระวงัไมใหงูชนกบัรางกายตัวเอง หรือขอบกําแพง
ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:

เกมใชความคิด
เปาหมายของเกมก็ค
ผูเลนทําการเดาการผ
เลข และทําการยืนยัน
หมากจะแสดงที่ดานซ
� ไมมีหมาก: ฟอรม
� หมากสีแดง: ฟอรม
ที่แตกตาง

� หมากสีเขียว: ฟอร
เดียวกัน
เกมสิ้นสุดเมือ่ผูเลนเ
ครั้งที่อนุญาต
การเลือกระดบัความ
มีระดับความยาก 3 ร
� งาย: ฟอรมที่เปนไ
ตรงกับตําแหนงขอ

� ปานกลาง: ฟอรมท
หมากที่ไมตรงกับต

4 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซาย

6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางขวา

* เพื่อเริ่มเกม โดยการโยนลูกบอลไปทางซาย

# เพื่อเริ่มเกม โดยการโยนลูกบอลไปทางขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว

4 เพื่อเลื่อนงไูปทางซาย

6 เพื่อเลื่อนงไูปทางขวา

2 เพื่อเลื่อนงขูึ้น

8

0
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� ยาก: ฟอรมที่เปนไปได 7 แบบ + ตําแหนงของการแกไขหมากที่ ี้อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่
โปรไฟลที่เลือกเมือ่เริ่มการเชื่อมตอ 

M หรือ GPRS � โทรศัพทมือถือของ
จะใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือ GPRS 
รับการเชื่อมตอ WAP

RS กอน � แรกสุดโทรศพัทจะลองเชื่อม
ปยังเครือขาย GPRS กอน  จากนั้นจึง
มตอไปยังเครือขาย GSM ถาเครือขาย 
RS นั้นใชไมไดในขณะที่เชื่อมตอ

ใหคุณปอนที่อยู DNS ของเครือขาย
ภายนอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย 

 เพื่อยืนยัน
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ไมตรงกับตําแหนงของหมาก
ในการหยุดชั่วคราว ใหกดปุม 0 

การตั้งคา
โทรศัพทมีการตั้งคา Java 2 แบบใหเลือกใช:

ตัวเลอืกภายใต เขาเครือขาย:
มีเมนูยอย 4 เมนูภายใต เขาเครือขาย:

เริ่มอัตโนมตัิ อนุญาตใหคุณเปด Java แอพพลิเคชั่นโดย
อัตโนมตัิ

เขาเครือขาย มีเมนูยอย 4 เมนูภายใต เขาเครือขาย: 
บัญชีเครือขาย, ระบบ, DNS แอดเดรส,
และ Proxy

บัญชีเครือขาย เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใด
ตัวหนึ่งที่คุณกําหนดไวใน บริการการโทร > 
เครือขาย ในรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกการ
ตั้งคาการเชื่อมตอที่คุณตองการ และกด , 
เพื่อยืนยัน

ระบบ เมนูน
ใชโดย
� GS
คุณ
สําห

� GP
ตอไ
เชื่อ
GP

DNS แอดเดรส ใชเพื่อ
ขอมูล
กด ,
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Proxy การตั้งคา http พร็อกซี่ ใชเพื่อตั้งคาคอนฟกการ
ตั้งคาเครือขาย Java สําหรับผูใหบริการ ที่ไมมี
ใหบริการการเชื่อมตออินเตอรเน็ตโดยตรง 
การตั้งคาเหลานี้ถูกกําหนดดังตอไปนี้:
� Proxy� คุณสามารถเลือก เปด หรือ ปด 
เพื่อตัดสินใจวาจะใชพร็อกซีเ่ซิรฟเวอร
สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย Java หรือไม

� ที่อยูแทน � IP แอดเดรสของพร็อกซี่
เซริฟเวอร ผูใหบริการควรใหคานี้มา

� พอรตแทน � หมายเลขพอรตของพร็อกซี่
เซริฟเวอร ผูใหบริการควรใหคานี้มา

� ล็อคอิน � ชื่อผูใชเพื่อล็อคอินเขาสูระบบ 
เพื่อสรางการเชื่อมตอเครือขายผานทาง
พร็อกซีเ่ซิรฟเวอร

� รหัส � รหัสผานผูใชสําหรับใชกับชื่อผูใช

ไมจาํเปนที่ตองใชล็อคอินและรหสัเพือ่สราง
การเชื่อมตอผานพร็อกซี่เซริฟเวอรเสมอไป



WAP

รกที่คุณเขาถงึเมือ่คุณเปดเซสชั่น WAP 
เมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา และจะเชื่อม
งผูใหบริการของคุณ เพื่อทีจ่ะเปลี่ยนโฮม
ก� ในหนา 40

ยู WAP ไซตโปรดของคุณ เปลี่ยนชื่อ 
ดเร็วจากรายการ 
เบราส จากนั้นเลือก บุคมารก: ฟลดชื่อ 
อมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลังเบราซ

ิ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะ
นั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการปอน

าตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารกทีเ่ลือก

ี่อยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดยตรง
ี่รวดเร็วในการเขาถงึที่อยู WAP โดยไม
รก)
38

10. WAP

เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณเตรียมไวให 
เชน บริการขาวสาร, กฬีา, สภาพอากาศ,เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจาํเปนตอง
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธบิายในสวนนี้ ผูใหบรกิารบางราย
สามารถตั้งคาตางๆ แบบทางไกลได

ในการเปดเซสชั่น WAP เลือก ผูใหบริการ > WAP > โฮมเพจ

โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามทีต่ั้งคาไวใน 
ตั้งคาระบบ ที่คุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา > เชื่อมตอ ในกรณีที่การ
เชื่อมตอผิดพลาด หนาจอจะแสดงคําวา "ไปยังเมนู": กด ( หรือ 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก WAP (ดู หนา 40)

โฮมเพจ
เพื่อลิงคไปยัง WAP ไซตแ
ขึ้นมา สวนมากแลวรายการ
ตอไปยังโฮมเพจ WAP ขอ
เพจเริ่มตนนี้ ใหดู �ตัวเลือ

บุคมารก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อ
และเขาถงึไซตนี้ไดอยางรว
กด ตัวเลือก ในขณะที่กําลัง
และ URL จะถกูเติมดวยข
อยูโดยอตัโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารก และเร
ใหปรากฏขึ้น กด , จาก
ที่อยู URL 
เมนู จัดการบุคมารก อนุญ

ไปยัง URL
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนท
เมื่อคุณเลือก (เปนวิธีการท
ตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมา

ใช + หรือ - เพื่อเบราสในเพจออนไลน

กด , เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

กด C ยอนกลับ เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

กด ) หรือเลือก 
ตัวเลือก > ออก

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
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วามจําของโทรศัพทซึ่งใชในการเก็บเพจทีเ่บราส
 WAP 

นแปลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ 
นหนาจอแกไขที่ปรากฏขึ้น)
ุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมลูตัวใดตัวหนึ่ง
ตั้งคา > ตั้งคาระบบ
คุณเลือกชนิดของเครือขายทีใ่ชโดยโปรไฟลที่
ื่อมตอ 
รตแทน: อนุญาตใหคุณกําหนดเกตุเวย
ายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ WAP 
ือก
สดงรายการของระบบปองกัน ใบรับรอง ที่
สดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง) 
ับปจจุบัน

าน และจัดการกบัขอความที่สงจากเครือขาย 
มาใหคุณโดยอตัโนมัติ  
WAP

ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง จะปรากฏในรายการ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด , 
เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตองปอนที่อยูแบบสมบูรณ
อีกครั้ง

การตั้งคา
เพื่อที่จะเขาไปยัง WAP ไซต แรกสุดคุณตองตั้งคาคอนฟกโปรไฟล
การเชื่อมตอ WAP กอน
เลือกโปรไฟล
เพื่อเลือกโปรไฟลที่ใชไดแบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกําหนดการตั้งคา
การเชื่อมตอสําหรับโปรไฟลแตละตัว

การตั้งคาการเชือ่มตอทั้งหมดที่อธบิายดานลางจะใชกับโปรไฟล
ที่เลือก

ตัวเลือกเบราเซอร
เพื่อเปดหรือปดการทํางานการดาวนโหลดภาพที่แนบอยูกับ WAP 
เพจ

การเลือก ปด จะเพิม่ความเรว็ในการดาวนโหลดเพจที่คุณเบราส
โดยรวม

เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เพื่อเปลี่ยนชื่อของโปรไฟลที่เลือกปจจุบัน (เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับ
หนาจอแกไขที่จะปรากฏขึ้น)

แคช
เพื่อลางพื้นทีห่นวยค
ดูระหวางอยูในเซสชัน
เครือขาย
� โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ย

(เริ่มปอนชื่อใหมใ
� บัญชีเครือขาย: อน
ที่คุณกําหนดไวใน 

� ระบบ: อนุญาตให
เลือกเมือ่เริ่มการเช

� ที่อยูแทน และ พอ
แอดเดรส และหม
โดยใชโปรไฟลที่เล

� การปองกัน: เพื่อแ
ติดตั้งไว (จากนั้นแ
ขอมูลชวง หรือ ฉบ

ขอมูลพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอ
และ/หรือผูใหบริการ



WAP

ทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึง่แสดงใน 
ภาพ

สุดเซสชัน WAP

 38 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
ี้
40

ในบางกรณี เครือ่งหมาย �@� สแีดงจะแสดงบนหนาจอ เพือ่
บอกคุณวาคุณไดรบัขอมูลพิเศษใหม กด , หรือ อาน เพือ่
อานขอความ หรือ ยอนกลับ เพือ่กลับไปยังหนาจอหลัก 

ขอมูลพิเศษประกอบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถึงอยางรวดเร็ว
ไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวของ: การคลิกที่ลิงคหนึ่งครั้ง จะเชื่อมตอ
ไปยัง WAP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟลมัลติมเีดีย
เขามายังโทรศัพทมือถอืของคุณได

ถากลองขอความพิเศษเตม็ จะมีขอความแนะนําใหคุณลบขอ-
ความบางขอความใน WAP > ขอมูลพิเศษ  

ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส กด ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง:

โฮมเพจ เพื่อเขาถงึโฮมเพจเริ่มตน

กลับ เพื่อกลับไปยังเพจที่เบราสกอนหนา

สงตอ เพื่อไปยังเพจถดัไปทีต่องการเบราส

ทําใหม เพื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิด
ใหม

บันทกึเปน
โฮมเพจ

เพื่อบันทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบันเปน
โฮมเพจเริ่มตน

บันทกึเปน� เพื่อบัน
อลับั้ม

ออก เพื่อสิ้น

บุคมารก
ไปยัง URL
ตั้งคา
ขอมูลพิเศษ

ดู หนา
เหลาน
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 เพื่อปอนจุดทศนิยม ความเที่ยงตรงของเครื่อง
ิยม 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปน

ุณมีนาฬกิาปลุกในตัวพรอมคุณสมบัติในการ
ั้งการปลุกแยกกนัได 3 รายการ และเลือกได
ลุกซ้ําหรือไม ในการตั้งนาฬิกาปลุก ใหทําตาม

ละตั้งเปน เปด
า และกดปุม , 
มถี่: 1 ครั้ง, ทุกวนั, จันทร-ศุกร
ชนิดของการปลุก: เสียงปลุก หรือ ทํานองเพลง 
และกดปุม , 
เพื่อตั้งคาการปลุกแบบอื่นๆ

ียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทมือถือปดอยู และ/
ตัง้คาเปน ปดเสียง เมื่อเสยีงปลุกดังขึน้ ให
เสียง (ยกเวนในขณะที่เปดโหมดปลกุซ้าํอยู 

ั้งคาโหมดการปลุกซ้ําเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
โหมดปลุกซ้ําตั้งคาเปน เปด:
แอพพลิเคชัน

11. แอพพลิเคชัน

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมเีครื่องคิดเลขในตัวทีคุ่ณสามารถใชเพื่อทําการ
คํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด และปอนเครื่อง
หมายโดยใชปุมเคลื่อนที ่ดังที่แสดงในตารางดานลาง:

ไอคอนนี้จะปรากฏที่มุมขวาบนของหนาจอ ระบุวาปุม
ลูกศรใดที่จะใชสําหรับการปอนเครื่องหมาย
ไอคอนนี้จะปรากฏบนทีมุ่มซายบนของหนาจอ เพื่อระบุ
วาการกด , มีผลลัพธเดียวกับการกด �=� บนเครื่อง
คิดเลข

กดปุม 0 คางไว
คิดเลขจํากดัอยูที่ทศน
ตัวเลขที่มากขึ้น 
นาฬิกาปลุก
โทรศัพทมอืถือของค
ปลุกซ้ํา คุณสามารถต
วาตองการใหมีการป
ขั้นตอนดานลาง:
1. เลือกการปลุก แ
2. จากนั้นปอนเวล
3. จากนั้นเลือกควา
4. ทายสุด ใหเลือก
จากอลับั้มเสียง 

ทําขั้นตอนดานบนซ้ํา

นาฬกิาปลุกจะสงเส
หรือระดับเสยีงจะถูก
กดปุมใดๆ เพื่อหยุด
ดูดานลาง)

โหมดปลุกซ้ํา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
เสียงปลุกดังขึ้น และ

การบวก กดปุม > หรือปุม * หนึ่งครั้ง
การลบ กดปุม < หรือปุม * สองครั้ง
การคูณ กดปุม + หรือปุม * 3 ครั้ง
การหาร กดปุม - หรือปุม * 4 ครั้ง
เทากับ กดปุม , หรือปุม # 
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� กดปุมใดๆ (ยกเวน หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จากนั้นการ ันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น 
ีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา 

านมาแลว ปอนวนัที่เริ่มตน (อดีต หรือ
นานี้ทั้งหมดจะถกูลบ และกดปุม  ,   
ทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันทีน่ี้

ี่ตั้งไวในออแกไนเซอร ใหปอนวันที่เริม่
หนา (เชน วนัที่ 31 ธนัวาคม 2010)
ายการกอนหนาวันที่นี้ จะถูกลบพรอม

กดปุม ,  หรือ ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง

ซ้าํ จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูลทั้ง

ทึกที่เลือก

นแปลงบันทึกที่เลือก
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ปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 7 นาที
� กด หยุด เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ํา
โหมดปลุกซ้ําจะปดการทํางานโดยอัตโนมตัิหลังจากการปลุกซ้ํา 
9 ครั้ง

การตั้งคาโหมดการปลุกซ้าํ ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณตั้งคาไว

ออแกไนเซอร
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณสราง เกบ็ และจัดการกับบันทึกเหตุการณใน
ออรแกไนเซอรของคุณ เมื่อการเตือนออแกไนเซอร เปด โทรศพัท
จะสงเสียงบี๊ปเตือนคุณเมือ่ถึงกําหนดการของบันทึก

ออรแกไนเซอรจะใชความจุหนวยความจาํของโทรศัพทรวมกับ
คุณสมบัติอื่นๆ (สมุดโทรศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ถาตอง
การตรวจสอบจํานวนหนวยความจาํที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของ
คุณเลือก มลัติมเีดีย > หนวยความจํา

การสรางบันทึกใหม
1. ใน บันทึก เลือก <ใหม> จากนั้นเลือกชนิดของเหตุการณที่จะ

สราง (วันหยุด, ประชุม, ตองทํา)
2. ปอนวนัท ีและเวลาเริ มตนและสิ นสุดของบันทกึ  จากนั้นตั้งชื่อ 

(เชน �ประชุมกับสมิธ�)
3. ตั้งการเตือน และความถี:่ การเตือนจะปลุกเมื่อถงึเวลาที่เลือกไว

การเตือนใชไดเฉพาะกับบ
บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อม

การลบบันทึกเกา
เมนูนี้ใชในการลบบันทึกที่ผ
อนาคต) ทีเ่หตุการณกอนห
สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณ

ในการลบบันทึกทั้งหมดท
ตนเปนเวลาหลายปไปขาง
เพือ่ใหแนใจวาบันทึกทุกร
กันในครั้งเดียว

การจัดการบันทกึ
เลือกบันทึกในรายการ และ
ตัวเลือกที่อธิบายดานลาง

การเปลี่ยนเหตุการณที่เกิด
หมดของเหตุการณนี้

ลบ เพื่อลบบัน

เปลี่ยน เพื่อเปลี่ย
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มุมมองบันทึก
บันทกึที่เก็บในออรแกไนเซอรสามารถแสดงใน ปฏิทินวนั, ปฏิทิน
สัปดาห และ ปฏิทนิเดือน เลือกรูปแบบมุมมองและกดปุม , 
จากนั้นใช  <หรือ > เพื่อแสดงวัน สัปดาห หรือเดือนกอน
หนาหรือถัดไป



สมุดรายชื่อ

4. จากนั้นเลือก แบบเลขหมาย (โทรศัพท, โทรสาร, และ ขอมลู 

เลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
ได

ุดโทรศพัทในซิม
 , เพื่ อสรางรายชื่อใหม
ี่คุณตองการ จากนั้นชนิดของหมายเลข

(โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล) และกด 
สมุดโทรศัพทของคุณ

ดุได 40 หลัก ขึน้อยูกับซิมการดของคุณ 
างประเทศ รหสัประเทศ และรหสัพืน้ที่ 
มายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

จัดการกับรายชื่อ
หลัก เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท หมาย
ในบรรทัดที่ระบายสี ที่สวนลางของหนา
าร:

ุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการเขาไปใน
าร (เชน กด 8 สองครั้งเพื่อเขาไป
อกัษร �U�) รายการแรกที่เริ่มตนดวย
ักษรนี้จะถกูเลือกในรายการ
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12. สมุดรายชื่อ

รายชื่อเกบ็อยูในสมุดโทรศพัทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: ในซิมการด
ของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือในโทร-
ศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อได 999 ชื่อ)  ในขณะที่ปอนรายชื่อใหม 
ชื่อเหลานั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพททีคุ่ณเลือก

เลือกสมุดรายชื่อ
1. ในหนาจอหลัก กด , เพื่อเขาสูเมนูหลัก
2. เลือก สมุดรายชื่อ > ตั้งคา > สมุดโทรศพัท เพื่อเลือกวาจะเก็บ
รายชื่อไวในสมุดโทรศัพทบนซิม หรือสมุดรายชื่อในโทรศัพท

3. เลือกระหว าง  ซมิ หรือ เครื่อง
4. กด , เพื่อทําการเลือกตามตองการ

เพิ่มรายชื่อ
การเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. เลือก สมุดรายชื่อ > สมุดรายชื่อ > <เพิ่มรายชื่อใหม> ในรายการ
2. ปอนชื่อกอน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณ
สามารถปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยให
วางทั้งสองฟลด กด ,

3. ปอนหมายเลขโทรศัพทของรายชื่อ และกด ,

ฯลฯ) 

เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัว
และอีเมล) ที่แกไขหรอืลบ

การเพิ่มรายชื่อลงในสม
1. เลือก <ใหม> และ กด
2. ปอนชื่อและหมายเลขท
ที่คุณจัดสรรใหกับชื่อ 
, เพื่อเก็บชื่อนี้ใน

หมายเลขมีความยาวสงูส
การปอนรหัสนําหนาระหว
ชวยใหคุณสามารถหมุนห

การแกไขและการ
กด , เมื่ออยูในหนาจอ
เลขรายชื่อที่เลือกจะปรากฏ
จอ ในการคนหาชื่อที่ตองก

1 ถึง 9 
และ #

กดป
รายก
ยังตัว
ตัวอ
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การ และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกเพิ่มเติม

ื่อโทรไปยังหมายเลขที่แสดงในสมดุโทรศัพท

ื่อสง SMS ไปยังรายชื่อที่แสดงในสมดุโทรศัพท

ื่อเปลี่ยนชื่อของรายชื่อที่แสดงในสมุดโทรศัพท

กกลุมผูติดตอ โปรดทราบวาคุณสามารถใช 
คากลุม เพื่อกําหนดแบบเสียงเรียก และรูปภาพ
สําหรับกลุมผูติดตอแตละกลุมได

รายชื่อที่เลือกจากสมุดโทรศพัท

ื่อลบรายชื่อทัง้หมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใช
เฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพทเทานั้น ไมสามารถ
กับรายชื่อในซิมได

เลือกนี้จะคัดลอกเนื้อหาของซิมการดลงในโทร
ทของคุณ ถาคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอก
ชื่อในซิมอตัโนมัติเมื่อเปดเครื่องครั้งแรก 
สามารถคัดลอกดวยตัวเองในภายหลังดวย
เลือกนี้ได

รเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อ
ชือ่ซ้าํกันชื่อละ 2 ครั้ง
สมุดรายชือ่

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิมและกด , เพื่อเขาถึงตัวเลือก
ตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

ในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
เลือกรายชื่อของสมุดโทรศัพทในเครื่อง เมื่อชื่อที่เลือกมหีมายเลข
เก็บไวหลายรายการ หรือหลายชอง (ดูดานลาง) ใหกด<หรือ > 
เพื่อเลื่อนจากชองหนึ่งไปยังอีกชองหนึ่ง (ขอมูลของชองที่เลือกจะ
ปรากฏขึ้น โดยไฮไลตที่สวนลางของหนาจอ)
กด , เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เลือกหมายเลขที่ตอง
ชุดที่สอง ซึ่งคือ:

# กดปุมนี้ จากนั้นปอนตัวอกัษรแรกของชื่อที่
คุณตองการคนหา และกด , เพื่อไปยังชื่อ
นั้นโดยตรง

รายละเอียด
โทรดวน
สงขอความ
เปลี่ยน

โทร
ลบ
ไปเครื่อง

โทร
สงขอความ
เปลี่ยนชื่อ
เลือกกลุม

ลบ
หนวยความจํา
แสดง

โทร เพ

สงขอความ เพ

เปลี่ยนชื่อ เพ

เลือกกลุม เลือ
ตั้ง
ให

ลบ ลบ

ลบทั้งหมด เพ
ได
ใช

ไปเครื่อง ตัว
ศัพ
ราย
คุณ
ตัว

กา
ทุก
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46

หนวย
ความจํา

แสดงความจุที่เก็บหนวยความจําของโทรศัพท
ของคุณ

ตั้งคากลุม ใชในการจัดการการตั้งคาของกลุมผูติดตอ คุณ
สามารถ เลือกเพลง, เลือกภาพ หรือ เปลี่ยนชื่อ 
ของกลุมได

แสดง แสดงรายละเอียดของรายชื่อทีเ่ลือก (ชื่อ, หมาย
เลขโทรศัพท, หมายเลขทีท่ํางาน, หมายเลขโทร
ศัพทมอืถือ, ฯลฯ)
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ไอคอน & สญัลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกนัหลายตัวบน
หนาจอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพืน้ที่รบัสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึน้ได

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมือ่ไดรับสายเรียกเขา

ระบบสัน่- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมือ่ไดรับสายเขา

แนบ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือขาย 
GPRS

ขอความ - คุณไดรับขอความใหมเขามา
 ขอความเสยีง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

แบตเตอรี่ - แทงระบุถงึระดับของแบตเตอรี่ 
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = ต่ํา)

นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู
ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

ขอความเต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทกุสายทีเ่ปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอืน่ที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

โอนสายไปยังตูฝากขอความ - สายเรียกเขาทกุสายจะ
ถกูโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ บริการนี้ขึ้นกบัลักษณะการขอรับบริการ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

เครอืขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกบั
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพ
ของการรับสัญญาณยิ่งดี

ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด

ความจาํเต็ม - หนวยความจําของโทรศพัทเต็ม  ลบราย
การเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมลัติมเีดียใหม
เขามา

ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในอินบอกซ

เปด/ปดอัตโนมัติ - ตัวเลือกถกูตั้งคาเปน เปด



เก็บโทรศัพทไวในทีป่ลอดภยั และเกบ็ใหพนจาการเอื้อม

รหัส PIN ลงบนกระดาษ  ใหใชวธิีจํา

อรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ากทีซ่ื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
โทรแบบตางๆ
รศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
คับตางๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม 
อาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกบั
ังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและ
เทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลาร
ยังสถานที่อื่น  กฏขอบังคับเกี่ยวกับ
รถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขม
างครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมี
ช มีการนําผลการวจิัยในปจจุบันเกี่ยว
ิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ารกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจาก
ิทยุ  โทรศัพทเซลลูลารของคุณมีความ
นความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
สงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร

C
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ขอควรระวัง
คลืน่วิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรบั
สญัญาณวทิยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร-
ศพัทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวทิยุจะนําพาสัญญาณ
เสียง หรือขอมลูไปยังสถานีฐานทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขาย

โทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี ่GSM (900 /

1800 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมคีวามสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัย
ทีเ่กี่ยวของทั้งหมด

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
คุณมหีนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อทีจ่ะหลีก
เลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอืน่ หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอาน
และทําตามคําแนะนําเกี่ยวกบัความปลอดภัยทัง้หมด และบอกใหผู
อื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกนัโทรศัพทจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

ถงึของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจด
แทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบตเต
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจ
ทํางานตัวเลือกการจํากัดการ

การออกแบบโท
หมายและขอบัง
โทรศัพทของคุณ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ด
กฎขอบังคับทั้งหมดในประ
ทั้งทีบ่าน และเมือ่เดินทางไป
การใชโทรศัพทเซลลูลารใน
งวดมาก เปนทีก่ลาวกันวาบ
ความเสี่ยงตอสุขภาพของผูใ
กับเทคโนโลยีทางดานคลื่นว
ความปลอดภยัตางๆไดรับก
การสัมผัสถูกพลังงานคลื่นว
สอดคลองกับมาตรฐานดา
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณรับ
โทรคมนาคมที่ 1999/5/E
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บกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
 ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
ิทยุ

ตนของหัวใจ
ารเตนของหวัใจ:
วางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลอดเวลาที่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ึ้นได
นกระเปาเสื้อ
กบัเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ึ้นใหเหลือนอยทีสุ่ด
สงสัยวามีการรบกวนกันเกดิขึ้น

ชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
รียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
รหรือไม

รรถนะการทาํงาน
รรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
 ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกนัที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ  ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอบุัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมือถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอนัตรายตอระบบการทํางานของ
เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศพัทมือถอื และอาจผิด
กฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ ซึ่งมี
อปุกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมอีันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะทีข่ับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให
ตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกบักฎเพื่อความปลอดภัยทีใ่ชได
หรือไม
ในพื้นทีซ่ึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวทิยุ เชน 
เหมืองแร หรือพื้นที่อืน่ซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอ
ทรอนิกส
พลังงานว

เครื่องชวยการเ
ถาคุณมเีครื่องชวยก
� รักษาระยะหางระห
ศัพทไว 15 ซม. ต
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� อยาใสโทรศัพทไวใ
� ใชหูดานที่ตรงขาม
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� ปดโทรศัพท ถาคุณ

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่อง
ชวยฟงของคุณ เพื่อเ
ของโทรศัพทเซลลูลา

การปรับปรุงสม
เพื่อที่จะปรับปรุงสม
พลังงานคลื่นวิทย,ุล
ศัพทอยางปลอดภัย



เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ เตอรี่
ังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
ั้น

เตอรี่
เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

วามรอนทีม่ากเกินไป (>60° C หรือ 
ชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

าะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น  
อปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
การรับประกนัทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
ิ้นสุดและใชไมได
ุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที โดยผู
ง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล

รถยนตของคณุ
บวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
าธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
รดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
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ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอปุกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะ
ทําใหการรับประกนัระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากนั  อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกบัที่ เมือ่โทรศพัทอยูในหนาจอหลักและ
คุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดต
ตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะ
เวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวย
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และ
เปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกีย่วกบัแบต
� โทรศัพทของคุณไดรับพล
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทาน
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเปดแบต
� อยาใหวัตถุทีเ่ปนโลหะ (
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับค
140° F) สัมผัสกับความ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพ
เนื่องจากการใช
หาย และทําให
ฟลิปสของคุณส

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชําร
เชี่ยวชาญทีไ่ดรับการรับรอ
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถอืและ
จากการศึกษาพ
รถนั้นทําใหสม
อันตรายได โป
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ภาพแวดลอม
ิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกีย่วกับ
ดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร

 และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม
ทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ 
เพื่อสงเสริมการนําวสัดุกลับมาใชใหมและการ
แลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอ

รทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทัว่ไปในบาน

ี่ใชในบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

ารสงเสริมดานการเงนิแกระบบการรีไซเคิล
ารนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ 

ี่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
รระบุชนิดของพลาสติกดวย)
� คุณควรมสีมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศพัทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด
แฮนดฟรีในรถยนต ซึง่ไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงค
นี้โดยเฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศพัทและชุดอปุกรณในรถยนตไมไดขวาง
กั้นถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ  ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่เปนโลหะ โปรด
ระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการ
ใชโทรศัพทเมือ่อุณหภมูิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 40°C

การดแูลรักษาส
โปรดปฏ
การทิ้งวสั
ศพัทเกา
ฟลิปสได

ที่ไดรับการออกแบบ
ทิ้งวัสดุของเสียที่ไมใช
ดังนี้

ไมคว

วัสดุท

เรามีก
และก

วัสดุท
(มีกา



จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคณุ

เมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มอีุณหภูมติ่ํา
ละไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ี่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอกีครั้ง ถาอาการ
ายโทรศัพทของคุณ

มือนวาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
กรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม

ายเลขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
งผูโทรเขามา โทรศพัทก็จะแสดงคําวา 
ิดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
งนี้

วามตัวอักษรได
ตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
ปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ําหรับขอมลูอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ะ/หรือเก็บภาพ JPEG ได
ไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
อืถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมือถือใหมอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงคาํวา บลอ็ก เมื่อคุณเปดเครื่อง
มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบล็อก (PUK)  ใหติดตอศูนยบริการของคุณ
โทรศัพทแสดงคาํวา IMSI ขัดของ
ปญหานี้เกีย่วของกบัการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถกูตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง

สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป  คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย 
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมือ่อยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตํา-
แหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมลู

กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลง
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ แ
ศัพท  ใหนําโทรศัพทเขาสูท
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหน

แบตเตอรี่ของคุณดูเห
คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุป
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง

โทรศัพทไมแสดงหม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือข
เครือขายไมสงหมายเลขขอ
สาย 1 หรือ โทรเขา แทน ต
ในรายละเอียดเกี่ยวกบัเรื่อ

คุณไมสามารถสงขอค
เครือขายบางแหงไมอนุญา
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส

คุณไมสามารถรับแล
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกนิ
ไฟลที่ไมถูกตอง โทรศัพทม
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การประหยัดพลังงานของโทรศัพท
วาจะต่ํากวาที่ระบุในคูมือผูใช
นั้นเกี่ยวของกับการตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน 
เวลาการเปดแสงไฟ) และคุณสมบัติตางๆ ที่
รศัพทประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณตองปดการ
ไมใชใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

นรถไดไมดี
วยชิ้นสวนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม-
กระทบกบัสมรรถนะของโทรศัพทได เรามี
จําหนายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภาย
ามารถใชโทรศพัทไดโดยไมตองใชมอืถือเครื่อง

นประเทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ไดหรอืไม

สิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
ชารจ (ในบางกรณีอาจนานถงึ 5 นาที) กอน
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
คุณรูสึกวาคุณพลาดสายบางสายไป
ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ มีสัญลักษณรูปแบต-
เตอรี่วางเปลาและกําลงักะพริบ
ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอมที่อุณหภมูิไมต่ํากวา 0°C 
(32°F หรือสูงกวา 50°C (113°F)
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทแสดงคาํวา SIM ขัดของ
ตรวจสอบวาใสซมิการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใชคณุสมบัติในเมนโูทรศัพท
แสดงคาํวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกบัเครือขาย  คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้

โทรศัพทแสดงคาํวา ใสแผน SIM ของคุณ
ตรวจสอบวาใสซมิการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู ซิม
การดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ความสามารถใน
ของคุณดูเหมือน
การประหยัดพลังงาน
ระดับเสียงกริ่ง ระยะ
คุณใช เพื่อทีจ่ะใหโท
ทํางานคุณสมบัติที่คุณ

โทรศัพททํางานใ
ในรถยนตประกอบด
เหล็กไฟฟาทีอ่าจมผีล
ชุดอุปกรณติดรถยนต
นอกและชวยใหคุณส
โทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายใ
ในขณะที่กําลังขบัรถ

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดย
กระบวนการกอนการ
ที่สัญลักษณการชารจ
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อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถอืของคุณ อุปกรณเสริมอยาง
อื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการของ
สิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด  ใหเลือกซือ้เฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึง่ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณ
ทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรบัผิดชอบ
ตอความเสยีหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ
การรับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ซองบรรจุ
ปองกันโทรศัพทของคุณจากรอยขีดขวน

หูฟง
เพื่อใหคุณสามารถสนทนาแฮนดฟรีได สิ่งนี้มีประโยชนอยางยิ่งเมือ่
คุณขับรถอยู
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การประกาศเกีย่วกับเครือ่งหมายการคา

JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.Tegic Euro. Pat. 

App. 0842463



เกี่ยวกับ SAR - EU (RTTE)

TE)

หการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วทิยุ (RF) 
ไวโดยสรุป และกําหนดระดับมาตรฐาน
ทิยาศาสตรทีเ่ปนอิสระเปนระยะๆ ซึ่งได
ที่ไดรับการออกแบบเพื่อประกันถึงความ

พาะ หรือ SAR ขอจํากดั SAR ที่แนะนํา
ัติโดยใชตําแหนงการทํางานมาตรฐานโดย
รหาคาที่ระดับพลังงานทีแ่รงที่สุดแต โดย
ทถูกออกแบบมาใหทํางานทีร่ะดับพลังงาน
ีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่ง
TTE ของสหภาพยุโรป ขอกําหนดนี้เปน

อบความสอดคลองมาตรฐานคือ 0.749 
  อยางไรกต็ามโทรศัพททุกเครื่องนั้นสอด
56 ขอมลู

ขอมลูเกี่ยวกับ SAR - EU (RT
โทรศพัทรุนนี้สอดคลองกับขอกําหนดของ EU

สําหรับการสัมผัสถกูคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใ
เกินขีดจํากดัทีแ่นะนําโดยคณะกรรมการแหงสหภาพยุโรป ขอจํากดัเหลานี้เปนสวนของแนวทางที่แนะนํา
ที่ประชากรทัว่ไปสามารถยอมรับพลังงาน RF ได แนวทางปฏิบัตินี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยองคกรทางว
ผานการคนควาและการศึกษาทางวิทยาศาสตร ขอจํากดัตางๆ ประกอบดวยขีดจํากัดดานความปลอดภัย
ปลอดภัยตอทุกคน โดยไมคํานึงถงึอายุและสุขภาพ
มาตรฐานการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนทีแ่บบไรสาย  ใชหนวยการวัดที่รูจักกนัวา อตัราการซึมซบัเฉ
โดยคณะกรรมการแหงสหภาพยุโรปคือ 2.0 W/kg. โดยการทดสอบตางๆ สําหรับ SAR ไดรับการปฏิบ
ใชการสงสัญญาณจากโทรศัพทที่ระดับพลังงานที่แรงทีสุ่ดในแถบความถี่ทุกแถบ แมวา SAR จะไดรับกา
ปกติระดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพทในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคาสูงสุดเปนอยางมาก เนื่องจากโทรศัพ
หลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถาน
ต่ําลง กอนที่โทรศัพทรุนตางๆ จะวางจําหนายในสาธารณะ ตองแสดงถึงความสอดคลองกบัขอกําหนด R
การปองกันที่สําคัญตอสุขภาพ และความปลอดภยัสําหรับผูใชและบุคคลอืน่ๆ
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทมือถอืฟลิปสรุน 189 - CT 1898 / Xenium 9@9a  เมื่อไดรับการทดส
W/kg. ในขณะที่อาจมีขอแตกตางของระดับ SAR บางในโทรศัพทแตละเครื่อง และสถานที่ทีใ่ชโทรศัพท
คลองกับขอกําหนดของ EU สําหรับการสัมผัสถกูพลังงาน RF ที่เกี่ยวของทั้งหมด
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ประเทศ

ทศ

มาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) 
างที่แนะนําไวโดยสรุป และกําหนดระดับมาตร-
งคกรทางวทิยาศาสตรที่เปนอิสระเปนระยะๆ 
มปลอดภัยที่ไดรับการออกแบบเพื่อประกันถึง

ซับเฉพาะ หรือ SAR ขอจํากดั SAR ที่ระบุอยู
ิโดยใชตําแหนงการทํางานมาตรฐานโดยใชการ
หาคาที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดแตโดยปกติ
บมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อ
ยออกมาจากโทรศัพทกจ็ะยิ่งต่ําลง
ได รับการทดสอบสําหรับการใชงานที่ หูคือ
ะสถานที่ ที่ ใช โทรศัพท  อยางไรก็ตามโทร-

F ที่ เกี่ ยวของทั้ งหมด
ขอมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหวางประเทศ

ขอมลูเกี่ยวกับ SAR - ระหวาง
(ICNIRP)

โทรศัพทมือถือนี้สอดคลองกบัขอกําหนดระหวางประเ
สําหรับการสัมผัสถกูคลื่นวทิยุ

โทรศัพทมอืถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้น
เกินขีดจํากัดที่แนะนําโดยคําแนะนําระหวางประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดเหลานี้เปนสวนของแนวท
ฐานที่ประชากรทัว่ไปสามารถยอมรับพลังงาน RF ได แนวทางปฏิบัตินี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยอ
ซึ่งไดผานการคนควาและการศึกษาทางวิทยาศาสตร ขอจํากดัตางๆ ประกอบดวยขีดจํากดัดานควา
ความปลอดภัยตอทกุคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
มาตรฐานการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย  ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อัตราการซึม
ในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 W/kg. โดยการทดสอบตางๆ สําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัต
สงสัญญาณจากโทรศัพทที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดในแถบความถี่ทกุแถบ แมวา SAR จะไดรับการ
ระดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพทในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากโทรศัพทถกูออกแบ
ใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถงึเครือขาย โดยทัว่ไปยิ่งคุณอยูใกลสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอ
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทมือถือฟ ลิปส รุ น 189 - CT 1898 / Xenium 9@9a  เมื่ อ
0.749 W/kg. ในขณะที่ อาจมีขอแตกตางของระดับ SAR บางในโทรศัพทแตละเครื่อง แล
ศัพททุกเครื่องนั้นสอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกพลังงาน R



ในชวงระยะรับประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
ีย่นใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
าพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะ
รืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

รซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
กนัแบบจํากดันี้เปนระยะเวลาทีเ่หลือจาก
าสิบ (90) วนันับจากวนัทีซ่อมแซมหรือ
ณาจากระยะเวลาทีย่าวกวา การซอมแซม
ภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
องคุณ

วามคุมครองโดยการรับประกันแบบ

าํกัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
เสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
หมาะสม  การจัดการทีไ่มถกูตอง  การ
ไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผสักบัของเหลว
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

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

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

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

จะซอมแซมหรือเปล
และจะสงคืนผลิตภัณ
ใหกับผูบริโภคในสภ
เก็บชิ้นสวน โมดูล ห

ผลิตภัณฑที่ไดรับกา
ครองโดยการรับประ
ผลิตภณัฑเดิม หรือเก
ทดแทนให โดยพจิาร
และการทดแทนผลิต
แกไขปญหาเฉพาะข

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับค
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบจ

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
อุบัติเหตุ  หรือ
การติดตั้งทีไ่มเ
ละเลย การเกดิ
อืน่ๆ  หรือ
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งถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
บตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
นัแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด
  เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปน
ริโภคจะตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
ทนผลิตภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
แซมหรือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
 คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
การซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
ภัณฑ  และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ
จน

การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ารรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
นัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ
นัย  (ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ  ภายใต
อื่นๆ) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
สามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
าะใดๆ
ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตอ
ผลิตภัณ
รับผิดชอ
ซิมการด

ค) ถาปญหา
รับประก
นี้ใชไมได
โมฆะ ผูบ
หรือทดแ
การซอม

ง) สําคัญ -
หลักฐาน
ของผลิต
อยางชัดเ

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: 

ยกเวนสําหรับก
หรือที่ระบุเปน
แกไขโดยขอตก
ชัดแจงและเปน
กฎหมาย  หรือ
คุณภาพ  ความ
การใชงานเฉพ



การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่ การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
โิภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
มีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
อื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
ประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต
กี  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
ปิสแกไขหรอืเปลีย่นแปลงการรับประกนั
ตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

าํกดันี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
กฏหมายในประเทศที่บังคับใช
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เกีย่วของกบัการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกินราคาที่
คุณจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

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

สมบูรณระหวางผูบร
เซลลูลารนี้  ซึ่งถือวา
ระหวางฝาย ทั้งแบบ
ลักษณอักษร และสื่อ
กับขอความในการรับ
ใหผูสงของ  ผูคาปล
หรือพนักงานของฟล
แบบจํากัดนี้ และคุณ

การรบัประกนัแบบจ
ของผูบริโภคภายใต



ประกาศเกี่ยวกับ
ความสอดคลอง

มาตรฐานของผลิตภัณฑ
เรา
บริษัท Philips Electronics Hong Kong Ltd     
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
CT1898
วทิยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/GSM 1800
TAC: 355324 00

ในดานที่เกี่ยวของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
ตอไปนี้:

EN 60950, EN 50360 and EN 301 489-07
EN 301 511 v 9.0.2

เราขอประกาศในที่นี่วา 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 2TQ. UK
เครื่องหมายแสดง: 0168

7 เมษายน 2006
ผูจัดการฝายคุณภาพ
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