
กดปุม ) คางไว
ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และ
กด , หรือ #เพื่อยืนยัน
ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด
และกด ( เพื่อหมุน
กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียง
กริ่ง
กด + หรือ - ระหวางการโทร

กด < หรือ > ในหนาจอหลักเพื่อ
เลือกระดับเสียงกริ่ง  จากนั้นกด 
+ หรือ - เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง
กด )

กด , ในหนาจอหลัก

กด - ในหนาจอหลัก
เลื่อนในรายการโดยการกด +
หรือ -และกด ( เพื่อโทรไป
ยังชื่อที่เลือก 
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น ฟลิปส
จงึสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  ฟลิปสพยายาม
ตรวจสอบใหขอมูลทั้งหมดในคูมือฉบับนี้มีความถูกตองมาก
ทีสุ่ด อยางไรก็ตามฟลิปสไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การ
ตกหลน หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้
และตัวผลิตภัณฑ

ปุมกด ไมโครโฟน

ปุมเคลื่อนที่
และปุม ,

หนาจอ

ปุมกลอง* และ 
m ปุม c ปุม

ปุมรับสาย และปุม 
Wap ( 

ปุมวางสาย
และปุมเปด/ปด

* ตวัเลือก กลองถายรูปเปนอุปกรณเสริม ไมไดรวมอยูในชุดขายมาตรฐาน และ
จาํหนายแยกตางหาก

วธิีการ…

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN 

การโทรออก

รบัสาย

ตัง้ระดบัเสียงการสนทนา
เปลีย่นระดับเสียงกริ่ง

วางสาย
เขาถึงเมนูหลัก
เขาไปยัง รายชื่อ
ใช รายชื่อ
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จทําใหหนาจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลง
อความใหม เปนตน) กด , เพื่อเขาไป
c คางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

วงรอบของสัญลักษณที่แสดงบนหนาจอ
ชแทนคุณสมบัติหรือตัวเลือกสําหรับ

ไดแสดงอยูบนหนาจอ สัญลักษณที่ถูกซอน
ุณกด < หรือ >
งรอบสัญลักษณหลักไดโดยการกด , เมื่อ
าน เลื่อน < (ทวนเข็มนาฬิกา) หรือ > 
ะกด , เมื่อคุณสมบัติหรือตัวเลือกไดรับ
 c เพื่อยกเลิก วงรอบสัญลักษณยอย
รหนึ่งก็จะปรากฏขึ้น
ะเปนการสลับระหวางตัวเลือก
/ไมทํางาน, เปด/ปด, เพิ่ม/ลดคา, ฯลฯ
ลักษณและรายการตางๆ จนกระทั่งคุณ
ัวเลือกที่ตองการ ในขณะที่กําลังเลื่อนใน
ยูดานขวาของหนาจอจะแสดงตําแหนงที่
าร จากนั้นคุณสามารถเลือกหรือปรับ
ของโทรศัพทไดดวยปุมลูกศร ดังจะอธิบาย
ารใชงานนี้



สํารวจโทรศัพทของคุณ

เหตุการณบางอยางอา
ไป (สายที่ไมไดรับ, ข
ยงัเมนทูี่ตองการ หรอืกด  

วงรอบสัญลักษณก็คือ
สัญลักษณแตละตัวจะใ
ควบคุมโทรศัพท
สัญลักษณทั้งหมดไม
อยูจะปรากฏขึ้นเมื่อค
คุณสามารถเขาไปยังว
อยูในสถานะพรอมใชง
(ตามเข็มนาฬิกา) แล
การเลือกแลว, หรือกด
หรือรายการอีกรายกา
การกด  + หรือ - จ
สองอยาง เชน ทํางาน
เลื่อนภายในวงรอบสัญ
ไปถึงคุณสมบัติหรือต
รายการ  แถบเลื่อนที่อ
แทจริงของคุณในรายก
เปลี่ยนฟงกชั่นทั้งหมด
ในบทตางๆ ของคูมือก

เขาไปยัง รายการโทร กด + ในหนาจอหลัก
ไปยงัเมนูกอนหนา กด c

กลบัไปยงัหนาจอหลักใน
ขณะทีก่าํลงัเลื่อนไปมาใน
เมนตูางๆ 

กดปุม c คางไว

ลอ็ค/ปลดล็อคปุมกด กดปุม c คางไวในหนาจอ
หลัก

ดสูายโทรออกลาสุด กด ( ในหนาจอหลัก

เปลีย่นภาษาที่ใช กด 0 คางไว, เลื่อนดวย +
หรือ - เพื่อเลือกภาษา และกด
,

เรยีกใชฟงกชั่นในเมนู กด ,, เลื่อนดวย <หรือ >
เพื่อเลือกฟงกชั่น จากนั้นกด ,
เพื่อเขาไปยังเมนูยอย ทําซํ้าไป
เรื่อยๆ จนไปถึงฟงกชั่นที่ตองการ

เปดใชงาน คําสั่งเสียง 
ทีต่ัง้โปรแกรมไว

กดปุม , คางไว

เปดใชงาน WAP กดปุม ( คางไว

เหตุการณ

วงรอบสัญลักษณ



สารบัญ

วดเร็ว ....................................12
.....................................13
 ....................................16
..............................................16
..............................................16
ามของคุณ ...............................16
เลือก .....................................17
คุณ ........................................18
เลน MMS ..............................19
..............................................19
ไฟลแนบ ................................19
..............................................20
..............................................21
..............................................21
..............................................21
..............................................21
..............................................21
y ............................................22
ลิเคชั่น ...................................22
รือ หมายเลข ..................24
ฎ .........................................24
? ..........................................24
งไร? .....................................24
ตรฐาน ....................................25
.....................................26
..............................................26
2

สารบัญ
1. เริ่มการใชงาน ............................................6

การใสซิมการด ........................................................ 6
เปดโทรศัพท ........................................................... 6
ตั้งวันที่และเวลา ...................................................... 7
การคัดลอกรายชื่อในซิม ............................................ 7
การชารจแบตเตอรี่ ................................................... 7

2. คุณสมบัติหลัก ...........................................9
การเขาถึงและการเรียกใชรายการรายชื่อ ....................... 9
การโทรออก ............................................................ 9
การรับ และการวางสาย ............................................. 9
การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก .......................................... 9
เปดโหมดปดเสียง .................................................. 10
การเปดการทํางานการสั่นเตือน ................................ 10
ล็อค/ปลดล็อคปุมกด ............................................. 10
การอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ .................... 10
ปรับระดับเสียงของหูฟง .......................................... 10
ปดไมโครโฟน ....................................................... 10
บันทึกการสนทนา .................................................. 11
เปดเสียงไมโครโฟน ............................................... 11
ลบรายการโทร ...................................................... 11
การลบรายการ SMS .............................................. 11
การลบรายชื่อ ........................................................ 11
คุณสมบัติอื่นๆ ระหวางการโทร ................................ 12

เลื่อนในรายการอยางร
3. ระบบเมนู ...........
4. ขอความมัลติมีเดีย

สราง MMS .............
เลือกรายชื่อ ...
ออกแบบขอคว
การเขาไปยังตัว
สงขอความของ
ดาวนโหลดและ

รับ MMS ................
การรับ และเก็บ

จดัการโฟลเดอร .......
บัญชีเครือขาย 
ระบบ ...........

การตั้งคา ................
ศูนย MMS ....
ที่อยู Gateway 
พอรต Gatewa
การตั้งคาแอปพ

5. การปอนตัวอักษรห
ระบบปอนขอความ T9

ระบบนี้คืออะไร
จะใชงานไดอยา

ระบบปอนขอความมา
6. สมุดโทรศัพท ......

รายชื่อในซิมการด .....



3

ชัด .................................................35
........................................................35
อร .................................................35

........................................................35

........................................................37

........................................................38

........................................................38
กด ...................................................38
ลุม ..................................................39
รโทร ...............................................39
หัส ..................................................40
 .....................................................40

........................................................40
 GPRS ...........................................40
ียน ..................................................41
.......................................................41
รโทร ................................................41
........................................................42
นาฬิกา .............................................42
.......................................................42
วันที่ .................................................42
 ......................................................43
ยเวลา .............................................43
.......................................................43

........................................................43

........................................................43
สารบัญ

การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท .................................. 27
ในซิมการด .................................................. 27

สมุดโทรศัพทในโทรศัพท ........................................ 27
ในโทรศัพท ................................................. 27
การเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพทในโทรศัพท ...... 28
หมายเลข .................................................... 28

 โฟโตคอล: ดู & ฟงวาใครโทรมา ............................. 28
การแกไขและการจัดการกับชื่อ ................................. 29

ในซิมการด .................................................. 29
ในโทรศัพท ................................................. 29

การโทรออก .......................................................... 31
หมายเลขฉุกเฉิน .......................................... 31
หมายเลขอื่น ................................................ 31

7. การตั้งคา ................................................ 33
เสียง .................................................................... 33

ปดเสียง ...................................................... 33
ระดับเสียง .................................................. 33
แบบเสียงเรียก ............................................. 33
เสียงขอความ ............................................... 33
Equaliser .................................................... 33
เสียงปุมกด .................................................. 33
เสียงเตือน ................................................... 34
เตือนระบบสั่น ............................................. 34

จอแสดงผล ........................................................... 34
รูปภาพหนาจอ ............................................. 34
ภาพเคลื่อนไหว ............................................ 35

ความคม
แสงไฟ 
วอลเปเป

ปุมดวน ........
คําสั่งเสียง .....
โทรดวยเสียง .
การปองกัน ....

ล็อคปุม
เฉพาะก
จาํกัดกา
เปลี่ยนร
รหัส PIN

เครือขาย .......
แนบดวย
ลงทะเบ
รายการ 
ตั้งคากา

วนัและเวลา ...
รูปแบบ
ตั้งวันที่ 
รูปแบบ
เขตเวลา
การชดเช
ตั้งเวลา 

ภาษา ...........
โปรไฟล ........



สารบัญ

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

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

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

..........................................62

..........................................62

..........................................62

..........................................62
ั่น .............................63

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

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

..........................................63
ใหม ..................................63
ารณ ...................................64
..................................66
..........................................66
..........................................66
..........................................66
ิ .......................................67

..........................................67

..........................................67
 .........................................67
..........................................67
..........................................68
..........................................68
..........................................68
..........................................68
..........................................69
4

8. ขอความ ..................................................45
SMS ................................................................... 45

การสงขอความสั้น ........................................ 45
อานขอความ ............................................... 46
ตั้งคา SMS ................................................. 47
ทีเ่ก็บ SMS ................................................. 48

อเีมล ................................................................... 48
การตั้งคา .................................................... 49
การเขียนและสงอีเมล .................................... 51
การรับและอานอีเมล ..................................... 52

ขอความระบบ ....................................................... 55
ขอความสําเร็จรูป ................................................... 56

9. มิกซเพลง ................................................57
วิธีการ… ............................................................... 57
เริ่มการใชงาน ....................................................... 57

เปดการทํางานแทร็ก ..................................... 57
เปลี่ยนทํานองและเครื่องดนตรีของแทร็ก .......... 58
เปลี่ยนจังหวะ .............................................. 58

อดัเสียงมิกซ ......................................................... 58
เริ่มการอัด .................................................. 58
การจัดการเสียงอัด ....................................... 59

สรางสไตลและมิกซสวนตัวของคุณ ............................ 59
จากไฟลที่มีอยูแลว ....................................... 59
สรางขึ้นมาเอง ............................................. 59

บันทึกสไลตสวนตัวของคุณ ...................................... 60
การรับสาย ............................................................ 60

10. มัลติมีเดีย ............
อลับั้มภาพ ..................
อลับั้มเสียง ..................
สถานะความจํา ............
การสาธิต ....................
การอัดเสียง .................
BeDJ .........................

11. เกมส & แอปพลิเคช
เครื่องคิดเลข ...............
นาฬิกาปลุก .................
บันทึกนัด ....................

การสรางเหตุการณ
การปรับปรุงเหตุก

12. ขอมูลการโทร .......
ตั้งคาการโทร ...............

การโอนสาย .......
เมลบ็อกซ ..........
การโทรซํ้าอัตโนมัต
รับสาย ทุกปุม ....
สายเรียกซอน .....
หมายเลขผูโทรเขา

รายการโทร .................
รายการโทร ........
รีเซ็ต ................

ตัวนับคาโทร ................
เลือก GSM ........
เลือก GPRS ......



5

......................................... 79
ยรูป ...........................................79

....................................................79
ถายรูป .........................................80
...................................................80
ไป ..............................................80
....................................................81
....................................................82
...................................................82
 .................................................82
...................................................82
....................................................82
ถายรูป ........................................82
...................................................83
ดของภาพ ...................................83
งภาพ ...........................................83
ายอัตโนมัติ ..................................83
......................................... 84
......................................... 88
ณ ..................................... 90
ทจากฟลิปส ....................... 91
จํากัด ................................ 92
สารบัญ

13. WAP ................................................... 70
บริการอินเตอรเน็ต ................................................ 70

เปดการทํางาน WAP .................................... 70
สิ้นสุดเซสชัน WAP ....................................... 70
โฮมเพจ ...................................................... 70
บุคมารค ..................................................... 71
ปอนที่อยู .................................................... 71
การตั้งคา .................................................... 71
ขอความพิเศษ ............................................. 73

ตัวเลือก ............................................................... 73
โฮมเพจ ...................................................... 73
กลับ ........................................................... 73
ไปขางหนา .................................................. 74
โหลดใหม ................................................... 74
บันทึกเปนโฮมเพจ ........................................ 74
บันทึกเปน… ................................................ 74
ออก ........................................................... 74
การรับสาย .................................................. 74

14. บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ ..................... 75
สตริง GSM .......................................................... 75
สัญญาณ DTMF .................................................... 75
การโทรไปยังสายที่สอง ............................................ 76
การรับสายที่สอง .................................................... 76
การรับสายที่ 3 ...................................................... 77
การประชุมทางโทรศัพท .......................................... 77
การเชื่อมตอสาย .................................................... 78

15. การถายภาพ .
การจัดการกลองถา

วธิีการ… ..
เสียบกลอง

ถายภาพ ............
หลักการทั่ว
ถายภาพ ..
การดูภาพ 
การรับสาย 
การโทรออก

การตั้งคา ...........
โหมดสี ...
โหมดกลอง
เสียง ........
ความละเอีย
คุณภาพขอ
ตัวตั้งเวลาถ

ขอควรระวัง ........
การแกไขปญหา ...
ไอคอน & สัญลักษ
อุปกรณเสริมของแ
การรับประกันแบบ



เริ่มการใชงาน

ี่ใส และใสลงภายใตที่ยึดโลหะ จน
นน ใชความระมัดระวังใหมุม
ุมที่ถูกตอง

อง โดยใชหนาสัมผัสโลหะควํ่าลง จน
คที่ยึด โดยการกดลง

นโทรศัพท: 

ดปุม ) 
ครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PIN ซึ่ง
ัก ที่ปองกันโทรศัพทจากการใชงาน
6

1 • เริ่มการใชงาน
อานขัน้ตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน "ขอควรระวัง" กอนที่จะเริ่ม
ใชงาน
ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณไดรับจาก
ผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการดประกอบ
ดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพทมือถือของ
คุณและหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท และ
ขอความตางๆ (ดู “สมุดโทรศัพท” หนา26)

1. กดที่ล็อคฝาปดแบตเตอรี่ที่สวนบนของโทรศัพท และยกขึ้น
เพื่อนําแบตเตอรี่ออก

2. แกะซิมการดออกจากท
กระทั่งยึดซิมการดจนแ
ที่ตัดของการดอยูในม

3. เลื่อนแบตเตอรี่ใหเขาช
กระทั่งแนน จากนั้นล็อ

4. ใสฝาดานหลังกลับลงใ

1. ในการเปดโทรศัพท ก
2. เมื่อคุณเปดโทรศัพท เ

คือรหัสลับ 4 ถึง 8 หล

การใสซิมการด 

เปดโทรศัพท 
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อืมากอน และขณะนี้นําซิมการดเดิมมาใชกับ
าจบรรจุรายชื่อผูติดตอของคุณบางสวนหรือ
พบขอมูลนี้และจะแสดงขอความถามคุณวา
ซิมการดของคุณลงในรายชื่อในตัวของโทรศัพท
ยกเลิก หรือ , เพื่อยอมรับ
ิก หรือยกเลิกการคัดลอก รายชื่อที่อยูในโทร-
ปนรายชื่อมาตรฐานของคุณเสมอ ในการเปลี่ยน
หกด , และเลือก รายชื่อ >ตั้งคารายชื่อ >

งังานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได
ารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือนคุณเมื่อ

ตอรี่ออกในขณะที่เปดโทรศัพทอยู: เนื่อง
ทั้งหมดของคุณอาจสูญหายไป (ดูขอมูล
ับแบตเตอรี่ หนา86)

รี่
เริ่มการใชงาน

โดยไมไดรับอนุญาต รหัสนี้ไดรับการตั้งคาลวงหนามาแลว
และคุณจะไดรับจากผูใหบริการหรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพท
ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหดู หนา40

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK จาก
ผูใหบริการของคุณ
3. ปอนรหัส PIN เขาไป ถาคุณกดผิด ใหกดc จากนั้น

กด,หรือ #เพื่อยืนยัน

โทรศัพทจะขอใหคุณปอนวันที่ในครั้งแรกที่เปดเครื่องขึ้นมา ใหตั้งวันที่
โดยการกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม (กด c เพื่อลบตัวเลข) จากนั้น
กด ,เพื่อยืนยัน ในการตั้งเวลาใหใชวิธีการเดียวกัน
สําหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ ใหดู หนา42

ถาคุณไมคัดลอกรายชื่อในซิมในครั้งแรกเมื่อเปดเครื่อง 
คุณจะสามารถทําสิ่งนี้ไดในภายหลังโดยตรงจากเมนูรายชื่อ
(ดู หนา26)

ถาคุณเคยมีโทรศัพทมือถ
โทรศัพทนี้ ภายในการดอ
ทั้งหมด โทรศัพทจะตรวจ
ตองการคัดลอกรายชือ่ใน
หรือไม กด c เพื่อ
ไมวาคุณจะยอมรบั ลมเล
ศัพทของคุณจะถูกตั้งคาเ
กลับไปยังรายชื่อในซิม ใ
เลือกรายชื่อ > ซิม

โทรศัพทของคุณไดรับพล
แบตเตอรีใ่หมไดรับการช
แบตเตอรี่เหลือนอย
คุณไมควรถอด แบตเ
จากการตั้งคาสวนตัว
ความปลอดภัยเกี่ยวก

ตัง้วนัที่และเวลา

การคัดลอกรายชื่อในซิม

การชารจแบตเตอ



เริ่มการใชงาน

ียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปด
ั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟา
 คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องชารจ
ดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)
นเวลาหลายวัน คุณควรถอด

ในขณะที่กําลังชารจอยู (โปรดทราบ
จะปด เมื่อเสียบเขากับเครื่องชารจ)
มมีเหลืออยูเลย  สัญลักษณรูป
จากที่เริ่มชารจไปไดประมาณ 2
8

1. เมื่อแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่ใสอยูกับโทรศัพท ให
เสียบเครื่องชารจ (มาพรอมกับโทรศัพท โดยบรรจุอยูใน
กลอง) ลงในชองเสียบดานซายมือที่ฐานของโทรศัพท จาก
นั้นเสียบหมอแปลงเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับซึ่งเขา
ถึงไดงายที่ปลายอีกดานหนึ่ง

2. สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
• ระหวางการชารจแทงแสดงสถานะการชารจ 4 แทงจะเปลี่ยน

แปลงไปเรื่อยๆ โดยแตละแทงแสดงถึงระดับพลังงาน 25%
และจะใชเวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมงในการชารจโทรศัพท
มือถือใหเต็ม

• เมื่อแทงทั้ง 4 แทงหยุดนิ่งแสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว
และคุณสามารถถอดเครื่องชารจออกได ระยะเวลาสนทนา
จะยาวนานถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่องรอรับสายอยู
ประมาณ 320 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะ
การใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเส
ชารจเต็มแลว ไมมีผลทําให
เครื่องชารจคือการถอดปล
กระแสสลับที่เขาถึงไดงาย
เขากับแหลงจายไฟ IT ได
3. ถาคุณไมใชโทรศัพทเป

แบตเตอรี่ออก
คุณสามารถใชโทรศัพทได
วาการทํางานของระบบสั่น
ถาพลังงานของแบตเตอรี่ไ
แบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นหลัง
หรือ 3 นาที
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ยเลขของผูโทรเขาจะแสดงบนหนาจอ ทั้ง
ับบริการ และการตั้งคาของผูโทรเขาวา
ายเลขมาหรือไม  ถาหมายเลขถูกเก็บอยูใน
 (ดู หนา26), ชื่อที่เปนเจาของหมายเลข
มายเลข
กด (
ย ใหกด ) ถาคุณเปดการทํางานของ
ดู หนา66), สายก็จะถูกโอนไปยังหมาย
กขอความเสียง
หกด )
งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดู หนา10)
ปุม (ดู หนา67) คุณสามารถรับสายเรียก
ก็ได (ยกเวนปุม ))

ัง้คา > เสียง > แบบเสียงเรียก และกด 

-เพื่อเลือกแบบเสียงเรียกในรายการ,
เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

างสาย

สียงเรียก
คุณสมบัติหลัก

2 • คุณสมบัติหลัก

ในสถานะเตรียมพรอม กด- ขึ้นอยูกับราย
การรายชื่อที่เลือก (ในซิมหรือในเครื่อง)
เนื้อหาที่ปรากฏในหนาจออาจแตกตางจาก

ที่นี่: สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศึกษาเพิ่มเติม
จาก “สมุดโทรศัพท” หนา26
ในการดูรายการรายชื่อระหวางที่โทร กด ,, เลือก ดูรายการราย
ชื่อ, กด , และเลื่อนภายในรายการตางๆ โดยการกด -หรือ +
จากนั้นกด c สองครั้งเพื่อกลับไปยังหนาจอระหวางการโทร

1. ในสถานะเตรียมพรอม  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุม 
กด ในการแกไขขอผิดพลาด ใหกด c

2. กด ( เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด ) เพื่อวาง
สาย

สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหปอนเครื่องหมาย “+” แทน
การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศตามปกติ โดยการกด *
คางไว ถาตองการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการโทรจากรายการรายชื่อ
ใหอาน “สมุดโทรศัพท” หนา26

เมื่อไดรับสายเขา หมา
นี้ขึ้นอยูกับการสมัครร
อนุญาตใหมีการสงหม
รายการรายชื่อที่เลือก
ก็จะแสดงขึ้นมาแทนห
1. ในการรับสาย ให
2. ในการปฏิเสธสา

“การโอนสาย” (
เลข หรือตูรับฝา

3. ในการวางสาย ใ
โทรศัพทจะไมสงเสีย
ถาคุณเลือก รับสายทุก
เขาโดยการกดปุมใด

1. กด ,, เลือก ต
, อีกครั้ง

2. เลื่อนดวย+หรือ
จากนั้นกด , 

การเขาถึงและการเรียกใชรายการรายชื่อ

การโทรออก

รายการรายชื่อ

การรบั และการว

การเปลี่ยนแบบเ



คุณสมบัติหลัก

ั่นไมไดเปนการปดเสียงเรียกเขา ถา
ขา โดยใหระบบสั่นยังคงทํางานอยู
เสียง ตามวิธีที่อธิบายไวดานบน
ัติเมื่อคุณตอโทรศัพทกับเครื่องชารจ

รศัพทมือถือของคุณเอง ในหนาจอ
 จากนั้นกด, เลือก แสดง  และกด
ัพทของคุณก็จะแสดงขึ้นมา ถาหมาย
 ถาไมมีหมายเลขบันทึกอยู ใหเลือก
ํา
ุณถูกเก็บไวในรายการรายชื่อ  
ะหวางที่โทรได อานเพิ่มเติมจาก
ชรายการรายชื่อ” หนา9

 > เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ถปดเสียงไมโครโฟนเพื่อที่วาอีกฝาย
ดยินเสียงคุณได
รโทร กด ,  เลือก ปดเสียงพูด และ
การกด ,

ศัพทมือถือของคุณ

ูฟง
10

คุณสามารถล็อคปุมกดเพื่อปองกันการกดถูกโดย
ไมไดตั้งใจได (เชน เมื่อใสโทรศัพทไวในกระเปา
เปนตน)

ในการล็อคปุมกด, กด c คางไวเมื่ออยูในหนาจอเตรียม
พรอม ในการปลดล็อคปุมกด, กด c คางไวอีกครั้ง

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเมื่อได
รับสายเรียกเขา คุณสามารถปดเสียงเรียกเขาได
โดยทําตามขั้นตอนดังนี้:

กด , และเลือก ตั้งคา >เสียง > ปดเสียง และกด -จนกระทั่ง
ระดับเสียงถูกตั้งเปน เปด

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสั่นเตือนเมื่อไดรับ
สายเรียกเขา คุณสามารถปดการสั่นเตือนไดโดย
ทําตามขั้นตอนดังนี้:

1. กด ,, เลือก ตั้งคา > เสียง > ระบบสั่น และกด ,
2. เลื่อนดวย  + หรือ  - เพื่อเลือก เปด หรือ ปด และกด ,

เพื่อยืนยัน

การเปดการทํางานระบบส
คุณตองการปดเสียงเรียกเ
ใหเปดการทํางานโหมด ปด
ระบบสัน่จะปดโดยอัตโนม

ถาตองการอานหมายเลขโท
หลัก กด - เลือก หมายเลข 
, อีกครั้ง หมายเลขโทรศ
เลขนั้นบันทึกอยูในซิมการด
ใหม จากนั้นทําตามคําแนะน
ถาหมายเลขโทรศัพทของค
คุณสามารถดูหมายเลขในร
 “การเขาถึงและการเรียกใ

ระหวางการโทร กด < หรือ

คุณสามาร
หนึ่งจะไมไ
ระหวางกา
ยืนยันดวย

ลอ็ค/ปลดล็อคปุมกด

เปดโหมดปดเสียง

การเปดการทํางานการสั่นเตือน

ล็อคปุมกด

ปดเสียง

ระบบสั่น

การอานหมายเลขโทร

ปรับระดับเสียงของห

ปดไมโครโฟน

ปดเสียงพูด
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ทึกเสียงที่อัด ซึ่งจะใชไดในเมนู มัลติมีเดีย >

รลางรายการโทร กด , และเลือก ขอมูล
ร > รายการโทร > รีเซ็ต กด , สองครั้ง
บรายการโทร

มดในครั้งเดียว ใหกด , และเลือก
 SMS > ลบ SMS ทั้งหมด กด , สอง

S 
ถลบขอความ SMS ทั้งหมดจากเมนู ที่เก็บ
ายการ SMS นั้นมีประโยชนในกรณีที่คุณ
นวยความจําใหวางสําหรับเก็บขอความ

งรายการรายชื่อทั้งหมดในครั้งเดียว ใหกด
> ตั้งคารายชื่อ > ลบทั้งหมด กด , เพื่อลบ
ื่อ
กับรายชื่อในโทรศัพทของคุณเทานั้น ไม
ในซิมได

MS
คุณสมบัติหลัก

ในการเปดไมโครโฟนระหวางการโทร ใหกด ,
เลือก เปดเสียงพูด และยืนยันดวยการกด ,
ไมโครโฟนก็จะเลิกการปดเสียง

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาเปน
ขอหามทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงให
คูสนทนาของคุณทราบวาคุณกําลังจะอัดเสียง

การสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนาของคุณอนุญาตเทา
นั้น นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัดไวเปนสวนตัวดวย 1นาที
เปนเวลาสูงสุดที่สามารถอัดเสียงได (อานเพิ่มเติมในหัวขอ
“การอัดเสียง” หนา62)
ในการอัดเสียงสนทนาระหวางการโทร
1. ในขณะที่มีการโทรตั้งแตหนึ่งสายขึ้นไป  ใหกด , เพื่อเขา

ไปยังวงรอบสัญลักษณของเนื้อหาการโทร
ถาคุณเลือก ปดเสียงพูด, จากนั้น อัดการสนทนา, เฉพาะเสียงของ
ผูโทรเขาเทานั้นที่ถูกอัด
2. เลือก อัดการสนทนา และกด , กด c, , หรือ

วางสาย เพื่อยุติการอัดเสียง
3. ในทุกกรณี รวมทั้งเมื่อวางสาย จะมีหนาตางแกไขปรากฏขึ้น

เพื่อใหคุณตั้งชื่อเสียงที่อัดไว

4. กด , เพื่อบัน
อัลบั้มเสียง

ในกา
การโท
เพื่อล

ในการลบรายการทั้งห
ขอความ > SMS > อาน
ครั้งเพื่อลบรายการ SM
นอกจากนี้ คุณสามาร
SMS ไดดวย การลบร
ตองการปลดปลอยห
ใหมๆ

ถาตองการลบขอมูลขอ
, และเลือก รายชื่อ 
ขอมูลในรายการรายช
ตวัเลือกนี้ใชไดเฉพาะ
สามารถใชกับรายชื่อ

เปดเสียงไมโครโฟน

บนัทึกการสนทนา
เปดเสียงพูด

อัดการสนทนา

ลบรายการโทร

การลบรายการ S

การลบรายชื่อ

รีเซ็ต



คุณสมบัติหลัก
12

ในขณะที่เลื่อนในรายการ (ชื่อ, แบบเสียง, เหตุการณ, ฯลฯ), กด
0 เพื่อเลื่อนทีละหนาแทนที่จะเลื่อนที่ละรายการ

- เปลี่ยนการตั้งคา Equalizer (ดู หนา33)
- เพิ่มชื่อลงในรายการรายชื่อ (ดู หนา27)
- เขียนและสงขอความ (ดู หนา45)
- อานขอความ (ดู หนา46)
- ดูรายการโทรของคุณ (ดู หนา67)
- ดูบันทึกนัดของคุณ (ดู หนา63)
- โทรไปยังสายที่สอง (ดู หนา76)

เลือ่นในรายการอยางรวดเร็ว

คณุสมบัติอื่นๆ ระหวางการโทร
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น.38
/ เฉพาะกลุม / จํากัดการโทร / เปลี่ยนรหัส /

40
RS / ลงทะเบียน / รายการ / ตั้งคาการโทร

น.42
กิา / ตั้งวันที่ / รูปแบบวันที่ / เขตเวลา /
ลา / ตั้งเวลา

าษาที่ใชได 

3

45

ามสั้น / อานขอความ / ตั้งคา SMS / 
ระบบเมนู

3 • ระบบเมนู
ตารางดานลางอธิบายถึงโครงสรางระบบเมนูทั้งหมด (ระดับแรกถึงระดับ
ที่สาม) ในโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหนาที่คุณควรอาน เพื่อ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการตั้งคาแตละอยาง  

การตั้งคา น.33

เสียง น.33
ปดเสียง / ระดับเสียง / แบบเสียงเรียก / เสียงขอความ /
Equaliser / เสียงปุมกด / เสียงเตือน / เตือนระบบสั่น 

จอแสดงผล น.34
รูปภาพหนาจอ / ภาพเคลื่อนไหว / ความคมชัด / แสงไฟ /
วอลเปเปอร

ปุมดวน น.35
รายการของปุมดวนที่ใชได 

คําสั่งเสียง น.37
รายการของคําสั่งเสียงที่ใชได 

โทรดวยเสียง น.38

การปองกัน 
ล็อคปุมกด 
รหัส PIN

เครือขาย น.
แนบดวย GP

วันและเวลา 
รูปแบบนาฬ
การชดเชยเว

ภาษา น.43
รายการของภ

โปรไฟล น.4

ขอความ น.

SMS น.45
การสงขอคว
ที่เก็บ SMS



ระบบเมนู

คชั่น น.63

6

บ็อกซ / การโทรซํ้าอัตโนมัติ / 
ายเรียกซอน / หมายเลขผูโทรเขา
14

อีเมล น.48
สําหรับเมลบ็อกซแตละกลอง
การตั้งคา / เปดเมลบ็อกซ / สงเมล

ขอความระบบ น.55
รับ / หัวขอ / รหัสรับ

ขอความสําเร็จรูป น.56

ขอความมัลติมีเดีย น.16
สราง MMS / รับ MMS / จัดการโฟลเดอร / การตั้งคา

มลัตมิีเดีย น.61

อัลบั้มภาพ น.61
รายการของรูปภาพที่ใชได 

อัลบั้มเสียง น.61
รายการของเสียงที่ใชได 

สถานะความจํา น.62

การอัดเสียง น.62

BeDJ น. 58

เกมส & แอปพลิเ

เครื่องคิดเลข น.63

นาฬิกาปลุก น.63

บันทึกนัด น.63

ขอมลูการโทร น.6

ตั้งคาการโทร น.66
การโอนสาย / เมล
รับสาย ทุกปุม / ส
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ูกับผูใหบริการและลักษณะการรับบริการ
อบกับผูใหบริการของคุณ
ระบบเมนู

รายการโทร น.67
รายการโทร / รีเซ็ต

ตัวนับคาโทร น.68
เลือก GSM / เลือก GPRS

สมดุโทรศัพท น.26

แสดงรายการชื่อ

การตั้งคารายการรายชื่อ
ลบทั้งหมด / เลือกรายชื่อ / การตั้งคากลุม / ไปเครื่อง

บรกิารอืน่ๆ ของผูใหบริการ น.75

หมายเลขบริการ
หมายเลขที่มีใหในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและลักษณะ
การรับบริการ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ

WAP น.70

บริการ +
เมนูนี้ ขึ้นอย
โปรดตรวจส



ขอความมัลติมีเดีย

วามไปยังบุคคลนี้เทานั้น ใหเลือก
ถาคุณตองการสงขอความไปยัง
ื่อ, กด , เพื่อเขาไปยังรายการ
ชื่อลงในรายการสงจดหมาย (สูง

ตองการ จากนั้นเลือก ตรวจสอบ และ

ดรายการหนึ่ง และกด , เพื่อ แกไข
รศัพท หรือเพื่อ ลบ ชื่อนั้นออก

ุณ
จอ มีไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณ
วาม, เพิ่ม  เสียง, สง ขอความ หรือ
ื่อนดวย + หรือ - เพื่อไปยังไอคอน

รายการ อัลบั้มภาพ, เลือกภาพ และ
งใน MMS ของคุณ หนาตางแรก
ขึ้น โดยจะแสดงรูปภาพที่เลือก ซึ่ง
ดีกับหนาจอ
16

4 • ขอความมัลติมีเดีย
โทรศัพทมือถือของคุณ อนุญาตใหคุณสามารถสง 
และรับ MMS (ขอความมัลติมีเดีย), ซึ่งประกอบ
ดวย ขอความ, รูปภาพ และเสียง และรวมทั้งบันทึก
เสียงที่คุณอัดไวดวย

ขอความมัลติมีเดียสามารถเปนสไลดเพียงแผนเดียว (ซึ่งประกอบดวย
ขอความ เสียง และภาพ) หรืออาจเปนสไลดหลายแผนก็ได ในกรณีนี้
ขอความจะเลนเปนสไลดโชว ไมวาคุณจะสงขอความไปยังที่อยูอีเมล หรือ
ไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอื่นก็ตาม

เลือกรายชื่อ
1. กด m ในขณะที่อยูในหนาจอหลัก
2. เลือก MMS ใหม และกด ,
3. เลือกชื่อในรายการ และกด , เพื่อเพิ่มชื่อลงในรายการสง

จดหมาย หรือ เลือก <ใหม> และปอนหมายเลขโทรศัพท หรือ
ที่อยูอีเมลที่คุณตองการสงขอความไปให จากนั้นกด ,

คณุตองเลือกสมุดโทรศัพท “ในโทรศัพท” เพื่อใชที่อยู
อีเมล สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการรายชื่อ ใหดู
“สมุดโทรศัพท” หนา26

4. ถาคุณตองการสงขอค
ตรวจสอบ และกด ,
หลายคน ใหเลือก ใสช
รายชื่ออีกครั้ง เพื่อเพิ่ม
ถึง 20 ชื่อ)

5. เพิ่มผูรับมากเทาที่คุณ
กด ,

คุณสามารถเลือกรายการใ
ทีอ่ยูอีเมล หรือหมายเลขโท
จากรายการ

ออกแบบขอความของค
1. ที่ดานซายมือของหนา

เพิ่ม รูปภาพ, เพิ่ม ขอค
เขาถึงเมนู ตัวเลือก  เล
กอนหนา หรือถัดไป

2. กด , เพื่อเขาไปยัง
กด, เพื่อเพิ่มภาพล
ของขอความจะปรากฏ
จะถูกปรับขนาดใหพอ

สราง MMS 

MMS
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MS และยังเขียนขอความไมเสร็จ ขอ-
ยอัตโนมัติในเมนู แบบราง (ดูดานลาง)

ือก
อคอน ตัวเลือก  และกด , มีตัวเลือกตอไปนี้

ือ่สรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชวของคุณ
กจากนี้ คุณยังสามารถกด > ในขณะที่
าสุดทายของขอความที่คุณกําลังออก
บถูกเลือกอยูก็ได
งัจากที่คุณสรางขอความหลายหนาแลว ใหเลื่อน
ย < หรือ > เพื่อเลื่อนดูระหวางสไลดตางๆ

การลบหนาที่เลือก
เลือกนี้ใชไดเฉพาะเมื่อขอความมีสไลด
กกวาหนึ่งสไลดเทานั้น

การเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลดกอนหนา

การเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณตั้งคาไว
 ตั้งคา > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น (ดู หนา23), และ
คาชวงเวลาระหวางสไลดแตละภาพ
ขอความมัลติมีเดีย

แมวาภาพตัวอยางเมื่อสราง MMS ขึ้นมาจะมีความกวาง
(W)105x(H)55 พิกเซล แตขนาดของภาพใหญที่สุดที่
คุณสามารถสงไดคือ (W)640x(H)640 พิกเซล
คําเตือน! ยิ่งภาพมีขนาดใหญเทาไหร ก็จะใชเวลานานขึ้น
ในการสงเทานั้น ภาพที่ไดรับการคุมครองทางลิขสิทธิ์ จะไม
สามารถสงได เลือก ไมมี ถาคุณไมตองการใสรูปภาพใดๆ
3. ไอคอน ขอความ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ: กด , เพื่อ

เขาไปยังหนาจอแกไขขอความ, ปอนขอความตามตองการ
(สําหรับวิธีใช ใหดู “การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข” 
หนา24)

4. จากนั้นไอคอน เสียง ก็จะถูกเลือก: กด , เพื่อเขาไปยัง
รายการ อัลบั้มเสียง, เลือกเสียง และกด , เพื่อเพิ่มลงใน
MMS ของคุณ

เสียงสามารถเปนไฟลที่อยูในอัลบั้ม  หรือเสียงที่คุณอัดในขณะ
ที่กําลังสราง MMS ก็ได: ในกรณีนี้ เลือก <อัด> จากนั้น <ใหม>
และทําตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหนาจอ คุณไมสามารถแนบ
บันทึกเสียงที่มีอยูแลวได
ไอคอนของรายการที่คุณเพิ่มเขาไป (รูปภาพ หรือเสียง) จะ
เปลี่ยนสี เพื่อระบุวามีการแทรกเขามา
5. กด , เพื่อสงขอความของคุณ, หรือเลื่อนดวย - เพื่อเขา

ไปยังตัวเลือกตางๆ

ถาคุณออกจากเมนู M
ความก็จะถูกบันทึกโด

การเขาไปยังตัวเล
เลื่อนดวย - เพื่อไปยังไ
ใหใช:
เพิ่มสไลด เพ

นอ
หน
แบ
หล
ดว

ลบสไลด ใน
ตัว
มา

สไลดถัดไป
สไลดกอนหนา

ใน

ชวงเวลาสไลด ใน
ใน
ตั้ง



ขอความมัลติมีเดีย

าร จะมีไอคอนเฉพาะที่แสดงชนิด
 MMS, รายงานการสง, เทมเพลต,
ี่ยวกับขอความ (ผูสง ผูรับ หัวเรื่อง)
ัตโนมัติ

:
ทีที่สรางเสร็จ: เลือก สง MMS และ

ื่อทําตอใหเสร็จและสงในภายหลัง: ใน
ใน แบบราง, เลือก สง MMS และกด
ูกสงแลว, MMS ก็จะถูกลบออกจาก

ลมเหลว ขอความจะถูกยายไปยัง
ุเปน ยังไมสง
ู เอาทบอกซ และทําการสงขอความ:
ากเมนูนี้ เลือก สง MMS ใหม และกด
มถูกสงแลว MMS จะถูกระบุวาเปน
ยการ
ลือกขอความที่จะสงในโฟลเดอรที่เกี่ยว
S และกด ,:  แถบแสดงความกาวหนา
องการสงขอความได กด c เพื่อยก
18

ในขณะที่กําลังเบราสรายก
ของขอความที่เลือก (อาน
ฯลฯ) เมื่อถูกเลือกขอมูลเก
จะเลื่อนตามแนวนอนโดยอ

สงขอความของคุณ
ดังที่อธิบายดานบน คุณสามารถ
• สงขอความของคุณทัน

กด ,
• บันทึกเปน แบบราง เพ

การสง, เลือกขอความ
, ทันทีที่ขอความถ
รายการแบบราง

ถาการสงขอความแบบราง
เมนู เอาทบอกซ และถูกระบ
• เลือกขอความจากเมน

เลือกขอความที่จะสงจ
, หลังจากที่ขอควา
ขอความที่สงแลวในรา

ในกรณีทายสุดทั้งสองกรณี ใหเ
ของ ในทุกกรณี เลือก สง MM
ชวยใหคุณสามารถติดตามผลข
เลิกการสงขอความของคุณ

บันทึก MMS
เปนแบบราง

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่คุณ
สามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลวจึงสงใน
ภายหลัง MMS จะถูกบันทึกเปนแบบราง และ
เก็บไวใน แบบราง > MMS (ดู “ในขณะที่กําลัง
เลน MMS ดังที่ไดอธิบายในสวนกอนหนา ให
กด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก” หนา 19)
MMS ที่ถูกบันทึกเปนแบบราง ตองมี
หัวเรื่องดวย

บันทึกเปน
เทมเพลต

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลต ซึ่งคุณ
สามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS อื่น (เชนชนิด
ขอความ “สุขสันตวันเกิด” เปนตน) MMS ที่ถูก
บันทึกเปนเทมเพลต จะแสดงอยูใน เทมเพลต >
MMS (ดู “ในขณะที่กําลังเลน MMS ดังที่ได
อธิบายในสวนกอนหนา ใหกด , เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือก”ดานลาง)

พรีวิว MMS เพื่อดูสไลดโชวที่คุณสรางขึ้น ตั้งแตสไลดแรกสุดจน
ถึงสไลดสุดทาย รวมทั้งแสดงรูปภาพ และเสียงดวย

เพิ่มเนื้อหา เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัวเรื่องของ
ขอความ
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ใหมี รายงานการอาน จะมีคําถามขึ้นมาขอ
ื่อสงรายงาน หรือกด c เพื่อปฏิเสธ

ลด MMS เสร็จแลว ใหเลือกในรายการ
> เพื่อเลนขอความ
ปลี่ยนโหมดการเลนจากโหมดอัตโนมัติ
แมนนวล กด < หรือ > เพื่อแสดงสไลด
ไป

แนบ 
ดังที่ไดอธิบายในสวนกอนหนา ใหกด , เพื่อ
น ตอไปนี้:
เปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS จะ
เปนสไลดโชวตอเนื่อง

เลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลดกอนหนา
กจากนี้คุณยังสามารถกด < หรือ > เมื่อ
งัดู MMS ในโหมดแมนนวลก็ได
ยการนี้จะใชไมไดเมื่อคุณเลือกสไลด
ทาย (หรือสไลดแรก)

แยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึกลงใน
บั้มภาพ
ขอความมัลติมีเดีย

ดาวนโหลดและเลน MMS
เมื่อคุณไดรับ MMS จะมีขอความแจงเตือนปรากฏบนหนาจอเพื่อบอกคุณ
1. ถาคุณเปดการทํางานโหมดดึงขอความ อัตโนมัติ

(ดู หนา22) ขอความจะถูกดาวนโหลดและใสลงใน
อินบอกซ โดยอัตโนมัติ เลือกขอความในรายการ อินบอกซ
และกด > เพื่อเลนขอความ

2. ถาเปดการทํางานโหมด แมนนวล อยู:
• กด c เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก และบันทึกขอ

ความแจงเตือนลงใน อินบอกซ, หรือ
• กด , เพื่อแสดงรายละเอียดของการแจงเตือน จากนั้น

เลือก ดาวนโหลด และกด ,เพื่อดาวนโหลดเนื้อหาของ
ขอความ เหมือนกับการสง แถบความกาวหนาชวยใหคุณ
สามารถติดตามการดาวนโหลดขอความได

การแจงเตือนไมไดเปน MMS แตเปนหนาตางขอมูลที่รวบ
รวมรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลข, วันที่และเวลาของการรับ,
หัวเรื่อง, ฯลฯ ของผูสง  อยาลบการแจงเตือนกอนที่คุณจะดึง
ขอความเสร็จ ไมเชนนั้นคุณจะไมสามารถรับขอความไดเลย
ทั้งในโหมดอัตโนมัติ และโหมดแมนนวล ขอความจะแจงคุณให
ทราบวาขนาดของ MMS ที่คุณตองการดาวนโหลดนั้นใหญกวา
หนวยความจําที่เหลืออยูบนโทรศัพทหรือไม ในกรณีนี้ คุณตอง
ปลดปลอยหนวยความจําโดยการลบขอมูล (ภาพ เสียง ฯลฯ)
อาน “สถานะความจํา” หนา62

• ถาผูสงขอความขอ
ใหคุณกด , เพ
การสงรายงาน

3. หลังจากที่ดาวนโห
อินบอกซ และกด 

การกด < หรือ > จะเ
เปนแมนนวล: ในโหมด
กอนหนา หรือสไลดถัด

การรับ และเก็บไฟล
ในขณะที่กําลังเลน MMS 
เขาไปยัง ตัวเลือกเครื่องเล

รับ MMS 

เลนขอความ เพื่อ
เลน

สไลดถัดไป (หรือ
สไลดกอนหนา)

เพื่อ
นอ
กําล
รา
สุด

แยกภาพ เพื่อ
อัล
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มารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร
านั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการ
 การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณ
พื่อยกเลิกการลบ

ที่คุณ สงแลว หรือสรางขึ้นแต  ยังไมสง
าคุณยกเลิกกระบวนการสงโดยการกดปุม

 เปด, ลบ หรือแสดง รายละเอียด ของ
ลานี้ทั้งหมดได
ี้ คุณสามารถสง MMS ที่ยังไมสง อีก
ะคุณสามารถ สงตอ MMS ที่สงเรียบ
เชนกัน

ทั้งหมดที่บันทึกเปนเทมเพลตหลังจากที่

น, แกไข และ ลบ เทมเพลตได

ทั้งหมดที่บันทึกเปนแบบรางหลังจากที่ได
อืถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติขณะที่คุณออก
 กอนที่จะบันทึกหรือสงขอความของคุณ

น, แกไข, สง และ ลบ แบบรางได
20

เมนู MMS ใชในการจัดการกับขอความโดยแบงเปนโฟลเดอรที่แตกตาง
กัน 4 โฟลเดอร โฟลเดอรดีฟอลต (ที่แอกทีฟ) คือโฟลเดอรสุดทายที่คุณ
เลือก ในการเปลี่ยนไปยังโฟลเดอรที่แอกทีฟ กด c เพื่อกลับไปยัง
เมนู MMS หลัก และเลือกโฟลเดอรตามตองการ ตามที่อธิบายดานลาง

ขอความที่คุณบันทึกไว สา
แบบราง หรือ เอาทบอกซ เท
ใดๆ (ไมวาจะเปนขอความ
ลบไปแลวได กด c เ

แยกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน และบันทึกลงใน
อัลบั้มเสียง

จัดการโฟลเดอร

อินบอกซ แสดง การแจงเตือน, การสง และ รายงาน การอาน,
MMS ที่ อานแลวและ ยังไมอานทั้งหมด
- คุณสามารถ อาน หรือ ลบ การแจงเตือน และ
รายงานได

- คุณสามารถ เลน, โอนไป หรือ ตอบกลับ MMS,
แสดงรายละเอียด หรือ ลบ ขอความได

การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่
คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว อยาลบการแจง
เตอืนกอนที่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถรับ MMS ได

เอาทบอกซ แสดงขอความ
ออกไป (เชน ถ
c)
- คุณสามารถ
ขอความเห

- นอกจากน
ครั้ง ได แล
รอยแลวได

เทมเพลต แสดงขอความ
สรางขึ้นมา
คุณสามารถ เล

แบบราง แสดงขอความ
สรางขึ้นมา หร
จากเมนู MMS
ออกไป
คุณสามารถ เล
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ุณตองทําการตั้งคาทั้ง GSM และ GPRS
หนา41)

ปลี่ยนแปลงที่อยู MMS ของเซิรฟเวอรที่โทรศัพท

เปลี่ยนแปลง IP address ของ Gateway ของ

รกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือขาย
PRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย
SM ถาเครือขาย GPRS นั้นใชไมไดในขณะที่
าํลังเชื่อมตอ
ขอความมัลติมีเดีย

โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีใหไดโดยตรง ถายัง คุณตองขอรับรายละเอียด
ตางๆ จากผูใหบริการของคุณตามที่อธิบายไวในสวนกอนหนา
และปอนรายละเอียดเหลานั้นเขาไป ผูใหบริการบางรายสามา-
รถตั้งคาพารามิเตอรการเขาถึงเหลานี้ “ทางอากาศ” ได โปรด
ตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณโดยตรง

บัญชีเครือขาย
อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลจากโปรไฟลที่คุณตั้งคาไว (ดูหัวขอ
“ตั้งคาการโทร” หนา41 สําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับการตั้งคา
หรือแกไขโปรไฟลขอมูล) โปรไฟลและพารามิเตอรนี้ จะถูกใชสําหรับ
การเชื่อมตอ
ระบบ
เมนูนี้ใชในการเลือกประเภทของเครือขายที่ใชเมื่อเปดการเชื่อมตอ 

ถาเลือก GPRS กอน ค
(ดู “ตั้งคาการโทร” 

ศูนย MMS
อนุญาตใหคุณปอนหรือเ
ของคุณจะเชื่อมตอไปยัง
ที่อยู Gateway
อนุญาตใหคุณปอน หรือ
เซิรฟเวอร

การตั้งคา

GSM โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GSM
สําหรับการเชื่อมตอ

GPRS โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GPRS
สําหรับการเชื่อมตอ

GPRS กอน แ
G
G
ก
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 เปด หรือ ปด และจะแจงเตือนคุณ (ดวย
รือปฏิเสธ รายงานการสง จะแสดงหมาย
รับ, หัวเรื่อง MMS และสถานะของการสง

 เปด หรือ ปด และแจงเตือนคุณ (ดวย
ี่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน MMS นั้นถูก
ดยไมไดเปดอาน เปนตน

 เปด หรือ ปด และอนุญาตใหคุณบันทึก
ซ โดยอัตโนมัติ ขอความที่บันทึกจะ


มดที่คุณไดรับ จะถูกดาวนโหลดจาก
ละเก็บไวใน อินบอกซ โดยที่คุณไมตอง
อ เลือกขอความที่คุณไดรับใน อินบอกซ

ปดการทํางานเมื่อทํางานขาม
22

พอรต Gateway
อนุญาตใหคุณปอน หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอรตของ Gateway ของ
เซิรฟเวอร
คุณตองมีขอมูลที่เกี่ยวของกับสามจุดดานบน ซึ่งผูใหบริการ
ของคุณตองเตรียมไวให และคุณตองปอนเขาไปใหถูกตอง
ทั้งหมด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
โหมดรับ

รายงานการสง
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน
SMS) วา MMS นั้นไดรับแลวห
เลขของผูสง, วันที่และเวลาที่ได
อานรายงาน
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน
SMS) เมื่อสถานะของ MMS ท
อานหรือไมหรือ MMS ถูกลบโ
บันทึกอัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน
ขอความที่สงจากเมนู เอาทบอก
ปรากฏในโฟลเดอร เอาทบอกซ

แมนนวล ขอความจะถูกเก็บไวในเซิรฟเวอร MMS และคุณตอง
เชื่อมตอเขาไปยังเซิรฟเวอรเพื่อดึงขอความมา:
1. กด , เพื่อเขาไปยัง อินบอกซ
2. เลือกการแจงเตือนที่ตรงกับขอความที่ตองการ 

และกด ,
3. เลือก อาน และกด,
4. เมื่อ รายละเอียด ของขอความแสดงขึ้น, ใหกด
, เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ และดาวนโหลด
ขอความ

5. หลังจากที่ขอความเขามาอยูในโทรศพัทของคณุ
แลว กด ,, เลือก เลนขอความ และกด,

อัตโนมัติ
(โหมด
ดีฟอลต)

MMS ใหมทั้งห
เซิรฟเวอรมา แ
เปดการเชื่อมต
และกด >
โหมดนี้จะถูก
เครือขาย
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เวลาสิ้นสุด
อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความถูกเก็บไวในเซิรฟเวอร โดย
เลือกไดตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อ
ผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความ
ของคุณไดทันที)
ชวงเวลาสไลด
อนุญาตใหคุณเลือกชวงเวลาระหวางสไลดแตละภาพที่อยูใน MMS ของ
คุณ โดยเลือกไดตั้งแต 1 วินาที ถึง 60 วินาที



นตัวอักษรหรือ หมายเลข

ะปุมดังตอไปนี้:

อนคําวา “home”:
 3 หนาจอจะแสดงคําแรกใน

และเลือก Home
 1 หรือ , เพื่อยืนยันการเลือก
 ยังเปนการยืนยันการเลือกคํา พรอม
รอมสําหรับพิมพคําตอไปในขอความ

ัวอักษร
ยเพื่อเลื่อนดูคําที่เสนอขึ้นมาให กดคางไว
ูคําในลําดับยอนกลับ
ายการ
ยเพื่อลบหนึ่งตัว กดคางไวเพื่อลบ
หมด
รฐาน ไปเปนตัวพิมพเล็ก ไปเปนตัว

ดมาตรฐาน ไปเปนตัวเลข หรือไปเปน
มิพเครื่องหมายวรรคตอน
24 การปอ

5 • การปอนตัวอักษรหรือ
หมายเลข

คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดยการใช
ระบบปอนขอความ T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี
โหมดอีกสองโหมดสําหรับตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนใหใชดวย
สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาจอ แสดงถึงโหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู 

ระบบนี้คืออะไร?
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะ
สําหรับขอความตางๆ ซึ่งประกอบดวยพจนานุกรม
ฉบับสรุป การใชระบบนี้จะชวยใหคุณปอนขอความ
ไดเร็วขึ้น กดปุมแตละปุมที่มีตัวอักษรซึ่งประกอบกัน
เปนคําเพียงครั้งเดียวเทานั้น: การกดปุมที่คุณกระทํา
จะไดรับการวิเคราะห และระบบปอนขอความ T9® จะ

แนะนําคําในหนาจอแกไข ถาชุดของการกดปุมของคุณสามารถประกอบ
เปนคําไดหลายคํา คําที่คุณปอนจะถูกไฮไลต: กด 0 เพื่อเลื่อนดูใน
รายการ และเลือกคําที่ตองการจากคําตางๆ ที่พจนานุกรมในตัวของ T9®

เสนอขึ้นมาให (ดูตัวอยางดานลาง)

จะใชงานไดอยางไร?
อักขระและสัญลักษณแทนแตล

ตัวอยาง: ตัวอยาง: วิธีการป
1. กด 4 6 6

รายการ: Good
2. กด 0 เพื่อเลื่อน 
3. คุณสามารถกดระหวาง

คําวา Home การกด >
ทั้งใสชองวาง เพื่อใหพ
ของคุณ

ระบบปอนขอความ T9®

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 ถึง 9 เพื่อปอนต
0 กดแลวปลอ

เพื่อเลื่อนด
1 เพื่อยืนยันร
c กดแลวปลอ

ขอความทั้ง
# ยกจากมาต

พิมพใหญ
* ยกจากโหม

โหมดการพ
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การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข

ถาตองการใชระบบปอนขอความมาตรฐาน, ใหเลือกระบบปอนขอความ
มาตรฐาน “Abc” โดยใชปุม *  วิธีการปอนขอความแบบนี้ จําเปนตอง
กดปุมหลายครัง้เพื่อใหไดตัวอักษรที่ตองการ ตัวอยางเชน ตัวอักษร "h"
เปนตัวอักษรที่สองบนปุม 4 คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อให
ไดตัวอักษร “h” การใชวิธีนี้คุณจําเปนตองกดปุมเปนจํานวนครั้งเทากับ
ลําดับที่ปรากฏบนปุมของตัวอักษรที่ตองการ
ถาตองการปอนคําวา “Home” ในโหมดการปอนขอความมาตรฐาน 
คุณตองกดปุม4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO),
6 (MNO), 3, 3 (DEF) ตามลําดับ กด , เมื่อการแกไข
ขอความเสร็จสมบูรณแลว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

ระบบปอนขอความมาตรฐาน

1 ชองวาง 1 @ _ # = <
> ( ) & £ $ ¥
2 a b c 2 à ä å æ ç

3 d e f 3 é è ∆ Φ 4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ 6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ 8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 0 . 0 , / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ *
+ - %



สมุดโทรศัพท

กับรายชื่อในซิม
ัดลอกรายชื่อทั้งหมดของซิมการด

ใหทําตามกระบวนการติดตั้งซิมการด
นา6, จากนั้นใหอานเพิ่มเติมในหัวขอ
” ดานลาง
ะเลือก รายชื่อ, ตั้งคารายชื่อ, เลือกสมุด
กนั้นกด + หรือ - เพื่อเลือกรายชื่อที่อยู
 จากนั้นคุณสามารถคัดลอกชื่อที่เพิ่มลงใน
ัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณ
ัดลอกรายชื่อในซิมโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเริ่มกระบวนการใหม
ะเลือก รายชื่อ, ตั้งคารายชื่อ จากนั้น

อกขอมูลจากรายชื่อในซิมลงในโทรศัพท
 คุณยังคงสามารถใชรายชื่อในซิมไดตาม
ายชื่อที่นี่จะสามารถบรรจุจํานวนฟลด
ยกวา
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6 • สมุดโทรศัพท

โทรศัพทมือถือของคุณมีสมุดโทรศัพท 2 แหง สมุดโทรศัพทในซิมนั้น
บรรจุอยูในซิมการด โดยจํานวนของชื่อที่สามารถเก็บไวในสมุดโทรศัพท
นี้ขึ้นอยูกับความจุของการด สมุดโทรศัพทที่สองนั้นอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถเก็บได 299 ชื่อ
ความจุของซิมการดขึ้นอยูกับชนิดของการดที่คุณมี  โปรดตรวจ
สอบกับผูจําหนายในประเทศของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณ
เกี่ยวกับเรื่องนี้
สมุดโทรศัพทที่อยูภายในหนวยความจําของโทรศัพท ใชความจุ
ของโทรศัพทรวมกันระหวางหนวยความจําและคุณสมบัติอื่น
ดังนั้นคุณสมบัติทั้งสองจึงขึ้นอยูกับการทํางานของอีกอยาง: ยิ่ง
คุณสรางชื่อไวมากคุณก็จะยิ่งเก็บเหตุการณตางๆ ไดนอยลง
คุณสามารถเก็บชื่อและเหตุการณไดทั้งหมด 299 รายการ 
ถาคุณสมบัติอื่นๆ (บันทึก เสียง ภาพ ฯลฯ) ไมไดใชจํานวน
หนวยความจําบนโทรศัพทมาก 
เมนู รายชื่อ อนุญาตใหคุณเลือกสถานที่เก็บรายชื่อซึ่งมีอยู 2 แหง:
ระหวางรายชื่อที่อยูในซิมการด และรายชื่อที่อยูในโทรศัพทของคุณ 
เมื่อปอนชื่อใหมลงใน รายชื่อ ชื่อเหลานั้นก็จะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท
ที่เลือกอยูในเมนูนี้

ตัวเลือกลบทั้งหมด ใชไมได
คัดลอกทั้งหมดไปเครื่อง จะค
ลงในโทรศัพทของคุณ 

ถาคุณใชซิมการดเปนครั้งแรก 
มาตรฐานตามที่อธิบายไวใน ห
“การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท

กด , แล
โทรศัพท จา
ในซิมการด 

สมุดโทรศัพทนี้ ลงในสมุดโทรศ
ถาคุณยกเลิก หรือยุติการค
ในครั้งแรกเมื่อเปดเครื่อง 
ดวยตนเองได: กด ,แล
ไปเครื่อง

เมื่อคุณคัดล
ของคุณแลว
ปกติ แมวาร
ขอมูลไดนอ

การทาํงานทกุชนดิทีอ่ธิบายในบทนี้ จําเปนตองใหคุณเลือก
สมดุโทรศพัททีต่องการใชวาจะเปนในซิมหรือในโทรศัพท

รายชื่อในซิมการด

เลือกรายชื่อ

ในซิมการด
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วามยาวไดสูงสุด 40 หลัก ขึ้นอยูกับ

หมด ซึ่งประกอบดวยหมายเลขทองถิ่น
หวางประเทศ, รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่
หมุนไปยังหมายเลขนั้นจากสถานที่ใดๆ

ายเลขใหสัมพันธกับชื่อ:  โทรศัพท, แฟกซ
ด , เพื่อยืนยันและเก็บชื่อนี้ไวในสมุด

ศัพทของคุณสามารถเก็บฟลดขอมูลไดมากกวา
 ซึ่งประกอบดวย (ในตัวอักษรละติน):

ไดถึง 299 รายการโดยแตละรายการสามารถ
 ฟลด โดยมีฟลดตัวเลขไดมากที่สุด 5 ฟลด
เก็บหมายเลขมือถือ 2 หมายเลข และหมาย
ายเลข รวมทั้งอีเมลแอดเดรส และบันทึก
ัน

มากถึง 20 ตัวอักษร

)
มากถึง 40 หลัก 
และ 1 "+"

ันทึก) มากถึง 50 ตัวอักษร
มีกลุม 20 กลุมใหใช
สมุดโทรศัพท

โทรศัพทมือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดครั้ง
ละหนึ่งแบบเทานั้นและจะไมสนใจขอมูลที่มีความเกี่ยวของกัน
ที่เก็บอยูในสมุดโทรศัพทอีกแหงหนึ่ง ตัวอยางเชน ถามีชื่อวา
"Smith" บรรจุอยูในสมุดโทรศัพททั้งสองแหง และคุณลบชื่อ
นีจ้ากในโทรศัพท  ชื่อนี้ที่เก็บอยูในซิมจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ

สมุดโทรศัพทที่เลือกอยูโดยมาตรฐานคือสมุดโทรศัพท
ที่อยูในโทรศัพทของคุณ โดยสามารถบรรจุรายชื่อได
ถึง 299 ชื่อ และสามารถลบทิ้งทั้งหมดไดในครั้งเดียว

โดยใชตัวเลือก ลบทั้งหมด  นอกจากนั้นคุณสามารถคัดลอกชื่อที่เพิ่มลง
ในสมุดโทรศัพทนี้ ลงในสมุดโทรศัพทในซิมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจุของ
ซิมการด (อาน “สงไปซิม” หนา31)

ในซิมการด
ในการเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพทในซิม
1. กด - เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท, เลือก ใหม, จากนั้น

กด ,
2. ปอนชื่อ จากนั้นตามดวยหมายเลขที่ตองการ และกด ,

หมายเลขสามารถมีค
ซิมการดของคุณ  
การปอนหมายเลขทั้ง
รวมทั้งรหัสนําหนาระ
จะชวยใหคุณสามารถ
ก็ได
3. เลือกชนิดของหม

หรือ ดาตา และก
โทรศัพทของคุณ

ในโทรศัพท
สมุดโทรศัพทที่อยูในโทร
สมุดโทรศัพทในซิมการด

คุณสามารถสรางรายการ
จัดเก็บฟลดขอมูลไดถึง 7
ตัวอยางเชน คุณสามารถ
เลขที่สํานักงานอีก 3 หม
ขอความภายใตชื่อเดียวก

สมดุโทรศัพทในโทรศัพท

การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท

ในโทรศัพท

ฟลดชื่อและนามสกุล
ฟลดหมายเลข 
(มือถือ, สํานักงาน, ฯลฯ
ฟลดพิเศษ (อีเมลและบ
การเลือกกลุม



สมุดโทรศัพท

ยูในสมุดโทรศัพทควรจะบรรจุหมายเลข
ังไมไดบันทึก เราแนะนําใหคุณปอนหมาย
ั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยวของลงไป
วางได แตรายการ "หมายเลข" จะ

กสมุดโทรศัพทในโทรศัพท ไมใช

ามารถปรับแตงกลุมโดยใชชื่อ (“เพื่อน”
อัลบั้มภาพ) และเพลง (จากรายการ แบบ

มุดโทรศัพทไปยังกลุมได  เมื่อชื่อที่อยูใน
กฏพรอมกับรูปภาพที่คุณกําหนดใหกับ
นดไวของกลุมนั้นก็จะเลน
บุคคลที่มีความสําคัญของคุณโดย
าพลงใน อัลบั้มภาพ และใชเพลง
เมื่อบุคคลเหลานั้นโทรมา คุณจะ
ดยินเสียงเรียกเฉพาะกลุมของพวก
รูป ดูหัวขอ หนา79)

าใครโทรมา
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การเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพทในโทรศัพท
การเพิ่มฟลดชื่อ
1. กด - เพื่อเขาไปยัง รายชื่อ, เลือก <ใหม>, และกด ,
2. ใสนามสกุลของชื่อผูติดตอ และยืนยันโดยการกด ,, 

จากนั้นปอนชื่อตน  และยืนยันโดยการกด ,
ฟลดใดฟลดหนึ่งของชื่ออาจวางเปลาได แตไมสามารถเวนวาง
ไดทั้งสองฟลดพรอมกัน ในการกลับไปยังฟลดกอนหนา ใหกด
c

การเพิ่มฟลดตัวเลข/ตัวอักษร
1. หลังจากปอนชื่อผูติดตอแลว คุณจะอยูในเมนู ชนิดตัวเลข

คุณสามารถเลือกระหวางฟลดตัวเลข (มือถือ, แฟกซ, 
ดาตา, เพจเจอร, บาน, สํานักงาน) หรือฟลดตัวอักษร
(หมายเหตุ, อีเมล) ก็ได ทําการเลือก และปอนหมายเลข
หรือขอความที่เกี่ยวของ จากนั้นกด , เพื่อบันทึกราย
การใหมนี้

2. จากนั้นโทรศัพทจะแสดง กลุม: เลือก กลุมที่คุณตองการใส
ชื่อนี้ลงใน และกด , เพื่อยืนยัน จากนั้นรายการจะถูก
บันทึกลงในสมุดโทรศัพทในโทรศัพทของคุณ

3. คุณจะสามารถเชื่อมโยง เพลง และ ภาพ ที่ตองการใหกับแต
ละกลุมได รวมทั้งสามารถ เปลี่ยนชื่อ กลุมไดดวย เลือก ราย
ชื่อ> ตั้งคารายชื่อ> ตั้งคากลุม, จากนั้นใหอาน “โฟโตคอล: ดู
& ฟงวาใครโทรมา” หนา28 สําหรับขอมูลที่สมบูรณ) เมื่อ
คุณไดรับสายจากผูติดตอที่คุณบันทึกไวกับกลุม เพลง และ/
หรือภาพที่คุณกําหนดไวสําหรับกลุมนี้ก็จะดังขึ้น และ/หรือ
ปรากฏบนหนาจอโดยอัตโนมัติ

หมายเลข
รายการ “หมายเลข” ที่ปรากฏอ
โทรศัพทสวนตัวของคุณไว  ถาย
เลขโทรศัพทมือถือของคุณ รวมท
แมวาทุกฟลดสามารถเวนให
ไมสามารถลบได

คณุสมบัตินี้ใชไดเมื่อคุณเลือ
สมุดโทรศัพทในซิมการด
คุณสมบัติ โฟโตคอล ชวยใหคุณส
“สํานักงาน” ฯลฯ), ภาพ (จาก 
เสียงเรียก) ที่คุณเลือกเองได
คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อจากส
กลุมนั้นโทรมา ชื่อผูติดตอจะปรา
กลุมนั้น  และทํานองเพลงที่กําห
ทําไมคุณไมตั้งคากลุมใหกับ
ใชกลองถายรูปเพื่อบันทึกภ
จากรายการแบบเสียงเรียก 
เห็นหนาพวกเขา พรอมทั้งไ
เขาดวย (สําหรับกลองถาย

 โฟโตคอล: ดู & ฟงว
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ูรายชื่อที่คุณเลือก คุณจะสามารถเขาไปยัง
ลือกตอไปนี้ไดทั้งหมด:

ในซิมการด จากนั้นเลือก , เพื่อเขาถึง
ี้:
มายเลขที่เลือก
ี่ยนชื่อที่เลือก และขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด
กชื่อที่เลือก และขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด
ี่อยูในโทรศัพทของคุณ

ใหมลงในรายการที่มีอยูแลว  ใหเลือกชื่อ
แสดง และกด ,
กด , เลือกชนิดของฟลดที่ตองการเพิ่ม
อนหมายเลขหรือขอความ จากนั้นกด ,
ลี่ยนแปลง

• ลบทั้งหมด
• สง SMS
• สง MMS
• การตั้งเปนเบอร
มาตรฐาน

• ไปเครื่อง

• เปลี่ยนชื่อ
• รวมเขาในกลุม
• การเชื่อมโยงการ
โทรดวยเสียง
สมุดโทรศัพท

1. ในการใชโฟโตคอล คุณจําเปนตองใชสมุดโทรศัพทในโทร-
ศัพท โดย อาน “การคัดลอกรายชื่อในซิม” หนา7

2. จากนั้นเลือก ตั้งคากลุม, กด , และเลือกกลุมที่คุณตอง
การ

3. เปลี่ยนชื่อกลุมที่จะใชในการเรียก ("เพื่อน", "เด็กๆ", ฯลฯ)
และเลือก ทํานองเพลง และ ภาพ ที่จะเชื่อมโยงเขากับกลุมนี้

4. กด c คางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก จากนั้นกด -
เพื่อแสดงเนื้อหาของสมุดโทรศัพท เลือกรายชื่อที่คุณตอง
การเชื่อมโยงเขากับกลุมนี้ และกด , จากนั้นเลือก เลือก
กลุม และเลือกกลุมตามตองการ

เมื่อบุคคลนี้โทรหาคุณ ทํานองเพลง และ ภาพ ที่เชื่อมโยงกับกลุมของเขา
ก็จะดัง/ปรากฏบนหนาจอ

ทันทีที่คุณเก็บชื่อไวในสมุดโทรศัพทแลว กด- เมื่ออยูในหนาจอหลัก เพื่อ
เขาไปยังรายการ รายชื่อ คุณสามารถคนหาชื่อในสมุดโทรศัพทไดโดยการ
กดปุมตัวอักษรที่คุณตองการไปยังในรายการ (เชน กด 8 สองครั้ง
เพื่อไปยังตัวอักษร “U”) รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถูกเลือก

ในรายการ ขึ้นอยูกับเมน
ตัวเลือกบางสวนหรือตัวเ

ในซิมการด
เลือกชื่อในสมุดโทรศัพท
ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังน
- ลบ เพื่อลบชื่อและห
- เปลี่ยนแปลง เพื่อเปล
- ไปเครื่อง เพื่อคัดลอ
ลงในสมุดโทรศัพทท

ในโทรศัพท
การเพิ่มฟลด
1. ในการเพิ่มฟลด

ที่ตองการ เลือก
2. เลือก <ใหม> และ

และกด , ป
เพื่อบันทึกการเป

การแกไขและการจัดการกับชื่อ

• ลบ
• แสดง
• สงไปซิม
• โทรดวน
• เปลี่ยนชนิด
• โทร 
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ทในซิมลงในโทรศัพทของคุณ 
จปรากฏเปน “ไมมีชนิด” และไมมี
ารถเปลี่ยนแปลงชนิด “ไมมีชนิด”
ยไวกอนหนานี้ในการกําหนดชนิด

ดของรายการที่มีอยูแลว 
ที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา
แปลงเนื้อหาของฟลด” ซํ้า 
สัญลักษณ และกด , เพื่อยืนยัน

กทีคุ่ณปอนในขณะที่สรางรายการใหม
หมายเลขมาตรฐาน หมายเลขนี้จะปรากฏ
สุดในรายการฟลด และจะถูกโทรออก
ู หรือเมื่อกด , และเลือกตัวเลือก 
ลี่ยนหมายเลขมาตรฐาน (เชน ตอง
" กลายเปนหมายเลขมาตรฐานแทน
ทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของหัวขอ
ลด”  จากนั้นเลือก ตั้งใหม  ใน

 เพื่อยืนยัน
30

3. ทําขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซํ้าเพื่อเพิ่มขอมูลไดถึง 6 ฟลดใน
รายการเดียวกัน กด c สั้นๆ เพื่อกลับไปยังเมนูกอน
หนา หรือกดคางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

หมายเลขหรือขอความจะปรากฏตามลําดับวันที่ที่คุณสราง
หมายเลขแฟกซหรือหมายเลขโทรศัพทเบอรแรกจะถูกใชเปน
หมายเลขมาตรฐาน ดังนั้นหมายเลขนี้จะปรากฏอยูในตําแหนง
แรกในรายการ ถาตองการทําใหหมายเลขอื่นกลายเปนหมาย
เลขมาตรฐาน  ใหดู “การตั้งเปนเบอรมาตรฐาน” หนา30
เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่แกไขหรือลบได
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด
1. ถาตองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลดในรายการที่มีอยู

แลว ใหเลือกชื่อที่ตองการ กด ,, เลือก แสดง และกด
, อีกครั้ง

2. เลือกฟลดที่จะเปลี่ยนแปลงในรายการ และกด ,
3. กด ,: ในวงรอบสัญลักษณที่ปรากฏขึ้น ใหเลือก เปลี่ยน

และกด , ทําการเปลี่ยนแปลงตามตองการ และกด ,
เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนชนิดของฟลด
เพื่อที่จะเปลี่ยนชนิดฟลดของรายการที่มีอยูแลว 
ใหทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด” ซํ้า จากนั้น

เลือก เปลี่ยนชนิด ในเมนูวงรอบสัญลักษณ เลือกชนิดใหมใหกับหมายเลข
และกด , เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

ถาคุณคัดลอกสมุดโทรศัพ
หมายเลขบางหมายเลขอา
สัญลักษณใดๆ แตคุณสาม
ได: ทําตามขั้นตอนที่อธิบา
สําหรับหมายเลขเหลานี้
การลบฟลด

ในการลบฟล
ใหทําขั้นตอน
“การเปลี่ยน

จากนั้นเลือก ลบ ในเมนูวงรอบ
การตั้งเปนเบอรมาตรฐาน

หมายเลขแร
จะกลายเปน
ในลําดับแรก

โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุมยกห
โทร หรือ สง SMS  เพื่อที่จะเป
การทําใหหมายเลขที่ "สํานักงาน
ที่จะเปนหมายเลขที"่บาน") ให
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟ
เมนูวงรอบสัญลักษณ และกด ,

เปลี่ยนชนิด

ลบ

การตั้งเปนเบอรมาตรฐาน
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าจอหลัก ปอนหมายเลขโดยการกดปุมที่เหมาะ
 ( เพื่อโทร  และกด ) เพื่อวางสาย

รนําคุณสูวงรอบสัญลักษณ ที่จะชวยให
ข เก็บหมายเลข หรือสง SMS

 รายการตามตองการ
โทรศัพทในซิมการด:
ว ใหกด ( เพื่อโทร  หรือ
ื่อไปยังวงรอบสัญลักษณถัดไป จากนั้นเลือก
ื่อหมุนหมายเลข
โทรศัพทในโทรศัพท:
ยเลข มาตรฐาน:
ว ใหกด ( เพื่อโทร หรือ
ังวงรอบสัญลักษณของรายการ จากนั้น

ยเลขอื่น เลือก แสดง เมื่อรายการถูกเลือก
มายเลขในรายการ (มือถือ, บาน, ฯลฯ) กด 
รอบสัญลักษณถัดไป และเลือก โทร 

 เพื่อวางสาย
สมุดโทรศัพท

สงไปซิม
ดังที่กลาวไวกอนหนานี้ การปอนชื่อในสมุดโทรศัพท
ของซิมนั้นจะมีประโยชนในกรณีที่คุณเปลี่ยนโทรศัพท
บอยๆ ถาคุณคัดลอกหมายเลขโทรศัพทไปยังซิมการด

รายการรายชือ่ของคุณจะถูกปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเมื่อคุณสลับไปใช
รายการรายชือ่อีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณเปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอื่น
เพื่อที่จะคัดลอกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพทของซิมการด  ใหทําขั้นตอน
ที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา “การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด” จากนั้นเลือก
สงไปซิม และกด ,

หมายเลขฉุกเฉิน
คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาปุมกดจะ
ถูกล็อคอยู และในกรณีที่คุณยังไมไดปอน PIN ดวย

ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย คุณสามารถโทร
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินไดโดยไมตองใสซิมการด หมายเลขฉุก-
เฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักรคือ 999 
1. ในการโทรไปยังหมายเลขนี้ ใหปอนหมายเลขในหนาจอ

หลักโดยการกดปุมตัวเลข  หรือ กด , และเลือก รายชื่อ
> ดูรายการรายชื่อ > หมายเลขฉุกเฉิน

2. กด ( เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด ) เพื่อ
วางสาย

หมายเลขอื่น
ปอนหมายเลข

ในหน
สม กด

การกด ,จะเปนกา
คุณโทรไปยังหมายเล
เลือกชื่อ
1. กด  - และเลือก
2. ถาคุณเลือกสมุด
- เมื่อเลือกรายการแล
- กด , สองครั้งเพ
โทร  และกด , เพ

3. ถาคุณเลือกสมุด
• ในการโทรไปยังหมา
- เมื่อเลือกรายการแล
- กด , เพื่อเขาไปย
เลือก โทร 

• ในการโทรไปยังหมา
อยู และเลือกชนิดห
, เพื่อเขาไปยังวง

4. ในทุกกรณี กด )

การโทรออก

สงไปซิม

โทรฉุกเฉิน

โทร
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ใชการโทรดวน
ในหนาจอหลัก กดปุมระหวาง 2 ถึง 9 คาง
ไวเพื่อโทรไปยังรายการที่เชื่อมโยงอยู (ดู “ปุมดวน” 
หนา35): การเชื่อมตอจะถูกสรางขึ้น กด ) เพื่อ
วางสาย

ใชการโทรดวยเสียง
ในหนาจอหลัก กด ,คางไว จากนั้นพูดแถบเสียง
ที่บันทึกไว (ดู “โทรดวยเสียง” หนา38) ถาโทรศัพท
เขาใจแถบเสียง โทรศัพทจะหมุนไปยังหมายเลขที่เชื่อม
โยงกับแถบเสียงนั้น กด ) เพื่อวางสาย

โทรดวน

โทรดวยเสียง
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วามที่คุณไดรับ 
ดยใชปุม+ หรือ -และรอสักครูเพื่อฟงการ
 ,เพื่อเลือกเพลงนี้เปนเสียงเรียกเขา,
ือเลื่อนไปยังเพลงถัดไป
พลง ถาระดับเสียงถูกตั้งคาเปน ปด หรือ
ด ปดเสียง อยู (ดู หนา10)

าตใหคุณตั้งคาเสียงเตือนเปน เปด หรือ ปด,
ดรับขอความใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน เปด
ือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกเสียงเตือนตามตอง
ากรายการแบบเสียงเรียก

ือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกการตั้งคาอีควอ-
อรในระดับที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังใช
ระหวางที่โทรดวย ในกรณี้ กด ,, เลือก
รายการ และรอเปนเวลาสองวินาที เพื่อฟง
 เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

าตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด 
วาตัวเลือกเสียงปุมจะถูกตั้งคาเปน ปด แต
าณ DTMF ก็จะยังคงมีเสียงอยูในระหวาง
ทร (ดูหนา75)
การตั้งคา

7 • การตั้งคา
เมนู ตั้งคา ใชในการปรับแตงโทรศัพท และเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว (เสียง, วันและเวลา, การปองกัน,
ฯลฯ) เมนู รูปแบบ อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหลาย
อยางพรอมกันในคราวเดียว (ดู หนา43)

ปดเสียง
อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมด เปดเสียง เปน เปด หรือ
ปด เมื่อการตั้งคานี้เปน เปด, เสียงเตือนทั้งหมด
จะถูกปดการทํางาน และระบบสั่นจะทํางาน

โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมไดดวย

ระดับเสียง
คามาตรฐานของระดับเสียงกริ่งถูกตั้งไวเปน กลาง
กด + หรือ -เพื่อตั้งระดับเสียงกริ่งของคุณได
ตั้งแต ปดเสียง จนถึง เพิ่ม

แบบเสียงเรียก
ใชเพื่อใหคุณเลือกเพลงสําหรับเสียงเรียกเขาจาก
เพลงที่มี  รายการนี้ยังรวมมิกซดนตรีที่คุณสราง
ขึ้นดวย BeDJ (ดู หนา57) เสียงที่อัดไว และ

เพลงที่แนบมากับขอค
เลื่อนภายในรายการโ
เลนทํานองที่เลือก กด
c เพื่อยกเลิกหร
คุณจะไมไดยินเสียงเ
ถาเปดการทํางานโหม

เสียงขอความ
อนุญ
เมื่อไ
ตัวเล
การจ

Equaliser 
ตัวเล
ไลเซ
ไดใน

Equaliser, เลื่อนภายใน
ความแตกตาง กด ,
เสียงปุมกด

อนุญ
ถึงแม
สัญญ
การโ

เสียง

ปดเสียง

ระดับเสียง

แบบเสียงเรียก

เสียงขอความ

Equaliser

เสียงปุมกด



การตั้งคา

คุณตั้งรูปภาพหนาจอเปน เปด หรือ
คาเปน เปด หนาจอหลักของโทรศัพท
ไลดไปเรื่อยๆ โดยใชไฟล jpeg ที่คุณ
ไวโทรศัพทและเลือกขึ้นมา
น เปด จะเปดการทํางาน โหมด
 เวลาปจจุบันจะแสดงโดยมีพื้น
ิ่มเวลาการใชงานโทรศัพทใหนาน
ตเตอรี่)
จอเปน เปด, ใหเลือกรูปภาพในราย
ด  < หรือ > (คุณสามารถยกเลิก
ดปุมเหลานี้), จากนั้นกด - เพื่อ
 เมื่อคุณเลือกภาพไดตามตองการ
ารทํางานรูปภาพหนาจอ
รูป (ไดถึง 10 รูป) เพื่อแสดง
คุณเลือกเพียงรูปเดียวเพื่อใชเปน
็จะแสดงเฉพาะรูปนี้บนหนาจอ
 และกด + หรือ - เพื่อเลือกคา เมื่อ
ภาพหนาจอจะเริ่มตามเวลาที่คุณตั้งไว
เวลา และกด , ชวงเวลาที่คุณตั้งคา
าพสไลดในแตละภาพ
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เสียงเตือน
ใชเพื่อ เปด หรือ ปด การทํางานของเสียงบี๊ป
เตือน:

- เมื่อถึงกําหนดของ เหตุการณ ที่คุณตั้งโปรแกรมไวในบันทึกนัด
- เมื่อคุณไมไดรับสาย
- เมื่อ แบตเตอรี ่ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
- เพื่อจัดการกับชวงเวลาของสาย ครั้งแรกหลังจาก 45 วินาที
จากนั้นจะดังทุกนาทีเมื่อมีการโทรออก (ผูโทรจะไมไดยินเสียง
บี๊ป)

เมนนูี้ อนุญาตใหคุณเปด/ปดเสียงเตือน ไมใชปดที่การเตือน
เอง เชน การตั้งคาเสียงเตือนของเหตุการณเปน ปด จะไมเปน
การปองกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือนความจํา (ถาคุณตั้ง
โปรแกรมไว) แตโทรศัพทจะไมสงเสียงออกมา

เตือนระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน เปด หรือ ปด เมื่อได
รับสาย, เมื่อถึงเหตุการณที่ตั้งไวในบันทึกนัด,
เมื่อคุณไดรับขอความ และเมื่อนาฬิกาปลุกเตือน

ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขา
กบัอะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

รูปภาพหนาจอ
อนุญาตให
ปด เมื่อตั้ง
จะรันภาพส
บันทึกเก็บ

การตั้งคารูปภาพหนาจอเป
ประหยัด โดยอัตโนมัติ เชน
หลังเปนสีดํา โหมดนี้จะเพ
ขึ้น (เพิ่มอายุการใชงานแบ
1. เมื่อตั้งคารูปภาพหนา

การที่ปรากฏขึ้นโดยก
การเลือกไดโดยการก
เลื่อนไปยังภาพถัดไป
แลว กด ,เพื่อเปดก

คุณตองเลือกรูปภาพหลาย
เปนการฉายภาพสไลด ถา
รปูภาพหนาจอ  โทรศัพทก
2. เลือก เริ่มการหนวงเวลา

อยูในหนาจอหลัก รูป
3. จากนั้นเลือก แสดงชวง

ไวจะถูกใชในการฉายภ

เสียงเตือน

ระบบสั่น

จอแสดงผล

รูปภาพหนาจอ
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หนาจอหลัก ถาคุณไมไดเปดการทํางาน 

าพชนิด JPEG เปนวอลเปเปอรได

มนูมากมาย และเลือกดูจากรายการตางๆ
าถึงโดยตรงไปยังฟงกชั่นเฉพาะอยางได
 ปุมดวน เพื่อที่วาการกดปุมคางไวที่ปุมนี้
ชั่นหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว
ัติ
รมไดเฉพาะปุม 2  ถึง 9 เทานั้น 

 (เลือกภาษา) และ1 (ดึงจากตู
ารกําหนดไวลวงหนาและไมสามารถ
ากนี้ปุมอื่นๆ อาจถูกกําหนดไวลวงหนา
นี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ 

 ถึง 9 และกด ,
การเพื่อเลือกฟงกชั่นที่คณุตองการเชื่อมโยง
รางตอไปนี้) กด , เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณ

ตั้งคาไวแลว คุณสามารถตั้งโปรแกรม
ปุมดวน > ปุมดวนในรายการ กด , 
 และกด , การทําเชนนี้จะเรียกราย
า 
การตั้งคา

ภาพเคลื่อนไหว
อนุญาตใหคุณตั้งภาพเคลื่อนไหวของเมนูวงรอบ
สัญลักษณเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด,
ตัวเลือกนี้จะเลื่อนขอความดวย เชนขอความที่
เลือกในเมนู อาน SMS

การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทํางานของ
โทรศัพท

ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกระดับความคมชัดหลายระดับ

แสงไฟ
แสงไฟจะเปดการทํางานเมื่อไดรับสายเรียกเขา
หรือ ขอความ, เลื่อนในรายการและเมนู ฯลฯ  กด
+ หรือ - เพื่อตั้งคา ระยะเวลา ของแสงไฟ โดย
การเลือกคาที่มีใหใช และกด , เพื่อยืนยัน

การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทํางานของ
โทรศัพท

วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรเปน เปด หรือ ปด
เมื่อตั้งคาเปน เปด, รูปภาพที่คุณเลือกจะแสดงใน

โหมด ปกติ หรือ จาก ใน
สไลดโชวไว
คุณสามารถใชเฉพาะภ

แทนที่จะตองเขาไปยังเ
คุณสามารถตั้งคาการเข
โดยการเชื่อมโยงเขากับ
จะเปนการเรียกใชฟงก
(โทรดวน) โดยอัตโนม
คุณสามารถตั้งโปรแก
#เนื่องจากปุม 0
ขอความเสียง) ไดรับก
เปลี่ยนแปลงได นอกจ
และถูกล็อคไวดวย ทั้ง
1. เลือกปุมจาก 2
2. เ ลื่อนดภูายในราย

เขากับปุมนี้ (ดูตา
เลือก

ถาปุมที่เลือกไดรับการ
ใหมได  เลือก ตั้งคา > 
สองครั้ง, เลือก เปลี่ยน
การฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นม

เคลื่อนไหว

ความคมชัด

แสงไฟ

วอลเปเปอร

ปุมดวน
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รไฟล ประชุม (ระบบสั่นเปด,
กและทุกปุมตั้งคาเปน ปดเสียง)

ไฟล นอกอาคาร (ระดับเสียงสูง)

ไฟล ปกติ 

ไฟล ประหยัด ซึ่งจะชวยยืดอายุการ
บตเตอรี่ (ภาพเคลื่อนไหวปด, ระบบ
แสงไฟปด, ระดับเสียงปานกลาง)

 เครื่องคิดเลข โดยตรง

มายเลขที่เพิ่งโทรลาสุด

หมายเลขที่เพิ่งไดรับลาสุด

ยเลขฉุกเฉิน

ู E-mail เพื่อเขาไปยังตูจดหมาย
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3. ในการใชปุมดวน ใหกดปุมที่เชื่อมโยงกับฟงกชั่นที่คุณตอง
การเปด หรือหมายเลขที่คุณตองการหมุนคางไวในหนาจอ
หลัก

คุณสามารถเชื่อมโยงปุมดวน 2 ถึง 9  เขากับฟงกชั่น
ดังแสดงในตารางตอไปนี้:

โทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไวจากรายการ
รายชื่อ

เปดเมนู สงขอความ 

เปดเมนู อาน ขอความ 

เปดคุณสมบัติ ขอความสําเร็จรูป เพื่อ ตอบกลับ 
ไปยังผูสงขอความที่คุณไดรับอยางรวดเร็ว

ล็อค/ปลดล็อคปุมกดทันที

เปดโปรไฟล ปดเสียง
(ระบบสั่นเปด,ระดับเสียงปด)
เปดใชโปรไฟล ในรถ
(ระดับเสียงสูง,รับสายทุกปุม)
เปดใชโปรไฟล หูฟง
(ระดับเสียงกลาง,รับสายทุกปุม)

โทรดวน

สงขอความ

อานขอความ

ขอความสําเร็จรูป

ล็อคปุมกด

เปด ปดเสียง

เปดใชในรถ

เปด หูฟง

เปดใชโป
เสียงเรีย

เปดโปร

เปดโปร

เปดโปร
ใชงานแ
สั่นปด, 

เขาไปยัง

โทรซํ้าห

โทรกลับ

โทรหมา

เปดเมน

ประชุม

ใชนอกอาคาร

เปด ปกติ

เปด ประหยัด

เครื่องคิดเลข

โทรซํ้าหมายเลขลาสุด

โทรกลับหมายเลขลาสุด

โทรฉุกเฉิน

E-mail
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ที่จะเขาไปยังเมนูตางๆ และเลื่อนภายใน
าร คุณสามารถตั้งแถบเสียงที่จะเรียกใช
มบัติที่ตองการได (เชน เปดเครื่องคิดเลข) 
คําสั่งเสียงเขากับฟงกชั่นตางๆ ที่ปุมดวน
), ยกเวน “รับเมล” และ “นาฬิกาปลุก”
สั่งเสียง > <ใหม> และกด ,, จากนั้นเลื่อน
เลือกฟงกชั่นที่ตองการตั้งคาเขากับแถบ
ื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
K แลวพูด ปรากฏขึ้น ใหทําตามคําแนะนํา
อ เมื่อโทรศัพทบอกใหคุณอัดแถบเสียง ให
สภาพแวดลอมที่เงียบเลือกใชคําที่สั้นและ
ัดเจน

ุนหมายเลขของกลองขอความเสียงของคุณ

ดเมนู เกมส 
อยูกับลักษณะการขอรับบริการ
การตั้งคา

แทน
รายก
คุณส

คุณสามารถเชื่อมโยง
สนับสนุน (ดู หนา35
1. เลือก ตั้งคา > คํา

ดูในรายการเพื่อ
เสียง กด , เพ

2. เมื่อขอความกด O
ที่แสดงบนหนาจ
แนใจวาคุณอยูใน
งาย และพูดใหช

แสดงวงเงินที่เหลืออยู
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
แสดง คาโทรรวม ของสายโทรออก
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

เปดเมนู เพิ่มเหตุการณ  ของบันทึกนัด

แสดงรายการ เหตุการณ ในเมนู บันทึกนัด

เปดเมนู นาฬิกาปลุก 

ใชในการอัดเสียงใหม

เปดการทํางาน WAP 
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

เปดเมนู เปด/ปดรูปภาพหนาจอ

สงตอ ทุกสาย ไปยังกลองขอความเสียง

แสดงวงเงิน

คาโทรรวม

เพิ่มบันทึกนัด

แสดงนัด

นาฬิกาปลุก

อัด

WAP

รูปภาพหนาจอ

ไปขอความเสียง

หม

เป
ขึน้

คาํสั่งเสียง

กลองขอความเสียง

เกมส

คําสั่งเสียง



การตั้งคา

ุม , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก
โยงกับหมายเลขที่คุณตองการหมุน
โทรดวยเสียงที่คุณกําหนดไว, เลือก
ยเสียง และกด , คุณสามารถเลน
ันทึกไวเปนแถบเสียงไดตลอดเวลา  
ียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
ละคําสั่งเสียง

็อค/ปลดล็อคปุมกด โดยการกดปุม
งไวในหนาจอหลัก ปุมกดจะปลดล็อค
ัติเมื่อไดรับสายเขา
กระหวางการล็อคปุมกดทันที หรือ
็ได โดยการเลือก ตั้งคา >การปองกัน
คาใดคาหนึ่งโดยการกด + หรือ -
 ถาคุณปลดล็อคปุมโดยการกดปุม
ชั่วคราวในขณะที่คุณใชโทรศัพท
หลังจากถึงเวลาที่เลือกไว
กดจะล็อคอยู คุณยังสามารถโทร
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3. กด c และดําเนินการตามที่อธิบายดานบนซํ้า เพื่อเพิ่ม
คําสั่งเสียงมากยิ่งขึ้น

เพื่อที่จะเปดคุณสมบัติที่ใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม , คางไวเมื่ออยู
ในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว คุณสามารถ
เลน เปลี่ยนแปลง หรือลบคําที่บันทึกไวเปนแถบเสียงไดตลอด
เวลา  

การโทรดวยเสียง ชวยใหคุณสามารถโทรไปยังชื่อ
ที่อยูในรายการรายชื่อของคุณไดอยางรวดเร็ว:
ตั้งคาแถบเสียงโดยการอัดคําที่จะใชโทรไปยังชื่อ
ที่เชื่อมโยงอยูเมื่อคุณพูดชื่อนั้น

1. เลือก ตั้งคา > โทรดวยเสียง > <ใหม> และกด ,
2. เ ลื่อนดใูนรายการเพือ่เลือกหมายเลขการโทรทีต่ัง้คาไวกบัแถบ

เสียง ขึ้นอยูกับรายการรายชื่อที่เลือกอยู (ดู “สมุดโทรศัพท”
หนา26):
-รายชื่อในซิม: เลือกชื่อในรายการ และกด ,,
-รายชื่อในโทรศัพท: เลือกชื่อในรายการ, จากนั้นเลือกหมาย

เลขที่ตองการ ในกรณีที่มีหมายเลขหลายหมายเลขเก็บ
อยูภายใตชื่อนี้ และกด ,

3. เมื่อ เพิ่มแถบเสียง? ปรากฏขึ้น, กด ,และทําตามขั้นตอน
ที่แสดงบนหนาจอ เมื่อโทรศัพทบอกใหคุณอัดแถบเสียง ให
แนใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบเลือกใชคําที่สั้นและ
งาย และพูดใหชัดเจน

ในการใชคําสั่งเสียง ใหกดป
จากนั้นพูดแถบเสียงที่เชื่อม
ในการแสดงรายการของการ
ตั้งคา >คําสั่งเสียง หรือ โทรดว
เปลี่ยนแปลง หรือลบคําที่บ
คุณสามารถกําหนดแถบเส
ระหวางการโทรดวยเสียง แ

ล็อคปุมกด
ใชในการล
c คา
โดยอัตโนม

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือ
ล็อคเมื่อถึงเวลาที่กําหนดก
> ล็อคปุมกด, จากนั้นเลือก
ปุมกดจะถูกล็อคอยางถาวร
c, ปุมกดจะปลดล็อค
และจะกลับมาล็อคอีกครั้ง
โปรดทราบวา ถึงแมวาปุม
ฉุกเฉินได (ดู หนา31)

โทรดวยเสียง

โทรดวยเสียง

การปองกัน

ล็อคปุมกด



39

ี้ อนุญาตใหคุณจํากัดการใชงานของโทร-
ใหโทรไดเฉพาะอยางเทานั้น โดยอนุญาต
จํากัดไดทั้งสายโทรออกและสายเรียกเขา
ือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการจํากัด
กผูใหบริการของคุณ 

 โทรออก อนุญาตใหคุณเลือกระหวางการ
การโทรทั้งหมด, ตางประเทศ และ ตางประ-
กเวนในประเทศ (ตัวเลือกหลังอนุญาตใหคุณ
ของคุณเมื่อคุณอยูในตางประเทศ) นอกจาก
ารจํากัดการโทรสายออกไดดวย เมนูเหลา
ัดการโทรภายในตัวเลือกแตละอยางที่มี
ท, ขอมูล หรือ โทรสาร

สายเรียกเขา อนุญาตใหคุณเลือกระหวาง
ด หรือ ใชขามเครือขาย นอกจากนี้ยังเปน
านในการเขาไปยังเมนู ยกเลิก เพื่อยกเลิก
ํากัดการโทรสายเรียกเขาดวย
หคุณจํากัดการโทรภายในตัวเลือกแต
มด, โทรศัพท, ขอมูล หรือ โทรสาร
การตั้งคา

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของ
คุณ ซึ่งเรียกวารายการ เฉพาะกลุม และจํากัดการ
โทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น โดยทําผาน
ตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส
PIN2 (ดู หนา40)
จํากัดเบอรโทร

ใชเพื่อเปด/ปดการจํากัดการโทรไปยังรายการ
เฉพาะกลุม ในกรณีนี้ คุณจะสามารถเรียกใชชื่อที่
ปรากฏในรายการ เฉพาะกลุม  ไดเทานั้นซึ่งทํางาน
ตรงขามกับรายการ รายชื่อ ของเมนูหลัก

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส
PIN2 (ดู หนา40) โปรดทราบวาเมื่อเปดการทํางานตัวเลือก
นี้ อาจเปนการใชกับการเชื่อมตอ WAP และอีเมลผานทาง
GPRS ดวย
เฉพาะกลุม

อนุญาตใหคุณดูและปรับปรุงรายการ เฉพาะกลุม
ของคุณ  คุณสามารถปอนชื่อใหม ปรับปรุงแกไข
หรือลบชื่อในรายการดวยรหัส PIN2 ใชตัวเลือก

<ใหม> เพื่อปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพทใหม จากนั้นเลือกชนิด
ของหมายเลข: โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล ชื่อในรายการนี้
สามารถถูกเปลี่ยนหรือลบได

จํากัดการโทร
เมนูน
ศัพท
ใหคุณ

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเคร
การโทรซึ่งคุณไดรับจา
สายโทรออก

เมนู 
จํากัด
เทศย

โทรกลับมายังประเทศ
นี้คุณยังสามารถ ปด ก
นี้จะอนุญาตใหคุณจําก
ไดแก ทั้งหมด, โทรศัพ
สายเรียกเขา

เมนู 
ทั้งหม
ทางผ
การจ

เมนูเหลานี้จะอนุญาตใ
ละอยางที่มี ไดแก ทั้งห

เฉพาะกลุม

จํากัดเบอรโทร

 เฉพาะกลุม

จํากัดการโทร

โทรออก

เรียกเขา



การตั้งคา

นเรื่องของการเชื่อมตอระหวางโทร-
บียนกับเครือขายที่ใชไดดวยตัวเอง
ือกใช

องคุณมีคุณสมบัติที่สนับสนุนระบบ
obal Packet Radio Service) ซึ่ง
ใหมของโทรศัพทมือถือที่ชวยให
ูลความเร็วสูง และออนไลนอยูตลอด
ับอินเตอรเน็ตหรือ WAP แบบถาวร

ําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับการ
รือขายของผูใหบริการ และวิธีการ
จําเปนตองตั้งคาโทรศัพทดวยคา
ใหมา โดยใชเมนูที่อธิบายในหัว

โหมดการแนบของโทรศัพทมือถือไป

ียนไปยังบริการ GPRS เสมอ ตัวเลือก
ร็วกวา อยางไรก็ตาม โทรศัพทจะใช
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สถานะ
ในเมนูยอยแตละเมนู (ทั้งหมด, ใชขามเครือขาย,
ฯลฯ) ตัวเลือก สถานะ ใชเพื่อแสดงใหคุณทราบวา
ชนิดของสายที่สงสัยนั้นถูกจํากัดอยูหรือไม

เปลี่ยนรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 และ
รหัสผานการจํากัดการโทร
ขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติหรือตัวเลือกบาง

อยางอาจตองใชรหัสลับ PIN2 รหัสนี้เปนรหัสลับ 4-8 หลัก ที่
ผูใหบริการมอบใหกับคุณ 
ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อค ใหขอรหัส PUK2 จากผูใหบริการหรือ
รานคาที่คุณซื้อโทรศัพทมา
ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองติดตอกัน 10 ครั้ง ซิมการดจะ
ถูกบล็อคและใชงานไมได  ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูให
บริการหรือรานคาของคุณ

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

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน
ปด

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการใ
ศัพท และเครือขาย, ลงทะเ
และจัดการกับเครือขายที่เล
แนบดวย GPRS

โทรศัพทข
GPRS (Gl
เปนบริการ

คุณสามารถแลกเปลี่ยนขอม
เวลา(เชน ในการเชื่อมตอก
เปนตน)
ตดิตอผูใหบริการของคุณส
เปดใหบริการ GPRS บนเค
สมัครขอรับบริการ คุณอาจ
GPRS ที่ผูใหบริการของคุณ
ขอนี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนด
ยังบริการ GPRS:
เปดตลอด
โทรศัพทของคุณจะลงทะเบ
นี้ใหการเชื่อมตอ GPRS ที่เ
พลังงานเพิ่มขึ้น

 สถานะ

เปลี่ยนรหัส

รหัส PIN

เครือขาย

แนบดวย GPRS
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ลางนั้นขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
ร ในผูใหบริการบางราย คุณอาจได
ามิเตอรการเขาถึง ซึ่งจะถูกเก็บไวโดย
ผูใหบริการของคุณสําหรับรายละเอียด

าตใหคุณปอนหรือเปลี่ยนชื่อของโปรไฟลที่
 กด ,, ปอนชื่อตามตองการ และกด,
ืนยัน
หนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกันการตั้ง
ชื่อใหม

าตใหคุณมองเห็นพารามิเตอรทั้งหมดของ
ฟลที่เลือก (หมายเลข ISP, APN, ฯลฯ) 
ับทั้งระบบ GSM หรือ GPRS

การปอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GSM
พื่อเขาถึงยังรายการตอไปนี้: 
ิน และ รหัส  ใชในการปอนล็อกอิน และรหัส
ในทั้งสองกรณี ใหปอนขอมูล และกด,
การตั้งคา

สําหรับสายขอมูล
โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติ
เฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยางไร
ก็ตาม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น
นอกเหนือจากการตั้งคาเหลานี้แลว คุณยังคงตองเลือกระบบ
(GSM หรือ GPRS) ในแตละเมนูของแอปพลิเคชั่นที่จะใชดวย
(เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อคุณ
เลือกโหมด เลือกระบบดวยตัวเอง เลือกเครือขายที่
คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด , เพื่อ
ยืนยัน

รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับที่
ตองการ เมื่อกําหนดเสร็จแลว โทรศัพทจะลองลง
ทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไวในรายการ

ตั้งคาการโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลหลาย
อยาง:  เมื่อใช WAP หรือเมื่อสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรไฟลที่เลือกจะถูกใช
สําหรับเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM หรือ GPRS 

ตัวเลือกที่อธิบายดาน
การสมัครขอรับบริกา
รับ SMS ซึ่งบรรจุพาร
อตัโนมัติ โปรดติดตอ
เกี่ยวกับเรื่องนี้
เปลี่ยนชื่อ

อนุญ
เลือก
เพื่อย

โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวง
โปรแกรมและการตั้ง
แสดง

อนุญ
โปรไ
สําหร

การตั้งคา GSM
ใชใน
และเ
ล็อกอ

ผานตามความจําเปน 
เพื่อยืนยัน

ลงทะเบียน

รายการ

ตั้งคาการเขาถึง

เปลี่ยนชื่อ

แสดง

การตั้งคา GSM



การตั้งคา

ารเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
ูกตอง: คุณควรติดตอผูใหบริการของ
รก เพื่อใหไดการตั้งคาที่เหมาะสม
ารถตั้งคาพารามิเตอรการเขาถึง
จสอบกับผูใหบริการของคุณ 

ละวันที่ เขตเวลา การชดเชยเวลา และ
ดงผลของนาฬิกา

คุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา แบบ
ัวเลข หรือ ขนาดเล็ก ซึ่งจะแสดงใน
ัก โดยการกด + หรือ - ในทุกกรณี 
ื่อยืนยัน

ันที่โดยการกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม 
ามารถตั้งวันที่โดยใชปุม + หรือ -) 
ื่อยืนยัน

คุณเลือกรูปแบบวันที่แบบใดแบบหนึ่ง
บ ระหวาง ตะวันตก หรือ ไทย กด ,
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หมายเลขโทรศัพท อนุญาตใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทที่จําเปน
ตองใชในการสรางการเชื่อมตอ เลือก หมายเลขโทรศัพท และกด
,, จากนั้นกด + หรือ  - เพื่อเลือก:
- หมายเลข ISDN เพื่อปอนหมายเลข ISDN ของ ISP, หรือ 
- หมายเลขอนาล็อก เพื่อปอนหมายเลขอนาล็อก
ในทั้งสองกรณี ใหปอนเครื่องหมาย “+” ตามดวยหมายเลขที่ผูให
บริการใหมา และกด ,
ติดตอผูใหบริการของคุณ เพื่อถามวาคุณควรเลือกหมายเลข
ชนิดใด
เวลาไมมีกิจกรรม อนุญาตใหคุณปอนเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
จะใหโทรศัพทตัดการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ (ถากําลังเชื่อมตออยู)
และกลับไปยังหนาจอหลัก เลือก เวลาไมมีกิจกรรม และกด ,,
จากนั้นปอนคา (เปนวินาที) ที่มากกวา 30 วินาที และกด ,
การตั้งคา GPRS

เมนูนี้ใหสําหรับเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GPRS,
ล็อกอินรหัส และ เวลาไมมีกิจกรรม (สําหรับฟลด
เดียวกันจะใชขั้นตอนเดียวกันกับการตั้งคา GSM 
โปรดอานสวนกอนหนา)

APN
อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรสของเครือขายขอมูลภายนอกที่คุณ
ตองการเชื่อมตอดวย, สตริงขอความ (หรือ IP แอดเดรส เชน
wap.operatorname.fr) จะถูกใชเพื่อสรางการเชื่อมตอ เลือก APN
และกด ,, จากนั้นปอนแอดเดรสที่เหมาะสม  และกด ,

ขอความผิดพลาดระหวางก
การตั้งคาพารามิเตอรไมถ
คุณกอนการใชงานในครั้งแ
ในผูใหบริการบางราย สาม
แบบทางไกลได โปรดตรว

เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งเวลาแ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแส
รูปแบบนาฬิกา

อนุญาตให
เข็ม,  แบบต
หนาจอหล
กด , เพ

ตั้งวันที่
ใชเพื่อตั้งว
(หรือคุณส
กด , เพ

รูปแบบวันที่
อนุญาตให
จากสองแบ
เพื่อยืนยัน

การตั้งคา GPRS

วนัและเวลา

รูปแบบนาฬิกา

ตั้งวันที่

รูปแบบวันที่
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าตใหคุณตั้งเวลาโดยการกดปุมที่เหมาะสม
ลื่อนโดยใชปุม + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือลด
ทีละนาที

กภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด การ
นหนาจอหลักจะเปนการแสดงเมนูนี้โดย

าถึงกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา
ถปรับเปลี่ยนโทรศัพทใหเขากับสภาพแวด-
ดยการเปลี่ยนการตั้งคาหลายๆ อยางพรอม
างเชน การเลือก ประชุม จะตั้งระดับเสียง
บสั่น และปดเสียงปุม (สวนรายการอื่นๆ จะ
ที่คุณตั้งไว) เมื่อการประชุมสิ้นสุด การเลือก
ปกติทั้งหมดของคุณกลับคืนมา
วนเขากับโปรไฟล (เชนการกดปุม 3
การ ประชุม, ดู “ปุมดวน” หนา35), การ
นการปดการทํางานโปรไฟล และกลับไป
ย

การตั้งคา

เขตเวลา
คุณตองตั้งเขตเวลา และการชดเชยเวลากอน  คุณควรตรวจดู
วันที่และเวลา ถามีการตั้งไวกอนแลว  ถาตองการทราบวา คุณ
อยูในเขตเวลาอะไร คุณควรตรวจสอบจากแผนที่โลก หรือ
จากสารานุกรม

ตัวเลือก แสดงเวลา อนุญาตใหคุณตั้งเขตเวลาที่
คุณอาศัยอยูโดยเทียบกับเวลามาตรฐาน GMT
(Greenwich Meridian Time) เลื่อน + หรือ -
เพื่อเลือกคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

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

ตัวเลือกนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน
เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ ปด (ในชวงฤดูหนาว)
โดยการเลื่อน + หรือ - เนื่องจากการตั้งคานี้

มีผลกระทบกับตัวเลือกวันและเวลา ดังนั้นคุณควรตั้งคาตัวเลือก
นี้กอนถาคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด และคุณตั้งเวลาเปน 
12:00 เวลาจะไดรับการตั้งคาเปน 13:00 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เปลี่ยนการตั้งคาการชดเชยเวลาเปน ปด

ตัง้เวลา
อนุญ
หรือเ
เวลา

เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือ
กดปุม 0 คางไวใ
อัตโนมัติ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเข
ซึ่งจะชวยใหคุณสามาร
ลอมไดอยางรวดเร็ว โ
กันในคราวเดียว ตัวอย
เปนปดเสียง, เปดระบ
ถูกตั้งคาตามการตั้งคา
ปกติ จะเรียกการตั้งคา
เมือ่คุณเชื่อมโยงปุมด
คางไว จะเปดทํางาน
กดปุมนี้คางไวก็จะเป
ยังการตั้งคา ปกติ ดว

แสดงเวลา

การชดเชยเวลา

ภาษา

โปรไฟล

ตั้งเวลา



การตั้งคา

รณเสริม  การตั้งคาที่อธิบายในตาราง
ัพทออกจากอุปกรณเสริม โทรศัพท

CLA 
หรือเครื่องชารจ
ไมทํางาน ไมทํางาน

ง ดัง

เปด
เปด

เปดใชในรถ
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การตั้งคาที่แสดงในคอลัมน ปกติ ในตาราง เปนการตั้งคามาตรฐาน
ที่ตั้งโดยโรงงานผลิต เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคาตางๆ
เหลานี้ได ดังนั้นคาเหลานี้อาจแตกตางจากในตารางนี้
ชอง  แตละชองในตาราง คือการตั้งคาที่ถูกเก็บไวในเมนู
ปกติ (ไมวาคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหรือไม)

* การตั้งคาปกติ

เมื่อตอโทรศัพทเขากับอุปก
ก็จะใชงานได เมื่อถอดโทรศ
จะกลับไปยังโปรไฟล ปกติ

โปรไฟล *

ระบบสั่น เปด* ไมทํางาน เปด
ระดบัเสียง กลาง* กลาง ดัง ปดเสียง
เสยีงปุมกด เปด* ไมทํางาน
เตอืนนัด เปด*
เตอืนแบตออน เปด*
เตอืนรับขอความ เปด*
แสงไฟ 10 

วินาที*
ไมทํางาน

รบัสายทุกปุม ไมทํางาน
*

เคลือ่นไหว เปด* ไมทํางาน

ปกติ ประหยัด นอกอาคาร ประชุม

โปรไฟล
อุปกรณเสริม

ระบบสั่น
ระดบัเสียง กลา
เสยีงปุมกด
เตอืนนัด
เตอืนแบตออน
เตอืนรบัขอความ
แสงไฟ
รบัสายทุกปุม เปด
เคลือ่นไหว

หูฟง
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น ถามีหลายหมายเลข (รายการรายชื่อใน
ายเลขที่ตองการ (รายการรายชื่อในซิม)
ที่คุณตองการ และกด ,
 และกด ,, จากนั้นเลือกประเภทของ
และกด , ปอนขอความของคุณ และ
นบภาพและเสียงเขาไป จากนั้นเลือก
ึก (ดูดานลาง)
ร (รายการรายชื่อในโทรศัพทเทานั้น)
 รายการที่คุณตองการ จากนั้นกด  ,,
ะเอียด และกด  ,
ี่ตองการ  และ  กด ,
นที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ของหัวขอ

สั้นไปใหผูอื่นซึ่งหมายเลขของเขาไมไดเก็บ
หกด , และเลือก ขอความ, จากนั้น สงขอ
มายเลขโทรศัพทที่จะสงขอความไปให และ
ิตามขั้นตอนดานบน เพื่อสงขอความ
ขอความ

8 • ขอความ

รายการ สงขอความ ของเมนู ขอความ ชวยใหคุณ
สามารถ:

• สงขอความสั้นมาตรฐาน หรือขอความที่เขียนขึ้นเองไปให
ผูอื่น

• แกไขขอความที่สงลาสุด และสงใหมอีกครั้ง
• แนบเพลง เสียงที่กําหนดไวแลว ภาพเคลื่อนไหว หรือ

ภาพลงในขอความ
คุณสมบัติดานบนไมมีใหใชจากหนาจอหลักเมื่อคุณสมบัติ
ขอความสําเร็จรูป ถูกตั้งคาเปน เปด (ดู หนา56) ในกรณีนี้
คุณสามารถเขาไปยังตัวเลือก ตอบ ไดเทานั้น
ขอความสั้นมาตรฐานจะแสดงในรายการ กด + หรือ - เพื่อเลื่อน
ดู: ตัวอยางเชน กรุณาโทรกลับที่... ใชเพื่อใหคุณเลือกขอความที่
กําหนดไวลวงหนา รวมทั้งเพิ่มหมายเลขของคุณตอทายเขาไป ถา
หมายเลขนี้เปนหมายเลขแรกของตัวเลือก เลขหมาย (ดู หนา28)

การสงขอความสั้น
ไปยังชื่อในรายการ
ไปยงัหมายเลขมาตรฐา
โทรศพัท) หรอืไปยังหม
1. กด -, เลือก ชื่อ
2. เลือก สงขอความ

ขอความที่จะสง 
ถาตองการก็ใหแ
สงทันที หรือ บันท

ไปยงัหมายเลขที่ตองกา
1. กด - และเลือก

เลือก แสดงรายล
2. เลือกหมายเลขท
3. ปฏิบัติตามขั้นตอ

กอนหนา
ไปยังชื่ออื่น
ถาตองการสงขอความ
อยูในรายการรายชื่อ ใ
ความ และ ใหม ปอนห
กด , จากนั้นปฏิบัต

SMS

สงขอความ



ขอความ

ันทึกขอความปจจุบัน รวมทั้ง
ี่แนบมา และเพลงเก็บไวถามี  
ื่อยืนยัน

นขอความ ของเมนู ขอความ ใชในการ
องขอความสั้นที่คุณบันทึกไวและขอ
ับ และรายการที่เก็บอยูในซิมการด
หลายอยางเพื่อใหคุณจัดการไดโดย
ุณ

านแลว จะถูกทําเครื่องหมายดวย
วแตยังไมไดอาน จะถูกทําเครื่องหมาย
ยที่ยังปดอยู เลือกขอความ และกด
ื่อแสดงขึ้นมา กด , เพื่อเขาไปยัง

ี่เลือก (เลือกผูรับในรายการรายชื่อ
ทเขาไปดวยตัวเอง),

ถาหมายเลขแนบอยูในขอความ,
มาพรอมกับ SMS,
กหรือภาพเคลื่อนไหวถูกสงมาพรอม
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พรอมกับไฟลแนบ
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณแนบเสียง กราฟฟก หรือภาพเคลื่อนไหว
ลงในขอความของคุณ และกด , เพื่อยืนยัน และแนบไฟลลงใน
ขอความของคุณ ขึ้นอยูกับชนิดของไฟลที่คุณตองการแนบ เลือก
เพิ่มภาพ เพื่อแนบรูปภาพบิตแมปหรือภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ
เพิ่มเสียง เพื่อแนบเพลง เลือกเมนูยอยตามตองการ จากนั้นเลือก
รายการที่แสดงขึ้น และกด , เพื่อยืนยัน และแนบไฟลนั้นลงใน
ขอความของคุณ
คุณสามารถสงไฟลแนบ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลงใน
SMS ของคุณ ยกเวนภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถา
คุณเลือกภาพเคลื่อนไหวกอน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูป
ภาพเทานั้นที่จะถูกใสลงในขอความ และในทางตรงกันขามดวย
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบางอยาง อาจไดรับการกําหนด
ไวลวงหนา และใสลงมาในโทรศัพทมือถือของคุณเปนไฟลมาตร-
ฐานอยูแลวภาพและเสียงสวนตัวบางไฟล เชน ที่คุณไดรับผานทาง
SMS หรืออีเมล จากนั้นเก็บบันทึกเอาไวโดยใชเมนูที่เกี่ยวของ จะ
แสดงอยูในเมนูยอย"สวนตัว" โดยอัตโนมัติ (เพลงสวนตัว, ภาพ
เคลื่อนไหวสวนตัว, ฯลฯ) คุณไมสามารถสงรายการ "สวนตัว" ผาน
ทางขอความสั้นไดเมื่อเพลงเหลานั้นไดรับการปองกันจากลิขสิทธิ์
สง

ใชในการสงขอความปจจุบันที่คุณปอนไว (ใน
การเรียนรูวิธีการปอนขอความและตัวอักษร,
ดู “การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข” หนา24) 
กด , เพื่อยืนยัน

บันทึก
ใชในการบ
สัญลักษณท
กด , เพ

อานขอความ
รายการ อา
ดูรายการข
ความที่ไดร

ของคุณตั้งแตแรก มีตัวเลือก
ตรงบนโทรศัพทมือถือของค
ขอความที่ไดรับ
- ขอความที่คุณไดรับและอ

 ขอความที่ไดรับแล
ไวดวยไอคอนซองจดหมา
, เพื่ออานขอความ เม
ตัวเลือกตอไปนี้:

- ตอบกลับ  ไปยังผูสง,
- โอนไป เพื่อโอนขอความท
หรือปอนหมายเลขโทรศัพ

- ลบ ขอความที่เลือก
- บันทึก เลขหมาย ของผูสง 
- บันทึกเพลง ถาเพลงถูกสง
- เก็บภาพ ถามีภาพกราฟฟ
กับขอความ,

สง

บันทึก

อานขอความ
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ั้งหมดจากรายการ SMS ที่อานแลว (ขอความ
บ็ SMS  (ขอความในโทรศัพท) ของเมนู

ี้อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณ
ัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดานลาง 

าตใหคุณเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตร-
องคุณ  ถาซมิการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว
องปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

าตใหคุณลงนาม SMS ของคุณ ตามคา
ฐาน การลงนามก็คือหมายเลขโทรศัพท
ุณ ที่เพิ่มเขาไปที่ทายของขอความ (เปน
 คุณสามารถ แกไข , ปรับเปลี่ยน และ บันทึก

การสมัครขอรับบริการ
าตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความ
ุณเก็บอยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้
ขอความ

- ดึง หมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลขนี้อยูในเครื่องหมาย
คําพูดคู (คุณสามารถรวมหมายเลขหลายหมายเลข และดึงออก
มาได),

- โทร  ไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูใหบริการ),
- ยายไปยังที่เก็บ ใชในการเก็บขอความที่อานแลวในหนวยความจํา
ของโทรศัพท จากนั้นคุณสามารถดูขอความที่บันทึกเก็บไวได
โดยการกด , และเลือก ขอความ, ที่เก็บ SMS ,

การยายขอความไปยังรายการที่เก็บ จะเปนการลบออกจาก
รายการขอความที่อานแลว
- แกไข ขอความในโฟลเดอร ที่อานแลว หรือ ที่เก็บ, เพื่อปรับปรุง
ใหดีขึ้นถาจําเปน และสงใหมอีกครั้ง (คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ
หรือเสียงลงไปไดดวย)

ถามีภาพหรือเสียงแนบอยูกับขอความที่คุณแกไข แรกสุดคุณ
ตองแยกออกมากอน และเก็บไวภายใน อัลบั้มภาพ หรือในเมนู
เพลงสวนตัว ของรายการแบบเสียงเรียก จากนั้นแนบไฟลกลับ
เขาไปในขอความของคุณใหม (ดู หนา46)
ขอความที่บันทึกไว
ขอความที่คุณสงแลวจะมีสัญลักษณ  ในโหมดปกติ หรือไอ-
คอนกลองขอความในโหมดบันทึกขอความอัตโนมัติ (ดู หนา48)
เลือกขอความที่คุณตองการ และกด, เพื่ออานขอความ เมื่อ
ขอความแสดงอยู ใหกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกเดียวกัน ซึ่ง
รวมถึงการเก็บหมายเลขของผูโทรเขาดวย

ลบ SMS ทั้งหมด
ใชในการลบขอความท
ในซิมการด) หรือ ที่เก
ขอความ 
ตัง้คา SMS 

เมนูน
ดวยต

เลขหมายศูนย
อนุญ
ฐานข
คณุต

ลงนาม
อนุญ
มาตร
ของค

ผลใหความยาวลดลง)
การลงนามได
เวลาสิ้นสุด
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ

อนุญ
ของค

ตั้งคา SMS 

เลขหมายศูนย

ลงนาม

เวลาสิ้นสุด



ขอความ

ดูดานบน), หรือโดยการเลือกขอความ
ั้ง และเลือก ยายไปยังที่เก็บ

นการสมัครรับบริการโทรศัพทของ
ริการบัญชีอีเมล (ผานทางโทรศัพท
ผานระบบอินเตอรเน็ต)และรับขอ
รของคุณ ในกรณีนี้ ผูใหบริการของ
ี่อธิบายดานลาง จะใหพารามิเตอร
ปอนคาตางๆ เขาไปในโทรศัพท
รสมัครรับบริการของคุณแลว คุณ
านและที่อยูอีเมลของบัญชีอีเมล
ี ผูใหบริการของคุณอาจเปนผูให

ตั้งคาไวเรียบรอยแลว ในกรณีนี้ พารา-
คาไวแลว และคุณไมจําเปนตองเปลี่ยน
, รหัส และ E-mail address ซึ่งคาเหลานี้
ําลังสรางบัญชีอีเมลขึ้นมา)
เลข รวมทั้งสัญลักษณพิเศษ เชน @
รที่มีการอธิบายไวแลวหนา25
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มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุ
ใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที)
ตอบกลับ
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกตอบกลับเปน เปด หรือ
ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด, โทรศัพทจะอนุญาตให
คุณสงหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณออกไป

พรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบกลับโดยใชหมายเลข
ศูนยขอความสั้นของคุณ ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความ
เร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น
รายงานการสง
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

แจงใหคุณทราบดวย SMS วาผูรับไดรับ SMS
ของคุณหรือไม ตัวเลือกนี้สามารถตั้งคาเปน เปด
หรือ ปด ได

บันทึก SMS อัตโนมัติ 
ใชในการตั้งคาตัวเลือกการบันทึกขอความ
อัตโนมัติที่สงในเมนูที่เก็บเปน เปด หรือ ปด   

ที่เก็บ SMS 
ใชในการดูขอความที่อานแลวทั้งหมดที่คุณบันทึก
ไว และเพื่อ รีเซ็ต ขอความที่เก็บไวทั้งหมดพรอม
กันคุณบันทึกขอความโดยการเปดการทํางานตัว

เลือก บันทึก SMS อัตโนมัติ (
ที่ไดรับ,โดยกด , สองคร

ถาบัญชีอีเมลไมไดรวมอยูใ
คณุ คุณตองสมัครเพื่อรับบ
หรอืโดยใชคอมพิวเตอรทํา
มูลการตั้งคาจากผูใหบริกา
คุณ และ/หรือผูใหบริการท
ตางๆ กับคุณ และคุณตอง
แตถาบริการนี้รวมอยูในกา
เพียงปอนชื่อล็อคอิน รหัสผ
ของคุณเทานั้น ในบางกรณ
บริการอีเมลของคุณดวย
โทรศพัทของคณุอาจไดรับการ
มเิตอรตางๆ นัน้ไดรบัการตั้ง
คาใดๆ  อีก (ยกเวน ล็อคอิน
คุณเปนผูกําหนดในขณะที่ก
ในการปอนตัวอักษรและตัว
หรือ %, ใหดูตารางตัวอักษ

ตอบกลับ

รายงานการสง

บันทึก SMS อัตโนมัติ 

ที่เก็บ SMS 

อเีมล
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ี้ใชสําหรับปอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
 ที่ผูใหบริการจะสื่อสารมาถึงคุณ ซึ่งคือ:

 ล็อคอิน และ รหัส คุณตองปอนการตั้งคา
ดตามที่ผูใหบริการของคุณใหมา
วางการเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
ไมถูกตอง:
ิการของคุณกอนการใชงานในครั้งแรก
 GPRS ที่เหมาะสม

ี้ใชสําหรับปอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
 ที่ผูใหบริการจะสื่อสารมาถึงคุณ ซึ่งคือ:
าย ISP, ตัดอัตโนมัติ, ล็อคอิน และ รหัส
ี้ตามที่คุณกําหนด
หมายเลขโทรศัพทที่ไดรับจาก ISP ของคุณ
กด + หรือ - เพื่อเลือก:
อนหมายเลข ISDN ของ ISP, หรือ
อนหมายเลขอนาล็อก  จากนั้นกด,
พื่อเลือกวาคุณควรเลือกประเภทของ

คุณเลือกชวงเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆ กอน
เชื่อมตอกับเครือขายโดยอัตโนมัติ (ถายัง
รือ - เพื่อเลือกคาจาก 3 ถึง 10 นาที และ
ขอความ

การตั้งคา
เขาเครือขาย
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งคาโทรศัพทและเพื่อจัดการการเชื่อมตอเขา
กับเครือขาย ไมวาจะผานระบบ GSM หรือ GPRS เพื่อเชื่อมตอ
เขากับเซิรฟเวอรที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหคุณสามารถสง และรับ
อีเมลได
ตัวเลือกทั้งหมดที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/
หรือลักษณะการขอรับบริการของคุณ
1. กด ,, เลือก ขอความ > E-mail > E-mail 1 > ตั้งคา และ

กด ,
2. เลือก เขาเครือขาย และกด,
ระบบ

เมนูนี้ใชในการเลือกประเภทของเครือขายที่ใช
เมื่อเปดการเชื่อมตอ
GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะ

ใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการเชื่อมตออีเมล
เทานั้น
GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือขาย GPRS
กอน จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS
นั้นใชไมได
ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ
GPRS ไวแลว

การตั้งคา GPRS
เมนูน
GPRS
APN,
ทั้งหม

ขอความผิดพลาดระห
การตั้งคาพารามิเตอร
คุณควรติดตอผูใหบร
เพื่อใหไดพารามิเตอร
การตั้งคา GSM

เมนูน
GSM
เลขหม

ดังนั้นใหปอนคาเหลาน
เลขหมาย ISP: ใชเพื่อใส
เพื่อสรางการเชื่อมตอ 
- ISDN number เพื่อป
- Analogue No. เพื่อป
ตดิตอ ISP ของคุณ เ
หมายเลขแบบใด
ตัดอัตโนมัต: อนุญาตให
ที่จะโทรศัพทจะยุติการ
เชื่อมตออยู) กด + ห
กด , เพื่อยืนยัน

ระบบ

การตั้งคา GPRS

การตั้งคา GSM



ขอความ

ละ E-mail address นั้นขึ้นอยูกับคุณ
นั้นใหปอนคาเหลานี้ตามที่คุณกําหนด

ชีอีเมลที่มี
คาลวงหนาเปนชื่อของผูใหบริการ
ารถเปลี่ยนแปลงชื่อได

วาม > E-mail > E-mail 1 > ตั้งคา >

งแกไขที่ปรากฏขึ้น และกด , 

อบดวยการตั้งคาชั้นสูงซึ่งไดรับการ
ื่อที่วาคุณจะไดไมตองเปลี่ยนแปลง

ีขอมูลอยู หรือคุณมีปญหาในการ
งคุณ
มายเลขพอรตของเซิรฟเวอร POP3

มายเลขพอรต  SMTP ซึ่งใชสําหรับ

อนที่อยู DNS ของเครือขายขอมูล
ตอดวย
ใหคุณเปด/ปดการทํางานของกระบวน
ดยเซิรฟเวอร SMTP
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การขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขาย (การเชื่อมตอ, การ
สงอีเมล,การตัดการเชื่อมตอ) เปนตัวกําหนดระยะเวลาที่ไมมี
กจิกรรม ซึ่งจะนําไปสูการยกเลิกการติดตอโดยอัตโนมัติ
ล็อคอิน และ รหัส นั้นขึ้นอยูกับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเปดบัญชี
อีเมล ใหใสคาตามที่กําหนดไว
การเขาถึงอีเมลเซิรฟเวอร
เมนูตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ประกอบดวยการตั้งคาตางๆ ที่จําเปน
ในการเชื่อมตอไปยังอีเมลเซิรฟเวอรของผูใหบริการอินเตอรเน็ต
(ISP) ของคุณผานโทรศัพทมือถือ ผูใหบริการจะใหพารามิเตอร
สวนมากกับคุณ และคุณตองปอนคาเหลานั้นลงไปในโทรศัพท
1. กด ,, เลือก ขอความ > E-mail > E-mail 1 > ตั้งคา

และกด ,
2. เลือก E-Mail server และกด , เลือก E-Mail server

และกด , ฟลดตางๆ ที่คุณตองปอน มีดังตอไปนี้: POP3
address, SMTP address, ล็อคอิน, รหัส และ E-Mail address

• POP3 address: ใชสําหรับปอนที่อยู IP หรือ DNS ของ
เซิรฟเวอร POP3 ซึ่งใชสําหรับรบั อีเมล

• SMTP address: ใชสําหรับปอนที่อยู IP หรือ DNS ของ
เซิรฟเวอร SMTP ซึ่งใชสําหรับสง อีเมล

คําเตือน! ขึ้นอยูกับเครือขาย สําหรับการเชื่อมตออีเมลผาน GPRS
ถาผูใหบริการโทรศัพทของคุณไมไดเปนผูใหบริการอีเมลดวย ให
ตดิตอผูใหบรกิาร เพือ่ขอที่อยูที่ถูกตองสําหรับเซิรฟเวอร SMTP และ
ปอนลงไปในฟลดนี้

ในบางกรณี ล็อคอิน, รหัส แ
เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ดัง
ชื่อบัญชี
เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนชื่อบัญ
บัญชีอีเมลอาจไดรับการตั้ง
ของคุณ ในกรณีนี้จะไมสาม
1. กด ,, เลือก ขอค

ชื่อบัญชี และกด ,
2. ปอนชื่อใหมในหนาตา
คาลวงหนา
เมนูที่อธิบายในสวนนี้ ประก
ตั้งคาคอนฟกไวลวงหนา เพ
สิ่งใดๆ อีก
ถาฟลดของเมนูเหลานี้ไมม
เชือ่มตอ ใหติดตอ ISP ขอ
Port POP3: ใชสําหรับปอนห
ซึ่งใชสําหรับรบั อีเมล
Port SMTP: ใชในการปอนห
สงอีเมล
DNS address: ใชเพื่อใหคุณป
ภายนอกที่คุณตองการเชื่อม
การตรวจสอบ SMTP: ใชเพื่อ
การตรวจสอบความถูกตองโ
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าร และกด, เพื่อเพิ่มอีเมลลงในรายการ
 เพื่อยกเลิก และกลับไปยังเมนูยอย

ร รายชื่อ, กด, เพื่อ เปลี่ยน ที่อยูอีเมล,
กจากรายการ, หรือเลือก เพิ่มรายชื่อ, กด
ังรายการรายชื่ออีกครั้ง  และเพิ่มชื่อใหม
ดหมาย
ึง 4 ซํ้าเพื่อเพิ่มผูรับมากขึ้นตามจํานวนที่

และกด, จากนั้นใสหัวขอของอีเมลของ
ถปลอยใหฟลดนี้วางเปลาได) และกด,
  ปอนขอความเนื้อหาอีเมลของคุณ (แต
ดนี้วางไดเชนกัน) กด , เมื่อพรอมที่
ป
อนตัวอักษร ใหดู“การปอนตัวอักษรหรือ 
าคุณออกจากเมนู สงเมล กอนที่จะสง
องอีเมลจะถูกลบไป โดยไมมีการเก็บ

และกด , ถาคุณตองการเปลี่ยนแปลง
คุณ การทําเชนนี้จะเปนการถอยกลับมายัง
ปฏิบัติตามขั้นตอนจากที่นั่นเพื่อใสรายการ
สงอีเมลของคุณ
ขอความ

ในประเทศแถบยุโรปเกือบทุกประเทศ คุณควรตั้งคาเมนูนี้เปน
ปด: อีเมลของคุณจะไมไดรับการสงออกไป ถาตั้งคาเปนเปด
ตดิตอผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับ
เรื่องนี้

การเขียนและสงอีเมล
เมนู สงเมล ใชสําหรับสงอีเมลไปยังผูรับตั้งแต
หนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดยสามารถแนบไฟลไป
พรอมกับอีเมลได เชน รูปภาพ jpeg เมื่อคุณได

รับอีเมล คุณสามารถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มองเห็น
ออกไปโดยใชซอฟตแวรที่เหมาะสม
การสงไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป
1. กด ,, เลือก ขอความ > E-mail, จากนั้นเลือก E-mail1

หรือ E-mail2 ซึ่งก็ขึ้นอยูกับตูจดหมายที่คุณตองการใช
เลือก สงเมล และกด ,

2. เลื่อนดวย-เพื่อเลือก เพิ่มรายชื่อ และกด , เพื่อเขาไปยัง
รายการ

ถาคุณเลือกรายการรายชื่อ "ในซิมการด" คุณจะไมสามารถใช
ที่อยูอีเมลใดๆ ไดแตหนาตางแกไขจะปรากฏขึ้น และใหคุณ
ปอนที่อยูอีเมลเขาไป สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการ
รายชื่อ ใหดู“สมุดโทรศัพท” หนา26

3. เลือกชื่อในรายก
สงอีเมลหรือกดc
กอนหนา

4. กลับไปยังรายกา
หรือเพื่อ ลบ ออ
, เพื่อเขาไปย
ลงในรายการสงจ

5. ทําขั้นตอนที่ 2 ถ
ตองการ

6. เลือก ตรวจสอบ 
คุณ (คุณสามาร

7. ในหนาตางถัดไป
คุณก็ปลอยใหฟล
จะสงอีเมลออกไ

ในการเรียนรูวิธีการป
หมายเลข” หนา24 ถ
อีเมลของคุณเนื้อหาข
บันทึกไว
8. เลือก แกไขเมล  

เนื้อหาอีเมลของ
ขั้นตอนที่ 2: ให
ผูรับใหครบ และ

สงเมล



ขอความ

ง และกด , เพื่อยืนยัน

 จะถูกสงไปเก็บไวที่เซิรฟเวอร ซึ่ง
เชื่อมตอเขาไปยังเซิรฟเวอรกอน จาก
ทคอยดึงอีเมลมาไวในโทรศัพทมือถือ
ความสั้นสงถึงคุณ เมื่อคุณไดรับอีเมล
ดาวนโหลดสวนหัวของอีเมลจาก
ดูเนื้อหาของอีเมลได
อร

ความ > E-mail, จากนั้นเลือก
2 ขึ้นอยูกับวาคุณตองการ
 เปด เมลบ็อกซ และกด,
ตั้งคาและตัวเลือกเหมือนกัน การตั้ง
ตางกัน ชวยใหคุณสามารถมีที่อยู
ในโทรศัพทของคุณ
ตอไปยงัเซิรฟเวอรอเีมลและดาวนโหลด
ยอัตโนมัติ ถาคุณไมไดรับอีเมลเขา
การวาง ก็จะแสดงบนหนาจอ แตถา
ลตางๆ ก็จะแสดงในรูปแบบของ
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9. เลือก สง และกด , เพื่อสงอีเมลของคุณ โทรศัพทมือถือ
จะเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ต  สงอีเมลของคุณ
ไปยังรายชื่อที่กรอกไวในรายการจดหมายจากนั้นยุติการ
เชื่อมตอ

คุณสามารถยกเลิกกระบวนการนี้ไดโดยการกดปุมc 
คางไว โทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอจากเครือขาย ออกจากเมนู 
e-mail และกลับไปยังหนาจอหลัก นอกจากนั้นโทรศัพทยังตัด
การเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเขาไปยังเมนตูั้งคา ในขณะที่กําลัง
เชื่อมตออยู  ในกรณีนี้ อีเมลของคุณจะสูญหายไป
ขึ้นอยูกับการตั้งคาการโทรที่คุณตั้งคาไว (ดูหัวขอ “สายเรียกซอน” 
หนา67), คุณสามารถรับสายระหวางการเชื่อมตออีเมลได ถาคุณ
รับสายเรียกเขา โทรศัพทจะเปลี่ยนไปแสดงเนื้อหาของหนาจอการ
โทร และเมนู e-mail จะถูกปดไป  หลังจากนั้นโทรศัพทจะกลับไป
ยังหนาจอหลักเมื่อคุณวางสาย
การสงพรอมกับเสียงหรือภาพ
1. ทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ที่อธิบายดานบนซํ้า เลือก เพิ่มเสียง

หรือ เพิ่มกราฟฟก และกด,
2. ในทั้งสองกรณี รายการจะปรากฏขึ้น และแสดงไฟล JPEG,

BMP, GIF หรือ Midi ที่มี ใหเลือกภาพและ/หรือเสียงที่
คุณตองการสงและกด,

คุณสามารถแนบไฟล JPEG ไดเพียงครั้งละไฟลเดียวเทานั้น
ถาคุณออกจากเมนสูงเมล กอนที่จะสงอีเมลออกไป  เนื้อหาของ
อีเมล (รวมทั้งไฟลแนบ) จะถูกลบไป และไมสามารถเรียกกลับ
มาได

3. เลือก แกไขเมล  หรือ ส
การรับและอานอีเมล

อีเมลตางๆ
คุณจะตอง
นั้น โทรศัพ

(ผูใหบริการบางรายจะสงขอ
ใหมเขามา) แรกสุดคุณตอง
เซิรฟเวอร กอนที่จะสามารถ
การเชื่อมตอไปยังเซิรฟเว
กระบวนการเชื่อมตอ
1. กด , และเลือก ขอ

E-mail1 หรือ E-mail
ใชตูจดหมายใด เลือก

เมลบ็อกซ 1 และ 2 มีการ
คาเมลบ็อกซทั้งสองใหแตก
อีเมล 2 แหงที่แตกตางกัน
2. โทรศัพทมือถอืจะเชื่อม

สวนหัวของอีเมลใหโด
มาเลย  ขอความวา ราย
มีอีเมล สวนหัวของอีเม
รายการ

เปดเมลบ็อกซ



53

 
ือกสวนหัวของอีเมลฉบับใดฉบับหนึ่ง และ

 จากนั้นเลือก รับเมล และกด , เพื่อ
โหลดอีเมล ทําขั้นตอนนี้ซํ้าในการดาวน-
ที่เปนเนื้อหาของสวนหัวที่เลือก
ถกด, เพื่อเขาไปยังวงรอบสัญลักษณ
ะเลือกรับเมล จากตัวเลือกที่มีใหก็ได  ถา
ไป (มากกวา 50KB), อีเมลฉบับนั้นจะ
าวนโหลดก็จะยกเลิก
แนบ 
ฟลแนบมาดวย (รูปภาพ JPEG, ไฟล
ีกฉบับ) อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภท
แสดงไว:

ียดของสวนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา,
ผูสง, ฯลฯ) กด, เพื่อแสดงรายละเอียด

ีเมลเอง แสดงเปนไฟลแนบ  กด, เพื่อ
ือกพิเศษใหใชสําหรับกรณีนี้: คุณสามารถ
ตไมสามารถเก็บ หรือสงอีเมลตอได
(เฉพาะขอความ, รูปแบบ ".txt") แนบอยู

 เพื่ออานขอความ ไมมีตัวเลือกพิเศษ
รณีนี้เชนกัน
ขอความ

3. จํานวนอีเมลทั้งหมดที่ไดรับ และคางอยูในเซิรฟเวอรจะ
แสดงที่สวนบนของหนาจอรวมทั้งจํานวนหนาที่จําเปนตอง
ใชในการแสดงสวนหัวทั้งหมดดวย

4. โทรศัพทมือถือจะดึงสวนหัวของอีเมลไดครั้งละ 5 ฉบับ ถา
คําวา ถัดไป (หรือ กอนหนา) ปรากฏที่สวนทายของรายการ
(หรือสวนตนของรายการ)  หมายความวายังมีสวนหัวของ
อีเมลฉบับอื่นคางอยูอีก: ใหเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอ
ไปนี้ และกด, เพื่อดึงอีเมลเขามา

อีเมลที่ไมมีไฟลแนบอาจแสดงโดยอัตโนมัติในหนาจอราย
ละเอียด

ขอมลูของสวนหัว
เลือกสวนหัว และกด,, เลือก รายละเอียด และกด , อีกครั้ง
เพื่อดูที่อยูที่อีเมลถูกสงมาวันที่และเวลาที่อีเมลถูกสง หัวขอ และ
ขนาดของไฟลแนบ ถามี  สัญลักษณแสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดง
ขึ้นที่สวนหัวของอีเมลแตละฉบับดวย:

การดาวนโหลดอีเมล
ใหเล
กด ,
ดาวน

โหลดอีเมล แตละฉบับ
นอกจากนี้ คุณสามาร
ของสวนหัวอีเมล แล
อีเมลมีขนาดใหญเกิน
ถูกปฏิเสธ และการด
การรับ และเก็บไฟล
ถาอีเมลที่คุณไดรับมีไ
ขอความ หรือ อีเมลอ
โดยมีสัญลักษณเฉพาะ

[ไมมี
สัญลักษณ]

อีเมลสามารถถูกดาวนโหลดได

ขนาดของอีเมลใหญเกินไป
ไมสามารถดาวนโหลดได

อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา55)

บรรจุรายละเอ
ที่อยูอีเมลของ
เหลานี้

ขอความของอ
อาน ไมมีตัวเล
อานอีเมลไดแ
ไฟลขอความ 
กับอีเมล กด ,
ใหใชสําหรับก

รับ เมล



ขอความ

 จะตองไมเกิน 50KB.
คือ 112 x 112 พิกเซล  เพื่อใหแสดง
าแนะนําใหคุณใชซอฟตแวรแกไข
งภาพในขนาดที่คุณตองการ
สูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณ
อทายเชน".jpg" ได
ายการรายชื่อ
องเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท
ปรากฏ ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพท

ถเพิ่มที่อยูอีเมลของผูสงลงในรายการ
คุณได แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลด
า (การดึงอีเมลมาแคสวนหัวก็เพียงพอ
ูอีเมลแลว)
  จากนั้นกด,  เพื่อเขาไปยังตัว

ชื่อ และกด, จากนั้นเลือก:
หม  ใสชื่อและชื่อสกุล จากนั้นเพิ่ม
, หรือ
, เพื่อเพิ่มที่อยูอีเมลใหกับบัตร
ารนั้นมีที่อยูอีเมลอยูแลว  โทรศัพท
 เพื่อแทนที่อีเมลเดิม
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คณุตองเก็บภาพกอนที่จะสามารถดูภาพไดโดยใชเมนู อัลบั้ม-
ภาพ  สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอนี้ อานเพิ่มเติม
จากหัวขอ “อัลบั้มภาพ” หนา61  ถาโทรศัพทมีหนวยความจํา
ไมเพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม คุณตองลบรายการ (ชื่อเหตุ -
การณ หรือรูปภาพ) ทิ้งไปเพื่อปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อให
สามารถเก็บรูปภาพใหมได
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง
โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได เมื่อไดรับภาพ
เขามาผานทางอีเมลใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใหได
ผลลัพธดีที่สุด:
• คุณตองบันทึกภาพ ที่ไดรับในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ

GIF 

• ขนาดของไฟลรูปภาพ
• ขนาดที่เหมาะสมที่สุด

ภาพไดอยางถูกตอง เร
ภาพมาตรฐานเพื่อสรา

• ใชชื่อไฟลที่มีความยาว
สามารถเพิ่มนามสกุลต

การเพิ่มที่อยูอีเมลลงในร
ในการเพิ่มที่อยูอีเมล คุณต
ของคุณ รายการเมนูนี้จะไม
ในซิม

คุณสามาร
รายชื่อของ
อีเมลเขาม
ที่จะไดที่อย

1. เลือกสวนหัวของอีเมล
เลือกวงรอบสัญลักษณ

2. เลือก เพิ่มผูสงลงในราย
•<ใหม> เพื่อสรางชื่อใ

ที่อยูอีเมลของผูนั้น
•ชื่อในรายการ และกด

รายชื่อนั้น ถารายก
จะขอใหคุณกด,

จําเปนตองใชแอปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับไฟล
แนบ ซึ่งในโทรศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมีขนาดใหญ
เกินไปที่จะอัปโหลด

มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งแนบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ (มีอีเมล
ที่แนบกับอีเมลฉบับแรกไดถึง 5 ฉบับ) ไมมีตัวเลือก
พิเศษใหใชสําหรับ อีเมลที่แนบมานี้: คุณสามารถอาน
อีเมลไดแตไมสามารถเก็บ หรือสงอีเมลตอได

ภาพในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF แนบมาพรอม
กับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในรายการ  และกด,
สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพทมือถือของคุณ (คุณ
สามารถเปลี่ยนชื่อได ถาตองการ)

เพิ่มผูสง
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รากฏขึ้น โดยประกอบดวยหัวขอของอีเมล
นาดวยคําวา Re: ซึ่งยอมาจากคําวา "Reply"

ีเมล  จากนั้นกด , เพื่อสงอีเมล: เลือก
เพื่อสงขอความตอบกลับของคุณ

ยังผูรับคนอื่น แรกสุดคุณตองดาวนโหลด
การดาวนโหลดอีเมล” หนา53) จาก
ามขั้นตอนที่อธิบายไวดานบน ในหัวขอ

อบกลับ หรือ การสงตออีเมล) โทรศัพท
มตอจากเซิรฟเวอรเมื่อถึงเวลาที่ไมมีกิจ-
การติดตอตามที่ตั้งไวในเมนู ตัดอัตโนมัต
 โทรศัพทจะเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรนี้ใหม
วหนา

บบนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย
ามารถ เปด หรือ ปด การรับขอความระบบ
รือขายออกอากาศมายังผูรับบริการทุกคน
ขอความ

ลบอีเมล
1. เลือกอีเมลที่ตองการลบ และกด , เพื่อเขาไปยังเมนู

ตัวเลือก
2. เลือก ลบ, และกด , เพื่อยืนยันและทําเครื่องหมายอีเมล

ที่จะลบ สัญลักษณเล็กๆ อนุญาตใหคุณทําเครื่องหมายที่
สวนหัวของรายการของอีเมลที่คุณตองการลบ

ถาตองการลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ ใหเลือก
ตัวเลือกนี้อีกครั้ง
3. เมื่อคุณออกจากเมนู E-mail โทรศัพทจะขอใหคุณยืนยัน

การลบรายการที่เลือกจากอีเมลเซิรฟเวอร กด , เพื่อ
ยืนยัน หรือกด c เพื่อยกเลิก (ในกรณีนี้  อีเมลที่ถูก
ทําเครื่องหมายไวจะยังคงอยูในรายการและไมถูกทําเครื่อง
หมายวาจะลบอีกตอไป)

การตอบกลับอีเมล 
1. เลือกสวนหัวของอีเมลที่คุณตองการตอบกลับ และกด ,

เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก จากนั้นเลือก ตอบกลับ และกด
,

2. ที่อยูของผูสง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได (ดู
“การสงไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป” หนา51), จะถูก
เพิ่มลงในรายการ รายชื่อ โดยอัตโนมัติ เลือก ตรวจสอบ และ
กด ,

3. หนาจอใหมจะป
ที่ไดรับ และนําห
กด ,

4. ใสขอความของอ
สง และกด , 

การสงตออีเมล
เพื่อที่จะสงอีเมลตอไป
อีเมลเขามากอน (ดู “
ตัวเลือก โอนไป ใหทําต
 “การตอบกลับอีเมล”
ในทั้งสองกรณี (การต
ของคุณจะตัดการเชื่อ
กรรมกอนที่จะยกเลิก
(ดู “ระบบ” หนา49)
เมื่อมีการสงอีเมลครา

คุณสมบัติขอความระ
คุณส
ซึ่งเค

ขอความระบบ

ขอความระบบ



ขอความ

ขอความสําเร็จรูป เปน เปด หรือ ปด เมื่อ
MS) ที่คุณไดรับ จะแสดงในหนาจอ

ละตอบกลับอยางรวดเร็วโดยการกด
าไปยังหนาจอแกไข จากนั้นสงขอความ
ังหนาจอหลักโดยอัตโนมัติ
ขณะที่คุณกําลังอานขอความแรกอยู
ขอความแรก หรือตอบทําการตอบ
ถือจะแสดงขอความที่สอง
56

รับ
ใชในการตั้งคาการรับขอความออกอากาศเปน
เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด, คุณตองกําหนด
หัวขอตั้งแตหนึ่งหัวขอขึ้นไป ตามที่อธิบายดาน
ลาง

หัวขอ
ใชสําหรับกําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการ
รับ เพื่อที่จะกําหนดชนิดใหม ใหเลือก <ใหม>,
ปอนรหัสที่ผูใหบริการใหมา และถาตองการก็ให

ใสชื่อดวย ถาคุณเลือกชนิดที่มีอยูในรายการอยูแลว คุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือลบชนิดได คุณสามารถปอนชนิดไดถึง 15 ชนิด
ลงในรายการ ในการขอรับรหัสสําหรับชนิดตางๆ ใหติดตอผูให
บริการของคุณ
รหัสรับ

อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของขอความที่คุณตอง
การใหแสดงอยูบนหนาจอหลักอยางถาวร  ซึ่งจะ
ทําใหคุณ ติดตามขอความชนิดนั้นไดอยางทัน

เหตุการณ คุณตองใสชนิดนี้ลงในเมนูทั้งสองอยางคือเมนู รหัสรับ
และ หัวขอ

 

อนุญาตใหคุณตั้งคุณสมบัติ 
เลือก เปด,  ขอความสั้น (S
หลักโดยอัตโนมัติ
เลื่อนลงเพื่ออานขอความ แ
, สองครั้ง: แรกสุด ใหเข
ของคุณโทรศัพทจะกลับไปย
ถาคุณไดรับ SMS ที่สองใน
ใหกด c เพื่อออกจาก
กลับไป จากนั้นโทรศัพทมือ

รับ

หัวขอ

รหัสรับ

ขอความสําเร็จรูป
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แสดงถึงขอมูลที่กําลังใชอยู หรือรายการ

ร็ก
ารเลือก มัลติมีเดีย > BeDJ
 ที่ปรากฏขึ้น สไตลเพลงมาตรฐานจะถูก
รูวี่ เทคโน เปนตน)
งหนาจอ จะมีตารางเล็กๆ แสดงถึงคา
สถานะของการอัด (คามาตรฐานคือ ปด)

าจอ, มี 9 แทร็กที่ใชไดที่เชื่อมโยงไปยังปุม
ซึ่งคุณสามารถมิกซได: กดปุมตามแทร็กที่

กด #

กดปุมตั้งแต 1 ถึง 9 คางไว

กด *

กด ,
มิกซเพลง

9 • มิกซเพลง
โทรศัพทมือถือของคุณมีคุณสมบัติ BeDJ ซึ่งเปนแอปพลิเคชั่นที่
อนุญาตใหคุณสราง มิกซ และผสมผสานดนตรีอิเล็กทรอนิกส รวม
ทั้งใชเพลงที่คุณมิกซใหมเปนแบบเสียงเรียกก็ได 
ดวย BeDJ คุณสามารถสรางเสียงของคุณโดยใชสไตล BeDJ ที่
กําหนดไวลวงหนา (ดังจะมีอธิบายดานลาง) หรือริงโทน SPMIDI
หรือ MIDI ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ หรือที่คุณดาวนโหลดมา
ผาน WAP, อีเมล, ฯลฯ (สําหรับขอมูลที่สมบูรณ ใหอานบทที่
เกี่ยวของในคูมือผูใชนี้) จากนั้นคุณสามารถสงเพลงที่มิกซแลวไป
ใหเพื่อนหรือญาติๆ หรือใชเปนเสียงริงโทนหรือเสียงเตือนก็ได ภายใน BeDJ สีสมจะ

ที่ถูกเลือกอยู

เปดการทํางานแท
1. เปด BeDJ โดยก
2. ในหนาจอ BeDJ

เลือกอยู (เชน ก
3. ที่สวนซายบนขอ

จังหวะปจจุบัน, 
และชื่อของแทร็ก

4. ที่สวนลางของหน
1 ถึง 9 

วธิีการ…

เปด/ปด BeDJ เลือก มัลติมีเดีย > BeDJ
เปดทํางาน/ปดทํางาน
แทร็ก

กดปุมตั้งแต 1 ถึง 9
กด c เพื่อปดการทํางานทุก
แทร็กพรอมกัน

อัดเสียงมิกซ
(เริ่มและหยุด)

กด 0

เปดการทํางานฟลด
จังหวะ 
เปดรายการเลือก
แทร็ก
เปดหนาจอ
วิธีใช 
เปดรายการ
ตัวเลือก 

เริ่มการใชงาน



มิกซเพลง

นฟลด จังหวะ 
น bmp หรือ “จังหวะตอนาที”) ใช
ไลต < หรือ > เพื่อเพิ่มหรือลดความ
ันทึก จังหวะ, ซึ่งจะมีการนําไปใชโดย

เพื่อถอยหลับหนึ่งหนาจอ
วะ ในขณะที่กําลังเลนแทร็ก หรือใน
อยูได

มิกซของคุณแลว กด 0 เวลาก็
 On air สีแดงก็จะถูกเลือก
ของคุณ คุณสามารถ: 

ารอัด

ื่อเปดการทํางานแทร็กที่เกี่ยวของ

ื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงของแทร็ก
จุบัน

ื่อไฮไลตแทร็กกอนหนาหรือถัดไป
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คุณตองการเปดการทํางาน มีแทร็กใหใชทั้งหมด 16 แทร็ก:
กดปุม 1 ถึง 9 คางไวเพื่อเปดรายการสําหรับเลือก
แทร็ก ปุม 5 จะถูกใชสําหรับแทร็กเสียงเสมอ

5. แทร็กที่เปดใชงานอยูจะปรากฏเปนสีสม และตารางดานบน
จะแสดงชื่อของทํานองและเครื่องดนตรี

เปลี่ยนทํานองและเครื่องดนตรีของแทร็ก
กดปุม 1 ถึง 9 ตามแทร็กที่คุณตองการเปลี่ยนแปลงคาง
ไวในรายการที่ปรากฏขึ้น แรกสุดคุณสามารถเปลี่ยนทํานองที่ใช
โดยแทร็กที่เลือก จากนั้นเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่ใชในทํานองนั้น
ทํานองเพลง
1. ทํานองเพลงปจจุบันที่ใชในแทร็กที่เลือก เปนสิ่งแรกที่จะถูก

ไฮไลตในรายการ เลื่อนดวย + หรือ - เพื่อเลือกตัวอื่น (ซึ่ง
จะเลนโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก), จากนั้นกด , เพื่อยืนยัน
การเลือกของคุณ

2. ชื่อของทํานองเพลงที่เลือกจะแสดงขึ้นที่สวนบนของหนาจอ
กด > เพื่อเขาไปยังรายการเครื่องดนตรีที่ใชในทํานองนี้

เครื่องดนตรี
1. เครื่องดนตรีปจจุบันที่ใชในทํานองเพลงที่เลือก เปนสิ่งแรก

ที่จะถูกไฮไลตในรายการ
2. เลื่อนดวย - หรือ + เพื่อเลือกเครื่องดนตรีถัดไป หรือกอน

หนา, จากนั้นกด , เพื่อทําการเลือก

เปลีย่นจังหวะ
1. กด # เพื่อเปดใชงา
2. ฟลด จังหวะ (แสดงเป

กับทุกแทร็ก กดปุมไฮ
เร็วคุณไมจําเปนตองบ
อัตโนมัติ

3. กด c หรือ , 
คุณไมสามารถเปลี่ยน จังห
ระหวางที่กําลังมิกซเสียงอัด

เริ่มการอัด
1. เมื่อพรอมที่จะอัดเสียง

จะเริ่ม และสัญลักษณ
2. ในขณะที่กําลังอัดเสียง

3. กด 0 เพื่อหยุดก

อดัเสียงมิกซ

กดปุม 1 ถึง 9 เพ

เลื่อนดวย+ หรือ - เพ
ปจ

เลื่อนดวย <หรือ > เพ
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สรางและมิกซสไตลดนตรีสวนตัวของคุณ
ก BeDJ โดยตรง (เชน กรูฟ เทคโน ดิสโก 
การแบบเสียงเรียก (เชนบาค คูล ดรีม 

ก บรรจุไฟล MIDI ที่คุณอาจดาวนโหลด
P, ฯลฯ

J ทํางานอยู, กด , เพื่อเขาไปยังรายการ

แบบเสียงเรียก หรือ สไตล BeDJ , ใหเลือก
ากเพลงในรายการ และกด , เพื่อยืนยัน

ไปยังหนาจอ BeDJ โดยอัตโนมัติ และทํา-
ุณเลือกไว ก็จะถูกแบงออกเปนแทร็กยอยๆ 
ังที่อธิบายดานบน เพื่อเปดและปดการ
ๆ และอัดมิกซของคุณ ฯลฯ 
กทีฟขึ้นอยูกับทํานองที่คุณเลือกไว

อดวานซ, BeDJ จะเปดแทร็กวางชุดใหม

ซสวนตัวของคุณ 
มิกซเพลง

การอัดจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเสียงมิกซมีขนาดถึง 50
KB (ประมาณ 2นาที) ความจุขึ้นอยูกับหนวยความจําที่มีใน
โทรศัพทของคุณ:  เลือก มัลติมีเดีย > สถานะหนวยความจํา สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยความจํา

การจัดการเสียงอัด
ทันทีที่คุณหยุดการอัดเสียงมิกซ หนาตางจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
และแสดงตัวเลือกตอไปนี้เพื่อใหคุณเลือก:

การอัดที่คุณบันทึกไว จะปรากฏภายใตชื่อที่คุณเลือกในรายการ
ตั้งคา > เสียง > แบบเสียงเรียง รวมทั้งใน มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง
คุณสามารถเลือกใชเสียงมิกซเปนแบบเสียงเรียกสําหรับสาย
เรียกเขา และเหตุการณใหมได

อนุญาตใหคุณสามารถ
เอง ไมวาจะใชสไตลจา
เปนตน) หรือจากราย
เปนตน)  
รายการแบบเสียงเรีย
เก็บไวจาก อีเมล, WA

จากไฟลที่มีอยูแลว
1. เมื่อหนาจอ BeD

ตัวเลือก
2. ในการเลือก มิกซ

เพลงที่มีอยูแลวจ
การเลือกของคุณ

3. โทรศัพทจะกลับ
นองของเพลงที่ค

4. จากนั้นใหใชวิธีด
ทํางานแทร็กตาง

จํานวนของแทร็กที่แอ

สรางขึ้นมาเอง
1. เมื่อเลือกโหมดแ

ขึ้นมาให

รีมิกซ อนุญาตใหคุณอัดเสียงมิกซใหมโดยใชแทร็ก
เดิม

เลน เลนเสียงมิกซที่คุณเพิ่งอัดเสร็จ
เก็บ เปดหนาตาง บันทึก เพื่อใหคุณตั้งชื่อ และ

บันทึกเสียงมิกซของคุณ
สงโดย MMS อนุญาตใหคุณสงเสียงมิกซเปนสวนของ

ขอความมัลติมีเดีย (MMS)
สงโดยอีเมล เปดเมนูอีเมล เพื่อใหคุณสงเสียงมิกซของ

คุณ โดยทางอีเมล

สรางสไตลและมิก



มิกซเพลง

ลังเปดใชงาน BeDJ อยู โทรศัพท
ยอัตโนมัติ
ปด BeDJ และโทรศัพทของคุณจะ
มพรอมเมื่อคุณวางสาย
สนใจสายเรียกเขา จะทําใหคุณยังคง
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2. กดปุม 1 คางไว: รายการของไฟล MIDI ทั้งหมดที่มี
อยูในโทรศัพทของคุณจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือกเพลงใด
เพลงหนึ่ง และกด ,

3. รายการใหมจะปรากฏขึ้น แสดงแทร็กทั้งหมด และไฟล
MIDI ที่เลือก (สูงสุด 16) เลื่อนดวย + หรือ - เพื่อเลือก
แทร็กใดแทร็กหนึ่ง จากนั้นกด , เพื่อกําหนดเขากับปุม
1

4. ทําซํ้าสองขั้นตอนนี้ เพื่อกําหนดแทร็กตามตองการใหกับปุม
2 ถึง  9 ของโทรศัพท

5. เมื่อพรอม ใหอัดเสียงมิกซของคุณ (อาน หนา58)
6. กด ,สองครั้ง เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
ขอใหสนุก และเริ่มมิกซไดเลย:  คุณสามารถกําหนดแทร็กใด
กไ็ดใน 16 แทร็กของเพลงใดก็ไดเขากับปุม 1 ถึง 9
ในโทรศัพทของคุณ!  ดวยการทําเชนนี้ คุณจะสามารถสราง
รปูแบบไดเปนพันๆ รูปแบบ เพื่อปรับแตงเสียงมิกซของคุณ
เองไดอยางเต็มที่

คุณสามารถบันทึก สไตล สวนตัวของคุณเก็บไวในเมนู สไตล BeDJ
และนําไปใชซํ้าในภายหลังเพื่อสรางมิกซใหมได สไลตใหมนี้จะ
บรรจุแทร็กทั้งหมดที่คุณมิกซไว แตไมไดใชเอฟเฟกตใดๆ กับ
เสียงมิกซ

ในขณะที่รับสายในขณะที่กํา
มือถือของคุณจะปดเสียงโด
1. การรับสายจะเปนการ

กลับไปยังสถานะเตรีย
2. การปฏิเสธ หรือการไม

อยูในหนาจอ BeDJ

บนัทกึสไลตสวนตัวของคุณ

การรับสาย
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ั้งภาพที่เลือกเปน วอลเปเปอร (ตัวเลือก
ตั้งคาเปน เปด ใน  ตั้งคา > จอแสดงผล
 35)    
ในโฟลเดอร ภาพมาตรฐาน ได ภาพใหม
ตัว ถามีพื้นที่ไมเพียงพอในการเก็บภาพ
าพทิ้งไป เพื่อใหมีหนวยความจํามากขึ้น

ี้อนุญาตใหคุณจัดการและฟงเสียงที่เก็บ
รศัพทมือถือของคุณ เพื่อ ลบ เสียง, และ 
น ชื่อเสียง
ดเมนูหนึ่งแลว เสียงจะแสดงเปนรายการ
 เพื่อไปยังเสียงถัดไป หรือกอนหนา และ

ที เพื่อใหเสียงเลน เลือกเสียง และกด ,
อไปนี้
เปลี่ยนชื่อ เสียง: กด ,, ปอนชื่อ และ

อีกครั้ง
ลบ เสียงที่เลือก
ั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงขอความ (ตัวเลือก
ตั้งคาเปน เปด ใน  ตั้งคา > เสียง  ดู

33) 
สียงที่มีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์ได คุณไม
ลเดอร เพลงมาตรฐาน ได
มัลติมีเดีย

10 • มัลติมีเดีย

ภาพ JPEG ตองมีขนาดและรูปแบบที่ถูกตองสําหรับโทรศัพท
มือถือของคุณ เพื่อที่จะเก็บ และแสดงบนโทรศัพทไดอยางถูก
ตอง โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหัวขอ “การรับ และเก็บไฟลแนบ”
หนา53 สําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการและแสดงภาพที่เก็บ
ในโทรศัพทมือถือของคุณ เพื่อ ดู หรือ ลบ ภาพ,
และ เปลี่ยน ชื่อของไฟลได

เมื่อเขาสูเมนูยอยเมนูใดเมนูหนึ่งแลว ภาพที่เก็บอยูในโทรศัพท
ก็จะแสดงเปนรายการขอความ ในการแสดงใหเปนภาพกราฟก ให
เลือกภาพที่ตองการในรายการ และกด > จากนั้นกด + หรือ -
เพื่อไปยังภาพถัดไป หรือกอนหนา หรือกด < เพื่อกลับไปยังราย
การขอความ กด ,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้
เปลี่ยนชื่อ           เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพ: กด ,, ปอนชื่อ และ
                       กด ,อีกครั้ง

  ลบ                    เพื่อ ลบ ภาพที่เลือก
  สงโดย E-mail     เพื่อ สงภาพที่เลือก โดยทาง E-mail
                         (สําหรับรายละเอียดใหอาน "E-mail" 
                          หนา 49)

  ตั้งเปน         เพื่อต
  วอลเปเปอร   นี้ตอง
                    ดูหนา
คุณไมสามารถลบภาพ
จะถูกเก็บใน ภาพสวน
ใหม คุณตองลบบางภ

เมนูน
ในโท
เปลี่ย

เมื่อเขาสูเมนูยอยเมนูใ
ขอความ กด + หรือ -
รอเปนเวลา 2-3 วินา
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกต
เปลี่ยนชื่อ      เพื่อ 
                  กด ,

  ลบ               เพื่อ 
  ตั้งเปน          เพื่อต
  เสียงขอความ  นี้ตอง
                    หนา 
คุณจะไมสามารถสงเ
สามารถลบเสียงในโฟ

อลับั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

อลับั้มเสียง

อัลบั้มเสียง



มัลติมีเดีย

ึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
อยพื้นที่หนวยความจํา คุณตองลบ
เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม

าตใหคุณอัดเสียงเปนเวลามากที่สุด 1
ัดไดมากถึง 20 เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วยความจํา
 > การอัดเสียง, จากนั้นกด ,อีกครั้ง 
ม ทําตามขั้นตอนที่แสดงขึ้นบนหนาจอ 
ุณถูกอัดแลว จากนั้นคุณสามารถ ลบ 

ียงที่บันทึกไวกอนหนา โดยทาง 

การเปด BeDJ: กด ,(สําหรับราย
ู BeDJ หนา 58)
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กด , เพื่อเปดเมนูการ สาธิต

ถาคุณเปดโทรศัพทโดยไมใสซิมการดอยู เมนูนี้จะมีใหใชเปน
ระดับเมนูแรก

เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวย
ความจําที่ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติ
หลายอยางจะใชหนวยความจําโทรศัพทมือถือ

รวมกัน: เชน อัลบั้มภาพและเสียง, บันทึกที่อัดไวและแถบเสียง
สําหรับคําสั่งเสียง, ขอความที่คุณเก็บไวในโทรศัพท, รายการราย
ชื่อและบันทึกนัด, เกมส, ฯลฯ
โทรศัพทมือถือของคุณเตรียมเพลงและรูปภาพไวใหใชมากมาย
คุณสามารถลบเพลงหรือรูปภาพบางไฟลทิ้งไป เพื่อใหเหลือพื้น
ที่วางมากขึ้นในโฟลเดอร ภาพสวนตัว และเพลงสวนตัว ของคุณ
กด , เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมดของ
โทรศัพทในหนวย KB. กด , อีกครั้ง เพื่อเขาไปยังรายการราย
ละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช

ถา ”รายการเต็ม” แสดงข
ใหม หรือเมื่อกําลังปลดปล
รายการบางรายการทิ้งไป 

เมนูนี้อนุญ
นาที โดยอ
สถานะหน

กด , และเลือก มัลติมีเดีย
เลือก <ใหม> เพื่ออัดเสียงให
และกด , เมื่อเสียงของค
หรือ เปลี่ยนชื่อ เสียงได
คุณไมสามารถสงบันทึกเส
MMS ได

เมนูนี้ ใชใน
ละเอียด ด

การสาธิต

สถานะความจํา

โหมดสาธิต

สถานะความจํา

การอัดเสียง

BeDJ

การอัดเสียง

BeDJ
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ลาที่ตั้งไวในวันที่ตั้งไว,
ลาที่ตั้งไวของทุกๆ วันในสัปดาห,
ถึงเวลาที่ตั้งไวเฉพาะในวันทํางานเทานั้น
ตือนแบบใดแบบหนึ่ง: เพลง หรือเสียงที่
เลนเพียงครั้งเดียว) ถาตองการใหเลือก
ด , เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
งเตือนถึงแมวาโทรศัพทจะปดอยู  และแม
คาเปน ปด (ดู หนา33) เมื่อตองการปด
ๆ ก็ได

ใหม
เหตุการณ อนุญาตใหคุณสรางเหตุการณ 
ก็บเหตุการณที่สรางขึ้นลงในบันทึกนัดของ
หตุการณสามารถเปนไดดังนี้ ประชุม, วันหยุด
ตือนบันทึกนัดเปดอยู (ดู หนา34), โทร-
นคุณเมื่อถึงกําหนดการของเหตุการณ
 เหตุการณ > <ใหม> และกด ,
ตุการณที่ตองการสราง (วันหยุด, ประชุม,
,
เริ่มตนและสิ้นสุดของเหตุการณ และกด
นขอความที่อธิบายเหตุการณ (เชน "ประชุม
ะกด ,
เกมส & แอปพลิเคชั่น

11 • เกมส & แอปพลิเคชั่น

เมนูนี้มีฟงกชั่นตอไปนี้ใหใช:

ปอนตัวเลขโทรใชปุมกด ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจํากัดอยู
ที่ทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปนตัวเลขที่มากขึ้น
กด c เพื่อแกไขตัวเลข กด 0 คางไวเพื่อปอนจุด กดปุม
c คางไวสองครั้ง เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

เมนูนี้ใชสําหรับตั้งคานาฬิกาปลุก กด , และ
เลือก เกมส & แอปพลิเคชั่น > นาฬิกาปลุก, จากนั้น
กด + หรือ - เพื่อเปดการทํางาน ปอนเวลา และ
กด, จากนั้นเลือก:

- 1 ครั้ง ปลุกเมื่อถึงเว
- ทุกวัน ปลุกเมื่อถึงเว
- จันทร-ศุกร ปลุกเมื่อ
จากนั้นเลือกการปลุกเ
อัดไว (ตัวเลือกหลังจะ
ขอมูลในรายการ และก
นาฬิกาปลุกจะสงเสีย
วาระดับเสียงจะถูกตั้ง
เสียงปลุกใหกดปุมใด

การสรางเหตุการณ
เมนู 
และเ
คุณ เ

หรือ ตองทํา เมื่อการเ
ศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือ
1. เลือก บันทึกนัด >
2. เลือกชนิดของเห

ตองทํา) และกด 
3. ใสวันที่และเวลา
,, จากนั้นปอ
กับคุณสมิธ") แล

เครื่องคิดเลข

การบวก โดยการกดปุม  * 
การลบ โดยการกดปุม  * สองครั้ง
การคูณ โดยการกดปุม  * 3 ครั้ง
การหาร โดยการกดปุม  * 4 ครั้ง
เทากับ โดยการกดปุม  #

นาฬิกาปลุก

เครื่องคิดเลข

นาฬิกาปลุก

บนัทึกนัด

บันทึกนัด



เกมส & แอปพลิเคชั่น

มจําที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของ
ลัติมีเดีย > สถานะความจํา



ําลังสรางเหตุการณ ฟลดบางฟลด
กฏขึ้นมาเพื่อทําใหคุณสามารถสราง
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ฟลด
รเปลี่ยนแปลงเหตุการณนั้น
ตุการณ, เลือกเหตุการณที่คุณเลือก

ละเอียดของเหตุการณที่เลือกแลว
 และกด, อีกครั้ง
ซํ้า จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูล
ทุกกรณี กด , เพื่อยืนยัน
มความจําเปนดังที่ไดอธิบายไว

ละกด ,  จากนั้นเลือก ลบ และกด
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4. เมนู ตั้งเตือน จะเตือนคุณเมื่อถึงเหตุการณโดยจะสงเสียง
เตือนเปนจํานวนครั้งที่คุณเลือก เลื่อนดวย < หรือ >, ตั้ง
เตือน สําหรับเหตุการณนี้ และกด ,

เมนูนี้ใชไดเฉพาะกับเหตุการณ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น 
โปรดทราบวาตัวเตือนนั้นจะทํางานตามเวลาที่ตั้งไวบนหนาจอ
ดงันั้นตัวเตือนก็จะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา
(ดู “วันและเวลา” หนา42)
5. เลื่อน  < หรือ  > เพื่อตั้งตัวเลือก ซํ้า สําหรับเหตุการณนี้

และกด ,
6. เหตุการณจะถูกแสดงไวโดยใชเวลาและวันที่เริ่มตน จาก

รายการเหตุการณ
- กด c คางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก
- ทําขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ซํ้า เพื่อสรางเหตุการณเทาที่คุณ

ตองการ
บันทึกนัดจะใชความจุและหนวยความจําของโทรศัพทรวมกับ
คุณสมบัติอื่นๆ(สมุดโทรศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ดังนั้น
คุณสมบัติทุกอยางจึงมีความสัมพันธกัน: ยิ่งคุณสรางเหตุการณ
มากเทาไร คุณก็สามารถเก็บรายชื่อ บันทึก หรือภาพไดนอยลง
เทานั้น และในทางกลับกันดวย คามากที่สุดของเหตุการณ +
รายชื่อที่คุณสามารถเก็บไดก็คือ 299 รายการ 
ถาขอความวา "เต็ม" ปรากฏขึ้น  ใหลบเหตุการณ (หรือชื่อ)
เพื่อใหโทรศัพทสามารถสรางเหตุการณใหมได  ถาตองการ

ตรวจสอบจํานวนหนวยควา
คุณ ใหกด , และเลือกม

การปรับปรุงเหตุการณ
การเปลี่ยนเหตุการณ

ในขณะที่ก
อาจไมปรา
เหตุการณ

เหลานั้นก็จะใชไดเมื่อทํากา
1. ในการเปลี่ยนแปลงเห

และกด ,
2. เมื่อโทรศัพทแสดงราย

กด ,, เลือก เปลี่ยน
การเปลี่ยนเหตุการณที่เกิด
ทัง้หมดของเหตุการณนี้ ใน
3. เปลี่ยนขอมูลตางๆ ตา

ดานบน
การลบเหตุการณ
การลบเหตุการณเดี่ยว
เลือกเหตุการณที่ตองการ แ
, เพื่อยืนยัน

เปลี่ยน
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ารณในมุมมองเหลานี้ โปรดปฏิบัติตามขั้น

องการ และกด , 
องที่เลือกไวแลว  เลื่อนดวย < หรือ >
ดาห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป
ดงรายการของเหตุการณที่มี หรือเพื่อสราง

การเปลี่ยนแปลงเขตเวลาจะมีความจําเปน
ุณเดินทางบอยๆ คุณควรระวังวาการทําเชน
ีผลกระทบตอการเตือนในบันทึกนัดทั้งหมด
ณนั้นจะอางอิงตามเวลาที่แสดงอยูบนหนา
 หนา42)
เกมส & แอปพลิเคชั่น

การลบเหตุการณที่เกิดขึ้นซํ้า
• โดยการเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เลือกเหตุการณที่เกิดขึ้นใน

อดีต  และกด , เมื่อรายละเอียดของเหตุการณปรากฏขึ้น 
กด ,, จากนั้นเลือก ลบ และกด , เพื่อยืนยัน: เฉพาะ
สิ่งที่เกิดขึ้นกอนหนาเหตุการณที่เลือกเทานั้นที่จะถูกลบ

• โดยการเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เลือกเหตุการณที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  และกด , เมื่อรายละเอียดของเหตุ
การณปรากฏขึ้น  กด ,, จากนั้นเลือก ลบ  และกด ,
เพื่อยืนยัน: สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเหตุการณที่เลือกจะถูก
ลบไป

การลบบนัทึกเหตุการณเกา
นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเหตุการณเกาไดโดย
การเลือก ลบบันทึกเกา ที่ระดับแรกของเมนู บันทึก
นัด ไดดวย ในกรณีนี้ ใหปอนวันที่เริ่มตน (อดีต

หรืออนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกลบและกด ,
สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันที่นี้
เพือ่ที่จะลบเหตุการณทั้งหมดในบันทึกนัดของคุณ ใหปอนวันที่
เริ่มตนเปนวันที่ในอีกหลายๆ ปขางหนา (เชน วันที่ 3 ธันวาคม
2010) การทําเชนนี้ จะทําใหแนใจวาเหตุการณทั้งหมดที่เกิด
กอนวันที่นี้จะถูกลบพรอมกันในครั้งเดียว
มุมมองของเหตุการณ
เหตุการณทั้งหมดที่เก็บในบันทึกนัดจะแสดงในรูปแบบตามที่
เลือกไว โดยอาจเปนปฏิทินวัน, ปฏิทินสัปดาห  และ ปฏิทินเดือน

ถาตองการแสดงเหตุก
ตอนตอไปนี้:
1. เลือกมุมมองที่ต
2. เมื่อคุณปอนมุมม

เพื่อแสดงวัน สัป
3. กด , เพื่อแส

เหตุการณใหม
แสดงเวลา

แมวา
เมื่อค
นี้จะม

การแจงเตือนเหตุการ
จอ (ดู “วันและเวลา”

ลบบันทึกเกา

แสดงเวลา
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กวาสถานการณใดที่คุณตองการโอน
 3 แบบ: ถาไมตอบรับ (คุณไมไดตอบ
รือขายของคุณใชไมได) หรือ ถาไมวาง 
หนึ่งอยู และการสมัครรับบริการของ
รียกซอน หรือคุณไมไดเปดการทํางาน
ารถตั้งคาไดอยางเปนอิสระ
 ทุกเงื่อนไข, ใหเลือกวาคุณตองการโอน
ายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขหนึ่ง หรือ

คุณแสดงสถานะของการโอนสาย

าตใหคุณปอนหมายเลขเมลบ็อกซของ
มีอยูในซิมการด)

อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่ง
อีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย 
กับเรื่องนี้ ใหติดตอผูใหบริการของ
66

12 • ขอมูลการโทร

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการโทร
ทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซอน, ฯลฯ)

การโอนสาย
อนุญาตใหคุณโอนสายเรียกเขาไปยังเมลบ็อกซ
หรือหมายเลขโทรศัพท (ไมวาจะอยูใน รายการ
รายชื่อ หรือไม) และใชกับ: ขอมูล, โทรศัพท  และ
โทรสาร

กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความ
เสียงเขาไปกอน (ดู “เมลบ็อกซ” หนา66) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู
กับการสมัครขอรับบริการ และแตกตางจากการโอนสายซึ่งจะ
เกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู
ทุกเงื่อนไข
ตัวเลือกทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย
คําเตือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลย
จนกระทั่งคุณปดการทํางานตัวเลือกนี้

มีเงื่อนไข
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือ
สายเรียกเขา มีตัวเลือกใหใช
รับสาย), ถาติดตอไมได (เค
(ถาคุณกําลังใชโทรศัพทสาย
คุณไมมีตัวเลือกบริการสายเ
ไว) ตัวเลือกแตละอยางสาม
เมื่อคุณเลือก มีเงื่อนไข หรือ
สายไปยังเมลบ็อกซ หรือหม
ยกเลิกการโอนสาย
สถานะ

อนุญาตให
ทั้งหมด

เมลบ็อกซ
เมนูนี้อนุญ
คุณ (ถาไม

ในบางกรณี คุณอาจตองป
ใชในการฟงเมลบ็อกซ สวน
สาํหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
คุณ 

ตัง้คาการโทร

ตั้งคาการโทร

การโอนสาย
สถานะ

เมลบ็อกซ
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าน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ถามีใครพยายาม
กําลังคุยโทรศัพทอยู เลือกตัวเลือก สถานะ
กซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม 
รสมัครขอรับบริการ ติดตอผูใหบริการ

าตใหคุณ เปด หรือ ปด สายเรียกซอน
ับสายเรียกเขาที่เปนเสียงทั้งหมด ในขณะ
ังเชื่อมตอ GPRS อยู

าตใหคุณ แสดง หรือ ซอน หมายเลขกับคู
นาของคุณ ตัวเลือก สถานะ จะบอกคุณวา
ั่นนี้เปดทํางานอยูหรือไม

ี้ จะแสดงรายการของสายโทรออก และ
รียกเขา รวมทั้งความพยายามในการโทรซํ้า
มัติ และรายละเอียดของสายตางๆ ดวย
รับ และที่ไดรับ) จะแสดงในลักษณะที่
การลาสุดจะอยูที่บนสุด เมื่อ รายการโทร 
วา รายการวาง
ขอมูลการโทร

การโทรซํ้าอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการโอนซํ้าอัตโนมัติเปน เปด
หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด และถาบุคคลที่คุณ
กําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็จะโทรซํ้าหมาย

เลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจนกระทั่งถึง
จํานวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะสงเสียง
บี๊ปเตือนหนึ่งครั้งที่จุดเริ่มตนของการพยายามโทรแตละครั้ง และ
จะสงเสียงบี๊ปแบบพิเศษเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ
เวลาระหวางการโทรซํ้าจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแต
ละครั้ง

รับสาย ทุกปุม
อนุญาตใหคุณรับสายโดยการกดปุมใดก็ได
ยกเวนปุม ), ซึ่งใชในการปฏิเสธสาย

สายเรียกซอน
สายเรียกซอนจะไดรับการจัดการแตกตางกัน ขึ้น
อยูกับชนิดของเครือขาย (GSM หรือ GPRS) ที่
คุณเลือกไว

โทรโดย GSM
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด การทํางานบริการ
สายเรียกซอน และใชกับ: ทุกสาย, โทรศัพท,
โทรสาร และ ขอมูล

เมื่อตัวเลือกนี้เปดทําง
โทรหาคุณในขณะที่คุณ
เพื่อดูวาบริการสายเรีย
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับกา
ของคุณ
โทรโดย GPRS

อนุญ
สําหร
ที่กําล

หมายเลขผูโทรเขา
อนุญ
สนท
ฟงกช

เมนูน
สายเ
อัตโน

สาย (ที่โทรออก, ไมได
เรียงตามเวลา โดยราย
วางหนาจอจะแสดงคํา

การโทรซํ้าอัตโนมัติ

รับสายทุกปุม

สายเรียกซอน

โทรโดย GSM

รายการโทร

โทรโดย GPRS

หมายเลขผูโทรเขา

รายการโทร



ขอมูลการโทร

าตใหคุณจัดการกับคาโทร และระยะ
โทรของคุณ

ื่อใหคุณเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ที่
ลาง

วมการเชื่อมตอ WAP ไวดวย ตัว-
างนี้ ขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ

ือกนี้ และกด , เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต
งสาย โทรออก หรือ เรียกเขา

มัครขอรับบริการ
าตใหคุณแสดงระยะเวลา/คาโทรของ
องคุณ

มัครขอรับบริการ
68

รายการโทร
จากวงรอบสัญลักษณหลัก กด, จากนั้นเลือก
ขอมูลการโทร > รายการโทร > รายการโทร เพื่อแสดง
รายการโทร ใชปุมลูกศร + และ – เพื่อเลื่อนภาย

ในรายการ และกด , อีกครั้ง เพื่อดูวันที่, เวลา, หมายเลข,
สถานะการโทรของสายที่เลือก และดูวาเปนสายที่สงออกหรือสาย
ที่ไดรับ กด , เพื่อเขาสูวงรอบสัญลักษณ ซึ่งอนุญาตใหคุณ โทร
ไปยังผูนี้, สงขอความ, ลบ สายที่เลือก หรือ เก็บ หมายเลขที่เกี่ยว
ของได
รีเซ็ต

กด ,, เลือก ขอมูลการโทร > รายการโทร, จาก
นั้น รีเซ็ต กด ,สองครั้งเพื่อรีเซ็ต

โทรศัพทจะเก็บหมายเลข 30 หมายเลขลาสุดใน รายการโทร,
หมายเลขลาสุดจะแสดงขึ้นมากอน คุณสามารถโทรซํ้าไปยัง
หมายเลขเหลานี้ไดโดยตรง ในหนาจอหลัก, เลื่อน + เพื่อเขา
ไปยัง รายการโทร ถาหมายเลขที่แสดงขึ้นมาบรรจุอยูในรายการ
รายชื่อ ของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแสดงขึ้นมา เลื่อนดวย
+ หรือ - เพื่อเลือกหมายเลขที่จะโทรซํ้า และกด ( กด
) เพื่อวางสาย

เมนูนี้อนุญ
เวลาในการ

เลือก GSM 
เมนูนี้ใชเพ
อธิบายดาน

ตัวนับคาโทร GSM ไมไดร
เลือกสวนใหญที่กลาวดานล
ระยะเวลารวม

เลือกตัวเล
เวลาโทรขอ

ขอมูลสายลาสุด
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการส

เมนูนี้อนุญ
สายลาสุดข

ขอมูลเมื่อวางสาย
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการส

รายการโทร

รีเซ็ต

ตวันับคาโทร

เวลาโทร

เลือก GSM 

ระยะเวลารวม

ขอมูลสายลาสุด
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การสมัครขอรับบริการ และเครือขาย
มบัตินี้อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกใด
ือกหนึ่งตอไปนี้:

ือกนี้จะแสดงเซสชั่นการเชื่อมตอครั้งสุดทาย
รมิาณการถายโอนขอมูลของโทรศพัทมือถอื
ณุ (เชน หลังการเชื่อมตอ WAP ผาน GPRS)

ือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมตอลาสุด หรือ
ณการถายโอนของการรับสง PC ของคุณ

รโดยโทรศัพทมือถือของคุณ และอาจ
ิการของคุณใช ดังนั้นคุณควรพิจารณา
นหนาจอเปนขอมูลประกอบเทานั้น ไมใช
ขอมูลการโทร

อนุญาตใหคุณเปดหรือปดการแสดงผลอยางเปน
ระบบ ที่แสดงขอมูลความยาวและ/หรือคาโทร
ของแตละสาย เมื่อวางสาย

คาโทรสะสม
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณแสดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้งตัว
นับเปนศูนย ฟงกชั่นนี้อาจไดรับการปองกันดวย
รหัส PIN หรือ PIN2

เลือก GPRS
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ

คุณส
ตัวเล

เซสชันมือถือลาสุด
ตัวเล
หรอืป
ของค

เซสชัน PC ลาสุด
ตัวเล
ปริมา

ตัวนับคาโทรถูกจัดกา
แตกตางจากที่ผูใหบร
ตัวนับคาโทรที่แสดงบ
อัตราคาโทรที่แทจริง

แสดงวาใชเงินไปเทาไรแลว หลังจากตั้งอัตรา
คาโทรไว
อนุญาตใหคุณรีเซ็ต โทรสะสม ปจจุบันเปน 
0; จําเปนตองใชรหัส PIN2 
อนุญาตใหคุณตรวจสอบวงเงินที่เหลืออยู
(เปรียบเทียบกับวงเงินที่ตั้งไวกอนหนา)

อนุญาตใหคุณยกเลิกการจํากัดคาโทร ฟงกชั่น
นี้อาจไดรับการปองกันดวยรหัส PIN หรือ
PIN2 (ขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการของคุณ)
อนุญาตใหคุณปอนวงเงินที่ใชในเมนู แสดง
วงเงิน 

อนุญาตใหคุณตั้ง หรือเปลี่ยนอัตราคาโทรตอ
หนวย แรกสุดใหปอนสกุลเงินที่ใช (มากที่สุด
3 ตัวอักษร) จากนั้นปอนคาโทรตอหนวย

ขอมูลเมื่อวางสาย

โทรสะสม

แสดง

รีเซ็ต

แสดงวงเงิน

ยกเลิกการจํากัดการโทร

วงเงิน

อัตราคาโทร

เลือก GPRS

เซสชันมือถือ

เซสชัน PC
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ก บริการเครือขาย > WAP > โฮมเพจ

จะเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้ง
ุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา > เครือขาย 

ละมีภาพเคลื่อนไหวแสดงขึ้นเปนการ
ชื่อมตอไปยังโฮมเพจของผูใหบริการ
 เพื่อเคลื่อนที่ในเพจที่ออนไลนอยู
รายการที่มีแถบสวางอยู
ปยังเพจกอนหนา

ปุม c คางไว หรือ กด @,
ด , เพื่อยืนยัน

 ไซตแรกที่คุณจะเขาถึงเมื่อเปด WAP
ว รายการเมนูของเมนู บริการ WAP
และจะเชื่อมตอไปยังโฮมเพจ WAP

ีฟอลตนี้ไดโดยการระบุชื่อ และ
ซึ่งจะแทนที่รายการปจจุบันได 
นา74)
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13 • WAP
โทรศัพทมือถือของคุณสนับสนุนบริการที่ใชโปร
โตคอลแอปพลิเคชั่นไรสาย (WAP) เบราเซอร
WAP ในตัวของโทรศัพทชวยใหคุณสามารถใช

บริการที่ผูใหบริการของคุณเตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กีฬา,
สภาพอากาศ,เปนตน
โทรศัพทมือถือของคุณพรอมสนับสนุนการทํางานเกี่ยวกับ
WAP ถามีอยูในการสมัครรับบริการของคุณ ถาโทรศัพทของ
คุณไดรับการตั้งคาไวแลว คุณก็ไมจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง
คาใดๆ ที่จะอธิบายในบทนี้ผูใหบริการบางรายสามารถตั้งพา-
รามิเตอร WAP แบบทางไกลได สําหรับขอมูลในรายละเอียด
โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณโดยตรง 

เมนูหลักของเบราเซอร WAP อนุญาตใหคุณตั้งคาคอนฟกตางๆ
ที่เกี่ยวของกับ WAP, เชื่อมตอไปยังโฮมเพจของผูใหบริการ, กํา-
หนดบุคมารคสําหรับการเขาถึงโดยตรงและการเชื่อมตอที่รวดเร็ว
ขึ้น ฯลฯ
เปดการทํางาน WAP 
1. ในการเริ่มเซสชัน WAP, ใหกดปุม @ คางไวในขณะที่

อยูในหนาจอหลัก

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือ
ของผูใหบริการ และกด ,
2. โทรศัพทมือถือของคุณ

คาไวใน ตั้งคาระบบ ที่ค
(ดู หนา41)

3. เบราเซอรจะเปดขึ้น แ
บอกวาโทรศัพทกําลังเ

4. เลื่อนดวย  + หรือ  -
และกด , เพื่อเลือก

5. กด c เพื่อกลับไ
สิ้นสุดเซสชัน WAP 
ในการยุติเซสชัน WAP, กด
เลือก ตัวเลือก > ออก  และก
โฮมเพจ
โฮมเพจ คือลิงคไปยัง WAP
จากหนาจอหลัก สวนมากแล
นี้จะถูกตั้งคามาใหลวงหนา 
ของผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนโฮมเพจด
ที่อยู URL ของโฮมเพจอื่น 
(ดู “บันทึกเปนโฮมเพจ” ห

บรกิารอินเตอรเน็ต

WAP
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อนที่อยู WAP ไซต เพื่อใหสามารถเชื่อมตอ
กที่อยูนั้น และกด , วิธีนี้เปนวิธีที่รวดเร็ว
P โดยไมตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารค
นที่อยู URL ของโฮมเพจที่ตองการ
มตอไปยังเพจนี้
นในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอย
รายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง
มตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตอง
อีกครั้ง

ื่อ และที่อยูของ โฮมเพจ:
การปอนชื่อใหม หนาจอแกไขจะปรากฏขึ้น

ทึกชื่อที่คุณปอน
กไขโฮมเพจ, กด - เพื่อเลื่อนไปยังฟลดที่อยู
ามวิธีเดียวกับการเปลี่ยนที่อยู

ือกโปรไฟลที่มีใหใชตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้น
ชื่อมตอสําหรับการตั้งคาแตละตัว: เลื่อนดวย
ปรไฟลตามตองการ จากนั้นกด < หรือ >
รเลือก และกด , เพื่อยืนยัน
WAP

บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ จากนั้น
เปลี่ยนชื่อ และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ 
คุณสามารถดําเนินการนี้ไดในขณะที่กําลังเบราซอยู กด @
เพื่อเขาไปยัง ตัวเลือก, จากนั้นเลือก บุคมารค ในกรณีนี้ ฟลดชื่อ
และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลัง
เบราซอยูโดยอัตโนมัติ
เพิ่มบุคมารค
1. เลือก WAP > บุคมารค > เพิ่มบุคมารค  และกด ,
2. เริ่มการปอนชื่อใหม: หนาจอแกไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
3. กด , เพื่อบันทึกชื่อที่คุณปอน
4. กด - เพื่อเคลื่อนที่ไปยังฟลดที่อยู และทําตามขั้นตอนเดียว

กันในที่ปอนที่อยู WAP 
การจัดการกับบุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ ลบ บุคมารคที่เก็บไว หรือ แกไข บุคมารค
เหลานั้นเพื่อเปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยูของบุคมารคนั้นได ในทุก
กรณี กด , เพื่อยืนยัน
ใชบุคมารค
ในการเชื่อมตอไปยัง WAP ไซตที่คุณเก็บไวเปนบุคมารค คุณเพียง
เลือกในรายการ และกด , เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ

ปอนที่อยู
เมนูนี้อนุญาตใหคุณป
ไดโดยตรงโดยการเลือ
ในการเขาถึงที่อยู WA
1. กด , และปอ
2. กด , เพื่อเชื่อ
ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอ
หนึ่งครั้ง จะปรากฏใน
และกด , เพือ่เชื่อ
ปอนที่อยูแบบสมบูรณ

การตั้งคา
แกไขโฮมเพจ
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนช
1. กด , และเริ่ม

โดยอัตโนมัติ
2. กด , เพื่อบัน
3. กลับไปยังเมนู แ

และดําเนินการต
เลือกโปรไฟล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเล
กําหนดการตั้งคาการเ
+ หรือ - เพื่อเลือกโ
เพื่อเลือก/ ยกเลิกกา
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Gateway พร็อกซี่ที่จะใชเมื่อเริ่มการ
ฟลที่เลือก กด , และปอนที่อยูตาม
ยัน
อนจุด “.”

พอรตพร็อกซี่ ในกรณีที่พร็อกซี่ที่คุณ
อรตที่แตกตาง กด , และปอน
ด , เพื่อยืนยัน

ื่อแสดงรายการของใบรับรองที่เกี่ยวกับ
ู เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด
องรายการ หรือเพื่อลบรายการ

ี่ยวกับเซสชัน WAP ปจจุบัน ชนิดการ
 เพื่อถอยกลับหนึ่งหนา

งการปองกันที่ใชอยูในปจจุบัน กด
นา
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การตั้งคาการเชื่อมตอทั้งหมดที่อธิบายดานลางนี้จะใชกับโปร
ไฟลที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อใหเรียกใชงานไดงาย
ขึ้นในภายหลังได
การเชื่อมตอ
เลอืกการเชื่อมตอ
อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกําหนดไวใน
ตั้งคา > ตั้งคาระบบ (สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ดู หนา41)
ในรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกการตั้งคาการเชื่อมตอที่คุณตองการ
และกด , เพื่อยืนยัน 
ระบบ
อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่เลือกเมื่อ
เริ่มการเชื่อมตอ 
GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะใชเฉพาะเครือขาย
GSM หรือ GPRS สําหรับการเชื่อมตอ WAP เทานั้น
GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือขาย GPRS
กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS
นั้นใชไมได
ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ
GPRS ไวแลว สําหรับรายละเอียด ใหดู หนา41

ทีอ่ยูพร็อกซี่
อนุญาตใหคุณกําหนดที่อยู 
เชื่อมตอ WAP โดยใชโปรไ
ตองการ และกด, เพื่อยืน
กด ปุม 0 คางไวเปนป
พอรตพร็อกซี่
อนุญาตใหคุณระบุหมายเลข
กําลังใชตองการหมายเลขพ
หมายเลขตามตองการ และก
การปองกัน
ใบรับรอง
เลือกเมนูนี้ และกด , เพ
ระบบการปองกันที่ติดตั้งอย
, เพื่อแสดงรายละเอียดข
ขอมลูเซสชัน
อนุญาตใหคุณแสดงขอมูลเก
ปองกัน, คลาส, ฯลฯ กด c
ใบรบัรองปจจุบัน
อนุญาตใหคุณแสดงใบรับรอ
c เพื่อถอยกลับหนึ่งห
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ามสําคัญสูง จะมีเครื่องหมายตกใจมา
แลว / ยังไมอาน
ื่อเลื่อนในรายการ และเลือกขอความตาม

 , เพื่ออานขอความ
ุที่อยู WAP (หรือ URL), ใหกด , เพื่อ
AP ไซตนั้น
มพุชตัวใดตัวหนึ่ง ใหเลือก ขอความพิเศษ >
และกด ,
ะลบ และกด , เพื่อยืนยัน

จอินเตอรเน็ต ใหกดปุม @ เพื่อเรียก
ยดานลางขึ้นมา
ๆ ทั้ง บริการอินเตอรเน็ต  และ ตัวเลือก ใน

เพจของ WAP ไซตที่คุณกําลังเบราซอยูใน

ี่เบราซกอนหนานี้
WAP

เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือกอยูในปจจุบัน: ปอน
ชื่อใหม (หนาจอแกไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ), จากนั้นกด ,
เพื่อบันทึกชื่อที่คุณปอน
ตัวเลือกเบราเซอร
เมนูนี้ใชในการเปด/ปดการทํางานของการดาวนโหลดภาพที่แนบ
อยูใน WAP เพจ เลือก ไมเคย หรือ เสมอ และกด , เพื่อยืนยัน
การเลือกของคุณ
การเลือก ไมเคย จะเพิ่มความเร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณ
เบราสโดยรวม
แคช
เมนูนี้อนุญาตใหคุณลางพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพทซึ่งใชใน
การเก็บเพจที่เบราสดูระหวางอยูในเซสชัน WAP  เลือก ลางแคช
และกด , เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจากเครือขาย
และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ 
1. ถาคุณไดรับการแจงวาคุณไดรับขอความพิเศษ ใหกด , 

เพื่ออานขอความนั้น
2. ไมเชนนั้น ใหเลือก บริการของผูใหบริการ > WAP > บริการ-

อินเตอรเน็ต > ขอความพิเศษ และกด , เพื่อเขาไปยัง
รายการของขอความ

ขอความที่มีลําดับคว
พรอมกับไอคอนอาน
3. กด + หรือ - เพ

ตองการ และกด
4. ถาขอความบรรจ

เชื่อมตอไปยัง W
5. ในการลบขอควา

จัดการ ขอความ 
6. เลือกขอความที่จ

ในขณะที่กําลังเบราซเพ
ตัวเลือกตางๆ ที่อธิบา
มีการอธิบายเมนูตาง
หัวขอดานบน

โฮมเพจ
ใชในการเขาถึงยังโฮม
ปจจุบันโดยตรง
กลับ
นําคุณกลับไปยังเพจท

ตวัเลือก



WAP

ต ใหกด @ เพื่อเขาไปยัง ตัวเลือก
กด ,
ื่อภาพ และกด , เพื่อบันทึกใน

ัน WAP: กด , เพื่อยืนยัน และ

เชื่อมตอ WAP อยู:
ิ้นสุดแอปพลิเคชั่น WAP และตัด
จุบัน โทรศัพทจะกลับไปยังเพจที่เพิ่ง
งสาย แตการเชื่อมตอจะขาดไปแลว
 จะนําคณุกลับไปยงัหนาจอภาพตวัอยาง
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คุณตองเบราซไปอยางนอย 2 เพจกอนที่ตัวเลือกนี้จะสามารถ
ใชได

ไปขางหนา
นําคุณไปยังเพจที่เบราซถัดไป (เชน เมื่อคุณเลือก ถอยกลับ มา
แลว)
โหลดใหม
จะโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิดใหม
บันทึกเปนโฮมเพจ
เมนูตัวเลือกนี้ อนุญาตใหคุณบันทึก WAP เพจที่เบราซอยูใน
ปจจุบันเปนโฮมเพจดีฟอลต  
1. เลือก บันทึกเปนโฮมเพจ และกด , ที่อยู URL ของเพจที่

คุณกําลังเบราซอยู จะปรากฏในฟลด ที่อยู โดยอัตโนมัติ
2. ปอนชื่อสําหรับโฮมเพจนี้ และกด ,
3. กลับไปยังเมนู บริการอินเตอรเน็ต ชื่อโฮมเพจก็จะปรากฏเปน

รายการแรก กดปุม @ ในขณะที่อยูในหนาจอหลัก เพื่อ
เชื่อมตอไปยังเพจนี้โดยอัตโนมัติ

บันทึกเปน…
ในขณะที่เบราซ WAP ไซต เมนูตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณบันทึก
ภาพที่ฝงอยูในเพจที่แสดงขึ้นมาได
1. ในขณะที่กําลังเบราซ, เลื่อนไปยัง + หรือ - เพื่อเลือก

รูปภาพ

2. ทันทีที่รูปภาพถูกไฮไล
เลือก บันทึกเปน... และ

3. ถาตองการ ใหเปลี่ยนช
อัลบั้มภาพ

ออก
ใชในการจบการทํางานเซสช
เพื่อจบการทํางาน WAP
การรับสาย
ในการรับสายในขณะที่กําลัง
1. การรับสายจะเปนการส

การเชื่อมตอเซสชันปจ
เบราสลาสุดเมื่อคุณวา

2. การปฏเิสธสายเรยีกเขา
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 #, ตามดวย ( เพื่อดูวาหมาย
กไปหรือไม

# แลวตามดวย ( เพื่อเปดการโอน

 # ตามดวย ( เพื่อเปดการทํางาน
ถาติดตอไมได
ะเอียดเกี่ยวกับสตริง GSM ติดตอผูให
ุณ

าง (เชน เครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ
ตองใหโทรศัพทของคุณสงสัญญาณ DTMF
quency) หรือที่รูจักกันดีวา“ทัชโทน” สัญ-
ตอสื่อสารรหัสผาน, หมายเลขโทรกลับ, การ
 เปนตน
 DTMF ไดตลอดเวลาในระหวางที่โทรโดย
9, * และ # นอกจากนี้ คุณยัง
ัญญาณ DTMF เขากับหมายเลขโทรศัพท
ดดวย (หรือเก็บไวใน รายการรายชื่อ) หมาย
ี่เปน DTMF ตองแยกกันดวยตัวอักษรรอ

 

บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

14 • บริการอื่นๆ 
ของผูใหบริการ

รายการสวนมากของเมนูบริการของเครือขาย (เชน หมายเลขบริ-
การ, บริการ+) นั้นขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และใชเฉพาะ
กับผูใหบริการแตละแหง โทรศัพทมือถือของคุณพรอมที่จะสนับ
สนุนคุณสมบัติเหลานี้ ถามีรวมอยูในการสมัครรับบริการของคุณ
ดังนั้นโทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูที่แสดงอยูก็ได สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการและอัตราคาบริการ โปรดติด
ตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสั้น
ซึ่งคุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

โทรศัพทนี้สนับสนุนสตริง GSM มาตรฐานซึ่งคุณสามารถสงจาก
ปุมกดไปยังเครือขาย และใชเพื่อเปดการทํางานบริการที่เครือขาย
ของคุณมีดวย
• ตัวอยางที่ °1
กด * 4 3 # แลวตามดวย ( เพื่อเปดการ
ทํางานบริการสายเรียกซอน

• ตัวอยางที่ °2
กด * # 3 1
เลขของมือถือถูกสงออ
• ตัวอยางที่ °3
กด * 6 1 
สายถาไมตอบรับ
• ตัวอยางที่ °4
กด * 6 2
คุณสมบัติการโอนสาย
สําหรับขอมูลในรายล
บริการเครือขายของค

บริการโทรศัพทบางอย
และเพจเจอร) จําเปน
(Dual Tone MultiFre
ญาณเหลานี้ใชเพื่อติด
เลือกรายการของผูโทร
คุณสามารถสงสัญญาณ
การกดปุม 0 ถึง 
สามารถแนบชุดของส
กอนที่จะหมุนออกไปไ
เลขโทรศัพทและสวนท

สตริง GSM

สัญญาณ DTMF
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ทอยู ใหหมุนหมายเลข และกด

ละหมายเลขจะแสดงที่สวนลางของ
ทจะหมุนไปยังหมายเลขที่ 2
งสาย ใหกด , จากนั้นเลือก สลับ
สลับจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง 
 และสายที่พักไวก็จะกลายเปนสายที่

อยู ใหกด ) สายที่ใชอยูจะถูก
ังคงถูกพักอยูตอไป
 ใหใช สลับสาย เพื่อเรียกสายขึ้นมา

ที่สองไดจากปุมกด หรือจาก:
ด -, จากนั้นเลือกชื่อที่ตองการโทร,
+, จากนั้นเลือกหมายเลขที่ตองการ

นึ่งไดในขณะที่กําลังสื่อสารอยู (ถาการ
สนุนคุณสมบัตินี้) เมื่อคุณไดรับสายที่
และหนาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน
76 บร

ตัวอักษรหยุดชั่วคราวและตัวอักษรรอ
ในการปอนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรรอ ใหกดปุม #
คางไว จอแสดงผลจะแสดง w สําหรับการรอ และ p สําหรับการ
หยุดชั่วคราว โทรศัพทจะแปลตัวอักษรหยุดชั่วคราวตัวแรกเปน
ตัวอักษรรอเสมอ เมื่อคุณหมุนหมายเลขที่ประกอบดวยตัวอักษร
รอ โทรศัพทก็จะหมุนสวนแรก (หมายเลขโทรศัพท) จากนั้นรอ
ใหสายเชื่อมตอสําเร็จกอนที่จะสงตัวเลขสวนที่เหลือออกไปเปน
สัญญาณ DTMF ตัวอักษรหยุดชั่วคราวที่ตามมาจะเปนตัวอักษร
หยุดชั่วคราวปกติ ที่จะสรางการหนวงเวลาไว 2.5 วินาที
ตัวอยาง: การใชเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณ
เพื่อที่จะฟงขอความทั้งหมด (เชน รหัส 3) บนเครื่องตอบรับโทร-
ศัพทของคุณ (รหัสผาน 8421) ที่หมายเลขโทรศัพท 12345678
คุณจะตองกดดังนี้: 12345678w8421p3
โทรศัพทจะหมุน 12345678 และรอใหสายเชื่อมตอสําเร็จ เมื่อ
เชื่อมตอไดแลว โทรศัพทจะสงตัวเลข 8421 (รหัสผาน) จากนั้น
หยุด 2.5 วินาที แลวสงตัวเลขหลักสุดทาย ถาคุณพบกวาเวลา 2.5
วินาทีไมนานพอ คุณสามารถใสตัวอักษรหยุดชั่วคราวหลายตัวเพื่อ
เพิ่มชวงเวลาหยุดชั่วคราวก็ได

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูได จากนั้นสลับไปมาระหวางสายทั้งสอง 
(คาโทรที่แสดงบนหนาจอคิดจากอัตราคาโทรในพื้นที่เดียวกัน)

1. ในขณะที่กําลังโทรศัพ
(
สายแรกจะถูกพักไว แ
หนาจอ จากนั้นโทรศัพ

2. ในการสลับระหวางสอ
สาย ในแตละครั้งที่คุณ
สายที่ใชอยูก็จะถูกพัก
แอกทีฟ

3. ถาตองการวางสายที่ใช
วาง และสายที่พักไวก็ย

4. ในการวางสายที่พักไว 
จากนั้นกด )

หมายเหตุ:
คุณสามารถหมุนหมายเลข
- รายการรายชื่อ โดยการก
- รายการโทร โดยการกด 
   โทร

คุณสามารถรับสายอีกสายห
สมัครรับบริการของคุณสนับ
สอง โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ป

การโทรไปยังสายที่สอง การรับสายที่สอง
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ขอรับบริการ
กับสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งถูกพักไว 
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือน คุณสามารถ
นที่จะรับสายที่ 3 หรือแนะนําผูโทรเขามา
ก็ได (ดูดานลาง) บริการนี้จํากัดอยูที่การ
เทานั้น (สายหนึ่งใชอยู และอีกสายพักอยู)

ขอรับบริการ
ามารถเปดใชงานการประชุมสายโดยการโทร
ปยังสายตางๆ  หรือสรางการประชุมจาก
กลงกันของหลายฝายก็ได คุณสามารถมี
ไดถึง 5 สายพรอมกัน ในการยุติการประชุม
ุดนี้ ทุกสายก็จะถูกตัดการเชื่อมตอ
หมายเลขตางๆ แรกสุดใหโทรตามปกติ
ุณตองการใหเขาประชุม เมื่อตอสายสมาชิก
ไปยังสายที่สองโดยใชวิธีตามที่อธิบายใน
อง” ดานบน เมื่อติดตอสายที่สองเรียบรอย
ลือก ประชุมสาย ทําขั้นตอนดานบนซํ้า จน
 คนเชื่อมตออยู

รศัพท
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

เพื่อที่จะรับสายที่สอง คุณตอง:
- สมัครรับบริการคุณสมบัตินี้
- ปดการทํางานตัวเลือกการโอนสาย สําหรับสายสนทนา 
   (ดู หนา66)
- เปดการทํางานตัวเลือกสายเรียกซอน (ดู หนา67)
ถาคุณไดรับสายที่สอง ใหกด ,, จากนั้นคุณสามารถ:
• รับสายที่สอง: สายแรกจะถูกพักไว  สายที่สองจะแอกทีฟ 

ถาคุณตองการสลับระหวางสายทั้งสอง กด ,จากนั้นเลือก
สลับสาย ในแตละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยังอีกสาย
หนึ่ง สายที่ใชอยูก็จะถูกพัก และสายที่พักไวก็จะกลายเปน
สายที่แอกทีฟ ในการแนะนําผูโทรใหมเขาในการประชุมสาย 
ใหกด , และเลือก ประชุมสาย

• ปฏิเสธสายที่สอง
• วางสายที่ใชอยู จากนั้นโทรศัพทก็จะสงเสียงเรียกเขา
 หมายเหตุ:
- ถาคุณตองการรับสายเรียกเขาดวย กด (; ถาตองการ
   ปฏิเสธสาย กด )
- ถาคุณเปดการทํางานการโอนสาย ‘ถาไมวาง’ (อานหัวขอ
  “สายเรียกซอน” หนา67), คุณจะไมมีทางไดรับสายที่สอง
   เลย เนื่องจากสายตางๆ จะถูกโอนไปทั้งหมดเมื่อสายของ
   คุณไมวาง

ขึ้นอยูกับลักษณะการ
 ในขณะที่กําลังสนทนา
คุณอาจไดรับสายที่ 3 
วางสายใดสายหนึ่งกอ
รวมในการประชุมสาย
สื่อสารปจจุบันสองสาย

ขึ้นอยูกับลักษณะการ
คุณส
ออกไ
การต

สมาชิกเขารวมประชุม
ใหใชปุม ) ถึงจ
เพื่อที่จะโทรออกไปยัง
ไปยังหมายเลขแรกที่ค
คนแรกติดแลว ใหโทร
“การโทรไปยังสายที่ส
แลว ใหกด , และเ
กระทั่งมีสมาชิกครบ 5

การรับสายที่ 3

การประชุมทางโท

ประชุมสาย



ิการอื่นๆ ของผูใหบริการ
78 บร

ถามีสายเรียกเขาระหวางการประชุมสาย และขณะนั้นยังมีสมาชิก
นอยกวา 5 คน คุณสามารถยอมรับสายใหมไดโดยการกด , 
กด, อีกครั้ง และเลือก ประชุมสาย เพื่อเพิ่มหมายเลขนี้เขาใน
การประชุมทางโทรศัพท  ถามีสายเรียกเขาในขณะที่มีสมาชิกเชื่อม
ตออยูครบ 5 คนแลว คุณสามารถรับสายเรียกเขาใหมนี้ได แตไม
สามารถเพิ่มเขาในการประชุมได
ในขณะที่การประชุมกําลังดําเนินอยู กด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ผูรวมประชุม  ตัดการเชื่อมตอสมาชิกออกจากการประชุมโดยการ
เลือก ลบผูรวมประชุม และกด , เพื่อยืนยัน หรือเลือก สายสวนตัว 
เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิกคนนี้เทานั้น (สมาชิกคนอื่นๆ 
จะถูกพักสายไว)

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
คุณสามารถเชื่อมตอสายที่ใชอยูและสายที่พักไวเขาดวยกัน และ
เมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสอง ระหวาง
การโทร กด ,, เลือก โอน และกด ,
คณุสมบัตินี้แตกตางจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นกอนที่คุณจะ
รับสายขึ้นมา (ดู หนา66)

การเชื่อมตอสาย
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วกับกลอง การกดปุม c คางไวจะ
ะทําปจจุบัน และนําคุณกลับไปยังหนาจอ

ย กด *  เพื่อสลับระหวางโหมด
กลางคืน และ ปกติ 

กด # เพื่อเปลี่ยนจาก VGA 
เปน QVGA เปน SQVGA เปน 
128x128

กด m เมื่อโหมดกลองทํางาน
อยู

กด m หลังจากถายทันที

กด c หลังจากถายทันที
กด , หลังจากถายทันที

กด , เมื่อโหมดกลองทํางานอยู

า กด 0
การถายภาพ

15 • การถายภาพ
กลองเปนอุปกรณเสริม ซึ่งไมรวมอยูในชุดขายมาตรฐาน
เมือ่คุณซื้อโทรศัพทมา โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศ
ของคุณเพื่อซื้อกลองถายรูปจะไมมีการตั้งคา คุณสมบัติ หรือ
ตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายในบทกอนหนาใหใช ถาคุณไมไดใช
กลองถายรูปกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทมือถือสนับสนุนการทํางานของกลองดิจิตอล ซึ่งชวยให
คุณสามารถถายภาพ เก็บภาพไวในโทรศัพท ใชภาพตางๆ เปน
วอลลเปเปอร หรือสงภาพไปใหเพื่อนๆ หรือญาติของคุณได

วิธีการ…

ภายในเมนูใดๆ ที่เกี่ย
เปนการยกเลิกการกร
หลัก

การจัดการกลองถายรูป

เปด/ปดกลอง เสียบ/ถอดเขากับที่เสียบดังแสดง
ดานลาง
ถาเสียบกลองไวอยูแลว ใหกดปุม
m คางไวเพื่อเปดการทํางาน
ใหม

ซูมเขา/ออก กดปุมจอยสติ๊ก + (ขึ้น) หรือ 
-(ลง)

เปลี่ยนโหมดกลองถา
รูป

เปลี่ยนความละเอียด
ของหนาจอ

ถายภาพ

บันทึกภาพ

ลบภาพ
เขาไปยังตัวเลือกตางๆ
ของภาพที่ถาย
เขาถึงการตั้งคาตางๆ
ของกลอง
เปด/ปด ระบบตั้งเวล
ถายภาพเอง
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ดปุมตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ จะ
เปดทํางานอยูเทานั้น เชน เมื่อภาพ
ปนตน

ูปสองอยางใหใชคือ: โหมดปกติ และ
เหมาะกับระดับแสงของสภาพแวดลอม
มดทั้งสอง ซึ่งจะทราบจะไดไอคอน
ะอาทิตย & พระจันทร) ที่สวนลาง

บมาตรฐานคือ VGA 640x480
ปยัง QVGA (320x240 พิกเซล),
 พิกเซล) หรือไปยัง 128x128 
ือกจะแสดงอยูที่มุมขวาลางของ

เฉพาะในโหมด VGA เทานั้น (640x
วามละเอียดนี้ ใหกดปุมเลื่อนที่ +
80

เสียบกลองถายรูป
เพียงเสียบแจ็คกลองถายรูปเขากับชองตอบนโทรศัพทมือถือ
(ดานขวามือ) ดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นกด m เพื่อ
แสดงหนาจอตัวอยางของกลองถายภาพ และหมุนกลองไปทาง
ซายหรือขวาเพื่อใหไดภาพที่คุณตองการ

เลนสของกลองถายรูปมีการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ 
ไอคอนที่แสดงที่สวนบนและลางของหนาจอ อนุญาตใหคุณ
สามารถตรวจสอบ โหมดกลองถายรูป, ความละเอียดของภาพ,
โหมดการซูม และ  การ เปดการตั้งเวลาถายเอง

หลักการทั่วไป
ตัวเลือกทุกอยาง และการก
ใชไดก็ตอเมื่อกลองถายรูป
ตวัอยางแสดงบนหนาจอ เ
โหมดกลองถายรูป
โทรศัพทมีโหมดกลองถายร
โหมดกลางคืน ใหเลือกใชให
กด * เพื่อสลับระหวางโห
โหมดของกลองถายรูป (พร
ของหนาจอ
ความละเอียดของภาพ
ขนาดภาพดีฟอลตของรูปแบ
พิกเซล กด # เพื่อสลับไ
ไปยัง SQ VGA (160x120
ความละเอียดของภาพ ที่คุณเล
หนาจอ
โหมดการซูม
ตัวเลือกซูมหนึ่งระดับ ใชได
480 พิกเซล) ถาคุณเลือกค
หรือ - เพื่อซูมเขาหรือออก

ถายภาพ
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 หรือ m อีกครั้ง เพื่อกลับไปยังโหมด

าถายอัตโนมัติ
อัตโนมัติถูกตั้งคาเปน เปด, กด m 
าน (หรือกด 0 ถาตัวเลือกถูกตั้งคา

จากเริ่มที่ 5วินาที (คานี้ไมสามารถเปลี่ยน
ียงบี๊ปดังขั้น 2วินาทีกอนที่ภาพจะถูกถาย
บี๊ปดังอีกครั้งหลังจากที่ถายแลวจริงๆ
เสียงบี๊ปไดผานทางการตั้งคากลองถายรูป

 เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ และ
ัวอยาง หรือกด 0 เพื่อหยุดตัวตั้ง
ลอดเวลา
ลว ใหทําตามขั้นตอนจากหัวขอกอนหนา 

ามารถบันทึกในโทรศัพทได จะแตกตางกัน
ตั้งคาไว ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของ

ถามีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอใน
ถาย ในกรณีนี้ คุณตองลบขอมูล (เสียง
เก็บภาพใหม เลือก มัลติมีเดีย > สถานะ
หนวยความจําที่เหลือในโทรศัพทของคุณ
การถายภาพ

ไอคอนซูมจะถูกไฮไลตเมื่อการซูมทํางานอยู การซูมออกใชได
หลังจากที่ซูมเขาเทานั้น
ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือก ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ เปน เปด
หรือ ปด (ดูรายละเอียดดานลาง) 
ถายภาพ
ดวยการใชปุม m 
1. ถาตัวเลือกตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติเปน ปด, ใหกดปุม
m
เพื่อถายภาพ ซึ่งจะแสดงภาพอัตโนมัติบนหนาจอ

2. หมายเลขที่แถบสีดําบนของหนาจอ แสดงแถวของภาพ ภาพ
จะถูกตั้งชื่อตามในเมนู ภาพสวนตัว “img_1.jpg”, ฯลฯ ไป
จนถึง 999

ไมไดหมายความวาคุณสามารถถายภาพได 999 ภาพ (ดู
“จาํนวนของภาพ” ดานลาง) แตหมายความวา ภาพที่คุณถาย
รวมทั้งภาพที่ถูกลบ จะมีชื่อเรียงกันไปจนถึง 999  จากนั้นการ
เรียงหมายเลขจะเริ่มตนตั้งแต 1 ใหมอีกครั้ง
3. จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะ:

- กด c เพื่อ ลบ ภาพที่คุณถาย,
- กด m เพื่อ บันทึก ภาพ,
- กด , เพื่อเขาไปยังรายการของตัวเลือกที่ใชได ซึ่งรวม
   ถึงการสงภาพที่คุณเพิ่งถายดวย

4. จากนั้นกด c
ภาพตัวอยาง

ดวยการใชตัวตั้งเวล
1. ถาตัวตั้งเวลาถาย

เพื่อเปดการทําง
เปน ปด)

2. การนับถอยหลัง
แปลงได) จะมีเส
จากนั้นจะมีเสียง

คุณสามารถปรับแตง
คุณสามารถกด c
กลับไปยังโหมดภาพต
เวลาถายอัตโนมัติไดต
3. เมื่อภาพถูกถายแ
จํานวนของภาพ
จํานวนของภาพที่คุณส
ไปตามการตั้งคาที่คุณ
ไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น
จะมีขอความเตือนคุณ
การเก็บภาพที่คุณเพิ่ง
ภาพ ฯลฯ) กอนที่จะ
ความจํา เพื่อตรวจสอบ
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: ถาคุณยังไมไดถอดกลองออก ใหกด
ดหนาจอภาพตัวอยางอีกครั้ง หรือไม
องเขาไปใหม

หโดยตรงภายในหนาจอภาพตัวอยาง
ังมีเมนูอีกหลายอยางที่อนุญาตใหคุณ
ด, ในขณะที่อยูในโหมดกลองถาย-

 และกด , สําหรับภาพถัดไปที่จะ
 เพื่อยกเลิก

ี่มีจากตัวเลือกตอไปนี้: สี, ขาว & ดํา,
จะถูกใสลงในภาพตามโหมดที่คุณ
าพดูมีสีโทนนํ้าตาลและเบจ ทําให
ระทับใจที่ถายไวในอดีต) โหมดดี-

โหมดสองอยางตอไปนี้: ปกติ และ
กติ
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การดูภาพ
ภาพที่คุณบันทึกไวจะถูกเก็บลงในเมนู มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ >
ภาพสวนตัว โดยอัตโนมัติ เลือกภาพในรายการ และกด > เพื่อเขา
ไปยังการแสดงผลแบบกราฟฟก จากนั้นกด + หรือ - เพื่อไปยัง
ภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หรือ , เพื่อ สง, ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ
ภาพ กด < เพื่อถอยกลับไปยังรายการขอความ
การรับสาย
เมื่อไดรับสายในขณะที่กําลังใชกลองถายรูป:
1. การรับสายจะเปนการปดการทํางานทุกอยางที่เชื่อมโยงกับ

กลอง: ไมวาจะกําลังดูภาพ ถายภาพ ตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
เลื่อนในตัวเลือก ฯลฯ โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลักเมื่อ
คุณวางสาย ถาคุณถายภาพไว แตยังไมไดบันทึก ภาพนั้นจะ
หายไป

2. นอกจากนี้ การปฏิเสธสายเรียกเขาก็ยังเปนการยุติการทํางาน
ทุกอยางที่เกี่ยวกับกลองเชนเดียวกัน และจะนําคุณกลับไปยัง
หนาจอภาพตัวอยาง

การโทรออก
1. ในการโทรออก แรกสุดใหกด c คางไว หรือถอดกลอง

ออก เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก 
2. จากนั้นปอนหมายเลข หรือเลือกชื่อจากรายการรายชื่อของ

คุณ กด ( เพื่อหมุนออก และกด ) เพื่อวางสาย

3. ในการถายภาพเพิ่มขึ้น
m คางไว เพื่อเป
เชนนั้น ใหเชื่อมตอกล

นอกเหนือจากการตั้งคาที่มีใ
ดังที่ไดอธิบายดานบนแลว ย
ตั้งคาตัวเลือกอื่นๆ ไดอีก ก
รูป เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ในทุกกรณี ใหเลือกตัวเลือก
ถายโดยใชโหมดนี้ หรือ c
โหมดสี
อนุญาตใหคุณเลือกโหมดท
ซีเปย และ นํ้าเงิน เอฟเฟกต
เลือก (เชน ซีเปย จะทําใหภ
แลดูเหมือนเปนภาพความป
ฟอลตคือ สี
โหมดกลองถายรูป
อนุญาตใหคุณเลือกระหวาง
กลางคืน โหมดดีฟอลตคือ ป

การตั้งคา
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เสียง
คุณสามารถตั้งคาทั้ง เสียงเตือน และ เสียงถาย ไดจากเมนูนี้ เสียง
เตือนจะดังขึ้นกอนที่จะถายรูป 2 วินาที สวนเสียงถายรูปจะดังขึ้น
เมื่อมีการถายรูป
ในทั้งสองกรณี เลือก เปด, และกด , เพื่อเขาไปยังรายการของ
เสียงที่มีใหใช เลือกเสียงใดเสียงหนึ่ง หรือ <ใหม> เพื่อสรางเสียง
ใหม จากนั้นกด , เพื่อเปดการทํางาน
ความละเอียดของภาพ
อนุญาตใหคุณเลือกความละเอียดของภาพจากรายการตอไปนี้:
VGA (640x480 พิกเซล), QVGA (320x240 พิกเซล), 
SQ VGA (160x120 พิกเซล) และ 128x128 โหมดดีฟอลต
คือ VGA
คุณภาพของภาพ
อนุญาตใหคุณเลือกคุณภาพของของภาพจากรายการตอไปนี้: ตํ่า,
ปานกลาง, สูง โหมดดีฟอลตคือ ปานกลาง
ตวัตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
อาน “ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ” หนา81



ขอควรระวัง

ที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการเอื้อมถึง

ัส PIN ลงบนกระดาษ  ใหใชวิธีจําแทน 
อดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพท

นแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อโทรศัพทมา
ลือกการจํากัดการโทรแบบตางๆ

พัทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎหมาย
 ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม โทรศัพทของ
ุใหเกิดการรบกวนกับอุปกรณอิเล็กทรอ-

าํและกฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศของ
ที่บาน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น  
รศัพทเซลลูลารในรถยนตและเครื่องบิน

โทรศัพทเซลลูลารอาจมีความเสี่ยงตอ
รวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
ทวนมาตรฐานดานความปลอดภัยตางๆ
อันตรายจากการสัมผัสถูกพลังงานคลื่น
สอดคลองกบัมาตรฐานดานความ
วมทั้งขอกําหนดอุปกรณรับสงคลื่นวิทยุ
าคมที่ 1999/5/EC
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ขอควรระวัง

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือตวัสงและรับสัญญาณ
วทิยกุาํลงัตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพทจะรับและ
สงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยัง
สถานีฐานทีเ่ชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพท จากนั้นเครือขาย

จะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
• โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี่ GSM

(900/1800MHz)
• เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
• โทรศัพทของคุณมีความสอดคลองกับมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
• เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับ

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref.
89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า (Ref. 73/
23/EEC)

คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
ความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอานและทําตาม
คําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกใหผูอื่นที่ยืมโทรศัพท
ของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศัพทจากการใชงานโดยไมได
รับอนุญาต:

เก็บโทรศัพทไวใน
ของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจดรห
ปดโทรศัพทและถ

เปนระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน  เพื่อเปลี่ย
และเพื่อเปดการทํางานของตัวเ

การออกแบบโทรศ
และขอบังคับตางๆ
คุณอาจเปนสาเหต
นิกสอื่น

ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะน
คณุเมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทั้ง
กฏขอบงัคบัเกีย่วกบัการใชโท
นัน้มคีวามเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งการใช
สุขภาพของผูใช  มีการนําผลกา
ดานคลื่นวิทยุและ GSM มาทบ
ไดรับการกําหนดขึน้เพื่อปองกัน
วิทยุ  โทรศัพทเซลลูลารของคุณ
ปลอดภยัทีเ่กี่ยวของทั้งหมด ร
และอุปกรณการสื่อสารโทรคมน

คลื่นวิทยุ
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ดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน เหมืองแร 
การระเบิดอยูดวย
ับผูผลิตรถยนตของคุณวาอปุกรณอเิล็กทรอนิกส 
าหนะจะไมไดรับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

บคุมการเตนของหัวใจ:
ะหวางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและ
ม. ตลอดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีก
ที่อาจเกิดขึ้นได
วในกระเปาเสื้อ
มกับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อ
ี่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด
ุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณชวยฟง
กรณของคุณมีความไวตอการรบกวนของ


ุมการเตนของหัวใจ
ขอควรระวัง

การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออปุกรณอเิลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูงอาจ
ไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ  ซึ่งการรบกวนกันอาจนําไปสู
อุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไวภายใน
กระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมือถือในเครื่องบิน 
อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของเครื่องบิน ทําลาย

เครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่
ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ซึง่มีอปุกรณทางการ
แพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่อาจมี
การระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไป
ดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอด

อยู)  หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุด
ใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใชได
หรือไม

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหป
หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวน

ตรวจสอบก
ที่ใชในยานพ

ถาคุณเปนผูใชเครือ่งคว
• รักษาระยะหางร

โทรศัพทไว 15ซ
เลี่ยงการรบกวน

• อยาใสโทรศัพทไ
• ใชหูดานที่ตรงขา

ลดการรบกวนท
• ปดโทรศัพท ถาค

ถาคุณเปนผูใชเครือ่งชวย
ของคุณ เพื่อเรียนรูวาอุป
โทรศัพทเซลลูลารหรือไม

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ

ผูใชเครื่องควบค

ผูใชเครื่องชวยฟง



ขอควรระวัง

พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ

านั้น

ตเตอรี่
 (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา

ความรอนที่มากเกินไป(>60°C หรือ 
ามชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถ
ทได
ุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น  
กรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสียหาย 
ระกันทั้งหมดสําหรับโทรศัพทฟลิปสของ
ได
ตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันทีโดยผู
ใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหลแท

เตอรี่
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เพื่อที่จะปรบัปรงุสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอยพลังงาน
คลื่นวิทยุ,ลดการใชพลงังานแบตเตอรี่ และใชงานโทรศัพทอยาง
ปลอดภยั ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได
รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนงการ
ใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใชรวมกับ
อุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

• อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
• ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูก

ตองจะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด
• อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น ใหปด

เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 
ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

• ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
• การโทรออกและการรบัสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรีป่รมิาณ

เทากัน  อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยู
ในหนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอ
หลักและคุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสง
ขอมูลอัปเดตตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคา
แสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนู
โดยไมจําเปนก็จะชวยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให
สามารถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

• โทรศัพทของคุณไดรับ
ใหมได

• ใชเครื่องชารจที่ระบุเท
• อยาเผาแบตเตอรี่
• อยาแปรรูปหรือเปดแบ
• อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ

สัมผัสแบตเตอรี่
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ

140°F) สัมผัสกับคว
กัดกรอนโทรศัพ
คุณควรใชเฉพาะอ
เนื่องจากการใชอุป
และทําใหการรับป
คุณสิ้นสุดและใชไม

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะ
เชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง ขอ
จากฟลิปส

การปรับปรุงสมรรถนะ ขอมลูที่แสดงบนแบต
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ติามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกับการ
หุีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทรศัพทเกา 
นเรื่องเกี่ยวกับการนําวัสดุกลับมาใชไหม ฟลิปส
หมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
นําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุของเสียที่
เตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

าพแวดลอม

กัษณถังขยะที่มีเครื่องหมายกากบาท เปนการ
าคุณไมควรทิ้งแบตเตอรี่โดยรวมกับของเสีย
จากภายในบาน
กัษณลูกศรวิ่งเปนวงรอบ เปนการระบุวาวัสดุ
หุีบหอนี้เปนวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได

กัษณจุดสีเขียว หมายความวาเรามีการสงเสริม
ารเงนิแกระบบการรีไซเคิลและการนําวัสดุหีบ
บัมาใชใหมแหงชาติ (เชน EcoEmballage ใน
ศฝรั่งเศส)

กัษณลูกศรวิ่งไลกันบนถาดพลาสติกและบนถุง
ติก เปนการระบุวาวัสดุที่ใชเปนวัสดุที่นํากลับมา
มไดและบงบอกถึงชนิดวัสดุพลาสติกดวย
ขอควรระวัง

เนื่องจากทําใหสมาธิของคุณลดลงซึ่งกอใหเกิดอันตราย 
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่  ใหขับรถไปที่ขาง
ทางและจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ถาคุณตองการใชโทรศัพทในรถยนต  ใหติดตั้งชุดแฮนดฟรีซึ่งไดรับการ
ออกแบบมาสําหรับจุดประสงคนี้โดยเฉพาะ แตคุณยังคงตองมีสมาธิกับ
การขับรถอยางเต็มที่อยูดี
ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้นถุงลม
นิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเขานั้น
เปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ  ใหตรวจสอบกฎหมายใน
แตละประเทศ

ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถูกทิ้งตากแดดไวเปนเวลา
นาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพทจะเพิ่มขึ้น
อยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่เปนโลหะ  โปรดระมัดระวัง
ในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่อ
อุณหภูมิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 40°C

โปรดปฏิบัต
ทิ้งวัสดุบรรจ
เพื่อรณรงคใ
ไดทําเครื่อง

ออกแบบเพื่อสงเสริมการ
ไมใชแลว ไวบนกอนแบต

อยาใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ

บรรทัดฐาน EN 60950

การดแูลรักษาสภ

แบตเตอรี่: สัญล
ระบุว
ทั่วไป

บรรจุภัณฑ: สัญล
บรรจ

สัญล
ดานก
หอกล
ประเท
สัญล
พลาส
ใชให



การแกไขปญหา

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพท
อยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่ามาก อาการ
นี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับ
การทํางานของโทรศัพท  ใหนําโทรศัพท
เขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง 
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนาย
โทรศัพทของคุณ
กด c คางไว หรือปดเครื่อง
โทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการดและ
แบตเตอรีอ่ยางถูกตอง และเปดเครื่อง
อีกครั้ง
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและ
ลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือขาย
ไมสงหมายเลขของผูโทรเขามา โทรศัพท
ก็จะแสดงคําวา สาย 1 แทน ติดตอผู
ใหบริการของคุณสําหรับขอมูลใน
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลก
เปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น ติดตอ
ผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลใน
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
88

การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปด
ได

ถอดแบตเตอรี่ออกและใสกลับเขาไป
ใหม (ดู หนา6) จากนั้นชารจโทรศัพท
จนกระทั่งสัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุด
กะพริบ ทายสุด ใหถอดปลั๊กเครื่องชารจ
และลองเปดโทรศัพทใหมอีกครั้ง

จอแสดงผลแสดงคําวา
บล็อก เมื่อคุณเปดเครื่อง

มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไม
ทราบรหัส PIN หรือรหัสสําหรับปลด
บล็อก (PUK)  ใหติดตอศูนยบริการ
ของคุณ

สัญลักษณ และ
ไมแสดงขึ้นมา

การเชื่อมตอของเครือขายหายไป  คุณ}
อาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค หรือบริเวณ
ระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมี
ทําการของเครือขาย ใหลองโทรจาก
สถานที่อื่น หรือติดตอกับผูใหบริการ
เครือขายเพื่อขอความชวยเหลือหรือ
ขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย

จอแสดงผลไมตอบโต 
(หรือตอบโตชา) เมื่อ
คุณกดปุม

โทรศัพทไมไปยังหนาจอ
หลัก

โทรศัพทไมแสดงหมาย
เลขของสายเรียกเขา

คุณไมสามารถสงขอความ
ตัวอักษรได
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คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับ
เครือขาย  คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครอืขายหรือประเภทของการ
ขอรับบริการของคุณสนับสนุนเทานั้น
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
ในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่
ถูกตอง (ดู หนา6) ถาปญหายังคงมีอยู 
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผู
ใหบริการของคุณ

 ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะ
จํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่อาจมผีลกระทบกับสมรรถนะของ
โทรศัพทได  เรามีชุดอุปกรณติดรถยนต
จําหนายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศ
ภายนอก และชวยใหคุณสามารถใช
โทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถือเครื่อง
โทรศัพท
คุณควรตรวจสอบกับกฎในประเทศของ
คุณวาสามารถใชโทรศัพทในขณะที่กําลัง
ขับรถไดหรือไม
การแกไขปญหา

โทรศัพทแสดงคําวา IMSI
ขัดของ

ปญหานี้เกี่ยวของกับการสมัครขอรับ
บริการของคุณ ติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

คุณไมสามารถรับและ/
หรือเก็บภาพ JPEG ได

ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป หรือมี
รูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง โทรศัพทมือถือ
ของคุณจะไมสามารถรับภาพได ดู 
หนา53 สําหรับขอมูลอยางสมบูรณ
เกี่ยวกับเรื่องนี้

ในขณะที่กําลังชารจ
แบตเตอรี่มีสัญลักษณรูป
แบตเตอรี่วางเปลาและ
กําลังกะพริบ

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

โทรศัพทแสดงคําวา SIM
ขัดของ

ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูก
ตอง (ดู หนา6) ถาปญหายังคงมีอยู
 ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผู
ใหบริการของคุณ

คุณไมแนใจวาคุณไดรับ
สายทุกสายจากโทรศัพท
ของคุณ

เพื่อใหสามารถรับทุกสายได  ตรวจดูวา
ทั้งคุณสมบัติ "โอนสายแบบมีเงื่อนไข" 
หรือ "โอนสายแบบไมมีเงื่อนไข" ไมได
เปดทํางานอยู (ดู หนา66) 

ในขณะที่คุณพยายามใช
คุณสมบัติในเมนูโทรศัพ
แสดงคําวาไมอนุญาต

โทรศัพทแสดงคําวาใส
แผน SIM ของคุณ

โทรศัพททํางานในรถได
ไมดี
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ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัว
ถาสัญลักษณไมแสดงขึ้นมา  หมายความวาเครือขายนั้นใช
ไมได คุณอาจอยูในพื้นที่ซึ่งรับสัญญาณไดไมดี: ใหลองยาย
ไปยังสถานที่อื่น

ปดเสียง - โทรศัพทจะ
ไมสงเสียง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา

ขอความสั้น - คุณไดรับ
ขอความใหมเขามา

สัน่เตือน- โทรศัพทของ
คุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

 ขอความเสียง - คุณไดรับ
ขอความเสียงใหม

ลอ็คปุมกด - ปองกันปุม
จากการกดถูกโดยไมได
ตั้งใจ

แบตเตอรี่  - แทงแสดงถึง
ระดับพลังงานของแบตเตอรี่
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง =
 นอย)

แนบ GPRS - โทรศัพท
มือถือของคุณเชื่อมตออยู
กับเครือขาย GPRS

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อ
โทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่
ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อ
คุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจํา
สําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับ
ขอความใหมเขามาได

โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่ง
กําหนดโดยผูใหบริการเครือ
ขายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับ
ลักษณะการขอรับบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณ

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยัง
หมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูก
โอนไปยังหมายเลขอื่นที่
ไมใชหมายเลขตูขอความ
เสียง

เครอืขาย GSM : โทรศัพท
ของคุณเชื่อมตออยูกับเครือ
ขาย GSM
คณุภาพการรับสัญญาณ: 
ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพ
ของการรับสัญญาณยิ่งดี

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไป
ยงัตูฝากขอความเสียง - 
สายเรียกเขาทุกสายจะถูก
โอนไปยังขอความเสียง

นาฬกิาปลุกเปดทํางานอยู

ขอความสําเร็จรูป - ถูกตั้ง
ไวเปน เปด

หนวยความจําเต็ม - 
หนวยความจําของโทร-
ศัพทเต็ม  ลบรายการ
บางอยางทิ้งไป เพื่อเก็บ
รายการใหม

ขอความ MMS  คุณไดรับ
ขอความมัลติมีเดียใหม
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ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะสําหรับ
ใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ไดรับการออกแบบมาเพือ่ทํางานแบบแฮนฟรีกับโทรศัพทมือถือฟลิปส
ของคุณไดงายขึ้น ชุดแฮนฟรีขนาดเล็กนี้ใหคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม 
เพียงเสียบชุดนี้เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของรถยนต

ปุมรับสายซึ่งอยูภายในสายเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับสายโดยไมตอง
มองหาปุมกด คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียงแคกดปุม ในหนาจอหลัก
ใหกดเพื่อเปดใชการโทรดวยเสียง
ในบางประเทศ มีการหามใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถยนต  
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย และปราศจากปญหา
ในการติดตั้ง คุณควรใหชวงเทคนิคที่มีความชํานาญเปนพิเศษ
เปนผูติดตั้งชุดแฮนฟรีในรถยนตใหกับคุณ

กลองที่หมุนได 360° นี้ ใชในการถายภาพ และเก็บภาพเหลานั้นไวใน
โทรศัพทของคุณ มาพรอมกับซองใส

เพียงตอโทรศัพทเขากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซบันทึกนัดและสมุด
โทรศัพทภายในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟตแวรที่ใหมา ชวยใหคุณ
สามารถสงแฟกซ และ SMS, เขาถึงคุณสมบัติการสื่อสารขอมูลบนเครือ-
ขายมือถือ และเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการรับ
ประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ
การรับรอง คุณสามารถหาอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสได
จากรานคาที่คุณซื้อโทรศัพทฟลิปสมา

เครื่องชารจ

ชดุติดรถยนตสากล

หฟูงเดอลุกซ XTra 

กลองดิจิตอล

ชดุเชื่อมตอขอมูล



 ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะเก็บ
กรณที่บกพรองนั้นไว

อมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
แบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
สิบ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
าจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ณัฑ ตามตวัเลือกของฟลิปส เปนการ
คุณ

มคุมครองโดยการรบัประกันแบบ

ดันี้ไมรวมถึง:

ใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
ยีหายทางกายภาพหรอืจากการขนสง  
มาะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การ
ฟไหม  นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (“ผูบริโภค”หรือ
“คุณ”) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทั้งหมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (“ผลิตภัณฑ”) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ  การออกแบบ และการ
ผลิต  ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน  และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้  การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศที่
ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่
ฟลิปสตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่ง 
(1) ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ การ
รับประกันสําหรับแบตเตอรีท่ี่ชารจไดของแทจากฟลิปสจะให
การคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

ในชวงระยะรบัประกัน 
จะซอมแซมหรือเปลี่ยน
และจะสงคืนผลิตภัณฑ
ใหกับผูบริโภคในสภาพ
ชิ้นสวน  โมดูล หรืออุป

ผลิตภัณฑที่ไดรับการซ
ครองโดยการรบัประกัน
ผลิตภัณฑเดิม หรือเกา
ทดแทนให โดยพิจารณ
และการทดแทนผลิตภ
แกไขปญหาเฉพาะของ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับควา
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบจําก

ก) ผลิตภัณฑที่มีการ
อุบัติเหตุ  หรือเส
การติดตั้งที่ไมเห
ละเลย  การเกิดไ
อื่นๆ  หรือ
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อดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
หฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี ้ฟลิปสจะไม
ตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

งผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
บบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้
ือ่นไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  
ตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือ
ติภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
รือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
ณุจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
รซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
ฑ  และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ

รรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

รับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
โดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ
ยั  (ไมวาจะโดยพระราชบญัญัติ  ภายใต
ืน่ๆ) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
ามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
ใดๆ
ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบคุคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกต ิหรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคณุ

ข) คุณจะตองถ
ผลิตภัณฑใ
รับผิดชอบ
ซิมการด

ค) ถาปญหาขอ
รับประกันแ
ใชไมได  เง
ผูบริโภคจะ
ทดแทนผล
ซอมแซมห

ง) สําคัญ - ค
หลักฐานกา
ของผลิตภัณ
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: กา

ยกเวนสําหรับการ
หรือที่ระบุเปนนัย
แกไขโดยขอตกล
ชัดแจงและเปนน
กฎหมาย  หรืออ
คุณภาพ  ความส
การใชงานเฉพาะ



 เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
สแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรบัประกัน
องไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

ดันี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบญัญัติ
หมายในประเทศทีบ่ังคับใช
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การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกี่ยวของกับการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกินราคาที่
คุณจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

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

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เซลลูลารนี้  ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ลักษณอักษร และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
กับขอความในการรบัประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต

ใหผูสงของ  ผูคาปลีก 
หรือพนักงานของฟลิป
แบบจํากัดนี้ และคุณต

การรับประกันแบบจําก
ของผูบริโภคภายใตกฏ
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