สํารวจโทรศัพทของคุณ
ดานหลังของ
โทรศัพท:
เลนกลองถายรูป

หนาจอหลัก
65,000 สี
ปุม เคลื่อนที่
และปุม,

ซอฟตคียซาย

ซอฟตคียขวา

ปุมรับสาย

ปุม วางสาย ยกเลิก
และเปด/ปด

ปุม ตัวอักษร
ตัวเลข
ไมโครโฟน

ขั้วตอเครื่องชารจ/
หูฟง

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้นฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ “ตาม
ลักษณะที่เปน” และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน
หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อ
ใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ…
เปด/ปดโทรศัพท

กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN เขาไป

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และกด
OK หรือ L เพื่อยืนยัน

โทรออก

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด
และกด ( เพื่อหมุน

วางสาย

กด )

รับสาย

กด ( เมือ่ โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

ปฏิเสธสาย

กด ) เมือ่ โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

เปด / ปดลําโพง

กดปุม ( คางไวระหวางการโทร

ล็อค/ปลดล็อคปุมกด

กด # คางไว

เปดโหมดปดเสียงพูด

กด 6 คางไว

เปดแฟลช

กด 5 คางไว

เขาถึง QuickCall

กด + ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง รายการรายชื่อ

กด - ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง รายการโทร

กด ( ในหนาจอหลัก รายการโทร
จะแสดงสายทั้งหมดที่พลาด โทรออก
และไดรับ

เขาไปยัง เมนูหลัก

กด OK หรือ L เมนู ในหนาจอ
หลัก

ไปยังเมนูกอนหนา

กด Rกลับ เมื่อปรากฏขึ้นมา

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )

ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา L และ R ที่อยูที่ดานบนของปุมกด
อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอ รวมทั้ง
ระหวางที่โทรดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้จะแตกตางกันไป
ตามเนื้อหาที่แสดงอยูในปจจุบัน

ธุรกิจ

มัลติมีเดีย

บันเทิง

หน า 14

หน า 19

หน า 23

ผูใหบริการ

ขอความ

การตั้งคา

หน า 26
กลองถายรูป

หน า 29

หน า 41

รายชื่อ

ขอมูลการโทร

หน า 50

หน า 55

หน า 59

เมนูหลัก
เมนูหลัก ชวยใหคุณสามารถเรียกใชคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
มือถือทั้งหมดโดยแสดงในรูปแบบกริด ตารางดานบนจะสรุปรายการ
ตางๆ ของ เมนูหลัก ความหมายของแตละไอคอนสามารถพบไดที่นี่
และหนาตางๆ ภายในคูมือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาขอมูลใน
รายละเอียดของหัวขอที่เกี่ยวของ
กด , เพื่อเขาไปยัง เมนูหลัก เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นใช
ปุม เคลือ่ นที่ เพื่อกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของไอคอนตางๆ เชน
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+, -, < หรือ >เพือ่ เคลื่อนที่ในไอคอนและรายการ

ตางๆ ในขณะที่กําลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของ
หนาจอจะแสดงตําแหนงปจจุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ
กด , เพือ่ เขาไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือก, กด
เลือก R กลับ เพื่อถอยกลับหนึ่งระดับ

วิธีการใชคูมือนี้
คูมือปจจุบันจะมีเนื้อหาดังตอไปนี้:
สํารวจโทรศัพท
ของคุณ

อธิบายถึงภาพรวมของโทรศัพทของคุณ และ
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่ใชบอยๆ

บทที่ 1: เริ่ม
การใชงาน

ขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาโทรศัพทมือถือในครั้ง
แรก: การติดตั้งซิมการด, แบตเตอรี่, ฯลฯ

บทที่ 2:
การโทร

ขอมูลเกี่ยวกับการโทรออกและการรับสาย

บทที่ 3: การ
ปอนขอความ

ขอมูลเกีย่ วกับการปอนขอความโดยใชปมุ ตัวเลข
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บทที่ 4 ถึง 12

บทเหลานี้จะอธิบายถึงแตละสวนของ เมนูหลัก

สวนอื่นๆ

หลังจากบทที่ 12 จะเปนสวนเกี่ยวกับไอคอน
& สัญลักษณ, ขอควรระวัง, อุปกรณเสริมของ
แทของฟลิปส, ขอมูลเกี่ยวกับ SAR (ถามีรวม
อยูใ นเอกสาร ไมเชนนั้นจะเปนเอกสารแยกตาง
หาก) รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันแบบ
จํากัด

สารบัญ
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1. เริ่มการใชงาน

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอรี่ ใหกดคลิปดานในออกมา จากนั้นนําแบตเตอรี่
ออกโดยการดึงขึ้นจากดานลาง

โปรดอานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน “ขอควรระวัง”
กอนที่ จะเริ่มใชงานขั้นแรก
ในการใชโทรศัพทของคุณ คุณตองใสซิมการด ซึ่งคุณไดรับจากผูให
บริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการดประกอบ
ดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูเพิ่มที่ “รายชื่อ”
ในหน า 55)

คุณอาจสูญเสียการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปดโทรศัพทอยู

การใสซิมการด

ใสซิมการด

ถอดฝาดานหลังออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กดที่
คลิป จากนั้นยกฝาครอบขึ้น ดังแสดงดานลาง

เริ่มการใชงาน

เลือ่ นทีย่ ดึ ซิมการด เพือ่ ปลดล็อค นําซิมการดออกจากที่ใส เพื่อปองกัน
การด และวางลงในชองที่เตรียมไวให ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของ
การดอยูในมุมที่ถูกตอง และหนาสัมผัสสีทองหันหนาควํ่าลง เลื่อนที่
ยึดการดลงในตําแหนงล็อค
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ใสแบตเตอรี่กลับคืนดังแสดงดานลาง โดยใหขั้วตอหันหนาควํ่าลง

คุณมา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ดูเพิ่มที่ “การปองกัน”
ในหน า 41
ถาคุณปอนรหัสพินไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูกบล็อค
ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK จากผูใหบริการ
ของคุณ

ใสฝาปดดานหลังกลับคืน ดังแสดงในรูปดานลาง: เกี่ยวฝาครอบ
แบตเตอรี่ลง ในขอเกี่ยวที่สวนบนของโทรศัพท จากนั้นกดสวนลาง
ลงจนกระทั่งสลักล็อคเขาที่

เมือ่ คุณเปดโทรศัพทมือถือโดยใสซิมการดใหมของคุณในครั้งแรก
โทรศัพทจะถามขอความตอไปนี้:
ตัง้ วันที่

เพื่อตั้งวันที่ปจจุบัน

ตัง้ เวลา

เพื่อตั้งเวลาปจจุบัน

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเหลานี้ ดูเพิ่มที่ “การตั้งคา”
ในหน า41

แกะฟลม ปองกันที่แปะอยูบนหนาจอและเลนสของกลองถายรูปกอน
ที่จะใชโทรศัพท

การเปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศัพท ใหกดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ถาม รหัสพิน คือรหัสลับ 4 – 8 หลักสําหรับซิมการดของคุณ รหัสนี้
ไดรับการตั้งคาไวลวงหนา และผูใหบริการหรือรานคาที่คุณซื้อจะให
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คัดลอกรายชื่อ
ในซิมลงใน
โทรศัพท?

ถาโทรศัพทของคุณตรวจพบชื่อและหมายเลข
โทรศัพทในสมุดโทรศัพทของซิมการด คุณจะ
ถูกถามวาคุณตองการคัดลอกสิ่งเหลานี้ไปยัง
สมุดโทรศัพทในเครื่องหรือไม ถาคุณตองการ
คัดลอกหมายเลข ใหกด ใช ไมเชนนั้น ใหกด
ไม

เริ่มการใชงาน

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจไวแลวบางสวน และจะสงเสียงเตือน
เมือ่ แบตเตอรี่เหลือนอย ถามีการตั้งคาคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่เปน
เปด (ดู “เสียงเตือน” ในหนา45)
เมือ่ แบตเตอรี่และฝาครอบแบตเตอรี่อยูในตําแหนงแลว คุณสามารถ
ชารจโทรศัพทได ดึงฝาปดยางปองกันที่ปดขั้วตอเครื่องชารจออก
(ฝาปดนี้จะติดอยูกับโทรศัพท เพื่อปองกันไมใหคุณทําหาย) เสียบ
ขัว้ ตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งเขากับ
ชองเสียบไฟ AC

สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ชารจ แถบแสดงสถานะจะเลื่อนไปเรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2.5
ชัว่ โมงเพื่อชารจโทรศัพทมือถือของคุณจนเต็ม เมื่อแทงทั้งหมดหยุด
นิง่ หมายความวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถถอด
เครื่องชารจได
ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานจนถึง 6 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่อง
รอรับสายอยูนานไดถึง 400 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขาย และ
ลักษณะการใชงาน
การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
แลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย
วิธเี ดียวทีจ่ ะปดเครือ่ งชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบ
ไฟฟากระแสสลับที่เขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องชารจเขา
กับแหลงจายไฟ IT ไดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)

การตั้งคาปุมดวน
คุณสามารถตั้งคาปุมตัวเลข 2 ถึง 9 (ยกเวน 5 ซึ่งถูกล็อคไว ใชสําหรับแฟลช) เพื่อใหสามารถเรียกใชคุณสมบัติที่คุณใชบอยๆ ได โดย
การกดที่ปุมตัวเลขคางไวได โทรศัพทมีการตั้งคาปุมดวนบางอยางให
ลวงหนาแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม“วิธีลัด” ในหนา48

เริ่มการใชงาน
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2. การโทร
การโทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด R <C
2. กด ( เพื่อโทร
3. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอนเครื่อง
หมาย “+” แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ ถาคุณกําลังใชสมุดโทรศัพทในเครื่อง
และรายชื่อที่เลือกมีหมายเลขมากกวาหนึ่งหมายเลข หมายเลข
ทีถ่ กู กําหนดเปนหมายเลขมาตรฐานจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด<หรือ>(สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ใหดู “รายชื่อ” ในหนา55)
3. กด (: หมายเลขที่เลือกจะถูกหมุน
4. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย
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การรับสาย และการวางสาย
เมือ่ ไดรับสาย หมายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับวาผูที่
โทรมาเลือกวาจะแสดงหมายเลขของเขาหรือไม ถาหมายเลขเก็บอยู
ในสมุดโทรศัพท ชื่อที่เปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทน
หมายเลข
• รับสาย: กด (
• ปฏิเสธสาย: กด ) ถาคุณเปดการทํางาน การโอนสาย (ดูเพิ่ม
หนา60) สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือตูรับฝากขอความ
เสียง
• ปดเสียงกริ่ง: กด R ปดเสียง (การทําเชนนี้เปนการปดเสียง
เทานั้น โดยไมปฏิเสธ/รับสาย)
• วางสาย: กด )
โทรศัพทจะไมสงเสียงกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดู หนา45)
ถาคุณเลือก รับสายทุกปุม คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุม
ใดก็ได ยกเวนปุม) (ดู หนา60)

ปรับระดับเสียงของหูฟง
ระหวางการโทร กดปุมเคลื่อนที่ + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลด
ระดับเสียง

การโทร

โทรแฮนดฟรี

อัดการสนทนา

เพือ่ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวาคุณ
นําโทรศัพทออกหางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในขณะที่กําลังเรงเสียง

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอหาม
ทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวา
คุณกําลังจะอัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
ของคุณอนุญาตเทานั้น

1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด หรือเลือก
รายชื่อในสมุดโทรศัพท
2. กด ,หรือ Lตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแฮนดฟรี และ
กด ,หรือ L เลือก
ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด ( คางไวเพื่อออกจากโหมด
แฮนดฟรี

ในการอัดการสนทนาระหวางการโทร ใหเลือก อัดการสนทนา และกด
OK กด OK อีกครั้ง หรือ Lบันทึก เพื่อสิ้นสุดการบันทึก: หนาตางแกไข อนุญาตใหคุณกําหนดชื่อของสิ่งที่อัด ซึ่งรายการดังกลาวจะ
ปรากฏอยูใน มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง > สิง่ ที่บันทึก และใน ธุรกิจ >
บันทึกเสียง ขึน้ อยูกับความจุหนวยความจํา (ใหอานเพิ่มเติมที่หัวขอ
“สถานะความจํา” ในหนา19) จํานวนและความยาวของสิ่งที่อัดจะ
แตกตางกันไป

ตัวเลือกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้

เปดทํางานแฮนดฟรี
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณใชตัวเลือกแฮนดฟรีของโทรศัพทมือถือของ
คุณ

ปด / เปดเสียง
ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อที่วาอีกฝายหนึ่งจะไมไดยิน
เสียงคุณ

การโทร

ถาคุณเลือก ปดเสียงพูด การ อัดการสนทนา จะอัดเฉพาะเสียงของ
ผูโ ทรเขาเทานั้น

บันทึกยอ
เพือ่ ใหคุณสามารถจดหมายเลขได จากนั้นคุณสามารถเก็บหมายเลข
นีไ้ วในรายการรายชื่อ โทรออก หรือสงขอความไปยังหมายเลขนี้ได

ตัวเลือกอื่นๆ ระหวางการโทร
กด L ตัวเลือก เพือ่ ใหสามารถทํางานตอไปนี้ไดในขณะที่กําลัง
ใชสายอยู: คุณสามารถเขาไปยัง และดู รายการชื่อ หรือ รายการโทร,
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วางสายโดยการเลือก วางสาย, เปลี่ยนการตั้งคา โทนเสียง, สงหรือ
อาน SMS, หรือดูและจัดการเหตุการณของ ออแกไนเซอร

ถาภาพนั้นเชื่อมโยงกับรายชื่ออยูแลว รายชื่อจะแสดงในหนาจอ
โทรดวน การเปลี่ยนภาพในเมนูใดเมนูหนึ่งจะเปลี่ยนในที่อื่นดวย

โทรดวน

การจัดการกับหลายสาย

ในการใชคุณสมบัติ โทรดวน ใหกด+ เมื่ออยูในหนาจอหลัก คุณ
สมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถตั้งคาหมายเลขที่โทรบอยที่สุด 4 หมาย
เลขได จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขที่ตองการไดโดยการ
เลือกไอคอนหรือภาพที่ตั้งไวบนหนาจอ

โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติในการจัดการกับสายตั้งแตสองสายขึ้น
ไปพรอมกัน และการประชุมทางโทรศัพทนั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

นอกจากนั้นคุณสมบัตินี้ยังใชไดจากเมนูหลักดวย ใน ตั้งคา >
ทางลัด > โทรดวน

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูได ในขณะที่กําลังใชสายอยู ใหหมุน
หมายเลข (หรือเลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท) และกด ( สาย
แรกจะถูกพักไว (หมายเลขจะแสดงอยูที่สวนลางของหนาจอ) และ
หมายเลขที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้น คุณสามารถกด OK เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกตางๆ ซึ่งคือ:
• สลับสาย เพือ่ สลับระหวางสายตางๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถ
กด < หรือ >เพื่อสลับสายก็ได)
• โอนสาย เพือ่ เชื่อมตอสายทั้งสอง และเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ
คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสอง
• ประชุมสาย เพือ่ แนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง
โทรศัพท

การตั้งคารายชื่อการโทรดวน
1. ในหนาจอหลัก กด + เพื่อเขาไปยังหนาจอ โทรดวน เลือก
ภาพธัมบเนลเพื่อตั้งคา และกด , หรือ Lตั้งคา
2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด OK อีกครั้งเพื่อเขาไปยัง
อัลบั้มภาพ และเลือกภาพ ทําวิธีเดียวกันสําหรับภาพตัวอยาง
แตละตัว

การโทรไปยังรายชื่อการโทรดวน
ในการโทร ใหกด + เมือ่ อยูในหนาจอหลัก จากนั้นเลือกภาพ
ธัมบเนลตามตองการ และกด (
ในการตั้งคาภาพตัวอยาง ใหเลือกภาพ และกด , เพื่อ เปลี่ยน
ชือ่ และ/หรือภาพ
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การโทรไปยังสายที่สอง

การรับสายที่สอง
เมือ่ คุณไดรับสายที่สองในขณะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปและหนาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน
จากนั้นคุณสามารถ:

การโทร

กด (

เพือ่ รับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

การประชุมทางโทรศัพท

กด)

เพื่อปฏิเสธสาย

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

กด,หรือ
Lตัวเลือก

เพือ่ เปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก
วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นรับสาย
เรียกเขาสายใหม

การประชุมทางโทรศัพทจะเปดทํางานโดยการโทรไปยังสายตางๆ
หลายสาย หรือจากเนื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทางโทรศัพท
อนุญาตใหคุณสนทนากับผูคนไดถึง 5 สายในเวลาเดียวกัน
1. โทรสายแรกไปหาผูรวมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผูรวม
ประชุมคนที่สอง (ดูดานบน)
2. กด , หรือ ตัวเลือก และเลือก การประชุม ทําขั้นตอนซํ้า
จนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คนเชื่อมตออยู
3. เลือก ยกเลิก เพื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือ
เลือก สายสวนตัว เพือ่ ทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิกคนนี้
เทานั้น (สมาชิกคนอื่นๆ จะถูกพักไว)
4. กด ) เพือ่ ตัดการเชื่อมตอทุกสายพรอมกันในคราวเดียว
ถามีสายเรียกเขาระหวางที่กําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และมีสมาชิก
ทีป่ ระชุมอยูนอยกวา 5 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ และเพิ่มสมาชิก
คนนี้เขาในการ ประชุมสาย ได (ถามีสมาชิก 5 คนเชื่อมตออยูแลว
คุณสามารถรับสายได แตไมสามารถเพิ่มเขามาในการประชุมได)

เพื่อรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สําหรับสาย
สนทนา (ดู หนา60) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน (ดูเพิ่ม
หน า 60)

การรับสายที่ 3
ถาคุณกําลังใชสายหนึง่ อยู และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถรับสาย
ทีส่ ามได เพื่อที่จะทําเชนนี้ คุณตองวางสายใดสายหนึ่งกอน หรืออาจ
ใหผูโทรใหมเขามาในการประชุมทางโทรศัพท
กด)

เพื่อปฏิเสธสาย

กด,หรือ
Lตัวเลือก

เพือ่ เปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก
ยอมรับ เพื่อรับสายเรียกเขา หรือ วางสาย
เพือ่ วางสายปจจุบัน จากนั้นคอยรับสาย
เรียกเขา

บริการนี้จํากัดอยูที่การสื่อสารปจจุบันสองสายเทานั้น (สายหนึ่ง
ใชอยู และอีกสายพักอยู)

การโทร
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3. การปอนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอไดในสองลักษณะ: โดยการใช
ระบบแนะนําคํา T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน สําหรับการใช
วิธที งั้ สองนี้ มีอธิบายไวดานลาง

ระบบปอนขอความ T9®
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะ
สําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพทมือถือ
โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็วขึ้น โดย
Tegic Euro. Pat. การคาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุมตางๆ
App. 0842463
ทีค่ ณ
ุ กด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอักษรที่จําเปน
ตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนําคํา
ขึน้ มาใหจากการกดปุมของคุณ ถามีหลายคําที่ใชได คําแรกในรายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/-หรือ L เพื่อ
เลื่อนในรายการ และกด OK เพื่อใสคํา

จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษรและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:
2 ถึง 9 เพือ่ ปอนตัวอักษร
ในการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให
L หรือ
+/-
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>
1
,
R
0
#

*

กดปุม ใดปุมหนึ่งในสามปุม เพื่อใสคําที่เลือก ตาม
ดวยชองวาง
กดสัน้ ๆ เพื่อถอยหลัง กดคางไวเพื่อลบขอความ
ทัง้ หมด
เพือ่ ยกแครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัวพิมพเล็ก หรือ
ตัวพิมพใหญ
เพือ่ ดูตารางของสัญลักษณและเครื่องหมายวรรค
ตอน จากนั้นกด L >> หรือ < และ >
เพือ่ เรียกดูในตารางที่ใชไดทั้ง 3 รายการ
เพือ่ เปลี่ยนโหมดจาก T9® เปนโหมดปอน
ขอความมาตรฐานเปนโหมดตัวเลข

ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา “home”:
1. กด 4 6 6 3 หนาจอจะแสดงคําแรกของ
รายการ: Good
2. กด + หรือ L เพื่อเลื่อน และเลือก home
3. กด , หรือ > เพื่อยืนยันการเลือกคําวา home

พจนานุกรม
ถาคําที่คุณปอนไมไดอยูในพจนานุกรม T9® คุณสามารถเพิ่มคํานั้น
ลงไปในฐานขอมูลได กด L 1>2>3 เพื่อเลื่อนไปที่ดานลางของ
รายการ จนกระทั่งคุณไปถึงรายการที่มีชุดของคําที่ระบายสีและขีด
เสนไว (_ _ _ _ _)

การปอนขอความ

กด R สะกด เพื่อเปดหนาจอการแกไขมาตรฐาน ปอนคําใหมโดย
ไมไดใสชองวาง โดยใชวิธีที่อธิบายดานลาง และกด L OK เมื่อทํา
เสร็จ จากนั้นคุณจะกลับไปยังขอความที่คุณเขียนอยู และคําใหมจะ
ถูกเพิ่มเขามา

กดสั้นๆ
1

กดคางไว
ชองวาง 1. , @ / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # + - *

1

=%<>()&£$¥

ภาษา

2

abc2àäåæç

2

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดในขณะที่กําลังเขียนขอความ โดยการกด
ปุม # แบบยาว ภาษาที่ใชได ขึ้นอยูกับประเทศซึ่งคุณซื้อโทรศัพท
มือถือของคุณมา

3

def3éè∆Φ

3

4

ghi4Γì

4

ระบบปอนขอความมาตรฐาน

5

jkl5Λ

5

กด * เพือ่ เปลี่ยนจากโหมดปอนขอความ T9® เปนโหมดพื้นฐาน
วิธกี ารปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัว
อักษรที่ตองการ เชน ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรที่สองบนปุม 4 คุณ
จําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร “h” กดแลวปลอย
R ยกเลิก เพือ่ ลบสิง่ ทีป่ อ นตัวเดียว กดแบบยาวเพือ่ ลบทัง้ ขอความ

6

mno6ñòö

6

7

pqrs7βΠΘΣ

7

8

tuv8üù

8

9

wxyz9øΩΞΨ

9

ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา “home”:

0

เพื่อยกแครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัว
พิมพเล็ก หรือตัวพิมพใหญ

0

เพือ่ เปดโหมดสัญลักษณ และโหมด
เครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกด
L >> หรือ < และ > เพื่อ
เรียกดูในตารางที่ใชไดทั้ง 3 รายการ

เปลี่ยนภาษาที่
ใชสําหรับการ
แกไขขอความ

เพื่อเปลี่ยนโหมด: T9® , พื้นฐาน หรือ
ตัวเลข

เปลี่ยนโหมด
เชนเดียวกัน

กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6
(MNO), 3, 3 (DEF) กด , เมื่อขอความเสร็จ
สมบูรณแลว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงที่ดาน
ตรงขาม

#

*

การปอนขอความ
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4. ธุรกิจ

กด 0 คางไว เพื่อปอนจุดทศนิยม ความเที่ยงตรงของเครื่อง
คิดเลขจํากัดอยูที่ทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปน
ตัวเลขที่มากขึ้น

ตัวแปลงเงิน
เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยคุณ
จัดระเบียบตางๆ และคุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อถึงเวลานั้นๆ

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใชเพื่อ
ทําการคํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด
และปอนเครื่องหมายโดยใชปุมเคลื่อนที่ ดังที่แสดงใน
ตารางดานลาง:
การบวก
กดปุม > หรือปุม *
การลบ

กดปุม < หรือปุม * สองครั้ง

การคูณ

กดปุม + หรือปุม * 3 ครั้ง

การหาร

กดปุม - หรือปุม * 4 ครั้ง

เทากับ

กด ,หรือ #

ไอคอนที่สวนบนของหนาจอ ระบุวาปุมลูกศรใดที่จะใชสําหรับการ
ปอนเครื่องหมาย
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เมนูนใี้ ชในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีก
สกุลหนึ่ง โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก คุณสามารถ
แปลงจากเงิน ทองถิ่น ไปเปนสกุลเงิน ตางประเทศ หรือ
ในทางกลับกันได ปอนอัตราใน อัตราแลกเปลี่ยน และจํานวนเงินใน
ชอง ทองถิ่น หรือ ตางประเทศ: ผลรวมจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ

ออรแกไนเซอร
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณสราง เก็บ และจัดการกับบันทึกเหตุการณในออรแกไนเซอรของคุณ เมื่อการเตือนออรแกไนเซอร เปด (ดู “เสียงเตือน” ในหนา45), โทรศัพทจะสง
เสียงบี๊ปเตือนคุณเมื่อถึงกําหนดการของบันทึก
ออรแกไนเซอรจะใชความจุหนวยความจําของโทรศัพทรวมกับ
คุณสมบัติอื่นๆ (สมุดโทรศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ถาตอง
การตรวจสอบจํานวนหนวยความจําที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของ
คุณ เลือก มัลติมีเดีย > หนวยความจํา

ธุรกิจ

การสรางบันทึกใหม

ลบ

เพือ่ ลบบันทึกที่เลือก

เปลี่ยน

เพือ่ เปลี่ยนแปลงบันทึกที่เลือก

สงโดย
อินฟาเรด

เพือ่ สงบันทึกที่เลือกไปยังอุปกรณที่ใชงานไดกับ
อินฟาเรดเครื่องอื่น

เปลี่ยนเสียง

เพือ่ เปลี่ยนเสียงที่เชื่อมโยงกับชนิดของเสียงปลุก
ของเหตุการณที่เลือก

1. ใน บันทึก, เลือก <ใหม>, จากนั้นชนิดของบันทึกที่ตองการ
สราง (วันหยุด, ประชุม, ตองทํา)
2. ปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้นตั้งชื่อ
(เชน “ประชุมกับสมิธ”)
3. ตัง้ การเตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงเวลาที่
เลือกไว
การเตือนใชไดเฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น
บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลา (ดูเพิ่มเติม
“นาฬิกาโลก” ดานลาง)

การเปลีย่ นเหตุการณทเี่ กิดซํา้ จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูลทั้งหมด
ของเหตุการณนี้

การลบบันทึกเกา

มุมมองบันทึก

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

บันทึกที่เก็บในออรแกไนเซอรสามารถแสดงใน ปฏิทินวัน, ปฏิทิน
สัปดาห และ ปฏิทินเดือน เลือกมุมมองและกด OK จากนั้นใช<
หรือ>เพือ่ แสดงวัน สัปดาห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออรแกไนเซอร ใหปอนวันที่เริ่ม
ตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วันที่ 31 ธันวาคม 2010)
เพือ่ ใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวันที่นี้จะถูกลบพรอมกัน
ในครั้งเดียว

นาฬิกาโลก

การจัดการบันทึก
เลือกบันทึกในรายการ และกด OK หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกที่อธิบายดานลาง

ธุรกิจ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคา และแสดงทั้งเวลาทองถิ่น และ
เวลาของเขตเวลาตางประเทศที่เลือก โปรดทราบวาถาคุณ
เลือกทีจ่ ะแสดงเวลาทองถิ่นและเวลาตางประเทศบนหนา
จอหลักของคุณ ภาพที่คุณเลือกเปนวอลลเปเปอรจะไมแสดงบนหนา
จออีกตอไป แตจะถูกแทนที่ดวยวอลลเปเปอรนาฬิกาโลก
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การตั้งคาทองถิ่น

การตั้งคาตางประเทศ

ตัง้ เวลา

อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุมตัว
เลขที่เหมาะสม

ตัง้ โซน
ตางประเทศ

เลื่อน+หรือ-เพือ่ เลือกเขตเวลาตาม
ตองการ

ตัง้ โซนเวลา

เลื่อน+หรือ-เพือ่ เลือกโซนเวลา
ทีเ่ หมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

การชดเชยเวลา

อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา
เปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาตางประเทศ

การชดเชยเวลา

อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชย
เวลาเปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลา
ทองถิ่น

นาฬิกาโลก
เปดการทํางานตัวเลือกนี้ ถาคุณตองการแสดงทั้งเวลาทองถิ่นและ
เวลาของเขตเวลาที่เลือกอีกตัวหนึ่งบนหนาจอหลัก กด+หรือ
-เพื่อตั้งคาตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด, คุณ
สามารถแสดงเขตเวลาที่คุณตองการผานทางเมนู สลับทองถิ่น /
ตางประเทศ
คุณสมบัตินี้ใชไมไดเมื่อตัวเลือก ไมแสดงนาฬิกา ถูกเลือกอยูใน
“รูปแบบนาฬิกา” ในหนา41

สลับทองถิ่น / ตางประเทศ
เพือ่ แสดงเขตเวลาทองถิ่นและเวลาตางประเทศ รวมทั้งในทางกลับ
กันดวย
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นาฬิกาปลุก การเตือน เหตุการณที่ตั้งโปรแกรมไวนั้นขึ้นอยูกับ
โซนเวลา! ถาคุณตั้งการเตือน หรือเหตุการณไวที่ 9:00AM ใน
โซนเวลา A, โทรศัพทจะสงเสียง หรือถึงกําหนดที่ 9:00AM ถา
คุณเปลี่ยนไปยังโซนเวลา B

การอัดเสียง
เมนูนอี้ นุญาตใหคุณทําการบันทึกเปนความยาว 12 นาที
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูกับสถานะหนวยความจํา (ดู “สถานะความจํา”
ในหน า 19)
เลือก <ใหม> เพื่อเริ่มการบันทึก ขอความ พูด จะปรากฏ
ขึน้ พรอมกับแถบความกาวหนา เมื่อคุณทําเสร็จ กด L จัดเก็บ
เพือ่ หยุดการบันทึก จากนั้นคุณสามารถปอนชื่อสําหรับไฟลเสียงใหม
หรือยอมรับชื่อที่เครื่องตั้งใหโดยการกด OK จากนั้นคุณจะกลับไปยัง
รายการของ บันทึกเสียง และเสียงที่บันทึกใหมก็จะแสดงในรายการ
เมือ่ คุณเลือกไฟลเสียง ไฟลนั้นจะเลนเปนวงรอบโดยอัตโนมัติ กด
OK เพือ่ เขาถึงตัวเลือกตางๆ คุณสามารถ ฟงเสียงบันทึก, เปลี่ยนชื่อ

ธุรกิจ

หรือ ลบ ไฟล, ตัง้ เสียงเรียกเขา หรือ ตัง้ เสียงขอความ SMS/MMS
ก็ได

โหมดปลุกซํ้า

สัญญาณกะพริบเตือน เปนการบงบอกวาอีกไมนาน การบันทึก
ของคุณจะถึงความยาวสูงสุดที่อนุญาต ถาคุณไมหยุดการบันทึก
ไอคอนรูปซองสีแดงจะบอกคุณวาเสียงบันทึกนั้นมีความยาวเกิน
ไปที่จะสงโดย MMS ได

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดการปลุกซํ้าเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
เสียงปลุกดังขึ้น และโหมดปลุกซํ้าตั้งคาเปน เปด:
• กดปุมใดๆ (ยกเวน R หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จาก
นัน้ การปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 7 นาที
• กด R หยุด เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซํ้า
โหมดปลุกซํา้ จะปดการทํางานโดยอัตโนมัตหิ ลังจากการปลุกซํ้า 9 ครั้ง

นาฬิกาปลุก

การตั้งคาโหมดการปลุกซํ้า ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณตั้งคาไว

โทรศัพทมอื ถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัวพรอมคุณสมบัติ
ในการเลื่อนปลุก คุณสามารถตั้งการปลุกแยกกันได 3
รายการ และเลือกไดวาตองการใหมีการปลุกซํ้าหรือไม ใน
การตั้งนาฬิกาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:
1. เลือกการปลุก และตั้งเปน เปด
2. จากนั้นปอนเวลา และกด OK
3. จากนั้นเลือกความถี่: 1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร-ศุกร
4. ทายสุด ใหเลือกชนิดของการปลุก: เสียงเตือน หรือ เพลงจาก
อัลบั้มเสียง และกด OK
ทําขั้นตอนดานบนซํ้าเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอื่นๆ

อินฟาเรด

นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทมือถือปดอยู และ/
หรือระดับเสียงจะถูกตั้งคาเปน ปดเสียง เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ให
กดปุม ใดๆ เพื่อหยุดเสียง (ยกเวนในขณะที่เปดโหมดปลุกซํ้าอยู
ดูดานลาง)

กอนทีจ่ ะทําการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณ 2 อยาง อุปกรณทั้งสอง
จะตองวางในตําแหนงที่ถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวา:
• พอรตอินฟาเรดหันหนาเขาหากัน
• อุปกรณอยูหางกันไมเกิน 50ซม.
• ไมมอี ะไรขวางกั้นลําแสงอินฟาเรด

ธุรกิจ

โทรศัพทมือถือของคุณมีพอรตอินฟาเรด ซึ่งอนุญาตให
คุณใชในการสงหรือรับขอมูลจากอุปกรณที่สอดคลองกับ
อินฟาเรดอื่น (เชน โทรศัพทมือถือเครื่องอื่น, คอมพิวเตอร, PDA, ฯลฯ) ผานทางการเชื่อมโยงแบบไรสาย
ไฟลที่มีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์ไมสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อมตอ
กับ PC ใหแนใจวาคุณเปดการทํางานตัวเลือกอินฟาเรด

ตําแหนงของอุปกรณ
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การสงขอมูล

การจัดเก็บขอมูล

ในการสงขอมูลผานทางอินฟาเรดจากโทรศัพทมือถือของคุณ แรกสุด
คุณตองเลือกรายการที่จะสงกอน: เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, ชื่อ หรือ
บันทึก จะมีเมนูยอยชวยใหคุณสามารถใชคําสั่ง สง ผานทางตัวเลือก
อินฟาเรด
ทันทีที่โทรศัพทของคุณพบอุปกรณอินฟาเรดอื่นที่จะสื่อสารดวย การ
สงก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ขอความจะแสดงบนหนาจอ วากําลังดําเนินการอยู

ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อบอกคุณวาคุณไดรับไฟล กด OK เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกที่อธิบายดานลาง

การสงจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตัวหนึ่ง
กอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟาเรดขาด หรือ
ถาคุณยกเลิกกระบวนการ

เปด/ปดอัตโนมัติ

การรับขอมูล
เมื่อคุณเลือก รับ โทรศัพทของคุณก็พรอมที่จะรับรายการผานทาง
อินฟาเรด และรอใหอุปกรณอินฟาเรดอีกตัวหนึ่งสงขอมูลมาได ใน
ขณะทีก่ าํ ลังสงขอมูล ขอความจะแสดงบนหนาจอ วากําลังดําเนินการ
อยู
การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอกับอุปกรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟาเรด
ขาดหายไป, ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรือถาคุณยกเลิกกระบวนการ
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จัดเก็บ

เพื่อจัดเก็บขอมูล หรือเปลี่ยนชื่อไฟล

แสดง

เพื่อแสดงรายละเอียดของขอมูลที่คุณไดรับ:

ไมบันทึก

เพื่อทิ้งขอมูลที่ไดรับ

เมนูสองรายการที่แยกกัน อนุญาตใหคุณตั้งคาโทรศัพทมือถือใหเปด
หรือปดเครื่องเอง หรือเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว สิ่งนี้ชวยใหคุณยืดอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่ของโทรศัพทของคุณ (เชน ระหวางชวงเวลากลางคืน), ไมรบกวนในบางเวลา และตั้งใหโทรศัพทของคุณเปดเองโดย
อัตโนมัติ
ในการตั้งคา เปดเครื่องอัตโนมัติ, เลือกตัวเลือก และกด OK เลือก
เปด และกด OK ปอนเวลาที่คุณตองการใหโทรศัพทมือถือเปดเครื่อง
เอง และกด OK เลือกความถี่ที่ตองการจาก 1 ครั้ง, ทุกวัน, หรือ
จันทร-ศุกร และกด OK ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการเปด

ธุรกิจ

5. มัลติมีเดีย

อัลบั้มเสียง
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ และแสดงเสียงที่เก็บไวใน
โทรศัพทมือถือของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

สถานะความจํา
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจําที่
ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะใช
คุณสมบัติหนวยความจํารวมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึกที่อัด
ไว และแถบเสียงสําหรับคําสั่งเสียง, ขอความที่เก็บไว, สมุดโทรศัพท
และรายการออรแกไนเซอร, เกมส, ฯลฯ
กด OK เพือ่ ตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจําทีว่ า ง และหนวยความจําทั้งหมดของโทรศัพท
ในหนวยกิโลไบต (Kb) กด OK อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการรายละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช
โทรศัพทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณสามารถ
ลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร เพลงสวนตัว หรือ ภาพ
สวนตัว เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อเก็บ
เสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม
ถาขอความ รายการเต็ม แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
ใหม คุณตองลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการ
ใหม

มัลติมีเดีย

รับเพิ่มเติม...

เพือ่ เปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
ไฟลเสียงใหม

แสดงทั้งหมด

เพือ่ เขาไปยังไฟลเสียงของคุณทั้งหมดในรายการแบบเดี่ยว

เพลงสวนตัว

เพือ่ เขาไปยังไฟลเสียงที่คุณดาวนโหลดมา

เพลงที่ปองกัน
ไว

เพือ่ เขาไปยังรายการเสียงตัวอยางที่มีการปอง
กันดานลิขสิทธิ์
เพลงที่ไดรับการปองกันจะไมสามารถถูกสง
หรือลบได

สิง่ ที่บันทึก

เพือ่ เขาไปยังรายการของเสียงที่บันทึกไว
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เมือ่ อยูในรายการ คุณสามารถเลือกไฟลเสียง และกด OK เพื่อเขาไป
ยังเมนูตัวเลือกที่แสดงดานลาง
สงโดย…

เพือ่ สงเสียงที่เลือกผาน อีเมล (ดู หนา29),
ผาน อินฟาเรด (ดู หนา17) หรือ MMS
(ดู หนา37) โปรดทราบวาไฟลเสียงจาก
โฟลเดอร สิง่ ที่บันทึก ไมสามารถถูกสงทาง
MMS ได

ตัง้ เสียงเรียกเขา

เพือ่ ตั้งเสียงที่เลือกเปน แบบเสียงเรียก

เปน SMS/
MMS

เพือ่ ตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงขอความ ตัวเลือก
นีต้ อ งถูกเปดการทํางานในเมนู ตั้งคา > เสียง
(ดู หนา41)

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ไฟลเสียงที่เลือก

ลบ /
ลบทั้งหมด

เพื่อ ลบ ไฟลเสียงที่เลือก หรือไฟลทั้งหมด
พรอมกัน

อัลบั้มภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงและแกไขภาพที่เก็บไวในโทรศัพทมอื ถือของคุณ ตัวเลือกตางมีอธิบายอยูดานลาง
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ภาพตองมีขนาดและรูปแบบที่ถูกตองสําหรับโทรศัพทมือถือของ
คุณ เพื่อเก็บและแสดงบนโทรศัพทไดอยางถูกตอง
สําหรับรายละเอียด ใหดู “การตั้งคา” ในหนา53
รับเพิ่มเติม...

เพือ่ เปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
ไฟลภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนา26

แสดงทั้งหมด

เพือ่ เขาไปยังไฟลภาพของคุณทั้งหมดในรายการ
แบบเดี่ยว

ภาพถาย
สวนตัว

เพือ่ เขาไปยังภาพที่ถายดวยกลองถายรูปในตัว
ของโทรศัพท

ภาพสวนตัว

เพือ่ เขาไปยังภาพทีค่ ณ
ุ ไดรบั บนโทรศัพทของคุณ

ภาพที่ปองกัน
ไว

ไอคอน

เพือ่ เขาไปยังรายการภาพตัวอยางที่มีการปองกัน
ภาพที่ไดรับการปองกันจะไมสามารถถูกสง
หรือลบได
เพือ่ เขาไปยังรายการไอคอนที่คุณดาวนโหลดมา

ภายในโฟลเดอร ภาพจะแสดงเปนรายการขอความ เลือกภาพ และ
กด > เพื่อดูภาพ การกด OK จะทําใหคุณเขาไปยังตัวเลือกเมนู
ทีแ่ สดงดานลาง

มัลติมีเดีย

สงโดย…

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพือ่ สงไฟลที่เลือกผาน อีเมล (ดู หนา29),
ผาน อินฟาเรด (ดู หนา17) หรือ MMS (ดู
หนา37) โปรดทราบวาคุณไมสามารถสงภาพ
ทีม่ กี ารปองกันทางลิขสิทธิ์ได

• สง

เพือ่ สงภาพที่เลือกผานอินฟาเรด, อีเมล หรือ
MMS

• จัดเก็บ

เพือ่ บันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้ง
หมดที่คุณทําลงไป

เพือ่ ตั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร

หมุน

ใชตวั เลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่เลือกไป -90
องศา, +90 องศา หรือ +180 องศา

แกไขรูปภาพ

ใชเมนูนี้เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

แสดง

เพือ่ แสดงไฟลที่เลือก

• เพิม่ ขอความ

เพือ่ เพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก ปอน
ขอความของคุณในหนาจอแกไข และกด OK
ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อยายขอความบนหนาจอ:
กดสั้นๆ เพื่อยายทีละ 1พิกเซล, กดคางเพื่อ
ยายทีละ 5 พิกเซล
กด R กลับ เพือ่ กลับไปยังหนาจอแกไข
ขอความ หรือ L OK เพื่อยืนยัน และไปยัง
ตัวเลือกถัดไป

คุณสมบัติ

เพื่อแสดงคุณสมบัติของไฟล (ขนาด, รูปแบบ,
ความละเอียด, ฯลฯ)

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก

ลบ /
ลบทั้งหมด

เพือ่ ลบ ไฟลทเี่ ลือก หรือไฟลทงั้ หมดพรอมกัน

• เพิ่มเฟรม
หรือไอคอน

เพือ่ เพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพที่เลือก

โหมดสาธิต

• ยางลบ

เพื่อ เลิกทํา การแกไขครั้งสุดทายที่กระทําบน
รูปภาพ, หรือเพื่อ ลบ เชน ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กด R กลับ เพื่อ
ยกเลิก หรือ L OK เพื่อยืนยัน

มัลติมีเดีย

รูปภาพในโฟลเดอร ภาพที่มีการปองกัน ไม
สามารถถูกสงหรือลบได

เมนูนี้จะแสดงวิดีโอคลิปสั้นๆ
ตัวเลือกเมนูนี้ใชไดแมวาคุณจะไมไดใสซิมการดก็ตาม
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แสดงทีวี
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพที่อยูใน อัลบั้มภาพ (แบบ
อัตโนมัติเปนสไลดโชว หรือแบบแมนนวลทีละภาพ) บน
หนาจอหลักภายในโทรศัพทของคุณ และ/หรือบนหนาจอ
ทีวี ผานทางอุปกรณเสริมทีวีลิงค

2. ในรายการที่ปรากฏขึ้น ใหเลือกภาพตามที่คุณตองการโดยการ
กด < หรือ > เลือก (ไม)ทําเครื่องหมายทั้งหมด เพื่อ
เลือกหรือไมเลือกภาพทั้งหมดในคราวเดียว
3. กด OK เพื่อเริ่มสไลดโชว และ R เพื่อหยุดการเลน
ในทัง้ สองโหมด การเลือกที่เลือกลาสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและ
สามารถเลนไดหลายครั้ง แมวาคุณจะปดเมนูแสดงทีวีไปแลวก็ตาม

ทีวีลิงคเปนอุปกรณเสริม อาจไมรวมอยูในชุดผลิตภัณฑของคุณ
คุณตองซื้อแยกตางหาก ทั้งนี้อาจมีจําหนายเฉพาะบางประเทศ
เทานั้น สําหรับรายละเอียด โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหัวขอ
“อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส” ในหนา70

แมนนวล
เมนูนใี้ ชสําหรับแสดงภาพแบบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดยการ
กด+หรือ-กด>เพือ่ เปดการทํางานการแสดงผลกราฟฟกเต็มหนาจอ และสงไปยังโทรทัศน กด<เพื่อกลับไปยังรายการ
เมือ่ ภาพถูกเลือก กด OK หรือ เลือก เพื่อเปดตัวเลือกการหมุน (90
องศา หรือ 180 องศา)

อัตโนมัติ
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแบบอัตโนมัติเปนสไลดโชว
1. เลือกคาเวลาที่จะใชระหวางภาพแตละภาพที่จะแสดงในสไลด
โชว (10, 15 หรือ 20 วินาที) และกด OK หรือ L เลือก
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มัลติมีเดีย

6. บันเทิง

ปฏิทินจันทรคติ
เมนูนี้ชวยใหคุณทราบความสัมพันธระหวางปฏิทินสุริยคติและปฏิทิน
ของจีน โดยการแสดงวันที่ทางสุริยคติเปนวันที่ในโหมดจันทรคติ

โหราศาสตรแบบตะวันตก, ปฏิทนิ จันทรคติ และคุณสมบัตเิ ทศกาล
ตางๆ ของจีน ซึ่งใชไดในเมนูภาษาจีนเทานั้น (ดู หนา49) โทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูภาษาจีน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศซึ่ง
คุณซื้อโทรศัพทมา

โหราศาสตรตะวันตก
เมนูนี้ใชในการแสดงดวงโหราศาสตรในวันที่ระบุ ในการดูดวงโหราศาสตร แรกสุดคุณตองปอนจักรราศีของคุณ หรือวันเกิดของคุณเขา
ไปกอน ถาคุณทราบราศีของคุณ คุณสามารถเลือกจากเมนู เลือกราศี
เกิด, ไมเชนนั้นใหเลือก ใสวันเกิด, กด OK และปอนวันเกิดของคุณ
กด OK เพื่อแสดงราศีที่สัมพันธกัน
ในเมนู โหราศาสตร, คุณสามารถเลือก วันนี้ หรือ วัน อืน่ ๆ ขึ้นอยูกับ
โหราศาสตรทคี่ ณ
ุ ตองการดู (ในกรณีหลัง ใหปอนวันที่ที่เกี่ยวของกอน
การกด OK)

คุณสมบัตินี้ตองการขอมูลเกี่ยวกับวันที่ และเวลา (เชน เหตุการณ
บันทึกนัด) ขึ้นอยูกับวันที่ทางสุริยคติเทานั้น
กด OK เพือ่ เขาถึงหนาตางการแกไขวันที่ ถาจําเปน ใหเปลี่ยนวันที่
โดยการกดปุมที่เหมาะสม จากนั้นกด OK เพื่อแปลงเปนโหมด
จันทรคติ

จันทรคติในหนาจอหลัก
ตัวเลือกนี้ใชในการแสดงปฏิทินจันทรคติในหนาจอหลัก กด+
หรือ-เพือ่ เปดหรือปดการทํางานตัวเลือกนี้

เทศกาลจีน
เมนูนแี้ จงใหทราบเกี่ยวกับเทศกาลจีนหลักๆ ถัดไป นับจากวันที่ปอน
เลือก จากวันนี้ หรือเลือก จากวันที่ และปอนวันที่ที่คุณตองการทราบ
วาจะมีเทศกาลจีนใดเกิดขึ้นนับจากวันที่นั้นบาง ในทั้งสองกรณี, กด
OK เพือ่ แสดงเทศกาลถัดไป 6 เทศกาล

เกมอิฐ
เปาหมายของเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอิฐใหแตกทั้งหมด
โดยตีดวยลูกบอล เมื่อทําลายอิฐทั้งหมดแลว คุณก็จะได
เลนยังระดับถัดไป

บันเทิง
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ปุม ที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:

เครือขาย เขา

4 และ6

เพือ่ เลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

ระบบ

* และ #

ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

0

เพือ่ หยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุดชั่วคราว
จํากัดอยูที่ 2 นาที (หลังจากนั้น โทรศัพท
จะกลับไปยังหนาจอหลัก และเกมจะหายไป)

Java
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติการทํางานแบบ Java ซึ่งคุณ
สามารถใชเพือ่ รันแอปพลิเคชัน่ Java เชน เกมที่ดาวนโหลด
จากเครือขาย
ครั้งแรกที่คุณเรียกใช Java ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือน
คุณวาการติดตั้งและการตั้งคาคอนฟก Java จะใชเวลาหลายนาที ซึ่งนี่
เปนการทํางานเพียงครั้งเดียวเทานั้น

การตั้งคา
หลังจากที่ติดตั้ง Java แลว คุณสามารถดําเนินการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นได
เปดอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใช Java แบบอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด
เมือ่ เลือก เปด แอปพลิเคชั่น Java จะเปดโดยอัตโนมัติทันทีหลังจาก
ที่ติดตั้งเสร็จ
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เพือ่ เลือกชนิดของเครือขายที่ใชในการเปดการเชื่อม
ตอ และตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่สอดคลองกัน
• GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะใช
เฉพาะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการ
เชือ่ มตออีเมลเทานั้น
• GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไป
ยังเครือขาย GPRS กอน จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยัง
เครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS นั้นใชไมได

ในการเลือกตัวเลือกดานบน คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ
GPRS ไวแลว สําหรับรายละเอียด ใหดู หนา46
DNS
แอดเดรส

ใชเพื่อใหคุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขายขอมูลภายนอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย

บัญชี
เครือขาย

อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
คุณกําหนดไวใน ตั้งคา > เครือขาย > ตั้งคาระบบ
(ดู หนา46)

เครือขาย
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถเขาไปยังการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ ซึ่ง
รวมถึง DNS และพร็อกซี่แอดเดรส ทุกรายการในเมนูนี้ไดรับการตั้ง
คาไวลวงหนา ดังนั้นคุณไมควรที่จะตองเปลี่ยนแปลงคาเหลานี้

บันเทิง

แอปพลิเคชั่น Java
1. ในครั้งแรกที่คุณเลือกเมนูนี้ กด L OK เพื่อใหการตั้งคา
เริม่ ตนเริ่มขึ้น ซึ่งการทํางานนี้จะใชเวลาหลายนาที
2. กลับไปยังหนาตาง JAVA คุณสามารถ:
- กด , เพื่อเขาไปยังเนื้อหาของ โฟลเดอรมาตรฐาน,
จากนั้นกด L เมนู และ เลือก เพือ่ เลนเกมที่แสดงอยู
- หรือกด L เมนู, เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่อนุญาตใหคุณ
สรางและจัดการกับโฟลเดอรใหมได
3. เลือก ติดตั้ง เพือ่ ติดตั้งเกม JAVA ที่คุณดาวนโหลดมาบน
โทรศัพทมือถือของคุณ: คุณตองดําเนินการติดตั้งกอนเสมอ
เพือ่ ใหสามารถเลนเกมได
4. กด ออก เพื่อเลิกแอปพลิเคชั่น Java หรือกด L เมนู เพื่อ
เขาไปยังของตัวเลือกที่ใชได
โทรศัพทมือถือของคุณอาจแสดงขอความเกี่ยวกับ “MIDlets”
MIDlets ก็คือแอปพลิเคชั่น JAVA หรือเกมนั่นเอง

บันเทิง
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7. ผูใหบริการ

ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจําเปนตอง
เปลีย่ นแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธิบายในสวนนี้ ผูใหบริการบางราย
สามารถตั้งคาตางๆ แบบทางไกลได
ในการเปดเซสชั่น WAP เลือก ผูใหบริการ > WAP > โฮมเพจ

เมนูนี้ประกอบดวยบริการและคุณสมบัติตางๆ ที่ผูใหบริการของคุณ
เปดใหบริการ ดังนั้น เมนูที่อธิบายดานลางอาจแตกตางจากนี้ หรือไม
มีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการของคุณ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสั้น ซึ่ง
คุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

ใช + หรือ -

เพือ่ เบราสในเพจออนไลน

กด , หรือ
Lเลือก

เพือ่ เลือกรายการที่ไฮไลต

กด Rกลับ

เพือ่ กลับไปยังเพจกอนหนา

กด ) หรือเลือก
ตัวเลือก > ออก

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

บริการ +
ตัวเลือกเมนูนี้สงวนไวสําหรับบริการเฉพาะของผูใหบริการ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหลานี้ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

WAP
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณ
เตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ
เปนตน
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โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไวใน การ
ตัง้ คาการเขาถึง ทีค่ ณ
ุ กําหนดไวในเมนู ตัง้ คา > เครือขาย (ดู หนา46)
ในกรณีที่การเชื่อมตอผิดพลาด หนาจอจะแสดงคําวา "ไปยังเมนู":
กด ( หรือ Lตัวเลือก เพือ่ เขาไปยังตัวเลือก WAP (ดู
หน า 28)

โฮมเพจ
นีค่ อื ลิงคไปยัง WAP ไซตแรกที่คุณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น WAP
ขึน้ มา สวนมากแลว รายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา และจะเชื่อม
ตอไปยังโฮมเพจ WAP ของผูใหบริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮมเพจเริ่มตนนี้ ใหดู “ตัวเลือก” ในหนา28

ผูใหบริการ

บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ
และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ
กดL ตัวเลือก ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารค: ฟลด
ชือ่ และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลังเบราซ
อยูโดยอัตโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารค และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะให
ปรากฏขึ้น กด ,จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการปอนที่อยู
URL
เมนู จัดการบุคมารค อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารคที่เลือก

ไปยัง URL
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนที่อยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดยตรง
เมือ่ คุณเลือก (เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP โดยไม
ตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารค)
ทีอ่ ยูท งั้ หมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด,
เพือ่ เชือ่ มตอไปยังเพจทีเ่ ชือ่ มโยงไว โดยไมตอ งปอนที่อยูแบบสมบูรณ
อีกครั้ง

การตั้งคา
เพือ่ ที่จะเขาไปยัง WAP ไซต แรกสุดคุณตองตั้งคาคอนฟกโปรไฟล
การเชื่อมตอ WAP กอน

ผูใหบริการ

เลือกโปรไฟล
เพือ่ เลือกโปรไฟลที่ใชไดแบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกําหนดการตั้งคา
การเชื่อมตอสําหรับโปรไฟลแตละตัว
การตั้งคาการเชื่อมตอทั้งหมดที่อธิบายดานลางจะใชกับโปรไฟล
ที่เลือก
ตัวเลือกเบราเซอร
เพื่อเปดหรือปดการทํางานการดาวนโหลดภาพที่แนบอยูกับ WAP เพจ
การเลือก ปด จะเพิม่ ความเร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณเบราส
โดยรวม
เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เพื่อเปลี่ยนชื่อของโปรไฟลที่เลือกปจจุบัน (เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับ
หนาจอแกไขที่จะปรากฏขึ้น)
แคช
เพือ่ ลางพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพทซึ่งใชในการเก็บเพจที่เบราส
ดูระหวางอยูในเซสชัน WAP
เครือขาย
• โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่ม
ปอนชื่อใหมในหนาจอแกไขที่ปรากฏขึ้น)
• เขาเครือขาย อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
คุณกําหนดไวใน ตั้งคา > ตั้งคาระบบ (ดู หนา46)
• ระบบ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่
เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ (ดู หนา46)
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• พร็อกซี่แอดเดรส และ พร็อกซี่พอรต อนุญาตใหคุณกําหนด
เกตเวยแอดเดรส และหมายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก
• การปองกัน: เพื่อแสดงรายการของระบบปองกัน Certificates
ทีต่ ดิ ตั้งไว (จากนั้นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง),
ขอมูลเซลชั่น หรือ Certificate ปจจุบัน

ตัวเลือก

กลับ

เพือ่ กลับไปยังเพจที่เบราสกอนหนา

สงตอ

เพือ่ ไปยังเพจถัดไปที่ตองการเบราส

ขอความพิเศษ

โหลดใหม

เพือ่ โหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิด
ใหม

ตัง้ เปนโฮมเพจ

เพือ่ บันทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบันเปน
โฮมเพจเริ่มตน

บันทึกเปน…

เพือ่ บันทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึ่งแสดงใน อัลบั้ม
ภาพ

ออก

เพือ่ สิ้นสุดเซสชัน WAP

บุคมารค
ไปยัง URL
การตั้งคา
ขอความพิเศษ

ดู หนา27 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
เหลานี้

ในขณะที่กําลังเบราส กด Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง:
โฮมเพจ

เมนูนอี้ นุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจากเครือขาย
และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ
ในบางกรณี เครื่องหมาย “@” สีแดงจะแสดงบนหนาจอ เพื่อบอก
คุณวาคุณไดรับขอความพิเศษใหม กด , หรือ L อาน เพื่อ
อาน หรือ R ยอนกลับ ไปยังหนาจอหลัก
ขอความพิเศษประกอบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถึงอยางรวดเร็ว
ไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวของ: การคลิกที่ลิงคหนึ่งครั้ง จะเชื่อมตอ
ไปยัง WAP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟลมัลติมีเดียเขา
มายังโทรศัพทมือถือของคุณได
ถากลองขอความพิเศษเต็ม จะมีขอ ความแนะนําใหคุณลบขอความ
บางขอความออกไป
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เพือ่ เขาถึงโฮมเพจเริ่มตน

ผูใหบริการ

8. ขอความ
ขอความระบบ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอความระบบซึ่งเครือขายออกอากาศมายังผูรับบริการทุกคน โดยมีตัวเลือกดัง
ตอไปนี้:

รหัสรับ
เพือ่ เลือกชนิดของขอความที่คุณตองการใหแสดงอยางถาวรบนหนา
จอหลัก (ในกรณีนี้ ปอนชนิดในเมนู รหัสรับ และ หัวขอ )

รับ
เพื่อตั้งคาการรับขอความระบบเปน เปด หรือ ปด

หัวขอ
เพือ่ กําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ เพื่อที่จะตั้งคาหัวขอ
ใหเลือก <ใหม>, ปอนรหัสที่ผูใหบริการใหมา และถาตองการก็ใหใส
ชือ่ ดวย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหัวขอที่มีอยูแลวในรายการ ซึ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรหัส หรือลบก็ได

พจนานุกรม
คุณสมบัตนิ อี้ นุญาตใหคณ
ุ เพิม่ ประสิทธิภาพใหพจนานุกรม
T9 ที่ใชสําหรับการเขียนขอความ เลือก <ใหม>, ปอนคําที่
คุณตองการ และกด , เพื่อทําการบันทึก สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการปอนขอความดวย T9, โปรดอานเพิ่มที่
“ระบบปอนขอความ T9®” ในหนา 12)

อีเมล
เมนูนอี้ นุญาตใหคณ
ุ เขาถึงอีเมลดว ยโทรศัพทมอื ถือของคุณ
คุณสามารถสง และรับอีเมลที่มีไฟลแนบจากบัญชีอีเมลที่
แตกตางกันสองบัญชี ขึ้นอยูกับผูใหบริการและการสมัคร
รับบริการของคุณ โทรศัพทมือถือ ของคุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟกกับบัญชีอีเมลไวแลว ในกรณีนี้ พารามิเตอรตางๆ จะถูกตั้งคาไว
เรียบรอยแลว
ถาบริการอีเมลไมไดรวมอยูในสัญญาของโทรศัพทมือถือของคุณ คุณ
จะจําเปนตองสมัครรับบริการอีเมลเพือ่ ทีจ่ ะสงหรือรับอีเมลได ในกรณี
นี้ ผูใหบริการของคุณจะสงพารามิเตอรทั้งหมดมาใหคุณ
เนือ้ หาในสวนดานลางนี้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาโทรศัพทสําหรับใชอีเมล ในการปอนตัวอักษรพิเศษ เชน @ หรือ %,
โปรดดูที่ “การปอนขอความ” ในหนา12

คุณสามารถปอนหัวขอไดถึง 15 หัวขอในรายการ ในการขอรับ
รหัสสําหรับหัวขอตางๆ ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

ขอความ
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การตั้งคา
ในการตั้งคาคอนฟกบัญชีอีเมล ใหเลือกอีเมลตัวใดตัวหนึ่ง และกด
OK เพือ่ เขาไปยังเมนูที่มีรายละเอียดดานลาง
เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เพือ่ เปลี่ยนชื่อบัญชีจากชื่อมาตรฐาน ถาบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกตั้งคา
คอนฟกลวงหนาไว บัญชีนั้นอาจถูกล็อคซึ่งจะทําใหไมสามารถเปลี่ยน
ชื่อได
อีเมลเซิรฟเวอร
เพือ่ ตัง้ คาคอนฟกการตัง้ คาตางๆ ทีจ่ าํ เปนในการเชือ่ มตอไปยังบริการ
อีเมลของคุณ
รหัส

รหัสผานเพื่อใชบัญชีอีเมลของคุณ

อีเมล
แอดเดรส

อีเมลแอดเดรสของคุณ

SMTP
แอดเดรส

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

POP3
แอดเดรส

แอดเดรส Post Office Protocol (POP) นี่เปน
เซิรฟ เวอรสําหรับรับอีเมลของคุณเขามา และโดย
ทั่วไปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้ pop3.yourmail.
com

ล็อคอิน

ล็อคอิน (หรือรหัสผาน) เพื่อใชบัญชีอีเมลของคุณ
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คุณตองขอรับแอดเดรส POP3 และ SMTP จากผูใหบริการอีเมล
ของคุณถาคุณตองการใชการเชื่อมตอ GPRS เพื่อเขาถึงอีเมลของ
คุณ คุณอาจจําเปนตองใชเซิรฟเวอร SMTP ของผูใหบริการมือถือ
ของคุณเพื่อสงอีเมลออกไป
ขั้นสูง
พอรท POP3

หมายเลขพอรทบนเซิรฟเวอร POP3 โดยทั่วไป
คาพอรทจะเปน 110

พอรท SMTP

หมายเลขพอรทบนเซิรฟเวอร SMTP โดยทั่วไป
คาพอรทจะเปน 25

DNS
แอดเดรส

IP แอดเดรสของโดเมนเนมเซิรฟเวอรของคุณ

รองรับ SMTP

โดยปกติการรองรับ SMTP จะตั้งคาเปน ปด ติด
ตอผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่สมบูรณ

เขาเครือขาย
กอนที่คุณจะสามารถดูอีเมลของคุณได แรกสุดคุณจําเปนตองตั้งคา
คอนฟกการเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต
ตั้งคา GSM
เมือ่ คุณใชการเชื่อมตอ GSM เพื่อเชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือของคุณจะหมุนไปยังหมายเลขที่ผูใหบริการของคุณใหมา
และขอมูลจะถูกสงออกไปและไดรับเขามาผานทางการเชื่อมตอนี้

ขอความ

คลายๆ กับการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบที่ตองโทรเขาที่ทําจากพีซี
พารามิเตอรการเชื่อมตอ GSM มีอธิบายไวดานลาง
หมายเลข
โทรศัพท

นีเ่ ปนหมายเลขที่โทรศัพทมือถือของคุณหมุน
ออกไปเพื่อสรางการเชื่อมตอ แรกสุด เลือก ISDN
(Integrated Service Digital Network) หรือ
Analogic (ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของ
คุณ) จากนั้นใหปอน เลขหมาย ISP ที่ผูใหบริการ
ของคุณใหมา

ล็อคอิน &
รหัส

ล็อคอินและรหัสผานที่ผูใหบริการเครือขาย GSM
ของคุณใหมาเพื่อใชงานบริการนี้

ตัดสาย
อัตโนมัติ

ปอนเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆทีต่ องการใหโทรศัพทวางสายโดยอัตโนมัติ (ถายังคงมีการเชื่อม
ตออยู) คานี้ตองเปนเวลาที่มากกวา 30 วินาที

ตั้งคา GPRS
ถาการใช GSM เปรียบเสมือนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยการโทร
เขา การเชื่อมตอ GPRS ก็เปรียบไดเทากับการเชื่อมตอแบบบรอดแบนด GPRS (หรือ Global Packet Radio Service) เปนโปรโตคอล
สําหรับการสงขอมูลอยางรวดเร็ว โดยใชสัญญาณวิทยุ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS คุณอาจจําเปนตองใชชื่อผูใช และ
รหัสผาน แมวาการเชื่อมตอ GPRS บางอยางจะสามารถทํางานไดโดย
ไมตองใชคาเหลานี้ คุณจะจําเปนตองตั้งชื่อ APN (หรือ Access Point
Name)

ขอความ

ระบบ
ตัวเลือกเมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกวาจะสรางการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
อยางไร
• GSM: โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GSM สําหรับการ
เชือ่ มตออีเมล
• GPRS: โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GPRS สําหรับการ
เชือ่ มตออีเมล
• GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทมือถือของคุณจะพยายามเชื่อมตอ
ไปยังเครือขาย GPRS ถาไมมีเครือขาย GPRS ใหใช โทรศัพทจะ
พยายามดวยเครือขาย GSM
เพือ่ ใหคุณสมบัติเหลานี้ทํางาน แรกสุดคุณตองปอนการตั้งคาที่สอดคลองกันเขาไป

อีเมลอินบอกซ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยังกลองขอความของคุณ และดาวนโหลดสวนหัวของอีเมล (ผูสง และบรรทัดหัวเรื่อง) จากเซิรฟเวอร
จากนัน้ คุณสามารถเลือกที่จะรับอีเมลที่ตองการได
1. เลือก อินบอกซ > อีเมล: โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยัง
อีเมลเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ และดาวนโหลดรายการสวนหัว
อีเมล ถามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)
2. ถาคําวา ถัดไป (หรือ กอนหนา) ปรากฏที่สวนทายของรายการ
(หรือสวนตนของรายการ) หมายความวายังมีสวนหัวของอีเมล
ฉบับอืน่ คางอยูอีก: ใหเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้ และ
กด, เพือ่ ดึงอีเมลเขามา
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3. เลือกสวนหัว และกด ,เพื่อแสดง รายละเอียด สัญลักษณ
แสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัวของแตละฉบับ:
ขนาดของอีเมลใหญเกินไป (เกิน 50 Kb) ไมสามารถ
ดาวนโหลดได
อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา33)
4. ถาไมมีสัญลักษณอยูที่ขางสวนหัว คุณสามารถกด , และ
เลือก รับเมล เพือ่ ดาวนโหลดอีเมลได ทําขั้นตอนนี้ซํ้าในการ
ดาวนโหลดอีเมลแตละฉบับที่เปนเนื้อหาของสวนหัวที่เลือก
ถาอีเมลที่คุณไดรับมีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ, ขอความ หรืออีเมล
อีกฉบับ) อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณเฉพาะ
แสดงไว:
บรรจุรายละเอียดของสวนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา,
ทีอ่ ยูอีเมลของผูสง, ฯลฯ) กด, เพื่อแสดงรายละเอียดเหลานี้
ขอความของอีเมลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ กด
, เพือ่ อานอีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

จําเปนตองใชแอปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับไฟล
แนบ ซึ่งในโทรศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมีขนาดใหญ
เกินไปที่จะอัปโหลด
อีเมลอีกฉบับแนบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ คุณสามารถ
แนบอีเมลไดถงึ 5 ฉบับ แมวา จะไมมตี ัวเลือกชั้นสูงก็ตาม
มีรปู ภาพแนบอยูกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในรายการ และกด, สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพท
มือถือของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได ถาตองการ)
คุณตองดาวนโหลด และบันทึกรูปภาพกอนที่จะสามารถดูไดใน
อัลบั้มภาพ ถาโทรศัพทมีหนวยความจําไมเพียงพอที่จะเก็บรูปภาพ
ใหม คุณตองลบรายการอื่นๆ (ภาพ เสียง ขอความ ฯลฯ) ทิ้งไปเพื่อ
ปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
โทรศัพทมือถือของคุณอาจไมสามารถรับไฟลภาพได ถาไฟลภาพไม
ไดอยูในรูปแบบที่ถูกตอง ภาพตองมีรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF
ขนาดที่ดีที่สุดคือ 128 x 160 พิกเซล (ขนาดของหนาจอ) ถาคุณ
กําลังถายโอนภาพจากคอมพิวเตอรทบี่ า น คุณสามารถใชโปรแกรม
แกไขภาพเพื่อสรางภาพในขนาดที่ถูกตองได

ไฟลขอความ (เฉพาะขอความ, รูปแบบ “.txt”) แนบอยู
กับอีเมล กด , เพือ่ อานขอความ (ไมมีตัวเลือกชั้น
สูงสําหรับกรณีนี้)
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ขอความ

5. เลือกสวนหัวของอีเมล จากนั้นกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:
เพิ่มผูสง

เพือ่ เพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมุดโทรศัพท
แมวา คุณยังไมไดดาวนโหลดอีเมลมาก็ตาม
เลือก <ใหม> เพือ่ สรางรายชื่อใหม หรือเลือกชื่อใน
รายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส
ในกรณีนี้ คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท
เมนูนี้จะไมปรากฏขึ้น ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทใน
ซิมการด

ลบ

เพือ่ ลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ (ให
เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารก) เมื่อคุณออก
จากเมนูอเี มล โทรศัพทจะขอใหคุณยืนยันการลบ
รายการที่เลือกจากอีเมลเซิรฟเวอร

ตอบกลับ

เพื่อตอบกลับไปยังผูสง (ซึ่งแอดเดรสจะถูกเพิ่มลง
ในรายการโดยอัตโนมัติ) ทําตามขั้นตอนที่อธิบายใน
“อีเมลอินบอกซ” ในหนา31

สงตอ

ขอความ

อีเมลใหม
เมนูนี้ ใชในการสงอีเมลไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดย
สามารถแนบไฟลไปพรอมกับอีเมลได เชน รูปภาพ JPEG เมื่อคุณได
รับอีเมล คุณสามารถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มองเห็นออก
ไปโดยใชซอฟตแวรที่เหมาะสม
ถาคุณออกจากเมนู สรางขอความ > อีเมลใหม กอนที่จะสงอีเมล
ของคุณออกไป หรือถาคุณยกเลิกการสงในขณะที่เริ่มสงไปแลว
เนื้อหาของอีเมลก็จะถูกลบโดยไมมีการบันทึกไว
เพิ่ม
รายชื่อ

เพือ่ เลือกผูรับอีเมลของคุณ ที่คุณมีการปอนอีเมล
แอดเดรสสําหรับรายชื่อที่บันทึกไวในสมุดโทรศัพท
ในโทรศัพทของคุณ (ดู “รายชื่อ” ในหนา55)
หลังจากที่คุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ
และกด , เพื่อ เปลี่ยน อีเมลแอดเดรส, ลบ
ออกจากรายการ
ถาคุณเลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพทบนซิมการด
หนาตางแกไขจะอนุญาตใหคุณปอนอีเมลแอดเดรส

เพือ่ สงตออีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทําตาม
ขั้นตอนที่อธิบายใน “อีเมลอินบอกซ” ในหนา31
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เพิ่มสื่อ

อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ
ใสหัวเรื่องและขอความ จากนั้นกด , เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกถัดไป:
• เพิ่มเสียง หรือ เพิ่มกราฟฟก เพื่อแนบเสียงหรือ
รูปภาพลงในอีเมลของคุณ
• สง เพือ่ สงอีเมลไปยังผูรับที่เลือกไว
• แกไข เพือ่ ออกแบบอีเมลใหมตั้งแตเริ่มตน

คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรือเสียงไดครั้ง
ละหนึง่ รายการเทานั้น ถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่กําลังเขียน
อีเมล เมนูจะปด และโทรศัพทจะกลับไปยังสถานะเตรียมพรอม
เมื่อคุณวางสาย

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทและกดL OK หรือ เลือกชื่อจาก
รายการและกดL เลือก
3. จากนั้นเลือกตัวเลือกแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้:
เพิ่มผูรับ

เพือ่ เพิ่มผูรับอีกคนหนึ่งจากรายการรายชื่อ หรือ
เพือ่ ปอนหมายเลขโทรศัพท ถาคุณตองการปรับ
เปลีย่ น หรือลบรายชื่อ ใหเลือกโดยการกด OK

สราง SMS

เพือ่ ออกแบบขอความของคุณ

4. เลือกระหวางชนิดขอความที่แตกตางกัน 3 ชนิด:
<ใหม>

เพื่อเขียนขอความใหม

ขอความ
สุดทาย

เพือ่ แกไข ปรับเปลีย่ น และสงซํ้าขอความสุดทาย
นอกจากนัน้ เมนูนี้ยังอนุญาตใหคุณเรียกขอความ
ทีค่ ณ
ุ กําลังปอนอยู แตอาจทําใหหายไปถาคุณกด
ปุม ( โดยไมไดตั้งใจ และกลับไปยังหนาจอ
หลัก

มาตรฐาน

เพือ่ เลือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา เชน โทร
กลับหาฉันที่หมายเลขนี้

SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอักษรโดยการใชบริการ
ขอความสั้น (SMS) และเพื่อจัดการกับขอความที่คุณสง
และไดรับ

SMS ใหม
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอียด
ดานลาง:
1. เลือก SMS ใหม จากนั้น ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือ จาก
รายการรายชื่อ และกด L เลือก หรือ ,
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5. ปอนขอความของคุณ และกด OK เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:
จัดเก็บ

เพือ่ เก็บขอความปจจุบัน และไฟลแนบในเมนู
ทีเ่ ก็บ SMS

สง

เพื่อสงขอความปจจุบัน

ขอความ

เลือกเสียง

เพื่อแนบเพลง

เพิ่มกราฟฟก

เพือ่ แนบภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

ภาษาที่ปอน
เพือ่ เปลี่ยนภาษาสําหรับการพิมพ
คุณสามารถสงไฟลแนบ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลงใน SMS
ของคุณ ภาพและภาพเคลื่อนไหว และรูปภาพนั้นไมสามารถอยูรวม
กันได: ถาคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวกอน จากนั้นเลือกภาพ เฉพาะ
ภาพเทานั้นที่จะถูกใสลงในขอความ และในทางตรงกันขามดวย

ตอบกลับโดย
SMS

เพื่อตอบกลับไปยังผูสง

จัดเก็บขอความ

เพือ่ เก็บขอความในหนวยความจําของโทรศัพท จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่เก็บ
ไวไดใน ขอความ > ที่เก็บ> การยายขอความ
ไปยังรายการที่เก็บ จะเปนการลบออกจาก
รายการ SMS อินบอกซ

สงตอ

เพือ่ สงตอขอความที่เลือก โปรดทราบวาคุณ
ไมสามารถสงตอไฟลที่แนบมาได

โทรแฮนดฟรี

เพือ่ โทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ

โทรกลับ

เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให
บริการ),

เก็บหมายเลข

เพือ่ บันทึกเลขหมายของผูสง ถาหมายเลข
แนบอยูในขอความ

ดึงหมายเลข

เพือ่ ดึงหมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลข
นีอ้ ยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถรวม
หมายเลขหลายหมายเลข และดึงออกมาได)
เมนูนจี้ ะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีหมายเลขให
แยกเทานั้น

คุณไมสามารถสงภาพและเสียงที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ทาง
SMS ได

SMS อินบอกซ
เมนูนใี้ ชในการอาน SMS ที่คุณไดรับเขามา ขอความ จะแสดงใน
รายการ ที่ทายของรายการ ตัวเลือก <ลบทั้งหมด> อนุญาต ใหคุณลบ
ขอความทั้งหมดพรอมกันในครั้งเดียวการลบขอความเกา
นั้นมี
ประโยชนในกรณีที่คุณตองการปลดปลอยหนวยความจําใหวาง
สําหรับเก็บขอความใหมๆ
เมือ่ ขอความแสดงขึ้นมา กด OK หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกเมนูที่แสดงดานลาง:
ลบ

เพือ่ ลบขอความที่เลือก

เปลี่ยนขอความ

เพือ่ แกไข ปรับเปลี่ยน และสง SMS ซํ้าไปยัง
ผูรับคนอื่น

ขอความ
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เก็บเพลง

เพือ่ บันทึกเพลงที่สงมาพรอมกับ SMS เมนูนี้
จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีเพลงใหแยกเทานั้น

เก็บภาพ

เพือ่ บันทึกกราฟฟก และ/หรือภาพเคลื่อนไหวทีถ่ ูกสงมาพรอมกับ SMS เมนูนี้จะมอง
เห็นเฉพาะเมื่อมีภาพใหแยกเทานั้น

ตอบกลับ

เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณ
สงหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณออกไป
พรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบ
กลับโดยใชหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณ
ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของ
การสงขอมูลใหเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
การสมัครขอรับบริการ

รายงานการสง

เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือนคุณ
ผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณหรือ
ไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บริการ

ขอความ
มาตรฐาน

เมื่อ เปด จะชวยใหคุณแสดง SMS ที่ไดรับบน
หนาจอหลัก คุณสามารถตอบกลับขอความที่
ไดรับอยางรวดเร็วโดยการกด OK, การปอน
ขอความของคุณในหนาจอแกไข และการกด
OK อีกครั้ง
ถาคุณไดรับ SMS ในขณะที่คุณกําลังอานขอความอยู คุณสามารถตอบกลับขอความแรก
กอนทีจ่ ะอานขอความที่สอง หรืออีกทางหนึ่ง
คุณสามารถกด ยอนกลับ เพือ่ ออกจากขอความ
แรกก็ได จากนั้นขอความที่สองจะปรากฏบน
หนาจอของคุณ

การตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคา SMS ตัวเลือกตางๆ คือ:
เลขหมายศูนย

เพือ่ เลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณ
ตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป

ลงนาม

เมื่อ เปด ชวยใหคุณเพิ่มการลงนามที่ทายของ
ขอความของคุณ คุณสามารถ แกไข, เปลี่ยน
แปลง หรือ บันทึก การลงนามได

เวลาสิ้นสุด

เพือ่ เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บ
อยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน
เมือ่ ผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปน
เหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที)
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

บันทึก SMS
อัตโนมัติ

เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทึกขอความ
ทีส่ งในเมนู ทีเ่ ก็บ โดยอัตโนมัติ
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ขอความ

ที่เก็บ SMS

MMS ใหม

เมนูอนุญาตใหคุณดูขอความทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําของ
โทรศัพทโดยใชตัวเลือก บันทึก SMS อัตโนมัติ หรือ ยายไปยังที่เก็บ
รายการ <ลบ SMS ทั้งหมด> ใชในการลบขอความ SMS ทั้งหมดทันที
เมือ่ ขอความแสดงขึ้นมา กด , หรือ Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้: ลบ, แกไข SMS, สงตอ, โทรกลับ, โทรแฮนดฟรี

เมื่อคุณเลือก MMS ใหม แรกสุดโทรศัพทจะขอใหคุณปอนรายชื่อ
ทีค่ ณ
ุ ตองการจะสง MMS ไปให คุณสามารถเลือกรายชื่อตั้งแตหนึ่ง
รายชื่อขึ้นไป หรือปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือใหม หรืออีเมลแอดเดรสใหมเขาไปก็ได
ขั้นตอไป โทรศัพทจะขอใหคุณ สราง MMS ในหนาจอการสราง
MMS มีไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณเพิ่ม รูปภาพ, เพิ่ม ขอความ,
เพิ่ม เสียง, สง ขอความ หรือเขาไปยังเมนู ตัวเลือก MMS ใช +
หรือ-เพือ่ เลื่อนจากตัวเลือกหนึ่งไปยังตัวเลือกถัดไป และกด
, หรือ L เพื่อเขาไปยังเมนู
1. ออกแบบขอความของคุณ: เพิ่ม ภาพ, ขอความ และ/หรือ
เสียง กด > เพื่อสรางสไลดเพิ่มเติม
2. ไอคอนสุดทายที่ดานซายมือ ใชในการเขาไปยัง ตัวเลือก MMS
(ดูดานลาง)
3. เลือก สง เพื่อสง MMS ไปยังผูรับที่เลือก
ภาพตางๆ สามารถถูกเลือกไดจาก อัลบั้มภาพ คุณไมสามารถสงภาพ
ทีม่ กี ารปองกันดวยลิขสิทธิ์ผาน MMS ได เสียงตางๆ สามารถถูก
เลือกไดจากเพลงใน อัลบั้มเสียง
ตัวเลือกตอไปนี้จะมีใหใชเมื่อมีการสรางขอความ MMS ใหม:

MMS
นอกจากนี้ โทรศัพทมือถือของคุณสามารถสงและรับขอความ MMS (Multimedia Messaging Service) ไดดวย
ดวยการใช MMS คุณสามารถสงขอความที่ประกอบดวย
รูปภาพ เสียง และขอความได
เมือ่ สงขอความ MMS ผูรับของคุณตองมีโทรศัพทที่ใชงาน MMS ได
เพื่อที่จะสามารถดูขอความของคุณได

การรับ MMS
ถามีใครบางคนสง MMS มาใหคุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจงให
คุณทราบ ถาผูสงขอความมีการขอให รายงานการอาน จะมีคําถาม
ปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณวาตองการสงหรือไม เมื่อดาวนโหลด MMS
มาแลว ขอความก็จะอยูใน MMS > อินบอกซ (ดูดานลาง)
ถาขนาดของ MMS ที่ดาวนโหลด ใหญกวาหนวยความจําที่ใชได
ในโทรศัพทของคุณ คุณตองปลดปลอยหนวยความจําโดยการลบ
ขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสียง, ฯลฯ) อานเพิ่มที่ “สถานะความจํา”
ในหน า 19

ขอความ

เพิ่มสไลด

เพือ่ สรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด < หรือ > เพื่อเลื่อนดู
สไลด หลังจากที่คุณสรางสไลดขึ้นมา

37

แกไขหัวเรื่อง

เพือ่ แกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัวเรื่อง
ของขอความ

สไลดถัดไป/
สไลดกอนหนา

เพือ่ เลื่อนไปยังสไลดถัดไป/สไลดกอนหนา
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ
MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่งแผน
เทานั้น

ลบสไลด

เพือ่ ลบหนาที่เลือก (ถามีมากกวาหนึ่งหนาใน
ขอความ)

จัดเก็บ
ชัว่ คราว

เพือ่ บันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่คุณ
สามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลวจึงสงใน
ภายหลัง

บันทึกเปน
มาตรฐาน

เพือ่ บันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลต ซึ่ง
คุณสามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS อื่น
(เชนชนิดขอความ “สุขสันตวันเกิด” เปนตน)

พรีวิว MMS

เพือ่ ดูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น

ชวงเวลาสไลด

เพือ่ เปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณตั้งคา
ไวใน ตั้งคา > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น (ดูเพิ่มเติม
หนา40) และตั้งคาชวงเวลาระหวางสไลดแต
ละภาพ

หลังจากที่เขียนขอความเสร็จแลว ใหเลือก สง และกด , แถบ
แสดงความกาวหนา ชวยใหคุณติดตามกระบวนการสงขอความของ
คุณ กด Lยกเลิก ถาคุณตองการยกเลิกการสง ถาคุณบันทึก
MMS เปนแบบราง ขอความจะสามารถใชไดในเมนู ชั่วคราว ถาคุณ
สง MMS ไปแลว ขอความนั้นก็จะอยูใน เอาทบอกซ เมื่อคุณเปดการ
ทํางานตัวเลือก จัดเก็บอัตโนมัติ ไว (ดูดานลาง)

MMS อินบอกซ
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รายการ MMS อินบอกซของคุณจะแสดงขอความ MMS ทีอ่ า นแลว
และ ทีย่ ังไมอาน, การแจงเตือน, รายงานการสง และ การอาน ในการ
อานขอความ ใหเลือกขอความ และกด > กด , หรือ L
ตัวเลือก เพือ่ เขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:
เลนขอความ

เพือ่ เปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ:
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

สงตอ

เพือ่ สงตอ MMS ที่เลือกไปยังผูอื่น

รายละเอียด MMS

เพือ่ แสดงรายละเอียดของขอความที่เลือก
(ขนาด, วันที่, ฯลฯ)

ลบ

เพื่อลบ MMS ที่เลือก

ขอความ

หลังจากที่คุณเปด MMS แลว กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:
เลนขอความ

เพือ่ เปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ:
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

สไลดถัดไป/
กอนหนา

เพือ่ เลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลดกอน
หนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด <
หรือ > เมื่อกําลังดู MMS ในโหมด
แมนนวลก็ได โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะ
ปรากฏเฉพาะเมื่อ MMS ประกอบดวย
สไลดมากกวาหนึ่งแผนเทานั้น

บันทึกรูปภาพ

เพือ่ แยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อัลบั้มภาพ

บันทึกเสียง

เพือ่ แยกเสียงของสไลดปจจุบัน (ถามีเสียง
แนบมา) และจัดเก็บลงใน อัลบั้มเสียง

ปด

เพือ่ ปด MMS และกลับไปยังรายการ
ตัวเลือก

อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถรับ MMS ได การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลัง
จากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว

ขอความ

ชั่วคราว
แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนขอความชั่วคราว หรือถูกบันทึกไว
โดยอัตโนมัติขณะที่คุณออกจากเมนู MMS กอนที่จะบันทึกหรือสง
ขอความของคุณออกไป คุณสามารถ เลน, แกไข, สง, ดู รายละเอียด
และ ลบ แบบรางได

เทมเพลต
แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนเทมเพลต คุณสามารถ เลน, แกไข
และ ลบ เทมเพลตได

เอาทบอกซ
แสดงขอความที่คุณได สงแลว หรือสรางขึ้นแต ยังไมสง ออกไป คุณ
สามารถ เลน, ลบ หรือดู รายละเอียด ของขอความเหลานี้ทั้งหมด, สง
หรือ สงตอ ขอความไปใหผูอื่น
ขอความที่คุณบันทึกไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร
แบบราง หรือ เอาทบอกซ เทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการ
ใดๆ (ไมวาจะเปนขอความ การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบ
ไปแลวได กด Rกลับ เพื่อยกเลิกการลบ

การตั้งคา
โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีใหไดโดยตรง ถายัง ใหติดตอผูใ หบริการของคุณ
เพื่อรับรายการขอมูลที่อธิบายในบทนี้ และปอนเขาไปอยางถูก
ตอง ผูใ หบริการบางราย สามารถสงพารามิเตอรการเขาถึง
“ทางอากาศ” ได
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เลือกโปรไฟล MMS ในรายการ และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการ
ตั้งคาตอไปนี้
การตั้งคาแอปพลิเคชั่น

รายงาน
การสง

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และจะ
แจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึงสถานะของการสง
วา MMS นั้นไดรับแลวหรือถูกปฏิเสธ

โหมดรับ

บันทึก
อัตโนมัติ

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
อนุญาตใหคณ
ุ บันทึกขอความที่สงในเมนู เอาทบอกซ
โดยอัตโนมัติ

ชวงเวลา
สไลด

อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลดแตละรูป
ของ MMS

อนุญาตใหคุณเลือกจาก:
• แมนนวล: คุณสามารถเชื่อมตอแบบแมนนวล
ไปยังเซิรฟเวอรไดโดยการเลือกการแจงเตือนใน
อินบอกซ, เลือก อาน เพื่อดาวนโหลด, จากนั้น
เลน
• อัตโนมัติ: MMS ใหมจะถูกใสลงใน อินบอกซ
โดยตรง เลือก MMS และกด > เพื่อเลน
ขอความ
โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม
เครือขาย

เวลาสิ้นสุด

อาน
รายงาน
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เพือ่ เลือกระยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณถูกเก็บไว
บนเซิรฟเวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห (มาก
ทีส่ ุด) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของ
คุณไดทันที)

ตั้งคาเครือขาย
เขาเครือขาย

เพือ่ เลือกโปรไฟลการเชื่อมตอจากโปรไฟลที่
คุณตั้งคาไว (ดู “วันและเวลา” ในหนา41)

ระบบ

เพือ่ เลือกชนิดของเครือขายที่ใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ: GSM, GPRS หรือ GPRS กอน

ศูนย MMS

เพือ่ ปอนแอดเดรส MMS ของเซิรฟเวอรที่คุณ
จะเชื่อมตอดวย

ที่อยู Gateway
พอรต

เพือ่ ปอนหมายเลข IP และพอรตของเกตเวย
ของเซิรฟเวอร

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

ขอความ

9. การตั้งคา

ลงได โซนเวลาแตละโซนไดรับการกําหนดตามตําแหนงของสถานที่
โดยเทียบกับ Greenwich Mean Time (GMT) และโดยเมืองหลักๆ
ภายในโซนเวลานั้น

การชดเชยเวลา
เมนูนใี้ ชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว
(เสียง, วันและเวลา, การปองกัน, ฯลฯ) และเพื่อปรับแตงโทรศัพท
ของคุณ

วันและเวลา
ตัง้ เวลา
ใชในการตั้งเวลาโดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที่
คุณควรเลือก โซนเวลา ของคุณ และเปดทํางาน การชดเชย
เวลา (ตามความเหมาะสม) กอนที่จะตั้งเวลา

ใชเพื่อใหคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ
ปด (ในชวงฤดูหนาว) ถาคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด และคุณ
ตัง้ เวลาเปน 12:00 เวลาจะไดรับการตั้งคาเปน 11:00 โดยอัตโนมัติ
เมือ่ คุณเปลี่ยนการตั้งคาการชดเชยเวลาเปน ปด

ประหยัด
เมนูนชี้ ว ยใหคณ
ุ สามารถเขาถึงคุณสมบัตติ า งๆ ที่ใชพลังงานสวนใหญ
ของโทรศัพท และชวยใหคุณสามารถยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ได
โดยการเปลี่ยนคาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

รูปแบบนาฬิกา

การปดทํางานฟงกชั่นสวนใหญในเมนู ประหยัด จะชวยเพิ่มอายุ
การใชงานแบตเตอรี่

อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา แบบเข็ม, แบบตัวเลข,
ขนาดเล็ก หรือ ไมแสดง ซึง่ จะแสดงในหนาจอหลัก

การปองกัน

ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่
เหมาะสม

ตัง้ โซนเวลา

เมนูนอี้ นุญาตใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยของโทรศัพทมอื ถือของคุณ และขอมูลที่คุณ
เก็บไวที่นั่น

ใชในการเลือกโซนเวลาปจจุบันของคุณ เมื่อคุณเขาสูเมนู โทรศัพทก็
จะแสดงแผนที่โลกซึ่งคุณสามารถเลื่อนไปมาดวยปุมเคลื่อนที่ขึ้นหรือ

การตั้งคา
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เปลี่ยนรหัส

เฉพาะกลุม

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

อนุญาตใหคุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวา
รายการ เฉพาะกลุม และจํากัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น
โดยทําผานตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK2 จากผูใ หบริการ
หรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถกู ตองติดกัน 10 ครัง้
ซิมการดจะถูกบล็อคและใชไมได ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอ
ผูใ หบริการหรือรานคาของคุณ

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส PIN2
(ดู หนา45)
เฉพาะกลุม

ใชในการดู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ
เฉพาะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2

รหัส PIN

จํากัดเบอรโทร

ใชในการจํากัดการโทรใหไปยังรายการเฉพาะ
กลุม เมื่อ เฉพาะกลุม ถูกเลือก

ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน
เปด โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ
และตองใชรหัส PIN2 (ดู หนา45) ตัวเลือกนี้อาจใชกับการเชื่อมตอ WAP และ
อีเมลบน GPRS ไดดวย

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

ล็อคปุมกด
เพื่อตั้งคาปุมกดของคุณเปน ปด หรือเพื่อเลือกการล็อคแบบทันที
หรือหนวงเวลาการล็อค เมื่อเลือกตัวเลือกแบบหนวงเวลาตัวใดตัว
หนึง่ และถาคุณปลดล็อคปุม กดชัว่ คราวโดยการกดปุม # โทรศัพท
จะกลับไปล็อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ตามการหนวงเวลาที่คุณเลือกไว
ในทุกกรณี ปุมกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดรับสาย
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จํากัดการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํากัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
หมายเลขที่กําหนด การจํากัดการโทรสามารถใชไดกับทั้ง สายเรียก
เขา (ทุกสาย หรือ ใชขามเครือขาย) และ/หรือกับ สายโทรออก
(ทุกสาย, สายตางประเทศ และ สายระหวางประเทศ) ในทุกกรณี
ตัวเลือก ยกเลิก ใชกับทุกสายพรอมกันในครั้งเดียว ตัวเลือก
สถานะ ใชเพื่อใหคุณทราบวาชนิดสายนั้นถูกจํากัดอยูหรือไม

การตั้งคา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการ
จํากัดการโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ

ขอมูลสวนตัว

ขอมูลที่ปรากฏในฟลด ปกติ ขึน้ อยูกับวาโทรศัพทมือถือของคุณถูก
ตัง้ คาคอนฟกอยางไร
ประหยัด

ระบบสั่น

ปด

ใชในการปองกัน ขอความ, รายชื่อ หรือ ขอมูลการโทร ดวยรหัส
ทีค่ ณ
ุ เลือก จากการถูกอานโดยผูอื่น หรือใครบางคนที่ใชโทรศัพท
ของคุณ

แบบเสียงเรียก ปดเสียง
แสงไฟ

ประหยัด

โปรไฟล

เสียงปุม

ปด

ระบบสั่น

เปด

โปรไฟลคือกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา ซึ่งชวย
ใหคุณปรับเปลี่ยนโทรศัพทของคุณใหเขากับสภาพแวดลอมในการใชงานไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การเลือก
ประชุม จะตั้งระดับเสียงเปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปดเสียงปุม
(สวนรายการอื่นๆ จะถูกตั้งคาตามการตั้งคา สวนตัว ของคุณ) เมือ่
การประชุม สิน้ สุด การเลือก ปกติ จะเรียกการตัง้ คาปกติทง้ั หมดของ
คุณกลับ คืนมา รายละเอียดของโปรไฟลแ ตละตัวจะแสดงเมือ่ คุณเลือก
โปรไฟลนน้ั
นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงปุมดวนเขากับโปรไฟลได (เชน กด
3 คางไว เพื่อเปดการทํางาน นอกอาคาร) การกดปุมเดียวกัน
คางไว จะเปนการปดการทํางาน และกลับไปยังการตั้งคา สวนตัว ของ
คุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู “ปุมดวน” ในหนา48

การตั้งคา

หูฟง

แบบเสียงเรียก กลาง
แสงไฟ

10 วินาที

เสียงปุม

ปด

เคลื่อนไหว

เปด
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รถยนต,
นอกอาคาร

ระบบสั่น

การตั้งคา
สวนตัว

แบบเสียงเรียก สูง

ประชุม

แสงไฟ

10 วินาที

เสียงปุม

ปด

ระบบสั่น

การตั้งคา
สวนตัว

แบบเสียงเรียก ปด

เสียง
ระดับเสียง
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณปรับระดับเสียงเรียกเขาของคุณ
กด+หรือ-เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณไดตั้งแต ปดเสียง จนถึง เพิ่ม

แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคณ
ุ เลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนัน้ รายการนี้ยังประกอบ
ดวยสิง่ ที่คุณอัดไว และเพลงที่คุณบันทึกไวดวย เลื่อนภายในรายการ
และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก

เสียงขอความ

ปดเสียง

แสงไฟ

10 วินาที

เสียงปุม

ปด

ระบบสั่น

เปด

แบบเสียงเรียก ปด
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แสงไฟ

การตั้งคา
สวนตัว

เสียงปุม

ปด

อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน เปด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามตอง
การจากรายการแบบเสียงเรียก

โทนเสียง
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกระหวางการตั้งคาเสียงแบบตางๆ ตัวเลือกนีใ้ ชไดในระหวางทีก่ าํ ลังโทรอยูเ ทานัน้ เลื่อนภายในรายการ และ
รอสองถึงสามวินาที เพื่อฟงถึงความแตกตาง

เสียงและภาพเคลื่อนไหว
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงและภาพเคลื่อนไหวขณะเปดหรือปดเครื่อง
ของโทรศัพทมือถือเปน เปด หรือ ปด

การตั้งคา

เสียงเปดและปดเครื่องอัตโนมัติ

ระบบสั่น

อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงของโทรศัพทมือถือเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
คุณเปดหรือปดเครื่องอัตโนมัติ

ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน เปด หรือ ปด เมื่อไดรับสาย, เมื่อถึง
เหตุการณที่ตั้งไวในออรแกไนเซอร, เมื่อคุณไดรับขอความ และเมื่อ
นาฬิกาปลุกเตือน
ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขากับ
อะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด

เสียงเตือน
ใชในการตั้งคาเสียงเตือนสําหรับรายการตอไปนี้:
• ออรแกไนเซอร: เมือ่ ถึงกําหนดของบันทึกทีต่ งั้ โปรแกรมไวใน
ออรแกไนเซอรของคุณ
• ไมรับสาย เมื่อคุณไมไดรับสายเรียกเขา
• แบตออน: เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
• เตือนทุกนาที เพือ่ สงเสียงบี๊ปเตือนทุกนาทีระหวางการโทร เพื่อ
ชวยคุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ (คูสนทนาของคุณจะ
ไมไดยินเสียงบี๊ปนี้)
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการตามตองการ โดยการกด<
หรือ >

ปดเสียง

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงเตือนเปน เปด หรือ ปด, ไมไดเปน
การปดการเตือน เชน การตั้งคาเสียงเตือนของ ออรแกไนเซอร
เปน ปด จะไมเปนการปองกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือน
ความจํา (ถาคุณตัง้ โปรแกรมไว) แตโทรศัพทจะไมสงเสียงออกมา

ใชในการตั้งคาแฟลชของกลองที่ดานหลังของโทรศัพทเปน เปด หรือ
ปด

การตั้งคา

เมื่อโหมดนี้เปน เปด, เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และ
ระบบสั่นจะทํางาน
โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมไดดวย

จอแสดงผล
เมนูนี้ชวยใหคุณตั้งคาคอนฟกเมนูตางๆ วาจะแสดงอยาง
ไรบนหนาจอ

แฟลช
วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรของเมนูหลักเปน เปด หรือ ปด วอลเปเปอรจะไมแสดงในหนาจอหลัก เมื่อตัวเลือก นาฬิกาโลก ตั้งคาเปน
เปด (ดู หนา15)
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อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความคมชัดตางๆ

4. จากนั้นเลือก แสดงชวงเวลา และกด, ชวงเวลาที่คุณตั้งคา
ไวจะถูกใชในการฉายภาพสไลดในแตละภาพ

รูปภาพหนาจอ

แสงไฟ

อนุญาตใหคณ
ุ ตัง้ รูปภาพหนาจอเปน เปด หรือ ปด เมือ่ ตัง้ คาเปน เปด
หนาจอหลักของโทรศัพทจะรันภาพสไลดไปเรื่อยๆ โดยใชไฟล jpeg
ทีค่ ณ
ุ บันทึกเก็บไวโทรศัพทและเลือกขึ้นมา

แสงไฟจะเปดทํางานเมื่อโทรศัพทไดรับสายเรียกเขา หรือขอความ
ใหม, เลื่อนภายในเมนู, ฯลฯ เลือกคาใดคาหนึ่งที่มีใหใช

การตั้งคารูปภาพหนาจอเปน ปด จะเปดการทํางานโหมดประหยัด
โดยอัตโนมัติ เชนเวลาปจจุบันจะแสดงโดยมีพื้นหลังเปนสีขาว
โหมดนีจ้ ะเพิ่มเวลาการใชงานโทรศัพทใหนานขึ้น (เพิ่มอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่)

อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความเขมของแสงไฟหลายระดับ

ความคมชัด

1. เมือ่ ตั้งคาสกรีนเซฟเวอรเปน เปด, ใหเลือกรูปภาพในรายการ
ที่ปรากฏขึ้นโดยกด<หรือ> (คุณสามารถยกเลิกการ
เลือกไดโดยการกดปุมเหลานี้) จากนั้นกด-เพื่อเลื่อนไป
ยังภาพถัดไป
2. เมือ่ คุณเลือกภาพไดตามตองการแลว กด ,เพื่อเปดการ
ทํางานสกรีนเซฟเวอร
คุณตองเลือกรูปภาพหลายรูป (ไดถึง 10 รูป) เพื่อแสดงเปนการ
ฉายภาพสไลด เมื่อคุณเลือกเพียงรูปเดียวเพื่อใชเปนรูปภาพหนา
จอ โทรศัพทก็จะแสดงเฉพาะรูปนี้บนหนาจอ
3. เลือก เริม่ การหนวงเวลา และกด+หรือ -เพือ่ เลือกคา
เมือ่ อยูใ นหนาจอหลัก สกรีนเซฟเวอรจะเริม่ ตามเวลาที่คุณตั้งไว
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ความเขมแสงไฟ

เครือขาย
ติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณ
เกีย่ วกับการเปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูให
บริการ และวิธีการสมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตอง
ตัง้ คาโทรศัพทดวยคา GPRS ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนู
ทีอ่ ธิบายในหัวขอนี้ จากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแตละ
เมนูของแอปพลิเคชั่นที่จะใช (เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ตั้งคาการโทร
เมนูนใี้ ชเพือ่ ใหคณ
ุ สรางโปรไฟลขอ มูลแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับเชื่อม
ตอไปยังบริการที่แตกตางกัน: ตัวอยางเชน เมื่อใช WAP หรือเมื่อสง
ขอความ MMS โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM หรือ GPRS
ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือลักษณะ
การขอรับบริการของคุณ ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวน

การตั้งคา

ใหญมีสาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: ติดตอผูใหบริการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก เพื่อที่ตั้งคาไดอยางเหมาะสม ซึ่ง
ในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง SMS โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนาอาจ
ถูกล็อคไว ซึ่งปองกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
เลือกหัวขอในรายการ และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
เปลี่ยนชื่อ

เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก

แสดง

เพือ่ แสดงพารามิเตอรทั้งหมดของโปรไฟลที่
เลือก

ตัง้ คา GSM

ตัง้ คา GPRS

การตั้งคา

เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:
• ล็อคอิน & รหัส,
• เลขหมาย ISP ทีจ่ ําเปนตองใชในการสราง
การเชื่อมตอ ไดมาจากผูใหบริการของคุณ
(ISDN หรือ Analogue),
• เวลาไมมีกิจกรรม, คาที่มากกวา 30 วินาที
ซึง่ โทรศัพทจะตัดการเชือ่ มตอโดยอัตโนมัติ
(ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GPRS:
• ล็อคอิน, รหัส, เวลาไมมี กิจกรรม
• เมนู APN อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรส
ของเครือขายขอมูลภายนอกที่คุณตองการ
เชือ่ มตอดวย, สตริงขอความจะถูกใชเพื่อ
สรางการเชื่อมตอ

แนบดวย GPRS
เมนูนอี้ นุญาตใหคุณกําหนดวิธีการที่โทรศัพทมือถือจะใชเชื่อมตอกับ
บริการ GPRS
โทรศัพทจะเชื่อมตอไปยังบริการ GPRS โดย
เปดตลอด
อัตโนมัติ (ถาใชได) ตัวเลือกนี้ใหการเขาถึง
คุณสมบัติตางๆ ของ GPRS ที่เร็วกวา แตจะ
สิน้ เปลืองพลังงานมากกวา
สําหรับสายขอมูล

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังบริการ
GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น
ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยางไรก็
ตาม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด
แมนนวล เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด,
เพื่อยืนยัน

รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อกําหนด
เสร็จแลว โทรศัพทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไวใน
รายการ
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วิธีลัด
คุณสมบัตนิ ชี้ ว ยใหคณ
ุ ตัง้ คาคอนฟกทางลัดไปยังคุณสมบัติ
และตัวเลือกตางๆ ที่คุณใชบอยๆ

ุ ตองการเชือ่ มโยงเขา
2. เลือ่ นดูภายในรายการเพือ่ เลือกฟง กชน่ั ทีค่ ณ
กับปุมนี้ และกด , หรือ Lเลือก ถาคุณเลือก โทรดวน
คุณจะถูกขอใหเลือกรายชื่อในรายการรายชื่อ
3. ในการใชปุมดวน กดปุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนาจอหลัก

ปุมดวน

คําสั่งเสียง

ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ โดย
การเชือ่ มโยงฟงกชนั่ เขากับปุม การกดปุมคางไวที่ปุมนี้ในหนาจอหลัก
จะเปนการเปดใชฟงกชั่น หรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไวโดย
อัตโนมัติ (โทรดวน)
มีปมุ ดวนหลายปุม ถูก ตัง้ คาไวลว งหนา เชน 6 สําหรับโหมดปดเสียง
แตคณ
ุ สามารถตัง้ โปรแกรมใหมใ หกบั ปุม ตางๆ (เฉพาะปุม ตัง้ แต
2 ถึง 9 เทา นัน้ ) ปุม ตอไปนีถ้ กู ล็อคไว:

ใชในการตัง้ คาการเขาถึงโดยตรงไปยังฟงกชั่นที่ตองการ โดยการเชื่อม
โยงฟงกชั่นเขากับแถบเสียง

1

โทรตูขอความเสียง

*

โทรสายระหวางประเทศ

#

เปลี่ยนภาษาที่ใช

ปุม ดวนอื่น อาจถูกกําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการของคุณ
1. ในรายการ เลือกปุมตั้งแต 2 ถึง 9 และกด OK ถาปุม
ถูกตัง้ โปรแกรมไวแลว เลือก เปลี่ยน
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คุณสามารถเชื่อมโยงคําสั่งเสียงเขากับฟงกชั่นที่ใชบอยๆ ที่สนับสนุนปุมดวนได
1. เลือก <ใหม> จากนั้นเลื่อนในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่น และกด
, หรือ Lเลือก
2. เมื่อ กด OK และพูด ปรากฏขึ้น ใหอัดแถบเสียงของคุณ ใหแน
ใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบ เลือกใชคําที่สั้นและงาย
และออกเสียงใหชัดเจน
ุ สามารถเขาถึงยังตัวเลือก ลบ, เลน, เปลีย่ น
3. เมนูถดั ไป จะใหคณ
ฟงกชั่น และ เปลี่ยนเสียง กด R กลับ เพื่อสรางแถบเสียง
ใหม
เพื่อที่จะเปดคุณสมบัติที่ใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม , คางไวเมื่ออยู
ในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว
เพือ่ ตั้งโปรแกรมคําสั่งเสียงใหม: เลือก, กด LOK และเลือก
เปลี่ยนฟงกชั่น การทําเชนนี้จะเรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา

การตั้งคา

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

ภาษา
เมนูนใี้ ชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด ใช+หรือ -เพือ่ เลื่อนในรายการ และเลือก
ภาษาโดยการกด , หรือ L เลือก

เมื่อสมุดโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลือกอยู ใหเลือกหมายเลขที่คุณ
ตองการจากรายการที่แสดงขึ้น
2. เมื่อ เพิม่ แถบเสียง? ปรากฏขึ้น ใหทําตามขั้นตอนที่แสดงบน
หนาจอ
ในการใชการโทรดวยเสียง กด , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก
จากนั้นพูดแถบเสียงที่สัมพันธกับหมายเลขที่คุณตองการโทร
คุณสามารถกําหนดแถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
ระหวางการโทรดวยเสียง และคําสั่งเสียง แถบเสียงที่บันทึกไวจะ
อยูภ ายในเมนูดังกลาว และสามารถลบ เลน หรือเปลี่ยนแปลงได

โทรดวน
คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณตั้งหมายเลขที่คุณโทรบอยๆ ได 4 หมายเลข จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ไดโดยการเลือก
ไอคอนหรือภาพทีก่ าํ หนดไวบนหนาจอ โดยไมตอ งเขาหรือเบราสใน
รายการ รายชื่อ สําหรับรายละเอียด ใหดู “โทรดวน” ในหนา10

การตั้งคา
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10. กลองถายรูป

ตารางดานลางจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของปุมตางๆ ใน
โหมดกลอง
+ ซูมเขา/ออก
< >

เพิ่ม/ลดการชดเชยรูรับแสง

โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ,
เก็บภาพไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทาง อินฟาเรด,
ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทาง MMS หรือ อีเมล
เนือ้ หาในบทนี้จะอธิบายวิธีการใชกลองอยางละเอียด

,

ถายภาพ

)หรือ

ออกจากโหมด กลอง และกลับไปยังหนาจอหลัก

0

เปด/ปดระบบตั้งเวลาถายภาพเอง

วิธีการ…

*

เปด/ปดโหมดถายภาพตอเนื่อง

เนือ้ หาในบทนี้จะอธิบายการทํางานทั่วไปที่ใชบอยๆ กับกลองของคุณ

5

เปด/ปดแฟลชของกลอง

เปดทํางานกลองถายรูป

#

สลับระหวางความละเอียดตางๆ ของภาพ

ในการเปดการทํางานโหมดกลองถายรูป เพียงกด R กลอง:
แอปพลิเคชั่นกลองจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

L

เขาไปยังเมนู ตัวเลือก

R

กลับไปยังหนาจอกอนหนา

หลังจากที่ไมมีกิจกรรมในระยะเวลาหนึ่ง โทรศัพทก็จะออกจาก
โหมดกลองโดยอัตโนมัติ
เมือ่ กลองเปดทํางาน หนาจอภาพตัวอยางจะแสดงขึ้น โปรดทราบวา
เลนสมีการตั้งคาไวลวงหนาและโฟกัสไดทุกระยะ
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ถายภาพ

1. เล็งที่ภาพของคุณ และกด , เพื่อถายภาพ
2. หลังจากที่ภาพถูกถายแลว หนาจอมุมมองจะแสดงขึ้นมา กด
เพื่อทิ้งภาพไป, ,เพื่อจัดเก็บภาพ หรือกด
เพือ่ เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้ (สําหรับรายละเอียด ใหดูเพิ่มที่
“เมนูกลองถายภาพ” ดานลาง)

กลองถายรูป

เก็บ

เพือ่ จัดเก็บภาพในโฟลเดอรภาพถายสวนตัว โดยใช
หมายเลขมาตรฐาน (จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
ภาพไดจากในโฟลเดอรโดยตรง)

3. จะมีเสียงดังขั้น 3 วินาทีกอนที่ภาพจะถูกถาย จากนั้นจะมีเสียง
ดังอีกครั้งหลังจากที่ถายแลวจริงๆ

สงโดย…

เพือ่ สงภาพผานทาง MMS, อีเมล หรือ อินฟาเรด

แกไข
รูปภาพ

เพือ่ จัดเก็บรูปภาพ และทําการแกไข (ดูเพิ่มเติมที่
“อัลบั้มภาพ” ในหนา20)

ไมบันทึก

เพือ่ ทิง้ ภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถสงภาพผาน MMS และเพื่อเพิ่มเสียง
ทีบ่ นั ทึกลงในขอความดวย คุณสามารถเลือกภาพจาก อัลบั้มภาพ
หรือสามารถใชภาพที่คุณเพิ่งถายดวยกลองก็ได
1. ถายภาพ จากนั้นกด เมนู, หรือเลือกภาพจาก อัลบั้มภาพ,
จากนั้นกด ,หรือ Lตัวเลือก ในทั้งสองกรณี เลือก
สงโดย... > MMS
2. เมือ่ ขอความ เลือกเสียง? ปรากฏขึ้น ใหกด L ใช เพื่อเริ่ม
การอัด จากนั้นกด L บันทึก เพื่อหยุดและบันทึกสิ่งที่คุณ
อัดไว หรือ R ยกเลิก
3. เลือกรายชื่อในรายการที่ปรากฏขึ้น จากนั้น เพิ่มสื่อ เพื่อไปยัง
หนาจอการสราง MMS กด L สง เพื่อสงขอความของคุณ
หรือแกไขขอความตามตองการกอนที่จะสงออกไป (สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ดู “MMS ใหม” ในหนา37)

ถาไมมกี ารกระทําใดๆ กอนที่หนาจอดูภาพจะหมดเวลา ภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
ภาพจะถูกตั้งชื่อโดยใชวันที่ที่ถายภาพ เชน "0410_154157.jpg"
สําหรับภาพที่ถายในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15: 41:57
จํานวนของภาพที่คุณสามารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูงขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น จะ
มีขอ ความเตือนคุณเมื่อมีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ในกรณีนี้
คุณตองลบขอมูลกอนที่จะเก็บภาพใหม

การใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ในโหมด กลอง กด 0
2. ปรับภาพของคุณ และกด OK เพือ่ เริ่มการนับถอยหลัง ซึ่งจะ
เริม่ ที่ 10 วินาที (คานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)
กด L เพือ่ หยุดตัวตั้งเวลา และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

กลองถายรูป

โฟโตทอลค MMS

เมนูกลองถายภาพ
สวนนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของตัวเลือกเมนู กลอง

ภาพถายสวนตัว
เมือ่ คุณถายภาพและบันทึกไว ไฟลจะถูกเก็บไวในโฟลเดอร ภาพถาย
สวนตัว ของคุณ เมือ่ คุณเปดเมนู ภาพของคุณจะแสดงขึน้ เปนธัมบเนล
ใชปุมเคลื่อนที่ขึ้นและลงเพื่อเลื่อนภายในรายการ
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ในการดูภาพแบบเต็มหนาจอ ใหกด OK ใชปุมเคลื่อนที่ขึ้น และลง
เพือ่ เลื่อนภายในรายการของภาพ กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:
แสดง

เพือ่ แสดงภาพแบบเต็มหนาจอ

สงโดย…

ใชเมนูนเี้ พือ่ ถายโอนภาพไปยังอุปกรณอื่น ตัวเลือก
ตางๆ คือ: MMS, อีเมล และ อินฟาเรด

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพือ่ ตัง้ คาภาพที่เลือกเปนภาพที่จะแสดงเปนฉาก
หลังของหนาจอของคุณ

แกไขรูปภาพ ตัวเลือกนี้จะเปดภาพในโปรแกรมแกไข สําหรับ
รายละเอียด ใหดู “อัลบั้มภาพ” ในหนา20
คุณสมบัติ

การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงคุณสมบัติตอไปนี้ของ
ภาพที่เลือก: ชื่อ, ขนาด (ใน Kb), ความละเอียด
และ รูปแบบ

หมุน

ตัวเลือกนีอ้ นุญาตใหคณ
ุ หมุนภาพได ตัวเลือกตางๆ
คือ: - 90 องศา, +90 องศา, + 180 องศา การ
เปลี่ยนแปลงจะใชโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนชื่อ

ใชตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟลภาพ

ลบ /
ลบทั้งหมด

ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบบางไฟล หรือไฟลทั้งหมดใน
โฟลเดอร ภาพถายสวนตัว
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สไลดโชว
การเลือกตัวเลือกนี้จะเปดสไลดโชวของเนื้อหาภายในโฟลเดอร ภาพ
ถายสวนตัว ระหวางการแสดงสไลดโชว ภาพถายแตละภาพจะแสดง
ครูห นึ่งบนหนาจอ กดปุมใดๆ เพื่อยุติการเลนสไลดโชว และกลับไป
ยังหนาจอกอนหนา

ถายตอเนื่อง
การเปดทํางานตัวเลือกเมนูนี้ อนุญาตใหคุณถายภาพแบบ "ตอเนื่อง"
ไดถงึ 9 ภาพโดยการกดปุมเพียงครั้งเดียว โปรดทราบวาในการใช
โหมดนี้ ความละเอียดตองไดรับการตั้งคาเปน ขนาดหนาจอ (สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหดู “การตั้งคา” ในหนา53)
เมือ่ กลองประมวลผลภาพเสร็จแลว ภาพตางๆ ก็จะแสดงบนหนาจอ
เปนภาพธัมบเนล จากนั้น คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดานลาง
จัดเก็บ

เพือ่ จัดเก็บภาพที่เลือก

จัดเก็บ
ทัง้ หมด

เพือ่ จัดเก็บภาพทั้งหมดในกลุม

สงโดย…

เพือ่ สงภาพที่เลือกโดยทาง MMS, อีเมล หรือ
อินฟาเรด

ลบ

เพือ่ ลบภาพที่เลือก

ลบทั้งหมด

เพือ่ ลบภาพทั้งหมดในกลุม

กลองถายรูป

เมือ่ คุณจัดเก็บหรือลบภาพจากกลุมแลว ภาพนั้นก็จะถูกลบออกจาก
มุมมองแบบธัมบเนล และเก็บไวในโฟลเดอร ภาพถายสวนตัว

ทิศทางภาพ
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเลือกวาภาพจะแสดงอยางไรในอัลบั้มภาพ
ของคุณ เพื่อที่จะแสดงไดอยางถูกตอง ตัวเลือกตางๆ คือ: แนวนอน
& แนวตั้ง

แฟลช
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณตั้งคาแฟลชเปน เปด หรือ ปด นอกจากนี้
คุณสามารถกดปุม 5 คางไวก็ได

เฟรม
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถถายภาพที่มีเฟรมตกแตงได โฟลเดอร
เฟรมมาตรฐาน ประกอบดวยเฟรมตางๆ ที่มีการโหลดมาใหลวงหนา
บนโทรศัพทมือถือเมื่อคุณซื้อเครื่องมา

โหมดสี
คุณสมบัติ โหมดสี อนุญาตใหคุณใชเอฟเฟกตแบบตางๆ ที่มีใหเลือก
มากมายกับภาพของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ: ไมมี, เอมบอส, ขาว &
ดํา, เนกาทีฟ, ซีเปย, ดิจิตอล, ขอบ และ ขอบ 2

โหมดกลางคืน
เมือ่ เปดการทํางาน คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณถายภาพในสถานการณที่มี
แสงนอยได

กลองถายรูป

ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณถายภาพโดยหนวงเวลาไวเล็กนอย เพื่อ
ทีค่ ณ
ุ จะสามารถเขามาอยูในภาพไดดวย ในการใช ตัวตั้งเวลาถาย
อัตโนมัต,ิ เลือก เปด ในเมนูนี้ กลับไปยังโหมดชองมองภาพ เล็งภาพ
ตามตองการ จากนั้นกด OK

ความสวาง
ใชตวั เลือกเมนูนี้เพื่อปรับการชดเชยรูรับแสงของหนาจอโทรศัพท
มือถือของคุณ

การตั้งคา
ความ
ละเอียด

ใชตวั เลือกเมนูนี้เพื่อเลือกขนาดของภาพที่คุณถาย
ตัวเลือกตางๆ คือ:
• VGA (640 x 480)
• กลาง (320 x 240)
• วอลลเปเปอร (128 x 160)
โปรดทราบวายิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของ
ไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น

คุณภาพภาพ เมนูนี้ใชในการปรับคุณภาพของภาพที่คุณถายดวย
กลอง: ตํา่ , ปานกลาง, สูง
ยิง่ คุณภาพตํา่ เทาใด ไฟลภาพก็จะยิ่งมีขนาดเล็กขึ้น
เทานั้น ซึ่งเปนผลใหคุณสามารถเก็บภาพถายบน
โทรศัพทมือถือของคุณไดมากขึ้น
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ลบการตั้งคา เพือ่ รีเซ็ตการตั้งคากลองทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐาน ขอความเตือนจะปรากฏขึ้น: คุณตองการรีเซ็ต
พารามิเตอรทั้งหมดจริงๆ หรือไม? เลือก ใช หรือ
ไม

วิธีใช
ตัวเลือกเมนูนี้ แนะนําวิธีใชบนหนาจอที่ชวยในการถายภาพดวยโทรศัพทมือถือของคุณ
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กลองถายรูป

11. รายชื่อ
รายชือ่ เก็บอยูในสมุดโทรศัพทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: ในซิมการด
ของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือในโทรศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อได 999 ชื่อ) ในขณะที่ปอนชื่อใหม ชื่อเหลา
นัน้ จะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่คุณเลือก

โทรศัพทมือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพียงครั้ง
ละหนึง่ แหงเทานั้น โดยจะไมสัมพันธกับสมุดโทรศัพทอีกแหงหนึ่ง
เชน ถา “Smith” อยูในสมุดโทรศัพททั้งสอง และถาคุณลบชื่อนี้จาก
ในโทรศัพท ชื่อนี้ก็จะยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงในซิม

สถานะ
เลือกเมนูนี้เพื่อแสดงจํานวนรวมของรายชื่อที่คุณจัดเก็บไวในสมุด
โทรศัพทแตละอัน จากจํานวนรวมทั้งหมดที่ใชได

ไปเครื่อง

การตั้งคา
เมนูนี้ประกอบดวยการตั้งคาตางๆ สําหรับตั้งคาสมุดโทรศัพทสําหรับโทรศัพทมือถือของคุณ

ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเนื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ ถา
คุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
ครัง้ แรก คุณสามารถคัดลอกดวยตัวเองในภายหลังดวยตัวเลือกนี้ได

ลบทั้งหมด

การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากันชื่อละ
2 ครั้ง

ในการลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับรายชือ่ ในโทรศัพทเทานั้น ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

รายชื่อ

สมุดโทรศัพท
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณเลือกสมุดโทรศัพทที่จะใช ระหวาง ซิม หรือ
เครื่อง กด + หรือ - เพือ่ เลือกรายชื่อ รายชื่อจะถูกเพิ่มใน
สมุดโทรศัพทที่เลือก จากนั้นคุณสามารถคัดลอกไปยังอีกสมุดโทรศัพทหนึ่งได โดยใชตัวเลือก สงไปซิม หรือ ไปเครื่อง

รายชื่อ

รายชือ่ ตางๆ อยูในเมนูนี้ ซึ่งคุณสามารถจัดการชื่อ หมายเลขโทรศัพท และที่อยูอีเมลของผูที่คุณตองการติดตอได
นอกจากนี้คุณสามารถเขาไปยังรายการชื่อไดโดยตรงจาก
หนาจอหลัก โดยการกด -
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การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิม

หมายเลขสวนตัว

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

รายการ หมายเลข ทีป่ รากฏอยูในรายการรายชื่อควรจะบรรจุหมาย
เลขโทรศัพทสวนตัวของคุณไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมอื ถือของคุณ รวมทั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยวของลงไป

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได 40 หลัก ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ
การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่
ชวยใหคณ
ุ สามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. เลือก <ใหม> ในรายการ
2. ปอนชื่อกอน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณ
สามารถปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยให
วางทั้งสองฟลด
3. จากนั้นเลือก แบบเลขหมาย ฟลดหมายเลขสามารถใสตัวเลข
ไดสูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย “+” อีกหนึ่งตัว และฟลด
ตัวอักษร (อีเมลและบันทึก) สามารถจุตัวอักษรละตินได 50
ตัวอักษร รายชื่อแตละตัวมีฟลดหมายเลขไดมากที่สุด 5 ฟลด
(เชน สําหรับใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ 2 หมายเลข, หมายเลขทีท่ าํ งาน 3 หมายเลข และที่อยูอีเมล และบันทึกขอความ)
ถาคุณตองการปรับแตงรายชื่อนี้โดยการใสภาพ และ/หรือเสียง, ให
ดูดานลาง
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แมวา ทุกฟลดสามารถเวนใหวางได แตรายการ หมายเลข จะไม
สามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
คุณ สวนมากแลว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
ไมไดใสซิม หรือปอนพินของคุณก็ตาม
หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักร
คือ 999

การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ
กด-เมือ่ อยูใ นหนาจอหลัก เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท หมายเลข
รายชือ่ ที่เลือกจะปรากฏในบรรทัดที่มีแถบสี ที่สวนลางของหนาจอ
เพือ่ การคนหาชื่อที่ตองการ:

รายชื่อ

1 ถึง 9
และ #

#

กดปุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการเขาไปใน
รายการ (เชน กด 8 สองครั้งเพื่อเขาไปยัง
ตัวอักษร “U”) รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัว
อักษรนี้จะถูกเลือกในรายการ
กดปุม นี้ จากนัน้ ปอนตัวอักษรแรกของชือ่ ทีค่ ณ
ุ
ตองการคนหา และกด OK เพื่อไปยังชื่อนั้น
โดยตรง
นอกจากนี้ คุณสามารถใช <คนหา> รายชื่อ
ในสมุดโทรศัพทไดดวย

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิมและกด ตัวเลือก เพื่อเขาถึง
ตัวเลือกตอไปนี้:
โทรดวน
โทร
ไปเครื่อง
โทรแฮนดฟรี
ลบ
สง SMS
เปลี่ยน
สง MMS
รายละเอียด
โทรดวยเสียง

เพือ่ เลือ่ นจากชองหนึ่งไปยังอีกชองหนึ่ง (ขอมูลของชองที่เลือกจะ
ปรากฏขึ้น โดยไฮไลตที่สวนลางของหนาจอ)
กด OK หรือ ตัวเลือก เพือ่ เขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:
รายละเอียด
โทร
ลบ
โทรแฮนดฟรี
เปลี่ยนชื่อ
สง SMS
เลือกรูปภาพ
สง MMS
เลือกเพลง
สงโดยอินฟาเรด
เลือก รายละเอียด เพือ่ เขาไปยังรายการของหมายเลข หรือฟลดที่
บันทึกไวสําหรับรายชื่อนี้ เลือก <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม หรือเลือก
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง และกด , เพือ่ เขาไปยังตัวเลือกเพิ่ม
เติมชุดที่สอง ซึ่งคือ:
ตัง้ เบอร
มาตรฐาน

หมายเลขแรกที่คุณปอนจะกลายเปนหมายเลข
มาตรฐาน ซึ่งจะถูกหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการ
กด ( ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลข
มาตรฐานอื่นได

สงไปซิม

เพือ่ คัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
ไปยังสมุดโทรศัพทบนซิมการด (รายการรายชื่อ
ของคุณจะถูกปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเมื่อคุณ
สลับไปใชรายการรายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อ
คุณเปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอื่น)

รายละเอียด

เพือ่ แสดงรายละเอียดของฟลดที่เลือก

ในสมุดโทรศัพทในเครื่อง
เลือกรายชือ่ ของสมุดโทรศัพทในเครือ่ ง เมือ่ ชือ่ ที่เลือกมีหมายเลขเก็บ
ไวหลายรายการ หรือหลายชอง (ดูดานลาง) ใหกด < หรือ >

รายชื่อ
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เปลี่ยนชนิด

เพื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของหมายเลข
ทีเ่ ลือก

เปลี่ยน

เพือ่ แกไขชื่อหรือหมายเลขของฟลดที่เลือก

โทรดวย
เสียง

เพือ่ ตั้งแถบเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อคุณพูด
ชื่อนั้น (ดู หนา49)

โทรดวน

เพือ่ ตั้งคาการเขาถึงโดยตรงไปยังรายชื่อนี้โดยการ
เชื่อมโยงกับปุม (ดู หนา48)

1. เลือกรายชื่อ และกด OK หรือ L ตัวเลือก
2. ในรายการ เลือก เลือกภาพ เพือ่ เพิ่มภาพจากอัลบั้มภาพ และ
เลือก เลือกเพลง เพือ่ เปดรายการของแบบเสียงเรียก และเพิ่ม
เพลง
ภาพที่เชื่อมโยงกับรายชื่อจะใชในคุณสมบัติการโทรดวนดวย เมื่อ
คุณเปลี่ยนแปลง ภาพก็จะถูกปรับปรุงในการตั้งคาการโทรดวน
ดวย

เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่แกไขหรือลบได

การปรับแตงรายชื่อของคุณ
รายชือ่ ที่เก็บอยูในสมุดโทรศัพทในเครื่องสามารถถูกปรับแตงดวย
ภาพ และ/หรือเสียง เพื่อที่วาเมื่อมีบุคคลโทรมา ภาพและ/หรือเสียง
ทีเ่ ชือ่ มโยงอยูกับชื่อนี้จะแสดง/เลนขึ้นมา
ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในเครื่องเทานั้น
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รายชื่อ

12. ขอมูลการโทร
เมนูทอี่ ธิบายในสวนนี้ ใชสาํ หรับตัง้ คาวิธกี ารที่โทรศัพทมือถือของคุณ
จะจัดการกับสายตางๆ รวมทั้งคาใชจายที่เกี่ยวของ

เวลาโทร
เมนูนอี้ นุญาตใหคณ
ุ จัดการกับคาโทร และระยะเวลาในการ
โทรของคุณ ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับ
การสมัครรับบริการของคุณ

เซสชัน PC

ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมตอลาสุด
หรือปริมาณการถายโอนของการรับสง PC
ของคุณ

ตัวนับคาโทรถูกจัดการโดยโทรศัพทมือถือของคุณ และอาจแตก
ตางจากที่ผูใหบริการของคุณใช ดังนั้นคุณควรพิจารณาตัวนับคา
โทรที่แสดงบนหนาจอเปนขอมูลประกอบเทานั้น ไมใชอัตราคา
โทรที่แทจริง

ตัวนับ GSM
คุณสมบัตินี้ใชสําหรับตรวจติดตามเวลาใชสายเรียกเขาและสายโทร
ออก GSM ของคุณ

ตัวนับ GPRS

ขอมูลลาสุด

ตัวนับ GPRS ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณขอมูลที่ไดรับผานเซสชั่น
GPRS คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และเครือขาย
โดยมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

เพือ่ แสดงระยะเวลา และ/หรือคาโทรของสาย
ลาสุดของคุณ

ระยะเวลา
โทรรวม

เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต ระยะเวลา โทร หรือ
สายเรียกเขา

เซสชันมือถือ

ขอมูลการโทร

ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชั่นการเชื่อมตอครั้ง
สุดทาย หรือปริมาณการถายโอนขอมูลของ
โทรศัพทมือถือของคุณ (เชน หลังจากการ
เชื่อมตอ WAP ผาน GPRS)
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โทรสะสม

เพือ่ แสดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้งคาตัวนับ
ใหเปนศูนย (อาจปองกันดวยรหัส PIN/
PIN2)
• แสดง วามีการใชเงินไปเทาใดแลว ตามที่
มีการตั้ง อัตราโทร
• รีเซ็ต คาโทรทั้งหมดในปจจุบัน
• แสดงวงเงิน เพือ่ ตรวจสอบวงเงินที่คงเหลือ
(ตามที่มีการตั้งคา จํากัดคาโทร)
• ยกเลิกการจํากัดการโทร
• จํากัดวงเงิน เพือ่ ปอนวงเงินที่ใชในเมนู
แสดงวงเงิน
• อัตราโทร เพื่อตั้งอัตราคาโทรตอหนวย
แรกสุดใหปอนสกุลเงินที่ใช (มากที่สุด 3
ตัวอักษร) จากนั้นปอนคาโทรตอหนวย

การตั้งคา
เมนูนใี้ ชในการตั้งคาตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโทร: การโอนสาย,
สายเรียกซอน, ฯลฯ

แสดงการโทร
เพื่อ เปด หรือ ปด การแสดงผลอยางเปนระบบ ที่แสดงขอมูลความ
ยาวและ/หรือคาโทรของแตละสาย เมื่อวางสาย
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รับสายทุกปุม
เมื่อตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณรับสายโดยการกดปุม
ใดก็ได ยกเวนปุม ) (ที่ใชในการปฏิเสธสาย)

สายเรียกซอน
ดวยสาย
GSM

ใชกับ ทุกสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล
เมือ่ ตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป
ถามีใครพยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังคุย
โทรศัพทอยู เลือกตัวเลือก สถานะ เพือ่ ดูวา บริการ
สายเรียกซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม

ดวยสาย
GPRS

อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด สายเรียกซอน สําหรับ
สายเรียกเขาที่เปนเสียงทั้งหมด ในขณะที่กําลัง
เชื่อมตอ GPRS อยู

เลขหมายเครื่อง
เพื่อ แสดง หรือ ซอน เลขหมายเครื่องของคุณกับคูสนทนา สถานะ จะ
บอกคุณวาตัวเลือกใดที่เปดการทํางานอยู

การโอนสาย
เพือ่ โอนสายเรียกเขาไปยังเมลบ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพท (ไมวา
จะอยูในรายการรายชื่อ หรือไม) และใชกับ: ขอมูล, โทรศัพท และ
โทรสาร

ขอมูลการโทร

ทุกเงื่อนไข

มีเงื่อนไข

จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย เมื่อเลือกตัวเลือก
นี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณ
ปดการทํางานตัวเลือกนี้
อนุญาตใหคณ
ุ เลือกวาสถานการณใดที่คุณตอง
การโอนสายเรียกเขา: ถาไมรบั , ถาติดตอไมได
หรือ ถาไมวาง ตัวเลือกแตละอยางสามารถตั้ง
คาไดอยางเปนอิสระ

สถานะ
จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด
กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขตูขอความเสียงเขาไป
กอน (ดูสวนถัดไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และ
แตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/หลาย
สายอยู

เมลบ็อกซ
เพือ่ ใหคุณปอนหมายเลขตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน
ซิมการด)

โทรซํ้าอัตโนมัติ
เมื่อตั้งคาเปน เปด ถาบุคคลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็
จะโทรซํ้าหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จหรือจน
กระทั่งถึงจํานวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะสง
เสียงบี๊ปที่จุดเริ่มตนของการพยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียง
บีป๊ แบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ เวลาระหวางการโทร
ซํา้ จะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแตละครั้ง

รายการโทร
เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา รวมทั้งความ
พยายามในการโทรซํ้าอัตโนมัติ และรายละเอียดของสายตางๆ ดวย
ชนิดตางๆ ของสายซึ่งคือ – สายที่โทรออก, สายที่พลาด และสายที่
ไดรบั จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดง โดยเรียง
ตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถารายการที่
แสดงเก็บอยูในรายการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะ
แสดงขึ้นมา

ลบ
ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใชใน
การฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการ

ขอมูลการโทร

เพือ่ ลบรายการทั้งหมดพรอมกัน และลบสายที่แสดงทั้งหมด

61

รายการโทร
เลือกหมายเลขในรายการ และกด ( เพือ่ โทรซํ้าหมายเลข หรือ
กด OK หรือ Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก: รายละเอียด, โทร
หรือ โทรแฮนดฟรี ไปยังผูนี้, สง SMS, สง MMS, ลบ สายที่เลือก
หรือ จัดเก็บ หมายเลขที่เกี่ยวของ (ถายังไมไดอยูในสมุดโทรศัพท
ของคุณ)
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ขอมูลการโทร

ไอคอน & สัญลักษณ

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอ
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา

โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขา
ทุกสายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง
โฮมโซน - เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือขายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

สั่นเตือน- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหมเขามา

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี

ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด

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

หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพท เต็ม
ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู

ขอความ MMS - คุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม
เขามา

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในขอความพิเศษ
เปด/ปดเครื่องอัตโนมัติ - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด

แนบ GPRS - โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GPRS

ไอคอน & สัญลักษณ
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ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณ
เสียง หรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขาย
โทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
• โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี่ GSM (900/
1800/1900 MHz)
• เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
• โทรศัพ ทของคุณ มีความสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัย
ทีเ่ กี่ยวของทั้งหมด
• เครือ่ งหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า (Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีก
เลีย่ งความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอาน
และทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกใหผู
อืน่ ทีย่ มื โทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศัพทจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:
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เก็บโทรศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจาการเอื้อม
ถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจํา
แทน
ปดโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน
ระยะเวลานาน
เปลีย่ นรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
ทํางานตัวเลือกการจํากัดการโทรแบบตางๆ
การออกแบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม
โทรศัพทของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและ
กฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลาร
ทัง้ ทีบ่ า น และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับ
การใชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขม
งวดมาก เปนทีก่ ลาวกันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมี
ความเสี่ยงตอสุขภาพของผูใช มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยว
กับเทคโนโลยีทางดานคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยตางๆไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจาก
การสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ…
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได
กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมือถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ
เครือ่ งบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิด
กฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ ซึง่ มี
อุปกรณทางการแพทย
ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให
ตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใชได
หรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน
เหมืองแร หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
พลังงานวิทยุ

เครื่องชวยการเตนของหัวใจ
ถาคุณมีเครือ่ งชวยการเตนของหัวใจ:
• รักษาระยะหางระหวางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทรศัพทไว 15ซม. ตลอดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นได
• อยาใสโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชหูดานที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด
• ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือไม

การปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน
เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ,ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทรศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

65

เพือ่ ใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)
• อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
• ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะ
ทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด
• อยาจุม โทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง
• ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
• การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากัน อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลักและ
คุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดต
ตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะ
เวลาสัน้ ลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวย
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และ
เปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

• อยาเผาแบตเตอรี่
• อยาแปรรูปหรือเปดแบตเตอรี่
• อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส
แบตเตอรี่
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ
140° F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด
กรอนโทรศัพทได
คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น
เนือ่ งจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
หาย และทําใหการรับประกันทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
ฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได
ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที โดยผู
เชีย่ วชาญที่ไดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล
แทจากฟลิปส

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

• คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท
• เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM

• โทรศัพ ทของคุณ ไดรบั พลังงานจากแบตเตอรีท่ ่สี ามารถชารจใหมไ ด
• ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
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โทรศัพทมือถือและรถยนตของคุณ
จากการศึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
รถนัน้ ทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
อันตรายได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

• ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด
แฮนดฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงค
นี้โดยเฉพาะ
• ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
กัน้ ถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ทิง้ วัสดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอ
ดังนี้
ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน
วัสดุที่ใชในบรรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได
เรามีการสงเสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
และการนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ
วัสดุที่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได
(มีการระบุชนิดของพลาสติกดวย)

ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถูกทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่เปนโลหะ โปรด
ระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการ
ใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกับ
การทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร
ศัพทเกา และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม
ฟลปิ สไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ
ทีไ่ ดรบั การออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการ
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมือถือใหมอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงคําวา บล็อก เมื่อคุณเปดเครื่อง
มีผพู ยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบล็อก (PUK) ใหติดตอศูนยบริการของคุณ
โทรศัพทแสดงคําวา IMSI ขัดของ
ปญหานี้เกี่ยวของกับการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ
โทรศัพทไมไปยังหนาจอหลัก
กดปุม วางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
สัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตําแหนงทีด่ ถี าโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล
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จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่า
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทรศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ
แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง
โทรศัพทไมแสดงหมายเลขของสายเรียกเขา
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
เครือขายไมสงหมายเลขของผูโทรเขามา โทรศัพทก็จะแสดงคําวา
สาย 1 หรือ โทรเขา แทน ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลใน
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณไมสามารถสงขอความตัวอักษรได
เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ติดตอผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณไมสามารถรับและ/หรือเก็บภาพได
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
ไฟลทไี่ มถูกตอง โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
คุณรูส ึกวาคุณพลาดสายบางสายไป
ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ มีสัญลักษณรูปแบตเตอรี่วางเปลา
และกําลังกะพริบ
ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิไมตํ่ากวา 0°C
(32°F หรือสูงกวา 50°C (113°F)
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทแสดงคําวา SIM ขัดของ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพทแสดงคําวา
ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
โทรศัพทแสดงคําวา ใสแผน SIM ของคุณ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู ซิม
การดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
ความสามารถในการประหยัดพลังงานของโทรศัพทของคุณดู
เหมือนวาจะตํ่ากวาที่ระบุในคูมือผูใช
การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวของกับการตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน
ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปดแสงไฟ) และคุณสมบัติตางๆ ที่
คุณใช เพื่อที่จะใหโทรศัพทประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณตองปดการ
ทํางานคุณสมบัติที่คุณไมใชใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

โทรศัพททํางานในรถไดไมดี
ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะของโทรศัพทได เรามี
ชุดอุปกรณติดรถยนตจําหนายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภาย
นอกและชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถือเครื่อง
โทรศัพท
ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ในขณะที่กําลังขับรถไดหรือไม
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
กระบวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอน
ทีส่ ัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

69

อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ อุปกรณเสริมอยาง
อืน่ อาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการของ
สิง่ ที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน
เพือ่ เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิ้นสุด ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ซองบรรจุ
ปองกันโทรศัพทของคุณจากรอยขีดขวน
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ชุดเชื่อมตอขอมูล
ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบงายๆ กับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณ:
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรที่ใหมา ใชใน
การดาวนโหลดรูปภาพและเพลง รวมทั้งซิงโครไนซผูติดตอ และ
บันทึกนัดของคุณ

การใชโทรศัพทเปนโมเด็ม
คุณสามารถใชโทรศัพทมือถือของคุณพรอมกับพีซีหรือ PDA เชน
เพือ่ เชือ่ มตออินเตอรเน็ต หรือเพื่อสงแฟกซ ผานทางเมนู ธุรกิจ >
อินฟาเรด > ขอมูล
เพือ่ ใหไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ใชไดผานทางอินฟาเรด (การสงและการรับ SMS, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลดรูป
ภาพและไฟลเพลงมายังโทรศัพท, การซิงโครไนซรายการรายชื่อ, ตัว
วิเศษ GPRS, ฯลฯ) คุณตองติดตั้งโปรแกรม Philips Mobile Phone
Tools ลงใน PC ของคุณ ซอฟตแวรนี้หาไดจากอินเตอรเน็ต: เชื่อม
ตอไปยัง www.club-philips.com และลงทะเบียนมือถือของคุณเพื่อ
เขาไปยังเนื้อหาที่ใชได รวมทั้ง Mobile Phone Tools
ซอฟตแวรนี้ใชงานไมไดกับคอมพิวเตอรแอปเปลแมคอินทอช
ซอฟตแวรนี้สนับสนุนเฉพาะ Windows 98 SE, ME, XP และ
2000 (Service Pack 3 ขึ้นไปในกรณีนี้)

ซอฟตแวรเฉพาะอยางเชน Lotus Notes, Lotus Organizer และ
Microsoft Outlook ไดรับการออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซขอ
มูลจากโทรศัพทมือถือฟลิปสไปยังแอปพลิเคชั่นเหลานี้ได (สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหอานคูมือผูใชที่เหมาะสม)

ทีวีลิงค
สายเคเบิลขอมูล อนุญาตใหคุณแสดงสไลดโชวบนโทรทัศนของคุณ
เชือ่ มตอปลายดานดาตาของสายเคเบิลเขากับที่เสียบหูฟง จากนั้น
เชือ่ มตอปลายดานวิดีโอเขากับชองตอ Video IN ของโทรทัศนหรือ
เครื่องเลนวิดีโอของคุณ ดู “โหมดสาธิต” ในหนา21 สําหรับขอมูล
อยางละเอียดในการเลือกรูปภาพ และการแสดงภาพเหลานั้นเปน
สไลดโชว
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JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ
Tegic Communications Inc.
Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

In-Fusio และเกมสเอ็นจิน Exen เปน
เครื่องหมายการคาของ In-Fusio France
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนีค้ มุ ครองอะไรบาง?
ฟลปิ สรบั ประกันตอผูซ อื้ ผลิตภัณฑรายแรก (“ผูบริโภค” หรือ
“คุณ”) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้ หมดของ
ฟลปิ สทสี่ ง มอบโดยฟลปิ สในกลองบรรจุ (“ผลิตภัณฑ”) นัน้
ปราศจากขอบกพรองทัง้ ในดานวัสดุ การออกแบบ และการ
ผลิต ภายใตการใชงานปกติตามคูม อื การใชงาน และการ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและขอตกลงทีจ่ ะกลาวถึงตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนีใ้ ชไดเฉพาะกับผูใ ชผลิตภัณฑในประเทศ
ทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑนเี้ ปนครัง้
แรกเทานัน้ การรับประกันแบบจํากัดนีใ้ ชไดเฉพาะประเทศ
ทีฟ่ ล ปิ สตงั้ ใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานัน้
2. การรับประกันแบบจํากัดคุม ครองเปนเวลานานเทาใด?
การรับประกันแบบจํากัดนีจ้ ะคุม ครองผลิตภัณฑเปนเวลา
หนึง่ (1) ปนบั จากวันทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑนนั้ ตามหลักฐานการซือ้
การรับประกันสําหรับแบตเตอรีท่ ชี่ ารจไดของแทจากฟลปิ ส
จะใหการคุม ครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันทีซ่ อื้

ในชวงระยะรับประกัน ฟลปิ สและตัวแทนทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
จะซอมแซมหรือเปลีย่ นใหมใหโดยไมคดิ คาอะไหลหรือคาแรง
และจะสงคืนผลิตภัณฑทไี่ ดรบั การซอมแซมหรือเปลีย่ นใหม
ใหกบั ผูบ ริโภคในสภาพทีส่ ามารถทํางานได และฟลปิ สจะ
เก็บชิน้ สวน โมดูล หรืออุปกรณทบี่ กพรองนัน้ ไว
ผลิตภัณฑทไี่ ดรบั การซอมแซมหรือทดแทนจะไดรบั ความคุม
ครองโดยการรับประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
ผลิตภัณฑเดิม หรือเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
ทดแทนให โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
และการทดแทนผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลปิ ส เปนการ
แกไขปญหาเฉพาะของคุณ
4. สิง่ ใดบางทีไ่ มไดรบั ความคุม ครองโดยการรับประกันแบบ
จํากัดนี?้
การรับประกันแบบจํากัดนีไ้ มรวมถึง:
ก) ผลิตภัณฑทมี่ กี ารใชงานอยางไมถกู ตอง มีการเกิด
อุบตั เิ หตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง
การติดตัง้ ทีไ่ มเหมาะสม การจัดการที่ไมถูกตอง การ
ละเลย การเกิดไฟไหม นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
อืน่ ๆ หรือ

3. ฟลปิ สจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมขี อ บกพรอง
เกีย่ วกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?
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ข) ผลิตภัณฑไดรบั ความเสียหายเนือ่ งจากการซอมแซม
ปรับเปลีย่ น หรือแกไขโดยบุคคลทีไ่ มไดรบั การแตงตัง้
จากฟลปิ ส หรือ
ค) ผลิตภัณฑทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ สี าเหตุจากความเชือ่ ถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
ง) ผลิตภัณฑทบี่ กพรองหรือมีปญ
 หาเนือ่ งจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมทีไ่ มใชของฟลปิ ส หรือ
จ) ผลิตภัณฑทมี่ กี ารถอด หรือปรับเปลีย่ นสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ
ฉ) ผลิตภัณฑทซี่ อื้ ใช บริการ หรือสงมอบเพือ่ ขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดัง้ เดิมทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ หรือ
ใชสาํ หรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑที่
เปดใหบริการเชา) หรือ
ช) ผลิตภัณฑทสี่ ง คืนโดยไมมหี ลักฐานการซือ้ ทีถ่ กู ตอง
หรือมีการเปลีย่ นแปลงหลักฐานการซือ้
ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure
5. คุณจะไดรบั บริการจากการรับประกันอยางไร?
ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
จากฟลปิ ส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชือ่ ศูนย
บริการใกลบา นคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ
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ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอ นสงมอบ
ผลิตภัณฑใหฟล ปิ ส หากไมปฏิบตั ติ ามนี้ ฟลปิ สจะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลทีอ่ ยูใ น
ซิมการด
ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
รับประกันแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด
นีใ้ ชไมได เงือ่ นไขและขอตกลงทีร่ ะบุในทีน่ ถี้ อื เปน
โมฆะ ผูบ ริโภคจะตองเสียคาใชจา ยในการซอมแซม
หรือทดแทนผลิตภัณฑ และคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับ
การซอมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑดงั กลาว
ง) สําคัญ - คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
หลักฐานการซือ้ ทีม่ กี ารระบุสถานทีซ่ อื้ วันทีซ่ อื้ รุน
ของผลิตภัณฑ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ
อยางชัดเจน
6. ขอจํากัดอืน่ ๆ: การรับประกันนีค้ อื ขอตกลงทัง้ หมด
ยกเวนสําหรับการรับประกันแบบชัดแจงทีก่ าํ หนดทีด่ า นบน
หรือทีร่ ะบุเปนนัยโดยกฎหมายและทีไ่ มสามารถยกเวน หรือ
แกไขโดยขอตกลง ฟลปิ สไมไดใหการรับประกันทัง้ แบบ
ชัดแจงและเปนนัย (ไมวา จะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต
กฎหมาย หรืออืน่ ๆ) และไมรบั ประกันความพึงพอใจใน
คุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
การใชงานเฉพาะใดๆ

การรับประกันทีฟ่ ล ปิ สใหความคุม ครองตอความเสียหายที่
เกีย่ วของกับการซือ้ หรือการใชผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดทีว่ งเงินไมเกินราคาที่
คุณจายไปในการซือ้ ผลิตภัณฑ
นอกจากนัน้ ฟลปิ สยงั ไมรบั ผิดชอบตอความเสียหายทีเ่ กิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อุบตั เิ หตุ
หรือความเสียหายตอเนือ่ งทีเ่ กิดตามมา (รวมถึงความเสีย
หายจากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความ
เสียหายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ คาใชจา ยจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การ
ลงทุน การสูญเสียชือ่ เสียง หรือการสูญเสียขอมูล และทีอ่ า ง
โดยบุคคลทีส่ าม) ซึง่ เปนผลมาจากการซือ้ หรือการใชผลิต
ภัณฑ ถึงขอบเขตสูงสุดทีก่ ฎหมายอนุญาต ไมวา ฟลปิ สจะ
แนะนําโอกาสเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไม ขอจํากัด
เหลานีจ้ ะถือปฏิบตั โิ ดยไมคาํ นึงถึงความลมเหลวของวัตถุ
ประสงคทสี่ าํ คัญของวิธแี กไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนีแ้ สดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบ ริโภคและฟลปิ สเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
เซลลูลารนี้ ซึง่ ถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ
ระหวางฝาย ทัง้ แบบเปนลายลักษณอกั ษรและไมเปนลาย
ลักษณอกั ษร และสือ่ อืน่ ๆ ทัง้ หมดระหวางฝายทีเ่ กีย่ วของ
กับขอความในการรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลปิ สไมอนุญาต
ใหผสู ง ของ ผูค า ปลีก เอเยนตตวั แทนจําหนาย ลูกจาง
หรือพนักงานของฟลปิ สแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
แบบจํากัดนี้ และคุณตองไมยดึ ถือตามสิง่ ทีถ่ กู แกไขดังกลาว
การรับประกันแบบจํากัดนีไ้ มมผี ลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ของผูบ ริโภคภายใตกฏหมายในประเทศทีบ่ งั คับใช
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