
นี้ออกแบบเพื่อใหเชื่อมตอกับ

กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และ
กด , หรือ R เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน
กด )

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียง
กริ่ง

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียง
กริ่ง
กด  + หรือ - ระหวางการโทร

กด # คางไวระหวางการโทร

กด , ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

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

และตัวผลิตภัณฑ อุปกรณ
เครือขาย GSM/GPRS

ปุมตัวอักษร
ตัวเลข

ไมโครโฟน

ปุมเคลื่อนที่
และปุม ,

65000 สี
หนาจอหลัก

ปุมรับสาย ปุมวางสาย
ยกเลิกและเปด/ปด

ดานหลังของ
โทรศัพท: ลําโพง 
& เลนสกลองถาย
รูป และลําโ พง

ขั้วตอหูฟง

ขั้วตอ
เครื่องชารจ

ซอฟตคียซาย ซอฟตคียขวา

วธิีการ�

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN เขาไป

โทรออก

วางสาย
รับสาย

ปฏิเสธสาย

ตัง้ระดับเสียง
การสนทนา
เปด / ปดลําโพง
เขาถึงเมนูหลัก
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ๆ ที่แสดงในแบบกราฟฟก โดยประกอบ
ัว สัญลักษณแตละตัวจะใชแทนคุณสมบัติ
วบคุมโทรศัพท
มทริกซเมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นกด 
ื่อเลื่อนในไอคอนและรายการ หรือกดปุม 
ื่อเขาถึงยังตัวเลือกโดยตรง หรือคุณสมบัติ
ี่กําหนดก็ใชกับรายการดวย)
นรายการ แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของหนา
ี่แทจริงของคุณในรายการ

 หรือ ,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่เกี่ยว-
ก กด < หรือเลือก ยกเลิก เพื่อถอยกลับ

กด ( ในหนาจอหลัก

วน กด >เมื่ออยูในหนาจอหลัก เพื่อ
เขาไปยัง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติที่
ตั้งไวในซอฟตคีย
แมทริกซ คือเมนูตาง
ดวยไอคอนหลายๆ ต
หรือตัวเลือกสําหรับค
กด ,เพื่อเขาไปยังแ
+, -, < หรือ > เพ
1 ถึง 9 เพ
ที่คุณตองการ (ปุมท
ในขณะที่กําลังเลื่อนใ
จอจะแสดงตําแหนงท

ภายในรายการ กด >
ของกับรายการที่เลือ
หนึ่งระดับ

เขาไปยัง รายชื่อ กด - ในหนาจอหลัก

จดัการ รายชื่อ เลื่อนในรายการโดยการกด + 
หรือ - และกด ( เพื่อโทร
ไปยังชื่อที่เลือก

เปด/ปดโหมด 
ปดเสียงพูด 

กด # คางไวในหนาจอหลัก

ล็อค/ปลดล็อค
ปุมกด

กด * คางไว (ปุมกดจะปลด
ล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดรับ
สาย)

ตัง้ระดับเสียงกริ่ง กด ,และเลือก ตั้งคา > เสียง > 
ระดับเสียง

เขาไปยัง รายการโทร กด + ในหนาจอหลัก รายการโทร 
จะแสดง สายที่พลาด, สายที่ไดรับ 
และ สายที่โทรออก

ไปยังเมนูกอนหนา กด ) หรือ <

กลับไปยังหนาจอหลัก
ในขณะที่กําลังเลื่อนไป
มาในเมนูตางๆ

กดปุม ) คางไว

ดูสายโทรออกลาสุด
ใชซอฟตคียเขาถึงด

แมทริกซ
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ซอฟตคียขวา R และซาย L ที่อยูที่ดานบนของปุมกด 
อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอ 
รวมทั้งระหวางที่โทรดวย ปุมเหลานี้ทํางานตามขอความที่แสดง
บนปุม: ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อหาปจจุบัน
นอกจากนี้ บันทึกบางอยางอาจทําใหหนาจอหลักมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป (สายที่ไมไดรับ, ขอความใหม เปนตน) กด 
R เพื่อเขาไปยังเมนูที่สัมพันธกัน
ตัวเลือกอนุญาตใหคุณตั้งคาปุมเหลานี้ (รวมทั้งปุม 2 ถึง 
9) สําหรับการเขาถึงโดยตรงอยางรวดเร็วไปยังคุณสมบัติ
หรือหมายเลขที่คุณใชงานบอย (สําหรับรายละเอียด ใหดูหัวขอ
�ตั้งซอฟตคียดวน� หนา9)

ซอฟตคีย



3

..................................................... 10

..................................................... 10

..................................................... 11

ษรหรือ หมายเลข ................. 15

าม T9® ........................................ 15
ามมาตรฐาน ................................. 16

..................................................... 17

..................................................... 17

..................................................... 18

..................................................... 18

..................................................... 19

..................................................... 20

ับรายชื่อ ...................................... 20
..................................................... 22
รมา ............................................. 22

..................................................... 24

..................................................... 24

..................................................... 25

..................................................... 26
สารบัญ

สารบัญ
1. เริ่มตนใชงาน .......................................................5

การใสซิมการด .........................................................5
เปดโทรศัพท ............................................................6
การชารจแบตเตอรี่ ...................................................6

2. คณุสมบัติหลัก ....................................................8

การเขาถึง และการดูรายการรายชื่อ ............................8
โทรออก ..................................................................8
การรับสาย และการวางสาย .......................................8
ดู และฟงวาใครโทรมา ..............................................8
ตั้งซอฟตคียดวน ......................................................9
ถายภาพ ..................................................................9
โทรแฮนดฟรี ...........................................................9
การพักสาย ..............................................................9
เปลี่ยนแบบเสียงเรียก ...............................................9
เปดโหมดปดเสียงพูด ............................................ 10
การเปดการทํางานการสั่นเตือน .............................. 10
การอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ ................. 10
ปรับระดับเสียงของหูฟง ......................................... 10
ปด/เปดไมโครโฟน ............................................... 10

ลบรายการโทร .
ลบรายชื่อ ........

3. ระบบเมนู .....

4. การปอนตัวอัก
ระบบปอนขอคว
ระบบปอนขอคว

5. กลองถายรูป 

วิธีการ� ...........
เปด ................
วิดีโอ ...............
การตั้งคา .........

6. รายชื่อ ...........
สรางและจัดการก
กลุม ................
ดู & ฟงวาใครโท

7. การตั้งคา ......
เสียง ...............
จอแสดงผล .....
ภาษา ..............



สารบัญ

อุปกรณ ................................................................ 26 ............................................. 47

............................................. 47

............................................. 48

............................................. 49

............................................. 49

............................................. 49

............................................. 49

............................................. 50

ผูใหบริการ ...................... 51

............................................. 51
ง .......................................... 54
............................................. 54
............................................. 55

 ........................................... 56

............................................. 57

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

ากฟลิปส ......................... 64

กัด ..................................... 66
4

เครือขาย .............................................................. 27
การปองกัน ........................................................... 29

8. ขอความ ............................................................. 30

SMS .................................................................... 30
MMS ................................................................... 32
อีเมล .................................................................... 36
ขอความเสียง ........................................................ 38
ขอความออกอากาศ ............................................... 38

9. โหมดมัลติมีเดีย และโหมดสาธิต ................. 40

อัลบั้มภาพ ............................................................ 40
อัลบั้มวิดีโอ ........................................................... 40
อัลบั้มเสียง ........................................................... 41
บันทึกเสียง ........................................................... 41
สถานะความจํา ...................................................... 42
โหมดสาธิต ........................................................... 42

10. เกมส & แอปพลิเคชั่น ................................ 43

เกมส .................................................................... 43
ออรแกไนเซอร ...................................................... 44
นาฬิกา ................................................................. 44
การคิดเลข ............................................................ 45
ซอฟตแวรลิงคไปยังพีซี .......................................... 46

11. ขอมูลการโทร ...

ตั้งคาการโทร ...........
รายการโทร ..............
เวลา/คาโทร ............
การตั้งคาคาโทร .......
ลบรายการ ...............
จํากัด ......................
กลุมผูใช ..................

12. บริการอื่นๆ ของ
WAP ......................
การโทรไปยังสายที่สอ
การรับสายที่สอง ......
การรับสายที่ 3 .........

ไอคอน & สัญลักษณ
ขอควรระวัง ...............
การแกไขปญหา ........
อปุกรณเสริมของแทจ
การรับประกันแบบจํา



5

ําแบตเตอรี่ออก: กดคลิปดานในลง จากนั้น
อกโดยการดึงออกจากสวนลาง

อกจากที่ใส และใสลงภายใตที่ยึดโลหะ 
ิมการดใหแนน ใชความระมัดระวังให
รดอยูในมุมที่ถูกตอง
เริ่มตนใชงาน

1 � เริ่มตนใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน "ขอควรระวัง" 
กอนที่จะเริ่มใชงานขั้นแรก

ในการใชโทรศัพทของคุณ คุณตองใสซิมการดที่ถูกตอง ซึ่ง
คุณไดรับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา 
ภายในซิมการดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของ
คุณ หมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจํา ซึ่ง
คุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ 
(ดู �รายชื่อ� หนา20)

1. กดฝาดานหลังของโทรศัพทดังแสดงในรูปดานลาง และ
เลื่อนลง เพื่อถอดฝาออก

2. ถาจําเปน ใหน
นําแบตเตอรี่อ

3. แกะซิมการดอ
จนกระทั่งยึดซ
มุมที่ตัดของกา

การใสซิมการด 



เริ่มตนใชงาน

4. เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชอง โดยใชหนาสัมผัสโลหะ ูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
ิมการด คุณตองขอรหัส PUK จาก

งานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม
รชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือน
ย

วนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะ
ดโทรศัพทอยู

รี่ และปดฝาปดแบตเตอรี่บนโทรศัพท
ในเครื่องชารจที่ใหมาลงในชองเสียบที่
กนั้นเสียบเขากับชองเสียบไฟฟา AC 

ี่
6

ควํ่าลง จนกระทั่งแนน จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

5. ใสฝาปดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนเขาไปในชอง 
จนกระทั่งสุด

6. แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบนหนาจอ และเลนสของกลอง
ถายรูปกอนที่จะใชโทรศัพท 

ในการเปดโทรศัพท กดปุม ) ปอนรหัส PIN ถาจําเปน 
(เชน รหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการดของคุณ) รหัสนี้ไดรับ
การตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการหรือ
รานคาที่คุณซื้อโทรศัพท ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหดู
หนา29

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถ
บล็อค ในการปลดบล็อคซ
ผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณไดรับพลัง
ได แบตเตอรี่ใหมไดรับกา
คุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอ

คุณอาจสูญเสียการตั้งคาส
แบตเตอรี่ออกในขณะที่เป

1. หลังจากที่ใสแบตเตอ
แลวใหเสียบขั้วตอลง
ฐานของโทรศัพท จา

เปดโทรศัพท 

การชารจแบตเตอร
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เริ่มตนใชงาน

2. สัญลักษณแบตเตอรี่ แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
- ระหวางการชารจ แถบแสดงสถานะทั้ง 3 แทงจะเลื่อนไป
เรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2.5 ชั่วโมงเพื่อชารจโทรศัพท
ของคุณจนเต็ม

- เมื่อแทงทั้ง 3 หยุดนิ่ง หมายความวาแบตเตอรี่ชารจ
เต็มแลว ใหถอดเครื่องชารจออก ระยะเวลาสนทนาจะ
ยาวนานถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่องรอรับสาย
อยูประมาณ 300 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและ
ลักษณะการใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปด
เครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟา
กระแสสลับที่เขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องชารจ
เขากับแหลงจายไฟ IT ไดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)



คุณสมบัติหลัก

งผูโทรเขาอาจแสดงขึ้นบนหนาจอ ถา
องเขา/เธอก็จะแสดงแทนที่หมายเลข
(

กด ) ถาคุณเปดการทํางานของ 
47) สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข 

 )

 ถาอยูในโหมดปดเสียงพูด (ดูดาน
ทุกปุม (ดู หนา47) คุณสามารถรับ
ุมใดก็ได (ยกเวนปุม ))

มื่อเลือกรายชื่อในโทรศัพทเทานั้น 
ารด)
เชื่อมโยงชื่อตั้งแตหนึ่งชื่อขึ้นไปเขากับ
ั้นโทรหาคุณ ชื่อจะปรากฏพรอมกับ
ี่กําหนดไวกับกลุมนั้นจะดังขึ้น สําหรับ
 ฟงวาใครโทรมา� หนา22  

วางสาย

มา
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2 � คุณสมบัติหลัก

ในหนาจอหลัก กด - ระหวางการโทร กด ,หรือ R เมน ู
เลือก รายชื่อ จากนั้นกด ,หรือ R เลือก เพื่อแสดงรายการ 
กด ) เพื่อกลับไปยังหนาจอระหวางที่โทร

ปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่ตองการในรายการรายชื่อ เพื่อ
กระโดดไปยังชื่อนั้นโดยตรง

1. ในหนาจอหลัก  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
ในการแกไขขอผิดพลาด กด L ลบ

2. กด ( เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด ) เพื่อ
วางสาย

สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด  0 คางไว เพื่อปอน
เครื่องหมาย �+� แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ
ตามปกติ จากนั้นกด Lแสดง เพื่อเขาไปยังรายการของ
รหัสประเทศ

เมื่อไดรับสาย หมายเลขขอ
คุณเก็บหมายเลขนี้ไว ชื่อข
1. ในการรับสาย ใหกด 
2. ในการปฏิเสธสาย ให
การโอนสาย (ดู หนา
หรือตูขอความเสียง

3. ในการวางสาย ใหกด

โทรศัพทจะไมสงเสียงกริ่ง
ลาง) ถาคุณเลือก รับสาย
สายเรียกเขาโดยการกดป

คุณสมบัตินี้ ใชไดเฉพาะเ
(ไมใชรายชื่อที่อยูในซิมก
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณ
กลุมได เมื่อผูที่อยูในกลุมน
ภาพของชื่อนั้น และเพลงท
รายละเอียด ใหอาน �ดู &

การเขาถึง และการดูรายการรายชื่อ

โทรออก

การรบัสาย และการ

ด ูและฟงวาใครโทร
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ายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
หางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดย
ะที่กําลังเรงเสียง

ื่อมตอถูกสรางขึ้น กด ,หรือ R เมนู 
กด  > หรือ R เปลี่ยน เพื่อตั้งคาเปน
ปน ปด (การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว

ด L คางไว ในการกลับไปยังสายที่
นกลับ

 > เสียง > แบบเสียงเรียก กด R แกไข 
น เลื่อนภายในรายการ และกด R เลือก 
งคุณ จากนั้น R จัดเก็บ

นใชกับสายเรียกเขา นอกจากนั้นเมนูนี้
งเรียกของนาฬิกาปลุก SMS/MMS และ
ดวย สําหรับรายละเอียด ใหดู หนา24

งเรียก
คุณสมบัติหลัก

ซอฟตคียขวา R และซาย L ที่อยูที่ดานบนของปุมกด 
อนญุาตใหคณุเลือกตวัเลือกที่สัมพันธกนัที่แสดงอยูทีส่วนลางของ
หนาจอในหนาจอหลัก ปุมเหลานี้สามารถถูกตั้งคาไดดังตอไปนี้:
1. กดปุมใดๆ จากนั้นกด L เปลี่ยน
2. เลื่อนภายในรายการตัวเลือกที่ใชได ถาคุณตองการซอฟต-
คียเพื่อหมุนหมายเลข ใหเลือก เลขหมาย และกด R 
เลือก จากนั้นเลือกชื่อในรายการรายชื่อ กด R เลือก 
เพื่อลิงคชื่อนี้เขากับซอฟตคีย

3. กลับไปยังหนาจอหลัก กดปุมที่ตั้งคาไว เพื่อเปดคุณสมบัติ
ที่กําหนดใหกับปุม หรือหมุนหมายเลข

ในการโทรดวน ปุม 2 ถึง 9 ยังสามารถใชเพื่อตั้งคา
ฮ็อตคียดวนไดดวย:
1. กดปุมที่ตองการคางไว จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณตอง
การเชื่อมโยงเขากับปุมนั้น

2. กลับไปยังหนาจอหลัก กดปุมที่ตั้งคาไวคางไว เพื่อเปด
คุณสมบัติที่กําหนดใหกับปุม หรือเปดเมนู

โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองถายรูป ซึ่งใชในการถายภาพ และ
สงไปใหเพื่อนหรือญาติของคุณได ดู �กลองถายรูป� หนา17 
สําหรับขอมูลอยางสมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้

เพื่อความสะดวกสบ
คุณนําโทรศัพทออก
เฉพาะอยางยิ่งในขณ

โทรออก ทันทีที่การเช
เลือก ลําโพง จากนั้น
เปด ทําซํ้าเพื่อตั้งคาเ
โดยอัตโนมัติ)

ระหวางการโทร ใหก
พักไว กด L ยอ

เลื่อนเพื่อเลือก ตั้งคา
จากนั้น R เปลี่ย
เพื่อยืนยันตัวเลือกขอ

การดําเนินการดานบ
ยังใชเพื่อเปลี่ยนเสีย
ขอความออกอากาศ

ตัง้ซอฟตคียดวน

ถายภาพ

โทรแฮนดฟรี

การพักสาย

เปลี่ยนแบบเสีย



คุณสมบัติหลัก

ือ - เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง

พื่อที่วาผูโทรเขาจะไมไดยินเสียงคุณ 
การโทร เลือก ปดเสียงพูด จากนั้นกด 
ื่อ ปดเสียงพูด ทําซํ้าเพื่อ เปดเสียงพูด 
ทึกไวโดยอัตโนมัติ)

ุณ ใหกด  + ในหนาจอหลัก เพื่อเขา
ดรับ และ สายที่โทรออก
ตองการลบ กด R ตัวเลือก 

 เลือก เพื่อลบสายทั้งหมดพรอม
 R ใช

ศัพทในครั้งเดียว เลือกรายชื่อ และกด 
ั้งหมด กด R เลือก และยืนยัน

หูฟง
10

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสงเสียงเมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา 
ใหปดการทํางานเสยีงกริ่งโดยการเลือก ตั้งคา >เสียง > ระดบัเสียง 
และกด R แกไข กด < จนกระทั่งระดับเสียงปด จากนั้น 
R จัดเก็บ

ถาคุณตองการใหโทรศัพทสั่นเตือนเมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา ให
เปดการทํางานระบบสั่นโดยการเลือก ตั้งคา > เสียง >  ระบบสั่น 
จากนั้นกด >หรือ R เปลี่ยน กด +หรือ -เพื่อเลือก 
เปด, ปด หรือ พรอมเสียง จากนั้น R เลือก กด < หรือ 
) เพื่อกลับไปยังตัวเลือก เสียง 
การเปดการทํางานระบบสั่นไมไดเปนการปดเสียงเรียกเขา 
ถาคุณตองการปดเสียงเรียกเขา โดยใหระบบสั่นยังคงทํางาน
อยู ใหเปดการทํางานโหมด ปดเสียงพูด ตามวิธีที่อธิบายไว
ดานบน

ในการอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณเอง ใหกด - เมื่อ
อยูในหนาจอหลัก และเลือก รายการซิม จากนั้นเลือก หมายเลข: 
หมายเลขของคุณจะแสดงขึ้นมา ถาหมายเลขนั้นบันทึกอยูใน
ซิมการด ถาไมมีหมายเลขบันทึกอยู ใหเลือก <วาง> กด R 
แกไข จากนั้นทําตามขั้นตอน

ระหวางการโทร กด + หร

ในการปดเสียงไมโครโฟนเ
ใหกด R เมน ูระหวาง
> หรือ R เปลี่ยน เพ
(การเปลี่ยนแปลงจะถูกบัน

ในการลบรายการโทรของค
ไปยัง สายที่พลาด, สายที่ไ
R เลือก รายการที่คุณ
จากนั้น ลบทั้งหมด กด R
กันในครั้งเดียว ยืนยันดวย

เพื่อลบเนื้อหาของสมุดโทร
R ตัวเลือก เลือก ลบท
ดวย R ใช 

เปดโหมดปดเสียงพูด

การเปดการทํางานการสั่นเตือน

การอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ

ปรับระดับเสียงของ

ปด/เปดไมโครโฟน

ลบรายการโทร

ลบรายชื่อ
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.27
อนฟเกอเรชั่น / ขอมูล GPRS / 
ะบบ / อัตราถายโอน

 น.29
ที่มีการปองกันเทานั้น / ซิมนี้เทานั้น

ๆ ของผูใหบริการ น.51

1
 เวบสวนตัว / โปรไฟล / 
อความพิเศษ 

ยูกับผูใหบริการ และลักษณะการรับบริการ 
สอบกับผูใหบริการของคุณ

.30

 / ขอความที่กําหนดไวลวงหนา / อนิบอกซ /
เอาทบอกซ / ตัง้คา SMS / สถานะความจาํ
ระบบเมนู

3 � ระบบเมนู
ตารางดานลางอธิบายถึงโครงสรางระบบเมนูทั้งหมดในโทรศัพท
มือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหนาที่คุณควรอาน เพื่อทราบขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการตั้งคาแตละอยาง  

การตั้งคา น.24

เสียง น.24
แบบเสียงเรียก / ระดับเสียง / ระบบสั่น /
เสียงปุมกด / แตงเพลง

จอแสดงผล น.25
วอลเปเปอร / สกรีนเซฟเวอร / แสงไฟ /
ความคมชัด / ความสวาง

ภาษา น.26
รายการของภาษาที่มีใหคุณเลือกจาก

อุปกรณ น.26
ล็อคปุมอัตโนมัติ / คําตอนรับสวนตัว / 
ระบบปอน T9 / ตรวจสอบสถานะ

เครือขาย น
สาย / คาค
การตั้งคาร

การปองกัน
รหัส / ซิม

บริการอื่น

WAP น.5
โฮมเพจ /
การตั้งคาข

บริการ +
เมนูนี้ ขึ้นอ
โปรดตรวจ

ขอความ น

SMS น.30
SMS ใหม 
ชั่วคราว / 



ระบบเมนู

ีย และโหมดสาธิต น.40

0
ถาย และโฟลเดอรภาพถาย และ
อง

0
อ และโฟลเดอรวิดีโอ และตัวเลือกที่

1
งทั้งหมด และโฟลเดอรเสียง และ
อง

1
ทึกเสียง และโฟลเดอรบันทึกเสียง และ
อง

 น.42

42
12

MMS น.32
MMS ใหม / อินบอกซ / ชั่วคราว / เอาทบอกซ / 
ตั้งคา MMS

อีเมล น.36
อีเมลใหม / อินบอกซ / ชั่วคราว / เอาทบอกซ / รับ / 
ตั้งคาอีเมล

ขอความเสียง น.38

ขอความออกอากาศ น.38
ขอความ ออกอากาศ / อาน CB ใหม / หัวขอ / 
แสดง อัตโนมัติ / ภาษา CB

รายชื่อ น.20

รายการในซิม น.20
รายการของชื่อที่บันทึกไวในซิมการด และตัวเลือกที่
เกี่ยวของ

กลุม น.22
รายการของกลุมที่มี และตัวเลือกที่เกี่ยวของ

โหมดมัลติมีเด

อัลบั้มภาพ น.4
รายการของภาพ
ตัวเลือกที่เกี่ยวข

อัลบั้มวิดีโอ น.4
รายการของวิดีโ
เกี่ยวของ

อัลบั้มเสียง น.4
รายการของเสีย
ตัวเลือกที่เกี่ยวข

บันทึกเสียง น.4
รายการของบัน
ตัวเลือกที่เกี่ยวข

สถานะความจํา

โหมดสาธิต น.
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.50
 เลือกกลุม / สิทธิ์ การโทรออก / กลุมที่ใช

อปพลิเคชั่น น.43

นา / เกมสอื่นๆ

ซอร น.44
ารนัดหมาย / การนัดหมายที่พลาด

44
ุก / นับถอยหลัง / การตั้งคานาฬิกา /
ัติ

 น.45
ลข / ตัวแปลงสกุลเงิน

ลิงคไปยังพีซี น.46
ระบบเมนู

ขอมูลการโทร น.47

ตั้งคาการโทร น.47
โอนสาย / รับสายทุกปุม / สายเรียกซอน / ไมแสดง /
บี๊ปทุกนาที

รายการโทร น.48
สายที่พลาด / สายที่ไดรับ / สายที่โทรออก

เวลา/คาโทร น.49
สายลาสุด / ทุกสาย / หนวยที่คงเหลือ / 
สายเรียกเขา / สายโทรออก

การตั้งคาคาโทร น.49
ใสสกุลเงิน / คาโทร/หนวย / จํากัดวงเงิน / 
แสดงอัตโนมัติ

ลบรายการ น.49

จํากัด น.49
ทุกสายออก / สายออก ตางประเทศ / 
สายออก ตางประเทศ หรือโฮม / ทุกสายเขา / 
ใชขามเครือขาย / เปลี่ยนรหัส / ตรวจสอบ สถานะ /
ลบทั้งหมด

กลุมผูใช น
กลุมผูใช /

เกมส & แ

เกมส น.43
ติดตั้งลวงห

ออรแกไนเ
ปฏิทิน / ก

นาฬิกา น.
นาฬิกาปล
ปดอัตโนม

การคิดเลข
เครื่องคิดเ

ซอฟตแวร



ระบบเมนู
14

กลองถายรูป น.17

เปด น.18
รายการของตัวเลือกที่ใชได

วิดีโอ น.18
รายการของตัวเลือกที่ใชได

การตั้งคา น.19
ความละเอียด / คุณภาพ / ความสวาง / 
เอฟเฟกต พิเศษ / ไนทช็อต / ความถี่แสง / 
อัตราเฟรม / ตั้งคาใหม
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ไร?
แทนแตละปุมดังตอไปนี้:
ื่อปอนตัวอักษรและตัวเลข

สั้นๆ: ฟุลสต็อป 
คางไว: 0
การเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

ื่อยืนยันการปอน และ/หรือใสชองวาง

ื่อลบรายการ
ื่อออกจากหนาตางการแกไข ไมวาคุณจะ
งการบันทึกขอความหรือไม
สั้นๆ: เพื่อเปลี่ยนจากโหมดมาตรฐาน เปน
พิมพเล็ก, เปนตวัพิมพใหญ, เปนหมายเลข,
นโหมด T9® หรือโหมดปอนขอความ
ตรฐาน
คางไว: เพื่อแสดงเครื่องหมายวรรคตอน
ะตารางสัญลักษณ คุณสามารถเลื่อนได 
ยใชปุมลูกศร
การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข

4 � การปอนตัวอักษรหรือ
หมายเลข

คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: 
โดยการใชระบบแนะนําคํา T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน 
นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสําหรับตัวเลขและเครื่องหมาย
วรรคตอนใหใชดวย สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาจอ แสดงถึง
โหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู

ระบบนี้คืออะไร?
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะสําหรับ
ขอความตางๆ ซึ่งประกอบดวยพจนานุกรมฉบับสรุป การใช
ระบบนี้จะชวยใหคุณปอนขอความไดเร็วขึ้น กดปุมแตละปุมที่
มีตัวอักษรซึ่งประกอบกันเปนคําเพียงครั้งเดียวเทานั้น: การกด
ปุมที่คุณกระทําจะไดรับการวิเคราะห และระบบแนะนําคํา T9® 
จะแนะนําคําในหนาจอแกไข ถาชุดของการกดปุมของคุณสา-
มารถประกอบเปนคําไดหลายคํา คําที่คุณปอนจะถูกไฮไลต: 
กด  R เพื่อเลื่อนในรายการ และ > หรือ 1 เพื่อเลือก
จากคําที่พจนานกุรม T9® เสนอให (ดตูวัอยางดานลาง)
คุณสามารถเลือกภาษาที่ตองการใชในการเขียนขอความของ
คุณไดโดยการเลือก ตั้งคา > อุปกรณ > เลือกใช T9

จะใชงานไดอยาง
อักขระและสัญลักษณ

ระบบปอนขอความ T9® 

2 ถึง 9 เพ

0 กด
กด

R ใน

1 หรือ > เพ

L เพ

) เพ
ตอ

* กด
ตวั
เป
มา
กด
แล
โด



นตัวอักษรหรือ หมายเลข

า "home"
 6, 6, 6 (MNO), 
3 (DEF) กด , เมื่อขอความ

ักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

กดคางไว
1

B C 2

 F 3

I 4

5

M NO 6

 R 7

 V 8

 W X Y Z Æ Ø Å 9

0

16 การปอ

ตัวอยาง: วิธีปอนคําวา "home"
1. กด 4 6 6 3 หนาจอจะแสดงคําแรก
ในรายการ: Good

2. กด R เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด ,หรือ 1 เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home
วิธีการบันทึกคําสวนตัว?
ในขณะที่คุณปอนคํา และเลื่อนในพจนานุกรม T9® แตคุณไม
สามารถไดคําที่คุณตองการ ใหกด L การสะกด ปอนคําใน
หนาตางที่ปรากฏขึ้น และกด R จัดเก็บ เพื่อเก็บคํานั้นลงใน
พจนานุกรม T9®   

ถาคุณตองการเขาสูโหมดปอนขอความมาตรฐาน กด * วิธี
การปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหได
ตัวอักษรที่ตองการ ตัวอยางเชน ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรที่สอง
บนปุม 4 คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร 
�h�

ตัวอยาง: วิธีปอนคําว
กด 4, 4 (GHI)
6 (MNO), 3, 
เสร็จสมบูรณแลว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญล

# กดสั้นๆ: เพื่อเปลี่ยนจากโหมด T9® เปน
โหมดมาตรฐาน
กดคางไว: เพื่อแสดงรายการของโหมดการ
แกไขขอความที่ใชได

ระบบปอนขอความมาตรฐาน

กดสั้นๆ
1 ชองวาง 1

2 a b c 2 à ä ç A 

3 d e f 3 é è D E

4 g h i 4  ì G H 

5 j k l 5 J K L

6 m n o 6 ö ñ ò 

7 p q r s 7 β P Q

8 t u v 8 ü ù T U

9 w x y z 9 æ ø å

0 ฟุลสต็อป
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) คางไวเพือ่ยกเลกิการกระทาํ
ยงัหนาจอหลัก หลังจากที่บันทึกแลว ภาพ/
ิมีเดีย > อัลบั้มภาพ / อัลบั้มวิดีโอ 
มดมลัตมิเีดยี และโหมดสาธติ� หนา40 
ด และขอมลูในรายละเอยีด

กด L ลบ ทันทีหลังจากถาย

กด , และเลือก กลอง > วิดีโอ
กด ) เพื่อปดการทํางาน

ก กด R ตัวเลือก หลังจากที่คุณ
จัดเก็บภาพหรือวิดีโอ

กด R อัด เมื่อคุณเปดการ
ทํางานกลองภายในเมนู วิดีโอ

กด R ใช เมื่อหนาตาง 
จัดเก็บเปนอัลบั้ม? ปรากฏขึ้น
กด L ไม เมื่อหนาตาง 
จัดเก็บเปนอัลบั้ม? ปรากฏขึ้น

กด , และเลือก กลอง > ตั้งคา
กลองถายรูป

5 � กลองถายรูป

โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว ซึ่งชวยใหคุณ
สามารถถายภาพ และอัดวิดีโอสั้นๆ จากนั้นเก็บสิ่งที่คุณถาย
ไวในโทรศัพท ใชภาพตางๆ เปนวอลเปเปอร หรือสงภาพไป
ใหเพื่อนๆ ของคุณได

ภายในเมนใูดๆ กด 
ปจจบุนั และกลบัไป
วดิโีอกจ็ะอยูใน มัลต
ศกึษาเพิม่เตมิที ่�โห
สาํหรบัตวัเลอืกทีใ่ชไ

วธิีการ�
เปด/ปดกลองถายรูป 
เพื่อถายภาพ

กด ,และเลือก กลอง > เปด
กด ) เพื่อปด

ซูมเขา/ออก กด + (ซูมเขา) หรือ - (ซูมออก)
เมื่อกลองเปดอยู

ปรับหนากลอง กด < หรือ > เมื่อกลองถายรูป
เปด

ถายภาพ กด ,เมื่อกลองถายรูปเปด
ทํางาน

บนัทึกภาพ กด R จัดเก็บ ทันทีหลังจาก
ถายภาพ

ลบภาพ
เปด/ปดกลองวิดีโอ

การเขาไปยังตัวเลือ

อดัวิดีโอ

บนัทึกวิดีโอ

ลบวิดีโอ

เขาถึงการตั้งคา
กลอง & วิดีโอ



กลองถายรูป

นการอัดวิดีโอสั้นๆ ซึ่งคุณสามารถเลน 
อ, หรือสงไปใหผูอื่นผานทาง MMS 

ลอง จากนั้นกด R อัด เพื่อเริ่ม
กด L หยุด หรือ R พัก 

็จ หนาตาง จัดเก็บเปนอัลบั้ม? จะ
ัติ: กด R ไม เพื่อกลับไปยัง
ยาง และอัดคลิปใหม หรือกด L 

พผาน MMS (ดู �MMS� หนา32)

พผานอีเมล (ดู �อีเมล� หนา36)

พเปนวอลเปเปอรพื้นหลัง

 อัลบั้มภาพ โดยตรง ภาพที่ถายครั้ง
ถูกไฮไลต ชื่อและวันที่ของการเปลี่ยน
สุดทายจะแสดงขึ้น ที่สวนลางของ
ือภาพตัวอยางของภาพ และขนาดของ
หรับรายละเอียด ดู หนา 40)
18

การตั้งคาดวน
เลือก กลอง > เปด เพื่อถายภาพ JPEG ซึ่งจะถูกบันทึกไวใน 
อัลบั้มภาพ  (ดู หนา 40)
ปุมลัดอนุญาตใหคุณเปลี่ยนการตั้งคากลองในระหวางที่ถาย: 
ในขณะที่กลองเปดอยู กด 0 เพื่อแสดงไอคอนสถานะ 
4 แบบที่มุมซายบนของหนาจอ จากนั้นกด # เพื่อแสดง
การตั้งคาที่ไอคอนเชื่อมโยงอยู: เฉด, ความละเอียด, คุณภาพ 
และ ไนทช็อต ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในขณะที่ใชงานอยู 
และสลับระหวางตัวเลือกหนึ่งไปยังอีกตัวเลือกหนึ่ง ใหกดปุมที่
เหมาะสมเปนจํานวนครั้งเทาที่ตองการ (1 สําหรับ เฉด, 
2 สําหรับ ความละเอียด, ฯลฯ) ไอคอนจะแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลง กด 0 เพื่อซอนไอคอนเมื่อคุณทําเสร็จแลว 
ภาพและตัวเลือก
1. หลังจากที่คุณเปดการทํางานกลองแลว ใหกด ,เพื่อ
ถายภาพ

2. จากนั้นกด L ลบ เพื่อกลับไปยังหนาจอภาพตัวอยาง
ของกลอง และถายภาพใหม หรือ R จัดเก็บ

3. ถาคุณเลือกที่จะบันทึกภาพ คุณสามารถกด R ตัวเลือก 
เพื่อเขาไปยังรายการตอไปนี้:

ตัวเลือก กลอง > วิดีโอ ใชใ
หรือบันทึกไวใน อัลบั้มวิดีโ
หรืออีเมลก็ได
1. เลือก วิดีโอ จากเมนูก
การอัด (ถาจําเปน ให
ระหวางการอัด)

2. หลังจากที่การอัดเสร
ปรากฏขึ้นโดยอัตโนม
หนาจอภาพวิดีโอตัวอ
ใช เพื่อบันทึกคลิป

เปด

มุมมองภาพ เพื่อกลับไปยังหนาจอภาพตัวอยางของกลอง
และถายภาพอีกภาพหนึ่ง

สงผาน MMS เพื่อสงภา

สงผานอีเมล เพื่อสงภา

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งภา

อัลบั้มภาพ เพื่อไปยัง
สุดทายจะ
แปลงครั้ง
หนาจอค
ไฟล (สํา

วดิีโอ
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าตใหคุณเลือกจากการตั้งคา 3 แบบ: สูง, 
ง หรือ ตํ่า

มละเอียดของภาพสูงขึ้น ไฟลก็จะใหญขึ้น

าตใหคุณเปลี่ยนความสวางจาก -2 ถึง +2 
การกด </ - หรือ >/+

เลือกจากเอฟเฟกตที่มีใหใช 4 แบบ: ปกติ, 
น, ซีเปย และ โทนฟา กด R เพื่อ เลือก 
เฟกตปจจุบัน
ตั้งคาโหมดนี้เปน เปด หรือ ปด โดยการ
R เปลี่ยน
าตใหคุณเลือกระหวาง 50Hz หรือ 60Hz

าตใหคุณเลือกจากการตั้งคา 3 แบบ: 
 กลาง หรือ ตํ่า

าตใหคุณเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน: 
L ไม เพื่อยกเลิก หรือ R ใช 
รีเซ็ต
ลือกนี้ใชกับการตั้งคาสวนตัวของกลอง
นั้น ไมไดใชกับเนื้อหาของ ภาพ หรือ 
ั้มเสียง
กลองถายรูป

3. ถาคุณบันทึกคลิป คุณสามารถกด L เลน หรือ R 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังรายการตอไปนี้:

การตั้งคาที่ใชไดในเมนูนี้ อนุญาตใหคุณปรับกลองใหเหมาะ
กับสภาพแวดลอม และเลือกเอฟเฟกตหรือตัวเลือกตางๆ ที่มี
มากมาย ไมวาคุณจะกําลังถายภาพหรืออัดวิดีโออยู มีตัวเลือก
ตอไปนี้ใหใช:

เตรียมพรอม เพื่อกลับไปยังหนาจอวิดีโอ และอัดอีกคลิป
หนึ่ง

สงผาน MMS เพื่อสงคลิปผาน MMS (ดู �MMS� หนา32)

สงผานอีเมล เพื่อสงคลิปผานอีเมล (ดู �อีเมล� หนา36)

อัลบั้มวิดีโอ เพื่อไปยัง อัลบั้มวิดีโอ โดยตรง คลิปสุดทาย
ที่คุณอัดไวจะถูกเลือก ซึ่งอนุญาตใหคุณตรวจ
สอบความยาวและขนาดได (สําหรับราย
ละเอียด ใหดู �อัลบั้มวิดีโอ� หนา40)

เต็มหนาจอ เพื่อเลนวิดีโอแบบเต็มหนาจอ

การตั้งคา

ความละเอียด อนุญาตใหคุณเลือกจากการตั้งคา 3 แบบ: 
160x120, 320x240 หรือ 640x480 
พิกเซล

คุณภาพ อนุญ
กลา

ยิ่งคุณภาพและควา

ความสวาง อนุญ
โดย

เอฟเฟกต
พิเศษ

เพื่อ
โมโ
เอฟ

ไนทช็อต เพื่อ
กด 

ความถี่แสง อนุญ

อัตราเฟรม อนุญ
สูง,

ตั้งคาใหม อนุญ
กด 
เพื่อ
ตัวเ
เทา
อัลบ



รายชื่อ

รายการในซิม
ากนั้นกด L ใหม
ใหม และกด - เพื่อปอน หมายเลข
 หมายเลขรายการ ถาจําเปน จากนั้น
ัดเก็บ เพื่อบันทึกรายการใหมใน

รศัพทบนโทรศัพท อนุญาตใหคุณ
ลแอดเดรส, หมายเลขแฟกซ, ชื่อ
ารถเก็บไดในสมุดโทรศัพทบนซิม
ละกด L ใหม เพื่อเปดหนาจอ

ุณ จากนั้นกด - เพื่อเลื่อนลงไปยัง
ูลในฟลดที่ตองการ และกด ,หรือ 
็บขอมูลในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท

าไปยังหนาจอการปอน ใหม ไดโดย
  ในขณะที่คุณกําลังเลื่อนในรายการ
20

6 � รายชื่อ

เมนู รายชื่อ อนุญาตใหคุณเลือกชื่อที่บันทึกไวในสมุดโทรศัพท
ของซิม (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุ) หรือของโทรศัพท 
รวมทั้งกลุมที่จัดการไว

รายชื่อ
เมนูนี้ใชในการเขาไปยังสมุดโทรศัพทในซิมการด กลุม และ
รายการของรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท (สูงถึง 255) 
ซึ่งปรากฎเรียงตามลําดับตัวอักษรในระดับแรก สมุดโทรศัพทใน
ซิมเปนรายการแรกในรายการ: กด ,เพื่อเขาไปยังรายการนั้น
เพิ่มรายการ
หมายเลขมีความยาวสูงสุดได 40 หลัก ขึ้นอยูกับซิมการดของ
คุณ การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหัสประเทศ & รหัส
พื้นที่ ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

1. เลือก รายการในซิม จ
2. ปอน ชื่อ ของผูติดตอ
3. เปลี่ยน ตําแหนง และ
กด ,หรือ R จ
สมุดโทรศัพทของซิม

รายชื่อโทรศัพท
การจัดการรายชื่อในสมุดโท
เก็บขอมูลไดมากกวา (อีเม
บริษัท เปนตน) ที่คุณสาม
1. เลื่อนไปยัง รายชื่อ แ
การปอนใหม

2. ปอนชื่อผูติดตอของค
ฟลดถัดไป กรอกขอม
R จัดเก็บ เพื่อเก

นอกจากนี้ คุณสามารถเข
การเลือก R ตัวเลือก

สรางและจัดการกับรายชื่อ
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รศัพทในซิม ควรประกอบดวยหมายเลข
ถายังไมไดบันทึก เราแนะนําใหคุณปอน
ถือของคุณ รวมทั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

ถเวนใหวางได แตรายการ หมายเลข จะ

รศัพทในซิม อนุญาตใหคุณเลือกบริการ
หบริการของคุณเปดใหบริการ และคัดลอก
ุดโทรศัพทที่เลือก

เพื่อคัดลอกรายชื่อทั้งหมดจากสมุด
โทรศัพทหนึ่งไปยังอีกสมุดโทรศัพทหนึ่ง

เพื่อสง SMS ไปยังรายชื่อที่เลือก

เพื่อสง MMS ไปยังรายชื่อที่เลือก
เพื่อตรวจสอบความจุทั้งหมดของสมุด
โทรศัพท และความจุที่ใชไปแลว

เพื่อสลับกลับไปยังรายการของรายชื่อใน
โทรศัพท ในขณะที่กําลังเลื่อนในซิมการด
รายชื่อ

ตัวเลือก
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท และกด R เพื่อเขาถึงตัวเลือก
ตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

หมายเลข
รายการนี้ของสมุดโท
โทรศัพทของคุณเอง 
หมายเลขโทรศัพทมือ
ลงไป

แมวาทุกฟลดสามาร
ไมสามารถลบได

หมายเลขบริการ
รายการนี้ของสมุดโท
แบบใดแบบหนึ่งที่ผูใ
หมายเลขนั้นลงในสม

ดู เพื่อแสดงขอมูลที่เชื่อมโยงไปยังรายชื่อ
ที่เลือก

แกไข เพื่อแกไข และเปลี่ยนแปลงขอมูลที่เกี่ยวกับ
รายชื่อนี้

รายชื่อใหม เพื่อปอนรายชื่อใหมในสมุดโทรศัพทบน
โทรศัพทของคุณ

ลบ เพื่อลบรายชื่อที่เลือก

คุณสามารถจัดการสมุดโทรศัพทไดเพียง
ครั้งละหนึ่งตัวเทานั้น: ถารายชื่อบรรจุอยู
ในสมุดโทรศัพททั้งสองแหง และคุณลบ
ชือ่นี้จากในโทรศัพท ชื่อนี้ที่เก็บอยูในซิม
จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ลบทั้งหมด เพื่อลบรายชื่อทั้งหมดในสมุดโทรศัพท
ที่เลือก

คัดลอกรายชื่อ เพื่อคัดลอกรายชื่อที่เลือกในสมุดโทรศัพท
บนซิมไปยังสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท

คัดลอกทั้งหมด

สง SMS

สง MMS
ความจุ

รายชื่อ



รายชื่อ

ับรายชื่อของสมุดโทรศัพทใน
ถใชกับรายชื่อที่เก็บในซิมได

ารถปรับแตง กลุม โดยใชชื่อสวนตัว 
) รูปภาพจาก อัลบั้มภาพ (รวมทั้งรูป
ะเพลง (จากรายการ อัลบั้มเสียง) 
งชื่อตั้งแตหนึ่งรายชื่อขึ้นไปเขาไปยัง
ุมนั้นโทรหาคุณ ชื่อจะปรากฏพรอมกับ
ี่กําหนดไวกับกลุมนั้นจะดังขึ้น

บสมาชิกออกจากกลุมนี้

ฟงกชั่นนี้จะลบชื่อออกจากกลุม
ั้น ไมไดเปนการลบรายชื่อออกจาก
ทรศัพท

ือกภาพที่จะปรากฏบนหนาจอเมื่อ
ิกของกลุมนี้โทรมาหาคุณ
ือกเพลงที่จะเลน เมื่อสมาชิกของ
ี้โทรมา

ง SMS ไปยังสมาชิกทั้งหมดของกลุม
มกันในครั้งเดียว

า
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โดยการใชกลุม คุณสามารถสรางรายการผูติดตอของคุณ เพื่อ
ชวยใหคุณจัดขอมูลใหเปนระเบียบมากขึ้น คุณสามารถกําหนด
ภาพและเพลงใหกับกลุม และสามารถแมกระทั่งสง SMS ใหกับ
สมาชิกทั้งหมดของกลุมไดดวย
1. เลื่อนไปยัง รายชื่อ > กลุม รายการของกลุมจะแสดงขึ้น กด 
L ด ูเพื่อดูสมาชิกของกลุม

2. จากหนาจอกลุม R เลือก รายชื่อใหม เพื่อเพิ่มสมาชิก
ลงในกลุมที่เลือก กด L เพื่อเพิ่มรายชื่อจากสมุดโทร-
ศัพท หรือกด R เลือก เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม ซึ่งจะเพิ่ม
ลงในทั้งสมุดโทรศัพทของคุณ และกลายเปนสมาชิกของ
กลุมปจจุบันดวย

3. จากนั้นตัวเลือกตอไปนี้จะใชไดสําหรับสมาชิกแตละคน
ของกลุม: ดู, แกไข, รายชื่อใหม, ยาย, สง SMS, สง MMS 
(สําหรับรายละเอียด ดู �สรางและจัดการกับรายชื่อ�)

ตัวเลือก
ตัวเลือกตอไปนี้มีใหใชสําหรับแตละกลุม:

คุณสมบัตินี้ใชไดเฉพาะก
โทรศัพทเทานั้น ไมสามาร

คุณสมบัตินี้ ชวยใหคุณสาม
("เพื่อน", "ที่ทํางาน" ฯลฯ
ที่คุณถายและบันทึกไว) แล
จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโย
กลุมได: เมื่อชื่อที่อยูในกล
ภาพของชื่อนั้น และเพลงท

กลุม

แกไขชื่อ เพื่อแกไข และเปลี่ยนแปลงชื่อของกลุม 
ถาจําเปน

ดูสมาชิก เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมดของสมาชิกของ
กลุมนี้

ลบรายชื่อ เพื่อล

การใช
เทาน
สมุดโ

ภาพกลุม เพื่อเล
สมาช

เพลงกลุม เพื่อเล
กลุมน

SMS ไปยังกลุม เพื่อส
นี้พรอ

ด ู& ฟงวาใครโทรม
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รายชื่อ

1. เลือก กลุม และเลือกกลุมที่ตองการกําหนด (คุณสามารถ
เปลี่ยนชื่อกลุมไดถาตองการ) กด R ตัวเลือก และ
เลือก เพลงกลุม และเลือก ภาพกลุม เพื่อเชื่ยมโยงเขากับ
กลุมนี้

2. กด ) เพื่อกลับไปยังรายการของกลุม หรือกด ) 
คางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก



การตั้งคา

กับ ทุกสาย, นาฬิกาปลุก, SMS/
กาศ กด R แกไข จากนั้น < 
ดับเสียง เลื่อนดวย - ไปยังฟลด
ษณะเดียวกัน กด R จัดเก็บ 
ของคุณ และกลับไปยังเมนู เสียง 

กเขาแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้:

ปด, หรือ พรอมกับเสียง สําหรับ
ะขอความทั้งหมด

ชกับไฟล .mmf (SMAF) ไดเทานั้น 
บบสั่นและไฟ LED บนปุมกดก็จะ
ลง

เสียงเรียกเขาโดยใชโทนเสียงที่

สงเสียง โดยจะสั่นอยางเดียว 
ทํางานระบบสั่นไว
เสียงบี๊ปหนึ่งครั้ง จากนั้นจะสั่น 
ทํางานระบบสั่นไว
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7 � การตั้งคา

เมน ูตัง้คา ใชในการปรบัแตงโทรศัพท และเปลี่ยนแปลงการ
ตัง้คาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว (เสียง, วันและเวลา, 
การปองกัน ฯลฯ)
ภายในเมนูสวนใหญ กด R แกไข จากนั้น L เปลี่ยน 
เพื่อเขาไปยังรายการ ซึ่งคุณสามารถเลื่อนไปมาไดดวย - หรือ
 +  กด R เลือก เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
ถาเมนูมีเฉพาะตัวเลือก เปด/ปด คุณเพียงกด R เปลี่ยน 
เพื่อสลับไปมาเทานั้น      

แบบเสียงเรียก
เพื่อเลือกแบบเสียงเรียกที่จะใชกับ ทุกสาย, นาฬิกาปลุก, SMS/
MMS และขอความ ออกอากาศ  ยายดวย - เพื่อเขาไปยังฟลด
ถัดไป

คุณจะไมไดยินเสียงเพลง ถาระดับเสียงปดอยู (ดู หนา10)

ระดับเสียง
เพื่อตั้งคาระดับเสียงที่จะใช
MMS และขอความ ออกอา
หรือ > เพื่อเพิ่มหรือลดระ
ถัดไป และดําเนินการในลัก
เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การตั้งเสียงเรียกเขา
เพื่อเลือกการตั้งคาเสียงเรีย

ระบบสั่น
เพื่อตั้งระบบสั่นเปน เปด, 
การเตือน, สายเรียกเขา แล

การตั้งคา พรอมกับเสียง ใ
ถาไฟลเสียงถูกตั้งคาไว ระ
กะพริบสัมพันธกับเสียงเพ

เสียง

เปด โทรศัพทจะสง
เลือกไว

ปด โทรศัพทจะไม
ถาคุณเปดการ

บีป๊ โทรศัพทจะสง
ถาคุณเปดการ
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ของวอลเปเปอร และตัวเลือกที่เกี่ยวของ ซึ่ง

หนาจอพื้นหลังจากเปนสีขาว ในเนื้อหา
ทุกอยาง
รูปภาพที่ใชเปนวอลเปเปอรจะถูกปรับ
ขนาดถาจําเปน เพื่อใหพอดีกับขนาดจริง
ของหนาจอ

ภาพจะถูกแสดงซํ้าๆ บนหนาจอ โดยเริ่ม
จากมุมซายบน

ภาพพื้นหลังจะถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ 
ทั้งความกวางและความสูง
ภาพจะถูกจัดใหอยูกึ่งกลางหนาจอ โดยไมมี
การเปลี่ยนขนาด
การตั้งคา

เสียงปุมกด
เพื่อตั้งเสียงปุมเปน เปด หรือ ปด

แตงเพลง
เพื่อเขาไปยังรายการของแบบเสียงเรียก และตัวเลือกที่เกี่ยวของ 
ซึ่งมีดังตอไปนี้:

วอลเปเปอร
เพื่อเขาไปยังรายการ
มีดังตอไปนี้:

ตั้งเสียง
เรียกเขา

เพื่อตั้งเพลงที่เลือกเปนเสียงเรียกเขา
สําหรับ ทุกสาย, นาฬิกาปลุก, SMS/MMS 
และขอความ ออกอากาศ 

แกไข เพื่อ แกไข แทร็กหลักหรือแทร็กยอยของ
เพลงที่เลือก จากนั้น เลน เพลง, เปลี่ยน 
จังหวะ หรือ เครื่องดนตรี และ จัดเก็บ เพลง

คุณสามารถแกไขเพลงสวนตัวไดถึง 5 
เพลง (ที่ดาวนโหลดมา หรือที่อัดไว) 
คุณสมบัตินี้ใชไมไดกับเพลงที่ดาวนโหลด
มาในเครื่องลวงหนา

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อแบบเสียงเรียกที่เลือก

ขอมูล เพื่อแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบเสียง
เรียกที่เลือก ชื่อ วันและเวลาที่สราง ชนิด
ไฟล และขนาด

จอแสดงผล

ปด

พอดีหนาจอ

กระเบื้อง

เหมาะที่สุด

ศูนยกลาง



การตั้งคา

สําหรับขอความในเมนูทั้งหมด: เลื่อน
 เลือก เพื่อใชงาน

มัติเปน เปด หรือ ปด เพื่อปลดล็อค 
 และ #

โนมัติเมื่อไดรับสายเขา

กฏบนหนาจอเมื่อเปดเครื่อง

าม T9 เปน เปด หรือ ปด (สําหรับ
ขอความ T9®� หนา15)

โรงงาน หรือเพื่อตรวจสอบ เลขหมาย
ี่แสดงบนหนาจอ อาจเปนการบอกวา
เติม ใหติดตอฝายบริการลูกคาใน
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สกรีนเซฟเวอร
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้:

สกรีนเซฟเวอรจะเริ่มอัตโนมัติหลังจากที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 
ภายในชวงเวลาที่กําหนด
แสงไฟ
เพื่อตั้งคาแสงไฟเปน ปด, ใชกับ เฉพาะ LCD, หรือกับ ปุม
และ LCD

ความคมชัด
เพื่อตั้งคา ความคมชัด: เลื่อนดวย - หรือ + กด R OK 
เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

ความสวาง
เพื่อตั้ง ความสวาง เปน ตํ่า, กลาง, สูง หรือ มากที่สุด การเปลี่ยน
แปลงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติระหวางที่เลือก: กด R เลือก 
เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

เพื่อเลือกหรือเปลี่ยนภาษา
ดวย - หรือ + และกด R

ล็อคปุมอัตโนมัติ
เพื่อตั้งการล็อคปุมกดอัตโน
ใหกดปุม R ปลดล็อค

ปุมกดจะปลดล็อคโดยอัต

คําตอนรับสวนตัว
เพื่อแกไขขอความที่จะปรา

ระบบปอน T9
เพื่อตั้งคาระบบปอนขอคว
รายละเอียด ดู �ระบบปอน
ตรวจสอบสถานะ
เพื่อเรียกคืน การตั้งคาจาก
เครื่อง (หมายเลขอางอิงท
หากคุณตองการขอมูลเพิ่ม
ประเทศของคุณ)

สไลดโชว เพื่อเขาไปยังอัลบั้มภาพ และเลือกภาพ 
4 ภาพที่จะแสดงเปนสไลดโชว

เวลา เพื่อแสดงเวลาเปนสกรีนเซฟเวอร

ปด เพื่อปดสกรีนเซฟเวอร

ภาษา

อุปกรณ
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ตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้:

ใหรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่
ของคุณ: เลือกเครือขายที่คุณตองการ
ลงทะเบียนดวย และกด R เลือก
เปดทํางานการเลือกเครือขายอัตโนมัติ

อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกเปน เปด หรือ 
ปด เมื่อเลือก เปด โทรศัพทของคุณ
จะเชื่อมตอไปยังเครือขายที่พบตัวใด
ตัวหนึ่ง

อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขาย
ตามลําดับที่ตองการ เมื่อกําหนดเสร็จ
แลว โทรศัพทจะลองลงทะเบียนกับ
เครือขาย ตามที่คุณระบุไวในรายการ
อนุญาตใหคุณเลือกแถบความถี่ได 
ระหวาง:  GSM 900/1800 หรือ 
GSM 900/1900
การตั้งคา

คุณจะสูญเสียการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณเมื่อคุณเรียก
คืนการตั้งคาการโรงงาน

ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับการ
เปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูใหบริการ และวิธีการ
สมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตองตั้งคาโทรศัพทดวย
คา GPRS ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนูที่อธิบาย
ในหัวขอนี้

สาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกด  R เลือก สาย 1 หรือ สาย 2 รวม
ทั้งบล็อคสายใดสายหนึ่ง ตัวอยางการใชงานการบล็อค เชน เพื่อ
บล็อคสายที่คุณใชในการประกอบอาชีพเมื่อคุณเดินทางไปพัก
ผอนในวันหยุด หรือบล็อคสายสวนตัวระหวางที่คุณประชุมอยู
เปนตน

เมนูนี้จะมีใหใชหรือไมขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการของคุณ 
และจําเปนตองใชโฟนโคดดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรด
ตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ 

คาคอนฟเกอเรชั่น
เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

เครือขาย ขอมูลเครือขาย

เลือกเครือขาย

เครือขายอัตโนมัติ

เครือขายที่เลือกใช

การเลือกความถี่



การตั้งคา

การตั้งคา CSD ที่ใชไดคือ:

ับการตั้งคา CSD ยกเวนคาตอไปนี้:

ื่อตั้งชื่อโปรไฟลที่จะใหปรากฏใน
ยการ

DN หรือ อนาล็อก ตามที่คุณสมัคร
บริการไว
เปนตองใชเพื่อสรางการเชื่อมตอ ซึ่ง
หบริการจะใหขอมูลเหลานี้กับคุณ

ล็อกอินที่ใชสําหรับการเชื่อมตอ

ัสผานที่ใชสําหรับการเชื่อมตอ
 แอดเดรสของเซิรฟเวอรที่โทรศัพท
เชื่อมตอไปยัง

ดเดรสของเครือขายขอมูลภายนอก
ุณตองการเชื่อมตอไปยัง (สตริง
ความ)

เพื่อ เปด หรือ ปด การรับรองตัว
ุคคลของเครือขาย
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ขอมูล GPRS
กด R เลือก เพื่อแสดงปริมาณและเวลาการถายโอนขอมูล
ของการรับสงครั้งลาสุดของคุณ จากนั้นกด L ลบ หรือ 
R OK เพื่อกลับไปยังการตั้งคาเครือขาย

การตั้งคาระบบ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลหลายอยาง:  เมื่อใช 
WAP หรือเมื่อสงขอความ MMS โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับ
เชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM หรือ GPRS 
การตั้งคา CSD (เครือขาย GSM) และ การตั้งคา GPRS ใชกับ
โปรไฟลที่มีอยูแลวที่คุณเลือกในรายการ (จากนั้นกด R 
แกไข เพื่อเขาไปยังฟลดตางๆ) หรือใชกับโปรไฟลใหมที่คุณ
สรางขึ้นมา (เลือก <วาง> นอกจากนี้ ใหกด R แกไข)

ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
ลักษณะการขอรับบริการของคุณ ขอความผิดพลาดระหวาง
การเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอร
ไมถูกตอง: ติดตอผูใหบริการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก 
เพื่อที่ตั้งคาไดอยางเหมาะสม ซึ่งในบางครั้ง คุณอาจไดรับการ
ตั้งคาผานทาง SMS  โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนาอาจถูกล็อคไว 
ซึ่งปองกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม

การตั้งคา GPRS เหมือนก

ชื่อโปรไฟล เพ
รา

ชนิดการเชื่อมตอ IS
ใช

หมายเลขการโทร จํา
ผูใ

ชื่อผูใช ชื่อ

รหัส รห
DNS IP

จะ

GPRS APN แอ
ที่ค
ขอ

การรับรอง
ตัวบุคคล

ใช
บ
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เทานั้น
จํากัดการโทรออกใหไปยังหมายเลขที่คุณ
อรี่ซิมที่มีการปองกันไดเทานั้น ในการใช
ปอนรหัส PIN 2 ที่คุณไดรับจากผูใหบริการ

จํากัดการโทรออกเพื่อใหใชกับเฉพาะซิมของ
งปอนโฟนโคดเขาไปดวย

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN  และ PIN2  
(ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ คุณสมบัติ
หรือตัวเลือกบางอยางอาจจําเปนตองใช
รหัสลับ PIN2 ซึ่งคุณจะไดรับจากผูให
บริการของคุณ)
เพื่อเปลี่ยน โฟนโคด ของคุณ
การตั้งคา

อัตราถายโอน
ใชเพื่อเลือกอัตราการถายโอนขอมูลที่จะใช ไมวาจะผานอากาศ 
หรือผานสายเคเบิลก็ตาม: 19.2Kb/s, 38.4Kb/s, 57.6Kb/s 
หรือ 115.2Kb/s
นอกจากนี้อัตราการถายโอนขอมูลยังขึ้นอยูกับสภาพของ
สายดวย

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

ซิมที่มีการปองกัน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ
กําหนดไวในไดเรกท
คุณสมบัตินี้ คุณตอง
ของคุณ
ซิมนี้เทานั้น
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ
คุณเทานั้น ซึ่งคุณตอ

การปองกัน

ควบคุมดวย PIN เพื่อตั้งตัวเลือกการปองกันดวย PIN 
เปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด 
โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมื่อ
คุณเปดโทรศัพทขึ้นมา
คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได 
ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

เปลี่ยน PIN
เปลี่ยน PIN 2

เปลี่ยนโฟนโคด



ขอความ

สดงขอมูลเกี่ยวกับขอความ (จํานวน
วาม & จํานวนตัวอักษร)

ําหนด สีฟอนต, สีพื้นหลัง, ขนาดและ
ของ ฟอนต, การชิดขอบ และ การขึ้น
ัดใหม

องตั้งคาตัวเลือกเหลานี้กอนที่จะ
ตัวอักษรเขาไป

พิ่มภาพหรือเสียงที่กําหนดไวลวงหนา 
ไฟลที่คุณสรางขึ้นและเก็บไวในอัลบั้ม 
าเพื่มเติมในหัวขอ �โหมดมัลติมีเดีย 
หมดสาธิต� หนา40)
ามารถสงไฟลแนบในรูปแบบที่
ตางกัน 2 รูปแบบไดถึง 2 ไฟล ยกเวน
เคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถา
ลือกภาพเคลื่อนไหวกอน จากนั้นเลือก
าพ เฉพาะรูปภาพเทานั้นที่จะถูกใสลง
ความ และในทางตรงกันขามดวย

าพและเสียงจะไมสามารถถูกสงได
ีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์

บตัวอักษรทั้งหมดในคราวเดียว
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8 � ขอความ

เมนนูี้อนญุาตใหคณุสงขอความสั้นพรอมกับเสียง ภาพเคลือ่นไหว 
หรือรูปภาพ รวมทั้งจัดการกับขอความที่คุณไดรับดวย
SMS ใหม
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสรางและสง SMS ไปยังรายชื่อที่คุณตองการ 
พิมพขอความของคุณในหนาตางแกไขที่ปรากฏขึ้น (ศึกษาเพิ่มที่
�การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข� หนา15)
กด L ลบ เพื่อลบตัวอักษรหนึ่งตัว หรือกด R ตัวเลือก 
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

SMS

สงขอความ เพื่อสง SMS ของคุณไปยังรายชื่อในสมุด
โทรศัพทของคุณ
ไมวาจะอยูในซิมการดหรือในโทรศัพทใน
การสง SMS ไปยังหมายเลขอื่น ใหปอน
หมายเลขโดยใชปุมกด 

เก็บขอความ เพื่อจดัเกบ็ขอความของคุณในเมน ูชั่วคราว
โดยไมสงออกไป

ขนาดขอความ เพื่อแ
ขอค

รูปแบบตัวอักษร เพื่อก
สไตล
บรรท

คุณต
ปอน

เพิ่มภาพ & 
เสียง

เพื่อเ
หรือ
(ศึกษ
และโ
คุณส
แตก
ภาพ
คุณเ
รูปภ
ในขอ

รูปภ
เมื่อม

ลบทั้งหมด เพื่อล
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 SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมไดสง 
, ด,ู สงตอ, แกไข หรือ ลบทั้งหมด

 SMS ทั้งหมดที่คณุสงออกไป และบนัทึกไว 
กบัในโฟลเดอร ชั่วคราว 

วามที่สงออกไปแตไมไดบันทึกไว

ั้งโปรไฟลไดสูงสุด 5 โปรไฟล เพื่อจัดการ
ี่แตกตางกัน เลือกโปรไฟลแบบใดแบบหนึ่ง 
รือกด R ตัวเลือก จากนั้น เปลี่ยน เพื่อ
ไปนี้:

เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพทของศูนย
บริการ SMS ของคุณ คุณสามารถไดรับ
หมายเลขนี้จากผูใหบริการของคุณ
เพื่อเลือกชนิดของขอความที่จะถูกจัดการ 
(ปกติ, แฟกซ, เพจเจอร ฯลฯ)
ขอความ

ขอความที่กําหนดไวลวงหนา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแสดงขอความที่กําหนดไวลวงหนา และเพื่อ
สรางขอความใหม ซึ่งคุณจะสามารถใชเพื่อใสลงใน SMS ไดใน
ภายหลัง

ขอความที่กําหนดไวลวงหนามีความยาวจํากัดอยูที่ 35 ตัว
อักษร

อินบอกซ
เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณไดรับ เลือกรายการ
หนึ่ง และกด R ตัวเลือก เพื่อใหสามารถ ลบ หรือ ดู SMS 
ที่เลือก, ตอบกลับ ไปยังผูสง, สงตอ ขอความไปใหบุคคลอื่น หรือ
แกไข ขอความ, แสดง รายละเอียด ของขอความ ตัวเลือกสุดทาย
อนุญาตใหคุณสามารถ ลบรายการทั้งหมด พรอมกันในครั้งเดียว
ได

ชั่วคราว
เมนูนี้จะแสดงรายการ
ตัวเลือกที่ใชไดคือ ลบ

เอาทบอกซ
เมนนูีจ้ะแสดงรายการ
ตวัเลือกที่ใชไดเหมือน

เมนูนี้จะไมแสดงขอค

ตั้งคา SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
กับการตั้งคา SMS ท
และกด L เปด ห
เขาไปยังการตั้งคาตอ

แทรกขอความ เพื่อเขาไปยังรายการของขอความที่มีการ
กําหนดไวลวงหนา (สําหรับรายละเอียด ดู
�ขอความที่กําหนดไวลวงหนา� หนา31) 
และใสขอความลงใน SMS

เพิ่มหมายเลข เพื่อใสหมายเลขโทรศัพทภายในขอความ

เพิ่มอีเมล
แอดเดรส เพื่อใสอีเมลแอดเดรสภายในขอความ

ศูนยบริการ

ชนิดขอความ



ขอความ

ับหนวยความจําที่ใชโดยขอความของ
ในโทรศัพท) และหนวยความจําที่ยัง

ะรับขอความมัลติมีเดีย ที่เรียกวา 
วาม รูปภาพ และเสียงได ขอความ
ดวยสไลดเดียว หรือหลายสไลดก็ได 
ังอีเมลแอดเดรส หรือไปยังโทรศัพท
ะเลนเปนสไลดโชว

ําเต็ม" ปรากฏขึ้น คุณตองลบ
ตรฐาน, ชั่วคราว หรือขอความ

การตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด
สง SMS ของคุณผานเครือขาย GPRS
) หรือเครือขาย GSM (ปด) 

ขาถึงยังเครือขาย GPRS นั้นขึ้นกับ
ณะการรับบริการ
32

สถานะความจํา
เมนูนี้จะแสดงขอมูลเกี่ยวก
คุณ (ไมวาจะอยูในซิมหรือ
คงเหลืออยู

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณสงแล
MMS ซึ่งประกอบดวยขอค
มัลติมีเดียสามารถประกอบ
ไมวาคุณจะสงขอความไปย
มือถือเครื่องอื่น MMS ก็จ

ถาขอความ "หนวยความจ
ขอความออกไป (เชน มา
ที่ไดรับ ฯลฯ)

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของ
คุณเก็บอยูในศูนย SMS ของคุณ สิ่งนี้มี
ประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับ
ขอความของคุณไดทันที)

ขึน้อยูกับลักษณะการขอรับบริการ

รายงานสถานะ อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด 
หรือ ปด ซึ่งจะแจงคุณผาน SMS โดย
อัตโนมัติวาผูรับไดรับ SMS ของคุณหรือไม

ขึน้อยูกับลักษณะการขอรับบริการ

ตอบกลับ
โดยตรง

อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด 
หรือ ปด ซึ่งชวยใหคุณสามารถสงหมายเลข
ของศูนยขอความ SMS ของคุณไปพรอม
กับขอความได จากนั้นผูรับสามารถตอบ
กลับโดยใชหมายเลขศูนยขอความสั้นของ
คุณ ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความ
เร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น

ขึน้อยูกับลักษณะการขอรับบริการ

SMS ผาน 
GPRS

ใชใน
ซึ่งจะ
(เปด

การเ
ลักษ

MMS
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ตอไปนี้:

พื่อเลือกเสียงจาก อัลบั้มเสียง และใสลงใน
ไลด MMS ปจจุบัน

พื่อเลือกบันทึกเสียงที่จะใสลงในสไลด
จจุบัน

ุณไมสามารถแนบไฟลเสียงลงใน MMS 
ี่มีบันทึกเสียงอยูแลว รวมทั้งในทางกลับ
ันดวย

พื่อใสหนาใหมลงในสไลดโชว

พื่อตั้งระยะเวลาของแตละสไลด

พื่อสงขอความไปยังใครบางคน: ปอน
มายเลข (ถึง) และ หัวขอ นอกจากนี้ 
ุณยังสามารถสงสําเนา (Cc) หรือสําเนา
อน (Bcc) ของ MMS ของคุณดวยก็ได

พื่อจัดเก็บขอความของคุณในเมนู ชั่วคราว 
ดยไมสงออกไป

พื่อลบรายการที่ใชสราง MMS ตัวใดตัว
นึ่ง (เสียง ภาพ ขอความ ฯลฯ)
ขอความ

MMS ใหม
ดังที่อธิบายดานลาง เมนูที่แตกตางกันสองเมนูใชในการสราง
และจัดการกับ MMS เมนู ใส ใชในการใสกราฟฟกและเสียงที่
จะประกอบกันเปน MMS ของคุณ ในขณะที่ ตัวเลือก ชวยให
คุณสามารถจัดการกับ MMS เมื่อคุณสรางขอความขึ้นมาแลวได
ภาพและเสียงที่กําหนดไวลวงหนา และที่ไดรับการคุมครอง
ดวยลิขสิทธิ์จะไมสามารถถูกสงได ในทั้งสองกรณี ภาพและ
เสียงจะไมปรากฏในรายการที่คุณถูกถามใหเลือกรายการ
ใส
รายการในเมนูนี้มีดังตอไปนี้:

ตัวเลือก
รายการของเมนูนี้มีดัง

ใสภาพ เพื่อเลือกภาพจาก อัลบั้มภาพ และใสลงใน
สไลด MMS ปจจุบัน

โมดูลขอความ เพื่อใสขอความมากที่สุด 200 ตัวอักษร 
(สําหรับรายละเอียด ศึกษาเพิ่มเติมใน
หัวขอ �การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข� 
หนา15)

ใสวิดีโอ เพื่อเลือกวิดีโอจาก อัลบั้มวิดีโอ และใสลง
ในสไลด MMS ปจจุบัน
คุณไมสามารถแนบไฟลวิดีโอลงใน MMS 
ที่มีไฟลเสียงอยูแลว หรือแนบไฟลเสียง
ที่มีวิดีโออยูแลวได

ใสเสียง เ
ส

ใสเสียง เ
ป

ค
ท
ก

ใสหนา เ

แสดงเวลา เ

สง MMS เ
ห
ค
ซ

เก็บ MMS เ
โ

ลบรายการ เ
ห



ขอความ

S ทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมไดสง

S ทั้งหมดที่คุณสงออกไป และ

เอาทบอกซ เลือกรายการ เพื่อแสดง
ไดรับขอความ ขนาด และหมายเลข
รือหมายเลขที่คุณไดรับจาก กด 
MS ที่เลือก, ลบ ขอความ, หรือ 
ันในครั้งเดียว

การตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
ตรง ถายัง ใหติดตอผูใหบริการของ
ที่อธิบายในบทนี้ และปอนเขาไป
างราย สามารถสงพารามิเตอรการ

ึงองคประกอบที่แสดงอยูบนหนานั้น
า ไมวาจะเปนภาพ วิดีโอ หรือเสียง

นทั้ง MMS อีกครั้ง
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อินบอกซ
เมนูนี้จะแสดงรายการ MMS ทั้งหมดที่คุณไดรับ หลังจากที่คุณ
ดู MMS แลว กด R ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ชั่วคราว
เมนูนี้จะแสดงรายการ MM

เอาทบอกซ
เมนูนี้จะแสดงรายการ MM
บันทึกไว

ภายในเมนู ชั่วคราว และ 
วันที่และเวลาที่บันทึกหรือ
ที่คุณตองการสงออกไป ห
R ตัวเลือก เพื่อ ดู M
ลบรายการทั้งหมด พรอมก

ตั้งคา MMS 
โทรศัพทของคุณอาจไดรับ
เขาถึงบริการที่มีใหไดโดย
คุณ เพื่อรับรายการขอมูล
อยางถูกตอง ผูใหบริการบ
เขาถึง �ทางอากาศ� ได

ขอมูล เพื่อแสดงขอมูลที่เกี่ยวกับ MMS ที่เลือก 
(ขนาดรูปภาพ ความละเอียด ฯลฯ)

หนาตัวอยาง เพื่อแสดงภาพตัวอยางของหนาปจจุบัน

พรีวิว MMS เพื่อแสดงทั้ง MMS 

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสงโดยการสง MMS 
ของคุณเอง (ดู �SMS ใหม� หนา30)

ตอบกลับ
ทั้งหมด

เพื่อตอบกลับไปยังผูติดตอทุกคนพรอมกัน 
เชน ถาสําเนาของขอความถูกสงไปยังผูอื่น
นอกเหนือจากคุณคนเดียว

สงตอ เพื่อสงตอ MMS ไปยังผูอื่น

โทร เพื่อโทรไปยังผูสง MMS ถามีหมายเลข
ของเขาระบุอยู

ลบ เพื่อลบ MMS
ขอมูล เพื่อแสดงขอมูลที่เกี่ยวกับ MMS ที่เลือก 

(ขนาดรูปภาพ ความละเอียด ฯลฯ)

ดึง เพื่อด
ออกม

ดูอีกครั้ง เพื่อเล
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วงการรับ: คุณสามารถเชื่อมตอแบบ
นนวลไปยังเซิรฟเวอรไดโดยการเลือกการ
งเตือนใน อินบอกซ จากนั้นเลือก ดู เพื่อ
วนโหลด และเลนขอความ

ิเสธ: MMS ทั้งหมดที่ไดรับจะถูกปฏิเสธ 
ื่อปองกันไมใหคุณไดรับขอความ

เลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
ะแจงเตือนคุณเมื่อมี MMS เขามา
เลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
ะอนุญาตใหคุณรับ MMS โฆษณาโดย
โนมัติจากเครือขาย

เลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
ะอนุญาตใหคุณรับ MMS แมวาโทรศัพท
งคุณจะลงทะเบียนอยูกับเครือขายอื่นที่ไม
เครือขายที่คุณจดทะเบียนอยู (เชน เมื่อคุณ
ทางไปตางประเทศ) 
ขอความ

มีตัวเลือกตอไปนี้ใหใช:

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณถูก
เก็บไวบนเซิรฟเวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง มาก
ที่สุด สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตอ
อยูกับเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับ
ขอความของคุณไดทันที)

ตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาคา 
มากที่สุด เปนเทาไร

รายงาน
การสง

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และแจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึงสถานะ
ของ MMS ที่คุณสงออกไป (เชน MMS นั้นถูก
อานหรือไม หรือถูกลบไป)

การรับ 
MMS

อนุญาตใหคุณเลือกจาก:
ดาวนโหลดอัตโนมัติ: MMS ที่ไดรับจะถูกใส
ลงใน อินบอกซ โดยอัตโนมัติ เลือกขอความ
หนึ่ง กด R ตัวเลือก จากนั้น ดู เพื่อเลน
ขอความ

หน
แม
แจ
ดา

ปฏ
เพ

อนุญาตให
รับขอมูล

ตัว
แล

อนุญาตสแปม ตัว
แล
อัต

อนุญาต
การรับ
โรมมิ่ง

ตัว
แล
ขอ
ใช
เดิน



ขอความ

ูในการสมัครรับบริการโทรศัพทของ
ีเมล และรับการตั้งคาตางๆ จากผู
ีนี้ ผูใหบริการและหรือผูใหบริการ
ตอรทั้งหมดที่อธิบายดานลางแกคุณ 
ับมาเขาไป ในบางกรณี ผูใหบริการ
รอีเมลของคุณดวย
รับอีเมล ซึ่งอาจมาพรอมกับไฟลแนบ
งคุณไดรับการตั้งไวลวงหนา พารามิ-
ว และคุณไมตองทําการเปลี่ยนแปลง
 และ อีเมลแอดเดรส ซึ่งคุณเปนผูตั้ง
ชีอีเมล

างตัว เชน @ หรือ % ดู หนา 15

งอีเมลใหม จากนั้นพิมพขอความลง
ึ้น (สําหรับรายละเอียด ศึกษาเพิ่มเติม
ายเลข� หนา15) หลังจากที่คุณเขียน
R ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
36

รับ MMS 
ถาขนาดของ MMS ที่ดาวนโหลด ใหญกวาหนวยความจําที่ใช
ไดในโทรศัพทของคุณ คุณตองปลดปลอยหนวยความจําโดย
การลบขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสียง ฯลฯ) อานเพิ่มเติมจาก
�สถานะความจํา� หนา42
เมื่อคุณไดรับ MMS และถาคุณเปดทํางานตัวเลือก อนุญาตการ
รับขอมูล จะมีขอความแจงเตือนปรากฏบนหนาจอเพื่อแจงให
คุณทราบ ดู �ตั้งคา MMS� หนา34 เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับโหมด 
ดาวนโหลดอัตโนมัต ิหรือ หนวงการรบั  
ถาผูสงขอความขอใหมี รายงานการสง จะมีขอความขึ้นมาขอให
คุณกด , เพื่อสงออกไป หรือกด ) เพื่อยกเลิก
หลังจากที่ดาวนโหลด MMS เสร็จแลว ใหเลือกในรายการ 
อินบอกซ และกด R ตัวเลือก จากนั้น ดู เพื่อเลนขอความ 
กด R ตัวเลือก อีกครั้งเพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่อธิบายในสวน 
�อินบอกซ� หนา34

ถาบัญชีอีเมลไมไดรวมอย
คุณ คุณตองสมัครบัญชีอ
ใหบริการของคุณ ในกรณ
อนิเตอรเน็ตจะใหพารามิเ
และคุณตองปอนคาที่ไดร
ของคุณอาจเปนผูใหบริกา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงและ
หรือไมก็ได ถา โทรศัพทขอ
เตอรตางๆ ก็ถูกตั้งคาไวแล
ใดๆ ยกเวน ล็อคอิน, รหัส
ขึ้นมาเองในขณะที่สรางบัญ

ในการปอนเครื่องหมายบ

อีเมลใหม
เลือกรายการเมนูนี้เพื่อสรา
ในหนาตางแกไขที่ปรากฏข
�การปอนตัวอักษรหรือ หม
ขอความของคุณ แลว กด 
ตอไปนี้:

โปรไฟล 
MMS

อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลแบบใดแบบหนึ่ง
ที่มี กด L เปด เพื่อเปดทํางานโปรไฟล
ที่เลือก หรือ R แกไข เพื่อเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาของโปรไฟลนี้ (ชื่อ, IP address และ
พอรต ฯลฯ) ดู �เครือขาย� หนา27 สําหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาโปรไฟล

อเีมล
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รอีเมลทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมไดสง 
 R ตัวเลือก เพื่อใหสามารถ ด ูหรือ สง 
รือ ลบ อีเมล, หรือ ลบอีเมลทั้งหมด ใน
คราวเดียว

รอีเมลทั้งหมดที่คุณสงออกไป เลือกรายการ 
ือก ซึ่งตัวเลือกตางๆ จะเหมือนกับรายการ

ชื่อมตอไปยังเมลบ็อกซของคุณ และเพื่อ
ือสวนหัวของอีเมลจากเซิรฟเวอร จากนั้น
นได (ดู �ดาวนโหลด� ดานลางสําหรับ
ัวเลือกการรับ)

หวางการเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมา
ิเตอรไมถูกตอง: คุณควรติดตอผูให
ารใชงานในครั้งแรก เพื่อใหไดการตั้งคา

ือกใชถึง 5 โปรไฟล เพื่อใหคุณเชื่อมตอไป
ขอความ

อินบอกซ
เมนูนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณไดรับ เลือกรายการ 
และกด R ตัวเลือก เพื่อใหสามารถ ดู หรือ ลบ อีเมลที่เลือก, 
ตอบกลับ อีเมล (หรือตอบกลับไปยังผูรับทั้งหมด, สงตอ ไปยัง
ผูอื่น คัดลอกไปรายการรายชื่อ, หรือ ลบอีเมลทั้งหมด ในโฟล-
เดอรพรอมกัน

ชั่วคราว
เมนูนี้จะแสดงรายกา
เลือกรายการ และกด
อีเมลที่เลือก, แกไข ห
โฟลเดอรพรอมกันใน

เอาทบอกซ
เมนูนี้จะแสดงรายกา
และกด R ตัวเล
ของโฟลเดอรชั่วคราว
รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเ
ดาวนโหลดอีเมล หร
ดึงอีเมลที่ตองการอา
รายละเอียดเกี่ยวกับต
ตัง้คาอีเมล
ขอความผิดพลาดระ
จากการตั้งคาพาราม
บริการของคุณกอนก
ที่เหมาะสม
เมนูนี้มีโปรไฟลใหเล
ยังอีเมลเซิรฟเวอร

ผูรับ เพื่อปอนอีเมลแอดเดรสของผูรับที่คุณจะสง
ขอความไปให (กด * คางไวเพื่อเขาไป
ยังตารางสัญลักษณที่มีเครื่องหมาย @)

ปอนหมายเลข (ถึง) และ หัวขอ นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถสงสําเนา (Cc) หรือสําเนา
ซอน (Bcc) ของอีเมลของคุณดวยก็ได

บันทึก เพื่อจัดเก็บขอความของคุณในเมนู ชั่วคราว 
โดยไมสงออกไป

แรกสุดคุณตองปอนอีเมลแอดเดรสที่
ถูกตอง

ขึ้นบรรทัดใหม เพื่อเริ่มยอหนาใหม

ลบทั้งหมด เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดในคราวเดียว



ขอความ

เลือกโปรไฟลแบบใดแบบหนึ่ง และกด L เปด เพื่อเลือกเปน

ยเลขขอความเสียงของคุณ และฟง
าทิ้งไวใหกับคุณ
 หรือแกไขหมายเลขตูขอความเสียง
ฟง เพื่อโทรไปยังหมายเลขนี้ และฟง

อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใช
ีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย 
ําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับ

ั้นขึ้นอยูกับเครือขาย
การรับขอความ SMS ของระบบ ซึ่ง
ูรับบริการทุกคนในเครือขาย โดยมีให

นที่อยูอีเมลของคุณ

กรายการที่จะใชในการดาวนโหลด
งการเชื่อมตอ: เฉพาะสวนหัวอีเมล 
ั้งหมด ในกรณีแรก คุณจําเปนตอง
อแบบแมนนวลเพื่อรับอีเมลทั้งฉบับ
38

โปรไฟลปจจุบัน
กด R ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เมนู แกไข ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ ซึ่งคุณจะไดรับ
จากผูใหบริการอีเมลของคุณ ถายังไมมีการตั้งคาคอนฟกไวลวง
หนาในโทรศัพทมือถือของคุณ ฟลดที่ใชไดมีดังตอไปนี้:

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งหมา
ขอความเสียงที่ผูติดตอเขาม
กด L เปลี่ยน เพื่อปอน
ของคุณ จากนั้นกด R 
ขอความของคุณ
ในบางกรณี คุณอาจตองป
ในการฟงเมลบ็อกซ สวนอ
ติดตอผูใหบริการของคุณส
เรื่องนี้

คุณสมบัติขอความระบบน
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ
เครือขายออกอากาศมายังผ
ตัวเลือกดังตอไปนี้:

เปด เพื่อเปดทํางานโปรไฟลที่เลือก ดังที่อธิบาย
ดานบน

แกไข เพื่อแกไขโปรไฟลที่เลือก เพื่อที่จะเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก

เชื่อมตอโดยใช เพื่อเลือกวาการเชื่อมตอจะเปน อัตโนมัติ 
หรือจะใชระหวางเครือขาย CSD (GSM) 
หรือ GPRS  จากนั้นใหคุณเลือกโปรไฟล 
CSD และ GPRS ตามตองการ

ชื่อผูใช เพื่อปอนชื่อที่ใชโดยอีเมลเซิรฟเวอรเพื่อ
สรางการเชื่อมตอ

ตั้งคาอีเมลเขา เพื่อตั้งคาขอมูลที่ใชในการรับอีเมล (POP 
เซิรฟเวอร)

ตั้งคาอีเมลออก เพื่อตั้งคาขอมูลที่ใชในการสงอีเมล (SMTP 
เซิรฟเวอร)

อีเมลแอดเดรส เพื่อปอ

ดาวนโหลด เพื่อเลือ
ระหวา
หรือ ท
เชื่อมต

ขอความเสียง

ขอความออกอากาศ
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ขอความ

ขอความ
ออกอากาศ

เพื่อตั้งคาการรับขอความระบบเปน เปด 
หรือ ปด

อาน CB 
ใหม เพื่ออานขอความระบบใหมที่คุณไดรับ

หัวขอ เพื่อกําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ:
� จากเมนู ผูใชกําหนด เลือก รายการใหม 
ปอนรหัสที่ไดจากผูใหบริการ และถาตอง
การ ก็ใหเชื่อมโยงเขากับชื่อดวย หรือ

� จากรายการ ปจจุบัน เลือกหัวขอที่มีอยู
แลวในรายการ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยน
แปลงหรือลบได

ในการขอรับรหัสสําหรับชนิดตางๆ ใหติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

แสดง
อตัโนมัติ

เพื่อตั้งคาการแสดงอัตโนมัติของการรับ
ขอความ CB ของระบบเปน เปด หรือ ปด

ภาษา CB เพื่อเลือกภาษาที่คุณจะใชในการรับขอความ
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รวิดีโอที่คุณอัด และเก็บไวในโทรศัพท
นรายการ และกด R ตัวเลือก 
นี้:

าง อัลบั้มภาพ ใหม (เลือกทํา หรือไม
ุณสามารถสรางโฟลเดอรโดยใส หรือ
หัสผานก็ได
ะวังในการใชรหัสผานที่คุณสามารถ
านั้น ถาคุณลืมรหัสผานโฟลเดอร
 คุณกจ็ะสูญเสียเนื้อหาในโฟลเดอร

ภาพที่เลือก
ลอกภาพที่คุณตัดไว (เชน ลงใน
หม)

ภาพที่เลือก
ลี่ยนชื่อภาพที่เลือก

ดงขอมูลที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือก
ิดไฟล และขนาดความละเอียด ฯลฯ)
รายการทั้งหมดในคราวเดียว
40 โหมดม

9 � โหมดมัลติมีเดีย
และโหมดสาธิต

   

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับภาพที่เก็บในโทรศัพทมือถือ ซึ่ง
รวมถึงภาพที่คุณถายไว หรือดาวนโหลดเขามาดวย เลือกหัวขอ
ในรายการ และกด R ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดกา
มือถือของคุณ เลือกหัวขอใ
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไป

อลับั้มภาพ

ดู เพื่อแสดงภาพที่เลือก จากนั้นชุดใหมของ 
ตัวเลือก จะอนุญาตใหคุณ ซูมเขา (จากนั้น 
ซูมออก) ไปยังรูปภาพ กอนหนา หรือ 
ถัดไป, ลบ รูปภาพ, แสดง ขอมูล, ตั้งเปน
วอลเปเปอร (ดูดานลาง) หรือ หมุน

สงโดย MMS เพื่อสงรูปภาพที่เลือกโดยทาง MMS  (ดู 
�MMS� หนา32 สําหรับรายละเอียด)

สงโดยอีเมล เพื่อสงรูปภาพที่เลือกโดยทางอีเมล  (ดู 
�อีเมล� หนา36 สําหรับรายละเอียด)

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร (ดู 
�วอลเปเปอร� หนา25 
สําหรับรายละเอียด)

สรางอัลบั้ม
ใหม

เพื่อสร
ก็ได) ค
ไมใสร
ระมัดร
จําไดเท
ของคุณ
ทั้งหมด

ตดั เพื่อตัด
คัดลอก เพื่อคัด

อัลบั้มใ

ลบ เพื่อลบ
เปลี่ยนชื่อ เพื่อเป

ขอมูล เพื่อแส
(ชื่อ ชน

ลบทั้งหมด เพื่อลบ

อลับั้มวิดีโอ
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จัดการกับเสียงที่เก็บในโทรศัพทมือถือ ซึ่ง
วนโหลดเขามาดวย เลือกหัวขอในรายการ 
ือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เฉพาะเพลงในรูปแบบ MIDI และ MMF 
ายการ บันทึกเสียง ใดๆ ที่คุณอัดไว (ไฟล 
วในเมนูยอย บันทึกเสียง ซึ่งคุณสามารถ
ปน เสียงเรียกเขา ได

ียง ซึ่งคุณสามารถใชเสียงนั้น เพื่อตั้งเปน
งไปทางอีเมลได ฯลฯ
ก จากนั้น อัดใหม และทําตามขั้นตอนบน
ันทึกเสร็จแลว ใหเลือกเสียงนั้นในรายการ 
ือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

พื่อตั้งเพลงที่เลือกเปนเสียงเรียกเขาสําหรับ 
ุกสาย, นาฬิกาปลุก, ขอความออกอากาศ 
รือ SMS/MMS
พื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับเพลงที่เลือก (ชื่อ 
วลา วันที่สราง ขนาดไฟล และชนิด)
โหมดมัลติมีเดีย และโหมดสาธิต

เมนูนี้อนุญาตใหคุณ
รวมถึงเพลงที่คุณดา
และกด R ตัวเล

อัลบั้มเสียง จะแสดง
(SMAF) เทานั้น ร
AMR) นั้นถูกเก็บไ
เลือกเสียง และตั้งเ

เมนูนี้ใชในการอัดเส
เสียงเรียกเขา สงเสีย
เลือก R ตัวเลือ
หนาจอ หลังจากที่บ
และกด R ตัวเล

ดู เพื่อเลนวิดีโอที่เลือก ในโหมดมาตรฐาน 
หรือเต็มหนาจอ

สงผาน MMS เพื่อสงวิดีโอที่เลือกผานทาง MMS (ดูเพิ่ม
�MMS� หนา32 สําหรับรายละเอียด)

สงผานอีเมล เพื่อสงวิดีโอที่เลือกผานทางอีเมล (ดูเพิ่ม 
�อีเมล� หนา36 สําหรับรายละเอียด)

สรางใหม เพื่อสราง อัลบั้มวิดีโอ ใหม (ฟงกชั่นนี้จําเปน
ตองใหคุณปอนรหัสผานดวย)
ใหแนใจวาคุณสามารถจดจํารหัสผานได
ถาคุณจําไมได คุณจะไมสามารถจัดการ
ใดๆ กับโฟลเดอรไดเลย

ตัด เพื่อตัดวิดีโอที่เลือก
คัดลอก เพื่อคัดลอกวิดีโอที่คุณตัดไว (เชน ในอัลบั้ม

วิดีโอใหม)

ลบ เพื่อลบวิดีโอที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อวิดีโอที่เลือก
ขอมูล เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่เลือก (ชื่อ 

เวลา วันที่สราง ขนาดไฟล และชนิด)

ลบทั้งหมด เพื่อลบสิ่งที่อัดทั้งหมดในคราวเดียว

อลับั้มเสียง

ตั้งเสียง
เรียกเขา

เ
ท
ห

ขอมูล เ
เ

บันทึกเสียง
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อรเซ็นตของหนวยความจําที่ยังใช
สมบัติหลายอยางจะใชหนวยความจํา
บั้มภาพและเสียง, บันทึกที่อัดไว, 
ศัพท, เกมส ฯลฯ
สอบเปอรเซ็นตของหนวยความจํา
หมดของโทรศัพทในหนวย KB 
ียด เพื่อแสดงหนวยความจําที่แตละ

ึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
อยพื้นที่หนวยความจํา คุณตองลบ

 เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม

พื่อเปดภาพยนตร สาธิต

ใสซิมการดอยู เมนูนี้จะมีใหใชเปน
42 โหมดม

จากนั้นคุณสามารถใชบันทึกเปนเสียงเตือน หรือเสียงเรียก
เขา ฯลฯ บันทึกเสียงที่บันทึกไวกอนหนาจะไมสามารถสง
โดย MMS ได

เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเป
ไดในโทรศัพทของคุณ คุณ
โทรศัพทมือถือรวมกัน: อัล
ขอความที่คุณเก็บไวในโทร
กด R เลือก เพื่อตรวจ
ที่วาง และหนวยความจําทั้ง
จากนั้นกด R รายละเอ
คุณสมบัติใช

ถา �รายการเต็ม� แสดงข
ใหม หรือเมื่อกําลังปลดปล
รายการบางรายการทิ้งไป

กด ,หรือ R เลือก เ

ถาคุณเปดโทรศัพทโดยไม
ระดับเมนูแรก

อัดใหม เพื่ออัดบันทึกเสียงใหม

ตั้งเสียง
เรียกเขา

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปนเสียงเรียกเขาสําหรับ 
ทุกสาย, นาฬิกาปลุก, ขอความออกอากาศ 
หรือ SMS/MMS

เลน เพื่อเลนบันทึกเสียงที่อัดไว
สงผานอีเมล เพื่อสงบันทึกเสียงที่เลือกผานทางอีเมล (ดู 

�ขอความ� หนา30 สําหรับรายละเอียด)

สงผาน MMS เพื่อสงบันทึกเสียงที่เลือกผานทาง MMS (ดู 
�MMS� หนา32 สําหรับรายละเอียด)

ลบ เพื่อลบบันทึกเสียงที่เลือก
เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อบันทึกเสียงที่เลือก

ขอมูล เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับบันทึกเสียงที่เลือก 
(ชื่อ เวลา วันที่สราง ขนาดไฟล และชนิด)

ลบทั้งหมด เพื่อลบสิ่งที่อัดทั้งหมดในคราวเดียว
อัตราขอมูล เพื่อแสดง และเลือกอัตราขอมูล

สถานะความจํา

โหมดสาธิต
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เพื่อแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับเกมส
ที่เลือก

เพื่อเปลี่ยนชื่อเกมสหรือโฟลเดอร
ที่เลือก

เพื่อลบเกมสหรือโฟลเดอรที่เลือก
เพื่อตั้งสิทธิ์การปองกัน และ/หรือ
การกระทําที่เกี่ยวของกับคาใชจาย 
(เชน การเขาถึงเครือขาย, การอัด 
AMR, การสง SMS เปนตน

เพื่อเลือกโปรไฟลการเชื่อมตอ และ 
เปด หรือ แกไข โปรไฟล เพื่อเปลี่ยน
การตั้งคาที่เกี่ยวของ

เพื่อแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ซอฟตแวร Java ของคุณ
เพื่อออกจากเมนู
เกมส & แอปพลิเคชั่น

10 � เกมส & แอปพลิเคชั่น

ตดิตั้งลวงหนา
เมนูนี้มีเกมสที่ติดตั้งมาใหแลวในโทรศัพทมือถือของคุณ กด 
L เริ่ม เพื่อเปดเกมสที่คุณเลือก และเริ่มเลน หรือ R 
ตัวเลือก เพื่ออานขั้นตอน และเรียนรูเกี่ยวกับระดับตางๆ และ
การใหคะแนน
เกมสอื่นๆ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติ JAVA  ซึ่งคุณสามารถใชเพื่อรัน
แอปพลิเคชั่น JAVA เชน เกมที่ดาวนโหลดจากเครือขาย เมนู
เกมสอื่นๆ ใชในการสราง โฟลเดอร เพื่อจัดการกับเกมสตางๆ 
ที่คุณดาวนโหลดมาจากเครือขายผาน WAP
ตัวเลือก อนุญาตใหคุณเลือกหรือตั้งคารายการตอไปนี้:

เกมส

เปด เพื่อเปดเกมสที่คุณเลือก และเริ่มเลน
โฟลเดอรใหม เพื่อสรางโฟลเดอรใหมสําหรับเกมส

ของคุณ

ขอมูล

เปลี่ยนชื่อ

ลบ
การปองกัน

โปรไฟล

เกี่ยวกับ

ออก
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ุณพลาดไป 

ังตัวเลือกตอไปนี้:

ื่อตรวจสอบความจุของกําหนดการ 
ํานวนรายการสูงสุด และจํานวน
การที่วาง)

ื่อตั้งนาฬิกาปลุก: กด L ตั้งคา 
คุณเขาไปยังเมนู จากนั้น L 
ี่ยน เพื่อตั้งนาฬิกาปลุกเปน เปด 
ือ ปด เลื่อนดวย - เพื่อตั้ง เวลา และ 
อีกครั้งเพื่อเลือกวันที่จะใหโทรศัพท
เสียงปลุก คุณเปด/ปดไอคอนการ
ุก และยายไปยังวันถัดไปไดโดยการ
 L เปลี่ยน กด R OK เมื่อ
เสร็จ

รปลุกจะไมสงเสียง ถาคุณตั้งระดับ
งเรียกเขาของโทรศัพทเปนปด
ง หรือปดโทรศัพทมือถืออยู
44

ปฏิทิน
เมนูนี้จะแสดงปฏิทิน หลังจากที่คุณเลือกเมนูนี้ กด L 
สัปดาห หรือ L เดือน เพื่อเลือกการแสดงผล หรือกด R 
กําหนดการ เพื่อตั้งคา การนัดหมาย ใหม
ปอน หัวขอ, วันที่เริ่ม และ เวลาที่เริ่ม จากนั้นเลือก สถานะ และ
กด R จัดเก็บ เพื่อเก็บลงในเมนู การนัดหมาย ทํากระบวน
การนี้ซํ้าเทาที่จําเปนเพื่อสรางรายการใหม
การนัดหมาย
เมนูนี้แสดงรายการนัดหมายทั้งหมด เลือกขอมูลในรายการ และ
กด L ดู เพื่อแสดงรายละเอียดของรายการ และ แกไข เพื่อ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดก็ได
กด R ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

การนัดหมายที่พลาด
เมนูนี้แสดงการนัดหมายที่ค

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาไปย

ออรแกไนเซอร

ดู เพื่อแสดงรายละเอียดของการนัดหมาย
ที่เลือก

แกไข เพื่อแกไขการนัดหมายที่เลือก และ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายใน

รายการใหม เพื่อสรางการนัดหมายใหม

ลบ เพื่อลบการนัดหมายที่เลือก

ลบทั้งหมด เพื่อลบการนดัหมายทั้งหมดในคราวเดยีว

ความจุ เพ
(จ
ราย

นาฬิกา

นาฬิกาปลุก เพ
เมื่อ
เปล
หร
- 
สง
ปล
กด
ทํา

กา
เสีย
เสีย
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ข แรกสุดใหปอนตัวเลขโดยใชปุมกด 

ปลงจํานวนรวมจากสกุลเงินทองถิ่นของคุณ 
ะเทศ เลือก การตั้งคาอัตรา เพื่อกําหนด
ัวเลขที่เหมาะสม จากนั้นอาจปอนคาเงิน
ิ่น หรือ เงินตางประเทศ เขาไปเพื่อคํานวณ 
รือ - 
 ปอนตัวเลข และกด R แปลง เพื่อรับ

สลับระหวางตัวเลขที่เปนคาลบ และบวก

ในจุดทศนิยม

สลับจากการบวก เปนการลบ เปนการคูณ 
การหาร

แลวปลอยเพื่อลบตัวเลขหนึ่งตัว กดคาง
พื่อลบตัวเลขทั้งจํานวน หรือการคํานวณ
มด

ดูผลลัพธ
เกมส & แอปพลิเคชั่น

เครื่องคิดเลข
ในการใชเครื่องคิดเล
จากนั้นกด:

ตวัแปลงสกุลเงิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแ
ไปเปนสกุลเงินตางปร
อัตราโดยการกดปุมต
ระหวางสกุล เงินทองถ
หรือโดยการกด + ห
จากนั้นเลือก คํานวณ
ผลลัพธ

นับถอยหลัง เพื่อ ตั้งคา, ลบ, เริ่ม และ หยุด การนับ
ถอยหลัง คุณสามารถ เปลี่ยน หรือ ลาง 
คาการนับถอยหลัง (สูงสุด 23:59:59) 
ไดตลอดเวลา

การตั้งคานาฬิกา เพื่อตั้งเขตเวลาที่คุณอยู ใช + หรือ - 
เพื่อยายจากเขตเวลาหนึ่งไปยังเขตเวลา
ถัดไป จนกระทั่งคุณพบเขตเวลาของคุณ 
กด R เลือก เพื่อยืนยันตัวเลือกของ
คุณ ขอความจะปรากฏขึ้นถามคุณวาคุณ
อยูกําลังอยูในชวงที่มีการชดเชยเวลา 
หรือไม: กด L ไม หรือ R ใช 
ตามความเหมาะสม
เลื่อนดวย - และกด R เปลี่ยน 
เพื่อตั้ง เวลา, วันที่ และ รูปแบบวันที่ กด 
R จัดเก็บ เมื่อทําเสร็จ

ปดอัตโนมัติ อนุญาตใหคุณตั้งคาการปดโทรศัพท
มือถืออัตโนมัติในเวลาที่กําหนด: กด
L ตั้งคา เมื่อคุณเขาไปยังเมนู 
จากนั้น L เปลี่ยน เพื่อตั้งนาฬิกา
ปลุกเปน เปด หรือ ปด เลื่อนดวย - 
เพื่อตั้ง เวลา และ R OK เมื่อ
ทําเสร็จ

การคิดเลข

* เพื่อ

# เพื่อ

+ หรือ - เพื่อ
เปน

L C กด
ไปเ
ทั้งห

R = เพื่อ
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เมนูนี้สามารถตั้งคาเปน ปด หรือ เปด ได (AT-DATA): ใน
กรณีนี้เมนูจะชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทมือถือรวมกับพีซีได 
เชน ใชในการทองอินเตอรเน็ต หรือสงแฟกซ ทั้งนี้คุณตองซื้อ 
และติดตั้งรายการที่เหมาะสมไวดวย เพื่อใหไดรับประโยชน
อยางเต็มที่จากบริการที่มีใหผานทางสายเคเบิลเชื่อมตอขอมูล 
USB (อัปโหลดและดาวนโหลดรูปภาพ และเสียงในโทรศัพท 
ซิงโครไนซสมุดโทรศัพท ฯลฯ) แรกสุดคุณตองซื้อ และติดตั้ง
ซอฟตแวรลิงคบนพีซีของคุณกอน ซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นนี้มี
อยูบนซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับสายเคเบิลขอมูล USB ซึ่งไมได
มาเปนอุปกรณมาตรฐานพรอมกับโทรศัพทของคุณ

ซอฟตแวรที่ใหมาบนซีดีรอมนี้ใชงานไมไดกับคอมพิวเตอร 
Apple® Macintosh®  โปรแกรมสนับสนุนเฉพาะ Microsoft® 
Windows® 98/98SE, ME, 2000 & XP

ซอฟตแวรลิงคไปยังพีซี
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ปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด โทรศัพท
ายโดยการกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม ) 

เปด, ปด หรือตรวจสอบ สถานะ ของสาย

คุณอยูนอกเครือขายของคุณ

คุณไมตอบกลับสาย

คุณติดสายอื่นอยู และการสมัครรับบริการ
ของคุณไมไดรวมตัวเลือกสายเรียกซอน
หรือคุณไมไดเปดการทํางานไว
จะโอนสายแฟกซเรียกเขาทุกสาย

จะโอนสายขอมูลเรียกเขาทุกสาย

เพื่อแสดงสถานะของตัวเลือกการโอนสาย
ทั้งหมด 
เพื่อลบตวัเลือกการโอนสายทั้งหมดพรอมกนั
ในคราวเดยีว
ขอมูลการโทร

11 � ขอมูลการโทร

ตัวเลือกสวนมากที่อธิบายในบทนี้ เปนฟงกชั่นที่ขึ้นกับผูให
บริการ และ/หรือการสมัครรับบริการ และจําเปนตองใชรหัส 
PIN2 หรือโฟนโคด (ดู หนา 29)

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการโทรทั้งหมด (การโอนสาย, 
สายเรียกซอน ฯลฯ) และใหคุณเขาถึงยังเมนูตางๆ ที่จะอธิบาย
หลังจากนี้
โอนสาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ ตั้งคา, ปด หรือ ตรวจสอบสถานะ ของตัว
เลือกการโอนสายตอไปนี้ได:

รับสายทุกปุม
เพื่อตั้งตัวเลือกเปน เ
จะอนุญาตใหคุณรับส
ที่ใชในการปฏิเสธสาย

สายเรียกซอน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ 
เรียกซอน

ตัง้คาการโทร

ไมตอบรับ ถาคุณไมไดรับสายขึ้นมา

ทุกสาย จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไมไดรับสาย
ใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปดการทํางาน
ตัวเลือกนี้

ตดิตอไมได

ไมรับ

ไมวาง

การรับแฟกซ

การรับขอมูล

ตรวจสอบ
สถานะ
ลบทั้งหมด



ขอมูลการโทร

บรรจุอยูในรายการ รายชื่อ ของคุณ 
สดงขึ้นมา กด ( เพื่อโทรซํ้า
) เพื่อวางสาย

สดงรายละเอียดของสายที่เลือก
ั้น คุณสามารถ L จัดเก็บ 
เลขในสมุดโทรศัพทอันใดอันหนึ่ง
R ยอนกลับ ไปยังรายการ

กไขหมายเลขของสายที่เลือก หรือ
นแปลงหมายเลข

ัดลอกหมายเลขของสายที่เลือกลงใน
ทรศัพท: กด L ใช เพื่อคัดลอก
เลขลงในซิมการด หรือกด R 
ุดโทรศัพท เพื่อคัดลอกหมายเลขลง
รศัพทของคุณ
บสายที่เลือก

บสายที่แสดงทั้งหมดในคราวเดียว
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ไมแสดง
เพื่อตั้งตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด โทรศัพท
จะอนุญาตใหคุณแสดง หรือซอนหมายเลขของคุณไมใหผูที่คุณ
โทรหาเห็นหมายเลข กด R เลือก จากนัน้ R ใช เพื่อ
ซอน หรอื L ไม เพื่อแสดงหมายเลขของคณุที่เครือ่งของผูที่
คณุโทรหา 

บี๊ปทุกนาที
ตั้งคา บี๊ปทุกนาที เปน เปด หรือ ปด เพื่อที่คุณจะสามารถจัดการ
กับการใชเวลาในการโทรของคุณได เมื่อตั้งคาเปน เปด โทรศัพท
จะสงเสียงบี๊ปหนึ่งครั้งทุกนาทีเมื่อคุณโทรออก (ผูที่คุณโทรหาจะ
ไมไดยินเสียงบี๊ป)

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา รวมทั้ง
ความพยายามในการโทรซํ้าอัตโนมัติ และรายละเอียดของสาย
ตางๆ ดวย สาย (ที่พลาด, ที่ไดรับ และที่โทรออก) จะแสดงใน
ลักษณะที่เรียงตามเวลา โดยรายการลาสุดจะอยูที่บนสุด เลือก
สายที่ตองการจากรายการ และกด R ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้: 

ถาหมายเลขที่แสดงขึ้นมา
ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแ
หมายเลขที่เลือก และกด 

รายการโทร

ดู เพื่อแ
จากน
หมาย
หรือ 

แกไขหมายเลข เพื่อแ
เปลี่ย

คัดลอกไปสมุด
โทรศัพท

เพื่อค
สมุดโ
หมาย
ไปสม
ในโท

ลบ เพื่อล

ลบทั้งหมด เพื่อล
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บรายการทั้งหมดพรอมกันในคราวเดียว
 ไม ตามความตองการของคุณ

จํากัดการใชงานของโทรศัพทใหโทรได
ยอนุญาตใหคุณจํากัดสายทุกประเภทได
รออก ขณะโรมมิ่ง ฯลฯ)
สามารถจํากัดไดมีดังตอไปนี้:

ายโทรออกทั้งหมด: คุณจะไมสามารถโทร
อกไดจนกระทั่งคุณปดฟงกชั่นนี้

ฉพาะสายออกตางประเทศเทานั้น

ายออกตางประเทศทั้งหมด ยกเวนเมื่อ
ทรไปยังประเทศที่คุณจดทะเบียนเมื่อโทร
ากตางประเทศ

ายเรียกเขาทั้งหมด: คุณจะไมสามารถ
ับสายใดๆ ไดจนกระทั่งคุณปดฟงกชั่นนี้
ขอมูลการโทร

เมนูนี้อนุญาตใหคุณแสดงระยะเวลาและคาใชจายของการโทร ทั้ง
ตัวเลือก R เลือก และ/หรือ L ลบ ใชกับ ขอมูลลาสุด, 
ทุกสาย, สายเรียกเขา และ สายโทรออก
ถาบริการนี้รวมอยูในการสมัครรับบริการของคุณ คุณยังสามารถ
แสดง หนวยที่คงเหลือไดดวย

ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ
ของคุณ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับการตั้งคาคาโทรของสายตางๆ 
ของคุณ โดยการเสนอตัวเลือกตอไปนี้ให:

เมนูนี้อนุญาตใหคุณล
กด R ใช หรือ L

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณ
เฉพาะอยางเทานั้น โด
(สายเรียกเขา สายโท
ประเภทของสายที่คุณ

เวลา/คาโทร

การตั้งคาคาโทร

ใสสกุลเงิน เพื่อตั้งคาสกุลเงินที่จะใชแสดงรายละเอียด
ของคาโทรของคุณ

คาโทร/หนวย เพื่อปอนคาโทรหรือคาโทรตอหนวย

จํากัดวงเงิน เพื่อปอนวงเงินซึ่งจะใหผูใหบริการจํากัด
การโทรของคุณ

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

ลบรายการ

จาํกัด

ทุกสายออก ส
อ

สายออก
ตางประเทศ

เ

สายออก
ตางประเทศ
หรือโฮม

ส
โ
จ

ทุกสายเขา ส
ร



ขอมูลการโทร

กับบริการที่ผูใหบริการของคุณเปดให
ูใหบริการเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
คาเปน เปด หรือ ปด ได:

ติ คุณตองปดคุณสมบัติ กลุมผูใช

ดหรือปดตัวเลือก
ือกกลุมที่มีอยูแลว หรือเพื่อสราง
หม

นุญาต หรือหามสายโทรออกไปยัง
ลุม

ําหนดกลุมที่ใชซึ่งสายตางๆ จะถูก
50

ตัวเลือกอื่นๆ ที่ใชไดในเมนูนี้มีดังตอไปนี้:

เมนูนี้มีตัวเลือกที่เกี่ยวของ
บริการ ซึ่งคุณควรติดตอผ
ตัวเลือกตอไปนี้สามารถตั้ง

ในการใชโทรศัพทตามปก
และ สิทธิ์การโทรออก

ใชขามเครือขาย ทุกสายในขณะที่กําลังโรม: คุณจะไม
สามารถรับสายไดเมื่อคุณอยูนอกเครือขาย
ของประเทศที่คุณจดทะเบียนโทรศัพท

เปลี่ยนรหัส เพื่อเปลี่ยนรหัสผานที่ใชในการตั้งคา
คุณสมบัติตางๆ ที่อธิบายดานบน

ตรวจสอบ
สถานะ

เพื่อตรวจสอบสถานะของการจํากัดการโทร
แบบตางๆ

ลบทั้งหมด เพื่อลบการจํากัดการโทรทั้งหมดใน
คราวเดียว

กลุมผูใช

กลุมผูใช เพื่อเป
เลือกกลุม เพื่อเล

กลุมใ

สิทธิ์
การโทรออก

เพื่ออ
นอกก

กลุมที่ใช เพื่อก
จํากัด
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ุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไว
ขาย (ดู หนา 27)

 ไซตแรกที่คุณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น 
แลว รายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา 
ฮมเพจ WAP ของผูใหบริการของคุณ เพื่อ
ิ่มตนนี้ ใหดู �โปรไฟล� หนา53
ิงคใดเลย กดไอคอน R (เครื่องหมาย
ยังตัวเลือกตอไปนี้:

ั้นกด เพื่อเบราสในเพจออนไลน

เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต
เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP และ
กลับไปยังหนาจอหลัก

พื่อเขาไปยังโฮมเพจของ WAP ไซตที่คุณ
ําลังเบราส

พื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตน
ําเนิดใหม
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

12 � บริการอื่นๆ 
ของผูใหบริการ

รายการสวนมากในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและการสมัคร
รบับริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูที่
อธิบายดานลางก็ได ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนา 
คุณก็ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธิบายใน
สวนนี้ บริการที่มีใหอาจทําใหตองมีการโทรออก หรือมีการสง 
SMS ออกไป ซึ่งคุณอาจเสียคาใชจาย สําหรับรายละเอียด ให
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการ WAP ที่ผูใหบริการของคุณ
เตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ เปนตน

โทรศัพทมือถือของค
ในเมนู ตั้งคา > เครือ

โฮมเพจ
นี่คือลิงคไปยัง WAP
WAP ขึ้นมา สวนมาก
และจะเชื่อมตอไปยังโ
ที่จะเปลี่ยนโฮมเพจเร
ในขณะที่ไมไดเลือกล
ถูกสีแดง) เพื่อเขาไป

WAP

เลือก บริการเครือขาย >
WAP >โฮมเพจ และกด 
R เลือก

เพื่อเปดเซสชัน WAP

กด + หรือ - จากน
R OK

กด R OK
กด R ยอนกลับ
หรือ )

กด ) คางไว

โฮม เ
ก

โหลดใหม เ
ก



ิการอื่นๆ ของผูใหบริการ

ยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ 
ดเร็วจากรายการ 
กไข, ลบ หรือ ลบ เวบสวนตัวทั้งหมด 
นตัว ใหปอนชื่อของเวบที่ตองการให
อน URL แอดเดรสที่สัมพันธกัน กด
็จ กลับไปยังรายการ เลือก เวบสวนตัว 

 เริ่ม เพื่อเชื่อมตอไปยังไซตที่

ี้ใชในเพื่อใหคุณเขาไปยังตัวเลือก
นี้:
ดเลื่อน เพื่อเลือก โหมดเลื่อน และ 
มเร็วในการเลื่อน
นโหลด เพื่อ ปดทํางาน การดาวน-
ดเสียงและรูปภาพที่ฝงอยูในเพจที่
เบราสโดยอัตโนมัติ (การทําเชนนี้
ําใหการแสดง WAP เพจเร็วขึ้น)
ปองกัน เพื่อแสดงขอมูลที่เกี่ยวของ
ารยืนยันตัวบุคคล, ใบรับรอง ฯลฯ
ูอางอิง เพื่อตั้งคาสวนหัว HTTP ที่
วของ
52 บร

เวบสวนตัว
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อ
และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรว
กด R ตัวเลือก เพื่อ แ
ในขณะที่กําลังแกไขเวบสว
ปรากฏในรายการ จากนั้นป
 R จัดเก็บ เมื่อทําเสร
อันใดอันหนึ่ง และกด L
เกี่ยวของ

จัดเก็บรายการ เพื่อบันทึกรายการ (รูปภาพ, เสียง, โลโก, 
ฯลฯ) ที่อยูในเพจที่คุณกําลังเบราส

บุคมารค เพื่อ ดู รายการของบุคมารคที่บันทึกไว 
หรือบันทึกแอดเดรสที่คุณกําลังเบราสอยู
โดยการเลือก มารคไซต

ไปยัง URL เพื่อเขาไปยัง URL แอดเดรส หรือ WAP 
ไซตที่คุณตองการเชื่อมตอไปยัง

แสดง URL เพื่อแสดง URL แอดเดรส หรือ WAP ไซต
ที่คุณกําลังเชื่อมตอในปจจุบัน

ออก เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

สแน็ปช็อต เพื่อเก็บสแน็ปช็อตของเพจที่คุณกําลัง
เบราสอยู

คาลวงหนา เพื่อเขาไปยัง กลองเขา ที่เตือนขึ้นมา ซึ่งเก็บ
ขอความพุช เพื่อ เริ่มเบราเซอรใหม, 
ลบแคช และกลับไปยังโฮมเพจ 
หรือเพื่อแสดงขอมูล เกี่ยวกับ... WAP 
ซอฟตแวรของโทรศัพท ของคุณ

การตั้งคา เมนูน
ตอไป
� โหม
ควา

� ดาว
โหล
คุณ
จะท

� การ
กับก

� สงผ
เกี่ย
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มพิเศษ
วามอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด ซึ่งจะมีการ
าย และ/หรือผูใหบริการของคุณขอความ
 URL สําหรับการเขาถึงอยางรวดเร็วไปยัง
ของ: การคลิกที่ขอความหนึ่งครั้งจะเชื่อม
พื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟล
รศัพทมือถือของคุณไดทําเครื่องหมาย

 ถาคุณตองการรับเฉพาะขอความจากผูให

เพื่อเลือกชนิดของการเชื่อมตอที่จะใชใน
การสรางการเชื่อมตอ: อตัโนมัติ, ระบบ 
CSD (บนเครือขาย GSM) หรือ ระบบ 
GPRS ถาไมมีเครือขาย GPRS ในขณะที่
ตองการเชื่อมตอ จะมีขอความถามคุณวา
ตองการเชื่อมตอดวย CSD แทนหรือไม

เพื่อเลือกโปรไฟล CSD ตัวใดตัวหนึ่งที่คุณ
ตั้งคาไวใน การตั้งคา > เครือขาย > การตั้งคา
ระบบ > การตั้งคา CSD (ดู หนา 28)

เพื่อเลือกโปรไฟล GPRS ตัวใดตัวหนึ่งที่คุณ
ตั้งคาไวใน การตั้งคา > เครือขาย > การตั้งคา
ระบบ  > การตั้งคา GPRS  (ดู หนา 28)
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

โปรไฟล
โปรไฟลคือชุดของพารามิเตอรที่จะใชสําหรับการเชื่อมตอ WAP 
เมนูนี้ใชเพื่อเลือกโปรไฟลที่มีตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้นกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการเชื่อมตอสําหรับโปรไฟลแตละตัว (กด 
L เปด เพื่อเลือก/ไมเลือก) กด R แกไข เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้:

การตั้งคาขอควา
เพื่อตั้งคาการรับขอค
สงใหคุณโดยเครือข
พุชประกอบดวยลิงค
บริการ WAP ที่เกี่ยว
ตอไปยัง WAP ไซตเ
มัลติมีเดียเขามายังโท
ที่ เฉพาะศูนยบริการ
บริการของคุณเทานั้น

ชื่อโปรไฟล เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก
IP แอดเดรส เพื่อปอน IP แอดเดรสที่ใชสําหรับการ

เชื่อมตอ WAP

IP พอรต เพื่อปอน IP พอรตแอดเดรสที่ใชสําหรับ
การเชื่อมตอ WAP

โฮมเพจ เพื่อปอน WAP ไซตแอดเดรส ซึ่งคุณจะ
ใชเพื่อเชื่อมตอโดยตรง เมื่อเชื่อมตอโดย
ใชโปรไฟลที่เกี่ยวของ

เวลาลิงเกอร เพื่อปอนคาของเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 
(ในหนวยวินาที) ซึ่งจะใหโทรศัพทตัดการ
เชื่อมตอจาก WAP โดยอัตโนมัติ

เลือกโหมด

ระบบ CSD

ระบบ GPRS
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ณะที่คุณกําลังใชสายหนึ่งอยู โทรศัพท
 และหนาจอจะแสดงคําวา สายเรียก

สายทั้งหมดในคราวเดียว

เฉพาะสายปจจุบัน เลือก การประชุม 
 วางสายปจจุบัน

 โอนสาย จะเชื่อมตอสายปจจุบัน
ที่พักไวเขาดวยกัน และตัดคุณออก
บเมื่อการโอนเสร็จสิ้น คุณสมบัตินี้
งจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นกอน
รับสายขึ้นมา (ศึกษาเพิ่มเติมจาก
ย� หนา47)

ิเสธสาย

าย (สายแรกจะถูกพักไว) จากนั้น
 เมนู เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่อธิบาย
54 บร

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูได หมุนหมายเลขหรือเลือกชื่อในสมุด
โทรศัพท จากนั้นกด ( ในขณะที่กําลังใชสายอยู สายแรกจะ
ถูกพักไว  สายที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถ:

เมื่อคุณไดรับสายที่สองในข
จะสงเสียงเรียกเขาหรือสั่น
ซอน จากนั้นคุณสามารถ:

การโทรไปยังสายที่สอง

L สลับ เพื่อสลับระหวางสายตางๆ (สายหนึ่งถูกพักไว 
จากนั้นอีกสายหนึ่งจะทํางาน)

R เมนู เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ที่ใชไดระหวาง
การโทร:
� ปดเสียงพูด จะปดเสียงพูดทั้งหมดทันที
� ลําโพง จะเปดการทํางานลําโพงสําหรับสาย
ที่กําลังใชอยู

� ระดับเสียง
� การประชุม (ประกอบดวย รวมทั้งหมด, 
พักทั้งหมด, โอนสาย, วางสายปจุบัน, 
วางทั้งหมด)

� รายชื่อ จะเปดสมุดโทรศัพท
� SMS เพื่อเปดเมนู SMS 

) เพื่อวาง

เพื่อวาง
จากนั้น

ตัวเลือก
และสาย
จากระบ
แตกตา
ที่คุณจะ
�โอนสา

การรับสายที่สอง

กด ) เพื่อปฏ

กด ( เพื่อรับส
กด R
ดานบน
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ในการรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย 
สําหรับสายสนทนา (ดู หนา 47) และเปดการทํางาน 
สายเรียกซอน (ดู หนา 47)

คุณสามารถรับสายที่สามได ในขณะที่คุณกําลังสนทนากับบุคคล
หนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถวางสายใดสายหนึ่ง
กอนที่จะรับสายที่ 3 หรือแนะนําผูโทรเขามารวมในการประชุม
สายก็ได (ดูดานบน) บริการนี้จํากัดอยูที่การสื่อสารปจจุบันสอง
สายเทานั้น (สายหนึ่งใชอยู และอีกสายพักอยู)

การรับสายที่ 3
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอ

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา

สั่นเตือน- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา
แนบ GPRS - โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GPRS

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหมเขามา
 ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

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

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลัง
ลงทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณ
จดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม 
ลบขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง
โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขา
ทุกสายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  
หมายความวาเครือขาย นั้นใชไมได 
คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพทเต็ม 
ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม
เขามา
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ัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ
ของเด็กเล็ก
งการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวิธี

แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

พื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อ
เปดการทํางานของตัวเลือกการจํากัดการ

แบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ะขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม 
ของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวน
ณอิเล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทําตาม 
อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช
ั้งที่บาน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นกฏ
ารใชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนต และ
เขมงวดมาก
ครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความ
ูใช  มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับ
ลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตราย
ังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณ
ฐานดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 
กรณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
9/5/EC
ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน 
โทรศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพา
สัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอ

กับเครือขายโทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลัง
สงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM 

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

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลอง
กับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป 
(Ref. 89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า 
(Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง 
ใหอานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และ
บอกใหผูอื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกัน
โทรศัพทจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศ
เอื้อมถึง
หลีกเลี่ย
จําแทน 

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน เ
โทรศัพทมา และเพื่อ
โทรแบบตางๆ

การออก
หมายแล
โทรศัพท
กับอุปกร

ขอแนะนําและกฎข
โทรศัพทเซลลูลารท
ขอบังคับเกี่ยวกับก
เครื่องบินนั้นมีความ
เปนที่กลาวกันวาบาง
เสี่ยงตอสุขภาพของผ
เทคโนโลยีทางดานค
ความปลอดภัยตางๆ
จากการสัมผัสถูกพล
สอดคลองกับมาตร
รวมทั้งขอกําหนดอุป
โทรคมนาคมที่ 199

คลื่นวิทยุ



ขอควรระวัง

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอปุกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบ
ยุ

ุมการเตนของหัวใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจ และ
ดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีก
ิดขึ้นได
เปาเสื้อ
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลด
ใหเหลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบ
หรือไม

ะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงาน
หทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

รเตนของหัวใจ

ะ
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การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไว
สูง อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกัน 
อาจนําไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท
ไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพท
มือถือในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการ

ทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจ
ผิดกฎหมายดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่
ซึ่งมอีปุกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศ
ที่อาจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่ง
ในอากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวา

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

ทรอนิกส ที่ใชใ
จากพลังงานวิท

ถาคุณเปนผูใชเครื่องควบค
� รักษาระยะหางระหวางเค
โทรศัพทไว 15ซม. ตลอ
เลี่ยงการรบกวนที่อาจเก

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกับเค
การรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนร
กวนของโทรศัพทเซลลูลาร

เพื่อที่จะปรบัปรุงสมรรถน
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการ
โทรศัพทอยางปลอดภัย ใ

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ

ผูใชเครื่องควบคุมกา

ผูใชเครื่องชวยฟง

การปรับปรุงสมรรถน
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แบตเตอรี่
หะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา

กับความรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
วามชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด
ศัพทได
เฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
ื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําให
สียหาย และทําใหการรับประกันทั้งหมด
รศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที
การรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่
ิปส

ําใหสมาธิของคุณลดลงซึ่งกอใหเกิด
ปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
มาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถ
างและจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท
ซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ัพทในรถยนต ใหติดตั้งชุดแฮนดฟรีซึ่งได
หรับจุดประสงคนี้โดยเฉพาะ แตคุณยังคง
รถอยางเต็มที่อยูดี

นขณะที่กําลังขับรถ
ขอควรระวัง

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
และคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพท
ในตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมด
แฮนดฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

�  อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตอง
จะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปด
เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 
ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ
ใหมได

� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
� อยาเผาแบตเตอรี่

� อยาแปรรูปหรือเปด
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
สัมผัสแบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัส
140°F) สัมผัสกับค

กรอนโทร
คุณควรใช
เทานั้น  เน
โทรศัพทเ
สําหรับโท

ใหแนใจวาเสาอากาศ
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับ
เปนอะไหลแทจากฟล

เนื่องจากท
อนัตราย โ
คุณควรมีส
ไปที่ขางท

เคารพกฎในประเทศ
ถาคุณตองการใชโทรศ
รับการออกแบบมาสํา
ตองมีสมาธิกับการขับ

ขอมลูที่แสดงบนแบตเตอรี่

อยาใชโทรศัพทใ



ขอควรระวัง

ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง ตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

รรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได

สริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ
ballage ในประเทศฝรั่งเศส)

คิลได 
นวัสดุพลาสติกดวย)
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กั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถ หรือแตรรถในขณะที่มี
สายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจ
สอบกฎหมายในประเทศของคุณ

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

โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
กับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา  เพื่อรณรงคในเรื่องเกี่ยวกับการนําวัสดุ
กลับมาใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
การออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้ง
วัสดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอร ี่และวัสดุบรรจุหีบ
หอดังนี้

บรรทัดฐาน EN 60950

การดแูลรักษาสภาพแวดลอม

ไมควรทิ้งแบ

วัสดุที่ใชในบ

เรามีการสงเ
และการนําว
(เชน EcoEm

วัสดุนั้นรีไซเ
(มีการระบุใ
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การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณ
อาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค หรือ
บริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอก
รัศมีทําการของเครือขาย ลองจากสถานที่
อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) 
ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตําแหนงที่
ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก 
หรอืตดิตอผูใหบรกิารเครือขายของคณุเพื่อ
ขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพท
อยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่ามาก อาการนี้
เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการ
ทํางานของโทรศัพท  ใหนําโทรศัพทเขาสู
ที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพท
ของคุณ
การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
โทรศัพทไม
สามารถเปดได

ถอดแบตเตอรี่ออก/ใสกลับเขาไปใหม 
(ดู หนา5) จากนั้นชารจโทรศัพทจน
กระทั่งสัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน
ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปดโทร-
ศัพทมือถือใหมอีกครั้ง

จอแสดงผล
แสดงคําวา
บล็อกเมื่อคุณ
เปดเครื่อง

มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไม
ทราบรหัส PIN หรือรหัสสําหรับปลดบล็อก 
(PUK) ใหติดตอศูนยบริการของคุณ

โทรศัพทแสดง
คําวา IMSI 
ขดัของ

ปญหานีเ้กีย่วของกบัการสมัครขอรบับรกิาร
ของคุณ ตดิตอผูใหบรกิารของคณุ

โทรศัพทไมไป
ยังหนาจอหลัก

กด) คางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท 
ตรวจสอบวาใสซิมการดและแบตเตอรี่
อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ 
ไมแสดง
ขึ้นมา

จอแสดงผลไม
ตอบโต (หรือ
ตอบโตชา) 
เมื่อคุณกดปุม



การแกไขปญหา

ใหสามารถรับทุกสายได ตรวจดูวา
ุณสมบัติ "โอนสายแบบมีเงื่อนไข" 
 "โอนสายแบบไมมีเงื่อนไข" ไมไดเปด
านอยู (ดู หนา47) 

แบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอม
หภูมิไมตํ่ากวา 0°C (32°F) หรือ
วา 50°C (113°F)
าการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนาย
ัพทของคุณ

จสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูก
 (ดู หนา5) ถาปญหายังคงมีอยู 
ารดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูให
ารของคุณ
มบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย  
มบัติเหลานี้จะใชไดตอเมื่อเครือขาย
ประเภทของการขอรับบริการของคุณ
สนุนเทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณ
รับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
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แบตเตอรี่ของ
คุณดูเหมือนวา
จะรอนเกินไป

คุณอาจใชเครื่องชารจฟลิปสที่ไมไดตั้งใจ
เพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ ตรวจดู
ใหแนใจวาคุณใชอุปกรณเสริมของแท
ของฟลิปสที่มาพรอมกับโทรศัพทของคุณ
ทุกครั้ง

โทรศัพท
ไมแสดง
หมายเลขของ
สายเรียกเขา

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

คุณไมสามารถ
สงขอความตัว
อกัษรได

เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลกเปลี่ยน
ขอความกับเครือขายอื่น แรกสุด ใหตรวจ
สอบวาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของ
คุณ หรือติดตอผูใหบริการของคุณ สําหรับ
ขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถ
รับและ/หรือ
เก็บภาพ JPEG 
ได

ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป ถาชื่อไฟล
ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับ
ภาพได 

คุณรูสึกวา
คุณพลาดการ
รับสายบาง
สายไป

เพื่อ
ทั้งค
หรือ
ทําง

ในขณะที่กําลัง
ชารจแบตเตอรี่ 
มีสัญลักษณรูป
แบตเตอรี่วาง
เปลาและกําลัง
กะพริบ

ชารจ
ที่อุณ
สูงก
ถาอ
โทรศ

โทรศัพทแสดง
คําวา SIM 
ขดัของ

ตรว
ตอง
ซิมก
บริก

ในขณะที่คุณ
พยายามใช
คุณสมบัติใน
เมนูโทรศัพท
แสดงคําวา 
ไมอนุญาต

คุณส
คุณส
หรือ
สนับ
สําห
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ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใช
เวลาหลายนาที สําหรับกระบวนการกอน
การชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที)
กอนที่สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอ
การแกไขปญหา

โทรศัพทแสดง
คําวา ใสแผน 
SIM ของคุณ

ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่
ถูกตอง (ดู หนา5) ถาปญหายังคงมี
อยู ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

ความสามารถ
ในการประหยัด
พลังงานของ
โทรศัพทของ
คุณดูเหมือนวา
จะตํ่ากวาที่ระบุ
ในคูมือผูใช

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

โทรศัพท
ทํางานในรถ
ไดไมดี

ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะ
จํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่
อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะของโทรศัพท
ได  เรามีชุดอุปกรณติดรถยนตจําหนาย
เพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภายนอก 
และชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทไดโดย
ไมตองใชมือถือเครื่องโทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ 
วาคุณสามารถใชโทรศัพทในขณะที่กําลัง
ขับรถไดหรือไม

โทรศัพท
ไมชารจ
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชารจ 
รวมอยูเปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ 
อุปกรณเสริมอื่น อาจจําหนายเปนชุด (โดยผูใหบริการ หรือราน
คาปลีก) หรือจําหนายแยกตางหาก ดังนั้นรายการสิ่งตางๆ ที่อยู
ในบรรจุภัณฑอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุด และไมทําใหการ
รับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปส ซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณ
ทกุครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมได
รบัการรับรอง

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ปองกันโทรศัพทของคุณจากรอยขีดขวน

เชื่อมตอขอมูลกับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณไดอยางงายดาย: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถเชื่อมตอขอมูลความเร็ว
สูงระหวางโทรศัพท และคอมพิวเตอรของคุณ เพียงตอโทรศัพท
เขากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซบันทึกนัดและสมุดโทรศัพทภาย
ในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟตแวรที่ใหมา ใชในการสง
แฟกซ และ SMS, ดาวนโหลดภาพ และเพลงตางๆ

เครื่องชารจ

ซองบรรจุ

ชดุเชื่อมตอขอมูล
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JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



ในชวงระยะรับประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
นใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
าพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะ
รืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

ซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
นัแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
าสบิ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
ณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
งคุณ

วามคุมครองโดยการรับประกันแบบ

าํกัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
เสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
มาะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การ
ไฟไหม นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

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

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

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

จะซอมแซมหรือเปลี่ย
และจะสงคืนผลิตภัณ
ใหกับผูบริโภคในสภ
เก็บชิ้นสวน โมดูล ห

ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ครองโดยการรบัประก
ผลติภัณฑเดิม หรอืเก
ทดแทนให โดยพจิาร
และการทดแทนผลิต
แกไขปญหาเฉพาะขอ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับค
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบจ

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
อุบัติเหตุ  หรือ
การติดตั้งที่ไมเห
ละเลย การเกิด
อื่นๆ  หรือ
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งถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
บตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
แบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้
เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  
ะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือ
ลิตภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
หรือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
การซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
ภัณฑ  และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ
จน

ารรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

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

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตอ
ผลิตภัณฑ
รับผิดชอ
ซิมการด

ค) ถาปญหา
รับประกัน
ใชไมได  
ผูบริโภคจ
ทดแทนผ
ซอมแซม

ง) สําคัญ - 
หลักฐาน
ของผลิต
อยางชัดเ

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: ก

ยกเวนสําหรับก
หรือที่ระบุเปนน
แกไขโดยขอตก
ชัดแจงและเปน
กฎหมาย  หรือ
คุณภาพ  ความ
การใชงานเฉพ



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

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

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

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

การรับประกันแบบจํา
ของผูบริโภคภายใตก


	1 • àÃÔèÁµé¶ãªé§Ò¶
	¡ÒÃãÊè«ÔÁ¡ÒÃì´
	à»Ô´â·ÃÈÑ½·ì
	¡ÒÃªÒÃì¨áºµàµÍÃÕè

	2 • ¤Ø¸ÊÁºÑµÔËÅÑ¡
	¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ áÅÃ¡ÒÃ´ÙÃÒÂ¡ÒÃÃÒÂª°èÍ
	â·ÃÍÍ¡
	¡ÒÃÃÑºÊÒÂ áÅÃ¡ÒÃÇÒ§ÊÒÂ
	´Ù áÅÃ¿Ñ§ÇèÒã¤Ãâ·ÃÁÒ
	µÑé§«Í¿µì¤ÕÂì´èÇ¶
	¶èÒÂÀÒ½
	â·ÃáÎ¶´ì¿ÃÕ
	¡ÒÃ½Ñ¡ÊÒÂ
	à»ÅÕèÂ¶áººàÊÕÂ§àÃÕÂ¡
	à»Ô´âËÁ´»Ô´àÊÕÂ§½Ù´
	¡ÒÃà»Ô´¡ÒÃ·Ó§Ò¶¡ÒÃÊÑè¶àµ°Í¶
	¡ÒÃÍèÒ¶ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ½·ìÁ°Í¶°Í¢Í§¤Ø¸
	»ÃÑºÃÃ´ÑºàÊÕÂ§¢Í§ËÙ¿Ñ§
	»Ô´/à»Ô´äÁâ¤Ãâ¿¶
	ÅºÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã
	ÅºÃÒÂª°èÍ

	3 • ÃÃººàÁ¶Ù
	4 • ¡ÒÃ»éÍ¶µÑÇÍÑ¡ÉÃËÃ°Í ËÁÒÂàÅ¢
	ÃÃºº»éÍ¶¢éÍ¤ÇÒÁ T9®
	ÃÃºº¶Õé¤°ÍÍÃäÃ?
	¨Ããªé§Ò¶ä´éÍÂèÒ§äÃ?
	µÑÇÍÂèÒ§: ÇÔ¸Õ»éÍ¶¤ÓÇèÒ "home"
	ÇÔ¸Õ¡ÒÃºÑ¶·Ö¡¤ÓÊèÇ¶µÑÇ?

	ÃÃºº»éÍ¶¢éÍ¤ÇÒÁÁÒµÃ˚Ò¶
	µÑÇÍÂèÒ§: ÇÔ¸Õ»éÍ¶¤ÓÇèÒ "home"


	5 • ¡ÅéÍ§¶èÒÂÃÙ»
	ÇÔ¸Õ¡ÒÃ…
	à»Ô´
	¡ÒÃµÑé§¤èÒ´èÇ¶
	ÀÒ½áÅÃµÑÇàÅ°Í¡

	ÇÔ´ÕâÍ
	¡ÒÃµÑé§¤èÒ

	6 • ÃÒÂª°èÍ
	ÊÃéÒ§áÅÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÑºÃÒÂª°èÍ
	ÃÒÂª°èÍ
	à½ÔèÁÃÒÂ¡ÒÃ
	µÑÇàÅ°Í¡
	ËÁÒÂàÅ¢
	ËÁÒÂàÅ¢ºÃÔ¡ÒÃ

	¡ÅØèÁ
	µÑÇàÅ°Í¡

	´Ù & ¿Ñ§ÇèÒã¤Ãâ·ÃÁÒ

	7 • ¡ÒÃµÑé§¤èÒ
	àÊÕÂ§
	áººàÊÕÂ§àÃÕÂ¡
	ÃÃ´ÑºàÊÕÂ§
	¡ÒÃµÑé§àÊÕÂ§àÃÕÂ¡à¢éÒ
	ÃÃººÊÑè¶
	àÊÕÂ§»ØèÁ¡´
	áµè§à½Å§

	¨ÍáÊ´§¹Å
	ÇÍÅà»à»ÍÃì
	Ê¡ÃÕ¶à«¿àÇÍÃì
	áÊ§ä¿
	¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´
	¤ÇÒÁÊÇèÒ§

	ÀÒÉÒ
	ÍØ»¡Ã¸ì
	ÅçÍ¤»ØèÁÍÑµâ¶ÁÑµÔ
	¤ÓµéÍ¶ÃÑºÊèÇ¶µÑÇ
	ÃÃºº»éÍ¶ T9
	µÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¶Ã

	à¤Ã°Í¢èÒÂ
	ÊÒÂ
	¤èÒ¤Í¶¿Ôà¡ÍàÃªÑè¶
	¢éÍÁÙÅ GPRS
	¡ÒÃµÑé§¤èÒÃÃºº
	ÍÑµÃÒ¶èÒÂâÍ¶

	¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¶
	ÃËÑÊ
	«ÔÁ·ÕèÁÕ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¶à·èÒ¶Ñé¶
	«ÔÁ¶Õéà·èÒ¶Ñé¶


	8 • ¢éÍ¤ÇÒÁ
	SMS
	SMS ãËÁè
	¢éÍ¤ÇÒÁ·Õè¡ÓË¶´äÇéÅèÇ§Ë¶éÒ
	ÍÔ¶ºÍ¡«ì
	ªÑèÇ¤ÃÒÇ
	àÍéÒ·ìºÍ¡«ì
	µÑé§¤èÒ SMS
	Ê¶Ò¶Ã¤ÇÒÁ¨Ó

	MMS
	MMS ãËÁè
	ÍÔ¶ºÍ¡«ì
	ªÑèÇ¤ÃÒÇ
	àÍéÒ·ìºÍ¡«ì
	µÑé§¤èÒ MMS
	ÃÑº MMS

	ÍÕàÁÅì
	ÍÕàÁÅìãËÁè
	ÍÔ¶ºÍ¡«ì
	ªÑèÇ¤ÃÒÇ
	àÍéÒ·ìºÍ¡«ì
	ÃÑº
	µÑé§¤èÒÍÕàÁÅì

	¢éÍ¤ÇÒÁàÊÕÂ§
	¢éÍ¤ÇÒÁÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ

	9 • âËÁ´ÁÑÅµÔÁÕà´ÕÂ áÅÃâËÁ´ÊÒ¸Ôµ
	ÍÑÅºÑéÁÀÒ½
	ÍÑÅºÑéÁÇÔ´ÕâÍ
	ÍÑÅºÑéÁàÊÕÂ§
	ºÑ¶·Ö¡àÊÕÂ§
	Ê¶Ò¶Ã¤ÇÒÁ¨Ó
	âËÁ´ÊÒ¸Ôµ

	10 • à¡ÁÊì & áÍ»½ÅÔà¤ªÑè¶
	à¡ÁÊì
	µÔ´µÑé§ÅèÇ§Ë¶éÒ
	à¡ÁÊìÍ°è¶æ

	ÍÍÃìá¡ä¶à«ÍÃì
	»¯Ô·Ô¶
	¡ÒÃ¶Ñ´ËÁÒÂ
	¡ÒÃ¶Ñ´ËÁÒÂ·Õè½ÅÒ´

	¶ÒÌÔ¡Ò
	¡ÒÃ¤Ô´àÅ¢
	à¤Ã°èÍ§¤Ô´àÅ¢
	µÑÇá»Å§Ê¡ØÅà§Ô¶

	«Í¿µìáÇÃìÅÔ§¤ìä»ÂÑ§½Õ«Õ

	11 • ¢éÍÁÙÅ¡ÒÃâ·Ã
	µÑé§¤èÒ¡ÒÃâ·Ã
	âÍ¶ÊÒÂ
	ÃÑºÊÒÂ·Ø¡»ØèÁ
	ÊÒÂàÃÕÂ¡«éÍ¶
	äÁèáÊ´§
	ºÕê»·Ø¡¶Ò·Õ

	ÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã
	àÇÅÒ/¤èÒâ·Ã
	¡ÒÃµÑé§¤èÒ¤èÒâ·Ã
	ÅºÃÒÂ¡ÒÃ
	¨Ó¡Ñ´
	¡ÅØèÁ¹Ùéãªé

	12 • ºÃÔ¡ÒÃÍ°è¶æ ¢Í§¹ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
	WAP
	âÎÁà½¨
	àÇºÊèÇ¶µÑÇ
	â»Ãä¿Åì
	¡ÒÃµÑé§¤èÒ¢éÍ¤ÇÒÁ½ÔàÈÉ

	¡ÒÃâ·Ãä»ÂÑ§ÊÒÂ·ÕèÊÍ§
	¡ÒÃÃÑºÊÒÂ·ÕèÊÍ§
	¡ÒÃÃÑºÊÒÂ·Õè 3

	äÍ¤Í¶ & ÊÑ�ÅÑ¡É¸ì
	¢éÍ¤ÇÃÃÃÇÑ§
	¡ÒÃá¡éä¢»Ñ�ËÒ
	ÍØ»¡Ã¸ìàÊÃÔÁ¢Í§á·é¨Ò¡¿ÔÅÔ»Êì
	¡ÒÃÃÑº»ÃÃ¡Ñ¶áºº¨Ó¡Ñ´

