
กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และกด 
, หรือ L เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

กด )

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด +

กดปุม ( คางไวระหวางการโทร

กด - ในหนาจอหลัก

กด ( ในหนาจอหลัก รายการโทร 
จะแสดง สายทีพ่ลาด, สายที่ไดรับ 
และ สายทีโ่ทรออก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

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

วิธีการ�

ปุมตัวอกัษร
ตัวเลข

ไมโครโฟน

ปุมเคลื่อนที่
และปุม ,

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมรับสาย

ปุมวางสาย ยกเลิก
และเปด/ปด

ดานหลังของ
โทรศัพท: ลําโพง & 
เลนสกลองถายรปู

ซอฟตคียซาย

ซอฟตคียขวา

ชองเสียบมินิ SD การด ขั้วตอ
เครื่องชารจ

ขั้วตอหูฟง

สไตลัส

เปด/ปดโทรศัพท

ปอนรหัส PIN เขาไป

โทรออก

วางสาย
รบัสาย
ปฏเิสธสาย
เปด Secretary on the Go 
(สาํหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
ใหดู หนา 24)
เปด / ปดลาํโพง
เขาไปยัง รายการรายชื่อ
เขาไปยัง รายการโทร
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สนุนมินิ SD คุณสามารถใสการด และเรียกดู
ับไฟลตางๆ ดวยโทรศัพทของคุณ
ดมนิิ SD การดออกในระหวางที่การดกําลังทํา
ังเรียกดูไฟลตางๆ ในการด เนื่องจากการทําเชน
หายได ในการถอดการด แรกสุดคุณตองหยุด
งคุณ จากนั้นแตะไอคอน SD การดที่สวนบน
าสไตลัส เพื่อตัดการเชื่อมตอการด จากนั้นคุณ
ดออกอยางปลอดภยั หลังจากทีต่ัดการเชื่อมตอ

มลัติมเีดีย บันเทิง

หนา 25 หนา 29
ขอความ ตั้งคา

หนา 35 หนา 48
รายชื่อ รายการโทร

หนา 61 หนา 65
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา L และ R ทีอ่ยูที่ดานบนของปุมกด 
อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอ รวมทั้ง
ระหวางที่โทรดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้จะแตกตางกันไป
ตามเนื้อหาที่แสดงอยูในปจจุบัน

ทัชสกรีน
คําเตือน! ปากกาสไตลัสที่ใหมาพรอมผลติภัณฑของคุณ เปน
เครื่องมือเพียงอยางเดียวที่คุณสามารถใชเมื่อแตะทัชสกรีนได 
อยาใชเครือ่งมืออื่นกับทัชสกรีน

โทรศัพทมอืถือของคุณมีทัชสกรีน ซึ่งสามารถใชปากกาสไตลัสเลือก
ได คุณสามารถเลือกรายการ เลื่อนรายการขึ้นและลง หรือเลือกหลาย
รายการไดพรอมกนั

มินิ SD การด
โทรศัพทของคุณสนับ
เนื้อหา หรือจัดการก
อยางไรก็ตาม อยาถอ
งาน หรือเมื่อคุณกําล
นี้อาจทําใหขอมูลสูญ
การทํางานปจจุบันขอ
ของหนาจอดวยปากก
สามารถถอด SD การ
การดแลว

เขาไปยัง เมนูหลัก กด , หรือ L เมนู ในหนาจอหลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด R

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว กด )

ธุรกจิ

หนา 18
ผูใหบริการ

หนา 32
กลอง

หนา 56



เกี่ยวกบัการโทรออกและการรับสาย

เกี่ยวกบัการปอนขอความโดยใชปุม

านี้จะอธิบายถึงแตละสวนของ เมนูหลัก 
ิบายทีละสวน

กบทที่ 12 จะเปนสวนเกีย่วกับไอคอน & 
ษณ, ขอควรระวัง, อปุกรณเสริมของแท
ลิปส, ขอมูลเกีย่วกับ SAR (ถามีรวมอยู
สาร ไมเชนนั้นจะเปนเอกสารแยกตาง
และทายที่สุด ขอมลูเกี่ยวกับการรับประ-
บจํากัด
2

เมนูหลัก
เมนูหลัก ชวยใหคุณสามารถเรียกใชคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
มือถอืทั้งหมดโดยแสดงในรูปแบบกริด ตารางดานบนจะสรุปรายการ
ตางๆ ของ เมนูหลัก ความหมายของแตละไอคอนสามารถพบไดที่นี่ 
และหนาตางๆ ภายในคูมือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาขอมูลใน
รายละเอียดของหัวขอที่เกีย่วของ
กด , เพื่อเขาไปยัง เมนูหลัก เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นใชปุม
เคลื่อนที่กลาง - ซึ่งมีทิศทางแสดงในคูมือฉบับนี้ดวยเครื่องหมาย 
+, -, < หรือ > เพื่อเคลื่อนที่ในไอคอนและรายการตางๆ ในขณะที่
กําลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนทีอ่ยูดานขวาของหนาจอจะแสดง
ตําแหนงปจจุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ กด , เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือก กดเลือก R กลับ เพื่อ
ถอยกลับหนึ่งระดับ

วิธีการใชคูมือนี้
คูมอืปจจุบันจะมเีนื้อหาดังตอไปนี้:

สํารวจ
โทรศัพท
ของคุณ

สวนปจจุบัน อธิบายถงึภาพรวมของโทรศัพท
ของคุณ และขอมลูเกี่ยวกับคุณสมบัติทัว่ไปที่
ใชบอยๆ

บทที่ 1: 
เริ่มการใชงาน

ขอมูลเกี่ยวกบัการตั้งคาโทรศัพทมือถอืในครั้ง
แรก: การติดตั้งซิมการด, แบตเตอรี่, ฯลฯ

บทที่ 2: 
การโทร

ขอมูล

บทที่ 3: 
การปอน
ขอความ

ขอมูล
ตัวเลข

บทที่ 4 ถึง 12 บทเหล
โดยอธ

สวนอื่นๆ หลังจา
สัญลัก
ของฟ
ในเอก
หาก) 
กันแบ
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ี่ ใหดึงแบตเตอรี่ขึ้นจากมุมซายบน

ั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะแบต-
ปดโทรศัพทอยู
เริ่มการใชงาน

1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขัน้ตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอน
ที่จะเริ่มใชงานขั้นแรก

ในการใชโทรศัพทของคุณ คุณตองใสซมิการดที่ถกูตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการด
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลข
โทรศัพทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูเพิ่มเติมที ่
�รายชื่อ� ในหนา 61)

การใสซมิการด
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปด
โทรศัพทมอืถือของคุณกอนที่จะเปดฝาดานหลังออกมา
ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กดที่
ฝาดานหลัง จากนั้นเลื่อนฝาลงดานลาง ดังแสดงในภาพดานลาง

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอร

คุณอาจสูญเสียการต
เตอรี่ออกในขณะที่เ



เริ่มการใชงาน

ใสซิมการด ใสฝาดานหลงักลบัคนื
ดยการเลื่อนลงไปไปในชอง จนกระทั่ง

หนาจอและเลนสของกลองถายรูปกอน

รด
ออกที่ดานซายมือของโทรศพัท ถาถอื
ัสสีทองจะหันหนาเขาหาคุณจากดานลาง
6

 ใสซิมการดเขาไปใตที่ยึดคลิปโลหะจนกระทั่งสุด ใหแนใจวามมุตัด
ของการดอยูในมุมที่ถกูตอง และหนาสัมผัสสีทองหันหนาคว่ําลง

ใสแบตเตอรี่กลบัคืน
เลื่อนแบตเตอรี่เขาไปในชอง โดยใชหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง จนกระ-
ทั่งแนน จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

ใสฝาปดแบตเตอรี่กลับคืน โ
สุด

แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบน
ที่จะใชโทรศัพท

การติดตัง้มินิ SD กา
1. ยกฝาปดมินิ SD การด

อยางถูกตอง หนาสัมผ
ของการด
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มือถอืโดยใสซิมการดใหมของคุณในครั้งแรก 
ามตอไปนี้:

ตอรี่
ับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
ารชารจไวแลวบางสวน และจะสงเสียงเตือน
อย ถามีการตั้งคาคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่เปน 
� ในหนา 49)
ปดแบตเตอรี่อยูในตําแหนงแลว คุณสามารถ
ายางปองกันทีป่องกันขั้วตอเครื่องชารจออกมา 

เพื่อตั้งวันทีป่จจุบัน

เพื่อตั้งเวลาปจจุบัน

เพื่อเลือกโซนเวลาของคุณ

เกี่ยวกับรายการเหลานี้ สามารถดูเพิม่เติมได

ถาโทรศัพทของคุณตรวจพบชื่อและหมายเลข
โทรศัพทในสมุดโทรศัพทของซิมการด คุณจะ
ถูกถามวาคุณตองการคัดลอกสิ่งเหลานี้ไปยัง
สมุดโทรศัพทในเครื่องหรือไม ถาคุณตองการ
คัดลอกหมายเลข ใหกด ตกลง ไมเชนนั้น ให
กด ยกเลิก
เริ่มการใชงาน

2. ใสการดเขาไปในชองใสมนิิ SD การด และกดลงไป จนกระทั่ง
การดล็อคลงในตําแหนง

ในการถอดมินิ SD การดออก ใหกดการดลงไปในสล็อต เพื่อปลด
ล็อคการด การดจะเดงออกมาจากสล็อต

การเปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศพัท ใหกดปุม ) คางไว ปอนรหัส PIN ถาโทรศัพท
ถาม รหัส PIN คือรหัสลับ 4 � 8 หลักสําหรับซมิการดของคุณ รหัสนี้
ไดรับการตั้งคาไวลวงหนา และผูใหบริการหรือรานคาทีคุ่ณซื้อจะให
คุณมา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับรหัส PIN สามารถดูเพิ่มเติมได
ที่ �การปองกนั� ในหนา 49

ถาคุณปอนรหสั PIN ไมถูกตอง 3 ครัง้ซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหสั PUK จากผูให
บริการของคุณ

เมื่อคุณเปดโทรศัพท
โทรศัพทจะถามขอคว

การชารจแบตเ
โทรศัพทของคุณไดร
แบตเตอรี่ใหมไดรับก
เมื่อแบตเตอรี่เหลือน
เปด (ดู �เสียงเตือน
เมื่อแบตเตอรี่และฝา
ชารจโทรศัพทได ดึงฝ

ตั้งวนัที่

ตั้งเวลา

โซนเวลา

สาํหรับรายละเอียด
�ตั้งคา� ในหนา 48

คัดลอกรายชื่อ
ในซิมลงใน
โทรศัพท?



เริ่มการใชงาน

เสียบขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งเขา

 2 ถึง 9 เพื่อใหสามารถเรียก
 ไดโดยการกดที่ปุมตัวเลขคางไวได โทร-
งอยางใหลวงหนาแลว สําหรับขอมูลเพิ่ม
4

8

กับชองเสียบไฟ AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ชารจ แถบแสดงสถานะจะเลื่อนไปเรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2.5 
ชั่วโมงเพื่อชารจโทรศัพทมือถือของคุณจนเต็ม เมื่อแทงทัง้หมดหยุด
นิ่ง หมายความวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถถอด
เครื่องชารจได
ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานจนถงึ 8.5 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่อง
รอรับสายอยูนานไดถึง 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัเครือขายและลักษณะ
การใชงาน
การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกบัโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
แลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย 
วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
เสียบไฟฟากระแสสลับทีเ่ขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง
ชารจเขากับแหลงจายไฟ IT ไดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)

การตั้งคาปุมดวน
คุณสามารถตั้งคาปุมตัวเลข
ใชคุณสมบัติที่คุณใชบอยๆ
ศัพทมีการตั้งคาปุมดวนบา
เติม ดู �ทางลัด� ในหนา 5
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ะการวางสาย
ลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับวาผูที่
งหมายเลขของเขาหรือไม ถาหมายเลขเกบ็อยู
ีเ่ปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทน

รือเลือกจากตัวเลือกเมนู
 ถาคุณเปดการทํางาน การโอนสาย (ดู
สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือตูรับฝาก

หรือปดโทรศัพท

งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดู หนา 49)

ุกปุม คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกด
 ) (ดู หนา 66)

ายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
หางจากหเูมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
ลังเรงเสยีง

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด หรือเลือก
รศัพท
การโทร

2. การโทร
โทรออก

จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศพัทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด R C

2. กด ( เพื่อโทร
3. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอนเครื่อง
หมาย �+� แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ
การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ และกด (: หมายเลขที่เลือกจะถูก
หมุนออกไป ถาคุณกําลังใชสมุดโทรศัพทในเครื่อง และรายชื่อที่
เลือกมีหมายเลขมากกวาหนึ่งหมายเลข หมายเลขที่ถกูกําหนด
เปนหมายเลขมาตรฐานจะถกูเลือกโดยอัตโนมัติ ในการเลือก
หมายเลขอืน่ ใหกด < หรือ > (สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให
อานที่ �รายชื่อ� ในหนา 61)

3. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย

การรับสาย แล
เมื่อไดรับสาย หมายเ
โทรมาเลือกวาจะแสด
ในสมดุโทรศัพท ชื่อท
หมายเลข
� รับสาย: กด ( ห
� ปฏิเสธสาย: กด )
เพิ่มเติมหนา 66) 
ขอความเสียง

� วางสาย: กด ) 

โทรศัพทจะไมสงเสีย

ถาคุณเลือก รับสายท
ปุมใดกไ็ด ยกเวนปุม

โทรแฮนดฟรี

เพื่อความสะดวกสบ
คุณนําโทรศัพทออก
อยางยิง่ในขณะที่กํา

1. ในหนาจอหลัก 
รายชื่อในสมุดโท



การโทร

2. กด , หรือ L ตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแฮนดฟรี หรือ ในการอดัการสนทนาระหวางการโทร ใหเลือก บันทึกเสียง และกด
 บันทึก เพื่อสิ้นสุดการบันทึก: หนาตาง
ชื่อเสียงที่บันทึก, ซึ่งจากนั้นจะเกบ็อยูใน 

จํา (ดู �สถานะความจํา� ในหนา 25) 
มยาวไดสูงสุด 30 นาที

ากนั้น บันทกึเสียง, เฉพาะเสยีงของผู

เลขได จากนั้นคุณสามารถเกบ็หมายเลข
อก หรือสงขอความไปยังหมายเลขนี้ได
งการโทร
มารถทํางานตอไปนี้ไดในขณะที่กําลังใช
ยัง และดู รายการชื่อ หรือ รายการโทร, 
าย, เปลี่ยนการตั้งคา โทนเสียง, สงหรือ
ัดการเหตุการณของ ออแกไนเซอร

หูฟง
 - เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง
10

กด ,

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด ( คางไวเพื่อเปลี่ยนไปและ
กลบัจากโหมดแฮนดฟรี

ตัวเลือกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้
เปดทํางานแฮนดฟรี
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณใชตัวเลือกแฮนดฟรีของโทรศัพทมอืถือของ
คุณ
ปด / เปดเสียง
ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อทีว่าอกีฝายหนึ่งจะไมไดยิน
เสียงคุณ
บันทึกเสียง
ในเกือบทุกประเทศ การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอ
หามทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบ
วาคุณกําลังจะอัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
ของคุณตกลงเทานั้น

, กด , อีกครั้ง หรือ L
แกไขอนุญาตใหคุณกําหนด
มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง 
ขึ้นอยูกับความจุหนวยความ
เสียงทีบ่ันทกึสามารถมีควา

ถาคุณเลือก ปดเสียงพูด จ
โทรเขาเทานั้นที่ถูกอัด

จดชั่วคราว
เพื่อใหคุณสามารถจดหมาย
นี้ไวในรายการรายชื่อ โทรอ
ตัวเลอืกอื่นๆ ระหวา
กด L ตัวเลือก เพื่อใหสา
สายอยู: คุณสามารถเขาไป
วางสายโดยการเลือก วางส
อาน ขอความ, หรือดูและจ

ปรับระดบัเสยีงของ
ระหวางการโทร กด + หรือ
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กด เมนู, หรือเลือกภาพจาก อลับั้มภาพ, จาก
L ตัวเลือก ในทั้งสองกรณี เลือก สงโดย... >

ิ่มเสียง? ปรากฏขึ้น ใหกด L ใช เพื่อเริ่มการ
 บันทึก เพื่อหยุดและบันทึกสิ่งที่คุณอัดไว 

าคุณตองการ หรือกด L ตกลง
ายการทีป่รากฏขึ้น จากนั้น เพิ่มสื่อ เพื่อไปยัง
 MMS กด L สง เพื่อสงขอความของคุณ 
ามตามตองการกอนที่จะสงออกไป (สําหรับ
ู �MMS ใหม� ในหนา 43)

ลายสาย
ัดการกับสายตั้งแตสองสายขึ้นไปพรอมกัน 
รศัพทนั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือการ
ุณ
ที่สอง
สายทีส่องระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ักอยูได ในขณะที่กําลังใชสายอยู ใหหมุนหมาย
ื่อในสมุดโทรศัพท) และกด ( สายแรกจะถกู
สดงอยูที่สวนลางของหนาจอ) และหมายเลขที่
 จากนั้น คุณสามารถกด ตกลง เพื่อเขาไปยัง

:

การโทร

โทรดวน
คุณสมบัติ โทรดวน ชวยใหคุณสามารถตั้งคาหมายเลขทีโ่ทรบอยทีสุ่ด 
4 หมายเลขได จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขที่ตองการได
โดยการเลือกไอคอนหรือภาพที่ตั้งไวบนหนาจอ
การตั้งคารายชื่อการโทรดวน
1. ในหนาจอหลัก กด + เพื่อเขาไปยังหนาจอ โทรดวน เลือกภาพ
ธัมบเนลเพื่อตั้งคา และกด , หรือ L ตั้งคา

2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด , อีกครั้งเพื่อเขาไปยัง 
อัลบั้มภาพ และเลือกภาพ ทําวธิีเดียวกันสําหรับภาพตัวอยาง
แตละตัว

การโทรไปยงัรายชื่อการโทรดวน
ในการโทร ใหกด + เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นเลือกภาพธัมบ-
เนลตามตองการ และกด (
ในการตั้งคาภาพตัวอยาง ใหเลือกภาพ และกด , ที่ เปลี่ยน ชื่อ 
และ/หรือภาพ
ถาภาพนั้นเชื่อมโยงกบัรายชื่ออยูแลว รายชื่อจะแสดงในหนาจอ โทร
ดวน การเปลี่ยนภาพในเมนูใดเมนูหนึ่งจะเปลี่ยนในที่อื่นดวย

โฟโตทอลค MMS
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถสงภาพผาน MMS และเพื่อเพิ่มเสียง
ที่บันทึกลงในขอความดวย คุณสามารถเลือกภาพจาก อลับั้มภาพ 
หรือสามารถใชภาพที่คุณเพิ่งถายดวยกลองกไ็ด

1. ถายภาพ จากนั้น
นั้นกด ,หรือ 
MMS

2. เมื่อขอความ เพ
อัด จากนั้นกด L
หรือ R ยกเลิก

3. เปลี่ยนชื่อภาพถ
4. เลือกรายชื่อในร
หนาจอการสราง
หรือแกไขขอคว
ขอมูลเพิ่มเติม ด

การจดัการกับห
ความสามารถในการจ
และการประชุมทางโท
สมัครรับบริการของค
การโทรไปยงัสาย
คุณสามารถโทรไปยัง
ระหวางที่มสีายหนึ่งพ
เลข (หรือเลือกรายช
พักไว (หมายเลขจะแ
สองจะถูกหมุนออกไป
ตัวเลือกตางๆ ซึ่งคือ



การโทร

� สลับสาย เพื่อสลับระหวางสายตางๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถกด การรับสายที่ 3
และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถรับ
นนี้ คุณตองวางสายใดสายหนึ่งกอน หรือ
ารประชุมทางโทรศัพท

สารปจจุบันสองสายเทานั้น (สายหนึ่งใช

ัพท
ับบริการ
เปดทํางานโดยการโทรไปยังสายตางๆ 
ารโทรหลายสาย การประชุมทางโทรศพัท
ูคนไดถึง 5 สายในเวลาเดียวกนั 
มประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผูรวม
านบน)
และเลือก ประชุมสาย ทําขั้นตอนซ้ํา จน
 คนเชื่อมตออยู 

ปฏิเสธสาย

เปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
รับ เพื่อรับสายเรียกเขา หรือ วางสาย 
วางสายปจจุบัน จากนั้นคอยรับสายเรียก
12

< หรือ > เพื่อสลับสายกไ็ด)
� โอน เพื่อเชื่อมตอสายทั้งสอง และเมือ่การเชื่อมตอสําเร็จ คุณจะ
ถกูตัดออกจากสายทั้งสอง

� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง
โทรศัพท
การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายทีส่องในขณะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู โทร
ศัพทจะสงเสียงบี๊ปและหนาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน จากนั้น
คุณสามารถ:

เพือ่รับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สาํหรับสาย
สนทนา (ดู หนา 66) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน (ดูไดที่
หนา 66)

ถาคุณกําลังใชสายหนึ่งอยู 
สายที่สามได เพื่อที่จะทําเช
ชักชวนผูโทรใหมเขามาในก

บริการนี้จาํกัดอยูที่การสือ่
อยู และอีกสายพกัอยู)

การประชุมทางโทรศ
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอร
การประชุมทางโทรศัพทจะ
หลายสาย หรือจากเนื้อหาก
อนุญาตใหคุณสนทนากบัผ
1. โทรสายแรกไปหาผูรว
ประชุมคนทีส่อง (ดูด

2. กด , หรือ ตัวเลือก 
กระทั่งมีสมาชิกครบ 5

กด ( เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด , หรือ
L ตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นรับสาย
เรียกเขาสายใหม

กด ) เพื่อ

กด , หรือ 
L ตัวเลือก

เพื่อ
ยอม
เพื่อ
เขา
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การโทร

3. เลือก ยกเลิก เพื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือ
เลือก สายสวนตัว เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิกคนนี้
เทานั้น (สมาชิกคนอืน่ๆ จะถูกพักไว)

4. กด ) เพื่อตัดการเชื่อมตอทุกสายพรอมกันในคราวเดียว
ถามีสายเรียกเขาระหวางทีก่ําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และมีสมาชิก
ที่ประชุมอยูนอยกวา 5 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ และเพิ่มสมาชิก
คนนี้เขาในการ ประชุมสาย ได (ถามีสมาชิก 5 คนเชื่อมตออยูแลว 
คุณสามารถรับสายได แตไมสามารถเพิ่มเขามาในการประชุมได)



การปอนขอความ

าํวา �home�:
3 หนาจอจะแสดงคําแรกของรายการ:

ื่อน และเลือก Home
ยันการเลือกคําวา Home

ตัวอักษร
ื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

ปุมหนึ่งในสามปุม เพื่อใสคําทีเ่ลือก ตาม
วาง

 เพื่อถอยหลัง กดคางไวเพื่อลบขอความ

ครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัวพิมพเล็ก หรือ
ใหญ
รางของสัญลักษณและเครื่องหมายวรรค

ี่ยนโหมดจาก T9® เปนโหมดปอนขอ
ตรฐาน เปนโหมดตัวเลข
14

3. การปอนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดยการ
ใชระบบแนะนําคํา T9®  หรือการปอนขอความมาตรฐาน เทคนิค
สําหรับการใชวิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไวดานลาง

ระบบปอนขอความ T9®

ระบบปอนขอความ T9®  คือโหมดการแกไขอจั-
ฉริยะสําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพท
มอืถือ โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็ว
ขึ้น โดยการคาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุม
ตางๆ ทีคุ่ณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอกัษรที่

จําเปนตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9®  จะแนะ
นําคําขึ้นมาใหจากการกดปุมของคุณ ถามหีลายคําที่ใชได คําแรกใน
รายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/- หรือ L เพื่อเลื่อน
ในรายการ และกด , เพื่อใสคํา
จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษร และสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ตวัอยาง: วิธีการปอนค
1. กด 4 6 6 

Good
2. กด + หรือ L เพื่อเล
3. กด , หรือ > เพื่อยืน

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 ถึง 9 เพื่อปอน
L หรือ
+ / -

ในการเล

> 
1
,

กดปุมใด
ดวยชอง

R
กดสั้นๆ
ทั้งหมด

0
เพื่อยกแ
ตัวพิมพ

#
เพื่อดูตา
ตอน

*
เพื่อเปล
ความมา
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ือ
มอื คุณสามารถปอนตัวอักษรภาษาจีน, ขอ
ัวเลข, สัญลักษณ (รวมทั้งเครื่องหมายวรรค
ิระบบรับรูลายมือได
ทัชสกรีน เพื่อเขาสูโหมดรับรูลายมือ 
วของบนทชัสกรีนเพื่อสลับระหวางโหมดปอน
ีน, โหมดปอนขอความภาษาองักฤษ, โหมดปอน
หมดปอนตัวเลข 

5

 ñ ò ö 6

 β Π Θ Σ 7

 ù 8

9 ø Ω Ξ Ψ 9

รตัวพิมพ: มาตรฐาน, 
็ก หรือตัวพิมพใหญ 0

มดสัญลักษณ และโหมด
ายวรรคตอน

เปลี่ยนภาษาที่ใช
สําหรับการแกไข
ขอความ

นโหมด: T9® , พื้นฐาน หรือ ไมมี
การปอนขอความ

ภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดในขณะที่กําลังเขียนขอความ โดยการกด
ปุม # แบบยาว ภาษาที่ใชได ขึ้นอยูกับสถานทีซ่ึ่งคุณซื้อโทรศัพท
มือถือของคุณมา

ระบบปอนขอความมาตรฐาน
กด * เพื่อเปลี่ยนจากโหมดปอนขอความ T9® เปนโหมดพื้นฐาน 
วิธีการปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัว
อักษรทีต่องการ เชน ตัวอักษร �h� เปนตัวอกัษรที่สองบนปุม 4 คุณ
จําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอกัษร �h� กดแลวปลอย R 
ยกเลิก เพื่อลบสิ่งทีป่อนตัวเดียว กดแบบยาวเพื่อลบทั้งขอความ 
ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา �home�:
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 
3, 3 (DEF) กด , เมื่อขอความเสร็จสมบูรณแลว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้: ระบบรับรูลายม

ในโหมดการรับรูลาย
ความภาษาอังกฤษ, ต
ตอน) โดยคุณสมบัต
1. แตะ  บน
2. แตะไอคอนที่เกี่ย
ตัวอักษรภาษาจ
สัญลักษณ และโ

กดสั้นๆ กดคางไว

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

2 a b c 2 à ä å æ ç 2

3 d e f 3 é è ∆ Φ 3

4 g h i 4 Γ ì 4

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6

7 p q r s 7

8 t u v 8 ü

9 w x y z 

0 เพื่อยกแค
ตัวพิมพเล

# เพื่อเปดโห
เครื่องหม

* เพื่อเปลี่ย
ตัวเลข



การปอนขอความ

3. เขียนขอความดวยปากกาสไตลัสของคุณ ระบบสามารถเขาใจ

กฤษ
มดปอนขอความภาษาองักฤษ
กฤษดวยปากกาสไตลัสของคุณบนทชั-
ยกความแตกตางระหวางตัวพิมพใหญ
ไมจําเปนตองกด Shift กอนที่จะเขียน
บบรูจักในบริเวณการปอน
ามภาษาอังกฤษอื่น, กด L หรือ < หรือ 
รที่เสนอใหจากบรรทัดการปอน และแตะ
อกัษรในบริเวณการปอน
16

ลายมือของคุณโดยอัตโนมตัิ และแสดงผลลัพธทีรู่จักในบริเวณ
การปอน โดยมีตัวอักษรที่เสนอใหแสดงขึ้นมา  

4. ถาผลลัพธที่ระบบเขาใจ ไมไดเปนตัวอกัษรที่คุณตองการ โปรด
เลือกตัวอักษรหนึ่งตัวจากตัวอักษรที่เสนอให และแตะตัวอักษร
นั้นเพื่อแทนที่ตัวอกัษรในบริเวณการปอน 

5. หลังจากที่คุณเขียนเสร็จ กด , เพื่อบันทกึ คุณสามารถกด 
R เพื่อลบตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ดานซายของตัวกะพริบ
ในบริเวณขอความ กด R คางไว จะเปนการลบเนื้อหา
ทั้งหมดทีอ่ยูดานซายของตัวกะพริบในบริเวณขอความ

ตัวอยางหนาจอตอไปนี้ จะอธิบายถึงกระบวนการของระบบรับรูลาย
มือสําหรับตัวอักษรภาษาจีน, ขอความภาษาอังกฤษ, สัญลักษณ และ
ตัวเลข
ปอนตัวอักษรภาษาจีน
1. กด  เพื่อเขาสูโหมดปอนตัวอักษรภาษาจีน
2. เขียนตัวอักษรภาษาจีนดวยปากกาสไตลัสของคุณบนทัชสกรีน
3. คุณจะเห็นผลลัพธที่ระบบรูจักในบริเวณการปอน  
4. ในการตรวจสอบตัวอักษรภาษาจีนเพิ่มเติม, กด L หรือ < 
หรือ > เลือกหนึ่งในตัวอกัษรที่เสนอใหจากบรรทดัการปอน และ
แตะตัวอักษรเพื่อแทนที่ตัวอักษรในบริเวณการปอน

ปอนขอความภาษาอัง
1. กด  เพื่อเขาสูโห
2. เขียนขอความภาษาอัง
สกรีน ระบบสามารถแ
และตัวพิมพเล็กได คุณ

3. คุณจะเห็นผลลัพธที่ระ
4. ในการตรวจสอบขอคว

> เลือกหนึ่งในตัวอกัษ
ตัวอักษรเพื่อแทนที่ตัว
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าสูโหมดปอนตัวเลข
ปากกาสไตลัสของคุณบนทัชสกรีน
ธทีร่ะบบรูจักในบริเวณการปอน 
ตัวเลขอืน่, กด < หรือ > เลือกหนึ่งในตัวอักษร
รทัดการปอน และแตะตัวอกัษรเพื่อแทนทีต่ัว
การปอน
การปอนขอความ

ปอนสัญลักษณ
1. กด  เพื่อเขาสูโหมดปอนสัญลักษณ
2. เขียนสัญลักษณดวยปากกาสไตลัสของคุณบนทชัสกรีน
3. คุณจะเห็นผลลัพธทีร่ะบบรูจักในบริเวณการปอน  
4. ในการตรวจสอบสัญลักษณเพิ่มเติม, กด < หรือ > เลือกหนึ่ง
ในตัวอักษรทีเ่สนอใหจากบรรทดัการปอน และแตะตัวอกัษร
เพื่อแทนที่ตัวอักษรในบริเวณการปอน 

ปอนตัวเลข
1. กด  เพื่อเข
2. เขียนตัวเลขดวย
3. คุณจะเห็นผลลัพ
4. ในการตรวจสอบ
ที่เสนอใหจากบร
อักษรในบริเวณ



ธุรกิจ

ปลงผลรวมจากเงินสกลุหนึ่งไปเปนอีก
อัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก คุณสามารถ
องถิ่น ไปเปนสกุลเงิน ตางประเทศ หรือ
าใน อตัราแลกเปลี่ยน และจํานวนเงินใน
เทศ: ผลรวมจะถกูคํานวณโดยอัตโนมัติ

คุณสราง เกบ็ และจัดการกับบันทึกเหตุ-
นเซอรของคุณ เมื่อการเตือนในออแกไน
ดู �เสียงเตือน� ในหนา 49) เสียงบี๊ป 
สมบัติ Secretary on the go (ดูเพิ่มใน 
ึงกําหนดเหตุการณ
ุหนวยความจาํของโทรศัพทรวมกับคุณ
ท อัลบั้มภาพ เสยีง ฯลฯ) ถาตองการ
ามจาํที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของคุณ 
วามจํา

ม>, จากนั้นชนิดของบันทกึที่ตองการ
ุม, ตองทํา)
ตนและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้นตั้งชื่อ 
�)
ถี:่ การเตือนจะปลุกเมื่อถงึเวลาที่เลือกไว
18

4. ธุรกจิ

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยคุณ
จัดระเบียบตางๆ และไดรับการแจงเตือนในขณะที่กําลังเดินทาง

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใชเพื่อ
ทําการคํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด 
และปอนเครื่องหมายโดยใชปุมเคลื่อนที ่ดังที่แสดงใน
ตารางดานลาง:

ไอคอนที่สวนบนของหนาจอ ระบุวาปุมลูกศรใดที่จะใชสําหรับการ
ปอนเครื่องหมาย
กด 0 คางไว เพื่อปอนจุดทศนิยม 
ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจํากดัอยูที่ทศนิยม 2 ตําแหนงเทา
นั้น และจะถูกปดเศษเปนตัวเลขที่มากขึ้น 

ตัวแปลงหนวย
เมนูนี้ใชในการแ
สกุลหนึ่ง โดยใช
แปลงจากเงิน ท

ในทางกลับกันได ปอนอัตร
ชอง ทองถิ่น หรือ ตางประ

ออแกไนเซอร
เมนูนี้ อนุญาตให
การณในออแกไ
เซอรเปน เปด (

หรือเสียงที่บันทึกไวดวยคุณ
หนา 24) จะเตือนคุณเมื่อถ
ออแกไนเซอรจะใชความจ
สมบัติอื่นๆ (สมุดโทรศัพ
ตรวจสอบจาํนวนหนวยคว
เลือก มัลติมีเดีย > หนวยค

การสรางบันทึกใหม
1. ใน บันทึก, เลือก <ให
สราง (วนัหยุด, ประช

2. ปอนวันที่และเวลาเริ่ม
(เชน �ประชุมกบัสมธิ

3. ตั้งการเตือน และความ

การบวก กด > หรือปุม * 

การลบ กด < หรือปุม * สองครั้ง

การคูณ กดปุม + หรือปุม * 3 ครั้ง

การหาร กดปุม - หรือปุม * 4 ครั้ง

เทากบั กด , หรือ #
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ที่เกิดซ้าํ จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูลทั้ง
ี้

ไนเซอรสามารถแสดงใน ปฏิทนิวนั, ปฏิทนิ
ดือน เลือกมุมมองและกด ,, จากนั้นใช < หรือ
าห หรือเดือนกอนหนาหรือถดัไป

าตใหคุณตั้งคา และแสดงทั้งเวลาทองถิ่นและ
ตเวลาตางประเทศทีเ่ลือก โปรดทราบวา ถา
ีจ่ะแสดงเวลาทองถิ่นและเวลาตางประเทศบน
ภาพที่คุณเลือกเปนวอลเปเปอรจะไมแสดง
ตจะถูกแทนที่ดวยวอลเปเปอรนาฬิกาสากล

กนี้ ถาคุณตองการแสดงทั้งเวลาทองถิน่ และ
ือกอีกตัวหนึ่งบนหนาจอหลัก กด + หรือ - 
 เปด หรือ ปด เมื่อ เปด, รายการเมนูใหม สลับ
ทศ จะอนุญาตใหคุณแสดงเขตเวลาตามที่คุณ

เมื่อตัวเลือก ไมแสดง ถูกเลือกอยูใน 
หนา 48
ธุรกิจ

การเตือนใชไดเฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น 
บันทึกจะถูกปรับปรงุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลา (ดูเพิม่ไดที่ 
�เขตเวลา� ดานลาง)

การลบบันทึกเกา
เมนูนี้ใชในการลบบันทึกทีผ่านมาแลว ปอนวันทีเ่ริ่มตน (อดีต หรือ
อนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกด , สอง
ครั้ง เพื่อลบเหตุการณทัง้หมดที่อยูกอนหนาวนัที่นี้

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออแกไนเซอร ใหปอนวนัที่เริ่ม
ตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วนัที่ 31 ธนัวาคม 2010) 
เพื่อใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวนัที่นี้ จะถูกลบพรอม
กันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก
เลือกบันทกึในรายการ และกด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

การเปลี่ยนเหตุการณ
หมดของเหตุการณน

มุมมองบันทึก
บันทกึที่เก็บในออแก
สัปดาห และ ปฏิทินเ
 > เพื่อแสดงวนั สัปด

เขตเวลา
เมนูนี้อนุญ
เวลาของเข
คุณเลือกท

หนาจอหลักของคุณ 
บนหนาจออีกตอไป แ
มาตรฐาน
เขตเวลา
เปดการทํางานตัวเลือ
เวลาของเขตเวลาที่เล
เพื่อตั้งคาตัวเลือกเปน
ทองถิน่และตางประเ
ตองการ 

คุณสมบัตนิี้ใชไมได
�รูปแบบนาฬิกา� ใน

ลบ เพื่อลบบันทึกทีเ่ลือก
เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนแปลงบันทกึที่เลือก
สงโดย
อนิฟราเรด

เพื่อสงบันทึกที่เลือกไปยังอปุกรณทีใ่ชงานไดกับ
อินฟาเรดเครื่องอืน่

เปลี่ยนเสียง เพื่อเปลี่ยนเสียงที่เชื่อมโยงกบัชนิดของเสียงปลุก
ของเหตุการณที่เลือก

เลนเสียง เพื่อเลนเสียงเพลงทีเ่ลือก



ธุรกิจ

การตั้งคาทองถิ่น

คุณทําการบันทึกเปนความยาว 12 นาท ี
านะหนวยความจํา (ดูรายละเอียดไดที่
� ในหนา 25)
ันทึก ขอความ พูด จะปรากฏขึ้นพรอม
คุณทําเสร็จ กด L จัดเกบ็ เพื่อหยุดการ
ปอนชื่อสําหรับไฟลเสียงใหม หรือยอมรับ
 , จากนั้นคุณจะกลับไปยังรายการของ 
ทึกใหมก็จะแสดงในรายการ
นั้นจะเลนเปนวงรอบโดยอัตโนมัติ กด , 
ุณสามารถ ตั้งระบบเตือน, ฟงเสียงบันทึก, 
สงโดยอีเมล, อินฟาเรด หรือ MMS (ดู 
สําหรับรายละเอียด) ตั้งเปนเสียงกริ่ง 

 คุณสามารถเพิม่ระดับเสยีงไดโดยใช

นการบงบอกวาอีกไมนาน การบันทึก
สุดที่อนุญาต ถาคุณไมหยุดการบันทึก 
กคุณวาเสยีงบันทึกนั้นมีความยาวเกิน
20

การตั้งคาตางประเทศ

นาฬกิาปลุก การเตือน เหตุการณที่ตั้งโปรแกรมไวนั้นขึน้อยูกับ
โซนเวลา! ถาคุณตั้งการเตือน หรือเหตุการณไวที่ 9:00 AM ใน
โซนเวลา A, โทรศัพทจะสงเสยีง หรือถึงกําหนดที่ 9:00 AM ถา
คุณเปลี่ยนไปยังโซนเวลา B

การอัดเสยีง
เมนูนี้อนุญาตให
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถ
�สถานะความจํา

เลือก <ใหม> เพื่อเริ่มการบ
กับแถบความกาวหนา เมื่อ
บันทึก จากนั้นคุณสามารถ
ชื่อที่เครื่องตั้งใหโดยการกด
บันทึกเสียง และเสียงที่บัน
เมื่อคุณเลือกไฟลเสียง ไฟล
เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ค
เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ เสียง, 
�อลับั้มเสียง� ในหนา 25 
หรือ ตั้งเสียงขอความ

ระหวางการเลนสิ่งที่บันทึก
ปุมลูกศร + และ -

สัญญาณกะพริบเตือน เป
ของคุณจะถึงความยาวสูง
ไอคอนรูปซองสแีดงจะบอ
ไปที่จะสงโดย MMS ได

ตั้งเวลา อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุม
ตัวเลขที่เหมาะสม

ตั้งโซนเวลาทองถิ่น เลื่อน + หรือ - เพื่อเลือกเขตเวลาที่
เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

ชดเชยเวลา อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชย
เวลาเปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลา
ทองถิ่น

ตั้งโซนตางประเทศ เลื่อน + หรือ - เพื่อเลือกเขตเวลาตามที่
คุณตองการ

ชดเชยเวลา อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชย
เวลาเปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลา
ตางประเทศ
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รทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซ้ํา 9 

ลุกซ้ํา ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณตั้งคาไว

ฏิเสธสายและ SMS ทีไ่ดรับทั้งหมดจากผูที่คุณ

ะกด L เลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกทีอ่ธิบาย

ื่อเลือกวิธีที่คุณตองการใหแจงเตือนถึงสาย 
ือ SMS ที่ถกูปฏิเสธ: ดวย สถานะ ในหนาจอ
ัก หรือ แสดงการตอบกลับ นอกจากนี้คุณยัง
มารถเลือก ไมเตือน กไ็ด

ุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกไฟรวอลลเปน เปด 
ือ ปด เมือ่ เปด โทรศพัทมือถอืของคุณจะ
ิเสธสายและ SMS ทัง้หมดที่ไดรับจากผูที่อยู
รายการหาม สายที่ถกูปฏิเสธจะปรากฏใน 
ยการโทร และ SMS ที่ถูกปฏิเสธจะปรากฏใน 
องขอความสแปม
ธุรกิจ

นาฬิกาปลุก
โทรศพัทมือถอืของคุณมีนาฬกิาปลุกในตัวพรอมคุณ-
สมบัติในการเลื่อนปลุก คุณสามารถตั้งการปลุกแยกกันได 
3 รายการ และเลือกไดวาตองการใหมีการปลุกซ้ําหรือไม 
ในการตั้งนาฬิกาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:

1. เลือกการปลุก และตั้งเปน เปด
2. จากนั้นปอนเวลา และกด ,
3. จากนั้นเลือกความถี่: 1 ครั้ง, ทุกวนั, จันทร-ศุกร
4. ทายสุด ใหเลือกชนิดของการปลุก: ทํานองเพลง, บันทกึเสียง, 
หรือ เสียงปลุก และกด ,

ทําขั้นตอนดานบนซ้ําเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอืน่ๆ

นาฬกิาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทมือถือปดอยู และ/
หรือระดับเสยีงจะถูกตัง้คาเปน ปดเสียง เมื่อเสยีงปลุกดังขึน้ ให
กดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียง หรือปดโทรศัพท (ยกเวนในขณะที่เปด
โหมดปลุกซ้าํอยู ดูดานลาง)

โหมดปลุกซ้าํ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดการปลุกซ้ําเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
เสียงปลุกดังขึ้น และโหมดปลุกซ้ําตั้งคาเปน เปด:
� กดปุมใดๆ (ยกเวน R หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว หรือ
ปดโทรศัพท จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 
7 นาที

� กด R หยุด เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ํา

โหมดปลุกซ้ําจะปดกา
ครั้ง

การตั้งคาโหมดการป

ไฟรวอลล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณป
ใสไวในรายการหาม
ตั้งคา
เลือกรายการเมนูนี้ แล
ดานลาง

การแจงเตือน เพ
หร
หล
สา

เปด อน
หร
ปฏ
ใน
รา
กล



ธุรกิจ

รายการหาม ิขสทิธิไ์มสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อมตอ
การทํางานตัวเลือกอินฟราเรด


ระหวางอปุกรณ 2 อยาง อุปกรณทั้งสอง
ตอง ตรวจดูใหแนใจวา:
ขาหากนั
 50 ซม
อินฟาเรด

ฟาเรดจากโทรศัพทมอืถือของคุณ แรกสุด
งกอน: เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, ชื่อ หรือ
คุณสามารถใชคําสั่ง สง ผานทางตัวเลือก

อุปกรณอนิฟาเรดอื่นที่จะสื่อสารดวย การ
ิ ขอความจะแสดงบนหนาจอ สําหรับคุณ 
22

เมนูนี้จะแสดงรายการของรายชื่อที่สายและ SMS จะถกูปฏิเสธ เลือก 
<ใหม> เพื่อเพิ่มชื่อ และหมายเลขที่เกีย่วของลงในรายการ จากนั้น
เลือกวาคุณตองการปฏิเสธ ขอความ และ/หรือ โทร ที่มาจากบุคคลนี้
เลือกชื่อในรายการ และกด , หรือ L เลือก เพื่อ เปลี่ยน ขอมูล
ที่เกีย่วของ หรือ ลบ เลือก รายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอยีดของ
รายการหาม

คุณสามารถเพิ่มชือ่ลงในรายการหามโดยตรง จากสมดุโทรศัพท, 
รายการโทร และ อินบอกซ: เลือกรายชื่อ, สาย หรือขอความใน
รายการที่เกี่ยวของ กด L ตัวเลือก และเลือก ใสในรายการหาม 
หมายเลขที่เกี่ยวของจะถูกเพิ่มลงในรายการหาม

การเชื่อมตอ (อินฟาเรด และ USB)
โทรศัพทมือถือของคุณอนุญาตใหคุณเชื่อมตออุปกรณภายนอกได
หลายอยางผานทางอินฟาเรด และ USB เมนูนี้ใหคุณสมบัติตางๆ
แกคุณในการตั้งคาการเชื่อมตอกับอุปกรณเหลานี้
อินฟาเรด
โทรศัพทมือถือของคุณมีพอรตอินฟาเรด ซึ่งอนุญาตใหคุณใชในการ
สงหรือรับขอมูลจากอุปกรณที่สอดคลองกับอินฟาเรดอืน่ (เชน โทร
ศัพทมือถือเครื่องอื่น, คอมพิวเตอร, PDA, ฯลฯ) ผานทางการเชื่อม
โยงแบบไรสาย

ไฟลที่มีการคุมครองดวยล
กับ PC ใหแนใจวาคุณเปด

ตําแหนงของอุปกรณ
กอนทีจ่ะทําการรับสงขอมูล
จะตองวางในตําแหนงที่ถูก
� พอรตอินฟาเรดหันหนาเ
� อปุกรณอยูหางกันไมเกิน
� ไมมีอะไรขวางกั้นลําแสง

การสงขอมูล
ในการสงขอมูลผานทางอิน
คุณตองเลือกรายการทีจ่ะส
บันทึก จะมีเมนูยอยชวยให
อินฟาเรด
ทันทีที่โทรศัพทของคุณพบ
สงก็จะเริ่มขึ้นโดยอตัโนมัต
ใหดําเนินการตอไปนี้



23

อยางเต็มทีจ่ากบริการที่ใชไดผานทางอนิฟา-
ับ SMS, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลดรูป
ยังโทรศพัท, การซิงโครไนซรายการรายชื่อ, ตัว
ุณตองติดตั้งโปรแกรม Philips Mobile Phone 
ุณ ซอฟตแวรนี้บรรจุอยูในซดีีรอมที่ใหมา
งคุณ
ซีดีรอมนี้ ใชงานไมไดกับคอมพิวเตอร Apple 
รนี้สนับสนุนเฉพาะ Windows 98 SE, ME, 
vice Pack 3 ขึ้นไปในกรณีนี้)
เชน Lotus Notes, Lotus Organizer และ 
รับการออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซขอ
ฟลิปสไปยังแอปพลิเคชั่นเหลานี้ได (สําหรับ
คูมือผูใชที่เหมาะสม)

ันทึกขอมลู จากนั้นกลับไปยังหนาจอหลัก ราย
ุณไดรับ จะถกูบันทึกไวภายใตชื่อมาตรฐาน 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยการเลือกรายการ
เมนูที่เหมาะสม
ดงรายละเอียดของขอมูลทีคุ่ณไดรับ

ิ้งขอมูลที่ไดรับ
ธุรกิจ

ถาโทรศัพทพบอุปกรณอินฟาเรดหลายตัว รายการจะแสดงบนหนา
จอ เพื่อใหเลือกอปุกรณที่ตองการ กด , เพื่อยืนยัน และเพื่อสง
ขอมูลที่เลือก
การสงจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตัวหนึ่ง
กอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟราเรดขาด หรือ
ถาคุณยกเลิกกระบวนการ

การรับขอมูล
เมื่อคุณเลือก รับ โทรศพัทของคุณก็พรอมที่จะรับรายการผานทาง
อินฟาเรด และรอใหอปุกรณอินฟาเรดอีกตัวหนึ่งสงขอมูลมาได ใน
ขณะที่กําลังสงขอมูล ขอความจะแสดงบนหนาจอ เพื่อใหคุณทํากระ-
บวนการตอไป
การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอกับอุป-
กรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟราเรด
ขาดหายไป, ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรือถาคุณยกเลิกกระ-
บวนการ

การจัดเก็บขอมูล
ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อบอกคุณวาคุณไดรับไฟล กด , เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกที่อธิบายดานลาง
การใชโทรศัพทเปนโมเด็ม
เลือก ขอมูล เพื่อใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม นอกจากนี้คุณยัง
สามารถใชโทรศัพทมือถือรวมกับ PC หรือ PDA ได เชน เพื่อเชื่อม
ตออินเตอรเน็ต หรือเพื่อสงแฟกซ เปนตน

เพื่อใหไดรับประโยชน
เรด (การสงและการร
ภาพและไฟลเพลงมา
วิเศษ GPRS, ฯลฯ) ค
Tools ลงใน PC ของค
พรอมกับโทรศัพทขอ
ซอฟตแวรที่ใหมาบน
Macintosh ซอฟตแว
XP และ 2000 (Ser
ซอฟตแวรเฉพาะอยาง
Microsoft Outlook ได
มูลจากโทรศัพทมอืถือ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหอาน

บันทึก เพื่อบ
การที่ค
ซึง่คุณ
นั้นใน

แสดง
ทั้งหมด

เพื่อแส

ไมบันทึก เพื่อท



ธุรกิจ

USB o
ซื้อโทรศัพท) บนปุมกดสําหรับการเขาถึง
บันทึกเสียง เสียงที่บันทึกจะถกูจัดเก็บใน 
รือใน ธุรกิจ > เสียง จากนั้นใชเปน
 (สําหรับรายละเอียด ดู �การอัดเสียง� 
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คุณสมบัตินี้ใชในการเชื่อมตอโทรศัพทไปยังพีซีผานทาง USB
ที่เก็บขอมูล
เมื่อเลือก โทรศัพทจะทําหนาที่เปนทีเ่ก็บขอมลู คุณสามารถลากและ
ปลอยไฟลจากโทรศัพทไปยังพีซี หรือในทางกลับกันได ในขณะที่ลาก
ไฟลจากพีซไีปยังโทรศัพท ใหแนใจวาไดใสไฟลลงในโฟลเดอรที่
เหมาะสม

คุณสมบัตินี้สนับสนุนเฉพาะ Windows XP และ ME 2000

เปด/ปดอัตโนมัติ
เมนูสองรายการที่แยกกัน อนุญาตใหคุณตั้งคาโทรศัพทมือถือใหเปด
หรือปดเครื่องเอง หรือเมื่อถึงเวลาทีต่ั้งไว
ในการตั้งคา เสียงเปดเครื่องอัตโนมัติ, เลือกตัวเลือก และกด , 
เลือก เปด และกด , ปอนเวลาที่คุณตองการใหโทรศัพทมือถือเปด
เครื่องเอง และกด , เลือกความถี่ทีต่องการจาก 1 ครั้ง, ทุกวนั หรือ 
จันทร-ศุกร และกด , ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการเปด
ดําเนินการตามวิธีเดียวกันสําหรับตัวเลือก เสียงปดเครื่องอตัโนมัติ

Secretary on the G
กด + (ขึ้นอยูกบัสถานที่คุณ
แบบสัมผัสเดียวไปยังเมนู 
มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง ห
การปลุก หรือเสียงเรียกเขา
ในหนา 20)
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งขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการใหม คุณ
ยการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม

ุญาตใหคุณจัดการ และแสดงเสียงที่เก็บไวใน 
ทมือถือของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

เพื่อเปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
ไฟลเสียงใหม

เพื่อเขาไปยังไฟลเสียงของคุณทั้งหมดในราย
การแบบเดี่ยว

เพื่อเขาไปยังไฟลเสียงที่คุณดาวนโหลดมา 

เพื่อเขาไปยังรายการเสียงตัวอยางที่มีการปอง
กันดานลิขสิทธิ์

เพื่อเขาไปยังรายการของเสียงที่บันทึกไว
มัลติมีเดีย

5. มัลติมีเดีย

เมนู และเมนูยอยนี้ประกอบดวยตัวเลือกตางๆ เกี่ยวกบัคุณสมบัติ
ดานมัลติมีเดียของโทรศัพทมือถือ Xenium 9@9t ของคุณ

สถานะความจาํ
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจํา
ที่ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะใช
คุณสมบัติหนวยความจํารวมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึกที่อัด

ไว และแถบเสียงสําหรับคําสั่งเสียง, ขอความที่เก็บไว, สมุดโทรศัพท
และรายการออแกไนเซอร, เกมส, ฯลฯ
กด , เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดงเปอร-
เซ็นตของหนวยความจําทีว่าง และหนวยความจําทั้งหมดของโทร-
ศัพทในหนวยกิโลไบต (Kb) กด , อกีครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการ
รายละเอียดของหนวยความจําทีคุ่ณสมบัติแตละอยางใช 
โทรศัพทมอืถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณสามารถ
ลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร เพลงของฉัน หรือ ภาพ
ของฉัน เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อเก็บ
เสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม

ถาขอความ เต็ม แสด
ตองลบรายการบางรา

อัลบั้มเสยีง
เมนูนี้ อน
ในโทรศัพ

รับเพิ่มเติม...

แสดงทั้งหมด

เพลงสวนตัว

เพลงที่ปองกนั

เสียงบันทึก



มัลติมีเดีย

เมื่ออยูในรายการ คุณสามารถเลือกไฟลเสียง และกด , เพื่อเขาไป

ดงเปนรายการขอความ เลือกภาพ และ
 จะทําใหคุณเขาไปยังตัวเลือกเมนูที่แสดง

ปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
าพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม อานไดที่
32

ขาไปยังไฟลภาพของคุณทั้งหมดในราย
บบเดี่ยว

ขาไปยังภาพที่ถายดวยกลองถายรูปในตัว
ทรศัพท

ขาไปยังภาพที่คุณดาวนโหลดมา

ขาไปยังรายการภาพตัวอยางที่มีการปอง
านลิขสิทธิ์

ขาไปยังรายการไอคอนทีคุ่ณดาวนโหลด

สงไฟลภาพทีเ่ลือกผาน อีเมล (ดูเพิ่มเติม
35) ผาน อนิฟาเรด (ดู หนา 22) หรือ 
S (ดู หนา 43) โปรดทราบวาคุณไม
ารถสงภาพที่มีการปองกนัทางลิขสิทธิ์ได
26

ยังเมนูตัวเลือกที่แสดงดานลาง

อัลบั้มภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงและแกไขภาพที่เกบ็ไวในโทร-
ศัพทมอืถือของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

ภายในโฟลเดอร ภาพจะแส
กด > เพื่อดูภาพ การกด ,
ดานลาง

สงโดย� เพื่อสงเสียงที่เลือกผาน อีเมล (ดู หนา 35) 
ผาน อินฟาเรด (ดู หนา 22) หรือ MMS 
(ดู หนา 43) โปรดทราบวาไฟลเสียงจาก
โฟลเดอร เสียงบันทึก ไมสามารถถกูสงทาง 
MMS ได 

ตั้งเสียงเรียกเขา เพื่อตั้งเสียงทีเ่ลือกเปน แบบเสียงเรียก

ตั้งเสียงขอความ เพื่อตั้งเสียงทีเ่ลือกเปน ตั้งเสียงขอความ ตัว
เลือกนี้ตองถกูเปดการทํางานในเมนู ตั้งคา > 
เสียง (ดู หนา 48)

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ไฟลเสียงที่เลือก

ลบ / 
ลบทัง้หมด

เพื่อ ลบ ไฟลเสียงทีเ่ลือก หรือไฟลทั้งหมด
พรอมกนั

รับเพิ่มเติม... เพื่อเ
ไฟลภ
หนา

แสดงทั้งหมด เพื่อเ
การแ

รูปถาย เพื่อเ
ของโ

ภาพของฉัน เพื่อเ

ภาพที่ปองกัน เพื่อเ
กันด

ไอคอน เพื่อเ
มา

สงโดย� เพื่อ
หนา
MM
สาม
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าตใหคุณเลนเพลงที่ดาวนโหลดมาจากมินิ SD 
ุณ 

ใชมินิ SD การดของคุณ โปรดใสมินิ SD การด
ือถือ Philips 9@9t เพื่อตั้งคาเริ่มตน 

เพื่อบันทึกรูปภาพ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดที่คุณทําลงไป

ใชตัวเลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่เลือกไป -90 
องศา, +90 องศา หรือ +180 องศา

เพื่อแสดงไฟลที่เลือก

เพื่อแสดงคุณสมบัติของไฟล 
(ขนาด, รูปแบบ, ความละเอียด, ฯลฯ)

เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก

เพื่อ ลบ ไฟลที่เลือก หรือไฟลทั้งหมดพรอม
กัน

รูปภาพในโฟลเดอร ภาพที่ปองกนั ไม
สามารถถูกสงหรือลบได
มัลติมีเดีย

MP3
เมนูนี้อนุญ
การดของค

หมายเหตุ: กอนที่จะ
ใหมลงในโทรศัพทม

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งรูปภาพทีเ่ลือกเปนวอลเปเปอร

แกไข ใชเมนูนี้เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

� เพิ่มขอความ เพื่อเพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก ปอน
ขอความของคุณในหนาจอแกไข และกด , 
ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อยายขอความบนหนาจอ: 
กดสั้นๆ เพื่อยายทลีะ 1 พิกเซล, กดคางเพื่อ
ยายทีละ 5 พิกเซล
กด R กลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอแกไข
ขอความ หรือ L ตกลง เพื่อยืนยัน และไป
ยังตัวเลือกถัดไป

� เฟรม หรือ
ไอคอน

เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพทีเ่ลือก

� ลบ เพื่อ ลบ การแกไขครั้งสุดทายทีก่ระทําบน
รูปภาพ, หรือเพื่อ ตั้งคาเดิม เชน ยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กด R 
กลับ เพื่อยกเลิก หรือ L ตกลง เพื่อยืนยัน

� สง เพื่อสงภาพที่เลือกผานอนิฟาเรด, อเีมล หรือ 
MMS

� บันทึก

หมุน

ดู

คุณสมบัติ

เปลี่ยนชื่อ

ลบ / ลบทั้งหมด



มัลติมีเดีย

คุณสามารถเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้จากเมนู: แมนนวล
บบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดยการ
ดการทํางานการแสดงผลกราฟฟกเต็ม
น กด < เพื่อกลับไปยังรายการ เมื่อภาพ
 เพื่อเปดตัวเลือกการหมนุ (90 องศา 

บบอตัโนมัติเปนสไลดโชว
หวางภาพแตละภาพที่จะแสดงในสไลด
 วินาท)ี และกด , หรือ L เลือก
 ใหเลือกภาพตามที่คุณตองการโดยการ
ือก (ไมเลือก) ทั้งหมด เพื่อเลือกหรือ
คราวเดียว
ชว และ R เพื่อหยุดการเลน
ี่เลือกลาสุด จะถูกบันทกึโดยอตัโนมัติ 
ั้ง แมวาคุณจะปดเมนูแสดงทีวีไปแลว

ีโอคลิปสั้นๆ
ไดแมวาคุณจะไมไดใสซมิการดก็ตาม
28

แสดงทีวี
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพที่อยูใน อัลบั้มภาพ (แบบ
อัตโนมัติเปนสไลดโชว หรือแบบแมนนวลทลีะภาพ) บน
หนาจอหลักภายในโทรศัพทของคุณ และ/หรือบนหนาจอ
ทีว ีผานทางอปุกรณเสริมทีวลีิงค

ทีวีลิงค อาจไมรวมอยูในชดุผลิตภัณฑของคุณ ในกรณีนี้ คุณตอง
ซื้อแยกตางหาก สาํหรับรายละเอียด สามารถอานเพิ่มเตมิไดที่
�อุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปส� ในหนา 76

เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแ
กด + หรือ - กด > เพื่อเป
หนาจอ และสงไปยังโทรทัศ
ถูกเลือก กด , หรือ เลือก
หรือ 180 องศา)
อัตโนมัติ
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแ
1. เลือกคาเวลาที่จะใชระ
โชว (10, 15 หรือ 20

2. ในรายการทีป่รากฏขึ้น
กด < หรือ > เลือก เล
ไมเลือกภาพทั้งหมดใน

3. กด , เพื่อเริ่มสไลดโ
ในทั้งสองโหมด การเลือกท
และสามารถเลนไดหลายคร
ก็ตาม

โหมดสาธติ
เมนูนี้จะแสดงวิด
ตัวเลือกเมนูนี้ใช

เลน เลนเพลงที่เลือก

เลนเพลงเดียว เลนซ้ําเพลงที่เลือก

เลนทั้งหมด เลนซ้ําเพลงที่เลือกตั้งแต 2 เพลงขึ้นไป

สุม เลนเพลงในรายการเลนในลําดับทีแ่ตกตาง
กัน

ลบ ลบ MP3 ทีก่ําลังเลนอยูในปจจุบัน

เลือกทัง้หมด เลือกเพลง MP3 ทั้งหมด

ไมเลือกทั้งหมด ยกเลิกการเลือกเพลง MP3 ทัง้หมด
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ิ
ความสัมพันธระหวางปฏิทินสุริยคติ และปฏิ-
สดงวนัที่ทางสุริยคติเปนวันที่ในโหมดจันทรคติ

ขอมูลเกี่ยวกับวันที่ และเวลา (เชน เหตุการณ
วันที่ทางสุริยคติเทานั้น

าตางการแกไขวนัที ่ถาจําเปน ใหเปลี่ยนวันที่
ะสม จากนั้นกด , เพื่อแปลงเปนโหมด

จอหลัก
สดงปฏิทินจันทรคติในหนาจอหลัก กด + หรือ 
รทํางานตัวเลือกนี้

ีย่วกบัเทศกาลจีนหลักๆ ถัดไป นับจากวันที่ปอน 
นี้ หรือเลือก จากวันทีก่ําหนด และปอนวนัทีท่ี่
ะมีเทศกาลจีนใดเกิดขึ้นนับจากวันที่นั้นบาง ใน
เพื่อแสดงเทศกาลถัดไป 6 เทศกาล
บันเทิง

6. บันเทิง

โหราศาสตรแบบตะวนัตก, ปฏทิินจนัทรคต ิและคุณสมบัติเทศ-
กาลตางๆ ของจีน ใชไดในเมนูภาษาจนีเทานั้น (ดู หนา 29) โทร
ศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูภาษาจีน ทั้งนี้ขึน้อยูกับสถานที่
ซึ่งคุณซื้อโทรศัพท

โหราศาสตรตะวันตก
เมนูนี้ใชในการแสดงดวงโหราศาสตรในวันที่ระบุ ในการดูดวงโหรา
ศาสตร แรกสุดคุณตองปอนจักรราศีของคุณ หรือวันเกดิของคุณเขา
ไปกอน ถาคุณทราบราศีของคุณ คุณสามารถเลือกจากเมนู เลือกราศี
เกิด, ไมเชนนั้นใหเลือก ใสวันเกิด, กด , และปอนวันเกิดของคุณ
กด , เพื่อแสดงราศีที่ตรงกัน
ในเมนู พยากรณ, คุณสามารถเลือก วันนี้ หรือ วนั อื่นๆ ขึ้นอยูกับการ
พยากรณที่คุณตองการดู (ในกรณีหลัง ใหปอนวันที่ที่เกี่ยวของกอน
การกด ,)

ปฏิทินจันทรคต
เมนูนี้ชวยใหคุณทราบ
ทินของจีน โดยการแ

คุณสมบัตนิี้ตองการ
บันทึกนัด) ขึ้นอยูกับ

กด , เพื่อเขาถึงหน
โดยการกดปุมทีเ่หมา
จันทรคติ
จันทรคติในหนา
ตัวเลือกนี้ใชในการแ
- เพื่อเปดหรือปดกา

เทศกาลจนี
เมนูนี้แจงใหทราบเก
เลือก หนึ่งวันจากวัน
คุณตองการทราบวาจ
ทั้งสองกรณี, กด , 



บันเทิง

เขาเครือขาย 
นิดของเครือขายที่ใชในการเปดการเชื่อม
คาคอนฟกคาตางๆ ที่สอดคลองกัน
รือ GPRS: โทรศัพทมอืถือของคุณจะใช
รือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการ
อีเมลเทานั้น
อน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไป
าย GPRS กอน จากนั้นจึงเชื่อมตอไป
าย GSM ถาเครือขาย GPRS นั้นใชไม

บน คุณจาํเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
ละเอียด ใหดู หนา 52

ุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขาย
นอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย

คุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
ไวใน ตั้งคา > เครือขาย > ตั้งคาระบบ 
2)
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Java
โทรศัพทของคุณมคีุณสมบัติการทํางานแบบ Java ซึ่งคุณ
สามารถใชเพื่อรัน Java แอพพลิเคชั่น เชน เกมที่ดาวน
โหลดจากเครือขาย

ครั้งแรกที่คุณเรียกใช Java ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนคุณวา
การติดตั้งและการตั้งคาคอนฟก Java จะใชเวลาหลายนาที ซึ่งนี่เปน
การทํางานเพียงครั้งเดียวเทานั้น
ตั้งคา
หลังจากที่ติดตั้ง Java แลว คุณสามารถดําเนินการตั้งคาคอนฟเกอ-
เรชั่นได
เริ่มอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใช Java แบบอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อเลือก เปด แอพพลิเคชั่น Java จะเปดโดยอัตโนมตัิทนัทีหลังจาก
ที่ติดตั้งเสร็จ

สาํหรับเกม Solitaire คุณไมสามารถเลนเกมนี้ดวยสไตลัสได

ระบบ เพื่อเลือกช
ตอ และตั้ง
� GSM ห
เฉพาะเค
เชื่อมตอ

� GPRS ก
ยังเครือข
ยังเครือข
ได

ในการเลอืกตัวเลือกดาน
GPRS ไวแลว สาํหรับราย

DNS 
แอดเดรส

ใชเพื่อใหค
ขอมูลภาย

บัญชี
เครือขาย

อนุญาตให
คุณกําหนด
(ดู หนา 5
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นเกมมีดังตอไปนี้:

เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุดชั่วคราว
จํากัดอยูที่ 2 นาท ี(หลังจากนั้น โทรศัพทจะ
กลับไปยังหนาจอหลัก และเกมจะหายไป)
บันเทิง

เครือขาย
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถเขาไปยังการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ 
ซึ่งรวมถงึ DNS และที่อยูพร็อกซี่ ทุกรายการในเมนูนี้ไดรับการตั้ง
คาไวลวงหนา ดังนั้นคุณไมควรที่จะตองเปลี่ยนแปลงคาเหลานี้

เมนูนี้ขึ้นกับผูใหบริการ ดงันั้น ไอคอนและเนื้อหาอาจแตกตาง
จากที่นี้

Java แอพพลิเคชั่น 
เมื่อหนาตาง Java แสดงขึ้น กด , เพื่อเขาไปยังเกมสตางๆ ที่มี
บนเครื่อง เลือกเกมส และกด , อีกครั้ง ใช L และ R เปน
ปุมซอฟตคีย เพื่อเลือกเมนูดังทีแ่สดงบนหนาจอ กด ออก เพื่อเลิก
แอพพลิเคชั่น Java หรือกด เมนู เพื่อเขาไปยังรายการตัวเลือกที่มี 
ที่อนุญาตใหคุณสรางและจัดการโฟลเดอรใหมได

เกมอิฐ
เปาหมายของเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอิฐใหแตกทั้งหมด
โดยตีดวยลูกบอล เมื่อทําลายอิฐทั้งหมดแลว คุณก็จะได
เลนยังระดับถดัไป

ปุมที่ใชสําหรับการเล

4 และ 6

* และ #

0



ผูใหบริการ

ั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจาํเปนตอง
ๆ ที่อธบิายในสวนนี้ ผูใหบรกิารบางราย
ทางไกลได

ือก ผูใหบริการ > WAP > โฮมเพจ

มตอไปยังเครือขาย ตามทีต่ั้งคาไวใน 
ในเมนู ตั้งคา > เครือขาย (ดูหนา 52) 
ลาด หนาจอจะแสดงคําวา "ไปยังเมนู": 
 เพื่อเขาไปยังตัวเลือก WAP (ดู หนา 34)

รกที่คุณเขาถงึเมือ่คุณเปดเซสชั่น WAP 
รเมนูนี้จะถกูตั้งคาไวลวงหนา และจะเชื่อม
งผูใหบริการของคุณ เพื่อทีจ่ะเปลี่ยนโฮม
ก� ในหนา 34

เพื่อเบราสในเพจออนไลน

เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
32

7. ผูใหบริการ

เมนูนี้ประกอบดวยบริการและคุณสมบัติตางๆ ที่ผูใหบริการของคุณ
เปดใหบริการ ดังนั้น เมนูที่อธิบายดานลางอาจแตกตางจากนี้ หรือไม
มีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัลักษณะการขอรับบริการของคุณ สําหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสัน้ ซึ่ง
คุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเตมิ

บริการเครือขาย
ตัวเลือกเมนูนี้สงวนไวสําหรับบริการเฉพาะของผูใหบริการ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัตัวเลือกเหลานี้ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

WAP
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณ
เตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กฬีา, สภาพอากาศ, 
เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการต
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาใด
สามารถตั้งคาตางๆ แบบ

ในการเปดเซสชั่น WAP เล

โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อ
ตั้งคาระบบ ที่คุณกําหนดไว
ในกรณีที่การเชื่อมตอผิดพ
กด ( หรือ L ตัวเลือก
โฮมเพจ
เพื่อลิงคไปยัง WAP ไซตแ
ขึ้นมา สวนมากแลว รายกา
ตอไปยังโฮมเพจ WAP ขอ
เพจเริ่มตนนี้ ใหดู �ตัวเลือ

ใช + หรือ -

กด , หรือ 
L เลือก

กด R กลับ

กด ) หรือเลือก 
ตัวเลือก > ออก
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ชไดแบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกําหนดการตั้งคา
ปรไฟลแตละตัว

อทั้งหมดที่อธบิายดานลางจะใชกับโปรไฟล

ํางานการดาวนโหลดภาพที่แนบอยูกับ WAP 

ความเร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณเบราส

รไฟลที่เลือกปจจุบัน (เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับ
กฏขึ้น)

วามจําของโทรศัพทซึ่งใชในการเก็บเพจทีเ่บราส
 WAP

นแปลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่ม
าจอแกไขที่ปรากฏขึ้น)
าตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งทีคุ่ณ
 > ตั้งคาระบบ (ดู หนา 52)
ผูใหบริการ

บุคมารก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ 
และเขาถงึไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ
กด L ตัวเลือก ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารก: ฟลด
ชื่อ และ URL จะถกูเติมดวยขอมลูที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลังเบราซ
อยูโดยอตัโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารก และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะให
ปรากฏขึ้น กด ,, จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกบัการปอนที่อยู 
URL
เมนู บริหารบุคมารก อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารกที่เลือก
ปอนที่อยู
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนทีอ่ยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดยตรง
เมื่อคุณเลือก (เปนวิธีการทีร่วดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP โดยไม
ตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารก)
ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด 
, เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตองปอนที่อยูแบบ
สมบูรณอีกครั้ง
ตั้งคา
เพื่อที่จะเขาไปยัง WAP ไซต แรกสุดคุณตองตั้งคาคอนฟกโปรไฟล
การเชื่อมตอ WAP กอน

เลือกโปรไฟล
เพื่อเลือกโปรไฟลที่ใ
การเชื่อมตอสําหรับโ

การตั้งคาการเชือ่มต
ที่เลือก

ตัวเลือก
เพื่อเปดหรือปดการท
เพจ

การเลือก ปด จะเพิม่
โดยรวม

เปลี่ยนชื่อ
เพื่อเปลี่ยนชื่อของโป
หนาจอแกไขที่จะปรา
แคช
เพื่อลางพื้นทีห่นวยค
ดูระหวางอยูในเซสชัน
เครือขาย
� โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ย
ปอนชื่อใหมในหน

� เขาเครือขาย อนุญ
กําหนดไวใน ตั้งคา



ผูใหบริการ

� ระบบ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่ ตัวเลอืก
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง:

าถงึโฮมเพจเริ่มตน

ับไปยังเพจที่เบราสกอนหนา

ยังเพจถดัไปทีต่องการเบราส

ลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิด

ทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบันเปน
จเริ่มตน

ทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึง่แสดงใน 
ภาพ

สุดเซสชัน WAP

33 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
ี้
34

เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ (ดู หนา 52)
� ทีอ่ยูพร็อกซี่ และ พอรตพร็อกซี่ อนุญาตใหคุณกําหนดเกตเวย
แอดเดรส และหมายเลขพอรตทีจ่ะใชเมือ่เริ่มการเชื่อมตอ WAP 
โดยใชโปรไฟลทีเ่ลือก

� การปองกัน: เพื่อแสดงรายการของระบบปองกัน ใบรับรอง ที่
ติดตั้งไว (จากนั นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ ง) 
ขอมลูชวง หรือ ฉบับปจจุบัน
ขอมูลพเิศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความทีส่งจากเครือขาย 
และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ 

ในบางกรณี เครือ่งหมาย �@� สแีดงจะแสดงบนหนาจอ เพือ่บอก
คุณวาคุณไดรับขอมูลพิเศษใหม กด , หรือ L อาน เพื่ออาน 
หรือ R ยอนกลับ ไปยังหนาจอหลัก 

ขอมูลพิเศษประกอบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถึงอยางรวดเร็ว
ไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวของ: การคลิกที่ลิงคหนึ่งครั้ง จะเชื่อมตอ
ไปยัง WAP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟลมัลติมเีดียเขา
มายังโทรศัพทมอืถือของคุณได

ถากลองขอความพิเศษเตม็ จะมีขอความแนะนําใหคุณลบขอ
ความบางขอความใน WAP > ขอมูลพิเศษ 

ในขณะที่กําลังเบราส กด L

โฮมเพจ เพื่อเข

กลับ เพื่อกล

สงตอ เพื่อไป

ทําใหม เพื่อโห
ใหม

บันทกึเปน
โฮมเพจ

เพื่อบัน
โฮมเพ

บันทกึเปน� เพื่อบัน
อลับั้ม

ออก เพื่อสิ้น

บุคมารก
ปอนทีอ่ยู
ตั้งคา
ขอมูลพิเศษ

ดู หนา
เหลาน
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าตใหคุณเขาถึงอีเมลดวยโทรศัพทมอืถือ 
@9t ของคุณ คุณสามารถสงและรับอเีมลที่มี
ากบัญชีอีเมลที่แตกตางกันสองบัญชี ขึ้นอยูกบั
มัครรับบริการของคุณ โทรศัพทมอืถือ ของคุณ
อนฟกกบับัญชีอเีมลไวแลว ในกรณีนี้ พาราม-ิ
าไวเรียบรอยแลว
วมอยูในสัญญาของโทรศัพทมอืถือของคุณ 
รรับบริการอเีมลเพื่อที่จะสงหรือรับอีเมลได 
ของคุณจะสงพารามิเตอรทัง้หมดมาใหคุณ
งนี้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวธิีการตั้งคาคอน
มล ในการปอนตัวอักษรพิเศษ เชน @ หรือ %, 
อความ� ในหนา 14

ัญชีอีเมล ใหเลือกอีเมลตัวใดตัวหนึ่ง และกด 
ูทีม่ีรายละเอียดดานลาง

ากชื่อมาตรฐาน ถาบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกตั้งคา
ัญชีนั้นอาจถูกล็อค ซึ่งจะทําใหไมสามารถ
ขอความ

8. ขอความ

ขอความระบบ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอความระบบซึ่งเครือ
ขายออกอากาศมายังผูรับบริการทุกคน โดยมตีัวเลือกดัง
ตอไปนี้:

รหสัรับ
เพื่อเลือกชนิดของขอความทีคุ่ณตองการใหแสดงอยางถาวรบนหนา
จอหลัก (ในกรณีนี้ ปอนชนิดในเมนู รหัสรับ และ หัวขอ)
รับ
เพื่อตั้งคาการรับขอความระบบเปน เปด หรือ ปด
หัวขอ
เพื่อกําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ เพื่อที่จะตั้งคาหัวขอ 
ใหเลือก <ใหม> ปอนรหัสทีผู่ใหบริการใหมา และถาตองการก็ใหใส
ชื่อดวย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหัวขอที่มอียูแลวในรายการ ซึ่ง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบกไ็ด

คุณสามารถปอนหัวขอไดถึง 15 หัวขอในรายการ ในการขอรับ
รหัสสาํหรับหวัขอตางๆ ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

อีเมล
เมนูนี้อนุญ
Xenium 9
ไฟลแนบจ

ผูใหบริการและการส
อาจไดรับการตั้งคาค
เตอรตางๆ จะถูกตั้งค
ถาบริการอเีมลไมไดร
คุณจะจําเปนตองสมัค
ในกรณีนี้ ผูใหบริการ
เนื้อหาในสวนดานลา
โทรศัพทสําหรับใชอีเ
โปรดดูที่ �การปอนข
ตั้งคา
ในการตั้งคาคอนฟกบ
, เพื่อเขาไปยังเมน
เปลี่ยนชื่อ
เพื่อเปลี่ยนชื่อบัญชีจ
คอนฟกลวงหนาไว บ
เปลี่ยนชื่อได
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เซิรฟเวอรอีเมล ขั้นสงู

องคุณได แรกสุดคุณจําเปนตองตั้งคา
เตอรเน็ต

 เพื่อเชื่อมตอไปยังอนิเตอรเน็ต โทร-
ยังหมายเลขที่ผูใหบริการของคุณใหมา 
ไดรับเขามาผานทางการเชื่อมตอนี้ 
อรเน็ตแบบที่ตองโทรเขาที่ทําจากพีซี 
 มีอธิบายไวในตารางดานลาง

พอรทบนเซริฟเวอร POP3 โดยทัว่ไป
จะเปน 110

พอรทบนเซริฟเวอร SMTP โดยทั่วไป
จะเปน 25

รสของโดเมนเนมเซิรฟเวอรของคุณ

ิการรองรับ SMTP จะตั้งคาเปน ปด 
หบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่
36

เพื่อตั้งคาคอนฟกการตั้งคาตางๆ ที่จําเปนในการเชื่อมตอไปยัง
บริการอีเมลของคุณ

คุณตองขอรับแอดเดรส POP3 และ SMTP จากผูใหบริการอีเมล
ของคุณ ถาคุณตองการใชการเชือ่มตอ GPRS เพือ่เขาถึงอีเมล
ของคุณ คุณอาจจาํเปนตองใชเซิรฟเวอร SMTP ของผูใหบริการ
มือถือของคุณเพื่อสงอีเมลออกไป

เลือกเชื่อมตอ
กอนทีคุ่ณจะสามารถดูอีเมลข
คอนฟกการเชื่อมตอไปยังอนิ
ตั้งคา GSM
เมื่อคุณใชการเชื่อมตอ GSM
ศัพทมือถือของคุณจะหมุนไป
และขอมูลจะถูกสงออกไปและ
คลายๆ กบัการเชื่อมตออินเต
พารามิเตอรการเชื่อมตอ GSM

รหัส รหัสผานเพื่อใชบัญชีอเีมลของคุณ

อเีมล
แอดเดรส

อีเมลแอดเดรสของคุณ

SMTP 
แอดเดรส

แอดเดรส Simple Mail Transport Protocol 
(SMTP) นี่เปนเซริฟเวอรสําหรับสงอเีมลของคุณ
ออกไป และโดยทั่วไปจะมรีูปแบบในลักษณะดังนี้ 
smtp.yourmail.com

POP3 
แอดเดรส

แอดเดรส Post Office Protocol (POP) นี่เปน
เซิรฟเวอรสําหรับรับอีเมลของคุณเขามา และโดย
ทั่วไปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้ 
pop.yourmail.com

ล็อคอนิ ล็อคอิน (หรือรหัสผาน) เพื่อใชบัญชีอีเมลของคุณ

พอรท POP3 หมายเลข
คาพอรท

พอรท SMTP หมายเลข
คาพอรท

DNS 
แอดเดรส

IP แอดเด

รองรับ SMTP โดยปกต
ติดตอผูใ
สมบูรณ
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ถือจะใชเฉพาะเครือขาย GSM สําหรับการ

ือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GPRS สําหรับการ

ุดโทรศัพทมือถือของคุณจะพยายามเชื่อมตอ
RS ถาไมมีเครือขาย GPRS ใหใช โทรศพัทจะ
ขาย GSM 
านี้ทํางาน แรกสุดคุณตองปอนการตั้งคาที่สอด

ชื่อมตอไปยังกลองขอความของคุณ และดาวน-
ล (ผูสง และบรรทัดหัวเรื่อง) จากเซิรฟเวอร 
ือกที่จะรับอีเมลทีต่องการได
: โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังอเีมลเซริฟ-
ัติ และดาวนโหลดรายการสวนหัวอีเมล ถามี 
)
หรือ เดิม) ปรากฏที่สวนทายของรายการ 
งรายการ) หมายความวายังมีสวนหัวของอเีมล
ีก: ใหเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้ และ
เีมลเขามา
ขอความ

ตั้งคา GPRS
ถาการใช GSM เปรียบเสมอืนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยการโทร
เขา การเชื่อมตอ GPRS ก็เปรียบไดเทากับการเชื่อมตอแบบบรอด-
แบนด GPRS (หรือ Global Packet Radio Service) เปนโปรโตคอล
สําหรับการสงขอมลูอยางรวดเร็ว โดยใชสัญญาณวิทยุ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS คุณอาจจําเปนตองใชชื่อผูใชและ
รหัสผาน แมวาการเชื่อมตอ GPRS บางอยางจะสามารถทํางานได
โดยไมตองใชคาเหลานี้ คุณจะจําเปนตองตั้งชื่อ APN (หรือ Access 
Point Name)
ระบบ
ตัวเลือกเมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกวาจะสรางการเชื่อมตออนิเตอรเน็ต
อยางไร

� GSM: โทรศัพทมอื
เชื่อมตออีเมล

� GPRS: โทรศัพทม
เชื่อมตออีเมล

� GPRS กอน: แรกส
ไปยังเครือขาย GP
พยายามดวยเครือ
เพื่อใหคุณสมบัติเหล
คลองกันเขาไป
อินบอกซ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเ
โหลดสวนหัวของอีเม
จากนั้นคุณสามารถเล
1. เลือก อินบอกซ
เวอรโดยอตัโนม
(ครั้งละ 5 ฉบับ

2. ถาคําวา ตอไป (
(หรือสวนตนขอ
ฉบับอื่นคางอยูอ
กด , เพื่อดึงอ

เลขหมาย 
ISP

นี่เปนหมายเลขทีโ่ทรศัพทมอืถือของคุณหมุนออก
ไปเพื่อสรางการเชื่อมตอ แรกสุด เลือก ISDN
Nber หรือ Analogic Nber (ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
เครือขายของคุณ) จากนั้นใหปอน เลขหมาย ISP 
ที่ผูใหบริการของคุณใหมา

ล็อคอิน & 
รหัส

ล็อคอิน และรหัสผานที่ผูใหบริการเครือขาย 
GSM ของคุณใหมาเพื่อใชงานบริการนี้

ตัดสาย
อตัโนมัติ

ปอนเวลาที่ไมมกีิจกรรมใดๆ ที่ตองการใหโทร-
ศัพทวางสายโดยอัตโนมัติ (ถายังคงมีการเชื่อม
ตออยู) คานี้ตองเปนเวลาที่มากกวา 30 วินาที
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3. เลือกสวนหัว และกด ,เพื่อแสดง รายละเอียด สัญลักษณ

ทกึรูปภาพกอนที่จะสามารถดูไดใน 
นวยความจําไมเพียงพอที่จะเกบ็รูปภาพ
ๆ (ภาพ เสียง ขอความ ฯลฯ) ทิ้งไปเพื่อ
พื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
ไมสามารถรับไฟลภาพได ถาไฟลภาพไม
าพตองมีรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF

160 พิกเซล (ขนาดของหนาจอ) ถา
คอมพิวเตอรที่บาน คุณสามารถใชโปร-
ภาพในขนาดที่ถูกตองได

อปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับไฟล
ศัพทของคุณไมมี หรืออเีมลมีขนาดใหญ
โหลด

นบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ คุณสามารถ
ึง 5 ฉบับ แมวาจะไมมีตัวเลือกชั้นสูงก็

อยูกับอเีมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในราย
 สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพทมือ
ุณสามารถเปลี่ยนชื่อได ถาตองการ)
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แสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นทีส่วนหัวของแตละฉบับ:

4. ถาไมมีสัญลักษณอยูทีข่างสวนหัว คุณสามารถกด , และเลือก 
รับ เมล เพื่อดาวนโหลดอเีมลได ทําขั้นตอนนี้ซ้ําในการดาวน
โหลดอีเมลแตละฉบับทีเ่ปนเนื้อหาของสวนหัวที่เลือก

ถาอเีมลทีคุ่ณไดรับมีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ, ขอความ หรืออีเมล
อีกฉบับ) อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณเฉพาะ
แสดงไว:

คุณตองดาวนโหลด และบัน
อัลบั้มภาพ ถาโทรศัพทมหี
ใหม คุณตองลบรายการอื่น
ปลดปลอยหนวยความจํา เ
โทรศัพทมือถือของคุณอาจ
ไดอยูในรูปแบบที่ถูกตอง ภ

ขนาดที่ดีที่สดุคือ 128 x 
คุณกําลังถายโอนภาพจาก
แกรมแกไขภาพเพือ่สราง

ขนาดของอเีมลใหญเกินไป (เกิน 50 Kb) ไมสามารถ
ดาวนโหลดได

อเีมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู ในหนา 39)

บรรจุรายละเอียดของสวนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา, 
ที่อยูอีเมลของผูสง, ฯลฯ) กด , เพื่อแสดงรายละเอียด
เหลานี้

ขอความของอีเมลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ กด 
, เพื่ออานอีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

ไฟลขอความ (เฉพาะขอความ, รูปแบบ ".txt") แนบอยู
กับอีเมล กด , เพื่ออานขอความ (ไมมีตัวเลือกชั้นสูง
สําหรับกรณีนี้)

จําเปนตองใชแ
แนบ ซึ่งในโทร
เกนิไปทีจ่ะอปั

อีเมลอีกฉบับแ
แนบอเีมลไดถ
ตาม

มีรูปภาพแนบ
การ และกด ,
ถือของคุณ (ค
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รถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มองเห็น
วรที่เหมาะสม

เมลใหม กอนที่จะสงอีเมลของคุณออกไป หรือ
ในขณะที่เริ่มสงไปแลว เนื้อหาของอีเมลก็จะ
ันทึกไว

ลือกผูรับอเีมลของคุณ ที่คุณมีการปอนอีเมล
ดรสสําหรับรายชื่อที่บันทกึไวในสมดุโทรศัพท
รศัพทของคุณ (ดู �รายชื่อ� ในหนา 61)
ากทีคุ่ณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ 
ด , เพื่อ เปลี่ยน อเีมลแอดเดรส, ลบ ออก
ายการ

เลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพทบนซิมการด 
างแกไขจะอนุญาตใหคุณปอนอีเมลแอด-

าตใหคุณออกแบบขอความของคุณ 
เรื่องและขอความ จากนั้นกด , เพื่อเขาไปยัง
ือกถัดไป:
ิ่มเสียง หรือ เพิ่มภาพ เพื่อแนบเสียงหรือ
ภาพลงในอเีมลของคุณ
 เพื่อสงอีเมลไปยังผูรับที่เลือกไว
ไข เพื่อออกแบบอีเมลใหมตั้งแตเริ่มตน
ขอความ

5. เลือกสวนหัวของอีเมล จากนั้นกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอ
ไปนี้:

เมลใหม
เมนูนี้ ใชในการสงอเีมลไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดย
สามารถแนบไฟลไปพรอมกบัอเีมลได เชน รูปภาพ JPEG เมื่อคุณ

ไดรับอเีมล คุณสามา
ออกไปโดยใชซอฟตแ

ถาคุณออกจากเมนู 
ถาคุณยกเลิกการสง
ถูกลบโดยไมมีการบ

เก็บที่
เครื่อง

เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมุดโทรศัพท 
แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลดอีเมลมาก็ตาม
เลือก <ใหม> เพื่อสรางรายชื่อใหม หรือเลือกชื่อใน
รายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส

เมนูนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพท
ในโทรศัพทเทานั้น รายการเมนูนี้จะไมปรากฏ ถา
คุณเลือกสมุดโทรศัพทในซมิ

ลบ เพื่อลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ (ให
เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารก) เมื่อคุณออก
จากเมนูอีเมล โทรศพัทจะขอใหคุณยืนยันการลบราย
การที่เลือกจากอีเมลเซิรฟเวอร

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง (ซึ่งแอดเดรสจะถูกเพิ่มลง
ในรายการโดยอัตโนมัติ) ทําตามขั้นตอนทีอ่ธิบายใน 
�อนิบอกซ� ในหนา 37

สงตอ เพื่อสงตออีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทําตาม
ขั้นตอนที่อธิบายใน �อินบอกซ� ในหนา 37

เพิ่ม
รายชื่อ

เพื่อเ
แอดเ
ในโท
หลังจ
และก
จากร

ถาคุณ
หนาต
เดรส

เพิ่มสื่อ อนุญ
ใสหัว
ตัวเล
� เพ
รูป

� สง
� แก



ขอความ

ละกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถดัไป:

ฟลทีเ่ปนชนิดที่แตกตางกนัลงใน SMS 
ไหว และรูปภาพนั้นไมสามารถอยูรวม
ื่อนไหวกอน จากนั้นเลือกภาพ เฉพาะ
อความ และในทางตรงกันขามดวย

สียงที่มีการปองกันดวยลิขสทิธิ์ทาง 

 SMS ทีคุ่ณไดรับ ขอความจะแสดงใน
ัวเลือก <ลบทัง้หมด> อนุญาตใหคุณลบ
ครั้งเดียว การลบขอความเกานั้นมปีระ-
ลดปลอยหนวยความจําใหวางสําหรับ

กขอความที่กําหนดไวลวงหนา เชน 
รกลับที่

ขอความปจจุบัน และไฟลแนบในเมนู 
อความ

อความปจจุบัน

บเพลง

บภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว

ี่ยนภาษาสําหรับการพิมพ
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คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรอืเสยีงไดครั้ง
ละหนึ่งรายการเทานั้น ถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่กําลังเขียน
อีเมล เมนูจะปด และโทรศัพทจะกลับไปยังสถานะเตรียมพรอม
เมื่อคุณวางสาย

ขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอักษรโดยการใชบริการ
ขอความสั้น (SMS) และเพื่อจัดการกบัขอความทีคุ่ณสง
และไดรับ

ขอความใหม
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอียด
ดานลาง:
1. เลือก สงขอความ, จากนั้น ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือ จาก
รายชื่อ และกด L เลือก หรือ ,

2. ปอนหมายเลข หรือเลือกรายชื่อ และกด ,, จากนั้นเลือกตัว
เลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้:

3. ปอนขอความของคุณ แ

คุณสามารถสงไฟลแนบ 2 ไ
ของคุณ ภาพและภาพเคลื่อน
กันได: ถาคุณเลือกภาพเคล
ภาพเทานั้นทีจ่ะถกูใสลงในข

คุณไมสามารถสงภาพและเ
SMS ได

อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอานขอความ
รายการ ที่ทายของรายการ ต
ขอความทัง้หมดพรอมกันใน
โยชนในกรณีที่คุณตองการป
เก็บขอความใหมๆ

<ใหม> เพื่อเขียนขอความใหม
ขอความ
สุดทาย

เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสงซ้ําขอความสุด
ทาย
นอกจากนั้น เมนูนี้ยังอนุญาตใหคุณเรียกขอ
ความที่คุณกําลังปอนอยู แตอาจทําใหหายไป
ถาคุณกดปุม ( โดยไมไดตั้งใจ และกลับไป
ยังหนาจอหลัก

เทมเพลต เพื่อเลือ
กรุณาโท

บันทกึ เพื่อเกบ็
ทีเ่ก็บข

สง เพื่อสงข

เลือกเสียง เพื่อแน

เพิ่มภาพ เพื่อแน

ภาษา เพื่อเปล
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ปม
ทั้งหมดทีถู่กปฏิเสธดวยตัวเลือกไฟรวอลล 
กี่ยวกับคุณสมบัตินี้ ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพทของผูสงลงใน
รายการหามไฟรวอลล (สําหรับรายละเอียด 
ดู ในหนา 21)

ตัวเลือกนี้ใชไมไดถาหมายเลขของผูสง 
(เชน หมายเลขโทรศัพท) ถูกซอนอยู

เพื่อเก็บขอความในหนวยความจําของโทร-
ศัพท จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่เกบ็
ไวไดใน ขอความ > ขอความ > ที่เก็บขอความ 
การยายขอความไปยังรายการที่เก็บ จะเปน
การลบออกจากรายการ อินบอกซ
เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสง SMS ซ้ําไปยัง
ใครบางคน
เพื่อบันทกึเพลงทีส่งมาพรอมกับ SMS เมนูนี้
จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีเพลงใหแยกเทานั้น
เพื่อบันทกึกราฟฟก และ/หรือภาพเคลื่อน
ไหวที่ถูกสงมาพรอมกับ SMS เมนูนี้จะมอง
เหน็เฉพาะเมื่อมีภาพใหแยกเทานั้น
ขอความ

เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัว
เลือกเมนูที่แสดงดานลาง:

กลองขอความสแ
เมนูนี้จะแสดง SMS 
(สําหรับรายละเอยีดเ

ดึงหมายเลข เพื่อดึงหมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลข
นี้อยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถรวม
หมายเลขหลายหมายเลข และดึงออกมาได) 
เมนูนี้จะมองเหน็เฉพาะเมื่อมีหมายเลขให
แยกเทานั้น

จัดเกบ็เลขหมาย เพื่อบันทกึเลขหมายของผูสง ถาหมายเลข
แนบอยูในขอความ

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก
ตอบกลับโดย
ขอความ

เพื่อตอบกลับไปยังผูสง

สงตอ เพื่อสงตอขอความที่เลือก โปรดทราบวาคุณ
ไมสามารถสงตอไฟลที่แนบมาได

โทรกลับ เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให
บริการ)

โทรแฮนดฟรี เพื่อโทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ
ยายไป
สแปมบอกซ

เพื่อยายขอความที่เลือกไปยังสแปมบอกซ 
(ซึ่งจะลบขอความจาก SMS อินบอกซ)

ใสในรายการ
หาม

จัดเกบ็ขอความ

เปลี่ยนขอความ

จัดเกบ็เพลง

เก็บภาพ



ขอความ

ที่ �ไฟรวอลล� ในหนา 21) เลือกหัวขอในรายการ และกด L คาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือนคุณ
าง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ
 คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอ
กิาร
คาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทึกขอ
ี่สงในเมนู ที่เกบ็ขอความ โดยอัตโนมัติ
ือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
าซมิการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว 
งปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณ
 
ด ชวยใหคุณเพิ่มการลงนามที่ทาย
ความของคุณ คุณสามารถ แกไข, 
 หรือ บันทกึ การลงนามได
ือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณ
ูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้มี
ชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกบัเครือ
ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความ
ไดทนัท)ี คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการ
ขอรับบริการ
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ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคา SMS 
ตัวเลือกตางๆ คือ:

ใสในรายการ
หาม

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพทของผูสงลงในราย
การหามไฟรวอลล 

ตัวเลือกนี้ใชไมไดถาหมายเลขของผูสง 
(เชน หมายเลขโทรศัพท) ถูกซอนอยู

ยายไปอินบอกซ เพื่อยายขอความที่เลือกไปยัง SMS อนิบอกซ 
(ซึ่งจะลบขอความจากสแปมบอกซ)

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

ขอความ
มาตรฐาน

เมื่อ เปด จะชวยใหคุณแสดง SMS ที่ไดรับบน
หนาจอหลัก คุณสามารถตอบกลับขอความที่
ไดรับอยางรวดเร็วโดยการกด ,, การปอน
ขอความของคุณในหนาจอแกไข และการกด 
, อกีครั้ง
ถาคุณไดรับ SMS ในขณะที่คุณกําลังอาน
ขอความอยู คุณสามารถตอบกลับขอความ
แรกกอนที่จะอานขอความที่สอง หรืออีกทาง
หนึ่ง คุณสามารถกด ยอนกลับ เพื่อออกจาก
ขอความแรกก็ได จากนั้นขอความที่สองจะ
ปรากฏบนหนาจอของคุณ

รายงานการสง เมื่อตั้ง
ผานท
หรือไม
รบับร

จัดเก็บอัตโนมตัิ เมื่อตั้ง
ความท

เลขหมายศูนย เพื่อเล
คุณ ถ
คุณตอ
เขาไป

ลงนาม เมื่อ เป
ของขอ
เปลี่ยน

เวลาสิ้นสุด เพื่อเล
เก็บอย
ประโย
ขาย (
ของคุณ
สมัคร
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S มาใหคุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจง
ความมีการขอให อานรายงาน จะมีคําถาม
วาตองการสงหรือไม เมือ่ดาวนโหลด MMS 
ยูใน MMS > อนิบอกซ (ดูดานลาง) 

ี่ดาวนโหลด ใหญกวาหนวยความจาํที่ใชได
ุณตองปลดปลอยหนวยความจาํโดยการลบ
, เสียง, ฯลฯ) อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
หนา 25

MS แรกสุดโทรศัพทจะขอใหคุณปอนรายชื่อ
MS ไปให คุณสามารถเลือกรายชื่อตั้งแตหนึ่ง
หมายเลขโทรศัพทมือถือใหมเขาไปก็ได
ขอใหคุณ เพิ่มสื่อ ในหนาจอการสราง MMS มี
ใหคุณเพิ่ม ภาพ, ขอความ, เสียง, สง ขอความ 
ลือก MMS ใช + หรือ - เพื่อเลื่อนจากตัวเลือก
ป และกด , หรือ L เพื่อเขาไปยังเมนู
มของคุณ: ภาพ, ขอความ และ/หรือ เสียง 
ไลดเพิ่มเติม
านซายมือ ใชในการเขาไปยัง ตัวเลือก MMS 

MMS ไปยังผูรับที่เลือก
ขอความ

ที่เก็บขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูขอความทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําของ
โทรศัพทโดยใชตัวเลือก จัดเก็บอัตโนมตัิ หรือ จัดเก็บขอความ ราย
การ <ลบ SMS ทัง้หมด> ใชในการลบขอความ SMS ทั้งหมดทันที 
เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้: ลบ, เปลี่ยนขอความ, สงตอ, โทรกลับ, 
โทรแฮนดฟรี

MMS
นอกจากนี้ โทรศัพทมือถือของคุณสามารถสงและรับขอ
ความ MMS (Multimedia Messaging Service) ไดดวย 
ดวยการใช MMS คุณสามารถสงขอความที่ประกอบดวย
รูปภาพ เสียง และขอความได

เมื่อสงขอความ MMS ผูรับของคุณตองมโีทรศัพททีใ่ชงาน MMS ได
เพื่อที่จะสามารถดูขอความของคุณได

การรับ MMS
ถามใีครบางคนสง MM
ใหคุณทราบ ถาผูสงขอ
ปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณ
มาแลว ขอความก็จะอ

ถาขนาดของ MMS ท
ในโทรศัพทของคุณ ค
ขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ
�สถานะความจาํ� ใน

MMS ใหม
เมื่อคุณเลือก สราง M
ที่คุณตองการจะสง M
รายชื่อขึ้นไป หรือปอน
ขั้นตอไป โทรศัพทจะ
ไอคอน 5 ตัวไวสําหรับ
หรือเขาไปยังเมนู ตัวเ
หนึ่งไปยังตัวเลือกถัดไ
1. ออกแบบขอควา
กด > เพื่อสรางส

2. ไอคอนสุดทายทีด่
(ดูดานลาง)

3. เลือก สง เพื่อสง 

ศูนยเดิม เมือ่ตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให
คุณสงหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณออก
ไปพรอมกบัขอความ จากนั้นผูรับสามารถ
ตอบกลับโดยใชหมายเลขศูนยขอความสั้น
ของคุณ ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรง
ความเร็วของการสงขอมลูใหเร็วขึ้น คุณสม-
บัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอรบับรกิาร
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ภาพตางๆ สามารถถูกเลือกไดจาก อัลบั้มภาพ คุณไมสามารถสงภาพ

็จแลว ใหเลือก สง และกด , แถบแสดง
ิดตามกระบวนการสงขอความของคุณ กด 
ยกเลิกการสง ถาคุณบันทึก MMS เปน
ถใชไดในเมนู แบบราง ถาคุณสง MMS 
าทบอกซ

งคุณจะแสดงขอความ MMS ที่ยังไมอาน, 
สง และ การอาน ในการอานขอความ 
 กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาถึง

บันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลต ซึ่ง
ามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS อืน่ 
ชนิดขอความ �สุขสันตวันเกดิ� เปนตน)

ดูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น

เปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณตั้งคา
 ตั้งคา > ตั้งคาแอพพลิเคชั่น และตั้งคา
วลาระหวางสไลดแตละภาพ

เปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS 
นเปนสไลดโชวตอเนื่อง
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ที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ผาน MMS ได
เสียงตางๆ สามารถถูกเลือกไดจากเพลงใน อลับั้มเสียง ถาคุณตอง
การสงบันทกึเสียง คุณจําเปนตองอัดเสียงในขณะที่กําลังสราง MMS 
ในกรณีนี้ ในเมนู เสียง..., เลือก <อดั>, จากนั้น <ใหม> และทําตาม
กระบวนการที่ปรากฏบนหนาจอ คุณไมสามารถสงเสียงทีอ่ัดไวกอน
หนาโดย MMS ได
ตัวเลือกตอไปนี้จะมีใหใชเมื่อมกีารสรางขอความ MMS ใหม: 

หลังจากที่เขียนขอความเสร
ความกาวหนา ชวยใหคุณต
L ยกเลิก ถาคุณตองการ
แบบราง ขอความจะสามาร
ไปแลว ขอความจะอยูใน เอ
อินบอกซ
รายการ MMS อินบอกซขอ
การแจงเตือน, รายงานการ
ใหเลือกขอความ และกด >
ตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เพิ่มภาพ เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด < หรือ > เพื่อเลื่อนดูสไลด หลัง
จากที่คุณสรางสไลดขึ้นมา

ภาพถัดไป/
ภาพกอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไป/สไลดกอนหนา 
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ 
MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่งแผน
เทานั้น

แกไขหัวขอ เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัวเรื่อง
ของขอความ

ลบภาพ เพื่อลบหนาที่เลือก (ถามีมากกวาหนึ่งหนาใน
ขอความ)

เก็บ
เปนแบบราง

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่คุณ
สามารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลวจึงสงใน
ภายหลัง

เก็บเปน
เทมเพลต

เพื่อ
คุณส
(เชน

ตัวอยาง MMS เพื่อ

เวลาภาพ เพื่อ
ไวใน
ชวงเ

เลน เพื่อ
จะเล
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ดที่บันทึกเปนเทมเพลต คุณสามารถ เลน, แกไข 


ด สงแลว หรือสรางขึ้นแต ยังไมสง ออกไป คุณ
ือดู รายละเอียด ของขอความเหลานี้ทั้งหมด, สง 
ปใหผูอืน่

ไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
อกซ เทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการ
อความ การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบ
อนกลับ เพื่อยกเลิกการลบ

ไดรับการตัง้คาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถเขา
ยตรง ถายังใหติดตอผูใหบริการของคุณ เพือ่
ธิบายในบทนี้ และปอนเขาไปอยางถูกตอง ผู
มารถสงพารามิเตอรการเขาถึง �ทางอากาศ� 

ในรายการ และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการ
ขอความ

อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถรับ MMS ได การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลัง
จากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว

ชั่วคราว
แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนขอความชั่วคราว หรือถูกบันทึกไว
โดยอัตโนมตัิขณะที่คุณออกจากเมนู MMS กอนที่จะบันทึกหรือสง
ขอความของคุณออกไป คุณสามารถ เลน, แกไข, สง, ดู รายละเอยีด 
และ ลบ แบบรางได

เทมเพลต
แสดงขอความทั้งหม
และ ลบ เทมเพลตได
เอาทบอกซ
แสดงขอความที่คุณไ
สามารถ เลน, ลบ หร
หรือ สงตอ ขอความไ

ขอความที่คุณบันทึก
ชั่วคราว หรือ เอาทบ
ใดๆ (ไมวาจะเปนข
ไปแลวได กด R ย

ตั้งคา
โทรศัพทของคุณอาจ
ถึงบริการที่มีใหไดโด
รับรายการขอมูลที่อ
ใหบริการบางรายสา
ได
เลือกโปรไฟล MMS 
ตั้งคาตอไปนี้

ภาพถัดไป/
กอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถดัไปหรือสไลดกอน
หนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด < หรือ > 
เมือ่กําลังดู MMS ในโหมดแมนนวลกไ็ด 
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ 
MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่งแผน
เทานั้น

เก็บภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึกลง
ใน อัลบั้มภาพ

เก็บเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อลับั้มเสียง

ปด เพื่อปด MMS และกลับไปยังรายการตัวเลือก
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การตั้งคาแอปพลิเคชั่น ามารถถกูตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
คุณ (ผานทาง SMS) ถงึสถานะของการ
 นั้นไดรับแลวหรือถูกปฏิเสธ

ามารถถกูตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และ
บันทึกขอความที่สงในเมนู เอาทบอกซ 
ัติ

คุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลดแตละรูป

ปรไฟลการเชื่อมตอจากโปรไฟลที่
 (อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
โทร� ในหนา 52)

นิดของเครือขายที่ใชเมื่อเริ่มการ
SM, GPRS หรือ GPRS กอน

อดเดรส MMS ของเซริฟเวอรที่คุณ
ดวย

มายเลข IP และพอรตของเกตเวย
วอร
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ตั้งคาเครือขาย

โหมดรับ อนุญาตใหคุณเลือกจาก:
� แมนนวล: คุณสามารถเชื่อมตอแบบแมนนวล
ไปยังเซิรฟเวอรไดโดยการเลือกการแจงเตือนใน 
อินบอกซ, เลือก อาน เพื่อดาวนโหลด, จากนั้น 
เลน

� อัตโนมัติ: MMS ใหมจะถกูใสลงใน อนิบอกซ 
โดยตรง เลือก MMS และกด > เพื่อเลนขอความ

โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขามเครือ
ขาย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณถูกเก็บไว
บนเซิรฟเวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห (มาก
ที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกบั
เครือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของ
คุณไดทันที)

อาน
รายงาน

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

รายงาน
การสง

ตัวเลือกนี้ส
จะแจงเตือน
สงวา MMS

บันทกึ
อตัโนมัติ

ตัวเลือกนี้ส
อนุญาตให
โดยอตัโนม

เวลาภาพ อนุญาตให
ของ MMS

เขา
เครือขาย

เพื่อเลือกโ
คุณตั้งคาไว
�ตั้งคาการ

ระบบ เพื่อเลือกช
เชื่อมตอ: G

เบอรศูนย 
MMS

เพื่อปอนแ
จะเชื่อมตอ

เกตเวย
แอดเดรส 
เกตเวย
พอรท

เพื่อปอนห
ของเซิรฟเ
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ขอความ

พจนานุกรม
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเพิ่มประสิทธิภาพใหพจนานุ-
กรม T9 ที่ใชสําหรับการเขียนขอความ เลือก <ใหม> ปอน
คําที่คุณตองการ และกด , เพื่อทําการบันทกึ สําหรับ

ขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกบัการปอนดวย T9 โปรดดูเพิ่มเติมไดที่
�ระบบปอนขอความ T9®� ในหนา 14)



ตั้งคา

โดยเทียบกับ Greenwich Mean Time (GMT) และโดยเมืองหลักๆ 

ชยเวลาเปน เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ 
ุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด และคุณ
ไดรับการตั้งคาเปน 13:00 โดยอัตโนมัติ
รชดเชยเวลาเปน ปด

ตใหคุณปรับระดับเสียงเรียกเขาของคุณ 
ื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณไดตั้งแต
เพิ่ม

ียงเรียก นอกจากนั้นรายการนี้ยังประกอบ
งทีคุ่ณบันทึกไวดวย เลื่อนภายในรายการ 
ทํานองทีเ่ลือก

ด เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ปด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามตอง
ียก
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9. ตัง้คา

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

วันและเวลา

ตั้งเวลา
ใชในการตั้งเวลาโดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที่ 
คุณควรเลอืก โซนเวลา ของคุณ และเปดทาํงาน ชดเชยเวลา 
(ตามความเหมาะสม) กอนที่จะตั้งเวลา

รูปแบบนาฬิกา
อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา แบบเข็ม, แบบตัวเลข, 
ขนาดเล็ก หรือ ไมแสดง ซึง่จะแสดงในหนาจอหลัก
ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที ่โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่เหมาะ
สม
ตั้งโซนเวลาทองถิน่
ใชในการเลือกโซนเวลาปจจุบันของคุณ เมื่อคุณเขาสูเมนู โทรศัพทก็
จะแสดงแผนที่โลกซึ่งคุณสามารถเลื่อนไปมาดวยปุมเคลื่อนที่ขึ้นหรือ
ลงได โซนเวลาแตละโซนไดรับการกําหนดตามตําแหนงของสถานที่

ภายในโซนเวลานั้น
ชดเชยเวลา
ใชเพื่อใหคุณตั้งคาการชดเ
ปด (ในชวงฤดูหนาว) ถาค
ตั้งเวลาเปน 12:00 เวลาจะ
เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งคากา

เสยีง

ระดับเสียง
ตัวเลือกนี้อนุญา
กด + หรือ - เพ
ปดเสียง จนถงึ 

แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแบบเส
ดวยสิ่งที่คุณอัดไว และเพล
และรอสักครูเพื่อฟงการเลน
เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ป
ใหมเขามา เมือ่ตั้งคาเปน เ
การจากรายการแบบเสียงเร
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ือนเปน เปด หรือ ปด เมือ่ไดรับสาย, เมื่อถึง
อแกไนเซอร, เมือ่คุณไดรับขอความ และเมือ่

อ เมือ่คุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขากับ
รี่

, เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และ

ารถใชกับเสยีงปุมไดดวย

าตใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดภยัของโทรศัพทมือถอืของคุณ และขอมลูที่
ที่นั่น

รหัส PIN และ PIN 2 รวมทัง้รหัสจํากัดการโทร
ดของคุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจ
 ซึ่งผูใหบริการของคุณใหมา
ตั้งคา

โทนเสียง
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกระหวางการตั้งคาเสียงแบบตางๆ ตัว
เลือกนี้ใชไดในระหวางที่กําลังโทรอยูเทานั้น เลื่อนภายในรายการ 
และรอสองถงึสามวินาท ีเพื่อฟงถงึความแตกตาง
เปดปดเสียงอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงของโทรศัพทมอืถือเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
คุณเปดหรือปดเครื่อง
เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด
เสียงเตือน
ใชในการตั้งคาเสียงเตือนสําหรับรายการตอไปนี้:
� ออแกไนเซอร: เมื่อถงึกําหนดของบันทกึที่ตั้งโปรแกรมไวใน
ออแกไนเซอรของคุณ

� ไมรับสาย: เมื่อคุณไมไดรับสาย
� แบตออน: เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
� เตือนทกุนาที: เพื่อสงเสียงบี๊ปเตือนทุกนาทีระหวางการโทร เพื่อ
ชวยคุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ (คูสนทนาของคุณจะ
ไมไดยินเสียงบี๊ปนี้)
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการตามตองการ โดยการกด < หรือ >

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสยีงเตือนเปน เปด หรือ ปด, ไมไดเปน
การปดการเตือน เชน การตั้งคาเสยีงเตือนของ ออแกไนเซอร เปน 
ปด จะไมเปนการปองกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือนความ
จํา (ถาคุณตั้งโปรแกรมไว) แตโทรศัพทจะไมสงเสียงออกมา

ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเต
เหตุการณที่ตั้งไวในอ
นาฬิกาปลุกเตือน
ระบบสั่นจะ ปด เสม
อะแดปเตอรที่จุดบุห
ปดเสียง
เมื่อโหมดนี้เปน เปด
ระบบสั่นจะทํางาน

โหมด ปดเสียง สาม

การปองกัน
เมนูนี้อนุญ
ความปลอ
คุณเก็บไว

เปลีย่นรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยน
ดวย ขึ้นอยูกับซิมการ
ตองใชรหัสลับ PIN2



ตั้งคา

การขอรับบริการ และตองใชรหสั PIN2 

รใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
ัดการโทรสามารถใชไดกับทั้ง สายเรียก
รือขาย) และ/หรือกับ โทรออก (ทุกสาย, 
ระเทศ) ในทุกกรณี ตัวเลือก ยกเลิก ใช
เดียว ตัวเลือก สถานะ ใชเพื่อใหคุณทราบ
รือไม

ขายและจําเปนตองใชรหัสผานการ
จากผูใหบรกิารของคุณ

การดู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ 
าะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2

การจํากัดการโทรใหไปยังรายการ 
าะกลุม เมื่อ กําหนดเทานั้น ถูกเลือก
มบัตินี้ขึน้กับลักษณะการขอรับบริการ 
ตองใชรหัส PIN2 (ดู หนา 49) ตวั
กนี้อาจใชกับการเชื่อมตอ WAP และ
ลบน GPRS ไดดวย
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ถาคุณปอนรหสั PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหสั PUK จากผูใหบริการ
หรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองติดกัน 10 
ครัง้ ซิมการดจะถูกบล็อคและใชไมได ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ให
ติดตอผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

รหสั PIN
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด หรือ ปด เมือ่ตั้งคาเปน 
เปด โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหสั PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

ล็อคปุมกด
เพื่อตั้งคาการล็อคปุมเปน ปด หรือเลือกการล็อคแบบทันที หรือ
หนวงเวลา เมื่อเลือกตัวเลือกแบบหนวงเวลา และถาคุณปลดล็อค
ปุมกดชั่วคราวโดยการกดปุม #  ปุมกดจะล็อคโดยอตัโนมัติอีก
ครั้งหลังจากถงึเวลาการหนวงที่คุณตั้งไว

ในทุกกรณี ปุมกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดรับสาย

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกบัรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวาราย
การ เฉพาะกลุม และจํากดัการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น โดย
ทําผานตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะ
(ดู หนา 49)

จํากัดการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํากัดกา
หมายเลขทีก่ําหนด การจําก
เขา (ทกุสาย หรือ ใชขามเค
ตางประเทศ และ ระหวางป
กับทุกสายพรอมกนัในครั้ง
วาชนิดสายนั้นถูกจํากดัอยูห

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือ
จาํกัดการโทรซึง่คุณไดรับ

เฉพาะกลุม ใชใน
เฉพ

จํากัดเบอรโทร ใชใน
เฉพ
คุณส
และ
เลือ
อีเม
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ขอมูลที่ปรากฏทีน่ี่ขึ้นอยูกับวาโทรศัพท
มอืถือของคุณถูกตั้งคาคอนฟกอยางไร

ระบบสั่น เปด

แบบเสียงเรียก กลาง

แสงไฟ 10 วินาที

เคลื่อนไหว ปด

แบบเสียงเรียก กลาง

แบบเสียงเรียก สูง

แสงไฟ เปด

แบบเสียงเรียก สูง

ระบบสั่น เปด

แบบเสียงเรียก ปดเสียง

เสียงปุมกด ปด
ตั้งคา

โปรไฟล
โปรไฟลคือกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา ซึ่งชวย
ใหคุณปรับเปลี่ยนโทรศัพทของคุณใหเขากับสภาพแวด-
ลอมในการใชงานไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การเลือก 

ประชุม จะตั้งระดับเสียงเปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปดเสียงปุม 
(สวนรายการอืน่ๆ จะถูกตั้งคาตามการตั้งคา ปกติ ของคุณ) เมื่อ
การประชุมสิ้นสุด การเลือก ปกติ จะเรียกการตั้งคาปกติทั้งหมดของ
คุณกลับคืนมา รายละเอียดของโปรไฟลแตละตัว จะแสดงเมื่อคุณ
เลือกโปรไฟลนั้น
นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงปุมดวนเขากับโปรไฟลได (เชน 
กด 3 คางไว เพื่อเปดการทํางาน นอกอาคาร) การกดปุมเดียว
กันแบบยาว จะเปนการปดการทํางาน และกลับไปยังการตั้งคา 
ปกติ ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู �ปุมดวน� ในหนา 54

ปกติ

ประหยัด

หฟูง

รถยนต

นอกอาคาร

ประชุม



ตั้งคา

� เมื่อมีเหตุการณ (สายที่ไมรับ, ไดรับ SMS, ฯลฯ)
ือขาย

ับความคมชัดตางๆ

รศัพทไดรับสายเรียกเขาหรือขอความ
ฯ เลือกคาใดคาหนึ่งทีม่ีใหใช

รโทรศัพทของคุณสําหรับขอมลูที่สมบูรณ
ใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูให
ารสมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตอง
S ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนู
เลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแต
ะใช (เชน WAP, MMS, อเีมล ฯลฯ)

รไฟลขอมูลแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับ
ตางกัน: ตัวอยางเชน เมื่อใช WAP หรือ
ไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไปยัง
S
ี้ ขึ้นอยูกบัผูใหบริการ และ/หรือลักษณะ
อความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวน
คาพารามิเตอรไมถูกตอง: ติดตอผูใหบริ-
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ประหยัด
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถเขาถงึคุณสมบัติตางๆ ที่ใชพลังงานสวน
ใหญของโทรศัพท และชวยใหคุณสามารถยืดอายุการใชงานแบต-
เตอรี่ไดโดยการเปลี่ยนคาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

จอแสดงผล
เมนูนี้ชวยใหคุณตั้งคาคอนฟกเมนูตางๆ วาจะแสดงอยาง
ไรบนหนาจอ

การปดทํางานฟงกชั่นสวนใหญของโทรศัพทในเมนูนี้จะชวยเพิม่
อายุการใชงานแบตเตอรี่ (ดู �ประหยัด� ดานบน)

ความเขมจอ
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความเขมของหนาจอหลายระดับ
วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรของเมนูหลักเปน เปด หรือ ปด วอล-
เปเปอรจะไมแสดงในหนาจอหลัก เมื่อตัวเลือก เขตเวลา ตั้งคาเปน 
เปด (ดู หนา 19)
แสงไฟภายนอก
อนุญาตใหคุณตั้งคุณสมบัติเปน เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด LED 
ที่อยูเหนือจอแสดงผลยอยจะกะพริบ:
� เมื่อไดรับสาย
� เมื่อถงึเวลาปลุก

� ตามการใชงานไดของเคร
ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกจากระด
แสงไฟ
แสงไฟจะเปดทํางานเมื่อโท
ใหม, เลื่อนภายในเมนู, ฯล

เครือขาย
ติดตอผูใหบริกา
เกีย่วกับการเปด
บริการ และวิธีก

ตั้งคาโทรศัพทดวยคา GPR
ที่อธิบายในหัวขอนี้ จากนั้น
ละเมนูของแอปพลิเคชั่นทีจ่
ตั้งคาการโทร
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณสรางโป
เชื่อมตอไปยังบริการที่แตก
เมื่อสงขอความ MMS โปร
เครือขาย GSM หรือ GPR
ตัวเลือกที่อธิบายดานลางน
การขอรับบริการของคุณ ข
ใหญมีสาเหตุมาจากการตั้ง
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ําหนดวิธีการทีโ่ทรศัพทมอืถือจะใชเชื่อมตอกับ

ือขายทีใ่ชไดในพื้นที่เมือ่คุณเลือกโหมด เลือก
ที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด , เพื่อ

ายการเครือขายตามลําดับทีต่องการ เมือ่กําหนด
ลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามทีคุ่ณระบุไวใน

โทรศัพทจะเชื่อมตอไปยังบริการ GPRS โดย
อัตโนมัติ (ถาใชได) ตัวเลือกนี้ใหการเขาถึง
คุณสมบัติตางๆ ของ GPRS ที่เร็วกวา แตจะ
สิ้นเปลืองพลังงานมากกวา

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังบริการ 
GPRS โดยอตัโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น 
ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยางไรก็
ตาม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น
ตั้งคา

การของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก เพื่อที่ตั้งคาไดอยางเหมาะสม ซึ่ง
ในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง SMS โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนาอาจ
ถูกล็อคไว ซึ่งปองกนัการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
เลือกหัวขอในรายการ และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

แนบดวย GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณก
บริการ GPRS

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเคร
ระบบ เลือกเครือขาย
ยืนยัน
รายการ
อนุญาตใหคุณสรางร
เสร็จแลว โทรศัพทจะ
รายการ

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก
แสดงทั้งหมด เพื่อแสดงพารามิเตอรทัง้หมดของโปรไฟลที่

เลือก
ตั้งคา GSM เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:

� ล็อคอิน & รหัส
� เลขหมาย ISP ทีจ่ําเปนตองใชในการสราง
การเชื่อมตอ ไดมาจากผูใหบริการของคุณ 
(ISDN Nber หรือ Analogic Nber)

� เวลาไมมีกิจกรรม คาทีม่ากกวา 30 วินาที
ซึ่งโทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอโดยอัตโน-
มัติ (ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)

ตั้งคา GPRS เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GPRS:
� ล็อคอิน 
� รหัส 
� เวลาไมมีกิจกรรม 
� เมนู APN อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรส
ของเครือขายขอมูลภายนอกทีคุ่ณตองการ
เชื่อมตอดวย, สตริงขอความจะถูกใชเพื่อ
สรางการเชื่อมตอ

เปด

โทรขอมูล



ตั้งคา

2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นทีคุ่ณตองการเชื่อมโยง
 หรือ L เลือก ถาคุณเลือก โทรดวน 
ยชื่อในรายการรายชื่อ
ุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนาจอหลัก

ตรงไปยังฟงกชั่นที่ตองการ โดยการ
เสียง

เสยีงเขากับฟงกชั่นที่ใชบอยๆ ที่สนับ

ื่อนในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่น และกด 

รากฏขึ้น ใหอดัแถบเสียงของคุณ ใหแน
ดลอมทีเ่งียบ เลือกใชคําที่สั้นและงาย 

ารถเขาถงึยังตัวเลือก ลบ, เลน, เปลี่ยน 
 กลับ เพื่อสรางแถบเสียงอนัใหม
ําสั่งเสียง ใหกดปุม , คางไวเมื่ออยูใน
เสียงทีบ่ันทกึเอาไว
หม: เลือก, กด L ตกลง และเลือก 
รายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา
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ทางลดั
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณตั้งคาคอนฟกทางลัดไปยังคุณสม-
บัติและตัวเลือกตางๆ ที่คุณใชบอยๆ

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ โดย
การเชื่อมโยงฟงกชั่นเขากบัปุม การกดปุมคางไวที่ปุมนี้ในหนาจอ
หลัก จะเปนการเปดใชฟงกชั่นหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว
โดยอัตโนมัติ (โทรดวน)
มีปุมดวนหลายปุมถกูตั้งคาไวลวงหนา เชน 6 สําหรับโหมดปด
เสียง แตคุณสามารถตั้งโปรแกรมใหมใหกับปุมตางๆ (เฉพาะปุม
ตั้งแต 2 ถงึ 9 เทานั้น) ปุมตอไปนี้ถูกล็อคไว:

ปุมดวนอื่น อาจถูกกําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการของคุณ
1. ในรายการ เลือกปุมตั้งแต 2 ถึง 9 และกด , ถาปุม
ถกูตั้งโปรแกรมไวแลว เลือก เปลี่ยน

เขากบัปุมนี้ และกด ,
คุณจะถกูขอใหเลือกรา

3. ในการใชปุมดวน กดป
คาํสั่งเสียง
ใชในการตั้งคาการเขาถึงโดย
เชื่อมโยงฟงกชั่นเขากับแถบ

คุณสามารถเชื่อมโยงคําสั่ง
สนุนปุมดวนได
1. เลือก <ใหม> จากนั้นเล

, หรือ L เลือก
2. เมื่อ กด , และพูด ป
ใจวาคุณอยูในสภาพแว
และออกเสียงใหชัดเจน

3. เมนูถดัไป จะใหคุณสาม
และ เปลี่ยนเสียง กด R

เพื่อทีจ่ะเปดคุณสมบัติที่ใชค
หนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบ
เพื่อตั้งโปรแกรมคําสั่งเสียงใ
เปลี่ยน การทําเชนนี้จะเรียก

1 โทรตูขอความเสียง
* โทรสายระหวางประเทศ
# เปลี่ยนภาษาทีใ่ช



55

ื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้ง
 หรือ - เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกภาษา
 , หรือ L เลือก
ตั้งคา

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

L ตัวเลือก

เมื่อสมุดโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลอืกอยู ใหเลือกหมายเลขที่คุณ
ตองการจากรายการที่แสดงขึ้น
2. เมื่อ บันทกึเสียง? ปรากฏขึ้น ใหทําตามขั้นตอนที่แสดงบน
หนาจอ 

ในการใชการโทรดวยเสียง กด , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก จาก
นั้นพูดแถบเสียงทีส่ัมพันธกบัหมายเลขทีคุ่ณตองการโทร

คุณสามารถกําหนดแถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
ระหวางการโทรดวยเสียง และคําสั่งเสยีง แถบเสยีงที่บันทึกไว จะ
อยูภายในเมนูดังกลาว และสามารถลบ เลน หรือเปลี่ยนแปลงได

โทรดวน
คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบอยๆ ได 
4 หมายเลข จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ไดโดยการ
เลือกไอคอนหรือภาพที่กําหนดไวบนหนาจอ โดยไมตองเขา หรือ
เบราสในรายการ รายชื่อ สําหรับรายละเอยีด ใหดูรายละเอยีดเพิ่ม
เติมไดที่ �โทรดวน� ในหนา 11

ภาษา
เมนูนี้ใชเพ
หมด ใช +
โดยการกด



กลอง

ตารางดานลางจะมีรายละเอยีดเกี่ยวกบัการทํางานของปุมตางๆ ใน

กด , หรือปุมกลองดานขาง เพื่อถาย

แลว หนาจอมุมมองจะแสดงขึ้นมา กด 
 หรือกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอ
ียด ใหดู �เมนูกลอง� ดานลาง)

า/ออก
ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร
าพ

ากโหมด กลอง และกลับไปยังหนาจอ

ปดระบบตั้งเวลาถายภาพเอง
ปดโหมดถายภาพตอเนื่อง
ะหวางความละเอียดตางๆ ของภาพ
ยังเมนู ตัวเลือก
ปยังหนาจอกอนหนา
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10. กลอง

โทรศัพทมือถือ Xenium 9@9t ของคุณมกีลองดิจิตอลในตัว คุณ
สามารถถายภาพ, เกบ็ภาพไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซี
ผานทาง อนิฟาเรด หรือใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดย
ทาง MMS หรือ อเีมล เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายวธิีการใชกลองอยาง
ละเอียด

วิธีการ�
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายการทํางานทั่วไปที่ใชบอยๆ กบักลองของคุณ
เปดทํางานกลองถายรูป
ในการเปดทํางานโหมดกลอง เพียงกดปุมกลองดานขาง: แอปพลิเค-
ชั่นกลองจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมตัิ

หลังจากที่ไมมีกิจกรรมในระยะเวลาหนึ่ง โทรศัพทก็จะออกจาก
โหมดกลองโดยอัตโนมัติ
เมื่อกลองเปดทํางาน หนาจอภาพตัวอยางจะแสดงขึ้น และเลนสจะทํา
การโฟกัสวัตถุโดยอัตโนมัติ

โหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ และ
ภาพ

2. หลังจากที่ภาพถูกถาย
 เพื่อทิ้งภาพไป,

ไปนี้ (สําหรับรายละเอ

 + - ซูมเข
 < > เพิ่ม/
, หรือกลอง
ปุมดานขาง

ถายภ

) หรือ ออกจ
หลัก

0 เปด/
* เปด/
# สลับร
L เขาไป
R กลับไ
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3 วินาทีกอนที่ภาพจะถูกถาย จากนั้นจะมีเสียง
กที่ถายแลวจริงๆ

ยละเอียดของตัวเลือกเมนู กลอง

บันทึกไว ไฟลจะถูกเก็บไวในโฟลเดอร รูปถาย 
มนู ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเปนธัมบเนล ใชปุม
ื่อเลื่อนภายในรายการ 
หนาจอ ใหกด , ใชปุมเคลื่อนทีข่ึ้นและลง
การของภาพ กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง

เมนูนี้เพื่อถายโอนภาพไปยังอุปกรณอืน่ ตัว
ือกตางๆ คือ: MMS, อีเมล และ อินฟาเรด

ื่อตั้งคาภาพที่เลือกเปนภาพที่จะแสดงเปนฉาก
ังของหนาจอของคุณ

เลือกนี้จะเปดภาพในโปรแกรมแกไข 
ู �อัลบั้มภาพ� ในหนา 26)
กลอง

ถาไมมีการกระทําใดๆ กอนที่หนาจอดูภาพจะหมดเวลา ภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
ภาพจะถูกตั้งชื่อโดยใชวันที่ที่ถายภาพ เชน �0410_154157.jpg� 
สําหรับภาพทีถ่ายในวนัที่ 4 ตุลาคม เวลา 15:41:57
จํานวนของภาพที่คุณสามารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของคุณ: ยิ่งภาพมคีวามละเอยีดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้นจะ
มีขอความเตือนคุณเมื่อมหีนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ในกรณีนี้ 
คุณตองลบขอมลูกอนทีจ่ะเก็บภาพใหม
การใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ในโหมด กลอง กด 0
2. ปรับภาพของคุณ และกด , เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง ซึ่งจะเริ่ม
ที่ 10 วนิาที (คานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)

กด R เพ ือหยดุตวัต ังเวลา และกลบัไปยังโหมดภาพตวัอยาง

3. จะมเีสียงดังขั้น 
ดังอีกครั้งหลังจา

เมนูกลอง
สวนนี้จะอธิบายถึงรา
รูปถาย
เมื่อคุณถายภาพและ
ของคุณ เมื่อคุณเปดเ
เคลื่อนที่ขึ้นและลงเพ
ในการดูภาพแบบเต็ม
เพื่อเลื่อนภายในราย
ตัวเลือกตอไปนี้:

เก็บ เพื่อจัดเก็บภาพในโฟลเดอรภาพถายสวนตัว 
โดยใชหมายเลขมาตรฐาน (จากนั้นคุณสามารถ
เปลี่ยนชื่อภาพไดจากในโฟลเดอรโดยตรง)

สงโดย� เพื่อสงภาพผานทาง MMS, อเีมล หรือ อนิฟาเรด

แกไข เพื่อจัดเก็บรูปภาพ และทําการแกไข 
(ดู �อัลบั้มภาพ� ในหนา 26)

ไมบันทึก เพื่อทิง้ภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

สงโดย� ใช
เล

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพ
หล

แกไข ตัว
(ด



กลอง

บนหนาจอ กดปุมใดๆ เพื่อยุติการเลนสไลดโชว และกลับไปยังหนา

ูนี้ อนุญาตใหคุณถายภาพแบบ "ตอเนื่อง" 
เพียงครั้งเดียว โปรดทราบวาในการใช
ะเอียดตองไดรับการตั้งคาเปน ขนาดหนา
 ใหดู �ความละเอียด� ในหนา 59)
สร็จแลว ภาพตางๆ ก็จะแสดงบนหนาจอ
คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ลาง

จากกลุมแลว ภาพนั้นก็จะถกูลบออกจาก
ก็บไวในโฟลเดอร รูปถาย

ก็บภาพทีเ่ลือก

ก็บภาพทัง้หมดในกลุม

าพทีเ่ลือกโดยทาง MMS, อีเมล หรือ
ด

าพที่เลือก

าพทั้งหมดในกลุม
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สไลดโชว
การเลือกตัวเลือกนี้จะเปดสไลดโชวของเนื้อหาภายในโฟลเดอร รูป
ถาย ระหวางการแสดงสไลดโชว ภาพถายแตละภาพจะแสดงครูหนึ่ง

จอกอนหนา
ถายตอเนื่อง
การเปดทํางานตัวเลือกเมน
ไดถึง 9 ภาพโดยการกดปุม
โหมด ถายตอเนื่อง ความล
จอ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เมื่อกลองประมวลผลภาพเ
เปนภาพธัมบเนล จากนั้น 
ตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดาน

เมื่อคุณจัดเกบ็หรือลบภาพ
มุมมองแบบธัมบเนล และเ

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

หมนุ ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณหมุนภาพได ตัวเลือก
ตางๆ คือ: - 90 องศา, + 90 องศา, + 180 องศา
การเปลี่ยนแปลงจะใชโดยอัตโนมตัิ

ดูรูปภาพ เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหนาจอ

เปลี่ยนชื่อ ใชตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟลภาพ

ลบทัง้หมด ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบไฟลทัง้หมดในโฟลเดอร 
รูปถาย ขอความเตือนจะปรากฏขึ้น: ตองการลบ? 
กด L ใช เพื่อลบทัง้หมด หรือ R ไม เพื่อกลับ
ไปยังหนาจอกอนหนา

ลบ ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบเฉพาะไฟลทีเ่ลือกจากโฟล-
เดอร รูปถาย ขอความเตือนจะปรากฏขึ้น: ตอง
การลบ? กด L ใช เพื่อลบทัง้หมด หรือ R ไม 
เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา

บันทกึ เพื่อจัดเ

จัดเก็บ
ทัง้หมด

เพื่อจัดเ

สงโดย� เพื่อสงภ
อินฟาเร

ลบ เพื่อลบภ

ลบทัง้หมด เพื่อลบภ



59

ปรับการชดเชยเอ็กซโพเชอรของหนาจอโทร-

เลือกขนาดของภาพที่คุณถาย ตัวเลือกตางๆ 

80 x 1024)
0)
40) 
ลเปเปอร (128 x 160)
มคีวามละเอยีดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น

ุณภาพของภาพที่คุณถายดวยกลอง: ต่ํา, กลาง, 
ใด ไฟลภาพก็จะยิ่งมขีนาดเล็กลงเทานั้น ซึ่ง
เกบ็ภาพถายบนโทรศัพทมือถือของคุณได

 และเสียง ชัตเตอร เสียงครั้งแรกจะดังขึ้นกอนที่
ที่สองจะดังขึ้นเมื่อภาพถกูถาย เลือก คาเริ่มตน 
หเลือก
กลอง

ทิศทางรูป
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเลือกวาภาพจะแสดงอยางไรในอัลบั้มภาพ
ของคุณ เพื่อที่จะแสดงไดอยางถกูตอง ตัวเลือกตางๆ คือ: แนวนอน 
& แนวตั้ง
เฟรม
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถถายภาพที่มเีฟรมตกแตงได โฟลเดอร 
เฟรมมาตรฐาน ประกอบดวยเฟรมตางๆ ทีม่ีการโหลดมาใหลวงหนา
บนโทรศัพทมือถือเมื่อคุณซื้อเครื่องมา
โหมดสี
คุณสมบัติ โหมดสี อนุญาตใหคุณใชเอฟเฟกตแบบตางๆ ที่มีใหเลือก
มากมายกับภาพของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

โหมดกลางคนื
เมื่อเปดการทํางาน คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณถายภาพในสถานการณที่มี
แสงนอยได
โหมดตั้งเวลาถาย
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณถายภาพโดยหนวงเวลาไวเล็กนอย เพื่อที่
คุณจะสามารถเขามาอยูในภาพไดดวย ในการใช โหมดตั้งเวลาถาย, 
เลือก เปด ในเมนูนี้ กลับไปยังโหมดชองมองภาพ เล็งภาพตามตอง
การ จากนั้นกด ,

ความสวาง
ใชตัวเลือกเมนูนี้เพื่อ
ศัพทมือถอืของคุณ

ตั้งคา

ความละเอียด
ใชตัวเลือกเมนูนี้เพื่อ
คือ:
� SXGA - 1.3(12
� VGA (640 x 48
� QVGA (320 x 2
� ขนาดหนาจอ � วอ
โปรดทราบวายิ่งภาพ
คุณภาพของภาพ
เมนูนี้ใชในการปรับค
สูง ยิ่งคุณภาพต่ําเทา
เปนผลใหคุณสามารถ
มากขึ้น
ตั้งคาเสียง
เพื่อตั้งคาเสียง เตือน
จะถาย สวนเสียงครั้ง
หรือเสียงทีใ่ชไดที่มใี

� ไมมี � รูปนูน � Edge
� ขาว&ดํา � เนกาทีฟ � Edge2
� น้ําตาลเขม � ดิจิตอล



กลอง

ลบการตั้งคา
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เพื่อรีเซต็การตั้งคากลองทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐาน ขอความเตือน
จะปรากฏขึ้น: คุณตองการรีเซ็ตพารามิเตอรทั้งหมดจริงๆ หรือไม? 
เลือก ใช หรือ ไม

ชวยเหลือ
ตัวเลือกเมนูนี้ ใหวธิีใชบนหนาจอที่ชวยในการถายภาพดวยโทรศัพท
มือถอืของคุณ
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ุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพียงครั้ง
ละจะไมสนใจขอมลูที่สัมพันธกันในสมุดโทร-
 ถา �Smith� อยูในสมุดโทรศัพททั้งสอง และ
โทรศัพท ชื่อนี้กจ็ะยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลง

จํานวนรวมของรายชื่อที่คุณจัดเก็บไวในสมดุ
กจํานวนรวมทัง้หมดที่ใชได

นื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ ถา
รคัดลอกรายชื่อในซิมอตัโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
คัดลอกดวยตัวเองในภายหลังดวยตัวเลือกนี้ได

2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชือ่ซ้าํกันชื่อ

ๆ อยูในเมนูนี้ ซึ่งคุณสามารถจัดการชื่อ หมาย
ท และที่อยูอีเมลของผูทีคุ่ณตองการติดตอได 
ี้คุณสามารถเขาไปยัง รายการชื่อ ไดโดยตรงจาก
ัก โดยการกด -
รายชื่อ

11. รายชื่อ

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอนัใดอนัหนึ่งในสองแหง: ในซิมการด
ของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกบัความจุของการด) หรือในโทร-
ศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อได 999 ชื่อ) ในขณะที่ปอนชื่อใหม ชื่อเหลา
นั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่คุณเลือก

ตั้งคา
เมนูนี้ประกอบดวยการตั้งคาตางๆ สําหรับตั้งคาคอนฟก
สมุดโทรศัพทสําหรับโทรศัพทมอืถือของคุณ

ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับรายชื่อ
ในโทรศัพทเทานั้น ไมสามารถใชกบัรายชื่อในซิมได

เลือกรายชื่อ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณเลือกสมดุโทรศัพทที่จะใช ระหวาง ซิม หรือ 
เครื่อง กด + หรือ - เพื่อเลือกรายชื่อ รายชื่อจะถูกเพิ่มในสมุดโทร-
ศัพทที่เลือก จากนั้นคุณสามารถคัดลอกไปยังอีกสมุดโทรศัพทหนึ่ง
ได โดยใชตัวเลือก สงไปซิม หรือ ไปเครื่อง

โทรศัพทมอืถือของค
ละหนึ่งแหงเทานั้น แ
ศัพทอีกแหงหนึ่ง เชน
ถาคุณลบชื่อนี้จากใน
ในซิม

สถานะ
เลือกเมนูนี้เพื่อแสดง
โทรศัพทแตละอนั จา

คัดลอกไปเครื่อง
ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเ
คุณยกเลิก หรือยุติกา
ครั้งแรก คุณสามารถ

การเลือกตวัเลือกนี้ 
ละ 2 ครั้ง

รายการชื่อ
รายชื่อตาง
เลขโทรศพั
นอกจากน
หนาจอหล



รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิม เลขหมาย
อยูในรายการรายชื่อควรจะบรรจุหมาย
ไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทร-
ขอมลูอืน่ที่เกีย่วของลงไป

ใหวางได แตรายการ เลขหมาย จะไม

ังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
รถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
งคุณก็ตาม

นในยุโรปคือ 112 ในสหราชอาณาจักร

ดัการกับรายชื่อ
ัก เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท ในการคนหา

ุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการเขาไปใน
าร (เชน กด 8 สองครั้งเพื่อเขาไปยัง
ักษร �U�) รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัว
รนี้จะถกูเลือกในรายการ
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1. เลือก <ใหม> ในรายการ
2. ปอนชื่อและหมายเลขที่คุณตองการ จากนั้นชนิดของหมายเลขที่
คุณจัดสรรใหกับชื่อ (สมุดโทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมลู) และ
กด , เพื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศพัทของคุณ

หมายเลขมีความยาวสงูสดุได 40 หลกั ขึน้อยูกับซิมการดของคุณ 
การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหสัประเทศ และรหสัพื้นที่ 
ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. เลือก <ใหม> ในรายการ
2. ปอนชื่อกอนจากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณสามารถ
ปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยใหวางทัง้สอง
ฟลด

3. จากนั้นเลือก แบบเลขหมาย ฟลดหมายเลขสามารถใสตัวเลขได
สูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย �+� อีกหนึ่งตัว และฟลดตัว
อักษร (อเีมลและบันทึก) สามารถจุตัวอักษรละตินได 50 ตัว
อักษร รายชื่อแตละตัวมีฟลดหมายเลขไดมากทีสุ่ด 5 ฟลด (เชน 
สําหรับใสหมายเลขโทรศัพทมอืถือ 2 หมายเลข หมายเลขที่ทํา
งาน 3 หมายเลข และที่อยูอีเมล และบันทึกขอความ)

ถาคุณตองการปรับแตงรายชื่อนี้โดยการใสภาพ และ/หรือเสียง, ดู
ดานลาง

รายการ เลขหมาย ทีป่รากฏ
เลขโทรศพัทสวนตัวของคุณ
ศัพทมือถือของคุณ รวมทั้ง

แมวาทุกฟลดสามารถเวน
สามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปย
คุณ สวนมากแลว คุณสามา
ไมไดใสซิม หรือปอนพินขอ

หมายเลขฉุกเฉนิมาตรฐา
คือ 999

การแกไขและการจ
กด - เมื่ออยูในหนาจอหล
ชื่อที่ตองการ:

1 ถงึ 9 
และ #

กดป
รายก
ตัวอ
อักษ
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เพื่อเขาไปยังรายการของหมายเลข หรือฟลดที่
ื่อนี้ เลือก <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม หรือเลือก
ขหนึ่ง และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกเพิ่มเติม

ายเลขแรกที่คุณปอนจะกลายเปนหมายเลข
ตรฐาน ซึ่งจะถกูหมุนโดยอตัโนมัติเมื่อมีการ
 ( ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลข
ตรฐานอื่นได

ื่อคัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศพัทบนโทรศัพท
ยังสมุดโทรศัพทบนซิมการด (รายการรายชื่อ
งคุณจะถูกปรับปรุงใหทนัสมัยอยูเสมอเมื่อคุณ
ับไปใชรายการรายชื่ออกีรายการหนึ่ง หรือเมือ่
เปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอืน่)

ื่อแสดงรายละเอียดของฟลดที่เลือก

ื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของหมายเลข
ลือก

ื่อเปลี่ยนจํานวนของฟลดที่เลือก

ื่อตั้งแถบเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อคุณพูด
นั้น (ดู หนา 48)
รายชื่อ

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิม และกด ตกลง หรือ ตัวเลือก เพื่อ
เขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

ในสมุดโทรศัพทในเครื่อง
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท และกด ตกลง หรือ ตัว
เลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

เลือก แสดงทั้งหมด 
บันทกึไวสําหรับรายช
หมายเลขใดหมายเล
ชุดที่สอง ซึ่งคือ:

# กดปุมนี้ จากนั้นปอนตัวอกัษรแรกของชื่อที่
คุณตองการคนหา และกด , เพื่อไปยังชื่อ
นั้นโดยตรง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช <คนหา> รายชื่อ
ในสมุดโทรศัพทไดดวย

� โทร
� โทรแฮนดฟรี
� สงขอความ
� สง MMS

� โทรดวยเสียง
� โทรดวน
� ลบ
� เปลี่ยน

� ใสในรายการหาม
� คัดลอกไปเครื่อง
� รายละเอยีด

� โทรแฮนดฟรี
� สงขอความ
� สง MMS
� สงโดยอนิฟราเรด

� โทร
� แสดง
ทัง้หมด

� ลบ
� ใสในรายการ
หาม

� เปลี่ยนชื่อ
� เลือกภาพ
� เลือกเสียง

ตั้งเบอร
มาตรฐาน

หม
มา
กด
มา

สงไปซมิ เพ
ไป
ขอ
สล
คุณ

แสดง
ทั้งหมด

เพ

เปลี่ยนชนิด เพ
ที่เ

เปลี่ยน เพ

โทรดวย
เสียง

เพ
ชื่อ
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เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่แกไขหรอืลบได

การเพิ่มรูปภาพ และเสียงใหกับรายชื่อ
คุณสามารถปรับแตงรายชื่อที่เกบ็อยูในสมุดโทรศัพทของโทรศัพท
ดวยการใสภาพ และ/หรือเสียงได

ฟงกชัน่นี้ใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในเครื่องเทานั้น
1. เลือกรายชื่อ และกด , หรือ L ตัวเลือก
2. ในรายการ เลือก เลือกภาพ เพื่อเพิ่มภาพจาก อัลบั้มภาพ และ
เลือก เลือกเพลง เพื่อเปดรายการของแบบเสียงเรียก และเพิ่ม
เพลง

เมื่อผูติดตอโทรมา ภาพ และ/หรือเสียงที่เชื่อมโยงอยูกับรายชื่อนี้จะ
แสดงขึ้น/เลน

ภาพที่เชือ่มโยงกับรายชื่อจะใชในคุณสมบัติการ โทรดวน ดวย เมื่อ
คุณเปลี่ยนแปลง ภาพก็จะถูกปรับปรุงใน การตั้งคาการโทรดวน 
ดวย

โทรดวน เพื่อตั้งคาการเขาถงึโดยตรงไปยังรายชื่อนี้โดยการ
เชื่อมโยงกบัปุม (ดู หนา 48)
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ตรวจติดตามเวลาใชสายเรียกเขาและสายโทร
ปรดทราบวา ตัวนับ GSM นั้นไมรวมการเชื่อม

ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมตอลาสุด 
หรือปริมาณการถายโอนของการรับสง PC 
ของคุณ

การโดยโทรศัพทมือถือของคุณ และอาจแตก
รของคุณใช ดังนั้นคุณควรพจิารณาตัวนับ
นาจอเปนขอมูลประกอบเทานั้น ไมใชอัตรา

เพื่อแสดงระยะเวลา และ/หรือคาโทรของสาย
ลาสุดของคุณ

เพื่อ แสดงทั้งหมด หรือ ลบ ระยะเวลา โทร
ออก หรือ สายเรียกเขา
รายการโทร

12. รายการโทร

เมนูที่อธิบายในสวนนี้ ใชสําหรับตั้งคาวิธีการที่โทรศัพทมอืถือ 
Xenium 9@9t ของคุณจะจัดการกับสายตางๆ รวมทั้งคาใชจายที่
เกี่ยวของ

เวลาโทร
เมนูนี อนุญาตใหคุณจัดการกบัคาโทร และระยะเวลาในการ
โทรของคุณ ตัวเลือกสวนใหญท ีกลาวดานลางนี  ขึ นอยู กบั
การสมคัรรับบริการของคุณ

ตัวนับ GPRS
ตัวนับ GPRS ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณขอมูลทีไ่ดรับผานเซสชั่น 
GPRS คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และเครือขาย

ตัวนับ GSM
คุณสมบัตินี้ใชสําหรับ
ออก GSM ของคุณ โ
ตอ WAP

มือถือ ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชั่นการเชื่อมตอครั้งสุด
ทาย หรือปริมาณการถายโอนขอมูลของโทร-
ศัพทมือถอืของคุณ (เชน หลังจากการเชื่อม
ตอ WAP ผาน GPRS)

เครื่อง

ตัวนับคาโทรถูกจดั
ตางจากที่ผูใหบรกิา
คาโทรที่แสดงบนห
คาโทรที่แทจริง

ขอมลูลาสุด

เวลาโทรสะสม



รายการโทร

รับสายทุกปุม
กนี้จะอนุญาตใหคุณรับสายโดยการกดปุม
ชในการปฏิเสธสาย)

น หมายเลขกับคูสนทนาของคุณ สถานะ 
ปดการทํางานอยู

มลบ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพท (ไมวา
ือไม) และใชกับ: ขอมูล, โทรศัพท และ

กุสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล 
ลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป 
พยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังคุย
อยู เลือกตัวเลือก สถานะ เพื่อดูวาบริ-
เรียกซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม

ใหคุณ เปด หรือ ปด สายเรียกซอน 
ายเรียกเขาที่เปนเสียงทั้งหมด ในขณะ
ชื่อมตอ GPRS อยู
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ตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคาตัวเลือกทัง้หมดที่เกีย่วกบัการโทร: การโอนสาย, 
สายเรียกซอน ฯลฯ
แสดงการโทร
เพื่อ เปด หรือ ปด การแสดงผลอยางเปนระบบ ที่แสดงขอมูลความ
ยาวและ/หรือคาโทรของแตละสาย เมือ่วางสาย

เมื่อตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือ
ใดก็ได ยกเวนปุม ) (ทีใ่
สายเรียกซอน

เลขหมายเครื่อง
เพื่อ แสดงทั้งหมด หรือ ซอ
จะบอกคุณวาตัวเลือกใดทีเ่
การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังเ
จะอยูในรายการรายชื่อ หร
โทรสาร

คาโทรสะสม เพื่อแสดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้งคาตัวนับ
ใหเปนศูนย (อาจปองกันดวยรหัส PIN/
PIN2)
� แสดงทั้งหมด วามีการใชเงินไปเทาใดแลว 
ตามที่มีการตั้ง อัตราโทร

� ลบ คาโทรทั้งหมดในปจจุบัน
� แสดงคาโทร เพื่อตรวจสอบวงเงินที่คง
เหลือ (ตามที่มีการตั้งคา วงเงิน)

� ยกเลิกตั้งวงเงนิ
� วงเงนิ เพื่อปอนวงเงินที่ใชในเมนู แสดง
คาโทร  

� อตัราโทร เพื่อตั้งอตัราคาโทรตอหนวย แรก
สุดใหปอนสกุลเงินที่ใช (มากทีสุ่ด 3 ตัว-
อกัษร) จากนั้นปอนคาโทรตอหนวย

โทรโดย
GSM

ใชกับ ท
เมื่อตัวเ
ถามีใคร
โทรศัพท
การสาย

โทรโดย
GPRS

อนุญาต
สําหรับส
ทีก่ําลังเ
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ูใหบริการของคุณใหมา (สามารถเก็บไดมากถึง 
ารโทรสาย IP ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอ
าย ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับพารามิ-
กตางๆ 

าบุคคลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทกจ็ะ
อตัโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจน
ในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะสง
องการพยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียง
ั้งเมือ่การเชื่อมตอสําเร็จ เวลาระหวางการโทร
นการพยายามแตละครั้ง

รของสายโทรออกและสายเรียกเขา รวมทั้ง
โทรซ้ําอัตโนมัติ และรายละเอยีดของสายตางๆ 
สายซึ่งคือ � สายทีโ่ทรออก, สายที่พลาด และ
ดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดง
ลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถา
ยูในรายการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมาย
รายการโทร

กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความเสียงเขา
ไปกอน (ดูสวนถัดไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ 
และแตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/
หลายสายอยู
ขอความเสียง
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูในซิม-
การด)

ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใชใน
การฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย สาํหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการ

IP prefix
เพื่อตั้งรหัสนําหนาทีผ่
10 หลัก) เพื่อใชในก
รับบริการ และเครือข
เตอรการตั้งคาคอนฟ
โทรซ้ําอัตโนมัติ
เมื่อตั้งคาเปน เปด ถ
โทรซ้ําหมายเลขนี้โดย
กระทั่งถึงจํานวนครั้ง
เสียงบี๊ปที่จุดเริ่มตนข
บี๊ปแบบพิเศษหนึ่งคร
ซ้ําจะคอยๆ เพิ่มขึ้นใ

รายการโทร
เมนูนี้ จะแสดงรายกา
ความพยายามในการ
ดวย ชนิดตางๆ ของ
สายที่ไดรับ จะแสดง
โดยเรียงตามลําดับเว
รายการทีแ่สดงเกบ็อ
เลขจะแสดงขึ้นมา

ทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย เมื่อเลือกตัว
เลือกนี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่ง
คุณปดการทํางานตัวเลือกนี้

มีเงื่อนไข อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดทีคุ่ณ
ตองการโอนสายเรียกเขา: ถาไมรับ, ถาติดตอ
ไมได หรือ ถาไมวาง ตัวเลือกแตละอยาง
สามารถตั้งคาไดอยางเปนอิสระ

สถานะ จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด



รายการโทร

ลบ
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เพื่อลบรายการทั้งหมดพรอมกัน และลบสายทีแ่สดงทั้งหมด
รายการโทร
เลือกหมายเลขในรายการ และกด ( เพื่อโทรซ้ําหมายเลข หรือกด 
, หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก: รายละเอยีด, โทร หรือ 
โทรแฮนดฟรี ไปยังผูนี้, สงขอความ, สง MMS, ลบ สายที่เลือก หรือ 
เก็บ หมายเลขที่เกี่ยวของ (ถายังไมไดอยูในสมุดโทรศัพทของคุณ) 
ใสในรายการหาม อนุญาตใหคุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพทของผูสงลง
ในรายการหามไฟรวอลล (ดู หนา 21)

ตัวเลือกนี้ใชไมไดถาหมายเลขของผูสง (เชน หมายเลขโทรศัพท) 
ถูกซอนอยู

เมนู ยกเลิก แสดงทุกสายที่ถูกปฏิเสธผานทางตัวเลือก ไฟรวอล (ดู 
�ไฟรวอลล� ในหนา 21 สําหรับรายละเอยีดเกี่ยวกบัคุณสมบัตินี้)
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมสีญัลกัษณแสดงขึน้มาพรอมกนัหลายตัวบน
หนาจอ
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครอืขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

ปดเสยีง - โทรศพัทจะไมสงเสยีง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา

สัน่เตือน - โทรศัพทของคณุจะสัน่เมื่อไดรับสายเขา

แนบ GPRS - โทรศพัทมือถอืของคณุเชือ่มตออยูกบั
เครือขาย GPRS

ขอความ SMS - คณุไดรับขอความใหมเขามา
 ขอความเสยีง - คณุไดรับขอความเสยีงใหม

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

นาฬกิาปลกุ เปดทํางานอยู

ขามเครือขาย - แสดงเมือ่โทรศัพทของคณุกาํลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอืน่ทีไ่มใชเครือขายทีค่ณุจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคณุอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจาํสาํหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพือ่รับขอความใหมเขามาได
โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยงัหมายเลข - สายเรียกเขา
ทกุสายทีเ่ปนเสยีงจะถกูโอนไปยงัหมายเลขอืน่ทีไ่มใช
หมายเลขตูขอความเสียง
โอนสายไปยงัตูฝากขอความเสยีง - สายเรียกเขา
ทกุสายจะถกูโอนไปยงัขอความเสียง

โฮมโซน - เขตพืน้ทีซ่ึ่งกาํหนดโดยผูใหบริการเครือ-
ขายของคณุ บริการนีข้ึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

เครือขาย GSM: โทรศัพทของคณุเชื่อมตออยูกบั
เครือขาย GSM
คณุภาพการรับสญัญาณ: ยิง่มแีถบมากแปลวา
คณุภาพของการรับสญัญาณยิ่งดี
ขอความมาตรฐาน - ตัวเลอืกถกูตั้งไวเปน เปด

หนวยความจาํเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพท เต็ม 
ลบรายการเพือ่เกบ็รายการใหม
ขอความ MMS - คณุไดรับขอความมลัติมเีดียใหม
เขามา

ขอความ WAP - คณุไดรับขอความในขอความพิเศษ
เปด/ปดอตัโนมัต ิ- ตัวเลอืกตั้งคาเปน เปด



เก็บโทรศัพทไวในทีป่ลอดภยั และเกบ็ใหพนจาการเอื้อม

ดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจํา

ตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

จากทีซ่ื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
รโทรแบบตางๆ
รศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ังคับตางๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม 
ุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกบั
ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและ
ะเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลาร
ปยังสถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับ
นรถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขม
บางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมี
ูใช มีการนําผลการวจิัยในปจจุบันเกี่ยว
วิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
การกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจาก
ิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณมีความ
นความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
ับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
C
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ขอควรระวัง
คลืน่วิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรบั
สญัญาณวทิยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร-
ศพัทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวทิยุจะนําพาสัญญาณ
เสียง หรือขอมลูไปยังสถานีฐานทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขาย

โทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี ่GSM (900 /

1800 / 1900MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมคีวามสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัย
ทีเ่กี่ยวของทั้งหมด

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

ถงึของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจ
แทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบตเ
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลัง
ทํางานตัวเลือกการจํากัดกา

การออกแบบโท
หมายและขอบ
โทรศัพทของค

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น 
กฎขอบังคับทั้งหมดในปร
ทั้งทีบ่าน และเมือ่เดินทางไ
การใชโทรศัพทเซลลูลารใ
งวดมาก เปนทีก่ลาวกันวา
ความเสี่ยงตอสุขภาพของผ
กับเทคโนโลยีทางดานคลื่น
ความปลอดภยัตางๆไดรับ
การสัมผัสถูกพลังงานคลื่นว
สอดคลองกับมาตรฐานดา
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณร
โทรคมนาคมที่ 1999/5/E
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บกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
 ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
ิทยุ

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

ชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
รียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
รหรือไม

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

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

ในบริเวณที่ซึ่งมอีันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

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

ตรวจสอ
ทรอนิกส
พลังงานว

เครื่องชวยการเ
ถาคุณมเีครื่องชวยก
� รักษาระยะหางระห
ศัพทไว 15 ซม. ต
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� อยาใสโทรศัพทไวใ
� ใชหูดานที่ตรงขาม
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� ปดโทรศัพท ถาคุณ

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่อง
ชวยฟงของคุณ เพื่อเ
ของโทรศัพทเซลลูลา

การปรับปรุงสม
เพื่อที่จะปรับปรุงสม
พลังงานคลื่นวิทย,ุล
ศัพทอยางปลอดภัย



เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ เตอรี่
ังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
ั้น

เตอรี่
เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

วามรอนทีม่ากเกินไป (>60° C หรือ 
ชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

าะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น 
อปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
การรับประกนัทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
ิ้นสุดและใชไมได
ุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที โดยผู
ง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล

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

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะ
ทําใหการรับประกนัระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

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

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับค
140° F) สัมผัสกับความ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพ
เนื่องจากการใช
หาย และทําให
ฟลิปสของคุณส

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชําร
เชี่ยวชาญทีไ่ดรับการรับรอ
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถอืและ
จากการศึกษาพ
รถนั้นทําใหสม
อันตรายได โป
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ภาพแวดลอม
ิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกีย่วกับ
ดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร

 และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม
ทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ 
เพื่อสงเสริมการนําวสัดุกลับมาใชใหมและการ
แลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอ

รทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทัว่ไปในบาน

ี่ใชในบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

ารสงเสริมดานการเงนิแกระบบการรีไซเคิล
ารนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ 

ี่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
รระบุชนิดของพลาสติกดวย)
� คุณควรมสีมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศพัทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด
แฮนดฟรีในรถยนต ซึง่ไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงค
นี้โดยเฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศพัทและชุดอปุกรณในรถยนตไมไดขวาง
กั้นถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

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

การดแูลรักษาส
โปรดปฏ
การทิ้งวสั
ศพัทเกา
ฟลิปสได

ที่ไดรับการออกแบบ
ทิ้งวัสดุของเสียที่ไมใช
ดังนี้

ไมคว

วัสดุท

เรามีก
และก

วัสดุท
(มีกา



จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคณุ

เมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มอีุณหภูมติ่ํา
ละไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ี่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอกีครั้ง ถาอาการ
ายโทรศัพทของคุณ

มือนวาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
กรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม

ายเลขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
งผูโทรเขามา โทรศพัทก็จะแสดงคําวา 
ิดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
งนี้

วามตัวอักษรได
ตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
ปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ําหรับขอมลูอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

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

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

กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลง
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ แ
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูท
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหน

แบตเตอรี่ของคุณดูเห
คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุป
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง

โทรศัพทไมแสดงหม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือข
เครือขายไมสงหมายเลขขอ
สาย 1 หรือ โทรเขา แทน ต
ในรายละเอียดเกี่ยวกบัเรื่อ

คุณไมสามารถสงขอค
เครือขายบางแหงไมอนุญา
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส

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

นรถไดไมดี
วยชิ้นสวนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม-
กระทบกบัสมรรถนะของโทรศัพทได เรามี
จําหนายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภาย
ามารถใชโทรศพัทไดโดยไมตองใชมอืถือเครื่อง

นประเทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ไดหรอืไม

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

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

โทรศัพทแสดงคาํวา SIM ขัดของ
ตรวจสอบวาใสซมิการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใชคณุสมบัติในเมนโูทรศัพท
แสดงคาํวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกบัเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้

โทรศัพทแสดงคาํวา ใสแผน SIM ของคุณ
ตรวจสอบวาใสซมิการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู ซิม
การดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ความสามารถใน
ของคุณดูเหมือน
การประหยัดพลังงาน
ระดับเสียงกริ่ง ระยะ
คุณใช เพื่อทีจ่ะใหโท
ทํางานคุณสมบัติที่คุณ

โทรศัพททํางานใ
ในรถยนตประกอบด
เหล็กไฟฟาทีอ่าจมผีล
ชุดอุปกรณติดรถยนต
นอกและชวยใหคุณส
โทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายใ
ในขณะที่กําลังขบัรถ

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

เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึง่ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ซองบรรจุ
ปองกันโทรศัพทของคุณจากรอยขีดขวน

ชุดเชื่อมตอขอมูล
ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบงายๆ กับโทรศัพทมือถอืฟลิปสของคุณ: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรที่ใหมา ใชใน
การดาวนโหลดรูปภาพและเพลง รวมทัง้ซิงโครไนซผูติดตอและ
บันทึกนัดของคุณ

เมื่อโทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตออยูกับพีซผีานทางสายเคเบิล
ขอมูล USB สายเคเบิลจะทําหนาที่เปนเครื่องชารจเพื่อชารจโทร-
ศัพทของคุณดวย (การชารจ 9@9t ทาง USB ทํางานในพีซสีวน
มาก)
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การประกาศเกีย่วกับเครือ่งหมายการคา

JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

In-Fusio และเกมเอน็จนิ Exen 
เปนเครื่องหมายการคาของ In-Fusio 
France

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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ขอมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหวางประเทศ
(ICNIRP)

โทรศัพทมือถือนี้สอดคลองกับขัอกําหนดระหวางประเทศ ในเรือ่งเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถกูพลังงานความถีว่ิทยุ (RF) 
เกินขีดจํากดัทีแ่นะนําโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศ เกีย่วกับการปองกนัการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP) ที่พยากรณถึงระยะที่ปลอดภัยสําหรับการประกันถงึการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
คําแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ใชหนวยการวดัทีรู่จักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP
สําหรับโทรศพัทมือถอืที่ใชในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 W/kg ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อของศีรษะ 10 กรัม 

การทดสอบ SAR ทําขึ้นโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา โดยใหโทรศัพทสงสัญญาณในระดับพลังงานที่สูงที่สุด ในแถบความถีท่ี่ทดสอบทั้งหมด
แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงทีสุ่ด แตโดยปกติระดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพทมือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR สูง
สุดเปนอยางมาก เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่ว
ไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง

ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ในโทรศัพทแตละเครื่อง และตําแหนงการทํางานตางๆ แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกบัมาตรฐาน
การปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 

คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทมือถอืฟลิปสรุน 9@9t เมื่อไดรับการทดสอบความสอดคลองมาตรฐานคือ 0.324 W/kg. ในขณะที่อาจมีขอแตก
ตางของระดับ SAR บางในโทรศัพทแตละเครื่อง และสถานทีท่ี่ใชโทรศัพท  อยางไรกต็ามโทรศัพททุกเครื่องนั้นสอดคลองกับคําแนะนําระหวาง
ประเทศสําหรับการสัมผัสถูกพลังงาน RF ทีเ่กี่ยวของทั้งหมด 

เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง จุดประสงคของขอควรระวังนี้ เพื่อใหนําโทรศัพทมือถือ
ออกหางจากศีรษะและรางกาย
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ประกนั ฟลปิสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
อืเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง 
ลติภณัฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลีย่นใหม
ในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลปิสจะ
ดูล หรืออปุกรณที่บกพรองนั้นไว

รับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
บัประกนัแบบจํากดันี้เปนระยะเวลาทีเ่หลือจาก
หรือเกาสิบ (90) วนันับจากวนัทีซ่อมแซมหรือ
พจิารณาจากระยะเวลาทีย่าวกวา การซอมแซม
นผลติภณัฑ ตามตัวเลอืกของฟลปิส เปนการ
พาะของคณุ

ดรับความคุมครองโดยการรับประกนัแบบ

แบบจาํกดันี้ไมรวมถงึ:

ฑที่มีการใชงานอยางไมถกูตอง มีการเกดิ
 ุหรือเสยีหายทางกายภาพหรือจากการขนสง 
ั้งทีไ่มเหมาะสม การจัดการทีไ่มถกูตอง การ
ารเกดิไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผสักบัของเหลว
ือ
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกนัแบบจาํกดันี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกนัตอผูซือ้ผลิตภณัฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คณุ�) วา ผลติภณัฑเซลลลูารและอปุกรณเสริมทั้งหมดของ
ฟลปิสที่สงมอบโดยฟลปิสในกลองบรรจ ุ(�ผลติภณัฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ การออกแบบ และการ
ผลติ ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน และการ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขและขอตกลงที่จะกลาวถงึตอไปนี้ การรับ
ประกนัแบบจาํกดันี้ใชไดเฉพาะกบัผูใชผลติภณัฑในประเทศ
ที่ซือ้ผลติภณัฑนี้ และใชประเทศทีซ่ือ้ผลติภณัฑนี้เปนครั้ง
แรกเทานั้น การรับประกนัแบบจาํกดันี้ใชไดเฉพาะประเทศ
ที่ฟลปิสตั้งใจนําผลติภณัฑออกจาํหนายเทานั้น

2. การรับประกนัแบบจาํกดัคุมครองเปนเวลานานเทาใด?
การรับประกนัแบบจาํกดันี้จะคุมครองผลติภณัฑเปนเวลา
หนึ่ง (1) ปนับจากวนัที่ซือ้ผลติภณัฑนั้นตามหลกัฐานการซือ้ 
การรับประกนัสาํหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจากฟลปิส
จะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวนัที่ซือ้

3. ฟลปิสจะดําเนินการอยางไรหากผลติภณัฑมีขอบกพรอง
เกีย่วกบัวสัดุและการผลติในชวงระยะการประกนั?

ในชวงระยะรับ
จะซอมแซมหร
และจะสงคนืผ
ใหกบัผูบริโภค
เกบ็ชิ้นสวน โม

ผลติภณัฑที่ได
ครองโดยการร
ผลิตภณัฑเดิม 
ทดแทนให โดย
และการทดแท
แกไขปญหาเฉ

4. สิง่ใดบางที่ไมไ
จาํกดันี้?

การรับประกนั

ก) ผลติภณั
อบุัติเหต
การติดต
ละเลย ก
อืน่ๆ หร



ข) ผลติภณัฑไดรับความเสยีหายเนื่องจากการซอมแซม ข) คณุจะตองถอดซมิการดจากผลติภณัฑกอนสงมอบ
ลปิส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลปิสจะไม
วามเสยีหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ลิตภณัฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จาํกดันี้ หรือการรับประกนัแบบจาํกดันี้
ขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถอืเปนโมฆะ 
งเสยีคาใชจายในการซอมแซมหรือ
ณัฑ และคาใชจายที่เกีย่วของกบัการ
ดแทนผลิตภณัฑดังกลาว
าํเปนตองสงคนืผลติภณัฑพรอมกบั
ือ้ ที่มีการระบุสถานที่ซือ้วนัที่ซือ้รุน
 และหมายเลขซเีรียลของผลติภณัฑ

ประกนันี้คอืขอตกลงทั้งหมด

ประกนัแบบชัดแจงที่กาํหนดทีด่านบน 
ยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลปิสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบ
ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต
 และไมรับประกนัความพงึพอใจใน
รถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
80

ปรับเปลีย่น หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลปิส หรือ

ค) ผลติภณัฑที่มีปญหาเกีย่วกบัการรับสญัญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถอืไดของสภาพสญัญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลติภณัฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลติภณัฑหรืออปุกรณเสริมที่ไมใชของฟลปิส หรือ 

จ) ผลติภณัฑที่มีการถอด หรือปรับเปลีย่นสติกเกอร
รับประกนัคณุภาพ หมายเลขซเีรียลผลติภณัฑ หรือ
หมายเลขซเีรียลอเิลก็ทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลติภณัฑที่ซือ้ ใช บริการ หรือสงมอบเพือ่ขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซือ้ผลติภณัฑ หรือ
ใชสาํหรับวตัถปุระสงคเชงิการคา (รวมถงึ ผลติภณัฑที่
เปดใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลติภณัฑที่สงคนืโดยไมมีหลกัฐานการซือ้ที่ถกูตอง 
หรือมีการเปลีย่นแปลงหลักฐานการซือ้

ซ) การสกึหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คณุจะไดรับบริการจากการรับประกนัอยางไร?

ก) สงคนืผลติภณัฑไปยงัศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลปิส คณุสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคณุไดจากสาํนักงานในประเทศของคุณ

ผลติภณัฑใหฟ
รับผดิชอบตอค
ซมิการด

ค) ถาปญหาของผ
รับประกนัแบบ
ใชไมได เงือ่นไ
ผูบริโภคจะตอ
ทดแทนผลติภ
ซอมแซมหรือท

ง) สาํคญั - คณุจ
หลกัฐานการซ
ของผลติภณัฑ
อยางชดัเจน

6.   ขอจาํกดัอืน่ๆ: การรับ

ยกเวนสาํหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโด
แกไขโดยขอตกลง ฟ
ชดัแจงและเปนนัย (
กฎหมาย หรืออืน่ๆ)
คณุภาพ ความสามา
การใชงานเฉพาะใดๆ
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าปลกี เอเยนตตัวแทนจาํหนาย ลกูจาง 
องฟลิปสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกนั
ละคณุตองไมยดึถอืตามสิง่ที่ถกูแกไขดังกลาว

บบจํากดันี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบญัญัติ
ายใตกฏหมายในประเทศทีบ่ังคบัใช
การรับประกนัที่ฟลปิสใหความคุมครองตอความเสยีหายที่
เกีย่วของกบัการซือ้หรือการใชผลิตภณัฑ ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลกัฐานใดๆ (เชน สญัญา) จะจาํกดัที่วงเงนิไมเกนิราคาที่
คณุจายไปในการซือ้ผลติภณัฑ

นอกจากนั้น ฟลปิสยงัไมรับผดิชอบตอความเสยีหายทีเ่กดิ
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพเิศษ อบุัติเหตุ 
หรือความเสยีหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึความเสยี
หายจากการใชงาน การเสยีเวลาความไมสะดวกสบาย ความ
เสยีหายเชงิพาณิชย การสญูเสยีผลกาํไรการสญูเสยีโอกาส
ทางธรุกจิ คาใชจายจากการชดเชยสนิคาหรือบริการ การ
ลงทุน การสญูเสยีชื่อเสยีง หรือการสญูเสยีขอมูล และที่อาง
โดยบุคคลที่สาม) ซึง่เปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลติ
ภณัฑ ถงึขอบเขตสูงสดุที่กฎหมายอนุญาต ไมวาฟลปิสจะ
แนะนําโอกาสเกิดความเสยีหายดังกลาวหรือไม ขอจาํกดั
เหลานี้จะถอืปฏิบัติโดยไมคาํนึงถงึความลมเหลวของวตัถุ
ประสงคที่สาํคญัของวธิแีกไขแบบจาํกดัใดๆ

การรับประกนัแบบจาํกดันี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลปิสเกีย่วกบัผลติภณัฑ
เซลลลูารนี้ ซึง่ถอืวามีความสาํคญัเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลกัษณอกัษรและไมเปนลาย
ลกัษณอกัษร และสือ่อืน่ๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกีย่วของ
กบัขอความในการรับประกนัแบบจาํกดันี้ ฟลปิสไมอนุญาต

ใหผูสงของ ผูค
หรือพนักงานข
แบบจาํกดันี้ แ

การรับประกนัแ
ของผูบริโภคภ



ประกาศเกี่ยวกับ
ความสอดคลอง

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

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
CT7568
วิทยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/GSM 1800/GSM1900
TAC: 358524

ในดานที่เกีย่วของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ตอไปนี้:

EN 60950-1, EN 50360 และ EN 50361         
EN 301 489-01 v 1.4.1
EN 301 489-07 v 1.2.1

        EN 301 511 v 9.0.2

เราขอประกาศในทีน่ี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุที่จําเปนทัง้หมด 
และผลิตภณัฑทีม่ีชื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการที่จําเปนทัง้หมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย-
ละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับการ
ปฏิบัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ระบุ
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