
ลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น ฟลิปส
 หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได
ใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใช
ละไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การ
คลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้
ีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณ
กับเครือขาย GSM/GPRS

ปุมกลองถายรูป

ซอฟตคีย 
กลอง

มดกลอง
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผ
จงึสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง
ตลอดเวลาโดยไมตองแจง
นี ้�ตามลักษณะที่เปน� แ
ตกหลน หรือความคลาดเ
และตัวผลิตภัณฑ เวนแตม
นี้ออกแบบเพื่อใหเชื่อมตอ

ซอฟตคียซาย ซอฟตคียขวา

ปุมรับสาย

ปุมตัวอักษรตัวเลข

ไมโครโฟน

หนาจอสี 65K

ปุมวางสาย
และเปด/ปด

ปุมเคลื่อนที่
 และ OK

พอรตอินฟาเรด

ขั้วตอเครื่องชารจ
และหูฟง

โหมดโทรศัพท

ปุมดานขาง

ซอฟตคีย 
กลอง

โห
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กดปุมระดับเสียงดานขางปุมใดปุม
หนึ่งระหวางการโทร

กด-ในหนาจอหลัก

เลื่อนในรายการโดยใช+หรือ
-และกด ( เพื่อโทรไปยัง
ชื่อที่เลือก

กด ( ในหนาจอหลัก

กด+ในหนาจอหลัก

กด , หรือ L เมนู ในหนา
จอหลัก

กด R MMS ในหนาจอหลัก

ลัก
นไป

กด )

กด>ในหนาจอหลัก

กด<ในหนาจอหลัก

ไว ในหนาจอหลัก กด,คางไว 
จากนั้นพูดแถบเสียงของคุณ

กด 0 คางไว
วธิีการ�

เปด/ปดโทรศัพท กดปุม ) คางไว

ปอนรหัส PIN ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และ
กด,หรือ LOK เพื่อ
ยืนยัน

โทรออก ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

รับสาย กด ( เมือ่โทรศัพทสงเสียง
กริ่ง

วางสาย กด ) หรือ R วางสาย

ปฏิเสธสาย กด ) หรือกดปุมปรับระดับ
เสียงดานขางปุมใดปุมหนึ่งคางไว

ตัง้ระดับเสียงกริ่ง กดปุมดานขางปุมใดปุมหนึ่งเมื่อ
โทรศัพทเปดอยู และอยูในหนาจอ
หลัก
การกดสั้นๆ ที่ปุมระดับเสียงดาน
ขาง จะปดเสียงกริ่งเมื่อคุณได
รับสาย 

ตัง้ระดับเสียง
การสนทนา
เขาไปยัง รายชื่อ
ใช รายชื่อ

เปด รายการโทร
เขาไปยัง โทรดวน
เขาถึงเมนูหลัก

เปดเมนู MMS 

กลับไปยังหนาจอห
ในขณะที่กําลังเลื่อ
มาในเมนูตางๆ 
เปด อัลบั้มภาพ
เปด อัลบั้มเสียง
เปดที่ตั้งโปรแกรม
คําสั่งเสียง
เปลี่ยนภาษาที่ใช



� ซอฟตคีย 4 ปุมใชในโหมดกลอง ซอฟตคียกลอง P 
านเมื่ออยูในโหมดโทรศัพท
มดโทรศัพท การกดซอฟตคีย L จะ
กด , ซอฟตคีย R ใชสําหรับ
กลับ ในขณะที่กําลังเบราสในเมนู หรือ 
าจอการแกไข)

ด,หรือ L เมนู เมื่ออยูใน

มาในเมนู และกด,หรือ L
กนั้นเมนูยอยหรือรายการอีกรายการ

การ  แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของหนา
ริงของคุณในรายการนั้นๆ

หนาจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 
ใหม, เปนตน) กด,หรือ L 
ดคลองกัน หรือ R กลับ เพื่อถอย
2

โทรศัพทของคุณมีหนาจอแบบพลิกไปมา ซึ่งชวยใหคุณสามารถ
เปดใชงานกลองไดอยางงายดาย หมุนหนาจอทวนเข็มนาฬิกาและ
ปดโทรศัพท

ขณะนี้โทรศัพทจะอยูในโหมดกลอง และหนาจอภาพตัวอยาง
จะแสดงขึ้น ดูบท �กลองถายรูป� หนา43 สําหรับวิธีการใชกลอง
เปดโทรศัพท และหมุนหนาจอกลับ เพื่อกลับไปยังโหมดโทรศัพท

การใชงานปุมซอฟตคียจะเปนไปตามคําที่อธิบายการทํางาน และ
แสดงอยูบนหนาจอ โทรศัพทของคุณมีซอฟตคีย 6 ปุม: 
� ซอฟตคีย 2 ปุมใชในโหมดโทรศัพท LR

และ M จะไมทําง
สวนมาก เมื่อคุณอยูในโห
มีผลลัพธแบบเดียวกับการ
ถอยกลับไปหนึ่งขั้นตอน (
ยกเลิก ในขณะที่อยูในหน

ในการเขาไปยังเมนูหลัก ก
หนาจอพรอมใชงาน
ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลื่อนไป
เลือก เพื่อทําการเลือก จา
หนึ่งก็จะปรากฏขึ้น
ในขณะที่กําลังเลื่อนในราย
จอจะแสดงตําแหนงที่แทจ

บันทึกบางอยางอาจทําให
(สายที่ไมไดรับ, ขอความ
อาน เพื่อเขาไปยังเมนูที่สอ
กลับไปยังหนาจอหลัก

โหมดกลอง

ซอฟตคีย

การเขาถึงเมนูตางๆ

บนัทึก
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ล็อต และใหแนใจวามุมตัดอยูในตําแหนงที่
ึดเขาไปจนกระทั่งการดใสอยางเหมาะสม

วางขอบดานหนึ่งบนขอบดานหนึ่งของโทร-
ขาไปจนกระทั่งล็อค (ใหแนใจวาขั้วตอตางๆ 
ัน)

ตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนเขาไป จนกระทั่ง
องกันที่แปะอยูบนหนาจอกอนที่จะใช
เริ่มตนใชงาน

1 � เริ่มตนใชงาน
อานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอนที่
จะเริ่มใชงาน (ดู หนา 67)

ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณได
รับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิม
การดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อ
เก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ

1. เลื่อนฝาปดดานหนาของโทรศัพทเพื่อแกะฝาออก

2. ใสซิมการดในส
ถูกตอง ดันที่ย

3. ใสแบตเตอรี่: 
ศัพท และกดเ
หันหนาเขาหาก

4. ใสฝาปดแบตเ
สุด แกะฟลมป
โทรศัพท 

ใสซมิการดและแบตเตอรี่



เริ่มตนใชงาน

รายชื่อในซิมในขณะนี้ คุณสามารถ
ันหลังได สําหรับรายละเอียด ใหดู 

งานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม
รชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือน
ย ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจใช
ชารจ เพื่อใหไอคอนการชารจปรากฏ

วนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะ
ดโทรศัพทอยู

ําแหนง และฝาปดแบตเตอรี่ใสอยูกับ
ตอเครื่องชารจ (มาพรอมกับโทรศัพท 
) ลงในชองเสียบที่สวนลางของโทร-
 จากนั้นเสียบเขากับเตาเสียบไฟฟา
ดงายที่ปลายอีกดานหนึ่ง

ี่
6

1. ในการเปดโทรศัพท กดปุม ) คางไว
2. ปอนรหัส PIN ถาจําเปน (เชน รหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของ
ซิมการดของคุณ) รหัสนี้ไดรับการตั้งคาลวงหนามาแลวและ
คุณจะไดรับจากผูใหบริการหรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพท 
กด,หรือ LOK เพื่อยืนยัน (กด R ยกเลิก 
เพื่อแกไข) ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหดู หนา 25

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้ง ซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK จาก
ผูใหบริการของคุณ

เมื่อคุณเปดโทรศัพทในครั้งแรก โทรศัพทจะขอใหคุณตั้งวันที่และ
เวลา ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลข

สําหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ ใหดู หนา 27

โทรศัพทจะตรวจพบซิมการดที่ประกอบดวยชื่อ และจะแสดง
ขอความถามคุณวาตองการคัดลอกรายชื่อในซิมการดของคุณ
ลงในรายชื่อในตัวของโทรศัพทหรือไม กด L ใช เพื่อยอมรับ 
หรือ R ไม เพื่อยกเลิก

ถาคุณเลือกที่จะไมคัดลอก
ดําเนินการดวยตัวเองในว
�ไปเครื่อง� หนา17

โทรศัพทของคุณไดรับพลัง
ได แบตเตอรี่ใหมไดรับกา
คุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอ
เวลา 2 หรือ 3 นาทีในการ
ขึ้นมา

คุณอาจสูญเสียการตั้งคาส
แบตเตอรี่ออกในขณะที่เป

1. เมื่อแบตเตอรี่อยูในต
โทรศัพท ใหเสียบขั้ว
โดยบรรจุอยูในกลอง
ศัพทที่ปลายดานหนึ่ง
กระแสสลับซึ่งเขาถึงไ

เปดโทรศัพท 

ตัง้วนัทีแ่ละเวลา

การคดัลอกรายชื่อในซิม

การชารจแบตเตอร
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เริ่มตนใชงาน

2. สัญลักษณแบตเตอรี่ แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
- ระหวางการชารจ แถบแสดงสถานะทั้ง 4 แทงจะเลื่อนไป
เรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อชารจโทรศัพท
ของคุณจนเต็ม

- เมื่อแทงทั้ง 4 หยุดนิ่ง หมายความวาแบตเตอรี่ชารจเต็ม
แลว ใหถอดเครื่องชารจออก 

ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานตั้งแต 2 ถึง 4 ชั่วโมง 40 นาที  และ
เวลาเปดเครื่องรอรับสายอยูประมาณ 200 ถึง 560 ชั่วโมง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะการใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะ
ปดเครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบ
ไฟฟากระแสสลับที่เขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง 
คุณสามารถชารจเขากับแหลงจายไฟ IT ไดดวย (เฉพาะใน
เบลเยี่ยมเทานั้น)



คุณสมบัติหลัก

ระเทศ ใหกด  * คางไว เพื่อปอน
รปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ

หลัก
าร และกด ( ถาสมุดโทรศัพทใน
ู และคุณบันทึกหมายเลขไวหลายหมาย
<หรือ>เพื่อเลือกหมายเลข
ายเลขที่ตั้งไวเปนคาเริ่มตน (ดูหนา19)
 วางสาย เพื่อวางสาย

องผูโทรเขาอาจแสดงขึ้นบนหนาจอ 
ายการรายชื่อที่เลือก ชื่อที่เปนเจาของ
ทนหมายเลข
หรือเปดโทรศัพท ถาตัวเลือก ใชงาน
ปด (ดู หนา58)

 (หรือกดปุมระดับเสียงปุมใดปุม
ปดการทํางานของการโอนสาย สายก็
เลข หรือตูรับฝากขอความเสียง

 หรือปดโทรศัพท

วางสาย
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2 � คุณสมบัติหลัก

ในหนาจอหลัก กด-ขึ้นอยูกับรายการรายชื่อที่เลือก (ในซิม
หรือในเครื่อง) เนื้อหาที่ปรากฏในหนาจออาจแตกตางจากที่นี่:   
สําหรับรายละเอียด ใหดู �รายชื่อ� หนา17
ในสมุดโทรศัพท เลือก <คนหา> จากนั้นปอนตัวอักษรแรกของ
ชื่อที่คุณตองการคนหา และกด,เพื่อไปยังชื่อนั้นโดยตรง
ในการดูรายการรายชื่อระหวางที่โทร กด,หรือ L
ตัวเลือก, และเลือก รายการรายชื่อ, กด , และเลื่อนภายใน
รายการตางๆ โดยการกด-หรือ+กด R กลับ สอง
ครั้งเพื่อกลับไปยังหนาจอระหวางการโทร

ในการอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณเอง ใหกด- 
เมื่ออยูในหนาจอหลัก และเลือก เลขหมาย > แสดง

1. ในหนาจอหลัก  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ใน
การแกไขขอผิดพลาด ใหกด R ยกเลิก

2. กด ( เพื่อโทร
3. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย

สําหรับการโทรระหวางป
เครื่องหมาย �+� แทนกา
ตามปกติ

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอ
2. เลือกรายชื่อในรายก
โทรศัพทถูกเลือกอย
เลขภายใตชื่อนั้น กด
อื่นนอกเหนือจากหม

3. กด ) หรือ R

เมื่อไดรับสาย หมายเลขข
ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในร
หมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแ
� รับสาย: กด ( 
ฟลิป ถูกตั้งคาเปน เ

� ปฏิเสธสาย: กด )
หนึ่งคางไว) ถาคุณเ
จะถูกโอนไปยังหมาย

� วางสาย: กด )

การเขาถงึและการดรูายการรายชื่อ

โทรออก

การรับสาย และการ
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การอัดเสียงสนทนาเปนขอหามทางกฎ-
คุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวาคุณ
สนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
 นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัดไวเปน
นเวลาสูงสุดที่สามารถอัดเสียงได (อาน

50)
ระหวางการโทร ใหเลือก บันทึกเสียง และ
 อีกครั้ง หรือ Lบันทึก เพื่อสิ้นสุดการ
ขอนุญาตใหคุณตั้งชื่อเสียงที่บันทึก ซึ่งจาก
ิมีเดีย > เสียงที่บันทึก

พูด จากนั้น อัดการสนทนา, เฉพาะเสียง
ที่ถูกอัด

หมายเลขได จากนั้นคุณสามารถเก็บหมาย
ยชื่อ โทรออก หรือสงขอความไปยังหมาย
คุณสมบัติหลัก

โทรศพัทจะไมสงเสยีงกริง่ ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดู หนา10)
ถาคุณเลือก รับสายทุกปุม คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดย
การกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม ) (ดู หนา58)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจ
วาคุณนําโทรศัพทออกหางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดย
เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กําลังเรงเสียง
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด หรือ
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท

2. กด ,หรือ  Lตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแฮนดฟรี 
หรือกด ,

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด ( คางไวเพื่อเปลี่ยนไป
และกลับจากโหมดแฮนดฟรี

ระหวางการโทร กด,หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้
ปด/เปดไมโครโฟน
ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อที่วาอีกฝายหนึ่งจะไมได
ยินเสียงคุณ

อัดการสนทนา
ในเกือบทุกประเทศ 
หมาย เราแนะนําให
กําลังจะอัดเสียงการ
ของคุณตกลงเทานั้น
สวนตัวดวย 1นาทีเป
�การอัดเสียง� หนา
ในการอัดการสนทนา
กด , กด ,
บันทึก: หนาตางแกไ
นั้นจะเก็บอยูใน มัลต

ถาคุณเลือก ปดเสียง
ของผูโทรเขาเทานั้น

บันทึกยอ
เพื่อใหคุณสามารถจด
เลขนี้ไวในรายการรา
เลขนี้ได

โทรแฮนดฟรี

ตวัเลอืกระหวางการโทร



คุณสมบัติหลัก

ั่นเตือนเมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา ให
การเลือก ตั้งคา > เสียง >ระบบสั่น 

ั่นไมไดเปนการปดเสียงเรียกเขา 
กเขา โดยใหระบบสั่น เปด อยู 
ดเสียง ดังที่อธิบายไวดานบน
นมัติเปน ปด เมื่อคุณเสียบเครื่อง

องถายรูป ซึ่งใชในการถายภาพ
ิของคุณได ในการใชกลอง คุณ
อง ตามที่อธิบายไวในหัวขอ

 กด C เพื่อทําการถายภาพ 
ณ ใหดู �กลองถายรูป� หนา43

ที่คุณชอบ หรือโทรบอยๆ ได 4 
ารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ไดโดย

ารสัน่เตอืน
10

ตัวเลือกอื่นๆ ระหวางการโทร

ระหวางการโทร เลื่อนปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงดานขาง เพื่อ
เพิ่ม/ลดระดับเสียง

กด , หรือ L เมนู, และเลือก ตั้งคา > เสียง > แบบ
เสียงเรียก เลื่อน + หรือ - เพื่อเลือกแบบเสียงเรียก
ในรายการ กด , เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสงเสียงเมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา 
ใหปดการทํางานเสียงกริ่งโดยการเลือก ตั้งคา >เสียง > ปดเสียง
จากนั้น เปด

นอกจากนั้น คุณยังสามารถปดเสียงกริ่งในขณะที่รับสายได
โดยการกดปุมปรับระดับเสียงดานขาง

ถาคุณตองการใหโทรศัพทส
เปดการทํางานระบบสั่นโดย
จากนั้น เปด

การเปดการทํางานระบบส
ถาคุณตองการปดเสียงเรีย
ใหเปดการทํางานโหมด ป
ระบบสั่นถูกตั้งคาโดยอัตโ
ชารจ

โทรศัพทมือถือของคุณมีกล
และสงไปใหเพื่อนหรือญาต
ตองเปดการทํางานโหมดกล
�สํารวจโทรศัพทของคุณ� 
สําหรับรายละเอียดที่สมบูร

อนุญาตใหคุณตั้งหมายเลข
หมายเลข จากนั้น คุณสาม

� เปดการทํางานแฮนดฟรี � โทนเสียง (หนา21)
� รายการชื่อ (หนา17) � SMS (หนา30)
� รายการโทร (หนา59) � ออรแกไนเซอร (หนา52)
� วางสาย

ปรับระดบัเสยีงของหูฟง

เปลีย่นแบบเสียงเรียก

เปดโหมดปดเสยีงพูด

การเปดการทาํงานก

กลองถายรูป

โทรดวน
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,หรือ Lตัวเลือก จากนั้นเลือก 
S
พิ่มเสียง? ปรากฏขึ้น ใหกด,หรือ 
ั้นบันทึกเสียง กด LOK เพื่อหยุด

ชื่อ เพื่อเลือกผูรับในรายการรายชื่อ 
 เพื่อไปยังหนาจอการสราง MMS สําหรับ
ดู �การสราง MMS� หนา33

ายรูป
โหมดกลอง (ดู �สํารวจโทรศัพทของคุณ�) 
 เพื่อถายภาพของคุณ

S (ขอความจะบอกคุณใหพลิกหนาจอ)
ี่ 2 และ 3 ของสวนกอนหนา
คุณสมบัติหลัก

การเลือกไอคอนหรือภาพที่กําหนดไวบนหนาจอ โดยไมตองเขา 
หรือเบราสในรายการ รายชื่อ

การตั้งคารายชื่อการโทรดวน
1. ในหนาจอหลัก กด+เพื่อเขาไปยังหนาจอ โทรดวน  
เลือกภาพธัมบเนลเพื่อตั้งคา และกด,หรือ L
ตั้งคา

2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด,อีกครั้งเพื่อเขาไป
ยัง อัลบั้มภาพ และเลือกภาพ ทําวิธีเดียวกันสําหรับภาพ
ตัวอยางแตละตัว

การโทรไปยังรายชื่อการโทรดวน
ในการโทร ใหกด +เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นเลือกภาพ
ธัมบเนลตามตองการ และกด ( ในการตั้งคาภาพตัวอยาง ให
เลือกภาพ และกด,เพื่อ เปลี่ยน ชื่อ และ/หรือภาพ

ถาภาพนั้นเชื่อมโยงกับรายชื่ออยูแลว รายชื่อจะแสดงในหนา
จอ โทรดวน การเปลี่ยนภาพในเมนูใดเมนูหนึ่งจะเปลี่ยนในที่
อื่นดวย

คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถสงภาพผาน MMS และเพื่อ
เพิ่มเสียงที่บันทึกลงในขอความดวย คุณสามารถเลือกภาพจาก 
อัลบั้มภาพ หรือสามารถใชภาพที่คุณเพิ่งถายดวยกลองก็ได

จากอัลบั้มภาพ
1. เลือกภาพ กด 
สงโดย... > MM

2. เมื่อขอความ เ
L ใช จากน
การบันทึก

3. เลือก เพิ่มราย
จากนั้น เพิ่มสื่อ
รายละเอียด ให

จากโหมดกลองถ
1. เปดการทํางาน
และกด C

2. เลือก สง > MM
3. ทําซํ้าขั้นตอนท

โฟโตคอล MMS



ระบบเมนู

 น.50

ูป น.50

อปพลิเคชั่น น.51

ข น.51

.51
องถิ่น / การตั้งคาตางประเทศ / 
วางประเทศ

 น.52

ซอร น.52

4

4

12

3 � ระบบเมนู
ตารางดานลางอธิบายถึงโครงสรางระบบเมนูทั้งหมดในโทรศัพท
มือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหนาที่คุณควรอาน เพื่อทราบขอมูล
เพิ่มเติม 

โปรไฟล น.29

มัลติมีเดีย น.47

อัลบั้มเสียง น.47

อัลบั้มภาพ น.47

แสดงทีวี น.49

โหมดสาธิต น.49

สถานะความจํา น.49

การอัดเสียง

กลองถายร

เกมส & แ

เครื่องคิดเล

เขตเวลา น
การตั้งคาท
นาฬิการะห

นาฬิกาปลุก

ออรแกไนเ

เกมอิฐ น.5

JAVA น.5
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.37
เมลบ็อกซแตละเมลบ็อกซ
คา / เปดเมลบ็อกซ / สงเมล

มระบบ น.42
ัวขอ / รหัสรับ

คา น.21

.21
ง / ระดับเสียง / แบบเสียงเรียก / 
ความ / โทนเสียง / เสียงปุมกด / 
ือน/ ระบบสั่น

งผล น.22
ลื่อนไหว / แสงไฟ / วอลเปเปอร

น.23
 / คําสั่งเสียง / โทรดวยเสียง / โทรดวน

งกัน น.24
กลุม / จํากัดการโทร / เปลี่ยนรหัส / 
IN
ระบบเมนู

บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ น.61

WAP น.61

หมายเลขบริการ
หมายเลขที่มีใหในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
และลักษณะการรับบริการ โปรดตรวจสอบกับ
ผูใหบริการของคุณ

บริการ +
เมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและลักษณะการรับ
บริการ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ

ขอความ น.30

SMS น.30
ที่เกบ็ SMS / สง SMS / สงไปยงัผูรบัหลายคน /
อานขอความ / การตั้งคา

MMS น.33
MMS ใหม / อนิบอกซ / ชั่วคราว / มาตรฐาน /
เอาบอกซ / ตั้งคา

อีเมล น
สําหรับ
การตั้ง

ขอควา
รับ / ห

การตั้ง

เสียง น
ปดเสีย
เสียงขอ
เสียงเต

จอแสด
ภาพเค

วิธีลัด 
ปุมดวน

การปอ
เฉพาะ
รหัส P



ระบบเมนู

ทร น.58

 น.59
 / รีเซ็ต

.60

.58
ร / รับสาย ทุกปุม / สายเรียกซอน / 
ูโทรเขา / การโอนสาย / 
ียง / ใชงานฟลิป / การโทรซํ้าอัตโนมัติ 
14

เครือขาย น.25
แนบดวย GPRS / ลงทะเบียน / รายการ /
ตั้งคาการโทร

วันและเวลา น.27
รูปแบบนาฬิกา /  ตั้งวันที่ / ตั้งโซนเวลา / 
การชดเชยเวลา / ตั้งเวลา

ภาษา น.28

เปด & ปดอัตโนมัต ิน.27
เปดอัตโนมัติ / ปดอัตโนมัติ

อนิฟราเรด น.56
ขอมูล / รับ

รายชื่อ น.17

รายการชื่อ น.17

การตั้งคา น.17
ลบทั้งหมด / สมุดโทรศัพท / ไปเครื่อง

ขอมูลการโ

รายการโทร
รายการโทร

เวลาโทร น
ตัวนับ GSM

การตั้งคา น
แสดงการโท
หมายเลขผ
ขอความเส
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ตัวพิมพ: มาตรฐาน, 
 หรือตัวพิมพใหญ

0

มดสัญลักษณ และโหมด
ยวรรคตอน

โหมด: T9®, พื้นฐาน 
การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข

4 � การปอนตัวอักษรหรือ
หมายเลข

คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: 
โดยการใชการปอนขอความแบบแนะนําคํา T9® หรือการปอน
ขอความมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสําหรับ
ตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนใหใชดวย  ไอคอนที่ระบาย
สีที่ปรากฏบนหนาจอแสดงถึงโหมดที่ใชงานอยู

กด * เพื่อเปลี่ยนจากโหมดปอนขอความ T9® เปนโหมด
พื้นฐาน วิธีการปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้ง
เพื่อใหไดตัวอักษรที่ตองการ ตัวอยางเชน ตัวอักษร �h� เปนตัว
อักษรที่สองบนปุม 4 คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อให
ไดตัวอักษร �h� กดแลวปลอย R ยกเลิก เพื่อลบสิ่งที่ปอน
ตัวเดียว กดแบบยาวเพื่อลบทั้งขอความ 
ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา �home�:
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF) กด,เมื่อขอความเสร็จ
สมบูรณแลว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

ระบบปอนขอความมาตรฐาน

กดสั้นๆ

1 ชองวาง 1.
= % < > (

2 a b c 2 à ä

3 d e f 3 é è

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ

7 p q r s 7 β

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 

0 เพื่อยกแคร
ตัวพิมพเล็ก

# เพื่อเปดโห
เครื่องหมา

* เพื่อเปลี่ยน
หรือตัวเลข



นตัวอักษรหรือ หมายเลข

คําวา �home�:
 3  หนาจอจะแสดงคําแรกของ

 เพื่อเลื่อน และเลือก Home
 เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home

แครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัวพิมพเล็ก
พิมพใหญ

โหมดสัญลักษณ และโหมดเครื่อง
รรคตอน

ี่ยนโหมด: T9®, พื้นฐาน หรือตัวเลข
16 การปอ

ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะสําหรับขอ-
ความตางๆ ซึ่งประกอบดวยพจนานุกรมฉบับสรุป การใชระบบนี้
จะชวยใหคุณปอนขอความไดเร็วขึ้น กดปุมแตละปุมที่มีตัวอักษร
ซึ่งประกอบกันเปนคําเพียงครั้งเดียวเทานั้น: การกดปุมที่คุณกระ
ทําจะไดรับการวิเคราะห และระบบแนะนําคํา T9® จะแนะนําคํา
ในหนาจอแกไข ถามีหลายคําที่ใชได คําแรกในรายการจะแสดง
ขึ้นและถูกระบายสีอยู กด+/-หรือ L เพื่อเลื่อน
ในรายการ และเลือกจากคําที่พจนานุกรมใน T9® เสนอให 
(ดูตัวอยางดานลาง)

จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษรและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ตัวอยาง: วิธีการปอน
1. กด 4 6 6
รายการ: Good

2. กด+หรือ L
3. กด,หรือ 1

ระบบปอนขอความ T9® 

2 ถึง9 เพื่อปอนตัวอักษร

L หรือ
+/-

เพื่อเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

,หรอื 1 เพื่อยืนยันรายการ

R กดแลวปลอยเพื่อลบหนึ่งตัว กดคางไวเพื่อลบ
ขอความทั้งหมด

0 เพื่อยก
หรือตัว

# เพื่อเปด
หมายว

* เพื่อเปล
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มดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับ
งคุณเทานั้น ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิม

นื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ 
ิการคัดลอกรายชื่อในซิมอัตโนมัติเมื่อเปด
ามารถคัดลอกดวยตัวเองในภายหลังดวย

2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากัน

-เพื่อเขาไปยังรายการนี้

สมุดโทรศัพทบนซิม
รายการ
ายเลขที่คุณตองการ จากนั้นชนิดของหมาย
ใหกับชื่อ (โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล) 
ื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพทของคุณ
รายชื่อ

5 � รายชื่อ

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทแหงใดแหงหนึ่งในสองแหง: ใน
ซิมการดของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุของการด) 
หรือในโทรศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อได 999 ชื่อ) ในขณะที่
ปอนชื่อใหม ชื่อเหลานั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่คุณเลือก
คุณสามารถเก็บชื่อและเหตุการณไดทั้งหมด 999 รายการ 
โดยถาคุณสมบัติอื่นๆ (บันทึก, เสียง, ภาพ, ฯลฯ) ไมไดใช
จํานวนหนวยความจําบนโทรศัพทมาก 

สมุดโทรศัพท
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณเลือกสมุดโทรศัพทที่จะใช ระหวาง ซิม หรือ 
เครื่อง กด+หรือ-เพื่อเลือกสมุดโทรศัพท รายชื่อจะถูก
เพิ่มในสมุดโทรศัพทที่เลือก จากนั้นคุณสามารถคัดลอกไปยังอีก
สมุดโทรศัพทหนึ่งได โดยใชตัวเลือก สงไปซิม หรือ ไปเครื่อง 
โทรศัพทมือถอืของคณุสามารถจดัการกบัสมุดโทรศัพทไดเพียง
ครัง้ละหนึ่งแหงเทานัน้ และจะไมสนใจขอมูลที่สัมพันธกนัในสมุด
โทรศัพทอกีแหงหนึง่ เชน ถา �Smith� อยูในสมุดโทรศัพททั้งสอง 
และถาคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท ชื่อนี้ก็จะยังคงไมมีการเปลี่ยน
แปลงในซิม

ลบทั้งหมด
ในการลบรายชื่อทั้งห
รายชื่อในโทรศัพทขอ
ได
ไปเครื่อง
ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเ
ถาคุณยกเลิก หรือยุต
เครื่องครั้งแรก คุณส
ตัวเลือกนี้ได:
การเลือกตัวเลือกนี้ 
ชื่อละ 2 ครั้ง

จากหนาจอหลัก กด

การเพิ่มรายชื่อใน
1. เลือก <ใหม> ใน
2. ปอนชื่อและหม
เลขที่คุณจัดสรร
และกด,เพ

การตั้งคา รายการชื่อ



รายชื่อ

หมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

ใหวางได แตรายการ หมายเลข จะ
ด

ยังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศ
สามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวา
อน PIN ของคุณก็ตาม

นในยุโรปคือ 112, ในสหราช

หลัก เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท
:

ัดการกับรายชื่อ

ุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการเขาไป
ยการ (เชน กด 8 สองครั้งเพื่อเขา
ตัวอักษร �U�) รายการแรกที่เริ่มตน
ัวอักษรนี้จะถูกเลือกในรายการ
18

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได 40 หลัก ขึ้นอยูกับซิมการดของ
คุณ การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหัสประเทศ และ
รหัสพื้นที่ ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ 
ก็ได

การเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. เลือก <ใหม> ในรายการ
2. ปอนชื่อกอน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณ
สามารถปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอย

3. จากนั้นเลือก แบบเลขหมาย ฟลดหมายเลขสามารถใส
ตัวเลขไดสูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย �+� อีกหนึ่งตัว 
และฟลดตัวอักษร (อีเมลและบันทึก) สามารถจุตัวอักษร
ละตินได 50 ตัวอักษร รายชื่อแตละตัวมีฟลดหมายเลขได
มากที่สุด 5 ฟลด (เชน สําหรับใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ 
2 หมายเลข, หมายเลขที่ทํางาน 3 หมายเลข และที่อยูอีเมล 
และบันทึกขอความ)

ถาคุณตองการปรับแตงรายชื่อนี้โดยการใสภาพ และ/หรือเสียง, 
โปรดอาน หนา 20

หมายเลขสวนตัว
รายการ หมายเลข ที่ปรากฏอยูในรายการรายชื่อควรจะบรรจุ
หมายเลขโทรศัพทสวนตัวของคุณไว  เราแนะนําใหคุณปอน

ลงไป

แมวาทุกฟลดสามารถเวน
ไมสามารถปลอยใหวางไ

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไป
ของคุณ สวนมากแลว คุณ
คุณจะยังไมไดใสซิม หรือป

หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐา
อาณาจักรคือ 999

กด-เมื่ออยูในหนาจอ
ในการคนหาชื่อที่ตองการ

การแกไขและการจ

2 ถึง 9 กดป
ในรา
ไปยัง
ดวยต
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ปยังรายการของหมายเลข หรือฟลดที่บันทึก
ือก <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม หรือเลือก
หนึ่ง และกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

หมายเลขแรกที่คุณปอนจะกลายเปน
หมายเลขมาตรฐาน ซึ่งจะถูกหมุนโดย
อัตโนมัติเมื่อมีการกด ( ตัวเลือกนี้
อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลขมาตรฐาน
อื่นได

เพื่อคัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศัพทบน
โทรศัพทไปยังสมุดโทรศัพทบนซิมการด 
(รายการรายชื่อของคุณจะถูกปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอเมื่อคุณสลับไปใชรายการ
รายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณเปลี่ยน
ไปใชโทรศัพทเครื่องอื่น)
เพื่อแสดงรายละเอียดของฟลดที่เลือก

เพื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของ
หมายเลขที่เลือก

เพื่อเปลี่ยนจํานวนของฟลดที่เลือก
รายชื่อ

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนซิมและกด,หรือ ตัวเลือก 
เพื่อเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

ในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท และกด,หรือ 
ตัวเลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้:

เลือก แสดง เพื่อเขาไ
ไวสําหรับรายชื่อนี้ เล
หมายเลขใดหมายเลข
ชุดที่สอง ซึ่งคือ:

# กดปุมนี้ จากนั้นปอนตัวอักษรแรกของชื่อ
ที่คุณตองการคนหา และกด,เพื่อไปยัง
ชื่อนั้นโดยตรง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช <คนหา> 
รายชื่อในสมุดโทรศัพทไดดวย

� โทร
� โทร หรือโทรแฮนดฟรี
� สง SMS
� สง MMS
� โทรดวยเสียง

� โทรดวน
� ไปเครื่อง
� ลบ
� เปลี่ยน
� แสดง

� โทร
� โทร หรือโทรแฮนดฟรี
� สง SMS
� สง MMS
� สงโดยอินฟาเรด 

� แสดง
� ลบ
� เปลี่ยนชื่อ
� เลือกรูปภาพ
� เลือกเสียง

ตั้งเบอร
มาตรฐาน

คัดลอกไปยัง
ซิมการด

แสดง

เปลี่ยนชนิด

เปลี่ยน
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เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่สามารถถูกแกไขหรือลบได

การเพิ่มรูปภาพ และเสียงใหกับรายชื่อ
คุณสามารถปรับแตงรายชื่อที่เก็บอยูในสมุดโทรศัพทของโทร-
ศัพทดวยการใสภาพ และ/หรือเสียงได

คุณสมบัตินี้ใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท
เทานั้น
1. เลือกรายชื่อ และกด , หรือ Lตัวเลือก
2. ในรายการ เลือก เลือกภาพ เพื่อเพิ่มภาพจากอัลบั้มภาพ 
และเลือก เลือกเพลง เพื่อเปดรายการของแบบเสียงเรียก 
และเพิ่มเพลง

เมื่อผูติดตอโทรมา ภาพ และ/หรือเสียงที่เชื่อมโยงอยูกับรายชื่อ
นี้จะแสดงขึ้น/เลน

ภาพที่เชื่อมโยงกับรายชื่อจะใชในคุณสมบัติการโทรดวนดวย 
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง ภาพก็จะถูกปรับปรุงในการตั้งคาการโทร
ดวนดวย

โทรดวยเสียง เพื่อตั้งแถบเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อ
คุณพูดชื่อนั้น (ดู หนา 23)

โทรดวน เพื่อตั้งคาการเขาถึงโดยตรงไปยังรายชื่อนี้
โดยการเชื่อมโยงกับปุม (ดู หนา 23)
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พลง ถาระดับเสียงถูกตั้งคาเปน ปด หรือ
มด ปดเสียง อยู 

รือ ปด เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ปน เปด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตาม
บบเสียงเรียก

ุณเลือกระหวางการตั้งคาเสียงแบบตางๆ
ี่กําลังโทรอยูดวย เลื่อนภายในรายการ และ
พื่อฟงถึงความแตกตาง

งปุมกดเปน เปด หรือ ปด ถึงแมวาจะถูก
ญาณ DTMF ก็จะยังคงมีเสียงอยูในระหวาง

ือนสําหรับรายการตอไปนี้:
ึงกําหนดของบันทึกที่ตั้งโปรแกรมไว
รของคุณ
การตั้งคา

6 � การตั้งคา

เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแต
ละตัว (เสียง, วันและเวลา, การปองกัน, ฯลฯ) และเพื่อปรับแตง
โทรศัพทของคุณ 

ปดเสียง
เมื่อโหมดนี้เปน เปด, เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และ
ระบบสั่นจะทํางาน

โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมไดดวย

ระดับเสียง
กด+หรือ-เพื่อตั้งระดับเสียงกริ่งของคุณไดตั้งแต ปด
เสียง จนถึง เพิ่ม
แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น รายการนี้ยัง
ประกอบดวยเสียงที่คุณอัดไว และเพลงที่คุณบันทึกไวดวย เลื่อน
ภายในรายการ และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก

คุณจะไมไดยินเสียงเ
ถาเปดการทํางานโห

เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด ห
ใหมเขามา เมื่อตั้งคาเ
ตองการจากรายการแ

โทนเสียง 
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหค
คานี้ใชไดในระหวางท
รอสองถึงสามวินาที เ
เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสีย
ตั้งคาเปน ปด แตสัญ
การโทร (ดูหนา64)

เสียงเตือน
ใชในการตั้งคาเสียงเต
� เตือนนัด: เมื่อถ
ในออรแกไนเซอ

� สายที่ไมไดรับ,

เสียง



การตั้งคา

� เตือนแบตเตอรี่ออน: เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด และจําเปน

ื่อนไหวของเมนูเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
ี้จะเลื่อนขอความดวย เชนขอความที่

นี้จะเพิ่มอายุการทํางานแบตเตอรี่

ทรศัพทไดรับสายเรียกเขาหรือขอความ
ลฯ เลือกคาใดคาหนึ่งที่มีใหใช

นี้จะเพิ่มอายุการทํางานแบตเตอรี่

อรของเมนูหลักเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
เลือกจะแสดงในโหมด ปกติ เมื่ออยูใน
 ภาพเลือน เมื่ออยูในเนื้อหาอื่นๆ

 JPEG เปนวอลเปเปอรไดเทานั้น 
สดงในหนาจอหลัก เมื่อตัวเลือก
ั้งคาเปน เปด (ดู หนา51)
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ตองชารจใหม
� เตือนทุกนาที เพื่อสงเสียงบี๊ปเตือนทุกนาทีระหวางการโทร 
เพื่อชวยคุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ (คูสนทนา
ของคุณจะไมไดยินเสียงบี๊ปนี้)

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการตามตองการ โดยการกด< 
หรือ>

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงเตือนเปน เปด หรือ ปด, ไมไดเปน
การปดการเตือน เชน การตั้งคาเสียงเตือนของ ออรแกไนเซอร 
เปน ปด จะไมเปนการปองกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ
เตือนความจํา (ถาคุณตั้งโปรแกรมไว) แตโทรศัพทจะไมสง
เสียงออกมา

ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน เปด หรือ ปด เมื่อไดรับสาย, เมื่อถึง
เหตุการณที่ตั้งไวในออรแกไนเซอร, เมื่อคุณไดรับขอความ และ
เมื่อนาฬิกาปลุกเตือน

ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขา
กบัอะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

ภาพเคลื่อนไหว
อนุญาตใหคุณตั้งภาพเคล
ตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือกน
เลือกในเมนู อาน SMS

การปดการทํางานฟงกชั่น

แสงไฟ
แสงไฟจะเปดทํางานเมื่อโ
ใหม, เลื่อนภายในเมนู, ฯ

การปดการทํางานฟงกชั่น

วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเป
ตั้งคาเปน เปด, ภาพที่คุณ
หนาจอหลัก และในโหมด

คุณสามารถใชเฉพาะภาพ
วอลเปเปอรที่เลือกจะไมแ
นาฬิการะหวางประเทศ ต

จอแสดงผล
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ถึงโดยตรงไปยังฟงกชั่นที่ตองการ โดยการ
ับแถบเสียง

คําสั่งเสียงเขากับฟงกชั่นที่ใชบอยๆ ที่

กนั้นเลื่อนในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่น และ
เลือก

ะพูด ปรากฏขึ้น ใหอัดแถบเสียงของคุณ 
ยูในสภาพแวดลอมที่เงียบ เลือกใชคําที่สั้น
กเสียงใหชัดเจน
คุณสามารถเขาถึงยังตัวเลือก ลบ, เลน, 
และ เปลี่ยนเสียง  กด R กลับ เพื่อสราง
ม
ัติที่ใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม,คางไวเมื่อ
กนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว
ั่งเสียงใหม: เลือก, กด LOK และเลือก 
ําเชนนี้จะเรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา 

สียง ซึ่งจะหมุนไปยังหมายเลขมาตรฐาน
เมื่อมีการพูดแถบเสียง ในการตั้งคาการ
ามขั้นตอนตอไปนี้:
การตั้งคา

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ 
โดยการเชื่อมโยงฟงกชั่นเขากับปุม การกดปุมคางไวที่ปุมนี้ใน
หนาจอหลัก  จะเปนการเปดใชฟงกชั่นหรือโทรไปยังหมายเลที่
เชื่อมโยงไวโดยอัตโนมัติ (โทรดวน)

ปุมดวนถูกตั้งคาไวลวงหนา เชน 6 สําหรับโหมดปดเสียง 
แตคุณสามารถตั้งโปรแกรมใหมใหกับปุมตางๆ (เฉพาะปุม
ตั้งแต 2 ถึง 9 เทานั้น) ปุมตอไปนี้ถูกล็อคไว: 1 
(โทรกลองขอความ) และ * (โทรระหวางประเทศ) ปุม
ดวนอื่น อาจถูกกําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการของคุณ  

1. ในรายการ เลือกปุมตั้งแต 2 ถึง 9 และกด OK
ถาปุมถูกตั้งโปรแกรมไวแลว เลือก เปลี่ยน

2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นที่คุณตองการเชื่อม
โยงเขากับปุมนี้ และกด,หรือ Lเลือก ถาคุณเลือก 
โทรดวน คุณจะถูกขอใหเลือกรายชื่อในรายการรายชื่อ

ในการใชปุมดวน ในหนาจอหลัก ใหกดปุมที่ไดตั้งโปรแกรม
คางไว

คําสั่งเสียง
ใชในการตั้งคาการเขา
เชื่อมโยงฟงกชั่นเขาก

คุณสามารถเชื่อมโยง
สนับสนุนปุมดวนได
1. เลือก <ใหม> จา
กด,หรือ L

2. เมื่อ กด OK แล
ใหแนใจวาคุณอ
และงาย และออ

3. เมนูถัดไป จะให
เปลี่ยนฟงกชั่น 
แถบเสียงอันให

เพื่อที่จะเปดคุณสมบ
อยูในหนาจอหลัก จา
เพื่อตั้งโปรแกรมคําส
เปลี่ยนฟงกชั่น การท
ใหคุณเลือก 
โทรดวยเสียง
ใชเพื่อใหคุณตั้งแถบเ
สําหรับรายชื่อที่ตั้งไว 
โทรดวยเสียง ใหทําต

วธิีลัด
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1. เลือก <ใหม>, จากนั้นรายชื่อในรายการ จากนั้นกด, การขอรับบริการ และตองใชรหัส 

รใชโทรศัพทของคณุใหโทรไดเฉพาะ
ดัการโทรสามารถใชไดกบัทั้ง สาย
ขามเครอืขาย) และ/หรอืกบัสาย โทร
ะเทศ และ สายระหวางประเทศ) ในทุก
ทุกสายพรอมกันในครัง้เดยีว ตวัเลือก 
วาชนดิสายนัน้ถูกจํากดัอยูหรอืไม

ขายและจําเปนตองใชรหัสผานการ
จากผูใหบริการของคุณ

การดู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ 
ะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2 

การจํากัดการโทรใหไปยังรายการ
ะกลุม เมื่อ เฉพาะกลุม ถูกเลือก

มบตันิีข้ึน้กบัลักษณะการขอรบับรกิาร
องใชรหัส PIN2 (ดูหนา25) ตัว
นี้อาจใชกับการเชื่อมตอ WAP และ
บน GPRS ไดดวย
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หรือ Lตัวเลือก

เมื่อสมุดโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลือกอยู ใหเลือกหมายเลขที่
คุณตองการจากรายการที่แสดงขึ้น
2. เมื่อ เพิ่มแถบเสียง? ปรากฏขึ้น, ใหทําตามขั้นตอนที่แสดง
บนหนาจอ 

ในการใชการโทรดวยเสียง กด,คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก 
จากนั้นพูดแถบเสียงที่สัมพันธกับหมายเลขที่คุณตองการโทร

คุณสามารถกําหนดแถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
ระหวางการโทรดวยเสียง และคําสั่งเสียง แถบเสียงที่บันทึกไว
จะอยูภายในเมนูดังกลาว และสามารถลบ เลน หรือเปลี่ยน
แปลงได

โทรดวน
อนุญาตใหคุณตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบอยๆ ได 4 
หมายเลข สําหรับรายละเอียด ใหดู �โทรดวน� หนา10

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวา
รายการ เฉพาะกลุม และจํากัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทา
นั้น โดยทําผานตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะ
PIN2 (ดู หนา25)

จํากัดการโทร
ชวยใหคณุสามารถจํากดักา
หมายเลขที่กําหนด การจําก
เรยีกเขา (ทั้งหมด หรอื ใช
ออก (ทุกสาย , สายตางปร
กรณี ตวัเลือก ยกเลิก ใชกบั
สถานะ ใชเ พื่อใหคณุทราบ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือ
จํากัดการโทรซึ่งคุณไดรับ

การปองกัน

เฉพาะกลุม ใชใน
เฉพา

จํากัดเบอรโทร ใชใน
เฉพา

คุณส
และต
เลือก
อเีมล
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ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนูที่
กนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ใน
ลิเคชั่นที่จะใช (เชน WAP, MMS, อีเมล

ําหนดวิธีการที่โทรศัพทมือถือจะใชเชื่อมตอ

ือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด
ง เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียน
ื่อยืนยัน

โทรศัพทจะเชื่อมตอไปยังบริการ GPRS 
โดยอัตโนมัติ (ถาใชได) ตัวเลือกนี้ทําให
การเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ของ GPRS ที่
เร็วกวา แตจะสิ้นเปลืองพลังงานมากกวา
โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังบริการ 
GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปน
เทานั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงาน
ลง อยางไรก็ตาม เวลาในการเชื่อมตอ
จะนานขึ้น
การตั้งคา

เปลี่ยนรหัส
ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 รวมทั้ง รหัสจํากัด การโทร
ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจ
ตองใชรหัสลับ PIN2 ซึ่งผูใหบริการของคุณใหมา

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะ
ถูกบล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK จากผู
ใหบริการหรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูก
ตองติดกัน 10 ครั้ง ซิมการดจะถูกบล็อค และใชไมได ถา
เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

รหัส PIN
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด หรือ ปด เมื่อ
ตั้งคาเปน เปด โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณ
เปดโทรศัพทขึ้นมา

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคา
เปน ปด

ตดิตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณ
เกี่ยวกับการเปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูใหบริการ 
และวิธีการสมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตองตั้งคาโทร-

ศัพทดวยคา GPRS 
อธิบายในหัวขอนี้ จา
แตละเมนูของแอปพ
ฯลฯ)

แนบดวย GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณก
กับบริการ GPRS

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเคร
เลือกระบบดวยตัวเอ
ดวย และกด,เพ

เครือขาย

เปดตลอด

สําหรับสาย
ขอมูล



การตั้งคา

ื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:
ล็อคอิน,
รหัส,
เลขหมาย ISP ที่จําเปนตองใชในการ
สรางการเชื่อมตอ ไดมาจากผูใหบรกิาร
ของคุณ (ISDN หรอื Analogue)
เวลาไมมีกิจกรรม, คาที่มากกวา 30 
วินาทีซึ่งโทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอ
โดยอัตโนมัติ (ถาการเชื่อมตอยังคง
ดําเนินอยู)

ื่อเปลี่ยนการตั้งคา GPRS :
ล็อคอิน,
รหัส,
เวลาไมมีกิจกรรม 
เมนู APN อนุญาตใหคุณปอนแอด
เดรสของเครือขายขอมูลภายนอกที่
คุณตองการเชื่อมตอดวย, สตริงขอ
ความจะถูกใชเพื่อสรางการเชื่อมตอ
26

รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อ
กําหนดเสร็จแลว โทรศัพทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตาม
ที่คุณระบุไวในรายการ

ตั้งคาการโทร
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับ
เชื่อมตอไปยังบริการที่แตกตางกัน: ตัวอยางเชน เมื่อใช WAP 
หรือเมื่อสงขอความ MMS โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อม
ตอไปยังเครือขาย GSM หรือ GPRS 

ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
ลักษณะการขอรับบริการของคุณ ขอความผิดพลาดระหวาง
การเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอร
ไมถูกตอง: ติดตอผูใหบริการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก 
เพื่อตั้งคาที่ถูกตอง ซึ่งในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง SMS  
โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกันการตั้ง
โปรแกรมและการตั้งชื่อใหม

เลือกหัวขอในรายการ และกด,เพื่อเขาไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก
แสดง เพื่อแสดงพารามิเตอรทั้งหมดของ

โปรไฟลที่เลือก

ตั้งคา GSM เพ
�
�
�

�

ตั้งคา GPRS เพ
�
�
�
�



27

า โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่

ลาเพื่อใหมีการเปดหรือปดโทรศัพทของคุณ

ด
งการใหมือถือเปดเครื่องโดยอัตโนมัติ และ

วามถี่: 1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร-ศุกร กด 
เลือก เพื่อยืนยัน
ดอัตโนมัติ และการปองกันดวย PIN ถูก
ตองปอนรหัส PIN ของคุณเพื่อใชโทรศัพท 
บัติเปดอัตโนมัติจะไมทํางาน ถาโทรศัพท

ตอนดานบนเพื่อตั้งคาการปดโทรศัพท

านเฉพาะเมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก

นมัติ
การตั้งคา

รูปแบบนาฬิกา
อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา แบบเข็ม, แบบตัวเลข, 
ขนาดเล็ก หรือ ไมแสดง ซึ่งจะแสดงในหนาจอหลัก
ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่
เหมาะสม
ตัง้โซนเวลา
คุณควรตั้งโซนเวลาและการชดเชยเวลากอนที่จะตั้งเวลา
อนุญาตใหคุณตั้งเขตเวลาที่คุณอาศัยอยูโดยเทียบกับเวลา
มาตรฐาน GMT (Greenwich Meridian Time) 
การชดเชยเวลา
การตั้งคานี้จะเกี่ยวของกับประเทศซึ่งมีการตั้งคาเวลาตามฤดู
รอน/ฤดูหนาวเทานั้น (เชน เวลากรีนิชเมอริเดียน / เวลาฤดู
รอนในประเทศอังกฤษ)
ใชเพื่อใหคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด (ในชวงฤดูรอน) 
หรือ ปด (ในชวงฤดูหนาว) ถาคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด 
และคุณตั้งเวลาเปน 12:00 เวลาจะไดรับการตั้งคาเปน 13:00 
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งคาการชดเชยเวลาเปน ปด

ตัง้เวลา
อนุญาตใหคุณตั้งเวล
เหมาะสม

เมนูนี้ใชในการตั้งเว
โดยอัตโนมัติ
เปดอัตโนมัติ
1. ตั้งตัวเลือก เป
2. ปอนเวลาซึ่งตอ
กด OK

3. จากนั้นเลือกค
,หรือ L

ถาเปดการตั้งการเป
ตั้งคาเปน เปด คุณ
(ดู หนา6) คุณสม
เปดเครื่องอยูแลว

ปดอัตโนมัติ
ใชวิธีการเดียวกับขั้น
อัตโนมัติ
ปดอัตโนมัติ จะทําง
เทานั้น

วนัและเวลา

เปด & ปดอัตโ



การตั้งคา
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เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด ใช 
+หรือ-เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกภาษาโดยการกด 
,หรือ Lเลือก

ภาษา
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7 � โปรไฟล

โปรไฟลคือกลุมของการตั้งคาที่กําหนดลวงหนา ซึ่งชวยใหคุณ
สามารถปรับเปลี่ยนโทรศัพทใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํา
งานไดอยางรวดเร็ว เชน การเลือก การประชุม จะตั้งระดับเสียง
ของโทรศัพทเปนปด, เปดระบบสั้น และปดการทํางานเสียงปุม
กด (รายการอื่นๆ ไดรับการตั้งคาตามการตั้งคาที่คุณกําหนดไว) 
เมื่อการประชุมสิ้นสุด การเลือก ปกติ จะเรียกการตั้งคาปกติทั้ง
หมดของคุณกลับคืนมา รายละเอียดของโปรไฟลแตละตัว จะ
แสดงเมื่อคุณเลือกโปรไฟลนั้น

เมือ่คุณเชื่อมโยงปุมดวนเขากับโปรไฟล (เชน กดปุม 3 
คางไวเพื่อเปดการทํางาน นอกอาคาร), การกดปุมนี้คางไว
ก็จะเปนการปดการทํางานโปรไฟล และกลับไปยังการตั้งคา 
ปกติ ดวย
การตั้งคาที่แสดงในคอลัมน ปกติ ในตาราง เปนการตั้งคา
มาตรฐานที่ตั้งไวระหวางการผลิต เนื่องจากคุณสามารถปลี่ยน
แปลงคาตางๆ เหลานี้ได ดังนั้นคาเหลานี้อาจแตกตางจากใน
ตารางนี้

ชอง  แตละชองในตาราง คือการตั้งคาที่ถูกเก็บไวใน
เมนู ปกติ (ไมวาคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหรือไม)

โปรไฟล

ระบบสั่น เปด ปด เปด
ระดับเสียง สูง กลาง สูง ปดเสียง กลาง สูง
แสงไฟ 10 วินาที ปด เปด
เสียงปุมกด เปด ปด
เคลื่อนไหว เปด ปด

ปกติ ประหยัด นอกอาคาร ประชุม หูฟง ชุดติดรถยนต



ขอความ

 และกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลงใน 
เคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถา
กอน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูป
นขอความ และในทางตรงกันขามดวย
ตัวเลือกมาตรฐานในโทรศัพทมือถือ
นตัวที่คุณเก็บไวในเมนูที่เกี่ยวของ 
ีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์

ือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา เชน 
ทรกลับที่. แลวใสหมายเลขของคุณ
ถาตัวเลือกนี้เปนตัวเลือกแรกของ เลข
(ดู หนา18)

็บขอความปจจุบัน ไอคอน และสิ่งที่สง
  ถามีในเมนู ที่เก็บ 
ขอความปจจุบัน

บเพลง

บภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
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8 � ขอความ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความสั้น (SMS) และ
เพื่อจัดการกับขอความของคุณ

สง SMS
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณสง SMS ไปยังรายชื่อที่คุณตองการได
1. เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท หรือกด <ใหม> และปอน
หมายเลขใหม

เมือ่สมดุโทรศัพทในโทรศัพทถูกเลือกอยู กด,เพือ่สง SMS 
ไปยังหมายเลขมาตรฐาน หรอืเลือกหมายเลขอืน่ทีคุ่ณตองการ 
(ด ู�การแกไขและการจดัการกบัรายชื่อ� หนา18)

2. เลือกระหวางชนิดขอความที่แตกตางกัน 3 ชนิด:

3. ปอนขอความของคุณ
ถัดไป:

คุณสามารถสงไฟลแนบ 2
SMS ของคุณ ยกเวนภาพ
คุณเลือก ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเทานั้นที่ จะถูกใสลงใ
รายการบางอยางมีใหเปน
ของคุณ ภาพและเสียงสว
จะไมสามารถสงไดเมื่อม

SMS

<ใหม> เพื่อเขียนขอความใหม

ขอความ
สุดทาย

เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสงซํ้าขอความ
สุดทาย

SMS

มาตรฐาน เพื่อเล
กรุณาโ
ลงไป 
หมาย 

บันทึก เพื่อเก
มาดวย

สง เพื่อสง

เลือกเสียง เพื่อแน

เพิ่มกราฟฟก เพื่อแน
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ื่อเก็บขอความในหนวยความจําของโทร-
ท จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่เก็บ
ไดใน ขอความ >  SMS > ที่เก็บ SMS
รยายขอความไปยังรายการที่เก็บ จะเปน
รลบออกจากรายการขอความที่อานแลว

ื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสง SMS ซํ้าไปยัง
รบางคน
มีภาพหรือเสียงแนบอยูกับขอความที่คุณ
ไข แรกสุดคุณตองแยกออกมากอน และ
็บไวภายใน อัลบั้มภาพ หรือใน อัลบั้มเสียง  
กนั้นแนบไฟลกลับเขาไปในขอความของ
ใหม (ดู หนา30)

ื่อตอบกลับไปยังผูสง

ื่อสงตอขอความที่เลือก
ลแนบไมสามารถถูกสงตอได

ื่อบันทึกเลขหมายของผูสง ถาหมายเลข
บอยูในขอความ

ื่อโทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ
ขอความ

สงไปยังผูรับหลายคน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสง SMS ไปยังผูรับหนึ่งหรือหลายคน

อานขอความ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณอาน SMS ไมวาจะเปนขอความที่สงแลว ที่
ไดรับ ที่อานแลว และ/หรือที่เก็บไว รายการ <ลบ SMS ทั้งหมด>
ใชในการลบขอความทั้งหมดทันที
การลบขอความเกานั้นมีประโยชนในกรณีที่คุณตองการปลด
ปลอยหนวยความจําใหวางสําหรับเก็บขอความใหมๆ

เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กด,หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้:

เพิ่มรายชื่อ เพื่อเลือกผูรับของคุณในรายการรายชื่อ หลัง
จากที่คุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ 
และกด,หรือ Lเลือก เพื่อเปลี่ยน 
หมายเลข หรือลบหมายเลขออกจากรายการ

เพิ่มสื่อ อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ ทํา
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ของสวน �สง SMS� ซํ้า

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

ยายไปยัง
ที่เก็บ

เพ
ศัพ
ไว
กา
กา

เปลี่ยน
ขอความ

เพ
ใค
ถา
แก
เก
จา
คุณ

ตอบกลับ เพ

สงตอ เพ
ไฟ

เก็บ
หมายเลข

เพ
แน

โทรแฮนดฟรี เพ



ขอความ

ระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บ
ยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน
ไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปน
สามารถรับขอความของคุณไดทันที)
ัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

เปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณ
เลขศูนยขอความสั้นของคุณออกไป
ขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบ
ใชหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณ 
ผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของ
มูลใหเร็วขึ้น
ัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

เปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือนคุณ
SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ

ัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

เปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทึกขอความ
นู ที่เก็บ โดยอัตโนมัติ
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การตั้งคา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการ SMS ของคุณผานทางตัวเลือกตางๆ 
ตอไปนี้:

โทรกลับ เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให
บริการ)

ดึงหมายเลข เพื่อดึงหมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลข
นี้อยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถรวม
หมายเลขหลายหมายเลข และดึงออกมาได)

เก็บ
กราฟฟก

เพื่อบนัทึกกราฟฟก และ/หรอืภาพเคลื่อนไหว
ที่ถกูสงมาพรอมกบัขอความ

เก็บ
ทํานองเพลง

เพื่อบันทึกเพลงที่สงมาพรอมกับ SMS

เลขหมาย
ศูนย

เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณ
ตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

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

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือก
อยูในศูน
เมื่อผูรับ
เหตุใหไม
คุณสมบ

ตอบกลับ เมื่อตั้งคา
สงหมาย
พรอมกับ
กลับโดย
ไมใชของ
การสงขอ
คุณสมบ

รายงาน
การสง

เมื่อตั้งคา
ผานทาง 
หรือไม
คุณสมบ

บันทึก 
SMS 
อตัโนมัติ 

เมื่อตั้งคา
ที่สงในเม
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ูนี้ อนุญาตใหคุณสงและรับขอความมัลติมี-
 (MMS) ซึ่งประกอบดวยขอความ รูปภาพ 
ะเสียงได MMS สามารถสรางขึ้นจากสไลด
หลายแผนที่เลนเปนสไลดโชว จากหนาจอ
ี้โดยตรงโดยการกด R MMS
ความจําเต็ม� ปรากฏขึ้น คุณตองลบขอ
 มาตรฐาน, ชั่วคราว, หรือขอความที่ไดรับ, 

MMS  มีไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณเพิ่ม 
าม, เพิ่ม  เสียง, สง ขอความ หรือเขาไปยัง

ื เลือกผูรบัของคณุในรายการรายชื่อ หลังจาก 
ณุเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ และ 
,เพื่อ แกไข หรอื ลบ ออกจากรายการ
ตองเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท เพื่อ
ไปยังที่อยูอีเมล (ดู �รายชื่อ� หนา17)

นการออกแบบขอความของคุณในหนาจอ
สราง MMS 
ขอความ

เมื่อไดรับขอความ SMS ใหม และตัวเลือก SMS แชต นั้น เปด
อยู การกด,หรือ ตัวเลือก จะใหคุณเขาไปยังหนาจอแกไข
เพื่อสงการตอบกลับไดเทานั้น

ที่เก็บ SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูขอความทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจํา
ของโทรศัพทโดยใชตัวเลือก บันทึก SMS อัตโนมัต ิหรือ ยายไป
ยังที่เก็บ  รายการ <ลบ SMS ทั้งหมด> ใชในการลบขอความ SMS 
ทั้งหมดทันที เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กด,หรือ L
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้: ลบ, แกไข SMS, สงตอ, 
โทรกลับ, โทรแฮนดฟรี

เมน
เดีย
แล

เพียงแผนเดียวหรือ
หลัก เขาไปยังเมนูน
ถาขอความ �หนวย
ความ ออกไป (เชน
ฯลฯ)

MMS ใหม

การสราง MMS 
ในหนาจอการสราง 
รูปภาพ, เพิ่ม ขอคว

ขอความ
มาตรฐาน

เมื่อ เปด จะชวยใหคุณแสดง SMS ที่ไดรับบน
หนาจอหลัก เมื่อคุณไดรับขอความ เลื่อนลง
เพื่ออานขอความ และตอบกลับอยางรวดเร็ว
โดยการกด,สอง ครั้ง: แรกสุด ใหเขาไป
ยังหนาจอแกไข จากนั้นสง ขอความของคุณ
ถาคุณไดรับ SMS ที่สองในขณะที่คุณกําลัง
อาน ขอความแรกอยู ใหตอบกลับขอความ
แรก หรือ กด กลับ เพื่อจบการทํางาน จาก
นั้นโทรศัพทมือถือจะแสดงขอความที่สอง 

MMS

เพิ่มรายชื่อ เพ่อ
ที่ค
กด
คุณ
เขา

เพิ่มสื่อ ใชใ
การ

MMS



ขอความ

เมนู ตัวเลือก MMS  ใช+หรือ-เพื่อไปยังเมนูถัดไปหรือ

ร็จแลว ใหเลือก สง และกด,แถบ
หคุณติดตามกระบวนการสงขอความ
 ถาคุณตองการยกเลิกการสง ถาคุณ

กไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัว
ของขอความ
บหนาที่เลือก (ถามีมากกวาหนึ่งหนา
ความ)
ันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่
ามารถแกไข และทําใหเสร็จ และสงใน
หลัง (ดู หนา35)

ันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลต 
ุณสามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS 
เชน ชนิดขอความ �สุขสันตวันเกิด� 
ตน ดู หนา35)
ูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น

ปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณ
าไวใน ตั้งคา > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น 
นา36) และตั้งคาชวงเวลาระหวาง
แตละภาพ
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เมนูกอนหนา และกด , หรือ L เพื่อเขาไปยังเมนู
1. ออกแบบขอความของคุณ เพิ่ม ภาพ, ขอความ และ/หรือ
เสียง กด>เพื่อสรางสไลดเพิ่มเติม

2. เขาไปยัง ตัวเลือก MMS (ดูดานลาง)
3. เลือก สง เพื่อสง MMS ไปยังผูรับที่เลือก
ภาพตางๆ สามารถถูกเลือกไดจาก อัลบั้มภาพ
คุณไมสามารถสงภาพทีม่กีารปองกนัดวยลิขสิทธิผ์าน MMS ได
เสียงตางๆ สามารถถูกเลือกไดจากเพลงใน อัลบั้มเสียง  ถาคุณ
ตองการสงบันทึกเสียง คุณจําเปนตองอัดเสียงในขณะที่กําลังสราง 
MMS ในกรณีนี้ ในเมนู เสียง..., เลือก <อัด>, จากนั้น <ใหม> และ
ทําตามกระบวนการที่ปรากฏบนหนาจอ
คุณไมสามารถสงเสียงที่อัดไวกอนหนาโดย MMS ได
ตัวเลือก MMS
มีตัวเลือกตอไปนี้ใหใช:

การสง MMS
หลังจากที่เขียนขอความเส
แสดงความกาวหนา ชวยใ
ของคุณ กด L ยกเลิก

เพิ่มสไลด เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด<หรือ>เพื่อเลื่อนดู
สไลด หลังจากที่คุณสรางสไลดขึ้นมา

สไลดถัดไป /
สไลดกอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไป/สไลดกอนหนา

แกไขหัวเรื่อง เพื่อแ
เรื่อง

ลบสไลด เพื่อล
ในขอ

บันทึก
เปนแบบราง

เพื่อบ
คุณส
ภาย

บันทึก
เปนเทมเพลต

เพื่อบ
ซึ่งค
อื่น (
เปน

พรีวิว MMS เพื่อด

ชวงเวลาสไลด เพื่อเ
ตั้งค
(ดู ห
สไลด
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ลเดอร
ดในเมนู MMS

เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน และ
บันทึก ลงใน อัลบั้มเสียง
เพื่อปด MMS และกลับไปยังรายการ
ตัวเลือก

สดง การแจงเตือน, การสง และ รายงาน, 
ารอาน, MMS ที่ อานแลวและ ยังไมอาน
ั้งหมด คุณสามารถ อาน หรือ ลบ 
ารแจงเตือนและ รายงานได คุณสามารถ 
น, โอนไป หรือ ตอบกลับ MMS, แสดง 
ายละเอียด หรือ ลบ ขอความ ได

สดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนขอความ
ั่วคราว หรือถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติขณะที่
ุณออกจากเมนู MMS กอนที่จะบันทึกหรือ
งขอความของคุณออกไป คุณสามารถ เลน, 
กไข, สง, ดู รายละเอียด และ ลบ แบบรางได

สดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนเทมเพลต 
ุณสามารถ เลน, แกไข และ ลบ เทมเพลตได
ขอความ

บันทึก MMS เปนแบบราง ขอความจะสามารถใชไดในเมนู 
ชั่วคราว  ถาคุณสง MMS ไปแลว ขอความจะอยูใน เอาทบอกซ
การรับ MMS 
ถาขนาดของ MMS ที่ดาวนโหลด ใหญกวาหนวยความจําที่
ใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณตองปลดปลอยหนวยความจํา
โดยการลบขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสียง, ฯลฯ) อานหัวขอ
�สถานะความจํา� หนา49
ไอคอน และเสียงเตือนจะแจงใหคุณทราบเมื่อคุณไดรับ MMS 
ใหม (ดู หนา36 ในโหมดการรับ อัตโนมัต ิหรือ แมนนวล) ถา
ผูสงขอความมีการขอให รายงานการอาน จะมีคําถามปรากฏขึ้น
เพื่อถามคุณวาตองการสงหรือไม 
เมื่อดาวนโหลด MMS มาแลว ขอความก็จะอยูใน MMS > 
อินบอกซ เลือกขอความ และกด>เพื่อเลน กด,หรือ
 Lตัวเลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

การจัดการกับโฟ
โฟลเดอรตอไปนี้ใชไ

เลน เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

ถดัไป/กอนหนา
สไลด

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลด
กอนหนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด  
<หรือ>เมื่อกําลังดู MMS ใน
โหมดแมนนวลก็ได

บันทึกรูปภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และ
บันทึก ลงใน อัลบั้มภาพ

บันทึกเสียง

ปด

อินบอกซ แ
ก
ท
ก
เล
ร

ชั่วคราว แ
ช
ค
ส
แ

เทมเพลต แ
ค



ขอความ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
คุณเลือกจาก:
: คุณสามารถเชื่อมตอแบบแมนนวล
ฟเวอรไดโดยการเลือกการแจงเตือน
อกซ, เลือก อาน เพื่อดาวนโหลด 
เลน
ิ: MMS ใหมจะถูกใสลงใน อินบอกซ 

 เลือก MMS และกด>เพื่อเลน

ถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม

ะยะเวลาที่จะใช MMS ของคุณถูกเก็บ
เวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห 
) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อม
รือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับ
งคุณไดทันที)

ามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
ือนคุณ (ผานทาง SMS) เมื่อสถานะ
 ที่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน MMS นั้น
ือไม หรือถูกลบไป
36

อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถรับ MMS ได การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว

ขอความที่คณุบนัทึกไว สามารถถกูสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
แบบราง หรอื เอาทบอกซ เทานัน้ คณุไมสามารถเรยีกคนืรายการ
ใดๆ (ไมวาจะเปนขอความ, การแจงเตอืน หรอืรายงาน) ที่คณุลบ
ไปแลวได กด R กลับ เพื่อยกเลิกการลบ
การตั้งคา
โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีใหไดโดยตรง ถายัง ใหติดตอผูใหบริการของ
คุณ เพื่อรับรายการขอมูลที่อธิบายในบทนี้ และปอนเขาไป
อยางถูกตอง ผูใหบริการบางราย สามารถสงพารามิเตอรการ
เขาถึง �ทางอากาศ� ได
เลือกโปรไฟล MMS ในรายการ และเลือก ปรับปรุง เพื่อเขาไปยัง
การตั้งคาตอไปนี้

เอาทบอกซ แสดงขอความที่คุณได สงแลว หรือสรางขึ้น
แต ยังไมสง ออกไป คุณสามารถ เลน, ลบ 
หรือดู รายละเอียด ของขอความเหลานี้
ทั้งหมด, สง หรือ สงตอ ขอความไปใหผูอื่น

โหมดรับ อนุญาตให
� แมนนวล
ไปยังเซิร
ใน อินบ
จากนั้น 

� อตัโนมัต
โดยตรง
ขอความ
โหมดนี้จะ
เครือขาย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกร
ไวบนเซิรฟ
(มากที่สุด
ตออยูกับเค
ขอความขอ

อาน
รายงาน

ตัวเลือกนี้ส
และแจงเต
ของ MMS
ถูกอานหร
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ารสมัครรับบริการโทรศัพทของคุณ คุณ
ล และรับการตั้งคาตางๆ จากผูใหบริการ
ูใหบริการและหรือผูใหบริการอินเตอรเน็ต
ั้งหมดที่อธิบายดานลางแกคุณ และคุณ
มาเขาไป ในบางกรณี ผูใหบริการของคุณ
อีเมลของคุณดวย
ูนี้อนุญาตใหคุณสงและรับอีเมล ซึ่งอาจมา
อมกับไฟลแนบหรือไมก็ได ถา โทรศัพทของ
ไดรับการตั้งไวลวงหนา พารามิเตอรตางๆ ก็
คุณไมตองทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเวน 
ีเมลแอดเดรส ซึ่งคุณเปนผูตั้งขึ้นมาเองใน
ล
มายบางตัว เชน @ หรือ %, ดู หนา15

 1 > ตั้งคา และกด,หรือ L เลือก 
ตอไปนี้:
เปลี่ยนชื่อกลองรับ อีเมล 1 หรือ อีเมล 2 
ชีอีเมลอาจไดรับการกําหนดไวลวงหนา
ะล็อคไว เพื่อปองกันการเปลี่ยนชื่อ
ขอความ

ตั้งคาเครือขาย

ถาไมไดรวมอยูในก
ตองสมัครบัญชีอีเม
ของคุณ ในกรณีนี้ ผ
จะใหพารามิเตอรท
ตองปอนคาที่ไดรับ
อาจเปนผูใหบริการ

เมน
พร
คุณ

ถูกตั้งคาไวแลว และ
ล็อคอิน, รหัส และ อ
ขณะที่สรางบัญชีอีเม
ในการปอนเครื่องห

การตั้งคา
เลือก อีเมล > อีเมล
เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

รายงาน
การสง

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และจะแจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึงสถานะ
ของการสงวา MMS นั้นไดรับแลวหรือถูกปฏิเสธ

บันทึก
อตัโนมัติ

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และอนุญาตใหคุณบันทึกขอความที่สงในเมนู 
เอาทบอกซ โดยอัตโนมัติ

ชวงเวลา
สไลด

อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลดแตละ
รูปของ MMS

เขาเครือขาย เพื่อเลือกโปรไฟลการเชื่อมตอจากโปรไฟลที่
คุณตั้งคาไว (ดู �ตั้งคาการโทร� หนา26)

ระบบ เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ: GSM, GPRS หรือ GPRS กอน

ศูนย MMS เพื่อปอนแอดเดรส MMS ของเซิรฟเวอรที่
คุณจะเชื่อมตอดวย

ที่อยู Gateway 
พอรต Gateway

เพื่อปอนหมายเลข IP และพอรตของเกตเวย
ของเซิรฟเวอร

อเีมล

ชื่อบัญชี เพื่อ
บัญ
แล

อีเมล



ขอความ

ชนิดของเครือขายที่ใชในการเปดการ
และตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่สอคลอง

รือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะ
าะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับ
มตออีเมลเทานั้น

 กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอ
รือขาย GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อม
ังเครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS 
มได
ือกตัวเลือกนี้  คุณจําเปนตองตั้งคา
 และ GPRS ไวแลว
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อีเมล
เซิรฟเวอร

เพื่อตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่จําเปนตองใช
ในการเชื่อมตอไปยังอีเมลเซิรฟเวอรของผูให
บริการอินเตอรเน็ต (ISP) ของคุณ
ในบางกรณี ล็อคอิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส 
นั้นขึ้นอยูกับคุณ เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ให
ปอนตามที่ไดกําหนดไว POP3 แอดเดรส ใช
สําหรับรบัอีเมล ในขณะที่ SMTP แอดเดรส 
ใชสําหรับสงอีเมล

คําเตือน! สําหรับการเชื่อมตออีเมลผาน GPRS ถาผูให
บริการโทรศัพทของคุณไมไดเปนผูใหบริการอีเมลดวย ให
ตดิตอผูใหบริการ เพื่อขอที่อยูที่ถูกตองสําหรับเซิรฟเวอร 
SMTP และปอนลงไปในฟลดนี้

ขั้นสูง ถาฟลดของเมนูเหลานี้ไมมีขอมูลอยู หรือ
คุณมีปญหาในการเชื่อมตอ ใหติดตอ ISP 
ของคุณ
เมนู รองรับ SMTP ควรจะเปน ปด สําหรับ
ประเทศสวนมากในแถบยุโรป: อีเมลของคุณจะ
ไมไดรับการสงออกไป ถาตั้งคาเปน เปด ติดตอ
ผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่สมบูรณ
เกี่ยวกับเรื่องนี้

เขา
เครือขาย

เพื่อเลือก
เชื่อมตอ 
กนั
ระบบ
� GSM ห
ใชเฉพ
การเชื่อ

� GPRS
ไปยังเค
ตอไปย
นั้นใชไ
ในการเล
ทั้ง GSM
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ระกอบดวยการตั้งคาและตัวเลือกที่เหมือน
็อกซทั้งสองใหแตกตางกัน ชวยใหคุณ
 2 แหงที่แตกตางกันในโทรศัพทของคุณ

ีเมลไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน 
ลไปพรอมกับอีเมลได เชน รูปภาพ JPEG 
ุณสามารถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบ
ยใชซอฟตแวรที่เหมาะสม
ู สงอีเมล กอนที่จะสงอีเมลของคุณ หรือถา
ขณะที่เริ่มสงไปแลว เนื้อหาของอีเมลก็จะ
ันทึกไว

ลือกผูรับอีเมลของคุณ ที่คุณมีการปอนอีเมล
ดรสสําหรับรายชื่อที่บันทึกไวในสมุดโทร-
ในโทรศัพทของคุณ (ดู หนา18)
ากที่คุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ 
ด,เพื่อ เปลี่ยน อีเมลแอดเดรส, ลบ
ากรายการ
เลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพทบนซิม
 หนาตางแกไขจะอนุญาตใหคุณปอน
แอดเดรส
ขอความ

ขอความผดิพลาดระหวางการเชื่อมตอสวนใหญมสีาเหตมุาจาก
การตัง้คาพารามเิตอรไมถูกตอง: คุณควรตดิตอผูใหบรกิารของ
คุณกอนการใชงานในครั้งแรก เพือ่ใหไดการตั้งคาทีเ่หมาะสม

เมลบ็อกซทั้งสองป
กัน การตั้งคาเมลบ
สามารถมีที่อยูอีเมล

สงเมล
เมนูนี้ ใชในการสงอ
โดยสามารถแนบไฟ
เมื่อคุณไดรับอีเมล ค
ที่มองเห็นออกไปโด
ถาคุณออกจากเมน
คุณยกเลิกการสงใน
ถูกลบโดยไมมีการบ

ตั้งคา GSM
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM:
� ล็อคอิน & รหัส,
� เลขหมาย ISP (ISDN หรือ Analogic) ที่
จําเปนตองใชในการสรางการเชื่อมตอ ไดมา
จากผูใหบริการของคุณ,

� ตัดสายอัตโนมัติ, คาที่มากกวา 30 วินาที
ซึ่งโทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ 
(ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)
การไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขาย 
หมายถึงเวลาที่ไมมีกิจกรรม ซึ่งจะนําไปสูการ
ตดัการเชื่อมตออัตโนมัติ

ตั้งคา GPRS
เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GPRS (ฟลดเดียว
กันกับในตั้งคา GSM) เมนู APN ใชในการปอน
แอดเดรสของเครือขายภายนอกที่คุณตองการ
เชื่อมตอ

เพิ่ม
รายชื่อ

เพื่อเ
แอดเ
ศัพท
หลังจ
และก
ออกจ
ถาคุณ
การด
อเีมล



ขอความ

สดงโดยอัตโนมัติในหนาจอ

,เพื่อแสดง รายละเอียด 
ะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัว
วย:

ับเมล เพื่อดาวนโหลดอีเมล ทําขั้น
โหลดอีเมลแตละฉบับที่เปนเนื้อหา

ป (มากกวา 50Kb), อีเมลฉบับนั้น
นโหลดก็จะยกเลิก
นบมาดวย (รูปภาพ, ขอความ หรือ
ไดรับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณ

ารถถูกดาวนโหลดได

งอีเมลใหญเกินไป ไมสามารถ
ดได
ทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา42)

ดของสวนหัวของอีเมล (วันที่ และ
ของผูสง, ฯลฯ) กด,เพื่อแสดง
านี้
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คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรือเสียงได
ครั้งละหนึ่งรายการเทานั้น ถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่
กําลังเขียนอีเมล เมนูจะปด และโทรศัพทจะกลับไปยังสถานะ
เตรียมพรอมเมื่อคุณวางสาย

เปดเมลบ็อกซ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยังเมลบ็อกซของคุณ และดาวน-
โหลดสวนหัวของอีเมลจากเซิรฟเวอร จากนั้นดึงอีเมลที่ตองการ
อานได
1. เลือก เปดเมลบ็อกซ: โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยัง
อีเมลเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ และดาวนโหลดรายการสวน
หัวอีเมล ถามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)

2. ถาคําวา ถัดไป (หรือ กอนหนา) ปรากฏที่สวนทายของ
รายการ  (หรือสวนตนของรายการ)  หมายความวายังมี
สวนหัวของอีเมลฉบับอื่นคางอยูอีก: ใหเลือกตัวเลือกตัวใด
ตัวหนึ่งตอไปนี้ และกด,เพื่อดึงอีเมลเขามา

อีเมลที่ไมมีไฟลแนบอาจแ
รายละเอียด
3. เลือกสวนหัว และกด
สัญลักษณแสดงสถาน
ของอีเมลแตละฉบับด

4. กด,และเลือก ร
ตอนนี้ซํ้าในการดาวน
ของสวนหัวที่เลือก

ถาอีเมลมีขนาดใหญเกินไ
จะถูกปฏิเสธ และการดาว
ถาอีเมลที่คุณไดรับมีไฟลแ
อีเมลอีกฉบับ) อีเมลนั้นจะ
เฉพาะแสดงไว:

เพิ่มสื่อ อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ 
ใสหัวเรื่องและขอความ จากนั้นกด,เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกถัดไป:
� เพิ่มเสียง หรือ เพิ่มกราฟฟก เพื่อแนบเสียง
หรือรูปภาพลงในอีเมลของคุณ

� สง เพื่อสงอีเมลไปยังผูรับที่เลือกไว
� แกไข เพื่อออกแบบอีเมลใหมตั้งแตเริ่มตน [ไมมี

สัญลักษณ]
อีเมลสาม

ขนาดขอ
ดาวนโหล
อีเมลถูก

บรรจุรายละเอีย
เวลา, ที่อยูอีเมล
รายละเอียดเหล
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นทีจ่ะสามารถดภูาพไดโดยใชเมน ูอลับัม้
ในรายละเอียดเกีย่วกบัหัวขอนี ้ใหดหูัวขอ
7 ถาโทรศัพทมหีนวยความจําไมเพยีง
หม คุณตองลบรายการ (ชือ่, เหตกุารณ
เพือ่ปลดปลอยหนวยความจํา เพือ่ใหสา-
มได

ญเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
ไมสามารถรับภาพได เมื่อไดรับภาพเขามา
ิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใหไดผลลัพธ

 ที่ไดรับในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF 
าพ จะตองไมเกิน 50KB.
ี่สุดคือ 128 x 160 พิกเซล เพื่อที่จะแสดง
ชซอฟตแวรการแกไขภาพมาตรฐาน เพื่อ
พที่คุณตองการ)
ยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณสามารถ
ายเชน �.jpg� ได
ขอความ

คุณตองเกบ็ภาพกอ
ภาพ  สําหรบัขอมลู
�อลับัม้ภาพ� หนา4
พอที่จะเกบ็รปูภาพใ
หรอืรปูภาพ) ทิง้ไป
มารถเกบ็รปูภาพให

ถารูปภาพมีขนาดให
โทรมือถือของคุณจะ
ผานทางอีเมล ใหปฏ
ดีที่สุด:
� คุณตองบันทึกภาพ
� ขนาดของไฟลรูปภ
� ขนาดที่เหมาะสมท
ไดอยางถูกตอง (ใ
สรางขนาดของภา

� ใชชื่อไฟลที่มีความ
เพิ่มนามสกุลตอท

ขอความของอีเมลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ 
กด,เพื่ออานอีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับ
กรณีนี้)

ไฟลขอความ (เฉพาะขอความ, รูปแบบ �.txt�) แนบ
อยูกับอีเมล กด,เพื่ออานขอความ (ไมมีตัวเลือก
ชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

จําเปนตองใชแอปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับ
ไฟลแนบ ซึ่งในโทรศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมี
ขนาดใหญ เกินไปที่จะอัปโหลด
มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งแนบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ (มี
อีเมลที่แนบกับอีเมลฉบับแรกไดถึง 5 ฉบับ ไมมีตัว
เลือกชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

มีรูปภาพแนบอยูกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาใน
รายการ  และกด,สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงใน
โทรศัพทมือถือของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได 
ถาตองการ)



ขอความ

5. เลือกสวนหัวของอีเมล  จากนั้นกด,เพื่อเขาไปยัง

ือขาย

ุญาตใหคุณจัดการการรับขอความ
เครือขายออกอากาศมายังผูรับบริการ
ยมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

ชนิดของขอความที่คุณตองการให
างถาวรบนหนาจอหลัก (ในกรณีนี้ 
ในเมนู รหัสรับ และ หัวขอ )
การรับขอความระบบเปน เปด หรือ 

ดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ
ใหม>, ปอนรหัสที่ผูใหบริการใหมา 
ตองการก็ใหใสชื่อดวย
นิดที่มีอยูแลวในรายการ ซึ่งคุณ
ถเปลี่ยนแปลงหรือลบได
รถปอนชนิดไดถึง 15 ชนิดลงใน
ในการขอรับรหัสสําหรับชนิดตางๆ 
ผูใหบริการของคุณ
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ตัวเลือกตอไปนี้:
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเคร

เมนูนี้ อน
ระบบซึ่ง
ทุกคนโด

เพิ่มผูสง เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมุด
โทรศัพท แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลดอีเมล
มาก็ตาม
เลือก <ใหม> เพื่อสรางรายชื่อใหม หรือเลือก
ชื่อในรายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอีเมล
แอดเดรส
ในกรณีนี้ คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทใน
โทรศัพท เมนูนี้จะไมปรากฏขึ้น ถาคุณเลือก
สมุดโทรศัพทในซิมการด

ลบ เพื่อลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ 
(ใหเลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารก) 
เมื่อคุณออกจากเมนูอีเมล โทรศัพทจะขอให
คุณยืนยันการลบรายการที่เลือกจากอีเมล
เซิรฟเวอร

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง (ซึ่งแอดเดรสจะถูก
เพิ่ม ลงในรายการโดยอัตโนมัติ) ทําตามขั้น
ตอนที่อธิบายใน �สงเมล� หนา39

สงตอ เพื่อสงตออีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทํา
ตามขั้นตอนที่อธิบายใน �สงเมล� หนา39

ขอความระบบ

รหัสรับ เพื่อเลือก
แสดงอย
ปอนชนิด

รบั เพื่อตั้งคา
ปด

หัวขอ เพื่อกําหน
� เลือก <
และถา

� เลือกช
สามาร
คุณสามา
รายการ 
ใหติดตอ

SMS ระบบ
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รมใดๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง กลองจะ
ัตโนมัติ (เชน หนาจอปด) กด
รทํางานกลองอีกครั้ง

 หนาจอภาพตัวอยางจะแสดงขึ้น และเลนส
ดยอัตโนมัติ
:

ปุมตางๆ ที่อธิบายในบทนี้ ใชไดเฉพาะ
ทํางานอยูเทานั้น

ของกลอง

P ซูมเขา

M ซูมออกง

ับเสียงดาน
ํางานแฟลช

C ปุมกลอง
กลองถายรูป

9 � กลองถายรูป
โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว ซึ่งชวยใหคุณ
สามารถถายภาพ (ละเอียดถึง 1.3 ลานพิกเซล) เก็บภาพไว
ในโทรศัพท ใชภาพตางๆ เปนวอลเปเปอร หรือสงภาพไปให
เพื่อนๆ ของคุณได รูปแบบภาพที่ใชคือ JPEG

เพื่อที่จะเปดทํางานโหมดกลอง ใหหมุนหนาจอทวนเข็มนาฬิกา 
จากนั้นปดโทรศัพท (ดูดานลาง) แอปพลิเคชั่นกลองจะเริ่มทํา
งานโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ไมมีกิจกร
ปดการทํางานโดยอ
ปุมใดๆ เพื่อเปดกา

เมื่อกลองเปดทํางาน
จะทําการโฟกัสวัตถุโ
ปุมตางๆ ที่ใชไดคือ

ตัวเลือกและการกด
เมื่อโหมดกลองเปด

การเปดทาํงานกลอง

หนาจอตวัอยาง

lการจัด
ทิศทางภาพ

rเปดตัวเลือกกลอ

ปุมปรับระด
ขาง: เปดท



กลองถายรูป

าพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ภาพ
ายภาพ เชน �0410_154157.jpg� 
ี่ 4 ตุลาคม เวลา 15: 41:57.
ารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ะเอียดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น 
มีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ใน
อนที่จะเก็บภาพใหม 

อัตโนมัติ
ยังตัวเลือกของกลอง และเลือก ตัวตั้ง
ากนั้น เปด
ะกด C เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง 
ี (คานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)

เวลา และกลับไปยังโหมดภาพ

ินาทีกอนที่ภาพจะถูกถาย จากนั้นจะ
จากที่ถายแลวจริงๆ

าพลงใน ภาพถายสวนตัว
ผานทาง MMS, อีเมล หรือ อินฟาเรด 
บอกใหคุณเปลี่ยนไปยังโหมดโทรศัพท
44

ภายในเมนูใดๆ กดซอฟตคีย กลับ เพื่อยกเลิกการกระทํา
ปจจุบัน

1. ปรับภาพของคุณ เปดแสงแฟลชถาจําเปน และกด C 
เพื่อถายภาพ

2. เมื่อภาพถูกถาย หนาจอดูภาพก็จะแสดงขึ้นพรอมกับ
ตัวเลือกตอไปนี้:

ถาไมมีการกระทําใดๆ ภ
จะถูกตั้งชื่อโดยใชวันที่ที่ถ
สําหรับภาพที่ถายในวันท
จํานวนของภาพที่คุณสาม
ของคุณ: ยิ่งภาพมีความล
จะมีขอความเตือนคุณเมื่อ
กรณีนี้ คุณตองลบขอมูลก

การใชตัวตั้งเวลาถาย
1. กด r เพื่อเขาไป
เวลาถายอัตโนมัต ิจ

2. ปรับภาพของคุณ แล
ซึ่งจะเริ่มที่ 10 วินาท

กด l เพื่อหยุดตัวตั้ง
ตัวอยาง
3. จะมีเสียงดังขั้น 3 ว
มีเสียงดังอีกครั้งหลัง

ซูมเขา/ออก กด P เพื่อซูมเขา; กด M 
เพื่อซูมออก

เปลี่ยนทิศทาง
ของภาพ

กด l เพื่อเปลี่ยนจากภาพแนว
นอนเปนแนวตั้ง

เขาไปยัง
ตัวเลือกของกลอง

กด r

เปด/ปดแฟลช กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นเพื่อเปดการ
ทํางานแฟลช กดปุมปรับระดับเสียงลง
เพื่อปดการทํางานแฟลช

ถายภาพ กด C

การถายภาพ

ไมบันทึก เพื่อทิ้งภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

บันทึก เพื่อบันทึกภ
สง เพื่อสงภาพ

จะมีขอความ
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โหมดกลางคืนเปน เปด เมื่อสภาพแสงรอบ
นที่สัมพันธกันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอภาพ

ละใชกับภาพที่คุณถาย: ปกติ, ขาว & ดํา, 
บอส,  สีเนกาทีฟ, ขอบ และ ขอบ 2

ชกับภาพที่คุณถาย

าะในความละเอียดแบบ วอลเปเปอร 

พื่อเปดการทํางาน ไอคอนที่สัมพันธกัน
จอภาพตัวอยาง แฟลชจะปดทํางานโดย
าพถูกถาย

นดสเคป (แนวนอน) หรือ พอรตเทรต 
ทิศทางของภาพ
กลองถายรูป

4. เมื่อภาพถูกถายแลว ใหทําตามขั้นตอนโดยเริ่มจากจุด 2 
ตามที่อธิบายใน �การถายภาพ�

ในหนาจอภาพตัวอยาง กด r เพื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือกของ
กลอง ในทุกกรณี กด กลับ เพื่อถอยกลับไปหนึ่งขั้นตอน

การตั้งคา

ตวัตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด เมื่อ 
เปด ไอคอนที่สัมพันธกันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอภาพตัวอยาง

โหมดกลางคืน
อนุญาตใหคุณตั้งคา
ขางมืดเกินไป ไอคอ
ตัวอยาง

โหมดสี
เพื่อเลือกเอฟเฟกตแ
ซีเปย, ดิจิตอล, เอม
เฟรม
เพื่อเลือกเฟรมและใ

ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพ
เทานั้น

แฟลช
ตั้งแฟลชเปน เปด เ
จะปรากฏขึ้นบนหนา
อัตโนมัติหลังจากที่ภ
ทิศทางภาพ
เพื่อเลือกระหวาง แล
(แนวตั้ง) และแสดง

ตวัเลอืกของกลอง

ความละเอียด เพื่อเลือกความละเอียดของภาพ: 
วอลเปเปอร (128*160 พิกเซล), VGA 
(640*480), 1.3Mpix (1280*1024)

คุณภาพภาพ เพื่อเลือกคุณภาพของภาพ: ตํ่า, ปานกลาง, 
สูง

การตั้งคาเสียง เพื่อตั้งคาเสียง เตือน และเสียง ชัตเตอร  
เสียงครั้งแรกจะดังขึ้นกอนที่จะถาย สวน
เสียงครั้งที่สองจะดังขึ้นเมื่อภาพถูกถาย
เลือก มาตรฐาน หรือเสียงที่ใชไดที่มีใหเลือก

ลบการตั้งคา เพื่อรีเซ็ตคาทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐาน



กลองถายรูป

ันสไลดโชวโดยใชภาพทั้งหมดที่เก็บใน
 กดซอฟตคียใดๆ เพื่อเลิกการแสดง
นูกลอง 

ขณะที่อยูในโหมดกลอง สายเรียกเขา
มารถ:
ตคีย ปฏิเสธ
กลับไปยังโหมดโทรศัพท และกด 

ุณตองกลับไปยังโหมดโทรศัพทกอน

งภาพที่เลือกผานทาง MMS (ดู หนา
อีเมล (ดู หนา 37) หรือ อินฟาเรด 
า 56) จะมีขอความบอกใหคุณเปลี่ยน
หมดโทรศัพท

มุนภาพไป 90° หรือ 180°

สดงรายละเอียดของภาพ (ชื่อ, ความ
ด, ขนาด, รูปแบบ)
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โหมดเบิรสต
ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะในความละเอียดแบบ วอลเปเปอร 
เทานั้น
เมื่อตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณถายภาพหลาย
ภาพ โดยการกดปุมกลองเพียงครั้งเดียว จากนั้น ภาพที่ถูกถาย
ทั้งหมดจะแสดงบนหนาจอดูภาพ และอนุญาตใหคุณเลือกภาพ
ที่ตองการบันทึก กด ดู เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหนาจอ และเพื่อ
เขาไปยังตัวเลือก บันทึก ถาคุณตองการบันทึกภาพหลายภาพ 
คุณจําเปนตองบันทึกทีละภาพ ภาพที่บันทึกแลวจะถูกลบออก
จากหนาจอดูภาพ 

ภาพถายสวนตัว
ภาพที่คุณบันทึกโดยใชตัวเลือกของกลองจะถูกเก็บลงในโฟล-
เดอร ภาพถายสวนตัว โดยอัตโนมัติ ภาพตางๆ จะแสดงเปน
ธัมบเนล กดซอฟตคีย ขึ้น และ ลง เพื่อเลื่อน เลือกภาพ และ
กดซอฟตคีย ดู หนึ่งครั้ง เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหนาจอ จากนั้น
กดครั้งที่สองเพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้

สไลดโชว
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณร
โฟลเดอร ภาพถายสวนตัว
สไลดโชว และกลับไปยังเม

เมื่อโทรศัพทไดรับสายใน
จะแสดงบนหนาจอ คุณสา
� ปฏิเสธสาย: กดซอฟ
� รับสาย: พลิกหนาจอ
(

ในการ โทรออก แรกสุดค

การดภูาพ

ลบทั้งหมด เพื่อลบภาพทั้งหมดในคราวเดียว

ลบ เพื่อลบภาพที่เลือก

สงโดย.. เพื่อส
33), 
(ดู หน
ไปยังโ

หมุน เพื่อห

คุณสมบัติ เพื่อแ
ละเอีย

สายตางๆ
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เสียงที่บนัทึกไว ไมสามารถสงผาน MMS ได

นาดและรูปแบบที่ถูกตองสําหรับโทรศัพท
ี่จะแสดงบนโทรศัพทไดอยางถูกตอง (ดู

ูนี้อนุญาตใหคุณแสดงและแกไขรูปภาพ
็บในโทรศัพทมือถือของคุณในโฟลเดอร
ถายสวนตัว (ภาพที่ถายดวยกลอง), 
ี่มีการปองกัน หรือ ไอคอน
ตางๆ ภาพที่เก็บอยูในโทรศัพทก็จะแสดง
พ และกด>เพื่อเขาไปยังการแสดงผล
ัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงเตือนขอความ 
(ตัวเลือกนี้ตองถูกตั้งคาเปน เปด ใน ตั้งคา > 
เสียง, ดู หนา21)

เพื่อ เปลี่ยนชื่อ เสียงที่เลือก
มัลติมีเดีย

10 � มัลติมีเดีย

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการและฟงเสียงที่เก็บ
ในโทรศัพทมือถือของคุณ ไมวาจะเปนเมนู
เพลงสวนตัว, เพลงที่มีการปองกัน หรือ เสียง

ที่บันทึกไว เมื่อเขาไปยังเมนูยอยที่มี ใหเลือกเสียง และกด, 
เพื่อใชตัวเลือกตอไปนี้:

เสียงจากโฟลเดอร 

ภาพ JPEG ตองมีข
มือถือของคุณ เพื่อท
หนา41)

เมน
ที่เก
ภาพ

ภาพสวนตัว, ภาพท
เมื่อเขาสูอัลบั้มภาพ
เปนรายการ เลือกภา
กด,เพื่อเขาถึงต
 

อลับั้มเสยีง

ลบ เพื่อ ลบ เสียงที่เลือก
เสียงในโฟลเดอร เพลงที่มีการปองกัน ไม
สามารถลบได

สงโดย� เพื่อสงเสียงที่เลือกผานอีเมล  (อาน 
หนา37), ผานอินฟาเรด (อาน หนา56) 
หรือ MMS (อาน หนา33)
คุณจะไมสามารถสงเสียงที่มีการคุมครอง
ดวยลิขสิทธิ์ได

ตัง้เสียงเรียก
เขา

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน  แบบเสียงเรียก

อัลบั้มเสียง

เปนเสียงเตือน
SMS/MMS 

เปลี่ยนชื่อ

อลับั้มภาพ

อัลบั้มภาพ



มัลติมีเดีย

ันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ดที่คุณทําลงไป

บ ภาพที่เลือก

พในโฟลเดอร ภาพ ที่มีการปองกัน 
มารถลบได

บภาพทั้งหมด 

ปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก:

งภาพที่เลือกผานอีเมล (อาน 
7), ผานอินฟาเรด (อาน หนา56) 
MS (อาน หนา33)

ไมสามารถสงภาพที่มีการคุมครอง
ิขสิทธิ์ได

มุนภาพไป 90 องศา หรือ 180 องศา 
เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

ั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร 
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ดู เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหนาจอ

แกไขรูปภาพ เพิ่มขอความ
เพื่อเพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก 
ปอนขอความของคุณในหนาจอแกไข และ
กด ,
ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อยายขอความบนหนาจอ: 
กดสั้นๆ เพื่อยายทีละ 1พิกเซล, กดคางเพื่อ
ยายทีละ 5 พิกเซล
กด R กลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอแกไข
ขอความ หรือ L OK เพื่อยืนยัน และไป
ยังตัวเลือกถัดไป

เพิ่มเฟรมหรือไอคอน
เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพที่เลือก
ยางลบ
เพื่อ เลิกทํา การแกไขครั้งสุดทายที่กระทําบน
รูปภาพ, หรือเพื่อ ลบ เชน ยกเลิกการเปลี่ยน
แปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กด R กลับ 
เพื่อยกเลิก หรือ LOK เพื่อยืนยัน
สง
เพื่อสงภาพที่เลือก ผานอินฟาเรด, อีเมล 
หรือ MMS

บันทึก
เพื่อบ
ทั้งหม

ลบ เพื่อ ล

รปูภา
ไมสา

ลบทั้งหมด เพื่อ ล

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เ

สงโดย� เพื่อส
หนา3
หรือ M

คุณจะ
ดวยล

หมุน เพื่อห
กด,

ตัง้เปน
วอลเปเปอร

เพื่อต
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ากฏขึ้น ใหเลือกภาพตามที่คุณตองการโดย
รือ>เลือก (ไม)ทําเครื่องหมายทั้งหมด 
มเลือกภาพทั้งหมดในคราวเดียว
ริ่มสไลดโชว และ R เพื่อหยุดการเลน

รเลือกที่เลือกลาสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโน-
นไดหลายครั้ง แมวาคุณจะปดเมนูแสดง

,เพื่อเปดภาพยนตรสาธิต

โดยไมใสซิมการด คุณจะเปดคุณสมบัตินี้
ฟตคียที่สัมพันธกัน

ูนี้ ใชแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจํา
ังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลาย
างจะใชหนวยความจําโทรศัพทมือถือรวมกัน:
ี่อัดไว และแถบเสียงสําหรับคําสั่ง
มัลติมีเดีย

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพที่อยูใน อัลบั้ม
ภาพ (แบบอัตโนมัติเปนสไลดโชว หรือแบบ
แมนนวล ทีละภาพ) บนหนาจอหลักของ

โทรศัพทของคุณ และ/หรือบนหนาจอทีวี ผานทางอุปกรณ
เสริมทีวีลิงค 

ทีวีลิงคไมรวมอยูในชุดผลิตภัณฑของคุณ ในกรณีนี้ คุณ
ตองซื้อแยกตางหาก สําหรับรายละเอียด ใหดูหัวขอ 
�อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส� หนา74

แมนนวล
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแบบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดย
การกด+หรือ-กด>เพื่อเปดการทํางานการแสดงผล
กราฟฟกเต็มหนาจอ และสงไปยังโทรทัศน กด<เพื่อกลับ
ไปยังรายการ เมื่อภาพถูกเลือก กด , หรือ เลือก เพื่อเปด
ตัวเลือกการหมุน (90 องศา หรือ 180 องศา)

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

2. ในรายการที่ปร
การกด<ห
เพื่อเลือกหรือไ

3. กด,เพื่อเ

ในทั้งสองโหมด กา
มัติ และสามารถเล
ทีวีไปแลวก็ตาม

กด

ถาคุณเปดโทรศัพท
ไดโดยการกดปุมซอ

เมน
ที่ย
อย

ภาพ, เสียง, บันทึกท

แสดงทวีี

แสดงทีวี

โหมดสาธิต

สถานะความจาํ

โหมดสาธิต

สถานะความจํา



มัลติมีเดีย

เสียง, ขอความที่เก็บไว, สมุดโทรศัพทและรายการออรแก-

ุญาตใหคุณอัดเสียงหรือบันทึกเสียง
มากที่สุด 1นาที โดยอัดไดมากถึง 20 
นี้ขึ้นอยูกับสถานะหนวยความจํา
ึกเสียงใหม ทําตามขั้นตอนที่แสดงขึ้น
มื่อบันทึกเสียงของคุณถูกอัดแลว เลือก
รือกด,เพื่อ ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ 

ัดไวโดย MMS ได

คชั่นกลองสามารถใชไดเฉพาะเมื่อ
อยูในโหมดกลองเทานั้น เมื่อเลือก
มีขอความบอกคุณใหพลิกหนาจอ
หมดกลอง
50

ไนเซอร, เกมส, ฯลฯ
กด,เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมด
ของโทรศัพทในหนวยเปน Kb กด,อีกครั้ง เพื่อเขา
ไปยังรายการรายละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละ
อยางใช

โทรศัพทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณ
สามารถลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร เพลงสวน
ตัว หรือ ภาพสวนตัว เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวย
ความจํา เพื่อเก็บเสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม

ถาขอความ �รายการเต็ม� แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึก
รายการใหม คุณตองลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสราง
หรือเพิ่มรายการใหม

เมนูนี้อน
เปนเวลา
เสียง ทั้ง

เลือก <ใหม> เพื่ออัดบันท
บนหนาจอ และกด,เ
เสียงในรายการเพื่อเลน ห
เสียง

คุณไมสามารถสงเสียงที่อ

แอปพลิเ
โทรศัพท
เมนูนี้ จะ
เพื่อเปดโ

การอัดเสยีง

กลองถายรูป

การอัดเสียง

กลองถายรูป
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ูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคา และแสดงทั้งเวลา
งถิ่นและเวลาของเขตเวลาที่เลือก

ทั่วโลก
ทั้งเวลาทองถิ่น และเวลาของเขตเวลาที่เลือก
หลักบนวอลเปเปอรที่กําหนดไว กด+ 
เลือกเปน เปด หรือ ปด

เมื่อเลือกการแสดงแบบ ไมแสดงนาฬิกา 

เลื่อน+หรือ-เพื่อเลือกเขต
เวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุม
ตัวเลขที่เหมาะสม
อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชย
เวลาเปน เปด หรือ ปด สําหรับเขต
เวลาทองถิ่น สําหรับรายละเอียด ใหดู 
หนา27
เกมส & แอปพลิเคชั่น

11 � เกมส & แอปพลิเคชั่น

โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขที่สามารถทํา
การคํานวณพื้นฐานได

หนาจอชวยเหลือจะเตือนคุณวาจะใชปุมเคลื่อนที่ปุมใดสําหรับ
การปอนเครื่องหมาย
ปอนตัวเลขใชปุมกด กด 0 คางไว เพื่อปอนจุดทศนิยม ความ
เที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจํากัดอยูที่ทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น 
และจะถูกปดเศษเปนตัวเลขที่มากขึ้น 

เมน
ทอ

การแสดงนาฬิกา
อนุญาตใหคุณแสดง
อีกตัวหนึ่งบนหนาจอ
หรือ-เพื่อตั้งตัว

คุณสมบัตินี้ใชไมได
อยู (ดู หนา27)

การตั้งคาทองถิ่น

เครื่องคดิเลข

การบวก กดปุม > หรือปุม * 

การลบ กดปุม < หรือปุม * สองครั้ง

การคูณ กดปุม + หรือปุม * 3 ครั้ง
การหาร กดปุม - หรือปุม * 4 ครั้ง

เทากับ กด,หรือ #

เครื่องคิดเลข

เขตเวลา

ตั้งโซนเวลา

ตั้งเวลา

การชดเชยเวลา

เขตเวลา



เกมส & แอปพลิเคชั่น

ใหกดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียง หรือปดโทรศัพท (ยกเวนในขณะ
านลาง)

หมดการปลุกซํ้าเปน เปด หรือ ปด 

ํ้าใชกบัการปลุกทกุอยางทีคุ่ณตัง้คาไว
มดปลุกซํ้าตั้งคาเปน เปด:
R หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุก
ัพท จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้ง

7 นาที
ยุดเสียงปลุก และการปลุกซํ้า
านโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซํ้า 

ุญาตใหคุณสราง เก็บ และจัดการกับ
ุการณในออรแกไนเซอรของคุณ เมื่อ
ออรแกไนเซอร เปด (ดู หนา21) 
นคุณเมื่อถึงกําหนดการของบันทึก

จุหนวยความจําของโทรศัพทรวม
โทรศัพท, อัลบั้มภาพ, เสียง, ฯลฯ) 
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การตั้งคาตางประเทศ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคานาฬิกาปลุกของคุณ 
(สูงสุด 3 ตัว) 

1. เลือกนาฬิกาปลุก และกด+หรือ-เพื่อตั้งคาเปน 
เปด หรือ ปด

2. เมื่อตั้งคาเปน เปด, ใหปอนเวลา และกด,หรือ L 
OK

3. จากนั้นเลือกความถี่: 1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร-ศุกร 
4. เลือกการปลุกเตือนแบบใดแบบหนึ่ง: เพลง, เสียงหึ่ง หรือ
บันทึกเสียง กด,หรือ LOK เพื่อยืนยัน

ทําขั้นตอนดานบนซํ้าเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอื่นๆ

นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทจะปดอยู  และ
แมวาระดับเสียงจะถูกตั้งคาเปน ปดเสียง เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น 

ที่เปดโหมดปลุกซํ้าอยู ดูด

โหมดปลุกซํ้า
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาโ

การตัง้คาโหมดการปลุกซ
เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น และโห
� กดปุมใดๆ (ยกเวน 
ชั่วคราว หรือปดโทรศ
หลังจากเวลาผานไป 

� กด R หยุด เพื่อห
โหมดปลุกซํ้าจะปดการทําง
9 ครั้ง

เมนูนี้ อน
บันทึกเหต
การเตือน

โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือ

ออรแกไนเซอรจะใชความ
กับคุณสมบัติอื่นๆ (สมุด

ตัง้โซน
ตางประเทศ

เลื่อน+หรือ-เพื่อเลือกเขตเวลา
ตามที่คุณตองการ

การชดเชย
เวลาตาง
ประเทศ

อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชย
เวลาเปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลา
ตางประเทศ สําหรับรายละเอียด ใหดู 
หนา27

นาฬิกาปลกุ

นาฬิกาปลุก

ออรแกไนเซอร

ออรแกไนเซอร
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ร และกด,หรือ L ตัวเลือก  เพื่อ
ปนี้:

ไนเซอรสามารถแสดงใน ปฏิทินวัน, ปฏิทิน
ดือน เลือกมุมมองและกด ,, จากนั้น
ื่อแสดงวัน สัปดาห หรือเดือนกอนหนาหรือ

ะมีผลกระทบกับตัวเลือกของออรแกไน-
จงเตือนเหตุการณนั้นจะอางอิงตามเวลา
 (ดู �วันและเวลา� หนา27) 

เพื่อลบบันทึกที่เลือก
เพื่อเปลี่ยนแปลงบันทึกที่เลือก

การเปลี่ยนเหตุการณที่เกิดซํ้า จะเปนการ
ปรบัเปลี่ยนขอมลูทัง้หมดของเหตกุารณนี้

เพื่อสงบันทึกที่เลือกไปยังอุปกรณที่ใชงาน
ไดกับอินฟาเรดเครื่องอื่น
เกมส & แอปพลิเคชั่น

ถาตองการตรวจสอบจํานวนหนวยความจําที่ยังเหลืออยูใน
โทรศัพทของคุณ เลือก มัลติมีเดีย > หนวยความจํา

การสรางบันทึกใหม
1. ใน บันทึก, เลือก <ใหม>, จากนั้นชนิดของบันทึกที่ตองการ
สราง (วันหยุด, ประชุม, ตองทํา)

2. ปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้น
ตั้งชื่อ (เชน �ประชุมกับสมิธ�)

3. ตั้งการเตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงเวลาที่
เลือกไว

การเตือนใชไดเฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ตองทํา 
เทานั้น บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา
(ดู �วันและเวลา� หนา27)

การลบบันทึกเกา
เมนูนี้ใชในการลบบันทึกที่ผานมาแลว ปอนวันที่เริ่มตน (อดีต 
หรืออนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกด  
,สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันที่นี้

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออรแกไนเซอร ใหปอนวันที่
เริ่มตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วันที่ 31 ธันวาคม 
2010) เพื่อใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวันที่นี้ จะถูก
ลบพรอมกันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก
เลือกบันทึกในรายกา
เขาไปยังตัวเลือกตอไ

มุมมองบันทึก
บันทึกที่เก็บในออรแก
สัปดาห และ ปฏิทินเ
ใช<หรือ>เพ
ถัดไป

การเปลี่ยนเขตเวลาจ
เซอรทั้งหมด: การแ
ที่แสดงอยูบนหนาจอ

ลบ
เปลี่ยน

สงโดย
อินฟาเรด 
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ช JAVA แบบอัตโนมัติเปน เปด หรือ 
ลิเคชั่น JAVA จะเปดโดยอัตโนมัติ

ชนิดของเครือขายที่ใชในการเปด
ตอ และตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่
งกัน
หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะ
าะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับ
ื่อมตออีเมลเทานั้น
 กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอ
ครือขาย GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อม
ังเครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS 
มได

ือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคา
 และ GPRS ไวแลว สําหรับรายละ-
ดู หนา26

คุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขาย
ยนอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย
54

เมนูนี้ขึ้นกับผูใหบริการ ดังนั้น ไอคอนและเนื้อหาอาจแตกตาง
จากที่นี้

เปาหมายของเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอิฐให
แตกทั้งหมดโดยตีดวยลูกบอล เมื่อทําลายอิฐ
ทั้งหมดแลว คุณก็จะไดเลนยังระดับถัดไป 

ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังตอไปนี้:

โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติ JAVA ซึ่งคุณ
สามารถใชเพื่อรันแอปพลิเคชั่น JAVA เชน
เกมที่ดาวนโหลดจากเครือขาย

การตั้งคา
เปดอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใ
ปด เมื่อเลือก เปด แอปพ
ทันทีหลังจากที่ติดตั้งเสร็จ
เขาเครือขาย

เกมอฐิ

4 และ 6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

* และ # ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุด
ชั่วคราวจํากัดอยูที่ 2 นาที (หลังจากนั้น 
โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลัก และ
เกมจะหายไป)

JAVA

เกมอิฐ

JAVA

ระบบ เพื่อเลือก
การเชื่อม
สอดคลอ
� GSM 
ใชเฉพ
การเช

� GPRS
ไปยังเ
ตอไปย
นั้นใชไ

ในการเล
ทั้ง GSM
เอียด ให

DNS 
แอดเดรส

ใชเพื่อให
ขอมูลภา
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เครือขาย
ขึ้นอยูกับผูใหบริการและเครือขาย
เมนูชวยใหคุณสามารถเขาไปยังการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ 
ซึ่งรวมถึง DNS และพร็อกซี่แอดเดรส ทุกรายการในเมนูนี้ไดรับ
การตั้งคาไวลวงหนา ดังนั้นคุณไมควรที่จะตองเปลี่ยนแปลงคา
เหลานี้

แอปพลิเคชั่น Java
จะมีขอความเตือนคุณเมื่อติดตั้งในครั้งแรก ซึ่งจะใชเวลาสอง
ถึงสามนาที กด,เพื่อทําตอไป และรอใหไฟลตางๆ ถูกติด
ตั้งใหเสร็จ
เมื่อหนาตาง JAVA แสดงขึ้น กด,เพื่อเขาไปยังเกมสตางๆ 
ที่มีบนเครื่อง เลือกเกมส และกด,อีกครั้ง ใช L และ 
R เปนปุมซอฟตคีย เพื่อเลือกเมนูดังที่แสดงบนหนาจอ กด 
เมนู เพื่อเขาไปยังรายการของตัวเลือกที่ใชได ที่อนุญาตใหคุณ
สรางและจัดการโฟลเดอรใหม หรือกด ออก เพื่อเลิกแอปพลิ-
เคชั่น JAVA 

บัญชี
เครือขาย

อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่ง
ที่คุณกําหนดไวใน ตั้งคา > ตั้งคาระบบ (ดู 
หนา26)



อินฟราเรด

ฟาเรดจากโทรศัพทมือถือของคุณ 
ารที่จะสงกอน:  เมื่อเลือกรูปภาพ, 
ีเมนูยอยชวยใหคุณสามารถใชคําสั่ง 
เรด
อุปกรณอินฟาเรดอื่นที่จะสื่อสารดวย 
นมัติ ขอความจะแสดงบนหนาจอ 
อไปนี้
ฟาเรดหลายตัว รายการจะแสดงบน
ี่ตองการ กด,เพื่อยืนยัน และเพื่อ
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12 � อินฟราเรด

โทรศัพทมือถือของคุณมีเทคโนโลยีอินฟาเรดในตัว ซึ่งอนุญาต
ใหคุณใชในการสงหรือรับขอมูลจากอุปกรณที่สอดคลองกับ
อินฟาเรดอื่นผานทางการเชื่อมโยงแบบไรสาย (เชน โทรศัพท
มือถือเครื่องอื่น, PC หรือ PDA, เครื่องพิมพ, ฯลฯ)

ไฟลที่มีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์ไมสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อม
ตอกับ PC ใหแนใจวาคุณเปดการทํางานตัวเลือกอินฟราเรด

กอนที่จะเริ่มการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณสองอยาง คุณตอง
จัดตําแหนงอุปกรณเหลานั้นอยางถูกตองเมื่อเทียบกับโทรศัพท
มือถือของคุณ (สิ่งนี้ตองเปดไว) ตรวจดูใหแนใจวา:
- พอรตอินฟาเรดหันหนาเขาหากัน
- อุปกรณอยูหางกันไมเกิน 50ซม.
- ไมมีอะไรขวางกั้นลําแสงอินฟาเรด

ในการสงขอมูลผานทางอิน
แรกสุดคุณตองเลือกรายก
เสียง, ชื่อ หรือบันทึก จะม
สง ผานทางตัวเลือกอินฟา
ทันทีที่โทรศัพทของคุณพบ
การสงก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโ
สําหรับคุณ ใหดําเนินการต
ถาโทรศัพทพบอุปกรณอิน
หนาจอ ใหเลือกอุปกรณท
สงขอมูลที่เลือก

ตําแหนงของอุปกรณ

การสงขอมูล
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อมูล ถาคุณตองการใชโทรศัพทเปนโมเด็ม 
ารถใชโทรศัพทมือถือรวมกับ PC หรือ PDA 
อินเตอรเน็ต หรือเพื่อสงแฟกซ เปนตน
นอยางเต็มที่จากบริการที่ใชไดผานทาง
ับ SMS, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลด
IDI ลงในโทรศัพท, การซิงโครไนซรายการ
RS, ฯลฯ) คุณตองติดตั้งโปรแกรม Mobile 
PC ของคุณ  ซอฟตแวรนี้บรรจุอยูในซีดีรอม
ศัพทของคุณ 

นซีดีรอมนี้ ใชงานไมไดกับคอมพิวเตอร 
  ซอฟตแวรนี้สนับสนุนเฉพาะ Windows® 
ละ 2000 (Service Pack 3 ขึ้นไปใน

างเชน Lotus Notes, Lotus Organizer และ 
ไดรับการออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซ
ือถือฟลิปสไปยังแอปพลิเคชั่นเหลานี้ได 
ิม ใหอานคูมือผูใชที่เหมาะสม):

แสดงรายละเอียดของขอมูลที่คุณไดรับ:

ทิ้งขอมูลที่ไดรับ

เปนโมเด็ม
อินฟราเรด

การสงจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตัว
หนึ่งกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยงอินฟราเรด
ขาด หรือถาคุณยกเลิกกระบวนการ

เลือก อินฟาเรด > รับ โทรศัพทมือถือของคุณก็พรอมที่จะรับ
ขอมูล และกําลังรออุปกรณอินฟาเรดอื่นใหสงขอมูลมา ในขณะที่
กําลังสง ขอความจะแสดงบนหนาจอ เพื่อใหคุณทํากระบวนการ
ตอไป

การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอ
กับอุปกรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชื่อมโยง
อินฟราเรดขาดหายไป, ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรือถา
คุณยกเลิกกระบวนการ

การบันทึกขอมูลที่ไดรับ
กด,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เลือก อินฟาเรด > ข
นอกจากนี้คุณยังสาม
ได เชน เพื่อเชื่อมตอ
เพื่อใหไดรับประโยช
อินฟาเรด (สงและร
รูปภาพ และเพลง M
รายชื่อ, ตัววิเศษ GP
Phone Tools ลงใน 
ที่ใหมาพรอมกับโทร

ซอฟตแวรที่ใหมาบ
Apple® Macintosh®
98 SE, ME, XP แ
กรณีนี้)

ซอฟตแวรเฉพาะอย
Microsoft Outlook 
ขอมูลจากโทรศัพทม
(สําหรับขอมูลเพิ่มเต

การรับขอมูล

บันทึก เพื่อบันทึกขอมูล จากนั้นกลับไปยังหนาจอหลัก 
รายการที่คุณไดรับ จะถูกบันทึกไวภายใตชื่อ
มาตรฐาน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดย
การเลือกรายการนั้นในเมนูที่เหมาะสม

แสดง เพื่อ

ไมบันทึก เพื่อ

การใชโทรศพัท



ขอมูลการโทร

ัครขอรับบริการ ติดตอผูใหบริการ

ปด สายเรียกซอน สําหรับสายเรียกเขา
ะที่กําลังเชื่อมตอ GPRS อยู

ายเลขกับคูสนทนาของคุณ สถานะ จะ
ดการทํางานอยู

เมลบ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพท (ไม
หรือไม) และใชกับ: ขอมูล, โทรศัพท 

ุณตองปอนหมายเลขกลองขอความ
ัดไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการ
ตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้น
ลายสายอยู
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13 � ขอมูลการโทร

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการโทร
ทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซอน, ฯลฯ)

แสดงการโทร
เพื่อ เปด หรือ ปด การแสดงผลอยางเปนระบบ ที่แสดงขอมูล
ความยาวและ/หรือคาโทรของแตละสาย เมื่อวางสาย

รับสาย ทุกปุม
เมื่อตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณรับสายโดยการ
กดปุมใดก็ได ยกเวนปุม ) (ที่ใชในการปฏิเสธสาย)

สายเรียกซอน
ดวยสาย GSM
ใชกับ ทุกสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล เมื่อตัวเลือกนี้
เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ถามีใครพยายามโทรหาคุณใน
ขณะที่คุณกําลังคุยโทรศัพทอยู เลือกตัวเลือก สถานะ เพื่อดูวา
บริการสายเรียกซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสม
ของคุณ
ดวยสาย GPRS
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ 
ที่เปนเสียงทั้งหมด ในขณ

หมายเลขผูโทรเขา
เพื่อ แสดง หรือ ซอน หม
บอกคุณวาตัวเลือกใดที่เป

การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยัง
วาจะอยูในรายการรายชื่อ 
และ โทรสาร
กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ ค
เสียงเขาไปกอน (ดูสวนถ
สมัครขอรับบริการ และแ
เมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/ห

การตั้งคา

การตั้งคา
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ัติ
ถาบุคคลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพท
นี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จหรือ
รั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพท
ิ่มตนของการพยายามโทรแตละครั้ง และจะ
ษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ

รซํ้าจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายาม

ูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออก และ
เรียกเขา รวมทั้งความพยายามในการโทร
ัตโนมัติและรายละเอียดของสายตางๆ ดวย 
ไดรับ และที่ไดรับ) จะแสดงในลักษณะที่
ายการลาสุดจะอยูที่บนสุด

อยูในรายการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับ
ึ้นมา

ยการ และกด ( เพื่อโทรซํ้าหมายเลข 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก: 
ขอมูลการโทร

ขอความเสียง
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน
ซิมการด)

ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใช
ในการฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการ

ใชงานฟลิป
เมื่อ เปด ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณรับสายเรียกเขาไดโดยเพียง
แคเปดฝาโทรศัพท การปดโทรศัพทจะวางสายการสื่อสารที่กําลัง
สนทนาอยู

การโทรซํ้าอัตโนม
เมื่อตั้งคาเปน เปด, 
ก็จะโทรซํ้าหมายเลข
จนกระทั่งถึงจํานวนค
จะสงเสียงบี๊ปที่จุดเร
สงเสียงบี๊ปแบบพิเศ

เวลาระหวางการโท
แตละครั้ง 

เมน
สาย
ซํ้าอ

สาย (ที่โทรออก, ไม
เรียงตามเวลา โดยร

ถาหมายเลขที่แสดง
หมายเลขจะแสดงข

รายการโทร
เลือกหมายเลขในรา
หรือกด,หรือ L

ทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย

คําเตือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม
ไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปดการ
ทํางานตัวเลือกนี้

มีเงื่อนไข อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่คุณ
ตองการโอนสายเรียกเขา ถาไมรับ, ถาติด
ตอไมได หรือ ถาไมวาง ตัวเลือกแตละอยาง
สามารถตั้งคาไดอยางเปนอิสระ

สถานะ จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด รายการโทร

รายการโทร



ขอมูลการโทร

รายละเอียด, โทร หรือ โทรแฮนดฟร ีไปยังผูนี้, สง SMS, สง งคาโทรสะสม และเพื่อตั้งคาตัวนับให
 (อาจปองกันดวยรหัส PIN/PIN2)

 จะแสดงวามีการใชเงินไปเทาใดแลว 
ี่มีการตั้ง อัตราโทร
คาโทรทั้งหมด
วงเงิน เพื่อตรวจสอบวงเงินที่คงเหลือ 
ที่มีการตั้งคา จํากัดคาโทร)
ตั้งวงเงิน อนุญาตใหคุณยกเลิกวงเงิน
ได
วงเงิน อนุญาตใหคุณจํากัดวงเงินที่ใช
ู แสดงวงเงิน  
โทร อนุญาตใหคุณตั้งอัตราคาโทรตอ
 แรกสุดใหปอนสกุลเงินที่ใช (มาก
3 ตัวอักษร) จากนั้นปอนคาโทรตอ
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MMS, ลบ สายที่เลือก หรือ เก็บ หมายเลขที่เกี่ยวของ (ถายังไม
ไดอยูในสมุดโทรศัพทของคุณ) 

รีเซ็ต
รีเซ็ตทั้งรายการพรอมกัน

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับคาโทร และระยะ
เวลาในการโทรของคุณ

ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับการสมัครรับ
บริการของคุณ

ตัวนับ GSM 
ตัวนับคาโทร GSM ไมไดรวมการเชื่อมตอ WAP ไวดวย 

เวลาโทร

ระยะเวลา
โทรรวม

เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต ระยะเวลา โทร หรือ 
สายเรียกเขา 

ขอมูลลาสุด เพื่อแสดงระยะเวลา และ/หรือคาโทรของสาย
ลาสุดของคุณ

เวลาโทร

โทรสะสม เพื่อแสด
เปนศูนย
� แสดง
ตามท

� รีเซ็ต 
� แสดง

(ตาม
� ยกเลิก
คาโทร

� จํากัด
ในเมน

� อัตรา
หนวย
ที่สุด 
หนวย
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คุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไว
ถึง ที่คุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา > เครือขาย 
ณีที่การเชื่อมตอผิดพลาด หนาจอจะแสดง
กด ( หรือ Lตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
หนา63)

 ไซตแรกที่คุณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น 
กแลว รายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา 
โฮมเพจ WAP ของผูใหบริการของคุณ เพื่อ
ริ่มตนนี้ ใหดู �ตัวเลือก� หนา63

เก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ 
ยางรวดเร็วจากรายการ 

 เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก 
ตัวเลือก > ออก
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

14 � บริการอื่นๆ 
ของผูใหบริการ

รายการสวนมากในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและการสมัครรับ
บริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูที่แสดง
อยูก็ได สําหรับรายละเอียด ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสั้น 
ซึ่งคุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการ
ของคุณเตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กีฬา, 
สภาพอากาศ,เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจําเปน
ตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธิบายในสวนนี้ ผูใหบริการ
บางรายสามารถตั้งคาตางๆ แบบทางไกลได
ในการเปดเซสชั่น WAP เลือก บริการเครือขาย > WAP > 
โฮมเพจ

โทรศัพทมือถือของ
ใน การตั้งคาการเขา
(ดู หนา26) ในกร
คําวา �ไปยังเมนู�: 
ตัวเลือก WAP (ดู 

โฮมเพจ
นี่คือลิงคไปยัง WAP
WAP ขึ้นมา สวนมา
และจะเชื่อมตอไปยัง
ที่จะเปลี่ยนโฮมเพจเ
บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ
และเขาถึงไซตนี้ไดอ

WAP

ใช+หรือ- เพื่อเบราสในเพจออนไลน

WAP

กด,หรือ L
เลือก
กด R กลับ

กด )



ริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

โปรไฟลที่ใชไดแบบใดแบบหนึ่ง 
ําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอสําหรับ
ตละตัว
าการเชื่อมตอทั้งหมดที่อธิบายดาน
กับโปรไฟลที่เลือก

รือปดการทํางานการดาวนโหลดภาพ
ูกับ WAP เพจ
 ปด จะเพิ่มความเร็วในการดาวน-
ที่คุณเบราสโดยรวม

นชื่อของโปรไฟลที่เลือกปจจุบัน (เริ่ม
มสําหรับหนาจอแกไขที่จะปรากฏขึ้น)

ื้นที่หนวยความจําของโทรศัพทซึ่งใช
็บเพจที่เบราสดูระหวางอยูในเซสชัน 
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กด ( ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารค: 
ฟลดชื่อ และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจ
ทีคุ่ณกําลังเบราซอยูโดยอัตโนมัติ

เลือก เพิ่มบุคมารค และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่
จะใหปรากฏขึ้น กด,จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการ
ปอนที่อยู URL 
เมนู จัดการบุคมารค อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารค
ที่เลือก
ไปยัง URL
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนที่อยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดย
ตรงเมื่อคุณเลือก (เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP 
โดยไมตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารค)
ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอย
หนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง 
และกด,เพือ่เชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตอง
ปอนที่อยูแบบสมบูรณอีกครั้ง

การตั้งคา
เลือก
โปรไฟล

เพื่อเลือก
จากนั้นก
โปรไฟลแ
การตั้งค
ลางจะใช

ตัวเลือก
เบราเซอร

เพื่อเปดห
ที่แนบอย
การเลือก
โหลดเพจ

เปลี่ยนชื่อ
โปรไฟล

เพื่อเปลี่ย
ปอนชื่อให

แคช เพื่อลางพ
ในการเก
WAP 
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หมาย �@� สีแดงจะแสดงบนหนาจอ เพื่อ
ขอความพิเศษใหม กด,หรือ L 
R กลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก 
อบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถึงอยาง
 WAP ที่เกี่ยวของ: การคลิกที่ลิงคหนึ่งครั้ง 
AP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลด
ยังโทรศัพทมือถือของคุณได
ิเศษเต็ม จะมีขอความแนะนําใหคุณลบ
มใน WAP > กลองขอความพิเศษ ออกไป

 กด ( หรือ Lตัวเลือก  เพื่อเขาไป

เพื่อเขาถึงโฮมเพจเริ่มตน

เพื่อกลับไปยังเพจที่เบราสกอนหนา

เพื่อไปยังเพจถัดไปที่ตองการเบราส
เพื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตน
กําเนิดใหม
เพื่อบันทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบัน
เปนโฮมเพจเริ่มตน
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจากเครือ-
ขาย และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ  

ในบางกรณี เครื่อง
บอกคุณวาคุณไดรับ
อาน เพื่ออาน หรือ 
ขอความพิเศษประก
รวดเร็วไปยังบริการ
จะเชื่อมตอไปยัง W
ไฟลมัลติมีเดียเขามา
ถากลองขอความพ
ขอความบางขอควา

ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส
ยัง:

เครือขาย � โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อและแอดเดรส
ของโฮมเพจ (เริ่มปอนชื่อใหมในหนาจอ
แกไขที่ปรากฏขึ้น)

� เขาเครือขาย อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟล
ขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกําหนดไวใน ตั้งคา 
> ตั้งคาระบบ (ดู หนา26)

� ระบบ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือ-
ขายที่ใชโดยโปรไฟลที่เลือกเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ (ดู หนา26)

� พร็อกซี่แอดเดรส และ พร็อกซี่พอรต 
อนุญาตใหคุณกําหนดเกตเวยแอดเดรส 
และหมายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก

� การปองกัน: เพื่อแสดงรายการของระบบ
ปองกัน Certificates ที่ติดตั้งไว (จากนั้น
แสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบ
ทิ้ง), ขอมูลเซลชั่น หรือ Certificate ปจจุบัน

โฮมเพจ

กลับ

สงตอ
โหลดใหม

ตั้งเปนโฮมเพจ



ริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

ับบริการ

ง
ี่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ูได ในขณะที่กําลังใชสายอยู ใหหมุน
ื่อในสมุดโทรศัพท) และกด ( 
ยเลขจะแสดงอยูที่สวนลางของหนาจอ) 
มุนออกไป จากนั้น คุณสามารถกด  
เขาไปยังตัวเลือกตางๆ ซึ่งคือ:
หวางสายตางๆ (นอกจากนี้ คุณ
ือ-เพื่อสลับสายก็ได)
อสายทั้งสอง และเมื่อการเชื่อมตอ
อกจากสายทั้งสอง
นําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุม

ขณะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู 
ะหนาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน 

สาย

รับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)
64 บ

คุณสามารถสงสัญญาณ DTMF (หรือ �ทัชโทน�) ไปยังบริการ
โทรศัพทตางๆ ไดตลอดเวลาในระหวางที่โทรโดยการกดปุม 
0 ถึง 9, * และ # นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
แนบชุดของสัญญาณ DTMF เขากับหมายเลขโทรศัพทกอนที่จะ
หมุนออกไปไดดวย (หรือเก็บไวในรายชื่อ) หมายเลขโทรศัพท
และสวนที่เปน DTMF ตองแยกกันดวยตัวอักษรรอ
ในการปอนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรรอ ใหกดปุม
# คางไว จอแสดงผลจะแสดง w สําหรับการรอ และ p 
สําหรับการหยุดชั่วคราว ตัวอยางเชน เพื่อที่จะฟงขอความตางๆ 
(เชน รหัส 3) บนเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณ (รหัสผาน 
8421) ที่หมายเลขโทรศัพท 12345678  คุณจะตองกดดังนี้: 
12345678w8421p3 

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอร

การโทรไปยังสายที่สอ
คุณสามารถโทรไปยังสายท
ระหวางที่มีสายหนึ่งพักอย
หมายเลข (หรือเลือกรายช
สายแรกจะถูกพักไว (หมา
และหมายเลขที่สองจะถูกห
, หรือ ตัวเลือก เพื่อ
� สลับสาย เพื่อสลับระ
สามารถกด+หร

� โอนสาย เพื่อเชื่อมต
สําเร็จ คุณจะถูกตัดอ

� ประชุมสาย เพื่อแนะ
ทางโทรศัพท

การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายที่สองใน
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปแล
จากนั้นคุณสามารถ:

บันทึกเปน� เพื่อบันทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึ่งแสดงใน 
อัลบั้มภาพ

ออก เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

บุคมารค
ไปยัง URL
การตั้งคา
ขอความพิเศษ

ดู หนา61 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
เหลานี้

สญัญาณ DTMF 

การจดัการกบัหลาย

กด( เพื่อ
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รศัพท
รขอรับบริการ
ัพทจะเปดทํางานโดยการโทรไปยังสายตางๆ 
นื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทาง
คุณสนทนากับสมาชิกไดถึง 5 สายในเวลา

หาผูรวมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผู
ที่สอง (ดูดานบน)
ตัวเลือก และเลือก การประชุม ทําขั้นตอนซํ้า 
าชิกครบ 5 คนเชื่อมตออยู 
พื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม 
สวนตัว เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิก
มาชิกคนอื่นๆ จะถูกพักไว)
ตัดการเชื่อมตอทุกสายพรอมกันในคราว

วางที่กําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และมี
อยกวา 5 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ และ
นการ ประชุมสาย ได (ถามีสมาชิก 5 คน
สามารถรับสายได แตไมสามารถเพิ่มเขามา
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

เพื่อรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สําหรับ
สายสนทนา (ดู หนา58) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน 
(ดู หนา58)

การรับสายที่ 3
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
ถาคุณกําลังใชสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถรับ
สายที่สามได เพื่อที่จะทําเชนนี้ คุณตองวางสายใดสายหนึ่งกอน 
หรือชักชวนผูโทรใหมเขามาในการประชุมทางโทรศัพท์

บริการนี้จํากัดอยูที่การสื่อสารปจจุบันสองสายเทานั้น (สาย
หนึ่งใชอยู และอีกสายพักอยู)

การประชุมทางโท
ขึ้นอยูกับลักษณะกา
การประชุมทางโทรศ
หลายสาย หรือจากเ
โทรศัพทอนุญาตให
เดียวกัน 
1. โทรสายแรกไป
รวมประชุมคน

2. กด,หรือ 
จนกระทั่งมีสม

3. เลือก ยกเลิก เ
หรือเลือก สาย
คนนี้เทานั้น (ส

4. กด ) เพื่อ
เดียว

ถามีสายเรียกเขาระห
สมาชิกที่ประชุมอยูน
เพิ่มสมาชิกคนนี้เขาใ
เชื่อมตออยูแลว คุณ
ในการประชุมได)

กด) เพื่อปฏิเสธสาย

กด,หรือ
Lตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นรับสาย
เรียกเขาสายใหม

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด,หรือ
Lตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
ยอมรับ เพื่อรับสายเรียกเขา หรือ วางสาย 
เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นคอยรับสาย
เรียกเขา



66 ไอคอน & สัญลักษณ

ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอ
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา

สั่นเตือน- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา
แนบ GPRS - โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GPRS
ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหมเขามา

 ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

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

นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู
ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได
โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขา
ทุกสายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือ-
ขายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี
ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด

หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพท เต็ม 
ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมัลติมีเดีย
ใหมเขามา

ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในขอความพิเศษ
เปด/ปดเครื่องอัตโนมัต ิ- ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด
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ัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ
ของเด็กเล็ก
งการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวิธี

แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

พื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อ
เปดการทํางานของตัวเลือกการจํากัดการ

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

ขอควรระวัง

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน 
โทรศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพา
สัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอ

กับเครือขายโทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลัง
สงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM 

(900/ 1800/1900 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมีความสอดคลองกับมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด

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

เก็บโทรศ
เอื้อมถึง
หลีกเลี่ย
จําแทน 

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน เ
โทรศัพทมา และเพื่อ
โทรแบบตางๆ

การออก
หมายแล
โทรศัพท
กับอุปกร

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

คลื่นวิทยุ



ขอควรระวัง

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอปุกรณอิเล็ก-
ในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบ
ยุ

คุมการเตนของหัวใจ:
ครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ และ
อดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีก
ิดขึ้นได
ะเปาเสื้อ
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลด
ใหเหลือนอยที่สุด
ัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการ
ูลารหรือไม

ะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงาน
ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

ารเตนของหัวใจ

นะ
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การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไว
สูง อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกัน 
อาจนําไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท
ไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพท
มือถือในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการ

ทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจ
ผิดกฎหมายดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่
ซึ่งมอีุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศ
ที่อาจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่ง
ในอากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวา

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

ทรอนิกส ที่ใช
จากพลังงานวิท

ถาคุณเปนผูใชเครื่องควบ
� รักษาระยะหางระหวางเ
โทรศัพทไว 15ซม. ตล
เลี่ยงการรบกวนที่อาจเก

� อยาใสโทรศัพทไวในกร
� ใชหูดานที่ตรงขามกับเค
การรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงส

ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวย
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนร
รบกวนของโทรศัพทเซลล

เพื่อที่จะปรบัปรุงสมรรถน
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการ
โทรศัพทอยางปลอดภัย 

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ

ผูใชเครื่องควบคุมก

ผูใชเครื่องชวยฟง

การปรับปรุงสมรรถ
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ดแบตเตอรี่
ลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา

ัสกับความรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด

ชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําให
เสียหาย และทําใหการรับประกันทั้งหมด
รศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที
ับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่
ลิปส

ทําใหสมาธิของคุณลดลงซึ่งกอใหเกิด
 โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
ีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถ
างและจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท
ซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ศัพทในรถยนต ใหติดตั้งชุดแฮนฟรีซึ่งได
ําหรับจุดประสงคนี้โดยเฉพาะ แตคุณยังคง
ับรถอยางเต็มที่อยูดี

ในขณะที่กําลังขับรถ
ขอควรระวัง

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
และคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพท
ในตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมด
แฮนฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตอง
จะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปด
เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 
ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากัน  อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยู
ในหนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก
และคุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูล
อัปเดตตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟ
ใหมีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม
จําเปนก็จะชวยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใช
งานโทรศัพท และเปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ
ใหมได

� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
� อยาเผาแบตเตอรี่

� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโ
สัมผัสแบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140°F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
เทานั้น  
โทรศัพท
สําหรับโท

ใหแนใจวาเสาอากาศ
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดร
เปนอะไหลแทจากฟ

เนื่องจาก
อนัตราย
คุณควรม
ไปที่ขางท

เคารพกฎในประเทศ
ถาคุณตองการใชโทร
รับการออกแบบมาส
ตองมีสมาธิกับการข

ขอมูลที่แสดงบนแบตเตอรี่

อยาใชโทรศัพท
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ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง บตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

บรรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได

เสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
วัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ
mballage ในประเทศฝรั่งเศส)

เคิลได 
ุในวัสดุพลาสติกดวย)
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กั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มี
สายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจ
สอบกฎหมายในแตละประเทศ

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

โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
กับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา  เพื่อรณรงคในเรื่องเกี่ยวกับการนําวัสดุ
กลับมาใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
การออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้ง
วัสดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอร ี่และวัสดุบรรจุหีบ
หอดังนี้

บรรทัดฐาน EN 60950

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม

ไมควรทิ้งแ

วัสดุที่ใชใน

เรามีการสง
และการนํา
(เชน EcoE

วัสดุนั้นรีไซ
(มีการระบ
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ตรวจดูใหแนใจวาคุณเสียบแจ็คของ
เครื่องชารจลงในชองเสียบที่ถูกตอง 
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับกระ-
บวนการกอนการชารจ (ในบางกรณี
อาจนานถึง 5 นาที) กอนที่สัญลักษณ
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

 
-

ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพ
แวดลอมที่อุณหภูมิไมตํ่ากวา 0°C 
(32°F) หรือสูงกวา 50°C (113°F) 
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผู
จําหนายโทรศัพทของคุณ

มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แต
ไมทราบรหัส PIN หรือรหัสสําหรับ
ปลดบล็อก (PUK)  ใหติดตอศูนย
บริการของคุณ
การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถ
เปดได

ถอดแบตเตอรี่ออกและใสกลับเขาไป
ใหม จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน 
ทายสุด ใหถอดปลั๊กเครื่องชารจ และ
ลองเปดโทรศัพทใหมอีกครั้ง

โทรศัพทแสดงคําวา 
IMSI ขัดของ

ตรวจสอบวาซิมการดใสอยางถูกตอง 
ถาปญหายังคงมีอยู ปญหาอาจจะ
เกี่ยวของกับการสมัครรับบริการของ
คุณ ติดตอผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทแสดงคําวา 
ใสแผน SIM ของคุณ

ตรวจสอบวาซิมการดใสอยางถูกตอง 
ถาปญหายังคงมีอยู ซิมการดอาจเกิด
การเสียหาย ติดตอผูใหบริการของ
คุณ

โทรศัพทแสดงคําวา 
SIM ขัดของ

ตรวจสอบวาซิมการดใสอยางถูกตอง 
ถาปญหายังคงมีอยู ซิมการดอาจเกิด
การเสียหาย ติดตอผูใหบริการของ
คุณ

โทรศัพทไมชารจ

ในขณะที่กําลังชารจ
มีสัญลักษณรูปแบต
เตอรี่วางเปลา และ
กําลังกะพริบ

จอแสดงผลแสดง
คําวา บล็อก เมื่อคุณ
เปดเครื่อง



การแกไขปญหา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขาย และ
ลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือขาย
ไมสงหมายเลขของผูโทรเขามา โทร-
ศัพทก็จะแสดงคําวา สาย 1 หรือ 
โทรเขา แทน ติดตอผูใหบริการของ
คุณสําหรับขอมูลในรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้

เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลก
เปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น แรก
สุด ใหตรวจสอบวาคุณปอนหมาย
ของศูนย SMS ของคุณ หรือติดตอ
ผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูล
อยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป, ถาชื่อ
ไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่
ไมถูกตอง โทรศัพทมือถือของคุณจะ
ไมสามารถรับภาพได ดู หนา41 
สําหรับขอมูลอยางสมบูรณเกี่ยวกับ
เรื่องนี้
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 สัญลักษณ
ไมแสดงขึ้นมา

การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณ
อาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค หรือ
บริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยู
นอกรัศมีทําการของเครือขาย ลอง
ใชในสถานที่อื่น พยายามเชื่อมตอไป
ยังเครือขายใหม (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่ออยูในตางประเทศ) หรือติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอ
ความชวยเหลือ/ขอมูลเพิ่มเติม

จอแสดงผลไมตอบโต 
(หรือตอบโตชา) เมื่อ
คุณกดปุม

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อ
โทรศัพทอยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่า
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผล
กระทบกับการทํางานของโทรศัพท  
ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และ
ลองใหมอีกครั้ง 
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผู
จําหนายโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทไมไปยัง
หนาจอหลัก

กด ) คางไว หรือปดเครื่อง
โทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปด
เครื่องอีกครั้ง

โทรศัพทไมแสดง
หมายเลขของสาย
เรียกเขา

คุณไมสามารถสง
ขอความตัวอักษรได

คุณไมสามารถรับและ
หรือเก็บภาพ JPEG 
ได
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ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะ
จํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาที่อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะ
ของโทรศัพทได  เรามีชุดอุปกรณติด
รถยนตจําหนายเพื่อใหคุณสามารถ
ใชเสาอากาศภายนอก และชวยให
คุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตอง
ใชมือถือเครื่องโทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของ
คุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพทใน
ขณะที่กําลังขับรถไดหรือไม
การแกไขปญหา

คุณรูสึกวาคุณพลาด
สายบางสายไป

เพื่อใหสามารถรับทุกสายได ตรวจ
ดูวาทั้งคุณสมบัติ �โอนสายแบบมี
เงื่อนไข� หรือ  �โอนสายแบบไมมี
เงื่อนไข� ไมไดเปดทํางานอยู (ดู 
หนา58) 

ในขณะที่คุณพยายาม
ใชคุณสมบัติในเมนู
โทรศัพทแสดงคําวา 
ไมอนุญาต

คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับ
เครือขาย  คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการ
ขอรับบริการของคุณสนับสนุนเทานั้น
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ความสามารถในการ
ประหยัดพลังงาน
ของโทรศัพทของคุณ
ดูเหมือนวาจะตํ่ากวา
ที่ระบุในคูมือผูใช

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวของกับ
การตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน ระดับ
เสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปดแสงไฟ) 
และคุณสมบัติตางๆ ที่คุณใช เพื่อที่
จะใหโทรศัพทประหยัดพลังงานมาก
ขึ้น คุณตองปดการทํางานคุณสมบัติ
ที่คุณไมใชใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

โทรศัพททํางานใน
รถไดไมดี



รณเสริมของแทจากฟลิปส

ทํางานแบบแฮนฟรีกับโทรศัพทมือถือ
ุดแฮนฟรีขนาดเล็กนี้ใหคุณภาพเสียง
ุดนี้เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของ

มใชโทรศัพท ในขณะที่กําลังขับรถ-
านไดอยางปลอดภัยและปราศจาก
วรใหชวงเทคนิคที่มีความชํานาญ
แฮนฟรีในรถยนตใหกับคุณ

ยเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับสาย
คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียงแคกดปุม 
เปดใชการโทรดวยเสียง

หคุณแสดงสไลดโชวบนโทรทัศนของ
ตาของสายเคเบิลเขากับที่เสียบหูฟง
ตอปลายดานวิดีโอเขากับชองตอ 
ือเครื่องเลนวิดีโอของคุณดูหัวขอ 
ับขอมูลอยางละเอียดในการเลือก
เหลานั้นเปนสไลดโชว
74 อุปก

อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชารจ 
รวมอยูเปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ 
อุปกรณเสริมอื่น อาจจําหนายเปนชุด (โดยผูใหบริการ หรือราน
คาปลีก) หรือจําหนายแยกตางหาก ดังนั้น รายการสิ่งตางๆ ที่อยู
ในบรรจุภัณฑอาจแตกตางกัน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการ
รับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ
การรับรอง

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ชารจแบตเตอรี่ โดยการเสียบลงในชองเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต
ทุกรุน

ไดรับการออกแบบมาเพื่อ
ฟลิปสของคุณไดงายขึ้น ช
ที่ยอดเยี่ยม  เพียงเสียบช
รถยนต
ในบางประเทศ มีการหา
ยนต  เพื่อใหสามารถใชง
ปญหาในการติดตั้ง คุณค
เปนพิเศษเปนผูติดตั้งชุด

ปุมรับสายซึ่งอยูภายในสา
โดยไมตองมองหาปุมกด 
ในหนาจอหลัก ใหกดเพื่อ

สายดาตาเคเบิล อนุญาตใ
คุณ เชื่อมตอปลายดานดา
ของโทรศัพท จากนั้นเชื่อม
Video IN ของโทรทัศนหร
�แสดงทีวี� หนา49 สําหร
รูปภาพ และการแสดงภาพ

เครื่องชารจ

อะแดปเตอรเสียบที่จุดบุหรี่

ชดุตดิรถยนตสากล

หูฟงเดอลุกซ

ทวีีลิงค



75
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เชื่อมตอขอมูลกับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณไดอยางงายดาย: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถเชื่อมตอขอมูลความเร็ว
สูงระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ เพียงตอโทรศัพท
เขากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซบันทึกนัดและสมุดโทรศัพทภาย
ในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟตแวรที่ใหมา ใชในการสง
แฟกซ และ SMS ดาวนโหลดภาพ และเพลงตางๆ

ชดุเชื่อมตอขอมูล
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JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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ประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
อืเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ติภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะ
ดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

บัการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
รอืเกาสบิ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
พจิารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
าะของคุณ

ดรับความคุมครองโดยการรับประกันแบบ

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ที่มีการใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
 ุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
ที่ไมเหมาะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การ
รเกิดไฟไหม นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
ือ
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

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

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

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะรับ
จะซอมแซมหร
และจะสงคืนผล
ใหกับผูบริโภค
เก็บชิ้นสวน โม

ผลิตภัณฑที่ไดร
ครองโดยการรบั
ผลติภัณฑเดิม ห
ทดแทนให โดย
และการทดแทน
แกไขปญหาเฉพ

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากัดนี้?

การรับประกันแ

ก) ผลิตภัณฑ
อุบัติเหต
การติดตั้ง
ละเลย กา
อื่นๆ  หร



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
วามเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด
นไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปน
จะตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
ติภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
รือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
 ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
 และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ

ประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ

(ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ  ภายใต
) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
รถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
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ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ผลิตภัณฑใหฟ
รับผิดชอบตอค
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผ
รับประกันแบบ
นี้ใชไมได  เงื่อ
โมฆะ ผูบริโภค
หรือทดแทนผล
การซอมแซมห

ง) สําคัญ - คุณจํา
หลักฐานการซื้อ
ของผลิตภัณฑ 
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโดย
แกไขโดยขอตกลง  ฟ
ชัดแจงและเปนนัย  
กฎหมาย  หรืออื่นๆ
คุณภาพ  ความสามา
การใชงานเฉพาะใดๆ
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บบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
งผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
แบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ละสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
ารรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต
าปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
งฟลปิสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
ะคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

บบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ยใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกี่ยวของกับการซื้อหรอืการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกินราคาที่
คุณจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

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

การรับประกันแ
สมบูรณระหวา
เซลลูลารนี้  ซึ่ง
ระหวางฝาย ทั้ง
ลักษณอักษร แ
กับขอความในก
ใหผูสงของ  ผูค
หรอืพนกังานขอ
แบบจํากัดนี้ แล

การรับประกันแ
ของผูบริโภคภา
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