
กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และกด 
,หรือ L เพื่อยืนยัน

กด * คางไว (ปุมกดจะปลดล็อค
โดยอตัโนมัติเมือ่คุณไดรับสาย) 

กด L จากนั้นกด * เพื่อ
ปลดล็อค

ปอนหมายเลขโทรศพัทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

กด )

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดงันั้น ฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตาม
ลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน 
หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิต-
ภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อ
ใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ�

หวงรอยคอ

ปุมเคลื่อนที่ &
ปุมยืนยันปุมกลองถายรปู

ปุมรบัสาย

ปุมวางสาย  ยกเลิก
และเปด/ปด

ชองเสียบพอรต USB /
สายชารจแบตเตอรี่

 & หูฟง

ซอฟตคียซาย

ซอฟตคียขวา

ชองเสียบมิน ิSD การด

ปุ มระดับเสียง & 
ปุมซมู

ปุมตัวเลข

ดานหลังของโทร
ศัพท: เลนสกลอง
ถายรปูและแฟลช
LED

หนาจอ
262K สี

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN เขาไป

ลอ็คปุมกด

ปลดล็อคปุมกด

โทรออก

วางสาย
รบัสาย
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 (L และ R) อยูที่ดานบนของปุมกด 
ัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอ รวมทั้ง
เหลานี้ทํางานตามขอความที่แสดงบนปุม: ซึ่ง
มเนื้อหาปจจุบัน

S กด > ในหนาจอหลัก

ร กด ( ในหนาจอหลัก

กด , ในหนาจอหลัก

กด R

ัก
ไป

กด ) สั้นๆ

เมือ่อยูในหนาจอหลัก กด R ทาง
ลัด เพื่อเปลี่ยนชุดคุณสมบัติบนปุม
ดวน หรือปุมทางลัด 
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา
อนุญาตใหคุณเลือกต
ระหวางที่โทรดวย ปุม
จะเปลี่ยนแปลงไปตา

เปด/ปดการทํางาน
โหมดแฮนดฟรี

1. ในหนาจอหลัก ใหปอนหมายเลข
โทรศัพทโดยใชปุมกด หรือเลือก
ผูติดตอในสมุดโทรศัพท

2. กด,หรือ L ตัวเลือก
จากนั้นเลือกโทรแฮนดฟรี และ
กด,เพื่อเลือก

ระหวางการโทร กด, หรือ 
L ตัวเลือก  เพือ่เขาไปยังตวัเลอืก
แฮนดฟรี

ปดเสียงสาย กด R ระหวางการสงสัญญาณของ
สายเรียกเขา

ปฏเิสธสาย กด ) เมือ่โทรศพัทสงเสียงกริ่ง

ตั้งระดับเสียง
การสนทนา

กดปุมระดับเสียงดานขาง เพื่อปรับ
ระดับเสียงระหวางการโทร

ตั้งระดับเสียงกริ่ง เมือ่โทรศพัทอยูในหนาจอหลัก กด
ปุมระดับเสียงดานขางเพื่อปรับระดับ
เสียงกริ่งของสายเรียกเขา

เขาไปยัง โทรดวน กด + ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง รายชื่อ กด - ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ไฟลของฉัน กด < ในหนาจอหลัก

เขาไปยงั แกไข SM
ใหม

เขาไปยงั รายการโท
เขาไปยงั เมนูหลัก
ไปยังเมนูกอนหนา 
กลับไปยังหนาจอหล
ในขณะที่กําลังเลื่อน
มาในเมนูตางๆ
ใชทางลัด



กด ,เพื่อเขาไปยังเมนูหลักในขณะที่ไมไดใชงาน จากนั้นใชปุม
รือ>เพื่อเลื่อนในไอคอนและรายการ 
รือ # เพื่อเขาถึงยังตัวเลือกโดยตรง 
ร (ปุมที่กําหนดกใ็ชกบัรายการดวย) ใน
  แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของหนาจอจะ
ยการ ภายในรายการ กด L เลือก 
เลือกทีเ่กี่ยวของกับรายการที่เลือก กด 
นึ่งระดับ

ใหนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถอื
ูรณที่สุดเทาที่จะทําได เนื้อหาของคูมือนี้มี

จุบัน อธิบายถึงภาพรวมของโทรศัพท
 และขอมูลเกีย่วกบัคุณสมบัติทั่วไปที่
ๆ

กีย่วกับการตั้งคาโทรศัพทมอืถือในครั้ง
ารติดตั้งซิมการด, แบตเตอรี่ ฯลฯ

กีย่วกับการโทรออกและการรับสาย
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เมนูหลัก
เมนูหลัก ใชในการเรียกใชคุณสมบัติตางๆ บนโทรศัพทมือถือฟลิปส 
768  โดยแสดงในรูปแบบกริด ตารางดานลางจะแสดงถึงการจัดเรียง 
เมนูหลัก ความหมายของแตละไอคอนสามารถพบไดที่นี่ และหนา
ตางๆ ภายในคูมือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาขอมูลในราย
ละเอียดของหัวขอที่เกีย่วของ

ลูกศร+,-,<ห
หรือกดปุม 0-9, * ห
หรือคุณสมบัติทีคุ่ณตองกา
ขณะทีก่ําลังเลื่อนในรายการ
แสดงตําแหนงของคุณในรา
หรือ, เพื่อเขาไปยังตัว
R กลับ เพื่อถอยกลับห

วิธีการใชคูมือนี้
เราพยายามทําคูมอืปจจุบัน
ของคุณใหชัดเจนและสมบ
ดังตอไปนี้:

บันเทิง เบราเซอร ดนตรี

หนา 16 หนา 17 หนา 21
กลองถายรูป ขอความ ไฟลของฉัน

หนา 23 หนา 26 หนา 36
เครื่องมือ รายชื่อ โปรไฟล

หนา 37 หนา 40 หนา 44
การเชื่อมตอ สายตางๆ การตั้งคา

หนา 45 หนา 49 หนา 51

สํารวจ
โทรศัพท
ของคุณ

สวนปจ
ของคุณ
ใชบอย

บทที่ 1: 
เริ่มตนใชงาน

ขอมูลเ
แรก: ก

บทที่ 2: 
การโทร

ขอมูลเ
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บทที ่3: 
การปอน
ขอความ

ขอมลูเกี่ยวกับการปอนขอความโดยใชปุมตัวเลข

บทที ่4-15 บทเหลานี้จะอธิบายถงึแตละสวนของเมนูหลัก 
โดยอธิบายทีละสวน

อืน่ๆ สวนตางๆ สําหรับไอคอน & สัญลักษณ, ขอควร
ระวัง, การแกไขปญหา, อุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปส และทายที่สุด การรับประกันแบบ
จํากัด
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หนวยความจําโทรศัพท
การดหนวยความจํา ...
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เริ่มการใชงาน

ดสลักลง และยกแบตเตอรี่ขึ้นในทิศทางที่

าดเทากบับัตรเครดิต ใหแกะออกจากทีใ่ส 
ลิปยึดโลหะ จนกระทั่งสุด ใหแนใจวามุม
ตอง และหนาสัมผัสสีทองหันหนาคว่ําลง
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1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวงั� กอน
ที่จะใชงาน (โปรดดู หนา 55)

กอนทีจ่ะเริ่มใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณ
ไดรับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิม
การดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกบัการรับบริการของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําเล็กนอยซึ่งคุณสามารถใช
เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม ใหดู �รายชื่อ� ในหนา 40) นอกจากนี้ คุณยังมีทางเลือกที่จะ
ใสมินิ SD การดลงในเครื่อง การดนี้ชวยใหคุณขยายความจุหนวย
ความจําไดเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหสามารถเก็บเพลง ภาพถาย และไฟล
วิดีโอเพิ่มเติมแยกออกจากหนวยความจําในตัวของโทรศัพท

การใสซมิการด 
ถือโทรศัพทดวยมอืขางหนึ่ง และใชนิ้วหัวแมมือของมือที่วางเพื่อยก
สลักขึ้น และเปดฝาของชองใสแบตเตอรี่ในทศิทางที่แสดงดานลาง 

ในการถอดแบตเตอรี่ ใหก
แสดงดานลาง

ถาซมิการดที่ไดรับมา มขีน
และใสการดเขาไปภายใตค
ตัดของการดอยูในมุมที่ถูก
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ลงในสล็อตใสมนิิ SD การด และกดลงไปจน
คเขากบัโทรศัพท

รดออก ใหกดการดเขาไปในสล็อต และปลอย
ากสล็อต
เริ่มการใชงาน

เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชองใส โดยใชขั้วตอโลหะคว่ําลง จนกระทั่ง
แนน จากนั้นล็อคทีย่ึด โดยการกดลง

ใสฝาปดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการผลักลงไปในชอง จนกระทั่งสุด

แกะฟลมปองกนัที่แปะอยูบนหนาจอและเลนสของกลองถายรูปกอน
ที่จะใชโทรศัพท 

การใสมินิ SD การด 
1. ยกฝาปดมินิ SD การดที่ดานขวามือของโทรศัพทของคุณขึ้น 

ถาถืออยางเหมาะสม หนาสัมผัสสีทองของการดจะหันหนาเขา
หาคุณจากดานลางของการด 

2. คอยๆ ใสการด
กระทั่งการดล็อ

ในการนํามินิ SD กา
การดจะเดงออกมาจ



เริ่มการใชงาน

งถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ารจ 4 แทงจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ เวลา
รี่ที่ไมมีพลังงานเหลือเลยคือ 3 ชั่วโมง
น เมื่อแทงทั้ง 4 หยุดนิ่ง หมายความวา
กนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชารจได ระยะ
ึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่องรอรับสาย
ั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะการใช

ียบอยูกบัโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็ม
รี่เสียหาย วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่องชารจคือ
ใชเตาเสียบไฟฟากระแสสลับที่เขาถงึได
8

การเปดโทรศัพท 
ในการเปดโทรศัพท ใหกดปุม ) คางไว ปอนรหัส PIN ถาจําเปน 
(เชน รหัสลับ 4 ถงึ 8 หลักของซิมการดของคุณ) รหัสนี้ไดรับการ
ตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการหรือรานคาที่
คุณซือ้โทรศพัท สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ดูเพิ่มเติม 
�การปองกนั� ในหนา 51

ถาคุณปอนรหสั PIN ไมถูกตอง 3 ครั้ง ซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหสั PUK จากผูให
บริการของคุณ

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือนคุณ
เมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย
หลังจากที่ใสแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่เรียบรอยแลว คุณก ็
สามารถชารจโทรศัพทได ดึงฝาปดยางปองกันที่ปดขั้วตอเครื่องชารจ
ออก (ฝาปดนี้จะติดอยูกับโทรศัพท เพื่อปองกันไมใหคุณทําหาย) 
เสียบขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบเขากับชองเสียบไฟ 
AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสด
ชารจ ตัวแสดงสถานะการช
ชารจสูงสุดสําหรับแบตเตอ
เมื่อใชเครื่องชารจมาตรฐา
แบตเตอรี่ชารจเต็มแลว จา
เวลาสนทนาจะยาวนานจนถ
อยูนานไดถงึ 300 ชั่วโมง ท
งาน
การปลอยใหเครื่องชารจเส
แลว ไมมีผลทําใหแบตเตอ
การถอดปลั๊กออก ดังนั้นให
งาย
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น
ตัวเลข 2 - 9 เพื่อใหสามารถเรียกใช
ยๆ ไดโดยการกดทีปุ่มตัวเลขคางไวได
ั คาไวลวงหนาเรียบรอยแลว ในการตรวจสอบการ
 ทางลัด > ปุ มดวน ในการเปลี ยนแปลงการต ังคา
ลขท ีคุณตองการเปลี ยนแปลง และเลือก ตัวเลือก  
อืกคุณสมบัติท ีคุณตองการเชื อมโยงกบัปุ มตัวเลข

ตั้งคาไวลวงหนาเปนหมายเลขกลองขอความ
ไมสามารถแกไขได 

 � ขอความ
� สราง
� อินบอกซ
� ประชุม
� ไฟลของฉัน
� กลองถายรูป
� ดนตรี
� [วาง]
เริ่มการใชงาน

คุณอาจสูญเสียการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะแบต-
เตอรี่ออกในขณะที่เปดโทรศัพทอยู

การคดัลอกเนื้อหาของซิมการดของคุณ
ถาคุณนําซิมการดจากโทรศัพทเครื่องอื่นมาใช คุณอาจตองการคัด
ลอกเนื้อหาของสมดุโทรศัพทในซิมลงใน โทรศพัทมือถอืฟลิปส 768  
ในการทําเชนนั้น ใหดําเนินการดังนี้:

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสมุดโทรศัพทของคุณ โปรด
อาน �รายชื่อ� ในหนา 40

การตัง้คาปุมดว
คุณสามารถตั้งคาปุม
คุณสมบัติที่คุณใชบอ
ปุ มดวนสวนมากถกูต ง
ตั งคาปุ มดวน ใหเลือก
ปุ มดวน ใหกดปุ มตัวเ
> ปรับแตง จากนั นเล
จากรายการตอไปนี :

ปุมตัวเลข 1 ถูก
เสียงมาตรฐาน และ

1. จากหนาจอหลัก ใหกด,และเลือก รายชื่อ
2. ในการคัดลอกรายชื่อทั้งหมด ใหเลือก ชั้นสูง จากนั้นเลือก 

ไปเครื่อง ขอความวา �เก็บไปเครื่อง?� จะปรากฏขึ้น กด 
L ใช เพื่อดําเนินการตอ หรือ R ไม เพื่อยกเลิก

3. ถาตองการคัดลอกเพียงรายการเดียว จากหนาจอหลัก ให
กด ,และเลือก รายชื่อ จากนั้นเลือก ดูรายชื่อ เลื่อนใน
รายการรายชื่อเพื่อเลือกรายชื่อที่ตองการ และกด L
ตัวเลือก เพื่อเลือก คัดลอกรายชื่อ ไปยังโทรศัพท ขอความ
จะปรากฏขึ้น กด L ใช เพื่อดําเนินการตอ หรือ R
ไม เพื่อยกเลิก

� หมายเลขโทรศัพท
� สงขอความ
� เครื่องคิดเลข
� โฮมเพจ
� ปฏิทิน
� ทางลัด
� รายชื่อ
� การรับรูเสียง
� โทรดวน



การโทร

หรือคุณอาจเลือกหมายเลขจาก รายชื่อ:

ุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป

 รายชื่อ และเลือก แสดงรายชื่อ เพื่อเขา
รายการ / เขาถึงรายการรายชื่อโดยตรง

รายชื่อที่ตองการ

ปยังหมายเลข/เลือก โทร ภายใตเมนู ตัว
 /แสดง ขอมูลอยางละเอียดของรายชื่อ

าย

ิบาย
ขอมลูของรายชื่อ

MS ไปยังรายชื่อ
ปยังหมายเลขของผูติดตอ
ปยังหมายเลขของผูติดตอในโหมด
ฟรี

ยชื่อ
หมายเลขที่แสดงเปนหมายเลขมาตรฐาน
ื , บาน หรือ ทีท่ํางาน
10

2. การโทร
แมวา โทรศัพทมือถือฟลิปส 768  ของคุณจะมีฟงกชั่นที่หลากหลาย 
เชน การถายภาพหรือวิดีโอ, การบันทึกเสียง, การสงและรับอีเมล ตอ
ไปนี้จะกลาวถงึฟงกชั่นสองสามอยางแรกๆ ซึ่งเปนฟงกชั่นที่สําคัญที่
สุดของโทรศพัทมือถอื บทนี้อธิบายเกี่ยวกบัคุณสมบัติ และตัวเลือก
ตางๆ ที่เกีย่วกับการโทรออก และการรับสาย 

การโทรออก
ในการโทรออก คุณสามารถปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมตัวเลข:

ในขณะที่คุณเลือกรายชื่อ ค
ยังตัวเลือกตอไปนี้ได:กด เพื่อ

ปุมตัวเลข ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูที่คุณตองการ
โทรหา หนาจอแกไขจะปรากฏขึ้น

R ลบ กดสั้นๆ เพื่อลบตัวเลขหลักสุดทาย หรือกด
คางไว เพื่อลบทั้งบรรทัด และกลับไปยังหนา
จอหลัก

(/ L โทรไปยังหมายเลข/เลือกเพื่อจัดเก็บหมายเลข

) วางสาย

กด เพือ่
,/- ไปยัง

ไปยัง

+หรือ- เลือก

(/ L/
,ตัวเลือก

โทรไ
เลือก

) วางส

ตวัเลือก คําอธ
แสดง แสดง
สงขอความ สง S
โทร โทรไ
แฮนดฟรี โทรไ

แฮนด

ลบ ลบรา
หมายเลข
มาตรฐาน

เลือก
มือถอ
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ู (ขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ) ตัวเลือก
นี้:

ตโหมดการประชุมทางโทรศัพท ตัวเลือก
ี้:

คําอธบิาย
สลับระหวางสองสาย

ปด/เปดเสียงของสาย

รวมสายทั้งสองเขาไปภายใตโหมดการประชุม
ทางโทรศัพท

วางทุกสาย

วางสาย

โอนสาย

คําอธบิาย
พักสายไว

ปด/เปดเสียงของสาย

ทําการโทรสายใหม

วางสาย

แยกสายออกจากโหมดการประชุมทางโทรศพัท
การโทร

เมนูระหวางการโทร
ตัวเลือกภายใตเมนูระหวางการโทรจะแตกตางกันไปตามสถานะใน
ระหวางที่โทรขณะนั้น เชน ในขณะที่กําลังสนทนากบับุคคลหนึ่ง มี
สายพักอยู หรือภายใตการประชุมทางโทรศพัท
เมื่อคุณกําลังสนทนากับสายหนึ่งอยู ตัวเลือกโทรศพัทมีดังตอไปนี้:

เมื่อมสีายหนึ่งพักอย
โทรศัพทจะมีดังตอไป

เมื่อโทรศัพทอยูภายใ
โทรศัพทมดีังตอไปน

สงรายชื่อ สงหมายเลขของรายชื่อไปยังผูรับคนอื่นผาน
ทางอินฟาเรดหรือบลูทูธ

คัดลอกรายชื่อ คัดลอกรายชื่อไปยังหนวยความจําโทรศัพท/
ซิม

ยายรายชื่อ ยายรายชื่อไปยังหนวยความจําโทรศัพท/ซิม

เพิ่มภาพ เพิ่มภาพลงในรายชื่อ
เลือกหลาย
รายการ

เลือกเพื่อทําเครื่องหมายรายชื่อตั้งแตหนึ่ง
รายการขึ้นไป

ตัวเลือก คําอธิบาย
พักสาย พักสายไว
ปดเสียงพูด ปด/เปดเสียงของสาย
แฮนดฟรี เพื่อเปด/ปดโหมดแฮนดฟรี
หมุนหมายเลข ทําการโทรสายใหม
วางสาย วางสาย

ตัวเลือก
สลับ

ปดเสียงพูด

การประชุมทาง
โทรศัพท

วางทุกสาย

วางสาย

โอนสาย

ตัวเลือก
พักสาย

ปดเสียงพูด

หมุนหมายเลข

วางสาย

แยก



การโทร

การโทรไปยังสายที่สอง ในการรับสายทีส่อง คุณตองปดการทํางานฟงกชั่น �การโอนสาย� 
ทนา และเปดการทํางาน สายเรียกซอน 
า 50)

 ในขณะที่คุณกําลังสนทนากับบุคคลหนึ่ง
 คุณสามารถวางสายใดสายหนึ่งกอนที่จะ
รเขามารวมในการประชุมสายก็ได (ดู
ูทีก่ารสื่อสารปจจุบันสองสายเทานั้น (สาย
ยู)

ดภัยของคุณ ใหแนใจวานําโทรศัพท
ทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน

หมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด หรือเลือก
ท ทันทีที่สายเชื่อมตอแลว:
 ตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแฮนดฟรี และ
12

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัการสมัครขอรับบริการ คุณสามารถโทรไปยัง
สายที่สองระหวางทีก่ําลังใชสายแรกอยู หรือระหวางทีม่ีสายหนึ่งพัก
อยูได:

การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายทีส่องในขณะที่คุณกําลังใชสายหนึ่งอยู โทรศัพทจะ
สงเสียงเรียกเขาหรือสั่น และหนาจอจะแสดงขอมูลเกีย่วกับผูโทรเขา 
จากนั้นคุณสามารถ:

ในหนา 50) สําหรับสายสน
(ดู �สายเรียกซอน� ในหน

การรับสายที่ 3
คุณสามารถรับสายที่สามได
อยู และมอีีกสายหนึ่งพักไว
รับสายที่ 3 หรือแนะนําผูโท
ดานบน) บริการนี้จํากัดอย
หนึ่งใชอยู และอกีสายพักอ

โทรแฮนดฟรี
เพือ่ความสะดวกและปลอ
ออกหางจากหูเมื่อทําการโ
ขณะที่กําลังเรงเสียง

1. ในหนาจอหลัก ปอน
รายชื่อในสมุดโทรศัพ

2. กด,หรือ L
กด,เพื่อเลือก

กด เพื่อ
ปุมตัวเลข ปอนหมายเลขโทรศัพทที่คุณตองการโทรหา

( โทรไปยังหมายเลขในขณะที่คุณกําลังใชสายอยู 
การกระทํานี้จะพักสายแรกไวโดยอตัโนมัติ

กด เพื่อ
)/ R  
ปฏิเสธ 

ปฏิเสธสาย

(/ L
ยอมรับ
ตัวเลือก

รับสาย ในขณะเดียวกนัก็พักสายแรกไว
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ดการปอนขอความของคุณที่นี่ โดยการเลื่อนไป
 เลือก หรือกด # คางไว เพื่ออนุญาต

 ของคุณ
สามารถเลือกสิ่งทีคุ่ณตองการโดยการกด * 
ด T9 และกด * สั้นๆ เพื่อสลับระหวางตัว
มแบบตางๆ (ABC, Abc, abc และ 123)

วาม T9

บปอนขอความ T9 คือโหมดการแกไขอัจฉริยะ
รับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพทมือถือ 
ดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็วขึ้น โดย
คาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุมตางๆ ที่
ด
าํวา �home�
วามเขาใจก็คือใชตัวอยาง เพื่อทีจ่ะปอนคําวา 
ั้นตอนดานลางนี้:

ือ่
ดงสิ่งที่ประกอบกันเปนตัวอักษรของคําวา 
ome� หนาจอจะแสดงคําวา Good ซึ่งเปนคํา
กในรายการของคําทีเ่ปนไปได
การปอนขอความ

3. การปอนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดยการ
ใชระบบปอนขอความ T9 และระบบปอนขอความมาตรฐาน เทคนิค
สําหรับการใชวิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไวที่นี่
ภายในวธิีการปอนขอความทั้งสองนี้ คุณยังสามารถเลือกวาจะปอน
ตัวอักษรแบบใดไดอกี ตัวเลือกตางๆ คือ:

เมื่ออยูในหนาจอการแกไขขอความ (ตัวอยางเชน เมนูหลัก > 
ขอความ > สราง > SMS/MMS/อีเมล) ไอคอนที่มุมซายบนจะแสดง
ถึงโหมดการปอนปจจุบัน การปอนขอความทั้งหมดมดีังตอไปนี้:

คุณสามารถเลือกโหม
ยังตัวเลือก และกด L
ใหคุณเลือกภาษา T9
หรืออีกทางหนึ่ง คุณ
คางไวเพื่อเปดหรือป
เลือกการปอนขอควา

ระบบปอนขอค
ระบบนี้คืออะไร?

ระบ
สําห
โหม
การ
คุณก

ตวัอยาง: วิธีปอนค
วิธีที่ดีที่สุดในการทําค
�home� ใหทําตามข

Abc ตัวอกัษรแรกของคําในประโยคจะเปนตัวพิมพใหญ
สวนตัวอักษรทีเ่หลือจะเปนตัวพิมพเล็ก ถาคุณใสจุด
ฟุลสต็อป คําแรกของประโยคใหมกจ็ะเปนตัวพิมพใหญ

ABC ทั้งหมดเปนตัวพิมพใหญ

abc ทั้งหมดเปนตัวพิมพเล็ก

123 ตัวเลข (ใช T9 ไมได)

� T9 Abc � ABC � 123
� T9 ABC � Abc
� T9 abc � abc

กด เพ
46
63

แส
�h
แร

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



การปอนขอความ

นหาในพจนานุกรม T9 คุณสามารถเพิ่ม
งก็ได:

เฉพาะคําเทานั้น (ไมมชีองวางตามหลัง)

ยการ (ชองวาง)

ากหนาตางการแกไข ไมวาคุณจะตอง
ขอความหรือไม

พื่อแสดงเครื่องหมายวรรคตอนและ
ลักษณ ซึง่คุณสามารถเลื่อนไดโดยใช

าว เพื่อเลือกภาษา T9 

พื่อเปลี่ยนจากโหมดมาตรฐาน, เปน
็ก, เปนตัวพิมพใหญ, เปนหมายเลข, 
 T9 หรือโหมดปอนขอความมาตรฐาน
าว เปนเปลี่ยนจาก T9 เปนโหมด
14

จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษรและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

จะเพิ่มคาํไดอยางไร?
ถาคุณไมพบคําทีคุ่ณกําลังค
รายการคําของคุณเขาไปเอ

L ถดัไป เลื่อนไปยัง Home

,หรือ
>

ใส/ยืนยันคําวา Home

0 ใสชองวาง

1 � กดสั้นๆ เพื่อปอนสัญลักษณ
� กดแบบยาว เพื่อปอนตัวเลข

2 - 
9

� กดสั้นๆ เพื่อปอนตัวอกัษร
� กดแบบยาว เพื่อปอนตัวเลข

0 � กดสั้นๆ เพื่อปอนชองวาง
� กดแบบยาว เพื่อปอนเลขศูนย
� เมือ่คํา T9 ไฮไลตบนหนาจอ กดสั้นๆ เพื่อใสคําที่
ตามดวยชองวาง

L � ในการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให
� เพื่อคุณสมบัติจากเมนู ตัวเลือก

> � เพื่อเลือก

R � เพื่อลบรา

) � เพื่อออกจ
การบันทกึ

# � กดสั้นๆ เ
ตารางสัญ
ปุมลูกศร

� กดแบบย

* � กดสั้นๆ เ
ตัวพิมพเล
เปนโหมด

� กดแบบย
มาตรฐาน
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สัญลักษณอยูในแตละปุมดังแสดงในตาราง

ไปถึงตัวอักษร �M�

ไปถึงตัวอักษร �E�

กดคาง
ไว

! ’ @ : ; / 1 1
2 à ä ç A B C Ä 2
3 é è D E F É 3
4 ì G H I 4
 J K L 5
 6 ö ñ ò M N O Ö Ñ 6
s 7 β P Q R S 7
8 ü ù T U V Ü 8
 z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å 9

ง 0
การปอนขอความ

ระบบปอนขอความมาตรฐาน
ถาคุณตองการเขาสูโหมดปอนขอความมาตรฐาน กด *  คางไว 
เพื่อปด T9 วธิีการปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้ง
เพื่อใหไดตัวอักษรที่ตองการ
เมื่อใชคําวา �home� เปนตัวอยางในการอธิบาย ตัวอักษร �h� เปน
ตัวอักษรทีส่องบนปุม 4 ดังนั้นคุณตองกดปุมนี้สองครั้งเพื่อให
ไดตัวอักษร �h� ตัวอยางดานลางจะอธิบายอยางละเอียดมากขึ้น

ตวัอยาง: วิธีการปอนคําวา �home�

ตัวอักษร ตัวเลข และ
ดานลาง:

กด เพื่อ
L ตัวเลือก เปดเมนู ตัวเลือก และเลื่อนไปยัง สะกดคํา

L เลือก ปอนคําในหนาตางที่ปรากฏขึ้นโดยใชโหมด
การปอนขอความมาตรฐาน (อธิบายไวดาน
ลาง)

L จัดเกบ็ เพิ่มคําลงในหนาจอการแกไขขอความ และ
พจนานุกรม T9 

กด เพือ่
44 ไปถึงตัวอักษร �H�

666 ไปถึงตัวอักษร �O�

6

33

กดสั้นๆ

1 . , - ? 

2 a b c 

3 d e f 

4 g h i 

5 j k l 5

6 m n o

7 p q r 

8 t u v 

9 w x y

0 ชองวา



16 บันเทิง

4. บันเทิง

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงเกมส และเครื่องมือเพิ่มเติมทีต่ิดตั้งอยู
ในโทรศัพทมือถือของคุณ
คุณสมบัติบางอยางที่อธบิายที่นี่ ขึน้อยูกับคาคอนฟเกอเรชัน่ของ
โทรศัพทมือถือของคุณ, ประเทศซึ่งคุณซื้อโทรศัพท และ/หรือ
ผูใหบริการของคุณ

เกมส
เกมสมาตรฐาน
เมนูนี้มีเกมสทีต่ิดตั้งมาใหแลวในโทรศัพทมอืถือของคุณ ในการเริ่ม
เลนเกมส:

เกมส Java
โทรศัพทมือถือของคุณมีคุณสมบัติ Java ซึ่งคุณสามารถใชเพื่อรัน
แอปพลิเคชั่น Java เชน เกมที่ดาวนโหลดจากเครือขาย เมนูนี้ใชใน
การสรางโฟลเดอร เพื่อจัดการกับเกมสตางๆ ทีคุ่ณดาวนโหลดมา
จากเครือขายผาน WAP

แตงเสยีงเรียกเขา
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณสรางเสียงสวนตัวของคุณเองได:

โหมดสาธติ
เมนูนี้จะแสดงวดิีโอคลิปเพื่อสาธิตถึงคุณสมบัติดานมัลติมีเดียบน
โทรศัพทของคุณ เมนูนี้ใชไดแมวาคุณจะไมไดใสซิมการดก็ตาม

กด เพือ่
L เลือก เมนูหลัก > บันเทิง > เกมส > เกมสมาตรฐาน

L เลือก เปดรายการเกมส 

L เลือก เลือกเกมส

L ตัวเลือก เลือก เกมสใหม จากเมนูตัวเลือก

L เลือก เริ่มการเลนเกมส

กด เพือ่
L เลือก เมนูหลัก > บันเทิง > แตงเสียงเรียกเขา และไป

ยังไฟลเสียงที่ตองการ

L ตัวเลือก เปดเมนูตัวเลือก 

L เลือก ไปยัง แกไข และเพิ มการแกไขเพลงของคุณ

L ตัวเลือก เลน หรือ จัดเกบ็ เพลง คุณอาจเลือกทีจ่ะปรับ
จังหวะ และ เครื่องดนตรี ได
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ก WAP
เชื่อมตอไปยังเครือขาย WAP ได คุณตองทํา
ร็จกอน:

 WAP ไซตที่โทรศัพทมือถือจะเชื่อมตอเมื่อ
คุณอาจถูกตั้งคาคอนฟกใหเชื่อมตอไปยัง WAP 
องคุณ ดูหัวขอ �โปรไฟล� เพื่อเรียนรูวธิีการตั้ง

โฮมเพจของคุณ เพียงเลือก โฮมเพจ

รถตัง้โฮมเพจของคุณโดยตรงใน WAP 
ดวย ถาคุณตองการทําเชนนี้ โฮมเพจใน
 และจะเปนหนานี้ที่คุณเห็นเมื่อคุณเลือก 
ูเบราเซอร 

 WAP ไซต ใหกด L หรือ R เพื่อเขา
ดในเวบ็เพจ

การเชื่อมตอเครือขายของโทรศพัทมือถอื
รับขอมลูเกี่ยวกับการตั้งคาการเขาถงึเครือขาย 
คา� ดานลาง

การตั้งคาขอความพิเศษ WAP สําหรับขอมูล
โปรไฟล�
เบราเซอร

5. เบราเซอร

รายการในเมนูเบราเซอร ขึ้นอยูกับชนิดของบริการที่คุณสมัครรับ
บริการไว และ/หรือผูใหบริการที่คุณใช ดังนั้น เมนูบางเมนูที่อธิบาย
ดานลางอาจไมมอียูในโทรศัพทของคุณ ถาโทรศัพทของคุณมีการ
ตั้งคาไวลวงหนา คุณก็ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่
อธิบายในสวนนี้ บริการทีม่ีใหอาจทําใหตองมีการโทรออก หรือมีการ
สง SMS ออกไป ซึง่คุณอาจเสียคาใชจาย สําหรับรายละเอียด ใหติด
ตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

WAP
โทรศัพทมอืถือของคุณมีความสามารถในการใช WAP ดวย WAP 
(Wireless Application Protocol), คุณสามารถเชื่อมตอไปยังเครือ
ขาย WAP และเบราซเว็บไซตพิเศษเพื่อดาวนโหลดภาพถาย, วอล-
เปเปอร และริงโทน ฯลฯ

การเขาถึง WAP นั้นขึน้กับผูใหบริการและการสมัครรับบริการ
ของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสาํหรับขอมูลที่จาํเปนตอง
ใชในการกรอกชองตางๆ ที่อธิบายที่นี่ 

การตั้งคาคอนฟ
กอนที่คุณจะสามารถ
ขั้นตอน 2 ขั้นนี้ใหเส

เริ่มเบราเซอร
โฮมเพจของคุณก็คือ
เริ่มตน โทรศัพทของ
ไซตของผูใหบริการข
โฮมเพจของคุณ 
ในการเชื่อมตอไปยัง

นอกจากนี้ คุณสามา
เบราเซอรของคุณได
เบราเซอรจะมากอน
เริ่มเบราเซอร ในเมน

เมื่อคุณเชื่อมตอไปยัง
ไปยังคุณสมบัติทีใ่ชไ

1. ตั้งคาคอนฟก
ของคุณ สําห
ใหดู �การตั้ง

2. ตั้งคาคอนฟก
เพิ่มเติม ดู �



เบราเซอร

ตัวเลือกโฟลเดอรบุคมารค

ลัก > เบราเซอร > บุคมารค

โฟลเดอรที่ตองการ

ือกภายใตโฟลเดอรบุคมารคประกอบ

ไข
ลเดอรใหม
มารคใหม

ทัง้หมด

ลัก > เบราเซอร > บุคมารค

บุคมารคที่ตองการ
18

บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการรายการของ WAP ไซตโปรดของคุณ 
ลักษณะการทํางานเหมือนกับที่คุณใชเมนู �รายการโปรด� หรือเมนู
�บุคมารก� ในอนิเตอรเน็ตเบราเซอร ดวยวิธีนี้ ทําใหคุณไมตองปอน
แอดเดรสสําหรับไซตเมื่อคุณตองการเขาไปเยี่ยมชม
ในการเพิ่มบุคมารค/โฟลเดอรใหม:

ตัวเลือกบุคมารค

กด เพื่อ
L เลือก เมนูหลัก > เบราเซอร> บุคมารค

L ตัวเลือก ไปยังเมนูตัวเลือก

+หรือ - เลือกเพื่อเพิ่ม โฟลเดอรใหม หรือ บุคมารค
ใหม

L เลือก ไปยังหนาจอแกไข และปอนขอมูลตางๆ เชน 
ชื่อ และ ที่อยู สําหรับ บุคมารคใหม หรือ ชื่อ
สําหรับ โฟลเดอรใหม

กด เพือ่
L เลือก เมนูห

+หรือ - ไปยัง

L ตัวเลือก ตัวเล
ดวย:
� แก
� โฟ
� บุค
� ลบ
� ลบ

กด เพื่อ
L เลือก เมนูห

+หรือ - ไปยัง
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เพื่อปอน IP แอดเดรสของบริการ WAP ของ
คุณ

เพื่อปอนหมายเลขพอรต IP ของบริการ WAP 
ของคุณ โดยทั่วไปหมายเลขพอรตจะเปน 
9201

เพื่อปอน WAP ไซตแอดเดรส ซึ่งคุณจะใชเพื่อ
เชื่อมตอโดยตรง เมื่อเชื่อมตอโดยใชโปรไฟลที่
เกี่ยวของ

เมื่อโทรศัพทไมมีกิจกรรมใดๆ ถึงเวลาไทม-
เอาต (ในหนวยวนิาที) โทรศัพทของคุณจะปด
การเชื่อมตอ WAP โดยอตัโนมัติ

เพื่อสลับระหวางวิธีตางๆ ในการเชื่อมตอไปยัง
บริการ WAP: อัตโนมตัิ, CSD หรือ GPRS ถา
ไมมีเครือขาย GPRS ในขณะที่ตองการเชื่อมตอ 
จะมขีอความถามคุณวาตองการเชื่อมตอดวย 
CSD แทนหรือไม

สลับระหวางโปรไฟล CSD แบบตางๆ ที่คุณ
กําหนดไวใน การเชื่อมตอ

ในการสลับระหวางโปรไฟล GPRS แบบตางๆ 
ที่คุณกําหนดไวใน การเชื่อมตอ
เบราเซอร

การตัง้คา
คุณสมบัตินี้ใชในการปรับแตงการตั้งคาของวิธีการที่คุณเชื่อมตอไป
ยังบริการ WAP คุณสามารถสรางโปรไฟลหลายๆ ตัวทีม่ีการตั้งคาที่
แตกตางกนัได

แกไข WAP พารามิเตอร

L ตัวเลือก ตัวเลือกภายใตบุคมารคแตละตัวประกอบดวย:
� แกไข
� ยาย
� โฟลเดอรใหม
� บุคมารคใหม
� ลบ
� ลบทัง้หมด

กด เพือ่
L เลือก เมนูหลัก > เบราเซอร > การตั้งคา > โปรไฟล 

WAP

R ตัวเลือก ไปยัง WAP พารามิเตอร และแกไขรายละเอียด 

ตัวเลือก คําอธิบาย
ชื่อ เพื่อตั้งชื่อโปรไฟลปจจุบัน

IP แอดเดรส

พอรต

โฮมเพจ

เวลาลิงเกอร

การเชื่อมตอ

โปรไฟล CSD 

โปรไฟล GPRS 



เบราเซอร
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การตั้งคาขอความพิเศษ
ขอความพิเศษเปนบริการสําหรับการสงเนื้อหาแบบอะซิงโครนัสไป
ยังโทรศัพทมือถอืของคุณ ใชเมนูนี้เพื่อเปดหรือปดการรับขอความที่
เผยแพรออกอากาศบนเครือขายของคุณ และ/หรือจากผูใหบริการ
ของคุณ หรือคุณอาจกําหนดเพื่ออนุญาตใหศูนย SMS จากพื้นที่ที่
เจาะจงใหสงขอความถงึคุณก็ได จากเมนูหลัก > เบราเซอร > ตั้งคา > 
ขอความพิเศษ

ตัวเลือกขอความพิเศษ

ขอความพิเศษประกอบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถงึอยางรวดเร็ว
ไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวของ: การคลิกที่ขอความพิเศษหนึ่งครั้ง 
จะเชื่อมตอไปยัง WAP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟล
มัลติมีเดียเขามายังโทรศัพทมือถือของคุณได

ตวัเลือก คําอธบิาย
รับเสมอ เปดบริการขอความออกอากาศสําหรับทุก

ขอความ

ไมรับเลย ปดบริการขอความออกอากาศสําหรับทกุ
ขอความ

เฉพาะจาก
ทีอ่ยู

ระบุบริเวณทีแ่นนอนโดยการเพิ่มลงในรหัสพื้นที่
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SD การด
ใชมินิ SD การด ของคุณ โปรดใสมินิ SD 
ัพทมือถือฟลิปส 768 ของคุณเพือ่ตั้งคา
รกทอรีตอไปนี้โดยอัตโนมัต:ิ 768 > ดนตรี
ๆ) หลังจากนั้น คุณสามารถคัดลอกไฟลเพลง
sic ของการดหนวยความจาํโดยใชคอมพิว-
การดได กระบวนการทํางานสาํหรับไฟลภาพ
กับไฟลเพลง

เลนเพลงได ตรวจดูใหแนใจวาคุณไมไดตัง้คา
มดปดเสียง เมื่อคุณอยูในหนาจอหลัก กดปุม 
ดโหมดปดเสยีง

ื่อ
นูหลัก > ดนตรี > รายการเลน > <รายการเลน
หม>

ื่อนไปยังรายการเลนที่ตองการ เปดเมนูตัว-
ือกเพื่อ เปด, เลน, ลบ, เปลี่ยนชื่อ รายการเลน 
รือรับขอมูลเพิ่มเติมใน ชวยเหลือ
ดนตรี

6. ดนตรี

คุณสมบัตินี้มีไวเพื่อใหคุณดาวนโหลดเพลงจากเครือขาย, จัดเก็บ
ไฟลเสียง, แกไขรายการเพลง และเลนเพลงของคุณ โทรศพัทนี้
สนับสนุนการทํางานของไฟลรูปแบบ MP3 และ AAC

แทร็ก
คุณสมบัตินี้ใชในการเลนเพลงที่ดาวนโหลดมาซึ่งเก็บอยูใน หนวย
ความจําโทรศัพท หรือ การดหนวยความจํา ตัวอยางเชน ในการเลน
แทร็กจากมินิ SD การด ที่ใสเขามา ใหเลือกตัวเลือก แทร็ก จาก
นั้นในหนาจอถัดไป ใหเลือก การดหนวยความจํา จากแทร็กทีแ่สดง 
ใหเลือกไฟลเพลงที่คุณตองการเลน จากนั้นกด ,

เลนลาสุด
คุณสมบัตินี้จะใหรายการเพลงที่คุณเลนกอนหนานี้ รายการของเพลง
ถูกจัดเรียงตามลําดับเวลา

รายการเลน
คุณสมบัตินี้ใชในการแกไขรายการเพลงโปรดของคุณ ในการแกไข
รายการเลนของคุณ:

การจดัการมินิ 
หมายเหตุ: กอนที่จะ
การดใหมลงในโทรศ
เริ่มตนและสรางไดเ
(รูปภาพ, วิดีโอ, อื่น
ลงในไดเรกทอรี Mu
เตอร และเครื่องอาน
และวิดีโอนั้นเหมือน

ในกรณีที่ไมสามารถ
โทรศัพทใหอยูในโห
6 คางไว เพื่อป

กด เพ
L เลือก เม

ใ

+/-
L เลือก

เล
เล
ห



ดนตรี

ในการจัดการกับเพลงบนมินิ SD การด ของคุณ เมือ่คุณเลือก ในรายการเพลง การทํางานของเครื่องเลน MP3 มีดังนี้:

เพือ่

ไปยังเพลงถัดไป

ไปยังเพลงกอนหนา

เริ่ม / หยุดชั่วคราว

เดินหนาอยางเร็ว

ถอยหลังอยางเร็ว
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แทร็กจาก การดหนวยความจํา, ใหกดปุม ตัวเลือก เขียนในเมนู 
ตัวเลือก:

กด เพื่อ
เลน เลนแทร็กที่เลือก

โหมดการเลน ตั้งตัวเลือกการเลนสําหรับแทร็กที่เลือก ซึ่ง
ประกอบดวย: ปด, ซ้ํา, สุม, สุมและซ้ํา

เพิ่มลงในราย
การเลน

เพิ่มแทร็กที่เลือกลงในรายการเลนที่มอียูแลว
หรือรายการเลนใหมในการสรางรายการเลนใหม
ใหเลือกตัวเลือก  <รายการเลนใหม> จากเมนู
ยอย

รายละเอียด แสดงขอมูลไฟลสําหรับแทร็กที่เลือก

ลบ ลบแทร็กที่เลือกจากมินิ SD การด การกระทํานี้
ไมสามารถเลิกทําได

กด

-หรือกด
>สั้นๆ

+ หรือกด
<สั้นๆ

,

กดคาง >

กดคาง <
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ุมเพาเวอรคางไว เพื่อยกเลิกการกระทําปจจุบัน 
หลัก หลังจากที่ถกูบันทึกแลว ภาพ / วดิีโอกจ็ะ
ภาพ / วิดีโอ ใหดู �ไฟลของฉัน� ในหนา 36 
ในรายละเอียด

ง
นอยู และกอนที่ภาพจะถูกถาย คุณสามารถ
าตางๆ ไดโดยการกด L ตัวเลือก

ลับระหวางโหมดกลองหรือโหมดวิดีโอ

รับความสวาง (เมื่อกลองถายรูปเปดทํางาน)

ายภาพ ซึ่งภาพจะถูกบันทึกทันทีหลังจากที่
าย

ด * เพื่อเปด/ปดแฟลช

ดเมนู ตัวเลือก

ําอธบิาย
ือกเพื่อแสดงบนหนาจอแบบ ใหญ/เล็ก

รับจากขนาดภาพ 5 แบบ: 160X120, 
20X240, 640X480, 800X600 และ
280X1024 
กลองถายรูป

7. กลองถายรูป

โทรศัพทมอืถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว ซึ่งชวยใหคุณสามารถ
ถายภาพ (ละเอียดถึง 1.3 ลานพิกเซล) และอัดวิดีโอสั้นๆ จากนั้น
เก็บสิ่งทีคุ่ณถายไวในโทรศัพท ใชภาพตางๆ เปนวอลเปเปอร หรือ
สงภาพไปใหเพื่อนๆ ของคุณได

ใหแนใจวาเลนสกลองถายรูปสะอาด กอนที่คุณจะถายภาพ เนื่อง
จากฝุนเล็กๆ สามารถมีผลกระทบกับการถายภาพอยางมาก

โหมดกลองถายภาพ
ดูตารางดานลางถงึวิธีการใชงานกลองทั่วๆ ไป

ภายในเมนูใดๆ กดป
และกลับไปยังหนาจอ
อยูใน ไฟลของฉัน > 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

เมนูตัวเลือกกลอ
เมื่อโหมดกลองทํางา
เปลี่ยนแปลงการตั้งคกด เพื่อ

,หรือปุม
กลองดานขาง

จากเมนูหลัก > กลอง หรือ เปดโหมดกลอง
โดยตรง

ปุม + และ - 
ดานขาง

ซูมเขา/ออก (เมื่อกลองเปดอยู)
ลักษณะการซูมนั้นขึ้นอยูกับการตั้งคาความ
ละเอียดของกลอง ยิ่งความละเอียดต่าํ ซูม
แฟคเตอรก็จะยิ่งสูงขึน้

</> ส

+/- ป

,หรือปุม
กลองดานขาง

ถ
ถ

* ก

L ตัวเลือก
หรือ,

เป

ตัวเลือก ค
หนาจอภาพ
ตัวอยาง

เล

ความละเอียด
ภาพ

ป
3
1



กลองถายรูป

ามเตือนจะปรากฏขึ้น 

ทึกวดิีโอสั้นๆ ซึ่งคุณสามารถเลน, จัด
ดหนวยความจํา (มนิิ SD การด) ที่ใส
ครกไ็ดผานทาง MMS หรืออีเมล
ําภายในของโทรศัพทสามารถเก็บวิดีโอได
ทึกลงในมินิ SD การด ขนาดของวิดีโอที่
ตางกันไปตามขนาดของมนิิ SD การด

ยังหนาจอชองมองภาพ

ใหเปนภาพที่แสดงเมื่อมสีายเรียกเขา

ภาพเปนวอลเปเปอรที่จะแสดงทั้งแบบ 
าจอ หรือ พอดีหนาจอ

ูหลัก > กลอง หรือเปด กลอง โดยตรง
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หลังจากที่คุณเปดการทํางานกลองแลว ใหกด , เพื่อถายภาพ 
ภาพจะถกูบันทึกโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ภาพถูกบันทกึแลว คุณ
สามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังรายการตอไปนี้:

เมื่ออัลบั้มภาพเต็ม ขอคว

โหมดวิดีโอ
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณบัน
เก็บในโทรศัพทหรือในการ
อยูในเครื่อง หรือสงไปใหใ
โปรดทราบวาหนวยความจ
ประมาณ 350KB  เมื่อบัน
คุณสามารถเก็บไดนั้นแตก
วิธีการบันทึกวิดีโอ?

คุณภาพภาพ เลือกระหวางคุณภาพของภาพสามระดับ: 
ละเอียดพิเศษ, ละเอียด และ ปกติ

แสดงภาพ เลือกเพื่อแสดงภาพที่ถาย

แสงแฟลช เพื่อเปดหรือปดโหมดแฟลช

โหมด มสีามโหมดใหเลือก: โหมดกลางคืน, โหมดตั้ง
เวลาถาย และ โหมดมัลติช็อต

มัลติช็อต ใชไดเฉพาะเมื่อความละเอียดภาพ
เปน 800x600 หรือต่ํากวาเทานั้น

เอฟเฟกตสี เลือกเพื่อเพิ่มเอฟเฟกตสีพิเศษลงในภาพ

ขั้นสูง แกไขขอมลูอยางละเอียดมากขึ้น:
� ชื่อมาตรฐาน: ปอนชื่อมาตรฐานสําหรับภาพ
� ลบการตั้งคา: กูคืนคามาตรฐาน
� ปองกนัการกะพริบ: เลือกระหวาง 50Hz หรือ 

60Hz

ตวัเลือก คําอธบิาย
สง เพื่อสงภาพ ผานขอความมัลติมีเดีย, ผานบลูทูธ, 

ผานอนิฟาเรด หรือ ผานอีเมล

ถายภาพใหม กลับไป

เปนหมายเลข
ผูติดตอ

เพื่อตั้ง

เปนวอล-
เปเปอร

เพื่อตั้ง
เต็มหน

ลบ ลบภาพ

กด เพื่อ
L เลือก 
หรือปุมกลอง
ดานขาง

จากเมน
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านโหมดวิดีโอ เพียงกด ,เพื่อเริ่มการ
 เพื่อหยุดการบันทึก และจัดเก็บวดิีโอ หลังจาก
คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง

ขอความเตือนจะปรากฏขึน้

ือกขนาดวิดีโอ: 352x288 หรือ 176x144

ือกคุณภาพของภาพ: ละเอียด และ ปกติ
ือกเพื่อแสดงวดิีโอที่ถาย
ือกเพื่อเปด/ปดแสงแฟลช 
ือกเอฟเฟกตสี
ไขขอมูลอยางละเอยีดมากขึ้น:
ชื่อมาตรฐาน: ปอนชื่อมาตรฐานสําหรับวดิีโอ
ลบการตั้งคา: กูคืนการตั้งคาจากโรงงาน

าํอธบิาย
นวิดีโอที่คุณเพิ่งอัดเสร็จ
ไฟลวิดีโอ
ับไปยังโหมดวดิีโอเพื่ออัดวิดีโอใหม
วดิีโอคลิป
กลองถายรูป

เมนูตัวเลือกวิดีโอ
เมื่อโหมดวิดีโอทํางานอยู และกอนที่คุณจะเริ่มการบันทึก คุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ ไดโดยการกด L ตัวเลือก

หลังจากที่คุณเปดทําง
บันทกึ กด L หยุด
ที่คุณจัดเก็บไฟลแลว 
รายการตอไปนี้:
เมนูตัวเลือกวดิีโอ

เมื่ออัลบั้มวดิีโอเตม็ 

<หรือ> เพื่อเลื่อนโทรศัพทจากโหมดกลองไปยังโหมด
วดิีโอ โปรดทราบวาไอคอนที่หนาจอซายบน 
แสดงถึงโหมดที่คุณเลือกอยู 

, เริ่มการบันทึกวิดีโอ
+/- ปรับความสวาง (ในขณะที่อยูในโหมดบันทกึ)
ปุมกลองดาน
ขาง + / - 

ซูมเขา/ออก (ในขณะที่อยูในโหมดบันทึก)

L หยุด หยุดการบันทกึ และจัดเกบ็วิดีโอทันทีหลังจาก
ทีถ่าย

L ตัวเลือก เปดเมนูตัวเลือก 

ตัวเลือก คําอธบิาย
หนาจอภาพ
ตัวอยาง

เลือกเพื่อแสดงบนหนาจอแบบ ใหญ/เล็ก

ความยาว
วดิีโอ

เลือกจาก ความยาว MMS, ความยาวสูงสุด หรือ
ไมจํากัด

ในการตั้งคาความยาววดิีโอเปน ไมจํากัด 
โปรดแนใจวาคุณไดเลอืกตัวเลือก การดหนวย
ความจาํจาก ตั้งคา > ทั่วไป > ที่เกบ็มาตรฐาน

ความละเอียด
วดิีโอ

เล

คุณภาพวิดีโอ เล
แสดงวิดีโอ เล
แสงแฟลช เล
เอฟเฟกตสี เล
ขั้นสูง แก

�
�

ตัวเลือก ค
เลน เล
สง สง
อดัวดิีโอใหม กล
ลบ ลบ



ขอความ

S กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง

ยการของคําหรือตัวอักษรทีแ่สดงขึ้นมา

ตัวอกัษร

าย
ายชื่อ เพื่อสง SMS ของคุณไปยังผูรับใน
รศัพท หรือเลือก หมายเลขโทรศัพท เพื่อ
ายเลขโทรศัพทอื่นโดยใชปุมกด

ักษณลงในขอความของคุณ

ารถใสรายการเหลานี้ลงในขอความของ

: ใสเสียงทีก่ําหนดไวลวงหนา
เคลื่อนไหว: ใสภาพเคลื่อนไหวที่กําหนด
งหนา
เคลื่อนไหวของฉัน: ใสภาพเคลื่อนไหวที่
าวนโหลดมา
ของฉัน: ใสภาพทีคุ่ณดาวนโหลดมาหรือ
ว
ของฉัน: ใสไฟลเสียงที่คุณดาวนโหลดมา
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8. ขอความ

บทนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติของขอความแบบตางๆ ของ
โทรศัพทมือถือฟลิปส 768  ของคุณ การเขาถึงคุณสมบัติบางอยาง
นั้นขึ้นอยูกับการสมคัรรับบริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับบริการของคุณ

SMS
เมนูนี้ใชในการสงและรับขอความตัวอกัษรสั้นๆ ผานทาง SMS 
(บริการขอความสั้น) SMS สามารถประกอบดวยเสียงงายๆ ภาพ 
และ/หรือภาพเคลื่อนไหว

สราง SMS ใหม

ในขณะที่คุณกําลังแกไข SM
คุณสมบัติตอไปนี้:

กด เพื่อ
L เลือก 
หรือ

จากเมนูหลัก เลือก ขอความ > สราง  > ขอความ
สั้น หรือ

>
(สราง)

จากหนาจอหลัก เลือก>

ปุมตัวเลข ปอนขอความสําหรับ SMS ของคุณ

L ถดัไป 
หรือ
R ลบ

เรียดูรา
หรือ
ลบคํา/

ตวัเลือก คําอธบิ
ทําตอ เลือก ร

สมุดโท
ปอนหม

เพิ่ม
สัญลักษณ

ใสสัญล

ใสออบเจ็กต คุณสาม
คุณได:
� เสียง
� ภาพ
ไวลว

� ภาพ
คุณด

� ภาพ
ถายไ

� เสียง
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พและเสียงที่ไดรับการปองกันทางลิขสิทธิ์

ม SMS ทัง้หมดที่คุณไดรับ ในการดูขอความ 

ะกอบดวย:

คุณตองตั้งคาตัวเลือกเหลานี้กอนทีจ่ะปอน
ตัวอกัษรเขาไป:
� รูปแบบฟอนต: เลอืกระหวาง ขีดเสนใต
และ ขีดฆา

� สีฟอนต: เลือกระหวาง สีฉากหนา และ สี
ฉากหลัง

เพื่อ
จากเมนูหลัก > ขอความ > อินบ็อกซ 

ระบายสีขอความที่คุณตองการแสดง 

เลือก แสดง เพื่ออานเนื้อหาขอความ

คําอธบิาย
แสดงเนื้อหาขอความและขอมูลผูสง
ขอความ

คุณไมสามารถสงภา
มาในขอความได

อินบอกซ
เมนูนี้จะแสดงขอควา
SMS:

ตัวเลือกอินบ็อกซปร

� ขอความมาตรฐาน: เพื่อเพิ่มขอความที่
กําหนดไวลงใน SMS ของคุณ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหดู �มาตรฐาน� ดานลาง

� หมายเลขตดิตอ: ในการใสหมายเลขโทรศพัท 
จากสมุดโทรศัพทของคุณลงในขอความ

� บุคมารค: ใสที่คั่น WAP 

สะกดคํา เพิ่มคําใหมลงในพจนานุกรม T9 

ภาษา T9 เพื่อเลือกระหวาง T9 อตัโนมัติ หรือ อังกฤษ

พจนานุกรม T9 เพื่อเปด/ปดระบบปอนขอความแบบทํานายคํา
T9 ซึ่งคือโหมดการแกไขอัจฉริยะสําหรับการ
ปอนขอความลงในมือถือ

จัดเกบ็
ชั่วคราว

เพื่อจัดเก็บ SMS ไวชั่วคราว

รูปแบบ
ตัวอกัษร

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดรูปแบบตัวอักษรของ
ขอความของคุณ โปรดทราบวา การจัดรูปแบบ
ทีด่ําเนินการทีน่ี่จะมองเห็นไดในกรณีที่โทรศพัท
มอืถือของผูรับสนับสนุนการจัดรูปแบบขอความ
เทานั้น 

กด
L เลือก

หรือ 

L ตัวเลือก

ตัวเลือก
แสดง



ขอความ

การตั้งคา > ขอความตัวอักษร
บบตางๆ สําหรับโปรไฟล SMS ทัง้สอง 
ัวหนึ่ง และเลือก เปด เพื่อใชโปรไฟล 
พื่อเปลี่ยนตัวเลือกตอไปนี้:

าย

มายเลขของศูนยขอความของคุณ

ก ขอความมาตรฐาน, แฟกซ, X.400, 
, ERMES และ อเีมล

ัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ 
กระยะเวลาทีจ่ะใหขอความของคุณเกบ็
ูนย SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อ
ไดเชื่อมตออยูกบัเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุ
ามารถรับขอความของคุณไดทันท)ี เลือก
ั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วนั, 1 สัปดาห และ 

ัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ
คุณตองการรับรายงานการสงหรือไม

ื่อเปด/ปดคุณสมบัติ: การสง SMS ผาน 
28

เอาทบอกซ
เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดทีคุ่ณสงออกไป และบันทกึไว 
ตัวเลือกที่ใชไดคือ แสดง, สงตอ, ลบ, ลบทั้งหมด, รายละเอียด, โทร
และ เลือกหลายรายการ

ชั่วคราว
เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดทีคุ่ณบันทึกไวแตยังไมไดสง 
ตวัเลอืกท ีใชไดคือ สง, แสดง, แกไข, ลบ, ลบทั้งหมด, รายละเอยีด 
และ เลือกหลายรายการ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาแ
เลือกโปรไฟลที่ใชไดตัวใดต
SMS หรือเลือก ปรับแตง เ

ตอบกลับ ตอบกลับ SMS ไปยังผูสง

สงตอ สงตอขอความไปยังผูรับอื่น คุณสามารถคนหา
หมายเลขจากสมุดโทรศัพท หรือปอนหมายเลข
ใหมดวยปุมตัวเลขก็ได

ลบ ลบขอความ

ลบทัง้หมด ลบขอความทั้งหมดในอินบ็อกซ

รายละเอียด อานรายละเอียดของขอความ เชน วนัที่, เวลา
การสง, จาก และ ศูนยขอความ

โทรกลับ แยกหมายเลขโทรศัพทของผูสง และโทรโดยตรง

เลือกหลาย
รายการ

ไฮไลตหนึ่งขอความ หรือขอความทั้งหมดดวย
เครื่องหมาย

ตวัเลือก คําอธบิ

ศนูยขอความ แกไขห

โปรโตคอล เลือกจา
การเพจ

เวลาสิ้นสุด คุณสมบ
เพื่อเลือ
อยูในศ
ผูรับไม
ใหไมส
จาก 1 ช
สูงที่สุด

รายงานการสง คุณสมบ
เลือกวา

SMS ผาน 
GPRS

เลือกเพ
GPRS
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MMS ใหม กด L ตัวเลือก เพื่อแสดง

ําอธบิาย
อนรายละเอียดสําหรับ MMS:
ถึง: ใสหมายเลขของผูรับ
เรื่อง: ปอนหัวเรื่องสําหรับขอความ
Cc: สงสําเนาไปถงึผูรับคนอื่น
Bcc: สงสําเนาแบบซอนไปถงึผูรับคนอื่น
การมองเห็นผูสง: เปด/ปดการมองเห็นผูสง
ความสําคัญ: เลือกจาก ต่ํา, ปกติ และ สูง
รายงานการสง: เปด/ปดเพื่อรับรายงานการสง
อานรายงาน: เปด/ปดเพื่อรับการแจงเตือน
รายงานการอาน
เวลาหมดอาย:ุ เลือกระหวาง 1 ชั่วโมง, 
3 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วนั, 
1 สัปดาห และ สูงทีสุ่ด
เวลาการสง: เลือกระหวาง ทันที และ พรุงนี้

ายการตางๆ ประกอบดวย ภาพ, วดิีโอ, เสียง 
ละ หนา

สออบเจ็กต เชนที่สรางโดย กลองดิจิตอล, 
ลองวดิีโอ และ เครื่องบันทึกเสียง
ขอความ

การเขาถึงยังเครือขาย GPRS นั้นขึน้กับลักษณะการรับบริการ

MMS
เมนูนี้ใชในการสงและรับขอความ MMS (Multimedia Message 
Service)  ขอความ MMS สามารถประกอบดวยขอความ รูปภาพ 
และเสียง ขอความมัลติมีเดียสามารถประกอบดวยสไลดเดียว หรือ
หลายสไลดก็ได ไมวาคุณจะสงขอความไปยังอีเมลแอดเดรส หรือไป
ยังโทรศพัทมือถอืเครื่องอืน่ MMS ก็จะเลนเปนสไลดโชว
โปรดทราบวา ถาคุณสง MMS ไปยังโทรศัพทมือถืออีกเครื่องหนึ่ง 
โทรศัพทของผูรับตองสนับสนุน MMS ดวย จึงจะสามารถรับขอความ
ของคุณได

สราง MMS ใหม

ในการสรางขอความ 
คุณสมบัติตอไปนี้:

ตอบกลับ
โดยตรง

เปด/ปดคุณสมบัติตอบกลับโดยตรง

คลาสขอความ จัดประเภทคลาสขอความจาก คลาส 0 - 3

กด เพื่อ
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก ขอความ > สราง > ขอความ

มัลติมเีดีย

L ตัวเลือก เปดเมนูตัวเลือก 

ตัวเลือก ค
ทําตอ ป

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

ใสออบเจ็กต ร
แ

ใสใหม ใ
ก



ขอความ

อินบอกซ
S ทั้งหมดที่คุณไดรับ หลังจากที่คุณอาน 
เพื่อเขาไปยัง แสดง, ตอบกลับ, 
ยละเอียด, โทรกลับ และ เลือกหลาย

S ทั้งหมดที่คุณสงออกไป ตัวเลือก
, ลบ, ลบทั้งหมด, รายละเอยีด, โทร

S ทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมได
ง, แสดง, แกไข, ลบ, ลบทั้งหมด, 
ยรายการ
ีเดีย
กโทรศัพทมือถือฟลิปส 768  เพื่อสง
รศพัทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวง
ริการที่มีใหไดโดยตรง ถายัง ใหติดตอ
ธิบายในสวนนี้
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คุณไมสามารถแนบไฟลวดิีโอลงใน MMS บนสไลดเดยีวกันที่มี
ไฟลเสยีงหรือภาพอยูแลว หรือในทางกลบักัน เชนเดียวกัน คุณไม
สามารถแนบไฟลเสียงลงใน MMS ที่มีบันทึกเสยีงอยูแลว รวมทั้ง
ในทางกลับกันดวย แตคุณสามารถสรางสไลดใหมใน MMS เดยีว
กัน เพือ่แนบวดิีโอ ภาพ และ/หรือเสียงหลายรายการได

โปรดทราบวาภาพและเสียงที่กําหนดไวลวงหนา และทีไ่ดรับการคุม-
ครองดวยลิขสิทธิ์จะไมสามารถถูกสงได ในทั้งสองกรณ ีภาพและเสียง
จะไมปรากฏในรายการใหเลือก
ถาขอความ �หนวยความจําเต็ม� ปรากฏขึ้นในขณะที่กําลังสรางหรือ
ไดรับ MMS คุณตองลบขอความออกไป (เชน มาตรฐาน, ชั่วคราว 
หรือขอความที่ไดรับ ฯลฯ)

เมนูนี้จะแสดงรายการ MM
MMS กด L ตัวเลือก 
สงตอ, ลบ, ลบทัง้หมด, รา
รายการ

เอาทบอกซ
เมนูนี้จะแสดงรายการ MM
ประกอบดวย แสดง, สงตอ
และ เลือกหลายรายการ

ชั่วคราว
เมนูนี้จะแสดงรายการ MM
สง ตัวเลือกประกอบดวย ส
รายละเอียด และ เลือกหลา
การตั้งคา > ขอความมัลติม
เมนูนี้ใชในการตั้งคาคอนฟ
และรับขอความ MMS  โท
หนาเพื่อใหสามารถเขาถึงบ
ผูใหบริการเพื่อรับขอมูลที่อ

ไฟลแนบ เพื่อแนบ นามบัตร หรอื การนัดหมาย ไปกับ 
MMS

ดูตัวอยาง
ขอความ

เพื่อดูตัวอยางขอความ หรือหนาปจจุบันของ
ขอความ

ชวงเวลา เพื่อตั้งคา ระยะเวลาสไลด

รายการหนา เพื่อแสดงรายการหนา

จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ MMS ลงในที่เกบ็ชั่วคราว
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 768 ของคุณสามารถสงและรับขอความอีเมล
ยูในการสมคัรรับบริการของคุณ คุณตองมบีัญชี
ับการตั้งคาตางๆ จากผูใหบริการอีเมลของคุณ 

ือกเพื่อปรับตัวเลือกตอไปนี้:
การมองเห็นผูสง: เปด/ปดการมองเห็นหมาย
เลขโทรศพัทของผูสง
ความสําคัญ: เลือกจาก ต่ํา, ปกติ และ สูง
รายงานการสง: ตัวเลือกน  ีจะแจงใหคุณทราบ
ผานทาง SMS ถงึสถานะของขอความ MMS ท ี
คุณสงออกไป (เชน ขอความถกูสงเรียบรอยหรือ
ไม) ตัวเลือกนี้สามารถเปน เปด หรือ ปด ได
อานรายงาน: เปด/ปด เพื่อรับการแจงเตือน
เกี่ยวกับรายงานการอาน
เวลาหมดอายุ: เลือกระหวาง 1 ชั่วโมง, 
3 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วัน, 
1 สัปดาห และ สูงที่สุด
การดึง: เลือกจาก อัตโนมัติ, หนวง และ 
เครือขายหลักอัตโนมัติ
ตัวกรองสแปม: เลือกเพื่อเปด/ปดตัวกรอง
สแปม
ขอความ

อีเมล
โทรศัพทมอืถือฟลิปส
ได เมือ่บริการนี้รวมอ
อีเมลอยูแลว และไดร

ตัวเลือก คําอธบิาย
โปรไฟล เลือกเซิรฟเวอรจากรายการ หรือกด L

ตัวเลือก เพื่อ แกไข รายละเอียด หรือกด , 
เพื่อเปดบริการ รายละเอียดเซิรฟเวอรสําหรับ
การแกไข ประกอบดวย:
� ชื่อ: ชื่อเพื่อระบุเซิรฟเวอร
� IP แอดเดรส: แอดเดรสตัวเลขของเซิรฟเวอร
ในรูปแบบ nnn.nnn.nnn.nnn

� พอรต: หมายเลขพอรตบนเซิรฟเวอร  โดยทั่ว
ไปหมายเลขพอรตจะเปน 9201

� เซิรฟเวอรแอดเดรส: URL ของเซิรฟเวอร
ขอความ

� เวลาเชื่อมตอ: เวลาทีโ่ทรศัพทจะยังคง
เชื่อมตอไปยัง WAP

� การเชื่อมตอ: เลือกการเชื่อมตอระหวาง 
GPRS หรือ CSD

� โปรไฟล CSD: เลือกการตั้งคา CSD ที่กําหนด
ไวแลว

� โปรไฟล GPRS : เลือกการตั้งคา GPRS ที่
กําหนดไวแลว

ตัวเลือก เล
�

�
�

�

�

�

�



ขอความ

ในบางกรณี ผูใหบริการโทรศัพทมือถือของคุณอาจใหบริการอเีมลกบั

รวจสอบเมล
อไปยังเมลบ็อกซของคุณ และดาวนโหลด
ดเฉพาะสวนหัว (หลังจากนั้นคุณสามารถ
ขอความใดแบบสมบูรณ)

ทั้งหมดที่คุณไดรับ
ซ
ทั้งหมดที่คุณสงออกไป

ทั้งหมดที่คุณบันทกึไวแตยังไมไดสง ตัว
สง, แกไข, ลบ, ลบทั้งหมด, และ 

ตอรที่จําเปนสําหรับการสงและการรับ
สอบกบัผูใหบริการของคุณสําหรับการตั้ง
รใชงาน 

ยอหนาใหม

สิ่งที่ปอนทั้งหมดในคราวเดียว
32

คุณมาดวย

กอนที่คุณจะเริ่มการใชฟงกชัน่อีเมล โทรศัพทจะขอใหคุณตั้งคา
อีเมลแอดเดรสของผูสงในโปรไฟลอีเมล สาํหรับรายละเอียดเกี่ยว
กับการตั้งคาคอนฟกบัญชีของคุณ ใหอาน �การตั้งคา > อีเมล � 
ในหนา 32

สราง > อีเมล
เลือกรายการเมนูนี้เพื่อสรางอีเมลใหม ปอนขอความในหนาตางการ
แกไขที่ปรากฏขึ้น หลังจากที่คุณเขียนขอความของคุณแลว กด L
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

อินบ็อกซ > เมลบ็อกซ > ต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมต
อีเมลทั้งหมดหรือดาวนโหล
เลือกวาตองการดาวนโหลด
อินบ็อกซ > เมลบ็อกซ
เมนูนี้จะแสดงรายการอเีมล
เอาทบ็อกซ > เมลเอาทบ็อก
เมนูนี้จะแสดงรายการอเีมล
ชั่วคราว > เมลชั่วคราว
เมนูนี้จะแสดงรายการอเีมล
เลือกประกอบดวย แสดง, 
เลือกหลายรายการ
การตั้งคา > อเีมล 
เมนูนี้ประกอบดวยพารามิเ
อีเมล คุณจําเปนตองตรวจ
คาตางๆ และเงือ่นไขในกา

ตวัเลือก คําอธิบาย
ตอไป เพื่อปอนอีเมลแอดเดรสของผูรับ (กด # 

สั้นๆ เพื่อเขาไปยังตารางสัญลักษณ ที่มเีครื่อง
หมาย @)
ปอนแอดเดรส (ถึง) และ เรื่อง นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถสงสําเนา (Cc) หรือสําเนาซอน 
(Bcc) ของอีเมลของคุณดวยก็ได คุณสามารถ
สงอเีมลที่ม ีไฟลแนบ ไดดวย

จัดเก็บ จัดเก็บขอความในกลองชั่วคราวโดยไมสงออก
ไป แรกสุดคุณตองปอนอเีมลแอดเดรส

บรรทัดใหม เพื่อเริ่ม

ลบทัง้หมด เพื่อลบ
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คุณสรางแมแบบมาตรฐานเพื่อแกไขหรือสงใน

าร ระบบขอความทันท ีซึ่งเหมือนกบัการแชต 
ังผูรับอยางรวดเร็ว ไมเชนนั้น ขอความก็จะถูก
การแจงวาการสงประสบความลมเหลว

ผูใหบริการและลักษณะการขอรับบรกิาร

ําเปนตองล็อคอินดวยชื่อของคุณกอน ภายใต
ม > เมสเซนเจอร > ล็อคอิน

ื่อ
นูหลัก > ขอความ > เมสเซนเจอร > ล็อคอนิ 
ละไปยังบัญชีที่ตองการ

ือกเพื่อ เปดทํางาน บัญชี หรือ แกไข รายละ-
ียด รายละเอยีดประกอบดวยคาตอไปนี้:
ชื่อบัญชี
ที่อยู
หมายเลขผูใช
รหัส
โปรไฟล GPRS 
ขอความ

มาตรฐาน
คุณสมบัตินี้อนุญาตให
ภายหลัง
เมสเซนเจอร
โทรศัพทของคุณมบีริก
ขอความทันทจีะสงไปย
ทิ้งไป และผูสงจะไดรับ

คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับ

ล็อคอิน
กอนที่จะเริ่มตน คุณจ
เมนูหลัก ไปยัง ขอควา

ตัวเลือก คําอธบิาย
เซิรฟเวอร คุณสามารถตั้งคาคอนฟกโปรไฟลไดถึง 5 แบบ

สําหรับการเชื่อมตอไปยังอีเมลเซิรฟเวอรของคุณ 
กด L ตัวเลือก เพื่อ เปดทํางาน, แกไข หรือ
เปลี่ยนชื่อ เซิรฟเวอรทีต่องการ คุณสามารถแก-
ไขรายละเอยีดตอไปนี้ได:

� การเชื่อมตอ: เพื่อเลือกวาโทรศัพทของคุณ
จะเชื่อมตอไปยังเครือขายอยางไร: เชื่อมตอ
โดยใช: GPRS กอน, CSD เทานั้น หรือ
GPRS เทานั้น จากนั้นทําการตั้งคาตางๆ ที่
สัมพันธกนัใน CSD หรือ GPRS

� เซิรฟเวอรเขา: เพื่อตั้งคาขอมลูที่ใชในการ
รับอีเมล (POP เซิรฟเวอร): เซริฟเวอร, 
พอรต, การยืนยันตัวบุคคล, บัญชี, รหัสผาน 
และ ดาวนโหลด

� เซิรฟเวอรออก: เพื่อตั้งคาขอมูลที่ใชในการ
สงอีเมล (SMTP เซิรฟเวอร): เซิรฟเวอร,
พอรต, การยืนยันตัวบุคคล, บัญชี และ รหัส
ผาน

บัญชี แกไขขอมูลเพิ่มเติม เชน ชื่อผูใช, ที่อยู และ 
ลายเซ็น

กด เพ
L เลือก เม

แ

L ตัวเลือก เล
เอ
�
�
�
�
�



ขอความ

ประวัติขอความ

นิดตางๆ คุณตองติดตอผูใหบรกิาร

บิาย
พื่อเปด/ปดการรับขอความออกอากาศ

พื่อเปด/ปดการรับขอความเผยแพรออก
ใหม

ายการของขอความ CB

หนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ:
เมนู หัวขอของฉัน เลือก รายการใหม 
สรางหัวขอที่คุณชื่นชอบ
 หัวขอที่เปด เลือกหัวขอที่มีอยูแลวใน
การ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบ

ือกภาษาทีคุ่ณจะใชในการรับขอความ
34

การตั้งคา

ขอความออกอากาศ
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือขาย เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอ
ความระบบซึ่งเครือขายออกอากาศมายังผูรับบริการทุกคน โทรศัพท
อนุญาตใหคุณเขาถงึตัวเลือกตางๆ ดานลาง 

ในการขอรับรหัสสําหรับช
ของคุณ

กด เพื่อ
L เลือก เมนูหลัก > ขอความ > เมสเซนเจอร > ประวตัิ

ขอความ

+หรือ - ไปยังขอความที่ตองการ

L เลือก แสดงขอความ

ตวัเลือก คําอธบิาย
บัญชี แกไขรายละเอียดบัญชีที่อธิบายดานบน

รายการโปรด แกไขรายละเอียดเพิ่มเติม เชน ล็อคอนิ
อัตโนมัติ, เตือนขอความ, เตือนพรอมเสียง, 
เตือนพรอมการสั่น, เตือนพรอมปอปอัป และ 
เตือนขอมูลออนไลน

ตวัเลือก คําอธ
แสดง
อตัโนมัติ

เลือกเ
เขา

รับ เลือกเ
อากาศ

อนิบ็อกซ
ขอความ

แสดงร

รายการหัวขอ เพื่อกํา
� จาก
เพื่อ

� จาก
ราย
ได

ภาษา เพื่อเล
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ัดเกบ็หมายเลข หรือ ยกเลิกหมายเลข
ขอความ

สถานะความจาํ
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณดูวา มีพื้นที่หนวยความจํายังคงเหลืออยู
อีกเทาใด สําหรับเกบ็ขอความในโทรศัพทและซิมการดของคุณ:

การตัง้คา
ตัวเลือกภายใตคุณสมบัตินี้มีการอธิบายไวแลวในสวนกอนหนานี้ 
สําหรับรายละเอียด ใหอานสวนที่เกี่ยวของกัน

ตูขอความเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งหมายเลขขอความเสียงของคุณ และฟง
ขอความเสียงที่ผูติดตอเขามาทิ้งไวใหกบัคุณ

 
กด เพื่อ
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก ขอความ > สถานะหนวย

ความจํา

R กลับ กลับไปยังเมนูกอนหนา

กด เพื่อ
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก ขอความ > การตั้งคา > 

ขอความเสียง

ปุมตัวเลข ตั้งคาหมายเลขขอความเสียงของคุณ

L จัดเกบ็ 
หรือ
R ลบ

จ
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9. ไฟลของฉัน

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับไฟลของคุณไดโดยการเก็บลงในโฟล
เดอรตางๆ ยิ่งกวานั้น คุณอาจใช สถานะหนวยความจํา เพื่อดูขอมลู
ความจุหนวยความจําของโทรศัพท และมินิ SD การดของคุณก็ได

การจัดการกบัไฟล
คุณสามารถตัด คัดลอก และวางไฟลใน ไฟลของฉัน อยางไรกต็าม 
โทรศัพทไมสามารถคัดลอกไฟลขนาดใหญจากมินิ SD การดไปยัง
หนวยความจําภายในได (สูงสุด 350KB)
ในการตัด คัดลอก และวางไฟลใน ไฟลของฉัน:

หนวยความจาํโทรศัพท
ในการดูไฟลทั้งหมดที่จัดเก็บในหนวยความจําของมือถอื:

การดหนวยความจาํ
ในการดูไฟลทั้งหมดที่จัดเก็บในหนวยความจําภายนอก:

โปรดดู การตั้งคา > ทั่วไป > ที่เกบ็มาตรฐาน หนา 52 เพื่อเปลี่ยน
สถานที่เก็บขอมูลเริ่มตน 

กด เพือ่
L เลือก จากเมนูหลักเลือก ไฟลของฉัน > ภาพ หรือ เสียง
+หรือ- เลื่อนไปยังไฟลที่ตองการ
R ตัวเลือก เปดเมนู ตัวเลือก
+หรือ- เลือก จัดการ > ตัด หรือ คัดลอก
+หรือ- ไปยังโฟลเดอรที่ตองการ
R ตัวเลือก เปดเมนู ตัวเลือก
+หรือ- เลือก วางที่นี่

กด เพือ่
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก ไฟลของฉัน > สถานะหนวย

ความจํา

+หรือ- เลื่อนเพื่อเลือกระหวาง ความจําทีว่าง, ทีใ่ช และ
ขนาดรวม

กด เพือ่
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก ไฟลของฉัน > การดหนวย

ความจํา

</> เลื่อนระหวาง ไฟลของฉัน ของหนวยความจํา
ของโทรศัพท และ การดหนวยความจํา

+หรือ- เลื อนภายในไฟลท ีบันทกึไวในการดหนวยความจาํ
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สดงปฏิทนิในรูปแบบสัปดาห

นูนี้อนุญาตใหคุณสรางการนัดหมายใหม กด
 เพื่อสรางบันทึกใหมดวยขอมูลตอไปนี้:

เรื่อง: ปอนหัวเรื่องสําหรับบันทกึ
สถานที:่ ระบุสถานที่
วันที่เริ่ม: ปอนวันที่เริ่ม
เวลาเริ่ม: ระบุเวลาเริ่ม
วันที่สิ้นสุด: ปอนวันที่สิ้นสุด
เวลาสิ้นสุด: ระบุเวลาสิ้นสุด
การเตือน: ตั้งคาการเตือนใหเตือน ตามเวลา, 
กอน 5 นาท,ี กอน 15 นาท,ี กอน 1 ชั่วโมง, 
กอน 1 วัน หรือ อืน่ๆ
เตือนซ้ํา: ตั้งความถี่ในการเตือนซ้ําของบันทึก

อนวนัที่ และคนหาวันที่บนปฏิทินโดยตรง

ําหรับตัวเลือกเพิ่มเติม:
ลบท ังหมด: เลือกจาก บันทึกทัง้หมด, อายุหนึ่ง
วัน และ อายุหนึ่งสัปดาห
การเตือน: เลือกระหวาง ตลอด, ไมเคย และ 
ถาโทรศัพทเปด
วันเริ่มตน: ตั้งวันเริ่มตนของสัปดาห: อาทิตย 
หรือ จันทร
เครื่องมือ

10. เครื่องมือ

เมนูนี้ประกอบดวยตัวเลือกที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นสวนตัวของ
คุณ

ปฏิทิน
เมนูนี้จะแสดงปฏิทิน ปฏิทินเดือน เปนมุมมองแบบมาตรฐาน และ
วันที่ในปจจุบันจะถกูไฮไลตเปนสีแดง และลอมกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ํา-
เงิน วนัทีจ่ันทรคติของวนัที่ซึ่งถกูไฮไลตจะแสดงเปนสีเขียวทีมุ่มขวา
ลางของหนาจอ คุณสามารถเลือกวันอืน่ๆ ไดโดยการเลื่อนกรอบสี่
เหลี่ยมสีน้ําเงินดวยปุมลูกศร ปฏิทินประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธบิาย
แสดงวัน แสดงรายการบันทึกของวนั กด L ตัวเลือก 

เพื่อ:
� แสดง: แสดงรายละเอียดของบันทึก
� แกไข: แกไขรายละเอยีดของบันทึก
� ลบ: ลบบันทกึ
� สง: เลือกชนิดการเชื่อมตอ: อนิฟาเรด หรือ 
บลูทูธ

� ความจุ: แสดงความจุของบันทกึ

แสดงสัปดาห แ

การประชุม
ใหม

เม
L
�
�
�
�
�
�
�

�

ไปยังวนัที่ ป

ขั้นสูง ส
�

�

�



เครื่องมือ

ทึกตางๆ ของคุณไวบนโทรศัพท เมื่อคุณ
จัดเก็บไว ใหเลือกบันทึกที่ตองการ และ
กไข, รายการใหม, ลบ, ลบทัง้หมด, สง 

าย
เรื่องสําหรับรายการ

หวางงาน คาง หรือ เสร็จแลว

ความสําคัญของรายการ: สูง, ปกติ หรือ 

ตองการตั้งวันทีห่รือไม

วันครบกําหนด

เวลาครบกําหนด

ือนเพื่อเตือนใหทราบ
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นาฬิกาปลุก
จากเมนู นาฬกิาปลุก คุณมีตัวเลือกตอไปนี้:

การนัดหมาย
การนัดหมาย อนุญาตใหคุณจัดการตารางนัดหมายของคุณบนโทร-
ศัพท ภายใต บันทึกใหม แกไขรายละเอียดตามคําอธิบายดานบนของ 
แสดงวนั ในเมนูตัวเลือก ปฏิทิน หรือคุณอาจเห็นรายการของบันทึกที่
คุณจัดการไวแลว

งาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณบันทกึงานตางๆ ของคุณไวบนโทรศพัท กด 
L เพิ่ม เพื่อสรางงานใหมที่มีขอมลูตอไปนี้:

บันทกึ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจดบัน
เห็นรายการของบันทึกที่คุณ
กด L ตัวเลือก เพื่อ แ
และตรวจสอบ ความจุ

ตวัเลือก คําอธบิาย
ปลุกครั้งเดียว เสียงของการปลุกครั้งเดียวจะดังเพียงครั้งเดียว 

ตั้งสถานะการปลุกเปนเปด/ปด เมื่อตั้งเปนเปด 
ใหระบุเวลาปลุก

ปลุกซ้ํา เสียงปลุกจะดังซ้ําตามวันที่คุณระบุไวในสัปดาห 
ตัวอยางเชน ถาคุณเลือกวันอาทิตยและวันจันทร 
นาฬิกาปลุกจะดังทุกวนัอาทิตยและวนัจันทร 

เสียงปลุก เลือกเสียงปลุก

ตวัเลือก คําอธบิ
เรื่อง ปอนหัว

สถานะ เลือกระ

ลําดับ
ความสําคัญ

กําหนด
ต่ํา

ตั้งวนัที่ เลือกวา

วนัครบ
กําหนด

กําหนด

เวลาครบ
กําหนด

กําหนด

ตัวเตือน ตั้งตัวเต
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ชนิดของหนวยตางๆ เชน ความยาว, อุณหภมูิ, 
วามเร็ว, มวล, พื้นที่, ปริมาตร, พลังงาน, 

ปลง มีจุดประสงคสาํหรับใชเปนขอมูลอางอิง
รถใชเปนแหลงขอมูลสาํหรับวตัถุประสงคอื่น

คําอธบิาย
การบวก

การลบ

การคูณ

การหาร

เทากับ

เพื่อสลับระหวางตัวเลขที่เปนคาลบและบวก

เพิ่มสัญลักษณ % 

เพิ่มจุดทศนิยม
เครื่องมือ

บันทึกเสยีง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอดับันทึกเสียง หลังจากที่บันทึกแลว คุณสามารถ
ตั้งไฟลเสียงเปนแบบเสียงเรียก หรือสงทางอีเมล เปนตน

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทมอืถือของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัว ปุมกดใชสําหรับการ
ปอนตัวเลข ใหดูตารางดานลาง สําหรับวิธีการดําเนินการคํานวณใน
ลักษณะตางๆ

ตัวแปลงหนวย
เมนูนี้ใชในการแปลง
สกุลเงิน, พลังงาน, ค
เวลา และ ความดัน

ผลลัพธที่ไดจากตัวแ
เทานั้น และไมสามา
ได 

กด เพื่อ
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก เครื่องมือ > บันทึกเสียง

L บันทึก
เสียง/หยุด
ชั่วคราว 
R หยุด

เริ่มการบันทึก / หยุดการบันทึกชั่วคราว

หยุดการบันทกึ และจัดเกบ็ไฟล

L เลน เริ มการเลนไฟลท ีบันทกึไว

ตัวเลือก
+

-

>

<

,

L ตัวเลือก
> +/-

L ตัวเลือก
> % 

#



รายชื่อ

ื่อ
นซิม/โทรศัพทใหม:

ูหลัก เลือก รายชื่อ > แสดงรายชื่อ

รายชื่อใหม>

ยละเอียดของฟลดตอไปนี้สําหรับรายชื่อ

ที่
นงในซิม
นรายละเอียดตอไปนี้สําหรับรายชื่อสมุด
ทในเครื่อง:

กุล
ือ

านและ ฯลฯ

การ หรือ
ยังเมนู รายชื่อ
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11. รายชื่อ

คุณสมบัตินี้ใชในการจัดการกับชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของ
เพื่อนๆ ครอบครัว และเพื่อนรวมงานของคุณ โทรศัพทมือถือฟลิปส 
768 ของคุณมสีถานที่เก็บรายชื่ออยูสองแหง: สมุดโทรศัพทในซิม 
และสมุดโทรศพัทในเครื่อง
การจัดการรายชื่อในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท อนุญาตใหคุณเก็บ
ขอมูลไดมากกวา (อีเมลแอดเดรส, หมายเลขแฟกซ, ชื่อบริษัท เปน
ตน) ที่คุณสามารถเกบ็ไดในสมุดโทรศัพทบนซิม
พื้นที่ที่ใชไดสําหรับฟลดเหลานี้บนซิมการดอาจแตกตางกันไปตาม
ผูใหบริการ หรือผูใหบริการซิมของคุณ  ถาคุณตองการใหสามารถ
โทรหารายชื่อของคุณไดในขณะที่คุณอยูนอกเครือขายในประเทศของ
คุณ ใหปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ, รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่
เขาไปดวย

ในการสลับระหวางสมุดโทรศัพทในซมิ และสมุดโทรศัพทใน
เครื่อง: จากเมนูหลัก เลือก รายชื่อ > ขั้นสูง > เลือกสมดุทีอ่ยู

แสดง / สรางรายช
เพื่อแสดงหรือสรางรายชื่อใ

กด เพื่อ
L เลือก จากเมน

L เพิ่ม เลือก <

ปุมตัวเลข ปอนรา
ในซมิ
� ชื่อ
� บาน
� สถาน
� ตําแห
หรือปอ
โทรศัพ
� ชื่อ
� นามส
� มือถ
� บาน
� ที่ทําง

L จัดเกบ็ 
หรือ
R ลบ / 
กลับ

เก็บราย
กลับไป
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 อนุญาตใหคุณจัดการกับรายชื่อของคุณ เพื่อที่
ยงภาพ และ/หรือแบบเสียงเสียงเขากบักลุมของ
งขอความไปยังสมาชิกทั้งหมดในกลุมได จาก
สดงกลุม และรายการของกลุมจะแสดงขึ้น

 ตัวเลือก > แสดง เพื่อแสดงสมาชิกของกลุม

ือกเพื่อสงรายชื่อผานทาง อินฟาเรด หรือ 
ลูทูธ

ัดลอกรายชื่อไปยังซิมการดหรือโทรศัพท

ายรายการ 

ิ่มภาพลงในรายชื่อ ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะ
ําหรับรายชื่อที่อยูในสมุดโทรศัพทในเครื่อง
านั้น

ือกรายชื่อหนึ่งรายชื่อ หรือเลือกหลายรายชื่อ
รายชื่อ

โปรดทราบวา ในการสรางรายชื่อ คุณตองใสหมายเลขอยางนอยหนึ่ง
หมายเลข
ฟลดสวนมากเปนฟลดอิสระ หมายความวาคุณสามารถใสขอมูลที่
เปนตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได โดยใชฟงกชั่นการปอนขอความของ
โทรศัพทมอืถือของคุณ (สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการปอน
ขอความ ใหอาน  �การปอนขอความ� ในหนา 13)

ตัวเลือกสมุดโทรศัพท
ในสมดุโทรศัพท คุณสามารถแสดงรายละเอียดของรายชื่อไดโดยการ
เลือกที่รายชื่อ และกด L ตัวเลือก เพื่อแสดง/แกไขรายละเอยีด
เพิ่มเติม:

แสดงกลุม
คุณสมบัติ แสดงกลุม
วาคุณสามารถเชื่อมโ
รายชื่อเหลานั้น และส
เมนู รายชื่อ, เลือก แ

แสดง
เลือกกลุม และกด L

ตัวเลือก คําอธบิาย
แสดง แสดงรายละเอียดของรายชื่อที่เลือก

สงขอความ สง ขอความตัวอกัษร หรือ ขอความมัลติมีเดีย 
ไปยังรายชื่อ

โทร โทรไปยังรายชื่อ

โทรแฮนดฟรี โทรไปยังหมายเลขของผูติดตอในโหมด
แฮนดฟรี

ลบ ลบรายชื่อ

หมายเลข
มาตรฐาน

แสดงหมายเลขมาตรฐาน: หมายเลขมือถือ, 
หมายเลขบริษัท และ หมายเลขบาน 

สงรายชื่อ เล
บ

คัดลอก
รายชื่อ

ค

ยายรายชื่อ ย

เพิ่มภาพ เพ
ส
เท

เลือกหลาย
รายการ

เล



รายชื่อ

ตัวเลอืกกลุม

ั้งคาหมายเลขที่คุณชอบ หรือหมายเลข
มายเลข จากนั้นคุณสามารถโทรไปยัง
รเลือกไอคอน หรือภาพที่เชื่อมโยงกับ
ี้จะลดขั้นตอนในการเขาไปยังรายการ
องการ
องการโทรดวนได

นี้ของสมุดโทรศพัทในซิม อนุญาตใหคุณ
ริการแบบใดแบบหนึ่งที่ผูใหบริการของ
ใหบริการ และคัดลอกหมายเลขนั้นลงใน
รศัพทที่เลือก

ายเลขไปยังผูใหบริการวอยซเมลของ

ยังหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน

ูหลัก เลือก รายชื่อ > โทรดวน

ทีไ่ปยังตําแหนงภาพทีต่องการ
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หมายเลขพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บหมายเลขที่มีประโยชนตางๆ ไว เชน หมาย
เลขเครื่อง, หมายเลขบริการ, หมายเลขตูขอความเสียง และหมายเลข 
SOS

โทรดวน
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณต
ที่คุณโทรหาบอยๆ ได 4 ห
หมายเลขทีคุ่ณตั้งไวโดยกา
หมายเลขนี้บนหนาจอ สิ่งน
รายชื่อ และคนหารายชื่อทีต่
คุณสามารถแกไขรายการข

ตวัเลือก คําอธบิาย
แสดง แสดงสมาชิกของกลุม

ตั้งแบบเสียง
เรียก

เลือกแบบเสียงเรียกที่จะดังขึ้นเมื่อสมาชิกของ
กลุมโทรเขามา

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อกลุม

ลบ ลบรายชื่อสําหรับกลุม

เพิ่มภาพ เพิ่มภาพลงในกลุม

สง SMS สง SMS ไปยังสมาชิกของกลุม

ตวัเลือก คําอธบิาย
หมายเลข
ของฉัน

แสดง, แกไข หรือ ลบ หมายเลขโทรศัพทของ
คุณเอง

หมายเลข
บริการ

รายการ
เลือกบ
คุณเปด
สมดุโท

วอยซเมล หมนุหม
คุณ

ฉุกเฉิน หมนุไป

กด เพื่อ
L เลือก จากเมน

ปุมเคลื่อนที่ เคลื่อน
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ูวา มีพื้นที่หนวยความจํายังคงเหลืออยูอกีเทา
ในโทรศัพทและซิมการดของคุณ

ายรายการทัง้หมดไปยังโทรศัพท

บรายการทั้งหมด

ื่อ
ากเมนูหลัก เลือก รายชื่อ > สถานะ
นวยความจํา

สดงจํานวนของรายชื่อที่เกบ็อยู และความจุ
นวยความจํา
รายชื่อ

ขั้นสูง
เมนูนี้จะใหคุณสมบัติขั้นสูงกบัคุณ เพื่อที่วาคุณจะสามารถแสดง และ
แกไขรายชื่อของคุณได:

สถานะความจาํ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด
ใด สําหรับเก็บรายชื่อ

L เพิ่ม 
หรือ R
กลับ

เพิ่มหมายเลขลงในตําแหนงที่เลือก จากนั้น
แสดงรายชื่อทั้งหมด หรือกลับไปยังเมนูหลัก

+หรือ - เลือกรายชื่อจากสมุดโทรศพัท

L เสร็จ 
หรือ R 
ยกเลิก

ยืนยันรายชื่อที่เพิ่ม และเพิ่มภาพ หรือยกเลิก

ตัวเลือก คําอธบิาย
เลือก
สมุดที่อยู

สลับระหวางรายชื่อที่จัดเกบ็ใน รายชื่อในซิม 
หรือ สมดุโทรศัพท

เรียงชื่อ เรียงรายชื่อสมุดโทรศพัทตาม ชื่อ หรือ นามสกุล

ภาพในรายชื่อ เลือกเพื่อเปด/ปดการแสดงภาพของผูโทร

สงไปซมิ คัดลอกรายการทั้งหมดไปยังซิม

ไปเครื่อง คัดลอกรายการทั้งหมดไปยังโทรศัพท

ยายไปซิม ยายรายการทัง้หมดไปยังซิม 

ยายไป
โทรศัพท

ย

ลบรายการ
ทั้งหมด

ล

กด เพ
L เลือก จ

ห

L เลือก แ
ห
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12. โปรไฟล

คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหทํางานกบัโปรไฟลเสียงตอไปนี้:

การเลือกโปรไฟล
ในการเลือกโปรไฟลแบบตางๆ:

การปรับแตงการตัง้คา
การปรับแตงการตั้งคาประกอบดวยสิ่งตอไปนี้:

� ปกติ � หูฟง � สายเคเบิล USB
� นอกอาคาร � ประชุม

กด เพื่อ
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก โปรไฟล

+ หรือ- เลื่อนไปยังโปรไฟลทีต่องการ

L ตัวเลือก แสดงเมนู ตัวเลือก และคุณสามารถ:
� เปด: เปดทํางานโปรไฟล
� ปรับแตง: ปรับแตงโปรไฟล

ตวัเลือก คําอธบิาย
ชนิดการเตือน เลือกประเภทการเตือนจาก เสียงอยางเดียว, สั่น

อยางเดียว, เสียง & สั่น, สั่นแลวเสียง และ ไมมี

เสียงปุม สลับระหวางการเปด/ปดเสียงปุม

แบบ
เสียงเรียก

เลือกแบบเสียงเรียกสําหรับ ทุกสาย, ทุกสายผู
ติดตอ, ปลุก, การนัดหมาย, ขอความ, ขอมูล
ออกอากาศ และ กลุม 1-10

ระดับ
เสียงกริ่ง

นี่คือตัวควบคุมระดับเสียงซึ่งปรับได 10 ระดับ 
ใช+เพื่อเพิ่มระดับเสียง และ-เพื่อลด
ระดับเสียง

เสียงชัตเตอร เลือกเสียงชัตเตอรจากเสียงที่กําหนดใหลวงหนา 
3 แบบ

ตวัเลือกนี้ใชไดเฉพาะใน การตั้งคา > เสียง
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ับขอมูลผาน IR
รด ตรวจดูใหแนใจวาคุณสองพอรต IR ของ
ารรับเขาหากัน อยาใหมีอะไรขวางระหวาง
ําใหวางอปุกรณทั้งสองไวทีร่ะยะหางหนึ่งเมตร
ะสิทธิภาพ

รับสงอนิฟาเรด ใหกด เมนู > การเชื่อมตอ > 
ทที่สงขอมูลเลือกฟงกชั่น IR ที่ตองการเพื่อ

ายโอนขอมูลไมเริ่มภายในสองนาทีหลังจาก
 IR การเชื่อมตอจะถกูยกเลิก และตองเริ่มใหม

สนุนเทคโนโลยีไรสายบลูทธู ซึง่ใชในการเชื่อม
ูธที่ใชรวมกนัไดภายในระยะ 10 เมตร และถาย
KB การเชื่อมตอบลูทูธสามารถแกไขการรบ

 เชน กําแพง หรืออุปกรณอเิล็กทรอนิกสอื่นได
การเชื่อมตอ

13. การเชื่อมตอ

โทรศพัทของคุณสามารถเชือ่มตอไปยงัอปุกรณภายนอกไดหลายอยาง 
โดยผานทางอินฟาเรด, บลูทูธ, USB, CSD หรือ GPRS เมนูนี้ให 
คุณสมบัติเพิ่มเติมกับคุณเพื่อตั้งคาการเชื่อมตอกบัอุปกรณภายนอก
เหลานี้

อินฟาเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหรับขอมูลผานทางการสื่อสารไรสายอิน-
ฟาเรด และถายโอนไฟลไดถงึ 350KB ในการใชการเชื่อมตอ IR 
อุปกรณซึ่งคุณตองการสรางการเชื่อมตอดวยตองสอดคลองกับมาตร
ฐาน IrDA ชนิดตางๆ ของขอมูลที่คุณสามารถสงหรือรับระหวาง
โทรศัพทหรืออปุกรณขอมูลที่ใชรวมกนัได (เชน คอมพิวเตอร) ผาน
ทางพอรต IR ของโทรศัพทของคุณ ประกอบดวยนามบัตร, กราฟ-
ฟก, ภาพ, คลิปเสียง, วิดีโอ และบันทึกปฏิทิน 
โปรดทราบวาอยาใหดวงตาของคุณถูกลําแสง IR (อินฟาเรด) โดย
ตรง หรือปลอยใหอุปกรณรบกวนกบัอุปกรณ IR ชนิดอื่น อปุกรณนี้
เปนผลิตภัณฑเลเซอรคลาส 1

การสงและการร
กอนการรับสงอินฟาเ
อุปกรณการสงและก
อุปกรณทั้งสอง แนะน
เพื่อการเชื่อมตอมปีร

ในการเปดทํางานการ
อินฟาเรด ผูใชโทรศัพ
เริ่มการถายโอนขอมูล
โปรดทราบวาถาการถ
การเปดทํางานพอรต
อีกครั้ง

บลทููธ

โทรศัพทของคุณสนับ
ตอไปยังอุปกรณบลูท
โอนไฟลไดสูงถึง 350
กวนจากสิ่งที่ขวางกั้น



การเชื่อมตอ

กอนทีคุ่ณจะใชบลูทูธ ใหแนใจวาอุปกรณอื่นสนับสนุนการทํางาน ในขณะที่กําลังคนหาอปุกรณ โทรศัพทจะเสนอรายการของอุปกรณ
ารทํางานของโทรศัพทที่เปดการทํางาน
กอุปกรณและการเชื่อมตอแลว คุณจะ
ี่จะจับคูกบัอปุกรณ รหัสผานนี้ใหมา

 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหอานเอกสาร
านชวยใหมั่นใจวาเฉพาะการเชื่อมตอ
ตใหเชื่อมตอไปยังอปุกรณของคุณ หรือ

ื่อมตอโทรศัพทของคุณไปยังพีซี หรือ
ารใชคุณสมบัตินี้:

ูหลัก เลือก การเชื่อมตอ > คุณสมบัติ 

หวาง ไดรฟ USB, เว็บแคม และ ซอฟต
จากนั้นโทรศัพทมือถือของคุณจะทําหนา
ไดรฟ USB, เว็บแคม หรือจะทําการ
กบัพีซีดวยโทรศัพทมอืถือ ถาคุณเชื่อม
ัพท กบัพีซดีวยซอฟตแวรพีซ ีคุณสามารถ
ไฟลไดถึง 350KB ถาคุณเชื่อมตอโทร-
ยังพีซีผานทางไดรฟ USB คุณสามารถ
ิ SD การดของคุณ และถายโอนไฟล
ขีอจํากัดเรื่องขนาดของไฟล จนกวา
ามจําจะเต็ม
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บลูทูธ โดยการติดตอผูผลิตอุปกรณ หรือศกึษาจากเอกสารทีม่า
พรอมกับอปุกรณ

การสรางการเชื่อมตอบูทูธ
ในการสรางการเชื่อมตอบลูทูธ ใหเขาสูเมนูหลัก เลือก การเชื่อมตอ 
จากนั้นเลือก บลูทธู บนหนาจอบลูทูธ เลือก เปด ถัดไป ใหเลือก คน
หาอุปกรณ เมื่อรายการของอปุกรณปรากฏขึ้น ใหเลือกอุปกรณที่คุณ
ตองการสรางการเชื่อมตอดวย
ถาคุณตั้งใจจะไมใชคุณสมบัติบลูทธูในบางเวลา คุณควรปดการทํา
งานบลูทูธ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
เมนูบลูทูธ

ตางๆ ที่คนพบภายในระยะก
บลูทูธของคุณ ทันทีที่คุณเลือ
ถูกขอใหปอนรหัสผาน เพื่อท
โดยผูผลิตอุปกรณบลูทูธอื่น
ของอุปกรณ คุณสมบัติรหัสผ
ที่คุณตองการจะไดรับอนุญา
อุปกรณที่เลือก 
คุณสมบัต ิUSB
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเช
เวบ็แคม ผานทาง USB ในก

ตวัเลือก คําอธบิาย
เปดทํางาน เพื่อเปด/ปดคุณสมบัติบลูทูธ

คนหา
อปุกรณ

เลือกเพื่อคนหาอุปกรณภายนอกที่คุณจะเชื่อม
ตอไปยังโทรศัพทของคุณ

อปุกรณของ
ฉัน

เลือกเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณที่คุณกําหนดไว
ลวงหนา

คุณสมบัติ เลือกเพื่อแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม:
� ชื่อโทรศัพท
� การมองเห็น
� บริการที่สนับสนุน

กด เพื่อ
L เลือก จากเมน

USB
+หรือ- เลื่อนระ

แวรพีซ ี
ที่เหมือน
เชื่อมตอ
ตอโทรศ
ถายโอน
ศัพทไป
เขาถึงมิน
โดยไมม
หนวยคว
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มจาํ
D การดเพื่อเพิ่มหนวยความจําใหกบัโทรศัพท
ิ SD การด FAT16 ขนาดสูงถึง 512 MB โดย
ะและคุณภาพ

คาการเชือ่มตอ CSD (Circuit Switched Data)
คา CSD ที่ใชไดคือ:

ือกเครือขายที่คุณตองการใช หรือกด L
ยการ เพื่อเปลี่ยนเครือขาย

ี ถบความถี่ 5 แถบทีใ่ชได: 900MHz, 1800
Hz, 1900MHz, 900/1800MHz และ 900
900MHz

ําอธิบาย
ื่อตั้งชื่อโปรไฟลปจจุบัน

ื่อสลับระหวาง อนาล็อก หรือ ISDN

ื่อปอนหมายเลขการโทรของบริการ WAP 
องคุณ 

ื่อปอนชื่อล็อคอนิ

ื่อปอนรหัสผาน
การเชื่อมตอ

เมื่อการถายโอนเสร็จ ใหแนใจวาคุณถอดอุปกรณออกอยาง
ปลอดภัย โดยการคลิกที่ 

เครือขาย
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขายของคุณ:

การดหนวยควา
โทรศัพทมชีองใสมินิ S
โทรศัพทสนับสนุนมิน
รับประกันถึงสมรรถน

การเชื่อมตอ
โปรไฟล CSD
เมนนูีอ้นญุาตใหคุณตั้ง
ไปยังเครือขาย การตั้ง

ไดรฟ USB เมนูนี้อนุญาตใหคุณอัปโหลดและดาวนโหลด
เพลง (MP3 และ MIDI), วิดีโอ และภาพผาน
ทางสายเคเบิล USB

เว็บแคม เมนูนี้อนุญาตใหคุณแชตกับเพื่อนๆ ผานทาง
การประชุมทางเครือขาย

ซอฟตแวรพีซี เมนูนี้ใชสําหรับการซิงโครไนซแบบทันทีระหวาง
โทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรของคุณ และ
ชวยใหคุณสํารองขอมูลบนโทรศัพทมือถอืไวบน
คอมพิวเตอร และเรียกคืนขอมลูที่บันทึกไวใน
คอมพิวเตอร, อัปโหลด และดาวนโหลดไฟล, 
สงและรับ SMS รวมทั้งแกไขรายชื่อในโทรศัพท
มอืถือของคุณ

L เลือก เลือกเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณที่ตองการ

ตัวเลือก คําอธบิาย
เลือกเครือขาย คนหาเครือขายที่ใชได

โหมดคนหา เลือกระหวาง อัตโนมัติ และ แมนนวล

เครือขายที่
เลือกใช

เล
รา

เลือกความถี่ มแ
M
/1

ตัวเลือก ค
ชื่อ เพ

ชนิดการโทร เพ

หมายเลขการโทร เพ
ข

ล็อคอิน เพ

รหัส เพ



การเชื่อมตอ

โปรไฟล GPRS 
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS (General Packet 
Radio Switch) ไปยังเครือขาย การตั้งคา GPRS ที่ใชไดคือ:

ขอมูล GPRS
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณตรวจสอบปริมาณขอมูลที่ถายโอนระหวาง
การเชื่อมตอ GPRS ขอมูลตางๆ ประกอบดวย:

ตวัเลือก คําอธบิาย
ชื่อ เพื่อตั้งชื่อโปรไฟลปจจุบัน

APN เพื่อปอน GPRS APN

ล็อคอนิ เพื่อปอนชื่อล็อคอิน

รหัส เพื่อปอนรหัสผาน

การรับรองตัวบุคคล เพื่อเปด/ปดคุณสมบัตินี้

ตวัเลือก คําอธบิาย
สะสม ความจุและเวลารวมของขอมูลทีไ่ดรับ

เวลาทั้งหมด ความจุและเวลารวมของขอมูลทีไ่ดรับทัง้หมด

ลิงคลาสุด ความจุและเวลารวมของขอมูลทีไ่ดรับของลิงค
ลาสุด
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ระวัติการโทร: ลบ สายโทรออก/สายที่ไดรับ/
  กด L เลือก เพื่อยืนยันการลบ และ R
บ

างๆ ของการโทร:

ลบหมายเลขทัง้หมดบนรายการ

สง SMS ไปยังผูโทร

สง MMS ไปยังผูโทร

คําอธิบาย
เลือกเพื่อเปด/ปดคุณสมบัติ รับอัตโนมัติ

เลือกเพื่อเปด/ปดคุณสมบัติ รับสายทกุปุม

เลือกเพื่อเปดหรือปดคุณสมบัติ ตัวเตือนนาที 
และตั้งคา เวลาเริ่มตน
สายตางๆ

14. สายตางๆ

ตัวเลือกสวนมากที่อธิบายในบทนี้ เปนฟงกชั่นที่ขึ้นกับผูใหบริการ 
และ/หรือการสมคัรรับบริการ และจําเปนตองใชรหัส PIN2 หรือ
โฟนโคด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ดู �การปองกัน� 
ในหนา 51

ประวัติการโทร
เมนูนี้จะแสดงรายการของสายที่คุณพลาด รับสาย และที่โทรออกสาย
ตางๆ ประกอบดวย ทุกสาย, สายที่พลาด, สายที่ไดรับ และ สายโทร
ออก ซึ่งจะแสดงเรียงตามลําดับเวลา โดยสายที่ใหมที่สุดจะแสดงขึ้น
มากอน เลือกสายที่ตองการจากรายการ และกด L ตัวเลือก เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ลบประวัติ
เมนูนี้ ใชสําหรับลางป
สายที่พลาด/ทั้งหมด
กลับ เพื่อยกเลิกการล

ตั้งคาการโทร
เมนูนี้ใชในการตั้งคาต

ตัวเลือก คําอธิบาย
แยกหมายเลข แยกหมายเลขโทรศัพทของผูสง หรือหมายเลข

ที่รวมอยูในขอความออกมา

ลบ ลบหมายเลขจากรายการผูโทร

โทร โทรไปยังหมายเลขที่ระบายสีอยู

ลบทั้งหมด

ขอความ
ตัวอกัษร

ขอความ
มัลติมีเดีย

ตัวเลือก
รับสายอตัโนมัติ

รับสายทกุปุม

ตัวเตือนนาที



สายตางๆ

เพื่อโอนสายชนิดตางๆ ตอไปนี้: ทุกสาย
า, ถาไมรับ, ถาติดตอไมได, เมื่อไมรับ
ถาไมวาง, โอนทุกสายขอมูล, ตรวจสอบ
ะ และ ยกเลิกทั้งหมด 

ี้อนุญาตใหคุณจํากดัการใชงานโทรศัพท
สายเฉพาะอยาง โดยอนุญาตใหคุณปอง
ใหรับหรือโทรไปยังชนิดของสายแบบ
 ได ประเภทของสายที่คุณสามารถจํากัด
ังตอไปนี้:
สายออก
สายตางประเทศ
าะที่นี่ & โฮม
สายเขา
ยเขาเมื่ออยูตางประเทศ
วจสอบสถานะ
เลิกทั้งหมด
ัสหามใชโทรศัพท

เพื่อเปด/ปด การโทรคงที่

เพื่อเปด/ปด กลุมผูใช, เลือกกลุม, 
อก และ กลุมทีช่อบ
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บริการโทร คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณตั้งคา เวลา & คา
โทร, สายเรียกซอน, ซอนเบอร, เลขหมายผู
โทรเขา และ การตั้งคาคาโทร โปรดอานเมนู 
บริการการโทร ในสวนตอไป

บริการการโทร มตีัวเลือกตอไปนี้:

เวลา & คาโทร: แสดงระยะเวลาของสายรวม
ทั้งคาโทรของสายเหลานั้น: ระยะเวลาโทร, 
สายเขารวม, สายออกรวม, คาโทรที่เหลือ และ
ทุกสายสนทนา

สายเรียกซอน: เลือกเพื่อเปดทํางาน หรือ
ยกเลิกสายเรียกซอน หรือ ตรวจสอบสถานะ

ซอนเบอร: ไมแสดงเบอรสําหรับทุกสาย

เลขหมายผูโทรเขา: เลือกเพื่อแสดงหมายเลข
ผูโทรเขาทั้งหมด

การตั้งคาการโทร: คุณสมบัตินี้ (ขึ้นกบัการ
รับบริการ) อนุญาตใหคุณสามารถจัดการ
กับคาใชจายของสายตางๆ ของคุณโดยการ
ตั้งคา สกุลเงิน และ อตัราสวนตัว นอกจากนี้ 
คุณสามารถเลือก แสดงอตัโนมัติ หรือตั้งคา 
คาโทรสูงสุด ก็ได

การโอนสาย ตั้งคา
สนทน
สาย, 
สถาน

จํากัดการโทร เมนูน
ไปยัง
กันไม
ตางๆ
ไดมีด
� ทุก
� ทุก
� เฉพ
� ทุก
� สา
� ตร
� ยก
� รห

การโทรคงที่ เลือก

กลุมผูใช เลือก
สายอ
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อนฟกทั่วไป:
อธบิาย
ือกภาษาในการปอนขอความและภาษาในการ
ดงผล:
ภาษา T9: เลือกเพื่อเปด/ปด T9 ทีใ่ช, ภาษา 
T9  และ T9 จีน
ภาษาในการใชงานโทรศัพท: เลือกระหวาง 
อัตโนมตัิ, อังกฤษ, จีนไตหวนั และ จีน
แผนดินใหญ
หรับการตั้งคา วันและเวลา โปรดอานเมนู 
และเวลา ที่จะกลาวถึงตอไป
ือกจาก เปลี่ยนรหัสล็อค, ล็อคซิม, เปลี่ยนพิน, 
ลี่ยนพิน 2 และ ล็อคเครื่อง
สัล็อคโทรศัพทมาตรฐานคือ 123456

สามารถใชเมนูควบคุมเสียงเพื่อเรียกคุณ-
บัติของโทรศัพท หรือการหมุนของโทรศัพท
มา
คําสั่งเสียง: คุณสมบัติการอัดเสียงสําหรับใช
เปนคําสั่งเสียง
โทรดวยเสียง: อัดชื่อของผูติดตอสําหรับการ
โทรดวยเสียง
รดอานคําอธิบายในหัวขอ �อัดคําสั่งเสียง� ที่
กลาวถึงตอไป
การตั้งคา

15. การตั้งคา

บทนี้อธิบายถึงเนื้อหาของเมนูการตั้งคา ที่นี่ คุณสามารถเขาถงึตัว
เลือกตางๆ (เสียง, เวลาและวันที่, การปองกัน, ฯลฯ) เพื่อตั้งคา
คอนฟก โทรศัพทมอืถือฟลิปส 768 ของคุณเพื่อใหเหมาะกับการ
ใชงานของคุณมากที่สุด

วิธีการ�

ทั่วไป
เมนูนี้ใชในการตั้งคาค

กด เพือ่
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก การตั้งคา

<หรือ> สลับระหวางเมนูการตั้งคาที่แตกตางกนั 4 แบบ: 
ทั่วไป, จอแสดงผล, เสียง และ การเชื่อมตอ

+หรือ- เลื่อนไปยังรายการที่ตองการภายใตเมนูทั้งสี่

L เลือก เลือกเพื่อยืนยันรายการ

ตัวเลือก คํา
ภาษา เล

แส
�

�

วนัและเวลา สํา
วนั

การปองกัน เล
เป
รห

ควบคุมเสียง คุณ
สม
ขึ้น
�

�

โป
จะ



การตั้งคา

องคุณโดยใชการตั้งคาจอแสดงผลแบบ

เปดหรือปดคุณสมบัตินี้

เปดหรือปดคุณสมบัตินี้

ะใชคุณสมบัตินับถอยหลัง 

ูหลัก เลือก การตั้งคา > ทั่วไป > ควบคุม
ําสั่งเสียง

ังคุณสมบัติที่ตองการ

ันทกึ (สามครั้ง)
ารบันทึก

ีกครั้ง หรือ
ารบันทึก

ย
ื่อเปด/ปดการแสดงวอลเปเปอร
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เมนู วนัและเวลา มีตัวเลือกตอไปนี้:

อัดคาํสั่งเสียง

จอแสดงผล
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทข
ตางๆ:

ล็อคปุมกด
อตัโนมัติ

เลือกเพื่อเปด หรือปดการทํางานคุณสมบัตินี้

ทางลัด แสดงรายการของคุณสมบัติทีเ่ปนทางลัด
ทีเ่ก็บ
มาตรฐาน

กําหนดสถานทีเ่ก็บขอมลู: หนวยความจําโทร-
ศพัท หรือ การดหนวยความจํา

โหมด
เครื่องบิน

เลือกเพื่อ เปด/ปด โหมดเครื่องบิน

การตั้งคา
เริ่มตน

กูคืนโทรศัพทกลับเปนการตั้งคาเริ่มตน

ตวัเลือก คําอธบิาย
แสดงเวลา เลือกถาคุณตองการแสดงนาฬกิา สลับระหวาง 

เปด หรือ ปด

โซนเวลา ใช หรือ เพื่อเลือกโซนเวลาของคุณ

ตั้งเวลาและ
วนัที่

แกไขเวลาและวันที่ปจจุบันของคุณ

รูปแบบเวลา ตั้งคาเปน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง

รูปแบบวนัที่ เลือก รูปแบบวนัที่

เวลาเปด
เครื่อง

เลือกเพื่อ

เวลาปดเครื่อง เลือกเพื่อ

นับถอยหลัง ตั้งคาแล

กด เพื่อ
L เลือก จากเมน

เสียง > ค

+หรือ- สลับไปย

L อดั > ใช 
หรือ > ไม

เริ่มการบ
ยกเลิกก

L ซ้ํา หรือ
R กลับ

บันทกึอ
ยกเลิกก

ตวัเลือก คําอธบิา
วอลเปเปอร เลือกเพ
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หรับการเชื่อมตอถูกรวบรวมไวภายใตเมนูนี้ 
งละเอียด ใหอานบทที่สัมพันธกับหัวขอที่

ลือก หนวยความจําโทรศัพท หรือ การด
นวยความจํา

ลื่อนไปยังไฟลเสียง

ืนยันแบบเสียงเรียกที่คุณตองการ
การตั้งคา

เสียง
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหทํางานกบัโปรไฟลเสียง 5 แบบ สําหรับ
รายละเอียด ใหดูหัวขอ �โปรไฟล�

การตั้งคาแบบเสียงเรียก

การเชื่อมตอ
การตั้งคาบางอยางสํา
สําหรับคําอธิบายอยา
เกี่ยวของ

สีจอ เลือกชนิด สีจอ แบบตางๆ: ธรรมดา, ปานกลาง 
และ สีเขม

ระดับแสงไฟ เลือกระดับใดระดับหนึ่งจาก สวางมาก, สวาง, 
ปานกลาง และ สวางนอย

ระยะเวลา
แสงไฟ

เลือกระยะเวลาแสงไฟระหวาง 1 นาท,ี 30 วนิาที 
และ 15 วินาที

ขอความ
ตอนรับ

เลือกเพื่อเปด/ปดขอความตอนรับ หรือทําการ
แกไขขอความ 

กด เพือ่
L เลือก จากเมนูหลัก เลือก ตั้งคา > เสียง > แบบเสียง

เรียก

L เลือก เลือก ทุกสาย, ปลุก, การนัดหมาย, ขอ-
ความ, ขอมูลเซลล หรือ กลุมที่คุณตองการ

L เลือก เ
ห

+หรือ- เ

L เลือก ย
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัว

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสาย
เรียกเขา

สั่นเตือน- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา
แนบ GPRS - โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GPRS

ขอความ SMS  / ขอความ MMS / วอยซเมล - 
คุณไดรับขอความตัวอักษร / ขอความมัลติมีเดีย / 
วอยซเมลใหม

แบตเตอรี่  - แทงแสดงถึงระดับพลังงานของ
แบตเตอรี่ (3 แทง = เตม็, 1 แทง = นอย)

นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

หนวยความจําโทรศัพทเต็ม - หนวยความจําของ
โทรศัพทเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม
หนวยความจําซิมเต็ม - หนวยความจําของซิมเต็ม
ลบรายการบางอยางออกไป เพื่อที่จะเก็บรายการใหม

โอนสายโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข / โอนสายไป
ยังกลองวอยซเมล - ทุกสายสนทนาของคุณจะถูกโอน
ไปยังหมายเลข / วอยซเมล

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  หมายความ
วาเครือขายนัน้ใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รบัสัญ-
ญาณที่ไมดี การยายไปยังตําแหนงอื่นอาจชวยใหมี
สัญญาณดขีึ้นได
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พัทไวในที่ปลอดภยั และเก็บใหพนจาการเอื้อม
็กเล็ก
งการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจํา

แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ุณหลังจากที่ซื้อโทรศพัทมา และเพื่อเปดการ
กัดการโทรแบบตางๆ
แบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ะขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่ม ีอยางไรก็ตาม 
ของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกดิการรบกวนกบั
สอืน่ ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและ
ในประเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลาร
ทางไปยังสถานทีอ่ื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับ
ูลารในรถยนตและเครือ่งบินนั้นมีความเขม
กนัวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมี
ของผูใช มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกีย่ว
นคลื่นวทิยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกนัอันตรายจาก
คลื่นวิทยุ  โทรศัพทเซลลูลารของคุณมีความ
านดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
กรณรับสงคลื่นวิทยุและอปุกรณการสื่อสาร
/5/EC
ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สญัญาณวิทยุกําลงัต่าํนั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร-
ศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณ
เสียง หรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขาย

โทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี่ GSM (900 /

1800 / 1900 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วตัต)
� โทรศัพทของคุณมคีวามสอดคลองกบัมาตรฐานดานความปลอดภยั
ที่เกี่ยวของทั้งหมด

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถงึความสอดคลองกับความ
เขากนัไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศพัทมือถอืเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีก
เลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอืน่ หรือตอตัวโทรศพัทเอง ใหอาน
และทําตามคําแนะนําเกีย่วกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกใหผู
อื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศัพทจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศ
ถงึของเด
หลีกเลี่ย
แทน 

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของค
ทํางานตัวเลือกการจํา

การออก
หมายแล
โทรศัพท

อุปกรณอิเล็กทรอนิก
กฎขอบังคับทั้งหมด
ทั้งที่บาน และเมื่อเดิน
การใชโทรศัพทเซลล
งวดมาก เปนที่กลาว
ความเสี่ยงตอสุขภาพ
กับเทคโนโลยีทางดา
ความปลอดภัยตางๆ
การสัมผัสถูกพลังงาน
สอดคลองกับมาตรฐ
รวมทั้งขอกําหนดอุป
โทรคมนาคมที่ 1999



ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

องหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
วาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวน
ไม

นะการทาํงาน
ะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ใชพลังงานแบตเตอรี ่และใชงานโทร-
ตามคําแนะนําตอไปนี้:
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวทิยุ  ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมือ่เกบ็โทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมอืถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ
เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถอื และอาจผิด
กฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ดกต็ามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานที่ ซึง่มี
อุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภณัฑทีไ่วไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให
ตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภยัที่ใชได
หรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
เหมืองแร หรือพื้นที่อืน่ซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ทรอนิกส ทีใ่ชใ
พลังงานวทิยุ

เครื่องชวยการเตนข
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ศัพทไว 15 ซม. ตลอดเว
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

ผูที่ใชเครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครือ่งชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรู
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือ

การปรับปรุงสมรรถ
เพื่อทีจ่ะปรับปรุงสมรรถน
พลังงานคลื่นวทิย,ุลดการ
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทํา



57

ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด

ชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น  
การใชอปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
ทําใหการรับประกันทัง้หมดสําหรับโทรศพัท
งคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัท ีโดยผู
รับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล

มือถอืในขณะขับรถ
รศัพทในขณะที่กําลังขับรถนั้นทําใหสมาธิของ
 ซึ่งสามารถทําใหเกิดอันตรายได โปรดปฏิบัติ
นะนําตอไปนี้:

การขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
โทรศัพท
ศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะ
ทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาทีอ่อนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากัน  อยางไรกต็ามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกบัที ่เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลักและ
คุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดต
ตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะ
เวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนกจ็ะชวย
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และ
เปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่
� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น

� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140° F) สัมผัสกบั
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
เนื่องจาก
หาย และ
ฟลิปสขอ

ใหแนใจวาเสาอากาศ
เชี่ยวชาญที่ไดรับการ
แทจากฟลิปส

อยาใชโทรศัพท
การพูดโท
คุณลดลง
ตามคําแ

� คุณควรมีสมาธิกับ
จอดรถกอนที่จะใช

� เคารพกฎในประเท



� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด ทิ้งวสัดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอ

บตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

บรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ (เชน 
age ในฝรั่งเศส)

ลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
นิดของพลาสติกดวย)
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แฮนดฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถปุระสงค
นี้โดยเฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
กัน้ถุงลมนิรภยั และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ  ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทดัฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากทีโ่ทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่เปนโลหะ โปรด
ระมดัระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการ
ใชโทรศัพทเมื่ออณุหภูมิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกบั
การทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร
ศัพทเกา และโปรดรณรงคดานการนําวสัดุกลับมาใชไหม
ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ 

ที่ไดรับการออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวสัดุกลับมาใชใหมและการ

ดังนี้

ไมควรทิ้งแ

วัสดุที่ใชใน

เรามกีารสง
และการนําว
EcoEmball

วัสดุที่เปนพ
(มกีารระบุช
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อบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณ

ชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณุหภูมิต่ํา
กติ และไมมผีลกระทบกบัการทํางานของโทร-
เขาสูทีซ่ึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ูจําหนายโทรศัพทของคุณ

ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง

งหมายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
ลขของผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ะแสดงคําวา 
แทน ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
ับเรื่องนี้

งขอความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกบัเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
งคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องนี้

ับและ/หรือเก็บภาพ JPEG ได
เกินไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมรีูปแบบ
ศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมอืถือใหมอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงคาํวา บลอ็ก เมื่อคุณเปดเครื่อง
มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบล็อก (PUK)  ใหติดตอศูนยบริการของคุณ
โทรศัพทแสดงคาํวา IMSI ขัดของ
ปญหานี้เกี่ยวของกบัการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศพัท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอกีครั้ง

สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป  คุณอาจอยูในมมุอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมทีําการของเครือขาย 
ลองจากสถานทีอ่ื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตํา-
แหนงที่ดีถาโทรศพัทมือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

จอแสดงผลไมต
กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโต
มาก อาการนี้เปนสิ่งป
ศัพท  ใหนําโทรศัพท
ยังคงมีอยู ใหติดตอผ

แบตเตอรี่ของคุณ
คุณอาจใชเครื่องชารจ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
กับโทรศัพทของคุณท

โทรศัพทไมแสด
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
เครือขายไมสงหมายเ
สาย 1 หรือ โทรเขา 
ในรายละเอียดเกี่ยวก

คุณไมสามารถส
เครือขายบางแหงไมอ
แรกสุด ใหตรวจสอบ
ติดตอผูใหบริการขอ

คุณไมสามารถร
ถารูปภาพมีขนาดใหญ
ไฟลที่ไมถกูตอง โทร



คุณรูสึกวาคณุพลาดสายบางสายไป ความสามารถในการประหยดัพลังงานของโทรศัพท
ต่ํากวาที่ระบุในคูมือผูใช
ีย่วของกบัการตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน 
ารเปดแสงไฟ) และคุณสมบัติตางๆ ที่
ประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณตองปดการ
ใหมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได

ไดไมดี
สวนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม-
บกบัสมรรถนะของโทรศพัทได เรามี
ายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภาย
ใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถือเครื่อง

เทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ือไม

ิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
(ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอน
ากฏขึ้นบนหนาจอ
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ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

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

โทรศัพทแสดงคาํวา SIM ขัดของ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู 
ซิมการดอาจเกดิการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพท
แสดงคาํวา ไมอนญุาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย  คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้

โทรศัพทแสดงคาํวา ใสแผน SIM ของคุณ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู ซิม
การดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ของคุณดูเหมือนวาจะ
การประหยัดพลังงานนั้นเก
ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาก
คุณใช เพื่อที่จะใหโทรศัพท
ทํางานคุณสมบัติทีคุ่ณไมใช

โทรศัพททํางานในรถ
ในรถยนตประกอบดวยชิ้น
เหล็กไฟฟาที่อาจมีผลกระท
ชุดอปุกรณติดรถยนตจําหน
นอกและชวยใหคุณสามารถ
โทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายในประ
ในขณะที่กําลงัขบัรถไดหร

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเช
กระบวนการกอนการชารจ 
ที่สัญลักษณการชารจจะปร
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อุปกรณเสริมของแทจากฟลปิส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชารจรวม
อยูเปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ อุปกรณ
เสริมอยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก 
รายการของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิม่สมรรถนะของโทรศัพทใหสงูที่สดุและไมทําใหการรบั
ประกันสิ้นสดุ ใหเลอืกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
ซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง 
บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรบัการรับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทกุแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถอื

ชุดเชื่อมตอขอมูล
ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบงายๆ กับโทรศัพทมือถือฟลิปสของคุณ: 
สายเคเบิล USB ทีใ่หมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรทีใ่หมา ใชใน
การดาวนโหลดรูปภาพและเพลง รวมทั้งซิงโครไนซผูติดตอและ
บันทกึนัดของคุณ
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การประกาศเกี่ยวกับเครือ่งหมายการคา

 

JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
 Tegic Communications Inc.

BluetoothTM เปนเครื่องหมายการคาที่
telefonaktiebolaget L M Ericsson แหง
ประเทศสวีเดนเปนเจาของ และใหอนุญาต
แกฟลิปส

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

รับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
บัประกนัแบบจํากดันี้เปนระยะเวลาทีเ่หลือจาก
หรือเกาสิบ (90) วนันับจากวนัทีซ่อมแซมหรือ
พจิารณาจากระยะเวลาทีย่าวกวา การซอมแซม
นผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
พาะของคุณ

ดรับความคุมครองโดยการรับประกันแบบ

แบบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ฑที่มีการใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
 ุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
ั้งทีไ่มเหมาะสม  การจัดการทีไ่มถกูตอง  การ
ารเกดิไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผสักบัของเหลว
อื

การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกนัตอผูซือ้ผลิตภณัฑรายแรก (�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
และจะสงคืนผ
ใหกับผูบริโภค
เก็บชิ้นสวน โม

ผลิตภัณฑที่ได
ครองโดยการร
ผลิตภณัฑเดิม 
ทดแทนให โดย
และการทดแท
แกไขปญหาเฉ

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากัดนี้?

การรับประกัน

ก) ผลิตภัณ
อุบัติเหต
การติดต
ละเลย ก
อืน่ๆ  หร



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
วามเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด
นไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปน
จะตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
ลิตภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
รือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
าํเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
ือ้ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
  และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ

ประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
ยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ
(ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ  ภายใต
) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
ารถเชิงพาณิชย 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
หรือทดแทนผ
การซอมแซมห

ง) สําคัญ - คุณจ
หลักฐานการซ
ของผลิตภัณฑ
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโด
แกไขโดยขอตกลง  
ชัดแจงและเปนนัย  
กฎหมาย  หรืออื่นๆ
คุณภาพ  ความสาม
การใชงานเฉพาะใดๆ
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แบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
งผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ัง้แบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ละสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
การรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต
ูคาปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
องฟลิปสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกนั
ละคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

บบจํากดันี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบญัญัติ
ายใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกีย่วของกบัการซือ้หรือการใชผลิตภณัฑ  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

การรับประกัน
สมบูรณระหวา
เซลลูลารนี้  ซึ่ง
ระหวางฝาย ท
ลักษณอักษร แ
กับขอความใน
ใหผูสงของ  ผ
หรือพนักงานข
แบบจํากัดนี้ แ

การรับประกนัแ
ของผูบริโภคภ
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