
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น ฟลิปส
จงึสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสพยายาม
ตรวจสอบใหขอมูลทั้งหมดในคูมือฉบับนี้มีความถูกตองมาก
ทีสุ่ด อยางไรก็ตามฟลิปสไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การ
ตกหลน หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้
และตัวผลิตภัณฑ อุปกรณออกแบบมาสําหรับเชื่อมตอกับ
เครือขาย GSM/GPRS

ปุมกด

ไมโครโฟน

ปุมเคลื่อนที่
และปุม,

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมกลอง
ถายรูป C

ปุมc

ปุมวางสาย และ
ปุมเปด/ปด )

ปุมดานขาง
(ระดับเสียง)

ดานหลงัของ
โทรศัพท: 
เลนสกลอง 
และหนาจอ
ภายนอก 4,000 สี

ปุมรับสาย (

วธิีการ…

เปด/ปดโทรศัพท กดปุม) เพื่อเปดเครื่อง 
กดคางไวเพื่อปดเครื่อง

ปอนรหัส PIN ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และ
กด,หรือ # เพื่อยืนยัน

ตัง้ระดับเสียงกริ่ง

กดปุมดานขางเมื่ออยูในสถานะ
เตรียมพรอม และเมื่อโทรศัพท
เปดอยู

การกดสั้นๆ ที่ปุมดานขางอันลาง
จะเปนการปดเสียงกริ่งเมื่อคุณได
รับสาย

โทรออก ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

รับสาย กด (เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

ตัง้ระดับเสียง
การสนทนา

กดปุมดานขางปุมใดปุมหนึ่ง
ระหวางการโทร 

วางสาย กด)
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วงรอบสัญลักษณก็คือวงรอบของสัญลักษณที่แสดงบนหนาจอ 
สัญลักษณแตละตัวจะใชแทนคุณสมบัติหรือตัวเลือกสําหรับ
ควบคุมโทรศัพท
สัญลักษณทั้งหมดไมไดแสดงอยูบนหนาจอ สัญลักษณที่ถูก
ซอนอยูจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด<หรือ>
คุณสามารถเขาไปยังวงรอบสัญลักษณหลักไดโดยการกด, 
เมื่ออยูในสถานะพรอมใชงาน เลื่อน<(ทวนเข็มนาฬิกา) 
หรือ>(ตามเข็มนาฬิกา) และกด,เมื่อคุณสมบัติหรือ

ปฏิเสธสาย
กด) หรือกดปุมดานขาง
ปุมใดปุมหนึ่งคางไว (ในกรณีนี้
โทรศัพทตองปดฝาอยู)

เขาถึงเมนูหลัก กด,ในหนาจอหลัก
เขาไปยัง รายชื่อ กด-ในหนาจอหลัก

ใช รายชื่อ
เลื่อนในรายการโดยการเลื่อน 
+หรือ-และกด ( 
เพื่อโทรไปยังชื่อที่เลือก 

เขาไปยัง รายการโทร กด+ในหนาจอหลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด c

กลับไปยังหนาจอหลัก
ในขณะที่กําลังเลื่อน
ไปมาในเมนูตางๆ 

กดปุม c คางไว หรือกดปุม 
)

ดูสายโทรออกลาสุด กด ( ในหนาจอหลัก

เรียกใชฟงกชั่นในเมนู

กด,, เลื่อนดวย<หรือ 
>เพื่อเลือกฟงกชั่น จากนั้น
กด,เพื่อเขาไปยังเมนูยอย 
ทําซํ้าไปเรื่อยๆ จนไปถึงฟงกชั่น
ที่ตองการ

เปดใชงาน คําสั่งเสียง 
ที่ตั้งโปรแกรมไว กดปุม,คางไว

เปดเมนู MMS 
อยางเร็ว กด<ในหนาจอหลัก

สง SMS 
อยางเร็ว

กด>ในหนาจอหลัก (เปด
รายการรายชื่อสําหรับใหคุณ
เลือกผูรับ)

เปดใชงาน กลอง
ถายรูป กดปุม Cในหนาจอหลัก

เปดใชงาน WAP กดปุม 0คางไว

วงรอบสัญลักษณ
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ตัวเลือกไดรับการเลือกแลว, หรือกด c เพื่อยกเลิก วงรอบ
สัญลักษณยอยหรือรายการอีกรายการหนึ่งก็จะปรากฏขึ้น
การกด+หรือ-จะเปนการสลับระหวางตัวเลือกสอง
อยาง เชน ทํางาน/ไมทํางาน, เปด/ปด, เพิ่ม/ลดคา, ฯลฯ
เลื่อนภายในวงรอบสัญลักษณและรายการตางๆ จนกระทั่งคุณ
ไปถึงคุณสมบัติหรือตัวเลือกที่ตองการ ในขณะที่กําลังเลื่อนใน
รายการ  แถบเลื่อนที่อยูดานขวาของหนาจอจะแสดงตําแหนง
ที่แทจริงของคุณในรายการ จากนั้นคุณสามารถเลือกหรือปรับ-
เปลี่ยนฟงกชั่นทั้งหมดของโทรศัพทไดดวยปุมลูกศร ดังจะอธิบาย
ในบทตางๆ ของคูมือการใชงานนี้

เหตุการณบางอยางอาจทําใหหนาจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป (สายที่ไมไดรับ, ขอความใหม เปนตน) กด,เพื่อเขาไป
ยังเมนูที่ตองการ หรือกด c เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

เหตุการณ
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เริ่มการใชงาน 7

1 • เริ่มการใชงาน
อานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน "ขอควรระวัง" กอนที่
จะเริ่มใชงาน
ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณ
ไดรับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายใน
ซิมการดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมาย
เลขโทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใช
เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ (ดูเพิ่มเติมหัวขอ 
“สมุดโทรศัพท” หนา27)

1. กดฝาดานหลังของโทรศัพทดังแสดงในรูปดานลาง และ
เลื่อนลงดานลางเพื่อถอดออก

2. ถอดซิมออกจากที่ยึด และใสเขาไปภายใตคลิปยึดโลหะ จน
กระทั่งแนน ใชความระมัดระวังใหมุมที่ตัดของการดอยูใน
มุมที่ถูกตอง

3. วางแบตเตอรี่ลงในชองดังแสดงในภาพดานลาง: แรกสุด
ใหใสดานขวาเขาที่ขอบของโทรศัพท และกดลงไปจน
กระทั่งเขาที่

4. ใสฝาดานหลังของโทรศัพทกลับคืน: เกี่ยวชิ้นสวนดานหนา
ของโทรศัพทเขากับสวนบนของโทรศัพท จากนั้นกดสวน
ลางลง จนกระทั่งยึดติดกับสลัก

การใสซิมการด
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8 เริ่มการใชงาน

แกะฟลมปองกันที่เคลือบหนาจอและเลนสกลองถายรูปออกกอน
ที่จะใชโทรศัพท

1. ในการเปดโทรศัพท กดปุม) 
2. เมื่อคุณเปดโทรศัพท เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PIN ซึ่ง

ก็คือรหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการดของคุณเพื่อปองกัน
การใชงานที่ไมไดรับอนุญาต รหัสนี้ไดรับการตั้งคาลวงหนา
มาแลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการหรือรานคาที่คุณซื้อ
โทรศัพท ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหดูหนา41

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะ
ถูกบล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK
จากผูใหบริการของคุณ
ปอนรหัส PIN เขาไป ถาคุณกดผิด ใหกด c จากนั้นกด,
หรือ # เพื่อยืนยัน

โทรศัพทจะขอใหคุณปอนวันที่ในครั้งแรกที่เปดเครื่องขึ้นมา
ใหตั้งวันที่โดยการกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม (กดcเพื่อลบ
ตัวเลข) จากนั้นกด,เพื่อยืนยัน ในการตั้งเวลาใหใชวิธีการ
เดียวกัน
สําหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ ใหดูหนา46

ถาคุณไมคัดลอกรายชื่อในซิมในครั้งแรกเมื่อเปดเครื่อง 
คุณจะสามารถทําสิ่งนี้ไดในภายหลังโดยตรงจากเมนูรายชื่อ
(ดูหนา27)
ถาคุณเคยมีโทรศัพทมือถือมากอน และขณะนี้นําซิมการดเดิม
มาใชกับโทรศัพทนี้ ภายในการดอาจบรรจุรายชื่อผูติดตอของคุณ
บางสวนหรือทั้งหมด โทรศัพทจะตรวจพบขอมูลนี้และจะแสดง
ขอความถามคุณวาตองการคัดลอกรายชื่อในซิมการดของคุณ
ลงในรายชื่อในตัวของโทรศัพทหรือไม กดcเพื่อยกเลิก หรือ 
, เพื่อยอมรับ ไมวาคุณจะยอมรับ ลมเลิก หรือยกเลิกการ
คัดลอก รายชื่อที่อยูในโทรศัพทของคุณจะถูกตั้งคาเปนรายชื่อ
มาตรฐานของคุณเสมอ ในการเปลี่ยนกลับไปยังรายชื่อในซิม 
ใหกด,และเลือก รายชื่อ >ตั้งคารายชื่อ > เลือกรายชื่อ > ซิม

เปดโทรศัพท 

ตัง้วนัที่และเวลา

การคดัลอกรายชื่อในซิม
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เริ่มการใชงาน 9

โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม
ได แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือน
คุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย
คณุไมควรถอดแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปดโทรศัพทอยู:
เนื่องจากการตั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณอาจสูญหายไป
(ดูขอมูล ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ หนา93) ถา
คุณถอดแบตเตอรี่ โทรศัพทจะสามารถจดจําการตั้งคาวันที่
และเวลาไดประมาณ 2 นาที
1. เมื่อแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่ใสอยูกับโทรศัพท ให

เสียบเครื่องชารจ (มาพรอมกับโทรศัพท โดยบรรจุอยูใน
กลอง) ลงในชองเสียบดานลางที่ฐานของโทรศัพท จากนั้น
เสียบหมอแปลงเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับซึ่งเขาถึง
ไดงายที่ปลายอีกดานหนึ่ง

2. สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
• ระหวางการชารจ แทงแสดงสถานะการชารจ 4 แทงจะ

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยแตละแทงแสดงถึงระดับพลัง-
งาน 25% และจะใชเวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมงในการ
ชารจโทรศัพทมือถือใหเต็ม

• เมื่อแทงทั้ง 4 แทงหยุดนิ่งแสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว 
และคุณสามารถถอดเครื่องชารจออกได ระยะเวลาสนทนา
จะยาวนานตั้งแต 2 ถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่องรอรับ
สายอยูประมาณ 200 ถึง 400 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือ-
ขายและลักษณะการใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะ
ปดเครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟ-
ฟากระแสสลับที่เขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องชารจ
เขากับแหลงจายไฟ IT ไดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)
3. ถาคุณไมใชโทรศัพทเปนเวลาหลายวัน คุณควรถอด

แบตเตอรี่ออก
คุณสามารถใชโทรศัพทไดในขณะที่กําลังชารจอยู (โปรดทราบ
วาการทํางานของระบบสั่นจะปด เมื่อเสียบเขากับเครื่องชารจ)
ถาพลังงานของแบตเตอรี่ไมมีเหลือเลย สัญลักษณแบตเตอรี่
จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เริ่มชารจไปไดประมาณ 2 หรือ 3 นาที

การชารจแบตเตอรี่
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10 คุณสมบัติหลัก

2 • คุณสมบัติหลัก

ในสถานะเตรียมพรอม กด-ขึ้นอยูกับ
รายการรายชื่อที่เลือก (ในซิมหรือในเครื่อง) 
เนื้อหาที่ปรากฏในหนาจออาจแตกตางจากที่นี่   

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศึกษาเพิ่มเติมจาก 
“สมุดโทรศัพท” หนา27
ในการดูรายการรายชื่อระหวางที่โทร กด,เลือก ดูรายการ
รายชื่อ, กด,และเลื่อนภายในรายการตางๆ โดยการกด
-หรือ+จากนั้นกด cสองครั้งเพื่อกลับไปยังหนา
จอระหวางการโทร
กด # ปอนตัวอักษรแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา และกด
,เพือ่กระโดดไปยังชื่อนั้นโดยตรง

1. ในสถานะเตรียมพรอม  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใช
ปุมกด ในการแกไขขอผิดพลาด ใหกด c

2. กด (เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด) เพื่อ
วางสาย

สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหปอนเครื่องหมาย “+”  
แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศตามปกติ โดยการ
กด * คางไว ถาตองการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการโทรจาก
รายการรายชื่อใหอาน “การโทรออก” หนา32

เมื่อไดรับสายเขา หมายเลขของผูโทรเขาจะแสดงบนหนาจอ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ และการตั้งคาของผูโทรเขา
วาอนุญาตใหมีการสงหมายเลขมาหรือไม  ถาหมายเลขถูกเก็บ
อยูในรายการรายชื่อที่เลือก (ดู หนา28), ชื่อที่เปนเจาของ
หมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
1. ในการรับสาย ใหกด ( หรือเปดโทรศัพท ถาตัวเลือก

ใชงานฟลิป ตั้งคาเปน เปด (ดูหนา79)
2. ในการปฏิเสธสาย ใหกด) ถาคุณเปดการทํางานของ 

“การโอนสาย” (ดู หนา79) สายก็จะถูกโอนไปยัง
หมายเลข หรือตูรับฝากขอความเสียง

3. ในการวางสาย ใหกด)
โทรศัพทจะไมสงเสียง ถาอยูในโหมด ปดเสียง (ดูหนา12)
ถาคุณเลือก รับสายทุกปุม (ดู หนา80) คุณสามารถรับสาย
เรียกเขาโดยการกดปุมใดก็ได (ยกเวนปุม  ))

การเขาถงึและการเรียกใชรายการรายชื่อ

โทรออก

รายการรายชื่อ

การรบัสาย และการวางสาย
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คุณสมบัติหลัก 11

คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณแสดงรูปภาพของคุณ
ที่อยูใน อัลบั้มภาพ (โดยปกติจะเปนสไลดโชว
อัตโนมัติ หรือเปดทีละภาพดวยตัวเอง) บนหนา

จอโทรทัศนผานทางอุปกรณเสริม TV ลิงค หรือ หนาจอหลัก 
(ภายใน) ของโทรศัพทของคุณ 
1. เชื่อมตอ TV ลิงคเขากับแจ็คสัญญาณภาพสีเหลืองบน TV 

(RCA) ที่ปลายดานหนึ่ง และไปยังแจ็คเสียงของโทรศัพท
จากนั้นเลือกชองวิดีโอ (CBVS) 

2. ภาพมาตรฐานจะปรากฏบนหนาจอ TV โดยอัตโนมัติ ใน
ขณะที่เมนูสไลดโชว TV จะแสดงบนหนาจอของโทรศัพท

3. ใชเมนูของโทรศัพทเพื่อตั้งคาสไลดโชวอัตโนมัติ หรือแสดง
ภาพแบบแมนวล โดยการกด -หรือ+

TV ลิงคสนับสนุนเฉพาะภาพ JPEG ที่มีขนาดจนถึง VGA 
(640 x 480 พิกเซล) เทานั้น ดู “สไลดโชว TV” หนา73 
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้

โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองถายรูปในตัว ชวยใหคุณสามารถ
ถายรูป และสงออกไปใหเพื่อนของคุณและญาติได สําหรับขอมูล
ที่สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใหดู “การถายภาพ” หนา20

ไอคอนสําหรับเคลื่อนที่ จะปรากฏในหนาจอหลัก เพื่อใหคุณเห็น
เมนูตางๆ ที่สามารถเขาถึงไดผานทางปุมเคลื่อนที่ของโทรศัพท 
ดูหนา 40 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปด และปด
ไอคอนนี้

คุณสมบัตินี้ จะใชไดเมื่อคุณใชกลองถายรูป และจาก อัลบั้มภาพ
อนุญาตใหคุณสามารถสงขอความที่ประกอบดวยภาพและเสียง
ไดอยางรวดเร็ว
1. เมื่ออยูในหนาจอหลัก กด C เพื่อเปดกลองถายรูป ถา

จําเปน กด # เพื่อเปลี่ยนไปยัง โหมด คลิป
2. กด Cเพื่อถายภาพ; หนาตาง อัดเสียง จะเปดขึ้นเอง

โดยอัตโนมัติ
3. อัดเสียงหรือขอความตามตองการ กด c เพื่อยกเลิก

หรือ,เพื่อหยุดการอัด (คุณสามารถรอจนถึงเวลาที่
สามารถอัดไดนานที่สุด คือ 30วินาทีก็ได)

4. จากนั้นสงขอความของคุณผานทาง MMS (สําหรับราย
ละเอียด (ดู “MMS” หนา59)

สไลดโชว TV

การถายภาพ

สไลดโชว TV

ไอคอนสําหรับเคลื่อนที่ 

สนทนาแบบเห็นภาพ: สงคลิปเสียงพรอม
กบัภาพ
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12 คุณสมบัติหลัก

คณุสมบัตินี้ ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกรายชื่อในโทรศัพทเทานั้น
(ไมใชรายชื่อที่อยูในซิมการด)
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเชื่อมโยงชื่อตั้งแตหนึ่งชื่อขึ้นไปเขากับ
กลุมได เมื่อผูที่อยูในกลุมนั้นโทรหาคุณ ชื่อจะปรากฏพรอมกับ
ภาพของชื่อนั้น และเพลงที่กําหนดไวกับกลุมนั้นจะดังขึ้น
1. เมื่ออยูในหนาจอหลัก กด Cเพื่อเปดการทํางานกลอง

ถายรูป และกด Cเพื่อถายภาพเพื่อนของคุณ
2. เลือก รายชื่อ > ตั้งคารายชื่อ > ตั้งคากลุม > กลุม เปลี่ยนชื่อ

กลุม และเลือก แบบเสียงเรียก ตามตองการ จากนั้นเลือก
รูปภาพของเพื่อนคุณ

ในขณะที่สรางกลุมที่มีเพียงคนเดียว คุณสามารถเลือก
มัลติมีเดีย  > การอัดเสียง  > ใหม อดัเสียงโดยการพูดอะไร
บางอยางลงไป และบันทึกเปน แบบเสียงเรียก
3. กด-เลือกชื่อในสมุดโทรศัพท และกด, กด,

จากนั้นเลือก เลือกกลุม เพื่อเชื่อมโยงไปยังกลุมที่คุณ
เปลี่ยนชื่อ

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจ
วาคุณนําโทรศัพทออกหางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดย
เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กําลังเรงเสียง

1. ถาคุณเลือกรายการรายชื่อในซิม ใหเลือกรายชื่อ กด,
สองครั้งเพื่อไปยังวงรอบสัญลักษณถัดไป จากนั้นเลือก
โทรแฮนดฟรี และกด,เพื่อหมุนหมายเลข

2. ถาคุณเลือกรายการรายชื่อในเครื่อง ใหทําวิธีเดียวกันเพื่อ
โทรไปยังหมายเลขที่ตั้งเปนคามาตรฐาน หรือกด<
หรือ>เลือกหมายเลขอื่นในรายการ จากนั้นกด,
และเลือก โทรแฮนดฟรี

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด,สองครั้งเพื่อเปลี่ยนไป
และกลับจากโหมดแฮนดฟรี 

1. กด,,เลือก ตั้งคา > เสียง > แบบเสียงเรียก และกด
, อีกครั้ง

2. เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเลือกแบบเสียงเรียกใน
รายการ, จากนั้นกด,เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเมื่อได
รับสายเรียกเขา คุณสามารถปดเสียงเรียกเขาได
โดยทําตามขั้นตอนดังนี้:

กด,และเลือก ตั้งคา >เสียง > ปดเสียง และกด-
จนกระทั่งระดับเสียงถูกตั้งเปน เปด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมดานขางในขณะที่อยูในหนา
จอเตรียมพรอม จนกระทั่งระดับเสียงถูกตั้งเปนปดเสียงก็ได

โฟโตคอล: ดู & ฟงวาใครโทรมา

โทรแฮนดฟรี

การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก

เปดโหมดปดเสียง

ปดเสียง
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คุณสมบัติหลัก 13

นอกจากนั้น คุณยังสามารถเปดเสียงกริ่งในขณะที่รับสายไดโดย
การกดปุมดานขาง

ถาคุณไมตองการใหโทรศัพทสั่นเตือนเมื่อไดรับ
สายเรียกเขา คุณสามารถปดการสั่นเตือนไดโดย
ทําตามขั้นตอนดังนี้:

1. กด,, เลือก ตั้งคา >เสียง >ระบบสั่น และกด,
2. เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเลือก เปด หรือ ปด และ

กด,เพื่อยืนยัน
การเปดการทํางานระบบสั่นไมไดเปนการปดเสียงเรียกเขา ถา
คุณตองการปดเสียงเรียกเขา โดยใหระบบสั่นยังคงทํางานอยู
ใหเปดการทํางานโหมด ปดเสียง ตามวิธีที่อธิบายไวดานบน
ระบบสั่นจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อวิทยุเปด และเมื่อคุณตอโทร-
ศัพทกับเครื่องชารจ

ถาตองการอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณเอง ในหนาจอ
หลัก กด-เลือก หมายเลข  จากนั้นกด,เลือก แสดง  
และกด,อีกครั้ง หมายเลขโทรศัพทของคุณก็จะแสดงขึ้นมา 
ถาหมายเลขนั้นบันทึกอยูในซิมการด ถาไมมีหมายเลขบันทึกอยู 
ใหเลือก ใหม จากนั้นทําตามคําแนะนํา

ถาหมายเลขโทรศัพทของคุณถูกเก็บไวในรายการรายชื่อ คุณ
สามารถดูหมายเลขในระหวางที่โทรได อานเพิ่มเติมในหัวขอ
“การเขาถึงและการเรียกใชรายการรายชื่อ” หนา10

ระหวางการโทร เลื่อนดวยปุมขึ้นหรือลงดานขาง เพื่อเพิ่ม/ลด
ระดับเสียง

คุณสามารถปดเสียงไมโครโฟนเพื่อที่วาอีกฝาย
หนึ่งจะไมไดยินเสียงคุณได ระหวางการโทร กด 
,เลือก ปดเสียงพูด และยืนยันดวยการ
กด,

ในการเปดไมโครโฟนระหวางการโทร ใหกด 
,, เลือก เปดเสียงพูด และยืนยันดวยการ
กด,ไมโครโฟนก็จะเลิกการปดเสียง

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาเปน
ขอหามทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงให
คูสนทนาของคุณทราบวาคุณกําลังจะอัดเสียง

การเปดการทํางานการสั่นเตือน

การอานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ

ระบบสั่น

ปรับระดับเสียงของหูฟง

ปดไมโครโฟน

เปดเสียงไมโครโฟน

บนัทึกการสนทนา

ปดเสียงพูด

เปดเสียงพูด

อัดการสนทนา
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14 คุณสมบัติหลัก

การสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนาของคุณอนุญาตเทา
นั้น นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัดไวเปนสวนตัวดวย 1นาที
เปนเวลาสูงสุดที่สามารถอัดเสียงได (อาน “การอัดเสียง” 
หนา74)
ในการอัดเสียงสนทนาระหวางการโทร
1. ในขณะที่มีการโทรตั้งแตหนึ่งสายขึ้นไป  ใหกด,เพื่อ

เขาไปยังวงรอบสัญลักษณของเนื้อหาการโทร
2. เลือก อัดการสนทนา และกด,กดc,,หรือ

วางสาย เพื่อยุติการอัดเสียง
3. ในทุกกรณี รวมทั้งเมื่อวางสาย จะมีหนาตางแกไขปรากฏขึ้น

เพื่อใหคุณตั้งชื่อเสียงที่อัดไว
กด,เพื่อบันทึกเสียงที่อัด ซึ่งจะใชไดในเมนู มัลติมีเดีย >
อัลบั้มเสียง

ในการลบรายการโทร กด,และเลือก 
ขอมูลการโทร > รายการโทร > รีเซ็ต กด,
สองครั้งเพื่อลบรายการโทร

ในการลบรายการทั้งหมดในครั้งเดียว ใหกด,และเลือก 
ขอความ > SMS > อาน SMS > ลบ SMS ทั้งหมด กด, 
สองครั้งเพื่อลบรายการ SMS 

นอกจากนี้ คุณสามารถลบขอความ SMS ทั้งหมดจากเมนู 
ที่เก็บ SMS ไดดวย การลบรายการ SMS นั้นมีประโยชนใน
กรณีที่คุณตองการปลดปลอยหนวยความจําใหวางสําหรับเก็บ
ขอความใหมๆ

ถาตองการลบขอมูลของรายการรายชื่อในคราวเดียว ใหกด,
และเลือก รายชื่อ > ตั้งคารายชื่อ > ลบทั้งหมด กด,เพื่อลบ
ขอมูลในรายการรายชื่อ
ตวัเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพทของคุณเทานั้น
ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

ในขณะที่เลื่อนในรายการ  กด+หรือ-คางไว  เพื่อเลื่อน
ทีละหนาแทนที่จะเลื่อนที่ละรายการ
การทําเชนนี้ใชไมไดกับแบบเสียงเรียก

ลบรายการโทร

การลบรายการ SMS
รีเซ็ต

การลบรายชื่อ

เลือ่นในรายการอยางรวดเร็ว
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ระบบเมนู 15

3 • ระบบเมนู
ตารางดานลางอธิบายถึงโครงสรางระบบเมนูทั้งหมด (ระดับแรก
ถึงระดับที่สาม) ในโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหนาที่
คุณควรอาน เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการ
ตั้งคาแตละอยาง  

การตั้งคา น.34

เสียง น.34
ปดเสียง / ระดับเสียง / แบบเสียงเรียก / 
แบบเสียงเรียกขอความ / Equaliser / เสียงปุมกด / 
เสียงเตือน / เตือนระบบสั่น

จอแสดงผล น.35
ภาพเคลื่อนไหว / ความคมชัดจอยอย / แสงไฟ /  
วอลเปเปอร / วอลเปเปอรยอย

ปุมดวน น.36
ปุมดวน / คําสั่งเสียง / โทรดวยเสียง / 
ไอคอนเคลื่อนที่

การปองกัน น.40
เฉพาะกลุม / จํากัดการโทร / เปลี่ยนรหัส / รหัส PIN

เครือขาย น.41
แนบดวย GPRS / ลงทะเบียน / รายการ / 
ตั้งคาการโทร

วันและเวลา น.44
รูปแบบนาฬิกา / ตั้งวันที่ / รูปแบบวันที่ / เขตเวลา / 
การชดเชยเวลา / ตั้งเวลา

ภาษา น.45
รายการของภาษาที่ใชได 

โปรไฟล น.45

ขอความ น.47

SMS น.47
การสงขอความสั้น / อานขอความ / ตั้งคา SMS / 
ที่เก็บ SMS

อีเมล น.51
สําหรับเมลบ็อกซแตละกลอง
การตั้งคา / เปดเมลบ็อกซ / สงเมล
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16 ระบบเมนู

ขอความระบบ น.58
รับ / หัวขอ / รหัสรับ

ขอความมาตรฐาน น.59

MMS น.59
สราง MMS / รับ MMS / จัดการโฟลเดอร / 
การตั้งคา

มัลติมีเดีย น.70

อัลบั้มเสียง น.70
รายการของเสียงที่ใชได 

อัลบั้มภาพ น.70
รายการของรูปภาพที่ใชได

สไลดโชว TV น.73

โหมดสาธิต น.74

สถานะความจํา น.74

การอัดเสียง น.74

เกมส & แอปพลิเคชั่น น.75

เครื่องคิดเลข น.75

นาฬิกาปลุก น.75

บันทึกนัด น.75

เกมอิฐ น.78

อินฟราเรด น.67

กลองถายรูป

ขอมูลการโทร น.79
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ตั้งคาการโทร น.79
ใชงานฟลิป / การโอนสาย /  ขอความเสียง / 
การโทรซํ้าอัตโนมัติ / รับสาย ทุกปุม / สายเรียกซอน 
/ หมายเลขผูโทรเขา 

รายการโทร น.80
รายการโทร / รีเซ็ต

ตัวนับคาโทร น.81

สมดุโทรศัพท น.27

แสดงรายการชื่อ

การตั้งคารายการรายชื่อ
ลบทั้งหมด / เลือกรายชื่อ / การตั้งคากลุม / ไปเครื่อง

บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ น.88

หมายเลขบริการ
หมายเลขที่มีใหในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ
ลักษณะการรับบริการ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการ
ของคุณ

WAP น.83

บริการ +
เมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและลักษณะการรับบริการ 
โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ
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4 • การปอนตัวอักษร 
 หรือหมายเลข

คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดย
การใชระบบทํานายคํา T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน นอก
จากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสําหรับตัวเลขและเครื่องหมายวรรค
ตอนใหใชดวย สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาจอ แสดงถึงโหมดการ
ปอนขอความที่ทํางานอยู

ระบบนี้คืออะไร?
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไข
อัจฉริยะสําหรับขอความตางๆ ซึ่งประกอบดวย
พจนานุกรมฉบับสรุป การใชระบบนี้จะชวยให
คุณปอนขอความไดเร็วขึ้น กดปุมแตละปุมที่มี
ตัวอักษรซึ่งประกอบกันเปนคําเพียงครั้งเดียว
เทานั้น: 

การกดปุมที่คุณกระทําจะไดรับการวิเคราะห และระบบแนะนําคํา
T9® จะแนะนําคําในหนาจอแกไข ถาชุดของการกดปุมของคุณ
สามารถประกอบเปนคําไดหลายคํา คําที่คุณปอนจะถูกไฮไลต: 
กด<หรือ> เพื่อเลื่อนดูในรายการ และเลือกคําที่ตอง
การจากคําตางๆ ที่พจนานุกรมในตัวของ T9® เสนอขึ้นมาให 
(ดูตัวอยางดานลาง)

จะใชงานไดอยางไร?
อักขระและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ระบบปอนขอความ T9® 

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2 ถึง 9 เพื่อปอนตัวอักษร

<หรือ> กดแลวปลอยเพื่อเลื่อนดูคําที่เสนอขึ้นมาให กดคางไวเพื่อเลื่อนดูคําในลําดับยอนกลับ

,หรือ 1 เพื่อยืนยันรายการ

c กดแลวปลอยเพื่อลบหนึ่งตัว 
กดคางไวเพื่อลบขอความทั้งหมด

0 ยกจากมาตรฐาน ไปเปนตัวพิมพเล็ก 
ไปเปนตัว พิมพใหญ

* เปลี่ยนจาก T9® เปนโหมดมาตรฐาน,  ไป
เปนโหมดตัวเลข 

#
เปลี่ยนไปเปนโหมดสัญลักษณ หรือโหมด
เครื่องหมายวรรคตอน
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การปอนตัวอักษร หรือหมายเลข 19

ตัวอยาง: ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา “home”:
1. กด 4 6 6 3 หนาจอจะแสดงคําแรกใน

รายการ: Good 
2. กด>เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด,เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home 

ถาตองการใชระบบปอนขอความมาตรฐาน, ใหเลือกระบบปอน
ขอความมาตรฐาน “Abc” โดยใชปุม * วิธีการปอนขอความ
แบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัวอักษรที่ตองการ 
ตัวอยางเชน ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรที่สองบนปุม 4คุณ
จําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร “h” การใชวิธีนี้คุณ
จําเปนตองกดปุมเปนจํานวนครั้งเทากับลําดับที่ปรากฏบนปุม
ของตัวอักษรที่ตองการ
ถาตองการปอนคําวา “Home” ในโหมดการปอนขอความมาตร-
ฐาน คุณตองกดปุม 4, 4 (GHI) 6, 6, 6
(MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF) ตามลําดับ กด
,เมื่อการแกไขขอความเสร็จสมบูรณแลว

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

ระบบปอนขอความมาตรฐาน

1 ชองวาง 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥

2 a b c 2 à ä å æ ç

3 d e f 3 é è ∆ Φ

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

0
ยกจากมาตรฐาน เปนตัวพิมพเล็ก เปนตัวพิมพใหญ 
หรือกดคางไว เพื่อปอน 0
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20 การถายภาพ

5 • การถายภาพ
โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว ซึ่งชวยใหคุณ
สามารถถายภาพ เก็บภาพไวในโทรศัพท ใชภาพตางๆ เปน
วอลเปเปอร หรือสงภาพไปใหเพื่อนๆ หรือญาติของคุณได

วธิีการ…

เปด/ปดกลอง

กดปุม Cเพื่อเปดการทํางาน 
หรือกด,และเลือกเมนู
กลองถายรูป
กด c คางไว เพื่อปดการ
ทํางาน

ซูมเขา/ออก
ในทุกโหมดยกเวน VGA (ดูหัวขอ
“โหมดการซูม” ดานลาง) ใหกด
ปุมเคลื่อนที่+(ขึ้น) หรือ-
(ลง)

เปลี่ยนโหมดการมอง กด *  เพื่อสลับระหวางโหมด 
กลางคืน และ ปกติ 

เปลี่ยนโหมดกลอง
ถายรูป

กด # เพื่อเปลี่ยนจาก VGA 
(640*480 พิกเซล) เปน 
วอลเปเปอร (128*160 พิกเซล) 
เปน คลิป (128*160 พิกเซล) 
เปน โฟโตคอล (96 x 64 พิกเซล)

เปลี่ยนเอฟเฟกตพิเศษ
กดปุมเคลื่อนที่<(ซาย) หรือ 
>(ขวา) เพื่อเปลี่ยนจากเอฟ-
เฟกตพิเศษแบบหนึ่ง (ซีเปย, เอม
บอส, ฯลฯ) ไปเปนอีกแบบหนึ่ง

เขาถึงการตั้งคาตางๆ 
ของกลอง

กด,เมื่อกลองถายรูปเปด
ทํางาน

ถายภาพ กด Cเมื่อกลองถายรูปเปด
ทํางาน

บันทึกภาพ กด Cหลังจากถายทันที

ลบภาพ กด c หลังจากถายทันที
เขาไปยังตัวเลือกตางๆ 
ของภาพที่ถาย กด,หลังจากถายทันที

เปด/ปดระบบตั้งเวลา
ถายภาพเอง กด 0
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การถายภาพ 21

ภายในเมนูใดๆ ที่เกี่ยวกับกลอง การกดปุมc คางไวจะ
เปนการยกเลิกการกระทําปจจุบัน และนําคุณกลับไปยังหนา
จอหลัก

ดภูาพตัวอยางของการตั้งคาโหมดตางๆ
กด Cเพื่อแสดงหนาจอภาพตัวอยางของกลอง: เลนสของ
กลองถายรูปมีการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ และไอคอนจะแสดง
ในสวนลาง (การซูม, เอฟเฟกต, โหมดกลองถายรูป, ถาย) และ
ทายที่สุด ถาตั้งคา (ตัวตั้งเวลาอัตโนมัต,ิ โหมดตั้งคา) ไว ไอคอน
จะแสดงในสวนบนของหนาจอ  
ตัวเลือกทุกอยาง และการกดปุมตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ จะ
ใชไดก็ตอเมื่อกลองถายรูปเปดทํางานอยูเทานั้น เชน เมื่อภาพ
ตัวอยางแสดงบนหนาจอ นอกจากนี้คุณสามารถ กด,เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกที่ตองการ (ดู �การตั้งคา� หนา25)
โหมดกลองถายรูป
ขนาดภาพดีฟอลตของรูปแบบมาตรฐานคือ VGA 640x480 
พิกเซล  หมุนโทรศัพทมือถือเปนมุม 90° ไปทางซาย และถือไว
ในแนวระดับเพื่อใหไดภาพเต็มหนาจอ
ในโหมดนี้ ไอคอน VGA จะปรากฏที่มุมขวาลางของหนาจอ

สําหรับโหมดถายภาพอื่นๆ ทั้งหมด ถือโทรศัพทในแนวตั้ง และ
กด # เพื่อเปลี่ยนเปน วอลเปเปอร (128x160 พิกเซล), 
เปน คลิป (128x160 พิกเซล) เปน โฟโตคอล  (96 x 64 
พิกเซล) โหมดกลองถายรูป ที่คุณเลือกจะแสดงอยูที่มุมขวาลาง
ของหนาจอ
นอกจากนี้ โหมด คลิป ยังอนุญาตใหคุณอัดขอความเสียง
หลังจากที่คุณถายภาพไดดวย ดูเพิ่มเติมในหัวขอ �โหมดคลิป: 
การใชการสนทนาแบบเห็นภาพ� หนา24 สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับโหมดกลองถายรูป
โหมดการซูม
ตัวเลือกนี้ใชไดในทุกโหมด: ซูมหนึ่งระดับ (x2) ในโหมด คลิป 
และโหมด วอลเปเปอร, ซูมสองระดับ (x2 และ x4) ในโหมด 
VGA  

ถายภาพ

ปุมลูกศรจะแปลงไปเปนตําแหนงแนวตั้ง 
และแนวนอนโดยอัตโนมัติ (ภาพตัวอยาง  
กดปุม ฯลฯ) 
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22 การถายภาพ

ในสองโหมดแรก กดปุมเลื่อนที่+หรือ-เพื่อซูมเขา หรือ
ออก ในโหมด VGA เนื่องจากคุณถือโทรศัพทในแนวระดับ หรือ
คุณสามารถ กด+หรือ-( ซึ่งในความเปนจริงทั้งสอง
ปุมนั้นคือปุมลูกศร <และ>ถาคุณถือโทรศัพทในแนวตั้ง)
ไอคอนซูมจะถูกไฮไลตเมื่อการซูมทํางานอยู การซูมออกใชได
หลังจากที่ซูมเขาเทานั้น
เอฟเฟกต
ใชสําหรับเลือกเอฟเฟกตที่มีใหอยางใดอยางหนึ่ง (เชน ซีเปย) ดู 
“โหมดเอฟเฟกต” หนา25 สําหรับรายละเอียด 
ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือก ตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ เปน 
เปด หรือ ปด (ดูหัวขอ “ดวยการใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัต”ิ ดาน
ลาง สําหรับรายละเอียด กด 0 เพื่อเปดการทํางานตัวเลือกนี้
เมื่ออยูในโหมดภาพตัวอยาง)
โหมดการมอง
โทรศัพทมีโหมดการมองสองอยางใหใชคือ: โหมดปกติ และ 
โหมดกลางคืน ใหเลือกใชใหเหมาะกับระดับแสงของสภาพแวด-
ลอม กด * เพื่อสลับระหวางโหมดทั้งสอง ซึ่งจะแสดงโดย
สัญลักษณรูปพระจันทรที่สวนบนของหนาจอ

ถายภาพ
ดวยการใชัปุม C
1. ถาตัวเลือกตัวตั้งเวลา ปดอยู และทันทีที่เปดการทํางาน

กลองถายรูป กดปุม Cเพื่อถายภาพในโหมด VGA 
หรือ วอลเปเปอร หรือ โฟโตคอล ซึ่งจะแสดงบนหนาจอ
โดยอัตโนมัติ

2. หมายเลขที่แถบสีดําบนของหนาจอ แสดงแถวของภาพ
ภาพจะถูกตั้งชื่อตั้งแต “img_1.jpg”, ฯลฯ ไปจนถึง 9999

ไมไดหมายความวาคุณสามารถถายภาพได 9999 ภาพ (ดู 
“จํานวนของภาพ” ดานลาง) แตหมายความวา ภาพที่คุณถาย 
รวมทั้งภาพที่ถูกลบ จะมีชื่อเรียงกันไปจนถึง 9999  จากนั้น
การเรียงหมายเลขจะเริ่มตนตั้งแต 1 ใหมอีกครั้ง
จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะ:
กด c เพื่อ ลบ ภาพที่คุณถาย
กด C เพื่อ บันทึก ภาพ
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ดวยการใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ตั้งตัวเลือกตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติเปน เปด (ดูดานบน) 

จากนั้น กดc
2. จะมีขอความบอกคณุเมื่อหนาตางภาพตวัอยางสลับจากหนา

จอหลัก (ภายใน) ไปยังหนาจอภายนอก: ปดโทรศัพทวาง
บนบานพับ และเล็งไปยังภาพที่จะถายใหเหมาะสม 

3. กดปุมดานขางปุมใดปุมหนึ่ง เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
4. การนับถอยหลังจากเริ่มที่ 10วินาที (คานี้ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได) จะมีเสียงบี๊ปดังขั้น 3วินาทีกอนที่ภาพ
จะถูกถาย จากนั้นจะมีเสียงบี๊ปดังอีกครั้งหลังจากที่ถาย
แลวจริงๆ

คุณสามารถปรับแตงเสียงบี๊ปไดผานทางการตั้งคากลองถาย
รูป คุณสามารถกดcเพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง หรือกด 0 เพื่อหยุดตัว
ตั้งเวลาถายอัตโนมัติไดตลอดเวลา

5. เมื่อภาพถูกถายแลว ใหทําตามขั้นตอนโดยเริ่มจากจุด 2
ของหัวขอกอนหนา

ดวยการใชโหมดถายภาพตัวเอง
โหมดนี้อนุญาตใหคุณถายภาพตัวคุณเองโดยการถือโทรศัพทที่
เปดอยูไวดานหนาคุณ
1. ตั้งตัวเลือกการถายภาพตัวเอง เปด (ดู หนา 22) จากนั้น 

กด C
2. วางนิ้วบนปุม C, จากนั้นถือโทรศัพทที่เปดอยูโดยใหมี

ระยะหางเทากับชวงแขน หันหนากลองเขามายังหนาของ
คุณ 

3. กดปุม C เพื่อถายภาพ
จํานวนของภาพ
จํานวนของภาพที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพทได จะแตกตาง
กันไปตามการตั้งคาที่คุณตั้งคาไว ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง 
ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น
จะมีขอความเตือนคุณถามีหนวยความจําเหลือไมเพียงพอใน
การเก็บภาพที่คุณเพิ่งถาย ในกรณีนี้ คุณตองลบขอมูล (เสียง
ภาพ ฯลฯ) กอนที่จะเก็บภาพใหม เลือก มัลติมีเดีย >สถานะ
ความจํา เพื่อตรวจสอบหนวยความจําที่เหลือในโทรศัพทของ
คุณ

กด, เพื่อเขาไปยังรายการตัวเลือก
เหลานี้ ซึ่งคือ:
บันทึก ภาพในอัลบั้มภาพ, แกไข 
ภาพ, สงภาพผาน MMS, 
อินฟราเรด หรือ อีเมล, 
ถายภาพใหม ซึ่งจะนําคุณกลับไป
ยังหนาตางภาพตัวอยาง

กด c หรือ C เพื่อกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง
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โหมดคลิป: การใชการสนทนาแบบเห็นภาพ
สรางคลิป
การเลือกโหมด คลิป กอนที่จะถายภาพ อนุญาตใหคุณสามารถ
ใชคุณสมบัติ การสนทนาแบบเห็นภาพ: ซึ่งเปนวิธีที่รวดเร็วในการ
สรางคลิปภาพ + เสียง เพื่อสงไปใหเพื่อนๆ หรือญาติของคุณ
1. เมื่ออยูในหนาจอหลัก กด C เพื่อเปดกลองถายรูป
2. กด Cอีกครั้งเพื่อถายภาพ; หนาตาง อัดเสียง จะเปด

ขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
3. อัดเสียงหรือขอความตามตองการ กด c เพื่อยกเลิก

หรือ,เพื่อหยุดการอัด (คุณสามารถรอจนถึงเวลาที่
สามารถอัดไดนานที่สุด คือ 30วินาทีก็ได)

ตัวเลือก
กด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ของโหมดคลิป ซึ่งคือ:

ดูภาพ
ภาพที่คุณบันทึกไวจะถูกเก็บลงในเมนู มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ  
โดยอัตโนมัติ เลือกภาพในรายการ และกด>เพื่อเขาไปยัง
การแสดงผลแบบกราฟฟก จากนั้นกด+หรือ-เพื่อไป
ยังภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หรือ,เพื่อ สง, ลบ, แกไข, 
หมุน หรือ เปลี่ยนชื่อ ภาพกด<เพื่อถอยกลับไปยังรายการ
ขอความ
ดูเพิ่มเติมในหัวขอ “อัลบั้มภาพ” หนา70 สําหรับขอมูลใน
รายละเอียดวาคุณสามารถตกแตงภาพของคุณไดอยางไร

การรับสาย
เมื่อไดรับสายในขณะที่กําลังใชกลองถายรูป:
1. การรับสายจะเปนการปดการทํางานทุกอยางที่เชื่อมโยงกับ

กลอง: ไมวาจะกําลังดูภาพ ถายภาพ ตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
เลื่อนในตัวเลือก ฯลฯ โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลัก
เมื่อคุณวางสาย ถาคุณถายภาพไว แตยังไมไดบันทึก ภาพ
นั้นจะหายไป

2. นอกจากนี้ การปฏิเสธสายเรียกเขาก็ยังเปนการยุติการทํา-
งานทุกอยางที่เกี่ยวกับกลองเชนเดียวกัน และจะนําคุณกลับ
ไปยังหนาจอภาพตัวอยาง

โทรออก
เพื่อโทรออก แรกสุดใหกด c คางไว เพื่อกลับไปยังหนาจอ
หลัก จากนั้นปอนหมายเลข หรือเลือกชื่อจากรายการรายชื่อของ
คุณ กด ( เพื่อหมุนออก และกด ) เพื่อวางสาย

บันทึกคลิป
เพื่อ บันทึก คลิปที่คุณสราง: รูป
ภาพใน อัลบั้มภาพ และเสียงที่
อัดใน อัลบั้มเสียง 

เปลี่ยนคลิป เพื่อ เปลี่ยนแปลง คลิปที่คุณสราง
เลนคลิป เพื่อ เลน คลิป

MMS หรือ
สงทางอีเมล

เพื่อ สง คลิปของคุณผานทาง 
MMS หรืออีเมล: การเลือก
ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเหลานี้ 
จะเปดแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ
ขึ้นมา
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นอกเหนือจากการตั้งคาที่มีใหโดยตรงภายในหนาจอภาพ
ตัวอยางดังที่ไดอธิบายดานบนแลว ยังมีเมนูอีกหลายอยางที่
อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกอื่นๆ ไดอีก กด,ในขณะที่อยู
ในโหมดกลองถายรูป เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ในทุกกรณี ใหเลือกตัวเลือก และกด,สําหรับภาพถัดไปที่
จะถายโดยใชโหมดนี้ หรือ c เพื่อยกเลิก
เมื่อจบการทํางานแอปพลิเคชั่นกลองถายรูปแลว การตั้งคาที่
คุณกําหนดไวจะถูกบันทึก และจะใชไดเมื่อคุณกลับมาใชกลอง
ใหม หรือจนกวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ อีกครั้ง

การตั้งคาทั่วไป
วันและเวลา
ใชในการเลือกสิ่งที่จะแสดงบนภาพที่คุณถาย: วันและเวลา, 
เฉพาะวันที่ หรือไมบันทึกอะไรเลย
โหมดกลองถายรูป
การตั้งคานี้จะใชไดโดยตรงภายในโหมดภาพตัวอยาง เมื่อ
เปดการทํางานกลองถายรูป
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนจาก VGA (640x480 พิกเซล) เปน 
วอลเปเปอร (128x160 พิกเซล), เปน คลิป (128x160 
พิกเซล) เปน โฟโตคอล (96 x 64) โหมดกลองถายรูป ที่
คุณเลือกจะแสดงอยูที่มุมขวาลางของหนาจอ

เสียง
คุณสามารถตั้งคาทั้ง เสียงเตือน และ เสียงถาย ไดจากเมนูนี้ 
เสียงเตือนจะดังขึ้นกอนที่จะถายรูป 3 วินาที สวนเสียงถายรูป
จะดังขึ้นเมื่อมีการถายรูป ในทั้งสองกรณี เลือก เปด, และกด
,เพื่อเขาไปยังรายการของเสียงที่มีใหใช เลือกเสียงใดเสียง
หนึ่ง จากนั้นกด,เพื่อเปดการทํางาน
รีเซ็ต
ใชในการรีเซ็ตคาทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐาน กด,เพื่อ
ยืนยัน
กรอบ
อนุญาตใหคุณเลือกกรอบจากที่มีใหใชในรายการ และกรอบ
นี้จะใชกับภาพที่คุณถาย การเลือก กรอบ จะตั้งคาโหมดเปน 
128 x 160 พิกเซลโดยอัตโนมัติ กด,เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณ
เลือก
โหมดเอฟเฟกต
อนุญาตใหคุณเลือกโหมดที่มีจากตัวเลือกตอไปนี้: ปกติ, ขาว & 
ดํา, ซีเปย, ดิจิตอล, เอมบอส,  สีเนกาทีฟ, ขอบ และ ขอบ 2 
เอฟเฟกตจะถูกใสลงในภาพตามโหมดที่คุณเลือก (เชน ซีเปย 
จะทําใหภาพดูมีสีโทนนํ้าตาลและเบจ ทําใหแลดูเหมือนเปน
ภาพความประทับใจที่ถายไวในอดีต) โหมดดีฟอลตคือ ปกติ
โหมดตั้งคา
อนุญาตใหคุณเลือกระหวางโหมดสองอยางตอไปนี้: ปกติ และ 
กลางคืน โหมดดีฟอลตคือ ปกติ

การตั้งคา

Philips855_CTA.book  Page 25  Thursday, July 22, 2004  10:50 AM



26 การถายภาพ

ตวัตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
ตั้งคาตัวเลือกเหลานี้เปนเปด เพื่อการทํางานฟงกชั่นเหลานี้ และ
กดcเพื่อกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง และถายภาพตอไป 
(ดูหนา 22 และหนา 23) 
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6 • สมุดโทรศัพท
การทํางานทุกชนิดที่อธิบายในบทนี้ จําเปนตองใหคุณเลือก
สมุดโทรศัพทที่ตองการใชวาจะเปนในซิมหรือในโทรศัพท
โทรศัพทมือถือของคุณมีสมุดโทรศัพท 2 แหง สมุดโทรศัพท
ในซิมนั้นบรรจุอยูในซิมการด โดยจํานวนของชื่อที่สามารถเก็บ
ไวในสมุดโทรศัพทนี้ขึ้นอยูกับความจุของการด สมุดโทรศัพทที่
สองนั้นอยูในหนวยความจําของโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถเก็บ
ได 499 ชื่อ
ความจุของซิมการดขึ้นอยูกับชนิดของการดที่คุณมี  โปรด
ตรวจสอบกับผูจําหนายในประเทศของคุณสําหรับขอมูลที่
สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้
สมุดโทรศัพทที่อยูภายในหนวยความจําของโทรศัพท ใชความ
จุของโทรศัพทรวมกันระหวางหนวยความจําและคุณสมบัติอื่น
ดังนั้นคุณสมบัติทั้งสองจึงขึ้นอยูกับการทํางานของอีกอยาง:
ยิ่งคุณสรางชื่อไวมากคุณก็จะยิ่งเก็บเหตุการณตางๆ ไดนอย
ลง คุณสามารถเก็บชื่อและเหตุการณไดทั้งหมด 499 รายการ
โดยถาคุณสมบัติอื่นๆ (บันทึก เสียง ภาพ ฯลฯ) ไมไดใช
จํานวนหนวยความจําบนโทรศัพทมาก 
เมนู รายชื่อ อนุญาตใหคุณเลือกสถานที่เก็บรายชื่อซึ่งมีอยู 2
แหง: ระหวางรายชื่อที่อยูในซิมการด และรายชื่อที่อยูในโทร-

ศัพทของคุณ เมื่อปอนชื่อใหมลงใน รายชื่อ ชื่อเหลานั้นก็จะถูก
เพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่เลือกอยูในเมนูนี้
ตัวเลือก ลบทั้งหมด ใชไมไดกับรายชื่อในซิม คัดลอกไปเครื่อง 
จะคัดลอกรายชื่อทั้งหมดของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ
การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากัน
ชื่อละ 2 ครั้ง

ถาคุณใชซิมการดเปนครั้งแรก ใหทําตามกระบวนการติดตั้งซิม
การดมาตรฐานตามที่อธิบายไวใน หนา7 จากนั้นใหอานหัวขอ
“การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท” ดานลาง

กด,และเลือก รายชื่อ, ตั้งคารายชื่อ, 
เลือกสมุดโทรศัพท จากนั้นกด+หรือ-
เพื่อเลือกรายชื่อที่อยูในซิมการด  จากนั้นคุณ

สามารถคัดลอกชื่อที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพทนี้ ลงในสมุดโทร-
ศัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณ
ถาคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมเมื่อเปดเครื่อง
ครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกดวยตัวเองในภายหลังได: กด
,และเลือก รายชื่อ, ตั้งคา รายชื่อ, จากนั้น คัดลอกไปเครื่อง

เมื่อคุณคัดลอกขอมูลจากรายชื่อในซิมลงใน
โทรศัพทของคุณแลว คุณยังคงสามารถใชราย
ชื่อในซิมไดตามปกติ แมวารายชื่อที่นี่จะสามารถ
บรรจุจํานวนฟลดขอมูลไดนอยกวา

รายชื่อในซิมการด

เลือกรายชื่อ

ในซิมการด
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โทรศัพทมือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดครั้ง
ละหนึ่งแบบเทานั้นและจะไมสนใจขอมูลที่มีความเกี่ยวของกัน
ที่เก็บอยูในสมุดโทรศัพทอีกแหงหนึ่ง ตัวอยางเชน ถามีชื่อวา 
"Smith" บรรจุอยูในสมุดโทรศัพททั้งสองแหง และคุณลบชื่อนี้
จากในโทรศัพท  ชื่อนี้ที่เก็บอยูในซิมจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ

สมุดโทรศัพทที่เลือกอยูโดยมาตรฐานคือสมุด
โทรศัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณ โดยสามารถ
บรรจุรายชื่อไดถึง 499 ชื่อ และสามารถลบทิ้ง

ทั้งหมดไดในครั้งเดียวโดยใชตัวเลือก ลบรายชื่อ  จากนั้นคุณ
สามารถคัดลอกชื่อที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพทนี้ ลงในสมุดโทร-
ศัพทในซิมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจุของซิมการด (อานหัวขอ
“สงไปซิม” หนา32)

ในซิมการด
ในการเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพทในซิม
1. กด-เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท, เลือก  ใหม, จากนั้น

กด,
2. ปอนชื่อ จากนั้นตามดวยหมายเลขที่ตองการ และกด,

หมายเลขสามารถมีความยาวไดสูงสุด 40 หลัก ขึ้นอยูกับ
ซิมการดของคุณ  
การปอนหมายเลขทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยหมายเลขทองถิ่น 
รวมทั้งรหัสนําหนาระหวางประเทศ, รหัสประเทศ และรหัส
พื้นที่ จะชวยใหคุณสามารถหมุนไปยังหมายเลขนั้นจากสถาน
ที่ใดๆ ก็ได
3. เลือกชนิดของหมายเลขที่จัดสรรใหกับชื่อ:  โทรศัพท, 

แฟกซ หรือ ดาตา และกด,เพื่อยืนยันและเก็บชื่อนี้
ไวในสมุดโทรศัพทของคุณ

ในโทรศัพท
สมุดโทรศัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณสามารถเก็บฟลดขอมูลได
มากกวาสมุดโทรศัพทในซิมการด ซึ่งประกอบดวย (ในตัวอักษร
ละติน):

รายชื่อในโทรศัพท

การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท

ในโทรศัพท

ชื่อและนามสกุล มากถึง 20 ตัวอักษร

ฟลดหมายเลข 
(มือถือ, สํานักงาน, ฯลฯ) มากถึง 40 หลัก และ "+" 1 ตัว

ฟลดพิเศษ 
(อีเมลและบันทึก) มากถึง 50 ตัวอักษร

การเลือกกลุม มีกลุม 20 กลุมใหใช
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คุณสามารถสรางรายการไดถึง 499 รายการโดยแตละรายการ
สามารถจัดเก็บฟลดขอมูลไดถึง 7 ฟลด โดยมีฟลดตัวเลขได
มากที่สุด 5 ฟลด ตัวอยางเชน คุณสามารถเก็บหมายเลขมือถือ 
2 หมายเลขและหมายเลขที่สํานักงานอีก 3 หมายเลข รวมทั้ง
อีเมลแอดเดรส และบันทึกขอความภายใตชื่อเดียวกัน
การเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพทในโทรศัพท
การเพิ่มฟลดชื่อ
1. กด-เพื่อเขาไปยัง รายชื่อ, เลือก <ใหม>, และกด,
2. ใสนามสกุลของชื่อผูติดตอ และยืนยันโดยการกด,, 

จากนั้นปอนชื่อตน  และยืนยันโดยการกด,
ฟลดใดฟลดหนึ่งของชื่ออาจวางเปลาได แตไมสามารถเวน
วางไดทั้งสองฟลดพรอมกัน ในการกลับไปยังฟลดกอนหนา 
ใหกดc
การเพิ่มฟลดตัวเลข/ตัวอักษร
1. หลังจากปอนชื่อผูติดตอแลว คุณจะอยูในเมนู ชนิดตัวเลข 

คุณสามารถเลือกระหวางฟลดตัวเลข (มือถือ, แฟกซ, 
ดาตา, เพจเจอร, บาน, สํานักงาน) หรือฟลดตัวอักษร
(หมายเหตุ, อีเมล) ก็ได ทําการเลือก และปอนหมายเลข
หรือขอความที่เกี่ยวของ จากนั้นกด,เพื่อบันทึกราย
การใหมนี้

2. จากนั้นโทรศัพทจะแสดง กลุม: เลือก กลุมที่คุณตองการ
ใสชื่อนี้ลงใน และกด,เพื่อยืนยัน จากนั้นรายการจะ
ถูกบันทึกลงในสมุดโทรศัพทในโทรศัพทของคุณ

3. คุณจะสามารถเชื่อมโยง เพลง และ ภาพ ที่ตองการใหกับ
แตละกลุมได รวมทั้งสามารถ เปลี่ยนชื่อ กลุมไดดวย เลือก 
รายชื่อ > ตั้งคารายชื่อ > ตั้งคากลุม, จากนั้นอานในหัวขอ
“โฟโตคอล: ดู & ฟงวาใครโทรมา” หนา29 สําหรับขอมูล
ที่สมบูรณ) เมื่อคุณไดรับสายจากผูติดตอที่คุณบันทึกไวกับ
กลุม เพลง และ/หรือภาพที่คุณกําหนดไวสําหรับกลุมนี้ก็จะ
ดงัขึ้น และ/หรือปรากฏบนหนาจอโดยอัตโนมัติ

หมายเลขสวนตัว
รายการ หมายเลข ที่ปรากฏอยูในสมุดโทรศัพทควรจะบรรจุ
หมายเลขโทรศัพทสวนตัวของคุณไว  ถายังไมไดบันทึก เราแนะ
นําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งขอมูลอื่น
ที่เกี่ยวของลงไป
แมวาทุกฟลดสามารถเวนใหวางได แตรายการ "หมายเลข" 
จะไมสามารถลบได

คณุสมบัตินี้ใชไดเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท ไมใช
สมุดโทรศัพทในซิมการด
คุณสมบัติ โฟโตคอล ชวยใหคุณสามารถปรับแตงกลุมโดยใชชื่อ 
(“เพื่อน”, “สํานักงาน”, ฯลฯ), ภาพ (จาก อัลบั้มภาพ) และ
เพลง (จากรายการ แบบเสียงเรียก) ที่คุณเลือกเองได

โฟโตคอล: ดู & ฟงวาใครโทรมา
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คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อจากสมุดโทรศัพทไปยังกลุมได  เมื่อ
ชื่อที่อยูในกลุมนั้นโทรมา ชื่อผูติดตอจะปรากฏพรอมกับรูปภาพ
ที่คุณกําหนดใหกับกลุมนั้น  และทํานองเพลงที่กําหนดไวของ
กลุมนั้นก็จะเลน
สําหรับบุคคลที่มีความสําคัญ ทําไมคุณไมตั้งคากลุมใหกับ
พวกเขาดู ใชกลองถายรูปเพื่อบันทึกภาพลงใน อัลบั้มภาพ 
และ การอัดเสียง เพื่อบันทึกเสียงของพวกเขาเปนเสียงเรียก
เขา  เมื่อบุคคลเหลานั้นโทรมา คุณจะเห็นหนาพวกเขา พรอม
ทั้งไดยินเสียงของพวกเขาดวย (สําหรับกลองถายรูป ดูหัวขอ
หนา20 และสําหรับการอัดเสียง ดูหัวขอ หนา74)
1. ในการใชโฟโตคอล คุณจําเปนตองใชสมุดโทรศัพทใน

โทรศัพท ถาคุณยังไมไดทํา ใหอาน 
“การคัดลอกรายชื่อในซิม” หนา8

2. จากนั้นเลือก ตั้งคากลุม, กด,และเลือกกลุมที่คุณ
ตองการ

3. เปลี่ยนชื่อกลุมที่จะใชในการเรียก ("เพื่อน", "เด็กๆ", ฯลฯ) 
และเลือก ทํานองเพลง และ ภาพ ที่จะเชื่อมโยงเขากับ
กลุมนี้

4. กดcคางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก จากนั้นกด-
เพื่อแสดงเนื้อหาของสมุดโทรศัพท เลือกรายชื่อที่คุณ
ตองการเชื่อมโยงเขากับกลุมนี้ และกด,จากนั้นเลือก 
เลือกกลุม และเลือกกลุมตามตองการ

เมื่อบุคคลนี้โทรหาคุณ ทํานองเพลง และ ภาพ ที่เชื่อมโยงกับกลุม
ของเขาก็จะดัง/ปรากฏบนหนาจอ

ทันทีที่คุณเก็บชื่อไวในสมุดโทรศัพทแลว กด-เมื่ออยูใน
หนาจอหลัก เพื่อเขาไปยังรายการ รายชื่อ คุณสามารถคนหาชื่อ
ในสมุดโทรศัพทไดโดยการกดปุมตัวอักษรที่คุณตองการไปยังใน
รายการ (เชน กด 8 สองครั้งเพื่อไปยังตัวอักษร “U”) ราย
การแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถูกเลือกในรายการ ขึ้นอยูกับ
เมนูรายชื่อที่คุณเลือก คุณจะสามารถเขาไปยังตัวเลือกบางสวน
หรือตัวเลือกตอไปนี้ไดทั้งหมด:

ในซิมการด
เลือกชื่อในสมุดโทรศัพทในซิมการด จากนั้นเลือก,เพื่อเขา
ถึงตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

- ลบ เพื่อลบชื่อและหมายเลขที่เลือก
- เปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนชื่อที่เลือก และขอมูลที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด

การแกไขและการจัดการกับชื่อ

• ลบ
• แสดง
• สงไปซิม
• โทรดวน
• เปลี่ยนชนิด
• โทร
• เปลี่ยนชื่อ
• รวมเขาในกลุม

• ลบทั้งหมด
• สง SMS
• สง MMS
• การตั้งเปนเบอรมาตรฐาน
• ไปเครื่อง
• โทรแฮนดฟรี
• การเชื่อมโยงการโทรดวยเสยีง
• สงทาง IrDa
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- ไปเครื่อง เพื่อคัดลอกชื่อที่เลือก และขอมูลที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดลงในสมุดโทรศัพทที่อยูในโทรศัพทของคุณ ถา
คุณยกเลิกการคัดลอกรายชื่อในซิมอัตโนมัติเมื่อเปด
เครื่องครั้งแรก คุณสามารถดําเนินการคัดลอกใหมใน
ภายหลังได

ในโทรศัพท
การเพิ่มฟลด
1. ในการเพิ่มฟลดใหมลงในรายการที่มีอยูแลว  ใหเลือกชื่อ

ที่ตองการ เลือก แสดง และกด,
2. เลือก <ใหม> และกด , เลือกชนิดของฟลดที่ตองการ

เพิ่มและกด,ปอนหมายเลขหรือขอความ จากนั้นกด
,เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

3. ทําขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซํ้าเพื่อเพิ่มขอมูลไดถึง 6 ฟลดใน
รายการเดียวกัน กด cสั้นๆ เพื่อกลับไปยังเมนูกอน
หนา หรือกดคางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

หมายเลขหรือขอความจะปรากฏตามลําดับวันที่ที่คุณสราง 
หมายเลขแฟกซหรือหมายเลขโทรศัพทเบอรแรกจะถูกใชเปน
หมายเลขมาตรฐาน ดังนั้นหมายเลขนี้จะปรากฏอยูในตําแหนง
แรกในรายการ ถาตองการทําใหหมายเลขอื่นกลายเปนหมาย
เลขมาตรฐาน  ใหดู “การตั้งเปนเบอรมาตรฐาน” หนา32 
เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่แกไขหรือลบได

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด
1. ถาตองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลดในรายการที่มีอยู

แลว ใหเลือกชื่อที่ตองการ กด,,เลือก แสดง และกด
,อีกครั้ง

2. เลือกฟลดที่จะเปลี่ยนแปลงในรายการ และกด,
3. ในวงรอบสัญลักษณที่ปรากฏขึ้น ใหเลือก เปลี่ยน และกด 
,ทําการเปลี่ยนแปลงตามตองการ และกด,เพื่อ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนชนิดของฟลด
เพื่อที่จะเปลี่ยนชนิดฟลดของรายการที่มี
อยูแลว ใหทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา 
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด” ซํ้า จาก

นั้นเลือก เปลี่ยนชนิด ในเมนูวงรอบสัญลักษณ เลือกชนิดใหม
ใหกับหมายเลข และกด,เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
ถาคุณคัดลอกสมุดโทรศัพทในซิมลงในโทรศัพทของคุณ
หมายเลขบางหมายเลขอาจปรากฏเปน “ไมมีชนิด” และไมมี
สัญลักษณใดๆ แตคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิด “ไมมีชนิด” 
ได: ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไวกอนหนานี้ในการกําหนดชนิด
สําหรับหมายเลขเหลานี้
การลบฟลด

ในการลบฟลดของรายการที่มีอยูแลว 
ใหทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา 
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด” ซํ้า จาก

นั้นเลือก ลบ ในเมนูวงรอบสัญลักษณ และกด,เพื่อยืนยัน

เปลี่ยนชนิด

ลบ
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การตั้งเปนเบอรมาตรฐาน
หมายเลขแรกที่คุณปอนในขณะที่สรางรายการ
ใหมจะกลายเปนหมายเลขมาตรฐาน หมายเลข
นี้จะปรากฏในลําดับแรกสุดในรายการฟลด 

และจะถูกโทรออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุมยกหู หรือเลือก
ตัวเลือก,และเลือก โทร, โทรแฮนดฟรี หรือ สง SMS 
เพื่อที่จะเปลี่ยนหมายเลขมาตรฐาน (เชน ตองการทําให
หมายเลขที่ "สํานักงาน" กลายเปนหมายเลขมาตรฐานแทน
ที่จะเปนหมายเลขที่ "บาน") ใหทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของหัวขอ 
“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด”  จากนั้นเลือก ตั้งใหม  
ในเมนูวงรอบสัญลักษณ และกด,เพื่อยืนยัน
สงไปซิม

ดังที่กลาวไวกอนหนานี้ การปอนชื่อในสมุด
โทรศัพทของซิมนั้นจะมีประโยชนในกรณีที่คุณ
เปลี่ยนโทรศัพทบอยๆ ถาคุณคัดลอกหมายเลข

โทรศัพทไปยังซิมการด รายการรายชื่อของคุณจะถูกปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอเมื่อคุณสลับไปใชรายการรายชื่ออีกรายการหนึ่ง 
หรือเมื่อคุณเปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอื่น
เพื่อที่จะคัดลอกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพทของซิมการด ใหทํา
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของยอหนา“การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟลด” 
จากนั้นเลือก สงไปซิม และกด,

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
คุณนําโทรศัพทออกหางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในขณะที่กําลังเรงเสียง

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจงเหตุ
ฉุกเฉินในประเทศของคุณ สวนมากแลว คุณ
สามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ไดแมวาคุณยังไม
ไดปอน PIN ก็ตาม

ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย คุณสามารถโทรไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินไดโดยไมตองใสซิมการด ในยุโรป หมายเลขฉุกเฉินคือ 
112 ในสหราชอาณาจักร หมายเลขคือ 999 
1. ในการโทรไปยังหมายเลขนี้ ใหปอนหมายเลขในหนาจอ

หลักโดยการกดปุมตัวเลข  หรือ กด,และเลือก รายชื่อ 
> ดูรายการรายชื่อ > หมายเลขฉุกเฉิน

2. กด (เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด) เพื่อ
วางสาย

การตัง้เปนเบอรมาตรฐาน

สงไปซิม

การโทรออก

โทรฉุกเฉิน
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หมายเลขอื่น
ปอนหมายเลข

ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโดยการกดปุมที่
เหมาะสม กด (เพื่อโทร และกด) เพื่อ
วางสาย

การกด,จะเปนการนําคุณสูวงรอบสัญลักษณ ที่จะชวยให
คุณโทรไปยังหมายเลข เก็บหมายเลข หรือสง SMS
เลือกชื่อ
1. กด-และเลือก รายการตามตองการ
2. ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทในซิมการด:

- เมื่อรายการถูกเลือกแลว ใหกด (เพื่อโทร หรือ
- กด,สองครั้งเพื่อเขาไปยังวงรอบสัญลักษณถัดไป 
จากนั้นเลือก โทร หรือ โทรแฮนดฟรี  จากนั้นกด,
เพื่อหมุนหมายเลข

3. ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท:
• ในการโทรไปยังหมายเลข มาตรฐาน:

- เมื่อเลือกรายการเลือกแลว ใหกด (เพื่อโทร หรือ
- กด,เพื่อเขาไปยังวงรอบสัญลักษณของรายการ 
จากนั้นเลือก โทร หรือ โทรแฮนดฟร ี

• ในการโทรไปยังหมายเลขอื่น เลือก แสดง เมื่อรายการถูกเลือก
อยู และเลือกชนิดหมายเลขในรายการ (มือถือ, บาน, ฯลฯ) 
กด,เพื่อเขาไปยังวงรอบสัญลักษณถัดไป และเลือก โทร 
หรือ โทรแฮนดฟรี 

4. ในทุกกรณี กด) เพื่อวางสาย
นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนไปยังโหมดแฮนดฟรีในขณะที่
กําลังโทรแบบมาตรฐานไดดวย: กด,,เลือก เปดแฮนดฟรี 
และกด,เพื่อยืนยัน
ใชการโทรดวน

ในหนาจอหลัก กดปุมระหวาง 2 ถึง 9 
คางไวเพื่อโทรไปยังรายการที่เชื่อมโยงอยู 
(ดู “ปุมดวน” หนา36): การเชื่อมตอจะ
ถูกสรางขึ้น กด) เพื่อวางสาย

ใชการโทรดวยเสียง
ในหนาจอหลัก กด ,คางไว จากนั้น
พูดแถบเสียงที่บันทึกไว (ดู “โทรดวยเสียง” 
หนา39) ถาโทรศัพทเขาใจแถบเสียง โทร-

ศัพทจะหมุนไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงกับแถบเสียงนั้น กด
) เพื่อวางสาย

โทร

โทรดวน

โทรดวยเสียง
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7 • การตั้งคา
เมนู ตั้งคา ใชในการปรับแตงโทรศัพท และเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว (เสียง, วันและเวลา, การ
ปองกัน, ฯลฯ) เมนู รูปแบบ อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาหลายอยางพรอมกันในคราวเดียว (ดู หนา45)

ปดเสียง
อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมด ปดเสียง เปน เปด 
หรือ ปด เมื่อการตั้งคานี้เปน เปด, เสียงเตือน
ทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และระบบสั่นจะ
ทํางาน

โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมกดไดดวย

ระดับเสียง
คามาตรฐานของระดับเสียงกริ่งถูกตั้งไวเปน 
กลาง กด+หรือ-เพื่อตั้งระดับเสียง
กริ่งของคุณไดตั้งแต ปดเสียง จนถึง เพิ่ม

แบบเสียงเรียก
ใชเพื่อใหคุณเลือกเพลงสําหรับเสียงเรียกเขา
จากเพลงที่มี นอกจากนี้ รายการยังประกอบ

ดวยเสียงที่อัด และเพลงที่แนบไวกับขอความ ที่คุณไดรับ (จาก 
อีเมล, MMS, ฯลฯ) 
เลื่อนภายในรายการโดยใชปุม+หรือ-และรอสักครู
เพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก กด,เพื่อเลือกเพลงนี้เปน
เสียงเรียกเขา c เพื่อยกเลิกหรือเลื่อนไปยังเพลงถัดไป
คุณจะไมไดยินเสียงเพลง ถาระดับเสียงถูกตั้งคาเปน ปด หรือ
ถาเปดการทํางานโหมด ปดเสียง อยู (ดู หนา12)

แบบเสียงเรียกขอความ
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงเตือนเปน เปด หรือ 
ปด, เมื่อไดรับขอความใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน 
เปด ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกเสียงเตือน
ตามตองการจากรายการแบบเสียงเรียก

Equaliser 
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกการตั้งคาอีควอ-
ไลเซอรในระดับที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังใช
ไดในระหวางที่โทรดวย ในกรณี้ กด,เลือก 

Equaliser, เลื่อนภายในรายการ และรอเปนเวลาสองวินาที เพื่อ
ฟงความแตกตาง กด,เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
เสียงปุมกด

อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด 
ถึงแมวาตัวเลือกเสียงปุมจะถูกตั้งคาเปน ปด 
แตสัญญาณ DTMF ก็จะยังคงมีเสียงอยูใน
ระหวางการโทร (ดู หนา88)

เสียง

ปดเสียง

ระดับเสียง

แบบเสียงเรียก

แบบเสียงเรียกขอความ

Equaliser 

เสียงปุมกด
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เสียงเตือน
ใชเพื่อ เปด หรือ ปด การทํางานของเสียง
บี๊ปเตือน:

- เมื่อถึงกําหนดของ เหตุการณ ที่คุณตั้งโปรแกรมไวใน
บันทึกนัด 

- เมื่อคุณไมไดรับสาย
- เมื่อ แบตเตอรี่ ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
- เพื่อจัดการกับชวงเวลาของสาย ครั้งแรกหลังจาก 45 
วินาที จากนั้นจะดังทุกนาทีเมื่อมีการโทรออก (ผูโทร
จะไมไดยินเสียงบี๊ป)

เมนนูี้ อนุญาตใหคุณเปด/ปดเสียงเตือน ไมใชปดที่การเตือน
เอง เชน การตั้งคาเสียงเตือนของเหตุการณเปน ปด จะไมเปน
การปองกันไมใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือนความจํา (ถาคุณ
ตั้งโปรแกรมไว) แตโทรศัพทจะไมสงเสียงออกมา

เตือนระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อไดรับสาย, เมื่อถึงเหตุการณที่ตั้งไวใน
บันทึกนัด เมื่อคุณไดรับขอความ และเมื่อ
นาฬิกาปลุกเตือน

ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบ
เขากับอะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

ภาพเคลื่อนไหว
อนุญาตใหคุณตั้งภาพเคลื่อนไหวของเมนูวง
รอบสัญลักษณเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคา
เปน เปด ตัวเลือกนี้จะเลื่อนขอความดวย เชน
ขอความที่เลือกในเมนู อาน SMS

การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทํางานของ
โทรศัพท

ความคมชัดจอยอย
อนุญาตใหคุณเลือกระหวางความคมชัดระดับ
ตางๆ ซึ่งจะใชกับจอแสดงผลยอย

แสงไฟ
แสงไฟจะเปดการทํางานเมื่อไดรับสายเรียกเขา
หรือขอความ เลื่อนในรายการและเมนู ฯลฯ  กด
+หรือ-เพื่อตั้งคา ระยะเวลา ของแสง

ไฟ โดยการเลือกคาที่มีใหใช และกด,เพื่อยืนยัน
การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทํางานของ
โทรศัพท

เสียงเตือน

ระบบสั่น

จอแสดงผล

เคลื่อนไหว

ความคมชัดจอยอย

แสงไฟ
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วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรของหนาจอหลัก
เปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด รูปภาพ
ที่คุณเลือกจะแสดงในโหมด ปกติ หรือ จาง 
ในสถานะอื่นๆ 

คุณสามารถใชเฉพาะภาพชนิด JPEG เปนวอลเปเปอรได
เทานั้น

วอลเปเปอรยอย
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรของหนาจอภาย
นอกเปน เปด หรือ ปด  โดยลักษณะการทํา
งานตางๆ เหมือนกับวอลเปเปอรที่อธิบายไว
ดานบน

ปุมดวน
แทนที่จะตองเขาไปยังเมนูมากมาย และเลือก
ดูจากรายการตางๆ คุณสามารถตั้งคาการเขาถึง
โดยตรงไปยังฟงกชั่นเฉพาะอยางได โดยการ

เชื่อมโยงเขากับ ปุมดวน เพื่อที่วาการกดปุมคางไวที่ปุมนี้จะเปน
การเรียกใชฟงกชั่นหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว (โทร
ดวน) โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งโปรแกรมไดเฉพาะปุม 2 ถึง 9 เทานั้น  
เนื่องจากปุมอื่นๆ ไดรับการกําหนดไวลวงหนา และล็อคไว 
เพือ่ปองกันการตั้งโปรแกรมใหม นอกจากนี้ปุมดวนอื่นๆ อาจ
ถูกกําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไวดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูให
บริการของคุณ 
1. เลือกปุมจาก 2 ถึง 9 และกด,
2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นที่คุณตองการเชื่อม

โยงเขากับปุมนี้ (ดูตารางตอไปนี้) กด,เพื่อยืนยันสิ่งที่
คุณเลือก

ถาปุมที่เลือกไดรับการตั้งคาไวแลว คุณสามารถตั้งโปรแกรม
ใหมได เลือก ตั้งคา > ปุมดวน > ปุมดวนในรายการ กด, 
สองครั้ง เลือก เปลี่ยน และกด,การทําเชนนี้จะเรียกราย
การฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา 
3. ในการใชปุมดวน ใหกดปุมที่เชื่อมโยงกับฟงกชั่นที่คุณ

ตองการเปด หรือหมายเลขที่คุณตองการหมุนคางไวใน
หนาจอหลัก

คุณสามารถเชื่อมโยงปุมดวน 2 ถึง 9  เขากับฟงกชั่น
ดังแสดงในตารางตอไปนี้:

วธิลีัด

วอลเปเปอร

วอลเปเปอรยอย

ปุมดวน

โทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไวจากรายการ
รายชื่อโทรดวน
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เปดเมนู สงขอความ 

เปดเมนู อานขอความ 

เปดคุณสมบัติ ขอความสําเร็จรูป เพื่อ 
ตอบกลับ ไปยังผูสงขอความที่คุณไดรับ
อยางรวดเร็ว

เปด MMS เพื่อใหคุณสงขอความมัลติมีเดีย

เปดโปรไฟล ปดเสียง (ระบบสั่นเปด, ระดับ
เสียงปด)

เปดใชโปรไฟล หูฟง (ระดับเสียงกลาง, 
รับสายทุกปุม)

เปดใชโปรไฟล ประชุม (ระบบสั่นเปด, เสียง
เรียกและทุกปุมตั้งคาเปน ปดเสียง)

เปดโปรไฟล นอกอาคาร (ระดับเสียงสูง)

สงขอความ

อานขอความ

ขอความสําเร็จรูป

MMS

เปด ปดเสียง

เปด หูฟง

ประชุม

ใชนอกอาคาร

เปดโปรไฟล ปกติ 

เปดโปรไฟล ประหยัด ซึ่งจะชวยยืดอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่ (ภาพเคลื่อนไหวปด, ระบบ
สั่นปด, แสงไฟปด, ระดับเสียงปานกลาง)

เขาไปยัง เครื่องคิดเลข โดยตรง

โทรกลับหมายเลขที่เพิ่งไดรับลาสุด

โทรหมายเลขฉุกเฉิน

เปดทํางาน โหมดสาธิต

เปดเมนู อีเมล เพื่อเขาไปยังตูจดหมาย

เปด ปกติ

เปด ประหยัด

เครื่องคิดเลข

โทรกลับหมายเลขลาสุด

โทรฉุกเฉิน

โหมดสาธิต

อีเมล
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แสดงวงเงินที่เหลืออยู
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

แสดง คาโทรสะสม ของสายโทรออก
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

เปดเมนู เพิ่มเหตุการณ  ของบันทึกนัด

แสดงรายการ เหตุการณ ในเมนู บันทึกนัด

เปดเมนู นาฬิกาปลุก 

ใชในการอัดเสียงใหม

เปดรายการของเสียง (ซึ่งรวมถึงเสียงที่คุณ
อัดเองดวย) เพื่อใหคุณเลือกจาก  และกด 
>เพื่อเลน

แสดงวงเงิน

คาโทรสะสม

เพิ่มบันทึกนัด

แสดงนัด

นาฬิกาปลุก

อัด

เลน

เปดการทํางาน WAP 
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

เปด อัลบั้มเสียง

เปด อัลบั้มภาพ

สงตอ ทุกสาย ไปยังกลองขอความเสียง

เขาไปยัง เกมอิฐ โดยตรง

เปดเมนู เกมส 
ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ

สลับรายชื่อโดยอัตโนมัติ

เปดทํางาน Java

WAP

อัลบั้มเสียง

อัลบั้มภาพ

ไปขอความเสียง

เกมอิฐ

เกมส

เลือกรายชื่อ

JAVA
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คําสั่งเสียง
แทนที่จะเขาไปยังเมนูตางๆ และเลื่อนภายใน
รายการ คุณสามารถตั้งแถบเสียงที่จะเรียกใช
คุณสมบัติที่ตองการได (เชน เปดเครื่องคิดเลข) 

คุณสามารถเชื่อมโยงคําสั่งเสียงเขากับฟงกชั่นตางๆ ที่ปุมดวน 
สนับสนุน (ดู หนา36) ยกเวน “รับเมล” และ “นาฬิกาปลุก”
1. เลือก ตั้งคา > คําสั่งเสียง > <ใหม> และกด,,จากนั้น

เลื่อนดูในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตองการตั้งคาเขากับ
แถบเสียง กด,เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

2. เมื่อขอความ กด OK แลวพูด ปรากฏขึ้น ใหทําตามคําแนะ
นําที่แสดงบนหนาจอ เมื่อโทรศัพทบอกใหคุณอัดแถบเสียง 
ใหแนใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบเลือกใชคําที่สั้น
และงาย และพูดใหชัดเจน

3. กด cและดําเนินการตามที่อธิบายดานบนซํ้า เพื่อเพิ่ม
คําสั่งเสียงมากยิ่งขึ้น

เพื่อที่จะเปดคุณสมบัติที่ใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม,คางไว
เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว คุณ
สามารถเลน เปลี่ยนแปลง หรือลบคําที่บันทึกไวเปนแถบเสียง
ไดตลอดเวลา  

โทรดวยเสียง
การโทรดวยเสียงชวยใหคุณสามารถโทรไปยังชื่อ
ที่อยูในรายการรายชื่อของคุณไดอยางรวดเร็ว: 
ตั้งคาแถบเสียงโดยการอัดคําที่จะใชโทรไปยัง
ชื่อที่เชื่อมโยงอยูเมื่อคุณพูดชื่อนั้น

1. เลือก ตั้งคา > โทรดวยเสียง > <ใหม> และกด,
2. เลื่อนดูในรายการเพื่อเลือกหมายเลขการโทรที่ตั้งคาไว

กับแถบเสียง ขึ้นอยูกับรายการรายชื่อที่เลือกอยู (ดูหัวขอ
“สมุดโทรศัพท” หนา27):
- รายชื่อในซิม: เลือกชื่อในรายการ และกด,
- รายชื่อในโทรศัพท: เลือกชื่อในรายการ, จากนั้นเลือก
หมายเลขที่ตองการ ในกรณีที่มีหมายเลขหลายหมายเลข
เก็บอยูภายใตชื่อนี้ และกด,

3. เมื่อ เพิ่มแถบเสียง? ปรากฏขึ้น กด,และทําตามขั้น
ตอนที่แสดงบนหนาจอ เมื่อโทรศัพทบอกใหคุณอัดแถบ
เสียง ใหแนใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงียบเลือกใช
คําที่สั้นและงาย และพูดใหชัดเจน

ในการใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม,คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก 
จากนั้นพูดแถบเสียงที่เชื่อมโยงกับหมายเลขที่คุณตองการหมุน
ในการแสดงรายการของการโทรดวยเสียงที่คุณกําหนดไว เลือก 
ตั้งคา > คําสั่งเสียง หรือ โทรดวยเสียง และกด,คุณสามารถ
เลน เปลี่ยนแปลง หรือลบคําที่บันทึกไวเปนแถบเสียงไดตลอด
เวลา  

เรียกการเชื่อมตออินฟราเรด
อินฟราเรด

คําสั่งเสียง

โทรดวยเสียง
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คุณสามารถกําหนดแถบเสียงไดถึง 15 รายการเพื่อใชรวมกัน
ระหวางการโทรดวยเสียง และคําสั่งเสียง

ไอคอนเคลื่อนที่
อนุญาตใหคุณตั้งคาไอคอนสําหรับเคลื่อนที่เปน 
เปด  หรือ ปด  เมื่อตั้งคา เปน เปด  ไอคอนนี้จะ
แสดงในหนาจอหลัก และชวยใหคุณเลือกเมนูที่
สามารถเขาถึงไดดวยปุมเคลื่อนที่

คุณสามารถเขาถึงเมนูดวยวิธีนี้ไดตลอดเวลา แมในขณะที่
ตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด ก็ตาม

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษ
ของคุณ ซึ่งเรียกวารายการ เฉพาะกลุม และ
จํากัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้เทานั้น โดย
ทําผานตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส 
PIN2 (ดู หนา41)

จาํกัดเบอรโทร
ใชเพื่อเปด/ปดการจํากัดการโทรไปยังรายการ 
เฉพาะกลุม ในกรณีนี้ คุณจะสามารถเรียกใชชื่อ
ที่ปรากฏในรายการ เฉพาะกลุม ไดเทานั้นซึ่ง
ทํางานตรงขามกับรายการ รายชื่อ ของเมนูหลัก

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส 
PIN2 (ดู หนา41) โปรดทราบวาเมื่อเปดการทํางานตัวเลือก
นี้ อาจเปนการใชกับการเชื่อมตอ WAP และอีเมลผานทาง 
GPRS ดวย
เฉพาะกลุม

อนุญาตใหคุณดูและปรับปรุงรายการ เฉพาะ
กลุม ของคุณ คุณสามารถปอนชื่อใหม ปรับปรุง
แกไข หรือลบชื่อในรายการดวยรหัส PIN2 ใช

ตัวเลือก <ใหม> เพื่อปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพทใหม จากนั้น
เลือกชนิดของหมายเลข: โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล ชื่อใน
รายการนี้สามารถถูกเปลี่ยนหรือลบได
จํากัดการโทร

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจํากัดการใชงานของโทร-
ศัพทใหโทรไดเฉพาะอยางเทานั้น โดยอนุญาต
ใหคุณจํากัดไดทั้งสายโทรออกและสายเรียกเขา 

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการจํากัด
การโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ 

การปองกัน

ไอคอนเคลื่อนที่

เฉพาะกลุม

จํากัดเบอรโทร

 เฉพาะกลุม

จํากัดการโทร
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สายโทรออก
เมนู สายออก อนุญาตใหคุณเลือกระหวางการ
จํากัดการโทร ทั้งหมด, ระหวางประเทศ และ 
ตางประเทศยกเวนโฮม (ตัวเลือกหลังอนุญาต

ใหคุณโทรกลับมายังประเทศของคุณเมื่อคุณอยูในตางประเทศ) 
นอกจากนี้คุณยังสามารถ ปด การจํากัดการโทรสายออกไดดวย 
เมนูเหลานี้จะอนุญาตใหคุณจํากัดการโทรภายในตัวเลือกแตละ
อยางที่มี ไดแก ทั้งหมด, โทรศัพท, ขอมูล หรือ โทรสาร
สายเรียกเขา

เมนู สายเรียกเขา อนุญาตใหคุณเลือกระหวาง
ทั้งหมด หรือ ใชขามเครือขาย นอกจากนี้ยังเปน
ทางผานในการเขาไปยังเมนู  ยกเลิก เพื่อยกเลิก
การจํากัดการโทรสายเรียกเขาดวย

เมนูเหลานี้จะอนุญาตใหคุณจํากัดการโทรภายในตัวเลือกแตละ
อยางที่มี ไดแก ทั้งหมด, โทรศัพท, ขอมูล หรือ โทรสาร
สถานะ

ในเมนูยอยแตละเมนู (ทั้งหมด, ใชขามเครือ
ขาย ฯลฯ) ตัวเลือก สถานะ ใชเพื่อแสดงให
คุณทราบวาชนิดของสายที่สงสัยนั้นถูกจํากัดอยู
หรือไม

เปลี่ยนรหัส
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 และ
รหัสผานการจํากัดการโทร

ขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติหรือตัวเลือกบาง อยาง อาจตองใช 
รหัสลับ PIN2 รหัสนี้เปนรหัสลับ 4-8 หลัก ที่ผูใหบริการมอบ 
ใหกับคุณ 
ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะ
ถูกบล็อค ในการปลดบล็อค ใหขอรหัส PUK2 จากผูใหบริการ
หรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพทมา
ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองติดตอกัน 10 ครั้ง ซิมการด
จะถูกบล็อคและใชงานไมได  ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอ
ผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

รหัส PIN
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด 
หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด โทรศัพทจะขอให
คุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคา
เปน ปด 

เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการในเรื่องของการเชื่อมตอระหวางโทร-
ศัพทและเครือขาย ลงทะเบียนกับเครือขายที่ใชไดดวยตัวเอง 
และจัดการกับเครือขายที่เลือกใช

สายออก

สายเรียกเขา

 สถานะ

เปลี่ยนรหัส

เครือขาย

รหัส PIN
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แนบดวย GPRS
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติที่สนับสนุนระบบ 
GPRS (Global Packet Radio Service) ซึ่ง
เปนบริการใหมของโทรศัพทมือถือที่ชวยใหคุณ

สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลความเร็วสูง และออนไลนอยูตลอด
เวลา (เชน ในการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตหรือ WAP แบบถาวร
เปนตน)
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับการ
เปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูใหบริการ และวิธีการ
สมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปนตองตั้งคาโทรศัพทดวยคา 
GPRS ที่ผูใหบริการของคุณใหมา โดยใชเมนูที่อธิบายในหัว
ขอนี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดโหมดการแนบของโทรศัพทมือถือไป
ยังบริการ GPRS:
เปดตลอด
โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS เสมอ ตัวเลือก
นี้ใหการเชื่อมตอ GPRS ที่เร็วกวา อยางไรก็ตาม โทรศัพทจะใช
พลังงานเพิ่มขึ้น
สําหรับสายขอมูล
โทรศัพทของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติ
เฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยาง
ไรก็ตาม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น

นอกเหนือจากการตั้งคาเหลานี้แลว คุณยังคงตองเลือกระบบ 
(GSM หรือ GPRS) ในแตละเมนูของแอปพลิเคชั่นที่จะใชดวย 
(เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อ
คุณเลือกโหมด แมนนวล เลือกเครือขายที่คุณ
ตองการลงทะเบียนดวย และกด,เพื่อ
ยืนยัน

รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับ
ที่ตองการ เมื่อกําหนดเสร็จแลว โทรศัพทจะ
ลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไว
ในรายการ

ตั้งคาการโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลหลาย
อยาง:  เมื่อใช WAP หรือเมื่อสงขอความมัลติ-
มีเดีย (MMS) โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับ
เชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM หรือ GPRS 

แนบดวย GPRS

ลงทะเบียน

รายการ

ตั้งคาการเขาถึง
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ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนั้นขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
การสมัครขอรับบริการ ในผูใหบริการบางราย คุณอาจได
รับ SMS ซึ่งบรรจุพารามิเตอรการเขาถึง ซึ่งจะถูกเก็บไวโดย
อตัโนมัติ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้
เปลี่ยนชื่อ

อนุญาตใหคุณปอนหรือเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล
ที่เลือก กด,ปอนชื่อตามตองการ และกด
,เพื่อยืนยัน

โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวงหนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกันการตั้ง
โปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
แสดง

อนุญาตใหคุณมองเห็นพารามิเตอรทั้งหมดของ
โปรไฟลที่เลือก (หมายเลข ISP, APN, ฯลฯ) 
สําหรับทั้งระบบ GSM หรือ GPRS

การตั้งคา GSM
ใชในการปอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GSM 
และเพื่อเขาถึงยังรายการตอไปนี้: 
ล็อกอิน และ รหัส  ใชในการปอนล็อกอิน และ

รหัสผาน ตามความจําเปน ในทั้งสองกรณี ใหปอนขอมูล และ
กด,เพื่อยืนยัน

หมายเลขโทรศัพท อนุญาตใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทที่
จําเปนตองใชในการสรางการเชื่อมตอ เลือก หมายเลขโทรศัพท 
และกด,จากนั้นกด+หรือ-เพื่อเลือก:

- หมายเลข ISDN เพื่อปอนหมายเลข ISDN ของ ISP, 
หรือ 

- หมายเลขอนาล็อก เพื่อปอนหมายเลขอนาล็อก
ในทั้งสองกรณี ใหปอนเครื่องหมาย “+” ตามดวยหมายเลข
ที่ผูใหบริการใหมา และกด,
ติดตอผูใหบริการของคุณ เพื่อถามวาคุณควรเลือกหมายเลข
ชนิดใด
เวลาที่ไมมีกิจกรรม อนุญาตใหคุณปอนเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 
ซึ่งจะใหโทรศัพทตัดการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ (ถากําลังเชื่อมตอ
อยู) และกลับไปยังหนาจอหลัก เลือก เวลาที่ไมมีกิจกรรม และ
กด,จากนั้นปอนคา (เปนวินาที) ที่มากกวา 30 วินาที และ
กด,
การตั้งคา GPRS

เมนูนี้ใหสําหรับเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GPRS 
ล็อกอิน, รหัส และ เวลาที่ไมมีกิจกรรม (สําหรับ
ฟลดเดียวกัน จะใชขั้นตอนเดียวกันกับการตั้งคา 
GSM  โปรดอานสวนกอนหนา)

APN อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรสของเครือขายขอมูลภายนอกที่
คุณตองการเชื่อมตอดวย, สตริงขอความ (หรือ IP แอดเดรส เชน 
wap.operatorname.fr) จะถูกใชเพื่อสรางการเชื่อมตอ เลือก APN 
และกด,จากนั้นปอนแอดเดรสที่เหมาะสม และกด,

เปลี่ยนชื่อ

แสดง

การตั้งคา GSM
การตั้งคา GPRS
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ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมา
จากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: คุณควรติดตอผูใหบริ-
การของคุณกอนการใชงานในครั้งแรก เพื่อใหไดการตั้งคา
ที่เหมาะสม ในผูใหบริการบางราย สามารถตั้งคาพารามิเตอร
การเขาถึงแบบทางไกลได โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการ
ของคุณ 

เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งเวลาและวันที่ เขตเวลา การชดเชยเวลา 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกา
รูปแบบนาฬิกา

อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบการแสดงเวลา 
แบบเข็ม,  แบบตัวเลข หรือ ขนาดเล็ก ซึ่งจะ
แสดงในหนาจอหลัก โดยการกด+หรือ
-ในทุกกรณี กด,เพื่อยืนยัน

ตั้งวันที่
ใชเพื่อตั้งวันที่โดยการกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม 
(หรือคุณสามารถตั้งวันที่โดยใชปุม+หรือ
-) กด,เพื่อยืนยัน

รูปแบบวันที่
อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบวันที่แบบใดแบบ
หนึ่งจากสองแบบ ระหวาง ตะวันตก หรือ ไทย 
กด,เพื่อยืนยัน

เขตเวลา
คุณตองตั้งเขตเวลา และการชดเชยเวลากอน ถาตองการ
ทราบวาคุณอยูในเขตเวลาอะไร คุณควรตรวจสอบจาก
แผนที่โลก หรือจากสารานุกรม

ตัวเลือก แสดงเวลา อนุญาตใหคุณตั้งเขตเวลา
ที่คุณอาศัยอยูโดยเทียบกับเวลามาตรฐาน GMT 
(Greenwich Meridian Time) เลื่อน+หรือ
-เพื่อเลือกคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

การชดเชยเวลา
การตั้งคานี้จะเกี่ยวของกับประเทศซึ่งมีการตั้งคาเวลาตามฤดู
รอน/ฤดูหนาวเทานั้น (เชน เวลากรีนิชเมอริเดียน / เวลาฤดู
รอนในประเทศอังกฤษ)

ตัวเลือกนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน
เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ ปด ในชวงฤดูหนาว) 
โดยการเลื่อน+หรือ-เนื่องจากการตั้ง

คานี้มีผลกระทบกับตัวเลือกวันและเวลา ดังนั้นคุณควรตั้งคาตัว-
เลือกนี้กอน ถาคุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด และคุณตั้งเวลา
เปน 12:00 เวลาจะไดรับการตั้งคาเปน 13:00 โดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเปลี่ยนการตั้งคาการชดเชยเวลาเปน ปด

วนัและเวลา

รูปแบบนาฬิกา

ตั้งวันที่

รูปแบบวันที่

แสดงเวลา

การชดเชยเวลา
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ตัง้เวลา
อนุญาตใหคุณตั้งเวลาโดยการกดปุมที่เหมาะสม 
หรือเลื่อนโดยใชปุม+หรือ-เพื่อเพิ่ม
หรือลดเวลาทีละนาที

เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด 
กดปุม+หรือ-เพื่อเลือกภาษาที่คุณตองการ จากนั้น
กด,เพื่อยืนยัน

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาถึงกลุมของการตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา 
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถปรับเปลี่ยนโทรศัพทใหเขากับสภาพแวด
ลอมไดอยางรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนการตั้งคาหลายๆ อยางพรอม
กันในคราวเดียว ตัวอยางเชน การเลือก ประชุม จะตั้งระดับเสียง
เปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปดเสียงปุม (สวนรายการอื่นๆ 
จะถูกตั้งคาตามการตั้งคาที่คุณตั้งไว) เมื่อการประชุมสิ้นสุด การ
เลือก ปกติ จะเรียกการตั้งคาปกติทั้งหมดของคุณกลับคืนมา
เมื่อคุณเชื่อมโยงปุมดวนเขากับโปรไฟล (เชนการกดปุม 3 
คางไว จะเปดทํางานการ ประชุม, ดู “ปุมดวน” หนา36), การ
กดปุมนี้คางไวก็จะเปนการปดการทํางานโปรไฟล และกลับไป
ยังการตั้งคา ปกติ ดวย

การตั้งคาที่แสดงในคอลัมน ปกติ ในตาราง เปนการตั้งคามาตร-
ฐานที่ตั้งโดยโรงงานผลิต เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคา
ตางๆ เหลานี้ได ดังนั้นคาเหลานี้อาจแตกตางจากในตารางนี้
ชอง  แตละชองในตาราง คือการตั้งคาที่ถูกเก็บไวในเมนู 
ปกติ (ไมวาคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาหรือไม)

ภาษา

โปรไฟล

ตั้งเวลา

โปรไฟล

ระบบสั่น เปด ไมทํางาน เปด
ระดับเสียง กลาง กลาง ดัง ปดเสียง
เสียงปุมกด เปด ไมทํางาน
เตอืนนัด เปด
เตือนแบตออน เปด
เตือนขอความ เปด
แสงไฟ 10 วินาที ไมทํางาน
ซมู ไมทํางาน
รับสายทุกปุม ไมทํางาน
เคลื่อนไหว เปด ไมทํางาน

ปกติ ประหยัด นอกอาคาร ประชุม
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เมื่อตอโทรศัพทเขากับอุปกรณเสริม  การตั้งคาที่อธิบายในตาราง
ก็จะใชงานได เมื่อถอดโทรศัพทออกจากอุปกรณเสริม โทรศัพท
จะกลับไปยังโปรไฟล ปกติ
โปรไฟล
อุปกรณเสริม
ระบบสั่น ไมทํางาน
ระดับเสียง กลาง กลาง
เสียงปุมกด
เตอืนนัด
เตอืนแบตออน
เตือนขอความ
แสงไฟ ไมทํางาน
รับสายทุกปุม เปด
เคลื่อนไหว ไมทํางาน

หูฟง เปดใชในรถ
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8 • ขอความ

รายการ สงขอความ ของเมนู ขอความ ชวยให
คุณสามารถ:

• สงขอความสั้นมาตรฐาน หรือขอความที่เขียนขึ้นเองไปใหผูอื่น
• แกไขขอความที่สงลาสุด และสงใหมอีกครั้ง
• แนบเพลง เสียงที่กําหนดไวแลว ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพลง
ในขอความ

คุณสมบัติดานบนไมมีใหใชจากหนาจอหลักเมื่อคุณสมบัติ 
ขอความสําเร็จรูป ถูกตั้งคาเปน เปด (ดู หนา59) ในกรณีนี้ 
คุณสามารถเขาไปยังตัวเลือก ตอบ ไดเทานั้น
ขอความสั้นมาตรฐานจะแสดงในรายการ กด+หรือ-
เพื่อเลื่อนดู: ตัวอยางเชน คุณสามารถโทรกลับหาฉันที่... ใชเพื่อ
ใหคุณเลือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา รวมทั้งเพิ่มหมายเลข
ของคุณตอทายเขาไป (ดู หนา29)

การสงขอความสั้น
ไปยังชื่อในรายการ
ไปยังหมายเลขมาตรฐาน ถามีหลายหมายเลข (รายการราย
ชื่อในโทรศัพท) หรือไปยังหมายเลขที่ตองการ (รายการราย
ชื่อในซิม)
1. กด-เลือก ชื่อที่คุณตองการ และกด,
2. เลือก สงขอความ และกด,จากนั้นเลือกประเภทของ

ขอความที่จะสง และกด,ปอนขอความของคุณ และถา
ตองการก็ใหแนบภาพและเสียงเขาไป จากนั้นเลือก สงทันที 
หรือ บันทึก (ดูดานลาง)

ไปยังหมายเลขที่ตองการ (รายการรายชื่อในโทรศัพทเทานั้น)
1. กด-และเลือก รายการที่คุณตองการ จากนั้นกด,

เลือก แสดงรายละเอียด และกด,
2. เลือกหมายเลขที่ตองการ และ กด,
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ของหัวขอ

กอนหนา
ไปยังชื่ออื่น
ถาตองการสงขอความสั้นไปใหผูอื่นซึ่งหมายเลขของเขาไมไดเก็บ
อยูในรายการรายชื่อ ใหกด,และเลือก ขอความ, SMS จาก
นั้น สง SMS และ ใหม ปอนหมายเลขโทรศัพทที่จะสงขอความ
ไปให และกด,จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนดานบน เพื่อสง
ขอความ

SMS

สงขอความ
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พรอมกับไฟลแนบ
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณแนบเสียง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
ลงในขอความของคุณ และกด,เพื่อยืนยัน และแนบไฟล
ลงในขอความของคุณ ขึ้นอยูกับชนิดของไฟลที่คุณตองการแนบ 
เลือก เพิ่มภาพ เพื่อแนบรูปภาพบิตแมปหรือภาพเคลื่อนไหว 
และ/หรือ เพิ่มเสียง เพื่อแนบเพลง เลือกเมนูยอยตามตองการ 
จากนั้นเลือกรายการที่แสดงขึ้น และกด,เพื่อยืนยัน และ
แนบไฟลนั้นลงในขอความของคุณ
คุณสามารถสงไฟลแนบ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลง
ใน SMS ของคุณ ยกเวนภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: 
ถาคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวกอน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะ
รูปภาพเทานั้นที่จะถูกใสลงในขอความ และในทางตรงกัน
ขามดวย
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบางอยาง อาจไดรับการกําหนด
ไวลวงหนา และใสลงมาในโทรศัพทมือถือของคุณเปนไฟลมาตร-
ฐานอยูแลว ภาพและเสียงสวนตัวบางไฟล เชน ที่คุณไดรับผาน
ทาง SMS หรืออีเมล จากนั้นเก็บบันทึกเอาไวโดยใชเมนูที่เกี่ยว
ของ จะแสดงอยูในเมนูยอย "สวนตัว" โดยอัตโนมัติ (เพลงสวน
ตัว, ภาพเคลื่อนไหวสวนตัว, ฯลฯ) คุณไมสามารถสงรายการ 
"สวนตัว" ผานทางขอความสั้นไดเมื่อเพลงเหลานั้นไดรับการ
ปองกันจากลิขสิทธิ์

สง
ใชในการสงขอความปจจุบันที่คุณปอนไว 
(ในการเรียนรูวิธีการปอนขอความและตัวอักษร 
ดู “การปอนตัวอักษร หรือหมายเลข” หนา18) 
กด,เพื่อยืนยัน

บันทึก
ใชในการบันทึกขอความปจจุบัน รวมทั้ง
สัญลักษณที่แนบมา และเพลงเก็บไวถามี  
กด,เพื่อยืนยัน

อานขอความ
รายการ อานขอความ ของเมนู ขอความ ใช
ในการดูรายการของขอความสั้นที่คุณบันทึก
ไว และขอความที่ไดรับ และรายการที่เก็บอยู

ในซิมการดของคุณตั้งแตแรก มีตัวเลือกหลายอยางเพื่อใหคุณ
จัดการไดโดยตรงบนโทรศัพทมือถือของคุณ
ขอความที่ไดรับ
ขอความที่คุณไดรับและอานแลว จะถูกทําเครื่องหมายดวย  
ขอความที่ไดรับแลวแตยังไมไดอาน จะถูกทําเครื่องหมายไวดวย
ไอคอนซองจดหมายที่ยังปดอยู เลือกขอความ และกด,เพื่อ
อานขอความ เมื่อแสดงขึ้นมา กด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอ
ไปนี้:

สง

บันทึก

อานขอความ
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ขอความที่บันทึกไว
ขอความที่คุณสงแลวจะมีสัญลักษณ  ในโหมดปกติ 
หรือไอคอนกลองขอความในโหมดบันทึกขอความอัตโนมัติ 
(ดู หนา50) เลือกขอความที่คุณตองการ และกด,เพื่อ
อานขอความ เมื่อขอความแสดงอยู ใหกด,เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการเก็บหมายเลขของผูโทรเขาดวย

ตอบกลับ  ไปยังผูสง 

สงตอ ขอความที่เลือก (เลือกผูรับในรายการรายชื่อ 
หรอืปอนหมายเลขโทรศพัทเขาไปดวยตวัเอง)

ลบ ขอความที่เลือก 

เก็บ
หมายเลข ของผูสง ถาหมายเลขแนบอยูในขอความ 

เก็บ
ทาํนองเพลง ถาเพลงถูกสงมาพรอมกับ SMS 

เก็บ
กราฟฟก

ถามีภาพกราฟฟกหรือภาพเคลื่อนไหวถูกสง
มาพรอมกับขอความ 

ดึง หมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลขนี้อยู
ในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถรวม
หมายเลขหลายหมายเลข และดึงออกมาได) 

โทร ไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูใหบริการ)

แกไข ขอความในโฟลเดอร ที่อานแลว หรือ ที่เก็บ 
เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้นถาจําเปน และสงใหม
อีกครั้ง (คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ หรือเสียง
ลงไปไดดวย)
ถามีภาพหรือเสียงแนบอยูกับขอความที่คุณ
แกไข แรกสุดคุณตองแยกออกมากอน และ
เก็บไวภายใน อัลบั้มภาพ หรือในเมนู เพลง
สวนตัว ของรายการแบบเสียงเรียก จากนั้น
แนบไฟลกลับเขาไปในขอความของคุณใหม 
(ดู หนา48)

ยายไปยัง
ทีเ่ก็บ

ใชในการเก็บขอความที่อานแลวในหนวย
ความจําของโทรศัพท จากนั้นคุณสามารถ
ดูขอความที่บันทึกเก็บไวไดโดยการกด,
และเลือก ขอความ, ที่เก็บ SMS 
การยายขอความไปยังรายการที่เก็บ จะเปน
การลบออกจากรายการขอความที่อานแลว
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ลบ SMS ทั้งหมด
ใชในการลบขอความทั้งหมดจากรายการ SMS ที่อานแลว 
(ขอความในซิมการด) หรือ ที่เก็บ SMS  (ขอความในโทรศัพท) 
ของเมนู ขอความ 
ตัง้คา SMS 

เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณ
ดวยตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดานลาง 

เลขหมายศูนย
อนุญาตใหคุณเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตร-
ฐานของคุณ  ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลข
นี้ไว คุณตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของ
คุณเขาไป 

ลงนาม
อนุญาตใหคุณลงนาม SMS ของคุณ ตามคา
มาตรฐาน การลงนามก็คือหมายเลขโทรศัพท
ของคุณ ที่เพิ่มเขาไปที่ทายของขอความ (เปน

ผลใหความยาวลดลง) คุณสามารถ แกไข , ปรับเปลี่ยน และ 
บันทึก การลงนามได
เวลาสิ้นสุด
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความ
ของคุณเก็บอยูในศูนยขอความสั้นของคุณ 
สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับ

เครือขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที)
ตอบกลับ
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกตอบกลับเปน เปด 
หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด โทรศัพทจะอนุญาต
ใหคุณสงหมายเลขศูนยขอความสั้นของคุณออก

ไปพรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบกลับโดยใชหมาย
เลขศูนยขอความสั้นของคุณ ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรง
ความเร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น
รายงานการสง
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

แจงใหคุณทราบดวย SMS วาผูรับไดรับ SMS 
ของคุณหรือไม ตัวเลือกนี้สามารถตั้งคาเปน เปด 
หรือ ปด ได

บันทึก SMS อัตโนมัติ 
ใชในการตั้งคาตัวเลือกการบันทึกขอความ
อัตโนมัติที่สงในเมนูที่เก็บเปน เปด หรือ ปด   

ตั้งคา SMS 

เลขหมายศูนย

ลงนาม

เวลาสิ้นสุด

ตอบกลับ

รายงานการสง

บันทึก SMS อัตโนมัติ
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ที่เก็บ SMS 
ใชในการดูขอความที่อานแลวทั้งหมดที่คุณ
บันทึกไว และเพื่อ รีเซ็ต ขอความที่เก็บไว
ทั้งหมดพรอมกัน คุณบันทึกขอความโดยการ

เปดการทํางานตัวเลือก บนัทึก SMS อัตโนมัติ (ดูดานบน) หรือ
โดยการเลือกขอความที่ไดรับ โดยกด,สองครั้ง และเลือก 
ยายไปยังที่เก็บ

ถาบัญชีอีเมลไมไดรวมอยูในการสมัครรับบริการโทรศัพทของ
คุณ คุณตองสมัครเพื่อรับบริการบัญชีอีเมล (ผานทางโทร-
ศัพท หรือโดยใชคอมพิวเตอรทําผานระบบอินเตอรเน็ต) และ
รับขอมูลการตั้งคาจากผูใหบริการของคุณ ในกรณีนี้ ผูใหบริ-
การและหรือผูใหบริการอินเตอรเน็ตจะใหพารามิเตอรทั้งหมด
ที่อธิบายดานลางแกคุณ และคุณตองปอนคาที่ไดรับมาเขาไป
ถามีรวมอยูในการสมัครรับบริการของคุณ คุณเพียงตองปอน
ชื่อล็อกอิน รหัสผาน และบัญชีอีเมลแอดเดรสของคุณเขาไป
เทานั้น ในบางกรณี ผูใหบริการของคุณอาจเปนผูใหบริการ
อีเมลของคุณดวย
โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวเรียบรอยแลว ในกรณี
นี้ พารามิเตอรตางๆ นั้นไดรับการตั้งคาไวแลว และคุณไมจํา
เปนตองเปลี่ยนคาใดๆ  อีก (ยกเวน ล็อคอิน, รหัส และ อีเมล 
แอดเดรส ซึ่งคาเหลานี้คุณเปนผูกําหนดในขณะที่กําลังสรางบัญชี
อีเมลขึ้นมา)

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณพิเศษ เชน 
@ หรือ %, ใหดูตารางตัวอักษรที่มีการอธิบายไวแลว หนา19

การตั้งคา
เขาเครือขาย
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งคาโทรศัพทและเพื่อจัดการการเชื่อมตอเขา
กับเครือขาย ไมวาจะผานระบบ GSM หรือ GPRS เพื่อ เชื่อมตอ 
เขากับเซิรฟเวอรที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหคุณสามารถสง และรับ
อีเมลได
ตัวเลือกทั้งหมดที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/
หรือลักษณะการขอรับบริการของคุณ
1. กด,เลือก ขอความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งคา และ

กด,
2. เลือก เขาเครือขาย และกด,
ระบบ

เมนูนี้ใชในการเลือกประเภทของเครือขายที่ใช
เมื่อเปดการเชื่อมตอ
GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะ

ใชเฉพาะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการเชื่อมตออีเมล
เทานั้น
GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือขาย 
GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM ถาเครือขาย 
GPRS นั้นใชไมได

อเีมล

ที่เก็บ SMS 

ระบบ
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ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
GPRS ไวแลว
การตั้งคา GPRS

เมนูนี้ใชสําหรับปอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา 
GPRS ที่ผูใหบริการจะสื่อสารมาถึงคุณ ซึ่งคือ: 
APN, ล็อคอิน และ รหัส คุณตองปอนการตั้งคา
ทั้งหมดตามที่ผูใหบริการของคุณใหมา

ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอสวนใหญมีสาเหตุมา
จากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: คุณควรติดตอผูใหบริ-
การของคุณกอนการใชงานในครั้งแรก เพื่อใหไดพารามิเตอร 
GPRS ที่เหมาะสม

การตั้งคา GSM
เมนูนี้ใชสําหรับปอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา 
GSM ที่ผูใหบริการจะสื่อสารมาถึงคุณ ซึ่งคือ: 
เลขหมาย ISP, ตัดอัตโนมัต,ิ ล็อคอิน และ รหัส 
ดังนั้นใหปอนคาเหลานี้ตามที่คุณกําหนด

เลขหมาย ISP: ใชเพื่อใสหมายเลขโทรศัพทที่ไดรับจาก ISP ของ
คุณ เพื่อสรางการเชื่อมตอ กด+หรือ-เพื่อเลือก:

- หมายเลข ISDN เพื่อปอนหมายเลข ISDN ของ ISP 
หรือ

- หมายเลขอนาล็อก เพื่อปอนหมายเลขอนาล็อก  จากนั้น
กด,

ตดิตอ ISP ของคุณ เพื่อเลือกวาคุณควรเลือกประเภทของ
หมายเลขแบบใด
ตัดอัตโนมัต: อนุญาตใหคุณเลือกชวงเวลาที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 
กอนที่จะโทรศัพทจะยุติการเชื่อมตอกับเครือขายโดยอัตโนมัติ 
(ถายังเชื่อมตออยู) กด+หรือ-เพื่อเลือกคาจาก 3 ถึง 
10 นาทีและกด , เพื่อยืนยัน
การขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขาย (การเชื่อมตอ, 
การสงอีเมล,การตัดการเชื่อมตอ) เปนตัวกําหนดระยะเวลา
ทีไ่มมีกิจกรรม ซึ่งจะนําไปสูการยกเลิกการติดตอโดยอัตโนมัติ
ล็อคอิน และ รหัส นั้นขึ้นอยูกับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเปด
บัญชีอีเมล ใหใสคาตามที่กําหนดไว
การเขาถึงอีเมลเซิรฟเวอร
เมนูตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ประกอบดวยการตั้งคาตางๆ 
ที่จําเปนในการเชื่อมตอไปยังอีเมลเซิรฟเวอรของผูใหบริการ
อินเตอรเน็ต (ISP) ของคุณผานโทรศัพทมือถือ ผูใหบริการ
จะใหพารามิเตอรสวนมากกับคุณ และคุณตองปอนคาเหลานั้น
ลงไปในโทรศัพท
1. กด,เลือก ขอความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งคา และ

กด,
2. เลือก อีเมลเซิรฟเวอร และกด,เลือก อีเมลเซิรฟเวอร 

และกด , ฟลดตางๆ ที่คุณตองปอน มีดังตอไปนี้: POP3 
แอดเดรส, SMTP แอดเดรส, ล็อคอิน, รหัส และ อีเมล 
แอดเดรส

การตั้งคา GPRS

การตั้งคา GSM
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• POP3 แอดเดรส: ใชสําหรับปอนที่อยู IP หรือ DSN ของ
เซิรฟเวอร POP3 ซึ่งใชสําหรับรับอีเมล

• SMTP แอดเดรส: ใชสําหรับปอนที่อยู IP หรือ DSN ของ
เซิรฟเวอร SMTP ซึ่งใชสําหรับสงอีเมล

คําเตือน! ขึ้นอยูกับเครือขาย สําหรับการเชื่อมตออีเมลผาน 
GPRS ถาผูใหบริการโทรศัพทของคุณไมไดเปนผูใหบริการ
อีเมลดวย ใหติดตอผูใหบริการ เพื่อขอที่อยูที่ถูกตองสําหรับ
เซิรฟเวอร SMTP และปอนลงไปในฟลดนี้
ในบางกรณี ล็อคอิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส นั้นขึ้นอยูกับ
คุณ เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ดังนั้นใหปอนคาเหลานี้ตามที่คุณ
กําหนด
ชื่อบัญชี
เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนชื่อบัญชีอีเมลที่ใชได
บัญชีอีเมลอาจไดรับการตั้งคาลวงหนาโดยใชชื่อของผูให
บริการของคุณ ในกรณีนี้ จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได
1. กด,เลือก ขอความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งคา > ชื่อ 

บัญชี และกด,
2. ปอนชื่อใหมในหนาตางของโปรแกรมแกไขที่ปรากฏขึ้น 

และกด,
คาลวงหนา
เมนูที่อธิบายในสวนนี้ ประกอบดวยการตั้งคาชั้นสูงซึ่งไดรับการ
ตั้งคาคอนฟกไวลวงหนา เพื่อที่วาคุณจะไดไมตองเปลี่ยนแปลง
สิ่งใดๆ อีก

ถาฟลดของเมนูเหลานี้ไมมีขอมูลอยู หรือคุณมีปญหาในการ
เชื่อมตอ ใหติดตอ ISP ของคุณ
พอรต POP3: ใชสําหรับปอนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร 
POP3 ซึ่งใชสําหรับ รบั อีเมล
พอรต SMTP: ใชในการปอนหมายเลขพอรต SMTP ซึ่งใช
สําหรับ สงอีเมล
DNS แอดเดรส: ใชเพื่อใหคุณปอนที่อยู DNS ของเครือขาย
ขอมูลภายนอกที่คุณตองการเชื่อมตอดวย
การตรวจสอบ SMTP: ใชเพื่อใหคุณเปด/ปดการทํางานของ
กระบวนการตรวจสอบความถูกตองโดยเซิรฟเวอร SMTP
ในประเทศแถบยุโรปเกือบทุกประเทศ คุณควรตั้งคาเมนูนี้เปน 
ปด: อีเมลของคุณจะไมไดรับการสงออกไป ถาตั้งคาเปน เปด 
ตดิตอผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับ
เรื่องนี้

การเขียนและสงอีเมล
เมนู สงเมล ใชสําหรับสงอีเมลไปยังผูรับตั้งแต
หนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดยสามารถแนบไฟลไป
พรอมกับอีเมลได เชน รูปภาพ jpeg เมื่อคุณได

รับอีเมล คุณสามารถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มองเห็น
ออกไปโดยใชซอฟตแวรที่เหมาะสม

สงเมล
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การสงไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป
1. กด,เลือก ขอความ > อีเมล จากนั้น อีเมล1 หรือ 

อีเมล2 ขึ้นอยูกับอีเมลที่คุณตองการใช เลือก สงเมล 
และกด,

2. เลื่อนดวย-เพื่อเลือก เพิ่มรายชื่อ และกด,เพื่อ
เขาไปยังรายการ

ถาคุณเลือกรายการรายชื่อ "ในซิมการด" คุณจะไมสามารถใช
ที่อยูอีเมลใดๆ ไดแตหนาตางแกไขจะปรากฏขึ้น และใหคุณ
ปอนที่อยูอีเมลเขาไป สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการ
รายชื่อ ใหดู“สมดุโทรศัพท” หนา27
3. เลือกชื่อในรายการ และกด,เพื่อเพิ่มอีเมลลงในราย

การสงอีเมลหรือกดcเพื่อยกเลิก และกลับไปยังเมนู
ยอยกอนหนา

4. กลับไปยังรายการ รายชื่อ กด,เพื่อ เปลี่ยน ที่อยูอีเมล
หรือเพื่อ ลบ ออกจากรายการ หรือเลือก เพิ่มรายชื่อ กด 
,เพื่อเขาไปยังรายการรายชื่ออีกครั้ง และเพิ่มชื่อใหม
ลงในรายการสงจดหมาย

5. ทําขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซํ้าเพื่อเพิ่มผูรับมากขึ้นตามจํานวนที่
ตองการ

6. เลือก ตรวจสอบ และกด,จากนั้นใสหัวขอของอีเมล
ของคุณ (คุณสามารถปลอยใหฟลดนี้วางเปลาได) และ
กด,

7. ในหนาตางถัดไป ปอนขอความเนื้อหาอีเมลของคุณ (แต
คุณก็ปลอยใหฟลดนี้วางไดเชนกัน) กด,เมื่อพรอมที่
จะสงอีเมลออกไป

ในการเรียนรูวิธีการปอนตัวอักษร ใหดูเพิ่มเติมในหัวขอ
“การปอนตัวอักษร หรือหมายเลข” หนา18 ถาคุณออกจาก
เมนู สงเมล กอนที่จะสงอีเมลของคุณ เนื้อหาของอีเมลจะถูก
ลบไป โดยไมมีการเก็บบันทึกไว
8. เลือก แกไขเมล  และกด,ถาคุณตองการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาอีเมลของคุณ การทําเชนนี้จะเปนการถอยกลับมายัง
ขั้นตอนที่ 2: ใหปฏิบัติตามขั้นตอนจากที่นั่นเพื่อใสรายการ
ผูรับใหครบ และสงอีเมลของคุณ

9. เลือก สง และกด,เพื่อสงอีเมลของคุณ โทรศัพทมือถือ
จะเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ต สงอีเมลของคุณ
ไปยังรายชื่อที่กรอกไวในรายการจดหมายจากนั้นยุติการ
เชื่อมตอ

คุณสามารถยกเลิกกระบวนการนี้ไดโดยการกดปุม c
คางไว โทรศัพทจะตัดการเชื่อมตอจากเครือขาย ออกจาก
เมนู อีเมล และกลับไปยังหนาจอหลัก นอกจากนั้นโทรศัพท
ยังตัดการเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเขาไปยังเมนู ตั้งคา ในขณะที่
กําลังเชื่อมตออยู ในกรณีนี้ อีเมลของคุณจะสูญหายไป
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ขึ้นอยูกับการตั้งคาการโทรที่คุณตั้งคาไว (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ
“สายเรียกซอน” หนา80) คุณสามารถรับสายระหวางการเชื่อม-
ตออีเมลได ถาคุณรับสายเรียกเขา โทรศัพทจะเปลี่ยนไปแสดง
เนื้อหาของหนาจอการโทร และเมนู อีเมล จะถูกปดไป หลังจาก
นั้นโทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลักเมื่อคุณวางสาย
การสงพรอมกับเสียงหรือภาพ
1. ทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ที่อธิบายดานบนซํ้า เลือก เพิ่มเสียง 

หรือ เพิ่มกราฟฟก และกด,
2. ในทั้งสองกรณี รายการจะปรากฏขึ้น และแสดงไฟล JPEG, 

BMP, GIF หรือ MIDI ที่มี ใหเลือกภาพและ/หรือเสียง
ที่คุณตองการสงและกด,

คุณสามารถแนบไฟล JPEG ไดเพียงครั้งละไฟลเดียวเทานั้น 
ถาคุณออกจากเมนสูงเมล กอนที่จะสงอีเมลออกไป  เนื้อหา
ของอีเมล (รวมทั้งไฟลแนบ) จะถูกลบไปและไมสามารถเรียก
กลับมาได
3. เลือก แกไขเมล หรือ สง และกด,เพื่อยืนยัน
การรับและอานอีเมล

อีเมลตางๆ จะถูกสงไปเก็บไวที่เซิรฟเวอร 
ซึ่งคุณจะตองเชื่อมตอเขาไปยังเซิรฟเวอรกอน 
จากนั้นโทรศัพทคอยดึงอีเมลมาไวในโทรศัพท

มือถือ (ผูใหบริการบางรายจะสงขอความสั้นสงถึงคุณ เมื่อคุณได
รับอีเมลใหมเขามา) แรกสุดคุณตองดาวนโหลดสวนหัวของอีเมล
จากเซิรฟเวอร กอนที่จะสามารถดูเนื้อหาของอีเมลได

การเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอร
กระบวนการเชื่อมตอ
1. กด,และเลือก ขอความ > อีเมล, จากนั้น อีเมล1 หรือ 

อีเมล2 ขึ้นอยูกับวาคุณตองการใชอีเมลใด เลือก เปด 
เมลบ็อกซ และกด,

เมลบ็อกซ 1 และ 2 มีการตั้งคาและตัวเลือกเหมือนกัน การ
ตั้งคาเมลบ็อกซทั้งสองใหแตกตางกัน ชวยใหคุณสามารถมีที่
อยูอีเมล 2 แหงที่แตกตางกันในโทรศัพทของคุณ
2. โทรศัพทมือถือจะเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรอีเมลและดาวน-

โหลดสวนหัวของอีเมลใหโดยอัตโนมัติ ถาคุณไมไดรับอีเมล
เขามาเลย ขอความวา รายการวาง ก็จะแสดงบนหนาจอ แต
ถามีอีเมล สวนหัวของอีเมลตางๆ ก็จะแสดงในรูปแบบของ
รายการ

3. จํานวนอีเมลทั้งหมดที่ไดรับ และคางอยูในเซิรฟเวอรจะ
แสดงที่สวนบนของหนาจอรวมทั้งจํานวนหนาที่จําเปนตอง
ใชในการแสดงสวนหัวทั้งหมดดวย

4. โทรศัพทมือถือจะดึงสวนหัวของอีเมลไดครั้งละ 5 ฉบับ ถา
คําวา ถัดไป (หรือ กอนหนา) ปรากฏที่สวนทายของรายการ  
(หรือสวนตนของรายการ) หมายความวายังมีสวนหัวของ
อีเมลฉบับอื่นคางอยูอีก: ใหเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอ
ไปนี้ และกด,เพื่อดึงอีเมลเขามา

อีเมลที่ไมมีไฟลแนบอาจแสดงโดยอัตโนมัติในหนาจอราย
ละเอียด

เปดเมลบ็อกซ
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ขอมูลของสวนหัว
เลือกสวนหัว และกด,เลือก รายละเอียด และกด,
อีกครั้ง เพื่อดูที่อยูที่อีเมลถูกสงมาวันที่และเวลาที่อีเมลถูกสง 
หัวขอ และขนาดของไฟลแนบ ถามี  สัญลักษณแสดงสถานะ
ตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัวของอีเมลแตละฉบับดวย:

การดาวนโหลดอีเมล 
ใหเลือกสวนหัวของอีเมลฉบับใดฉบับหนึ่ง และ
กด,จากนั้นเลือก รับเมล และกด,เพื่อ
ดาวนโหลดอีเมล ทําขั้นตอนนี้ซํ้าในการดาวน-

โหลดอีเมลแตละฉบับที่เปนเนื้อหาของสวนหัวที่เลือก
นอกจากนี้คุณสามารถกด,เพื่อเขาไปยังวงรอบสัญลักษณ
ของสวนหัวอีเมล และเลือก รับเมล จากตัวเลือกที่มีใหก็ได ถา
อีเมลมีขนาดใหญเกินไป (มากกวา 50KB) อีเมลฉบับนั้นจะ
ถูกปฏิเสธ และการดาวนโหลดก็จะยกเลิก

การรับ และเก็บไฟลแนบ 
ถาอีเมลที่คุณไดรับมีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ JPEG ไฟล
ขอความ หรืออีเมลอีกฉบับ) อีเมลนั้นจะไดรับการจัดประเภท
โดยมีสัญลักษณเฉพาะแสดงไว:

[ไมมี
สัญ-
ลักษณ]

อีเมลสามารถถูกดาวนโหลดได

ขนาดของอีเมลใหญเกินไป ไมสามารถดาวนโหลดได

อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา57)

รับ เมล

บรรจุรายละเอียดของสวนหัวของอีเมล 
(วันที่และเวลา, ที่อยูอีเมลของผูสง, ฯลฯ) 
กด,เพื่อแสดงรายละเอียดเหลานี้

ขอความของอีเมลเอง แสดงเปนไฟลแนบ กด,
เพื่ออาน ไมมีตัวเลือกพิเศษใหใชสําหรับกรณีนี้: 
คุณสามารถอานอีเมลไดแตไมสามารถเก็บ หรือ
สงอีเมลตอได

ไฟลขอความ (เฉพาะขอความ, รูปแบบ ".txt") 
แนบอยูกับอีเมล กด,เพื่ออานขอความ ไมมี
ตัวเลือกพิเศษใหใชสําหรับกรณีนี้เชนกัน

จําเปนตองใชแอปพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับ
ไฟลแนบ ซึ่งในโทรศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมี
ขนาดใหญเกินไปที่จะอัปโหลด
มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งแนบอยูกับอีเมลที่คุณไดรับ 
(มีอีเมลที่แนบกับอีเมลฉบับแรกไดถึง 5 ฉบับ) 
ไมมีตัวเลือกพิเศษใหใชสําหรับอีเมลที่แนบมานี้: 
คุณสามารถอานอีเมลไดแตไมสามารถเก็บ หรือ
สงอีเมลตอได
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คณุตองเก็บภาพกอนที่จะสามารถดูภาพไดโดยใชเมนู อัลบั้ม
ภาพ สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอนี้ ใหดูเพิ่มเติม
ในหัวขอ “อัลบั้มภาพ” หนา70  ถาโทรศัพทมีหนวยความ
จําไมเพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม คุณตองลบรายการ (ชื่อ 
เหตุการณ หรือรูปภาพ) ทิ้งไปเพื่อปลดปลอยหนวยความจํา 
เพื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได เมื่อไดรับภาพ
เขามาผานทางอีเมล ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใหได
ผลลัพธดีที่สุด:
• คุณตองบันทึกภาพ ที่ไดรับในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF 
• ขนาดของไฟลรูปภาพ จะตองไมเกิน 50KB.
• ขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ 128 x 160 พิกเซล  เพื่อใหแสดง
ภาพไดอยางถูกตอง เราแนะนําใหคุณใชซอฟตแวรแกไขภาพ
มาตรฐานเพื่อสรางภาพในขนาดที่คุณตองการ

• ใชชื่อไฟลที่มีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณสามารถ
เพิ่มนามสกุลตอทาย เชน ".jpg" ได

การเพิ่มที่อยูอีเมลลงในรายการรายชื่อ
ในการเพิ่มที่อยูอีเมล คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท
ของคุณ รายการเมนูนี้จะไมปรากฏ ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพท
ในซิม

คุณสามารถเพิ่มที่อยูอีเมลของผูสงลงในรายการ
รายชื่อของคุณได แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลด
อีเมลเขามา (การดึงอีเมลมาแคสวนหัวก็เพียง-
พอที่จะไดที่อยูอีเมลแลว)

1. เลือกสวนหัวของอีเมล  จากนั้นกด,เพื่อเขาไปยังตัว-
เลือกวงรอบสัญลักษณ

2. เลือก เพิ่มผูสงลงในรายชื่อ และกด,จากนั้นเลือก:
- <ใหม> เพื่อสรางชื่อใหม  ใสชื่อและชื่อสกุล จากนั้นเพิ่ม
ที่อยูอีเมลของผูนั้น หรือ

- ชื่อในรายการ และกด,เพื่อเพิ่มที่อยูอีเมลใหกับบัตร
รายชื่อนั้น ถารายการนั้นมีที่อยูอีเมลอยูแลว โทรศัพทจะ
ขอใหคุณกด,เพื่อแทนที่อีเมลเดิม

ลบอีเมล
1. เลือกอีเมลที่ตองการลบ และกด,เพื่อเขาไปยังเมนู

ตัวเลือก
2. เลือก ลบ และกด,เพื่อยืนยัน และทําเครื่องหมาย

อีเมลที่จะลบ สัญลักษณเล็กๆ อนุญาตใหคุณทําเครื่อง
หมายที่สวนหัวของรายการของอีเมลที่คุณตองการลบ

ภาพในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF แนบมา
พรอมกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในรายการ และ
กด,สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพทมือถือ
ของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได ถาตองการ)

เพิ่มผูสง
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ถาตองการลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ ใหเลือก
ตัวเลือกนี้อีกครั้ง
3. เมื่อคุณออกจากเมนู อีเมล โทรศัพทจะขอใหคุณยืนยัน

การลบรายการที่เลือกจากอีเมลเซิรฟเวอร กด,เพื่อ
ยืนยัน หรือกด c เพื่อยกเลิก (ในกรณีนี้  อีเมลที่ถูก
ทําเครื่องหมายไวจะยังคงอยูในรายการและไมถูกทําเครื่อง
หมายวาจะลบอีกตอไป)

การตอบกลับอีเมล 
1. เลือกสวนหัวของอีเมลที่คุณตองการตอบกลับ และกด
,เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก จากนั้นเลือก ตอบกลับ 
และกด,

2. ที่อยูของผูสง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได (ดูเพิ่มเติมใน
หัวขอ “การสงไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป” หนา54) 
จะถูกเพิ่มลงในรายการ รายชื่อ โดยอัตโนมัติ เลือก ตรวจ
สอบ และกด,

3. หนาจอใหมจะปรากฏขึ้น โดยประกอบดวยหัวขอของ
อีเมลที่ไดรับ และนําหนาดวยคําวา Re: ซึ่งยอมาจาก
คําวา "Reply" กด,

4. ใสขอความของอีเมล  จากนั้นกด,เพื่อสงอีเมล: 
เลือก สง และกด,เพื่อสงขอความตอบกลับของคุณ

การสงตออีเมล
เพื่อที่จะสงอีเมลตอไปยังผูรับคนอื่น แรกสุดคุณตองดาวนโหลด
อีเมลเขามากอน (ดู “การดาวนโหลดอีเมล” หนา56) จาก
ตัวเลือก โอนไป ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายไวดานบน ในหัวขอ 
“การตอบกลับอีเมล”
ในทั้งสองกรณี (การตอบกลับ หรือ การสงตออีเมล) โทรศัพท
ของคุณจะตัดการเชื่อมตอจากเซิรฟเวอรเมื่อถึงเวลาที่ไมมีกิจ
กรรมกอนที่จะยกเลิกการติดตอตามที่ตั้งไวในเมนู ตัดอัตโนมัต ิ
(ดู “ระบบ” หนา51) โทรศัพทจะเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรนี้
ใหมเมื่อมีการสงอีเมลคราวหนา

คุณสมบัติขอความระบบนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย
คุณสามารถ เปด หรือ ปด การรับขอความระบบ
ซึ่งเครือขายออกอากาศมายังผูรับบริการทุกคน

รับ
ใชในการตั้งคาการรับขอความออกอากาศเปน
เปด หรือ ปด เมื่อเลือก เปด คุณตองกําหนด
หัวขอตั้งแตหนึ่งหัวขอขึ้นไป ตามที่อธิบาย
ดานลาง

ขอความระบบ

ขอความระบบ

รับ
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หัวขอ
ใชสําหรับกําหนดชนิดของขอความที่คุณ
ตองการรับ เพื่อที่จะกําหนดชนิดใหม ใหเลือก 
<ใหม> ปอนรหัสที่ผูใหบริการใหมา และถา

ตองการก็ใหใสชื่อดวย ถาคุณเลือกชนิดที่มีอยูในรายการอยูแลว 
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบชนิดได คุณสามารถปอนชนิด
ไดถึง 15 ชนิดลงในรายการ ในการขอรับรหัสสําหรับชนิดตางๆ 
ใหติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัสรับ

อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของขอความที่คุณตอง
การใหแสดงอยูบนหนาจอหลักอยางถาวร ซึ่งจะ
ทําใหคุณติดตามขอความชนิดนั้นไดอยางทัน-

เหตุการณ คุณตองใสชนิดนี้ลงในเมนูทั้งสองอยางคือเมนู รหัสรับ 
และ หัวขอ 

อนุญาตใหคุณตั้งคุณสมบัติ ขอความมาตรฐาน เปนเปด หรือ ปด 
เมื่อเลือก เปด, ขอความสั้น (SMS) ที่คุณไดรับ จะแสดงในหนา
จอหลักโดยอัตโนมัติ
เลื่อนลงเพื่ออานขอความ และตอบกลับอยางรวดเร็วโดยการกด 
,สองครั้ง: แรกสุด ใหเขาไปยังหนาจอแกไข จากนั้นสง
ขอความของคุณ โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลักโดยอัตโนมัติ

ถาคุณไดรับ SMS ที่สองในขณะที่คุณกําลังอานขอความแรก
อยู ใหกด c เพื่อออกจากขอความแรก หรือตอบทําการ
ตอบกลับไป จากนั้นโทรศัพทมือถือจะแสดงขอความที่สอง

โทรศัพทมือถือของคุณอนุญาตใหคุณสามารถ
สงและรับ MMS (ขอความมัลติมีเดีย) ซึ่งประ-
กอบดวยขอความ ภาพ และเสียง 

ขอความมัลติมีเดียสามารถเปนสไลดเพียงแผนเดียว (ซึ่งประ-
กอบดวยขอความ เสียง และภาพ) หรืออาจเปนสไลดหลายแผน
ก็ได ในกรณีนี้ ขอความจะเลนเปนสไลดโชว ไมวาคุณจะสงขอ-
ความไปยังที่อยูอีเมล หรือไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอื่นก็ตาม
ถาคําวา “หนวยความจําเต็ม” ปรากฏขึ้น คุณตองลบขอความ
บางขอความทิ้งไป (เชน เทมเพลต, แบบราง, ขอความที่
ไดรับ, ฯลฯ)

สราง MMS 
เลือกรายชื่อ
1. เลือก ขอความ > MMS > MMS ใหม  และกด,
2. เลือกชื่อในรายการ และกด,เพื่อเพิ่มลงในรายการ

สงขอความของคุณ หรือ
เลือก <ใหม> และปอนหมายเลขโทรศัพท หรืออีเมลแอด-
เดรสที่คุณตองการสงขอความไปยัง จากนั้นกด,

ขอความมาตรฐาน

หัวขอ

รหัสรับ

MMS

MMS
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คณุตองเลือกสมุดโทรศัพท “ในโทรศัพท” เพื่อใชที่อยูอีเมล 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการรายชื่อ ใหดูเพิ่มเติม
ในหัวขอ“สมุดโทรศัพท” หนา27
3. ถาคุณตองการสงขอความไปยังบุคคลนี้เทานั้น เลือก ยืนยัน

รายการ และกด,
ถาคุณตองการสงขอความไปยังผูรับหลายคน เลือก ใสชื่อ 
กด,เพื่อเขาไปยังรายการรายชื่ออีกครั้ง และเพิ่มชื่อ
ใหมลงในรายการสงขอความของคุณ (สูงสุด 20 ชื่อ)

4. เพิ่มผูรับมากเทาที่คุณตองการ จากนั้นเลือก ตรวจสอบ 
และกด,

คุณสามารถเลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด,เพื่อ 
แกไข ที่อยูอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท หรือเพื่อ ลบ ชื่อนั้น
ออกจากรายการ
ออกแบบขอความของคุณ
1. ที่ดานซายมือของหนาจอ มีไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณ

เพิ่ม รูปภาพ, เพิ่ม ขอความ, เพิ่ม  เสียง, สง ขอความ หรือ
เขาถึงเมนู ตัวเลือก  เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อไปยัง
ไอคอนกอนหนา หรือถัดไป

2. กด,เพื่อเขาไปยังรายการ อัลบั้มภาพ เลือกภาพ และ
กด,เพื่อเพิ่มภาพลงใน MMS ของคุณ หนาตางแรก
ของขอความจะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงรูปภาพที่เลือก ซึ่งจะ
ถูกปรับขนาดใหพอดีกับหนาจอ

แมวาภาพตัวอยางเมื่อสราง MMS ขึ้นมาจะมีความกวาง 
(W)105x(H)55 พิกเซล แตขนาดของภาพใหญที่สุดที่
คุณสามารถสงไดคือ (W)640x(H)640 พิกเซล
คําเตือน! ยิ่งภาพมีขนาดใหญเทาไร ก็ยิ่งใชเวลาในการสง
นานขึ้นเทานั้น
คุณไมสามารถสงภาพที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ได เลือก 
ไมมี ถาคุณไมตองการใสรูปภาพใดๆ
3. ไอคอน ขอความ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ: กด,เพื่อ

เขาไปยังหนาจอแกไขขอความ ปอนขอความตามตองการ
(สําหรับวิธีใช ใหดู “การปอนตัวอักษร หรือหมายเลข”
หนา18)

4. จากนั้นไอคอน เสียง ก็จะถูกเลือก: กด,เพื่อเขาไปยัง
รายการ อัลบั้มเสียง เลือกเสียง และกด,เพื่อเพิ่มลงใน 
MMS ของคุณ

เสียงสามารถเปนไฟลที่อยูในอัลบั้ม หรือบันทึกเสียงที่คุณอัด
ไวแลวในขณะที่กําลังสราง MMS ก็ได: ในกรณีนี้ เลือก <อัด> 
จากนั้น <ใหม> และทําตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหนาจอ คุณไม
สามารถแนบบันทึกเสียงที่มีอยูแลว สัญลักษณของรายการที่
คุณเพิ่ม (รูปภาพหรือเสียง) จะเปลี่ยนสี เพื่อระบุวามีการ
แทรกเขามา
5. กด,เพื่อสงขอความของคุณ หรือเลื่อนดวย-เพื่อ

เขาไปยังตัวเลือกตางๆ
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การเขาไปยังตัวเลือก
เลื่อนดวย-เพื่อไปยังไอคอน ตัวเลือก และกด,มี
ตัวเลือกตอไปนี้ใหใช:
เพิ่มสไลด เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงใน

สไลดโชวของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด>
ในขณะที่หนาสุดทายของขอความที่
คุณกําลังออกแบบถูกเลือกอยูก็ได
หลังจากที่คุณสรางขอความหลายหนา
แลว ใหเลื่อนดวย<หรือ>
เพื่อเลื่อนดูระหวางสไลดตางๆ

ลบสไลด ในการลบหนาที่เลือก
ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมื่อขอความ
มีสไลดมากกวาหนึ่งสไลดเทานั้น

สไลดถัดไป
สไลดกอนหนา

ในการเลื่อนไปยังสไลดถัดไป หรือ
สไลดกอนหนา

ชวงเวลาสไลด ในการเปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลด
ที่คุณตั้งคาไวใน ตั้งคา > ตั้งคาแอป-
พลิเคชั่น (ดู หนา66) และตั้งคาชวง
เวลาระหวางสไลดแตละภาพ

บนัทึก MMS
เปนแบบราง

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนแบบ
รางที่คุณสามารถแกไข และทําตอให
เสร็จ แลวจึงสงในภายหลัง MMS จะ
ถูกบันทึกเปนแบบราง และเก็บไวใน 
แบบราง > MMS (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 
“จัดการโฟลเดอร” หนา63)

บนัทึก
เปนเทมเพลต

เพื่อบันทึกขอความของคุณเปนเทม-
เพลต ซึ่งคุณสามารถใชเปนแมแบบ
สําหรับ MMS อื่น (เชนชนิดขอความ 
“สุขสันตวันเกิด” เปนตน) MMS ที่ถูก
บันทึกเปนเทมเพลต จะแสดงอยูใน 
เทมเพลต > MMS (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ 
“จัดการโฟลเดอร” ดานลาง)

พรีวิว MMS เพื่อดูสไลดโชวที่คุณสรางขึ้น ตั้งแต
สไลดแรกสุดจนถึงสไลดสุดทาย รวม
ทั้งแสดงรูปภาพ และเสียงดวย

เพิ่มเนื้อหา เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอน
หัวเรื่องของขอความ
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สงขอความของคุณ
ดังที่อธิบายดานบน คุณสามารถ:
• สงขอความของคุณทันทีที่สรางเสร็จ: เลือก สง MMS และ
กด,

• บันทึกเปน แบบราง เพื่อทําตอใหเสร็จและสงในภายหลัง: 
ในการสง เลือกขอความใน แบบราง เลือก สง MMS และ
กด,ทันทีที่ขอความถูกสงแลว MMS ก็จะถูกลบออก
จากรายการแบบราง

ถาการสงขอความแบบรางลมเหลว ขอความจะถูกยายไปยัง
เมนู เอาทบอกซ และถูกระบุเปน ยังไมสง
• เลือกขอความจากเมนู เอาทบอกซ และทําการสงขอความ: 
เลือกขอความที่จะสงจากเมนูนี้ เลือก สง MMS ใหม และ
กด,หลังจากที่ขอความถูกสงแลว MMS จะถูกระบุวา
เปนขอความที่สงแลวในรายการ

ในกรณีทายสุดทั้งสองกรณี ใหเลือกขอความที่จะสงในโฟลเดอร
ที่เกี่ยวของ ในทุกกรณี เลือก สง MMS และกด,:  แถบแสดง
ความกาวหนา ชวยใหคุณสามารถติดตามผลของการสงขอความ
ได กด c เพื่อยกเลิกการสงขอความของคุณ
รับ MMS 
ดาวนโหลดและเลน MMS
เมื่อคุณไดรับ MMS จะมีขอความแจงเตือนปรากฏบนหนาจอ
เพื่อบอกคุณ

1. ถาคุณเปดการทํางานโหมดดึงขอความ อัตโนมัติ (ดูหัวขอ
หนา65) ขอความจะถูกดาวนโหลดและใสลงใน อินบอกซ 
โดยอัตโนมัติ เลือกขอความในรายการ อินบอกซ และกด 
>เพื่อเลนขอความ

2. ถาเปดการทํางานโหมด แมนนวล อยู:
- กดcเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก และบันทึกขอความ
แจงเตือนลงใน อินบอกซ หรือ

- กด,เพื่อแสดงรายละเอียดของการแจงเตือน จากนั้น
เลือก ดาวนโหลด และกด,เพื่อดาวนโหลดเนื้อหา
ของขอความ เหมือนกับการสง แถบความกาวหนาชวยให
คุณสามารถติดตามการดาวนโหลดขอความได

การแจงเตือนไมไดเปนเนื้อหาของขอความ MMS แตเปน
หนาตางขอมูลที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขของ
ผูสง วันที่และเวลาที่ไดรับขอความ หัวเรื่อง เปนตน อยาลบ
การแจงเตือนกอนที่จะดึงขอความมา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถดึงขอความมาดูได
ทั้งในโหมดอัตโนมัติและโหมดแมนนวล ขอความจะแจงให
คุณทราบถาขนาดของ MMS ที่คุณตองการดาวนโหลดนั้น
ใหญกวาหนวยความจําที่มีในโทรศัพทของคุณ ในกรณีนี้ คุณ
ตองปลดปลอยหนวยความจําโดยการลบขอมูล (ภาพ เสียง 
ฯลฯ) อาน “สถานะความจํา” หนา74

- ถาผูสงขอความขอใหมี รายงานการอาน จะมีคําถามขึ้น
มาขอใหคุณกด,เพื่อสงรายงาน หรือกดcเพื่อ
ปฏิเสธการสงรายงาน
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3. หลังจากที่ดาวนโหลด MMS เสร็จแลว ใหเลือกในรายการ 
อินบอกซ และกด>เพื่อเลนขอความ

การกด< หรือ> จะเปลี่ยนโหมดการเลนจากโหมด
อตัโนมัติเปนแมนนวล: ในโหมดแมนนวล กด<หรือ>
เพื่อแสดงสไลดกอนหนา หรือสไลดถัดไป
การรับ และเก็บไฟลแนบ 
ในขณะที่กําลังเลน MMS ดังที่ไดอธิบายในสวนกอนหนา ใหกด 
,เพื่อเขาไปยัง ตัวเลือกเครื่องเลน ตอไปนี้:

จัดการโฟลเดอร
เมนู MMS ใชในการจัดการกับขอความโดยแบงเปนโฟลเดอร
ที่แตกตางกัน 4 โฟลเดอร โฟลเดอรดีฟอลต (ที่แอกทีฟ) คือ
โฟลเดอรสุดทายที่คุณเลือก ในการเปลี่ยนแอกทีฟโฟลเดอร ให
กด c เพื่อกลับไปยังเมนู MMS หลัก และเลือกโฟลเดอรที่
คุณตองการ

เลนขอความ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

ถัดไป/กอนหนา
สไลด

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือสไลด
กอนหนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด
<หรือ>เมื่อกําลังดู MMS ใน
โหมดแมนนวลก็ได
รายการนี้จะใชไมไดเมื่อคุณเลือก
สไลดสุดทาย (หรือสไลดแรก)

ถอยกลับ เพื่อถอย MMS กลับไปยังสไลดแรก

แยกภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และ
บันทึกลงใน อัลบั้มภาพ

แยกเสียง • เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน 
และบันทึกลงใน อัลบั้มเสียง

คุณไมสามารถบันทึกเสียง AMR 

เทมเพลต แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนเทมเพลต
หลังจากที่สรางขึ้นมา
คุณสามารถ เลน, แกไข และ ลบ เทมเพลตได

แบบราง แสดงขอความทั้งหมดที่บันทึกเปนแบบราง
หลังจากที่ไดสรางขึ้นมา หรือถูกบันทึกไวโดย
อัตโนมัติขณะที่คุณออกจากเมนู MMS กอน
ที่จะบันทึกหรือสงขอความของคุณออกไป
คุณสามารถ เลน, แกไข, สง และ ลบ 
แบบรางได
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ขอความที่คุณบันทึกไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
แบบราง หรือ เอาทบอกซ เทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนราย
การใดๆ (ไมวาจะเปนขอความ การแจงเตือน หรือรายงาน)
ที่คุณลบไปแลวได กด c เพื่อยกเลิกการลบ

การตั้งคา
โทรศัพทของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาเพื่อใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีใหไดโดยตรง ถาไม คุณตองไดรับรายการ
ขอมูลตางๆ ที่อธิบายไวในสวนนี้จากผูใหบริการของคุณ และ
ปอนเขาไปเอง
ผูใหบริการบางราย สามารถสงพารามิเตอรการเขาถึง “ทาง
อากาศ” ได โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณโดยตรง
บัญชีเครือขาย
อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลจากโปรไฟลที่คุณตั้งคาไว (ดู 
“ตั้งคาการโทร” หนา42 สําหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับการ
ตั้งคาหรือแกไขโปรไฟลขอมูล) โปรไฟลและพารามิเตอรนี้ จะถูก
ใชสําหรับการเชื่อมตอ

เอาทบอกซ แสดงขอความที่คุณ สงแลว หรือสรางขึ้นแต  
ยังไมสง ออกไป (เชน ถาคุณยกเลิกกระบวน
การสงโดยการกดปุมc)
- คุณสามารถ เปด, ลบ หรือแสดง 
รายละเอียด ของขอความเหลานี้ทั้งหมดได

- นอกจากนี้ คุณสามารถสง MMS ที่ยังไมสง 
อีกครั้ง ได และคุณสามารถสงตอ MMS ที่
สงเรียบรอยแลวไดเชนกัน

อนิบอกซ แสดง การแจงเตือน, การสง และ รายงาน 
การอาน, MMS ที่อานแลวและ ยังไมอาน
ทั้งหมด
• คุณสามารถ อาน หรือ ลบ การแจงเตือน
และรายงานได

• คุณสามารถ เลน, โอนไป หรือ ตอบกลับ 
MMS, แสดง รายละเอียด หรือ ลบ 
ขอความได

การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลัง
จากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว อยา
ลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS มา ไม
เชนนั้นคุณจะไมสามารถรับ MMS ได
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ระบบ
เมนูนี้ใชในการเลือกประเภทของเครือขายที่ใชเมื่อเปดการ
เชื่อมตอ 

ถาเลือก GPRS กอน คุณตองทําการตั้งคาทั้ง GSM และ GPRS 
(ดู “ตั้งคาการโทร” หนา42)
ศูนย MMS 
อนุญาตใหคุณปอนหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู MMS ของเซิรฟเวอร
ที่โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยัง
ที่อยู Gateway
อนุญาตใหคุณปอน หรือเปลี่ยนแปลง IP แอดเดรส ของ 
Gateway ของเซิรฟเวอร

พอรต Gateway
อนุญาตใหคุณปอน หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอรตของ 
Gateway ของเซิรฟเวอร
คุณตองมีขอมูลที่เกี่ยวของกับสามจุดดานบน ซึ่งผูใหบริการ
ของคุณตองเตรียมไวให และคุณตองปอนเขาไปใหถูกตอง
ทั้งหมด
การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
โหมดรับ

GSM โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GSM 
สําหรับการเชื่อมตอ

GPRS โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GPRS 
สําหรับการเชื่อมตอ

GPRS กอน แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือ-
ขาย GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยัง
เครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS นั้นใช
ไมไดในขณะที่กําลังเชื่อมตอ

แมนนวล ขอความจะถูกเก็บไวในเซิรฟเวอร MMS 
และคุณตองเชื่อมตอเขาไปยังเซิรฟเวอร
เพื่อดึงขอความมา:
1. กด,เพื่อเขาไปยัง อินบอกซ
2. เลือกการแจงเตอืนที่ตรงกบัขอความที่

ตองการ และกด,
3. เลือก เลนขอความ
4. เมื่อ รายละเอียด ของขอความ

แสดงขึ้น ใหกด, เพื่อเริ่ม
การเชื่อมตอ และดาวนโหลด
ขอความ

หลังจากที่ขอความเขามาอยูในโทรศัพท
ของคุณแลว กด,เลือก เลนขอความ 
และกด,

Philips855_CTA.book  Page 65  Thursday, July 22, 2004  10:50 AM



66 ขอความ

รายงานการสง
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และจะแจง
เตือนคุณ (ผานทาง SMS) วา MMS นั้นไดรับแลวหรือปฏิเสธ 
รายงานการสง จะแสดงหมายเลขของผูสง, วันที่และเวลาที่ไดรับ 
และสถานะของการสง
อานรายงาน
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และแจงเตือนคุณ 
(ผานทาง SMS) เมื่อสถานะของ MMS ที่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน 
MMS นั้นถูกอานหรือไม หรือ MMS ถูกลบโดยไมไดเปดอาน 
เปนตน
บนัทึกอัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด และอนุญาตให
คุณบันทึกขอความที่สงจากเมนู เอาทบอกซ โดยอัตโนมัติ จากนั้น 
ขอความที่บันทึกจะปรากฏในโฟลเดอร เอาทบอกซ

เวลาสิ้นสุด
อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความถูกเก็บไวในเซิรฟ-
เวอร โดยเลือกไดตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห (มากที่สุด) สิ่ง
นี้มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุ
ใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที)
ชวงเวลาสไลด
อนุญาตใหคุณเลือกชวงเวลาระหวางสไลดแตละภาพที่อยูใน 
MMS ของคุณ โดยเลือกไดตั้งแต 1 วินาที ถึง 60 วินาที

อตัโนมัติ
(โหมดดีฟอลต)

MMS ใหมทั้งหมดที่คุณไดรับ จะถูก
ดาวนโหลดจากเซิรฟเวอรมา และเก็บ
ไวใน อินบอกซ โดยที่คุณไมตองเปด
การเชื่อมตอ เลือกขอความที่คุณไดรับ
ใน อินบอกซ และกด>
โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางาน
ขามเครือขาย
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9 • อินฟราเรด
โทรศัพทมือถือของคุณมีเทคโนโลยีอินฟราเรดในตัว (หรือที่
เรียกวา IrDA) ซึ่งอนุญาตใหคุณใชในการสงหรือรับขอมูลจาก
อุปกรณที่สอดคลองกับ IrDA อื่นผานทางการเชื่อมโยงแบบไร
สาย (เชน โทรศัพทมือถือเครื่องอื่น, PC หรือ PDA, เครื่องพิมพ, 
ฯลฯ) แทนที่จะใชวิธีการสงขอความ คณุสามารถตดัสินใจใช IrDA 
เ พื่อสงเสียงที่คณุเพิ่งมิกซเสรจ็ไปยงัโทรศัพทมือถอืของเพื่อน หรอื
เพื่อรับรูปภาพจาก PDA ของเพื่อนก็ได 
ไฟลที่มีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์ไมสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อม
ตอกับ PC ใหแนใจวาคุณเปดการทํางานตัวเลือกอินฟราเรด

กอนที่จะสงหรือรับขอมูลจากอุปกรณอื่น อุปกรณเหลานั้นจะ
ตองวางในตําแหนงที่สัมพันธกับโทรศัพทมือถือของคุณ ตรวจดู
ใหแนใจวา พอรต IrDA หันหนาเขาหากัน และอยูหางกันไมเกิน 
50ซม. (ดูรูป) ใหแนใจวาไมมีสิ่งใดขวางกั้นลําแสง IrDA

เลือกรายการ
ในการสงขอมูลผานทาง IrDA จากโทรศัพทมือถือของคุณ 
แรกสุดคุณตองเลือกรายการที่จะสงกอน:  สําหรับแตละประเภท 
เมนูยอยจะชวยใหคุณสามารถเขาไปยังตัวเลือก สง ; กด,
เพื่อสงขอมูลที่เลือกไปยังอุปกรณอื่น

ตําแหนงของอุปกรณ

สงขอมูล

ขอมูลที่คุณ
สามารถสงได

จะหาไดจากที่ใดในเมนูโทรศัพท

รูปภาพ (BMP, 
GIF, JPEG)

มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ

เสียง (ไฟล MIDI 
& เสียงกริ่ง) 

มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง
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สงรายการที่เลือก
ทันทีที่โทรศัพทของคุณพบอุปกรณ IrDA อื่นที่จะสื่อสารดวย 
การสงก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ขอความจะแสดงบนหนาจอ 
สําหรับคุณ ใหดําเนินการตอไปนี้
ถาโทรศัพทพบอุปกรณ IrDA หลายตัว รายการจะแสดงบน
หนาจอ ใหเลือกอุปกรณที่ตองการ กด,เพื่อยืนยัน และ
เพื่อสงขอมูลที่เลือก
การสงจะถูกยกเลิกในกรณีตอไปนี้:
- โทรศัพทไมพบอุปกรณอื่น และถึงกําหนดที่เวลาหมดกอน
   ที่ขอมูลจะถูกสงออกไป
- การเชื่อมตออินฟราเรดขาดไป
- คุณกดปุม c เพื่อยกเลิกกระบวนการ

เปดการทํางาน IrDa
ในการรับขอมูล กด,และเลือก อินฟราเรด 
> รับ และกด,โทรศัพทมือถือของคุณก็
พรอมที่จะรับขอมูล และกําลังรออุปกรณ IrDA 

อื่นใหสงขอมูลมา ในขณะที่กําลังสง ขอความจะแสดงบนหนาจอ 
เพื่อใหคุณทํากระบวนการตอไป
การรับจะถูกยกเลิกในกรณีตอไปนี้:
- โทรศัพทไมไดเชื่อมตออยูกับอุปกรณอื่น และถึงกําหนดที่
   เวลาหมดกอนที่ขอมูลจะไดรับ
- การเชื่อมตออินฟราเรดขาดไป
- ขนาดของไฟลที่สงใหญเกินไปที่โทรศัพทจะจัดการได
- คุณกดปุม c เพื่อยกเลิกกระบวนการ

บันทึกขอมูลที่ไดรับ
มีตัวเลือกหลายอยางใหใชในขณะที่กําลังรับขอมูลจากอุปกรณ 
IrDA อื่น:
กด c
ยกเลิกกระบวนการ: ถาคุณยืนยันสิ่งที่เลือกโดยการกด,
โทรศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลัก และขอมูลที่คุณไดรับก็จะ
ไมบันทึก

ชือ่ รายชื่อ > แสดงรายการชื่อ
(หรือกด-เมื่ออยูในหนาจอหลัก)

เหตุการณ เกมส & แอปพลิเคชั่น > บันทึกนัด > 
เหตุการณ

การรับขอมูล

อินฟราเรด
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กด,
เพื่อเขาถึงยังเมนูตัวเลือก ซึ่งมีตัวเลือกตอไปนี้ใหใช: 

นอกจากนี้คุณยังสามารถใชโทรศัพทมือถือ
รวมกับ PC หรือ PDA ได เชนในการทอง
อินเตอรเน็ต หรือการสงแฟกซ เปนตน

เพื่อใหไดรบัประโยชนอยางเตม็ที่จากบรกิารที่ใชไดผานทาง IrDA 
(สงและรับ SMS, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลดรูปภาพและ
เพลง MIDI ลงในโทรศัพท, การซิงโครไนซรายการรายชื่อ, การ
ใชงาน GPRS ฯลฯ) คุณตองติดตั้งโปรแกรม Mobile Phone 
Tools ลงใน PC ของคุณ  แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรนี้บรรจุอยูใน
ซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทของคุณ 
ซอฟตแวรที่ใหมาบนซีดีรอมนี้ ใชงานไมไดกับคอมพิวเตอร 
Apple® Macintosh®  โปรแกรมสนับสนุนเฉพาะ Windows® 98 
SE, ME, 2000 และ XP
ซอฟตแวรเฉพาะอยางเชน Lotus Notes, Lotus Organizer และ 
Microsoft Outlook ไดรับการออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซ
ขอมูลจากโทรศัพทมือถือฟลิปสไปยังแอปพลิเคชั่นเหลานี้ได: 
สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง และการตั้งคา
ใหอานคูมือการใชงานของซอฟตแวรแตละตัว

บนัทึก บันทึกขอมูลในเมนูที่เหมาะสม (ชื่อ ในรายชื่อ, 
เหตุการณใน บันทึกนัด, ฯลฯ) จากนั้นกลับไป
ยังหนาจอหลักในกรณีของ ชื่อ <หนาจอใหม> จะ
เปดขึ้น เพื่อใหคุณบันทึกรายการใหมนี้
โทรศัพทจะใชชื่อไฟลมาตรฐาน และคุณสามารถ
เปลี่ยนชื่อไฟลตางๆ ไดตามตองการโดยใชเมนูที่
เหมาะสม (เชน ใน มัลติมีเดีย > เสียง เมื่อคุณ
บันทึกแบบเสียงที่คุณตองการเปลี่ยนชื่อ)

แสดง แสดงรายละเอียดของขอมูลที่คุณไดรับ: กดc 
เพื่อถอยกลับหนึ่งหนาจอ
คุณตองบันทึกขอมูลกอนจึงจะแกไขได
ถาคุณไดรับ รูปภาพ, รูปภาพนั้นจะแสดงแบบ
เต็มหนาจอ
ถาคุณไดรับ เสียง, เพลงนั้นก็จะเลนหนึ่งครั้ง 
กดcหรือ,เพื่อหยุดการเลน 

การใชโทรศัพทเปนโมเด็ม

ขอมูล

Philips855_CTA.book  Page 69  Thursday, July 22, 2004  10:50 AM



70 มัลติมีเดีย

10 • มัลติมีเดีย

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ และฟงเสียงที่เก็บ
ไวในโทรศัพทมือถือของคุณเมื่อเขาสูเมนูยอย
เมนูใดเมนูหนึ่งแลว เสียงจะแสดงเปนรายการ

ขอความ กด+หรือ-เพื่อไปยังเสียงถัดไป หรือเสียง
กอนหนาและรอสักสองถึงสามวินาที เพื่อใหโทรศัพทเลนเสียง 
เลือกเสียง และกด,เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

คุณจะไมสามารถสงเสียงที่มีการคุมครองดวยลิขสิทธิ์ได
เสียงในโฟลเดอร เพลง มาตรฐาน ไมสามารถลบได

ภาพ JPEG ตองมีขนาดและรูปแบบที่ถูกตองสําหรับโทรศัพท
มอืถือของคณุ เพือ่ทีจ่ะแสดงบนโทรศพัทไดอยางถูกตอง โปรด
ศึกษาเพิ่มเตมิจากหวัขอ “การรบั และเกบ็ไฟลแนบ” หนา56
สาํหรับขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนี้

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ และแสดงภาพ
ที่เก็บไวในโทรศัพทมือถือของคุณ 
เมื่อเขาสูเมนูยอยเมนูใดเมนูหนึ่งแลว ภาพที่

เก็บอยูในโทรศัพทก็จะแสดงเปนรายการขอความ ในการแสดง
ใหเปนภาพกราฟก ใหเลือกภาพที่ตองการในรายการ และ
กด>จากนั้นกด+หรือ-เพื่อไปยังภาพถัดไป 
หรือกอนหนา หรือกด<เพื่อกลับไปยังรายการขอความ

อลับั้มเสียง

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ เสียง: กด,ปอนชื่อ 
และกด,อีกครั้ง

ลบ เพื่อ ลบ เสียงที่เลือก

สงโดยอีเมล เพื่อสงเสียงที่เลือกผานทางอีเมล (ดู 
“อีเมล” หนา51 สําหรับรายละเอียด)

สงโดย
IrDA

เพื่อสงเสียงที่เลือกผานทาง IrDA ไปยัง
อุปกรณอินฟราเรดอื่น (ดู “อินฟราเรด” 
หนา67 สําหรับรายละเอียด)

สงโดย
MMS

เพื่อสงเสียงที่เลือกผานทาง MMS (ดู 
“MMS” หนา59 สําหรับรายละเอียด)

อัลบั้มเสียง

ตัง้คาเปนแบบ
เสียงเรียก เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน แบบเสียงเรียก

ตัง้คาเปน
แบบเสียง
เรียกขอความ

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงเตือนขอความ 
(ตัวเลือกนี้ตองถูกตั้งคาเปน เปด ใน ตั้งคา > 
เสียง ดู หนา34)

อลับั้มภาพ

อัลบั้มภาพ
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กด,เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

แกไขรูปภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาถึงเมนูนี้ และ
คุณสมบัติที่เกี่ยวของเมื่อใชกลองถายรูป 
เชน เมื่อกดปุม,เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตางๆ หลังจากที่คุณถายภาพ
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ รูปภาพที่คุณเลือก
จะแสดงขึ้น และถูกเปลี่ยนขนาดเปน 
128x160 พิกเซลโดยอัตโนมัติ
ที่ดานซายมือของหนาจอที่ปรากฏขึ้น จะมี
สัญลักษณ 6 ตัว ที่อนุญาตใหคุณดําเนินงาน
ดานลาง
แถบพร็อมตที่สวนลางของหนาจออธิบาย
ถึงสัญลักษณที่เลือก ถาตองการเห็นหนา
จอไดอยางเต็มที่ คุณสามารถซอนแถบนี้
ไวได: กด+หรือ-เพื่อเลือกการ
เปดหรือปดแถบพร็อมต จากนั้นกด,
เพื่อตั้งคาเปน เปด (แสดง) หรือ ปด (ซอน)

• เพิ่ม
ขอความ

เพื่อเพิ่มขอความบางอยางลงในรูปภาพที่
เลือก (ขอความจะถูกจัดใหอยูตรงกลาง) 
เมื่อเสร็จแลว, สัญลักษณลูกศร 4 อันที่มุม
ซายบนของหนาจอ จะอนุญาตใหคุณสามารถ
เลื่อนขอความขึ้น ลง ไปทางซาย และขวาได
การกดสั้นๆ จะเปนการเลื่อนขอความทีละ 
1  พกิเซล สวนการกดยาว จะเปนการเลื่อน
ทีละ 5 พิกเซล
กด cเพื่อกลับไปยังหนาจอแกไข
ขอความ หรือ,เพื่อยืนยัน และไปยัง
ตัวเลือกถัดไป

• เพิ่ม
กราฟฟก

เพื่อเพิ่ม กรอบ หรือ ไอคอน ลงในรูปภาพ: 
เลื่อนในแตละรายการ (กด<หรือ> 
เพื่อเขาไปยังหนาจอแบบกราฟฟก) และกด 
,เพื่อยืนยันรายการของคุณ เมื่อเสร็จ
แลว สัญลักษณลูกศร 4 อันที่มุมซายบน
ของหนาจอ จะอนุญาตใหคุณสามารถเลื่อน 
ไอคอน ขึ้น ลง ซาย และขวา
กลับไปยังหนาจอ แกไขรูปภาพ สวนซาย
ของกรอบที่เลือกจะถูกซอนโดยเมนูไอคอน
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• ยกเลิก เพื่อ เลิกทํา การแกไขครั้งสุดทายที่กระทําบน
รูปภาพ หรือเพื่อ รีเซ็ตใหม เชน ยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กดc
เพื่อยกเลิก หรือ,เพื่อยืนยัน

• สง เพื่อสงภาพผานทาง IrDA, อีเมล หรือ MMS 
(สําหรับขอมูลในรายละเอียด ให
ดูบทที่เกี่ยวของในคูมือผูใช)

• บันทึก เพื่อบันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดที่คุณทําลงไป: ปอนชื่อตามตองการ 
และกด,เพื่อยืนยัน
ถาคุณไมเปลี่ยนชื่อรูปภาพ ไฟลดั้งเดิมที่
คุณเลือกจากอัลบั้มจะถูกเขียนทับ คุณ
สามารถบันทึกรูปภาพเมื่อใดก็ได ถึงแมวา
คุณจะยังแกไขไมเสร็จก็ตาม

ลบ เพื่อ ลบ ภาพที่เลือก
รปูภาพในโฟลเดอร รูปภาพ มาตรฐาน 
ไมสามารถลบได รูปภาพใหมถูกเก็บใน 
รูปภาพสวนตัว ถามีพื้นที่ไมเพียงพอที่จะ
เก็บภาพใหม คุณตองลบภาพบางภาพทิ้ง
ไป เพื่อใหมีหนวยความจําเหลือมากขึ้น

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพ: กด,ปอนชื่อ 
และกด,อีกครั้ง

สงโดยอีเมล เพื่อสงรูปภาพที่เลือกผานทางอีเมล 
(ดู “อีเมล” หนา51 สําหรับรายละเอียด)

สงโดย
IrDA

เพื่อสงรูปภาพที่เลือกผานทางอินฟราเรดไป
ยังอุปกรณ IrDA อื่น (ดู “อินฟราเรด” 
หนา67 สําหรับรายละเอียด)

สงโดย
MMS

เพื่อสงรูปภาพที่เลือกผานทาง MMS (ดู 
“MMS” หนา59 สําหรับรายละเอียด)

หมุน เพื่อหมุนภาพไป 90° หรือ 180°: กด, 
เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

ตัง้คาเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปน วอลเปเปอร 
(ตัวเลือกนี้ตองตั้งคาเปน เปด ใน ตั้งคา > 
หนาจอ, ดู หนา36)
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คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณแสดงรูปภาพของคุณ
ที่อยูใน อัลบั้มภาพ (โดยปกติจะเปนสไลดโชว
อัตโนมัติ หรือเปดทีละภาพดวยตัวเอง) บนหนา

จอโทรทัศนผานทางอุปกรณเสริม TV ลิงค หรือหนาจอหลัก 
(ภายใน) ของโทรศัพทของคุณ 
TV ลิงคอาจไมไดใหมาพรอมกับโทรศัพทของคุณ ในกรณีนี้
คุณตองซื้ออุปกรณแยกตางหาก สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ
“อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส” หนา101

การเลือก / สไลดโชวสุดทายที่ทํา จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
และสามารถเลนไดหลายครั้ง แมวาคุณจะปดเมนู สไลดโชว
TV ไปแลวก็ตาม
ในขณะที่กําลังเลื่อนสไลด กด,เพื่อเปดตัวเลือกการหมุน 
(90°, 180° หรือ 270°) เลือกตัวเลือกตามตองการ และกด
,การเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บไวโดยอัตโนมัติ

สไลดโชว TV

แมนนวล เลือก สไลดโชว TV จากนั้น แมนนวล, และ
กด, จากนั้นเลื่อนในรายการรูปภาพ
โดยการกด+ หรือ-
กด>เพื่อเปดการทํางานการแสดงผล
กราฟฟกเต็มหนาจอ และสงออกไปยัง TV
กด<เพื่อกลับไปยังรายการ

สไลดโชว TV

อตัโนมัติ 1. เลือก สไลดโชว TV และกด,จาก
นั้นเลือกคาที่จะใชระหวางการแสดงแต
ละภาพของสไลดโชว (5, 7 หรือ 10
วินาที) และกด,

2. ในรายการที่ปรากฏขึ้น:
• เลือก (ไม)เลือกทั้งหมด โดยการกด
<หรือ>เพื่อเลือกรูปภาพทั้ง
หมดในครั้งเดียว หรือ

• เลื่อนภายในรายการ และเลือก/ไม
เลือกภาพที่คุณตองการ โดยการกด 
< หรือ > (ภาพที่ถูกเลือก
จะถูกทําเครื่องหมายไว)

• ในทั้งสองกรณี กด, เพื่อเริ่ม
สไลดโชว และ c เพื่อหยุดการ
เลน

3. เลือก (ไม)เลือกทั้งหมด เพื่อยกเลิก
การเลือกภาพทั้งหมดพรอมกัน
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แบตเตอรี่ของโทรศัพทตองมีพลังงานอยางนอยครึ่งหนึ่งใน
การฉายสไลดโชว TV

กด,เพื่อเปดภาพยนตร สาธิต

ถาคุณเปดโทรศัพทโดยไมใสซิมการดอยู เมนูนี้จะมีใหใชเปน
ระดับเมนูแรก

เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวย
ความจําที่ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติ
หลายอยางจะใชหนวยความจําโทรศัพทมือถือ

รวมกัน: เชน อัลบั้มภาพและเสียง, บันทึกที่อัดไวและแถบเสียง
สําหรับคําสั่งเสียง, ขอความที่คุณเก็บไวในโทรศัพท, รายการ
รายชื่อและบันทึกนัด, เกมส, ฯลฯ
โทรศัพทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณ
สามารถลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร อัลบั้ม
ภาพ หรือ อัลบั้มเสียง เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวย
ความจํา เพื่อเก็บเสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม

กด,เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมด
ของโทรศัพทในหนวย KB. กด,อีกครั้ง เพื่อเขาไปยัง
รายการรายละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช
ถา ”รายการเต็ม” แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
ใหม หรือเมื่อกําลังปลดปลอยพื้นที่หนวยความจํา คุณตองลบ
รายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม

เมนูนี้อนุญาตใหคุณอัดเสียงเปนเวลามากที่สุด 
1นาที โดยอัดไดมากถึง 20 เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสถานะหนวยความจํา

กด,และเลือก มัลติมีเดีย > การอัดเสียง, จากนั้นกด,
อีกครั้ง เลือก <ใหม> เพื่ออัดเสียงใหม ทําตามขั้นตอนที่แสดง
ขึ้นบนหนาจอ และกด,เมื่อเสียงของคุณถูกอัดแลว จากนั้น
คุณสามารถ  ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ เสียงได
จากนั้น คุณสามารถใชบันทึกเปนเสียงเตือน หรือเสียงเรียก
เขา ฯลฯ บนัทกึเสยีงทีบ่นัทกึไวกอนหนาจะไมสามารถสง
โดย MMS ได

โหมดสาธิต

สถานะความจํา

โหมดสาธิต

สถานะความจํา

การอัดเสียง

การอัดเสียง
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11 • เกมส & แอปพลิเคชั่น

เมนูนี้มีฟงกชั่นตอไปนี้ใหใช:

ปอนตัวเลขโทรใชปุมกด ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจํากัด
อยูที่ทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปนตัวเลขที่
มากขึ้น กด  cเพื่อแกไขตัวเลข กด 0 คางไวเพื่อปอนจุด 
กดปุมcคางไวสองครั้ง เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

เมนูนี้ใชสําหรับตั้งคานาฬิกาปลุก กด ,และ
เลือก เกมส & แอปพลิเคชั่น > นาฬิกาปลุก 
จากนั้นกด+หรือ-เพื่อเปดการทํางาน 
ปอนเวลา และกด,จากนั้นเลือก:

- 1 ครั้ง ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวในวันที่ตั้งไว
- ทุกวัน ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวของทุกๆ วันในสัปดาห
- จันทร-ศุกร ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวเฉพาะในวัน 
ทํางานเทานั้น

จากนั้นเลือกการปลุกเตือนแบบใดแบบหนึ่ง: เสียงหึ่ง เพลง หรือ
เสียงที่อัดไว (ตัวเลือกหลังจะเลนเพียงครั้งเดียว) ถาตองการให
เลือกขอมูลในรายการ และกด,เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทจะปดอยู และ
แมวาระดบัเสยีงจะถูกตัง้คาเปน ปด (ด ูหนา34) เมือ่ตองการ
ปดเสียงปลุกใหกดปุมใดๆ

การสรางเหตุการณใหม
เมนู เหตุการณ อนุญาตใหคุณสรางเหตุการณ 
และเก็บเหตุการณที่สรางขึ้นลงในบันทึกนัด
ของคุณ เหตุการณสามารถเปนไดดังนี้ ประชุม 

วันหยุด หรอื ตองทํา เมื่อการเตอืนบนัทึกนดัเปดอยู (ด ูหนา35) 
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือนคุณเมื่อถึงกําหนดการของเหตุการณ

เครื่องคิดเลข

การบวก โดยการกดปุม  * 

การลบ โดยการกดปุม  * สองครั้ง

การคูณ โดยการกดปุม  * 3 ครั้ง
การหาร โดยการกดปุม  * 4 ครั้ง

เทากับ โดยการกดปุม  #

เครื่องคิดเลข

นาฬิกาปลุก

บนัทึกนัด

นาฬิกาปลุก

บันทึกนัด
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1. เลือก บันทึกนัด > เหตุการณ > <ใหม> และกด,
2. เลือกชนิดของเหตุการณที่ตองการสราง (วันหยุด, ประชุม, 

ตองทํา) และกด,
3. ใสวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของเหตุการณ และ

กด,จากนั้นปอนขอความที่อธิบายเหตุการณ (เชน 
"ประชุมกับคุณสมิธ") และกด,

4. เมนู ตั้งเตือน จะเตือนคุณเมื่อถึงเหตุการณโดยจะสงเสียง
เตือนเปนจํานวนครั้งที่คุณเลือก เลื่อนดวย<หรือ>
ตั้ง เตือน สําหรับเหตุการณนี้ และกด,

เมนูนี้ใชไดเฉพาะกับเหตุการณ ประชุม และ ตองทํา เทานั้น 
โปรดทราบวาตัวเตือนนั้นจะทํางานตามเวลาที่ตั้งไวบนหนา
จอ ดังนั้นตัวเตือนก็จะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เขตเวลา (ดู “วันและเวลา” หนา44)
5. เลื่อน<หรือ>เพื่อตั้งตัวเลือก ซํ้าเหตุการณ 

สําหรับเหตุการณนี้ และกด,
6. เหตุการณจะถูกแสดงไวโดยใชเวลาและวันที่เริ่มตน 

จากรายการเหตุการณ
- กด c คางไวเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก
- ทําขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ซํ้า เพื่อสรางเหตุการณเทาที่
คุณตองการ

บันทึกนัดจะใชความจุและหนวยความจําของโทรศัพทรวมกับ
คุณสมบัติอื่นๆ (สมุดโทรศัพท อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) 
ดงันั้นคณุสมบตัทิกุอยางจงึมคีวามสมัพนัธกนั: ยิ่งคณุสราง
เหตกุารณมากเทาไร คุณก็สามารถเก็บรายชื่อ บันทึก หรือ
ภาพไดนอยลงเทานัน้ และในทางกลบักนัดวย  ถา “รายการ
เตม็” ปรากฏขึ้น ใหลบเหตุการณ (หรือชื่อ) เพื่อใหสามารถ
สรางเหตุการณใหมได ถาตองการตรวจสอบจํานวนหนวย
ความจําที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของคุณ ใหกด,และ
เลือกมัลติมีเดีย > สถานะความจํา

การปรับปรุงเหตุการณ
การเปลี่ยนเหตุการณ

ในขณะที่กําลังสรางเหตุการณ ฟลดบางฟลด
อาจไมปรากฏขึ้นมาเพือ่ทําใหคณุสามารถสราง 
เหตุการณไดรวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ฟลด

เหลานั้นก็จะใชไดเมื่อทําการเปลี่ยนแปลงเหตุการณนั้น
1. ในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ เลือกเหตุการณที่คุณเลือก 

และกด,
2. เมื่อโทรศัพทแสดงรายละเอียดของเหตุการณที่เลือกแลว  

กด,เลือก เปลี่ยน และกด,อีกครั้ง
การเปลี่ยนเหตุการณที่เกิดซํ้า จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูล
ทั้งหมดของเหตุการณนี้ ในทุกกรณี กด,เพื่อยืนยัน

เปลี่ยน
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3. เปลี่ยนขอมูลตางๆ ตามความจําเปนดังที่ไดอธิบายไว
ดานบน

การลบเหตุการณ
การลบเหตุการณเดี่ยว
เลือกเหตุการณที่ตองการ และกด,จากนั้นเลือก ลบ และกด 
,เพื่อยืนยัน
การลบเหตุการณที่เกิดขึ้นซํ้า
• โดยการเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เลือกเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
อดีต และกด,เมื่อรายละเอียดของเหตุการณปรากฏขึ้น  
กด,จากนั้นเลือกลบ และกด,เพื่อยืนยัน: เฉพาะ
สิ่งที่เกิดขึ้นกอนหนาเหตุการณที่เลือกเทานั้นที่จะถูกลบ

• โดยการเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เลือกเลือกเหตุการณ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกด,เมื่อรายละเอียดของ
เหตุการณปรากฏขึ้น  กด,จากนั้นเลือกลบ และกด,
เพื่อยืนยัน: สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเหตุการณที่เลือกจะถูก
ลบไป

การลบบันทึกเหตุการณเกา
นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเหตุการณเกาได
โดยการเลือก ลบบันทึกเกา ที่ระดับแรกของเมนู 
บันทึกนัด ไดดวย ในกรณีนี้ ใหปอนวันที่เริ่มตน 

(อดีต หรืออนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกลบ และ
กด,สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันที่นี้

เพื่อที่จะลบเหตุการณทั้งหมดในบันทึกนัดของคุณ ใหปอนวันที่
เริ่มตนเปนวันที่ในอกีหลายๆ ปขางหนา (เชน วันที่ 3 ธนัวาคม 
2010) การทําเชนนี้ จะทําใหแนใจวาเหตุการณทั้งหมดที่เกิด
กอนวันที่นี้จะถูกลบพรอมกันในครั้งเดียว
มุมมองของเหตุการณ
เหตุการณทั้งหมดที่เก็บในบันทึกนัดจะแสดงในรูปแบบตามที่
เลือกไว โดยอาจเปน ปฏิทินวัน, ปฏิทินสัปดาห และปฏิทินเดือน  
ถาตองการแสดงเหตุการณในมุมมองเหลานี้ โปรดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอไปนี้:
1. เลือกมุมมองที่ตองการ และกด,
2. เมื่อคุณปอนมุมมองที่เลือกไวแลว  เลื่อนดวย<หรือ
>เพื่อแสดงวัน สัปดาห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป

3. กด,เพื่อแสดงรายการของเหตุการณที่มี หรือเพื่อ
สรางเหตุการณใหม

แสดงเวลา
แมวาการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาจะมีความจําเปน
เมื่อคุณเดินทางบอยๆ คุณควรระวังวาการทํา
เชนนี้จะมีผลกระทบตอการเตือนในบันทึกนัด

ทั้งหมดการแจงเตือนเหตุการณนั้นจะเปลี่ยนไปตามเวลาที่แสดง
อยูบนหนาจอ (ดู “วันและเวลา” หนา44)

ลบบันทึกเกา

แสดงเวลา
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เมนูนี้อาจขึ้นอยูกับการสมัครรับบริการ ดังนั้น ไอคอนและ
เนื้อหาอาจแตกตางจากที่นี้

เมนูนี้ใชในการเปดเลนเกมอิฐ วัตถุประสงค
ของเกมก็คือคุณตองใชแร็กเก็ตและลูกบอลใน
การทําอิฐใหแตกทั้งหมด

เมื่อคุณทําลายอิฐกอนสุดทายแลว คุณก็จะได เลื่อนไปเลน 
ยังระดับถัดไป ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดังนี้:

โทรศัพทมือถือของคุณมีคุณสมบัติ JAVA ซึ่ง
อนุญาตใหคุณสามารถรันแอปพลิเคชั่นที่ใช
JAVA ได เชน เกมสตางๆ ที่ดาวนโหลดจาก
เครือขาย เปนตน

การตั้งคา
เครือขาย
ระบบ
อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่เลือก 
เมื่อคุณเริ่มการเชื่อมตอ
GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะใชเฉพาะเครือขาย 
GSM หรือ GPRS สําหรับการเชื่อมตอ WAP เทานั้น
GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทมือถือของคุณจะพยายามเชื่อมตอ
ไปยังเครือขาย GPRS จากนั้นถาการเชื่อมตอ GPRS ไมสําเร็จ
จึงจะเชื่อมตอไปยัง GSM
ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคาคอนฟกทั้ง GSM
และ GPRS สําหรับรายละเอียด ใหดูหนา42 
แอดเดรส DNS
อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรส DNS ของเครือขายขอมูลภายนอก
ที่คุณตองการเชื่อมตอไปยัง กด,เพื่อยืนยัน
บัญชีเครือขาย
ใชในการเลือกโปรไฟลใดโปรไฟลหนึ่งที่คุณกําหนดไวใน ตั้งคา > 
ตั้งคาระบบ (ดู หนา45 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้)
ในรายการที่ปรากฏขึ้น ใหเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอที่คุณตอง
การ และกด, เพื่อยืนยัน 
เปดอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งคาการเริ่ม JAVA โดยอัตโนมัติเปน เปด หรือ
เปด เมื่อตั้งคาเปน เปด  แอปพลิเคชั่น JAVA จะเริ่มทํางาน
ทันทีหลังจากติดตั้งเสร็จ

เกมอิฐ

4 และ 6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

* และ # เพื่อขวางบอลไปทางซายหรือขวา กดปุม
ใดก็ไดเพื่อเริ่มเลนเกม

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว; เวลาหยุดชั่วคราว
จํากัดอยูที่ 2 นาที หลังจากนั้น โทรศัพท
จะกลับไปยังหนาจอหลัก และเกมจะหาย
ไป

JAVA

เกมอิฐ

JAVA
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการโทร
ทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซอน ฯลฯ)

ใชงานฟลิป
เมื่อเปดการทํางาน ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณรับสายเรียกเขาได
โดยเพียงแคเปดฝาโทรศัพท นอกจากนี้ เสียงบี๊ปจะดังขึ้น เพื่อ
สัญญาณบอกถึงการสิ้นสุดการสื่อสารเมื่อวางสาย
ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมดานขางอันลางคางไว

การโอนสาย
อนุญาตใหคุณโอนสายเรียกเขาไปยังเมลบ็อกซ 
หรือหมายเลขโทรศัพท (ไมวาจะอยูใน รายการ
รายชื่อ หรือไม) และใชกับ: ขอมูล, โทรศัพท 
และ โทรสาร

กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความ
เสียงเขาไปกอน (ดู “ขอความเสียง” หนา79) คุณสมบัตินี้ขึ้น
อยูกับการสมัครขอรับบริการ และแตกตางจากการโอนสายซึ่ง
จะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู

ทุกเงื่อนไข
ตัวเลือก ทุกเงื่อนไขจะโอนสายเรียกเขาทุกสาย
คาํเตือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลย
จนกระทั่งคุณปดการทํางานตัวเลือกนี้
มีเงื่อนไข
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่คุณตองการโอน
สายเรียกเขา มีตัวเลือกใหใช 3 แบบ: ถาไมตอบรับ (คุณไมได
ตอบรับสาย), ถาติดตอไมได (เครือขายของคุณใชไมได) หรือ 
ถาไมวาง (ถาคุณกําลังใชโทรศัพทสายหนึ่งอยู และการสมัครรับ
บริการของคุณไมมีตัวเลือกบริการสายเรียกซอน หรือคุณไมได
เปดการทํางานไว) ตัวเลือกแตละอยางสามารถตั้งคาไดอยางเปน
อิสระ
เมื่อคุณเลือก มีเงื่อนไข หรือ ทุกเงื่อนไข ใหเลือกวาคุณตองการ
โอนสายไปยังเมลบ็อกซ หรือหมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขหนึ่ง 
หรือยกเลิกการโอนสาย
สถานะ

อนุญาตใหคุณแสดงสถานะของการโอนสาย
ทั้งหมด

ขอความเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนหมายเลขเมลบ็อกซ
ของคุณ (ถาไมมีอยูในซิมการด)

ตัง้คาการโทร

ตั้งคาการโทร

การโอนสาย
สถานะ

ขอความเสียง
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ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่ง
ใชในการฟงขอความเสียง สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอน
สาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใหติดตอผูใหบริการ
ของคุณ 

การโทรซํ้าอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการโอนซํ้าอัตโนมัติเปน เปด 
หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด และถาบุคคลที่
คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็จะโทรซํ้า

หมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจนกระทั่ง
ถึงจํานวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะสงเสียง
บี๊ปเตือนหนึ่งครั้งที่จุดเริ่มตนของการพยายามโทรแตละครั้ง และ
จะสงเสียงบี๊ปแบบพิเศษเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ
เวลาระหวางการโทรซํ้าจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายาม
แตละครั้ง

รับสาย ทุกปุม
อนุญาตใหคุณรับสายโดยการกดปุมใดก็ได 
ยกเวนปุม)  ซึ่งใชในการปฏิเสธสาย

สายเรียกซอน
สายเรียกซอนจะไดรับการจัดการแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับชนิดของเครือขาย (GSM หรือ GPRS) 
ที่คุณเลือกไว

ดวยสาย GSM
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด การทํางานบริการ
สายเรียกซอน และใชกับ: ทุกสาย, โทรศัพท, 
โทรสาร และ ขอมูล

เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ถามีใครพยายาม
โทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังคุยโทรศัพทอยู เลือกตัวเลือก 
สถานะ เพื่อดูวาบริการสายเรียกซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม 
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ ติดตอผูใหบริการ
ของคุณ
ดวยสาย GPRS

อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด สายเรียกซอน 
สําหรับสายเรียกเขาที่เปนเสียงทั้งหมด ใน
ขณะที่กําลังเชื่อมตอ GPRS อยู

หมายเลขผูโทรเขา
อนุญาตใหคุณ แสดง หรือ ซอน หมายเลขกับ
คูสนทนาของคุณ ตัวเลือก สถานะ จะบอกคุณ
วาฟงกชั่นนี้เปดทํางานอยูหรือไม

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและ
สายเรียกเขา รวมทั้งความพยายามในการโทรซํ้า
อัตโนมัติ และรายละเอียดของสายตางๆ ดวย 

สาย (ที่โทรออก, ไมไดรับ และที่ไดรับ) จะแสดงในลักษณะที่

การโทรซํ้าอัตโนมัติ

รับสายทุกปุม

สายเรียกซอน

รายการโทร

ดวยสาย GSM

ดวยสาย GPRS

หมายเลขผูโทรเขา

รายการโทร
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เรียงตามเวลา โดยรายการลาสุดจะอยูที่บนสุด เมื่อ รายการโทร 
วาง หนาจอจะแสดงคําวา รายการ วาง

รายการโทร
จากวงรอบสัญลักษณหลัก กด,จากนั้น
เลือก ขอมูลการโทร > รายการโทร > รายการโทร 
เพื่อแสดงรายการโทร ใชปุมลูกศร+และ
-เพื่อเลื่อนภายในรายการ และกด,อีกครั้ง เพื่อดูวันที่ 
เวลา, หมายเลข, สถานะการโทรของสายที่เลือก และเพื่อทราบวา
สายนั้นเปนสายที่โทรออกหรือสายที่ไดรับ กด,เพื่อเขาสู
วงรอบสัญลักษณ ซึ่งอนุญาตใหคุณโทร หรือ โทรแฮนดฟร ี
ไปยังคูสนทนา, สง SMS, ลบ สายที่เลือก หรือ เก็บ หมายเลข
ที่เชื่อมโยงอยู

รีเซ็ต
กด,เลือก ขอมูลการโทร > รายการโทร 
จากนั้น รีเซ็ต กด,สองครั้งเพื่อรีเซ็ต

โทรศัพทจะเก็บหมายเลข 30 หมายเลขลาสุดใน รายการโทร 
หมายเลขลาสุดจะแสดงขึ้นมากอน คุณสามารถโทรซํ้าไปยัง
หมายเลขเหลานี้ไดโดยตรง ในหนาจอหลัก เลื่อน+เพื่อ
เขาไปยัง รายการโทร ถาหมายเลขที่แสดงขึ้นมาบรรจุอยูใน
รายการ รายชื่อ ของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแสดงขึ้นมา 
เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเลือกหมายเลขที่จะโทรซํ้า และ
กด ( กด ) เพื่อวางสาย

เมนูนี้ประกอบดวยเมนูยอยตัวนับ GSM ซึ่งใช
ในการเขาไปยังตัวเลือกที่อธิบายดานลาง และ
อนุญาตใหคุณจัดการกับคาโทร และระยะเวลา
ในการโทรของคุณ

ตวันับคาโทร GSM ไมไดรวมการเชื่อมตอ WAP ไวดวย 
ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับการสมัคร
รับบริการของคุณ
ระยะเวลาโทรรวม

เลือกตัวเลือกนี้ และกด,เพื่อ แสดง หรือ 
รีเซ็ต เวลาโทรของสาย โทรออก หรือ เรียกเขา

ขอมูลสายลาสุด
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณแสดงระยะเวลา/คาโทรของ
สายลาสุดของคุณ

ขอมูลเมื่อวางสาย
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณเปดหรือปดการแสดงผลอยาง
เปนระบบ ที่แสดงขอมูลความยาวและ/หรือ
คาโทรของแตละสาย เมื่อวางสาย

รายการโทร

รีเซ็ต

ตวันับคาโทร

ตัวนับคาโทร

ระยะเวลาโทรรวม

ขอมูลสายลาสุด

ขอมูลเมื่อวางสาย
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คาโทรรวม
คณุสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

อนุญาตใหคุณแสดงคาโทรสะสม และเพื่อตั้ง
ตัวนับเปนศูนย ฟงกชั่นนี้อาจไดรับการปองกัน
ดวยรหัส PIN หรือ PIN2

แสดงวาใชเงินไปเทาไรแลว หลังจากตั้ง
อัตราคาโทรไว

อนุญาตใหคุณรีเซ็ต คาโทรรวม ปจจุบัน
เปน 0; จําเปนตองใชรหัส PIN2 

อนุญาตใหคุณตรวจสอบวงเงินที่เหลืออยู 
(เปรียบเทียบกับวงเงินที่ตั้งไวกอนหนา)

อนุญาตใหคุณยกเลิกการจํากัดคาโทร 
ฟงกชั่นนี้อาจไดรับการปองกันดวยรหัส 
PIN หรือ PIN2 (ขึ้นอยูกับการสมัครรับ
บริการของคุณ)

อนุญาตใหคุณปอนวงเงินที่ใชในเมน ู
แสดงวงเงิน 

คาโทรรวม

แสดง

รีเซ็ต

แสดงวงเงิน

ยกเลิกการจํากัดการโทร

วงเงิน

อนุญาตใหคุณตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาโทรตอหนวย แรกสุดใหปอนสกุลเงิน
ที่ใช (มากที่สุด 3 ตัวอักษร) จากนั้นปอน
คาโทรตอหนวย

อัตราคาโทร
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13 • WAP
โทรศัพทมือถือของคุณสนับสนุนบริการ
ที่ใชโปรโตคอลแอปพลิเคชั่นไรสาย (WAP) 
เบราเซอร WAP ในตัวของโทรศัพทชวยใหคุณ

สามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณเตรียมไวให เชน บริการ
ขาวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ,เปนตน
โทรศัพทมือถือของคุณพรอมสนับสนุนการทํางานเกี่ยวกับ 
WAP ถามีอยูในการสมัครรับบริการของคุณ ถาโทรศัพทของ
คุณไดรับการตั้งคาไวแลว คุณก็ไมจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง
คาใดๆ ที่จะอธิบายในบทนี้ผูใหบริการบางรายสามารถตั้ง
พารามเิตอร WAP แบบทางไกลได สําหรบัขอมูลในรายละเอียด 
โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณโดยตรง

เมนูหลักของเบราเซอร WAP อนุญาตใหคุณตั้งคาคอนฟกตางๆ 
ที่เกีย่วของกบั WAP เชื่อมตอไปยงัโฮมเพจของผูใหบรกิาร กาํหนด
บุคมารคสําหรับการเขาถึงโดยตรงและการเชื่อมตอที่รวดเร็วขึ้น 
ฯลฯ

เปดการทํางาน WAP 
1. ในการเริ่มเซสชัน WAP เลือก ผูใหบรกิาร > WAP > 

โฮมเพจ

2. โทรศัพทมือถือของคุณจะเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่
ตั้งคาไวใน การตั้งคาการเขาถึง ที่คุณกําหนดไวในเมนู 
ตั้งคา > เครือขาย (ดู หนา42)

3. เบราเซอรจะเปดขึ้น และโทรศัพทจะเชื่อมตอไปยังโฮมเพจ
ของผูใหบริการของคุณ

4. เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเคลื่อนที่ในเพจที่ออนไลน
อยู และกด,เพื่อเลือกรายการที่มีแถบสวางอยู

5. กด c เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

สิ้นสุดเซสชัน WAP 
ในการยุติเซสชัน WAP  กดปุม # คางไว หรือ เลือก ตัวเลือก 
> ออก และกด,เพื่อยืนยัน

โฮมเพจ
โฮมเพจ คอืลิงคไปยงั WAP ไซตแรกที่คณุจะเขาถงึเมื่อเปด WAP 
จากหนาจอหลัก สวนมากแลว รายการเมนูของเมนู บริการ WAP 
นี้จะถูกตั้งคามาใหลวงหนา และจะเชื่อมตอไปยังโฮมเพจ WAP 
ของผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนโฮมเพจดีฟอลตนี้ไดโดยการระบุชื่อ และ
ที่อยู URL ของโฮมเพจอื่น ซึ่งจะแทนที่รายการปจจุบันได 
(ดู “บันทึกเปนโฮมเพจ” หนา87)

บุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ จากนั้น
เปลี่ยนชื่อ และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ 

บรกิารอินเตอรเน็ต

WAP
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คุณสามารถดําเนินการนี้ไดในขณะที่กําลังเบราซอยู กด @ 
เพื่อเขาไปยัง ตัวเลือก จากนั้นเลือก บุคมารค ในกรณีนี้ ฟลดชื่อ 
และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลัง
เบราซอยูโดยอัตโนมัติ
เพิ่มบุคมารค
1. เลือก WAP > บุคมารค > เพิ่มบุคมารค และกด,
2. เริ่มการปอนชื่อใหม: หนาจอแกไขจะปรากฏขึ้นโดย

อัตโนมัติ
3. กด,เพื่อบันทึกชื่อที่คุณปอน
4. กด-เพื่อเคลื่อนที่ไปยังฟลดที่อยู และทําตามขั้นตอน

เดียวกันในที่ปอนที่อยู WAP 
การจัดการกับบุคมารค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ ลบ บุคมารคที่เก็บไว หรือ แกไข บุคมารค
เหลานั้นเพื่อเปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยูของบุคมารคนั้นได ใน
ทุกกรณี กด,เพื่อยืนยัน
ใชบุคมารค
ในการเชื่อมตอไปยัง WAP ไซตที่คุณเก็บไวเปนบุคมารค 
คุณเพียงเลือกในรายการ และกด,เพื่อเริ่มการเชื่อมตอ

ปอนที่อยู
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนที่อยู WAP ไซต เพื่อใหสามารถเชื่อม
ตอไดโดยตรงโดยการเลือกที่อยูนั้น และกด,วิธีนี้เปนวิธี
ที่รวดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP โดยไมตองบันทึกเก็บไวเปน
บุคมารค

1. กด,และปอนที่อยู URL ของโฮมเพจที่ตองการ
2. กด,เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจนี้
ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอย
หนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง 
และกด,เพือ่เชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตอง
ปอนที่อยูแบบสมบูรณอีกครั้ง

การตั้งคา
แกไขโฮมเพจ
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนชื่อ และที่อยูของ โฮมเพจ :
1. กด,และเริ่มการปอนชื่อใหม หนาจอแกไขจะปรากฏ

ขึ้นโดยอัตโนมัติ
2. กด,เพื่อบันทึกชื่อที่คุณปอน
3. กลับไปยังเมนู แกไขโฮมเพจ กด-เพื่อเลื่อนไปยัง

ฟลดที่อยู และดําเนินการตามวิธีเดียวกับการเปลี่ยนที่อยู
เลือกโปรไฟล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลที่มีใหใชตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้น
กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอสําหรับการตั้งคาแตละตัว: 
เลื่อนดวย+หรือ-เพื่อเลือกโปรไฟลตามตองการ 
จากนั้นกด<หรือ>เพื่อเลือก/ ยกเลิกการเลือก และ
กด,เพื่อยืนยัน
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การตั้งคาการเชื่อมตอทั้งหมดที่อธิบายดานลางนี้จะใชกับ
โปรไฟลที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อใหเรียกใชงาน
ไดงายขึ้นในภายหลังได
การเชื่อมตอ
เลือกการเชื่อมตอ
อนุญาตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกําหนดไวใน 
ตั้งคา > ตั้งคาการเขาถึง (สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ดู หนา42)
ในรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกการตั้งคาการเชื่อมตอที่คุณตองการ 
และกด,เพื่อยืนยัน 
ระบบ
อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่เลือก
เมื่อเริ่มการเชื่อมตอ 
GSM หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะใชเฉพาะเครือขาย 
GSMหรือ GPRS สําหรับการเชื่อมตอ WAP เทานั้น
GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไปยังเครือขาย 
GPRS กอน  จากนั้นจึงเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM ถาเครือขาย 
GPRS นั้นใชไมได
ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจําเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
GPRS ไวแลว สําหรับรายละเอียด ใหดู หนา42

ที่อยูพร็อกซี่
อนุญาตใหคุณกําหนดที่อยู Gateway พร็อกซี่ที่จะใชเมื่อเริ่มการ
เชื่อมตอ WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก กด,และปอนที่อยู
ตามตองการ และกด,เพื่อยืนยัน
กด ปุม 0 คางไวเปนปอนจุด “.”

พอรตพร็อกซี่
อนุญาตใหคุณระบุหมายเลขพอรตพร็อกซี่ ในกรณีที่พร็อกซี่ที่
คุณกําลังใชตองการหมายเลขพอรตที่แตกตาง กด,และ
ปอนหมายเลขตามตองการ และกด,เพื่อยืนยัน
การปองกัน
ใบรับรอง
เลือกเมนูนี้ และกด,เพื่อแสดงรายการของใบรับรองที่
เกี่ยวกับระบบการปองกันที่ติดตั้งอยู เลือกรายการใดรายการหนึ่ง 
และกด,เพื่อแสดงรายละเอียดของรายการ หรือเพื่อลบ
รายการ
ขอมูลเซสชัน
อนุญาตใหคุณแสดงขอมูลเกี่ยวกับเซสชัน WAP ปจจุบัน ชนิด
การปองกัน, คลาส, ฯลฯ กด c เพื่อถอยกลับหนึ่งหนา
ใบรับรองปจจุบัน
อนุญาตใหคุณแสดงใบรับรองการปองกันที่ใชอยูในปจจุบัน 
กดc เพื่อถอยกลับหนึ่งหนา
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เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือกอยูในปจจุบัน: 
ปอนชื่อใหม (หนาจอแกไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ) จากนั้น
กด,เพื่อบันทึกชื่อที่คุณปอน
ตัวเลือกเบราเซอร
เมนูนี้ใชในการเปด/ปดการทํางานของการดาวนโหลดภาพที่
แนบอยูใน WAP เพจ เลือก ไมเคย หรือ เสมอ และกด,
เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
การเลือก ไมเคย จะเพิ่มความเร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณ
เบราสโดยรวม
แคช
เมนูนี้อนุญาตใหคุณลางพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพทซึ่งใชใน
การเก็บเพจที่เบราสดูระหวางอยูในเซสชัน WAP  เลือก ลางแคช 
และกด,เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจาก
เครือขาย และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ 
1. ถาคุณไดรับการแจงวาคุณไดรับขอความพิเศษ ใหกด, 

เพื่ออานขอความนั้น
2. ไมเชนนั้น ใหเลือก บริการของผูใหบริการ > WAP > 

บริการอินเตอรเน็ต > ขอความพิเศษ และกด, 
เพื่อเขาไปยังรายการของขอความ

ขอความที่มีลําดับความสําคัญสูง จะมีเครื่องหมายตกใจมา
พรอมกับไอคอนอานแลว / ยังไมอาน
3. กด+หรือ-เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกขอความ

ตามตองการ และกด,เพื่ออานขอความ
4. ถาขอความบรรจุที่อยู WAP (หรือ URL) ใหกด,เพื่อ

เชื่อมตอไปยัง WAP ไซตนั้น
5. ในการลบขอความพุชตัวใดตัวหนึ่ง ใหเลือก ขอความพิเศษ 

> จัดการ ขอความ และกด,
6. เลือกขอความที่จะลบ และกด,เพื่อยืนยัน

ในขณะที่กําลังเบราซเพจอินเตอรเน็ต ใหกดปุม,เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตางๆ ที่อธิบายดานลาง
มีการอธิบายเมนูตางๆ ทั้ง บริการอินเตอรเน็ต  และ ตัวเลือก 
ในหัวขอดานบน

โฮมเพจ
ใชในการเขาถึงยังโฮมเพจของ WAP ไซตที่คุณกําลังเบราซอยูใน
ปจจุบันโดยตรง

กลับ
นําคุณกลับไปยังเพจที่เบราซกอนหนานี้

ตวัเลือก
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คุณตองเบราซไปอยางนอย 2 เพจกอนที่ตัวเลือกนี้จะสามารถ
ใชได

ไปขางหนา
นําคุณไปยังเพจที่เบราซถัดไป (เชน เมื่อคุณเลือก ถอยกลับ 
มาแลว)

โหลดใหม
จะโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิดใหม

บันทึกเปนโฮมเพจ
เมนูตัวเลือกนี้ อนุญาตใหคุณบันทึก WAP เพจที่เบราซอยูใน
ปจจุบันเปนโฮมเพจดีฟอลต  
1. เลือก บันทึกเปนโฮมเพจ และกด,ที่อยู URL ของเพจ

ที่คุณกําลังเบราซอยู จะปรากฏในฟลด ที่อยู โดยอัตโนมัติ
2. ปอนชื่อสําหรับโฮมเพจนี้ และกด,
3. กลับไปยังเมนู บริการอินเตอรเน็ต ชื่อโฮมเพจก็จะปรากฏ

เปนรายการแรก กดปุม @ ในขณะที่อยูในหนาจอหลัก 
เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจนี้โดยอัตโนมัติ

บันทึกเปน…
ในขณะที่เบราซ WAP ไซต เมนูตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณบันทึก
ภาพที่ฝงอยูในเพจที่แสดงขึ้นมาได
1. ในขณะที่กําลังเบราซ, เลื่อนไปยัง +หรือ -เพื่อ

เลือกรูปภาพ

2. ทันทีที่รูปภาพถูกไฮไลต ใหกด @เพื่อเขาไปยัง ตัวเลือก 
เลือก บันทึกเปน... และกด,

3. ถาตองการ ใหเปลี่ยนชื่อภาพ และกด,เพื่อบันทึก
ใน อัลบั้ม ภาพ

ออก
ใชในการจบการทํางานเซสชัน WAP: กด,เพื่อยืนยัน และ
เพื่อจบการทํางาน WAP

การรับสาย
ในการรับสายในขณะที่กําลังเชื่อมตอ WAP อยู:
1. การรับสายจะเปนการสิ้นสุดแอปพลิเคชั่น WAP และตัด

การเชื่อมตอเซสชันปจจุบัน โทรศัพทจะกลับไปยังเพจที่เพิ่ง
เบราสลาสุดเมื่อคุณวางสาย แตการเชื่อมตอจะขาดไปแลว

2. การปฏเิสธสายเรยีกเขาจะนาํคณุกลับไปยงัหนาจอภาพตวัอยาง
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14 • บริการอื่นๆ 
ของผูใหบริการ

รายการสวนมากของเมนูบริการของเครือขาย (เชน หมายเลข
บริการ, บริการ+) นั้นขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และใช
เฉพาะกับผูใหบริการแตละแหง โทรศัพทมือถือของคุณพรอมที่
จะสนับสนุนคุณสมบัติเหลานี้ ถามีรวมอยูในการสมัครรับบริการ
ของคุณ ดังนั้นโทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูที่แสดงอยูก็ได 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการและอัตราคาบริการ  
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสั้น
ซึ่งคุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

โทรศัพทนี้สนับสนุนสตริง GSM มาตรฐานซึ่งคุณสามารถสงจาก
ปุมกดไปยังเครือขาย และใชเพื่อเปดการทํางานบริการที่เครือขาย
ของคุณมีดวย
• ตัวอยางที่ °1
กด  * 4 3 # แลวตามดวย (เพื่อเปด
การทํางานบริการสายเรียกซอน

• ตัวอยางที่ °2
กด * # 3 1 # ตามดวย (เพื่อดูวา
หมายเลขของมือถือถูกสงออกไปหรือไม
• ตัวอยางที่ °3
กด * 6 1 # แลวตามดวย (เพื่อเปดการ
โอนสายถาไมตอบรับ
• ตัวอยางที่ °4
กด * 6 2 # แลวตามดวย (เพื่อเปดการ
ทํางานคุณสมบัติการโอนสายถาติดตอไมได
สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับสตริง GSM ติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณ

บริการโทรศัพทบางอยาง (เชน เครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ 
และเพจเจอร) จําเปนตองใหโทรศัพทของคุณสงสัญญาณ DTMF 
(Dual Tone MultiFrequency) หรือที่รูจักกันดีวา “ทัชโทน” 
สัญญาณเหลานี้ใชเพื่อติดตอสื่อสารรหัสผาน, หมายเลขโทรกลับ, 
การเลือกรายการของผูโทร เปนตน
คุณสามารถสงสัญญาณ DTMF ไดตลอดเวลาในระหวางที่โทร
โดยการกดปุม 0 ถึง 9, * และ # นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถแนบชุดของสัญญาณ DTMF เขากับหมายเลข
โทรศัพทกอนที่จะหมุนออกไปไดดวย (หรือเก็บไวใน รายการ
รายชื่อ) หมายเลขโทรศัพทและสวนที่เปน DTMF ตองแยกกัน
ดวยตัวอักษรรอ

การตั้งคา GSM

สญัญาณ DTMF 
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ตัวอักษรหยุดชั่วคราวและตัวอักษรรอ
ในการปอนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรรอ ใหกดปุม
#คางไว จอแสดงผลจะแสดง w สําหรับการรอ และ p 
สําหรับการหยุดชั่วคราว โทรศัพทจะแปลตัวอักษรหยุดชั่วคราว
ตัวแรกเปนตัวอักษรรอเสมอ เมื่อคุณหมุนหมายเลขที่ประกอบ
ดวยตวัอักษรรอ โทรศัพทกจ็ะหมุนสวนแรก (หมายเลขโทรศพัท)
จากนัน้รอใหสายเชื่อมตอสําเรจ็กอนที่จะสงตวัเลขสวนทีเ่หลือออก
ไปเปนสัญญาณ DTMF ตัวอักษรหยุดชั่วคราวที่ตามมาจะเปน
ตัวอักษรหยุดชั่วคราวปกติ ที่จะสรางการหนวงเวลาไว 2.5 วินาที
ตวัอยาง: การใชเครือ่งตอบรบัโทรศพัทของคณุ
เพื่อที่จะฟงขอความทั้งหมด (เชน รหัส 3) บนเครื่องตอบรับ
โทรศัพทของคุณ (รหัสผาน 8421) ที่หมายเลขโทรศัพท 
12345678  คุณจะตองกดดังนี้: 12345678w8421p3
โทรศัพทจะหมุน 12345678 และรอใหสายเชื่อมตอสําเร็จ 
เมื่อเชื่อมตอไดแลว โทรศัพทจะสงตัวเลข 8421 (รหัสผาน) 
จากนั้นหยดุ 2.5 วินาที แลวสงตัวเลขหลักสุดทาย ถาคณุพบ
วาเวลา 2.5 วินาทีไมนานพอ คุณสามารถใสตัวอักษรหยุด
ชั่วคราวหลายตัวเพื่อเพิ่มชวงเวลาหยุดชั่วคราวก็ได

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู 
หรือระหวางที่มีสายหนึ่งพักอยูได จากนั้นสลับไปมาระหวางสาย
ทั้งสอง (คาโทรที่แสดงบนหนาจอคิดจากอัตราคาโทรในพื้นที่
เดียวกัน)

1. ในขณะทีก่ําลังโทรศัพทอยู ใหหมุนหมายเลข และกด (
สายแรกจะถูกพักไว และหมายเลขจะแสดงที่สวนลางของ
หนาจอ จากนั้นโทรศัพทจะหมุนไปยังหมายเลขที่ 2

2. ในการสลับระหวางสองสาย ใหกด,จากนั้นเลือก
สลับสาย ในแตละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยังอีกสาย
หนึ่ง สายที่ใชอยูก็จะถูกพัก และสายที่พักไวก็จะกลายเปน
สายที่แอกทีฟ

3. ถาตองการวางสายที่ใชอยู ใหกด)  สายที่ใชอยูจะถูก
วาง และสายที่พักไวก็ยังคงถูกพักอยูตอไป

4. ในการวางสายที่พักไว  ใหใช สลับสาย เพื่อเรียกสายขึ้นมา 
จากนั้นกด)

หมายเหตุ:คุณสามารถหมุนหมายเลขที่สองไดจากปุมกด 
หรือจาก:
- รายการรายชื่อ โดยการกด-จากนั้นเลือกชื่อที่คุณ
   ตองการโทร
- รายการโทร โดยการกด+จากนั้นเลือกหมายเลขที่คุณ
   ตองการโทร

คุณสามารถรับสายอีกสายหนึ่งไดในขณะที่กําลังสื่อสารอยู 
(ถาการสมัครรับบริการของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้) เมื่อ
คุณไดรับสายที่สอง โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปและหนาจอจะแสดง
คําวา สายเรียกซอน

การโทรไปยังสายที่สอง การรับสายที่สอง
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ในการรับสายที่สอง คุณตอง:
-  การสมัครรับบริการคุณสมบัตินี้
- ปดการทํางานตัวเลือกการโอนสายสําหรับสายสนทนา 
   (อาน หนา79)
- เปดการทํางานตัวเลือกสายเรียกซอน (อาน หนา80)
ถาคุณไดรับสายที่สอง ใหกด, จากนั้นคุณสามารถ:
• รับสายที่สอง: สายแรกจะถูกพักไว  สายที่สองจะแอกทีฟ 
ถาคุณตองการสลับระหวางสายทั้งสอง กด,จากนั้นเลือก 
สลับสาย ในแตละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง 
สายที่ใชอยูก็จะถูกพัก และสายที่พักไวก็จะกลายเปนสายที่
แอกทีฟ ในการแนะนําผูโทรใหมเขาในการประชุมสาย ใหกด
,และเลือก ประชุมสาย

• ปฏิเสธสายที่สอง
• วางสายที่ใชอยู จากนั้นโทรศัพทก็จะสงเสียงเรียกเขา
 หมายเหตุ:
- นอกจากนี้ ถาคุณตองการรับสายเรียกเขา ใหกด (; 
ในการปฏิเสธสาย กด)
- ถาคุณเปดการทํางานการโอนสาย ‘ถาไมวาง’ (อานหัวขอ 
“การโอนสาย” หนา79) คุณจะไมมีทางไดรับสายที่สองเลย 
เนื่องจากสายเหลานั้นจะถูกโอนไปที่อื่นตลอดเมื่อสายไมวาง

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
 ในขณะที่กําลังสนทนากับสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งถูกพักไว  
คุณอาจไดรับสายที่ 3 โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือน คุณสามารถ
วางสายใดสายหนึ่งกอนที่จะรับสายที่ 3 หรือแนะนําผูโทรเขามา
รวมในการประชุมสายก็ได (ดูดานลาง) บริการนี้จํากัดอยูที่การ
สื่อสารปจจุบันสองสายเทานัน้ (สายหนึง่ใชอยู และอกีสายพกัอยู)

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
คุณสามารถเปดใชงานการประชุมสายโดยการ
โทรออกไปยังสายตางๆ  หรือสรางการประชุม
จากการตกลงกันของหลายฝายก็ได คุณสามารถ

มีสมาชิกเขารวมประชุมไดถงึ 5 สายพรอมกนั ในการยตุกิารประชมุ
ใหใชปุม) ถึงจุดนี้ ทุกสายก็จะถูกตัดการเชื่อมตอ
เพื่อที่จะโทรออกไปยังหมายเลขตางๆ แรกสุดใหโทรตามปกติ
ไปยังหมายเลขแรกที่คุณตองการใหเขาประชุม เมื่อตอสาย
สมาชิกคนแรกติดแลว ใหโทรไปยังสายที่สองโดยใชวิธีตามที่
อธิบายในท “การโทรไปยังสายที่สอง” ดานบน เมื่อติดตอสายที่
สองเรียบรอยแลว ใหกด,และเลือก ประชุมสาย ทําขั้นตอน
ดานบนซํ้า จนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คนเชื่อมตออยู

การรับสายที่ 3

การประชุมทางโทรศัพท

ประชุมสาย
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ถามีสายเรียกเขาระหวางการประชุมสาย และขณะนั้นยังมีสมาชิก
นอยกวา 5 คน คุณสามารถยอมรับสายใหมไดโดยการกด,
กด,อีกครั้ง และเลือก ประชุมสาย เพื่อเพิ่มหมายเลขนี้เขา
ในการประชุมทางโทรศัพท  ถามีสายเรียกเขาในขณะที่มีสมาชิก
เชื่อมตออยูครบ 5 คนแลว คุณสามารถรับสายเรียกเขาใหมนี้ได 
แตไมสามารถเพิ่มเขาในการประชุมได
ในขณะที่การประชุมกําลังดําเนินอยู กด,เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือก ผูรวมประชุม ตัดการเชื่อมตอสมาชิกออกจากการ
ประชุมโดยการเลือก ลบผูรวมประชุม และกด,เพื่อยืนยัน 
หรือเลือก สายสวนตัว เพื่อทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิก
คนนี้เทานั้น (สมาชิกคนอื่นๆ จะถูกพักสายไว)

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอรับบริการ
คุณสามารถเชื่อมตอสายที่ใชอยูและสายที่พักไวเขาดวยกัน และ
เมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสอง ระหวาง
การโทร กด,เลือก โอน และกด,
คุณสมบัตินี้แตกตางจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นกอนที่คุณ
จะรับสายขึ้นมา (ดู หนา79)

การเชื่อมตอสาย
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ขอควรระวัง

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือตัวสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน 
โทรศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพา
สัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับ

เครือขายโทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสง
ของโทรศัพท
• โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM 

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

• เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับ
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 
89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า (Ref. 73/
23/EEC)

คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง 
ใหอานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และ
บอกใหผูอื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกัน
โทรศัพทจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ
เอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ  ใหใชวิธี
จําแทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน
ระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน  เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อ
โทรศัพทมา และเพื่อเปดการทํางานของตัวเลือกการจํากัดการ
โทรแบบตางๆ

การออกแบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
กฎหมายและขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไร
ก็ตาม โทรศัพทของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการ
รบกวนกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควร

ทําตามขอแนะนําและกฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ
เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทั้งที่บาน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่
อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนต
และเครื่องบินนั้นมีความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกนัวา บางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความ
เสี่ยงตอสุขภาพของผูใช  มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางดานคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ความปลอดภยัตางๆไดรบัการกําหนดขึ้นเพื่อปองกนัอนัตรายจาก
การสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ  โทรศัพทเซลลูลารของคุณสอด
คลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

คลืน่วิทยุ
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การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออปุกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความ
ไวสูงอาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวน
กันอาจนําไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท
ไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพท
มือถือในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการ

ทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือและอาจ
ผิดกฎหมายดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่
ซึ่งมีอุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะ

จอดอยู) หรอืพาหนะที่ขับเคลือ่นดวยแกสปโตรเลยีมเหลว (LPG) 
แรกสุดใหตรวจสอบวาพาหนะนัน้สอดคลองกบักฎเพื่อความปลอด
ภัยที่ใชไดหรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
เหมืองแร หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณ
อเิล็กทรอนิกส ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับ
ผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

ถาคุณเปนผูใชเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ:
• รักษาระยะหางระหวางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและ
โทรศัพทไว 15ซม. ตลอดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีก
เลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

• อยาใสโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชหูดานที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อ
ลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด

• ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการ
รบกวนของโทรศัพทเซลลูลารหรือไม

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงาน
โทรศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ

ผูใชเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ

ผูใชเครื่องชวยฟง

การปรับปรุงสมรรถนะ
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เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
และคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทใน
ตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมด
แฮนดฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

• อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
• ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตอง
จะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

• อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปด
เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมง
กอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

• โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ
ใหมได

• ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
• อยาเผาแบตเตอรี่

• อยาแปรรูปหรือเปดแบตเตอรี่
• อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา
สัมผัสแบตเตอรี่

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถ
กัดกรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
เทานั้น  เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําให
โทรศัพทเสียหาย และทําใหการรับประกันทั้งหมด
สําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวน
ที่เปนอะไหลแทจากฟลิปส

เนื่องจากทําใหสมาธิของคุณลดลงซึ่งกอใหเกิด
อนัตรายโปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถ
ไปที่ขางทาง และจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ถาคุณตองการใชโทรศัพทในรถยนต ใหติดตั้งชุดแฮนดฟรีซึ่ง
ไดรับการออกแบบมาสําหรับจุดประสงคนี้โดยเฉพาะ แตคุณยัง
คงตองมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่อยูดี

ขอมูลที่แสดงบนแบตเตอรี่

อยาใชโทรศัพทในขณะขับรถ
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ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
กั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มี
สายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจ
สอบกฎหมายในแตละประเทศ

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

โปรดปฏบิตัติามกฎขอบงัคบัในประเทศตางๆ เกีย่วกบั
การทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา  เพื่อรณรงคในเรื่องเกี่ยวกับการนําวัสดุ
กลับมาใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
การออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้ง

วัสดขุองเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอรีแ่ละวัสดบุรรจหุบีหอ
ดังนี้

บรรทัดฐาน EN 60950

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม

สัญลักษณถังขยะที่มีเครื่องหมายกากบาท เปน
การระบุวาคุณไมควรทิ้งแบตเตอรี่โดยรวมกับของ
เสียทั่วไปจากภายในบาน
สัญลักษณลูกศรวิ่งเปนวงรอบ เปนการระบุวา
วัสดุบรรจุหีบหอนี้เปนวัสดุที่สามารถนํากลับมา
ใชใหมได
สัญลักษณจุดสีเขียว หมายความวาเรามีการสงเสรมิ
ดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล และการนําวัสดุ
หบีหอกลับมาใชใหมแหงชาต(ิเชน EcoEmballage 
ในประเทศฝรั่งเศส)
สัญลักษณลูกศรวิ่งไลกันบนถาดพลาสติก และบน
ถุงพลาสติกเปนการระบุวาวัสดุที่ใชเปนวัสดุที่นํา
กลับมาใชใหมไดและบงบอกถึงชนิดวัสดุพลาสติก
ดวย
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถ
เปดได

ถอดแบตเตอรี่ออกและใสกลับเขา
ไปใหม (ดู หนา7) ตรวจดูใหแนใจ
วาแจ็คของเครื่องชารจเสียบอยูกับ
ชองเสียบที่ถูกตอง (ดูเพิ่มเติมใน
หัวขอ “การชารจแบตเตอรี่” หนา9) 
จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน 
ทายสุด ใหถอดปลั๊กเครื่องชารจ และ
ลองเปดโทรศัพทใหมอีกครั้ง

จอแสดงผลแสดงคํา
วาบล็อก 
เมือ่คุณเปดเครื่อง

มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แต
ไมทราบรหัส PIN หรือรหัสสําหรับ
ปลดบล็อก (PUK)  ใหติดตอศูนย
บริการของคุณ

โทรศัพทแสดงคําวา
IMSI ขัดของ

ปญหานี้เกี่ยวของกับการสมัครขอรับ
บริการของคุณ ติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

สัญลักษณ  ไม
แสดงขึ้นมา

การเชื่อมตอของเครือขายหายไป 
คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือ
คุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย 
ใหลองโทรจากสถานที่อื่น ลองเชื่อม
ตอกับเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ)
ตรวจสอบเสาอากาศวาอยูในตําแหนง
ที่ถูกตองหรือไมถาโทรศัพทมือถือ
ของคุณมีเสาอากาศภายนอก หรือ
ติดตอกับผูใหบริการเครือขายเพื่อ
ขอความชวยเหลือ หรือขอมูลเกี่ยว
กับเครือขาย

จอแสดงผลไมตอบ
โต (หรือตอบโตชา) 
เมื่อคุณกดปุม

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อ
โทรศัพทอยูในสภาพที่มีอุณหภูมิ
ตํ่ามากอาการนี้เปนสิ่งปกติ และไม
มีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ศัพทใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น 
และลองใหมอีกครั้ง
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผู
จําหนายโทรศัพทของคุณ
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โทรศัพทไมไปยัง
หนาจอหลัก

กดcคางไว หรือปดเครื่อง
โทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และ
เปดเครื่องอีกครั้ง

โทรศัพทไมแสดง
หมายเลขของสาย
เรียกเขา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและ
ลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือขาย
ไมสงหมายเลขของผูโทรเขามา โทร-
ศัพทก็จะแสดงคําวา สาย 1 หรือ ไม
อนุญาต แทน ติดตอผูใหบริการของ
คุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้

คุณไมสามารถสง
ขอความตัวอักษรได

เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลก
เปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น แรก
สุดใหตรวจสอบวาคุณปอนหมายเลข
ศูนย SMS ของคุณ ติดตอผูใหบริการ
ของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถเริ่ม
สไลดโชว TV ได

ในการใชคุณสมบัตินี้ คุณจําเปนตอง
มีพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยางนอย
ครึ่งหนึ่ง ชารจโทรศัพทของคุณ หรือ
เสียบปลั๊กเครื่องชารจระหวางการรัน
สไลดโชว

คุณไมสามารถรับ
และ/หรือเก็บภาพ 
JPEG ได

ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป หรือมี
รูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง หรือถาชื่อ
ยาวเกินไป โทรศัพทมือถือของคุณ
จะไมสามารถรับภาพได ดู หนา56 
สําหรับขอมูลอยางสมบูรณเกี่ยวกับ
เรื่องนี้

ในระหวางที่กําลัง
ชารจแบตเตอรี่ มี
สัญลักษณรูปแบต
เตอรี่วางเปลาและ
กําลังกะพริบ

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

โทรศัพทแสดงคําวา
SIM ขัดของ

ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่
ถูกตอง (ดู หนา7) ถาปญหายังคง
มีอยู ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย 
ติดตอผูใหบริการของคุณ
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คุณไมแนใจวาคุณ
ไดรับสายทุกสาย
จากโทรศัพทของคุณ

เพื่อใหสามารถรับทุกสายได ตรวจ
ดูวาทั้งคุณสมบัติ "โอนสายแบบมี
เงื่อนไข" หรือ  "โอนสายแบบไมมี
เงื่อนไข" ไมไดเปดทํางานอยู 
(ดู หนา79) 

ในขณะทีค่ณุพยายาม
ใชคุณสมบัติในเมนู
โทรศัพทแสดงคําวา 
ไมอนุญาต

คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือ
ขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชไดตอเมื่อ
เครือขายหรือประเภทของการขอรับ
บรกิารของคณุสนบัสนนุเทานั้น ตดิตอ
ผูใหบรกิารของคณุสําหรบัขอมูลในราย
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพทแสดงคําวา
ใสแผน SIM ของคุณ

ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่
ถูกตอง (ดู หนา7) ถาปญหายังคง
มีอยู ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย 
ติดตอผูใหบริการของคุณ

คณุสมบัติการประ-
หยัดพลังงานของ
โทรศัพทของคุณดู
เหมือนวาจะทําได
นอยกวาที่แสดงใน
คูมือผูใช

คุณสมบัติการประหยัดพลังงานนั้น
มีความเกี่ยวของกับการตั้งคาตางๆ
ของคุณ (เชน ระดับเสียงเสียง, ระยะ
เวลาของไฟเรืองแสง) และคุณสมบัติ
ตางๆ ที่คุณใช (Wap, IrDA, บลูทูธ
ฯลฯ) เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถใน
การประหยัดพลังงาน

โทรศัพททํางานในรถ
ไดไมดี

ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะ
จํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาที่อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะ
ของโทรศัพทได  เรามีชุดอุปกรณติด
รถยนตจําหนายเพื่อใหคุณสามารถ
ใชเสาอากาศภายนอก และชวยใหคุณ
สามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตองใช
มือถือเครื่องโทรศัพท
คุณควรตรวจสอบกับกฎในประเทศ
ของคุณวาสามารถใชโทรศัพทในขณะ
ที่กําลังขับรถไดหรือไม
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โทรศัพทของคุณไม
สามารถชารจได

ตรวจดูใหแนใจวาคุณเสียบแจ็คของ
เครื่องชารจเขากับชองเสียบที่ถูกตอง
(ดู “การชารจแบตเตอรี่” หนา9)
ถาพลังงานแบตเตอรี่ของคุณหมด
โดยสิ้นเชิง โทรศัพทอาจตองใชเวลา
หลายนาทีในการเตรียมการชารจ (ใน
บางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะแสดงบนหนา
จอโทรศัพท
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก โทรศัพทสามารถแสดงสัญลักษณหลายตัวได
พรอมกัน ทั้งในหนาจอภายนอก และในหนาจอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่ซึ่งรับสัญญาณไดไมดี: ใหลอง
ยายไปยังสถานที่อื่น

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสายเขา

สัน่เตือน - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

แนบ GPRS - โทรศัพทมือถือของคุณเชื่อมตอ
อยูกับเครือขาย GPRS

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหมเขามา
 ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

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

นาฬิกาปลุก - เปดทํางานอยู

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลัง
ลงทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม 
ลบขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได
โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขา
ทุกสายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือ
ขายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี

ขอความสําเร็จรูป - ถูกตั้งไวเปน เปด
หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพทเต็ม
ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม
เขามา
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยางอาจรวมอยูในกลองบรรจุโทรศัพทมือถือ
ของคุณ เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑมาผูใหบริการอาจเพิ่มอุปกรณบาง
อยางมาให ดังนั้นสิ่งตางๆ ที่อยูในกลองบรรจุอาจแตกตางกันไป 
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในประเทศของคุณ สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับราคา และการวางจําหนายอุปกรณตางๆ ที่อธิบาย
ดานลาง 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการรับ
ประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ
การรับรอง คุณสามารถหาอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสได
จากรานคาที่คุณซื้อโทรศัพทฟลิปสมา

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก 
เหมาะสําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานแบบแฮนฟรีกับโทรศัพทมือถือ
ฟลิปสของคุณไดงายขึ้น ชุดแฮนฟรีขนาดเล็กนี้ใหคุณภาพเสียง
ที่ยอดเยี่ยม เพียงเสียบชุดนี้เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของ
รถยนต

ปุมรับสายซึ่งอยูภายในสายเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับสาย
โดยไมตองมองหาปุมกด คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียงแคกดปุม
ในหนาจอหลัก ใหกดเพื่อเปดใชการโทรดวยเสียง
ในบางประเทศ มกีารหามใชโทรศพัทในขณะทีก่ําลังขบัรถยนต
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและปราศจากปญหา
ในการติดตั้ง คุณควรใหชวงเทคนิคที่มีความชํานาญเปนพิเศษ
เปนผูติดตั้งชุดแฮนฟรีในรถยนตใหกับคุณ

ซองหนังสีดําสําหรับใสโทรศัพท ชวยใหคุณกดปุมไดอยาง
สะดวกสบาย ในขณะเดียวกันก็ปองกันโทรศัพทจากรอยขีดขวน
ไดดวย มาพรอมกับสายหอยคอ

สายเคเบิลขอมูลนี้ ชวยใหคุณสามารถแสดงสไลดโชวบน TV ได
เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสายเคเบิลเขากับชองเสียบหูฟง 
(ดานบน) ที่ดานขวาของโทรศัพทของคุณ จากนั้นเชื่อมตอปลาย
วิดีโอเขาที่ชองเสียบ Video IN ของ TV หรือเครื่องเลนวิดีโอ
ของคุณ 
ดู “สไลดโชว TV” หนา73 สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับวิธีการเลือกภาพ และแสดงภาพเหลานั้นเปนสไลดโชว
ซอฟตแวรนี้ เปนสวนของงานของกลุม JPEG

เครื่องชารจ

ชดุตดิรถยนตสากล

ชดุหฟูงเดอลุกซ XTra

ซองบรรจุ

TV ลิงค
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สายเคเบิล USB ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบงายๆ ไปยังโทรศัพท
มือถือฟลิปสของคุณ โดยสามารถถายโอนขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ เพียงเสียบโทรศัพท
ของคุณเขากับสายเคเบิล จากนั้นบันทึกนัดและสมุดโทรศัพทก็
จะทําการซิงโครไนซโดยอัตโนมัติภายในเวลาสองถึงสามวินาที
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชซอฟตแวรที่ใหมาเพื่อสงแฟกซและ
SMS, เขาถึงอุปกรณการสื่อสารขอมูลบนเครือขายมือถือ และ
เชื่อมตอไปยังอินเตอรเน็ตไดดวย

โทรศัพทมือถือของคุณมาพรอมกับ ซีดีรอม ที่บรรจุซอฟตแวร 
Mobile Phone Tools ซึ่งชวยใหคุณสามารถใชประโยชนจาก
บริการตางๆ ที่มีใหผานอินฟราเรดไดออยางเต็มที่ อานหัวขอ
“การใชโทรศัพทเปนโมเด็ม” หนา69 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
และใหอานเอกสารที่มีใหในซีดีรอมดวย 

ชดุเชื่อมตอขอมูล

Mobile Phone Tools
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

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

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

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

ในชวงระยะรับประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
จะซอมแซมหรอืเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
และจะสงคืนผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ใหกับผูบริโภคในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะ
เก็บชิ้นสวน โมดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

ผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ครองโดยการรบัประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
ผลติภัณฑเดิม หรอืเกาสบิ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
ทดแทนให โดยพจิารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
และการทดแทนผลิตภัณฑ ตามตวัเลือกของฟลิปส เปนการ
แกไขปญหาเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับความคุมครองโดยการรบัประกันแบบ
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ก) ผลิตภัณฑที่มีการใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
อุบัติเหตุ  หรือเสียหายทางกายภาพหรอืจากการขนสง  
การติดตัง้ที่ไมเหมาะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การ
ละเลย การเกิดไฟไหม นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
อื่นๆ  หรือ
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ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบคุคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
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
ซอมแซมจากนอกประเทศดัง้เดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือ
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑที่
เปดใหบริการเชา) หรือ  

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคณุ

ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ผลิตภัณฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี ้ฟลิปสจะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
รับประกันแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้
ใชไมได  เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  
ผูบริโภคจะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือ
ทดแทนผลิตภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ซอมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว

ง) สําคัญ - คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
หลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
ของผลิตภัณฑ  และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ยกเวนสําหรับการรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
หรือที่ระบุเปนนัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
แกไขโดยขอตกลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ
ชัดแจงและเปนนัย  (ไมวาจะโดยพระราชบญัญัติ  ภายใต
กฎหมาย  หรืออื่นๆ) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
คุณภาพ  ความสามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
การใชงานเฉพาะใดๆ
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การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกี่ยวของกับการซื้อหรอืการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกินราคาที่
คุณจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

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

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เซลลูลารนี้  ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ลักษณอักษร และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
กับขอความในการรบัประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต

ใหผูสงของ  ผูคาปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
หรอืพนกังานของฟลปิสแกไขหรอืเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
แบบจํากัดนี้ และคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรบัประกันแบบจํากัดนีไ้มมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ของผูบริโภคภายใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
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