
กด ) คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด และกด 
, หรือ L เพื่อยืนยัน

ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

กด )

กด ( เมือ่โทรศพัทสงเสียงกริ่ง

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กดปุม ( คางไวระหวางการโทร

กด * คางไว

กด 6 คางไว

กด 5 คางไว

กด + ในหนาจอหลัก

กด - ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

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

วิธีการ�

ปุมตัวอักษร
ตัวเลข

ไมโครโฟน

หนาจอหลัก
262,000 สี

ปุมรับสาย ปุมวางสาย ยกเลิก
และเปด/ปด

ดานหลังของ
โทรศัพท: 
เลนกลองถายรูป

ชองเสียบเครื่องชารจ
/หูฟง

ซอฟตคียซาย
ซอฟตคียขวา

ปุมเคลื่อนที่ และ
ปุม ,ปุมระดับเสียง

เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN เขาไป

โทรออก

วางสาย
รบัสาย
ปฏเิสธสาย
เปด / ปดลาํโพง
ลอ็ค/ปลดล็อคปุมกด
เปดโหมดปดเสยีงพูด
เปดแสงไฟ
เขาถึง โทรดวน
เขาไปยัง รายการรายชื่อ
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ามารถเรียกใชคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
ดงในรูปแบบกริด ตารางดานบนจะสรุปรายการ
ความหมายของแตละไอคอนสามารถพบไดทีน่ี่ 
นคูมอืฉบับนี้ ซึง่คุณสามารถพบเนื้อหาขอมลู
ัวขอที่เกีย่วของ
 เมนูหลัก เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นใชปุม
ิศทางแสดงในคูมือฉบับนี้ดวยเครื่องหมาย +, 
คลื่อนที่ในไอคอนและรายการตางๆ ในขณะที่

อัลบั้มสื่อ บันเทิง

หนา 22 หนา 26

ขอความ การตั้งคา

หนา 32 หนา 44

สมดุรายชื่อ รายการโทร

หนา 57 หนา 61
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา < และ > ทีอ่ยูที่ดานบนของปุมกด อนุญาต
ใหคุณเลือกตัวเลือกทีส่ัมพันธกบัที่แสดงบนหนาจอ รวมทั้งระหวาง
ที่โทรดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้จะแตกตางกันไปตามเนื้อ
หาที่แสดงอยูในปจจุบัน

เมนูหลกั
เมนูหลัก ชวยใหคุณส
มือถือทั้งหมดโดยแส
ตางๆ ของ เมนูหลัก 
และหนาตางๆ ภายใ
ในรายละเอียดของห
กด , เพื่อเขาไปยัง
เคลื่อนที่กลาง ซึ่งมที
-, < หรือ > เพื่อเ

เขาไปยัง รายการโทร กด ( ในหนาจอหลัก รายการโทร 
จะแสดงสายทั้งหมดที่พลาด โทรออก 
และไดรับ

เขาไปยัง เมนูหลัก กด , หรือ L เมนู ในหนาจอ
หลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด R กลับ เมื่อมีใหเลือก

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว กด )

พิเศษ

หนา 16

ผูใหบริการ

หนา 29

กลอง

หนา 53



กําลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนทีอ่ยูดานขวาของหนาจอจะแสดง านี้จะอธิบายถึงแตละสวนของ เมนูหลัก 
ิบายทีละสวน

กบทที่ 12 จะเปนสวนเกีย่วกับไอคอน & 
ษณ, ขอควรระวัง, อปุกรณเสริมของแท
ลิปส, ขอมูลเกีย่วกับ SAR (ถามีรวมอยู
สาร ไมเชนนั้นจะเปนเอกสารแยกตาง
และทายที่สุด ขอมลูเกี่ยวกับการรับ
แบบจํากดั
2

ตําแหนงปจจุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ กด , เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือก, กดเลือก R กลับ เพื่อ
ถอยกลับหนึ่งระดับ

วิธีการใชคูมือนี้
คูมอืปจจุบันจะมเีนื้อหาดังตอไปนี้:

สํารวจโทร-
ศพัทของคุณ

สวนปจจุบัน อธิบายถงึภาพรวมของโทรศัพท
ของคุณ และขอมลูเกี่ยวกับคุณสมบัติทัว่ไปที่ใช
บอยๆ

บทที่ 1: เริ่ม
การใชงาน

ขอมูลเกี่ยวกบัการตั้งคาโทรศัพทมือถอืในครั้ง
แรก: การติดตั้งซิมการด, แบตเตอรี่, ฯลฯ

บทที่ 2: การ
โทร ขอมูลเกี่ยวกบัการโทรออกและการรับสาย

บทที่ 3: การ
ปอนขอความ

ขอมูลเกี่ยวกบัการปอนขอความโดยใชปุม
ตัวเลข

บทที่ 4 ถึง 12 บทเหล
โดยอธ

สวนอื่นๆ หลังจา
สัญลัก
ของฟ
ในเอก
หาก) 
ประกนั
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ี่ ใหดึงแบตเตอรี่ขึ้นจากสวนลาง

ั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะ
ะที่เปดโทรศัพทอยู

ด จากนั้นยกขึ้นบนบานพับ (1) นําซิมการด
กนัการด และ (2) วางลงในชองที่เตรียมไวให 
ตัดของการดอยูในมมุที่ถูกตอง และหนาสัมผัส
เริ่มการใชงาน

1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขัน้ตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวงั� กอนที่
จะเริ่มใชงานขัน้แรก

ในการใชโทรศัพทของคุณ คุณตองใสซมิการดที่ถกูตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการด
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลข
โทรศัพทและขอความตางๆ (ดู �สมุดรายชื่อ� ในหนา 57) 

การใสซมิการด
ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กด
ฝาดานหลังดวยนิ้วหัวแมมือของคุณ และเลื่อนฝาขึ้น ดังแสดงใน
ภาพดานลาง

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอร

คุณอาจสูญเสียการต
แบตเตอรี่ออกในขณ

ใสซิมการด
ปลดล็อกที่ยึดซิมการ
ออกจากทีใ่สเพื่อปอง
ตรวจดูใหแนใจวามมุ
สีทองหันหนาคว่ําลง



เริ่มการใชงาน

ปดชองใสการด และเลื่อนเขาไปในตําแหนงที่ล็อค

นหนาจอและเลนสของกลองถายรูปกอน

ปุม ) คางไว ปอนรหัส PIN ถาโทรศัพท
4 � 8 หลักสําหรับซิมการดของคุณ รหัส
 และผูใหบริการหรือรานคาที่คุณซือ้จะ
เติมเกี่ยวกบัรหัส PIN ดู �การปองกัน� 

ูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
ิมการด คุณตองขอรหสั PUK จากผูให
6

ใสแบตเตอรี่กลับคืนลงในชอง โดยใหหนาสัมผัสสีทองคว่ําลง จากนั้น
ล็อคแบตเตอรี่โดยการกดลง จนกระทั่งสุด 

ใสฝาดานหลังกลับคืน โดยการเลื่อนขึ้นไปในชอง จนกระทั่งสุด

แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบ
ที่จะใชโทรศัพท

การเปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศัพท ใหกด
ถาม รหัส PIN คือรหัสลับ 
นี้ไดรับการตั้งคาไวลวงหนา
ใหคุณมา สําหรับขอมูลเพิ่ม
ในหนา 44
ถาคุณปอนรหสั PIN ไมถ
บล็อค ในการปลดบล็อคซ
บริการของคุณ
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รี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ะจะเลื่อนไปเรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2.5 
ัพทมือถอืของคุณจนเต็ม เมื่อแทงทัง้หมดหยุด
เตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถถอด

าวนานจนถึง 8.5 ชั่วโมง และเวลาเปดเครื่อง
งึ 850 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและ

รจเสียบอยูกับโทรศัพทเมือ่แบตเตอรี่ชารจเต็ม
ตเตอรี่เสียหาย 
ชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
ับทีเ่ขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง
ไฟ IT ไดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)
เริ่มการใชงาน

เมื่อคุณเปดโทรศัพทมือถอืโดยใสซิมการดใหมของคุณในครั้งแรก 
โทรศัพทจะถามขอมูลเพื่อปรับแตงโทรศัพทของคุณ ฟงกชั่นนี้จะ
ชวยคุณในการตั้งพารามิเตอรตอไปนี้:

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจไวแลวบางสวน และจะสงเสียงเตือน
เมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ถามกีารตั้งคาคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่เปน 
เปด (ดู �เสียงเตือน� ในหนา 48) 
เมื่อแบตเตอรี่และฝาปดแบตเตอรี่อยูในตําแหนงแลว คุณสามารถ
ชารจโทรศัพทได เสียบขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบ
ปลายอีกดานหนึ่งเขากับชองเสียบไฟ AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอ
ชารจ แถบแสดงสถาน
ชั่วโมง เพื่อชารจโทรศ
นิ่ง หมายความวาแบต
เครื่องชารจได
ระยะเวลาสนทนาจะย
รอรับสายอยูนานไดถ
ลักษณะการใชงาน
การปลอยใหเครื่องชา
แลว ไมมีผลทําใหแบ
วิธีเดียวที่จะปดเครื่อง
เสียบไฟฟากระแสสล
ชารจเขากับแหลงจาย

ชดเชยเวลา
ตั้งเวลา
ตั้งวนัที่
เพลงสําหรับสายเรียกเขา
วอลเปเปอร
สมุดรายชื่อ



เริ่มการใชงาน
8

การตั้งคาปุมดวน
คุณสามารถตั้งคาปุมตัวเลข 2 ถึง 9 (ยกเวน 5 ซึ่งล็อคไวสําหรับ
แสงไฟ) เพื่อใหสามารถเรียกใชคุณสมบัติที่คุณใชบอยๆ โดยการ
กดที่ปุมตัวเลขคางไวได โทรศัพทมีการตั้งคาปุมดวนบางอยางให
ลวงหนาแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู �ทางลัด� ในหนา 51
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ะการวางสาย
ลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับวาผูที่
งหมายเลขของเขาหรือไม ถาหมายเลขเกบ็
ื่อที่เปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทน

 ถาคุณเปดการทํางาน การโอนสาย (ดู 
ะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือตูรับฝากขอความ

R ปดเสียง (การทําเชนนี้เปนการปดเสียง
สธ/รับสาย)

งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง

ุกปุม คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกด
 ) (ดู �การโอนสาย� ในหนา 62)

ของหูฟง
ุมระดับเสียงที่ดานซายของโทรศัพท เพื่อเพิ่ม
การโทร

2. การโทร
โทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด R <C

2. กด ( เพื่อโทร
3. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอน
เครื่องหมาย �+� แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ
การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ ถาคุณกําลังใชสมดุโทรศัพทในเครื่อง 
และรายชื่อที่เลือกมีหมายเลขมากกวาหนึ่งหมายเลข หมายเลข
ที่ถูกกําหนดเปนหมายเลขมาตรฐานจะถูกเลือกโดยอตัโนมัติ ใน
การเลือกหมายเลขอื่น กด < หรือ > (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู 
�สมุดรายชื่อ� ในหนา 57)

3. กด (: หมายเลขทีเ่ลือกจะถกูหมุน
4. กด ) หรือ R วางสาย เพื่อวางสาย

การรับสาย แล
เมื่อไดรับสาย หมายเ
โทรมาเลือกวาจะแสด
อยูในสมุดโทรศพัท ช
หมายเลข
� รับสาย: กด (
� ปฏิเสธสาย: กด )
หนา 62), สายก็จ
เสียง

� ปดเสยีงกริ่ง: กด 
เทานั้น โดยไมปฏิเ

� วางสาย: กด )

โทรศัพทจะไมสงเสีย

ถาคุณเลือก รับสายท
ปุมใดกไ็ด ยกเวนปุม

ปรับระดบัเสียง
ระหวางการโทร กดป
หรือลดระดับเสียง



การโทร

บันทึกเสียง
ันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปน
นะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณ
ียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อ
านั้น

างการโทร ใหเลือก บันทึกเสียง และกด 
 บันทึก เพื่อสิ้นสุดการบันทึก: หนาตาง
ชื่อของสิ่งที่บันทึก ซึง่จะใชไดใน อัลบั้ม
ันทึก, และใน พิเศษ > บันทกึเสียง ดวย
จํา (ดู �หนวยความจํา� ในหนา 22), 
ียงที่บันทึกจะแตกตางกันไป
ากนั้น บันทกึเสียง, เฉพาะเสยีงของ
ึก

เลขได จากนั้นคุณสามารถเกบ็หมายเลข
อก หรือสงขอความไปยังหมายเลขนี้ได
งการโทร
มารถทํางานตอไปนี้ไดในขณะที่กําลังใช
ยัง และดู รายการชื่อ หรือ รายการโทร, 
าย, เปลี่ยนการตั้งคา โทนเสียง, สงหรือ
ารเหตุการณของ ออแกไนเซอร
10

โทรแฮนดฟรี
เพือ่ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
คุณนําโทรศัพทออกหางจากหเูมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในขณะที่กําลังเรงเสียง

1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศพัทโดยใชปุมกด หรือ
เลือกรายชื่อในสมดุโทรศัพท

2. กด , หรือ L ตัวเลือก จากนั้นเลือก โทรแฮนดฟรี และกด 
, หรือ L เลือก

ถาคุณกําลังใชสายอยูแลว ใหกด ( คางไวเพือ่เปลีย่นไปและ
กลบัจากโหมดแฮนดฟรี

ตัวเลือกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้
เปดแฮนฟรี
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณใชตัวเลือกแฮนดฟรีของโทรศัพทมอืถือของ
คุณ
ปดเสียง/ใชเสียงตอ
ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อทีว่าอกีฝายหนึ่งจะไมไดยิน
เสียงคุณ

ในเกือบทุกประเทศ การบ
ขอหามทางกฎหมาย เราแ
ทราบวาคุณกําลังจะอัดเส
คูสนทนาของคุณตกลงเท

ในการอดัการสนทนาระหว
, กด , อีกครั้ง หรือ L
แกไขอนุญาตใหคุณกําหนด
สื่อ > อัลบั้มเสียง > เสียงบ
ขึ้นอยูกับความจุหนวยความ
จํานวนและความยาวของเส
ถาคุณเลือก ปดเสียงพูด จ
ผูโทรเขาเทานั้นที่ถูกบันท

จดชั่วคราว
เพื่อใหคุณสามารถจดหมาย
นี้ไวในรายการรายชื่อ โทรอ
ตัวเลอืกอื่นๆ ระหวา
กด L ตัวเลือก เพื่อใหสา
สายอยู: คุณสามารถเขาไป
วางสายโดยการเลือก วางส
อาน SMS, หรือดูและจัดก
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ลายสาย
ัดการกับสายตั้งแตสองสายขึ้นไปพรอมกัน 
รศัพทนั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
องคุณ
ที่สอง
สายทีส่องระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ักอยูได ในขณะที่อยูในสาย ใหหมุนหมายเลข 
สมดุโทรศัพท) และกด , สายแรกจะถูกพักไว 
ี่สวนลางของหนาจอ) และโทรศัพทจะหมุนไป
กนั้น คุณสามารถกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

ระหวางสายตางๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถกด 
สายก็ได)
ายทัง้สอง และเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ คุณจะ
ทัง้สอง
ะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง

งในขณะทีก่ําลังสนทนาอยูกบัสายหนึ่งอยู 
ี๊ปและหนาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน จาก
การโทร

โทรดวน
ในการใชคุณสมบัติ โทรดวน ใหกดปุม + เมื่ออยูในหนาจอหลัก 
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถตั้งคาหมายเลขทีโ่ทรบอยทีสุ่ด 4 
หมายเลขได จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขที่ตองการได
โดยการเลือกไอคอนหรือภาพที่ตั้งไวบนหนาจอ
นอกจากนั้นคุณสมบัตินี้ยังใชไดจากเมนูหลกัดวย ใน การตั้งคา > 
ทางลัด > โทรดวน

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

2. เลือกชื่อในรายการรายชื่อ และกด , อีกครั้งเพื่อเขาไปยัง 
อัลบั้มภาพ และเลือกภาพ ทําวธิีเดียวกันสําหรับภาพตัวอยาง
แตละตัว

การโทรไปยงัรายชื่อการโทรดวน
ในการโทร กด + เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นเลือกภาพธัมบเนล
ตามตองการ และกด , 
ในการตั้งคาภาพตัวอยาง ใหเลือกภาพ และกด , เพื่อ เปลี่ยน ชื่อ 
และ/หรือภาพ
ถาภาพนั้นเชื่อมโยงกบัรายชื่ออยูแลว รายชื่อจะแสดงในหนาจอ 
โทรดวน การเปลี่ยนภาพในเมนูใดเมนูหนึ่งจะเปลี่ยนในที่อืน่ดวย

การจดัการกับห
ความสามารถในการจ
และการประชุมทางโท
การสมัครรับบริการข
การโทรไปยงัสาย
คุณสามารถโทรไปยัง
ระหวางที่มสีายหนึ่งพ
(หรือเลือกรายชื่อใน
(หมายเลขจะแสดงท
ยังหมายเลขที่สอง จา
ตางๆ ซึ่งคือ:
� สลับสาย เพื่อสลับ
< หรือ > เพื่อสลับ

� โอน เพื่อเชื่อมตอส
ถูกตัดออกจากสาย

� ประชุมสาย เพื่อแน
โทรศัพท

การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายที่สอ
โทรศัพทจะสงเสียงบ
นั้นคุณสามารถ:



การโทร

การประชุมทางโทรศัพท
ับบริการ

เปดทํางานโดยการโทรไปยังสายตางๆ 
ารโทรหลายสาย การประชุมทางโทร-
กับผูคนไดถึง 5 สายในเวลาเดียวกัน 
มประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผูรวม
านบน)
 และเลือก ประชุมสาย ทําขั้นตอนซ้ํา 
 5 คนเชื่อมตออยู 
มาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือ
ทําการสนทนาสวนตัวกับสมาชิกคนนี้
ๆ จะถูกพักไว)
ื่อมตอทุกสายพรอมกันในคราวเดียว
ําลังประชุมทางโทรศพัทอยู และมี
า 5 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ และ
 ประชุมสาย ได (ถามีสมาชิก 5 คนเชื่อม
ายได แตไมสามารถเพิ่มเขามาในการ
12

เพือ่รับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สาํหรับสาย
สนทนา (ดู หนา 62) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน (ดู 
หนา 62)

การรับสายที่ 3
ถาคุณกําลังใชสายหนึ่งอยู และมีอีกสายหนึ่งพักไว คุณสามารถรับ
สายที่สามได เพื่อทีจ่ะทําเชนนี้ คุณตองวางสายใดสายหนึ่งกอน หรือ
ชักชวนผูโทรใหมเขามาในการประชุมทางโทรศัพท

บริการนี้จาํกัดอยูที่การสือ่สารปจจุบันสองสายเทานั้น (สายหนึ่ง
ใชอยู และอีกสายพักอยู)

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอร

การประชุมทางโทรศัพทจะ
หลายสาย หรือจากเนื้อหาก
ศัพทอนุญาตใหคุณสนทนา
1. โทรสายแรกไปหาผูรว
ประชุมคนที่สอง (ดูด

2. กด , หรือ ตัวเลือก
จนกระทั่งมีสมาชิกครบ

3. เลือก ยกเลิก เพื่อตัดส
เลือก สายสวนตัว เพื่อ
เทานั้น (สมาชิกคนอืน่

4. กด ) เพื่อตัดการเช
ถามสีายเรียกเขาระหวางที่ก
สมาชิกทีป่ระชุมอยูนอยกว
เพิ่มสมาชิกคนนี้เขาในการ
ตออยูแลว คุณสามารถรับส
ประชุมได)

กด , เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด , หรือ 
L ตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นรับสาย
เรียกเขาสายใหม

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด , หรือ 
L ตัวเลือก

เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
ยอมรับ เพื่อรับสายเรียกเขา หรือ วางสาย 
เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นคอยรับสาย
เรียกเขา
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อนคําวา �home�:
 6 3 หนาจอจะแสดงคําแรกของ

 เพื่อเลื่อน และเลือก Home
เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home

อยูในพจนานุกรม T9® คุณสามารถเพิ่มคํานั้น
 กด L1>2>3 เพื่อเลื่อนไปทีด่านลางของ
ไปถงึรายการที่มีชุดของคําที่ระบายสีและ

)

ปุมใดปุมหนึ่งในสามปุม เพื่อใสคําที่เลือก 
มดวยชองวาง

สั้นๆ เพื่อถอยหลัง กดคางไวเพื่อลบขอความ
หมด
ื่อยกแครตัวพิมพ: มาตรฐาน, ตัวพิมพเล็ก หรือ
พิมพใหญ
ื่อดูตารางของสัญลักษณและเครื่องหมายวรรค
น จากนั้นกด L >> หรือ < และ > เพื่อเรียก
นตารางที่ใชไดทั้ง 3 รายการ
ื่อเปลี่ยนโหมดจาก T9® เปนโหมดปอน
ความมาตรฐาน เปนโหมดตัวเลข
การปอนขอความ

3. การปอนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: โดย
การใชระบบแนะนําคํา T9® หรือการปอนขอความมาตรฐาน เทคนิค
สําหรับการใชวิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไวดานลาง

ระบบปอนขอความ T9® 

ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจฉริยะ
สําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพทมือถือ 
โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็วขึ้น โดย
การคาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุมตางๆ 
ที่คุณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอกัษรที่จําเปน

ตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนําคําขึ้น
มาใหจากการกดปุมของคุณ ถามหีลายคําที่ใชได คําแรกในรายการจะ
แสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/- หรือ L เพื่อเลื่อนในรายการ 
และกด , เพื่อใสคํา

จะใชงานไดอยางไร?
ตัวอักษรและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

ตวัอยาง: วิธีการป
1. กด 4 6

รายการ: Good
2. กด + หรือ L
3. กด , หรือ > 
พจนานุกรม
ถาคําที่คุณปอนไมได
ลงไปในฐานขอมูลได
รายการ จนกระทั่งคุณ
ขีดเสนไว (_ _ _ _ _

2 ถึง 9 เพื่อปอนตัวอักษร
L หรือ 
+/ -

ในการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

>

1

,

กด
ตา

L กด
ทั้ง

0 เพ
ตัว

# เพ
ตอ
ดูใ

* เพ
ขอ



การปอนขอความ

กด R สะกด เพื่อเปดหนาจอการแกไขมาตรฐาน ปอนคําใหมโดย กดคางไว

 / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # + - * 
 £ $ ¥

1

 ç 2

3

4

5

 6

 Θ Σ 7

8

 Ξ Ψ 9
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ไมไดใสชองวาง โดยใชวธิีที่อธิบายดานลาง และกด L ตกลง เมื่อ
ทําเสร็จ จากนั้นคุณจะกลับไปยังขอความที่คุณเขียนอยู และคําใหม
จะถูกเพิ่มเขามา

ภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาไดในขณะที่กําลังเขียนขอความ โดยการกด
ปุม # แบบยาว ภาษาที่ใชได ขึ้นอยูกับสถานที่ซึ่งคุณซื้อโทรศัพท
มือถอืของคุณมา

ระบบปอนขอความมาตรฐาน
กด * เพื่อเปลี่ยนจากโหมดปอนขอความ T9® เปนโหมดพื้นฐาน 
วิธีการปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหได
ตัวอักษรที่ตองการ เชน ตัวอักษร �h� เปนตัวอักษรทีส่องบนปุม 4 
คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร �h� กดแลวปลอย 
R ยกเลิก เพื่อลบสิ่งที่ปอนตัวเดียว กดแบบยาวเพื่อลบทั้งขอความ 

ตวัอยาง: วิธีการปอนคําวา �home�:
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF) กด , เมือ่ขอความเสร็จสมบูรณ
แลว
ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงที่ดานตรง
ขาม

กดสัน้ๆ

1 ชองวาง 1. , @
= % < > ( ) &

2 a b c 2 à ä å æ

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

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω
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การปอนขอความ

0 เพื่อยกแครตัวพิมพ: มาตรฐาน, 
ตัวพิมพเล็ก หรือตัวพิมพใหญ

0

# เพื่อเปดโหมดสัญลักษณ และโหมด
เครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกด L 
>> หรือ < และ > เพื่อเรียกดูในตาราง
ที่ใชไดทั้ง 3 รายการ

เปลี่ยนภาษาที่
ใชสําหรับการ
แกไขขอความ

* เพื่อเปลี่ยนโหมด: T9®, พื้นฐาน หรือ
ตัวเลข

หรือเปลี่ยน
โหมด



พิเศษ

จะแสดงขึ้นมา ความถูกตองของ
 ตาํแหนง ผลลัพธหลงัจากทศนิยม
สาํหรบัการทํางานครั้งถัดไป

ปลงผลรวมจากเงินสกลุหนึ่งไปเปนอีก
อัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก คุณสามารถ
องถิ่น ไปเปนสกลุเงนิ ตางประเทศ หรือใน
น อัตราแลกเปลี่ยน และจํานวนเงนิในชอง 
 ผลรวมจะถกูคํานวณโดยอตัโนมัติ

หคุณสราง เก็บ และจัดการกบับันทกึ
แกไนเซอรของคุณ เมือ่การเตือนออแก-
ู �เสียงเตือน� ในหนา 48), โทรศัพท
ือนคุณเมื่อถงึกําหนดการของบันทึก
ุหนวยความจาํของโทรศัพทรวมกับคุณ
ท อัลบั้มภาพ เสยีง ฯลฯ) ถาตองการ
ามจาํที่ยังเหลืออยูในโทรศัพทของคุณ 
ามจํา
16

4. พิเศษ

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยคุณ
จัดระเบียบตางๆ และไดรับการแจงเตือนในขณะที่กําลังเดินทาง

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใชเพื่อ
ทําการคํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด 
และปอนเครื่องหมายโดยใชปุมเคลื่อนที ่ดังที่แสดงใน
ตารางดานลาง:

ไอคอนที่สวนบนของหนาจอ ระบุวาปุมลูกศรใดที่จะใชสําหรับการ
ปอนเครื่องหมาย
กด 0 คางไว เพื่อปอนจุดทศนิยม 

ผลลัพธของเครื่องคิดเลข
การคํานวณอยูที่ทศนิยม 2
ตาํแหนงที่ 2 จะถูกตัดทิ้ง

ตัวแปลงหนวย
เมนูนี้ใชในการแ
สกุลหนึ่ง โดยใช
แปลงจากเงิน ท

ทางกลับกันได ปอนอัตราใ
ทองถิ่น หรือ ตางประเทศ:

ออแกไนเซอร
เมนูนี้ อนุญาตใ
เหตุการณในออ
ไนเซอร เปด (ด
จะสงเสียงบี๊ปเต

ออแกไนเซอรจะใชความจ
สมบัติอื่นๆ (สมุดโทรศัพ
ตรวจสอบจาํนวนหนวยคว
เลือก อัลบั้มสื่อ > หนวยคว

การบวก กดปุม > หรือปุม * 

การลบ กดปุม < หรือปุม * สองครั้ง

การคูณ กดปุม + หรือปุม * 3 ครั้ง

การหาร กดปุม - หรือปุม * 4 ครั้ง

เทากบั กดปุม , หรือปุม #
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ที่เกิดซ้าํ จะเปนการปรับเปลี่ยนขอมูล
ณนี้

ไนเซอรสามารถแสดงใน ปฏิทนิวนั, ปฏิทนิ
ดือน เลือกมุมมองและกด ,, จากนั้นใช < 
 สัปดาห หรือเดือนกอนหนาหรือถัดไป

าตใหคุณตั้งคา และแสดงทั้งเวลาทองถิ่นและ
ตเวลาตางประเทศทีเ่ลือก โปรดทราบวา ถาคุณ
สดงเวลาทองถิ่นและเวลาตางประเทศบนหนา
ที่คุณเลือกเปนวอลเปเปอรจะไมแสดงบนหนา
แทนที่ดวยวอลเปเปอรนาฬิกาโลก

ลบบันทกึที่เลือก

เปลี่ยนแปลงบันทึกทีเ่ลือก

สงบันทึกที่เลือกไปยังอุปกรณที่ใชงานไดกบั
าเรดเครื่องอื่น

เปลี่ยนเสียงที่เชื่อมโยงกับชนิดของเสียงปลุก
เหตุการณที่เลือก
พิเศษ

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

2. ปอนวันที่และเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของบันทกึ จากนั้นตั้งชื่อ 
(เชน �ประชุมกับสมิธ�)

3. ตั้งการเตือน และความถี:่ การเตือนจะปลุกเมือ่ถึงเวลาที่เลือกไว

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

การลบบันทึกเกา
เมนูนี้ใชในการลบบันทึกทีผ่านมาแลว ปอนวันทีเ่ริ่มตน (อดีต หรือ
อนาคต) ที่เหตุการณกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกด , สอง
ครั้ง เพื่อลบเหตุการณทัง้หมดที่อยูกอนหนาวนัที่นี้
ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไวในออแกไนเซอร ใหปอนวนัที่เริ่ม
ตนเปนเวลาหลายปไปขางหนา (เชน วนัที่ 31 ธนัวาคม 2010) 
เพื่อใหแนใจวาบันทึกทุกรายการกอนหนาวนัที่นี้ จะถูกลบพรอม
กันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก
เลือกบันทกึในรายการ และกด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกที่อธิบายดานลาง

การเปลี่ยนเหตุการณ
ทั้งหมดของเหตุการ

มุมมองบันทึก
บันทกึที่เก็บในออแก
สัปดาห และ ปฏิทนิเ
หรือ > เพื่อแสดงวัน

เขตเวลา
เมนูนี้อนุญ
เวลาของเข
เลือกที่จะแ

จอหลักของคุณ ภาพ
จออีกตอไป แตจะถูก

ลบ เพื่อ

เปลี่ยน เพื่อ

สงโดยอิน
ฟราเรด

เพื่อ
อินฟ

เปลี่ยน
เสียง

เพื่อ
ของ



พิเศษ

ตั้งคาทองถิ่น

ตุการณที่ตั้งโปรแกรมไวนั้นขึน้อยูกับ
ือน หรือเหตุการณไวที่ 9:00 AM 
ะสงเสียง หรือถึงกําหนดที่ 9:00 AM 
ลา B

คุณทําการบันทึกเปนความยาว 12 นาท ี
านะหนวยความจํา (ดู �หนวยความจํา� 

ันทึก ขอความ พูด จะปรากฏขึ้นพรอม
คุณทําเสร็จ กด L บันทกึ เพื่อหยุด
ารถปอนชื่อสําหรับไฟลเสียงใหม หรือ
ยการกด , จากนั้นคุณจะกลับไปยัง
ละเสียงที่บันทึกใหมก็จะแสดงในรายการ
นั้นจะเลนเปนวงรอบโดยอัตโนมตัิ กด 
ๆ คุณสามารถ ฟงเสียงบันทึก, เปลี่ยนชื่อ 
กเขา หรือ ตั้งเสียงขอความ ก็ได 
นการบงบอกวาอีกไมนาน การบันทึก
สุดที่อนุญาต ถาคุณไมหยุดการบันทึก 

ชดเชยเวลา อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา
น เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาตาง
ะเทศ 
18

เขตเวลา
เปดการทํางานตัวเลือกนี้ ถาคุณตองการแสดงทั้งเวลาทองถิน่ และ
เวลาของเขตเวลาที่เลือกอกีตัวหนึ่งบนหนาจอหลัก กด + หรือ - 
เพื่อตั้งคาตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด เมือ่ เปด, คุณสามารถแสดง
เขตเวลาที่ตองการ ผานทางเมนู สลับทองถิ่นกับอืน่ 
คุณสมบัตินี้ใชไมไดเมื่อตัวเลือก ไมแสดง ถูกเลือกอยูใน �ตั้งวนัที่�
ในหนา 44

สลบัทองถิ่น / ตางประเทศ
เพื่อแสดงเขตเวลาทองถิน่ เปนเขตเวลาตางประเทศ และในทาง
กลับกัน
ตั้งคาตางประเทศ

นาฬกิาปลุก การเตือน เห
โซนเวลา! ถาคุณตั้งการเต
ในโซนเวลา A, โทรศัพทจ
ถาคุณเปลี่ยนไปยังโซนเว

บันทกึเสยีง
เมนูนี้อนุญาตให
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถ
ในหนา 22)

เลือก <ใหม> เพื่อเริ่มการบ
กับแถบความกาวหนา เมื่อ
การบันทึก จากนั้นคุณสาม
ยอมรับชื่อที่เครื่องตั้งใหโด
รายการของ บันทึกเสียง แ
เมื่อคุณเลือกไฟลเสียง ไฟล
, เพื่อเขาถงึตัวเลือกตาง
หรือ ลบ ไฟล, ตั้ง เสียงเรีย
สัญญาณกะพริบเตือน เป
ของคุณจะถึงความยาวสูง

ตั้งเวลา อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดยการกดปุมตัวเลข
ที่เหมาะสม

ตั้งโซนเวลา เลื่อน + หรือ - เพื่อเลือกโซนเวลาที่เหมาะ
สมกับพื้นที่ของคุณ

ชดเชยเวลา อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการชดเชยเวลา
เปน เปด หรือ ปด สําหรับเขตเวลาทองถิ่น

ตั้งโซนตางประเทศ เลื่อน + หรือ - เพื่อเลือกเขตเวลาตาม
ตองการ

เป
ปร
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น R หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จาก
ึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 7 นาที
หยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ํา
ารทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซ้ํา 9 

ปลุกซ้ํา ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณตั้งคาไว

ลูทูธ และอินฟาเรด)
มอืถือของคุณอนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยัง
ายนอกหลายอยาง ผานทางอนิฟาเรด หรือ
นูนี้ใหคุณสมบัติเพิ่มเติมกับคุณเพื่อตั้งคาการ
บัอปุกรณภายนอกเหลานี้ 

ุณมีพอรตอินฟาเรด ซึ่งอนุญาตใหคุณใชใน
ากอปุกรณทีส่อดคลองกับอินฟาเรดอื่น (เชน 
อื่น, คอมพิวเตอร, PDA, ฯลฯ) ผานทางการ

ดวยลขิสิทธิไ์มสามารถถูกสงได เมื่อเชื่อมตอ
ุณเปดการทํางานตัวเลือกอินฟราเรด


ขอมลูระหวางอุปกรณ 2 อยาง อุปกรณทั้งสอง
งทีถู่กตอง ตรวจดูใหแนใจวา:
พิเศษ

ไอคอนรูปซองสีแดงจะบอกคุณวาเสียงบันทึกนั้นมีความยาวเกิน
ไปที่จะสงโดย MMS ได

นาฬิกาปลุก
โทรศัพทมอืถือของเรามนีาฬิกาปลุกในตัวพรอมคุณสม
บัติในการเลื่อนปลุก คุณสามารถตั้งการปลุกแยกกนัได 
3 รายการ และเลือกไดวาตองการใหมีการปลุกซ้ําหรือไม 
ในการตั้งนาฬกิาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:

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

ทําขั้นตอนดานบนซ้ําเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอืน่ๆ
นาฬกิาปลุกจะสงเสียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทมือถือปดอยู และ/
หรือระดับเสยีงจะถูกตัง้คาเปน ปดเสียง เมื่อเสยีงปลุกดังขึน้ ให
กดปุมใดๆ เพื่อหยุดเสียง (ยกเวนในขณะที่เปดโหมดปลกุซ้าํอยู 
ดูดานลาง)

โหมดปลกุซ้ํา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดการปลุกซ้ําเปน เปด หรือ ปด เมื่อ
เสียงปลุกดังขึ้น และโหมดปลุกซ้ําตั้งคาเปน เปด:

� กดปุมใดๆ (ยกเว
นั้นการปลุกจะดังข

� กด R หยุด เพื่อ
โหมดปลุกซ้ําจะปดก
ครั้ง

การตั้งคาโหมดการ

การเชื่อมตอ (บ
โทรศัพท
อุปกรณภ
บลูทธู เม
เชื่อมตอก

อินฟาเรด
โทรศัพทมอืถือของค
การสงหรือรับขอมูลจ
โทรศัพทมอืถือเครื่อง
เชื่อมโยงแบบไรสาย
ไฟลที่มีการคุมครอง
กับ PC ใหแนใจวาค

ตําแหนงของอุปกรณ
กอนที่จะทําการรับสง
จะตองวางในตําแหน



พิเศษ

� พอรตอินฟาเรดหันหนาเขาหากนั การจัดเก็บขอมูล
อกคุณวาคุณไดรับไฟล กด , เพื่อเขา
ลาง

ทคโนโลยีไรสายบลูทูธ ซึ่งอนุญาตให
ลูทูธที่ใชงานรวมกนัไดภายในระยะ 10 
จถูกรบกวนจากสิ่งที่ขวางกั้น เชน กําแพง 
อื่นได
นใจวาอุปกรณอื่นสนับสนุนการทํางาน
อุปกรณ หรือศกึษาจากเอกสารทีม่า

เกบ็ขอมูล หรือเปลี่ยนชื่อไฟล
ดงรายละเอียดของขอมูลที่คุณไดรับ
อมูลที่ไดรับ

าย
ี่ยนชื่อโทรศัพท
/ปดคุณสมบัติบลูทูธ
ื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณที่คุณกําหนดไว
า
ื่อเริ่มการรับไฟล
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� อปุกรณอยูหางกันไมเกิน 50 ซม.
� ไมมีอะไรขวางกันลําแสงอินฟาเรด
การสงขอมูล
ในการสงขอมูลผานทางอินฟาเรดจากโทรศัพทมอืถือของคุณ แรกสุด
คุณตองเลือกรายการทีจ่ะสงกอน: เมื่อเลือกรูปภาพ, เสียง, ชื่อ หรือ
บันทึก จะมีเมนูยอยชวยใหคุณสามารถใชคําสั่ง สง ผานทางตัวเลือก
อินฟาเรด
ทันทีที่โทรศัพทของคุณพบอุปกรณอนิฟาเรดอื่นที่จะสื่อสารดวย 
การสงก็จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมตัิ ขอความจะแสดงบนหนาจอ สําหรับ
คุณ ใหดําเนินการตอไปนี้
การสงจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอีกตวัหนึ่ง
กอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชือ่มโยงอินฟาเรดขาด หรือ
ถาคุณยกเลิกกระบวนการ

การรับขอมูล
เมื่อคุณเลือก รับ โทรศัพทของคุณก็พรอมทีจ่ะรับรายการผานทาง
อินฟาเรด และรอใหอุปกรณอินฟาเรดอกีตัวหนึ่งสงขอมลูมาได ใน
ขณะทีก่ําลังสงขอมูล ขอความจะแสดงบนหนาจอ เพื่อใหคุณทํา
กระบวนการตอไป
การรับจะถูกยกเลิก ถาโทรศัพทของคุณไมสามารถติดตอกับ
อุปกรณอื่นไดกอนที่จะถึงเวลาไทมเอาต, ถาการเชือ่มโยงอินฟา-
เรดขาดหายไป, ถาขนาดไฟลที่สงใหญเกินไป หรือถาคุณยกเลิก
กระบวนการ

ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อบ
ไปยังตัวเลือกที่อธิบายดาน

Bluetooth
โทรศัพทของคุณสนับสนุนเ
คุณเชื่อมตอไปยังอปุกรณบ
เมตร การเชื่อมตอบลูทูธอา
หรืออุปกรณอเิล็กทรอนิกส
กอนทีคุ่ณจะใชบลูทูธ ใหแ
บลูทูธ โดยการติดตอผูผลิต
พรอมกับอปุกรณ
เมนูบลูทูธ

บันทกึ เพื่อจัด
แสดงทั้งหมด เพื่อแส
ไมบันทึก เพื่อทิง้ข

ตวัเลือก คําอธบิ
เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปล
เปด/ปด BT เพื่อเปด
อปุกรณของ
ฉัน

เลือกเพ
ลวงหน

รับ เลือกเพ
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ัติ
กกนั อนุญาตใหคุณตั้งคาโทรศัพทมือถอืให
ง หรือเมื่อถงึเวลาที่ตั้งไว สิ่งนี้ชวยใหคุณยืด
อรี่ของโทรศัพทของคุณ (เชน ระหวางชวง
กวนในบางเวลา และตั้งใหโทรศัพทของคุณ
ิ
ื่องอตัโนมัติ, เลือกตัวเลือก และกด , เลือก 
นเวลาที่คุณตองการใหโทรศัพทมือถือเปด

 เลือกความถี่ที่ตองการจาก 1 ครั้ง, ทุกวนั 
ะกด , ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยัน
พิเศษ

การสรางการเชื่อมตอบลทููธ
ในการสรางการเชื่อมตอบลูทธู แรกสุด ตรวจดูใหแนใจวาคุณเปด
คุณสมบัติบลูทูธในตัวเลือก เปด/ปด BT จากนั้นเลือก อปุกรณ
ของฉัน 
การเชื่อมตอกับอุปกรณเสียง
เลือก <ตรวจจับอปุกรณเสียง> เมือ่รายการของอุปกรณปรากฏขึ้น 
ใหเลือกอุปกรณที่คุณตองการสรางการเชื่อมตอดวย ทนัทีที่คุณ
เลือกอุปกรณและการเชื่อมตอแลว คุณจะถูกขอใหปอนรหัสผาน 
เพื่อที่จะจับคูกับอุปกรณ รหัสผานนี้ใหมาโดยผูผลิตอุปกรณบลูทูธ
อื่น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหอานเอกสารของอุปกรณ คุณสมบัติ
รหัสผานชวยใหมัน่ใจวาเฉพาะการเชื่อมตอทีคุ่ณตองการจะไดรับ
อนุญาตใหเชื่อมตอไปยังอุปกรณของคุณ หรืออปุกรณที่เลือก
การเชื่อมตอกับอุปกรณขอมูล
เลือก <โหมดการคนหา>, จากนั้นทําการคนหาโทรศัพทจากอุปกรณ
อื่น (PC, โทรศัพทอื่น, ฯลฯ...) และดําเนินการตามกระบวนการของ
อุปกรณอื่น
การประหยัดแบตเตอรี่และบลูทูธ
ถาคุณตั้งใจจะไมใชคุณสมบัติบลูทูธในบางเวลา คุณควรปดการทํา
งานบลูทูธ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เปด/ปดอัตโนม
เมนูสองรายการทีแ่ย
เปดหรือปดเครื่องเอ
อายุการใชงานแบตเต
เวลากลางคืน), ไมรบ
เปดเองโดยอัตโนมัต
ในการตั้งคา เปดเคร
เปด และกด , ปอ
เครื่องเอง และกด ,
หรือ จันทร-ศุกร แล
การเปด



อัลบั้มสื่อ

หคุณจัดการ และแสดงเสียงทีเ่ก็บไวใน
องคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ:

ปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
สียงใหม

ขาไปยังไฟลเสียงของคุณทั้งหมดในราย
บบเดี่ยว

ขาไปยังไฟลเสียงที่คุณดาวนโหลดมา 

ขาไปยังรายการเสียงตัวอยางที่มีการ
ันดานลิขสิทธิ์
ที่ไดรับการปองกันจะไมสามารถถูกสง
บได

ขาไปยังรายการของเสียงที่บันทึกไว
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5. อลับั้มสื่อ

หนวยความจาํ
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซน็ตของหนวยความจํา
ที่ยังใชไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะใช
ความจุหนวยความจํารวมกนั: ภาพ, เสียง, บันทกึที่อัดไว 

และแถบเสียงสําหรับคําสั่งเสียง, ขอความที่เก็บไว, สมุดโทรศัพท 
และรายการออแกไนเซอร, เกมส, ฯลฯ
กด , เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดงเปอร
เซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมดของโทร-
ศัพทในหนวยกโิลไบต (Kb) กด , อกีครั้ง เพื่อตรวจสอบราย-
ละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช
โทรศัพทมือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยูมากมาย คุณสามารถ
ลบเสียงหรือรูปภาพไดเฉพาะในโฟลเดอร เพลงสวนตัว หรือ ภาพ
ของฉัน เชน ในกรณีที่ตองการปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อเก็บ
เสียงและภาพสวนตัวของคุณเพิ่มเติม
ถาขอความ เต็ม แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการใหม คุณ
ตองลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม

อัลบั้มเสยีง
เมนูนี้ อนุญาตใ
โทรศัพทมือถอืข

รับเพิ่มเติม... เพื่อเ
ไฟลเ

แสดงทั้งหมด เพื่อเ
การแ

เพลงสวนตัว เพื่อเ

เพลงที่ปองกนั เพื่อเ
ปองก
เพลง
หรือล

เสียงบันทึก เพื่อเ
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รูปแบบที่ถูกตองสาํหรับโทรศัพทมือถือของ
ดงบนโทรศัพทไดอยางถูกตอง 

จะแสดงเปนรายการขอความ เลือกภาพ และ
รกด , จะทําใหคุณเขาไปยังตัวเลือกเมนูที่

ื่อเปดแอพพลิเคชั่น WAP และดาวนโหลด
ฟลภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู หนา 29

ื่อเขาไปยังไฟลภาพของคุณทัง้หมดในรายการ
บบเดี่ยว

ื่อเขาไปยังภาพทีถ่ายดวยกลองถายรูปในตัว
องโทรศัพท

ื่อเขาไปยังภาพทีคุ่ณไดรับบนโทรศพัทของ
ุณ

ื่อเขาไปยังรายการภาพตัวอยางที่มกีารปองกัน
าพที่ไดรับการปองกันจะไมสามารถถูกสง
รือลบได

ื่อเขาไปยังรายการไอคอนที่คุณดาวนโหลดมา
อัลบั้มสื่อ

เมื่ออยูในรายการ คุณสามารถเลือกไฟลเสียง และกด , เพื่อเขา
ไปยังเมนูตัวเลือกทีแ่สดงดานลาง

อัลบั้มภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงและแกไขภาพที่เกบ็ไวในโทร-
ศัพทมือถือของคุณ ตัวเลือกตางๆ อธิบายอยูดานลาง

ภาพตองมีขนาดและ
คุณ เพื่อเก็บและแส

ภายในโฟลเดอร ภาพ
กด > เพื่อดูภาพ กา
แสดงดานลาง

สงโดย� เพื่อสงเสียงทีเ่ลือกผาน อีเมล (ดู หนา 36), 
ผาน อินฟาเรด (ดู หนา 19), MMS (ดู 
หนา 33) หรือผาน Bluetooth (ดู หนา 20) 
โปรดทราบวาไฟลเสียงจากโฟลเดอร เสียง
บันทึก ไมสามารถถูกสงทาง MMS ได

ตั้งเสียงเรียกเขา เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงกริ่ง

ตั้งเสียงขอความ เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงขอความ 
ตัวเลือกนี้ตองถกูเปดการทํางานในเมนู 
การตั้งคา > เสียง (ดู หนา 48) 

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ไฟลเสียงทีเ่ลือก

ลบ / ลบ
ทั้งหมด

เพื่อ ลบ ไฟลเสียงที่เลือก หรือไฟลทั้งหมด
พรอมกนั

รับเพิ่มเติม... เพ
ไ

แสดงทั้งหมด เพ
แ

รูปถาย เพ
ข

ภาพของฉัน เพ
ค

ภาพที่ปองกัน เพ
ภ
ห

ไอคอน เพ



อัลบั้มสื่อ

งภาพที่เลือกผานอินฟาเรด, อีเมล, 
 หรือบลูทูธ

ันทึกรูปภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ดที่คุณทําลงไป

เลือกนี้เพื่อหมนุภาพทีเ่ลือกไป -90 
, +90 องศา หรือ +180 องศา

สดงไฟลที่เลือก

สดงคุณสมบัติของไฟล (ขนาด, รูปแบบ, 
ละเอียด, ฯลฯ)

เปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก

ลบ ไฟลที่เลือก หรือไฟลทั้งหมดพรอม

พในโฟลเดอร ภาพที่ปองกัน ไม
รถถูกสงหรือลบได
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สงโดย� เพื่อสงไฟลที่เลือกผาน อีเมล (ดู หนา 36), 
ผาน อินฟาเรด (ดู หนา 19), MMS (ดู 
หนา 33) หรือผาน Bluetooth (ดู หนา 20) 
โปรดทราบวาคุณไมสามารถสงภาพที่มกีาร
ปองกันทางลิขสิทธิ์ได

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร

แกไข ใชเมนูนี้เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

� เพิ่มเทก็ซ เพื่อเพิ่มขอความลงในรูปภาพที่เลือก ปอน
ขอความของคุณในหนาจอแกไข และกด ,
ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อยายขอความบนหนาจอ: 
กดสั้นๆ เพื่อยายทีละ 1 พิกเซล, กดคางเพื่อ
ยายทีละ 5 พิกเซล
กด R กลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอแกไข
ขอความ หรือ L ตกลง เพื่อยืนยัน และ
ไปยังตัวเลือกถัดไป

� เพิ่มเฟรม
หรือไอคอน

เพื่อเพิ่มเฟรม หรือไอคอนลงในภาพที่เลือก

� ยางลบ เพื่อ ลบ การแกไขครั้งสุดทายที่กระทําบน
รูปภาพ, หรือเพื่อ ตั้งคาเดิม เชน ยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว กด R 
กลับ เพื่อยกเลิก หรือ L ตกลง เพื่อยืนยัน

� สง เพื่อส
MMS

� บันทกึ เพื่อบ
ทั้งหม

หมนุ ใชตัว
องศา

ดู เพื่อแ

คุณสมบัติ เพื่อแ
ความ

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ 

ลบ / ลบ
ทัง้หมด

เพื่อ 
กนั
รูปภา
สามา
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ภาพแบบอตัโนมัติเปนสไลดโชว
ะใชระหวางภาพแตละภาพท ีจะแสดงในสไลดโชว
0 วินาท)ี และกด , หรือ L เลือก
กฏขึ้น ใหเลือกภาพตามที่คุณตองการโดยการ
ือก (ไม)ทําเครื่องหมายทั้งหมด เพื่อเลือก
ทั้งหมดในคราวเดียว
สไลดโชว และ R เพื่อหยุดการเลน
ลือกที่เลือกลาสุด จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
ลายครั้ง แมวาคุณจะปดเมนูแสดงทวีีไปแลว
อัลบั้มสื่อ

แสดงทีวี
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงภาพที่อยูใน อลับั้มภาพ (แบบ
อัตโนมตัิเปนสไลดโชว หรือแบบแมนนวลทีละภาพ) ของ
โทรศพัทของคุณ และ/หรือบนหนาจอทีวี ผานทาง
อุปกรณเสริมทีวีลิงค

ทีวลีิงค อาจไมรวมอยูในชุดผลติภัณฑของคุณ ในกรณีนี้ คุณตอง
ซื้ออุปกรณนี้แยกตางหาก สาํหรับรายละเอียดเพิม่เติม ใหดูหวัขอ
�อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส� ในหนา 71

แมนนวล
เมนูนี้ใชสําหรับแสดงภาพแบบแมนนวล เรียกดูรายการภาพโดยการ
กด + หรือ - กด > เพื่อเปดการทํางานการแสดงผลกราฟฟก
เต็มหนาจอ และสงไปยังโทรทัศน กด < เพื่อกลับไปยังรายการ เมื่อ
ภาพถกูเลือก กด , หรือ L เลือก เพื่อเปดตัวเลือกการหมุน 
(90° หรือ 180°)

อัตโนมัติ
เมนูนี้ใชสําหรับแสดง
1. เลือกคาเวลาท ีจ

(10, 15 หรือ 2
2. ในรายการที่ปรา
กด < หรือ > เล
หรือไมเลือกภาพ

3. กด , เพื่อเริ่ม
ในทั้งสองโหมด การเ
และสามารถเลนไดห
ก็ตาม



บันเทิง

ู จับเวลา หนาจอจะแสดงนาฬกิาจับเวลา 
ที ่00:00:0 

เริ่มนาฬกิาจับเวลา ซอฟตคียจะเปลี่ยน

จับเวลาใหม จากนั้นกด R กลับ เพื่อ

ยหลัง และปอนเวลานับถอยหลังใน
:SS

ับถอยหลัง
ุดการนับถอยหลัง และกด R กลับ เพื่อ

หลัง โทรศัพทจะสงเสียงเตือน เมือ่คุณ
ลัง ฟงกชั่นนี้จะปดการทํางาน

ฟลชของกลองที่ดานหลังของโทรศพัทเปน 
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6. บันเทิง

โหราศาสตรแบบตะวนัตก, ปฏทิินจันทรคติ และคุณสมบัติเทศ
กาลตางๆ ของจีน ซึ่งใชไดในเมนูภาษาจนีเทานั้น (ดู หนา 26) 
โทรศัพทของคุณอาจมีหรอืไมมีเมนูภาษาจีน ทั้งนี้ขึน้อยูกับสถานที่
ซึ่งคุณซื้อโทรศัพทมา

เกมอิฐ
เปาหมายของเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอฐิใหแตกทั้งหมด
โดยตีดวยลูกบอล เมื่อทําลายอฐิทัง้หมดแลว คุณกจ็ะได
เลนยังระดับถดัไป

ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมดีังตอไปนี้:

จับเวลา
เมื่อคุณเขาสูเมน
โดยมีเวลาเริ่มตน

กด L เริ่ม หรือ , เพื่อ
เปน เริ่ม/หยุด และ ลบ
กด R ลบ เพื่อตั้งนาฬกิา
ออก

นับถอยหลัง
เขาสูเมนู นับถอ
รูปแบบ HH:MM

1. กด L เริ่ม เพื่อเริ่มน
2. กด L หยุด เพื่อหย
ออก

3. ที่ทายของการนับถอย
ออกจากการนับถอยห

แฟลช
ใชในการตั้งคาแ
เปด หรือ ปด 

4 และ 6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

* และ # ในการเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว โดยเวลาหยุดชั่วคราว
จํากัดอยูที ่2 นาที (หลังจากนั้น โทรศัพท
จะกลับไปยังหนาจอหลัก และเกมจะหาย
ไป)
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ลือกชนิดของเครือขายที่ใชในการเปดการเชื่อม
ละตั้งคาคอนฟกคาตางๆ ที่สอดคลองกนั
M หรือ GPRS: โทรศัพทมือถือของคุณจะใช
พาะเครือขาย GSM หรือ GPRS สําหรับการ
ื่อมตออีเมลเทานั้น
RS กอน: แรกสุดโทรศัพทจะลองเชื่อมตอไป
เครือขาย GPRS กอน จากนั้นจึงเชื่อมตอไป
เครือขาย GSM ถาเครือขาย GPRS นั้นใชไม


ดานบน คุณจาํเปนตองตั้งคาทั้ง GSM และ 
รับรายละเอียด ใหด ูหนา 44

ื่อใหคุณปอน DNS แอดเดรสของเครือขาย
ูลภายนอกทีคุ่ณตองการเชื่อมตอดวย

าตใหคุณเลือกโปรไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่
ําหนดไวใน การตั้งคา > เครือขาย > ตั้งคาระบบ 
นา 50)
บันเทงิ

Java
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติการทํางานแบบ Java ซึ่งคุณ
สามารถใชเพื่อรัน Java แอพพลิเคชั่น เชน เกมที่ดาวน
โหลดจากเครือขาย

ครั้งแรกที่คุณเรียกใช Java ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนคุณวา
การติดตั้งและการตั้งคาคอนฟก Java จะใชเวลาหลายนาที ซึ่งนี่เปน
การทํางานเพียงครั้งเดียวเทานั้น
การตั้งคา
หลังจากที่ติดตั้ง Java แลว คุณสามารถดําเนินการตั้งคาคอนฟเกอ-
เรชั่นได
เริ่มอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใช Java แบบอตัโนมัติเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อเลือก เปด, แอพพลิเคชั่น Java จะเปดโดยอตัโนมัติทันทีหลังจาก
ที่ติดตั้งเสร็จ

เครือขาย เขา
ระบบ เพื่อเ

ตอ แ
� GS
เฉ
เช

� GP
ยัง
ยัง
ได

ในการเลือกตัวเลือก
GPRS ไวแลว สาํห

DNS 
แอดเดรส

ใชเพ
ขอม

บัญชี
เครือขาย

อนุญ
คุณก
(ดู ห



บันเทิง

เครือขาย
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เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถเขาไปยังการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ ซึ่ง
รวมถงึ DNS และที่อยูพร็อกซี่ ทุกรายการในเมนูนี้ไดรับการตั้งคา
ไวลวงหนา ดังนั้นคุณไมควรที่จะตองเปลี่ยนแปลงคาเหลานี้
Java แอพพลิเคชั่น 
1. ในครั้งแรกทีคุ่ณเลือกเมนูนี้ กด L ตกลง เพื่อใหการตั้งคา
เริ่มตนเริ่มขึ้น สิ่งนี้จะใชเวลาหลายนาที

2. กลับไปยังหนาตาง JAVA คุณสามารถ:
- กด , เพื่อเขาไปยังเนื้อหาของ โฟลเดอรมาตรฐาน, จาก
นั้นกด L เมนู และ เลือก เพื่อเลนเกมที่แสดงอยู,

- หรือกด L เมนู, เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่อนุญาตใหคุณ
สรางและจัดการกับโฟลเดอรใหมได

3. เลือก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งเกม JAVA ทีคุ่ณดาวนโหลดมาบน
โทรศพัทมือถือของคุณ: คุณตองดําเนินการติดตั้งกอนเสมอ 
เพื่อใหสามารถเลนเกมได

4. กด ออก เพื่อเลิกแอพพลิเคชั่น Java หรือกด L เมนู เพื่อ
เขาไปยังรายการของตัวเลือกที่ใชได

โทรศัพทมือถือของคุณอาจแสดงขอความเกี่ยวกับ �MIDlets� 
MIDlets ก็คือแอพพลิเคชั่น JAVA หรือเกมนั่นเอง
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AP เลือก ผูใหบริการ > WAP > โฮมเพจ

ุณเชื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไวใน ตั้ง
ดไวในเมนู การตั้งคา > เครือขาย (ดู หนา 44) 
ผิดพลาด หนาจอจะแสดงคําวา �ไปยังเมนู�: 
ัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ของ WAP 

P ไซตแรกทีคุ่ณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น WAP 
ายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา และจะเชื่อม
P ของผูใหบริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮม
ัวเลือก� ในหนา 31

เพื่อเบราสในเพจออนไลน

เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต

เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
ผูใหบริการ

7. ผูใหบริการ

เมนูนี้ประกอบดวยบริการและคุณสมบัติตางๆ ที่ผูใหบริการของคุณ
เปดใหบริการ ดังนั้น เมนูที่อธิบายดานลางอาจแตกตางจากนี้ หรือ
ไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัลักษณะการขอรับบริการของคุณ สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสัน้ 
ซึ่งคุณอาจตองเสยีคาบริการเพิม่เติม

บริการเครือขาย +
ตัวเลือกเมนูนี้สงวนไวสําหรับบริการเฉพาะของผูใหบริการ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับตัวเลือกเหลานี้ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

WAP
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณ
เตรียมไวให เชน บริการขาวสาร, กฬีา, สภาพอากาศ,
เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจาํเปน
ตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธบิายในสวนนี้ ผูใหบริการ
บางรายสามารถตั้งคาตางๆ แบบทางไกลได

ในการเปดเซสชั่น W

โทรศัพทมอืถือของค
คาระบบ ที่คุณกําหน
ในกรณีที่การเชื่อมตอ
กด , หรือ L ต
(ดู หนา 31)
โฮมเพจ
นี่เปนลิงคไปยัง WA
ขึ้นมา สวนมากแลว ร
ตอไปยังโฮมเพจ WA
เพจเริ่มตนนี้ ใหดู �ต

ใช + หรือ -

กด , หรือ 
L เลือก

กด R กลับ

กด ) หรือเลือก 
ตัวเลือก > ออก



ผูใหบริการ

บุคมารก เลือกโปรไฟล
บใดแบบหนึ่ง จากนั้นกําหนดการตั้งคา
ลแตละตัว
มดที่อธบิายดานลางจะใชกับโปรไฟล

การดาวนโหลดภาพทีแ่นบอยูกบั WAP 

เร็วในการดาวนโหลดเพจที่คุณเบราส

ที่เลือกปจจุบัน (เริ่มปอนชื่อใหมสําหรับ
)

ของโทรศัพทซึ่งใชในการเกบ็เพจที่เบราส
P

ลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่ม
อแกไขที่จะปรากฏขึ้น)
คุณเลือกโปรไฟลขอมลูตัวใดตัวหนึ่งที่
 ตั้งคาระบบ (ดู หนา 50)
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ 
และเขาถงึไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ
กด L ตัวเลือก ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารก: ฟลด
ชื่อ และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจทีคุ่ณกําลังเบราส
อยูโดยอตัโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารก และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะให
ปรากฏขึ้น กด ,, จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกบัการปอนที่อยู 
URL
เมนู บริหารบุคมารก อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารกที่เลือก
ปอนที่อยู
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนทีอ่ยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดยตรง
เมื่อคุณเลือก (เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถงึที่อยู WAP โดยไม
ตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารก)
ที่อยูทัง้หมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอยหนึ่ง
ครั้ง จะปรากฏในรายการ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด , 
เพื่อเชื่อมตอไปยังเพจทีเ่ชื่อมโยงไว โดยไมตองปอนที่อยูแบบ
สมบูรณอีกครั้ง
การตั้งคา
เพื่อทีจ่ะเขาไปยัง WAP ไซต แรกสุดคุณตองตั้งคาคอนฟกโปรไฟล
การเชื่อมตอ WAP กอน

เพื่อเลือกโปรไฟลทีใ่ชไดแบ
การเชื่อมตอสําหรับโปรไฟ
การตั้งคาการเชือ่มตอทั้งห
ที่เลือก

ตัวเลือก
เพื่อเปดหรือปดการทํางาน
เพจ
การเลือก ปด จะเพิม่ความ
โดยรวม

เปลี่ยนชือ่
เพื่อเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล
หนาจอแกไขที่จะปรากฏขึ้น
ความจาํ
เพื่อลางพื้นที่หนวยความจํา
ดูระหวางอยูในเซสชัน WA
เครือขาย
� โฮมเพจ: เพื่อเปลี่ยนแป
ปอนชื่อใหมสําหรับหนาจ

� เขาเครือขาย อนุญาตให
คุณกําหนดไวใน ตั้งคา >
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 กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง:

พื่อเขาถึงโฮมเพจเริ่มตน

พื่อกลับไปยังเพจทีเ่บราสกอนหนา

พื่อไปยังเพจถดัไปที่ตองการเบราส

พื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตนกําเนิด
หม

พื่อบันทึก WAP เพจทีเ่บราสในปจจุบันเปน
ฮมเพจเริ่มตน

พื่อบันทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึ่งแสดงใน อลับั้ม
าพ

พื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

ู หนา 30 สําหรับคําอธิบายของตัวเลือก
หลานี้
ผูใหบริการ

� ระบบ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของเครือขายที่ใชโดยโปรไฟลที่
เลือกเมือ่เริ่มการเชื่อมตอ (ดู หนา 44)

� ที่อยูแทน และ พอรตแทน อนุญาตใหคุณกําหนดเกตเวยแอดเดรส 
และหมายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ WAP โดยใช
โปรไฟลที่เลือก

� การปองกัน: เพื่อแสดงรายการของระบบปองกัน ใบรับรอง ที่
ติดตั้งไว (จากนั้นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง), 
ขอมูลชวง หรือ ฉบับปจจุบัน

ขอมูลพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกบัขอความที่สงจากเครือขาย 
และ / หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอตัโนมัติ 
ในบางกรณี เครื่องหมาย �@� สแีดงจะแสดงบนหนาจอ เพื่อบอก
คุณวาคุณไดรับขอมูลพเิศษใหม กด , หรอื L อาน เพือ่อาน
ขอมูล หรอื R กลับ เพือ่กลับไปยังหนาจอหลัก 

ขอมูลพิเศษประกอบดวยลิงค URL สําหรับการเขาถงึอยางรวดเร็วไป
ยังบริการ WAP ที่เกี่ยวของ: การคลิกที่ลิงคหนึ่งครั้ง จะเชื่อมตอไป
ยัง WAP ไซตเพื่อใหคุณเบราส หรือดาวนโหลดไฟลมลัติมเีดียเขามา
ยังโทรศพัทมือถอืของคุณได
ถากลองขอความพิเศษเต็ม จะมีขอความแนะนําใหคุณลบขอ-
ความบางขอความใน WAP > ขอมูลพิเศษ

ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส

โฮมเพจ เ

กลับ เ

สงตอ เ

ทําใหม เ
ใ

บันทึกเปน
โฮมเพจ

เ
โ

บันทึกเปน� เ
ภ

ออก เ

บุคมารก
ปอนที่อยู
การตั้งคา
ขอมลูพิเศษ

ด
เ



ขอความ

คาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทึกขอความ
เมนู ทีเ่ก็บ SMS โดยอัตโนมตัิ

ือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
าซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณ
อนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 
ด ชวยใหคุณเพิ่มการลงนามที่ทายของ
ามของคุณ คุณสามารถ แกไข, เปลี่ยน 
ันทกึ การลงนามได
ือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บ
ูนย SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อ
ไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปน
ไมสามารถรับขอความของคุณไดทันท)ี 
บัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอรบับริการ
ด จะชวยใหคุณแสดง SMS ที่ไดรับบน
อหลัก จากนั้น คุณสามารถตอบกลับ
ามที่ไดรับอยางรวดเร็วโดยการกด ,, 
อความของคุณในหนาจอแกไข และการ
 อีกครั้ง
ไดรับ SMS ในขณะที่คุณกําลังอาน
ามอยู คุณสามารถตอบกลับขอความแรก
ี่จะอานขอความที่สอง หรืออีกทางหนึ่ง 
มารถกด กลับ เพื่อออกจากขอความแรก
ากนั้นขอความที่สองจะปรากฏบนหนาจอ
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8. ขอความ

การตั้งคา
การแปล
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเพิ่มประสิทธิภาพใหพจนานุกรม T9 ที่ใช
สําหรับการเขียนขอความ สําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปอนดวย T9, โปรดอาน �ระบบปอนขอความ T9® � ในหนา 13) 
เลือก <ใหม> เพื่อสรางและเกบ็คําใหม หรือ <ลบทั้งหมด> เพื่อลบ
เนื้อหาของพจนานุกรมทั้งหมด
SMS
ศนูยเดิม เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณ

สงหมายเลขศูนยขอความ SMS ของคุณออกไป
พรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบ
กลับโดยใชหมายเลขศูนย SMS ของคุณ ไมใช
ของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของการสง
ขอมลูใหเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการ
สมัครขอรบับริการ

รายงานการสง เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือน
คุณผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ
หรือไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บริการ

จัดเก็บ
อตัโนมัติ

เมื่อตั้ง
ทีส่งใน

ศนูย SMS เพื่อเล
คุณ ถ
ตองป

ลงนาม เมื่อ เป
ขอคว
หรือ บ

เวลาสิ้นสุด เพื่อเล
อยูในศ
ผูรับไม
เหตุให
คุณสม

ขอความ
มาตรฐาน

เมื่อ เป
หนาจ
ขอคว
ปอนข
กด ,
ถาคุณ
ขอคว
กอนท
คุณสา
กไ็ด จ
ของคุณ
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ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และแจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) เมือ่
สถานะของ MMS ที่คุณสงนั้นเปลี่ยนไป เชน 
MMS นั้นถูกอาน หรือถกูลบไป

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และจะแจงเตือนคุณ (ผานทาง SMS) ถึง
สถานะของการสงวา MMS นั้นไดรับแลว
หรือถูกปฏิเสธ

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และอนุญาตใหคุณบันทึกขอความที่สงในเมนู 
เอาทบอกซ โดยอัตโนมตัิ

อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาระหวางสไลด
แตละรูปของ MMS

เพื่อ ซอนเสมอ หรือ ไมซอน ความเปนตัวคุณ 
(เชนหมายเลขโทรศัพทของคุณ) ไปยังผูรับ 
MMS ของคุณ

เพื่อตั้งตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด เมื่อ เปด, 
คุณจะไดรับขอความโฆษณาที่สงใหโดยเครือ
ขายนอยลง
ขอความ

MMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ เปดทํางาน, แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ หนึ่งใน
โปรไฟล MMS ที่มอียู โทรศัพทมือถอืของคุณอาจไดรับการตั้งคา
ไวเรียบรอยแลว ในการเปลี่ยนการตั้งคา เลือกโปรไฟล MMS ใน
รายการ และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการตั้งคาตอไปนี้
การตั้งคาแอพพลิเคชัน่
โหมดรับ อนุญาตใหคุณเลือกจาก:

� แมนนวล: คุณสามารถเชื่อมตอแบบ
แมนนวลไปยังเซิรฟเวอรไดโดยการเลือก
การแจงเตือนใน อินบอกซ, เลือก อาน 
เพื่อดาวนโหลด, จากนั้น เลน

� อัตโนมตัิ: MMS ใหมจะถูกใสลงใน 
อินบอกซ โดยตรง เลือก MMS และ
กด > เพื่อเลนขอความ

โหมดนี้จะถูกปดการทํางานเมื่อทํางานขาม
เครอืขาย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาทีจ่ะใช MMS ของคุณ
ถกูเกบ็ไวบนเซิรฟเวอร ตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 1 
สัปดาห (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผูรับ
ไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุ
ใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันท)ี

อานรายงาน

รายงานการสง

เก็บอัตโนมตัิ

เวลาภาพ

ไมแสดง

โฆษณาเฉพาะ



ขอความ

ตั้งคาเครือขาย ตั้งคา GSM
M เพื่อเชื่อมตอไปยังอนิเตอรเน็ต โทร-
ไปยังหมายเลขที่ผูใหบริการของคุณใหมา 
ละไดรับเขามาผานทางการเชื่อมตอนี้ 
เตอรเน็ตแบบที่ตองโทรเขาที่ทําจากพีซี 
SM มีอธิบายไวในตารางดานลาง

ือนการเชื่อมตออนิเตอรเน็ตดวยการโทร
ปรียบไดเทากับการเชื่อมตอแบบบรอด-
l Packet Radio Service) เปนโปรโตคอล
ดเร็ว โดยใชสัญญาณวทิยุ

ายเลขที่โทรศัพทมือถือของคุณหมุนออก
รางการเชื่อมตอ แรกสุด เลือก หมายเลข 
ntegrated Service Digital Network) 
ายเลขอนาล็อก (ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
ของคุณ) จากนั้นปอน เลขหมาย ISP ที่
ารของคุณใหมา

และรหัสผานที่ผูใหบริการเครือขาย 
งคุณใหมาเพื่อใชงานบริการนี้

าที่ไมมีกิจกรรมใดๆ ที่ตองการใหโทร-
สายโดยอัตโนมตัิ (ถายังคงมีการเชื่อม
านี้ตองเปนเวลาที่มากกวา 30 วินาที
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อีเมล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ เปดทํางาน, แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ หนึ่งใน
โปรไฟลอีเมลที่มีอยู โทรศัพทมอืถือของคุณอาจไดรับการตั้งคาไว
เรียบรอยแลว ในการเปลี่ยนการตั้งคา เลือกโปรไฟลอเีมลในรายการ 
และเลือก แกไข เพื่อเขาไปยังการตั้งคาทีอ่ธิบายดานลาง 
ถาบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกตั้งคาคอนฟกลวงหนาไว บัญชีนั้นอาจถูก
ล็อค ซึง่จะทําใหไมสามารถเปลี่ยนชื่อได

เลือกเชื่อมตอ
กอนทีคุ่ณจะสามารถดูอีเมลของคุณได แรกสุดคุณจําเปนตองตั้งคา
คอนฟกการเชื่อมตอไปยังอนิเตอรเน็ต

เมื่อคุณใชการเชื่อมตอ GS
ศัพทมือถือของคุณจะหมุน
และขอมูลจะถูกสงออกไปแ
คลายๆ กบัการเชื่อมตออิน
พารามิเตอรการเชื่อมตอ G

ตั้งคา GPRS
ถาการใช GSM เปรียบเสม
เขา การเชื่อมตอ GPRS ก็เ
แบนด GPRS (หรือ Globa
สําหรับการสงขอมูลอยางรว

เลือกเชื่อมตอ เพื่อเลือกโปรไฟลการเชื่อมตอจากโปรไฟลที่
คุณตั้งคาไว (ดู �ตั้งคาระบบ� ในหนา 50)

ระบบ เพื่อเลือกชนิดของเครือขายที่ใชเมือ่เริ่มการ
เชื่อมตอ: GSM, GPRS หรือ GPRS กอน

เบอรศูนย 
MMS

เพื่อปอนแอดเดรส MMS ของเซิรฟเวอรที่คุณ
จะเชื่อมตอดวย

เกตุเวย
แอดเดรส 
เกตุเวยพอรท

เพื่อปอนหมายเลข IP และพอรตของเกตเวย
ของเซิรฟเวอร

เลขหมาย 
ISP

นี่เปนหม
ไปเพื่อส
ISDN (I
หรือ หม
เครือขาย
ผูใหบริก

ล็อคอนิ & 
รหัส

ล็อคอิน 
GSM ขอ

ตัดสาย
อตัโนมัติ

ปอนเวล
ศัพทวาง
ตออยู) ค
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รส POP3 และ SMTP จากผูใหบริการอีเมล

รเชือ่มตอ GPRS เพือ่เขาถึงอีเมลของคุณ 
ชเซิรฟเวอร SMTP ของผูใหบริการมือถือ
ออกไป

เดรส Simple Mail Transport Protocol 
TP) นี่เปนเซิรฟเวอรสําหรับสงอีเมลของคุณ
ไป และโดยทั่วไปจะมรีูปแบบในลักษณะดังนี้ 

p.yourmail.com

เดรส Post Office Protocol (POP) นี่เปน
ฟเวอรสําหรับรับอเีมลของคุณเขามา และโดย
ปจะมีรูปแบบในลักษณะดังนี้
3.yourmail.com

อนิ (หรือชื่อผูใช) เพื่อใชบัญชีอเีมลของคุณ

มายเลขพอรทบนเซิรฟเวอร POP3 โดยทั่วไป
าพอรทจะเปน 110

มายเลขพอรทบนเซิรฟเวอร SMTP โดยทัว่ไป
าพอรทจะเปน 25
ขอความ

ในการตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS คุณอาจจําเปนตองใชชื่อผูใชและ
รหัสผาน แมวาการเชื่อมตอ GPRS บางอยางจะสามารถทํางานได
โดยไมตองใชคาเหลานี้ คุณจะจําเปนตองตั้งชื่อ APN (หรือ Access 
Point Name)
ระบบ
ตัวเลือกเมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกวาจะสรางการเชื่อมตออนิเตอรเน็ต
อยางไร
� GSM: โทรศัพทมอืถือจะใชเฉพาะเครือขาย GSM สําหรับการ
เชื่อมตออีเมล

� GPRS: โทรศัพทมือถือจะใชเฉพาะเครือขาย GPRS สําหรับการ
เชื่อมตออีเมล

� GPRS กอน: แรกสุดโทรศัพทมือถือของคุณจะพยายามเชื่อมตอ
ไปยังเครือขาย GPRS ถาไมมีเครือขาย GPRS ใหใช โทรศพัทจะ
พยายามดวยเครือขาย GSM 
เพื่อใหคุณสมบัติเหลานี้ทํางาน แรกสุดคุณตองปอนการตั้งคาที่
สอดคลองกันเขาไป
อีเมลเซิรฟเวอร
เพื่อตั้งคาคอนฟกการตั้งคาตางๆ ที่จําเปนในการเชื่อมตอไปยัง
บริการอีเมลของคุณ

คุณตองขอรับแอดเด
ของคุณ 
ถาคุณตองการใชกา
คุณอาจจําเปนตองใ
ของคุณเพือ่สงอีเมล

ขั้นสูง

รหัส รหัสผานเพื่อใชบัญชีอเีมลของคุณ

อเีมล
แอดเดรส

อีเมลแอดเดรสของคุณ

SMTP 
แอดเดรส

แอด
(SM
ออก
smt

POP3 
แอดเดรส

แอด
เซิร
ทั่วไ
pop

ล็อคอิน ล็อค

พอรท POP3 ห
ค

พอรท SMTP ห
ค



ขอความ

ยูในสัญญาของโทรศัพทมือถือของคุณ 
ริการอีเมลเพื่อที่จะสงหรือรับอีเมลได 
คุณจะสงพารามิเตอรทั้งหมดมาใหคุณ

ยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน โดย
กบัอีเมลได เชน รูปภาพ JPEG เมือ่คุณ
อขอความพรอมทัง้ไฟลแนบที่มองเห็น
หมาะสม
อความ > อีเมลใหม กอนที่จะสงอีเมล
ยกเลิกการสงในขณะที่เริม่สงไปแลว 
โดยไมมีการบันทึกไว

ูรับอีเมลของคุณ ทีคุ่ณมกีารปอนอีเมล
ําหรับรายชื่อทีบ่ันทกึไวในสมุดโทรศัพท
ของคุณ (ดู �สมดุรายชื่อ� ในหนา 57)
ุณเพิ่มรายชื่อแลว เลือกชื่อที่ตองการ 
 เพื่อ เปลี่ยน อเีมลแอดเดรส, ลบ ออก

กรายชื่อจากสมุดโทรศัพทบนซมิการด
ไขจะอนุญาตใหคุณปอนอีเมลแอด
36

ขอความระบบ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการการรับขอความระบบซึ่งเครือขายสงไป
ยังผูรับบริการทุกคน โดยมีใหตัวเลือกดังตอไปนี้:

สรางขอความ
อีเมลใหม
ถาบริการอีเมลไมไดรวมอ
คุณจาํเปนตองสมัครรับบ
ในกรณีนี้ ผูใหบริการของ

เมนูนี้ ใชในการสงอีเมลไป
สามารถแนบไฟลไปพรอม
ไดรับอเีมล คุณสามารถสงต
ออกไปโดยใชซอฟตแวรทีเ่
ถาคุณออกจากเมนู สรางข
ของคุณออกไป หรือถาคุณ
เนื้อหาของอีเมลก็จะถูกลบ

ทีอ่ยู DNS ทีอ่ยู IP ของโดเมนเนมเซิรฟเวอรของคุณ

รองรับ SMTP โดยปกติการรองรับ SMTP จะตั้งคาเปน ปด 
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อทราบขอมูลที่
สมบูรณ

รหัสรับ เพื่อเลือกชนิดของขอความที่คุณตองการให
แสดงอยางถาวรบนหนาจอหลัก (ในกรณีนี้ 
ปอนชนิดในเมนู รหัสรับ และ หัวขอ)

รับ เพื่อตั้งคาการรับขอความระบบเปน เปด หรือ ปด

หัวขอ เพื่อกําหนดชนิดของขอความที่คุณตองการรับ 
เพื่อที่จะตั้งคาหัวขอ ใหเลือก <ใหม>, ปอนรหัส
ทีผู่ใหบริการใหมา และถาตองการก็ใหใสชื่อ
ดวย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหัวขอที่มีอยู
แลวในรายการ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน
รหัส หรือลบกไ็ด

คุณสามารถปอนหัวขอไดถึง 15 หวัขอใน
รายการ ในการขอรับรหสัสาํหรับหัวขอตางๆ 
ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

เพิ่ม
รายชื่อ

เพื่อเลือกผ
แอดเดรสส
ในโทรศัพท
หลังจากที่ค
และกด ,
จากรายการ
ถาคุณเลือ
หนาตางแก
เดรส
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บ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันไปพรอมกบั 
ละรูปภาพนั้นไมสามารถอยูรวมกันได: ถาคุณ
กอน จากนั้นเลือกภาพ เฉพาะภาพเทานั้นทีจ่ะ
ละในทางตรงกันขามดวย
ัวเลือกดานบนแลว กด , และคุณสามารถสง
ก หรือเพิ่มผูรับก็ได

ในซิมชั่วคราว จากนั้นจะถูกโอนไปยงัหนวย
ังจากที่ถูกอานแลว

พและเสียงที่มีการปองกันดวยลิขสทิธิท์าง 

ใหม แรกสุดโทรศัพทจะขอใหคุณปอนรายชื่อ
MS ไปให คุณสามารถเลือกรายชื่อตั้งแตหนึ่ง
นหมายเลขโทรศัพทมือถือใหม หรืออีเมล
็ได 

เพื่อแนบเพลง
เพื่อแนบภาพ  หรือภาพเคลื่อนไหว
เพื่อเปลี่ยนภาษาสําหรับการพิมพ
ขอความ

คุณสามารถแนบภาพ (JPEG, GIF หรือ BMP) หรือเสยีงได
ครั้งละหนึ่งรายการเทานั้น ถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่กําลัง
เขียนอีเมล เมนูจะปด และโทรศัพทจะกลับไปยังสถานะเตรียม
พรอมเมื่อคุณวางสาย

SMS ใหม
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอยีด
ดานลาง:
1. เลือก สรางขอความ > SMS ใหม, ปอนขอความสําหรับขอความ

SMS, หมายเลขโทรศัพทที่จะสงถึง จากนั้นกด L เลือก หรือ
, นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกชื่อผูรับไดจากรายชื่อไดดวย

คุณสามารถสงไฟลแน
SMS ของคุณ ภาพ แ
เลือกภาพเคลื่อนไหว
ถูกใสลงในขอความ แ
หลังจากที่คุณเลือกต
ไปยังรายชื่อที่คุณเลือ

SMS ใหมจะถูกเก็บ
ความจาํโทรศัพทหล

คุณไมสามารถสงภา
SMS ได

MMS ใหม
เมื่อคุณเลือก MMS 
ที่คุณตองการจะสง M
รายชื่อขึ้นไป หรือปอ
แอดเดรสใหมเขาไปก

เขียน
อเีมล

อนุญาตใหคุณออกแบบขอความของคุณ 
ใสหัวเรื่องและขอความ จากนั้นกด , เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกถัดไป:
� เพิ่มเสียง หรือ เพิ่มภาพ เพื่อแนบเสียงหรือรูป
ภาพลงในอีเมลของคุณ,

� สง เพื่อสงอีเมลไปยังผูรับทีเ่ลือกไว,
� แกไข เพื่อออกแบบอีเมลใหมตั้งแตเริ่มตน

บันทึก เพื่อเก็บขอความปจจุบัน และไฟลแนบในเมนู 
ที่เก็บ SMS

สง เพื่อสงขอความปจจุบัน

เพิ่มเสียง
เพิ่มภาพ
ภาษาที่ปอน



ขอความ

ขั้นตอไป โทรศัพทจะขอใหคุณ สราง MMS ในหนาจอการสราง 

็จแลว ใหเลือก สง และกด , แถบ
คุณติดตามกระบวนการสงขอความ
าคุณตองการยกเลิกการสง ถาคุณบันทึก 
มจะสามารถใชไดในเมนู แบบราง ถาคุณ
นั้นก็จะอยูใน เอาทบอกซ เมื่อคุณเปด
โนมัติ ไว (ดูดานลาง)

ลบหนาที่เลือก (ถามีมากกวาหนึ่งหนา
อความ)

บันทึกขอความของคุณเปนแบบรางที่คุณ
ารถแกไข และทําตอใหเสร็จ แลวจึงสงใน
หลัง

บันทึกขอความของคุณเปนเทมเพลท ซึ่ง
ามารถใชเปนแมแบบสําหรับ MMS อืน่ 
ชนิดขอความ �สุขสันตวันเกดิ� เปนตน)

ดูภาพสไลดโชวที่คุณเพิ่งสรางขึ้น

เปลี่ยนแปลงคาชวงเวลาสไลดที่คุณตั้งคา
 การตั้งคา > ตั้งคาแอพพลิเคชั่น และ
าชวงเวลาระหวางสไลดแตละภาพ
38

MMS มีไอคอน 5 ตัวไวสําหรับใหคุณเพิ่ม ภาพ, เพิ่ม ขอความ, เพิ่ม 
เสียง, สง ขอความ หรือเขาไปยังเมนู ตัวเลือก MMS ใช + หรือ -
เพื่อเลื่อนจากตัวเลือกหนึ่งไปยังตัวเลือกถดัไป และกด , หรือ L 
เพื่อเขาไปยังเมนู
1. ออกแบบขอความของคุณ: เพิ่ม ภาพ, ขอความ และ/หรือ เสียง 
กด > เพื่อสรางสไลดเพิ่มเติม

2. ไอคอนสุดทายที่ดานซายมอื ใชในการเขาไปยัง ตัวเลือก MMS 
(ดูดานลาง)

3. เลือก สง เพื่อสง MMS ไปยังผูรับที่เลือก
ภาพตางๆ สามารถถูกเลือกไดจาก อัลบั้มภาพ คุณไมสามารถสงภาพ
ที่มีการปองกันดวยลิขสิทธิ์ผาน MMS ได เสียงตางๆ สามารถถกู
เลือกไดจากเพลงใน อัลบั้มเสียง
ตัวเลือกตอไปนี้จะมีใหใชเมื่อมกีารสรางขอความ MMS ใหม: 

หลังจากที่เขียนขอความเสร
แสดงความกาวหนา ชวยให
ของคุณ กด L ยกเลิก ถ
MMS เปนแบบราง ขอควา
สง MMS ไปแลว ขอความ
การทํางานตัวเลือก เก็บอตั

เพิ่มภาพ เพื่อสรางสไลดใหม และเพิ่มลงในสไลดโชว
ของคุณ กด < หรือ > เพื่อเลื่อนดูสไลด 
หลังจากทีคุ่ณสรางสไลดขึ้นมา

แกไขหัวขอ เพื่อแกไขและเปลี่ยนแปลง หรือปอนหัวเรื่อง
ของขอความ

ภาพถัดไป/
ภาพกอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไป/สไลดกอนหนา 
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ 
MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่งแผน
เทานั้น

ลบภาพ เพื่อ
ในข

เก็บเปนแบบราง เพื่อ
สาม
ภาย

เก็บเปน
เทมเพลท

เพื่อ
คุณส
(เชน

ตัวอยาง MMS เพื่อ

เวลาภาพ เพื่อ
ไวใน
ตั้งค
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ีไฟลแนบมาดวย (รูปภาพ, ขอความ หรือ
นั้นจะไดรับการจัดประเภทโดยมสีัญลักษณ

ละเอยีดของสวนหัวของอีเมล (วนัที่และเวลา, 
ลของผูสง, ฯลฯ) กดปุม , เพื่อแสดงราย
เหลานี้

ของอีเมลสามารถดูไดในรูปแบบไฟลแนบ กด 
อานอีเมล (ไมมีตัวเลือกชั้นสูงสําหรับกรณีนี้)

วาม (เฉพาะขอความ, รูปแบบ �.txt�) แนบอยู
 กด , เพื่ออานขอความ (ไมมีตัวเลือกชั้นสูง
รณีนี้)

องใชแอพพลิเคชั่นพิเศษในการจัดการกับไฟล
ในโทรศัพทของคุณไมมี หรืออีเมลมีขนาดใหญ
ี่จะอปัโหลด

ฉบับแนบอยูกบัอีเมลที่คุณไดรับ คุณสามารถ
ลไดถึง 5 ฉบับ แมวาจะไมมีตัวเลือกชั้นสูง

แนบอยูกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในราย
กด , สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศพัท
งคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได ถาตองการ)
ขอความ

อินบอกซ
อีเมล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอไปยังกลองขอความของคุณ และดาวน
โหลดสวนหัวของอีเมล (ผูสง และบรรทัดหัวเรื่อง) จากเซิรฟเวอร 
จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะรับอีเมลทีต่องการได
1. เลือก เปดเมลบ็อกซ: โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังอเีมล
เซิรฟเวอรโดยอตัโนมัติ และดาวนโหลดรายการสวนหัวอีเมล 
ถามี (ครั้งละ 5 ฉบับ)

2. ถาคําวา ตอไป (หรือ เดิม) ปรากฏที่สวนทายของรายการ 
(หรือสวนตนของรายการ) หมายความวายังมีสวนหัวของอเีมล
ฉบับอื่นคางอยูอีก: ใหเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้ และ
กด , เพื่อดึงอีเมลเขามา

3. เลือกสวนหัว และกด , เพื่อแสดง รายละเอียด สัญลักษณ
แสดงสถานะตอไปนี้อาจแสดงขึ้นที่สวนหัวของแตละฉบับ:

4. ถาไมมีสัญลักษณอยูที่ขางสวนหัว คุณสามารถกด , และเลือก 
รับเมล เพื่อดาวนโหลดอีเมลได ทําขั้นตอนนี้ซ้ําในการ
ดาวนโหลดอเีมลแตละฉบับทีเ่ปนเนื้อหาของสวนหัวที่เลือก

ถาอเีมลที่คุณไดรับม
อีเมลอกีฉบับ) อเีมล
เฉพาะแสดงไว:

ขนาดของอีเมลใหญเกนิไป (เกิน 50 Kb) ไมสามารถ
ดาวนโหลดได

อีเมลถูกทําเครื่องหมายวาลบ (ดู หนา 40)

บรรจุราย
ที่อยูอเีม
ละเอียด

ขอความ
, เพื่อ

ไฟลขอค
กับอีเมล
สําหรับก

จําเปนต
แนบ ซึ่ง
เกินไปท

อีเมลอีก
แนบอีเม
ก็ตาม

มีรูปภาพ
การ และ
มือถอืขอ



ขอความ

คุณตองดาวนโหลด และบันทกึรูปภาพกอนที่จะสามารถดูไดใน 

 SMS ทีคุ่ณไดรับ ขอความจะแสดงใน
ตัวเลือก <ลบทัง้หมด> อนุญาตใหคุณ
ันในครั้งเดียว การลบขอความเกานั้น
งการปลดปลอยหนวยความจําใหวาง

ด , หรือ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ง

งหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ (ให
กนี้อีกครั้งเพื่อเลิกมารก) เมื่อคุณออก
ล โทรศัพทจะขอใหคุณยืนยันการลบ
ือกจากอีเมลเซิรฟเวอร

ับไปยังผูสง (ซึ่งแอดเดรสจะถูกเพิ่มลง
ยอัตโนมตัิ) ทําตามขั้นตอนที่อธิบายใน 

 ในหนา 39

ีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทําตาม
ิบายใน �อินบอกซ� ในหนา 39

บขอความทีเ่ลือก

กไข ปรับเปลี่ยน และสง SMS ซ้ําไป
รบางคน

อบกลับไปยังผูสง
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อัลบั้มภาพ ถาโทรศัพทมหีนวยความจําไมเพียงพอที่จะเกบ็รูปภาพ
ใหม คุณตองลบรายการอื่นๆ (ภาพ เสียง ขอความ ฯลฯ) ทิ้งไป
เพื่อปลดปลอยหนวยความจํา เพื่อใหสามารถเก็บรูปภาพใหมได
โทรศัพทมือถือของคุณอาจไมสามารถรับไฟลภาพได ถาไฟลภาพ
ไมไดอยูในรูปแบบทีถู่กตอง ภาพตองมีรูปแบบ JPEG, BMP หรือ 
GIF
ขนาดที่ดีที่สดุคือ 128 x 160 พิกเซล (ขนาดของหนาจอ) ถา
คุณกําลังถายโอนภาพจากคอมพิวเตอรที่บาน คุณสามารถใช
โปรแกรมแกไขภาพเพื่อสรางภาพในขนาดที่ถูกตองได

5. เลือกสวนหัวของอีเมล จากนั้นกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

SMS
เมนูนี้ใชในการอานขอความ
รายการ ที่ทายของรายการ 
ลบขอความทัง้หมดพรอมก
มีประโยชนในกรณีที่คุณตอ
สําหรับเกบ็ขอความใหมๆ
เมื่อขอความแสดงขึ้นมา ก
ตัวเลือกเมนูทีแ่สดงดานลา

เก็บที่
เครื่อง

เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผูสงลงในสมดุโทรศัพท 
แมวาคุณยังไมไดดาวนโหลดอเีมลมาก็ตาม
เลือก <ใหม> เพื่อสรางรายชื่อใหม หรือเลือกชื่อใน
รายการ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอเีมลแอดเดรส
ในกรณีนี้ คุณตองเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท 
เมนูนี้จะไมปรากฏขึน้ ถาคุณเลือกสมุดโทรศัพท
ในซิมการด

ลบ เพื่อลบเครื่อ
เลือกตัวเลือ
จากเมนูอีเม
รายการที่เล

ตอบกลับ เพื่อตอบกล
ในรายการโด
�อนิบอกซ�

สงตอ เพื่อสงตออ
ขั้นตอนที่อธ

ลบ เพื่อล

เปลี่ยนขอความ เพื่อแ
ยังใค

ตอบดวย SMS เพื่อต



41

MS มาใหคุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจงให
วามมีการขอ อานรายงาน, จะมคีําถามปรากฏ
งการสงหรือไม เมื่อดาวนโหลด MMS มาแลว 
ินบอกซ
ที่ดาวนโหลด ใหญกวาหนวยความจาํที่ใชได
คุณตองปลดปลอยหนวยความจาํโดยการลบ
, เสียง, ฯลฯ)

กซของคุณจะแสดงขอความ MMS ที ่อาน และ 
ารแจงเตือน, รายงานการสง และ การอาน 
หเลือกขอความ และกด > กด , หรือ L 
ัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เพื่อบันทกึภาพ และ/หรือภาพเคลื่อนไหว
ที่ถกูสงมาพรอมกับ SMS เมนูนี้จะมองเหน็
เฉพาะเมื่อมีภาพใหแยกเทานั้น

เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอตัโนมัติ: 
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

เพื่อสงตอ MMS ที่เลือกไปยังผูอืน่

เพื่อแสดงรายละเอียดของขอความที่เลือก 
(ขนาด, วันที,่ ฯลฯ)

เพื่อลบ MMS ที่เลือก
ขอความ

MMS
ถามใีครบางคนสง M
คุณทราบ ถาผูสงขอค
ขึ้นเพื่อถามคุณวาตอ
ขอความกจ็ะอยูใน อ
ถาขนาดของ MMS 
ในโทรศัพทของคุณ 
ขอมูลทิ้งไป (รูปภาพ

รายการ MMS อินบอ
MMS ที่ยังไมอาน, ก
ในการอานขอความ ใ
ตัวเลือก เพื่อเขาถึงต

ยายไปที่เครื่อง เพื่อเก็บขอความในหนวยความจําของโทร-
ศัพท จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่
เกบ็ไวไดใน ขอความ > SMS > ที่เก็บ SMS 
การยายขอความไปยังรายการที่เก็บ จะเปน
การลบออกจากรายการ อินบอกซ SMS

สงตอ เพื่อสงตอขอความที่เลือก โปรดทราบวาคุณ
ไมสามารถสงตอไฟลที่แนบมาได

โทรแฮนดฟรี เพื่อโทรแบบแฮนดฟรีไปยังผูสงขอความ

โทรกลับ เพื่อโทรไปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให
บริการ)

จัดเกบ็เลขหมาย เพื่อบันทกึเลขหมายของผูสง ถาหมายเลข
แนบอยูในขอความ

ดึงหมายเลข เพื่อดึงหมายเลขที่อยูในขอความ ถาหมาย
เลขนี้อยูในเครื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถ
รวมหมายเลขหลายหมายเลข และดึงออก
มาได) เมนูนี้จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมี
หมายเลขใหแยกเทานั้น

จัดเกบ็เพลง เพื่อบันทกึเพลงทีส่งมาพรอมกับ SMS เมนู
นี้จะมองเห็นเฉพาะเมื่อมีเพลงใหแยกเทา
นั้น

เก็บภาพ

เปดขอความ

สงตอ

รายละเอยีด MMS

ลบ



ขอความ

หลังจากที่คุณเปด MMS แลว กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง ชั่วคราว
ทกึเปนขอความชั่วคราว หรือถูกบันทกึ
อกจากเมนู MMS กอนที่จะบันทึกหรือ
คุณสามารถ เลน, แกไข, สง, ดู ราย
ได

ทกึเปนเทมเพลต คุณสามารถ เลน, แกไข 

ทกึเปนเทมเพลต คุณสามารถ เลน, แก

คาไวลวงหนา เชน �ฉันจะรอคุณ� หรือ 
ขอความโดยตรงจากเมนูนี้ จะชวยให
แตเริ่มตน

ลว หรือสรางขึ้นแต ยังไมสง ออกไป 
ดู รายละเอียด ของขอความเหลานี้
ความไปใหผูอื่น
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ตัวเลือกตอไปนี้:

อยาลบการแจงเตือนกอนที่จะดึง MMS มา ไมเชนนั้นคุณจะไม
สามารถรับ MMS ได การแจงเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณไดรับ MMS ที่สมบูรณแลว

แสดงขอความทั้งหมดทีบ่ัน
ไวโดยอัตโนมัติขณะที่คุณอ
สงขอความของคุณออกไป 
ละเอียด และ ลบ แบบราง
มาตรฐาน
แสดงขอความทั้งหมดทีบ่ัน
และ ลบ เทมเพลตได
MMS
แสดงขอความทั้งหมดทีบ่ัน
ไข และ ลบ เทมเพลตได
SMS
แสดงขอความทั้งหมดทีต่ั้ง
�โปรดโทรกลับ� การเลือก
คุณไมตองพิมพขอความตั้ง

เอาทบอกซ
เอาทบอกซ MMS
แสดงขอความที่คุณได สงแ
คุณสามารถ เลน, ลบ หรือ
ทั้งหมด, สง หรือ สงตอ ขอ

เปดขอความ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: 
MMS จะเลนเปนสไลดโชวตอเนื่อง

ภาพถัดไป/
กอนหนา

เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถดัไปหรือสไลดกอน
หนา นอกจากนี้คุณยังสามารถกด < หรือ 
> ในขณะที่ดู MMS ในโหมดแมนนวลก็ได 
โปรดทราบวา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะ
เมือ่ MMS ประกอบดวยสไลดมากกวาหนึ่ง
แผนเทานั้น

แยกภาพ เพื่อแยกภาพของสไลดปจจุบัน และบันทึก
ลงใน อลับั้มภาพ

แยกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลดปจจุบัน (ถามเีสียง
แนบมา) และจัดเก็บลงใน อลับั้มเสียง

ปด เพื่อปด MMS และกลับไปยังรายการ
ตัวเลือก
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ขอความที่คุณบันทึกไว สามารถถูกสงไดจากเฉพาะโฟลเดอร 
ชั่วคราว หรอื เอาทบอกซ เทานั้น คุณไมสามารถเรียกคืนรายการ
ใดๆ (ไมวาจะเปนขอความ การแจงเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบ
ไปแลวได กด R กลับ เพื่อยกเลิกการลบ

เอาทบอกซ SMS
แสดงขอความที่บันทึกไว ไมวาจะสงออกไปหรือไม คุณสามารถ ลบ 
หรือ สงตอ ขอความที่แสดงในโฟลเดอรนี้, หรือแกไข ขอความที่
เลือก เพื่อสงไปใหผูอื่นได ที่ทายของรายการ ตัวเลือก <ลบทั้งหมด> 
อนุญาตใหคุณลบขอความทัง้หมดพรอมกันในครั้งเดียว การลบ
ขอความเกานั้นมีประโยชนในกรณีที่คุณตองการปลดปลอยหนวย
ความจําใหวางสําหรับเก็บขอความใหมๆ



การตั้งคา

ชดเชยเวลา
ชยเวลาเปน เปด (ในชวงฤดูรอน) หรือ 
ุณตั้งคาการชดเชยเวลาเปน เปด และคุณ
ไดรับการตั้งคาเปน 11:00 โดยอัตโนมัติ
รชดเชยเวลาเปน ปด

าถึงคุณสมบัติตางๆ ที่ใชพลังงานสวน
ใหคุณสามารถยืดอายุการใชงานแบต
างๆ ไดอยางรวดเร็ว
ใหญในเมนู ประหยัด จะชวยเพิม่อายุ

คุณเขาถงึคุณสมบัติตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับ
องโทรศัพทมือถือของคุณ และขอมูล

PIN และ PIN 2 รวมทั้งรหัสจํากดัการโทร
คุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจ
หบริการของคุณใหมา
44

9. การตัง้คา

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

วันและเวลา
ตั้งเวลา

ใชในการตั้งเวลาโดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที่ 
คุณควรเลือก โซนเวลา ของคุณ และเปดทํางาน ชดเชย
เวลา (ตามความเหมาะสม) กอนที่จะตั้งเวลา

ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที ่โดยการกดปุมตัวเลขหรือปุมเคลื่อนที่ที่
เหมาะสม
ตั้งโซนเวลา
ใชในการเลือกโซนเวลาปจจุบันของคุณ เมื่อคุณเขาสูเมนู โทรศัพท
ก็จะแสดงแผนทีโ่ลกซึง่คุณสามารถเลื่อนไปมาดวยปุมเคลื่อนที่ขึ้น
หรือลงได โซนเวลาแตละโซนไดรับการกําหนดตามตําแหนงของ
สถานทีโ่ดยเทียบกบั Greenwich Mean Time (GMT) และโดย
เมืองหลักๆ ภายในโซนเวลานั้น

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

ประหยัด
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถเข
ใหญของโทรศัพท และชวย
เตอรี่ไดโดยการเปลี่ยนคาต
การปดทํางานฟงกชั่นสวน
การใชงานแบตเตอรี่

การปองกัน
เมนูนี้อนุญาตให
ความปลอดภยัข
ที่คุณเกบ็ไวที่นั่น

เปลี่ยนรหสั
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส 
ดวย ขึ้นอยูกับซิมการดของ
ตองใชรหัสลับ PIN2 ซึ่งผูใ
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ษณะการขอรับบรกิาร และตองใชรหัส PIN2 

กัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
ารจํากัดการโทรสามารถใชไดกับทั้ง สายเรียก
ขามเครือขาย) และ/หรือกบั โทรออก (ทุกสาย, 
 ระหวางประเทศ) ในทุกกรณี ตัวเลือก ยกเลิก 
ันในครั้งเดียว ตัวเลือก สถานะ ใชเพื่อใหคุณ
กูจํากดัอยูหรือไม
เครือขายและจาํเปนตองใชรหัสผานการ
ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

ใชในการดู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ 
เฉพาะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2

ใชในการจํากดัการโทรไปยังรายการเฉพาะ
กลุม เมื่อ กําหนดเทานั้น ถูกเลือก
คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ 
และตองใชรหัส PIN2 (ดู หนา 49) ตัว
เลือกนี้อาจใชกับการเชื่อมตอ WAP และ
อีเมลบน GPRS ไดดวย
การตั้งคา

ถาคุณปอนรหสั PIN2 ไมถูกตอง 3 ครัง้ซิมการดของคุณจะถูก
บล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK2 จากผูให
บริการหรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหสั PUK ไมถูกตองติดกัน 
10 ครั้ง ซมิการดจะถูกบล็อค และใชไมได ถาเกิดเหตุการณนี้ขึน้ 
ใหตดิตอผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

รหสั PIN
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวยรหัส PIN เปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน 
เปด โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมือ่คุณเปดโทรศัพทขึ้นมา
คุณไมสามารถเปลี่ยนรหสั PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

ล็อคปุมกด
เพื่อตั้งคาปุมกดของคุณเปน ปด หรือเพื่อเลือกการล็อคแบบทันที 
หรือหนวงเวลาการล็อค เมื่อเลือกตัวเลือกแบบหนวงเวลาตัวใด
ตัวหนึ่ง และถาคุณปลดล็อคปุมกดชั่วคราวโดยการกดปุม # 
โทรศัพทจะกลับไปล็อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ตามการหนวงเวลาที่
คุณเลือกไว
ในทุกกรณี ปุมกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดรับสาย

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการกับรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวารายการ 
เฉพาะกลุม และจํากัดการโทรไปยังรายการนี้เทานั้น โดยทําผาน
ตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

คุณสมบัตนิี้ขึ้นกับลัก
(ดู หนา 49)

จํากัดการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํา
หมายเลขที่กําหนด ก
เขา (ทุกสาย หรือ ใช
สายตางประเทศ และ
ใชกบัทกุสายพรอมก
ทราบวาชนิดสายนั้นถ
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับ
จาํกัดการโทรซึ่งคุณ

เฉพาะกลุม

จํากัดเบอรโทร



การตั้งคา

ความเปนสวนตัวของขอมูล ขึ้นบัญชีดาํ
ายชื่อที่สายและ SMS จะถกูปฏิเสธ เลือก 
ายเลขที่เกีย่วของลงในรายการ จากนั้น
 ขอความ และ/หรือ สาย ที่มาจากบุคคลนี้
 , หรือ L เลือก เพื่อ เปลี่ยน ขอมลู
รายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอยีดของ

ัญชีดาํโดยตรงจาก สมุดโทรศัพท, 
 SMS: เลือกรายชื่อ, สาย หรือขอความ
L ตัวเลือก และเลือก เพิ่มลงในบัญชีดํา 
เพิ่มลงในบัญชีดาํ

ของการตั้งคาทีก่ําหนดไวลวงหนา ซึ่ง
ปลี่ยนโทรศัพทของคุณใหเขากบัสภาพ
ใชงานไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การ
ียงเปนปดเสียง, เปดระบบสั่น และปดเ

 จะถกูตั้งคาตามการตั้งคา ปกติ ของคุณ) 
ลือก ปกติ จะเรียกการตั้งคาปกติทั้งหมด
อยีดของโปรไฟลแตละตัว จะแสดงเมื่อ

มโยงปุมดวนเขากับโปรไฟลได (เชน กด 
ํางาน นอกอาคาร) การกดปุมเดียวกนั
ทํางาน และกลับไปยังการตั้งคา ปกติ ของ
ดู �ปุมดวน� ในหนา 51 
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ใชในการปองกนั ขอความ, รายชื่อ หรือ รายการโทร ดวยรหัสที่คุณ
เลือก จากการถูกอานโดยผูอืน่ หรือใครบางคนที่ใชโทรศัพทของคุณ
ไฟรวอลล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปฏิเสธสายและ SMS ที่ไดรับทัง้หมดจากผูที่
คุณใสไวในรายการบัญชีดํา
การตั้งคา
เลือกรายการเมนูนี้ และกด L เลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกที่
อธิบายดานลาง

เมนูนี้จะแสดงรายการของร
<ใหม> เพื่อเพิ่มชื่อ และหม
เลือกวาคุณตองการปฏิเสธ
เลือกชื่อในรายการ และกด
ที่เกีย่วของ หรือ ลบ เลือก 
บัญชีดํา
คุณสามารถเพิ่มชือ่ลงในบ
รายการโทร และ อินบอกซ
ในรายการที่เกี่ยวของ กด 
หมายเลขที่เกี่ยวของจะถูก

โปรไฟล
โปรไฟลคือกลุม
ชวยใหคุณปรับเ
แวดลอมในการ

เลือก ประชุม จะตั้งระดับเส
สียงปุม (สวนรายการอื่นๆ
เมื่อการประชุมสิ้นสุด การเ
ของคุณกลับคืนมา รายละเ
คุณเลือกโปรไฟลนั้น
นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อ
3 คางไว เพื่อเปดการท
แบบยาว จะเปนการปดการ
คุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

การแจงเตือน เพื่อเลือกวิธีที่คุณตองการใหแจงเตือนถึงสาย 
หรือ SMS ทีถู่กปฏิเสธ: ดวย ไอคอนสถานะ ใน
หนาจอหลัก หรือ ขอมูลไอคอน นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเลือก ไมมีประกาศ กไ็ด

การเรียกใช อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกไฟรวอลลเปน เปด 
หรือ ปด เมื่อ เปด, โทรศพัทมือถอืของคุณจะ
ปฏิเสธสายและ SMS ทั้งหมดที่ไดรับจากผูที่อยู
ในรายการหาม สายที่ถกูปฏิเสธจะปรากฏใน 
รายการโทร และ SMS ที่ถกูปฏิเสธจะปรากฏใน 
กลองสแปมชยะ 
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นต
ร

ระบบสั่น การตั้งคาปกติ

แบบเสียงเรียก สูง

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุมกด ปด

ระบบสั่น การตั้งคาปกติ

แบบเสียงเรียก ปด

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุมกด ปด

ระบบสั่น เปด

แบบเสียงเรียก ปด

แสงไฟ การตั้งคาปกติ

เสียงปุมกด ปด
การตั้งคา

ขอมูลที่ปรากฏในฟลด ปกต ิขึ้นอยูกับวาโทรศัพทมอืถือของคุณ
ถูกตั้งคาคอนฟกอยางไร

ประหยัด ระบบสั่น ปด

แบบเสียงเรียก ปดเสียง

แสงไฟ ประหยัด

เสียงปุมกด ปด

ชดุหูฟง ระบบสั่น เปด

แบบเสียงเรียก กลาง

แสงไฟ 10 วินาที

เสียงปุมกด ปด

เคลื่อนไหว เปด

ชดุติดรถย
นอกอาคา

ประชมุ

ปดเสียง



การตั้งคา

เสียงปุมกด
ดเปน เปด หรือ ปด

ําหรับรายการตอไปนี้:
หนดของบันทึกที่ตั้งโปรแกรมไวใน

ับสายเรียกเขา
ี่ใกลหมด และจําเปนตองชารจใหม
งบี๊ปเตือนทุกนาทีระหวางการโทร เพื่อ
ในการโทรของคุณ (คูสนทนาของคุณจะ

ายการตามตองการ โดยการกด < หรือ >
ยีงเตือนเปน เปด หรือ ปด, ไมไดเปน
ตั้งคาเสียงเตือนของ ออแกไนเซอร เปน 
มใหโทรศัพทแสดงหนาจอ เตือนความ
) แตโทรศัพทจะไมสงเสียงออกมา

น เปด หรือ ปด เมื่อไดรับสาย, เมือ่ถึง
นเซอร, เมื่อคุณไดรับขอความ และเมื่อ

คุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขากบั
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เสยีง
ระดับเสียง

ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณปรับระดับเสียงเรียกเขาของคุณ 
กด + หรือ - เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณไดตั้งแต
ปดเสียง จนถงึ เพิ่ม

แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น รายการนี้ยังประ-
กอบดวยสิ่งที่คุณอัดไว และเพลงที่คุณบันทึกไวดวย เลื่อนภายใน
รายการ และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก
เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ใหมเขามา เมือ่ตั้งคาเปน เปด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามตอง
การจากรายการแบบเสียงเรียก
โทนเสียง
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกระหวางการตั้งคาเสียงแบบตางๆ 
ตัวเลือกนี้ใชไดในระหวางที่กําลังโทรอยูเทานั้น เลื่อนภายในรายการ 
และรอสองถึงสามวินาที เพื่อฟงถงึความแตกตาง
เปดปดเสียงอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงของโทรศพัทมือถอืเปน เปด หรือ ปด 
เมื่อคุณเปดหรือปดเครื่อง

อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมก
เสียงเตือน
ใชในการตั้งคาเสียงเตือนส
� ออแกไนเซอร: เมื่อถงึกํา
ออแกไนเซอรของคุณ

� ไมรับสาย เมื่อคุณไมไดร
� แบตออน: เมือ่แบตเตอร
� เตือนทุกนาที เพื่อสงเสีย
ชวยคุณจัดการระยะเวลา
ไมไดยินเสียงบี๊ปนี้)
เลือกหรือยกเลิกการเลือกร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเส
การปดการเตือน เชน การ
ปด จะไมเปนการปองกันไ
จํา (ถาคุณตั้งโปรแกรมไว

ระบบสั่น
ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเป
เหตุการณทีต่ั้งไวในออแกไ
นาฬกิาปลุกเตือน
ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อ
อะแดปเตอรที่จุดบุหรี่
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าจอเปน ปด จะเปดการทํางานโหมดประหยัด
ลาปจจุบันจะแสดงโดยมีพืน้หลังเปนสขีาว 
ารใชงานโทรศัพทใหนานขึน้ (เพิ่มอายุการ

ซฟเวอรเปน เปด, ใหเลือกรูปภาพในรายการ
กด < หรือ > (คุณสามารถยกเลิกการเลือกได
ลานี้) จากนั้นกด - เพื่อเลื่อนไปยังภาพถดั

พไดตามตองการแลว กด , เพื่อเปดการ
เวอร

หลายรูป (ไดถึง 10 รปู) เพื่อแสดงเปน
มื่อคุณเลือกเพียงรูปเดียวเพื่อใชเปนรูปภาพ
ะแสดงเฉพาะรูปนี้บนหนาจอ

ละกด + หรือ - เพื่อเลือกคา เมือ่อยูใน
รีนเซฟเวอรจะเริ่มตามเวลาทีคุ่ณตั้งไว
าแสดง และกด , ชวงเวลาที่คุณตั้งคาไวจะ
ภาพสไลดในแตละภาพ

เมือ่โทรศัพทไดรับสายเรียกเขาหรือขอความ
นู, ฯลฯ เลือกคาใดคาหนึ่งที่มใีหใช
การตั้งคา

ปดเสียง
เมื่อโหมดนี้เปน เปด, เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน และ
ระบบสั่นจะทํางาน
โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสยีงปุมไดดวย

จอแสดงผล
เมนูนี้ชวยใหคุณตั้งคาคอนฟกเมนูตางๆ วาจะแสดง
อยางไรบนหนาจอ

แฟลช
ใชในการตั้งคาแฟลชของกลองที่ดานหลังของโทรศัพทเปน เปด หรือ 
ปด 
วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งวอลเปเปอรของเมนูหลักเปน เปด หรือ ปด วอล-
เปเปอรจะไมแสดงในหนาจอหลัก เมื่อตัวเลือก เขตเวลา ตั้งคาเปน 
เปด (ดู หนา 18)
ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความคมชัดตางๆ
รูปภาพหนาจอ
อนุญาตใหคุณตั้งรูปภาพหนาจอเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน
เปด หนาจอหลักของโทรศัพทจะรันภาพสไลดไปเรื่อยๆ โดยใชไฟล 
jpeg ที่คุณบันทกึเกบ็ไวโทรศัพทและเลือกขึ้นมา

การตั้งคารูปภาพหน
โดยอัตโนมัติ เชน เว
โหมดนี้จะเพิม่เวลาก
ใชงานแบตเตอรี่)

1. เมือ่ตั้งคาสกรีนเ
ที่ปรากฏขึ้นโดย
โดยการกดปุมเห
ไป

2. เมื่อคุณเลือกภา
ทํางานสกรีนเซฟ

คุณตองเลือกรปูภาพ
การฉายภาพสไลด เ
หนาจอ โทรศัพทก็จ

3. เลือก เวลาเริ่ม แ
หนาจอหลัก สก

4. จากนั้นเลือก เวล
ถูกใชในการฉาย

แสงไฟ
แสงไฟจะเปดทํางาน
ใหม, เลื่อนภายในเม



การตั้งคา

ความเขมจอ เปลี่ยนชื่อโปรไฟลทีเ่ลือก

แสดงพารามิเตอรทั้งหมดของโปรไฟลที่
ก

เปลี่ยนการตั้งคา GSM:
็อคอนิ & รหัส
มายเลขโทรศัพท ที่จําเปนตองใชในการ
รางการเชื่อมตอ ไดมาจากผูใหบริการ
องคุณ (ISDN หรือ Analogue)
วลาไมมีกิจกรรม, คาที่มากกวา 30 วนิาที
ึ่งโทรศพัทจะตัดการเชื่อมตอโดยอตัโนมตั ิ 
ถาการเชื่อมตอยังคงดําเนินอยู)

เปลี่ยนการตั้งคา GPRS:
็อคอนิ, รหัส, เวลาไมม ีกิจกรรม
มนู APN อนุญาตใหคุณปอนแอดเดรส
องเครือขายขอมูลภายนอกที่คุณตองการ
ชื่อมตอดวย, สตริงขอความจะถูกใชเพื่อ
รางการเชื่อมตอ
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อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความเขมของหนาจอหลายระดับ

เครือขาย
ติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณสําหรับขอมลูทีส่มบูรณ
เกีย่วกับการเปดใหบริการ GPRS บนเครือขายของผูให
บริการ และวิธีการสมัครขอรับบริการ คุณอาจจําเปน

ตองตั้งคาโทรศัพทดวยคา GPRS ทีผู่ใหบริการของคุณใหมา โดยใช
เมนูทีอ่ธิบายในหัวขอนี้ จากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ใน
แตละเมนูของแอพพลิเคชั่นที่จะใช (เชน WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)
ตั้งคาระบบ
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลแบบตางๆ เพื่อใชสําหรับ
เชื่อมตอไปยังบริการที่แตกตางกัน: ตัวอยางเชน เมื่อใช WAP หรือ
เมื่อสงขอความ MMS โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไป
ยังเครือขาย GSM หรือ GPRS
ตัวเลือกที่อธิบายดานลางนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือลักษณะ
การขอรับบริการของคุณ ขอความผิดพลาดระหวางการเชื่อมตอ
สวนใหญมสีาเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอรไมถูกตอง: ติดตอ
ผูใหบริการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก เพื่อที่ตั้งคาไดอยางเหมาะ
สม ซึ่งในบางครั้ง คุณจะไดรับผานทาง SMS โปรไฟลที่ตั้งคาไวลวง
หนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม
เลือกหัวขอในรายการ และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ

แสดงทั้งหมด เพื่อ
เลือ

ตั้งคา GSM เพื่อ
� ล
� ห
ส
ข

� เ
ซ
(

ตั้งคา GPRS เพื่อ
� ล
� เ
ข
เ
ส
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าถึงโดยตรงไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ 
ชั่นเขากบัปุม การกดปุมคางไวในหนาจอหลัก 
ชั่นหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไวโดย

ตั้งคาไวลวงหนา เชน 6 สําหรับโหมดปด
ตั้งโปรแกรมใหมใหกบัปุมตางๆ (เฉพาะปุม
 เทานั้น) ปุมตอไปนี้ถูกล็อคไว:

ําหนดไวลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ปุมตั้งแต 2 ถงึ 9 และกด , ถาปุม
ไวแลว เลือก เปลี่ยน
ยการเพื่อเลือกฟงกชั่นที่คุณตองการเชื่อมโยง
กด , หรือ L เลือก ถาคุณเลือก โทรดวน 
ลือกรายชื่อในรายการรายชื่อ
 กดปุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนาจอหลัก

ความเสียง

ะหวางประเทศ

ดล็อคปุมกด
การตั้งคา

แนบดวย GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดวิธีการทีโ่ทรศัพทมอืถือจะใชเชื่อมตอกับ
บริการ GPRS

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมือ่คุณเลือกโหมด 
แมนนวล เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด , 
เพื่อยืนยัน
รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับทีต่องการ เมือ่กําหนด
เสร็จแลว โทรศัพทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไว
ในรายการ

ทางลัด
คุณสมบัต ินี้ชวยใหค ุณตั้งคาคอนฟกทางลัดไปยังคุณสมบัต ิ
และตัวเลือกตางๆ ที่คุณใชบอยๆ

ปุมดวน
ใชในการตั้งคาการเข
โดยการเชื่อมโยงฟงก
จะเปนการเปดใชฟงก
อัตโนมัติ (โทรดวน)
มีปุมดวนหลายปุมถกู
เสียง แตคุณสามารถ
ตั้งแต 2 ถงึ 9

ปุมดวนอื่น อาจถูกก
ผูใหบริการของคุณ

1. ในรายการ เลือก
ถูกตั้งโปรแกรม

2. เลื่อนดูภายในรา
เขากับปุมนี้ และ
คุณจะถูกขอใหเ

3. ในการใชปุมดวน

เปดตลอด โทรศัพทจะเชื่อมตอไปยังบริการ GPRS โดย
อตัโนมัติ (ถาใชได) ตัวเลือกนี้ใหการเขาถงึ
คุณสมบัติตางๆ ของ GPRS ที่เร็วกวา แตจะ
สิ้นเปลืองพลังงานมากกวา

โทรขอมูล โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอไปยังบริการ 
GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น 
ตัวเลือกนี้จะลดการใชพลังงานลง อยางไร
กต็าม เวลาในการเชื่อมตอจะนานขึ้น

1 โทรตูขอ

* โทรสายร

# ล็อค/ปล



การตั้งคา

คาํสั่งเสียง ัพทถูกเลือกอยู ใหเลือกหมายเลขที่คุณ
งขึ้น

กฏขึ้น ใหทําตามขั้นตอนทีแ่สดงบนหนา

กด , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก 
ันธกบัหมายเลขที่คุณตองการโทร
ียงไดถึง 15 รายการเพือ่ใชรวมกัน
และคําสั่งเสียง แถบเสียงที่บันทึกไว จะ
ะสามารถลบ เลน หรอืเปลี่ยนแปลงได

ตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบอยๆ 
สามารถโทรไปยังหมายเลขเหลานี้ได
าพที่กําหนดไวบนหนาจอ โดยไมตองเขา 
ื่อ สําหรับรายละเอียด ใหดู �โทรดวน� 

ุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้ง
ือ - เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกภาษา
หรือ L เลือก
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ใชในการตั้งคาการเขาถึงโดยตรงไปยังฟงกชั่นที่ตองการ โดยการ
เชื่อมโยงฟงกชั่นเขากับแถบเสียง
คุณสามารถเชื่อมโยงคําสั่งเสยีงเขากับฟงกชั่นที่ใชบอยๆ ที่
สนับสนุนปุมดวนได

1. เลือก <ใหม> จากนั้นเลื่อนในรายการเพื่อเลือกฟงกชั่น และกด 
, หรือ L เลือก

2. เมื่อ กด , และพูด ปรากฏขึ้น ใหอดัแถบเสียงของคุณ ให
แนใจวาคุณอยูในสภาพแวดลอมที่เงยีบ เลือกใชคําทีส่ั้นและงาย 
และออกเสียงใหชัดเจน

3. เมนูถดัไป จะใหคุณสามารถเขาถงึยังตัวเลือก ลบ, เลน, เปลี่ยน 
และ เปลี่ยนเสียง กด R กลับ เพื่อสรางแถบเสียงอนัใหม

เพื่อทีจ่ะใชคําสั่งเสียง ใหกดปุม , คางไวเมื่ออยูในหนาจอหลัก 
จากนั้นพูดแถบเสียงทีบ่ันทกึเอาไว
เพื่อตั้งโปรแกรมคําสั่งเสียงใหม: เลือก, กด L ตกลง และเลือก 
เปลี่ยนฟงกชั่น การทําเชนนี้จะเรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไดขึ้นมา
โทรดวยเสียง
ใชเพื่อใหคุณตั้งแถบเสียง ซึ่งจะหมุนไปยังหมายเลขมาตรฐานสําหรับ
รายชื่อที่ตั้งไว เมื่อมีการพูดแถบเสียง ในการตั้งคาการโทรดวยเสียง 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. เลือก <ใหม>, จากนั้นรายชื่อในรายการ จากนั้นกด , หรือ 

L ตัวเลือก

เมื่อสมุดโทรศัพทในโทรศ
ตองการจากรายการที่แสด

2. เมื่อ บันทึกเสียง? ปรา
จอ 

ในการใชการโทรดวยเสียง 
จากนั้นพูดแถบเสียงทีส่ัมพ
คุณสามารถกําหนดแถบเส
ระหวางการโทรดวยเสียง 
อยูภายในเมนูดงักลาว แล

โทรดวน
คุณสมบัตินี้ อนุญาตใหคุณ
ได 4 หมายเลข จากนั้น คุณ
โดยการเลือกไอคอนหรือภ
หรือเบราสในรายการ รายช
ในหนา 11

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหค
หมด ใช + หร
โดยการกด , 
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ุณ และกด , เพื่อถายภาพ
กูถายแลว หนาจอมมุมองจะแสดงขึ้นมา กด 
พไป, , เพื่อจัดเก็บภาพ หรือกด  
เลือกตอไปนี้ (สําหรับรายละเอียด ใหดูหัวขอ
นลาง)

ถายภาพ
ออกจากโหมด กลอง และกลับไปยังหนาจอ
หลัก
เปด/ปดระบบตั้งเวลาถายภาพเอง

เปด/ปดโหมดถายภาพตอเนื่อง

เปด/ปดแฟลชของกลอง

สลับระหวางความละเอียดตางๆ ของภาพ

เขาไปยังเมนู ตัวเลือก

กลับไปยังหนาจอกอนหนา

เก็บภาพในโฟลเดอรภาพถายสวนตัว โดยใช
ลขมาตรฐาน (จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
จากในโฟลเดอรโดยตรง)
กลอง

10. กลอง

โทรศัพทมอืถือของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, 
เก็บภาพไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทาง Bluetooth 
หรือ อินฟาเรด, ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทาง 
MMS หรือ อีเมล เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายวธิีการใชกลองอยาง
ละเอียด

วิธีการ�
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายการทํางานทัว่ไปที่ใชบอยๆ กบักลองของคุณ
เปดทํางานกลองถายรูป
ในการเปดการทํางานโหมดกลองถายรูป เพียงกด R กลอง: แอพ-
พลิเคชั่นกลองจะเริ่มทํางานโดยอตัโนมัติ
หลังจากที่ไมมีกิจกรรมในระยะเวลาหนึ่ง โทรศัพทก็จะออกจาก
โหมดกลองโดยอัตโนมัติ
เมื่อกลองทํางานอยู หนาจอภาพตัวอยางจะแสดงขึ้น โปรดทราบวา 
เลนสถูกตั้งคาไวลวงหนา และไมตองโฟกสั
ตารางดานลางจะมรีายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของปุมตางๆ ใน
โหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของค
2. หลังจากที่ภาพถ

 เพื่อทิ้งภา
เพื่อเขาไปยังตัว
�เมนูกลอง� ดา

+ - ซูมเขา/ออก
< > เพิ่ม/ลดการชดเชยรูรับแสง

,

) หรือ 

0

*

5

#

L

R

เก็บ เพื่อจัด
หมายเ
ภาพได



กลอง

โฟโตทอลค MMS
ารถสงภาพผาน MMS และเพื่อเพิ่มเสียง
 คุณสามารถเลือกภาพจาก อัลบั้มภาพ 
ิ่งถายดวยกลองก็ได
มนู, หรือเลือกภาพจาก อลับั้มภาพ, 

 ตัวเลือก ในทั้งสองกรณี เลือก สง

? ปรากฏขึ้น ใหกด L ใช เพื่อเริ่ม
 L บันทึก เพื่อหยุดและบันทึกสิ่งที่คุณ

ที่ปรากฏขึ้น จากนั้นไปยังหนาจอการ
ง เพื่อสงขอความของคุณ หรือแกไข
อนที่จะสงออกไป (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
นา 37)

ียดของตัวเลือกเมนู กลอง

ไว ไฟลจะถูกเก็บไวในโฟลเดอร รูปถาย 
าพของคุณจะแสดงขึ้นเปนธัมบเนล ใชปุม
นภายในรายการ 
อ ใหกด , ใชปุมเคลื่อนที่ขึ้นและลง
งภาพ กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
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ถาไมมีการกระทําใดๆ กอนที่หนาจอดูภาพจะหมดเวลา ภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถกูตั้งชื่อโดยใชวันที่ทีถ่ายภาพ เชน �0410_154157.jpg� 
สําหรับภาพที่ถายในวนัที่ 4 ตุลาคม เวลา 15: 41:57
จํานวนของภาพทีคุ่ณสามารถถายได แปรเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของคุณ: ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟลก็จะยิ่งใหญขึ้น
จะมีขอความเตือนคุณเมื่อมหีนวยความจําเหลือไมเพียงพอ ใน
กรณีนี้ คุณตองลบขอมูลกอนที่จะเก็บภาพใหม
การใชตัวตั้งเวลาถายอัตโนมัติ
1. ในโหมด กลอง กด 0
2. ปรับภาพของคุณ และกด , เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง ซึ่งจะ
เริ่มที่ 10 วินาที (คานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)

กด L เพือ่หยุดตัวตั้งเวลา และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง

3. จะมีเสียงดังขั้น 3 วนิาทีกอนที่ภาพจะถูกถาย จากนั้นจะมเีสียง
ดังอีกครั้งหลังจากที่ถายแลวจริงๆ

คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสาม
ที่บันทึกลงในขอความดวย
หรือสามารถใชภาพทีคุ่ณเพ
1. ถายภาพ จากนั้นกด เ
จากนั้นกด , หรือ L
โดย... > MMS

2. เมื่อขอความ เพิ่มเสียง
การบันทึก จากนั้นกด
อัดไว หรือ R ยกเลิก

3. เลือกรายชื่อในรายการ
สราง MMS กด L ส
ขอความตามตองการก
ดู �MMS ใหม� ในห

เมนูกลอง
สวนนี้จะอธิบายถึงรายละเอ
รูปถาย
เมื่อคุณถายภาพและบันทึก
ของคุณ เมื่อคุณเปดเมนู ภ
เคลื่อนที่ขึ้นและลงเพื่อเลื่อ
ในการดูภาพแบบเต็มหนาจ
เพื่อเลื่อนภายในรายการขอ
ตัวเลือกตอไปนี้:

สงโดย� เพื่อสงภาพผานทาง MMS, อีเมล, อินฟาเรด หรือ
บลูทธู

แกไข เพื่อจัดเกบ็รูปภาพ และทําการแกไข (ดู �อัลบั้มภาพ� 
ในหนา 23)

ไมบันทึก เพื่อทิ้งภาพไป และกลับไปยังโหมดภาพตัวอยาง
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เมนูนี้ อนุญาตใหคุณถายภาพแบบ �ตอเนื่อง� 
ดปุมเพียงครั้งเดียว โปรดทราบวาในการใช
ตองไดรับการตั้งคาเปน วอลเปเปอร (สําหรับ
การตั้งคา� ในหนา 56)
าพเสร็จแลว ภาพตางๆ กจ็ะแสดงบนหนาจอ
นั้น คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ยดานลาง

ภาพจากกลุมแลว ภาพนั้นก็จะถูกลบออกจาก
และเก็บไวในโฟลเดอร รูปถาย

คุณเลือกวาภาพจะแสดงอยางไรในอัลบั้มภาพ
ไดอยางถกูตอง ตัวเลือกตางๆ คือ: แนวนอน 

ัดเกบ็ภาพทีเ่ลือก

ัดเกบ็ภาพทัง้หมดในกลุม

งภาพทีเ่ลือกโดยทาง MMS, อีเมล, อินฟาเรด 
ลูทูธ

บภาพที่เลือก

บภาพทั้งหมดในกลุม
กลอง

สไลดโชว
การเลือกตัวเลือกนี้จะเปดสไลดโชวของเนื้อหาภายในโฟลเดอร 
รูปถาย ระหวางการแสดงสไลดโชว ภาพถายแตละภาพจะแสดงครู
หนึ่งบนหนาจอ กดปุมใดๆ เพื่อยุติการเลนสไลดโชว และกลับไป
ยังหนาจอกอนหนา

ถายตอเนื่อง
การเปดทํางานตัวเลือก
ไดถึง 9 ภาพโดยการก
โหมดนี้ ความละเอียด
ขอมูลเพิ่มเติม ใหดู �
เมื่อกลองประมวลผลภ
เปนภาพธัมบเนล จาก
ตัวเลือกตางๆ ที่อธิบา

เมื่อคุณจัดเกบ็หรือลบ
มุมมองแบบธัมบเนล 
ทิศทางรูป
คุณสมบัตินี้อนุญาตให
ของคุณ เพื่อที่จะแสดง
& แนวตั้ง

ดู เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหนาจอ
สงโดย� ใชเมนูนี้เพื่อถายโอนภาพไปยังอุปกรณอืน่ ตัว

เลือกตางๆ คือ: MMS, อีเมล, อินฟาเรด และ 
Bluetooth

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้งคาภาพที่เลือกเปนภาพที่จะแสดงเปนฉาก
หลังของหนาจอของคุณ

แกไข ตัวเลือกนี้จะเปดภาพในโปรแกรมแกไข สําหรับ
รายละเอียด ใหดู �อัลบั้มภาพ� ในหนา 23

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

หมุน ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณหมุนภาพได ตัวเลือก
ตางๆ คือ: - 90 องศา, + 90 องศา, + 180 องศา 
การเปลี่ยนแปลงจะใชโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนชื่อ ใชตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟลภาพ
ลบ / ลบ
ทั้งหมด

ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบบางไฟล หรือไฟลทั้งหมด
ในโฟลเดอร รูปถาย 

บันทึก เพื่อจ

บันทึก
ทั้งหมด

เพื่อจ

สงโดย� เพื่อส
หรือบ

ลบ เพื่อล

ลบทั้งหมด เพื่อล



กลอง

แฟลช การตั้งคา

นาจอที่ชวยในการถายภาพดวยโทรศัพท

กเมนูนี้เพื่อเลือกขนาดของภาพทีคุ่ณถาย 
างๆ คือ:
ix (1280 x 1024)
640 x 480)
320 x 240) 
เปอร (128 x 160)
บวายิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของ
ิ่งใหญขึ้น

นการปรับคุณภาพของภาพทีคุ่ณถายดวย
่ํา, กลาง, สูง
พต่ําเทาใด ไฟลภาพก็จะยิ่งมขีนาดเล็กลง
ึ่งเปนผลใหคุณสามารถเก็บภาพถายบน
มือถอืของคุณไดมากขึ้น

การตั้งคากลองทั้งหมดกลับเปนคา
 ขอความเตือนจะปรากฏขึ้น: คุณตอง
พารามิเตอรทัง้หมดจริงๆ หรือไม? เลือก 
ม
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คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณตั้งคาแฟลชเปน เปด หรือ ปด นอกจากนี้ 
คุณสามารถกดปุม 5 แบบยาวก็ได
เฟรม
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณสามารถถายภาพทีม่ีเฟรมตกแตงได โฟลเดอร 
เฟรมมาตรฐาน ประกอบดวยเฟรมตางๆ ทีม่ีการโหลดมาใหลวงหนา
บนโทรศัพทมอืถือเมื่อคุณซื้อเครื่องมา
โหมดสี
คุณสมบัติ โหมดสี อนุญาตใหคุณใชเอฟเฟกตแบบตางๆ ที่มใีหเลือก
มากมายกบัภาพของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ: ไมมี, รูปนูน, ขาว & ดํา, 
เนกาทีฟ, น้ําตาลเขม, ดิจิตอล, Edge และ Edge 2
โหมดกลางคืน
เมื่อเปดการทํางาน คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณถายภาพในสถานการณ
ที่มีแสงนอยได
โหมดตั้งเวลาถาย
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณถายภาพโดยหนวงเวลาไวเล็กนอย เพื่อที่
 คุณจะสามารถเขามาอยูในภาพไดดวย ในการใช โหมดตั้งเวลาถาย, 
เลือก เปด ในเมนูนี้ กลับไปยังโหมดชองมองภาพ เล็งภาพตาม
ตองการ จากนั้นกด ,
ความสวาง
ใชตัวเลือกเมนูนี้เพื่อปรับการชดเชยเอก็ซโพเชอรของหนาจอโทร-
ศัพทมือถือของคุณ

ชวยเหลือ
ตัวเลือกเมนูนี้ ใหวธิีใชบนห
มือถอืของคุณ

ความ
ละเอียด

ใชตัวเลือ
ตัวเลือกต
� 1.3Mp
� VGA (
� กลาง (
� วอลเป
โปรดทรา
ไฟลก็จะย

คุณภาพของ
ภาพ

เมนูนี้ใชใ
กลอง: ต
ยิ่งคุณภา
เทานั้น ซ
โทรศพัท

รีเซ็ตคา เพื่อรีเซ็ต
มาตรฐาน
การรีเซ็ต
ใช หรือ ไ
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ุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพียง
ั้น และจะไมสนใจขอมูลที่สมัพันธกันในสมุด
 เชน ถา �Smith� อยูในสมุดโทรศัพททั้งสอง 
ากในโทรศัพท ชือ่นี้ก็จะยังคงไมมีการเปลี่ยน

ในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับรายชื่อ
มสามารถใชกบัรายชื่อในซิมได

ัติ โทรดวน ซึ่งอนุญาตใหคุณสามารถตั้งคา
ีสุ่ด 4 หมายเลขได ดู �โทรดวน� ในหนา 11

นหาชื่อ จากนั้นแกไขและจัดการขอมูลทีเ่กี่ยว
ัพท และอเีมลแอดเดรส ฯลฯ) คุณสามารถเขา
ะที่เลือกชื่อจากหนาจอหลัก
สมุดรายชื่อ

11. สมุดรายชื่อ

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

ไปเครื่อง
ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเนื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ ถา
คุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมอตัโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
ครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกดวยตัวเองในภายหลังดวยตัวเลือกนี้ได
การเลือกตวัเลอืกนี้ 2 ครัง้ จะเปนการทําใหมีชือ่ทุกชื่อซ้ํากันชื่อละ 
2 ครัง้

สมุดโทรศัพท
เมนนูี ้อนญุาตใหคุณเลอืกสมดุโทรศพัททีจ่ะใช ระหวาง ซิม หรอื 
เครื่อง กด + หรอื - เพือ่เลอืกสมดุโทรศพัท จากนัน้กด L เลือก 
หรอื , รายชื่อจะถกูเพิม่ในสมดุโทรศพัททีเ่ลอืก จากนัน้คุณสามารถ
คัดลอกไปยงัอกีสมดุโทรศพัทหนึง่ได โดยใชตวัเลอืก สงไปซิม หรอื ไป
เครื่อง

โทรศัพทมือถือของค
ครั้งละหนึ่งแหงเทาน
โทรศัพทอีกแหงหนึ่ง
และถาคุณลบชื่อนี้จ
แปลงในซิม

ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายชื่อทั้งหมด
ในโทรศัพทเทานั้น ไ

โทรดวน
เพื่อเขาไปยังคุณสมบ
หมายเลขที่โทรบอยท

สมุดรายชื่อ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณค
ของ (หมายเลขโทรศ
ถึงฟลดเดียวกบัในขณ



สมุดรายชื่อ

หมายเลขรายชื่อที่เลือกจะปรากฏในบรรทดัทีร่ะบายสี ทีส่วนลางของ ในสมุดโทรศัพทในเครื่อง
ัพทในเครื่อง เมื่อชื่อทีเ่ลือกมีหมายเลข
ลายชอง (ดูดานลาง) ใหกด < หรือ > 
ังอกีชองหนึ่ง (ขอมูลของชองที่เลือกจะ
ลางของหนาจอ)
เขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เขาไปยังรายการของหมายเลข หรือฟลด
เลือก <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม หรือ
หนึ่ง และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ขอความ, สง MMS และ ลบ ซึ่งเปน
ี่แสดงดานบน นอกจากนี้ คุณจะพบ:

กเพลง สงโดย

ขอความ ลบ

 MMS เพิ่มในขึ้นบัญชีดํา

นจํานวนของฟลดที่เลือก

งรายละเอยีดของฟลดทีเ่ลือก
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หนาจอ ในการคนหาชื่อที่ตองการ:

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศพัทบนซิม และกด , หรือ ตัวเลือก เพื่อ
เขาถงึตัวเลือกตอไปนี้:

เลือกรายชื่อของสมดุโทรศ
เก็บไวหลายรายการ หรือห
เพื่อเลื่อนจากชองหนึ่งไปย
ปรากฏขึ้น โดยไฮไลตที่สวน
กด , หรือ ตัวเลือก เพื่อ

เลือก <แสดงทั้งหมด> เพื่อ
ที่บันทึกไวสําหรับรายชื่อนี้ 
เลือกหมายเลขใดหมายเลข
ชุดที่สอง เปลี่ยน, โทร, สง
ตัวเลือกเดียวกบัตัวเลือกท

1 ถึง 9 
และ # 

กดปุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการ
เขาไปในรายการ (เชน กด 0 สอง
ครั้งเพื่อเขาไปยังตัวอักษร �U�)
รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้
จะถกูเลือกในรายการ

# หรือ <คนหา...> กดปุมนี้ หรือเลือกตัวเลือกนี้ จากนั้น
ปอนตัวอักษรแรกของชื่อที่คุณตอง
การคนหา และกด , เพื่อไปยังชื่อ
นั้นโดยตรง

เปลี่ยน สง MMS ไปเครื่อง

รายละเอียด โทรดวยเสียง ลบ

โทร โทรดวน เพิ่มในขึ้นบัญชีดํา

สงขอความ

เปลี่ยนชื่อ เลือ

แสดงทั้งหมด สง

โทร สง

เลือกภาพ

เปลี่ยน เพื่อเปลี่ย

แสดง
ทัง้หมด

เพื่อแสด
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ะเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในเครื่องเทานั้น

ี่ปรากฏอยูในรายการรายชื่อควรจะบรรจุหมาย
องคุณไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทร-
วมทัง้ขอมูลอืน่ที่เกี่ยวของลงไป
ถเวนใหวางได แตรายการ เลขหมาย จะไม

รไปยังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
สามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะ
อน PIN ของคุณกต็าม
ตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจกัร

บนซิมการด
ื่อ ในรายการ, จากนั้นกด L เลือก หรือ ,
และกด ,
สมุดรายชื่อ

เฉพาะฟลดที่เก็บไดทั้งตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น (หมายเหตุ
และอีเมล) ที่แกไขหรือลบได

การปรับแตงรายชื่อของคุณ
รายชื่อที่เกบ็อยูในสมุดโทรศพัทในเครื่องสามารถถูกปรับแตงดวย
ภาพ และ/หรือเสียง เพื่อที่วาเมื่อมีบุคคลโทรมา ภาพและ/หรือเสียง
ที่เชื่อมโยงอยูกับชื่อนี้จะแสดง/เลนขึ้นมา

ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพา

เลขหมาย
รายการ เลขหมาย ท
เลขโทรศัพทสวนตัวข
ศัพทมือถอืของคุณ ร
แมวาทุกฟลดสามาร
สามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโท
คุณ สวนมากแลว คุณ
ยังไมไดใสซิม หรือป
หมายเลขฉกุเฉินมา
คือ 999

การเพิ่มรายชื่อ
ในสมุดโทรศัพท
1. เลือก เพิ่มรายช
2. จากนั้นปอนชื่อ 

สงไปซมิ เพื่อคัดลอกรายชื่อของสมุดโทรศพัทบนโทรศัพท
ไปยังสมุดโทรศัพทบนซิมการด (รายการรายชื่อ
ของคุณจะถูกปรับปรุงใหทนัสมัยอยูเสมอเมือ่คุณ
สลับไปใชรายการรายชื่ออกีรายการหนึ่ง หรือเมือ่
คุณเปลี่ยนไปใชโทรศัพทเครื่องอืน่)

โทรดวย
เสียง

เพื่อตั้งแถบเสียงที่จะโทรไปยังรายชื่อเมื่อคุณพูด
ชื่อนั้น (ดู หนา 52)

โทรดวน เพื่อตั้งคาการเขาถงึโดยตรงไปยังรายชื่อนี้โดยการ
เชื่อมโยงกบัปุม (ดู หนา 52)

ตั้งเบอร
มาตรฐาน

หมายเลขแรกที่คุณปอนจะกลายเปนหมายเลข
มาตรฐาน ซึ่งจะถกูหมุนโดยอตัโนมัติเมื่อกดปุม 
, ตัวเลือกนี้ ใชในการตั้งคาหมายเลขมาตรฐาน
อีกหมายเลขหนึ่ง

เปลี่ยนชนิด เพื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของหมายเลข
ที่เลือก



สมุดรายชื่อ

3. ปอนหมายเลขที่เกี่ยวของ จากนั้นเลือกชนิดของหมายเลขที่คุณ

และผูใหบริการ

ยังเซิรฟเวอรเสียงตางๆ ซึ่งประกอบดวย
ขอมูล, การสมคัรรับจดหมายขาว, ฯลฯ 
รนี้แตกตางกันไปตามลักษณะการสมัคร

นรวมของรายชื่อที่คุณจัดเก็บไวในสมุด
วนรวมทั้งหมดที่ใชได
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จัดสรรใหกบัชื่อ (โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล) และกด , 
เพื่อเก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพทของคุณ

หมายเลขมีความยาวสงูสดุได 40 หลกั ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ 
การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหสัประเทศ และรหสัพื้นที่ 
ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

ในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. เลือก เพิ่มรายชื่อ ในรายการ, จากนั้นกด L เลือก หรือ ,
2. ปอนนามสกลุ จากนั้นชื่อ (สูงสุด 20 ตัวอกัษร) คุณสามารถ
ปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยใหวางทัง้สอง
ฟลด

3. จากนั้นเลือกชนิดหมายเลข หรือชนิดฟลด ฟลดหมายเลข
สามารถใสตัวเลขไดสูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย �+� อีก
หนึ่งตัว และฟลดตัวอักษร (อเีมลและบันทกึ) สามารถจุตัว
อักษรละตินได 50 ตัวอกัษร รายชื่อแตละตัวมีฟลดหมายเลข
ไดมากที่สุด 5 ฟลด (เชน สําหรับใสหมายเลขโทรศพัทมือถอื 
2 หมายเลข, หมายเลขที่ทํางาน 3 หมายเลข และที่อยูอเีมล 
และบันทึกขอความ)

4. ปอนหมายเลข หรือขอความทีเ่กี่ยวของ และกด ,
5. ในการปรับแตงรายชื่อนี้ ดูหัวขอ �การปรับแตงรายชื่อของคุณ� 
ในหนา 59)

เลขหมายบริการ
ขึ้นกับการสมัครรับบริการ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณโทรไป
บริการลูกคา, การสอบถาม
การเปดใหบริการของบริกา
รับบริการของคุณ

สถานะ
เลือกเมนูนี้เพื่อแสดงจํานว
โทรศัพทแตละอัน จากจําน
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ตรวจติดตามเวลาใชสายเรียกเขาและสายโทร

ารโดยโทรศัพทมือถือของคุณ อาจแตกตาง
งคุณใช ดังนั้นคุณควรพิจารณาตัวนับคาโทร
ปนขอมูลประกอบเทานั้น ไมใชอัตราคาโทร

เพื่อแสดงระยะเวลา และ/หรือคาโทรของสาย
ลาสุดของคุณ

เพื่อ แสดงทั้งหมด หรือ ลบ ระยะเวลาของ
สาย โทรออก หรือ สายเรียกเขา
รายการโทร

12. รายการโทร

เมนูที่อธิบายในสวนนี้ ใชสําหรับตั้งคาวิธีการที่โทรศัพทมอืถือของ
คุณจะจัดการกบัสายตางๆ รวมทั้งคาใชจายที่เกีย่วของ

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับคาโทร และระยะเวลาใน
การโทรของคุณ ตัวเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้น
อยูกบัการสมัครรับบริการของคุณ

ตัวนับขอมูล
ตัวนับ GPRS ชวยใหคุณตรวจสอบปริมาณขอมูลทีไ่ดรับผานเซสชั่น 
GPRS คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ และเครือขาย 
โดยมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

ตัวนับคาโทร
คุณสมบัตินี้ใชสําหรับ
ออก GSM ของคุณ

เครื่อง ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมตอลาสุด 
หรือปริมาณการถายโอนของการรับสง PC 
ของคุณ

มือถือ ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชั่นการเชื่อมตอครั้ง
สุดทาย หรือปริมาณการถายโอนขอมลูของ
โทรศัพทมอืถือของคุณ (เชน หลังจาก
การเชื่อมตอ WAP ผาน GPRS)

ตัวนับคาโทรที่จดัก
จากที่ผูใหบริการขอ
ที่แสดงบนหนาจอเ
ที่แทจริง

ขอมลูลาสุด

เวลาโทรสะสม



รายการโทร

รับสายทุกปุม
กนี้จะอนุญาตใหคุณรับสายโดยการกด
(ที่ใชในการปฏิเสธสาย)

น ความเปนตัวคุณ (เชนหมายเลขโทร
ของคุณ สถานะ จะบอกคุณวาตัวเลือก

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

กุสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล 
ลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป 
พยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังคุย
อยู เลือกตัวเลือก สถานะ เพื่อดูวา
ายเรียกซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม

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

เมื่อตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือ
ปุมใดก็ได ยกเวนปุม ) 
สายเรียกซอน

เลขหมายเครื่อง
เพื่อ แสดงทั้งหมด หรือ ซอ
ศัพทของคุณ) กับคูสนทนา
ใดที่เปดการทํางานอยู
การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังเ
จะอยูในรายการรายชื่อ หร
โทรสาร

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

� ลบ คาโทรสะสมในปจจุบัน
� แสดงคาโทร เพื่อตรวจสอบวงเงินที่คง
เหลือ (ตามที่มีการตั้งคา วงเงิน)

� ยกเลิกตั้งวงเงนิ
� วงเงนิ เพื่อปอนวงเงินที่ใชในเมนู แสดง
คาโทร

� อตัราโทร เพื่อตั้งอัตราคาโทรตอหนวย 
แรกสุดใหปอนสกุลเงนิทีใ่ช (มากที่สุด 3 
ตัวอกัษร) จากนั้นปอนคาโทรตอหนวย

โทรโดย 
GSM

ใชกับ ท
เมื่อตัวเ
ถามีใคร
โทรศัพท
บริการส

โทรโดย 
GPRS

อนุญาต
สําหรับส
ทีก่ําลังเ
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าบุคคลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็
ดยอตัโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจน
ในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพทจะ
นของการพยายามโทรแตละครั้ง และจะสงเสียง
ั้งเมือ่การเชื่อมตอสําเร็จ เวลาระหวางการโทร
นการพยายามแตละครั้ง

รของสายโทรออกและสายเรียกเขา รวมทั้ง
โทรซ้ําอัตโนมัติ และรายละเอยีดของสายตางๆ 
สายซึ่งคือ - สายที่โทรออก, สายทีพ่ลาด และ
ดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดง
ลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถา
ยูในรายการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมาย

ดพรอมกนั และลบสายที่แสดงทั้งหมด

การ และกด ( เพื่อโทรซ้ําหมายเลข หรือกด 
ก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก: รายละเอียด, โทร หรือ 
ูนี้, สงขอความ, สง MMS, ลบ สายที่เลือก หรือ
ของ (ถายังไมไดอยูในสมุดโทรศัพทของคุณ)
รายการโทร

กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความเสียง
เขาไปกอน (ดูสวนถดัไป) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัการสมัครขอรับ
บริการ และแตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสาย
หนึ่ง/หลายสายอยู
ขอความเสียง
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน
ซิมการด)
ในบางกรณี คุณอาจตองปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใชใน
การฟงเมลบ็อกซ สวนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย สาํหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการ

โทรซ้ําอัตโนมัติ
เมื่อตั้งคาเปน เปด ถ
จะโทรซ้ําหมายเลขนี้โ
กระทั่งถึงจํานวนครั้ง
สงเสียงบี๊ปที่จุดเริ่มต
บี๊ปแบบพิเศษหนึ่งคร
ซ้ําจะคอยๆ เพิ่มขึ้นใ

รายการโทร
เมนูนี้ จะแสดงรายกา
ความพยายามในการ
ดวย ชนิดตางๆ ของ
สายที่ไดรับ จะแสดง
โดยเรียงตามลําดับเว
รายการทีแ่สดงเกบ็อ
เลขจะแสดงขึ้นมา
ลบ
เพื่อลบรายการทั้งหม
รายการโทร
เลือกหมายเลขในราย
, หรือ L ตัวเลือ
โทรแฮนดฟรี ไปยังผ
เก็บ หมายเลขที่เกีย่ว

ทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย เมื่อเลือกตัว
เลือกนี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลยจน
กระทั่งคุณปดการทํางานตัวเลือกนี้

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

สถานะ จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอหลัก
ถาสญัลักษณเครอืขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยงั
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึน้ได

ปดเสียง - โทรศัพทจะไมสงเสียง เมื่อไดรับสายเรียกเขา

ระบบสั่น - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

แนบ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือขาย 
GPRS

ขอความ - คุณไดรับขอความใหมเขามา
 ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

แบตเตอรี ่- แทงระบุถึงระดับของแบตเตอรี่ 
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = ต่ํา)

นาฬกิาปลกุ เปดทํางานอยู
ขามเครอืขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นทีไ่มใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทุกสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขา
ทุกสายจะถกูโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน - เขตพื้นที่ซึง่กําหนดโดยผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ บริการนี้ขึ้นกบัลักษณะการขอรับบริการ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

เครือขาย GSM: โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกบั
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพ
ของการรับสัญญาณยิ่งดี

ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถกูตั้งไวเปน เปด

ความจาํเตม็ - หนวยความจําของโทรศัพทเต็ม ลบราย
การเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ MMS - คุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม
เขามา

ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในอนิบอกซ

เปด/ปดอัตโนมัต ิ- ตัวเลือกถกูตั้งคาเปน เปด
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ชทราบดวย ในการปองกันโทรศพัทจากการ
ุญาต:
ัพทไวในทีป่ลอดภยั และเก็บใหพนจากการ
ของเด็กเล็ก
งการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวธิี

แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

คุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพทมา และเปดการ
กัดการโทรแบบตางๆ
แบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ะขอบังคับตางๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม
ของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกับ
ิเล็กทรอนิกสอืน่ ดังนั้นคุณควรทําตามขอ
คับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใชโทร
าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฏขอ
ชโทรศัพทเซลลลูารในรถยนตและเครือ่งบิน
าก
ครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมคีวามเสี่ยง
ีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกีย่วกบัเทคโนโลยี
ะ GSM มาทบทวน มาตรฐานดานความปลอด
หนดขึ้นเพื่อปองกนัอันตรายจากการสัมผัสถูก
รศัพทเซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตร-
ภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนด
ขอควรระวงั
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมอืถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตวัสงและรบั
สัญญาณวทิยกุําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางานโทรศัพท
จะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียง
หรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขายโทร-

ศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 /

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

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถงึความสอดคลองกับความ
เขากนัไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
สําหรับการทํางานทีต่องสวมบนรางกาย โทรศัพทนี้ไดรับการทดสอบ 
และพบวาสอดคลองกับคําแนะนําการสัมผัสถูกเมื่อใชกับอุปกรณ
เสริมที่ไมมีสวนประกอบของโลหะ ซึ่งมีตําแหนงตัวเครื่องโทรศัพท
หางจากรางกายอยางต่ํา 1.5 ซม. การใชอุปกรณเสริมอื่นๆ อาจไม
สอดคลองกับคําแนะนําในการสัมผัสถูก RF ของ FCC คุณมหีนาที่
รับผิดชอบโทรศพัทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความ
เสียหายตอตัวเอง ผูอืน่ หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอานและทําตาม
คําแนะนําเกี่ยวกบัความปลอดภัยทัง้หมด และบอกใหผูอืน่ที่ยืม

โทรศพัทของคุณไปใ
ใชงานโดยไมไดรับอน

เก็บโทรศ
เอื้อมถึง
หลีกเลี่ย
จําแทน 

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัส PIN ของ
ทํางานตัวเลือกการจํา

การออก
หมายแล
โทรศัพท
อปุกรณอ

แนะนาํและกฎขอบัง
ศัพทเซลลูลารทั้งที่บ
บังคับเกี่ยวกับการใ
นั้นมีความเขมงวดม
เปนที่กลาวกันวาบาง
ตอสุขภาพของผูใช ม
ทางดานคลื่นวทิยุแล
ภัยตางๆไดรับการกํา
พลังงานคลื่นวิทยุ โท
ฐานดานความปลอด



อุปกรณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
กีระบวนการระเบิดอยูดวย
ูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
ในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

องหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
ไม
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ปดโทรศพัทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวทิยุ ซึ่งการรบกวนกนัอาจ
นําไปสูอบุัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศพัทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศพัทมือถอื
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมอืถือ และอาจผิดกฎหมาย
ดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศนูยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ ซึ่งมี
อุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณทีซ่ึ่งมีอนัตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามนั และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภณัฑทีไ่วไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให
ตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภยัที่ใชได
หรือไม

เหมอืงแร หรือพื้นที่อื่นซึ่งม
ตรวจสอบกับผ
ทรอนิกส ที่ใช
พลังงานวิทยุ

เครื่องชวยการเตนข
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ศัพทไว 15 ซม. ตลอดเว
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครือ่งชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนร
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือ



67

บตเตอรี่
รับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
บุเทานั้น

ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด

ชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น 
การใชอุปกรณเสริมอืน่อาจทําใหโทรศพัทเสีย
ทําใหการรับประกนัทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
งคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหม
ี่ไดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที
ิปส

ละรถยนตของคุณ
ึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลัง
ทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
ได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
การปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน
เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ,ลดการใชพลังงานแบตเตอรี ่และใชงานโทร-
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมือ่ไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือ
ใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะทํา
ใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่
จะนําโทรศัพทกลับมาใชอกีครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาทีอ่อนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเทา
กัน อยางไรกต็ามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูในหนาจอ
หลักและคุณอยูกับที่ เมือ่โทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลัง
เคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดตตําแหนง
กับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง 
รวมทัง้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวยประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศพัท และเปดเครื่อง
รอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกี่ยวกับแ
� โทรศัพทของคุณได
� ใชเครื่องชารจที่ระ
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140° F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพท

คุณควรใ
เนื่องจาก
หาย และ
ฟลิปสขอ

ใหแนใจวาเสาอากาศ
ทันทีโดยผูเชี่ยวชาญท
 เปนอะไหลแทจากฟล

โทรศพัทมือถอืแ
จากการศ
ขับรถนั้น
อันตราย



� ใชสมาธิกบัการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและจอดรถ แวดลอม
มกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกับ
จุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร-
ปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม
ลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
ําวสัดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวสัดุของ
บตเตอรี่และวสัดุบรรจุหีบหอดังนี้

บตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

บรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

ลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
นิดของพลาสติกดวย)
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กอนที่จะใชโทรศัพท
� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวตัถปุระสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทดัฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากทีโ่ทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อณุหภูมิของตัวโทรศพัท
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมือ่คุณสวมหนากากที่เปนโลหะ 
โปรดระมดัระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา และหลีก
เลี่ยงการใชโทรศพัทเมื่ออุณหภูมขิองสภาพแวดลอมสูงเกนิ 40°C

การดแูลรักษาสภาพ
โปรดปฏิบัติตา
การทิง้วัสดุบรร
ศัพทเกา และโ

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญ
ออกแบบเพื่อสงเสริมการน
เสียทีไ่มใชแลว ไวบนกอนแ

ไมควรทิ้งแ

วัสดุที่ใชใน

เรามกีารสง
และการนําว

วัสดุที่เปนพ
(มีการระบุช
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อบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณ

ชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณุหภูมิต่ํา
กติ และไมมผีลกระทบกบัการทํางานของโทร-
เขาสูทีซ่ึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ูจําหนายโทรศัพทของคุณ
ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง
งหมายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
งผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ะแสดงคําวา สาย 1 
ิดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในราย
นี้
งขอความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกบัเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
งคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องนี้
ับและ/หรือเก็บภาพได
เกินไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมรีูปแบบ
ศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมอืถือใหมอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงคาํวา บลอค เมื่อคณุเปดเครื่อง
มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบลอค (PUK) ใหติดตอศูนยบริการของคุณ
โทรศัพทแสดงคาํวา IMSI ขัดของ
ปญหานี้เกี่ยวของกบัการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศพัท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอกีครั้ง
สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมมุอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมทีําการของเครือขาย 
ลองจากสถานทีอ่ื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

จอแสดงผลไมต
กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโต
มาก อาการนี้เปนสิ่งป
ศัพท ใหนําโทรศัพท
ยังคงมีอยู ใหติดตอผ
แบตเตอรี่ของคุณ
คุณอาจใชเครื่องชารจ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
กับโทรศัพทของคุณท
โทรศัพทไมแสด
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
ขายไมสงหมายเลขขอ
หรือ โทรเขา แทน ต
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
คุณไมสามารถส
เครือขายบางแหงไมอ
แรกสุด ใหตรวจสอบ
ติดตอผูใหบริการขอ
คุณไมสามารถร
ถารูปภาพมีขนาดใหญ
ไฟลที่ไมถกูตอง โทร



คุณรูสึกวาคณุพลาดสายบางสายไป ความสามารถในการประหยดัพลังงานของโทรศัพท
ต่ํากวาที่ระบุในคูมือผูใช
ีย่วของกบัการตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน 
ารเปดแสงไฟ) และคุณสมบัติตางๆ ที่คุณ
ะหยัดพลังงานมากขึ้น คุณตองปดการทํา
มากที่สุดเทาที่จะทําได
ไดไมดี
สวนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม
บกบัสมรรถนะของโทรศพัท เรามีชุด
เพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภายนอก 
ทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถือเครื่อง

เทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ือไม

ิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
(ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอน
ากฏขึ้นบนหนาจอ
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ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ
ในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ มีสัญลักษณรูป
แบตเตอรี่วางเปลาและกําลังกะพริบ
ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอมที่อุณหภมูิไมต่ํากวา 0°C 
(32°F) หรือสูงกวา 50°C (113°F)
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทแสดงคาํวา SIM ขัดของ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู 
ซิมการดอาจเกดิการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพท
แสดงคาํวา ไมอนญุาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
โทรศัพทแสดงคาํวา ใสแผน SIM ของคุณ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู 
ซิมการดอาจเกดิการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ของคุณดูเหมือนวาจะ
การประหยัดพลังงานนั้นเก
ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาก
ใช เพื่อที่จะใหโทรศัพทปร
งานคุณสมบัติที่คุณไมใชให
โทรศัพททํางานในรถ
ในรถยนตประกอบดวยชิ้น
เหล็กไฟฟาที่อาจมีผลกระท
อุปกรณติดรถยนตจําหนาย
และชวยใหคุณสามารถใชโ
โทรศัพท
ตรวจสอบกฎหมายในประ
ในขณะที่กําลงัขบัรถไดหร

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเช
กระบวนการกอนการชารจ 
ที่สัญลักษณการชารจจะปร
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ูล
แบบงายๆ กับโทรศพัทมือถอืฟลิปสของคุณ: 
มา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
คอมพิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรทีใ่หมา ใชใน
พและเพลง รวมทั้งซิงโครไนซผูติดตอและ

เปนโมเด็ม
ารถใชโทรศัพทมอืถือรวมกับ PC หรือ PDA ได 
เตอรเน็ต หรือเพื่อสงแฟกซ ผานอินฟาเรดหรือ

อยางเต็มที่จากบริการที่ใชไดผานทางอนิฟาเรด 
MS, อีเมล และแฟกซ, การอัปโหลดรูปภาพ
รศัพท, การซงิโครไนซรายการรายชื่อ, ตัววเิศษ 
งติดตั้งโปรแกรม Philips Mobile Phone Tools 
ุณ ซอฟตแวรนี้หาไดจากอินเตอรเน็ต: เชื่อมตอ
ilips.com และลงทะเบียนมือถือของคุณเพื่อเขา
วมทั้ง Mobile Phone Tools
มไดกับคอมพิวเตอรแอปเปลแมคอินทอช 
ุนเฉพาะ Windows 98 SE, ME, XP และ 
k 3 ขึ้นไปในกรณีนี้)
งเชน Lotus Notes, Lotus Organizer และ 
ดรับการออกแบบมาใหสามารถซิงโครไนซขอ
ือฟลิปสไปยังแอพพลิเคชั่นเหลานี้ได (สําหรับ
หอานคูมือผูใชของแอพพลิเคชั่นแตละตัว)
อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศพัทมือถอืของคุณ อุปกรณเสริมอยาง
อื่นอาจใหมาพรอมกนัในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการของ
สิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน
เพื่อเพิม่สมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครั้ง บรษิัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสยีหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทกุแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถอื

ซองบรรจุ
ปองกันโทรศัพทของคุณจากรอยขีดขวน

หูฟงเดอลกุซ
ปุมรับสายภายในสายเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับสายโดยไมตอง
มองหาโทรศัพท คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียงแคกดปุม ในหนาจอ
หลัก ใหกดเพื่อเปดใชการโทรดวยเสียง

ชุดเชื่อมตอขอม
ใหการเชื่อมตอขอมูล
สายเคเบิล USB ทีใ่ห
ระหวางโทรศัพทและ
การดาวนโหลดรูปภา
บันทกึนัดของคุณ

การใชโทรศัพท
นอกจากนี้คุณยังสาม
เชน เพื่อเชื่อมตออิน
บลูทธู
เพื่อใหไดรับประโยชน
(การสงและการรับ S
และไฟลเพลงมายังโท
GPRS, ฯลฯ) คุณตอ
Light ลงใน PC ของค
ไปยัง www.club-ph
ไปยังเนื้อหาที่ใชได ร
ซอฟตแวรนี้ใชงานไ
ซอฟตแวรนี้สนับสน
2000 (Service Pac
ซอฟตแวรเฉพาะอยา
Microsoft Outlook ไ
มูลจากโทรศัพทมอืถ
ขอมูลอยางละเอียด ใ
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ทีวีลงิค
สายเคเบิลขอมลู อนุญาตใหคุณแสดงสไลดโชวบนโทรทัศนของคุณ 
เชื่อมตอปลายดานดาตาของสายเคเบิลเขากับทีเ่สียบหูฟง จากนั้น
เชื่อมตอปลายดานวิดีโอเขากับชองตอ Video IN ของโทรทัศนหรือ
เครื่องเลนวดิีโอของคุณ 
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การประกาศเกีย่วกับเครือ่งหมายการคา

JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9 ® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

Bluetooth™ เปนเครื่องหมายการ
คาของ telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Sweden และใหอนุญาต
แกฟลิปส

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

โทรศพัทมือถอืนี้สอดคลองกับขัอกําหนดระหวางประเทศ ในเรื่องเกีย่วกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถกูพลังงานความถีว่ิทยุ (RF) 
เกินขีดจํากดัทีแ่นะนําโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศ เกีย่วกับการปองกนัการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP) ที่พยากรณถึงระยะที่ปลอดภัยสําหรับการประกันถงึการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
คําแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ใชหนวยการวดัทีรู่จักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศพัทมือถอืที่ใชในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 W/kg ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อของศีรษะ 10 กรัม 
การทดสอบ SAR ทําขึ้นโดยใชตําแหนงการทํางานทีแ่นะนํา โดยใหโทรศัพทสงสัญญาณในระดับพลังงานที่สูงที่สุด ในแถบความถี่ที่ทดสอบทั้งหมด 
แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงทีสุ่ด แตโดยปกติระดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพทมือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR 
สูงสุดเปนอยางมาก เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขายโดย
ทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ในโทรศัพทแตละเครื่อง และตําแหนงการทํางานตางๆ แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกบัมาตรฐาน
การปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทมือถือฟลิปส 9@9g เมือ่ไดรับการทดสอบความสอดคลองมาตรฐานคือ 0.822 W/kg. สําหรับขอแนะนํา ICNIRP  
และ 1.25 W/kg. สําหรับมาตรฐาน IEEE
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง จุดประสงคของขอควรระวังนี้ เพื่อใหนําโทรศัพทมือถือ
ออกหางจากศีรษะและรางกาย
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ับประกนั ฟลิปสและตัวแทนทีไ่ดรับการแตงตั้ง
หรือเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคา
งคืนผลิตภณัฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยน
ูบริโภคในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปส
น โมดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

ี่ ดรับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความ
การรับประกนัแบบจํากดันี้เปนระยะเวลาที่
ิตภัณฑเดิม หรือเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่
ือทดแทนให โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาว
แซมและการทดแทนผลิตภัณฑ ตามตัวเลือก
ปนการแกไขปญหาเฉพาะของคุณ

ที่ไมไดรับความคุมครองโดยการรับประกนัแบบ

ันแบบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ฑทีม่กีารใชงานอยางไมถกูตอง มกีารเกดิ
 ุหรอืเสยีหายทางกายภาพหรือจากการขนสง 
ั้งที่ไมเหมาะสม การจัดการที่ไมถูกตอง การ
ารเกิดไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
ือ
ฑไดรบัความเสยีหายเนือ่งจากการซอมแซม 
ีย่น หรือแกไขโดยบคุคลทีไ่มไดรบัการแตงตัง้
ส หรอื
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกนัตอผูซือ้ผลิตภณัฑรายแรก (�ผูบริโภค� 
หรือ �คุณ�) วา ผลิตภณัฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทั้ง
หมดของฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิต
ภัณฑ�) นั้นปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ การออก
แบบ และฝมือแรงงาน ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการ
ใชงาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาว
ถึงตอไปนี้ การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกบัผูใช
ผลิตภณัฑในประเทศที่ซือ้ผลิตภณัฑนี้ และใชประเทศที่ซือ้
ผลิตภณัฑนี้เปนครั้งแรกเทานั้น การรับประกันแบบจํากัด
นี้ใชไดเฉพาะประเทศทีฟ่ลิปสนําผลิตภัณฑออกจําหนาย
เทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?
การรับประกนัแบบจํากดันี้จะคุมครองผลิตภณัฑเปนเวลา
หนึ่ง (1) ปนับจากวนัทีซ่ื้อผลิตภณัฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ 
การรับประกนัสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจากฟลิปส
จะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภณัฑมีขอบกพรอง
เกีย่วกับวสัดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะร
จะซอมแซม
แรง และจะส
ใหมใหกับผ
จะเก็บชิ้นสว

ผลิตภณัฑทไ
คุมครองโดย
เหลือจากผล
ซอมแซมหร
กวา การซอม
ของฟลิปส เ

4. สิ่งใดบาง
จํากดันี้?

การรับประก

ก) ผลติภณั
อบุตัเิหต
การติดต
ละเลย ก
อื่นๆ หร

ข) ผลติภณั
ปรับเปล
จากฟลปิ



ค) ผลติภณัฑทีม่ปีญหาเกีย่วกบัการรบัสญัญาณ หรอืการ ค) ถาปญหาของผลติภณัฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จาํกดันี ้หรอืการรับประกนัแบบจาํกดันี้
ไขและขอตกลงทีร่ะบใุนทีน่ีถ้อืเปนโมฆะ 
งเสยีคาใชจายในการซอมแซมหรอืทด
 และคาใชจายทีเ่กีย่วของกบัการซอม
ทนผลติภณัฑดงักลาว
าํเปนตองสงคืนผลติภณัฑพรอมกบั
ือ้ ทีม่กีารระบสุถานทีซ่ือ้วนัทีซ่ือ้รุนของ
ะหมายเลขซเีรียลของผลติภณัฑอยาง

 การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ับประกนัแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
ดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
 ฟลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบชัด
มวาจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎ
ละไมรับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ 
าณิชย หรือความเหมาะสมในการใชงาน

ิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
หรือการใชผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนประ
เหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการ
 (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกนิ
นการซื้อผลิตภณัฑ
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ทาํงานทีม่สีาเหตจุากความเชื่อถอืไดของสภาพสญัญาณ
ของเครอืขายหรอืระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลติภณัฑทีบ่กพรองหรอืมปีญหาเนือ่งจากการใชผลติ
ภณัฑหรืออปุกรณเสรมิทีไ่มใชของฟลปิส หรอื 

จ) ผลติภณัฑทีม่กีารถอด หรอืปรบัเปลีย่นสตกิเกอร
รบัประกนัคุณภาพ หมายเลขซเีรยีลผลติภณัฑ หรอื
หมายเลขซเีรียลอเิลก็ทรอนกิส หรอื 

ฉ) ผลติภณัฑทีซ่ือ้ ใช บรกิาร หรอืสงมอบเพือ่ขอรบัการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดัง้เดมิทีซ่ือ้ผลติภณัฑ หรอื
ใชสาํหรบัวตัถปุระสงคเชงิการคา (รวมถงึ ผลติภณัฑที่
เปดใหบรกิารเชา) หรอื 

ช) ผลติภณัฑทีส่งคืนโดยไมมหีลกัฐานการซือ้ทีถ่กูตอง 
หรอืมกีารเปลีย่นแปลงหลกัฐานการซือ้

ซ) การสกึหรอตามปกติ หรือภยัธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกนัอยางไร?

ก) สงคืนผลติภณัฑไปยงัศนูยบรกิารทีไ่ดรบัการแตงตัง้
จากฟลปิส คุณสามารถตดิตอสอบถามรายชือ่ศนูย
บรกิารใกลบานคุณไดจากสาํนกังานในประเทศของคณุ

ข) คุณจะตองถอดซมิการดจากผลติภณัฑกอนสงมอบ
ผลติภณัฑใหฟลปิส หากไมปฏบิตัติามนี ้ฟลปิสจะไม
รบัผิดชอบตอความเสยีหายใดๆ ของขอมลูทีอ่ยูใน
ซมิการด

รบัประกนัแบบ
ใชไมได เงือ่น
ผูบรโิภคจะตอ
แทนผลติภณัฑ
แซมหรอืทดแ

ง) สาํคัญ - คุณจ
หลกัฐานการซ
ผลติภณัฑ แล
ชดัเจน

6.  ขอจํากดัอืน่ๆ:

ยกเวนสําหรับการร
หรือที่ระบุเปนนัยโ
แกไขโดยขอตกลง
แจงและเปนนัย (ไ
หมายหรืออืน่ๆ) แ
ความสามารถเชิงพ
เฉพาะใดๆ
การรับประกนัทีฟ่ล
เกี่ยวของกับการซื้อ
เภทใด หรือดวยสา
แสดงหลักฐานใดๆ
ราคาที่คุณจายไปใ
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นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึความเสีย
หายจากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความ
เสียหายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การลง
ทนุ การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดย
บุคคลทีส่าม) ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ 
ถงึขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไมวาฟลิปสไดรับการ
แจงวาอาจมีโอกาสทีจ่ะเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไมก็
ตาม ขอจํากัดเหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความลม
เหลวของวตัถปุระสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกนัแบบจํากดันี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณ ระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑ
เซลลูลารนี้ ซึ่งถอืวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอกัษรและไมเปนลาย
ลักษณอักษร และสื่ออืน่ๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
กบัขอความในการรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต
ใหผูสงของ ผูคาปลีก เอเยนต ตัวแทนจําหนาย ลูกจาง หรือ
พนักงานของฟลิปสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
แบบจํากัดนี้ และคุณตองไมยึดถอืตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราช
บัญญตัิของผูบริโภคภายใตกฎหมายในประเทศที่บังคับใช
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