
กด ) คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด L 
เพื่อจัดเก็บ

กดปุม # คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
และกด (  เพื่อโทร

กด ( ในหนาจอหลัก บันทกึการโทร
แสดง สายที่พลาด, สายที่หมุน และ 
สายที่รับ ลาสุดของคุณ

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด )

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กดปุมปรับระดับเสียงดานขาง + หรือ 
- ระหวางการโทร

กดปุมระดับเสียง + หรือ - ดานขางใน
หนาจอหลัก

กด L เมนู หรือกด , ในหนาจอ
หลัก
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

ปุมบงัคับทิศทาง
และปุม , 

ปุมวางสาย
และเปด/ปด

ซอฟตคียซาย

ปุมรบัสาย

ปุมระดับเสียง
ดานขาง -

ซอฟตคียขวา

ดานหลังของโทรศพัท:
กลอง 2.0 ลานพกิเซล

สล็อตไมโคร
SD การด

ขั้วตอหูฟง/
เครื่องชารจ/
พอรต USB 

เปด/ปดโทรศัพท
เก็บหมายเลขในสมุด
โทรศัพท
ลอ็ค/ปลดล็อคปุมกด
โทรออก

เขาไปยัง บันทึกการโทร

รบัสาย
วางสาย
ปฏเิสธสาย
ปรับระดบัเสียงในหูฟง

ปรับระดบัเสียงริงโทน

เขาไปยัง เมนูหลัก
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เบราเซอร เพลง

หนา 50 หนา 52 

ขอความ ตัวจัดการไฟล

หนา 20 หนา 59

สมุดโทรศัพท โปรไฟล

หนา 16 หนา 45

ประวตัิการโทร การตั้งคา

หนา 30 หนา 32
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา L และ R ที่อยูทีด่านบนของปุมกด 
อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอ ซึ่งรวม
ถึงตัวเลือกระหวางที่โทรดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้อาจ
แตกตางกนัไปตามเนื้อหาที่แสดงอยูในปจจุบัน

เมนูหลกัเปลีย่นไปยังสถานะ
ปดเสียง

กดปุม * คางไวในหนาจอหลัก

เขาไปยัง เครื่องเสียง กด R ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง รายการสมุด
โทรศัพท

กด - ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ทางลัด กด < ในหนาจอหลัก

เขาไป เขียนขอความ กด > ในหนาจอหลัก

เขาไปยังเมนู WAP กด + ในหนาจอหลัก

กลับไปยังเมนูกอนหนา กด R

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )

สนุกและเกม

หนา 43

มัลติมีเดีย

หนา 38

ธุรกิจ

หนา 46

การเชื่อมตอ

หนา 56



เมนูหลักที่แสดงในรูปแบบตาราง ใชในการเรียกคุณสมบัติตางๆ ที่
2

มีใหใชในโทรศัพทมอืถือของคุณ ตารางดานบน สรุปถึงการจัดเรียง
เมนูใน เมนูหลัก
กด L ในหนาจอหลักเพื่อเขาไปยัง เมนูหลัก และใชปุมบังคับทิศ
ทางในทิศทางตามที่แสดงในคูมอืผูใชนี้เปน -, +, < หรือ > เพื่อเรียก
ดูไอคอนและรายการตางๆ ภายในรายการ กด L เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกที่เกีย่วของกับรายการทีเ่ลือก, กด R กลับ เพื่อถอยกลับ
หนึ่งระดับ 
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เริ่มการใชงาน

เพื่อถอดออก

การด ใหแนใจวามมุตัดของการดชี้ไป
ัสสีทองหันหนาคว่ําลง
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1. เริ่มการใชงาน
ขอแสดงความยินดีที่คุณซือ้ผลิตภณัฑของฟลิปส และยินดีตอนรับ!
เพื่อรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการสนับสนุนที่ฟลิปสมใีห ใหลง
ทะเบียนผลิตภณัฑของคุณที ่www.philips.com/welcome

โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวงั� กอน
ที่จะใชโทรศัพทของคุณ

ในการใชโทรศพัทของคุณ  คุณตองใสซิมการดทีถู่กตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการเครือขาย หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิม
การดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกบัการรับบริการของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถเก็บหมาย
เลขโทรศพัทและขอความตางๆ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูหัวขอ
�สมดุโทรศัพท� ในหนา 16

ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ

อยาลืมปดโทรศัพทมือถือของคุณกอนที่จะนําแบตเตอรี่ออก

ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน ผลัก
ล็อคฝาดานหลังขึ้นดวยหัวแมมือของคุณ และยกฝาดานหลังขึ้น ดัง
แสดงในภาพดานลาง

ถอดแบตเตอรี่
ยกแบตเตอรี่ขึ้นจากดานบน

ใสซิมการด
ใสซิมการดลงในสล็อตใสซิม
ยังมุมที่ถูกตอง และหนาสัมผ
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บัคืน
 โดยการเลื่อนลงไปในชอง จนกระทั่งสุด

ะอยูบนหนาจอกอนทีจ่ะใชโทรศัพท

กดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพทถาม
 ถึง 8 หลักของซมิการดของคุณ รหัสนี้ไดรับ
แลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการเครือขาย
ทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับรหัสพิน 
หนา 34
เริ่มการใชงาน

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
วางแบตเตอรี่ลงในสล็อต โดยใหหนาสัมผัสสีทองของแบตเตอรี่หัน
ไปในทศิทางที่สัมพันธกับหนาสัมผัสสีทองที่ดานขางของโทรศัพท 
จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

ใสฝาดานหลังกล
ใสฝาดานหลังกลับคืน

แกะฟลมปองกันที่แป

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศพัท 
รหันพินคือรหัสลับ 4
การตั้งคาลวงหนามา
หรือรานคาที่คุณซื้อโ
ดู �ตั้งคาการโทร� ใน



เริ่มการใชงาน

วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
ถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง
 ได

มโคร SD การดขนาด 2GB

การดลงในชองใสไมโคร SD การด โดย
ยขึ้น 
นกระทั่งการดล็อคลงในตําแหนง

นการเรียกใชฟงกชั่นตางๆ บนโทรศัพท 
างลัดใหสอดคลองกับความจําเปนของ
 ดู �ทางลัด� ในหนา 33
8

ถาคุณปอนรหสัพนิไมถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของคุณ
จะถูกล็อค ในการปลดล็อคซิมการด คุณตองขอรหสัพกุ จากผูให
บริการเครือขายของคุณ

ชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะสงเสียง
เตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ทันทีทีคุ่ณติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จ 
คุณสามารถเริ่มชารจโทรศพัทได 
เสียบขั้วตอเครื่องชารจดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีก
ดานหนึ่งเขากบัชองเสียบไฟ AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ชารจ ตัวแสดงสถานะการชารจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ การชารจแบตเตอรี่
จนเต็มจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อแทงทั้งหมดหยุดนิ่ง หมาย
ความวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว และคุณสามารถถอดเครื่องชารจได
ขึ้นอยูกับเครือขายและเงื่อนไขการใช เวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายสามารถอยูไดนานถึง 8 ชั่วโมง และ 1 เดือน ตามลําดับ
การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกบัโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมผีลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย

เสียบไฟฟากระแสสลับทีเ่ขา
ชารจเขากับแหลงจายไฟ IT

ใสไมโคร SD การด

โทรศัพทของคุณสนบัสนุนไ

1. คอยๆ สอดไมโคร SD 
ใหหนาสัมผัสสีทองหงา

2. กดไมโคร SD การดลงจ

ฟงกชั่นทางลดั
โทรศัพทของคุณใหทางลัดใ
10 อยาง คุณสามารถแกไขท
คุณได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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งสาย
มายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
องเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมดุโทรศัพท 
ยเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
 ( หรือ ,
: กด ) ถาคุณเปดทํางาน การโอนสาย สายจะ
ายเลขหนึ่ง หรือขอความเสียงของคุณ
ด )

งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง

น เลือกตามชอบ > โหมดรับสาย, คุณสามารถ
ารกดปุมใดกไ็ด ยกเวนปุม ) และ R

ายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
หางจากหเูมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
ลังเรงเสยีง

หวางการโทร เพื่อเปดทํางานโหมดแฮนดฟรี 
ดฟรี, กด R อกีครั้งเพื่อปดโหมดแฮนดฟรี
การโทร

2. การโทร
โทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศพัทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด R ลบ

2. กด ( เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด ) เพื่อวางสาย
ในการโทรระหวางประเทศ ใหกด 0  คางไว เพื่อใสรหัสนําหนา
ระหวางประเทศ �+�

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด ( เพื่อหมุน ในการเลือก
หมายเลขอืน่ ใหกด L ตัวเลือก, เลือก แสดง (ใหดูหัวขอ
�สมุดโทรศัพท� สําหรับขอมลูเพิ่มเติม)

3. กด ) เพื่อวางสาย

โทร IP (เฉพาะจีนเทานั้น)
คุณสามารถเลือก โทร IP เมื่อคุณเลือกตัวเลือก โทร IP, โทรศัพท
มือถือจะเพิ่มหมายเลขบริการพิเศษ IP ที่คุณตั้งไวแลวที่ขางหนา
หมายเลขโทรศัพท จากนั้นทําการโทร IP  นอกจากนี้คุณสามารถกด
( คางไว เพื่อเปดทํางานการโทร IP กไ็ด

รับสาย และวา
เมื่อมสีายเรียกเขา ห
ที่จะแสดงหมายเลขข
ชื่อที่เปนเจาของหมา
� ในการรับสาย: กด
� ในการปฏเิสธสาย
ถูกโอนไปยังอีกหม

� ในการวางสาย: ก
โทรศัพทจะไมสงเสีย

ถาคุณเลือก ทุกปุม ใ
รับสายเรียกเขาโดยก

โทรแฮนดฟรี

เพื่อความสะดวกสบ
คุณนําโทรศัพทออก
อยางยิง่ในขณะที่กํา

กด R แฮนดฟรี ระ
ในการปดทํางานแฮน



การโทร

ปดเสียง หรือยกเลิก
ัวเลือก และเลือก ปดเสียง หรือ ยกเลิก 
รโฟนจะถกูปดการทํางาน เมื่อกดเปลี่ยน
ถูกยกเลิก

ูฟง
ระดับเสียงดานขาง "+" หรือ "-" เพื่อเพิ่ม

ศัพทบนซิม
นวยความจําของผูติดตอที่คุณตองการ
งหนวยความจํา 5), คุณสามารถกด 5 
สดงรายชื่อที่ตั้งไวลวงหนา, จากนั้นกด 

ารโทร
ื่อเขาไปยัง บันทึกการโทร เลือกหมายเลข
( เพื่อหมุนหมายเลข

ารโทรดวนคือ ปด ในการเปดทํางาน
ปดทํางานในเมนูการตั้งคาทั่วไปของ
10

ตัวเลือกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

- การ พัก
- วางสาย ปจจุบัน
- โทร สายใหม
- เขาไปยัง รายชื่อ
- สงและรับขอความ
- เครื่องบันทึกเสียง
- ปดเสียง/ยกเลิก
- การเปดทํางาน DTMF (ระบบการโทรแบบทัชโทน)

เครื่องบันทึกเสียง
ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสยีงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอหาม
ทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวา
คุณกําลังจะอัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
ของคุณตกลงเทานั้น นอกจากนี้ คุณควรรักษาความลับของเสียง
ที่อัดไวดวย 

ในการอดัการสนทนาระหวางการโทร, กด L และเลือก เครื่อง
บันทึกเสียง เสียงทีบ่ันทึกจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ *.amr และเก็บ
อยูใน เครื่องบันทกึเสียง ของเมนู เสียง (ดู �เครื่องบันทึกเสียง� 
ในหนา 54)

ระหวางการโทร, กด L ต
ถาคุณเลือก ปดเสียง, ไมโค
อีกครั้งหนึ่ง การปดเสียงจะ

ปรับระดบัเสยีงในห
ระหวางการโทร กดปุมปรับ
หรือลดระดับเสียง

โทรดวน
โทรดวนผานสมุดโทร
ถาคุณรูหมายเลขตําแหนงห
โทร (ตัวอยางเชน: ตําแหน
คางไวในหนาจอหลัก เพื่อแ
( เพื่อโทร

โทรดวนผานบันทึกก
ในหนาจอหลัก กด ( เพ
ที่คุณตองการโทร และกด 

การตั้งคามาตรฐานของก
ฟงกชัน่นี้ คุณจําเปนตองเ
โทรศัพท 
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อง
สายทีส่องเมื่อมีสายหนึ่งใชอยู หรือมีสายหนึ่ง
รศัพทอยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือกผูติด
) และกด ( สายแรกจะถูกพักไว และสายที่
 จากนั้นคุณสามารถกด L เพื่อเขาถึงตัวเลือก

าระหวาง 2 สาย
ะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง

ัดการเชื่อมตอสมาชิกคนหนึ่งจากสาย
การเชื่อมตอสมาชิกทกุคนจากสาย
เขาไปยังรายการรายชื่อ
ะรับขอความ
เพื่อบันทึกการสนทนาโทรศัพท
ดทํางานไมโครโฟน
รทํางานระบบการโทรทัชโทน

งในขณะทีก่ําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะสง
จะแสดงขอมูลเกี่ยวกบัสายที่เรียกเขามา จากนั้น
การโทร

โทรสายฉุกเฉิน
คุณสามารถโทรฉุกเฉินไดตลอดเวลา โดยไมคํานึงวาโทรศัพทมือถือ
จะลงทะเบียนกับเครือขายหรือไม 
1. ในหนาจอหลัก, ปอนหมายเลขโทรฉุกเฉิน (หมายเลขเฉพาะใน
ประเทศของผูโทร)

2.  กด (

โปรดทราบวา การโทรฉุกเฉนิจะไมเก็บอยูในบันทึกการโทร 

3. หรืออีกวธิีหนึ่ง หลังจากที่เปดโทรศัพทมือถือ และปอนหมาย
เลขพินแลว, กด R ฉุกเฉิน เพื่อไปยังหนาจอโทรฉุกเฉิน ถา
ไมมีซิมการด, การกด R ฉุกเฉิน สามารถนําคุณไปยังหนาจอ
โทรฉุกเฉินเชนกัน โดยแสดงหมายเลขการโทร จากนั้นกด ( 
หรือซอฟตคีย ตกลง เพื่อทําการโทรฉุกเฉินโดยตรง และภาพ
เคลื่อนไหวการโทรจะแสดงขึ้น

จัดการกบัหลายสาย (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้ง
สรางการประชุมดวยโทรศพัทของคุณได คุณสมบัตินี้จะใชไดหรือไม 
ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

โทรไปยังสายที่ส
คุณสามารถโทรไปยัง
พักอยูได ในขณะที่โท
ตอจากสมดุโทรศัพท
สองจะถูกหมุนออกไป
ตางๆ ตอไปนี้:
� สลับ เพื่อสลับไปม
� ประชุมสาย เพื่อแน
โทรศัพท

� วางสายเดียว เพื่อต
� วางทั้งหมด เพื่อตัด
� สมุดโทรศัพท เพื่อ
� ขอความ เพื่อสงแล
� เครื่องบันทึกเสียง 
� ปดเสียงพูด เพื่อป
� DTMF เพื่อเปดกา

รับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายที่สอ
เสียงบี๊ป และหนาจอ
คุณสามารถ:



การโทร
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ในการรบัสายที่สอง แรกสดุคุณตองปดการทํางาน การโอนสาย
(ดู �การโอนสาย� ในหนา 34) และเปดทํางาน สายเรยีกซอน (ดู 
�สายเรียกซอน� ในหนา 34)

กด ( ในการรับสาย (สายแรกจะถกูพักไว)

กด R หรือ ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด L ตัวเลือก ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณสา-
มารถเลือก วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน
และรับสายเรียกเขาสายใหม
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ัลตแิทป ABC/abc
ึ่งครั้ง (2 ถึง 9) เพื่อปอนตัวอกัษรแรก
สองครั้ง เพื่อปอนตัวอกัษรที่สองบนปุม ไป
ษรที่คุณตองการอยูบนปุมเดียวกับตัวอกัษรที่
รอสองถึงสามวินาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏขึ้น

ตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ

ปอนคําวา "home":
I) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 
ด , เมื่อขอความเสร็จสมบูรณแลว

 เพื่อใสชองวางในโหมดการปอนแบบ
 

กะพริบ, เลือกตัวอักษร, ขอความ หรือสัญ-
กรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ
ังหนาจอหลัก
ี่ไฮไลตจากรายการ หรือเขาไปยังเมนูตัวเลือก
ลักษณ
มดการปอน (ในโหมดภาษาไทย โปรดกดปุม
การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

3. การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีการปอนตัวอักษร 8 ชนิด:
มัลติแทป ABC/Abc/abc
T9 ABC/Abc/abc
T9 ไทย
สโตรกจีนแผนดินใหญ
T9 PinYin
มัลติแทป VI/Vi/vi
ตัวเลข
สัญลักษณ

คุณสามารถเลือกวธิีการปอนขอความที่เหมาะสมในรายการตัวเลือก
เพื่อปอนตัวอกัษรภาษาองักฤษ คํา สัญลักษณ และหมายเลขได 
สัญลักษณทีป่รากฏบนหนาจอ ระบุถึงโหมดการปอนขอความที่ทํา
งานอยู 

ปุมฟงกชั่น

การปอนแบบม
1. กดปุมตัวเลขหน
ที่อยูบนปุม, กด
เรื่อยๆ ถาตัวอัก
คุณเพิ่งปอน ให
อีกครั้ง

2. กด R เพื่อลบ

ตัวอยาง: วิธีการ
กด 4, 4 (GH
3, 3 (DEF) ก

คุณสามารถกดปุม 0
มัลติแทป ABC/abc

R ลบตัวอักษรทีด่านซายของตัวกะพริบ หรือออกจาก
โหมดการแกไข

+/-/</> เลื่อนตัว
ลักษณจา

) กลับไปย
L เลือกคําท
* ปอนสัญ
# เปลี่ยนโห

นี้คางไว)



ารปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

ตัวอักษรที่อยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้: ที่จําเปนตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะ
กดปุมของคุณ ถามหีลายคําที่ใชได คําแรก
ูกระบายสีอยู กด +/- หรือ L เพื่อ
 เพื่อใสคํา

รถเลือกโหมดการปอนตัวอักษรโดยการ
ก็ตาม การกดปุม # คางจะเปลี่ยน
ความตางๆ

bc/abc 
บสมารต ใหวิธีการที่เร็วกวาในการปอน

ัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถงึ 9) ใหสอด
ะตัวที่จําเปนในการสะกดคํา ในขณะที่
ี่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ษรทางซายของตัวกะพริบ
คําที่ตองการ และกด L เพื่อปอนคํานั้น
คาํวา "home":
3 หนาจอจะแสดงคําแรกของรายการ: 

ลือก Home
14 ก

การปอนขอความ T9® 
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจ-
ฉริยะสําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพท
มอืถือ โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็ว
ขึ้น โดยการคาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุม
ตางๆ ทีคุ่ณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอกัษร

แนะนําคําขึ้นมาใหจากการ
ในรายการจะแสดงขึ้นและถ
เลื่อนในรายการ และกด ,

ในหนาจอแกไข คุณสามา
กดปุม # สัน้ๆ อยางไร
ไปยังตัวเลือกการปอนขอ

การปอน T9 ABC/A
วิธีการปอนภาษาอังกฤษแบ
คําภาษาองักฤษ
1. คุณจําเปนตองกดปุมต
คลองกบัตัวอักษรแตล
คุณปอนตัวอักษร คําท

2. กด R เพื่อลบตัวอัก
3. ใช + และ - เพื่อเลือก
ตัวอยาง: วิธีการปอน
1. กด 4, 6, 6, 

Good
2. กด - เพื่อเลื่อน และเ
3. กด , เพื่อยืนยัน

ปุม  ตัวอักษรในลาํดับที่จะแสดง
1  . , - ? ! @ : # $ / _ 1
2  a b c 2
3  d e f 3
4  g h i 4
5  j k l 5
6  m n o 6
7  p q r s 7
8  t u v 8
9  w x y z 9
0 0

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

การปอนตัวเลข
1. กดปุมตัวเลข (0 ถึง 9) เพื่อปอนตัวเลขทีอ่ยูบนปุม
2. ในการลบตัวเลข กด R

การปอนสัญลักษณ
เลือก ใสสัญลักษณ จากรายการวิธีการปอน หรือกด * เพื่อปอน
เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ ใชปุมบังคับทิศทางเพื่อเลือก
เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณที่ตองการ และกด L เพื่อ
ปอน กด - เพื่อเลื่อนลงในรายการของเครื่องหมายวรรคตอน หรือ
สัญลักษณ



สมดุโทรศัพท

รายการสมุดโทรศัพท
ขาไปยังรายการสมุดโทรศัพท และกดปุม
ตองการคนหา (เชน กดปุม 8 สามครั้ง
รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถกู

รศัพท และกด ( เพื่อ หมุนหมายเลข 
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เมนูหลัก และเลือก เพิ่มรายการใหม 
ด L

สงขอความ
สงเอมเอมเอส

 หรือ แสดง

ใน ลบ

สง vcard
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4. สมุดโทรศัพท

รายชื่อเกบ็อยูในสมุดโทรศพัทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: สมดุโทร-
ศัพทในซิม (อยูบนซิมการดของคุณ ซึ่งจํานวนรายการที่คุณสามารถ
เก็บไดนั้น ขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือสมุดโทรศพัทสมารต (อยู
บนโทรศัพทของคุณ ซึง่อนุญาตใหคุณเกบ็รายชื่อไดถึง 500 ชื่อ) ใน
ขณะทีเ่พิ่มรายชื่อใหม รายชื่อเหลานั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท
ที่คุณเลือก

คนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ตัวเลอืกการคนหาดวน
1. เลือก สมุดโทรศัพท ในเมนูหลัก และเลือก คนหาดวน หรือกด 

- เพื่อ เขาไปยังรายการสมุดโทรศัพท
2. ปอนชื่อของผูติดตอ

ตัวเลอืกคนหารายการ
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพท ในเมนูหลัก และเลือก คนหารายการ
2. ปอนชื่อของผูติดตอ กด L ตัวเลือก > คนหา และกด L

กด - ในหนาจอหลัก เพื่อเ
ที่สัมพันธกับตัวอักษรที่คุณ
เพื่อเขาไปยังตัวอักษร V) 
เลือก

จัดการรายชื่อ
เลือกชื่อจากรายการสมุดโท
หรือกด L ตัวเลือก เพื่อ

เพิ่มรายการใหม
1. เลือก สมุดโทรศัพท ใน
เลือกสถานที่เกบ็ และก

โทร IP
แกไข
คัดลอก (จากซิมไปเครื่อง
เครื่องไปซิม)
ทําซ้ํา (สรางสําเนาเดียวกัน
ตําแหนงที่เก็บเดียวกัน)
ยาย
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ารหมายเลขโทรศัพทจากโทรศัพทมือถือ
ุณ เฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูก

ซิม หรือ จากเครื่อง เพื่อลบรายการทั้งหมด
โทรศัพทของโทรศัพทมือถือตามลําดับ คุณ
ึ่ง เพื่อลบหมายเลขโทรศัพททีละหนึ่งหมายเลข

หสัผานกอนที่คุณจะสามารถลบรายการทั้ง
ือเครื่องได  รหัสผานมาตรฐานคือ "1122"

คุณจัดกลุมรายชื่อในสมดุโทรศัพท เพื่อการ
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ัพท ในเมนูหลัก และเลือก กลุมผูโทร
ด L
คุณตองการแกไขการตั้งคา
สมุดโทรศพัท

2. ถาคุณเลือก ไปซิม, คุณจําเปนตองปอนชื่อและหมายเลข หลัง
จากทีคุ่ณปอนชื่อแลว กด L จากนั้นปอนหมายเลขโทรศัพท
และกด L 

3. ถาคุณเลือก ไปเครื่อง, กระบวนการตางๆ จะเหมือนกบัทีแ่สดง
ดานบน คุณสามารถปอนชื่อ หมายเลข หมายเลขมือถอื หมาย
เลขที่บาน ชื่อบริษัท อเีมลแอดเดรส หมายเลขทีท่ํางาน หมาย
เลขแฟกซ และวันเกดิของผูติดตอได นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
เชื่อมโยงภาพ เสียง วดิีโอ รวมทั้งจัดผูติดตอลงในกลุมผูโทรได
ดวย กด L เพื่อยืนยัน โทรศัพทจะแสดงการแจงเตือน เพื่อ
ยืนยันวาผูติดตอถกูบันทึกแลว

สาํหรับสัญลักษณ เชน @, /, . ฯลฯ, กด *

คัดลอกทัง้หมด
คุณสามารถคัดลอกผูติดตอทัง้หมดในโทรศัพทของคุณไปยังซิม
การด และในทางกลับกันได
1. เขาไปยัง สมุดโทรศพัท ในหนาจอหลัก เลือก คัดลอกทั้งหมด 
และกด L

2. เลือก จากซิม หรือ จากเครื่อง, และกด L
3. ขอความการยืนยันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ใช เพื่อยืนยัน
กระบวนการ หรือเลือก R ไม เพื่อยกเลิกกระบวนการ

เมื่อคุณคัดลอกรายก
ลงบนซมิการดของค
คัดลอก

ลบ
คุณสามารถเลือก จาก
ในซิมการด หรือสมดุ
สามารถเลือก ทีละหน

คุณจาํเปนตองปอนร
หมดจากซมิการดหร

กลุมผูโทร
ตัวเลือกนี้อนุญาตให
จัดการรายชื่อของคุณ
1. เลือก สมดุโทรศ
2. เลือกกลุม และก
3. เลือกตัวเลือกซึ่ง



สมดุโทรศัพท

คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกตอไปนี้: หมายเลขฉุกเฉิน
ังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
รถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
ินของคุณก็ตาม

ขายของคุณ คุณอาจสามารถโทรไปยัง
ะยังไมไดใสซมิการด 

ที่คุณเก็บไวในสมุดโทรศัพทแตละแหง


ัพทมาตรฐานที่จะใชบันทกึผูติดตอของ

ตางๆ เชน หมายเลขบาน, ชื่อบริษัท, 
งาน, หมายเลขแฟกซ, วันเกิด, ภาพที่
วิดีโอที่เชื่อมโยง และ กลุมผูโทร เพื่อให
ต

รายละเอียดสวนตัวของคุณ
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เลขหมายพิเศษ
เลขหมายเจาของ
ตัวเลือก เลขหมายเจาของ ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพทของคุณ ถา
ยังไมไดใสไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศพัทมือถอืของคุณ 
และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ เขาไป
หมายเลขศูนยบริการ
บริการนี้มีใหโดยผูใหบริการเครือขายของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับฟงกชั่นนี้ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปย
คุณ สวนมากแลว คุณสามา
ไมไดใสซิมการด หรือปอนพ

ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือ
หมายเลขฉุกเฉนิไดแมวาจ

การตั้งคา
สถานะความจํา
แสดงจํานวนรวมของรายชื่อ

ที่เก็บขอมูลที่เลือกใช
อนุญาตใหคุณตั้งสมุดโทรศ
คุณ

ฟลด
อนุญาตใหคุณเลือกรายการ
ที่อยูอเีมล, หมายเลขสํานัก
เชื่อมโยง/เสียงที่เชื่อมโยง/
แสดงในสมุดโทรศัพทสมาร

vcard สวนตัว
อนุญาตใหคุณแกไข หรือสง

ชื่อกลุม ตั้งชื่อกลุม
ชนิดเสียงกริ่ง ตั้งชนิดเสียงกริ่งสําหรับสายเรียกเขาจากผูติด

ตอในกลุมผูโทร
รูปภาพ ตั้งไอคอนทีจ่ะแสดงบนหนาจอเมื่อมสีายเรียก

เขาจากผูติดตอในกลุมผูโทร
วดิีโอ ตั้งคาวิดีโอที่จะแสดงบนหนาจอเมื่อมีสายเรียก

เขาจากผูติดตอในกลุมผูโทร
รายชื่อสมาชิก เพิ่มหรือลบสมาชิกของกลุมผูโทร
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สมุดโทรศพัท

เวอรชั่น vCard 
เลือก vCard เวอรชั่น 2.1 หรือ 3.0

ภาพผูโทร
อนุญาตใหคุณกําหนดภาพจากโฟลเดอรภาพในเมนู ตัวจัดการไฟล 
เปนภาพผูโทร

เสียงเรียกผูโทร
อนุญาตใหคุณกําหนดเสียงเรียกทีบ่ันทกึในโทรศพัทมือถอื หรือสง
มาถึงคุณและจัดเก็บไวในเมนู โปรไฟล เปนเสียงเรียกผูโทร 

วิดีโอผูโทร
อนุญาตใหคุณกําหนดวดิีโอที่จัดเกบ็ไวในโฟลเดอร วิดีโอ ในเมนู 
ตัวจัดการไฟล เปนวิดีโอผูโทร



ขอความ

1. เลือก เขียนขอความ > ขอความ, ปอนขอความของคุณ และกด
ือกตอไปนี้:

 L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

ความ
ความที่เขียนไวลวงหนา
ายเลขจากรายการสมุดโทรศัพท

จากรายการสมุดโทรศพัท

มารคจากรายการ
วธิีการปอน

ความไปยังผูรับหนึ่งคน

ึ ขอความไปยังกลองออก และสง
าม

็บขอความเปนแบบรางที่คุณสามารถ
 ทําตอใหเสร็จ และสงในภายหลัง

ความไปยังผูรับหลายคน

ความไปยังผูติดตอทั้งหมดในกลุมผูโทร
20

5. ขอความ

ขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงและรับขอความตัวอกัษรหรือขอความมัลติ-
มีเดีย รวมทั้งจัดการกบัขอความที่คุณสงและไดรับ ในหนาจอหลัก 
กด L เพื่อเขาสูเมนูหลัก จากนั้นเลือก ขอความ และกด L ตกลง 
เพื่อสราง, แกไข และสงขอความของคุณ

เขียนขอความ
ในขณะที่กําลงัเขียนขอความ คุณสามารถสลับระหวางการปอน 
T9, มัลติแทป และตัวเลขไดโดยการกด #

ขอความ
ขอความ ใชสําหรับสงขอความตัวอักษรไปยังบุคคลอืน่โดยใชบริการ
ขอความสั้น (SMS) คุณสามารถใชเมนู ขอความ เพื่อสงขอความไป
ยังโทรศัพทมือถอืเครื่องอืน่ หรืออุปกรณที่มคีวามสามารถในการรับ
ขอความ ในการเขียนและสงขอความ ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบาย
ดานลาง:

L เพื่อเขาไปยังตัวเล

2. เลือก เสร็จ, จากนั้นกด

เสร็จ สงขอ
ใชเทมเพลต ใสขอ
ใสหมายเลข
สมดุโทรศัพท

ใสหม

ใสชื่อสมดุ
โทรศัพท

ใสชื่อ

ใสบุคมารค ใสบุค
วธิีการปอน เลือก

สงเทานั้น สงขอ

จัดเก็บและสง บันทก
ขอคว

จัดเก็บไปยัง
แบบราง

จัดเก
แกไข

สงถึงหลายคน สงขอ

สงเปนกลุม สงขอ
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ไปยังตัวเลือกตอไปนี้ เมื่อคุณแกไขเสร็จ:

ตั้งหัวเรื่องของเอมเอมเอส

แกไขเนื้อหาของเอมเอมเอส

สงเอมเอมเอส
เลือกวธิีการปอน
เปดรายการภาพเพื่อเลือก และใสภาพลงใน
เอมเอมเอสของคุณ
เปดรายการเสียงเพื่อเลือก และใสไฟลเสียงลง
ในเอมเอมเอสของคุณ
เปดรายการวิดีโอเพื่อเลือก และใสวดิีโอคลิป
ลงในเอมเอมเอสของคุณ
ใสไฟล (txt, jar ฯลฯ) ลงในขอความของคุณ
เฉพาะเมื่อเอมเอมเอสของคุณมีมากกวา 1 
สไลด แทรกสไลดกอนอีกสไลดหนึ่ง
เฉพาะเมื่อเอมเอมเอสของคุณมีมากกวา 1 
สไลด แทรกสไลดหลังจากอีกสไลดหนึ่ง
เพิ่มเรื่องสําหรับบุคมารคของคุณ
ขอความ

3. ปอนหมายเลขโทรศัพท
กด L, ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือเลือกผูติดตอ และกด L

เมื่อคุณสงขอความผานเครือขายขอความ, โทรศัพทของคุณอาจ
แสดงคําวา �สงแลว� นี่หมายความวาขอความถูกสงไปยังศูนย
ขอความ ซึง่คุณตั้งคาไวในซิมการดของคุณ อยางไรก็ตาม นี่ไม
ไดหมายความวาขอความถูกสงไปถึงปลายทาง

เอมเอมเอส
โทรศัพทมอืถือของคุณสามารถสงและรับขอความเอมเอมเอส 
(บริการขอความมัลติมีเดีย) ไดดวย ดวยการใชเอมเอมเอส คุณ
สามารถสงขอความที่ประกอบดวยรูปภาพ เสียง และขอความได
เมื่อสงขอความเอมเอมเอส ผูรับของคุณตองมโีทรศัพททีใ่ชงานเอม
เอมเอสไดเพื่อที่จะสามารถดูขอความของคุณได ทําตามขั้นตอนที่
อธิบายดานลาง เพื่อเขียนและสงเอมเอมเอส:
1. เลือก เขียนขอความ> เอมเอมเอส และปอนขอมูลตอไปนี้:

2. กด R เพื่อเขา

ถงึ ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับ

Cc ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับคนอื่น ซึ่งคุณ
ตองการสงสําเนาของขอความไปยัง

Bcc ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับ ซึ่งคุณตองการ
สงสําเนาของขอความไปยัง โดยที่ผูรับคนอื่น
จะมองไมเห็นผูรับในรายการ Bcc

หัวเรื่อง

แกไขเนื้อหา

เสร็จ
วธิีการปอน
เพิ่มภาพ

เพิ่มเสียง

เพิ่มวิดีโอ

เพิ่มไฟลแนบ
เพิ่มสไลดกอน

เพิ่มสไลดหลังจาก

เพิ่มขอความ
บุคมารค



ขอความ

ไปยังผูสง
วามที่เลือก
วามที่เลือก
มทีเ่ลือก
มทัง้หมดในกลองรับ
บันทกึหมายเลขของผูสง หรือหมายเลขที่
อความไปยังซิมการดหรือโทรศพัท หรือ
ยเลข
 ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง

เีมลจากขอความ เพื่อเขียนอีเมลหรือ
ในสมดุโทรศัพท
ความทีเ่ลือกที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
ซิม 
ามที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไปโทร-
 
ความทัง้หมดที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
ซิม 
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3. เลือก R เสร็จ, เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถดัไป:

กลองรับ
เมนูนี้ใชในการอานขอความขอความ/เอมเอมเอสที่คุณไดรับ ขอ
ความจะแสดงในรายการ 
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L or , เพื่ออานขอความ, จากนั้นกด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวอยาง ดูตัวอยางเอมเอมเอสปจจุบัน
เวลาสไลด ตั้งเวลาเลนของสไลดเอมเอมเอส  คามาตร-

ฐานคือ 5 วินาที

สงเทานั้น สงเอมเอมเอสเทานั้น

จัดเก็บและสง จัดเก็บและสงเอมเอมเอส

จัดเก็บไปยัง
แบบราง

จัดเก็บเอมเอมเอสเปนแบบราง

ตัวเลือกการสง ตั้ง เวลาสิ้นสุด, รายงานการสง, รายงานการ
อาน, ลําดับกอนหลัง

ออก ออก

ตอบกลับ ตอบกลับ
สงตอ สงตอขอค
แกไข แกไขขอค
ลบ ลบขอควา
ลบทัง้หมด ลบขอควา
ใชหมายเลข แยก และ

แสดงในข
หมุนหมา

ใช URL แยก URL
เว็บไซต

ใชที่อยูอีเมล แยกที่อยูอ
จัดเก็บลง

คัดลอกไป
เครื่อง/ซิม

คัดลอกขอ
โทรศัพท/

ยายไปเครื่อง/
ซมิ

ยายขอคว
ศัพท/ซิม

คัดลอก
ขอความตัว
อกัษรทั้งหมด

คัดลอกขอ
โทรศัพท/
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อความจะถูกเกบ็ไวใน สงแลว 
ขอความที่สงแลว กด L หรือ , เพื่ออาน
 L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ศัพท/ซิม 

ลอกขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ศัพท/ซิม 

ขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ศัพท/ซิม 

ตอขอความที่เลือก
ไขขอความที่เลือก
ขอความที่เลือก
ขอความทั้งหมดในกลองทีส่งแลว
ก และบันทกึหมายเลขของผูสง หรือหมายเลข
สดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทรศพัท 
ือหมุนหมายเลข
ก URL ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง
ไซต
ขอความ

กลองออก
ถาคุณเลือก จัดเก็บและสง หรือ จัดเก็บ กอนที่คุณจะสงขอความ 
ขอความจะถูกเก็บไวในกลองออก
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L หรือ , เพื่ออานขอความ, จากนั้นกด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สงแลว
เมื่อคุณสงขอความ ข
เมื่อคุณอยูในรายการ
ขอความ, จากนั้นกด 

ยายขอความ
ตัวอกัษร
ทั้งหมด

ยายขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
โทรศัพท/ซมิ 

สง สงขอความที่เลือก

แกไข แกไขขอความทีเ่ลือก

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในโฟลเดอรแบบราง

ใชหมายเลข แยก และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมายเลข
ที่แสดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทรศัพท 
หรือหมุนหมายเลข

ใช URL แยก URL ทีแ่สดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง
เวบ็ไซต

คัดลอกไป
เครื่อง/ซิม

คัดลอกขอความที่เลือกที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
โทรศัพท/ซิม 

ยายไปเครื่อง/
ซิม

ยาย
โทร

คัดลอก
ขอความตัว
อกัษรทั้งหมด

คัด
โทร

ยายขอความตัว
อกัษรทั้งหมด

ยาย
โทร

สงตอ สง
แกไข แก
ลบ ลบ
ลบทั้งหมด ลบ
ใชหมายเลข แย

ที่แ
หร

ใช URL แย
เว็บ



ขอความ

อความในโฟลเดอรแบบราง ตัวเลือก สง 

บบราง ไมมีหัวเรื่องและเนื้อหา, คุณ
ในตัวเลือก คุณสมบัติ และ รายละเอียด

ะบันทกึหมายเลขของผูสง หรือหมายเลข
นขอความไปยังซิมการดหรือโทรศพัท 
ุนหมายเลข

L ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง


ขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท ไป
/ซมิ 

วามที่เลือกที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
/ซมิ 

ขอความทั้งหมดที่เกบ็ในซมิ/โทรศพัท 
ัพท/ซมิ 

วามทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
/ซมิ 
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แบบราง
ถาคุณเลือก จัดเกบ็ไปยังแบบราง หลังจากทีคุ่ณสรางเอมเอมเอส
ของคุณ ขอความเอมเอมเอสจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรแบบราง กด 
L หรือ , เพื่ออานขอความ, จากนั้นกด L ตัวเลือก เพื่อดําเนิน
การตอไปนี้:

ถาคุณไมไดกําหนดผูรับข
จะใชไมไดในเมนูตัวเลือก

ถาขอความในโฟลเดอร แ
สามารถดูสถานะขอความ
การใช ได

คัดลอกไป
เครื่อง/ซิม

คัดลอกขอความทีเ่ลือกที่เกบ็ในซมิ/โทรศพัท ไป
โทรศพัท/ซิม 

ยายไปเครื่อง/
ซมิ

ยายขอความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
โทรศพัท/ซิม 

คัดลอก
ขอความตัว
อกัษรทั้งหมด

คัดลอกขอความทัง้หมดที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
โทรศพัท/ซิม 

ยายขอความตัว
อกัษรทั้งหมด

ยายขอความทั้งหมดทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท ไป
โทรศพัท/ซิม 

สง สงขอความทีเ่ลือก

แกไข แกไขขอความที่เลือก

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทัง้หมด ลบขอความทั้งหมดในโฟลเดอรแบบราง

ใชหมายเลข แยก แล
ที่แสดงใ
หรือหม

ใช URL แยก UR
เว็บไซต

คัดลอกไป
เครื่อง/ซิม

คัดลอก
โทรศัพท

ยายไปเครื่อง/
ซมิ

ยายขอค
โทรศัพท

คัดลอกขอความ
ตัวอกัษรทัง้หมด

คัดลอก
ไปโทรศ

ยายขอความตัว
อกัษรทั้งหมด

ยายขอค
โทรศัพท
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าไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
แกไขชื่อของโปรไฟลปจจุบัน

เลือกศูนยขอความมาตรฐานของคุณ ถาซิม
การดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน
หมายเลขศูนยขอความของคุณเขาไป 
เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเกบ็
อยูในศูนยขอความของคุณ สิ่งนี้มปีระโยชน
เมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่ง
เปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณได
ทันท)ี

คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอรบั
บริการ

เลือกรูปแบบของขอความที่สง ตัวเลือกนี้ขึ้น
อยูกับเครือขาย
ขอความ

ลบโฟลเดอร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณลบขอความในกลอง กลองรับ, กลองออก, 
สงแลว, แบบราง และ โฟลเดอรทั้งหมด ซึง่เกบ็ขอความอยู

เทมเพลต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขียนขอความลวงหนาที่คุณใชบอยๆ ไดมากถึง 
10 ขอความ และ 5 เอมเอมเอส เมื่อคุณเลือก ขอความ, คุณสามารถ
กด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้ได:

เมื่อคุณเลือก เอมเอมเอส, คุณสามารถกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้ได:

ตั้งคาขอความ
เมนูนี้ใชในการตั้งคาขอความ/เอมเอมเอส เลือก ขอความ หรือ 
เอมเอมเอส เมื่อคุณเลือก ขอความตัวอักษร คุณสามารถเขาไปยัง
ตัวเลือกซึ่งประกอบดวย:

การตั้งคาบัญชี
เลือกโปรไฟล และเข

แกไข แกไขขอความพรีเซ็ตที่เลือก

ลบ ลบขอความที่ตั้งไวลวงหนาที่เลือก

เขียนขอความ สรางขอความใหม

แสดง แสดงเทมเพลต

เขียนขอความ แกไขเทมเพลต

คุณสมบัติ แสดงจาก, เรื่อง และขนาดของเอมเอมเอส

ชื่อโปรไฟล

ที่อยู SC

ระยะเวลาขอความ

ชนิดขอความ



ขอความ

การตั้งคาทั่วไป เมื่อคุณเลือก เอมเอมเอส จะทําการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นตอไปนี้
อมเอส:
 โหมดการสราง, การเปลี่ยนขนาดภาพ 
ลงนามอัตโนมัติ
ตัวเลือก ระยะเวลาขอความ, รายงาน
ง, รายงานการอาน, ลําดับกอนหลัง, 
ไลด และ เวลาการสง สําหรับการสง
มเอส
ตัวเลือก เครือขายโฮม, ใชขามเครือขาย, 
นการอาน และ รายงานการสง สําหรับ
ับเอมเอมเอส
ตัวเลือก ไมระบุชื่อ, โฆษณา จากผูซึ่ง
องการกรองเอมเอมเอส หรืออีเมล
คอนฟเกอเรชั่นเครือขาย สําหรับขอมลู
ติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย
ุณ
สถานะหนวยความจําของเอมเอมเอส
ุณ
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สถานะความจาํ
ตัวเลือกนี้สามารถแสดงสถานะหนวยความจําของขอความที่เกบ็ใน
ซิมการดและโทรศัพท
ที่เก็บขอมูลที่เลือกใช
คุณสามารถเลือกที่จะบันทกึขอความของคุณไปยัง เครื่อง หรือ ซิม 
ระบบที่เลือกใช
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งโหมดการรับสงที่เลือกใช  คุณสามารถ
เลือก GPRS ทีเ่ลือกใช, GSM ที่เลือกใช หรือ เฉพาะ GSM สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

สําหรับการสง หรือรับเอมเรายงานการสง เมื่อตั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณ
ทราบผานทางขอความวา ผู รับไดรับขอความ
ของคุณหรือไม คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการ
สมัครขอรับบริการ

ชองทางตอบรับ เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาต
ใหคุณสงหมายเลขศูนยขอความของคุณ
ออกไปพรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสา-
มารถตอบกลับโดยใชหมายเลขศนูยขอความ
ของคุณ ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรง
ความเร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น คุณ-
สมบัตินี้ขึ้นอยูกบัการสมัครขอรับบริการ

สราง ตั้งคา
และ 

สง ตั้งคา
การส
เวลาส
เอมเอ

เรียกคืน ตั้งคา
รายงา
การร

ตัวกรอง ตั้งคา
คุณต

โปรไฟลเซิรฟเวอร ตั้งคา
เพิ่มเ
ของค

สถานะความจํา แสดง
ของค
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ือก อีเมล > เขียนอเีมล ปอนที่อยู (ถึง), สําเนา 
ฟลแนบ (สูงถงึ 3 ไฟล), และเนื้อหาอีเมล เมื่อ
ลว, กด L เพื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือก จากนั้น
 สง, สงและจัดเกบ็, จัดเกบ็ไปยังแบบราง หรือ 

ระบบขอความ > เขียนอเีมล กอนที่จะสงอีเมล
ถาคุณยกเลิกการสงในขณะที่เริ่มสงไปแลว 
ถูกลบโดยไมมีการบันทึกไว

ล (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) หรือ
ฟลเทานั้น ถาคุณรับสายเรียกเขาในขณะที่
นูจะปด และโทรศัพทจะกลับไปยงัสถานะ
วางสาย

ชื่อมตอไปยังกลองขอความของคุณ และดาวน
ล (ผูสง และบรรทัดหัวเรื่อง) จากเซิรฟเวอร 
ือกสวนหัวของอีเมล และกด , เพื่อเขาไปยัง
ขอความ

อีเมล
ถาบริการอีเมลไมไดรวมอยูในสัญญาของโทรศัพทมือถือของคุณ
คุณจะจาํเปนตองสมัครรับบริการอีเมลเพื่อที่จะสงหรือรับอีเมลได 
ในกรณีนี้ ผูใหบริการของคุณจะสงพารามิเตอรทั้งหมดมาใหคุณ

เมนูนี้ ใชในการสงอเีมลไปยังผูรับตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปพรอมกัน 
โดยสามารถแนบไฟลไปพรอมกบัอีเมลได เชน รูปภาพ JPEG เมือ่
คุณไดรับอีเมล คุณสามารถสงตอขอความพรอมทั้งไฟลแนบที่มอง
เห็นออกไปโดยใชซอฟตแวรทีเ่หมาะสม

สรางบัญชีอีเมล
กอนที่คุณจะเริ่มการใชฟงกชั่นอเีมล โทรศัพทจะขอใหคุณตั้งคาที่อยู
อีเมลของผูสงใน โปรไฟลอีเมล ในการสรางบัญชีใหม, เลือก อเีมล > 
โปรไฟลอีเมล เลือกโปรไฟลและกด L เพื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือก 
เลือก แกไข และปอนคุณสมบัติของบัญชีใน การตั้งคาโปรไฟล, 
เซิรฟเวอรออก, เซิรฟเวอรเขา และ ลงนาม ใหถูกตอง คุณสามารถ
ตั้งคาบัญชีอเีมลได 3 บัญชี โปรไฟลละหนึ่งบัญชี

สงและรับอีเมล
ในการสงอเีมล, เลือก ตัวเลือก > สง นี่อาจแสดงขอความที่บอกวา
ตองใชแอรไทมขึ้นมา เลือก ใช เพื่อทําตอ และสงอีเมล ในการรับ
อีเมลใหม, เลือก ตัวเลือก > รับเมล นี่อาจแสดงขอความที่บอกวา
ตองใชแอรไทมขึ้นมา เลือก ใช เพื่อทําตอ และรับอีเมลใหม

เขียนอีเมล
ในการเขียนอีเมล, เล
(Cc), หัวเรื่อง และไ
คุณเขียนอเีมลเสร็จแ
คุณสามารถเลือกทีจ่ะ
เลิกโดยไมจัดเก็บ

ถาคุณออกจากเมนู 
ของคุณออกไป หรือ
เนื้อหาของอีเมลก็จะ

คุณสามารถแนบไฟ
เสียงไดครั้งละหนึ่งไ
กําลังเขียนอีเมล เม
เตรียมพรอมเมื่อคุณ

กลองรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเ
โหลดสวนหัวของอีเม
จากนั้นคุณสามารถเล
ตัวเลือกตอไปนี้:



ขอความ

สงแลว
ีเมลที่สงสําเร็จ และคุณเลือกที่จะจัดเก็บ

ว และกด L ตัวเลือก เพื่อ: แสดง และ 
ะบวนการตอไปก็เหมือนกับกระบวนการ

อีเมลที่ถูกสรางและจัดเก็บไวแตยังไมได
วโดยอัตโนมตัิกอนที่คุณจะสามารถจัด
ออกจากตัวแกไขอีเมล 
าง และกด L ตัวเลือก เพื่อ: แสดง, 
ุณเลือก แสดง, กระบวนการตอไปก็
ลองรับ

วามทั้งหมดในกลอง กลองรับ, ยังไมสง, 
ที่เก็บทั้งหมดทีเ่ก็บอเีมลอยู
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ยังไมสง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแสดงอีเมลที่ถูกจัดเก็บไวกอนที่จะสง หรือยัง
สงไมสําเร็จ เลือกอีเมล จากกลอง ยังไมสง และกด L ตัวเลือก 
เพื่อ: แกไข และ ลบ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณแสดงอ
ไวกอนที่จะสง 
เลือกอีเมล จากกลอง สงแล
ลบ ถาคุณเลือก แสดง, กร
ในกลองรับ

แบบราง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ แสดง
สง, และอีเมลที่ถูกจัดเก็บไ
เก็บหรือสงออกไป เมื่อคุณ
เลือกอีเมลจากกลอง แบบร
แกไข, ลบ, ลบทั้งหมด ถาค
เหมือนกับกระบวนการในก

ลบโฟลเดอรทั้งหมด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณลบขอค
สงแลว, แบบราง และสถาน

ตอบกลับโดยไม
มเีนื้อหา

ตอบกลับไปยังผูสงโดยไมใสเนื้อหาอีเมลเดิม

ตอบกลับทั้งหมด ตอบกลับไปยังผูสงทั้งหมดพรอมใสเนื้อหา
อีเมลเดิม 

ตอบกลับทั้งหมด
โดยไมมีเนื้อหา

ตอบกลับไปยังผูสงทั้งหมดโดยไมใสเนื้อหา
อีเมลเดิม

สงตอ สงตออีเมลที่ดาวนโหลดมาไปยังผูอื่น ทําตาม
ขั้นตอนทีอ่ธิบายใน �กลองรับ� ในหนา 27

ลบ มารกอเีมลทีจ่ะถกูลบ (เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้ง
เพื่อเลิกมารก) เมื่อคุณออกจากเมนูอีเมล 
โทรศัพทจะขอใหคุณยืนยันการลบรายการที่
เลือกจากอเีมลเซิรฟเวอร
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กาศ
นขอความสาธารณะทีเ่ผยแพรไปยังกลุมของ
อความถูกออกอากาศในสถานีทีม่ีรหัสระบุไว 
นึ่งสามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติด
ยของคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี 
กาศของสถานีนั้น

ั้งคาการรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ 
อความออกอากาศได เมื่อ ปด, คุณจะไมสา-
อากาศได 

ความออกอากาศหลังจากที่คุณเปดทํางาน

ั้งคาภาษาของการรับขอความออกอากาศทีคุ่ณ

ล
การตั้งคาแชนเนล คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม, 
ลได
ขอความ

โปรไฟลอีเมล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ เปดทํางาน, หรือ แกไข โปรไฟลอีเมลที่ม ีโทร-
ศัพทมือถอืของคุณอาจไดรับการตั้งคาไวเรียบรอยแลว ในการเปลี่ยน
แปลงการตั้งคา, เลือกโปรไฟลอเีมลในรายการ และเลือก แกไข เพื่อ
เขาไปยังการตั้งคาที่อธิบายดานลาง 

ถาบัญชใีดบัญชหีนึ่งถูกตั้งคาคอนฟกลวงหนาไว บัญชนีั้นอาจถูก
ล็อค ซึ่งจะทําใหไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได

ขอความเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงที่ใชใน
การรับขอความเสียงของคุณ เมือ่คุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการ
เครือขายของคุณจะสงการแจงเตือนมายังโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถตั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงสองหมายเลข ซึง่
ผูใหบริการเครือขายของคุณใหมา
เลือกกลองขอความเสียง และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

คุณสามารถเขาไปยังเซิรฟเวอรขอความเสียงของคุณอยางรวด
เร็วไดโดยการกดปุม 1 คางไวในหนาจอหลัก

ขอความออกอา
ขอความออกอากาศเป
ผูใชโทรศพัทมือถอื ข
โดยทั่วไป ชองสถานีห
ตอผูใหบริการเครือขา
และขอมูลการออกอา

วิธกีารรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
เปด, คุณสามารถรับข
มารถรับขอความออก

อานขอความ
เมนูนี้ใชในการอานขอ
โหมดรับ

ภาษา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
รับได

การตั้งคาแชนเน
กด L เพื่อเขาไปยัง
แกไข หรือ ลบ แชนเน

แกไข  แกไขหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียง

เชื่อมตอไปเสียง  รับขอความเสียงของคุณ



ประวตัิการโทร

ี่หมุนออกลาสุด รวมทั้งความพยายามใน
มตอสําเร็จ 

ี่รับลาสุด

ลาด, สายที่หมุน, สายที่รับ หรือ ลบ

ถามกีารตั้งคาหมายเลข IP ไว, การเลือก 
โทร IP จะเพิ่มหมายเลข IP กอนหมาย
เลข และทําการโทรโดยอัตโนมตัิ
สงขอความไปยังหมายเลขที่ไมไดรับ
สงเอมเอมเอสไปยังหมายเลขที่ไมไดรับ
แกไขหมายเลขที่ไมไดรับ
30

6. ประวัติการโทร

โทรศัพทมือถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา, 
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมตัิ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายทีห่มุน, สายที่พลาด 
และ สายที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดง
โดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถาผู
ติดตอของสายเหลานั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพทของคุณ ชื่อที่เก็บไว
จะแสดงขึ้นมา

สายที่พลาด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายที่ไมไดรับลาสุด คุณสามารถดูวันที่ เวลา 
และจํานวนครั้งทีคุ่ณไมไดรับแตละสาย
เลือกรายการ และกด L เพื่อดูวันที,่ เวลา และหมายเลข กด L 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สายที่หมุน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายท
การโทร หรือสายทีเ่คยเชื่อ

สายที่รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายท

ลบบันทึกการโทร
เมนูนี้ใชในการลบ สายที่พ
ทั้งหมดลบ ลบหมายเลข

จัดเก็บไปสมุดโทรศัพท บันทกึหมายเลข
โทร หมุนหมายเลข

โทร IP

สงขอความ
สงเอมเอมเอส
แกไข
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ทรสูงสุดสําหรับการโทรของคุณ (ตองใชรหัส

นวยสําหรับคาโทรของคุณ ราคาตอหนวยจะใช
าใชจายในการโทรของคุณ (ตองใชรหัสพิน2)

วามที่ถูกสงและไดรับ คุณสามารถกด L เพื่อ

PRS
มูลที่สงและไดรับผานระบบ GPRS นอกจากนี้ 
ับไดดวย หนวยของการวัดคือ ไบต
ประวตัิการโทร

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดู เวลาโทรลาสุด, สงทั้งหมด และ ไดรับทั้งหมด 
(แสดงเปนชั่วโมง, นาที, วนิาที) คุณสามารถเลือก รีเซ็ตเวลาทั้งหมด 
เพื่อรีเซ็ตเวลาโทรทั้งหมด

เวลาที่แทจริงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนสาํหรับคาโทรและ
บริการตางๆ จากผูใหบริการของคุณอาจแตกตางจากนี้ ขึน้อยู
กับเครือขายของคุณ การปดจุดทศนิยมเพื่อจุดประสงคในการ
ทําบิล ภาษี ฯลฯ

คาโทร (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
คาโทรลาสุด
แสดงคาโทรของการโทรครั้งสุดทาย

คาโทรรวม
แสดงคาโทรรวมของสายทั้งหมด นับตั้งแตตัวนับคาโทรถูกรีเซต็ครั้ง
สุดทาย ถาคาโทรรวมเกินคาโทรสูงสุดที่ตั้งไวในตัวเลือก คาโทรสูงสุด 
คุณจะไมสามารถทําการโทรออกไดอีก จนกระทั่งคุณรีเซ็ตตัวนับใหม

รีเซ็ตคาโทร
อนุญาตใหคุณรีเซ็ตตัวนับคาโทร คุณจําเปนตองปอนรหัสพิน2 ของ
คุณ และยืนยัน

คาโทรสูงสุด
อนุญาตใหคุณตั้งคาโ
พิน2)

ราคาตอหนวย
ใชในการตั้งราคาตอห
สําหรับการคํานวณค

ตัวนับขอความ
แสดงจํานวนของขอค
รีเซ็ตตัวนับได

ตัวนับการใช G
แสดงปริมาณของขอ
คุณสามารถรีเซต็ตัวน



การตั้งคา

ษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด กด + 
องภาษาทีม่ี และกด L เพื่อเลือก

อนมาตรฐาน

าเปดหรือปดโทรศพัทโดยอัตโนมตัิ 
ายการ และกด L เพื่อแกไข สถานะ 
ปด/ปด และปอนเวลาดวยปุมกด
านะ: คุณสามารถเลือก เปดการทํางาน 
ดทํางานการตั้งคา) หรือ ปดการทํางาน 
ทํางานการตั้งคา)
การทาํงาน: เลือกวาคุณตองการเปดหรือปด
ศพัทของคุณในเวลาที่ระบุ
า: ปอนเวลาโดยใชปุมกด
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7. การตั้งคา

เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทีเ่กี่ยวของ กับตัวเลือกแตละ
ตัวในโทรศพัทของคุณ (วนัและเวลา, การปองกนั, การโอนสาย, 
ฯลฯ)

ทั่วไป
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวนัทีโ่ดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมบังคับ
ทิศทาง คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือกภา
หรือ - เพื่อเรียกดูรายการข

วิธีปอนรายการ
เมนูนี้ใชสําหรับตั้งวิธีการป

ตั้งชื่อเมือง เลือกเมืองที่คุณอยูในปจจุบัน

ตั้งเวลา/วันที่ ปอนวนัที่/เวลาโดยใชปุมกด หรือปุมบังคับ
ทศิทาง

ตั้งรูปแบบ ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวนัที่

ตั้งเวลาเปด/ปด ตั้งเวล
เลือกร
และ เ
� สถ

(เป
(ปด

� ปด
โทร

� เวล
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กไขขอความตอนรับของโทรศัพท

ําการหมนุหมายเลขที่เก็บในสมุดโทรศพัทของ
สามารถตั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากที่สุด 
รกดปุมหมายเลขคางไว จะเปนการโทรไปยัง
ยูกบัปุมหมายเลขนั้น คุณจําเปนตองตั้งคา เปด
ละ ตั้งหมายเลข

ามารถเรียกใชฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาไดอยาง
บังคับทศิทาง เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไขฟงก
สอดคลองกับความตองการของคุณ

ขาไปยังรายการเมนูที่ตั้งไวลวงหนา 10 รายการ
กนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการเมนูที่ตั้งไว
งการของคุณไดดวย
างลัด, กด < ในหนาจอหลัก เลือกรายการทาง
 L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
เพิ่มทางลัดใหม
แกไขทางลัดที่มีอยูแลว
ลบทางลัดที่มีอยูแลว
การตั้งคา

จอแสดงผล ขอความตอนรับ
เปด หรือ ปด, และแ

โทรดวน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณท
คุณอยางรวดเร็ว คุณ
8 หมายเลข เพื่อที่กา
หมายเลขที่เชื่อมโยงอ
ทํางานการโทรดวน แ

ปุมดวน
ในหนาจอหลัก คุณส
รวดเร็วโดยการกดปุม
ชั่นที่ตั้งไวลวงหนาให

ทางลัด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเ
อยางรวดเร็ว นอกจา
ลวงหนาตามความตอ
ในการเขาไปยังเมนูท
ลัดในรายการ และกด

วอลเปเปอร ตั้งภาพพื้นหลังของหนาจอหลักที่แสดงในโหมด
ไมไดใชงาน: เลือก คาเริ่มตน เพื่อเลือกภาพที่
กําหนดไวลวงหนา หรือเลือก ขอมูลผูใช เพื่อ
เลือกภาพที่ดาวนโหลดมา

ภาพพัก
หนาจอ

เลือก การตั้งคา เพื่อตั้งคาสถานะ และเวลารอ
ของภาพพักหนาจอ เขาสู เลือก เพื่อเลือก คา
เริ่มตน หรือ ขอมลูผูใช กระบวนการของฟงกชั่น
นี้เหมือนกัน วอลเปเปอร 

แสดงวันและ
เวลา

ตั้งวาจะใหแสดงวันที่และเวลาในหนาจอหลัก
หรือไม โดยการ เปด หรือ ปด ตัวเลือกนี้

แสดงเลข
หมายเจาของ

ถาคุณตั้งชื่อและหมายเลขในเมนู รายชื่อ > 
เลขหมายพิเศษ > เลขหมายเจาของ, ชื่อจะ
แสดงขึ้นในหนาจอหลัก 

แสงไฟหนาจอ เมนูนี้ใชสําหรับตั้งคาระดับความสวางตั้งแต
ระดับ 1 ถงึ 5 และเวลาของแสงไฟหนาจอตั้งแต
5 ถึง 60 วนิาที

เพิ่ม เพื่อ
แกไข เพื่อ
ลบ เพื่อ



การตั้งคา

สัญญาณไมวาง ถาคุณเปดทํางานตัวเลือก โอนเมื่อสายไมวาง สาย
รศัพทอื่น เลือก สถานะ เพื่อตรวจสอบ
กซอน

วามเสียงของคุณ หรือไปยังหมายเลข
วาหมายเลขจะอยูในสมุดโทรศัพทของ

มายเลขที่คุณตองการใหโทรศพัทโอนไป 
บสถานะของตัวเลือกการโอนที่ตองการ

กุสายสนทนา เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณ
ไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปดการ
นตัวเลือกนี้

มื่อโทรศัพทของคุณปดอยู หรืออยูนอก
ีใ่หบริการ

มื่อคุณไมไดรับสาย

มื่อคุณใชสายโทรศัพทอยู

กุสายทีเ่ปนสายขอมูล

ิกตัวเลือกการโอนสายทัง้หมด
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ล็อคปุมกดอัตโนมัติ
เมนูนี้ใชในการล็อคปุมกดของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งคามาตรฐาน
คือ ปด
เลือกชวงเวลาหลังจากที่ปุมกดจะถูกล็อค และกด L เพื่อยืนยัน

ตั้งคาการโทร
หมายเลขผูโทรเขา
ขึ้นอยูกับเครือขายของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซอน
หมายเลขของคุณไมใหคูสนทนาเห็นไดโดยการเลือก ตั้งโดยเครือ
ขาย, ไมแสดง หรือ สงหมายเลข

สายเรียกซอน
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ เปดทํางาน หรือ ปดทํางาน สายเรียกซอน 
เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป เมื่อมใีครพยายาม
โทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังใชสายอยู ถาตัวเลือกนี้ไมทํางาน โทร-
ศัพทของคุณจะไมสงเสียงเตือนใดๆ และผูโทรเขาจะไดยินเสียง

จะถูกโอนไปยังหมายเลขโท
สถานะของตัวเลือกสายเรีย

การโอนสาย
เพื่อโอนสายไปยังกลองขอค
โทรศัพทอื่น (โดยไมคํานึง
คุณหรือไม)

เลือก เปดทํางาน และปอนห
เลือก สถานะ เพื่อตรวจสอ

ลบทัง้หมด เพื่อลบทางลัดทั้งหมด
ปดทํางาน เพื่อปดการทํางานทางลัด คุณสามารถกดตัวเลือกนี้

ครั้งที่สองเพื่อเปดทํางานทางลัดได 
เปลี่ยนลําดับ เพื่อเปลี่ยนลําดับของทางลัด ตัวอยางเชน คุณสา-

มารถเปลี่ยนทางลัดแรกใหกลายเปนทางลัดทีส่าม
ในรายการ

โอนสายสนทนา
ทัง้หมด

โอนท
จะไม
ทํางา

โอนเมื่อไมมี
สัญญาณ

โอนเ
พื้นท

โอนเมื่อไมมีการ
รับสาย

โอนเ

โอนเมื่อสายไมวาง โอนเ

โอนสายดาตา
ทัง้หมด

โอนท

ยกเลิกการโอนสาย
ทัง้หมด

ยกเล
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ั้งวาจะใหแสดงเวลาโทรระหวางการโทรหรือไม

ิ
มรับ โทรศัพทจะหมุนหมายเลขนี้ซ้ําเปนระยะๆ 
ื่อยกเลิกการโทรซ้ําอัตโนมัติ

กบัเครือขาย ซึ่งอนุญาตใหคุณกําหนดกลุมของ
ถจํากัดการโทรออก หรือการรับสายเขาใหอยู
อยางเชน สามารถโทรไปยังหมายเลขภายใน
ของผูใชเดียวกนัจะไดรับอนุญาตใหสื่อสารซึ่ง
ารถติดตอกับผูใชนอกกลุมได เลือก กลุมผูใช
, จากนั้นคุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อ 
าน, ปดทํางาน, ลบ กลุมผูใช

ก็บหมายเลข IP 3 กลุม เพื่อที่คุณจะไมจําเปน
นที่คุณจะโทร IP กด L ตัวเลือก เพื่อ เปด
มายเลข IP
การตั้งคา

กอนที่จะโอนสายไปยังตูเก็บขอความเสียงของคุณได คุณตองปอน
หมายเลขตูเกบ็ขอความเสียงของคุณเขาไปกอน คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู
กับการสมคัรขอรับบริการ

หามการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํากัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
หมายเลขที่กําหนด การหามการโทรสามารถใชไดกับ สายโทรออก 
(ทุกสาย, สายตางประเทศ หรือ สายตางประเทศ ยกเวนไปโฮม) 
และ/หรือ สายเรียกเขา (ทุกสาย หรือ ใชขามเครือขาย) ในทุกกรณี 
ตัวเลือก ยกเลิกทั้งหมด ใชกับการโทรทั้งหมดพรอมกันในครั้งเดียว
เปลี่ยนรหัสการหามโทร อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงรหัสการหามโทร 
สถานะ อนุญาตใหคุณตรวจสอบวาชนิดสายนั้นถูกหามอยูหรือไม

คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจาํเปนตองใชรหัสผานการ
จาํกัดการโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ

แจงเวลาที่โทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะใหโทรศัพทสงเสียงบี๊ปหลังจากชวงเวลา
การโทรที่แนนอนหรือไม คุณสามารถเลือก ปด (ไมสงเสียงบี๊ป), 
เดี่ยว (เลือกคาจาก 1 ถึง 3000 วินาที ซึ่งคือชวงเวลาที่จะใหโทรศัพท
สงเสียงบี๊ป) หรือ ระยะเวลา (เลือกคาจาก 30 ถึง 60 วินาที ซึ่งคือ
ชวงเวลาหลังจากที่โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปหนึ่งครั้ง โทรศัพทจะสง
เสียงบี๊ปหนึ่งครั้งเมื่อถึงชวงเวลาแตละครั้งในระหวางที่โทร)

แสดงเวลาที่โทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต

หมุนซ้ําอัตโนมัต
ถาสายที่คุณหมุนไปไ
กด ) หรือ R เพ
กลุมผูใชปด
เมนูนี้เปนบริการทีข่ึ้น
ผูใชภายใน ซึ่งสามาร
ภายในเครือขาย (ตัว
กลุมไดเทานั้น) กลุม
กันและกัน แตไมสาม
ปด และกด L เพิ่ม
แกไข, เพิ่ม, เปดทําง
หมายเลข IP
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเ
ตองปอนหมายเลขกอ
ทํางาน หรือ แกไข ห



การตั้งคา

ล็อคโทรศัพท
หัสผานสําหรับโทรศัพทของคุณ การตั้งคา
ีคุ่ณตั้งการล็อคโทรศัพท คุณตองปอน
ทรศัพทขึ้นมา
 ถาในปจจุบันการล็อคโทรศัพท ปด 
รวมทัง้ในทางกลับกันดวย

นคือ 1122

รออกของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัส
ยของคุณใหมา

ุนรหสัพิน2 ถาซิมการดของคุณไมมี
มได

โหมด: เปด (คุณสามารถหมนุไดเฉพาะ
ี่เก็บอยูในรายการโทรที่กําหนด) และ ปด 
ถหมุนไปยังหมายเลขใดก็ได)

รโทรที่กําหนด กด L เพิ่ม, ปอนชื่อ
ขโทรศัพท จากนั้นกด L, ปอนรหัส
ด L
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กอนที่คุณจะสามารถโทร IP ได หมายเลข IP จาํเปนตองไดรับการ
สนับสนุนโดยผูใหบรกิารเครือขายของคุณ  เมื่อคุณเปลี่ยนซิม
การดใหม, หมายเลข IP ที่คุณเก็บไวจะถูกลางไป โทรศัพทไม
ตรวจสอบหมายเลข IP ที่คุณปอน ดังนั้น โปรดตรวจดูใหแนใจ
วาหมายเลขนั้นถูกตอง

บัญชีดาํ
เมนูนี้แสดงรายการของรายชื่อที่สายจะถกูปฏิเสธ คุณสามารถเลือก
ที่จะตั้งคา สถานะ ในการเพิ่มหมายเลขที่เกีย่วของลงในรายการ, 
เลือกและเขาไปยัง หมายเลขบัญชีดํา จากนั้นยืนยันโดยการบันทกึ
หมายเลข

คุณไมสามารถเพิม่ชื่อลงในรายการบัญชีดาํโดยตรงจาก รายชื่อ, 
รายการโทร และ กลองรับขอความ ได

ตั้งคาความปลอดภัย
ล็อคซิม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคารหัสพินเปน เปด หรือ ปด การตั้งคามาตร
ฐานคือ ปด ถาตั้งคาเปน เปด, คุณตองปอนรหัสพินเมื่อเปดเครื่อง
โทรศัพท ถาปอนรหัสพินผิด คุณจะไมสามารถใชคุณสมบัติสวนใหญ
ในโทรศัพทนี้ได กด , เพื่อเปดการทํางาน ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
ปอนรหัสพินถกูตองกอนที่คุณจะสามารถเปดทํางานคุณสมบัตินี้ 

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาร
มาตรฐานคือ ปด หลังจากท
รหัสผานทกุครั้งที่คุณเปดโ
ปอนรหัสผาน และกด L
สถานะจะเปลี่ยนเปน เปด 

รหัสล็อคโทรศัพทมาตรฐา

โทรที่กําหนด
เมนูนี้ใชในการจํากัดการโท
พิน2 ซึ่งผูใหบริการเครือขา

ไมใชทุกซิมการดที่สนับสน
รหัสพิน2 ตัวเลือกนี้จะใชไ

โหมด มีโหมดสอง
หมายเลขท
(คุณสามาร

รายการที่
กําหนด

แสดงรายกา
และหมายเล
พิน2 และก
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ั้งคาความถี่ตางๆ ของเสียงในขณะที่กําลังเลน


หคุณเปดทํางานลําโพงสองทิศทางดานซายและ
กเสียง 3D เซอรราวนด คุณสามารถกด + หรือ 
เฟกได

ากโรงงาน
ีเซต็การตั้งคาบางอยางกลับเปนการตั้งคาจาก

ท และกด L เพื่อยืนยัน

หสัที่ถูกตอง (เหมือนกับรหัสล็อคโทรศัพท
นคือ 1122) โทรศัพทก็จะกูคืนการตัง้คา
การตั้งคา

หามการโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจํากัดชนิดการโทรออกแบบตางๆ คุณสามารถ
เปดหรือปดทํางานคุณสมบัตินี้ได ถาซิมการดของคุณสนับสนุน

เปลีย่นรหัสผาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส พิน, รหัส พิน2 และ รหัสล็อค
โทรศัพท
พิน
รหัสนี้ใหมาพรอมกับซิมการด ผูใหบริการเครือขายของคุณจะให
รหัสพินมาตรฐานมา 

ถาคุณปอนรหสัพินไมถูกตองสามครั้งติดกัน รหสัพนิของซิมการด
ของคุณจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ และคุณจะถูกขอใหปอนรหสัพุก
เพื่อทําการปลดลอ็ค คุณสามารถรับรหสัพกุจากผูใหบริการเครือ
ขายของคุณ ถาคุณปอนรหัสพุกไมถูกตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิม
การดของคุณจะถูกล็อคอยางถาวร ถาเกิดเหตุการณนี้ขึน้ โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขาย หรือรานคาของคุณ

พิน2
รหัสนี้ใชเพื่อเขาไปยังฟงกชั่นเครือขายบางอยาง เชน คาโทร หรือ
การโทรคงที ่ฯลฯ ถาคุณปอนรหัสพิน2 ไมถกูตองติดตอกัน 3 ครั้ง 
รหัสพิน2 ของซิมการดของคุณจะถูกล็อค ในการปลดล็อครหัสพิน2 
คุณจําเปนตองขอรับรหัสพุก2 จากผูใหบริการเครือขายของคุณ ถา
คุณปอนรหัสพุก2 ไมถูกตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะถกูล็อค
อยางถาวร ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการเครือขาย หรือ
รานคาของคุณ

เสียงเอฟเฟก
อีควอไลเซอร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
เพลง  

3D เซอรราวนด
คุณสมบัตินี้อนุญาตใ
ขวา เพื่อสรางเอฟเฟ
- เพื่อเลือกเสียงเอฟ

กูคืนการตั้งคาจ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณร
โรงงาน
ปอนรหัสล็อคโทรศัพ

หลังจากที่คุณปอนร
ของคุณ คามาตรฐา
ตางๆ จากโรงงาน
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กด , เพื่อถายภาพ
าพจะถูกจัดเก็บ กด L เพื่อเลือก 
าพ

ง
นู ตัวเลือก ของกลอง

ดทํางานการถายตอเนื่อง 



ภาพ

ยัง อมิเมจววิเวอร
 เสียงชัตเตอร, EV, แถบ, หนวงเวลา 
ถายภาพตอเนื่อง
 ขนาดภาพ (176x220, 320x240, 
480, 1280x1024, 1600x1200) และ 
าพของภาพ (ปกติ, สูง หรือ ต่ํา)
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8. มลัติมีเดีย

โทรศัพทของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, เก็บภาพ
ไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทางสายเคเบิลขอมูล, 
ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทางเอมเอมเอส

กลอง
เปดทํางานกลองถายรูป
คุณสามารถไปยังกลองไดโดยการเลือก มลัติมเีดีย > กลอง
ตารางดานลางอธิบายถงึการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ และ
2. เมื่อภาพถกูถายแลว ภ
อิมเมจวิวเวอร เพื่อดูภ

เมนูตัวเลอืกของกลอ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถงึเม

+ / - ซมูเขา / ออก (เฉพาะความละเอียดภาพทีม่ีขนาดต่ํากวา 
640x 480 เทานั้น)

< / > เพิ่ม / ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร
, ถายภาพ
) ออกจากโหมด กลอง และกลับไปยังหนาจอหลัก
L เขาไปยังเมนู ตัวเลือก
R กลับไปยังหนาจอกอนหนา
1 ตั้งคาเอฟเฟก

2 ปรับชนิดแสง
4 ตั้งคา ISO 
5 เปดทํางาน / ป
6 ตั้งโหมดทิวทัศน

7 ตั้งคุณภาพของ

8 ตั้งขนาดภาพ

อมิเมจวิวเวอร เขาไป
ตั้งคากลองถายรูป ตั้งคา

และ 
ตั้งคารูปภาพ ตั้งคา

640x
คุณภ
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โีอ
อในรูปแบบ 3GP 

บันทึกวิดีโอ
ีโอ และกด L เพื่อเปดการทํางาน ตารางดาน
นของปุมตางๆ ในโหมดการอัดวดิีโอ

แสดงภาพ
แสดงขอมูลอยางละเอียดของภาพทีเ่ลือก
ตั้งรูปแบบการเบราสเปน สไตลรายการ หรือ 
สไตลแมทริกซ
ใชภาพที่เลือกไปยังตัวเลือกอืน่ เชน ไปวอล
เปเปอร, ไปภาพพักหนาจอ, ไปสมดุโทรศัพท, 
ไปเอมเอมเอส, ไปอีเมล และ ไปบลูทูธ
เปลี่ยนชื่อภาพที่เลือก
ลบภาพที่เลือก
ลบภาพทั้งหมด 
เรียงภาพทั้งหมดตามชื่อ ประเภท เวลา หรือ
ขนาด
ตั้งสถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ การด
หนวยความจํา
มัลติมเีดีย

อิมเมจวิวเวอร
เมื่อคุณถายภาพและบันทึกไว ภาพจะถกูเกบ็ไวในโฟลเดอร ภาพ 
เมื่อคุณเขาไปยังเมนู ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเปนธัมบเนล ใชปุม
บังคับทิศทาง + และ - เพื่อเลื่อนดูภายในรายการ กด L ตัวเลือก 
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เครื่องบันทกึวิด
เมนูนี้ใชในการอดัวดิีโ

เปดทํางานเครื่อง
เลือก เครื่องบันทึกวดิ
ลางอธิบายถึงการทํางา

ไวทบาลานซ เลือกคา ไวทบาลานซ ที่เหมาะสมสําหรับ
สถานที่ตางๆ: อัตโนมัติ, แสงกลางวัน, แสง 
Tungsten, แสง Fluorescent, แสง Cloud, แสง 
Incandescence หรือ แมนนวล

โหมดทิวทศัน ตั้งคาโหมดทิวทศันเปน อัตโนมตัิ หรือ 
กลางคืน

ตั้งคาเอฟเฟก ตั้งเอฟเฟกพิเศษสําหรับภาพ
ISO เลือกระดับ ISO 
เพิ่มเฟรม เพิ่มเฟรมลงในภาพ เฟรมบางอยางใชได

เฉพาะขนาดภาพบางขนาดเทานั้น
ที่เก็บ ตั้งสถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ การด

หนวยความจํา
กูคืนคาเริ่มตน รีเซ็ตการตั้งคากลองกลับเปนคามาตรฐาน

แสดง
ขอมลูภาพ
รูปแบบการเบราส

สงตอ

เปลี่ยนชื่อ
ลบ
ลบไฟลทั้งหมด
เรียง

ที่เก็บ
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ที่คุณอัดเก็บไว หรือติดตั้งมาใหลวงหนา

เลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

า ขนาดวดิีโอ, คุณภาพวดิีโอ, ขีดจํากัด
ดไฟล, ขีดจํากัดเวลาบันทึก, บันทึกเสียง 
 เขารหัสรูปแบบ
ฟเฟกพิเศษสําหรับวดิีโอ
ถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ การด
ยความจํา
การตั้งคาเครื่องบันทกึวิดีโอกลับเปนคา
รฐาน

วดิีโอทีเ่ลือก

ิดีโอที่เลือกไปยังตัวเลือกอืน่ เชน ไปเอม
เอส, ไปอเีมล และ ไปบลูทธู

ี่ยนชื่อวดิีโอที่เลือก

วิดีโอที่เลือก

วิดีโอทั้งหมด
40

อัดวิดีโอ
เล็งทีภ่าพของคุณ และกด , เพื่อเริ่มการบันทึก ในขณะที่กําลังอดั 
คุณสามารถกด , หยุดชั่วคราว/ทําตอ กด R เพื่อหยุดการบันทึก 
และจัดเก็บวดิีโอ

เมนูตัวเลอืกของเครื่องบันทึกวิดีโอ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถงึเมนู ตัวเลือก ของเครื่องบันทึกวิดีโอ

เครื่องเลนวิดีโอ
ตัวเลือกนี้ ใชในการดูวิดีโอ
ในโทรศัพทของคุณ
เลือกวิดีโอ และกด L ตัว

+ / - ซูมเขา / ออก
< / > เพิ่ม / ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร
, เริ่ม / หยุดการอดัชั่วคราว
) ออกจากโหมดการบันทึกวดิีโอ และกลับไป

ยังหนาจอหลัก
L เขาไปยังเมนู ตัวเลือก
R กลับไปยังหนาจอกอนหนา
1 ตั้งคาเอฟเฟก
2 ตั้ง ไวทบาลานซ
4 ตั้ง โหมดกลางคืน

การตั้งคาเครื่อง
บันทกึวิดีโอ

ตั้งคา ไวทบาลานซ, EV, โหมดกลางคืน และ
แถบ

ตั้งคาวดิีโอ ตั้งค
ขนา
และ

ตั้งคาเอฟเฟก ตั้งเอ
ทีเ่ก็บ ตั้งส

หนว
กูคืนคาคาเริ่มตน รีเซ็ต

มาต

เลน เลน

สงตอ ใชว
เอม

เปลี่ยนชื่อ เปล

ลบ ลบ

ลบไฟลทัง้หมด ลบ
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เสร็จแลว, กด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

บ็ภาพไปยังไฟลใหม
ฟเฟกที่มีใหโดยโทรศัพท
ฟรมที่โทรศัพทมีใหไปยังภาพ คุณสามารถ
รมเดียวกันซ้ําๆ สําหรับภาพได
อคอนที่โทรศัพทมีใหไปยังภาพ ใชปุมเลือก
างเพื่อเลื่อนไปยังไอคอนที่เลือก จากนั้นกด 
ละ L เสร็จ
บังคับทศิทางเพื่อยายไปยังสถานที่ซึ่งจะ
อความ กด , และกด L เสร็จ
ภาพและสีของภาพ
บังคับทศิทางเพื่อพลิกภาพ 
ขนาดของภาพ ถาไมไดแสดงแบบเต็มหนา
เชน 176 x 220)
มูลเกี่ยวกบั เพิ่มเอฟเฟก, เพิ่มเฟรม, เพิ่ม
น และ เพิ่มขอความ 
มัลติมเีดีย

ในขณะที่ภาพยนตรกําลังเลน คุณสามารถปรับความเร็วโดยการ
กดปุม +/-  กดปุม * เพือ่เลนภาพยนตรแบบเต็มหนาจอ/
โหมดแนวนอน

โฟโตเอดิเตอร
เมนูนี้จะเชื่อมโยงคุณไปยัง ตัวจัดการไฟล ซึ่งอนุญาตใหคุณจัดการ
ภาพในโฟลเดอร ภาพ และ ภาพถาย ในโทรศัพทของคุณ 

โฟโตอารทิส
เลือก โฟโตอารทิส และเลือก เครื่อง ภายใต ตัวจัดการไฟล จากนั้น
เลือกภาพในโฟลเดอร ภาพ หรือ ภาพถาย และกด , เพื่อเขาไป
ยังฟงกชั่นตอไปนี้: 

เมื่อคุณทําการแกไขภาพ
ตอไปนี้:

เรียง เรียงวดิีโอทั้งหมดตามชื่อ ประเภท เวลา หรือ
ขนาด

ที่เก็บ ตั้งสถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ การด
หนวยความจํา

ปรับขนาดอตัโนมัติ ปรับขนาดภาพทีเ่ลือกโดยอัตโนมตัิใหพอดี
กบัขนาดหนาจอ (เชน 176x220)

คลิปหนาจอหลัก ปรับขนาดภาพทีเ่ลือกดวยตัวเอง กดปุม
บังคับทิศทางเพื่อเลือกบริเวณทีคุ่ณตองการ
ตัด กด * เพื่อขยายขนาด และกด # 
เพื่อลดบริเวณที่ตัด 

จัดเกบ็เปน จัดเก
เพิ่มเอฟเฟก ใชเอ
เพิ่มเฟรม เพิ่มเ

ใชเฟ
เพิ่มไอคอน เพิ่มไ

ทิศท
, แ

เพิ่มขอความ ใชปุม
เพิ่มข

การปรับแตง ปรับ
ฟลิป ใชปุม
ขยายภาพ ปรับ

จอ (
วธิีใช รับขอ

ไอคอ
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เรียงภาพ
ภายใตเมนูนี้ ผูใชสามารถสรางคอลลาจโดยสรางจากภาพที่เลือก 
ตามรูปแบบคอลลาจเฉพาะ เพื่อสรางเปนไฟลภาพใหม โทรศัพท
มือถอืนี้มีรูปแบบคอลลาจใหเลือก 3 แบบ: 2 รูปภาพ; 4 รูปภาพ; 
9 รูปภาพ ในรายการเมนู
ผูใชสามารถกดปุมลูกศร + และ - เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการกอน
ที่จะกด L เพื่อเขาไปยังหนาจอถัดไป ซึ่งจะแสดงจํานวนภาพที่
เลือกเปนเฟรมวางสีเทา ตัวอยางเชน ถาเลือกแบบ 2 ภาพ เฟรมวาง
สีเทาสองอนัจะแสดงขึ้น; ถาเลือกแบบ 4 ภาพ เฟรมวางสีเทาสี่อัน
จะแสดงขึ้น; ถาเลือกแบบ 9 ภาพ เฟรมวางสีเทาเกาอนัจะแสดงขึ้น 
และเฟรมที่วางตองถูกทําเครื่องหมายปดดวยหมายเลขทีส่ัมพันธกนั 
กด L เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวจัดการไฟล และเลือกภาพสําหรับสราง
คอลลาจ หลังจากที่คุณยืนยันการเลือกภาพหนึ่งแลว หนาจอจะกลับ
ไปยังระบบติดตอภาพคอนลาจ ซึ่งภาพที่ผูใชเลือกจะถกูแสดงขึ้นมา 
ในกรณีนี้ กด L ตัวเลือก; กด R เพื่อออก กด L เพื่อเขาไปยัง
ระบบติดตอ ซึ่งบรรทัดสวนหัวเปนตัวเลือก ภายใตระบบติดตอที่มี
ตัวเลือก ผูใชสามารถ เลือกภาพ หรือ จัดเกบ็เปน  เลือกภาพ จะเขา
ไปยังเมนู ตัวจัดการไฟล เพื่อเลือกภาพ; จัดเก็บเปน จะเขาไปยังเมนู 
ตัวจัดการไฟล และจัดเก็บภาพ
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เฉพาะเกมจาวาที่ดาวนโหลดจากผูใหบริการ
านบนรุนมือถือนี้เทานั้น

 
ตั้งแลว คุณสามารถกด L ตัวเลือก > การ
นี้:
ใชในการตั้งคาลักษณะของการเชื่อมตอ
อัตโนมัติ คุณสามารถเลือก เตือนเสมอ, เตือน
ครั้งแรก, หรือ ไมเคย 

อนุญาตใหคุณตั้งคาลักษณะของการเริ่ม 
Midlet อตัโนมัติ คุณสามารถเลือก เตือน
เสมอ, เตือนครั้งแรก, หรือ ไมเคย 

โทรศัพทมือถือของคุณอาจแสดงขอความ
เกี่ยวกับ "MIDlets" MIDlets ก็คือแอปพลิ-
เคชั่นจาวา หรือเกมนั่นเอง

อนุญาตใหคุณตั้งคาลักษณะของการรับขอ-
ความ คุณสามารถเลือก เตือนเสมอ หรือ 
ไมเคย
สนุกและเกม

9. สนุกและเกม

เกม
เลือกเกม และกด L สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเลนแตละเกม 
โปรดดูขั้นตอนการใชงานบนหนาจอ

ตั้งคาเกม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปดหรือปดเสียง หรือระบบสั่นในขณะที่เลนเกม

เลือก BGM, เสียงเอฟเฟก หรือ ระบบสั่น, จากนั้นกด </> เพื่อเลือก 
เปด หรือ ปด และกด L เพื่อยืนยัน

จาวา
โทรศัพทมอืถือของคุณมีคุณสมบัติการทํางานแบบจาวา ซึง่คุณสา-
มารถใชเพื่อรันแอปพลิเคชั่นจาวา เชน เกมทีด่าวนโหลดมาจาก
เครือขาย
ครั้งแรกที่คุณเรียกใชจาวา ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนคุณวา
การติดตั้งและการตั้งคาคอนฟกจาวาจะใชเวลาหลายนาท ีซึ่งนี่เปน
การทํางานเพียงครั้งเดียวเทานั้น

โทรศัพทนี้สนับสนุน
เครือขายสาํหรับทําง

การตัง้คาจาวา
หลังจากที่จาวาถูกติด
ตั้งคา เพื่อตั้งคาตอไป
เขาเครือขาย

ปลุกอตัโนมัติ

ระบบขอความ
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มลัติมเีดีย อนุญาตใหคุณตั้งคาลักษณะของขอความมัลติ
มเีดีย คุณสามารถเลือก เตือนเสมอ, เตือน
ครั้งแรก, หรือ ไมเคย

อานขอมูลผูใช อนุญาตใหคุณตั้งคาลักษณะของการอาน
ขอมลูผูใช คุณสามารถเลือก  เตือนเสมอ, 
เตือนครั้งแรก, อนุญาต หรือ ไมเคย

เขียนขอมูลผูใช อนุญาตใหคุณตั้งคาลักษณะของการเขียน
ขอมลูผูใช คุณสามารถเลือก อนุญาต, เตือน
เสมอ, เตือนครั้งแรก, หรือ ไมเคย

การเชื่อมตอ
ทองถิน่

อนุญาตใหคุณตั้งคาลักษณะของการเชื่อมตอ
ทองถิ่น  คุณสามารถเลือก อนุญาต, เตือน
เสมอ, เตือนครั้งแรก หรือ ไมเคย
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10. โปรไฟล

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงโทรศัพท ชนิดการเตือน โหมดรับสาย 
และแสงไฟ ฯลฯ เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา หรือขอความใหม เพื่อ
ที่คุณสามารถปรับการใชงานโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับสภาพแวด
ลอมในการโทรที่แตกตางกนัไดอยางเหมาะสม
เลือก ทั่วไป, ประชุม, นอกอาคาร, ในอาคาร, หูฟง หรือ โหมด
เครื่องบิน และกด L ตกลง เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก �อัตโนมัต�ิ ในระบบตอบรับ ใชไดเฉพาะเมื่อโทรศัพท
อยูในโหมดหูฟงเทานั้น ไมจาํเปนตองเปดโหมดหฟูง โทรศัพทจะ
สลับไปยังโหมดหฟูงโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสยีบหูฟงลงในโทร-
ศัพทของคุณ

โหมดเครื่องบิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเมนูของคุณไปยัง โหมดปกติ หรือ โหมด
เครื่องบิน นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก ถามเมื่อเปดเครื่อง เพื่อที่
คุณจะถูกถามวาคุณจะใชโหมดใดเมื่อโทรศัพทเปดเครื่อง ถา โหมด
เครื่องบิน เปดทํางาน, ฟงกชั่นเครือขายจะถูกปด และการทํางานที่
เกี่ยวของกับเครือขายทัง้หมดจะใชไมไดเปดทํางาน เปดทํางานโปรไฟลทีเ่ลือก

เลือกตามชอบ อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดที่เลือก ซึ่งประกอบ
ดวย ตั้งคาเสียง (สายเรียกเขา, เปดเครื่อง, 
เสียงขอความ และ เสียงปุม), ระดับเสียง 
(เสียงเรียก และ เสียงปุมกด), ชนิดการเตือน 
(กริ่ง, ระบบสั่นเทานั้น, สั่นและเสียง หรือ 
สั่นแลวเสียง), ชนิดเสียงเรียก (1 ครั้ง, ซ้ํา 
หรือ นอยไปมาก), เสียงพิเศษ (คําเตือน, ผิด
พลาด, แคมปเปด และ โหมดรับสาย), โหมด
รับสาย (ทุกปุม)
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ือง เมื่อภายในวันนั้นมีงานที่มีกําหนด

ิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
เลขโดยใชปุมกด และปอนเครื่องหมาย
ดงในตารางตอไปนี้:

ใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูกตอง
ิยม 10 ตาํแหนง ผลลัพธจะถูกตัดหลงั
 สาํหรับกระบวนการถัดไป

M+
-
C
R
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11. ธุรกจิ

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ
ชวยใหคุณจัดระเบียบงาน และมีการแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา

ปฏิทิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูปฏิทิน, และเพิ่มงานในรายการที่จะทํา
คุณสามารถกดปุมลูกศรเพื่อดูปฏิทินได
เลือกวันที่ทีคุ่ณตองการแสดง และ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัว
เลือกตอไปนี้:

วันที่จะถูกไฮไลตเปนสเีหล
การ

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องค
คํานวณพื้นฐานได ปอนตัว
โดยใชปุมเคลื่อนที่ ดังที่แส

ผลลัพธของเครื่องคิดเลข
ของการคํานวณอยูที่ทศน
จากทศนิยมตําแหนงที่ 10

แสดงงาน แสดงรายการงานพรอมเวลาที่ตั้งไว กด L 
เพื่อแสดงรายละเอียด และจัดการกบัรายการ
งาน

เพิ่มงาน ใชในการตั้งคาชนิดงาน วันที่ เวลา บันทึก 
การปลุก สถานที่ และความสําคัญสําหรับงาน 
กด R เสร็จ เพื่อจัดเก็บรายการ

ไปยังวันที่ อนุญาตใหคุณดูวันที่ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 
ปอนวันที่ และกด L

+ บวก หรือ 
- ลบ หรือ M
< คูณ หรือ M
> หาร หรือ M

R ลบตัวเลข
* จุดทศนิยม
, ผลลัพธ
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งานที่มีอยูแลว

ุณมีนาฬกิาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งการปลุก
ี่สุด 5 รายการ
 ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:
ละกด L แกไข
ด

รั้ง, ทุกวนั หรือ วัน หลังจากที่คุณแกไขการตั้ง
 เสร็จ
ียง เปน เสียงเรียก หรือ วิทยุ FM, และกด L 
คาแบบเสียงเรียก หรือสถานีวทิยุ

แสดงการตั้งคาของงานที่เลือก

เพิ่มงานใหม

แกไขงานที่เลือก

ลบงานทีเ่ลือก

ลบงานทัง้หมดในรายการทีจ่ะทํา

สงปฏิทินไปยังผูรับที่ตองการ
ธุรกิจ

รายการที่จะทาํ
เมนูนี้ชวยใหคุณจัดการกับงานประเภทตางๆ ในงานหรือชีวติประจํา
วันของคุณ คุณสามารถเพิ่มคําอธิบายงาน เวลาที่แนนอน และการ
เตือนสําหรับรายการที่จะทําของคุณได
คุณสามารถกด L เพิ่ม เพื่อสรางงานใหม และเลือกชนิดของงาน 
หลังจากที่คุณแกไขงานแลว กด R เสร็จ

เพิ่มงาน

เมนูตัวเลือกของ

ปลกุ
โทรศัพทมอืถือของค
ที่แยกจากกนัไดมากท
ในการตั้งนาฬกิาปลุก
1. เลือกการเตือน แ
2. ตั้งสถานะเปน เป
3. ปอนเวลา 
4. เลือก ซ้ํา: หนึ่งค
คาเสร็จ กด  R

5. ตั้งคา ตัวเลือกเส
ตัวเลือก เพื่อตั้ง

วนัที่ ใชในการปอนวันที่ของงาน
เวลา ใชในการปอนเวลาของงาน

เวลาที่คุณปอน ตองอยูในรูปแบบ 24 
ชั่วโมง

บันทึก อนุญาตใหคุณปอนคําอธิบายของงาน กด L 
แกไข, ปอนคําอธิบาย และกด L เพื่อบันทึก

ปลุก ใชปุมลูกศรเพื่อตั้งสถานะการเตือน
ซ้ํา ตั้งความถี่ของงาน: หนึ่งครั้ง, ทุกวนั, วัน, 

สัปดาห หรือ รายเดือน
สถานที่ ใชในการปอนสถานที่ของงาน
ลําดับกอนหลัง ใชสําหรับตั้งลําดับความสําคัญของงาน

แสดง

เพิ่ม

แกไขงาน

ลบงาน

ลบทั้งหมด

สง vCalendar
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6. ตั้งโหมด เลื่อนปลุก: คาเริ่มตน หรือจาก 1 ถึง 10 นาที ตัวแปลงหนวย
สําหรับความยาว และน้ําหนัก ปอนตัวเลข 
คํานวณผลลัพธ

ิยม

จากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีกสกลุหนึ่ง โดย
อืก คุณสามารถแปลงจากสกลุเงนิ ทองถิ่น 
างกลับกันได ปอนอัตราในชอง อตัรา, 
งินในชอง ทองถิ่น หรือ ตางประเทศ, จาก
ปลง

ิยม

าฬกิาจับเวลา มีนาฬกิาจับเวลา 2 ชนิดให
 และ นาฬกิาจับเวลา nWay เมือ่คุณเลือก 
ามารถเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
48

7. เลือก ชนิดการเตือน: กริ่ง, ระบบสั่นเทานั้น หรือ สั่นและเสียง

ถาคุณเลือกโหมด �วัน� คุณสามารถเลือกวนัในสัปดาห จากนั้น
ตั้งนาฬกิาปลกุสาํหรับแตละวนัของสปัดาหไดอยางอิสระ คุณ
สามารถสลับระหวางการ เปด และ ปด ไดโดยการกด L

นาฬิกาทัว่โลก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตรวจสอบเวลาของเมอืงสําคัญๆ รอบโลก
กดปุมลูกศรเพื่อเลือกเมือง วันที่และเวลาทองถิน่จะแสดงที่สวนลาง
ของหนาจอ

เพิ่มเตมิ
เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยคุณ
จัดระเบียบตางๆ และไดรับการแจงเตือนในขณะที่กําลังเดินทาง

เมนูนี้ใชในการแปลงหนวย
จากนั้นกด L ตกลง เพื่อ

กด * เพื่อปอนจดุทศน

ตัวแปลงคาเงิน
เมนูนี้ใชในการแปลงผลรวม
ใชอตัราแลกเปลี่ยนที่คุณเล
ไปยัง ตางประเทศ หรือในท
กด L, และปอนจํานวนเ
นั้นกด L เพื่อรับคาการแ

กด * เพื่อปอนจดุทศน

นาฬิกาจับเวลา
โทรศัพทของคุณมีฟงกชั่นน
เลือก: นาฬิกาจับเวลาทั่วไป
นาฬกิาจับเวลาทั่วไป, คุณส
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วามจะแสดงบนหนาจอ กด L ตัวเลือก เพื่อ
ปนี้:

พาะไฟลขอความที่จดัเก็บในโฟลเดอรภาย
าดไฟลเล็กกวา 2MB เทานั้น

เพื่อลบไฟลที่สรางขึ้นโดยระบบระหวางการ
อานอบีุค

เปดและอานไฟลทีเ่ลือก

ตั้งรูปแบบขอความ

แสดงขอมลูอยางละเอียดและการเขารหัสของ
ไฟลที่เลือก 

ลบไฟลที่เลือก

ลบไฟลทั้งหมดภายใต อีบุค

เลือกเพื่อเรียงไฟล โดยชื่อ, โดยชนิด, โดย
เวลา, โดยขนาด หรือ ไมมี (ไมมีการเรียง หรือ
เรียงแบบสุม)

เปดทํางานการตั้งคาที่คุณตั้งไวใน แสดง

แสดงฟงกชั่นทางลัด
ธุรกิจ

เมื่อคุณเลือก นาฬกิาจับเวลา nWay, คุณสามารถกด L เริ่ม เพื่อ
บันทกึเวลาของคุณ มีการแสดงเวลา 4 แบบทีใ่ชได นี่ระบุโดย +, -, 
< และ > ปุมบังคับทิศทาง เวลาที่เลือกจะแสดงเปนสีแดง ในการรีเซต็
นาฬิกาจับเวลา, กดคาง L ทําตอ

ตัวอานอีบุค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูไฟลขอความที่จัดเก็บในโทรศัพทหรือไมโคร 
SD การด (ไฟลภาษาจีนไมควรยาวเกิน 900 ตัวอักษร และไฟล
ภาษาอังกฤษไมควรยาวเกิน 1800 ตัวอักษร) คุณจําเปนตองคัด
ลอกและจัดเกบ็ไฟลขอความทีเ่ลือกลงในโฟลเดอร อบีุค เพื่อที่คุณ
สามารถอานขอความเมื่อคุณเขาสูเมนู อบีุค ถามีไฟลขอความอยู

แลว รายการไฟลขอค
เขาไปยังตัวเลือกตอไ

ฟงกชั่นนี้สนับสนุนเฉ
ใตเมนู อีบุค ซึ่งมีขน

แยกจับเวลา กด L เริ่ม/หยุด/ทําตอ เพื่อเริ่ม/หยุด/ทํา
การจับเวลาตอ และกด R แยก เพื่อแยก
เวลา เมื่อคุณเลือก แยก, นาฬิกาจับเวลายัง
คงจับเวลาอยางตอเนื่อง เมื่อคุณเลือก กลับ, 
เครื่องจะถามคุณวาตองการจัดเก็บเวลาหรือ
ไม  กด L ใช เพื่อจัดเกบ็ หรือ R ไม 
เพื่อออก

รอบจับเวลา กด L เริ่ม/หยุด/ทําตอ เพื่อเริ่ม/หยุด/ทํา
การนับตอ และกด R รอบ เพื่อจับเวลารอบ 
เมื่อคุณกด R รอบ, นาฬกิาจับเวลาจะนับ
จากจุดเริ่มตน

แสดงรายการ แสดงรายการที่จัดเก็บไว

เคลียรชั้นหนังสือ

เปดอีบุค

การตั้งคาจอ
แสดงผล

ขอมลูหนังสือ

ลบ

ลบไฟลทั้งหมด

เรียง

ใชการตั้งคา

วธิีใช



เบราเซอร

บุคมารค
นบุคมารคในโทรศัพทของคุณ เลือกบุค
 เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ซตซึ่งคุณเขาชมกอนหนานี้

จที่คุณเคยเขาชม และจัดเก็บไวเปนเพจ

รเชื่อมตอไปยังเว็บไซต

ยังเว็บเพจของบุคมารคที่เลือก
บุคมารคที่เลือก
มารคทีเ่ลือก
ุคมารคที่เลือก
ุคมารกทั้งหมด
ชื่อ และ URL เพื่อสรางบุคมารคใหม
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12. เบราเซอร

เมนูนี้ประกอบดวย Wap และบัญชีขอมูล

STK
การมคีุณสมบัติตางๆ ในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับวาซมิการดของคุณสนับ-
สนุน STK หรือไม ถาซิมการดของคุณสนับสนุนฟงกชั่น STK เมนู 
STK จะแสดงบนหนาจอ

WAP

คุณสมบัตินี้ใชไดเฉพาะเมื่อการสมัครรับบริการของคุณรวมเอา
บริการการเขาถึง WAP ไวดวย

ตัวเลือกนี้ใชในการเขาถงึอินเตอรเน็ต โทรศัพทของคุณมหีมายเลข
โหมดการเขาถงึอินเตอรเน็ตทีไ่ดรับการตั้งคาคอนฟกไวลวงหนาแลว 
คุณสามารถเริ่มการเบราสอินเตอรเน็ตไดทนัททีี่คุณเปดทํางานโหมด
การเขาถึง

โฮมเพจ
คุณสามารถเก็บหนาแรกสําหรับโหมดการเขาถงึแตละโหมดได เมื่อ
คุณเขาถึงอนิเตอรเน็ตดวย WAP เบราเซอร หนาแรกของโหมดการ
เขาถงึซึ่งคุณเลือกไวจะแสดงขึ้นมากอน

คุณสามารถบันทกึ URL เป
มารค และกด L ตัวเลือก

เพจกอนหนานี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูเว็บไ

เพจออฟไลน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูเว็บเพ
ออฟไลน

ปอนที่อยู
ปอนที่อยูเว็บ และยืนยันกา

ไปยัง เขาไป
แกไข แกไข
สง สงบุค
ลบ ลบบ
ลบทัง้หมด ลบบ
เพิ่มบุคมารค ปอน
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อมูลบัญชีของคุณ ผูใหบริการจะใหขอมูลบัญชี

บัญชี, หมายเลข, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ชนิดสาย, 

บัญชี, APN, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ชนิดการ
 DNS

คุณสามารถเปดทํางาน หรือปดทํางานคุกกี้ 
และลางคุกกีไ้ด คุกกี ้คือขอมูลที่สงไปยังเบรา-
เซอรของคุณเมือ่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต 

แสดงรายการของ ใบรับรองที่ไวใจ ที่ติดตั้งอยู
เบราเซอร

การตั้งคา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณคอนฟกการตั้งคาเว็บ สําหรับการเบราซเว็บ 
โทรศัพทของคุณอาจถูกตั้งคาไวลวงหนาดวยพารามิเตอรของผูให
บริการเครือขายเฉพาะแหง ถาคุณเปนสมาชิกของผูใหบริการเครือ-
ขาย คุณอาจเริ่มการใชเบราเซอรได ไมเชนนั้น คุณจําเปนตองคอน-
ฟกการตั้งคาใหม 

ฟลิปสไมรับผิดชอบในการแจงเตอืนลวงหนา หรือยอมรับผลที่
เกิดขึ้นในภายหลัง สาํหรับความลมเหลวที่เกิดจากการเปลี่ยน
แปลงคาคอนฟเกอเรชั่นที่ทําโดยคุณ หรือโดยผูใหบริการเครอื-
ขาย โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเครอืขายของคุณสาํหรับขอมูล
ที่อัปเดตที่สุด

เครื่องมีตัวเลือกตอไปนี้สําหรับการตั้งคา เว็บ ใหใช:

บัญชีขอมูล
เมนูนี้ใชในการตั้งคาข
ที่มีอยูแลวกบัคุณ

ขอมูล GSM
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อ
ความเร็ว และ DNS

GPRS
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อ
รับรองตัวบุคคล และ

แกไขโปรไฟล ทําการเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชั่นของ
โปรไฟลที่เลือกปจจุบัน

ตัวเลือก
เบราเซอร

อนุญาตใหคุณคอนฟกพารามิเตอรเบราเซอร 
เชน ตั้งคา หมดเวลา และเปดทํางานหรือปด
ทํางานฟงกชั่น แสดงรูป 

การตั้งคา
ขอความบริการ

อนุญาตใหคุณเปดทํางาน หรือปดทํางานการตั้ง
คาขอความบริการ

ลางแคช คุณสามารถเปดทํางาน ปดทํางาน หรือลางแคช
ได

ลางคุกกี้

ใบรับรองที่
ไวใจ



เพลง

รื่องเสียง

จาก เพลง และกลับไปยังหนาจอหลัก

ปยังรายการ รายการเลน และกด L อีกครั้ง 
เขาไปยังเมนู ตัวเลือก

ไปยังหนาจอกอนหนา

แทร็กเพลงที่เลือก
งขอมูลอยางละเอยีดของแทร็กเพลง
แทร็กลงในรายการเสียงเรียก เพื่อเลือกเมื่อ
ารเลือกแบบเสียงเรียกใน ตัวจัดการไฟล
ดตรายการแทร็กในเครื่องเสียง (ตัวเลือกนี้
ดเฉพาะเมือ่ แสดงแนวเพลงอัตโนมตัิ เปด
านอยูเทานั้น)
แทร็กลงในโฟลเดอรที่เลือก (ตัวเลือกนี้ใช
ฉพาะเมื่อ แสดงแนวเพลงอัตโนมัติ ปดทํา
เทานั้น)
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13. เพลง

เพลง
เมนูนี้ใชในการเลนเพลง เพลงที่เก็บในโฟลเดอร เพลงสวนตัว จะถูก
ตรวจพบและเพิ่มลงในรายการเลนโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กําลังเลน
เพลง คุณสามารถหมุน หรือรับสายเรียกเขาได เครื่องเลนจะพักการ
เลน ทันททีี่การเชื่อมตอถูกสรางขึ้น

เปดทํางานเครื่องเสียง
กด R ในหนาจอหลัก หรือเลือก เพลง
ตารางดานลางอธิบายถงึการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดการเลน
เพลง

เมนูตัวเลอืกของเค

+ เลน/หยุดชั่วคราว
- หยุด

< ขามไปยังแทร็กเพลงกอนหนา

> ขามไปยังแทร็กเพลงถดัไป

ปุมปรับระดับ
เสียงดานขาง

ปรับระดับเสียงเพลง

) ออก
L เขาไ

เพื่อ
R กลับ

เลน เลน
รายละเอียด แสด
เพิ่มในเสียงเรียก เพิ่ม

ทําก
รีเฟรชรายการ อัปเ

ใชไ
ทําง

เพิ่ม เพิ่ม
ไดเ
งาน
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เพลงหลังจากที่คุณเชือ่มตอโทรศัพทดวย
ารถเขาสู เครื่องเสียง และกด L รายการ, 
ลือก, เลือก การตั้งคา, จากนั้นเลือกและเปด
ริโอบลูทูธ

รอมกบัฟงกชั่นในการรับวิทยุ FM คุณภาพการ
ามแรงของเครือขายคลื่นวิทยุ เสียบหูฟงเขากบั
องโทรศัพทมือถอื เพื่อทําหนาที่เปนเสาอากาศ
ญาณวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม โทรศัพทมอื
มถี่ 87.4 mhz ถึง 108mhz รวมทั้งฟงกชั่นการ
ดวย 

ุม
ยุ ใหกดปุมตอไปนี้:
ื่อเปดเมนูตัวเลือก รายละเอียดของเมนูจะอยู
สวนถัดไป

ื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา

ื่อเปด/ปดวทิยุ โดยไมทิ้งระบบติดตอผูใช
จจุบันไว
เพลง

ในการเพิม่หรือลบแทร็กเพลง คุณจําเปนตองเชือ่มตอโทรศัพท
เขากับคอมพวิเตอรโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB หลังจากคอม
พิวเตอรพบโทรศัพทของคุณแลว คุณสามารถคัดลอกแทร็กเพลง
ไปยังโทรศัพท หรือลบแทร็กเพลงออกจากโทรศัพทของคุณได

หมายเหตุ: เฉพาะแทร็กเพลงที่จดัเก็บในโฟลเดอรรากของ ตัว
จัดการไฟล ที่สามารถสรางใหมโดยอัตโนมัติได โดยการเลือก
ตัวเลือก รีเฟรชรายการ ในการดงึแทร็กจากโฟลเดอรยอย, คุณ
จาํเปนตองปดการทํางาน แสดงแนวเพลงอัตโนมตัิ ในตัวเลือก 
การตั้งคา จากนั้นกด L ตัวเลือก และเลือก เพิ่ม ตัวจัดการไฟล
จะเปด และคุณสามารถเลือกเนื้อหาของโฟลเดอรยอยที่คุณตอง
การเพิม่ลงในเครื่องเสียง

ถาคุณไมตองการฟง
หูฟงบลูทูธ คุณสาม
จากนั้นกด L ตัวเ
ทํางาน เอาตพุตสเตอ

วิทยุ FM
โทรศัพทมอืถือนี้มาพ
รับถกูกําหนดโดยคว
ขั้วตอหูฟงที่ดานลางข
เพื่อใหสามารถรับสัญ
ถือสนับสนุนชวงควา
ออกอากาศเบื้องหลัง

การทํางานของป
ในระบบติดตอของวิท

การตั้งคา การตั้งคาเครื่องเลน สําหรับการเลือกรายการ
เลนจาก เครื่อง/การดหนวยความจํา, แสดงแนว
เพลงอัตโนมัติ, ซ้ํา (โหมดการซ้ํา), สลับ (ลําดับ
การเลน), เปดเสียงดนตรี (เลือกวาคุณตองการ
เลนตอเมื่อคุณออกจากเครื่องเสียงหรือไม)
การตั้งคาจอ สําหรับสเปกตรัม หรือ แสดงเนื้อ
รอง
เสียงเอฟเฟก สําหรับ อีควอไลเซอร, ความเร็ว
ในการเลน, เอ็ฟเฟกรีเวิรบ, 3D เซอรราวนด
การตั้งคาบลูทูธ สําหรับ เอาตพุตสเตอริโอ
บลูทูธ, หูฟงสเตอริโอบลูทูธ

L เพ
ใน

R เพ
- เพ

ป



เพลง

ารอัดเสียง นอกจากนี้ คุณสามารถเลน 
ี่คุณบันทึกได เลือกสิ่งที่บันทึกไว และกด 
รง เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก

ามารถเลือกการตั้งคาของ เปดเสียงดนตรี 
 ลําโพง คุณสามารถเปดทํางาน หรือปดทํา
ลําโพง; ในขณะที่เปดทํางาน ลําโพงภายใน
ทรศัพทมอืถือจะออกอากาศสถานีวิทยุ

 เพื่อเริ่มการบันทึก, กด L เพื่อ หยุด
ราว หรือ ทําการบันทึกตอ ในการสิ้นสุดการ
ึกเสียง กด R หยุด ปอนชื่อไฟลสําหรับ
ี่บันทึกไว และกด L

ิ่งที่บันทึกไว

เสียงตอทายสิ่งทีบ่ันทกึไว

นชื่อสิ่งที่บันทึก

ิ่งทีบ่ันทึก

ิ่งทีบ่ันทึกทั้งหมด
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เมนูตัวเลอืก
ในเมนู วทิยุ, คุณสามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้โดยการกดเมนู R 
ตัวเลือก ดังตอไปนี้:

เครื่องบันทึกเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําก
เปลี่ยนชื่อ หรือลบเสียงท
L, หรือกด L โดยต

</> กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนไปยังสถานีวิทยุกอนหนา/
ถัดไป กดคาง เพื่อเปลี่ยนสถานีอยางรวดเร็ว

) กดสั้นๆ เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก โดยทีก่าร
ออกอากาศวิทยุยังคงทํางานอยูในเบื้องหลัง (ถา
ตัวเลือก เปดเสียงดนตรี ถกูเลือกอยู); กดคาง 
เพื่อปดโทรศัพทมอืถือ

รายการสถานี หนาจอบนระบบติดตอนี้ จะแสดงสถานีวทิยุที่
จัดเกบ็ไวทั้งหมด กด L เพื่อ เลน, ลบ หรือ 
แกไข และ R เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา

ปอนแบบ
แมนนวล

คุณสามารถปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่คุณตอง
การเขาไปเองลงในหนาตางการปอน กด L 
ตกลง เพื่อยืนยันการสงของสถานีวิทยุทีเ่ลือก

ตั้งอตัโนมัติ โทรศัพทมือถือจะเพิ่มและจัดเก็บสถานีวิทยุ
ทีต่รวจพบทัง้หมดลงในรายการสถานีโดย
อตัโนมัติ 

การตั้งคา คุณส
และ
งาน 
ของโ

บันทกึ กด L
ชั่วค
บันท
สิ่งท

เลน เลนส

เพิ่มตอ เพิ่ม

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ย

ลบ ลบส

ลบทัง้หมด ลบส
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ณะที่กําลังเรียบเรียงเมโลดี้

ดี้

ลนเมโลดี้
ลือกความเร็วในการเลน

ลือกเครื่องดนตรีในการเลน

ันทึกเมโลดี้

ลนเมโลดี้ที่เลือก

กไขเมโลดี้ทีเ่ลือก

รางเมโลดี้ใหม

ปลี่ยนชื่อเมโลดี้ที่เลือก

บเมโลดี้ที่เลือก

บเมโลดี้ทั้งหมด

ชเมโลดี้กบัตัวเลือกอื่น เชน ไปโปรไฟลผูใช, 
ปเอมเอมเอส, ไปอีเมล และ ไปบลูทูธ
เพลง

แตงทาํนอง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไขเมโลดี้ และตั้งคาเปนเสียงโทรศัพทได
ถาไมมีเมโลดี้ คุณสามารถกด L เพิ่ม เพื่อสรางเมโลดี้ และกด L 
เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก ในขณะที่กําลังเรียบเรียงเมโลดี้ ถาคุณ
เลือกเมโลดี้ทีม่ีอยูแลว คุณสามารถกด L เพื่อเขาไปยังเมนู 
ตัวเลือก 

การทํางานของปุมตางๆ ในขณะที่กําลังเรียบเรียง
เมโลดี้

เมนูตัวเลือกในข

เมนูตัวเลือกของเมโล

การตั้งคา ตั้งคาสถานที่เกบ็, รูปแบบ และคุณภาพเสียง 
ของสิ่งที่บันทึก

สงตอ ใชตัวเลือกอื่นๆ กับสิ่งทีบ่ันทกึไว

0 ใสตัวหยุด

1 - 7 ปอนโด-ซี
8 ใสเอฟเฟกสั่น (โหมดสั่น) 
+ - เปลี่ยนพิตชของโนตไปเปนสูง กลาง หรือต่ํา
# เปลี่ยนสถานะของโนตเปนสูง ปกติ หรือต่ํา
* เปลี่ยนจังหวะ

เลน เ
ความเร็วในการ
เลน

เ

เลือกเครื่อง
ดนตรี

เ

จัดเกบ็ บ

เลน เ

แกไข แ

เพิ่ม ส

เปลี่ยนชื่อ เ

ลบ ล

ลบไฟลทั้งหมด ล

สงตอ ใ
ไ



การเชื่อมตอ

ูทูธ แรกสุด ตรวจดูใหแนใจวาคุณเปด
 เปด/ปด จากนั้นเลือก อุปกรณสวนตัว > 
ายการของอปุกรณปรากฏขึ้น ใหเลือก
การเชื่อมตอดวย 
ียง
ียง> เมื่อรายการอปุกรณปรากฏขึ้น เลือก
การเชื่อมตอดวย, กด L ผูก ทนัททีี่คุณ
ตอแลว คุณจะถูกขอใหปอนรหัสผาน เพื่อ
านนี้ใหมาโดยผูผลิตอปุกรณบลูทธูอืน่ 
านเอกสารของอุปกรณ คุณสมบัติรหัส
ารเชื่อมตอที่คุณตองการจะไดรับอนุญาต
งคุณ หรืออุปกรณทีเ่ลือก

ก L ตัวเลือก > สอบถามอปุกรณใหม 
คนหาอุปกรณใหม

ทํางานอปุกรณทีเ่ลือก

ุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกตอไปนี้: การ
งเห็น, เปลี่ยนชื่ออปุกรณ, การรับรองตัว
คล, เสนทางเสียง และ การตั้งคา FTP

งขั้นตอนในการใชบลูทธู
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14. การเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณสามารถเชื่อมตอไปยังอุปกรณภายนอกไดหลาย
อยาง โดยผานทางบลูทูธ, USB หรือเครือขาย เมนูนี้ใหคุณสมบัติ
เพิ่มเติมกับคุณเพื่อตั้งคาการเชื่อมตอกับอปุกรณภายนอกเหลานี้

บลูทูธ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนเทคโนโลยีไรสายบลูทูธ ซึ่งใชสําหรับเชื่อม
ตอไปยังอุปกรณทีม่ีคุณสมบัติบลูทูธภายในระยะทาง 10 เมตร การ
เชื่อมตอบลูทธูสามารถแกไขการรบกวนจากสิ่งที่ขวางกั้น เชน กําแพง 
หรืออุปกรณอเิล็กทรอนิกสอื่นได
กอนทีคุ่ณจะใชบลูทูธ ใหแนใจวาอุปกรณอื่นสนับสนุนการทํางาน
บลูทูธ โดยการติดตอผูผลิตอุปกรณ หรือศกึษาจากเอกสารทีม่า
พรอมกับอปุกรณ
เมนูบลูทูธ

การสรางการเชื่อมตอบูทูธ
ในการสรางการเชื่อมตอบล
คุณสมบัติบลูทูธในตัวเลือก
สอบถามอุปกรณใหม เมื่อร
อุปกรณที่คุณตองการสราง
การเชือ่มตอกับอุปกรณเส
เลือก <สอบถามอุปกรณเส
อุปกรณที่คุณตองการสราง
เลือกอุปกรณและการเชื่อม
ที่จะจับคูกบัอุปกรณ รหัสผ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหอ
ผานชวยใหมั่นใจวาเฉพาะก
ใหเชื่อมตอไปยังอุปกรณขอ

ตวัเลือก คําอธิบาย
เปด/ปดเครื่อง เปด/ปดคุณสมบัติบลูทูธ

สอบถามอุปกรณ 
เสียง

คนหาอุปกรณเสียงที่ใชได

อปุกรณสวนตัว เลือ
เพื่อ

อปุกรณที่แอกทีฟ เปด

การตั้งคา อน
มอ
บุค

เกี่ยวกับ แสด
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ใช
รางรายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมือ่
ศัพทจะพยายามลงทะเบียนกับเครือขาย ตาม
ร

RS
ั้งโหมดการเชื่อมตอ GPRS คุณสามารถเลือก
มื่อจําเปน

คุณไปยังพีซีผานสายเคเบิล USB, เลือก
ไปนี้ในเมนู:

ําหนาที่เปนทีเ่กบ็ขอมลูขนาดใหญสําหรับขอมลู
ทรศัพทมือถอืของคุณบนคอมพิวเตอร และ
รียกคืนขอมลูที่จัดเกบ็ในคอมพิวเตอร, อปัโหลด
ละดาวนโหลดไฟล, เขาถึงหนวยความจําภาย
น และไมโคร SD การด (ถามี) ขนาดของการ
ายโอนจะไมจํากัดจนกระทั่งหนวยความจําเต็ม

ําหนาที่เปบเวบ็แคมสําหรับพีซีของคุณ
การเชื่อมตอ

ถาคุณตั้งใจจะไมใชคุณสมบัติบลูทูธในบางเวลา คุณควรปดการ
ทํางานบลูทูธ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ตั้งคาเครือขาย
เลือกเครือขาย
เมนูนี้ใชในการเลือกบัญชีเครือขาย

คุณสามารถเลือกเครือขายอื่นนอกเหนือจากเครอืขายที่คุณจด
ทะเบียนไดเฉพาะเมื่อมีขอตกลงเกี่ยวกับการใชขามเครือขายทํา
ไวกับเครือขายที่คุณจดทะเบียน ถาคุณเปลี่ยนเครือขาย อาจมี
ปญหาบางอยางเกิดขึ้นระหวางการใชงานโทรศัพทของคุณ

เครือขายที่เลอืก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณส
กําหนดเสร็จแลว โทร
ที่คุณระบุไวในรายกา

การเชื่อมตอ GP
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
ระหวาง เสมอ หรือ เ

USB
เชื่อมตอโทรศัพทของ
ระหวางการทํางานตอ

คนหาใหม คนหาเครือขายที่ใชได
เลือกเครือขาย เลือกเครือขายที่ตองการใชในปจจุบัน
โหมดการเลือก อัตโนมัติ: โทรศัพทของคุณจะเลือกและลง

ทะเบียนกับเครือขายที่ใชไดโดยอตัโนมัติ
แมนนวล: ใหรายการของเครือขายที่ใชไดใน
พื้นทีข่องคุณ เลือกเครือขายที่คุณตองการลง
ทะเบียนดวย และกด  L เพื่อยืนยัน 

แนะนําใหคุณเลือก อัตโนมัติ

ที่เก็บขอมูล
ขนาดใหญ

ท
โ
เ
แ
ใ
ถ

เว็บแคม ท



การเชื่อมตอ
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เมื่อการถายโอนเสรจ็ ตรวจดูใหแนใจวาคุณถอดอุปกรณของคุณ
อยางปลอดภัย ตามขั้นตอนของคอมพวิเตอรของคุณ

การใชเครื่องมือโทรศัพทมือถือ
เครื่องมือโทรศัพทมอืถือ ชวยใหคุณใชโทรศัพทมือถือของคุณเพื่อ
รับสงขอมูลและเอกสารไดอยางดีที่สุด ผานซอฟตแวรเครื่องมือ
โทรศัพทมือถือ ดวยซอฟตแวรนี้ คุณสามารถอปัโหลดและดาวน
โหลดไฟล, สงและรับขอความ และแกไขรายชื่อโทรศัพทมือถือของ
คุณได ในการเปดทํางานคุณสมบัตินี้ คุณจําเปนตองติดตั้งและเปด
เครื่องมือโทรศัพทมอืถือ จากนั้นเชื่อมตอโทรศัพทผานสายเคเบิล 
USB  เขาสูเมนู การเชื่อมตอ และเลือก พอรต Com บนหนาจอ
คอมพิวเตอร, เลือก 9@9u และกด เชื่อมตอ

พอรต COM ทําหนาที่เปนโมเด็มสําหรับโทรศัพทของคุณ 
และการเชื่อมตอพีซ ีคุณสามารถใชซอฟตแวร
ที่ใหมาเพื่อแกไขรายชื่อโทรศัพทมอืถือ, ภาพ 
และเพลงของคุณ
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15. ตัวจดัการไฟล

เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูความจุหนวยความจํารวม และหนวยความจํา
ที่วางในโทรศัพทและการดหนวยความจํา นอกจากนี้ ยังใชในการ
จัดการกับภาพ เสียงทีบ่ันทกึไว เสียงโทรศัพท และไฟลเพลงใน
โทรศัพทของคุณ
จากเมนู, เลือก ตัวจัดการไฟล > เครื่อง หรือ หนวยความจําการด 
(ถาใสไว), กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

มุมขวาบนของหนาจอการจัดการไฟล จะแสดงถึงการใชงานที่
เก็บหนวยความจาํ เมื่อคุณเลือกโฟลเดอรหรือไฟลในการจัดการ
ไฟล มุมขวาบนของหนาจอจะแสดงวันที่ และขนาดของไฟล/
โฟลเดอร

เปด เปดโฟลเดอร คุณสามารถเลือกไฟลหรือโฟล-
เดอรที่จะใชกระบวนการตอไปนี้:
� กระบวนการจัดการกับโฟลเดอร
เปด, สรางโฟลเดอร, เปลี่ยนชื่อ, ลบ และ เรียง
� กระบวนการจัดการกับไฟล
เลน (สําหรับไฟลเพลง), แสดง (สําหรับไฟล
ภาพ), ติดตั้ง (สําหรับแอปพลิเคชั่นจาวา), สง
ตอ, รายละเอียด, เปลี่ยนชื่อ, คัดลอก, แกไข, 
ยาย, ลบ, ลบไฟลทั้งหมด และ เรียง

สรางโฟลเดอร สรางโฟลเดอรใหม 

คุณสามารถจัดระเบียบไฟลของคุณลงใน
โฟลเดอรยอยได เลือกโฟลเดอรที่คุณตองการ
สรางโฟลเดอรยอยขางใต กด L แกไข และ
เลือก สรางโฟลเดอร จากนั้นคุณสามารถเก็บ
ไฟลของคุณลงในโฟลเดอรยอย

ฟอรแม็ท ฟอรแมท็โฟลเดอร (ใชไดสําหรับไดเรกทอรีราก
เทานั้น)

ลบ นําการดหนวยความจําออกอยางปลอดภยั
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมสีัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอหลัก

ถาสญัลักษณเครอืขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้น
ใชไมไดในปจจุบัน คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสัญญาณที่ไมดี การยาย
ไปยังตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึน้ได

ปดเสียง - โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อไดรับ
สาย

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

เครือขาย GSM - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือ-
ขาย GSM
คุณภาพการรับ - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพของการ
รับสัญญาณยิ่งดี

ล็อคปุมกด - ปุมกดถกูล็อค
 บลูทูธ - คุณสมบัติเปดทํางาน
 ปลุก - นาฬิกาปลุกเปดทํางาน

กริ่ง  - โทรศพัทจะสงเสียงเรียกเมื่อมีสายเรียกเขา

ระบบสั่นเทานั้น - โทรศัพทจะสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา

โอนสาย - สายเรียกเขาที่เปนสายสนทนาของคุณทั้งหมด
กําลังถกูโอนไปยังหมายเลข

ใชขามเครือขาย - แสดงเมือ่โทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกบัเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายของคุณ (โดย
เฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ บริการนี้ขึ้นกบัลักษณะการขอรับบริการ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

เชื่อมตอ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกบัเครือ
ขาย GPRS

ขอความ/เอมเอมเอส - คุณไดรับขอความ/เอมเอมเอส
ใหมเขามา

ขอความเต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

หูฟง - หูฟงเสียบอยูกบัโทรศัพท
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อดคลองกบัสวนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC  
เงื่อนไขสองขอตอไปนี้:
อใหเกิดการรบกวนที่เปนอนัตราย และ
อการรบกวนที่ไดรับ รวมทั้งการรบกวนทีอ่าจ
นที่ไมพึงประสงค 
บโทรศพัทมือถอืเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีก
ตัวเอง ผูอืน่ หรือตอตัวโทรศพัทเอง ใหอาน
เกีย่วกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให
งคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศพัท
ไดรับอนุญาต:
พัทไวในที่ปลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
ของเด็กเล็ก
งการจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจําแทน
แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ุณหลังจากที่ซื้อโทรศพัทมา และเพื่อเปดการ
กัดการโทรแบบตางๆ
แบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกบักฎหมาย
ังคับตางๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม โทรศัพท
าจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกบัอุปกรณ
นั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและกฎขอบังคับ
องคุณเมือ่ใชโทรศัพทเซลลูลารทั้งที่บาน และ
ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตวัสงและรบั
สญัญาณวิทยุกําลงัต่าํนั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพท
จะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียง
หรือขอมลูไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกบัเครือขายโทร-

ศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาทีค่วบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� 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 
และมีคุณสมบัติตรงตามคําแนะนําในการสัมผัสถกู RF ของ FCC 
เมื่อใชกับอปุกรณเสริมที่ไมมีสวนประกอบของโลหะ และตําแหนง
ของหูฟงอยูหางจากรางกายอยางต่ํา 1.5 ซม. การใชอปุกรณเสริม
อื่นๆ อาจไมสอดคลองกับคําแนะนําในการสัมผัสถูก RF ของ FCC

คําเตือน: อุปกรณนี้ส
การทํางานเปนไปตาม
� อุปกรณนี้ตองไมก
� อุปกรณนี้ตองทนต
กอใหเกิดการทํางา
คุณมีหนาที่รับผิดชอ
เลี่ยงความเสียหายตอ
และทําตามคําแนะนํา
ผูอื่นทีย่ืมโทรศพัทขอ
จากการใชงานโดยไม

เก็บโทรศ
เอื้อมถงึ
หลีกเลี่ย

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของค
ทํางานตัวเลือกการจํา

การออก
และขอบ
ของคุณอ

อิเล็กทรอนิกสอืน่ ดัง
ทั้งหมดในประเทศข



เมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับการใชโทรศัพท ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูใน บรรยากาศที่
ิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
วยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ฑทีไ่วไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
สปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดใหตรวจ
งกับกฎเพื่อความปลอดภยัที่ใชไดหรือไม
อุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
ีกระบวนการระเบิดอยูดวย
ูผลิตรถยนตของคุณวา อุปกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

องหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น
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เซลลลูารในรถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความเสี่ยงตอ
สุขภาพของผูใช มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกีย่วกับเทคโนโลยี
ทางดานคลื่นวทิยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัย
ตางๆไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถกูพลัง
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทัง้ขอกําหนดอปุกรณ
รับสงคลื่นวทิยุและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวทิยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมือ่เกบ็โทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมอืถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ดกต็ามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานทีซ่ึง่มีอุปกรณ
ทางการแพทย

อาจมีการระเบ
อากาศเต็มไปด

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภณั
พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแก
สอบวาพาหนะนั้นสอดคลอ
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปด
เหมืองแร หรือพื้นที่อืน่ซึ่งม

ตรวจสอบกับผ
ทรอนิกส ทีใ่ชใ
พลังงานวทิยุ

เครื่องชวยการเตนข
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ศัพทไว 15 ซม. ตลอดเว
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย
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จะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอปัเดตตําแหนง
อดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง 
ารเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวยประหยัด
ี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่อง
ึ้น

บตเตอรี่
รับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
บุเทานั้น

ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมของแทจาก
านั้น  เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอืน่อาจทํา
ทเสียหาย และอาจเปนอันตราย และทําใหการ
นัทั้งหมดสําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุด
บตเตอรี่ชนิดที่ไมถกูตอง ยังอาจเปนสาเหตุให
เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือไม

การปรับปรุงสมรรถนะการทาํงาน
เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะ
ทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาทีอ่อนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเทา
กัน อยางไรกต็ามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูในหนาจอ
หลักและคุณอยูกับที่ เมือ่โทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลัง

เคลื่อนที ่โทรศัพท
กับเครือขายอยูตล
รวมทั้งหลีกเลี่ยงก
พลังงานแบตเตอร
รอรับสายไดนานข

ขอมูลเกีย่วกบัแ
� โทรศัพทของคุณได
� ใชเครื่องชารจที่ระ
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140°F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
ฟลิปสเท
ใหโทรศัพ
รับประก

และใชไมได การใชแ
เกิดการระเบิดไดดวย



ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันทีโดยผู 50
ลังจากทีโ่ทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
 หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
าะเมื่อคุณสวมหนากากทีเ่ปนโลหะ 
ขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศพัทขึ้นมา 
เมื่ออุณหภมูิของสภาพแวดลอมสูงเกิน

รเสียบเขากับชองเสียบไฟฟาที่ใกลกับ

แวดลอม
กฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกบั
ุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร-
รดรณรงคดานการนําวสัดุกลับมาใชไหม
ลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
วัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุของ
ตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้
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เชี่ยวชาญทีไ่ดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถอืและรถยนตของคณุ
จากการศึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
รถนั้นทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
อันตรายได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

� คุณควรมีสมาธิกบัการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศพัท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวตัถปุระสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทดัฐาน EN 609
ในสภาพอากาศที่รอน หรือห
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพ
โปรดระมัดระวังเปนพิเศษใน
และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพท
40°C หรือต่ํากวา 5°C
สําหรับโทรศพัทของคุณ คว
โทรศัพท และเขาถงึไดงาย

การดูแลรักษาสภาพ
โปรดปฏิบัติตาม
การทิ้งวัสดุบรรจ
ศัพทเกา และโป

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญ
ออกแบบเพื่อสงเสริมการนํา
เสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบ
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สอดคลองกับ FCC 
ดสอบ และพบวาสอดคลองกับขอจํากดัสําหรับ
 B ในสวนที ่15 ของกฎระเบียบ FCC  ขอจํากดั
แบบขึ้นมาเพื่อใหการปองกันที่เหมาะสมตอ
รายในการติดตั้งบริเวณทีพ่ักอาศยั อุปกรณนี้
แผพลังงานความถีว่ิทยุ และถาไมไดติดตั้งและ
ทีร่ะบุในขั้นตอน อาจกอใหเกิดการรบกวนที่
ื่อสารวิทยุได อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกนั
ิดขึ้นเมื่อติดตั้งอยางเหมาะสม
การรบกวนทีเ่ปนอันตรายตอการรับสัญญาณ
สามารถระบุไดโดยการปดและเปดอปุกรณ ผู
การรบกวนโดยใชวิธีการหนึ่งหรือหลายอยาง

ลี่ยนตําแหนงเสาอากาศในการรับสัญญาณ 
างอปุกรณและเครื่องรับสัญญาณ 
ในเตาเสียบในวงจรที่แตกตางจากที่เครื่องรับ
ยู
รือการดัดแปลงที่ไมไดรับการเห็นชอบเปนลาย
ี่มีหนาที่รับผิดชอบ อาจทําใหสิทธิ์ในการใช
เปนโมฆะ
เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: 
�ขอมูลถึงผูบริโภค�

การทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวัสดุและชิ้น
สวนคุณภาพสูง ซึง่สามารถนําไปรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหมได

เมื่อพบสัญลักษณรูปถังขยะมีลอซึ่งมีกากบาทติดอยู
ที่ผลิตภณัฑ หมายความวาผลิตภณัฑไดรับการครอบ
คลุมโดยขอกําหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC
โปรดเตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของเสีย
แยกตางหาก สําหรับผลิตภัณฑไฟฟาและอเิล็กทรอ-
นิกส 

โปรดปฏิบัติตามระเบียบในทองถิ่นของคุณ และอยาทิ้งผลิตภัณฑ
เกาปะปนกับของเสียปกติภายในบาน การทิ้งผลิตภัณฑเกาอยางถูก
ตอง จะชวยปองกันผลกระทบดานลบที่ตามมาตอสิ่งแวดลอม และ
สุขภาพของมนุษย

ถอยแถลงความ
อุปกรณนี้ ไดรับการท
อุปกรณดิจิตอลคลาส
เหลา นี้ไดรับการออก
การรบกวนทีเ่ปนอันต
สราง ใช และสามารถ
ใชอยางเหมาะสมตาม
เปนอันตรายตอการส
วาการรบกวนจะไมเก
ถาอปุกรณนี้กอใหเกดิ
วิทยุหรือโทรทัศน ซึ่ง
ใชตองพยายามแกไข
ตอไปนี้:
- ปรับทิศทาง หรือเป
- เพิ่มระยะหางระหว
- เชื่อมตออปุกรณลง
สัญญาณเชื่อมตออ
การเปลี่ยนแปลง ห
ลักษณอกัษรโดยผูท
อุปกรณของผูใชถือ

วัสดุที่ใชในบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เรามีการสงเสริมดานการเงนิแกระบบการรีไซเคิล
และการนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

วัสดุที่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได (มี
การระบุชนิดของพลาสติกดวย)



แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
กรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม

ายเลขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
รเขามา โทรศพัทก็จะแสดงคําวา สาย 1 
มูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือ-

วามตัวอักษรได
ตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น
ปอนหมายของศูนยขอความของคุณ หรือ
ําหรับขอมลูเพิ่มเติม

ภาพได
ไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
อืถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได

ายบางสายไป
สายของคุณ

ซิม
างถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู ซิมการด
ผูใหบริการเครือขายของคุณ
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพท

โทรศัพทไมกลบัไปยังหนาจอหลกั
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถกูตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง

สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมือ่อยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงที่ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมลู

จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา)
เมื่อคุณกดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มอีุณหภูมติ่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอกีครั้ง ในกรณี
อื่นๆ ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุป
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง

โทรศัพทไมแสดงหม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือข
ขายไมสงหมายเลขของผูโท
หรือ ระงับ แทน สําหรับขอ
ขายของคุณ

คุณไมสามารถสงขอค
เครือขายบางแหงไมอนุญา
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส

คุณไมสามารถแสดง
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกนิ
ไฟลที่ไมถูกตอง โทรศัพทม

คุณรูสึกวาคณุพลาดส
ตรวจสอบตัวเลือกการโอน

หนาจอแสดงคําวา ใส
ตรวจสอบวาซิมการดใสอย
อาจเกิดการเสียหาย ติดตอ
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ในขณะที่คุณพยายามใชคณุสมบัติในเมนโูทรศัพท
แสดงคาํวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกบัเครือขายและการสมัครรับบริการ 
คุณสมบัติเหลานี้จะใชไดตอเมือ่เครือขายหรือประเภทของการขอรับ
บริการของคุณสนับสนุนเทานั้น สําหรับขอมลูเพิ่มเติม ใหติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณ

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดอยางสิ้นเชิง อาจใชเวลาครูหนึ่ง กอนที่ไอคอนการ
ชารจจะปรากฏบนหนาจอ
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อุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองบรรจุโทรศัพทมอืถือของคุณ อุปกรณ
เสริมอยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก
รายการของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

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

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสียบ
หูฟงเขามา และคุณสามารถเลือกตัวเลือก "อัตโนมตัิ" ในโหมดตอบ

รับไดดวย ถาสถานะของตัวเลือกนี้เปน "เปด", โทรศัพทของคุณจะ
รับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติใน 5 หรือ 10 วนิาที

สายเคเบิล USB
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นคุณสามารถจัดการ
กับขอมูลทีเ่ก็บอยูในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพ ภาพเคลื่อนไหว
ภาพถาย วดิีโอ และเพลงได นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชสายเคเบิล
เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากบัเว็บแคม หรือชารจแบตเตอรี่ได
ดวย (โหมดการชารจนี้ใชงานไดกับคอมพิวเตอรสวนใหญ) 

ชุดเชื่อมตอขอมูล
ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบงายๆ กับโทรศัพทมือถอืฟลิปสของคุณ: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรที่ใหมา ชวยให
คุณสามารถคัดลอก ยาย และลบภาพและเพลงตางๆ ได
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การประกาศเครื่องหมายการคา
JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

Bluetooth เปนเครื่องหมายการคา
ทีเ่ปนของ telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, สวีเดน และอนุญาตใหกบั
ฟลิปส

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



เกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ

าะ
ัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
หการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วทิยุ (RF) 
ประเทศเกีย่วกับการปองกันการแผรังสี
วามปลอดภยัซึ่งรับประกันถงึการปองกัน

R) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
ะคือ 1.6 วตัต/กก. เฉลี่ยตอน้ําหนัก

ัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงทีสุ่ดทีไ่ดร ับ
ั่วไประดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพท
นหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปน
ิ่งต่ําลง 
งกัน แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับ

0.277 W/kg สําหรับขอแนะนํา ICNIRP 

งขอควรระวงัเหลานี้ ก็เพื่อให นําโทรศัพท
70 ขอมูล

ขอมูลเกีย่วกับอัตราการซึมซับเฉพ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศพัทมือถอืนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกีย่วกับการส
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใ
เกินขีดจํากดัทีก่ําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวาง
แบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันของวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (IEEE) ซึ่งพยากรณคาค
ตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อตัราการซึมซับเฉพาะ (SA
สําหรับโทรศพัทมือถอืที่ใชโดยสาธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต/กก. เฉลี่ยตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม แล
เนื้อเยื่อ 1 กรัม โดยมาตรฐาน IEEE Std 1528 สําหรับศีรษะ
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมือถือสงส
การรับรอง ในทกุยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แตโดยท
มือถอืในขณะทีท่ํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพทถกูออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงา
ในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะย
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตา
มาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปสรุน Xenium 9@9u นี้เมื่อทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐานคือ 
และ 0.925 W/kg สําหรับมาตรฐาน IEEE 1528 
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง วตัถปุระสงคขอ
มือถอืออกหางจากศีรษะและรางกาย
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ผัสถูก RF ของ FCC เมื่อใชกบัอุปกรณเสริมที่ไมมีสวน
ดคลองกับคําแนะนําในการสัมผัสถกู RF ของ FCC
ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซบัเฉพาะ

สําหรับการทํางานที่ตองสวมบนรางกาย โทรศัพทนี้ไดรับการทดสอบ และมีคุณสมบัติตรงตามคําแนะนําในการสัม
ประกอบของโลหะ และตําแหนงของหูฟงอยูหางจากรางกายอยางต่ํา 1.5 ซม. การใชอปุกรณเสริมอื่นๆ อาจไมสอ



  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
นใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง 
ฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
ทีส่ามารถทํางานได และฟลิปสจะเก็บชิ้น
รณที่บกพรองนั้นไว

ซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
กนัแบบจํากดันี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
ณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ภณัฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
งคุณ

วามคุมครองโดยการรับประกันแบบ

กัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถกูตอง  มกีารเกิดอุบัติ
ายทางกายภาพหรือจากการขนสง  การ
ะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การละเลย  
  น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลวอืน่ๆ 
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้หมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ  การออกแบบ และฝมือ
แรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน  และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกบัผูใชผลิตภณัฑในประเทศที่
ซื้อผลิตภณัฑนี้ และใชประเทศทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภณัฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่ง 
(1) ปนับจากวนัที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับ
ประกันสําหรับแบตเตอรี่ทีช่ารจไดของแทจากฟลิปสจะใหการ
คุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวนัที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรองเกี่ยว
กับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

ในชวงระยะรับประกัน
จะซอมแซมหรือเปลี่ย
และจะสงคืนผลิตภัณ
กับผูบริโภคในสภาพ
สวน  โมดูล หรืออุปก

ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ครองโดยการรับประ
ผลิตภัณฑเดิม หรือเก
ทดแทนให โดยพิจาร
และการทดแทนผลิต
แกไขปญหาเฉพาะขอ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับค
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบจํา

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
เหตุ  หรือเสียห
ติดตั้งที่ไมเหมา
การเกดิไฟไหม
หรือ



73

งถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบผลิต
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิด
วามเสียหายใดๆ ของขอมูลทีอ่ยูในซิมการด
ของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
บบจํากดันี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้ใช
ื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ ผู
ตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
 และคาใชจายที่เกีย่วของกบัการซอมแซมหรือ
ลิตภณัฑดังกลาว
คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับหลัก
ื้อ ที่มกีารระบุสถานที่ซือ้วันที่ซือ้รุนของผลิต
ะหมายเลขซีเรียลของผลิตภณัฑอยางชัดเจน

ารรับประกันนี้คือขอตกลงทัง้หมด

ารรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
ัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบชัด
  (ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎหมาย 
ะไมรับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ  ความ
ิชย หรือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
ข) ผลิตภณัฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภณัฑทีม่ีปญหาเกี่ยวกบัการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภณัฑทีบ่กพรองหรือมปีญหาเนื่องจากการใชผลิต
ภณัฑหรืออปุกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภณัฑทีม่ีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกนัคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภณัฑ หรือหมาย
เลขซีเรียลอเิล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภณัฑทีซ่ื้อ  ใช  บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมทีซ่ื้อผลิตภณัฑ หรือใช
สําหรับวตัถปุระสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภณัฑที่เปด
ใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภณัฑทีส่งคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภยัธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการใกล
บานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตอ
ภณัฑใหฟ
ชอบตอค

ค) ถาปญหา
ประกนัแ
ไมได  เง
บริโภคจะ
ผลิตภณัฑ
ทดแทนผ

ง) สําคัญ - 
ฐานการซ
ภณัฑ  แล

6.  ขอจํากดัอื่นๆ: ก

ยกเวนสําหรับก
หรือทีร่ะบุเปนน
แกไขโดยขอตก
แจงและเปนนัย
หรืออืน่ๆ) แล
สามารถเชิงพาณ
ใดๆ



การรับประกันทีฟ่ลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่ ประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ  ผูคาปลีก 
าย ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไข
รับประกันแบบจํากัดนี้ และคุณตองไม
ไขดังกลาว

กัดนี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ฏหมายในประเทศทีบ่ังคับใช
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เกี่ยวของกับการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากดัที่วงเงินไมเกินราคาที่คุณ
จายไปในการซื้อผลิตภณัฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กิดจาก
การใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อบุัติเหตุ หรือ
ความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึ ความเสียหายจาก
การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกจิ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การลงทนุ การสูญ
เสียชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดยบุคคลที่สาม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ  ถึงขอบเขตสูง
สุดทีก่ฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกิดความ
เสียหายดังกลาวหรือไม ขอจํากดัเหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไม
คํานึงถึงความลมเหลวของวัตถปุระสงคที่สําคัญของวธิีแกไข
แบบจํากดัใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสม-
บูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลารนี้  
ซึ่งถือวามคีวามสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้ง
แบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอกัษร และสื่อ
อื่นๆ ทัง้หมดระหวางฝายที่เกี่ยวของกับขอความในการรับ

เอเยนตตัวแทนจําหน
หรือเปลี่ยนแปลงการ
ยึดถอืตามสิ่งที่ถูกแก

การรับประกันแบบจํา
ของผูบริโภคภายใตก



ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง
เรา
Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
CT9@9u
วทิยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/1800/1900
TAC: 35900401

ในดานที่เกี่ยวของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
ตอไปนี้:

ความปลอดภัย: EN 60950-1: 2001+A11:2004
สขุภาพ: EN50360: 2001
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN 301 
489-17 v1.3.2 
สเปกตรัม: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI EN 300 
328 v1.7.1

 
เราขอประกาศในที่นี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุทีจ่ําเปนทั้งหมด 
และผลิตภณัฑที่มชีื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการทีจ่ําเปนทั้งหมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย
ละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับการ
ปฏิบัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกีย่วของกับเนื้อหาที่ระบุ
ตอไปนี้: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- 
Thames, KT12 2TQ. UK
เครื่องหมายแสดง: 0168
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ผูจัดการฝายคุณภาพ


