
สํารวจโทรศพัทของคุณ

Philips มุงม่ันพัฒนาผลติภัณฑของตนอยางตอเนือ่ง เนือ่งจากการอพัเกรดซอฟตแวร เนือ้หาบางอยางในคูมือผูใชฉบับนีอ้าจแตกตางจากผลติภัณฑของคณุ Philips 
สงวนสทิธ์ิในการแกไขหรอืเพิกถอนคูมือผูใชฉบับนีไ้ดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โปรดใชงานผลติภัณฑของคณุโดยถือวาเปนร ุนมาตรฐาน.

ปุมเปด/ปด 
ปุมปลดล็อค/ลอ็ค

ปุมปรบัระดับเ 
สียงดานขาง

ปุมกลองถายรูป

เมนสูถานะแบบดึงลง 

262K TFT LCD

ปุมกลับ

เลนสกลอง 3.2MP

ลําโพง

ลําโพง

เซ็นเซอรแสง

แจ็คหูฟง 3.5mm

ไมโครโฟน

ไอคอนทางลัด

ปุมมัลตมีิเดีย

พอรต USB/ที่ชารจ



วิธีใช ...

เปด/ปดโทรศัพท กดปุม เปด/ปด ) ท่ีดานซายของโทรศัพทคาง???

ปอนรหัสพินของคณุ ปอนรหัสพินของคุณผานปุมกดบนหนาจอและแท็บ ตกลง เพื่อยืนยัน

ล็อคปุมกด กดปุม ) ท่ีดานซายของโทรศัพท

ปลดล็อคปุมกด กดปุม ) ท่ีดานซายของโทรศัพทหรอืเลือ่นไอคอนลอ็คบนหนาจอ 
เตรียมพรอมเพื่อปลดลอ็ค 

การโทรออก บนหนาจอเตรียมพรอม แท็บท่ี  เพื่อเลือกผูติดตอ หรอื  
เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท และจากนั้น แท็บท่ี โทร (โทรออก)

รับสาย เมื่อโทรศัพทดังขึ้น ใหแท็บท่ี รับสาย

ปดเสียงเรียกเขาหรือสัญญาณเตือน เมื่อโทรศัพท/สัญญาณเตือนดงัขึน้ ใหพลิกโทรศ ัพทจากดานหนาไปยังดานหลัง 
หรือจากดานหลงัไปยงัดานหนา (ถาคุณไดเปดต ัวเลอืกใน  > การตั้งคา > ท่ัวไป > 
เซ็นเซอรการเคลือ่นไหว)

เปด/ปดโหมดแฮนดฟรี ระหวางการโทร แท็บท่ี ตัวเลอืก เพือ่ไปยังรายการตัวเลอืก 
จากนนเลอืกเปดหรือปดตัวเลือก แฮนดฟรี

วางสาย แท็บท่ีตัวเลือก วางสาย

ดูขอความทีไ่ดรับ/สายที่ไมไดรับ บนหนาจอเตรียมพรอม แท็บท่ีไอคอนสําหรับขอความใหมหรอืสายท่ีไมไดรบั
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ดูประวัติการโทรทั้งหมด บนหนาจอเตรียมพรอม กดปุม กลับ ,

ดูหรือเขียนขอความ บนหนาจอเตรียมพรอม แท็บบน 

เขาใชงานเมนูหลกั บนหนาจอเตรียมพรอม แท็บบน 

กลบัไปยังหนาจอเตรียมพรอมอยางรวดเร็วขณะเร ี
ยกดูเมนู

กดปุม กลับ , 

เขาใชงานหนาจอมัลติมีเดียอยางรวดเร็ว บนหนาจอเตรียมพรอม กดปุมมัลติมีเดีย M 
เพื่อเขาใชงานหนาจอมัลติมีเดียอยางรวดเร็ว 
แท็บบนไอคอนฟงกชั่นมลัติมีเดียท่ีตองการ (เบราเซอร, อิมเมจววิเวอร, 
เครื่องเลนวิดีโอ, เครื่องเสยีง และ วทิยุ FM) เพื่อเขาสูเมนูท่ีเก่ียวของ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม อางอิง "หนาจอมัลติมีเดีย" ท่ีหนา 5

เขาใชงานเมนูสถานะแบบดึงลง แท็บบน  ท่ีดานบนของหนาจอเตรียมพรอม แท็บเพื่อเลอืกตัวเลอืก

เขาสูโหมดกลองถายรูป/วดิีโอ บนหนาจอเตรียมพรอม กดปุม กลอง แท็บ /  
เพื่อเลอืกโหมดกลองถายรูป/วดิีโอ 
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เลอืกปุมกด/โหมดการปอนขอมูลบนหนาจอ ปุมกด Qwerty : บนหนาจอแกไข ใหหมนุโทรศัพททวนเข็มนาฬิกา 90 องศา 
จากแนวตั้งไปยังแนวนอน 

ปุมกดอัลฟานิวเมอริก : หมุนโทรศัพทจากแนวนอนตามเขม็นาฬิกา 90 องศา 
จากแนวนอนไปยังแนวตั้ง 

โหมดการรับรูลายมือ : แท็บบน /  
เพื่อสลบัระหวางโหมดท้ังสอง

แท็บท่ีไอคอนภาษา ตัวเลข หรือวิธกีารปอนขอมูล เพื่อเลอืก

เขาใชงานฟงกช่ันอยางรวดเร็ว

คุณสามารถเขาใชงานฟงกชัน่ตางๆ ไดจากหนาจอเตรียมพรอมโดยตรง 
(ผานทางไอคอนทางลดั, ปุมมัลติมีเดยี M หรือเมนูสถานะแบบดึงลง) 
หรือผานทางเมนูหลัก 

ไอคอนทางลัด

บนหนาจอเตรียมพรอม 
ไอคอนทางลัดท้ังสี่ตัวจะพาคุณไปยังหนาจอฟงก ชั่นท้ังสีห่นาจอโดยตรง 

: ไปยังขอความอยางรวดเร็ว

: ไปยังสมุดโทรศัพทอยางรวดเร็ว

:   ไปยังปุมกดเพื่อโทรออกอยางรวดเร็ว

: ไปยังเมนูหลักอยางรวดเร็ว
สํารวจโทรศัพทของคุณ 3



เมนูหลัก

เมนูหลกัชวยใหคุณไดเขาใชงานคุณสมบติัตางๆ ของโทรศัพทมือถือ 
ตารางดานลางจะสรปุไอคอนของฟงกชั่นตางๆ บนเมนูหลกั 
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการทํางานของฟงกชั่นเหลา 
นั้น ดูจากหนาท่ีระบไุวในตาราง 

แท็บบน  ท่ีหนาจอเตรียมพรอมเพื่อไปยังเมนูหลัก 
ถาตองการเลอืกตัวเลอืกของคุณ ใหแท็บท่ีไอคอนและรายการ 
จากนั้นเลอืก ตกลง แท็บบน ตัวเลอืก 
เพือ่เขาใชตัวเลือกท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเล ือกไว แท็บบน กลับ 
เพือ่ยอนกลับไปยังเมนูกอนหนา กด , 
เพือ่กลับไปยังหนาจอเตรยีมพรอม

เกมส เบราเซอร มัลติมีเดีย

หนา 45 หนา 38 หนา 47

กลองถายรปู การรับสงขอความ ไฟลสวนตัว

หนา 39 หนา 20 หนา 53

เครื่องมือ รายชื่อ ขอมูลผูใช

หนา 32 หนา 28 หนา 60

Bluetooth การโทร การตั้งคา

หนา 58 หนา 56 หนา 61
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หนาจอมัลติมีเดีย

บนหนาจอเตรยีมพรอม กดปุมมัลติมีเดยี M 
เพื่อเขาใชงานหนาจอมัลติมีเดยีอยางรวดเรว็ ตามรูปภาพตอไปนี:้

บนหนาจอฟงกชันมัลติมีเดียนี ้คุณสามารถแท็บบนไอคอน เบราเซอร 
เพื่อไปยังอินเทอรเน็ต แท็บบนไอคอน อิมเมจวิวเวอร 
เพื่อสนกุกับการดรููป แท็บบนไอคอน เครื่องเลนวิดีโอ หรอื เครือ่งเสียง 
เพื่อเลนไฟลวดิีโอและไฟลเสียง หรือแท็บบน วทิย ุFM 
เพื่อฟงรายการวทิย ุสําหรับขอมลูเพิ่มเติม อางอิง "มัลติมีเดยี" ที หนา 47

เมนูสถานะแบบดึงลง

เมื่อลาก  ท่ีดานบนของหนาจอเตรียมพรอม คุณสามารถเปด/
ปดสญัญาณปลุก, การเชื่อมตอ GPRS, Bluetooth 
หรือโหมดปดเสียงไดอยางรวดเร็ว หรอืตรวจสอบแบตเตอรี่ 
ตรวจสอบระดับแบตเตอรี;่ 
และเลือกโปรไฟลหรือประเภทเสียงเรียกเขาสําหร ับสายหรอืขอความท่ี
คุณตองการ

สไตลัส

เมื่อคุณเปดใชโทรศัพทเปนครัง้แรก คุณจะตองทําการปรบัเทียบสไตลสั 
เพือ่ใหการลากหรือแท็บดวยสไตลสับนหนาจอมีความแมนยํา (หรือไปท่ี 
การตั้งคา > ท่ัวไป > การทดสอบปากกา)

เซ็นเซอร

ดวยเซน็เซอรการเคลือ่นไหวและเซ็นเซอรแสงในตัว 
โทรศัพทสามารถโตตอบตามการเคลื่อนไหวและสภาพแสงรอบขางได 
ตามตองการและตามท่ีจําเปน 
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วิธีใชเซ็นเซอรการเคลื่อนไหว
• ใน การตั้งคา > ท่ัวไป > เซ็นเซอรการเคลือ่นไหว > ปดเสยีงเรยีกเขา 
หรอื ปลกุซ้ํา ใหเลอืก เปด

ถาโทรศัพทดัง ใหพลิกโทรศัพท (จากดานหนาไปดานหลงั 
หรือดานหลังไปดานหนา) เพื่อปดเสยีง เรียกเขา 

ถาตองการเลื่อนเสยีงปลุกดวยวิธเีดียวกัน ให ตรวจสอบวาตัวเลอืก 
เลือ่นปลกุ ไดมีการกําหนดระยะเวลาใน เครือ่งมือ > ปลกุ (ดู 
"วิธต้ัีงปลกุ" ท่ีหนา 34) หากตองการหยุดเสียงปลกุ ใหแท็บท่ี หยุด

วิธีใชเซ็นเซอรแสง
• ใน การตั้งคา > ลกัษณะหนาจอ > เซ็นเซอรแสง เลอืก เปด

โทรศัพทจะปรับระดับแสงดานหลัง โดยอัตโนมัติ 
ตามความสวางรอบขาง เพื่อการประหยดัพลงังาน 
โปรดเปดเซน็เซอรแสงไวตลอดเวลา 

โหมดประหยัดพลังงาน

หลังจากถึงระยะเวลาที่กําหนด โทรศัพทจะปดหนาจอ 
เตรียมพรอมโดยอัตโนมัติ ถาตองการออกจาก โหมดประหยัดพลงังาน 
ใหกดปุมใดก็ได เพือ่การประหยัดพลงังาน 
กําหนดระยะเวลาใหมีคาต่ําใน การตั้งคา > ลกัษณะหนาจอ > เวลา

การล็อคปุมกดอัตโนมัติ

ในหนาจอเตรียมพรอม โทรศัพทของคณสามารถล็อค 
ปุมกดไดโดยอัตโนมัติหลังจากผานระยะเวลาที่กําหนดไว 

วิธีตั้งคาการล็อคปุมกดอัตโนมัติ

ไปท่ี การตั้งคา > ท่ัวไป > ลอ็คปุมกดอัตโนมัติ เลือกระยะเวลาท่ีตองการ

เลอืกตัวเลือก ปด เพื่อยกเลกิการล็อคปุมกดอัตโนมัติ

วิธีปลดล็อคปุมกด

กดปุม ) ท่ีดานซายของโทรศัพทหรือเลื่อนไอคอนลอ็คบนหนาจอ 
เตรยีมพรอมเพื่อปลดลอ็ค 

วิธีล็อคปุมกดดวยตนเอง
กดปุม ) ท่ีดานซายของโทรศัพท
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สารบัญ
1   เร่ิมตนใชงาน 10

ใสซิมการด 10

ชารจแบตเตอรี่ 12

ต้ังเวลาใหกับนาฬิกา 12

ใสการด Micro-SD (การดหนวยความจํา) 13

2   การปอนขอความ 14

การใชปุมกด Qwerty 14

การใชสไตลัสท่ีแจกมาให (โหมดการรับรูลายมือ) 14

การใชปุมกดอัลฟานิวเมอรกิ 15

3   การโทร 17

การโทรออก 17

การรับและวางสาย 17

ตัวเลอืกระหวางการโทร 17

การสนทนาหลายสายพรอมกัน (ขึ้นกับเครือขายท่ีใชบริการ) 18

การโทรออกฉุกเฉิน 19

4   การรับสงขอความ 20

การสรางขอความ 20

จดัการขอความของคุณ 22

การกําหนดการตั้งคาสําหรบัขอความของคุณ 23

อีเมล 25

ขอความออกอากาศ 27

5   รายชื่อ 28

การเพิม่หรือแกไขผูติดตอ 28

การคนหาผูติดตอ 29

การจดัการผูติดตอของคุณ 29

การแบงปนขอมูลผูติดตอกับผูอ่ืน 30

การสํารองขอมูลผูติดตอท่ีสําคัญ 30

หมายเลขพิเศษ 30
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6   เคร่ืองมือ 32

การใชออรกาไนเซอรสําหรับธุรกิจ 32

การใชเครือ่งมือชวยเหลอืทางธุรกิจ 33

อ่ืนๆ 36

7   เบราเซอร 38

การจดัการเบราเซอรของคุณ 38

การเขาใชงานเว็บไซต 38

เปดใช/ปดใชงานขอความแบบพชุ 38

STK 38

8   กลองถายรูป 39

กลองถายรูป 39

เครื่องบนัทึกวดิีโอ 43

9   เกมส 45

Java 45

เกมใชเซน็เซอร 46

46

10   มัลติมีเดีย 47

เครื่องเลนมัลติมีเดยี 47

เครื่องเสียง 48

วทิยุ FM 50

อิมเมจวิวเวอร 52

11   ไฟลสวนตัว 53

การคนหาไฟลของคุณ 53

การจัดการไฟลของคุณ 53

การแบงปนไฟลของคุณ 54

การใชไฟลของคุณ 54

12   การโทร 56

ประวัติการโทร 56

ตัวเลือกการโทร 56

13   Bluetooth 58

เก่ียวกับ Bluetooth 58

การเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth 58

ทําการเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth 59

การแกไขรายการอุปกรณของคุณ 59
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14   ขอมูลผูใช 60

การปรบัการตั้งคาเสียงเรยีกเขาสําหรบัสถานการณตางๆ 60

15   การต้ังคา 61

ขอมูลท่ัวไป 61

การแสดงผล 63

เสียง 63

การเชื่อมตอ 63

ไอคอนและสัญลกัษณตางๆ 65

ขอควรระวัง 67

เคล็ดลบั 72

การแกไขปญหา 73

อุปกรณเสริมของแทจาก Philips 76

การประกาศเคร่ืองหมายการคา 78

ขอมูลเกี่ยวกบัอัตราการซึมซับเฉพาะ 79

ประกาศรับรอง 80
สารบัญ 9



1 เร่ิมตนใชงาน
ขอแสดงความยินดท่ีีทานไดซื้อโทรศัพทของ Philips และยินดีตอนรบั!

หากตองการรับประสิทธิภาพสงูสดุจากผลติภัณฑของคุณและเพลดิ 
เพลนิกับบริการของ Philips อยางครบถวน โปรดลงทะเบียนผลติภัณฑ 
ไดท่ี www. philips. com/welcome

โปรดอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยในหัวขอ "ขอควรระวัง" 
กอนใชงาน

ในการใชโทรศัพท คุณจะตองใสซิมการดท่ีใชงานไดซึ่งผูให 
บริการเครือขาย GSM หรือรานคาปลกีเปนผูจัดเตรยีมให 
ซิมการดนั้นบันทึกขอมูลการสมัครสมาชกิ หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
และหนวยความจําท่ีคุณสามารถใชบนัทึกหมายเลขโทรศัพทและ 
ขอความตางๆ ได

ใสซิมการด

ปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใสซิมการดใหม 
อยาลมืปดเครือ่งโทรศัพทกอนถอดฝาครอบดานหลงั 

1. กดท่ีฝาครอบดานหลังและเลือ่นออกตามภาพ

2. นําแบตเตอรี่ออกตามภาพ
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การตั้งคาสวนตัวท้ังหมดอาจสญูหายไปถาคุณถอดแบตเตอรี่ออกขณะท่ี
เปดเครื่อง

3. วางซมิการดลงบนชองใสซิมการดตามภาพ 

โดยหันมุมตัดเขาหาตัวคุณและใหหนาสัมผัสสทีองคว่ําลง 

ใสซิมการดใตคลิปยึดโลหะ

4. วางขั้วโลหะของแบตเตอร่ีลงบนชองใสแบตเตอรี่ตามภาพ 

กดแบตเตอรี่ลงจนกวาจะลอ็คเขาท่ี

5. เลือ่นฝาครอบดานหลงัจนกวาจะลอ็คเขาท่ีตามร ูป

ถอดฟลมปองกันท่ีติดอยูบนจอภาพและเลนสกลองออกกอนใชโทรศัพท
เริ่มตนใชงาน 11



ชารจแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณไดรับพลงังานจากแบตเตอรีท่ี่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรีใ่หมนั้นไดรับการชารจไฟมาแลวบาง สญัลักษณแบตเตอรี ่
จะระบุสถานะของแบตเตอรี่

ชารจแบตเตอรีโ่ดยเสยีบขัว้ตอดงัท่ีแสดงในภาพดานลาง จากนัน้ 
เสยีบปลายอีกดานหนึง่เขากับเตารบัปลัก๊ไฟ

ในระหวางการชารจ แถบท่ีสัญลักษณแบตเตอรี่จะเคลื่อนไหว 

การเสยีบท่ีชารจกับโทรศัพทมือถือท้ิงไวเมื อแบตเตอรี่เต็มแลวจะไมทํา 
ใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธกีารปดใชงานท่ีชารจมีวธิีเดยีวคือการถอดปลั๊ 
กออก ดังนั้น เราแนะนําใหเสยีบเขากับเตารบัท ี่เขาถึงไดงาย 

ถาคุณไมตองการใชโทรศัพทเปนเวลาหลายวนั เราแนะนําให 
คุณถอดแบตเตอรีอ่อก

คุณสามารถใชโทรศัพทขณะท่ีชารจไฟได ถาแบตเตอรี่ไมมีประจุ 
ไฟฟาอยูเลย สญัลักษณแบตเตอรี่จะปรากฏอีกครั ง 
หลงัจากชารจไฟประมาณสองสามนาที

ตั้งเวลาใหกับนาฬิกา

1. ตรวจสอบวาไดเปดโทรศัพทเอาไว  
กดปุมเปด/ปดเครื่อง ) คางไวถาจําเปน ปอนรหัสพินถาจําเปน 
รหัสพินคือรหัสลบัของซิมการดซึ่งมีความยาว 4 ถ ึง 8 หลัก 
ผูใหบริการเครือขายหรอืรานคาปลีกไดต้ังคารหัสเอาไวแลวและจะ
แจงใหคุณทราบ

ถาคุณปอนรหัสพินไมถูกตองสามครัง้ติดตอกัน ซมิการดจะ 
ถูกระงับการใชงาน คุณจะตองขอรหัส PUK จากผูใหบริการเพือ่ 
ยกเลกิการระงับใชงาน
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2. บนหนาจอเตรยีมพรอม แท็บบน  และไปท่ี การตั้งคา > 

ท่ัวไป >วันและเวลา 
กําหนดรปูแบบ: เลือกเวลา (นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง) 
และรูปแบบวนัท่ีโดยแท็บตัวเลอืกท่ีตองกาแรละ  หรือ  
กําหนดเวลา / กําหนดวนัท่ี: ปอนเวลาและวนัท่ี 
แท็บท่ีกลองท่ีตองการกําหนดคา ปอนตัวเลขท่ีตองการโดยแท็บ 

 หรอื  ซ้ําไปเรือ่ยๆ หรือกด  หรอื  

คางไวจนกวาจะพบตัวเลขท่ีตองการ

3. ถาตองการแสดงนาฬิกาบนหนาจอเตรียมพรอม แท็บบน  

และไปท่ี การตั้งคา > ท่ัวไป > วนัและเวลา > แสดงวนัและเวลา 

จากนัน้เลอืก เปด

แสดงนาฬิกาในพื้นทีแ่ละนาฬิกาสากล
คุณสามารถแสดงนาฬกิาสองเรือนบนหนาจอหลักได 
โดยใหเรือนหนึ่งแสดงเวลาในพื้นท่ีของคุณ 
และอีกเรอืนแสดงเวลาของที่หมายท่ีคุณตองการเดินทางไปถึง 

1. ตรวจดวูาคุณไดต้ังคาวันท่ีและเวลาในพื้นที แลว
2. ไปท่ี เครื่องมือ > นาฬิกาท่ัวโลก 

การตั้งคาในพืน้ท่ี/ตางประเทศ: แท็บ  หรอื  ซ้ําไปเรื่อยๆ 

เพื่อเลือกเมือง ถา จําเปน ใหแท็บ ตัวเลอืก เพื่อเปด 

การชดเชยเวลา/การชดเชยเวลาตางประเทศ เพื่อเปดหรือปด  
สลับระหวางในพืน้ท่ี/ตางประเทศ: 

สลับระหวางนาฬกิาในพืน้ท่ีหรอืนาฬิกาตางประเทศ

ใสการด Micro-SD (การดหนวยความจํา)

คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําใหกับโทรศัพทของค ุณไดโดยการเพิ่มกา
รด Micro-SD

ความจุท่ีรองรับ: สูงสดุ 8 GB 

1. ทําขั้นตอนท่ี 1และ 2 ในหัวขอ “ใสซิมการด”
2. ดนัท่ีวางการดและยกขึน้มาตามรูป วางการด Micro-SD 

ลงบนชองเสียบใหถูกตําแหนง วางใหอยูในตําแหน ง

3. กดท่ีวางการดและดงึจนกวาจะลอ็คเขาท่ี 
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2 การปอนขอความ
โทรศัพทมือถือของคุณสนบัสนุนการปอนขอความผ านปุมกด Qwerty 
บนหนาจอ, ปุมกดแบบอัลฟานิวเมอรกิบนหนาจอ หรือสไตลัสท่ีใหมา 
(โหมดการรับรูลายมือ)

การใชปุมกด Qwerty 

เลือกโหมดการปอนขอความ
• บนหนาจอแกไข ใหหมุนโทรศัพทของคุณทวนเข็มนาฬกิา 90 องศา 
ถาอยูในแนวตั้ง  
ตรวจดูวาคุณอยูในโหมดปอนขอมูลอ่ืนท่ีไมใช 

ปอนขอความ
1. แท็บเพือ่เลอืก  

/  
สําหรับการปอนขอมูลภาษาอังกฤษ 

: สําหรับการปอนขอมูลภาษาไทย 
: สําหรับการปอนตัวเลขเทานั้น

วธิีปอนขอความท่ีรองรับอาจแตกตางกันไปตามการตั้งคาภาษาของ 
โทรศัพท  

2. แท็บบนปุมเพื่อปอนตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีตองการ 
: แท็บเพื่อเลือ่นไปยังจดุเริม่ตนของบรรทัดตอไป 
: แท็บเพื่อลบตัวอักษรกอนหนา 

: แท็บเพื่อเวนวรรค 
:แท็บเพื่อปอนสญัลักษณและเครื่องหมายวรรคตอน 

แท็บอีกครั้งเพื่อออก 
: แท็บเพื่อสลบัระหวางตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเลก็ 

(สําหรับอังกฤษเทานั้น)
3. แท็บท่ี เสร็จ เพือ่สิน้สุดการแกไข 

การใชสไตลัสทีแ่จกมาให (โหมดการรับรูลายมือ) 

เลือกโหมดการปอนขอความ
1. บนหนาจอแกไข ใหหมุนโทรศัพทของคุณตามเขม็นาฬกิา  

90 องศา ถาอยูในแนวนอน
2. ถาจําเปน ใหแท็บท่ี  เพื่อเลือก  

: การปอนขอความโดยใชสไตลัสท่ีแถมมาให 
(โหมดการรับรูลายมือ)
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ปอนขอความ
1. แท็บเพือ่เลอืก 

/ / : 
สําหรับการปอนขอมูลภาษาอังกฤษ 

: สําหรับการปอนขอมูลภาษาไทย 
: สําหรับการปอนตัวเลขเทานัน้

วิธปีอนขอความท่ีรองรับอาจแตกตางกันไปตามการตั้งคาภาษาของโทร
ศัพท  

2. ใชสไตลัสท่ีใหมา เขียนขอความบนหนาจอ 
เหมือนกับการใชปากกาเขียนบนกระดาษ  

: แท็บเพื่อเลื่อนไปยังจุดเริ่มตนของบรรทัดตอไป 
: แท็บเพื่อเวนวรรค  

: แท็บเพื่อปอนสัญลักษณและเครือ่งหมายวรรคตอน 
แท็บอีกครัง้เพื่อออก 

การใชปุมกดอัลฟานิวเมอริก 

เลือกโหมดการปอนขอความ
1. ทําตามขั้นตอนท่ี 1 ในหัวขอ "การใชสไตลสัท่ีแจกมาให 

(โหมดการรับรูลายมือ)"

2. ถาจําเปน ใหแท็บท่ี  เพื่อเลอืก 
: การปอนขอความโดยใชปุมกดอัลฟานิวเมอรกิ

ปอนขอความ
1. แท็บเพื่อเลือก 

/ / / : 
สําหรับการปอนขอมูลภาษาอังกฤษ 

: สําหรบัการปอนขอมูลภาษาไทย 
: สําหรับการปอนตัวเลขเทานั้น

- กด  คางไว เพือ่เปดหรอืปดการปอนขอความแบบ T9  
(สําหรับวิธกีารปอนขอความท่ีเหมาะสมเทานัน้) 

- ถาตองการกําหนดวธิีการปอนขอมลูท่ีสะดวก ใหกด  
คางไว บนหนาจอ 
คุณจะพบไอคอนแทนวธิีการปอนขอมูลท่ีเลือกไวเทานัน้

วธิีปอนขอความท่ีรองรับอาจแตกตางกันไปตามการตั้งคาภาษาของ 
โทรศัพท  

2. แท็บบนปุมเพือ่ปอนตัวอักษร ตัวเลข หรอืการกดปุมท่ีตองการ 
 ถาตองการ     แท็บเพื่อปอนตัวอักษร  

(การปอนแบบ T9) 
             แท็บซํ้าไปยงัวธิกีารปอนทีต่องการ 
              ตวัอักษร (การปอนขอมลูแบบมลัตแิท็บ) 
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/    แท็บเพื่อเลือกคําท่ีเสนอแนะ  
            บนหนาจอกอนหนา/ถัดไป  

  แท็บเพือ่ปอนสญัลกัษณและเครือ่งหมายวรรคตอน   
  แท็บเพือ่เวนวรรค 

ลบ   กดเพื่อลบตัวอักษรกดคางเพื่อลบท้ังรายการถาจําเปน  
       แท็บท่ี ลบ เพื่อออกโหมดปอนขอมลูกอน
- แท็บบนคําท่ีเสนอแนะหรอื เลือก เพือ่เลอืก
- ถาตองการไปยังจุดเริ่มตนของบรรทัดถัดไป แท็บท่ี  
และเลือก select 

3. ถาจําเปน แท็บท่ี ลบ เพื่อออกจากโหมดการปอนขอมูล 

การปอนขอมูลแบบ T9®  

ระบบชวยสะกดคํา T9 ® 
เปนโหมดการปอนขอความท่ีชาญฉลาด 
ซึง่สามารถเลอืกขอความจากพจนานกุรมท่ีมีอยู 
ในเครื่อง ทําใหคุณปอนขอความไดอยางรวดเร็ว 
คุณจําเปนจะตองกดปุมท่ีเก่ียวของกับตัวอักษรท่ี 
ใชสะกดคําเพียงครัง้เดยีว: 

การกดปุมจะไดรับการวิเคราะหและคําท่ีแนะนําโดย T9 ® 
จะปรากฏบนหนาตางปอปอัพ 

ตัวอยาง: วิธีปอนคําวา "home":

1. แท็บท่ี , , ,  
หนาจอจะแสดงรายการของคําท่ีเสนอแนะมาให

2. แท็บเพื่อเลือก “home” 

การปอนแบบมัลติแท็บ (ABC/abc)
กดปุมท่ีมตัีวอักษรท่ีคุณตองการปอน 
กดหนึง่ครั้งเพื่อปอนตัวอักษรแรกบนปุม กดเร็วๆ 
สองครั้งเพื่อปอนตัวอักษรตัวท่ีสอง และกดไปเร ื่อยๆ 
จนกวาตัวอักษรท่ีคุณตองการจะปรากฏบนจอภาพ

ตัวอยาง: วิธีปอนคําวา "home":

กด ,  (GHI) , ,  

(MNO),  (MNO), ,  (DEF) 

Tegic Euro. Pat. App. 
0842463
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3 การโทร

การโทรออก

จากหนาจอเตรียมพรอม
1. แท็บบน  เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท 

ปุมกดบนหนาจอจะปรากฏขึ้น 
2. แท็บบน โทร เพื่อกดหมายเลข 
3. แท็บบน ยกเลกิ เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรศัพทระหวางประเทศ กด  
บนปุมกดคางไวเพื่อปอน "+" 
(สัญลกัษณนําหนาสําหรบัโทรออกนอกประเทศ)

ใชสมุดโทรศัพท (ดู "รายชื่อ" ที่หนา 28)
1. บนหนาจอเตรยีมพรอม แท็บบน  

คนหาผูติดตอโดยแท็บบน  
ดานขางกลองขอความ ปอนชื่อผูติดตอ (สงูสดุ 5 ตัวอักษร) 
แท็บท่ีไอคอนวิธกีารปอนขอความเพื่อเลือกวธิ ี 

2. แท็บบน โทร เพื่อโทรไปยังหมายเลขท่ีเลอืกไว 
3. แท็บบน ยกเลกิ เพื่อวางสาย 

การรับและวางสาย

เมือ่มสีายเรยีกเขา อาจมกีารแสดงหมายเลขผูโทร 
ขึน้อยูกับวาผูโทรศพัทไดเลอืกท่ีจะแสดงหมายเลขของตนหรอืไม 
ถาหมายเลขนัน้บนัทึกอยูในสมดุโทรศพัท 
ชือ่ผูติดตอของหมายเลขนัน้จะปรากฏขึน้

• รับสาย: แท็บบน รบัสาย
• วางสาย: แท็บบน ปฏิเสธ
• วธิีรับหรือวางสายโดยใชชดุหูฟงแบบปุมเดยีวทีแ่ถมมาให (ดู 

"หูฟง" ท่ีหนา 76)
• วธิีปฏเิสธสายจากผูตดิตอบางราย คุณสามารถเพิม่ผูติดตอ 

หรอืหมายเลขลงในบัญชดํีาได 
(หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบัญชดํีา ด ู "ไฟรวอล" ท่ีหนา 36)

โทรศัพทจะไมสงเสียงหรือสั่นถาอยูในโหมด ป ิดเสียง (ดู "ขอมูลผูใช" 
ท่ีหนา 60)

ตัวเลือกระหวางการโทร

ระหวางการโทร คุณสามารถแท็บบน ปุมกด เพื่อใชปุมกด 
เพือ่โทรออกบนหนาจอได แท็บบน ตัวเลอืก เพื่อเขาใชงาน 
ตัวเลือกตอไปนี้:

-  พักสาย: พกัสายที่พดูอยูในขณะนัน้
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- แฮนดฟร:ี เลอืก เปด หรอื ปด ฟงกชนัแฮนดฟรี
- ปดเสยีง: ปด/เปดเสยีงการสนทนา
- รายชื่อ: เลอืกหรอืแกไขผูติดตอในสมดุโทรศพัท
- เครื่องบันทึกเสียง: บนัทึกบทสนทนาระหวางการพดูสาย
- ขอความ: สงและรบัขอความ
- ปฏิทิน: ตรวจสอบปฏทิิน (ด ู"ตรวจดปูฏทิินของคณุ" ท่ีหนา 32) 
ระหวางการโทร

- เครื่องคิดเลข: ใชเครือ่งคิดเลข (ด ู"เครือ่งคิดเลข" ท่ีหนา 37) 
ระหวางการโทร

เคร่ืองบันทึกเสียง

ในหลายประเทศ การบนัทึกบทสนทนาทางโทรศัพทนั้ 
นจะตองเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด ขอแนะนําใหคุณแจงผู 
โทรทราบหากคุณตองการบันทึกการสนทนา และควรบนัทึ 
กการสนทนาเมื่ออีกฝายยนิยอมเทานัน้ คุณควรรกัษาขอมลูท่ี 
บนัทึกไวเปนความลบั

ถาตองการบนัทึกบทสนทนาระหวางการโทรศพัท แท็บบน ตัวเลอืก 
และเลอืก เครือ่งบนัทึกเสยีง เสยีงท่ีบนัทึกไวจะบนัทึกในรปูแบบ *.amr 
และเก็บอยูในสวนของ เสยีง ของเมน ู ไฟลสวนตัว  (ดู 
"การคนหาไฟลของคุณ" ท่ีหนา 53)

ปดเสียงหรือเลิกปดเสียงการโทร
ระหวางการโทร แท็บบน ตวัเลือก และเลือกใหฟงกชั่น ปดเสียง เปด หรอื 
ปด ถาคุณเลือก ปดเสียง ไมโครโฟนจะหยุดทํางาน

การปรับระดับเสียง
ระหวางการโทร ใหกดปุมปรับระดับเสียงดานขาง 
เพือ่เพิม่หรอืลดระดับเสียง

การสนทนาหลายสายพรอมกัน 
(ขึ้นกับเครือขายที่ใชบริการ)

คุณสามารถสนทนาสองสายขึ้นไปพรอมกันไดในเวลาเดยีวกัน 
รวมท้ังการประชุมสาย 
ความสามารถในการใหบริการขึ้นอยูกับผูใหบร ิการเครือขายและ/
หรอืการสมัครสมาชิกของคุณ

การโทรสายที่สอง 
คุณสามารถโทรสายที่สองไดในขณะท่ีกําลงัสนทนาสายหรือมีการ 
พกัสายอยู ขณะสนทนา แท็บบน ปุมกด หรือ ตัวเลือก > รายชื่อ 
เพือ่ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือเลอืกผูติดตอและจากนัน้แท็บบน 
ตัวเลือก > โทร หรือ โทรออก สายแรกจะถูกพัก 
และเครือ่งจะทําการโทรสายที่สอง เมื่อมีการรับสายท่ีสอง 
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คุณสามารถแท็บบน ตัวเลือก เพื่อเขาใชงานตัวเลอืกตอไปนี้:

• สลับ เพ่ือสลับระหวางสายทัง้ 2
• สายการประชุม เพ่ือใหท้ังสองฝายเขาสูการประชมุสาย
• แฮนดฟรเีพ่ือรบัสายแบบแฮนดฟรหีรือใชอุปกรณมือถือ
• ปดเสยีง เพ่ือปดไมโครโฟน
• รายชื่อเพื่อเลือกหรอืแกไขผูติดตอในสมดุโทรศพัท 
• วางทุกสาย เพ่ือตดัการเชือ่มตอของทุกคนออกจากสาย 
• โอนสาย เพ่ือเชือ่มโยงสายท้ังสองเขาดวยกัน 

คุณจะถูกตดัออกจากสายถาการเชือ่มโยงเสรจ็สมบ ูรณ
• เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือบันทกึบทสนทนาบนโทรศัพท
• ขอความ เพ่ือสงหรือรบัขอความ
• ปฏิทิน ตรวจสอบปฏิทิน (ด ู"ตรวจดปูฏทิินของคุณ" ท่ีหนา 32) 
ระหวางการโทร

• เครื่องคิดเลขเพื่อใชเครื่องคิดเลข (ด ู"เครื่องคิดเลข" ท่ีหน า 37) 
ระหวางการโทร

การรับสายที่สอง
เมื่อคุณรบัสายท่ีสองขณะทําการติดตอสื่อสาร 
หนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูลเก่ียวกับสายเรยีกเขา คุณสามารถ:

หากตองการรบัสายท่ีสอง คุณจะตองปดใชงานการโอนสาย (ดูท่ี 56) 
และเปดใชงานสายเรียกซอน (ดท่ีู 56)

การโทรออกฉุกเฉิน

เมื่อไมมีซิมการดอยูในโทรศัพท คุณสามารถแท็บบน ฉุกเฉิน 
เพือ่โทรแจงเหตุฉุกเฉินได

เมื่อมีซิมการดอยูในโทรศัพท 
คุณสามารถกดหมายเลขฉุกเฉินไดเมื่ออยูในโหมดเตรยีมพรอม 
จากนั้นกด แท็บบน โทร

ในยุโรป หมายเลขสําหรับแจงเหตุฉุกเฉินมาตรฐานค ือ 112 
สวนในสหราชอาณาจกัรคือ 999

แท็บบน คําตอบ เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

แท็บบน ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธสาย
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4 การรับสงขอความ

การสรางขอความ

SMS
SMS ชวยใหคุณสงขอความไปยงับคุคลอ่ืนโดยใชบร ิการ Short 
Messaging Service (SMS) คุณสามารถใชเมน ูSMS 
เพื่อสงขอความไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอื นหรือมือถือท่ีสามารถรับ 
SMS ได ถาตองการเขยีนและสง SMS ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้:

1. แท็บบน  ในหนาจอเตรียมพรอม หรือไปท่ี การสงขอความ. 
เลอืก SMS และเขียนขอความของคุณ 

2. แท็บบน ตัวเลอืก เพื่อเขาใชงานตัวเลือกตอไปนี้:

3. แท็บท่ี สง เพื่อสงขอความไปยงัผูติดตอหรือกลุมผูติดตอท่ี 
ตองการ (ดู "รายชือ่" ท่ีหนา 28)

MMS
โทรศัพทของคุณสามารถรบัและสงขอความ MMS (Multimedia 
Messaging Service) ได ดวย MMS 
คุณสามารถสงขอความท่ีประกอบดวยรูปภาพ เสียง และขอความได

ขณะสงขอความ MMS 
ตรวจสอบใหแนใจวาผูรบัของคุณมโีทรศัพทท่ีรองรับ MMS 
เพือ่ดขูอความของคุณ 
ปฏิบติัตามขั้นตอนตอไปนี้เพือ่เขยีนและสงขอความ MMS

1. เลอืก MMS และ เขียนขอความ MMS 
ถาตองการใสสไลดมัลติมีเดีย แท็บบน ตัวเลือก > แทรก 

จัดเก็บเปน จดัเก็บเปนฉบบัราง: จดัเก็บขอความ SMS เปน 
ฉบบัราง
จดัเก็บเปนเทมเพลต: จดัเก็บขอความ SMS 
เปนเทมเพลต SMS

แทรกหมายเลขใน
สมุดโทรศัพท

เลือกเพื่อใสชื่อและหมายเลขภาพโทรศัพทของผู
ติดตอ 

ใชเทมเพลต เลือกเพื่อใสขอความท่ีต้ังไวลวงหนา 

ออกจากตัวแกไข ออกจากหนาจอแกไข 
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และจากนั้นเลอืก 

ถาตองการต้ังคาเวลาเลนสไลดบน MMS ใหแท็บบน ตัวเลอืก 
> เวลาสไลด คาเริม่ตนคือ 5 วนิาที 
ถาตองการดูตัวอยางสไลดมัลติมีเดยีทีใ่สไว แท็บบน ตัวเลือก 
> แสดง

2. ถาตองการสง MMS แท็บท่ี เสรจ็ เพื่อเลือกตัวเลือกถัดไป:

3. หลงัจากปอนหมายเลขหรืออีเมลของผูรบั แท็บบน เสร็จ 
เพือ่เขาถึงรายการ ตัวเลือก  คุณสามารถเลือก สง MMS เทานั้น  
จดัเก็บ MMS ไปยังแบบราง, จัดเก็บ (MMS) เปนเทมเพลต หรอื 
กลับไปแกไขขอความ

ไมสามารถรูปภาพและเสยีงท่ีไดรับความคุมครองจากลิขสทิธิท์าง MMS 
ได

ใชเทมเพลตสําหรับขอความ
คุณสามารถใชขอความสําเร็จรูปท่ีสรางไวแลวเปนขอความใหมได 
โฟลเดอร เทมเพลต ไดเตรียม SMS 10 แบบและ MMS 5 
แบบไวใหใชลวงหนา  

1. เลอืก เทมเพลต > SMS หรอื MMS
2. เลอืกเทมเพลตที่คุณตองการ
3. แท็บบน ตัวเลอืก และเลอืก เขียนขอความ 

ขอความท่ีสรางไวแลวจะปรากฏบนหนาจอแกไข

เพิ่มภาพ, เพิ่มเสียง, 
เพิ่มวิดโีอ

แทรกสไลดไปยังขอความของคุณ 
สไลดมัลติมีเดียสามารถประกอบดวย 
รูปภาพและไฟลเสยีงหรอืวดิีโอคลิปได 

เพิ่มสไลดกอน, 
เพิ่มสไลดหลังจาก 

แทรกสไลดเพิ่มไปยังขอความของคุณ

เพิ่มไฟลแนบ เพิ่มไฟลแนบไปยังขอความของคุณ

เพิ่มขอความบุคมารค เพิ่มขอมูลเว็บไซตท่ีบนัทึกเปนบุคมารค  
(ดู "การเขาใชงานเวบ็ไซต" ท่ีหนา 38)

ถึง ปอนหมายเลขหรืออีเมลของผูรับ

Cc ปอนหมายเลขหรืออีเมลของผูรับคนอ่ืนๆ 
ท่ีคุณตองการสงสําเนาขอความให

Bcc ปอนหมายเลขหรอือีเมลของผูรบัท่ีคณตองการสง 
สําเนาขอความให โดยผูรับในรายการ 
สําเนาลบัถึง จะไมถูกแสดงใหผูรับคนอ่ืนทราบ

เรื่อง ปอนหัวเรื่องของ MMS
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จัดการขอความของคุณ

ขอความของคุณจะถูกจัดเรียงอยูในโฟลเดอรตอไปนีบ้นหนวยความจํา 
เครื่องและซิมการด:

กลองรับ: ขอความท่ีไดรบั 
สงแลว: ขอความท่ีสงไปแลว 
กลองออก: ขอความท่ีสงไมสําเร็จ 
แบบราง: ขอความท่ีบนัทึกแบบราง 
ขอความในซิม: ขอความท่ีบันทึกไวในซิมการด

กลองสแปม: ขอความท่ีถูกปฏเิสธหรอืถูกกรอง 

คนหาขอความ
• แท็บเพื่อเขาสูโฟลเดอร และจากนั้นเลือกขอความ 

จัดการขอความ
• เปดขอความ และจากนั้น แท็บบน ตัวเลอืก เพือ่เขาใชตัว 
เลอืกตอไปนี:้

สําหรับ SMS หรือ MMS หรือโฟลเดอรอ่ืน ตัวเลอืกอาจแตกตางกันไป 

ตอบกลับผาน 
SMS

ตอบกลบัไปยังผูสง MMS โดยใช SMS

ตอบกลบั ตอบกลับไปหาผูสง

ตอบกลบัท้ังหมด ตอบกลับไปยังผูสง MMS และผูรบั 
ท้ังหมดในรายการ Cc และ Bcc

โหมดลอ็ค เลือกเพื่อ เปด หรือ ปด

สงตอ สงตอขอความท่ีเลอืกไวใหผูอ่ืน

แกไข แกไขและสงขอความท่ีเลือกไว

แกไขกอนโทร แกไขหมายเลขโทรศัพทผูสงกอนโทรออก 

ใชรายละเอียด, 
ใชหมายเลข, ใช 
URL

ดึงขอมูลหมายเลขหรือท่ีอยูอีเมลของผูสงหรือใน 
ขอความเพื่อสรางขอความ โทรออก หรอืบนัทึ 
กไปยงัสมุดโทรศัพท

ดึงขอมูล URL 
ในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยังเวบ็ไซตหรือเพิ ม 
เปนบุคมารค

ลบ ลบขอความท่ีเลือกไว

ลบท้ังหมด ลบขอความท้ังหมดในโฟลเดอร

จดัเก็บเปนเทมเพ
ลต

จัดเก็บ MMS ปจจบุันเปนเทมเพลต MMS
22 การรับสงขอความ



การกําหนดการตั้งคาสําหรับขอความของคุณ

การตั้งคาขอความบางประการขึ้นอยูกับบริการท่ีคุณสมัครกับผูให 
บรกิารเครือขาย ปรึกษาผูใหบริการเครือขายเพือ่รบัการตั้งคาบัญชี 
การตั้งคาท่ัวไป โปรไฟลเซริฟเวอร หรือการต ั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ใน การตั้งคา > SMSลบหมายเลขเดียว
กัน

ลบ SMS ท้ังหมดจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน

กํากบัหลายรายการ เลอืกขอความหลายขอความท่ีจะลบ แท็บบน 
เลอืก หรือ ยกเลกิ เพือ่เลอืกขอความ 
ถาตองการลบขอความท่ีเลือกไว เลอืก ตัวเลือก > 
ลบ. 

ยายไปซิม ยายขอความ SMS ปจจุบนัไปยังซิมการด 

จัดเก็บออบเจก็ต จดัเก็บไฟลท่ีแนบไวในขอความ MMS 
ปจจบุันไปยังโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา 
(ถาใสเอาไว)

คุณสมบติั แสดงขอมูลของขอความปจจบุัน

การตั้งคาบัญชี ชื่อโปรไฟล: แกไขชื่อของโปรไฟลปจจบุนั
ท่ีอยู SC: เลอืกศูนย SMS เริ่มตน 
ถาไมมอียูบนซมิการด 
คุณจะตองปอนหมายเลขศนูย SMS ของคุณ

ระยะเวลาขอความ: 
เลือกระยะเวลาท่ีขอความของคุณจะถูกบนัทึกไว
ในศูนย SMS มีประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมต อ 
กับเครือขาย (และทําใหไมสามารถรับ 
ขอความของคุณไดทันที)

การใชงานคุณสมบติันีข้ึ้นกับการสมัครสมาชิก

ชนิดขอความ: เลอืกรปูแบบของขอความทีคุ่ณสงไป 
ตัวเลอืกนี้ขึน้กับเครือขาย
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ใน การตั้งคา > MMS

การตั้งคาท่ัวไป รายงานการสง: เมื่อเลอืกแลว ตัวเลือกนี้จะแจง 
คุณผาน SMS วาขอความ SMS ของคุณถู 
กสงแลวหรอืไม 

การใชงานคุณสมบัตินี้ขึน้กับการสมัครสมาชกิ

ชองทางการตอบรับ: เมือ่เลอืกไว ตัวเลือกนี้ 
จะชวยใหคุณสงหมายเลขของศูนยขอความ 
SMS พรอมกับขอความได ผูรับสามารถตอบ 
รับไดโดยใชศูนย SMS ของคุณ ไมใชของผูรับ 
ชวยใหความเร็วการสงขอมูลเพิม่ขึ้น 
การใชงานคุณสมบัตินี้ขึน้กับการสมัครสมาชกิ

จัดเก็บขอความท่ีสงแลว: แท็บเพื่อเลือก

เลือก: ขอความจะถูกจัดเก็บลงในโฟลเดอร 
สงแลว หลงัจากทําการสง  
ยกเลกิ: จะทําการสงขอความเทานัน้

สถานะหนวย 
ความจํา

ตัวเลอืกนี้สามารถแสดงสถานะหนวยความจํา 
ของของขอความท่ีจดัเก็บในซมิการดและโทรศั 
พท

ระบบ ท่ีเลือกใช ตัวเลอืกนี้จะชวยใหคุณกําหนดคาโหมดการสง 
ขอมูลท่ีตองการ คุณสามารถเลือก GPRS 
ท่ีเลือกใช, GSM ท่ีเลือกใช หรอื GSM เทานั้น 
หากตองการรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย

ต้ังคาการ สราง กําหนด เวลาสไลด, โหมดการสราง, 
เปลีย่นขนาดภาพ, ลงนามอัตโนมัติ และ  ลงนาม 
เมื่อต้ังคา ลงนามอัตโนมัติ เปน เปด 
แกไขลายมือชื่อของคุณใน ลงนาม

การตั้งคาการสง กําหนดคาตัวเลือก ระยะเวลาขอความ, 
รายงานการสง, รายงานการอาน, ลําดับกอนหลงั, 
เวลาการสง และ ซอนผูสง สําหรับการสงขอความ 
MMS

การตั้งคาการรับ กําหนดคาตวัเลือก เครอืขายโฮม, โรมมิ่ง, 
รายงานการอาน และ รายงานการสง 
สําหรบัรบัขอความ MMS

ตัวกรอง กําหนดคา ไมแสดงชื่อ และ โฆษณา 
จากผูท่ีคุณตองการกรองขอความ MMS 
หรืออีเมลออกไป
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อีเมล

ถาตองการสงและรับอีเมล คุณจําเปนตองสมัครสมาชิกบรกิารท่ี 
เก่ียวของ ติดตอผูใหบริการเพื่อรบัขอมูลการสมัครสมาชิกและการตั้งคา

เมนูนีช้วยใหคุณสงอีเมลไปยังผูรับหนึ่งหรอืหลายคนไดในคราวเดียว 
รวมถึงขอมูลแนบ, เชนภาพ JPEG เมื่อไดรบัแลว ขอความของ 
คุณจะสามารถถูกสงตอไปได และจะสามารถรั 
บชมไฟลแนบไดดวยซอฟตแวรท่ีเหมาะสม

ตั้งคาบัญชีอีเมล
เลือก อีเมล > บัญชีอีเมล เมนูนี้ชวยใหคุณสรางบัญชีอีเมลใหมและ 
เลือกบัญชีเพื่อเปดใชงาน ติดตอผูใหบรกิารเครอืขายเพื่อรับขอมลูบญัช ี
ถาจําเปน ใหปรึกษาผูใหบริการอีเมลเพือ่รบัการตั้งคาเซิรฟเวอรอีเมล 

1. ไปยัง อีเมล > บญัชีอีเมล แท็บบน เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > บญัชใีหม 
เพื่อติดต้ังบัญชีใหม 

2. ปอนขอมูลบญัชีตามท่ีสั่ง
- เมื่อปอนสัญลกัษณเชน @ และ _ ใหแท็บบน  หรือ 

 เพื่อเปด/ปดปุมสําหรับปอนสัญลกัษณ
- ขณะเลอืกบญัชขีอมูล แท็บบน แกไข และเลอืก GPRS 
โปรไฟล 
ตรวจสอบวาคุณไดเลือกบัญชีการเชือ่มตออินเทอรเนต็/อีเมล 
GPRS 

- ปรึกษาผูใหบริการอีเมลเพื่อรับการตั้งคาเซริฟเวอรอีเมล
3. เมื่อกลับไปยังรายการบญัชีอีเมล แท็บบน เปดทํางาน 

เพือ่เปดบญัชอีีเมลท่ีเลือกไว 

เขียนอีเมล
ถาตองการเขียนอีเมล เลือก อีเมล > เขยีนอีเมล แท็บเพื่อปอนท่ีอยู (To), 
ท่ีอยูท่ีจะสงสําเนาถึง (Cc), ท่ีอยูท่ีจะสงสําเนาลับถึง (Bcc), หัวเรื่อง 
และเนื้อหาของอีเมล เมื่อแท็บ ไฟลแนบ 
คุณสามารถแนบไฟลไดสามถึงสี่ไฟล เมื่อเขียนอ ีเมลเสร็จแลวใหกด 
เสร็จ จากนั้นคุณสามารถเลอืก สง, สงและจดัเก็บ, จดัเก็บไปยังแบบราง 
หรือ ออกโดยไมจัดเก็บ

โปรไฟล 
เซิรฟเวอร

กําหนดการตั้งคาเครอืขาย 
โปรดติดตอผูใหบริการเครอืขายเพื่อรับขอม ูลเพิ่ม 
เติม

สถานะหนวย 
ความจํา

ดสูถานะหนวยความจําของขอความ MMS 
ของคุณ 
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สงและรับอีเมล
เลอืก อีเมล > สงและรับ 
เมนนนูี้ชวยใหคุณสามารถสงอีเมลจากโทรศัพท ไปยังอินเทอรเน็ต 
และรบัอีเมลจากอินเทอรเนต็ไปยังกลองรับท่ีไดกําหนดไวลวงหนาบน 
โทรศัพท

วิธีรับอีเมลโดยอัตโนมัติ
1. ไปยัง อีเมล > บัญชีอีเมล แท็บเพื่อเลอืกบัญชีท่ีตองการ
2. แท็บบน ตัวเลอืก และเลอืก แกไข > การตั้งคาขั้นสงู 
3. ใน การตั้งคาบัญชี > ชวงเวลาตรวจสอบ ใหแท็บ ,  

เพื่อเลอืกระยะเวลาท่ีตองการ 
กลองจดหมายของคุณจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติหล ังจากผาน 
เวลาท่ีกําหนดไว 

ถาการสงจดหมายออกตองมีการยืนยันสิทธ์ิ
1. ไปยัง อีเมล > บัญชีอีเมล แท็บเพื่อเลอืกบัญชีท่ีตองการ
2. แท็บบน ตัวเลอืก และเลอืก แกไข > การตั้งคาขั้นสงู > 

เซิรฟเวอรขาออก ตรวจสอบวาคุณไดเลอืก เปด (เปนคาเริม่ตน) 
ใน การรับรองตัวบคุคล

จดัระเบียบอีเมล
สําหรับบัญชีท่ีคุณเปดใช อีเมลจะถูกจดัเรียงในโฟลเดอรดงันี:้

กลองรับ: อีเมลท่ีไดรับ 
กลองออก: อีเมลท่ีสงไมสําเร็จ 
สงแลว: อีเมลท่ีสงแลว 
แบบราง: อีเมลท่ีจัดเก็บเปนแบบราง

1. ไปยัง อีเมล > บญัชอีีเมล. แท็บเพื่อเลือกบัญชีท่ีตองการ แท็บบน 
เปดทํางาน เพื่อเปดใชบญัชีอีเมล

2. ปอนโฟลเดอรและเลือกขอความท่ีตองการ แท็บบน แสดง 
เพือ่อานจดหมาย  
เมือ่อานจดหมาย แท็บบน ตอบกลบั 
เพือ่ตอบจดหมายปจจุบนักลับไปยังผูสง แท็บบน ตัวเลือก 
เพือ่เขาใชงานตัวเลอืกตอไปนี้:

สําหรับโฟลเดอรอ่ืน ตัวเลอืกท่ีมีใหอาจแตกตางกันไป 

ตอบโดยไมมีเนื้อหา ตอบไปยังผูสงโดยไมมีประวติัอีเมล

ตอบกลับท้ังหมด ตอบไปยังผูสงท้ังหมด 

ตอบท้ังหมดโดยไมมี 
เนื้อหา

ตอบไปยังผูสงท้ังหมดโดยไมมีประวัติอีเมล
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วิธีลบอีเมลที่ถูกกํากบั
เมื่อแท็บ อีเมล > ลบเครื่องหมายท้ังหมด 
คุณสามารถลบเมลท้ังหมดท่ีกํากับวาถูกลบออกได  

วิธีลางกลองจดหมาย
เมื่อแท็บบน อีเมล > ลบโฟลเดอรท้ังหมด 
คุณสามารถลบขอมูลท้ังหมดในโฟลเดอรเชน กลองรับ, กลองออก, 
สงแลว, แบบราง หรือทุกโฟลเดอร  

ขอความออกอากาศ

ขอความออกอากาศคือขอความสาธารณะที่กระจายไปยังกลุมผูใช 
มือถือ ขอความจะถูกกระจายไปบนชองสัญญาณท่ีผานการเขารหัส 
โดยท่ัวไป 
ชองสัญญาณการกระจายหนึง่ชองสามารถสงขอความไดประเภทเดียว 
โปรดติดตอผูใหบริการเครอืขายเพื่อรับทราบรายการหมายเลขชองทาง
และขอมูลการกระจายของชองทางตางๆ

กําหนดการตั้งคาขอความการกระจาย
ใน ขอความการกระจาย 

สงตอ สงตออีเมลใหผูอ่ืน 

ตัวเลือกการรับ รบัจดหมายโดยสมบูรณ 

ตัวเลือกนีส้ามารถเลือกไดถาคุณเลือก 
เซริฟเวอรขาเขา > ตัวเลือกการดาวนโหลด 
> สวนหัวเทานั้น ใน แกไข > การตั้งคาขั้นสงู 
(ดขูั้นตอนท่ี 1 และ 2 ใต ดู 
"วธิีรับอีเมลโดยอัตโนมัติ" ท่ีหนา 26)

กํากับเปนไมไดอาน แสดงอีเมลปจจบุันวาไมไดอาน

กํากับเปนลบ แสดงอีเมลปจจบุันวาถูกลบออก

ลบ ลบอีเมลปจจุบนั โหมดการรับ แท็บ เพื่อเปดหรือปดโหมดการรับ

อานขอความ อานขอความเมือ่ไดรบัขอความการกระจาย 

ภาษา ต้ังคาภาษาที่จะรบัจากการกระจายขอความ 

การตั้งคาชอง 
สัญญาณ

กําหนดชองสัญญาณในการกระจายขอความ 
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5 รายชื่อ

ขอมูลผูติดตอจะถูกจดัเก็บอยูในสมุดโทรศัพทท่ีมีใหสองรายการไดแก: 
สมดุโทรศัพทในซมิ (อยูในซมิการด ซึ่งจํานวนรายการที่บันทึกได 
ขึ้นกับความจขุองการด) หรือ Smart Phonebook 
(อยูในโทรศัพทของคุณ สามารถบันทึกรายชื่อไดถึง 1000 รายการ) 
ผูติดตอใหมจะถูกจดัเก็บลงในสมุดโทรศัพทที คุณเลอืกไวเทานั้น

การเพิ่มหรือแกไขผูติดตอ

เพิ่มผูติดตอไปยัง Smart Phonebook
สําหรับผูติดตอบน Smart Phonebook คุณสามารถเพิ่มขอมูลโดย 
ละเอียดเชนหมายเลขโทรศัพทบานและท่ีทํางาน พร อมขอมูลในการระบุ 
ตัวเชนรูปภาพและเสียงเรียกเขา

1. ไปท่ี รายชื่อ > การตั้งคา: 
ใน เลอืกรายการรายชื่อ > ท่ีเก็บขอมูลท่ีเลือกใช เลือก โทรศัพท 
ใน ฟลด เลือกรายการที่ตองการกําหนดใหรายชื่อใหม

2. บนหนาจอเตรียมพรอม แท็บบน  และปอนหมายเลข 
โทรศัพทท่ีคุณตองการจัดเก็บ แท็บ บันทึก:  
ชือ่: แท็บบน แกไข เพื่อไปยังหนาจอแกไข 
เลอืกวธิีการปอนขอความท่ีตองการ (ดู "การปอนขอความ" ท่ีหนา 
14)  แท็บบน ลาง เพื่อออกจากโหมดการปอนขอมูล ถาจําเปน  
หมายเลข: ปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือ 

3. เพิม่รายละเอียดตามท่ีตองการในฟลดอ่ืน 
เมือ่เลอืกรูปภาพผูติดตอ เสียงเรียกเขา หรือกลุมผูโทร แท็บบน 

 หรอื  (เพื่อใชภาพถายเปนรูปภาพผูติดตอ ด ู
"ใชไฟลรปูภาพเปนภาพผูติดตอ" ท่ีหนา 54)

4. แท็บบน เสรจ็ เพื่อบนัทึก

เพิ่มผูติดตอไปยังสมุดโทรศัพทในซิม
1. ไปท่ี รายชื่อ > การตั้งคา > เลือกรายการผูติดตอ > 

ท่ีเก็บขอมูลท่ีเลอืกใช เลือก ซิม
2. ทําตามขั้นตอนท่ี 2 หัวขอ “เพิ่มผูติดตอไปยัง Smart Phonebook”

แกไขขอมูลผูติดตอ
1. ไปท่ี รายชื่อ > คนหาดวน
2. เลอืกผูติดตอท่ีตองการ (ดูท่ี "การคนหาผูติดตอ")
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3. แท็บบน ตัวเลือก > แกไข เพื่อไปยังตัวเลือกการแกไข 
สําหรับผูติดตอบนสมุดโทรศัพทในซมิ 
สามารถแกไขไดเฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพทมอืถือเทานัน้

การคนหาผูติดตอ

1. ไปท่ี รายชือ่ > การตั้งคา > เลอืกรายการผูติดตอ > ท่ีมา 
เลือกสมุดโทรศัพทท่ีตองการ

2. ไปท่ี รายชือ่ > คนหาดวน
3. ถาตองการคนหาผูติดตอ แท็บบน  

และปอนชื่อ (สูงสุด 5 ตัวอักษร) โดยใชปุมกดบนหนาจอ  
ชื่อเริ่มตนดวยตัวอักษรนั้นจะปรากฏขึ้น 

หรือ เลือ่นตัวเลื่อนท่ีดานขวาขึ้นลง ตัวยอ 
(ภาษาอังกฤษหรอืตัวโฟเนติก) 
จะปรากฏตามลําดบันอยไปมากหรือมากไปนอย 

การจดัการผูติดตอของคุณ

คุณสามารถคัดลอกหรอืยายผูติดตอของคุณระหวางสมุดโทรศัพทสอง 
ฉบับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจดักลุมผูติดตอของคุณเปนประเภท 
ครอบครัว, เพื่อน, ธุรกิจ และอ่ืนๆ ตามท่ีคุณตองการ สําหรับกลุมอ่ืนๆ 
คุณสามารถใชเสยีงเรยีกเขาอ่ืนเพื่อระบตัุวและสงขอความเปนกลุม 

คัดลอก ยาย หรือลบผูติดตอ
1. ไปท่ี ผูติดตอ > คนหาดวน
2. เลอืกผูติดตอท่ีตองการ (ดูท่ี "การคนหาผูติดตอ")
3. แท็บบน ตัวเลอืก เพื่อเลือก ลบ, คัดลอก หรือ ยาย

คัดลอก ยาย หรือลบผูติดตอหลายรายการ
1. ไปท่ี ผูติดตอ > คนหาดวน
2. แท็บบน ตัวเลอืก > เลอืกหลายรายการ เลือก เลือกท้ังหมด หรอื 

เลอืกหลายรายการ 
เพือ่แสดงรายชื่อผูติดตอท่ีกํากับท้ังหมดหรือไมกํากับเลย

3. แท็บ เพือ่กํากับหรือไมกํากับตัวเลอืก 
4. แท็บบน ตัวเลอืก เพือ่เลอืกตัวเลือกท่ีตองการ

เพิ่มผูติดตอไปยังบัญชีดํา
1. ไปท่ี ผูติดตอ > คนหาดวน
2. เลอืกผูติดตอท่ีตองการ (ดูท่ี "การคนหาผูติดตอ")
3. แท็บบน ตัวเลอืก > เพิ่มไปยังบญัชีดํา 

คัดลอก ยาย หรือลบผูติดตอทั้งหมด
1. ไปท่ี รายชื่อ > การตั้งคา
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2. เลอืก คัดลอกไปยังซิม/ไปเครื่อง,  ยายไปยังซิม/ไปเครือ่ง 
หรือลบผูติดตอท้ังหมด 

จัดกลุมผูติดตอบน Smart Phonebook
1. ไปท่ี รายชื่อ > กลุมผูโทร
2. เลอืกกลุม คุณสามารถเปลี่ยนชือ่กลุม เลือกเส ียงเรียกเขา 

และภาพติดตอ พรอมเพิ่มรายชื่อไปยัง รายชื่อสมาชิก

การแบงปนขอมูลผูติดตอกับผูอื่น

คุณสามารถแบงปนขอมูลติดตอกับผูอ่ืนในสมุดโทรศัพทของคุณ 
สามารถสงขอมูลผาน SMS, MMS, อีเมล หรือ Bluetooth 
ไดตามตองการ

1. ใน ผูติดตอ > คนหาดวน เลอืกผูติดตอท่ีคุณตองการ 
("การคนหาผูติดตอ")

2. แท็บบน ตัวเลอืก > สง vCard เพื่อสงขอมูลติดตอผาน SMS, 
MMS, อีเมลหรือ Bluetooth

การสํารองขอมูลผูติดตอทีสํ่าคัญ

คุณสามารถบันทึกขอมูลผูติดตอท่ีสําคัญเปนไฟลอยูในโทรศัพทหรือ 
การดหนวยความจําได 

1. ใน ผูติดตอ > คนหาดวน เลอืกผูติดตอท่ีคุณตองการ 

2. แท็บบน ตัวเลอืก และเลือก สงผูติดตอ > จัดเก็บไปยังไฟล
- เลือกตําแหนงสํารองขอมูลท่ีตองการไดแกโทรศ ัพทหรอืการด 
หนวยความจํา 

- เลือกโฟลเดอรท่ีตองการสํารองขอมูล 
3. แท็บบน เสรจ็ และต้ังชือ่ไฟลสํารอง  

ไฟลขอมูลสํารองจะถูกสรางขึ้น 

วิธีกูคืนผูติดตอไปยังสมุดโทรศัพท 
1. ไปยัง ไฟลสวนตัว คนหาและเลอืกไฟลขอมูลผูติดตอ (.vcf) 

ท่ีคุณบันทึกไว 
2. แท็บบน  ตัวเลือก > ใช 

เพือ่เรยีกคืนรายชื่อไปยังสมุดโทรศัพทท่ีคุณตองการ 

หมายเลขพิเศษ

เมนูนี้ชวยใหคุณบันทึกรายการหมายเลขที่มีประโยชนเชนหมายเลข 
ของตนเอง หมายเลขบรกิาร ขอความเสยีง 
และหมายเลขสําหรบัแจงเหตุฉุกเฉิน

ตัวเลือก คําอธิบาย
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 หมายเลขของฉัน แท็บบน แกไข 
เพื่อแกไขหมายเลขโทรศัพทหรือชื่อท่ีแสดงบน 
หนาจอเตรียมพรอม

หากตองการแสดงหมายเลขหรือชื่อบนหนาจอ 
เตรียมพรอม เลือก เปด ใน การตั้งคา  > 
ลกัษณะหนาจอ > แสดงเบอรเจาของ

บริการ บริการนี้เปนของผูใหบริการเครือขาย 
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับฟงกชนัท ี่ 
เก่ียวของโปรดติดตอผูใหบรกิารเครอืขายของคุ
ณ

ขอความเสียง เมนูนีช้วยใหคุณต้ังคาหมายเลขเซิรฟเวอร 
ขอความเสยีง และรับขอความเสยีงของคุณ 
ติดตอผูใหบรกิารเครือขายเพื่อรับขอมูลบัญชี  

เลอืกกลองขอความเสียง และแท็บบน แกไข: 
แกไขหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสยีง

เชื่อมตอ: รบัขอความเสยีงของคุณ

ฉุกเฉิน แท็บบน แกไข 
เพื่อแกไขหมายเลขสําหรับเหตุฉุกเฉินของคุณ
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6 เคร่ืองมือ

การใชออรกาไนเซอรสําหรับธุรกิจ

คุณสามารถเพิ่มงานใหมลงในโทรศัพทได งานท่ีต องทําเหลานี้ 
จะมีเครื่องหมายกํากับไวในปฏิทิน คุณสามารถดปูฏทิินและ 
เตือนตนเองไดตามตองการ

สรางรายการที่จะทํา
1. ใน เครื่องมือ > ปฏิทิน เลอืกวันท่ีในปฏทิิน และแท็บ แสดง 

เพื่อเพิ่มชนดิของงาน 
คุณยังสามารถเพิ่มงานไดโดยแท็บ ตัวเลอืก > เพิ่มงาน 

2. ดําเนินการตอไปนีเ้พื่อใหโทรศัพทเตือนคุณเม ื่อถึงเวลางาน:

3. แท็บบน เสรจ็ เพื่อบนัทึกงาน
เมือ่ถึงเวลาท่ีกําหนด ไอคอนเหตุการณใหมจะปรากฏบนหนาจอเ 
ตรยีมพรอม

ตรวจดูปฏิทินของคุณ
หลงัจากสรางรายการที่จะทํา 
คุณสามารถดปูฏทิินของคุณในมุมมองรายสปัดาหหร ือรายเดอืนได ใน 
เครื่องมือ > ปฏิทิน แท็บบน ตัวเลือก  > ไปท่ีมุมมองแบบเดือน/
สปัดาหเพ ื่อสลบัระหวางมุมมองตางๆ  
คุณยังสามารถสรางรายการที่จะทําในปฏิทินมุมมองตางๆ ได

หมายเหตุ เพิม่คําอธบิายเก่ียวกับงาน 
แท็บบน แกไข เพื่อแกไขงาน บนหนาจอแกไข 
แท็บบน เทมเพลต เพื่อใชหมายเหตุท่ี 
กําหนดไวลวงหนา

เสยีงเตือน แท็บบน  หรือ  หนึง่ครั้งขึ้นไปเพื่อเปดการ 
ต้ังปลุก กําหนดใหสงเสยีง 5,15 หรือ 30 นาที 
กอนเวลาท่ีกําหนด หรือปดการตั้งปลุก

ปลุกซ้ํา แท็บบน  หรือ   หนึ่งครัง้ขึน้ไปเพื่อซ้ําการ 
ต้ังปลุกตามเวลาท่ีกําหนดไดแกหนึง่ครั้ง ทุกว ัน 
ทุกสัปดาห หรอืทุกเดือน

ถาตองการใหเตือนซ้ํา แท็บบน  หรือ  
เพื่อเลือก ปรบัแตง และจากนั้นแท็บบน แกไข 
เพื่อเขาใชงานรายการ ปรับแตง 
เลือกวันธรรมดาหรือวันหยดุและจากนั้น เลือก/
ยกเลกิ เพื่อเลือกหรอืยกเลกิการเลอืกวันนั้น
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ถาตองการดรูายการที่จะทําของวันทีป่จจุบัน
• เลอืกวนัท่ีท่ีตองการ แท็บบน งาน 

ถาตองการดรูายการที่จะทําทั้งหมด
• แท็บบน ตัวเลอืก  > ดูท้ังหมด

แกไขรายการที่จะทํา
1. ไปยังรายการที่จะทําท่ีตองการ (ด ู"ตรวจดปูฏิทินของคุณ")
2. เลือกงานท่ีตองการ แท็บบน ตัวเลอืก เพื่อดําเนนิการตอไปนี ้:

ลบงานที่หมดอายุ
คุณสามารถลบงานทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นกอนวนัท่ีและเวลาปจจบุันไดอยาง 
รวดเร็ว 

• ใน เครื่องมือ > ปฏิทิน แท็บบน ตัวเลือก > ลบเหตุการณท่ี 
เลยเวลาแลว

การใชเคร่ืองมือชวยเหลือทางธุรกิจ

คุณสามารถใชโทรศัพทนีเ้พื่อเก็บบันทึกชวยจำแบบเสียงได 

บันทึกชวยจําแบบเสียง
คุณสามารถบนัทึกเสยีงของคุณเองและแบงปนกับเพือ่นทาง MMS, 
อีเมล หรือ Bluetooth ได 
นอกจากนีคุ้ณยังสามารถใชเสียงท่ีบนัทึกเปนเสยีงเรยีกเขาหรือเสียง 
เรยีกสําหรับผูติดตอได

บันทกึเสียง
1. ไปท่ี เครื่องมือ > เครื่องบันทึกเสียง  

ถาตองการเลือกตําแหนงเก็บขอมูล, รปูแบบไฟล 
และคุณภาพเสยีง แท็บบน ตัวเลือก > การตั้งคา 
เพือ่เลอืกตัวเลอืกของคุณ 

2. แท็บบน บันทึก หรือ ตัวเลือก > บันทึก เพื่อเริ่มการบนัทึก
3. แท็บบน หยุด เพือ่หยุดการบันทึก
4. แกไขชื่อไฟลตามท่ีตองการ 

ไฟลท่ีบนัทึกจะถูกบันทึกไปยัง ไฟลสวนตัว > เสียง

แกไขไฟลที่บันทึก
1. เลอืกไฟลท่ีตองการ
2. แท็บบน ตัวเลอืก เพือ่เลอืก เปลีย่นชื่อ, ลบ หรือ ลบไฟลท้ังหมด

เพิ่ม เพิ่มงาน

แกไข แกไขงานท่ีเลอืก

ลบ ลบงานท่ีเลือก

ลบท้ังหมด ลบงานท้ังหมด

สง vCalendar สงงานในลักษณะขอความ
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สงไฟลเสียง
1. เลอืกไฟลท่ีตองการ
2. แท็บบน ตัวเลอืก > สง เพื่อสงไฟลเสียงผาน MMS, อีเมล หรือ 

Bluetooth

เลือกเสียงที่บันทึกใหเปนเสียงเรียกเขา
1. เลอืกไฟลท่ีตองการ
2. แท็บบน ตัวเลอืก > เพิ่มในเสียงเรียก 
เสียงท่ีบันทึกจะถูกเพิ่มไปยังรายการไฟลเสยีงเรียกเขา

เสียงเรยีกเขาจะถูกเปลีย่น เปนเสยีงท่ีบนัทึก 
วิธเีปลีย่นเสยีงเรยีกเขา(ดู "เสยีง" ท่ีหนา 63). 
วิธใีชเสยีงเรียกเขาสําหรับผูติดตอ (ด ู"การเพิ่มหรอืแกไขผูติดตอ" 
ท่ีหนา 28) หรอื (ดู "จัดกลุมผูติดตอบน Smart Phonebook" ที หนา 30) 

เสียงเตือน
คุณสามารถตั้งปลุกสูงสุดไดหารายการ

วิธีตั้งปลุก
1. ตรวจสอบดูวาไดต้ังคานาฬกิาของคุณถูกตอง (ด ู 

"ต้ังเวลาใหกับนาฬิกา" ท่ีหนา 12)
2. ไปท่ี เครื่องมือ > ปลุก 

หนาจอรายการตั้งปลกุจะปรากฏขึ้น
3. เลอืกการปลกุ และแท็บบน แกไข เพื่อเขาสูหนาจอตั้งคาการปลกุ 

เวลา: กําหนดเวลาปลกุ 

ซ้ํา: ซ้ําการปลกุในวันใดวันหนึ่งท่ีกําหนดไว แท็บเพ ื่อเลือก 
ตัวเลือก แท็บบน เสร็จ เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา 
ตัวเลือกเสียง: แท็บเพื่อเลือกเสียงปลกุ 
เลือ่นปลุก (นาที): เลือกระยะเวลาการปลุก: 5, 10 หรือ 20 นาที 
ประเภทเสียงเตือน: เลือกวธิีการสงเสยีงปลกุในเวลาท่ีกําหนดไว

4. แท็บบน เสรจ็ เมื่อสิน้สุดการกําหนดคาการปลกุ
5. วธิีปดเสยีงปลุก แท็บบนการปลกุและเลอืก ปด 

วิธีใชนาฬิกาปลุก
เมือ่ถึงเวลาปลกุท่ีต้ังไว เสียงปลุกของคุณจะดังขึ้นหรอืสัน่ 
ขึน้กับคาท่ีกําหนดไว (ด ู"วิธต้ัีงปลุก").  
เลอืก หยุด: การปลกุจะหยุดลง ถาคุณไดเลือกโหมดปลุกซ้ํา(ด ู
"วธิีต้ังปลกุ")การปลุกจะดังขึ้นอีกครัง้ตามเวลาที่กําหนดไว 
เลอืก เลื่อนปลุก: การปลกุจะดังอีกครั้งหลังจากเวลาที่กําหนดไวใน 
เลือ่นปลุก(นาที) 

ถาตองการปดเสียงเตือน คุณสามารถพลิกโทรศัพท 
(ดานหนาไปดานหลังหรือดานหลังไปดานหนา ดู "เซน็เซอร" ท่ีหนา 5

นาฬิกาปลุกจะสงเสียงหรือสั่นแมวาจะปดโทรศ ัพทหรือกําหนดโปรไฟล 
เปน ประชุม หรือ ปดเสยีง
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นาฬิกาทั่วโลก
คุณสามารถแสดงนาฬกิาสองเรือนบนหนาจอหลักได 
โดยใหเรือนหนึ่งแสดงเวลาในพื้นท่ีของคุณ 
และอีกเรอืนแสดงเวลาของที่หมายท่ีคุณตองการเดินทางไปถึง

1. ตรวจดวูาคุณไดต้ังคาวันท่ีและเวลาในพื้นที แลว
2. ไปท่ี เครื่องมือ > นาฬิกาท่ัวโลก  

การตั้งคาในพืน้ท่ี/การตั้งคาตางประเทศ: แท็บ  หรอื  
ซ้ําหลายๆ ครั้งเพื่อเลอืกเมือง ถาจําเปน แทบ็ ตวัเลอืก เพ่ือกําหนดให 
การชดเชยเวลา/การชดเชยเวลาสําหรบัตางประเทศเปนเปดหรอืปด  
สลบัทองถ่ิน/ตางประเทศ: แทบ็ 
เพ่ือสลบัระหวางนาฬกิาในพืน้ทีแ่ละนาฬกิาตางประเทศ

3. ถาตองการแสดงนาฬกิาสองเรอืนบนหนาจอเตรยีมพรอม แทบ็ 
ตัวเลอืกเพ่ือเปด แสดงบนจอเตรียมพรอม ใหทํางาน 

สัญญาณปลุก, การเตือน และเหตุการณท่ีต้ังโปรแกรมไว 
นั้นทํางานโดยไมขึ้นกับเขตเวลา! ถาคุณต้ังปลกุหรือเหตุการณไวท่ี 
09:00 ในเขตเวลา A สัญญาณก็ยังจะทํางานในเวลา 09:00 
แมวาจะเปลีย่นเขตเวลาเปน B แลวก็ตาม

นาฬิกาจบัเวลา
ใชนาฬิกาจับเวลาเพื่อจบัเวลาตามตองการ 
ใน เครื่องมือ > นาฬิกาจบัเวลา 

• แท็บบน เริม่ เพื่อเริ่มการจบัเวลา 
• แท็บบน  หยดุชั่วคราว/ทําตอ เพื่อหยุดพักหรอืจบัเวลาตอ
• แท็บบน เริ่มใหม เพือ่รเีซ็ตนาฬกิา
• แท็บบน กลับ เพือ่ออก

ตัวอานขอความ
เมนนูี้ชวยใหคุณสามารถดูไฟลขอความ (ไฟล .txt) 
ท่ีบันทึกบนโทรศัพทหรอืการดหนวยความจําของค ุณ 
ถาตองการดูไฟลผานตัวอานขอความ

1. คัดลอกและบนัทึกไฟลไปยัง ไฟลสวนตัว > โทรศัพท หรือ 
การดหนวยความจํา > อ่ืนๆ > อีบุค 

2. ไปท่ี เครื่องมือ > ตัวอานอีบุค  แท็บบน ตัวเลือก > 
การตั้งคาจอแสดงผล > เลอืกหนวยความจํา 
เพือ่เลอืกตําแหนงในการเก็บขอมูล: 
โทรศัพทหรือการดหนวยความจํา 
ถาคุณไดใสการดหนวยความจําเขาไปยังโทรศัพทของคุณ  
ไฟลเดิมท่ีมีอยูจะถูกแสดงในรายการหนาจอชั้นวางหนังสอื
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3. เพื่อการแสดงไฟลอยางถูกตอง ใหเปดและแท็บท ี่ ตัวเลือก >  
การตั้งคาจอแสดงผล > การเขารหัส 
เลอืกการเขารหัสท่ีเหมาะกับภาษาของคุณ

วิธีคนหาขอมูลขณะอานไฟล
คุณสามารถคนหาคําเฉพาะ ขอมูลท่ีถูกกํากับไว หรือสวนตางๆ 
ของไฟลได หลงัจากเปดไฟล แท็บบน ตัวเลอืก เพือ่เลอืก:

• คนหา: คนหาคําเฉพาะในไฟล
• ไปยังบุคมารค: ไปยังขอมูลท่ีกํากับเอาไว ถาตองการทําเชนนั้น 
ใหเพิ่มบุคมารคในตําแหนงท่ีตองการโดยแท็บ ตัวเลือก > 
เพิ่มบุคมารค 

• ขามไปยัง: ไปยังตําแหนงเริ่มตน ก่ึงกลาง หรือทายสุดของไฟล 
ถาตองการขามไฟลเปนเปอรเซ็นต ใหเลอืก ปอนเปอรเซน็ต 
และแท็บบน แกไข เพือ่ปอยหมายเลขเปอรเซ็นตท่ีตองการ

ถาตองการลบไฟลทีส่รางโดยระบบระหวางการอานอีบุค
• ไปท่ี เครื่องมือ >  ตัวอานอีบุค . ในหนาจอรายการไฟล แท็บบน 
ตัวเลือก > เคลยีรชั้นหนังสือ 

อืน่ๆ

ไฟรวอล
ใชไฟรวอลเพื่อปฏเิสธสายเรยีกเขาหรอืขอความจากผูท่ีอยูในบัญชีดํา

โหมด: เปดหรือปดโหมดไฟรวอล

หมายเลข บัญชี ดํา: แกไขรายการหมายเลขโทรศัพท 
คุณสามารถปฏิเสธสายหรือขอความท้ังหมดจากหมายเลขเหลานัน้ได

วิธีเพิ่มหมายเลขโทรศัพท จากสมุดโทรศัพทของค ุณ
1. ใน รายชื่อ แท็บ คนหาดวน 
2. เลอืกรายชื่อท่ีตองการ
3. เลอืก ตัวเลือก,  แท็บ เพิม่ไปยังบัญชีดํา 

วิธีเปลี่ยนประเภทไฟรวอล
คุณสามารถใชไฟรวอลเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขาอยางเดยีว, ขอความ 
SMS ขาเขาอยางเดียว หรือท้ังสายเรียกเขาและขอความ SMS 

1. ไปท่ี เครื่องมือ > ไฟรวอล  > หมายเลขบญัชีดํา  
บญัชีดําของรายชื่อและหมายเลขจะปรากฏขึ้น

2. แท็บเพื่อเลือกรายชื่อหรือหมายเลข แท็บบน ตัวเลอืก > 
เปลีย่นประเภท  
ประเภทปจจุบนัจะถูกไฮไลต

3. แท็บเพื่อเลือกประเภทท่ีตองการ แท็บบน ตกลง เพื่อยืนยัน
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เคร่ืองคิดเลข
ปอนตัวเลขและสัญลักษณตัวดําเนินการโดยใชปุมตัวเลขบนหนาจอ

ตัวแปลงสกุลเงิน
แปลงสกุลเงินตางๆ ตามอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต างประเทศ

1. ใน เครื่องมือ > ตัวแปลงคาเงิน ใหปอนอัตราแลกเปลี่ยนใน อัตรา  
แท็บบน เสร็จ เพื่อยืนยัน

2. ถาจําเปน ใน อัตรา ใหกด  ,  

เพื่อสลบัการแปลงสกุลระหวางการแปลงเงินตางประเทศเปน 
ทองถ่ิน กับ การแปลงเงินทองถ่ินเปนตางประเทศ

3. ปอนผลรวมเงินใน ทองถ่ิน  แท็บบน เสร็จ  
คุณจะไดรับผลลัพธเปนสกุลเงินตางประเทศ 

ผลลพัธของเครื่องคิดเลขนั้นเปนคาโดยประมาณเทานัน้ 
ผลการคํานวณจะแมนยําในระดับทศนิยมตําแหนงท่ี 10 
ผลลพัธจะถูกปดหลงัจากทศนยิมตําแหนงท่ี 10 
สําหรับการดําเนนิการถัดไป
เครื่องมือ 37



38 เบราเซอร

7 เบราเซอร

คุณสามารถใชฟงกชั่นนีเ้พื่อเปดอินเทอรเน ็ตได 
ปรกึษาผูใหบรกิารเครือขายเพื่อสมัครสมาชิกบริการ 
รับขอมูลเก่ียวกับแอคเคานต และรับการตั้งคา WAP 

การจัดการเบราเซอรของคุณ

ใน เบราเซอร > WAP > การตั้งคา 
แกไขบัญชี: กําหนดหรอืเลอืกการตั้งคาสําหรบัเขาใชงานอินเทอรเน็ต

ตัวเลอืกเบราเซอร: 
กําหนดจํานวนครัง้สําหรับการเขาใชงานหรือเลอืกแสดงภาพบน 
เว็บเพจ   

ลางแคช, ลางคุกก้ี: ลบประวัติและคุกก้ีของเบราเซอร

การเขาใชงานเว็บไซต

คุณสามารถเขาใชงานเวบ็ไซตไดหลายวิธ:ี

หนาหลัก: เขาไปยังหนาหลกั จดัเก็บเวบ็ไซตโปรดเปนหน าหลัก 
บุคมารค: เขาใชงานเว็บไซตท่ีบนัทึกไวเปนบุคมารค 
เมือ่บนัทึกเวบ็ไซตเปนบุคมารคค 
คุณสามารถบนัทึกและเขาใชงานเว็บไซตโปรดไดอยางรวดเร็วและ 
สงตอผานทางขอความ (ด ู"เพิ่มขอความบุคมารค" ท่ีหนา 21)

ปอนท่ีอยู: ปอนท่ีอยูเว็บไซต 
ประวัติ: เขาใชงานเวบ็ไซตท่ีเคยเขาเยี่ยมชม

เปดใช/ปดใชงานขอความแบบพุช

ขอความพิเศษของ WAP นัน้เปน SMS รูปแบบพิเศษท่ีมี URL 
ดวยขอมูล URL คุณสามารถเชื่อมตอไปยังเวบ็ไซตผานเบราเซอร WAP 
บนโทรศัพทของคุณ  
ในการเปดหรือปดฟงกชั่น ไปท่ี เบราเซอร  > การตั้งคา > 
การตั้งคาขอความบริการ

STK

การใชงานคุณสมบัติในเมนูนี้ขึน้กับวาซิมการ ดของคุณรองรบั STK 
หรอืไม ถาซมิการดของคุณรองรับฟงกชั่น STK เมนู STK 
จะปรากฏบนจอภาพ



8 กลองถายรูป

โทรศัพทมือถือของคุณมีกลองถายรูปดิจิตอลติดต้ังไวเพ่ือใหคุณถายรูปและ 
บันทึกวิดีโอคลิปสั้นๆ 

กลองถายรูป

ถายภาพ
1. วิธไีปยังโหมดกลองถายรูปจากหนาจอเตรยีมพรอม

- กดปุมกลองดานขางคางไว
- หรือแท็บบน   > กลองถายรูป 
แท็บบน  เพื่อสลบัไปยังกลองถายรูปถาจําเปน

2. ถาตองการใชภาพถายเพื่อจดุประสงคอ่ืน แท็บบน  
เพื่อเลือกการตั้งคา:
- ถาตองการสงภาพถายผานทาง MMS หรืออีเมล 
ใหตรวจสอบวาไดเลอืก 640 x 480 ในตัวเลือก ขนาดภาพ 
และเลอืก ปกติ ใน คุณภาพของภาพ

- ถาตองการเลอืกภาพถายเปนภาพผูติดตอ  
(ด ู"เพิ่มผูติดตอไปยัง Smart Phonebook" ท่ีหนา 28) 
ใหตรวจสอบวาไดเลอืก 400 x 240  ในตัวเลอืก ขนาดภาพ 
และ ปกติ ใน คุณภาพของภาพ 

3. กดปุมกลองดานขางเบาๆ เพือ่โฟกัส สี่เหลี่ยมสีเขียวจะปรากฏขึ้น 
กดปุมกลองคางไวจนกวาการโฟกัสอัตโนมัติจะเสรจ็สิน้และการ 
ถายภาพสิน้สดุลง  

* กดปุมปรับระดับเสียงดานขางเพ่ือซูมเขาหรือออก 
(ขนาดภาพนอยกวาหรือเทากับ 400 × 240)

 

แท็บเพ่ือเลือก 
โหมดกลองถายรูป
กดปุมปรับระดับเสียงดานขางเพ่ือ 
ซูมเขา/ออก 

แท็บเพ่ือเลือก 
การต้ังคา

ขนาดภาพ 
ปจจุบัน

แท็บเพ่ือออกตัวจับเวลา
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หลังจากถายภาพแลว

หลังจากถายภาพแลว ภาพถายจะถูกบันทึกลงใน ไฟลสวนตัว > ไปเครื่อง 
หรือ การดหนวยความจํา > ภาพ 
ข้ึนกับตําแหนงบันทึกภาพที่คุณเลือกไวใน  > ท่ีเก็บขอมูล 

• แท็บบน  เพื่อลบภาพถาย

• แท็บบน  เพื่อกําหนดภาพถายเปนวอลเปเปอร

• แท็บบน  เพื่อสงภาพถายผาน MMS 

(สําหรับภาพท่ีขนาดนอยกวา 100k), อีเมล 

(สําหรับไฟลขนาดนอยกวา 200k) หรอื Bluetooth

• แท็บบน  เพื่อออกและถายภาพตอ

เลือกการตั้งคา 

• แท็บบน  เพื่อเลอืกการตั้งคา กด  หรอื   

เพื่อเลือกตัวเลอืก แท็บบนตัวเลือกเพื่อเลอืก แท็บบน  

เพื่อกลบัไปยังเมนกูอนหนา 

• ถาตองการคืนการตั้งคาเริ่มตน แท็บบน  > กูคืนคาเริ่มตน

ถาตองการปรับการตั้งคาใหเหมาะกับสถานการณ ตางๆ 

• ใน โหมดทิวทัศน ใหเลือก

- อัตโนมัติ: ปรับฉากโดยอัตโนมติั
- กลางคืน: ต้ังคาสําหรับถายภาพเวลากลางคืน
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วิธีถายภาพเปนลําดับ

1. ใน โหมดถายภาพ เลอืก ถายภาพ ตอเนือ่ง 
 ปรากฏบนหนาจอ

2. กดปุมกลองดานขางเบาๆ เพื่อโฟกัส สีเ่หลีย่มสเีขียวจะปรากฏขึ้น 
กดปุมกลองคางไวจนกวาการโฟกัสอัตโนมติัจะเสร็จสิ้นและการ 
ถายภาพท้ังหมดสิ้นสดุลง 
ภาพถายจะถูกบนัทึกไวอยางตอเนื่องจนกวาจะปลอยปุมกลอง 
ถายรูป ภาพถายท้ังหมดจะไดรับการบันทึก 

ถาตองการถายภาพของตนเอง
ถาตองการถายภาพของตนเอง 
คุณจะตองใชเวลาในการชี้เลนสมายังตัวคุณหลังจากเลือกมุมมอง 
และกดปุมกลองดานขางคางไว วิธีการหนวงเวลาการถายภาพ 

1. ใน ต้ังเวลาสวนตัว ใหเลือกระยะเวลา  
ระยะเวลาที่เลอืกจะปรากฏบนจอภาพเมื่อคุณกลับไปยังโหมด 
ถายภาพ

2. ถายภาพตามที่อธบิายไวในขั้นตอนท่ี 3 ในหัวขอ "ถายภาพ" 
การถายภาพจะเริ่มขึน้หลังจากระยะเวลาที่กําหนดไว 

3. พลกิโทรศัพท (ดานหนาไปดานหลงั) เพื่อชี้เลนส เขาหาตนเอง 

การตั้งคาการถายภาพดวยตนเอง
การต้ังคาแสง:

• แท็บบน  เพือ่เลอืกตัวเลอืก EV (การรับแสง)

• เพื่อปองกันไมใหภาพถายไดรบัผลกระทบจากแหลงกําเนิดแสงท่ี 
กะพริบไปมาเชนหลอดฟลอูอเรสเซนต ใหแท็บบน  > ความถี่ 

เลือก 50Hz ถาแหลงจายไฟสลับมีแรงดนั 220V และเลอืก 60Hz 

สําหรบัแรงดัน 110V

การต้ังคาสี:

• ถาตองการลดผลจากสีของสภาพแวดลอม ใหแท็บบน  > 

ไวทบาลานซ เพื่อเลอืกฉากหลงัท่ีมีสีคลายกับสิง่ท่ีจะถาย

• เพิ่มเอฟเฟกโดยแท็บบน  > เอฟเฟก 

เพื่อเลือกตัวเลือกท่ีตองการ

ปรับเสียงชัตเตอรขณะถายภาพ

• แท็บบน  > เสยีงชัตเตอร 
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ดูภาพถาย
คุณสามารถดูภาพถายไดในกลองถายรูปหรือใน ไฟลสวนตัว > 
เครื่องหรือการดหนวยความจํา > ภาพ  
1. ในโหมดกลองถายรูป แท็บบน  > แสดงภาพ  

เลือกภาพที่ตองการ 
ถาจําเปน แท็บบน  > ท่ีเก็บ เพื่อเลอืกตําแหนงท่ีเก็บขอมูล

2. ถาตองการเลื่อนไปยังภาพกอนหนาหรือถัดไป   
ที่ถายเอาไว
- บนหนาจอ เลือ่นนิ้วไปยงัดานซายหรือขวา
- หรือแท็บบนหนาจอเพื่อแสดงเมนูบนหนาจอ ถาจําเปน แท็บ 

 หรือ  
ถาตองการซูมภาพถายเขาหรือออก  
ถาถายภาพขนาดเทากับหรือมากกวา 640 x 480,

- แท็บบนหนาจอเพื่อแสดงเมนูบนหนาจอ ถาจําเปน แท็บท่ี 
ไอคอนซมู  หรอื 

- หลงัจากซูมเขาไปยังภาพถายโดยแท็บ  ให 
เลือ่นหนาจอดวยนิว้มือ 
คุณสามารถดรูายละเอียดในสวนตางๆ ของภาพถายได  
แสดงตําแหนงของสวนปจจบุั 
นในภาพถาย  
วิธีดูภาพถายแบบเต็มจอถาถายภาพขนาดเทากับหรือมา
กกวา 160 x 120 

- หมุนโทรศัพทของคุณทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา 
ถาอยูในแนวต้ัง  

ถาตองการดภูาพถายทีละรูป

1. ในโหมดกลองถายรปู แท็บบน  > แสดงภาพ หรอืใน 
ไฟลสวนตัว > เครื่องหรอืการดหนวยความจํา > ภาพ 

2. เลอืกภาพถายท่ีคุณตองการเริ่ม แท็บบน  ตัวเลือก > สไลดโชว > 
เลน  
หรอืแท็บบนภาพถายท่ีเลอืกเพื่อเขาไปยังหนาจอตัวแสดงภาพ 
ถาย แท็บบนหนาจอ อีกครั้งเพื่อแสดงเมนูบนหนาจอ 
และจากนั้นแท็บ  เพื่อเลนสไลดโชว แท็บ  
เพือ่หยุดชั่วคราว

3. ถาตองการเลอืกการตั้งคาการเลน ใหแท็บบน การตั้งคา:  
ชนิดการเลน > อัตโนมัติ (ครั้งเดียว): 
เลนภาพถายทีละภาพโดยอัตโนมัติหนึ่งครัง้ 
ชนิดการเลน > อัตโนมัติ (ซ้ํา): 
เลนภาพถายทีละภาพโดยอัตโนมัติซ้ําไปเรื่อยๆ 
ชนิดการเลน > แมนนวล: แท็บบน /  
เพือ่เลือ่นภาพกอนหนาหรือถัดไป 
ความเร็ว: เลอืกระยะเวลาระหวางภาพถายแตละภาพ   
เอฟเฟก: เลือกการเปลีย่นแปลงระหวางภาพสองภาพ 
แสดงแนวนอน > เปด: แสดงภาพถายในแนวนอน 
แสดงแนวนอน > ปด: แสดงภาพถายในแนวตั้ง
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วิธีเลือกตัวเลือกอ่ืน

1. ในหนาจอแสดงภาพถายท่ีเลือกไว 
แท็บบนหนาจอเพื่อแสดงเมนบูนหนาจอถาจําเปน 

2. แท็บบนไอคอน  เพื่อเลอืกตัวเลอืกท่ีตองการ

เคร่ืองบันทึกวิดีโอ

การบันทกึวิดีโอ
1. วิธไีปยังโหมดวดิีโอจากหนาจอเตรียมพรอม

- กดปุมกลองดานขางคางไว
- หรือแท็บบน   > กลองถายรูป 
แท็บบน  เพื่อสลบัไปยังวดิีโอถาจําเปน

2. ถาตองการกําหนดระยะเวลาของวิดโีอ แท็บบน  > 
ขีดจํากัดการบันทึก 

3. กดปุมปรับระดบัเสยีงดานขางเพื่อซูมเขาออกขณะถายวิดโีอ 
4. กดปุมกลองดานขางเพื่อเริ่มการบนัทึกวดิีโอ
5. ถาตองการหยุดบันทึก แท็บบน  หรอืกดปุมกลองถ ายรปู

หลังจากบันทึกคลปิวิดโีอแลว
หลังจากถายคลิปแลว ภาพถายจะถูกบันทึกลงใน ไฟลสวนตัว > ไปเครือ่ง 
หรือ การดหนวยความจํา > วดิีโอ 
ข้ึนกับตําแหนงบันทึกภาพที่คุณเลือกไวใน  > ท่ีเก็บขอมูล 

• แท็บบน  เพื่อลบวิดโีอคลปิ

• แท็บบน  เพือ่สงวดิีโอคลิปผาน MMS 

(สําหรบัภาพท่ีขนาดนอยกวา 100k), อีเมล 

(สําหรบัไฟลขนาดนอยกวา 200k) หรือ Bluetooth

• แท็บบน  เพื่อออกและบนัทึกตอ

เลือกการตั้งคา 
• แท็บบน  เพือ่เลอืกการตั้งคา กด  หรือ   

เพื่อเลือกตัวเลือก แท็บบนตัวเลือกเพือ่เลอืก กด  

เพื่อกลบัไปยงัเมนกูอนหนา

• ถาตองการคืนการตั้งคาเริ่มตน แท็บบน  > กูคืนคาเริ่มตน 

ถาตองการปรับการตั้งคาใหเหมาะกบัสถานการณ ตางๆ 

• ใน โหมดทิวทัศน ใหเลือก

- อัตโนมัติ: ปรับฉากโดยอัตโนมัติ
- โหมดกลางคืน: การตั้งคาสําหรบัการถายในเวลากลางคืน

ถาตองการเปด/ปดการบันทึกเสียงในขณะบันทึกว ิดีโอ

• ใน บันทึกเสียง เลอืก เปด หรือ ปด

การต้ังคาสี
ดู "การต้ังคาสี:" ท่ีหนา 41.
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การปองกันการกระพริบขณะบันทกึ

• เพื่อปองกันไมใหภาพถายไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนดิแสงท่ี 
กะพริบไปมาเชนหลอดฟลอูอเรสเซนต ใหแท็บบน ความถี่ เลอืก 

50Hz ถาแหลงจายไฟสลบัมีแรงดัน 220V และเลือก 60Hz 

สําหรับแรงดนั 110V

เลนคลิปวิดีโอ
วิดีโอท่ีบันทึกของคณุจะถูกบันทึกไวท่ี ไฟลสวนตัว > โทรศัพท หรือ 
การดหนวยความจํา > วิดโีอ วิธีเลนวิดีโอคลิป
1. ในโหมดวดิีโอ แท็บบน  > ไปเครื่องเลน  

เลือกวิดีโอคลปิท่ีตองการ 
ถาจําเปน แท็บบน  > ท่ีเก็บ เพือ่เลอืกตําแหนงท่ีเก็บขอมูล

2. แท็บบนหนาจอเพื่อแสดงเมนูบนหนาจอ ถาจําเปน 
/ : แท็บเพือ่เริม่หรอืพกัการเลน 
/ : แท็บเพื่อเลนคลิปวิดีโอกอนหนาหรอืถัดไป 
: แท็บเพื่อออก  
: แท็บเพื่อเขาใชงานรายการตัวเลือก:

- ถาตองการดไูฟลวดิโีอทั งหมดในโทรศพัทหรอืการดหนวยความ
จํา เลือก ไลบรารีมัลติมีเดีย  

- ถาตองการตรวจสอบรายละเอียดไฟลวิดโีอปจจุบ ัน เลอืก 
ขอมูล  

- ถาตองการลบวดิีโอคลิปปจจุบนั เลอืก ลบ 
- ถาตองการเลอืกสไตลการเลนของเครื่องเลน เล ือก 
มุมมองภาพ 

- ถาตองการปรับความสวางของเครื่องเลน เลือก 
ความสวางตัวเลน 

- ถาตองการเลอืกตําแหนงเก็บไฟลวิดโีอ เลอืก 
แหลงขอมูลมลัติมีเดยี  

แบงปนวิดีโอคลิป
ดู "การแบงปนไฟลของคุณ" ท่ีหนา 54.
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9 เกมส 

Java

โทรศัพทของคุณมี Java Run-time Environment 
ซึ่งสามารถเรียกใชงานแอปพลเิคชั่นท่ีเขียนข ึนดวยภาษาจาวาได เชน 
เกมสตางๆ ท่ีดาวนโหลดจากเครอืขาย 
ครั้งแรกท่ีคุณเรียกใชงานจาวาขอความจะปรากฏขึน้เพื่อเตือนใหคุณ 
ทราบวาการติดต้ังและกําหนดคาตางๆ สําหรบัจาวาจะใชเวลาพอสมควร

ติดตั้งเกมสและแอปพลิเคชั่นจาวา
คุณสามารถดาวนโหลดเกมสและแอปพลเิคชัน่จาวาจากอินเทอรเนต็ไป
ยังโทรศัพทของคุณผานทาง WAP หรือติดต้ังจากพีซ ี 
ผานทางสายเคเบลิ USB ท่ีใหมา 

ปรกึษาผูใหบรกิารเครือขายหากตองการรับขอมูลบริการ 

ขณะติดต้ังเกมสผานสายเคเบลิขอมูล USB 
ตรวจสอบวาคุณไดบนัทึกไฟล .jar ใน ไฟลสวนตัว > อ่ืนๆ  แท็บบน 

ติดต้ัง เพื่อเริ่มการติดต้ัง เกมสและแอปพลเิคชัน่จาวาจะไดรับการ 
ติดต้ังใน เกมส > จาวา  

เรียกใชเกมสและแอปพลิเคชั่นจาวา
โทรศัพทของคุณมีเกมสและแอปพลเิคชัน่จาวาติดต้ังไวลวงหนาอยูแลว 
เลอืกโปรแกรมที่คุณตองการ แท็บบน เปด เพื่อเริม่ใชงาน  
 
ในการรันแอปพลเิคชั่นจาวาบางตัว (ซอฟตแวรจากบคุคลภายนอกที่ 
ไมไววางใจ) บนโทรศัพท คุณอาจตองปรบัการตั้งคาจาวา 

1. ใน เกมส > จาวา เลอืกแอปพลิเคชั่นท่ีจะเปด 
2. แท็บบน ตัวเลอืก > การตั้งคาและเลอืกตัวเลอืกตามที่จําเปน: 

การเขาใชงานเครือขาย: การอนุญาตใหเขาใชงานเครือขาย  
ปลุกอัตโนมัติ: การอนุญาตใหเรยีกใชงาน MIDlet อัตโนมัติ 
ระบบขอความ: การอนุญาตใหสงและรับขอความ 
มัลติมีเดีย: การอนุญาตใหถายภาพหรอืบนัทึกเสยีง/วิดโีอ 
อานขอมลูผูใช: 
การอนญุาตใหอานขอมูลของคุณเชนรายชื่อและปฏทิิน 
เขยีนขอมูลผูใช: การอนุญาตใหเขียนขอมูลของคุณ 
การเชือ่มตอทองถ่ิน: อนญุาตใหทําการเชื่อมตอทองถ่ินเชน 
Bluetooth
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การตั้งคาจาวา

เกมใชเซ็นเซอร

ใน เกมส > เกมใชเซน็เซอร 
โทรศัพทของคุณจะมีเกมท่ีใชเซ็นเซอรติดต้ังไวลวงหนาซึ่งคุณสามารถ 
ใชเซ็นเซอรการเคลือ่นไหวในเครือ่งเพื่อเลนเกมได 

ภายในเกม คุณสามารถเลือ่นโทรศัพทเพือ่ไปยงัทิศทางซายหรือขวาได 

เสียงจาวา กําหนดระดบัเสยีง

ระบบสั่น ทําการ เปด หรือ ปด การสัน่ 

ปุมกดจาวา ตัวเลือก ไมเคย, อนญุาต หรือ เตือนเสมอ 
ตามตองการ

เครอืขายจาวา เลอืกเครือขายจาวา 
(ขึ้นกับการสมัครสมาชิกบรกิาร)

ขนาดฮีป แสดงหนวยความจําสูงสดุสําหรับจาวา
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10 มัลตมีิเดีย

เคร่ืองเลนมัลติมีเดีย

บันทึกไฟล MP4, 3GP, AVI, FLV, RMVB, APE และ FLAC หรอืไฟล 
เสยีง/วดิโีออ่ืนๆ ในโฟลเดอร วดิโีอ บนโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา 
คุณสามารถเลนไฟลเพลงและวิดโีอคลปิท่ียังไมบบีอัดได

เลนไฟลเสียง/วิดีโอ
1. คัดลอกไฟลเสยีง/วิดโีอจากพีซีไปยังโฟลเดอร วิดโีอ 

บนคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจํา 
2. บนหนาจอเตรยีมพรอม แท็บบน  > มัลติมีเดยี > 

เครื่องเลนวดิีโอ   
หรือกดปุมมัลติมีเดียM บนหนาจอเตรียมพรอมและเลือกไอคอน 
เครื่องเลนวดิีโอ ถาคุณไดใสการดหนวยความจําบนโทรศัพท 
ของคุณ แท็บ ตัวเลอืก ( ) > ท่ีเก็บ (แหลงขอมูลมัลติมีเดีย) 
เพื่อเลือก ไปเครื่อง หรือ การดหนวยความจํา  
ไฟล เสียง/วดิีโอ ท้ังหมดจะถูกถายโอน 

ถาตองการแสดงไฟล ตามลําดับชื่อ ประเภท เวลา หรือขนาด 
แท็บบน ตัวเลอืก > เรียงตาม 

3. เลอืกไฟลเสียง/วดิีโอท่ีจะเลน 
แท็บบนหนาจอการเลนถาจําเปน 
เพือ่แสดงขอมูลไฟลปจจุบนัและการตั้งคาเคร ื่องเลน
- / : แท็บเพื่อเริ่มหรอืหยุดการเลน

- / : แท็บซ้ําหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกไฟลเสียง/วดิีโอ

- : แท็บเพื่อเขาใชงานรายการตัวเลอืก

- : แท็บเพื่อปดการเลนและกลับไปยังเมนูกอนหนา

- กดปุมปรบัระดับเสียงดานขางเพือ่ปรับระดบัเสยีง
- กด , เพื่อปดการเลนและกลับไปยังหนาจอเตรียมพรอม

ถาตองการเปล่ียนชื่อ หรือลบไฟลเสยีง/
วิดีโอหน่ึงไฟลหรือทั้งหมด
1. ไปยัง เครื่องเลนวิดโีอ แท็บบน ตัวเลือก 
2. ในรายการตัวเลอืก เลอืก เปลี่ยนชื่อ, ลบ หรือ ลบไฟลท้ังหมด 

ถาตองการแบงปนไฟลเสียง/วิดีโอ
1. ไปยัง เครื่องเลนวิดโีอ แท็บบน ตัวเลือก 
2. ในรายการตัวเลอืก เลอืก สง  

สง ไฟลผาน MMS, อีเมลหรือ Bluetooth 
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เคร่ืองเสียง

บนัทึกไฟลเพลง MP3, WMA, AAC, AAC+, MIDI, WAV และ AMR 
ในโฟลเดอร เสยีง บนโทรศัพทหรอืการดหนวยความจํา 
คุณสามารถเลนเพลงบนโทรศัพทของคุณได

สรางไลบรารีเพลง  

แกไขขอมูลไฟลเพลงบนพีซีของคุณ
1. ใชงาน Windows Media Player (หรือโปรแกรมจดัการเพลงอื่นๆ) 

บนพีซีของคุณ
2. ถาตองการเพิ่มไฟลเพลง คลิกท่ี ไลบรารีสือ่ 

บนเมนูดานซายจากนัน้คลิก เพิ่ม ท่ีเมนดูานบน
3. ท่ีจอดานซายเลือก เพลงท้ังหมด 

ท่ีจอดานขวา ไฟลเพลงท้ังหมดท่ีเพิ่มไปจะปรากฏขึ้น 
4. คลิก เรื่อง, ศิลปน, อัลบั้ม เพือ่แกไขตามตองการ

คําสัง่ตางๆ อาจแตกตางกันไปตามซอฟตแวรจดัการเพลง 
หรือเวอรชันของ Windows Media Player อานไฟลวธิีใชซอฟตแวร

ถายโอนไฟลเพลงจากพีซีมายังโทรศัพทของคุณ 
1. ใชสายเคเบิล USB ท่ีใหมาเชื่อมตอโทรศัพทเขากับพซีี เลอืก 

ท่ีเก็บขอมูลขนาดใหญ บนโทรศัพทของคุณ 
2. คัดลอกไฟลเพลงจากพีซีไปยังโฟลเดอร เสียง 

บนโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา (ดู "ใสการด Micro-SD 
(การดหนวยความจํา)" ท่ีหนา 13)

3. ถอดโทรศัพท (อุปกรณเก็บขอมูล USB) จากพีซีอยางปลอดภยั 
4. บนโทรศัพท ไปท่ี มัลติมีเดีย > เครื่องเสียง > การตั้งคา > รีเฟรช 

รายการ  
ไฟลเพลงท้ังหมดจะถูกถายโอน

เลนเพลง 
ไฟลเพลงจะถูกเกบไวในโฟลเดอรสองโฟลเดอรบนโทรศัพทหรือการด 
หนวยความจํา 
แทรก็: เพลงท้ังหมดบนโทรศัพทของคุณ 
ศิลปน: เพลงเรียงลําดับตามชื่อศิลปน
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เลนไฟลเพลง
1. ถาคุณใสการดหนวยความจําบนโทรศัพท 

ใหเลอืกแหลงขอมุลเพลงไดจาก มัลติมเีดีย > เครื่องเสยีง > 
การตั้งคา > รายชือ่เพลง: เครื่องหรอืการดหนวยความจํา 

2. เลือกเพลงท่ีตองการในโฟลเดอร  
คุณเริ่มเลนเพลง บนหนาจอเลนเพลง 
ขอมูลไฟลและการตั้งคาการเลนท่ีเลอืกไวจะปรากฏขึ้น

- / : แท็บเพื่อเริ่มหรือหยุดการเลน
- / : แท็บซ้ําหลายๆ ครัง้เพือ่เลอืกเพลง 
- / :แท็บคางเพื่อกรอไปขางหนาหรือกรอกลบั 
- / : แท็บเพื่อเปดหรอืปดตัวเลือก สลบั 
- / : แท็บเพื่อซ้ําเพลงท้ังหมดหรือเพลงปจจบุัน
- : แท็บเพื่อปดตัวเลอืก ซ้ํา 
- กดปุมปรับระดับเสียงดานขางเพื่อปรบัระดับเสียง
- : แท็บเพื่อปดการเลนและกลบัไปยังเมนูกอนหนา
- : แท็บเพื่อเขาใชงานรายการตัวเลอืก 

ถาตองการเลือกการต้ังคาการเลน ไปท่ี มัลติมีเดีย > เครื่องเสียง 
และแท็บ การตั้งคา:

• รายชื่อเพลง: เลอืกไฟลเสยีงท่ีบนัทึกไวใน ไปเครื่อง หรือ 
หนวยความจํา เพื่อเลน

• เปดเสยีงดนตรี: เลนเพลงตอไปหลงัจากออกจากเครื่องเสยีงแลว
• อีควอไลเซอร: เลอืกการตั้งคาเสียงท่ีเหมาะกับเพลงของคุณ 

• ซ้ํา: เลอืก หนึ่ง เพื่อ เลนไฟลปจจบุันซ้ําไปเรื่อยๆ เลอืก ท้ังหมด เพื่อ 
เลนไฟลท้ังหมดในโฟลเดอรซ้ําไปเรื่อยๆ

• สลบั > เปด: เลนไฟลเพลงในโฟลเดอรแบบสุม
• รีเฟรชรายการ: รเีฟรชไฟลเสียงในรายการ แทรก็ 

ขณะฟงเพลง ปรับระดบัเสยีงใหมีความดงัปานกลาง 
การฟงเพลงท่ีมีเสยีงดังอยางตอเนื่องจะทําให การรับฟงของคุณแยลง

สรางรายการเลน
คุณสามารถสราง รายการเลนไดสูงสุด 10 
รายการสําหรับเพลงที่ตองการเลน 
โทรศัพทมือถอืของคุณมีรายการเลน 4 รายการเปนคาเร่ิมตน
1. เลอืกเพลงท่ีตองการ
2. แท็บบน ตัวเลอืก > เพิ่มไปยังรายการเลน   
3. เลอืกรายการเลนเมื่อคุณเพิ่มเพลง และแท็บ ตกลง   

เพลงจะถูกเพิ่มลงในรายการเลนท่ีเลือกไว

บนหนาจอการเลนของเคร่ืองเสียง
1. บนหนาจอการเลน แท็บบน  เพือ่เขาใชงานรายการตัวเลือก 

ใหเลือก เพิ่มลงในรายการเลน 
2. เลอืกรายการเลนเมื่อคุณเพิ่มเพลง และแท็บ ตกลง 
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ฟงเพลงผานหูฟงสเตอริโอ Bluetooth
ดู "ใชหูฟงสเตอริโอ Bluetooth" ท่ีหนา 58

วิทยุ FM

การเปดสถานีวิทยุ
เสียบหูฟงท่ีใหมากับโทรศัพททุกครัง้เมื่อต องการเปดสถานีวทิยุ

• การปรับอัตโนมัติ: 
- ไปท่ี มัลติมีเดีย > วิทยุ FM  บนหนาจอเลนวิทยุ แท็บบน  
เพือ่เขาใชงานรายการตัวเลือก เลือก พรีเซต็อัตโนมัติ   
โทรศัพทจะเริ่มคนหาคลืน่ความถี่วทิยุโดยอัตโนมัติ 
คุณสามารถบนัทึกสถานีวิทยุไวในสถานท่ีีต้ังไว 9 
สถานีในรายการสถานี   
สถานีแรกท่ีต้ังคาไวจะเริม่เลน

หรือ 

- บนหนาจอการเลนวิทยุ แท็บเพื่อเปดไอคอนคนหา 
อัตโนมติัใหสวาง  กด  หรือ  เพื่อ 
เริม่การปรบัไปยังสถานท่ีีใชงานไดชองถัดไปโดยอัตโนมัติ

• การปรับดวยตนเอง: 
- บนหนาจอการเลนวทิย ุแท็บบน  
เพื่อเขาใชงานรายการตัวเลอืก เลอืก ปอนแบบแมนนวล 
เพื่อปอนความถี่วทิยุเอง

หรอื 

- บนหนาจอเลนวทิย ุ แท็บเพื่อปดการเลนวิทยุ  
และไอคอนท่ีเก่ียวของคือ  กด  หรอื  
ซ้ําเพือ่ปรับคาแบบละเอียด 

แกไขรายการสถานี
คุณสามารถกําหนดคาท่ีต้ังไวลวงหนาไปยังตําแหนงท่ีตองการได 

1. บนหนาจอการเลนวิทยุ ใหปรับไปยังสถานีท่ีตองการ (ดู 
"การเปดสถานีวทิยุ" ท่ีหนา 50)

2. แท็บ  เพื่อเขาใชงานรายการตัวเลอืก 
3. แท็บบน บนัทึกเปนคาลวงหนา เพื่อเขาใชงานรายการสถานี 

และเลือก ตําแหนงสําหรับการตั้งคาลวงหนา
4. แท็บบน จดัเก็บ และจากนั้นเลือก ใช  

สถานีจะถูกจัดเก็บไปยังตําแหนงหรือความถี่เกาในตําแหนงนั้นจะ
ถูกแทนท่ี 
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ฟงสถานีวิทยุ
1. เลือกสถานท่ีีคุณตองการจาก รายการสถาน ีเพื่อเริ่มการเลนวทิย ุ

สถานสีุดทายท่ีเลนจะถูกบนัทึกไวใน ฟงลาสุด  
2. ปรบัไปยังสถานีท่ีคุณตองการ (ดู "การเปดสถานวี ิทยุ" ท่ีหนา 50) 

- หรือบนหนาจอเลนวทิยุ แท็บบน  
เพื่อเลอืกสถานท่ีีกําหนดลวงหนา 5 สถานี

- หรือแท็บบน แชนแนล  
3. บนหนาจอเลนวทิยุ  

/ : แท็บเพื่อพักหรอืเริม่การเลนวิทยุตอ 
กดปุมปรับระดบัเสยีงดานขางเพื่อปรับระดับเสียง 
แท็บ  เพื่อเขาใชงานรายการตัวเลือก เลือก การตั้งคา: 
•เปดเสยีงดนตรี: เลอืก เปด  
เพือ่ออกจากวิทยุและเลนตอไปบนหนาจอเตรียมพรอม

•ลําโพง: เปดเพื่อฟงวิทยุผานลําโพง

บันทึกรายการวิทยุ
คุณสามารถบันทึกรายการวทิยุขณะฟงได 

1. บนหนาจอเลนวทิยุ แท็บ  เพื่อเขาใชงานรายการตัวเลอืก 
เลือก บนัทึก เพื่อเริ่มการบันทึก 
ถาตองการเลอืกตําแหนงในการบันทึก รูปแบบไฟล 
และคุณภาพเสียง ใหแท็บบน  > การตั้งคา  

2. แท็บบน :/  เพื่อพักหรือเริ่มการบนัทึกตอ 
3. แท็บบน  เพื่อหยุดบันทึก  

ชือ่ไฟลจะเกิดขึ้นสําหรับไฟลท่ีบันทึก 
แกไขชื่อไฟลตามตองการถาจําเปน  
คุณสามารถคนหาไฟลการบันทึกไดในหัวขอ ไฟลสวนตัว > 
เครื่องหรอืการดหนวยความจํา > เสยีง 

RDS (ขึ้นกับบริการของสถานีวิทยุ)
คุณสมบติั RDS (ระบบขอมูลวิทยุ) เปนบริการท่ีชวยใหสถาน ีFM 
สามารถสงขอมูลเพิ่มเติมพรอมกับสัญญาณวิทยุ FM ได 

เมื่อคุณฟงสถานี RDS ขอความท่ีไดรับจะปรากฏขึ นบนจอภาพ ไดแก 
ชื่อสถานี ประเภทรายการ (เชน ขาว, กีฬา และขอมูล) และความถี่ 

วิธีเปดใชงาน RDS บนโทรศัพท
บนหนาจอเลนวิทยุ แท็บบน  > การตั้งคา > RDS และเลอืก เปด 
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อิมเมจวิวเวอร

คุณสามารถดูรปูภาพ, ไฟล .jpg หรือไฟลืภาพอ่ืนๆ ท่ีบนัทึกใน 
ไฟลสวนตัว > ไปเครื่อง หรือ การดหนวยความจํา > ภาพ ได

ดูรูปภาพ
บนหนาจอเตรียมพรอม แท็บบน  > มัลติมีเดยี > อิมเมจววิเวอร 
หรือ  
กดปุมมลัติมีเดยี M บนหนาจอเตรียมพรอมและจากนั้นเลอืกไอคอน 
ตัวแสดงรูปภาพ  

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการดรููปภาพ ด ู"ดภูาพถาย" ท่ีหนา 42

จัดการรูปภาพ
คุณสามารถ ด ู"ไฟลสวนตัว" ท่ีหนา 53  
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11 ไฟลสวนตัว

บนโทรศัพท ไฟลท้ังหมดจะถูกบนัทึกไวในโฟลเดอรตางๆ 
ของหนวยความจําเครื่องและการดหนวยความจํา

การคนหาไฟลของคุณ

1. ไปท่ี ไฟลสวนตัว   
2. เลือก โทรศัพท หรือ การด Micro SD 

หากคุณไดใสการดหนวยความจําไวในโทรศัพท 
เลือกโฟลเดอรไฟลท่ีตองการ: 
ภาพ: สําหรับภาพถาย, ไฟล .jpg และอ่ืนๆ 
วิดโีอ: สําหรับไฟลวดิีโอและอ่ืนๆ 
เสียง: สําหรบัไฟลเสียงเชนการบนัทึกเสยีง, การบนัทึกวทิยุ, 
ไฟลเพลง, เสยีงเรียกเขา และอ่ืนๆ 
อ่ืนๆ: สําหรบัไฟลอ่ืนๆ เชนอีบุค (สําหรบัไฟลท่ีอานไดโดยใช 
เครื่องมือ > ตัวอานอีบุค) และ ไฟลท่ีไดรับผาน Bluetooth

3. หากจําเปน เปดโฟลเดอรและแท็บ ตัวเลือก 
เพือ่เลอืกการตั้งคามุมมอง: 
เรยีงตาม: แสดงไฟลตามลําดับชื่อ ประเภท เวลา หรือขนาด

เลือกตําแหนงจัดเก็บขอมูลเร่ิมตน
• ไปท่ี การตั้งคา > ท่ัวไป > ท่ีเก็บมาตรฐาน  
แท็บเพื่อเลอืกตําแหนงสําหรับเก็บขอมูลระหวางโทรศัพทหรือการด
หนวยความจํา 

การจัดการไฟลของคุณ

สรางโฟลเดอรยอย 
คุณสามารถสรางโฟลเดอรยอยภายใตโฟลเดอรตางๆ (เชน ภาพ, วิดโีอ, 
เสยีง และ อ่ืนๆ) หรือโฟลเดอรยอยท่ีมีอยูเดมิ

1. เลอืกโฟลเดอรหรอืโฟลเดอรยอยท่ีคุณตองการสรางโฟลเดอร
2. แท็บบน ตัวเลอืก > สราง 
3. ในหนาจอแกไข ใหปอนชื่อไฟล  

โฟลเดอรยอยจะถูกสรางขึ้น 
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จัดการไฟลของคณุ
คุณสามารถคัดลอกและยาย ลบ หรือเปลีย่นชื่อไฟล ได 

วิธีคัดลอก ยาย หรือลบไฟล
1. เลอืกไฟลในโฟลเดอร
2. แท็บบน ตัวเลอืก เพื่อเลอืกตัวเลอืกท่ีตองการ
3. หากตองการคัดลอกหรือยายไฟลเลือกโฟลเดอรที ตองการ และกด  

เสรจ็: 
ยายหรอืคัดลอกไฟลไปยังโฟลเดอรหรือโฟลเดอรยอยปจจุบนั 
เปด: เปดโฟลเดอรยอยท่ีอยูในโฟลเดอร/โฟลเดอรย อยปจจุบนั  
เปด > สราง: สรางโฟลเดอรยอยในโฟลเดอร/
โฟลเดอรยอยปจจบุัน

วิธีคัดลอก ยาย หรือลบไฟลหลายไฟลพรอมกัน
1. ในโฟลเดอรไฟล แท็บบน ตัวเลือก > เลือกหลายรายการ 
2. เลอืก เลอืกท้ังหมด หรือ เลือกหลายรายการ 

เพื่อแสดงรายการที่กํากับหรือไมกํากับท้ังหมด 
แท็บบน เพื่อกํากับหรือไมกํากับตัวเลือก 

3. ทําตามขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ในหัวขอ "วิธคัีดลอก ยาย หรือลบไฟล"

การแบงปนไฟลของคุณ

คุณสามารถแบงปนไฟลภาพ เสียง หรือวิดโีอของค ุณกับผูอ่ืนผาน 
MMS, อีเมล หรือ Bluetooth ได  

1. เลอืกไฟลภาพ เสียง หรือวิดโีอ และแท็บบน ตัวเลอืก > สง
2. เลอืกตัวเลือกสําหรับสง ไฟลผาน MMS, อีเมล หรือ Bluetooth

- MMS: สําหรับภาพถายขนาดเล็กกวา 100k (ดูขัน้ตอนท่ี 2 
ของหัวขอ "ถายภาพ" ท่ีหนา 39)  
สําหรบัวดิีโอขนาด 95k (ดขูั้นตอนท่ี 2 ของหัวขอ 
"เครือ่งบนัทึกวิดโีอ" ท่ีหนา 43)

- อีเมล: สําหรบัไฟลขนาดเล็กกวา 200k 
ถาตองการถายภาพเปนขอมูลแนบอีเมล ดขูั้นตอนท่ี 2 
ของหัวขอ "ถายภาพ" ท่ีหนา 39

- ถาคุณสงไฟลผาน Bluetooth ใหตรวจสอบการเชื่อมตอ 
Bluetooth กอนเปนอันดับแรก  
(ดู "Bluetooth" ท่ีหนา 58 )

การใชไฟลของคุณ

ใชไฟลรูปภาพเปนภาพผูติดตอ 
• เลอืกภาพถายและแท็บบน ตัวเลอืก > จดัเก็บไปรายชือ่ ภาพถายจะ 
ถูกต้ังเปนภาพผูติดตอของรายชือ่ท่ีอยูใน Smart Phonebook (ด ู
"เพ่ิมผูติดตอไปยัง Smart Phonebook" ท่ีหนา 28)

- ถาตองการถายภาพเปนภาพผูติดตอ เลอืก 400 x 240 สําหรบั  
ขนาดภาพ (ดูขัน้ตอนท่ี 2 ในหัวขอ "ถายภาพ" ท่ีหนา 39)
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ใชไฟลภาพเปนวอลเปเปอร
เลือกภาพและแท็บบน ตัวเลือก > สง > วอลเปเปอร ดู 
"หลังจากถายภาพแลว" ท่ีหนา 40. 

การตั้งคาไฟลเสียงใหเปนเสียงเรียกเขา
• เลอืกไฟลเสียงและแท็บบน ตัวเลอืก > เพิ่มในเสียงเรียก  
คุณสามารถกําหนดคาไฟลเสยีงใหเปนเสยีงเรยีก (ดู "เสยีง" ท่ีหนา 
63) หรือเสียงท่ีเก่ียวของของ ผูติดตอ (ดู "เพิ่มผูติดตอไปยัง Smart 
Phonebook" ท่ีหนา 28) ได
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12 การโทร

ประวัติการโทร

โทรศัพทสามารถบันทึกขอมูลเก่ียวกับสายเรยีกเขาและการโทรออก 
ของคุณได 

ไปท่ี แสดงสาย เพื่อตรวจสอบประวัติการโทร 
คุณสามารถโทรกลบัไปยังสายเหลานั้นหรอืบนัทึกผูติดตอลงในสมุดโทร
ศัพทได ไปท่ีรายการโทร เลือกผูติดตอหรือหมายเลขโทรศัพท และแท็บ 
ตัวเลอืก เพือ่เลอืกตัวเลือกท่ีตองการ 

ไปท่ี ลบประวติั เพื่อลบประวติัการโทรตามที่ตองการ

ตัวเลือกการโทร

เมนูนีช้วยใหคุณต้ังคาตัวเลอืกท่ีเก่ียวของกับการโทรได

รับดวยหูฟง เปดเพือ่รบัสายเรียกเขาอัตโนมัติขณะใชหูฟง (ด ู
"หูฟง" ท่ีหนา 76) แท็บเพื่อ เปด หรือ ปด  

การเตือนเวลาโทร รับการแจงเตือนหลงัจากการโทรศัพทใชเวลา 
นานเกินระยะเวลาการโทรที่กําหนดไวหนึง่ครั้งห
รือเตือนซ้ําหลายๆ ครัง้

บริการการโทร เวลาโทร: ขึ้นอยูกับเครือขายของคุณ 
คุณสามารถรับขอมูลเพื่อการเรียกเก็บเงิน 
จายภาษี และอ่ืนๆ 
เวลาการโทรที่เรียกเก็บเงินจริงและบรกิารตางๆ 
นั้นแตกตางกันไปข้ึนกับผูใหบริการ

คาโทร:  ขึ้นกับเครอืขาย

สายเรียกซอน: รับการแจงเตือนเมื่อมีสาย 
อ่ืนเรียกเขาขณะสนทนา (ขึ้นกับเครอืขาย ดู 
"การรับสายท่ีสอง" ท่ีหนา 19)

หมายเลขผูโทรเขา: 
กําหนดวธิีแสดงหมายเลขของคุณใหกับผูท่ีเรา 
โทรไปหา (ขึน้กับเครือขาย)

การโอน สาย โอนสายไปยังกลองเขาขอความเสียงหรือ 
หมายเลขโทรศัพทอ่ืน (ไมวาหมายเลขจะอยู 
ในสมุดโทรศัพทหรือไม)
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จํากัดการโทร กําหนดขีดจํากัดใหกับสายเรียกเขาและ 
สายโทรออก เลอืก เปลีย่นรหัสการหามโทร 
เพือ่เปลี่ยนรหัสท่ีใชจํากัดการโทร 

คุณสมบติันี้ขึ้นอยูกับเครอืขายท่ีใหบริการและ 
รหัสจํากัดการโทรเฉพาะที่ผูใหบริการไดใหมา

โทรซ้ําอัตโนมัติ โทรหมายเลขเดิมท่ีไมมีการรบัสายซ้ําไปเรื่อยๆ

โทรท่ีกําหนด จํากัดการโทรออกตามจํานวนครัง้ท่ีกําหนดไว 
(ตองใชรหัส PIN2) 
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13 Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth

โทรศัพทของคุณรองรบัเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณท่ีใชงาน Bluetooth ท ี่อยูในระยะ 10 
เมตรได การเชื่อมตอ Bluetooth อาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เชน 
กําแพงหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ

กอนท่ีคุณจะใชงาน Bluetooth 
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอีกเครื่องรองรบัการใชงาน Bluetooth 
โดยติดตอผูผลติอุปกรณหรอือานเอกสารที่ใหมา

การเชื่อมตอกับอปุกรณ Bluetooth

อานเอกสารสําหรบัผูใชของอุปกรณ Bluetooth ท่ีตองการเชื่อมตอดวย 
เตรียมอุปกรณ Blueooth สําหรับการเขาคู 

1. ไปท่ี บลูทูธ > เพาเวอร  แท็บบน เปด  
ถาจําเปนเพื่อเปดใชงานฟงกชั่น Bluetooth  
คุณยังสามารถเปดฟงกชั่น Bluetooth 

ไดจากหนาจอเตรียมพรอมอีกดวย ลาก  
ท่ีดานบนของหนาจอเตรียมพรอมและแท็บท่ี เปด 

2. เลอืก คนหาอุปกรณ เพื่อเริ่มคนหาอุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานได  
รายการอุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานไดจะปรากฏขึ้น

3. เลอืกอุปกรณท่ีคุณตองการเชื่อมตอ
4. ปอนรหัสผาน Bluetooth (คาเริ่มตนเปน 0000) เพื่อเริ่มการเขาคู 

การเขาคูจะเกิดขึ้นถาอุปกรณอีกฝายตอบรับคําขอการเขาคูของ 
คุณ

การเชื่อมตอกับอุปกรณทีเ่คยเชื่อมตอแลว 
1. บนอุปกรณ ตรวจสอบวาฟงกชัน่ Bluetooth ไดเปดทํางานแลว 
2. เปด Bluetooth ของโทรศัพทของคุณ
3. บนโทรศัพทของคุณ ไปท่ี  บลทููธ > อุปกรณสวนตัว  

ตรวจสอบวาอุปกรณนั้นอยูในรายการ 
การเชื่อมตอจะเกิดขึ้น ถาจําเปน ใหเลอืกอุปกรณและแท็บบน 
เชือ่มตอ 

ใชหูฟงสเตอริโอ Bluetooth 
1. อานเอกสารผูใชของหูฟง Bluetooth 

- ตรวจสอบวาหูฟง Bluetooth ของคุณสนบัสนุนโปรไฟล A2DP 
(สเตอริโอเอาตพุต Bluetooth) หรือไม

- เตรียมหูฟง Blueooth สําหรับการเขาคู
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2. บนโทรศัพทของคุณ 
- ตรวจสอบวาฟงกชั่น Bluetooth เปดทํางาน เลอืก  บลทููธ > 
คนหาอุปกรณ เพื่อเริ่มการเชื่อมตอกับหูฟง Bluetooth (ด ู
"การเชือ่มตอกับอุปกรณ Bluetooth" ท่ีหนา 58)

3. หลังจากการเชื่อมตอสําเร็จ ไปท่ี บลทููธ > อุปกรณสวนตัว 
เลือกหูฟง Bluetooth ท่ีเชื่อมตออยูและจากนั้นแท็บท่ีตัวเลอืก 
แสดงผลบลูทูธสเตอริโอ  

4. ไปท่ี มัลติมีเดยี > เครื่องเสยีง เพื่อ เลือกและเลนเพลง 
หรือไฟลเสยีงท่ีตองการ

ถาตองการควบคุมการเลนเพลงผานหูฟง Bluetooth

อานเอกสารผูใชของหูฟง Bluetooth ตรวจสอบวาหูฟง Bluetooth 
ของคุณรองรับโปรไฟล AVRCP หรอืไม (การควบคุมเสียง/
วิดโีอระยะไกล)

ทําการเช่ือมตอกับอุปกรณ Bluetooth

• ไปท่ี บลูทูธ  > การตั้งคา: 
ชือ่เจาของ: แกไขชื่อโทรศัพทของคุณ  
การมองเห็น: เปดใชงานเม่ือตองการใหอุปกรณ Bluetooth อืน่ๆ 
เห็นโทรศพัทของคณุ 
การเขาคูจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณไดรับและตอบรบัคําขอเขาคู
(ปอนรหัสผาน 0000 หากจําเปน)

การแกไขรายการอุปกรณของคุณ

ขอมูลอุปกรณท้ังหมดท่ีคุณเคยเชื่อมตอดวยจะถูกบันทึกไวใน 
อุปกรณสวนตัว หากตองการแกไขรายการอุปกรณ 

1. ไปท่ี บลูทูธ  > อุปกรณสวนตัว 
2. ถาตองการเปลีย่นชื่อหรือลบอุปกรณ แท็บบน ตัวเลอืก 

เพือ่เลอืกตัวเลอืกของคุณ 

หากคุณไมตองการใชคุณสมบติั Bluetooth เปนเวลาพอสมควร 
คุณควรปดใชงานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
Bluetooth 59



60 ขอมูลผูใช

14 ขอมูลผูใช

การปรับการตั้งคาเสียงเรียกเขาสําหรับสถานการณตางๆ

โปรไฟลถูกกําหนดไวสําหรับสถานการณหลากหลายรูปแบบ 
ซึ่งประกอบไปดวยการตั้งคาเสียงเรียกเขา ระด ับเสยีง และอ่ืนๆ 
ดวยโปรไฟลท่ีกําหนดไวลวงหนา 
คุณจะสามารถปรับการตั้งคาเสียงสําหรับสายเรยีกเขาและขอความเขา 
ไดตามตองการ 

กําหนดโปรไฟลของคุณเอง
โทรศัพทของคุณมีโปรไฟลท่ีกําหนดไวลวงหนาหลายแบบ 
คุณสามารถใชการตั้งคาเริ่มตนหรือเปลี่ยนแปลงไดตามตองการ 

การตั้งคาสําหรบัโหมดเครื่องบนิ (ใชสําหรบัโดยสารเครื่องบนิ) และ 
ปดเสียง ไมสามารถเปลี่ยนคาได

การเปลี่ยนการต้ังคา
1. ใน ขอมูลผูใช เลอืกโปรไฟลท่ีตองการเปลีย่นคา แท็บบน แกไข 
2. เลอืกรายการที่ตองการเปลีย่น แท็บเพื่อเลอืกโปรไฟลท่ีตองการ 
3. ทําขัน้ตอนท่ี 2 ซ้ําจนกวาจะตั้งคาเรียบรอย แท็บบน ตกลง 

ใชงานโปรไฟล
1. ใน ขอมูลผูใช เลอืกโปรไฟลท่ีตองการใชงาน
2. แท็บบน เปดทํางาน เพื่อใชงานโปรไฟล

หากคุณเลือกโหมด เครื่องบิน จะเปนการตัดการเชือ่มตอระหวางโทรศั 
พทและเครือขายสัญญาณ  



15 การตั้งคา

ขอมูลทั่วไป

ภาษา เลือกภาษาสําหรับโทรศัพทของคุณ

วันและเวลา ต้ังนาฬิกาสําหรับโทรศัพทของคุณ (ดู 
"ต้ังเวลาใหกับนาฬกิา" ท่ีหนา 12 )

เวลาเปดเครื่องอัตโนมติั: 
กําหนดเวลาใหโทรศัพทเปดเครื่องอัตโนมัติ

เวลาปดเครื่องอัตโนมัติ: 
กําหนดเวลาใหโทรศัพทปดเครื่องอัตโนมัติ 

เซ็นเซอรการ 
เคลือ่นไหว

เปด/ปดฟงกชั่นท่ีทํางานดวยเซน็เซอรการเคล ื่ 
อนไหว ดู "วิธีใชเซ็นเซอรการเคลื่อนไหว" 
ท่ีหนา 6

การปรบัเทียบ 
ปากกา

ดู "สไตลสั" ท่ีหนา 5

การตั้งคา 
ความปลอดภัย

เมนูนีใ้ชสําหรับการตั้งรหัสผานเพือ่ปกปองซ ิม 
การด โทรศัพทและขอมูลท่ีบันทึกไวบนโทรศัพท  

ลอ็คซิม: กําหนดรหัสผานพนิหรือพิน 2 
สําหรับซิมการดของคุณ 
(ผูใหบรกิารเครือขายจะเตรียมรหัสพินหรือพิน 2 
ใหกับคุณ )

หากคุณปอนรหัสพินไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน 
รหัสพินของซิมการดจะถูกล็อกและคุณจะตอง 
ปอนรหัส? PUK เพ่ือปลดลอ็ก คุณสามารถรบัรหัส 
PUK ไดจากผูใหบริการเครือขาย
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หากคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตองสบิครั้ง 
ติดตอกัน ซิมการดจะถูกลอ็กถาวร เมื่อเกิดเหต ุ 
การณดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการ 
เครอืขายหรือรานคาปลกี

พิน และ พิน 2: เปลี่ยนรหัสพินและพิน 2 ของ 
คุณตามตองการ

ล็อคโทรศัพท: กําหนดรหัสผานเพือ่ปกปองโทรศั 
พทของคุณ 
คุณจะตองปอนรหัสผานทุกครั้งท่ีเปดเครื่อง 
โทรศัพท (1122 เปนคาเริม่ตน)

ท่ีเก็บเริม่ตน เลือกตําแหนงท่ีใชจดัเก็บไฟลระหวาง:  
โทรศัพทหรอืการดหนวยความจํา (ถาเ 
สียบการดหนวยความจําบนโทรศัพทของคุณ)

สถานะ 
หนวยความจํา

ตรวจสอบการใชหนวยความจําของขอมูลใน 
รายชือ่ ขอความ และไฟลของฉัน: 
บนโทรศัพทและซิมการด หรือบน 
โทรศัพทและการดหนวยความจํา (ถา 
เสียบการดหนวยความจําบนโทรศัพทของคุณ) 

การลอ็คหนาจอ 
อัตโนมัติ

กําหนดระยะเวลาใหกับหนาจอเตรียมพรอมกอน
ท่ีจะล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ 

ถาตองการปลดลอ็คปุมกด ใหกด ) 
ท่ีดานซายของโทรศัพท  หรือเลื ่
อนไอคอนลอ็คบนหนาจอเตรียมพรอมเพื่อ 
ปลดล็อค 

การตั้งคาจาก 
โรงงาน

คืนการตั้งคาโทรศัพทไปใชคาเริ่มตนท่ีต้ังจากโรง
งาน คุณจะตองปอนรหัสลอ็คโทรศัพท 
(คาเริ่มตนคือ 1122) 
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การแสดงผล เสียง

การเชื่อมตอ

เมนนูี้ชวยใหคุณต้ังคาบริการตางๆ ท่ีมีใหบนโทรศัพทของคุณ 

ตัวเลือกการโทร
ด ู"ตัวเลอืกการโทร" ท่ีหนา 56

การตั้งคาขอความ
ด ู"การกําหนดการตั้งคาสําหรับขอความของคุณ" ท่ีหนา 23

วอลเปเปอร เลอืกภาพเพื่อใชเปนวอลเปเปอรสําหรบัโทรศัพท  
คุณสามารถเลอืกวอลเปเปอรเริม่ตนหรือภาพใด 
ภาพหนึ่งท่ีเก็บไวใน ไฟลสวนตัว (ดู 
"ใชไฟลรปูภาพเปนภาพผูติดตอ" ท่ีหนา 54) ได

ธีม กําหนดธีมใหกับโทรศัพทของคุณ

ระดบัแสงไฟ เลอืกระดับความสวางของแสงไฟ

ระยะเวลาแสง 
ไฟ

เลอืกระยะเวลาของแสงไฟ

เวลา เลอืกวาจะแสดงหมายเลข 
โทรศัพทหรือชื่อของคุณ 
บนหนาจอเริ่มตนหรอืไม 
ต้ังคาหมายเลขโทรศัพทหรอื ชื่อไดใน รายชือ่ > 
เลขหมายพิเศษ > หมายเลขเจาของ 

คําทักทาย เลอืกวาจะแสดงคําทักทายเมื่อเปดเครื่องโทรศัพท 
หรือไม

เซ็นเซอรแสง เลอืกวาจะใหโทรศัพทปรับระดับแสงโดยอัตโนมัติต
ามความสวางรอบขางหรอืไม

ชนิดเสียงเตือน เลือกชนิดเสยีงเตือน

เสียง เรียกเขา เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสายท่ีโทรเขาและ 
ขอความท่ีสงเขามา 

ระดับเสียง ปรับระดับเสียงเรียกเขา 

เสียงปุมกด เลือกวาจะใหปุมกดมีเสียงขณะกดหรอืไม   

การสัน่เมื่อแท็บ เลือกวาจะมีการสัน่เมื่อทําการแท็บหรอืไม  

เสียงชัตเตอร เลือกเสียงชัตเตอรสําหรบักลอง

แบตเตอรีตํ่่า เลือกวาจะใหสงเสียงเตือนเมื่อระดบัแบตเตอร ี่ตํ่า 
หรือไม
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การตั้งคาเครือขาย

คุณสามารถเลือกใชงานเครือขายอ่ืนๆ นอกเหนือจากเครือขาย 
หลักของตนเอง หากทําขอตกลงโรมมิ่งกับเครือขายหลกัของคุณไว 
หากคุณเปลี่ยนเครอืขาย อาจเกิดปญหาขึ้นระหวางการใชงานโทรศัพท

การตั้งคาเบราเซอร
ดู "การจัดการเบราเซอรของคุณ" และ "STK" บนหนา 38

การเชื่อมตอ
เมนูชวยใหคุณกําหนดโปรไฟลการเขาใชงานอินเทอรเน็ตของโทรศัพท
ของคุณ โปรไฟลเหลานี้มักจะกําหนดไวลวงหนาในซิมการดของคุณ 
ปรกึษาผูใหบรกิารเครือขายเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

การต้ังคาจาวา
ด ู"การตั้งคาจาวา" ท่ีหนา 46เลือกเครือขาย เลอืกเครือขายจากโทรศัพทของคุณ 

(ขึ้นกับการสมัครสมาชิกบรกิาร)

 อัตโนมัติ เปนตัวเลอืกท่ีแนะนํา

การเชื่อมตอ 
GPRS

เลอืกวธิีการคนหาการเชือ่มตอ GPRS

เครอืขายท่ีใช เลอืกเครือขายท่ีตองการใชงาน
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ไอคอนและสัญลักษณตางๆ
ในโหมดเตรียมพรอม อาจมีสัญลักษณตางๆ หลาย 
สัญลกัษณแสดงอยูบนจอภาพหลกัพรอมกัน  เมื่อกดท่ีไอคอนสถานะ 
บางตัว เมนูท่ีเก่ียวของจะปรากฏบนหนาจอ 

ถาไมมีการแสดงสัญลกัษณเครือขาย แสดงวาไมสามารถใชงาน 
เครือขายไดในขณะนัน้ คุณอาจอยูในบรเิวณท่ีไมไดรับสญัญาณ 
การยายสถานที่อาจชวยได

ปดเสยีง - โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงเม่ือมสีายเรยีกเขา

สัน่เทานั้น - โทรศัพทจะสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา

แบตเตอรี่ - แถบระบรุะดบัของแบตเตอรี่ (4 แถบ=เต็ม,  
1 แถบ=ตํ่า)

ขอความ SMS - คุณไดรบัขอความ SMS ใหม

ขอความ MMS - คุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม

ขอความ Wap - คุณไดรับขอความพุชจาก Wap 
ในกลองขอความ

สายท่ีพลาด - คุณมีสายท่ีไมไดรบั

การโอนสาย - 
สายเรียกเขาท้ังหมดของคุณจะถูกโอนไปยังหมายเลขอ่ืน

Bluetooth - มีการเปดใชคุณสมบัติ Bluetooth

หูฟง Bluetooth - มีการเชื่อมตอชุดหูฟง Bluetooth

หูฟง - มีการเสยีบหูฟงเขากับโทรศัพท

ปลกุ - มีการเปดใชนาฬกิาปลุก

โรมม่ิง - ปรากฏเม่ือโทรศพัทของคณุลงทะเบยีนกบัเครอืข ายอืน่ที ่
ไมใชเครือขายตนเอง (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูตางประเทศ)

บรเิวณเครือขาย - บรเิวณท่ีผูใหบริการเครือขายกําหนดไว 
ขึ้นอยูกับการสมัครสมาชิก 
โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อรับขอมูลเพิม่เต ิม

เครือขาย GSM - โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย GSM 
คุณภาพสญัญาณ - 
จํานวนแถบมากหมายถึงการรบัสัญญาณดี

เครือขาย GPRS - โทรศัพทของคุณเชือ่มตอกับเครือขาย 
GPRS

เครือขาย EDGE - โทรศัพทของคุณเชือ่มตอกับเครือขาย 
EDGE

ไฟรวอลล - ระบวุาเปดใชงานคุณสมบติัไฟรวอลล
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การดหนวยความจํา - แจงวามีการใชการดหนวยความจํา 
คุณสามารถเขาใชงานการดหนวยความจําไดจากเมนู 
ไฟลสวนตัว 

กําลังเลนเพลง - เคร่ืองเลนเพลงกําลังทํางาน

วิทยุ FM - วิทยุ FM กําลงัทํางาน
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ขอควรระวัง

คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือของคุณถือเปนอุปกรณรับและสง 
คลื่นวิทยุพลงังานต่ํา ขณะทํางาน 
อุปกรณจะทําการรับสงคลืน่วิทยุ 
คลืน่วทิยุจะนําพาสญัญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานี 
ฐานท่ีเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพท จากนั้น 
เครอืขายจะทําหนาท่ีควบคุมกําลงัสงของโทรศัพท

• โทรศัพทของคุณสง/รบัคลืน่วทิยุในระดับความถี  GSM (900/1800/
1900MHz)

• เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
• โทรศพัทของคุณมคีวามสอดคลองตามมาตรฐานดานความปลอดภยัท  ี 
เก่ียวของท้ังหมด

• เครื่องหมาย CE บนโทรศัพทแสดงวาโทรศัพทมีคุณสมบติั 
สอดคลองกับขอกําหนดการใชงานรวมกันดานแมเหล็กไฟฟาของ 
ยุโรป (อางอิง 89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดนัไฟฟาต่ํา  
(อางอิง 73/23/EEC)

คุณมีหนาท่ีรับผิดชอบโทรศัพทมือถือของคุณ เพื่อหลีกเลีย่งมิให 
เกิดความเสยีหายกับตนเอง บคุคลอ่ืน หรือโทรศัพท ใหอานและ 
ปฏบิัติตามคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภยัท้ังหมดและแจงใหผูท่ียืม 

โทรศพัทของคณุทราบดวย นอกจากนี ้เพ่ือปองกันการใชโทรศพัทโดยไมได 
รบัอนุญาต:

เก็บโทรศัพทไวในท่ีปลอดภยั และเก็บใหพนมือเด็ก

หลีกเลี่ยงการจดรหัสพินลงบนกระดาษ 
ใหใชวิธจีดจําแทน 

ปดโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก 
หากไมใชโทรศัพทเปนเวลานาน เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจาก 
ซือ้โทรศัพทและเปดใชงานตัวเลอืกการจํากัดการโทร

การออกแบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลอง 
กับกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
อยางไรก็ตาม โทรศัพทของคุณอาจเปนสาเหตุให 
เกิดการรบกวนสัญญาณกับอุปกรณอิเล็กทรอนกิสอ ื่นๆ 
ดงันัน้คุณควรปฏบิัติตามคําแนะนําและขอบังคับใน 

ประเทศทุกขอ ขณะใชโทรศัพทเซลลลูารท้ังท่ีบานและเมื่อเดินทางไป 
ยังสถานท่ีอ่ืน กฎขอบังคับเกี่ยวกับการใชโทรศัพท 
เซลลลูารในรถยนตและเคร่ืองบินน้ันมีความเขมงวดมาก

เปนท่ีกลาวกันวาบางครัง้การใชโทรศพัทเซลลลูารอาจมคีวามเสีย่งตอ 
สขุภาพผูใช มกีารนาํผลการวจิยัในปจจบุนัเก่ียวกับเทคโนโลยทีางดานคลืน่ 
วทิยแุละ GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภยัตางๆ  
ไดรบัการกําหนดข้ึนเพือ่ปองกันอนัตรายจากการสัมผสัถกูพลังงานคลืน่วิทยุ 
โทรศพัทเซลลลูารของคุณเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภยัทีบั่งคบั
ใชทัง้หมดรวมถงึ คําสัง่เก่ียวกับอุปกรณวทิยแุละอุปกรณเทอรม ินลัสาํหร ั
บการโทรคมนาคม 1999/5/EC
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ...

การปองกันท่ีไมเพยีงพอหรอือุปกรณอิเลก็ทรอนิกสทีมี่ความไวสงูอาจ
ไดรบัผลกระทบจากพลงังานคลืน่วทิย ุซึง่สญัญาณรบกวนด ั
งกลาวอาจนําไปสูอุบติัเหตุได

กอนขึ้นเคร่ืองบินและ/หรือขณะเก็บโทรศัพทในสั 
มภาระของคุณ: การใชโทรศัพทมือถือในเครือ่ง 
บินอาจทําใหเกิดอันตรายในการทํางานของเครือ่งบ ิ
น รบกวนเครอืขายการใหบริการโทรศัพท 
และอาจผิดกฎหมาย

ใน โรงพยาบาล, คลนิิก, ศูนยดูแลสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึง่คุณอาจอยูใกลกับอุปกรณทาง 
การแพทย

ในบรเิวณท่ีมอัีนตรายเนื่องจากอยูในสภาพบรรยากาศ
ที่อาจมีการระเบิด (เชน สถานีบรกิารน้ํามัน 
และพื้นท่ีซึง่ในอากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชน ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภณัฑท่ีไวไฟ 
(ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือพาหนะท่ีขับ 

เคลื่อนดวยแกสปโตรเลยีมเหลว (LPG) แรกสุดใหตรวจสอบวาพาหนะดั 
งกลาวสอดคลองตามขอกําหนดเพื่อความปลอดภัยที บังคับใชหรือไม

ในพืน้ท่ีซึง่มกีารบอกใหปดอุปกรณรบัสงสญัญาณคลืน่วทิย ุเชน เหมอืงแร 
หรอืพืน้ท่ีอ่ืนซึง่มกีระบวนการระเบดิอยูดวย

ตรวจสอบกับผูผลติรถยนตของคุณวาอุปกรณ 
อเิลก็ทรอนิกสทีใ่ชใน ยานพาหนะจะไมไดรบัผลกระทบจาก 
คลืน่วิทยุ

เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจ

ถาคุณมีเคร่ืองชวยการเตนของหัวใจ:

• รกัษาระยะหางระหวางเคร ืองควบคุมการเตนของหัวใจกับโทรศพัทใหไ
มตํ่ากวา 15 ซม. ตลอดเวลาท่ีเปดโทรศัพทอยูเพ ือหลกีเลี่ 
ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

• อยาใสโทรศัพทไวในกระเปาเสือ้
• ใชหูดานท่ีอยูตรงขามกับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลด 
สัญญาณรบกวนท่ีอาจเกิดขึน้ใหเหลอืนอยท่ีสุด

• ปดโทรศัพทหากคุณสงสัยวามีสญัญาณรบกวนเกิดข ึ้น

เคร่ืองชวยฟง

ถาคุณเปนผูใชเคร่ืองชวยฟง 
ใหปรึกษาแพทยและผูผลติอุปกรณชวยฟงของคุณเพือ่ศึกษาดวูา 
อุปกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวนจากโทรศัพทเซลลูลารหรอืไม
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การปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน

เพื่อท่ีจะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศพัทของคุณ, ลดการปลอย 
พลงังานคลืน่วทิยุ, ลดการใชพลงังานแบตเตอร่ี และใชงานโทรศั 
พทอยางปลอดภัยโดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

เพือ่ใหโทรศัพททํางานอยางมีประสทิธภิาพสูงสุด 
และคุณไดรบัความพึงพอใจสงูสดุ 
ควรใชโทรศัพทในตําแหนงการใชงานปกติ 
(เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี 
หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)

• อยาใหโทรศัพทสมัผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจดั
• ใชโทรศัพทดวยความระมัดระวัง 
การใชอยางไมถูกตองจะทําใหการรบัประกันระหวางประเทศสิ้นสดุ

• อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยท้ิงไวใหแหงเปนเวลา 24 
ชัว่โมงกอนท่ีจะนําโทรศัพทกลบัมาใชอีกครั้ง

• ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาท่ีนุ ม
• การโทรออกและการรับสายจะใชพลงังานแบตเตอรีใ่นปริมาณเทากัน 
อยางไรก็ตาม 
โทรศัพทจะใชพลังงานนอยลงเมื่ออยูในหนาจอหลกัและคุณอยูกับท่ี 
เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลังเคล ื่อนท่ี 
โทรศัพทจะใชพลังงานเพือ่รับสงขอมูลอัปเดตตําแหนงกับเครอืขาย 
อยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมรีะยะเวลาสั้นลง รวมท้ังหลกีเลี่ 

ยงการเปลีย่นเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวยประหยัดพลงังานแบตเตอรี่ 
เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่องรอรบัสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

• โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจใหมได
• ใชเครื่องชารจท่ีระบเุทานั้น
• อยาเผาแบตเตอรี่
• อยาทําใหแบตเตอรีเ่สียรปูทรงหรอืแกะแบตเตอร ีออก
• อยาใหวัตถุท่ีเปนโลหะ (เชน กุญแจในกระเปา) 
ลัดวงจรหนาสมัผัสแบตเตอรี่

• หลีกเลี่ยงการสมัผัสกับความรอนสูงเกินไป (มากกวา 60°C หรอื 
140°F) ความชื้นหรอืสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม

คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลปิสเทานั้น 
เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอ่ืนอาจทําใหโทรศ ัพทเสีย
หายและอาจเปนอันตราย และทําใหการรับประกัน 
ท้ังหมดสําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณสิน้สดุและใชไมไ
ด การใชแบตเตอรี่ชนดิท่ีไมถูกตอง ยังอาจเป ็นสาเหตุ 

ใหเกิดการระเบดิไดดวย

ใหแนใจวาช ินสวนทีช่าํรดุจะตองไดรบัการเปลีย่นใหมทันทโีดยผ ู 
เชีย่วชาญทีไ่ดรบัการรบัรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิน้สวนทีเ่ปนอะไหลแทจาก 
ฟลิปส
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โทรศัพทมือถือและรถยนตของคุณ

การวจิยัไดเปดเผยวาการพดูโทรศัพทขณะขับรถจะทําให 

สมาธิในการขับขี่ลดลงและอาจเกิดอันตรายได 
โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

•คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มท่ี 
ขับรถเขาขางถนนและจอดรถกอนท่ีจะใชโทรศัพท 

• เคารพกฎขอบังคับในประเทศท่ีคุณขับรถและใชโทรศัพท GSM
• ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะขับรถ ใหติดต้ังชดุแฮนดฟรี 
ในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรบัวตัถุประสงคนี้โดยเฉพาะ

• ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางก้ัน 
ถุงลมนิรภยั และอุปกรณปองกันตางๆ ท่ีติดต้ังอยูในรถยนตของคุณ

• การใชระบบสญัญาณเตือนเพ ือควบคุมไฟหนารถหรอืแตรรถในขณะที 
มีสายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ 
ใหตรวจสอบกฎหมายในแตละประเทศ

บรรทดัฐาน EN60950

ในสภาพอากาศรอนหรือหลังจากท่ีโทรศัพทถูกท้ิงตากแดดไวเปนเวลา
นาน (เชน ใกลหนาตาง หรือกระจกหนารถ) อุณหภมู ิของตัว 
โทรศัพทจะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะโทรศัพทท่ีใชหนากากโลหะ 
โปรดระมัดระวงัในขณะท่ีคุณจะหยิบจบัโทรศัพทข ึ้นมา และ 
หลีกเลีย่งการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 40°C

สําหรับโทรศัพทของคุณ ควรเสยีบเขากับชองเสียบไฟฟาท่ีใกลกับ 
โทรศัพท และเขาถึงไดงาย

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม

โปรดปฏบิัติตามกฎขอบงัคับในประเทศตางๆ 
เก่ียวกับการท้ิงวัสดุบรรจหีุบหอ แบตเตอรีที่ หมดแลว 
หรือโทรศัพทเกา 
และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม

ฟลปิสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบต างๆ 
ท่ีไดรับการออกแบบเพือ่สงเสริมการนําวัสดุกล ับมาใชใหม 
และการท้ิงวัสดุของเสียท่ีไมใชแลว 
ไวบนกอนแบตเตอรีแ่ละวัสดุบรรจหีุบหอดังนี้

วสัดุบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เรามีการสงเสริมดานการเงินแกระบบรีไซเคิลและ 
การนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

วสัดุท่ีเปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได  
(มีการระบชุนิดของพลาสติกดวย)
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เคร่ืองหมาย WEEE ใน DFU: “ขอมูลสําหรับผูบริโภค”

การทิง้ผลิตภัณฑเกา
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบและผลติขึ้นดวยวัสดุ 
และชิ้นสวนคุณภาพสงู ซึ่งสามารถนําไปรีไซเคิลและนํา 
กลบัมาใชใหมได 

เมือ่สญัลกัษณถังขยะพรอมกากบาทปรากฏขึ้นบน 
ผลติภัณฑ หมายความวาผลติภัณฑนี้ไดรับการควบคุ 
มโดย European Directive 2002/96/EC

โปรดเตือนตัวเองเก่ียวกับระบบเก็บรวบรวมของเส ียแยก 
ตางหาก สําหรับผลติภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

โปรดปฏิบติัตามระเบียบในทองถ่ินของคุณ และอยาท้ิง 
ผลิตภัณฑเกาปะปนกับของเสียปกติภายในบาน การท้ิง 
ผลิตภัณฑเกาอยางถูกตอง จะชวยปองกันผลกระทบดานลบท่ีตามมา 
ตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของมนุษย

อุปกรณนี้อาจประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หนอืซอฟตแวรท่ี 
ถูกควบคุมโดยกฎหมายและขอบังคับวาดวยการสงออกจาก 
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น หามดําเนนิการใดๆ โดยละเมิดกฎหมาย
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72 เคล็ดลับ

เคลด็ลับ

วิธียืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ของโทรศัพท

แบตเตอรีค่วรมีพลงังานไฟฟาเพียงพอเพื่อการทํางานของโทรศัพท 
มือถือเปนไปอยางถูกตองควรประหยัดพลงังานโดยการปฏบิัติดงันี:้

1. ปดฟงกชั่น Bluetooth ของโทรศัพท
2. ตั งคาแสงไฟโทรศพัทใหอย ูในระดบัตำหรอืเปดเซน็เซอรตรวจจบัแสง
3. ต้ังคาระยะเวลาการเปดแสงไฟโทรศัพทใหอยูในระดบัตํ่า 
4. เปดใชการล็อกปุมอัตโนมัติเมื่อมีการลอ็กปุ มกด 

โทรศัพทของคุณจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
5. ปดเสียงการกดปุม, การสัน่เมื่อแท็ป หรอืการสั นเตือน
6. เชื่อมตอ GPRS เทาท่ีจําเปน มิฉะนั้น โทรศัพทของคุณจะคนหา 

สัญญาณ GPRS ตลอดเวลาและทําใหเปลืองแบตเตอรี่
7. ปดโทรศพัทหากไมมีสัญญาณมฉิะนั นโทรศัพทของคุณจะพยายาม 

คนหาสญัญาณเครือขายตลอดเวลาและทําใหเปลอืงแบตเตอรี่



การแกไขปญหา

เปดโทรศัพทไมติด
ถอดแบตเตอรีอ่อกและใสแบตเตอรี่ใหม จากนั้น ชารจ 
โทรศัพทจนกวาไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเลื่อน ถอดท่ีชารจออกและลอง 
เปดโทรศัพท

หนาจอแสดงคําวา BLOCKED เม่ือคุณเปดโทรศัพท
มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณแตไมรูรหัสพินของคุณหรือรหัส 
ปลดลอ็ค (PUK) ติดตอผูใหบรกิารของคุณ

หนาจอแสดง IMSI ผิดพลาด
ปญหานีเ้ก่ียวของกับการสมัครสมาชิกบริการของคุณ ติดตอผูใหบริการ

โทรศัพทของคณุไมกลับไปยังหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไวหรือปดโทรศัพท ตรวจสอบซมิการดและแบตเตอรี่ 
วาติดต้ังอยางถูกตอง จากนั้น เปดเครื่องอีกครั้ง

สัญลัษณเครือขายไมปรากฏขึ้นมา
ขาดการเชือ่มตอกับเครือขาย คุณอาจจะอยูในจุดท่ีอับสัญญาณ 
(ในอุโมงคหรืออาคารสงู) หรอืคุณอยูภายนอกพื้นท่ีใหบริการเครือขาย 
พยายามคนหาสญัญาณจากท่ีอ่ืนเพื่อทําการเชื่อมตออีกครั้ง 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชงานตางประเทศ) ตรวจดูวาได 
ติดต้ังเสาอากาศถาโทรศัพทมีเสาอากาศภายนอกมาให 
หรือติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อรับความชวยเหลือ/ขอมูลเพิ่มเติม

จอภาพไมตอบสนอง (หรือตอบสนองชา) ตอการกดปุม
จอภาพจะตอบสนองชากวาเดมิท่ีอุณหภูมิตํ่ามากๆ ซึ่งเปนเรื่องปกติ 
และไมสงผลกระทบใดๆ กับการทํางานของโทรศัพท 
นําโทรศัพทไปยังสถานท่ีท่ีมอุีณหภูมิสงูกวาน ี้และลองใหมอีกครัง้ 
หรือใหติดตอผูจัดจําหนายโทรศัพท

แบตเตอรี่ของคณุมีความรอนสูงเกินไป
คุณอาจใชท่ีชารจซึ่งไมไดออกแบบเพื่อโทรศัพทของคุณ ใชอุปกรณ 
เสริมของแทสําหรับ Philips ท่ีแถมมาพรอมกับโทรศัพท ของคุณเสมอ
การแกไขปญหา 73



โทรศัพทของคุณไมแสดงหมายเลขโทรศัพทของสายเรียก
เขา
คุณสมบติันี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการใหบร ิการของเครือขายและ 
การสมัครสมาชกิของคุณ ถาเครอืขายไมสงหมายเลขผูโทร  
โทรศัพทจะแสดง สาย 1 หรือ ระงับ แทน ติดตอผูใหบริการเพือ่รบั 
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับหัวขอนี้

คุณไมสามารถสงขอความตัวอักษรได
เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหสงขอความกับเครือขายอ่ืน ขัน้แรก 
ใหตรวจสอบวาคุณไดปอนหมายเลขของศูนย SMS แลว 
หรือติดตอผูใหบรกิารเพื่อรับขอมูลเพิ่มเต ิม

คุณไมสามารถรับและ/หรือบันทึกรูปภาพ JPEG ได
โทรศัพทอาจจะไมสามารถรองรับภาพไดถาภาพมีขนาดใหญเกินไป 
มีชื่อยาวเกินไป หรืออยูในรูปแบบไฟลท่ีไมถูกตอง

คุณม่ันใจวาไมไดรับสายที่มีคนโทรเขามาหา
ตรวจสอบตัวเลอืกการโอนสาย

ขณะชารจ ไอคอนแบตเตอรี่ไมแสดงแถบ 
ระดับและเสนขอบกระพริบ
ชารจแบตเตอรี่ในสภาพแวดลอมท่ีอุณหภูมิไมตำกวา 0°C (32°F) 
หรอืสงูกวา 50°C (113°F)

หรอืใหติดตอผูจดัจําหนายโทรศัพท

หนาจอแสดง SIM ผิดพลาด
ตรวจสอบวาไดใสซิมการดถูกตอง ถายังเกิดปญหา 
ซมิการดของคุณอาจจะเสียหาย ติดตอผูใหบรกิาร

เม่ือพยายามใชคุณสมบัติในเมนู 
โทรศัพทจะแสดงขอความวา NOT ALLOWED
คุณสมบัติบางประการนั้นขึน้กับผูใหบรกิารเครือขาย 
ซึง่จะมีใหใชเฉพาะเมื่อเครอืขายหรือการสมัครสมาชิกของคุณรองรับ 
เทานัน้ ติดตอผูใหบริการเพื่อรับขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับหัวขอนี้

หนาจอแสดง INSERT YOUR SIM CARD
ตรวจสอบวาไดใสซิมการดถูกตอง ถายังเกิดปญหา 
ซมิการดของคุณอาจจะเสียหาย ติดตอผูใหบรกิาร
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เวลาการใชงานโทรศํพทนอยกวาที่ระบุไวในคู มือผูใช
เวลาใชงานนั้นเก่ียวของกับการตั้งคาของคุณ (เชนระดับเสียงเรียกเขา, 
เวลาแสงสวาง) และคุณสมบติัท่ีคุณใช เพื่อเพิม่เวลาในการใชงาน 
คุณจะตองปดคุณสมบัติท่ีไมไดใชงานทุกครัง้ท่ีทําได

โทรศัพทของคณุทํางานในรถยนตไดไมดี
รถยนตมีชิน้สวนท่ีเปนโลหะเปนจํานวนมากซึ่งดูดซับคลืน่แมเหลก็ 
ไฟฟาและมีผลกระทบกับประสทิธภิาพการใชโทรศัพท ชดุอุปกรณ 
สําหรบัรถยนตท่ีมใีหน้ันประกอบดวยเสาอากาศภายนอกซึง่ชวยใหคุณโทร 
ออกและรับสายโดยไมตองใชตัวเครื่องโทรศัพท

ตรวจสอบกับหนวยงานรัฐในพื้นท่ีวาคุณไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพท 
ขณะขบัขี่หรือไม

โทรศัพทของคณุไมชารจไฟ
ถาแบตเตอรีห่มด การชารจไฟอาจจะตองใชเวลาหลายนาที (สงูถึง  
5 นาทีในบางกรณี) กอนท่ีไอคอนการชารจจะปรากฏบนหนาจอ

รูปภาพที่ถายดวยกลองในโทรศัพทไมชัดเจน
ตรวจสอบวาเลนสกลองท้ังสองขางนัน้สะอาด
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อุปกรณเสริมของแทจาก Philips
อุปกรณเสรมิบางอยางเชนแบตเตอรี่มาตรฐาน, ชุดหูฟง, สายเคเบลิ 
USB และท่ีชารจ จะแถมมาใหในชดุจดัจําหนายโทรศัพทมือถือ 
อุปกรณเสรมิบางรายการอาจใหมาพรอมเครื่องหร ือแยกจําหนาย 
ตางหาก ดังนั้นสิ่งท่ีใหมาในชดุจดัจําหนายอาจแตกตางกันไป

เพื่อประสิทธิภาพสงูสดุในการใชงานโทรศัพทมือถือ Philips 
และเพือ่ไมใหการรบัประกันเปนโมฆะ โปรดซื้ออ ุปกรณเสริมของแทจาก 
Philips ท่ีออกแบบขึ้นเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณโดยเฉพาะ Philips 
Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายท่ี 
เกิดจากการใชอุปกรณเสริมท่ีไมไดรบัอนุญาต

ที่ชารจ

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสยีบ AC ทุกแหง 
ขนาดเลก็เหมาะสําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรอืใส ในกระเปาถือ

หูฟง

โทรศัพทของคุณจะเปดใชงานโหมดหูฟงทันทีท่ีคุณเสยีบหูฟง 
ถาคุณเลือก เปด ใน โทร > ตัวเลือกการโทร  > รบัสายอัตโนมัติ 
โทรศัพทของคุณจะรับสายเรยีกเขาโดยอัตโนมัติภายในเวลา 5 หรือ 10 
วินาที

เมือ่ใชหูฟงแบบปุมเดยีวท่ีแถมมาให กดปุมเพือ่รับสาย 
และกดปุมคางไวเพื่อวางสาย 

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล USB ชวยในการสือ่สารความเร็วสูงระหวางโทรศั 
พทและคอมพิวเตอรของคุณ เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานสาย 
เคเบลิ USB (ใชงานรวมกับคอมพิวเตอรสวนใหญได) คุณสามารถใช 
โทรศัพทของคุณเปน 

ท่ีเก็บขอมูล ชวยในการถายโอนขอมูลระหวางพีซีและโทรศัพท  
หรือการด Micro-SD ท่ีใสในโทรศัพทของคุณ

ชวยในการจัดการขอมูลบนโทรศัพทหรือการด 
Micro-SD ผานพซีีของคุณ

เวบ็แคม ทําหนาที่เปนเว็บแคมบนพีซี

พอรต COM ชวยใหคุณสํารองขอมูลโทรศัพท เชน 
สมุดโทรศัพท, บนคอมพิวเตอรหรือกูขอมูล 
คืนจากคอมพิวเตอร 

โดยติดต้ังซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท 
(MobilePhoneTools) ลงบนคอมพิวเตอร(ด ู
"ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท" ดานลาง)
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เมื่อการถายโอนขอมูลเสร็จเรียบรอย โปรดตรวจสอบใหแนใจวา 
คุณไดถอดอุปกรณตามคําแนะนําท่ีระบุไวบนคอมพิวเตอร

ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท (Mobile Phone Tools) 
ชวยเชื่อมตอขอมูลรระหวางโทรศัพทและคอมพวิเตอรไดทันที 
คุณสามารถใชซอฟตแวรเพือ่ซงิโครไนซขอมูลระหวางโทรศัพทและพีซ ี
ใหตรงกัน เชนสมุดโทรศัพท ปฏิทิน ขอความ SMS และไฟลเสียง/วดิีโอ/
รูปภาพ ดวยซอฟตแวรและบริการ GPRS 
คุณยังสามารถเชือ่มตอพีซีกับ PC อินเทอรเนต็ดวยโทรศัพทของคุณ 

ติดตั้งl MobilePhoneTools บนพีซี
1. ใสแผน ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท ลงในไดรฟซดีี
2. รันโปรแกรม autorun.exe 
3. เลือกตัวเลอืกท่ีปรากฏขึน้ และการติดต้ังจะเริ มโดยอัตโนมัติ 

การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับพีซี 
1. เชือ่มตอโทรศัพทของคุณเขากับพซีีโดยใชสายเคเบิล USB 

ท่ีใหมาหรอืเชื่อมตอผาน Bluetooth 
เมื่อใชสายเคเบลิ USB ในการเชื่อมตอ เลือกพอรต COM 
บนโทรศัพทของคุณ  
ครั้งแรกท่ีคุณเชือ่มตอโทรศัพทเขากับพีซ ี
ใหรอจนกวาไดรฟเวอรโทรศัพทจะติดต้ังเสร็จเรียบรอย 

2. บนคอมพิวเตอรของคุณ ดับเบิลคลกิท่ีไอคอน 
MobilePhoneTools 
ท่ีมุมซายลางของเมนู จะปรากฏคําวา “Philips K700 is 
connected” 
อุปกรณเสริมของแทจาก Philips 77
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T9 ® เปนเครื่องหมาย 
การคาจดทะเบียนของ Nuance 
Communications, Inc.

JAVA เปนเครือ่งหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth™เปนเครือ่งหมายการคา 
ซึ่ง telefonaktiebolaget L M 
Ericsson ประเทศสวเีดนเปนเจาของ 
และไดมอบสทิธิก์ารใชงานใหกับ 
Philips

Tegic Euro. Pat. App. 
0842463

PHILIPS และตราสัญลักษณของ 
PHILIPS เปนเครือ่งหมายการคา 
จดทะเบยีนของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. 
ผลิตโดย Shenzhen Sang Fei 
Consumer 
Communications Co., Ltd.  
โดยไดรับมอบลขิสิทธิ์จาก 
Koninklijke 
Philips Electronics N.V.
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มาตรฐานระหวางประเทศ
โทรศัพทมือถือนีส้อดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทย ุ

โทรศัพทมือถือของคุณเปนเครื่องสงและรับสัญญาณวิทยุ โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) 
เกินขีดจํากัดท่ีกําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ 
คําแนะนําเหลานี้สรางข้ึนโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันการแผรังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) 
ซึ่งพยากรณคาความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ี ใชหนวยการวัดท่ีรูจักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากัดคา SAR ท่ีแนะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศัพทมือถือท่ีใชท่ัวไปในพ้ืนท่ีสาธารณะมีคา 2.0W/kg โดยเฉลีย่สําหรับเนื้อเย่ือรางกายสิบกรัม
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหน งการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมือถือสงสัญญาณท่ีระดับพลังงานที่สูงท่ีสุดท่ีไดรับการรบัรอง 
ในทุกยานความถ่ีท่ีทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาท่ีระดับพลังงานท่ีสูงท่ีสุด แตโดยท่ัวไประดับ SAR ท่ีแทจริงของโทรศัพทมือถือในขณะท่ีทํางานจะ 
ตํ่ากวาคา SAR สูงสุด เนือ่งจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพ่ือใชพลังงานเทาท่ีจําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยท่ัวไป 
ย่ิงคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานท่ีปลอยออกมาก็จะย่ิงตํ่าลง 
ในขณะท่ีอาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานที่แตกตางกัน 
แตท้ังหมดนั้นสอดคลองกับมาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผสัถูกคลื่นวิทยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับ Philips Xenium K700 นี้เม่ือทดสอบกับมาตรฐานมีคา 0.14 W/kg ตามคําแนะนําของ ICNIRP 
เพ่ือจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถือลง หรือใชหูฟง 
วัตถุประสงคของขอควรระวังเหลานี้ก็เพ่ือให นําโทรศัพทมือถือออกหางจากศีรษะและรางกาย

สําหรับการใชงานโดยสวมใสกับรางกาย 
โทรศัพทนี้ไดรับการทดสอบเมื่อใชงานกับอุปกรณเสริมท่ีไมมีโลหะและตําแหนงของโทรศัพทอย ูหางจากรางกายอยางนอย 1.5cm 
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เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานแบตเตอรี่ของ Philips 
Xenium ของคุณ
ตอไปน้ีคือขั้นตอนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานแบตเตอรี่ของ Philips Xenium 
ของคุณ

คุณจะสามารถเพิ่มเวลาการเปดเคร่ืองและการใชสายใหนานที่สุดไ
ดอยางไร?
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาโปรไฟลของโทรศพัทท ีคุณเลอืกใชนั นเหมาะสมกับรูปแ

บบการใชงานจริงของคุณ 
การตั้งคาโปรไฟลน้ันมีผลตอประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เปนอยางมาก 
โดยทั่วๆ ไป โหมด ภายนอกอาคาร 
จะเปนโหมดที่ใชพลังงานเปลืองที่สุดและโหมด เสยีงเงียบ 
จะเปนโหมดที่ใชพลังงานนอยทีสุ่ด  

• หากคุณใชโทรศัพท Xenium ที่มรีะบบสองซิม โปรดเปดใชงานซิม 2 
เมื่อจําเปนเทาน้ัน หากคุณอยูในประเทศที่มีส ัญญาณเพียงเครือขายเดียว 
โปรดปดใชงานซิมที่ไมมสีัญญาณเพ่ือใหสามารถใชพลังงานจากแบตเตอรี่ไดย
าวนานขึ้น

• หากคุณไมไดใชโปรแกรมตางๆ เชน บลูธูท WIFI GPS และ JAVA 
โปรดปดโปรแกรมดังกลาว 
โปรดล็อคปุมกดโทรศัพทดวยระบบออโต็ล็อคทุกครั้งเพ่ือปองกันการกดปุมโด
ยไมไดตั้งใจ

• ปรับความเขมและระยะเวลาแสดงแสงไฟพ้ืนหลังของหนาจอใหอยูในระดั
บต่ําหรือปานกลาง และใหมีระยะเวลาการแสดงสั้นท ี่สุด โดยทั่วๆ ไปแลว 

ย่ิงคุณปรับระดับความเขมของแสงไฟพ้ืนหลังของหนาจอใหย่ิงต่ําและมีระยะเ
วลาการแสดงสั้นลงเทาใด 
คุณจะยิ่งสามารถประหยัดพลังงานไดมากขึ้นเทาน้ัน 

• หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพทของคุณไปไวใกลวัตถ ุทีเ่ปนสนามแมเหล็ก (เชน 
วิทยุ หรือโทรทศัน) หรือวางไวบนวัตถทุีม่พ้ืีนผิวเปนเหลก็ 
เน่ืองจากจะมผีลตอประสทิธิ
ภาพการเชือ่มตอกับเครือขายและจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่เป
นอยางมาก

คณุจะยืดอายุการใชงานของแบตเตอร่ีไดอยางไร?
• การชารจประจุไฟฟาในแบตเตอรี่จนเต็มและใชให หมดกอนที่จะชารจประจุ

ไฟฟาใหมทุกครั้งจะชวยยืดอายุการใชงานของแบตเตอร่ีใหยาวนานขึ้น 
ชารจประจุไฟฟาของแบตเตอรี่กอนที่จะมสีัญญาณเตือนวาประจุไฟฟาใกลจะ
หมด

• อุณหภมูิในพ้ืนที่ที่ใชงานจะมีผลตอประสิทธิภาพการใชงานของแบตเตอรี่ 
การเก็บแบตเตอร่ีในบริเวณทีม่คีวามรอนเปนระยะเวลานานๆ จะเปนการลดประสิ
ทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่ เก็บโทรศัพทของคุณใหพนจากแสงแดดหรื
อในรถยนตที่มอีุณหภมูิสูง ในกรณีที่อณุหภูมติ่ํา 
ใหเก็บโทรศัพทของคุณไวในที่ๆ อบอุน (เชน ในกระเปา) 
เน่ืองจากอุณหภูมิทีต่่ําลงจะมีผลตอประสิทธิ
ภาพในการเก็บประจุไฟฟาของแบตเตอรี่

• โปรดใชอุปกรณของแทเทาน้ัน เน่ืองจากจะเปนการชวยใหแบตเตอร่ีของคุ
ณมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด การใชอปุกรณของเทยีม (เชน 
ที่ชารจประจุไฟ) อาจสรางความเสียหายตอแบตเตอร่ีหรือโทรศัพทของคุณได
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