
นระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิต-
คับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อ
าย GSM/GPRS

ียกอกีอยางหนึ่งวา ปุมสีแดง หรือปุมเปด/
ด
ในเมนู หรือโหมดแกไข กดสั้นๆ เพื่อกลับไป
ยังหนาจอหลัก
ระหวางสายเรียกเขา หรือในขณะทีก่ําลังโทร, 
กดเพื่อวางสาย หรือปฏิเสธสาย
เมื่อโทรศัพทปดอยู, กดแบบยาวเพื่อเปด
โทรศัพท
เมื่อโทรศัพทเปดอยู, กดแบบยาวเพื่อปด
โทรศัพทไดตลอดเวลา

ียกอกีอยางวาปุมสีเขียว หรือปุมสง:
รับสาย หรือโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท
ในหนาจอหลัก, กดเพื่อแสดงรายการโทร
ทีห่มุนออกไป
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดงันั้น ฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตาม
ลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน 

หรือความคลาดเคลื่อ
ภัณฑ เวนแตมีการบัง
ใหเชื่อมตอกับเครือข

ฮารดคยี

ปุมลง, ระบบสั่น
ปุมเปด/ปด

ขั้วตอเครือ่งชารจ
/USB

ดานหลังของ
โทรศัพท:
เลนสกลองถายรปู

หนาจอหลัก
262000 สี

ปุมกลองถายรปู

ปุมรับสาย

ปุมขึ้น,
ล็อคปุมกด

ปุมวางสาย,
ยกเลิก

และเปด/ปด

ทัชสกรีน

ปากกาสไตลัส ปุมวางสาย เร
ป
�

�

�

�

ปุมรับสาย
 

เร
�
�
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4 ตัวที่สวนบนของทัชสกรีน ซึ่งมีชื่อดังนี้ (จาก
ัก, ขอความ, รายชื่อ, หนาจอโทร 
ัวใชไดในหนาจอหลัก เมือ่ไมไดอยูในหนาจอ
ารดไอคอน เมนูหลัก และหนาจอโทร เทานั้น 
ไดเฉพาะฮารดไอคอน หนาจอโทร เทานั้น 
  เพื่อเขาไปยังเมนูหลัก
ง  เพื่อเขาไปยังเมนูขอความ
ม  เพื่อเขาไปยังเมนูรายชื่อ

 เพื่อเปดหนาจอโทร ซึ่งคุณสามารถแตะ
ยเลข 

วาซอฟตคีย  ซาย,  กลาง และ 
ตคียจะไมปรากฏในหนาจอหลัก 

าวร 3 ตัว และไอคอนแสดงเวลา
ตไอคอนถาวร 3 ตัวทีส่วนลางของหนาจอ คุณ
สมบัติที่สัมพันธกับชื่อที่แสดงอยางรวดเร็วผาน
ตัวนี้ โปรดทราบวา ซอฟตไอคอนจะแสดงใน

เปด เบราเซอรภาพ
ฮารดไอคอน
มีฮารดไอคอนถาวร 
ซายไปขวา): เมนูหล
ฮารดไอคอนทั้ง 4 ต
หลัก จะใชไดเฉพาะฮ
ระหวางการโทร จะใช
แตะฮารดไอคอนแรก
แตะฮารดไอคอนทีส่อ
แตะฮารดไอคอนทีส่า
แตะฮารดไอคอนทีส่ี่ 
หนาจอเพื่อปอนหมา

แถบซอฟตคีย
มีซอฟตคีย 3 ตัว ชื่อ

 ขวา แถบซอฟ

ซอฟตไอคอนถ
ในหนาจอหลัก มีซอฟ
สามารถเขาไปยังคุณ
ทางซอฟตไอคอน 3 
หนาจอหลักเทานั้น
ซอฟตไอคอนแรกจะ

ปุมขึ้น  
และ
ปุมลง

� เบราสเมนู/รายการในระดับเมนูเดียวกัน
� เบราสเนื้อหา SMS หรือขอความตัวอักษร
อื่นๆ

� เลื่อนไปยังภาพกอนหนา หรือภาพถดัไปใน
ขณะที่กําลังดูภาพ

� เมื่อมีสายเรียกเขามา กดแบบยาวเพื่อปด
เสียง หรือปดการสั่นเตือน แตไมปฏิเสธ
สายเรียกเขา
นอกจากนี้ ในหนาจอหลัก: 
� กดปุมลง  สั้นๆ เพื่อเปดโปรแกรม
แกไข SMS, กดแบบยาวเพื่อเปด/ปด
โหมดการสั่นปุมเดียว

� กดปุมขึ้น  สั้นๆ เพื่อเปดอินบอกซ, 
กดแบบยาวเพื่อล็อค/ปลดล็อคหนาจอ

ปุมกลอง
ดานขาง 

� ในหนาจอหลัก กดสั้นๆ เพื่อเขาไปยัง
กลอง, กดแบบยาวเพื่อเขาไปยังกลองวดิีโอ

� เมื่ออยูในโหมดตัวอยางของกลอง/กลอง
วิดีโอ, กดสั้นๆ เพื่อถายภาพ เมือ่อยูใน
โหมดกลองวิดีโอ, กดสั้นๆ เพื่อเริ่ม/หยุด
การบันทึก

� เมื่อเปดการทํางานกลอง/กลองวิดีโอ, กด
แบบยาวเพื่อออก



ซอฟตไอคอนที่สองจะเปด เครื่องเลน MP3 หลกั

รแจงเตือนสายทีพ่ลาดปรากฏบนหนาจอ
มารถแตะซอฟตคีย รายการ เพื่อดูราย
ดของสายทีพ่ลาด, หรือกด  เพื่อ
ยังหนาจอหลัก หนาจอการแจงเตือนจะ
กฏอกีหลังจากที่คุณออกไปแลว 
รแจงเตือน SMS หรือ MMS ปรากฏ
าจอ, แตะซอฟตคีย รายการ เพื่อดูราย
ดของขอความ, หรือกด  เพื่อกลับ
นาจอหลักหนาจอการแจงเตือนจะไม
อีกหลังจากทีคุ่ณออกไปแลว 
รณที่มรีะดับความสําคัญต่ําสุด เมื่อมี
รณที่มรีะดับความสําคัญสูงกวาเกดิขึ้นใน
ียวกัน โทรศัพทจะสงเสียงเตือนหนึ่งครั้ง
เหตุการณในออรกาไนเซอร โดยไม
ารแจงเตือน หนาจอการแจงเตือนจะ
เฉพาะเมื่อคุณออกจากเหตุการณที่มี
ําคัญสูงกวา แตะซอฟตคีย แสดง เพื่อ
ายละเอยีดของเหตุการณออรกาไนเซอร, 

 เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก 
2

ซอฟตไอคอนที่สามจะเปด รายการโทร
มีไอคอนการแสดงเวลาทีมุ่มขวาบนของหนาจอหลัก แตะที่ไอคอน
เพื่อเปลี่ยนไปยังเมนู ออรกาไนเซอร 

การทาํงานของปุมตางๆ ในหนาจอหลัก
ในหนาจอหลัก, คุณสามารถ:
� กดปุมลงสั้นๆ เพื่อเปดโปรแกรมแกไข SMS, กดแบบยาวเพื่อ
เปด/ปดโหมดการสั่นปุมเดียว 

� กดปุมขึ้นสั้นๆ เพื่อเปดอินบอกซ, กดแบบยาวเพื่อล็อค/ปลดล็อค
หนาจอ 

� กด  สั้นๆ เพื่อเขาไปยังรายการสายโทรออก, กดแบบยาว
เพื่อเปดการทํางานแสงไฟ, กดแบบยาวอีกครั้งเพื่อปดการทํางาน
แสงไฟ 

� กดปุมกลองดานขางสั้นๆ เพื่อเปดการทํางานกลอง, กดแบบยาว
เพื่อเปดการทํางานกลองวดิีโอ

� แตะไอคอนการแสดงเวลาที่มุมขวาบนของหนาจอ เพื่อเขาไปยัง
เมนูออรกาไนเซอร 

� ในหนาจอหลัก, แตะพื้นหลังของหนาจอเพื่อลางหนาจอ และแสดง
เฉพาะภาพพื้นหลังเทานั้น แตะที่ภาพพื้นหลังอีกครั้ง เพื่อกลับไป
ยังหนาจอหลัก 

หมายเหตุ: คุณสมบัติลางหนาจอ ใชไดเฉพาะในหนาจอนาฬกิา
ดิจิตอลเทานั้น 

เหตกุารณในหนาจอ

สายที่พลาด เมื่อกา
คุณสา
ละเอีย
กลับไป
ไมปรา

ขอความใหม เมื่อกา
บนหน
ละเอีย
ไปยังห
ปรากฏ

เตือน
ออรกาไนเซอร

เหตุกา
เหตุกา
เวลาเด
สําหรับ
แสดงก
ปรากฏ
ความส
แสดงร
กด 
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สนุน มินิ SD การด, คุณสามารถใสมินิ SD 
การกบัไฟลใน SD การดดวยโทรศัพทได 
ยาถอดมินิ SD การดในขณะที่คุณกําลังเบราส 
งๆ บน SD การด เนื่องจากการทําเชนนี้อาจ
ารดของคุณสูญหาย คุณตองหยุดการทํางาน
อด SD การดออก

ินิ SD การดบนพีซีของคุณ, โปรดเลือก
เชนนั้นโทรศัพทจะไมสามารถอานการดได
ปฏิทินจันทรคต ิและคาํในระบบสรุิยคต ิ24
โทรศัพทสนับสนุนการแสดงปฏิทินจันทรคติ วนัที่จันทรคติปจจุบัน 
(ไมสนับสนุนในภาษาอังกฤษ) จะแสดงในหนาจอหลัก (ดิจิตอล/
อนาล็อก) ในระบบสุริยคติ, วันที่จัทรคติจะถกูแทนที่ดวยคําในระบบ
สุริยคติ (ตัวอยางเชน Grain Buds) นอกจากนี้ เมื่อปอนวนัที่ในตัว
แกไขวนัที่ วันที่จันทรคติก็จะแสดงขึ้นมาดวย 

ซอฟตแวร PC Sync
สําหรับรายละเอียด, โปรดอาน �คูมือผูใชเครื่องมือพีซี� ทีอ่ยูในแผน 
CD 

โฟโตคอล
เมื่อสรางรายชื่อในสมุดโทรศัพท คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อเขากับ
ภาพ (ขนาดไมเกนิ 176*220) เมื่อมสีายเรียกเขามา และหมายเลข
ของสายที่โทรเขาตรงกบัรูปภาพที่บันทึกไว หนาจอก็จะแสดงภาพที่
สัมพันธกบัหมายเลขนั้น นี่เรียกวา �โฟโตคอล� ในทํานองเดียวกนั 
เมื่อคุณโทรไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมโยงกับรูปภาพ รูปภาพที่
สัมพันธกนัก็จะแสดงบนหนาจอ 

มินิ SD การด
โทรศัพทของคุณสนับ
การด, เบราส และจัด
อยางไรก็ตาม โปรดอ
หรือทํางานกับไฟลตา
ทําใหขอมูลบน SD ก
ปจจุบันกอนที่คุณจะถ

ในขณะที่ฟอรแมตม
รูปแบบ FAT 16 ไม
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เริ่มการใชงาน

ซิมการด

จากผูใหบริการเครือขายของคุณ ซิม-
ขโทรศัพทมอืถือของคุณ และขอมูลเกี่ยว
รถใชซมิการดบนโทรศพัท GSM เครื่องใด
ถือของคุณ และขอมูลการสมัครรับบริการ

ัพทปดเครื่องอยู

รศัพท และแบตเตอรี่ออก
6

1. เริม่การใชงาน
อานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน «ขอควรระวัง» กอนที่จะ
เริ่มใชงาน
ในการใชโทรศพัท คุณตองซื้อซิมการดจากผูใหบริการเครือขายของ
คุณ ซมิการดประกอบดวยหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ และ
ขอมูลเกีย่วกับการรับบริการ คุณสามารถใชซิมการดบนโทรศัพท 
GSM เครื่องใดก็ได ในขณะที่หมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ และ
ขอมูลการสมัครรับบริการจะยังคงไมเปลี่ยนแปลง 

การติดตัง้และการถอดแบตเตอรี่
ติดตั้งแบตเตอรี่
1. ถือโทรศัพทโดยใหดานหลังหงายขึ้น จากนั้นจัดและกดปลาย
สองดานที่ยื่นออกมาของแบตเตอรี่ลงในชองที่เตรียมไวบน
โทรศัพท และกดแบตเตอรี่ลง จนกระทั่งล็อคกับโทรศัพท 

หมายเหตุ: แถบโลหะ 3 อันบนแบตเตอรี่ ควรหันหนาเขาหา
โทรศัพท และจัดใหตรงกับแทงโลหะทั้ง 3 ในชองใสแบตเตอรี่ 

ถอดแบตเตอรี่
1. คลายแบตเตอรี่ และถอดออกจากชองใส โดยการจับที่แบตเตอรี่ 
และยกขึ้นผานทางชองเปดสี่เหลี่ยมดานขาง 

การใสและการถอด
ใสซิมการด
แรกสุด คุณตองซื้อซิมการด
การดประกอบดวยหมายเล
กับการรับบริการ คุณสามา
ก็ได ในขณะที่หมายเลขมอื
จะยังคงไมเปลี่ยนแปลง 
1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศ

2. ถอดฝาดานหลังของโท
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ถอดฝาดานหลังออก กด และเลื่อนฝาปดลง 
ะนําฝาออกจากโทรศัพท 

วนบนของซิมการดตามแนวนอนดวยนิ้วของ
ค
าไปในแนวนอน และนําซมิการดออกมา
ฝาดานหลัง 

อรี่
พาะแบตเตอรี่ เครือ่งชารจ และอุปกรณเสริม
กฟลิปส และใชงานไดกับโทรศัพทรุนของคุณ 
ื่องชารจ และอุปกรณเสรมิชนิดอื่น อาจเปน
ะขอตกลงในการรับประกัน และอาจทําให
แบตเตอรี่ไวในสภาพแวดลอมที่รอนจัด หรือ
รี่ใหหางจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก
เริ่มการใชงาน

3. จัดใหหนาสัมผัสโลหะของซิมการดคว่ําลง (หันเขาหาโทรศัพท) 
และมุมที่ตัดของการดหันหนาออก, เลื่อนซิมการดเขาไปในชอง
ใสตามแนวนอน ในทิศทางที่แสดงบนโทรศัพท จนกระทั่งล็อค
เขาตําแหนง 

4. ใสแบตเตอรี่

5. ใสฝาดานหลังกลับคืน จัดใหปลายที่ยื่นออกมาของฝาปดตรง
กับชองบนโทรศพัท และเลื่อนฝาปดขึ้น จนกระทั่งล็อคลงใน
ตําแหนง

ถอดซมิการด
1. ปดโทรศัพท และ
เพื่อคลายล็อค แล

2. ถอดแบตเตอรี่
3. ผลักล็อคโลหะที่ส
คุณ เพื่อคลายล็อ

4. ผลักล็อคโลหะเข
5. ใสแบตเตอรี่และ

การชารจแบตเต
คําเตือน: โปรดใชเฉ
ที่ไดรับการรับรองจา
การใชแบตเตอรี่ เคร
การละเมิดเงื่อนไขแล
เกิดอันตราย อยาวาง
เย็นจัด เก็บแบตเตอ



เริ่มการใชงาน

1. เสียบเครื่องชารจลงในเตาเสียบไฟฟา AC ถาคุณตั้งใจที่จะไมใชโทรศัพทเปนเวลาหลายวัน เราแนะนําใหคุณ

ใหเกดิความเสียหายเนื่องจากการสั่น
การทํางานเมือ่ เครื่องชารจ หรือสาย
อยูกับขั้วตอ USB ของโทรศัพท ในขณะ
น

ี่จะหยุดการชารจคือการถอดปลั๊กเครื่อง
เสียบไฟฟากระแสสลับที่เขาถึงไดงาย 
8

2. เสียบขั้วตอเครื่องชารจลงในชองเสียบเครื่องชารจ บริเวณสวน
บนขวาของโทรศัพท

3. ในขณะที่กําลังชารจโดยที่โทรศพัทเปดอยู ตัวแสดงสถานะการ
ชารจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ เพื่อแสดงวาอยูระหวางกระบวนการ
ชารจ ในขณะที่กําลังชารจโดยโทรศัพทปดเครื่อง ภาพเคลื่อน
ไหวรูปการชารจจะปรากฏบนหนาจอ

4. โดยปกติ การชารจแบตเตอรี่จนเต็มจะใชเวลาประมาณ 3.5 
ชั่วโมง* 

5. ตัวแสดงสถานะการชารจจะหยุดเลื่อนเมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว 
จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชารออกจากโทรศัพท 

6. ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะการใชงาน เวลาสนทนาสูงสุด
ของแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มที่จะอยูที่ประมาณ 5.5 ชั่วโมง* และ
เวลาเตรียมพรอมสูงสุดอยูที่ 280 ชั่วโมง* 

*ขอมูลจากการทดสอบที่หองทดลองในฝรั่งเศสของเรา เมื่อชารจ
แบตเตอรี่เต็มที่ในครั้งแรก ขึ้นอยูกับสภาพของเครือขาย การตัง้
คาของผูใช วิธกีารใช ฯลฯ ผลลัพธที่แทจรงิอาจแตกตางจากนี้ 

ถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันขั้วตอ USB ไม
สะเทือน, ระบบสั่นจะถูกปด
เคเบิลขอมูล USB เชื่อมตอ
ที่เสียงเรียกเขาจะเปดทํางา

หมายเหตุ: วิธกีารเดยีวท
ชารจออก ดังนั้นใหใชเตา
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 ไมถูกตอง 3 ครัง้ตดิตอกัน ซิมการดของ
กิดเหตุการณเชนนี้ขึน้ โปรดติดตอผูใหบริการ

 แบบยาวเพื่อปดโทรศัพทไดตลอดเวลา

ไดเฉพาะขณะที่ชื่อเครือขายปรากฏบนหนา

จอโทร ทีส่วนบนของทัชสกรีน เพื่อเปดหนาจอ
ยเลขโทรศัพท แตะหมายเลขโทรศัพทบนหนา
ยเลขโทรศัพท 
ทรหมายเลขโดยตรง; หรือแตะเมนูตัวเลือก 
ร 

มุนหมายเลขตอ หรอืปอนหมายเลขสาํหรับ
 เมื่อจาํเปนตองทํางานดวยปุมตวัเลขตางๆ), 
น หนาจอโทร เพื่อเรียกหนาจอโทรขึน้มา 
ขตอ หรือคนหาหมายเลข ตัวอยางเชน ถาคุณ
จาํเปนตองปอน 1 เพื่อเริ่มการคนหา, คุณจาํ
โทรขึ้นมากอน, จากนั้นแตะ 1 เพือ่ทํากระ-
บูรณ 
คุณสมบัติหลัก

2. คุณสมบัติหลัก
เปดโทรศัพท
กด  แบบยาว เพื่อเปดโทรศัพท
โปรดตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทปดอยู หรือโทรศัพทเปดอยูแลว
กอนที่คุณจะเสียบสายเคเบิล USB อยาเสียบสายเคเบิล USB ใน
เวลาเดียวกับทีคุ่ณกําลังเปดโทรศัพท ไมเชนนั้น คุณสมบัติเพลง
เมื่อเปดเครื่องจะถกูขัดจังหวะได 

ปอนรหัส PIN
คุณสามารถตั้งคารหัสเพื่อความปลอดภัย (รหัส PIN) บนโทรศัพท
ของคุณ เพื่อปองกันจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต เมื่อคุณตั้งคา
รหัสปองกันแลว คุณจะถกูขอใหปอนรหัสปองกันเมื่อคุณเปดโทร-
ศัพท 
1. ปอนรหัส PIN โดยการแตะที่หมายเลขบนหนาจอ (เพื่อเหตุผล
ดานความปลอดภัย หนาจอจะแสดง �*� แทนหมายเลขที่คุณ
ปอนเขาไป)

2. แตะซอฟตคีย ตกลง โทรศัพทจะยืนยันรหัส PIN และเริ่มการ
ลงทะเบียนกับเครือขาย 

หลังจากที่ชื่อเครือขายแสดงบนหนาจอ คุณก็พรอมที่จะโทรออกหรือ
รับสายเรียกเขา ถาไมมีชื่อเครือขายบนหนาจอ คุณจําเปนตองลง
ทะเบียนใหม 

ถาคุณปอนรหสั PIN
คุณจะถูกบล็อค ถาเ
ซิมการดของคุณ 

ปดโทรศัพท
คุณสามารถกด 

โทรออก
คุณสามารถโทรออก
จอเทานั้น 

1. แตะไอคอน หนา
สําหรับปอนหมา
จอเพื่อปอนหมา

2. กด เพื่อโ
และเลือกเมนูโท

เมื่อคุณจาํเปนตองห
คนหา (ตัวอยางเชน
แรกสุดใหแตะไอคอ
จากนั้นปอนหมายเล
โทร 1861 และคุณ
เปนตองเรียกหนาจอ
บวนการคนหาใหสม



คุณสมบัติหลัก

เครือขาย)
ยู และอกีสายหนึ่งพักอยู คุณสามารถใช
ลับระหวางสายทัง้สองได 

ีย ยอมรับ เพื่อรับสาย

ีย ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธสาย

 (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
รียกซอน, โทรศัพทจะเตือนคุณ เมื่อมสีาย
ุณสามารถ:
สายทีส่อง

ลูทูธ และคุณสามารถสรางการเชื่อมตอ
หูฟงบลูทูธ เมื่อสรางการเชื่อมตอสําเร็จ 
ือวางสายผานทางหูฟงบลูทธูได 
หูฟงบลูทูธได, คุณจําเปนตองเปดการ
โทรศัพทของคุณ และเปดหูฟงบลูทธู ใน
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วางสาย
กด หรือแตะซอฟตคีย วางสาย  เพื่อวางสาย 

โทรสายระหวางประเทศ
1. แตะ �+� เพื่อใสเครื่องหมายนี้บนหนาจอโทร
2. แตะที่หมายเลขเพื่อปอนรหัสประเทศ 
3. แตะที่หมายเลขเพื่อปอนรหัสพื้นที่ (โดยทั่วไปไมตองใส �0� ไว
ขางหนา) และหมายเลขโทรศัพท 

4. กด เพื่อโทรโดยตรง; หรือแตะเมนู ตัวเลือก และเลือก
เมนู โทร

โทรหมายเลขซ้าํ
จากหนาจอหลัก, กด  เพื่อแสดง รายการสายโทรออก กดปุม
ขึ้นและลงเพื่อเลือกรายการ และกดปุม  เพื่อโทรโดยตรง, หรือ
ซอฟตคีย  เพื่อโทรโดยตรง, หรือแตะซอฟตคีย  
สําหรับตัวเลือกอื่น 

โทรสายที่สอง (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
คุณสามารถโทรสายทีส่องไดโดยการพักสายแรกไว:
1. พักสายปจจุบันโดยใชเมนู ระหวางการโทร เขาไปยังสมุดโทร-
ศัพท เพื่อเลือกหมายเลขที่คุณตองการโทร หรือเปดหนาจอโทร 
และแตะที่หมายเลข เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท 

2. แตะซอฟตคีย โทร หรือกด  เพื่อเริ่มการโทร

สลบัสาย (ขึ้นอยูกบั
เมื่อคุณมสีายหนึ่งที่ใชงานอ
เมนู ระหวางการโทร เพื่อส

รับสาย
รับสายเรียกเขา
กด  หรือแตะซอฟตค

ปฏิเสธสายเรียกเขา
กด  หรือแตะซอฟตค

รับสายเรียกเขาที่สอง
ถาคุณเปดการทํางาน สายเ
เรียกเขาสายที่สองเขามา ค
� พักสายปจจุบันไว และรับ
� ปฏิเสธสายที่สอง

หูฟง
โทรศัพทของคุณสนับสนุนบ
ไรสายระหวางโทรศัพทและ
คุณสามารถรับ ปฏิเสธ หร
กอนทีคุ่ณจะสามารถเริ่มใช
ทํางานคุณสมบัติบลูทธูของ
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S: ถาคุณเปดทํางานบริการ GPRS, ใหตั้ง
: *98*1# (ไมจาํเปนตองใสชื่อผูใชและ

ช GPRS: สาํหรับผูใช China Mobile, ตั้งคา
 17201 (ชือ่ผูใช 172 และรหสัผาน 172)

รับการอางอิงเทานั้น คุณสามารถใชโทรศัพท
านทางซอฟตแวรการซิงโครไนซโทรศัพท 
คุณสมบัติหลัก

ขณะที่หูฟงบลูทธูเปดอยู, วางหูฟงและโทรศัพทของคุณไวใกลๆ กัน 
และเปดเมนูบลูทูธในโทรศพัทของคุณ เพื่อคนหาอุปกรณบลูทธู 
หลังจากที่การคนหาสมบูรณ รายการของอปุกรณบลูทธูจะแสดงบน
หนาจอ เลือกหูฟงบลูทูธจากรายการ และเลือกเชื่อมตอ 
คุณอาจถูกขอใหปอนรหัสการยืนยันตัวบุคคล เพื่อเชื่อมตอหูฟง
บลูทธูไปยังโทรศัพท สําหรับรายละเอียด โปรดอานคูมือผูใชหูฟง
บลูทธู 

การใชโทรศัพทเปนโมเด็ม
สวนตอไปนี้เปนตัวอยางของการตั้งคาสําหรับ Windows 2000:
1. เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล (ดูอุปกรณเสริม) เขากบัชองเสียบ 

USB บนพีซี และเชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเขากับชอง
เสียบที่ดานขวาของโทรศัพทมือถอื 

2. การติดตั้งจะเริ่มโดยอัตโนมตัิ หลังจากทีคุ่ณติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ในแผน CD ที่ใหมา 

3. ในการตั้งคาชั้นสูงของโมเด็ม, ใสคําสั่งการตั้งคาเริ่มตนเพิ่มเติม 
at + cgdcont= 1, �IP�,�cmnet�; ในขณะเดียวกนั, ใหเขา
ไปยัง เปลี่ยนลําดับความสําคัญดีฟอลต และเลือก ไมมี สําหรับ 
ลําดับความสําคัญการเชื่อมตอขอมลู ดีฟอลต 

4. ในการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นโมเด็ม, ตั้งคาความเร็วสูงสุดเปน 
115200; ยกเลิกตัวเลือก เปดทํางานการควบคุมการทํางานของ
ฮารดแวร ภายใต ฟงกชั่นฮารดแวร

5. ตั้งความเร็วพอรตของโมเด็มเปน 115200 
6. ตั้งหมายเลขการโทร และเริ่มการโทร 

การใชเครอืขาย GPR
หมายเลขการโทรเปน
รหัสผาน)

การใชเครอืขายที่ไมใ
หมายเลขการโทรเปน

ขอมูลดานบนใชสาํห
ของคุณเปนโมเด็ม ผ
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มตอไปยังอุปกรณบลูทูธตามชนิดของ
ามารถคนหาอปุกรณทุกชนิดไดโดยตรง

แตะ ซอน, ตัวเลือกนี้จะถูกเลือก อุปกรณ
อื่นภายในระยะการสื่อสารบลูทูธของคุณ
ามารถตรวจพบโทรศัพทของคุณ ถาไม
กตัวเลือกนี้ อุปกรณบลูทูธอืน่จะสามารถ
บโทรศัพทของคุณได 

เลือกตัวเลือกนี้ สายเรียกเขาจะถูกปฏิเสธ
งการถายโอนขอมูล 

แตะตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ, คุณสามารถ
ื่อโทรศัพทของคุณในฟลดปอนขอความ
ังจากที่คุณจัดเก็บหมายเลขแลว, ชื่อโทร
องคุณจะแสดงบนอปุกรณอื่น เมื่อโทร
องคุณถกูตรวจพบ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
ทของคุณได

มารถดูรายละเอียดของการตั้งคาโทร-
เมื่อคุณเขามาในตัวเลือกนี้
12

3. การเชื่อมตอขอมูล

บลูทูธ
การตั้งคาโทรศัพท
ในโหมดเตรียมพรอม, เขาสูเมนูหลักโดยการแตะทีปุ่มซอฟต ที่เปน
รูปบานที่มุมซายบนของหนาจอ, หรือปุม เมนูหลัก กลางทีส่วนลาง
ของหนาจอ จากนั้นเลือก การเชื่อมตอขอมูล > บลูทูธ > การตั้งคา
โทรศัพท, เพื่อเขาไปยังการตั้งคาโทรศัพทสําหรับคุณสมบัติบลูทูธ 
เมนูมตีัวเลือกตอไปนี้ใหใช: 

อุปกรณบลูทูธ
คุณสามารถคนหา และเชื่อ
อุปกรณ นอกจากนี้ คุณยังส
อีกดวย 

เปดทํางาน คุณสามารถ เปดทํางาน หรือ ปดทํางาน ตัว
เลือกนี้ได เมือ่เปดการทํางาน, โมดูลบลูทูธจะ
เริ่มการทํางาน 

หมายเหตุ: คุณจาํเปนตองเปดการทํางานตัว
เลอืกนี้ เพือ่ดาํเนินการเกี่ยวกับบลูทูธตอไปนี้ 
และการทํางานอื่นๆ ในเมนูบลูทูธ 

ซอน ถาคุณ
บลูทูธ
จะไมส
ไดเลือ
ตรวจพ

ปฏิเสธสาย
ขณะถายโอน
ขอมูล

ถาคุณ
ระหวา

เปลี่ยนชื่อ ถาคุณ
ปอนช
ได หล
ศัพทข
ศัพทข
โทรศัพ

รายละเอียด
เนื้อหา

คุณสา
ศัพท 
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ื่อมตอ, แตะ ตกลง, หรือแตะกลองกาเครื่อง
ตอ โทรศัพทจะสงคําขอการเชื่อมตอไปยังหูฟง
ในหนาจอการปอนรหัสผาน และเชื่อมตอไปยัง

ไมสนับสนุนการเชื่อมตอหลังจากเปดเครื่อง,
ลูทูธ (อยาตั้งคาเปน ซอน), วางโทรศัพทไว
ุมเพาเวอรบนหูฟง เพื่อเปดเครื่อง หูฟงจะสง
ารเชื่อมตอในขณะที่เปดเครื่อง กลองปอนรหัส
ตอจะปรากฏขึ้นบนโทรศัพทของคุณ หลังที่ปอน
ยทั่วไปเปน 0000), คุณจะเห็นคําวา การเชื่อม
เขาไปยังโหมดการเชื่อมตอ
ว, โทรศัพทของคุณจะใชหูฟงบลูทธูสําหรับ
ทําการโทรหรือรับสาย คุณสามารถใชปุมฟงกชั่น
ับระดับเสียง, รับสาย หรือวางสายได สําหรับ
อานคูมือผูใชหูฟงบลูทธู

ยู, คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมตอไดโดยการ
> อุปกรณเสียง, แตะทีช่ื่ออุปกรณ จากนั้นแตะ
ูหลังตัวเลือก เชื่อมตอ เพื่อยกเลิกการเลือก
จะถูกยกเลิกหลังจากทีย่ืนยัน
การเชื่อมตอขอมูล

หมายเหตุ: คุณตองเปดการทํางานคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อดําเนิน
การตางๆ ดานบน เลือก การเชื่อมตอขอมูล > บลูทธู > การตั้งคา
โทรศัพท > เปดทํางาน จากเมนูหลัก

เมื่อคุณพบอุปกรณของชนิดอุปกรณหนึ่งอยางแลว (เชน อุปกรณ
แลกเปลี่ยนขอมลู), แตถาอุปกรณนี้ยังมีคุณสมบัติอืน่ดวย (เชน 
อุปกรณเกตเวย), อปุกรณจะแสดงในชนิดอปุกรณอืน่เชนกัน (เชน 
อุปกรณเกตเวย และอปุกรณอื่นทั้งหมด) ตัวเลือกตอไปนี้ใชไดเมื่อ
คุณเขาสูเมนูบลูทูธ:

อุปกรณเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณคนหาและเชื่อมตอไปยังหูฟงบลูทูธของคุณ
ถาคุณเชื่อมตอไปยังหูฟงบลูทูธสําเร็จมากอน, รายการของชื่ออปุ-
กรณบลูทูธ และประวตัิการเชื่อมตอจะแสดงขึ้นมาเมื่อคุณเขาสูเมนู
เลือกรายการจากประวตัิการเชื่อมตอ และแตะ ตกลง, จากนั้นโทร-
ศัพทจะแสดงรายการเมนูตอไปนี้:
1. เชื่อมตอ
2. ไวใจ
3. เปลี่ยนชื่อ
4. ลบ
5. ขอมูลอุปกรณ

เชื่อมตอ
เลือกตัวเลือกแรก เช
หมายที่ทายของ เชื่อม
บลูทธู ปอนรหัสผาน
หูฟงบลูทูธ 
ถาหูฟงบลูทูธของคุณ
โปรดเปดคุณสมบัติบ
ใกลกับหูฟง และกดป
คําขอการคนหาและก
ผานสําหรับการเชื่อม
รหัสผานถกูตอง (โด
ตอสําเร็จ และหูฟงจะ
เมื่อเชื่อมตอสําเร็จแล
การเชื่อมตอ เมือ่คุณ
บนหูฟงบลูทธูเพื่อปร
ขอมูลเพิ่มเติม โปรด

ตัดการเชื่อมตอ
ถาอปุกรณเชื่อมตออ
เลือก อุปกรณบลูทูธ 
ที่กลองการเลือกที่อย
อุปกรณ การเชื่อมตอ
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ไวใจ ถาประวัติการเชื่อมตอวาง, เลือกรายการ คนหาเพิ่มเติม.... และแตะ 
ารคนหาเกตเวยบลูทูธ โทรศัพทจะกลับไปยัง
คนหาสมบูรณ คุณสามารถเลือกอปุกรณจาก
 เพื่อเปดเมนูตัวเลือกของอปุกรณ
ลี่ยนขอมูลจะเชื่อมตอไปยังอปุกรณปลาย
ดยอัตโนมัติ, เฉพาะตัวเลือก 4 อยางตอไปนี้
ชื่อมตอ 

นกับการทํางานของ อุปกรณเสียง

หาอปุกรณทั้งหมดภายในระยะการทํางาน
มบัติการเชื่อมตอ 
นกับการทํางานของ อุปกรณเสียง
14

เชนเดียวกนั, คุณสามารถแตะ ไวใจ และตั้งคาอุปกรณเปนอุปกรณ
ที่ไวใจได หลังจากที่อุปกรณถูกตั้งคาเปนอุปกรณที่ไวใจได คุณจะ
เชื่อมตอกบัอุปกรณโดยตรงโดยไมตองใชรหัสผาน

เปลี่ยนชื่อ
แตะ เปลี่ยนชื่อ เพื่อปอนชื่อใหม และยืนยัน ชื่อใหมจะถูกใชกบั
อุปกรณ 

ลบ
แตะ ลบ เพื่อลบอปุกรณปจจุบัน อุปกรณจะถูกลบหลังจากการยืนยัน 

ขอมูลอุปกรณ
แตะ ขอมูลอุปกรณ เพื่อดูชื่ออุปกรณ, ที่อยู และบริการที่ใช, ฯลฯ 

อุปกรณแลกเปลี่ยนขอมูล
ในโหมดเตรียมพรอม, เขาสูเมนูหลักโดยการแตะทีปุ่มซอฟต ที่เปน
รูปบานที่มุมซายบนของหนาจอ, หรือปุม เมนูหลัก กลางทีส่วนลาง
ของหนาจอ จากนั้นเลือก การเชื่อมตอขอมูล > บลูทูธ > อุปกรณ
บลูทูธ > อุปกรณแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อเขาไปยังคุณสมบัตินี้ เมนูนี้
อนุญาตใหคุณคนหาอุปกรณแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งก็เหมอืนกับอุป-
กรณเสียง

ตกลง โทรศัพทจะเริ่มก
รายการปจจุบันเมือ่การ
รายการ และแตะ ตกลง
เนื่องจากอปุกรณแลกเป
ทางเมื่อถายโอนขอมูลโ
ที่ใชได ในขณะที่ไมไดเ
1. ไวใจ
2. เปลี่ยนชื่อ
3. ลบ
4. ขอมูลอุปกรณ
การทํางานทัง้หมดเหมอื

อุปกรณทั้งหมด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณคน
บลูทูธ แตไมไดใหคุณส
การทํางานทัง้หมดเหมอื
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อินฟาเรด
โทรศัพทมอืถือของคุณมเีทคโนโลยีอนิฟาเรด (หรือที่เรียกวา IrDA)
ซึ่งอนุญาตใหคุณสงหรือรับขอมลูจากอปุกรณที่สอดคลองกับ IrDA 
อื่นผานทางการเชื่อมโยงแบบไรสาย (เชน โทรศัพทมือถือเครื่องอื่น, 
PC หรือ PDA, เครื่องพิมพ, ฯลฯ)

หมายเหตุ: ไฟลที่มีการคุมครองดวยลขิสิทธิไ์มสามารถถูกสงได 
เมื่อเชื่อมตอกับ PC ตรวจดูใหแนใจวาคุณเปดการทํางานตวัเลือก
อินฟาเรด

รับขอมูล
คุณตองแนใจวาพอรต IrDA ทั้งสองสองเขาหากันภายในระยะการ
ทํางานที่ถูกตอง เพื่อใหการถายโอนสําเร็จ เมือ่อีกอุปกรณหนึ่ง
พยายามสงขอมูลถึงคุณ โทรศัพทของคุณจะถามคุณวาตองการรับ 
หรือปฏิเสธขอมูล การรับจะถูกยกเลิกในสถานการณตอไปนี้: 
� โทรศัพทของคุณไมพบอุปกรณอกีอยางหนึ่ง, เกดิเหตุการณเวลา
หมด กอนที่คุณจะรับขอมูล

� การเชื่อมตออนิฟาเรดถูกตัดการเชื่อมตอ
� ไฟลมีขนาดใหญเกินไปสําหรับโทรศพัทของคุณ

การสื่อสารขอมูล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเชื่อมตอโทรศพัทของคุณไปยังพีซี ถาเชื่อมตอ
สําเร็จ คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มไดดวย



อนตัวอักษร หรือหมายเลข

โหมดการปอนดวยลายมืออาจแตกตางจากน ี ขึ นอยู กบัการเลอืกภาษา
รือภาษาอนิโดนีเซยี วธิีการปอนลายมอืท ี
องหนาจอ (จากซายไปขวา) ซ ึงคือ: ลายมอื
ฤษ, ลายมอืตัวเลข, ลายมอืสัญลักษณ, ใส
ะถอยหลงั
หรือเวยีดนาม วธิีการปอนลายมือท ีใชไดจะ
อ (จากซายไปขวา) ซ ึงคือ: ลายมอืภาษา
มอืสัญลักษณ, ใสชองวาง, ใสบรรทดัใหม 

หนาจอเพื่อใสชองวางหลังเคอรเซอร 
รทัด
ัดบนหนาจอเพื่อเริ่มบรรทัดใหม

วาง, แตะสัญลักษณ ถอยหลัง บนหนา
บตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ดานซายของ
ที่ดานซายของเคอรเซอร ตัวอกัษรทางขวา

พบนหนาจอ
หนาจอ
าษาอังกฤษ 26 ตัว, ตัวเลข 10 ตัว และ
ดนี้ แตะตัวอักษร หรือตัวเลขบนหนาจอ
งตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณแตะ ภายใต
16 การป

4 � การปอนตัวอกัษร
หรือหมายเลข

วิธีการปอน
โทรศัพทมือถือของคุณมีโหมดการแกไขตัวอักษรหลายแบบ ซึ่ง
ประกอบดวย การปอนดวยลายมือ, การปอน Pinyin, การปอน
ภาษาองักฤษ, การปอนตัวเลข, การปอนสัญลักษณ และการปอน
หมายเลขโทรศัพท (การปอนหมายเลขโทรศัพททําไดเฉพาะภายใต
เมนู รายชื่อ) คุณสามารถใช  ซอฟตคีย เพื่อเปลี่ยนระหวาง
โหมดการปอน 5 แบบแรกเมือ่อยูในโหมดการแกไข โหมดการปอน
สุดทาย ใชไดเฉพาะในขณะที่เพิ่มหรือแกไขหมายเลขโทรศพัทเทานั้น

โหมดการปอนดวยลายมือ
การปอนดวยลายมือใชเทคนิคชั้นสูงสําหรับการรับรูคํา ระบบนี้ชวย
ใหคุณปอนภาษาจีน อังกฤษ สัญลักษณ และขอความอืน่ๆ ไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว กอนที่คุณจะเริ่มการปอนดวยลายมอื ใหยืนยัน
ชนิดการปอน และใชปากกาสไตลัสเพื่อแตะ �Aa�, �123� และ �#�,
ฯลฯ ที่สวนลางของหนาจอ จากนั้นเริ่มการเขียนที่สวนกลางของหนา
จอโดยใชปากกาสไตลัส หยุดชั่วคราวครูหนึ่ง เพื่อใหโทรศัพทเลือก
โดยอัตโนมัติ และแสดงตัวอกัษรที่โทรศัพทเขาใจลงในบริเวณขอ
ความ ถาตัวอกัษรที่แสดงในบริเวณขอความไมใชตัวอักษรที่คุณตอง
การ คุณสามารถเลือกตัวอกัษรอื่นจากรายการที่เสนอใหเพื่อทดแทน
ตัวอักษรนี้ 

ของคุณ ในโหมดภาษาจนี ห
ใชไดจะแสดงอย ูท ีสวนลางข
ภาษาจีน, ลายมือภาษาองัก
ชองวาง, ใสบรรทดัใหม แล
ในโหมดภาษาองักฤษ ไทย 
แสดงอย ูท ีสวนลางของหนาจ
องักฤษ, ลายมอืตัวเลข, ลาย
และถอยหลัง
การปอนชองวาง
แตะ สัญลักษณชองวาง บน
การทํางานของตัวแบงบร
แตะสัญลักษณตัวแบงบรรท
การลบ
ในขณะที่โปรแกรมแกไขไม
จอดวยปากกาสไตลัส เพื่อล
เคอรเซอร ถาไมมีตัวอักษร
ของเคอรเซอรจะถูกลบ

การปอนดวยแปนพิม
แปนพิมพภาษาอังกฤษบน
คุณสามารถปอนตัวอักษรภ
สัญลักษณอื่นๆ ภายใตโหม
และโปรแกรมแกไขจะแสด
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การปอนตัวอักษร หรือหมายเลข

โหมดการปอนภาษาอังกฤษ, คุณสามารถแตะ �a->A� บนหนาจอ 
เพื่อสลับระหวางตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก โหมดมาตรฐานจะ
เปนตัวพิมพใหญ
แปนพิมพ Pinyin บนหนาจอ
แตะตัวอักษรบนหนาจอเพื่อสรางการผสม pinyin รายการที่สัมพันธ
กับตัวอักษรที่เสนอให จะแสดงบนหนาจอ นอกจากนี้ ลูกศรซายหรือ
ขวาจะแสดงขึ้นเมื่อพื้นที่บรรทดัหนึ่งไมเพียงพอที่จะแสดงตัวอกัษรที่
เสนอใหทั้งหมด แตะลูกศรซายและขวาเพื่อเลื่อนระหวางหนา ถาตัว
อักษรทีคุ่ณตองการปอนแสดงในรายการที่เสนอให คุณสามารถแตะ
ตัวอักษรโดยตรงดวยปากกาสไตลัสในหนาจอแกไขได
แปนพิมพตวัเลขบนหนาจอ
แตะตัวเลขบนแปนพิมพบนหนาจอ เพื่อปอนตัวเลขในโปรแกรม
แกไข และแสดงตัวเลขนั้นบนหนาจอ
แปนพิมพสญัลักษณบนหนาจอ
แตะสัญลักษณบนแปนพิมพบนหนาจอเพื่อปอนสัญลักษณในโปร
แกรมแกไข และแสดงสัญลักษณบนหนาจอ 
แปนพิมพหมายเลขโทรศัพทบนหนาจอ
เมื่อคุณเพิ่ม/ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพทในสมดุโทรศัพท, คุณ
สามารถแตะหมายเลขที่แปนพิมพบนหนาจอ และแตะสัญลักษณ 

, , ,  เพื่อปอนสิ่งเหลานี้ลงใน
โปรแกรมแกไข และแสดงขึ้นมาบนหนาจอ 
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5. เมนู
การทาํงานของเมนู
หมายเหตุ: คุณจาํเปนตองใสซิมการดกอนที่คุณจะสามารถใช
คุณสมบัติเมนูตางๆ ที่อธิบายในบทตอไปนี้ได ถาไมมีซมิการด
ที่ใชได เมื่อคุณเปดโทรศัพท โทรศัพทจะเขาไปยังโหมดหนาจอ
หลักที่จาํกัด และคุณสมบัติในการใชงานโทรศัพทก็จะถูกจาํกัด
ดวย 

ในหนาจอหลัก, แตะไอคอน เมนูหลัก ที่สวนบนของทัชสกรีนเพื่อเขา
ไปยังเมนูหลัก ถาคุณยังไมไดใสซิมการด, คุณสามารถแตะซอฟตคีย

บนหนาจอเพื่อเขาสูเมนูหลักได 
ในโทรศัพทนี้มปีระเภทเมนูหลักอยู 3 เมนู ซึ่งคือ แอปพลิเคชั่น
พื้นฐาน, สนุกสนาน และ เครื่องมอื เมือ่คุณเขาสูเมนูหลัก, คุณสา-
มารถแตะซอฟตคีย  เพื่อเขาไปยังเมนูตางๆ ที่ใชไดภาย
ใตประเภทที่แตกตางกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูเมนูทั้งหมดที่
มีไดดวย 
ในหนาจอเมนูหลักมาตรฐาน โทรศัพทจะนําเสนอเมนูในรูปแบบ 9 
กริด คุณสามารถแตะ  เพื่อเปลี่ยนไปยังรูปแบบเมนูรายการได 
เลือกเมนูโดยใชปุม , แตะเมนูโดยใชปากกาสไตลัสเพื่อ
เขาสูเมนูยอย, จากนั้นแตะซอฟตคีย กลับ เพื่อกลับไปยังเมนูกอน
หนา กด  สั้นๆ เพื่อกลับไปยังหนาจอหลักโดยตรง 
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ยเลขโทรศพัทที่คุณเก็บไวในซิมการด หรือราย
นหา แรกสุด, ใหปอนตัวอกัษรเริ่มตนของชื่อ
าโทรศพัทพบรายการที่ตรงกับตัวอักษรทีป่อน 
ายการที่ตรงรายการแรก ถาไมพบ โทรศพัทจะ
ายชื่อ 
ตะปุม �A-Z� เพื่อแสดงหนาจอตัวอกัษร แตะ
ื่อคนหารายชื่อที่มีชื่อเริ่มตนดวยตัวอกัษรนี้ ถา
ี่ตรงกับตัวอกัษรที่ปอน หนาจอจะเลื่อนไปยัง
รก ถาไมพบ รายชื่อก็จะยังคงอยูในตําแหนง

 A เปนตัวอยาง เลือกตัวอักษร A และคนหา
ันธกนั ซึ่งเริ่มตนดวยตัวอักษร A, ซึ่งประกอบ

o
ับชื่อภาษาจนีทีเ่ริ่มตนดวยตัวอักษร pinyin 'a' 
ยการที่ตรงกับตัวอกัษรที่ปอนในรายชื่อ หนา
ายการที่ตรงรายการแรก
ริ่มตนดวยตัวอกัษร pinyin 'a' ในรายชื่อ, 
การผสม pinyin 'ai', 'an', 'ang', 'ao' ตอไป
ทพบรายการที่ตรงกับตัวอักษรที่ปอนใน
เลื่อนไปยังรายการที่ตรงรายการแรก
รายชื่อ

6. รายชื่อ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติรายชื่อสมารต ไมเพียงคุณสา-
มารถเก็บหมายเลขโทรศัพททีใ่ชบอยๆ บนซิมการดเทานั้น, คุณยัง
สามารถเก็บขอมลูติดตออื่นๆ เชน ที่อยู, อเีมล, ฯลฯ บนรายชื่อ
สมารตไดดวย

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปดโทรศัพท รายชื่อจะเริม่ตัง้คาเริ่มตน คุณ
ตองรอครูหนึ่งกอนที่จะสามารถเริ่มใชรายชือ่ได 

โทรศัพทของคุณมรีายชื่อสองแหง: รายชื่อในซิม (ความจุขึ้นอยูกับ
ซิมการด) และรายชื่อสมารต (เกบ็บัตรรายชื่อไดสูงถงึ 1000 ราย
การ) เนื้อหาและการทํางานของรายชื่อทั้งสอง แตกตางกันเล็กนอย 
อยางไรก็ตาม รายการตางๆ ในรายชื่อทั้งสองจะรวมกนั, จัดเรียง 
และแสดงปนกันในรายการ ที่ดานขวาของชื่อในรายชื่อในซิมคือ
ไอคอนที่มีสัญลักษณซิมการด ที่ดานขวาของชื่อในรายชื่อสมารต
คือไอคอนหมายเลขเริ่มตน
คุณสามารถกําหนดกลุมใหกบัรายการในรายชื่อสมารตได กลุมที่ใช
ไดคือ: คาเริ่มตน, ครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนรวมงาน, สังคม และ
สวนตัว (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุมได) คุณสามารถทําใหแตละกลุม
แตกตางกนัโดยการกําหนดริงโทนที่แตกตางกันสําหรับแตละกลุม

คนหา
คุณสามารถคนหาหมา
ชื่อสมารตโดยใชเมนูค
ที่คุณตองการคนหา ถ
หนาจอจะเลื่อนไปยังร
แสดงรายการแรกในร
เขาสูรายการรายชื่อ, แ
ตัวอักษรบนหนาจอเพ
โทรศัพทพบรายการท
รายการทีต่รงรายการแ
เดิม
ในที่นี้ ลองใชตัวอักษร
การผสม pinyin ทีส่ัมพ
ดวย a, ai, an, ang, a
1. คนหารายชื่อสําหร
ถาโทรศัพทพบรา
จอจะเลื่อนไปยังร

2. ถาไมมีรายการที่เ
โทรศัพทจะคนหา
เรื่อยๆ ถาโทรศัพ
รายชื่อ หนาจอจะ



รายชื่อ

3. ถาไมมีรายการที่ตรง ซึ่งเริ่มตนดวยการผสม pinyin 'a', โทร- เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อลงในรายชื่อสมารต คุณสามารถเลือกกลุมสําหรับ
อบดวย: คาเริ่มตน, ครอบครัว, เพื่อน, 
สวนตัว แตะลูกศรที่ดานขางของการตั้งคา

างๆ ในรายชื่อ
ยชื่อ
รของชื่อ มไีอคอนที่ดานขวาของรายการ
รายชื่อ ถาเปนรายการรายชื่อในซิม ไอ-
าเปนรายการรายชื่อสมารต ไอคอนหมาย
งขึ้น
ํากระบวนการตอไปนี้ผานทางเมนู

ีวธิีการโทร 2 อยาง: โทร หรือ โทรแฮนด
รี
กไขรายการที่เลือก
บรายการที่เลือก
ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพทเริ่มตน
องรายการทีเ่ลือก
ง MMS ไปยังหมายเลขโทรศัพทเริ่มตน
องรายการทีเ่ลือก 
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ศัพทจะคนหาชื่อภาษาองักฤษที่เริ่มตนดวยตัวอกัษร 'a' ถาโทร
ศัพทพบรายการทีต่รงกับตัวอักษรที่ปอนในรายชื่อ หนาจอจะ
เลื่อนไปยังรายการทีต่รงรายการแรก 

4. ถาไมมีรายการที่ตรงเลย เคอรเซอรจะยังคงอยูในตําแหนงเดิม 

เพิ่มใหม
เปดหนาจอเพิ่มรายชื่อ, แตะเพื่อเปดทํางานหนาจอแกไขที่มีฟลด
ตางๆ เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท และขอมูลอืน่ๆ ของรายชื่อใหม 
แตะที่ฟลดภาพของรายชื่อ เพื่อเปดรายการภาพ และเลือกภาพที่จะ
เชื่อมโยงกบัรายชื่อ 

รายชื่อในซิม
รายการของรายชื่อในซิมประกอบดวยชื่อและหมายเลขโทรศัพท 

รายชื่อในโทรศัพท (รายชื่อสมารต)
รายการในรายชื่อสมารต เรียกวานามบัตร นามบัตรประกอบดวย: 
ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท (หมายเลขมอืถือ, หมายเลขสํานักงาน, 
หมายเลขทีบ่าน, หมายเลขแฟกซ, หมายเลขเพจเจอร), อีเมล, ทีอ่ยู, 
รหัสไปรษณีย และหมายเหตุ
นามบัตรทุกใบตองประกอบดวยชื่อ (จําเปนตองใส) และขอมูลอยาง
นอยหนึ่งอยาง

รายชื่อได กลุมที่ใชไดประก
เพื่อนรวมงาน, สังคม และ
กลุม เพื่อเลือกกลุม 

การจัดการรายการต
การจัดการรายการรา
รายการรายชื่อแสดงรายกา
รายชื่อ เพื่อระบุถึงชนิดของ
คอนซิมการดจะแสดงขึ้น; ถ
เลขโทรศพัทเริ่มตนจะแสด
เลือกชื่อจากรายการ และท
ตัวเลือก:
โทร ม

ฟ
แกไข แ
ลบ ล
สง SMS ส

ข
สง MMS ส

ข
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ยเหตุ, อเีมล, ที่อยู และ รหัสไปรษณีย ของ
 ตัวเลือกที่ใชไดประกอบดวย แกไข, ลบ, สง 
เลือกอีเมล) และ สงนามบัตร 

ารทัง้หมดในซิมการด และรายชื่อสมารต
ูกลบไปแลว จะไมสามารถเรียกคืนมาได 
ืนยันกอนการลบ

การทํางานเหมือนกับการคัดลอก ยกเวน
รายการตนกําเนิดจะถูกลบไป หลังจากที่
รายการถูกยายไปแลว ถารายการรายชื่อ
สมารตประกอบดวยฟลดที่ไมใชหมายเลข
โทรศัพท (เชน อเีมล, หมายเหตุ, ที่อยู, 
รหัสไปรษณีย), ฟลดเหลานี้จะยังคงอยู
ที่เดิม ถารายการรายชื่อที่เลือกประกอบ
ดวยฟลดหมายเลขโทรศัพทเพียงฟลด
เดียว, รายการรายชื่อจะถูกลบหลังจากที่
ฟลดหมายเลขโทรศัพททั้งหมดถูกยายไป
ยังรายชื่อในซมิ 
รายชื่อ

เมื่อคุณเลือก ชื่อ, หมา
รายการรายชื่อสมารต,
MMS (เฉพาะเมื่อคุณ

ลบทั้งหมด
อนุญาตใหคุณลบรายก
พรอมกัน เมือ่รายการถ
ดังนั้น คุณจะถูกขอใหย

สงนามบัตร สงรายการที่เลือกในรูปแบบขอความโดย
ทาง SMS, อนิฟาเรด หรือบลูทูธ

คัดลอกไปเครื่อง
(ถารายการอยูบน
ซิมการด)

รายการรายชื่อในซิมที่เลือกจะถกูคัดลอก
ไปยังนามบัตรในรายชื่อสมารต หมายเลข
โทรศัพทของรายการรายชื่อในซิม จะถูกใส
ในฟลดหมายเลขมือถือของนามบัตร (และ
ตั้งคาเปนหมายเลขเริ่มตนโดยอัตโนมัติ)

คัดลอกไปซิม
(ถารายการอยูบน
โทรศพัท)

นามบัตรแตละรายการในรายการสมารต
สามารถเก็บหมายเลขโทรศัพทได 5 หมาย
เลข ดังนั้น หมายเลขโทรศัพททัง้หมดใน
นามบัตรจะถูกคัดลอกไปยังซิมการด ซึ่ง
แตละหมายเลขจะเก็บอยูในหนึ่งรายการ 
ชื่อของรายการเหลานี้จะเหมือนกบัชื่อทีอ่ยู
ในฟลดชื่อของนามบัตร

ยายไปโทรศัพท
(ถารายการอยูบน
ซิมการด)

การทํางานเหมือนกับการคัดลอก ยกเวน
รายการตนกําเนิดจะถูกลบไป หลังจากที่
รายการถูกยายไปแลว 

ยายไปซิมการด
(ถารายการอยูบน
โทรศพัท)



รายชื่อ

อกทั้งหมด ยกเวนรายการตนกําเนิดจะถูกลบไป 
ตําแหนงอืน่แลว
ารตประกอบดวยฟลดที่ไมใชหมายเลขโทรศัพท 
เหตุ, ที่อยู, รหัสไปรษณีย), ฟลดเหลานี้จะยังคง
รายชื่อทีเ่ลือกประกอบดวยฟลดหมายเลขโทร-
ว, รายการรายชื่อจะถูกลบหลังจากที่ฟลดหมาย
ถูกยายไปยังรายชื่อในซิม 

ามจาํ
วยความจํา (ซมิการดหรือโทรศัพท), เมื่อคุณ
พัทใหม, หมายเลขจะถูกจัดเก็บลงในรายชื่อที่

ุณจะเห็นขอมลูความจุของซิมการด และโทรศัพท
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คัดลอกทั้งหมด
ซิมไปเครื่อง
ตราบเทาที่หนวยความจํารายชื่อยังไมเต็ม คุณจะสามารถคัดลอก
รายการในซมิไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทกุรายการถูกคัดลอกไปยังรายชื่อ
สมารต หรือจนกระทั่งหนวยความจําโทรศัพทเต็ม
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทของรายการรายชื่อในซิม จะถูกคัดลอกไป
ยังรายชื่อสมารต และหมายเลขโทรศัพทจะถูกตั้งเปนหมายเลขโทร-
ศัพทมือถือของนามบัตร (ฟลดเริ่มตน)

เครื่องไปซิม
ตราบเทาที่หนวยความจําซิมการดยังไมเต็ม คุณจะสามารถคัดลอก
รายการโทรศัพททัง้หมดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทุกรายการถูกคัดลอก
ไปยังซิมการด หรือจนกระทั่งหนวยความจําของการดเต็ม
นามบัตรแตละรายการในรายการสมารต สามารถเก็บหมายเลขโทร-
ศัพทได 5 หมายเลข ดังนั้น หมายเลขโทรศัพททัง้หมดในนามบัตร
จะถูกคัดลอกไปยังซมิการด ซึ่งแตละหมายเลขจะเก็บอยูในหนึ่ง
รายการ ชื่อบนรายการเหลานี้จะเหมือนกบัชื่อที่อยูในฟลดชื่อของ
นามบัตร
ถารายการโทรศัพทไมมฟีลดหมายเลขโทรศพัท รายการจะถกูขาม 

ยายทั้งหมด
เหมือนกับการคัดล
หลังจากที่ยายไปยัง
ถารายการรายชื่อสม
(เชน อเีมล, หมาย
อยูที่เดิม ถารายการ
ศัพทเพียงฟลดเดีย
เลขโทรศพัททั้งหมด

เลอืกหนวยคว
ถาคุณเลือกชนิดหน
เพิ่มหมายเลขโทรศ
คุณเลือกไว 

ความจุ
ถาคุณเลือกเมนูนี้ ค
มือถอืของคุณ:
� ความจุรวม
� ความจุที่ใช
� เปอรเซ็นต
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รายชื่อ

ตั้งคากลุม
มีกลุม 6 กลุมซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได 

ขอมูลสวนตัว
คุณสามารถแสดง แกไข หรือลบขอมูลสวนตัวได

แกไขขอมูลสวนตัว
ปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อปอนฟลดตางๆ คุณสามารถกดซอฟตคีย 

 เพื่อบันทึก หรือซอฟตคีย  เพื่อขาม หรือถอยกลับ

ลบขอมูลสวนตัว
คุณสามารถลบขอมูลสวนตัวของคุณ ซึ่งคือการลบฟลดขอมูลสวนตัว
ทั้งหมด

สงขอมูลสวนตัว
คุณสามารถสงขอมูลสวนตัวของคุณในรูปแบบขอความผาน SMS ได

แสดงขอมูลสวนตัว
แสดงขอมูลสวนตัวที่ตั้งไวลวงหนา คุณสามารถกด /  
เพื่อเรียกดูขอมลู



การตั้งคา

เสียงเตือน SMS
 SMS ไดที่นี่

อนรับที่ปรากฏเมือ่คุณเปดโทรศัพท 

าจอหลัก เชน ดิจิตอล หรือ อนาล็อกได

ฟลเดอรใดๆ เปนภาพพื้นหลังในหนาจอ

ละผูใหบริการเครือขายเทานั้น ที่จะแสดง
จีน และวนัของสัปดาห, ฯลฯ จะไมแสดง 
อหลักของนาฬิกาโลก

ของแสงไฟได มีระดับความสวางใหเลือก 
ื่อเลือก 
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7. การตัง้คา

การตั้งเสียงเรียกเขา
เสียงกริ่งสายเขา
มีกลุมผูโทร 6 กลุมในรายชื่อของคุณ คุณสามารถกําหนดริงโทนที่
แตกตางกันใหกับแตละกลุมผูโทร เพื่อทีว่าคุณจะสามารถทราบไดวา
ใครโทรมาเมื่อโทรศัพทของคุณสงเสียงเรียกเขา คุณสามารถแตะลูก
ศรที่ทั้งสองดานของการตั้งคากลุมเพื่อเลือกกลุม
มีชนิดของแบบเสียงเรียก 2 แบบเพื่อใหคุณเลือกในแตละกลุม ใน
ขณะทีเ่รียกดูรายการแบบเสียงเรียก แบบเสียงเรียกทีเ่ลือกจะเลน
หลังจากหนวงเวลาครูหนึ่งโดยใชระดับเสียงที่ตั้งคาไวปจจุบัน (ถา
โทรศัพทตั้งคาเปนปดเสียง ริงโทนจะเลนทีร่ะดับเสียงต่ําสุด)
ชนิดของแบบเสียงเรียก 2 ชนิดในแตละกลุมคือ: เพลงมาตรฐาน 
และ เพลงสวนตัว เพลงมาตรฐาน จะเก็บแบบเสียงเรียกมาตรฐานที่
มาจากโรงงาน ในขณะที่แบบเสียงเรียกใน เพลงสวนตัว คือเพลงที่
ไมไดมาจากโรงงาน ซึง่คือเพลงที่คุณดาวนโหลดมา หรือบันทึกไวโดย
ใชเครื่องบันทึกเสียง

เสียงกริ่งนาฬิกาปลกุ
คุณสามารถตั้งคาแบบเสียงเรียกนาฬกิาปลุกทีน่ี่

คุณสามารถตั้งคาเสียงเตือน

การตั้งคาหนาจอ
มีตัวเลือกตอไปนี้ใหใช:

ขอความตอนรับ
คุณสามารถแกไขขอความต

การตั้งคาหนาจอหลัก
ชนิดหนาจอหลัก
คุณสามารถกําหนดชนิดหน
วอลเปเปอร
คุณสามารถเลือกภาพจากโ
หลักของคุณ
หนาจอหลักแบบยอ
ถาเปดทํางาน เฉพาะเวลาแ
บนหนาจอ ปฏิทิน, ปฏิทิน
การตั้งคานี้ใชไมไดในหนาจ

การตั้งคาความสวาง
คุณสามารถปรับความสวาง
5 ระดับ กดปุมเนวิเกชั่นเพ
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าใชคุณสมบัติ เปด/ปดอัตโนมัติ เพื่อปองกัน
ึน้มาโดยอัตโนมัติเมื่ออยูในเครื่องบิน หรือใน
หามใชโทรศัพท บริษัทของเราไมรับผิดชอบ
ะเกิดขึ้น

มัติ
ั้งคาเวลาทีจ่ะล็อคหนาจอโดยอัตโนมัติ หลังจาก
เตรียมพรอม ถาคุณเลือก ปด หนาจอจะไมล็อค

ลือกนี้เปน เปด หรือ ปด ถาตั้งคาเปนเปด คุณ
ทของคุณผานทางสายเคเบิลขอมูล USB

เทานั้น
ลือกนี้เปน เปด หรือ ปด ถาตั้งคาเปนเปด เมื่อ
าในโทรศัพท และโทรศัพทเชื่อมตอไปยังพีซี
โทรศพัทสามารถใชเปนอปุกรณเก็บขอมลูขนาด
อรจากแผน CD กต็าม เมือ่คุณใชคุณสมบัตินี้
รื่องมือพีซี และคุณสมบัติโมเด็ม
การตั้งคา

แสงไฟ
คุณสามารถตั้งคาแสงไฟใหดับในเวลา 10 วินาท,ี 30 วนิาที หรือ 60 
วินาทีได

แบบสี
คุณสามารถเลือกแบบสีที่คุณชื่นชอบ

ปรับแผงสัมผัส
คุณสามารถแตะที่ศนูยกลางของสัญลักษณกากบาท เพื่อปรับเทียบ
หนาจอ 

การตัง้คาโทรศัพท
วันและเวลา
คุณสามารถปอน และตั้งคาวนัที่และเวลาทีแ่สดงบนโทรศัพทของคุณ

ภาษา
คุณสามารถตั้งภาษาของเมนูโทรศัพท และขอความทีแ่สดง โทรศัพท
ของคุณสนับสนุนการทํางานในภาษาจีน และอังกฤษ

เปด/ปดอัตโนมัติ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติ เปด/ปดอัตโนมตัิ คุณสามารถ
ตั้งคุณสมบัตินี้เปน เปด หรือ ปด ถาโทรศัพทตองการรหัส PIN เมื่อ
คุณเปดเครื่อง หนาจอการปอน PIN จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: โปรดอย
ไมใหโทรศัพทเปดข
สถานที่อื่น ซึ่งมีการ
ตอความเสยีหายที่จ

ล็อคหนาจออัตโน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
ที่โทรศพัทเขาสูโหมด
อัตโนมัติ

การชารจ USB
คุณสามารถตั้งคาตัวเ
สามารถชารจโทรศัพ

ที่เก็บขนาดใหญ
คุณสามารถตั้งคาตัวเ
ใสมินิ SD การดเขาม
ดวยสายเคเบิล USB 
ใหญ แมวาไมมีไดรเว
คุณจะไมสามารถใชเค



การตั้งคา

สถานะ
ถานะปจจุบันของตัวเลือกการโอนสายทั้ง 

การโอนสาย จะแสดงบนหนาจอของคุณ
ี้

ูกับเครือขาย)
กที่เปดทํางานสายเรียกซอน โทรศัพท
จะแสดงหนาจอสายเรียกซอนเมื่อมีสาย
ขาสายที่สองเขามา คุณสามารถเลือกวา
งการรับสายเรียกเขาที่สองหรือไม ถาคุณ
งานคุณสมบัตินี้ โทรศัพทจะไมเตือนคุณ
ูพยายามโทรหาคุณ ในขณะที่คุณกําลัง
อยู ผูโทรเขาจะไดยินเสียงสัญญาณไมวาง 
มารถตั้งตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด, 
รวจสอบ สถานะ
เชื่อมตอโดยใช GPRS คุณสามารถ
ดใหโทรศพัทสงหรือไมสงเสียงเตือนเพื่อ
คุณทราบวามีสายที่สองเขามา โดยใชเมนู
สามารถเลือก เปด หรือ ปด
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ตั้งคาการโทร
การโอนสาย (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
คุณสามารถโอนสายเรียกเขาทั้งหมดของคุณไปยังโทรศัพทอื่น (หรือ
วอยซเมล) เมื่อคุณไมสะดวกในการรับสาย คุณสามารถใชเมนูนี้เพื่อ 
ตั้งเงื่อนไขการโอนสาย คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขาย 

ทุกเงื่อนไข
ตัวเลือกการโอนสาย ทุกเงื่อนไข จะโอนสายทั้งหมดของคุณจาก
เครือขายไปยังหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไว

ถาไมวาง
ตัวเลือกนี้จะโอนสายเรียกเขาของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพทที่
กําหนด เมื่อสายโทรศัพทของคุณไมวาง

ถาไมรับ
ตัวเลือกนี้จะโอนสายเรียกเขาของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพทที่
กําหนด เมื่อคุณไมไดรับสาย

ถาติดตอไมได
ตัวเลือกนี้จะโอนสายเรียกเขาของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพทที่
กําหนด เมื่อเครือขายไมสามารถติดตอโทรศัพทของคุณได

ยกเลกิ
ตัวเลือกการโอนสายทั้ง 4 แบบ (ดานบน) จะแสดงเปนรายการ เมื่อ
คุณเขาไปยัง เมนู เลือกตัวเลือกและยืนยัน โทรศัพทจะสงคําขอไปยัง
เครือขาย และยกเลิกตัวเลือกการโอนสาย 

เมนูนี้ใชในการตรวจสอบส
4 แบบ 

หมายเหตุ: ซอฟตไอคอน
เมื่อเปดทํางานคุณสมบัติน

สายเรียกซอน (ขึ้นอย
สาย GSM หลังจา

ของคุณ
เรียกเ
คุณตอ
ปดทํา
เมื่อมผี
ใชสาย
คุณสา
หรือ ต

สาย GPRS เมื่อคุณ
กําหน
แจงให
นี้ คุณ
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วน
วน อนุญาตใหคุณเปดโปรไฟลที่ตั้งไวลวงหนา ดวยวิธี
ดปจจุบันถกูระบุโดยเครื่องหมายที่ดานขวา การตั้งคา
องคุณสมบัติที่ตั้งไวลวงหนา หลังจากที่เปดทํางาน การ
งโหมดที่เปดทํางาน จะถกูใชโดยตรง โทรศพัทให
นมาหลายโหมด ซึ่งประกอบดวย: มาตรฐาน, ปดเสียง, 
าคาร และ หูฟง
ีชุดของการตั้งคาเริ่มตนไว (ดูตารางดานลาง) คุณสา-
 แกไข และบันทึกการตั้งคาตามความชอบสวนตัวของ
งานโหมดอยู การตั้งคาทีถู่กแกไขสําหรับโหมดนั้นจะ

คุณสามารถเลือกวาคุณตองการสงหมายเลขโทร
ศัพทของคุณไปยังผูทีคุ่ณโทรหาหรือไม นอก
จากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของตัว
เลือกนี้: เปด หรือ ปด
การตั้งคา

ตั้งการโทรดวน

การตัง้คาด
เมนูการตั้งคาด
การงายๆ โหม
ดวน เปนชุดข
ตั้งคาตางๆ ขอ
โหมดมาตรฐา
ประชุม, นอกอ
แตละโหมด ม
มารถปรับแตง
คุณ ถาเปดทํา
มีผลทนัที

ตัวเตือนนาที คุณสามารถเลือกวาตองการใชตัวเตือนนาทีหรือ
ไม เมื่อใชคุณสมบัตินี้ โทรศพัทจะสงเสียงเตือน
ในวนิาทีที่ 50 ของทุกวินาท ีเมื่อคุณใชสายอยู

รับสายทุกปุม ถาคุณตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด คุณสามารถกด
ปุมใดๆ เพื่อรับสาย ยกเวนปุมสีแดง

โทรซ้ําอัตโนมตัิ คุณสามารถตั้งตัวเลือกการโทรซ้ําอัตโนมัติเปน 
เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด และคุณไม
สามารถติดตอผูที่คุณโทรหาได โทรศัพทจะโทร
ซ้ําหมายเลขใหโดยอัตโนมัติ จะมีการเตือนบน
หนาจอระหวางการโทรซ้ํา แตะซอฟตคีย  
เพื่อหยุดการโทรซ้ํา การโทรซ้ําจะสิ้นสุดลง ถา
คุณใชโทรศัพทระหวางการโทรซ้ํา 

รับอัตโนมัติ
ดวยหูฟง

คุณสามารถตั้งตัวเลือกรับอัตโนมตัิดวยหูฟง
เปน เปด หรือ ปด ถาตั้งคาเปน เปด โทรศัพท
จะรับสายโดยอตัโนมัติหลังจาก 5 วินาทีเมือ่มี
สายเรียกเขา

สงหมายเลข
(ขึ้นอยูกับ
เครือขาย)



การตั้งคา

 

ัย

รปองกันดวย PIN เปน เปด หรือ ปด ถา
ถูกขอใหปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดสวิตช
 ไมถกูตอง คุณจะไมสามารถใชคุณสมบัติ
รดของคุณได

อกอาคาร หูฟง

งเรียก + สั่น เสียงเรียก

ะดับเสียง 3 ระดับเสียง 3

งเรียก + สั่น เสียงเรียก

งเรียก + สั่น เสียงเรียก

เปด ปด

เปด เปด

เปด เปด

เปด เปด
28

มีเมนู 2 เมนูภายใตแตละโหมด: เปดทํางาน และ ปรับแตง คุณสา-
มารถเลือก เปดทํางาน เพื่อเปดการทํางานโหมดที่เลือกปจจุบัน คุณ
สามารถแกไขตัวเลือกตางๆ ของโหมดที่เลือก และปรับแตงการตั้งคา
ของคุณ ดวย ปรับแตง

ตั้งคาความปลอดภ
รหสั PIN
คุณสามารถตั้งคุณสมบัติกา
คุณเปดคุณสมบัตินี้ คุณจะ
โทรศัพท ถาปอนรหัส PIN
ใดๆ ซึ่งจําเปนตองใชซิมกา

มาตรฐาน ปดเสียง ประชุม น

ชนิดการเตือน 
(รวมนาฬกิาปลุกดวย) เสียงเรียก ปดเสียงพูด ระบบสั่น เสีย

ระดับเสยีงเรียก/ปลกุ ระดับเสียง 3 ระดับเสียง 1 ระดับเสียง 1 ร

เตือนออรกาไนเซอร เสียงเรียก ปดเสียงพูด ระบบสั่น เสีย

เตือนขอความ เสียงเรียก ปดเสียงพูด ระบบสั่น เสีย

เสยีงปุมกด/หนาจอ เปด ปด ปด

เสยีงการเชื่อมตอ เปด เปด เปด

เตือนแบตออน เปด เปด เปด

เตือนเปด/ปดเครื่อง เปด ปด ปด



29

รหัสผาน ซึ่งประกอบดวย: เปลี่ยน PIN, PIN2 
ร กระบวนการทํางานทุกอยางเหมือนกนั และมี

และยืนยัน
 และยืนยัน
อีกครั้ง และยืนยัน โทรศัพทจะแจงใหทราบ ถา
็จ

ตัวเลือกตางๆ ในเมนู ยกเลิกการหามโทร 
เหมือนกบัดานบน
ถาคุณสมบัตินี้เปดทํางาน คุณจําเปนตองปอน
รหัสจํากัดการโทรเพื่อปดคุณสมบัตินี้ ถารหัส
ผานถกูตอง โทรศัพทจะสงคําขอไปยังเครือขาย 
เพื่อปดคุณสมบัตินี้ 
ตัวเลือกตางๆ ในเมนูตรวจสอบสถานะ เหมือน
กบัดานบน
เลือกตัวเลือกทีคุ่ณตองการตรวจสอบ โทรศัพท
จะสงคําขอการตรวจสอบสถานะไปยังเครือขาย
สถานะปจจุบันจะแสดงบนหนาจอ ซึ่งเปนการ
ตอบกลับจากเครือขาย
การตั้งคา

คุณจําเปนตองปอนรหัส PIN เพื่อเปดหรือปดคุณสมบัตินี้ 

จํากัดการโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจํากัดการโทรออกและรับสายเขาของโทรศัพท
คุณ คุณสมบัตินี้ตองใชรหัสจํากัดการโทรที่ผูใหบริการเครือขายของ
คุณใหมา รหัสผานจะถกูสงไปยังเครือขายสําหรับการยืนยัน

เปลีย่นรหัส
เมนูนี้ใชในการเปลี่ยน
และ รหัสจํากัดการโท
ขั้นตอนดังนี้: 
� ปอนรหัสผานเดิม 
� ปอนรหัสผานใหม
� ปอนรหัสผานใหม
การดําเนินการสําเร

หามทกุสาย
ออก

ทกุสายจะถูกหามใช เมือ่คุณสมบัตินี้เปดทํางาน

หามสายตาง
ประเทศ

สายตางประเทศจะถูกหามใช เมื่อคุณสมบัตินี้
เปดทํางาน

เฉพาะสายใน
ประเทศ

สามารถโทรไดเฉพาะสายในประเทศเทานั้น

หามทกุสายเขา สายเขาทั้งหมดจะถกูหาม เมื่อคุณสมบัตินี้เปด
ทํางาน

โรมมิง่สายเรียก
เขา

หลังจากทีเ่ปดทํางานคุณสมบัตินี้, สายเรียกเขา
ทัง้หมดจะถูกหามเมื่อโรมมิง่
จําเปนตองใชรหัสจํากัดการโทรเพื่อ เปด คุณ
สมบัตินี้ ถารหัสผานถูกตอง โทรศัพทจะสงคํา
ขอไปยังเครือขาย เพื่อเปดทํางานคุณสมบัตินี้ 

ยกเลิกการหาม
โทร

สถานะ



การตั้งคา

บัญชีดาํ
สถานะ, แกไข และ ลบ หมายเลขใน
ับสาย เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขใหมลงใน
างหมายเลขใหม หรือรับหมายเลขจาก
หมายเลขในบัญชีดําจะถกูปฏิเสธ

มือนกับ บัญชีดํา ดานบน คุณจะไดรับการ
รียกเขาจากหมายเลขในบัญชีขาว

ชีดํา, เปดทํางาน บัญชีขาว หรือ ปดตัว
ัวกรองสาย
ฏิเสธสายจากบัญชีดําโดยอัตโนมัติ เมื่อ
ํา
ับสายเฉพาะจากบัญชีขาว และปฏิเสธสาย
ปดทํางานบัญชีขาว
ดการทํางานตัวกรองสาย เมือ่คุณเลือก 

งานรายการบัญชดีํา/บัญชขีาว, ซอฟต
แสดงในหนาจอหลัก
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การตั้งคาการปองกัน
SMS ขยะ
การตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคาตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับ SMS ขยะ

รายการหมายเลขขยะ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเพิ่ม และตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทขยะ

ตัวกรองสาย
คุณสมบัติตัวกรองสาย ใหวิธีที่งายและรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงสายที่จะ
โทรมารบกวนคุณ บัญชีดํา ประกอบดวยรายการของหมายเลขโทร-
ศัพทซึ่งคุณไมตองการรับสาย ในขณะที่ บัญชีขาว ประกอบดวยราย
การของหมายเลขโทรศัพทซึ่งคุณตองการรับสาย ในขณะที่สายอื่นๆ 
ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

ใชในการ เพิ่ม, ตรวจสอบ 
บัญชีดํา ซึ่งคุณไมตองการร
บัญชีดําแลว คุณสามารถสร
รายชื่อได สายเรียกเขาจาก
บัญชีขาว
วิธีการของกระบวนการนี้เห
แจงเตือนเฉพาะเมื่อมีสายเ
ตั้งคาตัวกรองสาย
คุณสามารถเปดทํางาน บัญ
กรอง (รวมกัน) ใน ตั้งคาต
โทรศัพทมือถือของคุณจะป
คุณเลือก เปดทํางานบัญชีด
โทรศัพทมือถือของคุณจะร
อื่นทั้งหมด เมื่อคุณเลือก เ
โทรศัพทมือถือของคุณจะป
ปดตัวกรอง

หมายเหต:ุ เมื่อคุณเปดทํา
ไอคอนปฏิเสธ/รับสาย จะ

ปองกนัขยะ หลังจากที่คุณสมบัตินี้ตั้งคาเปน เปด, เครื่องจะ
ทิ้ง SMS เมื่อคุณไดรับ SMS จากหมายเลขโทร
ศัพทซึ่งอยูใน รายการหมายเลขขยะ, และ SMS 
นี้จะถกูดําเนินการเปน SMS ขยะ

โดยโทรศัพท
มือถือเทานั้น

หลังจากที่คุณสมบัตินี้ถกูตั้งคาเปน เปด, โทร-
ศัพทของคุณจะรับเฉพาะ SMS จากหมายเลข
โทรศัพทมอืถือเทานั้น ถาตั้งคาเปน ปด, คุณ-
สมบัตินี้จะปดทํางาน
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ใช
ือกใช เก็บอยูในซิมการด โดยระบุถึงลําดับ
ทจะลงทะเบียนไปยังเครือขาย

สดงขึ้น เครือขายทีเ่ลือกใชมากที่สุด จะอยูที่
ขาไปยังหนาจอ ที่เลือกใช, เลือกเครือขายที่
ฟตคีย เลือก หนาจอจะแสดง ยาย PLMN แลว 
ะถูกยายไปที่บนสุดของรายการเครือขายที่
วาเปนเครือขายทีเ่ลือกใชมากที่สุด

ือขายทีเ่ลือกใช คุณสามารถเลือกเครือขายจาก
ได

นหาเครือขายที่ใชได รายการของเครือขายจะ
กเครือขายที่ตองการจากรายการ และแตะ
ขายที่เลือกจะถูกเพิ่มที่สวนลางของรายการ
การตั้งคา

ความเปนสวนตัวของขอมูล
คุณสามารถปองกันขอมูลสําคัญบนโทรศัพทมือถือของคุณ ซึ่ง
ประกอบดวย SMS, รายชื่อ และรายการโทร
คุณสามารถตั้งรหัสผานสําหรับรายการทั้งสาม หรือเฉพาะบางราย
การ หรือไมตั้งรหัสผานเลยก็ได ใหแตะกลองการเลือกทีท่ายของ
แตละรายการ เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก จากนั้นแตะซอฟตคีย

 เพื่อทําการตั้งคาและจัดเกบ็ให สมบูรณ
ถาคุณตั้งรหัสผานสําหรับรายการดานบนหนึ่งหรือหลายรายการ โทร
ศัพทจะขอใหคุณปอนรหัสผานเมือ่คุณตองการตรวจสอบ หรือใช
คุณสมบัติเหลานี้ หรือเขาไปยังเมนู คุณสามารถใชคุณสมบัติ และ
เมนูเหลานี้ไดเฉพาะเมื่อปอนรหัสผานที่ถกูตองเทานั้น
ถาคุณปอนรหัสผานไมถูกตอง คุณจะไดรับการแจงใหทราบวารหัส
ผานไมถูกตอง รหัสผานความเปนสวนตัวของขอมูล เปนตัวเลข 4 
หลัก รหัสผานมาตรฐานคือ 0000 และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได

เปลีย่นรหัสผาน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานความเปนสวนตัวของขอมลูของคุณได 
ปอนรหัสผานเดิม และตามดวยรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสผานจะ
ถูกเปลี่ยน เฉพาะเมื่อไดรับการยืนยันวาถูกตองเทานั้น 

ตั้งคาเครือขาย
เครือขายที่เลอืก
รายการเครือขายทีเ่ล
ความสําคัญซึ่งโทรศัพ
แสดงรายการ
รายการทีเ่ลือกใชจะแ
สวนบนของรายการ เ
ตองการ และแตะซอ
และเครือขายที่เลือกจ
เลือกใช นี่หมายความ
ลบรายการ
แสดงรายการของเคร
รายการ และลบทิง้ไป
เครือขายที่ใชได
โทรศัพทจะเริ่มการค
แสดงบนหนาจอ เลือ
ซอฟตคีย เพิ่ม เครือ
เครือขายที่เลือกใช



การตั้งคา

เพิม่เครือขายที่มีอยูแลว ็บสี่เหลี่ยม เปนตัวอยางของพารามิเตอร
ile ผูใหบรกิารเครือขายเปนผูใหบรกิาร
หมดตอไปนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบรกิาร และ
วามผิดพลาดในขณะที่เชือ่มตอ สวน
องพารามิเตอร สาํหรับขอมูลเพิ่มเติม 
งคุณ เมื่อคุณใชโทรศัพทในครั้งแรก 
ารามิเตอรการเชื่อมตออินเตอรเน็ตให
าไวลวงหนาบางอยางอาจถูกล็อค เพื่อ
ะการเปลี่ยนชื่อ

ขาย หนาจอจะแสดงรายการของบัญชี
อฟตคีย   เพื่อ แสดง หรือ 
กในปจจุบัน การตั้งคาเปนดังนี้:

ีทีเ่ลือกได

: GSM แบบดั้งเดิม หรือ GPRS คุณ
องคุณที่นี่:
ผาน GPRS เทานั้น
าน GSM เทานั้น
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หนาจอจะแสดงรายการของเครือขายที่มีอยูแลว เลือกเครือขายที่ตอง
การจากรายการ และแตะซอฟตคีย เพิ่ม เครือขายทีเ่ลือกจะถกูเพิ่ม
ที่สวนลางของรายการเครือขายที่เลือกใช
เพิม่รหัสเครือขาย
เปดหนาตางแกไข ปอนรหัสประเทศและรหัสเครือขายของเครือขาย
มือถอืตามลําดับ ยืนยันอกีครั้งเพื่อเพิ่มรหัสลงในรายการเครือขาย
ที่เลือกใช 

แนบ GPRS
โทรศัพทของคุณสนับสนุน GPRS ตัวเลือกนี้ระบุถงึการแนบ GPRS: 
เสมอ หรือเฉพาะขอมูล

ลงทะเบียนใหม
ถาคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพทจะเริ่มคนหาเครือขายที่ใชได และรายการ
ของเครือขายทีใ่ชไดจะแสดงบนหนาจอ เลือกเครือขาย และแตะ
ซอฟตคีย ลงทะเบียน, โทรศัพทจะพยายามลงทะเบียนกบัเครือขาย
ที่เลือก 

บัญชีเครือขาย
เมนูนี้ใชในการเลือกบัญชีเครือขาย ในขณะที่ใช WAP หรือสง MMS, 
โทรศัพทจะใชโหมดทีเ่ลือก เพื่อเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM หรือ 
GPRS 

หมายเหตุ: เนื้อหาในวงเล
ของเครือขาย China Mob
เนื้อหาเฉพาะ ตวัเลอืกทั้ง
การสมัครรับบริการ ขอค
ใหญมาจากขอผิดพลาดข
โปรดติดตอผูใหบรกิารขอ
ผูใหบริการบางแหงจะสงพ
ผูใชทาง SMS โหมดที่ตั้งค
ปองกันการตั้งคาใหม แล

เมื่อคุณเขาสูเมนู บัญชีเครือ
การเชื่อมตอ คลิกตัวเลือกซ
แกไข ขอมูลของบัญชีที่เลือ

ชื่อบัญชี
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อบัญช

ระบบ
มี 2 วธิีในการเขาถงึ WAP
สามารถกําหนดการตั้งคาข
� เฉพาะ GPRS: เชื่อมตอ
� เฉพาะ GSM: เชื่อมตอผ



33

รงงาน
ทรศพัทเปนการตั้งคามาตรฐานจากโรงงาน ซึ่ง
, การตั้งคาโทรศัพท, ฯลฯ เมนูนี้ชวยใหคุณ
นหนากลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน
การตั้งคา

การตั้งคา GSM
คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:
� ชนิดสายขอมูล: ISDN (โหมดดิจิตอล) หรือ อนาล็อก [โหมด
อนาล็อก]

� หมายเลขโทรศัพท: ปอนหมายเลขโทรศัพทสําหรับการโทร โทร-
ศัพทจะโทรไปยังหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพทเขาไปยัง
โหมดออนไลน [17266]

� ชื่อผูใช: ชื่อผูใช สําหรับล็อกออนเขาไปยัง WAP เซิรฟเวอร [wap]
� รหัสผานผูใช: รหัสผานที่จําเปนสําหรับล็อกออน [wap]

ตั้งคา GPRS
คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:
� การตั้งคา APN: ตั้งชื่อของจุดการเขาถงึ [cmwap]
� ชื่อผูใช: ชื่อผูใช สําหรับล็อกออนเขาไปยัง WAP เซิรฟเวอร [wap]
� รหัสผานผูใช: รหัสผานที่จําเปนสําหรับล็อกออน [wap]

โมดูลวิทยุ
คุณสามารถเปดหรือปดโมดูลวทิยุ เมื่อตั้งคาเปน ปด, คุณสมบัติ
ความถี่วทิยุจะปด และจะไมมีสัญญาณเครือขายใดๆ ในโทรศัพท
ของคุณ

การตัง้คาจากโ
อนุญาตใหคุณรีเซ็ตโ
รวมถึง การตั้งคาดวน
เรียกคืนการตั้งคากอ



รายการโทร

ะแสดง: สายโทรออก, สายที่รับ, สายที่
ะซอฟตคีย ตกลง เพื่อลบรายการสายที่

าของสายของคุณ

ครั้งสุดทาย

การเชื่อมตอ GPRS ครั้งลาสุด 

งหมายเลขที่เลือกเปน SMS ไปยังผูรับ
นอื่น
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8. รายการโทร

มีรายการโทร 3 ประเภท:
� สายที่พลาด (ถาสายถูกปฏิเสธ, สายจะถูกพิจารณาเปนสายที่
พลาดเชนกนั)

� สายที่รับ
� สายโทรออก (สายที่โทรออกจากโทรศัพทของคุณ โดยไมคํานึงวา
สายนั้นจะโทรสําเร็จหรือไม)
รายการโทรแตละประเภทสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพทได 20 
หมายเลข รายการโทรที่ใหมทีสุ่ด จะปรากฏทีส่วนบนของรายการ
ถารายการโทรเต็ม รายการโทรสุดทายจะถกูลบออกไป เพื่อใหมี
พื้นที่สําหรับรายการโทรใหม 
เลือกบันทึกการโทรจากรายการโทร, กดปุม สง สีเขียว หรือซอฟตคีย 

เพื่อโทรไปยังหมายเลขโดยตรงคุณสามารถแตะซอฟตคีย
 เพื่อเขาไปยังรายการตัวเลือก เพื่อทํากระบวนการตอไปนี้ได: 

ลบ
เขาไปยังเมนู ลบ, หนาจอจ
พลาด และ ลบทั้งหมด แต
เลือก 

ตัวนับการโทร
โทรศัพทจะบันทึกระยะเวล

สายลาสุด
แสดงระยะเวลาของการโทร

ความเร็ว GPRS
แสดงการสงผานขอมูลของ

โทร ประกอบดวย โทร และ โทรแฮนดฟรี
สง SMS สง SMS ไปยังหมายเลขที่เลือก
แกไขหมายเลขกอน
หมุน

แกไขหมายเลขที่เลือก

สงหมายเลข
โทรศัพท

ส
ค

ลบ
ตรวจสอบหมายเลข
จัดเกบ็
(ใชไดเฉพาะเมื่อยัง
ไมเคยจัดเก็บหมาย
เลขที่เลือกมากอน)
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รายการโทร

ตัวตั้งเวลาโทร
สายโทรออก คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลารวมของสาย

โทรออกของคุณ 
สายเรียกเขา คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลารวมของสาย

เรียกเขาของคุณ 
รีเซ็ตตัวตั้งเวลา รีเซต็ตัวตั้งเวลา และเริ่มการนับเวลาโทรใหม



ขอความ

3. เมื่อคุณเขียนขอความเสร็จแลว, แตะซอฟตคีย  เพื่อเขา

ุณยงัสงไมสาํเร็จ คุณสามารถสงใหมได 
รถสงไดสาํเร็จหลังจากที่พยายามหลาย
ตั้งหมายเลขศูนย SMS ของคุณอยาง

ไดรับ
ิมการด (ความจุที่เกบ็ไดขึ้นอยูกับซิมการด
สามารถเก็บ SMS ในโทรศัพทของคุณ 
เก็บ SMS ของคุณ คุณสามารถเลือก
เกบ็ SMS ของคุณ หลังจากที่ตําแหนง
 (ซิมการดจะสงวนที่เกบ็วางไว 1 ชอง),

S
จัดเก็บ SMS
 SMS และเก็บลงใน เอาทบอกซ
 SMS ในรายการ SMS ที่กําหนดโดยผูใช

อความจากรายการ SMS ที่ผูใชกําหนด 
ูใชกําหนด หรือ ฉุกเฉิน, ฯลฯ และใสขอ
ี่สวนทายของ SMS ของคุณ
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9. ขอความ

คุณสามารถเขาไปยังเมนู ขอความ จากเมนูหลัก, หรือแตะฮารด
ไอคอนตัวทีส่องในหนาจอเตรียมพรอม เพื่อเขาไปยังเมนู เมนูยอย
ที่ใชไดประกอบดวย: SMS, MMS

SMS
SMS เปนการสื่อสารทีส่ะดวกและประหยัด ซึ่งชวยใหคุณสงขอความ
ตัวอักษรไปยังผูอืน่ได คุณสามารถใชเมนู SMS เพื่อสงขอความไป
ยังโทรศัพทมือถอืเครื่องอืน่ หรืออุปกรณที่มคีวามสามารถในการรับ
SMS

เขียนขอความ
หมายเหตุ: คุณจาํเปนตองปอนหมายเลขศูนย SMS ที่ถูกตองกอน
ที่คุณจะสามารถสง SMS ได คุณสามารถขอหมายเลขไดจากผูให
บริการเครือขายของคุณ

1. เขาสูเมนู เขียนขอความ, แตะไอคอนที่ดานซายของกลองขอ-
ความผูรับ เพื่อเปดรายชื่อ และเลือกผูรับ, หรือแตะที่กลองขอ-
ความผูรับ เพื่อเปดหนาจอการปอนผูรับกลุม เพื่อปอนผูรับ

2. หลังจากที่คุณปอนผูรับแลว แตะที่บริเวณแกไขขอความ เพื่อ
เปดหนาจอแกไข SMS และใสขอความของคุณ

ไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

หมายเหตุ: ถา SMS ของค
ถา SMS ของคุณไมสามา
ครัง้ โปรดตรวจสอบวาคุณ
ถูกตอง

อินบอกซ
อินบอกซจะเก็บ SMS ที่คุณ
คุณสามารถเก็บ SMS ในซ
ของคุณ) นอกจากนี้ คุณยัง
ซึ่งมีพื้นที่ 1000 ชองใหคุณ
ตําแหนงที่คุณตองการ เพื่อ
ที่คุณเลือกถูกใชจนเต็มแลว

สง สง SM
สง & จัดเก็บ สงและ
จัดเกบ็ จัดเก็บ
จัดเกบ็เปนผูใช
กําหนด

จัดเก็บ

แทรก SMS 
ที่กําหนด

เลือกข
เชน ผ
ความท
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ง และขอความที่สงแลว
 เมื่อคุณแกไข SMS, ขอความจะถูกจัดเก็บใน

จัดเก็บ เมื่อคุณสง SMS, ขอความจะถูกจัดเก็บ

ง เอาทบอกซ และ สงแลว , รายการของขอ-
ไวจะแสดงขึ้น แตะที่ SMS เพื่อเขาไปยังหนาจอ
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้: 
าคุณไมไดใสผูรับ)

งตอขอความ, หรือลบขอความจาก เอาทบอกซ 
จาก เอาทบอกซ สําเร็จ, ขอความนี้จะถูกยายไป
อตัโนมัติ

ายเลขของผูสงไมไดเก็บในรายชื่อ, ตัวเลือกนี้
ากฏขึ้น คุณสามารถแยกหมายเลขโทรศัพท
า และจัดเก็บไวในรายชื่อของคุณ 
S เก็บอยูบนซิมการด, ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น 
ามารถยาย SMS ทีเ่ก็บในซิมการดไปยังโทร-


ขอความ

SMS จะถูกเก็บในตําแหนงที่คุณไมไดเลือก มีไอคอน ยังไมอาน ที่
ดานขวาของขอความใหมในอนิบอกซ เมื่อคุณเขาไปยังหนาจอราย-
ละเอียดของ SMS นี้ สถานะขอความจะเปลี่ยนไปเปน อานแลว และ
ไอคอนก็จะเปลี่ยนไปเชนเดียวกนั
เมื่อคุณเขาไปยังอินบอกซ, รายการของขอความที่จัดเก็บไวจะแสดง
ขึ้นมา เลือกขอความ และแตะขอความนั้น เพื่อเขาไปยังหนาจอราย-
ละเอียด และอานขอความ ถาขอความตัวอักษรยาวเกินไปที่จะแสดง
ในหนึ่งหนาจอได, กด  เพื่อเลื่อนหนาจอ
ในขณะที่กําลังอานขอความ, คุณสามารถแตะซอฟตคีย  เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความที่ยังไมส
� ถาคุณเลือก จัดเก็บ
เอาทบอกซ;

� ถาคุณเลือก สง & 
ใน สงแลว 
เมื่อคุณเขาไปยังกลอ
ความ SMS ที่จัดเกบ็
รายละเอียด แตะ 
สง (จะไมปรากฏขึ้นถ
สงตอ
ลบ
คุณสามารถสง หรือส
ได ถาคุณสงขอความ
ยังกลอง สงแลว โดย

ตอบกลับ หมายเลขของผูสงจะถกูใชเปนหมายเลขปลายทาง
โดยอัตโนมตัิ และคุณสามารถตอบกลับไปยังผูสงนี้
โดยใช SMS

สงตอ เมื่อคุณเลือก สงตอ, เนื้อหาของขอความที่เลือกจะ
ปรากฏในหนาตางแกไข SMS คุณสามารถแกไขขอ-
ความกอนที่จะสงได

ลบ ลบขอความที่เลือกจากอินบอกซ
โทร แยกหมายเลขของผูสงจากขอความ และโทรไปยัง

หมายเลข

จัดเก็บ
หมายเลข

ถาหม
จะปร
ออกม

ยายไป
โทรศพัท

ถา SM
คุณส
ศัพท



ขอความ

การตั้งคา ขาย (ไมสามารถรับขอความของคุณไดทนัที) คุณสามารถกด 

ขอความที่คุณตองการ: ซิมการด (คา
 

็บที่คุณเลือกถูกใชจนเต็มแลว (ซิม
 ชอง), SMS จะถูกเก็บในตาํแหนงที่

ชบอยๆ 10 ขอความไวลวงหนา

นู ลบขอความ: อนิบอกซ, ขอความที่ยัง
, โทรศัพท และ ลบทั้งหมด

วมของ SMS ในซิมการดและโทรศัพท
 สูงสุดที่อนุญาต รวมทัง้เปอรเซน็ตการ

สายของคุณไปยังวอยซเมล (หมาย
ากขอความไว) ผานทางคุณสมบัติ 
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หมายเลขศูนยบรกิาร
เมนูนี้ใชในการจัดเก็บหมายเลขศนูย SMS ของเครือขายของคุณ คุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขนี้ได ถาหมายเลขศูนย SMS วาง, คุณ
จะไมสามารถสง SMS ใดๆ ได
รายงานสถานะ
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือก รายงานการสง เปน เปด หรือ ปด ตัวเลือก
นี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะใหมกีารแจงสถานะการสงขอความของคุณ
หรือไม: ซึ่งคือ สงไปยังผูรับสําเร็จ หรือสงไมสําเร็จ
เสนทางตอบกลับ
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือก เสนทางตอบกลับ เปน เปด หรือ ปด ถา
ตั้งคาเปน เปด, เมื่อผูรับเลือก ตอบกลับ, ขอความจะถูกสงมายังคุณ
โดยใชหมายเลขศนูยขอความของคุณโดยอตัโนมตัิ
ลงนาม
คุณสามารถตั้งคาคุณสมบัตินี้เปน เปด หรือ ปด ถาตั้งคาเปน เปด, 
กลองการแกไขจะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณปอนขอความการลงนามของ
คุณลงไป หลังจากนี้ การลงนามจะถูกเพิ่มเขาไปที่ทายขอความของ
คุณ โดยเริ่มบรรทัดใหมทุกครั้งที่คุณสง SMS

หมายเหตุ: ถา SMS ของคุณยาวเกินไปหลังจากที่เพิ่มการลงนาม
โทรศัพทก็จะไมใสการลงนามให

วันหมดอายุ
อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาทีจ่ะใหขอความของคุณเกบ็อยูในศูนย 
SMS ตัวเลือกนี้มีประโยชนเมื่อผูรับของคุณไมไดเชื่อมตออยูกบัเครือ

/  เพื่อเลือกชวงเวลา 
เลือกหนวยความจาํ
คุณสามารถเลือกสถานที่เก็บ
เริ่มตน) หรือโทรศัพทมอืถือ

หมายเหตุ: ถาตาํแหนงที่เก
การดจะสงวนที่เก็บวางไว 2
คุณไมไดเลือก

ผูใชกําหนด SMS
คุณสามารถตั้งคาขอความที่ใ

ลบขอความ
มีโหมดการลบ 6 แบบในเม
ไมสง, ขอความที่สงแลว, ซิม

ความจุ
ใชในการตรวจสอบจํานวนร
มือถอืของคุณ, จํานวน SMS
ใช

วอยซเมล
หมายเหตุ: คุณสามารถโอน
เลขโทรศัพทเพื่อใหผูโทรฝ
การโอนสาย 
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ความระบบ เนื้อหาจะปรากฏบนหนาจอหลัก
ั่งคุณกดปุมใดๆ เพื่อออก ขอความระบบจะไม
ศัพทมือถือหรือซิมการดของคุณ หลังจากที่คุณ
ขอความ คุณจะไมสามารถกลับไปอานขอความ

ั้งตัวเลือกนี้เปน เปด เวลาเปดเครื่องรอรับสาย
ง

ยเลขชองใหมลงในรายการหัวขอ เพื่อใหเพิ่ม
ึ่งคุณสามารถรับได หมายเลขชอง คือสตริงหมาย
เลขไมเกิน 3 ตัว

นั้นกดซอฟตคีย  เพื่อดําเนินการตอไปนี้:
แกไขหมายเลขชอง
ลบหมายเลขชองจากรายการ คุณจะไมไดรับ
ขอความใดๆ ทีเ่กี่ยวกับหัวขอนี้อกี
ขอความ

โทรตูขอความเสียง
เมื่อคุณไดรับวอยซเมล โทรศัพทจะสงการแจงเตือนมาให จากนั้น 
คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขตูขอความเสียง เพื่อฟงวอยซเมลของ
คุณ ถาหมายเลขวาง คุณจะถูกขอใหปอนหมายเลข
หมายเลขวอยซเมล
โดยทั่วไป คุณจะไดรับหมายเลขจากผูใหบริการเครือขายของคุณมา 
2 ชุด:
� เพื่อใหผูโทรฝากขอความเสียง (หมายเลขนี้ใชสําหรับตั้งคาผาน
ทาง การโอนสาย/.../ วอยซเมลบอกซ)

� เพื่อใหคุณฟงขอความเสียงของคุณ

ขอความระบบ
นี่เปนบริการเครือขาย ซึ่งอนุญาตใหคุณรับขอความตัวอักษรที่เปน
เนื้อหาประเภทตางๆ เชน ขาวสาร, การจราจร, ฯลฯ เครือขายของ
คุณเปนผูใหบริการขอความเหลานี้ โดยสงไปยังผูสมัครรับบริการทุก
คนภายในเครือขาย ถาเครือขายมีบริการนี้ใหใช เครือขายจะใหหมาย
เลขชองการออกอากาศกับคุณ
รับ
คุณสามารถตั้งการรับขอความระบบเปน เปด หรือ ปด ถาคุณเลือก
ปด, คุณจะไมไดรับขอความออกอากาศใดๆ แมวาคุณจะตั้งหมาย
เลขชองการออกอากาศไว

1. เมื่อคุณไดรับขอ
โดยตรง จนกระท
บันทึกลงบน โทร
ออกจากหนาจอ 
ไดอีก

หมายเหตุ: ถาคุณต
ของโทรศัพทจะสัน้ล

หัวขอ
<เพิ่มใหม>
คุณสามารถเพิ่มหมา
ชนิดขอความระบบซ
เลขที่ประกอบดวยตัว
หัวขอที่มีอยูแลว
เลือกหมายเลข, จาก
แกไข
ลบ



ขอความ

กนี้ใชไดเฉพาะเมื่อมีหนาตั้งแต 2 หนา
น MMS ของคุณ และหนาปจจุบันไมได
าสุดทาย เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูหนา

S ทีคุ่ณแกไข ถา MMS ของคุณวาง 
กนี้จะไมปรากฏขึ้น
 MMS ของคุณในกลอง ชั่วคราว ถา 

 ของคุณวาง ตัวเลือกนี้จะไมปรากฏขึ้น
าตางแกไขขอความ เพื่อปอนขอความ 

 ของคุณ หรือแกไขขอความ MMS ที่มี
ว และแตะซอฟตคีย ตกลง เพื่อจัดเก็บ
ยังโฟลเดอร ภาพถาย หรือ รูปภาพ เพื่อ
าพ ยืนยันการเลือกของคุณ และกลับไป
าจอแกไข MMS ภาพทีเ่พิ่มจะแสดงขึ้น
องแกไข MMS
ถูกเพิ่มแลว ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเปน 
พ, คุณสามารถเลือกเมนู ลบภาพ เพื่อลบ
หนาปจจุบัน 
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MMS (ขอความมัลติมีเดยี)
MMS ใหม
หมายเหตุ: กอนที่คุณจะสามารถสง MMS ได คุณจาํเปนตองตัง้
คาหมายเลขศูนย MMS ที่ถูกตอง คุณสามารถรับที่อยูไดจากผูให
บริการเครือขายของคุณ หมายเลขในโทรศัพทของคุณเปนหมาย
เลขศูนยเริ่มตน 

1. เมือ่คุณเขาไปยังเมนู MMS ใหม, แรกสุดเคอรเซอรจะอยูทีฟ่ลด 
ถึง: คุณสามารถแตะทีก่ลองการแกไขผูรับ เพื่อเปดหนาตาง
แกไข และปอนผูรับเขาไป

2. หลังจากที่คุณปอนผูรับแลว แตะกลองแกไขเรื่อง ดวยปากกา
สไตลัสของคุณ เพื่อเปดหนาตางแกไข และปอนเรื่อง

3. หลังจากที่คุณปอนเรื่องแลว คุณสามารถแตะที่ปุม 5 ปุมภายใต
กลองแกไขเพื่อ เพิ่มภาพ/ลบภาพ, เพิ่มเสียง/ลบเสียง, เพิ่ม
ขอความ/แกไขขอความ, หนากอนหนา, หนาถัดไป หรือ แทรก
หนา

4. ในขณะที่กําลังแกไข MMS, คุณสามารถแตะ ตัวเลือก 
เพื่อดําเนินการตอไปนี้:

หนากอนหนา ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมื่อมีหนาตั้งแต 2 หนา
ขึ้นไปใน MMS ของคุณ และหนาปจจุบันไมได
เปนหนาแรก เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูหนากอน
หนา

หนาถดัไป ตัวเลือ
ขึ้นไปใ
เปนหน
ถัดไป

สง สง MM
ตัวเลือ

จัดเกบ็ จัดเก็บ
MMS

เพิ่มขอความ/
แกไขขอความ

เปดหน
MMS
อยูแล

เพิ่มภาพ/
ลบภาพ

เขาไป
เลือกภ
ยังหน
บนกล
ถาภาพ
ลบภา
ภาพใน
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็บ MMS ที่คุณไดรับ คุณสามารถแตะที่ MMS 
เพื่อดาวนโหลด หรือแสดง MMS, 

เพื่อเปดเมนู
 MMS ที่เลือก, ตัวเลือก ตางๆ จะมีดังนี้ 
ลือกตัวเลือก ดาวนโหลด เพื่อดาวนโหลด 
ฟเวอรมายังโทรศพัทของคุณ; ตัวเลือก ลบ ใช
ือก
ลดมายังโทรศพัทของคุณแลว, แตะ ตัว
อไปนี้:

ือกเมนูนี้ เพื่อดูรายละเอยีดของ MMS 
จจุบัน เชน เรื่อง, ผูรับ

สดง MMS ที่เลือก
อบกลับไปยังผูสง ถายังไมไดอาน MMS ที่
ือก ตัวเลือกนี้จะไมปรากฏ
าฟลด สําเนาถึง ของ MMS ที่คุณไดรับไมวาง
มายความวาผูสงขอความไดสงขอความไปยัง
ูรับคนอื่นในรายการสําเนาถึงดวย เมื่อคุณ
ือกตัวเลือกนี้ การตอบกลับจะสงไปถึงผูรับ
กุราย รวมทั้งที่อยูในรายการสําเนาถงึดวย ถา
ังไมไดอาน MMS ที่เลือก ตัวเลือกนี้จะไม
รากฏ
ขอความ

อินบอกซ
อินบอกซ ใชในการเก
และแตะซอฟตคีย
หรือแตะซอฟตคีย 
ถายังไมไดดาวนโหลด
ดาวนโหลด และ ลบ เ
MMS ที่เลือกจากเซิร
ในการลบ MMS ทีเ่ล
ถา MMS ถูกดาวนโห
เลือก เพื่อดําเนินการต

เพิ่มเสียง/
ลบเสียง

เขาไปยังโฟลเดอร เสียง หรือ MP3 เพื่อเลือก
ไฟลเสียง เมื่อไฟลเสียงถูกเพิ่ม, ไอคอนจะแสดง
บนหนาจอแกไข MMS 
ถาไฟลเสียงถูกเพิ่มแลว, ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยน
เปน ลบเสียง, คุณสามารถเลือกเมนู ลบเสียง 
เพื่อลบไฟลเสียงในหนาปจจุบัน

เพิ่มสไลด เพิ่มหนาใหมหลังจากหนาปจจุบัน ถาหนา
ปจจุบันวาง, ตัวเลือกนี้จะไมปรากฏ

ลบหนา ถา MMS ปจจุบันประกอบดวยหลายหนา, ตัว
เลือกนี้จะปรากฏ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบหนา
ปจจุบัน

ตัวอยาง เลือกเมนูนี้เพื่อดูตัวอยาง MMS ปจจุบัน อยาง
ไรกต็าม คุณไมสามารถฟงไฟล MP3 หรือ Wav 
ใน MMS ของคุณได ถาไมมีเนื้อหาใน MMS
ของคุณ ตัวเลือกนี้จะไมปรากฏ 

สําเนาถึง เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเปดหนาจอปอนผูรับกลุม 
และเพิ่มผูรับลงในรายการ สําเนาถงึ 

Bcc เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเปดหนาจอปอนผูรับกลุม 
และเพิ่มผูรับลงในรายการ Bcc 

เวลาหนา เลือกเมนูนี้ เพื่อตั้งระยะเวลาแสดงผลของแตละ
สไลด 

รายละเอียด เล
ป

แสดง แ
ตอบกลับ ต

เล
ตอบกลับ
ทั้งหมด

ถ
ห
ผ
เล
ท
ย
ป



ขอความ

ชั่วคราว
 ชั่วคราว ถาคุณเลือก จัดเก็บ หลังจาก
S จากรายการ, แตะซอฟตคีย  
ี้:

คา ตัวเลือกการตั้งคาคอนฟกตอไปนี้จะ

MS
ังหนาตางแกไข MMS หนาแรกของ 
ี่เลือกจะแสดงขึ้น และคุณสามารถแกไข 
ด
S ที่เลือก

ารถเลือกวาคุณจะจัดเก็บ MMS กอน
ดยอัตโนมัติหรือไม
นี้อนุญาตใหคุณปอนหรือแกไขหมาย
 MMS 
นูนี้ เพื่อเขาไปยังหนาจอถัดไป ซึ่งประ
ยเมนูยอย 3 เมนู คือ; บัญชีเครือขาย, 
เวย และ พอรตเกตเวย คุณสามารถ
ชีจากรายการบัญชีเครือขาย, แกไข 
เวย และ พอรตเกตเวย
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เอาทบอกซ
เขาไปยัง เอาทบอกซ, รายการของ MMS ที่ยังสงไมสําเร็จจะแสดงขึ้น
เลือก MMS, ตัวเลือก ที่ใชไดประกอบดวย: 

กลองสงแลว
เขาไปยังกลอง สงแลว รายการของ MMS ที่ถกูสงสําเร็จ ซึ่งคุณเลือก
ที่จะจัดเก็บไวกอนการสง จะแสดงขึ้น ตัวเลือกที่ใชไดในกลอง สงแลว 
เหมือนกับตัวเลือกใน เอาทบอกซ ดานบน

MMS จะถูกจัดเก็บในกลอง
การแกไขขอความ เลือก MM
เพื่อดําเนินการทํางานตอไปน

การตั้งคา
เมื่อคุณเขาไปในเมนู การตั้ง
ปรากฏขึ้น: 

สงตอ สงตอ MMS ทีเ่ลือก ถาคุณเลือกตัวเลือกนี้ 
หนาจอแกไข MMS จะปรากฏขึ้นและขอความ
จะแสดงขึ้น คุณสามารถสงตอขอความหลังจาก
ที่แกไขได

ลบ ลบ MMS ที่เลือก

แสดง แสดง MMS
สง คุณสามารถสง MMS ใหมได ถา MMS สง

สําเร็จแลว ขอความนี้จะถกูลบออกจากเอาท
บอกซโดยอัตโนมัติ และจัดเก็บในกลอง สงแลว 
ถายังสงไมสําเร็จ ขอความจะยังคงอยูใน เอาท
บอกซ ตอไป

ลบ ลบ MMS ที่เลือก

แสดง แสดง M
แกไข เขาไปย

MMS ท
MMS ไ

ลบ ลบ MM

สงและจัดเก็บ
อัตโนมัติ

คุณสาม
การสงโ

MMSC ตัวเลือก
เลขศูนย

ตั้งคาเครือขาย เลือกเม
กอบดว
ที่อยูเกต
เลือกบัญ
ที่อยูเกต
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บ MMS ใน กลองเก็บขอความแตละกลอง รวม
รศัพทของคุณ

รวจสอบจํานวนของ MMS ที่เกบ็ในกลองเก็บ
จําที่ใชไป และพื้นที่หนวยความจําที่เหลือ 
S ในโทรศัพทของคุณ 
ขอความ

ลบ MMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณล
ทั้ง MMS ที่เก็บในโท

ความจุ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
ขอความ, หนวยความ
สําหรับขอความ MM

เวลาสิ้นสุด อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะให MMS 
ของคุณเก็บอยูในศูนย MMS 

อานรายงาน คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด 
เมื่อตั้งคาเปน เปด, รายงานจะถกูสง เพื่อแจง
คุณใหทราบวา MMS ถกูอานโดยผูรับ

รายงานการสง คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด 
เมื่อตั้งคาเปน เปด, รายงานการสง จะถกูสง 
เพื่อแจงใหคุณทราบวาผูรับไดรับ MMS

ลําดับความ
สําคัญ

ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งระดับความสําคัญ
ของ MMS ของคุณ

เวลาหนา เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งการหนวงเวลาระหวาง
สไลดแตละหนา

การดึงขอความ คุณสามารถเลือกโหมดดึงขอความสําหรับ 
MMS ทีคุ่ณจะไดรับ: ดาวนโหลดแมนนวล หรือ 
ดาวนโหลดอัตโนมตัิ

ขนาดขอความ
สูงสุด (KB)

อนุญาตใหคุณตั้งคาขนาดสูงสุดของ MMS ของ
คุณ; สูงสุด 100K และต่ําสุด 30K 
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10. อีเมล

โทรศัพทของคุณสนับสนุนอเีมล JAVA และคุณสามารถใชโทรศพัท
เพื่อสงอีเมลไปยังเพื่อนๆ ได เมนูนี้ใชสําหรับเขียน และสงอเีมล 
คุณสมบัติอเีมลจะเปดทํางานโดยอตัโนมัติเมื่อคุณเขาสูเมนู เมื่อเปด
ทํางานสําเร็จแลว คุณสามารถเลือกบัญชี คุณสามารถตั้งคาคอนฟก
บัญชีผานทาง กําหนดบัญชี หรือเลือกจากรายการของบัญชีที่ม ีและ
ตั้งคาเปนบัญชีอีเมลมาตรฐานได เมื่อคุณเขาไปยังรายการเมลบอกซ 
คุณสามารถดูอนิบอกซ, ชั่วคราว, รายการที่สงแลว หรือเลือก  
เมนู เพื่อเปดตัวเลือกเมนู เพื่อเขียนหรือรับอีเมล ฯลฯ 
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11. ไฟลของฉัน

เมนู ไฟลของฉัน ใชในการจัดระเบียบไฟลภาพถาย, วิดีโอ, mp3, 
รูปภาพ และเสียงในโทรศัพทของคุณ คุณสามารถดําเนินการได
หลายอยาง ขึ้นอยูกับชนิดของไฟล เชน ตัวอยาง, เลน, ลบ, เปลี่ยน
ชื่อ, รายละเอียด ฯลฯ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไฟลชนิดตางๆ, 
ยายหรือคัดลอกไฟลระหวางโทรศัพทและมินิ SD การดไดอีกดวย 
ตัวเลือก ความจุ ภายใตเมนู ไฟลของฉัน แสดงถึงความจุที่เก็บขอมูล
รวมของโทรศัพท และมนิิ SD การด, พื้นที่ที่ใชไปแลว และเปอร-
เซ็นตที่ใชไป เนื่องจากระบบไฟลของโทรศัพทสรางตารางการจัดสรร
ไฟล หรือไฟลคอนฟเกอเรชั่นซึ่งมีการใชพื้นที่บางสวน ดังนั้น แมวา
คุณจะยังไมไดบันทกึไฟลใดๆ เลย พื้นที่ที่ใชไปก็จะไมเปนศูนย
เมื่อคุณเลือกไฟลภายใต ไฟลของฉัน (เชน ภาพถาย, วิดีโอ ฯลฯ), 
คุณสมบัติ ความจุ ภายใตเมนู ตัวเลือก จะอนุญาตใหคุณตรวจสอบ
ขอมูลตางๆ เชน จํานวนไฟลของชนิดไฟลที่เลือกในโทรศัพท หรือ
มินิ SD การด; ในขณะที่ ลบทั้งหมด จะลบไฟลทั้งหมดภายใตโฟล-
เดอรที่เลือก 



สนุกสนาน

รถแตะ ไอคอนขยาย/หดบนหนาจอ เพื่อ
ด

นขางเพื่อถายภาพ หรือบันทึกวดิีโอได 
เกบ็ในตําแหนงที่เก็บที่เลือกไวโดยอัต-
D การด) โดยใชชื่อไฟลมาตรฐาน กลับ
สามารถทําการถายภาพถัดไป
ีโอจะถูกเก็บในมินิ SD การดโดยอัตโนมัติ 
ับไปยังโหมดตัวอยาง และคุณสามารถทํา

กลับไปยังหนาจอหลัก

กดสั้นๆ เพื่อถายภาพ/บันทึกวิดีโอ, กด
แบบยาวเพื่อเปดหรือปดแสงไฟ 

กดสั้นๆ เพื่อทําการโฟกัสทลีะขั้น, กด 
/  เพื่อซูมเขา/ซูมออก ทลีะ 

0.1 เทา

เพื่อถายภาพ หรือบันทกึวิดีโอ (ในขณะ
ทีบ่ันทึกวิดีโอ กดหนึ่งครั้งเพื่อบันทกึ, 
กดสองครั้งเพื่อหยุดการบันทกึ)
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12. สนุกสนาน
กลอง และเครื่องบันทึกวิดีโอ
โทรศัพทของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว ซึ่งชวยใหคุณถายภาพคุณภาพ 
และใชเอฟเฟกตทีค่วามละเอยีดตางๆ รวมทั้งเพิ่มกรอบลงในภาพ
ถายไดดวย เมื่ออยูในโหมดกลอง และโหมดเครื่องบันทึกวิดีโอ คุณ
สามารถใชแถบตัวเลือกดวน เพื่อเปลี่ยนระหวางกลอง และเครื่อง
บันทึกวดิีโอ 

ตัวอยาง
เลือก กลอง และ เครื่องบันทึกวิดีโอ จากเมนู สนุกสนาน เพื่อเขา
ไปยังโหมดตัวอยาง พารามิเตอรการบันทึกปจจุบันจะแสดงขึ้นเปน
ไอคอนตางๆ ในแถบแนวตั้งที่ดานขวาของหนาจอตัวอยาง แตะที่
ไอคอนเหลานี้ เพื่อเปดการทํางานตัวเลือกตางๆ ในแถบตัวเลือกดวน 
และรีเซ็ตพารามิเตอรการบันทึกของคุณ คุณสามารถทํากระบวนการ
ตอไปนี้ในโหมดตัวอยาง:

ในโหมดตัวอยาง คุณสามา
ดําเนินกระบวนการขยาย/ห

ถายภาพ/บันทึกวิดีโอ
คุณสามารถกดปุมกลองดา
เมื่อคุณถายภาพ ภาพจะถูก
โนมัติ (โทรศพัทหรือมินิ S
ไปยังโหมดตัวอยาง และคุณ
เมื่อคุณบันทึกวิดีโอ ไฟลวดิ
โดยใชชื่อไฟลมาตรฐาน กล
การบันทึกวิดีโอตอไป

ซอฟตคีย  เปดเมนูตัวเลือก

ซอฟตคีย  ถอยกลับ

ซอฟตคีย
 

ถายภาพ/บันทึกวดิีโอ (ในขณะที่บันทกึ
วดิีโอ แตะหนึ่งครั้งเพื่อบันทึก, แตะสอง
ครั้งเพื่อหยุดการบันทึก)

ปุม

ปุม  

ปุม  /  

ปุมกลองดานขาง
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ลือก
ลอง/เครื่องบันทกึวิดีโอ ในโหมดตัวอยาง แตะซอฟตคีย 
ื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือก ตัวเลือกที่ใชไดประกอบดวย:

ใชไดเฉพาะในโหมดกลอง ใชในการเลือก
โหมดของกลอง เชน ภาพเดียว ตอเนื่อง ฯลฯ

/DV เปลี่ยนไปยังโหมดเครื่องบันทึกวดิีโอเมื่ออยู
ในโหมดกลอง และเปลี่ยนไปยังโหมดกลอง
เมือ่อยูในโหมดเครื่องบันทึกวดิีโอ 

า ใชไดเฉพาะในโหมดกลอง เมนูนี้ใชไดเฉพาะ
เมื่อคุณเลือกโหมด ตอเนื่อง คุณสามารถตั้ง
คา จํานวนการถาย และ ระยะเวลาถาย

วย ใชไดเฉพาะในโหมดกลอง คุณสามารถเลือก
สถานที่เพื่อจัดเก็บภาพถายได 

คุณสามารถเลือกทีจ่ะเปดหรือปดแสงไฟ เมื่อ
คุณถายภาพ/บันทึกวิดีโอ การตั้งคานี้จะไมถกู
จัดเก็บ 
สนุกสนาน

แถบตัวเลือกดวน
เขาสูโหมดกลอง หรือ เครื่องบันทึกวดิีโอ, แตะไอคอนทีด่านขวาของ
หนาจอ เพื่อเปดทํางาน และเลือกตัวเลือกดวนในแถบตัวเลือกดวน 
เมื่อคุณเลือกตัวเลือก, การตั้งคาทีใ่ชไดจะแสดงในแนวนอนของหนา
จอ, คุณสามารถแตะ เพื่อเลือกการตั้งคาสําหรับตัวเลือกนี้ดวยปากกา
สไตลัสของคุณ
แถบตัวเลือกดวน มตีัวเลือกตางๆ ดังตอไปนี้: เมนูตัวเ

เขาไปยังก
 เพ

ความละเอียด
ภาพถาย

ใชไดเฉพาะในโหมดกลอง อนุญาตใหคุณตั้ง
คาขนาดภาพ เชน 176*220 ฯลฯ 

คุณภาพ
ภาพถาย

ใชไดเฉพาะในโหมดกลอง อนุญาตใหคุณตั้ง
คาคุณภาพของภาพ เชน ละเอยีด

เอฟเฟกตสี ใชในการตั้งคาเอฟเฟกตสีของภาพถาย/วิดีโอ
เชน ธรรมชาติ อุน ฯลฯ

สภาพแวดลอม ใชในการตั้งสภาพแวดลอมของภาพถาย/
วิดีโอของคุณ เชน อัตโนมตัิ แดดออก ฯลฯ

เอ็กโพเชอร เลือกเอก็โพเชอรของภาพ เพื่อใหไดเอก็โพ
เชอรของวตัถุที่เหมาะสม และถกูตอง

โหมด

สลับ DC

การตั้งค
ตอเนื่อง

เลือกหน
ความจํา

แสงไฟ



สนุกสนาน

งเลน MP3 คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลง
มื่อคุณเขามายังเครื่องเลน MP3 ไฟล MP3
จอ คุณสามารถทํากระบวนการตอไปนี้:

ไดเฉพาะในโหมดกลองวิดีโอ คุณสามารถ
ั้งจํานวนของเฟรมตอวินาที 

ไดเฉพาะในโหมดกลองวิดีโอ คุณสามารถ
าไปยังโฟลเดอรวิดีโอ ภายใต ไฟลของฉัน

กดสั้นๆ เพื่อเลือกไฟลกอนหนา/ถัดไป 
ระหวางการเลน กดสั้นๆ เพื่อปรับระดับ
เสียง, กด  แบบยาวเพื่อเดินหนาอยาง
เร็ว, กด แบบยาวเพื่อล็อค/ปลดล็อค
หนาจอ

เปดเมนูตัวเลือก ดูสวนถัดไปสําหรับตัว
เลือกที่ใชได

แตะซอฟตคียนี้เพื่อเปลี่ยนไปยังเครื่องเลน
เสียง 

ถอยกลับ
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เครื่องเลน MP3
โทรศัพทของคุณมีเครื่อ
MP3 ผานทางเมนูนี้ เ
ทั้งหมดจะแสดงบนหนา

เสียงชัตเตอร ใชไดเฉพาะในโหมดกลอง คุณสามารถเลือก
เสียงชัตเตอรที่คุณตองการดวยตัวเลือกนี้

ภาพถาย ใชไดเฉพาะในโหมดกลอง ตัวเลือกนี้อนุญาต
ใหคุณเขาไปยัง ไฟลของฉัน > ภาพถาย เพื่อดู
ภาพทีคุ่ณถายไว 

เพิ่มกรอบ ใชไดเฉพาะในโหมดกลอง เมนูนี้อนุญาตให
คุณเพิ่มกรอบลงในภาพถายของคุณ ใชได
เฉพาะเมื่อภาพถายของคุณมขีนาด 176 *220
เทานั้น ถาคุณเลือกที่จะเพิ่มกรอบ ภาพถาย
ของคุณจะถูกเปลี่ยนขนาดเปน 176*220 
โดยอัตโนมัติ

รูปแบบ
ภาพยนตร

ใชไดเฉพาะในโหมดกลองวิดีโอ คุณสามารถ
เลือกรูปแบบวิดีโอ 

เพลงที่บันทกึ
ไว

ใชไดเฉพาะในโหมดกลองวิดีโอ คุณสามารถ
เลือกวาจะบันทึกเสียงในขณะที่บันทึกวดิีโอ
หรือไม 

แสงไฟ คุณสามารถเลือกวาจะเปด หรือไมเปดแสงไฟ 
ในขณะที่ถายภาพ หรือบันทึกวดิีโอ 

FPS ใช
ต

วิดีโอ ใช
เข

ปุม /

ซอฟตคีย 

ซอฟตคีย
 

ซอฟตคีย  
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ียง
มเีครื่องเลนเสียง คุณสามารถเลนเพลง MP3 ผาน
P3 และคุณสามารถเลนไฟลเสียงทีส่นับสนุนรูป-
เครื่องเลนเสียง 
รื่องเลนเสียงนั้นเหมือนกับเครื่องเลน MP3 โปรดดู
เลน MP3 อยางไรก็ตาม ตัวเลือก ที่มใีหใช
ล็กนอย ตัวเลือกสวนใหญใน ตัวเลือก นั้น
ี่แตกตางกนัคือ: 
ุญาตใหคุณเลือกชนิดของไฟลเสียงที่จะเลน ไฟล
ิดไฟลที่คุณเลือกจะถกูเลนโดยใชเครื่องเลนเสียง
กดสั้นๆ เพื่อปรับระดับเสียง, กด  แบบยาว
งเร็ว, กด แบบยาวเพื่อล็อค/ปลดล็อค
ต็าม ไมสนับสนุนการเดินหนาอยางเร็วในไฟลบาง
MR�, �MIDI�

คุณสามารถสงไฟลที่เลือกผานทางอินฟา-
เรด, บลูทูธ หรือ MMS 

คุณสามารถคัดลอกหรือยายไฟล MP3 
จากโทรศัพทไปยังมนิิ SD การด ในทํานอง
เดียวกัน คุณสามารถคัดลอกหรือยายไฟล
จากมนิิ SD การดไปยังโทรศพัทของคุณได 
สนุกสนาน

คุณสามารถดําเนินการตอไปนี้ไดผานทางเมนู  ตัวเลือก 
ระหวางการเลน มีตัวเลือกที่ใชได 3 ตัวเลือก:

เครื่องเลนเส
โทรศัพทของคุณ
ทางเครื่องเลน M
แบบอื่นผานทาง
การทํางานของเค
ขอมูลจากเครื่อง
อาจแตกตางกนัเ
เหมือนกนั สวนท
� เลือกชนิด: อน
เสียงภายใตชน
ระหวางการเลน 
เพื่อเดินหนาอยา
หนาจอ อยางไรก
ประเภท เชน �A

โหมดการเลน คุณสามารถเลือก เลนปกติ หรือ สลับ

ซ้ํา คุณสามารถเลือกวาจะเลน MP3 ในโหมด
ซ้ําหรือไม 

ควบคุมการเลน ควบคุมการเลนของ MP3 เชน กอนหนา/
ถัดไป, หยุดชั่วคราว, ฯลฯ

เลือกเพลง สรางรายการเลน คุณสามารถเลือกฟง
เพลงในรายการเลน หรือเลือกที่จะเลน
เพลงทั้งหมด 

ลบ ใชในการลบไฟล MP3 ที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ ใชเพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล MP3 ทีเ่ลือก

ตั้งเปนเสียงเรียก
เขา

อนุญาตใหคุณตั้งไฟล MP3 ทีเ่ลือกเปน
เสียงเรียกเขา 

รายละเอียด แสดงรายละเอยีดของไฟลที่เลือก เชน ชื่อ
ไฟล, ขนาดไฟล, ฯลฯ

สง

จัดการไฟล



สนุกสนาน

สามารถดําเนินการตอไปนี้ผานทางเมนู

ุณสามารถสงไฟลที่เลือกไปยังอุปกรณ
ื่นผานทาง MMS, อนิฟาเรด หรือบลูทูธ

ฟลอาจไมสามารถสงไดถามีขนาดใหญ
ินไป 

ุณสามารถคัดลอกหรือยายไฟลวดิีโอจาก
ทรศัพทไปยังมินิ SD การด ในทํานอง
ียวกัน คุณสามารถคัดลอกหรือยายไฟล
ากมินิ SD การดไปยังโทรศัพทของคุณ
ด

ดแบบยาวเพื่อเดินหนา/ถอยหลังอยาง
ร็ว

ลนแบบเต็มหนาจอ 

มมีใหใช

ยุด/ถอยกลับ
50

เครื่องเลนวิดีโอ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติเครื่องเลนวดิีโอ ซึ่งคุณสามารถ
ใชในการชมภาพยนตร เมือ่คุณเขาไปยังเครื่องเลนวิดีโอ ไฟลวิดีโอ
ทั้งหมดทีเ่ก็บอยูในโทรศัพทของคุณและมนิิ SD การดจะแสดงขึ้น
เปนรายการ

คุณยังสามารถแตะปุมบนหนาจอเพื่อดําเนินการตางๆ เชน การเลน 
ก็ได
คุณสามารถดําเนินการตอไปนี้ไดผานทางเมนู ตัวเลือก:

ในขณะที่เลนไฟลวิดีโอ คุณ
การเลน: 

ปุม  /  ปรับระดับเสียง

ซอฟตคีย
 แตะเพื่อเปลี่ยนไปยังเครื่องเลน MP3

ซอฟตคีย  เปดเมนูตัวเลือก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกับเมนูตัวเลือก ใหอานสวนตอไปนี้ 

ซอฟตคีย  ถอยกลับ

เลน เลนไฟลทีเ่ลือก

ลบ ใชในการลบไฟลที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ ใชในการเปลี่ยนชื่อไฟล

รายละเอียด แสดงรายละเอียดของไฟลทีเ่ลือก เชน ชื่อ
ไฟล, ขนาดไฟล, ฯลฯ

สง ค
อ

ไ
เก

จัดการไฟล ค
โ
เด
จ
ไ

ปุม  / ก
เ

ซอฟตคีย
 เ

ซอฟตคีย ไ

ซอฟตคีย ห
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ภาพทั้งหมดจะถูกแสดงบนหนาจอเปน
รายการ 

เขาไปยังหนาจอถดัไป เพื่อดูตัวอยางของ
ภาพที่เลือก คุณสามารถกด  
เพื่อดูตัวอยางของภาพกอนหนา/ถดัไป 
คุณสามารถซูมดวยเมนูตัวเลือกได

ลบภาพที่เลือก

เปลี่ยนชื่อภาพที่เลือก

ตรวจสอบรายละเอียดของภาพที่เลือก 
เชน ชื่อไฟล, ขนาดไฟล, ฯลฯ

ถาเลือกตัวเลือกนี้, หนาจอจะแสดงภาพ
ถายในมุมมองเต็มหนาจอในรูปแบบ 
สไลดโชวโดยมีชวงเวลาทีแ่นนอน 

ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมื่อภาพทีเ่ลือกมี
ขนาด 176 * 220 หรือเล็กกวา คุณสา-
มารถเชื่อมโยงภาพเขากบัผูติดตอที่เลือก
ในรายชื่อของคุณ และตั้งคาเปนภาพโทร
เขา คุณสามารถนี้ใชไดกับไฟล JPG เทา
นั้น
สนุกสนาน

คุณยังสามารถแตะปุมบนหนาจอเพื่อดําเนินการได:
ในขณะที่เลนในโหมดเต็มหนาจอ หนาจอจะหมนุตามแนวนอน แตะ
หนาจอการเลน เพื่อเปดแถบควบคุมที่สวนลางของหนาจอ แถบควบ
คุมชวยใหคุณสามารถดําเนินการตอไปนี้: หยุดชั่วคราว/เลน, ไฟล
กอนหนา, ไฟลถดัไป, ปรับระดับเสียง, กลับไปยังโหมดการเลนปกติ,
ออกจากเครื่องเลนและกลับไปยังรายการเลน แตะที่แถบความกาว
หนา เพื่อไปยังตําแหนงการเลนที่คุณแตะอยางรวดเร็ว 

หมายเหตุ: เพื่อใหแนใจถึงคุณภาพในการเลน โปรดเลือกไฟล
วิดีโอที่มีอัตราบิต <= 256kbps, อัตราเฟรม <= 15fps ถาคุณเลน
วิดีโอที่มีอัตราบิตสูง การเลนอาจติดขดัได คุณสามารถตรวจสอบ
อัตราบิตของไฟลที่เลือกโดยใช รายละเอียด ในเมนู ตัวเลือก 

เบราเซอรภาพ
เบราเซอรภาพ ในโทรศัพทของคุณ ชวยใหคุณสามารถเรียกดูภาพ
ทั้งหมดในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถสงภาพผาน MMS หรือ
ตั้งภาพเปนวอลเปเปอร, ฯลฯ 
เมื่อคุณเขาไปยังเมนู เบราเซอรภาพ ภาพทั้งหมด (ซึ่งประกอบดวย
รูปภาพ, ภาพถาย, ฯลฯ) จะแสดงบนหนาจอเปนภาพขนาดเล็ก คุณ
สามารถใชปุม  เพื่อเลือกภาพ, ในขณะที่ซอฟตคีย  
ตัวเลือก อนุญาตใหคุณดําเนินการตอไปนี้ได:

มุมมองรายการ

ตัวอยาง

ลบ

เปลี่ยนชื่อ

รายละเอียด

สไลดโชว

ตั้งเปนภาพโทรเขา



สนุกสนาน

กระบวนการในเมนู  ตัวเลือก นั้นเหมือนกบัที่อธิบายในบท

าย, หด, ขนาดที่เหมาะที่สุด หรือ ขนาด
ขยายหรือเรียกคืนภาพใหกลับมามี
งภาพใหญกวาขนาดของหนาจอ คุณสา-
พื่อดูสวนอืน่ๆ ของภาพ แตะ  เพื่อ
เพื่อออก เลือก หด จากตัวเลือก ซูม 
าขนาดหนาจอ คุณสมบัตินี้ใชไมได

สมบัติการบันทึกในชวงเวลานาน คุณ
เวลานานเทาทีคุ่ณตองการ ถามีพื้นที่
 เขาไปยังเมนู เครื่องบันทึกเสียง แตะ
ึก ในขณะที่บันทึก คุณสามารถแตะ 
/บันทึกตอได แตะ  หรือปุมหยุด
ึก ไฟลที่บันทึกจะถูกเก็บไวใน ไฟลของ
วยชื่อไฟลมาตรฐาน
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เบราสภาพ
เมื่อคุณเลือกภาพจากรายการ หรือภาพขนาดเล็ก, แตะ ตัวอยาง ใน
เมนู  ตัวเลือก หรือปุม  เพื่อดูภาพที่เลือก
ภาพจะแสดงในโหมดเต็มหนาจอ ถาขนาดของภาพที่เลือกใหญกวา
หนาจอ ภาพจะถูกยอลง เพื่อใหพอดีกับขนาดหนาจอ ถาขนาดของ
ภาพเล็กกวาหนาจอ ภาพจะแสดงในขนาดที่แทจริง แตะ 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือก แตะ  เพื่อออก กด /

 เพื่อดูภาพกอนหนา/ถดัไป

กอนหนา ยกเวน:

ซูม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือก ขย
เทาจริง สําหรับภาพ เมื่อคุณ
ขนาดที่แทจริง และขนาดขอ
มารถแตะลูกศรบนหนาจอ เ
เรียกคืน, แตะ  อีกครั้ง
เพื่อทําใหภาพมีขนาดเล็กกว
สําหรับไฟล Gif 

เครื่องบันทึกเสียง
โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณ
สามารถบันทึกคลิปเสียงเปน
เพียงพอในโทรศัพทของคุณ
ปุม เริ่ม บนหนาจอเพื่อบันท

 เพื่อหยุดชั่วคราว
บนหนาจอ เพื่อหยุดการบันท
ฉัน ภายใตโฟลเดอร เสียง ด

ตั้งเปนวอลเปเปอร ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมือ่ภาพที่เลือกมี
ขนาด 176 * 220 หรือเล็กกวา คุณสามารถ
ใชเฉพาะไฟล JPEG เปนวอลเปเปอรได
เทานั้น

สง คุณสามารถสงไฟลทีเ่ลือกผานทางอนิฟา-
เรด, MMS หรือบลูทธู 

จัดการไฟล คุณสามารถคัดลอกหรือยายไฟลภาพจาก
โทรศัพทไปยังมนิิ SD การด ในทํานอง
เดียวกัน คุณสามารถคัดลอก หรือยาย
ภาพจากมินิ SD การดไปยังโทรศัพทของ
คุณได
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สนุกสนาน

ตัวเลือก ใหการดําเนินการตอไปนี้:

JAVA
โทรศัพทของคุณสนับสนุน JAVA คุณสามารถดาวนโหลดเกมสและ
แอปพลิเคชั่นอืน่ลงในโทรศัพทของคุณ จากนั้นติดตั้ง และรันดวย 
JAVA 

ตอนใหม ใชในการอดัเสียงใหม

เครื่องเลนเสียง เปดเครื่องเลนเสียง เพื่อเลนเสียงที่คุณ
เพิ่งบันทกึไว

เลือกหนวย
ความจํา

เลือกสถานที่จัดเก็บไฟลเสียงของคุณ ซึ่ง
ประกอบดวย �โทรศัพท� และ �มินิ SD 
การด�



เครื่องมือ

เมื่อถึงบันทึกออรกาไนเซอร โทรศัพทจะแสดงการเตือน และสงเสียง

น
ไนเซอร แรกสุดปฏิทินรายเดือนจะ
ะแสดงในบางวัน ซึ่งเปนการระบุวามี

มองรายสัปดาหโดยการเลือกเมนู ราย
, นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนไป
ยซอฟตคีย 
ดของบันทึกในวันใดๆ ใหแตะทีว่ันที่ตอง
หรับวันนั้น 

 เพื่อเขา และทําตามขั้นตอนบน
กาไนเซอรใหม 

นการ ประชุม, คุณจําเปนตองตั้งคา วันที,่ 
ิ่ม, เวลาสิ้นสุด (เวลาสิ้นสุดตองอยูหลัง
ิ่ม), ขอความ, ชนิดการเตือน และ ซ้ํา
น บันทึก, คุณจําเปนตองตั้งคา วันที,่ 
ขอความ, ชนิดการเตือน และ ซ้ํา
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13 � เครื่องมือ
นาฬิกาปลุก
โทรศัพทของคุณมีนาฬิกาปลุก 24 ชั่วโมง มนีาฬิกาปลุก 3 กลุม และ
คุณสามารถ เปดทํางาน หรือ ปดทํางาน แตละกลุม
1. เลือกนาฬกิาปลุก และแตะกลองกาเครื่องหมายที่อยูขางหนา
นาฬกิาปลุก เพื่อเปดหรือปดทํางานนาฬิกาตามตองการ ปอน
เวลาปลุกในกลองแกไข และเลือกโหมดการซ้ํา โดยการแตะที่
ลูกศรทีด่านขาง เพื่อทําการเลือก มีโหมดการซ้ําอยู 4 ประเภท:

� เปดทํางานนาฬกิาปลุกในวนัและเวลาที่กําหนด
� เปดทํางานนาฬกิาปลุกทกุวันในเวลาที่กําหนด
� เปดทํางานนาฬกิาปลุกในวนัทํางาน (วนัจันทรถึงวนัศุกร) ใน
เวลาที่กําหนด

� เปดทํางานนาฬกิาปลุกทกุวันของสัปดาห ยกเวนวนัอาทติย (วัน
จันทรถึงวันเสาร) ในเวลาที่กําหนด

2. แตะปุม การตั้งเสียงกริ่ง เพื่อเปดเมนูเสียงกริ่งของนาฬิกาปลุก 
คุณสามารถเลือกและตั้งไฟลเสียงเปนเสียงกริ่งของนาฬิกาปลุก
ได

ออรกาไนเซอร
คุณสามารถเพิ่ม, ดู และลบบันทกึออรกาไนเซอร โดยผานทางเมนู 
ออรกาไนเซอร 

เตือนออกมา 

รายสัปดาห/รายเดือ
เมื่อคุณเขาไปยังเมนูออรกา
ปรากฏขึ้นกอน สัญลักษณจ
บันทึกในวนันั้น
คุณสามารถเปลี่ยนไปยังมุม
สัปดาห ดวยซอฟตคีย 
ยังมุมมองรายสัปดาหไดดว
ถาคุณตองการดูรายละเอีย
การ เพื่อดูรายการบันทึกสํา

เพิ่ม
คุณสามารถแตะซอฟตคีย 
หนาจอ เพื่อเพิ่มบันทกึออร
2 ชนิด
ประชุม ถานี่เป

เวลาเร
เวลาเร

บันทึก ถานี่เป
เวลา, 
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านะความจุ, จํานวนของบันทึกที่เกบ็ไว, บันทึก
เปอรเซ็นตทีใ่ชไป ผานทางเมนูตัวเลือกของ
ือรายเดือน


ัพทปดอยู คุณจะไดรับการแจงใหทราบถึง
รศัพทเทานั้น สาํหรบับันทึกที่มีการซ้าํ เฉพาะ
ี่จะแจงใหทราบ 

ละเวลาของโทรศัพทมือถือ โทรศัพทจะใชหลัก

ุดจะถูกพิจารณา และคุณสามารถทํางานกับ
ติ
บันทึกที่ไมซ้ํา หมายความวา ถาบันทกึไดผาน
ปลี่ยนแปลงวันที่และเวลากอนถงึวันที่บันทึกจะ
ก็จะสงเสียงเตือนอีกครั้ง 

รบวก/ลบ/คูณ/หาร โดยใชเครื่องคิดเลข คุณ
ข และเครื่องหมายบนหนาจอโดยตรง เพื่อเริ่ม

ขไดมากทีสุ่ด 10 หลักในหนาตางแกไข 
เครื่องมือ

ชนิดการเตือน
คุณสามารถตั้งคาชนิดการเตือนทีแ่ตกตางกันได ตัวเลือกชนิดการ
เตือนที่ใชได ประกอบดวย: ตรงเวลา, 5 นาทีกอน, 10 นาทกีอน, 
1 ชั่วโมงกอน, 1 วนักอน, 1 สัปดาหกอน, ไมเตือน ถาเลือก ไมเตือน
โทรศัพทจะไมสงเสียงเตือนใดๆ เมือ่ถึงกําหนดของบันทึก อยางไร
ก็ตาม บันทึกจะยังคงอยูในรายการบันทกึเพื่อใหคุณเปดขึ้นมาดูได
ซ้ํา
คุณสามารถตั้งคาวธิีการซ้ําบันทึกของคุณได ตัวเลือกการซ้ําที่ใชได 
ประกอบดวย: หนึ่งครั้ง, ทุกวัน, ทุกสัปดาห, ทุกเดือน, ทุกป

แสดง
คุณสามารถแสดงรายการบันทกึสําหรับสัปดาหหรือเดือนปจจุบัน 
ผานทางเมนูตัวเลือกของปฏิทินรายสัปดาห หรือรายเดือนได
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงรายการบันทึกทัง้หมดไดดวย

ลบทั้งหมด
คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมดพรอมกนัในครั้งเดียว (บันทึกที่ผานไป
แลว และบันทกึที่ยังไมถึง) ดวยเมนูตัวเลือกของปฏิทินรายสัปดาห 
หรือรายเดือน

ลบที่ผานแลว
คุณสามารถลบบันทึกที่ผานไปแลวทัง้หมด ผานทางเมนูตัวเลือกของ
ปฏิทนิรายสัปดาหหรือรายเดือน

ความจุ
คุณสามารถแสดงสถ
ทั้งหมดที่เก็บได และ
ปฏิทนิรายสัปดาหหร
หมายเหตุสาํคัญ:
เมื่อคุณปดโทรศัพท
หมายเหตุ: ถาโทรศ
บันทึกเมื่อคุณเปดโท
บันทึกลาสดุเทานั้นท

เมื่อคุณเปลี่ยนวนัทีแ่
เกณฑตอไปนี้:
� เฉพาะบันทกึลาส
บันทึกไดตามปก

� จะไมมีการแกไข
ไปแลว และคุณเ
เกิดขึ้น โทรศพัท

เครื่องคิดเลข
คุณสามารถดําเนินกา
สามารถแตะหมายเล
การคํานวณ
คุณสามารถปอนตัวเล



เครื่องมือ

ถาโหมดปจจุบันคือ แมนนวล, โหมดจะเปลี่ยนไปเปน อัตโนมัติ โดย
 กลาง หรือ ชา

ี่เพิ่มใหมจะแสดงบนหนาจอ, คุณสามา-
รือกด  เพื่อเลือกคํา, แตะที่
รายละเอียด กด  เพื่อ เพิ่ม, แกไข, 

กบั Windows Notepad คุณสามารถ
อนขอความ, จัดเกบ็, แกไข, ลบ, ฯลฯ
เขาไปยังอีบุค, โปรแกรมแกไขจะเปดขึ้น
มใหม ถามีไฟลขอความอยูแลว, รายการ
หนาจอ ซอฟตคีย  ใหการทํางาน

ลวางเพื่อแกไขไฟลขอความใหม
ลทีเ่ลือกเพื่อแสดง
ลทีเ่ลือก
ชื่อไฟลที่เลือก 
ายละเอยีดของไฟลที่เลือก ซึ่งประกอบ
ไฟล และขนาด เปนตน
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พจนานุกรม
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณคนหาคําภาษาจีนและภาษาองักฤษ, เลือก
หองสมดุคําทีต่างๆ เพื่อจดจําคํา และสรางคําใหม ฯลฯ

มองหา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปอนคําภาษาจีนและภาษาอังกฤษในหนาตางแก
ไข หลังจากการยืนยัน คําที่เหมือนกนัที่ถูกพบจะแสดงบนหนาจอ 
แตะที่คําเพื่อแสดงรายละเอียด คุณสามารถกดซอฟตคีย  
เพื่อเพิ่มคําที่คุณไมคุนเคยลงในหองสมดุคําใหม 
พจนานุกรมมคีวามสามารถในการระบุคําอัจฉริยะ เมื่อคุณปอนคํา
ภาษาองักฤษ, คําแปลภาษาจีนที่สอดคลองกันจะปรากฏบนหนาจอ; 
เมื่อคุณปอนคําภาษาจีน, คําแปลภาษาองักฤษที่สอดคลองกนัจะ
ปรากฏบนหนาจอ

จําคาํ
เมนู จําคํา ใชในการเลือกหองสมดุคําตางๆ และจดจําคํา ซอฟตคีย

ประกอบดวย: การตั้งคา, เร็ว, กลาง, ชา การตั้งคาที่คุณจําเปน
ตองทําคือ:
� เลือกหองสมดุคํา: เชน CET4, CET6, ฯลฯ
� เลือกขอบเขต: คุณสามารถเลือกชวง, เชน H-Z
� โหมดการแสดง: อตัโนมัติ หรือ แมนนวล
� โหมดการแสดงผล: เปดทํางาน หรือ ปดทํางาน การแสดงคํา
อธิบายภายหลัง 

อัตโนมตัิเมื่อคุณเลือก เร็ว,

คาํใหม
เขาไปยังเมนู คําใหม, คําท
รถแตะดวยปากกาสไตลัส ห
คําที่ตองการเพื่อตรวจสอบ
ลบ หรือ ลบทั้งหมด

อีบุค
คุณสมบัติของ อีบุค เหมือน
สราง ไฟลขอความใหม, ป
ถาไมมีไฟลขอความเมื่อคุณ
เพื่อใหคุณสรางไฟลขอควา
ไฟลขอความจะแสดงขึ้นบน
ตอไปนี้:
ใหม เปดไฟ
เปด เปดไฟ
ลบ ลบไฟ
เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน
รายละเอยีด แสดงร

ดวยชื่อ
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อยหลัง
ับนาฬกิาปลุก, ยกเวนคุณจะไดรับการแจงให
เปดทํางานคุณสมบัตินี้ และปอนเวลา, โทรศัพท
ับถอยหลังเสร็จ เสียงเตือนเหมือนกบันาฬิกา

ลานับถอยหลังจะเปดโดยอัตโนมัติ และสง
ยหลังเสร็จ แมวาโทรศัพทของคุณจะปดอยู

ตรวจสอบเวลาของเมืองใหญตางๆ ทั่วโลก มี
นบนและที่ดานลางของแผนทีโ่ลก แถวดานบน
นตางประเทศ ในขณะที่แถวดานลางแสดงถึง
ิด
ยเวลาแสดงอยูบนเมือง หมายความวาเมืองนั้น
เชยเวลา
งไดผานทางเมนูตัวเลือก: การชดเชยเวลา ปด
อืงตางประเทศเปนเมืองทองถิ่น 
เครื่องมือ

เมื่อคุณสรางไฟลใหม หรือแกไขไฟล, ซอฟตคีย  ใน
หนาตางแกไขจะอนุญาตใหคุณดําเนินกระบวนการตอไปนี้: 

นาฬิกาจบัเวลา
เวลาเริ่มตนที่แสดงบนหนาจอคือ 00:00.0, แตะ เริ่ม เพื่อเริ่มตัวตั้ง
เวลา, แตะ  เพื่อลาง
ในขณะที่นาฬิกาจับเวลากําลังทํางานอยู, แตะ บันทึก เพื่อบันทึกเวลา
ปจจุบัน ในขณะที่เวลายังคงเดินตอไป คุณสามารถบันทกึเวลาไดถึง 6 
กลุม 

ตัวตั้งเวลานับถ
คุณสมบัตินี้เหมอืนก
ทราบถึงเวลาที่เหลือ 
จะสงเสียงเตือนเมื่อน
ปลุกของคุณ

หมายเหตุ: ตัวตั้งเว
เสียงเตือนเมื่อนับถอ
ก็ตาม

Universal time
นาฬิกาโลก ใชในการ
แถวอยูสองแถว ที่ดา
แสดงเวลาของเมืองใ
เวลาของเมอืงบานเก
ถามไีอคอนการชดเช
อยูในสถานะกําลังชด
คุณสามารถตั้งคาเมือ
หรือปด, หรือตั้งคาเม

สง สงไฟลที่เลือกไปยังอุปกรณอืน่ โดยใชอินฟาเรด 
หรือบลูทธู

ไฟลอาจไมสามารถสงไดถามีขนาดใหญเกิน
ไป 

การจัดการไฟล ยายหรือคัดลอกไฟลที่เลือกไปยังมนิิ SD การด

จัดเก็บ จัดเกบ็ไฟลปจจุบัน
บันทึกเปน จัดเกบ็ไฟลปจจุบันเปนอกีไฟลหนึ่ง
คนหา คนหาคําคนในไฟลปจจุบัน
คนหาถัดไป คนหาคําถัดไปจากตําแหนงปจจุบัน
รายละเอียด แสดงรายละเอียดของไฟลปจจุบัน



WAP

รือเชื่อมตอไปยัง URL ของบุคมารคที่
งเมนูนี้ 

จลาสุดที่คุณเบราสได 

ุณตองการเบราสและเริ่มการเบราส

จะแสดงขึ้นมา คุณสามารถแตะโปรไฟล
รไฟลทีต่องการ 

งโฮมเพจได 

ือขายจากรายการบัญชีเครือขายที่ใชได 
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14 � WAP

โทรศัพทของคุณมี WAP เบราเซอร คุณสามารถเบราสเนื้อหา WAP 
บนอินเตอรเน็ตดวย WAP เบราเซอร 
กอนทีคุ่ณจะเริ่มใช WAP เบราเซอร, คุณจําเปนตองตั้งคาคอนฟก 
WAP กอน 

หมายเหตุ: ฟลิปสไมรับผิดชอบในการที่จะตองแจงใหคุณทราบ
ลวงหนา หรือรับผิดชอบตอความลมเหลวที่จะเกิดตามมา เนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่น WAP โดยผูให
บริการเครือขายของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู WAP หรือ
เนื้อหาที่เปดใหบรกิารโดยผูใหบรกิารเนื้อหา สาํหรับขอมูลที่
ปรับปรงุลาสุด โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเครอืขาย และผู
ใหบริการเนื้อหาอินเตอรเน็ตของคุณ

โฮมเพจ (คลับฟลปิส)
เลือกเมนูนี้เพื่อเขาไปยังโฮมเพจโดยตรง คุณสามารถตั้งคาที่อยูโฮม
เพจภายใต การตั้งคา

บุคมารค
คุณสามารถเพิ่ม จัดการ ห
ปอนเขาไปโดยตรงผานทา

ทาํตอ
คุณสามารถเขาไปยังเว็บเพ

ปอนที่อยู
ปอน URL ของเว็บไซตทีค่
เวบ็เพจ 

การตั้งคา
คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้: 

เลอืกโปรไฟล
รายการของโปรไฟลที่ใชได
ใดๆ เพื่อเปดการทํางานโป

แกไขโฮมเพจ
คุณสามารถตั้งคา URL ขอ

การเชื่อมตอ
บัญชีเครอืขาย
คุณสามารถเลือกบัญชีเคร
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อความพิเศษที่คุณไดรับ, ตั้งคาคอนฟกขอความ
มตางๆ
WAP

ที่อยูพรอ็กซี่
ใชในการปอนที่อยูพร็อกซี่
ชนิดการเชื่อมตอ
ใชในการตั้งคาชนิดการเชื่อมตอเครือขาย 
พอรตพรอ็กซี่
ใชในการปอนพอรตพร็อกซี่ 

ตัวเลือกเบราเซอร
แสดงภาพ
ถาเว็บเพจที่คุณกําลังเบราสประกอบดวยภาพ คุณสามารถเลือกที่จะ
แสดงหรือซอนภาพโดยใชเมนูนี้ 
เปดทํางานรเีฟรช
คุณสามารถเลือกทีจ่ะเปดหรือปดทํางานรีเฟรช 
เปลี่ยนชื่อโปรไฟล
ใชเพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก ชื่อโปรไฟลไมสามารถมีความยาว
มากกวา 40 ตัวอักษร 

แคช
โหมดแคช
เลือกเพื่อเปดหรือปดทํางานแคช
ลางแคช
อนุญาตใหคุณลางแคช 

คุกกี้
อนุญาตใหคุณเปด หรือลางคุกกี ้

ขอความพิเศษ
ใชในการตรวจสอบข
พิเศษ และลบขอควา
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15 � STK
โครงสรางและชื่อของเมนูที่ใชได ขึน้อยูกับซิมการดของคุณ ซึ่ง
ไดรับการตัง้คาคอนฟกโดยผูใหบริการเครอืขายของคุณ บริการ
ตางๆ แตกตางกันไปตามผูใหบริการ STK แตละราย (ซิมการด
บางอันไมมีคุณสมบัต ิSTK) และคุณไมสามารถแกไขบรกิาร
เหลานี้ได 

STK (ชุดเครื่องมือซมิ) เปดการทํางานสมารตซิมการด เพื่อรันแอป-
พลิเคชั่นของตัวเอง 
STK การดสามารถรับและสงขอความ GSM และทําหนาที่เปนระบบ
เชื่อมตอระหวางซิมการดและขอความตางๆ นอกจากนี้ ยังอนุญาต
ใหซิมการดสามารถรันแอปพลิเคชั่นของตัวเองไดอีกดวย โดยทั่วไป 
คุณสมบัติเหลานี้จะแสดงอยูบนโทรศัพท ซึ่งสามารถเปดทํางานโดย
ผานทางซอฟตแวร บริการตางๆ อยูในรูปแบบเมนูขอความที่ใชงาย 
เพื่อทดแทนวิธีการดั้งเดิมแบบ �หมุน-ฟง-ตอบ� ซึ่งบริการนี้ชวย
ใหคุณสามารถคนหาขอมลู หรือดําเนินการตางๆ โดยใชการกดปุม
งายๆ 
STK ใหแพลตฟอรมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใหใชงานงาย และ
สะดวก เพื่อเปนบริการมูลคาเพิ่มของซิมการด โทรศัพทที่สนับสนุน 
STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม เนื้อหาเมนูจะถูกกําหนดโดยซิมการด
ของคุณ และคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เนื้อหาเมนูอาจไมคงที่ 
ซึ่งผูใหบริการเครือขายสามารถปรับปรุงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของ 
STK 

โทรศัพทของคุณสนับสนุนบริการมลูคาเพิ่ม STK และชนิดของ
บริการตางๆ ที่ใชไดนั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของคุณ ในที่
นี้จะใช Beijing Telecoms เปนตัวอยาง บริการที่สนับสนุนในปจจุบัน
มีดังนี้: 
� โมบายลแชต
� บริการสถานที่
� บริการดานความบันเทิง
� ผูชวยสวนตัว
� อีเมล
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นะ GPRS - ระบุวามเีครือขาย GPRS และ
ใชอยู  ในกรณีอื่น ไอคอนนี้จะไมแสดง (คุณ-
ัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือขาย)
S - ไอคอน 2 ตัว ระบุวามี MMS ที่ยังไมอาน
นอยหนึ่งขอความ และหนวยความจํา MMS 
ตามลําดับ ถามีขอความ MMS ทีย่ังไมอาน และ
ยความจําเต็มในเวลาเดียวกัน เฉพาะไอคอน
ยความจํา MMS เต็มจะแสดงขึ้นมา
 - ไอคอน 2 ตัว ระบุวามี SMS ทีย่ังไมอาน
นอยหนึ่งขอความ และหนวยความจํา SMS 
ตามลําดับ ถามีขอความ SMS ที่ยังไมอาน และ
ยความจําเต็มในเวลาเดียวกัน เฉพาะไอคอน
ยความจํา SMS เต็มจะแสดงขึ้นมา
ซเมล - ระบุวามีวอยซเมลใหมเขามา

ิกาปลกุ - ระบุวาเปดทํางานนาฬิกาปลุกอยู 

บสั่น - ระบุวาโทรศพัทจะสั่นเมือ่มีสายเรียกเขา 
ไอคอน & สัญลักษณ
การแสดงผลบนหนาจอ
เปนโทรศัพททีม่ีขนาดเล็ก ซึง่มีหนาจอ LCD เดียว โดยมีจอแสดงผล 
TFT 262K สีขนาด 176 (กวาง) x 220 (สูง) dpi
ตัวอักษรแตละตัวบนหนาจอแสดงผล เปนบล็อกการเรนเดอรกราฟ
ฟกอยางสมบูรณ และขนาดก็ขึ้นอยูกับฟอนต 
ไอคอนและสัญลักษณตอไปนี้ปรากฏเฉพาะในหนาจอหลัก เพื่อระบุ
ถึงสถานะปจจุบันของโทรศัพท เชน ระดับแบตเตอรี่ สัญญาณเครือ
ขาย ฯลฯ

แบตเตอรี่ - แสดงถึงระดับพลังงานแบตเตอรี่ 
ในขณะที่ชารจ ไอคอนเคลื่อนไหวจะแสดงขึ้น

เครือขาย - ไอคอนเครือขาย ประกอบดวย 2 สวน 
สวนซาย เปนการระบุวาโทรศัพทของคุณลงทะเบียน
กับเครือขายแลวหรือไม และสวนขวาระบุถึงความ
แรงของสัญญาณ 5 ระดับ (ตั้งแตไมมีสัญญาณ จน
ถึงแรงที่สุด)
โรมมิ่ง - แสดงเมือ่โทรศพัทของคุณลงทะเบียนกับ
เครือขายที่นอกเหนือจากเครือขายโฮมของคุณ ใน
กรณีอื่น ไอคอนนี้จะไมแสดงขึ้น 

สถา
กาํลัง
สมบ
MM
อยาง
เต็ม 
หนว
หนว
SMS
อยาง
เต็ม 
หนว
หนว
วอย

นาฬ

ระบ
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การโอนสาย - ระบุวาฟงกชั่นการโอนสายเปด
ทํางานอยู 
ปดเสียง - ระบุวาโหมดปดเสียง เปดทํางานอยู

บัญชีดํา - ระบุวาคุณสมบัติบัญชีดํา เปดทํางานอยู

บัญชีขาว - ระบุวาคุณสมบัติบัญชีขาว เปดทํางาน
อยู 



63

พัทไวในที่ปลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
องเด็กเล็ก
งการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษใหใชวธิีจําแทน 
แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ปลี่ยนรหัส PIN ของคุณหลังจากทีซ่ื้อโทรศัพท
ํางานตัวเลือกการจํากดัการโทรแบบตางๆ
แบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
และขอบังคับตางๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม
ของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกดิการรบกวนกบั
สอืน่ ดังนั้นคุณควรทําตาม ขอแนะนํา และกฎ
ประเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทั้ง
างไปยังสถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับการ
ในรถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขมงวด

ครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมคีวามเสี่ยงตอ
รนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัย
ดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลัง
ทเซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ี่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณ
ุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC
ขอควรระวงั
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สญัญาณวิทยุกําลงัต่าํนั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร-
ศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณ
เสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขาย

โทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี่ GSM (900 /

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

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถงึความสอดคลองกับความ
เขากนัไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)

� เครื่องหมาย CCC บนโทรศัพทของคุณ แสดงถงึความสอดคลอง
กับ ใบรับรองการบังคับของประเทศจีน
คุณมีหนาท ี่ รับผิดชอบ โทรศัพทมอืถือเซลลูลารของคุณเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ให
อานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัทั้งหมด และบอก
ใหผูอื่นทีย่ืมโทรศพัทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศพัท
จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศ
เอื้อมถงึข
หลีกเลี่ย

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน เ
มา และเพื่อเปดการท

การออก
กฎหมาย
โทรศัพท

อุปกรณอิเล็กทรอนิก
ขอบังคับทั้งหมดใน
ที่บาน และเมื่อเดินท
ใชโทรศัพทเซลลลูาร
มาก
เปนที่กลาวกันวาบาง
สุขภาพของผูใช มีกา
ทางดานคลื่นวิทยุและ
ตางๆไดรับการกําหน
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพ
ดานความปลอดภัยท
รับสงคลื่นวิทยุและอ



ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวา อุปกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

รเตนของหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทรศัพท
ี่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
วาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวน
ไม
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวทิยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมอืถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ดกต็ามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานที่ ซึง่มีอุป-
กรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

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

ทรอนิกส ทีใ่ชใ
พลังงานวทิยุ

ผูที่ใชเครื่องชวยกา
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ไว 15 ซม. ตลอดเวลาท
ทีอ่าจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

ผูที่ใชเครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใช เครือ่งชวย
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรู
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือ
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บตเตอรี่
ับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได
บุเทานั้น

ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น 
การใชอปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
ทําใหการรับประกันทัง้หมดสําหรับโทรศพัท
งคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัทโีดย
รรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปน


มือถอืขณะขับรถยนต
ึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
ใหสมาธิของคุณลดลง ซึง่สามารถทําใหเกิด
ได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
การปรับปรุงสมรรถนะการทาํงาน
เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะ
ทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

ขอมูลเกีย่วกบัแ
โทรศัพทของคุณไดร
� ใชเครื่องชารจที่ระ
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140° F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
เนื่องจาก
หาย และ
ฟลิปสขอ

ใหแนใจวาเสาอากาศ
ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับกา
อะไหลแทจากฟลิปส

อยาใชโทรศัพท
จากการศ
รถนั้นทํา
อนัตราย



� คุณควรมีสมาธิกบัการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทาง แวดลอม
มกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
รรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
ละโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา

ลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
ารนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุ
อนแบตเตอรี่และวสัดุบรรจุหีบหอดังนี้

บตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

บรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ  (เชน 
age ในประเทศฝรั่งเศส)

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

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ

� การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทดัฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากทีโ่ทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากทีเ่ปนโลหะ 
โปรดระมัดระวังเปนพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศพัทขึ้นมา 
และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภมูิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 
40°C 

การดูแลรักษาสภาพ
โปรดปฏิบัติตา
กับการทิง้วัสดุบ
โทรศัพทเกา แ
ใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญ
การออกแบบเพื่อสงเสริมก
ของเสียทีไ่มใชแลว ไวบนก

ไมควรทิ้งแ

วัสดุที่ใชใน

เรามกีารสง
และการนําว
EcoEmball

วัสดุที่เปนพ
(มกีารระบุช



67

ายไมแสดงขึ้นมา
ขายหายไป คุณอาจอยูในมมุอับ (ในอุโมงค 
ึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมทีําการของเครือขาย 
องพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
ประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตํา-
มือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
ุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

อบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณ

ชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณุหภูมิต่ํา
กติ และไมมผีลกระทบกบัการทํางานของโทร-
เขาสูทีซ่ึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง 
อผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง

งหมายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
ลขของผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ะแสดงคําวา 
แทน ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
ับเรื่องนี้
การแกไขปญหา
เครื่องมือพีซีไมสามารถเชื่อมตอไดสําเร็จ
ถาเครื่องมือพีซีไมสามารถเชื่อมตอไดสําเร็จ โปรดตรวจสอบวา
คุณสมบัติ ที่เก็บขนาดใหญเทานั้น ในเมนู การตั้งคาโทรศัพท เปด
ทํางานอยูหรือไม ถาเปดทํางานอยู โปรดปดการทํางานฟงกชั่น และ
ปดโทรศัพท หลังจากนั้น เปดโทรศัพทขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเชื่อมตอ
ใหม
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมอืถือใหมอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงคาํวา บลอ็ก เมื่อคุณเปดเครื่อง
มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไมทราบรหัส PIN หรือรหัส
สําหรับปลดบล็อก (PUK) ใหติดตอศูนยบริการของคุณ
โทรศัพทแสดงคาํวา IMSI ขัดของ
ปญหานี้เกี่ยวของกบัการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดตอผูให
บริการของคุณ
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุม  คางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซมิการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอกีครั้ง

สัญลกัษณเครือข
การเชื่อมตอของเครือ
หรือบริเวณระหวางต
ลองจากสถานทีอ่ื่น ล
อยางยิ่งเมื่ออยูในตาง
แหนงที่ดีถาโทรศพัท
บริการเครือขายของค

จอแสดงผลไมต
กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโต
มาก อาการนี้เปนสิ่งป
ศัพท ใหนําโทรศัพท
ในกรณีอื่นๆ ใหติดต

แบตเตอรี่ของคุณ
คุณอาจใชเครื่องชารจ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
กับโทรศัพทของคุณท

โทรศัพทไมแสด
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
เครือขายไมสงหมายเ
สาย 1 หรือ โทรเขา 
ในรายละเอียดเกี่ยวก



คุณไมสามารถสงขอความตัวอักษรได เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว

ใสแผน SIM ของคุณ
ตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู ซิม
ิดตอผูใหบริการของคุณ

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

ไดไมดี
สวนโลหะจํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม-
บกบัสมรรถนะของโทรศพัทได เรามี
ายเพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภาย
ใชโทรศัพทไดโดยไมตองใชมือถือเครื่อง

เทศของคุณ วาคุณสามารถใชโทรศัพท
ือไม
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เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ติดตอผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถรับและ/หรือเก็บภาพ JPEG ได
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกนิไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
ไฟลที่ไมถูกตอง โทรศัพทมอืถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได

คุณรูสึกวาคณุพลาดสายบางสายไป
ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

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

โทรศัพทแสดงคาํวา SIM ขัดของ
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู 
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพท
แสดงคาํวา ไมอนญุาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน

กับเรื่องนี้

โทรศัพทแสดงคาํวา 
ตรวจสอบวาใสซิมการดใน
การดอาจเกิดการเสียหาย ต

ความสามารถในการ
ของคุณดูเหมือนวาจะ
การประหยัดพลังงานนั้นเก
ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาก
คุณใช เพื่อที่จะใหโทรศัพท
ทํางานคุณสมบัติทีคุ่ณไมใช

โทรศัพททํางานในรถ
ในรถยนตประกอบดวยชิ้น
เหล็กไฟฟาที่อาจมีผลกระท
ชุดอปุกรณติดรถยนตจําหน
นอกและชวยใหคุณสามารถ
โทรศัพท

ตรวจสอบกฎหมายในประ
ในขณะที่กําลงัขบัรถไดหร
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โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
กระบวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถงึ 5 นาที) กอน
ที่สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ



ศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการรับ
เฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลปิส
พื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง โปรด
งแทจากตัวแทนจาํหนายฟลิปสที่ไดรับ
 Consumer Electronics จะไมรบัผิดชอบ
การใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ

รุงรักษา
สัมผัสกบัฝุนและสิ่งสกปรก เนื่องจากจะ
ี่ได และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสของ

ทใหอยูในอุณหภมูิที่สูง เนื่องจากจะทําให
กรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทําความเสียหาย
หชิ้นสวนพลาสติกเปลี่ยนรูปรางหรือ

โทรศัพทหรือแบตเตอรี่ดวยตัวเอง โปรด
กบัศนูยซอมท ีไดรับการแตงตั้งจากฟลิปส 
เครื่องชารจของแทจากฟลิปสเสมอ 
ระแทก หรือสั่นสะเทือน การใชโทรศัพท
ําใหแผงวงจรภายใน และโครงสรางที่มี

รณเสริมใหหางจากการเอือ้มถึงของเด็ก
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อปุกรณเสริมของแท
จากฟลิปส

อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส ชวยเพิ่มสมรรถนะการใชงานโทร-
ศัพทฟลิปสของคุณใหสูงที่สุด อุปกรณเสริมตอไปนี้ ใชสําหรับโทร-
ศัพทมือถือฟลิปส ซึ่งอาจจําหนายมาพรอมกับแพคเกจโทรศัพทของ
คุณ อปุกรณเสริมบางอยางอาจไมมีจําหนายในบางประเทศ 

เครื่องชารจ
เชื่อมตอเครื่องชารจ แสงไฟจะติด และโทรศัพทจะสงเสียงเตือนหนึ่ง
ครั้ง โทรศัพทจะเขาสูโหมดการชารจ และไอคอนแบตเตอรี่กจ็ะเริ่ม
เลื่อนไปเรื่อยๆ ในขณะที่ชารจ ระบบสั่นทกุชนิดจะถูกปดการทํางาน 
แบตเตอรี่ชารจเต็มเมื่อไอคอนแบตเตอรี่หยุดเลื่อน
เมื่อคุณถอดเครื่องชารจออก แสงไฟจะติด และโทรศัพทจะสงเสียง
เตือนหนึ่งครั้ง โทรศัพทจะกลับไปยังโหมดปกติโดยอัตโนมัติ 
การชารจทําไดทั้งในขณะที่โทรศพัทเปดหรือปด 

สายเคเบิลขอมูล
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทมือถือและพีซีของคุณดวยสายเคเบิล
ขอมูล และเปดซอฟตแวรพีซีเพื่อดาวนโหลดริงโทน MIDI และวอล
เปเปอร หรือถายโอนภาพถายจากโทรศพัทไปยังพีซี นอกจากนี้ คุณ
สามารถใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มไดดวย 

เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทร
ประกันสิน้สุด ใหเลือกซื้อ
ซึ่งไดรับการออกแบบมาเ
ซื้ออุปกรณเสรมิฟลิปสขอ
การแตงตั้ง บริษัท Philips
ตอความเสยีหายที่เกิดจาก
การรับรอง

การดูแลและการบํา
1. อยาใหโทรศัพทของคุณ
ทําใหชิ้นสวนที่เคลื่อนท
โทรศัพทเสียหาย 

2. อยาใช หรือทิง้โทรศพั
อายุการใชงานของอุป
ตอแบตเตอรี่ และทําใ
หลอมละลาย 

3. อยาพยายามซอมแซม
นําโทรศพัทไปซอมแซม

4. โปรดใชแบตเตอรี่และ
5. อยาทําโทรศัพทหลน ก
ดวยความไมระวงั จะท
ความประณีตเสียหาย 

6. เก็บโทรศัพทและอปุก
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7. อยาทําความสะอาดโทรศัพทดวยผลิตภัณฑเคมี หรือของเหลว
สําหรับทําความสะอาด โปรดทําความสะอาดโทรศัพทดวยผา
แหงทีส่ะอาด 

8. โปรดเก็บโทรศัพทในที่แหง น้ําฝน ความชื้น และของเหลวอื่น
ประกอบดวยแรธาตุ อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสถกูกัดกรอน 
ถาโทรศัพทเปยก โปรดนําแบตเตอรี่ออกทันที อยาใชโทรศพัท
จนกระทั่งแหงสนิท 
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ประกาศ: ขั้นตอนการใชงาน SD/MMC การด
ฟลิปสใชเทคโนโลยีชั้นสูง และมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในการออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพการทํางานทีด่ีเยี่ยมที่ล ูกคา
จะไดรับ 
ดังนั้น ฟลิปสไดทดสอบโทรศัพทมอืถือฟลิปสใหมของคุณ เพื่อใหแนใจวาสามารถทํางานไดกบัมินิ SD การดสวนมากทีม่ีจําหนายในทองตลาด และ
สอดคลองกับขอมลูจําเพาะและมาตรฐานตางๆ ที่ประกาศใช 
อยางไรก็ตาม ในตลาดมมีินิ SD การดหลายชนิดซึ่งผลิตโดยผูผลิตจํานวนมาก ดังนั้น อาจมผีลิตภัณฑที่ไมสอดคลองกับขอมูลจําเพาะและมาตร-
ฐานตางๆ ที่ประกาศใช ดังนั้น แอปพลิเคชั่นบางตัวในโทรศัพทของคุณ (เชน การเลนเพลง) อาจไมสามารถทํางานไดอยางเหมาะสม เนื่องจาก
การใชผลิตภณัฑทีม่ีคุณสมบัติไมตรงตามขอมูลจําเพาะที่ประกาศใช; และนี่อยูนอกเหนือการควบคุมของฟลิปส
ดังนั้น หากคุณพบปญหาที่เกี่ยวของกับการใชมินิ SD การด ตัวอยางเชน โทรศัพทไมพบมนิิ SD การดในขณะที่เลนไฟลมเีดียหรือเบราสอลับั้ม
ภาพถาย โปรดพิจารณาถึงขอแนะนําตอไปนี้ กอนที่จะตัดสินวาการทํางานผิดพลาดนั้น มีสาเหตุเกดิจากโทรศัพท: 

� ตรวจดูใหแนใจวามินิ SD การดของคุณมีคุณสมบัติสอดคลองกับขอมูลจําเพาะและมาตรฐานอตุสาหกรรมที่ประกาศใช 
� ตรวจสอบวามินิ SD การดของคุณใสอยูในชองใสการดอยางเหมาะสมหรือไม? กลับไปยังหนาจอหลักของโทรศัพท และปดเครื่อง ถอด
มินิ SD การดออก และใสกลับเขาไปในชองใสการดใหม เปดโทรศัพท และตรวจสอบวาการดทํางานเปนปกติหรือไม 

� โปรดทราบวา มินิ SD การดที่จะใชกับโทรศัพทฟลิปส S900 ของคุณตองฟอรแมตโดยใชระบบ FAT 16 ดังนั้นเราแนะนําใหคุณใช
มินิ SD การดที่ฟอรแมตเปนแบบ FAT-16 ถามินิ SD การดของคุณอยูในรูปแบบอืน่ๆ คุณจําเปนตองฟอรแมตการดใหมในรูปแบบ
FAT-16 เชน ทําโดยใชพีซี เปนตน 

การปฏิบัติตามคําแนะนําดานบนจะชวยใหคุณสนุกสนานกบัการใชโทรศัพทมอืถือฟลิปสใหมของคุณอยางเต็มที่
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การประกาศเกีย่วกับเครือ่งหมายการคา

JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ 
Sun Microsystems, Inc.

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
 Tegic Communications Inc.Tegic Euro. Pat. 

App. 0842463
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ขอมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหวางประเทศ
(ICNIRP)

โทรศัพทมือถือนี้สอดคลองกับขัอกําหนดระหวางประเทศ ในเรือ่งเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถกูพลังงานความถีว่ิทยุ (RF) 
เกินขีดจํากดัทีแ่นะนําโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศ เกีย่วกับการปองกนัการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP) ที่พยากรณถึงระยะที่ปลอดภัยสําหรับการประกันถงึการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
คําแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ใชหนวยการวดัทีรู่จักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP
สําหรับโทรศพัทมือถอืที่ใชในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 W/kg ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อของศีรษะ 10 กรัม 

การทดสอบ SAR ทําขึ้นโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา โดยใหโทรศัพทสงสัญญาณในระดับพลังงานที่สูงที่สุด ในแถบความถีท่ี่ทดสอบทั้งหมด
แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงทีสุ่ด แตโดยปกติระดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพทมือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR สูง
สุดเปนอยางมาก เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่ว
ไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง

ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ในโทรศัพทแตละเครื่อง และตําแหนงการทํางานตางๆ แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกบัมาตรฐาน
การปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 

คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทมือถอืรุน CTS900 เมือ่ไดรับการทดสอบความสอดคลองมาตรฐานคือ 0.541 W/kg. ในขณะที่อาจมีขอแตกตาง
ของระดับ SAR บางในโทรศัพทแตละเครื่อง และสถานที่ที่ใชโทรศัพท  อยางไรก็ตามโทรศัพททกุเครื่องนั้นสอดคลองกบัคําแนะนําระหวาง
ประเทศสําหรับการสัมผัสถูกพลังงาน RF ทีเ่กี่ยวของทั้งหมด 

เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง จุดประสงคของขอควรระวังนี้ เพื่อใหนําโทรศัพทมือถือ
ออกหางจากศีรษะและรางกาย
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การอยางไรหากผลิตภณัฑมีขอบกพรองเกี่ยว
ผลิตในชวงระยะการประกัน?

ประกัน ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจะ
ปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง 
ิตภณัฑทีไ่ดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
สภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะเกบ็ชิ้น
ืออปุกรณที่บกพรองนั้นไว

ับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ับประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
หรือเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
พิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
าะของคุณ

รับความคุ มครองโดยการรับประกนัแบบจํากดันี้?

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ที่มีการใชงานอยางไมถกูตอง มีการเกดิ
ุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง 
ั้งที่ไมเหมาะสม การจัดการทีไ่มถกูตอง การ
ารเกิดไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
ือ
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอปุกรณเสริมทั้งหมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ การออกแบบ และการ
ผลิต ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศ
ทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้ และใชประเทศทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่ง 
(1) ปนับจากวันทีซ่ื้อผลิตภณัฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับ
ประกันสําหรับแบตเตอรี่ทีช่ารจไดของแทจากฟลิปสจะใหการ
คุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันทีซ่ื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนิน
กบัวัสดุและการ

ในชวงระยะรับ
ซอมแซมหรือเ
และจะสงคืนผล
กบัผูบริโภคใน
สวน โมดูล หร

ผลิตภัณฑที่ไดร
ครองโดยการร
ผลิตภัณฑเดิม 
ทดแทนให โดย
และการทดแทน
แกไขปญหาเฉพ

4. สิ่งใดบางท ีไมได

การรับประกันแ

ก) ผลิตภณัฑ
อุบัติเหต
การติดต
ละเลย ก
อื่นๆ หร



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม ข) คุณจะตองถอดซมิการดจากผลิตภณัฑกอนสงมอบ
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
วามเสียหายใดๆ ของขอมลูที่อยูใน

ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
กัดนี้ หรือการรับประกนัแบบจํากัดนี้ใช
ละขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ 
เสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซอมแซม
ิตภณัฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกบั
 ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวนัที่ซื้อรุนของ
หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑอยาง

ประกนันี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดทีด่านบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบชัด
าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎหมาย 
ประกนัความพึงพอใจในคุณภาพ ความ
รือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
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ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใชผลิต
ภณัฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร รับ
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมาย
เลขซเีรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภัณฑที่ซื้อ ใช บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือใช
สําหรับวตัถปุระสงคเชิงการคา (รวมถึงผลิตภัณฑที่เปด
ใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมหีลักฐานการซื้อที่ถกูตอง หรือ
มกีารเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ผลิตภัณฑใหฟ
รับผิดชอบตอค
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผ
ประกันแบบจํา
ไมได เงื่อนไขแ
ผู บริโภคจะตอง
ผลิตภัณฑ และ
หรือทดแทนผล

ง) สําคัญ - คุณจํา
หลักฐานการซื้อ
ผลิตภัณฑ และ
ชัดเจน

6.    ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโดย
แกไขโดยขอตกลง ฟ
แจงและเปนนัย (ไมว
หรืออ ืนๆ) และไมรับ
สามารถเชิงพาณิชย ห
ใดๆ
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บบจํากดันี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ 
คและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลารนี้ ซึ่ง
คัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้งแบบ
อกัษรและไมเปนลายลักษณอักษร และสื่ออืน่ๆ 
ฝายที่เกี่ยวของกับขอความในการรับประกัน
ลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ ผูคาปลีก เอเยนต
ย ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไขหรือ
รรับประกนัแบบจํากดันี้ และคุณตองไมยึดถือ
ไขดังกลาว

บบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ยใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกี่ยวของกับการซือ้หรือการใชผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากดัทีว่งเงินไมเกินราคาที่คุณ
จายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึความเสียหายจาก
การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การลงทุน การสูญ
เสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดยบุคคลที่สาม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ ถงึขอบเขตสูงสุด
ทีก่ฎหมายอนุญาต ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกิดความเสีย
หายดังกลาวหรือไม ขอจํากัดเหลานี้จะถอืปฏิบัติโดยไมคํานึง
ถงึความลมเหลวของวัตถุประสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํา
กดัใดๆ

การรับประกนัแ
ระหวางผูบริโภ
ถอืวามีความสํา
เปนลายลักษณ
ทัง้หมดระหวาง
แบบจํากัดนี้ ฟ
ตัวแทนจําหนา
เปลี่ยนแปลงกา
ตามสิ่งที่ถูกแก

การรับประกันแ
ของผูบริโภคภา



ประกาศเกี่ยวกับ
ความสอดคลอง

มาตรฐานของผลิตภัณฑ
เรา
บริษัท Philips Electronics Hong Kong Ltd     
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
CTS900
วิทยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/GSM 1800/GSM1900 
ที่มีฟงกชั่นบลูทูธ 
TAC: 359507

ในดานที่เกีย่วของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ตอไปนี้:

ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI EN 300 328 V1.6.1
ETSI EN 301 489-1 V1.6.1
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1

IEC 60950-1:2001
EN 50360-2001
EN 50361-2001
IEC 62209-1

เราขอประกาศในทีน่ี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุที่จําเปนทัง้หมด 
และผลิตภณัฑทีม่ีชื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการที่จําเปนทัง้หมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย-
ละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับการ
ปฏิบัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ระบุ
ตอไปนี้: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Waltonon-
Thames, Surrey KT12 4RQ, UK
เครื่องหมายแสดง: 0168
เอกสารดานเทคนิคที่เกีย่วของกบัอุปกรณดานบนถูกเก็บไวที่:

บริษัท Philips Electronics Hong Kong Ltd     
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

26 พฤษภาคม 2006
ผูจัดการฝายคุณภาพ
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