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ตวัชวยตัง้คา
เกี่ยวกับตัวชวยตั้งคา
ตัวชวยตั้งคาจะกาํหนดการตั้งผูใหบริการเครือขาย อเีมล การ
สนทนา และมุมมองรวมใหกบัโทรศัพทของคุณโดยจะยึดตาม
ขอมูลของผูใหบริการ การตั้งคาตางๆ ที่มีใหนัน้จะขึ้นอยูกบั
คุณสมบัติของโทรศัพท ซมิการด ผูใหบริการเครือขาย และ
เนือ้หาขอมูลในฐานขอมูลตัวชวยตั้งคาในหนวยความจํา
โทรศัพท

ในการใชบริการดงักลาว คุณอาจตองติดตอกบัผูใหบริการเพือ่
ขอเปดใชบริการตางๆ หรือการเชื่อมตอขอมูล

การเริ่มใชครั้งแรก
เมื่อคุณใชตัวชวยตั้งคาเปนครั้งแรก คุณจะไดรับคําแนะนําใน
การกําหนดการตั้งคา

หากตองการเริ่มใชตัวชวยตั้งคาอกีหลังจากที่ใชเปนแลวในครั้ง
แรก ใหเลอืกการตั้งคาที่คุณตองการกาํหนดคา แลวเลอืก เริม่
ตน
หากคุณไมไดใสซิมการดลงไป เครื่องจะขอใหคุณเลือกผูให
บริการเครือขายและประเทศของผูใหบริการ หากประเทศหรือผู
ใหบริการเครือขายไมถกูตอง ใหเลอืกจากในรายการ

ในการเปดมุมมองหลกัของตัวชวยตั้งคาหลังจากกาํหนดการตั้ง
คา ใหเลือก ตกลง หากการกาํหนดการตั้งคาถูกขัดจังหวะ
ระบบจะไมสามารถระบุการตั้งคาได เมื่อปดตัวชวยตั้งคาแลว
คุณสามารถเปดใชแอปพลิคเคชั่นที่กําหนดคาจากที่ตั้งของ
เมนูแอปพลิเคชั่นดังกลาวได

การตั้งกําหนดคา
การตั้งคาอเีมล
1. ในการเพิม่ศูนยฝากขอความใหมหรือเปดใชศูนยฝาก
ขอความ ตัวชวยตั้งคาจะขอใหคุณใสทีอ่ยูอเีมล ชื่อศูนย
ฝากขอความ ชื่อผูใช และรหัสผาน

หากระบบไมรูจับผูใหบริการอเีมลที่คุณใสขอมูลลงไป ตัว
ชวยตั้งคาจะขอใหคุณกําหนดประเภทของศูนยฝาก
ขอความและเซิรฟเวอรเมลขาออกและขาเขา สําหรับขอมูล
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

2. ในการเริ่มใชศูนยฝากขอความใหมหลังจากใสขอมูลที่
ตองการลงไปแลว ใหเลอืก ใช หากตองการกลับไปทีมุ่ม
มองหลกัตัวชวยตั้งคา ใหเลอืก ไม
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การตัง้คาผูใหบริการเครือขาย
หากคุณเลือกที่จะกําหนดการตั้งคาผูใหบริการเครือขาย เชน
การตั้งคา MMS และ WAP ตัวชวยตั้งคาจะขอใหคุณเลอืกจาก
การตั้งคาที่มีอยู เลือกการตั้งคาทีเ่กีย่วของ แลวเลือก ตกลง

การตัง้คาสนทนา
ตัวเลือกนี้จะมีใหเลือกหากคุณไดติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงใน
โทรศัพทและคุณไดสมัครใชบริการนี้เรียบรอยแลว

หากคุณเลอืกที่จะกาํหนดการตั้งคาสนทนา (PTT) (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ตัวชวยตั้งคาจะขอใหคุณกําหนดชื่อเลน
ชื่อผูใช และรหัสผานสนทนา

การตัง้คามุมมองรวม
ตัวเลือกนี้จะมีใหเลือกหากคุณไดติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงใน
โทรศัพทและคุณไดสมัครใชบริการนี้เรียบรอยแลว

ในการโทรสายวดิีโอ คุณตองใส USIM การดลงในโทรศัพท
และตองอยูในเครือขาย UMTS
หากคุณเลือกที่จะกําหนดการตั้งคามุมมองรวม (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ตัวชวยตั้งคาจะขอใหคุณใสทีอ่ยูมุมมอง
รวม ชื่อผูใช รหัสผานสําหรับพร็อกซี่มุมมองรวมและรหัสผาน
เลอืก ตกลง ในการเพิ่มทีอ่ยูมุมมองรวมลงในรายชื่อ หลังจาก
สรางการตั้งคามุมมองรวมแลว ใหเลอืกรายชื่อและ ใช
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