
กด ) คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด L 
เพื่อจัดเก็บ

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
กด L และเลือกการโทร IP (ถา
รหัสนําหนา IP เก็บอยูในสมุดโทร-
ศัพทอยูแลว รหัสจะถูกเพิ่มโดยอตั-
โนมตัิ) และหมายเลขจะถูกหมนุ

กด ( เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด )

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด + หรือ - ระหวาง
การโทร

กด - ในหนาจอหลัก

กด L ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

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

วิธีการ �

ปุมตัวอักษรตัวเลข

ไมโครโฟน

 หนาจอ

ปุมเคลื่อนที่
ปุมวางสาย และ

เปด/ปด

ขั้วตอหูฟง/เครื่องชารจ

ซอฟตคียซาย

ปุมรับสาย

ซอฟตคียขวา

เปด/ปดโทรศัพท
เก็บหมายเลขในสมุด
โทรศัพท
โทรออก

โทรสาย IP

รบัสาย
วางสาย
ปฏเิสธสาย
ปรับระดับเสียงในหูฟง

เขาไปยัง รายชื่อ
เขาไปยังเมนูหลัก
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ปุมซาย/ขวา
กดซอฟตคียซายและขวา L และ R ซึง่อยูที่สวนบนของปุมกด 
เพื่อเรียกใชฟงกชั่นทีแ่สดงที่สวนลางของหนาจอ

เปลีย่นไปยังสถานะปด
เสียง

กดปุม + คางไวในหนาจอหลัก 
เพื่อสลับระหวางโหมดประชุมและ
โหมดปกติ

กลับไปยังเมนูกอนหนา กด R

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )
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เริ่มการใชงาน

บตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากดานบน ดังแสดง

องซิมการดหันไปในทิศทางที่ถูกตอง และ
ลง เลื่อนซิมการดเขาไปในชองใสซิมการด
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1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวงั� กอน
ที่จะใชโทรศัพทของคุณ

ในการใชโทรศพัทของคุณ คุณตองใสซิมการดทีถู่กตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซมิการด
ประกอบดวยขอมูลเกีย่วกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถอืของคุณ และหนวยความจําซึง่คุณสามารถเก็บหมายเลขโทร-
ศัพทและขอความตางๆ

ใสซิมการด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปดโทร-
ศัพทมือถือของคุณกอนที่จะถอดฝาดานหลงและแบตเตอรี่ออก
ถอดฝาดานหลังออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กด
ฝาดานหลังดวยนิ้วหัวแมมอืของคุณ และเลื่อนฝาขึ้น จากนั้นใชมอื
ขางที่วางอยูยกฝาของชองใสแบตเตอรี่ออก ดังแสดงในรูปดานลาง 

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแ
ในรูปดานลาง

ใสซิมการด
ตรวจดูใหแนใจวามุมที่ตัดข
หนาสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ํา
จนกระทั่งสุด
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ะอยูบนหนาจอกอนทีจ่ะใชโทรศัพท

กดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูให
ุณซื้อโทรศัพท สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
ามปลอดภัย�

มถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของคุณจะ
ลอ็คซิมการด คุณตองขอรหัสพุก จากผูให
คุณ
เริ่มการใชงาน

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง 
จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

ใสฝาดานหลังกลับคืน
ใสฝาปดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนลงไปในชอง จนกระทั่งสุด

แกะฟลมปองกันที่แป

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศพัท 
ถาม รหัสนี้ไดรับการ
บริการหรือรานคาที่ค
รหัสพิน ดู �ตั้งคาคว

ถาคุณปอนรหสัพินไ
ถูกล็อค ในการปลด
บริการเครือขายของ



เริ่มการใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกบัโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่อง
ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟากระแสสลับที่
มใชโทรศัพทในชวงเวลาหนึ่ง เราแนะนํา

ในขณะที่กําลังชารจอยู เมื่อพลังงาน
งิ ตัวแสดงสถานะการชารจจะปรากฏ
าณสองสามนาที
6

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือนคุณ
เมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง ตองชารจไว
เปนเวลา 2 หรือ 3 นาทกีอนที่ตัวแสดงสถานะรูปแบตเตอรี่จะกะพริบ
เสียบเครื่องชารจเขากับขั้วตอเครื่องชารจทีด่านลางของโทรศัพท 
และตรวจดูใหแนใจวาสัญลักษณลูกศรบนเครื่องชารจหันหนาขึ้น ดัง
แสดงดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งของเครื่องชารจเขากับ
ชองเสียบไฟ AC
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ตัวแสดง
สถานะจะเลื่อนในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชารจเต็ม
เมื่อตัวแสดงสถานะการชารจหยุดเลื่อน จากนั้นคุณสามารถถอด
เครื่องชารจได 

ชารจเต็มแลว ไมมผีลทําให
ชารจคือการถอดปลั๊กออก 
เขาถงึไดงาย ถาคุณคิดจะไ
ใหคุณถอดแบตเตอรี่ออก

คุณสามารถใชโทรศัพทได
แบตเตอรี่หมดอยางสิ้นเช
หลังจากที่ชารจไปไดประม
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รฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจกัร

การวางสาย
ายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
งเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมดุโทรศัพท 
เลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
 (
 ) 
 )

งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง

ปุม, คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกด
) และ R

การโทร
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

องสาย

ื่อ
การโทร

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

2. กด ( เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด ) เพื่อวางสาย

ในการโทรระหวางประเทศ ใหกด * อยางรวดเรว็สองครั้ง เพือ่
ใสรหสันําหนาระหวางประเทศ �+�

การใชสมดุโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด ( เพื่อหมุนหมายเลขที่เลือก 
ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด + หรือ - (ดูหัวขอ
�สมุดโทรศัพท� สําหรับขอมลูเพิ่มเติม)

3. กด ) เพื่อวางสาย

โทรฉกุเฉนิ
เมื่อไมมีซิมการดในโทรศัพท คุณสามารถกด R (โทรฉุกเฉิน) เพื่อ
โทรฉุกเฉิน 
เมื่อมซีิมการดในโทรศัพท คุณสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินในหนา
จอหลัก จากนั้นกด (

หมายเลขฉกุเฉินมาต
คือ 999

การรับสาย และ
เมื่อมสีายเรียกเขา หม
ที่จะแสดงหมายเลขขอ
ชื่อที่เปนเจาของหมาย
� ในการรับสาย: กด
� เพือ่ปฏเิสธสาย: กด
� ในการวางสาย: กด
โทรศัพทจะไมสงเสีย

ถาคุณเลือก รับสายทุก
ปุมใดกไ็ด ยกเวนปุม 

ตัวเลอืกระหวาง
ระหวางการโทร กด L

- การ พักสาย
- ปดเสียงพูด ข
- สายใหม
- SMS ใหม
- เขาไปยัง รายช



การโทร

การรับสายที่สอง
ณะที่กําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะสง
งขอมูลเกี่ยวกบัสายที่เรียกเขามา จากนั้น

เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

ในการปฏิเสธสาย

ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณ
สามารถเลือก วางสาย จากนั้น เปด เพื่อ
วางสายปจจุบัน และรับสายเรียกเขาสาย
ใหม
8

ปรับระดบัเสยีงในหูฟง
ระหวางการโทร กดปุม + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

ล็อค/ปลดล็อคปุมกด
ในการล็อค/ปลดล็อคปุมกด กด # แบบยาวในหนาจอหลัก

การจัดการกบัหลายสาย
คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกนั รวมทั้ง
สรางการประชุมโดยใชโทรศพัทของคุณได คุณสมบัตินี้จะใชไดหรือ
ไม ขึ้นอยูกบัผูใหบริการเครือขาย และ/หรือการสมคัรรับบริการของ
คุณ
การโทรไปยังสายที่สอง
คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองเมื่อมสีายหนึ่งใชอยู หรือมสีายหนึ่ง
พักอยูได ในขณะที่โทรศัพทอยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือกผูติดตอ
จากสมดุโทรศัพท) และกด ( สายแรกจะถูกพักไว และสายที่สอง
จะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด L เพื่อเขาถงึตัวเลือก
ตางๆ ตอไปนี้:
� สลับ เพื่อสลับไปมาระหวาง 2 สาย
� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง
โทรศัพท

เมื่อคุณไดรับสายทีส่องในข
เสียงบี๊ป และหนาจอจะแสด
คุณสามารถ:

กด (

กด R หรือ )

กด L ตัวเลือก
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ัลตแิทป ABC/Abc/abc
ึ่งครั้ง (2 ถึง 9) เพื่อปอนตัวอกัษรแรกที่
องครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีส่องบนปุม ไป
ษรทีคุ่ณตองการอยูบนปุมเดียวกับตัวอักษร
หรอสองถึงสามวินาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏ

ตัวอกัษรทางซายของตัวกะพริบ

 เพื่อใสชองวางในโหมดการปอนแบบ

ตัวอักษรที่ดานซายของตัวกะพริบ หรือออก
กโหมดการแกไข
ื่อนตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ขอความ หรือ
ลักษณจากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ
ับไปยังหนาจอหลัก
ือกคําที่ไฮไลตจากรายการ หรือเขาไปยังเมนู
เลือก
นสัญลักษณ
ลี่ยนโหมดการปอน
การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

3. การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีการปอนตัวอักษร 4 ชนิด:
มัลติแทป ABC/Abc/abc
สมารต ABC/Abc/abc
ตัวเลข
สัญลักษณ

ระหวางการปอนขอความ, กด *  แบบยาวเพื่อสลับระหวางภาษา
ตางๆ และกด *  เพื่อเปลี่ยนระหวางวธิีการปอนขอความแบบ
ตางๆ แถบแสดงสถานะที่สวนบนของหนาจอจะแสดงวิธีการปอน
ปจจุบัน [ABC], [Abc] และ [abc] หมายถึงวธิีการปอนแบบมัลติ
แทปโดยใชตัวพิมพใหญ, สมารตมัลติแทป และมัลติแทปโดยใช
ตัวพิมพเล็กตามลําดับ, [ENG], [Eng] และ [eng] หมายถึงวิธีการ
ปอนภาษาอังกฤษสมารตโดยใชตัวพิมพใหญ, ภาษาองักฤษสมารต 
และภาษาองักฤษสมารตโดยใชตัวพิมพเล็กตามลําดับ, [123] 
หมายถงึการปอนตัวเลข

ปุมฟงกชั่น

การปอนแบบม
1. กดปุมตัวเลขหน
อยูบนปุม, กดส
เรื่อยๆ ถาตัวอัก
ที่คุณเพิ่งปอน ใ
ขึ้นอกีครั้ง

2. กด R เพื่อลบ

คุณสามารถกดปุม 0
มัลติแทป ABC/abc

R ลบ
จา

+ - 
 

เล
สัญ

) กล
L เล

ตัว
# ปอ
* เป



ารปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

ตัวอักษรที่อยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้: 2. กด R เพื่อลบตัวอกัษรทางซายของตัวกะพริบ
คําทีต่องการ และกด L เพื่อปอนคํา

9) เพื่อปอนตัวเลขที่อยูบนปุม

ิธีการปอน และกด +/- 
องการ กด L เพื่อปอน 
10 ก

การปอนแบบสมารต ABC/Abc/abc
วิธีการปอนภาษาอังกฤษแบบสมารต ใหวิธีการที่เร็วกวาในการปอน
คําภาษาองักฤษ
1. คุณจําเปนตองกดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถึง 9) ใหสอด
คลองกับตัวอกัษรแตละตัวที่จําเปนในการ สะกดคํา ในขณะที่
คุณปอนตัวอักษร คําทีแ่สดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

3. ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือก
นั้น

การปอนตัวเลข
1. กดปุมตัวเลข (0 ถึง 
2. ในการลบตัวเลข กด R

การปอนสัญลักษณ
1. กด # เพื่อดูรายการว
เพื่อเลือกสัญลักษณทีต่

ปุม  ตัวอักษรในลําดับที่จะแสดง

1  @ 1 , ; : ? ! ( )
2  a b c 2
3  d e f 3
4  g h i 4
5  j k l 5
6  m n o 6
7  p q r s 7
8  t u v 8
9  w x y z 9
0  0
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ม
  ในหนาจอหลัก กด L ตัวเลือก และเลือก
ทีเ่ก็บ และกด L เลือก

 คุณจําเปนตองปอนชื่อและหมายเลข หลังจาก
ว กด L ตกลง จากนั้นปอนหมายเลขโทร-

 ตกลง
ศัพท, กระบวนการตางๆ จะเหมือนกับที่แสดง
ารถปอนชื่อ หมายเลขสํานักงาน และหมายเลข
อได 

รศัพท
ูติดตอปจจุบัน และผูติดตอหลายรายการใน
ังซิม และในทางกลับกนัได
  ในหนาจอหลัก กด L ตัวเลือก และเลือก
 หรือ คัดลอกหลายรายการ และกด L เลือก
รือ จากโทรศัพท ถาคุณเลือก คัดลอกหลาย
งกด L ตัวเลือก และ เลือก ผูติดตอที่คุณ
 กด L ตัวเลือก และ ตกลง เพื่อยืนยัน
ันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ตกลง เพื่อ
าร หรือเลือก R ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวน
สมุดโทรศพัท

4. สมุดโทรศัพท

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอนัใดอนัหนึ่งในสองแหง: สมุดโทร-
ศัพทในซิม (อยูบนซิมการดของคุณ ซึ่งจํานวนรายการที่คุณสามารถ
เก็บไดนั้น ขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือสมุดโทรศัพทสมารต (อยู
บนโทรศัพทของคุณ ซึ่งอนุญาตใหคุณเก็บรายชื่อไดถึง 300 ชื่อ) ใน
ขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม รายชื่อเหลานั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท
ที่คุณเลือก

การจดัการกับผูตดิตอ
เลือกชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้:

สรางรายชื่อให
1. เขาไปยัง รายชื่อ
สราง เลือกสถาน

2. ถาคุณเลือก ซิม,
ที่คุณปอนชื่อแล
ศัพท และกด L

3. ถาคุณเลือก โทร
ดานบน คุณสาม
ที่บานของผูติดต

คัดลอกสมุดโท
คุณสามารถคัดลอกผ
โทรศัพทของคุณไปย
1. เขาไปยัง รายชื่อ
คัดลอกปจจุบัน

2. เลือก จากซิม ห
รายการ, คุณตอ
ตองการคัดลอก

3. ขอความการยืนย
ยืนยันกระบวนก
การ

ดูรายละเอยีด  คนหา
สราง  แสดงชนิด
คัดลอก  หมายเลขของฉัน
ยาย  หนวยความจํา
ลบ



สมดุโทรศัพท

โทรศัพท
ายชื่อในสมุดโทรศัพท กด - ใน
ปยังเมนูสมุดโทรศัพท จากนั้นกด L 
ชื่อหรือหมายเลขที่คุณตองการคนหา 

ลัก เพื่อเขาไปยังรายการสมุดโทรศัพท
 เพื่อเขาไปยัง รายชื่อ และกด L และ 
จากรายการ กดปุมทีม่ีตัวอักษรที่คุณ
ดปุม 8 สามครั้งเพื่อปอนตัวอักษร V) 
วยตัวอักษรนี้จะถกูเลือก

ที่จะแสดงในรายการสมุดโทรศพัท 
ระหวาง ชื่อ หรือ ชื่อและหมายเลข

ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพทของคุณ ถา
คุณปอนหมายเลขโทรศพัทมือถอืของคุณ 
เขาไป
12

ยายรายการสมุดโทรศัพท
1. เขาไปยัง รายชื่อ  ในหนาจอหลัก, กด L ตัวเลือก และเลือก 
ยายปจจุบัน หรือ ยายหลายรายการ และกด L เลือก

2. เลือก จากซิม หรือ จากโทรศัพท ถาคุณเลือก ยายหลายรายการ, 
คุณตองกด L ตัวเลือก และ เลือก ผูติดตอที่คุณตองการยาย 
กด L ตัวเลือก และ ตกลง เพื่อยืนยัน

3. ขอความการยืนยันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ตกลง เพื่อ
ยืนยันกระบวนการ หรือเลือก R ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวน
การ

ลบผูตดิตอ
1. เขาไปยัง รายชื่อ  ในหนาจอหลัก และเลือก ลบ หรือ ลบหลาย
รายการ

2. ถาคุณเลือก ลบหลายรายการ, คุณตองกด L ตัวเลือก และ 
เลือก ผูติดตอที่คุณตองการลบ กด L ตัวเลือก และ ตกลง 
เพื่อยืนยัน

3. ขอความการยืนยันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ตกลง เพื่อ
ยืนยันกระบวนการ หรือเลือก R ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวน
การ

คนหารายชื่อในสมุด
1. อนุญาตใหคุณคนหาร
หนาจอหลัก เพื่อเขาไ
ตัวเลือก > คนหา ปอน
และกด ตกลง; หรือ

2. กด - ในหนาจอห
โดยตรง หรือกด L
เลือก ผูติดตอของคุณ
ตองการคนหา (เชน ก
รายการแรกที่เริ่มตนด

แสดงชนิด
อนุญาตใหคุณเลือกรายการ
คุณสามารถเลือกที่จะแสดง

หมายเลขของฉัน
ตัวเลือก หมายเลขของฉัน 
ยังไมไดใสไว เราแนะนําให
และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ 
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สมุดโทรศพัท

แมวาฟลดทั้งหมดสามารถวางได แตคุณไมสามารถลบ หมายเลข
ของฉัน ได

หนวยความจาํ
แสดงจํานวนรวมของผูติดตอที่คุณสามารถเก็บได และพื้นที่วางทีคุ่ณ
มีในซิม และหนวยความจําสมุดโทรศัพท 



ขอความ

นเครอืขาย SMS, โทรศัพทของคุณอาจ
มายความวาขอความถูกสงไปยังศูนย SMS 
ารดของคุณ อยางไรก็ตาม นี่ไมไดหมาย
งไปถึงปลายทาง

วาม SMS ทีคุ่ณไดรับ ขอความจะแสดงใน

ด L เพื่ออานขอความ จากนั้นกด L 
มนูตัวเลือก:

สขอความ SMS ที่ตั้งไวลวงหนา

ดัเก็บขอความในโฟลเดอรแบบราง

าน SMS ที่เลือก

อบกลับไปยังผูสง

บขอความที่เลือก

ายขอความที่เลือกไปยัง โฟลเดอรของฉัน

งตอขอความที่เลือก
14

5. ขอความ

SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอกัษรโดยการใชบริการขอความ
สั้น (SMS) และจัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ
เขียนขอความ
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายดานลาง:
1. เลือก สราง และกด L เลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

2. เมื่อคุณเขียนขอความของคุณเสร็จ, กด L ตัวเลือก เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกถัดไป:

เมื่อคุณสงขอความผา
แสดงคําวา สงแลว นี่ห
ซึ่งคุณตั้งคาไวในซมิก
ความวาขอความถูกส

อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอานขอค
รายการ 
เมื่อขอความแสดงขึ้น ก
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังเถงึ: เลือก แกไขผูรับ เพื่อปอนหมายเลขของผูรับ

โดยตรง หรือกด รายชื่อ เพื่อเลือกหมายเลข

เนื้อหา: เขียนหรือแกไขขอความของคุณ

แกไขเนื้อหา แกไขขอความของคุณ

สง สงขอความ

ใสรายชื่อ ปอนรายการรายชื่อสําหรับการเลือกรายชื่อ
หลายรายการ

ใสเทมเพลต ใ

จัดเก็บ จ

อาน อ

ตอบกลับ ต

ลบ ล

ยายไปยังโฟลเดอร
ของฉัน

ย

สงตอ ส
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 SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมไดสง กด 
อความ และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง

ย SMS ของคุณจาก อินบอกซ ไปยัง โฟลเดอร
 เพื่อเลือกขอความ และกด L ตัวเลือก 
อไปนี้:

อานขอความที่เลือก
แกไขขอความกอนทีจ่ะสง
ลบขอความที่เลือก
ลบขอความที่เลือก
ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ

อานขอความที่เลือก
ลบขอความที่เลือก
ลบขอความที่เลือก
ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ
ขอความ

สงแลว
เมื่อคุณสงขอความ ขอความจะถูกเกบ็ไวใน สงแลว
เมื่อคุณอยูในรายการขอความที่สงแลว, กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้:

เมื่อขอความแสดงขึ้นมา, กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

แบบราง
เมนูนี้จะแสดงรายการ
L เลือก เพื่อเลือกข
ตัวเลือกตอไปนี้:

โฟลเดอรของฉัน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณยา
ของฉัน กด L เลือก
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกต

ลบหลายรายการ ลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ

อาน อาน SMS ที่เลือก

ลบ ลบขอความที่เลือก

สงตอ สงตอขอความทีเ่ลือก

ยายไปยังโฟลเดอร
ของฉัน ยายขอความทีเ่ลือกไปยัง โฟลเดอรของฉัน

ลบหลายรายการ ลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ

ลบ ลบขอความที่เลือก

สงตอ สงตอขอความทีเ่ลือก

อาน
แกไข
ลบ
ลบหลายรายการ
ลบทั้งหมด

อาน
ลบ
ลบหลายรายการ
ลบทั้งหมด



ขอความ

การตั้งคา วอยซเมล
วอยซเมลเซิรฟเวอร และฟงขอความ
เสียง ผูใหบริการของคุณจะสงขอความ
ศพัทอนุญาตใหคุณปอนหมายเลขวอยซ
ารเครือขายจะใหหมายเลขมา
เซิรฟเวอร คุณสามารถเลือก แกไข เพื่อ

มารถเลือก ตอบ

นหนาจอหลัก คุณสามารถเขาถึง
ุณไดอยางรวดเร็ว

ของขอความที่เกบ็ในซิมการดและโทร-

ความสาธารณะที่เผยแพรไปยังกลุมของ
มถูกออกอากาศในสถานีที่มีรหัสระบุไว 
ามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติด
งคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี 
องสถานีนั้น
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณผานทางตัวเลือกตางๆ 
ตอไปนี้:

เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาหมายเลข
เสียง เมื่อคุณไดรับขอความ
ไปยังโทรศัพทของคุณ โทร
เมลเซิรฟเวอรได ผูใหบริก
ในการตั้งคาหมายเลขวอยซ
ปอนหมายเลข
ในการฟงวอยซเมล คุณสา

ถาคุณกดปุม 1 คางไวใ
วอยซเมลเซิรฟเวอรของค

หนวยความจํา
แสดงสถานะหนวยความจํา
ศัพท

ขอความออกอากาศ
ขอความออกอากาศเปนขอ
ผูใชโทรศัพทมือถอื ขอควา
โดยทั่วไป ชองสถานีหนึ่งส
ตอผูใหบริการเครือขายขอ
และขอมูลการออกอากาศข

ศนูย SMS เลือกศูนย SMS มาตรฐานของคุณ ถาซิม
การดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน
หมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

เวลาสิ้นสุด เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บอยู
ในศูนย SMS ของคุณ สิ่งนี้มปีระโยชนเมือ่
ผูรับไมไดเชื่อมตออยูกบัเครือขาย (ซึง่เปน
เหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทนัที)
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

รายงานการสง เมื่อตั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณ
ทราบผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของ
คุณหรือไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัคร
ขอรับบริการ

สถานที่เก็บ ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกสถานทีใ่นการ
เก็บขอความที่คุณตองการ (เชนในซิม หรือ
ในโทรศัพท)
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ขอความ

ไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาการรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ 
เปด, คุณสามารถรับขอความออกอากาศได เมื่อ ปด, คุณจะไม
สามารถรับขอความออกอากาศได 
รายการชอง
กด L เพื่อเขาไปยังการตั้งคาสถานี คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม, แกไข 
หรือ ลบ สถานีได



18 ประวตัิการโทร

6. ประวัติการโทร

โทรศัพทมือถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา, 
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมตัิ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายทีไ่มไดรับ, สายโทร
ออก และ สายที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะ
แสดงโดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด 
ถาผูติดตอของสายเหลานั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพทของคุณ ชื่อที่เกบ็
ไวจะแสดงขึ้นมา

สายที่ไมไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายที่ไมไดรับลาสุด เลือกรายการ และกด L 
ตัวเลือก > ดูรายละเอยีด เพื่อแสดงชื่อ, วันที่, เวลา และจํานวนครั้งที่
คุณไมไดรับแตละสาย
กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สายโทรออก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายที่หมุนออกลาสุด รวมทั้งความพยายามใน
การโทร หรือสายทีเ่คยเชื่อมตอสําเร็จ

สายที่รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายที่รับลาสุด

ระยะเวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูเวลาที ่โทรออกรวม, รับรวม และ เวลาในการ
โทรครั้งสุดทาย (แสดงเปนชั่วโมง, นาที, วินาท)ี คุณสามารถกด L 
ลบ เพื่อรีเซต็ตัวตั้งเวลาโทรทั้งหมดได

เวลาที่แทจริงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนสาํหรบัคาโทรและบร-ิ
การตางๆ จากผูใหบริการของคุณอาจแตกตางจากนี้ ขึน้อยูกับ
เครือขายของคุณ การปดจดุทศนิยมเพื่อจุดประสงคในการทํา
บิล ภาษี ฯลฯ

ดูรายละเอยีด แสดงขอมูลของรายชื่อ

โทร หมุนหมายเลข

โทร IP โทรสาย IP

สง SMS สงขอความไปยังผูติดตอ

จัดเก็บ บันทกึหมายเลข

ลบสายปจจุบัน ลบหมายเลขปจจุบัน

ลบทัง้หมด ลบหมายเลขทั้งหมด
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าสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด กด + 
ูรายการของภาษาที่มี และกด L ตกลง

เวลาแสงไฟระหวาง 10วิ, 20ว,ิ 30ว ิและ 60ว ิ

กดอัตโนมตัิในโหมดไมไดใชงาน คุณสามารถ
พื่อเปดหรือทํางานฟงกชั่นนี้

างรวดเร็ว คุณสามารถกด #

ารรับสายทุกปุม
การตั้งคา

7. การตั้งคา

เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว
ในโทรศัพทของคุณ (วันและเวลา, การปองกัน, การโอนสาย, ฯลฯ)

การตัง้คาโทรศัพท
เสียงเรียกเขา
อนุญาตใหคุณเลือกเสียงสําหรับสายเรียกเขา, SMS, การปลุก และ
กําหนดการ กด L เลือก และเลื่อนภายในรายการ และรอสักครู
เพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวันที่โดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที่ 
กด L เลือก และคุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:

ภาษา
ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษ
หรือ - เพื่อเรียกด
เวลาแสงไฟ
อนุญาตใหคุณตั้งระยะ
ล็อคปุมอัตโนมตัิ
อนุญาตใหคุณล็อคปุม
เลือก เปด หรือ ปด เ

ในการล็อคปุมกดอย

ตั้งคาการโทร
รับสายทกุปุม
เลือกเพื่อ เปด/ปด ก

วนัที่&เวลา ปอนวนัที่/เวลาโดยใชปุมกด

รูปแบบวันที/่เวลา ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวนัที่



การตั้งคา

การโอนสาย รับสายอัตโนมตัิ
รับสายโดยอตัโนมัติ เลือก เปด/ปด เพื่อ
งกชั่นนี้

รถเปดทํางานไดเฉพาะเมื่อใชหฟูงเทา

มายเลขที่เก็บในสมุดโทรศัพทของคุณ
ั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากที่สุด 8 
หมายเลขแบบยาว จะเปนการโทรไปยัง
ปุมหมายเลขนั้น 

หรือไมรับการเตือนระหวางการโทร การ
ีของทุกนาที คุณสามารถกดเพื่อเลือก 
ารทํางานฟงกชั่นนี้

าร IP เพื่อที่คุณจะไมจําเปนตองปอน
าย IP ปอนหมายเลข IP ของคุณโดยใช

 เพื่อยืนยัน
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เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังวอยซเมลบอกซ หรือหมายเลขโทรศัพท 
(ไมวาจะอยูในสมุดโทรศัพทของคุณหรือไม)

สายเรียกซอน
นี่เปนบริการเครือขาย ถาคุณเลือก เปด, โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบ
ระหวางทีใ่ชสาย เมื่อมีอีกสายหนึ่งพยายามติดตอหาคุณ ไมเชนนั้น 
ถาคุณเลือก ปด, โทรศัพทจะไมแจงใหคุณทราบ และผูที่กําลังโทรหา
คุณจะไดยินสัญญาณไมวาง หรือสายจะถูกโอนไปยังโทรศัพทเครื่อง
อื่น (ถาโทรศัพทของคุณตั้งคาเปน โอนเมือ่ไมวาง)
โทรซ้ําอัตโนมัติ
อนุญาตใหโทรศัพทของคุณโทรซ้ําไปยังหมายเลขโดยอตัโนมัติ ถา
สายที่คุณโทรหานั้นไมรับ เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางานหรือปด
ทํางานฟงกชั่นนี้

อนุญาตใหโทรศัพทของคุณ
เปดทํางานหรือปดทํางานฟ

เมนูรับสายอัตโนมัติสามา
นั้น

โทรดวน
อนุญาตใหคุณทําการหมุนห
อยางรวดเร็ว คุณสามารถต
หมายเลข เพื่อที่การกดปุม
หมายเลขทีเ่ชื่อมโยงอยูกบั
ตัวเตือนนาที
อนุญาตใหคุณเลือกวาจะรับ
เตือนจะสงเสียงที่ 50 วนิาท
เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดก
รหัส IP
ใชในการเกบ็หมายเลขบริก
หมายเลขกอนที่คุณจะโทรส
ปุมกด และกด L ตกลง

ทกุเงือ่นไข จะโอนสายสนทนาทุกสาย

เมื่อไมวาง
ไมรับสาย
ติดตอไมได

อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดทีคุ่ณ
ตองการโอนสายเรียกเขา

ยกเลิกการโอน จะยกเลิกตัวเลือกการโอนทั้งหมด

สถานะ ตรวจสอบสถานะการโอน
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าน/ปดทํางานการล็อค PIN และเปลี่ยนแปลง

Identification Number) ใชเพื่อปองกนัซิมการด
ับอนุญาต PIN ไดมาพรอมกับซิมการด ผูให
ฐานมา เลือก เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดทํางาน

ถูกตองสามครั้งติดกัน รหัสพินของซิมการด
ัพทจะขอใหคุณปอนรหัสพุก
บัซิมการด ถาไมไดใหมา คุณสามารถรับรหัส

ถกูตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะถูกล็อค

ัพทของคุณไมใหถูกใชงานโดยไมรับอนุญาต
ตองใชรหัสผานเมื่อคุณลบขอมูลทัง้หมด หรือ
โรงงาน ผูใหบริการเปนผูใหรหัสล็อคโทรศัพท
การตั้งคา

เสียงการเชื่อมตอ
อนุญาตใหคุณเลือกวาจะรับหรือไมรับการเตือนเมือ่โทรศัพทของคุณ
เชื่อมตออยู คุณสามารถกดเพื่อเลือก เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดการ
ทํางานฟงกชั่นนี้

ตั้งคาความปลอดภัย
จํากัดการโทร
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจํากัดการใชงานของโทรศัพทใหโทรไดเฉพาะ
อยางเทานั้น โดยอนุญาตใหคุณจํากดัไดทัง้สายโทรออกและสายเรียก
เขา ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการจํากัด
การโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ
เมนู สายเรียกเขา อนุญาตใหคุณเลือก หามโทรเขา หรือ หามโทรเขา
เมื่อโรมมิ่ง
เมนู สายโทรออก อนุญาตใหคุณเลือก หามสายออกตางประเทศ, 
ไปสายในประเทศเทานั้น หรือ หามโทรออก
เมนู ยกเลิกทั้งหมด อนุญาตใหคุณลบฟงกชั่นการหามโทรทัง้หมด
เมนู แกไขรหัสผาน อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัสผานการหามโทร

รหัสผานซิม
เมนูนี้ ใชเพื่อเปดทําง
รหัสผานพิน
ล็อค PIN
ล็อค PIN (Personal 
จากการใชโดยไมไดร
บริการจะใหคามาตร
ฟงกชั่นนี้
ถาคุณปอนรหัสพินไม
จะถกูล็อค และโทรศ
รหัสพุกใหมาพรอมก
จากผูใหบริการ
ถาคุณปอนรหัสพุกไม
ตลอดไป
รหัสล็อคโทรศัพท
รหัสพินปองกนัโทรศ
จากบุคคลอืน่ จําเปน
เรียกคืนการตั้งคาจาก
แกคุณ 



การตั้งคา
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ตั้งคาเครือขาย
เมนูนี้ใชในการเลือกบัญชีเครือขาย

คุณสามารถเลือกเครือขายอื่นนอกเหนือจากเครือขายที่คุณจด
ทะเบียนไดเฉพาะเมื่อมีขอตกลงการโรมมิ่งทําไวกับเครือขายที่
คุณจดทะเบียน ถาคุณเปลี่ยนเครือขาย อาจมีปญหาบางอยางเกิด
ขึ้นระหวางการใชงานโทรศัพทของคุณ

รีเซ็ต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณรีเซ็ตโทรศัพทกลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน กด 
L ตกลง เพื่อยืนยัน

หลังจากที่คุณปอนรหสัที่ถูกตอง (เหมือนกับรหสัล็อคโทรศัพท
ของคุณ คามาตรฐานคือ 1122) โทรศัพทก็จะกูคืนการตั้งคา
ตางๆ จากโรงงาน

เครือขายปจจุบัน แสดงขอมูลของเครือขายปจจุบันที่คุณใช

เลือกอตัโนมัติ โทรศัพทของคุณจะเลือกและลงทะเบียนกบั
เครือขายทีใ่ชไดโดยอตัโนมัติ

เลือกแบบแมน
นวล

ใหรายการของเครือขายทีใ่ชไดในพื้นที่ของคุณ 
เลือกเครือขายทีคุ่ณตองการลงทะเบียนดวย 
และกด L เพื่อยืนยัน
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8. โปรไฟล

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงกริ่งของสายเรียกเขา ขอความใหม 
และอื่นๆ โดยคุณสามารถตั้งคาชนิดเสียงเตือน, ระดับเสียงกริ่ง
และโหมดตอบรับ รวมทัง้แสงไฟ เพื่อใหโทรศัพทของคุณเหมาะกับ
สภาพแวดลอมการทํางานทุกประเภท เลือก ปกติ หรือ ประชุม และ
กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
เปดทํางาน เปดทํางานโปรไฟลทีเ่ลือก

ระดับเสียง อนุญาตใหคุณตั้งระดับเสียงของ เสียงเรียกเขา 
และ เครื่องรับ เปนหนึ่งในเจ็ดระดับ

ชนิดแบบเสียง
เรียก

ประกอบดวย สายเขา, SMS, ปลุก, กําหนด
การ (เสียงเรียกเขา และ/หรือ ระบบสั่น)

เสียงปุมกด เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางาน/ปดทํางาน

เสียงเปดเครื่อง เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางาน/ปดทํางาน



เครื่องมือ

ละจัดการกับบันทึกในตัวจัดการกําหนด
ขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

ิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
เมนูนี้ใชในการคํานวณพื้นฐาน เชน การ
ารหาร
หรับจุดทศนิยม, เครื่องหมายลบ และ
 ตัวเลือก เพื่อเลือก

 * เพื่อใสจดุทศนิยมโดยตรงก็ได 

ที่ของบันทกึ

ทึกใหม

ายการของบันทึก

นวยความจําที่ใชไดในโทรศัพทของคุณ

ารบันทึกจะใชความจุหนวยความจาํ
รศัพทรวมกับคุณสมบัติอื่นๆ (สมุด
ท, SMS ฯลฯ) 
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9. เครื่องมอื

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมา
สําหรับการใชงานสวนตัวของคุณ

ปลกุ
โทรศัพทมือถือของคุณมีนาฬกิาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งคาการ
ปลุกแยกกันได 3 รายการ ในการตั้งนาฬิกาปลุก ใหทําตามขั้นตอน
ดานลาง 
1. เลือกการปลุก และกด L
2. เลือกสถานะ และตั้งเปน เปด
3. ปอนเวลา
4. เลือกชวงเวลา: หนึ่งครั้ง / ทุกวัน / วนัทํางาน / สุดสัปดาห
5. แกไขชื่อการปลุก
6. ทําขั้นตอนดานบนซ้ําเพื่อตั้งคาการปลุกอืน่ๆ 

นาฬกิาปลุกจะสงเสียงปลุกแมวาคุณจะปดโทรศัพทอยู กด R 
เพือ่หยุดเสยีงปลุก กด R เพือ่หยุดเสยีงปลุกชัว่คราว จากนั้น
การปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลงัจากเวลาผานไป 4 นาที 

ถาคุณตองการปดการปลุก, ไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 และตั้งคา
เปน ปด

กาํหนดการ
อนุญาตใหคุณสราง เก็บ แ
การของคุณ กด L เพื่อเ

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องค
คํานวณพื้นฐานได สวนใหญ
บวก การลบ การคูณ และก
1. ปอนตัวเลขตัวแรก สํา
การลบตัวเลข กด L

นอกจากนี้ คุณสามารถกด

ใสวนัที่ ปอนวัน

สราง สรางบัน

กําหนดการ แสดงร

หนวยความจํา แสดงห

ตัวจดัก
ของโท
โทรศัพ
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2. กด L ตัวเลือก เพื่อเลือก บวก, ลบ, คูณ, หรือ หาร
3. ปอนตัวเลขตัวที่สอง
4. กด L ตัวเลือก และเลือก เทากับ เพื่อรับผลลัพธ

ผลลัพธของเครื่องคิดเลขใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูกตอง
ของการคํานวณอยูที่ทศนิยม 9 ตาํแหนง ผลลพัธจะถูกตดัหลัง
จากทศนิยมตาํแหนงที่ 9 สาํหรบักระบวนการถัดไป



26 เกม

10. เกม

เกม
เลือกเกม และกด L สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัการเลนแตละเกม 
โปรดดูขั้นตอนการใชงานบนหนาจอ
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11. STK
STK
โครงสรางและชื่อภายใตเมนูนี้ไดรับการตัง้คาคอนฟกโดยผูให
บริการเครือขายของคุณ และเก็บไวในซิมการด บริการตางๆ จะ
แตกตางกันในแตละผูใหบริการ STK

เมนูนี้ใหบริการที่เพิ่มมูลคา และบริการแตกตางกนัไปตามผูใหบริ-
การ สําหรับรายละเอยีดโปรดตรวจสอบกบัผูใหบริการของคุณ โทร-
ศัพทที่สนับสนุน STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม และเนื้อหาในเมนูจะ
นําเสนอตามที่กําหนดไวในซิมการด ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
ตัวเลือกเมนูอาจแตกตางกันไปตาม STK และอาจเปลี่ยนแปลงโดย
ผูใหบริการเครือขาย
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมสีัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอหลัก

ถาสญัลักษณเครอืขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้น
ใชไมไดในปจจุบัน คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสัญญาณที่ไมดี การยาย
ไปยังตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึน้ได

ปดเสียง- โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อไดรับ
สายเรียกเขา

โหมดประชุม - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหม

ขอความใหม - สรางขอความใหมดวยปุมซอฟตคียขวา

ความแรงแบตเตอรี่ - ยิ่งคุณเห็นแถบมาก แสดงวายิ่งมี
พลังงานเหลือมาก

การปลุก ทํางาน

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นทีไ่มใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

ล็อคปุมกด เปดทํางาน

หนวยความจําซิมเต็ม - หนวยความจําของซิมเต็ม ลบ
รายการเพื่อเกบ็รายการใหม

หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพทและ
ซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

เมนูหลัก - ไปยังเมนูหลัก

การโอนสาย - โทรศัพทของคุณอยูในสถานะการโอนสาย

ความแรงสัญญาณ - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพของ
การรับสัญญาณยิ่งดี

ระบบสั่น- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

สายที่ไมไดรับ - คุณมีสายที่ไมไดรับ
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พัทไวในที่ปลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
องเด็กเล็ก
การจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจําแทน 
ทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทร-
ระยะเวลานาน
หลังจากที่ซื้อโทรศพัทมา และเพื่อเปดการ
กัดการโทรแบบตางๆ
บบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่ม ีอยางไรก็ตาม 
องคุณอาจเปนสาเหตุใหเกดิการรบกวนกบั
อืน่ ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและกฎ
ระเทศของคุณเมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทัง้ที่
ไปยังสถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับการใช
รถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขมงวดมาก
รั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมคีวามเสี่ยงตอ
นําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัย
ดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลัง
เซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ี่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณ
กรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC
ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือตัวสงและรับสญั-
ญาณวทิยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพทจะ
รับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียงหรือ
ขอมลูไปยังสถานีฐานทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขายโทรศัพท 

จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 

1800 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)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศพัทมือถอืเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะหลีก
เลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอืน่ หรือตอตัวโทรศพัทเอง ใหอาน
และทําตามคําแนะนําเกีย่วกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให
ผูอื่นทีย่ืมโทรศพัทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศพัท
จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศ
เอื้อมถงึข
หลีกเลี่ยง
ปดโทรศัพ
ศัพทเปน

เปลี่ยนรหัสพินของคุณ
ทํางานตัวเลือกการจํา

การออกแ
หมายและ
โทรศัพทข

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ขอบังคับทั้งหมดในป
บาน และเมือ่เดินทาง
โทรศัพทเซลลูลารใน
เปนที่กลาวกันวาบางค
สุขภาพของผูใช มีการ
ทางดานคลื่นวิทยุและ
ตางๆไดรับการกําหน
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพท
ดานความปลอดภัยท
รับสงคลื่นวิทยุและอุป



ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็กทรอ
นพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจากพลัง

องหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทรศัพท 
ี่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
วาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบ
หรือไม

นะการทาํงาน
ะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ใชพลังงานแบตเตอรี ่และใชงานโทร-
ตามคําแนะนาํตอไปนี้:
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวทิยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไวภาย
ในกระเปาสัมภาระของคุณ: การใชโทรศัพทมอืถือใน
เครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

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

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

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

นิกส ที่ใชในยา
งานวทิยุ

เครื่องชวยการเตนข
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� ร กัษาระยะหางระหวางเค
ไว 15 ซม. ตลอดเวลาท
ทีอ่าจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครือ่งชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรู
กวนของโทรศัพทเซลลูลาร

การปรับปรุงสมรรถ
เพื่อทีจ่ะปรับปรุงสมรรถน
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการ
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทํา
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ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น 
การใชอปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
ทําใหการรับประกันทัง้หมดสําหรับโทรศพัท
งคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัทโีดย
รรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปน


และรถยนตของคณุ
ึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
ใหสมาธิของคุณลดลง ซึง่สามารถทําใหเกิด
ได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

การขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทาง
ะใชโทรศัพท
ศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะทํา
ใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่
� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น

� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140° F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
เนื่องจาก
หาย และ
ฟลิปสขอ

ใหแนใจวาเสาอากาศ
ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับกา
อะไหลแทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถือ
จากการศ
รถนั้นทํา
อนัตราย

� คุณควรมีสมาธิกับ
และจอดรถกอนที่จ

� เคารพกฎในประเท



� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด แวดลอม
มกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
รรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
ละโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา

ลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
ําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุของ
บตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

บตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

บรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

ลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได (มี
ิดของพลาสติกดวย)
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ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวตัถปุระสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทดัฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากทีโ่ทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากทีเ่ปนโลหะ 
โปรดระมัดระวังเปนพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศพัทขึ้นมา 
และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภมูิของสภาพแวดลอมสูงเกิน 
40°C หรือต่ํากวา 5°C

การดูแลรักษาสภาพ
โปรดปฏิบัติตา
กับการทิง้วัสดุบ
โทรศัพทเกา แ
ใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญ
ออกแบบเพื่อสงเสริมการน
เสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแ

ไมควรทิ้งแ

วัสดุที่ใชใน

เรามกีารสง
และการนําว

วัสดุที่เปนพ
การระบุชน
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ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง
มายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
งผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ะแสดงคําวา สาย 1 
อผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในราย
นี้
อความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกบัเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
งคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องนี้
ดสายบางสายไป
รโอนสายของคุณ
 ใสซิม
รดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
เสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมอืถือใหมอีกครั้ง
โทรศัพทไมไปยังหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศพัท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอกีครั้ง
สัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมมุอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมทีําการของเครือขาย 
ลองจากสถานทีอ่ื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณุหภูมิต่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมผีลกระทบกบัการทํางานของ
โทรศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถา
อาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณ
คุณอาจใชเครื่องชารจ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
กับโทรศัพทของคุณท
โทรศัพทไมแสดงห
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
ขายไมสงหมายเลขขอ
หรือ ระงบั แทน ติดต
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
คุณไมสามารถสงข
เครือขายบางแหงไมอ
แรกสุด ใหตรวจสอบ
ติดตอผูใหบริการขอ
คุณรูสึกวาคุณพลา
ตรวจสอบตัวเลือกกา
หนาจอแสดงคําวา
ตรวจสอบวาใสซมิกา
ซิมการดอาจเกิดการ



ในขณะทีคุ่ณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพทแสดง
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คําวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
กระบวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอน
ที่สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศพัทมือถอืของคุณ อุปกรณเสริม
อยางอื่นอาจใหมาพรอมกนัในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการ
ของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิม่สมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครั้ง บรษิัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสยีหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทกุแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถอื

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมตัิเมื่อคุณเสียบ
หูฟง และคุณสามารถเลือกตัวเลือก "อัตโนมัติ" ในโหมดตอบรับได
ดวย ถาสถานะตัวเลือกเปน "เปด", โทรศัพทของคุณจะรับสายเรียก
เขาโดยอตัโนมัติใน 5 หรือ 10 วินาที
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การประกาศเครื่องหมายการคา

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

App. 0842463
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ขอมลูเกี่ยวกับ SAR - ระหวางประเทศ
(ICNIRP)

โทรศัพทมอืถือนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถกูคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมอืถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) 
เกินขีดจํากัดที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) ซึ่งพยากรณคาความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ใชหนวยการวัดที่รูจักกนัวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากัด SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศัพทมอืถือที่ใชในทีส่าธารณะทั่วไปคือ 2.0 W/kg ตอน้ําหนัก 10g ของเนื้อเยื่อสําหรับศีรษะ 
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทสงสัญญาณทีร่ะดับพลังงานทีสู่งที่สุดที่ไดรับการ
รับรอง ในทุกยานความถี่ทีท่ดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงทีสุ่ด แตโดยทั่วไประดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพทมือถือ
ในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการ
เขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตางกนั แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับ
มาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศพัทฟลิปส 180 เมื่อไดรับการทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐานคือ 1.74 W/kg. ในขณะที่อาจมีขอแตกตางของ
ระดับ SAR บางในโทรศัพทแตละเครื่อง และสถานทีท่ี่ใชโทรศัพท โทรศัพททุกเครื่องสอดคลองกบัคําแนะนําระหวางประเทศทีเ่กี่ยวของสําหร ับ
การสัมผัสถูกพลังงาน RF 

เพื่อจํากดัการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถือลง หรือใชหูฟง วัตถุประสงคของขอควรระวงัเหลานี้ กเ็พื่อให นําโทรศัพท
มือถือออกหางจากศีรษะและรางกาย



ในชวงระยะรับประกัน ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
นใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง 
ฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
ที่สามารถทํางานไดและฟลิปสจะเกบ็ชิ้น
รณที่บกพรองนั้นไว

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

วามคุมครองโดยการรับประกันแบบจํากดั

กัดนี้ไมรวมถึง:

รใชงานอยางไมถกูตอง มกีารเกดิอบุัติ-
ยทางกายภาพหรือจากการขนสง การ
ะสม การจัดการที่ไมถกูตอง การละเลย 
 น้ําทวม หรือสัมผัสกบัของเหลวอืน่ๆ 

ความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม 
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การรับประกันแบบจาํกัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้หมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ การออกแบบ และฝมือ
แรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกบัผูใชผลิตภณัฑในประเทศ
ที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภณัฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลา
หนึ่ง (1) ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภณัฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ 
การรับประกนัสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจากฟลิปสจะ
ใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซือ้

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรองเกี่ยว
กับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

จะซอมแซมหรือเปลี่ย
และจะสงคืนผลิตภณั
กบัผูบริโภคในสภาพ
สวน โมดูล หรืออปุก

ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ครองโดยการรับประ
ผลิตภัณฑเดิม หรือเก
ทดแทนให โดยพิจาร
และการทดแทนผลิต
แกไขปญหาเฉพาะขอ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับค
นี้?

การรับประกันแบบจํา

ก) ผลิตภัณฑที่มีกา
เหตุ หรือเสียหา
ติดตั้งที่ไมเหมา
การเกิดไฟไหม
หรือ

ข) ผลิตภัณฑไดรับ
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งถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบผลิต-
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิด
วามเสียหายใดๆ ของขอมลูที่อยูในซิมการด
ของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
บจํากัดนี้หรือการรับประกนัแบบจํากดันี้ใช
นไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ ผู
ตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
 และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซอมแซมหรือ
ลิตภณัฑดังกลาว
คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับหลัก
ื้อทีม่ีการระบุสถานทีซ่ื้อวนัทีซ่ื้อรุนของผลิต-
ะหมายเลขซเีรียลของผลิตภณัฑอยางชัดเจน

การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ารรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
นัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลง ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทัง้แบบชัดแจง
มวาจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎหมาย 
ะไมรับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความ
ณิชย หรือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
ปรับเปลี่ยนหรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส หรือ

ค) ผลิตภณัฑทีม่ีปญหาเกี่ยวกบัการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภณัฑทีบ่กพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใชผลิต-
ภณัฑหรืออุปกรณเสริมทีไ่มใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภณัฑทีม่ีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมาย
เลขซเีรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภณัฑทีซ่ื้อ ใช บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือใช
สําหรับวตัถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑที่เปด
ใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภณัฑทีส่งคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง หรือ
มกีารเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภยัธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศนูยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตอ
ภณัฑใหฟ
ชอบตอค

ค) ถาปญหา
ประกันแบ
ไมได เงื่อ
บริโภคจะ
ผลิตภณัฑ
ทดแทนผ

ง) สําคัญ - 
ฐานการซ
ภณัฑ แล

6. ขอจํากัดอื่นๆ: 

ยกเวนสําหรับก
หรือที่ระบุเปน
แกไขโดยขอตก
และเปนนัย (ไ
หรืออื่นๆ) แล
สามารถเชิงพา
ใดๆ



การรับประกันทีฟ่ลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่ การรับประกนัแบบจําก ัดนี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ 
ฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลารนี้ ซึ่ง
นือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้ง
ักษรและไมเปนลายลักษณอกัษร และ
วางฝายที่เกี่ยวของกบัขอความในการรับ
ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ ผูคาปลีก 
าย ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไข
รับประกันแบบจํากัดนี้ และคุณตองไม
ไขดังกลาว

กัดนี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ฏหมายในประเทศที่บังคับใช
40

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

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กิดจาก
การใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อบุัติเหตุ หรือ
ความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึ ความเสียหายจาก
การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกจิ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การลงทนุ การสูญ
เสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และทีอ่างโดยบุคคลที่สาม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ ถึงขอบเขต
สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกดิ
ความเสียหายดังกลาวหรือไม ขอจํากัดเหลานี้จะถอืปฏิบัติ
โดยไมคํานึงถงึความลมเหลวของวัตถุประสงคทีส่ําคัญของวิธี
แกไขแบบจํากัดใดๆ

ระหวางผูบริโภคและ
ถือวามีความสําคัญเห
แบบเปนลายลักษณอ
สื่ออื่นๆ ทั้งหมดระห
ประกันแบบจํากัดนี้ 
เอเยนตตัวแทนจําหน
หรือเปลี่ยนแปลงการ
ยึดถอืตามสิ่งที่ถูกแก

การรับประกันแบบจํา
ของผูบริโภคภายใตก



ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง
เรา
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
CT 0180
วทิยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/1800
TAC: 35208201

ในดานที่เกี่ยวของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
ตอไปนี้:

EN 60950, EN 50360 และ EN 301 489-01/07
EN 301 511 v 9.0.2

เราขอประกาศในที่นี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุทีจ่ําเปนทั้งหมด 
และผลิตภณัฑที่มชีื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการทีจ่ําเปนทั้งหมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย
ละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับการ
ปฏิบัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกีย่วของกับเนื้อหาที่ระบุ
ตอไปนี้: PHOENIX TESTLAB GmbH, Koenigswinkel 10D-
32825 Bloomberg, Germany
เครื่องหมายแสดง: 0700
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