
กด ) คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด L 
เพื่อจัดเก็บ

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
และกด (  เพื่อหมนุ

กด ( ในหนาจอหลัก บันทึกการโทร 
แสดง สายที่ไมไดรับ, สายที่หมนุ และ 
สายที่รับ ลาสุดของคุณ

กด ( เมือ่โทรศพัทสงเสียงกริ่ง

กด )

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด L เมนู หรือกด , ในหนาจอ
หลัก

กดปุม # คางไวในหนาจอหลัก

กด - ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

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

วิธีการ �

ปุมตัวอักษรตัวเลข

ไมโครโฟน

หนาจอหลัก
262,000 สี

นาวิเกชั่น
และปุม , ปุมวางสาย และ

เปด/ปด

ซอฟตคียซาย

ปุมรับสาย

ซอฟตคียขวา

ดานหลังของโทรศพัท:
เลนสกลองถายรูป

ขั้วตอหูฟง/
เครือ่งชารจ และ 
USB 

เปด/ปดโทรศัพท
เก็บหมายเลขใน
สมุดโทรศัพท
โทรออก

เขาไปยัง บันทึกการโทร

รบัสาย
วางสาย
ปฏเิสธสาย
เขาไปยัง เมนูหลัก

เปลี่ยนไปยังสถานะ
ปดเสียง
เปดกลอง
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แบบตาราง ใชในการเรียกคุณสมบัติตางๆ ที่
ถือของคุณ ตารางดานบน สรุปถงึการจัดเรียง

เพื่อเขาไปยัง เมนูหลัก และใชปุมเคลื่อนที่
ในคูมอืผูใชนี้เปน -, +, < หรือ > เพื่อเรียกดู
งๆ ภายในรายการ กด L เพื่อเขาไปยังตัว
การที่เลือก, กด R กลับ เพื่อถอยกลับหนึ่ง

ประวตัิการโทร โปรไฟลผูใช

ขอความ การตั้งคา

สมดุโทรศัพท ออรกาไนเซอร
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา L และ R ที่อยูทีด่านบนของปุมกด 
อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอเหนือ
ซอฟตคีย ซึ่งรวมถึงตัวเลือกระหวางทีโ่ทรดวย ฟงกชั่นทีส่ัมพันธ
กับปุมเหลานี้อาจแตกตางกันไปตามเนื้อหาที่แสดงอยูในปจจุบัน

เมนหูลัก

เมนูหลักทีแ่สดงในรูป
มีใหใชในโทรศัพทมือ
เมนูใน เมนูหลัก
กด L ในหนาจอหลัก
ในทิศทางตามที่แสดง
ไอคอนและรายการตา
เลือกที่เกี่ยวของกบัราย
ระดับ 

เขาไปยัง
รายการสมุดโทรศพัท

กด R ในหนาจอหลัก

เปด/ปด เครื่องเสียง กด < ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ขอความ กด > ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง 
ออรกาไนเซอร

กด + ในหนาจอหลัก

กลับไปยังเมนูกอนหนา กด R

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )

สนุกและเกม

มลัติมีเดีย

บริการ
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เริ่มการใชงาน

มิการด ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของ
ง และหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง
4

1. เริ่มการใชงาน
ขอบคุณทีคุ่ณซื้อผลิตภณัฑของฟลิปส และยินดีตอนรับ! 
เพื่อรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการสนับสนุนที่ฟลิปสมใีห ใหลง
ทะเบียนผลิตภณัฑของคุณที ่www.philips.com/welcome 

โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอน
ที่จะใชโทรศัพทของคุณ

ในการใชโทรศพัทของคุณ  คุณตองใสซิมการดทีถู่กตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการเครือขาย หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิม
การดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกบัการรับบริการของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถเก็บหมาย
เลขโทรศพัทและขอความตางๆ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูสวน
�สมดุโทรศัพท� ในหนา 12

ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ

อยาลืมปดโทรศัพทมือถือของคุณกอนที่จะนําแบตเตอรี่ออก

ถอดแบตเตอรี่
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดแบตเตอรี่ออกกอน ยกแบต
เตอรี่ขึ้นจากดานลางเพื่อถอดออก 

ใสซิมการด
เลื่อนซมิการดลงในชองใสซ
การดชี้ไปในทิศทางที่ถูกตอ
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ดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพทถาม 
 ถึง 8 หลักของซมิการดของคุณ รหัสนี้ไดรับ
แลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการเครือขาย
ทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับรหัสพิน 
อดภัย� ในหนา 29

มถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของคุณ
ดล็อคซิมการด คุณตองขอรหสัพุก จากผูให
คุณ

รี่
ับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได
ารชารจพลังงานไวบางสวน และจะสงเสียง
อรี่เหลือนอย ทันทีที่คุณติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จ 
โทรศัพทได 
เริ่มการใชงาน

วางแบตเตอรี่กลับลงในสล็อต โดยใหหนาสัมผัสสีทองของแบตเตอรี่
หันไปในทศิทางที่สัมพันธกับหนาสัมผัสสีทองที่ดานขางของโทรศัพท 
หนาสัมผัสสีทองบนโทรศัพทอยูทีด่านขวามือของโทรศัพท ขางๆ 
ชองใสซิมการด

ใสการดหนวยความจาํ
ใหแนใจวาโทรศัพทของคุณปดกอน เพื่อเปนการปองกันการคาย
ประจุไฟฟาสถิตยจากแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถทําใหการดหนวยความจํา
ของคุณเสียหายได 
คอยๆ สอดการดลงในชองใสการดหนวยความจํา โดยใหหนาสัมผัส
วางคว่ําลง จนกระทั่งการดล็อคลงในตําแหนง

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศพัท ก
รหันพินคือรหัสลับ 4
การตั้งคาลวงหนามา
หรือรานคาที่คุณซื้อโ
ดู �ตั้งระบบความปล

ถาคุณปอนรหสัพินไ
จะถูกลอ็ค ในการปล
บริการเครือขายของ

ชารจแบตเตอ
โทรศัพทของคุณไดร
แบตเตอรี่ใหมไดรับก
เตือนคุณเมื่อแบตเต
คุณสามารถเริ่มชารจ



เริ่มการใชงาน

เปดฝายางปองกนัโดยการดึงออกมา และเสียบขั้วตอเครื่องชารจ ดัง

ในการเรียกใชฟงกชั่นตางๆ บนโทรศัพท 
ทางลัดใหสอดคลองกับความจําเปนของ
ิม ดู �ทางลัด� ในหนา 44
6

แสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอกีดานหนึ่งเขากับชองเสียบ
ไฟ AC

สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ชารจ ตัวแสดงสถานะการชารจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อแทงทัง้หมด
หยุดนิ่ง หมายความวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถ
ถอดเครื่องชารจได
การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกบัโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมผีลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย
วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่องชารจก็คือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชชอง
เสียบไฟ AC ที่เขาถึงไดงาย ถาโทรศัพทมือถือปดโดยอัตโนมัติ หรือ
ระบุวา แบตเตอรี่ต่ํา, คุณควรชารจแบตเตอรี่ทันที ถาพลังงานแบต
เตอรี่ไมไดถกูใชจนหมดกอนทีจ่ะชารจใหม ระยะเวลาการชารจใหม
จะลดลงโดยอัตโนมตัิ

ฟงกชั่นทางลัด
โทรศัพทของคุณใหทางลัด
10 อยาง คุณสามารถแกไข
คุณได สําหรับขอมูลเพิ่มเต
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 ( หรือ ,
: กด ) ถาคุณเปดทํางาน การโอนสาย สายจะ
ายเลขหนึ่ง หรือขอความเสียงของคุณ
ด )

งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง

ุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุมใดก็ได 

ายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
หางจากหเูมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
ลังเรงเสยีง

เลือก แฮนดฟรี ระหวางการโทร เพื่อเปดทํา
นการปดทํางานแฮนดฟรี, กด L อกีครั้ง และ
ปดโหมดแฮนดฟรี

างการโทร
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
การโทร

2. การโทร
โทรออก
จากหนาจอหลกั
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการแก
ไขขอผิดพลาด ใหกด R

2. กด ( เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด ) เพื่อวางสาย
ในการโทรระหวางประเทศ ใหกด *  อยางรวดเร็วสองครั้ง เพื่อใส
รหัสนําหนาระหวางประเทศ �+�

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ, กด L และเลือก โทร หรือกด ( 
เพื่อหมุนหมายเลขที่เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด + 
หรือ - (ดู �สมดุโทรศัพท� สําหรับขอมลูเพิ่มเติม)

3. กด ) เพื่อวางสาย

รับสาย และวางสาย
เมื่อมสีายเรียกเขา หมายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
ที่จะแสดงหมายเลขของเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมดุโทรศัพท 
ชื่อที่เปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

� ในการรับสาย: กด
� ในการปฏเิสธสาย
ถูกโอนไปยังอีกหม

� ในการวางสาย: ก
โทรศัพทจะไมสงเสีย

ถาคุณเลือก ทุกปุม ค
ยกเวนปุม ) และ R

โทรแฮนดฟรี
เพื่อความสะดวกสบ
คุณนําโทรศัพทออก
อยางยิง่ในขณะที่กํา

กด L ตัวเลือก และ
งานโหมดแฮนดฟรี ใ
เลือก แฮนดฟรี เพื่อ

ตัวเลือกระหว
ระหวางการโทร กด L



การโทร

รศัพทบนซิม
นวยความจําของผูติดตอที่คุณตองการ
งหนวยความจํา 5), คุณสามารถปอน 5# 
ยังรายชื่อทีต่ั้งไวลวงหนาโดยอตัโนมัติ

การโทร
ื่อเขาไปยัง บันทกึการโทร เลือกหมายเลข
( เพื่อหมนุหมายเลข

รด
อจะบอกใหคุณใสซิมการด ในการโทร
ฉุกเฉิน

อยู
เลข 112 โดยใชปุมกด และกด (  เพื่อ
8

ปดเสยีงพูด (เปด/ปด)
ตัวเลือกนี้ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อทีว่าคูสนทนาของ
คุณจะไมไดยินเสียงคุณ

เครื่องบันทึกเสียง
ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสยีงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอหาม
ทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวา
คุณกําลังจะอัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
ของคุณตกลงเทานั้น นอกจากนี้ คุณควรรักษาความลับของเสียง
ที่อัดไวดวย 

ในการอดัการสนทนาระหวางการโทร, กด L และเลือก เครื่องบันทึก
เสียง เสียงท ีบันทกึจะถกูจัดเกบ็ในรูปแบบ *.amr หรือ *.wav และเกบ็
อยู ใน เครื่องบันทึกเสียง ของเมนู มัลติมีเดีย

ตัวเลือกอื่นๆ ระหวางการโทร
กด L ตัวเลือก เพื่อทํากระบวนการตอไปนี้ระหวางการโทร
ทําการ พักสาย, เพื่อทําการโทร สายใหม, เขาไปยัง สมุดโทรศัพท 
เพื่อคนหารายการ, สง หรืออาน ขอความ

โทรดวน
โทรดวนผานสมุดโท
ถาคุณรูหมายเลขตําแหนงห
โทร (ตัวอยางเชน: ตําแหน
ในหนาจอหลัก เพื่อโทรไป

โทรดวนผานบันทกึ
ในหนาจอหลัก กด ( เพ
ที่คุณตองการโทร และกด 

โทรสายฉุกเฉิน
ในขณะที่ไมมีซมิกา
เมื่อคุณเปดโทรศัพท หนาจ
หมายเลขฉุกเฉิน, กด R 

ในขณะที่ใสซมิการด
ในหนาจอหลัก ปอนหมาย
หมุน
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แรกสุดคุณตองปดการทํางาน การโอนสาย 
เรียกซอน

ในการรับสาย (สายแรกจะถกูพักไว)

เพื่อปฏิเสธสาย

ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณ
สามารถเลือก วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน 
และรับสายเรียกเขา
การโทร

จัดการกับหลายสาย
คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้ง
สรางการประชุมดวยโทรศพัทของคุณได คุณสมบัตินี้จะใชไดหรือไม 
ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

โทรไปยงัสายที่สอง
คุณสามารถโทรไปยังสายทีส่องเมื่อมีสายหนึ่งใชอยู หรือมีสายหนึ่ง
พักอยูได ในขณะที่โทรศัพทอยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือกผูติด
ตอจากสมดุโทรศัพท) และกด ( สายแรกจะถกูพักไว และสายที่
สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด L เพื่อเขาถึงตัวเลือก
ตางๆ ตอไปนี้:
� สลับ เพื่อสลับไปมาระหวาง 2 สาย
� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง
โทรศัพท 

รับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายที่สองในขณะทีก่ําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะสง
เสียงบี๊ป และหนาจอจะแสดงขอมูลเกี่ยวกบัสายที่เรียกเขามา จาก
นั้นคุณสามารถ:

ในการรับสายที่สอง 
และเปดทํางาน สาย

กด (

กด R หรือ )

กด L ตัวเลือก



ารปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

ิแทป ABC/abc
(2 ถึง 9) เพื่อปอนตัวอกัษรแรก
รั้ง เพื่อปอนตัวอกัษรที่สองบนปุม ไป
ุณตองการอยูบนปุมเดียวกบัตัวอักษร
องถงึสามวินาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏ

รทางซายของตัวกะพริบ

พื่อใสชองวางในโหมดการปอนแบบ

ปนดังตอไปนี้:
ดับที่จะแสดง
# $ / _ 1
10 ก

3. การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
วิธีการปอนขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวธิีการปอนตัวอักษร 4 ชนิด:
มัลติแทป ABC/abc
สมารท ABC/abc
ตัวเลข
สัญลักษณ
คุณสามารถเลือกวิธีการปอนขอความที่เหมาะสมในรายการตัวเลือก 
เพื่อปอนตัวอกัษรภาษาอังกฤษ คํา สัญลักษณ และหมายเลขได สัญ-
ลักษณทีป่รากฏบนหนาจอ ระบุถึงโหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู 

ปุมฟงกชั่น

การปอนแบบมัลต
1. กดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง 
ที่อยูบนปุม, กดสองค
เรื่อยๆ ถาตัวอกัษรที่ค
ที่คุณเพิ่งปอน ใหรอส
ขึ้นอีกครั้ง

2. กด R เพื่อลบตัวอักษ

คุณสามารถกดปุม 0 เ
มัลติแทป ABC/abc

ตัวอักษรที่อยูบนแตละปุมเ

R ลบตัวอักษรที่ดานซายของตัวกะพริบ หรือออกจาก
โหมดการแกไข

+/-/</> เลื่อนตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ขอความ หรือสัญ-
ลักษณจากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ

) กลับไปยังหนาจอหลัก
L เลือกคําที่ไฮไลตจากรายการ หรือเขาไปยังเมนูตัวเลือก
* ปอนสัญลักษณ
# เปลี่ยนโหมดการปอน

ปุม  ตัวอักษรในลาํ
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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การปอนแบบสมารท ABC/abc
วิธีการปอนภาษาอังกฤษแบบสมารต ใหวิธีการทีเ่ร็วกวาในการปอน
คําภาษาอังกฤษ
1. คุณจําเปนตองกดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถึง 9) ใหสอด
คลองกับตัวอกัษรแตละตัวทีจ่ําเปนในการสะกดคํา ในขณะที่คุณ
ปอนตัวอักษร คําที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

2. กด R เพื่อลบตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
3. ใชปุมบังคับทิศทางเพื่อเลือกคําที่ตองการ และกด L เพื่อ
ปอนคํานั้น

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

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



สมดุโทรศัพท

รศัพท และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง

ท ในหนาจอหลัก และเลือก เพิ่มรายการ
 และกด L
จําเปนตองปอนชื่อและหมายเลข หลัง
กด L จากนั้นปอนหมายเลขโทรศัพท 
ถปอนหมายเลขโทรศัพทที่เก็บในสมุด
ยกเปนกลุมตางๆ ตามความสัมพันธกบั

สงขอความ
สง MMS
แสดง
ลบ
ยาย
12

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

คนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ตัวเลือกการคนหาดวน
1. เขาไปยัง สมุดโทรศพัท ในหนาจอหลัก และเลือก  คนหาดวน
2. ปอนชื่อของผูติดตอ

ตัวเลือกคนหารายการ
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพท ในหนาจอหลัก และเลือก คนหารายการ
2. ปอนชื่อของผูติดตอ กด L ตัวเลือก และกด L 

รายการสมุดโทรศัพท
กด R ในหนาจอหลัก เพื่อเขาไปยังรายการสมุดโทรศัพท และกด
ปุมที่สัมพันธกับตัวอักษรที่คุณตองการคนหา (เชน กดปุม 8 สาม
ครั้งเพื่อเขาไปยังตัวอักษร U) รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอกัษรนี้
จะถูกเลือก

จัดการรายชื่อ
เลือกชื่อจากรายการสมุดโท
ตัวเลือกตอไปนี้:

เพิ่มรายการใหม
1. เขาไปยัง สมุดโทรศพั
ใหม เลือกสถานที่เก็บ

2. ถาคุณเลือก ไปซิม, คุณ
จากที่คุณปอนชื่อแลว 
และกด L คุณสามาร
โทรศพัทบนซมิ โดยแ
บุคคลเหลานั้น

โทร
โทร IP
แกไข
คัดลอก
ทําซ้ํา
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ายรายการสมุดโทรศัพท
กรายการสมุดโทรศัพท และกด L ตัวเลือก
ยาย/ ทําซ้ํา และกด L

ซิม หรือ จากเครื่อง เพื่อลบรายการทั้งหมด
โทรศัพทของโทรศัพทมือถือตามลําดับ คุณสา-
 เพื่อลบหมายเลขโทรศัพททลีะหนึ่งหมายเลข

ากซิมการดหรือโทรศัพท คุณจาํเปนตองปอน
สมบัต ิลบทั้งหมด รหสัผานมาตรฐานคือ 

คุณจัดกลุมรายชื่อในสมดุโทรศัพท เพื่อการ
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รศัพท ในหนาจอหลัก และเลือก กลุมผูโทร
ด L

อกผูติดตอไปยังสมุดโทรศัพทอีกอันหนึ่ง
ูติดตอไปยังสมุดโทรศัพทอกีอันหนึ่ง
ผูติดตอซ้ําภายในสมุดโทรศัพทเดียวกัน
สมุดโทรศพัท

3. ถาคุณเลือก ไปโทรศัพท, กระบวนการตางๆ จะเหมือนกับที่
แสดงดานบน คุณสามารถปอนชื่อ หมายเลข หมายเลขที่บาน 
ชื่อบริษทั ที่อยูอเีมล หมายเลขที่ทํางาน หมายเลขแฟกซ และ
วันเกดิของผูติดตอได นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงภาพ 
เสียง วดิีโอ รวมทั้งจัดผูติดตอลงในกลุมผูโทรไดดวย กด L 
เพื่อยืนยัน โทรศัพทจะแสดงการแจงเตือน เพื่อยืนยันวาผูติดตอ
ถูกบันทึกแลว

คัดลอกทั้งหมด
คุณสามารถคัดลอกผูติดตอทัง้หมดในโทรศัพทของคุณไปยังซิม
การด และในทางกลับกันได
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพท ในหนาจอหลัก เลือก คัดลอกทั้งหมด 
และกด L

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

เมื่อคุณคัดลอกรายการหมายเลขโทรศัพทจากโทรศัพทมือถือ
ลงบนซมิการดของคุณ เฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูก
คัดลอก

คัดลอกหรือย
1. เลือกผูติดตอจา
2. เลือก คัดลอก/ 

ลบ
คุณสามารถเลือก จาก
ในซิมการด หรือสมดุ
มารถเลือก ทลีะหนึ่ง

ลบรายการทั้งหมดจ
รหัสผานสาํหรบัคุณ
"0000"

กลุมผูโทร
ตัวเลือกนี้อนุญาตให
จัดการรายชื่อของคุณ
1. เขาไปยัง สมุดโท
2. เลือกกลุม และก

คัดลอก คัดล
ยาย ยายผ
ทําซ้ํา สราง



สมดุโทรศัพท

3. เลือกตัวเลือกซึ่งคุณตองการแกไขการตั้งคา
ังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
รถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะ
นพินของคุณก็ตาม

ขายของคุณ คุณอาจสามารถโทรไปยัง
จะยังไมไดใสซมิการด 

อที่คุณเก็บไวในสมุดโทรศัพทแตละอนั 
ั้งหมด

ช
ัพทมาตรฐานที่จะใชบันทกึผูติดตอของ

ตางๆ เชน หมายเลขบาน, ชื่อบริษัท, 
งาน, หมายเลขแฟกซ, วันเกิด, เชื่อมโยง
ุมผูโทร เพื่อใหแสดงในสมดุโทรศัพท
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คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกตอไปนี้:

เลขหมายพิเศษ
เลขหมายเจาของ
ตัวเลือก เลขหมายเจาของ ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพทของคุณ ถา
ยังไมไดใสไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศพัทมือถอืของคุณ 
และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ เขาไป

หมายเลขศูนยบริการ
บริการนี้มีใหโดยผูใหบริการเครือขายของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับฟงกชั่นนี้ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปย
คุณ สวนมากแลว คุณสามา
ยังไมไดใสซมิการด หรือปอ

ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือ
หมายเลขฉุกเฉนิไดแมวา

การตั้งคา
สถานะความจาํ
แสดงจํานวนรวมของผูติดต
และหนวยความจําที่ใชไปท

ที่เกบ็ขอมูลที่เลือกใ
อนุญาตใหคุณตั้งสมุดโทรศ
คุณ

ฟลด
อนุญาตใหคุณเลือกรายการ
ที่อยูอเีมล , หมายเลขสํานัก
วิดีโอ/วิดีโอ/เสียง และ กล
สมารต

ชื่อกลุม ตั้งชื่อกลุม
แบบเสียงเรียก ตั้งชนิดเสียงกริ่งสําหรับสายเรียกเขาจากผู

ติดตอในกลุมผูโทร
รูปภาพ ตั้งไอคอนทีจ่ะแสดงบนหนาจอเมื่อมสีายเรียก

เขาจากผูติดตอในกลุมผูโทร
วดิีโอ ตั้งวิดีโอที่จะใหเลนบนหนาจอเมื่อมีสายเรียก

เขาจากผูติดตอในกลุมผูโทร
รายชื่อสมาชิก เพิ่มหรือลบสมาชิกของกลุมผูโทร



15
สมุดโทรศพัท

วีการดสวนตัว
อนุญาตใหคุณแกไข หรือสงรายละเอียดสวนตัวของคุณ

ภาพผูโทร
อนุญาตใหคุณกําหนดภาพจากโฟลเดอรภาพในเมนู ตัวจัดการไฟล 
เปนภาพผูโทร

ริงโทนผูโทร
อนุญาตใหคุณกําหนดริงโทนที่บันทึกในโทรศัพทมอืถือ หรือสงมา
ถึงคุณและจัดเก็บไวในเมนู โปรไฟลผูใช เปนริงโทนผูโทร 

วิดีโอผูโทร
อนุญาตใหคุณกําหนดวดิีโอจากโฟลเดอรวดิีโอในเมนู ตัวจัดการไฟล 
เปนวิดีโอผูโทร



ขอความ

หรือ จัดเกบ็ กอนที่คุณจะสงขอความ 
งออก

 เพื่ออานขอความ จากนั้นกด 
ัวเลือกตอไปนี้:

อกขอความทีเ่ลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท 
รศัพท/ซิม

อความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ัพท/ซิม

กับผูสง

อกขอความทัง้หมดที่เกบ็ในซิม/โทร-
 ไปโทรศัพท/ซิม

อความทั้งหมดทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ัพท/ซิม

 และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมาย
ี่แสดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทร
 หรือหมุนหมายเลข

 URL ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอ
ังเวบ็ไซต

ายการมัลติมีเดียทีอ่ยูในขอความลงใน
ัพทของคุณ
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5. ขอความ
ขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอกัษรโดยการใชบริการขอความ
สั้น (SMS) และจัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ

ในขณะที่กําลงัเขียนขอความ คุณสามารถสลับระหวางการปอน
แบบสมารตมัลติแทป และตัวเลขไดโดยการกด #

กลองรับ
เมนูนี้ใชในการอานขอความสั้นที่คุณไดรับ ขอความจะแสดงใน
รายการ
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L เพื่ออานขอความ จากนั้นกด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

กลองออก
ถาคุณเลือก จัดเกบ็และสง 
ขอความจะถูกเก็บไวในกลอ
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังต

ตอบกลับ ตอบกลับไปยังผูสง

ลบ ลบขอความที่เลือก

แกไข แกไข, ปรับปรุง และสงขอความอีกครั้งไปยัง
ผูรับอีกคนหนึ่ง

สงตอ สงตอขอความที่เลือก

ลบหมายเลข
เดียวกัน

ลบขอความที่ไดรับจากหมายเลขโทรศัพท
เดียวกนั

คัดลอกไปยัง
เครื่อง/ซิม

คัดล
ไปโท

ยายไปยัง
เครื่อง/ซิม

ยายข
โทรศ

แชต แชท

คัดลอกทั้งหมด คัดล
ศัพท

ยายทั้งหมด ยายข
โทรศ

ใชหมายเลข แยก
เลขท
ศัพท

ใช URL แยก
ไปย

จัดเก็บออบเจ็กต เก็บร
โทรศ
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ความ ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายดานลาง:
วาม, ปอนขอความของคุณ และกด L  เพื่อ
ตอไปนี้:

นั้นกด L  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถดัไป:

สงขอความ
ใสขอความที่เขียนไวลวงหนา

ใสภาพ แอนนิเมชั่น และเสียงลงในขอความ
ของคุณ
ตั้ง สไตลขอความ, ขนาดขอความ (สําหรับ
ขอความภาษาองักฤษ, ตัวเลข และสัญลักษณ
เทานั้น), การจัดชิดขอบ และการจัด ยอหนา
ใหม

คุณสมบัตินี้ทํางานเฉพาะเมื่อใสการตั้งคา
กอนที่จะปอนขอความ

เลือกวธิีการปอน

สงขอความไปยังผูรับหนึ่งคน

บันทึกขอความไปยังกลองออก และสงขอ
ความ

บันทึกขอความไปยังกลองออก
ขอความ

เขียนขอความ
ในการเขียนและสงขอ
1. เลือก เขียนขอค
เขาไปยังตัวเลือก

2. เลือก เสร็จ, จาก

สง สงขอความที่เลือก

แกไข สงขอความไปยังผูรับอื่น หรือแกไขขอความ
กอนที่จะสง

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบหมายเลข
เดียวกัน

ลบขอความที่สงไปยังหมายเลขโทรศัพทเดียว
กนั

คัดลอกไปยัง
เครื่อง/ซิม

คัดลอกขอความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท
ไปโทรศัพท/ซิม

ยายไปเครื่อง/ซิม ยายขอความทีเ่ลือกที่เกบ็ในซมิ/โทรศพัท ไป
โทรศัพท/ซิม

คัดลอกทั้งหมด คัดลอกขอความทั้งหมดทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท 
ไปโทรศัพท/ซิม

ยายทั้งหมด ยายขอความทัง้หมดที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
โทรศัพท/ซิม

ใชหมายเลข แยก และบันทกึหมายเลขของผูรับ หรือหมาย
เลขทีแ่สดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทร-
ศพัท หรือหมุนหมายเลข

ใช URL แยก URL ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไป
ยังเว็บไซต

เสร็จ
ใชขอความ
มาตรฐาน
ใสออบเจ็กต

จัดรูปแบบ
ขอความ

วธิีการปอน

สงเทานั้น

จัดเกบ็และสง

จัดเกบ็



ขอความ

การตั้งคาขอความ
ม ตัวเลือกประกอบดวย:

ชื่อของโปรไฟลปจจุบัน

ศูนยขอความมาตรฐานของคุณ ถาซิม
ไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน
ยเลขศูนยขอความของคุณเขาไป
ระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บอยู
ยขอความของคุณ สิ่งนี้มปีระโยชนเมือ่ผู
ไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุ
สามารถรับขอความของคุณไดทนัที)
มบัตนิี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ
รูปแบบของขอความทีส่ง ตัวเลือกนี้ขึ้น
เครือขาย

ั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณทราบ
างขอความวาผูรับไดรับขอความของคุณ
ม  คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอ
ริการ
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3. ปอนหมายเลขโทรศัพท
กด L, ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือเลือกผูติดตอ และกด L

เมื่อคุณสงขอความผานเครอืขาย, โทรศัพทของคุณอาจแสดงคํา
วา �สงแลว� นี่หมายความวาขอความถูกสงไปยังศูนยขอความ
ซึ่งคุณตั้งคาไวในซมิการดของคุณ อยางไรก็ตาม นี่ไมไดหมาย
ความวาขอความถูกสงไปถึงปลายทาง

ลบ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณลบขอความทั้งหมดในกลอง กลองรับ, กลอง
ออก และสถานที่เกบ็ทัง้หมดที่เกบ็ขอความอยู

ขอความมาตรฐาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขียนขอความลวงหนาที่คุณใชบอยๆ ไดมาก
ถึง 10 ขอความ เลือกขอความมาตรฐาน และกด L เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

เมนูนี้ใชในการตั้งคาขอควา
การตั้งคาโปรไฟล

ตั้งคาทั่วไป

สงถึงหลายคน สงขอความไปยังผ ูรบัหลายคน

สงเปนกลุม สงขอความไปยังผูติดตอทั้งหมดในกลุมผูโทร

แกไข ปอนขอความใหม หรือแกไขขอความที่ตั้งไว
ลวงหนาทีเ่ลือก

ลบ ลบขอความที่ตั้งไวลวงหนาที่เลือก

ชื่อโปรไฟล แกไข

ทีอ่ยู SC เลือก
การด
หมา

ระยะเวลาขอความ เลือก
ในศูน
รับไม
ใหไม
คุณส

ชนิดขอความ เลือก
อยูกับ

รายงานการสง เมื่อต
ผานท
หรือไ
รับบ
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ไปยังตัวเลือกตอไปนี้ เมื่อคุณแกไขเสร็จ:

ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับ ซึ่งคุณตอง
การสงสําเนาของขอความไปยัง โดยที่ผูรับคน
อื่นจะมองไมเห็นผูรับในรายการ Bcc

ตั้งหัวขอของ MMS

แกไขเนื้อหาของ MMS

ใสขอความ ภาพ หรือเสียงลงในขอความ

สง MMS เทานั้น

จัดเกบ็และสง MMS

บันทึก MMS ลงในโฟลเดอร แบบราง สําหรับ
สงในภายหลัง

จัดเกบ็ MMS เปนแบบราง

ตั้ง เวลาสิ้นสุด, รายงานการสง, รายงานการ
อาน, ลําดับความสําคัญ

ออก
ขอความ

สถานะความจํา
แสดงสถานะหนวยความจําของขอความที่เก็บในซิมการดและโทร-
ศัพท
ระบบทีเ่ลือกใช
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งโหมดการรับสงที่เลือกใช  สําหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

MMS
โทรศัพทมอืถือของคุณสามารถสงและรับขอความ MMS (Multi-
media Messaging Service) ไดดวย ดวยการใช MMS คุณสามารถ
สงขอความทีป่ระกอบดวยรูปภาพ เสียง และขอความได
เมื่อสงขอความ MMS ผูรับของคุณตองมโีทรศัพททีใ่ชงาน MMS 
ได เพื่อที่จะสามารถดูขอความของคุณได

เขียนขอความ
ทําตามขั้นตอนที่อธิบายดานลาง เพื่อเขียนและสง MMS:
1. เลือก เขียนขอความ และปอนขอมูลตอไปนี้:

2. กด R เพื่อเขา

ถงึ ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับ

Cc ตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับคนอื่น ซึ่งคุณ
ตองการสงสําเนาของขอความไปยัง

Bcc

เรื่อง

แกไขเนื้อหา

ไฟลแนบ

สงเทานั้น

จัดเกบ็และสง

จัดเกบ็

จัดเกบ็เปน
แบบราง

ตัวเลือกการสง

ออก



ขอความ

บราง หลังจากที่คุณสราง MMS ของคุณ
วในโฟลเดอรแบบราง คุณสามารถทํา

ง MMS
งผูรับ หัวขอ วันที ่และขนาด
MS ไปยังผูรับอื่น
MS ใหม 
MS ถูกสงไมสําเร็จ, รายการจะแสดงขึ้น   
MS ที่เลือก
MS ทั้งหมดในกลองออก
หมายเลขใน MMS

ง MMS

งผูรับ, เรื่อง, วนัที่ และขนาดของ MMS

MS ที่เลือก

ข MMS ที่เลือก

MMS ที่เลือก

MMS ทั้งหมดในแบบราง
20

กลองรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอานขอความ MMS ที่คุณไดรับ เลือกขอความ
และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

กลองออก
ถาคุณเลือก จัดเกบ็และสง กอนที่คุณจะสง MMS หรือ MMS สง
ไมสําเร็จ ขอความ MMS จะถูกเก็บไวในกลองออก คุณสามารถทํา
กระบวนการตอไปนี้:

แบบราง
ถาคุณเลือก จัดเกบ็เปนแบ
ขอความ MMS จะถูกเก็บไ
กระบวนการตอไปนี้:

แสดง แสดง MMS ในขณะที่กําลังดู MMS, คุณสา-
มารถกด L เพื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือก และ
เลือก เลน/จัดเก็บภาพเปน/จัดเก็บเสียงเปน 
เพื่อเลน หรือเพื่อบันทึกรายการมัลติมีเดีย

คุณสมบัติ แสดงผู สง หัวขอ วนัท ี และขนาด

ตอบกลับ ตอบกลับไปยังผูสง

ตอบกลับ
ทัง้หมด

ตอบกลับไปยังผูสงและผูรับทุกคนในรายการ
�ถึง� และ �Cc�

สงตอ สง MMS ไปยังผูรับอื่น

ลบ ลบ MMS ที่เลือก

ลบทัง้หมด ลบ MMS ทั้งหมดในกลองรับ

ใชหมายเลข แยกหมายเลขใน MMS

แสดง แสด
คุณสมบัติ แสด
สงไปยังผูอื่น สง M
สงใหม สง M

ถา M
ลบ ลบ M
ลบทัง้หมด ลบ M
ใชหมายเลข แยก

แสดง แสด

คุณสมบัติ แสด

สง สง M

แกไขขอความ แกไ

ลบ ลบ 

ลบทัง้หมด ลบ 
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ําการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นตอไปนี้สําหรับการ

แสดงขอความมาตรฐาน

แสดงจาก, เรื่อง และขนาดของ MMS

แกไขขอความมาตรฐาน

ตั้งคา โหมดการสราง, การเปลี่ยนขนาดภาพ 
และ ลงนามอตัโนมัติ

ตั้งคาตัวเลือก เวลาสิ้นสุด, รายงานการสง, 
รายงานการอาน, ลําดับความสําคัญ, เวลา
สไลด และ เวลาการสง สําหรับการสง MMS

ตั้งคาตัวเลือก เครือขายโฮม, ใชขามเครือ
ขาย, อานรายงาน และ รายงานการสง 
สําหรับการรับ MMS

ตั้งคา ไมเปดเผยชื่อ, ขนาดสูงสุด (KB) 
และ โฆษณา จากผูซึ่งคุณตองการกรอง
ขอความ MMS หรืออีเมล

ตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นเครือขาย สําหรับ
ขอมลูเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ
ขอความ

ถาคุณไมไดกําหนดผูรับขอความในกลองแบบราง ตัวเลือก สง 
จะใชไมไดในเมนูตัวเลือก

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

เมื่อขอความแสดงขึ้นมา, กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

ขอความมาตรฐาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขียนขอความลวงหนาที่คุณใชบอยๆ ไดมาก
ถึง 4 ขอความ เลือกขอความมาตรฐาน และกด L เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

การตัง้คา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณท
สง หรือรับ MMS:

ลบ ลบขอความที่เลือก
สงตอ สงตอขอความที่เลือก
ยายไปยัง
โฟลเดอรของฉัน

ยายขอความที่เลือกไปยัง โฟลเดอรของฉัน

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในกลองรับ

ลบ ลบขอความที่เลือก
สงตอ สงตอขอความทีเ่ลือก

แสดง

คุณสมบัติ

เขียนขอความ

สราง

สง

ดึง

ตัวกรอง

โปรไฟลเซิรฟเวอร



ขอความ

เวอรขอความเสียงของคุณอยางรวด
คางไวในหนาจอหลัก

ศ
ความสาธารณะที่เผยแพรไปยังกลุมของ
มถูกออกอากาศในสถานีที่มีรหัสระบุไว 
ามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติด
งคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี 
องสถานีนั้น

ารรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ
มออกอากาศได เมือ่ ปด, คุณจะไมสา-
ศได 

ศ หลังจากที่คุณเปดทํางานโหมดการรับ

ออกอากาศที่สามารถรับได

ั้งคาแชนเนล คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม, 
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แชต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแชตกบัผูติดตอของคุณผานทางขอความ
1. เลือกแชทรูม และกด L
2. เลือก ขอมูลหองแชต, ปอน ชื่อเลนสวนตัว และ หมายเลขทาง
ไกล และกด L

3. เลือก เริ่มใหม, ปอนขอความ จากนั้นสงขอความ เพื่อเริ่มการ
แชตกับผูติดตอของคุณ

เซริฟเวอรขอความเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงทีใ่ชใน
การรับขอความเสียงของคุณ เมื่อคุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการ
เครือขายของคุณจะสงการแจงเตือนมายังโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถตั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงสองหมายเลข ซึ่ง
ผูใหบริการเครือขายของคุณใหมา
เลือกกลองขอความเสียง และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

คุณสามารถเขาไปยังเซิรฟ
เร็วไดโดยการกดปุม 1 

ขอความออกอากา
ขอความออกอากาศเปนขอ
ผูใชโทรศัพทมือถอื ขอควา
โดยทั่วไป ชองสถานีหนึ่งส
ตอผูใหบริการเครือขายขอ
และขอมูลการออกอากาศข

โหมดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาก
เปด, คุณสามารถรับขอควา
มารถรับขอความออกอากา

อานขอความ
เพื่ออานขอความออกอากา

ภาษา
เพื่อตั้งคาภาษาของขอความ

การตั้งคาแชนเนล
กด L เพื่อเขาไปยังการต
แกไข หรือ ลบ แชนเนลได

หนวยความจํา แสดงสถานะหนวยความจําของ MMS 
ของคุณ

แกไข  แกไขหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียง

เชื่อมตอไปเสียง  รับขอความเสียงของคุณ
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ูสายทีห่มุนออกลาสุด รวมทัง้ความพยายามใน
ยเชื่อมตอสําเร็จ 

ูสายทีร่ับลาสุด

ทร
ยทีไ่มไดรับ, สายโทรออก, สายที่รับ หรือ ลบ

ู เวลาโทรลาสุด, สงทั้งหมด และ ไดรับทั้งหมด 
าที, วนิาที) คุณสามารถเลือก รีเซ็ตเวลาทั้งหมด 
หมด

รียกเก็บเงินรายเดือนสาํหรับคาโทรและ
หบริการของคุณอาจแตกตางจากนี้ ขึน้อยู
 การปดจุดทศนิยมเพือ่จุดประสงคในการทํา

สงขอความไปยังหมายเลขที่ไมไดรับ
แกไขหมายเลขที่ไมไดรับ
ประวตัิการโทร

6. ประวัติการโทร
โทรศัพทมอืถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา,
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมัติ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายโทรออก, สายที่ไม
ไดรับ และ สายที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกนั สายเหลา
นี้จะแสดงโดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดาน
บนสุด ถาผูติดตอของสายเหลานั้นถกูเกบ็ในสมดุโทรศัพทของคุณ 
ชื่อที่เก็บไวจะแสดงขึ้นมา

สายที่ไมไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีไ่มไดรับลาสุด คุณสามารถดูวนัที่ เวลา
และจํานวนครั้งที่คุณไมไดรับแตละสาย
เลือกรายการ และกด L เพื่อดูวันที่, เวลา และหมายเลข กด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สายโทรออก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด
การโทร หรือสายที่เค

สายที่รบั
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด

ลบบนัทึกการโ
เมนูนี้ใชในการลบ สา
ทั้งหมด

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด
(แสดงเปนชั่วโมง, น
เพื่อรีเซ็ตเวลาโทรทั้ง

เวลาที่แทจริงในใบเ
บริการตางๆ จากผูใ
กับเครือขายของคุณ
บิล ภาษี ฯลฯ

ลบ ลบหมายเลข
จัดเกบ็ไปสมดุโทรศัพท บันทึกหมายเลข
โทร หมนุหมายเลข
โทร IP ถามีการตั้งคาหมายเลข IP ไว, การเลือก

โทร IP จะเพิ่มหมายเลข IP กอนหมาย
เลข และทําการโทรโดยอัตโนมัติ

สงขอความ
แกไข



ประวตัิการโทร

ี่ถูกสงและไดรับ

S
งและไดรับผานระบบ GPRS นอกจากนี้ 
วย หนวยของการวัดคือ ไบต
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คาโทร
คาโทรลาสดุ
แสดงคาโทรของการโทรครั้งสุดทาย

คาโทรรวม
แสดงคาโทรรวมของสายทั้งหมด นับตั้งแตตัวนับคาโทรถูกรีเซ็ต
ครั้งสุดทาย ถาคาโทรรวมเกินคาโทรสูงสุดที่ตั้งไวในตัวเลือก คาโทร
สูงสุด คุณจะไมสามารถทําการโทรออกไดอกี จนกระทั่งคุณรีเซ็ต
ตัวนับใหม

รีเซ็ตคาโทร
รีเซ็ตตัวนับคาโทร คุณจําเปนตองปอนรหัสพิน2 ของคุณ และยืนยัน

คาโทรสงูสดุ
ตั้งคาโทรสูงสุดสําหรับการโทรของคุณ (ตองใชรหัสพิน2)

ราคาตอหนวย
ใชในการตั้งราคาตอหนวยสําหรับคาโทรของคุณ ราคาตอหนวยจะ
ใชสําหรับการคํานวณคาใชจายในการโทรของคุณ (ตองใชรหัสพิน2)

ตัวนับขอความ
แสดงจํานวนของขอความท

ตัวนับการใช GPR
แสดงปริมาณของขอมูลที่ส
คุณสามารถรีเซ็ตตัวนับไดด
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กภาษาสําหรับขอความบนเมนูทัง้หมด กด + 
การของภาษาที่มี และกด L เพื่อเลือก

ารปอนมาตรฐาน

รหัสเริ่มตน
G5" หรือ "GB2312" เลือก "BIG5", ชนิดการ
นั; เลือก "GB2312", ชนิดการเขารหัสภาษา
ษาจีนบางตัวไมแสดงขึ้น โปรดแปลงชนิดการ
ูใหม

ษาจีนไตหวนัและจนีแผนดินใหญสามารถ
องเลือกชนิดการเขารหัส

ไขขอความตอนรับของโทรศัพท

ําการหมนุหมายเลขที่เก็บในสมุดโทรศพัทของ
ามารถตั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากที่สุด 
กดปุมหมายเลขแบบยาว จะเปนการโทรไปยัง

ลือกวาคุณตองการเปดหรือปดโทรศัพทของ
ุณในเวลาที่ระบุ

อนเวลาโดยใชปุมกด
การตั้งคา

7. การตั้งคา
เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว
ในโทรศัพทของคุณ (วันและเวลา, การปองกัน, การโอนสาย,ฯลฯ)

ตั้งคาโทรศัพท
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวันที่โดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมบังคับ
ทิศทาง คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:

ตั้งเวลาเปด/ปด
เมนูนี้ใชในการตั้งเวลาที่จะเปด หรือปดโทรศัพทของคุณโดยอัต-
โนมัติ เลือกรายการ และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือ
หรือ - เพื่อเรียกดูราย

วิธีปอนรายการ
เมนูนี้ใชสําหรับตั้งวิธีก

ประเภทการเขา
คุณสามารถเลือก "BI
เขารหัสภาษาจีนไตหว
จีนแผนดินใหญ ถาภา
เขารหัส จากนั้นเปดด

หมายเหตุ: เมื่อทั้งภา
แสดงได คุณจาํเปนต

ขอความตอนรับ
เปด หรือ ปด, และแก

โทรดวน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณท
คุณอยางรวดเร็ว คุณส
8 หมายเลข เพื่อที่การ

ตั้งชื่อเมือง เลือกเมอืงทีคุ่ณอยูในปจจุบัน

ตั้งเวลา/วนัที่ ปอนวนัที/่เวลาโดยใชปุมกด หรือปุมบังคับ
ทิศทาง

ตั้งรูปแบบ ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวนัที่

สถานะ คุณสามารถเลือก เปดทํางาน (เปดทํางานการ
ตั้งคา) หรือ ปดการทํางาน (ปดทํางานการ
ตั้งคา)

เปด/ปดเครื่อง เ
ค

เวลา ป



การตั้งคา

หมายเลขทีเ่ชื่อมโยงอยูกบัปุมหมายเลขนั้น คุณจําเปนตองตั้งคา เปด
นูของคุณไปยัง โหมดปกติ หรือ โหมด
มารถเลือก สอบถามเมื่อเปดเครื่อง เพื่อ
หมดใดเมือ่โทรศัพทเปดเครื่อง ถา โหมด
ชั่นเครือขายจะถูกปด และการทํางานที่
ดจะใชไมได

มสวาง และ เวลา ของแสงไฟ LCD

งเมนู: น้ําเงิน, เขียว หรือ แดง จาก
ํางานธีมปจจุบัน, และเปลี่ยนสีเมนู

ื้นหลังของหนาจอหลักทีแ่สดงในโหมด
าน: เลือก ที่กําหนดให เพื่อเลือกภาพ
ไวลวงหนา หรือเลือก ผูใชกําหนด เพื่อ
ที่ดาวนโหลดมา

รตั้งคา เพื่อตั้งคาสถานะ และเวลารอ
พักหนาจอ เขาสู เลือก เพื่อเลือก ที่
ห หรือ ผูใชกําหนด กระบวนการของ
ี้เหมือนกนั วอลเปเปอร 
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ทํางานการโทรดวน และ ตั้งหมายเลข
ทางลดั
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาไปยังรายการเมนูทีต่ั้งไวลวงหนา 10 รายการ
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการเมนูที่ตั้งไว
ลวงหนาตามความตองการของคุณไดดวย
ในการเขาไปยังเมนูทางลัด, เลือก เมนูหลัก > การตั้งคา > ตั้งคา
โทรศัพท > ทางลัด ในหนาจอหลัก กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

ปุมฟงกชั่น
ในหนาจอหลัก คุณสามารถเรียกใชฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาไดอยาง
รวดเร็วโดยการกดปุมบังคับทิศทาง เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไข
ฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาใหสอดคลองกับความตองการของคุณ

โหมดเครื่องบิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเม
เครื่องบิน นอกจากนี้ คุณสา
ที่คุณจะถูกถามวาคุณจะใชโ
เครื่องบิน เปดทํางาน, ฟงก
เกี่ยวของกบัเครือขายทั้งหม

การตั้งคาอื่นๆ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้ง ควา

ลักษณะหนาจอเพิ่ม เพื่อเพิ่มทางลัดใหม
แกไข เพื่อแกไขทางลัดที่มีอยูแลว
ลบ เพื่อลบทางลัดที่มอียูแลว
ลบทัง้หมด เพื่อลบทางลัดทั้งหมด
ปดการทํางาน เพื่อปดการทํางานทางลัด คุณสามารถกดตัวเลือกนี้

ครั้งที่สองเพื่อเปดทํางานทางลัดได 
เปลี่ยนลําดับ เพื่อเปลี่ยนลําดับของทางลัด ตัวอยางเชน คุณสา-

มารถเปลี่ยนทางลัดแรกใหกลายเปนทางลัดทีส่าม
ในรายการ

ธีม เลือกสีขอ
นั้นเปดท

วอลเปเปอร ตั้งภาพพ
ไมไดใชง
ทีก่ําหนด
เลือกภาพ

ภาพพักหนาจอ เลือก กา
ของภาพ
กําหนดใ
ฟงกชั่นน
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เขา
งคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซอน
หคูสนทนาเห็นไดโดยการเลือก ตั้งโดยเครือ
หรือ สงหมายเลข

คุณ เปดทํางาน หรือ ปดทํางาน สายเรียกซอน
งาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป เมือ่มีใครพยายาม
ุณกําลังคุยโทรศัพทอยู ถาตัวเลือกนี้ไมทํางาน 
สงเสียงเตือนใดๆ และผูโทรเขาจะไดยินเสียง
เปดทํางานตัวเลือก โอนเมือ่สายไมวาง สาย
เลขโทรศัพทอืน่ เลือก สถานะ เพื่อตรวจสอบ
ายเรียกซอน

องขอความเสียงของคุณ หรือไปยังหมายเลข
คํานึงวาหมายเลขจะอยูในสมุดโทรศัพทของคุณ
การตั้งคา

ตั้งคาการโทร
หมายเลขผูโทร
ขึ้นอยูกับเครือขายขอ
หมายเลขของคุณไมใ
ขาย, ซอนหมายเลข 

สายเรียกซอน
ตัวเลือกนี้อนุญาตให
เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํา
โทรหาคุณในขณะที่ค
โทรศัพทของคุณจะไม
สัญญาณไมวาง ถาคุณ
จะถกูโอนไปยังหมาย
สถานะของตัวเลือกส
โอนสาย
เพื่อโอนสายไปยังกล
โทรศัพทอืน่ (โดยไม
หรือไม)

จอแสดงผล
เปด

ใชในการตั้งคาภาพที่แสดงระหวางการเปด
เครื่อง: เลือก ทีก่ําหนดให เพื่อเลือกภาพที่
กําหนดไวลวงหนา หรือเลือก ผูใชกําหนด เพื่อ
เลือกภาพที่ดาวนโหลดมา

จอแสดงผล
ปด

กระบวนการนี้เหมือนกับ จอแสดงผลเปด

รูปแบบเมนู
หลัก

อนุญาตใหคุณตั้งคารูปแบบเมนูหลักเปน 
แมทริกซ หรือ หนา

แสดงวันและ
เวลา

ตั้งวาจะใหแสดงวันทีแ่ละเวลาในหนาจอหลัก
หรือไม โดยการ เปด หรือ ปด ตัวเลือกนี้

แสดงเบอร
สวนตัว

ถาคุณตั้งชื่อและหมายเลขในเมนู สมุดโทรศพัท 
> เลขหมายพิเศษ > เลขหมายเจาของ, ชื่อจะ
แสดงขึ้นในหนาจอหลัก (หมายเหตุ: เมื่อวอล-
เปเปอรถกูตั้งเปน นาฬิกาเข็ม และ นาฬกิา
ตัวเลข, แสดงเบอรสวนตัวจะไมแสดงขึ้น) 
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด 

แสดงชื่อผูให
บริการ

ตั้งวาจะใหแสดงชื่อของผูใหบริการเครือขายหรือ
ไม โดยการ เปด หรือ ปด ตัวเลือกนี้



การตั้งคา

ทั้งหมด ใชกับการโทรทัง้หมดพรอมกันในครั้งเดียว
ุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงรหัสการหามโทร 
สอบวาชนิดสายนั้นถูกหามอยูหรือไม

ขายและจําเปนตองใชรหัสผานการ
จากผูใหบรกิารของคุณ

ใหโทรศัพทสงเสียงบี๊ปหลังจากชวงเวลา
ุณสามารถเลือก ปด (ไมสงเสียงบี๊ป), ครั้ง
00 วินาท ีซึ่งคือชวงเวลาที่จะใหโทรศัพท
า (เลือกคาจาก 30 ถงึ 60 วนิาที ซึ่งคือ
จะสงเสียงบี๊ปหนึ่งครั้ง โทรศัพทจะสง
เวลาแตละครั้งในระหวางที่โทร)

ใหแสดงเวลาโทรระหวางการโทรหรือไม

ทรศพัทจะหมนุหมายเลขนี้ซ้ําเปนระยะๆ 
ิกการโทรซ้ําอัตโนมัติ
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เลือก เปดทํางาน และปอนหมายเลขที่คุณตองการใหโทรศพัทโอนไป 
เลือก สถานะ เพื่อตรวจสอบสถานะของตัวเลือกการโอนที่ตองการ
กอนทีจ่ะโอนสายไปยังตูเก็บขอความเสียงของคุณได คุณตองปอน
หมายเลขตูเก็บขอความเสียงของคุณเขาไปกอน คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู
กับการสมัครขอรับบริการ
จาํกดัการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํากัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
หมายเลขทีก่ําหนด นี่สามารถใชไดกับ สายโทรออก (ทุกสาย, สาย
ระหวางประเทศ หรือ สายตางประเทศ ยกเวนโฮม) และ/หรือ สาย
เรียกเขา (ทุกสาย หรือ ใชขามเครือขาย) ในทุกกรณี ตัวเลือก ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสการหามโทร อน
สถานะ อนุญาตใหคุณตรวจ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือ
จาํกัดการโทรซึง่คุณไดรับ

แจงเวลาที่โทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะ
การโทรที่แนนอนหรือไม ค
เดียว (เลือกคาจาก 1 ถึง 30
สงเสียงบี๊ป) หรือ ระยะเวล
ชวงเวลาหลังจากที่โทรศัพท
เสียงบี๊ปหนึ่งครั้งเมื่อถึงชวง

แสดงเวลาที่โทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะ

โทรซ้าํอัตโนมัติ
ถาสายที่คุณหมุนไปไมรับ โ
กด ) หรือ R เพื่อยกเล

โอนสายสนทนา
ทัง้หมด

โอนทกุสายสนทนา เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณ
จะไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปดการ
ทํางานตัวเลือกนี้

โอนเมื่อสายไมวาง โอนเมื่อคุณใชสายโทรศพัทอยู
โอนเมื่อไมมีการ
รับสาย

โอนเมื่อคุณไมไดรับสาย

โอนเมื่อไมมี
สัญญาณ

โอนเมื่อโทรศัพทของคุณปดอยู หรืออยูนอก
พื้นทีใ่หบริการ

โอนสายขอมูล
ทัง้หมด

โอนทกุสายที่เปนสายขอมูล

ยกเลิกการโอนสาย
ทัง้หมด

ยกเลิกตัวเลือกการโอนสายทัง้หมด
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รือขายอื่นนอกเหนือจากเครอืขายที่คุณจด
ื่อมีขอตกลงการโรมมิ่งทําไวกับเครอืขายที่
ุณเปลี่ยนเครอืขาย อาจมีปญหาบางอยางเกิด
นโทรศัพทของคุณ

กใช
ายการเครือขายตามลําดับทีต่องการ เมือ่กําหนด
พยายามลงทะเบียนกบัเครือขาย ตามที่คุณระบุ

PRS
ั้งโหมดการเชื่อมตอ GPRS คุณสามารถเลือก
มื่อจําเปน

ปลอดภัย

คซิม คุณตองปอนรหัสพิน (ผูใหบริการเครือ-
พินมาพรอมกับซิมการด) ถาคุณปอนรหัสพิน
กัน คุณจําเปนตองปอนรหัสพุก (รหัสการปลด
เพื่อปลดล็อค หรือเปลี่ยนรหัสพินทีถู่กล็อค ถา
รือทํารหัสหายไปแลว โปรดติดตอผูใหบริการ

 L  ถาในปจจุบันการล็อคซิม ปด สถานะจะ
ทั้งในทางกลับกนัดวย
การตั้งคา

หมายเลข IP
เมนูนี้ใชในการเก็บหมายเลข IP 3 กลุม เพื่อที่คุณจะไมจําเปนตอง
ปอนหมายเลขกอนที่คุณจะโทรสาย IP กด L ตัวเลือก เพื่อ เปด
ทํางาน หรือ แกไข หมายเลข IP

กอนที่คุณจะสามารถโทร IP ได หมายเลข IP จาํเปนตองไดรับ
การสนับสนุนโดยผูใหบรกิารเครือขายของคุณ  เมื่อคุณเปลี่ยน
ซิมการดใหม, หมายเลข IP ที่คุณเก็บไวจะถูกลางไป โทรศัพทไม
ตรวจสอบหมายเลข IP ที่คุณปอน ดังนั้น โปรดตรวจดูใหแนใจ
วาหมายเลขนั้นถูกตอง

ตั้งคาเครือขาย
การเลือกเครือขาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกเครือขายการใชบริการ (เราแนะนําใหคุณ
เลือก อัตโนมัติ)

คุณสามารถเลือกเค
ทะเบียนไดเฉพาะเม
คุณจดทะเบียน ถาค
ขึ้นระหวางการใชงา

เครือขายที่เลือ
อนุญาตใหคุณสรางร
เสร็จแลว โทรศัพทจะ
ไวในรายการ

การเชื่อมตอ G
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
ระหวาง เสมอ หรือ เ

ตั้งระบบความ
ล็อคซิม
เมื่อเปดทํางานการล็อ
ขายของคุณจะใหรหัส
ไมถูกตองสามครั้งติด
ล็อคพิน) รหัสพุกใช
คุณไมไดรหัสพุกมา ห
เครือขายของคุณ
ปอนรหัสพิน และกด
เปลี่ยนเปน เปด รวม

อตัโนมัติ โทรศัพทของคุณจะเลือกและลงทะเบียนกับเครือ-
ขายที่ใชไดโดยอัตโนมตัิ

แมนนวล ใหรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นทีข่องคุณ 
เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด  
L เพื่อยืนยัน



การตั้งคา

ุนรหสัพิน2 ถาซิมการดของคุณไมมี
มได

นิดการโทรออกแบบตางๆ คุณสามารถ
ัตินี้ได ถาซิมการดของคุณสนับสนุน

รหัส พิน, รหัส พิน2 และ รหัสล็อค

รด ผูใหบริการเครือขายของคุณจะใหรหัส

องสามครั้งติดกัน รหัสพินของซิมการด
มัติ และคุณจะถูกขอใหปอนรหัสพุก เพื่อ
ถรับรหัสพุก จากผูใหบริการเครือขายของ
ถกูตอง 10 ครั้งติดตอกันซิมการดของ
าเกิดเหตุการณนี้ขึ้น โปรดติดตอผูให
าของคุณ

4 คุณควรเปลี่ยนไปเปนรหัสสวนตัว
าที่จะทําได
30

ล็อคโทรศัพท
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคารหัสผานสําหรับโทรศัพทของคุณ การตั้งคา
มาตรฐานคือ ปด หลังจากทีคุ่ณตั้งการล็อคโทรศัพท คุณตองปอน
รหัสผานทกุครั้งที่คุณเปดโทรศัพทขึ้นมา
ปอนรหัสผาน และกด L ถาในปจจุบันการล็อคโทรศัพท ปด 
สถานะจะเปลี่ยนเปน เปด รวมทั้งในทางกลับกันดวย

รหัสล็อคโทรศัพทมาตรฐานคือ 0000

ล็อคปุมกดอัตโนมัติ
เมนูนี้ใชในการล็อคปุมกดของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งคามาตรฐาน
คือ เปด
เลือกชวงเวลาหลังจากที่ปุมกดจะถูกล็อค และกด L  เพื่อยืนยัน

โทรทีก่าํหนด
เมนูนี้ใชในการจํากัดการโทรออกของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัส
พิน2 ซึ่งผูใหบริการเครือขายของคุณใหมา

ไมใชทุกซิมการดที่สนับสน
รหัสพิน2 ตัวเลือกนี้จะใชไ

หามโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจํากัดช
เปดหรือปดทํางานคุณสมบ

เปลี่ยนรหัสผาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยน
โทรศัพท
พิน
รหัสนี้ใหมาพรอมกบัซิมกา
พินมาตรฐานมา 
ถาคุณปอนรหัสพินไมถกูต
ของคุณจะถูกล็อคโดยอตัโน
ทําการปลดล็อค คุณสามาร
คุณ ถาคุณปอนรหัสพุก ไม
คุณจะถกูล็อคอยางถาวร ถ
บริการเครือขาย หรือรานค

รหัสพินมาตรฐานคือ 123
ของคุณเองโดยเร็วที่สุดเท

โหมด มโีหมดสองโหมด: เปด (คุณสามารถหมนุไดเฉพาะ
หมายเลขที่เก็บอยูในรายการโทรที่กําหนด) และ ปด 
(คุณสามารถหมุนไปยังหมายเลขใดก็ได)

รายการโทร
ทีก่ําหนด

แสดงรายการโทรที่กําหนด กด L เพิ่ม, ปอนชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท จากนั้นกด L, ปอนรหัส
พิน2 และกด L
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ั้งคาความถี่ตางๆ ของเสียงในขณะที่กําลัง
การตั้งคา

พิน2
รหัสนี้ใชเพื่อเขาไปยังฟงกชั่นเครือขายบางอยาง เชน คาโทร หรือ
การโทรคงที ่ฯลฯ ถาคุณปอนรหัสพิน2 ไมถกูตองติดตอกัน 3 ครั้ง 
รหัสพิน2 ของซิมการดของคุณจะถูกล็อค ในการปลดล็อครหัสพิน2 
คุณจําเปนตองขอรับรหัสพุก2 จากผูใหบริการเครือขายของคุณ ถา
คุณปอนรหัสพุก2 ไมถูกตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะถกูล็อค
อยางถาวร ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการเครือขาย หรือ
รานคาของคุณ
รหัสล็อคโทรศัพท
รหัสนี้ปองกันโทรศพัทของคุณไมใหถูกใชงานโดยไมรับอนุญาตจาก
บุคคลอื่น เพื่อปองกันขอมูลของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัสล็อค
โทรศัพทกอนที่จะกูคืนการตั้งคาจากโรงงาน รหัสล็อคโทรศัพท
มาตรฐานคือ 0000

กูคืนการตั้งคาจากโรงงาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณรีเซต็โทรศัพทกลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน
ปอนรหัสล็อคโทรศัพท และกด L  เพื่อยืนยัน

หลังจากที่คุณปอนรหสัผานที่ถูกตอง (เหมือนกับรหสัล็อคโทร-
ศัพทของคุณ คามาตรฐานคือ 0000) โทรศัพทก็จะกูคืนการตั้ง
คาตางๆ จากโรงงาน

เสียงเอฟเฟก
อีควอไลเซอร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
เลนเพลง
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กด , เพื่อถายภาพ
าพจะแสดงขึ้น กด L เพื่อบันทึกภาพ 
าพ

อง
นู ตัวเลือก ของกลอง

ดทํางานการถายตอเนื่อง



ภาพ

ยัง แสดงภาพ

 เสียงชัตเตอร, EV, แถบ, หนวงเวลา 
ถายภาพตอเนื่อง

 ขนาดภาพ (176x220, 160x120, 
240, 648x480 หรือ 1280x1024) 
คุณภาพของภาพ (ปกติ, สูง, ละเอียด 
ต่ํา)
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8. มลัติมีเดีย
กลอง
โทรศัพทของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, เก็บภาพ
ไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทางสายเคเบิลขอมูล, 
ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทาง MMS

เปดทาํงานกลองถายรูป
คุณสามารถไปยังกลองไดโดยการเลือก เมนูหลัก > มัลติมีเดีย > 
กลอง หรือโดยการกด L ในหนาจอหลัก
ตารางดานลางอธิบายถงึการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ และ
2. เมื่อภาพถกูถายแลว ภ
หรือกด R เพื่อลบภ

เมนูตัวเลือกของกล
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถงึเม+ / - ซมูเขา / ออก

< / > เพ ิม / ลดการชดเชยเอก็ซโพเชอร
, ถายภาพ
) ออกจากโหมด กลอง และกลับไปยังหนาจอหลัก
L เขาไปยังเมนู ตัวเลือก
R กลับไปยังหนาจอกอนหนา
1 ตั้งคาการแสดงผล
2 ปรับชนิดแสง
3 ตั้งการหนวงเวลา

4 เปดทํางาน / ป
5 ตั้งโหมดทิวทัศน
6 ตั้งคุณภาพของ
7 ตั้งขนาดภาพ

อลับั้ม เขาไป

ตั้งคากลองถายรูป ตั้งคา
และ 

ตั้งคารูปภาพ ตั้งคา
320x
และ 
หรือ 
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สดงไฟลขอความทีจ่ัดเก็บในโทรศพัทหรือ
คุณ (ตรวจดูใหแนใจวาคุณใสไมโคร SD การด
) คุณจําเปนตองคัดลอกและจัดเกบ็ไฟลขอ
ลเดอร อีบุค 
ขอความเมื่อคุณเขาสูเมนู อีบุค  ถามไีฟล
ารไฟลขอความจะแสดงบนหนาจอ กด 
ไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ใชภาพที่เลือกไปยังตัวเลือกอืน่ เชน ไปวอล
เปเปอร, ไปสมุดโทรศัพท, ไปภาพพักหนาจอ, 
ไปจอแสดงผลเปดเครื่อง, ไปจอแสดงผลปด
เครื่อง, ไป MMS และ ไป EMS

เปลี่ยนชื่อภาพที่เลือก

ลบภาพที่เลือก

ลบภาพทั้งหมด 

เรียงภาพทั้งหมดตามชื่อ ประเภท เวลา หรือ
ขนาด

ตั้งสถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ การด
มัลติมเีดีย

ตัวแสดงภาพ
เมื่อคุณถายภาพและบันทึกไว ภาพจะถกูเกบ็ไวในโฟลเดอร แสดง
ภาพ เมื่อคุณเขาไปยังเมนู ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเปนธัมบเนล 
ใชปุมบังคับทิศทาง + และ - เพื่อเลื่อนดูภายในรายการ กด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

อีบุค
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแ
ไมโคร SD การดของ
ลงในสล็อตการดแลว
ความที่เลือกลงในโฟ
เพื่อที่คุณสามารถอาน
ขอความอยูแลว รายก
L ตัวเลือก เพื่อเขา

ไวทบาลานซ เลือกคา ไวทบาลานซ ที่เหมาะสมสําหรับ
สถานที่ตางๆ: อัตโนมัติ, แสงกลางวัน, 
ทงัสเตน, ฟลูโอเรสเซนต, Cloud หรือ 
Incandescence 

โหมดทิวทศัน ตั้งคาโหมดทิวทศันเปน อัตโนมตัิ หรือ 
กลางคืน 

ตั้งคาเอฟเฟก ตั้งเอฟเฟกพิเศษสําหรับภาพ

เพิ่มเฟรม เพิ่มเฟรมลงในภาพ เฟรมบางอยางใชได
เฉพาะขนาดภาพบางขนาดเทานั้น

ที่เก็บ ตั้งสถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ การด
หนวยความจํา

กูคืนคาเริ่มตน รีเซ็ตการตั้งคากลองกลับเปนคามาตรฐาน

แสดง แสดงภาพ

รูปแบบการเบราส ตั้งรูปแบบการเบราสเปน สไตลรายการ หรือ 
สไตลแมทริกซ

สงตอ

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

ลบไฟลทั้งหมด

เรียง

ที่เก็บ
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, เพื่อเริ่มการบันทึก ในขณะที่กําลัง
 หยุดชั่วคราว/ทําตอ กด R  เพื่อหยุด

รื่องบันทึกวิดีโอ
นู ตัวเลือก ของการบันทกึวิดีโอ:

/ หยุดการอัดชั่วคราว
จากโหมดการบันทึกวดิีโอ 
กลับไปยังหนาจอหลัก
ปยังเมนู ตัวเลือก
ไปยังหนาจอกอนหนา
าเอฟเฟก
วทบาลานซ

ปยังเครื่องเลนวิดีโอ
า ไวทบาลานซ, EV, โหมดกลางคืน และ 

า คุณภาพวิดีโอ, ขีดจํากัดขนาดไฟล, ขีด
ัดขนาดไฟล, บันทกึเสียง และ เขารหัส
บบ
ฟเฟกพิเศษสําหรับวดิีโอ
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ฟงกชัน่นี้สนับสนุนเฉพาะไฟลขอความที่จัดเก็บในโฟลเดอรภาย
ใตเมนู อีบุค ซึง่มีขนาดไฟลเล็กกวา 2MB เทานั้น

บันทึกวิดีโอ
เมนูนี้ใชในการอดัวดิีโอในรูปแบบ MP4 

เปดทาํงานเครื่องบันทึกวิดีโอ
เลือก บันทึกวดิีโอ และกด L เพื่อเปดการทํางาน
ตารางดานลางอธิบายถงึการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดการอัด
วิดีโอ

บันทกึวิดีโอ
เล็งทีภ่าพของคุณ และกด 
บันทึก คุณสามารถกด ,
การบันทึก และจัดเก็บวดิีโอ

เมนูตัวเลือกของเค
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถงึเม

อาน อานไฟลทีเ่ลือก

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อไฟลที่เลือก

ลบ ลบไฟลที่เลือก

ลบไฟล
ทัง้หมด

ลบไฟลทั้งหมดภายใต อีบุค

เรียง เลือกเพื่อเรียงไฟล ตามชนิด, ตามเวลา, ตามขนาด 
หรือ ไมม ี(ไมมีการเรียง หรือเรียงแบบสุม) 

ทีเ่ก็บ ตั้งสถานทีเ่ก็บภาพเปน โทรศพัท หรือ การด

+ / - ซูมเขา / ออก
< / > เพิ่ม / ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร

, เริ่ม 
) ออก

และ
L เขาไ
R กลับ
1 ตั้งค
2 ตั้ง ไ

ไปเครื่องเลน เขาไ
ตั้งคากลองวดิีโอ ตั้งค

แถบ
ตั้งคาวดิีโอ ตั้งค

จําก
รูปแ

ตั้งคาเอฟเฟก ตั้งเอ
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กําลังเลน คุณสามารถปรับความเร็วโดย
ปุม # เพือ่จบัภาพในภาพยนตร ภาพที่จับ
ลเดอรภาพถาย ในตวัจัดการไฟล กดปุม * 
บบเต็มหนาจอ/โหมดแนวนอน

ไปยัง ตัวจัดการไฟล ซึ่งอนุญาตใหคุณจัดการ
 และ ภาพถาย ในโทรศัพทของคุณ เลือกภาพ 
ปยังฟงกชั่นตอไปนี้: 

าพเสร็จแลว, กด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

ับขนาดภาพที่เลือกโดยอัตโนมัติใหพอดีกับ
าดหนาจอ (เชน 176x220)

ับขนาดภาพที่เลือกดวยตัวเอง กดปุมบังคับ
ทางเพื่อเลือกบริเวณทีคุ่ณตองการตัด กด * 
ื่อขยายขนาด และกด # เพื่อลดบริเวณทีต่ัด 

เกบ็ภาพไปยังไฟลใหม
เอฟเฟกที่มีใหโดยโทรศัพท
ิ่มเฟรมที่โทรศัพทมีใหไปยังภาพ คุณสามารถ
เฟรมเดียวกันซ้ําๆ สําหรับภาพได
มัลติมเีดีย

เครื่องเลนวิดีโอ
ตัวเลือกนี้ ใชในการดูวิดีโอทีคุ่ณอดัเก็บไว หรือติดตั้งมาใหลวงหนา
ในโทรศัพทของคุณ
เลือกวิดีโอ และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ในขณะที่ภาพยนตร
การกดปุม +/-  กด
ไดจะถูกบันทึกในโฟ
เพื่อเลนภาพยนตรแ

แสดงภาพ
เมนูนี้จะเชื่อมโยงคุณ
ภาพในโฟลเดอร ภาพ
และกด L เพื่อเขาไ

เมื่อคุณทําการแกไขภ
ตอไปนี้:

ที่เก็บ ตั้งสถานที่เก็บเปน เครื่อง หรือ การดหนวย
ความจํา

กูคืนคาเริ่มตน รีเซ็ตการตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอกลับเปนคา
มาตรฐาน

เลน เลนวดิีโอทีเ่ลือก

สงตอ ใชวิดีโอที่เลือกไปยังตัวเลือกอืน่ เชน ไปสมุด
โทรศัพท, ไปภาพพักหนาจอ, ไปจอแสดงผล
เปดเครื่อง และ ไปจอแสดงผลปดเครื่อง

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อวดิีโอที่เลือก

ลบ ลบวิดีโอที่เลือก

ลบไฟลทั้งหมด ลบวิดีโอทั้งหมด

เรียง เรียงวิดีโอทั้งหมดตามชื่อ ประเภท เวลา หรือ
ขนาด

ที่เก็บ ตั้งสถานที่เกบ็ภาพเปน เครื่อง หรือ การด
หนวยความจํา

ปรับขนาด
อตัโนมัติ

ปร
ขน

หนาจอหลัก ปร
ทิศ
เพ

จัดเกบ็เปน จัด
เพิ่มเอฟเฟก ใช
เพิ่มเฟรม เพ

ใช
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ื่องเสียง

ุดชั่วคราว

ังแทร็กเพลงกอนหนา

ังแทร็กเพลงถดัไป

ับเสียงเพลง

 เครื่องเสียง และกลับไปยังหนาจอหลัก

รายการ รายการ และกด L อกีครั้ง 
ปยังเมนู ตัวเลือก

ังหนาจอกอนหนา

็กเพลงที่เลือก

ยละเอยีดของแทร็กเพลง

ร็กลงในรายการที่จะเลือกจาก เมื่อเลือก
นโปรไฟลผูใช

ุงรายการเลนในเครื่องเลนเสียง
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เครื่องเสียง
เมนูนี้ใชในการเลนเพลง เพลงทีเ่ก็บในโฟลเดอรเครื่องเสียงจะถกูพบ 
และเพิ่มลงในรายชื่อเพลงโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กําลังเลนเพลง คุณ
สามารถหมุน หรือรับสายเรียกเขาได เครื่องเลนจะพักการเลน ทันที
ที่การเชื่อมตอถกูสรางขึ้น

เปดทาํงานเครื่องเลนเสียง
กด < ในหนาจอหลัก หรือเลือก เครื่องเสียง
ตารางดานลางอธิบายถงึการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดการ
เลนเพลง

เมนูตัวเลือกของเคร

เพิ่มไอคอน เพิ่มไอคอนที่โทรศัพทมใีหไปยังภาพ ใชปุมเลือก
ทศิทางเพื่อเลื่อนไปยังไอคอนทีเ่ลือก จากนั้นกด 
, และ L เสร็จ

เพิ่มขอความ ใชปุมบังคับทิศทางเพื่อยายไปยังสถานที่ซึ่งจะ
เพิ่มขอความ กด , และกด L เสร็จ

การปรับแตง ปรับภาพและสีของภาพ
ฟลิป ใชปุมบังคับทิศทางเพื่อพลิกภาพ 
ขยายภาพ ปรับขนาดของภาพ ถาไมไดแสดงแบบเต็มหนา

จอ (เชน 176 x 220)
วธิีใช รับขอมูลเกี่ยวกบั เพิ่มเอฟเฟก, เพิ่มเฟรม, เพิ่ม

ไอคอน และ เพิ่มขอความ 

+ เลน/หย

- หยุด

< ขามไปย

> ขามไปย

ปุมระดับเสียง ปรับระด
) ออกจาก
L เขาไปยัง

เพื่อเขาไ
R กลับไปย

เลน เลนแทร

รายละเอียด แสดงรา

เพิ่มในเสียงเรียก เพิ่มแท
ริงโทนใ

ปรับปรุงรายการ ปรับปร
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กไขเมโลดี้ และตั้งคาเปนเสียงโทรศัพทได
มารถกด L เพิ่ม เพื่อสรางเมโลดี้ และกด L 
เลือก ในขณะที่กําลังเรียบเรียงเมโลดี้ ถาคุณ
คุณสามารถกด L เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก 

L เพื่อเริ่มการบันทึก, กด L เพื่อ หยุด
ราว หรือ ตอ ในการสิ้นสุดการบันทกึเสียง กด 
หยุด ปอนชื่อไฟลสําหรับสิ่งที่บันทกึไว และกด 

สิ่งที่บันทึกไว

เสียงตอทายสิ่งที่บันทึกไว

ี่ยนชื่อสิ่งที่บันทึก

ิ่งที่บันทึก

ิ่งที่บันทึกทัง้หมด

ูปแบบของการบันทึก

ัวเลือกอืน่ๆ กบัสิ่งที่บันทึกไว
มัลติมเีดีย

เพิ่ม/ลบเพลง
1. ปดโทรศัพทของคุณ
2. เชื่อมตอโทรศัพทไปยังคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB 
หลังจากคอมพิวเตอรพบโทรศพัทของคุณแลว คุณสามารถ
คัดลอกแทร็กเพลงไปยังโทรศัพท หรือลบแทร็กเพลงออกจาก
โทรศัพทของคุณได

แทรก็เพลงทั้งหมดตองเก็บไวในไดเรกทอรรีาก นี่เปนตาํแหนงที่
ระบุโดยโทรศัพท และคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

เครื่องบันทึกเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําการอดัเสียง นอกจากนี้ คุณสามารถเลน 
เปลี่ยนชื่อ หรือลบเสียงทีคุ่ณบันทึกได เลือกสิ่งที่บันทึกไว และกด 
L, หรือกด L โดยตรง เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก

แตงทํานอง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแ
ถาไมมีเมโลดี้ คุณสา
เพื่อเขาไปยังเมนู ตัว
เลือกงานที่มอียูแลว 

การตั้งคา ประกอบดวย รายชื่อเพลง, แสดงแนวเพลง
อตัโนมัติ, ซ้ํา (โหมดซ้ํา), สลับ (ลําดับการ
เลน), เปดเสียงดนตรี (วาจะเลนตอเมือ่คุณ
ออกจากเครื่องเสียงหรือไม), อคีวอไลเซอร และ 
สไตลการแสดงสเปกตรัม (แสดงสไตลทกุชวง
ความถี่)

บันทึก กด 
ชั่วค
R 
L

เลน เลน

เพิ่มตอ เพิ่ม

เปลี่ยนชื่อ เปล

ลบ ลบส

ลบทั้งหมด ลบส

การตั้งคา ตั้งร

สงตอ ใชต
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เมนูตัวเลือกของเมโลดี้

วยความจํารวม และปลดปลอยความจุ
ทมอืถือและการดหนวยความจํา  นอก
บัภาพ เสียงที่บันทกึไว เสียงโทรศัพท และ
ุณ

นเมโลดี้ที่เลือก

กไขเมโลดี้ทีเ่ลือก

รางเมโลดี้ใหม

ลี่ยนชื่อเมโลดี้ที่เลือก

บเมโลดี้ทีเ่ลือก

บเมโลดี้ทัง้หมด

เมโลดี้กบัตัวเลือกอื่น เชน ไปโปรไฟล
ูใช, ไป MMS และ ไป EMS

ั้งสถานทีเ่ก็บที่ตองการเปน เครื่อง หรือ 
ารด
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การทาํงานของปุมตางๆ ในขณะที่กําลัง
เรียบเรียงเมโลดี้

กดปุมบังคับทิศทาง เพื่อเลือกการสัน่หรอืแสงไฟ, และกดปุม + 
หรือ - เพือ่เปดหรือปดเอฟเฟก

เมนูตัวเลือกในขณะที่กาํลงัเรียบเรียงเมโลดี้
ตัวจัดการไฟล
เมนูนี้ใชสําหรับดูความจุหน
หนวยความจําในทั้งโทรศัพ
จากนี้ ยังใชในการจัดการก
ไฟลเพลงในโทรศัพทของค

0 ใสตัวหยุด

1 - 7 ปอนโด-ซี
8 ใสเอฟเฟกสั่น (โหมดสั่น) 
9 ใสเอฟเฟกแสงไฟ
+ - เปล  ียนพิตชของโนตไปเปนสูง กลาง หรือต่ํา
# เปล  ียนสถานะของโนตเปนสูง ปกติ หรือต่ํา
* เปลี่ยนจังหวะ

เลน เลนเมโลดี้
ความเร็วในการเลน เลือกความเร็วในการเลน
เลือกเครื่องดนตรี เลือกเครื่องดนตรีในการเลน
จัดเก็บ บันทกึเมโลดี้

เลน เล

แกไข แ

เพิ่ม ส

เปลี่ยนชื่อ เป

ลบ ล

ลบไฟลทัง้หมด ล

สงตอ ใช
ผ

การตั้งคา ต
ก
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อการจัดการไฟล จะแสดงถึงการใชงานที่เก็บ
ุณเลือกโฟลเดอรหรือไฟลในการจัดการไฟล 
อจะแสดงวนัที่ และขนาดของไฟล/โฟลเดอร
มัลติมเีดีย

กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้: มุมขวาบนของหนาจ
หนวยความจาํ เมื่อค
มุมขวาบนของหนาจ

เปด เปดโฟลเดอร คุณสามารถเลือกไฟลหรือ
โฟลเดอรทีจ่ะใชกระบวนการตอไปนี้:
� กระบวนการจัดการกับไฟล
เลน (สําหรับไฟลเพลง), แสดง (สําหรับไฟล
ภาพ), สงตอ, รายละเอยีด, เปลี่ยนชื่อ, คัด
ลอก, ยาย, ลบ, ลบไฟลทั้งหมด และ เรียง
� กระบวนการจัดการกับโฟลเดอร
เปด, สรางโฟลเดอร, เปลี่ยนชื่อ, ลบ และ เรียง

สรางโฟลเดอร สรางโฟลเดอรใหม

คุณสามารถจัดระเบียบไฟลของคุณลงใน
โฟลเดอรยอยได เลือกโฟลเดอรที่คุณตอง
การสรางโฟลเดอรยอยขางใต กด L แกไข 
และเลอืก สรางโฟลเดอร จากนั้นคุณสามารถ
เก็บไฟลของคุณลงในโฟลเดอรยอย

ฟอรแมต ฟอรแมตโฟลเดอร (ใชไดสําหรับไดเรกทอรี
รากเทานั้น)
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9. สนุกและเกม
เกม
เลือกเกม และกด L สําหรับรายละเอยีดเกี่ยวกับการเลนแตละเกม 
โปรดดูขั้นตอนการใชงานบนหนาจอ

นาฬิกาจับเวลา
โทรศัพทของคุณมีฟงกชั่นนาฬกิาจับเวลา มีนาฬิกาจับเวลา 2 ชนิด
ใหเลือก: นาฬิกาจับเวลาทั่วไป และ นาฬกิาจับเวลา nWay เมื่อคุณ
เลือก นาฬกิาจับเวลาทั่วไป, คุณสามารถเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้: 

เมื่อคุณเลือก นาฬิกาจับเวลา nWay, คุณสามารถกด L เริ่ม เพื่อ
บันทึกเวลาของคุณ มกีารแสดงเวลา 4 แบบที่ใชได นี่ระบุโดยปุม
บังคับทศิทาง +, -, < และ >  เวลาที่เลือกจะแสดงเปนสีแดง 

ตั้งคาเกม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปดหรือปดเสียง หรือระบบสั่นในขณะทีเ่ลน
เกมส
เลือก BGM (เสียงเบื้องหลัง), เสียงเอฟเฟก หรือ ระบบสั่นของเกม, 
จากนั้นกด </> เพื่อเลือก เปด หรือ ปด และกด L เพื่อยืนยัน

เวลาแยก กด L เริ่ม/หยุด/ทําตอ เพื่อเริ่ม/หยุด/ทํา
การนับตอ และกด R แยก เพื่อแยกเวลา 
เมื่อคุณเลือก R แยก, นาฬิกาจับเวลายังคง
จับเวลาอยางตอเนื่อง

เวลาแลป กด L เริ่ม/หยุด/ทําตอ เพื่อเริ่ม/หยุด/ทํา
การนับตอ และกด R แลป เพื่อดูเวลาที่
ผานไป เมื่อคุณกด R แลป, นาฬกิาจับเวลา
จะนับจากจุดเริ่มตน

แสดงรายการ แสดงรายการที่จัดเก็บไว
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10. โปรไฟลผูใช
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงโทรศัพท ชนิดการเตือน โหมดรับสาย 
และแสงไฟ ฯลฯ เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา หรือขอความใหม เพื่อ
ที่คุณสามารถปรับการใชงานโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับสภาพแวด
ลอมในการโทรที่แตกตางกนัไดอยางเหมาะสม
เลือก ทั่วไป, ประชุม, นอกอาคาร, ในอาคาร หรือ หูฟง และกด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

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

เปดทํางาน เปดทํางานโปรไฟลทีเ่ลือก

แบบเลือกตามชอบ อนุญาตใหคุณตั้งโหมดที่เลือก ซึ่งประกอบ
ดวย ตั้งคาเสียง (สายเรียกเขา, ปลุก, เปด
เครื่อง, ปดเครื่อง, ฝาเปด, ฝาปด, เสียงขอ
ความ และ เสียงปุมกด), ระดับเสียง (ริงโทน 
และ เสียงปุมกด), ชนิดการเตือน (กริ่ง, 
ระบบสั่นเทานั้น, สั่นและกริ่ง หรือ สั่นจากนั้น
กริ่ง), แบบเสียงเรียก (ครั้งเดียว, ทวนซ้ํา 
หรือ นอยไปมาก), เสียงพิเศษ (คําเตือน, ผิด
พลาด, แคมปเปด และ เชื่อมตอ), โหมดรับ
สาย (เปดฝารับ หรือ ทุกปุม)
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งานประเภทตางๆ ในงานหรือชีวิตประจํา
คําอธิบายงาน เวลาทีแ่นนอน และการ
ําของคุณได
คุณ หนาจอจะแสดงคําวา วาง คุณสามารถ
ใหมได หลังจากที่คุณแกไขงานแลว กด 

คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป

วนัที่ของงาน
เวลาของงาน

น ตองอยูในรูปแบบ 24 ชั่วโมง

ปอนคําอธิบายของงาน กด L แกไข, 
ย และกด L เพื่อบันทึก
พื่อตั้งสถานะการเตือน
งงาน: หนึ่งครั้ง, ทุกวัน, วนั, รายสัปดาห 
น
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11. ออรกาไนเซอร
เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ
ชวยใหคุณจัดระเบียบงาน และมีการแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา

ปฏิทิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูปฏิทิน, และเพิ่มงานในรายการที่จะทํา
คุณสามารถกดปุมลูกศรเพื่อดูปฏิทินได
เลือกวันที่ทีคุ่ณตองการแสดง และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

วันที่จะถูกไฮไลตเปนสแีดง เมื่อภายในวนันั้นมีงานที่มีกําหนดการ

รายการที่จะทํา
เมนูนี้ชวยใหคุณจัดการกบั
วันของคุณ คุณสามารถเพิ่ม
เตือนสําหรับรายการที่จะท
ถาไมมีงานในโทรศัพทของ
กด L เพิ่ม เพื่อสรางงาน
R เสร็จ
ถาคุณเลือกงานที่มีอยูแลว 
ยังเมนูตัวเลือก

เพิ่มงาน
รายการงาน ใชในการตั้งคาวันที่ เวลา บันทึก การเตือน 

และสง vcalendar สําหรับงาน กด L เพื่อ
เพิ่มงานใหม, หรือแกไขและแสดงงานที่มีอยู
แลว (สําหรับรายละเอยีด ใหอาน "รายการที่
จะทํา")

ไปยังวันที่ อนุญาตใหคุณดูวันที่ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 
ปอนวันที่ และกด L

วนัที่ ใชในการปอน
เวลา ใชในการปอน

เวลาที่คุณปอ

บันทกึยอ อนุญาตใหคุณ
ปอนคําอธิบา

ปลุก ใชปุมลูกศรเ
ซ้ํา ตั้งความถี่ขอ

หรือ รายเดือ



43

ื่องคิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
นตัวเลขโดยใชปุมกด และปอนเครื่องหมาย
ังที่แสดงในตารางตอไปนี้:

ิดเลขใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูกตอง
ี่ทศนิยม 10 ตาํแหนง ผลลพัธจะถูกตดัหลัง
ที่ 10 สาํหรบักระบวนการถัดไป

ลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอกีสกุลหนึ่ง 
นที่คุณเลือก คุณสามารถแปลงจากสกลุเงิน 
ะเทศ หรือในทางกลับกันได ปอนอัตราใน
และปอนจํานวนเงินในชอง ทองถิ่น หรือ ตาง
L เพื่อรับคาการแปลง

หรือ M+
รือ M-
รือ MC
หรือ MR
เลข
นิยม
ธ
ออรกาไนเซอร

เมนูตวัเลอืกของงานที่มีอยูแลว

ปลุก
โทรศัพทมอืถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งการปลุก
ที่แยกจากกนัไดมากที่สุด 3 รายการ
ในการตั้งนาฬกิาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:
1. เลือกการเตือน และกด L แกไข
2. ตั้งสถานะเปน เปด
3. ปอนเวลา 
4. เลือก ซ้ํา: หนึ่งครั้ง, ทุกวนั หรือ วัน หลังจากที่คุณแกไขการตั้ง
คาเสร็จ กด  R เสร็จ

ถาคุณเลือกโหมด �วนั� คุณสามารถเลอืกเสนสัปดาห จากนั้น
ตั้งนาฬิกาปลุกสาํหรบัแตละวันของสปัดาหไดอยางอิสระ คุณสา-
มารถสลับระหวางการ เปด และ ปด ไดโดยการกด L

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมเีคร
คํานวณพื้นฐานได ปอ
โดยใชปุมเคลื่อนที่ ด

ผลลัพธของเครื่องค
ของการคํานวณอยูท
จากทศนิยมตําแหนง

ตัวแปลงคาเงิน
เมนูนี้ใชในการแปลงผ
โดยใชอัตราแลกเปลี่ย
ทองถิน่ ไปยัง ตางปร
ชอง อัตรา, กด L, 
ประเทศ, จากนั้นกด 

แสดง แสดงการตั้งคาของงานที่เลือก

เพิ่ม เพิ่มงานใหม

แกไขงาน แกไขงานที่เลือก

ลบงาน ลบงานที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบงานทั้งหมดในรายการทีจ่ะทํา

สง vCalendar สงปฏิทินไปยังผูรับที่ตองการ

+ บวก 
- ลบ ห
< คูณ ห
> หาร 

R ลบตัว
# จุดทศ
L ผลลัพ
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กด # เพือ่ปอนจุดทศนิยม

นาฬิกาทั่วโลก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตรวจสอบเวลาของเมอืงสําคัญๆ รอบโลก
กดปุมลูกศรเพื่อเลือกเมือง วันที่และเวลาทองถิน่จะแสดงที่สวนลาง
ของหนาจอ

ทางลัด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาไปยังรายการเมนูทีต่ั้งไวลวงหนา 10 รายการ
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการเมนูที่ตั้งไว
ลวงหนาตามความตองการของคุณไดดวย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู �ทางลัด� ในหนา 26



45

ูเวบ็ไซตซึ่งคุณเขาชมกอนหนานี้

ละยืนยันการเชื่อมตอไปยังเว็บไซต

ดรับ จะถูกเก็บไวใน กลองขอมูล ผูใหบริการ
ผูสงขอความพิเศษไปยังโทรศัพทของคุณ

ั้งคาคุณสมบัติของโหมดการเรียกใช WAP 
ารเครือขายของคุณเพื่อขอรับการตั้งคาที่ถูกตอง

เขาไปยังเวบ็เพจของบุคมารคที่เลือก
แกไขบุคมารคที่เลือก
ลบบุคมารคที่เลือก
ลบบุคมารกทัง้หมด
ปอนชื่อ และ URL เพื่อสรางบุคมารคใหม
บริการ

12. บริการ
เมนูนี้ประกอบดวย Wap และบัญชีขอมูล

STK
การมีคุณสมบัติตางๆ ในเมนูนี้ ขึ้นอยูกบัวาซิมการดของคุณสนับ-
สนุน STK หรือไม ถาซิมการดของคุณสนับสนุนฟงกชั่น STK เมนู 
STK จะแสดงบนหนาจอ

WAP
ตัวเลือกนี้ใชในการเขาถงึอินเตอรเน็ต โทรศัพทของคุณมีหมายเลข
โหมดการเขาถึงอินเตอรเน็ตที่ไดรับการตั้งคาคอนฟกไวลวงหนาแลว 
คุณสามารถเริ่มการเบราสอินเตอรเน็ตไดทันทีทีคุ่ณเปดทํางานโหมด
การเขาถึง

โฮมเพจ
คุณสามารถเก็บหนาแรกสําหรับโหมดการเขาถงึแตละโหมดได เมื่อ
คุณเขาถึงอนิเตอรเน็ตดวย WAP เบราเซอร หนาแรกของโหมดการ
เขาถึงซึ่งคุณเลือกไวจะแสดงขึ้นมากอน

บุคมารค
คุณสามารถบันทึก URL เปนบุคมารคในโทรศัพทของคุณ เลือกบุค-
มารค และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เพจกอนหนานี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด

ปอนที่อยู
ปอนเว็บแอดเดรส แ

ขอมูลบริการ
ขอความพิเศษที่คุณไ
เครือขายของคุณเปน

การตัง้คา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
โปรดติดตอผูใหบริก

ไปยัง
แกไข
ลบ
ลบทั้งหมด
เพิ่มบุคมารค
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ตั้งคาเครือขาย
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ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งคา โฮมเพจ, เกตเวย, พอรต และ บัญชี
ขอมูล 
การตั้งคาสี
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาสีของ ขอความปกติ, ขอความลิงค, 
ฉากหลังลิงค, ขอความที่ใช และ ฉากหลังทีใ่ช
การตั้งคาขั้นสูง 
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณจัดการ การตั้งคาแคช, การตั้งคาคุกกี้ และ 
การตั้งคาจอแสดงผล ของคุณ 

บัญชีขอมูล
เมนูนี้ใชในการตั้งคาขอมลูบัญชีของคุณ ผูใหบริการจะใหขอมูลบัญชี
ที่มีอยูแลวกบัคุณ

ขอมูล GSM
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อบัญชี, หมายเลข, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ชนิดสาย, 
ความเร็ว และ DNS

GPRS
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อบัญชี, APN, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ชนิดการ
รับรองตัวบุคคล
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ั้นกริ่ง - โทรศัพทจะสั่น จากนั้นสงเสียงเมือ่มี
เขา
รือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
กบัเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายของคุณ (โดย
ือ่คุณอยูในตางประเทศ)
 GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือ-
S
เสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม
าย - โทรศัพทของคุณอยูในสถานะการโอนสาย
าด - คุณมสีายที่ไมไดรับ
 SMS - คุณไดรับขอความ SMS ใหมเขามา
ูฟงเสียบอยูกับโทรศัพท

 MMS  - คุณไดรับขอความ MMS ใหมเขามา
 Wap - คุณไดรับขอความ Wap ใหม
ทึก - โหมดการบันทกึเสียงเปดทํางานระหวาง

บัเวลา - นาฬิกาจับเวลาเปดทํางาน
ไอคอน & สัญลกัษณ

ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกนัหลายตัวบนหนา
จอหลัก

ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้น
ใชไมไดในปจจบุัน คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสญัญาณที่ไมดี การยาย
ไปยังตาํแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึ้นได

แบตเตอรี่ - แทงระบุถึงระดับของแบตเตอรี่ 
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = ต่ํา)
เครือขาย GSM - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือ-
ขาย GSM
คุณภาพการรับ - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพของการ
รับสัญญาณยิ่งดี
ล็อคปุมกด - ปุมกดถูกล็อค

 ปลุก - นาฬกิาปลุกเปดทํางาน
กริ่ง  - โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเมื่อมสีายเรียกเขา
ระบบสั่นเทานั้น - โทรศัพทจะสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา
สั่นและกริ่ง - โทรศัพทจะสั่น พรอมทัง้สงเสียงเมื่อมีสาย
เรียกเขา

สั่นจากน
สายเรียก
ใชขามเค
ทะเบียน
เฉพาะเม
เชื่อมตอ
ขาย GPR
ขอความ
การโอนส
สายทีพ่ล
ขอความ
หูฟง - ห
ขอความ
ขอความ
กําลังบัน
การโทร 
นาฬกิาจ



ไอคอน & สัญลักษณ
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แชต - แชตรูมเปดทํางาน
ปดเสียง - โหมดปดเสียงเปดทํางาน
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พัทไวในที่ปลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
องเด็กเล็ก
การจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจําแทน
บตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

หลังจากที่ซื้อโทรศพัทมา และเพื่อเปดการ
ัดการโทรแบบตางๆ
บบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
ละขอบังคับตางๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม
องคุณอาจเปนสาเหตุใหเกดิการรบกวนกบั
อืน่ ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะนําและกฎ
ระเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทัง้ที่
ปยังสถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับการใช
รถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขมงวดมาก
รั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมคีวามเสี่ยงตอ
นําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัย
ขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลัง
เซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ี่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณ
กรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC
ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือตัวสงและรับ
สญัญาณวิทยุกําลงัต่าํนั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพท
จะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียง
หรือขอมลูไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกบัเครือขายโทร-

ศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาทีค่วบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� 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 เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ให
อานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัทั้งหมด และบอก
ใหผูอื่นทีย่ืมโทรศพัทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศพัท
จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศ
เอื้อมถงึข
หลีกเลี่ยง

ปดโทรศัพทและถอดแ
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณ
ทํางานตัวเลือกการจําก

การออกแ
กฎหมายแ
โทรศัพทข

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ขอบังคับทั้งหมดในป
บาน และเมือ่เดินทางไ
โทรศัพทเซลลูลารใน
เปนที่กลาวกันวาบางค
สุขภาพของผูใช มีการ
ทางดานคลื่นวิทยุและ 
ตางๆไดรับการกําหนด
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพท
ดานความปลอดภัยท
รับสงคลื่นวิทยุและอุป



ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

องหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
วาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวน
ไม

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

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมอืถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ดกต็ามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานทีซ่ึง่มี
อุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

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

ทรอนิกส ทีใ่ชใ
พลังงานวทิยุ

เครื่องชวยการเตนข
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ศัพทไว 15 ซม. ตลอดเว
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครือ่งชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรู
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือ

การปรับปรุงสมรรถ
เพื่อทีจ่ะปรับปรุงสมรรถน
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการ
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทํา
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แบตเตอรี่
รับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
บุเทานั้น

ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมของแทจาก
านั้น  เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอืน่อาจทํา
ทเสียหาย และอาจเปนอันตราย และทําให
ระกันทั้งหมดสําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณสิ้น
ชแบตเตอรี่ชนิดทีไ่มถูกตอง ยังอาจเปนสาเหตุ
วย
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัทโีดยผู
รับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล
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

ขอมูลเกี่ยวกับ
� โทรศัพทของคุณได
� ใชเครื่องชารจที่ระ
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140°F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
ฟลิปสเท
ใหโทรศัพ
การรับป

สุดและใชไมได การใ
ใหเกิดการระเบิดไดด
ใหแนใจวาเสาอากาศ
เชี่ยวชาญที่ไดรับการ
แทจากฟลิปส



แวดลอม
กฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกบั
จุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร-
รดรณรงคดานการนําวสัดุกลับมาใชไหม
ลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
วัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุของ
บตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

 ใน DFU: 

ของคุณ
ออกแบบและผลิตขึ้นดวยวัสดุและชิ้น
ําไปรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหมได 

รรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

สริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

ลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได (มี
ของพลาสติกดวย)
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โทรศัพทมือถือและรถยนตของคุณ
จากการศึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
รถนั้นทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
อันตรายได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

� คุณควรมีสมาธิกบัการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศพัท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวตัถปุระสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถงุลมนิรภยั และอปุกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยู ในรถยนตของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

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

การดูแลรักษาสภาพ
โปรดปฏิบัติตาม
การทิ้งวัสดุบรร
ศัพทเกา และโป

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญ
ออกแบบเพื่อสงเสริมการนํา
เสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแ

เครื่องหมาย WEEE
�ขอมูลถึงผูบริโภค�

การทิ้งผลิตภัณฑเกา
ผลิตภณัฑของคุณไดรับการ
สวนคุณภาพสูง ซึ่งสามารถน

วัสดุที่ใชในบ

เรามกีารสงเ
และการนําว

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

โปรดปฏิบัติตามระเบียบในทองถิ่นของคุณ และอยาทิ้งผลิตภัณฑเกา
ปะปนกับของเสียปกติภายในบาน การทิ้งผลิตภัณฑเกาอยางถูกตอง 
จะชวยปองกันผลกระทบดานลบทีต่ามมาตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพ
ของมนุษย



ูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
กรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม

มายเลขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
รเขามา โทรศพัทก็จะแสดงคําวา สาย 1 
มูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือ-

อความตวัอักษรได
ตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น
ปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ําหรับขอมลูเพิ่มเติม

งภาพได
ไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
อืถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได

สายบางสายไป
สายของคุณ

ใสซมิ
างถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู ซิมการด
ผูใหบริการเครือขายของคุณ
54

การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพท

โทรศัพทไมกลับไปยงัหนาจอหลกั
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถกูตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง

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

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

แบตเตอรี่ของคณุด
คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุป
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง

โทรศัพทไมแสดงห
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือข
ขายไมสงหมายเลขของผูโท
หรือ ระงับ แทน สําหรับขอ
ขายของคุณ

คุณไมสามารถสงข
เครือขายบางแหงไมอนุญา
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส

คุณไมสามารถแสด
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกนิ
ไฟลที่ไมถูกตอง โทรศัพทม

คุณรูสึกวาคณุพลาด
ตรวจสอบตัวเลือกการโอน

หนาจอแสดงคาํวา 
ตรวจสอบวาซิมการดใสอย
อาจเกิดการเสียหาย ติดตอ
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ในขณะที่คุณพยายามใชคณุสมบัติในเมนู
โทรศัพทแสดงคาํวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกบัเครือขายและการสมัครรับบริการ 
คุณสมบัติเหลานี้จะใชไดตอเมือ่เครือขายหรือประเภทของการขอรับ
บริการของคุณสนับสนุนเทานั้น สําหรับขอมลูเพิ่มเติม ใหติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณ

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
กระบวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถงึ 5 นาที) กอน
ที่สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ



วยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ิวเตอรของคุณ จากนั้นคุณสามารถจัดการ
ทของคุณ เชน ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชสายเคเบิล
ุณเขากบัเว็บแคม หรือชารจแบตเตอรี่
ชงานไดกับคอมพิวเตอรสวนใหญ)

รวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณ
ี้: 

ws XP ขึ้นไป; 
SN, QQ; และ

ําเปนตอง:
รื่องอยู
SB เชื่อมตออยูกับโทรศัพท

 ตกลง เพื่อยืนยัน
รแชตกบัเพื่อนๆ ผานเครื่องมือการแชต 
ลว
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อุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองบรรจุโทรศัพทมอืถือของคุณ อุปกรณเสริม
อยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการ
ของสิ่งทีร่วมอยูในชุดอาจแตกตางกนั

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

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสียบ
หูฟงเขามา และคุณสามารถเลือกตัวเลือก "อัตโนมตัิ" ในโหมดตอบ
รับไดดวย ถาสถานะของตัวเลือกนี้เปน "เปด", โทรศัพทของคุณจะ
รับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติใน 5 หรือ 10 วนิาที

สายเคเบิล USB
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ช
ระหวางโทรศัพทและคอมพ
กับขอมูลทีเ่ก็บอยูในโทรศัพ
ภาพถาย วดิีโอ และเพลงได
เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของค
ไดดวย (โหมดการชารจนี้ใ

เวบ็แคม
ในการใชฟงกชั่นเวบ็แคม ต
สนับสนุนการทํางานตอไปน
� ระบบปฏิบัติการ Windo
� เครื่องมือการแชต เชน M
� การเชื่อมตออนิเตอรเน็ต
ในการเริ่มใชเว็บแคม คุณจ
� ตรวจดูใหแนใจวาเปดเค
� ตรวจดูใหแนใจวาสาย U
� เลือก เว็บแคม และกด L
� ขณะนี้คุณสามารถเริ่มกา
เชน MSN หรือ QQ ไดแ
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คุณสมบัติของเว็บแคม
� การทํางานแบบพลักแอนดเพลยที่งาย
� ความละเอียด: 640 x 480 (VGA)
� ความถี่การแสดงผล: 30 f/s (CIF): 15 f/s (VGA)
� ปรับเอ็กซโพเชอรอตัโนมัติ
� ควบคุมแรงดันไฟฟาอตัโนมัติ
� ปรับปรุงเอฟเฟกตท ีแสดงโดยการปรับเมนูตัวเลือกในคอมพิวเตอร
เชน ความสวาง, คอนทราสต, เอฟเฟกตสี, ความอิ่มตัว, ความชัด, 
แกมมา, ไวทบาลานซ และความเขมแสงพื้นหลัง 

อัตรารีเฟรชที่แทจริง ขึน้อยูกับความเร็วในการเชือ่มตอของคอม-
พิวเตอรของคุณ ไมไดเกี่ยวกับโทรศัพท
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ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศพัทมือถอืนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกีย่วกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบ และผลิตขึ้นมาไมใหเกินขอจํากดัสําหรับ การสัมผัสถกู
พลังงานความถี่วทิยุ (RF) ที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ ขอแนะนําเหลานี้ถูกสรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
ปองกันการแผรังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันของวศิวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส - สมาคมมาตรฐาน (IEEE-SA) ซึง่พยากรณ
คาความปลอดภยัซึ่งรับประกันถงึการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อตัราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศพัทมือถอืที่ใชในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม  และ 1.6 วัตต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยือ่ 1 กรมั
โดย IEEE-SA (IEEE Std 1528) สําหรับศีรษะ
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมือถือสงสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงทีสุ่ดทีไ่ดร ับ
การรับรอง ในทกุยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดแตโดยทั่วไประดับ SAR ที่แทจริงของโทรศ ัพท
มือถอืในขณะทีท่ํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด  เนื่องจากโทรศัพทถกูออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปน
ในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตางกัน แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับ
มาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปส 292 เมือ่ทดสอบเทียบกับมาตรฐานคือ 0.71 วัตต/กก. สําหรับขอแนะนํา ICNIRP และ 1.34 วตัต/กก. 
สําหรับมาตรฐาน IEEE 
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง วตัถปุระสงคของขอควรระวงัเหลานี้ ก็เพื่อให นําโทรศัพท
มือถอืออกหางจากศีรษะและรางกาย
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ประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
ือเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ิตภณัฑทีไ่ดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
สภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะเกบ็ชิ้น
ืออปุกรณที่บกพรองนั้นไว

ับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความ
รรับประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือ
ดิม หรือเกาสิบ (90) วันนับจากวนัที่ซอมแซม
 โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอม
แทนผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปน
าเฉพาะของคุณ

ดรับความคุมครองโดยการรับประกนัแบบ

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ที่มีการใชงานอยางไมถกูตอง  มกีารเกดิอบุัติ
ือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  การ
มเหมาะสม  การจัดการที่ไมถกูตอง  การละเลย  
ฟไหม  น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ  

ไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
น หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
ส  หรือ
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� 
หรือ�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทั้งหมด
ของฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิตภณัฑ�)  
นั้นปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ  การออกแบบ และ
ฝมือแรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมอืการใชงาน  และ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้ การ
รับประกนัแบบจํากดันี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศ
ทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้ และใชประเทศทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่ง
(1) ปนับจากวันทีซ่ื้อผลิตภณัฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ การ
รับประกนัสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจากฟลิปสจะให
การคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวนัที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภณัฑมีขอบกพรองเกี่ยว
กบัวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะรับ
จะซอมแซมหร
และจะสงคืนผล
กบัผูบริโภคใน
สวน  โมดูล หร

ผลิตภัณฑที่ไดร
คุมครองโดยกา
จากผลิตภณัฑเ
หรือทดแทนให
แซมและการทด
การแกไขปญห

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากัดนี้?

การรับประกันแ

ก) ผลิตภณัฑ
เหตุ  หร
ติดตั้งที่ไ
การเกิดไ
หรือ

ข) ผลิตภณัฑ
ปรับเปลี่ย
จากฟลิป



ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ ไมได  เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  ผู
สียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซอมแซมหรือ
ฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกบัหลัก
ีการระบุสถานทีซ่ื้อวันทีซ่ื้อรุนของผลิต-
ายเลขซเีรียลของผลิตภณัฑอยางชัดเจน

ประกนันี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดทีด่านบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบชัด
วาจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎหมาย
ประกันความพึงพอใจในคุณภาพ  ความ
รือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ

สใหความคุมครองตอความเสียหายที่
รือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
ัญญา) จะจํากดัที่วงเงินไมเกินราคาที่คุณ
ภณัฑ

ังไมรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กิด
มบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ 
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ทํางานทีม่ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใชผลิต
ภณัฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมาย
เลขซเีรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมหีลักฐานการซื้อที่ถกูตอง หรือ
มกีารเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตองถอดซมิการดจากผลิตภณัฑกอนสงมอบผลิต
ภณัฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมลูที่อยูในซิมการด

ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกนัแบบจํากัดนี้ใช

บริโภคจะตองเ
ผลิตภัณฑ และ
ทดแทนผลิตภณั

ง) สําคัญ - คุณจํา
ฐานการซื้อ ทีม่
ภณัฑ  และหม

6.    ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโดย
แกไขโดยขอตกลง  ฟ
แจงและเปนนัย  (ไม
หรืออื่นๆ) และไมรับ
สามารถเชิงพาณิชย ห
ใดๆ

การรับประกันทีฟ่ลิป
เกี่ยวของกับการซื้อห
ใด หรือดวยสาเหตุใด
หลักฐานใดๆ (เชน ส
จายไปในการซื้อผลิต

นอกจากนั้น ฟลิปสย
จากการใชงานอยางส
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หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึ ความเสียหาย
จากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสีย
หายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การลงทุน การสูญ
เสียชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดยบุคคลทีส่าม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ  ถึงขอบเขตสูงสุด
ทีก่ฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกิดความเสีย
หายดังกลาวหรือไม ขอจํากัดเหลานี้จะถอืปฏิบัติโดยไมคํานึง
ถงึความลมเหลวของวัตถุประสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบ
จํากัดใดๆ

การรับประกนัแบบจํากดันี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ
ระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลารนี้  ซึ่ง
ถอืวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้งแบบ
เปนลายลักษณอกัษรและไมเปนลายลักษณอักษร และสื่ออืน่ๆ 
ทัง้หมดระหวางฝายที่เกี่ยวของกับขอความในการรับประกัน
แบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ  ผูคาปลีก  เอเยนต
ตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงการรับประกนัแบบจํากดันี้ และคุณตองไมยึดถือ
ตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ของผูบริโภคภายใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช



ประกาศเกี่ยวกับ
ความสอดคลอง

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

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
ฟลิปส 292
โทรศัพทมอืถือดิจิตอลแถบความถี่คู GSM/GPRS 
TAC: 355467 01

ในดานที่เกีย่วของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ตอไปนี้:

ความปลอดภัย: ETSI EN 60950-1:2001
EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 และ 

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
วิทยุ: ETSI EN 301 511 V9.0.2
สุขภาพ: EN 50361:2001; 

IEC 62209-1:2005

เราขอประกาศในทีน่ี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุที่จําเปนทัง้หมด 
และผลิตภณัฑทีม่ีชื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการที่จําเปนทัง้หมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย
ละเอียดในภาคผนวก III หรือ IV ของขอกําหนด 1999/5/EC 
ไดรับการปฏิบัติตาม ในเรื่องทีเ่กี่ยวของกับเนื้อหาทีร่ะบุตอไปนี้: 
CETECOM
เครื่องหมายแสดง: 0682
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ผูจัดการฝายคุณภาพ


