
ผลิตภัณฑอยางตอเนือ่ง ดังนัน้ ฟลิปส 
ุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได 
งใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือ 
น� และไมรับผิดชอบตอขอผดิพลาด  
ลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือ 
 เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย  
ื่อเชื่อมตอกับเครอืขาย GSM /GPRS 

กดปุม  คางไว  
ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด 

 เพื่อจัดเก็บ
ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด  
เพื่อโทรออก
ปอนหมายเลขโทรศัพทในหนาจอ 
หลัก และเลือกหมายเลขจากรายชื่อ,  
กด  คางไวเพื่อเพิ่มรหัสนําหนา  
IP จากนั้นโทรไปยังหมายเลข

กด  เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง
สํารวจโทรศัพทของคุณ ฟลิปสพยายามปรับปรุง
จึงสงวนสิทธิท์ี่จะปรับปร
ตลอดเวลาโดยไมตองแจ
ผูใชนี้ �ตามลักษณะที่เป
การตกหลน หรือความค
ฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ
อุปกรณนีอ้อกแบบมาเพ

วิธีการ�

ปุมวางสาย 
และเปด/ปด

ปุมกด

หนาจอ

ซอฟตคียขวา

ดานหลังของโทรศัพท: เลนสกลองถายรูป
(1) ในคูมอืนี้จะแทนปุมเคลื่อนทีด่วยเครื่องหมายตอไปนี้: / /

/ .

ปุมโทรออก 
และรบัสาย

ปุมเลือก 
ทิศทาง(1)

ซอฟตคียซาย
ปุมยืนยัน

ขั้วตอสําหรับชารจ/
หูฟง และ USB 

ปุมกลอง 
ถายรูป

หูฟง

ชองเสียบการด 
หนวยความจํา

เปด/ปดโทรศัพท
เก็บหมายเลขลงใน 
สมุดโทรศัพท

โทรออก

โทรสาย IP

รบัสาย



1

/ขวา
 เพื่อเรียกใชฟงกชั่นที่แสดงที่สวนลางของ 

ยังเมนูในหนาจอหลัก, จากนั้นคุณสามารถ 
ตอไปนี้:

เมน,ู ตัวชี้ตําแหนงจะชี้ที่ ระบบขอความ, คุณ 
ทิศทางเพื่อดูแตละเมน ูและกด  หรือ 
ขามโดยตรง เพื่อเขาไปยังเมนูที่เลือก  
 เพื่อเขาไปยัง เกม โดยตรง

บรกิาร มลัติมเีดีย
ระบบขอความ การตั้งคา
รายชือ่ โปรไฟล
บันทึก
บันทึกบางอยางอาจทําใหหนาจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป  
(สาย ที่ไมไดรับ, ขอความใหม เปนตน) กด  เพื่อเขาไปยัง 
เมนูที่ตองการ หรือกด  เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

ซอฟตคียซาย
กด  และ 
หนาจอ

เมนู
กด  เพื่อเขาไป
เขาไปยังเมนูฟงกชั่น

หลังจากที่เขาไปยัง 
สามารถใชปุมบังคับ
กดปุมหมายเลขตรง
ตัวอยางเชน กด 

ปฏิเสธสาย กด  เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง
วางสาย กด 
ปรับระดับเสียงการ 
สนทนา

กด   ระหวางการโทร

เปลี่ยนไปยังสถานะ 
ปดเสียง

กด  คางไวในหนาจอหลัก

ล็อคปุมกด ปดฝาสไลดในโหมดใดก็ได
ปลดล็อคปุมกด เปดฝาสไลดในโหมดใดก็ได หรือกด 

 และ 
เขาไปยัง รายการโทร กด  ในหนาจอหลัก
เขาไปยัง กลอง กด  ในหนาจอหลัก
กลับไปยังหนาจอหลัก 
อยางเร็ว 

กด 

เกม
บันทกึการโทร
เครือ่งมอื



2

1. เ
ใ
เ
ช
ต

2. ค
โ
ร
ต
จ
ล
เ
ว

3. ก
ป
ก
ก
ก

4. เ
เ
ต

.................................14

...........................................14

...........................................14

...........................................15

.................................16

...........................................16

...........................................17

...........................................17

...........................................18

...........................................19

...........................................20

...........................................21

...........................................21

.................................23

...........................................23

...........................................23

...........................................23

...........................................23

...........................................23

...........................................23

...........................................24
สารบัญ
ริ่มตนใชงาน .......................................4
สซิมการดและแบตเตอรี่ ...................................... 4
ปด/ปดโทรศัพท ................................................. 5
ารจแบตเตอรี่ .................................................... 5
ิดตั้ง/ถอดการดหนวยความจํา .............................. 6
ุณสมบตัิหลัก ......................................7
ทรออก ............................................................. 7
ับสาย และวางสาย .............................................. 8
ัวเลือกระหวางการโทร ......................................... 8
ัดการกับหลายสาย .............................................. 9
็อค/ปลดล็อคปุมกด ........................................... 9
ปดโหมดปดเสียง .............................................. 10
ิธีใชหนวยความจํา ............................................ 10
ารปอนตัวอักษร หรือหมายเลข ............11
ุมฟงกชั่น ........................................................ 11
ารปอนแบบสมารต ABC/abc ............................ 11
ารปอนแบบมัลติแทป ABC/abc ......................... 12
ารปอนตัวเลข .................................................. 12
กม ..................................................13
กม ................................................................. 13
ั้งคาเกม .......................................................... 13

5. บริการ .............
STK .....................
WAP ....................
บัญชีขอมูล .............

6. มัลตมิีเดยี ........
กลอง ....................
ตัวดภูาพ ................
เครื่องบันทึกวิดีโอ ...
เครื่องเลนวิดีโอ .......
เครื่องเลนเพลง .......
เครื่องบันทึกเสียง ....
ไฟลของฉัน ............
ตัวแตงเพลง ...........

7. บันทึกการโทร ...
สายที่ไมไดรับ .........
สายโทรออก ...........
สายที่รับ ................
ลบบันทึกการโทร ....
เวลาโทร ................
คาโทร ...................
ตัวนบัการใช GPRS .



3

......................................45

................................................. 45
 ................................................ 45
................................................. 45
................................................. 45
................................................  45
................................................. 46
................................................. 46
................................................. 46
รายชื่อ ....................................... 46
......................................47
ษณ ...............................48
......................................49
......................................54
แทจากฟลิปส ..................56
ราการซึมซบัเฉพาะ ..........57
ประเทศ .........................57
บจํากัด ..........................58
 ความสอดคลอง ..............61
8. ระบบขอความ ....................................25
SMS ............................................................... 25
MMS .............................................................. 28
แชต ................................................................ 30
อีเมล ............................................................... 30
เซิรฟเวอรขอความเสียง ...................................... 33
ขอความออกอากาศ ........................................... 33

9. การตั้งคา ...........................................34
การตัง้คาทั่วไป .................................................. 34
ตั้งคาจอแสดงผล ............................................... 35
ตั้งคาการโทร .................................................... 36
ตั้งคาเครือขาย .................................................. 38
ตั้งคาความปลอดภัย .......................................... 39
กูคืนการตั้งคาจากโรงงาน .................................... 40

10. เครื่องมือ .........................................41
ปลุก ................................................................ 41
ปฏิทิน ............................................................. 41
เครื่องคิดเลข .................................................... 41
ตัวอานอีบุค ...................................................... 42
รายการที่จะทํา .................................................. 42
นาฬิกาทั่วโลก ................................................... 43
ตัวแปลงหนวย .................................................. 43
ตัวแปลงสกุลเงิน ............................................... 43
สุขภาพ ............................................................ 44

11. รายชื่อ ......
คนหาดวน .......
เพิ่มรายการใหม
คัดลอกทั้งหมด .
ลบทั้งหมด .......
กลุมผูโทร .........
หมายเลขพิเศษ 
การตัง้คา .........
หนวยความจํา ..
แกไขและจัดการ

12. โปรไฟล ....
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เริ่มตนใชงาน

งเสียบ โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันเขา 

องเสียบ, จากนั้นกดใหเขาตําแหนง 
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1 � เริม่ตนใชงาน
โปรดอาน ขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน "ขอควรระวัง" 
อยางละเอียดกอนที่จะใช
กอนที่จะใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่ง 
คุณไดรับจากผูใหบริการ หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ซิมการด 
ประกอบดวยรายละเอียดการรับบริการของคุณและหนวยความ 
จํา ซึ่งคุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ ไวได

ใสซิมการดและแบตเตอรี่
1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทปดเครื่องอยู
2. กดที่ฝาดานหลัง และเลื่อนลงดานลางเพื่อแกะออก 

3.  ยกแบตเตอรี่ขึ้นดังแสดงในภาพ

4. กดซิมการดลงในชอ
หาโทรศัพท 

5. ใสแบตเตอรี่ลงในช
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รี่
รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม 
รับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือน 
ลือนอย ถาแบตเตอรี่หมด ตัวแสดงสถานะ 
ี่จะปรากฏหลังจากที่ชารจไปแลวเปนเวลา 2  

งสายเคเบิล USB เขากับซ็อกเก็ตที่ฐานของ 
หมาพรอมกับโทรศัพท โดยบรรจุอยูใน 

รี่และฝาดานหลังของโทรศัพทแลว, เสียบ 
กับขั้วตอลงในชองเสียบที่ฐานของโทรศัพท 
ึ่ง ตรวจสอบลูกศรบนขั้วตอใหหันเขาหาโทร 
สียบปลายอีกดานหนึ่งของเครื่องชารจเขากับ 
C ที่เขาถึงไดงาย

ียหายตอโทรศัพท, อยาทําการโทรออก  
ะที่กําลังชารจแบตเตอรี่!
เริ่มตนใชงาน

6. ใสฝาปดกลับคืน โดยการเลื่อนเขาไปในชอง จนกระทั่งสุด

เปด/ปดโทรศพัท
กดปุม  คางไวจนกระทั่งภาพเคลื่อนไหวเปด/ปดเครื่อง แสดง 
บนหนาจอ
เมื่อเปดโทรศัพท โทรศัพทอาจเตือนใหคุณปอนรหัสพิน รหัสพิน 
ถูกกําหนดไวลวงหนา และผูใหบริการหรือรานคาปลีกจะใหรหัส 
กับคุณ ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัสพิน ใหดู "เปลี่ยนรหัส"  

ถาคุณปอนรหัสพินไมถูกตอง 3 ครั้ง  ซิมการดของคุณจะถูก 
บล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัสพุกจากผูให 
บริการของคุณ

ชารจแบตเตอ
โทรศัพทของคุณได
ได แบตเตอรี่ใหมได
คุณเมื่อแบตเตอรี่เห
สัญลักษณแบตเตอร
หรือ 3 นาที
1. เสียบพอรตขอ
เครื่องชารจ (ใ
กลอง) 

2. เมื่อใสแบตเตอ
เครื่องชารจเขา
ที่ปลายดานหน
ศัพท จากนั้นเ
ชองเสียบไฟ A

เพื่อปองกันความเส
หรือสง SMS ในขณ



เริ่มตนใชงาน

หนวยความจํา
อกจากชองเสียบกอน
ผัสสีทองของการดหงายขึ้น, จากนั้นใส 

รดออก, คอยๆ กดการดเขาไปใน 
รดจะเดงออกมาโดยอัตโนมัติ
6

3. สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี 
4. เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว คุณสามารถตัดการเชื่อมตอ 
เครื่องชารจ โดยการถอดปลั๊กออก

การเสียบเครื่องชารจไวกับโทรศัพท ไมมผีลทําใหแบตเตอรี ่
เสียหายหลังจากที่ชารจเต็มแลว

ติดตั้ง/ถอดการด
1. หมุนหรือถอดปลั๊กอ
2. ตรวจสอบวาหนาสัม
ลงในชองเสียบ

3. ถาคุณตองการนํากา
ชองเสียบ จากนั้นกา
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การโทร
 เพื่อเขาไปยังรายการ บันทึกการโทร  

กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลข

ักษณะการสมัครรับบริการและเครอืขาย 
บริการของคุณสําหรับพารามิเตอรการ 
ั่น

หลังจากที่ตั้งคาหมายเลข IP และเปดทํางาน 

, ปอนหมายเลข, กด  เพื่อแกไขขอ 

 เพื่อเพิ่มรหัสนําหนา IP และหมุนหมายเลข
างสาย

หมายเลขบริการฉุกเฉินในประเทศหรือพื้นที่ 
โทรไปยังหมายเลขนี้ไดแมวาคุณจะยังไมใส 
ินเขาไป

นหมายเลขฉุกเฉนิโดยตรง, จากนั้นกด   
คุณสมบัติหลัก

2 � คุณสมบัติหลัก
โทรออก
โทรออกในหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก, ปอนหมายเลขโทรศัพท, กด  เพื่อ 
แกไขขอผิดพลาด

2. กด  เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด  เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * สองครั้งอยางรวดเร็ว 
เพื่อปอนสัญลักษณ �+� เปนรหัสนําหนาระหวางประเทศ 

โทรออกจากรายชื่อ
1. ในหนาจอหลัก กด  เพื่อเขาไปยังรายการ 
2. กด  หรือ  เพื่อเลือกรายชื่อในรายการ, จากนั้นกด 

 เพื่อหมุนหมายเลข (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดู  
"รายชื่อ")

โทรดวน
โทรดวนจากรายชื่อในซิม
ถาคุณรูหมายเลขตําแหนงที่เก็บ (ตวัอยางเชน: 5) ของผูโทรของ 
คุณในรายชื่อในซิม, คุณสามารถกด 5# ในหนาจอหลักโดยตรง 
เพื่อแสดงชื่อที่เก็บในรายชื่อในซิม, จากนั้นกด  เพื่อหมุนไป 
ยังหมายเลข

โทรดวนจากบันทึก
ในหนาจอหลัก กด 
เลือกหมายเลข และ
โทรสาย IP
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับล
ของคุณ ติดตอผูให
ตั้งคาคอนฟเกอเรช

คุณสามารถโทร IP 
ฟงกชั่น
1. ในหนาจอหลัก
ผิดพลาด

2. กด  คางไว
3. กด  เพื่อว
โทรสายฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉนิ คือ
ของคุณ คุณสามารถ
ซิมการด หรือปอนพ
เมื่อใสซิมการดอยู
ในหนาจอหลัก, ปอ
เพื่อหมุน



คุณสมบตัิหลัก

ในขณะที่ไมมีซิมการด 2. ปฏิเสธสาย: กด  ถาคุณเปดการทํางาน การโอนสาย,  
ังหมายเลขอื่น หรือตูรับฝากขอความ 

ารโทร
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้

ด)
พูด เพื่อที่ผูโทรจะไมไดยินเสียงคุณ  
โครโฟน เมื่อปดเสียงพูดอยู

วางการโทร ใหเลือก เครื่องบันทึกเสียง   
ลังอัดเสียง คุณสามารถกด  หยุด 
ารบันทึก กด , ปอนชื่อไฟล และ 

อัดเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอ 
ะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณ 
สียงการสนทนา และใหอดัเฉพาะ 
ลงเทานั้น
8

เปดโทรศัพทของคุณ, หนาจอจะแสดงคําวา "ใสซิม", กด   
ฉุกเฉนิ เพื่อโทรฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราช- 
อาณาจักรคือ 999

รับสาย และวางสาย
ถาคุณใชฟงกชั่นแสดงหมายเลขผูโทรเขา, หมายเลขของผูโทรจะ 
แสดงเมื่อคุณไดรับสาย ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในรายชื่อ ชื่อที่เปน 
เจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
1. รับสาย: กด  ระหวางการโทร, กด  แฮนดฟร ีเพื่อ 
เปดทํางานแฮนดฟรี ในการยกเลิกแฮนดฟรี คุณสามารถ 
กด  มือถือ อีกครั้ง เพื่อปดการทํางาน

ถาคุณเปดทํางานรับสาย "ทุกปุม", กดปุมใดๆ (ยกเวน    
และ ) เพื่อรับสาย; ถาคุณเปดทํางาน "เปดฝารับ", ให 
เปดฝาโทรศัพท เพื่อรับสาย

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจ 
วาคุณนําโทรศัพทออกหางจากหูเมื่อใชการโทรแฮนดฟร ีโดย 
เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กําลังเรงเสียง

สายก็จะถูกโอนไปย
เสียง

3. วางสาย: กด 

ตัวเลือกระหวางก
ระหวางการโทร กด 
รายชื่อ
เพื่อเขาไปยังรายชื่อ
ปดเสียงพูด (เปด/ป
คุณสามารถเลือกปดเสียง
หรือยกเลิกการปดเสียงไม
เครื่องบันทึกเสียง
ในการอัดการสนทนาระห
และกด  ในขณะที่กํา
ชั่วคราว/ตอ ในการหยุดก
กด  เพื่อจัดเก็บ
ในเกือบทุกประเทศ การ
หามทางกฎหมาย เราแน
ทราบวาคุณกําลังจะอัดเ
เมื่อคูสนทนาของคุณตก
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 คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย และ 
ซอน.

คปุมกด
ุณสามารถปดฝาสไลดในโหมดใดๆ
ด, คุณสามารถเปดฝาสไลดในโหมดใดๆ  

รับสายเรียกเขาที่สอง (ขณะที่สายแรกจะถูก 
ว) จากนั้นกด , และเลือก:
ลับ เพื่อสลับไปมาระหวางสายตางๆ
ระชมุสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาใน 
ารประชุมทางโทรศัพท
ปฏเิสธสาย

สายปจจุบัน จากนั้นรับสายเรียกเขา

เปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก  
สาย เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้นรับสาย 
กเขา
คุณสมบัติหลัก

ตัวเลือกอื่นๆ ระหวางการโทร
ระหวางการโทร, กด  ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังเมนูอื่นสําหรับ 
ดูหรือแกไขขอความ เปนตน

จัดการกับหลายสาย
โทรศัพทสามารถจัดการกับสายมากกวาสองสายขึ้นไปพรอมกัน  
และสามารถทําการประชุมทางโทรศัพทได
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการและลักษณะการสมัครรับบริการ 
ของคุณ

โทรไปยังสายที่สอง
คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ 
ระหวางที่มีสายหนึง่พักอยูได สายแรกจะถูกพักไว ในขณะที่สาย 
ที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด  เพื่อไปยัง 
ตัวเลือกตางๆ ตอไปนี:้
� สลับ เพื่อสลับไปมาระหวางสายตางๆ
� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุม 
ทางโทรศัพท

รับสายที่สอง
คุณสามารถรับสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายหนึ่งอยู เมื่อคุณได 
รับสายที่สอง โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปเตือน และหนาจอจะแสดง 
ขอมูลของสาย จากนั้นคุณสามารถ:

ในการรับสายที่สอง
เปดทํางาน สายเรยีก

ล็อค/ปลดล็อ
ในการล็อคปุมกด ค
ในการปลดล็อคปุมก
หรือ กด  และ 

กด เพื่อ
พักไ
� ส
� ป
ก

กด เพื่อ

กด วาง

กด เพื่อ
วาง
เรีย



คุณสมบตัิหลัก
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เปดโหมดปดเสียง
ในการเปดทํางานโหมดปดเสียง, กดปุม  คางไว จนกระทั่ง 
ขอความวา "ปดเสียง เปดทํางาน" และไอคอน  แสดงบน 
หนาจอ
ในการปดทํางานโหมดปดเสียง, กดปุม  อีกครั้ง จนกระทั่ง 
ขอความแนะนําแสดงขึ้นบนหนาจอ และไอคอน  หายไป

วิธีใชหนวยความจาํ
หลังจากที่ใสการดหนวยความจําลงในชองเสียบ คุณจะมีหนวย 
ความจําสองแหง
หนวยความจําโทรศัพท
เชื่อมตอโทรศัพทเขากบัคอมพิวเตอร จากนั้น PC จะระบุหนวย 
ความจํา
1. เชื่อมตอโทรศัพทเขากับ PC ผานสายเคเบิล USB 
2. คัดลอกไฟลจาก PC ไปยังโทรศัพท หรือแกไขไฟลที่มีอยู 
แลวบนโทรศัพทโดยใช PC

การดหนวยความจํา
หนวยความจํานี้สามารถถูกระบุโดย PC ไดไมวาโทรศัพทจะปด 
อยูหรือไมก็ตาม และการทํางานเปนดังที่แสดงดานบน
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แบบสมารต ABC/abc
การแกไขอัจฉริยะสําหรับขอความที่ประกอบดวย 
มฉบับยอ คุณสามารถปอนขอความไดเร็วขึ้นมากดวย 
แบบสมารต กด  จนกระทั่ง "eZi ABC" หรือ  
ปรากฏบนหนาจอ กดปุมแตละปุมที่มีตัวอักษรซึ่งใช 
ียงครั้งเดียวเทานัน้: การกดปุมที่คุณกระทําจะไดรับ 
ห และคําที่ถูกแนะนําจะแสดงในหนาจอแกไข ถา 
ดปุมสามารถสรางคําที่เปนไปไดหลายคํา คุณสามารถ 
ือ  เพื่อเลือกจากคําที่พจนานุกรมสมารต ABC/abc 
ขึ้นมาให (ดูตัวอยางดานลาง)
ปอนคําวา "home":
ุม 4, 6, 6, 3 ตอกัน 
อจะแสดงคําแรกในรายการ: good

 เพื่อเลื่อน และเลือก home
 เพื่อยืนยัน home

พื่อเขาไปยังรายการสัญลักษณ

พื่อเปลี่ยนวิธีการปอน
การปอนตัวอักษร หรือหมายเลข

3 � การปอนตัวอักษร
หรือหมายเลข

คุณสามารถเลือกวิธีการปอนขอความ เพื่อปอนคําภาษาอังกฤษ 
คํา สัญลักษณ และหมายเลขได สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาจอ 
ระบุถึงโหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู

กด  เพือ่เปลี่ยนวิธีการปอนไปยังโหมดการแกไข

ปุมฟงกชั่น
อักขระและสัญลักษณแทนแตละปุมดังตอไปนี้:

การปอน
นี่เปนโหมด
พจนานกุร
วิธีการปอน
"eZi abc" 
สะกดคําเพ
การวิเคราะ
ลําดับการก
กด  หร
ในตวัเสนอ
ตัวอยาง: 
1. กดป
หนาจ

2. กด  
3. กด 

เพื่อลบตัวอักษร หรือสิ้นสุดโหมดการแกไข

เพื่อยืนยันการปอน หรือเขาไปยังเมนูตัวเลือก

 
 

เพื่อเลื่อนตัวชี้ตําแหนง, เลือกตัวอักษร, คํา หรือ 
สัญลักษณจากรายการ

เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

เ

เ



ารปอนตวัอักษร หรือหมายเลข

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังแสดงในตาราง 

ุมที่เหมาะสมเพื่อปอนตัวเลขได

ําดบัที่จะแสดง
 �  @ : # $ /  _  ( ) 1
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การปอนแบบมัลติแทป ABC/abc
ในการเลือกวิธีการปอนแบบมัลติแทป, กด  จนกระทั่ง 
�ABC� หรือ �abc� ปรากฏบนหนาจอ วิธีนี้จําเปนตองมีการ 
กดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตวัอักษรที่ตองการ ตัวอยางเชน ตัว 
อักษร "h" เปนตัวอักษรที่สองบนปุม 4, ดังนัน้คุณตองการปุม 
นี้สองครั้งเพื่อปอน "h" ถาตัวอักษรสองตัวที่จะปอนอยูบนปุม 
เดียวกัน ใหรอสองสามวินาที เพื่อใหตวัชี้ตําแหนงปรากฏขึ้น
คุณสามารถกดปุม 0 เพือ่ใสชองวางในโหมดการปอนแบบ 
มัลติแทป ABC/abc 

ตัวอยาง: ปอนคําวา "HOME":
โปรดกดปุม 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 
(DEF) 

ดานลาง:

การปอนตัวเลข
ดวยวิธีนี้ คุณสามารถกดป

ปุม ตวัอกัษรในล
 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 ชองวาง  0  
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4 � เกม
เกม
โทรศัพทมีเกมไวใหคุณเลน
เลือกเกมที่ตองการ จากนัน้กด  เพื่อเขาไปยังตวัเลือกตอไปนี้:

ตั้งคาเกม
เมนูนี้ใชสําหรับเปดหรือปดเสียง หรือระบบสั่นในขณะที่เลนเกมส

ทําตอ เลนเกมลาสุดตอไป

เมนูจะไมแสดงขึ้นจนกระทั่งกด  ,  
หรือ  ในขณะที่เลน

เริ่มเกม เขาสูโหมดเกม และเริ่มเกม

ระดับดีที่สุด ทําคะแนนของคุณใหดีที่สุด

วิธีเลนเกม กฎการเลนเกมนี้อยางละเอียด



บริการ

บุคมารค
เปนบุคมารคในโทรศัพทของคุณ เลือก 
ัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ไซตซึ่งคุณเขาชมกอนหนานี้

ยันการเชื่อมตอไปยังเว็บไซต

ูลบริการซึ่งคุณไดรับเมื่อเร็วๆ นี้

ไปยังเว็บเพจของบุคมารคที่เลือก

ไขบุคมารคที่เลือก

บุคมารคที่เลือก

บุคมารคที่เลือก

บุคมารกทั้งหมด

นชื่อ และ URL เพื่อสรางบุคมารคใหม
14

5 � บรกิาร
STK
ถาซิมการดที่คุณใสลงในเครื่องมีฟงกชั่น STK เมนู STK จะแสดง 
บนหนาจอ เลือกตัวเลือกบริการที่ตองการ และกด  เพื่อ 
เรียกใชฟงกชั่น

รายการฟงกชั่นของเมนูนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะการสมัครรบั 
บริการ หรือผูใหบรกิารของคุณ สําหรับรายละเอียดเฉพาะ  
โปรดสอบถามจากผูใหบริการของคุณ

WAP
คุณสามารถใช WAP เพื่อเบราซ WAP ไซตบนโทรศัพทของคุณ
กอนที่จะใชในครั้งแรก คุณตองตั้งคาคอนฟเกอเรชั่น WAP กอน
โฮมเพจ
คุณสามารถเก็บโฮมเพจสําหรับโหมดการเขาถึงแตละอยาง เมื่อ 
คุณเขาถึงอินเตอรเน็ตดวย WAP เบราเซอร, โฮมเพจของโหมด 
การเขาถึงซึ่งคุณเลือกจะแสดงขึ้นมาเปนอันดับแรก

คุณสามารถบันทึก URL 
บุคมารค และกด  ต

เพจกอนหนานี้
เมนูนี้อนญุาตใหคุณดเูว็บ
ปอนที่อยู
ปอนเว็บแอดเดรส และยืน
อินบอกซบริการ
เมนูนี้อนญุาตใหคุณดขูอม

ไปยัง เขา

แกไข แก

สง สง

ลบ ลบ

ลบทั้งหมด ลบ

เพิ่มบุคมารค ปอ
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ขอมูลบัญชีของคุณ ผูผลิตจะใหขอมูลบัญชี 

ื่อบัญชี, หมายเลข, ชื่อผูใช, รหสัผาน, ชนิด 
 DNS

ื่อบัญชี, APN, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ชนิดการ 

คุณสามารถเปดทํางาน หรือปดทํางานคุกกี้ 
และลางคุกกี้ได คุกกี้ คือขอมูลที่สงไปยัง 
เบราเซอรของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต

แสดงรายการของ ใบรับรองที่ไวใจ ที่ติดตั้ง 
อยู
บริการ

การตั้งคา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณคอนฟกการตั้งคาเว็บ สําหรับการเบราซเว็บ  
โทรศัพทของคุณอาจถูกตัง้คาไวลวงหนาดวยพารามิเตอรของผู 
ใหบริการเครือขายเฉพาะแหง ถาคุณเปนสมาชิกของผูใหบริการ 
เครือขาย คุณอาจเริ่มการใชเบราเซอรได ไมเชนนัน้ คุณจําเปน 
ตองคอนฟกการตั้งคาใหม

ถาผูใหบรกิารเครือขายของคุณแกไขการตัง้คา WAP หรือผูให 
บริการเนื้อหาแกไขที่อยู WAP, จะเปนผลใหคุณไมสามารถ 
ดูเว็บได โปรดสอบถามผูใหบรกิารเพื่อขอขอมูลลาสุด

บัญชีขอมลู
เมนูนี้ใชในการตั้งคา
ที่มีอยูแลวกับคุณ
ขอมูล GSM
คุณสามารถตั้งคา: ช
สาย, ความเร็ว และ
GPRS
คุณสามารถตั้งคา: ช
รับรองตัวบุคคล

แกไขโปรไฟล ทําการเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชั่นของ 
โปรไฟลที่เลือกปจจุบัน

ตัวเลือกเบราเซอร อนญุาตใหคณุคอนฟกพารามิเตอรเบราเซอร  
เชน ตั้งคา หมดเวลา และเปดทํางานหรือ 
ปดทํางานฟงกชั่น แสดงรูป 

การตั้งคาขอความ
บริการ

อนญุาตใหคุณเปดทํางาน หรือปดทํางาน 
การตั้งคาขอความบริการ

ลางแคช คุณสามารถเปดทํางาน ปดทํางาน หรือลาง 
แคชได

ลางคุกกี้

ใบรับรองที่ไวใจ
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ละกด  หรือ  เพื่อถายภาพ
ย หนาจอมุมมองจะแสดงขึ้นมา จากนั้น 
ภาพ, กด  เพื่อทิ้งภาพ หรือกด  

 MMS และเขาไปยังโหมดการแกไข  

เอียดของเมนู ตัวเลือก ใน กลอง

คาเอฟเฟก

บาลานซ

วงเวลา

น / ปดทํางาน ถายภาพตอเนื่อง

มดทิวทัศน

าพของภาพ

ภาพ

เขาไปยัง อัลบั้ม

ตั้งคา เสียงชัตเตอร, เอ็กโพเชอร, แถบ, 
งเวลา, ถายภาพตอเนื่อง
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6 � มัลติมีเดีย
กลอง
โทรศัพทของคุณมีกลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, เก็บ 
ภาพไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทางสายเคเบิล,  
ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทาง MMS 
เปดทํางานกลองถายรูป
กด  ในหนาจอหลัก หรือเลือก กลอง และกด   เพื่อเปด 
การทํางานกลอง
เมื่อกลองเปดทํางาน หนาจอภาพตวัอยางจะแสดงขึ้น
ตารางดานลางแสดงถึงการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ แ
2. ในขณะที่ภาพถูกถา
กด  เพื่อจัดเก็บ

 เพื่อสงภาพเปน
MMS

เมนูตัวเลอืกใน กลอง
สวนนี้จะอธิบายถึงรายละ

 เพื่อซูมเขา / ออก

 เพื่อเพิ่ม / ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร

 หรือ เพื่อถายภาพ

เพื่อออกจากโหมดกลอง และกลับไปยังหนาจอหลัก

เพื่อเขาไปยังเมนู ตวัเลือก

เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา

เพื่อเลือก ตั้ง

เพื่อตั้งคา ไวท

เพื่อตั้งคา หน

เพื่อเปดทํางา

เพื่อตั้งคา โห

เพื่อตั้ง คุณภ

เพื่อตั้ง ขนาด

ไปอัลบั้ม เพื่อ

ตั้งคากลองถายรูป เพื่อ
หนว
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ิดีโอ
ิดีโอเปนรูปแบบ AVI
นัทึกวิดีโอ
ละกด  เพื่อเปดการทํางาน
การทํางานของปุมตางๆ ในโหมดการอัด 

เพื่อใชภาพกับตวัเลือกอื่นๆ

เพื่อเปลี่ยนชื่อภาพ

เพื่อลบภาพ

เพื่อลบภาพทั้งหมด

เพื่อเรียงภาพทั้งหมดโดยแยกตามชื่อ ชนิด 
เวลา หรือขนาด

เพื่อเลือกสถานที่เก็บสําหรับภาพ

เขา / ออก

ิ่ม / ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร

 / หยุดการบันทึก
มัลติมเีดีย

ตัวดูภาพ
เมื่อคุณถายภาพและบันทึกไว ไฟลจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรนี ้คุณ 
สามารถใชปุมบังคับทิศทางเพื่อดูภาพได
เลือกภาพถาย และกด  ตวัเลือก เพื อเขาไปยังตวัเลือกตอไปน ี:

เครื่องบันทึกว
เมนูนี้ใชเพื่อบนัทึกว
เปดทํางานเครื่องบ
เลือก บันทึกวิดีโอ แ
ตารางดานลางแสดง
วิดีโอ

ตั้งคารูปภาพ เพื่อตั้งคา ขนาดภาพ และ คุณภาพของภาพ

ไวทบาลานซ เพื่อเลือก ไวทบาลานซ

โหมดทิวทัศน เพื่อตั้งคาโหมดทิวทัศนของหนาจอ

ตั้งคาเอฟเฟก ตั้งเอฟเฟกพิเศษสําหรับภาพ

เพิ่มเฟรม เพื่อเพิ่มเฟรมลงในภาพ บางเฟรมใชได 
เฉพาะกับขนาดภาพบางขนาดเทานัน้

สถานที่เก็บ เพื่อเลือกสถานที่ในการจัดเก็บภาพ

กูคืนการตั้งคา 
เริ่มตน

เพื่อรีเซ็ตการตั้งคากลองทั้งหมดกลับเปนคา
มาตรฐาน

แสดง เพื่อแสดงภาพแบบเต็มหนาจอ

รูปแบบการเบราส เพื่อตั้งคารูปแบบการเบราสของภาพ 
ทั้งหมด

สงตอ

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

ลบไฟลทั้งหมด

เรียง

สถานที่เก็บ

 เพื่อซูม

 เพื่อเพ

 หรือ เพื่อเริ่ม
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ี้เพื่อแสดงวิดีโอที่คุณบันทึก
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตวัเลือกตอไปนี้

พื่อตั้งเอฟเฟกพิเศษสําหรับวิดีโอ

พื่อเลือกสถานที่ในการจัดเก็บวิดีโอ

พื่อรีเซ็ตการตั้งคาเครื่องบันทึกกลับเปน 
ามาตรฐาน

พื่อเลนวิดีโอ

พื่อสงตอไฟลวิดีโอ

พื่อเปลี่ยนชื่อวิดีโอ
พื่อลบวิดีโอ

พื่อลบวิดีโอทั้งหมด

พื่อเรียงภาพทั้งหมดโดยแยกตามชื่อ 
นิด เวลา หรือขนาด
พื่อเลือกสถานที่ในการจัดเก็บภาพ
18

การบนัทึกวิดีโอ
เล็งภาพที่ตองการ และกด  หรือ  เพื่อเริ่มการบันทึก ใน 
ขณะที่กําลังบันทึก คุณสามารถกด  หรือ  หยุดชั่วคราว/ 
ทําตอ กด  เพื่อหยุดการบันทึก และจัดเก็บวิดโีอ
เมนูตัวเลอืกในเครื่องบันทึกวิดีโอ
สวนนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของเมนู ตัวเลือก ใน เครื่องบันทึก 
วิดีโอ

เครื่องเลนวิดีโอ
คุณสามารถใชเครื่องเลนน
เลือกวิดโีอ, จากนั้นกด 

เพื่อออกจากโหมดการบันทึกวิดีโอ และกลับไปยัง 
หนาจอหลัก

เพื่อเขาไปยังเมน ูตัวเลือก

เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา

เพื่อเลือก ตัง้คาเอฟเฟก

เพื่อตั้งคา ไวทบาลานซ

เพื่อเปดทํางาน / ปดทํางาน โหมดกลางคืน

ไปเครื่องเลน เขาไปยังเครื่องเลนวิดีโอ

การตั้งคาเครื่อง 
บันทึกวิดีโอ

เพื่อตั้งคา ไวทบาลานซ, เอ็กซโพเชอร, 
โหมดกลางคืน, แถบ

ตั้งคาวิดีโอ เพื่อตั้ง คุณภาพวิดีโอ

ตั้งคาเอฟเฟก เ

สถานที่เก็บ เ

กูคืนคาเริ่มตน เ
ค

เลน เ

สงตอ เ

เปลี่ยนชื่อ เ
ลบ เ

ลบไฟลทั้งหมด เ

เรียง เ
ช

ที่เก็บ เ
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มดเปนผลสําเรจ็, โปรดเก็บไฟลตางๆ  
วนตัว" ของหนวยความจํา

นเพลง
ง ในเมนูมัลตมิีเดีย, และกด  เพื่อเปด 

ายการเกี่ยวกับการทํางานของปุมตางๆ ใน 

ื่องเลนเพลง

ับระดับเสียงของเพลง
น/หยุดชั่วคราว
มไปยังเพลงกอนหนา
มไปยังเพลงถัดไป
กจาก เครื่องเลนเพลง และกลับไปยังหนา 
หลัก
าไปยังรายการเลน
ับไปยังหนาจอกอนหนา

ื่อเลนเพลง

ื่อแสดงขอมูลของเพลง
มัลติมเีดีย

เครื่องเลนเพลง
คุณสามารถใชเครื่องเลนนี้เพื่อเลนเพลง เพลงที่เก็บในโฟลเดอร 
เครื่องเลนจะถูกตรวจพบ และเพิ่มลงในรายการเลนโดยอัตโนมัติ  
คุณสามารถโทรออก หรือรับสายไดในระหวางที่ฟงเพลง และ 
เครื่องเลนจะหยุดการเลนชั่วคราวในขณะที่คุณสนทนา
เพิ่ม/ลบเพลง
เพิ่มจากโฟลเดอรอื่น
คุณตองตั้งคาเปน ปด ในตวัเลือก แสดงแนวเพลงอัตโนมัต ิ ของ 
การตัง้คาเครื่องเลนเพลง กอนที่จะเพิม่
1. เลือกเพลงจากโฟลเดอรอื่น และเขาไปยังเมนตูัวเลือก
2. เลือก คัดลอก หรือ ยาย, และกด , จากนั้นเลือก เพลง 
สวนตัว เพื่อเพิ่มลงในเครื่องเลนเพลง

เพิ่มจาก PC
1. เชื่อมตอโทรศัพทเขากับ PC ผานสายเคเบิล USB หลังจาก 
นัน้ PC จะตรวจพบอุปกรณ

2. เลือก ที่เก็บขอมูลขนาดใหญ และกด  เพื่อยืนยัน
3. คุณสามารถคัดลอกไฟลจาก PC ไปยังหนวยความจํา หรือ 
ลบไฟลที่อยูภายใน

ถาคุณตองการเลนเพลงโดยแสดงเนื้อรอง, โปรดดาวนโหลด 
ไฟลรูปแบบ LRC, จัดเก็บไฟลโดยใชัชื่อเดียวกนักับเพลง และ 
จัดเกบ็ไวในสถานที่เดียวกัน

เพื่อที่จะเลนไฟลทั้งห
ในโฟลเดอร "เพลงส

เปดทํางานเครื่องเล
เลือก เครื่องเลนเพล
การทํางาน
ตารางตอไปนี้แสดงร
การเลนเพลง

เมนูตัวเลือกในเคร

ปร
 หรือ เล

ขา
ขา
ออ
จอ
เข
กล

เลน เพ

รายละเอียด เพ
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ง และแสดงไฟลเสียงที่คุณบันทึกไว  
ื่อ หรือลบไฟลตางๆ ได
นั้นกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอ 

ื่อเริ่มการบันทึก, จากนั้นกด  เพื่อ 
 หรือทําการบันทึกตอไป กด  หยุด  
รบันทึก, สุดทายใหปอนชื่อ และกด  
เก็บไฟล

ตอลงในคลิป

ื่อคลิป

ิป

ั้งหมด

แบบของคลิป

กับตัวเลือกอื่นๆ
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เฉพาะแทร็กเพลงที่จัดเกบ็ในโฟลเดอรรากของ เพลงสวนตัว  
ที่สามารถสรางใหมโดยอัตโนมัตไิด โดยการเลือกตัวเลือก  
รีเฟรชรายการ  ในการดึงแทรก็จากโฟลเดอรยอย, คุณจําเปน 
ตองปดการทํางาน แสดงแนวเพลงอัตโนมัติ ในตัวเลือก การตั้ง 
คา  จากนัน้กด  และเลือก "เพิ่ม" ไฟลสวนตวั จะเปด และ 
คุณสามารถเลือกเนื้อหาของโฟลเดอรยอยที่คุณตองการเพิ่ม 
ลงในเครื่องเลนเพลง  

เครื่องจะไมแสดง "เพิ่ม","ลบ" และ "ลบทั้งหมด" จนกระทั่ง 
คุณตั้งคาเปน ปด ในตวัเลือก แสดงแนวเพลงอัตโนมัติ ของการ 
ตั้งคาเครือ่งเลนเพลง

เครื่องบนัทึกเสียง
ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อบันทึกเสีย
คุณสามารถเลน เปลี่ยนช
เลือกคลิปที่บันทึกไว จาก
ไปนี้:

เพิ่มลงใน 
รายการริงโทน

เพื่อตั้งเพลงเปนเสียงเรียกเขา

รีเฟรชรายการ เพื่อรีเฟรชรายการเลน

การตั้งคา ประกอบดวยแหลงสัญญาณเพลง, แสดงแนว 
เพลงอัตโนมัติ, ซ้ํา (โหมดเลนเพลงซ้ํา), สลับ  
(ลําดับการเลน), เปดเสียงดนตรี (วาจะเลน 
ตอเมื่อคุณออกจากเครื่องเลนเพลงหรือไม)  
และ อีควอไลเซอร

บันทึก กด  เพ
หยุดชั่วคราว
เพื่อสิ้นสุดกา

 เพื่อจัด

เลน เพื่อเลนคลิป

เพิ่มตอ เพื่อเพิ่มเสียง

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนช

ลบ เพื่อลบชื่อคล

ลบทั้งหมด เพื่อลบคลิปท

การตั้งคา เพื่อตั้งคารูป

สงตอ เพื่อใชบันทึก
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าํ
นวยความจํา เมนนูี้จะแสดงขึ้น
วามจํา และกด  เพื่อใหตัวเลือกตางๆ  
านกับ โทรศัพท เลือก ลบ และกด   
ดการดหนวยความจําออก และตอจากนี้เมน ู 
 จะไมแสดงขึ้นอีก
นวยความจํา เมนนูี้จะแสดงขึ้น

ขเมโลดี้ไดตามใจชอบ และตัง้คาเปนเสียง 

ามารถกด  เพิ่ม เพื่อสรางเมโลดี้ใหม

ลเดอรใหมในโฟลเดอรไฟล
ลเดอรที่คุณตองการสรางโฟลเดอรยอยขาง 

 และเลือก สรางโฟลเดอร, จากนัน้ปอน 
ดอร และกด  และเลือก เสร็จ

ูปแบบโฟลเดอร (ใชไดสําหรับไดเรกทอรี 
ั้น)

ฟลทั้งหมดในโฟลเดอร
มัลติมเีดีย

ไฟลของฉัน
เมนูนี้ใชในการจัดการกับภาพ, เครื่องบันทึกเสียง, ริงโทน และ 
เพลงในโทรศัพทของคุณ
ถาคุณเลือกหนวยความจําหรือโฟลเดอร, กด  เพือ่เปด 
ไฟลโดยตรง หรือกด  จากนั้นเลือก เปด

สวนบนสุดของหนาจอในเมนนูี้ จะแสดงรายละเอียดการใช 
งานพืน้ที่เก็บขอมูล ถาคุณเลือกโฟลเดอร หรือไฟลในตัวจัด 
การไฟล หนาจอจะแสดงขอมูลวันที่ของไฟลไวที่มุมเดยีวกัน

หนวยความจําของโทรศัพท
เขาไปยังเมนู ไฟลของฉัน และเลือก โทรศัพท, กด  เพื่อเขาไป 
ยังตัวเลือกตอไปนี้:

การดหนวยความจ
หลังจากที่ใสการดห
เลือก การดหนวยค
ทํางานเหมือนที่ทําง
จากนีคุ้ณสามารถถอ
การดหนวยความจํา
หลังจากที่ใสการดห

ตัวแตงเพลง
ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อแกไ
เรียกเขา
ถาไมมีเมโลดี ้คุณส

เปด เพื่อเปดโฟลเดอร คุณสามารถเลือกไฟลหรือโฟล- 
เดอรเพื่อทํากระบวนการตอไปนี้
� การทํางานกับไฟล
เลน (สําหรับไฟลเพลง), แสดง (สําหรับไฟลภาพ),  
สงตอ, รายละเอียด, เปลี่ยนชื่อ, คัดลอก, ยาย, ลบ,  
ลบไฟลทั้งหมด และ เรียง
� การทํางานกับโฟลเดอร
เปด, สรางโฟลเดอร, เปลี่ยนชื่อ, ลบ และ เรียง

สราง 
โฟลเดอร

สรางโฟ
เลือกโฟ
ใต กด 
ชื่อโฟลเ

ฟอรแมต เพื่อจัดร
รากเทาน

ลบไฟล 
ทั้งหมด

เพื่อลบไ



มัลติมีเดีย

การทาํงานของปุมตางๆ ในขณะเรียบเรียง เมนูตัวเลอืกในการเรียบเรียง

ดี้

พื่อเลนเมโลดี้

พื่อเลือกความเร็วในการเลนเมโลดี้

พื่อเลือกเครื่องดนตรีในการเลน

พื่อจัดเก็บเมโลดี้

พื่อเลนเมโลดี้

พื่อแกไขเมโลดี้

พื่อสรางเมโลดี้ใหม

พื่อเปลี่ยนชื่อเมโลดี้

พื่อลบเมโลดี้

พื่อลบเมโลดี้ทั้งหมด

พื่อใชเมโลดี้กับตัวเลือกอื่นๆ
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วิธีใชเอฟเฟกการสั่น
เพื่อเพิ่มอรรถรสใหกับเมโลดี้ของคุณ คุณสามารถเพิ่มโนตที่สั่น 
เขาไปได
1. เพิ่มโนตที่สั่น: กด 
2. ปดการทํางาน: ปอนโนตหนึ่งหรือหลายตวัหลังโนตที่สั่น,  
จากนัน้กด  และ  อยางรวดเร็วเพื่อปดการทํางาน ถา 
เฟรมที่เลือกขามไปยังตําแหนงถัดไป, กด  เพื่อเลือก 
โนตที่สั่น จากนั้นกด .

เมนูตัวเลอืกสําหรับเมโล

เพื่อใสตัวหยุด

- เพื่อปอนโด-ซี
เพื่อใสเอฟเฟกการสั่น

+ เพื่อปดการทํางานเอฟเฟกการสั่นที่เปดไว

 เพื่อเปลี่ยนพิตชของโนตไปเปนสูง กลาง หรือต่ํา
เพื่อเปลี่ยนสถานะของโนตเปนสูง ปกติ หรือต่ํา

เพื่อเปลี่ยนจังหวะ

เลน เ

ความเร็วในการเลน เ

เลือกเครื่องดนตรี เ

จัดเก็บ เ

เลน เ

แกไข เ

เพิ่ม เ

เปลี่ยนชื่อ เ

ลบ เ

ลบไฟลทั้งหมด เ

สงตอ เ
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ลาสุด ซึ่งประกอบดวยสายที่พยายามโทร และ 

ับลาสุด

ทร
ร ซึ่งประกอบดวยสายที่ไมไดรับ, สายที่โทร, 
ทั้งหมด 

องสายที่โทรออก หรือสายที่ไดรับ และระยะ 
รูปแบบ: ชั่วโมง, นาที, วินาที) คุณสามารถ 
การตั้งคา รีเซ็ตเวลาทั้งหมด

ครือขายของคุณ
บันทึกการโทร

7 � บันทึกการโทร
ในเมนนูี้ คุณสามารถแสดงสายที่โทรออก, สายไดรับ หรือสายที่ 
ไมไดรับ และเวลาโทร เปนตน 

สายที่ไมไดรับ
เพื่อแสดงสายที่ไมไดรับลาสุด เลือกบันทึกการโทร และกด  
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สายโทรออก
เพื่อแสดงสายที่โทร
สายที่โทรสําเร็จ

สายที่รบั
เพื่อแสดงสายที่ไดร

ลบบนัทึกการโ
เพื่อลบบันทึกการโท
สายที่ไดรับ หรือลบ

เวลาโทร
เพื่อแสดงเวลารวมข
เวลาของสายลาสุด (
รีเซ็ตตัวนับเวลาโดย

คาโทร

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเ

แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขที่เลือก

ลบ เพื่อลบหมายเลขที่เลือก
จัดเก็บไปสมุด
โทรศัพท

เพื่อแกไขหมายเลขที่เลือก และคุณสามารถจัด 
เก็บหมายเลขไปยังสมุดโทรศัพท

โทร เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่เลือก
แกไข เพื่อแกไขหมายเลขที่เลือก

สง SMS เพื่อแกไข SMS และสงออกไป

สง MMS เพื่อแกไข MMS และสงออกไป



บันทึกการโทร

คาโทรลาสุด S
และที่ไดรับผาน GPRS โดยมีหนวย 
ากนี้ คุณสามารถรีเซ็ตตัวนับไดดวย
ทร, ตวันับ SMS และ ตวันับการใช  
ลูอางอิงเทานั้น  โปรดยึดถือตามใบ 
ริการหรือรานคาของคุณออกให และ 
คุณสําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ
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เพื่อแสดงคาโทรของการโทรครั้งลาสุด
คาโทรรวม
เพื่อแสดงคาโทรรวมของสายทั้งหมด นับตัง้แตตวันับคาโทรถูก 
รีเซ็ตครั้งสุดทาย ถาคาโทรรวมเกินคาโทรสูงสุดที่ตั้งไวในตัวเลือก  
คาโทรสูงสุด คุณจะไมสามารถทําการโทรออกไดอีก จนกระทั่ง 
คุณรีเซ็ตตัวนบัใหม
รีเซ็ตคาโทร
เพื่อรีเซ็ตตวันับคาโทร
คาโทรสูงสุด
เพื่อตั้งคาโทรสูงสุดสําหรับสายตางๆ ของคุณ 
ราคาตอหนวย
เพื่อตั้งคาโทรตอหนึ่งหนวย ราคาตอหนวยนี้ใชเมื่อคํานวณคาโทร 
ของสายตางๆ 
กอนที่จะตัง้คาตัวเลือกของ รีเซ็ตคาโทร, คาโทรสูงสุด และ  
ราคาตอหนวย, คุณจําเปนตองปอนรหัสพิน2

ตัวนับการใช GPR
เพื่อนับปริมาณขอมูลที่สง
ของขอมูลเปน ไบต นอกจ
ขอมูลของ เวลาโทร, คาโ
GPRS ใชสําหรบัเปนขอม
เรียกเก็บเงินจรงิ ที่ผูใหบ
สอบถามผูใหบริการของ
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SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยาง 

ความ, ปอนขอความของคุณ และกด   
ัวเลือกถัดไป:

ื่อแชตกับผูสง

ื่อลบขอความทั้งหมดในคราวเดียว
ื่อคัดลอกขอความทั้งหมดไปยังหนวยความ 
อีกแหง
ื่อยายขอความทั้งหมดไปยังหนวยความจําอีก
ง
ื่อจัดเก็บหรือหมุนหมายเลขของผูสง และ 
ายเลขในขอความ
ื่อลิงคเว็บแอดเดรสในขอความ 

ื่อสงขอความทันที
ื่อจัดเก็บสําเนาขอความไปยังเอาทบอกซ  
ละสงขอความ
ื่อจัดเก็บขอความไปยังเอาทบอกซ

ื่อสงขอความไปยังหลายรายชื่อ
ระบบขอความ

8 � ระบบขอความ
SMS
คุณสามารถสงขอความตัวอักษรโดยการใชบริการขอความสั้น  
(SMS) และเพื่อจัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ (สูงถึง  
500 รายการ)
อินบอกซ
คุณสามารถอานขอความ SMS ที่ไดรับในเมนนูี้ ขอความจะแสดง 
ในรายการ 
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด  เพื่ออานขอความ จากนั้นกด 

 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้: สรางขอความ
ในการเขียนและสง 
ละเอียดดานลาง:
1. เลือก สรางขอ
เพื่อเขาไปยังต

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง

แกไข เพื่อแกไขขอความที่เลือก
สงตอ เพื่อแกไขและสงตอขอความที่เลือก

คดัลอกไป 
ซิม/โทรศพัท

เพื่อคัดลอกขอความที่เลือกไปยังหนวยความจํา
อีกแหง

ยายไปซิม/
โทรศัพท

เพื่อยายขอความที่เลือกไปยังหนวยความจําอีก
แหง 

แชต เพ

ลบทั้งหมด เพ
คัดลอก 
ทั้งหมด

เพ
จํา

ยายทั้งหมด เพ
แห

ใชหมายเลข เพ
หม

ใช URL เพ

สงเทานัน้ เพ
จัดเก็บและสง เพ

แ
จัดเก็บ เพ

สงถึงหลายคน เพ



ระบบขอความ

อกไปซิม" และ "ยายไปซิม" จนกวา 
ารด หรือในทางกลับกนั 

ามที่กําหนดลวงหนาที่คุณใชบอยๆ  
ขียนขอความ เลือกขอความ และกด  
กตอไปนี้:

ลอกขอความที่เลือก, จากนัน้เก็บใน 
วามจําอีกแหงหนึ่ง

ยขอความที่เลือก และเก็บในหนวย 
ําอีกแหงหนึง่ 

ขอความทั้งหมดในเอาทบอกซ

ลอกขอความทั้งหมด, จากนั้นเก็บใน 
วามจําอีกแหงหนึ่ง

ยขอความทั้งหมด, จากนั้นเก็บใน 
วามจําอีกแหงหนึ่ง

เก็บหรือหมุนหมายเลขของผูสง และ 
ลขในขอความ

คเว็บแอดเดรสในขอความ 
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2. เลือก สงเทานั้น/จัดเก็บและสง, จากนั้นกด  เพื่อปอน 
หมายเลข หรือกด  เพื่อเลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท 
ของคุณ

เมื่อคุณสงขอความผานเครือขาย SMS โทรศัพทของคุณอาจ 
แสดงคําวา �สงแลว� หมายความวาขอความถูกสงไปยังศูนย  
SMS ซึ่งคุณตั้งคาไวในซิมการด แตไมไดเปนการแสดงวา 
ขอความถูกสงไปยังจดุหมายแลว

เอาทบอกซ
ขอความจะไมถูกเก็บในเอาทบอกซจนกระทั่งคุณเลือก จัดเก็บ  
หรือ จัดเก็บและสง หลังจากที่แกไขขอความ
เมื่อไดรับขอความใหม, กด  เพื่ออานขอความ, จากนัน้กด  

 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี:้

เครื่องจะไมแสดง "คัดล
จะมีขอความเก็บในซิมก

เทมเพลต
ในเมนูนี้ โทรศัพทมีขอคว
มากถึง 10 ขอความเมื่อเ

 เพื่อเขาไปยังตัวเลือ

สงเปนกลุม เพื่อสงขอความไปยังทุกคนในกลุมที่เลือก

ใสออบเจ็กต เพื่อเพิ่มภาพ, ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงไป 
ยังขอความ

จัดรูปแบบ 
ขอความ

เพื่อตั้งคา ขนาดขอความ, สไตลขอความ,  
การจัดชิดขอบ และ ยอหนาใหม

สง เพื่อสงขอความทันที

แกไข เพื่อแกไขขอความที่เลือก

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

คัดลอกไปซิม/
โทรศัพท

เพื่อคัด
หนวยค

ยายไปซิม/
โทรศัพท

เพื่อยา
ความจ

ลบทั้งหมด เพื่อลบ

คัดลอกทั้งหมด เพื่อคัด
หนวยค

ยายทั้งหมด เพื่อยา
หนวยค

ใชหมายเลข เพื่อจัด
หมายเ

ใช URL เพื่อลิง
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ลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บ 
ศูนย SMS ของคุณ สิ่งนีม้ีประโยชนมาก 
ูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปน 
หไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที)  
มบัตนิี้ขึ้นอยูกับลักษณะการสมัครรับบริการ 
ุณ
ลือกชนดิสําหรับการสงขอความ ตวัเลือกนี ้
ยูกับเครือขายของคุณ

ุณเปดทํางานฟงกชั่น โทรศัพทจะแจงใหคุณ 
ผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ 
ม คุณสมบัตินีข้ึ้นอยูกับลักษณะการสมัคร 
ิการของคุณ

ั้งคาเปน เปด,ตัวเลือกนี้สามารถสงหมายเลข 
อความ SMS ของคุณออกไปพรอมกับ 
าม ผูรับสามารถตอบกลับมาหาคุณโดยใช 
SMS ของคุณแทนที่จะเปนของผูรับ การทํา 
ี้จะเรงความเร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น  
มบตัินี้ขึ้นอยูกับลักษณะการสมัครรับบริการ 
ุณ
ระบบขอความ

หนวยความจํา
ตัวเลือกนีใ้ชเพื่อแสดงสถานะพื้นที่เก็บขอมูลของขอความที่เก็บ 
ในซิมการดและโทรศัพท
ตัวนับ SMS
เพื่อแสดงจํานวนของ SMS ที่สงและไดรับ คุณสามารถรีเซ็ตตวั 
นับได
การตั้งคาขอความ
คุณสามารถแกไขการตั้งคา SMS ในเมนู เมนูยอยประกอบดวย:
การตัง้คาโปรไฟล

การตัง้คาทั่วไป

แกไข เพื่อแกไขขอความที่กําหนดลวงหนาที่เลือก

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก
เขียน 
ขอความ

เพื่อใชเทมเพลตที่เลือกในการเขียนขอความใหม

ชื่อโปรไฟล เพื่อแกไขชื่อของโปรไฟล

ที่อยู SC เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของคุณ  
ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน 
หมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

เวลาสิ้นสุด เพื่อเ
อยูใน
เมื่อผ
เหตุใ
คุณส
ของค

ชนิด 
ขอความ

เพื่อเ
ขึ้นอ

รายงาน 
การสง

เมื่อค
ทราบ
หรือไ
รับบร

ชองทาง 
ตอบรับ

เมื่อต
ศูนยข
ขอคว
ศูนย 
เชนน
คุณส
ของค



ระบบขอความ

ที่เก็บขอมูลที่เลือกใช

ิ้นการแกไข และเขาไปยังตัวเลือกตอ 

ขอความ MMS ที่ไดรับ เลือกขอความ 
ปยังตัวเลือกตอไปนี้ 

รื่องของขอความ

ื้อหาของขอความ คุณสามารถเพิ่ม 
าพ เสียง และไฟลแนบ

วาม
ขอความไปยังเอาทบอกซ จากนั้น 

ขอความเปนแบบราง

ัวเลือกการสง

กโหมดการแกไข 

วาม, คุณสามารถกด  เพื่อเขาไป 
ลือก และสามารถเลือก เลน/จัดเก็บ 
ัดเก็บเสียงเปน เพื่อเลน หรือเพื่อ 
การมัลติมีเดยี
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เมนูนี้ใชเพื่อเลือกสถานที่ในการเก็บขอความที่คุณไดรับ
ระบบที่เลือกใช
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งโหมดการรับสงขอมูลที่เลือกใช สําหรับราย 
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดตดิตอกับผูใหบริการเครือขายของคุณ

MMS
นอกจากนี้ โทรศัพทมือถือสามารถสงและรับขอความ MMS  
(Multimedia Messaging Service) ไดดวย คุณสามารถสง 
ขอความที่ประกอบดวยรูปภาพ ไฟลเสียง และขอความได
เมื่อสงขอความ MMS ผูรับของคุณตองมีโทรศัพทที่ใชงาน MMS 
ไดเพื่อที่จะสามารถดูขอความของคุณได
เขียนขอความ
ในการเขียนและสงขอความ MMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบาย 
อยางละเอียดดานลาง:
1. เลือก เขียนขอความ, ปอนขอความตอไปนี้

2. กด  เพื่อเสร็จส
ไปนี:้

อินบอกซ
ในเมนูนี้, คุณสามารถอาน
จากนั้นกด  เพื่อเขาไ

ถึง เพื่อตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับ
Cc เพื่อตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับที่จะสงขอ 

ความไปใหในเวลาเดียวกัน

Bcc เพื่อตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับที่จะสงขอ 
ความไปใหโดยเก็บเปนความลับ

เรื่อง เพื่อตั้งหวัเ

แกไข 
เนื้อหา

เพื่อแกไขเน
ขอความ ภ

สงเทานั้น เพื่อสงขอค
จัดเก็บ 
และสง

เพื่อจัดเก็บ
สงขอความ

จัดเก็บเปน 
แบบราง

เพื่อจัดเก็บ

ตวัเลือก 
การสง

เพื่อตั้งคาต

ออก เพื่อออกจา

แสดง เพื่อดูขอค
ยังเมนตูัวเ
ภาพเปน/จ
จัดเก็บราย
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ขอความทั้งหมดโดยการเลือก จัดเก็บเปน 
าม จากนั้นกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือก 

ูรับสําหรับขอความในโฟลเดอรแบบราง,  
สดงขึ้นในเมนตูัวเลือก

ลบขอความทั้งหมดในเอาทบอกซ

จัดเก็บหรือโทรไปยังหมายเลขของผูสง  
หมายเลขในขอความ

ื่อแสดงขอความ
ื่อแสดงผูรับ หัวเรื่อง วันที่ และขนาด

ื่อสงขอความไปยังผูอื่น ถาขอความยังสงไม 
เร็จ ระบบจะแสดงคําวา "สงใหม"

ื่อแกไขขอความ

ื่อลบขอความ
ื่อลบขอความทั้งหมดในเอาทบอกซ

ื่อจัดเก็บหรือโทรไปยังหมายเลขของผูสง  
ะหมายเลขในขอความ
ระบบขอความ

เอาทบอกซ
เมนูนี้ใชเพื่อจัดเก็บขอความทั้งหมดโดยการเลือก จัดเก็บและสง  
เลือกขอความ จากนั้นกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

แบบราง
เมนูนี้ใชเพื่อจัดเก็บ
แบบราง เลือกขอคว
ตอไปนี:้

ถาคุณไมไดตัง้คาผ
ตัวเลือก สง จะไมแ

คุณสมบัติ เพื่อแสดงผูสง หัวเรื่อง วันที่ และขนาด

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง
ตอบกลับ 
ทั้งหมด

เพื่อตอบกลับไปยังผูสงทั้งหมดที่อยูในคอลัมน 
ถึง และ Cc 

สงตอ เพื่อแกไขและสงตอขอความที่เลือก

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด เพื่อลบขอความทั้งหมดในอินบอกซ
ใชหมายเลข เพื่อจัดเก็บหรือหมุนหมายเลขของผูสง และหมาย 

เลขในขอความ

แสดง เพื่อแสดงขอความ

คุณสมบัติ เพื่อแสดงผูรับ หัวเรื่อง วันที่ และขนาด
สงไปยัง 
ผูอื่น/สง 
ใหม

เพื่อสงขอความไปยังผูอื่น ถาขอความยังสงไม 
สําเร็จ ระบบจะแสดงคําวา สงใหม

ลบ เพื่อลบขอความ

ลบทั้งหมด เพื่อ

ใชหมายเลข เพื่อ
และ

แสดง เพ
คุณสมบัติ เพ

สง เพ
สํา

แกไขขอความ เพ

ลบ เพ
ลบทั้งหมด เพ

ใชหมายเลข เพ
แล



ระบบขอความ

เทมเพลต ตัวกรอง
เผยชื่อ และ โฆษณา 

ของเครือขาย คุณสามารถติดตอกับผู 
รายละเอียด

ูติดตอของคุณผานทาง SMS
ั้นกด 
ต, ปอนชื่อเลนสวนตัว และหมายเลข 
ด 
ขอความ และสงออกไปเพื่อเริ่มการ 

วามอีเมลโดยการเชื่อมตอโดยตรงไป 
หบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรือ 

การสมัครรับบริการและเครอืขาย 
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ในเมนูนี้, โทรศัพทกําหนดตัวอยางไวลวงหนา 5 แบบซึ่งคุณใช 
บอยๆ ในขอความใหม เลือกขอความ และกด  เพื่อเขาไปยัง 
ตัวเลือกตอไปนี้

หนวยความจํา
เพื่อแสดงสถานะที่เก็บของ MMS
การตั้งคาขอความ
ในเมนูนี้ คุณสามารถแกไขคาคอนฟเกอเรชั่น MMS
สราง
ในการตัง้คา โหมดการสราง, เลือก การเปลี่ยนขนาดภาพ และดู 
วาเปดทํางานการลงนามอัตโนมัติหรือไม
สง
เพื่อตั้งคาตัวเลือก เวลาสิ้นสุด, รายงานการสง, อานรายงาน, 
ลําดับความสําคัญ, เวลาสไลด และ เวลาการสง สําหรับการสง  
MMS
การรับ MMS
เพื่อตั้งคาตัวเลือก เครือขายโฮม, ใชขามเครือขาย, อานรายงาน 
และ รายงานการสง สําหรับการรับ MMS

เพื่อตั้งคาตัวเลือก ไมเปด
โปรไฟลเซิรฟเวอร
เพื่อตั้งคาคอนฟเกอเรชั่น
ใหบริการเครือขายสําหรับ

แชต
ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อแชตกับผ
1. เลือกหองแชต จากน
2. เลือก ขอมูลหองแช
ปลายทาง, จากนั้นก

3. เลือก เริ่มใหม, ปอน
แชต

อีเมล
คุณสามารถสงหรือรับขอค
ยังอีเมลเซิรฟเวอรผานผูใ
เครือขาย
ฟงกชั่นขึ้นอยูกับลักษณะ
ของคุณ

แสดง เพื่อแสดงเนื้อหาของขอความ
เขียน 
ขอความ

เพื่อใชเทมเพลตที่เลือกเปนขอความใหม คุณ 
สามารถทําการแกไขได

คุณสมบัติ เพื่อแสดงผูสง Cc หัวเรื่อง และขนาด
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วามอีเมลที่ไดรับในเมนูนี้

เพื่อสงอีเมล
เพื่อจัดเก็บอีเมลลงในโฟลเดอร สงแลว 
เมื่อสงขอความ
เพื่อจัดเก็บอีเมลเปนแบบราง

เพื่อออกจากอินเตอรเฟซการแกไขโดยไม
จัดเก็บ

พื่อตอบรับไปยังผูสง พรอมขอความ 
ั้งเดมิ

พื่อตอบกลับไปยังผูสงโดยไมใสขอความ 
ั้งเดมิ

พื่อตอบกลับไปยังรายชื่อทั้งหมดในอีเมล  
รอมขอความดั้งเดิม

พื่อตอบกลับไปยังรายชื่อทั้งหมดในอีเมล  
ดยไมใสขอความดั้งเดิม

พื่อแกไขและสงตออีเมลที่เลือก

พื่อลบอีเมลที่เลือก
ระบบขอความ

สงและรับ
เพื่อสงและรับขอความอีเมล
โปรดตัง้คาคอนฟเกอเรชั่นอเีมลกอนที่จะสงและรับขอความ 
จากผูใหบริการอีเมลเซิรฟเวอรของคุณ

เขียนอีเมล
เพื่อเขียนและสงอีเมล ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอียด 
ดานลาง:
1. เลือก เขียนอีเมล, ปอนขอความตอไปนี้

2. กด  เพื่อเสร็จสิ้นการแกไข และเขาไปยังตัวเลือก 
ตอไปนี้:

อินบอกซ
คุณสามารถอานขอคถึง เพื่อตั้งคาที่อยูผูรับ

Cc เพื่อตั้งคาที่อยูผูรับที่จะสงอีเมลในเวลาเดียวกัน
เรื่อง เพื่อตั้งหัวเรื่องของอีเมล
ไฟลแนบ เพื่อแนบไฟล เชนรูปภาพ ฯลฯ
ลําดับความ 
สําคัญ

เพื่อเลือกลําดับความสําคัญในการสง

เนื้อหา เพื่อแกไขเนื้อหาของอีเมล

สงเทานัน้
สงและจัดเก็บ

จัดเก็บเปน 
แบบราง
เลิกโดยไมจัดเก็บ

ตอบกลับ เ
ด

ตอบกลับโดย 
ไมมีเนือ้หา

เ
ด

ตอบกลับ 
ทั้งหมด

เ
พ

ตอบกลับทั้งหมด 
โดยไมมีเนื้อหา

เ
โ

สงตอ เ

ลบ เ



ระบบขอความ

ยังไมสง การตั้งคาโปรไฟล
าชื่อโปรไฟล

กบัญชีขอมูลของคุณ
ือก "GPRS", จากนั้นเลือกเครือขาย 
องคุณ

นดโปรโตคอลอีเมลของคุณที่ผูให 
ีเมลเซิรฟเวอรของคุณแนะนํา

าความจุที่ดาวนโหลดไดมากที่สุด

า IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร หรือชื่อ 
พิวเตอรในการสงอีเมล

าพอรตของการสงอีเมล

ื่อผูใชของคุณ

ที่อยูอีเมลของคุณ

ื่อของคุณ

หัสผานของคุณ
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คุณสามารถอานอีเมลที่ยังไมสง หรือสงลมเหลวในเมนู
เครือขายเมลบอกซของคุณอาจไมสนับสนุนการสงอีเมลจาก 
โทรศัพท ดังนัน้เครื่องอาจแสดงวาการสงอีเมลลมเหลว

สงแลว
อีเมลจะไมถูกเก็บในเมนูจนกระทั่งคุณเลือก สงและจัดเก็บ  
หลังจากการแกไข
แบบราง
ขอความอีเมลจะไมถูกเก็บในเมนูจนกระทั่งคุณเลือก จัดเก็บเปน 
แบบราง หลังจากการแกไข
ลบโฟลเดอรทั้งหมด
เพื่อลบขอความอีเมลทั้งหมด
โปรไฟลอีเมล
ในเมนูนี้ คุณสามารถแกไขคาคอนฟเกอเรชั่นอีเมล
1. เลือกโปรไฟล, กด  เพื่อยืนยัน
2. เลือก แกไข, กด  เพื่อตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นตอไปนี้
3. หลังจากที่ตั้งคาเสร็จ, เลือก เปดทํางาน, กด  เพื่อเปด 
การทํางาน

เซิรฟเวอรออก

ชื่อโปรไฟล เพื่อตั้งค

บัญชีขอมูล เพื่อเลือ
โปรดเล
ทองถิ่นข

โปรโตคอล เพื่อกําห
บริการอ

ขนาด 
ดาวนโหลด

เพื่อตั้งค

เซิรฟเวอรเขา เพื่อตั้งค
ของคอม

พอรตออก เพื่อตั้งค

แสดงชื่อ เพื่อตั้งช

ที่อยูอีเมล เพื่อปอน

ชื่อผูใช เพื่อใสช

รหัสผาน เพื่อใสร
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กด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ากาศ

ักษณะการสมัครรับบริการของคุณ
ณะที่ออกอากาศไปยังกลุมของผูใชมือถือ  
ะชองที่ออกอากาศ สามารถสงขอความได 
ผูใหบริการเครือขายของคุณ เพื่อรับราย 
ูลตางๆ

กชั่นของขอความออกอากาศ เมื่อเปด 
, คุณสามารถรับขอความออกอากาศได  
ารถรับขอความออกอากาศได

อากาศหลังจากที่เปดทํางานวิธีการรับ

อความที่สามารถรับได

ชนเนล, คุณสามารถเลือก เลือก, เพิ่ม, 

เพื่อแกไขหมายเลขเซิรฟเวอรขอความ 
เสียง
เพื่อฟงขอความเสียง
ระบบขอความ

เซิรฟเวอรเขา

ลงนาม

เซิรฟเวอรขอความเสียง
เมนูนี้ใชเพื่อตัง้คาหมายเลขเมลเซิรฟเวอร และฟงขอความเสียง 
แรกสุด โปรดปอนหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงที่ผูใหบริการ 
เครือขายของคุณใหมา เมื่อคุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการ 
ของคุณจะสงขอความไปยังโทรศัพทของคุณ

เลือกรายการ จากนั้น

ขอความออกอ

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับล
นี่เปนขอความสาธาร
พูดโดยทั่วไปคือ แตล
หนึ่งชนิด โปรดติดตอ
การของชองและขอม
วิธีการรับ
เมนูนี้ใชเพื่อตัง้คาฟง
ทํางานโหมดนี้ (เปด)
ไมเชนนัน้, คุณไมสาม
อานขอความ
เพื่ออานขอความออก
ภาษา
เพื่อตั้งคาภาษาของข
การตั้งคาแชนเนล
กด  เพื่อตั้งคาแ
แกไข หรือ ลบ

เซิรฟเวอรเขา เพื่อตั้งคา IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร หรือชื่อ 
ของคอมพิวเตอรในการรับอีเมล

พอรตเขา เพื่อตั้งคาพอรตของการรับอีเมล

ชื่อผูใช เพื่อใสชื่อของคุณ

รหัสผาน เพื่อใสรหัสผานของคุณ

การคัดลอกบน 
เซิรฟเวอร

เพื่อตั้งคาวาตองการคัดลอกบนอีเมลเซิรฟเวอร
หรือไม

ลงนาม 
อัตโนมัติ

เพื่อเลือกวาจะเปดทํางาน ลงนามอัตโนมัติ  
หรือไม

ภาพการลงนาม เพื่อตั้งคาภาพสําหรับการลงนาม

ขอความลงนาม เพื่อปอนขอความการลงนาม

แกไข 

เชื่อมตอไปเสียง



การตั้งคา

ภาษา
ําหรับขอความในเมนูทั้งหมด 

รฐานสําหรับการแกไขตัวอักษร

็อคโดยอัตโนมัติในหนาจอหลักเมื่อปด 
ลือกชวงเวลาในการล็อคจากรายการ 

ปดฝาสไลด

ขการโทรดวนไดมากที่สุด 8 หมายเลข 
ี่คุณตองการโทรคางไวในขณะที่โทร

ขเมนฟูงกชั่นที่กําหนดไวลวงหนาของ 
มตองการของคุณได
ถเรียกใชฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาได 
ุมบงัคับทิศทาง

เปดทํางานหรือปดการทํางานฟงกชั่น

ตั้งหมายเลขการโทรดวน
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9 � การตั้งคา
คุณสามารถใชเมนนูี้เพื่อปรับแตงการตั้งคาโทรศัพทของคุณ และ 
เปลี่ยนแปลงคามาตรฐานตางๆ (เวลาและวันที่, การปองกัน,  
ฯลฯ)

การตั้งคาทั่วไป
วันและเวลา
เพื่อตั้งคาเมืองที่อยู, เวลา/วันที่ และรูปแบบ

เปด/ปดเครื่องอัตโนมัติ
เพื่อตั้งเวลาเปดหรือปดโทรศัพทโดยอัตโนมัติ 
เลือกรายการ และกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้

เพื่อเลือกภาษามาตรฐานส
วิธีปอนรายการ
เพื่อเลือกวิธีการปอนมาต
ล็อคปุมกดอัตโนมัติ
เพื่อเลือกวาจะใหปุมกดล
ฝาสไลดหรือไม และเพื่อเ

ฟงกชั่นนี้ใชไดในขณะที่เ

โทรดวน
คุณสามารถตั้งคาหมายเล
กดปุมหมายเลขที่บรรจุผูท

ปุมดวน
ในเมนูนี้ คุณสามารถแกไ
ปุมบังคับทิศทางตามควา
ในหนาจอหลัก คุณสามาร
อยางรวดเร็วโดยการกดป

ตัง้ชื่อเมือง เพื่อเลือกเมืองทองถิ่นของคุณ

ตัง้เวลา/วันที่ เพื่อปรับเวลาและวันที่ปจจุบัน
ตัง้รูปแบบ เพื่อเลือกรูปแบบตางๆ

สถานะ เพื่อเลือก เปดทํางาน (มีการตัง้คาใหใช) 
หรือ ปดการทํางาน (ไมมีการตั้งคาใหใช)

เปด/ปดเครื่อง เพื่อเลือก เปดเครื่อง หรือ ปดเครื่อง

เวลา เพื่อปอนเวลา

เปดทํางานการ 
โทรดวน

เพื่อ

ตัง้หมายเลข เพื่อ
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ผล

องหนาจอหลักที่แสดงในโหมดไมไดใชงาน

งหลังจากที่อยูในหนาจอหลักเปนเวลาตามที่

ื่อลบเมนูที่กําหนดไวลวงหนาทั้งหมด
ื่อปดการทํางานหรือเปดการทํางานรายการ 
ี่เลือก

ื่อตั้งลําดับสําหรับรายการที่เลือก

ื่อแสดงและเลือกภาพที่กําหนดไวลวงหนา

ื่อแสดงและเลือกภาพที่ดาวนโหลดมา

ื่อตั้งคา สถานะ (เปด/ปด) และ หนวงเวลา
ั้งเวลาสําหรับการปรากฏของภาพพัก 
นาจอ)

ื่อเลือกภาพสําหรับภาพพักหนาจอ
การตั้งคา

ตั้งวันและเวลาอัตโนมัติ
เพื่ออัปเดตเวลาในโทรศัพทของคุณ

ฟงกชั่นขึ้นอยูกับลักษณะการสมัครรบับริการและเครือขาย 
ของคุณ

โหมดเครื่องบิน
เพื่อเลือกโหมดของโทรศัพทตามสิ่งแวดลอมของคุณ

ทางลดั
ในเมนนูี้ คุณสามารถแกไขฟงกชั่นที่กําหนดไวลวงหนาตามความ 
ตองการของคุณ
เพื่อเลือกรายการ และกด  เพื่อเขาไปยังตวัเลือกตอไปนี้: 

ตั้งคาจอแสดง
วอลเปเปอร
เพื่อตั้งภาพพื้นหลังข

ภาพพักหนาจอ
เพื่อตั้งภาพที่จะแสด
กําหนดไว

โหมดปกติ เพื่อใหสามารถใชฟงกชั่นทั้งหมดของโทร- 
ศัพทได

โหมดเครื่องบิน เพื่อปดการทํางานฟงกชั่นการสื่อสารทั้งหมด 
แตยังสามารถใชฟงกชั่นดานความบันเทิงได

สอบถามเมื่อเปด
เครื่อง

เพื่อสอบถามวาจะใชโหมดใดในขณะที่เปด 
เครื่อง

เพิ่ม เพื่อเพิ่มเมนใูหม
แกไข เพื่อเลือกเมนูที่จะแทนที่ของเกา
ลบ เพื่อลบรายการที่เลือก

ลบทั้งหมด เพ
ปดการ 
ทํางาน/
เปดทํางาน

เพ
ท

เปลี่ยนลําดับ เพ

ระบบ  เพ

ขอมูลผูใช เพ

การ 
ตั้งคา

เพ
(ต
ห

เลือก เพ



การตั้งคา

แสงไฟ LCD 

เลขของคุณกับอีกฝายในขณะที่โทร 

หมายความวาถามีอีกคนหนึ่งพยายาม 
โทรอยู โทรศัพทจะเตือนคุณวามีสาย 

คามาตรฐานของระบบ

นหมายเลขของคุณ
หมายเลขของคุณ

ดทํางานฟงกชั่น

การทํางานฟงกชั่น โทรศัพทจะไม 
คุณ และผูที่โทรหาคุณจะไดยินเสียง 
ณไมวาง หรือสายจะถูกโอนไปยังโทร 
รื่องอื่น (ถาโทรศัพทของคุณตั้งคาเปน 
ื่อสายไมวาง)
บถามสถานะปจจุบนั
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เพื่อตั้งแสงไฟของหนาจอแสดงผล และเลือกระยะเวลาที่จะให 
แสงไฟติดหลังจากที่มีการกดปุมครั้งสุดทาย
แสดงวันและเวลา
เพื่อตั้งวาจะแสดงวันที่และเวลาในหนาจอหลักหรือไม
แสดงเบอรสวนตัว
เพื่อตั้งวาจะแสดงหมายเลขของเจาของในหนาจอหลักหรือไม
แสดงชื่อผูใหบริการ
เพื่อตั้งวาจะแสดงชื่อผูใหบริการในหนาจอหลักหรือไม
ขอความทกัทาย
เพื่อตั้งขอความทักทายสวนตัวที่จะแสดงเมื่อเปดเครื่อง

ตั้งคาการโทร
หมายเลขผูโทรเขา
เพื่อเลือกวาจะบอกหมาย
หรือไม 

สายเรียกซอน
เปนบริการของเครือขาย 
โทรหาคุณในระหวางที่คุณ
เขาสถานะ เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานการแสดงขอความ 

ทักทาย

ขอความ 
ทักทาย เพื่อแกไขเนื้อหาของขอความทักทาย

ตัง้โดยเครือขาย การตัง้

ซอนหมายเลข เพื่อซอ
สงหมายเลข เพื่อสง

เปดทํางาน เพื่อเป

ปดทํางาน เพื่อปด
เตือน 
สัญญา
ศัพทเค
โอนเม

สอบถาม 
สถานะ

เพื่อสอ
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ดทํางาน เพื่อยกเลิกการโอนสาย, เลือก 
ื่อตรวจสอบสถานะ

ดวยเมนูนี,้ ถาซิมการดของคุณสามารถใช 
หมายเลข (บริการเครือขาย) ฟงกชั่นนี้ใชได 
องรับการทํางานเทานั้น

บนของสวนนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะการสมัคร 
ขายของคุณ

ลาโทรระหวางการโทรหรือไม

กชั่นนี้ และผูที่คุณโทรหาไมรับสาย, โทรศัพท 
ีเ้ปนระยะ จนกระทั่งถึงจํานวนครั้งในการ 
) หรือจนกวาจะรับสาย โปรดกด  หรือ  
โทรซ้ํา
 และสายที่คุณหมุนไมรับสาย โทรศัพทของ 
ัตโนมัติ

ื่อลบตัวเลือกจํากัดการโทรทั้งหมด

ื่อเปลี่ยนรหัสการหามโทร
การตั้งคา

การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังวอยซเมลบอกซ หรือหมายเลขโทร- 
ศัพท (ไมวาจะอยูในสมุดโทรศัพทของคุณหรือไม)

นอกจากนี ้คุณยังสามารถเลือก ปดทํางาน เพื่อยกเลิกการโอน 
สาย, เลือก สอบถามสถานะ เพื่อตรวจสอบสถานะ 
จํากัดการโทร
คุณสามารถจํากัดสายโทรออกและสายเรียกเขาจากโทรศัพทของ
คุณได ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผาน 
การจํากัดการโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ

คุณสามารถเลือก ป
สอบถามสถานะ เพ
สลับสาย
คุณสามารถสลับสาย
กับหมายเลขไดสอง
เฉพาะเมื่อซิมการดร

ฟงกชั่นทั้งหมดดาน
รับบริการและเครอื

แสดงเวลาที่โทร
เพื่อตั้งวาจะแสดงเว
หมนุซ้ําอัตโนมัติ
ถาคุณเปดทํางานฟง
จะโทรซ้ําหมายเลขน
โทรสูงสุด (10 ครั้ง

 เพื่อสิ้นสุดการ
ถาคุณปดการทํางาน
คุณจะวางสายโดยอ

โอนสายสนทนาทั้งหมด จะโอนสายสนทนาทุกสาย
โอนเมื่อไมมีสัญญาณ
โอนเมื่อไมมีการรับสาย
โอนเมื่อสายไมวาง

เพื่อเลือกวาคุณตองการโอนสาย 
เรียกเขาอยางไรในแตละสถานการณ

โอนสายดาตาทั้งหมด จะโอนสายดาตาทุกสาย

ยกเลิกการโอนสาย 
ทั้งหมด

จะยกเลิกตัวเลือกการโอนสาย 
ทั้งหมด

สายโทรออก เพื่อเลือก ทุกสาย, สายระหวางประเทศ หรือ  
สายตางประเทศ ยกเวนโฮม

สายเรียกเขา เพื่อเลือก ทุกสาย หรอื ใชขามเครือขาย

ยกเลิกทั้งหมด เพ

เปลี่ยนรหสั 
การหามโทร

เพ



การตั้งคา

ตัวเตือนเวลา

ของคุณ แนะนําใหเลือก อัตโนมัติ

ายอืน่นอกเหนอืจากเครือขายที่คุณจด 
อตกลงการโรมมิ่งทําไวกับเครือขาย 
เปลี่ยนเครือขาย อาจมีปญหาบาง 
ใชงานโทรศัพทของคุณ

รางรายการเครือขายที่ตองการได เมื่อ 
ทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่ 

 เพื่อเขาไปยังตวัเลือกตอไปนี้

งคุณจะเลือกและลงทะเบียนกับ 
ี่ใชไดโดยอัตโนมัติ

งคุณจะใหรายการของเครือขายที่ใชได 
งคุณโดยอัตโนมัติ เลือกเครือขายที่ตอง 
ียน

รือขายที่เลือกใชจากรายการ

รือขายที่เลือกใช
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เพื่อเลือกวาจะเปดการทํางานฟงกชั่น และตั้งคาเวลาบี๊ปเปนระยะ 
หรือไม

หมายเลข IP
เพื่อตั้งคาหมายเลข IP เพื่อที่จะทําการโทรสาย IP ฟงกชั่นนี้ขึ้น 
อยูกับลักษณะการสมัครรับบริการและเครือขายของคุณ ตดิตอ 
ผูใหบริการของคุณสําหรับพารามิเตอรการตัง้คาคอนฟกตางๆ

ฟงกชั่นขึ้นอยูกับลักษณะการสมัครรับบริการและเครอืขาย 
ของคุณ

บัญชีดํา
เพื่อตั้งคาบัญชีดําของคุณเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขาในรายการ

ตั้งคาเครือขาย
เลือกเครือขาย
เพื่อเลือกเครือขายบริการ

คุณสามารถเลือกเครือข
ทะเบียนไดเฉพาะเมื่อมขี
ที่คุณจดทะเบยีน ถาคุณ
อยางเกิดขึ้นระหวางการ
เครือขายที่เลือกใช
คุณสามารถใชเมนนูี้เพื่อส
กําหนดเสร็จแลว โทรศัพ
คุณระบุไวในรายการ
เลือกรายการ และกด 

ปด เพื่อปดทํางานฟงกชั่นนี้
ครั้งเดียว เพื่อตั้งคาเวลาบี๊ปตั้งแต 1 ถึง 3000 (วินาที)

ระยะเวลา เพื่อตั้งคาเวลาบี๊ปเปนระยะตั้งแต 30 ถึง 60  
(วินาที) โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ป เมื่อถึงเวลานี้ใน 
แตละนาที 

โหมด เพื่อตั้งตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ ปด 

หมายเลข 
บญัชีดํา

ตัง้หมายเลขที่จะใหปฏิเสธ

อัตโนมัติ โทรศัพทขอ
เครือขายท

แมนนวล โทรศัพทขอ
ในพื้นที่ขอ
การลงทะเบ

เพิ่มจาก 
รายการ

เพื่อเพิ่มเค

สรางใหม เพื่อสรางเค
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กไปยังหมายเลขโทรศัพทที่กําหนด จําเปน 
ูใหบริการเครือขายใหมา เพื่อเปดทํางาน 

ีพิน2 ถาซิมการดของคุณไมมีพิน2 เมนนูี ้

กในลักษณะตางๆ

ครือขายของคุณ

รหัสพิน/พิน2 และรหัสล็อคโทรศัพท

Identification Number) ใชเพื่อปองกันซิม 
ไมไดรับอนุญาต พินไดมาพรอมกับซิมการด  
าตรฐานมา
มถูกตองสามครั้ง, รหสัพินของซิมจะถูกล็อค 
รหัสพุกเพื่อปลดล็อค
กับซิมการด ถาไมไดใหมา คุณสามารถรับ 
การตั้งคา

การเชื่อมตอ GPRS
เพื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอ, ซึ่งประกอบดวย เสมอ และ เมื่อ 
จําเปน

ตั้งคาความปลอดภัย
ล็อคซิม
หลังจากเปดทํางานการล็อคซิม คุณตองปอนรหัสพิน (ผูให 
บริการเครือขายของคุณจะใหรหัสพินมาพรอมกับซิมการด) เมื่อ 
เปดโทรศัพท ถาคุณปอนรหสัไมถูกตองสามครั้ง คุณจําเปนตอง 
ปอนรหัสพุก (รหัสการปลดล็อคพิน) รหสัพุกใชเพื่อปลดล็อค  
หรือเปลี่ยนรหัสพินที่ถูกล็อค ถาไมมีรหัสพุก หรือทําหายไป  
คุณตองติดตอกับผูใหบริการเครือขาย
ล็อคโทรศัพท
หลังจากที่คุณตั้งสถานะเปน เปด, คุณตองปอนรหัสผานทุกครั้ง 
ที่เปดโทรศัพท และคามาตรฐานคือ 1122 

จํากัดการโทร
เพื่อจํากัดสายโทรออ
ตองใชรหสัพิน2 ที่ผ
ฟงกชั่นนี้ 

ไมใชทุกซิมการดม
จะใชไมได

หามโทร
เพื่อจํากัดสายโทรออ

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเ

เปลี่ยนรหัสผาน
เมนูนี้ใชเพื่อเปลี่ยน
รหัสพนิ
รหัสพิน (Personal 
การดจากการใชโดย
ผูใหบริการจะใหคาม
ถาคุณปอนรหัสพินไ
และคุณจะตองปอน
รหัสพุกใหมาพรอม
รหัสจากผูใหบริการ

เปลี่ยนลําดบั 
ความสําคัญ

เพื่อเลือกลําดบัความสําคัญสําหรับเครือขาย 
ที่เลือก

ลบ เพื่อเลือกเครือขายที่เลือกจากรายการ



การตั้งคา

ถาคุณไมสามารถปอนรหสัพุกอยางถูกตองภายใน 10 ครั้ง ซิม 
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การดจะถูกล็อคตลอดไป
รหัสพิน2
รหัสนี้ใชเพื่อเขาถึงฟงกชั่นเครือขายพิเศษบางอยาง เชน คาใช 
จาย หรือการโทรคงที่ ผูใหบริการจะใหคามาตรฐานมา ถาคุณไม 
สามารถปอนรหัสพิน2 อยางถูกตองภายใน 3 ครั้ง ซิมการดจะ 
ถูกล็อค และคุณจะถูกขอใหปอนรหัสพุก2
ผูใหบริการจะใหรหัสพุก2 มา
ถาคุณไมสามารถปอนรหสัพุก2 อยางถูกตองภายใน 10 ครั้ง 
ฟงกชั่นที่เกี่ยวของกับรหสัพิน2 จะไมสามารถใชงานไดอีกตอไป  
รหัสล็อคโทรศัพท
รหัสล็อคโทรศัพท ปองกันโทรศัพทของคุณไมใหถูกใชงานโดย 
ไมไดรับอนญุาตจากบุคคลอื่น จําเปนตองใชรหสัผานเมื่อคุณลบ 
ขอมูลทั้งหมด หรือเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน รหัสล็อคโทร- 
ศัพทมาตรฐานคือ 1122

กูคืนการตั้งคาจากโรงงาน
เมนูนี้ใชเพื่อรีเซ็ตโทรศัพทกลับเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
ปอนรหัสล็อคโทรศัพท จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน
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แสดง และกด  ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัว 

รื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใชเพื่อทําการ

ถึงการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดการ 

ตั้งคาวันที่ เวลา บันทึก และการเตือน 
รับกําหนดการ กด  เพื่อเพิ่มงานใหม;  
ไขหรือแสดงงานที่เลือก (โปรดดู รายการ 
ะทํา สําหรับรายละเอียด)

แสดงวันที่ตองการอยางรวดเร็ว ปอนวันที่ 
นั้นกด  

บวก หรือ M+
ลบ หรือ M-

คูณ หรือ MC

หาร หรือ MR
ลบตัวเลข
เครื่องมือ

10 � เครื่องมือ
ปลุก
เมนูนี้ใชเพื่อตัง้คานาฬิกาปลุก 3 อยาง การทํางานอยูที่ดานลาง: 
1. เลือกปลุกหนึ่งครั้ง, จากนัน้กด  เพื่อแกไข
2. ตั้งสถานะ (ปด/เปด), เวลา และชนิดการปลุก (หนึ่งครั้ง/ 
ทุกวัน/วัน), ชวงเวลาเลื่อนปลุก และชนิดการเตือน (สั่น 
และกริ่ง/กริ่ง/ระบบสั่นเทานัน้), จากนั้นกด  เพื่อ 
ยืนยัน

หลังจากเลือกวัน, กด  และตั้งสถานะของแตละวันใน 
สัปดาห

นาฬกิาปลุกจะสงเสียงปลุกแมวาคุณจะปดโทรศัพทอยู กด 
 เพื่อหยุดเสียงปลุก กด  เพือ่หยุดเสียงปลุกชั่วคราว 

จากนัน้การปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 4 นาที

ปฏิทิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูปฏทิิน, เรียกใช หรือแกไข รายการที่จะทํา

เลือกวันที่ที่ตองการ
เลือกตอไปนี้

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเค
คํานวณพื้นฐานได 
ตารางดานลางแสดง
คํานวณ

แสดงงาน เพื่อ
สําห
แก
ที่จ

ไปยังวันที่ เพื่อ
จาก



เครื่องมือ

งๆ ทั้งหมดในการทํางานหรือชีวิตของ 
หา, เวลาอยางละเอียด และการปลุก 

ตไฟลของโฟลเดอรอีบุค

งหรือแกไขคามาตรฐาน

รายละเอียดของไฟล

ลที่เลือก

ลทั้งหมดในโฟลเดอร

ไฟลทั้งหมดโดยแยกตามชื่อ ชนิด เวลา 

รตั้งคาทั่วโลกสําหรับไฟลทั้งหมด

งทางลัดของบางปุมระหวางที่อาน 
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โทรศัพทเก็บตัวเลขสําหรบัผลลัพธและเครื่องหมายไดเพยีง 
12 หลัก (รวมจุดทศนยิม) เทานั้น

ตัวอานอบีุค
คุณสามารถอานไฟล TXT โดยใชตวัอานนี้
ไฟลที่ตองการอานตองเก็บในโฟลเดอร "อีบุค" ของหนวย 
ความจํา

1. ระบบอาจแสดงเปน "โฟลเดอรวาง" เมื่อคุณเขาใชเปน 
ครั้งแรก กด   เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

2. เลือกไฟล, กด  เพื่อเขาไปยังตวัเลือกตอไปนี้: 

รายการที่จะทํา
เมนูนี้ชวยคุณจัดการสิ่งตา
คุณ คุณสามารถตั้งคาเนื้อ
ของเมนูได

จุดทศนยิม

หรือ ผลลัพธการดําเนนิการ

อัปเดตอีบุค เพื่ออัปเดตไฟลของโฟลเดอรอีบุค

การตั้งคาอีบุค เพื่อตั้งคา รูปแบบฟอนต, ขนาดฟอนต, เลื่อน 
โดย, เลื่อนอัตโนมัติ, ความเร็วการเลื่อน, เต็ม 
หนาจอ, การเขารหัส

เปดอีบุค เพื่อแสดงไฟลที่เลือก

อัปเดตอีบุค เพื่ออัปเด

การตั้งคาอีบุค เพื่อแสด

ขอมูลหนังสือ เพื่อแสดง

ลบ เพื่อลบไฟ

ลบไฟล 
ทั้งหมด

เพื่อลบไฟ

เรียง เพื่อเรียง
หรือขนาด

ใชการตั้งคา 
อีบุค

เพื่อใชกา

วิธีใช เพื่อแสด



43

จสอบเวลาของเมืองสําคัญๆ รอบโลก
กเมือง, วันที่และเวลาทองถิ่นจะแสดงที่สวน 
ี่และเวลาจะสัมพันธกับวันที่และเวลาปจจุบัน 

ั่นการแปลงเพื่อแปลงหนวยความยาวและ 

งิน
ปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึง่ไปเปนอีกสกุล 
กเปลี่ยนที่คุณเลือก คุณสามารถแปลงจาก 
เปน ตางประเทศ หรือแปลงในทางกลับกัน 

ลด อัตรา, กด 
อัตรา (บรรทัดแรกบนหนาจอ)

บงานที่เลือก

นทั้งหมดใน รายการที่จะทํา
เครื่องมือ

ถาไมมีงานในโทรศัพทของคุณ หนาจอจะวาง คุณสามารถกด  
 เพิ่ม เพื่อสรางงานใหม, จากนั้นกด  เสร็จ เพื่อสิ้นสุด 

กระบวนการ
ถาคุณเลือกงาน คุณสามารถกด  ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังเมนู 
ตัวเลือก
สรางงาน

เมนูตัวเลือกของงาน

นาฬิกาทั่วโลก
เมนูนี้ใชสําหรับตรว
กด  ,  เพื่อเลือ
ลางของหนาจอ วันท
ของโทรศัพทของคุณ

ตัวแปลงหนวย
คุณสามารถใชฟงกช
น้ําหนัก

ตัวแปลงสกุลเ
ฟงกชั่นนี้ใชในการแ
หนึ่ง โดยใชอัตราแล
สกุลเงิน ทองถิ่น ไป
ก็ได 
1. ปอนอัตราในฟ
2. เลือก ตัวแทน

วันที่ เพื่อปอนวันที่ของงาน

เวลา เพื่อปอนเวลาของงาน
รูปแบบเวลาที่คุณปอน ตองเปนระบบ 24 
ชั่วโมง

บันทึกยอ เพื่อปอนเนือ้หาของงาน กด  แกไข, ปอน 
เนื้อหา, จากนั้นกด  เพื่อจัดเก็บ

ปลุก เพื่อตั้งสถานะของการปลุก

ซ้ํา เพื่อตั้งความถี่: หนึ่งครั้ง, ทุกวัน, วัน, ราย 
สัปดาห, รายเดือน

แสดง เพื่อแสดงการตั้งคาของงานที่เลือก

เพิ่ม เพื่อเพิ่มงานใหม

แกไข เพื่อแกไขงานที่เลือก

ลบ เพื่อล

ลบทั้งหมด ลบงา



เครื่องมือ

3. ปอนจํานวนเงินในฟลด ทองถิ่น และกด  เพื่อรับคาที่ 
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แปลงไดในฟลด ตางประเทศ 
ตัวเลือก "ตวัแทนอัตรา" ใชสําหรับเลือกอัตราที่คุณปอน วาคือ 
อัตราสวนของสกุลเงินทองถิ่นไปเปนตางประเทศ หรือสกุลเงิน 
ตางประเทศไปเปนทองถิ่น

คุณสามารถปอนจุดทศนิยมไดโดยการกดปุม #, ในขณะที่ทํา 
การแปลงหนวยหรือสกุลเงิน

สุขภาพ
เมนูนี้ใหการอางอิงถึงดัชนีมวลของรางกาย และขอมูลเกี่ยวกับ 
ประจําเดือนของสุภาพสตรี
BMI
เลือก เพศ และปอนสวนสูงและน้ําหนัก จากนั้นกด  เพื่อ 
รับผลลัพธ
ประจําเดือน
วิธีการใชเหมือนกับ "BMI"
ขอมูลที่คํานวณได ใชสําหรับเปนขอมูลอางอิงเทานั้น ขอมูลที่ 
แทจรงิอาจแตกตางจากนี้
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มดจากสมุดโทรศัพทที่เลือก: จากซิม หรือ จาก 

ในสมุดโทรศัพท เพื่อใหผูใชคนหาไดสะดวก 

ทร และกด 
ะกด 
ที่เกี่ยวของเพื่อแกไข
ัวเลือกตอไปนี้:
ื่อตั้งชื่อของกลุม

ื่อตั้งชนิดการเตือนสําหรับสายเรียกเขาจาก 
ูติดตอในกลุม

ื่อตั้งริงโทนสําหรับสายเรียกเขาจากผูติดตอ 
กลุม

ื่อตั้งภาพที่จะแสดงบนหนาจอเมื่อโทรศัพท 
รับสายจากผูติดตอในกลุม
รายชื่อ

11 � รายชือ่
คุณสามารถจัดการรายชื่อของคุณ และเก็บไวบนซิมการด หรือใน 
หนวยความจําโทรศัพทของคุณ (มากถึง 300 ชื่อ) 

คนหาดวน
เพื่อคนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท ปอนชื่อที่คุณตองการคนหา  
และกด 

เพิ่มรายการใหม
เพื่อเพิ่มรายชื่อใหมลงในสมุดโทรศัพทที่เลือก 
1. เลือก ไปซิม หรือ ไปโทรศัพท และกด 
2. ปอนชื่อและหมายเลข, จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน

ในการเก็บหมายเลขอยางรวดเร็ว คุณสามารถปอนหมายเลข 
ในหนาจอหลัก, จากนั้นกด   เพือ่จัดเก็บ

คัดลอกทั้งหมด
เพื่อคัดลอกรายชื่อทั้งหมดจากสมุดโทรศัพทหนึง่ไปยังอีกสมุด 
โทรศัพทหนึง่

ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายชื่อทั้งห
โทรศัพท

กลุมผูโทร
เพื่อจัดกลุมรายชื่อ
ขึ้น
1. เลือก กลุมผูโ
2. เลือกกลุม แล
3. เลือกตวัเลือก
คุณสามารถตั้งคาต
ชื่อกลุม เพ

ชนดิการเตือน เพ
ผ

แบบเสียงเรียก เพ
ใน

รูปภาพ เพ
ได



รายชื่อ

รฐานสําหรับการจัดเก็บรายชื่อใหม

 และเลือกวาจะสงไปยังผูอื่นหรือไม

วมของรายชื่อที่เก็บในสมุดโทรศัพทแต
งสมุดโทรศัพท

ายชื่อ
ยชื่อ  ที่คุณเก็บไวในหนาจอหลัก กดปุม 
พื่อคนหา  (ตัวอยางเชน กด 9 สาม 
 "Y") รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัว 
การ
ัพทในโทรศัพท และกด  เพื่อเขา 

� สง SMS
� แกไข
� คัดลอก
� สง vCard
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หมายเลขพิเศษ
หมายเลขของฉัน
เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพทสวนตัวของคุณในเมนูนี ้เราแนะนํา 
ใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งขอมูลอื่นที่ 
เกี่ยวของลงไป
แมวาทุกฟลดสามารถเวนใหวางได แตรายการเลขหมาย 
เจาของ จะไมสามารถลบได
หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉิน คือหมายเลขบริการฉุกเฉินในประเทศหรือพื้นที่ 
ของคุณ สวนมากแลว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวา 
คุณจะยังไมไดใสซิมการด หรือปอนพินของคุณก็ตาม
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการสมัครรับบรกิารของคุณ

การตั้งคา
ที่เก็บรายชื่อ
เพื่อตั้งคาที่เก็บรายชื่อมาต
vCard สวนตัว
เพื่อแกไข vCard ของคุณ

หนวยความจาํ
เพื่อแสดงหนวยความจําร
ละอยาง รวมทั้งความจุขอ

แกไขและจัดการร
กด  เพื่อเขาไปยังรา
ที่มีตัวอักษรแรกของชื่อ เ
ครั้งเพื่อเขาไปยังตัวอักษร
อักษรนี้จะถูกเลือกในราย
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศ
ไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ชนิดวิดีโอ เพื่อตั้งชนดิวิดีโอสําหรับสายเรียกเขาจากผู 
ติดตอในกลุม

รายชื่อสมาชิก เพื่อเพิ่มหรือลบสมาชิกของกลุม

� โทร IP
� แสดง
� ลบ
� ยาย
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12 � โปรไฟล
คุณสามารถเปดทํางานโปรไฟลผูใชใหเหมาะกับสิ่งแวดลอมที่คุณ 
อยู และตั้งคาตัวเลือกบางอยางสําหรับโหมดที่เลือกไดดวย 
1. เลือก ทั่วไป/ ประชุม/ นอกอาคาร/ ในอาคาร/ หูฟง, จาก 
นัน้เลือก เปดทํางาน ในเมนูตัวเลือก และโหมดที่คุณเลือก 
จะทํางาน

2. เลือก แบบเลือกตามชอบ ในเมนูตวัเลือก เพื่อตั้งคาตัว 
เลือกตอไปนี้

ไมจําเปนตองเปดทํางานโหมดหูฟง ตราบใดที่คุณยังเสียบ 
หูฟงอยู โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปยังโหมดหูฟงโดย 
อัตโนมัติ

การตั้งเสียง 
กริ่ง

ประกอบดวย สายเรียกเขา, ปลุก, เปดเครื่อง,  
เปดฝา, ปดฝา, เตือนขอความ, เสียงปุม

ระดับเสียง อนุญาตใหคุณตั้งระดับเสียงของ ริงโทน และ  
เสียงปุมกด เปนหนึ่งในเจ็ดระดบั

ชนิดการ 
เตือน

ประกอบดวย กริ่ง, ระบบสั่นเทานั้น, สั่นและ 
กริ่ง, สั่นจากนั้นกริ่ง

แบบเสียง 
เรียก

ประกอบดวย ครั้งเดียว, ซ้ํา, นอยไปมาก

เสียงพิเศษ ประกอบดวยเสียงที่แนะนําเปน คําเตือน, ผิด 
พลาด, การเชื่อมตอเครือขาย และ การเชื่อมตอ 
สาย

โหมดรับสาย ไมวาจะตั้งคาการรับสายเปน รับเมื่อเปดฝาสไลด  
หรือ ทุกปุม

ตัวเลือก "อัตโนมัติ" ในโหมดรบัสาย แสดง 
เฉพาะในโหมดหูฟง
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน 
หนาจอ

ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขาย 
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมด ีการยายไป 
ยังตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

ความแรงสัญญาณ  - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพ 
ของการรับสัญญาณยิ่งดี

ความแรงแบตเตอรี่ - ยิ่งคุณเห็นแถบมาก แสดงวา 
ยิ่งมีพลังงานเหลือมาก

สายที่ไมไดรับ - คุณมีสายที่ไมไดรับ
หูฟง - โหมดหูฟงเปดทํางาน

ระบบสั่น- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา 

กริ่ง - ชนิดการเตือนเปนเสียงกริ่ง

สั่นและกริ่ง  - ชนดิการเตือนเปนระบบสั่นและเสียง 
กริ่ง

สั่นจากนั้นกริ่ง - ชนิดการเตือนเปนระบบสั่นแลวตาม 
ดวยเสียงกริ่ง

SMS  - คุณไดรับ ขอความใหม เขามา

MMS - คุณไดรับขอความ MMS ใหมเขามา 

ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม 

หองแชท 1 กําลังมีการแชทอยู
เชื่อมตอ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ 
เครือขาย GPRS

ปลุก ทํางาน

ล็อคปุมกด เปดทํางาน
การโอนสาย- โทรศัพทอยูในสถานะการโอนสาย 

สาย - สายปจจุบัน
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ี้สอดคลองกับสวนที่ 15 ของกฎระเบยีบ FCC  
มเงื่อนไขสองขอตอไปนี้:
อใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ
ตอการรบกวนที่ไดรับ รวมทั้งการรบกวนที่ 
ทํางานที่ไมพึงประสงค  
บโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ 
ายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง  
ําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และ 
รศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกัน 
งานโดยไมไดรับอนญุาต:
ศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ 
ของเดก็เล็ก
งการจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจํา 

ดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน 

ุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ 
ํากัดการโทรแบบตางๆ
แบบโทรศัพทของคุณนัน้ สอดคลองกับ 
และขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ 
ศัพทของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบ 
ุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทํา 
กฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณเมื่อ
ทั้งที่บาน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น 
ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตวัสงและรับ 
สัญญาณวิทยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร- 
ศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณ 
เสียงหรือขอมูลไปยังสถานฐีานที่เชื่อมตอกับเครือขาย

โทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทร- 
ศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 

1800 / 1900 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมีความสอดคลองกับมาตรฐานดานความ 
ปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับ 
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref.  
89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/ 
23/EEC)
สําหรับการทํางานที่ตองสวมบนรางกาย โทรศัพทนี้ไดรับการทด 
สอบ และมีคุณสมบัติตรงตามคําแนะนําในการสัมผัสถูก RF ของ  
FCC เมื่อใชกับอุปกรณเสริมที่ไมมีสวนประกอบของโลหะ และ 
ตําแหนงของหูฟงอยูหางจากรางกายอยางต่ํา 1.5 ซม. การใช 
อุปกรณเสริมอื่นๆ อาจไมสอดคลองกับคําแนะนําในการสัมผัส 
ถูก RF ของ FCC

คําเตือน: อุปกรณน
การทํางานเปนไปตา
� อุปกรณนีต้องไมก
� อุปกรณนีต้องทน
อาจกอใหเกิดการ
คุณมีหนาที่รับผิดชอ
หลีกเลี่ยงความเสียห
ใหอานและทําตามค
บอกใหผูอื่นที่ยืมโท
โทรศัพทจากการใช

เก็บโทร
เอื้อมถึง
หลีกเลี่ย
แทน 

ปดโทรศัพทและถอ
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของค
ทํางานตัวเลือกการจ

การออก
กฎหมาย
ตาม โทร
กวนกับอ

ตามขอแนะนําและ
ใชโทรศัพทเซลลูลาร



ขอควรระวงั

กฏขอบังคับเกี่ยวกบัการใชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนตและ ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
ิด (เชนสถานนี้ํามัน และพื้นที่ซึ่งใน 
ดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู)   
วยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG)  
หนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความ 

ดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
มีกระบวนการระเบิดอยูดวย
ูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก- 
ในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบ 
ิทยุ

ของหัวใจ
นของหัวใจ:
ครื่องควบคุมการเตนของหวัใจและโทร
เวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยง 
ได
ะเปาเสื้อ
รื่องควบคุมการเตนของหวัใจเพื่อลด 
ใหเหลือนอยที่สุด
ัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น
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เครื่องบินนั้นมีความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความ 
เสี่ยงตอสุขภาพของผูใช มีการนําผลการวิจัยในปจจุบนัเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีทางดานคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน 
ความปลอดภัยตางๆไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตราย 
จากการสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณ  
สอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร 
โทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไว 
สูงอาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกัน 
อาจนําไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว 
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมือถือ 
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ 

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมาย 
ดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ  
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ซึ่ง 
มีอุปกรณทางการแพทย

อาจมีการระเบ
อากาศเต็มไป

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภ
หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด
แรกสุดใหตรวจสอบวาพา
ปลอดภัยที่ใชไดหรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหป
เหมืองแร หรือพื้นที่อื่นซึ่ง

ตรวจสอบกับผ
ทรอนิกส ที่ใช
จากพลังงานว

เครื่องชวยการเตน
ถาคุณมีเครื่องชวยการเต
� รักษาระยะหางระหวางเ
ศัพทไว 15 ซม. ตลอด
การรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

� อยาใสโทรศัพทไวในกร
� ใชหดูานที่ตรงขามกับเค
การรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงส
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ังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดตตําแหนงกับ 
เวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง  
ารเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวยประหยัด 
รี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และเปด 
ดนานขึ้น
กับสวนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC  การทํา 
ไขสองขอตอไปนี้:
อใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ
ตอการรบกวนที่ไดรับ รวมทั้งการรบกวนที่ 
ทํางานที่ไมพึงประสงค

แบตเตอรี่
ดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ 

บุเทานั้น
ี่
ดแบตเตอรี่
ลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา 

ัสกับความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ  
ับความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด 


ขอควรระวัง

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ 
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการ 
รบกวนของโทรศัพทเซลลูลารหรือไม

การปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน
เพื่อที่จะปรับปรงุสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย 
พลังงานคลื่นวิทยุ,ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร 
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและ 
คุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทใน 
ตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนด 
ฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)
�อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด

� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตอง 
จะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น ใหปด 
เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24  
ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ 
เทากัน อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน 
หนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก 
และคุณกําลังเคลื่อนที่ 

โทรศัพทจะใชพล
เครือขายอยูตลอด
รวมทั้งหลีกเลี่ยงก
พลังงานแบตเตอ
เครื่องรอรับสายไ
อุปกรณนี้สอดคลอง
งานเปนไปตามเงื่อน
� อุปกรณนีต้องไมก
� อุปกรณนีต้องทน
อาจกอใหเกิดการ

ขอมูลเกี่ยวกับ
� โทรศัพทของคุณไ
ใหมได

� ใชเครื่องชารจที่ระ
� อยาเผาแบตเตอร
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโ
สัมผัสแบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140° F) สัมผัสก
กรอนโทรศัพทได



ขอควรระวงั

คุณควรใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมของแท การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มี 
ถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจ 
ะเทศ

0950
ือหลังจากที่โทรศัพทถูกทิ้งตากแดดไว 
นาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของตัว 
าก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่ 
ังเปนพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทร 
การใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของสภาพ 
ือต่ํากวา 5°C
วรเสียบเขากับชองเสียบไฟฟาที่ใกล 
งาย

E ใน DFU: 
�

งคุณ
ารออกแบบและผลิตขึ้นดวยวัสดุและ 
ารถนําไปรีไซเคิลและนํากลับมาใช 
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จากฟลิปสเทานัน้  เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่น 
อาจทําใหโทรศัพทเสียหาย และอาจเปนอันตราย และ 
ทําใหการรับประกันทั้งหมดสําหรับโทรศัพทฟลิปส 
ของคุณสิ้นสุดและใชไมได การใชแบตเตอรี่ชนิดที่ไม 

ถูกตอง ยังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดไดดวย
ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที 
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่ 
เปนอะไหลแทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถือและรถยนตของคุณ
จากการศึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลัง 
ขับรถนัน้ทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําให 
เกิดอันตรายได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

� คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทาง 
และจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด 
แฮนดฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุ 
ประสงคนี้โดยเฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมได 
ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ตดิตั้งอยูใน 
รถยนตของคุณ

สายเขานั้นเปนขอหามบน
สอบกฎหมายในแตละปร

บรรทัดฐาน EN 6
ในสภาพอากาศที่รอน หร
เปนเวลานาน (เชน ใกลห
โทรศัพทจะเพิ่มขึ้นอยางม
เปนโลหะ โปรดระมัดระว
ศัพทขึ้นมา และหลีกเลี่ยง
แวดลอมสูงเกิน 40°C หร
สําหรับโทรศัพทของคุณ ค
กับโทรศัพท และเขาถึงได

เครื่องหมาย WEE
�ขอมลูถึงผูบริโภค

การทิง้ผลิตภัณฑเกาขอ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับก
ชิ้นสวนคุณภาพสูง ซึ่งสาม
ใหมได 
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เมื่อพบสัญลักษณรูปถังขยะมีลอซึ่งมีกากบาทติด 
อยูที่ผลิตภัณฑ หมายความวาผลิตภัณฑไดรับการ 
ครอบคลุมโดยขอกําหนดของสหภาพยุโรป 2002 
/96/EC
โปรดเตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของ 
เสียแยกตางหาก สําหรับผลิตภัณฑไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส

โปรดปฏิบัตติามระเบียบในทองถิ่นของคุณ และอยาทิ้งผลิตภัณฑ 
เกาปะปนกับของเสียปกติภายในบาน การทิ้งผลิตภัณฑเกาอยาง 
ถูกตอง จะชวยปองกันผลกระทบดานลบที่ตามมาตอสิ่งแวดลอม  
และสุขภาพของมนุษย



การแกไขปญหา

แบตเตอรีข่องคุณดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ไดตัง้ใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ  
ุปกรณเสริมของแทของฟลิปสที่มา 
ทุกครั้ง
ลขของสายเรียกเขา
ขายและลักษณะการขอรับบริการ ถา 
องผูโทรเขามา โทรศัพทก็จะแสดงคํา 
น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูให 

มตัวอักษรได
าตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขาย 
าคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ  
คุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ได
ไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมีรูป 
ศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับ 

บางสายไป
สายของคุณ

ยางถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู ซิม 
 ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจน 
กระทั่งสัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ  
และลองเปดโทรศัพท
โทรศัพทไมกลับไปยังหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิม 
การดและแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
สัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค  
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือ 
ขาย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดย 
เฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้น 
อยูในตําแหนงที่ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือ 
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบ 
ถามขอมูล
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอุณหภูมิ 
ต่ํามาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการทํางาน 
ของโทรศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง  
ในกรณีอื่นๆ ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไม
ตรวจดใูหแนใจวาคุณใชอ
พรอมกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไมแสดงหมายเ
คุณสมบตัินี้ขึ้นอยูกับเครือ
เครือขายไมสงหมายเลขข
วา สาย 1 หรือ ระงับ แท
บริการเครือขายของคุณ
คุณไมสามารถสงขอควา
เครือขายบางแหงไมอนญุ
อื่น แรกสุด ใหตรวจสอบว
หรือติดตอผูใหบริการของ
คุณไมสามารถแสดงภาพ
ถารูปภาพมีขนาดใหญเกิน
แบบไฟลที่ไมถูกตอง โทร
ภาพได
คุณรูสึกวาคุณพลาดสาย
ตรวจสอบตัวเลือกการโอน
หนาจอแสดงคําวา ใสซิม
ตรวจสอบวาซิมการดใสอ
การดอาจเกิดการเสียหาย
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ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพทแสดงคําวา 
ไมอนญุาต
คุณสมบัตบิางอยางนัน้ขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครรับบริการ  
คุณสมบัตเิหลานี้จะใชไดตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอ 
รับบริการของคุณสนับสนุนเทานัน้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหติด 
ตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดอยางสิ้นเชิง อาจใชเวลาครูหนึ่ง กอนที่ไอคอน 
การชารจจะปรากฏบนหนาจอ
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อุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยู 
เปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ อุปกรณ 
เสริมอื่น อาจจําหนายเปนชุด (โดยผูใหบริการ หรือรานคาปลีก)  
หรือจําหนายแยกตางหาก ดงันั้น รายการสิ่งตางๆ ที่อยูในบรรจุ 
ภัณฑอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการรับ 
ประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสรมิของแทจาก 
ฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก 
ครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบ 
ตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมได 
รับการรับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ 
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

สายเคเบิล USB
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็ว 
สูงระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถจัดการ 
กับขอมูลที่เก็บอยูในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพ ภาพเคลื่อนไหว  
ภาพถาย วิดโีอ และเพลงได นอกจากนี ้คุณยังสามารถใชสาย 
เคเบิลเพื่อชารจแบตเตอรี่ไดดวย (การชารจโหมดนี้ใชไดกับพีซี 
สวนใหญ)

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ 
เสียบหูฟง และคุณสามารถเลือกตัวเลือก อัตโนมัติ ในโหมดตอบ 
รับไดดวย ถาสถานะตัวเลือกนี้เปน เปด, โทรศัพทของคุณจะรับ 
สายเรียกเขาโดยอัตโนมัติใน 2 วินาที
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ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศัพทมือถือนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนัน่เอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่ 
วิทยุ (RF) เกินขีดจํากัดที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการ 
ปองกันการแผรังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบนัของวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส - สมาคมมาตรฐาน (IEEE-SA) ซึ่ง 
พยากรณคาความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากัด SAR ที่แนะนําโดย 
ICNIRP สําหรับโทรศัพทมือถือที่ใชในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต/กก. ตอน้ําหนักเนือ้เยื่อ 10 กรัม  และ 1.6 วัตต/กก. ตอน้ําหนกั 
เนื้อเยื่อ 1 กรัมโดย IEEE-SA (IEEE Std 1528) สําหรับศีรษะ
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัตโิดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมือถือสงสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด 
ที่ไดรับการรับรอง ในทุกยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แตโดยทั่วไประดับ SAR ที่แทจริง 
ของโทรศัพทมือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดบัเพื่อใช 
พลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานที่แตกตางกัน แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับ 
มาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปส 298 เมื่อทดสอบเทียบกับมาตรฐานคือ 1.025 วัตต/กก. สําหรับขอแนะนํา ICNIRP และ 1.835 
วัตต/กก. สําหรับมาตรฐาน IEEE 
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถือลง หรือใชหูฟง วัตถุประสงคของขอควรระวังเหลานี ้ก็เพื่อให นํา 
โทรศัพทมือถือออกหางจากศีรษะและรางกาย



3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง 
รผลิตในชวงระยะการประกัน?

ัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตง 
ปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือ 
ืนผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือ 
ริโภคในสภาพที่สามารถทํางานได และ 
  โมดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

รซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความ 
ประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่ 
เดิม หรือเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่ 
นให โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาว 
ละการทดแทนผลิตภัณฑ ตามตัวเลือก 
แกไขปญหาเฉพาะของคุณ

วามคุมครองโดยการรับประกันแบบ 

ํากัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด 
เสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง   
เหมาะสม การจัดการที่ไมถูกตอง การ 
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค�  
หรือ �คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทั้ง 
หมดของฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิต 
ภัณฑ�)  นั้นปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ การออก 
แบบ และฝมือแรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการ 
ใชงาน  และการปฏบิัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาว 
ถึงตอไปนี้ การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใช 
ผลิตภัณฑในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชในประเทศที่ 
ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรกเทานั้น การรับประกันแบบ 
จํากัดนีใ้ชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปสตั้งใจนําผลิตภัณฑออก
จําหนายเทานัน้

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลา 
หนึ่ง (1) ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการ 
ซื้อ การรับประกันสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจาก 
ฟลิปสจะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนบัจากวัน 
ที่ซื้อ

เกี่ยวกับวัสดุและกา

ในชวงระยะรับประก
ตั้งจะซอมแซมหรือเ
คาแรง  และจะสงค
เปลี่ยนใหมใหกับผูบ
ฟลิปสจะเก็บชิ้นสวน

ผลิตภัณฑที่ไดรับกา
คุมครองโดยการรับ
เหลือจากผลิตภัณฑ
ซอมแซมหรือทดแท
กวา การซอมแซมแ
ของฟลิปส เปนการ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับค
จํากัดนี?้

การรับประกันแบบจ

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
อุบัตเิหตุ  หรือ
การติดตัง้ที่ไม
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ลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของ 

งถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ 
ฑใหฟลิปส หากไมปฏิบตัิตามนี้ 
ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ 
ูลที่อยูในซิมการด
ของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ 
ันแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด 
  เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปน 
ูบริโภคจะตองเสียคาใชจายในการซอมแซม 
ทนผลิตภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ 
แซมหรือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
 คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ 
การซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุนของ 
ฑ  และหมายเลขซีเรยีลของผลิตภัณฑอยาง 

 การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

การรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
นัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ 
กลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ 
นนัย  (ไมวาจะโดยพระราชบญัญัติ ภายใต 
อื่นๆ) และไมรับประกันความพึงพอใจใน 
ละเลย  การเกิดไฟไหม  น้ําทวม หรือสัมผัสกับของ 
เหลวอื่นๆ  หรือ

ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม   
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง 
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือ 
การทํางานที่มีสาเหตจุากความเชื่อถือไดของสภาพ 
สัญญาณของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช 
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ 
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ 
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภัณฑที่ซื้อ ใช บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ 
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือ 
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑที่ 
เปดใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง  
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตัง้ 
จากฟลิปส คุณสามารถตดิตอสอบถามรายชื่อศูนย 

บริการใก
คุณ

ข) คุณจะตอ
ผลิตภัณ
ฟลิปสจะ
ของขอม

ค) ถาปญหา
รับประก
นี้ใชไมได
โมฆะ  ผ
หรือทดแ
การซอม

ง) สําคัญ -
หลักฐาน
ผลิตภัณ
ชัดเจน

6.    ขอจํากัดอื่นๆ:

ยกเวนสําหรับ
หรือที่ระบุเปน
แกไขโดยขอต
ชัดแจงและเป
กฎหมาย หรือ



คุณภาพ  ความสามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน ลักษณอักษร และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ 
ับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต 
ีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง  
ลิปสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับ 
ี้ และคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไข 

ํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราช 
ภายใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
60

การใชงานเฉพาะใดๆ
การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่ 
เกี่ยวของกับการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประ 
เภทใด หรือดวยสาเหตุใดๆ  หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการ 
แสดงหลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกิน 
ราคาที่คุณจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

นอกจากนัน้ ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด 
จากการใชงานอยางสมบกุสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ  
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสีย 
หายจากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความ 
เสียหายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียโอกาส 
ทางธุรกิจ คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การ 
ลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และที่อาง 
โดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิต 
ภัณฑ  ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะ 
แนะนําโอกาสเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไม ขอจํากัด 
เหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความลมเหลวของวัตถ ุ
ประสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ 
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
เซลลูลารนี้  ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนอืกวาขอตกลงใดๆ  
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย 

กับขอความในการร
ใหผูสงของ  ผูคาปล
หรือพนกังานของฟ
ประกันแบบจํากัดน
ดังกลาว

การรับประกันแบบจ
บัญญัติของผูบริโภค

       เวอรชั่น: 4.0



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
CT0298
วิทยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/1800
TAC: 35789801

ในดานที่เกี่ยวของกับการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับ 
มาตรฐานตอไปนี้:
ความปลอดภัย: EN 60950-1:2001+A11:2004
สุขภาพ: EN 50360:2001
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN 301 
489-17 v1.2.1
สเปกตรัม: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI EN 300 
328 v1.6.1

เราขอประกาศในที่นี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุที่จําเปนทั้ง 
หมด และผลิตภัณฑที่มีชื่อที่กลาวถึงดานบนนัน้มีความสอดคลอง 
กับความตองการที่จําเปนทั้งหมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และ 
รายละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับ 
การปฏบิัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนือ้หา 
ที่ระบุตอไปนี้: BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Waltonon- Thames, KT12 2TQ. UK
เครื่องหมายแสดง: 0168
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ผูจัดการฝายคุณภาพ


