
กด ) คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด L 
ตัวเลือก และเลือก จัดเกบ็หมายเลข

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
และกด ( เพื่อหมนุ

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด )

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด + หรือ - ระหวางการโทร

กด - ในหนาจอหลัก

กด L ในหนาจอหลัก

กดปุม + คางไวในหนาจอหลัก เพื่อ
สลับระหวางโหมดประชุมและโหมด
ปกติ

กด R

กด )
สํารวจโทรศัพทของคุณ

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

วิธีการ �

ปุมตัวอักษรตัวเลขขั้วตอไมโครโฟน/
หูฟง/เครื่องชารจ

 หนาจอ

ปุมเคลื่อนที่
ปุมวางสาย และ

เปด/ปด
ซอฟตคียซาย

ปุมรับสาย

ซอฟตคียขวา

เปด/ปดโทรศัพท
เก็บหมายเลขในสมุด
โทรศัพท
โทรออก

รบัสาย
วางสาย
ปฏเิสธสาย
ปรับระดับเสียงในหูฟง
เขาไปยัง รายชื่อ
เขาไปยังเมนูหลัก
เปลี่ยนไปยังสถานะปด
เสียง

กลับไปยังเมนูกอนหนา
กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว
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ปุมซาย/ขวา
กดซอฟตคียซายและขวา L และ R ซึง่อยูที่สวนบนของปุมกด 
เพื่อเรียกใชฟงกชั่นทีแ่สดงที่สวนลางของหนาจอ
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บตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากดานลาง ดังแสดง
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1. เริ่มตนใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอน
ที่จะใชโทรศัพทของคุณ

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

ใสซิมการด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปดโทร-
ศัพทมือถือของคุณกอนที่จะถอดฝาดานหลงและแบตเตอรี่ออก
ถอดฝาดานหลังออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กด
ฝาดานหลังดวยนิ้วหัวแมมอืของคุณ และเลื่อนฝาลง จากนั้นใชมือ
ขางที่วางอยูยกฝาของชองใสแบตเตอรี่ออก ดังแสดงในรูปดานลาง 

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแ
ในรูปดานลาง
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คืน
ับคืน โดยการเลื่อนลงไปในชอง จนกระทั่งสุด
ะอยูบนหนาจอกอนทีจ่ะใชโทรศัพท

กดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศพัท
ตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูให
ุณซื้อโทรศัพท สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
ามปลอดภัย�
มถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของคุณจะ
ลอ็คซิมการด คุณตองขอรหัสพุก จากผูให
คุณ
เริ่มตนใชงาน

ใสซิมการด
ตรวจดูใหแนใจวามมุที่ตัดของซิมการดหันไปในทศิทางที่ถูกตอง และ
หนาสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ําลง เลื่อนซิมการดเขาไปในชองใสซิมการด
จนกระทั่งสุด

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง 
จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

ใสฝาดานหลังกลับ
ใสฝาปดแบตเตอรี่กล
แกะฟลมปองกันที่แป

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศพัท 
ถาม รหัสนี้ไดรับการ
บริการหรือรานคาที่ค
รหัสพิน ดู �ตั้งคาคว
ถาคุณปอนรหสัพินไ
ถูกล็อค ในการปลด
บริการเครือขายของ



เริ่มตนใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกบัโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่อง
ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟากระแสสลับที่
มใชโทรศัพทในชวงเวลาหนึ่ง เราแนะนํา

ในขณะที่กําลังชารจอยู เมื่อพลังงาน
งิ ตัวแสดงสถานะการชารจจะปรากฏ
าณสองสามนาที
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ชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือนคุณ
เมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง ตองชารจไว
เปนเวลา 2 หรือ 3 นาทกีอนที่ตัวแสดงสถานะรูปแบตเตอรี่จะกะพริบ 
เสียบเครื่องชารจเขากับขั้วตอเครื่องชารจทีด่านลางของโทรศัพท และ
ตรวจดูใหแนใจวาสัญลักษณลูกศรบนเครื่องชารจหันหนาขึ้น ดัง
แสดงดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งของเครื่องชารจเขากับ
ชองเสียบไฟ AC
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ตัวแสดง
สถานะจะเลื่อนในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชารจเต็ม
เมื่อตัวแสดงสถานะการชารจหยุดเลื่อน จากนั้นคุณสามารถถอด
เครื่องชารจได 

ชารจเต็มแลว ไมมผีลทําให
ชารจคือการถอดปลั๊กออก 
เขาถงึไดงาย ถาคุณคิดจะไ
ใหคุณถอดแบตเตอรี่ออก
คุณสามารถใชโทรศัพทได
แบตเตอรี่หมดอยางสิ้นเช
หลังจากที่ชารจไปไดประม
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ัพท คุณสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินในหนา

รฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจกัร

ะการวางสาย
ายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
องเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมดุโทรศัพท 
เลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
 (
ด ) 
ด )

งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง

ุกปุม, คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกด
 ) และ R

การโทร
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

องสาย

ชื่อ
การโทร

2. การโทร
โทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ

แกไขขอผิดพลาด ใหกด R
2. กด ( เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด ) เพื่อวางสาย

ในการโทรระหวางประเทศ ใหกด *  อยางรวดเรว็สองครั้ง 
เพื่อใสรหัสนําหนาระหวางประเทศ �+�

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด ( เพื่อหมุนหมายเลขที่

เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด + หรือ - (ดู �รายชื่อ�
สําหรับขอมลูเพิ่มเติม)

3. กด ) เพื่อวางสาย

โทรฉกุเฉนิ
เมื่อไมมีซิมการดในโทรศัพท คุณสามารถกด R (โทรฉุกเฉิน) เพื่อ
โทรฉุกเฉิน 

เมื่อมซีิมการดในโทรศ
จอหลัก จากนั้นกด (
หมายเลขฉกุเฉินมาต
คือ 999

การรับสาย แล
เมื่อมสีายเรียกเขา หม
ที่จะแสดงหมายเลขข
ชื่อที่เปนเจาของหมาย
� ในการรับสาย: กด
� เพือ่ปฏเิสธสาย: ก
� ในการวางสาย: ก
โทรศัพทจะไมสงเสีย

ถาคุณเลือก รับสายท
ปุมใดกไ็ด ยกเวนปุม

ตัวเลอืกระหวาง
ระหวางการโทร กด L

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



การโทร

เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

ในการปฏิเสธสาย

ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณ
สามารถเลือก วางสาย จากนั้น เปด เพื่อ
วางสายปจจุบัน และรับสายเรียกเขาสาย
ใหม
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ปรับระดบัเสยีงในหูฟง
ระหวางการโทร กดปุม + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

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

กด (

กด R หรือ )

กด L ตัวเลือก
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ัลตแิทป ABC/Abc/abc
นึ่งครั้ง (2 ถงึ 9) เพื่อปอนตัวอักษรแรก
สองครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีส่องบนปุม ไป
กัษรที่คุณตองการอยูบนปุมเดียวกบัตัวอักษรที่
รอสองถงึสามวนิาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏ

บตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ

 เพื่อใสชองวางในโหมดการปอนแบบ

ัวอักษรที่ดานซายของตัวกะพริบ หรือออกจาก
การแกไข
ตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ขอความ หรือ
ักษณจากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ
ไปยังหนาจอหลัก
สัญลักษณ
นโหมดการปอน
การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

3. การปอนตัวอกัษรหรือหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีการปอนตัวอักษร 4 ชนิด:
มัลติแทป ABC/Abc/abc
T9 สมารต EN/En/en
ตัวเลข
สัญลักษณ

ระหวางการแกไขขอความ, กด * แบบยาวเพื่อสลับระหวางภาษา
ตางๆ และกด *  สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนระหวางวธิีการปอนขอความ
ตางๆ ของภาษานั้น แถบแสดงสถานะที่สวนบนของหนาจอจะแสดง
วิธีการปอนปจจุบัน ,  และ  หมายถงึการปอน
ขอความภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพใหญมัลติแทป, สมารตมัลติแทป 
และตัวพิมพเล็กมลัติแทปตามลําดับ, ,  และ 

 หมายถงึการปอนขอความภาษาองักฤษ T9 แบบตัวพิมพ
ใหญสมารต, สมารต และตัวพิมพเล็กสมารตตามลําดับ,  
หมายถงึการปอนตัวเลข

ปุมฟงกชั่น

การปอนแบบม
1. กดปุมตัวเลขห

ทีอ่ยูบนปุม, กด
เรื่อยๆ ถาตัวอ
คุณเพิ่งปอน ให
ขึ้นอีกครั้ง

2. กด R เพื่อล

คุณสามารถกดปุม 0
มัลติแทป ABC/abc

R ลบต
โหมด

 +/- 
 

เลื่อน
สัญล

) กลับ
# ปอน
* เปลี่ย



ารปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

ตัวอักษรที่อยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้: 2. กด R เพื่อลบตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
ือกคําที่ตองการ และกด , เพื่อปอน

พื่อ 9) เพื่อปอนตัวเลขที่อยูบนปุม
R


รวธิีการปอน และกด +/-/</> เพื่อเลือก
กด , เพื่อปอน 
10 ก

การปอนแบบ T9 สมารต EN/En/en 
วิธีการปอนภาษาอังกฤษแบบสมารต ใหวิธีการที่เร็วกวาในการปอน
คําภาษาองักฤษ
1. คุณจําเปนตองกดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถึง 9) ใหสอด

คลองกับตัวอักษรแตละตัวที่จําเปนในการสะกดคํา ในขณะที่
คุณปอนตัวอกัษร คําที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

3. ใชปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเล
คํานั้น

การปอนตัวเลข
1. กดปุมตัวเลข (0 เ
2. ในการลบตัวเลข กด 

การปอนสัญลักษณ
1. กด # เพื่อดูรายกา

สัญลักษณทีต่องการ 

ปุม  ตัวอักษรในลําดับที่จะแสดง

1  @ 1 , ; : ? ! ( )
2  a b c 2
3  d e f 3
4  g h i 4
5  j k l 5
6  m n o 6
7  p q r s 7
8  t u v 8
9  w x y z 9
0  0
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ม
ื่อ ในหนาจอหลัก กด L ตัวเลือก และเลือก 
นทีเ่ก็บ และกด L เลือก
, คุณจําเปนตองปอนชื่อ, หมายเลขมือถอื, 
งาน, หมายเลขบาน, อีเมล และที่อยู หลังจาก
ลูทั้งหมดแลว กด L ตกลง 
รศัพท, กระบวนการตางๆ จะเหมือนกบัที่แสดง

รศัพท
ูติดตอปจจุบัน และผูติดตอทัง้หมดในโทรศัพท
 และในทางกลับกันได
ื่อ ในหนาจอหลัก, กด L ตัวเลือก และเลือก 
ัดลอกทั้งหมด และกด L เลือก
รือ ไปโทรศัพท ถาคุณเลือก คัดลอก, คุณตอง
ือก และ เลือก ผูติดตอที่คุณตองการคัดลอก 
ือก และ ตกลง เพื่อยืนยัน
ยันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ตกลง เพื่อ
การ หรือเลือก R ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวน
รายชื่อ

4. รายชื่อ

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอนัใดอนัหนึ่งในสองแหง: สมุดโทร-
ศัพทในซิม (อยูบนซิมการดของคุณ ซึ่งจํานวนรายการที่คุณสามารถ
เก็บไดนั้น ขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือสมุดโทรศัพทสมารต 
(อยูบนโทรศัพทของคุณ ซึ่งอนุญาตใหคุณเก็บรายชื่อไดถงึ 300 ชื่อ) 
ในขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม รายชื่อเหลานั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทร-
ศัพทที่คุณเลือก

จัดการรายชื่อ
เลือกชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้:

สรางรายชื่อให
1. เขาไปยัง รายช

สราง เลือกสถา
2. ถาคุณเลือก ซิม

หมายเลขสํานัก
ทีคุ่ณปอนขอม

3. ถาคุณเลือก โท
ดานบน

คัดลอกสมุดโท
คุณสามารถคัดลอกผ
ของคุณไปยังซิมการด
1. เขาไปยัง รายช

คัดลอก หรือ ค
2. เลือก ไปซิม ห

กด L ตัวเล
กด L ตัวเล

3. ขอความการยืน
ยืนยันกระบวน
การ

สราง หมายเลขของฉัน
คัดลอก หนวยความจํา
ยาย คัดลอกทั้งหมด
ลบ ยายทั้งหมด
คนหา ลบทัง้หมด
แสดงชนิด
สถานที่เกบ็



รายชื่อ

โทรศัพท
รายชื่อในสมุดโทรศัพท กด - ในหนาจอ
นูรายชื่อ จากนั้นกด L ตัวเลือก > 
มายเลขที่คุณตองการคนหา และกด L 

 เพื่อเขาไปยังรายการรายชื่อโดยตรง หรือ
ัง รายชื่อ และกด L และ เลือก ผูติด
ร กดปุมที่มตีัวอักษรที่คุณตองการคนหา 
มครั้งเพื่อปอนตัวอักษร V) รายการแรก
รนี้จะถูกเลือก

ที่จะแสดงในรายการรายชื่อ คุณสามารถ
 หรือ ชื่อและหมายเลข

ถเก็บไวในสถานที่ที่คุณเลือก (ซมิหรือ
12

ยายรายการสมุดโทรศัพท
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในหนาจอหลัก, กด L ตัวเลือก และเลือก 

ยาย หรือ ยายทั้งหมด และกด L เลือก
2. เลือก ไปซิม หรือ ไปโทรศัพท ถาคุณเลือก ยาย, คุณตองกด 

L ตัวเลือก และ เลือก ผูติดตอที่คุณตองการยาย กด L 
ตัวเลือก และ ตกลง เพื่อยืนยัน

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

ลบรายชื่อ
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในหนาจอหลัก และเลือก ลบ หรือ ลบทั้ง

หมด
2. ถาคุณเลือก ลบ, คุณตองกด L ตัวเลือก และ เลือก ผูติด

ตอที่คุณตองการลบ กด L ตัวเลือก และ ตกลง เพื่อยืนยัน
3. ขอความการยืนยันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ตกลง เพื่อ

ยืนยันกระบวนการ หรือเลือก R ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวน
การ

คนหารายชื่อในสมุด
1. อนุญาตใหคุณคนหา

หลัก เพื่อเขาไปยังเม
คนหา ปอนชื่อหรือห
ตกลง; หรือ

2. กด - ในหนาจอหลัก
กด L เพื่อเขาไปย
ตอของคุณจากรายกา
(เชน กดปุม 8 สา
ที่เริ่มตนดวยตัวอักษ

แสดงชนิด
อนุญาตใหคุณเลือกรายการ
เลือกที่จะแสดงระหวาง ชื่อ

สถานที่เกบ็
หมายเลขทีคุ่ณเพิ่ม สามาร
โทรศัพท)
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รายชื่อ

หมายเลขของฉัน
ตัวเลือก หมายเลขของฉัน ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพทของคุณ ถา
ยังไมไดใสไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือของ
คุณ และขอมลูที่เกีย่วของอืน่ๆ เขาไป
แมวาฟลดทั้งหมดสามารถวางได แตคุณไมสามารถลบ หมายเลข
ของฉัน ได

หนวยความจาํ
แสดงจํานวนรวมของผูติดตอที่คุณสามารถเก็บได และพื้นที่วางที่
คุณมีในซมิ และหนวยความจําสมุดโทรศัพท 



ขอความ

รอืขาย SMS, โทรศัพทของคุณอาจ
วามวาขอความถูกสงไปยงัศูนย SMS 
ของคุณ อยางไรก็ตาม นี่ไมไดหมาย
ึงปลายทาง

 SMS ทีคุ่ณไดรับ ขอความจะแสดงใน

 เพื่ออานขอความ จากนั้นกด L 
กเมนูตอไปนี้:

ูกเก็บไวใน เอาทบอกซ 

ลับไปยังผูสง

ความที่เลือก

ความที่เลือกไปยัง โฟลเดอรของฉัน

อความทีเ่ลือก

ความทั้งหมดในอนิบอกซ
14

5. ขอความ

SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอกัษรโดยการใชบริการขอความ
สั้น (SMS) และจัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ
เขียนขอความ
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายดานลาง:
1. เลือก สราง และเริ่มเขียนขอความของคุณ กด L ตัวเลือก 

เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

2. เมื่อคุณเขียนขอความของคุณเสร็จ, กด L ตัวเลือก เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกถัดไป:

เมื่อคุณสงขอความผานเค
แสดงคําวา �สง� นี่หมายค
ซึ่งคุณตั้งคาไวในซมิการด
ความวาขอความถูกสงไปถ

อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอานขอความ
รายการ 
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือ

เอาทบอกซ
ขอความทีย่ังสงไมสําเร็จจะถ

ใสเทมเพลต ใสขอความ SMS ที่ตั้งไวลวงหนา
ใสรายชื่อ ปอนรายการรายชื่อสําหรับการเลือกรายชื่อ

หลายรายการ

สง สงขอความ
จัดเก็บ จัดเก็บขอความในโฟลเดอรแบบราง
หมายเลขใหม ปอนหมายเลขโทรศัพท
รายชื่อ เลือกรายชื่อใหม
ลบ ลบขอความ
ลบทัง้หมด ลบขอความทั้งหมด

ตอบกลับ ตอบก

ลบ ลบขอ

ยายไปยังโฟลเดอร
ของฉัน

ยายขอ

สงตอ สงตอข

ลบทัง้หมด ลบขอ
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าย SMS ของคุณจาก อินบอกซ ไปยัง โฟลเดอร
 เพื่อเลือกขอความ และกด L ตัวเลือก เพื่อ
นี้:

รับเปลี่ยน SMS ของคุณผานทางตัวเลือกตางๆ 

ลบขอความที่เลือก

ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ

เลือกศนูย SMS มาตรฐานของคุณ ถาซิม
การดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน
หมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 
เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บอยู
ในศูนย SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อ
ผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปน
เหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันท)ี
คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอรับบริการ
เมื่อตั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณ
ทราบผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS 
ของคุณหรือไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการ
สมัครขอรับบริการ
ขอความ

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

เมื่อขอความแสดงขึ้นมา, กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

แบบราง
เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมไดสง กด 
L เลือก เพื่อเลือกขอความ และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

โฟลเดอรของฉัน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณย
ของฉัน กด L เลือก
เขาไปยังตัวเลือกตอไป

การตั้งคา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณป
ตอไปนี้:

ลบ ลบขอความที่เลือก

สงตอ สงตอขอความทีเ่ลือก

ยายไปยังโฟลเดอร
ของฉัน

ยายขอความทีเ่ลือกไปยัง โฟลเดอรของฉัน

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ

ลบ ลบขอความที่เลือก

สงตอ สงตอขอความทีเ่ลือก

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ

ลบ

ลบทั้งหมด

ศูนย SMS

เวลาสิ้นสุด

รายงานการสง



ขอความ
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หนวยความจํา
แสดงสถานะหนวยความจําของขอความที่เกบ็ในซิมการดและโทร-
ศัพท

ขอความออกอากาศ
ขอความออกอากาศเปนขอความสาธารณะที่เผยแพรไปยังกลุมของ
ผูใชโทรศัพทมือถอื ขอความถูกออกอากาศในสถานีทีม่ีรหัสระบุไว 
โดยทั่วไป ชองสถานีหนึ่งสามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติด
ตอผูใหบริการเครือขายของคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี 
และขอมูลการออกอากาศของสถานีนั้น
ไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาการรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ 
เปด, คุณสามารถรับขอความออกอากาศได เมือ่ ปด, คุณจะไม
สามารถรับขอความออกอากาศได 
รายการชอง
กด L เพื่อเขาไปยังการตั้งคาสถานี คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม, 
แกไข หรือ ลบ สถานีได

สถานที่เก็บ ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกสถานทีใ่นการ
เก็บขอความที่คุณตองการ (เชนในซิม หรือใน
โทรศัพท)
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6. ประวัติการโทร

โทรศัพทมอืถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา, 
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมัติ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายที่ไมไดรับ, สายโทร
ออก และ สายที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้
จะแสดงโดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบน
สุด ถาผูติดตอของสายเหลานั้นถกูเกบ็ในสมุดโทรศัพทของคุณ ชื่อที่
เก็บไวจะแสดงขึ้นมา

สายโทรออก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีห่มุนออกลาสุด รวมทัง้ความพยายามใน
การโทร หรือสายที่เคยเชื่อมตอสําเร็จ

สายที่รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีร่ับลาสุด

สายที่ไมไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีไ่มไดรับลาสุด เลือกรายการ และกด L 
ตัวเลือก > ดูรายละเอียด เพื่อแสดงชื่อ, วันที่, เวลา และจํานวนครั้ง
ที่คุณไมไดรับแตละสาย

กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ระยะเวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูเวลา ที่โทร รวม, รับรวม และ เวลาในการ
โทรครั้งสุดทาย (แสดงเปนชั่วโมง, นาที, วินาที) คุณสามารถกด L 
ลบ เพื่อรีเซ็ตตัวตั้งเวลาโทรทั้งหมดได

เวลาที่แทจริงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนสาํหรับคาโทรและบริ-
การตางๆ จากผูใหบริการของคุณอาจแตกตางจากนี้ ขึ้นอยูกับ
เครือขายของคุณ การปดจุดทศนิยมเพือ่จุดประสงคในการทําบิล 
ภาษี ฯลฯ

โทร หมุนหมายเลข

โทร IP โทรสาย IP

สง SMS สงขอความไปยังผูติดตอ

จัดเกบ็ บันทกึหมายเลข

ลบ ลบหมายเลขปจจุบัน

ลบทั้งหมด ลบหมายเลขทั้งหมด



การตั้งคา

ภาษา
หรับขอความบนเมนูทั้งหมด กด + หรือ - 
าที่ม ีและกด L ตกลง

ลือกการแสดงผลในหนาจอหลัก

หลักในโหมดไมไดใชงาน

แสงไฟระหวาง 10ว,ิ 20วิ, 30ว ิและ 60วิ

ับความคมชัดตางๆ

ับความสวางตางๆ

อยซเมลบอกซ หรือหมายเลขโทรศัพท 
ทของคุณหรือไม)
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7. การตัง้คา

เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทีเ่กี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว
ในโทรศัพทของคุณ (วนัและเวลา, การปองกนั, การโอนสาย, ฯลฯ)

การตั้งคาโทรศัพท
เสียงเรียกเขา
อนุญาตใหคุณเลือกเสียงสําหรับสายเรียกเขา, SMS, การปลุก และ
กําหนดการ กด Lเลือก และเลื่อนภายในรายการ และรอสักครู
เพื่อฟงการเลนทํานองทีเ่ลือก
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวนัทีโ่ดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที ่
กด Lเลือก และคุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:

ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสํา
เพื่อเรียกดูรายการของภาษ
จอแสดงผล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งตัวเ
วอลเปเปอร
ตั้งภาพพื้นหลังของหนาจอ
แสงไฟ
อนุญาตใหคุณตั้งระยะเวลา
ความเขมหนาจอ
อนุญาตใหคุณเลือกจากระด
ความสวาง
อนุญาตใหคุณเลือกจากระด

ตั้งคาการโทร
การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังว
(ไมวาจะอยูในสมุดโทรศัพ

วนัที่&เวลา ปอนวันที่/เวลาโดยใชปุมกด

รูปแบบวนัที่/
เวลา

ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวันที่
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องคุณโทรซ้ําไปยังหมายเลขโดยอัตโนมัติ ถา
รับ เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางานหรือปด

องคุณรับสายโดยอตัโนมัติ เลือก เปด/ปด เพื่อ
งานฟงกชั่นนี้
สิามารถเปดทํางานไดเฉพาะเมื่อใชหูฟงเทา

หมุนหมายเลขที่เกบ็ในสมดุโทรศัพทของคุณ
ารถตั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากทีสุ่ด 8 
ดปุมหมายเลขแบบยาว จะเปนการโทรไปยัง
ยูกบัปุมหมายเลขนั้น 

ขบริการ IP เพื่อที่คุณจะไมจําเปนตองปอน
ะโทรสาย IP ปอนหมายเลข IP ของคุณโดย
 ตกลง เพื่อยืนยัน
การตั้งคา

สายเรียกซอน
เปนบริการเครือขาย ถาคุณเลือก เปด, โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบ
ระหวางที่ใชสาย เมื่อมอีีกสายหนึ่งพยายามติดตอหาคุณ ไมเชนนั้น 
ถาคุณเลือก ปด, โทรศัพทจะไมแจงใหคุณทราบ และผูที่กําลังโทร
หาคุณจะไดยินสัญญาณไมวาง หรือสายจะถูกโอนไปยังโทรศัพท
เครื่องอื่น (ถาโทรศัพทของคุณตั้งคาเปน โอนเมือ่ไมวาง)
รับสายทกุปุม
เลือกเพื่อ เปด/ปด การรับสายทุกปุม
ใชงานฟลปิ
เลือกเพื่อ เปด/ปด คุณสมบัติการใชงานฟลิป เมื่อเปดการทํางาน 
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณรับสายเรียกเขาไดโดยเพียงแคเปดฝาโทร-
ศัพท

โทรซ้ําอัตโนมัติ
อนุญาตใหโทรศัพทข
สายที่คุณโทรหานั้นไม
ทํางานฟงกชั่นนี้
รับสายอัตโนมัติ
อนุญาตใหโทรศัพทข
เปดทํางานหรือปดทํา
เมนูรับสายอัตโนมัต
นั้น

โทรดวน
อนุญาตใหคุณทําการ
อยางรวดเร็ว คุณสาม
หมายเลข เพื่อที่การก
หมายเลขที่เชื่อมโยงอ
รหัส IP
ใชในการเก็บหมายเล
หมายเลขกอนที่คุณจ
ใชปุมกด และกด L

ทุกเงื่อนไข จะโอนสายสนทนาทุกสาย

ไมวาง
ไมรับสาย
ติดตอไมได

อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่คุณ
ตองการโอนสายเรียกเขา

ยกเลิกการโอน จะยกเลิกตัวเลือกการโอนทัง้หมด

สถานะ ตรวจสอบสถานะการโอน



การตั้งคา

วอยซเมล

ารใชงานของโทรศัพทใหโทรไดเฉพาะ
คุณจํากัดไดทั้งสายโทรออกและสายเรียก
ขายและจําเปนตองใชรหัสผานการจํากัด
บริการของคุณ
หคุณเลือก หามโทรเขา หรือ หามโทร

หคุณเลือก หามสายออกตางประเทศ, 
ือ หามโทรออก
ใหคุณลบฟงกชั่นการหามโทรทั้งหมด
ใหคุณเปลี่ยนรหัสผานการหามโทร

ทํางานการล็อคพิน และเปลี่ยนแปลง

cation Number) ใชเพื่อปองกันซิมการด
าต พินไดมาพรอมกบัซิมการด ผูให
 เลือก เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดทํางาน
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เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาหมายเลขวอยซเมลเซิรฟเวอร และฟงขอความ
เสียง เมื่อคุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการของคุณจะสงขอความ
ไปยังโทรศัพทของคุณ โทรศพัทอนุญาตใหคุณปอนหมายเลขวอยซ
เมลเซิรฟเวอรได ผูใหบริการเครือขายจะใหหมายเลขมา
ในการตั้งคาหมายเลขวอยซเซิรฟเวอร คุณสามารถเลือก แกไข เพื่อ
ปอนหมายเลข
ในการฟงวอยซเมล คุณสามารถเลือก ตอบ
ถาคุณกดปุม 1 คางไวในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาถึงวอยซเมล
เซิรฟเวอรของคุณไดอยางรวดเร็ว

ตัวเตือนนาที
อนุญาตใหคุณเลือกวาจะรับหรือไมรับการเตือนระหวางการโทร การ
เตือนจะสงเสียงที่ 50 วนิาทีของทุกนาที คุณสามารถกดเพื่อเลือก 
เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดการทํางานฟงกชั่นนี้
เสียงการเชื่อมตอ
อนุญาตใหคุณเลือกวาจะรับหรือไมรับการเตือนเมื่อโทรศัพทของคุณ
เชื่อมตออยู คุณสามารถกดเพื่อเลือก เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดการ
ทํางานฟงกชั่นนี้

ตั้งคาความปลอดภัย
จํากัดการโทร
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจํากัดก
อยางเทานั้น โดยอนุญาตให
เขา ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกบัเครือ
การโทรซึ่งคุณไดรับจากผูให
เมนู สายเรียกเขา อนุญาตใ
เขาเมื่อโรมมิ่ง
เมนู สายโทรออก อนุญาตใ
ไปสายในประเทศเทานั้น หร
เมนู ยกเลิกทัง้หมด อนุญาต
เมนู แกไขรหัสผาน อนุญาต
รหัสผานซิม
เมนูนี้ ใชเพื่อเปดทํางาน/ปด
รหัสผานพิน
ล็อคพนิ
ล็อคพิน (Personal Identifi
จากการใชโดยไมไดรับอนุญ
บริการจะใหคามาตรฐานมา
ฟงกชั่นนี้
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รือขายอื่นนอกเหนือจากเครอืขายที่คุณจด
ื่อมีขอตกลงการโรมมิ่งทําไวกับเครอืขายที่
ุณเปลี่ยนเครอืขาย อาจมีปญหาบางอยาง
ชงานโทรศัพทของคุณ

ีเซต็โทรศัพทกลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน กด 
ัน
หสัที่ถูกตอง (เหมือนกับรหัสล็อคโทรศัพท
นคือ 1122) โทรศัพทก็จะกูคืนการตัง้คา
การตั้งคา

ถาคุณปอนรหัสพินไมถูกตองสามครั้งติดกัน รหัสพินของซิมการด
จะถกูล็อค และโทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัสพุก
รหัสพุกใหมาพรอมกบัซิมการด ถาไมไดใหมา คุณสามารถรับรหัส
จากผูใหบริการ
ถาคุณปอนรหัสพุกไมถกูตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะถูกล็อค
อยางถาวร
รหัสล็อคโทรศัพท
รหัสพินปองกนัโทรศัพทของคุณไมใหถูกใชงานโดยไมรับอนุญาต
จากบุคคลอืน่ จําเปนตองใชรหัสผานเมื่อคุณลบขอมูลทัง้หมด หรือ
เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ผูใหบริการเปนผูใหรหัสล็อคโทรศัพท
แกคุณ 

ตั้งคาเครือขาย
เมนูนี้ใชในการเลือกบัญชีเครือขาย

คุณสามารถเลือกเค
ทะเบียนไดเฉพาะเม
คุณจดทะเบียน ถาค
เกิดขึ้นระหวางการใ

รีเซ็ต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณร
L ตกลง เพื่อยืนย
หลังจากที่คุณปอนร
ของคุณ คามาตรฐา
ตางๆ จากโรงงาน

เครือขายปจจุบัน แสดงขอมลูของเครือขายปจจุบันที่คุณใช

เลือกอตัโนมัติ โทรศพัทของคุณจะเลือกและลงทะเบียนกับ
เครือขายที่ใชไดโดยอตัโนมัติ

เลือกแบบ
แมนนวล

ใหรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่ของคุณ 
เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย 
และกด L เพื่อยืนยัน
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8. วิทยุ FM

เมนูนี้อนุญาตใหคุณฟงวิทยุบนโทรศัพทของคุณ เชื่อมตอหูฟงไปยัง
ขั้วตอหูฟงที่ดานซายของโทรศัพทของคุณ ในการเปดวทิยุ, กด , 
เพื่อคนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ จากนั้นกด ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังคําอธิบายของตัวเลือกดานลาง
สถานีสวนตัว จัดเก็บ/เปลี่ยนไปยังสถานีที่เลือก

คนหาแบบ
แมนนวล

กด L ตัวเลือก จากนั้นเลือก และ ปอน
ความถี ่เมื่อคุณปอนเสร็จ คุณสามารถบันทึก
สถานีนี้ไวใน สถานีสวนตัว ได 

คนหาอตัโนมัติ คนหาสถานีโดยอตัโนมัติ

ลบ ลบสถานีปจจุบัน
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9. โปรไฟล

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงกริ่งของสายเรียกเขา ขอความใหม 
และอื่นๆ โดยคุณสามารถตั้งคาชนิดเสียงเตือน, ระดับเสียงกริ่ง
และโหมดตอบรับ รวมทัง้แสงไฟ เพื่อใหโทรศัพทของคุณเหมาะกับ
สภาพแวดลอมการทํางานทุกประเภท เลือก ปกติ/ปดเสียง/ประชุม/
นอกอาคาร หรือ ปกติ และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:
ระดับเสียง อนุญาตใหคุณตั้งระดับเสียงของ เสียงเรียกเขา 

และ เครื่องรับ เปนหนึ่งในเจ็ดระดับ

ชนิดแบบเสียง
เรียก

ประกอบดวย สายเรียกเขา, SMS, ปลุก, 
กําหนดการ (เสียงเรียกเขา และ/หรือ 
ระบบสั่น)

เสียงปุมกด เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางาน/ปดทํางาน

เสียงเปด/ปด
เครื่อง

เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางาน/ปดทํางาน



อุปกรณเสริม

ละจัดการกับบันทึกในตัวจัดการกําหนด
ขาถงึตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

ิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
เมนูนี้ใชในการคํานวณพื้นฐาน เชน 
ละการหาร
ําหรับจุดทศนิยม, เครื่องหมายลบ และ

 ตัวเลือก เพื่อเลือก

 * เพือ่ใสจดุทศนิยมโดยตรงก็ได 

ที่ของบันทกึ

ทึกใหม

ายการของบันทึก

นวยความจําที่ใชไดในโทรศัพทของคุณ
ารบันทึกจะใชความจุหนวยความจาํ
รศัพทรวมกับคุณสมบัติอื่นๆ (สมุด
ท, SMS ฯลฯ) 
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10. อปุกรณเสริม

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมา
สําหรับการใชงานสวนตัวของคุณ

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

นาฬกิาปลุกจะสงเสียงปลุกแมวาคุณจะปดโทรศัพทอยู กด R 
เพือ่หยุดเสยีงปลุก กด R เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จากนั้น
การปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลงัจากเวลาผานไป 4 นาที 

ถาคุณตองการปดการปลุก, ไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 และตั้งคา
เปน ปด

กาํหนดการ
อนุญาตใหคุณสราง เก็บ แ
การของคุณ กด L เพื่อเ

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องค
คํานวณพื้นฐานได สวนใหญ
การบวก การลบ การคูณ แ
1. ปอนตัวเลขตัวแรก ส

การลบตัวเลข กด L

นอกจากนี้ คุณสามารถกด

ใสวนัที่ ปอนวัน

สราง สรางบัน

กําหนดการ แสดงร

หนวยความจํา แสดงห
ตัวจดัก
ของโท
โทรศัพ
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ราว, ปุมซอฟตคียจะกลายเปน ทําตอ/รีเซ็ต 
าจับเวลาเดินตอไป หรือรีเซ็ตนาฬกิาจับเวลา

 และปอนจํานวนนาทใีนการนับถอยหลัง
 เพื่อหยุดตัวนับถอยหลัง
ื่อเริ่มการนับถอยหลัง และกด R กลับ เพื่อ

ยหลัง โทรศัพทจะสงเสียงปลุก 
อุปกรณเสริม

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

ผลลัพธของเครื่องคิดเลขใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูก
ตองของการคํานวณอยูที่ทศนิยม 7 ตาํแหนง ผลลัพธจะถูก
ตัดหลังจากทศนิยมตาํแหนงที่ 7 สาํหรับกระบวนการถัดไป

แลกเปลีย่นสกลุเงิน
ใชในการแปลงผลรวมจากเงินสกลุหนึ่งไปเปนอีกสกุลหนึ่ง โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก ปอนสกุลเงินในชอง จาก และ เปน, 
จากนั้นอัตราจะแสดงในชอง อัตรา นอกจากนี้ คุณสามารถปอน
อัตรา และ จํานวน เพื่อแปลงเงินกไ็ด จากนั้นผลรวมจะถูกคํานวณ
โดยอัตโนมตัิ

นาฬิกาจบัเวลา
เมื่อคุณเขาสูเมนู นาฬกิาจับเวลา หนาจอจะแสดงนาฬิกาจับเวลา 
โดยมีเวลาเริ่มตนเปน 00:00:0 
กด Lเริ่ม/กลับ เพื่อเริ่ม/ออกจากนาฬิกาจับเวลา เมื่อคุณกด 
L เริ่ม, ปุมซอฟตคียซายจะกลายเปน หยุดชั่วคราว

เมื่อคุณกด หยุดชั่วค
คุณสามารถใหนาฬิก
ก็ได

นับถอยหลัง
เขาสูเมนูนับถอยหลัง
1. กด Lยกเลิก
2. กด Lเริ่ม เพ

ออก
เมื่อสิ้นสุดการนับถอ
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11. เกม

เกม
เลือกเกม และกด L สําหรับ รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเลนแตละ
เกม โปรดดูขั้นตอนการใชงานบนหนาจอ
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12. STK

STK
โครงสรางและชื่อภายใตเมนูนี้ไดรับการตัง้คาคอนฟกโดยผูให
บริการเครือขายของคุณ และเก็บไวในซิมการด บริการตางๆ 
จะแตกตางกันในแตละผูใหบริการ STK

เมนูนี้ใหบริการที่เพิ่มมูลคา และบริการแตกตางกนัไปตามผูให
บริการ สําหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ 
โทรศัพททีส่นับสนุน STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม และเนื้อหาใน
เมนูจะนําเสนอตามที่กําหนดไวในซิมการด ซึ่งไมสามารถเปลี่ยน
แปลงได ตัวเลือกเมนูอาจแตกตางกนัไปตาม STK และอาจเปลี่ยน
แปลงโดยผูใหบริการเครือขาย
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมสีัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอหลัก
ถาสญัลักษณเครอืขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้น
ใชไมไดในปจจุบัน คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสัญญาณที่ไมดี การยาย
ไปยังตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึน้ได

ปดเสียง- โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อไดรับ
สายเรียกเขา

โหมดประชุม - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหม

แบตเตอรี่ - ยิ่งคุณเห็นแถบมาก แสดงวายิ่งมพีลังงาน
เหลือมาก

ปลุก ทํางาน

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นทีไ่มใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

หนวยความจําซิมเต็ม - หนวยความจําของซิมเต็ม ลบ
รายการเพื่อเกบ็รายการใหม

หนวยความจําเครื่องเต็ม - หนวยความจําโทรศพัทเต็ม
ทั้งหมด ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพทและ
ซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

การโอนสาย - โทรศัพทของคุณอยูในสถานะการโอนสาย

การรับสัญญาณ - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพของการ
รับสัญญาณยิ่งดี

สายที่ไมไดรับ - คุณมีสายที่ไมไดรับ
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พัทไวในที่ปลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
องเด็กเล็ก
การจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจําแทน 
ทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทร-
ะยะเวลานาน
หลังจากที่ซื้อโทรศพัทมา และเพื่อเปดการ
ัดการโทรแบบตางๆ
บบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่ม ีอยางไรก็ตาม 
องคุณอาจเปนสาเหตุใหเกดิการรบกวนกบั
ล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทําตามขอ
ับทั้งหมดในประเทศของคุณเมื่อใชโทรศัพท
ะเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อืน่ กฏขอบังคับ
ทเซลลูลารในรถยนตและเครื่องบินนั้นมี

รั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมคีวามเสี่ยง
ารนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัย
ขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลัง
เซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ี่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณ
กรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC
ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือตัวสงและรับสญั-
ญาณวทิยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพทจะ
รับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียงหรือ
ขอมลูไปยังสถานีฐานทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขายโทรศัพท 

จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 /

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

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถงึความสอดคลองกับความ
เขากนัไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศพัทมือถอืเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ให
อานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัทั้งหมด และบอก
ใหผูอื่นทีย่ืมโทรศพัทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศพัท
จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศ
เอื้อมถงึข
หลีกเลี่ยง
ปดโทรศัพ
ศัพทเปนร

เปลี่ยนรหัสพินของคุณ
ทํางานตัวเลือกการจําก

การออกแ
หมายและ
โทรศัพทข
อุปกรณอเิ

แนะนําและกฎขอบังค
เซลลูลารทั้งที่บาน แล
เกี่ยวกับการใชโทรศัพ
ความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางค
ตอสุขภาพของผูใช มีก
ทางดานคลื่นวิทยุและ 
ตางๆไดรับการกําหนด
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพท
ดานความปลอดภัยท
รับสงคลื่นวิทยุและอุป



ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน 
ีกระบวนการระเบิดอยูดวย
ูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

องหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
วาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวน
ไม
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวทิยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไวภาย
ในกระเปาสัมภาระของคุณ: การใชโทรศัพทมอืถือใน
เครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมาย
ดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ดกต็ามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานทีซ่ึง่มีอปุกรณ
ทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภณัฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะ

จอดอยู) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) 
แรกสุดใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอด
ภัยทีใ่ชไดหรือไม

เหมืองแร หรือพื้นที่อืน่ซึ่งม
ตรวจสอบกับผ
ทรอนิกส ทีใ่ชใ
พลังงานวทิยุ

เครื่องชวยการเตนข
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ศัพทไว 15 ซม. ตลอดเว
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครือ่งชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรู
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือ
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บตเตอรี่
รับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
บุเทานั้น

ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมของแทจาก
านั้น เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอืน่อาจเปน
 และทําใหการรับประกันทั้งหมดสําหรับโทร-
ิ้นสุดและใชไมได การใชแบตเตอรี่ชนิดที่ไม
เหตุใหเกดิการระเบิดไดดวย
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัทโีดยผู
รับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล

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

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะ
ทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

ขอมูลเกีย่วกบัแ
� โทรศัพทของคุณได
� ใชเครื่องชารจที่ระ
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
สัมผัสแบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140° F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
ฟลิปสเท
อนัตราย

ศัพทฟลิปสของคุณส
ถูกตอง ยังอาจเปนสา
ใหแนใจวาเสาอากาศ
เชี่ยวชาญที่ไดรับการ
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถือ
จากการศ
รถนั้นทํา
อนัตราย



� คุณควรมีสมาธิกบัการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ แวดลอม
กฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกบั
ุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
ะโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา

ลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
วัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุของ
ตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

ตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

รรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

ริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

าสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
นิดของพลาสติกดวย)
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จอดรถกอนที่จะใชโทรศพัท
� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวตัถปุระสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

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

การดูแลรักษาสภาพ
โปรดปฏิบัติตาม
การทิ้งวัสดุบรรจ
โทรศัพทเกา แล
ใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญ
ออกแบบเพื่อสงเสริมการนํา
เสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบ

ไมควรทิ้งแบ

วัสดุที่ใชในบ

เรามกีารสงเส
และการนําวัส

วัสดุที่เปนพล
(มกีารระบุช
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ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง
มายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
งผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ะแสดงคําวา สาย 1 
อผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในราย
นี้
อความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกบัเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
งคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องนี้
ดสายบางสายไป
รโอนสายของคุณ
 ใสซิม
รดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
เสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจน
กระทั่งสัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และ
ลองเปดโทรศัพทมือถอืใหมอกีครั้ง
โทรศัพทไมไปยังหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศพัท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอกีครั้ง
สัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมมุอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมทีําการของเครือขาย 
ลองจากสถานทีอ่ื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณุหภูมิต่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมผีลกระทบกบัการทํางานของโทร-
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูทีซ่ึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

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



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

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

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทกุแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถอื

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมตัิ เมื่อคุณเสียบ
หูฟงเขามา และคุณสามารถเลือกตัวเลือก "อัตโนมัติ" ในโหมดตอบ
รับไดดวย ถาสถานะตัวเลือกเปน "เปด", โทรศพัทของคุณจะรับสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมตัิใน 5 หรือ 10 วินาที



ในชวงระยะรับประกัน ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
นใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง 
ฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
ทีส่ามารถทํางานได และฟลิปสจะเก็บ
กรณที่บกพรองนั้นไว

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

วามคุมครองโดยการรับประกันแบบจํากดั

กัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถกูตอง มกีารเกิดอุบัติ
ายทางกายภาพหรือจากการขนสง การ
ะสม การจัดการที่ไมถูกตอง การละเลย 
 น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ 

ความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม 
ือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
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การรับประกนัแบบจํากดั
1. การรบัประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� 
หรือ�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้หมด
ของฟลิปสทีส่งมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิตภณัฑ�) 
นั้นปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ การออกแบบ และ
ฝมือแรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน และ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถงึตอไปนี้ การ
รับประกันแบบจํากดันี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศ
ที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภณัฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่ง 
(1) ปนับจากวนัที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับ
ประกันสําหรับแบตเตอรี่ทีช่ารจไดของแทจากฟลิปสจะใหการ
คุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวนัที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรองเกี่ยว
กับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

จะซอมแซมหรือเปลี่ย
และจะสงคืนผลิตภัณ
กับผูบริโภคในสภาพ
ชิ้นสวน มดูล หรืออุป

ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ครองโดยการรับประ
ผลิตภัณฑเดิม หรือเก
ทดแทนให โดยพิจาร
และการทดแทนผลิต
แกไขปญหาเฉพาะขอ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับค
นี้?

การรับประกันแบบจํา

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
เหตุ หรือเสียห
ติดตั้งที่ไมเหมา
การเกดิไฟไหม
หรือ

ข) ผลิตภัณฑไดรับ
ปรับเปลี่ยน หร
จากฟลิปส หรือ
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นไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ 
จะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทด
ภณัฑ และคาใชจายทีเ่กี่ยวของกับการซอมแซม
ทนผลิตภณัฑดังกลาว
คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับหลัก
ื้อ ที่มกีารระบุสถานที่ซือ้วันที่ซือ้รุนของผลิต-
ะหมายเลขซีเรียลของผลิตภณัฑอยางชัดเจน

 การรับประกันนี้คือขอตกลงทัง้หมด

ารรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
ัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลง ฟลิปสไมไดใหการรับประกนัทัง้แบบชัด
 (ไมวาจะโดยพระราชบัญญตัิ ภายใตกฎหมาย 
ไมรับประกนัความพึงพอใจในคุณภาพ ความ
ิชย หรือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ

ี่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
รซือ้หรือการใชผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนประเภท
เหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
เชน สัญญา) จะจํากดัทีว่งเงินไมเกินราคาที่คุณ
ื้อผลิตภัณฑ

ลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาก
สมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือ
อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถงึ ความเสียหายจาก
ค) ผลิตภณัฑทีม่ีปญหาเกี่ยวกบัการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภณัฑทีบ่กพรองหรือมปีญหาเนื่องจากการใชผลิต-
ภณัฑหรืออปุกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภณัฑทีม่ีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกนัคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภณัฑ หรือหมาย
เลขซีเรียลอเิล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภณัฑทีซ่ื้อ ช บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับกา
รซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภณัฑ หรือ
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถงึ ผลิตภณัฑ
ที่เปดใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภณัฑทีส่งคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภยัธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบผลิต-
ภณัฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลทีอ่ยูในซิมการด

ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
ประกนัแบบจํากดันี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้ใช

ไมได เงื่อ
ผูบริโภค
แทนผลิต
หรือทดแ

ง) สําคัญ - 
ฐานการซ
ภณัฑ แล

6.  ขอจํากัดอื่นๆ:

ยกเวนสําหรับก
หรือทีร่ะบุเปนน
แกไขโดยขอตก
แจงและเปนนัย
หรืออ ืนๆ) และ
สามารถเชิงพาณ
ใดๆ
การรับประกันท
เกี่ยวของกับกา
ใด หรือดวยสา
หลักฐานใดๆ (
จายไปในการซ

นอกจากนั้น ฟ
การใชงานอยาง
ความเสียหายต



การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
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เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกจิ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การลงทนุ การสูญ
เสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และทีอ่างโดยบุคคลที่สาม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ ถึงขอบเขตสูงสุด
ที่กฎหมายอนุญาต ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกดิความ
เสียหายดังกลาวหรือไม ขอจํากดัเหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไม
คํานึงถึงความลมเหลวของวัตถปุระสงคที่สําคัญของวธิีแกไข
แบบจํากดัใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสม-
บูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลาร
นี้ ซึ่งถือวามคีวามสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย 
ทั้งแบบเปนลายลักษณอกัษรและไมเปนลายลักษณอักษร และ
สื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของกับขอความในการรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ ผูคาปลีก 
เอเยนตตัวแทนจําหนาย ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจํากัดนี้ และคุณตองไม
ยึดถอืตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ของผูบริโภคภายใตกฏหมายในประเทศทีบ่ังคับใช
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ขอมูลเกี่ยวกบัอตัราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศัพทมือถือนี้สอดคลองกบัคําแนะนําระหวางประเทศ
ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถกูคลื่นวทิยุ

โทรศัพทมอืถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) 
เกินขีดจํากัดที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันของวิศวกรไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส- สมาคมมาตรฐาน (IEEE-SA) ซึ่งพยากรณคาความปลอดภยั
ซึ่งรับประกันถงึการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ

ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ใชหนวยการวัดที่รูจักกนัวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากัด SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศัพทมอืถือที่ใชในทีส่าธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และ 1.6 วตัต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 1 กรัมโดย 
IEEE-SA (IEEE Std 1528) สําหรับศีรษะ 
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมอืถือสงสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ไดร ับ
การรับรอง ในทุกยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาทีร่ะดับพลังงานทีสู่งที่สุด แตโดยทัว่ไประดับ SAR ทีแ่ทจริงของโทรศพัท
มือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด 

เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอย ูใกล
เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานทีป่ลอยออกมากจ็ะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตางกนั แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับมาตร-
ฐานการปองกนัระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 

คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศพัทฟลิปส 580 นี้เมื่อทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐานคือ 1.36 W/kg สําหรับขอแนะนํา ICNIRP 

เพื่อจํากดัการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถือลง หรือใชหูฟง วัตถุประสงคของขอควรระวงัเหลานี้ กเ็พื่อให นําโทรศัพท
มือถือออกหางจากศีรษะและรางกาย
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