
กด ) คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด
 L และเลือก จัดเก็บเลขหมาย

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุม
กด และกด ( เพื่อหมุน

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง
กด )

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด + หรือ - ระหวางการโทร
กด - ในหนาจอหลัก

กด L ในหนาจอหลัก

กดปุม + คางไวในหนาจอหลัก เพื่อ
สลับระหวางโหมดเงียบ และโหมด
สวนตัว

กด R

กด )
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนือ่ง ดังนัน้ ฟลิปส
จึงสงวนสิทธิท์ี่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือ
ผูใชนี้ �ตามลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผดิพลาด 
การตกหลน หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือ
ฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย 
อุปกรณนีอ้อกแบบเพื่อใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ �

ปุมตัวอักษร
ตวัเลขขั้วตอไมโครโฟน/

หูฟง/เครื่องชารจ

 หนาจอหลัก

ปุมบังคับทิศทาง ปุมวางสาย
และเปด/ปด

ซอฟตคียซาย/
ปุม OK 

ปุมรับสาย

ซอฟตคียขวา

 

เปด/ปดโทรศัพท
เก็บหมายเลขใน
สมุดโทรศัพท
โทรออก

รบัสาย
วางสาย
ปฏิเสธสาย
ปรบัระดับเสียงในหูฟง
เขาไปยัง รายชื่อ
เขาไปยังเมนูหลัก
เปลี่ยนไปยังสถานะ
ปดเสียง

กลับไปยังเมนูกอนหนา
กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว
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ปุมซาย/ขวา
กดซอฟตคียซายและขวา L และ R ซึ่งอยูที่สวนบนของ
ปุมกด เพื่อเรียกใชฟงกชั่นที่แสดงที่สวนลางของหนาจอ
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เริ่มตนใชงาน

แบตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากดานบน ดัง
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1. เริ่มตนใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� 
กอนที่จะใชโทรศัพทของคุณ
ในการใชโทรศัพทของคุณ  คุณตองใสซิมการดที่ถูกตองซึ่งคุณ
ไดรับจากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภาย
ในซิมการดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ 
หมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสา-
มารถเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ

ใสซิมการด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปด
โทรศัพทมือถือของคุณกอนที่จะถอดฝาดานหลงและแบตเตอรี่
ออก
ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน 
กดฝาดานหลังดวยนิ้วของคุณ และเลื่อนฝาลง (1) จากนั้นยกฝา
ชองใสแบตเตอรี่ขึ้น (2) ดังแสดงดานลาง 

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอรี่ ยก
แสดงในรูปดานลาง
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บัคืน
ับคืน โดยการเลื่อนลงไปในชอง จนกระทั่ง

ะอยูบนหนาจอกอนที่จะใชโทรศัพท

ดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจาก
าที่คุณซื้อโทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
การปองกัน�
มถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของ
รปลดล็อคซิมการด คุณตองขอรหัสพุก 
ขายของคุณ
เริ่มตนใชงาน

ใสซิมการด
ตรวจดูใหแนใจวามุมที่ตัดของซิมการดหันไปในทิศทางที่ถูกตอง 
และหนาสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ําลง เลื่อนซิมการดเขาไปในชอง
ใสซิมการดจนกระทั่งสุด

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองหนัคว่ํา
ลง จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

ใสฝาดานหลังกล
ใสฝาปดแบตเตอรี่กล
สุด
แกะฟลมปองกันที่แป

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศัพท ก
ถาม รหัสนี้ไดรับการ
ผูใหบริการหรือรานค
เกี่ยวกับรหสัพิน ด ู�
ถาคุณปอนรหัสพินไ
คุณจะถูกล็อค ในกา
จากผูใหบริการเครอื



เริ่มตนใชงาน

ระหวางการชารจ ตัวแสดงสถานะการชารจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ การ
ชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อแทงทั้ง
าแบตเตอรีช่ารจเต็มแลว จากนัน้คุณ
ด
นไขการใช เวลาสนทนาและเวลา
นานถึง 8 ชั่วโมง และ 750 ชั่วโมง

สียบอยูกับโทรศัพทมือถือเมื่อแบต-
ลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย
จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
ขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่อง
IT ได
6

ชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม
ได แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะสง
เสียงเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ทันทีที่คุณตดิตั้งแบต-
เตอรี่เสร็จ คุณสามารถเริ่มชารจโทรศัพทได 
เสียบขั้วตอเครื่องชารจดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลาย
อีกดานหนึ่งเขากับชองเสียบไฟ AC  

ชารจแบตเตอรี่จนเต็มจะใ
หมดหยุดนิ่ง หมายความว
สามารถถอดเครื่องชารจไ
ขึ้นอยูกับเครือขายและเงื่อ
สแตนดบายสามารถอยูได
ตามลําดับ
การปลอยใหเครื่องชารจเ
เตอรี่ชารจเต็มแลว ไมมีผ
วิธีเดียวที่จะปดเครื่องชาร
เสียบไฟฟากระแสสลับที่เ
ชารจเขากับแหลงจายไฟ 
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รศัพท คุณสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉนิใน
กด (
าตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราช-

งสาย
มายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทร
ยเลขของเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมุด
จาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมาย-

ด (
: กด ) 
กด )
ียงกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง
ทุกปุม คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการ
ปุม )

งการโทร
 L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
ี
อความ
การโทร

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

2. กด  ( เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด  ) เพื่อวางสาย
ในการโทรระหวางประเทศ ใหกด *  คางไว เพื่อใสรหัสนํา
หนาระหวางประเทศ �+�

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด ( เพื่อหมุนหมายเลข
ที่เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด + หรือ - (ดู
�รายชื่อ� สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ)

3. กด ) เพื่อวางสาย

โทรฉกุเฉนิ
เมื่อไมมีซิมการดในโทรศัพท คุณสามารถกด L (SOS) เพื่อ
โทรฉกุเฉิน 

เมื่อมีซิมการดในโท
หนาจอหลัก จากนัน้
หมายเลขฉุกเฉินม
อาณาจักรคือ 999

รับสาย และวา
เมื่อมีสายเรียกเขา ห
เลือกที่จะแสดงหมา
โทรศัพท ชื่อที่เปนเ
เลข
� ในการรับสาย: ก
� ในการปฏิเสธสาย
� ในการวางสาย: 
โทรศัพทจะไมสงเส
ถาคุณเลือก รับสาย
กดปุมใดก็ได ยกเวน

ตัวเลอืกระหวา
ระหวางการโทร กด

- เปดแฮนฟร
- สงและรับ ข
- รายการโทร



การโทร

- พักสาย � ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง

าง 2 สาย
จุบนั

ขณะที่กําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะ
แสดงขอมูลเกี่ยวกับสายที่เรียกเขามา 

ในการรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

ในการปฏิเสธสาย
ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณ
สามารถเลือก รับสาย, ไมรับสาย, 
รับแบบแฮนดฟรี และ วางสาย
8

- เขาไปยัง จดชั่วคราว
- วางสาย
- เขาไปยัง รายการชื่อ
- ปดเสียงพูด ของสาย

ปรับระดบัเสยีงในหูฟง
ระหวางการโทร กดปุม + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

การจัดการกบัหลายสาย
คุณสามารถจัดการกับสายตัง้แต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน รวม
ทั้งสรางการประชุมโดยใชโทรศัพทของคุณได คุณสมบัตินี้จะใช
ไดหรือไม ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย และ/หรือการสมัครรับ
บริการของคุณ
โทรไปยงัสายที่สอง
คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองเมื่อมีสายหนึง่ใชอยู หรือมีสาย
หนึ่งพักอยูได ในขณะที่โทรศัพทอยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือก
ผูติดตอจากสมุดโทรศัพท) และกด ( สายแรกจะถูกพักไว 
และสายที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด L 
เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี:้
� เปดแฮนฟรี
� โอนสาย
� พักสาย

โทรศัพท
� วางสาย
� สลับสาย เพื่อสลับระหว
� ปดเสียงพูด ของสายปจ
รับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายที่สองใน
สงเสียงบี๊ป และหนาจอจะ
จากนั้นคุณสามารถ:

กด (

กด )
กด L ตวัเลือก
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ัลตแิทป ABC/Abc/abc
ึ่งครั้ง (2 ถึง 9) เพื่อปอนตัวอักษร
, กดสองครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรที่สองบนปุม 
อักษรที่คุณตองการอยูบนปุมเดียวกับตัว
ปอน ใหรอสองถึงสามวินาทีเพื่อใหตัวกะพริบ
รั้ง
บตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
ปอนคําวา �home�:
I) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 
ด L เมื่อขอความเสร็จสมบูรณแลว
1 เพือ่ใสชองวางในโหมดการปอนแบบ
c  กดปุม 0 เพือ่สลับระหวางตัวพมิพ

ละปุมเปนดังตอไปนี้:

พื่อปอนสัญลักษณ [สําหรับการปอนภาษา
ือกดสั้นๆ เพื่อปอนสัญลักษณ [สําหรับการ
าอังกฤษ]
พื่อเปลี่ยนโหมดการปอน [สําหรับการปอน
ย] หรือกดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการปอน 
การปอนภาษาอังกฤษ]

รในลําดับที่จะแสดง
@ : # $ / _ 1
การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

3. การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีการปอนตัวอักษร 4 ชนิด:
มัลติแทป ABC/abc
สมารท ABC/abc
ตัวเลข
สัญลักษณ
คุณสามารถเลือกวิธีการปอนขอความที่เหมาะสมในรายการตัว
เลือก เพื่อปอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ คํา สัญลักษณ และหมาย
เลขได สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาจอ ระบุถึงโหมดการปอน
ขอความที่ทํางานอยู 
ปุมฟงกชั่น

การปอนแบบม
1. กดปุมตวัเลขหน
แรกที่อยูบนปุม
ไปเรื่อยๆ ถาตัว
อักษรที่คุณเพิ่ง
ปรากฏขึ้นอีกค

2. กด R เพื่อล
ตัวอยาง: วิธีการ
กด 4, 4 (GH
3, 3 (DEF) ก
คุณสามารถกดปุม 
มัลตแิทป ABC/ab
ตางๆ
ตัวอักษรที่อยูบนแต

R ลบตวัอักษรที่ดานซายของตัวกะพริบ หรือออกจาก
โหมดการแกไข

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

) กลับไปยังหนาจอหลัก
L เลือกคําที่ไฮไลตจากรายการ หรอืเขาไปยังเมนู

ตัวเลือก 

# การคางเ
ไทย] หร
ปอนภาษ

* การคางเ
ภาษาไท
[สําหรับ

ปุม  ตัวอักษ
1  . , - ? ! 



ารปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

อังกฤษ
ตัวเลขหนึง่ครั้ง (2 ถึง 9) ให
รแตละตัวที่จําเปนในการสะกดคํา ใน
ษร คําที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไป

ักษรทางซายของตัวกะพริบ
พื่อเลือกคําที่ตองการ และกด L 

คาํวา �home�:
, ปุม 6, ปุม 3  หนาจอจะแสดง
ood
เลือก Home

ถึง 9) เพื่อปอนตวัเลขที่อยูบนปุม
R


ารปอนภาษาไทย] หรือกด # สั้นๆ 
กฤษ] เพื่อปอนเครื่องหมายวรรคตอน 
ับทิศทางเพื่อเลือกเครื่องหมายวรรค
งการ และกด L เพื่อปอน กด - 
งเครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ

2  a b c 2 à ä å æ ç
10 ก

การปอนขอความ T9®
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจ-
ฉริยะสําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพท
มือถือ โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็ว
ขึ้น โดยการคาดการณคําที่คุณตองการปอนจาก
ปุมตางๆ ที่คุณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตวั

อักษรที่จําเปนตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ 
T9® จะแนะนําคําขึ้นมาใหจากการกดปุมของคุณ ถามีหลายคํา
ที่ใชได คําแรกในรายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/- 
หรือ L เพื่อเลื่อนในรายการ และกด L เพื่อใสคํา
การปอน T9 ABC/Abc/abc 
วิธีการปอนภาษาอังกฤษ ใหวิธีการที่เร็วกวาในการปอนคําภาษา

1. คุณจําเปนตองกดปุม
สอดคลองกับตวัอักษ
ขณะที่คุณปอนตัวอัก
เรื่อยๆ

2. กด R เพื่อลบตวัอ
3. ใชปุมบงัคับทิศทาง เ
เพื่อปอนคํานั้น

ตัวอยาง: วิธีการปอน
1. กดปุม 4, ปุม 6
คําแรกของรายการ: G

2. กด + เพื่อเลื่อน และ
3. กด L เพื่อยืนยัน
การปอนตัวเลข
1. กดปุมตัวเลข (0 
2. ในการลบตัวเลข กด 

การปอนสัญลักษณ
กด # คางไว [สําหรับก
[สําหรับการปอนภาษาอัง
หรือสัญลักษณ ใชปุมบังค
ตอน หรือสัญลักษณที่ตอ
เพื่อเลื่อนลงในรายการขอ

3  d e f 3 é è ∆ Φ
4  g h i 4 Γ ì
5  j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ò ö ø
7 p q r s 7 β Π Θ Σ
8 t u v 8 ü ù
9 w x y z 9 Ω Ξ Ψ
0 0

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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ผานเครือขาย SMS, โทรศัพทของคุณอาจ
สงแลว� นี่หมายความวาขอความถูกสงไป
ตั้งคาไวในซิมการดของคุณ อยางไรก็ตาม 
วาขอความถูกสงไปถึงปลายทาง

อความ SMS ที่คุณไดรับ ขอความจะแสดง

ึ้น กด L เพื่ออานขอความ จากนั้นกด L 
กเมนูตอไปนี้:
ตอบกลับไปยังผูสง

สงตอขอความที่เลือก

ลบขอความทั้งหมดในอินบอกซ
ลบขอความที่เลือก

ยายขอความที่เลือกไปยังโฟลเดอร ที่เก็บ

โทรไปยังผูสง
เก็บหมายเลขของผูสง
ขอความ

4. ขอความ

SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอักษรโดยการใชบริการขอ-
ความสั้น (SMS) และจัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ
เขียนขอความ
ในการเขียนและสง SMS, เลือก <สรางขอความ> และเริ่มเขียน
ขอความของคุณ เมื่อคุณเขียนขอความของคุณเสร็จ, กด L 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

เมื่อคุณสงขอความ
แสดงคําวา �SMS 
ยังศูนย SMS ซึ่งคุณ
นี่ไมไดหมายความ

อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอานข
ในรายการ 
เมื่อขอความแสดงข
เพื่อเขาไปยังตัวเลือ

สง สงขอความ
สงไปหลายคน สงขอความไปยังผูรับหลายคน

จัดเก็บ จัดเก็บขอความในโฟลเดอรแบบราง

ภาษา เลือกภาษาที่จะแสดง
เลือกเสียง ใสเพลง

เพิ่มภาพ ใสภาพ

ตอบกลับ

สงตอ

ลบทั้งหมด
ลบ

จัดเก็บขอความ

โทรกลับ
จัดเก็บเลขหมาย



ขอความ

เอาทบอกซ

นุญาตใหคุณรับขอความตัวอักษร
าวสาร และขอมูลการจราจร ขอความนี้
ในเครือขาย ถาคุณสมบัตนิี้เปดทํางาน
ายเลขชองในการออกอากาศกับคุณ

ดหมายเลขชองที่จะรับหัวขอของขอ-
างรหัสหัวขอ <ใหม>, ลบ หรือ เปลี่ยน

กลับไปยังผูสง

ขอความที่เลือก
ปยังผูสงขอความ

ปยังผูสงขอความแบบแฮนดฟรี

มายเลขของผูสง
อความทั้งหมดในโฟลเดอร ที่เก็บ

อความที่เลือก
12

ขอความที่ยังสงไมสําเร็จจะถูกเก็บไวใน กลองออก
แบบราง
เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมไดสง
กด L เพื่อเลือกขอความ และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

เทมเพลต
แสดงขอความทั้งหมดที่บนัทึกไวเปนเทมเพลตสําหรับแกไขหรือ
สงในภายหลัง
ที่เก็บ
เมนูนี้แสดง SMS ทั้งหมดที่คุณยายจาก อินบอกซ ไปยัง ที่เก็บ 
เลือกขอความ และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความออกอากาศ
นี่เปนบริการเครือขายซึ่งอ
หลากหลายรูปแบบ เชน ข
สงไปยังสมาชิกทุกคนภาย
เครือขายจะใหรายการหม
หัวขอ
เมนูนี้อนญุาตใหคุณกําหน
ความใหม คุณสามารถสร
แปลง รหสัได

ลบ ลบขอความที่เลือก

สงตอ เมื่อเลือก เนือ้หาของขอความที่เลือกจะ
ปรากฏในตวัแกไขขอความ คุณสามารถ
แกไขขอความกอนที่จะสงได

ลบ SMS ทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในโฟลเดอร ชั่วคราว

ตอบกลับ ตอบ

สงตอ สงตอ
โทรกลับ โทรไ

โทรแฮนดฟรี โทรไ

จัดเก็บเลขหมาย เก็บห
ลบ SMS ทั้งหมด ลบข

ลบ ลบข
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เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บ
อยูในศูนย SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน
เมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่ง
เปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณ
ไดทันที)
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บรกิาร
เมื่อ เปด, คุณสามารถแชตกับผูตดิตอของ
คุณผานทาง SMS ได

เมื่อตัง้เปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณ
ทราบผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของ
คุณหรือไม 
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บรกิาร
ขอความ

รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาการรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ 
เปด, คุณสามารถรับขอความออกอากาศได เมื่อ ปด, คุณจะไม
สามารถรับขอความออกอากาศได 

ตั้งคา
เมนูนีอ้นุญาตใหคุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณผานทางตัวเลือก
ตางๆ ตอไปนี้:
เก็บอัตโนมัติ เมื่อ เปด, ขอความที่สงแลวจะถูกจัดเก็บ

โดยอัตโนมัติ
เลขหมายศูนย เลือกศูนย SMS มาตรฐานของคุณ ถาซิม

การดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตอง
ปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 

ลงนาม เมื่อ เปด, ระบบจะเปดตัวแกไข ซึ่งคุณสา-
มารถปอนการลงนามของคุณเขาไปได การ
ลงนามจะถูกเพิ่มที่ทายของขอความของคุณ
กอนที่จะสงไปยังผูรับ

เวลาสิ้นสุด

ขอความ
มาตรฐาน

รายงานการสง



ตั้งคา

ล็อคปุมกดอัตโนมัติ
ัตโนมัติในโหมดไมไดใชงาน คุณสา-
พื่อเปดหรือทํางานฟงกชั่นนี้

ันพินเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน 
อนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพท

 PIN ได ถาตวัเลือกนีถู้กตัง้คาเปน 

PIN  และ PIN 2 รวมทั้งรหสัจํากัด
ารดของคุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือก
ับ PIN2 ซึ่งผูใหบริการของคุณใหมา

ูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูก
คุณตองขอรับรหัส PUK จากผูให
 ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตอง
ะถูกบล็อค และใชไมได ถาเกดิ
ูใหบริการหรอืรานคาของคุณ
14

5. ตั้งคา

เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตัง้คาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแต
ละตวัในโทรศัพทของคุณ (วันและเวลา, การปองกัน, ฯลฯ)

วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวันที่โดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุม
เคลื่อนที่ 

ภาษา
ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด กด + 

หรือ - เพื่อเรียกดรูายการของภาษา และกด Ltเพื่อยืนยัน

ปุมดวน
อนุญาตใหคุณตั้งคาปุมลัด โดยการสรางการเชื่อมโยงระหวาง
คุณสมบตัิตางๆ และปุมหมายเลข นอกจากนี ้คุณยังสามารถ
เปลี่ยนหรือลบปุมลัดที่มีอยูแลวไดดวย

การปองกัน
เมนูนี้อนญุาตใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของโทรศัพทมือถือของคุณ และขอมูลที่คุณเก็บไวที่นั่น

อนุญาตใหคุณล็อคปุมกดอ
มารถเลือก เปด หรือ ปด เ
การปองกันดวยพิน
อนุญาตใหคุณตั้งการปองก
เปด โทรศัพทจะขอใหคุณป
ขึ้นมา

คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส
ปด

เปลี่ยนรหสั
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส 
การโทรดวย ขึ้นอยูกับซิมก
บางอยาง อาจตองใชรหสัล

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถ
บล็อค ในการปลดบล็อค 
บริการหรือรานคาของคุณ
ติดกนั 10 ครั้ง ซิมการดจ
เหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผ
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หวางประเทศ ในทั งสองกรณี ตวัเลือก ยกเลิก 
นัในคร ังเดยีว 

ับเครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการ
ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

บัญชีเครือขาย

รายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อ
รศัพทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตามที่

รือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด 
ขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และกด  

คุณปรับระดับเสียงเรียกเขาของคุณ กด + 

บัเสียงกริ่งของคุณไดตัง้แต ปดเสียง จนถึง 
ตั้งคา

เฉพาะกลุม
อนญุาตใหคุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวา
รายการ เฉพาะกลุม และจํากัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้
เทานัน้ โดยทําผานตัวเลือก จํากัดเบอรโทร

คุณสมบัตนิี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส
PIN2 (ดู หนา 14)

จํากัดการโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจํากัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไปยังบาง
สายเทานั้น โดยอนุญาตใหคุณ ปดการทํางานสายโทรออก และ 
สายเรียกเขา ในเมนู ตั้งคา  เมน ูรหัสโทรจํากัด อนุญาตให
คุณเปลี่ยนรหัสผานการหามโทร
เมนู สายเรียกเขา อนุญาตใหคุณเลือกระหวาง ทั้งหมด หรือ ใช
ขามเครือขาย เมนู โทรออก อนุญาตใหคุณเลือก ทั้งหมด, สาย 

ตางประเทศ และ ระ
ใชกบัทุกสายพรอมก

คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูก
จํากัดการโทรซึ่งคุณ

ตั้งคาเครือขาย
เมนูนี้ใชในการเลือก
รายการ
อนุญาตใหคุณสราง
กําหนดเสร็จแลว โท
คุณระบุไวในรายการ
ลงทะเบียนใหม
แสดงรายการของเค
แมนนวล เลือกเครือ
L เพื่อยืนยัน

เสียง

ระดบัเสียง
ตัวเลือกนีอ้นญุาตให
หรือ - เพื่อปรับระด
เพิ่ม

เฉพาะกลุม ใชในการดู แกไข และเปลี่ยนแปลงรายการ 
เฉพาะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส PIN2

จํากัดเบอรโทร ใชในการจํากัดการโทรใหไปยังรายการ
เฉพาะกลุม  เมื่อ กําหนดเทานั้น ถูกเลือก

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับ
บริการ และตองใชรหัส PIN2 (ดู
หนา 14) 



ตั้งคา

แบบเสียงเรียก ระบบสั่น
น เปด หรือ ปด เมื่อไดรับสาย, เมื่อถึง
าไนเซอร, เมื่อคุณไดรับขอความ และ

เลือกการแสดงผลในหนาจอหลัก

หลังของหนาจอหลักในโหมดไมได

ะดับความคมชัดตางๆ

าแสงไฟระหวาง 5วิ, 10วิ, 15วิ และ 
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อนุญาตใหคุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น รายการนี้ยัง
ประกอบดวยสิ่งที่คุณอัดไว และเพลงที่คุณบนัทึกไวดวย เลื่อน
ภายในรายการ และรอสักครูเพื่อฟงการเลนทํานองที่เลือก
ปดเสียง
เมื่อโหมดนี้ เปด, การเตอืนทั้งหมดจะถูกปดการทํางาน 
(ยกเวนนาฬิกาปลุก ซึ่งจะสงเสียงในระดับต่ํา) และการเตือน
แบบสั่นจะทํางาน
โหมด ปดเสียง สามารถใชกับเสียงปุมไดดวย

เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด เสียงเตอืนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ใหมเขามา เมื่อตั้งคาเปน เปด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตาม
ตองการจากรายการแบบเสียงเรียก
เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสียงปุมกดเปน เปด หรือ ปด
แบตออน
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด การเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย 
และจําเปนตองนําไปชารจ
เตือนทุกนาที
อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด เสียงบี๊ป ที่จะสงเสียงเตือนทุกนาที
ระหวางการโทร เพื่อชวยคุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ 
(คูสนทนาของคุณจะไมไดยินเสียงบี๊ปนี้)

ใชเพื่อตั้งระบบสั่นเตอืนเป
เหตกุารณที่ตัง้ไวในออรก
เมื่อนาฬิกาปลุกเตือน

จอแสดงผล
เมนูนี้อนญุาตใหคุณตัง้ตัว
วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณ ตั้งภาพพื้น
ใชงาน
ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกจากร
แสงไฟ
อนุญาตใหคุณตั้งระยะเวล
30วิ 
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ุณมีนาฬิกาปลุกในตัวพรอมคุณสมบัติใน
ารถตั้งการปลุกแยกกันได 3 รายการ และ
หมีการปลุกซ้ําหรือไม ในการตั้งนาฬิกาปลุก 
 นลาง:
ละตั้งเปน เปด
า และกด L
ามถี่: 1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร~ศุกร
ชนิดของการปลุก: ทํานองเพลง หรือ 
ด L
้ําเพื่อตั้งคาการปลุกแบบอื่นๆ
ียงเตือนถึงแมวาโทรศัพทมือถือปดอยู 
งจะถูกตัง้คาเปน ปดเสียง เมือ่เสียงปลุก
ๆ เพื่อหยุดเสียง หรือปดโทรศัพท (ยกเวน
ปลุกซ้ําอยู ดูดานลาง)

ารปลุก, ไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 และตั้ง

ตั้งคาโหมดการปลุกซ้ําเปน เปด หรือ ปด
 และโหมดปลุกซ้ําตั้งคาเปน เปด:
เกมส & แอปพลิเคชั่น

6. เกมส & แอปพลิเคชั่น

เกม
เกมอิฐ
เปาหมายของเกมนี้ก็คือคุณตองทําลายอิฐใหแตกทั้งหมดโดยตี
ดวยลูกบอล เมื่อทําลายอิฐทั้งหมดแลว คุณก็จะไดเลนยังระดับ
ถัดไป
ปุมที่ใชสําหรับการเลนเกมมีดงัตอไปนี้: 

เกมงู
ในเกมนี ้คุณจําเปนตองใชปุมบังคับทิศทางเพื่อควบคุมงู และกิน
บอลสีแดง

นาฬิกาปลุก
โทรศัพทมือถือของค
การปลุกซ้ํา คุณสาม
เลือกไดวาตองการใ
ใหทําตามขั้นตอนดา
1. เลือกการปลุก แ
2. จากนัน้ปอนเวล
3. จากนัน้เลือกคว
4. ทายสุด ใหเลือก
เสียงปลุก และก

ทําขั้นตอนดานบนซ
นาฬกิาปลุกจะสงเส
และ/หรือระดบัเสีย
ดังขึ้น ใหกดปุมใด
ในขณะที่เปดโหมด

ถาคุณตองการปดก
คาเปน ปด

โหมดปลกุซ้ํา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ
เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น

4 และ 6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา

* และ # เพื่อเริ่มเกม ใหโยนลูกบอลไปทางซาย
หรือขวา

0 เพื่อหยุดเกมชั่วคราวเปนเวลานานถึง 2  
นาที (หลังจากนัน้ หนาจอจะกลับไปยัง
หนาจอหลัก และเกมจะหายไป)



เกมส & แอปพลิเคชั่น

� กดปุมใดๆ (ยกเวน R หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว ไอคอนที่สวนบนของหนาจอ ระบุวาปุมลูกศรใดที่จะใชสําหรับ

จุดทศนยิม 
ใชเปนเครื่องแสดงเทานัน้ ความถูก
ี่ทศนยิม 2 ตําแหนง ผลลัพธจะถูกตัด
ที่ 2 สําหรบักระบวนการถัดไป
18

หรือปดโทรศัพท จากนัน้การปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลา
ผานไป 7 นาที

� กด R หยุด เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ํา
โหมดปลุกซ้ําจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซ้ํา 9 
ครั้ง

การตั้งคาโหมดการปลุกซ้ํา ใชกับการปลุกทุกอยางที่คุณตั้ง
คาไว

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใชเพื่อทําการ
คํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด และปอนเครื่อง
หมายโดยใชปุมเคลื่อนที่ ดังที่แสดงในตารางดานลาง:

การปอนเครื่องหมาย
กด 0 คางไว เพื่อปอน
ผลลัพธของเครื่องคิดเลข
ตองของการคํานวณอยูท
หลังจากทศนิยมตําแหนง

การบวก กดปุม > หรือ * 

การลบ กดปุม < หรือ * 2 ครั้ง
การคูณ กดปุม + หรือ * 3 ครั้ง

การหาร กดปุม - หรือ * 4 ครั้ง

เทากับ กด L หรือ #
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อัตราคาโทรตอหนวย แรกสุดใหปอนสกุลเงิน
โทรตอหนวย

ตวัเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโทร: การโอน
, ฯลฯ

 โอนสายเรียกเขาไปยังเมลบ็อกซ หรือหมาย
จะอยูในรายชื่อของคุณหรือไม) และใชกับ: 
ะ โทรสาร

จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย ถาคุณเลือก
ตัวเลือกนี้ คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลยจน
กระทั่งคุณปดการทํางานตัวเลือกนี้

อนญุาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่คุณ
ตองการโอนสายเรียกเขา: ถาไมรับ, ถาติด
ตอไมได หรือ ถาไมวาง ตัวเลือกแตละอยาง
สามารถตั้งคาไดอยางเปนอิสระ

จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด
ขอมูลการโทร

7. ขอมูลการโทร

ตัวนับคาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดการกับคาโทร และระยะเวลาในการโทร
ของคุณ ตวัเลือกสวนใหญที่กลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับการสมัคร
รับบริการของคุณ
วงเงนิ
อนญุาตใหคุณปอนวงเงินที่ใชในเมน ูแสดงคาโทร 
ระยะเวลาโทรรวม
แสดงระยะเวลาโทรของสาย โทรออก หรือ สายเรียกเขา 
รีเซ็ตเวลา
อนญุาตใหคุณรีเซ็ตระยะเวลาของสาย โทรออก หรือ สายเรียกเขา 
แสดง
แสดงวามีการใชเงินไปเทาใดแลว โดยคิดจาก อัตราคาโทร
รีเซ็ตคาโทร
อนญุาตใหคุณรีเซ็ตคาโทรรวมปจจุบัน

อัตราคาโทร
อนุญาตใหคุณตั้งคา
ที่ใช จากนั้นปอนคา

ตั้งคา
เมนูนี้ใชในการตั้งคา
สาย, สายเรียกซอน
การโอนสาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณ
เลขโทรศัพท (ไมวา
ขอมูล, โทรศัพท แล

ทุกเงื่อนไข

มีเงื่อนไข

สถานะ



ขอมูลการโทร

กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความ หมายเลขผูโทรเขา
ายเลขกับคูสนทนาของคุณ สถานะ จะ
ดการทํางานอยู

ตูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน

ปอนสองหมายเลข: หมายเลขหนึง่
วนอีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย 
ติดตอผูใหบริการ

ายการของสายโทรออกและสายเรียก
พยายามโทรซ้ําอัตโนมัติ รวมทั้งราย
วย สายชนิดตางๆ (ทุกสาย, ที่ไมได
จะแสดงเรียงตามลําดับเวลา 
นสุด นอกจากนี ้คุณยังสามารถเลือก
การโทร ไดดวย ถาผูตดิตอของสาย
รศัพทของคุณ ชื่อที่เก็บไวจะแสดงขึ้น
L เพื่อเขาไปยังตวัเลือกตอไปนี้:
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เสียงเขาไปกอน  คุณสมบตัินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ 
และแตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกําลังโทรสายหนึ่ง/
หลายสายอยู
รับสายทุกปุม
เมื่อตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณรับสาย
โดยการกดปุมใดก็ได ยกเวนปุม ) (ที่ใชในการปฏิเสธสาย)
สายเรียกซอน
ใชกับ ทุกสาย, โทรศัพท, โทรสาร และ ขอมูล เมื่อตัวเลือกนี้ตั้ง
คาเปน เปด คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ถามีใครพยายามโทรหาคุณใน
ขณะที่คุณกําลังคุยโทรศัพทอยู เลือกตัวเลือก สถานะ เพื่อดูวา
บริการสายเรียกซอน GSM เปดทํางานอยูหรือไม
โทรซ้ําอัตโนมัติ
เมื่อตั้งคาเปน เปด ถาบุคคลที่คุณกําลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพท
ก็จะโทรซ้ําหมายเลขนีโ้ดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ 
หรือจนกระทั่งถึงจํานวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) 
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปที่จุดเริ่มตนของการพยายามโทรแตละครั้ง 
และจะสงเสียงบี๊ปแบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ เวลา
ระหวางการโทรซ้ําจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแตละครั้ง

เพื่อ แสดง หรือ ซอน หม
บอกคุณวาตัวเลือกใดที่เป
ขอความเสียง
เพื่อใหคุณปอนหมายเลข
ซิมการด)
ในบางกรณี คุณอาจตอง
ใชในการฟงเมลบอ็กซ ส
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ให

รายการโทร
โทรศัพทมือถือของคุณมีร
เขา, จํานวนครั้งของความ
ละเอียดเกี่ยวกับการโทรด
รับ, ที่รับ และ โทรออก) 
โดยสายที่ใหมที่สุดจะอยูบ
ที่จะ ลบทั้งหมด จาก ราย
เหลานั้นถูกเก็บในสมุดโท
มา เลือกรายการ และกด 
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ขอมูลการโทร

แสดงทั้งหมด แสดงชื่อ, วันที่และเวลาของสาย

โทร หมุนหมายเลข
โทรแฮนดฟรี หมุนหมายเลขแบบแฮนดฟรี

จัดเก็บเลขหมาย บันทึกหมายเลข

ลบ ลบหมายเลขปจจุบัน
ลบทั้งหมด ลบหมายเลขทั้งหมด

สงขอความ สงขอความไปยังผูตดิตอ



มัลติมีเดีย

ใชพรีเซ็ตวิทยุ
รือ > เพื่อไปยังพรีเซ็ตวิทยุ ถาคุณ
ีพรีเซ็ตอยู, กด < หรือ > เพื่อไปยัง
กจากนี้ คุณสามารถกด L ตัวเลือก 
แสดงรายการของสถานีพรีเซ็ต 

ํางานแอปพลิเคชั่นอื่นในขณะที่กําลัง
ตวัเลือก และเลือก เลน จากนั้น

ื่นๆ ในขณะที่กําลังเลนวิทยุใน เบื้อง
นวิทยุ, กด )

อกจากเมนูวิทยุ
เลนวิทยุ
ณะที่กําลังฟงวิทยุ วิทยุจะหยุดเลนจน
ิเสธสาย เมื่อคุณไดรับขอความเขาใน

าความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ จากนั้นจัด
นสถานีพรีเซ็ต 20 สถานี
ีวิทยุโดยไมเลิกแอปพลิเคชั่นวิทยุ
านที่ของคุณ
ําศัพท และแสดงปุมที่ใชในแอปพลิ-
ยุ
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8. มลัติมีเดีย

เมนู และเมนูยอยนี้ประกอบดวยตวัเลือกตางๆ เกี่ยวกับ
คุณสมบตัิดานมัลติมีเดยีของโทรศัพทมือถือ Xenium 9@9z 
ของคุณ

วิทย ุFM
เมนูนี้อนญุาตใหคุณฟงวิทยุบนโทรศัพทของคุณ เชื่อมตอขั้วตอ
หูฟงเขากับโทรศัพทของคุณ คุณสามารถกด L เพื่อเขาถึง
ตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เปลี่ยนสถานีวิทยุโดย
เมนูนี้อนญุาตใหคุณใช < ห
กําลังฟงสถานีที่ไมใชสถาน
สถานพีรีเซ็ตที่ใกลที่สุด นอ
และเลือก พรีเซ็ตวิทยุ เพื่อ
เลนเบื้องหลงั
ถาคุณจําเปนตองเปดการท
ฟงวิทยุ, คุณสามารถกด L
คุณสามารถเขาไปยังเมนอู
หลังได ในการปดการทํางา
หยดุวิทยุ
กด R หรือ ) เพื่ออ
เหตุการณระหวางการ
เมื่อคุณมีสายเรียกเขาในข
กระทั่งคุณรับสาย หรือปฏ

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อความถี่วิทยุที่เลือก
บนัทึกเพื่อตัง้
คากอนหนา

จัดเก็บความถี่วิทยุปจจุบันลงในพรีเซ็ตที่
เลือก

พรีเซ็ตวิทยุ แสดง รายการของพรีเซ็ตความถี่วิทยุ
ตัง้คาความถี่
วิทยุ

ตั้งความถี่สําหรับการฟงหรือจัดเก็บความถี่ลง
ในพรีเซ็ต

เมื่อคุณเริ่มการจูนวิทยุแบบแมนนวลจาก
สถานีพรเีซ็ต หมายเลขพรเีซ็ตจะถูกลบ

เปลี่ยนสถานี
อัตโนมัติ

สแกนห
เก็บลงใ

เลน ฟงสถาน
ตัง้คาโซน เลือกสถ
ชวยเหลือ อธิบายค

เคชั่นวิท
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แสดงและจัดการรายการไฟล MP3 ที่เก็บใน
ุณ เลือกไฟล และเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

แสดงและแกไขภาพที่เก็บในโทรศัพท
ไฟล และเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เลน ไฟล MP3

ตั้งไฟล MP3 ที่เลือกเปนเสียงเรียกเขา

เพื่อตั้งไฟล MP3 ที่เลือกเปน เสียงขอความ 
ตัวเลือกนี้ตองถูกเปดการทํางานในเมนู 
ตั้งคา > เสียง (ดูหนา 15) 

ลบไฟลที่เลือก
แกไขชื่อไฟล

ตั้งรูปภาพที่เลือกเปนวอลเปเปอร
มัลติมเีดีย

ขณะที่กําลังฟงวิทยุ วิทยุจะเลนตอไป และคุณจะไดยินเสียงบี๊ป
สําหรับเหตุการณ

เสียง
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงและจัดการไฟลเสียงที่เก็บในโทรศัพท
มือถือของคุณ  เลือกไฟล และเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สถานะความจาํ
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจําที่ยังใชได
ในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะใชคุณสมบัตหินวย
ความจํารวมกัน: ภาพ, เสียง, ขอความ, สมุดโทรศัพท หรือราย
การออรกาไนเซอร, เกม, ฯลฯ
กด L เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทั้งหมด
ของโทรศัพทในหนวยกิโลไบต (Kb) กด L อีกครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบรายการอยางละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบตัิ
แตละอยางใช

MP3
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณ
โทรศัพทมือถือของค

รูปภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณ
มือถือของคุณ เลือก

เปนเสียง SMS เพื่อตั้งไฟลที่เลือกเปน เสียงขอความ ตัว
เลือกนี้ตองถูกเปดการทํางานในเมน ูตั้งคา > 
เสียง (ดูหนา 15) 

ตั้งเปน
เสียงเรียกเขา

ตั้งเสียงที่เลือกเปนเสียงเรียกเขา

เลน

ตั้งเปน
เสียงเรียกเขา
เปนเสียง SMS

ลบ
เปลี่ยนชื่อ

ตั้งเปน
วอลเปเปอร
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9. STK
STK
โครงสรางและชื่อภายใตเมนูนี้ไดรบัการตั้งคาคอนฟกโดยผูให
บริการเครือขายของคุณ และเก็บไวในซิมการด  บรกิารตางๆ 
จะแตกตางกันในแตละผูใหบรกิาร STK
เมนูนี้ใหบริการที่เพิ่มมูลคา ซึ่งจะแตกตางกันไปตามผูใหบริการ  
สําหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ  โทร-
ศัพทที่สนับสนุน STK จะมีเมน ูSTK เพิ่มเติม และเนื้อหาใน
เมนูจะนําเสนอตามที่กําหนดไวในซิมการด ซึ่งไมสามารถเปลี่ยน
แปลงได ตวัเลือกเมนูอาจแตกตางกันไปตาม STK และอาจ
เปลี่ยนแปลงโดยผูใหบริการเครือขาย
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สมุดโทรศัพท
นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท กด - ในหนา
ไปยัง รายชื่อ จากนั้นเลือก <คนหา> และ
ื่อหรือหมายเลขที่คุณตองการคนหา 
รือ
อหลักเพื่อเขาไปยัง รายชื่อ และกด L 
ื่อของคุณจากรายการ กดปุมที่มีตัวอักษรที่
หา (เชน กดปุม 8 สามครั้งเพื่อปอนตัว
ารแรกที่เริ่มตนดวยตวัอักษรนีจ้ะถูกเลือก

อนญุาตใหคุณจัดระเบียบรายชื่อ เพื่อใหคุณ
สามารถกําหนดริงโทนใหกับกลุมของรายชื่อ
ได คุณสามารถตั้งคารายชื่อไดสูงสุด 20 
กลุม เลือก เปลี่ยนชื่อ เพื่อแกไขชื่อของกลุม 
และ ทํานองเพลง เพื่อกําหนดริงโทนใหกับ
กลุม
อนญุาตใหคุณคัดลอกรายชื่อทั้งหมดจาก
หนวยความจําซิมไปยังหนวยความจํา
โทรศัพท
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10. รายชื่อ

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: สมุด
โทรศัพทในซิม หรือสมุดโทรศัพทในเครื่อง (จํานวนของรายการ
ที่สามารถเก็บได ขึ้นอยูกับความจุของการด) ในขณะที่เพิ่มรายชื่อ
ใหม รายชื่อเหลานัน้จะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่คุณเลือก

ตั้งคา
อนญุาตใหคุณตั้งคาคุณสมบัติของรายชื่อ: เลือก ตั้งคา และกด 
L และคุณสามารถตั้งคาสิ่งตอไปนี:้

คนหารายชื่อใน
1. อนุญาตใหคุณค
จอหลักเพื่อเขา
กด L ปอนช
และกด L; ห

2. กด - ในหนาจ
เพื่อเลือก รายช
คุณตองการคน
อักษร V) รายก

ลบรายชื่อใน
เครื่องทั้งหมด

ลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้
ใชไดเฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพทเทานัน้ 
ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิมได

เลือกรายชื่อ อนญุาตใหคุณเขาไปยังรายชื่อที่เก็บใน
หนวยความจําซิม/โทรศัพท

ตั้งคากลุม

เก็บไปเครื่อง
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สรางรายชื่อใหม
แรกสุด เลือกสถานที่เก็บ (ในซิม หรือในสมุดโทรศัพท): เขาไป
ยัง รายชื่อ > ตั้งคา > เลือกรายชื่อ
จากนั้นสรางรายชื่อใหมของคุณ: เขาไปยัง รายชื่อ > รายชื่อ และ
เลือก <ใหม> ปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพท 

จัดการรายชื่อ
เลือกชื่อจาก รายชื่อ และกด L  เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:
เปลี่ยน โทร
โทรแฮนดฟรี สงขอความ
โทรดวน รายละเอียด
ไปเครื่อง ลบ
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครอืขาย
นั้นใชไมไดในปจจุบัน คุณอาจอยูในพื้นที่รบัสัญญาณที่ไมดี 
การยายไปยังตาํแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

ปดเสียง - โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อได
รับสายเรียกเขา

ระบบสั่น - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหม
แบตเตอรี่ - แทงระบถุึงระดับของแบตเตอรี่
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = ต่ํา)

ปลุก ทํางาน

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลัง
ลงทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณ
จดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

เครือขาย GSM: โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลวา
คุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี

หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพทและ
ซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

โฮมโซน - เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือ-
ขายของคุณ บริการนีข้ึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ



เก็บโทรศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ
็กเล็ก
ดรหสัพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจาํแทน 
ตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

จากที่ซื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
รโทรแบบตางๆ
รศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ
คับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม 
อาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกับ
รอนิกสอื่น ดงันั้นคุณควรทําตาม ขอ
ั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช
 และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น 
ชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนตและ
วดมาก
ารใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความ
ีการนําผลการวิจัยในปจจุบนัเกี่ยวกับ
ยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
การกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตราย
ลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณ
านความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 
ับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
C
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ขอควรระวัง
คลืน่วิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือตวัสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร
ศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณ
เสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขาย

โทรศัพท จากนัน้เครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของ
โทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 /

1800 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)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตวัโทรศัพทเอง 
ใหอานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และ
บอกใหผูอื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกัน
โทรศัพทจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เอื้อมถึงของเด
หลีกเลี่ยงการจ

ปดโทรศัพทและถอดแบตเ
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลัง
ทํางานตัวเลือกการจํากัดกา

การออกแบบโท
หมายและขอบัง
โทรศัพทของคุณ
อุปกรณอิเล็กท

แนะนาํและกฎขอบังคับท
โทรศัพทเซลลูลารทั้งที่บาน
กฏขอบังคับเกี่ยวกบัการใ
เครื่องบินนั้นมีความเขมง
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งก
เสี่ยงตอสุขภาพของผูใช ม
เทคโนโลยีทางดานคลื่นวิท
ความปลอดภัยตางๆไดรับ
จากการสัมผัสถูกพลังงานค
สอดคลองกับมาตรฐานด
รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณร
โทรคมนาคมที่ 1999/5/E
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บกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
 ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบ
งานวิทยุ

ตนของหัวใจ
ารเตนของหัวใจ:
หวางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร
ลอดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยง
กิดขึ้นได
ในกระเปาเสื้อ
กับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลด
กิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด
ุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

งชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
เรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการ
เซลลูลารหรือไม

รรถนะการทาํงาน
รรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงาน
ดภัย ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออปุกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไว
สูงอาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกัน
อาจนําไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท
ไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ: การใชโทรศัพท
มือถือในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการ

ทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจ
ผิดกฎหมายดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ซึ่ง
มีอุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู)  
หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) 
แรกสุดใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความ
ปลอดภัยที่ใชไดหรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน
เหมืองแร หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอ
ทรอนิกส
จากพลัง

เครื่องชวยการเ
ถาคุณมีเครือ่งชวยก
� รักษาระยะหางระ
ศัพทไว 15 ซม. ต
การรบกวนที่อาจเ

� อยาใสโทรศัพทไว
� ใชหูดานที่ตรงขาม
การรบกวนที่อาจเ

� ปดโทรศัพท ถาค

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่อ
ชวยฟงของคุณ เพื่อ
รบกวนของโทรศัพท

การปรับปรุงสม
เพื่อที่จะปรับปรงุสม
พลังงานคลื่นวิทยุ,ล
โทรศัพทอยางปลอ



เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและ � ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานัน้

ตเตอรี่
(เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา

ความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
มชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถ

าะแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมของแท
นัน้  เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่น
าย และทําใหการรับประกันทั้งหมด
ทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได การ
อง ยังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิด

รุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที
รรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่

รถยนตของคณุ
พบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลัง
สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําให
 โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
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คุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทใน
ตําแหนงการใชงานปกต ิ(เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนด
ฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผสักบัอณุหภูมิรอนหรอืเย็นจดั
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตอง
จะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปด
เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 
ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากัน อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก
และคุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูล
อัปเดตตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟ
ใหมีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม
จําเปนก็จะชวยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใช
งานโทรศัพท และเปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่
� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ
ใหมได

� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเปดแบ
� อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ 
สัมผัสแบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
140° F) สัมผัสกับควา
กัดกรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพ
จากฟลิปสเทา
อาจเปนอันตร
สําหรับโทรศัพ

ใชแบตเตอรี่ชนดิที่ไมถูกต
ไดดวย
ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํา
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับกา
เปนอะไหลแทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถอืและ
จากการศึกษา
ขับรถนัน้ทําให
เกิดอันตรายได
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ภาพแวดลอม
ิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
ิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
เกา และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา

มายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
เสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้ง
ลว ไวบนกอนแบตเตอรีแ่ละวัสดบุรรจุหีบ

EEE ใน DFU: �ขอมูลถงึผ ูบริโภค�

ฑเกาของคณุ
รับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวัสดุและชิ้น
ามารถนําไปรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหมได 

ี่ใชในบรรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได

การสงเสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ารนําวัสดหุีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

ี่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
รระบุชนดิของพลาสติกดวย)
� คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทาง
และจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด
แฮนดฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุ-
ประสงคนีโ้ดยเฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
กั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถ
ยนตของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มี
สายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจ
สอบกฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถูกทิ้งตากแดดไว
เปนเวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของตัว
โทรศัพทจะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่
เปนโลหะ โปรดระมัดระวังเปนพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทร
ศัพทขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของสภาพ
แวดลอมสูงเกิน 40°C หรือต่ํากวา 5°C

การดแูลรักษาส
โปรดปฏ
กับการท
โทรศัพท
ใชไหม

ฟลิปสไดทําเครือ่งห
การออกแบบเพื่อสง
วัสดุของเสียที่ไมใชแ
หอดังนี้

เครื องหมาย W

การทิง้ผลติภัณ
ผลิตภัณฑของคุณได
สวนคุณภาพสูง ซึ่งส

วัสดุท

เรามี
และก

วัสดุท
(มีกา



เมื่อพบสัญลักษณรูปถังขยะมีลอซึ่งมีกากบาทติด คําเตือน: ใชเฉพาะแบตเตอรี่, เครื่องชารจ และอุปกรณตอพวงที่
 VAN enterprise CO., LTD. กับรุน
เตอรี่ เครื่องชารจ และอุปกรณตอพวง
ง หรือการรับประกันสิ้นสุด และอาจ
อบกับตัวแทนจําหนายสําหรับการวาง
วงที่ไดรับการรับรอง เมื่อคุณถอดสาย
วง โปรดหยิบและดึงที่ปลั๊ก ไมใชดงึที่
ามเสี่ยงจากการระเบิด ถาใชแบตเตอรี่
32

อยูที่ผลิตภัณฑ หมายความวาผลิตภัณฑไดรับ
การครอบคลุมโดยขอกําหนดของสหภาพยุโรป 
2002/96/EC
โปรดเตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของ
เสียแยกตางหาก สําหรับผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนกิส

โปรดปฏบิัติตามระเบียบในทองถิ่นของคุณ และอยาทิ้งผลิตภัณฑ
เกาปะปนกับของเสียปกตภิายในบาน การทิ้งผลิตภัณฑเกาอยาง
ถูกตอง จะชวยปองกันผลกระทบดานลบที่ตามมาตอสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพของมนุษย

เครื่องชารจ & อุปกรณตอพวง
โปรดทราบ: โปรดตรวจสอบรุนของเครื่องชารจกอนที่จะใชโทร-
ศัพทมือถือนี้ โทรศัพทมือถือนีอ้อกแบบมาสําหรับใชเมื่อไดรับ
พลังงานจากเครื่องชารจซีรีส DSA-5W-05 

ไดรับการรับรองโดย DEE
เฉพาะเทานั้น การใชแบต
ชนดิอื่น จะทําใหการรับรอ
เปนอันตราย โปรดตรวจส
จําหนายของอุปกรณตอพ
เพาเวอรของอุปกรณตอพ
สาย ขอควรระวัง อาจมีคว
ชนดิที่ไมถูกตอง
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ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
จที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ุณใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสที่มา
องคุณทุกครั้ง
งหมายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
เลขของผูโทรเขามา โทรศัพทก็จะแสดงคําวา
ทน ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลใน
เรื่องนี้
งขอความตัวอักษรได
อนุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขาย
สอบวาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ 
ารของคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอียดเกี่ยว

าดสายบางสายไป
ารโอนสายของคุณ
วา ใสซิม
ารดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
เสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจน
กระทั่งสัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ 
และลองเปดโทรศัพทมือถือใหมอีกครั้ง
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิม
การดและแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือ-
ขาย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดย
เฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้น
อยูในตําแหนงที่ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือ
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบ
ถามขอมูล
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณ
กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอุณหภูมิ
ต่ํามาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการทํางาน
ของโทรศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง 
ถาอาการยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณ
คุณอาจใชเครื่องชาร
ตรวจดูใหแนใจวาค
พรอมกับโทรศัพทข
โทรศัพทไมแสด
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับ
เครือขายไมสงหมาย
สาย 1 หรือ ระงับ แ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณไมสามารถส
เครือขายบางแหงไม
อื่น แรกสุด ใหตรวจ
หรือติดตอผูใหบริก
กับเรื่องนี้
คุณรูสึกวาคุณพล
ตรวจสอบตัวเลือกก
หนาจอแสดงคํา
ตรวจสอบวาใสซิมก
ซิมการดอาจเกิดการ



ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพท
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แสดงคาํวา ไมอนญุาต
คุณสมบตัิบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสมบัตเิหลานี้จะใช
ไดตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณ
สนบัสนุนเทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในราย
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
กระบวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอน
ที่สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อปุกรณเสรมิของแท
จากฟลปิส

อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยู
เปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ อุปกรณ
เสริมอยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก 
รายการของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไม
ทําใหการรับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริม
ของแทจากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพท
ของคุณทุกครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณ
เสริมที่ไมไดรับการรับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เสียบหูฟง 
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การประกาศเครื่องหมายการคา
T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศัพทมือถือนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนัน่เอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่
วิทยุ (RF) เกินขีดจํากัดที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
ปองกันการแผรังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบนัของวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (IEEE) ซึ่งพยากรณคาความปลอดภัย
ซึ่งรับประกันถึงการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากัด SAR ที่แนะนําโดย
ICNIRP สําหรับโทรศัพทมือถือที่ใชโดยสาธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต/กก. เฉลี่ยตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 10 กรมั และคือ 1,6 วัตต/กก.
เฉลี่ยตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 1 กรมั โดยมาตรฐาน 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 สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปสรุน Xenium 9@9z เมื่อทดสอบเทียบกับมาตรฐานคือ 0,507 วัตต/กก. สําหรับขอแนะนํา ICNIRP 
และ 0,762 วัตต/กก. สําหรับมาตรฐาน IEEE 1528
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถือลง หรือใชหูฟง วัตถุประสงคของขอควรระวังเหลานี ้ก็เพื่อให 
นําโทรศัพทมือถือออกหางจากศีรษะและรางกาย



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
ิดไฟไหม  น้ําทวม หรือสัมผัสกับของ
ือ
38

การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� 
หรือ�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทั้ง
หมดของฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิต
ภัณฑ�) นั้นปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ การออก
แบบและฝมือแรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใช
งาน  และการปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึง
ตอไปนี ้การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิต
ภัณฑในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิต
ภัณฑนี้เปนครั้งแรกเทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใช
ไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปสตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนาย
เทานัน้

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลา
หนึ่ง (1) ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการ
ซื้อ การรับประกันสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจาก
ฟลิปสจะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนบัจาก
วันที่ซื้อ

เกี่ยวกับวัสดุและกา

ในชวงระยะรับประก
ตั้งจะซอมแซมหรือเ
คาแรง  และจะสงค
เปลี่ยนใหมใหกับผูบ
ฟลิปสจะเก็บชิ้นสวน

ผลิตภัณฑที่ไดรับกา
คุมครองโดยการรับ
เหลือจากผลิตภัณฑ
ซอมแซมหรือทดแท
กวา การซอมแซมแ
ของฟลิปส เปนการ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับค
จํากัดนี?้

การรับประกันแบบจ

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
อุบัตเิหตุ  หรือ
การติดตัง้ที่ไม
ละเลย  การเก
เหลวอื่นๆ  หร
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งถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ฑใหฟลิปส หากไมปฏิบตัิตามนี้ ฟลิปสจะไม
บตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
ันแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด
  เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปน
ูบริโภคจะตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
ทนผลิตภัณฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
แซมหรือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
 คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
การซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุนของ
ฑ  และหมายเลขซีเรยีลของผลิตภัณฑอยาง

 การรับประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

การรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน
นัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
กลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ
นนัย  (ไมวาจะโดยพระราชบญัญัติ ภายใต
อื่นๆ) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
มสามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
าะใดๆ
ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบคุคลที่ไมไดรับการแตง
ตั้งจากฟลิปส หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือ
การทํางานที่มีสาเหตจุากความเชื่อถือไดของสภาพ
สัญญาณของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมาย
เลขซีเรียลอิเล็กทรอนกิส หรอื 

ฉ) ผลิตภัณฑที่ซื้อ ใช บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือ
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑ
ที่เปดใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตัง้
จากฟลิปส คุณสามารถตดิตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของ
คุณ

ข) คุณจะตอ
ผลิตภัณ
รับผิดชอ
ซิมการด

ค) ถาปญหา
รับประก
นี้ใชไมได
โมฆะ  ผ
หรือทดแ
การซอม

ง) สําคัญ -
หลักฐาน
ผลิตภัณ
ชัดเจน

6.    ขอจํากัดอื่นๆ:

ยกเวนสําหรับ
หรือที่ระบุเปน
แกไขโดยขอต
ชัดแจงและเป
กฎหมาย หรือ
คุณภาพ  ควา
การใชงานเฉพ



การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหาย ใหผูสงของ  ผูคาปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
ลิปสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับ
ี้ และคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไข

ํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราช
ภายใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
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ที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปน
ประเภทใด  หรือดวยสาเหตุใดๆ  หรือรูปแบบใดๆ หรือ
ดวยการแสดงหลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงิน
ไมเกินราคาที่คุณจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

นอกจากนัน้ ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
จากการใชงานอยางสมบกุสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสีย
หายจากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความ
เสียหายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การ
ลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมูล และที่
อางโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใช
ผลิตภัณฑ  ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนญุาต  ไมวา
ฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไม 
ขอจํากัดเหลานี้จะถือปฏิบตัิโดยไมคํานงึถึงความลมเหลว
ของวัตถุประสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เซลลูลารนี้  ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนอืกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย-
ลักษณอักษร และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
กับขอความในการรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต

หรือพนกังานของฟ
ประกันแบบจํากัดน
ดังกลาว

การรับประกันแบบจ
บัญญัติของผูบริโภค



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
Philips 9@9z
วิทยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/1800
TAC: 35749701

ในดานที่เกี่ยวของกับการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับ
มาตรฐานตอไปนี้:
ความปลอดภัย: EN 60950-1:2001
สุขภาพ: EN 50360-2001; EN 50361-2001 
EMC: EN 301 489-1 V1.6.1; EN 301 489-7 
V1.3.1
วิทยุ: EN 301 511 v 9.0.2

 
เราขอประกาศในที่นี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุที่จําเปน
ทั้งหมด และผลิตภัณฑที่มีชื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมีความ
สอดคลองกับความตองการที่จําเปนทั้งหมดของขอกําหนด 
1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และ
รายละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC 
ไดรับการปฏบิัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาที่ระบุตอไปนี้: CETECOM ICT Services GmbH, 
Untertürkheimer Straße 6-10, 66117 Saarbrücken, Germany
เครื่องหมายแสดง: 0682
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ผูจัดการฝายคุณภาพ




