
กด ) คางไว

กด L จากนั้น #

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด L 
เพื่อจัดเก็บ

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
และกด (  เพื่อโทร

กด ( ในหนาจอหลัก บันทึกการ
โทร แสดง สายที่ไมไดรับ, สายที่หมุน 
และ สายที่รับ ลาสุดของคุณ

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด )

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กดปุมปรับระดับเสียงดานขาง + หรือ
- ระหวางการโทร

กดปุมระดับเสียง + หรือ - ดานขางใน
หนาจอหลัก

กด L เมนู ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

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

วิธีการ �

+

ปุมตัวอักษร
        ตัวเลข

ลําโพง

LCD TFT
262K สี

ปุมนาวิเกชั่น
และปุม , 

ปุมวางสาย
และเปด/ปด

ซอฟตคียซาย

ปุมรับสาย

ปุมระดับเสียง
ดานขาง

- ซอฟตคียขวา

ขั้วตอเครื่องชารจ/
พอรต USBขั้วตอหูฟง

ดานหลังของ
โทรศัพท: กลอง 
1.3 ลานพิกเซล

ปุมเพลง

เปด/ปดโทรศัพท
ลอ็ค/ปลดล็อคปุมกด
เก็บหมายเลขใน
สมุดโทรศัพท
โทรออก

เขาไปยัง บันทกึการโทร

รบัสาย
วางสาย
ปฏเิสธสาย
ปรับระดบัเสียงของ
ลาํโพง
ปรับระดบัเสียงริงโทน

เขาไปยัง เมนูหลัก
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L และ R ที่อยูที่ดานบนของปุมกด 
เลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอ ซึ่งรวม
รดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้อาจ
หาที่แสดงอยูในปจจุบัน

ี่ 5 ทศิทาง ซึ่งสามารถใชกดเพื่อเลือกตัวเลือก
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขวา 
อนุญาตใหคุณเลือกตัว
ถึงตัวเลือกระหวางที่โท
แตกตางกนัไปตามเนื้อ

ปุมเคลื่อนที่
โทรศัพทมปีุมเคลื่อนท
ตางๆ

เปลีย่นไปยังสถานะ
ปดเสียง

กดปุม * คางไวในหนาจอหลัก

เขาไปยัง รายการ
สมุดโทรศัพท

กด - ในหนาจอหลัก

เรียกใช บริการ
อนิเตอรเน็ต

กด + ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ขอความ กด > ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ทางลัด กด < ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง เครื่องเสยีง กดปุมเพลงดานขาง

ออกจากเครือ่งเสยีง
ในขณะที่เพลงกําลงัเลน
ในเบื้องหลัง

กด ) หรือกด , แบบยาว

กลับเขามาในเครื่อง
เสียงอีกครั้งในขณะที่
เพลงกําลังเลนในเบื้อง
หลัง

กดปุมเพลงดานขาง

กลับไปยังเมนูกอนหนา กด R

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )



เมนูหลักที่แสดงในรูปแบบตาราง ใชในการเรียกคุณสมบัติตางๆ ที่
งคุณ ตารางดานบน สรุปถึงการจัดเรียง

เขาไปยัง เมนูหลัก และใชปุมเคลื่อนที่
ือผูใชนี้เปน -, +, < หรือ > เพื่อเรียกดู
รือกดปุม 1 - 9  เพื่อเขาไปยังตัว
โดยตรง ภายในรายการ กด L เพื่อเขา
รายการที่เลือก, กด R กลับ เพื่อถอย
2

เมนูหลัก
มีใหใชในโทรศัพทมอืถือขอ
เมนูใน เมนูหลัก
กด L ในหนาจอหลักเพื่อ
ในทิศทางตามทีแ่สดงในคูม
ไอคอนและรายการตางๆ ห
เลือกและฟงกชั่นที่ตองการ
ไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวของกับ
กลับหนึ่งระดับ 

สนุกและเกม เบราเซอร มัลติมีเดีย

หนา 18 หนา 19 หนา 21 

เพลงสวนตัว ขอความ ตัวจัดการไฟล

หนา 25 หนา 29 หนา 37

ออรกาไนเซอร รายชื่อ ขอมลูผูใช

หนา 38 หนา 42 หนา 45

การเชื่อมตอ ประวัติการโทร การตั้งคา

หนา 46 หนา 48 หนา 50
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เริ่มตนใชงาน

เพื่อถอดออก
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1. เริ่มตนใชงาน
ขอแสดงความยินดีที่คุณซือ้ผลิตภณัฑของฟลิปส และยินดีตอนรับ!
เพื่อรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการสนับสนุนที่ฟลิปสมใีห ใหลง
ทะเบียนผลิตภณัฑของคุณที ่www.philips.com/welcome

โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวงั� กอน
ที่จะใชโทรศัพทของคุณ
ในการใชโทรศพัทของคุณ  คุณตองใสซิมการดทีถู่กตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการเครือขาย หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิม
การดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกบัการรับบริการของคุณ หมายเลข
โทรศัพทมือถือของคุณ และหนวยความจําซึ่งคุณสามารถเก็บหมาย
เลขโทรศพัทและขอความตางๆ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู �รายชื่อ� 
ในหนา 42

ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ

อยาลืมปดโทรศัพทมือถือของคุณกอนที่จะนําแบตเตอรี่ออก

ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กด
ฝาดานหลังดวยนิ้วหัวแมมอืของคุณ และเลื่อนฝาขึ้น จากนั้นใชมอื
ขางที่วางอยูยกฝาของชองใสแบตเตอรี่ออก ดังแสดงในรูปดานลาง

ถอดแบตเตอรี่
ยกแบตเตอรี่ขึ้นจากดานบน
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บัคืน
ับคืน โดยการเลื่อนลงไปในชอง จนกระทั่งสุด 

ะอยูบนหนาจอกอนทีจ่ะใชโทรศัพท
เริ่มตนใชงาน

ใสซิมการด
ใสซิมการดลงในชองใสซิมการด ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของการด
ชี้ไปในทิศทางทีถู่กตอง และหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
วางแบตเตอรี่กลับลงในสล็อต โดยใหหนาสัมผัสสีทองของแบตเตอรี่
หันไปในทศิทางที่สัมพันธกับหนาสัมผัสสีทองที่สวนลางของโทรศัพท 
หนาสัมผัสสีทองบนโทรศัพทอยูขางๆ ชองใสซิมการด

ใสฝาดานหลังกล
ใสฝาปดแบตเตอรี่กล

แกะฟลมปองกันที่แป



เริ่มตนใชงาน

งถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
ารจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ การชารจแบตเตอรี่
 ชั่วโมง เมื่อแทงทั้งหมดหยุดนิ่ง หมาย
แลว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชารจ

บอยูกบัโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เสียหาย
คือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
าถึงไดงาย 
8

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศัพท กดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ถาม รหันพินคือรหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการดของคุณ รหัสนี้
ไดรับการตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการเครือ
ขายหรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพท สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
รหัสพิน ดู �ตั้งคาการโทร� ในหนา 52

ถาคุณปอนรหสัพนิไมถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของคุณ
จะถูกล็อค ในการปลดล็อคซิมการด คุณตองขอรหสัพกุ จากผูให
บริการเครือขายของคุณ

ชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะสงเสียง
เตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ทันทีทีคุ่ณติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จ 
คุณสามารถเริ่มชารจโทรศพัทได 
เสียบขั้วตอเครื่องชารจดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีก
ดานหนึ่งเขากบัชองเสียบไฟ AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสด
ชารจ ตัวแสดงสถานะการช
จนเต็มจะใชเวลาประมาณ 3
ความวาแบตเตอรี่ชารจเต็ม
ได
การปลอยใหเครื่องชารจเสีย
ชารจเต็มแลว ไมมผีลทําให
วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่องชารจ
เสียบไฟฟากระแสสลับทีเ่ข
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เริ่มตนใชงาน

ใสไมโคร SD การด
1. เปดชองใสไมโคร SD การดดังแสดงในภาพดานลาง
2. ใสไมโคร SD การดลงในชองใสไมโคร SD การด โดยใหหนา
สัมผัสสีทองคว่ําลง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนไมโคร SD การดขนาด 2 GB

ฟลิปสไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้เนื่องจากการใชไมโคร 
SD การดที่ไมไดมาตรฐาน

ฟงกชั่นทางลัด
โทรศัพทของคุณใหทางลัดในการเรียกใชฟงกชั่นตางๆ บนโทรศัพท 
10 อยาง คุณสามารถแกไขทางลัดใหสอดคลองกบัความจําเปนของ
คุณได สําหรับขอมลูเพิ่มเติม ดู �ทางลัด� ในหนา 51



การโทร

ารพิเศษไอพี คุณจะถูกขอใหตรวจสอบ
หมีการเพิ่มหมายเลขซ้ําๆ

ขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
 ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมุดโทรศัพท 
็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

) ถาคุณเปดทํางาน การโอนสาย สาย
เลขหนึ่ง หรือขอความเสียงของคุณ

 ถาอยูในโหมด ปดเสียง
ารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุมใดกไ็ด 

ะความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
ากหเูมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
เสียง
10

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

2. กด ( เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด ) เพื่อวางสาย
ในการโทรระหวางประเทศ ใหกด 0 คางไว เพื่อใสรหัสนําหนา
ระหวางประเทศ �+�

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด ( เพื่อหมุน ในการเลือก
หมายเลขอืน่ ใหกด + หรือ - (ดู �รายชื่อ� สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม)

3. กด ) เพื่อวางสาย

โทรไอพี (เฉพาะจีนเทานัน้)
เมื่อคุณเลือกตัวเลือก โทรไอพี, โทรศัพทมือถือจะเพิ่มหมายเลข
บริการพิเศษไอพี ที่คุณตั้งไวลวงหนาทีข่างหนาหมายเลขโทรศัพท
โดยอัตโนมัติ จากนั้นทําการโทรไอพี ในการตั้งคาหมายเลขไอพี, 
โปรดดู การตั้งคา > ตั้งคาการโทร > หมายเลขไอพี 

เมื่อคุณปอนหมายเลขบรกิ
หมายเลข เพือ่ปองกันไมใ

รับสาย และวางสาย
เมื่อมีสายเรียกเขา หมายเล
ที่จะแสดงหมายเลขของเขา
ชื่อที่เปนเจาของหมายเลขก
� ในการรับสาย: กด (
� ในการปฏิเสธสาย: กด 
จะถูกโอนไปยังอีกหมาย

� ในการวางสาย: กด )
โทรศัพทจะไมสงเสยีงกริ่ง
ถาคุณเลือก ทกุปุม, คุณสาม
ยกเวนปุม ) และ R

โทรแฮนดฟรี
เพือ่ความสะดวกสบายแล
คุณนําโทรศัพทออกหางจ
อยางยิ่งในขณะที่กําลังเรง
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ระหวางการโทร, กด L และเลือก เครื่อง
ันทกึจะถูกจัดเกบ็ในรูปแบบ *.amr และเกบ็
ียง ของเมนู มัลติมีเดีย (ดู �เครื่องบันทึกเสียง� 

เลิก
L ตัวเลือก และเลือก ปดเสียงพูด หรือ 
ดเสียงพูด, ไมโครโฟนจะถูกปดการทํางาน
ยหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง การปดเสียงจะถกู

ในหูฟง
ุมปรับระดับเสียงดานขาง "+" หรือ "-" เพื่อเพิ่ม

โทรศัพทบนซิม
หนงหนวยความจําของผูติดตอที่คุณตองการ
ําแหนงหนวยความจํา 5), คุณสามารถปอน 5# 
สดงรายชื่อที่ตั้งไวลวงหนา, จากนั้นกด ( 
การโทร

กด R แฮนดฟรี ระหวางการโทร เพื่อเปดทํางานโหมดแฮนดฟรี 
ในการปดทํางานแฮนดฟรี, กด R  มือถือ เพื่อปดโหมดแฮนดฟรี

ตัวเลอืกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

- การ พักสาย
- วางสาย ปจจุบัน
- โทร สายใหม
- เขาไปยัง รายชื่อ
- สงและรับ ขอความ
- เครื่องบันทึกเสียง
- ปดเสียง/ยกเลิก
- การเปดทํางาน DTMF (ระบบการโทรแบบทัชโทน)

เครื่องบันทึกเสียง
ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอหาม
ทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวา
คุณกําลงัจะอัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
ของคุณตกลงเทานั้น นอกจากนี้ คุณควรรกัษาความลับของเสียง
ที่อัดไวดวย

ในการอัดการสนทนา
บันทกึเสียง เสียงที่บ
อยูใน เครื่องบันทกึเส
ในหนา 24)

ปดเสียง หรือยก
ระหวางการโทร, กด 
ยกเลิก ถาคุณเลือก ป
เมื่อคุณเปลี่ยนจากสา
ยกเลิก

ปรับระดบัเสียง
ระหวางการโทร กดป
หรือลดระดับเสียง

โทรดวน
โทรดวนผานสมุด
ถาคุณรูหมายเลขตําแ
โทร (ตัวอยางเชน: ต
ในหนาจอหลัก เพื่อแ
เพื่อโทร



การโทร

โทรดวนผานบันทึกการโทร โทรไปยงัสายที่สอง
องเมื่อมสีายหนึ่งใชอยู หรือมสีายหนึ่ง
อยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือกผูติดตอ
 ( สายแรกจะถกูพักไว และสายทีส่อง
ุณสามารถกด L เพื่อเขาถึงตัวเลือก

าง 2 สาย
ูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง

ทัง้สอง และเมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ คุณ
อง
เชื่อมตอสมาชิกคนหนึ่งจากสาย
ื่อมตอสายทัง้หมด
ารรายชื่อ
อความ
ันทึกการสนทนาโทรศัพท
นไมโครโฟน
นระบบการโทรทัชโทน

ณะที่กําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะสง
งขอมูลเกี่ยวกบัสายที่เรียกเขามา จากนั้น
12

ในหนาจอหลัก กด ( เพื่อเขาไปยัง บันทึกการโทร เลือกหมายเลข
ที่คุณตองการโทร และกด ( เพื่อหมุนหมายเลข

การตั้งคามาตรฐานของการโทรดวนคือ ปด ในการเปดทํางาน
ฟงกชัน่นี้ คุณจําเปนตองเปดทํางานในเมนูการตั้งคาโทรศัพท 

โทรสายฉุกเฉิน
คุณสามารถโทรฉุกเฉินไดตลอดเวลา โดยไมคํานึงวาโทรศัพทมอืถือ
จะลงทะเบียนกับเครือขายหรือไม 
1. ในหนาจอหลัก, ปอนหมายเลขโทรฉุกเฉิน (หมายเลขเฉพาะใน
ประเทศของผูโทร)

2.  กด (

โปรดทราบวา การโทรฉุกเฉนิจะไมเก็บอยูในบันทึกการโทร 
3. ถาไมมีซิมการด, การกด R ฉุกเฉิน สามารถนําคุณไปยังหนา
จอโทรฉุกเฉินเชนกัน โดยแสดงหมายเลขการโทร จากนั้นกด 
( หรือซอฟตคีย ตกลง เพื่อทําการโทรฉุกเฉินโดยตรง และ
ภาพเคลื่อนไหวการโทรจะแสดงขึ้น

จัดการกบัหลายสาย (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกนั รวมทั้ง
สรางการประชุมดวยโทรศัพทของคุณได คุณสมบัตินี้จะใชไดหรือไม 
ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

คุณสามารถโทรไปยังสายที่ส
พักอยูได ในขณะที่โทรศัพท
จากสมดุโทรศัพท) และกด
จะถูกหมุนออกไป จากนั้นค
ตางๆ ตอไปนี้:
� สลับ เพื่อสลับไปมาระหว
� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผ
โทรศัพท

� ถายโอน เพื่อเชื่อมตอสาย
จะถูกตัดออกจากสายทัง้ส

� วางสายเดียว เพื่อตัดการ
� วางทัง้หมด เพื่อตัดการเช
� รายชื่อ เพื่อเขาไปยังรายก
� ขอความ เพื่อสงและรับข
� เครื่องบันทกึเสียง เพื่อบ
� ปดเสียงพูด เพื่อปดทํางา
� DTMF เพื่อเปดการทํางา

รับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายทีส่องในข
เสียงบี๊ป และหนาจอจะแสด
คุณสามารถ:
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การโทร

ในการรับสายที่สอง แรกสุดคุณตองปดการทํางาน การโอนสาย 
(ดู �การโอนสาย� ในหนา 52) และเปดทํางาน สายเรียกซอน (ดู 
�สายเรยีกซอน� ในหนา 52)

กด ( ในการรับสาย (สายแรกจะถกูพักไว)

กด R หรือ ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด L ตัวเลือก ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณสา-
มารถเลือก ตอบ, พักสาย, วางสาย เพื่อ
พักหรือวางสายปจจุบัน และรับสายเรียก
เขา



การปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

ิแทป ABC/abc
ั้ง (2 ถึง 9) เพื่อปอนตัวอกัษรแรก
ครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรที่สองบนปุม ไป
ี่คุณตองการอยูบนปุมเดียวกับตัวอกัษร
สองถึงสามวินาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏ

ักษรทางซายของตัวกะพริบ

นคาํวา "home":
, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 
อความเสร็จสมบูรณแลว

เพือ่ใสชองวางในโหมดการปอนแบบ

) าจอหลัก
ลตจากรายการ หรือเขาไปยังเมนูตัวเลือก
ณ
การปอน
14

3. การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
วิธีการปอนขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวธิีการปอนตัวอักษร 7 ชนิด:
มัลติแทป ABC/abc
T9 ABC/Abc/abc
T9 PinYin
สโตรกจีนแผนดินใหญ
สโตรกจีนไตหวัน
ตัวเลข
สัญลักษณ

คุณสามารถเลือกวิธีการปอนขอความที่เหมาะสมในรายการตัวเลือก 
เพื่อปอนตัวอกัษรภาษาอังกฤษ คํา สัญลักษณ และหมายเลขได สัญ-
ลักษณทีป่รากฏบนหนาจอ ระบุถึงโหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู 

ปุมฟงกชั่น

การปอนแบบมัลต
1. กดปุมตัวเลขหนึ่งคร
ที่อยูบนปุม, กดสอง
เรื่อยๆ ถาตัวอักษรท
ที่คุณเพิ่งปอน ใหรอ
ขึ้นอกีครั้ง

2. กด R เพื่อลบตัวอ

ตัวอยาง: วิธีการปอ
กด 4, 4 (GHI) 6
3 (DEF) กด , เมือ่ข

คุณสามารถกดปุม 0 
มัลติแทป ABC/abc R ลบตัวอักษรที่ดานซายของตัวกะพริบ หรือออกจาก

โหมดการแกไข
+/-/</> เลื่อนตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ขอความ หรือ

สัญลักษณจากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ

กลับไปยังหน
L เลือกคําที่ไฮไ
* ปอนสัญลักษ
# เปลี่ยนโหมด
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การสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะ
หจากการกดปุมของคุณ ถามีหลายคําที่ใชได คํา
แสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/- เพื่อ เลื่อน
ด , เพื่อใสคํา

ABC/Abc/abc 
อังกฤษแบบสมารต ใหวิธีการทีเ่ร็วกวาในการปอน

องกดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถงึ 9) ใหสอด
อักษรแตละตัวที่จําเปนในการสะกดคํา ในขณะที่
อกัษร คําที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ื่อลบตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
- เพื่อเลือกคําที่ตองการ และกด Lหรือ , เพื่อ

ารปอนคําวา "home":
, 6, 3  หนาจอจะแสดงคําแรกของ

ood
ื่อน และเลือก Home
ือ , เพื่อยืนยัน
การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

ตัวอักษรทีอ่ยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้:

การปอนขอความ T9® 
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอัจ-
ฉริยะสําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพท
มือถือ โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็ว
ขึ้นโดยการคาดการณคําที่คุณตองการปอนจากปุม
ตางๆ ที่คุณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอกัษร

ที่จําเปนตองใชใน
แนะนําคําขึ้นมาใ
แรกในรายการจะ
ในรายการ และก

การปอน T9 
วิธีการปอนภาษา
คําภาษาอังกฤษ
1. คุณจําเปนต
คลองกับตัว
คุณปอนตัว

2. กด R เพ
3. ใช + และ 

ปอนคํานั้น

ตัวอยาง: วิธีก
1. กด 4, 6
รายการ: G

2. กด - เพื่อเล
3. กด L หร

ปุม  ตวัอักษรในลําดบัที่จะแสดง
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

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



ารปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

การปอน T9 PinYin (จีน & ฮองกงเทานัน้) ผนดนิใหญ/จีนไตหวัน 
ั้น)
รก
กของตัวอักษรภาษาจีน ตามลําดับ
ื่อคุณกดปุมที่สอดคลองกับสโตรกที่ตอง
หนาจอ โทรศัพทจะแสดงตัวอักษรที่
ุณปอนเขาไป ในขณะที่คุณปอนสโตรก
นาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ังคับทิศทางเพื่อเลือกตัวอักษรภาษาจีน
ีเ่สนอให กด L เพื่อปอนตัวอักษร
พื่อลางสโตรกที่คุณปอน
ง: ทนัททีี่คุณเลือกและปอนตัวอักษร 
ปรับปรุง และรายการของตัวอกัษรที่
 ใชปุมบังคับทิศทางเพื่อเลือกตัวอักษร
เพื่อยืนยันการปอน ถาคุณไมตองการ
กัน คุณเพียงกด R เพื่อออก หรือ
ดยตรง

9) เพื่อปอนตัวเลขที่อยูบนปุม
16 ก

นี่เปนโหมดการแกไขอจัฉริยะ ที่ไมเพียงอนุญาตใหคุณกดแตละปุม
ที่มีตัวอกัษรที่อยูบนปุมเพียงครั้งเดียวเพื่อสรางเปนตัวอกัษรเทานั้น 
แตยังมคีุณสมบัติการปอนใหอีกดวย การกดปุมตางๆ จะถูกวเิคราะห 
และการผสม pinyin ที่เปนไปไดทัง้หมดจะแสดงขึ้นที่สวนลางของ
หนาจอ
การใชวิธกีารปอน T9 PinYin  
1. ปอนตัวอักษร pinyin อยางเหมาะสม กดปุมที่มีตัวอักษร pinyin 
แตละปุมเพียงครั้งเดียว โดยไมตองสนใจถงึตําแหนงที่อยูบน
ปุม หลังจากที่คุณปอนตัวอักษรโดยใชปุมกด การผสม pinyin 
บนหนาจอจะเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับปุมที่คุณกด

2. ใชปุมบังคับทิศทางเพื่อเลือกการผสม pinyin ที่คุณตองการ และ
กด L เพื่อเลือกบรรทัดที่เสนอให กด < หรือ > เพื่อเลือกตัว
อักษร (ตัวอกัษร pinyin ที่เลือกจะถูกไฮไลต) และกด L เพื่อ
ปอนตัวอักษร 

3. ปอนตัวอักษรที่สัมพันธกัน: ทันทีทีคุ่ณเลือกและปอนตัวอักษร 
รายการที่เสนอใหจะถูกปรับปรุง และรายการของตัวอกัษรที่
เกี่ยวของจะแสดงขึ้นมา ใชปุมบังคับทิศทางเพื่อเลือกตัวอักษร
ที่ตองการ และกด L เพื่อยืนยันการปอน ถาคุณไมตองการ
ปอนตัวอักษรที่สัมพันธกัน คุณเพียงกด R เพื่อออก หรือ
ปอนตัวอักษร pinyin ใหมเขาไปโดยตรง

การปอนสโตรกจีนแ
(จนี & ฮองกงเทาน
การใชวิธกีารปอนแบบสโต
1. ปอนสโตรก: ปอนสโตร
สโตรกของตัวอักษร เม
การ สโตรกจะแสดงบน
เสนอให ตามสโตรกที่ค
ตัวอักษรที่เสนอใหบนห

2. ปอนตัวอักษร: ใชปุมบ
ที่ตองการจากรายการท
ภาษาจีน และกด R เ

3. ปอนตัวอักษรที่เกีย่วขอ
รายการที่เสนอใหจะถูก
เกี่ยวของจะแสดงขึ้นมา
ที่ตองการ และกด L 
ปอนตัวอักษรที่สัมพันธ
ปอนสโตรกใหมเขาไปโ

การปอนตัวเลข
1. กดปุมตัวเลข (0 ถงึ 
2. ในการลบตัวเลข กด R
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การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

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



18 สนุกและเกม

4. สนุกและเกม

จาวา
โทรศัพทมือถือของคุณมีคุณสมบัติการทํางานแบบจาวา ซึ่งคุณ
สามารถใชเพื่อรันแอปพลิเคชั่นจาวา เชน เกมที่ดาวนโหลดจาก
เครือขาย
ครั้งแรกที่คุณเรียกใชจาวา ขอความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนคุณวาการ
ติดตั้งและการตั้งคาคอนฟกจาวาจะใชเวลาหลายนาที ซึง่นี่เปนการ
ทํางานเพียงครั้งเดียวเทานั้น

โทรศัพทนี้สนับสนุนเฉพาะเกมจาวาที่ดาวนโหลดจากผูใหบริการ
เครือขายสาํหรับทํางานบนรุนมือถือนี้เทานั้น

การตั้งคาจาวา 
หลังจากที่ติดตั้งจาวาแลว คุณสามารถดําเนินการตั้งคาตอไปนี้:

เกม
เลือกเกม และกด L สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเลนแตละเกม
โปรดดูขั้นตอนการใชงานบนหนาจอ

ตั้งคาเกม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปดหรือปดเสียง หรือระบบสั่นในขณะทีเ่ลนเกม
เลือก BGM, ซาวนดเอฟเฟก หรือ ระบบสั่นของเกม, จากนั้นกด 
</> เพื่อเลือก เปด หรือ ปด และกด L เพื่อยืนยัน

เสียงจาวา อนุญาตใหคุณตั้งคาระดับเสียง

ระบบสั่นจาวา อนุญาตใหคุณตั้งการเปดใชจาวาแบบอัตโนมัติ
เปน เปด หรือ ปด 

เครือขายจาวา อนุญาตใหคุณเลือกเครือขายที่คุณตองการ

ขนาดใหญ แสดงขนาดที่อนุญาตสูงสุดสําหรับหนวย
ความจําจาวา 
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ูเวบ็ไซตซึ่งคุณเขาชมกอนหนานี้

ูเวบ็เพจที่คุณเคยเขาชม และจัดเกบ็ไวเปนเพจ

ยันการเชื่อมตอไปยังเว็บไซต

าน และจัดการกบัขอความที่สงจากเครือขาย 
มาใหคุณโดยอตัโนมัติ

อนฟกการตั้งคาเว็บ สําหรับการเบราซเว็บ 
ถูกตั้งคาไวลวงหนาดวยพารามิเตอรของผูให
ะแหง ถาคุณเปนสมาชิกของผูใหบริการเครือ
ชเบราเซอรได ไมเชนนั้น คุณจําเปนตอง
 

ลบบุคมารคที่เลือก
ลบบุคมารกทัง้หมด
ปอนชื่อและ URL เพื่อสรางบุคมารคใหม
เบราเซอร

5. เบราเซอร

เมนูนี้ประกอบดวย Wap และบัญชีขอมูล

WAP
ตัวเลือกนี้ใชในการเขาถงึอินเตอรเน็ต โทรศัพทของคุณมีหมายเลข
โหมดการเขาถึงอินเตอรเน็ตที่ไดรับการตั้งคาคอนฟกไวลวงหนาแลว 
คุณสามารถเริ่มการเบราสอินเตอรเน็ตไดทันทีทีคุ่ณเปดทํางานโหมด
การเขาถึง

โฮมเพจ
คุณสามารถเก็บหนาแรกสําหรับโหมดการเขาถงึแตละโหมดได เมื่อ
คุณเขาถึงอนิเตอรเน็ตดวย WAP เบราเซอร หนาแรกของโหมดการ
เขาถึงซึ่งคุณเลือกไวจะแสดงขึ้นมากอน

บุคมารค
คุณสามารถบันทึก URL เปนบุคมารคในโทรศัพทของคุณ เลือก
บุคมารค และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เพจกอนหนานี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด

เพจออฟไลน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด
ออฟไลน
ปอนที่อยู
ปอนที่อยูเว็บ และยืน

ขอมูลพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอ
และ/หรือผูใหบริการ

การตั้งคา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณค
โทรศัพทของคุณอาจ
บริการเครือขายเฉพา
ขาย คุณอาจเริ่มการใ
คอนฟกการตั้งคาใหม

ไปยัง เขาไปยังเวบ็เพจของบุคมารคที่เลือก
แกไข แกไขบุคมารคที่เลือก
สง สงบุคมารคที่เลือก

ลบ
ลบทั้งหมด
เพิ่มบุคมารค



เบราเซอร

บัญชีของคุณ ผูใหบริการจะใหขอมูลบัญชี

ี, หมายเลข, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ชนิดสาย, 

ี, APN, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ชนิดการ
20

ฟลิปสไมรับผิดชอบในการแจงเตือนลวงหนา หรอืยอมรับผลที่
เกิดขึ้นในภายหลัง สาํหรับความลมเหลวที่เกิดจากการเปลี่ยน
แปลงคาคอนฟเกอเรชั่นที่ทําโดยคุณ หรือโดยผูใหบรกิารเครือ-
ขาย โปรดตรวจสอบกับผูใหบรกิารเครือขายของคุณสาํหรับ
ขอมูลที่อัปเดตที่สดุ
เครื่องมีตัวเลือกตอไปนี้สําหรับการตั้งคา เวบ็ ใหใช:

บัญชีขอมูล
เมนูนี้ใชในการตั้งคาขอมลู
ที่มีอยูแลวกบัคุณ

ขอมูล GSM
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อบัญช
ความเร็ว และ DNS

GPRS
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อบัญช
รับรองตัวบุคคล

แกไขโปรไฟล ทําการเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชั่นของ
โปรไฟลที่เลือกปจจุบัน

ตัวเลือก
เบราเซอร

อนุญาตใหคุณคอนฟกพารามิเตอรเบราเซอร 
เชน ตั้งคา หมดเวลา และเปดทํางานหรือปด
ทํางานฟงกชั่น แสดงรูป 

การตั้งคา
ขอความบริการ

อนุญาตใหคุณเปดทํางาน หรือปดทํางานการ
ตั้งคาขอความบริการ

ลางแคช คุณสามารถเปดทํางาน ปดทํางาน หรือลางแคช
ได 

ลางคุกกี้ คุณสามารถเปดทํางาน หรือปดทํางานคุกกี ้
และลางคุกกีไ้ด  คุกกี้ คือขอมูลทีส่งไปยัง
เบราเซอรของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเวบ็ไซต

ใบรับรองที่
ไวใจ

แสดงรายการของ ใบรับรองทีไ่วใจ ที่ติดตั้งอยู
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 และกด , เพื่อถายภาพ
ลว ภาพจะแสดงขึ้น กด L เพื่อบันทึกภาพ, 
าพ หรือกด , เพื่อสงเอมเอมเอส

ลอง
ถึงเมนู ตัวเลือก ของกลอง

งเวลา 

 / ปดทํางานการถายตอเนื่อง 

ิวทศัน

ของภาพ

พ

เขาไปยัง อิมเมจววิเวอร

ตั้งคา เสียงชัตเตอร, EV, แถบ, หนวงเวลา 
และ ถายภาพตอเนื่อง

ตั้งคา ขนาดภาพ (176x220, 160x120, 
320x240, 640x480 หรือ 1280x1024) 
และ คุณภาพของภาพ (ปกติ, สูง หรือ ต่ํา)
มัลติมเีดีย

6. มัลติมีเดีย

กลองถายรูป
โทรศัพทของคุณมกีลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, เกบ็ภาพ
ไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทางสายเคเบิลขอมูล, 
ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทางเอมเอมเอส

เปดทํางานกลองถายรูป
คุณสามารถไปยังกลองไดโดยการเลือก มัลติมีเดีย > กลองถายรูป
ตารางดานลางอธิบายถึงการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งทีภ่าพของคุณ
2. เมื่อภาพถกูถายแ
กด R เพื่อลบภ

เมนูตัวเลือกของก
เนื้อหาในสวนนี้อธิบาย+ / - ซูมเขา / ออก

< / > เพิ่ม / ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร
, ถายภาพ/สงโดยเอมเอมเอส
) ออกจากโหมด กลองถายรูป และกลับไปยังหนาจอหลัก
L เขาไปยังเมนู ตัวเลือก
R กลับไปยังหนาจอกอนหนา
1 ตั้งคาเอฟเฟก
2 ปรับชนิดแสง

4 ตั้งการหนว
5 เปดทํางาน
6 ตั้งโหมดท

7 ตั้งคุณภาพ

8 ตั้งขนาดภา

อลับั้ม

ตั้งคากลองถายรูป

ตั้งคารูปภาพ
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ูปแบบ 3GP 

ทึกวิดีโอ
ละกด Lเพื่อเปดการทํางาน
รทํางานของปุมตางๆ ในโหมดการอัด

ภาพ

แบบการเบราสเปน สไตลรายการ หรือ 
แมทริกซ

พที่เลือกไปยังตัวเลือกอื่น เชน ไปวอล
อร, ไปภาพพักหนาจอ, ไปสมุดโทรศัพท, 
มเอมเอส  และ ไปบลูทูธ

นชื่อภาพทีเ่ลือก

าพที่เลือก

าพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมดตามชื่อ ประเภท เวลา หรือ

านที่เก็บภาพเปน เครื่อง, หรือ หนวย
จําการด
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อิมเมจวิวเวอร
เมื่อคุณถายภาพและบันทึกไว ภาพจะถูกเกบ็ไวในโฟลเดอร อิมเมจ
วิวเวอร เมื่อคุณเขาไปยังเมนูครั้งแรก ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเปน
ธัมบเนล ใชปุมบังคับทศิทาง + และ -  เพื่อเลื่อนดูภายในรายการ 
กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เครื่องบันทึกวิดโีอ
เมนูนี้ใชในการอดัวดิีโอในร

เปดทํางานเครื่องบัน
เลือก เครื่องบันทึกวิดีโอ แ
ตารางดานลางอธิบายถงึกา
วิดีโอ

ไวทบาลานซ เลือกคา ไวทบาลานซ ที่เหมาะสมสําหรับ
สถานที่ตางๆ: อตัโนมัติ, แสงกลางวนั, แสง 
Tungsten, แสง Fluorescent, แสง Cloud หรือ  
แสง Incandescence

โหมดทิวทัศน ตั้งคาโหมดทิวทัศนเปน อัตโนมัติ หรือ
กลางคืน 

ตั้งคาเอฟเฟก ตั้งเอฟเฟกพิเศษสําหรับภาพ

เพิ่มเฟรม เพิ่มเฟรมลงในภาพ เฟรมบางอยางใชได
เฉพาะขนาดภาพบางขนาดเทานั้น

ทีเ่ก็บขอมลูที่เลือก
ใช

ตั้งสถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ หนวย
ความจําการด

กูคืนคาเริ่มตน รีเซ็ตการตั้งคากลองกลับเปนคามาตรฐาน

แสดง แสดง

รูปแบบการเบราส ตั้งรูป
สไตล

สงตอ ใชภา
เปเป
ไปเอ

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ย

ลบ ลบภ

ลบไฟลทัง้หมด ลบภ

เรียง เรียง
ขนาด

ทีเ่ก็บขอมลูที่เลือก
ใช

ตั้งสถ
ความ
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ูวิดีโอทีคุ่ณอดัเก็บไว หรือติดตั้งมาใหลวงหนา

 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตั้งคา ไวทบาลานซ, EV, โหมดกลางคืน และ
ความถี่
ตั้งคา ขนาดวิดีโอ, คุณภาพวดิีโอ, ขีดจํากัด
ขนาดไฟล, ขีดจํากัดเวลาบันทึก, บันทึกเสียง 
และ เขารหัสรูปแบบ
ตั้งเอฟเฟกพิเศษสําหรับวิดีโอ
ตั้งสถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ หนวย
ความจําการด
รีเซ็ตการตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอกลับเปนคา
มาตรฐาน

เลนวดิีโอทีเ่ลือก

ใชวิดีโอที่เลือกไปยังตัวเลือกอืน่ เชน 
ไปเอมเอมเอส และ ไปบลูทูธ

เปลี่ยนชื่อวดิีโอที่เลือก

ลบวิดีโอที่เลือก
มัลติมเีดีย

อัดวิดีโอ
เล็งที่ภาพของคุณ และกด , เพื่อเริ่มการบันทึกในขณะที่กําลังอดั 
คุณสามารถกด , หยุดชั่วคราว/ทําตอ กด  R เพื่อหยุดการบันทึก 
และจัดเก็บวิดีโอ

เมนูตัวเลือกของเครื่องบันทึกวิดีโอ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงเมนู ตัวเลือก ของเครื่องบันทึกวดิีโอ

เครื่องเลนวิดโีอ
ตัวเลือกนี้ ใชในการด
ในโทรศัพทของคุณ
เลือกวิดีโอ และกด L

+ / - ซูมเขา / ออก
< / > เพิ่ม / ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร
, เริ่ม / หยุดการอดัชั่วคราว
) ออกจากโหมดการบันทึกวิดีโอ และกลับไปยัง

หนาจอหลัก
L เขาไปยังเมนู ตัวเลือก
R กลับไปยังหนาจอกอนหนา
1 ตั้งคาเอฟเฟก
2 ตั้ง ไวทบาลานซ
4 ตั้ง โหมดกลางคืน

ตั้งคากลองวิดีโอ

ตั้งคาวดิีโอ

ตั้งคาเอฟเฟก
ที่เก็บขอมูลทีเ่ลือก
ใช
กูคืนคาเริ่มตน

เลน

สงตอ

เปลี่ยนชื่อ

ลบ
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ิ่งที่บันทึก

ิ่งที่บันทึกทัง้หมด

ถานที,่ รูปแบบ และคุณภาพของการ
ึก

ัวเลือกอื่นๆ กบัสิ่งที่บันทึกไว
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ในขณะที่ภาพยนตรกําลงัเลน คุณสามารถปรับความเร็วโดยการ
กดปุม +/-  กดปุม * เพื่อเลนภาพยนตรแบบเต็มหนาจอ/
โหมดแนวนอน

เครื่องบันทึกเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําการอัดเสียง นอกจากนี้ คุณสามารถเลน 
เปลี่ยนชื่อ หรือลบเสียงที่คุณบันทึกได เลือกสิ่งที่บันทึกไว และกด 
L, หรือกด L โดยตรง เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก

ลบไฟลทัง้หมด ลบวดิีโอทั้งหมด

เรียง เรียงวิดีโอทั้งหมดตามชื่อ ประเภท เวลา หรือ
ขนาด

ทีเ่ก็บขอมลูที่เลือก
ใช

ตั้งสถานที่เก็บภาพเปน เครื่อง หรือ หนวย
ความจําการด

บันทกึ กด L เพื่อเริ่มการบันทกึ, กด L เพื่อ 
หยุดชั่วคราว หรือ ทําตอ ในการสิ้นสุดการ
บันทึกเสียง กด R หยุด ปอนชื่อไฟล
สําหรับสิ่งที่บันทึกไว และกด L

เลน เลนสิ่งที่บันทกึไว

เพิ่มตอ เพิ่มเสียงตอทายสิ่งที่บันทึกไว

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสิ่งที่บันทึก

ลบ ลบส

ลบทัง้หมด ลบส

การตั้งคา ตั้งส
บันท

สงตอ ใชต
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ทของคุณเสนอวิธีการหลายอยางในการเขาไป
สามารถกดปุมเพลงที่ออกแบบไวเฉพาะที่
รื่องเลนเพลง หรือคุณอาจเลือกที่จะเขาไปยัง
นูหลัก 
ณะที่คุณกําลังเลนหรือหยุดการเลนเพลง
ลง, ถาคุณกด กลับ หรือ ), ตามคา
งคุณจะกลับไปยังหนาจอหลัก โดยที่ยังคง
ัง คุณสามารถกด , เพื่อดําเนินการเลนตอ
าวในหนาจอหลัก หรือกดปุมเพลง เพื่อกลับ
งใหม ในการหยุดการเลนเพลงในหนาจอ
งเลนเพลงอยางสมบูรณ, กด , คางไว หรือ

รศพัทของคุณเลนเพลงในเบื้องหลัง, โปรด
 L และเลือก การตั้งคา จากนั้นเลือก ไมเคย 
ี
พลงของคุณมีคลังเพลงในตัว เหมือนกบั
การกดปุมเพลงที่ดานขางในหนาจอหลัก จะ
ายใตเครื่องเลนเพลง คุณสามารถจัดระเบียบ
เดอร ทุกเพลง, รายการเลน, อลับั้ม และ 
ุณจะซิงโครไนซกับเพลงที่เกบ็ในไมโคร SD 
มัติ และคุณจะเห็นเพลงทั้งหมดของคุณภาย
เพลงสวนตวั

7. เพลงสวนตัว

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาดวยโปรเซสเซอรดนตรีขั้นสูง
ซึ่งชวยใหคุณไดรับประสบการณการฟงเพลงที่สุดยอดดวยโทรศัพท
มือถือของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชแจ็คหูฟง 3.5 มม. ของ
คุณเพื่อสนุกสนานกบัการฟงเพลงกไ็ด เครื่องสนับสนุนไฟล MP3 
และ WMA
โทรศัพทของคุณยังบรรจุเทคโนโลยีเสียง 'WOW' และ SRS ซึ่งสราง
ประสบการณเสียงเซอรราวนดที่นาตื่นเตน พรอมเบสที่นุมลึกจาก
แหลงเสียงโมโนหรือสเตอริโอ ขณะนี้เสียงของคุณจะเต็มมากขึ้น 
ไพเราะขึ้น และกวางขึ้น WOW จะกูคืนคิวชองวาง ซึ่งบอยครั้งมัก
จะสูญหายไปโดยการบีบขนาดเสียง หรือการเลนผานลําโพงขนาดเล็ก

เนื่องจากหูฟง 3.5 มม. ปกติไมมีไมโครโฟน โทรศัพทของคุณ
จะบอกใหคุณเปลี่ยน หรือถอดหูฟงออก ถาคุณตองการโทรออก/
รับสาย

เมื่อ  แสดงบนโทรศัพทของคุณ หมายความวาเครื่องกําลัง
ใชไมโคร SD การดอยู ถาคุณจําเปนตองเรียกดเูอกสารภายใน
ไมโคร SD การด โปรดรอสักครู

การเลนเพลง: โทรศัพ
ยังเครื่องเลนเพลง คุณ
ดานขางเพื่อเขาไปยังเค
เครื่องเลนเพลงจากเม
การเลนเบื้องหลัง: ในข
ชั่วคราวในเครื่องเลนเพ
มาตรฐาน โทรศัพทขอ
เลนเพลงอยูในเบื้องหล
และหยุดการเลนชั่วคร
เขาไปยังเครื่องเลนเพล
หลักและออกจากเครื่อ
กด )
ถาคุณไมอนุญาตใหโท
ไปยัง เพลงสวนตัว กด
ภายใต เปดเสียงดนตร
คลังเพลง: เครื่องเลนเ
เครื่องเลน MP3 ปกติ 
นําคุณไปยังคลังเพลงภ
ไฟลของคุณภายใตโฟล
ศิลปน คลังเพลงของค
การดของคุณโดยอัตโน
ใต ทกุเพลง



เพลงสวนตัว

คุณสามารถเลือกโฟลเดอร และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไป เพื่อระบุถึงความกาวหนาในการเลน  หนาจอจะแสดงเวลาทั้งหมด
 และระดับเสียงในการเลน
างการเลนเพลง เปนดังนี้: 
าํงาน
ๆ เพื่อเริ่ม/หยุดชั่วคราว/เลนเพลงตอ 
บยาว เพื่อหยุดการเลนเพลง
ๆ เพื่อเลือกเพลงกอนหนา/เพลงถัดไป 
การตั้งคาอีควอไลเซอร  โทรศัพทของคุณ
ตั้งคาอีควอไลเซอรมาตรฐาน 6 แบบ:
WOW, ปอป, คลาสสิก, ร็อค, แจส และ 

ารเลนเพลง ออกจากเครื่องเลนเพลง
างหนาจอหลัก
ะดับเสียง
มนูตัวเลือก
ปยังเมนูกอนหนา 
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นี้:

ชื่อเพลงของคุณถูกจาํกัดอยูที่ 160 คํา (ความยาวพาธ)  

เลนซุปเปอร: กดคาง , ในเครื่องเลนเพลง คุณสามารถเลน
เพลงทั้งหมดโดยตรง

ทุกเพลง
คุณสมบัตินี้ใชในการเลนเพลง เลือก เพลงสวนตัว > ทุกเพลง ใน
เมนูหลัก กด > เพื่อแสดงรายการของแทร็ก ใช +/- เพื่อเลือกไฟล
เพลงที่คุณตองการเลน จากนั้นกด , เพื่อเลนแทร็ก หรือ L เพื่อ
เขาไปยังเมนูตัวเลือก ในขณะที่เลนเพลง แทร็กจะปรากฏบนหนาจอ

ของเพลง, เวลาทีด่ําเนินไป
การทํางานของปุมกดระหวตวัเลือก คําอธบิาย

สไตลเมนู เลือก มุมมองไอคอน หรือ รายการ
รีเซ็ตการนับ
การเลน

เลือก L ใช เพื่อรีเซ็ต R ไม เพื่อยกเลิก
กระบวนการ

การตั้งคา ประกอบดวย สลับ (ลําดับการเลน), ซ้ํา 
(โหมดการซ้ํา), เปดเสียงดนตรี (เลือกวาจะ
เลนตอเมื่อคุณออกจากเครื่องเลนเพลงหรือ
ไม), การตอบสนองแสงขณะเลน, เอาตพุต
สเตอริโอบลูทธู, หูฟงสเตอริโอบลูทธู และ 
อีควอไลเซอร 

ปุม การท
ปุม , กดสั้น

กดแบ
<< หรือ >> กดสั้น
+ เลือก

มีการ
SRS 
ปกติ

- หยุดก
ระหว

ปุมดานขาง +/- ปรับร
L ตัวเลือก เปดเ
R กลับ กลับไ
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็กลาสุดทีคุ่ณเลน  แทร็กทีเ่ลนลาสุดจะแสดงที่

ขรายการเลนของคุณเอง, เลือก รายการเลน
 คุณสามารถสรางรายการเลนไดถึง 4 รายการ 
อบดวย: 
คําอธบิาย
เพิ่มแทร็กลงในรายการเลน

ลบแทร็กจากรายการเลน

ลบรายการเลนปจจุบัน
ประกอบดวย สลับ (ลําดับการเลน), ซ้ํา 
(โหมดการซ้ํา), เปดเสียงดนตรี (เลือกวาจะ
เลนตอเมื่อคุณออกจากเครื่องเลนเพลงหรือ
ไม), การตอบสนองแสงขณะเลน, เอาตพุต
สเตอริโอบลูทูธ, หูฟงสเตอริโอบลูทูธ และ
อคีวอไลเซอร 
เพลงสวนตวั

เมนูตัวเลือกการเลนเพลง

รายการเลน
โทรศัพทของคุณมรีายการเลนที่กําหนดโดยผูใช 4 รายการ และราย
การเลนทีต่ั้งไวลวงหนา 2 รายการ - เพิ่มอัลบั้ม และ เพลงที่เลน
ลาสุด  ในเมนูนี้ คุณสามารถดู เพลงที่เลนลาสุด, เพิ่มอัลบั้ม และ
รายการเลนของคุณเองบนหนาจอ เลือก เพลงสวนตัว > รายการ
เลน ในเมนูหลัก และกด L 

เพลงที่เลนมากที่สุด
แสดงแทร็ก 10 แทร็กลาสุดทีคุ่ณเลนบอยๆ  แทร็กที่เลนบอยที่สุด
จะแสดงที่สวนบนของรายการ 

เพลงที่เลนลาสุด
แสดงแทร็ก 10 แทร
สวนบนของรายการ 
ในการสรางหรือแกไ
ของฉัน และกด L
ตัวเลือกที่ใชไดประก

ตัวเลือก คําอธบิาย
เพิ่มลงใน
รายการเลน

เพิ่มแทร็กที่เลือกลงในรายการเลน

ขอมลู แสดงขอมูลในรายละเอียดของแทร็กที่เลือก

การตั้งคา ประกอบดวย สลับ (ลําดับการเลน), ซ้ํา 
(โหมดการซ้ํา), เปดเสียงดนตรี (เลือกวาจะ
เลนตอเมื่อคุณออกจากเครื่องเลนเพลงหรือ
ไม), การตอบสนองแสงขณะเลน, เอาตพุต
สเตอริโอบลูทูธ, หูฟงสเตอริโอบลูทูธ และ
อคีวอไลเซอร 

ตัวเลือก
เพิ่มเพลงลงใน
รายการเลน
ลบเพลงจาก
รายการเลน
ลางรายการเลน
การตั้งคา



เพลงสวนตัว

จากแทร็กทีแ่สดง, ใช +/- เพื่อเลือกไฟลเพลงทีคุ่ณตองการเลน 

พลง คุณจาํเปนตองเชื่อมตอโทรศัพท
สายเคเบิลขอมูล USB  หลังจากคอม
ุณแลว คุณสามารถคัดลอกแทร็กเพลง
ร็กเพลงออกจากโทรศัพทของคุณได

หลังจากที่คุณเชือ่มตอโทรศัพทดวย
ขาไปยังเมนู เพลงสวนตัว จากนั้นกด 
ั้งคา, จากนั้นเลือก และเปดทํางาน 

บิาย
ทร็กที่เลือกลงในรายการเลน

ขอมูลในรายละเอียดของแทร็กที่เลือก

อบดวย สลับ (ลําดับการเลน), ซ้ํา 
ดการซ้ํา), เปดเสียงดนตรี (เลือกวาจะ
อเมื่อคุณออกจากเครื่องเลนเพลงหรือ
การตอบสนองแสงขณะเลน, เอาตพุต
ริโอบลูทธู, หูฟงสเตอริโอบลูทธู และ 
ไลเซอร 
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ศิลปน
ในเมนูนี้ รายการของชื่อนักรองจะแสดงบนหนาจอ เลือก เพลงสวน
ตัว > ศิลปน ในเมนูหลัก คุณสามารถกด +/- เพื่อเลือกศิลปน และ
กด L เพื่อแสดงแทร็กทั้งหมดของศิลปนที่เลือก
จากแทร็กทีแ่สดง, ใช +/- เพื่อเลือกไฟลเพลงทีคุ่ณตองการเลน 
จากนั้นกด L ตัวเลือก

อัลบั้ม
ในเมนูนี้ รายการของอัลบั้มจะแสดงบนหนาจอ เลือก เพลงสวนตัว > 
อัลบั้ม ในเมนูหลัก คุณสามารถกด +/- เพื่อเลือกอลับั้ม และกด 
L เพื่อแสดงแทร็กทั้งหมดของอัลบั้มที่เลือก

จากนั้นกด L ตัวเลือก 

ในการเพิ่มหรือลบแทร็กเ
เขากับคอมพิวเตอรโดยใช
พิวเตอรพบโทรศัพทของค
ไปยังโทรศัพท หรือลบแท

ถาคุณไมตองการฟงเพลง
หูฟงบลูทูธ  คุณสามารถเ
L ตัวเลือก, เลอืก การต
เอาตพุตสเตอริโอบลูทูธ

ตวัเลือก คําอธบิาย
เพิ่มลงใน
รายการเลน

เพิ่มแทร็กที่เลือกลงในรายการเลน

การตั้งคา ประกอบดวย สลับ (ลําดับการเลน), ซ้ํา 
(โหมดการซ้ํา), เปดเสียงดนตรี (เลือกวาจะ
เลนตอเมื่อคุณออกจากเครื่องเลนเพลงหรือ
ไม), การตอบสนองแสงขณะเลน, เอาตพุต
สเตอริโอบลูทธู, หูฟงสเตอริโอบลูทธู และ 
อีควอไลเซอร 

ตวัเลือก คําอธ
เพิ่มลงใน
รายการเลน

เพิ่มแ

ขอมูล แสดง

การตั้งคา ประก
(โหม
เลนต
ไม), 
สเตอ
อีควอ
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นั้นกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

ใสภาพ แอนนิเมชั่น และเสียงลงในขอความ
ของคุณ
ตั้ง สไตลขอความ, ขนาดขอความ (สําหรับ
ขอความภาษาองักฤษ, ตัวเลข และสัญลักษณ
เทานั้น), จัดขอบ และการจัด ยอหนาใหม

คุณสมบัตินี้ทํางานเฉพาะเมื่อใสการตั้งคา
กอนที่จะปอนขอความ

ใสหมายเลขจากรายการสมดุโทรศัพท
ใสชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท
ใสบุคมารคจากรายการ
เลือกวธิีการปอน

สงขอความไปยังผูรับหนึ่งคน

บันทึกขอความไปยังกลองออก และสงขอ-
ความ

จัดเกบ็ขอความเปนแบบรางที่คุณสามารถ
แกไข ทําตอใหเสร็จ และสงในภายหลัง

สงขอความไปยังผูรับหลายคน

สงขอความไปยังผูติดตอทัง้หมดในกลุมผูโทร
ขอความ

8. ขอความ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงและรับขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติ
มีเดีย รวมทัง้จัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ ในหนาจอหลัก 
กด L เพื่อเขาสูเมนูหลัก จากนั้นเลือก ขอความ และกด L ตกลง 
เพื่อสราง, แกไข และสงขอความของคุณ

ในขณะที่กําลังเขยีนขอความ คุณสามารถสลับระหวางการปอน 
T9, มัลตแิทป และตัวเลขไดโดยการกด #

ขอความ
ขอความ ใชสําหรับสงขอความตัวอักษรไปยังบุคคลอื่นโดยใชบริการ
ขอความสั้น (SMS) คุณสามารถใชเมนู ขอความ เพื่อสงขอความไป
ยังโทรศพัทมือถอืเครื่องอืน่ หรืออุปกรณที่มีความสามารถในการรับ
ขอความ ในการเขียนและสงขอความ ใหทําตามขั้นตอนทีอ่ธิบาย
ดานลาง:
1. เลือก เขียนขอความ, ปอนขอความของคุณ และกด L เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

2. เลือก เสร็จ, จาก

เสร็จ สงขอความ
ใชเทมเพลต ใสขอความที่เขียนไวลวงหนา

ใสออบเจ็กต

จัดรูปแบบ
ขอความ

ใสหมายเลข PHB
ใสชื่อ PHB
ใสบุคมารค
วธิีการปอน

สงเทานั้น

จัดเกบ็และสง

จัดเกบ็

สงถงึหลายคน

สงเปนกลุม



ขอความ

3. ปอนหมายเลขโทรศัพท

 หรือ จัดเกบ็ กอนที่คุณจะสงขอความ 
องออก
L หรือ , เพื่ออานขอความ, จากนั้นกด 
ตัวเลือกตอไปนี้:

วามทัง้หมดในกลองรับ

ขอความทัง้หมดที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
ซิม

วามทั้งหมดทีเ่ก็บในซิม/เครื่อง ไปเครื่อง

ะบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมายเลข
นขอความไปยังซิมการดหรือโทรศัพท 
ุนหมายเลข

L ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง


ามที่เลือก
ความที่เลือก
วามที่เลือก
ขอความที่เลือกที่เก็บในซิม/เครื่อง ไป
ซิม 
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ปอนหมายเลขโดยตรง, หรือกด L, ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือ
เลือกผูติดตอ และกด L

เมื่อคุณสงขอความผานเครอืขายขอความ, โทรศัพทของคุณอาจ
แสดงคําวา �สงแลว� นี่หมายความวาขอความถูกสงไปยงัศูนย
ขอความ ซึ่งคุณตั้งคาไวในซิมการดของคุณ อยางไรก็ตาม นี่ไม
ไดหมายความวาขอความถูกสงไปถึงปลายทาง

กลองรับ
เมนูนี้ใชในการอานขอความที่คุณไดรับ ขอความจะแสดงในรายการ 
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L หรือ , เพื่ออานขอความ, จากนั้น
กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

กลองออก
ถาคุณเลือก จัดเกบ็และสง
ขอความจะถูกเก็บไวในกล
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง

ตอบกลับ ตอบกลับไปยังผูสง

โทร โทรไปยังผูสง

ลบ ลบขอความที่เลือก

แกไข แกไขขอความที่เลือก

สงตอ สงตอขอความที่เลือก

คัดลอกไป
เครื่อง/ซิม

คัดลอกขอความทีเ่ลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
โทรศัพท/ซิม 

ยายไปเครื่อง/
ซมิ

ยายขอความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไปโทร-
ศัพท/ซิม 

ลบทัง้หมด ลบขอค

คัดลอก
ทัง้หมด

คัดลอก
เครื่อง/

ยายทั้งหมด ยายขอค
/ซิม 

ใชหมายเลข แยก แล
ที่แสดงใ
หรือหม

ใช URL แยก UR
เว็บไซต

สง สงขอคว
แกไข แกไขขอ
ลบ ลบขอค
คัดลอกไป
เครื่อง/ซิม

คัดลอก
เครื่อง/
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ความ เมื่อคุณเลือก ตั้งคาขอความ, คุณสา-
ปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ปยังตัวเลือกตอไปนี้:
แกไขชื่อของโปรไฟลปจจุบัน

เลือกศูนยขอความมาตรฐานของคุณ ถาซิม
การดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน
หมายเลขศูนยขอความของคุณเขาไป
เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเกบ็
อยูในศูนยขอความของคุณ สิ่งนี้มปีระโยชน
เมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่ง
เปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณได
ทันท)ี

คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอรบั
บริการ

เลือกรูปแบบของขอความที่สง ตัวเลือกนี้ขึ้น
อยูกับเครือขาย
ขอความ

เทมเพลต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขียนขอความที่คุณใชบอยๆ ไดมากถงึ 10 ขอ
ความ ในขณะที่คุณเลือก เทมเพลต,  คุณสามารถกด L เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตั้งคาขอความ
เมนูนี้ใชในการตั้งคาขอ
มารถกด L เพื่อเขาไ
การตั้งคาบัญชี
เลือกโปรไฟล และเขาไ

ยายไปเครื่อง/
ซิม

ยายขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/เครื่อง ไปเครื่อง
/ซิม 

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในโฟลเดอรแบบราง
คัดลอกทั้งหมด คัดลอกขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/เครื่อง ไป

เครื่อง/ซมิ
ยายทั้งหมด ยายขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/เครื่อง ไปเครื่อง

/ซิม 
ใชหมายเลข แยก และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมายเลข

ที่แสดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทรศัพท 
หรือหมุนหมายเลข

ใช URL แยก URL ทีแ่สดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง
เวบ็ไซต

แกไข แกไขขอความพรีเซ็ตที่เลือก

ลบ ลบขอความทีต่ั้งไวลวงหนาที่เลือก

เขียนขอความ สรางขอความใหม

ชื่อโปรไฟล

ที่อยู SC

ระยะเวลาขอความ

ชนิดขอความ



ขอความ

ตั้งคาทั่วไป

ามารถสงและรับขอความเอมเอมเอส 
ดีย) ไดดวย ดวยการใชเอมเอมเอส คุณ
ะกอบดวยรูปภาพ เสียง และขอความได
อส ผูรับของคุณตองมีโทรศัพทที่ใชงานเอม
รถดูขอความของคุณได ทําตามขั้นตอนที่
นและสงเอมเอมเอส:
 และปอนขอมูลตอไปนี้:

ยังตัวเลือกตอไปนี้ เมื่อคุณแกไขเสร็จ:

หมายเลข หรืออเีมลของผูรับ

หมายเลข หรืออเีมลของผูรับคนอืน่ ซึ่งคุณ
งการสงสําเนาของขอความไปยัง

หมายเลข หรืออเีมลของผูรับ ซึ่งคุณตอง
รสงสําเนาของขอความไปยัง โดยที่ผูรับคน
จะมองไมเห็นผูรับในรายการ Bcc

หัวเรื่องของเอมเอมเอส

ไขเนื้อหาของเอมเอมเอส

เอมเอมเอส
ือกวธิีการปอน
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สถานะความจาํ
ตัวเลือกนี้สามารถแสดงสถานะหนวยความจําของขอความที่เกบ็ใน
ซิมการดและโทรศัพท
ที่เก็บขอมูลที่เลือกใช
คุณสามารถเลือกที่จะบันทกึขอความของคุณไปยัง เครื่อง หรือ ซิม 
ระบบที่เลือกใช
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งโหมดการรับสงที่เลือกใช  คุณสามารถ
เลือก GPRS ทีเ่ลือกใช, GSM ที่เลือกใช หรือ เฉพาะ GSM สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

เอมเอมเอส
โทรศัพทมือถือของคุณส
(บริการขอความมัลติมีเ
สามารถสงขอความที่ปร
เมื่อสงขอความเอมเอมเ
เอมเอสไดเพื่อที่จะสามา
อธิบายดานลาง เพื่อเขีย
1. เลือก เขียนขอความ

2. กด L เพื่อเขาไป

รายงานการสง เมื่อตั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณ
ทราบผานทางขอความวาผูรับไดรับขอความ
ของคุณหรือไม คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการ
สมัครขอรับบริการ

ชองทางตอบรับ เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให
คุณสงหมายเลขศูนยขอความของคุณออก
ไปพรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถ
ตอบกลับโดยใชหมายเลขศนูยขอความของ
คุณ ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความ
เร็วของการสงขอมลูใหเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้
ขึ้นอยูกับการสมคัรขอรับบริการ

ถงึ ตั้ง

Cc ตั้ง
ตอ

Bcc ตั้ง
กา
อืน่

หัวเรื่อง ตั้ง

แกไขเนื้อหา แก

เสร็จ สง
วธิีการปอน เล



33

อความทีคุ่ณไดรับ ขอความจะแสดงในรายการ
 กด L หรือ , เพื่ออานขอความ, จากนั้น
ื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

จัดเกบ็เอมเอมเอสเปนแบบราง

ตั้ง เวลาสิ้นสุด, รายงานการสง, รายงานการ
อาน, ลําดับกอนหลัง

ออก

ตอบกลับไปยังผูสง

โทรไปยังผูสง

โทรไปยังผูสงโดยใชการโทรไอพี

ลบขอความที่เลือก

แกไขขอความทีเ่ลือก

สงตอขอความที่เลือก

คัดลอกขอความที่เลือกที่เกบ็ในซิม/เครื่อง ไป
เครื่อง/ซิม 

ยายขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/เครื่อง ไป
เครื่อง/ซิม 
ขอความ

3. เลือก เสร็จ, จากนั้นกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

กลองรับ
เมนูนี้ใชในการอานข
เมื่อขอความแสดงขึ้น
กด L ตัวเลือก เพ

เพิ่มภาพ เปดรายการภาพเพื่อเลือก และใสภาพลงใน
เอมเอมเอสของคุณ

เพิ่มเสียง เปดรายการเสียงเพื่อเลือก และใสไฟลเสียงลง
ในเอมเอมเอสของคุณ

เพิ่มวิดีโอ เปดรายการวิดีโอเพื่อเลือก และใสวดิีโอคลิป
ลงในเอมเอมเอสของคุณ

เพิ่มไฟลแนบ ใสไฟล (txt, jar ฯลฯ) ลงในขอความของคุณ
เพิ่มสไลดกอน เฉพาะเมื่อเอมเอมเอสของคุณมีมากกวา 1 

สไลด แทรกสไลดกอนอีกสไลดหนึ่ง
เพิ่มสไลดหลังจาก เฉพาะเมื่อเอมเอมเอสของคุณมีมากกวา 1 

สไลด แทรกสไลดหลังจากอีกสไลดหนึ่ง
เพิ่มขอความ
บุคมารค

เพิ่มเรื่องสําหรับบุคมารคของคุณ

พรีวิว ดูตัวอยางเอมเอมเอสปจจุบัน
เวลาสไลด ตั้งเวลาเลนของสไลดเอมเอมเอส  คามาตร-

ฐานคือ 3 วนิาที

สงเทานั้น สงเอมเอมเอสเทานั้น

จัดเกบ็และสง จัดเกบ็และสงเอมเอมเอส

จัดเกบ็เปน
แบบราง

ตัวเลือกการสง

ออก

ตอบกลับ

โทร

โทรไอพี

ลบ

แกไข

สงตอ

คัดลอกไปเครื่อง/
ซิม

ยายไปเครื่อง/ซิม



ขอความ

ียนขอความเอมเอมเอสที่คุณใชบอยๆ ไดมาก
ะที่คุณเลือก เทมเพลต,  คุณสามารถกด L 
อไปนี้:

ลบขอความที่เลือก

คัดลอกขอความที่เลือกที่เกบ็ในซิม/เครื่อง ไป
เครื่อง/ซมิ 

ยายขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/เครื่อง ไป
เครื่อง/ซมิ 

ลบขอความทั้งหมดในโฟลเดอรแบบราง

คัดลอกขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/เครื่อง 
ไปเครื่อง/ซมิ

ยายขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/เครื่อง ไป
เครื่อง/ซมิ 

แยก และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมาย
เลขที่แสดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทร
ศัพท หรือหมนุหมายเลข

แยก URL ทีแ่สดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไป
ยังเว็บไซต
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กลองออก
ถาคุณเลือก จัดเกบ็และสง หรือ จัดเกบ็ กอนที่คุณจะสงขอความ 
ขอความจะถูกเก็บไวในกลองออก
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L หรือ , เพื่ออานขอความ, จากนั้นกด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เทมเพลต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเข
ถึง 5 ขอความ ในขณ
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกต

แชท แชทกับผูสงดวยขอความ

ลบทัง้หมด ลบขอความทั้งหมดในกลองรับ

คัดลอกทั้งหมด คัดลอกขอความทั้งหมดทีเ่ก็บในซิม/เครื่อง
ไปเครื่อง/ซิม

ยายทั้งหมด ยายขอความทัง้หมดที่เกบ็ในซิม/เครื่อง ไป
เครื่อง/ซิม 

ใชหมายเลข แยก และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมาย
เลขทีแ่สดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทร-
ศัพท หรือหมุนหมายเลข

ใช URL แยก URL ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไป
ยังเว็บไซต

สง สงขอความที่เลือก

แกไข แกไขขอความทีเ่ลือก

ลบ

คัดลอกไปเครื่อง/
ซมิ

ยายไปเครื่อง/ซิม

ลบทัง้หมด

คัดลอกทั้งหมด

ยายทั้งหมด

ใชหมายเลข

ใช URL
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วามเสียง
ั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงที่ใชใน
องคุณ เมือ่คุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการ
งการแจงเตือนมายังโทรศัพทของคุณ
ายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงสองหมายเลข ซึง่
องคุณใหมา
ียง และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ังเซิรฟเวอรขอความเสียงของคุณอยางรวด
 1 คางไวในหนาจอหลัก

ตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นเครือขาย สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ
แสดงสถานะหนวยความจําของเอมเอมเอส
ของคุณ

 แกไขหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียง

 รับขอความเสียงของคุณ
ขอความ

ตั้งคาขอความ
เมนูนี้ใชในการตั้งคาขอความเอมเอมเอส เมื่อคุณเลือก ตั้งคา
ขอความ, คุณสามารถกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้: เซิรฟเวอรขอค

เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
การรับขอความเสียงข
เครือขายของคุณจะส
คุณสามารถตั้งคาหม
ผูใหบริการเครือขายข
เลือกกลองขอความเส

คุณสามารถเขาไปย
เร็วไดโดยการกดปุม

แสดง แสดงเทมเพลต

เขียนขอความ แกไขเทมเพลต

คุณสมบัติ แสดงจาก, เรื่อง และขนาดของเอมเอมเอส

สราง ตั้งคา โหมดการสราง, การเปลี่ยนขนาดภาพ 
และ ลงนามอตัโนมัติ

สง ตั้งคาตัวเลือก ระยะเวลาขอความ, รายงาน
การสง, รายงานการอาน, ลําดับกอนหลัง, 
เวลาสไลด และ เวลาการสง สําหรับการสง
เอมเอมเอส

เรียกคืน ตั้งคาตัวเลือก เครือขายโฮม, ใชขามเครือขาย, 
รายงานการอาน และ รายงานการสง สําหรับ
การรับเอมเอมเอส

ตัวกรอง ตั้งคาตัวเลือก ไมระบุชื่อ, โฆษณา จากผูซึง่
คุณตองการกรองเอมเอมเอส หรืออเีมล

โปรไฟลเซิรฟเวอร

สถานะความจํา

แกไข

เชื่อมตอไปเสียง



ขอความ
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ขอความออกอากาศ
ขอความออกอากาศเปนขอความสาธารณะที่เผยแพรไปยังกลุมของ
ผูใชโทรศัพทมือถอื ขอความถูกออกอากาศในสถานีทีม่ีรหัสระบุไว 
โดยทั่วไป ชองสถานีหนึ่งสามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติด
ตอผูใหบริการเครือขายของคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี 
และขอมูลการออกอากาศของสถานีนั้น

วิธีการรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาการรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ
เปด, คุณสามารถรับขอความออกอากาศได เมือ่ ปด, คุณจะไมสา-
มารถรับขอความออกอากาศได 

อานขอความ
เมนูนี้ใชในการอานขอความออกอากาศหลังจากที่คุณเปดทํางาน
โหมดรับ

ภาษา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาภาษาของการรับขอความออกอากาศที่คุณ
รับได

การตั้งคาแชนเนล
กด L เพื่อเขาไปยังการตั้งคาแชนเนล คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม, 
แกไข หรือ ลบ แชนเนลได
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9. ตัวจัดการไฟล

เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูความจุหนวยความจํารวม และหนวยความจํา
ที่วางในโทรศัพท, สิทธิ์ DRM และการดหนวยความจํา นอกจากนี้ 
ยังใชในการจัดการกบัภาพ เสียงที่บันทึกไว เสียงโทรศัพท และไฟล
เพลงในโทรศัพทของคุณ
กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

มุมขวาบนของหนาจอการจัดการไฟล จะแสดงถึงการใชงานที่เก็บ
หนวยความจาํ เมื่อคุณเลือกโฟลเดอรหรือไฟลในการจัดการไฟล 
มุมขวาบนของหนาจอจะแสดงวนัที่ และขนาดของไฟล/โฟลเดอร

ไฟลที่เก็บภายใตสทิธิ ์DRM มีขอจาํกัดในการใช หรือสทิธิ์ในการ
เขาถึง คุณไมสามารถแบงปนไฟลเหลานี้กับบุคคลอื่นได

เปด เปดโฟลเดอร คุณสามารถเลือกไฟลหรือโฟล-
เดอรที่จะใชกระบวนการตอไปนี้:
� กระบวนการจัดการกับโฟลเดอร
เปด, สรางโฟลเดอร, เปลี่ยนชื่อ, ลบ และ เรียง
� กระบวนการจัดการกับไฟล
เลน (สําหรับไฟลเพลง), แสดง (สําหรับ
ไฟลภาพ), สงตอ, รายละเอยีด, เปลี่ยนชื่อ, 
คัดลอก, แกไข, ยาย, ลบ, ลบไฟลทั้งหมด และ
เรียง

สรางโฟลเดอร สรางโฟลเดอรใหม 

คุณสามารถจัดระเบียบไฟลของคุณลงใน
โฟลเดอรยอยได เลือกโฟลเดอรที่คุณตองการ
สรางโฟลเดอรยอยขางใต กด L แกไข และ
เลือก สรางโฟลเดอร จากนั้นคุณสามารถเก็บ
ไฟลของคุณลงในโฟลเดอรยอย

รูปแบบ ฟอรแมตโฟลเดอร (ใชไดสําหรับไดเรกทอรีราก
เทานั้น)



ออรกาไนเซอร

ง เมื่อภายในวนันั้นมีงานที่มีกําหนดการ

งานประเภทตางๆ ในงานหรือชีวิตประจํา
คําอธิบายงาน เวลาทีแ่นนอน และการ
ําของคุณได

การตั้งคาวันที่ เวลา บันทึก และการเตือน
ับงาน กด L เพื่อเพิ่มงานใหม, หรือ
และแสดงงานที่มีอยูแลว (สําหรับราย
ียด ใหอาน "รายการที่จะทํา")

การตั้งคาชนิดงาน วันที่ เวลา บันทึก 
ลุก สถานที่ และความสําคัญสําหรับงาน  

 เสร็จ เพื่อจัดเก็บรายการ

าตใหคุณดูวันที่ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 
วันที่ และกด L

าตใหคุณดูสัปดาห/เดือนที่ตองการได
รวดเร็ว
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10. ออรกาไนเซอร

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ
ชวยใหคุณจัดระเบียบงาน และมีการแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา

STK
การมคีุณสมบัติตางๆ ในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับวาซมิการดของคุณสนับ-
สนุน STK หรือไม ถาซิมการดของคุณสนับสนุนฟงกชั่น STK เมนู 
STK จะแสดงบนหนาจอ

ปฏิทิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูปฏิทิน, และเพิ่มงานในรายการที่จะทํา
คุณสามารถกดปุมลูกศรเพื่อดูปฏิทินได
เลือกวันที่ทีคุ่ณตองการแสดง และ L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัว
เลือกตอไปนี้:

วันที่จะถูกไฮไลตเปนสแีด

รายการที่จะทาํ
เมนูนี้ชวยใหคุณจัดการกบั
วันของคุณ คุณสามารถเพิ่ม
เตือนสําหรับรายการที่จะท

แสดงงาน ใชใน
สําหร
แกไข
ละเอ

เพิ่มงาน ใชใน
การป
กด R

ไปยังวันที่ อนุญ
ปอน

ไปทีมุ่มมองแบบ
สัปดาห/มมุมอง
แบบเดือน

อนุญ
อยาง
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ูแลว คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป

งานที่มีอยูแลว

ุณมีนาฬกิาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งการปลุก
ี่สุด 5 รายการ
 ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:
ละกด L แกไข
ด

, ทุกวนั หรือ วัน หลังจากที่คุณแกไขการตั้งคา
สร็จ.
ลุก: คาเริ่มตน หรือจาก 1 ถึง 10 นาที
ือน: เสียง, ระบบสั่นเทานั้น หรือ สั่นและเสียง

แสดงการตั้งคาของงานที่เลือก

เพิ่มงานใหม

แกไขงานที่เลือก

ลบงานที่เลือก

ลบงานทั้งหมดในรายการที่จะทํา 
ออรกาไนเซอร

ถาไมมีงานในโทรศัพทของคุณ หนาจอจะแสดงคําวา วาง คุณสามารถ
กด L เพิ่ม เพื่อสรางงานใหม และเลือกชนิดของงาน หลังจากที่
คุณแกไขงานแลว กด R เสร็จ

เพิ่มงาน

ถาคุณเลือกงานทีม่ีอย
ยังเมนูตัวเลือก

เมนูตัวเลือกของ

ปลกุ
โทรศัพทมอืถือของค
ที่แยกจากกนัไดมากท
ในการตั้งนาฬกิาปลุก
1. เลือกการเตือน แ
2. ตั้งสถานะเปน เป
3. ปอนเวลา 
4. เลือก ซ้ํา: 1 ครั้ง
เสร็จ กด  R เ

5. ตั้งโหมด เลื่อนป
6. เลือก ชนิดการเต

วนัที่ ใชในการปอนวันทีข่องงาน
เวลา ใชในการปอนเวลาของงาน

เวลาที่คุณปอน ตองอยูในรูปแบบ 24 
ชั่วโมง

บันทึก อนุญาตใหคุณปอนคําอธิบายของงาน กด 
L แกไข, ปอนคําอธิบาย และกด L เพื่อ
บันทึก

ปลุก ใชปุมลูกศรเพื่อตั้งสถานะการเตือน
ซ้ํา ตั้งความถีข่องงาน: หนึ่งครั้ง, ทกุวัน, วัน, 

รายสัปดาห หรือ รายเดือน
สถานที่ ใชในการปอนสถานที่ของงาน
ลําดับกอนหลัง ใชสําหรับตั้งลําดับความสําคัญของงาน

แสดง

เพิ่ม

แกไขงาน

ลบงาน

ลบทั้งหมด



ออรกาไนเซอร

เมื่อคุณเลือก นาฬิกาจับเวลา nWay, คุณสามารถกด L เริ่ม เพื่อ
สดงเวลา 4 แบบที่ใชได นี่ระบุโดย +, -, 
วลาที่เลือกจะแสดงเปนสีแดง ในการรีเซ็ต
 ทําตอ

ิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
เลขโดยใชปุมกด และปอนเครื่องหมาย
ดงในตารางตอไปนี้:

ใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูกตอง
ิยม 10 ตาํแหนง ผลลัพธจะถูกตัดหลงั
 สาํหรับกระบวนการถัดไป

M+
-
C
R
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ถาคุณเลือกโหมด �วัน� คุณสามารถเลือกเสนสัปดาห จากนั้นตั้ง
นาฬกิาปลุกสาํหรับแตละวนัของสัปดาหไดอยางอิสระ คุณสา-
มารถสลับระหวางการ เปด และ ปด ไดโดยการกด L

นาฬิกาทัว่โลก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตรวจสอบเวลาของเมอืงสําคัญๆ รอบโลก
กดปุมลูกศรเพื่อเลือกเมือง วันที่และเวลาทองถิน่จะแสดงที่สวนลาง
ของหนาจอ

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

บันทึกเวลาของคุณ มกีารแ
< และ > ปุมบังคับทศิทาง เ
นาฬกิาจับเวลา, กดคาง L

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องค
คํานวณพื้นฐานได ปอนตัว
โดยใชปุมเคลื่อนที่ ดังที่แส

ผลลัพธของเครื่องคิดเลข
ของการคํานวณอยูที่ทศน
จากทศนิยมตําแหนงที่ 10

แยกจับเวลา กด L เริ่ม/หยุด/ทําตอ เพื่อเริ่ม/หยุด/ทํา
การนับตอ และกด R แยก เพื่อแยกเวลา 
เมื่อคุณเลือก แยก, นาฬิกาจับเวลายังคงจับ
เวลาอยางตอเนื่อง

รอบจับเวลา กด L เริ่ม/หยุด/ทําตอ เพื่อเริ่ม/หยุด/ทํา
การนับตอ และกด R รอบ เพื่อจับเวลารอบ
เมื่อคุณกด R รอบ, นาฬิกาจับเวลาจะนับ
จากจุดเริ่มตน

แสดงรายการ แสดงรายการที่จัดเก็บไว

+ บวก หรือ 
- ลบ หรือ M
> คูณ หรือ M
< หาร หรือ M

R ลบตัวเลข
* จุดทศนิยม
, ผลลัพธ
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ตัวแปลงหนวย
เมนูนี้ใชในการแปลงหนวยสําหรับความยาว และน้ําหนัก

กด * เพื่อปอนจุดทศนิยม

ตัวแปลงคาเงิน
เมนูนี้ใชในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอกีสกุลหนึ่ง โดย
ใชอตัราแลกเปลี่ยนทีคุ่ณเลือก คุณสามารถแปลงจากสกลุเงนิ ทองถิ่น 
ไปยัง ตางประเทศ หรือในทางกลับกนัได ปอนอัตราในชอง อตัรา, 
กด L, และปอนจํานวนเงินในชอง ทองถิ่น หรือ ตางประเทศ, จาก
นั้นกด L เพื่อรับคาการแปลง

กด * เพื่อปอนจุดทศนิยม



รายชื่อ

รายการรายชื่อ
ขาไปยังรายการสมดุโทรศัพท และกดปุม
ตองการคนหา (เชน กดปุม 8 สามครั้ง
รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถกู

รศัพท และกด ( เพื่อ หมุนหมายเลข 
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ลัก และเลือก เพิ่มรายการใหม เลือก

จําเปนตองปอนชื่อและหมายเลข หลัง
กด L จากนั้นปอนหมายเลขโทรศพัท 

โทรไอพี
สงเอมเอมเอส
แกไข
คัดลอก
ทําซ้ํา
42

11. รายชื่อ

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

คนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ตัวเลอืกการคนหาดวน
1. เลือก รายชื่อ ในเมนูหลัก และเลือก คนหาดวน เพื่อเขาไปยัง
รายการรายชื่อ

2. ปอนชื่อของผูติดตอ

ตัวเลอืกคนหารายการ
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในเมนูหลัก และเลือก คนหารายการ
2. ปอนชื่อของผูติดตอ กด L ตัวเลือก และกด L 

กด - ในหนาจอหลัก เพื่อเ
ที่สัมพันธกับตัวอักษรที่คุณ
เพื่อเขาไปยังตัวอักษร V) 
เลือก

จัดการรายชื่อ
เลือกชื่อจากรายการสมุดโท
หรือกด L ตัวเลือก เพื่อ

เพิ่มรายการใหม
1. เลือก รายชื่อ ในเมนูห
สถานทีเ่ก็บ และกด L

2. ถาคุณเลือก ไปซิม, คุณ
จากที่คุณปอนชื่อแลว 
และกด L 

โทร
สงขอความ 
แสดง
ลบ
ยาย
สง vcard
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หสัผานกอนที่คุณจะสามารถลบรายการทั้ง
ือเครื่องได รหสัผานมาตรฐานคือ "0000"

คุณจัดกลุมรายชื่อในสมดุโทรศัพท เพื่อการ
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมนูหลัก และเลือก กลุมผูโทร
ด L
คุณตองการแกไขการตั้งคา
ลือกตอไปนี้:

ง
าของ ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพทของคุณ ถา
นําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมอืถือของคุณ 
อื่นๆ เขาไป

ั้งชื่อกลุม
ั้งชนิดเสียงกริ่งสําหรับสายเรียกเขาจากผู
ิดตอในกลุมผูโทร
ั้งไอคอนที่จะแสดงบนหนาจอเมื่อมีสายเรียก
ขาจากผูติดตอในกลุมผูโทร
พิ่มหรือลบสมาชิกของกลุมผูโทร
รายชื่อ

3. ถาคุณเลือก ไปเครื่อง, กระบวนการตางๆ จะเหมือนกบัทีแ่สดง
ดานบน คุณสามารถปอนชื่อ, หมายเลข, หมายเลขที่บาน, ชื่อ
บริษทั, อีเมลแอดเดรส, หมายเลขทีท่ํางาน, หมายเลขแฟกซ 
และวันเกดิของผูติดตอได 

สาํหรับสัญลักษณ เชน @, /, . ฯลฯ, กด 1

คัดลอกทัง้หมด
คุณสามารถคัดลอกผูติดตอทัง้หมดในโทรศัพทของคุณไปยังซิม
การด และในทางกลับกันได
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในหนาจอหลัก เลือก คัดลอกทั้งหมด และ
กด L

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

เมื่อคุณคัดลอกรายการหมายเลขโทรศัพทจากโทรศัพทมือถือ
ลงบนซมิการดของคุณ เฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูก
คัดลอก

ลบ
คุณสามารถเลือก จากซิม หรือ จากเครื่อง เพื่อลบรายการทั้งหมด
ในซิมการด หรือสมดุโทรศัพทของโทรศัพทมือถือตามลําดับ คุณ
สามารถเลือก ทีละหนึ่ง เพื่อลบหมายเลขโทรศัพททีละหนึ่งหมายเลข

คุณจาํเปนตองปอนร
หมดจากซมิการดหร

กลุมผูโทร
ตัวเลือกนี้อนุญาตให
จัดการรายชื่อของคุณ
1. เลือก รายชื่อ ใน
2. เลือกกลุม และก
3. เลือกตัวเลือกซึ่ง
คุณสามารถตั้งคาตัวเ

เลขหมายพิเศษ
เลขหมายเจาขอ
ตัวเลือก เลขหมายเจ
ยังไมไดใสไว เราแนะ
และขอมูลที่เกี่ยวของ

ชื่อกลุม ต
ชนิดเสียงกริ่ง ต

ต
รูปภาพ ต

เ
รายชื่อสมาชิก เ



รายชื่อ

หมายเลขศูนยบริการ

อที่คุณเก็บไวในสมุดโทรศัพทแตละอนั 
ั้งหมด


ัพทมาตรฐานที่จะใชบันทกึผูติดตอของ

ตางๆ เชน หมายเลขบาน, ชื่อบริษัท, 
งาน, หมายเลขแฟกซ, วันเกิด, ภาพ/
ูโทร เพื่อใหแสดงในสมุดโทรศัพท

งรายละเอียดสวนตัวของคุณ

งนามบัตร
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บริการนี้มีใหโดยผูใหบริการเครือขายของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับฟงกชั่นนี้ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
คุณ สวนมากแลว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
ไมไดใสซิมการด หรือปอนพินของคุณก็ตาม

ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจสามารถโทรไปยัง
หมายเลขฉุกเฉนิไดแมวาจะยังไมไดใสซมิการด 

ภาพผูโทร
อนุญาตใหคุณกําหนดภาพจากโฟลเดอรภาพในเมนู ตัวจัดการไฟล 
เปนภาพผูโทร

ริงโทนผูโทร
อนุญาตใหคุณกําหนดริงโทนที่บันทึกในโทรศัพทมือถือ หรือสงมาถึง
คุณและจัดเก็บไวในเมนู โปรไฟล เปนริงโทนผูโทร

การตั้งคา
สถานะความจํา
แสดงจํานวนรวมของผูติดต
และหนวยความจําที่ใชไปท

ที่เก็บขอมูลที่เลือกใช
อนุญาตใหคุณตั้งสมุดโทรศ
คุณ

ฟลด
อนุญาตใหคุณเลือกรายการ
ที่อยูอเีมล, หมายเลขสํานัก
เสียงทีเ่ชื่อมโยง และ กลุมผ
สมารต

Vcard สวนตัว
อนุญาตใหคุณแกไข หรือส

เวอรชั่น Vcard
แสดงเวอรชั่นซอฟตแวรขอ
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12. ขอมูลผูใช

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงโทรศัพท ชนิดการเตือน ระดับเสียงกริ่ง 
โหมดรับสาย ชนิดเสียงกริ่ง และเสียงพิเศษ ฯลฯ เมือ่คุณไดรับสาย
เรียกเขา หรือขอความใหม เพื่อที่คุณสามารถปรับการใชงานโทร-
ศัพทของคุณใหเหมาะกบัสภาพแวดลอมในการโทรทีแ่ตกตางกันได
อยางเหมาะสม
เลือก ทั่วไป, ประชุม, นอกอาคาร, ในอาคาร, หูฟง หรือ บลูทธู และ 
โหมดเครื่องบิน และกด L ตกลง เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก �อัตโนมัต�ิ ในโหมดรบัสาย ใชไดเฉพาะเมื่อโทรศัพท
อยูในโหมดหูฟงเทานั้น ไมจาํเปนตองเปดโหมดหฟูง โทรศัพทจะ
สลับไปยังโหมดหฟูงโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสยีบหูฟงลงในโทร-
ศัพทของคุณ

โหมดเครื่องบิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเมนูของคุณไปยัง โหมดปกติ หรือ โหมด
เครื่องบิน นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก ถามเมื่อเปดเครื่อง เพื่อที่
คุณจะถูกถามวาคุณจะใชโหมดใดเมื่อโทรศัพทเปดเครื่อง ถา โหมด
เครื่องบิน เปดทํางาน, ฟงกชั่นเครือขายจะถูกปด และการทํางานที่
เกี่ยวของกับเครือขายทัง้หมดจะใชไมได

คุณสามารถออกจากโปรไฟลนี้ไดโดยการปดทํางาน โหมดเครื่อง
บิน ในเมนูเทานั้น

เปดทํางาน เปดทํางานโปรไฟลทีเ่ลือก

แบบเลือกตามชอบ อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดที่เลือก ยกเวนโหมด
เครื่องบิน



การเชื่อมตอ

เมนูบลูทูธ

บูทูธ
ูทูธ แรกสุด ตรวจดูใหแนใจวาคุณเปด
 เปด/ปด จากนั้นเลือก อปุกรณของฉัน 

ธบิาย
/ปดคุณสมบัติบลูทูธ

หาอุปกรณทีใ่ชได

กเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณที่คุณกําหนด
วงหนา

ทํางานอปุกรณทีเ่ลือก

ุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกตอไปนี้: การ
งเห็น, เปลี่ยนชื่ออปุกรณ, การรับรองตัว
คล, เสนทางเสียง และ การตั้งคา FTP

งขั้นตอนในการใชบลูทธู
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13. การเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณสามารถเชื่อมตอไปยังอุปกรณภายนอกไดหลาย
อยาง โดยผานทางบลูทูธ, USB หรือเครือขาย เมนูนี้ใหคุณสมบัติ
เพิ่มเติมกับคุณเพื่อตั้งคาการเชื่อมตอกับอปุกรณภายนอกเหลานี้

บลูทูธ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนเทคโนโลยีไรสายบลูทูธ ซึ่งใชสําหรับเชื่อม
ตอไปยังอุปกรณทีม่ีคุณสมบัติบลูทูธภายในระยะทาง 10 เมตร การ
เชื่อมตอบลูทธูสามารถแกไขการรบกวนจากสิ่งที่ขวางกั้น เชน กําแพง 
หรืออุปกรณอเิล็กทรอนิกสอื่นได
กอนทีคุ่ณจะใชบลูทูธ ใหแนใจวาอุปกรณอื่นสนับสนุนการทํางาน
บลูทูธ โดยการติดตอผูผลิตอุปกรณ หรือศกึษาจากเอกสารทีม่า
พรอมกับอปุกรณ

การสรางการเชื่อมตอ
ในการสรางการเชื่อมตอบล
คุณสมบัติบลูทูธในตัวเลือก

ตวัเลือก คําอ
เปด เปด

สอบถามอุปกรณ 
เสียง

คน

อปุกรณสวนตัว เลือ
ไวล

อปุกรณที่แอกทีฟ เปด

การตั้งคา อน
มอ
บุค

เกี่ยวกับ แสด
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การเชื่อมตอ

การเชื่อมตอกับอุปกรณเสียง
เลือก <สอบถามอุปกรณเสียง> เมื่อรายการของอปุกรณปรากฏขึ้น 
ใหเลือกอุปกรณที่คุณตองการสรางการเชื่อมตอดวย ทนัทีที่คุณเลือก
อุปกรณและการเชื่อมตอแลว คุณจะถูกขอใหปอนรหัสผาน เพื่อทีจ่ะ
จับคูกับอปุกรณ รหัสผานนี้ใหมาโดยผูผลิตอุปกรณบลูทูธอื่น สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหอานเอกสารของอุปกรณ คุณสมบัติรหัสผานชวย
ใหมั่นใจวาเฉพาะการเชื่อมตอที่คุณตองการจะไดรับอนุญาตใหเชื่อม
ตอไปยังอุปกรณของคุณ หรืออปุกรณที่เลือก

ถาคุณตั้งใจจะไมใชคุณสมบัติบลูทูธในบางเวลา คุณควรปดการ
ทํางานบลูทูธ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่



ประวตัิการโทร

ี่หมุนออกลาสุด รวมทั้งความพยายามใน
มตอสําเร็จ 

ี่รับลาสุด

ไดรับ, สายที่หมนุ, สายที่รับ หรือ ลบ

โทรลาสุด, สงทั้งหมด และ ไดรับทั้งหมด 
าที) คุณสามารถเลือก รีเซต็เวลาทัง้หมด 

็บเงินรายเดือนสาํหรบัคาโทรและ
ารของคุณอาจแตกตางจากนี้ ขึน้อยู
ปดจุดทศนิยมเพือ่จดุประสงคในการ

สงขอความไปยังหมายเลขที่ไมไดรับ
สงเอมเอมเอสไปยังหมายเลขที่ไมไดรับ
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14. ประวัติการโทร

โทรศัพทมือถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา,
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมตัิ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายที่หมุน, สายที่ไมไดรับ 
และ สายที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดง
โดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถาผู
ติดตอของสายเหลานั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพทของคุณ ชื่อที่เก็บไว
จะแสดงขึ้นมา

สายที่ไมไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายที่ไมไดรับลาสุด คุณสามารถดูวันที่ เวลา 
และจํานวนครั้งทีคุ่ณไมไดรับแตละสาย
เลือกรายการ และกด L เพื่อดูวนัที่, เวลา และหมายเลข กด L 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สายที่หมุน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายท
การโทร หรือสายทีเ่คยเชื่อ

สายที่รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายท

ลบบันทึกการโทร
เมนูนี้ใชในการลบ สายที่ไม
ทั้งหมด

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดู เวลา
(แสดงเปนชั่วโมง, นาที, วนิ
เพื่อรีเซต็เวลาโทรทั้งหมด

เวลาที่แทจริงในใบเรียกเก
บริการตางๆ จากผูใหบริก
กับเครือขายของคุณ การ
ทําบิล ภาษี ฯลฯ

ลบ ลบหมายเลข
จัดเก็บไปสมุดโทรศัพท บันทกึหมายเลข
โทร หมุนหมายเลข
แกไข แกไขหมายเลขที่ไมไดรับ

สงขอความ
สงเอมเอมเอส
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วามที่ถูกสงและไดรับ

PRS
มูลที่สงและไดรับผานระบบ GPRS นอกจากนี้ 
ับไดดวย หนวยของการวัดคือ ไบต
ประวตัิการโทร

คาโทร (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
คาโทรลาสุด
แสดงคาโทรของการโทรครั้งสุดทาย
คาโทรรวม
แสดงคาโทรรวมของสายทั้งหมด นับตั้งแตตัวนับคาโทรถูกรีเซต็ครั้ง
สุดทาย ถาคาโทรรวมเกินคาโทรสูงสุดที่ตั้งไวในตัวเลือก คาโทรสูงสุด 
คุณจะไมสามารถทําการโทรออกไดอีก จนกระทั่งคุณรีเซ็ตตัวนับใหม
รีเซ็ตคาโทร
อนุญาตใหคุณรีเซ็ตตัวนับคาโทร คุณจําเปนตองปอนรหัสพิน2 ของ
คุณ และยืนยัน
คาโทรสูงสุด
อนุญาตใหคุณตั้งคาโทรสูงสุดสําหรับการโทรของคุณ (ตองใชรหัส
พิน2)
ราคาตอหนวย
ใชในการตั้งราคาตอหนวยสําหรับคาโทรของคุณ ราคาตอหนวยจะ
ใชสําหรับการคํานวณคาใชจายในการโทรของคุณ (ตองใชรหัสพิน2)

ตัวนับขอความ
แสดงจํานวนของขอค

ตัวนับการใช G
แสดงปริมาณของขอ
คุณสามารถรีเซต็ตัวน



การตั้งคา

ษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด กด + 
องภาษาที่มี และกด L เพื่อเลือก

อนมาตรฐาน

าคุณตองการเปดหรือปดโทรศัพทของ
เวลาที่ระบุ

ลาโดยใชปุมกด

พื้นหลังของหนาจอหลักที่แสดงในโหมด
ชงาน: เลือก ระบบ เพื่อเลือกภาพที่
ดไวลวงหนา หรือเลือก ขอมูลผูใช เพื่อ
าพทีด่าวนโหลดมา

การตั้งคา เพื่อตั้งคาสถานะ และเวลารอ
พพักหนาจอ เขาสู เลือก เพื่อเลือก ระบบ 
อมูลผูใช กระบวนการของฟงกชั่นนี้
กับ วอลเปเปอร 

ะใหแสดงวันที่และเวลาในหนาจอหลัก
 โดยการ เปด หรือ ปด ตัวเลือกนี้
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15. การตั้งคา

เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทีเ่กี่ยวของ กับตัวเลือกแตละ
ตัวในโทรศพัทของคุณ (วนัและเวลา, การปองกนั, การโอนสาย, 
ฯลฯ)

ตั้งคาโทรศัพท
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวนัทีโ่ดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมบังคับ
ทิศทาง คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:

ตั้งเวลาเปด/ปด
เมนูนี้ใชในการตั้งเวลาทีจ่ะเปด หรือปดโทรศพัทของคุณโดย
อัตโนมตัิ เลือกรายการ และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือกภา
หรือ - เพื่อเรียกดูรายการข
วิธีปอนรายการ
เมนูนี้ใชสําหรับตั้งวิธีการป
จอแสดงผล 

ตั้งชื่อเมือง เลือกเมืองที่คุณอยูในปจจุบัน

ตั้งเวลา/วันที่ ปอนวนัที่/เวลาโดยใชปุมกด หรือปุมบังคับ
ทศิทาง

ตั้งรูปแบบ ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวนัที่

สถานะ คุณสามารถเลือก เปดทํางาน (เปดทํางานการ
ตั้งคา) หรือ ปดทํางาน (ปดทํางานการตั้งคา)

เปด/ปดเครื่อง เลือกว
คุณใน

เวลา ปอนเว

วอลเปเปอร ตั้งภาพ
ไมไดใ
กําหน
เลือกภ

ภาพพัก
หนาจอ

เลือก 
ของภา
หรือ ข
เหมือน

แสดงวันและ
เวลา

ตั้งวาจ
หรือไม
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หคุณเขาไปยังรายการเมนูที่ตั้งไวลวงหนา 10 รายการ
อกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการเมนูที่ตั้งไว
ามตองการของคุณไดดวย
เมนูทางลัด, กด < ในหนาจอหลัก กด L ตัวเลือก 
เลือกตอไปนี้:

 คุณสามารถเรียกใชฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาไดอยาง
กดปุมบังคับทศิทาง เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไข
วงหนาใหสอดคลองกับความตองการของคุณ

เพื่อเพิ่มทางลัดใหม
เพื่อแกไขทางลัดที่มีอยูแลว
เพื่อลบทางลัดที่มีอยูแลว
เพื่อลบทางลัดทั้งหมด
เพื่อปดการทํางานทางลัด คุณสามารถกดตัวเลือกนี้
ครั้งทีส่องเพื่อเปดทํางานทางลัดได 
เพื่อเปลี่ยนลําดับของทางลัด ตัวอยางเชน คุณ
สามารถเปลี่ยนทางลัดแรกใหกลายเปนทางลัดที่
สามในรายการ
การตั้งคา

ล็อคปุมกดอัตโนมัติ
เมนูนี้ใชในการล็อคปุมกดของคุณโดยอตัโนมัติ การตั้งคามาตรฐาน
คือ ปด
เลือกชวงเวลาหลังจากที่ปุมกดจะถูกล็อค และกด L เพื่อยืนยัน
ขอความทักทาย
เปด หรือ ปด, และแกไขขอความทกัทายของโทรศัพท
โทรดวน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําการหมนุหมายเลขที่เก็บในสมุดโทรศพัทของ
คุณอยางรวดเร็ว เลือกหมายเลข (ตั้งแต 2-9) บนรายการเพื่อตั้ง
คาคอนฟก คุณสามารถตั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากที่สุด 8 
หมายเลข เพื่อที่การกดปุมหมายเลขแบบยาว จะเปนการโทรไปยัง
หมายเลขที่เชื่อมโยงอยูกบัปุมหมายเลขนั้น คุณจําเปนตองตั้งคา เปด
ทํางานการโทรดวน และ ตั้งหมายเลข

ทางลัด
เมนูนี้อนุญาตใ
อยางรวดเร็ว น
ลวงหนาตามคว
ในการเขาไปยัง
เพื่อเขาไปยังตัว

ปุมฟงกชั่น
ในหนาจอหลัก
รวดเร็วโดยการ
ฟงกชั่นที่ตั้งไวล

แสดงเบอร
เจาของ

ตั้งวาจะแสดงหมายเลขเจาของหรือไม คุณสา-
มารถ เปด หรือ ปด ตัวเลือกนี้ได

แสดงชื่อผูให
บริการ

ตั้งวาจะใหแสดงชื่อของผูใหบริการเครือขาย
หรือไม โดยการ เปด หรือ ปด ตัวเลือกนี้

เพิ่ม
แกไข
ลบ
ลบทั้งหมด
ปดการทํางาน

เปลี่ยนลําดับ



การตั้งคา

ตั้งวันและเวลาอัตโนมัติ

มายเลขที่คุณตองการใหโทรศพัทโอนไป 
สถานะของตัวเลือกการโอนที่ตองการ
ขอความเสียงของคุณได คุณตองปอน
งของคุณเขาไปกอน คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู

รใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
การโทรสามารถใชไดกับ สายโทรออก 
หรือ สายตางประเทศ ยกเวนไปโฮม 

กุสายเรียกเขา เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณ
ไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปดการ
ตัวเลือกนี้

ื่อโทรศัพทของคุณปดอยู หรืออยูนอก
หบริการ

ื่อคุณไมไดรับสาย

ื่อคุณใชสายโทรศัพทอยู

กุสายทีเ่ปนสายขอมูล

ิกตัวเลือกการโอนสายทัง้หมด
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ตั้งวาจะใหอปัเดตวนัทีแ่ละเวลาโดยอตัโนมัติหรือไม โดยการ เปด 
หรือ ปด ตัวเลือกนี้
แสงไฟหนาจอ 
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับความสวางและเวลาของแสงไฟ LCD ตั้งแต 
5-60 วนิาที

ตั้งคาการโทร
หมายเลขผูโทรเขา
ขึ้นอยูกับเครือขายของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซอน
หมายเลขของคุณไมใหคูสนทนาเห็นไดโดยการเลือก ตั้งโดยเครือ
ขาย, ไมแสดง หรือ สงหมายเลข
สายเรียกซอน
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ เปดทํางาน หรือ ปดทํางาน สายเรียกซอน
เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป เมื่อมใีครพยายาม
โทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังคุยโทรศัพทอยู ถาตัวเลือกนี้ไมทํางาน
โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงเตือนใดๆ และผูโทรเขาจะไดยินเสียง
สัญญาณไมวาง ถาคุณเปดทํางานตัวเลือก โอนเมื่อสายไมวาง สาย
จะถูกโอนไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่น เลือก สถานะ เพื่อตรวจสอบ
สถานะของตัวเลือกสายเรียกซอน
การโอนสาย
เพื่อโอนสายไปยังกลองขอความเสียงของคุณ หรือไปยังหมายเลข
โทรศัพทอื่น (โดยไมคํานึงวาหมายเลขจะอยูในสมุดโทรศัพทของ
คุณหรือไม)

เลือก เปดทํางาน และปอนห
เลือก สถานะ เพื่อตรวจสอบ
กอนทีจ่ะโอนสายไปยงัตูเก็บ
หมายเลขตูเก็บขอความเสีย
กับการสมัครขอรับบริการ
หามการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํากัดกา
หมายเลขทีก่ําหนด การหาม
(ทกุสาย, สายตางประเทศ 

โอนสายสนทนา
ทัง้หมด

โอนท
จะไม
ทํางาน

โอนเมื่อไมมี
สัญญาณ

โอนเม
พื้นทีใ่

โอนเมื่อไมมีการ
รับสาย

โอนเม

โอนเมื่อสายไมวาง โอนเม

โอนสายดาตา
ทัง้หมด

โอนท

ยกเลิกการโอนสาย
ทัง้หมด

ยกเล
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ิ
มรับ โทรศัพทจะหมุนหมายเลขนี้ซ้ําเปนระยะๆ 
ื่อยกเลิกการโทรซ้ําอัตโนมตัิ

ก็บหมายเลขบริการไอพี 3 กลุมเพื่อทีคุ่ณจะไม
เลขกอนที่คุณจะโทรสายไอพี กด L ตัวเลือก 
 แกไข หมายเลขไอพี

โทรไอพีได หมายเลขไอพีจาํเปนตองไดรับ
หบรกิารเครือขายของคุณ  เมื่อคุณเปลี่ยน
เลขไอพทีี่คุณเก็บไวจะถูกลางไป โทรศัพทไม
ไอพทีี่คุณปอน ดังนั้น โปรดตรวจดูใหแนใจ
อง

องรายชื่อที่สายจะถูกปฏิเสธ คุณสามารถเลือก
ดทํางาน สถานะ ในการเพิ่มหมายเลขทีเ่กี่ยว
ือกและเขาไปยัง หมายเลขบัญชีดํา จากนั้น
หมายเลข

ือ่ลงในบัญชีดาํโดยตรงจาก สมุดโทรศัพท, 
องรับขอความ ได
การตั้งคา

PLMN) และ/หรือ สายเรียกเขา (ทุกสาย หรือ ใชขามเครือขาย) ใน
ทุกกรณี ตัวเลือก ยกเลิกทั้งหมด ใชกับการโทรทั้งหมดพรอมกันใน
ครั้งเดียว
เปลี่ยนรหัสการหามโทร อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงรหัสการหามโทร

คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับเครือขายและจาํเปนตองใชรหัสผานการ
จาํกัดการโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ

สลับสาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสลับระหวาง 2 สาย 
แจงเวลาที่โทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะใหโทรศัพทสงเสียงบี๊ปหลังจากชวงเวลา
การโทรที่แนนอนหรือไม คุณสามารถเลือก ปด (ไมสงเสียงบี๊ป), 
เดี่ยว (เลือกคาจาก 1 ถึง 3000 วินาที ซึ่งคือชวงเวลาที่จะใหโทร-
ศัพทสงเสียงบี๊ป) หรือ ระยะเวลา (เลือกคาจาก 30 ถงึ 60 วนิาที
ซึ่งคือชวงเวลาหลังจากที่โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปหนึ่งครั้ง โทรศัพท
จะสงเสียงบี๊ปหนึ่งครั้งเมื่อถึงชวงเวลาแตละครั้งในระหวางที่โทร)
แสดงเวลาที่โทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะใหแสดงเวลาโทรระหวางการโทรหรือไม

หมุนซ้ําอัตโนมัต
ถาสายที่คุณหมุนไปไ
กด ) หรือ R เพ
หมายเลขไอพี
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเ
จําเปนตองปอนหมาย
เพื่อ เปดทํางาน หรือ

กอนที่คุณจะสามารถ
การสนับสนุนโดยผูใ
ซิมการดใหม, หมาย
ตรวจสอบหมายเลข
วาหมายเลขนั้นถูกต

บัญชีดาํ
เมนูนี้แสดงรายการข
ที่จะเปดทํางานหรือป
ของลงในรายการ, เล
ยืนยันโดยการบันทึก

คุณไมสามารถเพิ่มช
รายการโทร และ กล



การตั้งคา

เครือขายที่เลอืกใช
ายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อ
จะพยายามลงทะเบียนกับเครือขาย ตาม

วามถี่สัญญาณระหวาง 900, 1800 หรือ

ดการเชื่อมตอ GPRS คุณสามารถเลือก
เปน

ดภัย

หัสพินเปน เปด หรือ ปด การตั้งคา
ปน เปด, คุณตองปอนรหัสพินเมื่อเปด
ัสพินผิด คุณจะไมสามารถใชคุณสมบัติ
ด , เพื่อเปดการทํางาน ตรวจดูให
ตองกอนที่คุณจะสามารถเปดทํางาน

หัสผานสําหรับโทรศัพทของคุณ การตั้ง
กทีคุ่ณตั้งการล็อคโทรศัพท คุณตองปอน
ทรศัพทขึ้นมา
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ตั้งคาเครือขาย
เลอืกเครือขาย
เมนูนี้ใชในการเลือกเครือขายบริการ

คุณสามารถเลือกเครือขายอื่นนอกเหนือจากเครือขายที่คุณจด
ทะเบียนไดเฉพาะเมื่อมีขอตกลงเกี่ยวกับการใชขามเครือขายทํา
ไวกับเครือขายที่คุณจดทะเบียน ถาคุณเปลี่ยนเครอืขาย อาจมี
ปญหาบางอยางเกิดขึ้นระหวางการใชงานโทรศัพทของคุณ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางร
กําหนดเสร็จแลว โทรศัพท
ที่คุณระบุไวในรายการ
เลอืกความถี่
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกค
900/1800
การเชื่อมตอ GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งโหม
ระหวาง เสมอ หรือ เมื่อจํา

ตั้งระบบความปลอ
รหสัพิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาร
มาตรฐานคือ ปด ถาตั้งคาเ
เครื่องโทรศัพท ถาปอนรห
สวนใหญในโทรศัพทนี้ได ก
แนใจวาคุณปอนรหัสพินถกู
คุณสมบัตินี้ 
ล็อคโทรศัพท
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาร
คามาตรฐานคือ ปด หลังจา
รหัสผานทกุครั้งที่คุณเปดโ

คนหาใหม คนหาเครือขายที่ใชได
เลือกเครือขาย เลือกเครือขายที่ตองการใชในปจจุบัน
โหมดการเลือก อัตโนมตัิ: โทรศัพทของคุณจะเลือกและลง

ทะเบียนกับเครือขายทีใ่ชไดโดยอตัโนมัติ
แมนนวล: ใหรายการของเครือขายที่ใชไดใน
พื้นที่ของคุณ เลือกเครือขายที่คุณตองการลง
ทะเบียนดวย และกด  L เพื่อยืนยัน 

แนะนําใหคุณเลือก อัตโนมตัิ
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ซิมการด ผูใหบริการเครือขายของคุณจะให
 

มถูกตองสามครั้งติดกัน รหสัพนิของซิมการด
ยอัตโนมัติ และคุณจะถูกขอใหปอนรหสัพุก
 คุณสามารถรับรหสัพกุจากผูใหบริการเครือ
อนรหัสพุกไมถูกตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิม
็อคอยางถาวร ถาเกิดเหตุการณนี้ขึน้ โปรด
รือขาย หรือรานคาของคุณ

ฟงกชั่นเครือขายบางอยาง เชน คาโทร หรือ
คุณปอนรหัสพิน2 ไมถกูตองติดตอกัน 3 ครั้ง 
ดของคุณจะถูกล็อค ในการปลดล็อครหัสพิน2 
รหัสพุก2 จากผูใหบริการเครือขายของคุณ ถา
ถูกตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะถกูล็อค
ุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการเครือขาย หรือ
การตั้งคา

ปอนรหัสผาน และกด L ถาในปจจุบันการล็อคโทรศัพท ปด 
สถานะจะเปลี่ยนเปน เปด รวมทั้งในทางกลับกันดวย

รหัสล็อคโทรศัพทมาตรฐานคือ 0000

โทรที่กําหนด
เมนูนี้ใชในการจํากัดการโทรออกของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัส
พิน2 ซึ่งผูใหบริการเครือขายของคุณใหมา

ไมใชทุกซิมการดที่สนับสนุนรหัสพิน2 ถาซิมการดของคุณไมมี
รหัสพิน2 ตัวเลอืกนี้จะใชไมได

หามการโทร
เมนูนี้ใชในการจํากัดการโทรออกแบบตางๆ ของคุณ คุณสามารถเปด
ทํางานหรือปดทํางานคุณสมบัตินี้ได ถาซิมการดของคุณสนับสนุน
เปลีย่นรหัสผาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส พิน, รหัส พิน2 และ รหัสล็อค
โทรศัพท

พิน
รหัสนี้ใหมาพรอมกับ
รหัสพินมาตรฐานมา

ถาคุณปอนรหสัพินไ
ของคุณจะถูกล็อคโด
เพื่อทําการปลดล็อค
ขายของคุณ ถาคุณป
การดของคุณจะถูกล
ติดตอผูใหบริการเค

พิน2
รหัสนี้ใชเพื่อเขาไปยัง
การโทรคงที ่ฯลฯ ถา
รหัสพิน2 ของซิมการ
คุณจําเปนตองขอรับ
คุณปอนรหัสพุก2 ไม
อยางถาวร ถาเกิดเหต
รานคาของคุณ

โหมด มโีหมดสองโหมด: เปด (คุณสามารถหมุนไดเฉพาะ
หมายเลขที่เก็บอยูในรายการโทรที่กําหนด) และ ปด 
(คุณสามารถหมุนไปยังหมายเลขใดกไ็ด)

รายการโทร
ที่กําหนด

แสดงรายการโทรที่กําหนด กด L เพิ่ม, ปอนชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท จากนั้นกด L, ปอนรหัส
พิน2 และกด L



การตั้งคา

รหัสล็อคโทรศัพท
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รหัสนี้ปองกันโทรศัพทของคุณไมใหถกูใชงานโดยไมรับอนุญาตจาก
บุคคลอื่น เพื่อปองกันขอมลูของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัสล็อค
โทรศัพทกอนที่จะกูคืนการตั้งคาจากโรงงาน รหัสล็อคโทรศัพท
มาตรฐานคือ 0000

กูคนืการตั้งคาจากโรงงาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณรีเซ็ตการตั้งคาบางอยางกลับเปนการตั้งคาจาก
โรงงาน
ปอนรหัสล็อคโทรศัพท และกด L เพื่อยืนยัน

หลังจากที่คุณปอนรหสัผานที่ถูกตอง (เหมือนกับรหสัล็อคโทร-
ศัพทของคุณ คามาตรฐานคือ 0000) โทรศัพทก็จะกูคืนการตั้ง
คาตางๆ จากโรงงาน
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกนัหลายตัวบน
หนาจอหลัก

ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้น
ใชไมไดในปจจบุัน คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสญัญาณที่ไมดี การยาย
ไปยังตาํแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึ้นได

ปดเสียง- โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อไดรับ
สาย
แบตเตอรี่ - แทงระบุถึงระดับของแบตเตอรี่ 
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = ต่ํา)
เครือขาย GSM - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับ - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพของการ
รับสัญญาณยิ่งดี
ล็อคปุมกด - ปุมกดถูกล็อค

 บลูทูธ - คุณสมบัติเปดทํางาน
 ปลุก - นาฬกิาปลุกเปดทํางาน
กริ่ง  - โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเมื่อมสีายเรียกเขา
ระบบสั่นเทานั้น - โทรศัพทจะสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา

โอนสาย - สายเรียกเขาที่เปนสายสนทนาของคุณทั้งหมด
กําลังถูกโอนไปยังหมายเลข
ใชขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกบัเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายของคุณ (โดย
เฉพาะเมือ่คุณอยูในตางประเทศ)
โฮมโซน -  เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ โปรดติด
ตอผูใหบริการของคุณ
เชื่อมตอ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือ
ขาย GPRS
ขอความ - คุณไดรับขอความใหมเขามา
ขอความเต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได
หูฟง - หูฟงเสียบอยูกับโทรศัพท
กําลังบันทึก - โหมดการบันทกึเสียงเปดทาํงานระหวาง
การโทร 
ไมโคร SD การดใชอยู - ไมสามารถเขาถงึไมโคร SD การด
ได 



คําเตือน: อุปกรณนี้สอดคลองกบัสวนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC  
ไขสองขอตอไปนี้:
ดิการรบกวนที่เปนอันตราย และ
รบกวนที่ไดรับ รวมทัง้การรบกวนที่อาจ
พึงประสงค 
ัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อทีจ่ะหลีก
ง ผูอืน่ หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอาน
บัความปลอดภัยทัง้หมด และบอกให
ปใชทราบดวย  ในการปองกันโทรศัพท
อนุญาต:
ในทีป่ลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
็กเล็ก
ดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวธิีจําแทน 
ตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

จากทีซ่ื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการทํา
ทรแบบตางๆ
รศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
อบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรกต็าม
ุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกบั
รอนิกสอืน่ ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะ
ดในประเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพท
เดินทางไปยังสถานที่อืน่ กฏขอบังคับ
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ขอควรระวัง
คลืน่วิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ  ตวัสงและรบั
สญัญาณวทิยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพท
จะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียง
หรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขายโทร-

ศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาทีค่วบคุมกําลังสงของโทรศพัท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 

1800 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมคีวามสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัย
ทีเ่กี่ยวของทั้งหมด

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
สําหรับการทํางานที่ตองสวมบนรางกาย โทรศัพทนี้ไดรับการทดสอบ
และมีคุณสมบัติตรงตามคําแนะนําในการสัมผัสถกู RF ของ FCC 
เมื่อใชกบัอุปกรณเสริมทีไ่มมีสวนประกอบของโลหะ และตําแหนง
ของหูฟงอยูหางจากรางกายอยางต่ํา 1.5 ซม. การใชอุปกรณเสริม
อื่นๆ อาจไมสอดคลองกับคําแนะนําในการสัมผัสถูก RF ของ FCC

การทํางานเปนไปตามเงื่อน
� อปุกรณนี้ตองไมกอใหเก
� อปุกรณนี้ตองทนตอการ
กอใหเกดิการทํางานที่ไม
คุณมหีนาที่รับผิดชอบโทรศ
เลี่ยงความเสียหายตอตัวเอ
และทําตามคําแนะนําเกี่ยวก
ผูอืน่ที่ยืมโทรศัพทของคุณไ
จากการใชงานโดยไมไดรับ

เก็บโทรศัพทไว
เอื้อมถึงของเด
หลีกเลี่ยงการจ

ปดโทรศัพทและถอดแบตเ
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลัง
งานตัวเลือกการจํากดัการโ

การออกแบบโท
กฎหมายและข
โทรศัพทของค
อปุกรณอิเล็กท

นําและกฎขอบังคับทั้งหม
เซลลูลารทัง้ที่บาน และเมื่อ
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ริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
มีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นที่ซึ่งใน
าศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

สงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
ื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดใหตรวจ
ั้นสอดคลองกบักฎเพื่อความปลอดภัยทีใ่ชไดหรือไม
บอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวทิยุ เชน 
ื้นที่อืน่ซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย
จสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก-
นิกส ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
ังงานวิทยุ

ารเตนของหัวใจ
วยการเตนของหวัใจ:
งระหวางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ม. ตลอดเวลาที่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดขึ้นได
ทไวในกระเปาเสื้อ
งขามกบัเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
เกิดขึ้นใหเหลือนอยทีสุ่ด
ถาคุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกดิขึ้น
เกี่ยวกับการใชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนตและเครื่องบินนั้นมี
ความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมคีวามเสี่ยง
ตอสุขภาพของผูใช มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางดานคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัย
ตางๆไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลัง
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณ สอดคลองกับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณ
รับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกนัที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอบุัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมือถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอนัตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถอื และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานที่ใดก็ตาม ซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานที่ ซึ่งมี
อุปกรณทางการแพทย

ในบ
อาจ
อาก

ในพาหนะซึ่งขน
พาหนะทีข่ับเคล
สอบวาพาหนะน
ในพื้นทีซ่ึ่งมีการ
เหมืองแร หรือพ

ตรว
ทรอ
พล

เครื่องชวยก
ถาคุณมเีครื่องช
� รักษาระยะหา
ศัพทไว 15 ซ
รบกวนทีอ่าจ

� อยาใสโทรศัพ
� ใชหูดานที่ตร
รบกวนทีอ่าจ

� ปดโทรศัพท 



คุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดต
ูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะ
ี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวย
อรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และ
านขึ้น

เตอรี่
ังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
ั้น

เตอรี่
เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

วามรอนทีม่ากเกินไป (>60°C หรือ 
ชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

าะแบตเตอรี่และอปุกรณเสริมของแทจาก
เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทํา
หาย และอาจเปนอันตราย และทําให
ัง้หมดสําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณ
บตเตอรี่ชนิดที่ไมถกูตอง ยังอาจเปน
ดวย
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เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครือ่งชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูวาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวน
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือไม

การปรับปรุงสมรรถนะการทาํงาน
เพื่อทีจ่ะ ปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใชพลังงานแบตเตอรี ่และใชงานโทร-
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอปุกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะ
ทําใหการรับประกนัระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากนั อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกบัที่ เมือ่โทรศพัทอยูในหนาจอหลักและ

ตําแหนงกับเครือขายอย
เวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเล
ประหยัดพลังงานแบตเต
เปดเครื่องรอรับสายไดน

ขอมูลเกีย่วกบัแบต
� โทรศัพทของคุณไดรับพล
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทาน
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเปดแบต
� อยาใหวัตถุทีเ่ปนโลหะ (
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับค
140°F) สัมผัสกับความ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพ
ฟลิปสเทานั้น  
ใหโทรศัพทเสีย
การรับประกันท

สิ้นสุดและใชไมได การใชแ
สาเหตุใหเกิดการระเบิดได
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 60950
 หรือหลังจากที่โทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
นาตาง หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
ดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่เปนโลหะ
ิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา
ทรศพัทเมื่ออุณหภูมขิองสภาพแวดลอมสูงเกนิ 
C
ุณ ควรเสียบเขากับชองเสียบไฟฟาที่ใกลกบั
ดงาย

ภาพแวดลอม
ิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกีย่วกับ
ดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร

 และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม
ายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
การนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิง้วัสดุของ
กอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้
ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัทโีดยผู
เชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถือและรถยนตของคณุ
จากการศึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
รถนั้นทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึง่สามารถทําใหเกิด
อนัตรายได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

� คุณควรมสีมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศพัทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศพัทและชุดอปุกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถุงลมนิรภัย และอปุกรณปองกันตางๆ ทีต่ิดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN
ในสภาพอากาศที่รอน
เวลานาน (เชน ใกลห
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โ
โปรดระมัดระวงัเปนพ
และหลีกเลี่ยงการใชโ
40°C หรือต่ํากวา 5°

สําหรับโทรศัพทของค
โทรศัพท และเขาถึงไ

การดแูลรักษาส
โปรดปฏ
การทิ้งวสั
ศพัทเกา

ฟลิปสไดทําเครื่องหม
ออกแบบเพื่อสงเสริม
เสียที่ไมใชแลว ไวบน



โปรดปฏิบัติตามระเบียบในทองถิ่นของคุณ และอยาทิ้งผลิตภัณฑ
ายในบาน การทิ้งผลิตภณัฑเกาอยางถกู
ทบดานลบที่ตามมาตอสิ่งแวดลอม และ
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เครื่องหมาย WEEE ใน DFU:
�ขอมูลถึงผูบริโภค�

การทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณ
ผลิตภณัฑของคุณไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวัสดุและชิ้น
สวนคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนําไปรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหมได

เมื่อพบสัญลักษณรูปถังขยะมีลอซึง่มีกากบาทติด
อยูที่ผลิตภัณฑ หมายความวาผลิตภณัฑไดรับการ
ครอบคลุมโดยขอกําหนดของสหภาพยุโรป 2002/
96/EC
โปรดเตือนตัวเองเกีย่วกับระบบเก็บรวบรวมของ
เสียแยกตางหาก สําหรับผลิตภณัฑไฟฟาและอิเล็ก
ทรอนิกส

เกาปะปนกับของเสียปกติภ
ตอง จะชวยปองกนัผลกระ
สุขภาพของมนุษย

วัสดุที่ใชในบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เรามกีารสงเสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
และการนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

วัสดุที่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได (มี
การระบุชนิดของพลาสติกดวย)
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ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง
งหมายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
งผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ะแสดงคําวา สาย 1
รับขอมลูเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการเครือ-

งขอความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกบัเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนยขอความของคุณ หรือ
งคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
สดงภาพได
เกินไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมรีูปแบบ
ศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
าดสายบางสายไป
รโอนสายของคุณ
วา ใสซิม
ใสอยางถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู ซิมการด
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพท
โทรศัพทไมกลับไปยังหนาจอหลกั
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศพัท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอกีครั้ง
สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมมุอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมทีําการของเครือขาย
ลองจากสถานทีอ่ื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณ
กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณุหภูมิต่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมผีลกระทบกบัการทํางานของโทร-
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูทีซ่ึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ในกรณี
อื่นๆ ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณ
คุณอาจใชเครื่องชารจ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
กับโทรศัพทของคุณท
โทรศัพทไมแสด
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
ขายไมสงหมายเลขขอ
หรือ ระงบั แทน สําห
ขายของคุณ
คุณไมสามารถส
เครือขายบางแหงไมอ
แรกสุด ใหตรวจสอบ
ติดตอผูใหบริการขอ
คุณไมสามารถแ
ถารูปภาพมีขนาดใหญ
ไฟลที่ไมถกูตอง โทร
คุณรูสึกวาคุณพล
ตรวจสอบตัวเลือกกา
หนาจอแสดงคํา
ตรวจสอบวาซมิการด
อาจเกิดการเสียหาย 



ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพท
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แสดงคาํวา ไมอนญุาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขายและการสมัครรับบริการ 
คุณสมบัติเหลานี้จะใชไดตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับ
บริการของคุณสนับสนุนเทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณ
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดอยางสิ้นเชิง อาจใชเวลาครูหนึ่ง กอนที่ไอคอนการ
ชารจจะปรากฏบนหนาจอ
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มา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
คอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นคุณสามารถจัดการ
โทรศัพทของคุณ เชน ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
พลงได นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชสายเคเบิล
ของคุณเขากับเว็บแคม หรือชารจแบตเตอรี่
รจนี้ใชงานไดกบัคอมพิวเตอรสวนใหญ)
วนการต อไปนี้ :

ําหนาที่เปนที่เก็บขอมูลขนาดใหญสําหรับ
อมูลโทรศัพทมือถือของคุณบนคอมพิวเตอร 
ละเรียกคืนขอมลูที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร, 
ัปโหลดและดาวนโหลดไฟล, เขาถงึหนวย
วามจําภายใน และไมโคร SD การด (ถามี) 
นาดของการถายโอนจะไมจํากัดจนกระทั่ง
นวยความจําเต็ม

ําหนาที่เปบเวบ็แคมสําหรับพีซีของคุณ

ําหนาที่เปนโมเด็มสําหรับโทรศัพทของคุณ 
ละการเชื่อมตอพีซี คุณสามารถใชซอฟตแวรที่
หมาเพื่อแกไขรายชื่อโทรศัพทมือถอื, ภาพ และ
พลงของคุณ
อปุกรณเสรมิของแท
จากฟลปิส

อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองบรรจุโทรศัพทมือถือของคุณ อปุกรณ
เสริมอยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก 
รายการของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิม่สมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสรมิของแท
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 ถาสถานะของตัวเลือกนี้เปน "เปด", โทรศัพทของคุณจะ
รับสายเรียกเขาโดยอัตโนมตัิใน 5 หรือ 10 วนิาที

สายเคเบิล USB
สายเคเบิล USB ทีใ่ห
ระหวางโทรศัพทและ
กับขอมูลที่เก็บอยูใน
ภาพถาย วิดีโอ และเ
เพื่อเชื่อมตอโทรศัพท
ไดดวย (โหมดการชา
คุณสามารถทํากระบ

ที่เก็บขอมูล
ขนาดใหญ

ท
ข
แ
อ
ค
ข
ห

เว็บแคม ท

พอรต COM ท
แ
ใ
เ
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เมื่อการถายโอนเสรจ็ ตรวจดูใหแนใจวาคุณถอดอุปกรณของคุณ
อยางปลอดภัย ตามขั้นตอนของคอมพวิเตอรของคุณ

การใชเครื่องมือโทรศัพทมือถือ
เครื่องมือโทรศัพทมอืถือ ชวยใหคุณใชโทรศัพทมือถือของคุณเพื่อ
รับสงขอมูลและเอกสารไดอยางดีที่สุด ผานซอฟตแวรเครื่องมือโทร-
ศัพทมือถือ ดวยซอฟตแวรนี้ คุณสามารถอัปโหลดและดาวนโหลด
ไฟล, สงและรับขอความ และแกไขรายชื่อโทรศัพทมอืถือของคุณได
ในการเปดทํางานคุณสมบัตินี้ คุณจําเปนตองติดตั้งและเปดเครื่อง
มือโทรศัพทมือถือ จากนั้นเชื่อมตอโทรศัพทผานสายเคเบิล USB  
เขาสูเมนู การเชื่อมตอ และเลือก พอรต COM บนหนาจอคอมพิว-
เตอร, เลือก M600 และกด เชื่อมตอ

ชุดเชื่อมตอขอมูล
ใหการเชื่อมตอขอมูลแบบงายๆ กับโทรศัพทมือถอืฟลิปสของคุณ: 
สายเคเบิล USB ที่ใหมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ ซอฟตแวรที่ใหมา ชวย
ใหคุณสามารถคัดลอก ยาย และลบภาพและเพลงตางๆ ได
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การประกาศเครื่องหมายการคา

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.

BluetoothTM เปนเครื่องหมายการคา
ทีเ่ปนของ telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, สวีเดน และอนุญาตใหกบั
ฟลิปส

โลโก SRS WOW เปนเครื่องหมาย
การคาของ SRS Labs, Inc.
เทคโนโลยี WOW ไดรับการนํา
ไปใชภายใตการอนุญาตจาก SRS 
Labs,Inc.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



68 ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ

ขอมูลเกีย่วกับอัตราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศพัทมือถอืนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกีย่วกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วทิยุ (RF) 
เกินขีดจํากดัทีก่ําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกีย่วกับการปองกันการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันของวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (IEEE) ซึ่งพยากรณคาความปลอดภยัซึ่งรับประกันถงึการปองกัน
ตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อตัราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศพัทมือถอืที่ใชโดยสาธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต/กก. เฉลี่ยตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และคือ 1.6 วตัต/กก. เฉลี่ยตอน้ําหนัก
เนื้อเยื่อ 1 กรัม โดยมาตรฐาน IEEE Std 1528 สําหรับศีรษะ
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมือถือสงสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงทีสุ่ดทีไ่ดร ับ
การรับรอง ในทกุยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แตโดยทั่วไประดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพท
มือถอืในขณะทีท่ํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพทถกูออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปน
ในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง 
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตางกัน แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับ
มาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทรุนฟลิปส M600 นี้เมื่อทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐานคือ 0.464 W/kg สําหรับขอแนะนํา ICNIRP 
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง วตัถปุระสงคของขอควรระวังเหลานี้ ก็เพื่อให นําโทร-
ศัพทมือถือออกหางจากศีรษะและรางกาย
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ประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
ือเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ิตภณัฑทีไ่ดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
สภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะเกบ็ชิ้น
ืออปุกรณที่บกพรองนั้นไว

ับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ับประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
หรือเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
พิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
าะของคุณ

ดรับความคุมครองโดยการรับประกนัแบบ

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ที่มีการใชงานอยางไมถกูตอง  มกีารเกดิอบุัติ
ือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  การ
มเหมาะสม  การจัดการที่ไมถกูตอง  การละเลย  
ฟไหม  น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ 
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอปุกรณเสริมทั้งหมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ  การออกแบบ และฝมือ
แรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน  และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศที่
ซื้อผลิตภณัฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภณัฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่ง 
(1) ปนับจากวันทีซ่ื้อผลิตภณัฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับ
ประกันสําหรับแบตเตอรี่ทีช่ารจไดของแทจากฟลิปสจะใหการ
คุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันทีซ่ื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภณัฑมีขอบกพรองเกี่ยว
กบัวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะรับ
จะซอมแซมหร
และจะสงคืนผล
กบัผูบริโภคใน
สวน โมดูล หร

ผลิตภัณฑที่ไดร
ครองโดยการร
ผลิตภัณฑเดิม 
ทดแทนให โดย
และการทดแทน
แกไขปญหาเฉพ

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากัดนี้?

การรับประกันแ

ก) ผลิตภณัฑ
เหตุ  หร
ติดตั้งที่ไ
การเกิดไ
หรือ



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  ข) คุณจะตองถอดซมิการดจากผลิตภณัฑกอนสงมอบผลิต
 หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิด
ียหายใดๆ ของขอมลูที่อยูในซิมการด
ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
กัดนี้ หรือการรับประกนัแบบจํากัดนี้ใช
และขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ ผู
สียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซอมแซมหรือ
ฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกบัหลัก
ีการระบุสถานทีซ่ื้อวันทีซ่ื้อรุนของผลิต
ยเลขซีเรียลของผลิตภณัฑอยางชัดเจน

ระกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดทีด่านบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบชัด
วาจะโดยพระราชบัญญตัิ ภายใตกฎหมาย 
ประกันความพึงพอใจในคุณภาพ  ความ
รือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ

สใหความคุมครองตอความเสียหายที่
รือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
70

ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทํา
งานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถอืไดของสภาพสัญญาณของ
เครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใชผลิต
ภณัฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมาย
เลขซเีรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมหีลักฐานการซื้อที่ถกูตอง หรือ
มกีารเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ภณัฑใหฟลิปส
ชอบตอความเส

ค) ถาปญหาของผ
ประกันแบบจํา
ไมได  เงื่อนไข
บริโภคจะตองเ
ผลิตภัณฑ และ
ทดแทนผลิตภณั

ง) สําคัญ - คุณจํา
ฐานการซื้อ ทีม่
ภณัฑ และหมา

6.  ขอจํากัดอื่นๆ: การรับป

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโดย
แกไขโดยขอตกลง  ฟ
แจงและเปนนัย  (ไม
หรืออื่นๆ) และไมรับ
สามารถเชิงพาณิชย ห
ใดๆ
การรับประกันทีฟ่ลิป
เกี่ยวของกับการซื้อห
ใด หรือดวยสาเหตุใด
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บบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ยใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากดัทีว่งเงินไมเกินราคาที่คุณ
จายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึ ความเสียหาย
จากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสีย
หายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การลงทุน การสูญ
เสียชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดยบุคคลทีส่าม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ  ถงึขอบเขตสูง
สุดที่กฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกิดความ
เสียหายดังกลาวหรือไม ขอจํากดัเหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไม
คํานึงถงึความลมเหลวของวัตถุประสงคทีส่ําคัญของวิธีแกไข
แบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสม-
บูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกบัผลิตภัณฑเซลลูลารนี้ 
ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้ง
แบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร และ
สื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายทีเ่กี่ยวของกับขอความในการรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ  ผูคาปลีก 
เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงการรับประกนัแบบจํากดันี้ และคุณตองไมยึด
ถอืตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรับประกันแ
ของผูบริโภคภา



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 M600
วิทยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/1800
TAC: 35216202

ในดานที่เกีย่วของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกบั
มาตรฐานตอไปนี้:

ความปลอดภัย: EN 60950-1: 2001+A11:2004
สุขภาพ: EN50360: 2001;EN50361: 2001-7
EMC: ETSI EN 301 489 v 1.4.1; ETSI EN301 
489-7 v 1.2.1;  ETSI EN 301 489-17 v 1.2.1
สเปกตรัม: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI EN 300
328 v1.6.1 

เราขอประกาศในทีน่ี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุที่จําเปนทัง้หมด 
และผลิตภณัฑทีม่ีชื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการที่จําเปนทัง้หมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย
ละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับการ
ปฏิบัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ระบุ
ตอไปนี้: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- 
Thames, KT12 2TQ. UK
เครื่องหมายแสดง: 0168
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ผูจัดการฝายคุณภาพ


