
กด ) คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด 
L เพื่อจัดเกบ็

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
และกด ( เพื่อหมนุ

กด ( ในหนาจอหลัก บันทกึ
การโทร แสดง สายที่ไมไดรับ, สาย
ที่หมุน และ สายที่รับ ลาสุดของคุณ

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด )

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กดปุมระดับเสียงดานขางขึ้นหรือลง
ระหวางการโทร

กดปุมระดับเสียงดานขางขึ้นหรือลง
ในหนาจอหลัก

กด R ในหนาจอหลัก

กด L เมนู ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้นฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ทีจ่ะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมอืการใชงานนี้ไดตลอดเวลา
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตามลักษณะ
ที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน หรือความ
คลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ เวนแต
มีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อใหเชื่อมตอกับ
เครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ �

ปุมตัวอักษร
ตัวเลข

ไมโครโฟน

        ปุมเขาถึง WAP

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมเคลื่อนที่

ปุมวางสาย และ
เปด/ปด

ดานหลังของโทรศัพท:
เลนสกลองถายรปู, จอ
แสดงผลภายนอก และปุม
ควบคุมเครื่องเสียง

ขั้วตอสายชารจ

ชองเสียบหูฟง
          ปุมดานขวา

ซอฟตคียซาย

ปุมรับสาย

ปุมระดับเสียงดานขาง

   ซอฟตคียขวา

เปด/ปดโทรศพัท

เก็บหมายเลขในสมุด
โทรศัพท

โทรออก

เขาไปยัง บันทึกการโทร

รับสาย

วางสาย

ปฏิเสธสาย

ปรับระดับเสียงในหูฟง

ปรับระดับเสียงกดปุม

เขาไปยัง สมุดโทรศัพท

เขาไปยัง เมนูหลัก
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า L และ R ทีอ่ยูที่ดานบนของปุมกด 
ัวเลือกที่สัมพันธกับที่แสดงบนหนาจอซึ่งรวม
ทรดวย ฟงกชั่นที่สัมพันธกับปุมเหลานี้อาจ
ื้อหาที่แสดงอยูในปจจุบัน

แบบตาราง ใชในการเรียกคุณสมบัติตางๆ ที่
ถือของคุณ ตารางดานบน สรุปถงึการจัดเรียง

ลักเพื่อเขาไปยัง เมนูหลัก และใชปุมเคลื่อนที่
งในคูมอืผูใชนี้เปน , ,   หรือ  
ะรายการตางๆ ภายในรายการ กด L เพื่อ
ี่ยวของกับรายการที่เลือก, กด R ยอนกลับ 
ับ

ขอความ ประวัติการโทร
มัลติมีเดีย การจัดการไฟล
ขอมลูผูใช ออรแกไนเซอร
เพิ่มเติม ทางลัด
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขว
อนุญาตใหคุณเลือกต
ถึงตัวเลือกระหวางที่โ
แตกตางกนัไปตามเน

เมนูหลัก

เมนูหลักทีแ่สดงในรูป
มีใหใชในโทรศัพทมือ
เมนูใน เมนูหลัก 
กด L ในหนาจอห
ในทิศทางตามที่แสด
เพื่อเรียกดูไอคอนแล
เขาไปยังตัวเลือกทีเ่ก
เพื่อถอยกลับหนึ่งระด

เปลี่ยนไปยังสถานะปด
เสียง

กดปุม # คางไวในหนาจอหลัก

เปด/ปด เครื่องเสียง กดปุมควบคุมเครื่องเสียง P 
คางไว

เปดกลอง กด r คางไวในหนาจอหลัก

ถายภาพ กด r หรือ , ในโหมดกลอง

เรียกใช WAP กดคางไวในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ทางลัด กด  ในหนาจอหลัก

เปด เครื่องเสียง กด  ในหนาจอหลัก

เขาไป เขียนขอความ กด   ในหนาจอหลัก

เขาไป ตั้งคาเสียง กด  ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง มัลติมีเดีย กด r ในหนาจอหลัก

กลับไปยังเมนูกอนหนา กด R

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )

สมุดโทรศัพท
การตั้งคา
สนุกและเกมส
บริการ
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เริ่มการใชงาน

มิการด ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของ
ง และหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง

โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง จน
4

1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอนที่
จะใชโทรศัพทของคุณ
ในการใชโทรศพัทของคุณ คุณตองใสซิมการดทีถู่กตอง ซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซมิการด
ประกอบดวยขอมูลเกีย่วกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถอืของคุณ และหนวยความจําซึง่คุณสามารถใชเพื่อเกบ็หมาย
เลขโทรศพัทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูหัวขอ
�สมดุโทรศัพท�)

ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปด
โทรศัพทมือถือของคุณกอนทีจ่ะถอดแบตเตอรี่ออก
ถอดแบตเตอรี่
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดแบตเตอรี่ออกกอน ดึงและ
จับที่ล็อค (1) ทีด่านหลังของโทรศัพทไว, ยกฝาดานหลังขึ้น และ
แกะออก

ใสซิมการด 
เลื่อนซมิการดลงในชองใสซ
การดชี้ไปในทิศทางที่ถูกตอ

วางแบตเตอรี่ลงในชองใส 
กระทั่งล็อคเขาตําแหนง
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รี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ตัวแสดง
ะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชารจเต็ม
ารชารจหยุดเลื่อน จากนั้นคุณสามารถถอด

ารจเสียบอยูกับโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
ทําใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปดเครื่อง
ออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟากระแสสลับที่
ิดจะไมใชโทรศัพทในชวงเวลาหนึ่ง เราแนะนํา
ี่ออก
ทไดในขณะที่กําลังชารจอยู เมื่อพลังงานแบต
ิงตัวแสดงสถานะการชารจจะปรากฏ หลังจากที่
องสามนาที
เริ่มการใชงาน

เปดโทรศัพท 
ในการเปดโทรศพัท กดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ถาม รหัสพิน คือรหัสลับ 4 - 8 หลักสําหรับซิมการดของคุณ รหัส
นี้ไดรับการตั้งคาไวลวงหนา และผูใหบริการหรือรานคาทีคุ่ณซื้อจะ
ใหคุณมา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับรหัสพิน ใหอานในหัวขอ 
�ตั้งระบบความปลอดภัย�
ถาคุณปอนรหัสพินไมถูกตอง 3 ครั้งติดตอกนัซิมการดของคุณจะ
ถูกล็อค ในการปลดล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK จากผูให
บริการเครือขายของคุณ

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และโทรศัพทจะ
สงเสียงเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย
การชารจดวยเครื่องชารจสําหรับเดินทาง
เสียบเครื่องชารจเขากบัขั้วตอเครื่องชารจที่ดานลางของโทรศัพท 
และตรวจดูใหแนใจวาสัญลักษณลูกศรบนเครื่องชารจหันหนาขึ้น ดัง
แสดงดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งของเครื่องชารจเขากับ
ชองเสียบไฟ AC

สัญลักษณรูปแบตเตอ
สถานะจะเลื่อนในขณ
เมื่อตัวแสดงสถานะก
เครื่องชารจได 

การปลอยใหเครื่องช
ชารจเต็มแลว ไมมีผล
ชารจคือการถอดปลั๊ก
เขาถึงไดงาย ถาคุณค
ใหคุณถอดแบตเตอร
คุณสามารถใชโทรศัพ
เตอรี่หมดอยางสิ้นเช
ชารจไปไดประมาณส



เริ่มการใชงาน

การชารจดวยสายเคเบิลขอมูล
6

เสียบสายเคเบิลขอมูล USB เขากับพอรต USB บนพีซีของคุณ และ
เสียบปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลเขากบัขั้วตอเครื่องชารจที่สวน
ลางของโทรศัพท สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลัง
งานทีม่ี เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว ใหถอดสายเคเบิลขอมูล USB 
จากโทรศัพทของคุณ

ฟงกชั่นทางลดั
โทรศัพทของคุณมีทางลัดในการเรียกใชฟงกชั่นตางๆ บนโทรศพัท 
10 อยาง คุณสามารถแกไขทางลัดใหสอดคลองกับความจําเปนของ
คุณได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู �ทางลัด�
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 ( หรือเปดฟลิปโทรศัพท ถาตัวเลือก เปด
านอยู
ด ) หรือกดปุมระดับเสียงลงที่ดานขางคาง
าน การโอนสาย สายจะถกูโอนไปยังอกีหมาย
ามเสียงของคุณ
ด ) หรือปดฟลิปของโทรศพัท
งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง
ด คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุมใด
 และ R

ยและความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวาคุณนํา
หูเมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ง
ือถือสาย ระหวางการโทร เพื่อเปดทํางานโหมด
ํางานแฮนดฟรี กด R ใชมอืถือสาย

งการโทร
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เปด/ปด)
ุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อที่วาคูสนทนาของ
ุณ
การโทร

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

2. กด ( เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด ) เพื่อวางสาย
ในการโทรระหวางประเทศ ใหกด * อยางรวดเร็วสองครั้ง เพื่อใส
รหัสนําหนาระหวางประเทศ �+�
การใชสมดุโทรศัพท
1. กด R ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด ( เพื่อหมุนหมายเลขที่
เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด  หรือ  (สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ดู �สมุดโทรศัพท�)

3. กด ) เพื่อวางสาย

การรับสาย และการวางสาย
เมื่อมสีายเรียกเขา หมายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
ที่จะแสดงหมายเลขของเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมดุโทรศัพท 
ชื่อที่เปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

� ในการรับสาย: กด
ฝาเพื่อรับ เปดทําง

� เพือ่ปฏเิสธสาย: ก
ไว) ถาคุณเปดทําง
เลขหนึ่ง หรือขอคว

� ในการวางสาย: ก
โทรศัพทจะไมสงเสีย
ถาคุณเลือก ปุมใดก็ไ
ก็ได ยกเวนปุม )

โทรแฮนดฟรี
เพื่อความสะดวกสบา
โทรศัพทออกหางจาก
ในขณะที่กําลังเรงเสีย
กด R ไมตองใชม
แฮนดฟรี ในการปดท

ตัวเลอืกระหวา
ระหวางการโทร กด L
ปดเสียงชั่วคราว (
ตัวเลือกนี้ใชเพื่อใหค
คุณจะไมไดยินเสียงค



การโทร

เครื่องบันทึกเสียง ในหนาจอหลัก เพื่อแสดงชื่อของผูติดตอที่เกบ็อยูในซิมการด และกด 

โทร
พื่อเขาไปยังบันทึกการโทร เลือกหมายเลข
( เพื่อหมุนหมายเลข

 หนาจอจะบอกใหคุณใสซิมการด ในการ
พียงกด R โทรฉุกเฉิน
ู
เลขโทรศัพทฉุกเฉินโดยใชปุมกด และกด 

ลายสาย
ั้งแต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกนั รวมทั้ง
ศพัทของคุณไดคุณสมบัตินี้จะใชไดหรือ
รือขาย และ/หรือการสมคัรรับบริการของ

ี่สองเมื่อมสีายหนึ่งใชอยู หรือมสีายหนึ่ง
อยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือกผูติดตอ
8

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอหามทาง
กฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวาคุณกําลัง
จะอัดเสียงการสนทนา และใหอดัเฉพาะเมื่อคูสนทนาของคุณตกลง
เทานั้น นอกจากนี้ คุณควรรักษาความลับของเสียงที่อัดไวดวย
ในการอดัการสนทนาระหวางการโทร ใหเลือก เครื่องบันทึกเสียง 
และกด L ในระหวางการอัดเสียง คุณสามารถกด L พัก/
ตอเนื่อง เพื่อหยุดการอัด, กด R, ปอนชื่อไฟลสําหรับเสียงที่อัดไว 
และกด L เพื่อบันทกึ
ตัวเลอืกอื่นๆ ระหวางการโทร
กด L ตัวเลือก เพื่อทํากระบวนการตอไปนี้ระหวางการโทร:
เขาไปยัง สมดุโทรศัพท เพื่อคนหารายการ, เลือก จบ เพื่อวางสาย, 
สง หรืออาน ขอความ

ปรับระดบัเสยีงในหูฟง
ระหวางการโทร กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงดานขาง เพื่อเพิ่ม/
ลดระดับเสียง

โทรดวน
โทรดวนดวยสมุดโทรศัพทในซิม
ถาคุณรูหมายเลขตําแหนงหนวยความจําของผูติดตอที่คุณตองการ
โทร (ตัวอยางเชน: ตําแหนงหนวยความจําที่ 5), คุณสามารถกด 5# 

( เพื่อหมุนหมายเลขได
โทรดวยดวยบันทึกการ
ในหนาจอหลัก กด ( เ
ที่คุณตองการโทร และกด 

การโทรสายฉุกเฉิน
ในขณะทีไ่มมีซิมการด
เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา
หมุนหมายเลขฉุกเฉิน คุณเ
ในขณะทีใ่สซิมการดอย
ในหนาจอหลัก ปอนหมาย
( เพื่อหมุน

การจัดการกบัสายห
คุณสามารถจัดการกับสายต
สรางการประชุมโดยใชโทร
ไม ขึ้นอยูกบัผูใหบริการเค
คุณ
การโทรไปยังสายที่สอง
คุณสามารถโทรไปยังสายท
พักอยูได ในขณะที่โทรศัพท
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การโทร

จากสมุดโทรศัพท) และกด ( สายแรกจะถกูพักไว และสายทีส่อง
จะถกูหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด L เพื่อเขาถึงตัวเลือก
ตางๆ ตอไปนี้:
� สลับสาย เพื่อสลับไปมาระหวาง 2 สาย
� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง
โทรศัพท
การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายที่สองในขณะทีก่ําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะสง
เสียงบี๊ป และหนาจอจะแสดงขอมูลเกี่ยวกบัสายที่เรียกเขามา จากนั้น
คุณสามารถ:

ในการรับสายที่สอง แรกสุดคุณตองปดการทํางาน การโอนสาย และ
เปดทํางาน สายเรียกซอน

กด ( เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

กด R หรือ ) ในการปฏิเสธสาย

กด L ตัวเลือก ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณ
สามารถเลือก จบ เพื่อวางสายปจจุบัน 
และรับสายเรียกเขาสายใหม



การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

ื่อปอนตัวอกัษร Pinyin ตามลําดับ และ
สองถึงสามครั้ง เพื่อใหไดตัวอกัษรที่ตอง
อักษรที่สองบนปุม 4, ดังนั้นคุณจําเปน
ื่อปอน �h�

ัวอักษร � 你好 �:
 �ni� สําหรับ �你 � โดยการกดปุม 6 
 4 หนึ่งครั้ง 

ษรที่ดานซายของตัวกะพริบ หรือออก
ดการแกไข
กะพริบ, เลือกตัวอกัษร, ขอความ หรือ
ณจากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ
ังหนาจอหลัก
ที่ไฮไลตจากรายการ หรือเขาไปยังเมนู

ลักษณ
หมดการปอน
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3. การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวธิีการปอนตัวอักษร 9 ชนิด:
สโตรกจีนแผนดินใหญ/สโตรกจีนไตหวนั
Pinyin
สมารท PinYin
BoPoMo  (สําหรับการปอนจีนไตหวันเทานั้น)
สมารท BoPoMo  (สําหรับการปอนจีนไตหวนัเทานั้น)
มัลติแทป ABC/abc
สมารท ABC/abc
ตัวเลข
สัญลักษณ

ระหวางการปอนตัวอักษร คุณสามารถกด # เพื่อสลับระหวางวธิี
การปอนแบบตางๆ แถบแสดงสถานะที่สวนบนของหนาจอจะแสดง
วิธีการปอนปจจุบัน [笔 ] แสดงถึง สโตรกจีนแผนดินใหญ; [筆 ]
แสดงถงึ สโตรกจีนไตหวนั; [拼 ] แสดงถงึ Pinyin, [eZi拼 ] 
แสดงถงึ สมารท Pinyin, [注 ] แสดงถึง BoPoMo, [eZi注 ] แสดง
ถึง สมารท BoPoMo, [ABC] และ [abc] แสดงถึง การปอนแบบมัลติ
แทปของทั้งตัวพิมพใหญ และตัวพิมพเล็กในภาษาอังกฤษตามลําดับ, 
[eZi ABC] และ [eZi abc] การปอนแบบสมารทของทัง้ตัวพิมพใหญ 
และตัวพิมพเล็กในภาษาอังกฤษ ตามลําดับ, [123] แสดงถงึการปอน
ตัวเลข

ปุมฟงกชั่น

การปอน Pinyin 
โหมดการปอนนี้ มีใหคุณเพ
คุณจําเปนตองกดแตละปุม
การ: ตัวอกัษร �h� เปนตัว
ตองกดปุม 4 สองครั้งเพ

ตัวอยาง: วิธีการปอนต
1. ปอนตัวอักษร pinyin 
สองครั้ง, ตามดวยปุม

R ลบตัวอัก
จากโหม

  
 

เลื่อนตัว
สัญลักษ

) กลับไปย
L เลือกคํา

ตัวเลือก
* ปอนสัญ
# เปลี่ยนโ



11

ื่อเลือกการผสม pinyin ทีคุ่ณตองการ และกด 
บรรทดัทีเ่สนอให กด  หรือ  เพื่อเลือก
ษร pinyin ที่เลือกจะถูกไฮไลต) และกดซอฟต
ตัวอกัษร ถาตัวอักษรที่ตองการไมไดอยูในราย
ด  เพื่อเลื่อนลงในรายการ
ัมพันธกัน: ทันทีที่คุณเลือกและปอนตัวอกัษร 
หจะถูกปรับปรุง และรายการของตัวอกัษรที่
งขึ้นมา ใชปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลือกตัวอกัษรที่ตอง

 เพื่อยืนยันการปอน ถาคุณไมตองการปอน
ธกนั คุณเพียงกด R เพื่อออก หรือปอน

 ใหมเขาไปโดยตรง

รปอนตัวอักษร �祝福 �:
inyin ของตัวอักษร � 祝 � โดยการกด 9,
ามลําดับ
 �祝�, กด L เพื อเลือกรายการที เสนอให 
ที่เพื่อเลือกตัวอกัษรจากรายการที่เสนอให กด 
ัวอกัษร �祝 � รายการตัวอักษรที่เกี่ยวของจะ

ื่อไฮไลตตัวอักษรที่ตองการ และกด L เพื่อ
福 � จากรายการตัวอักษรที่เกีย่วของ
การปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

2. กด L เพื่อเลือกรายการตัวอักษรที่เสนอให และใชปุม
เคลื่อนที่เพื่อทําการเลือกตัวอักษรที่ตองการ กด L เพื่อปอน 
�你 � รายการตัวอักษรที่เกีย่วของจะปรากฏขึ้น

3. ใชปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลือกตัวอกัษรที่ตองการ และกด L เพื่อ
ปอน ตัวอักษร �好 � จากรายการตัวอักษรที่เกีย่วของ

การปอนแบบสมารท PinYin 
(ถามีใหในโทรศัพท)
นี่เปนโหมดการแกไขอจัฉริยะ ที่ไมเพียงอนุญาตใหคุณกดแตละปุม
ที่มีตัวอักษรที่อยูบนปุมเพียงครั้งเดียวเพื่อสรางเปนตัวอักษรเทานั้น 
แตยังมีคุณสมบัติการปอนใหอกีดวย การกดปุมตางๆ จะถูกวเิคราะห 
และการผสม pinyin ที่เปนไปไดทั้งหมดจะแสดงขึ้นทีส่วนลางของ
หนาจอ
การใชวิธีการปอนสมารท PinYin 
1. ปอนตัวอักษร pinyin อยางเหมาะสม กดปุมทีม่ีตัวอักษร 

pinyin แตละปุมเพียงครั้งเดียว โดยไมตองสนใจถึงตําแหนง
ที่อยูบนปุม หลังจากที่คุณปอนตัวอักษรโดยใชปุมกด การผสม 
pinyin บนหนาจอจะเปลี่ยนแปลงสอดคลองกบัปุมที่คุณกด

2. ใชปุมเคลื่อนทีเ่พ
L เพื่อเลือก
ตัวอักษร (ตัวอกั
คียซายเพื่อปอน
การปจจุบัน ใหก

3. ปอนตัวอักษรทีส่
รายการทีเ่สนอใ
เกี่ยวของจะแสด
การ และกด L
ตัวอักษรทีส่ัมพัน
ตัวอักษร pinyin

ตัวอยาง: วิ ธีกา
1. ปอนตัวอักษร p

4 และ 8 ต
2. กด  เพื อเลือก
และใชปุมเคลื่อน
L เพื่อปอนต
ปรากฏขึ้น

3. ใชปุมเคลื่อนทีเ่พ
เลือกตัวอักษร �



การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

การใชวิธีการปอนสมารท BoPoMo 
ง BoPoMo  กดปุมที่มสีัญลักษณทาง
ปุมเพียงครั้งเดียว โดยไมตองสนใจถึง
ลังจากที่คุณปอนสัญลักษณทางเสียง
 BoPoMo บนหนาจอจะเปลี่ยนแปลง
กด
กการผสม BoPoMo ที่คุณตองการ และ
รทัดที่เสนอให กด  หรือ  เพื่อ
ษร BoPoMo ที่เลือกจะถูกไฮไลต) และ
อนตัวอักษร ถาตัวอกัษรที่ตองการไมได
ใหกด  เพื่อเลื่อนลงในรายการ
ธกัน: ทันทีทีคุ่ณเลือกและปอนตัวอักษร 
ูกปรับปรุง และรายการของตัวอกัษรที่
า ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือกตัวอกัษรที่
 เพื่อยืนยันการปอน ถาคุณไมตองการ
ธกัน คุณเพียงกด R เพื่อออก หรือ
Mo ใหมเขาไปโดยตรง
12

การปอนแบบ BoPoMo 
วิธีการปอนนี้ อนุญาตใหคุณปอนตัวอักษรภาษาจีนตามสัญลักษณ
การออกเสียง วิธีการของกระบวนการนี้เหมือนกับวธิีการปอน Pinyin 

ตัวอยาง: วิธีการปอนตัวอักษร �回家 �:
1. ปอนสัญลักษณตามเสียง BoPoMo � �  สําหรับ 

�回 � โดยการกดปุม 3 สามครั้ง, ปุม 0 หนึ่งครั้ง, ตาม
ดวยปุม 8 สองครั้ง 

2. กด L เพื่อเลือกรายการตัวอักษรที่เสนอให และใชปุม
เคลื่อนที่เพื่อทําการเลือกตัวอักษรที่ตองการ กด L เพื่อปอน  
�回 � รายการตัวอกัษรที่เกี่ยวของจะปรากฏขึ้น

3. ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือกตัวอักษรทีต่องการ และกด L เพื่อ
ปอนตัวอักษร �家 � จากรายการตัวอักษรทีเ่กี่ยวของ

การปอนแบบสมารท BoPoMo
นี่เปนโหมดการแกไขอจัฉริยะ ที่ไมเพียงอนุญาตใหคุณกดแตละปุม
ที่มีตัวอกัษรตามสัญลักษณทางดานเสียง BoPoMo เพียงครั้งเดียว
เพื่อสรางเปนตัวอักษรภาษาจีนเทานั้น แตยังมคีุณสมบัติการปอน
ใหอีกดวย การกดปุมตางๆ จะถูกวิเคราะห และการผสม BoPoMo 
ที่เปนไปไดทั้งหมดจะแสดงขึ้นทีส่วนลางของหนาจอ

1. ปอนสัญลักษณทางเสีย
เสียง BoPoMo แตละ
ตําแหนงที่อยูบนปุม ห
โดยใชปุมกด การผสม
สอดคลองกับปุมที่คุณ

2. ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือ
กด L เพื่อเลือกบร
เลือกตัวอักษร (ตัวอกั
กดซอฟตคียซายเพื่อป
อยูในรายการปจจุบัน 

3. ปอนตัวอักษรที่สัมพัน
รายการที่เสนอใหจะถ
เกี่ยวของจะแสดงขึ้นม
ตองการ และกด L
ปอนตัวอักษรที่สัมพัน
ปอนสัญลักษณ BoPo
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โตรก จนีแผนดนิใหญ/จีนไตหวัน 
ศัพท)
บสโตรก
นสโตรกของตัวอกัษรภาษาจนีตามลําดับสโตรก
ื่อคุณกดปุมที่สอดคลองกบัสโตรกที่ตองการ
นหนาจอ โทรศัพทจะแสดงตัวอักษรที่เสนอให 
ปอนเขาไป ในขณะที่คุณปอนสโตรก ตัวอกัษร
าจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  [วิธีการปอนแบบ
ทนี้ จัดประเภทตัวอักษรภาษาจีนเปนสโตรก
: (สโตรกแนวนอน, สโตรกแนวตั้ง, สโตรกตก
ตกทางขวา, สโตรกที่มีการงอแนวนอน, สโตรก
ย, สโตรกที่มีการงอแนวตั้ง และสโตรกที่มีการ
ทั้งงอที่ปลาย) และสโตรกพิเศษ เมือ่สโตรกที่
พันธกับสโตรกพื้นฐาน 8 อยาง ใหแทนที่ดวย

ชปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลือกตัวอักษรภาษาจีนทีต่อง
ี่เสนอให กด L เพื่อปอนตัวอักษรภาษาจีน 
ื่อลางสโตรกที่คุณปอน
การปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

ตัวอยาง: วิธีการปอนตัวอักษร �回家 �:
1. ปอนสัญลักษณตามเสียง BoPoMo � � สําหรับ 

�回 � โดยการกดปุม 3, ปุม 0, ตามดวยปุม 8 
2. กด L เพื่อเลือกรายการตัวอักษรที่เสนอให และใชปุม
เคลื่อนที่เพื่อทําการเลือกตัวอักษรที่ตองการ กด L เพื่อปอน  
�回 � รายการตัวอักษรที่เกีย่วของจะปรากฏขึ้น

3. ใชปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลือกตัวอกัษรที่ตองการ และกด L เพื่อ
ปอนตัวอักษร  �家 � จากรายการตัวอกัษรที่เกี่ยวของ

สัญลักษณทางเสียง BoPoMo ที่อยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้:

การปอนแบบส
(ถามีใหในโทร
การใชวธิีการปอนแบ
1. ปอนสโตรก: ปอ
ของตัวอกัษร เม
สโตรกจะแสดงบ
ตามสโตรกทีคุ่ณ
ที่เสนอใหบนหน
สโตรกในโทรศพั
พื้นฐาน 8 อยาง
ทางซาย, สโตรก
ที่มีการงอที่ปลา
งอแนวนอนรวม
คุณจําเปนไมสัม
สโตรกพิเศษ]

2. ปอนตัวอักษร: ใ
การจากรายการท
และกด R เพ



การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

3. ปอนตัวอักษรที่เกีย่วของ: ทนัททีี่คุณเลือกและปอนตัวอักษร ตัวอยาง: วิ ธีการปอนตัวอักษร � 你好 �:
ษร �ni� โดยการกด 3, 2, 3, 

 ตามลําดับ
กตัวอักษรทีต่องการ และกด L เพื่อ
ตัวอกัษรที่เกี่ยวของจะปรากฏขึ้น
กตัวอักษรทีต่องการ และกด L เพื่อ


การวธิีการปอน หรือกด * เพื่อปอน
สัญลักษณ ใชปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลือก
ด L เพื่อปอน กด  เพื่อเลื่อนลงใน

ทป ABC/abc 
(2 ถงึ 9) เพื่อปอนตัวอักษรแรก
รั้ง เพื่อปอนตัวอักษรที่สองบนปุม ไป
ุณตองการอยูบนปุมเดียวกับตัวอกัษร
องถึงสามวินาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏ

กัษรทางซายของตัวกะพริบ
14

รายการที่เสนอใหจะถูกปรับปรุง และรายการของตัวอกัษรที่
เกี่ยวของจะแสดงขึ้นมา ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือกตัวอกัษรที่
ตองการ และกด L เพื่อยืนยันการปอน ถาคุณไมตองการ
ปอนตัวอักษรที่สัมพันธกัน คุณเพียงกด R เพื่อออก หรือ
ปอนสโตรกใหมเขาไปโดยตรง

ตัวอยาง: วิธีการปอนตัวอักษร �回家 �:
1. ปอนสโตรกสําหรับ �回 � โดยการกดปุม 2, 5, 2, 

1, ตามดวย 1 (โดยปกติ ตัวอักษรจะแสดงบนหนาจอ
กอนทีคุ่ณจะปอนสโตรกทัง้หมดเสร็จ)

2. ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือกตัวอักษรทีต่องการ และกด L เพื่อ
ปอน �回 � รายการตัวอกัษรที่เกี่ยวของจะปรากฏขึ้น

3. ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือกตัวอักษรทีต่องการ และกด L เพื่อ
ปอนตัวอักษร �家 � จากรายการตัวอักษรทีเ่กี่ยวของ

สโตรกที่อยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้:

1. ปอนสโตรกของตัวอัก
5, 9, 3 และ 4

2. ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือ
ปอน �你 � รายการ

3. ใชปุมเคลื่อนที่เพื่อเลือ
ปอนตัวอักษร �好 �

การปอนสัญลักษณ
เลือก ใสสัญลักษณ จากราย
เครื่องหมายวรรคตอน หรือ
สัญลักษณที่ตองการ และก
รายการของสัญลักษณ

การปอนแบบมัลติแ
1. กดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง 
ที่อยูบนปุม, กดสองค
เรื่อยๆ ถาตัวอักษรที่ค
ที่คุณเพิ่งปอน ใหรอส
ขึ้นอกีครั้ง

2. กด R เพื่อลบตัวอ



15

บตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
/ เพื่อเลือกคําที่ตองการ และกด L 

ข
 ถงึ 9) เพื่อปอนตัวเลขที่อยูบนปุม

 กด R
การปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

คุณสามารถกดปุม 0 เพื่อใสชองวางในโหมดการปอนแบบมัลติ
แทป ABC/abc 
ตัวอักษรทีอ่ยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้:

การปอนแบบสมารท ABC/abc
วิธีการปอนภาษาอังกฤษแบบสมารท ใหวธิีการที่เร็วกวาในการปอน
คําภาษาอังกฤษ
1. คุณจําเปนตองกดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถึง 9) ใหสอด
คลองกับตัวอักษรแตละตัวที่จําเปนในการสะกดคํา ในขณะที่
คุณปอนตัวอกัษร คําที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

2. กด R เพื่อล
3. ใชปุมเคลื่อนที ่
เพื่อปอนคํานั้น

การปอนตัวเล
1. กดปุมตัวเลข (0
2. ในการลบตัวเลข

ปุม  ตัวอักษรในลําดับทีจ่ะแสดง
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



สมุดโทรศัพท

ตอ
รศัพท และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป

 ในหนาจอหลัก และเลือก เพิ่มรายชื่อ 
กด L
, คุณจําเปนตองปอนชื่อและหมายเลข 
ลว กด L จากนั้นปอนหมายเลข

ท, กระบวนการตางๆ จะเหมอืนกับที่
ารถปอนชื่อ หมายเลข หมายเลขทีบ่าน 
รส หมายเลขที่ทํางาน และหมายเลข
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงภาพ 
อลงในกลุมผูโทรไดดวย กด L เพื่อ
ดงการแจงเตือน เพื่อยืนยันวาผูติดตอ

 สง SMS
 แกไข
 คัดลอก
 ทําซ้ํา
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4. สมุดโทรศัพท
รายชื่อเกบ็อยูในสมุดโทรศพัทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: สมดุโทร-
ศัพทในซิม (อยูบนซิมการดของคุณ ซึ่งจํานวนรายการที่คุณสามารถ
เก็บไดนั้น ขึ้นอยูกบัความจุของการด) หรือสมดุโทรศัพทสมารต 
(อยูบนโทรศัพทของคุณ ซึ่งอนุญาตใหคุณเกบ็รายชื่อไดถึง 200 ชื่อ) 
ในขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม รายชื่อเหลานั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทร-
ศัพทที่คุณเลือก

คนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ตัวเลอืกการคนหา
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพท ในหนาจอหลัก และเลือก คนหารายการ
2. ปอนชื่อของผูติดตอ กด L ตัวเลือก และกด L 
ตัวเลอืกการคนหาดวน
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพท ในหนาจอหลัก และเลือก คนหาดวน
2. กดปุม # เพื่อเลือกวธิีการปอน และปอนชื่อของผูติดตอ
รายการสมุดโทรศัพท
กด R ในหนาจอหลัก เพื่อเขาไปยังรายการสมุดโทรศัพท และ
กดปุมที่สัมพันธกับตัวอกัษรที่คุณตองการคนหา (เชน กดปุม 8 
สามครั้งเพื่อเขาไปยังตัวอกัษร U) รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษร
นี้จะถกูเลือก

การจัดการกบัผูติด
เลือกชื่อจากรายการสมุดโท
ยังตัวเลือกตอไปนี้:

เพิ่มรายชื่อใหม
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพท
เลือกสถานทีเ่ก็บ และ

2. ถาคุณเลือก ไปที่ SIM
หลังจากที่คุณปอนชื่อแ
โทรศพัท และกด L

3. ถาคุณเลือก ไปโทรศัพ
แสดงดานบน คุณสาม
ชื่อบริษัท อีเมลแอดเด
แฟกซของผูติดตอได 
เสียง รวมทั้งจัดผูติดต
ยืนยัน โทรศัพทจะแส
ถูกบันทกึแลว

โทร IP
แสดง
ลบ
ยาย
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สมุดโทรศพัทในหนาจอหลัก
ุณตองการลบ และกด L, จากนั้นเลือก ลบ 

รศัพท ในหนาจอหลัก
 คุณจําเปนตองเลือกวาจะลบ จาก SIM หรือ 

หคุณจัดกลุมผูติดตอในสมดุโทรศัพทเพื่อให
อไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รศัพท ในหนาจอหลัก และเลือก กลุมผูโทร
ด L
คุณตองการแกไขการตั้งคา
ลือกตอไปนี้:
ั้งแบบเสียงโทรศัพทสําหรับสายเรียกเขาจาก
ูติดตอในกลุมผูโทร
ั้งชนิดการเตือนสําหรับสายเรียกเขาจากผูติด
อในกลุมผูโทร
ั้งไอคอนที่จะแสดงบนหนาจอเมือ่มีสายเรียก
ขาจากผูติดตอในกลุมผูโทร
สมุดโทรศัพท

คัดลอกสมุดโทรศัพท
คุณสามารถคัดลอกผู ติดตอทัง้หมดในโทรศัพทของคุณไปยังซมิการด 
และในทางกลับกันได
1. เขาไปยัง สมดุโทรศัพท ในหนาจอหลัก เลือก คัดลอกทั้งหมด 
และกด L

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

คัดลอกหรือยายรายการสมุดโทรศัพท
1. เลือกผูติดตอจากรายการสมุดโทรศัพท และกด L ตัวเลือก
2. เลือก คัดลอก/ ยาย/ ทําซ้ํา และกด L

ลบผูตดิตอ
ลบผูติดตอทีละรายการ
วิธี A:
1. เขาไปยัง สมดุโทรศัพท ในหนาจอหลัก และเลือก ลบทั้งหมด
2. เลือก ทีละรายการ, จากนั้นเลือกผูติดตอที่คุณตองการลบจาก
รายการสมุดโทรศัพท และกด L 

วิธี B:
1. เขาไปยังรายการ
2. เลือกรายการที่ค
และกด L

ลบทั้งหมด
1. เขาไปยัง สมดุโท
2. เลือก ลบทัง้หมด
จากเครื่อง

กลุมผูโทร
ตัวเลือกนี้อนุญญาตใ
สามารถจัดการผูติดต
1. เขาไปยัง สมดุโท
2. เลือกกลุม และก
3. เลือกตัวเลือกซึ่ง
คุณสามารถตั้งคาตัวเ

คัดลอก คัดลอกผูติดตอไปยังสมุดโทรศัพทอีกอันหนึ่ง
ยาย ยายผูติดตอไปยังสมุดโทรศัพทอกีอันหนึ่ง
ทําซ้ํา สรางผูติดตอซ้ําภายในสมุดโทรศัพทเดียวกัน

แบบเสียง
โทรศัพท

ต
ผ

ชนิดการเตือน ต
ต

รูปภาพ ต
เ



สมุดโทรศัพท

อที่คุณเก็บไวในสมุดโทรศัพทแตละอนั 
ั้งหมด

ัพทมาตรฐานที่จะใชบันทกึผูติดตอของ

ที่จะแสดงในสมุดโทรศัพทสมารต
18

เลขหมายพิเศษ
เลขหมายผูใช
ตัวเลือก เลขหมายผูใช ควรบรรจุหมายเลขโทรศพัทของคุณ ถายังไม
ไดใสไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมอืถือของคุณ และ
ขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ เขาไป
แมวาฟลดทั้งหมดสามารถวางได แตคุณไมสามารถลบเลขหมาย
ผูใชได

หมายเลขศูนยบริการ
บริการนี้มีใหโดยผูใหบริการเครือขายของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับฟงกชั่นนี้ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
คุณ สวนมากแลว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
ไมไดใสซิมการด หรือปอนรหัสพินของคุณก็ตาม
ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจสามารถโทรไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินไดแมวาจะยังไมไดใสซิมการด

การตั้งคา
สถานะความจํา
แสดงจํานวนรวมของผูติดต
และหนวยความจําที่ใชไปท
ที่เก็บขอมลูที่เลอืกใช
อนุญาตใหคุณตั้งสมุดโทรศ
คุณ
ฟลด
อนุญาตใหคุณเลือกรายการ

ชื่อกลุม ตั้งชื่อกลุม
รายชื่อสมาชิก เพิ่มหรือลบสมาชิกของกลุมผูโทร
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นั้นกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถดัไป:

รศัพท
ยเลขโทรศัพท หรือเลือกผูติดตอ และกด L
านเครือขาย SMS, โทรศัพทของคุณอาจแสดง
วามวาขอความถูกสงไปยังศูนย SMS ที่คุณตั้ง
รก็ตาม สิ่งนี้ไมไดหมายความวาขอความถูกสง
าง

อความ SMS ที่คุณไดรับ ขอความจะแสดงใน

 กด L เพื่ออานขอความ จากนั้นกด L 
ังเมนูตัวเลือก:

สงขอความ

บันทึกขอความไปยังเอาทบอกซ และสง
ขอความ

บันทึกขอความไปยังเอาทบอกซ

สงขอความไปยังผูรับหลายคน

สงขอความไปยังผูติดตอทัง้หมดในกลุมผูโทร

ตอบกลับไปยังผูสง

สงตอขอความทีเ่ลือก
ขอความ

5. ขอความ
SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอกัษรโดยการใชบริการขอความ
สั้น (SMS) และจัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ
เขียนขอความ
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายดานลาง:
1. เลือก เขียนขอความ, ปอนขอความของคุณ และกด L เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

2. เลือก เสร็จ, จาก

3. ปอนหมายเลขโท
กด L , ปอนหมา
เมื่อคุณสงขอความผ
คําวา �สง� นี่หมายค
ไวในซิมการด อยางไ
ไปยังจุดหมายปลายท

อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอานข
รายการ 
เมื่อขอความแสดงขึ้น
ตัวเลือก เพื่อเขาไปย

เสร็จ สงขอความ

ใชเทมเพลต ใสขอความที่เขียนไวลวงหนา

ใสออบเจ็กต ใสภาพ แอนนิเมชั่น และเสียงลงในขอความ
ของคุณ

จัดรูปแบบ
ขอความ

ตั้งสไตลขอความ, ขนาดขอความ (สําหรับ
ขอความภาษาองักฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ
เทานั้น), การจัดเรียงขอความ และการจัดยอ
หนาใหม

วธิีการปอน  เลือกวธิีการปอน

สงเทานั้น

บันทึกและสง

บันทึก

สงถงึหลายคน

สงเปนกลุม

ตอบ

สงตอ



ขอความ

อความลวงหนาที่คุณใชบอยๆ ไดมากถงึ 
ต และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

ตัวเลือกประกอบดวย:

ความทั้งหมดในเอาทบอกซ

และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมาย
ี่แสดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทร-
 หรือหมุนหมายเลข

ขอความใหม หรือแกไขขอความที่ตั้งไว
นาที่เลือก

ความที่ตั้งไวลวงหนาที่เลือก

ศูนย SMS มาตรฐานของคุณ ถาซิม
ไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน
ยเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 
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เอาทบอกซ
ถาคุณเลือก บันทึกและสง หรือ บันทึก กอนทีคุ่ณจะสงขอความ 
ขอความจะถูกเก็บไวในเอาทบอกซ
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L เพื่ออานขอความ จากนั้นกด L 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เทมเพลต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขียนข
10 ขอความ เลือกเทมเพล
ตอไปนี้:

ตั้งคาขอความ
เมนูนี้ใชในการตั้งคา SMS 
การตั้งคาขอมูลสวนตัว

แชท แชทกับผูสง

แกไข แกไข, ปรับปรุง และสง SMS อกีครั้งไปยัง
ผูรับอีกคนหนึ่ง

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทัง้หมด ลบขอความทั้งหมดในอนิบ็อกซ

ใชหมายเลข แยก และบันทกึหมายเลขของผูสง หรือหมาย
เลขที่แสดงในขอความในซิมการด หรือโทร-
ศัพท หรือหมุนหมายเลข

บันทกึออบเจ็กต เก็บรายการมัลติมีเดียที่อยูในขอความลงใน
โทรศัพทของคุณ

สง สงขอความทีเ่ลือก

แกไข สงขอความไปยังผูรับอื่น หรือแกไขขอความ
กอนที่จะสง

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทัง้หมด ลบขอ

ใชหมายเลข แยก 
เลขท
ศัพท

แกไข ปอน
ลวงห

ลบ ลบขอ

ทีอ่ยู SC เลือก
การด
หมา
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มจําของขอความที่บันทึกไวในซิมการดและ


เลือกสถานที่ในการเกบ็ขอความทีคุ่ณตองการ

ุณตั้งโหมดการรับสงที่เลือกใช  สําหรับราย
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

สามารถสง และรับขอความมลัติมเีดีย MMS 
ng Service) ไดดวย ดวยการใช MMS คุณ
ระกอบดวยรูปภาพ เสียง และขอความได เมื่อ
ของคุณตองมโีทรศัพทที่ใชงาน MMS ไดเพื่อ
ของคุณ

ยดานลาง เพื่อเขียนและสง MMS:
ม และปอนขอมูลตอไปนี้:
ั้งหมายเลข หรืออเีมลของผูรับ

ั้งหมายเลข หรืออเีมลของผูรับคนอืน่ ซึ่งคุณ
องการสงสําเนาของขอความไปยัง
ขอความ

ตั้งคาทั่วไป

สถานะความจํา
แสดงสถานะหนวยควา
โทรศัพท
ที่เก็บขอมูลที่เลอืกใช
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ
ผูใชสวนตัว
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหค
ละเอียดเพิ่มเติม โปรด

MMS
โทรศัพทมอืถือของคุณ
(Multimedia Messagi
สามารถสงขอความที่ป
สงขอความ MMS ผูรับ
ที่จะสามารถดูขอความ
เขียนขอความ
ทําตามขั้นตอนที่อธิบา
1. เลือก เขียนขอควา

ระยะเวลาขอความ เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บอยู
ในศูนย SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อผู
รับไมไดเชื่อมตออยูกบัเครือขาย (ซึ่งเปนเหตุ
ใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันท)ี
คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอรับบริการ

ชนิดขอความ เลือกรูปแบบของขอความที่สง ตัวเลือกนี้ขึ้น
อยูกับเครือขาย

ชื่อโปรไฟล แกไขชื่อของโปรไฟลปจจุบัน

รายงานการสง เมื่อตั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณ
ทราบผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของ
คุณหรือไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัคร
ขอรบับรกิาร

ชองทางตอบรับ เมื่อตั้งคาเปน เปด, ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ
สงหมายเลขของศูนยขอความ SMS ของคุณ
ไปพรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบ
กลับโดยใชหมายเลขศูนย SMS ของคุณ ไมใช
ของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของการ
สงขอมูลใหเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการ
สมัครขอรับบริการ

ถงึ ต

Cc ต
ต



ขอความ

อินบอกซ
ความ MMS ที่คุณไดรับ เลือกขอความ 
ตัวเลือกตอไปนี้:

กอนที่คุณจะสง MMS ขอความ MMS 
คุณสามารถทํากระบวนการตอไปนี้:

 MMS ในขณะที่กําลังดู MMS, คุณ
รถกด L เพื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือก 
ลือก เลน/บันทึกรูปเปน/บันทึกเสียงเปน 
ลน หรือเพื่อบันทึกรายการมัลติมีเดีย

ผูสง หัวขอ วนัที่ และขนาด

กลับไปยังผูสง

กลับไปยังผูสงและผูรับทกุคนในรายการ 
 และ �Cc�

MS ไปยังผูรับอื่น

MS ที่เลือก

MS ทั้งหมดในอนิบ็อกซ

มายเลขใน MMS
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2. กด R เพื่อเสร็จสิ้นการแกไข และเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เมนูนี้อนุญาตใหคุณอานขอ
และกด L เพื่อเขาไปยัง

เอาทบอกซ
ถาคุณเลือก บันทึกและสง 
จะถูกเก็บไวในเอาทบอกซ 

Bcc ตั้งหมายเลข หรืออเีมลของผูรับ ซึ่งคุณตอง
การสงสําเนาของขอความไปยัง โดยที่ผูรับคน
อื่นจะมองไมเห็นผูรับในรายการ Bcc

หัวขอ ตั้งหัวขอของ MMS

แกไขเนื้อหา แกไขเนื้อหาของ MMS คุณสามารถ เพิ่มขอ
ความ ภาพ เสียง และไฟลแนบ

สงเทานั้น สง MMS

บันทกึและสง บันทกึ MMS ไปยังเอาทบอกซ จากนั้นสง 
MMS

บันทกึเปนแบบราง บันทกึ MMS ลงในโฟลเดอร แบบราง สําหรับ
สงในภายหลัง

ตัวเลือกการสง ตั้งตัวเลือกการสง

ออก ออกจากโหมดการแกไข MMS จะมีขอความ
แสดงขึ้นเพื่อใหคุณยืนยันวาตองการบันทึก
ขอความกอนที่จะออกหรือไม

แสดง แสดง
สามา
และเ
เพื่อเ

คุณสมบัติ แสดง

ตอบ ตอบ

ตอบทัง้หมด ตอบ
�ถึง�

สงตอ สง M

ลบ ลบ M

ลบทัง้หมด ลบ M

ใชหมายเลข แยกห
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ูรับขอความในโฟลเดอรแบบราง ตัวเลือก สง จะ
ก

ยที่สุด 5 ขอความ คุณสามารถใชขอความ
S ใหม เลือกเทมเพลต และกด L เพื่อเขา
ี้:

ําการตั้งคาตอไปนี้สําหรับการสง หรือรับ 

สดงเนื้อหาในเทมเพลต

สดงผูรับ หัวขอ วนัที่ และขนาด

ชเทมเพลตเปน MMS เพื่อทําการแกไขตอไป

ตั้งคาตัวเลือก ระยะเวลาเก็บ, รายงานการสง, 
รายงานการอาน, ลําดับกอนหลัง, เวลาการ
แสดงสไลด และ เวลาสง สําหรับการสง MMS

ตั้งคาตัวเลือก เครือขายหลัก, โรมมิง่, รายงาน
การอาน และ รายงานการสง สําหรับการรับ 
MMS

ตั้งคาตัวเลือก ไมระบุชื่อ, ขนาดสูงสุด และ 
การกรองโฆษณา 
ขอความ

แบบราง
ถาคุณเลือก บันทึกเปนแบบราง หลังจากที่คุณสราง MMS ของคุณ 
ขอความ MMS จะถกูเกบ็ไวในโฟลเดอรแบบราง คุณสามารถทํา
กระบวนการตอไปนี้:

ถาคุณไมไดกําหนดผ
ใชไมไดในเมนูตัวเลือ

เทมเพลต
แสดงขอความที่ใชบอ
เหลานี้เมื่อสราง MM
ไปยังตัวเลือกตอไปน

ตั้งคาขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณท
MMS:

แสดง แสดง MMS

คุณสมบัติ แสดงผูรับ หัวขอ วันที่ และขนาด

สงไปทีอ่ื่น/ สงใหม สง MMS ไปยังผูรับอื่น ถา MMS ถกูสงไม
สําเร็จ, คําวา สงใหม จะแสดงขึ้น

ลบ ลบ MMS ที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบ MMS ทั้งหมดในเอาทบ็อกซ

ใชหมายเลข แยกหมายเลขใน MMS

แสดง แสดง MMS

คุณสมบัติ แสดงผูรับ หัวขอ วันที่ และขนาด

สง สง MMS ที่เลือก

แกไขขอความ แกไข MMS ที่เลือก

ลบ ลบ MMS ที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบ MMS ทั้งหมดในแบบราง

ใชหมายเลข แยกหมายเลขใน MMS

แสดง แ

คุณสมบัติ แ

เขียนขอความ ใ

กําลังสง

การเรียกขอมลู

ตัวกรอง



ขอความ

วอรขอความเสียงของคุณอยางรวดเร็วได
นหนาจอหลัก

ความสาธารณะที่เผยแพรไปยังกลุมของ
มถูกออกอากาศในสถานีที่มีรหัสระบุไว 
ามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติด
งคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี 
องสถานีนั้น

ารรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ 
มออกอากาศได เมือ่ ปด, คุณจะไม
กาศได 

ศ หลังจากที่คุณเปดทํางานวิธีการรับ

ออกอากาศที่สามารถรับได

ตั้งคาสถานี คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม, 
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แชท
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแชตกบัผูติดตอของคุณผานทาง SMS
1. เลือกแชทรูม และกด L
2. เลือก ขอมูลแชท, ปอนชื่อเลน และหมายเลขปลายทาง และ
กด L

3. เลือก เริ่มใหม, ปอนขอความ จากนั้นสงขอความ เพื่อเริ่มการ
แชทกบัผูติดตอของคุณ

เซิรฟเวอรขอความเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงทีใ่ชใน
การรับขอความเสียงของคุณ เมื่อคุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการ
เครือขายของคุณจะสงการแจงเตือนมายังโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถตั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงสองหมายเลข 
ซึ่งผูใหบริการเครือขายของคุณใหมา
เลือกกลองขอความเสียง และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

คุณสามารถเขาไปยังเซิรฟเ
โดยการกดปุม 1 คางไวใ

ขอความออกอากาศ
ขอความออกอากาศเปนขอ
ผูใชโทรศัพทมือถอื ขอควา
โดยทั่วไป ชองสถานีหนึ่งส
ตอผูใหบริการเครือขายขอ
และขอมูลการออกอากาศข
วิธีการรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาก
เปด, คุณสามารถรับขอควา
สามารถรับขอความออกอา
อานขอความ
เพื่ออานขอความออกอากา
ภาษา
เพื่อตั้งคาภาษาของขอความ
การตั้งคาชองทาง
กด L เพื่อเขาไปยังการ
แกไข หรือ ลบ สถานีได

แกไขโปรไฟล ตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นเครือขาย สําหรับขอมลู
เพิ่มเติมโปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของ
คุณ

สถานะความจํา แสดงสถานะหนวยความจําของ MMS ของคุณ

แกไข  แกไขหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียง

ตอเสียง  รับขอความเสียงของคุณ
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ูสายทีห่มุนออกลาสุด รวมทัง้ความพยายามใน
ยเชื่อมตอสําเร็จ

ูสายทีร่ับลาสุด

ร
ยทีไ่มไดรับ, สายที่หมุน, สายที่รับ หรือ ลบ

ูเวลาที่ สงรวม, รับรวม และ เวลาในการโทร
นชั่วโมง, นาที, วินาท)ี คุณสามารถเลือก ตั้งคา
รีเซ็ตเวลาโทรทั้งหมด
ียกเกบ็เงินรายเดือนสําหรับคาโทรและบริการ
รของคุณอาจแตกตางจากนี้ขึ้นอยูกบัเครือขาย
นิยมเพื่อจุดประสงคในการทําบิล ภาษี ฯลฯ
ประวัติการโทร

6. ประวัติการโทร
โทรศัพทมอืถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา, 
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมัติ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายที่หมุน, สายที่ไมไดรับ 
และ สายที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกนั สายเหลานี้จะแสดง
โดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถาผู
ติดตอของสายเหลานั้นถกูเกบ็ในสมุดโทรศัพทของคุณ ชื่อทีเ่ก็บไว
จะแสดงขึ้นมา

สายที่ไมไดรับ
เมนูนี้อนุญญาตใหคุณดูสายที่ไมไดรับลาสุด คุณสามารถดูวันที่ เวลา 
และจํานวนครั้งที่คุณไมไดรับแตละสาย
เลือกรายการ และกด L เพื่อดูวันที่, เวลา และหมายเลข กด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สายที่หมุน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด
การโทร หรือสายที่เค

สายที่รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด

ลบบันทกึการโท
เมนูนี้ใชในการลบ สา
ทั้งหมด

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด
ครั้งสุดทาย (แสดงเป
เวลาทั้งหมดใหม เพื่อ
เวลาที่แทจริงในใบเร
ตางๆ จากผูใหบริกา
ของคุณ การปดจุดทศ

บันทึกในสมุดโทรศัพท บันทึกหมายเลข

ลบ ลบหมายเลข

หมุน หมนุหมายเลข

แกไข แกไขหมายเลข และบันทึกลงในสมุด
โทรศัพท



ประวัติการโทร
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คาโทร
คาโทรครั้งสุดทาย
แสดงคาโทรของการโทรครั้งสุดทาย
รวมคาโทร
แสดงคาโทรรวมของสายทั้งหมด นับตั้งแตตัวนับคาโทรถูกรีเซ็ตครั้ง
สุดทาย ถาคาโทรรวมเกนิคาโทรสูงสุดที่ตั้งไวในตัวเลือก คาโทรสูงสุด 
คุณจะไมสามารถทําการโทรออกไดอกี จนกระทั่งคุณรีเซ็ตตัวนับใหม
ตั้งคาคาโทรใหม
รีเซ็ตตัวนับคาโทร คุณจําเปนตองปอนรหัส PIN2 ของคุณ และยืนยัน
คาโทรสูงสุด
ตั้งคาโทรสูงสุดสําหรับการโทรของคุณ (ตองใชรหัส PIN2)
ราคาตอหนวย
ใชในการตั้งราคาตอหนวยสําหรับคาโทรของคุณ ราคาตอหนวยจะใช
สําหรับการคํานวณคาใชจายในการโทรของคุณ (ตองใชรหัส PIN2)

ตัวนับ SMS
แสดงจํานวนของขอความที่ถูกสงออกไป และไดรับเขามา

ตัวนับการใช GPRS
แสดงปริมาณของขอมูลที่สงและไดรับผานระบบ GPRS นอกจากนี้ 
คุณสามารถรีเซ็ตตัวนับไดดวย หนวยของการวัดคือ ไบต
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ือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทัง้หมด กด 
ียกดูรายการของภาษาที่มี และกด L เพื่อ

ีการปอนมาตรฐาน

ั้งตัวเลือกการแสดงผลในหนาจอหลัก

นาจอหลักในโหมดไมไดใชงาน

นาจอแสดงผลภายนอก

เลือกวาคุณตองการเปดหรือปดเครื่องในเวลา
ทีร่ะบุ

ปอนเวลาโดยใชปุมกด

เลือกภาพที่ตั้งไวลวงหนา

เลือกภาพที่ดาวนโหลดมา
การตัง้คา

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

ตั้งคาโทรศัพท
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวันที่โดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที่  
คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:

ตั้งเวลาเปด/ปด
เมนูนี้ใชในการตั้งเวลาที่จะเปด หรือปดโทรศัพทของคุณโดยอัตโน-
มัติ เลือกรายการ และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเล

 หรือ  เพื่อเร
เลือก

วิธีปอนรายการ
เมนูนี้ใชสําหรับตั้งวิธ

ลักษณะหนาจอ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
ภาพพืน้หลัง
ตั้งภาพพื้นหลังของห

ภาพพืน้หลังยอย
ตั้งภาพพื้นหลังของห

ตั้งชื่อเมือง เลือกเมืองที่คุณอยูในปจจุบัน

ตั้งเวลา/วนั ปอนวนัที่/เวลาโดยใชปุมกด หรือปุมเคลื่อนที่

ตั้งการแสดง
รูปแบบ

ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวนั

สถานะ คุณสามารถเลือก เปดทํางาน (เปดทํางาน
การตั้งคา) หรือ ปดทํางาน (ปดทํางานการ
ตั้งคา)

เปด/ปด

เวลา

ระบบ

ขอมลูผูใช



การตั้งคา

ภาพพกัหนาจอ

หมุนหมายเลขทีเ่ก็บในสมุดโทรศัพทของ
ถตั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากทีสุ่ด 
ุมหมายเลขแบบยาว จะเปนการโทรไป
ับปุมหมายเลขนั้น คุณจําเปนตองตั้งคา 
ะ ตั้งหมายเลข

เรียกใชฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาไดอยาง
นที ่เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไขฟงกชั่น
งกับความตองการของคุณ

ิ
รุงเวลาในโทรศพัทของคุณแบบอตัโนมตัิ

คุณสามารถแสดงหรือซอนหมายเลขของ
ยการเลือก ตั้งคาโดยเครือขาย, ซอนเลข
ายเลขประจําตัวผูโทร

ํางาน/ปดทํางานการแสดงขอความ
ย

ขอความทักทาย
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ตั้งภาพทีจ่ะแสดงหลังจากที่โทรศัพทเขาสูสถานะไมไดใชงานหลังจาก
ชวงเวลาที่กําหนด

แสดงวนัและเวลา
ใชในการตั้งวาจะแสดงวันที่และเวลาในหนาจอหลักหรือไม
แสดงเบอรผูโทร
ใชในการตั้งวาจะแสดงหมายเลขของตัวเองในหนาจอหลักหรือไม

ความคมชัด
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณปรับความคมชัดของหนาจอแสดงผลหลัก และ
หนาจอแสดงผลภายนอก
คุณสามารถกด  หรือ  เพื่อปรับความคมชัด และกด  หรือ 

 เพื่อสลับระหวางหนาจอหลัก และหนาจอภายนอก

ขอความทกัทาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาขอความทักทายที่จะแสดงบนหนาจอเมื่อ
คุณเปดโทรศัพทขึ้นมา คุณจําเปนตองตั้งคาตัวเลือกตอไปนี้ และกด 
R เสร็จ เมื่อทําเสร็จ:

โทรดวน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําการ
คุณอยางรวดเร็ว คุณสามาร
8 หมายเลข เพื่อทีก่ารกดป
ยังหมายเลขที่เชื่อมโยงอยูก
เปดทํางานการโทรดวน แล

ปุมฟงกชั่น
ในหนาจอหลัก คุณสามารถ
รวดเร็วโดยการกดปุมเคลื่อ
ที่ตั้งไวลวงหนาใหสอดคลอ

ตั้งวันและเวลาอัตโนมัต
เมนูนี้อนุญาตใหมกีารปรับป

ตั้งคาการโทร
หมายเลขการโทร
ขึ้นอยูกับเครือขายของคุณ 
คุณไมใหคูสนทนาเห็นไดโด
ประจําตัวผูโทร หรือ สงหม

ตั้งคา ตั้ง สถานะ (เปด/ปด) และ เวลารอ (ชวงเวลา
กอนที่ภาพพักหนาจอจะปรากฏขึ้น)

เลือก เลือกภาพพักหนาจอ

สถานะ เปดท
ทักทา

ขอความทักทาย แกไข
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อนหมายเลขที่คุณตองการใหโทรศัพทโอนไป 
 เพื่อตรวจสอบสถานะของตัวเลือกการโอน

ตูเก็บขอความเสียงของคุณได คุณตองปอน
มเสียงของคุณเขาไปกอน คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู
ิการ

ัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
รหามการโทรสามารถใชไดกับ สายโทรออก 
ระหวางประเทศ หรือ ระหวางประเทศเทานั้น) 
า (การโทรทัง้หมด หรือ เมือ่มีการโรมมิง่) 
กเลิกทั้งหมด ใชกับการโทรทั้งหมดพรอมกัน

ช อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงรหัสการหาม
นุญาตใหคุณตรวจสอบวาชนิดสายนั้นถกูหาม

ครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการจํากัด
กผูใหบริการของคุณ

โอนทุกสายที่เปนสายขอมูล

ยกเลิกตัวเลือกการโอนสายทั้งหมด
การตัง้คา

สายเรียกซอน
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ เปดทํางาน หรือ ปดทํางาน สายเรียกซอน 
เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป เมือ่มีใครพยายาม
โทรหาคุณในขณะที่คุณกําลังคุยโทรศัพทอยู ถาตัวเลือกนี้ไมทํางาน 
โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงเตือนใดๆ และผูโทรเขาจะไดยินเสียง
สัญญาณไมวาง ถาคุณเปดทํางานตัวเลือก โอนเมือ่สายไมวาง สาย
จะถกูโอนไปยังหมายเลขโทรศัพทอืน่ เลือก สอบถามสถานะ เพื่อ
ตรวจสอบสถานะของตัวเลือกสายเรียกซอน

การโอนสาย
เพื่อโอนสายไปยังกลองขอความเสียงของคุณ หรือหมายเลขโทรศัพท
อื่น (โดยไมคํานึงวาหมายเลขจะอยูในสมุดโทรศัพทของคุณหรือไม)

เลือก เปดทํางาน และป
เลือก สอบถามสถานะ
ที่ตองการ
กอนที่จะโอนสายไปยัง
หมายเลขตูเกบ็ขอควา
กับการสมคัรขอรับบร

หามการโทร
ชวยใหคุณสามารถจําก
หมายเลขที่กําหนด กา
(การโทรทั้งหมด, โทร
และ/หรือ สายทีโ่ทรเข
ในทุกกรณี ตัวเลือก ย
ในครั้งเดียว
เปลี่ยนรหัสผานของผูใ
โทร สอบถามสถานะ อ
อยูหรือไม

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเ
การโทรซึ่งคุณไดรับจา

โอนสายสนทนา
ทั้งหมด

โอนทุกสายสนทนา เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณ
จะไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปด
การทํางานตัวเลือกนี้

โอนเมือ่สายไมวาง โอนเมือ่คุณกําลังอยูในสายอืน่อยู
โอนเมือ่ไมมกีาร
รับสาย

โอนเมือ่คุณไมไดรับสาย

โอนเมือ่ไมมี
สัญญาณ

โอนเมือ่โทรศัพทของคุณปดอยู หรืออยูนอก
พื้นที่ใหบริการ

โอนสายดาตา
ทั้งหมด
ยกเลิกการโอนสาย
ทั้งหมด



การตั้งคา

สลับสาย บัญชีดํา
สายเรียกเขาที่กําหนดไวในบัญชีดํา

รือขายการใชบริการ (เราแนะนําใหคุณ

ื่นนอกเหนือจากเครือขายที่คุณจด
กลงการโรมมิง่ทําไวกับเครือขายที่คุณ
รือขาย อาจมีปญหาบางอยางเกดิขึ้น
ของคุณ

ใหคุณตั้งตัวเลือกบัญชีดําเปน เปด 
ด ถาคุณเลือก เปด, โทรศพัทของคุณ
สธสายทั้งหมดจากผูโทรทีอ่ยูในบัญชีดํา
ยเลขที่จะใหปฏิเสธ

ทของคุณจะเลือกและลงทะเบียนกบั
ยทีใ่ชไดโดยอตัโนมัติ
ารของเครือขายทีใ่ชไดในพื้นที่ของคุณ 
รือขายทีคุ่ณตองการลงทะเบียนดวย 
  L เพื่อยืนยัน
30

ซิมการดบางอยางอนุญาตใหคุณมีหมายเลขสองหมายเลข (บริการ
เครือขาย) อยูในการดเดียว ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพาะเมื่อซิมการดของ
คุณสนับสนุนเทานั้น
ในการสลับสาย กด L เพื่อเลือกสาย
แจงเวลาที่โทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะใหโทรศัพทสงเสียงบี๊ปหลังจากชวงเวลา
การโทรที่แนนอนหรือไม คุณสามารถเลือก ปด (ไมสงเสียงบี๊ป), 
ครั้งเดียว (เลือกคาจาก 1 ถึง 3000 วินาที ซึ่งคือชวงเวลาที่จะให
โทรศัพทสงเสียงบี๊ป) หรือ เปนระยะ (เลือกคาจาก 30 ถงึ 60 วนิาที 
ซึ่งคือชวงเวลาหลังจากทีโ่ทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปหนึ่งครั้ง โทรศัพท
จะสงเสียงบี๊ปหนึ่งครั้งเมื่อถึงชวงเวลาแตละครั้งในระหวางที่โทร)
แสดงเวลาทีโ่ทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะใหแสดงเวลาโทรระหวางการโทรหรือไม
หมุนเลขหมายซ้ําอัตโนมัติ
ถาสายที่คุณหมุนไปไมรับ โทรศพัทจะหมนุหมายเลขนี้ซ้ําเปนระยะๆ 
กด ) หรือ R เพื่อยกเลิกการโทรซ้ําอัตโนมตัิ
กลุมผูใชปด
คุณสมบัตินี้ขึ้นกับเครือขาย และโดยปกติจะใชไดเฉพาะหลังจากที่
ผูใหบริการเครือขายของคุณทําการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นทีจ่ําเปน
เรียบรอยแลว คุณสมบัตินี้ใชเพื่อจํากัดการโทรใหอยูเฉพาะภายใน
กลุมผูสนทนาที่ตองการเทานั้น ถาตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณสามารถ
สื่อสารไดเฉพาะกับผูใชภายในกลุมเทานั้น

เมนูนี้อนุญาตใหคุณปฏิเสธ

ตั้งคาเครือขาย
เลือกเครือขาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกเค
เลือก อัตโนมตัิ)

คุณสามารถเลือกเครือขายอ
ทะเบียนไดเฉพาะเมื่อมีขอต
จดทะเบียน ถาคุณเปลี่ยนเค
ระหวางการใชงานโทรศัพท

แบบ อนุญาต
หรือ ป
จะปฏิเ

หมายเลขบัญชีดํา ตั้งหมา

อตัโนมัติ โทรศัพ
เครือขา

แมนนวล ใหรายก
เลือกเค
และกด
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ั้งรหัสผานสําหรับโทรศัพทของคุณ และการ
 หลังจากที่คุณตั้งการล็อคโทรศัพท คุณตอง
ี่คุณเปดโทรศัพทขึ้นมา
 L ถาในปจจุบันการล็อคโทรศัพท ปด 
เปด รวมทั้งในทางกลับกันดวย

ตัิ
กดของคุณโดยอตัโนมัติ การตั้งคามาตรฐาน

ที่ปุมกดจะถูกล็อค และกด L เพื่อยืนยัน
 ใหกด R ปลดล็อค ในหนาจอหลัก กด 
คําวา �กด # เพื่อปลดล็อคปุมกด�

ารโทรออกของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัส 
รือขายของคุณใหมา
มโีหมดสองโหมด: เปด (คุณสามารถหมนุไป
ยังหมายเลขใดก็ได) และ ปด (คุณสามารถ
หมนุไดเฉพาะหมายเลขที่เก็บอยูในรายชื่อที่
หมนุถาวร)

แสดงรายการโทรคงที่ กด L เพิ่ม, ปอนชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท จากนั้นกด L, ปอน
รหัส PIN2 และกด L
การตัง้คา

เครือขายสวนตัว
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับทีต่องการ เมือ่กําหนด
เสร็จแลว โทรศัพทจะพยายามลงทะเบียนกบัเครือขาย ตามที่คุณ
ระบุไวในรายการ

เลือกคลื่นสัญญาณ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกคลื่นความถีท่ี่จะใช

การเชื่อมตอ GPRS 
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งโหมดการเชื่อมตอ GPRS  คุณสามารถเลือก
ระหวาง เสมอ หรือ เมื่อตองการ

ตั้งระบบความปลอดภัย
ล็อคซิม
เมื่อเปดทํางานการล็อคซิม คุณตองปอนรหัส PIN (ผูใหบริการ
เครือขายของคุณจะใหรหัส PIN มาพรอมกับซิมการด) ถาคุณปอน
รหัส PIN ไมถกูตองสามครั้งติดกัน คุณจําเปนตองปอนรหัส PUK 
(รหัสการปลดล็อค PIN) รหัส PUK ใชเพื่อปลดล็อคหรือเปลี่ยน
รหัส PIN ที่ถกูล็อค ถาคุณไมไดรหัส PUK มา หรือทํารหัสหายไปแลว 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
ปอนรหัส PIN และกด L ถาการล็อคซิม ปด สถานะจะเปลี่ยนเปน
เปด รวมทั้งในทางกลับกนัดวย

ล็อคโทรศัพท
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
ตั้งคามาตรฐานคือ ปด
ปอนรหัสผานทกุครั้งท
ปอนรหัสผาน และกด
สถานะจะเปลี่ยนเปน 

ล็อคปุมกดอัตโนม
เมนูนี้ใชในการล็อคปุม
คือ ปด
เลือกชวงเวลาหลังจาก
ในการปลดล็อคปุมกด
# เมื่อหนาจอแสดง

โทรคงที่
เมนูนี้ใชในการจํากัดก
PIN2 ซึ่งผูใหบริการเค
แบบ

รายการโทรคงที่



การตั้งคา

คุณปอนรหัส PUK2 ไมถูกตอง 10 ครั้งติดตอกนั ซิมการดจะถูกล็อค
นี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการเครือขาย หรือ

การใชงานโดยไมไดรับอนุญาตของบุคคล
คุณ คุณจําเปนตองปอนรหัสล็อคโทรศัพท
โรงงาน รหัสล็อคโทรศัพทมาตรฐานคือ 

รงงาน
รศัพทกลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน
ะกด L เพื่อยืนยัน

ตอง (เหมือนกบัรหัสล็อคโทรศัพทของ
) โทรศัพทก็จะกูคืนการตั้งคาตางๆ จาก

วามถี่ตางๆ ของเสียงในขณะที่กําลังเลน
32

ไมใชทุกซมิการดที่สนับสนุนรหัส PIN2  ถาซิมการดของคุณไมมีรหัส 
PIN2 ตัวเลือกนี้จะใชไมได

หามโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจํากัดชนิดการโทรออกแบบตางๆ คุณสามารถ
เปดหรือปดทํางานคุณสมบัตินี้ได ถาซิมการดของคุณสนับสนุน

เปลี่ยนรหัสผาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค
โทรศัพท
PIN
ไดมาพรอมกับซิมการด ผูใหบริการของคุณจะให PIN มาตรฐานมา 
ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดกัน รหัส PIN ของซิม
การดของคุณจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ และคุณจะถูกขอใหปอนรหัส 
PUK เพื่อทําการปลดล็อค คุณสามารถรับรหัส PUK จากผูใหบริการ
ของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถกูตอง 10 ครั้งติดตอกันซิมการด
ของคุณจะถูกล็อคอยางถาวร ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น โปรดติดตอผูให
บริการเครือขาย หรือรานคาของคุณ
PIN2
รหัสนี้ใชเพื่อเขาไปยังฟงกชั่นเครือขายบางอยาง เชน คาโทร หรือ
การโทรคงที่ ฯลฯ ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตองติดตอกนั 3 ครั้ง 
รหัส PIN2 ของซิมการดของคุณจะถูกล็อค ในการปลดล็อครหัส 
PIN2 คุณจําเปนตองขอรับรหัส PUK2 จากผูใหบริการของคุณ ถา

อยางถาวร ถาเกิดเหตุการณ
รานคาของคุณ
รหัสล็อคโทรศัพท
รหัสจะปองกันโทรศัพทจาก
อื่น  เพื่อปองกนัขอมูลของ
กอนทีจ่ะกูคืนการตั้งคาจาก
1122

กูคนืการตั้งคาจากโ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณรีเซ็ตโท
ปอนรหัสล็อคโทรศัพท แล

หลังจากที่คุณปอนรหัสทีถู่ก
คุณ คามาตรฐานคือ 1122
โรงงาน

เสยีงเอฟเฟก
เทียบเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาค
เพลง MP3 
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 และกด r หรือ , เพื่อถายภาพ
แลว ภาพจะแสดงขึ้น กด L เพื่อบันทกึภาพ 
ื่อลบภาพทิ้งไป
ง
ายรูป กด * หรือกด r คางไวเมื่อฝาพับ
อยู
 และกด r หรือ ,
ลอง
ยถึงเมนู ตัวเลือก ของกลอง

นิดแสง

การแสดงผล

รหนวงเวลา

ํางาน / ปดทํางานการถายตอเนื่อง

ภาพของภาพ

าดภาพ

เขาไปยังการแสดงภาพ
ตั้งคา ปรับชนิดแสง, เสียงถายภาพ, เอ็กซโพ
เชอร และ ความถีใ่นการจับภาพ
มัลติมีเดยี

8. มัลติมีเดีย
กลองถายรูป
โทรศัพทของคุณมกีลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, เก็บ
ภาพไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทางสายเคเบิล
ขอมูล, ใชเปนวอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทาง MMS
เปดทาํงานกลองถายรูป
เลือก กลองถายรูป และกด L หรือกดปุมขวาดานขางคางไวใน
หนาจอหลัก เพื่อเปดทํางานกลองถายรูป ถาฝาพับของโทรศัพท
ปดอยู กลองจะเขาสูโหมดถายภาพตัวเอง หนาจอภาพตัวอยางจะ
ปรากฏเมื่อคุณเปดทํางานกลอง
ตารางดานลางอธิบายถึงการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ
2. เมื่อภาพถกูถาย
หรือกด R เพ

การถายภาพตัวเอ
1. ในโหมด กลองถ
ของโทรศัพทปด

2. ปรับภาพของคุณ
เมนูตัวเลือกของก
เนื้อหาในสวนนี้อธิบา

   ซมูเขา / ออก

   เพ ิม / ลดการชดเชยเอก็ซโพเชอร

 r หรือ , ถายภาพ

 ) ออกจากโหมด กลองถายรูป และกลับไปยังหนาจอ
หลัก 

 * เปดทํางาน / ปดทํางานโหมด ถายตัวเอง 

 L เขาไปยังเมนู ตัวเลือก 

 R กลับไปยังหนาจอกอนหนา

1 ปรับช
2 ตั้งคา
3 ตั้งกา
4 เปดท
5 ตั้งคุณ
6 ตั้งขน

แสดงภาพ
ตั้งคากลองถายรูป
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ูปแบบ AVI 

เพื่อเปดการทํางาน
รทํางานของปุมตางๆ ในโหมดการอัด

เลือกอืน่ๆ กบัภาพที่เลือก
นชื่อภาพทีเ่ลือก
าพที่เลือก
าพทั้งหมด 
ภาพทั้งหมดตามชื่อ ประเภท เวลา หรือ

า / ออก

/ ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร

 หยุดการอดั

ากโหมดการอดัวดิีโอ และกลับไปยัง
อหลัก

ยังเมนู ตัวเลือก 
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แสดงภาพ
เมื่อคุณถายภาพและบันทึกไว ภาพจะถูกเกบ็ไวในโฟลเดอร แสดง
ภาพ  เมื่อคุณเขาไปยังเมนู ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเปนธัมบเนล ใช
ปุมเคลื่อนที่ขึ้นและลงเพื่อเลื่อนภายในรายการ กด L ตัวเลือก 
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

อัดวิดโีอ
เมนูนี้ใชในการอดัวดิีโอในร
เปดทํางานการอัดวิดีโอ
เลือก อัดวิดีโอ และกด L
ตารางดานลางอธิบายถงึกา
วิดีโอ

ตั้งคารูปภาพ ตั้ง ขนาดภาพ และ คุณภาพของภาพ
ตั้งคาการแสดงผล ตั้งเอฟเฟกตพิเศษสําหรับภาพ
เพิ่มเฟรม เพิ่มเฟรมลงในภาพ เฟรมบางอยางใชได

เฉพาะขนาดภาพบางขนาดเทานั้น
ถายภาพตอเนื่อง ถายภาพหลายภาพอยางตอเนื่อง
หนวงเวลา ตั้งการหนวงเวลา เมื่อคุณกดปุมกลองเพื่อ

ถายภาพ ภาพจะถูกถายหลังจากที่ถึงเวลาที่
คุณตั้งไว

ถายตัวเอง สลับไปยังโหมด ถายตัวเอง  คุณสามารถกด
ปุม * เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

กูคืนการตั้งคาจาก
โรงงาน

รีเซ็ตการตั้งคากลองกลับเปนคามาตรฐาน

แสดง แสดงภาพ
รูปแบบการเบราส ตั้งรูปแบบการเบราสเปน ประเภทรายการ 

หรือ แบบตาราง

สงตอ ใชตัว
เปลี่ยนชื่อ เปลี่ย
ลบ ลบภ
ลบไฟลทัง้หมด ลบภ
เรียง เรียง

ขนาด

  ซูมเข
 เพิ่ม 

r หรือ , เริ่ม /
) ออกจ

หนาจ
L เขาไป
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ลง เพลงทีเ่ก็บในโฟลเดอรเครื่องเลน จะถูกพบ 
เลนโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กําลังเลนเพลง คุณ
สายเรียกเขาได เครื่องเลนจะพักการเลน ทนัที
งขึ้น
สียง
ลัก หรือเลือก เครื่องเสียง
เสียง P คางไวเพื่อเปด/ปดเครื่องเลน
ถึงการทํางานของปุมตางๆ ในโหมดการเลน

เลนวิดีโอที่เลือก

เปลี่ยนชื่อวดิีโอทีเ่ลือก

ลบวดิีโอที่เลือก

ลบวดิีโอทั้งหมด

เรียงวิดีโอทั้งหมดตามชื่อ ประเภท เวลา หรือ
ขนาด

เลน/พัก

หยุด

ขามไปยังแทร็กเพลงกอนหนา
มัลติมีเดยี

อัดวิดีโอ
เล็งที่ภาพของคุณ และกด r หรือ , เพื่อเริ่มการอัดวิดีโอ ในขณะ
ที่กําลังอัด คุณสามารถกด L พัก/ดําเนินการตอ กด r, , หรือ 
R เพื่อหยุดการบันทึก และจัดเก็บวดิีโอ
เมนูตัวเลือกสําหรับการอัดวิดีโอ
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายถึงเมนู ตัวเลือก ของการอดัวดิีโอ

เครื่องเลนวิดโีอ
ตัวเลือกนี้ ใชในการดูวิดีโอทีคุ่ณอดัเก็บไว หรือติดตั้งมาใหลวงหนา
ในโทรศัพทของคุณ
เลือกวิดีโอ และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เครื่องเสยีง
เมนูนี้ใชในการเลนเพ
และเพิ่มลงในรายการ
สามารถหมุน หรือรับ
ที่การเชื่อมตอถูกสรา
เปดทํางานเครื่องเ
กด  ในหนาจอห
กดปุมควบคุมเครื่อง
ตารางดานลางอธิบาย
เพลง

R กลับไปยังหนาจอกอนหนา
1 ตั้งคาการแสดงผล
2 ตั้ง ปรับชนิดแสง

ไปเครื่องเลน เขาไปยังเครื่องเลนวิดีโอ

ตั้งคากลองวิดีโอ ตั้งคา ปรับชนิดแสง, EV, ความถี่ และ 
คุณภาพวิดีโอ

ตั้งคาการแสดงผล ตั้งเอฟเฟกตพิเศษสําหรับวิดีโอ

กูคืนการตั้งคาจาก
โรงงาน

รีเซ็ตการตั้งคาการอดัวดิีโอกลับเปนคา
มาตรฐาน

เลน

เปลี่ยนชื่อ

ลบ

ลบไฟลทั้งหมด

เรียง

 / P

 / p
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เพิ่ม/ลบเพลง

ังคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB หลัง
รศพัทของคุณแลว คุณสามารถคัดลอก
ัพท หรือลบแทร็กเพลงออกจากโทรศัพท

ไวในไดเรกทอรีราก นี่เปนตําแหนงที่ระบุ
มารถเปลี่ยนแปลงได

อัดเสียง นอกจากนี้ คุณสามารถเลน 
ุณบันทึกได เลือกสิ่งที่บันทึกไว และกด 
รง เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก

 เพื่อเริ่มการบันทึก, กด L เพื่อ 
รือ ทําตอเนื่อง ในการสิ้นสุดการบันทึก

 กด R หยุด ปอนชื่อไฟลสําหรับสิ่งที่
กึไว และกด L

แบบของการบันทึก

ิ่งที่บันทึกไว

สียงตอทายสิ่งที่บันทึกไว
36

เมนูตัวเลอืกของเครื่องเสียง

1. ปดโทรศัพทของคุณ
2. เชื่อมตอโทรศัพทไปย
จากคอมพิวเตอรพบโท
แทร็กเพลงไปยังโทรศ
ของคุณได

แทร็กเพลงทั้งหมดตองเกบ็
โดยโทรศัพท และคุณไมสา

เครื่องบันทึกเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําการ
เปลี่ยนชื่อ หรือลบเสียงที่ค
L, หรือกด L โดยต

 / n ขามไปยังแทร็กเพลงถดัไป

ปุมระดับเสียง ปรับระดับเสียงเพลง
) ออกจาก เครื่องเสียง และกลับไปยังหนาจอ

หลัก
L เขาไปยัง รายการ และกด Lเพื่อเขาไปยัง

เมนู ตัวเลือก 
R กลับไปยังหนาจอกอนหนา

เลน เลนแทร็กเพลงที่เลือก

รายละเอียด แสดงรายละเอยีดของแทร็กเพลง

ใสเสียงโทรศัพท
เพิ่ม

ตั้งแทร็กเพลงเปนเสียงโทรศัพท

รีเฟรชรายการ ปรับปรุงรายการเลนในเครื่องเสียง

การตั้งคา ประกอบดวย รายการอตัโนมัติ, สกิน, ทวน
ซ้ํา (โหมดซ้ํา), สับเปลี่ยน (ลําดับการเลน), 
เปดเสียงดนตรี (วาจะเลนตอเมื่อคุณออกจาก
เครื่องเสียงหรือไม) และ เทยีบเสียง

บันทกึเสียง กด L
พัก ห
เสียง
บันท

การตั้งคา ตั้งรูป

เลน เลนส

เพิ่มตอ เพิ่มเ
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การสั่นหรือแสงไฟ, และกด  หรือปุม 
กต

ทีก่ําลังเรียบเรียงเมโลดี้

ลดี้

ลนเมโลดี้

ลือกความเร็วในการเลน

ลือกเครื่องดนตรีในการเลน

ันทึกเมโลดี้

สดงขอมูลชวยเหลือ

นเมโลดี้ทีเ่ลือก

กไขเมโลดี้ที่เลือก

รางเมโลดี้ใหม

ลี่ยนชื่อเมโลดี้ที่เลือก

บเมโลดี้ที่เลือก

บเมโลดี้ทั้งหมด

ชตัวเลือกอื่นๆ กับเมโลดี้

สดงขอมูลชวยเหลือ
มัลติมีเดยี

เรียบเรียงเมโลดี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไขเมโลดี้ และตั้งคาเปนเสียงโทรศัพทได
ถาไมมีเมโลดี้ คุณสามารถกด L เพิ่ม เพื่อสรางเมโลดี้ และกด 
L เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก ในขณะที่กําลังเรียบเรียงเมโลดี้ 
ถาคุณเลือกงานทีม่ีอยูแลว คุณสามารถกด L เพื่อเขาไปยังเมนู
ตัวเลือก 

การทาํงานของปุมตางๆ ในขณะที่กาํลงัแตงเพลง

กดปุมลูกศร เพื่อเลือก
เพื่อเปดหรือปดเอฟเฟ

เมนูตัวเลือกในขณะ

เมนูตัวเลือกของเมโ

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสิ่งที่บันทึก

ลบ ลบสิ่งทีบ่ันทึก

ลบทั้งหมด ลบสิ่งทีบ่ันทึกทั้งหมด

สงตอ ใชตัวเลือกอื่นๆ กับสิ่งที่บันทึกไว

0 ใสตัวหยุด

1 - 7 ปอนโด-ซี
8 ใสเอฟเฟกตการสั่น (โนตเสียงสั่น)
9 ใสเอฟเฟกตแสงไฟ

 เปลี่ยนพิตชของโนตไปเปนสูง กลาง หรือต่ํา
# เปลี่ยนสถานะของโนตเปนสูง ปกติ หรือต่ํา
* เปลี่ยนจังหวะ

เลน เ

ความเร็วในการ
เลน

เ

เลือกเครื่องดนตรี เ

บันทึก บ

ชวยเหลือ แ

เลน เล

แกไข แ

เพิ่ม ส

เปลี่ยนชื่อ เป

ลบ ล

ลบไฟลทั้งหมด ล

สงตอ ใ

ชวยเหลือ แ
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9. การจัดการไฟล
เมนูนี ใชในการจัดการกบัภาพ เสียงท ีบันทกึไว เสียงโทรศพัท และไฟล
เพลงในโทรศัพทของคุณ
กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

มุมขวาบนของหนาจอการจัดการไฟล จะแสดงถึงการใชงานที่เก็บ
หนวยความจํา เมือ่คุณเลือกโฟลเดอรหรือไฟลในการจัดการไฟล 
มุมขวาบนของหนาจอจะแสดงวันที่ และขนาดของไฟล/โฟลเดอร

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

สรางโฟลเดอร สรางโฟลเดอรใหม

รูปแบบ จัดรูปแบบโฟลเดอร (ใชไดสําหรับไดเรกทอรี
รากเทานั้น)
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 เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก ในขณะที่คุณกําลัง

ถงึปุมฟงกชั่นในโหมดแกไขรูป

ะทีแ่กไขภาพ

สลับระหวางการยาย และเครื่องมอืการ
วาด

, ยายปากกา หรือเคอรเซอร

บันทึกภาพ

บันทึกภาพเปนชื่ออื่น

ตั้งคา ขนาดปากกา, แฟคเตอรยายปากกา 
และ สีปากกา

ตั้งสีพื้นหลัง 

เลือกพื้นที่ในภาพ คุณสามารถยายหรือคัด
ลอกสิ่งทีเ่ลือกนี้ได
นอกจากนี้ คุณสามารถเลิกทําไดดวย

ซมู หรือกลับไปยังขนาดดั้งเดิม

ปรับขนาดภาพ

แสดงขอมูลชวยเหลือ
สนกุและเกมส

10. สนุกและเกมส
เกมส
เลือกเกมส และกด L สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเลนแตละ
เกมส โปรดดูขั้นตอนการใชงานบนหนาจอ

ธีม
เมนูนี้ใชในการตั้งคาลักษณะสีของหนาจอโทรศัพท  มแีนวสี 3 
ลักษณะใหคุณเลือก
เลือกแนวสี และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

หลังจากที่คุณตั้งคา ชวงการปรับปรุง หรือ จัดเรียง แลว คุณตอง
เลือก เปดทํางาน เพื่อเปดทํางานการตั้งคาของคุณ

แกไขรูป
เมนูนี้อนุญาตใหคุณวาดรูป และตั้งรูปที่วาดขึ้นเปนภาพพื้นหลัง หรือ
ภาพพักหนาจอ
วาดภาพ
เลือกรายการที่วาง และกด L เพิ่ม เพื่อเริ่มการวาดรูป

คุณสามารถกด L
วาดภาพได
ตารางตอไปนี้ อธิบาย

เมนูตัวเลือกในขณ

เปดทํางาน เปดทํางานธีมทีเ่ลือก

ชวงการปรับปรุง ตั้งความถี่ในการอัปเดตสี

จัดเรียง ตั้งลําดับของการปรับปรุงสี

5

1, 2, 3, 4
6, 7, 8, 9

บันทึก

บันทึกเปน

ตั้งคาปากกา

เติมพื้นหลัง

ทําสัญลักษณ

ขยาย/ขนาดเดิม

ปรับขนาด

ชวยเหลือ



สนกุและเกมส

เมนูตัวเลอืกของภาพทีม่ีอยูแลว
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ถาคุณเลือกภาพที่มีอยูแลว คุณสามารถกด L แสดง, จากนั้นกด 
L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตั้งคาเกมส
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปดหรือปดเสียง หรือระบบสั่นในขณะทีเ่กมส
เลือก เสียง หรือ สั่น, กดปุมลูกศร เพื่อเลือก เปด หรือ ปด และกด 
L เพื่อยืนยัน

แกไข แกไขภาพที่เลือก

ลบ ลบภาพที่เลือก

ลบทัง้หมด ลบภาพทั้งหมด
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11. โปรไฟลผูใช
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงโทรศัพท ชนิดการเตือน โหมดรับสาย 
และแสงไฟ ฯลฯ เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา หรือขอความใหม เพื่อ
ที่คุณสามารถปรับการใชงานโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับสภาพ
แวดลอมในการโทรที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม
เลือก ทั่วไป, ประชุม, ภายนอก, ภายใน หรือ หูฟง และกด L 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก �อัตโนมตัิ� ในระบบตอบรับ ใชไดเฉพาะเมื่อโทรศัพทอยู
ในโหมดหูฟงเทานั้น ไมจําเปนตองเปดโหมดหูฟง โทรศัพทจะสลับ
ไปยังโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสียบหูฟงลงในโทรศัพทของ
คุณ

เปดทํางาน เปดทํางานโปรไฟลทีเ่ลือก

แบบเลือกตามชอบ อนุญาตใหคุณตั้งโหมดที่เลือก ซึ่งประกอบ
ดวย ตั้งคาเสียง (สายเรียกเขา, สัญญาณเตือน, 
เปด, ปด, เปดฝา, ปดฝา, เสียงขอความ และ 
เสียงกดปุม), ระดับเสียง (เสียงโทรศัพท และ 
เสียงกดปุม), ชนิดการเตือน (เสียงโทรศัพท, 
แบบสั่นเทานั้น, สั่นและเสียง หรือ สั่นแลวจึง
เสียง), แบบเสียงโทรศัพท (ครั้งเดียว, ทวนซ้ํา 
หรือ เพิ่มเสียง), เสียงพิเศษ (คําเตือน, ผิด
พลาด, การเชื่อมตอเครือขาย และ เชื่อมตอ), 
ระบบตอบรับ (เปดฝาเพื่อรับ หรือ ปุมใดก็
ได) และ ความสวางของ LCD (5, 15, 30 
หรือ 45 วินาที)



ออรแกไนเซอร

ถาไมมีงานในโทรศัพทของคุณ หนาจอจะแสดงคําวา วาง คุณสามารถ
นใหมได หลังจากที่คุณแกไขงานแลว กด 

คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป

ีอยูแลว

การปอนวันที่ของงาน

การปอนเวลาของงาน
ที่คุณปอน ตองอยูในรูปแบบ 24 ชั่วโมง

าตใหคุณปอนคําอธิบายของงาน กด 
 แกไข, ปอนคําอธิบาย และกด L 
ันทึก

ลูกศรเพื่อตั้งสถานะของการเตือน

ามถี่ของงาน: ครั้งเดียว, ทุกวัน, วัน, 
ัปดาห หรือ รายเดือน

การตั้งคาของงานทีเ่ลือก

านใหม

งานที่เลือก
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12. ออรแกไนเซอร
เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ
ชวยใหคุณจัดระเบียบงาน และมีการแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา

ปฏิทิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูปฏิทิน, เรียกใช หรือแกไขรายการที่จะทํา
คุณสามารถกดปุมลูกศรเพื่อดูปฏิทินได
เลือกวันที่ทีคุ่ณตองการแสดง และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:

วันที่จะถูกไฮไลตเปนสีแดง เมือ่ภายในวันนั้นมีงานที่มีกําหนดการ

รายการที่จะทาํ
เมนูนี้ชวยใหคุณจัดการกบังานประเภทตางๆ ในงานหรือชีวิตประจํา
วันของคุณ คุณสามารถเพิ่มคําอธิบายงาน เวลาทีแ่นนอน และการ
เตือนสําหรับรายการที่จะทําของคุณได

กด L เพิ่ม เพื่อสรางงา
R เสร็จ
ถาคุณเลือกงานที่มีอยูแลว 
ยังเมนูตัวเลือก
สรางงาน

เมนูตัวเลอืกของงานทีม่

เรียกดูงาน ใชในการตั้งคาวันที่ เวลา บันทึก และการเตือน
สําหรับงาน กด L เพื่อเพิ่มงานใหม หรือ
แกไข และดูงานที่มีอยูแลว (สําหรับราย
ละเอียด โปรดอานหัวขอ �รายการที่จะทํา�)

ไปยังวันที่ อนุญาตใหคุณดูวันที่ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 
ปอนวันที่ และกด L

วนัที่ ใชใน

เวลา ใชใน
เวลา

บันทกึยอ อนุญ
L

เพื่อบ

การเตือน ใชปุม

ซ้ํา ตั้งคว
รายส

แสดง แสดง

เพิ่ม เพิ่มง

แกไขงาน แกไข
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นาฬกิาปลุก
โทรศัพทมอืถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งการปลุกที่
แยกจากกันไดมากทีสุ่ด 3 รายการ
ในการตั้งนาฬกิาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:
1. เลือกการเตือน และกด L แกไข
2. ตั้งสถานะเปน เปด
3. ปอนเวลา 
4. เลือก ซ้ํา: ครั้งเดียว, ทุกวัน หรือ วัน หลังจากทีคุ่ณแกไขการ
ตั้งคาเสร็จ กด  R เสร็จ

ถาคุณเลือกโหมด �วนั� คุณสามารถเลือกเสนสัปดาห จากนั้นตั้ง
นาฬิกาปลุกสําหรับแตละวันของสัปดาหไดอยางอสิระ คุณสามารถ
สลับระหวางการ เปด และ ปด ไดโดยการกด L

นาฬิกาทั่วโลก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตรวจสอบเวลาของเมืองสําคัญๆ รอบโลก
กดปุมลูกศรเพื่อเลือกเมือง วันที่และเวลาทองถิน่จะแสดงที่สวนลาง
ของหนาจอ

ลบงาน ลบงานที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบงานทั้งหมดในรายการที่จะทํา



บริการ

                                            
กอนหนานี้

ันการเชื่อมตอไปยังเว็บไซต

ะถกูเกบ็ไวใน อินบอกซบริการ ผูให
ามพิเศษไปยังโทรศัพทของคุณ

าคุณสมบัติของโหมดการเรียกใช WAP 
ขายของคุณเพื่อขอรับการตั้งคาที่ถูกตอง
ฟล และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

ยังเว็บเพจของบุคมารคที่เลือก

ุคมารคที่เลือก

มารคที่เลือก

มารกทั้งหมด

ื่อ และ URL เพื่อสรางบุคมารคใหม
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13. บริการ
เมนูนี้ประกอบดวยบริการ STK และ WAP 

STK
การมคีุณสมบัติตางๆ ในเมนูนี้ขึ้นอยูกับวาซิมการดของคุณสนับสนุน 
STK หรือไม ถาซิมการดของคุณสนับสนุนฟงกชั่น STK เมนู STK 
จะแสดงบนหนาจอ

WAP
ตัวเลือกนี้ใชในการเขาถงึอินเตอรเน็ต โทรศัพทของคุณมหีมายเลข
โหมดการเขาถงึอินเตอรเน็ตทีไ่ดรับการตั้งคาคอนฟกไวลวงหนาแลว 
คุณสามารถเริ่มการเบราสอินเตอรเน็ตไดทนัททีี่คุณเปดทํางานโหมด
การเขาถึง
หนาแรก
คุณสามารถเก็บหนาแรกสําหรับโหมดการเขาถงึแตละโหมดได เมื่อ
คุณเขาถึงอนิเตอรเน็ตดวย WAP เบราเซอร หนาแรกของโหมดการ
เขาถงึซึ่งคุณเลือกไวจะแสดงขึ้นมากอน
บุคมารค
คุณสามารถบันทกึ URL เปนบุคมารคในโทรศัพทของคุณ เลือก
บุคมารค และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

หนากอนหนานี้            
แสดงเว็บไซตซึ่งคุณเยี่ยมชม
ใสที่อยู
ปอนเวบ็แอดเดรส และยืนย
อินบอกซบริการ
ขอความพิเศษที่คุณไดรับ จ
บริการของคุณเปนผูสงขอคว
การตั้งคา
แกไขโปรไฟล
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งค
โปรดติดตอผูใหบริการเครือ
เลือกโหมดจากรายการโปรไ
ตอไปนี้:

ไปยัง เขาไป

แกไข แกไขบ

ลบ ลบบุค

ลบทัง้หมด ลบบุค

เพิ่มบุคมารค                                              ปอนช
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งจําเปนตองมีใบรับรองทีเ่ชื่อถือได เชน บริการ
 หลังจากที่คุณดาวนโหลดใบรับรองที่ตองใช
ันทึก หรือลบได ถาคุณเลือกที่จะบันทึก ใบรับ
ายการใบรับรองที่เชื่อถอืได
มตอขอมูล
อมูลบัญชีของคุณ ผูใหบริการจะใหขอมูลบัญชี

บัญชี, หมายเลข, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ประเภท
ร็ว และ DNS

บัญชี, APN, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ประเภทการ
บริการ

ตัวเลือกเบราเซอร

ขอความบริการ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะรับหรือไมรับขอความบริการ ขอความ
บริการถูกบันทกึไวใน อนิบอกซบริการ
ลางแคช
ขอมูลตางๆ ที่คุณเรียกใชงาน จะถูกบันทึกไวในแคชของโทรศัพทคุณ 
ตัวเลือกนี้ใชในการลางขอมลูที่เกบ็อยูในแคช
ลางคุกกี้
เมนูนี้ใชในลางคุกกี้
เมื่อคุณเขาไปยังเวบ็ไซต ขอมูลสวนตัวของคุณจะถูกเก็บไว เราแนะ
นําใหคุณลางขอมูลทีม่ีความสําคัญเหลานี้เปนระยะเพื่อปองกนัไมให
ผูอื่นเห็นขอมูลสวนตัวของคุณในกรณีทีคุ่ณทําโทรศัพทหาย

การรับรอง Trusted
การใชบริการบางอยา
ธนาคารทางโทรศัพท
แลว คุณสามารถดู บ
รองจะถูกเพิ่มลงในร
บัญชีรายชื่อการเชือ่
เมนูนี้ใชในการตั้งคาข
ที่มีอยูแลวกบัคุณ
ขอมูล GSM
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อ
การเชื่อมตอ, ความเ
GPRS
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อ
ตรวจสอบ

เปดทํางานโปรไฟล เปดทํางานโหมดการเขาถึง WAP ทีเ่ลือก

แกไขโปรไฟล แกไขคุณสมบัติของโหมดการเขาถงึ WAP

หมดเวลา ตั้งคาเวลารอของเบราเซอร ถาไมมีการโตตอบ
จนกระทั่งสิ้นสุดเวลารอเบราเซอรจะยุติการ
เชื่อมตอกับเว็บไซต

แสดงรูป ตั้งวาจะใหแสดงรูปภาพในขณะที่กําลังเบราส
เว็บไซตหรือไม
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14. เพิ่มเติม
เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมา
สําหรับการใชงานสวนตัวของคุณ

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
คํานวณพื้นฐานได ปอนตัวเลขโดยใชปุมกด และปอนเครื่องหมาย
โดยใชปุมเคลื่อนที่ ดังที่แสดงในตารางตอไปนี้:

ตัวแปลงหนวย
เมนูนี้ใชในการแปลงหนวยสําหรับความยาว และน้ําหนัก
กด # เพื่อปอนจุดทศนิยม

ตัวแปลงคาเงิน
เมนูนี้ใชในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีกสกลุหนึ่ง 
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ที่คุณเลือกคุณสามารถแปลงจากสกุลเงนิ
ทองถิ่น ไปยัง ตางประเทศ หรือในทางกลับกันได ปอนอัตราในฟลด 
อัตรา , กด L, เลือก อัตราการแปลง (บรรทัดแรกบนหนาจอ) 
และปอนจํานวนในชอง ทองถิ่น หรือ ตางประเทศ, จากนั้นกด L 
เพื่อรับคาที่แปลงได
�ตัวเลือก อัตราการแปลง� อนุญาตใหคุณเลือกอัตราสวน �ทองถิ่น
เปนตางประเทศ� หรือ �ตางประเทศเปนทองถิ่น� ที่เปนอัตราแลก
เปลี่ยน กด # เพื่อปอนจุดทศนิยม

สุขภาพ
เมนูนี้ใหขอมลูอางองิในเรื่องเกี่ยวกับดัชนีมวลของรางกายคุณ รวม
ทั้งปฏิทินการมีรอบเดือนของสุภาพสตรีดวย
BMI
เลือกเพศ และปอนสวนสูง และน้ําหนัก จากนั้นกด L เพื่อรับ
ผลลัพธ
ประจําเดือน
วิธีการของกระบวนการนี้เหมือนกับ"BMI" ปอนขอมูลที่เกี่ยวของ 
และกด L เพื่อรับผลลัพธ

บวก หรือ M+

ลบ หรือ M-
 คูณ หรือ MC

หาร หรือ MR
R ลบตัวเลข
# จุดทศนิยม

L หรือ , ผลลัพธ
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15. ทางลัด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาไปยังรายการเมนูที่ตั้งไวลวงหนา 10 เมนู
อยางรวดเร็วไดโดยการกด  ในหนาจอหลัก นอกจากนี้ คุณ
สามารถปรับเปลี่ยนรายการเมนูทีต่ั้งไวลวงหนาตามความตองการ
ของคุณไดดวย

การแกไขทางลัด
เลือกรายการที่คุณตองการปรับเปลี่ยนแกไข และกด L เพื่อเขา
สูโหมดการแกไข เลือกคุณสมบัติที่คุณตองการจะแทนที่ และกด 
L เพื่อยืนยัน
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมสีัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบนหนา
จอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้นใช
ไมไดในปจจุบัน คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี  การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

แบตเตอรี่ - แทงระบุถงึระดับของแบตเตอรี่ (3 แทง = 
เต็ม, 0 แทง = ต่ํา)

เครือขาย GSM โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือขาย 
GSM
คุณภาพการรับ - ยิ่งมแีถบมากแปลวาคุณภาพของการ
รับสัญญาณยิ่งดี

ล็อคปุมกด - ปุมกดถูกล็อค

 นาฬิกาปลุก - นาฬกิาปลุกเปดทํางาน

เสียงโทรศัพท - โทรศัพทจะสงเสียงเรียกเมื่อมีสายเรียก
เขา

แบบสั่นเทานั้น - โทรศัพทจะสั่นเมือ่มีสายเรียกเขา

สั่นและเสียง - โทรศัพทจะสั่น พรอมทั้งสงเสียงเมื่อมี
สายเรียกเขา

สั่นแลวจึงเสียง - โทรศัพทจะสั่น จากนั้นสงเสียงเมื่อมี
สายเรียกเขา

หองแชต1 - หองแชต 1 ในโหมดการแชต

แนบ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือขาย 
GPRS

ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

การโอนสาย - โทรศัพทของคุณอยูในสถานะการโอนสาย

สายที่ไมไดรับ - คุณมีสายที่ไมไดรับ

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความ SMS ใหมเขามา

สาย - สายปจจุบัน

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความ MMS ใหมเขามา
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 PIN ลงบนกระดาษ  ใหใชวธิีจําแทน 
แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ุณหลังจากที่ซื้อโทรศพัทมา และเพื่อเปดการทํา
การโทรแบบตางๆ
แบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
และขอบังคับตางๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม
ของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกดิการรบกวนกบั
สอืน่ ดังนั้นคุณควรทําตาม ขอแนะนํา และกฎ
ประเทศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทั้ง
างไปยังสถานที่อื่น กฏขอบังคับเกี่ยวกับการ
ในรถยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขมงวด

ครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมคีวามเสี่ยงตอ
ารนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัย
ดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลัง
ทเซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ี่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณ
ุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC
ขอควรระวงั
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สญัญาณวิทยุกําลงัต่าํนั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร-
ศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณ
เสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขาย

โทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี่ GSM (900 /

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

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

เก็บโทรศัพทไวในที่ปลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
เอื้อมถงึของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจดรหัส
ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของค
งานตัวเลือกการจํากัด

การออก
กฎหมาย
โทรศัพท

อุปกรณอิเล็กทรอนิก
ขอบังคับทั้งหมดใน
ที่บาน และเมื่อเดินท
ใชโทรศัพทเซลลลูาร
มาก
เปนที่กลาวกันวาบาง
สุขภาพของผูใช  มีก
ทางดานคลื่นวิทยุและ
ตางๆไดรับการกําหน
งานคลื่นวิทยุ  โทรศัพ
ดานความปลอดภัยท
รับสงคลื่นวิทยุและอ



ปดโทรศัพทของคุณเสมอ� ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวา อุปกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

องหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทรศัพท
ี่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
วาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวน
ไม

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

กอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมอืถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ดกต็ามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานทีซ่ึง่มีอุป-
กรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

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

ทรอนิกส ทีใ่ชใ
พลังงานวทิยุ

เครื่องชวยการเตนข
ถาคุณมเีครือ่งชวยการเตน
� รักษาระยะหางระหวางเค
ไว 15 ซม. ตลอดเวลาท
ทีอ่าจเกิดขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกบัเคร
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเห

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใช เครือ่งชวย
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรู
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือ

การปรับปรุงสมรรถ
เพื่อทีจ่ะปรับปรุงสมรรถน
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการ
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทํา
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ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น  
การใชอปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
ทําใหการรับประกันทัง้หมดสําหรับโทรศพัท
งคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัทโีดย
รรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปน


และรถยนตของคณุ
ึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
ใหสมาธิของคุณลดลง ซึง่สามารถทําใหเกิด
ได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

การขับรถอยางเต็มที่  ใหขับรถไปที่ขางทาง
ะใชโทรศัพท
ศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะ
ทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาทีอ่อนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเทา
กัน  อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูในหนาจอ
หลักและคุณอยูกับที่ เมือ่โทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลัง
เคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดตตําแหนง
กับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง 
รวมทัง้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวยประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่อง
รอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่
� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น

� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140° F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
เนื่องจาก
หาย และ
ฟลิปสขอ

ใหแนใจวาเสาอากาศ
ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับกา
อะไหลแทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถือ
จากการศ
รถนั้นทํา
อนัตราย

� คุณควรมีสมาธิกับ
และจอดรถกอนที่จ

� เคารพกฎในประเท



� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
ารนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุ
อนแบตเตอรี่และวสัดุบรรจุหีบหอดังนี้

บตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

บรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ 

ลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
นิดของพลาสติกดวย)
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ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวตัถปุระสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ  ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

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

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
กับการทิง้วัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา
ใชไหม

การออกแบบเพื่อสงเสริมก
ของเสียทีไ่มใชแลว ไวบนก

ไมควรทิ้งแ

วัสดุที่ใชใน

เรามกีารสง
และการนําว

วัสดุที่เปนพ
(มกีารระบุช
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ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดผลิตมาเพื่อใหใชกับโทรศพัทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง
มายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
งผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ะแสดงคําวา สาย 1 
อผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในราย
นี้
อความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกบัเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
งคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องนี้
าพได
เกินไป, ถาชื่อไฟลยาวเกินไป หรือมรีูปแบบ
ศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับภาพได
ดสายบางสายไป
รโอนสายของคุณ
 ใส SIM
รดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
เสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมอืถือใหมอีกครั้ง
โทรศัพทไมไปยังหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศพัท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอกีครั้ง
สัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป  คุณอาจอยูในมมุอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมทีําการของเครือขาย 
ลองจากสถานทีอ่ื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณุหภูมิต่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมผีลกระทบกบัการทํางานของโทร-
ศัพท  ใหนําโทรศัพทเขาสูทีซ่ึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

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



ในขณะทีคุ่ณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพทแสดง
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คําวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย  คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับกระ-
บวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศพัทมือถอืของคุณ อุปกรณเสริมอยาง
อื่นอาจใหมาพรอมกนัในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการของ
สิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมอืถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทําให
การรับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอปุกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง 
บริษทั Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายทีเ่กิดจากการใชงานกบัอุปกรณเสริมทีไ่มไดรับการรับรอง

เครื่องชารจ

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทกุแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถอื

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล USB ทีใ่หมา ชวยใหสามารถสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
ระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถจัดการกับ
ขอมูลที่เกบ็ในโทรศัพทของคุณ เชน 

ภาพ แอนนิเมชั่น ภาพถาย วิดีโอ และเพลง นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถใชสายเคเบิลเพื่อชารจแบตเตอรี่ไดดวย (การชารจโหมด
นี้ใชไดกับพีซีสวนใหญ)

หูฟง

โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมตัิ เมื่อคุณเสียบ
หูฟงเขามา และคุณสามารถเลือกตัวเลือก "อัตโนมัติ" ในโหมดตอบ
รับไดดวย ถาสถานะตัวเลือกเปน "เปด", โทรศพัทของคุณจะรับ
สายเรียกเขาโดยอัตโนมัติใน 5 หรือ 10 วนิาที

ซีดีไดรเวอร USB

ถาระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอรของคุณเปน Windows98 คุณ
สามารถใชแผนซีดีนี้เพื่อติดตั้งไดรเวอรลงในคอมพิวเตอรของคุณ 
เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับพีซี เพื่อใหสามารถคัดลอก ยาย 
หรือลบภาพหรือเพลงได ฯลฯ



3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรองเกี่ยว
นชวงระยะการประกนั?

  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจะ
ใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
ทีส่ามารถทํางานได และฟลิปสจะเก็บชิ้น
รณที่บกพรองนั้นไว

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

ามคุ มครองโดยการรับประกนัแบบจํากดันี้?

กัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถกูตอง  มกีารเกิด
เสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
หมาะสม  การจัดการที่ไมถกูตอง  การ
ไฟไหม  น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
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การรับประกนัแบบจํากดั
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้หมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ  การออกแบบ และการ
ผลิต  ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน  และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้  การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกบัผูใชผลิตภณัฑในประเทศ
ที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภณัฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

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

กับวัสดุและการผลิตใ

ในชวงระยะรับประกัน
ซอมแซมหรือเปลี่ยน
และจะสงคืนผลิตภัณ
กับผูบริโภคในสภาพ
สวน  โมดูล หรืออุปก

ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ครองโดยการรับประ
ผลิตภัณฑเดิม หรือเก
ทดแทนให โดยพิจาร
และการทดแทนผลิต
แกไขปญหาเฉพาะขอ

4. สิ่งใดบางท ีไมไดรับคว

การรับประกันแบบจํา

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
อบุัติเหตุ  หรือ
การติดตั้งทีไ่มเ
ละเลย  การเกดิ
อืน่ๆ  หรือ
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งถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
บตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลทีอ่ยูใน

ของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
บบจํากดันี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้ใช
ื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  
ะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
 และคาใชจายที่เกีย่วของกบัการซอมแซม
ทนผลิตภณัฑดังกลาว
คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
การซื้อ ทีม่ีการระบุสถานทีซ่ื้อวนัทีซ่ื้อรุนของ
  และหมายเลขซเีรียลของผลิตภณัฑอยาง

การรับประกันนี้คือขอตกลงทัง้หมด

ารรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
ัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบชัด
  (ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎหมาย 
ไมรับประกนัความพึงพอใจในคุณภาพ  ความ
ิชย หรือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
ข) ผลิตภณัฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภณัฑทีม่ีปญหาเกี่ยวกบัการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภณัฑทีบ่กพรองหรือมปีญหาเนื่องจากการใชผลิต
ภณัฑหรืออปุกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภณัฑทีม่ีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร รับ
ประกนัคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภณัฑ หรือหมาย
เลขซีเรียลอเิล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภณัฑทีซ่ื้อ  ใช  บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมทีซ่ื้อผลิตภณัฑ หรือใช
สําหรับวตัถปุระสงคเชิงการคา (รวมถึงผลิตภณัฑที่เปด
ใหบริการเชา) หรือ  

ช) ผลิตภณัฑทีส่งคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภยัธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตอ
ผลิตภณัฑ
รับผิดชอ
ซิมการด

ค) ถาปญหา
ประกนัแ
ไมได  เง
ผู บริโภคจ
ผลิตภณัฑ
หรือทดแ

ง) สําคัญ - 
หลักฐาน
ผลิตภณัฑ
ชัดเจน

6.    ขอจํากัดอื่นๆ: 

ยกเวนสําหรับก
หรือทีร่ะบุเปนน
แกไขโดยขอตก
แจงและเปนนัย
หรืออ ืนๆ) และ
สามารถเชิงพาณ
ใดๆ



การรับประกันทีฟ่ลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่ แบบจํากดันี้ ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ  ผูคาปลีก  เอเยนต
จาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไขหรือ
ระกันแบบจํากดันี้ และคุณตองไมยึดถือ
ลาว

กัดนี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ฏหมายในประเทศทีบ่ังคับใช
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เกี่ยวของกับการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด  หรือดวยสาเหตุใดๆ  หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากดัที่วงเงินไมเกินราคาที่คุณ
จายไปในการซื้อผลิตภณัฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึความเสียหายจาก
การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกจิ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การลงทนุ การสูญ
เสียชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดยบุคคลที่สาม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ  ถงึขอบเขตสูงสุด
ที่กฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกดิความเสีย
หายดังกลาวหรือไม   ขอจํากัดเหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไมคํานึง
ถึงความลมเหลวของวัตถุประสงคทีส่ําคัญของวธิีแกไขแบบจํา
กัดใดๆ

การรับประกนัแบบจํากดันี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ 
ระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลารนี้  ซึ่ง
ถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้งแบบ
เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร และสื่ออืน่ๆ 
ทั้งหมดระหวางฝายทีเ่กี่ยวของกับขอความในการรับประกนั

ตัวแทนจําหนาย  ลูก
เปลี่ยนแปลงการรับป
ตามสิ่งที่ถกูแกไขดังก

การรับประกันแบบจํา
ของผูบริโภคภายใตก
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