
กด ) คางไว

กด L

กด R

กด +

กด -

กด ,

กด <

กด >

กด (

ง กด C

กด C คางไว

กดปุมดานขางปุมขวา

กดปุมดานขางปุมขวา C หรือ 
,

สํารวจโทรศัพทของคุณ

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

วิธีการ�

ดานหลังของโทรศัพท: 
เลนสกลองถายรูป
ดานขางของโทรศัพท: 
ปุมดานขาง

ปุมเคลื่อนที่

ซอฟตคียซาย

ปุมโทร

ไมโครโฟน

ชองเสียบหูฟง

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมกลองถายรูป

ปุมวางสาย

ปุมตัวเลข

ขั้วตอเครื่องชารจ / 
ขั้วตอสําหรับถายโอนขอมูล

ปุมตกลง

ซอฟตคียขวา

เปด/ปดโทรศพัท

เขาสูเมนูหลัก

เขาสูเมนู คนหาดวน

เขาสูเมนู เครื่องเสียง

เขาสูเมนู ทางลัด

เขาสูเมนูหลัก

เขาสูเมนู เขียนขอความ

เขาสูเมนู แบบเสียงเตือน

แสดงประวตัิการโทร

เขาสูโหมดภาพตัวอยางขอ
กลอง

เขาสูเมนู เครื่องเลนวิดีโอ

ปรับระดับเสียง

ถายภาพ
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ินฟงกชั่นของคําสั่งที่แสดงทีมุ่มขวาลางของ
จอ

ละรับสาย ในสถานะเตรียมพรอม ดูรายการ
ทุกสาย

าย หรือปฏิเสธสายเรียกเขา กดปุมคางไวเพื่อ
ปด ในสถานการณสวนใหญ การกดปุมนี้จะทํา
รศพัทเขาสูสถานะเตรียมพรอม

ตัวเลขและตัวอกัษรดวยปุมตัวเลขจาก 0-
 และเลือกรายการเมนูอยางรวดเร็ว หมุนหมาย
องปุมโทรดวน โดยการกดปุมตัวเลขที่สัมพันธ
างไว ฯลฯ

ี้มีฟงกชั่นที่แตกตางกนัในโหมดและเมนูที่แตก
นั

ี้มีฟงกชั่นที่แตกตางกนัในโหมดและเมนูที่แตก
นั

านะเตรียมพรอม กดปุมนี้เพื่อเขาสูเมนูหลัก
รง ในเมนูสวนมาก การทํางานของ , นั้น
นกับ L
แนะนําปุมกด

ปอนหมายเลขโทรศพัท กดปุมตัวเลข

วางสาย กด )

</>

เลื่อนตัวกะพริบในขณะที่แกไขขอความ ในโหมด
เตรียมพรอม, กด < เพื่อเขาสูเมนู เขียนขอความ, 
กด > เพื่อเขาสูเมนู แบบเสียงเตือน ในโหมดภาพ
ตัวอยางของกลอง, กด </> เพื่อเปลี่ยนไปยัง EV, 
ซูม, เอฟ็เฟกภาพ และ ขนาดภาพ ใน ตัวจัดการ
เอกสาร กด < เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา, กด > 
เพื่อเปดไฟล

+/-

เลื่อนขึ้นและลงเพื่อดูชื่อ, หมายเลขโทรศัพท, SMS, 
MMS ฯลฯ เลื่อนตัวกะพริบขึ้นและลงในขณะที่
แกไขขอความ ในสถานะเตรียมพรอม, กด + เพื่อ
เขาสู เครื่องเสียง, กด - เพื่อเขาสู ทางลัด, ซึ่งอยูใน
เมนู เพิ่มเติม ในโหมดภาพตัวอยางของกลอง, กด
ปุม +/- เพื่อปรับพารามิเตอรของรายการที่เลือก

L
ดําเนินฟงกชั่นของคําสั่งที่แสดงทีมุ่มซายลางของ
หนาจอ

R
ดําเน
หนา

(
โทรแ
ของ 

)
วางส
เปด/
ใหโท

ปุมตัวเลข

ปอน
9
เลขข
กันค

*
ปุมน
ตางก

#
ปุมน
ตางก

,
ในสถ
โดยต
เหมือ
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</>/+/- เรียกวาปุมเคลื่อนที่ ในคูมือผูใชนี้ ประโยคที่วา "กด
ปุมนี้" หมายถึงการกดและปลอยปุม; "กดปุมคางไว" หมายถึง
การกดปุมและคางไวเปนเวลา 2 วนิาทีหรือนานกวานั้น
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รใสซมิการด
ิมการดสามารถเปนรอยขีดขวนไดงาย คุณตอง
ความระมัดระวัง กอนที่จะใสลงในโทรศัพท
บตเตอรี่ออก และถอดปลั๊กแหลงจายไฟ
ด
็อตใสซิมการด ดังแสดงในภาพตอไปนี้

ถอดซิมการด แรกสุดใหปดโทรศัพท ถอด
นั้นจึงถอดซิมการด

รใสการดหนวยความจาํ
บตเตอรี่ออก และถอดปลั๊กแหลงจายไฟภาย

ารดหนวยความจําขึ้น ใสการดหนวยความจําลง
วยความจํา 
เริ่มการใชงาน

1. เริ่มการใชงาน
กอนที่จะใชโทรศัพทมือถือของคุณ คุณตองใสซิมการด 
(Subscriber Identity Module) ที่ถูกตองลงในโทรศัพท ผูให
บริการเครือขายของคุณจะใหซิมการดมา

ขอมูลที่บันทึกบนชิปของซิมการดประกอบดวยขอมูลที่จําเปนในการ
สรางการเชื่อมตอกับเครือขาย, ชื่อและหมายเลขในสมุดโทรศัพทของ
คุณ, ขอความของคุณ, ฯลฯ 
คุณสามารถนําซิมการดออกจากโทรศัพทมือถอืของคุณ และใสเขาไป
เพื่อทําการอานในโทรศัพทมือถือ GSM/GPRS อื่น เครื่องใดกไ็ด 
(โทรศัพทมือถือใหมจะอานซิมการดโดยอัตโนมัติ)
เพื่อปองกนัการสูญหายและความเสียหายตอขอมลูที่เกบ็อยูบนการด 
คุณไมควรสัมผัสถกูหนาสัมผัสโลหะบนการด และเก็บซิมการดให
หางจากกระแสไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก เมื่อซมิการดเสียหาย คุณจะ
ไมสามารถเขาสูเครือขาย GSM/GPRS และใชโทรศัพทมือถือได

กอนที่จะนําซมิการดออก คุณตองปดโทรศัพทมือถือกอน อยาใส
หรือถอดซมิการดในขณะที่โทรศัพทกําลังเชือ่มตออยูกับแหลง
จายไฟภายนอก เนื่องจากการทําเชนนี้สามารถทําใหซิมการด
เสียหายได

การถอดและกา
หนาสัมผัสโลหะบนซ
แกะออกจากที่ยึดดวย
� ปดโทรศัพท ถอดแ
ภายนอกอื่นทั้งหม

� ใสซิมการดลงในสล

� เมือ่คุณจําเปนตอง
แบตเตอรี่ออก จาก

การถอดและกา
� ปดโทรศัพท ถอดแ
นอกอื่นทั้งหมด

� ผลักฝาบนชองใสก
ในชองใสการดหน



เริ่มการใชงาน

� ผลักฝาลง และเลื่อนฝาเพื่อยึดการดหนวยความจําในชองใสการด ของคุณกอนที่จะถอดแบตเตอรี่ ไมมี
อดแบตเตอรี่ออกในขณะที่โทรศัพทมือ
ําเชนนี้อาจทําใหซมิการดและโทรศัพท

ี่ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง: 
ศัพทมอืถือ ตามทิศทางที่แสดงโดยหัว

็อคแบตเตอรี่เขากบัโทรศัพทมอืถือ ตาม
ลูกศร
6

หนวยความจํา
� เมื่อคุณจําเปนตองถอดการดหนวยความจํา แรกสุดใหปดโทรศัพท 
ถอดแบตเตอรี่ออก จากนั้นจึงถอดการดหนวยความจํา

การถอดและการติดตั้งแบตเตอรี่
� ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง:
1. ผลักที่ล็อคแบตเตอรี่ออก ตามทิศทางของหัวลูกศร;
2. ตามทิศทางของหัวลูกศร ใหยกดานลางของแบตเตอรี่ขึ้น เพื่อ
นําแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพทมือถือ

คุณตองปดโทรศัพทมือถือ
สถานการณใดที่คุณตองถ
ถือเปดอยู เนื่องจากการท
มือถือของคุณเสียหาย

� ในขณะที่ติดตั้งแบตเตอร
1. จัดแบตเตอรี่ลงในโทร
ลูกศร

2. กดแบตเตอรี่ลง และล
ทิศทางที่แสดงโดยหัว
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อรี่เต็มแสดงขึ้น และหยุดกะพริบ หมายความ
ต็มแลว ถาโทรศพัทมือถอืถูกชารจในขณะที่ปด
ัวแสดงสถานะปรากฏบนหนาจอ เพื่อแจงให
ั้นสมบูรณ โดยปกติกระบวนการนี้ใชเวลา
 ชั่วโมง 

ครือ่งชารจจะอุนขึ้นระหวางการชารจ และนี่

ณ ใหถอดขั้วตอเครื่องชารจจากเตาเสียบไฟฟา 

ริเวณที่มีอากาศถายเทดี ซึ่งมีอุณหภูมิ
+55oC คุณสามารถชารจไดดวยเครื่องชารจ
ชเครื่องชารจที่ไมไดรับการรบัรองสามารถ
อกเหนือจากการทําผิดขอตกลงของการรับ
 การทําเชนนี้ยังเปนการละเมิดใบรบัรองของ

ดเครื่องโดยอัตโนมตัิ หรือมีการแจงวา แบต
รจแบตเตอรี่ทันท ีถาพลังงานแบตเตอรี่ไมได
ที่จะชารจใหม ระยะเวลาการชารจใหมจะลดลง
เริ่มการใชงาน

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ใหมมีการชารจมาแลวบางสวน (ประมาณ 50%) และอาจ
ใชงานไดทันทีหลังจากที่นําออกจากกลอง ระหวางการชารจ 3 ครั้ง
แรก ใหแนใจวาคุณใชแบตเตอรี่จนหมดโดยสิ้นเชิงกอนที่จะชารจ
ใหม การทําเชนนี้จะทําใหสมรรถนะของแบตเตอรี่สูงที่สุด 

� เสียบเครื่องชารจเขากับเตาเสียบไฟฟา
� เสียบขั้วตอเครื่องชารจเขากับสวนลางของโทรศัพท (โดยใหลูกศร
ชี้ขึ้น)

� ในชวงเวลานี้ ไอคอนระดับการชารจจะกะพริบซ้ําๆ ที่มุมขวาบน
ของหนาจอ ถาคุณชารจโทรศัพทมือถือในขณะที่กําลังปดเครื่อง 
ตัวแสดงสถานะการชารจจะปรากฏบนหนาจอ ถาคุณใชโทรศัพท
มือถือตอไปเมื่อมีพลังงานไมเพียงพอ ตัวแสดงสถานะการชารจ
อาจปรากฏหลังจากที่เริ่มชารจไดประมาณสองสามนาที 

� เมือ่ไอคอนแบตเต
วาแบตเตอรี่ชารจเ
เครื่อง จะยังคงมตี
ทราบวาการชารจน
ระหวาง 1 ถึง 2.5

โทรศัพทมือถือและเ
เปนอาการปกติ

� เมือ่การชารจสมบูร
และโทรศัพทมือถือ

การชารจตองทําในบ
ระหวาง -10oC ถึง 
ที่ใหมาเทานั้น การใ
ทําใหเกิดอันตราย น
ประกันการซอมแลว
โทรศัพทมือถือนี้ดวย

� ถาโทรศัพทมือถือป
เตอรี่ต่ํา คุณควรชา
ถูกใชจนหมดกอน
โดยอตัโนมัติ



เริ่มการใชงาน

ถาคุณลืมรหัสล็อคของคุณ คุณตองติดตอรานคาปลีก หรือศูนยซอม
ระเทศ และศูนยบริการบํารุงรักษาเพื่อ

รด
รับอนุญาต ซิมการดใชหมายเลข PIN 
umber) ถาคุณเลือกตัวเลือกนี้ ทุกครั้ง
และปอนหมายเลขล็อคโทรศัพท (ถาคุณ
ทไว) คุณตองปอน PIN เพื่อปลดล็อค
รถใชโทรศัพทมือถือได คุณสามารถปด
รณีนี้ คุณไมสามารถปองกนัการใชซิม
นุญาตได
โทรศัพทมือถือ;

 เพื่อลบขอผิดพลาด ยืนยันดวย # 

เปน 1234, ใหทําการปอนดังตอไปนี้:
 4 , 
ติดตอกันสามครั้ง ซิมการดของคุณจะ
ทรศัพทมือถอืจะขอใหคุณปอนหมายเลข 
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การเปดและปดโทรศัพท
ในการเปดหรือปดโทรศัพท กด ) คางไว
ถาคุณเปดโทรศัพทโดยไมใสซมิการด โทรศัพทจะแสดงคําวา ใสซิม 
หลังจากที่ใสซิมการด โทรศัพทจะตรวจสอบวาซิมการดใชไดหรือไม
โดยอัตโนมัติ
สิ่งตอไปนี้จะแสดงตามลําดับดังนี้:
� ใสรหัสปลดล็อคโทรศัพท: ถาคุณตั้งคาการล็อคโทรศัพทไว
� ใส PIN: ถาคุณตั้งคาซิมล็อคไว
� กําลังคนหา: โทรศัพทจะคนหาการเชื่อมตอเครือขายที่เหมาะสม

การปลดล็อคโทรศัพท
เพื่อปองกันการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต คุณอาจตั้งรหัสล็อค
สําหรับโทรศพัทของคุณไว ถาคุณเลือกตัวเลือกนี้ ทุกครั้งที่คุณเปด
โทรศัพทขึ้นมา คุณตองปอนรหัสล็อคกอนที่จะสามารถใชโทรศพัท
มือถอืไดตามปกติ คุณสามารถปดการปองกนัดวยรหัสล็อคโทรศัพท
ได ในกรณีนี้ คุณไมสามารถปองกันการใชโทรศัพทมือถือของคุณโดย
ไมไดรับอนุญาตได
� ปอนรหัสล็อค กด R เพื่อลบขอผิดพลาด ยืนยันดวย # หรือ
กด L ตกลง
ตัวอยางเชน ถารหัสล็อคโทรศัพทของคุณถูกตั้งคาเปน 0000, ให
ปอนดังตอไปนี้:
0 0 0 0 # หรือ 0 0 0 0 , 

แซมที่ไดรับการแตงตั้งในป
เปดรหัสล็อคใหกบัคุณ

การปลดล็อคซิมกา
เพื่อปองกันการใชโดยไมได
(Personal Identification N
ที่คุณเปดโทรศัพทของคุณ 
ตั้งคาหมายเลขล็อคโทรศัพ
ซิมการดกอนที่คุณจะสามา
การปองกันซิมการดได ในก
การดของคุณโดยไมไดรับอ
� กด ) คางไวเพื่อเปด
� ปอนหมายเลข PIN กด R
หรือกด L ตกลง
ตัวอยางเชน ถาตั้งคา PIN 
1 2 3 4 # หรือ 1 2 3
ถาปอนหมายเลขไมถูกตอง
ถูกล็อคโดยเครือขาย และโ
PUK 
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เริ่มการใชงาน

ซิมการดของคุณมาพรอมหมายเลข PIN มาตรฐาน 4-8 หลักที่
ใหมาโดยผูใหบรกิารเครือขายของคุณ คุณควรเปลี่ยนหมายเลขนี้
เปนหมายเลขของคุณเองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

การเชื่อมตอไปยังเครือขาย
เมื่อเปดซิมการดเปนผลสําเร็จ โทรศัพทมือถอืของคุณจะเริ่มการ
คนหาเครือขายที่ใชได (กําลังคนหา จะแสดงบนหนาจอ) เมื่อการ
เชื่อมตอถกูสรางขึ้นแลว ชื่อของผูใหบริการเครือขายจะปรากฏที่
กลางหนาจอ ในชวงเวลานี้ โทรศัพทมอืถือของคุณจะเขาสูสถานะ
เตรียมพรอม นอกเหนือจากการโทรออกและรับสายเขา คุณสามารถ
ทําสิ่งตอไปนี้ได:
� กด R เพื่อปอน ชื่อ/คนหาดวน
� กด L เพื่อเขาสูเมนูฟงกชั่น

ถา ฉุกเฉิน แสดงอยูบนหนาจอ หมายความวาคุณอยูนอกพื้นที่ให
บริการของเครือขาย; แตคุณยงัคงสามารถทําการโทรฉกุเฉินได 
ขึ้นอยูกับความแรงของสัญญาณ 

โทรศัพทของคุณสนับสนุนบริการ GPRS (General Packet Radio 
Service) ถาผูใหบริการเครือขายของคุณเปดทํางานบริการ GPRS 
ของคุณ และโทรศัพทของคุณอยูภายในบริเวณเครือขาย GPRS, 
คุณสามารถใชงานบริการ WAP ผานทางเครือขาย GPRS ได



ฟงกชั่นหลัก

SMS ในโทรศัพทไดสูงสุด 200 
วาม; สนับสนุน EMS (Enhanced 
saging Service) คุณสามารถใชเทมเพลต
ุณเขียน SMS; คนหาในซมิการดหรือ
ยความจําโทรศัพท; แยกหมายเลขจาก 
, ฯลฯ

สนุนบริการขอความมัลติมีเดีย อนุญาต
ุณรับและสงขอความมลัติมเีดียทุกประ
 เชน ขอความ, ภาพ และเสียง, ฯลฯ 
จากนี้ คุณยังสามารถสงภาพไปยัง
นๆ และเพื่อนรวมงานโดยใช MMS 
วย 

พลงที่มีรูปแบบไฟลตางๆ เชน *.wav, 
r, *.mid, *.imy, *.mp3, ฯลฯ 
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2. ฟงกชั่นหลัก
ฟงกชั่นการทาํงาน
โทรศัพทมือถือนี้มีฟงกชั่นการทํางานตอไปนี้:
สมดุโทรศัพท ใหฟงกชั่นการคนหาที่รวดเร็ว 

โทรศัพทสามารถจุรายการสมุดโทรศัพทได
สูงสุด 300 รายชื่อ และรายการสมุดโทรศัพท
แตละรายการสามารถจุหมายเลขโทรศัพทได 
4 หมายเลข จํานวนของรายการสมุดโทรศัพท
ที่ซิมการดสามารถเกบ็ได ขึ้นอยูกับความจุ
ของซิมการดของคุณ เมนูอนุญาตใหคุณสง 
SMS, คัดลอกรายการไปยังซิมการดหรือ
โทรศัพท, โทรสาย IP, คัดลอกรายการสมดุ
โทรศัพทระหวางซิมการดและโทรศัพท และ
ลบรายการในซิมการดและโทรศัพทอยาง
รวดเร็ว 

ประวัติการโทร โทรศัพทเกบ็บันทึกการโทรไวโดยอัตโนมัติ 
เพื่อใหคุณสามารถดูไดในภายหลัง คุณสา-
มารถโทรไปยังหมายเลขในประวตัิการโทร
โดยตรง, จัดเก็บหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท
สง SMS ไปยังหมายเลข, ลบหมายเลข หรือ
ลบหมายเลขทั้งหมดในรายการ 

SMS เกบ็ 
ขอค
Mes
เมือ่ค
หนว
SMS

MMS สนับ
ใหค
เภท
นอก
เพื่อ
ไดด

เลน MP3 เลนเ
*.am
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ตั้งริงโทนของโทรศัพทมือถอืใหสัมพันธกับ
เงื่อนไขการทํางานและสภาพแวดลอม 

เสนอแอปพลิเคชั่นใหใชมากมาย สนับสนุน
เวลาปลุกถึง 3 รายการ, ฟงกชั่นเครื่องคิด
เลข, ฯลฯ

ปรับแตงการตั้งคาของผูใช เชน ตั้งคาโทร-
ศัพท, ตั้งคาการโทร, ตั้งคาหมายเลข IP, 
ตั้งคาเครือขาย และตั้งคาความปลอดภยั คุณ
สามารถตั้งคาฟงกชั่นที่แตกตางกัน เพื่อให
เหมาะกบัความตองการที่แตกตางกนั เชน 
เวลาและวันที,่ ตั้งเวลาเปด/ปด, โทรดวน, 
จํากดัการโทร, ฯลฯ

โทรศพัทมือถอืสนับสนุนบริการโปรโตคอล
แอปพลิเคชั่นไรสาย (WAP)

โทรศพัทมีเกมที่นาสนใจใหเลนมากมาย

ใหวิธีการปอนหลายแบบ เชน แปนเอนก
ประสงค ABC, แปนเอนกประสงค abc, 
ตัวเลข, สมารต ABC, สมารต abc

อนุญาตใหคุณตั้งคาวาจะแสดงเมนูบนหนาจอ
อยางไร
ฟงกชั่นหลัก

เครื่องบันทกึ
เสียง

ใชในการบันทึกเสียงทั้งเสียงสนทนา และเสียง
ที่ไมใชเสียงสนทนา เมื่อโทรศัพทอยูระหวาง
การโทร คุณสามารถกด C เพื่อบันทึกการ
สนทนา หรือกด L ตัวเลือก เพื่อเลือก
เครื่องบันทึกเสียง เสียงที่บันทึกจะถกูจัดเก็บ
ในรูปแบบ *.amr หรือ *.wav และเก็บใน
โฟลเดอร เครื่องบันทึกเสียง ของ ตัวจัดการ
เอกสาร (D:\ หรือ E:\); เมื่อโทรศัพทไมได
อยูระหวางการโทร คุณสามารถเขาไปยังเมนู 
สนุกกับเกม เพื่อเลือกตัวเลือกเครื่องบันทึก
เสียง

U ดิสก โทรศพัทสามารถทําหนาที่เปนฮารดดิสกพก
พา ปดสไลเดอรของโทรศัพท และเชื่อมตอ
โทรศพัทเขากับ PC โดยใชสายเคเบิลขอมูล 
USB โทรศัพทจะกลายเปน U ดิสกซึ่งคุณ
สามารถเก็บไฟลตางๆ ได 

กลองถายรูป ถายภาพ, ตั้งคาตัวเลือกของภาพ เชน EV, 
ซูม, เอฟ็เฟกภาพ และ ขนาดภาพ, ฯลฯ 
โทรศพัทสนับสนุนฟงกชั่นการถายตอเนื่อง 
คุณสามารถตั้งคาเอ็ฟเฟกเสียงของกลองได 
ฯลฯ

เครื่องเลนวิดีโอ บันทึกวดิีโอ

ขอมลูผูใช

เพิ่มเติม

การตั้งคา

บริการ

สนุกกบัเกม

วธิีการปอน

จอแสดงผล



ฟงกชั่นหลัก

การโทรสายที่มหีมายเลขตอ
ศัพทบานที่มีหมายเลขตอบางเครื่องได
นสวติชบอรด กอนทีคุ่ณจะสามารถหมุน
พื่อแสดงตัวอกัษร "P", จากนั้นหมุนหมาย

วติชบอรด จากนั้นหมายเลขตอในลําดับ

ชบอรด > P > หมายเลขตอ > ปุมโทร
ะเทศ
เทศ, กด * คางไวจนกระทั่งรหัสนํา
ศ "+" ปรากฏบนหนาจอ ดวยวิธีนี้คุณ
ประเทศในประเทศใดๆ กไ็ด โดยไมขึ้น
วางประเทศวาเปนอะไร (เชน 86 ใน

า, ปอนรหัสประเทศ และหมายเลขโทร
ประเทศเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน: 
 44, สวเีดน 46 เปนตน
ระเทศ คุณไมตองใสหมายเลข 0 ของรหัส

ังบริการฮ็อตไลนที่เซี่ยงไฮ คุณควรกด 

งประเทศโดยใชลําดับดังนี้:
ี่ > หมายเลขโทรศัพท > ปุมโทร
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การโทร
คุณสามารถโทรออกและรับสายดวยโทรศัพทของคุณเมื่อสัญลักษณ
ของผูใหบริการเครือขายปรากฏบนหนาจอ แถบขอมูลที่มุมซายบน
ของหนาจอ ระบุถงึความแรงของสัญญาณเครือขาย (สัญญาณแรง
ที่สุดเมื่อมีเสนสี่เสน)
วัตถุที่ขวางกัน้มผีลกระทบอยางมากกบัคุณภาพการโทร ดังนั้นการ
ยายตําแหนงเล็กนอย สามารถเพิ่มคุณภาพของสายโทรศัพทได
การโทรสายในประเทศ
ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท จากนั้นกด ( เพื่อหมุน
หมายเลข ถาคุณจําเปนตองเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท, กด R ลาง 
เพื่อลบตัวอกัษรทางดานซายของตัวกะพริบ แอนนิเมชั่นการโทรจะ
ปรากฏบนหนาจอ เมื่อโทรศัพทกําลังหมุนหมายเลข เมือ่ผูที่คุณโทร
หารับสายโทรศัพท หนาจอจะแสดงขอมูลเกี่ยวกบัสาย
คุณสามารถหมุนสายในประเทศโดยใชลําดับดังนี้:
รหัสพื้นที ่> หมายเลขโทรศัพท > ปุมโทร

คุณไมสามารถโทรไปยังโทร
โดยตรง แรกสุดคุณตองผา
หมายเลขตอได กด * เ
เลขตอ
คุณสามารถปอนหมายเลขส
นี้:
รหัสพื้นที ่> หมายเลขสวติ
การโทรสายระหวางปร
ในการโทรสายระหวางประ
หนาโทรศัพทระหวางประเท
จะสามารถโทรสายระหวาง
กับรหัสนําหนาการโทรระห
ประเทศจีน)
หลังจากการปอนรหัสนําหน
ศัพทที่คุณตองการโทร รหัส
เยอรมนันีเปน 49, อังกฤษ
ในขณะที่โทรสายระหวางป
พื้นที่ไวขางหนา
ตัวอยางเชน ในการโทรไปย
+86 21 114
คุณสามารถปอนสายระหวา
+ รหัสประเทศ > รหัสพื้นท

ปุมดานขาง สนับสนุนการทํางานของปุมดานขาง คุณ
สามารถตั้งคาฟงกชั่นที่แตกตางกนัใหสอด
คลองกบัความจําเปนของคุณ
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ายไดในโหมดตางๆ ถาคุณตั้งคา รับโดยเปดฝา ใน
ุณสามารถรับสายโดยการสไลดโทรศพัทขึ้น; ถาคุณไม
ําเปนตองสไลดโทรศัพทขึ้น และกด ( หรือ L 
ู คุณสามารถใชปุมทีอ่ยูบนหูฟงเพื่อรับสาย ถาคุณไม
ดปุม คุณสามารถตั้งคา อัตโนมัติ เปน เปด ดวยวิธีนี้ 
ยู โทรศัพทจะรับสายโดยอัตโนมัติหลังจากที่โทรศัพท
เปนเวลา 5 วินาที ถาคุณตั้งคาเปน ปุมใดก็ได, คุณ
โดยการกดปุมใดกไ็ด ยกเวนปุม ), R และ

) หรือกดคาง > เพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา ระหวาง
ารถกด ) เพื่อวางสาย นอกจากนี้ คุณสามารถ
เพิ่งหมนุไดโดยการกด )

ทร
ของคุณเก็บรายการ สายทีไ่มไดรับ, สายที่โทรออก, 
ของคุณเอาไว
ฟงกชั่นหลัก

การโทรจากบันทึกการโทร
โทรศัพทมอืถือของคุณสามารถเก็บบันทึกของสายทีไ่มไดรับ สายที่ได
รับ และสายที่โทรออกที่เกดิขึ้น รวมทัง้เวลาโทรของสายลาสุด และ
เวลาสะสมของสายที่ไดรับและสายที่โทรออก เมื่อบันทึกการโทรเต็ม 
หมายเลขเกาจะถูกลบโดยอัตโนมตัิ
� ในสถานะเตรียมพรอม กด ( เพื่อดูรายการสายที่ไมไดรับ/สาย
ที่หมนุ/สายที่รับ

� คุณสามารถหมุนหมายเลขทั้งหมดในบันทึกการโทรไดโดยตรง
โดยการกด (
เมื่อบันทกึการโทรปรากฏขึ้น คุณสามารถกด L ตกลง เพื่อดูราย
ละเอียดของรายการโทรนั้น, จากนั้นกด L ตัวเลือก เพื่อใชฟงกชั่น
ตอไปนี้ในบันทกึการโทร: ลบ, บันทกึในสมุดโทรศพัท, หมนุ, ฯลฯ

โทรฉกุเฉนิ
ถาคุณอยูภายในพื้นที่ใหบริการของเครือขาย (ทราบไดโดยการมอง
ที่ตัวแสดงสถานะความแรงของสัญญาณเครือขายที่มมุซายบนของ
หนาจอโทรศัพทมือถือ) คุณควรทําการโทรฉุกเฉินได ถาผูใหบริการ
เครือขายของคุณไมมีบริการโรมมิ่งในสถานที่ ซึง่คุณอยู คําวา ฉุกเฉิน 
จะปรากฏบนหนาจอ ถาคุณอยูภายในพื้นทีใ่หบริการเครือขาย แมวา
คุณจะไมมซีิมการด คุณก็ยังสามารถโทรฉุกเฉินได

การรับสาย
คุณสามารถรับส
โหมดการรับ ค
ไดตั้งคานี้ คุณจ
ถาเสียบหูฟงอย
สะดวกในการก
เมื่อหูฟงเสียบอ
สงเสียง หรือสั่น
สามารถรับสาย
ปุมดานขาง

การวางสาย
คุณสามารถกด 
การโทร คุณสาม
ยกเลิกสายที่คุณ

บันทึกการโ
โทรศัพทมอืถือ
สายที่รับ, ฯลฯ 



ฟงกชั่นหลัก

พาะในสถานการณเฉพาะเทานั้น 
รากฏเฉพาะเมื่อมีสองสายกําลังใชงาน
ยไป; ฟงกชั่น หลายสาย ขึ้นอยูกับผูให

ยเรียกซอน และดึงใหเขารวมในการ
ุมหลายสาย; พักกลุมการประชุมเอาไว; 
ินการสนทนาสวนตัวกับสายเดียว ใน
ที่พักสายสมาชิกคนอืน่เอาไว; เชื่อมตอ
ิกสองสายเขาดวยกัน และตัดสายตัวเอง
ากการประชุมหลายสาย; พักสาย
ิกคนหนึ่งของกลุมการประชุมเอาไว; 
ุกสายที่กําลังใชและที่พักอยูทั้งหมด
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ตัวเลือกการโทร
ระหวางการโทร, กด L ตัวเลือก เพื่อเขาสูเมนูตัวเลือกการโทร; กด 
R แฮนดฟรี เพื่อเปดทํางานและเรงเสียง, กด R ปดแฮนดฟรี 
อีกครั้งเพื่อปดการทํางาน และลดระดับเสียง
คุณสามารถเห็นเมนูตัวเลือกการโทรได ในขณะที่กําลังอยูในสายเทา
นั้น ฟงกชั่นหลายอยาง เชน สายเรียกซอน, การโอนสาย และการ
ประชุมสาย จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากเครือขาย โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณ 
คุณสามารถทํากระบวนการตอไปนี้: ตัวเลือก หลายสาย ใชไดเฉ

ตัวอยางเชน สลับสาย จะป
อยู และสายหนึ่งถูกวางสา
บริการ

พักสาย/กูคืน
สาย

พักสายชั่วคราว หรือกลับมาใชสายตอหลัง
จากที่พักสายเอาไว

สลับสาย สลับระหวางสายที่แอกทีฟ และสายที่พักอยู

วางสาย วางสายปจจุบัน

โทรใหม หมุนสายใหม

สมดุโทรศัพท เขาสูรายการของรายชื่อในสมุดโทรศัพท

SMS เขาสูเมนู SMS 

เครื่องบันทึก
เสียง

อัดบันทึกเสียง

หามเสียง หยุดการสงเสียงไปยังคูสนทนา

DTMF ปดหรือเปดการทํางานเสียง DTMF

หลายสาย รับสา
ประช
ดําเน
ขณะ
สมาช
ออกจ
สมาช
วางท
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นูฟงกชั่น
งมาตรฐานดังตอไปนี้:

ยฉุกเฉิน

ที่เก็บขอมูลสวนตัว/พื้นที่

เขียนขอความ/เทมเพลต/

ซ/เอาทบอกซ/แบบราง/

ง

/ภาษาตางๆ/การตั้งคาชองทาง
เมนูฟงกชั่น

3. เมนูฟงกชั่น
วิธีใชเมนูฟงกชั่น
เลื่อนเพื่อเลือกฟงกชั่น
� ในสถานะเตรียมพรอม กด L เมนู เพื่อเขาสูเมนูหลัก ระหวาง
การโทร กด L ตัวเลือก เพื่อเขาสูเมนูตัวเลือกการโทร จากนั้น
ใช +/- เพื่อเลื่อนไปยังรายการที่ตองการบนเมนูการโทร และกด 
L เพื่อเลือกฟงกชั่น

� ในทุกเมนูและเมนูยอย ใช +/- เพื่อเลื่อนไปยังฟงกชั่นทีต่องการ 
และกด L หรือ , เพื่อเขาไปยังรายการฟงกชั่น
เลือกฟงกชั่นอยางเร็ว
เมนูหลักและเมนูยอยสวนใหญมีหมายเลขดวน หมายเลขดวนนี้เปน
หมายเลขดัชนีที่สัมพันธกับฟงกชั่น
� ในสถานะเตรียมพรอม กด L เมนู เพื่อเขาไปยังเมนูหลัก ใช 

+/- เพื่อเลื่อนไปยังรายการที่ตองการบนเมนู
� ปอนหมายเลขดวนของเมนูหลักหรือเมนูยอย เพื่อเขาไปยังตัว
เลือกที่สัมพันธกัน
ออกจากเมนู
โดยทั่วไป เมื่ออยูในเมนูฟงกชั่น คุณสามารถออกจากรายการเมนูได
โดยการกด R นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด ) เพื่อกลับไปยัง
สถานะเตรียมพรอมไดดวย

โครงสรางของเม
เมนูฟงกชั่นมีโครงสรา
สมุดโทรศัพท
คนหาดวน
ใสชื่อคนหา
เพิ่มรายการใหม
คัดลอกทั้งหมด
ลบทัง้หมด
กลุมผูโทร
เลขหมายพิเศษ
เลขหมายผูใช/เลขหมา
การตั้งคา
สถานะหนวยความจํา/
ขอความ
SMS
อินบอกซ/เอาทบอกซ/
ตั้งคาขอความ
MMS
เขียนขอความ/อนิบอก
ตั้งคาขอความ
เซิรฟเวอรขอความเสีย
ขอความออกอากาศ
วิธีการรับ/อานขอความ



เมนูฟงกชั่น

ประวัติการโทร สนุกกับเกม

เฮลิคอปเตอร/ตั้งคาเกม

ด /ภาษา/วิธีปอนสวนตัว/แบบปอน
นาจอ/ขอความตอนรับ/หมุนดวน/

ซอน/การโอนสาย/จํากัดการโทร/
าที่โทร/หมนุซ้ําอัตโนมัติ

วนตัว/เลือกความถี/่การเชื่อมตอ GPRS

คปุมกดอัตโนมตัิ/หมนุเบอรคงที่/
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สายที่ไมไดรับ
สายที่หมนุ
สายที่รับ
ลบบันทกึการโทร
เวลาในการโทร
เวลาในการโทรครั้งสุดทาย/สงรวม/รับรวม/ตั้งคาเวลาทั้งหมดใหม
คาโทร 
คาโทรครั้งสุดทาย/รวมคาโทร/ตั้งคาโทรใหม/คาโทรสูงสุด/
ราคาตอหนวย
ตัวนับ SMS
สง/รับ
ตัวนับ GPRS
สงลาสุด/ไดรับลาสุด/สงทั้งหมด/ไดรับทัง้หมด/ตั้งตัวนับใหม
มัลติมิเดีย
มัลติมิเดีย
อิมเมจวิวเวอร
เครื่องเสียง
เครื่องเลนวิดีโอ
บันทึกวดิีโอ
เครื่องเลนวดิีโอ

เกม
เกมรถแขง/เกมสแมช/เกม
เครื่องบันทึกเสียง
ซ้ํา AB
ตัวจัดการเอกสาร
การตั้งคา
ตั้งคาโทรศัพท 
วันและเวลา/ตั้งเวลาเปด/ป
รหัสมาตรฐาน/แสดงแบบห
ปุมเฉพาะ/ทางลัด
ตั้งคาการโทร
เลขหมายการโทร/สายเรียก
เตือนเวลาที่โทร/แสดงเวล
เลขหมาย IP
ติดตั้งเครือขาย
เลือกเครือขาย/เครือขายส
ตั้งคาความปลอดภยั
ล็อคซิม/ล็อคโทรศัพท/ล็อ
หามโทร/เปลี่ยนรหัสผาน
ตั้งคาการกูคืนขอมูล 
ขอมูลผูใช
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เมนูฟงกชั่น

ปกติ
ใชงาน/แบบเลือกตามชอบ
ประชุม
ใชงาน/แบบเลือกตามชอบ
ภายนอก
ใชงาน/แบบเลือกตามชอบ
ภายใน
ใชงาน/แบบเลือกตามชอบ
หูฟง
แบบเลือกตามชอบ
บริการ
STK*
WAP
บัญชีรายชื่อ
เพิ่มเติม
ปฏิทนิ
รายการทีจ่ะทํา
ตัวเตือน
เครื่องคิดเลข
ตัวแปลงหนวย
ตัวแปลงคาเงนิ
ทางลัด
รายการที่ปรากฏภายใตเมนู STK อาจแตกตางกันไปตามผูให
บริการเครือขายแตละราย



สมดุโทรศัพท

ลผูใชใน ตัวจัดการเอกสาร, คุณสามารถ
ระกอบได

รายการใหมในสมดุโทรศัพท คุณสามารถ
ก็บหมายเลข ไปซิม หรือ ไปเครื่อง ก็ได 
การใหมจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท 
นชื่อ, หมายเลข, เลขหมายบาน, เลข
ยที่ทํางาน, เลขหมายโทรสาร คุณ
ารถตั้งคาตอไปนี้:
บริษทั: แกไขชื่อบริษัท
ี่อยูอีเมล: แกไขที่อยูอเีมล
าพประกอบ: ตั้งภาพสวนตัวสําหรับราย
ารโทรศัพทปจจุบัน 
ียงประกอบ: ตั้งริงโทนสวนตัวสําหรับ
ยการโทรศัพทปจจุบัน คุณสามารถกด 

/> เพื่อเลือกริงโทนสวนตัวสําหรับสาย
ียกเขา 

ระเภทหมายเลขโทรศพัทที่เกบ็ในสมดุ
ศัพทเปนกลุมตางๆ
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4. สมุดโทรศัพท
คุณสามารถใชตัวเลือก ไปเครื่อง ในเมนูสมุดโทรศัพท เพื่อจัดเก็บ
ขอมูลนามบัตร เชน ชื่อ, หมายเลข, หมายเลขบาน, ชื่อบริษัท, ที่อยู
อีเมล, หมายเลขที่ทํางาน, หมายเลขโทรสาร, ภาพประกอบ, เสียง
ประกอบ และกลุมผูโทร 
ในการแสดงรายการของหมายเลขโทรศัพท สิ่งทีคุ่ณตองทํากเ็พียงแค
กด R ชื่อ ในสถานะเตรียมพรอม เพื่อเขาไปยังฟงกชั่น คนหาดวน 
ของสมุดโทรศัพทโดยตรง

หมายเหต:ุ โทรศัพทมือถือสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพทไดถึง 
300 หมายเลข จาํนวนของรายการโทรศัพทที่สามารถเก็บไดบน
ซิมการดของคุณ ขึ้นอยูกับความจขุองซิมการด

คุณสามารถเลือกฟงกชั่น 8 อยางตอไปนี้ไดในสมุดโทรศัพท: คนหา
ดวน, ใสชื่อคนหา, เพิ่มรายการใหม, คัดลอกทั้งหมด, ลบทั้งหมด, 
กลุมผูโทร, หมายเลขพิเศษ หรือ การตั้งคา เมื่อไฟลถูกสงไปยังโปรไฟ

เลือกและตั้งคาเปนเสยีงปคนหาดวน แสดงรายการที่บันทกึไวทัง้หมดในสมุด
โทรศัพท

ใสชื่อคนหา คนหารายชื่อในสมุดโทรศัพทตามชื่อ ใน
โหมดรายการหมายเลขโทรศพัท, กด R 
เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา

เพิ่มรายการใหม เพิ่ม
จัดเ
ราย
ยกเว
หมา
สาม
� ชื่อ
� ท
� ภ
ก

� เส
รา
<
เร

กลุมผูโทร จัดป
โทร
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โทรศัพทสนับสนุนฟงกชั่นกลุมผูโทร คุณ
สามารถเลือกกลุมจากรายการ กลุมผูโทร 
เพื่อดู และแกไขรายละเอยีดของ กลุมผูโทร 
รายละเอียด กลุมผูโทร ประกอบดวยชื่อกลุม, 
ริงโทนของสายเรียกเขา, ลิงคภาพของสาย
เรียกเขา นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มและลบ
สมาชิกจากกลุมไดดวย

คุณสามารถตั้งคาหมายเลขตอไปนี้: 
� เลขหมายผูใช: แกไขและตั้งคาเลขหมาย
ผูใชไดมากทีสุ่ดสองกลุม 
คุณสามารถตั้งคาชื่อที่สัมพันธกันให
ปรากฏไดดวย 

� เลขหมายฉุกเฉิน: แกไขและตั้งคาเลข
หมายฉุกเฉิน 5 กลุม

เลือกรายการ สถานะหนวยความจํา, ที่เก็บ
ขอมูลสวนตัว และ พื้นที่:
� สถานะหนวยความจํา: แสดงความจุหนวย
ความจําทั้งหมด และพื้นที่หนวยความจํา
ทีใ่ชไปของสมดุโทรศัพทสําหรับทัง้ใน
เครื่อง และซิมการด
สมุดโทรศพัท

เมื่อคุณคัดลอกรายการหมายเลขโทรศัพทจากโทรศัพทมือถือของ
คุณลงบนซิมการดของคุณ เฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จะ
ถูกคัดลอก

คุณจาํเปนตองปอนรหสัผานเพื่อลบรายการสมุดโทรศัพททั้งหมด
ในซิมการดหรือโทรศัพท รหัสผานมาตรฐานคือ "0000" 

คัดลอกทั้งหมด เลือก จากซิม เพื่อคัดลอกรายการโทรศัพท
ทั้งหมดบนซิมการดลงบนโทรศัพทมือถือของ
คุณ หรือเลือก จากเครื่อง เพื่อคัดลอกรายการ
โทรศัพททั้งหมดบนโทรศัพทมือถอืลงบนซิม
การดของคุณ 

ลบทั้งหมด เลือก จากซิม หรือ จากเครื่อง เพื่อลบรายการ
ทั้งหมดในซิมการดหรือสมุดโทรศพัทในโทร
ศัพทมือถือตามลําดับ คุณสามารถเลือก ทลีะ
เบอร เพื่อลบหมายเลขโทรศพัทหนึ่งหมายเลข

กลุมผูโทร

เลขหมายพิเศษ

การตั้งคา



สมดุโทรศัพท

จบุันถูกเก็บอย ูบนซมิการดคุณสามารถ
ายเลขโทรศัพทของรายการเทานั้น

อความสั้นไปยังรายการสมุดโทรศัพท
ุบัน 

งขอมูลอยางละเอียดของรายการสมุด
ศัพทปจจุบัน คุณสามารถแสดงขอมูล
ๆ เชน ชื่อ, กลุม, เลขหมายโทรศพัท, 
เรียกที่ตั้งไว, ภาพทีแ่สดงเมื่อสายเรียก
 ฯลฯ ถาขอมูลในรายการเกนิความยาว
หนึ่งหนาจอ, คุณสามารถใช +/- เพื่อ
นได ถาคุณตั้งภาพประกอบไว คุณ
ารถกด L แสดง เพื่อแสดงภาพสาย
เขาของรายการสมุดโทรศัพทปจจุบัน

ละปรับปรุงเนื้อหาของรายการสมุด
ทปจจุบัน 

การสมุดโทรศัพทปจจุบัน

รายการสมุดโทรศัพทปจจุบันไปยังโทร
รื่องอื่นหรือซิมการด ถารายการสมุดโทร
ูบนโทรศัพท การกระทํานี้จะสรางสําเนา
ารด ถารายการสมุดโทรศพัทอยูบนซิม
ารกระทํานี้จะสรางสําเนาบนโทรศัพท
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ในสมุดโทรศัพท คุณสามารถเขาสูรายการของสมุดโทรศัพทไดผาน
ทาง คนหาดวน จากนั้นกด +/- เพื่อเลื่อนและเลือกรายการ สมดุ
โทรศัพท
กด L หรือ , เพื่อเลือกตัวเลือกตอไปนี้:

ถารายการสมุดโทรศัพทปจ
แสดงไดเฉพาะชือ่และหม

� ที่เก็บขอมูลสวนตัว: ตั้งคามาตรฐาน
สําหรับที่เก็บหมายเลขโทรศัพทตางๆ: 
ไวที่ ซิม หรือ เครื่อง นอกจากนี้ คุณ
สามารถเลือกทีเ่ก็บขอมูลทีจ่ะใชเมือ่
เพิ่มรายการโทรศัพทใหมไดดวย

� พื้นที่: แสดงหรือซอนฟลด หมายเลข
บาน, ชื่อบริษัท, ที่อยูอีเมล, เลขหมาย
ที่ทํางาน, เลขหมายโทรสาร, ภาพ
ประกอบ, เสียงประกอบ, กลุมผูโทร
เลือก เปด เพื่อแสดงรายการ หรือ ปด 
เพื่อซอน

หมนุ กด L เพื่อหมุนรายการสมุดโทรศพัท
ปจจุบัน

โทร IP ถา เลขหมาย IP ถูกตั้งคาไว การเลือก โทร IP 
จะเพิ่ม เลขหมาย IP กอนหมายเลข และ
ทําการหมุนหมายเลข

สง SMS สงข
ปจจ

แสดง แสด
โทร
ตาง
เสียง
เขา,
ของ
เลื่อ
สาม
เรียก

แกไข แกไขแ
โทรศัพ

ลบ ลบราย

คัดลอก คัดลอก
ศัพทเค
ศัพทอย
บนซิมก
การด ก
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สมุดโทรศพัท

คุณสามารถกด ( เพื่อหมุนไปยังรายการสมุดโทรศัพทที่เลือก
ในรายการสมุดโทรศัพท หรือในโหมดอินเตอรเฟซขอมูลอยาง
ละเอียดของรายการสมุดโทรศัพท ถามีหมายเลขโทรศัพทมาก
กวาหนึ่งหมายเลขในรายการ เมื่อคุณกด ( รายการของหมาย
เลขจะปรากฏขึน้ เลือกหมายเลขที่ตองการ และกด ( อีกครัง้

ยาย ยายรายการสมุดโทรศพัทปจจุบันไปยังโทรศัพท
เครื่องอื่น ถารายการสมุดโทรศพัทอยูบนโทร-
ศัพทการกระทํานี้จะยายรายการไปยังซิมการด 
ถารายการสมุดโทรศัพทอยูบนซิมการด การ
กระทํานี้จะยายรายการไปยังโทรศัพท 

ทําซ้ํา สรางสําเนาของรายการสมุดโทรศัพทปจจุบันใน
โทรศัพทหรือซิมการด ขึ้นอยูกบัสถานที่ทีร่าย-
การสมดุโทรศัพทถูกเก็บอยู 



ขอความ

ขอความสั้นทีส่ามารถเก็บได (ทั้งขอความที่ไดรับ และขอความที่จัด
วยความจําของซิมการด ถาหนวยความ
ไอคอน " " กะพริบจะแสดงขึ้น ใน
าไปยัง อินบอกซ และกด L ตกลง 

อความสั้นใน อินบอกซ, หมายเลข
 (ถาชื่อถูกจัดเก็บไวในสมุดโทรศัพท) 
ันที่ที่ไดรับขอความสั้นจะแสดงขึ้นดวย
ามสั้น คุณสามารถใช +/- เพื่อเลือก
ขอความสั้นใน อินบอกซ ปรากฏขึ้น, 
ลง เพื่ออานรายละเอยีดของขอความ, 
ะชื่อ (ถาชื่อถูกจัดเก็บไวในสมดุโทรศัพท) 
องผูสง ในเวลานี้ คุณสามารถกด L 
บวนการตอไปนี้:

วามสั้นไปยังผูสง

อความปจจุบัน จากนั้นเลือก สงอยาง
 บันทึกและสง, บันทึก, สงถงึหลายคน 
งเปนกลุม 

อความปจจุบัน

ความปจจุบัน
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5. ขอความ
ในเมนูหลัก, เลื่อนเพื่อเลือก ขอความ, จากนั้นกด L เพื่อเขาไปใน
เมนู ตัวเลือกทีใ่ชไดประกอบดวย: SMS, MMS, เซิรฟเวอรขอความ
เสียง และ ขอความออกอากาศ

SMS
ถาเครือขายของคุณสนับสนุน SMS (บริการขอความสั้น) และคุณ
สมัครรับบริการนี้จากผูใหบริการเครือขายของคุณ, คุณสามารถสง
ขอความสั้นภาษาอังกฤษและจีนผานทางศูนยบริการขอความสั้นได 
โทรศัพทมือถือสนับสนุน EMS (บริการขอความแบบขยาย), และ
คุณสามารถใสภาพ, แอนนิเมชั่น, เพลง, เสียง, ฯลฯ ลงในขอความ
ของคุณได นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชเทมเพลตเพื่อสรางขอความ
สั้นไดดวย 
เขาสู SMS เพื่อเลือกตัวเลือกตอไปนี้: อนิบอกซ, เอาทบอกซ, เขียน
ขอความ, เทมเพลต หรือ ตั้งคาขอความ 
อินบอกซ
เขาไปยัง อินบอกซ เพื่อแสดงขอความที่ไดรับเมือ่คุณไดรับขอความ
สั้น โทรศัพทมือถือของคุณจะสั่น (ถา แบบเสียงเตือน ถูกตั้งคาเปน 
สั่น), เสียงเรียก (ถาฟงกชั่น เสียงขอความ เปดทํางาน) และแสดง
ขอมูลเตือนขอความใหม ถาคุณไมตองการอานขอความทันท ีไอคอน
ซองจดหมายจะปรากฏที่สวนบนของหนาจอในสถานะเตรียมพรอม 
และขอความสั้นจะถกูจัดเก็บลงในซมิการดของคุณ จํานวนของ

เก็บไว) ขึ้นอยูกับความจุหน
จําในซิมการดของคุณเต็ม 
การอานขอความใหม ใหเข
เพื่ออานขอความใหม
� ในขณะที่กําลังดูรายการข
โทรศัพทหรือชื่อของผูสง
จะแสดงขึ้น นอกจากนี้ ว

� ในขณะที่ดูรายการขอคว
ขอความสั้น เมื่อรายการ
คุณสามารถกด L ตก
วนัที่และเวลาที่ไดรับ แล
หรือหมายเลขโทรศัพทข
ตัวเลือก เพื่อดําเนินกระ

ตอบ สงขอค

สงตอ แกไขข
เดียว,
หรือ ส

แกไข แกไขข

ลบ ลบขอ
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 เพื่อดูขอความสั้น (ที่จัดเก็บในซิมการดและ
ท) ในโทรศัพทมือถือ 
น เอาทบอกซ ปรากฏขึ้น, คุณสามารถใช +/- 
, และกด L ตกลง เพื่ออานเนื้อหาของขอ
เอยีด ในเวลานี้ คุณสามารถกด L ตัวเลือก 
ารตอไปนี้: 

สงขอความปจจุบัน

แกไขขอความปจจุบัน

ลบขอความสั้นปจจุบัน

ลบขอความทัง้หมดที่มีหมายเลขเดียวกนักับ
หมายเลขทีเ่ลือกใน เอาทบอกซ

ลบขอความทัง้หมดใน เอาทบอกซ

แยกหมายเลขโทรศัพทของผูรับในขอความ
ปจจุบันทีบ่รรจุหมายเลข (3-40 บิต) หมาย
เลขจะแสดงเปนรายการ คุณสามารถเลือก
หมายเลข จัดเก็บลงในสมุดโทรศัพทของคุณ 
หรือหมุนหมายเลข 
ขอความ

เอาทบอกซ
เขาไปยัง เอาทบอกซ
หนวยความจําโทรศพั
เมื่อรายการขอความใ
เพื่อเลือกขอความสั้น
ความที่เลือกอยางละ
เพื่อดําเนินกระบวนก

ลบหมายเลข
ที่ซ้ํากัน

ลบขอความทั้งหมดที่มีหมายเลขเดียวกนักับ
หมายเลขทีเ่ลือกใน อินบอกซ

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดใน อินบอกซ

เลขหมายผูใช แยกหมายเลขโทรศัพทของผูสงในขอความ
ปจจุบันทีบ่รรจุหมายเลข (3-40 บิต) 
หมายเลขจะแสดงเปนรายการ คุณสามารถ
เลือกหมายเลข จัดเก็บลงในสมุดโทรศพัท
ของคุณ หรือหมุนหมายเลข 

บันทึกอ็อบเจ็ก แยกออบเจ็กเสียงและภาพในขอความปจจุบัน 
(EMS) และจัดเก็บไว ถาขอความปจจุบัน
ประกอบดวยออบเจ็กหลายรายการ คุณสามารถ
กด +/- เพื่อเลือกออบเจ็ก จากนั้นคอยจัดเก็บ 
คุณสามารถจัดเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ
เพลงลงในโฟลเดอร รูปภาพของฉัน, รูปเคลื่อน
ไหวของฉัน และ ทํานองเพลงของฉัน ตามลําดับ

สง

แกไข

ลบ

ลบหมายเลข
ที่ซ้ํากัน

ลบทั้งหมด

เลขหมายผูใช



ขอความ

เขียนขอความ

สามารถเลือก บันทึก เพื่อบันทึกขอความ
าคุณเลือก สงอยางเดียว, คุณจะถูกขอให
ผูรับ ในชวงเวลานี้คุณสามารถปอนหมาย
 L คนหา เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท
ลขของผูรับได ถาคุณเลือก สงถึงหลาย
ื่อ, ซึ่งอนุญาตใหคุณสงขอความสั้นติดตอ
ุณเลือก สงเปนกลุม, คุณสามารถสงขอมลู
ุม

ระเทศ ไมสนับสนุนขอความสั้นที่มี
วัอักษร (ตัวอักษรจีน 70 ตัวอักษร) 
 แอนนิเมชั่น และเพลงระหวางโทร-

อหนาใหม: เพิ่มยอหนาใหมดวยโหมด
ารจัดชิดขอบอัตโนมตัิ, โหมดการจัด
ิดขอบซาย, โหมดการจัดชิดขอบตรง
ลาง, โหมดการจัดชิดขอบขวา 
ธิีการปอน: ใหวิธีการปอนตัวอักษร 8 
บบและเมนูตัวเลือก ใสสัญลักษณ 
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กอนทีจ่ะเขียนขอความสั้น โปรดยืนยันวาคุณตั้งคาหมายเลขศูนย
บริการขอความสั้นไวแลว 
คุณสามารถแกไขขอความสั้นของคุณผานทาง เขียนขอความ
กด L เพื่อเขาสูเมนู ตัวเลือก:

หลังจากที่เลือก เสร็จ, คุณ
ปจจุบันลงใน เอาทบอกซ ถ
ปอนหมายเลขโทรศัพทของ
เลขดวยปุมตัวเลข, หรือกด
ซึ่งคุณสามารถเลือกหมายเ
คน, คุณจะเขาสู แกไขรายช
กันไปยังผูรับหลายคน ถาค
ไปยังสมาชิกทั้งหมดของกล

ศูนยขอความสัน้ของบางป
ความยาวมากกวา 160 ต
คุณสามารถสงและรับภาพ
ศัพทมือถือที่ใชรวมกันได 

เสร็จ หลังจากที่เขียนขอความเสร็จ คุณสามารถ
เลือกตัวเลือกนี้และใช +/- เพื่อเลือก สง
อยางเดียว, บันทึกและสง, บันทึก, สงถงึ
หลายคน หรือ สงเปนกลุม 

ใชเทมเพลต เพื่อเลือกขอความที่ตั้งคาไวลวงหนา

ใสออบเจ็ก เพื่อใสภาพ แอนนิเมชั่น เพลง และเสียงลงใน
ขอความของคุณ

จัดรูปแบบ
ขอความ

ตั้งคารูปแบบของขอความดังนี้:
� ขนาดขอความ: ตั้งขนาดขอความเปน เล็ก, 
กลาง หรือ ใหญ แตตัวเลือกนี้ใชไมได
สําหรับตัวอักษรภาษาจีน

� แบบตัวอักษร: ตั้งคาแบบตัวอักษรเปน 
ตัวหนา, ตัวเอียง, ขีดเสนใต หรือ ขีดฆา

� การจัดเรียง: เลือกโหมดการจัดชิดขอบ: 
อัตโนมัติ, ซาย, ตรงกลาง หรือ ขวา 

� ย
ก
ช
ก

� ว
แ
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าํ
งสถานะพื้นทีเ่ก็บขอมลูของขอความทีเ่ก็บใน


คุณเลือกสถานทีใ่นการเกบ็ขอความทีคุ่ณไดรับ

เพื่อเลือกชนิดของขอความตัวเลือกนี้ขึ้นอยูกับ
เครือขาย

เพื่อแกไขชื่อของโปรไฟล

เมือ่ตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือนคุณ
ผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ
หรือไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บริการ

เมือ่ตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณ
สงหมายเลขศูนย SMS ของคุณออกไปพรอม
กับขอความ จากนั้นผูรับสามารถตอบกลับโดย
ใชหมายเลขศนูย SMS ของคุณ ไมใชของผูรับ 
การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของการสงขอมลู
ใหเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
บริการ
ขอความ

เทมเพลต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดขอความลวงหนาที่คุณใชบอยๆ ไดมาก
ถึง 10 ขอความ เลือกขอความ และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ถัดไป

ตั้งคาขอความ
เมนูนี้ใชในการตั้งคา SMS ตัวเลือกตางๆ คือ:
การตั้งคาโปรไฟล

ตั้งคาทั่วไป

สถานะหนวยความจ
ตัวเลือกนี้ใชเพื่อแสด
ซิมการดและโทรศัพท
ที่เก็บขอมูลสวนตัว
ตัวเลือกนี้อนุญาตให

แกไข เพื่อเขียนขอความใหม หรือแกไขขอความที่
กําหนดลวงหนาที่เลือกไว

ลบ เพื่อลบขอความทีก่ําหนดลวงหนาที่เลือก

ที่อยู SC เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐาน
ของคุณ ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว 
คุณตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณ
เขาไป 

ระยะเวลาที่ใช
ได

เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณ
เกบ็อยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้มี
ประโยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือ
ขาย (ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความ
ของคุณไดทันที) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการ
สมัครขอรับบริการ

ชนิดของ
ขอความ

ชื่อโปรไฟล

รายงานการสง

ชองทางตอบรับ



ขอความ

แบเออรสวนตัว หรืออีเมลเปนจุดหมายปลายทาง และ MMS ทุกขอความมีความ
ลายรายการ
บเจ็กชนิดตางๆ ได กด L ตัวเลือก 

ตอไปนี้:

นขอความลงในหนาปจจุบัน

ไขขอความ

ขอความ

ือกภาพจาก ตัวจัดการเอกสาร และใสลง
หนาปจจุบัน

ไขภาพปจจุบัน

ภาพปจจุบัน

ือกเสียงจาก ตัวจัดการเอกสาร และใสลง
หนาปจจุบัน

ไขเสียงปจจุบัน

เสียงปจจุบัน

ิ่มไฟลแนบลงในหนาปจจุบันจาก ตัวจัด
รเอกสาร

ไขไฟลแนบปจจุบัน
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ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งโหมดการรับสงที่เลือกใช สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอกบัผูใหบริการเครือขาย

MMS
MMS ยอมาจากคําวา Multimedia Message Service MMS สนับ
สนุนฟงกชั่นมัลติมีเดีย และสามารถสงขอความ ภาพ เสียง และรูป
แบบไฟลมัลติมีเดียอืน่ได
ฟงกชั่น MMS ขึ้นอยูกับผูใหบริการ กอนที่จะใชฟงกชั่นนี้ โปรดตรวจ
สอบใหแนใจวาซิมการดของคุณสนับสนุนบริการนี้ หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณ ถาโทรศพัทมือถอืของคุณสนับสนุนฟงกชั่น 
MMS, หลังจากที่ตั้งคา MMS ที่จําเปนแลว คุณสามารถสงและรับ 
MMS ได
MMS แตละขอความก็เหมอืนกับเครื่องฉายสไลดทีม่ีหลายหนาเลน
ตอเนื่องกันไป แตละหนาประกอบดวยขอความ ภาพ เสียง ฯลฯ 
เขาสู MMS เพื่อดําเนินกระบวนการตอไปนี้: เขียนขอความ, อนิ
บอกซ, เอาทบอกซ, แบบราง และ การตั้งคาขอความ
เขียนขอความ
ในระบบเมนูนี้ คุณจําเปนตองระบุ: ผูรับ, สําเนา (สําเนาของ MMS 
ปจจุบันไปยังผูรับนี้), สําเนาลับ (สงสําเนาลับของขอความไปยังผูรับ
นี้, ซึ่งผูรับคนอื่นจะไมทราบวาขอความถูกสงมายังผูรับคนนี้), 
หัวเรื่อง และเนื้อหาขอความ คุณสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท 

สามารถในการสงออบเจ็กห
คุณสามารถปอนหรือใสออ
และเลือก แกไข
คุณสามารถทํากระบวนการ

เพิ่มขอความ ปอ

แกไขขอความ แก

ลบขอความ ลบ

เพิ่มภาพ เล
ใน

แกไขรูปภาพ แก

ลบรูป ลบ

เพิ่มเสียง เล
ใน

แกไขเสียง แก

ลบเสียง ลบ

เพิ่มไฟลแนบ เพ
กา

แกไขไฟลแนบ แก
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รายการอาจปรากฏเฉพาะในบางสถานการณ 
ด จะปรากฏเฉพาะเมื่อ MMS ปจจบุันมีความ
นั้น MMS แตละหนาสามารถบรรจุภาพได
ดหนึ่งเสยีงเทานั้น เมื่อหนาปจจบุันประกอบ
เพิ่มภาพ จะเปลี่ยนไปเปน แกไขภาพ หรอื 
ปเปน แกไขเสียง ในขณะที่แกไข MMS, 
ถานะที่สวนบนสดุของหนาจอจะแสดงขอมูล
ัน/หนาทั้งหมด; และขนาดรวมของ MMS

ม เมื่อคุณไดรับ MMS ใหม, โทรศัพทมือถอื
บบเสียงเตือน ถูกตั้งเปน สั่น) และสงเสียงกริ่ง 
วาม เปดอยู) ในเวลานี้, ขอความ MMS ใหม 

ยหลักของคุณ และวธิีการรับถูกตั้งคาเปน ทันที, 
นาจอสถานะเตรียมพรอม เพื่อระบุวาคุณไดรับ 
ลานี้, MMS จะถกูจัดเกบ็ชั่วคราวไวในแคช

รายงานวา MMS ถูกสงไปยังผูรับสําเร็จ
หรือไม

ตั้งลําดับความสําคัญของ MMS ปจจุบัน โดย
คาตางๆ ประกอบดวย ธรรมดา, สูง และ ต่ํา
ขอความ

เลือก เสร็จ เมื่อคุณแกไข MMS ปจจุบันเสร็จ และคุณสามารถดําเนิน
กระบวนการตอไปนี้ได: สงอยางเดียว, บันทกึและสง, บันทึกเปน
แบบราง, ตัวเลือกการสง หรือ ออก
คุณสามารถปรับแตง ตัวเลือกการสง ตอไปนี้:

ตัวเลือกดานบนบาง
ตัวอยางเชน ลบสไล
ยาวเกินหนึ่งหนาเทา
หนึ่งภาพ และเสยีงไ
ดวยเสียงหรือภาพ, 
เพิ่มเสียง จะเปลี่ยนไ
แถบบรรทัดขอมูลส
ตอไปนี้: หนาปจจุบ

รับ MMS ใหม
ในสถานะเตรียมพรอ
ของคุณจะสั่น (ถา แ
(ถาฟงกชั่น เสียงขอค
จะแสดงบนหนาจอ
เมื่อคุณอยูในเครือขา
ไอคอนจะแสดงบนห
MMS ใหม ในชวงเว

ลบไฟลแนบออก ลบไฟลแนบปจจุบัน

แทรกสไลดใหม แทรกสไลดใหมหลังจากหนาปจจุบัน

ลบสไลด ลบหนาปจจุบัน

สไลดกอนหนา กลับไปยังหนากอนหนา

สไลดถัดไป เขาสูหนาถดัไป

แสดง ดูตัวอยาง MMS ปจจุบัน

เวลาสไลด ตั้งเวลาการแสดงของหนาปจจุบัน แตละ
หนา สามารถมีเวลาการแสดงที่แตกตางกัน
ได

ชวงเวลาที่มี
ผลบังคับ

ตั้งระยะเวลาที่ MMS ปจจุบันจะถกูเกบ็ใน
ศูนย MMS (แตกตางกันไปตามบริการที่
เสนอให โดยผูใหบริการเครือขายของคุณ)
คุณสามารถเลือก สูงสุด, 1 ชั่วโมง, 12 
ชั่วโมง, 1 วัน หรือ 1 สัปดาห

รายงานการอาน รายงานวาผูรับไดอาน MMS หรือไม

รายงานการสง

ลําดับกอนหลัง



ขอความ

ถาโทรศัพทไดรับ MMS เมื่อคุณไมไดอยูในสถานะเตรียมพรอม, ให งเนื้อหา MMS ปจจุบัน, กด R เพื่อ
เลน เมือ่หนาปจจุบันมีขนาดใหญกวา
จอ, เลื่อน +/- เพื่อแสดงทั้งหนา เมื่อ 
S เลนเสร็จแลว, กด L ตัวเลือก เพื่อ
ซ้ํา MMS ปจจุบัน, ไปยังสไลดถัดไป หรือ
ึกเสียงเปน/บันทึกภาพเปน/
ดูสิ่งที่แนบมา, ฯลฯ

L เพื่อเขาไปยัง, แสดงหมายเลขของ
, สําเนา, หัวเรื่อง, เวลาและวันทีส่ง, ฯลฯ 

ข MMS และตอบกลับไปยังผูสง, ในขณะ
วกัน หัวเรื่องจะถกูเปลี่ยนเปน "ตอบ: ...."

ข MMS และตอบกลับไปยังผูสงทั้งหมด, 
ณะเดียวกัน หัวเรื่องจะถูกเปลี่ยนเปน 
บ: ...."

ข MMS และสงตอขอความ, ในขณะเดียว
หัวเรื่องจะถกูเปลี่ยนเปน "สง: ..."

MMS ปจจุบัน

MMS ทัง้หมดในอินบ็อกซ

หมายเลขของผูสง, หมนุ หรือ บันทึกที่
โทรศัพท
28

กด R หรือ ) ไปเรื่อยๆ เพื่อกลับไปยังสถานะเตรียมพรอม; 
กด L เพื่ออานเนื้อหา MMS; กด R เพื่อกลับ
ถาเครือขายหยุดทํางานเมื่อคุณอยูในเครือขายหลัก และวธิีการรับ
ถูกตั้งคาเปน ทนัที, หรือเมื่อคุณตั้งคาวธิีการรับเปน ลาชา, คุณจะ
ถูกถามวาตองการดาวนโหลด MMS เมือ่ MMS ใหมมาถงึหรือไม 
นอกจากนี้ขนาดของ MMS จะแสดงขึ้นดวย 
อินบอกซ
ขอความ MMS ที่ไดรับทั้งหมดใน อนิบอกซ
เขาไปยัง อินบอกซ โทรศัพทมอืถือของคุณจะแสดงรายการของ 
MMS ใน อนิบอกซ (รวมทั้งการแจงใหดาวนโหลดดวย) กด +/- 
เพื่อเลื่อนไปยัง MMS ที่คุณตองการอาน, และกด L ตัวเลือก 
เพื่อดําเนินกระบวนการตอไปนี้กบั MMS ปจจุบัน:

ดาวนโหลด ดาวนโหลดเนื้อหา MMS ปจจุบัน (ถา MMS 
ยังไมไดดาวนโหลดมายังโทรศัพท) กด L 
ตกลง, เพื่อแสดงขนาด MMS และยืนยันวา
ตองการดาวนโหลดหรือไม

แสดง แสด
หยุด
หนา
MM
เลน
บันท
เรียก

คุณสมบัติ กด 
ผูสง

ตอบ แกไ
เดีย

ตอบทัง้หมด แกไ
ในข
"ตอ

สงตอ แกไ
กัน 

ลบ ลบ 

ลบทัง้หมด ลบ 

ใชหมายเลข แยก
สมุด
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รของ MMS ใน แบบราง กด +/- เพื่อเลื่อน
งการอาน, และกด L ตัวเลือก เพื่อดําเนิน
ับ MMS ปจจุบัน:

เรียกดูเนื้อหาของ MMS ปจจุบัน

แสดงขอมลูอยางละเอียดของ MMS ปจจุบัน 
เชน: ถึง, Cc, หัวเรื่อง, ขนาด MMS, วันที่, 
ฯลฯ

ถาแบบราง MMS ปจจุบันประกอบดวยผูรับ, 
สําเนา, ฯลฯ MMS จะถูกสงไปยังผูรับทีร่ะบุ

แกไขขอความปจจุบัน

ลบ MMS ปจจุบัน

ลบ MMS ทั้งหมดในโฟลเดอรแบบราง

แยกหมายเลขของผูสงและผูรับ, หมุน หรือ 
บันทึกที่สมดุโทรศัพท
ขอความ

เอาทบอกซ
MMS ที่สงไมสําเร็จ หรือที่คุณเลือกที่จะบันทกึกอนการสง จะถูกเก็บ
ไวใน เอาทบอกซ
เขาไปยัง เอาทบอกซ โทรศัพทมือถือของคุณจะแสดงรายการของ 
MMS ใน เอาทบอกซ กด +/- เพื่อเลื่อนไปยัง MMS ที่คุณตองการ
อาน, และกด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินกระบวนการตอไปนี้:

แบบราง
แบบราง ประกอบดวย MMS ที่ยังไมพรอมที่จะสง ซึ่งคุณสามารถ
แกไขขอความและสงออกไปในภายหลัง เขาสู แบบราง โทรศัพท

มือถือจะแสดงรายกา
ไปยัง MMS ทีคุ่ณตอ
กระบวนการตอไปนี้ก

แสดง เรียกดูเนื้อหาของ MMS ปจจุบัน

คุณสมบัติ แสดงขอมลูอยางละเอียดของ MMS ปจจุบัน 
เชน: ถึง, Cc, หัวเรื่อง, ขนาด MMS, วันที่, 
ฯลฯ

สงใหม สง MMS ปจจุบันใหม รายการนี้ใชไดเฉพาะ
เมื่อ MMS ปจจุบันยังสงไมสําเร็จเทานั้น

สงไปทีอ่ื่น สง MMS ปจจุบันไปยังผูอื่น

ลบ ลบ MMS ปจจุบัน

ลบทั้งหมด ลบ MMS ทั้งหมดใน เอาทบอกซ

ใชเลขหมาย แยกหมายเลขของผูสงและผูรับ หมุน หรือ 
บันทึกที่สมดุโทรศัพท

แสดง

คุณสมบัติ

สง

แกไขขอความ

ลบ

ลบทั้งหมด

ใชเลขหมาย



ขอความ

ตั้งคาขอความ ายงานการสง: รายงานวา MMS ถูกสง
ปยังผูรับสําเร็จหรือไม
ําดับกอนหลัง: ตั้งลําดับความสําคัญของ 
MS ปจจุบัน โดยคาตางๆ ประกอบ
วย ธรรมดา, สูง และ ต่ํา
วลาสไลด: ควบคุมเวลาการแสดงผล
าตรฐานของหนาคุณสามารถปอนตัว
ลขระหวาง 1 ถึง 60
วลาสง: ตั้งระยะเวลาสําหรับการสงซ้ํา - 
ันที, ใน 1 ชั่วโมง, ใน 12 ชั่วโมง หรือ 
น 24 ชั่วโมง

ารามเิตอรการเรียกขอมูลดังนี้:
รือขายหลัก: ตั้งระดับของความเรงดวน
การดาวนโหลด MMS ถาคุณเลือกทันท,ี 
MS จะถูกดาวนโหลดทันทีเมื่อมาถึง; 
าคุณเลือก ลาชา, คุณจะถูกแจงใหทราบ
คุณไดรับ MMS ใหม และคุณสามารถ
ัดสินใจวาจะดาวนโหลดหรือไม คุณ
ามารถเลือก ถูกจํากัด เพื่อปฏิเสธการรับ 
MS 
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ผูใชตองทําการตั้งคาทีจ่ําเปนเพื่อที่จะใชคุณสมบัติ MMS
เขาสู การตั้งคา MMS เพื่อดําเนินกระบวนการตอไปนี้:

การสง ตั้งคาพารามเิตอรการสงดังตอไปนี้:
� ชวงเวลาที่มีผลบังคับ: ตั้งระยะเวลาที่ 

MMS ปจจุบันจะถกูเกบ็ในศนูย MMS 
(แตกตางกันไปตามบริการที่เสนอใหโดย
ผูใหบริการเครือขายของคุณ) คุณสามารถ
เลือก 1 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วัน, 
1 สัปดาห หรือ สูงสุด โดยใช </> ระยะ
เวลาสูงสุดที่กําหนดโดยศนูยบริการ MMS

� รายงานการอาน: รายงานวาผูรับไดอาน 
MMS หรือไม 

� ร
ไ

� ล
M
ด

� เ
ม
เ

� เ
ท
ใ

การเรียกขอมูล ตั้งพ
� เค
ใน
M
ถ
วา
ต
ส
M
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 รายงานการสง ตองการการสนับสนุนจาก
อผูใหบริการเครอืขายของคุณ

ุณมีพื้นที่เฉพาะสาํหรับเก็บ MMS เมื่อใช
เปนตองลบ MMS บางขอความ เพื่อที่จะ
ด

ตั้งที่อยูศนูย MMS มาตรฐาน
http://mmsc.monternet.com

กด L เลือก, เพื่อเลือกบัญชีขอมลูที่
ตองการจากรายการ

เลือก การเชื่อมตอทางออม หรือ การเชื่อมตอ
โดยตรง

ตั้งคาที่อยู IP ในเครือขาย MMS

ตั้งชื่อผูใช; สามารถวางได 

ตั้งรหัสผาน; สามารถวางได

แสดงสถานะหนวยความจําในโทรศพัท 
การใช - อัตราสวนของหนวยความจําที่ใช
ในปจจุบันตอหนวยความจํา MMS ทั้งหมด; 
วาง - พื้นที่หนวยความจําที่ใชไดในปจจุบัน
ขอความ

รายงานการอาน และ
เครือขาย โปรดติดต

โทรศัพทมือถือของค
พื้นที่เต็มแลว คุณจาํ
บันทึกขอความใหมไ

� โรมมิ่ง: ตั้งระดับของความเรงดวนใน
การดาวนโหลด MMS ในขณะที่คุณโรม-
มิ่ง คุณสามารถเลือก เปนหลัก, ลาชา 
หรือ ถูกจํากดั

� รายงานการอาน: ตั้งวาควรสงรายงาน
การอานหรือไม คุณสามารถเลือก สง, 
ไมสง หรือ โดยการรองขอ

� รายงานการสง: เปด/ปดการสงรายงาน 
เพื่ออนุญาตหรือหามไมใหสงรายการการ
สง

ตัวกรอง ตั้งพารามิเตอรดังตอไปนี้:
� ขนาดสูงสุด (KB): ตั้งขนาดสูงสุด ระหวาง 

1 ถึง 50
� ไมระบุชื่อ: ตั้งวาจะใหรับ MMS ที่ไมระบุ
ชื่อหรือไม เลือก อนุญาต หรือ ปฏิเสธ

� โฆษณา: ตั้งวาจะใหรับ MMS โฆษณาหรือ
ไมเลือก อนุญาต หรือ ปฏิเสธ

แกไขโปรไฟล เลือกเครือขายและเปดการทํางานโปรไฟล

เปลี่ยนชื่อ
โปรไฟล แกไขและบันทึกชื่อโปรไฟล

โฮมเพจ

บัญชีรายชื่อ

ประเภทการ
เชื่อมตอ

ที่อยู IP

ชื่อผูใช

รหัสผาน

สถานะหนวย
ความจํา



ขอความ

กอากาศไปยังกลุมของผูใชมือถอื 
องที่มีหมายเลขระบุ พูดโดยทัว่ไปคือ 
มารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติดตอ
ใหหมายเลขชองที่ใชได และรายการขอมูล

องขอความออกอากาศ เมือ่ เปด คุณ
กาศได เมื่อ ปด คุณจะไมสามารถรับ

ศหลังจากที่เปดทํางานวธิีการรับ

ที่สามารถรับได

ุณสามารถเลือก เลือก, เพิ่ม, แกไข หรือ 
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เซริฟเวอรขอความเสยีง
จะโอนสายเรียกเขาไปยังศูนยขอความเสียงเมื่อคุณไมสามารถรับ
สายได ผูโทรสามารถทิง้ขอความไวบนระบบขอความเสียงของเครือ
ขายบริการ ถาผูโทรทิ้งขอความไว คุณสามารถเขาไปฟงขอความ
ไดโดยการโทรไปยังระบบขอความเสียง
� เขาไปยัง เซิรฟเวอรขอความเสียง คุณสามารถตั้งคาเซิรฟเวอร
ขอความเสียงได 2 แหลง 

� กด L ตกลง เพื่อเขาสูตัวเลือกจดหมาย คุณสามารถเลือก แกไข 
เพื่อปอนหมายเลขขอความเสียงของคุณ, ลบ เพื่อลบการตั้งคา
จดหมายของขอความเสียง หรือ ตอไปขอความเสียง เพื่อฟง
ขอความเสียง

� ผูใหบริการเครือขายตองสนับสนุนฟงกชั่น เซิรฟเวอรขอความ
เสียง เพื่อทีจ่ะสามารถใชฟงกชั่นนี้ได คุณอาจตองสมัครขอรับ
บริการกอนที่คุณจะสามารถใชคุณสมบัติขอความเสียงได สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม และขอมูลเกีย่วกับหมายเลขขอความเสียง
ของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

ขอความออกอากาศ
เปนขอความสาธารณะที่ออ
ขอความถกูออกอากาศในช
แตละชองที่ออกอากาศ สา
ผูใหบริการเครือขาย ซึ่งจะ
กับคุณ
วิธีการรับ
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาฟงกชั่นข
สามารถรับขอความออกอา
ขอความออกอากาศได
อานขอความ
เพื่ออานขอความออกอากา
ภาษา
เพื่อตั้งคาภาษาของขอความ
การตั้งคาชองทาง
กด L เพื่อตั้งชองทาง, ค
ลบ
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 สายที่หมนุออกไปจะแสดงเปนรายการ เลือก
L ตกลง เพื่อตรวจสอบขอมลูการโทร 
ือก ตัวเลือกที่ใชได และการทํางานตางๆ จะ
ดรับ

ายที่รับจะแสดงเปนรายการ เลือกรายการ, 
ง เพื่อตรวจสอบขอมูลการโทร 
ือก ตัวเลือกที่ใชได และการทํางานตางๆ จะ
ดรับ

ร
ขาไปยัง ลบบันทกึการโทร เมือ่บันทึกการโทร
บรายการ สายทีไ่มไดรับ, สายที่หมุน, สายทีร่ับ 

แกไขและบันทึกหมายเลขของสายทีไ่มไดรับ
ประวตัิการโทร

6. ประวัติการโทร
ในเมนูหลัก, กดปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลื่อน และเลือก ประวตัิการโทร, 
จากนั้นกด L ตกลง เพื่อเขาไปภายใน คุณสามารถดูขอมลู
เกี่ยวกับบันทึกการโทร

สายที่ไมไดรับ
เขาไปยัง สายที่ไมไดรับ หนาจอจะแสดงชื่อของผูโทร (ถาชื่อเก็บอยู
ในสมดุโทรศัพท) และหมายเลขโทรศัพทของสายที่ไมไดรับ เลือก
รายการในรายการสายทีไ่มไดรับ และกด L ตกลง เพื่อดูราย
ละเอียด วันที่, เวลาและชื่อของผูโทร, หมายเลขโทรศัพท และจํานวน
ครั้งที่สายไมไดรับจะแสดงขึ้น
กด L ตัวเลือก สําหรับกระบวนการตอไปนี้: 

สายที่หมุน
เขาไปยัง สายที่หมุน,
รายการ, จากนั้นกด 
ถาคุณกด L ตัวเล
เหมือนกบั สายที่ไมไ

สายที่รับ
เขาไปยัง สายที่รับ, ส
จากนั้นกด L ตกล
ถาคุณกด L ตัวเล
เหมือนกบั สายที่ไมไ

ลบบันทกึการโท
กด L ตกลง เพื่อเ
ไมวาง, คุณสามารถล
และ ทุกสาย

หมุน โทรไปยังหมายเลขที่เลือก 

โทร IP ถาคุณตั้งคาหมายเลข IP ไว, คุณสามารถ
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มหมายเลข IP ขางหนา
หมายเลขปจจุบัน จากนั้นหมุนหมายเลข

สง SMS สง SMS ไปยังหมายเลขที่เลือก 

ลบ ลบรายการทีเ่ลือก 

จัดเกบ็ไปสมดุ
โทรศัพท

บันทึกหมายเลขที่เลือกลงในสมุดโทรศัพท

แกไข



ประวตัิการโทร

ตองสามารถสนับสนุนฟงกชั่น คาโทร 
ชั่นนี้ได คุณจาํเปนตองปอนรหัส 
ุด และ ราคาตอหนวย โปรดติดตอ
เพือ่รบัรหัสนี้

ัน ตัวเลือกประกอบดวย: สง และ ไดรับ

สดงปริมาณของขอมูลที่สงบนเครือขาย
ระกอบดวย: สงลาสุด, ไดรับลาสุด, 
 นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งคาเปน

ละตั้งคาราคาตอหนวย
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เวลาในการโทร
กด L ตกลง เพื่อเขาไปยัง เวลาในการโทร
คุณสามารถตรวจสอบขอมูล เกีย่วกับระยะเวลาโทรได 

คาโทร
กด L ตกลง เพื่อเขาไปยัง คาโทร คุณสามารถตรวจสอบขอมลู
เกี่ยวกับคาโทรได 

ผูใหบริการเครือขายของคุณ
กอนที่คุณจะสามารถใชฟงก
PIN2 เพื่อตั้งคา คาโทรสูงส
ผูใหบริการเครือขายของคุณ

ตัวนับ SMS
เพื่อแสดงตัวนับ SMS ปจจุบ

ตัวนับ GPRS
เขาไปยัง ตัวนับ GPRS เพื่อแ
ผาน GPRS ตัวเลือกทีใ่ชไดป
สงทั้งหมด หรือ ไดรับทัง้หมด
ศูนยไดดวย ตั้งตัวนับใหม

เวลาในการโทร
ครั้งสุดทาย

แสดงระยะเวลาของการโทรครั้งสุดทาย

สงรวม แสดงระยะเวลารวมของสายโทรออกทัง้หมด

รับรวม แสดงระยะเวลารวมของสายเรียกเขาทั้งหมด

ตั้งคาเวลา
ทัง้หมดใหม

ลางเวลาโทรทั้งหมด

คาโทรครั้ง
สุดทาย

แสดงคาโทรของการโทรครั้งสุดทาย

รวมคาโทร แสดงคาโทรสะสมของสายทั้งหมด 

ตั้งคาโทรใหม ลางบันทกึคาโทร จําเปนตองใชรหัส PIN2 

คาโทรสูงสุด แสดงและตั้งวงเงินสําหรับคาโทร เมื่อไมมี
วงเงิน �0� จะแสดงขึ้น

ราคาตอหนวย แสดงแ
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ยรูป
ม, กด C เพื่อเขาไปยังหนาตางตัวอยางภาพของ
 เพื่อเลือก EV, ซูม, เอ็ฟเฟกภาพ หรือ ขนาด
รับรายการ พารามิเตอรที่สอดคลองกับตัวเลือก
งหนาจอ
 จะมีการทํางานผานทางลัดตอไปนี้ใหใช:

ปรับความสวางของภาพถาย มีทั้งหมด 7 
ระดับ; [ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],
[ ], ยิ่งระดับสูงขึ้น ภาพจะยิ่งสวางขึ้น

ปรับโฟกัสของกลองถายรูป การตั้งคา
มาตรฐานคือ ปรกติ [ ] กด + เพื่อซูมเขา 
และกด - เพื่อซูมออก ระดับการซูมประกอบ
ดวย: ซูม 1x [ ], ซมู 2x [ ] และ ซูม 4x 
[ ]

ตั้งรูปแบบสีของภาพที่จะถาย ซึ่งประกอบดวย: 
ปรกติ, หมอก, แสงนวล, ภาพโบราณ, เย็น, 
อุน และ สีซีเปย

ตั้งขนาดซึ่งจะใชในการจัดเกบ็ภาพ มีทั้งหมด 3 
ขนาด: 640x480 [ ], 320x240 [ ] และ 
หนาจอหลัก [ ]
กลองถายรูป

7. กลองถายรปู
โทรศัพทมอืถือนี้ประกอบดวยกลองถายรูปความละเอยีดสูง (สวน
ประกอบของภาพ 30000 ชิ้น), ซึง่คุณสามารถใชเพื่อถายภาพ 
จากนั้นบันทึกเก็บไวในโทรศัพทมอืถือของคุณ, ใชเปนวอลเปเปอร
ของโทรศัพทมือถอืของคุณ (ขนาดหนาจอหลัก) หรือสงภาพออก
ไปใหเพื่อนๆ และเพื่อนรวมงานผานทาง MMS กไ็ด
ในเมนูหลัก กดปุมเคลื่อนที่เพื่อเลื่อน และเลือก กลองถายรูป 
ตัวเลือกในเมนูประกอบดวย กลองถายรูป และ อิมเมจวิวเวอร

ในสถานะเตรียมพรอม, กด C เพือ่เขาไปยังโหมดตัวอยางภาพ
โดยตรง, กด ,, C หรือปุมขวาดานขาง เพือ่ถายภาพ 

กลองถายรูป
เขาไปยัง กลองถายรูป ขณะนี้กลองถายรูปอยูในโหมดตัวอยางภาพ

 

การตั้งคากลองถา
ในสถานะเตรียมพรอ
กลองถายรูป กด </>
ภาพ; กด +/- เพื่อป
จะแสดงที่สวนบนขอ
ในโหมดภาพตัวอยาง

EV

ซูม

เอ็ฟเฟกภาพ

ขนาดภาพ



กลองถายรูป

็งเลนสไปยังตําแหนงของวัตถุที่จะถาย
าพ
งการถายใหอยูในกรอบแลว ถือกลองให
> เพื่อถายภาพ 
ด L หรือ , เพื่อบันทึกภาพ (พาธ
) จากนั้นกลับไปยังโหมดชองมองภาพ 
แสดงชองมองภาพโดยไมบันทึกภาพ
าเปน เปด การบันทึกและการถายภาพ

บันทึกและตั้งชื่อเปน IMG + หมายเลข
4 หลัก (หมายเลขจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ
รจาก A ถึง Z คุณสามารถดูภาพจากเมนู 

ียงในการถายภาพ: ไมมี, เสียง 1, เสียง 
รือ เสียง 3

ํานวนในการถายตอเนื่อง: ปด, 1 ครั้ง, 3 
 หรือ 5 ครั้ง

ารหนวงเวลา เมื่อคุณกดปุมฟงกชั่นเพื่อ
ภาพ ภาพจะถูกถายเมื่อถงึเวลาที่คุณตั้ง

คืนพารามิเตอรของกลองกลับเปนการ
าเริ่มตน ยกเวนโหมดการถายภาพตัวเอง
36

เมื่อขนาดของภาพถูกตั้งเปน 640x480, ซูมจะใชไมได; เมื่อ
ขนาดของภาพถูกตั้งเปน 320x240, จะสามารถใชซูม 1x และ
ซูม 2x ได

ในหนาตางภาพตัวอยางของกลองถายรูป กด L ตัวเลือก เพื่อ
ดําเนินกระบวนการตอไปนี้: 

การถายภาพ
� ในโหมดชองมองภาพ เล
โดยจัดใหอยูในชองมองภ

� หลังจากจัดภาพที่คุณตอ
นิ่ง และกด ,, C หรือ 

� หลังจากถายภาพแลว, ก
ไฟลมาตรฐานคือ เครื่อง
หรือกด R เพื่อกลับไป

� เมื่อ ถายตอเนื่อง ถูกตั้งค
จะเสร็จพรอมกนั

� ตามคาเริ่มตน ภาพจะถูก
ภาพที่เรียงกันไปเรื่อยๆ 
ทีภ่าพถกูถาย) + ตัวอักษ

ไปอมิเมจวิวเวอร ไปที่อมิเมจววิเวอร ภาพที่ถูกจัดเก็บในอิม-
เมจวิวเวอรจะแสดงเปนรายการ ถา พาธไฟล 
ถูกตั้งเปน เครื่อง, ภาพใน D:\Photos ใน 
ตัวจัดการเอกสาร จะแสดงขึ้น; ถา พาธไฟล 
ถูกตั้งเปน การดหนวยความจํา, ภาพใน 
E::\Photos ใน ตัวจัดการเอกสาร จะแสดงขึ้น

ตั้งคากลอง
ถายรูป

ตั้งคา EV, ซูม, เอก็เฟกภาพ ใหเสร็จ และกด 
L ตกลง เพื่อเปดทํางานการตั้งคาปจจุบัน 
การทํางานของ EV, ซูม และ เอ็กเฟกภาพ 
นั้นเหมือนกับการทํางานในทางลัด 

ตั้งคาภาพ ตั้งคา ขนาดภาพ, คุณภาพภาพ และ พาธไฟล 
การทํางานสําหรับขนาดภาพ นั้นเหมอืนกับ
การทํางานในทางลัด; คุณภาพภาพ ประกอบ
ดวย: ปรกติ, คมชัดมาก, ละเอียด และ ต่ํา; 
พาธไฟล ประกอบดวย: เครื่อง และ การด
หนวยความจํา

เสียงชัตเตอร ตั้งเส
2 ห

ถายตอเนื่อง ตั้งจ
ครั้ง

ระยะเวลาหนวง ตั้งก
ถาย
ไว

กูคืนการตั้งคา
จากโรงงาน

เรียก
ตั้งค
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อิมเมจววิเวอร, หรือจากโฟลเดอร ภาพ ใน ตัวจัดการเอกสาร 
(ถาพาธไฟลถกูตั้งเปน เครื่อง, รายการใน D:\ จะแสดงขึ้น; ถา
พาธไฟลถูกตั้งคาเปน การดหนวยความจํา, รายการใน E:\ จะ
แสดงขึ้น)

อิมเมจวิวเวอร
เลือก อิมเมจวิวเวอร เพื่อดูรายการภาพถาย กด L ตัวเลือก เพื่อ
เลือก: แสดง, สงตอ, เปลี่ยนชื่อ, ลบ, ลบไฟลทั้งหมด, เรียง หรือ 
ที่เก็บ (ถา เครื่อง ถูกเลือกอยู, รายการใน D:\ จะแสดงขึ้น; ถา การด
หนวยความจํา ถูกเลือกอยู, รายการใน E:\ จะแสดงขึ้น) กด +/- 
เพื่อแสดงภาพถาย คุณสามารถใชกระบวนการ สงตอ เพื่อสงตอภาพ
ถายเปดหนาจอ, ปดหนาจอ, เปนวอลเปเปอร, เปนภาพพักหนาจอ, 
ไปยังสมุดโทรศัพท, ไปยัง MMS, ไปยัง EMS ความสําเร็จหรือลม
เหลวของกระบวนการสงตอ ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่เกบ็ MMS ที่
ใชได, ขนาดหนาจอ, ฯลฯ
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8. เครือ่งเสียง
ในเมนูหลัก, กดปุมเคลื่อนที่เพื่อเลื่อน และเลือก เครื่องเสียง จากนั้น
กด L ตกลง เพื่อเขาสูโปรแกรม ในเมนู เครื่องเสียง กด +/- เพื่อ
ควบคุมเพลง เชน หยุดชั่วคราว หรือเลนตอ; กด </> เพื่อเลนเพลง
ในรายชื่อเพลงตอเนื่องไปเรื่อยๆ; กด > เพื่อปรับระดับเสียง
ในเมนู เครื่องเสียง กด L รายการ เพื่อแสดงรายชื่อเพลง เมนูตัว
เลือกใน เครื่องเสียง: เลน, รายละเอียด, เพิ่มในเสียงเรียก, รีเฟรช
รายการใหม, การตั้งคา 
ตัวเลือกในเมนู การตั้งคา ประกอบดวย:

รายชื่อเพลง เลือกสถานที่: จากเครื่อง หรือ จากการด

รายการ
อตัโนมัติ

เลือก เปด หรือ ปด เมือ่คุณเลือก เปด เพลงจะ
ถกูปรับปรุงในรายชื่อเพลงในไดเรกทอรีราก และ 
เสียง โดยอตัโนมัติ เมือ่คุณเลือก ปด คุณสามารถ
ไปยังเมนู ตัวเลือก, และเลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มเพลง
ลงในรายชื่อเพลง, เลือก ลบ หรือ ลบทั้งหมด 
เพื่อลบไฟลที่เลือก หรือไฟลทัง้หมดจากรายชื่อ
เพลง

สกนิ เลือก สกนิ 1, สกิน 2 หรือ สกนิ 3

ทวนซ้ํา เปลี่ยนโหมดการซ้ํา, กด </> เพื่อตั้งคาเปน ปด 
(ไมซ้ํา), หนึ่ง (ซ้ําหนึ่งเพลง) และ ทั้งหมด (เลน
เพลงทั้งหมดในรายชื่อเพลงซ้ํา)

สับเปลี่ยน เปลี่ยนลําดับของการเลน เลือก เปด (ลําดับสุม) 
หรือ ปด (เลนตามลําดับของรายชื่อเพลง)

เปดเสียง
ดนตรี

กด </> เพื่อเลือก เปด ซึ่งคุณสามารถเปดเสียง
ดนตรีในโหมดการทํางานอื่นๆ ได (ยกเวนกลอง, 
การบันทึกเสียง และเกม ฯลฯ ซึ่งเกีย่วของกบัการ
ทํางานกับเสียง)
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9. เครื่องเลนวิดีโอ
ในเมนูหลัก, กดปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลื่อน และเลือก เครื่องเลนวิดีโอ 
จากนั้นกด L ตกลง เพื่อเขาสูโปรแกรม

บันทึกวิดีโอ
เขาสู บันทึกวดิีโอ เครื่องบันทึกวดิีโอจะแสดงชองมองภาพสําหรับ
บันทกึ กด ,, C หรือ L บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก จากนั้นกด 
,, C หรือ L เพื่อหยุดและจัดเกบ็, หรือกด R เพื่อออกและ
จัดเก็บ วิดีโอที่บันทึกจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร ภาพยนตร (D:\ หรือ 
E:\) 

เครื่องเลนวิดโีอ
เลือก เครื่องเลนวดิีโอ กด L เพื่อเขาสูโปรแกรม ภาพยนตรจะ
แสดงเปนรายการ กด L ตัวเลือก จากนั้นเลือกกระบวนการตอไป
นี้: เลน, เปลี่ยนชื่อ, ลบ, ลบไฟลทั้งหมด, เรียง หรือ ที่เกบ็

โทรศัพทมือถือเลนไฟลวดิีโอในรูปแบบ *.mjp เทานั้น

เลน เลนภาพยนตรปจจุบัน

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อของภาพยนตรปจจุบัน

ลบ ลบภาพยนตรปจจุบัน

ลบไฟลทั้งหมด ลบภาพยนตรทั้งหมดในโฟลเดอร ภาพยนตร 
(D:\ หรือ E:\) 

เรียง เรียงภาพยนตรทัง้หมด โดยชื่อ, โดยชนิด, 
โดยเวลา และ โดยขนาด หรือเลือก ไมมี

ที่เก็บ เลือกเสนทางที่เกบ็ขอมูล: เครื่อง หรือ 
การดหนวยความจํา



สนุกกับเกม

กด L เพือ่เลอืก ตัวเลือก และดาํเนนิการทาํงานตอไปนี:้

กึเสยีงใหม ในระบบควบคุมการอดั, กด 
ือ่เลอืก หยุดชั่วคราว หรอื ตอเนื่อง, ซึง่
ารถหยดุการบนัทกึชัว่คราว หรอืทาํการ
อได กด R เพือ่เลอืก หยุด, ซึง่คุณ
แกไขและจดัเกบ็ไฟล กด ) เพือ่ออก 
เกบ็ไฟลโดยอตัโนมตั ิเสยีงทีบ่นัทกึไวจะ
บ็ในโฟลเดอร เครื่องบันทึกเสียง ภายใต 
ารเอกสาร (ถาทีเ่กบ็ขอมลูสวนตวัของคุณ
รื่อง, ไฟลจะถกูจดัเกบ็ใน D:\Sound 
er; ถาทีเ่กบ็ขอมลูสวนตวัของคุณเปน 
ไฟลจะถกูจดัเกบ็ใน E:\Sound Recorder) 

งทีบ่นัทกึปจจบุนั

งตอทายบนัทกึ 

ชื่อของบนัทกึเสยีง

กึเสยีง

กึเสยีงทัง้หมด

รปูแบบไฟล และทีเ่กบ็ขอมลูสวนตวั เพือ่
MR หรอื WAV เปนรปูแบบไฟล, กด </
รเลอืก เครื่อง หรอื การด เปนทีเ่กบ็ขอมลู
, กด </>
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10. สนุกกบัเกม
ในเมนหูลกั กดปุมเคลือ่นทีเ่พือ่เลือ่น และเลอืก สนุกกับเกม จากนัน้
กด L ตกลง เพือ่เขาไปภายใน เมนปูระกอบดวยรายการตอไปนี:้ 
เกม, เครื่องบันทึกเสียง, ซ้ํา AB และ Karaoke

เกม
เลอืกเกม กด L สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัแตละเกม คุณสามารถ
ดจูากคาํแนะนาํบนหนาจอ 
ตั้งคาเกม
ตัง้คา เสียง และ สั่น เปน เปด หรอื ปด เลือ่นตวักะพริบโดยใช +/-, 
นอกจากนี ้คุณสามารถตัง้คาเอฟเฟกทีส่มัพนัธกนัไดโดยใช </> 

เครื่องบันทึกเสียง
โทรศพัทมอืถอือดับนัทกึเสยีงในรปูแบบ *.amr หรือ *.wav และแสดง
เวลาและวนัทีไ่วดานบน ถาเครื่องบนัทกึเสยีงวาง โทรศพัทจะแสดง 
โฟลเดอรวาง

บันทกึ อดับนัท
L เพ
คุณสาม
บนัทกึต
สามารถ
และจดั
ถกูจดัเก
ตัวจัดก
เปน เค
Record
การด, 

เลน เลนเสยี

เพิ่ม เพิม่เสยี

เปลี่ยนชื่อ เปลีย่น

ลบ ลบบนัท

ลบทัง้หมด ลบบนัท

การตั้งคา เปลีย่น
เลอืก A
> ในกา
สวนตวั
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ซ้าํ AB
เขาไปยงัเมน ูและเลอืกซ้าํไฟล, จากนัน้กด L ตัวเลือก เพือ่ดาํเนนิ
กระบวนการตอไปนี:้ 

ไฟลเสยีงที่จดัเก็บในโฟลเดอรเสียงในไดรฟ D:\ และ E:\ (ถาใส
การดหนวยความจาํลงในโทรศัพทมือถือ) จากนั้นไฟลจะแสดงใน
รายการเมนู ฟงกชั่น ซ้าํ AB สนับสนุนรูปแบบเหลานี้: AMR, DAF 

สงตอ สงตอไฟลปจจบุนัไปยงั ไปยังโปรไฟล, หรอื ไปยัง 
MMS

 เลือก เขาสูระบบควบคุมการทาํงานของการซ้าํ AB, 
กดปุมขวาดานขาง เพือ่ปรบัระดบัเสยีง; กด 
+/- เพือ่เลนไฟลหรอืหยดุ ในขณะทีเ่ลนไฟล, 
กด </> เพือ่เลือ่นกลบัอยางเรว็ กด # 
เพือ่สลบัหนาจอ (บันทึก และ ซ้ํา); ในโหมด 
ซ้ํา, คุณสามารถกด * เพือ่สลบัระหวาง 
เปลี่ยนหนาจอครั้งเดียว หรอื เปลี่ยนหนาจอ
เสมอ

 ทีเ่ก็บ เลอืก เครื่อง หรอื การด เปนพาธทีเ่กบ็

 ชวยเหลือ ฟงกชัน่ชวยเหลอื



ตวัจัดการเอกสาร

เลือกหนึ่งไฟล และกด L ตัวเลือก:

งไฟลภาพ ถาโทรศัพทไมสนับสนุนรูป
ไฟล โทรศัพทจะแสดงขอความผิดพลาด 

ไฟลมลัติมเีดีย ถาโทรศัพทไมสนับสนุน
บบไฟล ตัวเลือกจะไมแสดงขึ้น

อรูปแบบไฟลตางๆ ไปยังปลายทางที่
ตางกัน สงตอไฟลเพลง ไปยังโปรไฟล 
แบบเสียงเรียก; หรือ ไปยัง MMS เปน
แกไข MMS; หรือ ไปยัง EMS เปนการ
ข EMS 
อไฟลภาพถาย เปดหนาจอ, ปดหนาจอ, 
วอลเปเปอร, เปนภาพพักหนาจอ, ไปยัง
โทรศัพท, ไปยัง MMS, ไปยัง EMS 
ือกที่ใชไดอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
เจ็ก

งรายละเอียด ซึ่งประกอบดวยวนัที่และ
ด

ี่ยนชื่อไฟล
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11. ตวัจัดการเอกสาร
ในเมนูหลัก, กดปุมเคลื่อนที่เพื่อเลื่อน และเลือก ตัวจัดการเอกสาร, 
จากนั้นกด L ตกลง เพื่อเขาสูโปรแกรม เมนูจะแสดง "D:\" และ 
"E:\" (ถาใสการดหนวยความจําลงในโทรศัพทมอืถือ)

เปดตัวจัดการเอกสาร เพื่อแสดงรายการของไฟล เลือกโฟลเดอร 
และกด L ตัวเลือก:

เปด ใชในการเปดโฟลเดอร

สรางโฟลเดอร สรางโฟลเดอรใหม และแกไขชื่อโฟลเดอร

ฟอรแมต ฟอรแมต NOR แฟลช, NAND แฟลช และ
การดหนวยความจํา กระบวนการนี้จะลบ
ขอมูลใน Nor แฟลชปจจุบัน

เปด อนุญาตใหคุณเปดโฟลเดอร

สรางโฟลเดอร สรางโฟลเดอรใหม

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อไฟลปจจุบัน

ลบ ลบไฟลปจจุบัน 

เรียง เลือกวิธีการเรียง: โดยชื่อ, โดยชนิด, โดยเวลา 
และ โดยขนาด หรือเลือก ไมมี

แสดง แสด
แบบ

เลน เลน
รูปแ

สงตอ สงต
แตก
เปน
การ
แกไ
สงต
เปน
สมุด
ตัวเล
ออบ

รายละเอียด แสด
ขนา

เปลี่ยนชื่อ เปล
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ันทั้งใน D:\ และ E:\

 กดปุมขวาเพื่อเปดไฟล, จากนั้นกดปุมซาย
กอนหนา

ลบไฟลทั้งหมดในแคตาล็อกปจจุบัน

เลือกวิธีการเรียงของไฟลปจจุบัน: โดยชื่อ, 
โดยชนิด, โดยเวลา, โดยขนาด หรือเลือก 
ไมมี

ตั้งคุณสมบัติของไฟลเปน เปด หรือ ปด
ตัวจัดการเอกสาร

ถาคุณสมบัติของไฟลเปน อานอยางเดียว ไฟลจะไมสามารถถูก
ลบได

วิธกีารทํางานเหมือนก

ในแคตาล็อกทุกระดับ
เพื่อกลับไปยังหนาจอ

คัดลอก คัดลอกไฟลปจจุบันไปยังปลายทางอื่น กด 
L เพื่อเลือกกระบวนการ และแสดงไฟล
ทั้งหมดภายในรายการรากเดียวกัน ถาคุณ
ตองการคัดลอกไฟลในรายการรากเดียวกนั, 
กด +/- เพื่อเลือกปลายทาง จากนั้นดําเนิน
การใน ตัวเลือก; ถาคุณตองการคัดลอกไฟล
จากรายการรากที่แตกตางกัน, กด R กลับ 
เพื่อเลือก D:\ หรือ E:\, จากนั้นกด L เพื่อ
ดําเนินการใน ตัวเลือก 

ยาย ยายไฟลปจจุบันไปยังปลายทางอื่น การยาย
ทํางานเหมือนกับการคัดลอก แตเมื่อการยาย
ดําเนินการเสร็จ ไฟลจะไมอยูในตําแหนง
ดั้งเดิมอีกตอไป

ลบ ลบไฟลปจจุบัน

ลบ

เรียง

คุณสมบัติ



การตั้งคา

ตั้งเวลาเปด/ปด
วลาเปด/ปดโทรศพัทมือถอืไดถึง 4 ชวง 
เลือกตอไปนี้: สถานะ (ไมอนุญาต หรือ
ะ เวลา หลังจากที่คุณตั้งคาเวลาเสร็จแลว 
ตามเวลาที่คุณตั้งไว 

นื่องจากคุณไมสามารถดําเนินการ 2 

ษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด ใชปุม
ื่อนในรายการ และเลือกภาษาโดยการกด 

รศัพทมือถือ เลือกวธิีการปอนที่คุณตอง

รหัสตัวอักษรภาษาจีนไตหวัน เลือก 
ัสตัวอกัษรภาษาจีนแผนดินใหญ ถามตีัว
ดงผลได โปรดเปลี่ยนการเขารหัส เพื่อดู
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12. การตัง้คา
ในเมนูหลัก, กดปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลื่อน และเลือก การตั้งคา กด L 
ตกลง เพื่อเขาสูเมนู การตั้งคา ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งคาลักษณะ
การใชงานโทรศัพทมอืถือของคุณตามความชอบได ซึ่งประกอบดวย 
ตั้งคาโทรศัพท, ตั้งคาการโทร, เลขหมาย IP, ติดตั้งเครือขาย, ตั้งคา
ความปลอดภยั และ ตั้งคาการกูคืนขอมลู

ตั้งคาโทรศัพท
เขาไปยัง ตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถทําการตั้งคาตอไปนี้:
วันและเวลา
ใชเมนูนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาและวันที่ทีแ่สดงบนโทรศัพทของคุณ เขาไป
ยัง วันและเวลา คุณสามารถทําการตั้งคาตอไปนี้:

เวลาจะยังคงไมเปลี่ยนเมื่อเมืองเปลี่ยนไป 

คุณสามารถสรางการตั้งคาเ
การตั้งคาเวลาแตละตัวมตีัว
อนุญาต) เปด หรือ ปด แล
โทรศัพทมือถือจะเปด/ปด

เวลาไมสามารถซ้ํากันได เ
อยางไดในเวลาเดียวกัน 

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือกภา
เคลื่อนที่ + และ - เพื่อเล
, หรือ L
วิธีปอนสวนตัว
มีวิธีการปอน 11 แบบในโท
การใช
แบบปอนรหัสมาตรฐาน
เลือก BIG5 สําหรับการเขา
GB2312 สําหรับการเขารห
อกัษรบางตัวท ีไมสามารถแส
ตัวอักษรเหลานั้น

ตั้งชื่อเมือง เลือกเมอืงจากทั้งหมด 57 เมือง

ตั้งวนั/เวลา ตั้งเวลาและวนัที่ปจจุบันของโทรศัพทมือถือ
ตามรูปแบบที่กําหนด โทรศัพทมือถืออนุญาต
ใหคุณตั้งวันที่ระหวางป 2000 จนถงึ 2030

ตั้งรูปแบบ ตั้งรูปแบบเวลาเปน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่ว
โมง หรือตั้งรูปแบบวันที่เปน ป-ด-ว, ด ว,ป, 
ว-ด-ป, ว/ด/ป, ด/ว/ป, หรือ ป/ด/ว
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ขขอความตอนรับของโทรศัพท

วนเปน เปด หรือ ปด และตั้งคาหมายเลขการ

ะกด L ตกลง คุณสามารถปอน และเลือก
ดตั้งแต 2-9 ในสถานะเตรียมพรอม 
เลขที่คุณตั้งคาไว โดยการกดปุมตัวเลขที่ตอง

คุณตั้งคาชื่อและหมายเลขในเมนู สมุดโทร
ท > เลขหมายพิเศษ > เลขหมายผูใช , ชื่อจะ
ดงขึ้นในสถานะเตรียมพรอม ถาคุณตั้งคาตัว
ือกหมายเลขไวเพียงอยางเดียว หมายเลขจะ
ดงในสถานะเตรียมพรอม (หมายเหตุ: เมื่อ
ลเปเปอรถูกตั้งคาเปน นาฬิกาแบบเข็ม และ 
ฬกิาดิจิตอล, แสดงเบอรผูโทรจะไมแสดง
) คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกนี้เปน เปด หรือ 
 

การตั้งคา

แสดงแบบหนาจอ

ขอความตอนรับ
เปด หรือ ปด และแกไ
หมนุดวน
ตั้งคาคุณสมบัติหมุนด
โทรดวน 
เลือก ตั้งเลขหมาย แล
หมายเลขการโทรดวนไ
คุณสามารถหมนุหมาย
การคางไว

ธีม เลือกสีเมนู: สีน้ําเงิน, สีเขียว หรือ สีสม จากนั้น
เปดทํางานธีมปจจุบัน และเปลี่ยนสีเมนู

วอลเปเปอร ตั้งภาพพื้นหลังของหนาจอหลักที่แสดงในโหมด
ไมไดใชงาน: เลือก ระบบ เพื่อเลือกภาพที่
กําหนดไวลวงหนา หรือเลือก ผูใชกําหนด เพื่อ
เลือกภาพที่ดาวนโหลดมา

ภาพพัก
หนาจอ

เลือก การตั้งคา เพื่อตั้งสถานะ และเวลารอของ
ภาพพักหนาจอ เขาไปยัง เลือก เพื่อเลือก ระบบ 
หรือ ผูใชกําหนด การทํางานของฟงกชั่นนี้
เหมือนกับวอลเปเปอร 

เปดหนาจอ ใชในการตั้งคาภาพที่แสดงเมื่อเปดเครื่อง: 
เลือก ระบบ เพื่อเลือกภาพที่กําหนดไวลวงหนา 
หรือเลือก ผูใชกําหนด เพื่อเลือกภาพที่ดาวน
โหลดมา

ปดหนาจอ การทํางานเหมือนกับ เปดหนาจอ

แสดงวันและ
เวลา

ตั้งวาจะแสดงวันทีแ่ละเวลาในสถานะเตรียม
พรอมหรือไม โดยการ เปด หรือ ปด

แสดงเบอร
ผูโทร

ถา
ศัพ
แส
เล
แส
วอ
นา
ขึ้น
ปด
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ปุมเฉพาะ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัการใชฟงกชั่นนี้ โปรดติดตอผูใหบริการ

ย อนุญาตใหคุณโอนสายเรียกเขาไปยัง
หนดไว ภายใตสถานการณทีต่ั้งไวลวงหนา 
นุนของเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการ
ํางานบริการนี้ คุณสามารถเปดใชงานหรือ
ของโทรศพัทมือถอืของคุณได 

ทํางานฟงกชั่นนี้

ิกฟงกชั่นนี้

งสถานะของฟงกชั่นนี้

ทุกสายเรียกเขา จํานวนครั้งของเสียงกริ่ง
จากที่สายจะถกูโอน ขึ้นอยูกับเครือขาย

สายเรียกเขาทั้งหมดเมื่อไมมีสัญญาณ 
งจากขอผิดพลาดของเครือขาย หรือเหตุ
ื่น

สายเรียกเขาทั้งหมดเมื่อไมไดรับสาย

สายเรียกเขาทั้งหมดเมื่อกําลังใชสายอยู
งนอยหนึ่งสาย
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คุณสามารถแกไขฟงกชั่นทางลัดของปุมเคลื่อนที ่+, -, < และ > 
ในสถานะเตรียมพรอมได
ทางลัด
คุณสามารถแกไขเมนูทางลัด ซึง่สามารถพบไดใน เพิ่มเติม > ทางลัด

ตั้งคาการโทร
คุณสามารถทําการตั้งคาตอไปนี้:
เลขหมายการโทร
ฟงกชั่นนี้ชวยใหผูใชสามารถสงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทของเขา 
ไมใหอกีฝายหนึ่งมองเห็นเมือ่ทําการโทรได

สายเรียกซอน
ถาคุณเปดทํางานฟงกชั่นนี้ เครือขายจะแจงใหคุณทราบวามีสายเรียก
เขาสายใหมเขามา ในขณะที่คุณกําลังสนทนาอยูกับอกีสายหนึ่งอยู 

เครือขายของคุณ

การโอนสาย
บริการเครือขายการโอนสา
หมายเลขโทรศัพทที่คุณกํา
บริการนี้ตองการการสนับส
เครือขายของคุณเพื่อเปดท
ยกเลิกฟงกชั่นการโอนสาย

ตั้งโดยเครือขาย ใชคามาตรฐานที่ตั้งโดยเครือขาย; ซึ่งการ
แสดง/การซอนหมายเลขโทรศัพทจะถูก
กําหนดโดยเครือขาย

สงเลขหมาย
การโทร

หมายเลขเจาของจะแสดงที่ผูรับอกีฝายหนึ่ง

ใชงาน เปด

ไมใชงาน ยกเล

สถานะการถาม แสด

โอนสายโทรศัพท
ทัง้หมด

โอน
หลัง

โอนเมื่อไมมี
สัญญาณ

โอน
เนื่อ
ผลอ

โอนเมื่อไม
รับสาย

โอน

โอนเมื่อสาย
ไมวาง

โอน
อยา
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ใชในการจํากดัสายโทรออกไปยังหมายเลขอืน่ 
ประกอบดวย: ทุกสาย ซึ่งจํากดัการผูใชไมให
โทรออก; โทรระหวางประเทศ ซึ่งปองกันผู
ใชไมใหโทรสายระหวางประเทศเทานั้น; โทร
ระหวางประเทศเทานั้น ซึ่งปองกันผูใชไมให
โทรสายระหวางประเทศ ยกเวนโทรกลับไป
ยังประเทศของเครือขายหลัก คุณสามารถ 
ใชงาน, ไมใชงาน หรือ สถานะการสอบถาม 
ตัวเลือกดานบน, เมื่อ ทุกสาย เปดใชงาน คุณ
สามารถโทรไปยังหมายเลข SOS ไดเทานั้น 

ใชในการจํากดัสายเรียกเขาจากหมายเลขอื่น 
ประกอบดวย: ทุกสาย, ซึง่ปองกันผูใชไมให
รับสายเรียกเขา; เมื่อโรมมิ่ง, ซึ่งปองกันผูใช
ไมใหรับสายเรียกเขาเมื่อผูใชอยูนอกเครือ
ขายหลัก คุณสามารถ ใชงาน, ไมใชงาน หรือ
ดําเนิน สถานะการสอบถาม บนตัวเลือกดาน
บนได

ยกเลิกการจํากัดทั้งหมด คุณจําเปนตองปอน
รหัสผานการจํากดัการโทร 

ปอนรหัสผานเดิม และตั้งคารหัสผานใหม
การตั้งคา

เมื่อคุณเลือกโหมดดานบนแลว คุณสามารถดําเนินการตอไปนี้ได: 

จํากัดการโทร
ตัวเลือก จํากัดการโทร อนุญาตใหคุณจํากัดสายเรียกเขาหรือสาย
โทรออก ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดโดยผูใช คุณจําเปนตองใชรหัสการ
จํากัดการโทร 4 หลักซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการเครือขายของคุณ 
เพื่อเปดการทํางานบริการ จํากดัการโทร สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับคุณสมบัตินี้ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ 

โอนสายขอมลู
ทั้งหมด

โอนทุกสายทีเ่ปนสายขอมูล

ยกเลิกการโอน
สายทั้งหมด

ปดการทํางานการโอนสายทั้งหมด

ใชงาน เปดทํางานฟงกชั่นนี้

ไมใชงาน ยกเลิกฟงกชั่นนี้

สถานะการถาม แสดงสถานะของฟงกชั่นนี้

โทรออก

สายโทรเขา

ยกเลิกทั้งหมด

เปลี่ยนรหัสผาน
ของผูใช
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เตือนเวลาที่โทร

รโทร IP และอนุญาตใหปอนเลขหมาย IP 
นเลขหมาย IP จากนั้นเปดใชงาน เมือ่คุณ
ะถูกเพิ่มเขาไปขางหนาของหมายเลขโทร

ตอไปนี้: 

ใหคุณเลือกเครือขายที่จะใชในขณะที่โรม
ุณ โดยสามารถทําไดทัง้แบบอัตโนมัติและ

ทํางานฟงกชั่นนี้

ขเลขหมาย IP

และเชื่อมตอไปยังเครือขายที่ใชไดเครือ
รกโดยอัตโนมัติ

ละเชื่อมตอไปยังเครือขายจากรายการ
รือขายที่ใชไดดวยตัวเอง 
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ตัวเลือกนี้ใชในการเตือนตัวคุณเอง เกีย่วกับระยะเวลาของสาย เมื่อ
ตัวเลือกนี้เปดใชงาน จะมเีสียงบี๊ปสั้นๆ เมือ่ระยะเวลาของสายนั้นเกนิ
ตัวตั้งเวลาเตือน โดยสามารถตั้งการเตือนครั้งเดียว หรือเตือนเปน
ชวงก็ได

ถาคาทีป่อนอยูนอกชวงที่อธิบายไวดานบน จะมีหนาตางปอปอัป
เตือน พรอมเสียงสัญญาณผิดพลาด
แสดงเวลาทีโ่ทร
เปดหรือปดตัวเลือกนี้ เพื่อแสดงหรือซอนเวลาที่โทร
หมุนซ้ําอัตโนมัติ
เปดหรือปดตัวเลือกนี้ เพื่อเปดหรือปดใชงานการหมุนซ้ําอัตโนมัติ

เลขหมาย IP
โทรศัพทมือถือสนับสนุนกา
ไดถึง 3 กลุม แรกสุด ใหปอ
โทรสาย IP เลขหมาย IP จ
ศัพทโดยอตัโนมัติ 
คุณสามารถทํากระบวนการ

ติดตั้งเครือขาย

การเลือกเครือขาย
บริการเครือขายนี้ อนุญาต
มิ่งนอกเครือขายหลักของค
แมนนวล 

ปด ยกเลิกฟงกชั่นนี้

ครั้งเดียว เสียงบี๊ปเตือนจะดังครั้งเดียว โดยคุณสามารถ
ตั้งเวลาไดระหวาง 1 ถึง 3000 วนิาที

เปนระยะ บี๊ปเปนระยะแตละครั้งที่หมดเวลา; เวลา
สามารถตั้งไดจาก 30 ถงึ 60 วนิาที

ใชงาน เปด

แกไข แกไ

อตัโนมัติ คนหา
ขายแ

แมนนวล เลือกแ
ของเค
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ดภัย
ดภยั ที่นี่ คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกดานความ
ทมือถือของคุณ เพื่อปองกันการใชงานโทรศัพท
องคุณโดยไมไดรับอนุญาต

ใชรหัสลอ็คโทรศัพทที่ถูกตองเพื่อเขาไปยัง 

คซิม คุณตองปอนรหัส PIN (ผูใหบริการเครือ
 PIN มาพรอมกับซิมการด) ถาคุณปอนรหัสไม
 คุณจําเปนตองปอนรหัส PUK (รหัสการปลด
 ใชเพื่อปลดล็อค หรือเปลี่ยนรหัส PIN ที่ถูก

K หรือทําหายไป คุณตองติดตอกบัผูใหบริการ

นั้นกด L ถาสถานะของ ล็อคซิม เปน ปด
จะเปน เปด ไมเชนนั้นสถานะจะเปน ปด

 PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งติดตอกัน ซิมการด
นเวลานี้ คุณจาํเปนตองใชหมายเลข PUK 
ด คุณอาจไดรบัหมายเลข PIN และหมายเลข 
การด แตถาคุณไมมี โปรดติดตอผูใหบรกิาร
ยปกต ิหมายเลข PIN เริ่มตนจะเปน 1234 
นรหสัของคุณเองโดยเร็วที่สดุเทาที่จะทําได 
การตั้งคา

เครือขายสวนตัว
เครือขายสวนตัว เปนรายการของเครือขายทีคุ่ณตั้งคาไวเรียบรอย
แลว เครือขายสวนตัวจะถูกเก็บในซิมการด
กด L ตกลง เพื่อแสดงรายการของเครือขายสวนตัว เลือกรายการ 
จากนั้นกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังรายการ:

เลือกความถี่
เมนูนี้ใชเพื่อเลือกคลื่นสัญญาณความถี่ของเครือขายสําหรับการโทร
การเชื่อมตอ GPRS
กด L เปลี่ยน และเลือก เมื่อตองการ การเชื่อมตอ หรือ เชื่อมตอ
เสมอ

ตั้งคาความปลอ
เขาสู ตั้งคาความปลอ
ปลอดภยัของโทรศัพ
มือถือและซิมการดข

หมายเหตุ: คุณตอง
ตั้งคาความปลอดภัย

ล็อคซิม
เมื่อเปดทํางานการล็อ
ขายของคุณจะใหรหัส
ถูกตองสามครั้งติดกนั
ล็อค PIN) รหัส PUK
ล็อค ถาไมมีรหัส PU
เครือขาย
� ปอนรหัส PIN จาก
สถานะของตัวเลือก

ถาคุณปอนหมายเลข
ของคุณจะถูกล็อค ใ
เพื่อปลดล็อคซมิการ
PUK มาพรอมกับซมิ
เครือขายของคุณ โด
คุณควรเปลี่ยนไปเป

เพิ่มจากรายชื่อ เพิ่มเครือขายจากรายชื่อ PLMN ทีก่ําหนดไวลวง
หนา คุณสามารถกด +/- เพื่อตั้งคาลําดับกอน
หลังในการคนหาได

สรางใหม เพิ่มเครือขายใหมลงในรายการเครือขายสวนตัว 
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งชื่อเครือขายและลําดับ
กอนหลังไดดวย

เปลี่ยนลําดับ
กอนหลัง

เปลี่ยนลําดับกอนหลังของเครือขายทีเ่ลือก

ลบ ลบเครือขายที่เลือกจากรายการ เครือขายสวนตัว 
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ล็อคโทรศัพท หมุนเบอรคงที่
ํางาน คุณสามารถจํากัดสายโทรออกไปยัง
เมื่อฟงกชั่นนี้เปดใชงาน คุณสามารถหมนุ
ขที่อยูในรายการ หมนุเบอรคงที่ หรือ
ยเลขที่เหมือนกับหมายเลขในรายการ 

ไปนี้:

IN2 ของคุณ เพือ่เปดหรือปดฟงกชัน่
อผูใหบรกิารเครือขายของคุณเพือ่รับ
ฟงกชัน่ หมุนเบอรคงที่ เฉพาะหมายเลข
มุนเบอรคงที่เทานั้นที่จะแสดงในสมุด

หัส PIN2 และตั้งคาฟงกชั่นหมนุเบอร
ปน เปด หรือ ปด

ีหมายเลขในรายการหมุนเบอรคงที่ คุณ
รถดําเนินกระบวนการที่ตองการได แตถา
ารวาง คุณสามารถกด L เพิ่ม เพื่อเพิ่ม
กไขชื่อ และหมายเลขของรายการหมนุ
คงที่ได
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ล็อคโทรศัพทสามารถปองกันการใชโทรศัพทมือถือของคุณโดยไมได
รับอนุญาต 
คุณสามารถทํากระบวนการตอไปนี้:
� ถาปจจุบันการปองกนัล็อคโทรศัพทของคุณไมทํางาน, เลือก เปด 
เพื่อเปดทํางานการปองกันล็อคโทรศัพท ครั้งถดัไปทีคุ่ณเปดโทร
ศัพท คุณจะถูกขอใหปอนรหัสล็อคโทรศัพทของคุณ

� ถาปจจุบันการปองกนัล็อคโทรศัพทของคุณใชงานอยู เลือก ปด 
เพื่อปดการปองกันล็อคโทรศัพท 

รหัสล็อคโทรศัพทเริ่มตนจะเปน 0000 คุณควรเปลี่ยนไปเปนรหัส
ของคุณเองโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

ล็อคปุมกดอัตโนมัติ
� เลือกเวลาระหวาง 5 ว,ิ 30 วิ, 1 นาท ีและ 5 นาท ีปุมกดจะล็อค
โดยอัตโนมัติเมือ่ไมมกีารกดปุมภายในเวลาที่ตั้งไว เมือ่อยูใน
สถานะเตรียมพรอม คุณสามารถเลือก ไมม ีเพื่อปดทํางานการ
ล็อคปุมกดอตัโนมัติ 

ถาฝาเลื่อนถูกปด โทรศัพทมือถือจะล็อคโดยอัตโนมัติ โทรศัพท
จะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดฝาเลือ่น

ถาซมิการดสนับสนุนการท
หมายเลขบางหมายเลขได 
หมายเลขไดเฉพาะหมายเล
หมายเลขทีเ่ริ่มตนดวยหมา
หมุนเบอรคงที่เทานั้น
คุณสามารถทําการตั้งคาตอ

คุณจาํเปนตองปอนรหัส P
หมุนเบอรคงที่ โปรดติดต
รหัส PIN2 หลังจากที่เปด
ที่อยูในรายการหมายเลขห
โทรศัพท

โหมด ปอนร
คงที่เ

รายการหมุน
คงที่

เมื่อม
สามา
รายก
และแ
เบอร
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หัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสผานล็อค

บดวยตัวเลขอยางนอย 4 ตัว และมีความยาว

อมูล
อมลู ที่นี่ คุณสามารถกูคืนการตั้งคาที่เกี่ยวของ 
ตนของผูผลิต 

หสัล็อคมือถือที่ถูกตอง เพือ่กูคืนการตั้งคา
ารตั้งคาบางอยางไมสามารถกูคืนกลับเปน
งผูผลิตได จนกวาโทรศัพทจะเริ่มตนใหม
การตั้งคา

หามโทร
ถาซิมการดของคุณสนับสนุนการทํางาน คุณสามารถหามการโทรบาง
หมายเลขได เมื่อฟงกชั่นนี้ใชงาน คุณสามารถหมุนหมายเลขซึ่งอยูใน
รายการหามโทรไดเทานั้น

คุณจาํเปนตองปอนรหสั PIN2 ของคุณ เพือ่เปดหรือปดฟงกชั่น
หามโทร โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อรับรหัส 
PIN2 หลังจากที่คุณเปดฟงกชั่นหามโทรแลว เฉพาะหมายเลข
ในรายการหมายเลขหามโทรที่จะแสดงในสมุดโทรศัพท รายการ
หมายเลขหามโทรเก็บอยูในไฟล BDN บนซิมการด ถาซิมการด
ของคุณไมมีไฟล BDN หนาตางปอปอัปจะแสดงคําวา ซิมไม
สนับสนุน!

เปลี่ยนรหัสผาน
เมนูนี้ใชเพื่อเปลี่ยน ร
โทรศัพท

รหัสผานตองประกอ
ไดมากที่สุด 8 ตัว

ตั้งคาการกูคืนข
เขาสู ตั้งคาการกูคืนข
กลับเปนการตั้งคาเริ่ม

คุณจาํเปนตองปอนร
เริ่มตนของผูผลิต ก
การตั้งคาเริ่มตนขอ

โหมด ปอนรหัส PIN2 และตั้งคาฟงกชั่นหามโทร
เปน เปด หรือ ปด

รายการหมุนคงที่ เมื่อมีหมายเลขในรายการหามโทร คุณ
สามารถดําเนินกระบวนการที่ตองการได แต
ถารายการวาง คุณสามารถกด L เพิ่ม เพื่อ
เพิ่มและแกไขชื่อและหมายเลขของรายการ
หามโทรได



ขอมูลผูใช

วแลว และโปรไฟลเริ่มตนคือ ปกติ ใน
 คางไวเพือ่เปดหรือปดโหมดเสยีง

หรือปดระบบสั่น

กโปรไฟลที่ตองการ จากนั้นกด L 

ทํางานโปรไฟลที่เลือก

าโปรไฟลของคุณ และเลือกการตั้งคาที่
ันธกัน เลือก แบบเลือกตามชอบ และกด 
 ตกลง เพื่อแสดงตัวเลือกเมนูตอไปนี้:
ั้งคาเสียง: ปรับแตงแบบเสียงเรียกตางๆ 
วยตัวเลือกที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน 
ารเปดหรือปดฝา, การเปดหรือปดเครื่อง
ลฯ
ดับเสียง: คุณสามารถตั้งคาระดับเสียง
สองชนิด: เสียงเรียก (ประกอบดวย 
ียงเรียกเขา, เสียงปลุก, เปดเครื่อง, 
ดเครื่อง, เปดฝา, ปดฝา, เสียงขอความ) 
ละ เสียงปุมกด (เชื่อมโยงกบัการกดปุม)
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13. ขอมูลผูใช
โทรศัพทมือถือของคุณมีโปรไฟลผูใชหลายแบบเพื่อใหคุณตั้งคา
เสียงเรียกของโทรศัพทมือถือใหเหมาะกับเงือ่นไขการใชงาน และ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน
จากเมนูหลัก กดปุมเคลื่อนที่เพื่อเลื่อน และเลือก ขอมูลผูใช กด L 
เพื่อเขาไปยังเมนู ขอมูลผูใช , ซึ่งคุณจะพบกบัตัวเลือกตอไปนี้: 
ปกติ, ประชุม, ภายนอก, ภายใน หรือ หูฟง

โปรไฟล 5 แบบถูกตั้งคาไ
สถานะเตรียมพรอม กด #
เงียบ; เหมือนกับการเปด

กด +/- เพื่อเลื่อนและเลือ
ตัวเลือก:

ปกติ สําหรับใชภายใตสถานการณทั่วไป

ประชุม สําหรับใชในการประชุม นี่จําเปนตองตั้งคา
ลวงหนา (ตัวอยางเชน, ตั้ง แบบเสียงเตือน 
เปน สั่นเทานั้น)

ภายนอก สําหรับใชระหวางกิจกรรมภายนอกอาคาร นี่
จําเปนตองตั้งคาลวงหนา (ตัวอยางเชน คุณ
สามารถตั้งระดับเสียงเรียกใหดังขึ้น)

ภายใน สําหรับใชระหวางกิจกรรมในอาคาร นี่จําเปน
ตองตั้งคาลวงหนา

หูฟง สําหรับใชในขณะที่ใชหูฟง โหมดนี้จะเปดทํา
งานเมือ่หูฟงเสียบเขามา นี่จําเปนตองตั้งคา
ลวงหนา (ตัวอยางเชน คุณสามารถตั้งระดับ
เสียงเรียกใหต่ําลง) 

ใชงาน เปด

แบบเลือก
ตามชอบ

ตั้งค
สัมพ
L
� ต
ด
ก
ฯ

� ระ
ได
เส
ป
แ
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� แบบเสียงเตือน: ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ
ตั้งชนิดของเสียงเตือนที่คุณตองการไดรับ 
เมือ่มีสายเรียกเขา คุณสามารถเลือกได
เพียงตัวเลือกเดียวระหวาง เสียงเรียก, 
สั่นเทานั้น, เสียงและสั่น หรือ สั่นแลวจึง
เสียง

� แบบเสียงเรียก: ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ
ตั้งโหมดเสียงเรียกเชน ครั้งเดียว, ทวนซ้ํา 
หรือ เพิ่มขึ้น

� เสียงพิเศษ: คุณสามารถเปดหรือปดเสียง
สําหรับ การเตือน, ผิดพลาด, ภายนอก 
และ เชื่อมตอ

� ระบบตอบรับ: คุณสามารถเลือกระบบ
ตอบรับแบบตางๆ ดังนี้: รับโดยเปดฝา, 
ปุมใดก็ได (ยกเวนปุมวางสาย, ซอฟตคีย
ขวา, ปุมดานขาง) หรือ อตัโนมัติ 
(เฉพาะเมื่อเสียบหูฟงอยู) 

� ความสวางหนาจอ: ตั้งเวลาของแสงไฟ 
LCD: 5 วิ,, 15 ว,ิ, 30 ว,ิ และ 
45 วิ

� ขนาดตัวอักษร: ตั้งขนาดของตัวอักษร: 
มาตรฐานหัวขอ, เล็ก, ปานกลาง หรือ 
ใหญ



บริการ

บริการ WAP จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากเครือขาย โปรดติด
ะ/หรือผูใหบริการของคุณ นอกจากนี้ 
ี่ยวกับวิธีการใชบริการทีเ่ปดใหบริการดวย
ื่อเลื่อนและเลือก WAP และกด L 
เมนูตอไปนี้ใหใช: หนาแรก, บุคมารค, 
ิการ และ การตั้งคา

ังโฮมเพจ ใชเมนูนี้เพื่อเชื่อมตอโทรศัพท
โหลดโฮมเพจของผูใหบริการเว็บไรสาย 
คา > แกไขโปรไฟล ถาคุณไมไดตั้งหนา
ลิตคือ http://wap.monternet.com

+/- เพื่อเลือกบุคมารค จากนั้นกด L 
ือกตอไปนี้:

ตอไปยังที่อยูของบุคมารคทีเ่ลือก

ขชื่อและที่อยูของบุคมารค

ุคมารคทีเ่ลือก

ขชื่อและที่อยูของบุคมารคใหม
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14. บริการ
ในเมนูหลัก, กดปุมเคลื่อนที่เพื่อเลื่อน และเลือก บริการ มีเมนูยอย 3 
เมนู: STK, WAP และ บัญชีรายชื่อ

STK
กด +/- เพื่อเลื่อน และเลือก STK กด L เพื่อเขาสูเมนู STK
ในเมนูนี้ คุณสามารถใชบริการมูลคาเพิ่ม ที่ผูใหบริการเครือขายของ
คุณเปดใหบริการได
โทรศัพทมือถือของคุณสนับสนุน STK บริการนี้มีใหโดยผูใหบริการ
เครือขายของคุณ ถาซิมการดของคุณและผูใหบริการเครือขายไมเปด
ใหบริการนี้ คุณจะไมสามารถใชฟงกชั่นนี้ได สําหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

WAP
โทรศัพทมือถือของคุณสนับสนุนบริการโปรโตคอลแอปพลิเคชั่นไร
สาย (WAP) คุณสามารถเรียกใชบริการ WAP หลากหลายชนิด เชน 
ขาวสาร, รายงานสภาพอากาศ, ขอมูลเวลาการบิน ฯลฯ บริการเหลา
นี้ไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับโทรศัพทมือถอืและมีการ
บํารุงรักษาโดยผูใหบริการ WAP

ตอผูใหบริการเครือขาย แล
ผูใหบริการยังใหขั้นตอนเก
ในเมนู บริการ กด +/- เพ
เพื่อเขาไปยังเมนู มีตัวเลือก
หนากอนหนา, ใสที่อยู, บร
หนาแรก
เลือก หนาแรก เพื่อเขาไปย
ของคุณไปยังเครือขาย หรือ
โฮมเพจถกูตั้งคาใน การตั้ง
แรก ไซตที่ตั้งคาใหโดยผูผ
บุคมารค
แสดงรายการบุคมารค กด 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเล

ไปยัง เชื่อม

แกไข แกไ

ลบ ลบบ

บุคมารค แกไ
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แสดงรายการแกไขโปรไฟล หลังจากที่คุณ
แกไขและจัดเก็บในรายการแลว เลือก ใชงาน
โปรไฟล เพื่อเปดทํางาน

เปลี่ยนชื่อของโปรไฟล

เปลี่ยนหนาแรก

เลือกบัญชี ขอมูล GSM หรือ GPRS 

เลือกประเภทการเชื่อมตอ การเชื่อมตอโดย
ตรง, การเชื่อมตอทางออม หรือ HTTP โดย
ขึ้นอยูกับเกตเวย ใช +/- เพื่อทําการเลือก

ตั้งคาชื่อผูใชของบริการ APN

ตั้งคารหัสผานผูใชของบริการ APN

ตั้งคา หมดเวลา และ แสดงรูป

ตั้งการจํากัดเวลา ระหวาง 15 - 300 วนิาที; 
ถาไมมีการปอนขอมูล หรือการถายโอนขอมูล
ภายในชวงเวลานี้ บริการจะปดโดยอัตโนมัติ

เลือก เปด หรือ ปด เพื่อแสดงหรือซอนภาพ
บริการ

หนากอนหนานี้
คุณสามารถเยี่ยมชมเวบ็ไซตที่คุณเยี่ยมชมเร็วๆ นี้ได
ใสที่อยู
ใชเมนูนี้เพื่อปอนที่อยู URL ของเว็บไซตดวยตัวเอง และเขาไปยังเว็บ
นั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาถึงเว็บไซตโดยใชเมนู บุคมารค และ 
หนากอนหนา

ถาคุณตองการเยี่ยมชมเวบ็ไซต sina คุณก็เพียงตองปอน 
wap.sina.com

บริการ
เลือก บริการ เพื่อแสดงขอความบริการที่คุณไดรับ
โทรศัพทมอืถือสามารถรับขอความบริการที่สงมาโดยผูใหบริการของ
คุณ ตัวอยางเชน ขอความบริการอาจประกอบดวยการแจงขาวสาร
แบบสรุป หรือขอความตัวอักษรบรรทดัเดียว หรือที่อยูบริการ WAP 
การตั้งคา
เลือก การตั้งคา เพื่อปอนการตั้งคาสําหรับการเบราซออนไลน ซึ่ง
ประกอบดวย แกไขโปรไฟล, ตัวเลือกบราวเซอร, การตั้งคาบริการ
ขอความ, ลางแคช, ลางคุกกี้, ลางหนารายการกอนหนานี้ และ การ
รับรอง Trusted

แกไขโปรไฟล

เปลี่ยนชื่อ
โปรไฟล

หนาแรก

บัญชีรายชื่อ

ประเภทการ
เชื่อมตอ

ชื่อผูใช

รหัสผาน

ตัวเลือก
บราวเซอร

หมดเวลา

แสดงรูป



บริการ

การใช WAP ออนไลน

 WAP คุณสามารถกด L ตัวเลือก 
ไปนี้:

 ีการเชื อมตอท ีเลือกในปจจุบัน

ไปยังหนาแรกของบริการ WAP

นโหลดเพจปจจุบันอกีครั้ง

งบุคมารคที่บันทึกไวทั้งหมด กด L 
ือก เพื่อไปยังเวบ็ไซตโดยตรง, แกไข
ุคมารค, แกไขที่อยูบุคมารค หรือลบ
ารค, ฯลฯ

งหนากอนหนา

ตที่ตองการโดยตรง โดยการปอนที่อยู 
 เฉพาะลงไป

ซตปจจุบันเปนหนาแรกของบริการ WAP

งขอความบริการ

การตั้งคาสําหรับการเบราสออนไลน
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ถาคุณเคยพยายามเขาถงึ หรือเขาถึงขอมูลลับทีต่องใชรหัสผานสําเร็จ 
(เชนบัญชีธนาคาร) โปรดลางหนวยความจําแคชของโทรศัพทมือถือ
ของคุณทุกครั้ง

�  วธิีใชฟงกชั่นออนไลน
ในขณะที่เบราสหนาบริการ
เพื่อดําเนินกระบวนการตอ

การตั้งคาบริการ
ขอความ

เลือกที่จะรับหรือไมรับบริการขอความ WAP

ลางแคช ขอมูลหรือบริการที่คุณเคยเขาชมจะถูกจัด
เกบ็ในหนวยความจําแคชของโทรศพัทมือถอื
ของคุณ โปรดลางไฟลชั่วคราวเหลานี้ทีบ่ันทกึ
ขอมูลออนไลนของคุณเปนระยะ

ลางคุกกี้ ขอมูลหรือบริการที่คุณเคยเขาชมจะถูกจัด
เกบ็ในหนวยความจําคุกกี้ของโทรศัพทมือถือ
ของคุณ โปรดลางไฟลชั่วคราวเหลานี้ทีบ่ันทกึ
ขอมูลออนไลนของคุณ

ลางหนารายการ
กอนหนานี้

ลางรายการหนากอนหนาที่บันทึกขอมูลออน
ไลนของคุณ

การรับรอง 
Trusted

แสดงการรับรองที่ไวใจได

ไปยัง ไปท

หนาแรก กลับ

รีเฟรช ดาว

บุคมารค แสด
ตัวเล
ชื่อบ
บุคม

หนากอนหนา แสด

ใสทีอ่ยู ไปไซ
URL

ตั้งเปน
หนาแรก

ตั้งไ

บริการ แสด

การตั้งคา ปอน
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ถอืจะแสดงรายการของบัญชีขอมูล GSM คุณ
ไขขอมูล GSM:

ระบุชื่อสําหรับบัญชี 

ระบุหมายเลขโทรศัพทที่จะหมุนสําหรับการ
เชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรบัญชี

ตั้งคาชื่อผูใชสําหรับล็อกอนิเขาไปยังบัญชี 

ตั้งคาชื่อรหัสผานสําหรับล็อกอินเขาไปยังบัญชี

เลือก อนาล็อก หรือ ISDN

ตั้งอตัราสําหรับการสง/การรับขอมูลไปยัง/จาก
เซิรฟเวอรบัญชี ตัวเลือกที่ใชไดคือ 4.8Kbps, 
9.6Kbps และ 14.4Kbps

แกไขที่อยู DNS
บริการ

ในขณะที่เบราส WAP เพจ คุณสามารถกด )เมื่อใดก็ได เพื่อ
ออกจากหนาตางบราวเซอร WAP, ตัดการเชื่อมตอ และกลับไป
ยังสถานะเตรียมพรอม

� คําอธิบายของปุมโทรศัพทมอืถือตางๆ ในบราวเซอร
กด +/- เพื่อเลื่อนขึ้น/ลง และเลื่อนภายใน WAP เพจ
กด </> เพื่อเลื่อนไปทางซาย/ขวา และเลื่อนภายใน WAP เพจ
กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือก
กดปุมหมายเลขจาก 0 ถงึ 9 เพื่อนปอนตัวอักษรและตัวเลข
กด * เพื่อปอนเครื่องหมายวรรคตอน
กด # เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอน
กด R เพื่อออก หรือยกเลิกการทํางาน

การทํางานของปุ มบนโทรศัพทมือถือของคุณอาจแตกตางกันไป
ตามบรกิาร WAP แตละอยาง โปรดปฏบิัตติามขอความบนหนาจอ
ของโทรศัพทมือถือของคุณ สาํหรบัขอมูลเพ ิมเติม โปรดตดิตอผู ให
บรกิาร WAP ของคุณ

บัญชีรายชื่อ

ขอมูล GSM
ในเมนูนี้ โทรศัพทมือ
สามารถเลือกและแก

ออก ออกจากหนาตางเบราเซอร WAP และตัดการ
เชื่อมตอ

บันทึกภาพ บันทึกภาพ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีภาพ
ในหนาปจจุบัน

ชื่อบัญชี

เลขหมาย

ชื่อผูใช

รหัสผาน

ประเภทการ
เชื่อมตอ

ความเร็ว

DNS



บริการ

GPRS
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ในเมนูนี้ โทรศัพทมือถือจะแสดงรายการของบัญชีขอมลู GPRS คุณ
สามารถเลือกและแกไขขอมูล GPRS:

ชื่อบัญชี ระบุชื่อสําหรับบัญชี

APN แกไข APN 

ชื่อผูใช ตั้งคาชื่อผูใชสําหรับล็อกอินเขาไปยัง APN

รหัสผาน ตั้งคารหัสผานสําหรับล็อกอนิเขาไปยัง APN

ประเภทการ
ตรวจสอบ

เลือก ปกติ หรือ ปลอดภัย
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เมื่อการเตือนเปดอยู

 ตกลง เพื่อไปยังวนัที่ที่เลือก

สิ่งตางๆ ทัง้หมดในการทํางานหรือชีวติของคุณ 
หา, ระบุเวลาอยางละเอียด และการเตือนของ 

รถตั้งคาการปลุกได 3 รายการ การปลุกจะสง
ะปดอยู เลือกการปลุก จากนั้นตั้งคาเปน เปด 
เวลา และเลือกโหมด ซ้ํา 

ไขและปรับปรุงงานปจจุบัน

งานปจจุบัน

งานทัง้หมด
เพิ่มเติม

15. เพิ่มเตมิ
ในระบบติดตอของเมนูหลัก กดปุมเคลื่อนทีเ่พื่อเลื่อนไปยัง เพิ่มเติม 
และกด L เพื่อเขาสูเมนู เพิ่มเติม คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นที่มี
ประโยชนบางอยางได เชน: ปฏิทนิ, รายการที่จะทํา, ตัวเตือน, เครื่อง
คิดเลข, ตัวแปลงหนวย, ตัวแปลงคาเงนิ และ ทางลัด

ปฏิทิน
เมื่อคุณเขาไปยัง ปฏิทนิ, หนาจอจะแสดงเดือนปจจุบัน ในการเปลี่ยน
วันที่ ใหใชปุมเคลื่อนที่
เรียกดูงาน
คุณสามารถเขาไปยังเมนู เรียกดูงาน เพื่อตั้งคางานใหม และเรียกดู
รายการงานได

ตัวเลือกการซ้ําใชได

ไปยังวันที่
เขาไปยังวนัที่ กด L

รายการที่จะทาํ
เมนูนี้ชวยคุณจัดการ
คุณสามารถเขียนเนื้อ
รายการทีจ่ะทํา

ปลกุ
โทรศัพทมอืถือสามา
เสียงแมวาโทรศัพทจ
หรือ ปด จากนั้นปอน

เรียกดู แสดงงานปจจุบัน

เพิ่ม เพิ่มและแกไขงานดังตอไปนี้:

วันที่ - ตั้งวันที่เตือน

เวลา - ตั้งชวงเวลาทีจ่ะเตือน

บันทึกยอ - แกไขขอความเตือน

ปลุก - เปดหรือปดการปลุก

ซ้ํา - ตั้งชวงการซ้ําที่มีการเตือน 

แกไขงาน แก

ลบงาน ลบ

ลบทั้งหมด ลบ



เพิ่มเติม

กด +/- เพื่อเลือกรายการในการดําเนินการ กด </> เพื่อเลือกการ
ด และ ก.ก. <-> ออนซ ปอนตัวเลขในกรอบ 
ัพธการแปลงจะแสดงขึ้นในอีกเฟรมหนึ่ง

ารในการดําเนินการ กด </> เพื่อเลือก
ไมล, ม. <-> หลา, ม. <-> ฟุต และ 
นกรอบ และกด L ตกลง; ผลลัพธการ
รมหนึ่ง

ามารถปอนหมายเลขไดถึง 8 ตัว ผลลัพธ
ตัวเลขไดมากถึง 14 ตัว (รวมจุด

ั้นกด L ตกลง กด +/- เพื่อเลือกราย
กนั้นกด </> เพื่อเลือกอตัราในประเทศ
เลขในกรอบ และกด L ตกลง; ผลลัพธ
ีกเฟรมหนึ่ง 

คาทางลัดไปยังคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ 
60

เครื่องคดิเลข
เครื่องคิดเลขสนับสนุนฟงกชั่นคณิตศาสตรพื้นฐาน 4 อยาง เพื่อชวย
ในการคํานวณงายๆ
เขาไปยัง เครื่องคิดเลข เพื่อแสดงระบบติดตอผูใชในการทํางานของ
เครื่องคิดเลข:
� ใชปุมตัวเลขจาก 0 - 9 เพื่อปอนตัวเลข และใช # เพื่อ
ปอนจุดทศนิยม

� กด +/- และ </> เพื่อปอนสัญลักษณสําหรับการคํานวณทาง
คณิตศาสตร +, -, x หรือ /

� กด R ลาง เพื่อลบรายการหรือผลลัพธสุดทาย, กด R ยอน
กลับ เพื่อออกจากเครื่องคิดเลข กด L หรือ C, "=" เพื่อแสดง
ผลลัพธ

ความแมนยาํของเครื่องคิดเลขนี้มีขดีจาํกัด ดังนั้นอาจมีขอผิด
พลาดเนื่องจากการปดจุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่หารไม
ลงตัว

ตัวแปลงหนวย
ตัวแปลงหนวยเปนแอปพลิเคชั่นที่ชวยใหคุณแปลงหนวยอเมริกัน 
ไปเปนหนวยเมตริก และแปลงในทางกลับกนัได
� น้ําหนัก

แปลงจาก ก.ก. <-> ปอน
และกด L ตกลง; ผลล
� ความยาว
กด +/- เพื่อเลือกรายก
การแปลงจาก ก.ม. <-> 
ซ.ม.<->นิ้ว ปอนตัวเลขใ
แปลงจะแสดงขึ้นในอีกเฟ

ในตัวแปลงหนวย คุณส
การแปลงสามารถแสดง
ทศนิยม)

ตัวแปลงคาเงิน
แรกสุด ปอน อตัรา จากน
การในการดําเนินการ จา
และตางประเทศ ปอนตัว
การแปลงจะแสดงขึ้นในอ

ทางลดั
คุณสมบัตินี้ชวยใหคุณตั้ง
ที่คุณใชบอยๆ
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16. วิธีการปอน
ภาพรวมทั่วไป
โทรศัพทมอืถือนี้สนับสนุนการปอนภาษาองักฤษ และวิธีการปอน
ตอไปนี้:
มัลติแทป ABC, มลัติแทป abc, ตัวเลข, สมารต ABC และสมารต 
abc การทํางานทีต่องปอนขอความที่ใชไดบนโทรศัพทมือถือนี้คือ:
� การปอนและการแกไขขอความสั้น
� การปอนและการแกไขชื่อในสมุดโทรศัพท
� การหารายการโทรศัพทโดยใชชื่อ
� การแกไขขอความทักทาย
� การแกไขขอความ MMS
� อื่นๆ อีกมาก...

ความหมายของปุมกด
โดยทั่วไป L หมายถงึการยืนยัน; R หมายถงึกลับ หรือยกเลิก
ปุมเคลื่อนที่ (+/- และ </>): โดยทั่วไปใชเพื่อเลื่อนตัวกะพริบ 
หรือตัวอักษรที่เสนอใหระหวางการปอนขอความ
C: ในวิธีการปอนภาษาอังกฤษแบบสมารต กด C เพื่อเลือกตัวอกัษร
สําหรับบริเวณที่เสนอให; ในขณะที่แกไขขอความสั้น กด C เพื่อเลือก 
ตัวเลือก ทําการแกไขใหเสร็จ หรือเขาสูเมนูตัวเลือก EMS 

#: เพื่อสลับระหวางวิธีการปอนขอความแบบตางๆ 
ปุมตัวเลขจาก 2 ถึง 9: ในโหมดการปอนภาษาอังกฤษแบบ
อัจฉริยะ ปอนตัวอกัษรใหสอดคลองกบัปุมตางๆ
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในสถานะเตรียมพรอม จะมสีัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกนัหลายตัว
บนหนาจอหลัก

ถาสญัลักษณเครอืขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมไดในปจจุบัน คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสัญญาณที่ไมดี การ
ยายไปยังตาํแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึ้นได

เครือขาย GSM - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกบัเครือขาย 
GSM

คุณภาพการรับ - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพของการรับ
สัญญาณยิ่งดี

เชื่อมตอ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือขาย 
GPRS

ปุมกดล็อค - ปุมกดถูกล็อค
 ระบบสั่น- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมือ่ไดรับสายเขา

เสียงและสั่น- โทรศัพทของคุณจะสั่นและสงเสียงเมือ่ได
รับสายเขา

เสียงเรียก- โทรศัพทของคุณจะสงเสียงเรียกเมื่อไดรับ
สายเขา

สั่นแลวจึงเสียง- โทรศัพทของคุณจะสั่น จากนั้นจึงสงเสียง
เมือ่ไดรับสายเขา

โรมมิ่ง - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลงทะเบียนกับ
เครือขายอืน่ที่ไมใชเครือขายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะ
เมือ่คุณอยูในตางประเทศ)

การรับ MMS อัตโนมัต ิ- โทรศัพทของคุณถูกตั้งคาใหรับ 
MMS อัตโนมัติ

ขอความ MMS  - คุณไดรับขอความมัลติมเีดียใหม

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความ SMS ใหมเขามา

ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

บันทึก - แสดงเมื่อคุณกําลังบันทึก

ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในอินบอกซ WAP พุช

นาฬิกาปลุก - เปดทํางานอยู

การโอนสาย - การโอนสายเสียงทุกสาย เปดทํางาน

แบตเตอรี่  - แทงแสดงถึงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ 
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = นอย)

สายที่ไมไดรับ - คุณมีสายที่ไมไดรับ
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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
รนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 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 มีกา
ทางดานคลื่นวิทยุและ
ตางๆไดรับการกําหน
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพ
ดานความปลอดภัยท
รับสงคลื่นวิทยุและอ



ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวา อุปกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก

องหัวใจ
ของหวัใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทรศัพท
ี่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

เปาเสื้อ
ื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
วาอปุกรณของคุณมคีวามไวตอการรบกวน
ไม
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
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
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บตเตอรี่
รับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
บุเทานั้น

ดแบตเตอรี่
หะ (เชนกญุแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ัสกบัความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 
ความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น 
การใชอปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
ทําใหการรับประกันทัง้หมดสําหรับโทรศพัท
งคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนัทโีดย
รรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปน


การปรับปรุงสมรรถนะการทาํงาน
เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกบัอุณหภูมริอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกูตองจะ
ทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

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

ขอมูลเกีย่วกบัแ
� โทรศัพทของคุณได
� ใชเครื่องชารจที่ระ
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเป
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผ
140° F) สัมผัสกับ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใ
เนื่องจาก
หาย และ
ฟลิปสขอ

ใหแนใจวาเสาอากาศ
ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับกา
อะไหลแทจากฟลิปส



แวดลอม
มกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
รรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
ละโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา

ลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
ารนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุ
อนแบตเตอรี่และวสัดุบรรจุหีบหอดังนี้

บตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

บรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

เสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ 

ลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
นิดของพลาสติกดวย)
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โทรศัพทมือถอืและรถยนตของคณุ
จากการศึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
รถนั้นทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
อันตรายได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

� คุณควรมีสมาธิกบัการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทาง
และจอดรถกอนทีจ่ะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวตัถปุระสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถงุลมนิรภัย และอุปกรณปองกนัตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสีาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

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

การดูแลรักษาสภาพ
โปรดปฏิบัติตา
กับการทิง้วัสดุบ
โทรศัพทเกา แ
ใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญ
การออกแบบเพื่อสงเสริมก
ของเสียทีไ่มใชแลว ไวบนก

ไมควรทิ้งแ

วัสดุที่ใชใน

เรามกีารสง
และการนําว

วัสดุที่เปนพ
(มกีารระบุช
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ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง
มายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ  ติดตอ
ําหรับขอมลูในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
อความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกบัเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
งคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องนี้
ดสายบางสายไป
รโอนสายของคุณ
 SIM ลมเหลว
รดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
เสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมอืถือใหมอีกครั้ง
โทรศัพทไมไปยังหนาจอหลัก
กดปุม ) คางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท 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
ผูใหบริการของคุณส
คุณไมสามารถสงข
เครือขายบางแหงไมอ
แรกสุด ใหตรวจสอบ
ติดตอผูใหบริการขอ
คุณรูสึกวาคุณพลา
ตรวจสอบตัวเลือกกา
หนาจอแสดงคําวา
ตรวจสอบวาใสซมิกา
ซิมการดอาจเกิดการ
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คําวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
หนาจอแสดงคําวา ใส SIM
ตรวจสอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู 
ซิมการดอาจเกดิการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับกระ-
บวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองบรรจุโทรศัพทมือถือของคุณ อุปกรณเสริม
อยางอื่นอาจใหมาพรอมกนัในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการ
ของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิม่สมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพือ่ใชกับโทรศัพทของคุณ
ทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสยีหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสรมิที่ไมได
รับการรับรอง

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", โทรศพัทของคุณจะรับสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมตัิใน 5 หรือ 10 วินาที
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ขอมูลเกี่ยวกับอตัราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศัพทมือถือนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบ และผลิตขึ้นมาไมใหเกินขอจํากดัสําหรับ
การสัมผัสถูกพลังงานความถี่วทิยุ (RF) ที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ ขอแนะนําเหลานี้ถูก
สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศ เกี่ยวกับการปองกันการแผรังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันวิศวกรไฟฟาและอเิล็กทรอ-
นิกส - สมาคมมาตรฐาน (IEEE-SA) ที่คาดการณคาเผื่อดานความปลอดภยั
เพื่อประกันถึงการปองกนัตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อตัราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศพัทมือถอืที่ใชในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 วตัต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และ 1.6 วัตต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 1 กรัมโดย 
IEEE-SA (IEEE Std 1528) สําหรับศีรษะ
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมือถือสงสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงทีสุ่ดทีไ่ดร ับ
การรับรอง ในทกุยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดแตโดยทั่วไประดับ SAR ที่แทจริงของโทรศ ัพท
มือถอืในขณะทีท่ํางานจะต่ํากวาคาสูงสุด
คา SAR เนื่องจากโทรศัพทถกูออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปย ิ่ง
คุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตางกัน แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับ
มาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปสรุน S890 เมือ่ทดสอบเทียบกับมาตรฐานคือ 0.21 วัตต/กก. สําหรับขอแนะนํา ICNIRP และ 0.302 
วัตต/กก. สําหรับมาตรฐาน IEEE 
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง วตัถปุระสงคของขอควรระวงัเหลานี้ ก็เพื่อให นําโทรศัพท
มือถอืออกหางจากศีรษะและรางกาย
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การอยางไรหากผลิตภณัฑมีขอบกพรองเกี่ยว
ผลิตในชวงระยะการประกัน?

ประกัน ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจะ
ปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง
ิตภณัฑทีไ่ดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
สภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะเกบ็ชิ้น
ืออปุกรณที่บกพรองนั้นไว

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

รับความคุ มครองโดยการรับประกนัแบบจํากดันี้?

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ที่มีการใชงานอยางไมถกูตอง มีการเกดิ
ุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง
ั้งที่ไมเหมาะสม การจัดการทีไ่มถกูตอง การ
ารเกิดไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
ือ
การรับประกนัแบบจํากดั
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอปุกรณเสริมทั้งหมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ การออกแบบ และการ
ผลิต ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศ
ทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้ และใชประเทศทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

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

3. ฟลิปสจะดําเนิน
กบัวัสดุและการ

ในชวงระยะรับ
ซอมแซมหรือเ
และจะสงคืนผล
กบัผูบริโภคใน
สวน โมดูล หร

ผลิตภัณฑที่ไดร
ครองโดยการร
ผลิตภัณฑเดิม 
ทดแทนให โดย
และการทดแทน
แกไขปญหาเฉพ

4. สิ่งใดบางท ีไมได

การรับประกันแ

ก) ผลิตภณัฑ
อุบัติเหต
การติดต
ละเลย ก
อื่นๆ หร



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม ข) คุณจะตองถอดซมิการดจากผลิตภณัฑกอนสงมอบ
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
วามเสียหายใดๆ ของขอมลูที่อยูใน

ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
กัดนี้ หรือการรับประกนัแบบจํากัดนี้ใช
ละขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ 
เสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซอมแซม
ิตภณัฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกบั
 ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวนัที่ซื้อรุนของ
หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑอยาง

ประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดทีด่านบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบชัด
าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎหมาย 
ประกนัความพึงพอใจในคุณภาพ ความ
รือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
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ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใชผลิต
ภณัฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร รับ
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมาย
เลขซเีรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

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

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมหีลักฐานการซื้อที่ถกูตอง หรือ
มกีารเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ผลิตภัณฑใหฟ
รับผิดชอบตอค
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผ
ประกันแบบจํา
ไมได เงื่อนไขแ
ผู บริโภคจะตอง
ผลิตภัณฑ และ
หรือทดแทนผล

ง) สําคัญ - คุณจํา
หลักฐานการซื้อ
ผลิตภัณฑ และ
ชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโดย
แกไขโดยขอตกลง ฟ
แจงและเปนนัย (ไมว
หรืออ ืนๆ) และไมรับ
สามารถเชิงพาณิชย ห
ใดๆ
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ลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ ผูคาปลีก เอเยนต
ย ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไขหรือ
รรับประกนัแบบจํากดันี้ และคุณตองไมยึดถือ
ไขดังกลาว

บบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ยใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกี่ยวของกับการซือ้หรือการใชผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากดัทีว่งเงินไมเกินราคาที่คุณ
จายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึความเสียหายจาก
การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การลงทุน การสูญ
เสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดยบุคคลที่สาม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ ถงึขอบเขตสูงสุด
ทีก่ฎหมายอนุญาต ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกิดความเสีย
หายดังกลาวหรือไม ขอจํากัดเหลานี้จะถอืปฏิบัติโดยไมคํานึง
ถงึความลมเหลวของวัตถุประสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํา
กดัใดๆ

การรับประกนัแบบจํากดันี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ 
ระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลารนี้ ซึ่ง
ถอืวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้งแบบ
เปนลายลักษณอกัษรและไมเปนลายลักษณอักษร และสื่ออืน่ๆ 
ทัง้หมดระหวางฝายที่เกี่ยวของกับขอความในการรับประกัน

แบบจํากัดนี้ ฟ
ตัวแทนจําหนา
เปลี่ยนแปลงกา
ตามสิ่งที่ถูกแก

การรับประกันแ
ของผูบริโภคภา



ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง
เรา
Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Everbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
ฟลิปส S890
โทรศัพทมอืถือดิจิตอลแถบความถี่คู GSM/GPRS 
TAC: 351727 01

ในดานที่เกีย่วของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ตอไปนี้:

ความปลอดภัย: EN 60950/2001
SAR: EN 50360:2001/EN 50361:2001
R&TTE: EN301-511 V9.0.2
EMC: EN301489-1 V1.5.1 และ 
EN301489-7 V1.2.1
 

เราขอประกาศในทีน่ี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุที่จําเปนทัง้หมด 
และผลิตภณัฑทีม่ีชื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการที่จําเปนทัง้หมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย
ละเอียดในภาคผนวก III หรือ IV ของขอกําหนด 1999/5/EC 
ไดรับการปฏิบัติตาม ในเรื่องทีเ่กี่ยวของกับเนื้อหาทีร่ะบุตอไปนี้: 
BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, 
Surrey, KT12 2TD, UK
เครื่องหมายแสดง: 0168
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