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โทรศัพทของคุณ

ฟลิปสมุงม่ันพัฒนาผลิตภัณฑของเราอยางตอเนื่อง เนื่องจากการอัพเกรดของซอฟตแวร 
เนื้อหาบางสวนในคูมือผูใชนี้อาจแตกตางจากผลิตภัณฑของคณุ 
ฟลิปสขอสงวนสิทธ์ิในการแกไขหรือยกเลิกคูม ือผูใชนี้เม่ือใดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
โปรดยึดเอาผลิตภัณฑของคุณเปนมาตรฐาน

TFT LCD

ไมโครโฟน

ปุมกดตัวเลขและตัวอักษร

ซอฟทคียซาย

ปุมเคลื่อนที่และ

,

ปุมรับสาย

ซอฟทคียขวา

ปุมวางสายและเปดปดเครื่อง

ชองเสียบสายหูฟง ที่ชารจ 
และสาย USB
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หนาจอหลัก
หนาจอหลักของโทรศัพทของคณุจะประกอบดวยพ้ืนท่ีตางๆ ดังตอไปนี้:

ปุมกด

เรียนรูเกี่ยวกับปุมหลักๆ

ไอคอน คําอธิบาย การใชงาน

( โทร โทรออกหรือรับสาย
, ปุมยืนยันและปุมเคล่ือนท่ี เลือกหรือยืนยันตัวเลือก

กดคางเพ่ือเปดหรือปดไฟฉาย

) รับสาย/เปดปดเครื่อง/ออก จบการโทร 
กดคางเพ่ือเปด/ปดโทรศัพท 
กลับสูหนาจอหลัก

L ซอฟทคยีซาย เลือกตัวเลือกบนหนาจอ

R ซอฟทคยีขวา เลือกตัวเลือกบนหนาจอ

* ล็อค/ปลดล็อค เมื่ออยูท่ีหนาจอหลัก กด * คางเพ่ือล็อคปุมกด

กด R แลวกด * เพ่ือปลดล็อคปุมกด

แถบสถานะ

ทางลดั
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ไอคอนและเคร่ืองหมาย

เรียนรูเกี่ยวกับไอคอนและเครื่องหมายบนหนาจอ  

ไอคอน คําอธิบาย การใชงาน

เสียงเรียกเขา โทรศัพทของคุณจะมีเสียงเตือนเมื่อมีสายเขา 

ส่ันเทานั้น โทรศัพทของคุณจะส่ันเม่ือมีสายเขา 

แบตเตอรี่ แถบแสดงระดับแบตเตอรี่ 

SMS คุณมี SMS ใหม

MMS คุณมี MMS ใหม

ขอความ Wap คุณไดรับขอความพุชใหมจาก Wap 

สายท่ีไมไดรับ คุณมีหนึ่งสายที่ไมไดรับ

โอนสาย สายที่โทรเขามาทุกสายจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื น

บลทููธ เปดใชบลูทูธ

ชุดหูฟง มีชุดหูฟงเสียบเช่ือมตอกับโทรศัพท

ตั้งปลุก เปดใชนาฬิกาปลุก

โรมมิ่ง จะแสดงเมื่อโทรศัพทของคุณเช่ือมตอกับเครือข ายอื่นๆ 
ท่ีไมใชเครือขายของคุณ 
(โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือคุณไปตางประเทศ)

พ้ืนท่ีหลัก พ้ืนท่ีท่ีผูใหบริการเครือขายของคณุกําหนด 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือขอรับรายละเอียดเพ่ิมเติม

เครือขาย GSM โทรศัพทของคุณไดเช่ือมตอกับเครอืขาย GSM แลว 
จํานวนขีดท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงถึงความแรงของสัญญาณท่ีมากข้ึน

เช่ือมตอ GPRS โทรศัพทของคุณไดเช่ือมตอกับเครอืขาย GPRS แลว

ลอ็คปุมกด ล็อกปุมกดแลว

การดหนวยความจํา กําลังใชงานการดหนวยความจํา
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การเร่ิมตนใชงาน

ใสซิมการดแลวชารจแบตเตอรี่

ศึกษาวิธีการใสซิมการดและการชารจแบตเตอรี่เปนครั้งแรก

ใสซิมการด
1 ถอดฝาหลังออก   2 นําแบตเตอรี่ออก

3 ใสซิมการด 1/2  4 ใสแบตเตอรี่

5 ถอดฝาหลังออก  
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การชารจแบตเตอร่ี

แบตเตอรี่กอนใหมนั้นจะมีการชารจประจุไฟฟามาเพียงบางสวน
ไอคอนรูปแบตเตอรี่ดานบนขวาของหนาจอเปนสัญล ักษณแสดงระดับประจุไฟฟาของแบตเตอรี่

ถอดซิมการด

เคล็ดลับ:
 • คุณสามารถใชโทรศัพทในระหวางที่ชารจแบตเตอรี่ได
 • การไมถอดสายชารจออกจากโทรศัพทเคล่ือนที่เม ื่อชารจประจุ

ไฟฟาเต็มแลวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอแบตเตอรี่
วิธีการเดียวที่จะหยุดการทํางานของที่ชารจคือการดึงปล๊ักออก
ดังนั้นจึงควรใชกับชองเสียบปล๊ักที่เขาถึงไดงาย 

 • หากคุณไมตองการจะใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของค ุณเปน
เวลาหลายๆ วัน เราขอแนะนําใหคุณถอดแบตเตอรี่ออก

 • หากทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจประจุไฟฟาไวจนเต็มโดยไมได
ใชเปนเวลานานๆ ประจุไฟฟาจะคอยๆ ลดลง

 • ในกรณีที่ใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก
หรือแบตเตอรี่กอนดังกลาวไมไดใชมาเปนเวลานานๆ
อาจตองใชเวลานานในการชารจ

เคล็ดลับ:
 • วิธีการถอดซมิการด ใหใชนิ้วมือดึงซมิการดออกมา

แลวใชอีกนิว้ดันออกจากที่
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ใสไมโคร SD การด (การดหนวยความจํา)

การใชโทรศัพทของคุณ

การใชงานฟงกช่ันการโทรพ้ืนฐาน

การโทรออก
1 ใสหมายเลขโทรศัพท
2 กด (เพ่ือโทรไปยังเลขหมาย
3 กด ) เพ่ือวางสาย

เคล็ดลับ:
 • สําหรบัการโทรตางประเทศ ใหกด 0 คางเพือ่ใสเครือ่งหมาย "+" 

ซึ่งเปนเครือ่งหมายเริม่ตนสําหรบัโทรออกตางประเทศ
 • วิธีการหมุนหมายเลขโทรออกโดยใชซิม 2 ใหกด Lตัวเลือก เลือก โทร(ซิม2)

การรับสายและการวางสาย 
1 กด (เพ่ือรับสาย (กดปุมเคล่ือนท่ี + หรือ - เพ่ือปรับเสียง)
2 กด R เพ่ือเลือกโหมดแฮนดฟรี
3 กด ) เพ่ือวางสาย

เคล็ดลับ:
 • คุณสามารถใชชดุหฟูงเพื่อรับสายหรอืวางสายได ดวย

คณุสามารถเพิ่มหนวยความจําของโทรศัพทเคลื่อนท่ีได
โดยการเพ่ิมไมโคร SD การด

1 ใสไมโคร SD การดเขาไวในชอง แลวกดใหเขาที 
2 หากตองการถอดไมโคร SD การดออก 

ใหกดท่ีการดเพ่ือปลดออก

หมายเหตุ:
 • วิธีการโอนไฟลจากเครื่อง PC ของคุณ ใหใสไมโคร SD การดกอน
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การโทรดวน
ในหนาจอหลัก คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนดไวไดโดยการกดปุมหมายเลขคาง

วิธีการต้ังหมายเลขโทรออกสําหรบัปุมโทรดวน:

1 เลือก รายชื่อ > โทรดวน > สถานะ เลือก เปด
2 ไปท่ี โทรดวน > กําหนดหมายเลข เลือกปุมตัวเลข
3 กด Lเพ่ือเพ่ิมหมายเลข

การโทรฉุกเฉิน
แมวาจะไมมีซิมการดอยูในโทรศัพท คุณก็สามารถกด R เพ่ือโทรฉุกเฉินได ในยุโรป 
หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานคือ 112 สวนในสหราชอาณาจักรคือ 999

การรับและสงขอความ
คุณสามารถใชเมนู การสงขอความ เพ่ือสงขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และอีเมลได

1 เลือก การสงขอความ > เขียนขอความ > ขอความตัวอักษร
2 เขียนขอความของคุณ
3 กด , เพ่ือโทรไปยังเลขหมาย

การสง MMS
1 เลือก การสงขอความ > เขียนขอความ > ขอความมัลติมีเดีย 
2 เขียนขอความแลวกด Lตัวเลือก เพ่ือเพ่ิมสื่อมัลติมีเดีย (รูปภาพ เสียง ไฟลแนบ หรือบุคมารค)
3 กด , เพ่ือใสหมายเลขหรือเลือกรายช่ือผูติดตอจากสมุดโทรศัพทของคุณ
4 กด Lตัวเลือก เพ่ือสงขอความมัลติมีเดีย

หมายเหตุ:
 • ไมสามารถสงรูปภาพและไฟลเสียงที่มีลิขสทิธิ ทาง MMS ได
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การใสขอความ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณสนับสนุนการใสขอความหลายวิธี รวมถึง การปอนตัวอักษรแบบ Sougou 
การปอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ การปอนตัวเลข และการปอนเครื่องหมาย

ปุมกด:

หมายเหตุ:
 • วิธีการใสขอความที่โทรศัพทเคล่ือนที่สนบัสนุนนั้นจะขึ้นอยูกับภาษาที่เลือกสําหรับโทรศัพทของคุณ

คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใสขอความ:

ปุมกด การใชงาน

# เลือกวิธีการใสขอความ

* ใสเครื่องหมายตางๆ

0 เวนวรรค

R ลบตัวอักษรกอนหนา

L เลือกตัวอักษรบนหนาจอ

, เลือกหรือยืนยันตัวอักษร

+/- เพ่ือเรียกดูตัวอักษรท่ีสามารถใสไดในหนาตอไปหรือกอนหนา

วิธีการใสขอความ การใชงาน

การปอนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ

กดปุมตัวอักษรที่คุณตองการใส กดหนึ่งครั้งเพ่ือปอนตัวอักษรตัวแรกของปุม 
กดสองครั้งติดกันเพ่ือปอนตัวอักษรตัวท่ีสอง และกดติดตอกันไปเรื่อยๆ 
จนกระท่ังตัวอักษรตัวท่ีคณุตองการแสดงขึ้นบนหนาจอ

การใชระบบ Sougou 
เพื่อปอนตัวอักษร

คุณตองกดปุมท่ีมีตัวอักษรสําหรับสะกดขอความของคณุเพียงครั้งเดียว: 
ระบบ Sougou จะวิเคราะหหาคําท่ีเหมาะสมกับปุมท่ีค ุณกดและ
แสดงในหนาตางปอบอัพ

การปอนหมายเลข กดปุมหมายเลขที่ตองการ
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การจัดการสมุดโทรศัพทของคุณ
ศึกษาการใชฟงกช่ันสมุดโทรศัพทพ้ืนฐานของค ุณ

การเพิ่มรายช่ือใหม
วิธีท่ีหนึ่ง:

1 ในหนาจอหลัก ใหใสหมายเลข ไปท่ี Lตัวเลือก > บันทึกไวในสมุดโทรศัพท
2 เลือกตําแหนงจัดเก็บ (เก็บไวที่ซิม 1/เก็บไวที่ซิม 2/เก็บไวที่โทรศัพท)
3 บันทึกหมายเลขแลวเพ่ิมรายละเอียดตามที่ตองการ
4 กด R เพ่ือบันทึก

วิธีท่ีสอง:

1 ไปท่ี รายชือ่ เลือก รายชื่อใหม
2 กด Lเพ่ือเริ่มเพ่ิมรายช่ือใหม

เคล็ดลับ:
 • สําหรบัรายชื่อติดตอในสมุดโทรศพัทอจัฉริยะ คณุจะสามารถเพิม่รายละเอียดตางๆ เชน หมายเลขโทรศัพทบาน 

หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน รูปผูตดิตอ และเลือกเสยีงเรยีกเขา

การคนหารายชื่อผูตดิตอ
1 ไปท่ี รายชือ่ เลือก ดูรายชื่อ
2 จะมีรายชื่อสมุดโทรศัพทท้ังหมดสี่ชนิด: ท้ังหมด โทรศัพท ซิม1 และ ซิม2
3 กดปุมเคลื่อนท่ี < หรือ > เพ่ือเลือกสมุดโทรศัพทท่ีตองการ
4 ใสตัวอักษรสองสามตัวแรกของช่ือท่ีคุณตองการในแถบคนหา (เชน “John Henry” ใส JH)
5 เลือกผูติดตอจากรายการ

การจัดการรายชื่อของคุณ
คุณสามารถคดัลอก หรือยายรายชื่อระหวางซิมการ ดและโทรศัพท หรือลบรายชื่อได ไปท่ี รายชือ่ 
กด + หรือ - เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ

1 การกําหนดกลุม:
คุณสามารถกําหนดกลุมของรายชื่อของคุณได คุณสามารถเลือกใชเสียงเรียกเขาสําหรับกลุมตางๆ 
เพ่ืองายตอการจดจํา และสงขอความหาทุกคนในกล ุมได 

2 การเพ่ิมรายช่ือไวในกลุม:
- เลือก รายชื่อ > กลุมผูโทร เขาสูกลุมท่ีตองการ
- ใน ดูสมาชิก กด Lเพ่ือเพ่ิมสมาชิกเขาสูกลุม
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มีเดียเพลเยอร
บันทึกไฟลเพลง MP3, MIDI และ AMR ไวในโฟลเดอร เสยีง ในโทรศัพทและการดหนวยความจําของคุณ 

เลนเพลง
1 ไปท่ี มัลติมีเดีย > เลนไฟลเสียง ไปท่ี รายชื่อ เพลงท่ีคณุตองการในโฟลเดอร

2 กด Lตัวเลือก > เลน เพ่ือเริ่มเลน
3 ใชปุมตอไปนี้เพ่ือควบคุมการเลนเพลง

การตัง้คาเคร่ืองเลน
ไปท่ี รายชื่อ > ตัวเลือก > การตั้งคา:

• พรีเพลยลิสต: เลนไฟลเสียงจากโทรศัพทหรือการดหนวยความจำ
• สรางรายการอัตโนมัต:ิ รีเฟรชทุกเพลงในรายการ
• ซํ้า: รายการเดียว (เลนไฟลปจจุบันซ้ําๆ); ทั้งหมด (เลนทุกไฟลในโฟลเดอรซ้ํา)
• เลนสลับ: สุมเลนไฟลเพลงในโฟลเดอร
• เลนเบ้ืองหลัง: เลนเพลงตอไปหลังจากท่ีออกจากเครื่องเลนเพลงแลว

วิธีการปดเครื่องเลนเพลงจากหนาจอหลัก

กด ) แลวกด L ใช

หมายเหตุ:
 • เม่ือฟงเพลง ควรปรับเสียงอยูในระดับปานกลาง การฟงเสียงดังๆ อยางตอเนื่องอาจกอใหเกิดผลเสียตอระบบการไดยิน 

การใชงาน คําอธิบาย

, หยุดเลนและเลนเพลงตอ

< เลือกแทร็กกอนหนา

> เลือกแทร็กตอไป

กดปุมเคลื่อนท่ี + หรือ - เพ่ือปรับเสียง

R กลับสูเมนูกอนหนา

) ไปท่ีหนาจอหลัก
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กลอง
ศึกษาฟงกช่ันของกลอง คุณสามารถถายรูปไดตามตองการดวยโทรศัพทของคุณ

การถายรูป
1 ไปท่ี มัลติมีเดีย > กลอง
2 เล็งเลนสกลองไปท่ีสิ่งท่ีตองการถาย
3 กด , เพ่ือถายรูป
4 กด R เพ่ือออก

เคล็ดลับ:
 • รูปทั้งหมดที่ถายจะจัดเก็บไวที่ ไฟลของฉนั > โทรศัพท หรือ การดหนวยความจํา > รูปภาพ

การตัง้คากลอง
ในระหวางการใชกลอง กด L เพ่ือเลือก การตั้งคากลอง:

วิทยุ FM 
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงรายการวิทยุโดยใชวิทยุ FM

การฟงวทิยุ
1 เสียบหูฟงเขากับโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณ
2 ไปท่ี มัลติมีเดีย > วิทย ุFM กด Lตัวเลือก > ตั้งคาการคนหาอัตโนมัต ิ

โทรศัพทจะทําการสแกนหาคลื่นและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

3 กดปุมเคลื่อนท่ี < หรือ > เพ่ือเลือกชอง
4 กดปุมเคลื่อนท่ี + หรือ - เพ่ือปรับเสียง
5 กด , เพ่ือปดวิทยุ FM

ตัวเลือก การใชงาน

เสียงชัตเตอร การปรับเสียงชัตเตอร

การปองกันการกระพริบของภาพ เลือกสภาพแสงเพื่อปองกันผลกระทบจากแหลงแสงท ี่มีตอภาพ

เวลาชะลอ เลือกระยะเวลาเพื่อถายรูปโดยอัตโนมัติ

ถายภาพตอเนื่อง การต้ังคาเพ่ือถายรูปตอเนื่อง
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การตัง้คาวทิยุ FM
ไปท่ี Lตัวเลือก > การตั้งคา:

• เลนเบ้ืองหลัง: เปดวิทยุตอไปหลังจากออกจากวิทยุ FM แลว
• ลําโพง: ฟงวีดีโอออกลําโพง
• รูปแบบการบันทึก: เลือกรูปแบบไฟล
• คุณภาพเสียง: เลือกคุณภาพเสียง

วิธีการปดวิทยุ FM จากหนาจอหลัก

กด )แลวกด L ใช

การบันทึกรายการวทิยุ
คุณสามารถบันทึกรายการวิทยุไดในขณะท่ีฟง

1 ไปท่ี Lตัวเลือก > บันทึก เพ่ือเริ่มบันทึก
2 กด R เพ่ือหยุดบันทึก
3 กด Lตัวเลือก เพ่ือบันทึกไฟล

เคล็ดลับ:
 • ไฟลทั้งหมดที่บันทึกจะจัดเก็บไวที่ ไฟลของฉัน > โทรศัพท หรือ การดหนวยความจํา > เสียง

การจัดการสมุดปฏิทินของคุณ
คุณสามารถสรางรายการที่จะทําและวางแผนไวในปฏ ิทินของคุณได

การสรางรายการที่จะทํา
1 ไปท่ี เคร่ืองมือ > ปฏิทนิ เลือกวันท่ีแลวกด Lตัวเลือก > เพ่ิมงาน
2 การต้ังคาการแกไขผูชวยเตือน 
3 กด R เพ่ือบันทึกงาน
4 หากตองการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะทํา ใหเลือกงาน แลวกด Lตัวเลือก เพ่ือแกไขงาน

การตรวจสอบปฏิทิน
ไปท่ี เคร่ืองมือ > ปฏิทิน คุณจะสามารถตรวจสอบปฏิทินได
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ตั้งปลุก 
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต้ังปลุกและใชนาฬิกาปล ุก คุณสามารถต้ังเวลาปลุกไดหารายการ

การตัง้ปลกุ 
1 ไปท่ี เคร่ืองมือ > ตั้งปลุก
2 เลือกรายการตั้งปลุก แลวกด L เพ่ือแกไขการต้ังปลุก
3 กด R  เพ่ือเสร็จสิ้นการต้ังปลุก

การปดการตั้งปลุก
1 ไปท่ี เคร่ืองมือ > ตั้งปลุก
2 เลือกรายการตั้งปลุกท่ีคุณตองการจะปด กด Lแกไข
3 กดปุมเคลื่อนท่ี < หรือ > เพ่ือเลือก ปด

การหยุดเสียงปลกุ
เม่ือเสียงปลุกดัง

• เลือก หยดุ: เสียงปลุกจะหยุด
• เลือก เลื่อนปลุก: เสียงปลุกจะดังข้ึนอีกครั้งหลังจากครบ เวลาการเลื่อนปลุก (นาท)ี ท่ีต้ังไว

บลูทูธ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณสามารถเชื่อมตอกับอ ุปกรณบลูทูธเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลได

เช่ือมตอกับอปุกรณบลูทูธ 
1 ไปท่ี การตั้งคา > บลูทูธ > เปด เปดฟงกช่ันบลูทูธ 
2 เลือก อปุกรณของฉัน > เลือกอุปกรณใหม รายการอุปกรณบลูทูธท่ีใชไดจะปรากฏข้ึนมา
3 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการจะเชื่อมตอ
4 ใสรหัสผานบลูทูธเพ่ือเริ่มตนการจับคู (คาเริ่มตนคือ 0000) 

การจับคูจะสําเร็จหากอีกฝายตอบรับคําขอการจับคูของคุณ

การสงไฟลผานบลูทูธ
1 ไปท่ี ไฟลของฉัน แลวเลือกไฟลท่ีตองการสง
2 กด Lตัวเลือก > สง > โดยบลูทธู
3 การเลือกอุปกรณ
4 กด L เพ่ือเริ่มสงไฟล
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การรับไฟลผานบลูทูธ
1 ไปท่ี บลูทธู > มองเห็นได ต้ังคาใหอุปกรณบลูทูธอื่นๆ มองเห็นโทรศัพท เคลื่อนท่ีของคุณ
2 ใน ขั้นสูง > การจัดเก็บ เลือกการดหนวยความจํา
3 การใสพาสเวิรดและยอมรับคําขอ โทรศัพทจะเริ่มรับไฟล ไฟลท่ีไดรบัจะบันทึกไวท่ี ไฟลของฉนั > 

การดหนวยความจํา > ไดรับ

หมายเหตุ:
 • หากคุณไมไดใชบลูทูธเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง ค ุณควรปดบลูทูธเพ่ือประหยัดพลังงานจากแบตเตอร ี่

การจัดการไฟล
ศึกษาเกี่ยวกับการใชและการจัดการไฟลและโฟลเดอร

การใชไฟล
1 การต้ังรูปภาพเปนภาพผูโทรหรือภาพพ้ืนหลัง

- เปด ไฟลของฉัน > รูปภาพ เลือกรูปภาพ
- กด Lตัวเลือก > ตั้งคาเปน > ภาพพื้นหลัง หรือ ภาพโทร

2 การต้ังไฟลเสียงใหเปนเสียงเรียกเขา:
- การเลือกไฟลเสียง
- กด Lตัวเลือก > ตั้งคาเปน > โปรไฟลผูใช
- ไปท่ี การตั้งคา > โปรไฟลผูใช เลือกไฟลเสียงท่ีตองการใน เสียงเรียกเขา

การแบงปนไฟล
คุณสามารถแบงปนไฟลรูป เสียง หรือวีดีโอกับคนอื่นๆ ผานทาง MMS อีเมล หรือบลูทูธได

1 เลือกไฟลรูป เสียง หรือวีดีโอท่ีคุณตองการ
2 กด Lตัวเลือก > สง

การจัดการไฟลของคุณ
คุณสามารถคดัลอก ยาย หรือลบไฟลในโฟลเดอรได

1 การเปดโฟลเดอร
2 ไปท่ี Lตัวเลือก เพ่ือสิ้นสุดการคัดลอก ยาย หรือลบ

หมายเหตุ:
 • เราไมแนะนําใหบันทึกไฟลเสียง วีดีโอ และรูปท ี่ไมปลอดภยัไวในโทรศัพทของคุณ

เคล็ดลับ:
 • วิธีการคัดลอกไฟลจากโทรศัพทของคุณไปที่เคร ือง PC โปรดคัดลอกไฟลที่ตองการไปยังไมโคร SD การ ดกอน
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การปรับแตงโทรศัพทของคุณ
ปรับแตงโทรศัพทของคณุตามความตองการ

ตัง้นาฬิกา 
1 ท่ีหนาจอหลัก ใหไปท่ี เมนู > การตั้งคา > ทัว่ไป > วันทีแ่ละเวลา
2 เลือก ตั้งเวลา/วันที:่ ใชปุมกดหมายเลขเพื่อใสตัวเลข

การตัง้คาซิม
1 ตรวจสอบวาโทรศัพทของคุณเปดอยู ใสรหัส PIN หากโทรศัพทรองขอ
2 ไปท่ี การตั้งคา > ซิมคู > การตั้งคาซิม1/ซิม2 ต้ังช่ือซิมการดของคุณ
3 เลือก ซมิ1 หรือ ซิม2 เพ่ือใชเปนซิมการดหลัก

หมายเหตุ:
 • รหัส PIN คือรหัสที่ผูใหบริการเครอืขายหรือผ ูขายจะแจงใหคุณทราบ
 • หากคุณใสรหัส PIN ผิดสามครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณจะล็อค หากตองการปลดล็อค คุณจะตองขอรห ัส PUK 

จากผูใหบริการเครือขายของคุณ
 • หากคุณใสรหัส PUK ผิดสามครัง้ติดตอกัน ซิมการดของคุณจะล็อคอยางถาวร หากเกิดกรณีนี้ข้ึน 

โปรดติดตอผูใหบรกิารเครือขายหรือผูขายของคุณ

โปรไฟล
สามารถกําหนดโปรไฟลสําหรับการใชงานในสถานที่ต างๆ ไดหลายรูปแบบ 
โปรไฟลจะเปนชุดการตั้งคาเสียงเรียกเขา ระด ับเสียง และคุณสมบัติอื่นๆ 
คุณสามารถปรับแตงโปรไฟลท่ีติดต้ังมากับตัวเครื่องใหตรงตามความตองการของคุณเกี่ยวกับการแจง
เตือนเมื่อมีสายเขาหรือขอความเขาไดอยางง ายดาย  

1 ไปท่ี การตั้งคา > โปรไฟลผูใช กด Lตัวเลือก > ใชงาน เพื่อใชงานโปรไฟล
2 ไปท่ี การปรับแตง เพ่ือปรับแตงเสียงเรียกเขา เสียง และอื่นๆ วิธีการเปดโหมด เงียบ ใหกด # 

คางท่ีหนาจอหลกั
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การต้ังคา

การตั้งคาการแสดงผล

การตั้งคาการโทร

การใชงาน คําอธิบาย 

ภาพพื้นหลงั เลือกรูปภาพเพื่อใชเปนภาพพ้ืนหลังของโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณ 

ภาพพักหนาจอ เขาสูโหมดภาพพักหนาจอเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด

แสงพ้ืนหลงั LCD เลือกความสวางของหนาจอ

แสดงวันท่ีและเวลา เลือกวาจะแสดงวันท่ีและเวลาบนหนาจอหลักในรูปแบบใด

แสดงชื่อผูใหบริการ เลือกวาจะแสดงชื่อผูใหบริการบนหนาจอหลักหรือไม

ขอความตอนรับ เลือกวาจะแสดงขอความตอนรับเม่ือคุณเปดเคร ื่องหรือไม

การใชงาน คําอธิบาย 

การตั้งคาการโทรซิม1/2 เลือกการตั้งคาซิม1/ซิม2

หมายเลขผูโทรเขา ต้ังคาวาจะแสดงหมายเลขของคุณไปยังกลุมท่ีโทรอยางไร
(ข้ึนอยูกับเครือขาย)

การรอสาย ไดรับการแจงเตือนเมื่อมีสายเขาในระหวางใช สาย (ข้ึนอยูกับเครือขาย)

โอนสาย โอนสายเขาไปยังบริการวอยซเมลหรือหมายเลขโทรศัพทอื่นๆ

ระงับการโทร ตั้งคาการจํากัดโทรเขาและโทรออก

การตั้งคาข้ันสูง ต้ังคาการตั้งคาการโทรขั้นสูง

โทรซ้ําอัตโนมัติ โทรซ้ําไปยังหมายเลขที่โทรไมติดจนกวาจะโทรติด

แสดงเวลาที่โทร แสดงเวลาที่โทรบนหนาจอ

เวลาการโทร เตือนความจํา แจงเตือนเม่ือผานเวลาการโทรที่กําหนดไวหนึง่ครั้งหรือซ้ําๆ
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การตั้งคาทั่วไป

การตั้งคาเครือขาย

การตั้งคาความปลอดภัย
เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชรหัสผานเพ่ือปกปองซิมการด โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
และขอมูลท่ีเก็บไวในโทรศัพทเคลื่อนท่ีของค ุณ

การใชงาน คําอธิบาย 

วันท่ีและเวลา ต้ังนาฬิกาของโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ตั้งเวลาเปด/ปด ต้ังเวลาใหโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปด/ปดโดยอัตโนมัติ 

ภาษา เลือกภาษาสําหรับโทรศัพทของคุณ

รายการวิธีการปอนขอมูล เลือกวิธีการปอนขอมูลท่ีคุณตองการ

ปุมฟงกช่ัน ต้ังคาปุมเคล่ือนท่ีใหเปนปุมเพ่ือเขาสู เมนูท่ีตองการโดยตรง

อัปเดตวันท่ีและเวลา
โดยอัตโนมัติ

อัปเดตเวลาและวันท่ีโดยอัตโนมัติ

ไปท่ี ต้ังคาเมนูทางลัด:

การใชงาน คําอธิบาย 

การเลือกเครือขาย เครือขายสําหรับโทรศัพทของคุณ (บริการขึ้นอยู กับเครอืขาย) 
แนะนําใหใช แบบอัตโนมัติ

รายการโปรด เลือกเครือขายท่ีใช

การใชงาน คําอธิบาย 

ลอ็ค ซิม1/ซิม2 ต้ังคารหัส PIN หรือ PIN2 เพ่ือปกปองซิมการดของคุณ 
(ผูใหบริการเครือขายจะเปนผูจัดเตรียมรหัส PIN หรือ PIN2)

กําหนดการโทร หามมิใหโทรออกไปยังหมายเลขที่กําหนด (ตองมีรหัส PIN2)

หามการโทร หามไมใหโทรออกบางรายการ (ข้ึนอยูกับเครือข าย)

ลอ็คโทรศัพท ต้ังรหัสผานเพ่ือปกปองโทรศัพทของคุณ 
คุณจะตองใสรหัสทุกครั้งท่ีคุณเปดเครื่อง (ค าเริ่มตนคือ 1122)

ลอ็คปุมกดอัตโนมัติ ต้ังเวลาใหปุมกดล็อคเองโดยอัตโนมัติ
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กูคืนคาเริม่ตน
กูคนืการต้ังคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคณุใหเปนคาเริ่มตน คุณตองใสรหัสล็อคโทรศัพทของคณุ 
(คาเร่ิมตนคือ 1122)

เกร็ดและเคล็ดลับ

เพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ฟลิปส Xenium ของคุณใหดีที่สุด
ตอไปนี้คือข้ันตอนท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ฟลิปส Xenium ของคุณได

จะสามารถเพิ่มเวลาการเปดเคร่ืองและเวลาการใช สายใหนานที่สุดไดอยางไร?
• ต้ังคาโปรไฟลของคุณใหเหมาะสมกับการใชงานจริงอยูเสมอ 

การต้ังคาโปรไฟลนั้นมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โทรศัพทอยางมาก โดยท่ัวๆ 
ไป โหมดภายนอกอาคารจะใชพลังงานมากที่สุดและโหมดเงียบจะใชพลังงานนอยท่ีสุด  

• หากคณุใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี Xenium ท่ีมีระบบซิมค ู ควรเปดใชซิม 2 
เม่ือจําเปนเทานั้น หากคุณอยูในประเทศที่มีเครือขายเพียงเครือขายเดียว 
ใหปดการใชงานซิมท่ีไมมีเครือขายในประเทศดังกลาวเพ่ือยืดเวลาการใชงานแบตเตอรี่

• หากคณุไมไดใชแอพลิเคช่ันตางๆ เชน WIFI, GPS และ JAVA ควรปดแอพลิเคช่ันดังกลาว 
และโปรดใชระบบล็อกอัตโนมัติเพ่ือล็อกโทรศัพท ของคณุเพ่ือปองกนัการกดปุมโดยไมไดต้ังใจ

• ปรับความเขมและระยะเวลาการเปดไฟพ้ืนหลังหนาจอของคุณใหอยูในระดับตํ่าหรือปานกลาง 
และมีระยะเวลาสั้นท่ีสุด โดยท่ัวๆ ไปแลว ย่ิงเปดไฟพ้ืนหลังใหสั้นและเขมนอยลง 
จะย่ิงชวยประหยัดพลังงานไดเพ่ิมข้ึน 

• หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพทไวใกลวัตถุแมเหลก็ (เชน วิทยุ หรือโทรทัศน) หรือบนพ้ืนผิวท่ีเปนเหล็ก 
เนือ่งจากวัตถุเหลานี้จะมีผลกระทบตอการเชื่อมตอกับเครือขาย และทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน

จะยืดอายุการใชงานแบตเตอร่ีไดอยางไร?
• การชารจประจุไฟฟาแบตเตอรี่จนเต็มและใชงานจนประจุไฟฟาหมดกอนท่ีจะชารจใหมอีกครั้งจะ

เปนการยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ชารจแบตเตอรี่เม่ือมีสัญญาณเตือนแบตเตอร่ีออน
• อุณหภูมิจะมีผลกระทบตอการใชแบตเตอรี่ดวย ในระยะยาว 

ความรอนจะลดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ดวย เก็บโทรศัพทของคุณไมใหถูกแสงแดด 
หรือหลีกเลี่ยงการทิ้งไวในรถยนตท่ีรอน หากอ ุณหภูมิตํ่า ใหเก็บโทรศัพทของคุณไวในท่ีอบอ ุน 
(เชน ในกระเปา) เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิลดลง แบตเตอรี่จะมีความจุลดลงดวย

• ใชแตอุปกรณของแทเทานั้น เนื่องจากจะเปนการชวยใหแบตเตอรี่ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
อุปกรณของปลอม (เชน ท่ีชารจ) อาจทําใหแบตเตอร ี่หรือโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณเสียหายได

เปลี่ยนรหัสผาน เปลี่ยนรหัส PIN PIN2 หรือรหัสล็อคโทรศัพทตามตองการ

ผูจัดการใบรับรอง ตรวจสอบสิทธิและใบอนุญาตผูใชของคณุ
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ความปลอดภัยและขอควรระวัง
ขอควรระวัง
เก็บโทรศัพทเคลือ่นท่ีของคุณใหพนมือเด็กเล ็ก

เก็บโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณและอุปกรณเสริมตางๆ ใหพนมือเด็กเล็ก ช้ินสวนเล็กๆ อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงไดหากกลืนกิน

คลื่นวิทยุ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณรับ/สงคล่ืนวิทยใุนความถ่ี GSM (900/1800MHz)

โปรดตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตวาอุปกรณไฟฟาในรถของคุณจะไมไดรับผลกระทบจากคลื่นวิทยุ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณมีคุณสมบัติผานมาตรฐานดานความปลอดภัยท้ังหมดที่บงัคับใชและมาตรฐานอุปกรณวิทยุและ
อุปกรณรับสงสัญญาณสื่อสาร 1999/5/EC

ปดโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณ...
ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคณุเมื่ออยูบนเครื่องบนิ การใชโทรศพัทเคล่ือนท่ีบนเครื่องบนิอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รบกวนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี และอาจผิดกฎหมาย

ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนยบริการดานสุขภาพอื่นๆ และสถานท่ีอื่นๆ ซ่ึงอาจจะอยูใกลเครื่องมือแพทย

ในบริเวณท่ีอาจจะมีสารที่เปนสาเหตุของการระเบดิในบรรยากาศ (เชน สถานีบริการน้ํามันและบริเวณท่ีอากาศมีอนุภาคสูง เชนผงเหล็ก 
ในยานพาหนะที่ขนสงวัตถุไวไฟ หรือยานพาหนะที่ใชพลังงานชนิดกาซปโตเลียมชนิดเหลว (LPG) ในเหมืองหรือพ้ืนท่ีอืน่ๆ 
ท่ีมีการปฏิบติังานดวยการระเบิด

โทรศัพทเคลื่อนท่ีและรถยนตของคุณ
อยาใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระหวางการขับรถและปฏบิัติตามกฎหมายการหามใชโทรศพัทเคล่ือนท่ีในขณะขับรถทุกขอ 
ใชอุปกรณแฮนดฟรีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยหากเปนไปได ตรวจสอบใหแนใจวาชุดติดต้ัง
โทรศพัทในรถยนตของคุณไมกีดขวางการทํางานของถุงลมนิรภัยหรืออุปกรณดานความปลอดภัยอื่นๆ

ใชงานโทรศัพทของคุณดวยความระมัดระวังและทะนุถนอม

เพ่ือการทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพของโทรศัพท เคล่ือนท่ี เราขอแนะนําใหคุณใชโทรศัพทในรูปแบบปกติ

• อยานําโทรศัพทเคล่ือนท่ีไปไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงมากๆ
• อยาจุมโทรศัพทของคุณลงในของเหลวทุกชนิด หากคุณทําโทรศัพทตกลงไปในของเหลว ใหปดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก 

แลวปลอยไวใหแหงเปนเวลา 24 ช่ัวโมงกอนแลวจึงเปดใชอีกครั้ง
• วิธีการทําความสะอาดโทรศัพทใหเช็ดดวยผานุมๆ

ปกปองแบตเตอรี่จากการเสียหาย
คุณควรใชแตอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมชนิดอื่นๆ 
อาจกอใหเกิดอันตรายตอตัวคุณและโทรศัพทเคล ื่อนท่ีได และจะทําใหการรับประกันทุกชนิดสิ้นสุดลงและเปนโมฆะ 
การใชแบตเตอรี่ท่ีไมถูกตองอาจกอใหเกดิการระเบิดได

ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปล่ียนสวนท่ีชํารุดโดยชางท่ีไดรับการรับรองในทันทีโดยใชช้ินสวนของแทจากฟลิปส
• โทรศพัทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร จประจไุฟฟาใหมได
• ใชแตเครื่องชารจท่ีกําหนดไวเทานั้น
• อยาเผาแบตเตอรี่
• อยาดัดแปลงหรือเปดแบตเตอรี่
• อยาใหวัตถุท่ีเปนเหล็ก (เชน กุญแจในกระเปาของคุณ) ลัดวงจรของแบตเตอรี่
• หลีกเล่ียงการนําแบตเตอรี่ไปไวในสภาพแวดลอมท ี่มีความรอนสูง (>60° C หรือ 140° F) ความช้ืน หรือการกดักรอน

รักษาสิ่งแวดลอม
โปรดศึกษาขอกําหนดเกี่ยวกับการกําจดับรรจุภัณฑ  แบตเตอร่ี และโทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงไมไดใชงานแลวอยางละเอียดและปฏิบติัตาม 
และโปรดสงเสริมใหมีการรีไซเคิล ฟลิปสไดทําเครื่องหมายการรีไซเคิลและวิธีการกําจัดอยางถ ูกตองไวท่ีแบตเตอรี่และบรรจุภัณฑ

: วัสดุท่ีทําบรรจุภัณฑสามารถนํากลับมารีไซเคิลได
: เราไดใหการสนับสนุนทางการเงนิแกระบบการรีไซเคิลและการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหมท่ีเกี ยวของ
: วัสดุท่ีเปนพลาสติกสามารถนํากลับมารีไซเคลิได (และมีการบงช้ีชนิดของพลาสติกดวย)
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เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: "ขอมูลสําหรับผูบริโภค"

การกําจัดผลิตภัณฑท่ีไมใชแลว
ผลิตภัณฑของคุณน้ันไดรับการออกแบบและผลิตจากวัสดุและสวนประกอบคุณภาพสูงซึ่งสามารถนํากลับมารีไซเคิลและใชใหมได 

 หากมีเครื่องหมายถังขยะแบบมีลอและกากบาทติดอยู หมายถึงผลิตภัณฑน้ีครอบคลุมอยูในขอกําหนดของยุโรป 2002/96/EC
โปรดศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บของเสียจากผลิตภัณฑไฟฟาของประเทศคุณ
โปรดปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศคุณและอยากําจดัผลิตภัณฑท่ีไมใชแลวรวมกับขยะธรรมดาจากคร ัวเรือน 
การกําจัดผลิตภัณฑเกาอยางถูกตองจะชวยปองกันผลกระทบในเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย

อุปกรณน้ีอาจจะมีผลิตภัณฑ เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรท่ีอยูภายใตกฎหมายการสงออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ 
หามมใิหเปล่ียนแปลงใหผิดกฎหมาย

ขอควรจํา
อุปกรณควบคุมการเตนของหัวใจ
หากคณุใชอุปกรณควบคมุการเตนของหัวใจ
• เก็บโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปดเครื่องอยูใหหางจากอุปกรณควบคุมการเตนของหัวใจอยางนอย 15 ซม. เพ่ือปองกันการรบกวน
• อยาใสโทรศัพทเคล่ือนท่ีไวท่ี กระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยหูดานตรงขามกับอุปกรณควบคุมการเตนของหัวใจเพ่ือลดการรบกวน
• ปดโทรศัพทของคุณถาคุณสงสัยวาเกิดการรบกวนการทํางานของอุปกรณควบคุมการเตนของหัวใจ

เครื่องชวยฟง
หากคณุใชเครื่องชวยฟง ปรึกษากับแพทยและผูผลิตเครื่องชวยฟงเพ่ือศึกษาวาอุปกรณท่ีคุณใชถูกรบกวนโดยโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือไม

มาตรฐาน EN 60950
อุณหภูมิของกรอบโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณอาจเพิ่มขึน้หลังจากการถูกแสงแดดเปนระยะเวลานาน (เชน การวางไวท่ีหนาตาง) 
ในกรณีน้ีโปรดใชความระมัดระวังในการหยิบโทรศ ัพทเคล่ือนท่ีของคุณและหลีกเล่ียงการใชงานในกรณีท่ีอุณหภูมิโดยรอบสูงกวา 40° C

วิธีการเพิ่มระยะเวลาการใชงานแบตเตอรี่ 
พลังงานจากแบตเตอรี่น้ันเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของโทรศัพทเปนอยางยิ่ง เพ่ือการประหยัดพลังงาน โปรดทําสิ่งตางๆ 
ดังตอไปน้ีถาสามารถ
• ปดฟงกช่ันบลูทูธของโทรศพัท 
• ต้ังระดับและระยะเวลาของแสงหนาจอนอยๆ 
• เปดระบบล็อคปุมกดอัตโนมัติ ปดเสียงปุมกด ระบบสั่นหรือการแจงเตือนแบบสั่น 
• เช่ือมตอ GPRS เมื่อตองการใชเทานั้น มิฉะนั้น โทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณจะทําการคนหาสัญญาณ GPRS 

อยูตลอดเวลาและจะเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน 

• ปดโทรศัพทของคุณหากอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมมีสัญญาณ มิฉะนั้น โทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณจะทําการคนหาสัญญาณเครือขายอยูตลอดเวลา
และจะเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน 

การแกไขปญหา
โทรศัพทเคลื่อนท่ีไมยอมเปดเครื่อง
ถอด/ใสแบตเตอรี่ใหม แลวชารจโทรศัพทท้ิงไว จนกระทั่งไอคอนแบตเตอรี่หยุดกระพริบ ถอดสายชารจแลวลองเปดโทรศพัทเคล่ือนท่ีอีกครั้ง

หนาจอแสดงคําวาบล็อกเม่ือเปดเครื่อง
มีบางคนพยายามจะใชโทรศัพทของคุณแตไมทราบรหัส PIN และรหัสปลดล็อก (PUK) ใหติดตอผูบริการเครือขายของคุณ

หนาจอแสดงความผิดพลาด IMSI
ปญหานี้เกิดขึ้นจากการสมัครของคณุ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีไมยอมกลับไปสูหนาจอพัก
กดปุมวางสายคางหรือปดโทรศพัทเคล่ือนท่ี ตรวจสอบวาซิมการดและแบตเตอรี่น้ันติดต้ังอยางถูกตองแลวลองเปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีอีกครั ง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีไมแสดงสญัลักษณเครือขาย
การเช่ือมตอกับเครือขายสูญหาย โทรศพัทของคุณอาจอยูในพ้ืนท่ีอับสัญญาณ (เชน ในอุโมงคหรืออยูระหวางตึกสูง) 
หรืออยูในพ้ืนท่ีนอกเขตบริการ ลองเช่ือมตอจากสถานที่อื่นๆ หรือเช่ือมตอกบัเครือขายใหม (โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) 
ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นติดต้ังอยางเหมาะสมหากโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณมีเสาอากาศภายนอก 
หรือติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพ่ือขอขอมูล/ความชวยเหลือเพ่ิมเติม



X116 Thai_Book.book  Page 21  Monday, February 28, 2011  9:23 AM
21

หนาจอไมตอบสนองเมื่อกดปุม (หรือหนาจอตอบสนองชา)
หนาจอจะตอบสนองชาขึ้นเมื่ออยูในอุณหภูมิที ตํ่ามาก น่ีเปนเร่ืองปกติและจะไมกระทบตอการทํางานของโทรศัพท 
นําโทรศัพทเคล่ือนท่ีไปยังท่ีท่ีอบอุนแลวลองอีกครั้ง ในกรณีอืน่ๆ โปรดติดตอผูผลิตโทรศัพทของคุณ

ดูเหมือนวาแบตเตอรี่จะรอนเกนิไป
คุณอาจใชท่ีชารจท่ีไมไดผลิตมาเพื่อโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณ 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชอุปกรณของแท จากฟลิปสท่ีใหมากบัโทรศพัทเคล่ือนท่ีของคุณ

โทรศัพทของคุณไมแสดงหมายเลขเวลามีสายเขา
กรณีน้ีเปนความผิดพลาดของเครือขาย หากเครือข ายไมไดสงหมายเลขผูโทรมาให โทรศัพทเคล่ือนท่ีจะแสดงคําวา สาย 1 หรือ ระงับ แทน 
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม

คุณไมสามารถสงขอความได
เครือขายบางชนิดจะไมอนุญาตใหสงขอความไปย ังเครือขายอื่นๆ ขัน้แรก ใหตรวจสอบวาคณุไดใสหมายเลขศนูย SMS ของคณุอยางถูกตอง 
หรือติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือขอขอมูลเพ ิ่มเติม

คุณไมสามารถรับ และ/หรือ จัดเก็บรูปภาพ JPEG ได
โทรศัพทเคล่ือนท่ีอาจจะไมยอมรับรูปภาพหากมีขนาดใหญเกินไป ช่ือยาวเกินไป หรือรูปแบบไฟลไมถูกตอง

คุณรูสึกวาคุณพลาดสายบางสาย
ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในระหวางชารจประจุไฟฟา ไอคอนแบตเตอรี่ไมแสดงแถบใดๆ และขอบดานนอกกระพริบ
ชารจประจุไฟฟาในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิระหวาง  0°C (32°F) และ 50°C (113°F) เทานั้น
ในกรณีอื่นๆ โปรดติดตอผูผลิตโทรศัพทของคุณ

หนาจอแจงเตือนวาซิมผิดพลาด
ตรวจสอบวาไดใสซิมการดอยางถูกตองหรือไม หากปญหายังคงเกิดขึ้น แสดงวาซิมการดของคุณอาจจะเสียหาย 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ

เม่ือพยายามใชคุณสมบัติในเมนู หนาจอแสดงขอความวา ไมอนุญาต
คุณสมบติับางคุณสมบัติน้ันจะขึ้นอยูกับระบบเครือขาย ดังนั้นจึงสามารถใชไดเมื่อเครือขายอนุญาตเทานั้น 
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม

หนาจอแสดงขอความ ใสซิมการด
ตรวจสอบวาไดใสซิมการดอยางถูกตองหรือไม หากปญหายังคงเกิดขึ้น แสดงวาซิมการดของคุณอาจจะเสียหาย 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ

การทํางานของโทรศัพทเคลื่อนท่ีน้ันดูเหมือนจะชากวาท่ีระบุไวในคูมือการใช
การทํางานของโทรศพัทน้ันเกี่ยวของกับการต้ังคาของคุณ (เชน เสียงเรียกเขา ระยะเวลาเปดไฟหนาจอ) และคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีคุณใช 
ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการทํางาน คุณควรปดคุณสมบัติท่ีไมไดใชหากเปนไปได

โทรศัพทเคลื่อนท่ีทํางานไดไมเต็มประสทิธิภาพในรถยนต
รถยนตมีสวนประกอบมากมายที่มีคณุสมบติัดูดคล ื่นแมเหล็กไฟฟาจึงอาจจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของโทรศัพทได 
อุปกรณติดต้ังโทรศพัทเคล่ือนท่ีในรถยนตจะม ีเสาอากาศภายนอก จึงชวยใหคุณสามารถรับสายไดโดยไมตองถือโทรศัพท

หมายเหตุ:
 • โปรดตรวจสอบวาประเทศของคุณอนุญาตใหใชโทรศัพทในระหวางขับรถหรือไม

โทรศัพทไมชารจประจุไฟฟา
หากประจุไฟฟาของแบตเตอรี่น้ันถูกใชจนหมด อาจจะตองใชเวลาหลายนาที (ในบางกรณีอาจจะนานถึง 5 นาที)  
กอนท่ีจะมีไอคอนแสดงการชารจประจุไฟขึ้นบนหน าจอ

รูปท่ีถายจากกลองของโทรศัพทน้ันไมชัด
ตรวจสอบใหแนใจวาเลนสกลองน้ันสะอาด
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คําประกาศเกี่ยวกบัเครื่องหมายการคา

ขอมูลเกี่ยวกับการรับคลื่นวิทยุเฉพาะสวน (SAR)
มาตรฐานนานาชาติ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีเครื่องน้ีมีคณุสมบติัผานเกณฑมาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับการสัมผัสกับคล ื่นวิทยุ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณเปนอุปกรณรับและสงคล่ืนวิทยุ โดยไดรับการออกแบบและผลิตมาเพื่อใหมีอัตราการสงคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) 
ไมเกินอัตราที่กําหนดไวตามมาตรฐานนานาชาติ ขอกําหนดเหลานี้ต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการนานาชาตวิาดวยการปองกนัอนัตรายจากรังสีวิทยุ 
(ICNIRP) และสถาบันวิศวกรรมไฟฟาและอิเลคทรอนิกส (IEEE) ซ่ึงไดทําการทดสอบคาท่ีปลอดภัยเพ่ือปกปองท ุกๆ คน 
ไมวาจะมีอายุเทาใดหรือมีสุขภาพอยูในระดับใด

คาการสัมผัสกับคล่ืนวิทยุท่ีปลอดภัยสําหรับการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ันจะใชหนวยการวัดท ี่เรียกวาการรับคล่ืนวิทยุเฉพาะสวน (Specific Absorption 
Rate หรือ SAR) คา SAR สูงสุดท่ี ICNIRP กําหนดไวสําหรับการใช โทรศพัทเคล่ือนท่ีอยางปลอดภัยคือโดยเฉล่ีย 2.0 วัตต/กก. ตอเน้ือเยื่อสบิกรัม 
และ IEEE Std 1528 กําหนดไวโดยเฉลี่ย 1,6 วัตต/กก. ตอเน้ือเยื่อหน่ึงกรัม  สําหรับสวนศีรษะ

เราไดทําการทดสอบหาคา SAR โดยใชตําแหนงการใชงานที่กําหนดโดยใหโทรศัพทเคล่ือนท่ีปลอยคล่ืนในระดับสูงสุดในการทดสอบทุกคล่ืนความถ่ี 
แมวา SAR จะกําหนดคาพลังงานสูงสุดอยางเปนทางการ แตในการใชงานจริง คา SAR ของโทรศัพทเคล่ือนท่ีมักจะตํ่ากวาคา SAR สูงสุด 
ท้ังน้ีเน่ืองจากโทรศัพทน้ันไดออกแบบมาเพื่อใหทํางานโดยใชหลายระดับพลังงานเพื่อใชพลังงานเทาท่ีจําเปนตอการเช่ือมตอกับเครือขายเทานั้น 
โดยท่ัวๆ ไป ยิ่งคุณอยูใกลกับสถานีเสาอากาศเทาไหร พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะนอยลงเทานั น 

แมวาจะมีความแตกตางของระดับ SAR ในโทรศัพทเคล่ือนท่ีแตละเครื่องและในแตละตําแหนง 
แตท้ังหมดนั้นไดผานมาตรฐานการสัมผัสกับคลื นวิทยุระดับนานาชาติ  

คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ีรุน Xenium X116 เม่ือทดสอบตามมารฐานคือ 0.805 วัตต/กก. โดย ICNIRP 

เพ่ือจํากัดการสัมผัสกบัคล่ืนวิทยุ เราขอแนะนําใหลดเวลาการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือใชชุดห ูฟงแทน 
จุดประสงคของคําเตือนในขอน้ีคือการใหโทรศัพทอยูหางจากศีรษะและหัวของคุณใหมากที่สุด

การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไข
1 การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมถึงส ิ่งใดบาง?
ฟลิปสรับประกันกับผูซ้ือปลีกรายหลัก (“ลูกค า" หรือ "คุณ") วาผลิตภัณฑโทรศัพทเคล่ือนท่ีฟลิปสเครื่องนี้และอุปกรณ
เสริมท่ีฟลิปสจัดเตรียมใหไวในบรรจุภัณฑการขาย ("ผลิตภัณฑ") น้ันไมมีขอผิดพลาดในดานวัสดุ การออกแบบ 
และการพกพาภายใตเงื่อนไขการใชแบบปกติโดยสอดคลองกับคูมือการใชงานและเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
การรับประกับแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมถึงแตลูกคาท่ีซ้ือผลิตภัณฑและการใชงานในประเทศที่ซ้ือเทานั้น 
การรับประกันโดยจํากัดเงื่อนไขนั้นจะมีผลบงัคับใชในประเทศที่ฟลิปสขายผลิตภัณฑเทานั้น
2. การรับประกับแบบจํากัดเงื่อนไขนี้มีระยะเวลานานเทาใด?
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขสําหรับผลิตภัณฑน้ีมีระยะเวลาหนึ่ง (1) ปนับต้ังแตวันท่ีซ้ือผลิตภัณฑโดยมเีอกสารยืนยันการซื้อท่ีมีผลบงัค ับใช 
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขของแบตเตอร่ีแบบชารจประจุไฟไดของแทจากฟลิปสมีระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันท่ีซ้ือ
3. ฟลิปสจะรับผิดชอบอยางไรหากผลิตภัณฑมขีอผ ิดพลาดเกีย่วกับวัสดุและการพกพาในระยะเวลาของการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไข
ในระหวางระยะเวลาการรับประกับแบบจํากัดเงื่อนไข ฟลิปสหรือตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการจะทําการซอมแซมหรือ
เปล่ียนอุปกรณท่ีมีความผิดปกติกับผลิตภัณฑ หรือช้ินสวนใหมหรือนํากลับมาซอมแซมใหมโดยไม คิดคาใชจาย หรือคดิแตเพียงคาแรงเทานั้น 
แลวสงผลิตภัณฑท่ีซอมแซมหรือเปล่ียนแลวให แกลูกคาในสภาพที่สามารถใชการได ฟลิปสจะเก็บช้ินสวน อุปกรณ หรือวัสดุท่ีผิดปกติเอาไว
ผลิตภัณฑท่ีเปล่ียนหรือซอมแซมแลวจะมีระยะเวลาการรับประกันเหลือเทากับระยะเวลาการรับประกันเดิม หรือ 
เกาสิบ (90) วันจากวันท่ีเปล่ียนหรือซอมแซม แลวแตระยะเวลาใดจะยาวนานกวา การเปล่ียนหรือซอมแซมผลิตภัณฑ
โดยการพิจารณาของฟลิปสน้ันเปนการชดใชเพียงวิธีเดียวท่ีคณุสามารถเรียกรองได

Sogou  Sogou คือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sohu.com Inc.

JAVA JAVA เปนเครื่องหมายการคาของ Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth™ Bluetooth™ เปนเครื่องหมายการคาของ Telefonaktiebolaget L M Ericsson ประเทศสว ีเดนและมอบลิขสิทธิ์ใหแกฟลิปส

Philips PHILIPS และ PHILIPS’ Shield Emblem เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ผลิตโดย Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. ภายใตลิขสิทธิ์ของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V.
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4. อะไรท่ีไมครอบคลุมอยูในการรับประกันแบบจํากดัเงื่อนไข?
การรับประกันจํากัดเงือ่นไขนี้ไมครอบคลุมถึง:
ก) ผลิตภัณฑท่ีมีการเสียหายจากการใชแบบผิดวิธี อุบัติเหตุ การขนสง หรือความเสียหายทางกายภาพอื่นๆ การติดต้ังอยางไมถูกตอง 

การใชงานในรูปแบบท่ีไมปกติ การละเลย อุทกภัย อัคคภีัย การมีนํ้าหรือของเหลวชนิดอื่นๆ เขาเครื่อง หรือ
ข) ผลิตภัณฑท่ีเกิดการเสียหายเน่ืองจากการซอมแซม แกไข หรือดัดแปลงโดยผูท่ีไมไดรับการรับรองจากฟลิปส หรือ
ค) ผลิตภัณฑท่ีเกิดปญหาในการรับสัญญาณหรือโทรออกที่เกิดจากสภาพของสัญญาณ ประสิทธิภาพของเครือขาย หรือระบบสาย 

หรือเสาอากาศ หรือ
ง) ผลิตภัณฑท่ีผิดพลาดหรือเกิดปญหาขึ้นโดยการใชรวมกับผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมท่ีไมใชของฟลิปส หรือ 
จ) ผลิตภัณฑท่ีสต๊ิกเกอรรับประกัน/คุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมายเลขซีเรียลอิเลคทรอนิกสถูกดึงออก แกไขหรือปลอมแปลง หรือ 
ฉ) ผลิตภัณฑท่ีซ้ือ ใชงาน ซอมบํารุง หรือสงซอมบํารุงจากนอกประเทศที่ซ้ือ หรือใชเพ่ือจุดประสงคทางการคาหรือธุรกิจ 

(รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเพียงการใหเชา) หรือ 
ช) ผลิตภัณฑท่ีสงคืนโดยไมมีเอกสารยืนยันการซื อท่ีถูกตองหรือมีเอกสารยืนยันการซื้อท่ีถูกเปล่ียนแปลงหรือปลอมแปลง
ซ) การเสียหายตามปกติ หรือสุดวิสัย
5. คุณจะไดรับการบริการการรับประกันอยางไร?
ก) สงคืนผลิตภัณฑใหแกศูนยบริการอยางเปนทางการของฟลิปส คุณสามารถติดตอสํานักงานของฟล ิปสใน

ประเทศคุณเพ่ือขอทราบสถานที่ต้ังของศูนยบริการอยางเปนทางการที่ใกลคุณท่ีสุด
ข) ตองถอดซิมการดกอนสงผลิตภัณฑใหฟลิปส ฟลิปสจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือสูญหายของซิมการดหรือขอมูลตางๆ ในซิมการด
ค) หากความผิดพลาดของผลิตภัณฑไมครอบคลุมอยูในการรับประกับแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ หรือการรับประกบัแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมบงัคับใช 

เปนโมฆะ หรือถูกยกเลิกเนื่องจากเงือ่นไขและขอกําหนดตางๆ ท่ีระบุไวในเอกสารฉบับนี้ 
ลูกคาจะตองเสียคาซอมแซมหรือคาเปล่ียนผลิตภัณฑและคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑ

ง) สิ่งสําคัญ  คุณตองสงคนืผลิตภัณฑพรอมกับเอกสารยืนยันการซื้อท่ีมีผลบังคับใชซ่ึงระบุสถานที่ซ้ือ วันท่ีซ้ือ รุนผลิตภัณฑ 
และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑอยางชัดเจน

6. ขอจํากัดอื่นๆ: การรับประกันนี้เปนขอตกลงทีส่มบรูณ

ฟลิปสไมมีการรับประกนัอืน่ใดอีกท้ังแบบเปดเผยหรือแสดงเปนนัย (ไมวาจะดวยขอบังคับ ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ) 
เวนแตการรับประกันท่ีระบุไวดานบน และตามที กฎหมายกําหนด รวมถึงไมสามารถแกไขหรือหักลางสัญญาฉบบัน้ีได 
และไมรับประกันความพึงพอใจคุณภาพการใชงานหร ือประสิทธิภาพเพื่อจุดประสงคใดๆ ท่ีเฉพาะเจาะจง
ภาระการรับผิดชอบโดยรวมของฟลิปสท่ีมีตอการชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจาการใชหรือซ้ือผลิตภัณฑไมวาจะดวยสาเหตุใด 
หรือไมวาความเสียหายจะมีลักษณะเชนใดและไมวาการรองเรียนจะเปนลักษณะใด (เชน การติดตอหรือทางจดหมาย) 
จะไมเกินราคาที่ลูกคาซื้อผลิตภัณฑ

อยางไรก็ตาม จะไมถือวาฟลิปสมีภาระผูกพันต อเหตุการณหรือผลเกีย่วเนื่องท้ังทางตรงและทางออมหรือความเสียหายตอเน่ือง 
(รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเพียงการเสียของ การเส ียเวลา ความไมสะดวก ความเสียหายทางการคา การเสียกําไร การเสียโอกาสทางธุรกิจ 
คาใชจายจากการจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการทดแทน การลงทุน ความเสียหายตอช่ือเสียงหรือความน าเช่ือถือ 
หรือการสูญเสียขอมูลและการถูกเรียกรองโดยบุคคลที่สาม) ซ่ึงเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑตามที่กฎหมายกําหนด 
ไมวาฟลิปสจะเคยแจงใหทราบเกี่ยวกับความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไม 
ขอจํากัดเหลานี้จะบังคบัใชโดยแมวาจะทําใหผิดจุดประสงคท่ีแทจริงของการชดใชก็ตาม

การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขน้ีเปนขอตกลงแบบสมบรูณและหนึ่งเดียวระหวางลูกคาและฟลิปสซ่ึงเกี่ยวของกับผลิตภัณฑโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ีและ
จะมีอํานาจหักลางขอตกลงตางๆ ของท้ังสองฝายท ี่ไดกระทําไวกอนหนาท้ังดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร และการสื่อสารอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้และการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไข ผูขนสง ผูคาปลีก ตัวแทนจําหนาย ตัวแทน พนักงานของฝายดังกลาว 
หรือพนักงานของฟลิปสไมมีสิทธิเปล่ียนแปลงการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้และคุณไมสามารถยึดถือคําพูดของฝายดังกลาว
เปนสัญญาจากฟลิปสได
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขฉบับน้ีจะไมกระทบตอสิทธิตามกฎหมายของลูกคาตามที่กฎหมายในประเทศที่บังคับใชกําหนด
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คําประกาศมาตรฐาน

เรา 
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen  518057
ประเทศจนี

ขอประกาศโดยความรับผิดชอบแตเพียงผูเดียววาผลิตภัณฑ
Xenium  X116
Philips GSM/GPRS 900/1800
หมายเลข TAC: 86450100

ซ่ึงเกี่ยวของกับคําประกาศนี้มีคุณสมบติัตามมาตรฐานตางๆ ดังตอไปน้ี:
ดานความปลอดภัย: EN 60950-1:2006+A11:2009
ดานสุขอนามัย: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006
ดาน EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v1.3.2

ดานรังสี: ETSI EN 301 511 v9.0.2 
ETSI EN 300 328 v1.7.1

เราขอประกาศวาเราไดทําการทดสอบดานคล่ืนวิทย ุท่ีจําเปนทุกรายการและไดผลวาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตามมาตรฐานและขอกําหนด 1999/5/EC
เราไดกระบวนการการประเมินคุณสมบัติตามที่ระบ ุไวในหัวขอท่ี 10 ในสวนท่ีสี่ของกฎ 1999/5/EC โดยมีคณะกรรมการตางๆ เหลานี้รับรอง: 
British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD 
United Kingdom 

เครื่องหมายระบตัุวตน: 0168
21 ตุลาคม 2010

                                                                                                                               Connie Shen
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