
กด ) คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด L 
เพื่อจัดเกบ็

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด 
และกด ( เพื่อหมุน

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด )

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด + หรือ - ระหวางการโทร

กด - ในหนาจอหลัก

กด L ในหนาจอหลัก

กดปุม * คางไวในหนาจอหลัก 
เพื่อสลับระหวางโหมดประชุมและ
โหมดปกติ

กด R

กด )
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้นฟลิปส
จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใช
นี้ �ตามลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาดการ
ตกหลน หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้
และตัวผลิตภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณ
นี้ออกแบบเพื่อใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ �

ไมโครโฟน

 หนาจอ

ปุมเคลื่อนที่ ปุมวางสาย
และเปด/ปด

ซอฟตคียซาย

ปุมรับสาย

ซอฟตคีย
ขวา

ปุมตัวอักษร
ตัวเลข

ขั้วตอหูฟง/
เครื่องชารจ

เปด/ปดโทรศัพท
เก็บหมายเลขในสมุด
โทรศัพท
โทรออก

รบัสาย
วางสาย
ปฏเิสธสาย
ปรับระดบัเสียงในหูฟง
เขาไปยัง รายชื่อ
เขาไปยังเมนูหลัก
เปลี่ยนไปยังสถานะปด
เสียง

กลับไปยังเมนูกอนหนา
กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว
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ปุมซาย/ขวา
กดซอฟตคียซายและขวา L และ R ซึ่งอยูที่สวนบนของปุมกด 
เพื่อเรียกใชฟงกชั่นทีแ่สดงที่สวนลางของหนาจอ

เมนูหลกั
รายชื่อ ขอความ ขอมูลการโทร

หนา 12 หนา 14 หนา 17

ตั้งคา การปองกัน เสียง

หนา 18 หนา 20 หนา 21

จอแสดงผล เครื่องมอื แอปพลิเคชั่น STK

หนา 22 หนา 23 หนา 24
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เริ่มการใชงาน

บตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากดานลาง ดังแสดง
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1. เริม่การใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอน
ที่จะใชโทรศัพทของคุณ

ในการใชโทรศพัทของคุณ คุณตองใสซิมการดทีถู่กตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซมิการด
ประกอบดวยขอมูลเกีย่วกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถอืของคุณ และหนวยความจําซึง่คุณสามารถเก็บหมายเลขโทร-
ศัพทและขอความตางๆ

ใสซิมการด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปดโทร-
ศัพทมือถือของคุณกอนที่จะถอดฝาดานหลงและแบตเตอรี่ออก
ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กด
ฝาดานหลังดวยนิ้วหัวแมมอืของคุณ และเลื่อนฝาลง จากนั้นใชมือ
ขางที่วางอยูยกฝาของชองใสแบตเตอรี่ออก ดังแสดงในรูปดานลาง 

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแ
ในรูปดานลาง



5

บัคืน
ับคืน โดยการเลื่อนขึ้นไปในชอง จนกระทั่งสุด

ะอยูบนหนาจอกอนทีจ่ะใชโทรศัพท

ดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจาก
าที่คุณซือ้โทรศพัท สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ารปองกัน�
มถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของคุณ
ดล็อคซิมการด คุณตองขอรหสัพุกจากผูให
คุณ
เริ่มการใชงาน

ใสซิมการด
ตรวจดูใหแนใจวามมุที่ตัดของซิมการดหันไปในทศิทางที่ถูกตอง และ
หนาสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ําลง เลื่อนซิมการดเขาไปในชองใสซิมการด
จนกระทั่งสุด

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง 
จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง 

ใสฝาดานหลังกล
ใสฝาปดแบตเตอรี่กล

แกะฟลมปองกันที่แป

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศพัท ก
ถาม รหัสนี้ไดรับการต
ผูใหบริการหรือรานค
เกี่ยวกับรหัสพิน ดู �ก
ถาคุณปอนรหสัพินไ
จะถูกลอ็ค ในการปล
บริการเครือขายของ



เริ่มการใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกบัโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวทีจ่ะปดเครื่อง
ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟากระแสสลับที่
มใชโทรศัพทในชวงเวลาหนึ่ง เราแนะนํา

ในขณะที่กําลังชารจอยู เมื่อพลังงาน
งิ ตัวแสดงสถานะการชารจจะปรากฏ
าณสองสามนาที
6

ชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือนคุณ
เมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง ตองชารจไว
เปนเวลา 2 หรือ 3 นาทีกอนที่ตัวแสดงสถานะรูปแบตเตอรี่จะกะพริบ 
เสียบเครื่องชารจเขากับขั้วตอเครื่องชารจทีด่านบนซายของโทรศัพท
ดังแสดงดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งของเครื่องชารจเขา
กับชองเสียบไฟ AC
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ตัวแสดง
สถานะจะเลื่อนในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชารจเต็ม
เมื่อตัวแสดงสถานะการชารจหยุดเลื่อน จากนั้นคุณสามารถถอด
เครื่องชารจได

ชารจเต็มแลว ไมมผีลทําให
ชารจคือการถอดปลั๊กออก 
เขาถงึไดงาย ถาคุณคิดจะไ
ใหคุณถอดแบตเตอรี่ออก
คุณสามารถใชโทรศัพทได
แบตเตอรี่หมดอยางสิ้นเช
หลังจากที่ชารจไปไดประม
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ตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจกัร

ะการวางสาย
มายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
องเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมดุโทรศัพท 
ยเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
 ( หรือ L ยอมรับ
ด ) หรือ R ปฏิเสธ 
ด )
งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง
สายทุกปุม ใน ตั้งคาโทรศัพท > โหมดรับสาย, 
ยการกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุม ) และ R

งการโทร
R เพื่อเปดการทํางาน แฮนดฟรี หรือ L 
ังตัวเลือกตอไปนี้:
ของสาย

ูหลัก
การโทร

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

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

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด ( เพื่อหมุนหมายเลขที่
เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด + หรือ - (ดู �รายชื่อ� 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม)

3. กด ) เพื่อวางสาย

โทรฉกุเฉนิ
เมื่อไมมีซิมการดในโทรศัพท คุณสามารถกด L (SOS) เพื่อโทร
ฉุกเฉิน 
เมื่อมซีิมการดในโทรศัพท คุณสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉิน ในหนา
จอหลัก จากนั้นกด (

หมายเลขฉกุเฉินมา
คือ 999

การรับสาย แล
เมื่อมสีายเรียกเขา ห
ที่จะแสดงหมายเลขข
ชื่อที่เปนเจาของหมา
� ในการรับสาย: กด
� เพือ่ปฏเิสธสาย: ก
� ในการวางสาย: ก
โทรศัพทจะไมสงเสีย
ถาคุณเปดทํางาน รับ
คุณสามารถรับสายโด

ตัวเลอืกระหวา
ระหวางการโทร, กด 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปย

- ปดเสียงพูด 
- พัก สาย
- วางสาย
- เขาไปยัง เมน



การโทร

การรับสายที่สอง
ณะที่กําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะสง
งขอมูลเกี่ยวกบัสายที่เรียกเขามา จากนั้น

ื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

ื่อปฏิเสธสาย

ื่อเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณสามารถ
ือกที่จะ: 
ปดเสียงพูด ของสาย
การประชุมทางโทรศัพท เพื่อแนะนําผู
โทรเขามาในการประชุมทางโทรศัพท
วางทกุสาย เพื่อวางสายปจจุบันทั้งหมด 
เขาไปยัง เมนูหลัก
8

ปรับระดบัเสยีงในหูฟง
ระหวางการโทร กดปุมบังคับทิศทาง + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลด
ระดับเสียง

การจัดการกบัหลายสาย
คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกนั รวมทั้ง
สรางการประชุมโดยใชโทรศพัทของคุณได คุณสมบัตินี้จะใชไดหรือ
ไม ขึ้นอยูกบัผูใหบริการเครือขาย และ/หรือการสมคัรรับบริการ
ของคุณ
การโทรไปยังสายที่สอง
คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองเมื่อมสีายหนึ่งใชอยู หรือมสีายหนึ่ง
พักอยูได ในขณะที่โทรศัพทอยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือกผูติด
ตอจากสมุดโทรศัพท) และกด ( สายแรกจะถูกพักไว และสาย
ที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้น คุณสามารถกด R สลับ เพื่อสลับ
ระหวางสายทั้ง 2  หรือ L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
� ปดเสียงพูด ของสาย
� การประชุมทางโทรศพัท เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการ
ประชุมทางโทรศัพท

� วางทกุสาย เพื่อวางสายปจจุบันทั้งหมด
� เขาไปยัง เมนูหลัก
เพือ่ใหสามารถรับสายที่สองได, คุณจาํเปนตองปดทํางาน 
การโอนสาย (ดูหนา 18) และเปดทํางานฟงกชั่น สายเรียกซอน 
(ดูหนา 18)

เมื่อคุณไดรับสายทีส่องในข
เสียงบี๊ป และหนาจอจะแสด
คุณสามารถ:

กด ( หรือ L 

ยอมรับ
เพ

กด ) หรือ R 
ปฏิเสธ

เพ

กด L ตัวเลือก เพ
เล
�
�

�
�
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ทป ABC/Abc/abc 
ึ่งครั้ง (2 ถึง 9) เพื่อปอนตัวอักษรแรก
สองครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรที่สองบนปุมไป
ษรที่คุณตองการอยูบนปุมเดียวกับตัวอกัษร
หรอสองถึงสามวนิาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏ

ตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
ปอนคาํวา �home�:
) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 
ด , เมื่อขอความเสร็จสมบูรณแลว

ษรทีด่านซายของตัวกะพริบ หรือออกจาก
รแกไข
กะพริบ, เลือกตัวอักษร, ขอความ หรือ
จากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ
ังหนาจอหลัก
ี่ไฮไลตจากรายการ หรือเขาไปยังเมนู ตัวเลือก 
ลักษณ
มดการปอน
การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

3. การปอนตัวอกัษรหรือหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีการปอนตัวอักษร 4 ชนิด:
มัลติแทป ABC/Abc/abc
T9 องักฤษ
ตัวเลข
สัญลักษณ

ระหวางการปอนตัวอักษร คุณสามารถกด # เพื่อสลับระหวาง
วิธีการปอนแบบตางๆ แถบแสดงสถานะที่สวนบนของหนาจอจะ
แสดงวิธีการปอนปจจุบัน ,  และ  แทนการปอน
ระบบมัลติแทปตัวพิมพใหญ, สมารตมลัติแทป และมัลติแทป
ตัวพิมพเล็ก,   แทนภาษาอังกฤษ T9  ในการสลับระหวาง 

 ตัวพิมพเล็ก, สมารต  และ  ตัวพิมพใหญ, กด 
*  แทนการปอนตัวเลข
ในการสลับระหวางภาษาตางๆ ระหวางการปอนขอความ กด L 
ตกลง และเลือกภาษาในเมนู ตัวเลือก 

ปุมฟงกชั่น

การปอนมัลติแ
1. กดปุมตัวเลขหน
ที่อยูบนปุม, กด
เรื่อยๆ ถาตัวอัก
ที่คุณเพิ่งปอน ใ
ขึ้นอีกครั้ง

2. กด R เพื่อลบ
ตวัอยาง: วิธกีาร
กด 4, 4 (GHI
3, 3 (DEF) ก

R ลบตัวอัก
โหมดกา

+/-/</> เลื่อนตัว
สัญลักษณ

) กลับไปย
Å. เลือกคําท
* ปอนสัญ
# เปลี่ยนโห



การปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

ที่จําเปนตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะ
ารกดปุมของคุณ ถามหีลายคําที่ใชไดคําแรก
ะถูกระบายสีอยู กด +/-/</> เพื่อเลื่อนใน
ลง เพื่อใสคํา
abc 
 T9 ใหวธิีการที่เร็วกวาในการปอนคําภาษา

ุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถึง 9) ให
ษรแตละตัวที่จําเปนในการสะกดคํา ในขณะ
 คําที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
เพื่อเลือกคําที่ตองการ และกด L เพื่อ

นคาํวา �home�:
, 3 หนาจอจะแสดงคําแรกของ

ะเลือก Home
ยืนยัน

 ถงึ 9) เพื่อปอนตัวเลขที่อยูบนปุม
 R
10

คุณสามารถกดปุม 0 เพือ่ใสชองวางในโหมดการปอนแบบ
มัลติแทป ABC/abc 

ตัวอักษรที่อยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้:

การปอนขอความ T9® 
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอจั-
ฉริยะสําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพท
มอืถือ โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็วขึ้น 
โดยการคาดการณคําทีคุ่ณตองการปอนจากปุม
ตางๆ ทีคุ่ณกด คุณกดปุมที่ประกอบดวยตัวอกัษร

แนะนําคําขึ้นมาใหจากก
ในรายการจะแสดงขึ้นแล
รายการ และกด L ตก
การปอน T9 ABC/
วิธีการปอนภาษาอังกฤษ
อังกฤษ
1. คุณจําเปนตองกดป
สอดคลองกบัตัวอัก
ที่คุณปอนตัวอกัษร

2. กด R  เพื่อลบต
3. ใชปุมบังคับทิศทาง
ปอนคํานั้น

ตวัอยาง: วิธกีารปอ
1. กด 4, 6, 6
รายการ: Good

2. กด - เพื่อเลื่อน แล
3. กด L ตกลง เพื่อ

การปอนตัวเลข
1. กดปุมตัวเลข (0
2. ในการลบตัวเลข กด

ปุม  ตัวอักษรในลาํดับที่จะแสดง
1  , . ? ! @ 1
2  a b c 2 å æ ä à ç á 
3  d e f 3 è é 
4  g h i 4 ì í
5  j k l 5 £
6 m n o 6 ö ø ò ñ ó
7 p q r s 7 β $ 
8 t u v 8 ù ü ú 
9  w x y z 9 
0 0

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

ปอนสัญลักษณ
กด * เพื่อปอนเครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ ใชปุมบังคับ
ทิศทางเพื่อเลือกเครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณที่ตองการ 
และกด L เพื่อปอน 



รายชื่อ

2. เขาไปยัง รายชื่อ ในเมนูหลัก เลือก สราง, ปอนชื่อของผูติดตอ, 
มายเลขและกด L ตกลง

คุณสามารถตั้งคาหมายเลขทีโ่ทรบอย
ทรไปยังรายชื่อเหลานี้ไดอยางรวดเร็ว
ของ
ทรดวน
ะเลือก โทรดวน เลือกหมายเลข (จาก 2-
ด L ตกลง เพื่อ ตั้งคา/เปลี่ยน
ารโทรดวน
ลขที่บันทกึรายชื่อไว เมื่ออยูในหนาจอ

นูหลัก และเลือก ลบรายการทั้งหมด
ัพททั้งหมด หรือ ลบรายการซิมทั้งหมด 
ยัน
สดงบนหนาจอ เลือก L ใช เพื่อยืนยัน
ก R ไม เพื่อยกเลิกกระบวนการ

าจอหลัก เลือกรายชื่อ, กด L ตัวเลือก
12

4. รายชื่อ

รายชื่อเกบ็อยูในสมุดโทรศพัทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: สมดุโทร-
ศัพทในซิม (อยูบนซิมการดของคุณ ซึ่งจํานวนรายการที่คุณสามารถ
เก็บไดนั้น ขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือสมุดโทรศพัทสมารต (อยู
บนโทรศัพทของคุณ ซึง่อนุญาตใหคุณเกบ็รายชื่อไดถึง 100 ชื่อ) ใน
ขณะทีเ่พิ่มรายชื่อใหม รายชื่อเหลานั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท
ที่คุณเลือก

คนหารายชื่อ
เขาไปยัง รายชื่อ ในเมนูหลัก และเลือก คนหา เลือกชื่อจากรายการ
สมุดโทรศัพท กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สรางรายชื่อใหม
1. แรกสุดคุณสามารถเลือกสถานที่เกบ็ขอมูล เขาไปยัง รายชื่อ ใน
เมนูหลัก, เลือก ตั้งคา, หนวยความจําที่ใช และเลือกที่จะบันทึก
รายชื่อไปยัง ซิม หรือ โทรศัพท 

กด L ตกลง, ปอนห

โทรดวน
คุณสมบัติ โทรดวน ชวยให
ที่สุด จากนั้น คุณสามารถโ
โดยการเลือกจากปุมทีเ่กี่ยว
การตั้งคารายชื่อการโ
ในเมนูหลัก, กด รายชื่อ แล
9) บนรายการเพื่อตั้งคา ก
การโทรไปยังรายชื่อก
ในการโทรออก, กดหมายเ
หลัก และกด (

ลบรายชื่อ
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในเม
2. เลือก ลบรายการโทรศ
กด L ตกลง เพื่อยืน

3. ขอความการยืนยันจะแ
กระบวนการ หรือเลือ

ในการลบบางรายชื่อ:
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในหน
2. เลือก ลบ

สง SMS แสดง
ลบ เพิ่มลงในกลุม
คัดลอก
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/ซิม
ายชื่อทัง้หมดในโทรศัพทของคุณไปยังซิมการด 

 ในเมนูหลัก เลือก ตั้งคา จากนั้น คัดลอก 
ลง
เครื่อง หรือ คัดลอกไปซิม กด L ตกลง เพื่อ

ันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ใช เพื่อยืนยัน
ือเลือก R ไม เพื่อยกเลิกกระบวนการ
ยชื่อ:
 ในหนาจอหลัก เลือกรายชื่อ, กด L ตัวเลือก
รื่องจะคัดลอกรายชื่อไปยังซิม ถากอนหนานี้
ศัพท และในทางกลับกนั

งฉัน ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพทของคุณ ถา
นําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมอืถือของคุณ 
อื่นๆ เขาไป
ามารถวางได แตคุณไมสามารถลบ หมายเลข

ผูติดตอที่คุณสามารถเก็บได และจํานวนของ
ลว ทั้งในซิม และหนวยความจําสมุดโทรศพัท 
รายชื่อ

กลุม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจัดระเบียบรายชื่อลงในกลุมตางๆ เพื่อใหคุณ
สามารถกําหนดริงโทนใหกับแตละกลุม และสงขอความไปยังสมาชิก
ทุกคนในกลุมได เขาไปยัง รายชื่อ ในเมนูหลัก เลือก กลุม และ
เลือกกลุมจากรายการเพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

หมายเลขการโทรบริการ
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเครือขาย สําหรับขอมูลในรายละเอียด  โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

โทรคงที่
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลขโทรคงที่ของคุณ ถาคุณเลือก 
FDN, คุณสามารถปอนหมายเลขที่คุณตองการ ถาคุณเลือก คนหา, 
คุณสามารถเลือกหมายเลขจากรายชื่อ

ตั้งคา
หนวยความจําที่ใช
เลือก โทรศัพท หรือ ซิม เปนหนวยความจํามาตรฐาน

คัดลอกไปเครื่อง
คุณสามารถคัดลอกร
และในทางกลับกันได
1. เขาไปยัง รายชื่อ
และกด L ตก

2. เลือก คัดลอกไป
ยืนยัน

3. ขอความการยืนย
กระบวนการ หร

ในการคัดลอกบางรา
1. เขาไปยัง รายชื่อ
2. เลือก คัดลอก เค
บันทกึอยูในโทร

หมายเลขของฉัน
ตัวเลือก หมายเลขขอ
ยังไมไดใสไว เราแนะ
และขอมูลที่เกี่ยวของ
แมวาฟลดทั้งหมดส
ของฉัน ได

สถานะความจาํ
แสดงจํานวนรวมของ
ผูติดตอที่คุณเก็บไวแ

สมาชิกกลุม แสดงสมาชิกกลุม

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อของกลุม

เสียงเตือน กําหนดริงโทนใหกับกลุม



ขอความ

อืขาย SMS, โทรศัพทของคุณอาจ
ยความวาขอความถูกสงไปยังศูนย 
ารดของคุณ อยางไรก็ตาม นี่ไมได
งไปถึงปลายทาง

 SMS ทีคุ่ณไดรับ ขอความจะแสดงใน
อความ และกด L ตกลง เพื่ออาน
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ทึก ขอความ, ขอความทีส่งแลวจะถกู

อกซ, เลือกขอความและกด L ตกลง 
 L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

ลับไปยังผูสง

อความที่เลือก

อความที่เลือก

ความที่เลือก

ความทั้งหมดในอินบอกซ

ายเลขของผูสง
14

5. ขอความ

SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอกัษรโดยการใชบริการขอความ
สั้น (SMS) และจัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ
เขียนขอความ
ในการเขียนและสง SMS, เลือก สรางขอความ และกด L ตกลง 
และเริ่มการเขียนขอความของคุณ เมื่อคุณเขียนขอความของคุณ
เสร็จ, กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

จากนั้น คุณสามารถปอนหมายเลขของรายชื่อ หรือกด L คนหา 
เพื่อเลือกรายชื่อของคุณจากสมุดโทรศัพท กด L ตกลง เพื่อ
ยืนยัน

เมื่อคุณสงขอความผานเคร
แสดงคําวา สงสําเร็จ นี่หมา
SMS ซึ่งคุณตัง้คาไวในซิมก
หมายความวาขอความถูกส

อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอานขอความ
รายการ คุณสามารถไฮไลตข
ขอความได จากนั้นกด L 

เอาทบอกซ
เมื่อคุณเลือกทีจ่ะ สงและบัน
เก็บใน เอาทบอกซ
เมื่อคุณอยูในรายการเอาทบ
เพื่ออานขอความ จากนั้นกด
ตอไปนี้:

สง สงขอความ

จัดเก็บ จัดเก็บขอความในโฟลเดอรแบบราง

สงและบันทึก สงและจัดเก็บขอความ

ภาษา เลือกภาษาในการปอนทีคุ่ณตองการ

ตอบกลับ ตอบก

สงตอ สงตอข

แกไข แกไขข

ลบ ลบขอ

ลบทัง้หมด ลบขอ

เก็บหมายเลข เก็บหม
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วอยซเซิรฟเวอร คุณสามารถเลือก หมายเลข 
นการฟงวอยซเมล คุณสามารถเลือก เชื่อมตอ
รลบวอยซเมล คุณสามารถเลือก ลบ
างไวในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาถึง
ของคุณไดอยางรวดเร็ว

ปนขอความสาธารณะทีเ่ผยแพรไปยังกลุมของ
อความถูกออกอากาศในสถานีทีม่ีรหัสระบุไว 
นึ่งสามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติดตอ
องคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี และ
ของสถานีนั้น

ั้งคาการรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ 
ขอความออกอากาศได เมื่อ ปด, คุณจะไม
อกอากาศได 

หมด หรือ ภาษาอื่น เพื่อใหอยูในรายการ
าคุณเลือก ภาษาอื่น, คุณจําเปนตองเลือกภาษา
องคุณ และกด L ตัวเลือก เพื่อ เลือก และ 

ม
รับเปลี่ยน SMS ของคุณผานทางตัวเลือก
ขอความ

ชั่วคราว
เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมไดสง 
เมื่อคุณอยูในรายการชั่วคราว, เลือกขอความและกด L ตกลง เพื่อ
อานขอความ จากนั้นกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

วอยซเมล
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาหมายเลขวอยซเมลเซิรฟเวอร และฟงขอความ
เสียง เมื่อคุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการของคุณจะสงขอความ
ไปยังโทรศัพทของคุณ โทรศัพทอนุญาตใหคุณปอนหมายเลขวอยซ
เมลเซริฟเวอรได ผูใหบริการเครือขายจะใหหมายเลขมา

ในการตั้งคาหมายเลข
เพื่อปอนหมายเลข ใ
ไปยังวอยซเมล ในกา
ถาคุณกดปุม 1 ค
วอยซเมล เซิรฟเวอร

ขอความระบบ
ขอความออกอากาศเ
ผูใชโทรศพัทมือถอื ข
โดยทั่วไป ชองสถานีห
ผูใหบริการเครือขายข
ขอมูลการออกอากาศ
โหมดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
เปด, คุณสามารถรับ
สามารถรับขอความอ
ภาษา
คุณสามารถเลือก ทัง้
แชนเนลของคุณได ถ
ที่จะใสลงในรายการข
จัดเก็บ
การตั้งคาขอควา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณป
ตางๆ ตอไปนี้:

สง สง SMS ที่เลือก

สงตอ สงตอขอความทีเ่ลือก

แกไข แกไขขอความที่เลือก

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ

เก็บหมายเลข เก็บหมายเลขของผูสง

สงตอ สงตอขอความทีเ่ลือก

แกไข แกไขขอความที่เลือก

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ



ขอความ

มาตรฐาน
สงตอ ขอความมาตรฐานไปยังรายชื่อ
รฐานในรายการ และกด L ตัวเลือก 

ของขอความที่เกบ็ในซิมการดและ
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อนุญาตใหคุณ แกไข หรือ 
ของคุณ เลือกขอความมาต
เพื่อ แกไข หรือ สงตอ 
หนวยความจํา
แสดงสถานะหนวยความจํา
โทรศัพท

หมายเลขศูนย 
SMS

อนุญาตใหคุณจัดเก็บและแกไขหมายเลข
ศูนยบริการ SMS ของเครือขายโฮมของคุณ 
ถาหมายเลขศูนย SMS วาง, คุณจะไมสามารถ
สง SMS ใดๆ ได

เวลาสิ้นสุด อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความ
ของคุณเก็บอยูในศนูยบริการ คุณสามารถ
เลือกระหวาง: 1 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วัน, 
1 สัปดาห และ สูงที่สุด สิ่งนี้มปีระโยชนเมือ่
ผูรับไมไดเชื่อมตออยูกบัเครือขาย (ซึง่เปน
เหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทนัที)
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

ชนิดขอความ อนุญาตใหคุณเลือกชนิดของขอความ: 
ขอความ, แฟกซ, และ อีเมล

รายงานการสง เมื่อตั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณทราบ
ผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ
หรือไม 
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

ชวงการเตือน อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่คุณจะไดรับ
การเตือนสําหรับขอความเขา คุณสามารถ
เลือกระหวาง: หนึ่งครั้ง, ทุก 2 นาท ีและ ปด
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ
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6. ขอมูลการโทร

โทรศัพทมอืถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา, 
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมัติ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย สายชนิดตางๆ (สายเรียกเขา, สายโทรออก, 
สายที่พลาด และ ระยะเวลาโทร) จะแสดงเรียงตามลําดับเวลา โดย
สายที่ใหมทีสุ่ดจะอยูบนสุด ถาผูติดตอของสายเหลานั้นถูกเก็บใน
สมุดโทรศัพทของคุณ ชื่อทีเ่ก็บไวจะแสดงขึ้นมา
สายเรียกเขา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีร่ับลาสุด
สายโทรออก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีห่มุนออกลาสุด รวมทัง้ความพยายามใน
การโทร หรือสายที่เคยเชื่อมตอสําเร็จ
สายที่ไมไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีไ่มไดรับลาสุด เลือกรายการ และกด L 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ระยะเวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูเวลา สายโทรออก, สายเรียกเขา และ สายลาสุด 
(แสดงเปนชั่วโมง, นาที, วินาที) คุณสามารถกด L เพื่อ รีเซ็ต ตัว
ตั้งเวลาโทรทั้งหมดได
เวลาที่แทจริงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนสาํหรับคาโทร และ
บริการตางๆ จากผูใหบริการของคุณอาจแตกตางจากนี้ ขึน้อยู
กับเครือขายของคุณ การปดจุดทศนิยมเพือ่จุดประสงคในการ
ทําบิล ภาษี ฯลฯ

โทร โทรไปยังผูติดตอ

สงขอความ สงขอความไปยังผูติดตอ

ลบ ลบหมายเลขปจจุบัน

จัดเกบ็หมายเลข บันทึกหมายเลขปจจุบัน

ลบทั้งหมด ลบหมายเลขทั้งหมด

แสดงหมายเลข แสดงหมายเลขของผูติดตอ



ตั้งคา

โหมดรับสาย
หรือ รับสายทุกปุม

มลบอกซ หรือหมายเลขโทรศัพท (ไมวา
ุณหรือไม) คุณสามารถเลือกตัวเลือก
, ถาไมวาง, ถาไมรับ หรือ ถาติดตอไมได 
ลานี้แลว คุณสามารถเลือกที่จะ ตรวจสอบ
ดทํางาน การโอนสายได

ชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะหมาย
ดกับ สายโทรออกทัง้หมด, สายตาง
ี่ & โฮม, สายเรียกเขาทั้งหมด หรือ 
ทศ เมื่อคุณเขาไปยังตัวเลือกเหลานี้แลว 
สอบสถานะ, เปดทํางาน หรือ ปดทํางาน 
ึ้นอยูกบัเครือขายและจําเปนตองใชรหัส
ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

ุณเลือกที่จะ เปดทํางาน คุณสมบัตินี้, โทร
หวางที่ใชสาย เมื่อมอีีกสายหนึ่งพยายาม
คุณเลือกที่จะ ปดทํางาน คุณสมบัตินี้,
ราบ และผูทีก่ําลังโทรหาคุณจะไดยิน
ถกูโอนไปยังโทรศัพท
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7. ตัง้คา

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ ทีเ่ชื่อมโยงกับ
ตัวเลือกแตละตัวในโทรศพัทของคุณ
ตั้งคาโทรศัพท
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวนัทีโ่ดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที ่
กด L ตกลง และคุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:

ภาษา
ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด กด + หรือ -  
เพื่อเรียกดูรายการของภาษาที่ม ีและกด  L ตกลง

เลือกระหวาง รับสายปกติ 
ตั้งคาการโทร
โอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังเ
จะอยูในสมุดโทรศพัทของค
ระหวาง สายสนทนาทัง้หมด
เมื่อคุณเขาไปยังตัวเลือกเห
สถานะ, เปดทํางาน หรือ ป
จํากัดการโทร
เมนูนี้ชวยใหคุณจํากดัการใ
เลขที่กําหนด นี่สามารถใชไ
ประเทศทั้งหมด, เฉพาะที่น
สายเรียกเขาถาอยูตางประเ
คุณสามารถเลือกที่จะ ตรวจ
การหามโทรได ฟงกชั่นนี้ข
ผานการจํากัดการโทรซึ่งคุณ
สายเรียกซอน
นี่เปนบริการเครือขาย ถาค
ศัพทจะแจงใหคุณทราบระ
ติดตอหาคุณ ไมเชนนั้น ถา
โทรศัพทจะไมแจงใหคุณท
สัญญาณไมวาง หรือสายจะ

การตั้งคาวันที่ & 
เวลา

ปอนวันที่/เวลาโดยใชปุมกด

รูปแบบการแสดง
วนัที่

เลือก รูปแบบวนัที่

ตัวแยกวนัที่ เลือกรูปแบบของตัวแยกวันที่ เดือน และป

รูปแบบการแสดง
เวลา

เลือกระหวาง 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
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รือขายอื่นนอกเหนือจากเครอืขายที่คุณจด
ื่อมีขอตกลงการโรมมิ่งทําไวกับเครอืขายที่
ุณเปลี่ยนเครอืขาย อาจมีปญหาบางอยางเกิด
นโทรศัพทของคุณ

รงงาน
ีเซต็โทรศัพทกลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน 
 L ตกลง เพื่อยืนยัน
หสัผานที่ถูกตอง (เหมือนกับรหสัล็อคโทร-
รฐานคือ 0000) โทรศัพทก็จะกูคืนการตั้ง
น

ตั้งคา

เครื่องอื่น (ถาโทรศัพทของคุณตั้งคาเปน ถาไมวาง) นอกจากนี้คุณ
สามารถเลือกที่จะตรวจสอบสถานะสายเรียกซอนไดดวย
โทรซ้ําอัตโนมัติ
อนุญาตใหโทรศัพทของคุณโทรซ้ําไปยังหมายเลขโดยอัตโนมัติ ถา
สายที่คุณโทรหานั้นไมรับ เลือก เปดทํางาน/ปดการทํางาน เพื่อเปด
ทํางานหรือปดทํางานฟงกชั่นนี้
เลขหมายเครื่อง
อนุญาตใหคุณเลือก ซอนหมายเลข หรือ แสดงหมายเลข (เชนหมาย
เลขโทรศัพทของคุณไปยังผูที่คุณติดตอดวย) นอกจากนี้ คุณสามารถ
เลือกที่จะใหตัวเลือกนี้ ตั้งโดยเครือขาย ก็ได

ตั้งคาเครือขาย
เมนูนี้ใชในการเลือกบัญชีเครือขาย ไปยัง ตั้งคาเครือขาย > โหมด
เลือกเครือขาย และกด L ตกลง เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

คุณสามารถเลือกเค
ทะเบียนไดเฉพาะเม
คุณจดทะเบียน ถาค
ขึ้นระหวางการใชงา

คาเริ่มตนจากโ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณร
ปอนโฟนโคด และกด
หลังจากที่คุณปอนร
ศัพทของคุณ คามาต
คาตางๆ จากโรงงา

การเลือก
อตัโนมัติ

โทรศพัทของคุณจะเลือกและลงทะเบียนกับ
เครือขายที่ใชไดโดยอตัโนมัติ

การเลือกแบบ
แมนนวล

ใหรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่ของคุณ 
เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย 
และกด L เพื่อยืนยัน
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8. การปองกนั

เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของโทรศัพทมือถือของคุณ และขอมูลที่คุณเก็บไวที่นั่น
PIN ซิม
ใชเพื่อตั้งการปองกันดวย PIN และรหัส PIN
ในการตั้งคาการปองกันดวย PIN, เลือก ตรวจสอบ PIN และเลือก
ระหวาง  เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคาเปน เปด โทรศัพทจะขอใหคุณ
ปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา คุณสามารถเลือกทีจ่ะ 
เปลี่ยน PIN1 และ เปลี่ยน PIN 2  ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ คุณ
สมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจตองใชรหัสลับ PIN2 ซึ่งผูใหบริการ
ของคุณใหมา
คุณไมสามารถเปลี่ยนรหสั PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคาเปน ปด

รหัส PIN มาตรฐานคือ 1234 ถาคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้ง
ซิมการดของคุณจะถูกบลอ็ก ในการปลดบล็อค คุณตองขอรบั
รหัส PUK จากผูใหบริการหรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหสั 
PUK ไมถูกตองติดกัน 10 ครั้ง ซิมการดจะถูกบลอ็ค และใชไม
ได ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบรกิาร หรอืรานคาของ
คุณ

โทรศัพทล็อค
อนุญาตใหคุณตั้งคาการปองกันโทรศัพท เพื่อปองกันการใชงาน
โทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาต 
ในการตั้งคาการปองกันโทรศัพท, เลือก โทรศพัทล็อค และเลือก
ระหวาง เปด หรือ ปด เมือ่ตั้งคาเปน เปด, คุณจะถูกขอใหเลือก 
ตรวจสอบเมือ่เปดเครื่อง หรือ ตรวจสอบเมื่อใสซิมใหม จากนั้น คุณ
จะถูกขอใหปอนรหัสล็อคโทรศัพท
รหัสล็อคโทรศัพทมาตรฐานคือ 0000

ล็อคปุมอัตโนมัติ
อนุญาตใหคุณตั้งคาปุมกดของคุณเปน ปด หรือเพื่อเลือกการล็อค
แบบทันที หรือหนวงเวลาการล็อค เมื่อเลือกตัวเลือกการหนวงเวลา
แบบใดแบบหนึ่ง (5 วนิาท,ี 10 วนิาท,ี 30 วนิาท ีหรือ 60 วินาที), 
และถาคุณปลดล็อคปุมกดชั่วคราวโดยการกดปุม #, ปุมกดจะ
กลับมาล็อคโดยอัตโนมตัิอกีครั้ง ตามเวลาการหนวงที่คุณเลือกไว 
ในทุกกรณี ปุมกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไดรับสาย

เปลี่ยนรหสั
อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัสล็อคโทรศัพท คุณจําเปนตองปอนรหัส
โทรศัพทเดิม ตามดวยรหัสโทรศัพทใหม จากนั้นคุณจําเปนตอง
ยืนยันรหัสโทรศัพทใหม โดยการปองรหัสผานเขาไปอกีครั้ง กด L 
ตกลง เพื่อยืนยัน
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9. เสียง

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงของสายเรียกเขา ขอความใหม และ
อื่นๆ เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาชนิดเสียงเรียกเขา, ระดับเสียงเรียก
เขา และชนิดเสียงเตือน เพื่อใหโทรศัพทของคุณเหมาะกับสภาพ
แวดลอมการทํางานทกุประเภท เลือก เสียง เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:
การตั้งคาเสียง อนุญาตใหคุณเลือกเสียงสําหรับ สายเรียก

เขา และ เสียงขอความ

ระดับเสียง อนุญาตใหคุณตั้งคาระดับเสียงของ สาย, 
ริงโทน และ เสียงปุมกด ไปเปนระดับตางๆ

ชนิดเสียงกริ่ง อนุญาตใหคุณเลือก เสียงอยางเดียว, สั่น
อยางเดียว, ปลุก หรือ สั่นและเสียง
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10. จอแสดงผล

หนาจอหลัก
คุณสามารถตั้งหนาจอแสดงผลของโทรศัพทเมื่ออยูในสถานะไมได
ใชงานได เลือก หนาจอหลัก และกด L ตกลง เพื่อเขาไปยังตัว
เลือกตอไปนี้:

ความคมชัด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาระดับความคมชัดของหนาจอแสดงผล 
เลือก ความคมชัด และกด < / > เพื่อปรับระดับความคมชัดทีละ
ระดับ

แสงไฟ LCD 
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกระยะเวลาที่แสงไฟสวางระหวาง เปด
ตลอด, เปด 5 วนิาที, เปด 15 วนิาที, เปด 30 วนิาที และ เปด 45 
วินาที

วนัและเวลา เลือกเพื่อ เปดทํางาน หรือ ปดการทํางาน การ
แสดงนาฬกิาและวันที่ในหนาจอหลัก

ขอความหนาจอ เลือกเพื่อ เปดทํางาน หรือ ปดการทํางาน ขอ
ความในหนาจอหลัก คุณจําเปนตองพิมพขอ
ความเขาไป ถาคุณเลือกที่จะเปดการทํางาน

วอลเปเปอร เลือกวอลเปเปอรที่จะแสดงในหนาจอหลัก
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11. เครื่องมือ

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมา
สําหรับการใชงานสวนตัวของคุณ

ปลกุ
โทรศัพทมอืถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งคาการ
ปลุกแยกกนัได 3 รายการ ในการตั้งนาฬกิาปลุก ใหทําตามขั้นตอน
ดานลาง 
1. เลือกการปลุก และกด L ตกลง
2. เลือกสถานะและชวงเวลา: ปด/หนึ่งครั้ง/ จันทร~ศุกร/ทุกวนั
3. ปอนเวลา
4. เลือกเสียงปลุก
5. ทําขั้นตอนดานบนซ้ําเพื่อตั้งคาการปลุกอืน่ๆ 
นาฬกิาปลุกจะสงเสียงปลุกแมวาคุณจะปดโทรศัพทอยู กด R 
เลื่อนปลุก เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จากนั้นการปลุกจะดังขึน้
อีกครัง้หลังจากเวลาผานไป 3 นาที 

ถาคุณตองการปดการปลุก, ไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 และตั้งคา
เปน ปด

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมเีครื่องคิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
คํานวณพื้นฐานได สวนใหญเมนูนี้ใชในการคํานวณพื้นฐาน เชน การ
บวก การลบ การคูณ และการหาร
1. ปอนตัวเลขตัวแรก กด R เพื่อลบตัวเลข
นอกจากนี้ คุณสามารถกด # เพือ่ใสจดุทศนิยมโดยตรงก็ได 
2. ใช +, -, >, < เพื่อเลือก บวก, ลบ, คูณ, หรือ หาร
3. ปอนตัวเลขตัวที่สอง
4. กด L ตกลง เพื่อยืนยัน
ผลลัพธของเครื่องคิดเลขใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูก
ตองของการคํานวณอยูที่ทศนิยม 8 ตาํแหนง ผลลัพธจะถูกตัด
หลังจากทศนิยมตาํแหนงที่ 8 สาํหรับกระบวนการถัดไป

ปฏิทิน
ใชสําหรับดูปฏิทิน
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12. แอปพลิเคชั่น STK  

โครงสรางและชื่อภายใตเมนูนี้ไดรบัการตั้งคาคอนฟกโดยผูให
บริการเครือขายของคุณ และเก็บไวในซิมการด บรกิารตางๆ จะ
แตกตางกันในแตละผูใหบริการ STK

เมนูนี้ใหบริการเสริม ซึ่งแตกตางกนัไปตามผูใหบริการ สําหรับ
รายละเอียดโปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ โทรศัพทที่สนับ-
สนุน STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม และเนื้อหาในเมนูจะนําเสนอตาม
ที่กําหนดไวในซิมการด ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ตัวเลือกเมนู
อาจแตกตางกนัไปตาม STK และอาจเปลี่ยนแปลงโดยผูใหบริการ
เครือขาย
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกนัหลายตัวบน
หนาจอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมไดในปจจบุัน คุณอาจอยูในพืน้ที่รบัสญัญาณที่ไมดี 
การยายไปยงัตาํแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึ้นได

ปดเสียง- โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อได
รับสายเรียกเขา

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหม

ขอความเสียงใหม - คุณไดรับขอความเสียงใหม

ความแรงแบตเตอรี่ - ยิ่งคุณเห็นแถบมาก แสดงวายิ่ง
มพีลังงานเหลือมาก

ปลุก ทํางาน

ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

ล็อคปุมกด เปดทํางาน

การโอนสาย - โทรศัพทของคุณอยูในสถานะการ
โอนสาย

ความแรงสัญญาณ  - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพ
ของการรับสัญญาณยิ่งดี

ระบบสั่น - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมือ่ไดรับสายเขา

สายที่ไมไดรับ - คุณมีสายทีไ่มไดรับ



ปดโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

จากทีซ่ื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
รโทรแบบตางๆ
รศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
อบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรกต็าม 
ุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกบั
รอนิกสอืน่ ดังนั้นคุณควรทําตามขอ
ั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใชโทร-
ะเมื่อเดินทางไปยังสถานทีอ่ื่น กฏขอ
ัพทเซลลลูารในรถยนต และเครื่องบิน

รใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความเสี่ยง
ําผลการวิจัยในปจจุบันเกีย่วกับเทคโน
GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความ
หนดขึ้นเพื่อปองกันอนัตรายจากการ
ุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณ สอดคลอง
อดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอ
ิทยุ และอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม

เสมอ�
ืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
ังงานคลื่นวทิยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
26

ขอควรระวัง
คลืน่วิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือตัวสงและรบั
สญัญาณวทิยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพท
จะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียง
หรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอกับเครือขายโทร-

ศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาทีค่วบคุมกําลังสงของโทรศพัท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 

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

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
คุณมหีนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ให
อานและทําตามคําแนะนําเกีย่วกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอก
ใหผูอืน่ที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศัพท
จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศัพทไวในทีป่ลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
เอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวธิีจําแทน 

ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลัง
ทํางานตัวเลือกการจํากัดกา

การออกแบบโท
กฎหมายและข
โทรศัพทของค
อปุกรณอิเล็กท

แนะนาํและกฎขอบังคับท
ศัพทเซลลูลารทั้งที่บาน แล
บังคับเกี่ยวกับการใชโทรศ
นั้นมีความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งกา
ตอสุขภาพของผูใช มีการน
โลยีทางดานคลื่นวิทยุและ 
ปลอดภัยตางๆไดรับการกํา
สัมผัสถูกพลังงานคลื่นวทิย
กับมาตรฐานดานความปล
กําหนดอุปกรณรับสงคลื่นว
ที่ 1999/5/EC

ปดโทรศัพทของคณุ
การปองกันที่ไมเพียงพอหร
อาจไดรับผลกระทบโดยพล
ไปสูอุบัติเหตุได
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ตนของหัวใจ
ารเตนของหวัใจ:
วางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลอดเวลาที่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ึ้นได
นกระเปาเสื้อ
กบัเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ึ้นใหเหลือนอยทีสุ่ด
สงสัยวามีการรบกวนกันเกดิขึ้น

ชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
รียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
รหรือไม

รรถนะการทาํงาน
รรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร
 ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:
รศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทใน
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี 
มกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)
กอนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมือถือ
ในเครื่องบิน 

อาจเปนอนัตรายตอระบบการทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขาย
โทรศัพทมอืถือ และอาจผิดกฎหมายดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ซึ่งมีอปุกรณ
ทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมอีันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ) ในพาหนะ
ซึง่ขนสงผลิตภณัฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู)  

หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุด
ใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกบักฎเพื่อความปลอดภัยทีใ่ช
ไดหรือไม
ในพื้นทีซ่ึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวทิยุ เชน 
เหมืองแร หรือพื้นที่อืน่ซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวา อุปกรณอิเลก็
ทรอนิกส ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
พลังงานวิทยุ

เครื่องชวยการเ
ถาคุณมเีครื่องชวยก
� รักษาระยะหางระห
ศัพทไว 15 ซม. ต
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� อยาใสโทรศัพทไวใ
� ใชหูดานที่ตรงขาม
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� ปดโทรศัพท ถาคุณ

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่อง
ชวยฟงของคุณ เพื่อเ
ของโทรศัพทเซลลูลา

การปรับปรุงสม
เพื่อที่จะปรับปรุงสม
พลังงานคลื่นวิทยุ, ล
ศัพทอยางปลอดภัย

เพื่อใหโท
และคุณไ
ตําแหนง
หรือใชรว



� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจัด � หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความรอนทีม่ากเกินไป (>60° C หรือ 
ชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด

าะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น  
อปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
การรับประกนัทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
ิ้นสุดและใชไมได
ุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันทีโดย
อง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนทีเ่ปน

รถยนตของคณุ
บวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
าธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
รดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

รถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
พัท
ุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุด
ดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถปุระสงค

ทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง
รณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
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� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะ
ทําใหการรับประกนัระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่
จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออก และการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากนั อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวา เมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกบัที่ เมือ่โทรศพัทอยูในหนาจอหลัก และ
คุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดต
ตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะ
เวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวย
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และ
เปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่

� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเปดแบตเตอรี่
� อยาใหวัตถุทีเ่ปนโลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส
แบตเตอรี่

140° F) สัมผัสกบัความ
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพ
เนื่องจากการใช
หาย และทําให
ฟลิปสของคุณส

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชําร
ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับร
อะไหลแทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถอืและ
จากการศึกษาพ
รถนั้นทําใหสม
อันตรายได โป

� คุณควรมีสมาธิกบัการขับ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศ

� เคารพกฎในประเทศซึ่งค
� ถาคุณตองการใชโทรศัพ
แฮนดฟรีในรถยนต ซึ่งไ
นี้โดยเฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพ
กัน้ถุงลมนิรภยั และอุปก
ของคุณ
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EEE ใน DFU: 
ภค�

เกาของคุณ
ับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวัสดุและชิ้น
มารถนําไปรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหมได 
บสัญลักษณรูปถังขยะมีลอซึ่งมีกากบาทติด
ลิตภณัฑ หมายความวาผลิตภัณฑไดรับการ
คลุมโดยขอกําหนดของสหภาพยุโรป 2002/
C
เตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของ
กตางหาก สําหรับผลิตภณัฑไฟฟาและ
ทรอนิกส
ียบในทองถิ่นของคุณ และอยาทิ้งผลิตภัณฑ
กติภายในบาน การทิ้งผลิตภัณฑเกาอยาง
ผลกระทบดานลบที่ตามมาตอสิ่งแวดลอมและ

ี่ใชในบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

ารสงเสริมดานการเงนิแกระบบการรีไซเคิลและ
วสัดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

ี่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
ระบุชนิดของพลาสติกดวย)
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถกูทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่เปนโลหะ 
โปรดระมัดระวงัเปนพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา 
และหลีกเลี่ยงการใชโทรศพัทเมื่ออุณหภูมขิองสภาพแวดลอมสูงเกนิ 
40°C หรือต่ํากวา 5°C
สําหรับโทรศัพทของคุณ ควรเสียบกบัเตาเสียบไฟฟาที่อยูใกลกับ
โทรศัพท และเขาถึงไดงาย

การดแูลรักษาสภาพแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกีย่ว
กบัการทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา
ใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
ออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิง้วัสดุของ
เสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

เครื่องหมาย W
�ขอมูลถึงผูบริโ

การทิ้งผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของคุณไดร
สวนคุณภาพสูง ซึง่สา

เมื่อพ
อยูที่ผ
ครอบ
96/E
โปรด
เสียแย
อิเล็ก

โปรดปฏิบัติตามระเบ
เกาปะปนกับของเสียป
ถูกตอง จะชวยปองกัน
สุขภาพของมนุษย

วัสดุท

เรามกี
การนํา

วัสดุท
(มีการ



แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
กรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม

ายเลขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
งผูโทรเขามา โทรศพัทก็จะแสดงคําวา 
ตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมลูใน
ี้
วามตัวอักษรได
ตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
ปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ําหรับขอมลูอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ายบางสายไป
สายของคุณ
ซิม
ตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู
ย ติดตอผูใหบริการของคุณ
30

การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมือถือใหมอีกครั้ง
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถกูตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย 
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมือ่อยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงที่ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคณุ
กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มอีุณหภูมติ่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอกีครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุป
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง
โทรศัพทไมแสดงหม
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือข
เครือขายไมสงหมายเลขขอ
สาย 1 หรือ ระงับ แทน ติด
รายละเอียดเกี่ยวกบัเรื่องน
คุณไมสามารถสงขอค
เครือขายบางแหงไมอนุญา
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส
คุณรูสึกวาคณุพลาดส
ตรวจสอบตัวเลือกการโอน
หนาจอแสดงคําวา ใส
ตรวจสอบวาใสซิมการดใน
ซิมการดอาจเกดิการเสียหา
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ในขณะที่คุณพยายามใชคณุสมบัติในเมนู
โทรศัพทแสดงคาํวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกบัเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
กระบวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถงึ 5 นาที) กอน
ที่สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อปุกรณเสริมของแท
จากฟลิปส

อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยู
เปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถอืของคุณ อปุกรณ
เสริมอยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก 
รายการของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน
เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไม
ทําใหการรับประกันสิ้นสดุ  ใหเลอืกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริม
ของแทจากฟลิปสซึ่งไดรบัการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของ
คุณทุกครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับ
ผิดชอบตอความเสยีหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริม
ที่ไมไดรับการรับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เสียบหูฟง และคุณสามารถเลือกตัวเลือก "อัตโนมัติ" ในโหมด
ตอบรับไดดวย ถาสถานะตัวเลือกเปน "เปด", โทรศัพทของคุณ
จะรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมตัิใน 5 หรือ 10 วนิาที



33

การประกาศเครือ่งหมายการคา

T9® เปนเครื่องหมายการคาของ 
Tegic Communications Inc.Tegic Euro. Pat. 

App. 0842463



34 ขอมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหวางประเทศ (ICNIRP)

ขอมูลเกีย่วกับ SAR - ระหวางประเทศ
(ICNIRP)

โทรศพัทมือถอืนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกีย่วกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือของคุณคือเครื่องสงและรับวทิยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วทิยุ (RF) 
เกินขีดจํากดัทีก่ําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกีย่วกับการปองกันการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันของวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส- สมาคมมาตรฐาน (IEEE-SA) ซึ่งพยากรณคาความปลอดภยัซึ่ง
รับประกันถึงการปองกนัตอทุกคน 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 จะไดรับการหาคาที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แตโดยทั่วไประดับ SAR ที่แทจริงของโทรศัพท
มือถอืในขณะทีท่ํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด 
เนื่องจากโทรศัพทถกูออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาทีจ่ําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอย ูใกล
เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตางกัน แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับมาตร-
ฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปส 192 นี้เมือ่ทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐานคือ 0.934 W/kg สําหรับขอแนะนํา ICNIRP และ 1.42 W/
kg สําหรับมาตรฐาน IEEE 1528 
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวทิยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถอืลง หรือใชหูฟง วตัถปุระสงคของขอควรระวงัเหลานี้ ก็เพื่อให นําโทรศัพท
มือถอืออกหางจากศีรษะและรางกาย
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ประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตง
หรือเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือ
สงคืนผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซม หรือ
ับผูบริโภคในสภาพทีส่ามารถทํางานได และ
สวน โมดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

ับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความ
รรับประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่
ณัฑเดิม หรือเกาสิบ (90) วนันับจากวันที่
ดแทนให โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาว
ซมและการทดแทนผลิตภณัฑ ตามตัวเลือก
การแกไขปญหาเฉพาะของคุณ

ดรับความคุมครองโดยการรับประกนัแบบ

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ที่มีการใชงานอยางไมถกูตอง  มกีารเกดิ
ุ  หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
ั้งที่ไมเหมาะสม การจัดการทีไ่มถกูตอง การ
ารเกิดไฟไหม  น้ําทวม หรือสัมผัสกับของ
  หรือ
ไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  
น หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตง
ลิปส  หรือ
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� 
หรือ�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทั้ง
หมดของฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิต
ภณัฑ�)  นั้นปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ การออก
แบบ และฝมือแรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการ
ใชงาน  และการปฏิบัติตามเงือ่นไขและขอตกลงทีจ่ะกลาว
ถงึตอไปนี้ การรับประกนัแบบจํากดันี้ใชไดเฉพาะกับผูใช
ผลิตภัณฑในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อ
ผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรกเทานั้น การรับประกนัแบบจํากดั
นี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปสตั้งใจนําผลิตภณัฑออก
จําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลา
หนึ่ง (1) ปนับจากวนัที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการ
ซื้อ การรับประกนัสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจาก
ฟลิปสจะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่
ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภณัฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกบัวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะรับ
ตั้งจะซอมแซม
คาแรง  และจะ
เปลี่ยนใหมใหก
ฟลิปสจะเก็บชิ้น

ผลิตภัณฑที่ไดร
คุมครองโดยกา
เหลือจากผลิตภ
ซอมแซมหรือท
กวา การซอมแ
ของฟลิปส เปน

4. สิ่งใดบางที่ไมไ
จํากัดนี้?

การรับประกันแ

ก) ผลิตภณัฑ
อุบัติเหต
การติดต
ละเลย  ก
เหลวอื่นๆ

ข) ผลิตภณัฑ
ปรับเปลี่ย
ตั้งจากฟ



ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือ ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จํากดันี้ หรือการรับประกันแบบจํากัด
นไขและขอตกลงที่ระบุในทีน่ี้ถือเปน
จะตองเสียคาใชจายในการซอมแซม
ิตภณัฑ และคาใชจายที่เกีย่วของกบั
รือทดแทนผลิตภณัฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกบั
ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวนัที่ซื้อ รุนของ
ะหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑอยาง

ประกนันี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดทีด่าน
โดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน 
ง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทั้ง
ัย  (ไมวาจะโดยพระราชบัญญตัิ ภาย
) และไมรับประกนัความพึงพอใจใน
รถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน

สใหความคุมครองตอความเสียหาย
หรือการใชผลิตภณัฑ  ไมวาจะเปน
สาเหตุใดๆ  หรือรูปแบบใดๆ หรือ
นใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงิน
ไปในการซื้อผลิตภณัฑ
36

การทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพ
สัญญาณของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอเิล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภัณฑที่ซื้อ  ใช  บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับ
การซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภณัฑ 
หรือใชสําหรับวตัถปุระสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิต
ภณัฑทีเ่ปดใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมหีลักฐานการซื้อที่ถกูตอง 
หรือมกีารเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของ
คุณ

ข) คุณจะตองถอดซมิการดจากผลิตภณัฑกอนสงมอบ
ผลิตภัณฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมลูที่อยูใน
ซิมการด

รับประกนัแบบ
นี้ใชไมได  เงื่อ
โมฆะ  ผูบริโภค
หรือทดแทนผล
การซอมแซมห

ง) สําคัญ - คุณจํา
หลักฐานการซื้อ
ผลิตภัณฑ  แล
ชัดเจน

6.    ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
บน หรือที่ระบุเปนนัย
หรือแกไขโดยขอตกล
แบบชัดแจงและเปนน
ใตกฎหมาย หรืออ ืนๆ
คุณภาพ  ความสามา
การใชงานเฉพาะใดๆ

การรับประกันทีฟ่ลิป
ที่เกี่ยวของกบัการซื้อ
ประเภทใด  หรือดวย
ดวยการแสดงหลักฐา
ไมเกนิราคาที่คุณจาย
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นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื องท ีเกดิตามมา (รวมถงึ ความเสียหาย
จากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสีย
หายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การลงทุน 
การสูญเสียชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมลู และที่อางโดย
บุคคลทีส่าม) ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ  
ถงึขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะไดรับ
การแนะนําถงึโอกาสเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไม ขอ
จํากัดเหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความลมเหลวของ
วตัถปุระสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑ
เซลลูลารนี้  ซึ่งถอืวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอกัษรและไมเปน
ลายลักษณอกัษร และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายทีเ่กี่ยว
ของกับขอความในการรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไม
อนุญาตใหผูสงของ  ผูคาปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  
ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการ
รับประกนัแบบจํากดันี้ และคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูก
แกไขดังกลาว

การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราช
บัญญตัิของผูบริโภคภายใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
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