
กด )  คางไว

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด
L และเลือก จัดเก็บ

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด
และกด ( เพื่อโทรออก

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

กด )

กด )  เมือ่โทรศพัทสงเสียงกริ่ง

กด + หรือ - ระหวางการโทร

กด - ในหนาจอหลัก

ฟงกชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
การเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทําใน
ฟงกชั่นพรีเซ็ต (ดู �ปุมฟงกชั่น� 
ในหนา 36) 

กด L ในหนาจอหลัก

กด # คางไวในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดงันั้น ฟลิปส
จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  ฟลิปสใหคูมือผูใช
นี้ �ตามลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การ
ตกหลน หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้ 
และตัวผลิตภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้
ออกแบบเพื่อใหเชือ่มตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ �

ปุมตัวอักษร
ตัวเลข

ขั้วตอหูฟง/
สายชารจ

 หนาจอหลัก

ปุมบังคับทิศทาง
ปุมวางสาย
และเปด/ปด

ซอฟตคียซาย/
ปุม OK 

ปุมรับสาย

ซอฟตคียขวา

 

ไมโครโฟน เปด/ปดโทรศัพท
เก็บหมายเลขในสมุด
โทรศัพท
โทรออก

รบัสาย
วางสาย
ปฏเิสธสาย
ปรับระดบัเสียงในหูฟง
เขาไปยัง รายชื่อ

เขาไปยังเมนูหลัก
ลอ็ค/ปลดล็อคปุมกด
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ประวัติการโทร บริการ

หนา 14 หนา 16

ขอความ โปรไฟลผูใช

หนา 19 หนา 28

รายชื่อ การตั้งคา

หนา 12 หนา 35
ปุมซาย/ขวา
กดซอฟตคียซายและขวา L และ R ซึง่อยูที่สวนบนของปุม
กด เพื่อเรียกใชฟงกชั่นทีแ่สดงที่สวนลางของหนาจอ

เมนูหลกั
ตารางตอไปนี้ สรุปโครงสรางของ เมนูหลัก, ความหมายของไอคอน
ตางๆ และหมายเลขหนา ซึ่งคุณสามารถเขาไปคนหาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับฟงกชั่นเมนูทีต่องการได 

กลับไปยังเมนูกอนหนา กด R

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )

เครื่องมือ

หนา 32

เกม

หนา 18

มัลติมเีดีย

หนา 29
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1. เริ่มการใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวงั� กอน
ที่จะใชโทรศัพทของคุณ

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

ใสซิมการด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปดโทร-
ศัพทมือถือของคุณกอนที่จะถอดฝาดานหลงและแบตเตอรี่ออก
ถอดฝาดานหลงัออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน  กด
ฝาดานหลังดวยนิ้วมือของคุณ และเลื่อนฝาขึ้น ดังแสดงในภาพดาน
ลาง จากนั้นยกฝาของชองใสแบตเตอรี่ขึ้น 

ถอดแบตเตอรี่
ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแ
ในรูปดานลาง
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คืน
โดยการเลื่อนลงไปในชอง จนกระทั่งสุด

อยูบนหนาจอกอนทีจ่ะใชโทรศัพท

ปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูให
ซื้อโทรศัพท สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
วามปลอดภยั�
ถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของคุณ
ล็อคซิมการด คุณตองขอรหสัพุก จากผูให
ุณ
เริ่มการใชงาน

ใสซิมการด
ตรวจดูใหแนใจวามมุที่ตัดของซิมการดหันไปในทศิทางที่ถูกตอง และ
หนาสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ําลง เลื่อนซิมการดเขาไปในชองใสซิมการด
จนกระทั่งสุด

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง 
จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

ใสฝาดานหลังกลบั
ใสฝาดานหลังกลับคืน 

แกะฟลมปองกันที่แปะ

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศพัท กด
ถาม รหัสนี้ไดรับการต
บริการหรือรานคาที่คุณ
รหัสพิน ดู �ตั้งระบบค
ถาคุณปอนรหสัพินไม
จะถูกลอ็ค ในการปลด
บริการเครือขายของค



เริ่มการใชงาน

สียบอยูกับโทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
หแบตเตอรีเ่สียหาย วิธเีดียวที่จะปด
ัก๊ออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟา
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ชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะสงเสียง
เตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ทันทีทีคุ่ณติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จ 
คุณสามารถเริ่มชารจโทรศพัทได 
เสียบขั้วตอเครื่องชารจดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีก
ดานหนึ่งเขากบัชองเสียบไฟ AC 

ระหวางการชารจ ตัวแสดงสถานะการชารจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ การ
ชารจแบตเตอรี่จนเต็มจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมือ่แทงทั้งหมด
หยุดนิ่ง หมายความวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถ
ถอดเครื่องชารจได

การปลอยใหเครือ่งชารจเ
ชารจเตม็แลว ไมมีผลทําใ
เครื่องชารจคือการถอดปล
กระแสสลับที่เขาถึงไดงาย
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ยเลขสาํหรับการโทรฉุกเฉนิที่แตกตางกัน 
ตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจกัร

งสาย
มายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
องเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมดุโทรศัพท 
ยเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
 (
: กด ) 
ด )

งกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง

ุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุมใดก็ได 
ะ R

งการโทร
R  เพื่อเปดทํางาน แฮนดฟรี หรือ L 
ังตัวเลือกตอไปนี้:


ชื่อ
การโทร

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

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

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

3. กด )  เพื่อวางสาย

โทรฉกุเฉนิ
เมื่อไมมีซิมการดในโทรศัพท คุณสามารถกด R  (SOS) เพื่อโทร
ฉุกเฉิน 
เมื่อมซีิมการดในโทรศัพท คุณสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินในหนา
จอหลัก จากนั้นกด (

แตละประเทศมีหมา
หมายเลขฉกุเฉินมา
คือ 999

รับสาย และวา
เมื่อมสีายเรียกเขา ห
ที่จะแสดงหมายเลขข
ชื่อที่เปนเจาของหมา
� ในการรับสาย: กด
� ในการปฏเิสธสาย
� ในการวางสาย: ก
โทรศัพทจะไมสงเสีย

ถาคุณเลือก ทุกปุม ค
ยกเวนปุม )  แล

ตัวเลอืกระหวา
ระหวางการโทร, กด 
ตัวเลือก เพื่อเขาไปย

- การ พักสาย
- วางสาย
- โทร สายใหม
- เขาไปยัง ราย



การโทร

- สงและรับ ขอความ ารโทรดวนคือ ปด ในการเปดทํางาน
ปดทํางานในเมนูการตั้งคาโทรศัพท 

ั้งแต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกนั รวมทั้ง
ศพัทของคุณได คุณสมบัตินี้จะใชไดหรือ
รือขาย และ/หรือการสมคัรรับบริการ

ี่สองเมื่อมสีายหนึ่งใชอยู หรือมสีายหนึ่ง
อยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือกผูติด
กด ( สายแรกจะถูกพักไว และสาย
กนั้นคุณสามารถกดR เพื่อเปดทํางาน 
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
าง 2 สาย
สายใหมเขามาในการประชุมทางโทรศพัท
เชื่อมตอสมาชิกคนหนึ่งจากสาย
ื่อมตอสมาชิกทุกคนจากสาย

บุัน
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- ปดเสียงพูด/เปดเสียงพูด ของสาย
- เปดทํางาน DTMF (ระบบการโทรแบบทัชโทน)

ปรับระดบัเสยีงในหูฟง
ระหวางการโทร กดปุม + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

โทรดวน
โทรดวนดวยปุมตัวเลขที่ตั้งไวลวงหนา
คุณสามารถตั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากที่สุด 8 หมายเลข เพื่อ
ที่การกดปุมหมายเลขแบบยาว จะเปนการโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อม
โยงอยูกับปุมหมายเลขนั้น คุณจําเปนตองตั้งคา เปดทํางานการโทร
ดวน และ ตั้งหมายเลข
โทรดวนผานสมุดโทรศัพทบนซิม
ถาคุณรูหมายเลขตําแหนงหนวยความจําของผูติดตอที่คุณตองการ
โทร (ตัวอยางเชน: ตําแหนงหนวยความจํา 5), คุณสามารถปอน 5# 
ในหนาจอหลัก เพื่อแสดงรายชื่อที่ตั้งไวลวงหนา, จากนั้นกด ( 
เพื่อโทร
โทรดวนผานบันทึกการโทร
ในหนาจอหลัก กด ( เพื่อเขาไปยัง บันทึกการโทร เลือกหมาย
เลขที่คุณตองการโทร และกด ( เพื่อหมุนหมายเลข

การตั้งคามาตรฐานของก
ฟงกชัน่นี้ คุณจําเปนตองเ

จัดการกบัหลายสาย
คุณสามารถจัดการกับสายต
สรางการประชุมโดยใชโทร
ไม ขึ้นอยูกบัผูใหบริการเค
ของคุณ
โทรไปยงัสายที่สอง
คุณสามารถโทรไปยังสายท
พักอยูได ในขณะที่โทรศัพท
ตอจากสมุดโทรศัพท) และ
ที่สองจะถูกหมุนออกไป จา
แฮนดฟรี หรือ L เพื่อ
� สลับ เพื่อสลับไปมาระหว
� ประชุม เพื่อแนะนําผูโทร
� วางสายเดียว เพื่อตัดการ
� วางทกุสาย เพื่อตัดการเช
� เขาไปยัง รายชื่อ
� สงและรับ ขอความ
� ปดเสียงพูด ของสายปจจ
� เปดทํางาน DTMF
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การโทร

รับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายที่สองในขณะทีก่ําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะสง
เสียงบี๊ป และหนาจอจะแสดงขอมูลเกี่ยวกบัสายที่เรียกเขามา จาก
นั้นคุณสามารถ:

กด ( ในการรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด L ตัวเลือก ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณ
สามารถเลือก รับสาย, พักสายทีใ่ช, 
วางสายที่ใช, ปดเสียงพูด, แฮนดฟรี/
มือถอื และ DTMF



ารปอนตวัอักษรหรือหมายเลข

ABC/Abc/abc 
(2 ถึง 9) เพื่อปอนตัวอักษรแรก
รั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีส่องบนปุม ไป
ุณตองการอยูบนปุมเดียวกบัตัวอักษรที่
งถึงสามวนิาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏขึ้น

กัษรทางซายของตัวกะพริบ

คาํวา "home":
 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 
ความเสร็จสมบูรณแลว
ื่อใสชองวางในโหมดการปอนแบบ

 

ปนดังตอไปนี้:
ดับที่จะแสดง
# $ / _ 1
 æ ç
 ∆ Φ

 ö ø
10 ก

3. การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวธิีการปอนตัวอักษร 4 ชนิด:
มัลติแทป ABC/abc
สมารท ABC/abc
ตัวเลข
สัญลักษณ

คุณสามารถเลือกวิธีการปอนขอความที่เหมาะสมในรายการตัวเลือก 
เพื่อปอนตัวอกัษรภาษาอังกฤษ คํา สัญลักษณ และหมายเลขได สัญ-
ลักษณทีป่รากฏบนหนาจอ ระบุถึงโหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู 

ปุมฟงกชั่น

การปอนมัลตแิทป 
1. กดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง 
ทีอ่ยูบนปุม, กดสองค
เรื่อยๆ ถาตัวอกัษรที่ค
คุณเพิ่งปอน ใหรอสอ
อกีครั้ง

2. กด R เพื่อลบตัวอ

ตัวอยาง: วิธีการปอน
กด 4, 4 (GHI) 6,
3 (DEF) กด , เมื่อขอ
คุณสามารถกดปุม 0 เพ
มัลติแทป ABC/Abc/abc

ตัวอักษรที่อยูบนแตละปุมเ
R ลบตัวอักษรที่ดานซายของตัวกะพริบ หรือออกจาก

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

ลักษณจากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ
) กลับไปยังหนาจอหลัก
L เลือกคําที่ไฮไลตจากรายการ หรือเขาไปยังเมนูตัวเลือก
* ปอนสัญลักษณ
# เปลี่ยนโหมดการปอน

ปุม  ตัวอักษรในลาํ
1  . , - ? ! @ : 
2  a b c 2 à ä å
3  d e f 3 é è
4  g h i 4 Γ ì
5  j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ò
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าง +/- เพื่อเลือกคําที่ตองการ และกด L 

ปอนคําวา "home":
6, 3  หนาจอจะแสดงคําแรกของรายการ: 

 และเลือก Home
ัน

 ถึง 9) เพื่อปอนตัวเลขที่อยูบนปุม
 กด R


ื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ ใชปุมบังคับ
งหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณที่ตองการ 
อน กด - เพื่อเลื่อนลงในรายการของเครื่อง
สัญลักษณ
การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

ระบบปอนขอความ T9® 
ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไขอจัฉริยะ
สําหรับการปอนขอความตางๆ บนโทรศัพทมอืถือ 
โหมดนี้ชวยใหคุณปอนขอความไดรวดเร็วขึ้น โดย
การคาดการณคําทีคุ่ณตองการปอนจากปุมตางๆ 
ที่คุณกด คุณกดปุมทีป่ระกอบดวยตัวอักษรทีจ่ําเปน

ตองใชในการสะกดคําเพียงปุมละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนําคํา
ขึ้นมาใหจากการกดปุมของคุณ ถามีหลายคําทีใ่ชได คําแรกในราย
การจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู กด +/- เพื่อ เลื่อนในรายการ 
และกด  L เพื่อใสคํา
การปอน T9 ABC/Abc/abc 
วิธีการปอนภาษาอังกฤษแบบสมารต ใหวิธีการทีเ่ร็วกวาในการปอน
คําภาษาอังกฤษ
1. คุณจําเปนตองกดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถึง 9) ใหสอด
คลองกบัตัวอักษรแตละตัวทีจ่ําเปนในการสะกดคํา ในขณะที่
คุณปอนตัวอักษร คําที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

2. กด R เพื่อลบตัวอกัษรทางซายของตัวกะพริบ

3. ใชปุมบังคับทิศท
เพื่อปอนคํานั้น

ตัวอยาง: วิธีการ
1. กด 4, 6, 

Good
2. กด - เพื่อเลื่อน
3. กด , เพื่อยืนย

การปอนตัวเลข
1. กดปุมตัวเลข (0
2. ในการลบตัวเลข

ปอนสัญลักษณ
กด * เพื่อปอนเคร
ทิศทางเพื่อเลือกเครื่อ
และกด L เพื่อป
หมายวรรคตอน หรือ

7 p q r s 7 β Π Θ Σ
8 t u v 8 ü ù
9  w x y z 9 Ω Ξ Ψ
0 0

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



รายชื่อ

3. ถาคุณเลือก ไปโทรศัพท, กระบวนการตางๆ จะเหมอืนกับที่
รถปอน ชื่อ, หมายเลข, หมายเลขบาน, 
มายเลขสํานักงาน, หมายเลขแฟกซ 
ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช ภาพ
โยง รวมทั้ง กลุมผูโทรทีเ่ชื่อมโยง ได
และเลือก เสร็จ เพื่อยืนยัน โทรศพัท
พื่อยืนยันวาผูติดตอถูกบันทึกแลว

/, . ฯลฯ, กด 1

าไปยังรายการสมดุโทรศัพท และกดปุม
องการคนหา (เชน กดปุม 8 สามครั้ง
ยการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถกู
ากรายการ คุณสามารถเลือกชื่อ และกด 
รเลือกชื่อทั้งหมดในรายการ, กด L
มดจากซิม/เครื่อง หรือ เลิกการเลือก
กเลิกกระบวนการ

ลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท เพื่อการจัด
ะสิทธิภาพมากขึ้น
ัก และเลือก กลุมผูโทร

การแกไขการตั้งคา
12

4. รายชื่อ

รายชื่อเกบ็อยูในสมุดโทรศพัทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: สมดุโทร-
ศัพทในซิม หรือสมุดโทรศัพทในเครื่อง (จํานวนของรายการที่สา-
มารถเก็บได ขึ้นอยูกับความจุของการด) ในขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม
รายชื่อเหลานั้นจะถกูเพิ่มลงในสมุดโทรศัพททีคุ่ณเลือก

ตัวเลือกการคนหาดวน
1. เลือก รายชื่อ ในเมนูหลัก และเลือก คนหาดวน เพื่อเขาไปยัง
รายการรายชื่อ

2. ปอนชื่อของผูติดตอ

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

เพิ่มรายการใหม
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในเมนูหลัก และเลือก เพิ่มรายการใหม เลือก
สถานที่เก็บ และกด L

2. ถาคุณเลือก ไปซิม, คุณจําเปนตองปอนชื่อและหมายเลข หลัง
จากที่คุณปอนชื่อแลว กด L จากนั้นปอนหมายเลขโทรศัพท 
และกด L 

แสดงดานบน คุณสามา
ชื่อบริษัท, ที่อยูอีเมล, ห
และ วนัเกิด ของรายชื่อ
ที่เชื่อมโยง, เสียงที่เชื่อม
ดวย กด Lตัวเลือก 
จะแสดงการแจงเตือน เ

สาํหรับสญัลักษณ เชน @, 

รายการรายชื่อ
กด - ในหนาจอหลัก เพื่อเข
ที่สัมพันธกับตัวอักษรที่คุณต
เพื่อเขาไปยังตัวอักษร V) รา
เลือก  ในการเลือกหลายชื่อจ
, เพื่อไฮไลตรายการ  ในกา
ตัวเลือก และเลือก เลือกทั้งห
ทั้งหมดจากซิม/เครื่อง เพื่อย

กลุมผูโทร
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณจัดก
การรายชื่อของคุณอยางมปีร
1. เลือก รายชื่อ ในเมนูหล
2. เลือกกลุม และกด L
3. เลือกตัวเลือกซึ่งคุณตอง
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ผูติดตอที่คุณเก็บไวในสมุดโทรศัพทแตละอนั 
ชไปทั้งหมด

อืกใช
โทรศัพทมาตรฐานที่จะใชบันทึกผูติดตอของ

ายการตางๆ เชน หมายเลขบาน, ชื่อบริษัท, 
สํานักงาน, หมายเลขแฟกซ, วันเกดิ, ภาพ/
 กลุมผูโทร เพื่อใหแสดงในสมดุโทรศัพทสมารต

หรือสงรายละเอียดสวนตัวของคุณ
รายชื่อ

คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกตอไปนี้:

เลขหมายพิเศษ
เลขหมายเจาของ
ตัวเลือก เลขหมายเจาของ ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพทของคุณ ถา
ยังไมไดใสไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมอืถือของคุณ 
และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ เขาไป

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
คุณ สวนมากแลว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะยัง
ไมไดใสซิมการด หรือปอนพินของคุณก็ตาม
ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครอืขายของคุณ คุณอาจสามารถโทรไปยัง
หมายเลขฉกุเฉินไดแมวาจะยังไมไดใสซิมการด 

การตัง้คา
สถานะความจาํ
แสดงจํานวนรวมของ
และหนวยความจําที่ใ

ที่เกบ็ขอมูลที่เล
อนุญาตใหคุณตั้งสมุด
คุณ

ฟลด
อนุญาตใหคุณเลือกร
ที่อยูอเีมล, หมายเลข
เสียงที่เชื่อมโยง และ

vcard สวนตวั
อนุญาตใหคุณแกไข 

ชื่อกลุม ตั้งชื่อกลุม
ชนิดเสียงกริ่ง ตั้งชนิดเสียงกริ่งสําหรับสายเรียกเขาจากผู

ติดตอในกลุมผูโทร
รูปภาพ ตั้งไอคอนที่จะแสดงบนหนาจอเมือ่มีสายเรียก

เขาจากผูติดตอในกลุมผูโทร
รายชื่อสมาชิก เพิ่มหรือลบสมาชิกของกลุมผูโทร



ประวตัิการโทร

ทรออกลาสุด รวมทั้งความพยายามใน
มตอสําเร็จ 

ี่รับลาสุด

ไดรับ, สายโทรออก, สายที่รับ หรือ ลบ

โทรลาสุด, โทรออกทัง้หมด และ ไดรับ
 นาที, วินาที) คุณสามารถเลือก รีเซ็ต
โทรทั้งหมด
็บเงินรายเดือนสาํหรบัคาโทร และ
ารของคุณอาจแตกตางจากนี้ ขึน้อยูกับ
จดุทศนิยมเพื่อจุดประสงคในการทําบิล 
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5. ประวัติการโทร

โทรศัพทมือถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา, 
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมตัิ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายโทรออก, สายที่ไมได
รับ และ สายที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้จะ
แสดงโดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด 
ถาผูติดตอของสายเหลานั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพทของคุณ ชื่อที่เกบ็
ไวจะแสดงขึ้นมา

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

สายที่หมุน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายโ
การโทร หรือสายทีเ่คยเชื่อ

สายที่รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายท

ลบบันทึกการโทร
เมนูนี้ใชในการลบ สายที่ไม
ทั้งหมด

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดู เวลา
ทั้งหมด (แสดงเปนชั่วโมง,
เวลาทั้งหมด เพื่อรีเซ็ตเวลา
เวลาที่แทจริงในใบเรียกเก
บริการตางๆ จากผูใหบริก
เครือขายของคุณ การปด
ภาษี ฯลฯ

ลบ ลบหมายเลข
จัดเก็บไปรายชื่อ บันทกึหมายเลข
หมนุ หมุนหมายเลข
แกไข แกไขหมายเลขที่ไมไดรับ
สง SMS สง SMS ไปยังหมายเลขที่ไมไดรับ
สง MMS สง MMS ไปยังหมายเลขที่ไมไดรับ
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วามที่ถูกสงและไดรับ

PRS
มูลที่สงและไดรับผานระบบ GPRS นอกจากนี้ 
ับไดดวย หนวยของการวัดคือ ไบต
ประวตัิการโทร

คาโทร (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
คาโทรลาสุด
แสดงคาโทรของการโทรครั้งสุดทาย

คาโทรรวม
แสดงคาโทรรวมของสายทั้งหมด นับตั้งแตตัวนับคาโทรถูกรีเซต็ครั้ง
สุดทาย ถาคาโทรรวมเกินคาโทรสูงสุดที่ตั้งไวในตัวเลือก คาโทรสูงสุด 
คุณจะไมสามารถทําการโทรออกไดอีก จนกระทั่งคุณรีเซ็ตตัวนับใหม

รีเซ็ตคาโทร
อนุญาตใหคุณรีเซ็ตตัวนับคาโทร คุณจําเปนตองปอนรหัสพิน2 ของ
คุณ และยืนยัน

คาโทรสงูสดุ
อนุญาตใหคุณตั้งคาโทรสูงสุดสําหรับการโทรของคุณ (ตองใชรหัส 
พิน2)

ราคาตอหนวย
ใชในการตั้งราคาตอหนวยสําหรับคาโทรของคุณ ราคาตอหนวยจะใช
สําหรับการคํานวณคาใชจายในการโทรของคุณ (ตองใชรหัสพิน2)

ตัวนับขอความ
แสดงจํานวนของขอค

ตัวนับการใช G
แสดงปริมาณของขอ
คุณสามารถรีเซต็ตัวน



บริการ

ซตซึ่งคุณเขาชมกอนหนานี้

อไปยังเว็บไซต

กการตั้งคาเวบ็ สําหรับการเบราซเว็บ 
คาไวลวงหนาดวยพารามิเตอรของผูให
 ถาคุณเปนสมาชิกของผูใหบริการ
ชเบราเซอรได ไมเชนนั้น คุณจําเปนตอง

ยังเว็บเพจของบุคมารคที่เลือก
บุคมารคที่เลือก
มารคทีเ่ลือก
ุคมารคที่เลือก
ุคมารกทั้งหมด
ชื่อ และ URL เพื่อสรางบุคมารคใหม
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6. บริการ

เมนูนี้ประกอบดวย Wap และบัญชีขอมูล

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

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

เพจกอนหนานี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูเว็บไ

ปอนที่อยู
ปอน และยืนยันการเชื่อมต

การตั้งคา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณคอนฟ
โทรศัพทของคุณอาจถกูตั้ง
บริการเครือขายเฉพาะแหง
เครือขาย คุณอาจเริ่มการใ
คอนฟกการตั้งคาใหม 

ไปยัง เขาไป
แกไข แกไข
สง สงบุค
ลบ ลบบ
ลบทัง้หมด ลบบ
เพิ่มบุคมารค ปอน
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อมูลบัญชีของคุณ ผูใหบริการจะใหขอมูลบัญชี

บัญชี, หมายเลข, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ชนิดสาย, 

บัญชี, APN, ชื่อผูใช, รหัสผาน และ ชนิดการ
บริการ

ฟลิปสไมรับผิดชอบในการแจงเตอืนลวงหนา หรือยอมรับผลที่
เกิดขึ้นในภายหลัง สาํหรับความลมเหลวที่เกิดจากการเปลี่ยน
แปลงคาคอนฟเกอเรชั่นที่ทําโดยคุณ หรือโดยผูใหบริการเครอื-
ขาย โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเครอืขายของคุณสาํหรับขอมูล
ที่อัปเดตที่สุด

เครื่องมีตัวเลือกตอไปนี้สําหรับการตั้งคา เว็บ ใหใช:

บัญชีขอมูล
เมนูนี้ใชในการตั้งคาข
ที่มีอยูแลวกบัคุณ

ขอมูล GSM
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อ
ความเร็ว และ DNS

GPRS
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อ
ยืนยันตัวบุคคล

แกไขโปรไฟล ทําการเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชั่นของ
โปรไฟลที่เลือกปจจุบัน

ตัวเลือก
เบราเซอร

อนุญาตใหคุณคอนฟกพารามิเตอรเบราเซอร 
เชน ตั้งคา หมดเวลา และเปดทํางานหรือปด
ทํางานฟงกชั่น แสดงรูป 

การตั้งคา
ขอความบริการ

อนุญาตใหคุณเปดทํางาน หรือปดทํางานการ
ตั้งคาขอความบริการ

ลางแคช คุณสามารถเปดทํางาน ปดทํางาน หรือลางแคช
ได 

ลางคุกกี้ คุณสามารถเปดทํางาน หรือปดทํางานคุกกี้ 
และลางคุกกีไ้ด คุกกี ้คือขอมูลที่สงไปยัง
เบราเซอรของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต 

ใบรับรอง
ที่ไวใจ

แสดงรายการของ ใบรับรองที่ไวใจ ที่ติดตั้งอยู
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7. เกม

เกม
เลือกเกม และกด L สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัการเลนแตละ
เกม โปรดดูขั้นตอนการใชงานบนหนาจอ

ตั้งคาเกม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปดหรือปดเสียง หรือระบบสั่นในขณะทีเ่ลน
เกม
เลือก BGM (เสียงเบื้องหลัง), เสียงเอฟเฟก หรือ ระบบสั่นของเกม, 
จากนั้นกด </> เพื่อเลือก เปด หรือ ปด และกด L เพื่อยืนยัน
ผลลัพธของเครื่องคิดเลขใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูกตอง
ของการคํานวณอยูที่ทศนิยม 2 ตาํแหนง ผลลัพธจะถูกตัดหลัง
จากทศนิยมตําแหนงที่ 2 สาํหรับกระบวนการถัดไป
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นั้นกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถดัไป:

ใสภาพ แอนนิเมชั่น และเสียงลงในขอความ
ของคุณ
ตั้ง สไตลขอความ, ขนาดขอความ (สําหรับ
ขอความภาษาองักฤษ, ตัวเลข และสัญลักษณ
เทานั้น), การจัดชิดขอบ และการจัด ยอหนา
ใหม

คุณสมบัตินี้ทํางานเฉพาะเมื่อใสการตั้งคา
กอนที่จะปอนขอความ

ใสหมายเลขจากรายการสมดุโทรศัพท
ใสชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท
ใสบุคมารคจากรายการ
เลือกวธิีการปอน

สงขอความไปยังผูรับซึ่งคุณสงขอความกอน
หนา

จัดเกบ็ขอความเปนแบบรางที่คุณสามารถ
แกไข ทําตอใหเสร็จ และสงในภายหลัง

สงขอความไปยังผูรับหลายคน
ขอความ

8. ขอความ

เขียนขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงและรับขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติ
มีเดีย รวมทัง้จัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ ในหนาจอหลัก 
กด L เพื่อเขาสูเมนูหลัก จากนั้นเลือก ขอความ และกด L 

ตกลง เพื่อสราง, แกไข และสงขอความของคุณ

ในขณะที่กําลังเขยีนขอความ คุณสามารถสลับระหวางการปอน 
T9, มัลตแิทป และตัวเลขไดโดยการกด #

ขอความ
ขอความใชสําหรับสงขอความตัวอักษรไปยังบุคคลอื่นโดยใชบริการ
ขอความสั้น (SMS) คุณสามารถใชเมนู ขอความ เพื่อสงขอความ
ไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอืน่ หรืออุปกรณที่มีความสามารถในการ
รับ ขอความในการเขียนและสงขอความ ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบาย
ดานลาง:
1. เลือก เขียนขอความ > ขอความตัวอักษร, ปอนขอความของคุณ
และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

2. เลือก เสร็จ, จาก

เสร็จ สงขอความ
ใชขอความ
มาตรฐาน

ใสขอความที่เขียนไวลวงหนา

ใสออบเจ็กต

จัดรูปแบบ
ขอความ

ใสหมายเลข 
ใสชื่อ 
ใสบุคมารค
วธิีการปอน

ที่ใชลาสุด

จัดเกบ็ไปยัง
แบบราง

สงถงึหลายคน



ขอความ

ังตัวเลือกตอไปนี้ เมือ่คุณแกไขเสร็จ:

ขอของขอความมัลติมีเดีย

เนื้อหาของขอความมัลติมีเดีย

ความมลัติมเีดีย
วธิีการปอน
ายการภาพเพื่อเลือก และใสภาพลงใน
ามมัลติมีเดียของคุณ
ายการเสียงเพื่อเลือก และใสไฟลเสียง
ขอความมลัติมีเดียของคุณ
ายการวิดีโอเพื่อเลือก และใสวิดีโอคลิป
ขอความมลัติมีเดียของคุณ
ล (txt, jar ฯลฯ) ลงในขอความของคุณ
ะเมื่อขอความมัลติมีเดียของคุณมีมาก
 สไลด แทรกสไลดกอนอีกสไลดหนึ่ง
ะเมื่อขอความมัลติมีเดียของคุณมีมาก
 สไลด แทรกสไลดหลังจากอกีสไลดหนึ่ง
รื่องสําหรับบุคมารคของคุณ

ขอความมัลติมเีดียปจจุบัน
าเลนของสไลดขอความมัลติมีเดีย คา
ฐานคือ 3 วินาที
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เมื่อคุณสงขอความผานเครอืขายขอความ, โทรศัพทของคุณอาจ
แสดงคําวา �สงและเก็บแลว� นี่หมายความวาขอความถูกสงไป
ยังศูนยขอความ ซึ่งคุณตั้งคาไวในซิมการดของคุณ อยางไรก็ตาม 
นี่ไมไดหมายความวาขอความถูกสงไปถึงปลายทาง

ขอความมัลติมีเดยี
โทรศัพทมือถือของคุณสามารถสงและรับขอความ MMS (Multi-
media Messaging Service) ไดดวย ดวยการใชขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสงขอความทีป่ระกอบดวยรูปภาพ เสียง และขอความได
เมื่อสงขอความมัลติมีเดีย ผูรับของคุณตองมีโทรศัพทที่ใชงานขอ
ความมลัติมเีดียได เพื่อที่จะสามารถดูขอความของคุณได ทําตาม
ขั้นตอนทีอ่ธิบายดานลาง เพื่อเขียนและสงขอความมลัติมเีดีย:
1. เลือก เขียนขอความ และปอนขอมลูตอไปนี้:

2. กด L เพื่อเขาไปย

สงเปนกลุม สงขอความไปยังผูติดตอทั้งหมดในกลุมผูโทร

หมายเลขโทรศัพท ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ หรือกด
Lและ เลือก รายชื่อ

ถงึ ตั้งหมายเลข หรืออเีมลของผูรับ

Cc ตั้งหมายเลข หรืออเีมลของผูรับคนอืน่ ซึ่งคุณ
ตองการสงสําเนาของขอความไปยัง

Bcc ตั้งหมายเลข หรืออเีมลของผูรับ ซึ่งคุณตองการ
สงสําเนาของขอความไปยัง โดยที่ผูรับคนอื่น
จะมองไมเห็นผูรับในรายการ Bcc

เรื่อง ตั้งหัว

แกไขเนื้อหา แกไข

เสร็จ สงขอ
วธิีการปอน เลือก
เพิ่มภาพ เปดร

ขอคว
เพิ่มเสียง เปดร

ลงใน
เพิ่มวิดีโอ เปดร

ลงใน
เพิ่มไฟลแนบ ใสไฟ
เพิ่มสไลดกอน เฉพา

กวา 1
เพิ่มสไลดหลังจาก เฉพา

กวา 1
เพิ่มขอความ
บุคมารค

เพิ่มเ

พรีววิ พรีววิ
เวลาสไลด ตั้งเวล

มาตร
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บขอความทั้งหมดในกลองรับ

ยก และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมายเลขที่
สดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทรศัพท หรือ
มุนหมายเลข

ยก URL ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง
็บไซต

ัดลอกไปเครื่อง/ซิม: 
ัดลอกขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ทรศัพท/ซมิ 
ายไปเครื่อง/ซิม: 
ายขอความที่เลือกที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
ทรศัพท/ซมิ 
ัดลอกขอความตัวอกัษรทั้งหมด: 
ัดลอกขอความทั้งหมดที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
ทรศัพท/ซมิ 
ายขอความตัวอักษรทัง้หมด: 
ายขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ทรศัพท/ซมิ 
ขอความ

3. เลือก R  เสร็จ หลังจากที่คุณทําเสร็จ, จากนั้นกด L 
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

กลองรับ
เมนูนี้ใชในการอานขอความขอความ/ขอความมัลติมีเดียที่คุณไดรับ 
ขอความจะแสดงในรายการ 
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L หรือ , เพื่ออานขอความ, จาก
นั้นกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สงเทานั้น สงขอความมัลติมีเดียเทานั้น

จัดเกบ็และสง จัดเก็บและสงขอความมัลติมีเดีย

จัดเกบ็ไปยัง
แบบราง

จัดเก็บขอความมัลติมีเดียเปนแบบราง

ตัวเลือกการสง ตั้ง เวลาสิ้นสุด, รายงานการสง, รายงานการอาน, 
ลําดับความสําคัญ

ออก ออก

ตอบกลับ ตอบกลับไปยังผูสง

สงตอ สงตอขอความทีเ่ลือก

แกไข แกไขขอความที่เลือก

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด ล

ใชหมายเลข แ
แ
ห

ใช URL แ
เว

ขั้นสูง ค
ค
โ
ย
ย
โ
ค
ค
โ
ย
ย
โ



ขอความ

มจะถูกเก็บไวใน สงแลว 
ามที่สงแลว กด L หรือ , เพื่ออาน
 ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ปเครื่อง/ซิม: 
อความทีเ่ลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
/ซิม 
รื่อง/ซิม: 
ามที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
/ซิม 
อความตัวอกัษรทั้งหมด: 
อความทัง้หมดที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
/ซิม 
ามตัวอักษรทั้งหมด: 
ามทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
/ซิม 

ความทีเ่ลือก
ความที่เลือก
ามที่เลือก
ามทั้งหมดในกลองที่สงแลว
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กลองออก
ถาคุณเลือก จัดเกบ็และสง หรือ จัดเกบ็ กอนที่คุณจะสงขอความ 
ขอความจะถูกเก็บไวในกลองออก
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L หรือ , เพื่ออานขอความ, จากนั้น
กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

สงแลว
เมื่อคุณสงขอความ ขอควา
เมื่อคุณอยูในรายการขอคว
ขอความ, จากนั้นกด  L

สง สงขอความที่เลือก

แกไข แกไขขอความที่เลือก

ลบ ลบขอความที่เลือก

ลบทัง้หมด ลบขอความทั้งหมดในโฟลเดอรแบบราง

ใชหมายเลข แยก และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมายเลข
ที่แสดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทรศัพท 
หรือหมุนหมายเลข

ใช URL แยก URL ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง
เว็บไซต

ขั้นสูง คัดลอกไ
คัดลอกข
โทรศัพท
ยายไปเค
ยายขอคว
โทรศัพท
คัดลอกข
คัดลอกข
โทรศัพท
ยายขอคว
ยายขอคว
โทรศัพท

สงตอ สงตอขอ
แกไข แกไขขอ
ลบ ลบขอคว
ลบทัง้หมด ลบขอคว
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อความที่เลือก

ไขขอความทีเ่ลือก

ขอความที่เลือก

ก และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมายเลขที่
ดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทรศัพท หรือ
ุนหมายเลข

ก URL ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไปยัง
ไซต

ลอกไปเครื่อง/ซมิ: 
ลอกขอความที่เลือกที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท ไป
ศัพท/ซิม 
ไปเครื่อง/ซิม: 
ขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ศัพท/ซิม 
ลอกขอความตัวอักษรทั้งหมด: 
ลอกขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ศัพท/ซิม 
ขอความตัวอกัษรทั้งหมด: 
ขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท ไป
ศัพท/ซิม 
ขอความ

แบบราง
ถาคุณเลือก จัดเก็บไปยังแบบราง หลังจากที่คุณสรางขอความของ
คุณ ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรแบบราง กด L หรือ , 
เพื่ออานขอความ, จากนั้นกด L ตัวเลือก เพื่อดําเนินการตอไปนี้:

ใชหมายเลข แยก และบันทึกหมายเลขของผูสง หรือหมาย
เลขที่แสดงในขอความไปยังซิมการดหรือโทร-
ศัพท หรือหมุนหมายเลข

ใช URL แยก URL ที่แสดงในขอความเพื่อเชื่อมตอไป
ยังเว็บไซต

ขั้นสูง คัดลอกไปเครื่อง/ซิม: 
คัดลอกขอความที่เลือกที่เก็บในซิม/โทรศัพท 
ไปโทรศัพท/ซิม 
ยายไปเครื่อง/ซิม: 
ยายขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท ไป
โทรศัพท/ซิม 
คัดลอกขอความตัวอักษรทั้งหมด: 
คัดลอกขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/โทรศัพท
ไปโทรศัพท/ซิม 
ยายขอความตัวอกัษรทั้งหมด: 
ยายขอความทั้งหมดที่เกบ็ในซมิ/โทรศพัท ไป
โทรศัพท/ซิม 

สง สงข

แกไข แก

ลบ ลบ

ใชหมายเลข แย
แส
หม

ใช URL แย
เวบ็

ขั้นสูง คัด
คัด
โทร
ยาย
ยาย
โทร
คัด
คัด
โทร
ยาย
ยาย
โทร



ขอความ

เลือกคุณเลือก ขอความมัลติมีเดีย, คุณสามารถกด L เพื่อเขาไป

ม/ขอความมัลติมีเดีย  เลือก ขอความ
ติมีเดีย เมื่อคุณเลือก ขอความตัวอักษร
กซึ่งประกอบดวย:

ตัวเลือกตอไปนี้:

ดงขอความมาตรฐาน

ไขขอความมาตรฐาน

ดงจาก, เรื่อง 
ะขนาดของขอความมัลติมีเดีย

ไขชื่อของโปรไฟลปจจุบัน

กศนูยขอความมาตรฐานของคุณ ถาซิม
รดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน
ายเลขศูนยขอความของคุณเขาไป 
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ถาคุณไมไดกําหนดผูรับขอความในโฟลเดอรแบบราง ตัวเลือก สง 
จะใชไมไดในเมนูตัวเลือก

ถาขอความในโฟลเดอร แบบราง ไมมีหัวเรื่องและเนื้อหา, คุณ
สามารถดูสถานะขอความในตัวเลือก คุณสมบัติ และ ใชราย
ละเอียด ได

ลบโฟลเดอร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณลบขอความในกลอง กลองรับ, กลองออก, สง
แลว, แบบราง และโฟลเดอรทั้งหมดทีน่ี่ซึ่งเกบ็ขอความอยู

ขอความมาตรฐาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขียนขอความลวงหนาที่คุณใชบอยๆ ไดมาก
ถึง 10 ขอความ และ 2 ขอความมัลติมีเดีย  เมือ่คุณเลือก ขอความ
ตัวอักษร, คุณสามารถกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ยังตัวเลือกตอไปนี้:

การตั้งคาขอความ
เมนูนี้ใชในการตั้งคาขอควา
ตัวอักษร หรือ ขอความมัล
คุณสามารถเขาไปยังตัวเลือ
การตั้งคาโปรไฟล
เลือกโปรไฟล และเขาไปยัง

แกไข แกไขขอความพรีเซ็ตที่เลือก

ลบ ลบขอความทีต่ั้งไวลวงหนาที่เลือก

เขียนขอความ สรางขอความใหม

แสดง แส

เขียนขอความ แก

คุณสมบัติ แส
แล

ชื่อโปรไฟล แก

ทีอ่ยู SC เลือ
กา
หม
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ดงสถานะหนวยความจําของขอความที่เกบ็ใน

ช
บันทึกขอความของคุณไปยัง เครื่อง หรือ ซิม 

คุณตั้งโหมดการรับสงที่เลือกใช  คุณสามารถ
ช, GSM ทีเ่ลือกใช หรือ เฉพาะ GSM สําหรับ
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

คุณสงและบันทึกขอความของคุณ เลือก เปด 
รือ ปด เพื่อปดการทํางานฟงกชั่นนี้
มมัลติมีเดีย จะทําการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นตอ
รือรับขอความมัลติมีเดีย:
ตั้งคา โหมดการสราง, การเปลี่ยนขนาดภาพ 
และ ลงนามอตัโนมัติ
ตั้งคาตัวเลือก ระยะเวลาเก็บ, รายงานการสง, 
รายงานการอาน, ลําดับความสําคัญ, เวลา
สไลด และ เวลาการสง สําหรับการสงขอความ
มลัติมเีดีย
ขอความ

ตั้งคาทั่วไป

สถานะความจํา
ตัวเลือกนี้สามารถแส
ซิมการดและโทรศัพท
ที่เก็บขอมูลที่เลอืกใ
คุณสามารถเลือกทีจ่ะ
ระบบที่เลือกใช
ตัวเลือกนี้อนุญาตให
เลือก GPRS ที่เลือกใ
รายละเอียดเพิ่มเติม 
สงและบันทึก
ตัวเลือกนี้ อนุญาตให
เพื่อเปดการทํางาน ห
เมื่อคุณเลือก ขอควา
ไปนี้สําหรับการสง ห

ระยะเวลาขอความ เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเกบ็
อยูในศูนยขอความของคุณ สิ่งนี้มปีระโยชน
เมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่ง
เปนเหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณได
ทันท)ี

คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการสมัครขอรบั
บริการ

ชนิดขอความ เลือกรูปแบบของขอความที่สง ตัวเลือกนี้ขึ้น
อยูกับเครือขาย

รายงานการสง เมื่อตั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณ
ทราบผานทางขอความวาผูรับไดรับขอความ
ของคุณหรือไม คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการ
สมัครขอรับบริการ

ชองทางตอบรับ เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให
คุณสงหมายเลขศูนยขอความของคุณออก
ไปพรอมกับขอความ จากนั้นผูรับสามารถ
ตอบกลับโดยใชหมายเลขศูนยขอความของ
คุณ ไมใชของผูรับ การทําเชนนี้จะเรงความ
เร็วของการสงขอมูลใหเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้
ขึ้นอยูกบัการสมัครขอรับบริการ

สราง

สง



ขอความ

เลือกกลองขอความเสียง และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไป

เวอรขอความเสียงของคุณอยางรวด
  คางไวในหนาจอหลัก

ความสาธารณะที่เผยแพรไปยังกลุมของ
มถูกออกอากาศในสถานีที่มีรหัสระบุไว 
ามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติด
งคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี 
องสถานีนั้น

ารรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ 
มออกอากาศได เมือ่ ปด, คุณจะไม
กาศได 

ออกอากาศหลังจากที่คุณเปดทํางาน

ไขหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียง

ขอความเสียงของคุณ
26

เซริฟเวอรขอความเสยีง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงทีใ่ชใน
การรับขอความเสียงของคุณ เมื่อคุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการ
เครือขายของคุณจะสงการแจงเตือนมายังโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถตั้งคาหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงสองหมายเลข ซึ่ง
ผูใหบริการเครือขายของคุณใหมา

นี้:

คุณสามารถเขาไปยังเซิรฟ
เร็วไดโดยการกดปุม 1

ขอความออกอากาศ
ขอความออกอากาศเปนขอ
ผูใชโทรศัพทมือถอื ขอควา
โดยทั่วไป ชองสถานีหนึ่งส
ตอผูใหบริการเครือขายขอ
และขอมูลการออกอากาศข

โหมดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาก
เปด, คุณสามารถรับขอควา
สามารถรับขอความออกอา

อานขอความ
เมนูนี้ใชในการอานขอความ
โหมดรับ

เรียกคืน ตั้งคาตัวเลือก เครือขายโฮม, ใชขามเครือขาย,
รายงานการอาน และ รายงานการสง สําหรับ
การรับขอความมลัติมเีดีย

ตัวกรอง ตั้งคา นิรนาม, โฆษณา จากผูซึ่งคุณตองการ
กรองขอความมัลติมีเดีย หรืออเีมล

โปรไฟลเซิรฟเวอร ตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นเครือขาย สําหรับขอมลู
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของ
คุณ

สถานะความจํา แสดงสถานะหนวยความจําของขอความมัลติ
มีเดียของคุณ

แกไข  แก

เชื่อมตอไปเสียง  รับ
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ขอความ

ภาษา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาภาษาของการรับขอความออกอากาศทีคุ่ณ
สามารถไดรับ

การตัง้คาแชนเนล
กด L เพื่อเขาไปยังการตั้งคาแชนเนล คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม,
แกไข หรือ ลบ แชนเนลได
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9. โปรไฟลผูใช

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งเสียงโทรศัพท ชนิดการเตือน โหมดรับสาย 
และแสงไฟ ฯลฯ เมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา หรือขอความใหม เพื่อ
ที่คุณสามารถปรับการใชงานโทรศัพทของคุณใหเหมาะกบัสภาพ
แวดลอมในการโทรที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสม
เลือก ทั่วไป, ประชุม, นอกอาคาร, ในอาคาร, หูฟง หรือ  โหมด
เครื่องบิน และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก �อัตโนมัติ� ในโหมดรับสาย ใชไดเฉพาะเมื่อโทรศัพท
อยูในโหมดหฟูงเทานั้น ไมจาํเปนตองเปดโหมดหูฟง โทรศัพท
จะสลับไปยังโหมดหูฟงโดยอัตโนมัต ิเมื่อคุณเสียบหฟูงลงใน
โทรศัพทของคุณ

การตั้งคาโหมด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเมนูของคุณไปยัง โหมดปกติ หรือ โหมด
เครื่องบิน นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก สอบถามเมื่อเปดเครื่อง 
เพื่อทีคุ่ณจะถูกถามวาคุณจะใชโหมดใดเมื่อโทรศัพทเปดเครื่อง ถา 
โหมดเครื่องบิน เปดทํางาน, ฟงกชั่นเครือขายจะถกูปด และการทํา
งานทีเ่กี่ยวของกับเครือขายทัง้หมดจะใชไมไดเปดทํางาน เปดทํางานโปรไฟลที่เลือก

แบบเลือกตามชอบ อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดที่เลือก ซึ่งประกอบ
ดวย ตั้งคาเสียง (สายเรียกเขา, เปดเครื่อง, 
เสียงขอความ และ เสียงปุมกด), ระดับเสียง 
(เสียงเรียกเขา และ เสียงปุมกด), ชนิดการ
เตือน (กริ่ง, สั่น, สั่นและกริ่ง หรือ สั่นแลว
กริ่ง), ชนิดเสียงกริ่ง (เดี่ยว, ซ้ํา หรือ นอย
ไปมาก), เสียงพิเศษ (คําเตือน, ผิดพลาด, 
แคมปเปด และ เชื่อมตอ), โหมดรับสาย 
(ทุกปุม)
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ยโุดยใชพรีเซ็ตวิทยุ
 หรือ > เพื่อไปยังสถานีทีใ่กลที่สุด  นอกจากนี้ 
 ตัวเลือก และเลือก รายการสถานี เพื่อแสดง
ีเซ็ต 
เลข 1 ถึง 9 เพื่อเปลี่ยนสถานีที่ตั้งไวลวง
 กําลังเลนอยูได

การทํางานแอปพลิเคชั่นอื่นในขณะที่กําลังฟง
 L ตัวเลือก > ตั้งคา และเปดการทํางาน 
ะที่กําลังเลนวิทยุ, กด R กลับ เพื่อเขาไป
นวิทยุในเบื้องหลัง
ีว่ิทยุ FM กําลังเลนอยูในเบื้องหลัง คุณสามารถ
ยุดและเลิกฟงกชั่นวิทยุ FM ได

ลนวิทยุ FM

เลนเบื้องหลัง: ฟงสถานีวทิยุโดยไมเลิกแอปพลิ
เคชั่นวิทยุ
ลําโพง: อนุญาตใหคุณฟงวิทยุทางลําโพง (เมื่อ
ตั้งคาเปน เปด) หรือไมใชลําโพง (เมื่อตั้งคา
เปน ปด)
มัลติมเีดีย

10 � มัลติมีเดีย

เมนู และเมนูยอยนี้ประกอบดวยตัวเลือกตางๆ เกี่ยวกบัคุณสมบัติ
ดานมัลติมีเดียของโทรศัพทมือถือ

วิทยุ FM
เมนูนี้อนุญาตใหคุณฟงวทิยุบนโทรศพัทของคุณ เชื่อมตอขั้วตอหูฟง
เขากับโทรศัพทของคุณ คุณสามารถกด L เพื่อเขาถึงตัวเลือก
ตางๆ ตอไปนี้:

เปลี่ยนสถานีวิท
คุณสามารถกดคาง <
คุณสามารถกด L
รายการของสถานีพร
คุณสามารถกดปุมตัว
หนาในขณะทีว่ิทยุ FM

เลนเบื้องหลัง
ถาคุณจําเปนตองเปด
วิทยุ, คุณสามารถกด
เลนเบื้องหลัง ในขณ
ยังเมนูอืน่ในขณะที่เล
ในหนาจอหลัก ขณะท
กดปุม )  เพื่อห

หยดุวิทยุ
กด , เพื่อหยุดการเ

รายการ
แชนเนล

แสดงรายการของพรีเซ็ตความถีว่ิทยุ  คุณ
สามารถบันทกึสถานีลวงหนาไดถงึ 9 สถานี 

ปอนแบบ
แมนนวล

อนุญาตใหคุณปอนความถีว่ิทยุ กด  *  เพื่อ
ปอนสัญลักษณ

คนหาพรีเซ็ต
อตัโนมัติ

สแกนความถี่วิทยุอัตโนมัติ และจัดเก็บไปยัง
รายการชองพรีเซต็

ตั้งคา



มัลติมีเดีย

และจัดการไฟลเสียงที่เก็บในโทรศพัท
ละกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอ

ลรูปแบบอืน่ๆ ในโทรศัพทมือถือของคุณ 

ฟลเสียงที่เลือก

ลเสียงที่เลือกไปยัง โปรไฟลผูใช หรือ ไป 
ามมัลติมีเดีย

ขอมูลอยางละเอียดของไฟลเสียงที่เลือก

ชื่อของไฟลเสียงที่เลือก

ลเสียงที่เลือก

ลเสียงทั้งหมด

เพื่อเรียงไฟลเสียง ตามชื่อ, ตามชนิด, 
วลา, ตามขนาด หรือ ไมม ี(ไมเรียง)
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เหตกุารณระหวางการเลนวิทยุ
เมื่อคุณมสีายเรียกเขาในขณะทีก่ําลังฟงวิทยุ วทิยุจะหยุดเลนจน
กระทั่งคุณรับสาย หรือปฏิเสธสาย เมื่อคุณไดรับขอความเขาในขณะ
ที่กําลังฟงวิทยุ วิทยุจะเลนตอไป และคุณจะไดยินเสียงบี๊ปสําหรับ
เหตุการณ

รูปภาพ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดงและแกไขภาพที่เกบ็ในโทรศัพทมือถือ
ของคุณ เลือกไฟล และเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

เสยีง
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณแสดง
มือถอืของคุณ เลือกไฟล แ
ไปนี้:

อื่นๆ
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณเก็บไฟ

แสดง แสดงภาพทีเ่ลือก

สงตอ ใชไฟลภาพที่เลือก ไปวอลเปเปอร, ไปภาพพัก
หนาจอ, ไปรายชื่อ หรือ ไปขอความมัลติมีเดีย

รายละเอียด แสดงขอมูลอยางละเอียดของภาพที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ แกไขชื่อของภาพที่เลือก

ลบ ลบภาพที่เลือก

ลบไฟลทัง้หมด ลบภาพทั้งหมด

เรียง เลือกเพื่อเรียงภาพ ตามชื่อ, ตามชนิด, ตาม
เวลา, ตามขนาด หรือ ไมมี (ไมเรียง)

เลน เลนไ

สงตอ ใชไฟ
ขอคว

รายละเอียด แสดง

เปลี่ยนชื่อ แกไข

ลบ ลบไฟ

ลบไฟลทัง้หมด ลบไฟ

เรียง เลือก
ตามเ
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มัลติมเีดีย

สถานะความจาํ
เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจําทีย่ังใชไดใน
โทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะใชความจุหนวยความจํา
รวมกัน: ภาพ, เสียง, ขอความ, สมดุโทรศัพท หรือรายการออรกา
ไนเซอร, เกม, ฯลฯ
กด L เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจํา หนาจอจะแสดง
เปอรเซ็นตของหนวยความจําที่วาง และหนวยความจําทัง้หมดของ
โทรศัพทในหนวยกิโลไบต (Kb) 



เครื่องมือ

ือง เมื่อภายในวันนั้นมีงานที่มีกําหนด

งานประเภทตางๆ ในงานหรือชีวิตประจํา
คําอธิบายงาน เวลาทีแ่นนอน และการ
ําของคุณได
คุณ หนาจอจะแสดงคําวา วาง คุณสามารถ
านใหมได หลังจากที่คุณแกไขงานแลว กด 

คุณสามารถกด L ตัวเลือก เพื่อเขา

การปอนวันที่ของงาน
การปอนเวลาของงาน

าที่คุณปอน ตองอยูในรูปแบบ 24 
มง

าตใหคุณปอนคําอธิบายของงาน กด 
 แกไข, ปอนคําอธิบาย และกด L 
บันทึก
ุมลูกศรเพื่อตั้งสถานะการเตือน
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11. เครื่องมือ

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ
ชวยใหคุณจัดระเบียบงาน และมีการแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา

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

วันที่จะถูกไฮไลตเปนสเีหล
การ

รายการที่จะทาํ
เมนูนี้ชวยใหคุณจัดการกบั
วันของคุณ คุณสามารถเพิ่ม
เตือนสําหรับรายการที่จะท
ถาไมมีงานในโทรศัพทของ
กด L เพิ่ม เพื่อสรางง
R เสร็จ
ถาคุณเลือกงานที่มีอยูแลว 
ไปยังเมนูตัวเลือก

เพิ่มงานแสดงงาน ใชในการตั้งคาวันที่ เวลา บันทึก และการเตือน
สําหรับงาน กด L เพื่อเพิ่มงานใหม, หรือ
แกไขและแสดงงานที่มีอยูแลว (สําหรับราย
ละเอียด ใหอาน "รายการที่จะทํา")

เพิ่มงาน อนุญาตใหคุณสรางเหตุการณใหมในปฏิทิน
ไปยังวันที่ อนุญาตใหคุณดูวันที่ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 

ปอนวันที่ และกด L
ไปทีมุ่มมอง
สัปดาห

แสดงปฏิทินในมุมมองแบบสัปดาห

วนัที่ ใชใน
เวลา ใชใน

เวล
ชั่วโ

บันทกึยอ อนุญ
L

เพื่อ
ปลุก ใชป
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ลุก: คาเริ่มตน หรือจาก 1 ถึง 10 นาที
ือน: กริ่ง, สั่น หรือ สั่นและกริ่ง

วนั� คุณสามารถเลอืกเสนสัปดาห จากนั้น
บัแตละวันของสปัดาหไดอยางอิสระ คุณ
การ เปด และ ปด ไดโดยการกด L

รื่องคิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
อนตัวเลขโดยใชปุมกด และปอนเครื่องหมาย
ังที่แสดงในตารางตอไปนี้:

ิดเลขใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูกตอง
ี่ทศนิยม 10 ตาํแหนง ผลลพัธจะถูกตดัหลัง
งที่ 10 สาํหรบักระบวนการถัดไป

 หรือ M+
รือ M-
หรือ MC
หรือ MR
ัวเลข
ศนิยม
ัพธ
เครื่องมือ

เมนูตวัเลอืกของงานที่มีอยูแลว

ปลกุ
โทรศัพทมอืถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งการปลุก
ที่แยกจากกนัไดมากที่สุด 5 รายการ
ในการตั้งนาฬกิาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:
1. เลือกการเตือน และกด L แกไข
2. ตั้งสถานะเปน เปด
3. ปอนเวลา 
4. เลือก ซ้ํา: หนึ่งครั้ง, ทุกวนั หรือ วัน หลังจากที่คุณแกไขการ
ตั้งคาเสร็จ กด  R เสร็จ

5. เลือก ตัวเลือกเสียง: โทน หรือ วทิยุ FM

6. ตั้งโหมด เลื่อนป
7. เลือก ชนิดการเต

ถาคุณเลือกโหมด �
ตั้งนาฬิกาปลุกสาํหร
สามารถสลับระหวาง

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมเีค
คํานวณพื้นฐานได ป
โดยใชปุมเคลื่อนที่ ด

ผลลัพธของเครื่องค
ของการคํานวณอยูท
จากทศนิยมตําแหน

ซ้ํา ตั้งความถี่ของงาน: หนึ่งครั้ง, ทุกวนั, วนั, 
รายสัปดาห หรือ รายเดือน

แสดง แสดงการตั้งคาของงานทีเ่ลือก

เพิ่ม เพิ่มงานใหม

แกไขงาน แกไขงานที่เลือก

ลบงาน ลบงานที่เลือก

ลบทั้งหมด ลบงานทั้งหมดในรายการที่จะทํา

สง vCalendar สงปฏิทินไปยังผูรับทีต่องการ + บวก
- ลบ ห
< คูณ 
> หาร 

R ลบต
# จุดท
, ผลล
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ตัวแปลงคาเงิน
เมนูนี้ใชในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีกสกลุหนึ่ง โดย
ใชอตัราแลกเปลี่ยนท  ีคุณเลือก คุณสามารถแปลงจากสกลุเงนิ ทองถ ิน 
ไปยัง ตางประเทศ หรือในทางกลับกันได ปอนอัตราในชอง อตัรา, 
กด L, และปอนจํานวนเงินในชอง ทองถิน่ หรือ ตางประเทศ, 
จากนั้นกด L เพื่อรับคาการแปลง

กด * เพื่อปอนจดุทศนิยม
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ือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทัง้หมด กด + 
ยการของภาษาที่ม ีและกด L เพื่อเลือก

ีการปอนมาตรฐาน

เลือกวาคุณตองการเปดหรือปดโทรศัพทของ
คุณในเวลาที่ระบุ

ปอนเวลาโดยใชปุมกด

ั้งภาพพื้นหลังของหนาจอหลักที่แสดงใน
หมดไมไดใชงาน: เลือก ระบบ เพื่อเลือกภาพ
ี่กําหนดไวลวงหนา หรือเลือก ขอมลูผูใช เพื่อ
ลือกภาพที่ดาวนโหลดมา

ลือก ตั้งคา เพื่อตั้งคาสถานะ และเวลารอของ
าพพักหนาจอ เขาสู เลือก เพื่อเลือก ระบบ 
รือ ขอมูลผูใช กระบวนการของฟงกชั่นนี้
หมือนกัน วอลเปเปอร 

ั้งวาจะใหแสดงวันที่และเวลาในหนาจอหลัก
รือไม โดยการ เปด หรือ ปด ตัวเลือกนี้
การตั้งคา

12. การตั้งคา

เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของ กับตัวเลือกแตละ
ตัวในโทรศัพทของคุณ (วันและเวลา, การปองกนั, การโอนสาย, 
ฯลฯ)

ตั้งคาโทรศัพท
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวันที่โดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมบังคับ
ทิศทาง คุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:

ตั้งเวลาเปด/ปด
เมนูนี้ใชในการตั้งเวลาที่จะเปดหรือปดโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ 
เลือกรายการ และกด L เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเล
หรือ - เพื่อเรียกดูรา
วิธปีอนรายการ
เมนูนี้ใชสําหรับตั้งวิธ
ลักษณะหนาจอ

ตั้งชื่อเมือง เลือกเมอืงทีคุ่ณอยูในปจจุบัน

ตั้งเวลา/วนัที่ ปอนวนัที/่เวลาโดยใชปุมกด หรือปุมบังคับ
ทิศทาง

ตั้งรูปแบบ ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวนั

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

เปด/ปดเครื่อง

เวลา

วอลเปเปอร ต
โ
ท
เ

ภาพพัก
หนาจอ

เ
ภ
ห
เ

แสดงวันและ
เวลา

ต
ห
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ขอความตอนรับ ปุมฟงกชั่น
ถเรียกใชฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาไดอยาง
ับทิศทาง เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไข
อดคลองกับความตองการของคุณ
ิ
ของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งคามาตรฐาน

ุมกดจะถูกล็อค และกด L เพื่อยืนยัน

ลา และ ความสวาง ของแสงไฟ LCD

 คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซอน
นทนาเห็นไดโดยการเลือก ตั้งโดยเครือ
ายเลข

ปดทํางาน หรือ ปดทํางาน สายเรียกซอน 
ุณจะไดยินเสียงบี๊ป เมื่อมใีครพยายาม
ลังคุยโทรศัพทอยู ถาตัวเลือกนี้ไมทํางาน 
ียงเตือนใดๆ และผูโทรเขาจะไดยินเสียง
ทํางานตัวเลือก โอนเมื่อสายไมวาง สาย
36

เปด หรือ ปด, และแกไขขอความทักทายของโทรศัพท
โทรดวน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําการหมุนหมายเลขทีเ่ก็บในสมุดโทรศัพทของ
คุณอยางรวดเร็ว คุณสามารถตั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากทีสุ่ด 
8 หมายเลข เพื่อที่การกดปุมหมายเลขคางไว จะเปนการโทรไปยัง
หมายเลขทีเ่ชื่อมโยงอยูกบัปุมหมายเลขนั้น คุณจําเปนตองตั้งคา เปด
ทํางานการโทรดวน และ ตั้งหมายเลข
ทางลัด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาไปยังรายการเมนูทีต่ั้งไวลวงหนา 10 รายการ
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการเมนูที่ตั้งไว
ลวงหนาตามความตองการของคุณไดดวย
ในการเขาไปยังเมนูทางลัด, กด < ในหนาจอหลัก กด L ตัวเลือก
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ในหนาจอหลัก คุณสามาร
รวดเร็วโดยการกดปุมบังค
ฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาใหส
ล็อคปุมกดอัตโนมัต
เมนูนี้ใชในการล็อคปุมกด
คือ ปด
เลือกชวงเวลาหลังจากที่ป
การตั้งคาเบ็ดเตลด็
แสงไฟ LCD 
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้ง เว

ตั้งคาการโทร
หมายเลขผูโทรเขา
ขึ้นอยูกับเครือขายของคุณ
หมายเลขของคุณไมใหคูส
ขาย, ไมแสดง หรือ สงหม
สายเรียกซอน
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณ เ
เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํางาน ค
โทรหาคุณในขณะที่คุณกํา
โทรศัพทของคุณจะไมสงเส
สัญญาณไมวาง ถาคุณเปด

เพิ่ม เพื่อเพิ่มทางลัดใหม
แกไข เพื่อแกไขทางลัดที่มีอยูแลว
ลบ เพื่อลบทางลัดที่มีอยูแลว
ลบทัง้หมด เพื่อลบทางลัดทั้งหมด
ปดทํางาน เพื่อปดการทํางานทางลัด คุณสามารถกดตัวเลือก

นี้ครั้งที่สองเพื่อเปดทํางานทางลัดได 
เปลี่ยนลําดับ เพื่อเปลี่ยนลําดับของทางลัด ตัวอยางเชน คุณ

สามารถเปลี่ยนทางลัดแรกใหกลายเปนทางลัดที่
สามในรายการ
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ปอนหมายเลขที่คุณตองการใหโทรศัพทโอนไป 
วจสอบสถานะของตัวเลือกการโอนที่ตองการ
ังตูเก็บขอความเสียงของคุณได คุณตองปอน
ามเสียงของคุณเขาไปกอน คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู
ริการ

กัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
ารหามการโทรสามารถใชไดกับ สายโทรออก 
ะเทศ หรือ สายตางประเทศ ยกเวนโฮม) และ
ทุกสาย หรือ ใชขามเครือขาย) ในทุกกรณี 
ด ใชกับการโทรทั้งหมดพรอมกันในครั้งเดียว 
ทร อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงรหัสการหาม
ใหคุณตรวจสอบวาชนิดสายนั้นถกูหามอยูหรือ

เครือขายและจาํเปนตองใชรหัสผานการ
ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

ั้งวาจะใหโทรศัพทสงเสียงบี๊ปหลังจากชวงเวลา
ไม คุณสามารถเลือก ปด (ไมสงเสียงบี๊ป), 
 ถึง 3000 วินาที ซึ่งคือชวงเวลาที่จะใหโทร-
ือ ระยะเวลา (เลือกคาจาก 30 ถงึ 60 วนิาที 
กที่โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปหนึ่งครั้ง โทรศัพท
ั้งเมื่อถึงชวงเวลาแตละครั้งในระหวางที่โทร)
การตั้งคา

จะถกูโอนไปยังหมายเลขโทรศัพทอืน่ เลือก สถานะ เพื่อตรวจสอบ
สถานะของตัวเลือกสายเรียกซอน
โอนสาย
เพื่อโอนสายไปยังกลองขอความเสียงของคุณ หรือไปยังหมายเลข
โทรศัพทอืน่ (โดยไมคํานึงวาหมายเลขจะอยูในสมุดโทรศัพทของ
คุณหรือไม)

เลือก เปดทํางาน และ
เลือก สถานะ เพื่อตร
กอนที่จะโอนสายไปย
หมายเลขตูเกบ็ขอคว
กับการสมคัรขอรับบ
จํากัดการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํา
หมายเลขที่กําหนด ก
(ทุกสาย, สายตางปร
/หรือ สายเรียกเขา (
ตัวเลือก ยกเลิกทั้งหม
เปลี่ยนรหัสการหามโ
โทร สถานะ อนุญาต
ไม
คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับ
จาํกัดการโทรซึ่งคุณ

แจงเวลาที่โทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
การโทรที่แนนอนหรือ
เดี่ยว (เลือกคาจาก 1
ศัพทสงเสียงบี๊ป) หร
ซึ่งคือชวงเวลาหลังจา
จะสงเสียงบี๊ปหนึ่งคร

โอนสายสนทนา
ทั้งหมด

โอนทุกสายสนทนา เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณ
จะไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปดการ
ทํางานตัวเลือกนี้

โอนเมือ่ไมมี
สัญญาณ

โอนเมือ่โทรศัพทของคุณปดอยู หรืออยูนอก
พื้นที่ใหบริการ

โอนเมือ่ไมมกีาร
รับสาย

โอนเมือ่คุณไมไดรับสาย

โอนเมือ่สายไมวาง โอนเมือ่คุณใชสายโทรศัพทอยู

โอนสายขอมลู
ทั้งหมด

โอนทุกสายที่เปนสายขอมูล

ยกเลิกการโอนสาย
ทั้งหมด

ยกเลิกตัวเลือกการโอนสายทั้งหมด



การตั้งคา

แสดงเวลาที่โทร อื่นนอกเหนือจากเครือขายที่คุณจด
ตกลงการโรมมิ่งทําไวกับเครือขายที่
ีย่นเครือขาย อาจมีปญหาบางอยางเกิด
ัพทของคุณ

ดการเชื่อมตอ GPRS คุณสามารถเลือก
ปน

ภัย

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

หัสผานสําหรับโทรศัพทของคุณ การตั้งคา
ีคุ่ณตั้งการล็อคโทรศัพท คุณตองปอน
รศัพทขึ้นมา
 ถาในปจจุบันการล็อคโทรศัพทเปน ปด 
วมทัง้ในทางกลับกันดวย
นคือ 0000
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งวาจะใหแสดงเวลาโทรระหวางการโทรหรือไม
โทรซ้ําอัตโนมัติ
ถาสายที่คุณหมุนไปไมรับ โทรศพัทจะหมนุหมายเลขนี้ซ้ําเปนระยะๆ 
กด ) หรือ R เพื่อยกเลิกการโทรซ้ําอัตโนมตัิ

ตั้งคาเครือขาย
การเลือกเครือขาย
เมนูนี้ใชในการเลือกเครือขายบริการ

คุณสามารถเลือกเครือขาย
ทะเบียนไดเฉพาะเมื่อมีขอ
คุณจดทะเบียน ถาคุณเปล
ขึ้นระหวางการใชงานโทรศ

การเชื่อมตอ GPRS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งโหม
ระหวาง เสมอ หรือ เมื่อจําเ

ตั้งระบบความปลอด
รหสัพิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาร
มาตรฐานคือ ปด ถาตั้งคาเ
เครื่องโทรศัพท ถาปอนรหัส
สวนใหญในโทรศัพทนี้ได ก
แนใจวาคุณปอนรหัสพินถกู
คุณสมบัตินี้ 
ล็อคโทรศัพท
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาร
มาตรฐานคือ ปด หลังจากท
รหัสผานทกุครั้งที่คุณเปดโท
ปอนรหัสผาน และกด L
สถานะจะเปลี่ยนเปน เปด ร
รหัสล็อคโทรศัพทมาตรฐา

คนหาใหม คนหาเครือขายที่ใชได

เลือกเครือขาย เลือกเครือขายที่ตองการใชในปจจุบัน

โหมดการเลือก อัตโนมัติ: โทรศัพทของคุณจะเลือกและลง
ทะเบียนกับเครือขายที่ใชไดโดยอตัโนมัติ
แมนนวล: 
ใหรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นทีข่องคุณ 
เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย 
และกด L เพื่อยืนยัน 
แนะนําใหคุณเลือก อัตโนมัติ
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มถูกตองสามครั้งติดกัน รหสัพนิของซิมการด
ยอัตโนมัติ และคุณจะถูกขอใหปอนรหสัพุก
 คุณสามารถรับรหสัพกุจากผูใหบริการเครือ-
อนรหัสพุกไมถูกตอง 10 ครั้งติดตอกันซิม
็อคอยางถาวร ถาเกิดเหตุการณนี้ขึน้ โปรด
รือขาย หรือรานคาของคุณ

ฟงกชั่นเครือขายบางอยาง เชน คาโทร หรือการ
ปอนรหัสพิน2 ไมถูกตองติดตอกนั 3 ครั้ง รหัส 
งคุณจะถกูล็อค ในการปลดล็อครหัสพิน2 คุณ
พุก2 จากผูใหบริการเครือขายของคุณ ถาคุณ
ตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะถูกล็อคอยาง
ณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการเครือขาย หรือราน


ทของคุณไมใหถูกใชงานโดยไมรับอนุญาตจาก
ันขอมูลของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัสล็อค
ืนการตั้งคาจากโรงงาน รหัสล็อคโทรศัพท
การตั้งคา

โทรที่กําหนด 
เมนูนี้ใชในการจํากัดการโทรออกของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัส 
พิน2 ซึ่งผูใหบริการเครือขายของคุณใหมา

ไมใชทุกซิมการดที่สนับสนุนรหัสพิน2 ถาซิมการดของคุณไมมี
รหัสพิน2 ตัวเลอืกนี้จะใชไมได 

หามโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณจํากัดชนิดการโทรออกแบบตางๆ คุณสามารถ
เปดหรือปดทํางานคุณสมบัตินี้ได ถาซิมการดของคุณสนับสนุน
เปลีย่นรหัสผาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัส พิน, รหัส พิน2 และ รหัสล็อค
โทรศัพท
พิน
รหัสนี้ใหมาพรอมกับซิมการด ผูใหบริการเครือขายของคุณจะใหรหัส
พินมาตรฐานมา 

ถาคุณปอนรหสัพินไ
ของคุณจะถูกล็อคโด
เพื่อทําการปลดล็อค
ขายของคุณ ถาคุณป
การดของคุณจะถูกล
ติดตอผูใหบริการเค

พิน2
รหัสนี้ใชเพื่อเขาไปยัง
โทรคงที่ ฯลฯ ถาคุณ
พิน2 ของซิมการดขอ
จําเปนตองขอรับรหัส
ปอนรหัสพุก2 ไมถกู
ถาวร ถาเกิดเหตุการ
คาของคุณ
รหัสล็อคโทรศัพท
รหัสนี้ปองกันโทรศพั
บุคคลอื่น เพื่อปองก
โทรศัพทกอนที่จะกูค
มาตรฐานคือ 0000

โหมด มีโหมดสองโหมด: เปด (คุณสามารถหมุนไดเฉพาะ
หมายเลขที่เกบ็อยูในรายการโทรคงที่) และ ปด (คุณ
สามารถหมุนไปยังหมายเลขใดก็ได)

รายการ
โทรที่กําหนด

แสดงรายการโทรคงที่ กด L เพิ่ม, ปอนชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท จากนั้นกด L, ปอนรหัส 
PIN2 และกด L



การตั้งคา
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กูคนืการตั้งคาจากโรงงาน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณรีเซ็ตการตั้งคาบางอยางกลับเปนการตั้งคาจาก
โรงงาน
ปอนรหัสล็อคโทรศัพท และกด L เพื่อยืนยัน
หลังจากที่คุณปอนรหสัผานที่ถูกตอง (เหมือนกับรหสัล็อคโทร-
ศัพทของคุณ คามาตรฐานคือ 0000) โทรศัพทก็จะกูคืนการตั้ง
คาตางๆ จากโรงงาน
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกนัหลายตัวบน
หนาจอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้น
ใชไมไดในปจจบุัน คุณอาจอยูในพืน้ที่รับสญัญาณที่ไมดี การยาย
ไปยังตาํแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึ้นได

โอนสาย - คุณไดโอนสายออกไป

สายที่ไมไดรับ - คุณมีสายทีไ่มไดรับ

สายเรียกเขา - คุณมสีายเรียกเขา

วางสาย - คุณวางสายไปแลว

พักสาย - คุณไดพักสายเอาไว

แบตเตอรี่- แทงระบุถึงระดับของแบตเตอรี่
(4 แทง = เต็ม, 1 แทง = ต่ํา)

ปลุก ทํางาน

เครือขาย GSM: โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: 
ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี



เก็บโทรศพัทไวในที่ปลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
เล็ก
รหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจําแทน 

อรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ากทีซ่ื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
โทรแบบตางๆ
ศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎหมาย
ๆ ทั้งหมดทีม่ี อยางไรก็ตาม โทรศัพท
าเหตุใหเกิดการรบกวนกบัอุปกรณ
 
นําและกฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศ
ลูลารทัง้ที่บาน และเมื่อเดินทางไปยัง
วกับการใชโทรศัพทเซลลูลารในรถ
ามเขมงวดมาก
ใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความเสี่ยง
ผลการวิจัยในปจจุบันเกีย่วกับเทคโนโลยี
 มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภยั
ื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถกูพลัง
ูลารของคุณ สอดคลองกับมาตรฐาน
องทั้งหมด รวมทัง้ขอกําหนดอปุกรณ
ารสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC
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ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรบั
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 เพื่อทีจ่ะหลีก
เลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอืน่ หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอาน
และทําตามคําแนะนําเกี่ยวกบัความปลอดภัยทัง้หมด และบอกให
ผูอืน่ที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศัพท
จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เอื้อมถงึของเด็ก
หลีกเลี่ยงการจด

ปดโทรศัพทและถอดแบตเต
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจ
ทํางานตัวเลือกการจํากัดการ

การออกแบบโทร
และขอบังคับตาง
ของคุณอาจเปนส
อิเล็กทรอนิกสอื่น

ดังนั้นคุณควรทําตามขอแนะ
ของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซล
สถานทีอ่ื่น กฏขอบังคับเกี่ย
ยนตและเครื่องบินนั้นมีคว
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งการ
ตอสุขภาพของผูใช มีการนํา
ทางดานคลื่นวทิยุและ GSM
ตางๆไดรับการกําหนดขึ้นเพ
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลล
ดานความปลอดภัยที่เกี่ยวข
รับสงคลื่นวทิยุและอุปกรณก
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บกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็ก
 ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
ิทยุ

นของหัวใจ
ารเตนของหวัใจ:
วางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทร-
ลอดเวลาที่เปดโทรศพัทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ึ้นได
นกระเปาเสื้อ
กบัเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ึ้นใหเหลือนอยทีสุ่ด
สงสัยวามีการรบกวนกันเกดิขึ้น

ชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
รียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
รหรือไม

รรถนะการทํางาน
รรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทร-
 ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:
ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกนัที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอบุัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไวภาย
ในกระเปาสัมภาระของคุณ: การใชโทรศัพทมือถือใน
เครื่องบิน อาจเปนอนัตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถอื และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานที่ใดก็ตาม ซึ่งคุณอาจอยูใกลกบัสถานที่ซึ่งมี
อุปกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมอีันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะทีข่ับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดใหตรวจ
สอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกบักฎเพื่อความปลอดภัยทีใ่ชไดหรือไม
ในพื้นทีซ่ึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวทิยุ เชน 
เหมืองแร หรือพื้นที่อืน่ซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอ
ทรอนิกส
พลังงานว

เครื่องชวยการเต
ถาคุณมเีครื่องชวยก
� รักษาระยะหางระห
ศัพทไว 15 ซม. ต
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� อยาใสโทรศัพทไวใ
� ใชหูดานที่ตรงขาม
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� ปดโทรศัพท ถาคุณ

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครื่อง
ชวยฟงของคุณ เพื่อเ
ของโทรศัพทเซลลูลา

การปรับปรุงสม
เพื่อที่จะปรับปรุงสม
พลังงานคลื่นวิทยุ, ล
ศัพทอยางปลอดภัย



เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ � อยาเผาแบตเตอรี่
บตเตอรี่
ะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

ับความรอนทีม่ากเกินไป (>60° C หรือ 
วามชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกดั

ฉพาะแบตเตอรี่และอปุกรณเสริมของแทจาก
ั้น  เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจเปน
ะทําใหการรับประกนัทัง้หมดสําหรับโทร-
ของคุณสิ้นสุดและใชไมได  การใชแบตเตอรี่
เปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดไดดวย
ํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันทีโดยผู
รอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล

ะรถยนตของคุณ
ษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
 โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
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ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอปุกรณเสริมแฮนดฟรี)

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะทํา
ใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ  ถาโทรศัพทชื้น  ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากนั อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูใน
หนาจอหลักและคุณอยูกบัที่ เมือ่โทรศพัทอยูในหนาจอหลักและ
คุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดต
ตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะ
เวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวย
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และ
เปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น

� อยาแปรรูปหรือเปดแ
� อยาใหวัตถุทีเ่ปนโลห
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสก
140° F) สัมผัสกับค
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเ
ฟลิปสเทาน
อันตราย แล
ศัพทฟลิปส

ชนิดที่ไมถูกตอง ยังอาจ
ใหแนใจวาเสาอากาศที่ช
เชี่ยวชาญทีไ่ดรับการรับ
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมอืถือแล
จากการศึก
รถนั้นทําให
อันตรายได
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ภาพแวดลอม
ิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกีย่วกับ
ดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือโทร-

 และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมาใชไหม

ายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
การนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิง้วัสดุของ
กอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

EEE ใน DFU: �ขอมูลถึงผูบริโภค�

ฑเกาของคณุ
รับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวัสดุและชิ้น
มารถนําไปรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหมได 

ี่ใชในบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

ารสงเสริมดานการเงนิแกระบบการรีไซเคิล
ารนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ

ี่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได (มี
ะบุชนิดของพลาสติกดวย)
� คุณควรมสีมาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท

� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศพัทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศพัทและชุดอปุกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถุงลมนิรภัย และอปุกรณปองกันตางๆ ทีต่ิดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

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

การดูแลรักษาส
โปรดปฏ
การทิ้งวสั
ศพัทเกา

ฟลิปสไดทําเครื่องหม
ออกแบบเพื่อสงเสริม
เสียที่ไมใชแลว ไวบน

เครื่องหมาย W

การทิง้ผลติภัณ
ผลิตภัณฑของคุณได
สวนคุณภาพสูง ซึง่สา

วัสดุท

เรามีก
และก

วัสดุท
การร



เมื่อพบสัญลักษณรูปถังขยะมีลอซึง่มีกากบาทติดอยู
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ที่ผลิตภณัฑ หมายความวาผลิตภัณฑไดรับการครอบ
คลุมโดยขอกําหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC
โปรดเตือนตัวเองเกีย่วกับระบบเก็บรวบรวมของเสีย
แยกตางหาก สําหรับผลิตภณัฑไฟฟาและอิเล็ก-
ทรอนิกส

โปรดปฏิบัติตามระเบียบในทองถิ่นของคุณ และอยาทิ้งผลิตภัณฑ
เกาปะปนกับของเสียปกติภายในบาน การทิ้งผลิตภณัฑเกาอยาง
ถูกตอง จะชวยปองกันผลกระทบดานลบที่ตามมาตอสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพของมนุษย
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ดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
ที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
ใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทีม่าพรอม
ุกครั้ง
งหมายเลขของสายเรียกเขา
เครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถา
ลขของผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ะแสดงคําวา 
น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมลูใน
รื่องนี้
งขอความตัวอักษรได
นุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกบัเครือขายอื่น 
วาคุณปอนหมายของศูนยขอความของคุณ หรือ
งคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องนี้
าดสายบางสายไป
รโอนสายของคุณ
วา ใสซิม
รดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู ซิม
หาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมอืถือใหมอีกครั้ง
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลัก
กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศพัท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอกีครั้ง
สัญลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมมุอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมทีําการของเครือขาย 
ลองจากสถานทีอ่ื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงทีด่ีถาโทรศัพทมือถอืใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณ
กดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณุหภูมิต่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมผีลกระทบกบัการทํางานของโทร-
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูทีซ่ึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณ
คุณอาจใชเครื่องชารจ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณ
กับโทรศัพทของคุณท
โทรศัพทไมแสด
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ
เครือขายไมสงหมายเ
สาย 1 หรือ ระงับ แท
รายละเอียดเกี่ยวกับเ
คุณไมสามารถส
เครือขายบางแหงไมอ
แรกสุด ใหตรวจสอบ
ติดตอผูใหบริการขอ
คุณรูสึกวาคุณพล
ตรวจสอบตัวเลือกกา
หนาจอแสดงคํา
ตรวจสอบวาใสซมิกา
การดอาจเกิดการเสีย



ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพท
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แสดงคาํวา ไมอนญุาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
กระบวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอน
ที่สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อุปกรณเสริมของแทจากฟลปิส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศพัทมือถอืของคุณ อุปกรณเสริมอยาง
อื่นอาจใหมาพรอมกนัในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการของ
สิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน
เพื่อเพิม่สมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสรมิของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครั้ง บรษิัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสยีหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทกุแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถอื

หูฟง

โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมตัิเมื่อคุณเสียบ
หูฟง 
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การประกาศเครื่องหมายการคา
T9® เปนเครื่องหมายการคาของ
Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศัพทมอืถือนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถกูคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมอืถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) 
เกินขีดจํากัดที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) ซึ่งพยากรณคาความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ใชหนวยการวัดที่รูจักกนัวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากัด SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP 
สําหรับโทรศัพทมอืถือที่ใชในทีส่าธารณะโดยทั่วไปคือ 2.0W/kg เฉลี่ยตอน้ําหนักเนื้อเยื่อเกิน 10 กรัม
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมอืถือสงสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ไดร ับ
การรับรอง ในทุกยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาทีร่ะดับพลังงานทีสู่งที่สุด แตโดยทัว่ไประดับ SAR ทีแ่ทจริงของโทรศพัท
มือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพทถกูออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่
จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง 
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตางกนั แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับ
มาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ 
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศพัทรุนฟลิปส 199 นี้เมื่อทดสอบความสอดคลองกบัมาตรฐานคือ 0.601 W/kg สําหรับขอแนะนํา ICNIRP 
เพื่อจํากดัการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศพัทมือถอืลง หรือใชหูฟง วตัถปุระสงคของขอควรระวงัเหลานี้ ก็เพื่อให นําโทร-
ศัพทมือถอืออกหางจากศีรษะและรางกาย



ในชวงระยะรับประกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
นใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
ทีส่ามารถทํางานได และฟลิปสจะเก็บชิ้น
รณที่บกพรองนั้นไว

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

วามคุมครองโดยการรับประกันแบบ

กัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถกูตอง  มกีารเกิด
เสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
หมาะสม  การจัดการที่ไมถกูตอง  การ
ไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลว

ความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม 
ือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
ือ
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ 
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้หมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ  (�ผลิตภัณฑ�)  นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ  การออกแบบ และฝมือ
แรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน  และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกบัผูใชผลิตภณัฑในประเทศที่
ซื้อผลิตภณัฑนี้ และใชประเทศทีซ่ื้อผลิตภณัฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภณัฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

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

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรองเกี่ยว
กับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกนั?

จะซอมแซมหรือเปลี่ย
และจะสงคืนผลิตภัณ
กับผูบริโภคในสภาพ
สวน  โมดูล หรืออุปก

ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ครองโดยการรับประ
ผลิตภัณฑเดิม หรือเก
ทดแทนให โดยพิจาร
และการทดแทนผลิต
แกไขปญหาเฉพาะขอ

4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับค
จํากัดนี้?

การรับประกันแบบจํา

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
อบุัติเหตุ  หรือ
การติดตั้งทีไ่มเ
ละเลย การเกดิ
อืน่ๆ  หรือ

ข) ผลิตภัณฑไดรับ
ปรับเปลี่ยน หร
จากฟลิปส  หร
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ื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ ผู
ตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
 และคาใชจายที่เกีย่วของกบัการซอมแซมหรือ
ลิตภณัฑดังกลาว
คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับหลัก
ื้อ ที่มกีารระบุสถานที่ซือ้วันที่ซือ้รุนของผลิต
ะหมายเลขซีเรียลของผลิตภณัฑอยางชัดเจน

การรับประกันนี้คือขอตกลงทัง้หมด

ารรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
ัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลง  ฟลิปสไมไดใหการรับประกนัทั้งแบบ
นัย  (ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎ
) และไมรับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ  
ชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมในการใชงาน

ี่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
รซือ้หรือการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
าเหตุใดๆ  หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
เชน สัญญา) จะจํากดัทีว่งเงินไมเกินราคาที่คุณ
ื้อผลิตภัณฑ

ลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาก
สมบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ หรือ
ค) ผลิตภณัฑทีม่ีปญหาเกี่ยวกบัการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภณัฑทีบ่กพรองหรือมปีญหาเนื่องจากการใชผลิต
ภณัฑหรืออปุกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภณัฑทีม่ีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกนัคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภณัฑ หรือหมาย
เลขซีเรียลอเิล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภณัฑทีซ่ื้อ  ใช  บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมทีซ่ื้อผลิตภณัฑ หรือ
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถงึ ผลิตภณัฑ
ที่เปดใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภณัฑทีส่งคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภยัธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบผลิต
ภณัฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลทีอ่ยูในซิมการด

ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
ประกนัแบบจํากดันี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้ใช

ไมได  เง
บริโภคจะ
ผลิตภณัฑ
ทดแทนผ

ง) สําคัญ - 
ฐานการซ
ภณัฑ  แล

6.    ขอจํากัดอื่นๆ: 

ยกเวนสําหรับก
หรือทีร่ะบุเปนน
แกไขโดยขอตก
ชัดแจงและเปน
หมาย หรืออื่นๆ
ความสามารถเ
เฉพาะใดๆ

การรับประกันท
เกี่ยวของกับกา
ใด  หรือดวยส
หลักฐานใดๆ (
จายไปในการซ

นอกจากนั้น ฟ
การใชงานอยาง



ความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึ ความเสียหายจาก
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การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกจิ คา
ใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การลงทนุ การสูญเสีย
ชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมูล และที่อางโดยบุคคลทีส่าม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ  ถึงขอบเขตสูง
สุดทีก่ฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะไดรับการแนะนําวามี
โอกาสเกดิความเสียหายดังกลาวหรือไม ขอจํากัดเหลานี้จะถอื
ปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความลมเหลวของวตัถปุระสงคที่สําคัญ
ของวิธีแกไขแบบจํากดัใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้ แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบ
สมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑ
เซลลูลารนี้  ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
ระหวางฝาย ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ลักษณอกัษร และสื่ออื่นๆ ทัง้หมดระหวางฝายที่เกี่ยวของกับ
ขอความในการรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาตให
ผูสงของ  ผูคาปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง หรือ
พนักงานของฟลิปสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบ
จํากัดนี้ และคุณตองไมยึดถอืตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ของผูบริโภคภายใตกฏหมายในประเทศทีบ่ังคับใช



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

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
ฟลิปส 199
วทิยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/1800
TAC: 35190502

ในดานที่เกี่ยวของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
ตอไปนี้:

ความปลอดภัย: EN 60950-1: 2001+A11:2004
สขุภาพ: EN50360: 2001;EN50361: 2001-7
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1 
สเปกตรัม: ETSI EN 301 511 v9.0.2; 
 

เราขอประกาศในที่นี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุทีจ่ําเปนทั้งหมด 
และผลิตภณัฑที่มชีื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมคีวามสอดคลองกบัความ
ตองการทีจ่ําเปนทั้งหมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อางถึงในหัวขอ 10 และราย
ละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับการ
ปฏิบัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกีย่วของกับเนื้อหาที่ระบุ
ตอไปนี้: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- 
Thames, KT12 2TD. UK
เครื่องหมายแสดง: 0168
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ผูจัดการฝายคุณภาพ


