วิธีการ …

สํารวจโทรศัพทของคุณ
หนาจอ

ซอฟตคียซา ย
ปุมเคลื่อนที่
ปุมรับสาย
ขั้วตอไมโครโฟน/
หูฟง/เครื่องชารจ

ซอฟตคียขวา
ปุมวางสาย และ
เปด/ปด

ปุมตัวอักษรตัวเลข

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น ฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลาโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ “ตาม
ลักษณะที่เปน” และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน
หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อ
ใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

เปด/ปดโทรศัพท

กด ) คางไว

เก็บหมายเลขในสมุด
โทรศัพท

ปอนหมายเลขโทรศัพท และกด L
ตัวเลือก และเลือก จัดเก็บหมายเลข

โทรออก

ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด
และกด ( เพื่อหมุน

รับสาย

กด ( เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

วางสาย

กด )

ปฏิเสธสาย

กด ) เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง

ปรับระดับเสียงในหูฟง

กด + หรือ - ระหวางการโทร

เขาไปยัง รายชื่อ

กด - ในหนาจอหลัก

เขาไปยังเมนูหลัก

กด L ในหนาจอหลัก

เปลี่ยนไปยังสถานะปด
เสียง

กดปุม + คางไวในหนาจอหลัก เพื่อ
สลับระหวางโหมดประชุมและโหมด
ปกติ

กลับไปยังเมนูกอนหนา

กด R

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด )

ปุมซาย/ขวา
กดซอฟตคียซายและขวา L และ R ซึง่ อยูที่สวนบนของปุมกด
เพื่อเรียกใชฟงกชั่นทีแ่ สดงที่สวนลางของหนาจอ
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1. เริ่มตนใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพือ่ ความปลอดภัยในสวน “ขอควรระวัง” กอน
ที่จะใชโทรศัพทของคุณ
ในการใชโทรศัพทของคุณ คุณตองใสซิมการดทีถ่ ูกตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการด
ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถือของคุณ และหนวยความจําซึง่ คุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพทและขอความตางๆ

ถอดแบตเตอรี่

ใสซิมการด

ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแบตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากดานลาง ดังแสดง
ในรูปดานลาง

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปดโทรศัพทมือถือของคุณกอนที่จะถอดฝาดานหลงและแบตเตอรี่ออก

ถอดฝาดานหลังออก
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดฝาดานหลังออกมากอน กด
ฝาดานหลังดวยนิ้วหัวแมมอื ของคุณ และเลื่อนฝาลง จากนั้นใชมือ
ขางที่วา งอยูยกฝาของชองใสแบตเตอรี่ออก ดังแสดงในรูปดานลาง
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เริ่มตนใชงาน

ใสซิมการด

ใสฝาดานหลังกลับคืน

ตรวจดูใหแนใจวามุมที่ตัดของซิมการดหันไปในทิศทางที่ถูกตอง และ
หนาสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ําลง เลื่อนซิมการดเขาไปในชองใสซิมการด
จนกระทัง่ สุด

ใสฝาปดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนลงไปในชอง จนกระทั่งสุด
แกะฟลมปองกันที่แปะอยูบนหนาจอกอนทีจ่ ะใชโทรศัพท

ใสแบตเตอรี่กลับคืน
เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง
จนกระทัง่ สุด จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศัพท กดปุม ) คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศัพท
ถาม รหัสนี้ไดรับการตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูให
บริการหรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รหัสพิน ดู “ตั้งคาความปลอดภัย”
ถาคุณปอนรหัสพินไมถูกตอง 3 ครั้งติดตอกันซิมการดของคุณจะ
ถูกล็อค ในการปลดล็อคซิมการด คุณตองขอรหัสพุก จากผูให
บริการเครือขายของคุณ

เริ่มตนใชงาน

5

ชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือนคุณ
เมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง ตองชารจไว
เปนเวลา 2 หรือ 3 นาทีกอนที่ตัวแสดงสถานะรูปแบตเตอรี่จะกะพริบ
เสียบเครื่องชารจเขากับขั้วตอเครื่องชารจทีด่ านลางของโทรศัพท และ
ตรวจดูใหแนใจวาสัญลักษณลูกศรบนเครื่องชารจหันหนาขึ้น ดัง
แสดงดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งของเครื่องชารจเขากับ
ชองเสียบไฟ AC
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ตัวแสดง
สถานะจะเลื่อนในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชารจเต็ม
เมื่อตัวแสดงสถานะการชารจหยุดเลื่อน จากนั้นคุณสามารถถอด
เครื่องชารจได
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การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกบั โทรศัพทมือถือเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมผี ลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวทีจ่ ะปดเครื่อง
ชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟากระแสสลับที่
เขาถึงไดงาย ถาคุณคิดจะไมใชโทรศัพทในชวงเวลาหนึ่ง เราแนะนํา
ใหคุณถอดแบตเตอรี่ออก
คุณสามารถใชโทรศัพทไดในขณะที่กําลังชารจอยู เมื่อพลังงาน
แบตเตอรี่หมดอยางสิ้นเชิง ตัวแสดงสถานะการชารจจะปรากฏ
หลังจากที่ชารจไปไดประมาณสองสามนาที

เริ่มตนใชงาน

2. การโทร
โทรออก

เมื่อมีซิมการดในโทรศัพท คุณสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินในหนา
จอหลัก จากนั้นกด (
หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักร
คือ 999

จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด R
2. กด ( เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด ) เพื่อวางสาย
ในการโทรระหวางประเทศ ใหกด * อยางรวดเร็วสองครั้ง
เพื่อใสรหัสนําหนาระหวางประเทศ “+”

การใชสมุดโทรศัพท
1. กด - ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด ( เพื่อหมุนหมายเลขที่
เลือก ในการเลือกหมายเลขอืน่ ใหกด + หรือ - (ดู “รายชื่อ”
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม)
3. กด ) เพื่อวางสาย

โทรฉุกเฉิน
เมื่อไมมีซิมการดในโทรศัพท คุณสามารถกด R (โทรฉุกเฉิน) เพื่อ
โทรฉุกเฉิน

การโทร

การรับสาย และการวางสาย
เมื่อมีสายเรียกเขา หมายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ถาผูโทรเลือก
ที่จะแสดงหมายเลขของเขา ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในสมุดโทรศัพท
ชื่อที่เปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข
• ในการรับสาย: กด (
• เพือ่ ปฏิเสธสาย: กด )
• ในการวางสาย: กด )
โทรศัพทจะไมสงเสียงกริ่ง ถาอยูในโหมด ปดเสียง
ถาคุณเลือก รับสายทุกปุม, คุณสามารถรับสายเรียกเขาโดยการกด
ปุมใดก็ได ยกเวนปุม ) และ R

ตัวเลือกระหวางการโทร
ระหวางการโทร กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
- การ พักสาย
- ปดเสียงพูด ของสาย
- สายใหม
- SMS ใหม
- เขาไปยัง รายชื่อ
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ปรับระดับเสียงในหูฟง

กด (

เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว)

ระหวางการโทร กดปุม + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

กด R หรือ )

ในการปฏิเสธสาย

การจัดการกับหลายสาย

กด L ตัวเลือก

ในการเขาไปยังรายการตัวเลือก คุณ
สามารถเลือก วางสาย จากนั้น เปด เพื่อ
วางสายปจจุบัน และรับสายเรียกเขาสาย
ใหม

คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้ง
สรางการประชุมโดยใชโทรศัพทของคุณได คุณสมบัตินี้จะใชไดหรือ
ไม ขึ้นอยูกบั ผูใหบริการเครือขาย และ/หรือการสมัครรับบริการของ
คุณ

การโทรไปยังสายที่สอง
คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองเมื่อมีสายหนึ่งใชอยู หรือมีสายหนึ่ง
พักอยูได ในขณะที่โทรศัพทอยู ใหหมุนหมายเลข (หรือเลือกผูติดตอ
จากสมุดโทรศัพท) และกด ( สายแรกจะถูกพักไว และสายที่สอง
จะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด L เพื่อเขาถึงตัวเลือก
ตางๆ ตอไปนี้:
• สลับ เพื่อสลับไปมาระหวาง 2 สาย
• ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทาง
โทรศัพท

การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายทีส่ องในขณะที่กําลังสนทนาอยูแลว โทรศัพทจะสง
เสียงบี๊ป และหนาจอจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสายที่เรียกเขามา จากนั้น
คุณสามารถ:
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การโทร

3. การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
วิธีการปอน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีการปอนตัวอักษร 4 ชนิด:
มัลติแทป ABC/Abc/abc
T9 สมารต EN/En/en
ตัวเลข
สัญลักษณ
ระหวางการแกไขขอความ, กด * แบบยาวเพื่อสลับระหวางภาษา
ตางๆ และกด * สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนระหวางวิธีการปอนขอความ
ตางๆ ของภาษานั้น แถบแสดงสถานะที่สวนบนของหนาจอจะแสดง
วิธีการปอนปจจุบัน
,
และ
หมายถึงการปอน
ขอความภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพใหญมัลติแทป, สมารตมัลติแทป
และตัวพิมพเล็กมัลติแทปตามลําดับ,
,
และ
หมายถึงการปอนขอความภาษาอังกฤษ T9 แบบตัวพิมพ
ใหญสมารต, สมารต และตัวพิมพเล็กสมารตตามลําดับ,
หมายถึงการปอนตัวเลข

ปุมฟงกชั่น
R
+/)
#
*

ลบตัวอักษรที่ดานซายของตัวกะพริบ หรือออกจาก
โหมดการแกไข
เลื่อนตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ขอความ หรือ
สัญลักษณจากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ
กลับไปยังหนาจอหลัก
ปอนสัญลักษณ
เปลี่ยนโหมดการปอน

การปอนแบบมัลติแทป ABC/Abc/abc
1. กดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถึง 9) เพื่อปอนตัวอักษรแรก
ทีอ่ ยูบนปุม, กดสองครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีส่ องบนปุม ไป
เรื่อยๆ ถาตัวอักษรที่คุณตองการอยูบนปุมเดียวกับตัวอักษรที่
คุณเพิ่งปอน ใหรอสองถึงสามวินาทีเพื่อใหตัวกะพริบปรากฏ
ขึ้นอีกครั้ง
2. กด R เพื่อลบตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
คุณสามารถกดปุม 0 เพื่อใสชอ งวางในโหมดการปอนแบบ
มัลติแทป ABC/abc

การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข
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ตัวอักษรที่อยูบนแตละปุมเปนดังตอไปนี้:
ปุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

ตัวอักษรในลําดับที่จะแสดง
@1,;:?!()
abc2
def3
ghi4
jkl5
mno6
pqrs7
tuv8
wxyz9
0

2.
3.

กด R เพื่อลบตัวอักษรทางซายของตัวกะพริบ
ใชปุมเคลื่อนทีเ่ พื่อเลือกคําที่ตองการ และกด , เพื่อปอน
คํานั้น

การปอนตัวเลข
1.
2.

กดปุมตัวเลข (0 เพื่อ 9) เพื่อปอนตัวเลขที่อยูบนปุม
ในการลบตัวเลข กด R

การปอนสัญลักษณ
1.

กด # เพื่อดูรายการวิธีการปอน และกด +/-/</> เพื่อเลือก
สัญลักษณทตี่ องการ กด , เพื่อปอน

การปอนแบบ T9 สมารต EN/En/en
วิธีการปอนภาษาอังกฤษแบบสมารต ใหวิธีการที่เร็วกวาในการปอน
คําภาษาอังกฤษ
1. คุณจําเปนตองกดปุมตัวเลขหนึ่งครั้ง (2 ถึง 9) ใหสอด
คลองกับตัวอักษรแตละตัวที่จําเปนในการสะกดคํา ในขณะที่
คุณปอนตัวอักษร คําที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

10

การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

4. รายชื่อ

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอนั ใดอันหนึ่งในสองแหง: สมุดโทรศัพทในซิม (อยูบนซิมการดของคุณ ซึ่งจํานวนรายการทีค่ ุณสามารถ
เก็บไดนั้น ขึ้นอยูกับความจุของการด) หรือสมุดโทรศัพทสมารต
(อยูบนโทรศัพทของคุณ ซึ่งอนุญาตใหคุณเก็บรายชื่อไดถงึ 300 ชื่อ)
ในขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม รายชื่อเหลานั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่คุณเลือก

จัดการรายชื่อ
เลือกชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้:
สราง
หมายเลขของฉัน
คัดลอก
หนวยความจํา
ยาย
คัดลอกทัง้ หมด
ลบ
ยายทั้งหมด
คนหา
ลบทัง้ หมด
แสดงชนิด
สถานที่เก็บ

รายชื่อ

สรางรายชื่อใหม
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในหนาจอหลัก กด L ตัวเลือก และเลือก
สราง เลือกสถานทีเ่ ก็บ และกด L เลือก
2. ถาคุณเลือก ซิม, คุณจําเปนตองปอนชื่อ, หมายเลขมือถือ,
หมายเลขสํานักงาน, หมายเลขบาน, อีเมล และที่อยู หลังจาก
ทีค่ ุณปอนขอมูลทั้งหมดแลว กด L ตกลง
3. ถาคุณเลือก โทรศัพท, กระบวนการตางๆ จะเหมือนกับที่แสดง
ดานบน

คัดลอกสมุดโทรศัพท
คุณสามารถคัดลอกผูติดตอปจจุบัน และผูติดตอทัง้ หมดในโทรศัพท
ของคุณไปยังซิมการด และในทางกลับกันได
1. เขาไปยัง รายชื่อ ในหนาจอหลัก, กด L ตัวเลือก และเลือก
คัดลอก หรือ คัดลอกทั้งหมด และกด L เลือก
2. เลือก ไปซิม หรือ ไปโทรศัพท ถาคุณเลือก คัดลอก, คุณตอง
กด L ตัวเลือก และ เลือก ผูติดตอที่คุณตองการคัดลอก
กด L ตัวเลือก และ ตกลง เพื่อยืนยัน
3. ขอความการยืนยันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ตกลง เพื่อ
ยืนยันกระบวนการ หรือเลือก R ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวน
การ
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ยายรายการสมุดโทรศัพท
1.
2.

3.

เขาไปยัง รายชื่อ ในหนาจอหลัก, กด L ตัวเลือก และเลือก
ยาย หรือ ยายทั้งหมด และกด L เลือก
เลือก ไปซิม หรือ ไปโทรศัพท ถาคุณเลือก ยาย, คุณตองกด
L ตัวเลือก และ เลือก ผูติดตอที่คุณตองการยาย กด L
ตัวเลือก และ ตกลง เพื่อยืนยัน
ขอความการยืนยันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ตกลง เพื่อ
ยืนยันกระบวนการ หรือเลือก R ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวน
การ

คนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท
1.

2.

อนุญาตใหคุณคนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท กด - ในหนาจอ
หลัก เพื่อเขาไปยังเมนูรายชื่อ จากนั้นกด L ตัวเลือก >
คนหา ปอนชื่อหรือหมายเลขทีค่ ุณตองการคนหา และกด L
ตกลง; หรือ
กด - ในหนาจอหลัก เพื่อเขาไปยังรายการรายชื่อโดยตรง หรือ
กด L เพื่อเขาไปยัง รายชื่อ และกด L และ เลือก ผูติด
ตอของคุณจากรายการ กดปุมที่มตี ัวอักษรที่คุณตองการคนหา
(เชน กดปุม 8 สามครั้งเพื่อปอนตัวอักษร V) รายการแรก
ที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถูกเลือก

ลบรายชื่อ
1.
2.
3.
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เขาไปยัง รายชื่อ ในหนาจอหลัก และเลือก ลบ หรือ ลบทั้ง
หมด
ถาคุณเลือก ลบ, คุณตองกด L ตัวเลือก และ เลือก ผูติด
ตอที่คุณตองการลบ กด L ตัวเลือก และ ตกลง เพื่อยืนยัน
ขอความการยืนยันจะแสดงบนหนาจอ เลือก L ตกลง เพื่อ
ยืนยันกระบวนการ หรือเลือก R ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวน
การ

แสดงชนิด
อนุญาตใหคุณเลือกรายการที่จะแสดงในรายการรายชื่อ คุณสามารถ
เลือกที่จะแสดงระหวาง ชื่อ หรือ ชื่อและหมายเลข

สถานที่เก็บ
หมายเลขทีค่ ุณเพิ่ม สามารถเก็บไวในสถานที่ที่คุณเลือก (ซิมหรือ
โทรศัพท)

รายชื่อ

หมายเลขของฉัน
ตัวเลือก หมายเลขของฉัน ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพทของคุณ ถา
ยังไมไดใสไว เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือของ
คุณ และขอมูลที่เกีย่ วของอืน่ ๆ เขาไป
แมวาฟลดทั้งหมดสามารถวางได แตคุณไมสามารถลบ หมายเลข
ของฉัน ได

หนวยความจํา
แสดงจํานวนรวมของผูติดตอที่คุณสามารถเก็บได และพื้นที่วา งที่
คุณมีในซิม และหนวยความจําสมุดโทรศัพท

รายชื่อ
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5. ขอความ

เมื่อคุณสงขอความผานเครือขาย SMS, โทรศัพทของคุณอาจ
แสดงคําวา “สง” นี่หมายความวาขอความถูกสงไปยังศูนย SMS
ซึ่งคุณตั้งคาไวในซิมการดของคุณ อยางไรก็ตาม นี่ไมไดหมาย
ความวาขอความถูกสงไปถึงปลายทาง

SMS
อินบอกซ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอักษรโดยการใชบริการขอความ
สั้น (SMS) และจัดการกับขอความที่คุณสงและไดรับ

เขียนขอความ
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายดานลาง:
1. เลือก สราง และเริ่มเขียนขอความของคุณ กด L ตัวเลือก
เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
ใสเทมเพลต
ใสขอความ SMS ที่ตั้งไวลวงหนา
ใสรายชื่อ
ปอนรายการรายชื่อสําหรับการเลือกรายชื่อ
หลายรายการ
2. เมื่อคุณเขียนขอความของคุณเสร็จ, กด L ตัวเลือก เพื่อเขา
ไปยังตัวเลือกถัดไป:
สง
สงขอความ
จัดเก็บ
จัดเก็บขอความในโฟลเดอรแบบราง
หมายเลขใหม
ปอนหมายเลขโทรศัพท
รายชื่อ
เลือกรายชื่อใหม
ลบ
ลบขอความ
ลบทัง้ หมด
ลบขอความทั้งหมด
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เมนูนี้ใชในการอานขอความ SMS ทีค่ ุณไดรับ ขอความจะแสดงใน
รายการ
เมื่อขอความแสดงขึ้น กด L เพื่ออานขอความ จากนั้นกด L
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกเมนูตอไปนี้:
ตอบกลับ
ตอบกลับไปยังผูสง
ลบ

ลบขอความที่เลือก

ยายไปยังโฟลเดอร ยายขอความที่เลือกไปยัง โฟลเดอรของฉัน
ของฉัน
สงตอ

สงตอขอความทีเ่ ลือก

ลบทัง้ หมด

ลบขอความทั้งหมดในอินบอกซ

เอาทบอกซ
ขอความทีย่ ังสงไมสําเร็จจะถูกเก็บไวใน เอาทบอกซ

ขอความ

สงแลว

โฟลเดอรของฉัน

เมื่อคุณสงขอความ ขอความจะถูกเก็บไวใน สงแลว
เมื่อคุณอยูในรายการขอความที่สงแลว, กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้:
ลบ
ลบขอความที่เลือก

เมนูนี้อนุญาตใหคุณยาย SMS ของคุณจาก อินบอกซ ไปยัง โฟลเดอร
ของฉัน กด L เลือก เพื่อเลือกขอความ และกด L ตัวเลือก เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
ลบ
ลบขอความที่เลือก

สงตอ

สงตอขอความทีเ่ ลือก

ลบทั้งหมด

ยายไปยังโฟลเดอร ยายขอความทีเ่ ลือกไปยัง โฟลเดอรของฉัน
ของฉัน

การตั้งคา

ลบทั้งหมด
ลบขอความทั้งหมดในอินบอกซ
เมื่อขอความแสดงขึ้นมา, กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:
ลบ
ลบขอความที่เลือก
สงตอ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณผานทางตัวเลือกตางๆ
ตอไปนี้:
ศูนย SMS
เลือกศูนย SMS มาตรฐานของคุณ ถาซิม
การดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณตองปอน
หมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป
เวลาสิ้นสุด

เลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณเก็บอยู
ในศูนย SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชนเมื่อ
ผูรับไมไดเชื่อมตออยูกับเครือขาย (ซึ่งเปน
เหตุใหไมสามารถรับขอความของคุณไดทันที)
คุณสมบัตินี้ขนึ้ อยูกับการสมัครขอรับบริการ

รายงานการสง

เมื่อตั้งเปน เปด, ตัวเลือกนี้จะแจงใหคุณ
ทราบผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS
ของคุณหรือไม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการ
สมัครขอรับบริการ

สงตอขอความทีเ่ ลือก

แบบราง
เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไวแตยังไมไดสง กด
L เลือก เพื่อเลือกขอความ และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้:
ลบ
ลบขอความที่เลือก
ลบทั้งหมด

ขอความ

ลบขอความทั้งหมดในอินบอกซ

ลบขอความทั้งหมดในอินบอกซ
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สถานที่เก็บ

ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกสถานทีใ่ นการ
เก็บขอความที่คุณตองการ (เชนในซิม หรือใน
โทรศัพท)

หนวยความจํา
แสดงสถานะหนวยความจําของขอความที่เก็บในซิมการดและโทรศัพท

ขอความออกอากาศ
ขอความออกอากาศเปนขอความสาธารณะที่เผยแพรไปยังกลุมของ
ผูใชโทรศัพทมือถือ ขอความถูกออกอากาศในสถานีทมี่ ีรหัสระบุไว
โดยทั่วไป ชองสถานีหนึ่งสามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติด
ตอผูใหบริการเครือขายของคุณสําหรับรายการของหมายเลขสถานี
และขอมูลการออกอากาศของสถานีนั้น

ไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาการรับขอความออกอากาศของคุณ เมื่อ
เปด, คุณสามารถรับขอความออกอากาศได เมือ่ ปด, คุณจะไม
สามารถรับขอความออกอากาศได

รายการชอง
กด L เพื่อเขาไปยังการตั้งคาสถานี คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม,
แกไข หรือ ลบ สถานีได
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ขอความ

6. ประวัติการโทร
โทรศัพทมอื ถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา,
จํานวนครั้งของความพยายามโทรซ้ําอัตโนมัติ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการโทรดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายที่ไมไดรับ, สายโทร
ออก และ สายที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนที่แตกตางกัน สายเหลานี้
จะแสดงโดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบน
สุด ถาผูติดตอของสายเหลานั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพทของคุณ ชื่อที่
เก็บไวจะแสดงขึ้นมา

สายโทรออก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีห่ มุนออกลาสุด รวมทัง้ ความพยายามใน
การโทร หรือสายที่เคยเชื่อมตอสําเร็จ

สายที่รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีร่ ับลาสุด

กด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:
โทร
หมุนหมายเลข
โทร IP

โทรสาย IP

สง SMS

สงขอความไปยังผูติดตอ

จัดเก็บ

บันทึกหมายเลข

ลบ

ลบหมายเลขปจจุบัน

ลบทั้งหมด

ลบหมายเลขทั้งหมด

ระยะเวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูเวลา ที่โทร รวม, รับรวม และ เวลาในการ
โทรครั้งสุดทาย (แสดงเปนชั่วโมง, นาที, วินาที) คุณสามารถกด L
ลบ เพื่อรีเซ็ตตัวตั้งเวลาโทรทั้งหมดได
เวลาที่แทจริงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนสําหรับคาโทรและบริการตางๆ จากผูใหบริการของคุณอาจแตกตางจากนี้ ขึ้นอยูกับ
เครือขายของคุณ การปดจุดทศนิยมเพือ่ จุดประสงคในการทําบิล
ภาษี ฯลฯ

สายที่ไมไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีไ่ มไดรับลาสุด เลือกรายการ และกด L
ตัวเลือก > ดูรายละเอียด เพื่อแสดงชื่อ, วันที่, เวลา และจํานวนครั้ง
ที่คุณไมไดรับแตละสาย

ประวัติการโทร
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7. การตัง้ คา

ภาษา
ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด กด + หรือ เพื่อเรียกดูรายการของภาษาที่มี และกด L ตกลง

จอแสดงผล
เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทีเ่ กี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว
ในโทรศัพทของคุณ (วันและเวลา, การปองกัน, การโอนสาย, ฯลฯ)

การตั้งคาโทรศัพท
เสียงเรียกเขา
อนุญาตใหคุณเลือกเสียงสําหรับสายเรียกเขา, SMS, การปลุก และ
กําหนดการ กด Lเลือก และเลื่อนภายในรายการ และรอสักครู
เพื่อฟงการเลนทํานองทีเ่ ลือก

วันและเวลา

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกการแสดงผลในหนาจอหลัก
วอลเปเปอร
ตั้งภาพพื้นหลังของหนาจอหลักในโหมดไมไดใชงาน
แสงไฟ
อนุญาตใหคุณตั้งระยะเวลาแสงไฟระหวาง 10วิ, 20วิ, 30วิ และ 60วิ
ความเขมหนาจอ
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความคมชัดตางๆ
ความสวาง
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความสวางตางๆ

ใชในการตั้งเวลาและวันทีโ่ ดยใชปุมกด หรือดวยการใชปุมเคลื่อนที่
กด Lเลือก และคุณสามารถตั้งคาตอไปนี้:
วันที่&เวลา
ปอนวันที่/เวลาโดยใชปุมกด

ตั้งคาการโทร

รูปแบบวันที่/
เวลา

เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังวอยซเมลบอกซ หรือหมายเลขโทรศัพท
(ไมวาจะอยูในสมุดโทรศัพทของคุณหรือไม)
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ตั้ง รูปแบบเวลา และ รูปแบบวันที่

การโอนสาย

การตั้งคา

ทุกเงื่อนไข

จะโอนสายสนทนาทุกสาย

โทรซ้ําอัตโนมัติ

ไมวาง
ไมรับสาย
ติดตอไมได

อนุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใดที่คุณ
ตองการโอนสายเรียกเขา

อนุญาตใหโทรศัพทของคุณโทรซ้ําไปยังหมายเลขโดยอัตโนมัติ ถา
สายที่คุณโทรหานั้นไมรับ เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางานหรือปด
ทํางานฟงกชั่นนี้

ยกเลิกการโอน

จะยกเลิกตัวเลือกการโอนทัง้ หมด

สถานะ

ตรวจสอบสถานะการโอน

รับสายอัตโนมัติ

สายเรียกซอน
เปนบริการเครือขาย ถาคุณเลือก เปด, โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบ
ระหวางที่ใชสาย เมื่อมีอีกสายหนึ่งพยายามติดตอหาคุณ ไมเชนนั้น
ถาคุณเลือก ปด, โทรศัพทจะไมแจงใหคุณทราบ และผูที่กําลังโทร
หาคุณจะไดยินสัญญาณไมวา ง หรือสายจะถูกโอนไปยังโทรศัพท
เครื่องอื่น (ถาโทรศัพทของคุณตั้งคาเปน โอนเมือ่ ไมวา ง)

อนุญาตใหโทรศัพทของคุณรับสายโดยอัตโนมัติ เลือก เปด/ปด เพื่อ
เปดทํางานหรือปดทํางานฟงกชั่นนี้
เมนูรับสายอัตโนมัตสิ ามารถเปดทํางานไดเฉพาะเมื่อใชหูฟงเทา
นั้น

โทรดวน

รับสายทุกปุม

อนุญาตใหคุณทําการหมุนหมายเลขที่เก็บในสมุดโทรศัพทของคุณ
อยางรวดเร็ว คุณสามารถตั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดมากทีส่ ุด 8
หมายเลข เพื่อที่การกดปุมหมายเลขแบบยาว จะเปนการโทรไปยัง
หมายเลขที่เชื่อมโยงอยูกบั ปุมหมายเลขนั้น

เลือกเพื่อ เปด/ปด การรับสายทุกปุม

รหัส IP

ใชงานฟลิป

ใชในการเก็บหมายเลขบริการ IP เพื่อที่คุณจะไมจําเปนตองปอน
หมายเลขกอนที่คุณจะโทรสาย IP ปอนหมายเลข IP ของคุณโดย
ใชปุมกด และกด L ตกลง เพื่อยืนยัน

เลือกเพื่อ เปด/ปด คุณสมบัติการใชงานฟลิป เมื่อเปดการทํางาน
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณรับสายเรียกเขาไดโดยเพียงแคเปดฝาโทรศัพท

การตั้งคา
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วอยซเมล
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาหมายเลขวอยซเมลเซิรฟเวอร และฟงขอความ
เสียง เมื่อคุณไดรับขอความเสียง ผูใหบริการของคุณจะสงขอความ
ไปยังโทรศัพทของคุณ โทรศัพทอนุญาตใหคุณปอนหมายเลขวอยซ
เมลเซิรฟเวอรได ผูใหบริการเครือขายจะใหหมายเลขมา
ในการตั้งคาหมายเลขวอยซเซิรฟเวอร คุณสามารถเลือก แกไข เพื่อ
ปอนหมายเลข
ในการฟงวอยซเมล คุณสามารถเลือก ตอบ
ถาคุณกดปุม 1 คางไวในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาถึงวอยซเมล
เซิรฟเวอรของคุณไดอยางรวดเร็ว

ตัวเตือนนาที
อนุญาตใหคุณเลือกวาจะรับหรือไมรับการเตือนระหวางการโทร การ
เตือนจะสงเสียงที่ 50 วินาทีของทุกนาที คุณสามารถกดเพื่อเลือก
เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดการทํางานฟงกชั่นนี้

เสียงการเชื่อมตอ
อนุญาตใหคุณเลือกวาจะรับหรือไมรับการเตือนเมื่อโทรศัพทของคุณ
เชื่อมตออยู คุณสามารถกดเพื่อเลือก เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดการ
ทํางานฟงกชั่นนี้
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ตั้งคาความปลอดภัย
จํากัดการโทร
เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจํากัดการใชงานของโทรศัพทใหโทรไดเฉพาะ
อยางเทานั้น โดยอนุญาตใหคุณจํากัดไดทั้งสายโทรออกและสายเรียก
เขา ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกบั เครือขายและจําเปนตองใชรหัสผานการจํากัด
การโทรซึ่งคุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ
เมนู สายเรียกเขา อนุญาตใหคุณเลือก หามโทรเขา หรือ หามโทร
เขาเมื่อโรมมิ่ง
เมนู สายโทรออก อนุญาตใหคุณเลือก หามสายออกตางประเทศ,
ไปสายในประเทศเทานั้น หรือ หามโทรออก
เมนู ยกเลิกทัง้ หมด อนุญาตใหคุณลบฟงกชั่นการหามโทรทั้งหมด
เมนู แกไขรหัสผาน อนุญาตใหคุณเปลี่ยนรหัสผานการหามโทร

รหัสผานซิม
เมนูนี้ ใชเพื่อเปดทํางาน/ปดทํางานการล็อคพิน และเปลี่ยนแปลง
รหัสผานพิน
ล็อคพิน
ล็อคพิน (Personal Identification Number) ใชเพื่อปองกันซิมการด
จากการใชโดยไมไดรับอนุญาต พินไดมาพรอมกับซิมการด ผูให
บริการจะใหคามาตรฐานมา เลือก เปด/ปด เพื่อเปดหรือปดทํางาน
ฟงกชั่นนี้

การตั้งคา

ถาคุณปอนรหัสพินไมถูกตองสามครั้งติดกัน รหัสพินของซิมการด
จะถูกล็อค และโทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัสพุก
รหัสพุกใหมาพรอมกับซิมการด ถาไมไดใหมา คุณสามารถรับรหัส
จากผูใหบริการ
ถาคุณปอนรหัสพุกไมถกู ตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะถูกล็อค
อยางถาวร
รหัสล็อคโทรศัพท
รหัสพินปองกันโทรศัพทของคุณไมใหถูกใชงานโดยไมรับอนุญาต
จากบุคคลอืน่ จําเปนตองใชรหัสผานเมื่อคุณลบขอมูลทัง้ หมด หรือ
เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ผูใหบริการเปนผูใหรหัสล็อคโทรศัพท
แกคุณ

ตั้งคาเครือขาย

คุณสามารถเลือกเครือขายอื่นนอกเหนือจากเครือขายที่คุณจด
ทะเบียนไดเฉพาะเมื่อมีขอ ตกลงการโรมมิ่งทําไวกับเครือขายที่
คุณจดทะเบียน ถาคุณเปลี่ยนเครือขาย อาจมีปญหาบางอยาง
เกิดขึ้นระหวางการใชงานโทรศัพทของคุณ

รีเซ็ต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณรีเซ็ตโทรศัพทกลับเปนการตั้งคาจากโรงงาน กด
L ตกลง เพื่อยืนยัน
หลังจากที่คุณปอนรหัสที่ถูกตอง (เหมือนกับรหัสล็อคโทรศัพท
ของคุณ คามาตรฐานคือ 1122) โทรศัพทก็จะกูคืนการตัง้ คา
ตางๆ จากโรงงาน

เมนูนี้ใชในการเลือกบัญชีเครือขาย
เครือขายปจจุบัน แสดงขอมูลของเครือขายปจจุบันที่คุณใช
เลือกอัตโนมัติ

โทรศัพทของคุณจะเลือกและลงทะเบียนกับ
เครือขายที่ใชไดโดยอัตโนมัติ

เลือกแบบ
แมนนวล

ใหรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่ของคุณ
เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย
และกด L เพื่อยืนยัน

การตั้งคา
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เมนูนี้อนุญาตใหคุณฟงวิทยุบนโทรศัพทของคุณ เชื่อมตอหูฟงไปยัง
ขั้วตอหูฟงที่ดานซายของโทรศัพทของคุณ ในการเปดวิทยุ, กด ,
เพื่อคนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ จากนั้นกด ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังคําอธิบายของตัวเลือกดานลาง
สถานีสวนตัว
จัดเก็บ/เปลี่ยนไปยังสถานีที่เลือก
คนหาแบบ
แมนนวล

กด L ตัวเลือก จากนั้นเลือก และ ปอน
ความถี่ เมื่อคุณปอนเสร็จ คุณสามารถบันทึก
สถานีนี้ไวใน สถานีสวนตัว ได

คนหาอัตโนมัติ

คนหาสถานีโดยอัตโนมัติ

ลบ

ลบสถานีปจจุบัน
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9. โปรไฟล
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงกริ่งของสายเรียกเขา ขอความใหม
และอื่นๆ โดยคุณสามารถตั้งคาชนิดเสียงเตือน, ระดับเสียงกริ่ง
และโหมดตอบรับ รวมทัง้ แสงไฟ เพื่อใหโทรศัพทของคุณเหมาะกับ
สภาพแวดลอมการทํางานทุกประเภท เลือก ปกติ/ปดเสียง/ประชุม/
นอกอาคาร หรือ ปกติ และกด L ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:
ระดับเสียง
อนุญาตใหคุณตั้งระดับเสียงของ เสียงเรียกเขา
และ เครื่องรับ เปนหนึ่งในเจ็ดระดับ
ชนิดแบบเสียง
เรียก

ประกอบดวย สายเรียกเขา, SMS, ปลุก,
กําหนดการ (เสียงเรียกเขา และ/หรือ
ระบบสั่น)

เสียงปุมกด

เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางาน/ปดทํางาน

เสียงเปด/ปด
เครื่อง

เลือก เปด/ปด เพื่อเปดทํางาน/ปดทํางาน

โปรไฟล
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กําหนดการ
อนุญาตใหคุณสราง เก็บ และจัดการกับบันทึกในตัวจัดการกําหนด
การของคุณ กด L เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมา
สําหรับการใชงานสวนตัวของคุณ

ใสวนั ที่

ปอนวันที่ของบันทึก

สราง

สรางบันทึกใหม

ปลุก

กําหนดการ

แสดงรายการของบันทึก

โทรศัพทมือถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งคาการ
ปลุกแยกกันได 3 รายการ ในการตั้งนาฬิกาปลุก ใหทําตามขั้นตอน
ดานลาง
1. เลือกการปลุก และกด L
2. เลือกสถานะ และตั้งเปน เปด
3. ปอนเวลา
4. เลือกชวงเวลา: หนึ่งครั้ง/ทุกวัน/วันทํางาน/สุดสัปดาห
5. แกไขชื่อการปลุก
6. ทําขั้นตอนดานบนซ้ําเพื่อตั้งคาการปลุกอืน่ ๆ

หนวยความจํา

แสดงหนวยความจําที่ใชไดในโทรศัพทของคุณ
ตัวจัดการบันทึกจะใชความจุหนวยความจํา
ของโทรศัพทรวมกับคุณสมบัติอื่นๆ (สมุด
โทรศัพท, SMS ฯลฯ)

นาฬิกาปลุกจะสงเสียงปลุกแมวา คุณจะปดโทรศัพทอยู กด R
เพือ่ หยุดเสียงปลุก กด R เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จากนั้น
การปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 4 นาที

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใชเพื่อทําการ
คํานวณพื้นฐานได สวนใหญเมนูนี้ใชในการคํานวณพื้นฐาน เชน
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
1. ปอนตัวเลขตัวแรก สําหรับจุดทศนิยม, เครื่องหมายลบ และ
การลบตัวเลข กด L ตัวเลือก เพื่อเลือก
นอกจากนี้ คุณสามารถกด * เพือ่ ใสจดุ ทศนิยมโดยตรงก็ได

ถาคุณตองการปดการปลุก, ไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 และตั้งคา
เปน ปด
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2. กด L ตัวเลือก เพื่อเลือก บวก, ลบ, คูณ, หรือ หาร
3. ปอนตัวเลขตัวที่สอง
4. กด L ตัวเลือก และเลือก เทากับ เพื่อรับผลลัพธ

เมื่อคุณกด หยุดชั่วคราว, ปุมซอฟตคียจะกลายเปน ทําตอ/รีเซ็ต
คุณสามารถใหนาฬิกาจับเวลาเดินตอไป หรือรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลา
ก็ได

ผลลัพธของเครื่องคิดเลขใชเปนเครื่องแสดงเทานั้น ความถูก
ตองของการคํานวณอยูท ี่ทศนิยม 7 ตําแหนง ผลลัพธจะถูก
ตัดหลังจากทศนิยมตําแหนงที่ 7 สําหรับกระบวนการถัดไป

นับถอยหลัง

แลกเปลีย่ นสกุลเงิน
ใชในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอีกสกุลหนึ่ง โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก ปอนสกุลเงินในชอง จาก และ เปน,
จากนั้นอัตราจะแสดงในชอง อัตรา นอกจากนี้ คุณสามารถปอน
อัตรา และ จํานวน เพื่อแปลงเงินก็ได จากนั้นผลรวมจะถูกคํานวณ
โดยอัตโนมัติ

เขาสูเมนูนับถอยหลัง และปอนจํานวนนาทีในการนับถอยหลัง
1. กด Lยกเลิก เพื่อหยุดตัวนับถอยหลัง
2. กด Lเริ่ม เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง และกด R กลับ เพื่อ
ออก
เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง โทรศัพทจะสงเสียงปลุก

นาฬิกาจับเวลา
เมื่อคุณเขาสูเมนู นาฬิกาจับเวลา หนาจอจะแสดงนาฬิกาจับเวลา
โดยมีเวลาเริ่มตนเปน 00:00:0
กด Lเริ่ม/กลับ เพื่อเริ่ม/ออกจากนาฬิกาจับเวลา เมื่อคุณกด
L เริ่ม, ปุมซอฟตคียซายจะกลายเปน หยุดชั่วคราว

อุปกรณเสริม
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11. เกม
เกม
เลือกเกม และกด L สําหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับการเลนแตละ
เกม โปรดดูขั้นตอนการใชงานบนหนาจอ
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12. STK
STK
โครงสรางและชื่อภายใตเมนูนี้ไดรับการตัง้ คาคอนฟกโดยผูให
บริการเครือขายของคุณ และเก็บไวในซิมการด บริการตางๆ
จะแตกตางกันในแตละผูใหบริการ STK
เมนูนี้ใหบริการที่เพิ่มมูลคา และบริการแตกตางกันไปตามผูให
บริการ สําหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ
โทรศัพททสี่ นับสนุน STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม และเนื้อหาใน
เมนูจะนําเสนอตามที่กําหนดไวในซิมการด ซึ่งไมสามารถเปลี่ยน
แปลงได ตัวเลือกเมนูอาจแตกตางกันไปตาม STK และอาจเปลี่ยน
แปลงโดยผูใหบริการเครือขาย

STK
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ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอหลัก
ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้น
ใชไมไดในปจจุบัน คุณอาจอยูในพืน้ ที่รับสัญญาณที่ไมดี การยาย
ไปยังตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขนึ้ ได

หนวยความจําซิมเต็ม - หนวยความจําของซิมเต็ม ลบ
รายการเพื่อเก็บรายการใหม
หนวยความจําเครื่องเต็ม - หนวยความจําโทรศัพทเต็ม
ทั้งหมด ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม
หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพทและ
ซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

ปดเสียง- โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อไดรับ
สายเรียกเขา

การโอนสาย - โทรศัพทของคุณอยูในสถานะการโอนสาย

โหมดประชุม - โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

การรับสัญญาณ - ยิ่งมีแถบมากแปลวาคุณภาพของการ
รับสัญญาณยิ่งดี

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหม

สายที่ไมไดรับ - คุณมีสายที่ไมไดรับ

แบตเตอรี่ - ยิ่งคุณเห็นแถบมาก แสดงวายิ่งมีพลังงาน
เหลือมาก
ปลุก ทํางาน
ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นทีไ่ มใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)
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ขอควรระวัง
คลื่นวิทยุ
โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือตัวสงและรับสัญญาณวิทยุกาํ ลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทรศัพทจะ
รับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพาสัญญาณเสียงหรือ
ขอมูลไปยังสถานีฐานทีเ่ ชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพท
จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
• โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 /
1800 / 1900 MHz)
• เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
• โทรศัพทของคุณมีความสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัย
ที่เกี่ยวของทั้งหมด
• เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลองกับความ
เขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/
EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง ให
อานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอก
ใหผูอื่นทีย่ ืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกันโทรศัพท
จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจากการ
เอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจําแทน
ปดโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปนระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการ
ทํางานตัวเลือกการจํากัดการโทรแบบตางๆ
การออกแบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม
โทรศัพทของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกับ
อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทําตามขอ
แนะนําและกฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณเมื่อใชโทรศัพท
เซลลูลารทั้งที่บาน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อนื่ กฏขอบังคับ
เกี่ยวกับการใชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนตและเครื่องบินนั้นมี
ความเขมงวดมาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความเสี่ยง
ตอสุขภาพของผูใช มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางดานคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัย
ตางๆไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลัง
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งขอกําหนดอุปกรณ
รับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC
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ปดโทรศัพทของคุณเสมอ…
การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอุบัติเหตุได
กอนทีจ่ ะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไวภาย
ในกระเปาสัมภาระของคุณ: การใชโทรศัพทมอื ถือใน
เครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของ
เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมาย
ดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานทีใ่ ดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกบั สถานทีซ่ งึ่ มีอปุ กรณ
ทางการแพทย
ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นทีซ่ ึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)
ในพาหนะซึง่ ขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะ
จอดอยู) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG)
แรกสุดใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอด
ภัยทีใ่ ชไดหรือไม
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ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน
เหมืองแร หรือพื้นที่อนื่ ซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย
ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทีใ่ ชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
พลังงานวิทยุ

เครื่องชวยการเตนของหัวใจ
ถาคุณมีเครือ่ งชวยการเตนของหัวใจ:
• รักษาระยะหางระหวางเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจและโทรศัพทไว 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นได
• อยาใสโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชหูดานที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด
• ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใชเครือ่ งชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนรูวา อุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
ของโทรศัพทเซลลูลารหรือไม

การปรับปรุงสมรรถนะการทํางาน

ขอมูลเกีย่ วกับแบตเตอรี่

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ,ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงานโทรศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)
• อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมริ อนหรือเย็นจัด
• ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถกู ตองจะ
ทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด
• อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง
• ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาทีอ่ อนนุม
• การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเทา
กัน อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูในหนาจอ
หลักและคุณอยูกับที่ เมือ่ โทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลัง
เคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอัปเดตตําแหนง
กับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง
รวมทัง้ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนก็จะชวยประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่อง
รอรับสายไดนานขึ้น

• โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรีท สี ามารถชารจใหมได
• ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
• อยาเผาแบตเตอรี่
• อยาแปรรูปหรือเปดแบตเตอรี่
• อยาใหวัตถุที่เปนโลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา
สัมผัสแบตเตอรี่
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความรอนที่มากเกินไป (>60° C หรือ
140° F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด
กรอนโทรศัพทได
คุณควรใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปสเทานั้น เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอืน่ อาจเปน
อันตราย และทําใหการรับประกันทั้งหมดสําหรับโทรศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได การใชแบตเตอรี่ชนิดที่ไม
ถูกตอง ยังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดไดดวย
ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทนั ทีโดยผู
เชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่เปนอะไหล
แทจากฟลิปส

โทรศัพทมือถือและรถยนตของคุณ
จากการศึกษาพบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
รถนั้นทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึง่ สามารถทําใหเกิด
อันตรายได โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
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• คุณควรมีสมาธิกบั การขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทางและ
จอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท
• เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
• ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะทีก่ ําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงคนี้โดย
เฉพาะ
• ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนตของ
คุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มสี าย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยวกับ
การทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา
ใชไหม
ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับการ
ออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวัสดุของ
เสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้
ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

วัสดุที่ใชในบรรจุภณ
ั ฑสามารถรีไซเคิลได

บรรทัดฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากทีโ่ ทรศัพทถกู ทิ้งตากแดดไวเปน
เวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท
จะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากทีเ่ ปนโลหะ
โปรดระมัดระวังเปนพิเศษในขณะทีค่ ุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา
และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดลอมสูงเกิน
40°C หรือต่ํากวา 5°C
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เรามีการสงเสริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
และการนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ
วัสดุที่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได
(มีการระบุชนิดของพลาสติกดวย)

การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจน
กระทัง่ สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และ
ลองเปดโทรศัพทมือถือใหมอกี ครั้ง

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนวาจะรอนเกินไป
คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุปกรณเสริมของแทของฟลิปสทมี่ าพรอม
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง

โทรศัพทไมแสดงหมายเลขของสายเรียกเขา

กดปุมวางสายคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
ขายไมสงหมายเลขของผูโทรเขามา โทรศัพทกจ็ ะแสดงคําวา สาย 1
หรือ ระงับ แทน ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในราย
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

สัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา

คุณไมสามารถสงขอความตัวอักษรได

การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย
ลองจากสถานทีอ่ ื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงทีด่ ีถา โทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ติดตอผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม

หนาจอแสดงคําวา ใสซิม

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มีอณ
ุ หภูมิต่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมผี ลกระทบกับการทํางานของโทรศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูทซี่ ึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

ตรวจสอบวาใสซมิ การดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทไมไปยังหนาจอหลัก

คุณรูสึกวาคุณพลาดสายบางสายไป
ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ
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ในขณะทีค่ ุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพทแสดง
คําวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้

โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับ
กระบวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

34

อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ อุปกรณเสริม
อยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการ
ของสิ่งที่รวมอยูในชุดอาจแตกตางกัน
เพื่อเพิม่ สมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้ สุด ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพือ่ ใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสียบ
หูฟงเขามา และคุณสามารถเลือกตัวเลือก "อัตโนมัติ" ในโหมดตอบ
รับไดดวย ถาสถานะตัวเลือกเปน "เปด", โทรศัพทของคุณจะรับสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมัติใน 5 หรือ 10 วินาที
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การรับประกันแบบจํากัด
1.

การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (“ผูบริโภค”
หรือ“คุณ”) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้ หมด
ของฟลิปสทสี่ งมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (“ผลิตภัณฑ”)
นั้นปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ การออกแบบ และ
ฝมือแรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน และ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้ การ
รับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศ
ที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศทีฟ่ ลิปส
ตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานั้น

ในชวงระยะรับประกัน ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
จะซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง
และจะสงคืนผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
กับผูบริโภคในสภาพทีส่ ามารถทํางานได และฟลิปสจะเก็บ
ชิ้นสวน มดูล หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว
ผลิตภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ครองโดยการรับประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
ผลิตภัณฑเดิม หรือเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่ซอ มแซมหรือ
ทดแทนให โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
และการทดแทนผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
แกไขปญหาเฉพาะของคุณ
4. สิ่งใดบางที่ไมไดรับความคุมครองโดยการรับประกันแบบจํากัด
นี้?

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?
การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมรวมถึง:
การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่ง
(1) ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับ
ประกันสําหรับแบตเตอรี่ทชี่ ารจไดของแทจากฟลิปสจะใหการ
คุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ
3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรองเกี่ยว
กับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?
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ก) ผลิตภัณฑที่มีการใชงานอยางไมถกู ตอง มีการเกิดอุบัติ
เหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง การ
ติดตั้งที่ไมเหมาะสม การจัดการที่ไมถูกตอง การละเลย
การเกิดไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ
หรือ
ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส หรือ

ค) ผลิตภัณฑทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
ง) ผลิตภัณฑทบี่ กพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใชผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ
จ) ผลิตภัณฑทมี่ ีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอรรับ
ประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือหมาย
เลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ
ฉ) ผลิตภัณฑทซี่ ื้อ ช บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับกา
รซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือ
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑ
ที่เปดใหบริการเชา) หรือ
ช) ผลิตภัณฑทสี่ งคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ
5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?
ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ
ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบผลิตภัณฑใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลทีอ่ ยูในซิมการด
ค) ถาปญหาของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้ใช

ไมได เงื่อนไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ
ผูบริโภคจะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทด
แทนผลิตภัณฑ และคาใชจายทีเ่ กี่ยวของกับการซอมแซม
หรือทดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
ง) สําคัญ - คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับหลัก
ฐานการซื้อ ที่มกี ารระบุสถานที่ซอื้ วันที่ซอื้ รุนของผลิตภัณฑ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑอยางชัดเจน
6. ขอจํากัดอื่นๆ: การรับประกันนี้คือขอตกลงทัง้ หมด
ยกเวนสําหรับการรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน
หรือทีร่ ะบุเปนนัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
แกไขโดยขอตกลง ฟลิปสไมไดใหการรับประกันทัง้ แบบชัด
แจงและเปนนัย (ไมวา จะโดยพระราชบัญญัติ ภายใตกฎหมาย
หรืออืน ๆ) และไมรบั ประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความ
สามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
ใดๆ
การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกี่ยวของกับการซือ้ หรือการใชผลิตภัณฑ ไมวา จะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดทีว่ งเงินไมเกินราคาที่คุณ
จายไปในการซื้อผลิตภัณฑ
นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาก
การใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือ
ความเสียหายตอเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสียหายจาก

37

การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การลงทุน การสูญ
เสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และทีอ่ างโดยบุคคลที่สาม)
ซึ่งเปนผลมาจากการซือ้ หรือการใชผลิตภัณฑ ถึงขอบเขตสูงสุด
ที่กฎหมายอนุญาต ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกิดความ
เสียหายดังกลาวหรือไม ขอจํากัดเหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไม
คํานึงถึงความลมเหลวของวัตถุประสงคที่สําคัญของวิธีแกไข
แบบจํากัดใดๆ
การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบสมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑเซลลูลาร
นี้ ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย
ทั้งแบบเปนลายลักษณอกั ษรและไมเปนลายลักษณอักษร และ
สื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของกับขอความในการรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ ผูคาปลีก
เอเยนตตัวแทนจําหนาย ลูกจาง หรือพนักงานของฟลิปสแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจํากัดนี้ และคุณตองไม
ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว
การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมมผี ลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ของผูบริโภคภายใตกฏหมายในประเทศทีบ่ ังคับใช
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ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ
โทรศัพทมือถือนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ
ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมอื ถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไมใหการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF)
เกินขีดจํากัดที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันการแผรังสี
แบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันของวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส- สมาคมมาตรฐาน (IEEE-SA) ซึ่งพยากรณคาความปลอดภัย
ซึ่งรับประกันถึงการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากัด SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP
สําหรับโทรศัพทมอื ถือที่ใชในทีส่ าธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และ 1.6 วัตต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 1 กรัมโดย
IEEE-SA (IEEE Std 1528) สําหรับศีรษะ
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมอื ถือสงสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ไดรับ
การรับรอง ในทุกยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาทีร่ ะดับพลังงานทีส่ ูงที่สุด แตโดยทัว่ ไประดับ SAR ทีแ่ ทจริงของโทรศัพท
มือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด
เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกล
เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานทีป่ ลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ ตกตางกัน แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับมาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปส 580 นี้เมื่อทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐานคือ 1.36 W/kg สําหรับขอแนะนํา ICNIRP
เพื่อจํากัดการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถือลง หรือใชหูฟง วัตถุประสงคของขอควรระวังเหลานี้ ก็เพื่อใหนําโทรศัพท
มือถือออกหางจากศีรษะและรางกาย
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ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง
เรา
Philips Electronics Hong Kong Ltd
กลุมธุรกิจโทรศัพทมือถือ
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
ฮองกง
ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
CT 0580
วิทยุมือถือเซลลูลาร GSM 900/1800
TAC: 35209401

เราขอประกาศในทีน่ ี่วา เราไดทําการทดสอบทางวิทยุที่จําเปนทัง้ หมด
และผลิตภัณฑทมี่ ีชื่อที่กลาวถึงดานบนนั้นมีความสอดคลองกับความ
ตองการที่จําเปนทัง้ หมดของขอกําหนด 1999/5/EC
กระบวนการประเมินความสอดคลองที่อา งถึงในหัวขอ 10 และ
รายละเอียดในภาคผนวก V ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับ
การปฏิบัติตามหัวขอ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกีย่ วของกับเนื้อหาที่
ระบุตอไปนี้: PHOENIX TESTLAB GmbH, Koenigswinkel 10D32825 Bloomberg, Germany
เครื่องหมายแสดง: 0700
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ผูจัดการฝายคุณภาพ

ในดานที่เกีย่ วของกับการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
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