
การตกหลน หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือ
เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย 
เชื่อมตอกับเครือขาย GSM

กดปุม )คางไว

ปอนรหัส PIN โดยใชปุมกด 
และกด ,หรือ #เพื่อ
ยืนยัน
ปอนหมายเลขโทรศัพทบนปุม
กด และกด (เพื่อหมุน

กด (เมื่อโทรศัพทสงเสียง
กริ่ง

กด )
กด +หรือ -ระหวาง
การโทร

กด , ในหนาจอหลัก

กด + ในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น ฟลิปส
จงึสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือ
ผูใชนี้ �ตามลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด 

ฉบับนี้ และตัวผลิตภัณฑ 
อปุกรณนี้ออกแบบเพื่อให

ปุมกด

หนาจอ

ปุมยกเลิก
และปุมล็อค

ปุมวางสาย
และเปด/ปด

(1) ในคูมือนี้จะแทนปุมเคลื่อนที่ดวยเครื่องหมายนี้: ซาย</ >ขวา, 
ขึ้น +/ -ลง

ปุม ,

ขั้วตอหูฟง
ขั้วตอ
แบตเตอรี่

ปุมเคลื่อนที่ (1)

ปุมโทรออก
และรับสาย

วธิีการ�
เปด/ปดโทรศัพท
ปอนรหัส PIN 

โทรออก

รับสาย

วางสาย
ตัง้ระดับเสียง
การสนทนา
เขาถึงเมนูหลัก
เปลี่ยนระดับเสียง
ของแบบเสียงเรียก
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มนวูงรอบไดโดยการกด ,เมื่ออยูใน
ณแตละตวัจะใชแทนคุณสมบตัหิรอืตวัเลือก
ท ใช <หรอื >เพื่อเลื่อนในเมน ูและกด 
หรอืกด cเพื่อยกเลิก) จากนั้นเมนูยอย
ารหนึ่งก็จะปรากฏขึ้น

จะเปนการสลับระหวางตัวเลือกสองอยาง 
าน, เปด/ปด, เพิ่ม/ลดคา ฯลฯ

ําใหหนาจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 
วามใหม เปนตน) กด , เพื่อเขาไปยัง
ด  c เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

ณ

คณุสามารถเขาไปยังเ
หนาจอหลัก สัญลักษ
สําหรบัควบคมุโทรศัพ
,เพื่อเลือกเมน ู(
หรือรายการอีกรายก

การกด +หรือ -
เชน ทํางาน/ไมทําง

บันทึกบางอยางอาจท
(สายที่ไมไดรับ, ขอค
เมนูที่ตองการ หรือก

เขาไปยัง รายชื่อ กด - ในหนาจอหลัก

ใช รายชื่อ เลื่อนในรายการโดยการกด +
หรือ -และกด (เพื่อโทร
ไปยังชื่อที่เลือก

เขาไปยัง รายการโทร กด (ในหนาจอหลัก
ไปยังเมนูกอนหนา กด c

กลับไปยังหนาจอหลักใน
ขณะที่กําลังเลื่อนไปมาใน
เมนูตางๆ 

กด )หรอืกด c คางไว

เปดเมนู SMS กด >ในหนาจอหลัก
เปด อัลบั้มเสียง กด <ในหนาจอหลัก

ล็อค/ปลดล็อคปุมกด กดปุม c คางไว

วงรอบสัญลักษ

บันทึก
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เริ่มตนใชงาน

2. วางซิมการดลงในชองใส (โดยใหขั้วตอหันเขาหาโทรศัพท) 
กลับคืน 

หขั้วตอหันหนาเขาหาขั้วตอของ
าไปจนกระทั่งเขาตําแหนง 

ับคืน ดังแสดงในรูปดานลาง แกะฟลม
หนาจอกอนที่จะใชโทรศัพท 
4

1 � เริ่มตนใชงาน
อานขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในสวน �ขอควรระวัง� กอนที่
จะเริ่มใชงาน

ในการใชโทรศัพทของคุณ คุณตองใสซิมการดที่ถูกตอง ซึ่ง
คุณไดรับจากผูใหบริการ หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายใน
ซิมการดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ และ
หนวยความจําซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท และ
ขอความตางๆ 

1. กดคลิปสองตัวที่ดานขางของโทรศัพท และดึงฝาดานหลัง
ออกมา

จากนั้นดันที่ยึดโลหะ

3. ใสแบตเตอรี่ (โดยใ
โทรศัพท) และกดเข

4. ใสฝาปดดานหลังกล
ปองกันที่แปะอยูบน

การใสซิมการด 
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เครื่อง คุณไมไดคัดลอกรายชื่อในซิม คุณ
บบแมนนวลไดในภายหลัง (ดู หนา11)

ับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหม
รับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะเตือน
ลือนอย ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจใช
ีในการชารจ เพื่อใหไอคอนการชารจปรากฏ

ตั้งคาสวนตัวทั้งหมดของคุณ ถาคุณแกะ
ะที่เปดโทรศัพทอยู

ละฝาปดแบตเตอรี่ใสอยูกับโทรศัพท ให
ื่องชารจ (มาพรอมกับโทรศัพท โดยบรรจุ
งในชองเสียบที่ฐานของโทรศัพทที่ปลาย
ั้นเสียบเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ
ที่ปลายอีกดานหนึ่ง

ตอรี่
เริ่มตนใชงาน

ในการเปดโทรศัพท กดปุม )คางไว ปอนรหัส PIN ถา
จําเปน (เชน รหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการดของคุณ) รหัส
นี้ไดรับการตั้งคาลวงหนามาแลว และคุณจะไดรับจากผูใหบริการ
หรือรานคาที่คุณซื้อโทรศัพท ถาตองการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ให
ดู �เปลี่ยนรหัส� หนา17

ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะ
ถูกบล็อค ในการปลดบล็อคซิมการด คุณตองขอรหัส PUK 
จากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทจะขอใหคุณปอนวันที่ในครั้งแรกที่เปดเครื่องขึ้นมา 
ใหตั้งวันที่โดยการกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม (กด c เพื่อ
ลบตัวเลข) จากนั้นตั้งเวลา

สําหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ ใหดู หนา16

โทรศัพทจะตรวจพบซิมการดที่ประกอบดวยชื่อ และจะแสดง
ขอความถามคุณวาตองการคัดลอกรายชื่อในซิมการดของคุณ
ลงในรายชื่อในตัวของโทรศัพทหรือไม กด c เพื่อยกเลิก 
หรือ , เพื่อยอมรับ

ถาในครั้งแรกที่เปด
อาจทําการคัดลอกแ

โทรศัพทของคุณไดร
ได แบตเตอรี่ใหมได
คุณเมื่อแบตเตอรี่เห
เวลา 2 หรือ 3 นาท
ขึ้นมา

คุณอาจสูญเสียการ
แบตเตอรี่ออกในขณ

1. เมื่อแบตเตอรี่แ
เสียบขั้วตอเคร
อยูในกลอง) ล
ดานหนึ่ง จากน
ซึ่งเขาถึงไดงาย

เปดโทรศัพท 

ตัง้วันที่และเวลา

การคดัลอกรายชื่อในซิม

การชารจแบตเ



เริ่มตนใชงาน
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2. สัญลักษณรูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
- ระหวางการชารจ แถบแสดงสถานะทั้ง 4 แทงจะเลื่อน
ไปเรื่อยๆ โทรศัพทจะใชเวลา 2.30 ชั่วโมงเพื่อชารจ
โทรศัพทของคุณจนเต็ม

- เมื่อแทงทั้ง 4 แทงหยุดนิ่งแสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็ม
แลว และคุณสามารถถอดเครื่องชารจออกได ระยะเวลา
สนทนาจะยาวนานตั้งแต 2 ถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปด
เครื่องรอรับสายอยูประมาณ 200 ถึง 300 ชั่วโมง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะการใชงาน

การปลอยใหเครื่องชารจเสียบอยูกับโทรศัพทเมื่อแบตเตอรี่
ชารจเต็มแลว ไมมีผลทําใหแบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปด
เครื่องชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตาเสียบไฟฟา
กระแสสลับที่เขาถึงไดงาย คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องชารจ
เขากับแหลงจายไฟ IT ไดดวย (เฉพาะในเบลเยี่ยมเทานั้น)
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ลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้นบนหนาจอ ถา
รายการรายชื่อ ชื่อที่เปนเจาของหมายเลข
มายเลข
หกด (
ย ใหกด )ถาคุณเปดการทํางานของ
ู หนา26) สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข 
ความเสียง
หกด )

ุกปุม (ดู หนา27) คุณสามารถรับสาย
ุมใดก็ได (ยกเวนปุม ))

หรือ - เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง

มโครโฟนเพื่อที่วาอีกฝายหนึ่งจะไมไดยิน
ารโทร กด ,เลือก ปดเสียงพูด และ
ารเปดไมโครโฟน ใหกด ,เลือก 
ันดวยการกด ,

การวางสาย

ของหูฟง

โฟน
คุณสมบัติหลัก

2 � คุณสมบัติหลัก

ในหนาจอหลัก กด-ขึ้นอยูกับรายการรายชื่อที่เลือก (ในซิม
หรือในเครื่อง ใหดู หนา12) เนื้อหาที่ปรากฏในหนาจออาจ
แตกตางจากที่นี่ ในการดูรายชื่อระหวางการโทร ใหกด ,
และเลือก รายชื่อ กด c สองครั้งเพื่อกลับไปยังหนาจอ
ระหวางการโทร
ในรายชื่อ เลือก <คนหา> ปอนตัวอักษรแรกของรายชื่อที่คุณ
ตองการคนหา และกด ,เพื่อไปยังชื่อนั้นโดยตรง ในการ
อานหมายเลขโทรศัพทมือถือของคุณ เลือก หมายเลข > แสดง

1. ในหนาจอหลัก  ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ใน
การแกไขขอผิดพลาด ใหกด c

2. กด (เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด )เพื่อ
วางสาย

สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด * คางไว เพื่อปอน
เครื่องหมาย �+� แทนการปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ
ตามปกติ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสาย
หลายสาย (ขึ้นอยูกับผูใหบริการ) ดู หนา30

เมื่อไดรับสาย หมายเ
หมายเลขถูกเก็บอยูใน
ก็จะแสดงขึ้นมาแทนห
1. ในการรับสาย ใ
2. ในการปฏิเสธสา
การโอนสาย (ด
หรือตูรับฝากขอ

3. ในการวางสาย ใ

ถาคุณเลือก รับสายท
เรียกเขาโดยการกดป

ระหวางการโทร กด +

คุณสามารถปดเสียงไ
เสียงคุณได ระหวางก
กด ,อีกครั้ง ในก
เปดเสียงพูด และยืนย

การเขาถึงและการดูรายการรายชื่อ

โทรออก

การรบัสาย และ

ปรับระดับเสียง

ปด/เปดไมโคร



คุณสมบัติหลัก
8

เลือก ตั้งคา > เสียง > แบบเสียงเรียก กด ,และเลื่อนดวย 
+หรือ-เพื่อเลือกแบบเสียงเรียก กด , เพื่อยืนยัน

ถาคุณตองการใหโทรศัพทสั่นเตือนเมื่อคุณไดรับสายเรียกเขา ให
เปดการทํางานระบบสั่นโดยการเลือก ตั้งคา >เสียง >ระบบสั่น 
จากนั้น เปด หรือ ปด

ระบบสั่นถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติเปน ปด เมื่อคุณเสียบเครื่อง
ชารจ

ในขณะที่กําลังเลื่อนในรายการ (ของแบบเสียงเรียก, เหตุการณ 
ฯลฯ) กด + หรือ - คางไว เพื่อเลื่อนทีละหนาอยางรวดเร็ว

เปลีย่นแบบเสียงเรียก

การเปดการทํางานการสั่นเตือน

เลือ่นในรายการอยางรวดเร็ว
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ไร
แทนแตละปุมดังตอไปนี้:
เพื่อปอนตัวอักษร

ในการเลื่อนดูในรายการของคําที่เสนอให

เพื่อยืนยันรายการ

กดแลวปลอยเพื่อลบหนึ่งตัว 
กดคางไวเพื่อลบ ขอความทั้งหมด

ยกจากมาตรฐาน ไปเปนตัวพิมพเล็ก 
ไปเปน ตัวพิมพใหญ

เปลี่ยนจากโหมด T9® เปนโหมด
มาตรฐาน เปนโหมดตัวเลข

เปลี่ยนไปยังโหมดสัญลักษณ 
และโหมดเครื่อง หมายวรรคตอน กด 
>เพื่อแสดงหนาอื่นๆ
การปอนตัวอักษรหรือ หมายเลข

3 � การปอนตัวอักษรหรือ
หมายเลข

คุณสามารถปอนขอความในหนาจอแกไขไดในสองลักษณะ: 
โดยการใชการปอนขอความระบบแนะนําคํา T9 ® หรือการปอน
ขอความมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสําหรับ
ตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอนใหใชดวย สัญลักษณที่ปรากฏ
บนหนาจอ ระบุถึงโหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู

ระบบปอนขอความ T9® คือโหมดการแกไข
อัจฉริยะสําหรับขอความตางๆ ซึ่งประกอบดวย
พจนานุกรมฉบับสรุป การใชระบบนี้จะชวยให
คุณปอนขอความไดเร็วขึ้น กดปุมแตละปุมที่มี
ตัวอักษรซึ่งประกอบกันเปนคําเพียงครั้งเดียว

เทานั้น: การกดปุมที่คุณกระทําจะไดรับการวิเคราะห และระบบ
แนะนําคํา T9® จะแนะนําคําในหนาจอแกไข ถาชุดของการกด
ปุมของคุณสามารถประกอบเปนคําไดหลายคํา คําที่คุณปอนจะ
ถูกไฮไลต: กด <หรือ >เพื่อเลื่อนดูในรายการ และเลือกคํา
ที่ตองการจากคําตางๆ ที่พจนานุกรมในตัวของ T9® เสนอขึ้นมา
ให (ดูตัวอยางดานลาง)

จะใชงานไดอยาง
อักขระและสัญลักษณ

ระบบปอนขอความ T9® 

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2ถึง 9

< หรือ >

,หรือ 1

c 

0

*

#



นตัวอักษรหรือ หมายเลข

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณอยูในแตละปุมดังที่แสดงตอไปนี้:

กดคางไว
 " @ 1
 ç 2

Φ 3

4
5

ö 6
 Θ Σ 7

8
 Ξ Ψ 9

0

10 การปอ

ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา "home":
1. กด 4 6 6 3
หนาจอจะแสดงคําแรกในรายการ: Good

2. กด >เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด ,หรือ 1เพื่อยืนยันการเลือกคําวา Home

ถาคุณตองการเขาสูโหมดปอนขอความมาตรฐาน กด *วิธี
การปอนขอความแบบนี้ จําเปนตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัว
อักษรที่ตองการ ตัวอยางเชน ตัวอักษร "h" เปนตัวอักษรที่สองบน
ปุม 4คุณจําเปนตองกดปุมสองครั้งเพื่อใหไดตัวอักษร �h�
ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา "home":
กด 4, 4(GHI) 6, 6, 6(MNO),
6(MNO), 3, 3(DEF) กด ,
เมื่อขอความ เสร็จสมบูรณแลว

ระบบปอนขอความมาตรฐาน

กดสั้นๆ
1 ชองวาง ’ . , ! ?
2 a b c 2 à ä å æ

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 

7 p q r s 7 β Π

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω

0 ยกแครตัวอักษร
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ากในโทรศัพท ชื่อนี้ก็จะยังคงไมมีการเปลี่ยน

มดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะกับ
องคุณเทานั้น ไมสามารถใชกับรายชื่อในซิม

ุติการคัดลอกรายชื่อในซิมเมื่อเปดเครื่อง
คัดลอกดวยตัวเองในภายหลังดวยตัวเลือก

เนื้อหาของซิมการดลงในโทรศัพทของคุณ 
ี้ 2 ครั้ง จะเปนการทําใหมีชื่อทุกชื่อซํ้ากัน

รกับกลุม เปลี่ยนชื่อกลุม และเชื่อมโยงเพลง
ําหรับแตละกลุมได อานเพิ่มที่ �โฟโตคอล: ดู
 หนา12
รายชื่อ

4 � รายชื่อ

รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอันใดอันหนึ่งในสองแหง: ใน
ซิมการดของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกับความจุของการด) 
หรือในโทรศัพทของคุณ (เก็บรายชื่อได 99 ชื่อ) ในขณะที่ปอน
ชื่อใหม ชื่อเหลานั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่เลือก

คุณสามารถเก็บบัตรชื่อไดสูงสุด 99 รายการ โดยถาคุณสมบัติ
อื่นๆ (เสียง ภาพ ฯลฯ) ไมไดใชจํานวนหนวยความจําบน
โทรศัพทมาก 

สมุดโทรศัพท
กด +หรือ -เพื่อเลือกสมุดโทรศัพท ไมวาจะในซิม หรือ
ในโทรศัพท รายชื่อ ที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่เลือกจะสามารถ
ถูกคัดลอกไปยังอีกสมุดโทรศัพทหนึ่งได ผานทางตัวเลือก สงไป
ซิม หรือ ไปเครื่อง 
โทรศัพทของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพทไดเพียงครั้งละ
หนึ่งแหงเทานั้น และจะไมสนใจขอมูลที่สัมพันธกันในสมุดโทร-
ศัพทอีกแหงหนึ่ง เชน ถา "Smith" อยูในสมุดโทรศัพททั้งสอง 

และถาคุณลบชื่อนี้จ
แปลงในซิม

ลบทั้งหมด
ในการลบรายชื่อทั้งห
รายชื่อในโทรศัพทข
ได

ไปเครื่อง
ถาคุณยกเลิก หรือย
ครั้งแรก คุณสามารถ
นี้ได

ไปเครื่อง จะคัดลอก
การเลือกตัวเลือกน
ชื่อละ 2 ครั้ง

ตั้งคากลุม
อนุญาตใหคุณจัดกา
และรูปภาพเฉพาะส
& ฟงวาใครโทรมา�

การตั้งคา



รายชื่อ

3. ถาจําเปน ใหเลือกกลุมที่คุณตองการใหรายชื่อนี้เปนสมาชิก

ฏอยูในรายการรายชื่อควรจะบรรจุ
องคุณไว ถายังไมไดบันทึก เราแนะนํา
ัพทมือถือของคุณ รวมทั้งขอมูลอื่นที่

ใหวางได แตรายการ หมายเลข จะไม

ังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศ
ามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวา
องคุณก็ตาม

ื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพทในโทรศัพท

ปรับแตงกลุมที่มีในเครื่องโดยการตั้ง
ฯลฯ) ใสภาพที่เลือก และกําหนดเพลง
ายการขึ้นไป สามารถเชื่อมโยงไปยัง

วาใครโทรมา
12

รายชื่อจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพทที่เลือกอยู

ในสมุดโทรศัพทบนซิมการด
1. กด-เมื่ออยูในหนาจอหลัก และเลือก <ใหม>
2. ปอนชื่อและหมายเลขที่คุณตองการ จากนั้นชนิดของหมาย
เลข (โทรศัพท, โทรสาร หรือ ขอมูล) และกด , เพื่อ
เก็บชื่อนี้ในสมุดโทรศัพทของคุณ

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได 40 หลัก ขึ้นอยูกับซิมการดของ
คุณ การปอนรหัสนําหนาระหวางประเทศ รหัสประเทศ & รหัส
พื้นที่ ชวยใหคุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใดๆ ก็ได

ในสมุดโทรศัพทบนโทรศัพท
1. กด -เมื่ออยูในหนาจอหลัก และเลือก <ใหม> ปอนชื่อ
กอน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณสามารถ
ปลอยใหฟลดใดฟลดหนึ่งวางไวได แตหามปลอยใหวาง
ทั้งสองฟลด

2. จากนั้นเลือก แบบเลขหมาย ฟลดหมายเลขสามารถใสตัว
เลขไดสูงสุด 40 หลัก และเครื่องหมาย �+� อีกหนึ่งตัว 
และฟลดตัวอักษรสามารถจุตัวอักษรละตินได 50 ตัวอักษร 
รายชื่อแตละตัวมีฟลดหมายเลขไดมากที่สุด 5 ฟลด (เชน 
สําหรับใสหมายเลขโทรศัพทมือถือ 2 หมายเลข, หมายเลข
ที่ทํางาน 3 หมายเลข และที่อยูอีเมล และบันทึกขอความ)

อยู 

หมายเลขสวนตัว
ตัวเลือก หมายเลข ที่ปราก
หมายเลขโทรศัพทสวนตัวข
ใหคุณปอนหมายเลขโทรศ
เกี่ยวของลงไป

แมวาทกุฟลดสามารถเวน
สามารถลบได

หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปย
ของคุณ สวนมากแลว คุณส
คุณจะยังไมไดปอน PIN ข

คุณสมบัตินี้ใชไดเฉพาะเม
เทานั้น

คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณ
ชื่อ ("เพื่อน", "สํานักงาน" 
ใหกับกลุม ชื่อตั้งแตหนึ่งร

เพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท

โฟโตคอล: ดู & ฟง
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นซิมการด
ทรศัพทในซิมการด และกด ,เพื่อเขา

นโทรศัพท
ทรศัพทในโทรศัพท และกด ,เพื่อเขา

ไปยังรายการของหมายเลขทั้งหมด หรือฟลด
ชื่อนี้ จากนั้น <ใหม> เพื่อสรางฟลดใหม
กฟลดใดฟลดหนึ่ง และกด ,เพื่อเขา
ง ซึ่งคือ:

� โทรดวน
� ไปเครื่อง

� ลบ
� เปลี่ยน

� เปลี่ยนชื่อ
� เลือกกลุม

� ลบ
� แสดง

มายเลขแรกที่คุณปอน จะกลายเปน
มายเลขมาตรฐาน ตัวเลือกนี้ ใชในการ
รางหมายเลขมาตรฐานอีกหมายเลขหนึ่ง

พื่อคัดลอกรายชื่อจากสมุดโทรศัพทใน
ทรศัพทของคุณไปยังซิมการด
รายชื่อ

กลุมได เมื่อผูที่อยูในกลุมนั้นโทรหาคุณ ชื่อจะปรากฏพรอมกับ
ภาพของชื่อนั้น และเพลงที่กําหนดไวกับกลุมนั้นจะดังขึ้น
1. ใน รายชื่อ > ตั้งคา > ตั้งคากลุม เลือกกลุมที่จะกําหนดคา
2. เปลี่ยนชื่อกลุม และเลือก ทํานองเพลง และ ภาพ ที่จะเชื่อม
โยงเขากับกลุมนี้

3. กลับไปยังหนาจอหลัก กด -เพื่อเขาไปยังสมุดโทรศัพท 
เลือกรายชื่อที่คุณตองการเชื่อมโยงเขากับกลุมนี้ จากนั้น
เลือก เลือกกลุม และเลือกกลุมที่คุณตองการ

กด -เมื่ออยูในหนาจอหลัก เพื่อเขาไปยัง รายชื่อ ที่คุณเก็บไว 
ในการคนหาชื่อที่ตองการ:

ในสมุดโทรศัพทใ
เลือกรายชื่อในสมุดโ
ถึงตัวเลือกตอไปนี้:

ในสมุดโทรศัพทบ
เลือกรายชื่อในสมุดโ
ถึงตัวเลือกตอไปนี้:

เลือก แสดง เพื่อเขา
ที่บันทึกไวสําหรับราย
สําหรับรายชื่อนี้ เลือ
ไปยังตัวเลือกชุดที่สอ

การแกไขและการจัดการกับรายชื่อ

2 ถงึ 9 กดปุมสําหรับตัวอักษรที่คุณตองการเขา
ไปในรายการ (เชน กด 8 สองครั้ง
เพื่อเขาไปยังตัวอักษร �U�) รายการ
แรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะถูกเลือก
ในรายการ

# หรือกด #ปอนตัวอักษรแรกของชื่อ
ที่คุณตองการคนหา และกด ,เพื่อ
ไปยังชื่อนั้นโดยตรง

� โทร
� สง SMS

� โทร
� สง SMS

ตั้งเบอร
มาตรฐาน

ห
ห
ส

สงไปซิม เ
โ



รายชื่อ
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เฉพาะฟลดตัวอักษรเทานั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได

แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดของฟลดที่เลือก

เปลี่ยนชนิด เพื่อเปลี่ยน หรือกําหนดชนิดฟลดของ
หมายเลขที่เลือก
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รือ ปด การเตือนที่ระบุวาแบตเตอรี่เหลือ

รือ ปด เสียงบี๊ปเตือนที่สงเสียงทุกนาที
วยเหลือคุณในการจัดการระยะเวลาใชสาย

ูนี้อนุญาตใหคุณ เปด หรือ ปด เสียง
ปดการเตือนได

ปุมกดเปน เปด หรือ ปด 

รือ ปด เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อไดรับขอความ
ปน เปด ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกเสียง
รายการแบบเสียงเรียก

าจอหลักของโทรศัพทจะรันภาพสไลดไป
EG ที่คุณบันทึกเก็บไวโทรศัพท และเลือก
กภาพที่ตองการ จากนั้นกด ,
งภาพพักหนาจอ
การตั้งคา

5 � การตั้งคา

เมนูนี้ใชในการปรับแตงโทรศัพท และเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่
เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว (เสียง, วันและเวลา, การปองกัน 
ฯลฯ)

ระดับเสียง
กด +หรือ -เพื่อเลือกระดับเสียงกริ่งของคุณไดตั้งแต 
ปดเสียง จนถึง เพิ่ม
การตั้งคานี้ยังใชกับเสียงของขอความดวย

แบบเสียงเรียก
อนุญาตใหคุณเลือกแบบเสียงเรียก รายการนี้ยังประกอบดวย
เพลงที่คุณบันทึกไวดวย เลื่อนภายในรายการ และรอสักครูเพื่อ
ฟงการเลนทํานองที่เลือก
คุณจะไมไดยินเสียงเพลง ถาระดับเสียงถูกตั้งคาเปน ปดเสียง

ระบบสั่น
อนุญาตใหคุณตั้งระบบสั่นเปน เปด หรือ ปด เมื่อไดรับสาย เมื่อ
คุณไดรับขอความ หรือเมื่อถึงเวลาปลุก
ระบบสั่นจะ ปด เสมอ เมื่อคุณตอกับเครื่องชารจ หรือเสียบเขา
กบัอะแดปเตอรที่จุดบุหรี่

แบตออน
อนุญาตใหคุณ เปด ห
นอยแลว
เตือนทุกนาที
อนุญาตใหคุณ เปด ห
ระหวางการโทร เพื่อช
ของคุณ
สําหรับการเตือน เมน
ไดเทานั้น ไมสามารถ

เสียงปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งเสียง
เสียงขอความ
อนุญาตใหคุณ เปด ห
ใหมเขามา เมื่อตั้งคาเ
เตือนตามตองการจาก

ภาพพักหนาจอ
เมื่อตั้งคาเปน เปด หน
เรื่อยๆ โดยใชไฟล JP
ขึ้นมา ใช >เพื่อเลือ
เพื่อเปดการทํางานขอ

เสียง

จอแสดงผล



การตั้งคา

1(โทรขอความ) และ *(โทรระหวางประเทศ) ปุม
ลวงหนาและถูกล็อคไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

 และกด , เลื่อนดูภายใน
ี่คุณตองการเชื่อมโยงเขากับปุมนี้ และ
น กดปุมที่ตั้งโปรแกรมคางไวในหนา

ลว คุณสามารถตั้งโปรแกรมใหมได
ั้ง และเลือก เปลี่ยน การทําเชนนี้จะ
ดขึ้นมา  ถาคุณเลือก โทรดวน คุณจะ
ยการรายชื่อ

การแสดงเวลา แบบเข็ม, แบบตัวเลข, 
แสดง ซึ่งจะแสดงในหนาจอหลัก

การกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม นอกจาก
เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาทีละนาทีก็ได

การกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม นอกจาก
เพื่อตั้งวันที่ก็ได
16

โหมดประหยัด
เมื่อตั้งคาเปน เปด โหมดนี้จะแสดงเวลาปจจุบันบนพื้นหลัง เมื่อ
โทรศัพทไมไดใชงาน ซึ่งจะเพิ่มอายุการทํางานของแบตเตอรี่
แสงไฟ
แสงไฟจะเปดทํางานเมื่อโทรศัพทไดรับสายเรียกเขาหรือขอความ
ใหม, เลื่อนภายในเมนู ฯลฯ เลือกคาใดคาหนึ่งที่มีใหใช
การปดการทํางานฟงกชั่นนี้จะเพิ่มอายุการทํางานแบตเตอรี่

วอลเปเปอร
อนุญาตใหคุณตั้งการแสดงวอลเปเปอรบนหนาจอหลักเปน เปด 
หรือ ปด เมื่อไมไดใชงาน 
คุณสามารถใชเฉพาะภาพชนิด JPEG เปนวอลเปเปอรได
เทานั้น

ความคมชัด
อนุญาตใหคุณเลือกจากระดับความคมชัดหลายระดับ

ใชในการตั้งคาการเขาถึงดวนไปยังฟงกชั่นหรือรายชื่อที่ตองการ 
(โทรดวน) โดยการเชื่อมโยงเขากับปุม
ปุมดวนถูกตั้งคาไวตั้งแตเริ่มตน เชน 6สําหรับโหมดปด
เสียง แตคุณสามารถตั้งโปรแกรมใหมใหกับปุมตางๆ (เฉพาะ
ปุมตั้งแต 2ถึง 9เทานั้น) ปุมดวนตอไปนี้ถูกล็อคไว: 

ดวนอื่น อาจถูกกําหนดไว
ผูใหบริการของคุณ 
เลือกปุมจาก 2 ถึง 9
รายการเพื่อเลือกฟงกชั่นท
กด , ในการใชปุมดว
จอหลัก
ถาปุมที่เลือกถูกตั้งคาไวแ
โดยการกด , สองคร
เรียกรายการฟงกชั่นที่ใชไ
ถูกขอใหเลือกรายชื่อในรา

รูปแบบนาฬิกา
อนุญาตใหคุณเลือกรูปแบบ
แบบเข็มขนาดเล็ก หรือ ไม
ตัง้เวลา
อนุญาตใหคุณตั้งเวลา โดย
นี้ คุณสามารถใช +/-

ตั้งวันที่
อนุญาตใหคุณตั้งวันที่ โดย
นี้ คุณสามารถใช +/-

ปุมดวน

วนัและเวลา



17

กับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกวา
ละจํากัดการโทรใหโทรไปยังรายการนี้
เลือก จํากัดเบอรโทร
ษณะการขอรับบริการ และตองใชรหัส 
ใชกับ WAP ดวย

งกชั่นนี้ตองใชรหัสผานการจํากัดการโทร
ใหมา
ารใชงานของโทรศัพทใหโทรไดเฉพาะอยาง
คุณจํากัดไดทั้ง สายโทรออก และ สายเรียก
ก ยกเลิก ของเมนูเหลานี้ ใชกับทุกสาย

 เมนู สถานะ ใชเพื่อใหคุณทราบวาชนิด
ือไม

ใชในการสราง แกไข และเปลี่ยนแปลง
รายการ เฉพาะกลุม ของคุณ ผานทางรหัส
PIN2 

ใชเพื่อเปด/ปดการจํากัดการโทรไปยัง
รายการ เฉพาะกลุม ในกรณีนี้ คุณจะ
สามารถเรียกใชชื่อที่ปรากฏในรายการ 
เฉพาะกลุม ไดเทานั้น ซึ่งทํางานตรงขาม
กับรายการ รายชื่อ ของเมนูหลัก
การตั้งคา

ใชเพื่อใหคุณเลือกภาษาสําหรับขอความบนเมนูทั้งหมด 
กด+/-เพื่อเลือกภาษา จากนั้น , เพื่อยืนยัน

รหัส PIN
รหัส PIN สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด  เมื่อตั้งคาเปน เปด 
โทรศัพทจะขอใหคุณปอนรหัส PIN เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา 
ขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง อาจตองใช
รหัสลับ PIN2 ซึ่งผูใหบริการของคุณใหมา
คุณไมสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได ถาตัวเลือกนี้ถูกตั้งคา
เปน ปด

เปลี่ยนรหัส
ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 ของคุณ 
ถาคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะ
ถูกบล็อค ในการปลดบล็อค คุณตองขอรับรหัส PUK2 จากผู
ใหบริการหรือรานคาของคุณ ถาคุณปอนรหัส PUK ไมถูกตอง
ตดิกัน 10 ครั้ง ซิมการดจะถูกบล็อค และใชไมได ถาเกิดเหตุ-
การณนี้ขึ้น ใหติดตอผูใหบริการหรือรานคาของคุณ

เฉพาะกลุม
อนุญาตใหคุณจัดการ
รายการ เฉพาะกลุม แ
เทานั้น โดยทําผานตัว
คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลัก
PIN2 ตัวเลือกนี้อาจ

จํากัดการโทร
ขึน้อยูกับเครือขาย ฟ
ที่ผูใหบริการของคุณ
อนุญาตใหคุณจํากัดก
เทานั้น โดยอนุญาตให
เขา ในทุกกรณี ตัวเลือ
พรอมกันในครั้งเดียว
สายนั้นถูกจํากัดอยูหร

ภาษา

การปองกัน

เฉพาะกลุม

จํากัดเบอรโทร



การตั้งคา

นี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
ของคุณ ขอความผิดพลาดระหวาง
าเหตุมาจากการตั้งคาพารามิเตอร
ิการของคุณกอนที่จะใชในครั้งแรก 
ะสม ซึ่งในบางครั้ง คุณจะไดรับผาน
าไวลวงหนาอาจถูกล็อคไว ซึ่งปองกัน
ตั้งชื่อใหม
ะกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก

ื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่เลือก

ื่อแสดงพารามิเตอรทั้งหมดของ
รไฟลที่เลือก

ื่อเปลี่ยนการตั้งคา GSM: คุณจําเปน
องใช ล็อคอิน, รหัส, เลขหมาย ISP 
ื่อสรางการเชื่อมตอ ซึ่งผูใหบริการของ
ุณจะใหคาเหลานี้มา เวลาไมมีกิจกรรม 
าที่มากกวา 30 วินาทีซึ่งโทรศัพทจะ
ัดการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ ถามีการ
ื่อมตออยู)
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ล็อคปุมกด
อนุญาตใหคุณตั้งระยะเวลาในการล็อคปุมกดอัตโนมัติเมื่อไมได
ใชงาน ปุมกดจะปลดล็อคเมื่อไดรับสายเรียกเขา หรือเมื่อโทร
ฉุกเฉิน กด c คางไวเพื่อปลดล็อคปุมกด 
ในหนาจอหลัก กด cคางไว เพื่อล็อค/ปลดล็อคปุมกด
แบบแมนนวล 

ลงทะเบียน
แสดงรายการของเครือขายที่ใชไดในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด 
เลือกระบบดวยตัวเอง เลือกเครือขายที่คุณตองการลงทะเบียน
ดวย และกด , 
รายการ
อนุญาตใหคุณสรางรายการเครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อ
กําหนดเสร็จแลว โทรศัพทจะลองลงทะเบียนกับเครือขาย ตาม
ที่คุณระบุไวในรายการ
ตั้งคาการโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสรางโปรไฟลขอมูลหลายอยาง: เมื่อใช WAP
 โปรไฟลที่เลือกจะถูกใชสําหรับเชื่อมตอไปยังเครือขาย 

ตัวเลือกที่อธิบายดานลาง
ลักษณะการขอรับบริการ
การเชื่อมตอสวนใหญมีส
ไมถูกตอง: ติดตอผูใหบร
เพื่อที่ตั้งคาไดอยางเหมา
ทาง SMS  โปรไฟลที่ตั้งค
การตั้งโปรแกรมและการ
เลือกหัวขอในรายการ แล
ตอไปนี้: 

เครือขาย

เปลี่ยนชื่อ เพ

แสดง เพ
โป

ตั้งคา GSM เพ
ต
เพ
ค
(ค
ต
เช
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งคุณ จากนั้นกด ,เพื่อเขาไปยัง

บ 2 ไฟลที่เปนชนิดที่แตกตางกันลงใน 
ภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถา
ไหวกอน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูป
ลงในขอความ และในทางตรงกันขามดวย
หเปนตัวเลือกมาตรฐานในโทรศัพทมือถือ
เสียงสวนตัวจะไมสามารถถูกสงไดเมื่อมี
สิทธิ์
ยการรายชื่อ เลือก <เพิ่มรายชื่อ>  เพื่อเพิ่ม
ณะที่กําลังเลือกผูรับในรายการสงจดหมาย 
ผูรับออกจากรายการ หรือแกไขหมายเลขได
งขอความ

เพื่อเกบ็ขอความปจจบุนัในเมน ูที่เกบ็ SMS 
เพื่อตรวจสอบขอความ และเลือกผูรับ
ขอความ

เพื่อแนบเพลง
เพื่อแนบภาพบิตแมป หรือภาพเคลื่อนไหว
ขอความ

6 � ขอความ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความสั้น (SMS) พรอมกับเสียง, ภาพ
เคลื่อนไหว หรอืรปูภาพ รวมทั้งจดัการกบัขอความที่คุณไดรับดวย

สง SMS
เมนูนี้อนญุาตใหคุณสง SMS ไปยังผูรับหนึ่งหรือหลายคน
1. เลือกระหวางชนิดขอความที่แตกตางกัน 3 ชนิด:

2. ปอนขอความขอ
ตัวเลือกถัดไป:

คุณสามารถสงไฟลแน
SMS ของคุณ ยกเวน
คุณเลือกภาพเคลื่อน
ภาพเทานั้นที่จะถูกใส
รายการบางอยางมีใ
ของคุณ รูปภาพและ
การคุมครองดวยลิข
3. เลือกผูรับในรา
ผูรับคนอื่น ในข
คุณสามารถลบ

4. เลือก สง เพื่อส

SMS

<ใหม> เพื่อเขียนขอความใหม

ขอความสุดทาย เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสงซํ้าขอความ
สุดทาย

มาตรฐาน เพื่อเลือกขอความที่กําหนดไวลวงหนา เชน 
โทรกลับหาฉันที่หมายเลขนี้ไดหรือไม แลว
ใสหมายเลขของคุณลงไป ถาตัวเลือกนี้เปน
ตัวเลือกแรกของ เลขหมาย (ดู หนา 12)

บันทึก
สง

เลือกเสียง
เพิ่มกราฟฟก



ขอความ

ลี่ยน SMS ของคุณผานทางตัวเลือก

ึกเลขหมายของผูสง ถาหมายเลขแนบ
วาม

ปยังผูสงขอความ (ขึ้นอยูกับผูให

ายเลขที่อยูในขอความ ถาหมายเลข
รื่องหมายคําพูดคู (คุณสามารถรวม
หลายหมายเลข และดึงออกมาได)

หมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
การดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว คุณ
หมายเลขศูนย SMS ของคุณเขาไป 
ารลงนามเขาไปที่สวนทายของขอ
สามารถ แกไข, ปรับเปลี่ยน และ
รลงนามได

คุณเลือกระยะเวลาที่จะใหขอความ
็บอยูในศูนยขอความสั้นของคุณ

ินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ
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เอาบอกซ
เมื่อตัวเลือก บนัทึก SMS อัตโนมัติ ถูกตั้งเปน เปด (ดู หนา 21)
ขอความที่คุณสงจะถูกเก็บไวในเมนูนี้

อานขอความ
เมนูนี้ใชในการอาน SMS ของคุณ ตัวเลขแสดงถึงจํานวนของ
ขอความที่ยังไมไดอาน เมื่อขอความแสดงขึ้นมา กด , เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ตัง้คา SMS 
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับเป
ตางๆ ตอไปนี้:

ลบทั้งหมด เพื่อลบขอความทั้งหมดในคราวเดียว

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

จัดเก็บ
ขอความ

เพื่อเก็บขอความในหนวยความจําของโทรศัพท 
จากนั้น คุณสามารถเปดดูขอความที่เก็บไวได
ใน ขอความ > ที่เก็บ SMS

การยายขอความไปยังรายการที่เก็บ จะเปน
การลบออกจากรายการขอความที่อานแลว

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง

สงตอ เพื่อแกไขและสงตอขอความที่เลือก

ไฟลแนบไมสามารถถูกสงตอได

เก็บ
หมายเลข

เพื่อบันท
อยูในขอค

โทรกลับ เพื่อโทรไ
บริการ)

ดึงหมายเลข เพื่อดึงหม
นี้อยูในเค
หมายเลข

เลขหมาย
ศูนย

เพื่อเลือก
คุณ ถาซิม
ตองปอน

ลงนาม เพื่อเพิ่มก
ความ คุณ
บันทึก กา

เวลาสิ้นสุด อนุญาตให
ของคุณเก

คุณสมบัต
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เครือขาย

จัดการการรับขอความระบบซึ่งเครือขาย
บริการทุกคน สําหรับรายละเอียด โปรด
คุณ

ั้งคาคุณสมบัติ ขอความมาตรฐาน เปน เปด 
ด SMS ใดๆ ที่คุณไดรับ จะแสดงในหนาจอ

วาม และตอบกลับอยางรวดเร็วโดยการ
รกสุด ใหเขาไปยังหนาจอแกไข จากนั้นสง
ศัพทจะกลับไปยังหนาจอหลักโดยอัตโนมัติ

ี่สองในขณะที่คุณกําลังอานขอความแรก
วามแรก หรือกด cเพื่อจบการทํางาน 
ือจะแสดงขอความที่สอง

าน
ขอความ

ที่เก็บ SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูขอความที่เก็บไวทั้งหมดในหนวยความจํา
ของโทรศัพท เลือกขอความ จากนั้นกด , เพื่อเขาไปยัง
ตัวเลือกตอไปนี้: ลบ ขอความที่เลือก, ลบขอความทั้งหมด พรอม
กันในครั้งเดียว, ตอบกลับ, สงตอ, โทรกลับ, จัดเก็บเลขหมาย,
แยกหมายเลข

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับ

เมนูนี้ อนญุาตใหคุณ
ออกอากาศมายังผูรับ
ติดตอผูใหบริการของ

เมนูนี้อนญุาตใหคุณต
หรือ ปด เมื่อเลือก เป
หลักโดยอัตโนมัติ
เลื่อนลงเพื่ออานขอค
กด , สองครั้ง: แ
ขอความของคุณ โทร

ถาคุณไดรับ SMS ท
อยู ใหตอบกลับขอค
จากนั้นโทรศัพทมือถ

รายงาน
การสง

เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือนคุณ
ผานทาง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ
หรือไม

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

บันทึก 
SMS 
อตัโนมัติ 

เมื่อตั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะบันทึกขอความ
ที่สงในเมนู เอาบอกซ โดยอัตโนมัติ

ขอความระบบ

ขอความมาตรฐ



มัลติมีเดีย

ละรูปแบบที่ถูกตองสําหรับโทรศัพท
็บและแสดงบนโทรศัพทไดอยาง
 640 พิกเซล)

ร และแสดงภาพที่เก็บไวในโทรศัพท
ใหเปนภาพกราฟก ใหเลือกภาพที่
กด , เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ 

ชในการเขาไปยัง WAP เพจ ซึ่งคุณ


ลบภาพทั้งหมดในคราวเดียว

สามารถลบภาพที่มีการปองกันดวย
ิ์ได

บ ภาพที่เลือก
ลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก

ภาพที่เลือกเปน วอลเปเปอร (ตัว
ี้ตองถูกตั้งคาเปน เปด ดู หนา16)
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7 � มัลติมีเดีย

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดการ และฟงเสียงที่เก็บไวในโทรศัพท
มือถือของคุณ เลือกเสียง และกด , เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ตอไปนี้:

ตัวเลือก ดาวนโหลดใหม ใชในการเขาไปยัง WAP เพจ ซึ่งคุณ
สามารถดาวนโหลดเสียงตางๆ ได 

ภาพ JPEG ตองมีขนาดแ
มือถือของคุณ เพื่อที่จะเก
เหมาะสม (สูงสุด 640 x

เมนูนี้ อนุญาตใหคุณจัดกา
มือถือของคุณ ในการแสดง
ตองการในรายการและกด>
ตอไปนี้:

ตัวเลือก ดาวนโหลดใหม ใ
สามารถดาวนโหลดภาพได

อลับั้มเสียง

ลบทั้งหมด ในการลบเสียงทั้งหมดในคราวเดียว
คุณไมสามารถลบเพลงที่มีการปองกัน
ดวยลิขสิทธิ์ได

ลบ เพื่อลบเสียงที่เลือก
ตั้งเสียง
เรียกเขา

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน  เสียงเรียกเขา

ตั้งเสียง 
SMS เขา

เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเปน เสียงเตือนขอความ 
(ตัวเลือกนี้ตองถูกตั้งคาเปน เปด ดูฌเพิ่มที่
หนา15)

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อเสียงที่เลือก

อลับั้มภาพ

ลบทั้งหมด ในการ

คุณไม
ลิขสิทธ

ลบ เพื่อ ล
เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เป

ตั้งเปน
วอลเปเปอร

เพื่อตั้ง
เลือกน
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มัลติมีเดีย

ถามีพื้นที่ไมเพียงพอที่จะเก็บภาพใหม คุณตองลบภาพบาง
ภาพทิ้งไป เพื่อใหมีหนวยความจําเหลือมากขึ้น

เมนูนี้ ใชเพื่อใหคุณแสดงเปอรเซ็นตของหนวยความจําที่ยังใช
ไดในโทรศัพทของคุณ คุณสมบัติหลายอยางจะใชหนวยความจํา
โทรศัพทมือถือรวมกัน: อัลบั้มภาพ และอัลบั้มเสียง, ที่เก็บ
ขอความ, รายชื่อในสมุดโทรศัพท ฯลฯ
กด , เพื่อตรวจสอบสถานะหนวยความจําทั่วไป (ในหนวย
กิโลไบต KB) กด , อีกครั้ง เพื่อเขาไปยังรายการราย
ละเอียดของหนวยความจําที่คุณสมบัติแตละอยางใช

ถา �รายการเต็ม� แสดงขึ้นในขณะที่คุณกําลังบันทึกรายการ
ใหม หรือเมื่อกําลังปลดปลอยพื้นที่หนวยความจํา คุณตองลบ
รายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสรางหรือเพิ่มรายการใหม

สถานะความจํา



เกมส & แอปพลิเคชั่น

ในการปลุก (1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร-ศุกร) และกด , จากนั้น

นถึงแมวาโทรศัพทจะปดอยู และ
คาเปน ปดเสียง เมื่อตองการปดเสียง

หมดการปลุกซํ้าเปน เปด หรือ ปด  
ทั้งหมด
ดการปลุกซํ้าเปน เปด ใหกดปุมใดๆ 
ียงชั่วคราว หรือรอจนกระทั่งถึงเวลา
นั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจาก
หยุดการปลุกซํ้า ใหกด , คางไว

งานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุก

ยใน 3 เกมส: เกมสอิฐ เกมสงู และ
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8 � เกมส & แอปพลิเคชั่น

เมนูนี้มีฟงกชั่นตอไปนี้ใหใช:

ปอนตัวเลขใชปุมกด ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจํากัดอยูที่
ทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น และจะถูกปดเศษเปนตัวเลขที่มากขึ้น 
กด 0 คางไว เพื่อปอนจุดทศนิยม

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคานาฬิกาปลุก (สูงสุด 3 ตัว) เลือก
นาฬิกาปลุก และกด +หรือ -เพื่อตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
ในขณะที่ตั้งคาเปน เปด, ปอนเวลา และกด , เลือกความถี่

เลือกเพลงในรายการ

นาฬิกาปลุกจะสงเสียงเตือ
แมวาระดับเสียงจะถูกตั้ง
ปลุกใหกดปุมใดๆ

โหมดปลุกซํ้า
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาโ
การตั้งคาจะใชกับการปลุก
เมื่อการปลุกดังขึ้น และโหม
(ยกเวน ,) เพื่อปดเส
ที่เสียงปลุกหยุดไปเอง จาก
เวลาผานไป 7 นาที ในการ

โหมดปลุกซํ้าจะปดการทํา
ซํ้า 9 ครั้ง

โทรศัพทของคุณมีเกมสภา
เกมสมาสเตอรไมนด 

เครื่องคิดเลข

การบวก กด * หนึ่งครั้ง หรือกด >
การลบ กด * 2 ครั้ง หรือกด <

การคูณ กด * 3 ครั้ง หรือกด +

การหาร กด * 4 ครั้ง หรือกด -
เทากับ กด # หรือ ,

นาฬิกาปลุก
เกมส
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นด
ผสมที่ถูกตอง

เพื่อปอนสัญลักษณ
เพื่อยืนยันการผสม

เพื่อเปลี่ยนระดับความยาก หรือเพื่อเริ่ม
เกมสใหม

เพื่อหยุดชั่วคราว/เลนเกมสตอ
เกมส & แอปพลิเคชั่น

เกมสอิฐ
เปาหมาย: ทําลายอิฐใหหมด โดยการตีลูกบอลใหโดนอิฐ

เกมสงู
เปาหมาย: ปอนงูใหอิ่ม โดยไมใหงูแตะถูกกําแพง

เกมสมาสเตอรไม
เปาหมาย: คนหาการ

4/ 6 เพื่อเลื่อนไมตีไปทางซายหรือขวา
# เพื่อขวางลูกบอล
0 เพื่อหยุดชั่วคราว/เลนเกมสตอ

1 / 7 เพื่อบังคับงูขึ้น ลง หรือไปทางซาย
3 / 9 เพื่อบังคับงูขึ้น ลง หรือไปทางขวา
0 เพื่อหยุดชั่วคราว/เลนเกมสตอ

1 ถึง 8
,

#

0



ขอมูลการโทร

ูขอความเสียงของคุณ (ถาไมมีอยูใน

อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใช
อีกหมายเลขหนึ่งใชในการโอนสาย
วกับเรื่องนี้ ใหติดตอผูใหบริการ

โนมัติเปน เปด หรือ ปด เมื่อตั้งคา
ลังโทรไปหาไมวาง โทรศัพทก็จะโทร
ิ จนกระทั่งเชื่อมตอสําเร็จ หรือจน
พยายามโทรสูงสุด (10)
คอยๆ เพิ่มขึ้นในการพยายาม

ุญาตใหคุณเลือกวาสถานการณใด
ุณตองการโอนสายเรียกเขา

โอนสายเรียกเขาในทุกเงื่อนไข
นบน
แสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด
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9 � ขอมูลการโทร

เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาตัวเลือกการโทรทั้งหมด (การโอนสาย, 
สายเรียกซอน ฯลฯ)

การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังตูขอความเสียง หรือไปยังหมายเลข 
(ไมวาจะอยูใน รายชื่อ ของคุณหรือไม) และใชกับ ขอมูล, 
โทรศัพท และ โทรสาร

กอนที่จะเปดตัวเลือกนี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความ
เสียงเขาไปกอน (ดูดานลาง) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัคร
ขอรับบริการ และแตกตางจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
กําลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู

เมลบ็อกซ
เพื่อใหคุณปอนหมายเลขต
ซิมการด)
ในบางกรณี คุณอาจตองป
ในการฟงเมลบ็อกซ สวน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ย
ของคุณ 

โทรซํ้าอัตโนมัติ
เพื่อใหคุณตั้งการโอนซํ้าอัต
เปน เปด ถาบุคคลที่คุณกํา
ซํ้าหมายเลขนี้โดยอัตโนมัต
กระทั่งถึงจํานวนครั้งในการ
เวลาระหวางการโทรซํ้าจะ
แตละครั้ง

ตัง้คาการโทร

ทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย

คําเตือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะ
ไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณ
ปดการทํางานตัวเลือกนี้

ถาไมวาง
ถาไมรับ
ถาติดตอไมได

อน
ที่ค

เงื่อนไข จะ
ดา

สถานะ จะ
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ื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ: ลบทั้งหมด เพื่อลบ
ยังรายชื่อนี้, สง SMS, ลบ สายที่เลือก หรือ 
ายังไมไดอยูในรายชื่อของคุณ)

ัดการกับระยะเวลาในการโทรของคุณ

ลาวดานลางนี้ ขึ้นอยูกับการสมัครรับ

เพื่อแสดงระยะเวลาของสายโทรออก และ
สายเรียกเขา นับตั้งแตการรีเซ็ตครั้งลาสุด
เพื่อรีเซ็ตเวลาของสายโทรออก และสาย
เรียกเขา
ขอมูลการโทร

รับสาย ทุกปุม
เมื่อตัวเลือกนี้ทํางานอยู คุณสามารถรับสายโดยการกดปุมใดก็ได 
ยกเวนปุม )ซึ่งใชในการปฏิเสธสาย

สายเรียกซอน
เมื่อตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ถามีใครพยายาม
โทรหาคณุในขณะที่คณุกําลังคยุโทรศัพทอยู เลือกตวัเลือก สถานะ
 เพื่อตรวจสอบวาบริการสายเรียกซอน เปดทํางานอยูหรือไม

ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ ติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

หมายเลขผูโทรเขา
เพื่อ แสดง หรือ ซอน หมายเลขกับคูสนทนาของคุณ ตัวเลือก 
สถานะ จะบอกคุณวาฟงกชั่นนี้เปดทํางานอยูหรือไม

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา และ
รายละเอียดของสายตางๆ 
เลือกรายการ และกด ,เพื่อดูวันที่, เวลา, หมายเลข และ
สถานะของสาย ถาหมายเลขถูกเก็บอยูในรายการรายชื่อที่เลือก 
ชื่อที่เปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมา

กด , อีกครั้งเพ
รายการ, โทรกลับ ไป
จัดเก็บ หมายเลข (ถ

เมนูนี้อนญุาตใหคุณจ

ตัวเลือกสวนใหญที่ก
บริการของคุณ

รายการโทร

เวลาโทร

ระยะเวลา
โทรรวม
ลบ
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ในการเปดเซสชั่น WAP กด ,และเลือก WAP > โฮมเพจ

ื่อมตอไปยังเครือขาย ตามที่ตั้งคาไว
ุณกําหนดไวในเมนู ตั้งคา > เครือขาย 
รเชื่อมตอผิดพลาด หนาจอจะแสดง
เพื่อไปยังตัวเลือกตางๆ ของ

แรกที่คุณเขาถึงเมื่อคุณเปดเซสชั่น 
รายการเมนูนี้จะถูกตั้งคาไวลวงหนา 
จ WAP ของผูใหบริการของคุณ 
ิ่มตนนี้ ใหดู �การตั้งคา� หนา29

เพื่อเบราสในเพจออนไลน

เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต
เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก 
ตัวเลือก > ออก และกด ,
28 บ

10 � บริการอื่นๆ 
ของผูใหบริการ

รายการสวนมากในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และการสมัครรับ
บริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพทของคุณอาจมีหรือไมมีเมนูที่แสดง
อยูก็ได สําหรับรายละเอียด ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

บริการเหลานี้อาจทําใหมีการโทรออกหรือมีการสงขอความสั้น 
ซึ่งคุณอาจตองเสียคาบริการเพิ่มเติม

เมนูนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการที่ผูใหบริการของคุณเตรียมไว
ให เชน บริการขาวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ, เปนตน

ถาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาไวลวงหนาแลว คุณก็ไมจําเปน
ตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่อธิบายในสวนนี้ ผูใหบริการ
บางรายสามารถตั้งคาตางๆ �แบบทางไกล� ได

โทรศัพทมือถือของคุณเช
ใน การตั้งคาการเขาถึง ที่ค
(ดู หนา18) ในกรณีที่กา
คําวา �ไปยังเมนู�: กด (
WAP

โฮมเพจ
นี่คือลิงคไปยัง WAP ไซต
WAP ขึ้นมา สวนมากแลว
และจะเชื่อมตอไปยังโฮมเพ
เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮมเพจเร

WAP

เลื่อนดวย +หรือ -

กด ,
กด c

กดปุม c คางไว 
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เพื่อเลือกโปรไฟลที่มีตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้น
กาํหนดการตัง้คาการเชื่อมตอสําหรบัโปรไฟล
แตละตัว (กด </>เพื่อเลือก/ยกเลิก
การเลือก)

การตั้งคาการเชื่อมตอทั้งหมดที่อธิบาย
ดานลางจะใชกับโปรไฟลที่เลือก

โฮมเพจ อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงชื่อ และ
แอดเดรส (เริ่มปอนชื่อใหมในหนาจอแกไข
ที่ปรากฏขึ้น) 
เลือกการเชื่อมตอ อนุญาตใหคุณเลือกโปร-
ไฟลขอมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกําหนดไวใน 
ตั้งคา > ตั้งคาระบบ (ดู หนา18)
พร็อกซี่แอดเดรส และ พร็อกซี่พอรต 
อนุญาตใหคุณกําหนดเกตเวยแอดเดรสและ
หมายเลขพอรตที่จะใชเมื่อเริ่มการเชื่อมตอ
WAP โดยใชโปรไฟลที่เลือก
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

บุคมารค
เมนูนี้อนญุาตใหคุณเก็บที่อยู WAP ไซตโปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ 
และเขาถึงไซตนี้ไดอยางรวดเร็วจากรายการ 

กด (ในขณะที่กําลังเบราส จากนั้นเลือก บุคมารค: ฟลด
ชื่อ และ URL จะถูกเติมดวยขอมูลที่บรรจุอยูในเพจที่คุณกําลัง
เบราซอยูโดยอัตโนมัติ
เลือก เพิ่มบุคมารค และเริ่มปอนชื่อใหมสําหรับหนาจอแกไขที่จะ
ใหปรากฏขึ้น กด ,จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกันกับการ
ปอนที่อยู URL 
เมนู จัดการบุคมารค อนุญาตใหคุณ ลบ หรือ แกไข บุคมารค
ที่เลือก

ไปยัง URL
เมนูนี้อนญุาตใหคุณปอนที่อยู WAP ไซต ซึ่งคุณจะเชื่อมตอโดย
ตรงเมื่อคุณเลือก (เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถึงที่อยู WAP 
โดยไมตองบันทึกเก็บไวเปนบุคมารค)

ที่อยูทั้งหมดที่คุณปอนในเมนูนี้ และเชื่อมตอไปแลวอยางนอย
หนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง 
และกด , เพือ่เชื่อมตอไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว โดยไมตอง
ปอนที่อยูแบบสมบูรณอีกครั้ง

การตั้งคา
เลือกโปรไฟล

การเชื่อมตอ
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ับบริการ

ง
ู คุณสามารถโทรไปอีกหมายเลขหนึ่ง 
ทรศัพท) และกด (สายแรกที่
ทรศัพทก็จะหมุนไปยังหมายเลขที่สอง 
ถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:
หวางสาย
สายทั้งสอง และเมื่อการเชื่อมตอ
อกจากสายทั้งสอง
นําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุม

ี่กําลังใชอยู

  < และ >เพื่อสลับระหวางสาย

ันทึกภาพที่ฝงอยูในเพจซึ่งแสดงใน 
ภาพ

สุดเซสชัน WAP

สาย
30 บร

ขอความพิเศษ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณอาน และจัดการกับขอความที่สงจากเครือ-
ขาย และ/หรือผูใหบริการมาใหคุณโดยอัตโนมัติ ขอความพิเศษ
ประกอบดวย URL สําหรับการเขาถึงอยางรวดเร็วไปยังบริการ 
WAP: กด , เพื่อเชื่อมตอไปยัง WAP ไซต

ถาขอความพิเศษเต็ม จะมีขอความขอใหคุณลบขอความบาง
ขอความใน กลองขอความพิเศษ ออกไป

ตัวเลือก
ในขณะที่กําลังเบราส กด ( เพื่อเขาไปยัง:

ขึ้นอยูกับลักษณะการขอร

การโทรไปยังสายที่สอ
เมื่อคุณกําลังใชสายหนึ่งอย
(หรือเลือกรายชื่อในสมุดโ
คุณใชอยูจะถูกพักไว และโ
จากนั้นกด  , เพื่อเขา
� สลับสาย เพื่อสลับระ
� โอนสาย เพื่อเชื่อมตอ
สําเร็จ คุณจะถูกตัดอ

� ประชุมสาย เพื่อแนะ
ทางโทรศัพท

� ยกเลิก เพื่อวางสายท

นอกจากนี้ คุณสามารถใช
ก็ได

โฮมเพจ เพื่อเขาไปยังโฮมเพจของ WAP ไซตที่คุณ
กําลังเบราส

กลับ เพื่อกลับไปยังเพจกอนหนา
สงตอ เพื่อไปยังเพจถัดไป

โหลดใหม เพื่อโหลดเพจปจจุบันจากเซิรฟเวอรตน
กําเนิดใหม

บันทึกเปน
โฮมเพจ

เพื่อบันทึก WAP เพจที่เบราสในปจจุบัน
เปนโฮมเพจเริ่มตน

บันทึกเปน� เพื่อบ
อัลบั้ม

ออก เพื่อสิ้น

การจดัการกับหลาย
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รศัพท
ัพทอนุญาตใหคุณสนทนากับสายตางๆ ได
วกัน
 จากนั้นโทรไปยังสายที่สอง
เลือก ประชุมสาย 
นกระทั่งมีผูโทรครบ 5 คนเชื่อมตออยู
ื่อตัดผูนั้นออกจากการประชุม หรือเลือก 
ทําการสนทนาสวนตัวกับผูโทรนี้เทานั้น 

 จะถูกพักไว)
ัดการเชื่อมตอทุกสายพรอมกันใน

วางที่กําลังประชุมทางโทรศัพทอยู และมี
อยกวา 5 คน คุณสามารถรับสายใหมนี้ 
ี้เขาในการประชุมสายได (ถามีสมาชิก 5 คน
ามารถรับสายได แตไมสามารถเพิ่มเขามา
บริการอื่นๆ ของผูใหบริการ

การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายที่สองในขณะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู 
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปและหนาจอจะแสดงคําวา สายเรียกซอน 
จากนั้นคุณสามารถ:

เพื่อรับสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย สําหรับ
สายสนทนา (ดู หนา26) และเปดการทํางาน สายเรียกซอน 
(ดู หนา27)

การประชุมทางโท
การประชุมทางโทรศ
ถึง 5 สายในเวลาเดีย
1. โทรหาสายแรก
2. กด , และ
3. ทําขั้นตอนซํ้า จ
4. เลือก ยกเลิก เพ
สายสวนตัว เพื่อ
(ผูโทรคนอื่นๆ

5. กด )เพื่อต
คราวเดียว

ถามีสายเรียกเขาระห
สมาชิกที่ประชุมอยูน
และเพิ่มสมาชิกคนน
เชื่อมตออยูแลว คุณส
ในการประชุมได)

กด ( เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว) จากนั้นกด 
, และเลือก:
� สลับสาย เพื่อสลับระหวางสาย
� ประชุมสาย เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามา
ในการประชุมทางโทรศัพท

กด ) เพื่อปฏิเสธสาย

กด , เพื่อเลือก ยกเลิก เพื่อวางสายปจจุบัน จากนั้น
รับสายเรียกเขาสายใหม
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลักษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบน
หนาจอ
ถาสญัลกัษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา  หมายความวาเครือขาย
นั้นใชไมได คุณอาจอยูในพื้นที่รับสัญญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตาํแหนงอื่นอาจชวยใหมีสัญญาณดีขึ้นได

ปดเสียง - โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อไดรับ
สายเรียกเขา

ระบบสั่น- โทรศัพทของคุณจะสั่นเมื่อไดรับสายเขา

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหมเขามา
 ขอความเสียง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

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

นาฬิกาปลุก เปดทํางานอยู
ล็อคปุมกด เปดทํางาน
ขามเครือขาย - แสดงเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังลง
ทะเบียนกับเครือขายอื่นที่ไมใชเครือขายที่คุณจด
ทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูในตางประเทศ)

SMS เต็ม - หนวยความจําสําหรับขอความเต็ม ลบ
ขอความเดิมออกเพื่อรับขอความใหมเขามาได

โอนโดยไมมีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเขา
ทกุสายที่เปนเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลขตูขอความเสียง

โอนสายไปยังตูฝากขอความเสียง - สายเรียกเขาทุก
สายจะถูกโอนไปยังขอความเสียง

โฮมโซน - เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดโดยผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

เครือขาย GSM : โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับ
เครือขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมแีถบมากแปลวาคุณภาพ
ของการรับสัญญาณยิ่งดี

ขอความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไวเปน เปด
หนวยความจําเต็ม - หนวยความจําของโทรศัพทเต็ม 
ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม

ขอความ WAP - คุณไดรับขอความในอินบอกซ
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ัพทไวในที่ปลอดภัย และเก็บใหพนจาก
ถึงของเด็กเล็ก
การจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวิธี

แบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

ื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อ
เปดการทํางานของตัวเลือกการจํากัดการ

บบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎ-
ขอบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรก็ตาม 
องคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวน
ณอิเล็กทรอนิกสอื่น ดังนั้นคุณควรทําตาม 
บังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อ
ทั้งที่บาน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น
การใชโทรศัพทเซลลูลารในรถยนต และ
เขมงวดมาก
ครั้งการใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความ
ูใช  มีการนําผลการวิจัยในปจจุบันเกี่ยวกับ
ลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานดาน
ไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันอันตราย
ังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซลลูลารของคุณ
านดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 
กรณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณการสื่อสาร
/5/EC
ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรับ
สัญญาณวิทยุกําลังตํ่านั่นเอง ในขณะที่ทํางาน 
โทรศัพทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนําพา
สัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมตอ

กับเครือขายโทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลัง
สงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM 

(900/ 1800MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมีความสอดคลองกับมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด

� เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท แสดงถึงความสอดคลอง
กับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแหงสหภาพยุโรป 
(Ref. 89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาตํ่า 
(Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาที่รับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณ เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอตัวเอง ผูอื่น หรือตอตัวโทรศัพทเอง 
ใหอานและทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และ
บอกใหผูอื่นที่ยืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย ในการปองกัน
โทรศัพทจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:

เก็บโทรศ
การเอื้อม
หลีกเลี่ยง
จําแทน 

ปดโทรศัพทและถอด
ระยะเวลานาน
ใชเมนู การปองกัน เพ
โทรศัพทมา และเพื่อ
โทรแบบตางๆ

การออกแ
หมายและ
โทรศัพทข
กับอุปกร

ขอแนะนําและกฎขอ
ใชโทรศัพทเซลลูลาร
กฏขอบังคับเกี่ยวกับ
เครื่องบินนั้นมีความ
เปนที่กลาวกันวาบาง
เสี่ยงตอสุขภาพของผ
เทคโนโลยีทางดานค
ความปลอดภัยตางๆ
จากการสัมผัสถูกพล
สอดคลองกับมาตรฐ
รวมทั้งขอกําหนดอุป
โทรคมนาคมที่ 1999

คลื่นวิทยุ



ขอควรระวัง

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอปุกรณอิเล็ก-
นยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบ
ยุ

ุมการเตนของหัวใจ:
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจ และ
ดเวลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีก
ิดขึ้นได
เปาเสื้อ
รื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลด
ใหเหลือนอยที่สุด
วามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
ูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบ
หรือไม

ะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
ใชพลังงานแบตเตอรี่ และใชงาน
หทําตามคําแนะนําตอไปนี้:

รเตนของหัวใจ

ะ
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การปองกันที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความ
ไวสูง อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวน
กัน อาจนําไปสูอุบัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท
ไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพท
มือถือในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการ

ทํางานของเครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจ
ผิดกฎหมายดวย

ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ 
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่
ซึ่งมอีปุกรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศ
ที่อาจมีการระเบิด (เชนสถานีนํ้ามัน และพื้นที่ซึ่ง
ในอากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) 
หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุด
ใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่
ใชไดหรือไม
ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ 
เชน เหมืองแร หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ทรอนิกส ที่ใชใ
จากพลังงานวิท

ถาคุณเปนผูใชเครื่องควบค
� รักษาระยะหางระหวางเค
โทรศัพทไว 15ซม. ตลอ
เลี่ยงการรบกวนที่อาจเก

� อยาใสโทรศัพทไวในกระ
� ใชหูดานที่ตรงขามกับเค
การรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

� ปดโทรศัพท ถาคุณสงสัย

ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเรียนร
กวนของโทรศัพทเซลลูลาร

เพื่อที่จะปรบัปรุงสมรรถน
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการ
โทรศัพทอยางปลอดภัย ใ

ปดโทรศัพทของคุณเสมอ

ผูใชเครื่องควบคุมกา

ผูใชเครื่องชวยฟง

การปรับปรุงสมรรถน
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แบตเตอรี่
หะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนา

กับความรอนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 
วามชื้น หรือสภาพแวดลอมที่สามารถกัด

เฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
ื่องจากการใชอุปกรณเสริมอื่นอาจทําให
สียหาย และทําใหการรับประกันทั้งหมด
รศัพทฟลิปสของคุณสิ้นสุดและใชไมได
ที่ชํารุดจะตองไดรับการเปลี่ยนใหมทันที
การรับรอง ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนที่
ิปส

ําใหสมาธิของคุณลดลงซึ่งกอใหเกิด
ปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
มาธิกับการขับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถ
างและจอดรถกอนที่จะใชโทรศัพท
ซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
ัพทในรถยนต ใหติดตั้งชุดแฮนดฟรีซึ่งได
หรับจุดประสงคนี้โดยเฉพาะ แตคุณยังคง
รถอยางเต็มที่อยูดี

นขณะที่กําลังขับรถ
ขอควรระวัง

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
และคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพท
ในตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมด
แฮนดฟรี หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตอง
จะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปด
เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 
ชั่วโมงกอนที่จะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ
เทากัน  อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยู
ในหนาจอหลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก
และคุณกําลังเคลื่อนที่ โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูล
อัปเดตตําแหนงกับเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟ
ใหมีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม
จําเปนก็จะชวยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใช
งานโทรศัพท และเปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

� โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจ
ใหมได

� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทานั้น
� อยาเผาแบตเตอรี่

� อยาแปรรูปหรือเปด
� อยาใหวัตถุที่เปนโล
สัมผัสแบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัส
140°F) สัมผัสกับค
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใช
เทานั้น  เน
โทรศัพทเ
สําหรับโท

ใหแนใจวาเสาอากาศ
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับ
เปนอะไหลแทจากฟล

เนื่องจากท
อนัตราย โ
คุณควรมีส
ไปที่ขางท

เคารพกฎในประเทศ
ถาคุณตองการใชโทรศ
รับการออกแบบมาสํา
ตองมีสมาธิกับการขับ

ขอมลูที่แสดงบนแบตเตอรี่

อยาใชโทรศัพทใ



ขอควรระวัง

ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวาง ตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบาน

รรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได

สริมดานการเงินแกระบบการรีไซเคิล
ัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ
ballage ในประเทศฝรั่งเศส)

คิลได 
นวัสดุพลาสติกดวย)
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กั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณปองกันตางๆ ที่ติดตั้งอยูในรถยนต
ของคุณ
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถ หรือแตรรถในขณะที่มี
สายเขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจ
สอบกฎหมายในประเทศของคุณ

ในสภาพอากาศที่รอน หรือหลังจากที่โทรศัพทถูกทิ้งตากแดดไว
เปนเวลานาน (เชน ใกลหนาตาง หรือหนารถ) อุณหภูมิของตัว
โทรศัพทจะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่
เปนโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา
และหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดลอมสูง
เกิน 40°C

โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกี่ยว
กับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
โทรศัพทเกา  เพื่อรณรงคในเรื่องเกี่ยวกับการนําวัสดุ
กลับมาใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหมายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
การออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการทิ้ง
วัสดุของเสียที่ไมใชแลว ไวบนกอนแบตเตอร ี่และวัสดุบรรจุหีบ
หอดังนี้

บรรทัดฐาน EN 60950

การดแูลรักษาสภาพแวดลอม

ไมควรทิ้งแบ

วัสดุที่ใชในบ

เรามีการสงเ
และการนําว
(เชน EcoEm

วัสดุนั้นรีไซเ
(มีการระบุใ
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การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณ
อาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค หรือบริเวณ
ระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทํา
การของเครือขาย ลองจากสถานที่อื่น 
ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูในตางประเทศ)
ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูในตําแหนงที่
ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก 
หรอืตดิตอผูใหบรกิารเครือขายของคณุเพื่อ
ขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมูล

จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพท
อยูในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่ามาก อาการนี้
เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการ
ทํางานของโทรศัพท  ใหนําโทรศัพทเขาสู
ที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอีกครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพท
ของคุณ

กดcคางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท 
ตรวจสอบวาใสซิมการดและแบตเตอรี่
อยางถูกตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
การแกไขปญหา

การแกไขปญหา
โทรศัพทไม
สามารถเปดได

ถอดแบตเตอรี่ออก/ใสกลับเขาไปใหม 
(ดู หนา4) ตรวจดูใหแนใจวาคุณเสียบ
แจ็คของเครื่องชารจลงในชองเสียบที่ถูก
ตอง (ดู �การชารจแบตเตอรี่� หนา5) 
จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่งสัญลักษณ
รูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่อง
ชารจ และลองเปดโทรศัพทมือถือใหม
อีกครั้ง

จอแสดงผล
แสดงคําวา
บล็อกเมื่อคุณ
เปดเครื่อง

มีผูพยายามใชโทรศัพทของคุณ แตไม
ทราบรหัส PIN หรือรหัสสําหรับปลดบล็อก 
(PUK) ใหติดตอศูนยบริการของคุณ

โทรศัพทแสดง
คําวา IMSI 
ขดัของ

ปญหานีเ้กีย่วของกบัการสมัครขอรบับรกิาร
ของคณุ ตดิตอผูใหบรกิารของคณุ

สัญลักษณ 
ไมแสดง
ขึ้นมา

จอแสดงผลไม
ตอบโต (หรือ
ตอบโตชา) 
เมื่อคุณกดปุม

โทรศัพทไมไป
ยังหนาจอหลัก



การแกไขปญหา

สอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่ถูก
(ดู หนา4) ถาปญหายังคงมีอยู 
รดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูให
รของคุณ

หสามารถรับทุกสายได ตรวจดูวา
สมบัติ "โอนสายแบบมีเงื่อนไข" 

"โอนสายแบบไมมีเงื่อนไข" ไมไดเปด
นอยู (ดู หนา26) 

มบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกับเครือขาย  
มบัติเหลานี้จะใชไดตอเมื่อเครือขาย
ระเภทของการขอรับบริการของคุณ
สนุนเทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณ
ับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

สอบวาใสซิมการดในตําแหนงที่
อง (ดู หนา4) ถาปญหายังคงมี
ิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอ
ริการของคุณ
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โทรศัพท
ไมแสดง
หมายเลขของ
สายเรียกเขา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับเครือขายและลักษณะ
การขอรับบริการ ถาเครือขายไมสงหมาย
เลขของผูโทรเขามา โทรศัพทก็จะแสดง
คําวา สาย 1 หรือ โทรเขา แทน ติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถ
สงขอความตัว
อกัษรได

เครือขายบางแหงไมอนุญาตใหแลกเปลี่ยน
ขอความกับเครือขายอื่น แรกสุด ใหตรวจ
สอบวาคุณปอนหมายของศูนย SMS ของ
คุณ หรือติดตอผูใหบริการของคุณ สําหรับ
ขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไมสามารถ
รับและ/หรือ
เก็บภาพ JPEG 
ได

ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป ถาชื่อไฟล
ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟลที่ไมถูกตอง 
โทรศัพทมือถือของคุณจะไมสามารถรับ
ภาพได สําหรับขอมูลอยางสมบูรณเกี่ยว
กับเรื่องนี้

ในขณะที่กําลัง
ชารจแบตเตอรี่ 
มีสัญลักษณรูป
แบตเตอรี่วาง
เปลาและกําลัง
กะพริบ

ชารจแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดลอม
ที่อุณหภูมิไมตํ่ากวา 0°C (32°F) หรือ
สูงกวา 50°C (113°F)  ถาอาการยังคง
มีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทแสดง
คําวา SIM 
ขดัของ

ตรวจ
ตอง 
ซิมกา
บริกา

คุณรูสึกวา
คุณพลาดการ
รับสายบาง
สายไป

เพื่อใ
ทั้งคุณ
หรือ 
ทํางา

ในขณะที่คุณ
พยายามใช
คุณสมบัติใน
เมนูโทรศัพท
แสดงคําวา 
ไมอนุญาต

คุณส
คุณส
หรือป
สนับ
สําหร

โทรศัพทแสดง
คําวา ใสแผน 
SIM ของคุณ

ตรวจ
ถูกต
อยู ซ
ผูใหบ
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ความสามารถ
ในการประหยัด
พลังงานของ
โทรศัพทของ
คุณดูเหมือนวา
จะตํ่ากวาที่ระบุ
ในคูมือผูใช

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวของกับการ
ตั้งคาตางๆ ของคุณ (เชน ระดับเสียงกริ่ง 
ระยะเวลาการเปดแสงไฟ) และคุณสมบัติ
ตางๆ ที่คุณใช เพื่อที่จะใหโทรศัพทประ-
หยัดพลังงานมากขึ้น คุณตองปดการ
ทํางานคุณสมบัติที่คุณไมใชใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได

โทรศัพท
ทํางานในรถ
ไดไมดี

ในรถยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะ
จํานวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่
อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะของโทรศัพท
ได  เรามีชุดอุปกรณติดรถยนตจําหนาย
เพื่อใหคุณสามารถใชเสาอากาศภายนอก 
และชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทไดโดย
ไมตองใชมือถือเครื่องโทรศัพท

โทรศัพท
ไมชารจ

ตรวจดูใหแนใจวาคุณเสียบแจ็คของเครื่อง
ชารจลงในชองเสียบที่ถูกตอง (ดูหัวขอ 
�การชารจแบตเตอรี�่ หนา5) ถาแบต-
เตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลาย
นาที สําหรับกระบวนการกอนการชารจ 
(ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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อปุกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชารจ 
รวมอยูเปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ 
อุปกรณเสริมอื่น อาจจําหนายเปนชุด (โดยผูใหบริการ หรือราน
คาปลีก) หรือจําหนายแยกตางหาก ดังนั้นรายการสิ่งตางๆ ที่อยู
ในบรรจุภัณฑอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทใหสูงที่สุดและไมทําใหการ
รับประกันสิ้นสุด  ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจาก
ฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณทุก
ครัง้ บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับ
การรับรอง

ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

ชารจแบตเตอรี่ โดยการเสียบลงในชองเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต
ทุกรุน

ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานแบบแฮนฟรีกับโทรศัพทมือถือ
ฟลิปสของคุณไดงายขึ้น ชุดแฮนฟรีขนาดเล็กนี้ใหคุณภาพเสียง
ที่ยอดเยี่ยม เพียงเสียบชุดนี้เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของ
รถยนต

ในบางประเทศมีการหามใชโทรศัพทในขณะที่กําลังขับรถยนต  
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและปราศจากปญหา
ในการติดตั้ง คุณควรใหชวงเทคนิคที่มีความชํานาญเปนพิเศษ
เปนผูติดตั้งชุดแฮนฟรีในรถยนตใหกับคุณ

ปุมรับสายซึ่งอยูภายในสายเปนทางเลือกใหคุณสามารถรับสาย
โดยไมตองมองหาปุมกด คุณรับสายเรียกเขาโดยเพียงแคกดปุม

เครื่องชารจ

อะแดปเตอรเสียบที่จุดบุหรี่

ชดุตดิรถยนตสากล

หูฟงเดอลุกซ



41

ระกัน  ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
เปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง  
ติภัณฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
นสภาพที่สามารถทํางานได และฟลิปสจะ
ลู หรืออุปกรณที่บกพรองนั้นไว

บัการซอมแซมหรือทดแทนจะไดรับความคุม
ประกันแบบจํากัดนี้เปนระยะเวลาที่เหลือจาก
รอืเกาสบิ (90) วันนับจากวันที่ซอมแซมหรือ
จิารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา การซอมแซม
ผลิตภัณฑ ตามตัวเลือกของฟลิปส เปนการ
าะของคุณ

รับความคุมครองโดยการรับประกันแบบ

บบจํากัดนี้ไมรวมถึง:

ที่มีการใชงานอยางไมถูกตอง  มีการเกิด
 หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง  
ีไ่มเหมาะสม  การจัดการที่ไมถูกตอง  การ
เกิดไฟไหม นํ้าทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลปิสรบัประกันตอผูซื้อผลติภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทั้งหมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ  การออกแบบ และการ
ผลิต  ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน  และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้  การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภัณฑในประเทศ
ที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้ง
แรกเทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศ
ที่ฟลิปสตั้งใจนําผลิตภัณฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?
การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภัณฑเปนเวลา
หนึ่ง (1) ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นตามหลักฐานการซื้อ 
การรับประกันสําหรับแบตเตอรี่ที่ชารจไดของแทจากฟลิปส
จะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในชวงระยะการประกัน?

ในชวงระยะรับป
จะซอมแซมหรือ
และจะสงคืนผล
ใหกับผูบริโภคใ
เก็บชิ้นสวน โมด

ผลิตภัณฑที่ไดร
ครองโดยการรบั
ผลติภัณฑเดิม ห
ทดแทนให โดยพ
และการทดแทน
แกไขปญหาเฉพ

4. สิ่งใดบางที่ไมได
จํากัดนี้?

การรับประกันแ

ก) ผลิตภัณฑ
อุบัติเหตุ 
การติดตั้งท
ละเลย การ
อื่นๆ  หรือ



ข) ผลิตภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม  ข) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
วามเสียหายใดๆ ของขอมูลที่อยูใน

ลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการ
จํากัดนี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้
ขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ  
งเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือ
ฑ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ดแทนผลิตภัณฑดังกลาว
เปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
 ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุน
 และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ

ประกันนี้คือขอตกลงทั้งหมด

ประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
กฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลิปสไมไดใหการรับประกันทั้งแบบ

(ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติ  ภายใต
) และไมรับประกันความพึงพอใจใน
รถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมใน
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ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส  หรือ

ค) ผลิตภัณฑที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑที่บกพรองหรือมีปญหาเนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภัณฑที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร
รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ หรือ
หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภัณฑที่ซื้อ  ใช  บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือ
ใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลิตภัณฑที่
เปดใหบริการเชา) หรือ  

ช) ผลิตภัณฑที่สงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนย
บริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ผลิตภัณฑใหฟ
รับผิดชอบตอค
ซิมการด

ค) ถาปญหาของผ
รับประกันแบบ
ใชไมได  เงื่อนไ
ผูบริโภคจะตอ
ทดแทนผลิตภัณ
ซอมแซมหรือท

ง) สําคัญ - คุณจํา
หลักฐานการซื้อ
ของผลิตภัณฑ 
อยางชัดเจน

6.   ขอจํากัดอื่นๆ: การรับ

ยกเวนสําหรับการรับ
หรือที่ระบุเปนนัยโดย
แกไขโดยขอตกลง  ฟ
ชัดแจงและเปนนัย  
กฎหมาย  หรืออื่นๆ
คุณภาพ  ความสามา
การใชงานเฉพาะใดๆ
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บบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบ
งผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ 
แบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ละสื่ออื่นๆ ทั้งหมดระหวางฝายที่เกี่ยวของ
ารรับประกันแบบจํากัดนี้ ฟลิปสไมอนุญาต
าปลีก  เอเยนตตัวแทนจําหนาย  ลูกจาง 
งฟลปิสแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกัน
ะคุณตองไมยึดถือตามสิ่งที่ถูกแกไขดังกลาว

บบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ยใตกฏหมายในประเทศที่บังคับใช
การรับประกันที่ฟลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่
เกี่ยวของกับการซื้อหรอืการใชผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากัดที่วงเงินไมเกินราคาที่
คุณจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ  อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสีย
หายจากการใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความ
เสียหายเชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ  การ
ลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง  หรือการสูญเสียขอมูล และที่อาง
โดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิต
ภัณฑ  ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต  ไมวาฟลิปสจะ
แนะนําโอกาสเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไม   ขอจํากัด
เหลานี้จะถือปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความลมเหลวของวัตถุ
ประสงคที่สําคัญของวิธีแกไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแ
สมบูรณระหวา
เซลลูลารนี้  ซึ่ง
ระหวางฝาย ทั้ง
ลักษณอักษร แ
กับขอความในก
ใหผูสงของ  ผูค
หรอืพนกังานขอ
แบบจํากัดนี้ แล

การรับประกันแ
ของผูบริโภคภา
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