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สํารวจโทรศัพทของคุณ

Philips มุงมั่นพัฒนาผลติภัณฑของตนอยางตอเนื่อง ดงันัน้ Philips 
ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขคูมือผูใชหรอืยกเลกิการใชงานไดทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
Philips จดัทําคูมือฉบับนี้ในลักษณะ "ตามท่ีเปน" 
และไมรบัผิดชอบตอความเสียหายในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาด การละเวน 
หรือมีความแตกตางระหวางคูมือผูใชฉบับนี้และผลติภณัฑท่ีกลาวถึง 
ยกเวนในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหชดเชยคาเสยีหาย 
อุปกรณนี้ออกแบบขึ้นสําหรับเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

ปุมซอฟตคียซาย

ปุมนําทาง

ปุมตกลง

ปุมรับสาย

ท่ีชารจ

จอภาพ LCD

ปุมซอฟตคียขวา

ปุมวางสาย/
เปดปดเครื่อง

ปุมกดอัลฟานิวเมอรกิ

ไมโครโฟน

เสาอากาศในตัว

*ไมควรนําวัตถุมากีดขวางบริเวณน้ี
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เร่ิมตนใชงาน

การใสซิมการด

การชารจแบตเตอรี่ 

1 2

3 4
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วธีิใช...

เปด/ปดโทรศัพท กด) คางไว

ปลดล็อคปุมกด กดR จากนัน้ กด *

ล็อคปุมกด กด * คางไว 
ถาตองการกําหนดเวลาลอ็คปุมกดหลังจากไมไดใชงาน 
ไปท่ี Lเมน ู> การตั้งคา > ล็อคปุมกดอัตโนมัติ

ทําการโทรศัพท ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกดและกด (

โทรฉุกเฉนิโดยไมใชซิมการด กด RSOS  บนหนาจอเตรียมพรอม

รับสาย ขณะท่ีโทรศัพทดัง ใหกด (

วางสาย กด )

เขาใชงานสมุดโทรศัพท กดRสมุดโทรศัพท บนหนาจอเตรียมพรอม 
คุณสามารถคนหาและแกไขผูติดตอ โทรศัพท 
หรือสงขอความไปยังผูติดตอได 

เลอืกวิธีการปอนขอความ กด # ซ้ําหลายๆ ครั้ง

เขาใชงานเมนูหลกั กด Lเมนู บนหนาจอเตรียมพรอม กด +, -, <, > 

เพื่อนําทางไปตามเมนูตางๆ กด , เพื่อเลือก

กลับไปยังหนาจอเตรียมพรอม อยู 
างรวดเร็วขณะเรียกดูเมนู

กด )

เปด/ปดการส่ัน (เปด/
ปดโปรไฟลประชุม)

กด # คางไวบนหนาจอเตรยีมพรอม

เปด/ปดโหมดปดเสียง ไปท่ี Lเมน ู> ขอมูลผูใช เลือกและเปดใชโปรไฟล 
ปดเสยีง 

เลอืกเสียงเรียกเขาและปรับระดับเ
สียงเรียกเขา

ไปท่ี Lเมน ู> ขอมูลผูใช เลือกโปรไฟลท่ีคุณตองการ 
(โปรไฟลอ่ืนท่ีไมใช ประชุม และ ปดเสียง) ไปท่ี แกไข  
เพื่อเลอืกตัวเลอืกท่ีตองการ เลอืก เปดทํางาน  
เพื่อใชงานโปรไฟล 
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ตรวจสอบประวัติการโทรศัพท ไปท่ี Lเมน ู> บันทึกการโทร 

ใชงานอินเทอรเน็ต ไปท่ี Lเมน ู> WAP 

หากตองการรับขอความแบบพชุ 
(ขอความ SMS รูปแบบพิเศษท่ีมี 
URL)

ไปท่ี Lเมน ู> WAP > โปรไฟล WAP > 
รับขอความแบบพุช เลอืก เปดทํางาน 
ถาตองการตรวจสอบขอความแบบพุช ไปท่ี Lเมน ู> 
WAP > กลองรับขอความแบบพชุ

เลนเกมส ไปท่ี Lเมน ู> สนกุและเกม > เกม

STK ไปท่ี Lเมน ู> สนกุและเกม > STK 
(ขึ้นอยูกับวาซิมการดของคุณรองรับ STK หรอืไม)

ใชเคร่ืองคิดเลข ไปท่ี Lเมน ู> เครื่องมือ > เครื่องคิดเลข

ใชงานวิทยุ FM เสยีบหูฟงท่ีใหมาเขากับโทรศัพทและไปท่ี Lเมนู > 
เครื่องมือ > วทิยุ FM

ทํารายการสิ่งที่สําคัญ ไปท่ี Lเมน ู> เครื่องมือ > บนัทึกชวยจํา

เลอืกภาพเพือ่ใชเปนพืน้หลงัสําหรั
บโทรศัพท

ไปท่ี Lเมน ู> การตั้งคา > การตั้งคาจอแสดงผล > 
ต้ังคาวอลเปเปอร

เลอืกระยะเวลาของแสงไฟหนาจอ ไปท่ี Lเมน ู> การตั้งคา > การตั้งคาจอแสดงผล > 
แสงไฟหนาจอ

เลอืกระยะเวลาในการเปดแสงไฟ
ปุมกด 

ไปท่ี Lเมน ู> การตั้งคา > การตั้งคาจอแสดงผล > 
แสงไฟปุมกด

กําหนดใหปุมนําทางใชสําหรับ
เรียกเมนูโดยตรง

ไปท่ี Lเมน ู> การตั้งคา > กําหนดปุมลัด กด 
Lเปลีย่น  เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาในขณะนั้น

ต้ังคาการปองกันดวยรหัส PIN 
สําหรบัซิมการด

ไปท่ี Lเมน ู> การตั้งคา > ต้ังระบบความปลอดภัย > 
PIN (ผูใหบริการเครือขายจะเปนผูกําหนดคา PIN 
เริ่มตนไวให )

กําหนดรหัสผานเพื่อปกปองโทรศัพท
ของคุณ

ไปท่ี Lเมน ู> การตั้งคา > ต้ังระบบความปลอดภัย > 
ลอ็คโทรศัพท (รหัสผานสําหรบัลอ็คโทรศัพทคือ 123456)

กูคืนคาทีต้ั่งมาจากโรงงาน ไปท่ี Lเมนู > การตั้งคา > กูคืนคาจากโรงงาน 
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ปอนขอความ
1. กด # ซ้ําหลายๆ ครั้งเพื่อเลอืกขอมูลท่ีตองการปอน

: สําหรับการปอนขอมูลภาษาอังกฤษแบบ Smart
/ : สําหรับการปอนขอมูลภาษาอังกฤษแบบมัลติแท็ป
: สําหรับการปอนขอมูลภาษาไทย แบบ Smart
: สําหรับการปอนขอมูลภาษาไทยแบบมัลติแท็ป
: สําหรบัการปอนขอมูลตัวเลข

2. กด * เพื่อปอนสญัลัษณและเครื่องหมายวรรคตอน
3. กด 0 เพื่อปอนเวนวรรค

การปอนขอมลูภาษาองักฤษแบบ Smart ( )
หากตองการสะกดคํา ใหกดปุมท่ีมีตัวอักษรของคํานั้นอยูเพียงครั้งเดียว: 
ปุมท่ีผูใชกดจะถูกนําไปวิเคราะหและระบบจะแสดงคําท่ีแนะนําไวบนหนาตางปอปอัพ 
ตัวอยาง: วิธีปอนคําวา "home":
1. กด 4, 6, 6, 3

จอภาพจะแสดงคําแรกของรายการ: Good 
2. กด > เพื่อเลื่อนไปคําตอไปและเลือก Home
3. กด LOK เพื่อยืนยัน

การปอนขอมลูแบบมลัติแท็ป ( / )
กดปุมท่ีมีตัวอักษรท่ีตองการซ้ําหลายๆ ครั้ง จนกวาตัวอักษรท่ีตองการจะปรากฏขึ้น
ตัวอยาง: วิธีปอนคําวา "home":
กด 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF)
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ตั้งคาการโทร

ปุมโทรดวน
บนหนาจอเตรียมพรอมคุณสามารถโทรศัพทดวยหมายเลขโทรดวนท่ีกําหนดไวลวงหนาไดโดยกด
ปุมตัวเลข (2 ถึง 9) คางไว ถาตองการกําหนดปุมโทรดวนใหกับผูติดตอ  ไปท่ี 
สมุดโทรศัพท > ปุมโทรดวน

บัญชีดํา 
คุณสามารถปฏิเสธสายจากผูติดตอบางคนได 
ไปท่ี สมุดโทรศัพท > ตวัจัดการขอมลูตดิตอ > ไฟรวอลล เพื อแกไขบัญช ีดํีาของคณุ 
และเปดใชงานฟงกชนันี  

สนทนาหลายสายพรอมกัน (ขึ้นกับเครอืขายที่ใชบรกิาร) 
1. ไปท่ี เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาการโทร  เปดใชงานสายเรยีกซอนและปดใชงานการโอนสาย
2. การโทรศพัทสายทีส่อง

ระหวางการสนทนา ปอนหมายเลขหรือเลือกผูติดตอ และกด (
การรับสายที่สอง
ระหวางการสนทนา กด (

ขอความ 
เขยีนและสง SMS
1. ไปท่ี เมนู > ขอความ > SMS > SMS ใหม
2. เขียนขอความของคุณ ถาตองการใชเทมเพลต กด Lตกลง > เพิ่มเทมเพลต
3. ถาตองการสงขอความ กด Lตกลง > สง

อานและตอบกลับ MMS
ไปท่ี เมนู > ขอความ > SMS > กลองรบั  กด Lตัวเลือก > แสดง เพื่ออานขอความท่ีเลือกไว 
และ Lตัวเลอืก > ตอบกลับ เพื่อตอบขอความท่ีเลอืกไว 
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เขยีนและสง MMS
1. ไปท่ี เมนู > ขอความ > MMS > สราง MMS
2. ถาตองการเพิ่มผูรับ เลอืก ถึง, CC และ/หรือ BCC และกด , 

เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพทหรอือีเมล 
3. หากตองการแกไขเนือ้หา เลือก เนื้อหา MMS และกด , กด Lตัวเลอืก 

เพื่อเลอืกตัวเลือกการแกไข 

อานและตอบกลับ MMS
ไปท่ี เมนู > ขอความ > MMS > กลองรับ  กด Lตัวเลอืก > เลน เพือ่เลนขอความท่ีเลอืกไว และ 
Lตัวเลือก > ตอบกลบั MMS หรือ ตอบกลับโดย SMS เพือ่ตอบขอความท่ีเลอืกไว

ขอมูลติดตอ

เพ่ิมขอมลูติดตอใหม
คุณสามารถบนัทึกขอมูลติดตอบนโทรศัพทหรือซิมการดได สําหรับขอมูลติดตอบนโทรศัพท 
คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเชนหมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และกลุม 
1. ไปท่ี เมนู > สมุดโทรศัพท > รายชื่อใหม เลอืกตําแหนงสําหรบับนัทึก: ไปซิม หรือ ไปเครื่อง
2. ปอนขอมูลของคุณ หรือกด Lแกไข

ถาตองการเลอืกกลุม ใหกด > ซ้ําหลายๆ ครัง้  

คนหาผูติดตอ
ใน สมุดโทรศัพท > สมุดโทรศัพท. ปอนชื่อผูติดตอ ถาตองการเลือกวิธีการปอนขอมูล กด # 
ซ้ําหลายๆ ครั้ง

จัดกลุมขอมูลติดตอของคุณบนโทรศัพท
1. ไปท่ี เมนู > สมุดโทรศัพท > กลุม
2. เลือกกลุมท่ีตองการ ถาตองการเพิ่มสมาชิกกลุม กด Lเลือก > รายชือ่สมาชิก > เพิ่ม  

ถาตองการเลอืกเสียงเรียกเขาของกลุม กด Lเลือก > เสียงเรียกเขา



8

วิทยุ FM
การเปดสถานีวทิยุ
เสยีบหูฟงท่ีใหมากับโทรศัพททุกครั้งเมื่อตองการเปดสถานวีิทยุ
ปรับอัตโนมัติ: 
ใน เครื่องมือ > วทิยุ FM กด  Lตัวเลอืก > ปรับคลืน่ > คนหาอัตโนมติั 
โทรศัพทจะเริ่มคนหาคลืน่ความถี่วทิยุโดยอัตโนมัติ 
คุณสามารถบนัทึกสถานีวิทยุไวในรายการแชนแนล ได 20 สถาน ี
สถานีวทิยุท่ีเลือกไวลาสดุจะเริม่เลน
ปรับแบบกําหนดเอง: 
ใน เครื่องมือ > วทิยุ FM กด  Lตัวเลอืก > ปรับคลืน่ > คนหาแบบแมนนวล 
บนหนาจอวิทยุ กด < หรือ > เพื่อปรบัไปยังสถานีถัดไปท่ีมีอยู
การบันทึกสถานีวิทยุปจจุบัน 
1. กด  Lจดัเก็บ เพื่อเปดรายการแชนแนล แลวเลือกตําแหนงสําหรับสถานีปจจบุัน
2. กด Lตัวเลอืก เพื่อเลอืก บันทึกสถานีปจจุบนั
3. ปอนความถี่สถานี แลวกด Lตกลง เพื่อจดัเก็บสถานี

กด # เพ่ือเปล่ียนวิธีปอน กด * เพ่ือปอนสัญลักษณ

Inching tune: 
ใน เครื่องมือ > วทิยุ FM กด  Lตัวเลอืก > ปรับคลืน่ > คนหาแบบแมนนวล 
บนหนาจอวิทยุ กด < หรือ > ซ้ําๆ เพื่อปรับอยางละเอียด 

แกไขรายการแชนแนล
1. ใน เครือ่งมือ > วิทยุ FM กด Lตัวเลอืก > รายการแชนแนล เพื่อเลอืกตําแหนงพรีเซ็ต
2. กด Lตัวเลอืก > แกไข:

ชื่อแชนแนล: การตั้งชื่อหรอืเปลี่ยนชื่อแชนแนล
ความถี่: ใสความถี่ท่ีตองการ

การเปดสถานีวทิยุ
1. ไปท่ี เครื่องมือ > วิทยุ FM แลวกด Lเลอืก

เครือ่งจะเริ่มเลนสถานีวิทยุลาสุด
2. บนหนาจอวิทยุ

ถาตองการปรบัระดับเสียง กด + หรอื -
ถาตองการปดวิทยุ กด Lตัวเลอืก > ปดวิทยุ
ถาตองการฟงวิทยุผานลําโพง กด Lตัวเลือก > เลนผานลําโพง
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นาฬิกา 
วิธีต้ังคานาฬิกา 
1. ตรวจสอบวาไดเปดโทรศัพทเอาไว กด ) คางไวถาจําเปน
2. บนหนาจอเตรียมพรอม กด Lเมนู > การตั้งคา > วนัท่ีและเวลา
วิธีปรับต้ังนาฬิกาในเขตเวลาตางๆ 
1. ไปท่ี เครื่องมือ > นาฬกิาท่ัวโลก
2. กด < หรอื > เพื่อเลือกเมือง จากนั้น กด Lตัวเลอืก > กําหนดใหเปนคาทองถ่ิน 

เสียงเตือน
ถาตองการตั้งเสียงเตือน ไปท่ี เมน ู> เครื่องมือ > ปลกุ  เลือกสญัญาณเตือนและกด 
Lตัวเลือก > แกไข
ถาตองการเปด/ปดเสียงเตือน ไปท่ี เมนู > เครื่องมือ > ปลุก  เลอืกเสียงเตือนและกด 
Lตัวเลือก > เปดทํางาน/ปดทํางาน 
เม่ือเสียงเตือนดังข้ึน 
กด Lหยุด เสยีงเตือนจะหยุดลง และจะดงัขึน้อีกครั้งเมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดไว 
ถาคุณเลอืกโหมดตั้งเตือนซ้ํา 
กด Rเลือ่นปลกุ เสียงเตือนจะดังอีกครั้งในอีกหานาทีหลังจากนัน้ 
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ปฏิทิน

สรางรายการที่จะทํา
1. ไปท่ี Lเมน ู> เครื่องมือ > ปฏิทิน
2. กด Lตัวเลอืก > เพิ่มเหตุการณ  เลือกงานที่ไมไดระบุขอมูล หรืองานท่ีตองการแทนท่ี
3. กด Lตัวเลอืก > แสดง > แกไข เพื่อสรางหรอืแกไขงาน

- ปอนขอมูลงานของคุณ ถาตองการเลอืกวิธกีารปอนขอมูล กด # ซ้ําหลายๆ ครั้ง
- กําหนดคาวันท่ีและเวลาของงาน

งานท่ีต้ังคาเอาไวจะสงเสียงเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด 
ถาตองการตั้งคาเสยีงเรียกเขาและประเภทของเสียงเรียก ไปท่ี Lเมน ู> ขอมูลผูใช 
เลอืกโปรไฟลอ่ืนท่ีไมใช ประชุม หรอื ปดเสียง กด L > แกไข > เสียง > เสียงเตือน 
เพื่อเลอืกเสียงเรียกเขา หรือกด L > แกไข > แบบเสียงเรียก > เสียงเตือน  
เพื่อเลอืกประเภทเสยีงเรยีก 

ตรวจสอบรายการที่จะทํา
ใน ปฏิทิน เลอืกวนัท่ีท่ีตองการ และ กด Lตัวเลอืก > รายการงาน
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ขอควรระวงั

คลื่นวทิยุ
โทรศัพทมือถือเซลลลูารของคุณก็คือตัวสงและรับสัญญาณวิทยุกําลงัตํ่านั่นเอง 
ในขณะท่ีทํางาน โทรศัพทจะรับและสงคลืน่วทิยุ คลืน่วทิยุจะนําพา
สัญญาณเสียงหรือขอมูลไปยังสถานีฐานท่ีเชื่อมตอกับเครอืขายโทรศัพท จากนั้น 
เครอืขายจะทําหนาท่ีควบคุมกําลงัสงของโทรศัพท

โทรศัพทของคุณสง/รับสญัญาณวิทยุในความถ่ี GSM (900 / 1800 MHz)
เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
โทรศัพทของคุณมีความสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภยัท่ีเก่ียวของท้ังหมด
เครื่องหมาย CE 
บนโทรศัพทแสดงถึงความสอดคลองกับความเขากันไดทางแมเหลก็ไฟฟาแหงสหภาพยุโรป (Ref. 
89/336/EEC) และขอกําหนดแรงดันไฟฟาต่ํา (Ref. 73/23/EEC)
คุณมีหนาท่ีรับผิดชอบโทรศัพทมือถือเซลลลูารของคุณ เพื่อท่ีจะหลกีเลี่ยงความเสยีหายตอตัวเอง 
ผูอ่ืน หรือตอตัวโทรศัพทเอง ใหอานและทําตามคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยท้ังหมด 
และบอกใหผูอ่ืนท่ียืมโทรศัพทของคุณไปใชทราบดวย 
ในการปองกันโทรศัพทจากการใชงานโดยไมไดรบัอนุญาต

เก็บโทรศัพทไวในท่ีปลอดภัย และเก็บใหพนจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก
หลีกเลี่ยงการจดรหัสพินลงบนกระดาษ ใหใชวิธีจําแทน

ปดโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปนระยะเวลานาน 

เปลีย่นรหัสพินของคุณหลงัจากท่ีซือ้โทรศัพทมา 
และเพื่อเปดการทํางานตัวเลอืกการจํากัดการโทรแบบตางๆ

การออกแบบโทรศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับกฎหมายและขอบงัคับตางๆ 
ท้ังหมดท่ีม ีอยางไรก็ตาม 
โทรศัพทของคุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกับอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสอ่ืน ดังนั้น 
คุณควรทําตามขอแนะนําและกฎขอบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ 

เมื่อใชโทรศัพทเซลลลูารท้ังท่ีบานและเมื่อเดินทางไปยังสถานท่ีอ่ืน. 
กฎขอบังคับเกี่ยวกบัการใชโทรศัพทเซลลลูารในรถยนตและเคร่ืองบินน้ันมีความเขมงวด
มาก
เปนท่ีกลาวกันวาบางครั้งการใชโทรศัพทเซลลลูารอาจมีความเสีย่งตอสุขภาพของผูใช 
มีการนําผลการวิจยัในปจจบุันเก่ียวกับเทคโนโลยีทางดานคลื่นวิทยุและ GSM 
มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภัยตางๆ 
ไดรบัการกําหนดขึ้นเพือ่ปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลงังานคลืน่วทิยุ 
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โทรศัพทเซลลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทัง้หมด 
รวมท้ังขอกําหนดอุปกรณรับสงคลืน่วิทยุและอุปกรณการสือ่สารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปดโทรศพัทของคุณเสมอ...
การปองกันท่ีไมเพยีงพอหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่มีความไวสูงอาจไดรับผลกระทบโดย
พลงังานคลื่นวทิย ุซึ่งการรบกวนกันอาจนําไปสูอุบติัเหตุได

กอนท่ีจะขึ้นเคร่ืองบินและ/
หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไวภายในกระเปาสัมภาระของคุณ 
การใชโทรศัพทมือถือในเครื่องบินอาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของเครือ่ง
บนิ ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถือ และอาจผิดกฎหมายดวย

ในโรงพยาบาล, คลินกิ, 
ศูนยดแูลสุขภาพและสถานท่ีใดก็ตามซึง่คุณอาจอยูใกลกับสถานท่ีซึง่มอุีปกรณทาง
การแพทย
ในบรเิวณท่ีซึ่งมีอันตรายเนือ่งจากอยูในบรรยากาศทีอ่าจมีการระเบิด (เชน 

สถานีน้ํามัน และพื้นท่ีซึ่งในอากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชน ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลติภัณฑท่ีไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) 
หรือพาหนะที่ขับเคลือ่นดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) 
แรกสดุใหตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกับกฎเพื่อความปลอดภยัท่ีใชไดหรือไม

ในพื้นท่ีซึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุ เชน เหมืองแร 
หรือพื้นท่ีอ่ืนซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอบกับผูผลิตรถยนตของคุณวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชใน 
ยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครือ่งชวยการเตนของหัวใจ
ถาคุณมีเคร่ืองชวยการเตนของหัวใจ:
รกัษาระยะหางระหวางเครือ่งควบคุมการเตนของหัวใจและโทรศัพทไว 15 ซม. 

ตลอดเวลาท่ีเปดโทรศัพทอยูเพื่อหลกีเลีย่งการรบกวนท่ีอาจเกิดขึ้นได
อยาใสโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
ใชหูดานท่ีตรงขามกับเครือ่งควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นใหเหลอืนอยท่ี

สุด
ปดโทรศัพทถาคุณสงสัยวามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครือ่งชวยฟง
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ถาคุณเปนผูใชเครื่องชวยฟง 
ใหปรึกษาแพทยและผูผลติอุปกรณชวยฟงของคุณเพื่อเรียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการ
รบกวนของโทรศัพทเซลลลูารหรือไม

การปรับปรงุสมรรถนะการทํางาน
เพื่อท่ีจะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอยพลังงานคลื่นวิทยุ, 
ลดการใชพลังงานแบตเตอร่ี และใชงานโทรศัพทอยางปลอดภัย 
ใหทําตามคําแนะนําตอไปน้ี:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสทิธภิาพสูงสุด และคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
ควรใชโทรศัพทในตําแหนงการใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี 
หรือใชรวมกับอุปกรณเสริมแฮนดฟรี)

อยาใหโทรศัพทสมัผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจดั
ใชโทรศัพทโดยดแูลรักษาอยางถูกตอง 

การใชอยางไมถูกตองจะทําใหการรับประกันระหวางประเทศสิ้นสุด
อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครือ่ง 

ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนท่ีจะนําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง
ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาท่ีออนนุม
การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปรมิาณเทากัน 

อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลงังานนอยกวาเมื่ออยูในหนาจอหลักและคุณอยูกับท่ี
เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลังเคลื่อนท่ี 
โทรศัพทจะใชพลงังานเพือ่รบัสงขอมูลอัปเดตตําแหนงกับเครอืขายอยูตลอดเวลา 
การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสัน้ลง 
รวมท ั  งหลกีเล ียงการเปล ียนเมนโูดยไมจําเปนก็จะชวยประหยดัพลงังานแบตเตอรเพ ือใหสามารถ
ถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่องรอรับสายไดนานขึ้น

ขอมลูเก่ียวกับแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลงังานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจใหมได
ใชเครื่องชารจท่ีระบุเทานัน้
อยาเผาแบตเตอรี่
อยางแปรรูปหรือเปดแบตเตอรี่
อยาใหวัตถุท่ีเปนโลหะ (เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสมัผัสแบตเตอรี่
หลกีเลีย่งการสัมผัสกับความรอนท่ีมากเกินไป (>60° C หรือ 140° F) สัมผัสกับความชื้น หรือ 

สภาพแวดลอมท่ีสามารถกัดกรอนโทรศัพทได
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คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปสเทานั้น 
เนื่องจากการใชอุปกรณเสริมอ่ืนอาจทําใหโทรศัพทเสียหายและอาจเปนอันตราย 
และทําใหการรับประกันท้ังหมดสําหรบัโทรศัพทฟลิปสของคุณสิน้สดุและใชไมได 
การใชแบตเตอรี่ชนดิท่ีไมถูกตอง ยังอาจเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดไดดวย

ใหแนใจวาเสาอากาศที่ชํารดุจะตองไดรบัการเปลี่ยนใหมทันทีโดยผูเชี่ยวชาญท่ีไดรบัการรบัรอง 
ขอใหแนใจวาไดใชชิ้นสวนท่ีเปนอะไหลแทจากฟลิปส

โทรศัพทมอืถือและรถยนตของคณุ
การศึกษาตางๆ แสดงใหเห็นวา 
การพูดคุยโทรศัพทในขณะท่ีขับรถทําใหสมาธิของคุณลดลง ซึ่งกอใหเกิดอันตราย  
โปรดปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปนี:้

• คุณควรมีสมาธกัิบการขับรถอยางเต็มท่ี ใหขับรถไปท่ีขางทางและจอดรถกอนท่ีจะใชโทรศัพท
• เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะท่ีใชโทรศัพท GSM
• ถาคุณตองการใชโทรศัพทในขณะท่ีกําลังขับรถ ใหติดต้ังชุดแฮนดฟรใีนรถยนต 

ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงคนี้โดยเฉพาะ
• ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถยนตไมไดขวางก้ันถุงลมนิรภยั 

และอุปกรณปองกันตางๆ ท่ีติดต้ังอยูในรถยนตของคุณ
• การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะท่ีมีสายเขานัน้เปนขอหามบนถนน

สาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบกฎหมายในแตละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950
ในสภาพอากาศที่รอนหรือหลงัจากท่ีโทรศัพทถูกท้ิงตากแดดไวเปนเวลานาน (เชน ใกลหนาตาง 
หรือหนารถ) อุณหภมูิของตัวโทรศัพทจะเพิ่มขึน้อยางมาก 
โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหนากากที่เปนโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะท่ีคุณจะหยิบจับโทรศัพทขึ้นมา 
และหลกีเลีย่งการใชโทรศัพทเมื่ออุณหภมูิของสภาพแวดลอมสงูเกิน 40° C
สําหรับโทรศัพทของคุณ ควรเสยีบเขากับชองเสียบไฟฟาท่ีใกลกับโทรศัพท และเขาถึงไดงาย
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การดูแลรกัษาสภาพแวดลอม
โปรดปฏบิัติตามกฎขอบงัคับในประเทศตางๆ เก่ียวกับการท้ิงวัสดุบรรจหีุบหอ แบตเตอรี่ท่ีหมดแลว 
หรือโทรศัพทเกา และโปรดรณรงคดานการนําวสัดกุลบัมาใชไหม
ฟลปิสไดทําเครื่องหมายสญัลักษณมาตรฐานแบบตางๆ 
ท่ีไดรับการออกแบบเพื่อสงเสริมการนําวัสดุกลับมาใชใหมและการท้ิงวัสดขุองเสยีท่ีไมใชแลว 
ไวบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจหีุบหอดังนี้

เครือ่งหมาย WEEE ใน DFU: "ขอมูลถึงผูบริโภค"
การทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณ
ผลติภณัฑของคุณไดรบัการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวสัดุ และชิ้นสวนคุณภาพสงู 
ซึง่สามารถนําไปรไีซเคิลและนํากลบัมาใชใหมได

เมื่อพบสญัลกัษณรูปถังขยะมีลอซึ่งมีกากบาทติดอยูท่ีผลติภัณฑ
หมายความวาผลิตภณัฑไดรับการครอบคลุมโดยขอกําหนดของสหภาพยุโรป 
2002/96/EC
โปรดเตือนตัวเองเก่ียวกับระบบเก็บรวบรวมของเสยีแยกตางหาก 
สําหรบัผลิตภณัฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส

โปรดปฏบิัติตามระเบยีบในทองถ่ินของคุณ 
และอยาท้ิงผลติภัณฑเกาปะปนกับของเสียปกติภายในบาน การท้ิงผลติภณัฑเกาอยางถูกตอง 
จะชวยปองกันผลกระทบดานลบท่ีตามมาตอสิ่งแวดลอม และสขุภาพของมนษุย
อุปกรณนี้อาจประกอบไปดวยโภคภณัฑ เทคโนโลยี 
หรือซอฟตแวรท่ีอยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมายการสงออกและขอบังคับจากประเทศสหรัฐอเมรกิา
และประเทศอื่นๆ หามทําการเปลีย่นแปลงท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

วัสดุท่ีใชในบรรจภุัณฑสามารถรีไซเคิลได

เรามีการสงเสรมิดานการเงินแกระบบการรีไซเคิลและการนําวสัดหีุบหอ
กลบัมาใชใหมแหงชาติ

วัสดุท่ีเปนพลาสติกสามารถนําไปรไีซเคิลใหมได
(มีการระบุชนดิของพลาสติกดวย)



16

อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรีม่าตรฐาน หูฟง สายเคเบลิ USB และเครือ่งชารจ 
รวมอยูเปนอุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถือของคุณ 
อุปกรณเสริมอยางอ่ืนอาจใหมาพรอมกันในชุด หรอืจําหนายแยกตางหาก 
รายการของสิ่งท่ีรวมอยูในชดุอาจแตกตางกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสงูท่ีสุดและไมทําใหการรับประกันสิ้นสุด 
ใหเลือกซือ้เฉพาะอุปกรณเสรมิของแทจากฟลิปสซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของ
คุณทุกครั้ง บรษิัท Philips Consumer Electronics 
จะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายท่ีเกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสรมิท่ีไมไดรับการรับรอง

เครือ่งชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสยีบ AC ทุกแหง ขนาดเลก็เหมาะสําหรับใสในกระเปาเอกสาร 
หรือใสในกระเปาถือ

การประกาศเครื่องหมายการคา

PHILIPS และ PHILIPS’ Shield Emblem 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ผลติโดย Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd.  ภายใตการอนุญาตจาก Koninklijke 
Philips Electronics N.V.
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การรับประกันแบบจํากัด
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซือ้ผลิตภณัฑรายแรก ("ผูบรโิภค" หรือ "คุณ") วา 
ผลติภัณฑเซลลลูารและอุปกรณเสรมิท้ังหมดของฟลปิสท่ีสงมอบโดยฟลปิสในกลองบรรจ ุ
("ผลติภัณฑ") นัน้ปราศจากขอบกพรองท้ังในดานวัสด ุการออกแบบ 
และฝมือแรงงานภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน 
และการปฏบิัติตามเง่ือนไขและขอตกลงท่ีจะกลาวถึงตอไปนี ้
การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกับผูใชผลิตภณัฑในประเทศที่ซื้อผลติภัณฑนี ้
การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปสต้ังใจนําผลติภัณฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?
การรับประกันแบบจํากัดนี้จะคุมครองผลิตภณัฑเปนเวลาหนึ่ง (1) 
ปนับจากวนัท่ีซื้อผลติภัณฑนัน้ตามหลักฐานการซื้อ 
การรับประกันสําหรับแบตเตอรีท่ี่ชารจไดของแทจากฟลิปสจะใหการคุมครองเปนเวลาหก (6) 
เดือนนับจากวนัท่ีซื้อ

3. ฟลปิสจะดําเนนิการอยางไรหากผลติภณัฑมขีอบกพรองเกี ยวกับวสัดแุละการผลติในชวงระยะการ
ประกัน?
ในชวงระยะรับประกัน 
ฟลปิสและตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ังจะซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคา
แรง และจะสงคืนผลติภัณฑท่ีไดรับการซอมแซม 
หรอืเปลี่ยนใหมใหกับผูบริโภคในสภาพที่สามารถทํางานได และฟลปิสจะเก็บชิ้นสวน โมดูล 
หรอือุปกรณท่ีบกพรองนั้นไว
ผลติภัณฑท่ีไดรับการซอมแซมหรอืทดแทนจะไดรับความคุมครองโดยการรับประกันแบบจํากัด
นี้เปนระยะเวลาท่ีเหลอืจากผลติภณัฑเดิม หรอืเกาสบิ (90) 
วันนบัจากวันท่ีซอมแซมหรอืทดแทนให โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกวา 
การซอมแซมและการทดแทนผลิตภณัฑ ตามตัวเลือกของฟลปิส เปนการแกไข
ปญหาเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบางท่ีไมไดรบัความคุมครองโดยการรับประกันแบบจํากัดนี้?
การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมรวมถึง:
a) ผลติภัณฑท่ีมีการใชงานอยางไมถูกตอง มกีารเกิดอุบติัเหตุ 

หรือเสียหายทางกายภาพหรอืจากการขนสง การติดต้ังท่ีไมเหมาะสม 
การจัดการที่ไมถูกตอง การละเลย การเกิดไฟไหม น้ําทวมหรือสัมผัสกับของเหลวอ่ืนๆ 
หรือ

b) ผลติภัณฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม ปรับเปลี่ยน 
หรือแกไขโดยบคุคลท่ีไมไดรับการแตงต้ังจากฟลิปส หรอื

c) ผลติภัณฑท่ีมีปญหาเก่ียวกับการรับ
สัญญาณหรือการทํางานท่ีมีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพ
สัญญาณของเครอืขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

d) ผลติภัณฑท่ีบกพรองหรือมี
ปญหาเนื่องจากการใชผลิตภณัฑหรอือุปกรณเสริมท่ีไมใชของฟลิปส หรอื
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e) ผลติภัณฑท่ีมีการถอด หรอืปรับเปลีย่นสต๊ิกเกอรรบัประกันคุณภาพ 
หมายเลขซีเรียลผลิตภณัฑหรือหมายเลขซเีรียลอิเลก็ทรอนิกส หรอื

f) ผลติภัณฑท่ีซื้อ ใช บริการ 
หรือสงมอบเพื่อขอรับการซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมท่ีซื้อผลิตภณัฑ 
หรือใชสําหรับวัตถุประสงคเชิงการคา (รวมถึง ผลติภัณฑท่ีเปดใหบรกิารเชา) หรอื 

g) ผลติภัณฑท่ีสงคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อท่ีถูกตอง หรอืมีการเปลีย่นแปลงหลักฐานการซือ้
h) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะไดรบับริการจากการรับประกันอยางไร?
a) สงคืนผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการท่ีไดรบัการแตงต้ังจากฟลปิส 

คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของ
คุณ

b) คุณจะตองถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบผลติภัณฑใหฟลิปส  
หากไมปฏิบติัตามนี้ ฟลิปสจะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายใดๆ 
ของขอมูลท่ีอยูในซิมการด

c) ถาปญหาของผลติภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับประกันแบบจํากัดนี้  
หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไมได เง่ือนไขและขอตกลงท่ีระบุในท่ีนีถื้อเปนโมฆะ 
ผูบริโภคจะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรอืทดแทนผลติภัณฑ 
และคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการซอมแซมหรอืทดแทนผลติภัณฑดงักลาว

d) สําคัญคุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับหลักฐานการซือ้ 
ท่ีมีการระบสุถานท่ีซือ้วนัท่ีซือ้รุนของผลติภัณฑ 
และหมายเลขซีเรยีลของผลติภัณฑอยางชัดเจน

6. ขอจํากัดอ่ืนๆ: การรบัประกันนี้คือขอตกลงท้ังหมด
ยกเวนสําหรับการรับประกันแบบชัดแจงท่ีกําหนดท่ีดานบน 
หรอืท่ีระบุเปนนัยโดยกฎหมายและท่ีไมสามารถยกเวน หรอืแกไขโดยขอตกลง 
ฟลิปสไมไดใหการรบัประกันท้ังแบบชัดแจงและเปนนัย (ไมวาจะโดยพระราชบญัญัติ 
ภายใตกฎหมาย หรืออ่ืนๆ) และไมรับประกันความพงึพอใจในคุณภาพ 
ความสามารถเชิงพาณิชย หรือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะใดๆ
การรับประกันท่ีฟลปิสใหความคุมครองตอความเสยีหายท่ีเก่ียวของกับการซือ้หรอืการใช
ผลติภัณฑ ไมวาจะเปนประเภทใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรอืรปูแบบใดๆ 
หรอืดวยการแสดงหลกัฐานใดๆ (เชน สญัญา) 
จะจํากัดท่ีวงเงินไมเกินราคาท่ีคุณจายไปในการซือ้ผลติภณัฑ
นอกจากนัน้ 
ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากการใชงานอยางสมบุกสมบนัการใชงานพิเศษ
อุบติัเหตุ หรือความเสียหายตอเนือ่งท่ีเกิดตามมา (รวมถึง ความเสยีหายจากการใชงาน 
การเสียเวลา ความไมสะดวกสบาย ความเสยีหายเชิงพาณิชย การสูญเสยีผลกําไรการสูญ
เสียโอกาสทางธุรกิจ คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรอืบริการ การลงทุน การสญูเสยีชื่อเสียง 
หรอืการสญูเสียขอมูล และท่ีอางโดยบคุคลท่ีสาม)  
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ซึ่งเปนผลมาจากการซือ้หรือการใชผลิตภัณฑถึงขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาต 
ไมวาฟลปิสจะแนะนําโอกาสเกิดความเสียหายดังกลาวหรอืไม 
ขอจํากัดเหลานี้จะถือปฏบิัติโดยไมคํานึงถึงความลมเหลวของวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
ของวิธแีกไขแบบจํากัดใดๆ

การรับประกันแบบจํากัดนี้แสดงถึงขอตกลงเฉพาะแบบสมบูรณระหวางผูบริโภคและฟลิปส
เก่ียวกับผลติภัณฑเซลลลูารนี้ ซึ่งถือวามีความสําคัญเหนอืกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย 
ท้ังแบบเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร และสื่ออ่ืนๆ 
ท้ังหมดระหวางฝายท่ีเก่ียวของกับขอความในการรบัประกันแบบจํากัดนี้ ฟลปิสไม
อนญุาตใหผูสงของ ผูคาปลกี เอเยนตตัวแทนจําหนาย ลกูจาง หรือพนักงานของฟลิปส 
แกไขหรือเปลีย่นแปลงการรบัประกันแบบจํากัดนี้ 
และคุณตองไมยึดถือตามสิ่งท่ีถูกแกไขดงักลาว
การรับประกันแบบจํากัดนี้ไมมีผลตอสิทธิ์ตามพระราช
บัญญัติของผูบรโิภคภายใตกฏหมายในประเทศที่บงัคับใช
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ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศัพทมือถือน้ีสอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ 
ในเร่ืองเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ

โทรศัพทมือถือของคุณคือเครือ่งสงและรบัวทิยุนัน่เอง 
โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบและผลติขึ้นมาไมใหการสมัผัสถูกพลังงานความถี่วทิยุ (RF) 
เกินขีดจํากัดท่ีกําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ 
คําแนะนําเหลานี้สรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันการแผรังสีแบบนัน
ไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันของวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส (IEEE) 
ซึง่พยากรณคาความปลอดภยัซึ่งรับประกันถึงการปองกันตอทุกคน โดยไมคํานงึถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลือ่นท่ี ใชหนวยการวัดท่ีรูจกักันวา อัตราการซึมซับเฉพาะ 
(SAR) ขีดจํากัด SAR ท่ีแนะนําโดย ICNIRP สําหรับโทรศัพทมือถือท่ีใชโดยสาธารณะทั่วไปคือ 2.0 
วตัต/กก. เฉลี่ยตอน้ําหนกัเนือ้เยื่อ 10 กรมั และคือ 1.6 วัตต/กก. เฉลีย่ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 1 กรมั 
โดยมาตรฐาน IEEE Std 1528 สําหรับศีรษะ
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบติัโดยใชตําแหนงการทํางานท่ีแนะนํา 
และใหโทรศัพทมอืถือสงสัญญาณท่ีระดบัพลังงานท่ีสูงท่ีสดุท่ีไดรับการรับรอง 
ในทุกยานความถ่ีท่ีทดสอบ แมวา SAR จะไดรบัการหาคาท่ีระดับพลงังานท่ีสูงท่ีสุด 
แตโดยท่ัวไประดับ SAR ท่ีแทจริงของโทรศัพทมือถือในขณะท่ีทํางานจะต่ํากวาคา SAR สูงสุด 
เนือ่งจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานท่ีระดับพลงังานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาท่ีจําเปน
ในการเขาถึงเครือขาย โดยท่ัวไป ยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก 
พลงังานท่ีปลอยออกมาก็จะยิ่งตํ่าลง
ในขณะท่ีอาจมีความแตกตางระหวางระดบั SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ 
และตําแหนงการใชงานท่ีแตกตางกัน 
แตท้ังหมดนั้นสอดคลองกับมาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลืน่วทิยุ
คา SAR สูงสดุสําหรับโทรศัพทฟลปิสรุน E102 นีเ้มื่อทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐานคือ 0.936 
W/kg สําหรับขอแนะนํา ICNIRP
เพื่อจํากัดการสมัผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศัพทมือถือลง หรอืใชหูฟง 
วตัถุประสงคของขอควรระวังเหลานี้ก็เพือ่ใหนําโทรศัพทมือถือออกหางจากศีรษะและรางกาย
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ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง
เรา
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

ขอประกาศภายใตความรบัผิดชอบของเราวา ผลิตภณัฑ
E102
Philips GSM/GPRS 900/1800
หมายเลข TAC: 35536703

ในดานท่ีเก่ียวของกับการประกาศนี ้มีความสอดคลองกับมาตรฐานตอไปนี้:
ความปลอดภยั: EN 60950-1: 2006
สุขภาพ: EN50360: 2001
             EN62209-1: 2006
EMC: EN301 489-1 v1.8.1; EN 301 489-7 v1.3.1;
สเปกตรัม: EN 301 511 v9.0.2      

เราขอประกาศในที่นี่วา เราไดทําการทดสอบทางวทิยุท่ีจําเปนท้ังหมด 
และผลติภัณฑท่ีมีชื่อท่ีกลาวถึงดานบนนัน้มีความสอดคลองกับความตองการที่จําเปนท้ังหมดของ
ขอกําหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคลองท่ีอางถึงในหัวขอ 10 และรายละเอียดในภาคผนวก IV 
ของขอกําหนด 1999/5/EC ไดรับการปฏบิัติตาม ในเรือ่งท่ีเก่ียวของกับเนือ้หาท่ีระบุ:
CETECOM ICT Services GmbH, Unterturkheimer Strabe6-10, 66117, Saarbrucken, Germany

เครื่องหมายแสดง: 0682

9 กรกฎาคม  2009
                                               
ผูจดัการฝายคุณภาพ
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