
  คางไว

อนหมายเลขโทรศัพท และกด  เพื่อ
เกบ็

อนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด และกด 
 เพื่อหมุน

  ในหนาจอหลัก บันทึกการโทร จะ
ดง สายที่ไมไดรับ, สายโทรออก และ 
ยที่ไดรับ

อนหมายเลขโทรศัพทบนปุมกด และกด 
 แบบยาวเพื่อโทรดวยรหัสนําหนา IP

  เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

 

  เมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง

ปุมระดับเสียงขึ้นหรือลงระหวางการ
ร

ปุมระดับเสียงขึ้นหรือลงในหนาจอหลัก
สํารวจโทรศัพทของคุณ

ฟลิปสพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดงันั้น ฟลิปสจึง
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคูมือการใชงานนี้ไดตลอด
เวลา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ฟลิปสใหคูมือผูใชนี้ �ตาม
ลักษณะที่เปน� และไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด การตกหลน 
หรือความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลในคูมือฉบับนี้และตัวผลิต-
ภัณฑ เวนแตมีการบังคับใชโดยกฎหมาย อุปกรณนี้ออกแบบเพื่อ
ใหเชื่อมตอกับเครือขาย GSM/GPRS

วิธีการ�

ดานหลังของโทร-
ศัพท: เลนกลอง
ถายรูป

ปุมเคลื่อนที่

ซอฟตคียซาย

ปุมรบัสาย

ไมโครโฟน

ชองเสียบหูฟง

หนาจอหลัก
65,000 สี

ปุมตกลง
ปุมกลองถายรูป

ปุมวางสาย และ
เปด/ปด

ปุมตัวอักษรตัวเลข

ขั้วตอเครื่องชารจ

ปุมระดับเสียงดานขาง

ซอฟตคียขวา

เปด/ปดโทรศัพท กด

เก็บหมายเลขใน
สมุดโทรศัพท

ป
จัด

โทรออก ป

เขาไปยัง 
บันทกึการโทร

กด
แส
สา

โทรสาย IP ป

รบัสาย กด

วางสาย กด

ปฏเิสธสาย กด

ปรับระดับเสียงของ
หฟูง

กด
โท

ปรับระดับเสียง
รงิโทน

กด
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า  และ  ที่อยูที่ดานบนของปุมกดอนุญาต
ีส่ัมพันธกบัที่แสดงบนหนาจอ รวมทั้งระหวาง
ัมพันธกับปุมเหลานี้จะแตกตางกันไปตามเนื้อ
ัน

ามารถเรียกใชคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
ดงในรูปแบบกริด ตารางดานบน สรุปถงึการจัด
 
 เมนูหลัก เมื่ออยูในหนาจอหลัก จากนั้นใช
แสดงทิศทางในคูมอืนี้ดวยสัญลักษณ +, -, < 
คอนและรายการ ภายในรายการ กด  เพื่อ
ี่ยวของกับรายการที่เลือก กด  ยอนกลับ เพื่อ

ขอความ ประวัติการโทร

มลัติมเีดีย ตัวจัดการเอกสาร

ขอมูลผูใช ออรกาไนเซอร

เพิ่มเติม ทางลัด
ซอฟตคีย
ซอฟตคียซายและขว
ใหคุณเลือกตัวเลือกท
ที่โทรดวยฟงกชั่นที่ส
หาที่แสดงอยูในปจจุบ

เมนูหลกั

เมนูหลัก ชวยใหคุณส
มือถือทั้งหมดโดยแส
เรียงเมนูใน เมนูหลัก
กด  เพื่อเขาไปยัง
ปุมเคลื่อนที่ ซึ่งมกีาร
หรือ > เพื่อเรียกดูไอ
เขาไปยังตัวเลือกทีเ่ก
ถอยกลับหนึ่งระดับ

เขาไปยังรายการ สมดุ
โทรศัพท 

กด  ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง เมนูหลัก กด  เมนู ในหนาจอหลัก

เปลีย่นไปยังสถานะปด
เสียง

กดปุ ม  คางไวในหนาจอหลกั

เปดกลอง กด  ในหนาจอหลัก

ถายภาพ กด  หรือ  ในขณะที่กลองถาย
รูปเปด

เรียกใช WAP กด  คางไวในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ทางลัด กด - ในหนาจอหลัก

เปด เครื่องเลนเสียง กด + ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง เขียนขอความ กด < ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง ตั้งคาเสียง กด > ในหนาจอหลัก

เขาไปยัง มลัติมเีดีย กด  คางไวในหนาจอหลัก

ไปยังเมนูกอนหนา กด 

กลับไปยังหนาจอหลัก
อยางเร็ว

กด 

สมุดโทรศัพท

การตั้งคา

สนุกกับเกม

บริการ
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เริ่มการใชงาน

ัดไวให ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดของ
ะหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง 

โดยใหหนาสัมผัสสีทองหันคว่ําลง จน

 โดยการเลื่อนเขาไปในชอง จนกระทั่งสุด
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1. เริม่การใชงาน
โปรดอานขั้นตอนเพือ่ความปลอดภัยในสวน "ขอควรระวัง" กอน
ที่จะเริ่มใชงานขัน้แรก

ในการใชโทรศพัทของคุณ คุณตองใสซิมการดทีถู่กตองซึ่งคุณไดรับ
จากผูใหบริการ GSM หรือรานคาที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซมิการด
ประกอบดวยขอมูลเกีย่วกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท
มือถอืของคุณ และหนวยความจําซึง่คุณสามารถใชเพื่อเกบ็หมายเลข
โทรศัพทและขอความตางๆ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูรายละเอียด
ที่ �สมุดโทรศัพท�)

ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสซิมการดใหมของคุณ อยาลืมปด
โทรศัพทมือถือของคุณกอนทีจ่ะเปดฝาดานหลังออกมา
ถอดแบตเตอรี่
ในการใสซิมการด แรกสุดคุณตองถอดแบตเตอรี่ออกกอน กดปุม
ดานหลัง และเลื่อนฝาปดดานหลังลง เพื่อถอดออก
กดสลักไว เพื่อยกแบตเตอรี่ขึ้นมา

ใสซิมการด
วางซิมการดลงในบริเวณที่จ
การดอยูในมมุที่ถูกตอง แล

วางแบตเตอรี่ลงในชองใส 
กระทั่งล็อคเขาตําแหนง

ใสฝาปดแบตเตอรี่กลับคืน
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รี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหวางการ
การชารจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อแทงทั้งหมด
าแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว จากนั้นคุณสามารถ

ารจเสียบอยูกับโทรศัพทเมือ่แบตเตอรี่ชารจเต็ม
ตเตอรี่เสียหาย
งชารจคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นใหใชเตา
ับทีเ่ขาถึงไดงาย

งกชั่นสําหรับใชงานดวนมาให 10 รายการ 
นรายการเหลานั้นตามความตองการของคุณ 
 ดู �ทางลัด� ในหนา 42
เริ่มการใชงาน

เปดโทรศัพท
ในการเปดโทรศพัท กดปุม  คางไว ปอนรหัสพิน ถาโทรศพัท
ถาม รหัสพิน คือรหัสลับ 4 � 8 หลักสําหรับซิมการดของคุณ รหัสนี้
ไดรับการตั้งคาไวลวงหนา และผูใหบริการหรือรานคาทีคุ่ณซื้อจะให
คุณมา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับรหัสพิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่ �ตั้งระบบความปลอดภยั� ในหนา 27

ถาคุณปอนรหสัพินไมถูกตอง 3 ครั้งซิมการดของคุณจะถูกล็อค 
ในการปลดล็อคซิมการด คุณตองขอรหัสพกุ จากผูใหบริการของ
คุณ

การชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณไดรับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจใหมได 
แบตเตอรี่ใหมไดรับการชารจพลังงานไวบางสวน และจะสงเสียง
เตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย
หลังจากที่ใสแบตเตอรี่กลับลงในตําแหนง คุณก็สามารถชารจโทร-
ศัพทได เสียบขั้วตอดังแสดงในรูปดานลาง จากนั้นเสียบปลายอีก
ดานหนึ่งเขากบัชองเสียบไฟ AC 

สัญลักษณรูปแบตเตอ
ชารจ ตัวแสดงสถานะ
หยุดนิ่ง หมายความว
ถอดเครื่องชารจได
การปลอยใหเครื่องช
แลว ไมมีผลทําใหแบ
วิธีเดียวที่จะปดเครื่อ
เสียบไฟฟากระแสสล

ฟงกชั่นทางลัด
โทรศัพทใหรายการฟ
คุณสามารถปรับเปลี่ย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม



การโทร

� รับสาย: กด 
รือกดปุมระดับเสียงลงคางไว) ถาคุณ
าย สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือ

 ถาอยูในโหมด ปดเสียง

ามารถรับสายเรียกเขาโดยการกดปุม
ะ 

ะความปลอดภัยของคุณ ใหแนใจวา
ากหเูมื่อใชการโทรแฮนดฟรี โดยเฉพาะ
เสียง

การโทร เพื่อเปดทํางานแฮนดฟรี ในการ
ถกด  แฮนดฟรี/ยกเลิกแฮนดฟรี 

โทร
ัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้
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2. การโทร
โทรออก
จากหนาจอหลัก
1. ในหนาจอหลัก ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมกด ในการ
แกไขขอผิดพลาด ใหกด 

2. กด  เพื่อโทร
3. กด  เพื่อวางสาย
สําหรับการโทรระหวางประเทศ ใหกด  สองครั้ง เพื่อปอน
เครื่องหมาย �+� สําหรับรหัสนําหนาระหวางประเทศ
การใชสมุดโทรศัพท
1. กด  ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ และกด  หมายเลขที่เลือกจะถูก
หมุนออกไป ในการเลือกหมายเลขอื่น ใหกด + หรือ - (ดู
�สมดุโทรศัพท� สําหรับขอมูลเพิ่มเติม)

3. กด  เพื่อวางสาย

การรับสาย และการวางสาย
เมื่อไดรับสาย หมายเลขของผูโทรเขาอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยูกบัวาผูที่
โทรมาเลือกวาจะแสดงหมายเลขของเขาหรือไม ถาหมายเลขเก็บ
อยูในสมุดโทรศัพท ชื่อที่เปนเจาของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทน
หมายเลข

� ปฏเิสธสาย: กด  (ห
เปดการทํางาน การโอนส
ตูรับฝากขอความเสียง

� วางสาย: กด 

โทรศัพทจะไมสงเสยีงกริ่ง

ถาคุณเลือกปุมใดก็ได คุณส
ใดก็ได ยกเวนปุม  แล

โทรแฮนดฟรี
เพือ่ความสะดวกสบายแล
คุณนําโทรศัพทออกหางจ
อยางยิ่งในขณะที่กําลังเรง

กด  แฮนดฟรี ระหวาง
ยกเลิกแฮนดฟรี คุณสามาร
อีกครั้ง เพื่อปดการทํางาน

ตัวเลือกระหวางการ
ระหวางการโทร กด  ต
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ทรศัพทในซิม
หนง (ตัวอยางเชน: 5) ของผูติดตอที่คุณตอง
สามารถปอน 5# ในหนาจอหลัก โทรศัพทจะ
ทีเ่ก็บในซิม กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลข
ึกการโทร

 เพื่อเขาไปยังรายการ บันทกึการโทร เลือก
 เพื่อโทรไปยังหมายเลข

เฉนิ
ารด
 หนาจอจะแสดงขอมูลเพื่อเตือนคุณใหใสซิม 
พื่อโทรฉุกเฉิน
รดอยู
 112 จากนั้นกด  เพื่อโทร

ลายสาย
ัดการกับสายตั้งแตสองสายขึ้นไปพรอมกัน 
รศัพทนั้น ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และ/หรือ
องคุณ
การโทร

ปดเสียงพูด (เปด/ปด)
ตัวเลือกนี้ใชเพื่อใหคุณปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อที่วาคูสนทนาของ
คุณจะไมไดยินเสียงคุณ
เครื่องบันทึกเสียง
ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาทางโทรศัพทเปนขอหาม
ทางกฎหมาย เราแนะนําใหคุณแจงใหคูสนทนาของคุณทราบวา
คุณกําลงัจะอัดเสียงการสนทนา และใหอัดเฉพาะเมื่อคูสนทนา
ของคุณตกลงเทานั้น

ในการอัดการสนทนาระหวางการโทร ใหเลือก เครื่องบันทึกเสียง 
และกด  ในขณะที่กําลังอดัเสียง คุณสามารถกด  หยุดชั่ว-
คราว/ตอเนื่อง ในการหยุดการบันทกึ กด  ปอนชื่อ และกด  
เพื่อจัดเกบ็
ตัวเลือกอื่นๆ ระหวางการโทร
กด  ตัวเลือก เพื่อใหสามารถทํางานตอไปนี้ไดในขณะที่กําลังใช
สายอยู:
เขาไปยัง สมุดโทรศัพท เพื่อคนหารายการ, เลือก วางสาย เพื่อวาง
สาย, สง หรืออานขอความ

ปรับระดบัเสียงของหูฟง
ระหวางการโทร เลื่อนปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงดานขาง เพื่อ
เพิ่ม/ลดระดับเสียง

โทรดวน
โทรดวนดวยสมุดโ
ถาคุณมีหมายเลขตําแ
การโทรหาในซิม คุณ
แสดงชื่อของผูติดตอ
โทรดวนดวยบนัท
ในหนาจอหลัก กด 
หมายเลข และกด 

การโทรสายฉุก
ในขณะที่ไมมีซิมก
เปดโทรศัพทของคุณ
กด  โทรฉุกเฉิน เ
ในขณะที่ใสซิมกา
ในหนาจอหลัก ปอน

การจดัการกับห
ความสามารถในการจ
และการประชุมทางโท
การสมัครรับบริการข



การโทร

การโทรไปยังสายที่สอง
8

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหวางที่กําลังใชสายแรกอยู หรือ
ระหวางทีม่ีสายหนึ่งพักอยูได ในขณะที่ใชสายหนึ่งอยู ใหหมุนหมาย
เลข (หรือเลือกจากผูติดตอในสมดุโทรศัพท) และกด  สายแรก
จะถูกพักไว สายทีส่องจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด  
เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:
� แลกเปลี่ยน เพื่อสลับไปมาระหวาง 2 สาย
� ประชุม เพื่อแนะนําผูโทรสายใหมเขามาในการประชุมทางโทรศัพท 
การรับสายที่สอง
เมื่อคุณไดรับสายทีส่องในขณะที่กําลังสนทนาอยูกับสายหนึ่งอยู 
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊ปและหนาจอจะแสดงขอมูลของสาย จากนั้น
คุณสามารถ:

ในการรบัสายที่สอง คุณตองปดการทํางาน การโอนสาย และเปด
ทํางาน สายเรียกซอน

กด เพื่อรับสาย (สายแรกจะถกูพักไว)

กด  หรือ  ในการปฏิเสธสาย

กด  ตัวเลือก
เพื่อเปดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก 
วางสาย เพื่อวางสายปจจุบัน และรับสาย
เรียกเขา
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กัษร �h� ถาตัวอักษรที่คุณตองการปอนกบัตัว
ยูบนปุมเดียวกนั ใหรอสองถงึสามวินาทีเพื่อ
ขึ้นอกีครั้ง

 เพือ่ใสชองวางในโหมดการปอนแบบ
 

อนคําวา "home":
GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
 (DEF)
สัญลักษณอยูในแตละปุมดังแสดงในตาราง

ในลาํดับที่จะแสดง
!  ， @  :  #  $  /  _  1
c   2
f    3
i    4
l    5
o   6
r    s    7
v   8
 y    z    9
การปอนตัวอักษรหรือหมายเลข

3. การปอนตัวอกัษรหรือหมายเลข
คุณสามารถเลือกวธิีการปอนขอความ เพื่อปอนตัวอักษรภาษาองักฤษ 
คํา สัญลักษณ และหมายเลขได สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาจอ ระบุ
ถึงโหมดการปอนขอความที่ทํางานอยู

ปุมฟงกชั่น

การปอนแบบมัลตแิทป ABC/abc
ในการเลือกวิธีการปอนแบบมัลติแทป, กด  จนกระทั่ง �ABC� 
หรือ �abc� ปรากฏบนหนาจอ วิธีการปอนขอความแบบนี้ จําเปน
ตองกดปุมหลายครั้งเพื่อใหไดตัวอักษรทีต่องการ ตัวอยางเชน ตัว
อักษร "h" เปนตัวอกัษรที่สองบนปุม 4 ดังนั้นคุณตองกดปุม

สองครั้งเพื่อปอนตัวอ
อักษรทีคุ่ณเพิ่งปอนอ
ใหตัวกะพริบปรากฏ

คุณสามารถกดปุม 0
มัลติแทป ABC/abc

ตัวอยาง: วิธีการป
กดปุม 4, 4 (
(MNO), 3, 3
ตัวอักษร ตัวเลข และ
ดานลาง:

เพื่อลบตัวอกัษร หรือสิ้นสุดโหมดการแกไข

+ - < > เพื่อเลื่อนตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ชื่อยอ, คํา หรือ
สัญลักษณจากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ

เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก

เพื่อเลือกคําทีไ่ฮไลตจากรายการ หรือเขาไปยังเมนู
ตัวเลือก

เพื่อปอนสัญลักษณ

เพื่อเลือกวธิีการปอน

ปุม ตัวอักษร
1 .  , - ?  
2 a    b    
3 d    e    
4 g    h    
5 j     k    
6 m   n    
7 p    q    
8 t     u    
9 w    x   
0   0



ารปอนตวัอักษรหรือหมายเลข
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การปอนแบบสมารต ABC/abc
นี่เปนโหมดการแกไขอจัฉริยะสําหรับขอความที่ประกอบดวยพจนานุ
กรมฉบับยอ การใชระบบนี้จะชวยใหคุณปอนขอความไดเร็วขึ้น ใน
การเลือกวธิีการปอนแบบสมารต, กด  จนกระทั่ง �eZi ABC� 
หรือ �eZi abc� ปรากฏบนหนาจอ กดปุมแตละปุมที่มีตัวอักษรซึ่ง
ประกอบกันเปนคําเพียงครั้งเดียวเทานั้น: การกดปุมจะถูกวเิคราะห 
และคําที่แนะนําจะแสดงขึ้น ถาลําดับการกดปุมสามารถสรางคําที่
เปนไปไดหลายคํา คุณสามารถกด + หรือ - เพื่อเลือกจากคําที่
พจนานุกรมสมารต ABC/abc ในตัวเสนอขึ้นมาให (ดูตัวอยาง
ดานลาง)
ตัวอยาง: วิธีการปอนคําวา "home":
1. กดปุม 4, 6, 6, 3 ตามลําดับ 

หนาจอจะแสดงคําวา: Good
2.  กด - เพื่อเลื่อนและเลือก home
3.  กด  เพื่อยืนยันคําวา home

การปอนตัวเลข
ดวยวิธีนี้ คุณสามารถกดปุมที่เหมาะสมเพื่อปอนตัวเลขได
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สง SMS
แกไข
คัดลอก
ทําซ้ํา

ทรศัพทพรอมกับชื่อ
รศัพท ในหนาจอหลัก และเลือก เพิ่มรายชื่อ
 และกด 
ิม, คุณจําเปนตองปอน ชื่อ และ เลขหมาย หลัง
ร็จ กด  และปอนหมายเลข, จากนั้นกด 
ครื่อง, ขั้นตอนการดําเนินการตางๆ จะ
งดานบน คุณสามารถปอน ชื่อ, เลขหมาย, 
ื่อบริษัท, ทีอ่ยูอีเมล, หมายเลขที่ทํางาน, 
ร และเลือก ภาพประกอบ, เสียงประกอบ 
กด  เพื่อยืนยัน โทรศัพทของคุณจะแจง
จัดเกบ็แลว

รศัพท
ูติดตอทัง้หมดในโทรศัพทไปยังซิมการด หรือ

รศัพท ในหนาจอหลัก เลือก คัดลอกทั้งหมด 

รือ จากเครื่อง กด 
สมุดโทรศพัท

4. สมุดโทรศัพท
รายชื่อเก็บอยูในสมุดโทรศัพทอนัใดอนัหนึ่งในสองแหง: ในซิมการด
ของคุณ (จํานวนของรายชื่อขึ้นอยูกบัความจุของการด) หรือใน
โทรศัพทของคุณ (เกบ็รายชื่อได 200 ชื่อ) ในขณะที่ปอนชื่อใหม 
ชื่อเหลานั้นจะเพิ่มลงในสมดุโทรศัพทที่คุณเลือก

คนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท
ตัวเลือกคนหารายการ
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพท ในหนาจอหลัก, เลือก ใสชื่อคนหา
2. ปอนชื่อ, จากนั้นกด  ตัวเลือก กด 
รายการสมุดโทรศัพท
กด  ในหนาจอหลักเพื่อเขาไปยังรายการสมดุโทรศัพท, กดปุม
สําหรับตัวอักษรทีคุ่ณตองการเขาไปยังรายการ (เชน กดปุม 9 
สามครั้งเพื่อเขาไปยังตัวอักษร Y) รายการแรกที่เริ่มตนดวยตัวอักษร
นี้จะถกูเลือกในรายการ

การจดัการกับผูตดิตอ
เลือกชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท และกด  ตัวเลือก เพื่อเขาไป
ยังตัวเลือกตอไปนี้

โทร IP
แสดง
ลบ
ยาย

เก็บหมายเลขโ
1. เขาไปยัง สมุดโท
ใหม เลือกทีเ่ก็บ

2. ถาคุณเลือก ไปซ
จากทีคุ่ณปอนเส

3. ถาคุณเลือก ไปเ
เหมือนกบัที่แสด
หมายเลขบาน, ช
หมายเลขโทรสา
และ กลุมผูโทร 
ใหทราบวาชื่อถูก

คัดลอกสมุดโท
คุณสามารถคัดลอกผ
ทําในทางกลับกนัได
1. เขาไปยัง สมุดโท
จากนั้นกด 

2. เลือก จากซิม ห



สมดุโทรศัพท

3. ขอความทีแ่นะนําจะแสดงบนหนาจอ เลือก ใช/ไมใช เพื่อ ลบทั้งหมด
ท ในหนาจอหลัก
ําเปนตองเลือกวาจะลบ จากซิม หรือ 

กลุมผูติดตอในสมดุโทรศัพท เพื่อให

ท ในหนาจอหลัก เลือก กลุมผูโทร

องเพื่อแกไข
อไปนี้:
ตั้งริงโทนสําหรับสายเรียกเขาจากผูติดตอ
ลุม
ตั้งชนิดการเตือนสําหรับสายเรียกเขาจาก
ตอในกลุม
ตั้งภาพที่จะแสดงบนหนาจอเมื่อโทรศัพท
สายจากผูติดตอในกลุม
ตั้งชื่อของกลุม
เพิ่มหรือลบสมาชิกของกลุม
12

ยืนยัน/ยกเลิกการดําเนินการ

คัดลอกหรือยายรายการสมุดโทรศัพท
1. เลือกผูติดตอในรายการ สมุดโทรศัพท, กด  ตัวเลือก
2. เลือก คัดลอก/ ยาย/ ทําซ้ํา, จากนั้นกด 

ลบผูตดิตอ
ลบผูติดตอทีละรายการ
วิธี A:
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพท ในหนาจอหลัก เลือก ลบทั้งหมด
2. เลือก ทําทลีะอยาง, จากนั้นเลือกผูติดตอที่คุณตองการลบจาก

 รายการสมุดโทรศัพท และกด  
วิธี B:
1. เขาไปยัง รายการสมุดโทรศัพท ในหนาจอหลัก
2. เลือกรายการที่คุณตองการลบ และกด  จากนั้นเลือก ลบ 
และกด  

1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพ
2. เลือก ลบทั้งหมด คุณจ
จากเครื่อง

กลุมผูโทร
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณจัด
สะดวกในการใชงาน
1. เขาไปยัง สมุดโทรศัพ
2. เลือกกลุม และกด 
3. เลือกตัวเลือกที่เกีย่วข
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกต

คัดลอก เพื่อคัดลอกผูติดตอไปยังอกีหนวยความจําหนึ่ง

ยาย เพื่อยายผูติดตอไปยังอีกหนวยความจําหนึ่ง

ทําซ้ํา เพื่อคัดลอกผูติดตอไปยังหนวยความจําเดียวกัน

แบบเสียงเรียก เพื่อ
ในก

แบบเสียงเตือน เพื่อ
ผูติด

รูปภาพ เพื่อ
ไดรับ

ชื่อกลุม เพื่อ
รายชื่อสมาชิก เพื่อ
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จํานวนรวมของรายชื่อที่คุณจัดเก็บไวในสมดุ
กจํานวนรวมทัง้หมดที่ใชได
ใช
ทีเ่ก็บขอมลูมาตรฐานเพื่อเก็บผูติดตอ

รายการที่แสดงในหนวยความจําโทรศัพท
สมุดโทรศพัท

เลขหมายพิเศษ
เลขหมายเจาของ
รายการ เลขหมายผูใช อนุญาตใหคุณเก็บหมายเลขโทรศัพทของ
คุณเอง เราแนะนําใหคุณปอนหมายเลขโทรศัพทมอืถือของคุณ 
รวมทั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยวของลงไป

แมวาทุกฟลดสามารถเวนใหวางได แตรายการ เลขหมายผูใช
จะไมสามารถลบได

หมายเลขศูนยบริการ
นี่เปนบริการที่จัดใหโดยผูใหบริการเครือขาย สําหรับฟงกชั่นที่มใีหใช 
โปรดถามจากผูใหบริการเครือขาย
หมายเลขฉุกเฉิน
หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจงเหตุฉุกเฉินในประเทศของ
คุณ สวนมากแลว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได แมวาคุณจะ
ยังไมไดใสซิมการด หรือปอนพินของคุณก็ตาม

หมายเลขฉกุเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112 ในสหราชอาณาจักร
คือ 999

การตัง้คา
สถานะความจํา
เลือกเมนูนี้เพื่อแสดง
โทรศัพทแตละอนั จา
ที่เก็บขอมูลที่เลือก
เลือกเมนูนี้เพื่อตั้งคา
ฟลด
เลือกเมนูนี้เพื่อตั้งคา



ขอความ

 ปอนหมายเลข หรือเลือกผูติดตอ 

อืขาย SMS โทรศัพทของคุณอาจ
ยความวาขอความถูกสงไปยังศูนย 
ารด แตไมไดเปนการแสดงวาขอ
ลว

 SMS ทีคุ่ณไดรับ ขอความจะแสดงใน
ึ้นมา กด  เพื่ออานขอความ จากนั้น
ยังตัวเลือกเมนูที่แสดงดานลาง

ัดเก็บขอความไปยังเอาทบอกซ จากนั้น
ความ
ัดเก็บขอความไปยังเอาทบอกซ
งขอความไปยังบุคคลหลายคน
งขอความไปยังผูติดตอทั้งหมดในกลุม

อบกลับไปยังผูสง

งตอขอความทีเ่ลือก

ชทกับผูสง
14

5. ขอความ
SMS
เมนูนี้อนุญาตใหคุณสงขอความตัวอกัษรโดยการใชบริการขอความ
สั้น (SMS) และเพื่อจัดการกับขอความทีคุ่ณสงและไดรับ
เขียนขอความ
ในการเขียนและสง SMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอียด
ดานลาง:
1. เลือก เขียนขอความ ปอนขอความของคุณ และกด  เพื่อ
เขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

2. เลือก เสร็จ จากนั้นกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกถัดไป:

3. ปอนหมายเลข: กด 
และกด 

เมื่อคุณสงขอความผานเคร
แสดงคําวา �สงแลว� หมา
SMS ซึ่งคุณตัง้คาไวในซิมก
ความถูกสงไปยังจุดหมายแ

อินบอกซ
เมนูนี้ใชในการอานขอความ
รายการ เมื่อขอความแสดงข
กด  ตัวเลือก เพื่อเขาไป

เสร็จ เพื่อเสร็จสิ้นการเขียนขอความ
ใชเทมเพลต เพื่อเลือกขอความที่ตั้งคาไวลวงหนา
ใสออบเจ็ก เพื่อใสภาพ แอนนิเมชั่น เพลง และเสียงลง

ในขอความของคุณ
ลางขอความ เพื่อตั้งคา แบบตัวอกัษร, การจัดเรียง 

และการจัด ยอหนาใหม
วธิีการปอน เพื่อเลือกวิธีการปอน

สงเทานั้น เพื่อสงขอความ

จัดเก็บและสง เพื่อจ
สงขอ

บันทกึ เพื่อจ
สงถึงหลายคน เพื่อส
สงเปนกลุม เพื่อส

ผูโทร

ตอบ เพื่อต

สงตอ เพื่อส

แชท เพื่อแ
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วามโดยการเลือก บันทึกและสง หรือ บันทึก ที่
ูกเก็บในเอาทบอกซได
มา กด  เพื่ออานขอความ จากนั้นกด  
ังตัวเลือกเมนูที่แสดงดานลาง

เพื่อสงขอความที่เลือก

เพื่อสงขอความโดยตรง หรือแกไขกอน จากนั้น
สงไปยังผูอื่น

เพื่อลบขอความที่เลือก

ลบขอความทั้งหมดในเอาทบอกซ

เพื่อแยกหมายเลขของผูรับ หรือแสดงใน
ขอความ, จัดเกบ็หมายเลขในซิมการดหรือ
โทรศัพท, หมุนหมายเลข

เพื่อคัดลอกขอความที่เลือกที่เก็บในซิม/
โทรศัพท ไปโทรศัพท/ซิม

เพื่อยายขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท 
ไปโทรศัพท/ซมิ
ขอความ

เอาทบอกซ
เฉพาะเมื่อคุณสงขอค
ขอความจะสามารถถ
เมื่อขอความแสดงขึ้น
ตัวเลือก เพื่อเขาไปย

แกไข เพื่อแกไข ปรับเปลี่ยน และสง SMS ซ้ําไปยัง
ใครบางคน

ลบ เพื่อลบขอความที่เลือก

ลบทั้งหมด เพื่อลบขอความทั้งหมดในอินบอกซ

ใชหมายเลข เพื่อแยกหมายเลขของผูสง หรือแสดงใน
ขอความ, จัดเก็บหมายเลขในซิมการดหรือ
โทรศัพท, หมุนหมายเลข

บันทึกออบเจ็ก เพื่อจัดเกบ็รายการมัลติมีเดีย เชน ภาพใน
ขอความลงในโทรศัพทของคุณ

คัดลอก SMS ไป
เครื่อง/ ซิม 

เพื่อคัดลอกขอความที่เลือกที่เก็บในซิม/
โทรศัพท ไปโทรศัพท/ซิม

ยาย SMS ไป
เครื่อง

เพื่อยายขอความที่เลือกทีเ่ก็บในซิม/โทรศัพท 
ไปโทรศัพท/ซมิ

คัดลอก SMS
ทั้งหมด

เพื่อคัดลอกขอความทั้งหมดที่เก็บในซิม/
โทรศัพท ไปโทรศัพท/ซิม

ยาย SMS
ทั้งหมด

เพื่อยายขอความทั้งหมดที่เกบ็ในซมิ/
โทรศัพท ไปโทรศัพท/ซิม

สง

แกไข

ลบ

ลบทั้งหมด

ใชหมายเลข

คัดลอก SMS
เครื่อง/ ซิม

ยาย SMS ไป
เครื่อง/ ซิม



ขอความ

ลือกระยะเวลาที่จะใหขอความของคุณ
ยูในศูนยขอความสั้นของคุณ สิ่งนี้มี
ยชนเมื่อผูรับไมไดเชื่อมตออยูกบัเครือ
ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถรับขอความ
ุณไดทันท)ี คุณสมบัตินี้ขึน้อยูกับการ
รขอรบับรกิาร
ลือกชนิดของขอความ ตัวเลือกนี้ขึ้นอยู
รือขาย

กไขชื่อของโปรไฟล

ั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะแจงเตือนคุณ
าง SMS วาผูรับไดรับ SMS ของคุณ
ม คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับ
ร
ั้งคาเปน เปด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหคุณ
ายเลขศูนย SMS ของคุณออกไปพรอม
ความ จากนั้นผูรับสามารถตอบกลับ
ชหมายเลขศูนย SMS ของคุณ ไมใชของ
การทําเชนนี้จะเรงความเร็วของการสง
ใหเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับการ
รขอรบับรกิาร
16

เทมเพลต
เมนูนี้อนุญาตใหคุณกําหนดขอความลวงหนาทีคุ่ณใชบอยๆ ไดมาก
ถึง 10 ขอความ เลือกขอความ และกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือก
ถัดไป

ตั้งคาขอความ
เมนูนี้ใชในการตั้งคา SMS ตัวเลือกตางๆ คือ:
การตั้งคาโปรไฟล

ตั้งคาทั่วไป

คัดลอก SMS
ทัง้หมด

เพื่อคัดลอกขอความทั้งหมดทีเ่ก็บในซิม/
โทรศพัท ไปโทรศัพท/ซิม

ยาย SMS
ทัง้หมด

เพื่อยายขอความทัง้หมดที่เกบ็ในซิม/โทรศัพท 
ไปโทรศัพท/ซิม

แกไข เพื่อเขียนขอความใหม หรือแกไขขอความที่
กําหนดลวงหนาที่เลือกไว

ลบ เพื่อลบขอความที่กําหนดลวงหนาที่เลือก

ทีอ่ยู SC เพื่อเลือกหมายเลขศูนย SMS มาตรฐานของ
คุณ ถาซิมการดไมไดเก็บหมายเลขนี้ไว 
คุณตองปอนหมายเลขศูนย SMS ของคุณ
เขาไป 

ระยะเวลาที่
ใชได

เพื่อเ
เก็บอ
ประโ
ขาย (
ของค
สมัค

ชนิดขอความ เพื่อเ
กบัเค

ชื่อโปรไฟล เพื่อแ

รายงานการสง เมื่อต
ผานท
หรือไ
บริกา

ชองทางตอบรับ เมื่อต
สงหม
กบัขอ
โดยใ
ผูรับ 
ขอมลู
สมัค
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ม ปอนขอความตอไปนี้

ิ้นการแกไข และเขาไปยังตัวเลือกถดัไป

ื่อตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับ

ื่อตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับที่จะสง
อความไปใหในเวลาเดียวกนั

ื่อตั้งหมายเลข หรืออีเมลของผูรับที่จะสง
อความไปใหโดยเกบ็เปนความลับ

ื่อตั้งหัวเรื่องของขอความ

ื่อแกไขเนื้อหาของขอความ คุณสามารถ
ิ่มขอความ ภาพ เสียง และไฟลแนบ

พื่อสงขอความ

พื่อจัดเก็บขอความไปยังเอาทบอกซ จากนั้น
งขอความ

พื่อจัดเก็บขอความเปนแบบรางสําหรับสงใน
ายหลัง

พื่อตั้งคาตัวเลือกการสง

พื่อออกจากโหมดการแกไข ขอความแนะนํา
ะแสดงขึ้นเพื่อถามคุณวาตองการจัดเก็บขอ
วามหรือไม
ขอความ

สถานะความจํา
ตัวเลือกนี้ใชเพื่อแสดงสถานะพื้นทีเ่ก็บขอมูลของขอความทีเ่ก็บใน
ซิมการดและโทรศัพท
ที่เก็บขอมูลที่เลือกใช
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณเลือกสถานทีใ่นการเกบ็ขอความทีคุ่ณไดรับ
ระบบทีเ่ลือกใช
ตัวเลือกนี้อนุญาตใหคุณตั้งโหมดการรับสงที่เลือกใช สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอกับผูใหบริการเครือขาย

MMS
โทรศัพทมอืถือของคุณสามารถสงและรับขอความ MMS 
(Multimedia Messaging Service) ไดดวย ดวยการใช MMS 
คุณสามารถสงขอความที่ประกอบดวยรูปภาพ เสียง และขอความได
เมื่อสงขอความ MMS ผูรับของคุณตองมโีทรศัพททีใ่ชงาน MMS ได
เพื่อที่จะสามารถดูขอความของคุณ
เขียนขอความ
ในการเขียนและสง MMS ใหทําตามขั้นตอนที่อธิบายอยางละเอยีด
ดานลาง:

1. เลือก เขียนขอควา

2. กด  เพื่อเสร็จส

ถงึ เพ

Cc เพ
ข

Bcc เพ
ข

หัวเรื่อง เพ

แกไขเนื้อหา เพ
เพ

สงเทานั้น เ

บันทึกและสง เ
ส

บันทึกเปนแบบ
ราง

เ
ภ

ตัวเลือกการสง เ

ออก เ
จ
ค



ขอความ

อินบอกซ

รเลือก บันทึกเปนแบบราง คุณสามารถ
ี้:

ับขอความในโฟลเดอรแบบราง 
นเมนูตัวเลือก

ดงผูรับ หัวเรื่อง วันที่ และขนาด

ขอความไปยังผูอืน่ ถาขอความยัง
ําเร็จ ระบบจะแสดงคําวา สงใหม

ขอความ

ขอความทั้งหมดในเอาทบอกซ

กหมายเลขในขอความ

ดงขอความ

ดงผูรับ หัวเรื่อง วันที ่และขนาด

ขอความ

ไขขอความ

ขอความ

ขอความทัง้หมดในแบบราง

กหมายเลขในขอความ
18

เมนูนี้ใชในการอานขอความ MMS ที่คุณไดรับ เลือกขอความ จากนั้น
กด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้ 

เอาทบอกซ
เมนูนี้ใชเพื่อจัดเก็บขอความทัง้หมดโดยการเลือก บันทึกและสง คุณ
สามารถทํากระบวนการตั้งคาตอไปนี้:

แบบราง
แสดงขอความทั้งหมดโดยกา
ทํากระบวนการตั้งคาตอไปน

ถาคุณไมไดตั้งคาผูรับสาํหร
ตัวเลือก สง จะไมแสดงขึ้นใ

แสดง ในขณะที่กําลังดูขอความ, คุณสามารถกด  
เพื่อเขาไปยังเมนูตัวเลือก และเลือก เลน/
บันทึกภาพเปน/บันทึกเสียงเปน เพื่อเลน 
หรือเพื่อจัดเก็บรายการมัลติมีเดีย

คุณสมบัติ เพื่อแสดงผูสง หัวเรื่อง วันที ่และขนาด

ตอบ เพื่อตอบกลับไปยังผูสง

ตอบทัง้หมด เพื่อตอบกลับไปยังผูสง และผูติดตอทั้งหมด
ในคอลัมน ถึง และ Cc

สงตอ เพื่อสงขอความไปยังผูอืน่

ลบ เพื่อลบขอความ

ลบทัง้หมด เพื่อลบขอความทั้งหมดในอนิบอกซ

ใชหมายเลข เพื่อแยกหมายเลขในขอความ

แสดง เพื่อแสดงขอความ

คุณสมบัติ เพื่อแส

สงไปที่อื่น/
สงใหม

เพื่อสง
สงไมส

ลบ เพื่อลบ

ลบทัง้หมด เพื่อลบ

ใชหมายเลข เพื่อแย

แสดง เพื่อแส

คุณสมบัติ เพื่อแส

สง เพื่อสง

แกไขขอความ เพื่อแก

ลบ เพื่อลบ

ลบทัง้หมด เพื่อลบ

ใชหมายเลข เพื่อแย
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ชทกับผูติดตอของคุณผานทาง SMS
ละกด 
แชท ปอน ชื่อเลนของฉัน และ เลขหมาย
ั้นกด 
อนขอความ และสงออกไปเพื่อเริ่มการแชท
เสียง
ายเลขเมลเซิรฟเวอร และฟงขอความเสียง 
เสียง ผูใหบริการของคุณจะสงขอความไปยัง

ายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียงสองกลุม ผูให
หมายเลขมา

เพื่อตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นของเครือขาย 
คุณสามารถติดตอกับผูใหบริการเครือขาย

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งคาเปน เปด หรือ ปด 
และอนุญาตใหคุณลงนาม หรือใสเนื้อหาอื่น
ในขอความของคุณโดยอัตโนมัติ

เพื่อแสดงสถานะที่เก็บของ MMS
ขอความ

เทมเพลต
แสดงขอความที่ใชบอยที่สุด 5 ขอความ คุณสามารถใชขอความ
เหลานี้ในขณะที่กําลังเขียนขอความใหม เลือกขอความ จากนั้นกด 

 เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้

ตั้งคาขอความ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคา MMS สําหรับการสงหรือการรับขอความ

แชท
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแ
1. เลือกหองแชท แ
2. เลือก ขอมูลหอง
ปลายทาง จากน

3. เลือก เริ่มใหม ป
เซิรฟเวอรขอความ
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาหม
เมื่อคุณไดรับขอความ
โทรศัพทของคุณ
คุณสามารถตั้งคาหม
บริการเครือขายจะให

แสดง เพื่อแสดงเนื้อหาของขอความ

คุณสมบัติ เพื่อแสดงผูสง Cc หัวเรื่อง และขนาด

เขียนขอความ เพื่อใชเทมเพลตเปนขอความใหม คุณ
สามารถทําการแกไขได

กําลังสง เพื่อตั้งคาตัวเลือก ชวงเวลาที่มีผลบังคับ, 
รายงานการสง, รายงานการอาน, ลําดับความ
สําคัญ, เวลาสไลด และ เวลาสง สําหรับการ
สง MMS

กําลังรับ เพื่อตั้งคาตัวเลือก เครือขายหลัก, โรมมิ่ง
เครือขาย, รายงานการอาน และ รายงาน
การสง สําหรับการรับ MMS

ตัวกรอง เพื่อตั้งคาตัวเลือก ไมระบุชื่อ, ขนาดสูงสุด 
และโฆษณา 

แกไขโปรไฟล

ลงนามอัตโนมัติ

สถานะหนวย
ความจํา



ขอความ

เลือกรายการ จากนั้นกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้ ภาษา
ที่สามารถรับได

 คุณสามารถเลือก เลือก, เพิ่ม, แกไข 
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คุณสามารถเขาไปยังเซิรฟเวอรขอความเสียงของคุณอยาง
รวดเร็ว โดยการกดปุม 1 คางไวในหนาจอหลัก

ขอความออกอากาศ
นี่เปนขอความสาธารณะทีอ่อกอากาศไปยังกลุมของผูใชมือถือ 
ขอความถกูออกอากาศในชองที่มีหมายเลขระบุ พูดโดยทัว่ไปคือ 
แตละชองที่ออกอากาศ สามารถสงขอความไดหนึ่งชนิด โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขาย ซึ่งจะใหหมายเลขชองที่ใชได และรายการขอมูล
กับคุณ
วิธีการรับ
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาฟงกชั่นของขอความออกอากาศ เมือ่ เปด คุณ
สามารถรับขอความออกอากาศได เมื่อ ปด คุณจะไมสามารถรับ
ขอความออกอากาศได
อานขอความ
เพื่ออานขอความออกอากาศหลังจากที่เปดทํางานวธิีการรับ

เพื่อตั้งคาภาษาของขอความ
การตั้งคาแชนเนล
กด  เพื่อตั้งคาแชนเนล
หรือ ลบ

แกไข เพื่อแกไขหมายเลขเซิรฟเวอรขอความเสียง

เชื่อมตอไปเสียง เพื่อฟงขอความเสียง
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ูสายทีโ่ทรลาสุด รวมทั้งดูวาเปนสายที่พยายาม
เร็จ

ูสายทีไ่ดรับลาสุด

ร
ยทีไ่มไดรับ, สายโทรออก, สายที่รับ หรือ ลบ

ูเวลาที่ สงรวม, รับรวม และ เวลาในการ
บบ: ชั่วโมง, นาที, วินาท)ี คุณสามารถใช 
ม เพื่อรีเซ็ตเวลาโทรทัง้หมด

รกิารของคุณสงมาในใบเรียกเก็บเงินคา
จากนี้ ขึน้อยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 
ือ่ความสะดวกในการสงบิล ภาษี และอื่นๆ
ประวตัิการโทร

6. ประวัติการโทร
เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและสายเรียกเขา รวมทั้ง
ความพยายามในการโทรซ้ําอตัโนมัติ และรายละเอยีดของสายตางๆ 
ดวย ชนิดตางๆ ของสาย (สายโทรออก, สายที่ไมไดรับ และ สาย
ที่รับ) จะแสดงดวยไอคอนทีแ่ตกตางกัน สายเหลานี้จะแสดงโดยเรียง
ตามลําดับเวลาที่ไดรับ โดยสายลาสุดจะอยูดานบนสุด ถารายการที่
แสดงเกบ็อยูในรายการรายชื่อของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแสดง
ขึ้นมา

สายที่ไมไดรับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูสายทีไ่มไดรับลาสุด คุณสามารถดูวนัที่ เวลา 
และจํานวนครั้งของสายที่ไมไดรับแตละสายได
เลือกรายการ และกด  เพื่อดูวันที่, เวลา, จํานวนครั้ง และหมาย
เลข กด  ตัวเลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

สายโทรออก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด
โทร หรือไดพูดคุยสํา

สายที่รับ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด

ลบบันทกึการโท
เมนูนี้ใชในการลบ สา
ทั้งหมด

เวลาโทร
เมนูนี้อนุญาตใหคุณด
โทรครั้งสุดทาย (รูปแ
ตั้งคาเวลาทั้งหมดให

เวลาที่แทจริงที่ผูใหบ
บริการอาจแตกตาง
การปดจุดทศนิยมเพ

บันทึกในสมุด
โทรศัพท

บันทกึหมายเลข

ลบ ลบหมายเลข

โทร หมนุหมายเลข

แกไข แกไขหมายเลข และจัดเกบ็ลงในสมุด
โทรศัพท



ประวตัิการโทร

องขอความที่สงออกไป และไดรับเขามา

งขอมูลที่สงออกและไดรับผานทาง GPRS 
็ตตัวนับไดดวย มีหนวยเปนไบต
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คาโทร
คาโทรลาสุด
เมนูนี้ใชเพื่อแสดงคาโทรของสายลาสุด
คาโทรรวม
เพื่อแสดงคาโทรรวมของสายทัง้หมด นับตั้งแตตัวนับคาโทรถกูรีเซ็ต
ครั้งสุดทาย ถาคาโทรรวมเกินคาโทรสูงสุดที่ตั้งไวในตัวเลือก คาโทร
สูงสุด คุณจะไมสามารถทําการโทรออกไดอกี จนกระทั่งคุณรีเซ็ต
ตัวนับใหม
รีเซ็ตคาโทร
เพื่อรีเซต็ตัวนับคาโทร คุณตองปอนรหัสพิน 2 ของคุณกอน
คาโทรสูงสุด
เพื่อตั้งคาโทรสูงสุดสําหรับการโทรของคุณ (จําเปนตองปอนพิน 2)
ราคาตอหนวย
ใชในการตั้งคาโทรสําหรับหนึ่งหนวย ราคาตอหนวยนี้ใชเพื่อคํานวณ
คาโทรของคุณ (จําเปนตองปอนพิน 2)

ตัวนับ SMS
เมนูนี้ใชเพื่อแสดงจํานวนข

ตัวนับการใช GPRS
เมนูนี้ใชเพื่อนับปริมาณขอ
นอกจากนี้ คุณสามารถรีเซ
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กภาษาสําหรับขอความบนเมนูทัง้หมด ใช 
รายการ และเลือกภาษาโดยการกด 

ารปอนมาตรฐาน

ั้งตัวเลือกทีแ่สดงในหนาจอหลัก

าจอหลักที่แสดงในโหมดไมไดใชงาน

จากท ีอยู ในหนาจอหลักเปนเวลาตามท ีกาํหนดไว 

รื่อง
สดงเมือ่เปดเครื่อง

เลือกภาพทีก่ําหนดไวลวงหนา

เลือกภาพทีด่าวนโหลดมา

ตั้ง สถานะ (เปด/ปด) และ การรอ (ตั้งเวลา
สําหรับการปรากฏภาพพักหนาจอ)

เลือกภาพสําหรับภาพพักหนาจอ

เลือกภาพทีก่ําหนดไวลวงหนา

เลือกภาพทีด่าวนโหลดมา
การตั้งคา

7. การตัง้คา
เมนูนี้ใชในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับตัวเลือกแตละตัว 
(วนัและเวลา, การปองกนั, การโอนสาย ฯลฯ) และเพื่อปรับแตง
โทรศัพทของคุณ

ตั้งคาโทรศัพท
วันและเวลา
ใชในการตั้งเวลาและวันที่โดยใชปุมกด หรือดวยปุมเคลื่อนที่ คุณ
สามารถตั้งคา:

ตั้งเวลาเปด/ปด
เมนูนี้ใชในการตั้งเวลาที่จะเปด หรือปดโทรศัพทของคุณโดย
อัตโนมัติ เลือกรายการ และกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้:

ภาษา
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณเลือ
+ หรือ - เพื่อเลื่อนใน
วิธีปอนรายการ
เมนูนี้ใชสําหรับตั้งวิธีก
ลักษณะหนาจอ
เมนูนี้อนุญาตใหคุณต
วอลเปเปอร
ตั้งภาพพื้นหลังของหน

ภาพพักหนาจอ
ตั งภาพท ีจะแสดงหลัง

จอแสดงผลเปดเค
ใชในการตั้งคาภาพทีแ่

ตั้งชื่อเมือง เลือกเมืองที่คุณอยู
ตั้งวนั/เวลา ปอนตัวเลขโดยใชปุมกด หรือปุมเคลื่อนที่
ตั้งรูปแบบ ประกอบดวย รูปแบบเวลา และ รูปแบบวันที่

สถานะ คุณสามารถเลือก อนุญาต (มีการตั้งคาให
ใช) หรือ ไมอนุญาต (ไมมีการตั้งคาใหใช)

เปด/ปด เลือกวาจะเปดหรือปดเครื่อง
เวลา ปอนตัวเลขเพื่อตั้งเวลา

ระบบ 

ผูใชกําหนด

ตั้งคา

เลือก

ระบบ 

ผูใชกําหนด



การตั้งคา

จอแสดงผลปดเครื่อง โทรดวน
หมุนหมายเลขทีเ่ก็บในสมุดโทรศัพท
ั้งคาหมายเลขการโทรดวนไดถึง 8 
องตั้งคา หมุนแบบโทรดวนได และ 

เรียกใชฟงกชั่นที่ตั้งไวลวงหนาไดอยาง
นที ่เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไขฟงกชั่น
งกับความตองการของคุณ
ิ
นโทรศัพทของคุณแบบอัตโนมตัิ

ํางานนี้ คุณสามารถเลือก ตั้งโดยเครือ-
งเลขหมายการโทร เพื่อแสดงหรือซอน

ือ ไมใชงาน สายเรียกซอน เมื่อตัวเลือก
ียงบี๊ป ถามีใครพยายามโทรหาคุณใน
อยู ถาตัวเลือกนี้ไมทํางาน โทรศัพทจะ
ี่พยายามโทรหาคุณจะไดยินเสียงสัญญาณ
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ใชในการตั้งคาภาพที่แสดงเมื่อปดเครื่อง

แสดงวันและเวลา
ใชในการตั้งวาจะแสดงวันที่และเวลาในหนาจอหลักหรือไม
แสดงเบอรเจาของ
ใชในการตั้งวาจะแสดงหมายเลขของเจาของในหนาจอหลักหรือไม
ความเขม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปรับความเขมของหนาจอหลัก
คุณสามารถกด < หรือ > เพื่อปรับความเขม
เสียงเอฟเฟก
อีควอไลเซอร
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาความถี่ของเสียงในการเลนเพลง
ขอความทกัทาย
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาขอความทักทายสวนตัว และขอความนั้นจะแสดง
เมื่อคุณเปดโทรศัพทขึ้นมา คุณจําเปนตองตั้งคาตัวเลือกตอไปนี้, 
จากนั้นกด  เสร็จ

เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําการ
อยางรวดเร็ว คุณสามารถต
หมายเลข และคุณจําเปนต
ตั้งหมายเลข
ปุมฟงกชั่น
ในหนาจอหลัก คุณสามารถ
รวดเร็วโดยการกดปุมเคลื่อ
ที่ตั้งไวลวงหนาใหสอดคลอ
ตั้งวันและเวลาอัตโนมัต
เมนูนี้ใชเพื่อปรับปรุงเวลาใ

ตั้งคาการโทร
หมายเลขการโทร
ถาเครือขายสนับสนุนการท
ขาย, ซอนเลขหมาย หรือ ส
หมายเลขของคุณ
สายเรียกซอน
ตัวเลือกนี้ใชเพื่อ ใชงาน หร
นี้เปดทํางาน คุณจะไดยินเส
ขณะทีคุ่ณกําลังคุยโทรศัพท
ไมแจงใหคุณทราบ และผูท

ระบบ เลือกภาพทีก่ําหนดไวลวงหนา

ผูใชกําหนด เลือกภาพทีด่าวนโหลดมา

สถานะ เปดทํางาน/ปดทํางานการแสดงขอความทักทาย

ขอความตอนรับ ตั้งคาเนื้อหาของขอความทักทาย
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นี้ คุณตองปอนหมายเลขกลองขอความเสียง
ินี้ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการ

กัดการใชโทรศัพทของคุณใหโทรไดเฉพาะ
ารหามการโทรสามารถใชไดกับ โทรออก 
งประเทศ หรือ โทรระหวางประเทศเทานั้น) 
ขา (ทุกสายหรือ เมือ่โรมมิ่ง) ในทุกกรณี 
ด ใชกับการโทรทั้งหมดพรอมกันในครั้งเดียว 
ูใช อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงรหัสการหาม
าม ใชเพื่อใหคุณทราบวาชนิดสายนั้นถูกหาม

เครือขายและจาํเปนตองใชรหัสผานการหาม
ผูใหบรกิารของคุณ

ุญาตใหคุณใชหมายเลขที่จดทะเบียนไวสอง
รือขาย) ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพาะเมื่อซมิการด
นั้น
ามารถกด  เพื่อเลือกสาย

ั้งคาวาตองการใหสงเสียงบี๊ปตามเวลาโทรหรือ
 ปด (ไมบี๊ป), ครั้งเดียว (เลือกเวลาการบี๊ป
าที) หรือ เปนระยะ (เลือกชวงเวลาการบี๊ป
การตั้งคา

ไมวาง หรือสายจะถกูโอนไปยังหมายเลขโทรศัพทอืน่ (จําเปนตอง
ตั้งคา โอนเมื่อสายไมวาง) เลือก สถานะการสอบถาม เพื่อตรวจสอบ
สถานะของตัวเลือกนี้
การโอนสาย
เพื่อโอนสายเรียกเขาไปยังวอยซเมลบอกซ หรือหมายเลขโทรศัพท 
(ไมวาจะอยูในรายการผูติดตอของคุณหรือไม)

เลือก ใชงาน และปอนหมายเลข เลือก สถานะการสอบถาม เพื่อ
ตรวจสอบสถานะของตัวเลือกการโอนสายที่เกี่ยวของ

กอนที่จะเปดตัวเลือก
เขาไปกอน คุณสมบัต
หามการโทร
ชวยใหคุณสามารถจํา
หมายเลขที่กําหนด ก
(ทุกสาย, โทรระหวา
และ/หรือ สายเรียกเ
ตัวเลือก ยกเลิกทั้งหม
เปลี่ยนรหัสผานของผ
โทร สถานะการสอบถ
อยูหรือไม

คุณสมบัตนิี้ขึ้นอยูกับ
โทรซึ่งคุณไดรับจาก

สลับสาย
ซิมการดบางชนิด อน
หมายเลข (บริการเค
รองรับการทํางานเทา
ในการสลับสาย คุณส
แจงเวลาที่โทร
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณต
ไม คุณสามารถเลือก
จาก 1 ถึง 3000 วิน

โอนสาย
โทรศัพท
ทั้งหมด

จะโอนสายเรียกเขาทุกสาย เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ 
คุณจะไมไดรับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปด
การทํางานตัวเลือกนี้

โอนเมือ่
สายไมวาง

โอนเมื่อคุณกําลังอยูในสาย

โอนเมือ่ไมมี
การรับสาย

โอนเมื่อคุณไมไดรับสาย

โอนเมือ่ไมมี
สัญญาณ

โอนเมื่อโทรศัพทของคุณปดอยู หรืออยูนอก
พื้นที่ใหบริการ

โอนสายขอมลู
ทั้งหมด

โอนทุกสายที่เปนสายขอมูล

ยกเลิกการโอน
สายทั้งหมด

ยกเลิกตัวเลือกการโอนสายทั้งหมด



การตั้งคา

จาก 30 ถึง 60 วินาที โทรศัพทของคุณจะสงเสียบบี๊ปในชวงเวลานี้

รือขายการใชบริการ (แนะนําใหคุณ

อื่นนอกเหนือจากเครือขายที่คุณจด
ตกลงการโรมมิ่งทําไวกับเครือขายที่
ีย่นเครือขาย อาจมีปญหาบางอยาง
ทรศัพทของคุณ

ครือขายตามลําดับที่ตองการ เมื่อกําหนด
ทะเบียนกับเครือขาย ตามที่คุณระบุไวใน

ลขที่จะใหปฏิเสธ

องคุณจะเลือกและลงทะเบียนกับเครือ
ดโดยอัตโนมัติ

รของเครือขายที่ใชไดในพื้นทีข่องคุณ 
ขายที่คุณตองการลงทะเบียนดวย และ
พื่อยืนยัน
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ทุกๆ นาท)ี
แสดงเวลาทีโ่ทร
เมนูนี้ใชเพื่อใหคุณตั้งวาจะใหแสดงเวลาโทรระหวางการโทรหรือไม
หมุนซ้ําอัตโนมัติ
ถาสายที่คุณหมุนไปไมรับ โทรศพัทจะหมนุหมายเลขนี้ซ้ําเปนระยะๆ 
ในการยุติการหมุนซ้ํา คุณสามารถกด หรือ  เพื่อ  ยกเลิก
กลุมผูใชปด
ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยูกับเครือขาย คุณสามารถใชตัวเลือกนี้ไดเฉพาะหลัง
จากที่โทรศัพทของคุณไดรับการตั้งคาโดยผูใหบริการเครือขายแลว
เทานั้น โดยสวนใหญจะใชฟงกชั่นนี้เพื่อจํากัดการติดตอของคุณ 
ถาตัวเลือกนี้เปดทํางาน คุณสามารถสนทนาเฉพาะกับผูใชภายใน
กลุมเทานั้น
หมายเลข IP
เพื่อตั้งคาหมายเลข IP เพื่อที่จะทําการโทรสาย IP ฟงกชั่นนี้ขึ้นอยู
กับการสมัครขอรับบริการ และเครือขาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
สําหรับพารามิเตอรการตั้งคาคอนฟกตางๆ
บัญชีดํา
เมนูนี้อนุญาตใหคุณปฏิเสธสายเรียกเขาในบัญชีดําของคุณ

ตั้งคาเครือขาย
การเลือกเครือขาย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเลือกเค
เลือก อัตโนมตัิ)

คุณสามารถเลือกเครือขาย
ทะเบียนไดเฉพาะเมื่อมีขอ
คุณจดทะเบียน ถาคุณเปล
เกิดขึ้นระหวางการใชงานโ

เครือขายที่เลือกใช
อนุญาตใหคุณสรางรายการเ
เสร็จแลว โทรศัพทจะลองลง
รายการโหมด อนุญาตใหคุณตั้งตัวเลือกเปน เปด หรือ ปด 

ถาคุณเลือก เปด, โทรศัพทของคุณจะปฏิเสธ
สายทั้งหมดจากผูที่อยูในบัญชีดํา

ทดสอบ ตั้งหมายเ

อตัโนมัติ โทรศัพทข
ขายที่ใชไ

แมนนวล ใหรายกา
เลือกเครือ
กด  เ
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ตัิ
ุมกดของคุณโดยอตัโนมัติ 
รล็อคปุมกด จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน
ด คุณสามารถกด  ปลดล็อค ในหนาจอหลัก 
แสดง �กด  เพื่อปลดล็อคปุมกด�

รโทรออกของคุณ คุณจําเปนตองปอนรหัสพิน 2 
ะใหรหัสพิน 2 มา

นิ 2 ถาซิมการดของคุณไมมี ตัวเลือกนี้จะ

ีสองโหมดดังนี้: เปด (คุณสามารถหมุนไปยัง
มายเลขใดก็ได) และ ปด (คุณสามารถหมุน
เฉพาะหมายเลขที่เก็บอยูใน รายการหมุน
าวร)
ื่อเขาไปยังรายการโทรคงที่ กด  เพิ่ม, 
กนั้นปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพท, กด  
ละปอนรหัสพิน 2, จากนั้นกด 

ื่อเขาไปยังรายการโทรคงที่ กด  เพิ่ม, 
กนั้นปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพท, กด  
ละปอนรหัสพิน 2, จากนั้นกด 
การตั้งคา

เลือกคลื่นสัญญาณ
เมนูนี้ใชเพื่อเลือกคลื่นสัญญาณความถี่ของเครือขายสําหรับการโทร
การเชื่อมตอ GPRS
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถเลือกระหวาง เสมอ 
หรือ เมื่อตองการ

ตั้งระบบความปลอดภัย
ล็อคซิม
เมื่อเปดทํางานการล็อคซิม คุณตองปอนรหัสพิน (ผูใหบริการเครือ
ขายของคุณจะใหรหัสพินมาพรอมกับซิมการด) ถาคุณปอนรหัสพิน
ไมถูกตองสามครั้งติดกัน คุณจําเปนตองปอนรหัสพุก (รหัสการปลด
ล็อคพิน) รหัสพุกใชเพื่อปลดล็อค หรือเปลี่ยนรหัสพินที่ถกูล็อค ถา
ไมมีรหัสพุก หรือทําหายไป คุณตองติดตอกับผูใหบริการเครือขาย
ปอนรหัสพิน จากนั้นกด  ถาสถานะของ ล็อคซิม เปน ปด, สถานะ
ของตัวเลือกจะเปน เปด, ไมเชนนั้นสถานะจะเปน ปด
ล็อคโทรศัพท
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งรหัสผานสําหรับโทรศัพทของคุณ และการตั้งคา
มาตรฐานคือ ปด หลังจากที่คุณตั้งการ ล็อคโทรศัพท, คุณตองปอน
รหัสผานทุกครั้งทีคุ่ณเปดโทรศัพทขึ้นมา
ปอนรหัสผาน จากนั้นกด  ถาสถานะของล็อคโทรศัพทเปน ปด, 
สถานะของตัวเลือกจะเปน เปด, ไมเชนนั้นสถานะจะเปน ปด

ล็อคปุมกดอัตโนม
เมนูนี้ใชในการล็อคป
เลือกชวงเวลาของกา
ในการปลดล็อคปุมก
กด  เมื่อหนาจอ
โทรคงที่
เมนูนี้ใชเพื่อจํากัดกา
ผูใหบริการเครือขายจ

ไมใชทุกซิมการดมีพ
ใชไมได 

โหมด ม
ห
ได
ถ
เพ
จา
แ

รายการ
โทรคงที่

เพ
จา
แ



การตั้งคา

หามโทร รหัสลอ็คโทรศัพท
คุณไมใหถกูใชงานโดยไมรับอนุญาตจาก
ัสผานเมื่อคุณกูคืนการตั้งคาจากโรงงาน 
คือ 1122

รงงาน
กลับเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน

 เพื่อยืนยัน

นที่ถูกตอง (รหัสผานคือรหสัเดียวกับ
เริ่มตนคือ 1122) การตั้งคาตางๆ 
นคาเริ่มตนจากโรงงาน
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เมนูนี้ใชในการจํากัดการโทรออกแบบตางๆ ของคุณ
ดวยการสนับสนุนของซมิการดของคุณ คุณสามารถเปดทํางานหรือ
ปดทํางานฟงกชั่นนี้ได
เปลี่ยนรหัสผาน
เมนูนี้ใชเพื่อเปลี่ยนรหัส PIN, รหัส PIN 2 และ รหัสผานล็อค
โทรศัพท
พิน
ใหมาพรอมกับซิมการด ผูใหบริการจะใหคาเริ่มตนมา
ถาคุณปอนรหัสพินไมถกูตองสามครั้งติดกัน รหัสพินของซิมการด
จะถูกล็อคโดยอตัโนมัติ และคุณจะถูกขอใหปอนรหัสพุกเพื่อทําการ
ปลดล็อค คุณสามารถรับรหัสจากผูใหบริการของคุณ ถาคุณปอนรหัส
พุกไมถกูตอง 10 ครั้งติดตอกัน ซมิการดจะถูกล็อคอยางถาวร
พิน2
รหัสนี้ใชเพื่อเขาไปยังฟงกชั่นเครือขายพิเศษบางอยาง เชน คาโทร 
หรือการโทรคงที่ ฯลฯ ถาคุณปอนรหัสพิน 2 ไมถูกตองติดตอกนั 3 
ครั้ง รหัสพิน 2 ของซิมการดจะถูกล็อค ในการปลดล็อครหัสพิน 2 
คุณจําเปนตองขอรหัสพุก 2 จากผูใหบริการ ถาคุณปอนรหัสพุก 2 
ไมถกูตองติดตอกัน 10 ครั้ง ฟงกชั่นทีเ่กี่ยวของกับรหัสพิน 2 จะไม
สามารถใชไดอีกตอไป

รหัสนี้ปองกันโทรศัพทของ
บุคคลอื่น จําเปนตองใชรห
รหัสล็อคโทรศัพทมาตรฐาน

กูคนืการตั้งคาจากโ
เมนูนี้ใชเพื่อรีเซ็ตโทรศัพท
ปอนรหัสผาน จากนั้นกด 

หลังจากที่คุณปอนรหสัผา
รหัสล็อคโทรศัพท ซึ่งมีคา
ของโทรศัพทจะกลับไปเป
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 และกด  หรือ  เพื่อถายภาพ
กูถายแลว หนาจอมมุมองจะแสดงขึ้นมา กด 
ภาพ หรือกด  เพื่อทิ้งภาพไป
อง
ยละเอียดของเมนู ตัวเลือก ใน กลองถายรูป

ตั้งคาเอฟเฟก
ตั้งคาการ เวลาหนวง
เปดทํางาน / ปดทํางาน ถายตอเนื่อง
ตั้ง คุณภาพภาพ
ตั้ง ขนาดภาพ

เขาไปยัง อิมเมจวิวเวอร
ตั้ง White Balance, เสียงชัตเตอร 

เอก็ซโพเชอร และ คลื่นความถี่
ตั้ง ขนาดภาพ และ คุณภาพของภาพ
ตั้งเอฟเฟกตพิเศษสําหรับภาพ
เพิ่มเฟรมลงในภาพ บางเฟรมใชไดเฉพาะ
กับขนาดภาพบางขนาดเทานั้น

ถายภาพหลายภาพอยางตอเนื่อง
มัลติมเีดีย

8. มัลติมีเดีย
กลอง
โทรศัพทของคุณมกีลองดิจิตอลในตัว คุณสามารถถายภาพ, เกบ็ภาพ
ไวในโทรศัพท หรือถายโอนภาพไปยังพีซีผานทางสายเคเบิล, ใชเปน
วอลเปเปอร หรือสงไปยังเพื่อนๆ โดยทาง MMS 
เปดทาํงานกลองถายรูป
เลือก กลองถายรูป และกด  หรือกดปุมซอฟตคียซายในหนาจอ
หลัก เพื่อเปดทํางานกลองถายรูป 
เมื่อกลองเปดทํางาน หนาจอภาพตัวอยางจะแสดงขึ้น
ตารางดานลางจะมรีายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของปุมตางๆ ใน
โหมดกลอง

ถายภาพ
1. เล็งที่ภาพของคุณ
2. หลังจากที่ภาพถ

 เพื่อจัดเก็บ
เมนูตัวเลือกใน กล
สวนนี้จะอธิบายถึงรา

+ - ซูมเขา / ออก
< > เพิ่ม / ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร 

 หรือ ถายภาพ
ออกจากโหมด กลองถายรูป และกลับไปยัง
หนาจอหลัก

เขาไปยังเมนู ตัวเลือก 
กลับไปยังหนาจอกอนหนา

1 ตั้ง White Balance

2

3

4

5

6

ไปอมิเมจววิเวอร

ตั้งคากลองถายรูป
ตั้งคาภาพ
ตั้งคาเอฟเฟก
เพิ่มกรอบ

ถายตอเนื่อง
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ยที่รูปแบบของวิดีโอคือ AVI
วิดีโอ

 เพื่อเปดการทํางานเครื่องบันทึก

ยีดเกี่ยวกบัการทํางานของปุมตางๆ ใน

 / ออก

 ลดการชดเชยเอ็กซโพเชอร

 หยุดการอัด

ากโหมดการบันทึกวดิีโอ และกลับไปยัง
อหลัก

ยังเมนู ตัวเลือก 

ปยังหนาจอกอนหนา

เอฟเฟก

hite Balance
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แสดงภาพ
เมื่อคุณถายภาพและบันทึกไว ภาพจะถูกเกบ็ไวในโฟลเดอร อิมเมจ
วิวเวอร เมื่อคุณเปดเมนู ภาพของคุณจะแสดงขึ้นเปนธัมบเนล ใช
ปุมเคลื่อนที่ + และ - เพื่อเลื่อนภายในรายการ กด  ตัวเลือก 
เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เครื่องบันทึกวิดโีอ
เมนูนี้ใชเพื่อบันทกึวิดีโอ โด
เปดทํางานเครื่องบันทึก
เลือก บันทึกวดิีโอ และกด 
วิดีโอ
ตารางดานลางจะมีรายละเอ
โหมดการบันทึกวดิีโอ

เวลาหนวง ตั้งการหนวงเวลา เมื่อคุณกดปุมฟงกชั่น
เพื่อถายภาพ ภาพจะถูกถายเมื่อถึงเวลา
ทีคุ่ณตั้งไว

กูคืนการตั้งคาจาก
โรงงาน

รีเซ็ตการตั้งคากลองกลับเปนคามาตรฐาน

แสดง แสดงภาพ
โหมดแสดง ตั้งสไตลการเรียกดูเปน โหมดรายการ หรือ 

โหมดแมทริกซ

สงตอ ใชภาพกบัตัวเลือกอื่นๆ
เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อภาพ
ลบ ลบภาพ
ลบไฟลทัง้หมด ลบภาพทัง้หมด
เรียง ใชในการเรียงภาพทั้งหมดโดยแยกตามชื่อ 

ชนิด เวลา หรือขนาด

+ - ซูมเขา

< > เพิ่ม /

 หรือ เริ่ม /

ออกจ
หนาจ

เขาไป

กลับไ

1 ตั้งคา

2 ตั้ง W



31

ง เพลงทีเ่ก็บในโฟลเดอรเครื่องเลน จะถูกพบ 
ลนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถโทรออก หรือรับ
พลง และเครื่องเลนจะหยุดการเลนชั่วคราว
นเสียง
รือเลือก เครื่องเสียง
ละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของปุมตางๆ ใน

บวิดีโอทั้งหมด
ในการเรียงวดิีโอทัง้หมดโดยแยกตามชื่อ 
นิด เวลา หรือขนาด 

น/หยุดชั่วคราว
ยุด
มไปยังเพลงกอนหนา
มไปยังเพลงถัดไป
รับระดับเสียงของเพลง
กจาก เครื่องเสียง และกลับไปยังหนาจอ
ลัก
าไปยังรายการ รายการที่เลน กด  เพื่อเขา
ยังเมนู ตัวเลือก
มัลติมเีดีย

การบันทึกวิดีโอ
เล็งที่ภาพของคุณ และกด  หรือ  เพื่อเริ่มการบันทึก ในขณะที่
กําลังบันทกึ คุณสามารถกด  หยุดชั่วคราว/ดําเนินการตอ กด , 

 หรือ  เพื่อหยุดการบันทึก และจัดเก็บวิดีโอ
เมนูตัวเลือกในเครื่องบันทึกวิดีโอ
สวนนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของเมนู ตัวเลือก ใน บันทึกวดิีโอ

เครื่องเลนวิดโีอ
คุณสามารถใชตัวเลือกนี้เพื่อแสดงวิดีโอที่คุณบันทึก หรือเก็บอยูใน
โทรศัพทของคุณ
เลือกวิดีโอ จากนั้นกด  ตัวเลือก เพื่อเขาถงึตัวเลือกตางๆ ตอไป นี้

เครื่องเลนเสียง
เมนูนี้ใชในการเลนเพล
และเพิ่มลงในรายการเ
สายไดในระหวางทีฟ่งเ
เปดทํางานเครื่องเล
กด + ในหนาจอหลัก ห
ตารางดานลางจะมรีาย
การเลนเพลง

เลน เขาไปยังเครื่องเลนวดิีโอ

ตั้งคากลอง
วดิีโอ

ตั้งคา White Balance, EV, ความถี ่และ 
คุณภาพวดิีโอ

ตั้งคาเอฟเฟก ตั้งเอฟเฟกตพิเศษสําหรับวดิีโอ
กูคืนการตั้งคา
จากโรงงาน

รีเซ็ตการตั้งคาการบันทึกกลับเปนคามาตรฐาน

เลน เลนวดิีโอ
เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อวิดีโอ
ลบ ลบวิดีโอ

ลบไฟลทั้งหมด ล
เรียง ใช

ช

+ เล
- ห
< ขา
> ขา
ปุมระดับเสียง ป

ออ
ห
เข
ไป
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อัดเสียง นอกจากนี้ คุณสามารถเลน 
ุณบันทึกได
 หรือกด  โดยตรงเพื่อเขาไปยังเมนู 

 เพื่อเริ่มการบันทึก, กด  เพื่อ 
ชั่วคราว หรือ ตอเนื่อง ในการสิ้นสุดการ
ึกเสียง กด  หยุด ปอนชื่อ จากนั้น

 
ูปแบบของการบันทกึ
บันทึก
เสียงตอทายบันทกึ
ี่ยนชื่อบันทึก
ันทึก
ันทึกทั้งหมด
ัวเลือกอื่นๆ กับบันทึก
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เมนูตัวเลอืกในเครื่องเลนเสียง

เพิ่ม/ลบเพลง
1. ปดโทรศัพทของคุณ
2. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณกบัคอมพิวเตอรโดยสายเคเบิล USB
หลังจากคอมพิวเตอรพบโทรศัพทของคุณแลว คุณสามารถ
คัดลอกเพลงไปยังโทรศัพทหรือลบเพลงที่อยูในโทรศัพทของ
คุณ

เพลงทั้งหมดที่จะเลน ตองเก็บไวในไดเรกทอรีราก นี่เปนสถานที่
ซึ่งกําหนดไว และคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

เครื่องบันทึกเสียง
เมนูนี้อนุญาตใหคุณทําการ
เปลี่ยนชื่อ หรือลบเสียงที่ค
เลือกบันทึก จากนั้นกด 
ตัวเลือก 

กลับไปยังหนาจอกอนหนา

เลน เลนเพลง
รายละเอียด แสดงขอมูลของเพลง
เพิ่มในเสียง
เรียก ตั้งเพลงเปนเสียงโทรศัพท

รีเฟรชรายการ
ใหม ปรับปรุงรายการเลนในเครื่องเลนเสียง

การตั้งคา ประกอบดวย รายการอัตโนมตัิ, ทวนซ้ํา (เลน
โหมดการซ้ําเพลง), สับเปลี่ยน (ลําดับการ
เลน), เปดเสียงดนตรี (วาจะเลนตอเมือ่คุณ
ออกจากเครื่องเลนเสียงหรือไม) และอีควอ
ไลเซอร

บันทกึ กด 
หยุด
บันท
กด 

การตั้งคา ตั้งร
เลน เลน
เพิ่มตอ เพิ่ม
เปลี่ยนชื่อ เปล
ลบ ลบบ
ลบทัง้หมด ลบบ
สงตอ ใชต
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รเรียบเรียง

โลดี้

เลนเมโลดี้

เลือกความเร็วในการเลนเมโลดี้

เลือกเครื่องดนตรีในการเลน

บันทึกเมโลดี้

แสดงขอมูลชวยเหลือ

เลนเมโลดี้
แกไขเมโลดี้
สรางเมโลดี้ใหม
เปลี่ยนชื่อเมโลดี้
ลบเมโลดี้
ลบเมโลดี้ทั้งหมด
ใชตัวเลือกอื่นๆ กับเมโลดี้ 
แสดงขอมูลชวยเหลือ
มัลติมเีดีย

เรียบเรียงเมโลดี้
เมนูนี้อนุญาตใหคุณแกไขเมโลดี้ไดตามใจชอบ และตั้งคาเปนเสียง
โทรศัพท
ถาไมมีเมโลดี้ คุณสามารถกด  เพิ่ม เพื่อสรางเมโลดี้ และกด  
เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก ในขณะที่กําลังเรียบเรียงเมโลดี้ ถาคุณ
เลือกเมโลดี้ คุณสามารถกด  เพื่อเขาไปยังเมนู ตัวเลือก
การทํางานของปุมตางๆ ในขณะเรียบเรียง

กดปุมลูกศร เพือ่เลือกสัญลักษณของการสัน่ หรือแสงไฟ จากนั้น
กดปุม + หรือ - เพื่อเปดหรือปดเอฟเฟกต

เมนูตัวเลือกในกา

เมนูตัวเลือกของเม
0 ใสตัวหยุด
1-7 ปอนโด-ซี
8 ใสเอฟเฟกตการสั่น
9 ใสเอฟเฟกตแสงไฟ
+ - เปลี่ยนพิตชของโนตไปเปนสูง กลาง หรือต่ํา
# เปลี่ยนสถานะของโนตเปนสูง ปกติ หรือต่ํา
* เปลี่ยนจังหวะ

เลน

ความเร็วใน
การเลน

เลือกเครื่อง
ดนตรี

บันทึก

ชวยเหลือ

เลน
แกไข
เพิ่ม
เปลี่ยนชื่อ
ลบ
ลบไฟลทั้งหมด
สงตอ
ชวยเหลือ
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9. ตัวจัดการไฟล
เมนูนี้ใชในการจัดการกับภาพ เสียงที่บันทกึไว ริงโทน และเพลงใน
โทรศัพทของคุณเลือก ดิสก D กด  ตัวเลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือก
ตางๆ ตอไปนี้

มุมขวาบนสุดของหนาจอในตัวจดัการไฟล แสดงถึงขอมูลการใช
พื้นที่ ถาคุณเลือกโฟลเดอร หรือไฟลในตวัจัดการไฟล หนาจอจะ
แสดงขอมูลวนัที่ และขนาดของไฟลไวที่มุมเดียวกัน

เปด ใชในการเปดโฟลเดอร คุณสามารถเลือกไฟล
หรือโฟลเดอรเพื่อทํากระบวนการตอไปนี้
� การทํางานกับไฟล
เลน (สําหรับไฟลเพลง), แสดง (สําหรับไฟล
ภาพ), สงตอ, รายละเอียด, เปลี่ยนชื่อ, คัด
ลอก, ยาย, ลบ, ลบไฟลทั้งหมด และ เรียง
� การทํางานกับโฟลเดอร
เปด, สรางโฟลเดอร, เปลี่ยนชื่อ, ลบ และ เรียง

สรางโฟลเดอร สรางโฟลเดอรใหมเพื่อเก็บไฟล

ฟอรแมต จัดรูปแบบโฟลเดอร (ใชไดสําหรับไดเรกทอรี
รากเทานั้น)
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10. สนุกกับเกม
เกม
เลือกเกม และกด  สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแตละเกม คุณ
สามารถดูจากคําแนะนําบนหนาจอ

ธีม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาลักษณะสีของหนาจอโทรศัพท มธีีมสาม
ชนิดใหคุณเลือก
เลือกสกีม กด  ตัวเลือก เพื่อเขาถงึตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

ไมวาคุณตั้งคาตัวเลือกใดใน ชวงปจจุบัน หรอื จัดเรียง, คุณ
ตองเลอืก ใชงาน หลังจากการตัง้คา

ตั้งคาเกม
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเปดหรือปดเสียง หรือระบบสั่นในขณะที่เกม
เลือก เสียง หรือ สั่น กดปุมลูกศร เพื่อเลือก เปด หรือ ปด จากนั้นกด 

 เพื่อยืนยัน

ใชงาน เปดทํางานธีมที่เลือก

ชวงปจจุบัน ตั้งความถี่ของการอัปเดตสี

จัดเรียง ตั้งลําดับของการอัปเดตสี
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11. โปรไฟลผูใช
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตั้งคาเสียงกริ่งของสายเรียกเขา ขอความใหม 
และอื่นๆ โดยคุณสามารถตั้งคาชนิดเสียงเตือน, ระดับเสียงกริ่งและ
โหมดตอบรับ รวมทัง้แสงไฟ เพื่อใหโทรศัพทของคุณเหมาะกับ
สภาพแวดลอมการทํางานทกุประเภท
เลือก ปกติ, ประชุม, ภายนอก, ภายใน หรือ หูฟง กด  
ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้

ตัวเลือก อัตโนมัติ ในโหมดรับสาย แสดงเฉพาะในโหมดหูฟง
โหมดหฟูงไมจาํเปนตองเปดทํางาน ตราบใดที่คุณยังเสียบหฟูง
อยู โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปยงัโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติ

ใชงาน โหมดที่คุณเลือกจะทํางาน

แบบเลือก
ตามชอบ 

อนุญาตใหคุณตั้งคาโหมดที่เลือก ซึ่งประกอบดวย 
ตั้งคาเสียง (สายเรียกเขา, ปลุก, เปดเครื่อง, ปด
เครื่อง, เสียงขอความ และเสียงปุมกด), ระดับ
เสียง (เครื่องเสียง และเสียงปุมกด), โหมดทด
สอบ (เสียงเรียก,ระบบสั่นเทานั้น, เสียงและสั่น 
หรือสั่นแลวจึงเสียง), แบบเสียงเรียก (ครั้งเดียว, 
ซ้ํา หรือทวนซ้ําเพิ่มขึ้น), เสียงพิเศษ (คําเตือน, 
ผิดพลาด, แคมปเปด และเชื่อมตอ), โหมดรับสาย 
(ทุกปุม) และ แสงไฟ LCD (5, 15, 30 หรือ 45 
วนิาที)
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สิ่งตางๆ ทัง้หมดในการทํางานหรือชีวติของคุณ 
หา, ระบุเวลาอยางละเอียด และการเตือนของ 

ทของคุณ หนาจอจะแสดงคําวา วาง คุณสามารถ
างงานใหมได หลังจากที่แกไขงาน คุณสามารถ

ามารถกด  ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังเมนูตัว

ในการปอนวนัที่ของงาน

ในการปอนเวลาของงาน

แบบเวลาที่คุณปอน ตองเปนระบบ 24 
โมง

ในการปอนเนื้อหาของงาน กด  แกไข, ปอน
ื้อหา, จากนั้นกด  เพื่อจัดเกบ็

ปุมลูกศรเพื่อตั้งสถานะการปลุก

ในการตั้งคาความถี่: ครั้งเดียว, ทุกวนั, วัน, ราย
ดาห, รายเดือน
ออรกาไนเซอร

12. ออรกาไนเซอร
เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยคุณ
จัดระเบียบตางๆ และไดรับการแจงเตือนในขณะที่กําลังเดินทาง

ปฏิทิน
เมนูนี้อนุญาตใหคุณดูปฏิทิน, เรียกใช หรือแกไขรายการที่จะทํา
คุณสามารถกดปุมลูกศรเพื่อดูปฏิทินได เลือกวันที่ทีต่องการแสดง 
และกด  ตัวเลือก เพื่อเขาไปยังตัวเลือกตอไปนี้

วันที่ที่มีงานจะแสดงดวยสแีดง

รายการที่จะทาํ
เมนูนี้ชวยคุณจัดการ
คุณสามารถเขียนเนื้อ
รายการทีจ่ะทํา
ถาไมมีงานในโทรศัพ
กด  เพิ่ม เพื่อสร
กด  เสร็จ
ถาคุณเลือกงาน คุณส
เลือก
สรางงานเรียกดูงาน ใชในการตั้งคาวนัที ่เวลา บันทึก และการเตือน

สําหรับกําหนดการ กด  เพื่อเพิ่มงานใหม 
แกไข หรือแสดงงานที่เลือก (สําหรับราย
ละเอียด โปรดอานหัวขอ �รายการทีจ่ะทํา�)

ไปยังวนัที่ อนุญาตใหคุณแสดงวันที่ทีม่ีการนัดหมายอยาง
รวดเร็ว ปอนวันที่ จากนั้นกด  

วนัที่ ใช

เวลา ใช

รูป
ชัว่

บันทึกยอ ใช
เน

ปลุก กด

ซ้ํา ใช
สัป



ออรกาไนเซอร

เมนูตัวเลอืกของงาน

อบเวลาของเมอืงสําคัญๆ รอบโลก
, วันที่และเวลาทองถิน่จะแสดงที่สวนลาง
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ปลกุ
โทรศัพทมือถือของคุณมีนาฬกิาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งคาการ
ปลุกแยกกันได 3 รายการ
ในการตั้งนาฬิกาปลุก ใหทําตามขั้นตอนดานลาง:
1. เลือกการปลุก และกด  แกไข
2. ตั้งสถานะเปน เปด
3. ปอนเวลา
4. เลือก ซ้ํา, ครั้งเดียว, ทุกวัน หรือ วนั
หลังจากที่คุณตั้งคาเสร็จ กด  เสร็จ

ในการใชโหมด วัน คุณสามารถเลอืกเสนสัปดาห จากนั้นตัง้คา
สถานะของแตละวันในสัปดาหทีละวนัได คุณสามารถสลับระหวาง
การ เปด และปด ไดโดยการกดปุมซอฟตคียซาย

นาฬิกาทัว่โลก
เมนูนี้อนุญาตใหคุณตรวจส
กดปุมลูกศรเพื่อเลือกเมือง
ของหนาจอ

แสดง แสดงการตั้งคาของงานที่เลือก

เพิ่ม เพิ่มงานใหม

แกไขงาน แกไขงานที่เลือก

ลบงาน ลบงานที่เลือก

ลบทัง้หมด ลบงานทั้งหมดในรายการที่จะทํา
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ที่คุณเยี่ยมชมเร็วๆ นี้ได

ูเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณไปยังเครือขาย

ไดรับจะถกูจัดเกบ็ใน บริการ, ผูใหบริการจะ
ยังโทรศัพทของคุณ

าคุณสมบัติของโหมดการเรียกใช WAP โปรด
เครือขายเพื่อขอการตั้งคาทีถู่กตอง

เขาไปยังเว็บไซตของบุคมารคที่เลือก

แกไขบุคมารคที่เลือก

ลบบุคมารคที่เลือก

ลบบุคมารกทั้งหมด

ปอน ชื่อ และ แอดเดรส เพื่อสรางบุคมารค
ใหม
บริการ

13. บริการ
เมนูนี้ประกอบดวยบริการ STK และ WAP

STK
รายการฟงกชั่นในเมนูนี้ ขึ้นอยูกับผูใหบริการและการสมัครรับ
บริการของคุณ ถาซมิการดที่คุณใสลงในเครื่องมีฟงกชั่น STK เมนู 
STK จะแสดงบนหนาจอ

WAP
ตัวเลือกนี้ใชในการเขาถงึเครือขาย โทรศัพทใหโหมดทีใ่ชไดบาง
โหมดแกคุณเพื่อเขาถงึเครือขาย คุณสามารถเรียกดูเครือขายหลัง
จากทีคุ่ณเปดทํางานโหมดที่สัมพันธกันแลว
โฮมเพจ
คุณสามารถเก็บหนาแรกสําหรับแตละโหมดได เมื่อคุณเขาถึง WAP, 
โทรศัพทจะเปดโฮมเพจของโหมดกอน
บุคมารค
คุณสามารถจัดเกบ็แอดเดรสในโทรศัพทของคุณเปนบุคมารค
เลือกบุคมารค กด  ตัวเลือก เพื่อเขาถึงตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้:

เพจกอนหนานี้
คุณสามารถดูเวบ็ไซต
ปอนที่อยู
คุณสามารถปอนทีอ่ย
อินบอกซบริการ
ขอความ WAP ที่คุณ
สงขอความ WAP ไป
การตั้งคา
แกไขโปรไฟล
ตัวเลือกนี้ใชเพื่อตั้งค
ติดตอกับผูใหบริการ

ไปยัง

แกไข

ลบ

ลบทั้งหมด

เพิ่มบุคมารค



บริการ

เลือกโหมดในรายการโปรไฟล จากนั้นกด  เพื่อเขาไปยังตัวเลือก ใบรับรองที่ไวใจ
งใชใบรับรองที่ไวใจ เชน บริการธนาคาร 
งที่ถกูตอง คุณสามารถจัดเก็บหรือลบได 
 ใบรับรองจะถกูเพิ่มลงในใบรับรองที่ไวใจ

งบัญชี ผูผลิตจะใหบัญชีที่มอียูแลวกับคุณ

ี, หมายเลข, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ประเภท
ะ DNS

ี, APN, ชื่อผูใช, รหัสผาน, ประเภทการ
40

ตอไปนี้:

ตัวเลือกเบราเซอร

ขอความบริการ
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาวาจะรับขอความบริการหรือไม ขอความบริการ
ถูกบันทกึไวใน บริการ
ลางแคช
ขอมูลที่คุณเขาถงึที่เก็บในแคชของโทรศพัทของคุณ ตัวเลือกนี้ใชเพื่อ
ลางขอมลูในแคช
ลางคุกกี้
เมนูนี้ใชในการลางคุกกี้
เมื่อคุณเขาถึงเว็บไซต ขอมูลบางอยางจะถูกบันทึกไว แนะนําใหคุณ
ลางขอมลูที่มีความสําคัญเหลานี้เปนระยะ เพื่อปองกันไมใหขอมลู
สวนตัวของคุณถูกเปดเผยเมื่อโทรศัพทหายไป

บริการบางอยาง จําเปนตอ
เมื่อคุณดาวนโหลดใบรับรอ
ถาคุณเลือกตัวเลือกจัดเกบ็

บัญชีขอมูล
เมนูนี้ใชเพื่อตั้งคาขอมลูขอ
ขอมูล GSM
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อบัญช
การเชื่อมตอ, ความเร็ว แล
GPRS
คุณสามารถตั้งคา: ชื่อบัญช
ตรวจสอบ

ใชงานโปรไฟล เปดทํางานโหมดการเขาถึง WAP ที่เลือก

แกไขโปรไฟล แกไขคุณสมบัติของโหมดการเขาถึง WAP

หมดเวลา ตั้งคาเวลารอของเบราเซอร ถาไมมกีารโตตอบ
ภายในเวลารอ เบราเซอรจะยุติการเชื่อมตอ
กับเวบ็ไซต

แสดงรูป ตั้งวาจะแสดงภาพเมื่อเยี่ยมชมเวบ็ไซตหรือไม
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14. เพิ่มเตมิ
เมนูนี้ประกอบดวยคุณสมบัติและตัวเลือกตางๆ ที่ออกแบบมา
สําหรับการใชงานสวนตัวของคุณ

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมเีครื่องคิดเลขในตัวทีคุ่ณสามารถใชเพื่อทําการ
คํานวณพื้นฐานได คุณปอนตัวเลขโดยใชปุมกด และปอนเครื่อง
หมายโดยใชปุมเคลื่อนที ่ดังที่แสดงในตารางดานลาง:

ตัวแปลงหนวย
เมนูนี้อนุญาตใหคุณใชฟงกชั่นการแปลงหนวยความยาวและน้ําหนัก

กด # เพื่อปอนจดุทศนิยม

ตัวแปลงคาเงิน
เมนูนี้ใชในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเปนอกีสกุลหนึ่ง โดย
ใชอตัราแลกเปลี่ยนทีคุ่ณเลือก คุณสามารถแปลงจากเงิน ทองถิ่น ไป
เปนสกุลเงิน ตางประเทศ หรือในทางกลับกันได ปอนอตัราในฟลด 
อัตรา, กด , เลือก อัตราการแปลง (บรรทดัแรกบนหนาจอ) และ
ปอนจํานวนในชอง ทองถิน่ หรือ ตางประเทศ, จากนั้นกด  เพื่อ
รับคาที่แปลงได

ตัวเลือก อตัราการแปลง อนุญาตใหคุณเลือก อัตรา ที่คุณปอนวา
เปน ทองถิ่น ไปยงั ตางประเทศ หรือ ตางประเทศ เปนทองถิน่ คุณ
สามารถปอนจดุทศนิยมไดโดยการกดปุม #

สุขภาพ
เมนูนี้ใหการอางอิงถึงดัชนีมวลของรางกาย และขอมลูเกี่ยวกับประจํา
เดือนของสุภาพสตรี
BMI
เลือก เพศ จากนั้นปอน ความสูง และ น้ําหนัก, กด  เพื่อรับ
ผลลัพธ
ประจําเดือน
วิธีการใชเหมือนกับ �BMI� ปอนขอมูลที่เกี่ยวของ และกด  เพื่อ
รับผลลัพธ

+ บวก หรือ M+
- ลบ หรือ M-
< คูณ หรือ MC
> หาร หรือ MR

ลบตัวเลข
จุดทศนิยม

 หรือ  ผลลัพธการดําเนินการ
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15. ทางลัด
เมนูนี้อนุญาตใหคุณเขาไปยังรายการ 10 รายการอยางรวดเร็วได
โดยการกด - ในหนาจอหลัก นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยน
รายการมาตรฐานตามความตองการทีแ่ทจริงของคุณไดดวย

เปลี่ยนรายการในทางลัด
เลือกรายการทีคุ่ณตองการปรับเปลี่ยนแกไข จากนั้นกด  เพื่อเขา
สูโหมดการแกไข เลือกรายการที่แทนที่ จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน
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ไอคอน & สัญลักษณ
ในหนาจอหลัก จะมีสัญลกัษณแสดงขึ้นมาพรอมกันหลายตัวบนหนา
จอหลัก

ถาสัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา หมายความวาเครือขายนั้น
ใชไมได คุณอาจอยูในพืน้ที่รบัสญัญาณที่ไมดี การยายไปยัง
ตําแหนงอื่นอาจชวยใหมีสญัญาณดีขึน้ได

แบตเตอรี่ - แทงระบุถึงระดับของแบตเตอรี่ (3 แทง = 
เต็ม, 0 แทง = ต่ํา)

เครอืขาย GSM - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือ
ขาย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ-ยิ่งเครื่องแสดงแทงมาก หมาย
ความวาสัญญาณยิ่งดี

ลอ็คปุมกด เปดทํางาน

การปลุก ทํางาน

 กริ่ง - ชนิดการเตือนเปนเสียงกริ่ง

ระบบสัน่เทานั้น - ชนิดการเตือนเปนระบบสั่นเทานั้น

สัน่และกริ่ง - ชนิดการเตือนเปนระบบสัน่และเสียงกริ่ง

สัน่จากนั้นกริ่ง - ชนิดการเตือนเปนระบบสั่นแลวตาม
ดวยเสียงกริ่ง

หองแชท 1 กําลงัมีการแชทอยู

เชื่อมตอ GPRS - โทรศัพทของคุณเชื่อมตออยูกับเครือ
ขาย GPRS

ขอความเสยีง - คุณไดรับขอความเสียงใหม

การโอนสาย - โทรศัพทของคุณอยูในสถานะการโอน
สาย

สายที่ไมไดรบั - คณุมีสายที่ไมไดรับ

ขอความ SMS - คุณไดรับขอความใหม

สาย - สายปจจุบัน

ขอความ MMS - คณุไดรับขอความ MMS ใหมเขามา



หลีกเลี่ยงการจดรหัส PIN ลงบนกระดาษ ใหใชวธิีจําแทน 
ตอรี่ออก ถาคุณจะไมใชโทรศัพทเปน

จากทีซ่ื้อโทรศัพทมา และเพื่อเปดการทํา
ทรแบบตางๆ
รศัพทของคุณนั้น สอดคลองกับ
อบังคับตางๆ ทั้งหมดที่มี อยางไรกต็าม
ุณอาจเปนสาเหตุใหเกิดการรบกวนกบั
ดังนั้นคุณควรทําตาม ขอแนะนํา และกฎ
ศของคุณ เมื่อใชโทรศัพทเซลลูลารทั้ง
ังสถานที่อืน่ กฏขอบังคับเกี่ยวกับการ
ยนตและเครื่องบินนั้นมีความเขมงวด

รใชโทรศัพทเซลลูลารอาจมีความเสี่ยงตอ
ลการวิจัยในปจจุบันเกีย่วกับเทคโนโลยี
 มาทบทวนมาตรฐานดานความปลอดภยั
พื่อปองกันอันตรายจากการสัมผัสถกูพลัง
ลูลารของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ของทั้งหมด รวมทัง้ขอกําหนดอปุกรณ
การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC
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ขอควรระวัง
คลืน่วิทยุ

โทรศัพทมือถือเซลลูลารของคุณก็คือ ตัวสงและรบั
สญัญาณวทิยุกําลังต่ํานั่นเอง ในขณะที่ทํางาน โทร-
ศพัทจะรับและสงคลื่นวิทยุ คลื่นวทิยุจะนําพาสัญญาณ
เสียงหรือขอมลูไปยังสถานีฐานทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขาย

โทรศัพท จากนั้นเครือขายจะทําหนาที่ควบคุมกําลังสงของโทรศัพท
� โทรศัพทของคุณสง/รับสัญญาญวิทยุ ในความถี ่GSM (900 /

1800 / 1900 MHz)
� เครือขาย GSM จะควบคุมกําลังการสง (0.01 ถึง 2 วัตต)
� โทรศัพทของคุณมคีวามสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัย
ทีเ่กี่ยวของทั้งหมด

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

เก็บโทรศัพทไวในทีป่ลอดภยั และเกบ็ใหพนจากการ
เอื้อมถึงของเด็กเล็ก

ปดโทรศัพทและถอดแบตเ
ระยะเวลานาน
เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลัง
งานตัวเลือกการจํากดัการโ

การออกแบบโท
กฎหมายและข
โทรศัพทของค

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น 
ขอบังคับทั้งหมดในประเท
ที่บาน และเมื่อเดินทางไปย
ใชโทรศัพทเซลลูลารในรถ
มาก
เปนที่กลาวกันวาบางครั้งกา
สุขภาพของผูใช มีการนําผ
ทางดานคลื่นวทิยุและ GSM
ตางๆไดรับการกําหนดขึ้นเ
งานคลื่นวิทยุ โทรศัพทเซล
ดานความปลอดภัยที่เกี่ยว
รับสงคลื่นวทิยุและอุปกรณ
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บกับผูผลิตรถยนตของคุณวา อุปกรณอิเลก็-
 ที่ใชในยานพาหนะจะไมไดรับผลกระทบจาก
ิทยุ

ตนของหัวใจ
ารเตนของหวัใจ:
วางเครื่องควบคุมการเตนของหวัใจและโทรศัพท
วลาที่เปดโทรศัพทอยู เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

นกระเปาเสื้อ
กบัเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจเพื่อลดการ
ึ้นใหเหลือนอยทีสุ่ด
สงสัยวามีการรบกวนกันเกดิขึ้น

งชวยฟง ใหปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณ
รียนรูวาอุปกรณของคุณมีความไวตอการรบกวน
รหรือไม
ปดโทรศัพทของคุณเสมอ�
การปองกนัที่ไมเพียงพอหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความไวสูง
อาจไดรับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนํา
ไปสูอบุัติเหตุได

กอนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพทไว
ภายในกระเปาสัมภาระของคุณ การใชโทรศัพทมือถือ
ในเครื่องบิน อาจเปนอนัตรายตอระบบการทํางานของ

เครื่องบิน ทําลายเครือขายโทรศัพทมือถอื และอาจผิดกฎหมายดวย
ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนยดูแลรักษาสุขภาพ และ
สถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยูใกลกับสถานที่ซึ่งมีอุป-
กรณทางการแพทย

ในบริเวณที่ซึ่งมอีันตรายเนื่องจากอยูในบรรยากาศที่
อาจมีการระเบิด (เชนสถานีน้ํามัน และพื้นที่ซึ่งใน
อากาศเต็มไปดวยละอองฝุน เชนผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนสงผลิตภัณฑที่ไวไฟ (ถึงแมวาพาหนะจอดอยู) หรือ
พาหนะทีข่ับเคลื่อนดวยแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให
ตรวจสอบวาพาหนะนั้นสอดคลองกบักฎเพื่อความปลอดภัยทีใ่ชได
หรือไม
ในพื้นทีซ่ึ่งมีการบอกใหปดอุปกรณรับสงสัญญาณคลื่นวทิยุ เชน 
เหมืองแร หรือพื้นที่อืน่ซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยูดวย

ตรวจสอ
ทรอนิกส
พลังงานว

เครื่องชวยการเ
ถาคุณมเีครื่องชวยก
� รักษาระยะหางระห
ไว 15 ซม. ตลอดเ
ที่อาจเกดิขึ้นได

� อยาใสโทรศัพทไวใ
� ใชหูดานที่ตรงขาม
รบกวนทีอ่าจเกิดข

� ปดโทรศัพท ถาคุณ

เครื่องชวยฟง
ถาคุณเปนผูใช เครื่อ
ชวยฟงของคุณ เพื่อเ
ของโทรศัพทเซลลูลา



เตอรี่
ลังงานจากแบตเตอรี ท ีสามารถชารจใหมได
นั้น

ตเตอรี่
(เชนกุญแจในกระเปา) ลัดวงจรหนาสัมผัส

วามรอนทีม่ากเกินไป (>60° C หรือ 
มชื้น หรือสภาพแวดลอมทีส่ามารถกัด

าะอุปกรณเสริมของแทจากฟลิปสเทานั้น 
ชอปุกรณเสริมอื่นอาจทําใหโทรศัพทเสีย
การรับประกนัทั้งหมดสําหรับโทรศัพท
สิ้นสุดและใชไมได การใชแบตเตอรี่ชนิด
จทําใหเกิดการระเบิดได

รถยนตของคณุ
พบวา การพูดโทรศัพทในขณะที่กําลังขับ
าธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทําใหเกิด
รดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

ับรถอยางเต็มที่ ใหขับรถไปที่ขางทาง
ทรศัพท
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การปรับปรุงสมรรถนะการทาํงาน
เพื่อทีจ่ะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพทของคุณ, ลดการปลอย
พลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใชพลังงานแบตเตอรี ่และใชงานโทร-
ศัพทอยางปลอดภัย ใหทําตามคําแนะนาํตอไปนี้:

เพื่อใหโทรศัพททํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ควรใชโทรศัพทในตําแหนง
การใชงานปกติ (เมื่อไมไดใชในโหมดแฮนดฟรี หรือใช
รวมกับอปุกรณเสริมแฮนดฟรี) 

� อยาใหโทรศัพทสัมผัสกับอุณหภมูิรอนหรือเย็นจัด
� ใชโทรศัพทโดยดูแลรักษาอยางถูกตอง การใชอยางไมถูกตองจะ
ทําใหการรับประกนัระหวางประเทศสิ้นสุด

� อยาจุมโทรศัพทลงในของเหลวใดๆ ถาโทรศัพทชื้น ใหปดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนที่จะ
นําโทรศัพทกลับมาใชอีกครั้ง

� ในการทําความสะอาดโทรศัพท ใหเช็ดดวยผาที่ออนนุม
� การโทรออกและการรับสายเขาจะใชพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเทา
กนั อยางไรก็ตามโทรศัพทจะใชพลังงานนอยกวาเมื่ออยูในหนาจอ
หลักและคุณอยูกับที่ เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลักและคุณกําลัง
เคลื่อนที ่โทรศัพทจะใชพลังงานเพื่อรับสงขอมูลอปัเดตตําแหนง
กบัเครือขายอยูตลอดเวลา การตั้งคาแสงไฟใหมีระยะเวลาสั้นลง 
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไมจําเปนกจ็ะชวยประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพท และเปดเครื่อง
รอรับสายไดนานขึ้น

ขอมูลเกีย่วกบัแบต
� โทรศัพทของคุณไดรับพ
� ใชเครื่องชารจที่ระบุเทา
� อยาเผาแบตเตอรี่
� อยาแปรรูปหรือเปดแบ
� อยาใหวัตถุทีเ่ปนโลหะ 
แบตเตอรี่

� หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับค
140° F) สัมผัสกับควา
กรอนโทรศัพทได

คุณควรใชเฉพ
เนื่องจากการใ
หาย และทําให
ฟลิปสของคุณ
ที่ไมถกูตองอา

โทรศัพทมือถอืและ
จากการศึกษา
รถนั้นทําใหสม
อันตรายได โป

� คุณควรมีสมาธิกบัการข
และจอดรถกอนทีจ่ะใชโ
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ภาพแวดลอม
ิบัติตามกฎขอบังคับในประเทศตางๆ เกีย่ว
ิ้งวัสดุบรรจุหีบหอ แบตเตอรี่ที่หมดแลว หรือ
เกา และโปรดรณรงคดานการนําวัสดุกลับมา

ายสัญลักษณมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดรับ
สริมการนําวสัดุกลับมาใชใหมและการทิ้งวสัดุ
วบนกอนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบหอดังนี้

รทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทัว่ไปในบาน

ี่ใชในบรรจุภณัฑสามารถรีไซเคิลได

ารสงเสริมดานการเงนิแกระบบการรีไซเคิล
ารนําวัสดุหีบหอกลับมาใชใหมแหงชาติ 

ี่เปนพลาสติกสามารถนําไปรีไซเคิลใหมได 
รระบุชนิดของพลาสติกดวย)
� เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใชโทรศัพท GSM
� ถาคุณตองการใชโทรศพัทในขณะที่กําลังขับรถ ใหติดตั้งชุดแฮนด
ฟรีในรถยนต ซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับวัตถุประสงคนี้โดย
เฉพาะ

� ตรวจดูใหแนใจวาโทรศพัทและชุดอปุกรณในรถยนตไมไดขวางกั้น
ถุงลมนิรภัย และอปุกรณปองกันตางๆ ทีต่ิดตั้งอยูในรถยนต
การใชระบบปลุกโดยการเปดไฟหนารถหรือแตรรถในขณะที่มีสาย
เขานั้นเปนขอหามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ใหตรวจสอบ
กฎหมายในแตละประเทศ

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

การดแูลรักษาส
โปรดปฏ
กบัการท
โทรศัพท
ใชไหม

ฟลิปสไดทําเครื่องหม
การออกแบบเพื่อสงเ
ของเสียที่ไมใชแลว ไ

ไมคว

วัสดุท

เรามีก
และก

วัสดุท
(มีกา



แบตเตอรี่ของคุณดูเหมอืนวาจะรอนเกินไป
ดตั้งใจเพื่อใหใชกับโทรศัพทของคุณ 
กรณเสริมของแทของฟลิปสที่มาพรอม

เลขของสายเรียกเขา
ายและลักษณะการขอรับบริการ ถาเครือ
รเขามา โทรศพัทก็จะแสดงคําวา สาย 1 
บริการของคุณสําหรับขอมูลในราย

ามตัวอักษรได
ตใหแลกเปลี่ยนขอความกับเครือขายอื่น 
ปอนหมายของศูนย SMS ของคุณ หรือ
ําหรับขอมลูอยางละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ยบางสายไป
สายของคุณ
 ลมเหลว
ตําแหนงที่ถกูตอง ถาปญหายังคงมอียู 
ย ติดตอผูใหบริการของคุณ
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การแกไขปญหา
โทรศัพทไมสามารถเปดได
ถอดแบตเตอรี่/ใสแบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชารจโทรศัพทจนกระทั่ง
สัญลักษณรูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชารจ และลองเปด
โทรศัพทมือถือใหมอีกครั้ง
โทรศัพทไมไปยงัหนาจอหลกั
กดปุม  คางไว หรือปดเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบวาใสซิมการด
และแบตเตอรี่อยางถกูตอง และเปดเครื่องอีกครั้ง
สัญลักษณเครือขายไมแสดงขึ้นมา
การเชื่อมตอของเครือขายหายไป คุณอาจอยูในมุมอับ (ในอุโมงค 
หรือบริเวณระหวางตึกสูง) หรือคุณอยูนอกรัศมีทําการของเครือขาย 
ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมตอเครือขายใหม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมือ่อยูในตางประเทศ) ตรวจสอบวาเสาอากาศนั้นอยูใน
ตําแหนงที่ดีถาโทรศัพทมือถือใชเสาอากาศภายนอก หรือติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณเพื่อขอความชวยเหลือ/สอบถามขอมลู
จอแสดงผลไมตอบโต (หรือตอบโตชา) เมื่อคุณกดปุม
จอแสดงผลจะตอบโตชาลงเมื่อโทรศัพทอยูในสภาพที่มอีุณหภูมติ่ํา
มาก อาการนี้เปนสิ่งปกติ และไมมีผลกระทบกับการทํางานของโทร-
ศัพท ใหนําโทรศัพทเขาสูที่ซึ่งอุนขึ้น และลองใหมอกีครั้ง ถาอาการ
ยังคงมีอยู ใหติดตอผูจําหนายโทรศัพทของคุณ

คุณอาจใชเครื่องชารจที่ไมไ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชอุป
กับโทรศัพทของคุณทุกครั้ง
โทรศัพทไมแสดงหมาย
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกบัเครือข
ขายไมสงหมายเลขของผูโท
หรือ ระงับ แทน ติดตอผูให
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณไมสามารถสงขอคว
เครือขายบางแหงไมอนุญา
แรกสุด ใหตรวจสอบวาคุณ
ติดตอผูใหบริการของคุณ ส
คุณรูสึกวาคุณพลาดสา
ตรวจสอบตัวเลือกการโอน
หนาจอแสดงคําวา SIM
ตรวจสอบวาใสซิมการดใน
ซิมการดอาจเกดิการเสียหา
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ในขณะที่คุณพยายามใชคุณสมบัติในเมนูโทรศัพทแสดง
คําวา ไมอนุญาต
คุณสมบัติบางอยางนั้นขึ้นอยูกบัเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้จะใชได
ตอเมื่อเครือขายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เทานั้น ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลในรายละเอียดเกี่ยว
กับเรื่องนี้
หนาจอแสดงคําวา ใส SIM
ตรวจสอบวาใสซมิการดในตําแหนงที่ถูกตอง ถาปญหายังคงมีอยู 
ซิมการดอาจเกิดการเสียหาย ติดตอผูใหบริการของคุณ
โทรศัพทไมชารจ
ถาแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจตองใชเวลาหลายนาทีสําหรับกระ-
บวนการกอนการชารจ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) กอนที่
สัญลักษณการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ



50

อุปกรณเสริมของแทจากฟลิปส
อุปกรณเสริมบางอยาง เชนแบตเตอรี่ และเครื่องชารจ รวมอยูเปน
อุปกรณมาตรฐานในกลองโทรศัพทมือถอืของคุณ อุปกรณเสริม
อยางอื่นอาจใหมาพรอมกันในชุด หรือจําหนายแยกตางหาก รายการ
ของสิ่งทีร่วมอยูในชุดอาจแตกตางกนั

เพือ่เพิ่มสมรรถนะของโทรศัพทมือถือฟลิปสใหสูงที่สุดและไมทํา
ใหการรับประกันสิน้สุด ใหเลือกซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมของแท
จากฟลิปสซึง่ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศัพทของคุณ
ทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไมรบัผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานกับอุปกรณเสริมที่ไมไดรับการ
รับรอง

เครื่องชารจ
ชารจแบตเตอรี่ของคุณในเตาเสียบ AC ทุกแหง ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใสในกระเปาเอกสาร หรือใสในกระเปาถือ

สายเคเบิล USB
สายเคเบิล USB ชวยใหสามารถสื่อสารขอมลูความเร็วสูงระหวาง
โทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถจัดการกบัขอมูลที่
เก็บอยูในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพถาย วิดีโอ 
และเพลงได นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชสายเคเบิลเพื่อชารจ
แบตเตอรี่ไดดวย (การชารจโหมดนี้ใชไดกบัพีซสีวนใหญ)

หูฟง
โทรศัพทของคุณจะเปดทํางานโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเสียบ
หูฟง และคุณสามารถเลือกตัวเลือกอัตโนมตัิ ในโหมดตอบรับได
ดวย ถาสถานะตัวเลือกนี้เปน เปด, โทรศัพทของคุณจะรับสายเรียก
เขา โดยอัตโนมัติใน 2 วนิาที

ซีดีไดรเวอร USB
ถาระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอรของคุณเปน Windows 98 คุณ
สามารถใชแผนซีดีนี้เพื่อติดตั้งไดรเวอรลงในคอมพิวเตอรของคุณ 
เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับพีซี เพื่อใหสามารถยาย หรือลบ
ภาพ หรือเพลง ฯลฯ
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ขอมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ
มาตรฐานระหวางประเทศ

โทรศัพทมอืถือนี้สอดคลองกับคําแนะนําระหวางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถกูคลื่นวิทยุ
โทรศัพทมอืถือของคุณคือเครื่องสงและรับวิทยุนั่นเอง โดยโทรศัพทไดรับการออกแบบ และผลิตขึ้นมาไมใหเกินขอจํากดัสําหรับการสัมผัสถูก
พลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กําหนดโดยมาตรฐานระหวางประเทศ ขอแนะนําเหลานี้ถูกสรางขึ้นโดยคณะกรรมการระหวางประเทศ เกี่ยวกบัการ
ปองกันการแผรังสีแบบนันไอโอไนซิ่ง (ICNIRP) และสถาบันวิศวกรไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส - สมาคมมาตรฐาน (IEEE-SA) ที่คาดการณ
คาเผื่อดานความปลอดภัย เพื่อประกันถึงการปองกนัตอทุกคน โดยไมคํานึงถึงอายุและสุขภาพ
ขอแนะนําในการสัมผัสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ใชหนวยการวัดที่รูจักกันวา อัตราการซมึซับเฉพาะ (SAR) ขีดจํากดั SAR ที่แนะนําโดย ICNIRP
สําหรับโทรศัพทมอืถือที่ใชในทีส่าธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และ 1.6 วตัต/กก. ตอน้ําหนักเนื้อเยื่อ 1 กรัมโดย
IEEE-SA (IEEE Std 1528) สําหรับศีรษะ
การทดสอบสําหรับ SAR ไดรับการปฏิบัติโดยใชตําแหนงการทํางานที่แนะนํา และใหโทรศัพทมอืถือสงสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ไดร ับ
การรับรอง ในทุกยานความถี่ที่ทดสอบ แมวา SAR จะไดรับการหาคาทีร่ะดับพลังงานทีแ่รงทีสุ่ดแตโดยทั่วไประดับ SAR ที่แทจริงของโทรศ ัพท
มือถือในขณะที่ทํางานจะต่ํากวาคาสูงสุด คา SAR เนื่องจากโทรศัพทถูกออกแบบมาใหทํางานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใชพลังงานเทาที่
จําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยูใกลเสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปลอยออกมาก็จะยิ่งต่ําลง
ในขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของโทรศัพทรุนตางๆ และตําแหนงการใชงานทีแ่ตกตางกนั แตทั้งหมดนั้นสอดคลองกับ
มาตรฐานการปองกันระหวางประเทศสําหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทฟลิปสรุน S660 เมื่อทดสอบเทียบกบัมาตรฐานคือ 0,693 วัตต/กก. สําหรับขอแนะนํา ICNIRP และ 1,047 วตัต/
กก. สําหรับมาตรฐาน IEEE 
เพื่อจํากดัการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนําใหลดระยะเวลาใชโทรศพัทมือถอืลง หรือใชหูฟง วตัถปุระสงคของขอควรระวงัเหลานี้ ก็เพื่อให นําโทร-
ศัพทมือถอืออกหางจากศีรษะและรางกาย



3. ฟลิปสจะดําเนินการอยางไรหากผลิตภัณฑมีขอบกพรองเกี่ยว
นชวงระยะการประกนั?

 ฟลิปสและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจะ
ใหมใหโดยไมคิดคาอะไหลหรือคาแรง 
ฑที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมให
ทีส่ามารถทํางานได และฟลิปสจะเก็บชิ้น
รณที่บกพรองนั้นไว

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

ามคุ มครองโดยการรับประกนัแบบจํากดันี้?

กัดนี้ไมรวมถึง:

ารใชงานอยางไมถกูตอง มกีารเกิด
สียหายทางกายภาพหรือจากการขนสง 
หมาะสม การจัดการที่ไมถกูตอง การ
ไฟไหม น้ําทวม หรือสัมผัสกับของเหลว
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การรับประกนัแบบจํากดั
1. การรับประกันแบบจํากัดนี้คุมครองอะไรบาง?

ฟลิปสรับประกันตอผูซื้อผลิตภัณฑรายแรก (�ผูบริโภค� หรือ
�คุณ�) วา ผลิตภัณฑเซลลูลารและอุปกรณเสริมทัง้หมดของ
ฟลิปสที่สงมอบโดยฟลิปสในกลองบรรจุ (�ผลิตภัณฑ�) นั้น
ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวสัดุ การออกแบบ และการ
ผลิต ภายใตการใชงานปกติตามคูมือการใชงาน และการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้ การรับ
ประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะกบัผูใชผลิตภณัฑในประเทศ
ที่ซื้อผลิตภัณฑนี้ และใชประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น การรับประกันแบบจํากัดนี้ใชไดเฉพาะประเทศที่ฟลิปส
ตั้งใจนําผลิตภณัฑออกจําหนายเทานั้น

2. การรับประกันแบบจํากัดคุมครองเปนเวลานานเทาใด?

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

กับวัสดุและการผลิตใ

ในชวงระยะรับประกัน
ซอมแซมหรือเปลี่ยน
และจะสงคืนผลิตภัณ
กับผูบริโภคในสภาพ
สวน โมดูล หรืออุปก

ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ครองโดยการรับประ
ผลิตภัณฑเดิม หรือเก
ทดแทนให โดยพิจาร
และการทดแทนผลิต
แกไขปญหาเฉพาะขอ

4. สิ่งใดบางท ีไมไดรับคว

การรับประกันแบบจํา

ก) ผลิตภัณฑที่มีก
อบุัติเหตุ หรือเ
การติดตั้งทีไ่มเ
ละเลย การเกดิ
อืน่ๆ หรือ



53

งถอดซิมการดจากผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ใหฟลิปส หากไมปฏิบัติตามนี้ ฟลิปสจะไม
บตอความเสียหายใดๆ ของขอมูลทีอ่ยูใน

ของผลิตภัณฑใมสามารถแกไขไดโดยการรับ
บบจํากดันี้ หรือการรับประกันแบบจํากัดนี้ใช
นไขและขอตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเปนโมฆะ 
ะตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทน
 และคาใชจายที่เกีย่วของกบัการซอมแซม
ทนผลิตภณัฑดังกลาว
คุณจําเปนตองสงคืนผลิตภัณฑพรอมกับ
การซื้อ ทีม่ีการระบุสถานทีซ่ื้อวนัทีซ่ื้อรุนของ
 และหมายเลขซเีรียลของผลิตภณัฑอยาง

การรับประกันนี้คือขอตกลงทัง้หมด

ารรับประกันแบบชัดแจงที่กําหนดที่ดานบน 
ัยโดยกฎหมายและที่ไมสามารถยกเวน หรือ
ลง ฟลิปสไมไดใหการรับประกนัทัง้แบบชัด
 (ไมวาจะโดยพระราชบัญญตัิ ภายใตกฎหมาย 
ไมรับประกนัความพึงพอใจในคุณภาพ ความ
ิชย หรือความเหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
ข) ผลิตภณัฑไดรับความเสียหายเนื่องจากการซอมแซม 
ปรับเปลี่ยน หรือแกไขโดยบุคคลที่ไมไดรับการแตงตั้ง
จากฟลิปส หรือ

ค) ผลิตภณัฑทีม่ีปญหาเกี่ยวกบัการรับสัญญาณ หรือการ
ทํางานทีม่ีสาเหตุจากความเชื่อถือไดของสภาพสัญญาณ
ของเครือขายหรือระบบเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภณัฑทีบ่กพรองหรือมปีญหาเนื่องจากการใชผลิต
ภณัฑหรืออปุกรณเสริมที่ไมใชของฟลิปส หรือ 

จ) ผลิตภณัฑทีม่ีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร รับ
ประกนัคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภณัฑ หรือหมาย
เลขซีเรียลอเิล็กทรอนิกส หรือ 

ฉ) ผลิตภณัฑทีซ่ื้อ ใช บริการ หรือสงมอบเพื่อขอรับการ
ซอมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมทีซ่ื้อผลิตภณัฑ หรือใช
สําหรับวตัถปุระสงคเชิงการคา (รวมถึงผลิตภณัฑที่เปด
ใหบริการเชา) หรือ 

ช) ผลิตภณัฑทีส่งคืนโดยไมมีหลักฐานการซื้อที่ถูกตอง หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ

ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภยัธรรมชาติ

5. คุณจะไดรับบริการจากการรับประกันอยางไร?

ก) สงคืนผลิตภณัฑไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ฟลิปส คุณสามารถติดตอสอบถามรายชื่อศูนยบริการ
ใกลบานคุณไดจากสํานักงานในประเทศของคุณ

ข) คุณจะตอ
ผลิตภณัฑ
รับผิดชอ
ซิมการด

ค) ถาปญหา
ประกนัแ
ไมได เงื่อ
ผู บริโภคจ
ผลิตภณัฑ
หรือทดแ

ง) สําคัญ - 
หลักฐาน
ผลิตภณัฑ
ชัดเจน

6.    ขอจํากัดอื่นๆ: 

ยกเวนสําหรับก
หรือทีร่ะบุเปนน
แกไขโดยขอตก
แจงและเปนนัย
หรืออ ืนๆ) และ
สามารถเชิงพาณ
ใดๆ



การรับประกันทีฟ่ลิปสใหความคุมครองตอความเสียหายที่ แบบจํากดันี้ ฟลิปสไมอนุญาตใหผูสงของ ผูคาปลีก เอเยนต
าง หรือพนักงานของฟลิปสแกไขหรือ
ระกันแบบจํากดันี้ และคุณตองไมยึดถือ
ลาว

กัดนี้ไมมผีลตอสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ฏหมายในประเทศทีบ่ังคับใช
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เกี่ยวของกับการซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนประเภท
ใด หรือดวยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือดวยการแสดง
หลักฐานใดๆ (เชน สัญญา) จะจํากดัที่วงเงินไมเกินราคาที่คุณ
จายไปในการซื้อผลิตภณัฑ

นอกจากนั้น ฟลิปสยังไมรับผิดชอบตอความเสียหายทีเ่กิด
จากการใชงานอยางสมบุกสมบันการใชงานพิเศษ อุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกดิตามมา (รวมถงึความเสียหายจาก
การใชงาน การเสียเวลาความไมสะดวกสบาย ความเสียหาย
เชิงพาณิชย การสูญเสียผลกําไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกจิ 
คาใชจายจากการชดเชยสินคาหรือบริการ การลงทนุ การสูญ
เสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียขอมูล และทีอ่างโดยบุคคลที่สาม) 
ซึ่งเปนผลมาจากการซื้อหรือการใชผลิตภณัฑ ถึงขอบเขตสูงสุด
ที่กฎหมายอนุญาต ไมวาฟลิปสจะแนะนําโอกาสเกดิความเสีย
หายดังกลาวหรือไม ขอจํากัดเหลานี้จะถอืปฏิบัติโดยไมคํานึง
ถึงความลมเหลวของวัตถุประสงคทีส่ําคัญของวธิีแกไขแบบจํา
กัดใดๆ

การรับประกนัแบบจํากดันี้แสดงถงึขอตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ 
ระหวางผูบริโภคและฟลิปสเกี่ยวกับผลิตภณัฑเซลลูลารนี้ ซึ่ง
ถือวามีความสําคัญเหนือกวาขอตกลงใดๆ ระหวางฝาย ทั้งแบบ
เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร และสื่ออืน่ๆ 
ทั้งหมดระหวางฝายทีเ่กี่ยวของกับขอความในการรับประกนั

ตัวแทนจําหนาย ลูกจ
เปลี่ยนแปลงการรับป
ตามสิ่งที่ถกูแกไขดังก

การรับประกันแบบจํา
ของผูบริโภคภายใตก



ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง
เรา
บริษัท Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Euerbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

ขอประกาศภายใตความรับผิดชอบของเราวา ผลิตภัณฑ
Philips S660
โทรศัพทมือถือดิจิตอลความถี่คู GSM/GPRS
TAC: 352422 01

ในดานที่เกี่ยวของกบัการประกาศนี้ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
ตอไปนี้:

ความปลอดภัย: EN 60950/2001
SAR: EN 50360:2001/EN 50361:2001
R&TTE: EN301-511 V9.0.2

EMC: EN301489-1 V1.5.1 และ
EN301489-7 V1.2.1

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