
3G Fixed Wireless Phone 
คู่มือการใช้งาน 
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โทรศพัทบ์า้นใสซ่มิ 3G

สาํหรบัซมิ AIS, DTAC, TRUE, MY, TOT 

คูมือการตดิต ั�งและการใชงาน



2 

1. คําแนะนํา

ไมทําความสะอาดโทรศัพทในขณะเปดเครื่อง ใหใชผาชุบนํ้าแลวบิดใหแหงทําความสะอาด 
โปรดหลีกเล่ียงการใชนํ้ายาหรือสารเคมีทําความสะอาด 
อาจทําใหโทรศัพทไดรับความเสียหายได 

ไมใสอุปกรณหรือสิ่งของท่ีขีดขวางการรับสัญญาณของโทรศัพท 
อาจทําใหโทรศัพทรับสญัญาณไดไมดี 

ไมนําโทรศัพทไปใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนได 

อยาวางโทรศัพทในท่ีท่ีสัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือแหลงความรอนอื่น ๆ 

อยาใชโทรศัพทในสภาพแวดลอมท่ีอุณหภูมิสูงหรอืตํ่าเกินไป 

โดยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรับโทรศัพทและอุปกรณอยูท่ี 0 - 40  

ไมงัดแงะ แกะ แบตเตอรี่ เพราะอาจเกิดอันตรายได และควรท้ิงแบตเตอรี่ 
ในสถานท่ีท่ีไดอนุญาตใหท้ิงแบตเตอรี่ไดเทาน้ัน 

ควรติดต้ังสายชารจไวใกลกับเครื่องโทรศัพทและสามารถเสียบชารจไดงาย 

ควรใชสายชารจท่ีมาจากผูผลิตโดยตรง การใชสายชารจท่ีไมไดรับอนุญาต 
อาจทําใหเกิดอันตรายได 

ควรใชสายชารจในอาคารเทาน้ัน 

ควรเปดความดังของลําโพงหูฟงไมใหดังมากเกินไป เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบตอการไดยินของหู 
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2. แนะนําอุปกรณ

ขอบคุณท่ีเลือกใชโทรศัพทเครื่องน้ี 

โทรศัพทเครื่องน้ี สามารถใชโทรเขา โทรออก รับสงขอความสัน้ 
และเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต ได 

ภาพรวมของโทรศัพท: 

มุมมองดานหลัง: 

มุมมองดานบน: 

ปุมตัวเลือกหรอืฟงกชัน 

ปุม เปด/ปด เครื่อง   จดุเชื่อมตอสายชารจ 

จุดเชื่อมตอสาย Micro USB 

       ปุมตัวเลข

หูฟง 

 ปุมวางสาย

 ปุมเปดลําโพงภายนอก

ปุมปดเสียง

ปุมโทรออก

ปุมบันทึกขอมลู
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มุมมองดานลาง: 

ขาตั้ง 

 ฝาครอบแบตเตอรี่ 

ชองเสียบซมิการด ชองใสแบตเตอรี่
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3. เร่ิมตนใชงาน

นําอุปกรณออกจากกลอง และดําเนินการติดต้ังดังน้ี: 

คําเตอืน ! เพื่อหลีกเล่ียงอันตรายจากกระแสไฟฟา 
คุณควรใสซมิการดและแบตเตอรี่ใหเรียบรอยกอน เช่ือมตอสายชารจ 

a)ติดตั้งโทรศพัท

ติดต้ังซิมการดและแบตเตอรี่ 

คลายเกลยีวสกรูฝากรอบแบตเตอรี่และถอดฝาครอบออก 

         เล่ือนซิมการดลงในชอง ตามทศิทางท่ีถูกตอง(ใชซ้มิขนาดใหญ)่ 

เชื่อมตอแบตเตอรี่เขาไปยังชองเสียบ 
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ใสฝาครอบแบตเตอรี่และสกร ู

(ตัวเลือก) สามารถใสขาต้ังดานลางของโทรศัพทได 

การติดต้ังหูฟง 

เชื่อมตอสาย RJ11 (สายขด) 

โดยปลายดานหน่ึงตอเขากับหูฟงและปลายอีกดานตอเขากับเครื่องโทรศัพท 

การเช่ือมตอสายชารจ 

เชื่อมตอสายชารจเขาที่เครื่องโทรศัพท 
และปลั๊กไฟอีกดานเสยีบไปยังเตารับไฟฟาตามบาน 
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b) เปดเคร่ืองโทรศัพทและใชงานคร้ังแรก

กดปุมเปดเคร่ืองดานหลังของเครื่องโทรศัพทและรอหนาจอแสดงผลปรากฎขึ้นมา 
จึงจะสามารถเริ่มตนการใชงานโทรศัพทได 

โดยในชวงน้ี โทรศัพทกําลังคนหาสัญญาณและเริ่มตนการใชงานของโทรศัพท 

 

 

 

 

c) แบตเตอร่ีสาํรอง

หมายเหตุ: เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการใชงานแบตเตอรี่ ในการใชงานครั้งแรก 
ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอย 5 ชัวโมง กอนการใชงานโทรศัพท  

หากเกิดไฟฟาดับในขณะชารจ สัญลักษณการชารจไฟจะหายไป 
และจะสลับไปใชงานแบตเตอรี่แทน 

เมื่ออยูในโหมดการใชงานแบตเตอรี่ ระยะเวลาสแตนดบายประมาณ 100 ช่ัวโมง 
ระยะสนทนาตอเน่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสัญญาณเครือขายและสภาพแวดลอม 

ขอควรระวัง : โทรศัพท 3G MW-37V จะตองใชอะแดปเตอรจายไฟ (5V,1A) 
ภายในกลองเทาน้ัน มิฉะน้ันการรับประกันจะไมครอบคลุมถึงความเสียหาย 
และอาจกอใหเกิดอันตราย ซึ่งอาจนําไปสูการบาดเจ็บได 

ระดับแบตเตอรี่

แสดงสญัลักษณ 2G/3G 
(แสดง “G” 

เม่ือเชื่อมตอกับโครงขาย 2G 
และแสดง “3G” 

เม่ือเชื่อมตอกับโครงขาย 3G) 

แสดงสญัลักษณการชารจไฟ 

วันที่และเวลา 

ชื่อผูใหบริการ
ขีดความแรงสญัญาณ 

ฟงกชั่นและตวัเลือก 
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4. การโทร

a)การโทรออก

สามารถยกหโูทรศัพทหรือกดปุมลําโพงภายนอก  
หลังจากไดยินเสียงใหสามารถโทรออกได  กดปุมตัวเลขท่ีตองการติดตอ แลวกดปุมโทรออก 

 หรือกดปุม ตกลง  เพื่อเช่ือมตอการโทร  

b)การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเขา จะมหีมายเลขของสายโทรเขาปรากฏท่ีหนาจอแสดงผล 
และจะไดยินเสียงเรียกเขา สามารถรับสายไดโดยการยกหูโทรศัพทขึ้น 

หรือกดปุมลําโพงภายนอก   หรือกดปุมรับสาย 

c) เพ่ิม/ลด เสยีง และหยดุเสียง

เพื่อลดระดับเสียงของลําโพง ใหกดปุมลูกศรซาย 

เพื่อเพิ่มระดบัเสียงของลําโพง ใหกดปุมลูกศรขวา 

เพื่อปดเสียงไมโครโฟนช่ัวคราว ใหกดปุมปดเสียง   และกดปุมน้ีอีกครั้ง 
เมื่อตองการเปดเสียงไมโครโฟน 

d)การวางสาย

การวางสายโดยการกดปุมวางสาย 

หากยกหูฟงเพื่อสนทนา สามารถวางสายไดโดยการวางหูโทรศัพทบนเครื่องโทรศัพท 

หากใชการสนทนาโดยการกดปุมเปดลําโพงภายนอก 

สามารถวางสายไดโดยการกดปุมลําโพงภายนอกอีกครั้ง 
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5. เมนู

ระบบเมนูของโทรศัพทสามารถเขาถึงได 
โดยการกดปุมตัวเลือกดานซายของหนาจอ ซึ่งจะแสดง “เมนู” 
ท่ีปรากฏบนหนาจอ 

โดยมีเมนูท้ังหมด 4 เมนู – ใชปุมซาย และปุมขวา เพื่อเลือกเมนูท่ีตองการ แลวกดปุม ตกลง 

หลังจากเลือกเมนูหลักแลว สามารถเลือกเมนูยอยได โดยการกดปุมขวา และปุมซาย เพื่อเลือก 

โครงสรางของเมนู ประกอบดวย: 

สมุดโทรศั
พท�

ข�อความ

ประวัติกา
รโทร

ต้ังค�า

1 แสดง
2 ค�นหา
3 เพิม่
4 ลบทั้งหมด
5 คัดลอกทัง้หมด
6 บันทึกตําแหน�ง
7 
สถานะหน�วยความ
จํา
8 โทรทางลัด

1 ข�อความส้ัน
2 
กล�องข�อความเสีย
ง
3 ต้ังค�า

1 สายท่ีไม�ได�รับ
2 สายท่ีได�รับ
3 เบอร�โทรออก
4 ลบรายการ

1 โทรด�วน
2 ต้ังค�าโทรศัพท�
3 แสดงผล
4 ต้ังค�าการโทร
5 ต้ังค�าเสียง
6 ต้ังค�าเครือข�าย
7 
ต้ังค�าความปลอดภั
ย
8 เคร่ืองมือ
9 ต้ังค�าโรงงาน
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เมนูเหลาน้ีจะอธิบายรายละเอียดตามดานลางน้ี 

a) เมนูสมุดโทรศัพท

สมุดโทรศัพทสามารถเก็บรายช่ือและหมายเลขผูติดตอไดสูงสุด 1,000 รายช่ือ 
และสามารถเก็บเพิ่มเติมไวในซิมการดได ตามความจุของซิมการด 

i. แสดงผล

แสดงรายช่ือท้ังหมดจากสมุดโทรศัพท 
ใชการเล่ือนปุมขึ้นหรือลง เพื่อเล่ือนไปยังรายการที่ตองการ 
กดปุม“ตกลง”เพื่อเลือกรายช่ือผูติดตอ และแสดงเมนูใหม เพื่อเลือกการทํารายการยอยไดดังน้ี : 

1 ขอความใหม 
2 โทร 
3 แสดง 
4 แกไข 
5 ลบ 
6 คัดลอก 
7 ยาย 
8 เพิ่มแบล็คลิส 
9 สงวีการด 

1. ขอความใหม: 
สงขอความสัน้ไปยังรายช่ือท่ีเลือก 

2. โทร: 
เริ่มตนการโทรใหม ไปยังรายช่ือท่ีเลือก 

3. แสดง:  
แสดงรายละเอียด รายช่ือและเลขหมายโทรศัพทท่ีเลือก 

4. แกไข: 
แกไขรายละเอียดของรายช่ือท่ีเลือก 

5. ลบ: 
ลบรายการท่ีเลือก 

6. คัดลอก: 
คัดลอกรายช่ือท่ีเลือกจากหนวยความจําเครื่อง ไปยัง ซิมการด หรือจากซมิการด ไปยงั 
หนวยความจําเครื่อง 

7. ยาย: 
ยายรายช่ือท่ีเลือกจากหนวยความจําเครื่อง ไปยัง ซิมการด หรอืจากซิมการด ไปยัง 
หนวยความจําเครื่อง 
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8. เพ่ิมแบล็คลสิ: 
เพิ่มรายช่ือท่ีเลือกไปยังรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคสายโทรเขาของเลขหมายน้ัน ๆ  

9. สงวีการด: 
สงรายละเอียดการติดตอเปนวีการดไปยังอุปกรณอื่น โดยการเลือก “คนหา” 
เพื่อเลือกจากสมุดโทรศัพท 

ii. คนหา

คนหารายช่ือจากสมุดโทรศัพท 

ใสตัวอักษรตัวแรกของรายช่ือท่ีตองการคนหา และกด “ตกลง” เพื่อแสดงรายช่ือท่ีสอดคลองกัน 
เล่ือนปุมขึ้นและลง โดยยายไปยังตําแหนงท่ีตรงกับรายช่ือท่ีตองการ 
กดปุม “ตกลง” เพื่อเลือกรายช่ือและแสดงเมนูใหมดังน้ี : 

1 ขอความใหม 
2 โทร 
3 แสดง 
4 เพิ่มแบล็คลิส 
5 สงวีการด 

1. ขอความใหม: 
สงขอความสัน้ไปยังรายช่ือท่ีเลือก 

2. โทร: 
เริ่มตนการโทรใหม ไปยังรายช่ือท่ีเลือก 

3. แสดง:  
แสดงรายละเอียด รายช่ือและเลขหมายโทรศัพทท่ีเลือก 

4. เพ่ิมแบล็คลสิ: 
เพิ่มรายช่ือท่ีเลือกไปยังรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคสายโทรเขาของเลขหมายน้ัน ๆ 

5. สงวีการด: 
สงรายละเอียดการติดตอเปนวีการดไปยังอุปกรณอื่น โดยการเลือก “คนหา” 

เพื่อเลือกจากสมุดโทรศัพท 

iii. เพ่ิมเลขหมายใหมลงในสมุดโทรศพัท

กดปุม “ตกลง” เพื่อใสช่ือผูติดตอ โดยใชปุมกดบนโทรศัพทและกด “ตกลง” 
กดปุมลูกศรลงเพื่อปอนเลขหมายและกดปุม “ตกลง” เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพทผูติดตอ 
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iv. ลบทั้งหมด

ลบรายช่ือท้ังหมดจากสมุดโทรศัพท 

กดปุม  “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก” 
เพื่อยกเลิกการลบและกลับไปยังเมนูกอนหนา 

v. คัดลอกทั้งหมด

คัดลอกรายช่ือท้ังหมดจากเครื่องไปยังซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเครื่อง 

เลือกการคัดลอกทั้งหมดจากเมนู “ซมิการด ไปยงั เครื่อง” หรือ “เครื่อง ไปยัง ซิมการด” 
และกด “ตกลง” เพื่อเริ่มตนการคัดลอก 

vi. บันทึกตําแหนง

เลือกรายช่ือใหมท่ีตองการบันทึกบนเครื่องหรือบนซิมการด 

เลือกระหวาง “เครื่อง” และ “ซิมการด” และกดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยัน 

vii. สถานะหนวยความจํา

แสดงเลขหมายของผูติดตอ และจํานวนเลขหมายท้ังหมดท่ีบันทึกบนเครื่องและซิมการด 

b) เมนูขอความ

เมนูขอความน้ี สามารถเขาถึง ขอความสั้น และ บริการกลองขอความเสียง 

i. ขอความสั้น

เขาถึงเมนูขอความสั้น เพื่อสามารถใชงานไดดังน้ี: 

1. เขียนขอความ

ใชปุมกดบนโทรศัพทเพื่อพิมพขอความปกติ และใชฟงกชันพิเศษดังน้ี: 
0 แทรกชองวาง 
* แทรกสัญลักษณ
# สลับไปมาระหวาง ตัวอักษรพิมพใหญ ตัวอักษรพิมพเล็ก และตัวเลข 

เมื่อเขียนขอความเสร็จ ใหกดปุม “ตกลง” เพื่อดําเนินการดังน้ี: 
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สงถึง: 
สงขอความสัน้ 

ใสหมายเลขโทรศัพทปลายทางที่ตองการสง และกดปุม “ตกลง” เพื่อสงขอความ 
ในกรณีท่ีตองการสงขอความไปยังผูรับหลาย ๆ คน ใหกดปุมลูกศรลาง 
เพื่อเพิ่มเลขหมายผูสง 

หรือกดปุม “ตกลง” เพื่อเลือกรายช่ือผูติดตอจากสมุดโทรศัพท จากน้ันกดปุม “เสร็จสิ้น” 
และกดปุม “ตกลง” เพื่อเริ่มตนการสงขอความ 

แทรกรูปแบบ:  
เลือกขอความจากตัวอยางขอความในรายการ โดยจะแทรกอัตโนมัติเมื่อมีการเลือก  

บันทึก: 
บันทึกขอความลงในกลอง “ฉบับราง” เพื่อสงในภายหลัง 

ออก:  
ออกจากโหมดขอความ ไปยังหนาจอหลัก 

2. กลองขอความเขา

แสดงรายการขอความสั้นท่ีไดรับ 

เลือกขอความและกดปุม “ตกลง” เพื่อเลือกดําเนินการดังน้ี: 
1 แสดงผล 
2 ตอบกลับ 
3 สงตอ 
4 โทร 
5 บันทึกเบอร 
6 ลบ 
7 ลบท้ังหมด 
8 ออก 

แสดงผล: 
แสดงขอมูลจากรายการขอความสั้นท่ีเลือก 

ตอบกลับ: 
ตอบกลับขอความไปยังผูสง  

สงตอ: 
สงตอขอความสั้นท่ีเลือก ไปยังผูรับคนอื่น 

โทร: 
โทรกลับไปยังเลขหมายของผูสง 
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บันทึกเบอร: 
สรางรายช่ือใหมลงในสมุดโทรศัพท โดยใชเลขหมายจากผูสงขอความสั้น 

ลบ: 
ลบขอความสั้นท่ีเลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุม “ยกเลิก” 
เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา 

 ลบทั้งหมด: 
ลบขอความสั้นท้ังหมดจากกลองขอความสั้น กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ กดปุม 
“ยกเลิก” เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา 

 ออก:  
กลับสูเมนูกอนหนา 

3. กลองขอความออก

แสดงขอความสั้นจากรายการสงออก 
เลือกขอความ และกดปุม “ตกลง” เพือ่ดําเนินการดังน้ี: 

1 แสดงผล 
2 สงอีกครั้ง 
3 ลบ 
4 ลบท้ังหมด 
5 ออก 

แสดงผล: 
แสดงขอมูลจากรายการขอความสั้นท่ีเลือก 

สงอีกคร้ัง: 
สงขอความสัน้อีกครั้ง ท้ังน้ีขอความและผูรับ สามารถแกไขกอนการสงขอความสั้นได  

ลบ: 
ลบขอความสั้นท่ีเลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุม “ยกเลิก” 
เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา 

 ลบทั้งหมด: 
ลบขอความสั้นท้ังหมดจากกลองขอความสั้น กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือกดปุม 
“ยกเลิก” เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา 

 ออก:  
กลับสูเมนูกอนหนา 



15 

4. ฉบับราง

แสดงรายการขอความสั้นท่ีไดบันทึกไว 
เลือกขอความและกดปุม “ตกลง” เพื่อดําเนินการดังน้ี: 

1 แกไข 
2 ลบ 
3 ลบท้ังหมด 
4 ออก 

แกไข: 
แสดงขอความสั้น โดยสามารถแกไขขอความกอนสงหรือบันทึกอีกครั้ง 

ลบ: 
ลบขอความสั้นท่ีเลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุม “ยกเลิก” 
เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา 

 ลบทั้งหมด: 
ลบขอความสั้นท้ังหมดจากกลองขอความสั้น กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ กดปุม 
“ยกเลิก” เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา 

 ออก:  
กลับสูเมนูกอนหนา 

5. ขอความตัวอยาง

จัดการขอความตัวอยางท่ีไดกําหนดไวลวงหนา 

สามารถเลือกดําเนินการไดดังน้ี: 
1 แกไข 
2 เพิ่ม 
3 ลบ 
4 ขอความใหม 

แกไข: 
แกไขขอความตัวอยางท่ีเลือก 
หลังจากแกไขขอความตัวอยางเสร็จแลว ใหกดปุม “ตกลง” 

เพื่อบันทึกและกลับไปยังหนาจอของรายการขอความตัวอยางท้ังหมด 

เพ่ิม: 
เพิ่มขอความตัวอยางใหม โดยการพิมพขอความตวัอยางและกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก 

ลบ: 
ลบขอความตัวอยาง โดยการกดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก” 
เพื่อยกเลิกการลบและกลับสูเมนูกอนหนา 
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ขอความใหม: 
เริ่มตนขอความใหมโดยใชขอความตัวอยางท่ีเลือก 

ii. กลองขอความเสียง

โทร 
เรียกใชบริการฝากขอความเสียงจากผูใหบริการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูใหบริการ) 

เบอรโทรขอความเสียง 
แกไขเบอรโทรของกลองขอความเสียง โดยการเพิ่มเบอรใหม เขาไป และกดปุม “ตกลง” 
เพื่อบันทึก ท้ังน้ีเบอรของกลองขอความเสียงจะถูกกําหนดมาจากผูใหบริการของทาน 

iii. ตั้งคา

แกไขการตั้งคาท่ีเกี่ยวของกับการบริการขอความ โดยสามารถเลือกเมนูยอยไดดังน้ี 

สงและบันทกึ: 
ขอความสั้นท่ีสงจะถูกบันทึกไวบนกลองขอความออก 

เลขหมายศนูยขอความ: 
แกไขเลขหมายศูนยขอความ โดยการใสเลขหมายใหม หลังจากน้ันกดปุม “ตกลง” 
เพื่อบันทึก 

ตําแหนงการบันทึก:  
เลือกการบันทึกขอความสั้นท่ีเขามา โดยสามารถเลือกไดวา จะบันทึกไวท่ีเครื่อง 
หรือท่ีซิมการด และในกรณีท่ีหนวยความจําท่ีเลือกเต็ม 
ขอความน้ันจะถูกบันทึกลงในหนวยความจําสํารองโดยอัตโนมัติ 

สถานะหนวยความจํา: 
แสดงจํานวนขอความท้ังหมดท่ีไดบันทึกไว ท้ังในเครื่องและซิมการด 

c) เมนูประวัติการโทร

แสดงผลประวัติ สายท่ีไมไดรับ สายท่ีโทรออก และสายที่ไดรับ 

เมนูยอยของประวัติการโทร 
1 สายท่ีไมไดรับ 
2 สายท่ีไดรบั 
3 สายท่ีโทรออก 
4 ลบประวัต ิ
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i. สายที่ไมไดรับ

ดูรายช่ือหรือเบอรโทรสายท่ีไมไดรับลาสุด 
เลือกรายการของสายท่ีไมไดรับ และกดปุม “ตกลง” เพื่อดูรายละเอียดของชื่อ (ถามี) 
หมายเลขโทรศัพท วันท่ีและเวลาของการโทร  

กดปุม “ตัวเลือก” เพื่อแสดงเมนู และเลือกทํารายการดังน้ี: 

โทร 
เริ่มตนการโทรไปยังเลขหมายที่เลือก 

ขอความใหม 
เริ่มตนการเขียนขอความใหม ไปยังเลขหมายท่ีเลือก 

แสดงผล 
แสดงรายละเอียดท้ังหมด ท้ังช่ือ (ถามี) เลขหมายโทรศัพท 
และวันท่ีเวลาของสายท่ีไมไดรับ 

เพ่ิมรายการแบล็คลิส 
เพิ่มเลขหมายลงในรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคการโทรเขาของเลขหมายน้ัน 

บันทึกเลขหมาย 
สรางรายช่ือผูติดตอใหมจากเลขหมายท่ีเลือก บนสมุดโทรศัพท 

ลบ 
ลบรายการท่ีเลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก” 
เพื่อยกเลิกการลบ และกลับสูเมนูกอนหนา 

ii. สายที่ไดรับ

ดูรายช่ือหรือเบอรโทรของสายท่ีไดรับลาสุด 
เลือกรายการของสายท่ีไดรับ และกดปุม “ตกลง” เพื่อดูรายละเอียดของชื่อ (ถามี) 
หมายเลขโทรศัพท วันท่ีและเวลาของการโทร  

กดปุม “ตัวเลือก” เพื่อแสดงเมนู และเลือกทํารายการดังน้ี: 

โทร 
เริ่มตนการโทรไปยังเลขหมายที่เลือก 

ขอความใหม 
เริ่มตนการเขียนขอความใหม ไปยังเลขหมายท่ีเลือก 

แสดงผล 
แสดงรายละเอียดท้ังหมด ท้ังช่ือ (ถามี) เลขหมายโทรศัพท 
และวันท่ีเวลาของสายท่ีไดรับ 
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เพ่ิมรายการแบล็คลิส 
เพิ่มเลขหมายลงในรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคการโทรเขาของเลขหมายน้ัน 

บันทึกเลขหมาย 
สรางรายช่ือผูติดตอใหมจากเลขหมายท่ีเลือก บนสมุดโทรศัพท 

ลบ 
ลบรายการท่ีเลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก” 
เพื่อยกเลิกการลบ และกลับสูเมนูกอนหนา 

iii. สายโทรออก

ดูรายช่ือหรือเบอรโทรของสายท่ีโทรออกลาสุด 
เลือกรายการของสายท่ีโทรออก และกดปุม “ตกลง” เพื่อดูรายละเอียดของชื่อ (ถามี) 
หมายเลขโทรศัพท วันท่ีและเวลาของการโทร  

กดปุม “ตัวเลือก” เพื่อแสดงเมนู และเลือกทํารายการดังน้ี: 

โทร 
เริ่มตนการโทรไปยังเลขหมายที่เลือก 

ขอความใหม 
เริ่มตนการเขียนขอความใหม ไปยังเลขหมายท่ีเลือก 

แสดงผล 
แสดงรายละเอียดท้ังหมด ท้ังช่ือ (ถามี) เลขหมายโทรศัพท 
และวันท่ีเวลาของสายท่ีโทรออก 

เพ่ิมรายการแบล็คลิส 
เพิ่มเลขหมายลงในรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคการโทรเขาของเลขหมายน้ัน 

บันทึกเลขหมาย 
สรางรายช่ือผูติดตอใหมจากเลขหมายท่ีเลือก บนสมุดโทรศัพท 

ลบ 
ลบรายการท่ีเลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก” 
เพื่อยกเลิกการลบ และกลับสูเมนูกอนหนา 

iv. ลบประวัติ

ลบแตละรายการ หรือลบประวัติการโทรท้ังหมด 
เลือกลบรายการ “ประวัตกิารโทรท้ังหมด”, “สายท่ีไมไดรับ”, “สายท่ีไดรับ” หรือ 
“สายท่ีโทรออก” และกดปุม “ตกลง” 
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เลือกปุม “ตกลง” อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ 
และกลับสูเมนูกอนหนา  

d) เมนูการตั้งคา

เพื่อต้ังคาตาง ๆ ภายในโทรศัพท 

สามารถต้ังคาตางๆ ไดดังน้ี: 

1. โทรดวน
2. ตั้งคาโทรศัพท
3. แสดงผล
4. ตั้งคาการโทร
5. ตั้งคาเสียง
6. ตั้งคาเครือขาย
7. ตั้งคาความปลอดภัย
8. เครื่องมือ
9. ตั้งคาโรงงาน

i. โทรดวน

สามารถต้ังคาเลขหมายโทรดวน ไดสูงสุด 6 เลขหมาย 

เลือก 1 รายการ จากท้ังหมด 6 รายการ และกดปุม “ตกลง” เพื่อเลือกการทํางานดังน้ี: 

จากสมุดโทรศัพท 
เลือกรายการจากสมุดโทรศัพท เพื่อกําหนดเปนเลขหมายโทรดวน จากน้ันกดปุม 
“ตกลง”  

แกไข 
กําหนดเลขหมายเอง และกดปุม “ตกลง” เพื่อกําหนดเปนเบอรโทรดวน  

ลบ 
ลบเลขหมายท่ีไดกําหนดเปนเบอรโทรดวนแลว 

เลขหมายท่ีถูกกําหนดไปยังปุมตาง ๆ เพื่อโทรดวน จะสามารถกําหนดได ปุมละ 1 เลขหมาย 
ซึ่งไดสูงสุด 6 ปุม หรือ 6 เลขหมายน่ันเอง 

ii. ตั้งคาโทรศพัท

สามารถทําตามขั้นตอนไดดังน้ี: 

ภาษา 
เลือกภาษาระหวาง “อังกฤษ” และ “ไทย” เพื่อต้ังคาเปนภาษาเริ่มตนในเมนูบนโทรศัพท 
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วันที่และเวลา 
ตั้งคาวันท่ี / เวลา ปจจุบัน ตามรูปแบบดังน้ี: 

ตั้งคาเวลา – ใสคา วันท่ี และ เวลาปจจุบัน  และกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก 

ตั้งคารูปแบบ – เลือกรูปแบบการแสดงผลของวัน (วว-ดด-ปป) หรือเวลา (12 หรือ 24 
ช่ัวโมง) 

เบอรของฉัน 

ตั้งคาเลขหมายโทรศัพทของซิมการดท่ีใช โดยการใสเบอรโทรศัพทของตัวเอง 
และกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก 

iii. แสดงผล

ตั้งคาความสวางและความคมชัดของหนาจอแสดงผล โดยการเลือกระดับตั้งแตระดับ 1 ถึง 
ระดับ 5 และกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก (ตั้งคาเริ่มตนไวท่ีระดับ 2) 

iv. ตั้งคาการโทร

เปล่ียนการต้ังคาบริการเสริมทางดานการโทร ดังน้ี: 

สายเรียกซอน 

การเรียกใชงานบริการสายเรียกซอน เมื่อมีสายใหมโทรเขามา สถานะจะเปนสายเรียกซอน เลือก 
“เปด” เพื่อเปดใชบริการ หรือเลือก “ปด” เพื่อปดบริการ หรือเลือก “ตรวจสอบสถานะ” 
เพื่อตรวจสอบสถานะปจจุบัน วาเปดหรือปดบริการ 

โอนสาย 

เลือกชนิดของการโอนสาย โดยเลือก “เปด” เพื่อเปดใชบริการ หรือเลือก “ปด” เพื่อปดบริการ 
หรือเลือก “ตรวจสอบสถานะ” เพื่อตรวจสอบสถานะปจจุบัน วาเปดหรือปดบริการ 
สามารถต้ังคาการโอนสายไดตามกรณีดังน้ี: 

ไมมีเง่ือนไข  – โอนสายทุกสาย 
สายไมวาง  – โอนสายเมื่อโทรศัพทอยูในสถานะสายไมวาง 
ไมตอบรับ  – โอนสายในกรณีไมมีผูรับสาย
ติดตอไมได  – โอนสายในกรณีปดเครื่องหรืออยูในพื้นท่ีท่ีไมมีสัญญาณ 
ทุกกรณี – โอนสายในกรณี “สายไมวาง”, “ไมตอบรับ” และ “ติดตอไมได”

จํากัดการโทร 

ปองกันการโทรออกและการรับสาย  เลือก “จํากัดสายเขา” เปนการจํากัดสายเขา 
ไมสามารถรบัสายได หรอื เลือก “จํากัดสายออก” เปนการจํากัดการโทรออก 
จะไมสามารถโทรออกได เลือก “เปด” เพื่อเปดบริการ หรือเลือก “ปด” เพื่อปดบริการ หรือเลือก 
“ตรวจสอบสถานะ” เพื่อตรวจสอบสถานะปจจุบัน วาเปดหรือปดบริการ โดยระบุรหัสยืนยนัเปนคา 
0000 (เลขศูนย 4 ตัว) 
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แจงเตือนนาที 
จะทําการเตือนทุกนาทีในระหวางโทร ทําใหสามารถทราบจํานวนนาทีในระหวางโทรได เลือก 
“เปด” และกดปุม “ตกลง” เพื่อเปดบริการ หรือเลือก “ปด” และกดปุม “ตกลง” เพื่อปดบริการ 

สายดวน 
เพื่อชวยใหสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทโดยสามารถโทรออกไดอัตโนมัติ 
เมื่อมีการกดปุมเฉพาะบนโทรศัพท: 

เปด  – เปดการใชงานคุณสมบัติ สายดวน
ปด   – ปดการใชงานคุณสมบัติ สายดวน
ใสเลขหมาย  – ใสตัวเลขท่ีจะใหโทรออกอัตโนมัติ 
จับเวลา  – 
ตั้งคาตัวเลือกสําหรับเวลาเมื่อโทรศัพทถูกยกขึ้นหรือมีการกดปุมแฮนดฟรี  

v. ตั้งคาเสียง

ปรับการตั้งคาเสียงของโทรศัพท โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี: 

ชนิดเสียง 
เลือกเสียงเรียกเขา โดยจะเลนเสียงเมื่อมีสายโทรเขา โดยมีเสียงท้ังหมด 10 เสียงใหเลือก 

เตือนขอความ 
เลือกเสียงเตือนขอความ โดยจะเลนเสียงเมื่อมีขอความเขา โดยมีเสียงท้ังหมด 3 เสียงใหเลือก 

ระดับเสียงเรียกเขา 
ตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาเมื่อมีสายโทรเขา 
โดยสามารถปรับระดับเสยีงเรียกเขาไดโดยปรับจากปุมซายและขวา และกด “ตกลง” เพื่อบันทึก 

ระดับเสียงขอความ 
ตั้งคาระดับเสียงเตือนขอความเมื่อมีขอความเขา 
โดยสามารถปรับระดับเสยีงไดโดยปรับจากปุมซายและขวา และกด “ตกลง” เพื่อบันทึก 

เสียงปุมกด 
ตั้งเสียงเปดหรือปด ปุมกดได  

เสียงเปด/ปด เคร่ือง 
ตั้งเสียง เปด/ปด โดยเสียงจะเลนเมื่อมีการเปดและปดเครื่อง 

vi. ตั้งคาเครือขาย

ปรับการตั้งคาเครือขาย โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกไดดังน้ี: 

เปลี่ยนโหมดเครือขาย: 
3G – เฉพาะเครือขาย 3G เทาน้ัน 
GSM  – เฉพาะเครือขาย 2G เทาน้ัน
อัตโนมัติ  – ท้ังเครือขาย 2G และ 3G  
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เลือกเครือขาย: 
อัตโนมัติ  – เลือกการเช่ือมตอเครือขายอัตโนมัติ 
คนหาเอง   – เลือกเครือขายเอง โดยเครื่องจะทําการคนหาเครือขาย 
และนํารายการมาแสดงบนหนาจอ 

vii. ตั้งคาความปลอดภัย

ปรับการตั้งคาความปลอดภัย  

คารหัสผานท่ีใชสําหรับเขาถึงเมนู โดยกําหนดคาเริ่มตนคือ 0000  

ใสรหัสผานและกดปุม “ตกลง” เพื่อแสดงการตั้งคาดังน้ี: 

ล็อครหสั PIN: 
เปนการล็อครหัส PIN โดยจะเรียกการตรวจเช็ครหัส PIN ทุกครั้งท่ีมีการเปดเครื่อง 
ตั้งคาโดยการเลือกเปดหรือปดการล็อครหัส PIN โดยกอนการยืนยันทุกครั้ง 
หนาจอจะแสดงใหมีการปอนรหัส PIN ท่ีถูกตองกอน  

ล็อคเคร่ือง: 
เปนการล็อคโทรศัพทบนซิมการดปจจุบัน โดยการเลือกเปดหรือปด เพื่อล็อคเครื่อง 
ซึ่งหลังจากล็อคเครื่องแลว การล็อคจะยังไมทํางาน จนกวาจะมีการใสซิมการดอ่ืน 

แบล็คลิส: 
เลขหมายท่ีถูกเก็บไวในแบล็คลิส จะถูกปฏิเสธจากการรับสาย 
โดยในการลบหมายเลขออกจากรายการใหเลือกเลขหมายน้ัน ๆ และกดปุม “ตกลง” 
และใหกดปุม “ตกลง” อีกครั้งเพื่อยืนยันหรือกดปุม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ 

เปลี่ยนรหัสผาน: 
เปล่ียนรหัสผานเพื่อใชเขาถึงเมนูความปลอดภัย ใสรหัสผานใหม แลวกด “ตกลง” 
และใสรหัสผานใหมอีกครั้ง แลวกดปุม “ตกลง”  

เปลี่ยนรหัส PIN: 
เปล่ียนรหัส PIN ของซิมการด  
ใสรหัส PIN เกา แลวกดปุม “ตกลง” 
ใสรหัส PIN ใหม แลวกดปุม “ตกลง” 
ใสรหัส PIN ใหมอีกครั้ง แลวกดปุม “ตกลง” 

FDN: 
คุณสมบัติของ FDN – ใชในการจํากัดเลขหมายท่ีสามารถโทรออกจากซิมการดได (ท้ังน้ี 
ตองไดรับการสนับสนุนจากเครือขายดวย) 

viii. เคร่ืองมือ

สามารถเลือกใชจากเครื่องมือตอไปน้ี: 
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ปลุก: 
ใชเครื่องโทรศัพทเปนนาฬิกาปลุก 

เปด – ปด  – เปดและปดนาฬิกาปลุก
เวลา  – ตั้งเวลาปลุก
การทําซ้ํา – เลือกการปลุก แบบ ครั้งเดียว ทุกวัน ทุกวันทํางาน หรือ เฉพาะวันหยุด
เสียง  – เลือกเสียงเพื่อกําหนดเปนเสียงปลุก

ปฏิทิน: 
แสดงปฏิทินพื้นฐาน 
ใชปุมลูกศรขึ้นและลง เพื่อเปล่ียนวัน 
ใชปุมลูกศรซายและขวา เพื่อเปล่ียนเดือน 
กดปุม “ตกลง” และทําตามตัวเลือกดังน้ี: 

ไปยังวันท่ี – กําหนดวันท่ีแสดงผลเอง 
ไปยังวันน้ี – แสดงวันท่ีวันน้ี 

เคร่ืองคดิเลข: 
เครื่องคิดเลขพื้นฐานน้ี ใชปุมกดตัวเลขเพื่อใสหมายเลข และทําตามปุมพิเศษดังน้ี: 

ลูกศรขึ้น คูณ 
ลูกศรลง หาร 
ลูกศรซาย  บวก 
ลูกศรขวา  ลบ 
ตกลง  เทากับ 
ดอกจัน (*) จุดทศนิยม 
ฟงกชันซาย  ลางคา 
ฟงกชันขวา  กลับสูเมนูกอนหนา 

เวลาทั่วโลก:  
เปล่ียนเวลาโลกโดยใชตัวเครื่อง เลือกเวลาโลกปจจุบัน และกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก 
และกดปุม “ตกลง” อีกครั้งเพื่อยืนยัน 

ix. ตั้งคาโรงงาน

ตั้งคาโรงงานใหม โดยจะทําการลางคาฟงกชันท้ังหมด ใหกดปุม “ตกลง” เพื่อต้ังคาโรงงานใหม 
หรือ กดปุม “ยกเลิก” เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา 

6. การแกปญหาเบ่ืองตน

หากพบปญหาใด ๆ ในขณะใชงานโทรศัพท โปรดดูวิธีแกปญหาเบ้ืองตน ตามขอมูลดานลางน้ี 
หากไมสามารถแกไขได โปรดติดตอผูใหบริการของทาน 

ไมมีไฟเขาเครื่อง: 
 ตรวจสอบวาสายชารจไดเช่ือมตอหรือไม
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แบตเตอรี่สํารองไมทํางาน: 
 ตรวจสอบการชารจแบตเตอรี่ วาชารจเต็มหรือไม
ขอแนะนํา เมื่อทานซื้อเครื่องโทรศัพทใหม ทานควรชารจแบตเตอรี่ใหเต็มกอนใชงาน 
ท้ังน้ีเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ 

ไมสามารถโทรออกได: 
 ตรวจสอบวา ซิมการดพรอมใชงานหรือไม
 หากเปนซิมการด ชนิดเติมเงิน โปรดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกอน
 ทดลองนําซิมการดไปใสบนโทรศัพทเครื่องอื่น วาสามารถใชงานไดหรือไม

ไมสามารถรบัสายได: 
 ตรวจสอบวา ไดมีการตั้งโอนสายบนซิมการดหรือไม
 ทดลองนําซิมการดไปใสบนโทรศัพทเครื่องอื่น วาสามารถใชงานไดหรือไม

ไมแสดงขอมูลซิมการด:  
 ตรวจสอบวามีการใสซมิการด และใสซิมการดถูกตองหรือไม

ใสรหัส PIN: 
 มีการต้ังการใชงาน รหัส PIN ไว

ปรากฏรหัส PIN ผิด: 
 มีการใสรหัส PIN ผิด ซึง่สามารถใสผิดไดไมเกิน 3 ครั้ง และใหใสรหัส PUK
เพื่อปลดล็อครหัส PIN โดยใสผิดไดไมเกิน 10 ครั้ง หากเกินกวาน้ี 
ซิมการดจะไมสามารถใชงานไดอีก ตองติอตอผูใหบริการของทาน เพื่อเปล่ียนซิมการดใหม 

ซิมของเครือขายไมถูกตอง 
 ซิมไมพรอมใชงาน กรุณาติดตอผูใหบริการของทาน

ไมมีบริการ: 
 ไมมีเครือขายรองรับ หรอืคนหาสัญญาณไมเจอ

มีเสียงรบกวนในขณะโทร: 
 ตรวจสอบวาคุณอยูใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นหรือไม หรือ
ยายจุดการใชงานไปยังจุดอ่ืน  

ไมสามารถเขาถึงรหัส USSD ได: 
 บริการน้ีขึ้นอยูกับผูใหบริการ ซึ่งเปนบริการเสริม หากไมสามารถใชงานได
โปรดสอบถามรายละเอียดจากผูใหบริการของทาน 
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7. คุณสมบัติหลักของเคร่ือง

ยานความถ่ี  UMTS  850 / 2100 MHz  

GSM 900 / 1800 MHz 

ความเร็วสูงสุด HSDPA 3.6 Mbps  

UMTS 384 kbps  

EDGE 237 kbps  

GPRS 85.6 kbps 

เสาอากาศ  ภายใน 

แบตเตอรี่  NiMH  

พอรตขอมูล   พอรต USB และ Micro-B  

พอรตตัวเครื่อง  ชองตอ RJ10 4P4C  

คุณสมบัตซิอฟตแวร 

* USB ไดรเวอร สําหรับ Windows 2000/XP/Vista/7 * นาฬิกาปลุก

* การเช่ือมตอขอมูลความเร็วสูงผานสาย USB * ปดเสียง

* ปรับปรุงเฟรมแวรผานสาย USB * โทรซ้ํา

* TCP/IP * โอนสาย

* หนาจอ LCD * สายเรียกซอน

* แสดงหมายเลขโทรเขา *โทรหลายสาย

* สายดวน * ล็อครหัส PIN

* ขอความสัน้ * จํากัดการโทร

* โทรดวน




