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1. คําแนะนํา
ไมทําความสะอาดโทรศัพทในขณะเปดเครื่อง ใหใชผาชุบน้ําแลวบิดใหแหงทําความสะอาด
โปรดหลีกเลี่ยงการใชน้ํายาหรือสารเคมีทําความสะอาด
อาจทําใหโทรศัพทไดรับความเสียหายได
ไมใสอุปกรณหรือสิ่งของที่ขีดขวางการรับสัญญาณของโทรศัพท
อาจทําใหโทรศัพทรับสัญญาณไดไมดี
ไมนําโทรศัพทไปใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนได
อยาวางโทรศัพทในที่ที่สัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือแหลงความรอนอื่น ๆ
อยาใชโทรศัพทในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป
โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับโทรศัพทและอุปกรณอยูที่ 0Ԩ- 40Ԩ

ไมงัดแงะ แกะ แบตเตอรี่ เพราะอาจเกิดอันตรายได และควรทิ้งแบตเตอรี่
ในสถานที่ที่ไดอนุญาตใหทิ้งแบตเตอรี่ไดเทานั้น
ควรติดตั้งสายชารจไวใกลกับเครื่องโทรศัพทและสามารถเสียบชารจไดงาย
ควรใชสายชารจที่มาจากผูผลิตโดยตรง การใชสายชารจที่ไมไดรับอนุญาต
อาจทําใหเกิดอันตรายได
ควรใชสายชารจในอาคารเทานั้น
ควรเปดความดังของลําโพงหูฟงไมใหดังมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอการไดยินของหู
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2. แนะนําอุปกรณ
ขอบคุณที่เลือกใชโทรศัพทเครื่องนี้
โทรศัพทเครื่องนี้ สามารถใชโทรเขา โทรออก รับสงขอความสัน
้
และเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต ได
ภาพรวมของโทรศัพท:
มุมมองดานหลัง:
จุดเชื่อมตอสายชารจ

ปุม เปด/ปด เครื่อง

จุดเชื่อมตอสาย Micro USB

มุมมองดานบน:
ปุมตัวเลือกหรือฟงกชัน
ปุมโทรออก

ปุมวางสาย

ปุมบันทึกขอมูล

หูฟง

ปุมปดเสียง
ปุมเปดลําโพงภายนอก

ปุมตัวเลข
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มุมมองดานลาง:

ขาตั้ง

ฝาครอบแบตเตอรี่

ชองเสียบซิมการด
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ชองใสแบตเตอรี่

3. เริ่มตนใชงาน
นําอุปกรณออกจากกลอง และดําเนินการติดตั้งดังนี้:
คําเตือน ! เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟา
คุณควรใสซม
ิ การดและแบตเตอรี่ใหเรียบรอยกอน เชื่อมตอสายชารจ
a) ติดตั้งโทรศัพท
ติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่
คลายเกลียวสกรูฝากรอบแบตเตอรี่และถอดฝาครอบออก

เลื่อนซิมการดลงในชอง ตามทิศทางที่ถูกตอง(ใช ้ซิมขนาดใหญ่)

เชื่อมตอแบตเตอรี่เขาไปยังชองเสียบ
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ใสฝาครอบแบตเตอรี่และสกรู
(ตัวเลือก) สามารถใสขาตั้งดานลางของโทรศัพทได
การติดตั้งหูฟง
เชื่อมตอสาย RJ11 (สายขด)

โดยปลายดานหนึ่งตอเขากับหูฟงและปลายอีกดานตอเขากับเครื่องโทรศัพท

การเชื่อมตอสายชารจ
เชื่อมตอสายชารจเขาที่เครื่องโทรศัพท
และปลั๊กไฟอีกดานเสียบไปยังเตารับไฟฟาตามบาน
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b) เปดเครื่องโทรศัพทและใชงานครัง
้ แรก
กดปุมเปดเครื่องดานหลังของเครื่องโทรศัพทและรอหนาจอแสดงผลปรากฎขึ้นมา
จึงจะสามารถเริ่มตนการใชงานโทรศัพทได
โดยในชวงนี้ โทรศัพทกําลังคนหาสัญญาณและเริ่มตนการใชงานของโทรศัพท

แสดงสัญลักษณการชารจไฟ

แสดงสัญลักษณ 2G/3G
(แสดง “G”
เมื่อเชื่อมตอกับโครงขาย 2G
และแสดง “3G”
เมื่อเชื่อมตอกับโครงขาย 3G)

ระดับแบตเตอรี่

ชื่อผูใหบริการ

ขีดความแรงสัญญาณ

วันที่และเวลา

ฟงกชั่นและตัวเลือก

c) แบตเตอรี่สา
ํ รอง
หมายเหตุ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานแบตเตอรี่ ในการใชงานครั้งแรก
ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอย 5 ชัวโมง กอนการใชงานโทรศัพท
หากเกิดไฟฟาดับในขณะชารจ สัญลักษณการชารจไฟจะหายไป
และจะสลับไปใชงานแบตเตอรี่แทน
เมื่ออยูในโหมดการใชงานแบตเตอรี่ ระยะเวลาสแตนดบายประมาณ 100 ชั่วโมง
ระยะสนทนาตอเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณเครือขายและสภาพแวดลอม
ขอควรระวัง : โทรศัพท 3G MW-37V จะตองใชอะแดปเตอรจายไฟ (5V,1A)
ภายในกลองเทานั้น มิฉะนั้นการรับประกันจะไมครอบคลุมถึงความเสียหาย
และอาจกอใหเกิดอันตราย ซึ่งอาจนําไปสูการบาดเจ็บได
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4. การโทร
a) การโทรออก
สามารถยกหูโทรศัพทหรือกดปุมลําโพงภายนอก
หลังจากไดยินเสียงใหสามารถโทรออกได กดปุม
 ตัวเลขที่ตองการติดตอ แลวกดปุมโทรออก
หรือกดปุม ตกลง

เพื่อเชื่อมตอการโทร

b) การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเขา จะมีหมายเลขของสายโทรเขาปรากฏที่หนาจอแสดงผล
และจะไดยินเสียงเรียกเขา สามารถรับสายไดโดยการยกหูโทรศัพทขึ้น
หรือกดปุมลําโพงภายนอก

หรือกดปุม
 รับสาย

c) เพิ่ม/ลด เสียง และหยุดเสียง
เพื่อลดระดับเสียงของลําโพง ใหกดปุมลูกศรซาย
เพื่อเพิ่มระดับเสียงของลําโพง ใหกดปุมลูกศรขวา
เพื่อปดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ใหกดปุมปดเสียง
เมื่อตองการเปดเสียงไมโครโฟน

และกดปุมนี้อีกครั้ง

d) การวางสาย
การวางสายโดยการกดปุมวางสาย
หากยกหูฟงเพื่อสนทนา สามารถวางสายไดโดยการวางหูโทรศัพทบนเครื่องโทรศัพท
หากใชการสนทนาโดยการกดปุมเปดลําโพงภายนอก
สามารถวางสายไดโดยการกดปุมลําโพงภายนอกอีกครั้ง
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5. เมนู
ระบบเมนูของโทรศัพทสามารถเขาถึงได
โดยการกดปุมตัวเลือกดานซายของหนาจอ ซึ่งจะแสดง “เมนู”
ที่ปรากฏบนหนาจอ

โดยมีเมนูทั้งหมด 4 เมนู – ใชปุมซาย และปุมขวา เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ แลวกดปุม ตกลง
หลังจากเลือกเมนูหลักแลว สามารถเลือกเมนูยอยได โดยการกดปุมขวา และปุมซาย เพื่อเลือก
โครงสรางของเมนู ประกอบดวย:

สมุดโทรศั
พท

1
2
3
4
5
6
7

แสดง
คนหา
เพิม
่
ลบทั้งหมด
คัดลอกทัง
้ หมด
บันทึกตําแหนง

สถานะหนวยความ
จํา
8 โทรทางลัด

ขอความ

ประวัติกา
รโทร

ตั้งคา

1
2

ขอความสั้น

กลองขอความเสีย
ง
3 ตั้งคา
1 สายที่ไมไดรับ
2 สายที่ไดรับ
3 เบอรโทรออก
4 ลบรายการ

1
2
3
4
5
6
7

โทรดวน
ตั้งคาโทรศัพท
แสดงผล
ตั้งคาการโทร
ตั้งคาเสียง
ตั้งคาเครือขาย

ตั้งคาความปลอดภั
ย
8 เครื่องมือ
9 ตั้งคาโรงงาน
9

เมนูเหลานี้จะอธิบายรายละเอียดตามดานลางนี้
a) เมนูสมุดโทรศัพท
สมุดโทรศัพทสามารถเก็บรายชื่อและหมายเลขผูติดตอไดสูงสุด 1,000 รายชื่อ
และสามารถเก็บเพิ่มเติมไวในซิมการดได ตามความจุของซิมการด
i.

แสดงผล

แสดงรายชื่อทั้งหมดจากสมุดโทรศัพท
ใชการเลื่อนปุมขึ้นหรือลง เพื่อเลื่อนไปยังรายการที่ตองการ
กดปุม“ตกลง”เพื่อเลือกรายชื่อผูติดตอ และแสดงเมนูใหม เพื่อเลือกการทํารายการยอยไดดังนี้ :
1
ขอความใหม
2
โทร
3
แสดง
4
แกไข
5
ลบ
6
คัดลอก
7
ยาย
8
เพิ่มแบล็คลิส
9
สงวีการด

1. ขอความใหม:

สงขอความสัน
้ ไปยังรายชื่อที่เลือก

2. โทร:

เริ่มตนการโทรใหม ไปยังรายชื่อที่เลือก

3. แสดง:

แสดงรายละเอียด รายชื่อและเลขหมายโทรศัพทที่เลือก

4. แกไข:

แกไขรายละเอียดของรายชื่อที่เลือก

5. ลบ:

ลบรายการที่เลือก

6. คัดลอก:

คัดลอกรายชื่อที่เลือกจากหนวยความจําเครื่อง ไปยัง ซิมการด หรือจากซิมการด ไปยัง
หนวยความจําเครื่อง

7. ยาย:

ยายรายชื่อที่เลือกจากหนวยความจําเครื่อง ไปยัง ซิมการด หรือจากซิมการด ไปยัง
หนวยความจําเครื่อง
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8. เพิ่มแบล็คลิส:

เพิ่มรายชื่อที่เลือกไปยังรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคสายโทรเขาของเลขหมายนั้น ๆ

9. สงวีการด:

สงรายละเอียดการติดตอเปนวีการดไปยังอุปกรณอื่น โดยการเลือก “คนหา”
เพื่อเลือกจากสมุดโทรศัพท

ii.

คนหา

คนหารายชื่อจากสมุดโทรศัพท
ใสตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่ตองการคนหา และกด “ตกลง” เพื่อแสดงรายชื่อที่สอดคลองกัน
เลื่อนปุมขึ้นและลง โดยยายไปยังตําแหนงที่ตรงกับรายชื่อที่ตองการ
กดปุม “ตกลง” เพื่อเลือกรายชื่อและแสดงเมนูใหมดังนี้ :
1
ขอความใหม
2
โทร
3
แสดง
4
เพิ่มแบล็คลิส
5
สงวีการด

1. ขอความใหม:

สงขอความสัน
้ ไปยังรายชื่อที่เลือก

2. โทร:

เริ่มตนการโทรใหม ไปยังรายชื่อที่เลือก

3. แสดง:

แสดงรายละเอียด รายชื่อและเลขหมายโทรศัพทที่เลือก

4. เพิ่มแบล็คลิส:

เพิ่มรายชื่อที่เลือกไปยังรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคสายโทรเขาของเลขหมายนั้น ๆ

5. สงวีการด:

สงรายละเอียดการติดตอเปนวีการดไปยังอุปกรณอื่น โดยการเลือก “คนหา”
เพื่อเลือกจากสมุดโทรศัพท
iii.

เพิ่มเลขหมายใหมลงในสมุดโทรศัพท

กดปุม “ตกลง” เพื่อใสชื่อผูติดตอ โดยใชปุมกดบนโทรศัพทและกด “ตกลง”
กดปุมลูกศรลงเพื่อปอนเลขหมายและกดปุม “ตกลง” เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพทผูติดตอ
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iv.

ลบทั้งหมด

ลบรายชื่อทั้งหมดจากสมุดโทรศัพท
กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก”
เพื่อยกเลิกการลบและกลับไปยังเมนูกอนหนา
v.

คัดลอกทั้งหมด

คัดลอกรายชื่อทั้งหมดจากเครื่องไปยังซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเครื่อง
เลือกการคัดลอกทั้งหมดจากเมนู “ซิมการด ไปยัง เครื่อง” หรือ “เครื่อง ไปยัง ซิมการด”
และกด “ตกลง” เพื่อเริ่มตนการคัดลอก
vi.

บันทึกตําแหนง

เลือกรายชื่อใหมที่ตองการบันทึกบนเครื่องหรือบนซิมการด
เลือกระหวาง “เครื่อง” และ “ซิมการด” และกดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยัน
vii.

สถานะหนวยความจํา

แสดงเลขหมายของผูติดตอ และจํานวนเลขหมายทั้งหมดที่บันทึกบนเครื่องและซิมการด
b) เมนูขอความ
เมนูขอความนี้ สามารถเขาถึง ขอความสั้น และ บริการกลองขอความเสียง
i.

ขอความสั้น

เขาถึงเมนูขอความสั้น เพื่อสามารถใชงานไดดังนี้:
1. เขียนขอความ
ใชปุมกดบนโทรศัพทเพื่อพิมพขอความปกติ และใชฟงกชันพิเศษดังนี้:
0
แทรกชองวาง
*
แทรกสัญลักษณ
#
สลับไปมาระหวาง ตัวอักษรพิมพใหญ ตัวอักษรพิมพเล็ก และตัวเลข
เมื่อเขียนขอความเสร็จ ใหกดปุม “ตกลง” เพื่อดําเนินการดังนี้:
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สงถึง:

สงขอความสัน
้
ใสหมายเลขโทรศัพทปลายทางที่ตองการสง และกดปุม “ตกลง” เพื่อสงขอความ
ในกรณีที่ตองการสงขอความไปยังผูรับหลาย ๆ คน ใหกดปุมลูกศรลาง
เพื่อเพิ่มเลขหมายผูสง
หรือกดปุม “ตกลง” เพื่อเลือกรายชื่อผูติดตอจากสมุดโทรศัพท จากนั้นกดปุม “เสร็จสิ้น”
และกดปุม “ตกลง” เพื่อเริ่มตนการสงขอความ

แทรกรูปแบบ:

เลือกขอความจากตัวอยางขอความในรายการ โดยจะแทรกอัตโนมัติเมื่อมีการเลือก

บันทึก:

บันทึกขอความลงในกลอง “ฉบับราง” เพื่อสงในภายหลัง

ออก:

ออกจากโหมดขอความ ไปยังหนาจอหลัก

2. กลองขอความเขา
แสดงรายการขอความสั้นที่ไดรับ
เลือกขอความและกดปุม “ตกลง” เพื่อเลือกดําเนินการดังนี้:
1 แสดงผล
2 ตอบกลับ
3 สงตอ
4 โทร
5 บันทึกเบอร
6 ลบ
7 ลบทั้งหมด
8 ออก
แสดงผล:
แสดงขอมูลจากรายการขอความสั้นที่เลือก

ตอบกลับ:

ตอบกลับขอความไปยังผูสง

สงตอ:

สงตอขอความสั้นที่เลือก ไปยังผูรับคนอื่น

โทร:

โทรกลับไปยังเลขหมายของผูสง
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บันทึกเบอร:

สรางรายชื่อใหมลงในสมุดโทรศัพท โดยใชเลขหมายจากผูสงขอความสั้น

ลบ:

ลบขอความสั้นที่เลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุม “ยกเลิก”
เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา

ลบทั้งหมด:

ลบขอความสั้นทั้งหมดจากกลองขอความสั้น กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ กดปุม
“ยกเลิก” เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา

ออก:

กลับสูเมนูกอนหนา
3. กลองขอความออก
แสดงขอความสั้นจากรายการสงออก
เลือกขอความ และกดปุม “ตกลง” เพือ
่ ดําเนินการดังนี้:
1
2
3
4
5

แสดงผล
สงอีกครั้ง
ลบ
ลบทั้งหมด
ออก

แสดงผล:

แสดงขอมูลจากรายการขอความสั้นที่เลือก

สงอีกครั้ง:

สงขอความสัน
้ อีกครั้ง ทั้งนี้ขอความและผูรับ สามารถแกไขกอนการสงขอความสั้นได

ลบ:

ลบขอความสั้นที่เลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุม “ยกเลิก”
เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา

ลบทั้งหมด:

ลบขอความสั้นทั้งหมดจากกลองขอความสั้น กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือกดปุม
“ยกเลิก” เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา

ออก:

กลับสูเมนูกอนหนา
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4. ฉบับราง
แสดงรายการขอความสั้นที่ไดบันทึกไว
เลือกขอความและกดปุม “ตกลง” เพื่อดําเนินการดังนี้:
1
2
3
4

แกไข
ลบ
ลบทั้งหมด
ออก

แกไข:

แสดงขอความสั้น โดยสามารถแกไขขอความกอนสงหรือบันทึกอีกครั้ง

ลบ:

ลบขอความสั้นที่เลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุม “ยกเลิก”
เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา

ลบทั้งหมด:

ลบขอความสั้นทั้งหมดจากกลองขอความสั้น กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ กดปุม
“ยกเลิก” เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา

ออก:

กลับสูเมนูกอนหนา
5. ขอความตัวอยาง
จัดการขอความตัวอยางที่ไดกําหนดไวลวงหนา
สามารถเลือกดําเนินการไดดังนี้:
1
แกไข
2
เพิ่ม
3
ลบ
4
ขอความใหม

แกไข:

แกไขขอความตัวอยางที่เลือก
หลังจากแกไขขอความตัวอยางเสร็จแลว ใหกดปุม “ตกลง”
เพื่อบันทึกและกลับไปยังหนาจอของรายการขอความตัวอยางทั้งหมด

เพิ่ม:

เพิ่มขอความตัวอยางใหม โดยการพิมพขอความตัวอยางและกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก

ลบ:

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

เริ่มตนขอความใหมโดยใชขอความตัวอยางที่เลือก
ii.

กลองขอความเสียง

โทร

เรียกใชบริการฝากขอความเสียงจากผูใหบริการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูใหบริการ)

เบอรโทรขอความเสียง

แกไขเบอรโทรของกลองขอความเสียง โดยการเพิ่มเบอรใหม เขาไป และกดปุม “ตกลง”
เพื่อบันทึก ทั้งนี้เบอรของกลองขอความเสียงจะถูกกําหนดมาจากผูใหบริการของทาน
iii.

ตั้งคา

แกไขการตั้งคาที่เกี่ยวของกับการบริการขอความ โดยสามารถเลือกเมนูยอยไดดังนี้

สงและบันทึก:

ขอความสั้นที่สงจะถูกบันทึกไวบนกลองขอความออก

เลขหมายศูนยขอความ:

แกไขเลขหมายศูนยขอความ โดยการใสเลขหมายใหม หลังจากนั้นกดปุม “ตกลง”
เพื่อบันทึก

ตําแหนงการบันทึก:

เลือกการบันทึกขอความสั้นที่เขามา โดยสามารถเลือกไดวา จะบันทึกไวที่เครื่อง
หรือที่ซิมการด และในกรณีที่หนวยความจําที่เลือกเต็ม
ขอความนั้นจะถูกบันทึกลงในหนวยความจําสํารองโดยอัตโนมัติ

สถานะหนวยความจํา:

แสดงจํานวนขอความทั้งหมดที่ไดบันทึกไว ทั้งในเครื่องและซิมการด
c) เมนูประวัติการโทร
แสดงผลประวัติ สายที่ไมไดรับ สายทีโ่ ทรออก และสายที่ไดรับ
เมนูยอยของประวัติการโทร
1 สายที่ไมไดรับ
2 สายที่ไดรบ
ั
3 สายที่โทรออก
4 ลบประวัติ
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i.

สายที่ไมไดรับ

ดูรายชื่อหรือเบอรโทรสายที่ไมไดรับลาสุด
เลือกรายการของสายที่ไมไดรับ และกดปุม “ตกลง” เพื่อดูรายละเอียดของชื่อ (ถามี)
หมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลาของการโทร
กดปุม “ตัวเลือก” เพื่อแสดงเมนู และเลือกทํารายการดังนี้:

โทร

เริ่มตนการโทรไปยังเลขหมายที่เลือก

ขอความใหม

เริ่มตนการเขียนขอความใหม ไปยังเลขหมายที่เลือก

แสดงผล

แสดงรายละเอียดทั้งหมด ทั้งชื่อ (ถามี) เลขหมายโทรศัพท
และวันที่เวลาของสายที่ไมไดรับ

เพิ่มรายการแบล็คลิส

เพิ่มเลขหมายลงในรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคการโทรเขาของเลขหมายนั้น

บันทึกเลขหมาย

สรางรายชื่อผูติดตอใหมจากเลขหมายที่เลือก บนสมุดโทรศัพท

ลบ

ลบรายการที่เลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก”
เพื่อยกเลิกการลบ และกลับสูเมนูกอนหนา
ii.

สายที่ไดรับ

ดูรายชื่อหรือเบอรโทรของสายที่ไดรับลาสุด
เลือกรายการของสายที่ไดรับ และกดปุม “ตกลง” เพื่อดูรายละเอียดของชื่อ (ถามี)
หมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลาของการโทร
กดปุม “ตัวเลือก” เพื่อแสดงเมนู และเลือกทํารายการดังนี้:

โทร

เริ่มตนการโทรไปยังเลขหมายที่เลือก

ขอความใหม

เริ่มตนการเขียนขอความใหม ไปยังเลขหมายที่เลือก

แสดงผล

แสดงรายละเอียดทั้งหมด ทั้งชื่อ (ถามี) เลขหมายโทรศัพท
และวันที่เวลาของสายที่ไดรับ
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เพิ่มรายการแบล็คลิส

เพิ่มเลขหมายลงในรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคการโทรเขาของเลขหมายนั้น

บันทึกเลขหมาย

สรางรายชื่อผูติดตอใหมจากเลขหมายที่เลือก บนสมุดโทรศัพท

ลบ

ลบรายการที่เลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก”
เพื่อยกเลิกการลบ และกลับสูเมนูกอนหนา
iii.

สายโทรออก

ดูรายชื่อหรือเบอรโทรของสายที่โทรออกลาสุด
เลือกรายการของสายที่โทรออก และกดปุม “ตกลง” เพื่อดูรายละเอียดของชื่อ (ถามี)
หมายเลขโทรศัพท วันที่และเวลาของการโทร
กดปุม “ตัวเลือก” เพื่อแสดงเมนู และเลือกทํารายการดังนี้:

โทร

เริ่มตนการโทรไปยังเลขหมายที่เลือก

ขอความใหม

เริ่มตนการเขียนขอความใหม ไปยังเลขหมายที่เลือก

แสดงผล

แสดงรายละเอียดทั้งหมด ทั้งชื่อ (ถามี) เลขหมายโทรศัพท
และวันที่เวลาของสายที่โทรออก

เพิ่มรายการแบล็คลิส

เพิ่มเลขหมายลงในรายการแบล็คลิส เพื่อบล็อคการโทรเขาของเลขหมายนั้น

บันทึกเลขหมาย

สรางรายชื่อผูติดตอใหมจากเลขหมายที่เลือก บนสมุดโทรศัพท

ลบ

ลบรายการที่เลือก กดปุม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก”
เพื่อยกเลิกการลบ และกลับสูเมนูกอนหนา
iv.

ลบประวัติ

ลบแตละรายการ หรือลบประวัติการโทรทั้งหมด
เลือกลบรายการ “ประวัตก
ิ ารโทรทั้งหมด”, “สายที่ไมไดรับ”, “สายที่ไดรับ” หรือ
“สายที่โทรออก” และกดปุม “ตกลง”
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เลือกปุม “ตกลง” อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ
และกลับสูเมนูกอนหนา
d) เมนูการตั้งคา
เพื่อตั้งคาตาง ๆ ภายในโทรศัพท
สามารถตั้งคาตางๆ ไดดังนี้:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โทรดวน
ตั้งคาโทรศัพท
แสดงผล
ตั้งคาการโทร
ตั้งคาเสียง
ตั้งคาเครือขาย
ตั้งคาความปลอดภัย
เครื่องมือ
ตั้งคาโรงงาน
i.

โทรดวน

สามารถตั้งคาเลขหมายโทรดวน ไดสูงสุด 6 เลขหมาย
เลือก 1 รายการ จากทั้งหมด 6 รายการ และกดปุม “ตกลง” เพื่อเลือกการทํางานดังนี้:

จากสมุดโทรศัพท

เลือกรายการจากสมุดโทรศัพท เพื่อกําหนดเปนเลขหมายโทรดวน จากนั้นกดปุม
“ตกลง”

แกไข

กําหนดเลขหมายเอง และกดปุม “ตกลง” เพื่อกําหนดเปนเบอรโทรดวน

ลบ

ลบเลขหมายที่ไดกําหนดเปนเบอรโทรดวนแลว
เลขหมายที่ถูกกําหนดไปยังปุมตาง ๆ เพื่อโทรดวน จะสามารถกําหนดได ปุมละ 1 เลขหมาย
ซึ่งไดสูงสุด 6 ปุม หรือ 6 เลขหมายนั่นเอง
ii.

ตั้งคาโทรศัพท

สามารถทําตามขั้นตอนไดดังนี้:

ภาษา

เลือกภาษาระหวาง “อังกฤษ” และ “ไทย” เพื่อตั้งคาเปนภาษาเริ่มตนในเมนูบนโทรศัพท
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วันที่และเวลา

ตั้งคาวันที่ / เวลา ปจจุบัน ตามรูปแบบดังนี้:

ตั้งคาเวลา – ใสคา วันที่ และ เวลาปจจุบัน และกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก
ตั้งคารูปแบบ – เลือกรูปแบบการแสดงผลของวัน (วว-ดด-ปป) หรือเวลา (12 หรือ 24

ชั่วโมง)

เบอรของฉัน
ตั้งคาเลขหมายโทรศัพทของซิมการดที่ใช โดยการใสเบอรโทรศัพทของตัวเอง
และกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก
iii.

แสดงผล

ตั้งคาความสวางและความคมชัดของหนาจอแสดงผล โดยการเลือกระดับตั้งแตระดับ 1 ถึง
ระดับ 5 และกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก (ตั้งคาเริ่มตนไวที่ระดับ 2)
iv.

ตั้งคาการโทร

เปลี่ยนการตั้งคาบริการเสริมทางดานการโทร ดังนี้:

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
สามารถตั้งคาการโอนสายไดตามกรณีดังนี้:
ไมมีเงื่อนไข – โอนสายทุกสาย
สายไมวาง
– โอนสายเมื่อโทรศัพทอยูในสถานะสายไมวาง
ไมตอบรับ
– โอนสายในกรณีไมมีผูรับสาย
ติดตอไมได – โอนสายในกรณีปดเครื่องหรืออยูในพื้นที่ที่ไมมีสัญญาณ
ทุกกรณี
– โอนสายในกรณี “สายไมวาง”, “ไมตอบรับ” และ “ติดตอไมได”

จํากัดการโทร
ปองกันการโทรออกและการรับสาย เลือก “จํากัดสายเขา” เปนการจํากัดสายเขา
ไมสามารถรับสายได หรือ เลือก “จํากัดสายออก” เปนการจํากัดการโทรออก
จะไมสามารถโทรออกได เลือก “เปด” เพื่อเปดบริการ หรือเลือก “ปด” เพื่อปดบริการ หรือเลือก
“ตรวจสอบสถานะ” เพื่อตรวจสอบสถานะปจจุบัน วาเปดหรือปดบริการ โดยระบุรหัสยืนยันเปนคา
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 – ใสตัวเลขที่จะใหโทรออกอัตโนมัติ
จับเวลา
–
ตั้งคาตัวเลือกสําหรับเวลาเมื่อโทรศัพทถูกยกขึ้นหรือมีการกดปุมแฮนดฟรี
v.

ตั้งคาเสียง

ปรับการตั้งคาเสียงของโทรศัพท โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ชนิดเสียง

เลือกเสียงเรียกเขา โดยจะเลนเสียงเมื่อมีสายโทรเขา โดยมีเสียงทั้งหมด 10 เสียงใหเลือก

เตือนขอความ

เลือกเสียงเตือนขอความ โดยจะเลนเสียงเมื่อมีขอความเขา โดยมีเสียงทั้งหมด 3 เสียงใหเลือก

ระดับเสียงเรียกเขา

ตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาเมื่อมีสายโทรเขา
โดยสามารถปรับระดับเสียงเรียกเขาไดโดยปรับจากปุมซายและขวา และกด “ตกลง” เพื่อบันทึก

ระดับเสียงขอความ

ตั้งคาระดับเสียงเตือนขอความเมื่อมีขอ
 ความเขา
โดยสามารถปรับระดับเสียงไดโดยปรับจากปุมซายและขวา และกด “ตกลง” เพื่อบันทึก

เสียงปุมกด

ตั้งเสียงเปดหรือปด ปุมกดได

เสียงเปด/ปด เครื่อง

ตั้งเสียง เปด/ปด โดยเสียงจะเลนเมื่อมีการเปดและปดเครื่อง
vi.

ตั้งคาเครือขาย

ปรับการตั้งคาเครือขาย โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกไดดังนี้:

เปลี่ยนโหมดเครือขาย:
3G – เฉพาะเครือขาย 3G เทานั้น
GSM
– เฉพาะเครือขาย 2G เทานั้น
อัตโนมัติ – ทั้งเครือขาย 2G และ 3G
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เลือกเครือขาย:

อัตโนมัติ – เลือกการเชื่อมตอเครือขายอัตโนมัติ
คนหาเอง – เลือกเครือขายเอง โดยเครื่องจะทําการคนหาเครือขาย
และนํารายการมาแสดงบนหนาจอ
vii.

ตั้งคาความปลอดภัย

ปรับการตั้งคาความปลอดภัย
คารหัสผานที่ใชสําหรับเขาถึงเมนู โดยกําหนดคาเริ่มตนคือ 0000
ใสรหัสผานและกดปุม “ตกลง” เพื่อแสดงการตั้งคาดังนี้:

ล็อครหัส PIN:

เปนการล็อครหัส PIN โดยจะเรียกการตรวจเช็ครหัส PIN ทุกครั้งที่มีการเปดเครื่อง
ตั้งคาโดยการเลือกเปดหรือปดการล็อครหัส PIN โดยกอนการยืนยันทุกครั้ง
หนาจอจะแสดงใหมีการปอนรหัส PIN ที่ถูกตองกอน

ล็อคเครือ
่ ง:

เปนการล็อคโทรศัพทบนซิมการดปจจุบัน โดยการเลือกเปดหรือปด เพื่อล็อคเครื่อง
ซึ่งหลังจากล็อคเครื่องแลว การล็อคจะยังไมทํางาน จนกวาจะมีการใสซิมการดอื่น

แบล็คลิส:

เลขหมายที่ถูกเก็บไวในแบล็คลิส จะถูกปฏิเสธจากการรับสาย
โดยในการลบหมายเลขออกจากรายการใหเลือกเลขหมายนั้น ๆ และกดปุม “ตกลง”
และใหกดปุม “ตกลง” อีกครั้งเพื่อยืนยันหรือกดปุม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ

เปลี่ยนรหัสผาน:

เปลี่ยนรหัสผานเพื่อใชเขาถึงเมนูความปลอดภัย ใสรหัสผานใหม แลวกด “ตกลง”
และใสรหัสผานใหมอีกครั้ง แลวกดปุม “ตกลง”

เปลี่ยนรหัส PIN:

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

FDN:

คุณสมบัติของ FDN – ใชในการจํากัดเลขหมายที่สามารถโทรออกจากซิมการดได (ทั้งนี้
ตองไดรับการสนับสนุนจากเครือขายดวย)
viii.

เครื่องมือ

สามารถเลือกใชจากเครื่องมือตอไปนี้:
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ปลุก:

ใชเครื่องโทรศัพทเปนนาฬิกาปลุก
เปด – ปด
เวลา
การทําซ้ํา
เสียง

–
–
–
–

เปดและปดนาฬิกาปลุก
ตั้งเวลาปลุก
เลือกการปลุก แบบ ครั้งเดียว ทุกวัน ทุกวันทํางาน หรือ เฉพาะวันหยุด
เลือกเสียงเพื่อกําหนดเปนเสียงปลุก

ปฏิทิน:

แสดงปฏิทินพื้นฐาน
ใชปุมลูกศรขึ้นและลง เพื่อเปลี่ยนวัน
ใชปุมลูกศรซายและขวา เพื่อเปลี่ยนเดือน
กดปุม “ตกลง” และทําตามตัวเลือกดังนี้:
ไปยังวันที่ – กําหนดวันที่แสดงผลเอง
ไปยังวันนี้ – แสดงวันที่วันนี้

เครื่องคิดเลข:

เครื่องคิดเลขพื้นฐานนี้ ใชปุมกดตัวเลขเพื่อใสหมายเลข และทําตามปุมพิเศษดังนี้:
ลูกศรขึ้น
ลูกศรลง
ลูกศรซาย
ลูกศรขวา
ตกลง
ดอกจัน (*)
ฟงกชันซาย
ฟงกชันขวา

คูณ
หาร
บวก
ลบ
เทากับ
จุดทศนิยม
ลางคา
กลับสูเมนูกอนหนา

เวลาทั่วโลก:

เปลี่ยนเวลาโลกโดยใชตัวเครื่อง เลือกเวลาโลกปจจุบัน และกดปุม “ตกลง” เพื่อบันทึก
และกดปุม “ตกลง” อีกครั้งเพื่อยืนยัน
ix.

ตั้งคาโรงงาน

ตั้งคาโรงงานใหม โดยจะทําการลางคาฟงกชันทั้งหมด ใหกดปุม “ตกลง” เพื่อตั้งคาโรงงานใหม
หรือ กดปุม “ยกเลิก” เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา
6. การแกปญหาเบื่องตน
หากพบปญหาใด ๆ ในขณะใชงานโทรศัพท โปรดดูวิธีแกปญหาเบื้องตน ตามขอมูลดานลางนี้
หากไมสามารถแกไขได โปรดติดตอผูใหบริการของทาน

ไมมีไฟเขาเครื่อง:

 ตรวจสอบวาสายชารจไดเชื่อมตอหรือไม
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แบตเตอรี่สํารองไมทํางาน:

 ตรวจสอบการชารจแบตเตอรี่ วาชารจเต็มหรือไม
ขอแนะนํา เมื่อทานซื้อเครื่องโทรศัพทใหม ทานควรชารจแบตเตอรี่ใหเต็มกอนใชงาน
ทั้งนี้เพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

ไมสามารถโทรออกได:

 ตรวจสอบวา ซิมการดพรอมใชงานหรือไม
 หากเปนซิมการด ชนิดเติมเงิน โปรดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกอน
 ทดลองนําซิมการดไปใสบนโทรศัพทเครื่องอื่น วาสามารถใชงานไดหรือไม

ไมสามารถรับสายได:

 ตรวจสอบวา ไดมีการตั้งโอนสายบนซิมการดหรือไม
 ทดลองนําซิมการดไปใสบนโทรศัพทเครื่องอื่น วาสามารถใชงานไดหรือไม

ไมแสดงขอมูลซิมการด:

 ตรวจสอบวามีการใสซม
ิ การด และใสซิมการดถูกตองหรือไม
ใสรหัส PIN:
 มีการตั้งการใชงาน รหัส PIN ไว

ปรากฏรหัส PIN ผิด:

 มีการใสรหัส PIN ผิด ซึง่ สามารถใสผิดไดไมเกิน 3 ครั้ง และใหใสรหัส PUK
เพื่อปลดล็อครหัส PIN โดยใสผิดไดไมเกิน 10 ครั้ง หากเกินกวานี้
ซิมการดจะไมสามารถใชงานไดอีก ตองติอตอผูใหบริการของทาน เพื่อเปลี่ยนซิมการดใหม

ซิมของเครือขายไมถูกตอง

 ซิมไมพรอมใชงาน กรุณาติดตอผูใหบริการของทาน

ไมมีบริการ:

 ไมมีเครือขายรองรับ หรือคนหาสัญญาณไมเจอ

มีเสียงรบกวนในขณะโทร:

 ตรวจสอบวาคุณอยูใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นหรือไม หรือ
ยายจุดการใชงานไปยังจุดอื่น

ไมสามารถเขาถึงรหัส USSD ได:

 บริการนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการ ซึ่งเปนบริการเสริม หากไมสามารถใชงานได
โปรดสอบถามรายละเอียดจากผูใหบริการของทาน
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7. คุณสมบัติหลักของเครือ
่ ง
ยานความถี่

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

คุณสมบัตซ
ิ อฟตแวร
* USB ไดรเวอร สําหรับ Windows 2000/XP/Vista/7

* นาฬิกาปลุก

* การเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูงผานสาย USB

* ปดเสียง

* ปรับปรุงเฟรมแวรผานสาย USB

* โทรซ้ํา

* TCP/IP

* โอนสาย

* หนาจอ LCD

* สายเรียกซอน

* แสดงหมายเลขโทรเขา

*โทรหลายสาย

* สายดวน

* ล็อครหัส PIN

* ขอความสัน
้

* จํากัดการโทร

* โทรดวน
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