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คูมือการใชงาน   
             โทรศัพทไรสายดิจิตอล 

รุน ADP5000 

       การแสดงหมายเลขเรียกเขา 
สายเรียกซอน และบริการรับสงขอ 
ความสั้น ตองทําการจดทะเบียนกับ 

ผูใหบริการเลขหมายที่พรอมให 
บริการในพื้นที่ของทานกอนเทานั้น 



2 คูมือการใชงาน ADP5000 - V5 

คุณสมบัติ 
• จอสี 65K แบบ CSTN LCD 
• 10 เสียงเรียกเขาแบบโพลีโฟนิค 
• สนทนาโดยไมตองยกหู 
• แสดงภาพหนาจอได 10 ภาพ 
• ตารางนัดหมายลวงหนา 
• รับ สงขอความสั้น SMS 
ภาษาอังกฤษ   

• แสดงหมายเลขเรียกเขาและสาย
เรียกซอน 

• บันทึกหมายเลขเรียกเขา 30 
หนวยความจํา    

• บันทึกหมายเลขโทรออก 20 
หนวยความจํา 

• บันทึกหมายเลขได 2 ชุดในสมุด
โทรศัพท 200 หนวยความจํา 

• โอนสายนอกได เมื่อใชตัวมือถือ
มากกวา 1 เครื่อง 

• โทรภายในได เมื่อใชตัวมือถือ

มากกวา 1 เครื่อง   
• แยกเสียงเรียกเขาแตละหมายเลข 
• ปรับระดับความดังเสียงเรียกเขา 
• ปรับระดับความดังเสียงพูดหูฟง 
• กดเลขหมายและตรวจสอบกอน
โทรออก 

• ตัวฐานกดเรียกตัวมือถือได 
• ปอนรหัสพิเศษนําหนาอัตโนมัติ
กอนโทรออกได (1234 ready) 

• ตั้งปลุกได 
• เปนเครื่องคิดเลข 
• แสดงเวลา วันที่ปจจุบัน 
• ปุมกดพิเศษมีไฟใตตัวอักษร 
• ตั้งลอคโทรออกดวยรหัสลับ 
• ฟงชั่นเติมรหัสตูสาขาอัตโนมัติเมื่อ
โทรกลับ 

• โอนถายชื่อและหมายเลขโทรศัพท
จากซิมมือถือได 
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อาการ สาเหตุ วิธีแกไข 
ไมสามารถรับ และ/
หรือสง ขอความสั้นได
หรือ 
ขอความสั้นไดรับเปน
ขอความเสียงแทน 

ตั้งล็อคโทรออกไว ปลดล็อคโทรออก 
มีเครื่องรับสงขอความ
สั้นเครื่องอื่นพวงอยู 

ถอดเครื่องพวงออก 

ตั้งหมายเลข
ศูนยบริการรับสง
ขอความสั้นไมถูกตอง 

ตั้งหรือตรวจสอบ
หมายเลขศูนยใหม 
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อาการ สาเหตุ วิธีแกไข 
มีสัญญาณรบกวน
ขณะสนทนา 

ตัวลูกอยูหางตัวฐาน
มากเกินไป 

เขาไกลตัวฐานกวาเดิม 

ไมมีเสียงเรียกเมื่อมี
สายเขา 

ตั้งปดเสียงเรียกเขาอยู
หรืออยูในชวงปดเสียง
กลางคืน 

ปรับระดับเสียงเรียกเขา 

รับสายไดแตปุมกดใช
งานไมได 

ตั้งล็อคปุมกดไว กดปุม คางไวจน
เครื่องหมายล็อคหายไป 

โทรออกไมไดเฉพาะ
บางเลขหมาย 

ตั้งล็อคโทรออกบาง
หมายเลขไว 

ปลดล็อคหมายเลขโทร
ออก 

โทรศัพทไมสามารถ
โอนสายไดเมื่อใชงาน
กับตูสาขา PABX 

คา Flash Time ไม
ถูกตอง 

ตั้งคา Flash Time ใหม 

แบตเตอรี่ใชไดไมนาน การชารจแบตฯไมถูก
วิธี 

ชารจใหเต็ม ใชจนหมด 
ทําติดตอกัน 3 เที่ยว 

ขั้วชารจไฟไมสะอาด ใชยางลบดินสอถูเบาๆ 
แบตฯเสื่อม เปลี่ยนแบตฯใหม 

การใชงานเมนูตางๆ
ไมปกติ 

มีสัญญาณรบกวน
แทรกเขาหมอแปลงไฟ 

ตั้งคาตามเดิมตัวลูกหรือ/
และตัวฐาน 

เครื่องเสีย ติดตอศูนยบริการสงซอม 
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       ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงทีท่านเลอืกใชผลิตภัณฑของ  
  โทรศัพทในมอืของทานนี ้เปนนวัตกรรมใหมลาสุด

ของการสื่อสารภายในบาน มีขนาดกาํลังเหมาะมือสามารถถือ
ใชไดนานตามตองการ มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีกาํลังสง
นอยกวาโทรศัพทมือถือระบบGSM กวาหลายเทา นอกจากนีย้ัง
สามารถโอนถายเบอรโทรจากซิมมือถือ เพือ่ความสะดวกและเปน
การสํารองขอมูลในกรณีโทรศัพทมือถือของทานสูญหาย 
       โทรศัพทเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป กรุณาศึกษา 
คูมือการใชงานพอสงัเขป และโปรดเก็บรักษาไวอางอิงในอนาคต 

1.1 สวนประกอบภายในกลอง 

ตัวฐาน 

คูมือการใชงาน สายโทรศัพท 

ตัวมือถือ 

ถานชารจ Ni-MH 1.2V  
ขนาด AAA  2 กอน 

หมอแปลงไฟ 

1. กอนการใชงาน 
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คํานํา      

     โทรศัพทบานไรสายจอสี ใหม รุน ADP5000 มีคุณสมบัติหลาก 
หลายและใหความรูสึกใหมที่ทานสามารถสัมผัสไดทันทีที่เริ่มใชงาน 
  
• ใชงานงาย – ดวยการออกแบบการใชงานแบบเมนูเหมือนโทรศัพทมือ 
ถือที่คุณคุนเคย ชวยใหทานสามารถใชงานขั้นพื้นฐานไดทันที โดยแทบ
ไมตองอานคูมือ 

• หนาจอส ี– ปรากฎการใหมของโทรศัพทไรสายในบาน ที่ใหความรูสึก
ทันสมัยยิ่งกวาสีสันที่สดใสบนหนาจอ 

• สมุดโทรศัพท - ความจุขนาด 200 ชื่อที่ บันทึกไดสองเลขหมายในแต
ละรายการ  

• สนทนาโดยไมตองยกหู - ดวยลําโพงในตัวเครื่องพรอมไมคความไว
สูง หรือ เปนสวนตัวดวยสมอลทอลค 

• เสียงเรียกเขาแบบโพลีโฟนิค - ใหทานเลือกเสียงเรียกเขาที่ชื่นชอบได 
10 เสียง พรอมแยกเสียงเฉพาะสําหรับบุคคลพิเศษ 

• แสดงหมายเลขเรียกเขา/สายเรียกซอน *  
  - พรอมรายละเอียด เวลา หมายเลข  แสดง Missed call ไมพลาดแม 
    ไมอยูบาน 
• รับสงขอความสั้น * - รับสงขอความสั้น ในรูปแบบ ตัวอักษร โทรสาร 
หรือ อีเมล ผานสายโทรศัพทบาน 
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อาการ สาเหตุ วิธีแกไข 
เปดเครื่องตัวลูกไมได แบตเตอรี่ออนหรือไฟ

หมดหรือติดตั้งไมแนน 
ลองวางชารจบนตัวฐาน
สักครูแลวเปดใหม ถายัง
ไมไดใหเช็คดูการติดตั้ง 

แบตเตอรี่เสื่อมหรือผิด
ประเภท 

ถายังไมหายใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่ 

เครื่องเสีย ติดตอศูนยบริการสงซอม 
ตัวลูกเปดไดแตไม
สามารถติดตอตัวฐาน 

ไฟไมเขาตัวฐาน เช็คการติดตั้งหมอแปลง 
ตัวลูกไมไดลงทะเบียน
กับตัวฐานหรือCODE
หลุด 

ลงทะเบียนตัวฐานใหม 

ตัวลูกเปดและติดตอ
ตัวฐานไดแตไมมี
สัญญาณพรอมโทร 

ไมมีสัญญาณโทรศัพท
เขาเครื่อง 

ตรวจสอบสัญญาณ
โทรศัพทและการติดตั้ง
สาย 

ตัวลูกทํางานไดดีใน
การรับสายแตโทรออก
ไมได 

เครื่องถูกตั้งเปนระบบ
กดปุมแตสายของทาน
เปนระบบหมุน 

ลองตั้งเครื่องเปนระบบ
หมุนแลวลองใหม 

ตัวลูกทํางานไดดีใน
การโทรเขาออกแตได
ยินเสียงบิ๊บ 

แบตเตอรี่ใกลไฟหมด ชารจแบตเตอรี่ใหเต็ม 

12. ปญหาในการใชงานและการแกไข 



60 คูมือการใชงาน ADP5000 - V5 

      โทรศัพทเครื่องนี้จะสามารถรับใชทานไดนานป พยายาม
หลีกเลี่ยงการใชงานที่เสี่ยงตอการตกหลน หรือของเหลวเขาไป
ในเครื่อง หากไมไดใชงานเปนเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก 
การทําความสะอาด ใหใชผาที่ออนนุมเปยกน้ําหมาดๆเช็ดเบาๆ
บนตัวเครื่อง หลีกเลี่ยงการเช็ดบริเวณขั้วชารจไฟ หามใชสารเคมี
หรือแอลกอฮอหรือน้ํายาทาํความสะอาดใดๆ  
      การทําความสะอาดขั้วชารจโลหะ ทําไดโดยใชยางลบดินสอ
ชนิดออน ถูเบาๆ บริเวณจุดชารจนอกตัวลกูและตัวฐาน และขั้ว
แบตเตอรี่ทั้งสองดาน 
 
 
 

11. การบํารุงรักษา 
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• ฟงชั่นออแกไนเซอร - เหมือนเลขาสวนตัวที่ทานสามารถกําหนด
ตารางนัดหมายลวงหนาพรอมบันทึกขอความยอย เปนนาฬิกาปลุกครั้ง
เดียวหรือประจําทุกวัน เปนนาฬิกาเพื่อดูเวลาของประเทศตางๆ และ
เปนเครื่องคิดเลข 

• ชุมสายเล็กๆสวนตัว - 4x4 เพิ่มความอิสระและขยายพื้นที่การใชงาน 
หนื่งตัวฐานสามารถใชตัวลูกได 4 เครื่องและ หนื่งตัวลูกสามารถใชกับ
ฐานได 4 เครื่อง ใชกันไดหมดทุกรุนทุกยี่หอ ที่ใชมาตราฐาน GAP 1900 
Limited 

• โอนถายเบอรโทรจากซิมมือถือ - เพียงกดไมกี่ปุม เบอรโทรพรอมชื่อ
ก็สามารถโอนถายจากซิมมือถือมายังเครื่องนี้ทันที 



6 คูมือการใชงาน ADP5000 - V5 

 

คุณสมบัติ 2 

1.กอนการใชงาน  

สวนประกอบภายในกลอง 3 

คํานํา 4 

สารบัญ 6 

ตําแหนงตางๆบนเครื่อง  - ตัวมือถือ 
                                    - ตัวฐาน 

12 
13 

ปุมฟงชั่นการใชงาน 14 

2.การติดตั้ง 15 

การเปดปดเครื่อง 16 

หนาจอ 17 

การตั้งระบบหมุนหรือกดปุม 18 

การตั้งเวลาและวันที ่ 19 

3.การใชงานพื้นฐาน  

การโทรออก  

การวางสาย  

สารบัญ  
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การตั้งปดเสยีงชวงกลางคืน 
       หลงัจากตั้งเปดฟงชั่นนี้ จะไมมเีสียงเรียกเมื่อมีสายเขา
ตั้งแต 23.00  ถึง 06.59 นาฬิกา แตจะแสดงหมายเลขเรียกเขา
และเก็บในบันทึกสายเขาเหมือนปกต ิ
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 5 เลือก 5.Extra     
    3.กดปุม 4 เลือก 4.Sleep Mode  หนาจอจะแสดงสถานะ 
        ที่ตั้งไว 
     4.กดปุม เพื่อเลือกเปด ON หรือ ปด OFF  
        ฟงชั่นนี ้
     5.กดปุม เพื่อออก 
 
การใชเปนเครื่องคิดเลข 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 5 เลือก 5.Extra     
    3.กดปุม 5 เลือก 5.Calculator   
     4.ใชปุม สําหรับ บวก หาร ลบ คูณ และ  
        SELECT สําหรับ เทากับ และกดปุม เมื่อจบการใชงาน 
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      8.แถบสีจะเลื่อนลงมาทีรู่ปแบบ ใหกดปุม  หรือ  
         เพื่อไลดูระหวาง ปลุกครั้งเดียว (ONCE)  
        ปลุกประจําวนั (Daily) ปลุกทุกวันจนัทรถงึศุกร (MON- 
        FRI) หรือ ปลุกทุกวันสุดสัปดาห (SAT-SUN) 
      9.กด OK เพื่อยนืยันและกดปุม เพื่อออก 
       หนาจอจะแสดงเครื่องหมาย  
      
นาฬกิาบอกเวลาเมืองสําคัญทั่วโลก 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 5 เลือก 5.Extra     
    3.กดปุม 3 เลือก 3.World Clock  หนาจอจะแสดงชือ่เมือง 
     4.กด SELECT  หนาจอจะแสดงวันที่เวลาของเมืองนั้น    
     5.กดปุม เพื่อไลดูเมืองตางๆ 
     6.กดปุม เพื่อออก 
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การกดเลขหมายและตรวจสอบกอนโทรออก 20 

การรับสาย  

การพกัสาย  

การปรับระดับเสียงหฟูง            

การปดเสยีงไมโครโฟน 21 

การใชแฮนดฟรีสนทนาโดยไมตองยกหู  

การตั้งเสียงเรียกเขา  

การปรับระดับความดังเสยีงเรียกเขา 22 

การแจงเตือนเมื่ออยูนอกรัศมีทาํการ  

การล็อคปุมกด 23 

การกดเรยีกตัวมือถือ  

การเรียกและสนทนากันระหวางตัวมอืถือ 24 

การโอนสายนอกใหมือถือตัวอื่นในระบบ   

4. รายการโทรตางๆ  

การไลดู 20 เลขหมายสุดทายที่โทรออกและ
ทางเลือก 

25 
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การแสดงหมายเลขเรียกเขา 26 

การไลดู 30 เลขหมายเรยีกเขาลาสุดและทางเลือก   

สมุดโทรศัพท 27 

การบันทกึชือ่และหมายเลข  

การไลดูและโทรออกจากบันทึกในสมดุโทรศัพท 28 

การแกไขรายการในสมุดโทรศัพท  

การลบทีละรายการในสมดุโทรศัพท  

การลบรายการทั้งหมดในสมุดโทรศัพท 29 

แผนผังตัวอักษร  

โอนบันทึกสมุดโทรศัพทจากซิมการดมือถือ 30 

5. การใชเมนูตางๆ  

การเขาเมนูแบบไลดูและเลือก 32 

การเขาเมนดูวยวธิีลัด 33 

ทางเลือกในขณะอยูในเมนู  

ตารางแสดงเมนูทั้งหมด 34 
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    3.กดปุม 1 เลือก 1.Calendar หนาจอจะแสดงปฏิทนิประจํา  
        เดือนปจจุบัน และวนัทีป่จจุบันจะถกูกํากับดวยแถบสีเล็กๆ 
     4.กดปุม เพื่อเลื่อนแถบสีไปยังวนันัดหมายที ่
        ตองการแกไข 
     5.กด SELECT หนาจอจะแสดงรายละเอียดนัดหมาย   
     6.ใหแกไขตามตองการโดยการปอนทบัจุดที่ผิด 
     7. กด OK ตามดวย ปุม 2 และกดปุม เพื่อจบ 
 
การตั้งปลุก 
     ทานสามารถตั้งปลุกได 2 ชุด สามารถตั้งใหปลุกครัง้เดียว
หรือแจงเตือนทุกวนัหรือทุกวันจนัทรถงึศกุรหรือทุกวันสดุสัปดาห 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 5 เลือก 5.Extra     
    3.กดปุม 2 เลือก 2.Alarm หนาจอจะแสดง Alarm 1 และ 2 
     4.กดปุม 1 เลือก 1.Alarm 1 หนาจอแสดง OFF และ ON 
     5.กดปุม 2 เลือก 2.ON หนาจอแสดงรายละเอียดการตั้งปลุก 
     6.ปอนเวลาตั้งปลุก ดวยปุมตัวเลข แลวกดปุม  
      7.แถบสีจะเลื่อนลงมาทีแ่บบเสียงปลกุ ใหกดปุม หรือ  
        เลือกเสยีงปลุกที่ตองการ แลวกดปุม  



56 คูมือการใชงาน ADP5000 - V5 

         เลือกเสยีงเตือนที่ตองการ แลวกดปุม  
      8.แถบสีจะเลื่อนลงมาทีห่มายเหตุ ใหปอนคําอธิบายนัด 
         หมายตามตองการ 
      9.กด OK เพื่อยนืยันและกดปุม เพื่อออก 
 
การลบทิ้งนดัหมาย 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 5 เลือก 5.Extra     
    3.กดปุม 1 เลือก 1.Calendar หนาจอจะแสดงปฏิทนิประจํา  
        เดือนปจจุบัน และวนัทีป่จจุบันจะถกูกํากับดวยแถบสีเล็กๆ 
     4.กดปุม เพื่อเลื่อนแถบสีไปยังวนันัดหมายที ่
        ตองการลบทิ้ง 
     5.กด SELECT หนาจอจะแสดงรายละเอียดนัดหมาย   
     6.กด OPTION ตามดวย ปุม 1 
 
การแกไขนัดหมาย 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 5 เลือก 5.Extra     
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6. การรับและสงขอความสั้น (SMS)  

การตั้งหมายเลขศูนยบรกิารรับสงขอความ 35 

การกาํหนดหมายเลขใหตัวมือถือ 36 

การตั้งรหสัผาน  

การยกเลกิรหัสผาน 37 

การเขียนและสงขอความ 38 

การอานขอความในถาดเขา 39 

การจัดการในถาดออกและถาดราง 40 

การลางขอความทั้งหมด 41 

7. เสียง  

การตั้งเสียงปุมกด 42 

การตั้งเสียงแจงชารจ  

8. การตั้งคา  

การตั้งชื่อบนหนาจอ 43 

การเลือกภาษาที่แสดงบนหนาจอ  

การตั้งหนาจอ 44 
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การกาํหนดภาพบนหนาจอ 44 

การกาํหนดสพีื้นหลงั  

การกาํหนดรปูแบบและขนาดของตัวเลขแจงเวลา 45 

การตั้งความคมชัดของหนาจอ  

ระบบประหยัดพลังงาน  

ปอนรหัสพิเศษนําหนาอัตโนมัติ(1234 ready) 46 

การโทรออกอยางประหยดั 47 

การตั้งรหสัพืน้ที่ 48 

การตั้งคาปุม FLASH  

การตั้งล็อคหมายเลขไมใหโทรออก  

ฟงชั่นเติมรหสัตูสาขาอัตโนมัติเมื่อโทรกลับ 49 

9. การใชงานขั้นสูง  

การเปลี่ยนรหัสลับของตวัลูกและตัวฐาน 50 

การตั้งคาตามเดิม  51 

การลงทะเบยีนตัวมือถือเพิ่ม 52 
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      โทรศัพทเครื่องนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอยางที่ชวยให
การใชงานในชีวิตประจําวนัสะดวกสบายขึ้น เชน ปฏิทนิตาราง
นัดหมาย เปนนาฬิกาปลกุประจําวัน ประจาํเดือนหรือประจําป 
เปนนาฬกิาเทยีบเวลาเมืองสําคัญตางๆในโลก เปนเครือ่งคิดเลข 
หรือตั้งปดเสียงในชวงเวลาหนึ่งของวัน เปนตน 
      การใชฟงชั่นตางๆเหลานี้ ทานตองทาํการตั้งวนัเวลาปจจุบัน
โดยถูกตองใหตัวเครื่องเสียกอน 
ปฏิทินตารางนัดหมาย 
      ทานสามารถตั้งเวลานัดหมาย หรือแจงเตือนกิจกรรมใดๆ ได 
10 รายการ ทาํไดโดย ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 5 เลือก 5.Extra     
    3.กดปุม 1 เลือก 1.Calendar หนาจอจะแสดงปฏิทนิประจํา  
        เดือนปจจุบัน และวนัทีป่จจุบันจะถกูกํากับดวยแถบสีเล็กๆ 
     4.กดปุม เพื่อเลื่อนแถบสีไปยังวนันัดหมายที ่
        ตองการ 
     5.กด SELECT หนาจอจะแสดงรายละเอียดนัดหมาย   
     6.ปอนเวลานัดหมายแจงเตือน ดวยปุมตัวเลข แลวกดปุม  
      7.แถบสีจะเลื่อนลงมาทีแ่บบเสียงเตือน ใหกดปุม  หรือ  

10. ฟงชั่นพิเศษอื่นๆ 
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     4.ปอนรหสัลับปจจุบันของฐาน  
        ตามดวย SELECT หนาจอแสดงหมายเลขตัวลูกทัง้หมดที ่
        ลงทะเบยีนอยู 
     5.กดปุม เลือกหมายเลขตัวลูกที่จะระงับ   
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม เพื่อออก 
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การเลือกตัวฐาน 53 

การยกเลกิเครื่องลูกที่ใชฐานรวม  

10. ฟงชั่นพิเศษอื่นๆ  

ปฏิทินตารางนัดหมาย 55 

การลบทิ้งนดัหมาย 56 

การแกไขนัดหมาย  

การตั้งปลุก 57 

นาฬกิาบอกเวลาเมืองสําคัญทั่วโลก 58 

การตั้งปดเสยีงชวงกลางคืน 59 

การใชเปนเครื่องคิดเลข  

11. การบํารุงรักษา 60 

12. ปญหาในการใชงานและการแกไข 61 
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1.2 ตําแหนงตางๆบนเครือ่ง 

 
ตัวมือถือ 
1.ลําโพงหฟูง 
2.หนาจอ 
3.ปุมกด 
4.ไมโครโฟน 
5.ชองเสียบสายหิว้ 
6.ชองตอสมอลทอลค 
7.ขั้วชารจไฟ 
8.ฝารังถาน 
9.ลําโพงขณะสนทนาโดยไมตองยกห ู
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การเลือกตัวฐาน 
     ตัวลกูตัวหนึ่งสามารถใชกับตัวฐานได 4 เครื่องโดยทีต่องทํา
การลงทะเบียนกับตัวฐานแตละเครื่องกอนตามวธิีการลงทะ 
เบียนขางตน แลวเลือกใชฐานใดๆ ไดดังนี ้
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 4 เลือก 4.Advanced 
    3.กดปุม 3 เลือก 3.Select base 
     4.กดปุม เลือกหาฐานที่ตองการ โดยที่ฐาน 
        ปจจุบันจะแสดงขึ้นกอน 
     5.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม เพื่อออก 
 
การยกเลกิเครื่องลูกที่ใชฐานรวม 
     ทานสามารถยกเลิกการลงทะเบยีนของเครื่องมือถือเครื่องอื่น
ที่ใชฐานรวมกบัทานได เมื่อยกเลิกแลวหนาจอเครื่องเหลานัน้จะ
แสดงคําวา UNREGISTERED และไมสามารถใชงานกบัตัวฐาน
ของทานอีกตอไป ทําไดดังนี้ ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 4 เลือก 4.Advanced     
    3.กดปุม 5 เลือก 5.Release HS 
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การลงทะเบยีนตัวมือถือเพิ่ม 
     เครื่องมือถอืที่ใหมากับตัวฐานไดถกูลงทะเบียนแลวจากโรง 
งานและมีเลขหมายประจําเครื่องคือ HS(1)   ตัวมือถือเครื่องอื่น
ที่จะใชงานรวมกัน ตองทาํการลงทะเบียนกอน ดังนี ้
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 4 เลือก 4.Advanced 
    3.กดปุม 4 เลือก 4.Register HS 
     4.ปอนรหสัลับตัวลูก (ที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 0000) 
        ตามดวย SELECT หนาจอจะถามรหสัลับตัวฐาน 
     5.ปอนรหสัลับตัวฐาน ซึง่จะทาํหนาที่เปน AC code ตามดวย  
        SELECT 
     5.กดปุม หรือ  เพื่อเลือกตวัฐานที่ตองการ 
     6.กด SELECT หนาจอจะแสดง SEARCHING.. 
    7.กดปุม  ใตตัวฐานคางไว ถาการลงทะเบียนสําเร็จ 
        หนาจอตัวลูกจะแสดงหมายเลข  HS(2) BS(1) 
       จึงปลอยมือจากปุม    
หมายเหตุ สามารถใชเครื่องมือถือ 4 เครื่องกับตัวฐานเครื่อง
เดียว และเครือ่งมือถือ 1 เครื่องสามารถลงทะเบยีนใชงานไดกับ
ตัวฐาน 4 เครื่อง 
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ตัวฐาน 
10.หลอดไฟชารจ 
11.ชองชารจตัวมือถือ 
12.เสาอากาศ 
13.ชองเก็บสาย 
14.ปุมPAGE กดเรียกตัวมือถือ 
15.ชองตอสายโทรศัพท 
16.ชองตอหมอแปลงไฟ 
17.ฝารังใสซิมการด 
18.แครเปดฝา 
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1.3 ปุมฟงชัน่การใชงาน 
19.ปุมเสมือน : 
ปุมที่กดแลวจะทํางาน
ตางๆตามคําสั่งบน
หนาจอบรรทัดลางสุด 
20.ปุมนําทาง        : 
ปุม และ 
ในสภาวะวางสาย กด
ปุมนี้ เพื่อไลดูรายการ
ในสมุดโทรศัพท ในโหมดเมนู กดปุมนี้เพื่อไลดูเมนูรองตางๆ  
ในสภาวะยกหู กดปุมนี้เพื่อปรับระดับเสียงหูฟง และในระหวางเขียน
ขอความ กดปุมนี้เพื่อเลื่อนตําแหนงเขียนลงหรือขึ้น 
ปุม  INT และ  
ในสภาวะวางสาย กดปุม  เพื่อเรียกใชรหัสนําหนาอัตโนมัติ และ 
กดปุม INT เพื่อเรียกตัวมือถือตัวอื่นที่ลงทะเบียนใชตัวฐานเดียวกัน 
และในระหวางเขียนขอความ กดปุมนี้เพื่อเลื่อนตําแหนงเขียนซายหรือขวา 
21.ปุม กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดหรือปดเครื่อง ในสภาวะเมนู กดปุมนี้
เพื่อยกเลิกและกลับสูสภาวะวางสาย และกดเพื่อวางสายขณะสนทนา 
22.ปุมตัวเลข สําหรับปอนหมายเลข ตัวอักษรและเครื่องหมายตางๆ  
23.ปุม กดปุมนี้เพื่อรับสายหรือโทรออก และขณะสนทนากดเพื่อใช
งานแฮนดฟรีสนทนาโดยไมตองยกหู 
24.ปุม SMS กดปุมนี้เพื่อเขาสูเมนูขอความสั้น 
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การตั้งคาตามเดิม 
     สามารถตัง้ไดแยกกันระหวางตัวฐานและตัวมือถือ  หลังจาก
ที่ตั้งฟงชัน่นี้บนตัวลูกตัวใดตัวหนึง่ คาตางๆที่ตั้งหรือบันทึกไว
รวมถึงรายการในสมุดโทรศัพทจะถูกลบทิง้ใหกลับไปเปนเหมือน
ครั้งแรกที่ซื้อมา  ทําไดโดย ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 4 เลือก 4.Advanced 
    3.กดปุม 2 เลือก 2.Reset 
     4.กดปุม เพื่อเลือกระหวาง HS Reset หรือ  
        BS Reset ตามดวย SELECT  
     5.ปอนรหสัลับ ประจําตวัลูกหรือฐานที่เลือกไว  
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
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      ทานสามารถเปลี่ยนรหัสลับหรือรหัสผานของตัวลูกและตัว
ฐานได นอกจากนีย้ังสามารถลงทะเบียนเพิ่มตัวลูกและตัวฐาน
ไดดังนี้ ในสภาวะวางสาย 
การเปลี่ยนรหัสลับของตวัลูกและตัวฐาน 
     การเขาสูเมนูตอไปนี้ตองปอนรหัสลับกอน คาที่ตั้งมาจาก 
โรงงานคือ 0000  
     -การลงทะเบียนเครื่องมอืถือเครื่องใหม 
     -การตั้งคาตามเดิมของตวัมือถือ 
     -การตั้งคาบางอยางเกียวกับตัวฐาน 
การเปลี่ยนรหสัลับใหมทําไดดังนี้  ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 4 เลือก 4.Advanced 
    3.กดปุม 1 เลือก 1.Pin Change 
     4.กดปุม เพื่อเลือกระหวางตัวลูกหรือตัวฐาน 
        ตามดวย SELECT  
     5.ปอนรหสัเดิม (ที่ตั้งมาครั้งแรกคือ 0000 ทั้งฐานและตัวลูก)  
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและปอนรหสัลับใหม 4 หลัก 
     7.กด SELECT และปอนรหัสใหมอีกครั้ง 
     8.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 

9. การใชงานขั้นสูง 
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ตอสัญญาณโทรศัพท 

ตอเขากับปลั๊กไฟฟา 

1.ตอสายโทรศัพทเขากับตัวฐาน 
2.เสียบสายหมอแปลงตามรูป 
3.ใสสายทัง้สองเขาในรองเก็บสาย 
 
 
 
 
 
 
 
4.ใสแบตเตอรี่เขากับตัวมือถอื 
    4.1 เลื่อนฝารังถานออกตามทิศทางลูกศร 
    4.2 ถอดแบตฯเกาออก ในกรณีที่เปลี่ยนแบตฯ 
    4.3 ใสแบตฯที่ใหมาเขากบัตัวเครื่อง มัน่ใจวาขั้วบวกลบถูกตอง 
    4.4 ปดฝารังถานใหเขาทีต่ามเดิม 
 

2. การติดตั้ง 



16 คูมือการใชงาน ADP5000 - V5 

5.นําตัวมือถือมาวางชารจกบัตัวฐาน 
   ตัวมือถือจะติดโดย 
   อัตโนมัติและเครื่อง  
   หมาย         จะขยับเพิ่ม 
   ระดับบนหนาจอ   
   หลอดไฟสีเขียวบนตัว 
   ฐานจะติดขึ้นพรอมม ี
   เสยีงแจงใหทราบ 
   ครั้งแรกของการใชงาน  
   ควรชารจไว 15  ชั่วโมง 
    หมายเหตุ  ตองใชแบตเตอรี่แบบรีชารจใหถูกประเภทเทานั้น 
                       หามใชแบตเตอร ี่อัลคาไลนทั่วไป 
 
การเปดปดเครื่อง 
     เมื่อวางชารจตัวมือถือจะเปดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หลงัจาก
ชารจไฟครั้งแรกแลว ถาตองการปด ใหกดปุม คางไวจน
หนาจอแสดงคําวา Good bye หนาจอจะปดลง ถาตองการเปด 
ใหกดปุม คางไวจนหนาจอติดขึ้น 

ไฟสีเขียวติด
ขึ้นขณะชารจ 
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     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 9 เลือก 9.Call Bar 
     4.ปอนรหสัลับของฐาน (ที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 0000) 
        ตามดวย SELECT  
     5.กดปุม เพื่อเลือกชุดหมายเลขล็อค (1-4)   
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและปอนหมายเลขล็อคไมเกิน 4  
      หลัก เชน 035 หลังจากตั้ง จะไมสามารถโทรออกไปยัง 
        หมายเลขที่ขึ้นตนดวย 035 ได เปนตน 
     7.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
 

ฟงชั่นเติมรหสัตูสาขาอัตโนมัติเมื่อโทรกลับ 
     ในกรณีทีใ่ชงานผานตูสาขา เมื่อตองการโทรกลับหมายเลข
ในบันทกึสายเรียกเขา เครื่องจะทําการปอนรหัสตูสาขาเชน 0 
หรือ 9 ใหกอนโดยอัตโนมัติ 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 0 เลือก 0.Access Code 
     4.ปอนรหสัตูสาขาหนึง่หลัก 0 หรือ 9 
     5.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม เพื่อออก 
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การตั้งรหสัพืน้ที่ 
     สําหรับการใชงานในประเทศไทยไมตองตั้งขอนี ้
 
การตั้งคาปุม FLASH 
     ปุมเสมือน FLASH ใชในการกดโอนสายเมื่อใชงานผาน
ตูสาขา PABX ซึ่งจะมีคาแตกตางกนัแลวแตยี่หอของตูนัน้ๆ 
ดังนั้นเพื่อใหการโอนสายทํางานราบรื่น จงึควรที่จะตั้งคาปุม 
FLASH ใหสอดคลอง ทําไดโดย ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 7 เลือก 7.Flash Time 
     4.ปอนรหสัลับของฐาน (ที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 0000) 
        ตามดวย SELECT หนาจอแสดงคาปุม Flash ที่ตั้งไว 
     5.กดปุม เพื่อเลือกระหวาง 80, 100, 120,  
        180, 250, 300, 500 หรือ 600 mSec   
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
 
การตั้งล็อคหมายเลขไมใหโทรออก 
      ทานสามารถตั้งล็อคหมายเลขปลายทางที่ขึ้นตนเหมอืนที่ระบุ 
ไมใหโทรออกได 4 ชุด ทําไดโดย ในสภาวะวางสาย 
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หนาจอ 

เครื่องหมายปดเสียงไมโครโฟน 
แสดงเมื่อตั้งปดเสียงไมโครโฟนอยู 

สวนนี้สําหรับแสดงเครื่องหมายตาง ๆ 
พื้นที่ตัวอักษรและรูปภาพ สําหรับแสดงขอมูล
การใชงาน เชน หมายเลขโทรเขา โทรออก เมนู
ตางๆ  ระยะเวลาการใชสาย เวลา หมายเลข
กํากับตัวฐานและมือถือ เปนตน  
สวนนี้ใชแสดงฟงชั่นตางๆของปุมเสมือนที่จะ
เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทํางานโดยการกดปุมใตชื่อ
คําสั่งเหลานี้ 

เครื่องหมายแบตเตอรี่ 
แสดงระดับไฟคงเหลือของแบตเตอรี่ 

ระดับความเขมของส ัญญาณ 
แสดงขึ้นเมื่อเปดเครื่องและอยูในรัศมีทําการ 

เครื่องหมายกําลังใชงาน จะกระพริบเมื่อมีสายเรียกเขา และ
แสดงขึ้นตลอดเมื่ออยูในสภาวะยกหู 

เครื่องหมายแสดงระดับเสียงหูฟง 

เครื่องหมาย SPEAKERPHONE 
แสดงขึ้นขณะใชงานสนทนาโดยไมตองยกหู 
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การตั้งระบบหมุนหรือกดปุม 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม เลือก 3.Settings 
    3.กด SELECT ตามดวย ปุม    
       เลือก 8.Dial Mode โดยกด SELECT 
        หนาจอแจงใหปอนรหัสลับของฐาน 
     4.ปอนรหสัฐาน (รหัสทีต่ั้งจากโรงงานคือ 0000)  
    5.กด SELECT หนาจอแสดงระบบทีต่ั้งเอาไว  
     6.กดปุม เลือกระบบ TONE หรือ PULSE 
    7.กด SELECT เพื่อยืนยนั จะมีเสียงตอบรับ 

เครื่องหมายขอความสั้น 
แสดงเมื่อมีขอความสั้น SMS ฝากไวในเครื่อง 

เครื่องหมายขอความเสียง VMWI 
แสดงเมื่อมีขอความเสียงฝากไวที่ชุมสาย (เมื่อเปดบริการ) 
เครื่องหมายนาฬิกาปลุก 
แสดงขึ้นเมื่อมีการตั้งปลุกไว 

เครื่องหมายล็อคปุมกด 
แสดงขึ้นเมื่อล็อคปุมกดไว 
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     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 4 เลือก 4.Call by Call 
     4.กดปุม เพื่อเลือก Number 1, 2 หรือ 3 
     5.กด SELECT เพื่อยืนยนัและปอนรหสันําหนา 
        ที่ตองการเชน 1234 
    6.ปอนชื่อบริการกํากับ เชน Y-tel 
     7.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
 
การโทรออกอยางประหยดั 
     1.ในสภาวะวางสาย กดปุม  หนาจอจะแสดงรหัสนาํหนา 
         และชื่อบริการถาไดตั้งไว 
      2.กดปุม เพื่อไลดูรหัสนาํหนาที่ตองการ 
      3.กดปุม SELECT หนาจอจะแสดง CALL TO ขางบนและ 
         รหัสนําหนาอยูขางลาง 
      4.กดหมายเลขปลายทางที่ตองการ หรือ  
         กดปุม หรือ เพื่อเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพท  
         แลวกด SELECT 
      5.กดปุม เพื่อโทรออก 
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ปุมกดจะดับและหนาจอจะมืดลงโดยอัตโนมัติ  
      จังหวะสอง ถายงัคงไมมกีารกดปุมใดๆตออีก 15 วินาที 
หนาจอจะปดสนิทและดูเหมือนปดเครื่องอยู 
      การทํางานจะกลับสูสภาวะปกติทันทีม่ีการกดปุมใดๆ  
      ระบบประหยัดพลงังานนี้ชวยเพิ่มระยะเวลาการใชงานของ
แบตเตอรี่และปกติจะถูกตัง้ใหเปดใชงานอยู ถาตองการปดระบบ
พลังงานใหทาํดังนี ้
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 3 เลือก 3.Display Set 
     4.กดปุม 5 เลือก 5.Power Save   
     5.กดปุม เพื่อเลือกปดหรือเปด(OFFหรือON) 
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
 
ปอนรหัสพิเศษนําหนาอัตโนมัติกอนโทรออก (1234 ready) 
     หลังจากทีต่ั้งฟงชั่นนี้ เมือ่ตองการโทรออกจากบนัทกึในสมุด
โทรศัพทหรือปอนหมายเลขใหม ทานสามารถเลือกวาจะโทรออก
ตามปกติหรือโทรดวยคาบริการประหยัดพิเศษ เชน 1234, 
007,001 เปนตน   

        ในสภาวะวางสาย 
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การตั้งเวลาและวันที ่
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม เลือก 3.SETTINGS 
    3.กด SELECT ตามดวยปุม     
       เลือก 5.DATE & TIME โดยกด SELECT 
        หนาจอแจงใหปอนรหัสลับของฐาน 
     4.ปอนรหสัฐาน (รหัสทีต่ั้งจากโรงงานคือ 0000)  
    5.กด SELECT หนาจอแสดงวันเวลาปจจุบัน 
     6.กดปุมตัวเลขเพื่อปอนวันที่ เดือน ปคศ ชั่วโมง และ นาท ี
    7.กด SELECT เพื่อยืนยนั จะมีเสียงตอบรับ 
     8.กดปุม  เพื่อออกจากการตั้ง 
 
การโทรออก 
     กดปุม  ตามดวยเลขหมายปลายทางหลังไดยินสัญญาณ
พรอมโทร 
 
การวางสาย 
     กดปุม  เพือ่วางสาย หรือวางตวัมือถือกลับเขาตัวฐานจะ
เปนการวางสายโดยอัตโนมตัิ 

3. การใชงานพื้นฐาน 
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การกดเลขหมายและตรวจสอบกอนโทรออก 
     เมื่อเครื่องอยูในสภาวะวางสาย  กดเลขหมายปลายทางที ่
ตองการโทรออก แลวกดปุม  เครื่องจะโทรออกทันที  กรณีที่
กดตัวเลขผิดใหกด CLEAR เพื่อแกไข 
 
การรับสาย 
     เมื่อมีสายเขา ใหกดปุมใดๆ บนตัวมือถือเพื่อรับสาย และ
สนทนาไดตามปกติ ถาตองการปดเสียงเรยีกเขาโดยไมรับสาย ให
กด MUTE 
     กดปุม  หรือวางตวัมือถือกลับเขาแทนชารจเมื่อสนทนาจบ
และตองการวางสาย 
  
การพกัสาย 
     ขณะสนทนา ถาตองการพักสาย ใหกดปุม  INT และกดซ้ํา
อีกครั้งถาตองการสนทนาตอ             
 
การปรับระดับเสียงหฟูง           
     ขณะสนทนา กดปุม  หรือ  เพื่อปรับระดับเสียงที่
ตองการ หนาจอจะแสดงเครื่องหมาย  
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การกาํหนดรปูแบบและขนาดของตัวเลขแจงเวลา 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 3 เลือก 3.Display Set 
     4.กดปุม 3 เลือก 3.Time Format   
     5.กดปุม เพื่อไลดูรูปแบบและขนาด 
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
 
การตั้งความคมชัดของหนาจอ 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 3 เลือก 3.Display Set 
     4.กดปุม 4 เลือก 4.Contrast   
     5.กดปุม เพื่อเลือกระดับทีต่องการ(8 ระดับ) 
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
 

ระบบประหยัดพลังงาน 
      ระบบประหยัดพลงังานทํางานในสองจังหวะ เมื่อตัวลูกอยู
นอกตัวฐาน ดังนี ้ 
      จังหวะแรก ถาไมมีการกดปุมใดๆนานเกนิ 15 วินาที แสงไฟ
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การตั้งหนาจอ 
     ทานสามารถตั้งคาหนาจอตางๆตามตองการ เชน ภาพหนา 
จอ สีพื้นหลัง ระดับความคมชัด การเปดปดระบบประหยัด
พลังงาน เปนตน  
 
การกาํหนดภาพบนหนาจอ 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 3 เลือก 3.Display Set 
     4.กดปุม 1 เลือก 1.Wallpaper   
     5.กดปุม เพื่อไลดูภาพตางๆ  
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
 
การกาํหนดสพีื้นหลงั 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 3 เลือก 3.Display Set 
     4.กดปุม 2 เลือก 2.Back Colour   
     5.กดปุม เพื่อไลดูสีตางๆ       
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนัและกดปุม  เพื่อออก 
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การปดเสยีงไมโครโฟน 
     ขณะสนทนา การตั้งปดเสียงไมโครโฟนจะทาํใหฝงตรงขาม 
ไมไดยินเสียงของทาน ทําไดโดยกด MUTE เครื่องหมาย          
จะปรากฏบนหนาจอ และเขาสูโหมดปดเสียง  
ทานสามารถยกเลิกโหมดนีโ้ดยกด MUTE  ซ้ําอีกครั้ง                
 
การใชแฮนดฟรีสนทนาโดยไมตองยกหู 

     ขณะสนทนา กดปุม เครื่องหมาย  จะปรากฏบนหนา 
จอและเขาสูโหมดแฮนดฟรี ทานสามารถสนทนาโดยวางตัวมือถือ
ไวบนโตะ ทานสามารถยกเลิกโหมดนี้ โดยกดปุม              
เครื่องหมาย  จะหายไปจากหนาจอ     
 
การตั้งเสียงเรียกเขา 
     ทานสามารถตั้งเสียงเรียกเขาได  10 เสียง ดังนี ้ 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม เลือก 2.Sound 
    3.กดปุม 2 เลือก 2.Ring Type  
        หนาจอแสดงเสียงเรียกเขาที่ตั้งไว 
     4.กดปุม เพื่อฟงเสียงเรียกเขาตางๆ 
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    5.กด SELECT เพื่อเลือกเสียงที่ตองการ 
     6.กดปุม  เพื่อออกจากการตั้ง 
 
การปรับระดับความดังเสยีงเรียกเขา 
     ทานสามารถปรับระดับเสียงเรียกเขาได 3 ระดับ ดังนี้  
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม เลือก 2.Sound 
    3.กดปุม 3 เลือก 3.Ring Level 
        หนาจอแสดงระดับที่ตั้งไว 
     4.กดปุม เพื่อฟงระดับเสียงตางๆ  
    5.กด SELECT เพื่อเลือกระดับที่ตองการ 
     6.กดปุม  เพื่อออกจากการตั้ง 
 
การแจงเตือนเมื่ออยูนอกรัศมีทาํการ 
     เมื่อตัวมือถืออยูหางจากตัวฐานเกินรัศมีทําการ ทําใหตัวมือถือ
ไมสามารถสื่อสารกับตัวฐานได จะมีเสียงบิบ๊เตือนและ   
เครื่องหมาย บนหนาจอจะกระพริบ ใหกลับเขาใกลตัวฐาน
จนตัวมือถือติดตอกันไดโดยอัตโนมัติ 
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การตั้งชื่อบนหนาจอ 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3  เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 1 เลือก 1.Handset Name  
        หนาจอแสดงสถานะเปดหรือปดที่ตั้งไว 
     4.กดปุม หรือ  เลือก ON ตามดวย SELECT  
     5.ปอนชื่อตามตองการไมเกิน 15 ตัวอักษรดวยปุมตัวเลข 
     6.กด OK เพื่อยืนยันจะมเีสียงตอบรับ 
 
การเลือกภาษาที่แสดงบนหนาจอ 
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 3 เลือก 3.Settings 
    3.กดปุม 2 เลือก 2.Language  
        หนาจอแสดงภาษาที่ตั้งไว 
     4.กดปุม หรือ  เลือกภาษาตามดวย SELECT  
     5.กดปุม  เพื่อออก 
 
 
 

8. การตั้งคา 
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การตั้งเสียงปุมกด 
     ทานสามารถเลือกเสียงหรือตั้งเปดปดเสียงปุมกดได ดังนี ้
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 2 เลือก 2.Sound 
    3.กดปุม 1 เลือก 1.Key Beep  
        หนาจอแสดงเสียงปุมกดที่ตั้งไว 
     4.กดปุม หรือ  หนาจอแสดง OFF หรือ Type 1 - 3 
    5.กด SELECT เพื่อเลือกเสียงบิ๊บที่ตองการ 
     6.กดปุม  เพื่อออกจากการตั้ง 
 
การตั้งเสียงแจงชารจ 
     ทานสามารถเลือกเสียงหรือตั้งเปดปดเสียงแจงชารจได ดังนี ้
     1.กด MENU 
     2.กดปุม 2 เลือก 2.Sound 
    3.กดปุม 4 เลือก 4.Charging Beep  
        หนาจอแสดงเสียงแจงชารจที่ตั้งไว 
     4.กดปุม หรือ  หนาจอแสดง OFF หรือ Type 1 - 2 
    5.กด SELECT เพื่อเลือกเสียงบิ๊บที่ตองการ 
     6.กดปุม  เพื่อออกจากการตั้ง 

7. เสียง 
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การล็อคปุมกด 
     ทานสามารถตั้งล็อคปุมกดไดเพื่อความมั่นใจในการพกพาภาย  
ในสถานที่ไมใหบังเอิญไปโดนปุมใดๆได โดยการกดปุม   

คางไวจนหนาจอแสดงเครื่องหมาย  
     การปลดล็อคทําไดโดยการกดปุม  คางไวจนเครื่อง 

หมาย หายไปจากหนาจอ 
     ขณะตั้งล็อค ทานยงัคงรบัสายเขาไดโดยการกดปุมใดๆตาม 
ปกติ และจะกลับสูสภาวะลอ็คปุมกดโดยอัตโนมัติเมื่อวางสาย  
 
การกดเรยีกตัวมือถือ 
     ทานสามารถกดเรียกหาตัวมือถือทกุตัวที่ลงทะเบยีนกับตัวฐาน
นี้พรอมๆกนัได โดยการกดปุม  ใตตัวฐาน จะมีเสียงเรียกที่ตัว
มือถือนาน 30 วินาท ี
     ทานสามารถหยุดการเรียกหาไดโดยการกดปุม  อีกครั้ง 
หรือกดปุมใดๆบนตัวมือถือ 
หมายเหตุ ขณะที่เรียกหาอยูนี้ หากมีสายเขา จะเปลี่ยนเปนเสยีง
เรียกเขาโดยอตัโนมัติ 
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การเรียกและสนทนากันระหวางตัวมอืถือ 
       กดปุม  INT ตามดวยเลขหมายประจาํตัวเครื่องที่ตองการ
ติดตอ จะมีเสียงเรียกดงัขึ้นที่ปลายทาง ใหผูรับกดปุม                
เพื่อรับสายและสนทนาระหวางกนัไดตามปกติ 
 
การโอนสายนอกใหมือถือตัวอื่นในระบบ  
     ขณะสนทนากับสายนอก เมื่อตองการโอนสาย กดปุม INT
ตามดวยเลขหมายประจําตวัเครื่องที่ตองการจะโอนสายให จะมี
เสียงเรียกดงัขึน้ที่ปลายทาง ผูรับกดปุม  และสนทนากัน
ภายใน เมื่อตองการโอนสายนอกให กดปุม  
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       4.กด SELECT เพื่อเลือก หนาจอจะแสดง หมายเลขโทรฯ  
          ที่สงขอความมา เนื้อความ และเวลาที่สงมา 
       5.กด OPTION เพื่อดูทางเลือกตางๆ ดังนี ้
          Send Same Message  เพื่อสงขอความนัน้อีกครั้ง 
          Write Msg เพื่อแกไขและสงขอความนัน้ 
          และเฉพาะในถาดออกทานยงัมทีางเลือกอื่นๆ อีกคือ 
          Make a Call โทรไปยังหมายเลขปลายทางขอความสั้น 
          Save Number บันทกึหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท 
          Delete เพื่อลบขอความนัน้ 
      6.กดปุม  เพื่อออก 
 
การลางขอความทั้งหมด 
     ทานสามารถลบทิ้งขอความทัง้หมดในถาดเขา ถาดออก หรือ
ถาดราง ไดดังนี ้
       1.กดปุม SMS หรือกด MENU เลือก 1.SMS ด วยปุม 1  
       2.กดปุม 5 เพื่อเลือก  5.Delete All 
       3.กดปุม หรือ  ไลดูถาดขอความที่ตองการลาง  
          ระหวาง Inbox Del, Outbox Del หรือ Draft Del 
       4.กด SELECT เพื่อเลือก หนาจอจะแสดง Confirm? 
       5.กด OK เพื่อยนืยนัการลบทิ้ง หรือ กด Cancel เพี่อยกเลิก
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          อานแลวจะถกูกํากับดวยเครื่องหมาย  
       3.กดปุม หรือ  ไลดูขอความที่ตองการ 
       4.กด SELECT เพื่อเลือก หนาจอจะแสดง หมายเลขโทรฯ  
          ที่สงขอความมา เนื้อความ และเวลาที่สงมา 
       5.กด OPTION เพื่อดูทางเลือกตางๆ ดังนี ้
          Reply เพื่อตอบกลับขอความนัน้ 
          Forward เพื่อสงตอขอความไปยังหมายเลขอื่น 
          Make a Call โทรกลบัไปยังผูสงขอความสั้นมา 
          Save Number บันทกึหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท 
          Delete เพื่อลบขอความนัน้ 
 
การจัดการในถาดออกและถาดราง 
     ทานสามารถกลับมาอาน แกไข สง หรือลบทิ้ง ขอความใน
ถาดออก(Outbox) 20 ขอความหลังสุดหรอืขอความในถาดราง
(draft) 10  ขอความหลงัสุดไดดังนี ้
       1.กดปุม SMS หรือกด MENU เลือก 1.SMS ด วยปุม 1  
       2.กดปุม 3 เพื่อเลือก ถาดออก (3.Outbox) หรือ 4 เพื่อเลือก 
          ถาดราง (4.Draft) หนาจอจะแสดงขอความทัง้หมด  
       3.กดปุม หรือ  ไลดูขอความที่ตองการ 
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     ทานสามารถไลดูและจัดการกับรายการหมายเลขโทรออก 
หมายเลขเรียกเขา และรายการในสมุดโทรศัพทได โดยการ 
กด LIST ในสภาวะวางสาย  
การไลดู 20 เลขหมายสุดทายที่โทรออกและทางเลอืก     
      เมื่อเครื่องอยูในสภาวะวางสาย  กด LIST ตามดวยปุม 1 
หนาจอจะแสดงรายการหมายเลขโทรออกตามลําดับเริ่มจากสาย
ลาสุด กดปุม เพื่อไลดูเลขปลายทางที่ตองการ  
เมื่อพบ กด SELECT หนาจอจะแสดง ชือ่(ถามีบันทึกในสมุด
โทรศัพท) วนั เวลาทีโ่ทรและระยะเวลาที่ใช ทานมทีางเลือกตางๆ 
เชน โทรออก แกไข บันทึก หรือลบทิ้งได ดังนี ้
      ถาตองการโทรออก ใหกดปุม  เครื่องจะโทรออกทนัท ี 
      ถาตองการแกไขกอน ใหกด OPTION ตามดวยปุม 1  
           ถาตองการบันทกึ ใหกด OPTION ตามดวยปุม 2 
          ถาตองการลบทิ้ง ใหกด OPTION ตามดวยปุม 3 
           ถาตองการลบทิ้งทั้งหมด ใหกด OPTION ตามดวยปุม 4 
ในการลบทิง้ เครื่องจะถามซ้าํวา Confirm? ใหกด SELECT เพื่อ
ยืนยนัการลบทิ้งหรือ กด CANCEL เพื่อยกเลิกการลบ 
 
 
 

4. รายการโทรตางๆ 
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การแสดงหมายเลขเรียกเขา 
    เมื่อมีสายเขา เครื่องจะแสดงหมายเลขโทรเขาบนหนาจอและ
จะบันทกึหมายเลขนั้นรวมถงึเวลาและวันที่ได 30 หนวยความจํา
ในบันทกึ Received Call  เมื่อหนวยความจําเต็ม ขอมลูใหมจะ
เขาไปบันทึกทบัขอมูลที่เกาที่สุดตามลําดบั 
     เมื่อมีสายเขาและไมไดรับสาย คําวา Missed Call    จะ
ปรากฏบนหนาจอ ตามดวยจํานวนสายที่ไมไดรับ 0X และจะ
หายไปจากหนาจอ เมื่อกดปุมใดๆ     ถามีสายเขาและหมายเลข
ตรงกับหมายเลขในสมุดโทรศัพททีท่านไดบันทึกไว หนาจอจะ
แสดงชื่อนั้นกาํกับ 
 

การไลดู 30 เลขหมายเรยีกเขาลาสุดและทางเลือก     
      เมื่อเครื่องอยูในสภาวะวางสาย  กด LIST ตามดวยปุม 2 
หนาจอจะแสดงรายการหมายเลขเรียกเขาตามลําดับเริ่มจากสาย
ลาสุด กดปุม เพื่อไลดูหมายเลขเรียกเขาทีต่องการ  
เมื่อพบ กด SELECT หนาจอจะแสดง ชือ่(ถามีบันทึกในสมุด
โทรศัพท) วนั เวลาทีโ่ทรและระยะเวลาที่ใช ทานมทีางเลือกตางๆ 
เชน โทรออก แกไข บันทึก หรือลบทิ้งได ดังนี ้
      ถาตองการโทรกลับ ใหกดปุม  เครื่องจะโทรออกทนัท ี 
      ถาตองการแกไขกอน ใหกด OPTION ตามดวยปุม 1  
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         สง (Send) หรือ บันทึก (Save Only) 
        8.กด SELECT เพื่อยนืยันและกดปุม เพื่อออก 
หมายเหตุ  
- ระหวางการสงหนาจอจะแสดงคําวา Sending SMS  
- ถาสงเรียบรอย หนาจอจะแสดง Success! 
  และเครื่องจะถามวาตองการบันทกึขอความเก็บไวหรือไม 
  โดยแสดง Save Message? ใหกดปุม หรือ  เพื่อ 
  เลือกระหวาง Yes หรือ No 
- ถาสงไมสําเร็จ หนาจอจะแสดง Fail! และถามทางเลือกวาจะ 
  ใหสงใหมอีกครั้ง Transmit Again หรือ 
  เลือกบนัทกึ Save Message  ซึ่งจะเก็บไวในในถาด Draft  
  
การอานขอความในถาดเขา 
     ตัวมือถือสามารถบนัทกึได 20 ขอความๆละไมเกิน 640 ตัว 
อักษรภาษาองักฤษในถาดเขา(Inbox)  ขณะรับขอความ หนาจอ
จะแสดง Receiving SMS ถารับสําเร็จ หนาจอจะแสดงคําวา 
New Message และหายไปเมื่อมีการกดปุมใดๆ 
       1.กดปุม SMS หรือกด MENU เลือก 1.SMS ด วยปุม 1  
       2.กดปุม 2 เพื่อเลือก 2.Inbox 
        หนาจอจะแสดงรายการขอความเขาทัง้หมด ขอความที ่
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การเขียนและสงขอความ 
     เครื่องสามารถสงขอความไดครั้งละ 160 ตัวอักษรภาษา 
อังกฤษ สามารถทําไดดังนี ้
       1.กดปุม SMS หรือกด MENU เลือก 1.SMS ด วยปุม 1  
       2.กดปุม 1 เพื่อเลือก 1.WRITE และ 
          กดปุม 1 อีกครั้งเพื่อเลือก 1.SMS 
       3.เขียนขอความตามตองการไมเกนิ 160 ตัวอักษร  
          กด OK 
     4.กดปุม 1 หรือ 2 เพื่อเลือกระหวาง ปอนหมายเลขใหม 
          (Enter Number)หรือ ไลดูจากบันทกึในเครื่อง (Search  
           Number) 
       5.ถาเลือก 1  ใหปอนหมายเลขปลายทางดวยปุมหมายเลข 
          ถาเลือก 2  ใหกดปุม 1 เพื่อเลือกไลดูจากบันทึกโทรออก 
                                                                       (Dialed Call) 
                      หรือ   กดปุม 2 เพื่อเลือกไลดูจากบันทึกสายเขา 
                                                                  (Received Call)     
                      หรือ   กดปุม 3 เพื่อเลือกไลดูจากสมุดโทรศัพท 
                                                                      (Phonebook) 
      6.กดปุม หรือ  เพื่อเลือกหมายเลขที่ตองการ 
        7.กด OK ตามดวยปุม  เพื่อเลือกระหวาง  
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           ถาตองการบันทกึ ใหกด OPTION ตามดวยปุม 2 
          ถาตองการลบทิ้ง ใหกด OPTION ตามดวยปุม 3 
           ถาตองการลบทิ้งทั้งหมด ใหกด OPTION ตามดวยปุม 4 
ในการลบทิง้ เครื่องจะถามซ้าํวา Confirm? ใหกด SELECT เพื่อ
ยืนยนัการลบทิ้งหรือ กด CANCEL เพื่อยกเลิกการลบ 
 
สมุดโทรศัพท 
การบันทกึชือ่และหมายเลข (200 หนวยความจาํ) 
     1.กด LIST หนาจอแสดงรายการใน Call List 
    2.กดปุม 3 เพื่อเลือก 3.Phonebook 
     3.กดปุม 2 เพื่อเลือก 2.New entry  หนาจอแสดง    
     4.ปอนชื่อที่ตองการบันทึก 
    5.กดปุม  ตามดวยหมายเลขโทรศัพทบานที่ชอง  
    6.กดปุม  ตามดวย หรือ  เลือกเสียงเรียกเขากํากับ 
    7.กดปุม  ตามดวยหมายเลขโทรศัพทมอืถือที่ชอง  
    9.กดปุม  ตามดวย หรือ  เลือกเสียงเรียกเขากํากับ 
   10.กด OK เพื่อยนืยันตามดวยปุม  เพื่อออก 
 
 
 



28 คูมือการใชงาน ADP5000 - V5 

การไลดูและโทรออกจากบันทึกในสมดุโทรศัพท 
     ทานสามารถเขาดูบันทกึในสมุดโทรศัพทโดยใชปุมลัดดังนี ้
     1.กดปุม หรือ  เพื่อไลดูในบันทึกเรียงตามอักษร  
       หรือกดปุมอักษรตัวแรกของชื่อ หนาจอจะแสดงชือ่ที่ขึ้นตน  
       ดวยตัวอักษรที่ระบ ุ
      2.กดปุม หรือ  เพื่อเลือกหมายเลขบานหรือมือถือ 
      3.กดปุม  เพื่อโทรออก 
 
การแกไขรายการในสมุดโทรศัพท 
     1.กดปุม หรือ  หาชื่อที่ตองการแกไข 
    2.กด OK ตามดวย OPTION และ 1 
    3.แกไขรายการกด CLEAR เพื่อลบ  
        และทําตอไปเหมือนขณะบันทกึจนจบ  
 
การลบทีละรายการในสมดุโทรศัพท 
     1.กดปุม หรือ  หาชื่อที่ตองการแกไข 
    2.กด OK ตามดวย OPTION และ 2 
    3.หนาจอแสดง Confirm? 
    4.กด SELECT เพื่อยืนยนัตามดวยปุม  เพื่อออก 
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       4.ปอนรหสัผาน 4 ตําแหนง ตามดวย OK 
        หนาจอจะแสดง CONFIRM P/W 
       5.ปอนรหสัผาน 4 ตําแหนงเดิม อีกครั้ง ตามดวย OK 
      6.กดปุม  เพื่อออก 
 
การยกเลกิรหัสผาน 
     หลังจากทีต่ั้งรหัสผานแลว ทกุๆครั้งทีท่านตองการเขาสูเมนู
ขอความสั้น เครื่องจะถามใหทานปอนรหสัผาน ถาทานเขารหัส
ผิด เครื่องจะกลับเขาสูสภาวะวางสายทนัท ี
     หากตองการยกเลิกรหัสผาน ทําได ดังนี ้
       1.กดปุม SMS หรือกด MENU เลือก 1.SMS ด วยปุม 1  
       2.หนาจอจะแสดง P/W PIN 
       3.ปอนรหสัผาน 4 ตําแหนง ตามดวย OK 
       4.กดปุม 6 เพื่อเลือก 6.SMS Settings              
       5.กดปุม 5 เพื่อเลือก 5.Set Password    
          หนาจอจะแสดง P/W PIN ที่ตั้งไว 
       6.กด CLEAR ซ้ําๆเพื่อลบรหัสลับทิ้ง ตามดวย OK 
        หนาจอจะแสดง CONFIRM P/W 
       7.กด OK อีกครั้ง 
      8.กดปุม  เพื่อออก 
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การกาํหนดหมายเลขใหตัวมือถือ 
     เมื่อมีการใชเครื่องมือถือมากกวาหนึง่เครื่องลงทะเบยีนใช
งานกับตัวฐาน ทานจะตองกําหนดหมายเลขกํากับใหมอืถือแต
ละเครื่องนั้น เพื่อใหผูสงขอความเจาะจงสงถึงเครื่องลกูที่ตองการ
ได หมายเลขกํากับนั้นตัง้ไดเปน 0 ถึง 9 โดยที่ 0 เปนหมายเลข
กํากับโดยอัตโนมัติ ถาไมมีการตั้งกํากับใหม 
       1.กดปุม SMS หรือกด MENU เลือก ขอความ ด วยปุม 1  
       2.กดปุม 6 เพื่อเลือก 6.SMS Settings              
       3.กดปุม 4 เพื่อเลือก 4.Sub Address    
       4.ปอนหมายเลขกาํกับตัวลูกที่ตองการ (0-9)  
       5.กด SELECT เพื่อบันทึกและกดปุม  เพื่อออก 
 
การตั้งรหสัผาน 
     เมื่อกําหนดหมายเลขกํากับตัวลูกแลว เพื่อเปนการเพิ่มระดับ
ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลสวนตัว ทานสามารถตั้งรหัส
ลับ เพื่อไมใหบุคคลอื่นเขามาอานขอความของทานได ดังนี ้
       1.กดปุม SMS หรือกด MENU เลือก 1.SMS ด วยปุม 1  
       2.กดปุม 6 เพื่อเลือก 6.SMS Settings              
       3.กดปุม 5 เพื่อเลือก 5.Set Password    
          หนาจอจะแสดง P/W PIN 
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การลบรายการทั้งหมดในสมุดโทรศัพท 
     1.กดปุม หรือ  หาชื่อที่ตองการแกไข 
    2.กด OK ตามดวย OPTION และ 3 
    3.หนาจอแสดง Confirm? 
    4.กด SELECT เพื่อยืนยนัตามดวยปุม  เพื่อออก 
 
แผนผังตัวอักษร 
     การปอนตวัอักษรเพื่อบันทึกในสมุดโทรศัพทใหกดปุมตัวเลข
ตามตารางขางลางนี้ กดหนึง่ครั้งเพื่อปอนอักษรตัวแรกในปุม  
กดสองครั้งเพือ่ปอนอักษรตัวที่สองในปุม และตอไปในลักษณะ
เดียวกนั  ถาตองการปอนอกัษรเดียวกนัหรอืตัวอักษรอื่นที่อยูใน
ปุมเดียวกนัต อกันใ หรอสักครูหลังจากปอนตัวแรก 
     ถากดผิดพลาดใหกด CLEAR   เพื่อลบอักษรตัวสุดทาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุมกด ตัวอักษรเรียงตามลําดับการกด 
0 0 . , : ; ‘ “ / = - + ( ) <  >  
1 เวน 1 ! ? & @ _ £ $ C ¥ § * #   
2 A B C a b c 2 Z Å Æ Ç à ä å æ 
3 D E F d e f 3 É ∆ Φ è é       
4 G H I g h i 4 Θ Ψ ì           
5 J K L j k l 5 Λ Γ Ì ¿ %       
6 M N O m n o 6 Ñ Ö Ø ñ ø ò ö   
7 P Q R S p q r s 7 Π Σ Ξ ß     
8 T U V t u v 8 Ü ù ü           
9 W X Y Z w x y z 9 Ω           
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2 latch 

4 
smoothed 

corner 

contacts 

โอนบันทึกสมุดโทรศัพทจากซิมการดมือถือ 
     ทานสามารถโอนบักทึกรายการในสมุดโทรศัพทจากซมิการด
ของโทรศัพทมอืถือระบบ  GSM ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.ถอดสายโทรศัพทออกจากตัวเครื่อง 
     2.ถอดฝาซมิการดใตตัวฐาน โดยกดสลกัตามรูป 
    3.สอดซิมการดที่ถอดมาจากโทรศัพทมือถือ เขากับรังใสซิม 
        โดยใหดานมุมตัดอยูในตําแหนงถูกตองตามรูป 
     4.ในสภาวะวางสาย กด LIST กดปุม 3 เลือก 3.Phonebook 
    5.กดปุม 3 เพื่อเลือก 3.Read SIM 
         ถา ซมิการดล็อคไว หนาจอจะถามใหปอน รหัสซิม  
        ปอนรหสัแลวกด OK 
    6.หนาจอจะแสดงความกาวหนาในการคัดลอกเปนเปอรเซ็น 

แครเปดฝา 

   มุมตัด 

ขั้วสัมผัส 
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     ทานสามารถรับสงขอความสั้น ๆ ระหวางอุปกรณที่ใช
มาตรฐานเดียวกันได เชน โทรศัพทบานรบัสงขอความ 
โทรศัพทมือถอืระบบ GSM 900 และ 1800 คอมพิวเตอร เปนตน 
     ทานตองทาํการจดทะเบยีนขอใชบริการรับสงขอความสั้นกับ
ผูใหบริการกอนเทานัน้ 
     ทานจะสามารถเขาสูเมนูขอความสัน้ เมื่อเครื่องตัวลูกอยูใน
รัศมีทําการของตัวฐาน 
     หากเมนูขอความสั้นถูกตั้งล็อคไว ทานตองปอนรหสัผานกอน
จึงสามารถเขาไปอานขอความได 
การตั้งหมายเลขศูนยบรกิารรับสงขอความ 
     ในการที่จะรับสงขอความไดนั้น ทานตองทําการปอนหมาย 
เลขศูนยบริการรับสงขอความ ทาํไดดังนี ้
       1.กดปุม SMS หรือกด MENU เลือก ขอความ ด วยปุม 1  
       2.กดปุม 6 เพื่อเลือก 6.SMS Settings              
       3.กดปุม 1 เพื่อเลือก 1.Service Ctr 1     
       4.ปอนหมายเลขศูนย สําหรับสง ตามดวย OK   
       5.กดปุม 2 เพื่อเลือก 2.Service Ctr 2     
       6.ปอนหมายเลขศูนย สําหรับรับ ตามดวย OK 
     7. กดปุม  เพื่อออก 

6. การรับและสงขอความสั้น (SMS) 
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ตารางแสดงเมนูทั้งหมด 
 
 
1.Write  
2.Inbox  
3.Outbox  
4.Draft  
5.Delete All  
6.SMS Setting 
 
 
2.Sound 
1.Key Beep  
2.Ring Type  
3.Ring Level  
4.Charging Beep  
3.Setting 
 
 
1.Handset name  
2.Language  
3.Display Set  
4.Call by Call  
5.Date & Time  
6.Area Code  
7.Flash Time  
8.Dial Mode 
9.Call Bar  
0.Access Code  
 
 
 
 

1.SMS 

2.Sound 

3.Setting 

4.Advanced 
1.PIN Change  
2.Reset  
3.Select Base  
4.Register HS  
5.Release HS  
 
 
5.Extr 
1.Calendar  
2.Alarm  
3.World Clock  
4.Sleep Mode  
5.Calculator  

5.Extra 

4.Advanced 
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     7.เมื่อคัดลอกเสร็จสิ้น ใหถอดซิมการดออกและปดฝาใสรังซิม 
      ตามเดิม 
    8.ตอสายโทรศัพทใหเขาที ่
หมายเหตุ - จับถือซิมการดดวยความระมัดระวังและไมควรแตะตองหนา  
                  สัมผัสที่เปนโลหะสีทอง 
                - ถาทานปอนรหัสซิม ผิดพลาดเกินกําหนด (โดยปกติจะเปน 3  
                 ครั้ง) ซิมการดจะล็อคตัวเอง  ทานตองใสซิมกลับเขาโทรศัพท  
                 มือถือ และปอนรหัส PUK (ถามไดจากผูใหบริการ) 
                - แมวาทานใสซิมการดเขากับตัวฐาน ขอมูลในสมุดโทรศัพท  
                  จะ โอนเขาตัวลูกโดยอัตโนมัติ 
                - ขอมูลในซิมการดจะถูกคัดลอกลงในโทรศัพทไรสาย 
                  เฉพาะสวนที่มีพื้นที่วางในหนวยความจําเทานั้น 
                  (ตัวอยาง 200 รายการถายังไมมีการบันทึกใดๆ และ 
                  จะคัดลอกใหมเพียง 60 รายการแรก ถาไดบันทึกไว 
                  แลว 140 รายการ) 
               - การคัดลอกจะทําไดเฉพาะ ซิมรุนใหมเทานั้น และจะคัดลอก 
                  จากบันทึกในซิมเทานั้น ไมสามารถคัดลอกจากบันทึกใน 
                  ตัวครื่องโทรศัพมือถือ 
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      โทรศัพทเครื่องนี้มีฟงชัน่การใชงานทีห่ลากหลายซึง่สามารถ
ปรับตั้งใหตรงความตองการของทาน ฟงชัน่เหลานี้ถกูจดัอยูใน
รูปแบบของเมนูหลักและเมนูยอย  
     วิธีเขาสูเมนูการใชงาน สามารถทําไดโดย 2 ทางคือ  
      - การเขาเมนูแบบไลดูและเลือก 
      - การเขาเมนูดวยปุมลัด   
 
การเขาเมนูแบบไลดูและเลือก 
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU หนาจอจะแสดงเมนหูลกั 
     2.กดปุม เพื่อไลดูเมนูหลัก 
    3.กด SELECT หนาจอจะแสดงเมนูรองตางๆ 
       กดปุม เพื่อเลื่อนไปยังเมนูรองที่ตองการ 
     4.กด SELECT หนาจอจะแสดงเมนยูอยหรือทางเลอืกใน 
        หัวขอนัน้ๆ 
    5.กดปุม เพื่อเลือกคาหรือทางเลือกที่ตองการ  
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนั จะมีเสียงตอบรับ 
 
 

5. การใชเมนูตางๆ 
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การเขาเมนดูวยวธิีลัด 
     การเขาเมนูดวยวิธีนีเ้ปนการประหยัดเวลา สามารถเขาสูเมนู
หรือทางเลือกที่ตองการดวยตัวเลขที่กํากับหนาชื่อเมนนูัน้โดยตรง 
ดูไดจากตารางในหนาถัดไป  
ในสภาวะวางสาย 
     1.กด MENU หนาจอจะแสดงเมนหูลกั 
     2.กดปุมตัวเลขที่กาํกับหนาชื่อเมนู หนาจอจะแสดงเมนูรอง 
    3.กดปุมตัวเลขที่กาํกับหนาชื่อเมนูรองที่ตองการ 
    5.กดปุม เพื่อเลือกคาหรือทางเลือกที่ตองการ  
     6.กด SELECT เพื่อยืนยนั จะมีเสียงตอบรับ 
 
ทางเลือกในขณะอยูในเมนู 
     - เพื่อเขาสูเมนูกอนหนานี้ ใหกด CANCEL 
     - เพื่อกลับเขาสูสภาวะวางสาย ใหกดปุม  หรือ 
        กด CANCEL ซ้ําๆ 
     - ถาไมมีการกดปุมใดๆนานเกนิ 30 วนิาที เครื่องจะกลับเขาสู 
       สภาวะวางสายโดยอัตโนมัติ 
     - ถากดปุม  ในขณะทีม่ีตัวเลขบนหนาจอ เครื่องจะทาํการ 
       โทรออกทันท ี
 


