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หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555
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เสียหายตอทรัพยสิน
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ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรี
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1. ขอควรระวังและการใชงานอยาง
    ปลอดภัย

คำเตือน: โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียด มิฉะนั้นอาจไดรับอันตราย
จากการใชงานและเปนการละเมิดกฏหมายได ผูผลิตจะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่ผูใชไมปฏิบัติตามคำ
แนะนำการใชงาน

หากโทรศัพทมือถือรองรับฟงกชั่น “โหมดเครื่องบิน” โปรดตั้ง
คาโหมดการทำงานเปน “โหมดเครื่องบิน” ขณะอยูในเครื่องบิน 
หากโทรศัพทมือถือไมรองรับฟงกชั่นนี้ โปรดปดเครื่องโทรศัพท
มือถือกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากโทรศัพทอาจสงคลื่น
รบกวนการบินได 
โปรดปดเครื่องโทรศัพทมือถือเมื่อยูใกลกับน้ำมันเชื้อเพลิง, 
สารเคมี, หรือพื้นที่เสี่ยงตอการระเบิด และโปรดเก็บใหพนมือ
เด็ก
ขณะขับรถ โปรดปฏิบัติตามกฏจราจรในพื้นที่นั้นๆ และขอ
กำหนดที่เกี่ยวของกับการใชงานโทรศัพทมือถือ เมื่อใชโทรศัพท
มือถือขณะขับรถ โปรดปฏิบัติตามกฏขอบังคับตอไปนี้
โปรดมีสมาธิในการขับรถและระมัดระวังตอสภาพจราจร หาก
โทรศัพทของคุณมีฟงกชั่นแฮนดฟรี โปรดใชงานโทรศัพทมือถือ
ในโหมดแฮนดฟรี หากอยูในสภาวะที่ขับขี่ไมสะดวกใหจอดรถ
กอนที่จะโทรออกหรือรับโทรศัพท
โปรดปดโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาลหรือบริเวณที่ไมอนุญาต
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ใหใชงาน โทรศัพทมือถือจะรบกวนการทำงานของอุปกรณ
อิเล็คโทรนิกสและอุปกรณทางการแพทย เชน เครื่องกระตุน
หัวใจ, เครื่อชวยฟง และอุปกรณอิเล็คโทรนิกสทางการแพทย
อื่นๆ
อุปกรณเสริมตางๆที่ไมใชผลิตภัณฑแทจะอยูเงื่อนไขนอก
ประกัน
อยาถอดชิ้นสวนโทรศัพทมือถือดวยตนเองในกรณีที่การทำ
งานขัดของ โปรดติดตอไปยังตัวแทนจำหนายของคุณ
อยาชารจโทรศัพทมือถือกอนที่จะใสแบตเตอรี่ เพราะจะทำ
ใหแบตเตอรี่ลัดวงจรได
โปรดชารจโทรศัพทในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวกและ
ควรวางใหหางจากวัตถุระเบิด
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา โปรดเก็บโทรศัพท
ใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก เชน บัตรเครดิต
โปรดเก็บโทรศัพทมือถือไวในที่แหง น้ำฝน, ความชื้นและของ
เหลวทุกรูปแบบจะมีแรเปนสวนประกอบ ซึ่งจะกัดกรอนแผง
วงจรอิเล็คโทรนิกส หากโทรศัพทของคุณเปยกน้ำ ใหถอด
แบตเตอรี่ออกแลวติดตอตัวแทนจำหนาย
โปรดใชโทรศัพทมือถือในบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมและ
อยาใหโทรศัพทถูกแสงแดดโดยตรง รวมไปถึงในสภาวะที่มี
ความชื้นสูง
อยาใชผาชุบน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูงทำความสะอาด
โทรศัพทมือถือ
โทรศัพทมือถือของคุณมีฟงกชั่นกลองที่สามารถถายภาพ
และบันทึกเปนวิดีโอได โปรดใชงานฟงกชั่นดังกลาวตามขอ
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กำหนดและระเบียบกฏหมายที่ระบุไว โดยคุณอาจละเมิด
กฏหมายและขอกำหนด หากคุณถายภาพหรือบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวที่ไมไดรับอนุญาต
ขณะใชฟงกชั่นเครือขาย อยาดาวนโหลดไฟลที่มีไวรัสรวมไป
ถึงไฟลภาพและริงโทนที่ไดรับความเสียหาย หากการใชงาน
ดังกลาวสงผลใหโทรศัพททำงานผิดปกติ บริษัทขอไมแสดง
ความรับผิดชอบใดๆ
โปรดกำจัดแบตเตอรี่ตามขอปฏิบัติในพื้นที่ และหากเปนไปได 
โปรดนำกลับมาใชใหม หามกำจัดแบตเตอรี่ เชนเดียวกับขยะ
ธรรมดาทั่วไป





หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคูมือโดยไมตอง
แจงกอนลวงหนา
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2. โทรศัพทมือถือของคุณ

ขอขอบพระคุณสำหรับการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือระบบ GSM
หนาจอสี ZAA 7 WiFi การอานคูมือเลมนี้จะชวยใหทานสามารถ
เขาใจการใชงานโทรศัพทมือถือ ZAA 7 WiFi ไดครอบคลุมและ 
เพลิดเพลินกับการใชงานฟงกชั่นที่สมบูรณแบบไดอยางงายๆ

โทรศัพทมือถือ ZAA 7 WiFi รองรับการใชงานระบบ GSM และ
การเชื่อมตอ GPRS เปนโทรศัพทหนาจอทัชสกรีนที่มีฟงกชั่นที่
หลากหลายมากกวาการโทรพื้นฐาน ZAA 7 WiFi มาพรอมการ
ปอนขอความที่หลากหลาย, รายชื่อ, ริงโทนโพลิโฟนิค 16 เสียง,
วิทยุ FM, โทรทัศน, เครื่องเลนเพลง, กลองถายรูป, เครื่องบันทึก
เสียง,นาิกาปลุก, ปฏิทิน, การเขาใชอินเทอรเน็ตผาน GPRS, 
MMS , การใชแฮนดฟรี, บลูทูธ และฟงกชั่นอื่นๆซึ่งคุณสมบัติดัง
กลาวจะชวยใหทำงานสะดวกขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อความ
บันเทิงอีกมากมาย ยิ่งกวานั้นโทรศัพทมือถือ ZAA 7 WiFi ยัง
ออกแบบใหสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณคอมพิวเตอรได และ
ฟงกชั่นตางๆที่ตอบโจทยความตองการของคุณ โทรศัพทมือถือ 
ZAA 7 WiFi มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน

2.1.1 ลักษณะดานนอก

2.1 แนะนำสวนประกอบของโทรศัพท
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ปุมเปด/ปดเครื่อง

หนาจอ

ลำโพงหูฟง

กลอง

ฝาหลัง

ลำโพง

2.1.2 ฟงกชั่นปุมกด

ชองเสียบสาย
ชารจ/สาย USB

ชองเสียบหูฟง

2

3

4

1



W
iF
i

7

6

2.1.3 คำแนะนำการใชงานฟงกชั่นปุมกดดานขาง

ปุมปรับความดังเสียง

1. ปุมโทร: ใชเพื่อเลือกโทรออกซิม1 /ซิม2 , รับสายเรียกเขา; ใน
   หนาจอสแตนดบายกดปุมนี้เพื่อเปดดูประวัติการโทร
2. ปุมกลับ: กดเพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา; ในหนาสแตนดบาย
   กดปุมนี้เพื่อเขาสูหนาเมนูวิดเจ็ด  เมื่อกลับไปยังหนาโฮมสกรีน 
   คุณจะไมสามารถกดปุมกลับเพื่อไปยังหนาจอกอนนั้นได
3. ปุมโฮม: กดปุมนี้เพื่อกลับไปยังหนาจอสแตนดบาย
4. ปุมเปด/ปดเครื่อง: กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวเพื่อเปดหรือปด
   เครื่องโทรศัพท; เมื่อเปดเครื่องแลวหากกดปุมนี้จะเปนการปด
   หนาจอและล็อคหนาจอโดยอัตโนมัติ หากตองการปลดล็อคและ
   เปดการแสดงหนาจอใหกดปุมนี้อีกครั้ง 

หมายเหตุ: ในคูมือนี้ “กดแลวปลอย” ปุมใดปุมหนึ่ง ปุมจะถูกกด
และปลอยทันที สวน “กดคาง” ปุมจะถูกกดคางประมาณ 2 วินาที
หรือมากกวา
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1. ระหวางการโทร กดปุมปรับความดังเสียงเพื่อปรับความดังเสียง
2. กดปุมปรับความดังเสียงในโหมดสแตนดบายเพื่อปรับเสียงปุมกด
3. ขณะเลนเพลงแบบพื้นหลัง หากตองการปรับความดังเสียงให
   กลับไปที่หนาจอแสตนดบายแลวกดปุมปรับความดังเสียง

2.2 คำอธิบายการใชงาน
2.2.1 การเปด/ปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวเพื่อเปด/ปดเครื่องโทรศัพทมือถือ
หากคุณเปดเครื่องโทรศัพทมือถือโดยไมใสซิมการด โทรศัพทจะ
แสดงขอความ “ใสซิมการด” เมื่อใสซิมการดเรียบรอยแลว 
โทรศัพทจะตรวจสอบโดยอัตมัติวาซิมการดใชไดหรือไม โดยจะ
สามารถทำงานตอไปนี้ไดตามลำดับ:

ปอนรหัสล็อคโทรศัพท
-หากทานตั้งคาล็อคโทรศัพท
ปอนรหัส PIN
-หากทานตั้งคาล็อคซิมการด
การคนหา
-โทรศัพทจะคนหาเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายที่เหมาะสม

2.2.2 การถอดและใสซิมการด
สวนเชื่อมตอที่เปนโลหะบนซิมการดเปนรอยขีดขวนไดงาย ดังนั้น
กอนที่คุณจะใสซิมการดเขาไปในโทรศัพท คุณตองดึงออกมาดวย
ความระมัดระวัง

ปดโทรศัพท จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก หรือถอดแหลงพลังงาน
อื่นๆที่เชื่อมตออก
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ใสซิมการดเขาไปในชองใสซิมการด
เมื่อจำเปนตองถอดซิมการดออก ควรปดเครื่องโทรศัพทมือถือ 
แลวถอดแบตเตอรี่ออกแลวจึงถอดซิมการดออก





2.2.3 การใสการดหนวยความจำ

ปดโทรศัพท จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก หรือถอดแหลงพลังงาน
อื่นๆที่เชื่อมตอออก
ใสการดทีแฟลชลงไปในชองสำหรับใสการด
เมื่อจำเปนตองถอดซิมการดออก ควรปดเครื่องโทรศัพทมือถือ 
แลวถอดแบตเตอรี่ออกแลวจึงถอดซิมการดออก







2.2.4 การถอดและใสแบตเตอรี่

ถอดแบตเตอรี่ตามขั้นตอนตอไปนี้

ถอดฝาแบตเตอรี่ออก
ยกดานลางของแบตเตอรี่ขึ้น จากนั้นดึงแบตเตอรี่ออกจาก
โทรศัพท





คำเตือน: คุณตองปดโทรศัพทมือถือทุกครั้งกอนที่จะถอดแบตเตอรี่
ออก หากทานถอดแบตเตอรี่ขณะที่เครื่องโทรศัพทเปดอยูอาจทำ
ใหซิมการดและโทรศัพทเสียหายได

ใสแบตเตอรี่ตามขั้นตอนตอไปนี้

ใหขั้วโลหะของแบตเตอรี่ชนสวนที่เปนโลหะของชองใส
แบตเตอรี่ จากนั้นกดแบตเตอรี่ จากนั้นกดแบตเตอรี่เขา
ไปในโทรศัพท
ใสฝาครอบแบตเตอรี่กลับใหพอดี
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2.2.5 การชารจแบตเตอรี่

เสียบสายชารจเขากับชองเสียบสายชารจในตัวโทรศัพท
เสียบปลั๊กที่ชารจเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟ
ตอนนี้ไอคอนแสดงระดับการชารจจะกะพริบที่มุมขวาดานบน
ของโทรศัพทมือถือ หากโทรศัพทมือถือถูกชารจขณะที่ปดเครื่อง
อยู ไอคอนแสดงการชารจจะปรากฏบนหนาจอ หากใชงาน
โทรศัพทมือถือโดยที่มีพลังงานแบตเตอรี่ไมเพียงพอ อาจจะ
ใชเวลาสักครูหนึ่งหลังจากเริ่มชารจแบตเตอรี่ จนกวาไอคอน
แสดงสถานะการชารจจะปรากฏบนหนาจอ เมื่อไอคอนแสดง
สถานะการชารจปรากฏบนหนาจอ เมื่อไอคอนแสดงระดับ
พลังงานแบตเตอรี่หยุดกะพริบ แสดงวาแบตเตอรี่ถูกชารจ
จนเต็มแลว หากชารจขณะที่เปดเครื่อง ไอคอนแสดงสถานะ
การชารจจะยังคงปรากฏบนหนาจอแมจะชารจเต็มแลว การ
ชารจแบตเตอรี่จะใชเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง (สำหรับ 3 ครั้ง
แรกของการชารจโทรศัพท ควรชารจแบตเตอรี่เปนเวลา 12-14 
ชั่วโมง เพื่อเปนการยืดระยะเวลาการใชงานมือถือ) โทรศัพท
มือถือและที่ชารจจะรอนขึ้นขณะทำการชารจ ซึ่งเปนอาการปกติ
เมื่อชารจโทรศัพทเรียบรอยแลว ใหถอดตัวตอที่ชารจออกจาก
ปลั๊กและโทรศัพทมือถือ









ขอควรระวัง:

ควรชารจแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศถายเทและในชวงอุณหภูมิ
ระหวาง -10 ถึง +45 องศาเซลเซียสและตองใชที่ชารจที่ไดรับ
มาตรฐานจากไอโมบาย การใชที่ชารจที่ไมไดมาตรฐานอาจ
เปนอันตราย รวมถึงทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
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หากโทรศัพทมือถือปดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ หรือแสดงขอความ 
“พลังงานแบตเตอรี่ต่ำ” คุณควรชารจแบตเตอรี่ทันที หาก
พลังงานแบตเตอรี่ยังไมหมดกอนจะนำไปชารจ ระยะเวลาการ
ชารจจะลดลงอัตโนมัติ



2.2.6 การใชชุดหูฟง
เมื่อคุณเสียบชุดหูฟง โทรศัพทจะเปลี่ยนไปที่โหมดชุดหูฟงอัตโนมัติ 
เนื่องจากโทรศัพทมีฟงกชั่นรับสายอัตโนมัติ คุณสามารถรับสายดวย
หูฟง รวมถึงยังสามารถใชฟงเพลงไดอีกดวย

2.2.7 การปลดล็อคโทรศัพทและซิมการด
เพื่อปองกันการใชงานที่ไมไดรับอนุญาต โทรศัพทและซิมการดจึง
สามารถตั้งคารหัสล็อคแยกกันได รหัสล็อคโทรศัพทเริ่มตน คือ 
0000 สวนรหัสล็อคซิมการดเริ่มตนคือ 1234

หมายเหตุ: หากคุณปอนรหัส PIN ของซิมการดผิดติดตอกันเกิน 3 
ครั้ง เครือขายซิมการดของคุณจะถูกล็อคและโทรศัพทจะถามหา 
PUK
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3. ฟงกชั่นการทำงานพื้นฐาน

3.1 การโทรออกฉุกเฉิน
โทรศัพทจะสามารถโทรออกไปยังเบอรฉุกเฉินเพื่อขอความชวย
เหลือไดแมจะไมมีซิมการดในตัวเครื่อง สำหรับตัวอยางหมาย
เลขโทรออกไดแก 191

3.2 การโทรออก
ปอนเบอรโทรศัพทรวมถึงรหัสพื้นที่ จากนั้นเลือกซิมการดที่ตอง
การโทรออก ขณะอยูในสายสนทนาหนาจอโทรศัพทจะแสดง
ขอมูลสถานะการโทร หากคุณปอนหมายเลข ใหเริ่มจากสัมผัสแผง
ปุมกดเพื่อแสดงหนาจอการโทร จากนั้นจึงแตะหมายเลข สำหรับ
การโทรออกไปตางประเทศใหสัมผัส “0” คางไวจนกระทั่ง
สัญลักษณโทรศัพทตางประเทศ “+” ปรากฏบนหนาจอ จากนั้น
ปอนรหัสประเทศและหมายเลขที่ตองการโทร

3.3 การรับสาย
แตะ “รับสาย” เพื่อรับสายที่โทรเขา

3.4 ตัวเลือกการโทร
ขณะทำการโทร ใหแตะ “ตัวเลือก (Options)” เพื่อเขาไปที่เมนูตัว
เลือกการโทร หรือแตะที่ “แฮนดฟรี (H-Free) เพื่อเปดเมนูตัวเลือก
และเพิ่มระดับเสียง คุณสามารถใชงานตัวเลือกเหลานี้ขณะทำการ
โทรได
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พักสาย (Hold)
พักสายสนทนาชั่วคราว
สนทนาตอ (Resume Single call) 
เริ่มสนทนากับสายที่พักไว
วางสายปจจุบัน (End a single call)
วางสายสนทนาปจจุบัน
โทรเบอรใหม (New Call)
โทรออกไปยังคูสนทนารายใหม
เปดหนาโฮมสกรีน (Open Home screen)
เลือกเพื่อเขาสูหนาจอสแตนดบาย
ประวัติการโทร (Background call)
เขาสูหนาประวัติการโทร
บันทึกเสียง (Sound Record)
บันทึกเสียงสนทนา
ปดเสียง (Mute)
ปดเสียงสนทนา
DTMF (Dual-tone Multi-Frequency)
ปด/เปดสียง DTMF
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หนาจอโทรศัพทรุน ZAA 7 WiFi เปนหนาจอทัชสกรีนแบบ 
Capacitive ซึ่งผูใชสามารถใชนิ้วเพื่อจัดการไอคอน, เมนู หรือ
ปุมตางๆ ที่อยูในเมนูหลักหรือเมนูยอย

4. ฟงกชั่นเมนูโทรศัพท



หมายเหตุ: คุณสมบัติเมนูหลักตอไปนี้จะแนะนำในรูปแบบตั้งคา
โทรศัพทแบบ 2 ซิม

เขาสูแปนการโทร โดยปอนเบอรเพื่อโทรออก หรือปอนเบอรเพื่อ
บันทึกไปยังรายชื่อ

4.1 แปนโทร (Dialer)

SMS (SMS): กอนที่จะเขียนขอความ SMS โปรดตรวจสอบใหแน
ใจวาคุณไดตั้งคาหมายเลขศูนยบริการขอความ SMS ถูกตองแลว 
แตะเพื่อเขาเมนู “ตัวเลือก (Options)” เพื่อเลือกใชฟงกชั่นตอไปนี้
" สง (Send )" “สงตามเวลาที่ตั้ง (Send by Schedule)” “เพิ่มผู
รับ (Add recipient)” “ใสสัญลักษณ (Insert symbol)’ “วิธีปอน
ขอมูล (Input method)” “ตัวเลือกวิธีการปอนขอมูล (Input 
method options)” “ใสขอความสำเร็จรูป (Insert template)” 
“ขั้นสูง (Advanced)“ และ “บันทึก (Save)”

4.2 ขอความ (Messages)
4.2.1 เขียนขอความ (Write message) 

หมายเหตุ: โทรศัพทรุนนี้ไมรองรับฟงกชั่น EMS
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MMS (MMS): เครือขายที่คุณใชงานจะตองรองรับฟงกชั่น MMS 
กอนที่จะใชงานฟงกชั่นนี้ี โปรดตรวจสอบวาซิมการดสามารถรอง
รับฟงกชั่นนี้ หรือทำการติดตอผูใหบริการเครือขายหากโทรศัพท
ของคุณรองรับขอความ MMS ได คุณสามารถเลือกหมายเลข
โทรศัพทเปนอุปกรณสง ทุกๆขอความ MMS จะสามารถสงไป
ทีหลายๆอุปกรณได เมื่อแตะไปที่หนาจอ “MMS (MMS)” ใหเลือก 
ตัวเลือก (Options)เพื่อแกไขขอความ MMS ลาสุดเรียบรอยแลว 
ใหแตะ ตัวเลือก (Options) เพื่อเลือก “สงไปยัง (Send to)”  
หมายเหตุ: ขอความ MMS แตละหนาจะสามารถใสภาพได 1 
ภาพ ,เสียงได 1 เสียงเทานั้น

เมื่อเขามาในเมนูนี้ ในแตละบันทึกของขอความ SMS จะถูกแสดง
ในรูปแบบไดอาล็อกการสนทนา และขอมูลการใชงานระหวางเบอร 
รวมถึง ขอความ SMS ที่ไดรับ และขอความที่สงลมเหลว

4.2.2 บทสนทนา (Conversations)

ดูขอความที่บันทึกไว

4.2.3 แบบราง (Drafts)

4.2.4 กำหนดการสง SMS (Scheduled SMS)

แกไขขอความ SMS และเลือกตัวเลือกสำหรับเวลาการสง โดย
เมื่อถึงเวลาที่ตั้ง เครื่องจะสงขอความออกโดยอัตโนมัติ

4.2.5 ขอความบรอดคาสท (Broadcast message)
ขอความบรอดคาสทเปนขอความประชาสัมพันธใหขอมูลตางๆ
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จากผูใหบริการเครือขายของคุณ หากคุณใชบริการขอความ
บรอดคาสท คุณจะไดรับขอความในหัวขอตางๆจากผูใหบริการ
เครือขาย เชน สภาพอากาศ, แทกซี่, โรงพยาบาล โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายสำหรับรายการขอความที่มีบริการ 

หมายเหตุ: ผูใหบริการเครือขายจะตองเปนผูรองรับฟงกชั่น 
“ขอความบรอดคาสท (Broadcast Message)” ที่มีใหกับผูใช 

4.2.6 ขอความสำเร็จรูป (Templates)
 SMS

มีขอความสำเร็จรูป 10 ขอความใหเลือกใชในตัวเครื่อง นอกจาก
นี้ทานสามารถเลือกแกไขขอความที่ตองการเองได 

4.2.7 ตั้งคาขอความ (Message settings)

เมื่อใชฟงกชั่น SMS, MMS และขอความบริการ คุณตองทำการ
ตั้งคาที่จำเปนในสวนนี้กอน 

เขาไปที่เมนู “SMS” แลวเลือก ตั้งคาขอความในซิม1/ซิม2 
(SIM1/2 SMS settings) เพื่อใชงานตอไปนี้:

 ซิม1 /ซิม2(SIM1/SIM2): โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย
เพื่อขอรับที่อยู SC (SC address) ใหเลือกรูปแบบ (Profifififfiifile) 
ซึ่งคุณสามารถตั้งคาที่อยู SMSC Address, ระยะเวลาการใช
งาน (Validity Period), รูปแบบขอความ (Message Type), 
รายงานการสง (Delivery Report), การตอบกลับ (Reply 
Path), การเชื่อมตอ (Preferred connection) และเซริฟเวอร
ขอความเสียง (Voicemail Server) เมื่ออยูในระยะเวลาใชงาน
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ศูนยบริการขอความสั้นจะสงขอความมาใหคุณตอเนื่องจนกวา
จะไดรับขอความ ระยะเวลาการใชงาน (Validity Period) 
สามารถใชกับขอความที่สงแลวทั้งหมดได

หมายเหตุ: อายุการใชงานขอความ, แฟกซ, เพจ จำเปนตองได
รับการรองรับจากเครือขาย 







สถานะหนวยความจำ (Memory status): แสดงสถานะ
หนวยความจำซิมการดและโทรศัพท หนวยความจำสำหรับ
จัดเก็บ SMS จะถูกกำหนดจากพื้นที่จัดเก็บในซิมการด 
จัดเก็บขอความที่สงแลว (Save sent message): จัดเก็บ
ขอความที่สงแลวอัตโนมัติ
จัดเก็บขอมูลที่ตองการ (Preferred storage): เลือกพื้นที่
จัดเก็บซิมการดหรือตัวเครื่องโทรศัพท 

เขาไปที่ “MMS” เพื่อทำการตั้งคาบัญชีขอมูล (Data Account) 
และ ตั้งคาทั่วไป (Common settings)
เขาไปที่ “ขอความบริการ (Service message)” เพื่อทำการตั้งคา 
เปดทำงานพุช (Enable push) และ เปดทำงานการโหลดบริการ 
(Enable service loading)

โทรศัพทรุนนี้รองรับฟงกชั่นการแบคอัพขอความ SMS โดยขั้น
ตอนแรกตองแบคอัพขอความ SMS เปน TXT (แบคอัพไดเฉพาะ
ขอความที่อยูในถาดเขาขอความ SMS), จากนั้นคุณสามารถดูขอ
ความ SMS ที่ถูกแบคอัพได

4.2.8 แบคอัพขอความ SMS (SMS backup)
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4.2.8.1 ตั้งคาการบล็อดขอความ (Message Block list 
Settings)
โทรศัพทรุนนี้มีฟงกชั่นชวยกรองขอความที่ไมตองการไดรับ





โหมดรายการบล็อคขอความ (Message Block list Mode): 
เลือก เปด (On) หรือ ปด (Off) เมื่อเลือกเปด คุณจะไมไดรับ
ขอความ SMS  จากเบอรที่ตั้งในรายการสงเขามาหา 
รายการเบอรสำหรับบล็อคขอความ (Message Block 
Number List): กำหนดเบอรที่ไมตองการรับขอความ SMS 

4.3 เครื่องเลนมีเดีย (Media)
ในเมนู เครื่องเลนมีเดีย (Media) สามารถปรับระดับความดังเสียง
ดวยปุมปรับความดังเสียง เมื่อเขาเครื่องเลนมีเดีย เครื่องจะคนหา
ไฟลเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติ

เลือก กำลังเลนในขณะนี้ (Now playing) ในหนาการเลนสามารถ
เลือก พัก, เลนเต็มหนาจอ

4.3.1 กำลังเลนในขณะนี้ (Now playing)

คนหารายการไฟลเสียงทั้งหมด เลือกเมนู ตัวเลือก แลวเลือก
ทำงานดังตอไปนี้:

4.3.2 เพลงทั้งหมด (All songs)







เลน (Play): เลือกเพลงที่ตองการเลน
รีเฟรช (Refresh): รีเฟรชรายการเพลง 
เพิ่มลงในลิสต (Add to play list): เลือกไฟลเสียงลงในราย
การ 
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ลบ (Delete): ลบรายการที่เลือกไฮไลท  
สง (Send): สงผาน MMS, บลูทูธ 
ใช (Use): ตั้งเสียงที่เลือกเปนริงโทน, เสียงขอความ และเสียง
ปลุก 
รายละเอียด (Details): ดูรายละเอียดไฟลเพลง 

คนหารายการไฟลวิดีโอทั้งหมด เลือกเมนู ตัวเลือก แลวเลือกทำ
งานดังตอไปนี้:

4.3.3 วิดีโอทั้งหมด (All videos)











เลน (Play): เลือกวิดีโอที่ตองการเลน
รีเฟรช (Refresh): รีเฟรชรายการ 
ลบ (Delete): ลบรายการที่เลือกไฮไลท  
สง (Send): สงผาน MMS, บลูทูธ 
รายละเอียด (Details): ดูรายละเอียดไฟล

สรางรายการเพลงโดยสามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บเปน โทรศัพท 
หรือ การดหนวยความจำ

4.3.4 รายการเพลง (Music play lists)

4.4 รายชื่อ (Contacts)
คุณสามารถใชฟงกชั่นรายชื่อเพื่อบันทึกขอมูลนามบัตร เชนชื่อ, 
เบอร เลือกเสียงริงโทนของผูโทร

หมายเหตุ: โทรศัพทสามารถบันทึกรายชื่อไดสูงสุดถึง 500 รายชื่อ 
(ไมรวมความจุในซิมการด)
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ฟงกชั่นคนหาใหผูใชสามารถคนหารายชื่อไดอยางรวดเร็ว โดยใส
ตัวอักษรตัวแรกของคำที่ตองการคนหา หลังจากเจอรายชื่อที่ตอง
การสามารถใชตัวเลือกตอไปนี้:

เลือก (Select): เพื่อเลือก ไปยังซิม (To SIM) หรือ ไปยัง
เครื่อง (To Phone)
เลือกหลายรายการ (Mark several): เลือกทั้งหมดหรือ
เลือกทีละรายการเพื่อลบหรือทำฟงกชั่นอื่นๆ
ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Phonebook setting): เพื่อตั้งเปด/ปด
การโทรดวน, หมายเลขพิเศษ, คัดลอกรายชื่อ, ยายรายชื่อและ
ดูสถานะหนวยความจำ
แบคอัพรายชื่อ (Backup/restore): สามารถแบคอัพ/คืนคา
รายชื่อ









เขาเมนูยอยการโทร คุณสามารถเลือกดูประวัติการโทรของซิม 1 
และซิม 2 

4.5 การโทร (Call logs)

สายที่ไมไดรับ/สายที่โทรออก/สายที่ไดรับ/ทุกสาย (Missed 
calls/ Dialed calls/Received calls/All calls)
ในรายการดานบนดังกลาว สามารถเลือก “ตัวเลือก (Options)”
, ลบ (delete), บันทึก (save), โทร (call), แกไข (edit), สง 
SMS (send SMS) และสง MMS (send MMS)
ลบบันทึกการโทร (Delete call logs): แตะเพื่อยืนยันการลบ
สายที่ไมไดรับ, สายที่โทรออก, สายที่ไดรับ หรือทั้งหมด
เวลาการโทร (Call timers): สำหรับการดูสายลาสุดจากซิม 1
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/ซิม 2 (SIM 1/SIM 2 last call), สายที่โทรออกซิม 1/ซิม 2 
(SIM 1/SIM 2 dialed calls), สายที่ไดรับซิม 1/ซิม 2 (SIM 1/
SIM 2 received calls), รีเซ็ตเวลาทั้งหมดซิม 1/ซิม 2 (SIM 1/
SIM 2 reset all)
คาโทร (Call cost): ซิมการดจำเปนตองเปดใชงานรองรับรูป
แบบธุรกิจ 
ตัวนับ GPRS (GPRS counter): เลือกดู ที่สงลาสุดจากซิม 1
/ซิม 2  (SIM 1/SIM 2 last sent), ที่รับลาสุดจากซิม 1/ซิม 2  
(SIM 1/SIM 2 last received), สงทั้งหมดจากซิม 1/ซิม 2   
(SIM 1/SIM 2 all sent), รับทั้งหมดจากซิม 1/ซิม 2 (SIM 1
/SIM 2 all received), รีเซ็ตตัวนับทั้งหมดซิม 1/ซิม 2 (SIM 1
/SIM 2 reset counter)





4.6 ปฏิทิน (Calendar)
เขาไป เมนู “ปฏิทิน (Calendar)” หนาจอจะแสดงเดือนลาสุด 
จากนั้นแตะ “ตัวเลือก (Options)

แสดง (View): สามารถดู โนตหรือหมายเหตุที่บันทึกไวกอน
หนา 
แสดงทั้งหมด (View all): สามารถดู โนตหรือหมายเหตุ
ทั้งหมดที่บันทึกไวกอนหนา
เพิ่มรายการ (Add event): เพิ่มรายการใหม
ลบรายการ (Delete event): ลบรายการ
ไปยังวันที่ (Jump to date): ปอนวันที่ และกด ปุม ตกลง 
(OK) เพื่อไปยังวันที่ที่ระบุไว เพื่อแกไข/ดู งานที่มีในแตละวัน
ไปยังรายสัปดาห/รายเดือน (Go to weekly/monthly
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view): เปลี่ยนเปนการดูแบบรายวัน,เดือน และ รายสัปดาห  
  

4.7 กลอง (Camera)

ในหนาการถายภาพ แตะ “      ”  เพื่อเลือกตั้งคาตางๆเหลานี้ 

4.7.1 ตั้งคากลอง (Camera settings)



















EV: ตั้งคาความสวาง EV
เปลี่ยนไปยัง (Switch to): เลือกที่จะเปลี่ยนไปยัง อัลบั้มภาพ 
(photo album), บันทึกวิดีโอ (Video recorder)
โหมดจับภาพ (Capture mode): สามารถตั้งเปน“ปกติ 
(Normal)”และ “ ถายตอเนื่อง (Continuous shot)”
โหมดวิว (Scene Mode): สามารถตั้งเปน ปกติ (Normal), 
กลางคืน (Night)
ขนาดภาพ (Image size): สามารถตั้งเปนขนาด “ภาพพื้นหลัง 
(Wallpaper)” และ “VGA”
ตัวตั้งเวลา (Self-timer): สามารถตั้งเปน 5 วิ, 10 วิ หรือ
สามารถตั้งปด 
ปรับความขาว (White balance): สามารถตั้งปรับความขาว
เอฟเฟกต (Effects): สามารถตั้งเอฟเฟคการถายภาพ
ตั้งคาขั้นสูง (Adv settings): สามารถตั้งเปน “พื้นที่จัดเก็บ 
(Storage)”, “คุณภาพของภาพ (Image quality)”, “ปรับ
ความเขมแสง (Contrast)”, “เสียงชัตเตอร (Shutter sound)”
, “ปองกันการกระพริบ (Anti-flicker)” และ “การตั้งคาเริ่มตน 
(Restore default)”
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4.7.2 ถายภาพ (Take photos)

เขาไปเมนู “กลอง (Camera)” เพื่อเขาไปสูหนาการถายรูป 
แตะ “     ” เพื่อถายภาพ แตะ “      ” เพื่อกลับไปยังหนา
หลังจากถายภาพ แตะ “     ” เพื่อลบหรือสงตอ
ภาพที่ถายจะถูกบันทึกในโฟลเดอร “photos” ภายใตเมนู  
“ จัดการไฟล (File manager)” 







ในหนาการถายภาพ แตะ “      ” เพื่อเลือก “เปลี่ยนไปยัง 
(Switch to)”  เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดวีดีโอ  แตะ  “      ” อีก
ครั้งเพื่อเลือกฟงกชั่นการทำงานตอไปนี้เพื่อตั้งคาพารามิเตอรตางๆ

4.7.3 ตั้งคาบันทึกวีดีโอ (Video recorder settings)

EV: ตั้งคาความสวาง EV
เปลี่ยนไปยัง (Switch to): เลือกที่จะเปลี่ยนไปยัง “กลอง 
(Camera)”
ปรับความขาว (White balance): สามารถตั้งปรับความขาว
เอฟเฟกต (Effects): สามารถตั้งเอฟเฟคการถายภาพ
จำกัดการบันทึก (Record limit): ตั้งจำกัดการบันทึกเปน
แบบ “ไมจำกัด (No limit)”, “15 วินาที (Time 15 sec)”, 
“30วินาที  (Time 30 sec)”, “60 วินาที (Time 60 sec)”
ตั้งคาขั้นสูง (Adv settings): สามารถตั้ง “พื้นที่จัดเก็บ
(Storage)”, “คุณภาพวิดีโอ (Video quality)”, “ความเขมสี 
Contrast)”, “เสียงชัตเตอร (Shutter sound)”, “ความถี่ 
(Anti-flicker)” และ “คืนคาดั้งเดิม(Restore default)”
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4.7.4 เครื่องบันทึกวิดีโอ (Video recorder) 

เขาเมนู เครื่องบันทึกวิดีโอ (Video recorder) เพื่อเขาไปสู
หนาการถายรูป แตะ “      ”เพื่อบันทึกวิดีโอ แตะ “      ”
เพื่อกลับไปยังหนาเมนูหลัก
หลังจากบันทึก แตะ “     ” เพื่อหยุดการบันทึก ทานสามารถ
เขาเมนูตัวเลือกบนหนาการบันทึกปจจุบัน เพื่อเลือก "ลบ 
(delete)", "สงตอ (Forward)", "เลน (play)"
วิดีโอที่ถายจะถูกบันทึกภายใต “Videos” ในเมนู จัดการไฟล  
 







โทรศัพทมือถือของคุณประกอบไปดวยรูปแบบตางๆมากมาย เชน 
ทั่วไป (General), เงียบ (Silent), (Meeting), นอกอาคาร 
(Outdoor), ในอาคาร (indoor), หูฟง (Headset) และสวนตัว 
(My style) สำหรับคุณเพื่อตั้งคาริงโทนโทรศัพทมือถือ ตามแต
สถานการณการใชงาน 

หมายเหตุ: รูปแบบเหลานี้ถูกตั้งคาในโทรศัพทเรียบรอยแลว และ
รูปแบบเริ่มตนคือ “ทั่วไป (General)” เมื่อโทรศัพทมือถือออกจาก

สามารถเลือกกำหนดโหมดการทำงานใหกับตัวเครื่องดังตอไปนี้: 
เปดทั้ง 2 ซิม (Dual SIM open), เปดเฉพาะ ซิม1 (Only SIM1 
open), เปดเฉพาะ ซิม2 (Only SIM2 open) หรือ โหมดเครื่องบิน 
(Flight mode)

4.8 ตั้งคา (Settings)
4.8.1 การตั้งคาระบบ 2 ซิม (Dual SIM settings)

4.8.2 รูปแบบ (Proffiifiles)
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โรงงาน ในโหมดสแตนดบายใหแตะ * คางไวเพื่อเปด/ปดการใช
งานในโหมดเงียบเสียง เมื่อเสียบหูฟง โทรศัพทจะเปลี่ยนไปที่รูป
แบบหูฟงโดยอัตโนมัติ 

แตะเพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการ จากนั้นเลือก “ตัวเลือก (Options)”

เปดใชงาน (Activate): เปดใชงานรูปแบบที่เลือก 
กำหนดเอง (Customize): เลือกรูปแบบที่ตองการเลวเลือก





ที่จะกำหนดเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง
รีเซ็ต (Reset): รีเซ็ตการตั้งคา

ตั้งคาเมืองที่อยู (Set home city): เมืองตางๆจะแสดงขึ้นมา 
ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเวลาไดตามแตละเมืองที่ปรากฏได
ตั้งเวลา/วันที่ (Set time/date): ตั้งคาวันที่และเวลาปจจุบัน
ของโทรศัพทมือถือตามรูปแบบที่ตั้งไว และตั้งคา Day Light 
Saving ไปที่เปด/ปด โทรศัพทสามารถตั้งคาไดระหวาง 2000 
ถึง 2030
ตั้งคารูปแบบ (Set format): เลือกวาจะตั้งรูปแบบเวลาแบบ 
12 หรือ 24 ชั่วโมง พรอมทั้งตั้งคา รูปแบบการแสดงวันที่
อัปเดตดวยเขตเวลา (Update with time zone): ตั้งเปด
/ปด









4.8.3 เวลาและวันที่ (Time and date)

ตั้งคาภาพวอลลเปเปอร (Wallpaper), ภาพล็อคหนาจอ (Lock 
screen image), ล็อคหนาจออัตโนมัติ (Screen auto lock) และ
อื่นๆ

4.8.4 ตั้งคาหนาจอ (Display settings)
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4.8.5 ตั้งคาโทรศัพท (Phone settings)
4.8.5.1 กำหนดเวลา เปด/ปด (Schedule power on/off)
คุณสามารถแกไขการเปด/ปดโทรศัพทมือถือไดถึง 4 ครั้ง แตละ
ครั้งจะประกอบไปดวย สถานะ (Status) (ปดหรือเปด) และ เปด
/ปดการตั้งเวลา (power on or off) เมื่อเวลาที่ตั้งไวมาถึง 
โทรศัพทจะเปด/ปดตามสถานะที่ตั้งไว 

หมายเหตุ: คุณไมสามารถตั้งเวลาซ้ำได เพราะเครื่องจะไมสามาถ
เปดใชงายในครั้งเดียวได 

4.8.5.2 ภาษา (Language)
ตั้งภาษาที่ใชแสดงในตัวเครื่องโดยเมนูจะเปลี่ยนไปตามการตั้งคา
ของตัวเครื่อง

4.8.5.3 วิธีปอนขอมูล (Pref input method)
ในเครื่องรุนนี้มีวิธีการปอนขอมูลหลายแบบใหเลือกตามความ
เหมาะสม

4.8.5.4 จัดการวิดเจ็ด (Widget manager)
ตั้งการแสดงวิดเจ็ดและการเรียงลำดับของวิดเจ็ด 

4.8.5.5 จัดการชอรทคัท (Shortcut manager)
แกไขเมนูชอรทคัท

4.8.6 ตั้งคาการโทร (Call settings)

4.8.6.1 ตั้งคาการโทรซิม1/ ซิม2 (SIM 1/SIM 2 call settings)

หมายเลขผูโทรเขา (Caller ID)
สามารถตั้งตามเครือขาย , ซอนเบอร หรือแสดงเบอร
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สายเรียกซอน (Call waiting)
เมื่อเปดใชฟงกชั่นนี้แลว เครือขายจะแจงเตือนใหคุณทราบเมื่อ
มีสายโทรเขามาขณะใชงานสายอยู สำหรับรายละเอียดการใช
ฟงกชั่นนี้ โปรดติดตอไปยังผูใหบริการเครือขาย 
โอนสาย (Call divert)
ผูใหบริการเครือขายจะอนุญาตใหคุณสามารถโอนสายได โดย
สายที่โทรเขาจะถูกโอนสายไปตามเบอรและเงื่อนไขที่กำหนดไว 
ทั้งนี้บริการนี้ตองไดรับการรองรับจากเครือขาย คุณสามารถตั้ง
คาและยกเลิกการโอนสายที่โทรเขาไดเชนกัน โดยตัวเลือกตางๆ 
จะประกอบไปดวย โอนสายสนทนาทั้งหมด, โอนสายเมื่อติดตอ
ไมได, โอนสายเมื่อไมมีผูรับ, โอนสายเมื่อสายไมวาง, โอนสาย
ทั้งหมด และยกเลิกการโอนสายทั้งหมด
การหามโทร (Call barring) 
ฟงกชั่นการหามโทรจะทำใหผูใชสามารถกำหนดการหามโทร
สายที่โทรเขาหรือโทรออกตามสถานะที่ผูใชกำหนดได ผูให
บริการเครือขายจะใหรหัสผานการหามโทร 4 หลัก เพื่อใหคุณ
เปดใชบริการ “การหามโทร” เมื่อคุณใชฟงกชั่นนี้ โปรดติดตอ
ไปยังผูใหบริการเครือขาย 
การสลับสาย (Line switching): สามารถเลือกสลับการใช
งานระหวางสายที่ 1 และ 2
รายการกลุม (Group list): สามารถตั้งรายการเบอรใหกับ
กลุมผูโทร โดยใชตัวเลือกเพื่อกำหนดขอจำกัดการติดตอภาย
ในกลุมผูใช











4.8.6.2 ตั้งคาขั้นสูง (Advance settings)
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แบล็คลิสต (Blacklist) 
เมื่อกำหนดเบอรแบล็คลิสต  (Black list numbers) เรียบ
รอยแลว ใหเปด/ปดโหมดปฏิเสธจากรายการ (Reject from 
list) เมื่อคุณเปดโหมดนี้แลวคุณจะไมสามารถรับสายเบอรใน
แบล็คลิสตที่ตั้งไวได 
โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial)   
เปด/ปดตัวเลือกนี้ รวมถึงการเปด/ปดฟงกชั่นนี้ เชนกัน 
แสดงเวลาการโทร (Call time display): 
เปด/ปดตัวเลือกนี้ โดยสามารถเลือกที่จะเปด/ปดการแสดงเวลา
เตือนเวลาการโทร (Call time reminder)
ฟงกชั่นนี้จะเตือนใหคุณทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการใชสาย
สนทนา หากเปดใชงานฟงกชั่นนี้ จะมีเสียงบี๊ปสั้นๆดังขึ้นเมื่อ
ระยะเวลาการโทรเกินกวาระยะเวลาเตือน คุณสามารถตั้ง
ระยะเวลาการเตือนเปนแบบครั้งเดียวหรือตอเนื่องก็ได
วางสายดวนอัตโนมัติ (Auto quick end)
ตั้งเปด/ปด หากตั้งเปดเครื่องจะวางสายอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่
กำหนด
ปฏิเสธโดย SMS (Reject by SMS)
คุณสามารถตั้งเปด/ปดฟงกชั่นนี้ได หากตั้งคาไวที่เปด เมื่อมี
สายเรียกเขา ใหกดตัวเลือกเพื่อเลือก “ปฏิเสธสายและสง 
SMS (Reject the call and send SMS)”
แจงการเชื่อมตอ (Connect notice)
สามารถตั้งเปด/ปด
โหมดการรับสาย (Answer mode): ผูใชสามารถเลือกโหมด
ตางๆเพื่อใชในการรับสาย เชน ทุกปุม (Any key) และ รับ
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อัตโนมัติเมื่อใชหูฟง (Auto answer when headset mode)

4.8.7 ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connectivity)
4.8.7.1 บัญชีขอมูล (Data account)
ในเมนูนี้ จะมีรายการ ขอมูล GPRS ที่สามารถแกไขขอมูล โดย
สามารถเลือกและแกไข ชื่อ, APN, ชื่อผูใช, รหัสผาน และ 
Auth type

4.8.7.2 เลือกซิม (Data connection SIM)
เลือกซิมที่ใชในการเชื่อมตอการบริการเว็บไซต

4.8.8 ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)

เขาไปที่ “ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)” ที่คุณ
สามารถเลือกตั้งคาตัวเลือกตางๆที่จะปองกันการใชงานโดยไมได
รับอนุญาต 

4.8.8.1 ตั้งคาความปลอดภัยซิม 1 (SIM1 security) 

PIN ลอค (PIN Lock)
รหัส PIN สามารถปองกันการใชงานซิมการดที่ผิดกฏหมายได

หมายเหตุ: หากคุณปอนรหัส PIN ถึง 3 ครั้ง ซิมการดของคุณ
จะถูกล็อค คุณจำเปนตองใชรหัส PUK เพื่อปลดล็อคซิมการด 
คุณจะไดรับรหัส PIN และรหัส PIN และรหัส PUK เพื่อปลด
ล็อคซิมการด คุณจะไดรหัส PIN และรหัส PUK จากผูให
บริการเครือขายพรอมซิมการด หากไมไดรับ โปรดติดตอไป
ที่ผูใหบริการเครือขาย รหัส PIN เริ่มตนคือ 1234 คุณควร
เปลี่ยนรหัสเปนของตัวเอง 
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เปลี่ยนรหัสผาน (Change password)
ผูใชสามารถเปลี่ยนรหัสผานของ PIN1/2 ของซิม 1 ได 

หมายเหตุ: รหัสผานควรมีมากกวา 4 ตัว (รวม 4 ตัวเลข) สูง
สุด 8 ตัว



4.8.8.2 ตั้งคาความปลอดภัยซิม2  (SIM2 security) 
วิธีการตั้งคาความปลอดภัยซิม2  จะเหมือนกับการตั้งคาซิม1

4.8.8.3 ระบบปองกันโทรศัพท (Phone security)

ลอคโทรศัพท (Phone lock)
ปองกันตัวเครื่องจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต

หมายเหตุ: รหัสผานมาตรฐานตัวเครื่อง คือ 0000 คุณควร
เปลี่ยนรหัสผานใหเปนของตัวเอง 

เปลี่ยนรหัสผาน (Change password)
สามารถเปลี่ยนรหัสผานใหกับตัวเครื่อง





4.8.8.4 ลอคปุมกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock)
คุณสามารถเลือกตั้งเวลาได 5 วินาที, 30 วินาที, 1 นาที และ 5 
นาที ในโหมดสแตนดบาย หากคุณไมไดตั้งเวลาปุมกดจะทำการ
ล็อคอัตโนมัติ หากคุณเลือก “ปด” เครื่องจะไมล็อคปุมกด

4.8.9 บริการแจงเตือน (Notification service)

เขาเมนู “บริการแจงเตือน (Notification service)” ภายใตเมนูนี้จะ
สามารถเลือก ขอความ (Messaging), บันทึกการโทร (Call logs) 
และดาวนโหลด (Downloads) เมื่อตั้งเปดใชงานฟงกชั่นนี้ ทุกครั้ง



W
iF
i

7

30

ที่มีขอความใหมหรือสายที่ไมไดรับ ใหลากแถบสถานะลงดวยนิ้ว
และคุณจะสามารถดูรายการสายที่ไมไดรับหรือขอความได 

4.8.10 ตั้งคาจากโรงงาน (Restore factory settings)

เขาไปที่ ตั้งคาจากโรงงาน (Restore factory settings) คุณ
สามารถเรียกคืนการตั้งคาที่เกี่ยวของไปที่การตั้งคาโรงงานได

หมายเหตุ: การเรียกคืนคาจากโรงงานจำเปนตองปอนรหัสล็อค
ที่ถูกตอง โดยคาบางคาจะไมสามารถกลับคืนได ทั้งนี้เครื่องจะ
รีสตารทเมื่อเลือกฟงกชั่นนี้

4.8.11 ตั้งคาเครือขาย (Network settings)

เขาไปที่เมนู จากนั้นเลือกซิมการดที่เหมาะสมซึ่งคุณสามารถเขา
ไปตั้งคาไปยังเครือขายที่เกี่ยวของได

หมายเหตุ: เมนูตัวเลือกที่แสดงและจำนวนเครือขายที่ใชงานที่ได
รับจากผูใหบริการเครือขายจะสัมพันธกับในซิมการด โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายเพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม

4.9 ปลุก (Alarm)
โทรศัพทมือถือของคุณสามารถตั้งปลุกไดสูงสุด 5 รายการและ
สามารถตั้งปลุกไดแมจะปดเครื่องอยู

4.10 อัลบั้มรูป (Photos)
เลือก อัลบั้มรูป (Photos)” และคุณจะสามารถดูรายการภาพได
อยางสะดวก แตะ “ตัวเลือก (Options)” เพื่อเลือกตัวเลือกตอไป
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นี้: ดู (View), ขอมูลภาพ (Image information), รูปแบบการ
เรียกดู (Browse style), สง (Send), ตั้งเปน (Use as), เปลี่ยนชื่อ 
(Rename), ลบ (Delete), เรียงโดย (Sort by), ลบไฟลทั้งหมด 
(Delete all fiffiiles) และ สวนจัดเก็บ (Storage) ขณะดูภาพสามารถ
แตะไอคอนเพื่อซูมเขา/ออกภาพ

4.11 เครื่องคิดเลข (Calculator)
โทรศัพทมือถือของคุณมาพรอมกับฟงกชั่นเครื่องคิดเลขที่ประกอบ
ไปดวย 4 ฟงกชั่นพื้นฐาน เพื่อใชงานการคำณวนอยางงายๆ
เขาเมนู เครื่องคิดเลข (Calculator) เพื่อแสดงหนาจอการทำงาน
ของเครื่องคิดเลข:

แตะ 0-9 เพื่อปอนเลขที่ตองการ และแตะ  “.” เพื่อใสทศนิยม

4.12 ไฟล (Files) 
เขาไปที่เมนู “ไฟล (Files)” คุณจะเห็นเมนูการดหนวยความจำ 
(ตองใสการดกอนจึงจะสามารถเห็นตัวเลือกนี้) และ โทรศัพท 
(Phone) แตะ “ตัวเลือก (Options)”











เปด (Open): แสดงรายการไฟลที่มีอยูในหนวยความจำที่เลือก 
โฟลเดอรใหม (New folder): แกไขชื่อเพื่อสรางโฟลเดอรใหม
ฟอรแมต (Format): ฟอรแมตหรือลางขอมูลในการดหนวย
ความจำ หากเลือกจะทำการลางขอมูลทั้งหมด
เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อไฟล
รายละเอียด (Details): แสดงรายละเอียด รวมถึง วันที่ และ
ขนาด
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หลังจากเปดไฟล จะมีรายการไฟลแสดงขึ้น ใหเลือกไฟลหนึ่งแลว
แตะ “ตัวเลือก (Options)”











เปด (Open): แสดงรายการในไฟลปจจุบัน 
โฟลเดอรใหม (New folder): แกไขชื่อเพื่อสรางโฟลเดอรใหม
เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อไฟล
ลบ (Delete): เพื่อลบไฟลปจจุบัน
เรียงตาม (Sort by): เลือกวิธีการเรียง ตามชื่อ, ตามชนิด, 
ตามเวลา หรือ ตามขนาด

เลือกไฟลแลวแตะ  “ตัวเลือก (Options)”
ดู (View): ดูไฟลภาพ หากเปนฟอรแมตรูปที่เครื่องโทรศัพท
ไมรองรับจะไมสามารถดูได
เลน (Play): เลนไฟลมัลติมีเดีย หากเปนไฟลที่ไมรองรับจะ
ไมมีตัวเลือกนี้ปรากฏ
ใชเปน (Use as): ตัวเลือกจะขึ้นอยูกับไฟลที่เลือก
สง (Send): เลือกที่จะสงไฟลตอ โดยตัวเลือกจะขึ้นอยูกับ
ไฟลที่เลือก
รายละเอียด (Details): แสดงรายละเอียด รวมถึง วันที่ และ
ขนาด
เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อไฟล
คัดลอก (Copy): คัดลอกไฟลปจจุบันไปยังปลายทาง 
ยาย (Move): ยายไฟลปจจุบันไปยังปลายทาง โดยไฟลที่ตน
ทางจะถูกลบ
ลบ (Delete): ลบไฟลปจจุบัน (หมายเหตุ: ไฟลที่เปนแบบ 
อานเทานั้น จะไมสามารถถูกลบได)
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เลือกหลายรายการ (Mark several): เมื่อเลือกทำเครื่อง
หมาย คุณจะสามารถคัดลอก/ลบไฟลหลายรายการในแตละครั้ง 
ลบไฟลทั้งหมด (Delete all ffiifiles): ลบไฟลทั้งหมดที่มีใน
โฟลเดอรที่เลือกไว





4.13 บักทึกเสียง (Recorder)
เลือก บักทึกเสียง (Recorder) แลวแตะ “      ” เพื่อดูตัวเลือก
ตอไปนี้:

บันทึกใหม (New Record): เพื่อบันทึกเสียงใหม 
รายการ (List): แสดงรายการที่บันทึกทั้งหมด
ตั้งคา (Settings): เปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บ (Storage) และ 
คุณภาพเสียง  (Audio quality)







4.14 งาน (Tasks)
แสดงรายการงานที่มี

4.15 วิทยุ (FM radio)
เขาไปที่หนาจอวิทยุ FM และกดปุมปรับระดับความดังเสียง 
จากนั้นแตะ “ตัวเลือก (Options)” คุณจะเห็นเมนูยอยๆตอไปนี้: 

รายการชอง (Channel list):  สามารถจัดเก็บได 20 ชองสูง
สุด
ตั้งคาความถี่ (Manual input): ปอนชองสถานีเพลงดวยตน
เอง
คนหาอัตโนมัติ (Auto search): สำหรับคนหาชองสัญญาณ
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ที่ไดรับโดยอัตโนมัติและบันทึกไปยังที่รายการชอง
ตั้งคา (Settings): สามารถเปด/ปดการเลนจากพื้นหลัง 
(Background Play) และคุณสามารถตั้งคารูปแบบการบันทึก
(Record Format) และพื้นที่บันทึก (Record Storage)
บันทึก (Record): เพื่อบันทึกชองสัญญาณ FM ปจจุบัน
รายการไฟล (File list): แสดงรายการไฟลบันทึกทั้งหมด
 







4.16 เวลาสากล (World time)
เขาไปที่เมนู เวลาสากล (World time) คุณจะพบตารางโซนเวลา
ทั่วโลก สวนที่บริเวณดานลางของหนาจอจะแสดงวันที่และเวลา
ของประเทศที่อยูในปจจุบัน จากนั้นคุณสามารถแตะเพื่อดูเวลาใน
แตละประเทศ

4.17 บลูทูธ (Bluetooth)
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทมือถือกับอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี
บลูทูธไรสายได ซึ่งระยะการใชงานไกลสุดอยูที่ 10 เมตร เนื่อง
จากเปนการเชื่อมตอที่ใชคลื่นวิทยุในการรองรับการสงขอมูล 
โทรศัพทและอุปกรณบลูทูธอื่นๆ ไมจำเปนตองเชื่อมตอกันโดย
ตรง แตอาจไดรับอุปสรรคจากสิ่งกีดขวางและการกวนของ
อุปกรณอิเล็คโทรนิกสอื่นๆ ในบางพื้นที่อาจมีขอจำกัดในการ
ใชงานบลูทูธ ทั้งนี้ควรขอคำแนะนำการใชงานจากผูรับผิดชอบ
ในพื้นที่หรือผูใหบริการเครือขาย 

หมายเหตุ: การใชงานฟงกชั่นบลูทูธและใชงานแอพพลิเคชั่นอื่น
เปนพื้นหลัง จะกินไฟแบตเตอรี่และทำอายุการใชงานนอยลง 
เขาไปที่เมนูบลูทูธ คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ได:
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เปด (Power): แตะเพื่อเปด/ปดฟงกชั่นบลูทูธ 
สามารถคนหาได (Visibility): หากตั้งเปดฟงกชั่นนี้ 
โทรศัพทจะถูกคนหาและมองเห็นได
อุปกรณของฉัน (My device): แตะเพื่อเขาไปที่เมนูอุปกรณ
สวนตัว ซึ่งจะแสดงประวัติอุปกรณที่เชื่อมตอ เลือกอุปกรณที่
ตองการและแตะ “ตัวเลือก (Options)” เพื่อใชงาน:















เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่ออุปกรณ
ลบ (Delete): ลบประวัติ
ลบทั้งหมด (Delete all): ลบประวัติทั้งหมด
รายการบริการ (Service list): แสดงรายการบริการของ
อุปกรณ 







คนหาอุปกรณเสียง (Search audio device): แตะเพื่อคนหา
อุปกรณแฮนดฟรี เชน ชุดหูฟงบลูทูธ หากในบริเวณนั้นมี
อุปกรณบลูทูธเปดใชงานอยู โทรศัพทจะคนหาอุปกรณ ใหแตะ 
“เชื่อมตอ (Connect)” และปอนรหัสผานบลูทูธเพื่อเชื่อมตอ 
ชื่อบลูทูธ (My name): เปลี่ยนชื่ออุปกรณ
ขั้นสูง  (Advanced): เพื่อ ตั้งคาพาธเสียง (Audio path), 
สวนจัดเก็บ (Storage)  และ ที่อยูของ ( address)

4.18 Content
ในเครื่องโทรศัพทมือถือรุนนี้มีบริการเสริมมากมาย เชน  ภาพ 
(Gallery), ริงโทน (Ringtone), การตูน (Cartoon), ดูดวง 
(Horoscope), เกมส SMS (SMS game) และอื่นๆ ทั้งนี้การใช
งานเมนูนี้จำเปนตองถูกรองรับโดยเครือขายผูใหบริการซิมการด 
กรุณาติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม 
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4.19 บริการ (Services)

เลือก โฮมเพจ (Homepage) เพื่อเขาไปหนาโฮมเพจสำหรับการตั้ง
คาโฮมเพจใหเขาไปที่ [ตั้งคา (Settings)] และ เลือกไปที่ โฮมเพจ

4.19.1 โฮมเพจ (Homepage)

แสดงรายการบุคมารค

หมายเหตุ: หากในบุคมารควางเปลา คุณตองเริ่มจากปอนเว็บไซต
กอน จากนั้นจึงทำการเชื่อมตอ

4.19.2 บุคมารก (Bookmarks)

ใชเมนูนี้เพื่อปอนที่อยู URL ของเว็บไซตดวยตนเอง จากนั้นจึง
เขาไปที่หนาเว็บไซต

หมายเหตุ: หากคุณตองการเขาไปที่เว็บไซต Google ใหปอนที่อยู 
www.google.com

4.19.3 คนหาหรือใสที่อยู (Sear or Input address)

เลือกหนึ่งหนาเพื่อแสดงหนาลาสุด

4.19.4 หนาเร็วๆนี้ (Recent pages)

เลือก “ตั้งคา (Settings)” เพื่อเขา ตั้งคา

4.19.5 ตั้งคา (Settings)







โฮมเพจ (Homepage): แกไขโฮมเพจ
เลือกรูปแบบ (Select Profiffiifile): เลือกซิมการดเพื่อใชเขาเว็บ  
บัญชีขอมูล (Data account): เพื่อเลือกการเชื่อมตอ GPRS 
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ตัวเลือกบราวเซอร (Browser options)

ลบแคช (Clear cache): ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาไปจะ
ถูกบันทึกไวในหนวยความจำแคชของโทรศัพทมือถือ โปรด
ลบไฟลชั่วคราวที่บันทึกอยูในขอมูลออนไลนอยางสม่ำเสมอ
ลบคุกกี้ (Clear cookies): ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาไปจะ
ถูกบันทึกไวในหนวยความจำคุกกี้ของโทรศัพทมือถือ โปรด
ลบไฟลชั่วคราวที่บันทึกอยูในขอมูลออนไลนอยางสม่ำเสมอ 
ลบขอมูลการแจงเตือน (Clear authentication info): 
โปรดลบขอมูลการแจงเตือนซึ่งบันทึกอยูในขอมูลออนไลน
ลบประวัติ (Clear History)  









หมายเหตุ: หากคุณพยายามเขาใชงานหรือเปดใชงานขอมูลที่เปน
ความลับเรียบรอยแลว คุณจำเปนตองปอนรหัสผาน (เชน บัญชี
ธนาคาร) โปรดลบหนวยความจำแคชในโทรศัพทมือถือในแตละครั้ง
ที่ใชงาน.

 การกำหนดลักษณะ (Preferences): ตั้งคาปดเครื่อง  
(Timeout) และแสดงภาพ (Show images)

4.20 ทีวี (TV) 
เขาเมนูยอย ทีวี (TV) แลวเลือกพื้นที่ใชงานเพื่อคนหาชองสัญญาณ 
ขณะรับชมรายการทีวี คุณสามารถกดปุมปรับความดังเสียงเพื่อปรับ
ระดับความดังเสียงของทีวี แตะที่ ตัวเลือก (Options) และเลือกใช
ตัวเลือกดังตอไปนี้
 เลน (Play): เลนทีวี 
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อัพเดท (Update): เลือกพื้นที่การใชงานสำหรับคนหาชองทีวี 
เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อชองทีวีปจจุบัน 
ลบ (Delete): ลบชองทีวีปจจุบัน 

4.21 WLAN
WLAN คือเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย กอนหนาการติตตอสื่อ
สารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรจะทำโดยผานสายเคเบิ้ลของเน็ต
เวิรค แตในสมัยนี้ไดมีการพัฒนารูปแบบในการสื่อสารแบบไมใชสาย 
โดยใชการสงคลื่นความถี่วิทยุในการรับและสงขอมูลระหวาง
คอมพิวเตอรแตละเครื่อง โดยปกติที่ใชคือเราทเตอรไรสายที่มีการ
เชื่อมตอ WLAN ในกรณีที่ถูกเชื่อมตอกับสาย ADSL หรือจุดเขา
ถึงอินเตอรเน็ตอื่นจะถูกเรียกวา “ฮอตสปอต (hot Spot)”
Wi-Fi คือ เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสายที่ทำใหผูใชสามารถเขา
ถึงอินเทอรเน็ตในระยะหางไมเกิน 200 เมตร เนื่องจากการติดตอ
สื่อสารผานคลื่นวิทยุ, โทรศัพทและอุปกรณบูลทูธอื่นไมจำเปนที่ตอง
ใชในระยะประชิดตัว แตอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดกั้นเชนกำแพงหรือ
อุปกรณอิเลคโทรนิกสอื่นๆ
ในบางพื้นที่อาจมีการจำกัดการใชงานของ WLAN โปรดติดตอสวน
งานหรือแผนกที่เกี่ยวของหรือผูใหบริการเน็ตเวิรค

หมายเหตุ: การใชงานฟงกชั่น WLAN และใชแอพพลิเคชั่นอื่นอาจ
ทำใหแบตเตอรี่หมดไว และทำใหอายุแบตเตอรี่สั้น 
การเขาใชงาน WLAN ใหเลือกเปดใชงาน WLAN เมื่อเปดการใช
งานเครื่องจะคนหาอุปกรณ WIFI โดยอัตโนมัติ แลวจะแสดงราย
การเมนูดังตอไปนี้ใหเลือก:
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สถานะ WLAN (WLAN status): แสดงขอมูล เชน ที่อยู IP 
(IP address), ความแรงสัญญาณ (signal strength), อัตรา
ความเร็วของการสงผานขอมูล (transmission rate), และอื่นๆ
เปดใชงาน WLAN (Enable WLAN): แตะ ตกลง (OK) เพื่อ
เปดฟงกชั่น WIFI  จากนั้นคุณสามารถเห็นไอคอน  บนหนาจอ
เมื่อคนหา WLAN เรียบรอยแลว  
เชื่อมตอ (Connect): เชื่อมตออุปกรณ, โดยใสรหัสผานเน็ต
เวริค WIFI (WEP key), เมื่อเชื่อมตอเรียบรอยจะมีไอคอนแสดง 
กำหนด Access Point (Define access point): สามารถ
กำหนดอุปกรณโทรศัพทมือถือเปน access point และปรับแก
ไขการตั้งคา 
ปดการใชงาน WLAN (Disable WLAN): ปดการใชงานฟงก
ชั่นนี้
รีเฟรช (Refresh): คนหาอุปกรณ WIFI ใหม
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5. การแกไขปญหาเบื้องตน

หากมีปญหาในการใชงานโทรศัพทโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน

 ขอบกพรอง         สาเหตุ                 แกปญหา

สัญญาณ
ไมดี

ใชมือถือในที่สัญญาณ
ต่ำ เชนใกลตึกสูง หรือ
ใตถุน ที่คลื่นไมถึง

ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
ในสภาวะดังกลาว

ใชมือถือเวลาสัญญาณ
ไมวาง เชน ชั่วโมงเรง
ดวน เมื่อชองสัญญาณ
เต็ม 

ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
ในสภาวะดังกลาว

ระยะหางจากสถานี
แมของเครือขาย

สามารถขอใหผูบริการ
เครือขายจัดการเรื่อง
แผนพื้นที่บริการ

เสียงกอง
หรือเสียง
รบกวน

มีปญหาในการเชื่อม
ตอสัญญาณ และ
ปญหาในบางพื้นที่
ใชงาน

วางสายและโทรออกอีก
ครั้ง หรือเปลี่ยนพื้นที่การ
ใชงาน

การเชื่อมตอในบาง
พื้นที่ไมดี
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 ขอบกพรอง         สาเหตุ                 แกปญหา

การแสดง
หนาจอปกติ
ปดเร็วขึ้น

ระยะเวลาสแตนดบาย
มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ระบบเครือขาย

หากเครื่องอยูในบริเวณที่
สัญญาณไมดีใหปดเครื่อง
กอน

จำเปนตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อเครื่องไมสามารถ
รับสัญญาณได เครื่อง
จะทำการคนหา
สัญญาณ ซึ่งจะกินไฟ
แบตเตอรี่มาก 

โปรดเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่
ใชงานไปยังพื้นที่ที่มี
สัญญาณดีกวา หรือปด
เครื่องชั่วคราว

เปดเครื่อง
ไมได

พลังงานแบตเตอรี่
หมด

ตรวจสถานะแบตเตอรี่
หรือชารจไฟ

ซิมขัดของ ซิมการดเสียหาย โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

ใสซิมการดไมถูกตอง ตรวจสอบวาใสซิมการด
ถูกตองหรือไม

ดานที่เปนโลหะมีรอย
สกปรก

เช็ดสวนที่เปนโลหะของ
ซิมการดดวยผา
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 ขอบกพรอง         สาเหตุ                 แกปญหา

ไมสามารถ
เชื่อมตอ
เครือขายได

อายุการใชงานซิม
การดสิ้นสุด

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

ไมไดอยูในพื้นที่ให
บริการของ GSM

ขอคำปรึกษาจากผูให
บริการเครือขาย

ไมมีสัญญาณ โปรดเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่
ใชงานไปยังพื้นที่ที่มี
สัญญาณดีกวา และโทร
อีกครั้ง

ไมสามารถ
โทรได

ใชงานฟงกชั่นแถบ
การโทร

ยกเลิกฟงกชั่นแถบการ
โทร

ปอนรหัส
PIN ผิด

ใสรหัส PIN ผิดครบ
3 ครั้ง

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

เปดใชงานฟงกชั่น
แบบจำกัด

ยกเลิกฟงกชั่นแบบจำกัด

ไมสามารถ
ชารจได

แบตเตอรี่หรือที่ชารจ
แบตเตอรี่เสียหาย

เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ
ที่ชารจ
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 ขอบกพรอง         สาเหตุ                 แกปญหา

ชารจแบตเตอรี่ใน
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
กวา -10 หรือสูงกวา
55 องศาเซลเซียส

เปลี่ยนสถานที่ชารจ

ขั้วตอไมดี ตรวจสอบวาเชื่อมตอปลั๊ก
แนนดีไหม

ไมสามารถ
เพิ่มรายชื่อ
ใหมได

หนวยความจำของ
รายชื่อเต็ม

ลบบางรายชื่อออก

ไมสามารถ
ตั้งคาบาง
ฟงกชั่นได

ผูใหบริการไมรองรับ
ฟงกชั่นนี้ หรือคุณไม
สามารถใชฟงกชั่นนี้ได

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ
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6. ขอมูลทั่วไป

อุปกรณเสริม (Accessories)

•

•
•

GPRS /EDGE
ซิมการดทั้งสองซิมรองรับการใชงาน GPRS /EDGE ฟงกชั่น 
GPRS /EDGE ของซิมการดอันหนึ่งจะไมสามารถทำงานได
เมื่อมีการใชงานซิมการดอีกอันอยู

การดูแลรักษาแบตเตอรี่ 
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟได

•

โทรศัพทของคุณมีอุปกรณเสริมตางๆ ภายในกลองจะประกอบ
ดวยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 กอน, หูฟง 1 อัน และที่ชารจแบต
เตอรี่ 1 อัน

โปรดใชอุปกรณเสริมและอุปกรณชารจแบตเตอรี่ของแทจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น ไมอยางนั้น อาจกอใหเกิดความเสีย
หายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน
การละเลยคำเตือนนี้จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ

  

ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท คือ 3.2 - 4.2 โวลต
แบตเตอรี่สามารถชารจและคายประจุไดหลายรอยครั้ง และ
เมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใชสายและรอสาย) ของแบตเตอรี่
สั้นลงแสดงวาแบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน คุณควรซื้อแบต
เตอรี่ใหมทันที

  

•
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•

•

•

•

•
•

•

•

ถอดสายชารจออกเมื่อไมใชงาน และไมควรชารจแบตเตอรี่ทิ้ง
ไวเกินหนึ่งสัปดาห เพราะอาจทำใหอายุการใชงานสั้นลง
การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานลดลง และ
แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไวโดยไมใชงาน 
หามจัดเก็บหรือชารจพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
เพราะอาจมีผลตอการชารจแบตเตอรี่ของคุณ
ใชเฉพาะที่ชารจแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองหรือ
แนะนำโดยผูผลิตเทานั้น การใชที่ชารจแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่
อื่นๆ อาจทำใหโทรศัพทเสียหาย
หามใชแบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงคการใชงาน
ไมควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็น อยางเชน ภายใน
รถในฤดูรอน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เสียหาย
หามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่ หรือวัตถุที่มา
สัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชงานแลว เชน
การรีไซเคิล ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
อายุการใชงานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับสถานะของเครือขาย,
การตั้งคาผลิตภัณฑ, รูปแบบการใชงาน, แบตเตอรี่ และสภาวะ
แวดลอม

  

•

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได หากใสแบตเตอรี่ผิดชนิด
          และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำ
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ขอควรระวังในการชารจไฟ

ขอควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุนของอุปกรณชารจไฟกอนที่จะใช
กับโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยโทรศัพทรุนนี้ใชกับอุปกรณชารจไฟของ
ไอโมบายเทานั้น

คำเตือน: โปรดใชแบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริม
อื่นๆตามรุนที่ไดรับการรับรองจากบริษัท i-mobile เทานั้น การ
ใชแบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริมอื่นๆน อกจาก
รุนที่กำหนดจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิด
อันตรายไดโปรดตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ใชงานไดกับตัวแทน
จำหนายของทานและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อตองการดึงปลั๊ก
อุปกรณใดๆออก
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การดูแลรักษา

•
•

•

•

โปรดอานขอมูลตอไปนี้กอนการใชงานเนื่องจากโทรศัพทของคุณ
เปนอุปกรณไฟฟาที่ซับซอน หากอุปกรณทำงานไมถูกตอง โปรด
ติดตอศูนยบริการใกลบาน

•

•

•

เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก
เก็บโทรศัพทของคุณไวในที่แหง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรธาตุที่จะทำใหแผงวงจรเสียหาย
หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพทไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
ระยะอุณหภูมิการใชงานคือ 0 ºC - 40 ºC หลีกเลี่ยงการวาง
โทรศัพทไวใกลกับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ หรือแหลงความรอน
หามแยกชิ้นสวนโทรศัพท การซอมแซมจากผูไมมีความชำนาญ
อาจทำใหเกิดความเสียหาย
หามทำใหโทรศัพทตก, กระทบกระเทือน หรือเขยา เพราะอาจ
ทำใหแผงวงจรภายในเสียหาย
หามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำใหหูฟง, ไมโครโฟน
หรือสวนที่สามารถถอดได ไมสามารถทำงานไดตามปกติ
ควรเก็บไวในที่ที่สะอาด และไมมีฝุน
หามใชโทรศัพทที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศเสียหาย
อาจเกิดจากการเผาไหม โปรดติดตอศูนยบริการของผูผลิต
เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย

  

•

7. การดูแลรักษา 
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•
•

•

ใชที่ชารจแบตเตอรี่ในรมเทานั้น
เมื่อเปดเครื่อง หามสัมผัสเสาอากาศโดยไมจำเปน การสัมผัส
เสาอากาศจะมีผลตอคุณภาพการโทรและทำใหโทรศัพทตอง
ใชพลังงานมากขึ้นในการทำงาน เปนผลใหเวลาการใชสายและ
เวลารอสายนอยลง
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีความสูงเกินกวา 3000 เมตร
จากระดับน้ำทะเล
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8. ขอมูลดานความปลอดภัย

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) จะชวยปกปอง
โทรศัพทของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รหัส
PIN จะมาพรอมกับซิมการด คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่
ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3
ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

รหัส PIN2

รหัส PIN2 อาจจะมาพรอมกับซิมการด ในการใชงานบาง
ฟงกชั่น คุณจำเปนตองใชรหัส PIN2 อยางเชน การตั้งคา
ธรรมเนียม คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
รหัส PIN และรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

รหัสสำหรับการเขาใชงาน
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หากคุณปอนรหัส PUK หรือ PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดตอกัน
ซิมการดของคุณจะไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอรับซิมการดอันใหม

รหัสผานของตัวเครื่อง

รหัสผานของตัวเครื่องจะชวยปองกันโทรศัพทของคุณจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาตฟงกชั่นนี้จะไมถูกเปดเมื่อคุณ
ซื้อโทรศัพท (คาเริ่มตนคือ “0000”) คุณสามารถตั้งรหัส
ใหมเปนตัวเลข 4-8 หลัก

คลื่นความถี่วิทยุ
เมื่อเปดเครื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเปนเครื่องรับ-สง
คลื่นวิทยุโทรศัพทจะทำงานในคลื่นความถี่ที่ตางกัน ขึ้นอยู
กับชนิดของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่คุณใช และเทคนิคการปรับ
คลื่นวิทยุที่ใช ระบบที่ใชงานเมื่อคุณใชโทรศัพทจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพทคุณสงออกมา

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย
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ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.44
GSM1800               หัว      0.925

มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่
เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate)
ในการทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่
โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถี่
โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน
ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม

•

•

•

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเยื่อ
กระดาษ 1 กรัม ซึ่งโทรศัพท รุนนี้ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่
กำหนดโดย IEEE
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หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทย
โดยไมไดรับอนุญาต

•

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกัน
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวบางอยาง อาจไมอาจตอตานสัญญาณ
เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจคุณได

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุน
กลามเนื้อหัวใจ และอุปกรณทางการแพทยผูผลิตเครื่องกระตุน
กลามเนื้อหัวใจแนะนำไววา ควรรักษาระยะหางอยางนอย
20 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ และเครื่อง
กระตุนกลามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิด
ขึ้น คำแนะนำนี้ไดรับการยืนยันโดยการคนควา และการ
รับรองที่ไมขึ้นตรงกับหนวยงานใดของ Wireless Technology
Research สำหรับบุคคลที่ใชเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจกับคน
ควรรักษาระยะหางจากเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
อยางนอย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางเปดเครื่องโทรศัพท
หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

•

9. อุปกรณอิเล็คโทรนิกส
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หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคลื่นรบกวน ใหรีบปดโทรศัพท
ทันที

•

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุน อาจรบกวนเครื่องชวยฟง
ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผูผลิตเครื่องชวย
ฟงของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง

บนเครื่องบิน
ปดโทรศัพทกอนเดินทางดวยเครื่องบิน
หามใชโทรศัพทในบริเวณสนามบินโดยไมไดรับอนุญาต
เพื่อเปนการปกปองระบบสื่อสาร หามใชโทรศัพทในขณะ
ที่เครื่องบินกำลังบิน

•
•
•

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได
โปรดปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอยาง
เครงครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจกอ
ใหเกิดการระเบิด หรือเพลิงไหมอันเปนสาเหตุใหเกิดการ
บาดเจ็บ หรืออาจถึงแกชีวิตบริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะ
ไมมีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหลงเชื้อเพลิง
อยางเชนปมน้ำมัน, ใตทองเรือ, บริเวณสงถายหรือเก็บสาร
เคมี และพื้นที่ที่อาจมีองคประกอบของสารเคมี หรือสวนผสม
ของสารเคมีลอยในอากาศ เชน เมล็ดพืช, ฝุน หรือผงโลหะ
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และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักไดรับการแนะนำใหดับเครื่องยนต

หากคุณตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ ตรวจสอบกฎหมาย
และขอบังคับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

ขับรถอยางระมัดระวัง
ใชแฮนดฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตใหใชแฮนดฟรี 
เมื่อใชโทรศัพทขณะขับรถ
จอดรถที่ไหลทางกอนโทรหรือรับสาย หากจำเปนตองใช
โทรศัพทคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในยานยนตรที่ใชมอเตอร อยางเชนสเตอริโอ
ในรถยนต, อุปกรณเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผูผลิตรถยนต
บางรายไมอนุญาตใหใชโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในรถ อยางนอย
คุณควรติดตั้งอุปกรณที่รองรับการใชงานแฮนดฟรี และเสา
อากาศภายนอก โปรดสอบถามผูผลิตรถยนตของคุณถึงผล
กระทบที่มีตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนตของคุณ

การใชโทรศัพทขณะขับรถ

•

•

•



W
iF
i

7

55

10. การโทรออกฉุกเฉิน 

ขอควรจำ:

โทรศัพทเครื่องนี้ใชคลื่นวิทยุ, เครือขายไรสาย และเครือขายภาค
พื้น เชนเดียวกับโทรศัพทไรสายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไมสามารถรับ
ประกันวาจะใชในการติดตอไดตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณจึงไม
ควรพึ่งพาโทรศัพทมือถือของคุณเพียงอยางเดียวเพื่อการติดตอที่
สำคัญ (เชน สถานการณฉุกเฉินทางการแพทย)
การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไมสามารถทำไดในบางเครือขาย หรือ
เมื่อมีการใชบริการบางเครือขาย และ/หรือการใชงานโทรศัพทบาง
อยาง กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการระบบในพื้นที่ที่ใหบริการของ
คุณ
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li-ion 1100 mAh

•

•

•

•

•

ชนิด ความจุ

อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแก
ซิมการด, สภาวะเครือขาย, การตั้งคา, การใชงาน และ
สภาพแวดลอมที่ใชงาน
ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ
เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว
การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

11. ขอมูลแบตเตอรี่
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12. เงื่อนไขการรับประกัน

เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, 
การดหนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart 
และตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
ในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ
ไทยใหเปนไปตามกฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับ
ประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจในวันสิ้นสุดระยะเวลา
รับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อ
ในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอม
แซมหรือเปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคา
แรงในการซอม และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile 
สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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จำหนาย โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมด
ใหเปนไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึง
การรับประกันในเชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, 
การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการ
สนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของ
ขอมูลที่เกิดจากการใชหรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับ
การซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกัน
เทากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก
วันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน 
ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่
แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบหรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.
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เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากการใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัด
เก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิ
ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การ
สอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส หรือการ
กระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobileไดรับความเสียหาย
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, 
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวม
กับ หรือเชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับ
อุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับ
การรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะ
ใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและ
สีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุด

1.

2.

3.

4.

5.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง 
และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไม
สามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือ
วายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
จากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือวาผิดปกติ และ
ไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่อง
ของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม 
รวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำใหการ
รับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพท
พรอมอุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะ
เปนไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของ
ซอฟตแวรบางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิด
พลาดและความบกพรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลด
หรือติดตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงาน
หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความ
ตองการของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและความ
บกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม
สามารถควบคุมได

6.

7.

8.

9.



W
iF
i

7

61

10.

11.

12.

13.

14.

การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม
ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวร
ตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส 
หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิด
ความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร  
การชำระเงินออนไลน  หรือขอมูลสำคัญตางๆ  หรือ
การนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิดกฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จาก ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวาง
การใชงาน หรือระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวร
ตางๆ ของเครื่อง  รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ  ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก
ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่
ศูนยบริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, 
วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ 
ของ i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิต
ภัณฑที่   i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นได
รับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการ
ติดตอประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหา
การใชงาน  หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม


