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ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการ
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อุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
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i-club ฟรี เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ได้ที่ Hotline i-club โทร. 0-2502-8420
(8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้
โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง

โปรดอ่านคำแนะนำและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์
ควรอธิบายข้อแนะนำต่อไปนี้และอันตรายเกี่ยวกับ
การใช้งานโทรศัพท์ให้กับบุตรหลานของท่าน
โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย
และข้อห้ามในท้องถิ่นของท่านเมื่อใช้งาน
โทรศัพท์ เช่น บนเครื่องบิน, ปั๊มน้ำมัน,
โรงพยาบาล หรือขณะขับรถ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีอ่ าจส่งคลืน่ รบกวนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น เครือ่ งช่วยฟังหรือเครือ่ ง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ควรให้โทรศัพท์อยู่
ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่าง
น้อย 20 ซม. (9 นิ้ว) เมื่อใช้โทรศัพท์
ควรถือโทรศัพท์ให้อยูด่ า้ นตรงข้ามกับเครือ่ ง
กระตุน้ กล้ามเนือ้ หัวใจ สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
โปรดสอบถามจากแพทย์ที่ให้การรักษา



โปรดเก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ให้พ้นมือเด็ก
เด็กอาจทำความเสียหายหรือกลืนชิ้นส่วน
อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น SIM การ์ด, ฝาครอบ
กันฝุ่น, ฝาครอบเลนส์ และ microSD การ์ด
ห้ามวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับสื่อบันทึกข้อมูล
ที่มีแถบแม่เหล็ก เช่น เครดิตการ์ด และ
ฟล็อปปี้ดิสก์ เพราะอาจทำให้ข้อมูลที่
จัดเก็บไว้ในสื่อดังกล่าวสูญหาย
ห้ามมองไปที่หลอดไฟ LED โดยตรง (เช่น
ไฟแฟลช LED) เพราะแสงที่สว่างมากอาจ
เป็นอันตรายต่อดวงตาได้
หากฟังเสียงจากหูฟังหรือเฮดโฟนที่ระดับ
เสียงดังมาก อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
แบบถาวร ถึงแม้ว่าท่านจะสามารถปรับตัว
ได้ด้วยการค่อยๆ ปรับเสียงให้ดังขึ้น เพื่อ
ให้ไม่รู้สึกว่าเสียงไม่ดังเกินไป แต่ก็สามารถ
ทำให้ประสาทการรับฟังเป็นอันตรายได้
ควรตั้งระเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
หากท่านรู้สึกไม่สบายหู หรือได้ยินเสียงดัง
รบกวนอยู่ในหู ให้ลดระดับเสียงหรือหยุด
การใช้หูฟัง หรือเฮดโฟนไปซักระยะหนึ่ง


เสียงริงโทน, เสียงเตือนข้อมูล และเสียง
การสนทนาแบบแฮนด์ฟรีเป็นเสียงทีม่ าจาก
ลำโพง ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูเมื่อท่าน
เปิดใช้งานฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรี ไม่เช่นนั้นอาจ
ทำให้สูญเสียการได้ยินแบบถาวร
แรงดันไฟฟ้า (V) ที่ระบุไว้ที่แหล่งจ่าย
พลังงานต้องไม่เกินที่กำหนดสำหรับ
โทรศัพท์ ไม่เช่นนั้นอุปกรณ์การชาร์จอาจ
ได้รับความเสียหายได้
ปลัก๊ ของสายชาร์จต้องเสียบเข้ากับเต้าเสียบ
ปลัก๊ ไฟ AC ทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ยเมือ่ ชาร์จแบตเตอรี่
เนื่องจากการถอดปลั๊กออกเป็นวิธีเดียว
สำหรับการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากสาย
ชาร์จ
ท่านสามารถเปิดตัวเครือ่ งเพือ่ ทำการเปลีย่ น
แบตเตอรี่, ซิมการ์ด และ microSD การ์ด
ห้ามเปิดเครือ่ งโทรศัพท์เพือ่ ดำเนินการอืน่ ๆ
การปรับเปลีย่ นในลักษณะอืน่ ๆ ของอุปกรณ์
นอกเหนือจากนี้ทั้งหมดไม่สามารถทำได้
โดยผู้ใช้ และอาจทำให้การรับประกันถือ
เป็นโมฆะ



โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลืน่ สัญญาณรบกวน
หากอยู่ในระยะใกล้กับโทรทัศน์, วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรดกำจัดแบตเตอรี่และโทรศัพท์ที่เลิก
ใช้งานแล้วด้วยวิธีการที่กำหนดภายใน
ประเทศของท่าน
ควรเลิกใช้แต่แบตเตอรี่และอุปกรณ์สำหรับ
ชาร์จไฟที่เป็นของแท้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจ
เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้
เนื่องจากแบตเตอรี่อาจเกิดการระเบิด
แบตเตอรีท่ กุ ชนิดอาจทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน, การบาดเจ็บ หรือแผลจาก
ความร้อนได้ หากมีสื่อนำไฟฟ้า เช่น
เครื่องประดับ, กุญแจ หรือสร้อยไปสัมผัส
โดนกับขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่โดยตรง
เนื่องจากจะทำให้เกิดการทำงานของวงจร
ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ และทำให้เกิดความร้อน
สูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใส่ไว้ใน
กระเป๋าถือ, กระเป๋าตามเสื้อผ้า หรือสิ่ง
ที่ใช้เก็บวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆ
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในกองไฟ
เพราะจะทำให้เกิดการระเบิดได้


การใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีจะทำให้การรับประกันโทรศัพท์
เป็นโมฆะ!
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้ยังครอบคลุมถึง
อุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้ด้วยเช่นกัน



2. ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องโทรศัพท์

1
2

ช่องต่อหูฟัง
หน้าจอ

3
4



ปุ่ม OK
ช่องต่อสายชาร์จ/USB

ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอหลัก
ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงที่บรรทัดแรกของหน้าจอหลักของ
โทรศัพท์
ไอคอน
คำอธิบาย
แสดงความแรงของสัญญาณ
ได้รับข้อความ SMS ใหม่
ได้รับข้อความ MMS ใหม่
เปิดใช้งานฟังก์ชั่นบลูทูธ
มีการเปิดเพลง MP3 ขณะใช้งานอื่นๆ
เปิดใช้งานการปลุก
แสดงระดับพลังงานของแบตเตอรี่
มีการใช้งานหูฟัง
เปิดใช้งานรูปแบบการปิดเสียง
มีสายที่ไม่ได้รับ



3. เริ่มต้นการใช้งานโทรศัพท์

ซิมการ์ด คืออะไร

เมื่อลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ ท่านจะได้รับซิมการ์ด
(Subscriber Identity Module) จากเครือข่ายที่ใช้บริการ
ซิมการ์ดจะเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละผู้ใช้ ประกอบด้วย เบอร์
โทร, รหัส PIN (Personal Identification Number), PIN2,
PUK (ย่อมาจาก PIN Unlocking Key ใช้สำหรับปลดล็อค
รหัส PIN), PUK2 (เป็นรหัสผ่านที่ใช้ปลดล็อครหัส PIN2),
หมายเลข IMSI (International Mobile Subscriber Identity),
ข้อมูลเครือข่าย, ข้อมูลรายชื่อ, ข้อมูล SMS และอื่นๆ อีก
มากมาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายที่ท่านใช้งาน
หากต้องการความช่วยเหลือต่างๆ

รหัส PIN

รหัส PIN เป็นรหัสผ่านที่จะได้จากทางผู้ให้บริการเครือข่าย
ที่ท่านใช้งาน ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลักเป็นส่วนใหญ่
เมื่อท่านป้อนรหัส PIN หน้าจอจะแสดง “*” เพื่อแทนที่รหัส
ที่ป้อน
รหัส PIN ใช้ในการเปิดซิมการ์ด หากฟังก์ชั่นป้องกันโดยใช้
รหัส PIN ถูกใช้งานอยู่ หน้าจอจะแสดงข้อความ “ป้อนรหัส
PIN” ทุกครั้งที่ท่านเปิดเครื่องโทรศัพท์ ท่านสามารถปิด
การใช้งานนี้แต่อาจเสี่ยงต่อการใช้งานโทรศัพท์จากบุคคล
อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการเครือข่ายบางท่านจะไม่
อนุญาตให้ปิดการควบคุมด้วยรหัสนี้


รหัส PIN2

รหัส PIN2 จำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างที่มีให้
โดยผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น ข้อมูลการคิดค่าบริการ
หมายเหตุ: หากท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาดติดต่อกัน
3 ครัง้ ซิมการ์ดจะถูกล็อค โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ของท่านทันทีเพือ่ ทำการถอดรหัสนัน้ การพยายามถอด
รหัสด้วยตนเอง อาจทำให้ทา่ นไม่สามารถใช้งานซิมการ์ด
ได้อกี ต่อไป

รหัส PUK

รหัส PUK (ตัวเลข 8 หลัก) ใช้สำหรับปลดล็อครหัส PIN
หากท่านป้อนรหัส PUK ผิดพลาด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิม
การ์ดจะไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อขอรับซิมการ์ด
ใหม่จากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

การใส่ซิมการ์ด

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง
2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ จากนัน้ จึงค่อยถอดแบตเตอรีอ่ อก



3. ใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ามุมตัดของการ์ดหันไปทางด้านขวาล่าง และขั้วโลหะ
หันเข้าหาตัวเครื่อง
4. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่ และปิดฝาครอบลง และเลื่อน
ฝาครอบเพื่อให้ฝาครอบเข้าล็อค
หมายเหตุ: ซิมการ์ดอาจชำรุดเสียหายได้งา่ ยหากทีข่ ว้ั
โลหะมีรอยขีดข่วน ดังนัน้ โปรดใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษขณะจับหรือใส่ และโปรดเก็บให้พน้ มือ
เด็กเล็ก

การชาร์จแบตเตอรี่

• 	แบตเตอรี่จะยังไม่ถูกชาร์จจนเต็มเมื่อตอนที่นำมาใช้งาน
ในครั้งแรก และอาจต้องใช้เวลาในการชาร์จถึง 3 รอบ
แบบเต็มประจุ เพื่อให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพที่
สมบูรณ์โดยแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จไฟและคายประจุ
ได้หลายร้อยครัง้ แต่ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรีก่ จ็ ะลดลง
ไปทุกครั้งที่มีการชาร์จหรือคายประจุ และจะหมดอายุลง
ไปในทีส่ ดุ เมือ่ ระยะเวลาการสนทนาและการสแตนด์บาย
สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้ท่านทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดเลือกใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์การชาร์จไฟที่เป็น
ของแท้จาก i-mobile เท่านั้น
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• ให้ทา่ นถอดปลัก๊ สายชาร์จออกจากเต้าเสียบเมือ่ ไม่ตอ้ งการ
ใช้งานเครื่อง และห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม
แล้วเชื่อมต่ออยู่กับสายชาร์จเพราะจะทำให้เกิดการ
โอเวอร์ชาร์จ จนทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
และหากไม่ใช้งานแบตเตอรี่ที่มีประจุไฟฟ้าอยู่เต็มเป็น
เวลานานประจุไฟฟ้าก็จะค่อยๆ ลดลงไปเองตามปกติ
• หากแบตเตอรี่หมดประจุไฟฟ้า อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง
กว่าที่แบตเตอรี่จะสามารถเริ่มการชาร์จไฟได้อีกครั้ง
โปรดรอประมาณ 10 ถึง 15 นาที เพื่อให้โทรศัพท์
เริ่มการชาร์จอีกครั้ง
• 	ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น ห้ามใช้
สายชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเป็นอันขาด
• ห้ามทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร การทำให้แบตเตอรี่
เกิดการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้หากมีเหรียญ,
คลิป หรือปากกา ไปสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และ
ขั้วลบ (-) เช่น เมื่อใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋า
เสื้อผ้าหรือกระเป๋าถือ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่
และวัตถุอื่นๆ ได้รับความเสียหาย
• 	การจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่สูงเกินไปจะส่งผลให้สูญเสีย
ประจุไฟฟ้าไปทีละน้อย ระยะเวลาการใช้งงานโทรศัพท์
ของท่านจึงลดลง แม้หลังจากที่ท่านเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่
จนเต็ม
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• 	ห้ามเผาแบตเตอรีเ่ พราะอาจเกิดการระเบิดได้ นอกจากนี้
หากแบตเตอรีช่ ำรุดเสียหายก็อาจเกิดการระเบิดได้เช่นกัน
โปรดกำจัดแบตเตอรี่และตัวเครื่องที่ไม่ต้องการตามที่
กฎหมายอนุญาตในประเทศของท่าน
• 	ระยะเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่อาจ
แตกต่างกันไปตามความแรงของสัญญาณบนเครือข่าย
โทรศัพท์, พารามิเตอร์ทก่ี ำหนดโดยผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
และการใช้งานแบตเตอรี่

แบตเตอรี่:

ให้ท่านทำการชาร์จแบตเตอรี่ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อปลั๊กของสายชาร์จเข้ากับช่องต่อบนตัวเครื่อง
โทรศัพท์ในทิศทางที่ถูกต้อง และเสียบปลั๊กอีกด้านของ
ที่ชาร์จเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง
2. ที่ตัวเครื่องจะปรากฏข้อความ “เสียบที่ชาร์จ” และ
การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทำการเชื่อมต่อได้สำเร็จ
หากปิดเครื่องไว้ ที่หน้าจอจะแสดงสถานะการชาร์จให้
ทราบบนหน้าจออยู่เสมอ
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม การชาร์จจะหยุดลงโดย
อัตโนมัติและไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงแถบประจุเต็ม
ก้อนบนหน้าจอ หลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม
ให้ถอดสายชาร์จออกจากตัวเครื่องและเต้าเสียบปลั๊กไฟ
ทันที
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หมายเหตุ:
• หลังจากที่แบตเตอรี่หมดประจุไฟ ขอแนะนำให้ท่าน
ชาร์จแบตเตอรี่ในทันที หากท่านไม่ชาร์จแบตเตอรี่
ดังกล่าวภายใน 2 วัน เครื่องอาจเข้าสู่โหมดการชาร์จ
ได้ช้าลง และเมื่อท่านชาร์จแบตเตอรี่ อาจไม่ปรากฏ
การแสดงไอคอนใดๆ เป็นเวลาครู่หนึ่ง หลังจากผ่านไป
10 นาทีไอคอนการชาร์จจึงจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
และหากท่านไม่ชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุหลังจาก
ผ่านไปมากกว่า 2 วัน แบตเตอรี่อาจเข้าสู่สภาวะ
ป้องกันการคายประจุ ดังนั้น เพื่อให้ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่กลับมาเหมือนเดิมได้เร็วขึ้น ขอแนะนำให้		
ท่านชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องอะแด็ปเตอร์เพื่อกระตุ้น
ให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟ จากนั้นจึงค่อยนำแบตเตอรี่มา
ชาร์จไฟกับโทรศัพท์ หรือท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่
กับอะแด็ปเตอร์ได้
• 	ห้ามเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่
ด้วยตนเอง หรือถอดฝาครอบแบตเตอรี่เพื่อความ
ปลอดภัย
• 	โปรดเลือกใช้เฉพาะแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์สำหรับการ
ชาร์จไฟที่เป็นของแท้จาก i-mobile เท่านั้น ไม่เช่นนั้น
อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของท่าน
• 	ช่วงอฺณหภูมิสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ คือ -10 ˚C ถึง
55 ˚C ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
ต่ำเกินไป
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• 	ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะทำการชาร์จ
• 	อาจต้องใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่
จนเต็ม และควรถอดปลั๊กไฟออกทันทีหลังจากที่ชาร์จ
แบตเตอรี่จนเต็ม
• 	หลังจากที่ท่านถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องวันที่
และเวลาของระบบจะถูกรีเซ็ตไปเป็นค่าเริ่มต้น 		
(ค่าจากโรงงาน)

หน่วยความจำ:

ขนาดหน่วยความจำของ SD การ์ด ที่โทรศัพท์เครื่องนี้
รองรับ คือ 16GB

• T-Flash/microSD การ์ด: เป็นเมมโมรี่การ์ดชนิดหนึ่ง
ใส่ T-Flash การ์ดลงในเครื่องโทรศัพท์
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การใช้งานแบบหลายซิมการ์ด:

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรองรับการใช้งานซิมการ์ดแบบ 2
ระบบ (GSM+GSM) ด้วยสถานะพร้อมใช้แบบ 2 ซิมเมื่ออยู่
ในโหมดพร้อมใช้แบบ 2 ซิม:
a) ท่านสามารถโทรหรือรับสายจาก/ไปยัง ซิม1/ซิม 2
b) ท่านสามารถส่งหรือรับข้อความ SMS/MMS จากซิม
1/ซิม 2
c) ท่านสามารถตอบกลับ/ส่งต่อข้อความ SMS ของซิม
1/ซิม 2 ของตัวเครื่องจากซิมอื่น
d) ท่านสามารถเข้าไปที่เมนูรายชื่อ (Phonebook) /
ประวัติการโทร (Call Records) ของซิม 1/ซิม 2

การตั้งค่าเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย:
หมายเหตุ:  โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรองรับระบบ 2
ซิมในโหมดการเตรียมพร้อมใช้งานแบบ 2 ซิมแต่โทรได้
ทีละสายเท่านั้น เช่น ท่านจะสามารถโทรจากซิมหลัก 1
จากนั้นท่านจะไม่สามารถรับอีกสายที่มาจากเบอร์ในซิม
2 ในเวลาเดียวกันหรือสลับกัน ดังนั้น การรับสายเข้า/
การโทรออก/การประชุมสาย/การสลับสายบนอีกซิม
ไม่ว่าจะเป็นซิม 1 หรือ ซิม 2 จึงไม่สามารถทำได้เช่นกัน
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การเปิดเครื่อง

เปิดหรือปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้
โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่ายโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการ
ป้องกันโทรศัพท์และซิมการ์ดด้วยรหัสผ่าน หลังจากที่ลง
ทะเบียนเบอร์โทรกับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ชื่อของผู้ให้
บริการจะแสดงบนหน้าจอปกติ จากนั้นคุณจะสามารถ
ทำการโทรออกหรือรับสายได้
โทรศัพท์จะยังคงทำการค้นหาเครือข่ายหากการค้นหาล้ม
เหลวชั่วคราว
หลังจากที่เปิดเครื่องแล้วปรากฏข้อความ “ใส่ซิมการ์ด”
บนหน้าจอ ให้คุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง
ก่อน จากนั้นจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ซิมการ์ดอย่าง
ถูกต้องหรือไม่

การปิดเครื่อง

กดปุ่ม OK ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง หลังจากที่ภาพเคลื่อนไหว
แสดงการปิดเครื่องปรากฏบนหน้าจอ โทรศัพท์ก็จะปิดการ
ทำงานทันที
ห้ามพยายามปิดเครื่องโดยการนำแบตเตอรี่ออกทันที
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4. การป้อนข้อความ
การเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความ

ตัวแสดงโหมดการป้อนความปัจจุบันจะปรากฏที่มุมซ้ายบน
ของหน้าจอ สัมผัสที่
บนหน้าจอการป้อนข้อมูลเพื่อ
เปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความที่ต้องการ
การแสดงโหมด โหมดการป้อนข้อความ
ABC, abc, TH
โหมดการป้อนข้อความปกติ
Numeric
โหมดการป้อนตัวเลข
สัมผัส
เพื่อปิดแป้นพิมพ์ และสัมผัส
เพื่อเปิด
แป้นพิมพ์
สัมผัส ลบ (Clear) หนึ่งครั้งเพื่อลบตัวอักษรที่ป้อนไปล่าสุด
ท่านสามารถสัมผัส ลบ (Clear) ค้างไว้เพื่อป้อนตัวอักษร
ทั้งหมดพร้อมกัน
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5. การโทร (Calling)
การโทรออก

1. ในหน้าจอปกติ ให้สมั ผัส
เพือ่ เปิดแป้นคียบ์ อร์ดบน
หน้าจอ
2. ป้อนเบอร์โทร 
3. สัมผัส
หรือ
เพื่อโทรไปยังเบอร์ที่ป้อน 
4. กดปุ่ม OK เพื่อวางสาย

การโทรทางไกลไปต่างประเทศ

1. สัมผัสปุ่ม “*” ค้างไว้เพื่อป้อนเครื่องหมายบวก (+)
2. ป้อนรหัสประเทศ, รหัสพืน้ ที่ และเบอร์โทร
3. สัมผัส
เพื่อโทรออกโดยใช้ซิม 1 หรือสัมผัส
เพื่อโทรออกโดยใช้ซิม 2

การแก้ไขเมื่อป้อนข้อมูลผิดพลาด

สัมผัส ลบ (Clear) เพื่อลบตัวอักษรตัวล่าสุดที่ปรากฏบน
หน้าจอ หรือกดค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรที่ป้อนไว้ทั้งหมด

การโทรออกจากรายชื่อ

1. ในหน้าจอเมนูหลัก ให้สัมผัส รายชื่อ (Phonebook)
เพื่อเข้าสู่รายชื่อ
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2. เลื่อนและเลือกรายชื่อที่ต้องการ หากป้อนอักษร

ตัวแรกของชื่อ หน้าจอจะแสดงตัวเลือกของชื่อที่
สัมพันธ์กับตัวอักษรที่ป้อนให้เลือก
3. สัมผัส ตัวเลือก (Options) > โทร (Call) เพื่อโทรไป
ยังหมายเลขที่เลือก
การโทรออกไปยังเบอร์โทรทีผ่ า่ นมา
ท่านสามารถโทรออกจากประวัตกิ ารโทร, รายชือ่ และ
ข้อความได้

การรับสาย

• สัมผัส รับสาย (Answer) เพื่อตอบรับสายที่โทรเข้า

การปิดเสียงสนทนา

• สัมผัส ปิดเสียง (Mute)

การปฏิเสธสาย
• กดปุ่ม OK

การวางสาย

• กดปุ่ม OK
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ตัวเลือกการโทร

ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
พักสาย (Hold) พักสายที่สนทนาอยู่ปัจจุบัน
วางหนึ่งสาย
วางสายที่สนทนาอยู่ปัจจุบัน
(End single call)
รายชื่อ
เข้าสู่เมนู รายชื่อ (Phonebook)
(Phonebook)
ประวัติการโทร ดูประวัติการโทรล่าสุด
(Call history)
ข้อความ
เข้าสู่เมนู ข้อความ (Messaging)
(Messaging)
บันทึกเสียง
บันทึกการสนทนา
(Sound recorder)
ปิดเสียง (Mute) เปิดหรือปิดการใช้งานโหมดปิดเสียง
สนทนา
ระดับเสียง
ปรับระดับเสียง
(Volume)
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6. เมนู
6.1 ประวัติการโทร (Call Record)

บนหน้าจอเมนูหลัก สัมผัส ประวัติการโทร (Call Record)
เพื่อเข้าสู่เมนูนี้
ท่านสามารถดูบนั ทึกทีป่ ระกอบด้วย สายทีไ่ ม่ได้รบั (Missed
calls), สายที่โทรออก (Dialled calls), สายที่ได้รับ
(Received calls), สายทั้งหมด (All calls) และ 
ลบประวัติการโทร (Delete call logs)
ท่านสามารถเลือกบันทึกเพื่อส่ง, ข้อความ, โทรออก และ
ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม
ดู (View)
ดูรายละเอียดของประวัติการโทร
โทร (Call)
โทรออกไปยังเบอร์ที่เลือก
ส่งข้อความ SMS ส่งข้อความ SMS ไปยังเบอร์ใน
(Send text
บันทึก
message)
ส่งข้อความ MMS ส่งข้อความ MMS ไปยังเบอร์ในบันทึก
(Send multimedia
message)
บันทึกไปยังรายชือ่ บันทึกเบอร์ทเ่ี ลือกไว้ทซ่ี มิ การ์ดหลัก,
(Save to Phonebook) ซิมการ์ดรอง หรือในตัวเครือ่ ง
แก้ไขก่อนโทร แก้ไขเบอร์ทเ่ี ลือกก่อนโทรออก
(Edit before call)
ลบ (Delete)
ลบเบอร์ที่เลือกจากรายการ
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6.2 โปรไฟล์ผู้ใช้ (User profiles)

โทรศัพท์มาพร้อมรูปแบบการใช้งานที่มีให้เลือก 5 แบบ
เพื่อให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมการใช้งานมากที่สุด ได้แก่
ทั่วไป, ปิดเสียง, ประชุม, นอกอาคาร และประหยัดพลังงาน 
ท่านสามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้เพื่อให้ได้รูปแบบใหม่ 
แบบการเตือน
(Alert Type)

ประกอบด้วยการเตือน 4 ประเภท
ได้แก่ เสียงเท่านั้น ( Ring
only), สั่นเท่านั้น (Vib. Only),
สั่นและเสียง (Vib. and ring) และ
สั่นแล้วเสียง (Vib. then ring)
แบบเสียงเตือน ประกอบด้วยเสียงเตือน 3 แบบ
(Ring Type)
ได้แก่ ดังหนึ่งครั้ง (Beep once)
และ ดังซ้ำๆ (Repeat)
เสียงเรียกเข้า
ท่านสามารถเลือกเสียงสำหรับเป็น
(Incoming call) เสียงเรียกเข้า
ความดังเสียงกริ่ง ตั้งระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า
(Ringtone volume)
ท่านสามารถเลือกเสียงสำหรับเสียง
ข้อความ
(Message)
ข้อความ
ความดังเสียง
ข้อความ
ตั้งระดับเสียงสำหรับเสียงข้อความ
(Message volume)
22

เลือกระหว่างโทนเสียง (Tone)
เสียงปุ่มกด
และ คลิก (Click)
(Keypad)
ความดังเสียงปุม่ กด ตั้งระดับเสียงสำหรับเสียงปุ่มกด
(Keytone volume)
เสียงเปิดเครื่อง ท่านสามารถเลือกเสียงสำหรับตอนเ
(Power on)
ปิดเครือ่ ง
เสียงปิดเครื่อง ท่านสามารถเลือกเสียงสำหรับตอน
(Power off)
ปิดเครือ่ ง
การเตือนระบบ ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดเมื่อมี
(System alert) การเตือนของระบบ

6.3 บริการ (Services)

STK จะสามารถใช้งานได้กับซิมการ์ดที่รองรับบริการนี้
เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถาม
จากผู้ให้บริการเครือข่าย

6.4 รายชื่อ (Phonebook)

โทรศัพท์ประกอบด้วยสื่อการจัดเก็บทั้งหมด 2 แบบ คือ:
ซิมการ์ดหลัก/ซิมการ์ดรอง และตัวเครื่อง โดยตัวเครื่อง
สามารถจัดเก็บได้สงู สุด 100 รายชือ่ พร้อมข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ส่วนความจุของซิมการ์ดหลัก/ซิมการ์ดรอง จะขึ้นอยู่
กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณใช้งาน
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ป้อนเบอร์โทรในหน้าจอ จากนั้นสัมผัส ตัวเลือก (Options)
> บันทึกไปยังรายชื่อ (Save to Phonebook) เพื่อบันทึก
เบอร์เลือกตำแหน่งการจัดเก็บ จากนั้นหน้าจอสำหรับการ
แก้ไขข้อมูลเบอร์โทรจะปรากฏ หากท่านเลือก ไปยังซิม 1
(To SIM1) หรือ ไปยังซิม 2 (To SIM2) ให้ท่านแก้ไข
เบอร์เท่านั้น หากเลือก ไปยังตัวเครื่อง (To phone)
ท่านจำเป็นต้องแก้ไขรายการที่ท่านตั้งค่าในการตั้งค่าของ
รายชื่อ ที่ประกอบด้วย ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล์แอดเดรส และ
เสียงเรียกเข้าผู้โทร
ในหน้าจอปกติ ให้สัมผัส ชื่อ (Names) เพื่อเข้าสู่รายชื่อ
โดยตรง
ไอคอนเล็กที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของรายชื่อใช้ระบุว่ารายชื่อ
ใดที่อยู่ในซิม 1, ซิม 2 หรือตัวเครื่อง
ดู (View)
ส่งข้อความ SMS
(Send text
message)
ส่งข้อความ MMS
(Send multimedia
message)

ดูข้อมูลรายละเอียดของบันทึก
ส่งข้อความ SMS ไปยังเบอร์ในบันทึก
ส่งข้อความ MMS
ไปยังเบอร์ในบันทึก

โทร (Call)

โทรไปยังเบอร์ที่ต้องการโดยใช้ซิม
การ์ดหลัก หรือซิมการ์ดรอง

แก้ไข (Edit)

แก้ไขตัวเลือกที่อยู่ในบันทึกรายชื่อ
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ลบ (Delete)

ลบบันทึกรายชื่อ

คัดลอก (Copy)

คัดลอกบันทึกจากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บปัจจุบนั
ไปยังพืน้ ทีจ่ ดั เก็บอืน่
กำหนดการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
รายชือ่ Set ประกอบด้วย พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ,
การโทรด่วน, เบอร์ส่วนตัว และอื่นๆ

ตั้งค่ารายชื่อ
(Phonebook
settings)
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6.5 ข้อความ (Messaging)

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรองรับบริการข้อความตัวอักษร
(SMS) และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ท่านสามารถส่ง
ข้อความ SMS/MMS และจัดการกับข้อความที่ท่านส่งและ
รับได้
หากหน่วยความจำข้อความ SMS ยังไม่เต็ม จะถูกจัดเก็บไว้
ในซิมการ์ดโดยตรง แต่หากหน่วยความจำเต็ม จะปรากฏ
ไอคอน
แบบกะพริบบนหน้าจอหลักเพื่อเตือนให้ทราบ
สำหรับข้อความ MMS ซึ่งเป็นบริการที่ขึ้นกับเครือข่าย
จะทำให้ท่านสามารถส่งข้อความที่ประกอบด้วยภาพ, เสียง
และตัวอักษร โปรดสอบถามก่อนว่าเครือข่ายที่ท่านใช้
บริการนี้สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยอาจต้องสมัครใช้
บริการการส่งและการรับข้อความ MMS กับผู้ให้บริการ
เครือข่ายก่อน ข้อความ MMS ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ใน
หน่วยความจำของตัวเครื่อง เนื่องจากซิมการ์ดไม่สามารถ
จัดเก็บข้อความ MMS ได้ และหากหน่วยความจำข้อความ
MMS เต็มโทรศัพท์จะไม่สามารถรับข้อความ MMS ใหม่
ได้อีก โปรดลบข้อความ MMS ที่ไม่ต้องการออกและทำการ
โหลดข้อความด้วยตนเอง

1. การเขียนข้อความ (ข้อความ SMS/MMS)

ท่านสามารถสร้างและแก้ไขข้อความ SMS/MMS ในเมนู
“เขียนข้อความ (Write message)”
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การเขียนข้อความ SMS ใหม่

1. 	เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก จากนัน้ เลือก ข้อความ (Messaging)
> เขียนข้อความ (Write Message) > ข้อความตัวอักษร
(Text message) เพื่อเข้าไปที่หน้าจอเขียนข้อความ 
2. 	แก้ไขข้อความตัวอักษร 
3. 	กดปุ่ม ตัวเลือก (Options) จากนั้นเลือก เพิ่มเติม
(Advanced) เพื่อเพิ่ม รายการที่ต้องการ ประกอบด้วย
ใส่เบอร์ (Insert number), ใส่ชื่อ (Insert name)
4. กดปุ่ม ตัวเลือก (Options) จากนั้นเลือก ส่งไปยัง
(Send to)
5. 	ป้อนเบอร์ผู้รับในตัวเลือก ป้อนผู้รับ (Enter recipient)
หรือแนบชื่อผู้รับจากรายชื่อ 
6. สัมผัสตัวเลือก (Options) > ส่ง (Send) จากนั้นเลือก 	
จากซิม 1/2 (From SIM1/SIM2) เพือ่ ส่งข้อความ SMS

การสร้างข้อความ MMS ใหม่

1. เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก จากนัน้ เลือก ข้อความ (Messaging)
> เขียนข้อความ (Write Message) > ข้อความมัลติมเี ดีย
(Multimedia message) เพือ่ เข้าไปทีห่ น้าจอสร้างข้อความ
2. ท่านสามารถ ส่ง, เพิม่ ผูร้ บั , เพิม่ สำเนา, เพิม่ สำเนาซ่อน,
แก้ไขชื่อเรื่อง, แก้ไขเนื้อหา, แสดงข้อความ และบันทึก
เป็นแบบร่าง
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2. ถาดเข้า (Inbox)

ข้อความ SMS/MMS ที่ถูกส่งเข้ามาในเครื่องจะถูกบันทึกไว้
ในถาดเข้า 
ดู (View)
ตอบกลับด้วย SMS
(Reply by SMS)
ตอบกลับด้วย MMS
(Reply by MMS)
โทรหาผู้ส่ง
(Call sender)
ส่งต่อ (Forward)
ลบ (Delete)

ดูข้อความที่เลือกปัจจุบัน
ตอบกลับทางข้อความ SMS
ตอบกลับทางข้อความ MMS
โทรออกไปหาผู้ส่ง
ส่งต่อข้อความ SMS/MMS
ให้กับผู้อื่น
ลบหนึ่งข้อความ

ลบทั้งหมด
ลบข้อความทั้งหมด
(Delete all)
บันทึกไปยังรายชือ่ บันทึกข้อความไปยังตัวเครื่อง
(Save to phonebook)
ท่านจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ๆ ได้หากหน่วยความจำ
ของข้อความนั้นๆ เต็ม โปรดลบข้อความที่ไม่จำเป็นออกไป
เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ
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3. แบบร่าง (Drafts)

ท่านสามารถบันทึกข้อความ SMS/MMS เป็นข้อความร่าง
ขณะสร้างข้อความ เมื่อกดปุ่ม OK ในหน้าจอการเขียน
ข้อความ ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อความไปยัง แบบร่าง โดย
อัตโนมัติ 

4. ถาดออก (Outbox)

ข้อความ SMS/MMS ที่ไม่สามารถส่งออกได้จะถูกบันทึกไว้
ในโฟลเดอร์นี้ 

5. ข้อความที่ส่ง (Sent messages)

ข้อความ SMS/MMS ที่ส่งออกได้สำเร็จจะถูกบันทึกไว้ใน
โฟลเดอร์นี้ 

6. ข้อความสำเร็จรูป (Templates)

ในตัวเครื่องมีข้อความ SMS สำเร็จรูป 10 ข้อความ ท่าน
สามารถเรียกดูข้อความสำเร็จรูปเพื่อใช้งาน, แก้ไข หรือลบ
ได้

29

7. ตั้งค่าข้อความ (Message Settings)
ตั้งค่าเกี่ยวกับข้อความดังต่อไปนี้ 

ซิมการ์ด 1 (SIM1) แก้ไขข้อมูลของซิมการ์ด 1
ซิมการ์ด 2 (SIM2) แก้ไขข้อมูลของซิมการ์ด 2
สถานะหน่วย
ดูอตั ราการใช้งานหน่ายความจำของ
ความจำ
(Memory Status) ซิมการ์ดและตัวเครือ่ งสำหรับข้อความ
บันทึกข้อความทีส่ ง่ ท่านสามารถเปิดหรือปิดข้อความ
(Save sent message)
พื้นที่จัดเก็บ
ตัง้ ค่าเพือ่ บันทึกข้อความไปยังซิมการ์ด
(Preferred
หรือตัวเครือ่ ง โดยพืน้ จัดเก็บมาตรฐาน
Storage)
คือตัวเครื่อง

ตั้งค่าข้อความ MMS (MMS Settings)

ตั้งค่ารูปแบบโปรไฟล์ เลือกแอคเคาท์ MMS ของผู้ให้บริการ
และเลือก เปิดใช้งานรูปแบบ (Activate profile)
กำหนดการตั้งค่าทั่วไปต่อไปนี้ของข้อความมัลติมีเดีย 

30

กำหนดการตั้งค่าทั่วไปต่อไปนี้ของข้อความมัลติมีเดีย
การส่ง (Sending) ตั้งค่าระยะเวลาข้อความ, รายงาน
การส่ง, รายงานการอ่าน, ลำดับ
ความสำคัญ, การตั้งเวลาสไลด์
และเวลาการส่งสำหรับข้อความ
มัลติมีเดีย
การเรียกข้อความ ตั้งค่าเครือข่ายหลัก, โรมมิ่ง, รายงาน
(Retrieval)
การอ่าน และรายงานการส่งสำหรับ
การส่งข้อความมัลติมีเดีย
พื้นที่จัดเก็บ
ท่านสามารถแก้ไขพื้นที่จัดเก็บที่เลือก
(Preferred storage)
สถานะหน่วย
ดูอัตราการใช้หน่วยความจำ, พื้นที่
ความจำ (Memory ที่ถูกใช้ และพื้นที่ว่างสำหรับข้อความ
Status)
MMS

6.6 จัดการไฟล์ (File Manager)

ท่านสามารถใช้เมนูนี้ในการ จัดการไฟล์ ในโฟลเดอร์
หากมีการใส่เมมโมรี่การ์ด ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดก็จะถูก
จัดการแบบแยก
เลือก การ์ดความจำ (Memory card) เพื่อทำการเปิด, ลบ
และดูสถานะการจัดเก็บ
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6.7 มัลติมีเดีย (Multimedia)
6.7.1 อัลบั้มรูป (Image viewer)

เลือก เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย (Multimedia) >
อัลบั้มรูป (Image viewer)
ภาพที่ถ่ายสามารถเข้าไปดูได้อย่างรวดเร็วใน อัลบั้มรูป
(Image viewer) ท่านสามารถดูภาพทีจ่ ดั เก็บไว้ในการ์ดความจำ

6.7.2 บันทึกวิดี โอ (Video recorder)

ท่านสามารถเข้าสู่โหมดวิดีโอตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• ในโหมดสแตนด์บาย เลือก เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย
(Multimedia) > Video recorder
• ในโหมดบันทึกวิดีโอ ท่านสามารถสัมผัส ตัวเลือก
(Options) เพื่อทำการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง 

6.7.3 เครื่องเล่นวิดี โอ (Video player)

• เลือก เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย (Multimedia) > 		
เครื่องเล่นวิดีโอ (Video player)
• เลือกวิดโี อคลิป สัมผัส ตัวเลือก (Options) > เล่น (Play)
เพื่อเปิดคลิป
• สัมผัสไอคอนเล่นเพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ
ระหว่างการเล่นวิดีโอคลิป: เพิ่ม/ลดระดับเสียง, 
เล่นวิดีโอคลิปเดินหน้าหรือย้อนกลับแบบเร็ว, หยุดเล่น
ชั่วคราวหรือเริ่มเล่นต่อ, หยุดเล่นวิดีโอคลิป
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6.7.4 เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)

เลือก เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย (Multimedia) > เครื่อง
บันทึกเสียง (Sound recorder)
สัมผัส ตัวเลือก (Options) จากนั้นเลือก บันทึกใหม่ (New
record) เพื่อเริ่มการบันทึก 
ระหว่างบันทึกเสียง สามารถสัมผัส พัก (Pause) เพื่อหยุด
ชั่วคราว, สัมผัส หยุด (Stop) เพื่อหยุดการบันทึก

6.8 ออแกไนเซอร์ (Organizer)
6.8.1 ปฏิทิน (Calendar) 

ท่านสามารถดูและแก้ไขเหตุการณ์ของวันที่ที่กำหนดโดยใช้
ฟังก์ชั่นนี้

6.8.2 นาฬิกาปลุก (Alarm)

ท่านสามารถตั้งการปลุกได้ 5 ครั้ง พร้อมปรับการตั้งค่าได้
ตามต้องการ หากท่านใช้การตั้งปลุก ไอคอนที่แสดงถึงว่า
ท่านได้ตั้งปลุกจะปรากฏขึ้น 

6.8.3 เครื่องคิดเลข (Calculator)

ให้ทา่ นป้อนตัวเลขทีจ่ ะคำนวณ และเลือกวิธกี ารคำนวณ จาก
นัน้ จึงป้อนตัวเลขจำนวนทีส่ องทีจ่ ะคำนวณ แล้วจึงสัมผัส “=”
เพือ่ ดูผลลัพธ์ทไี่ ด้
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6.9 ตั้งค่า (Settings)
6.9.1 โหมดสลับซิมคู่ (Dual SIM switch)

ท่านสามารถเลือกใช้ ผู้ใช้เลือกเอง (Manually selected
by user) หรือ เลือกอัตโนมัติ (Automatically decided by
SIM cards)

6.9.2 ตัง้ ค่า 2 ซิม (Dual SIM Settings)

ใช้สำหรับเลือกรูปแบบการใช้งานซิมการ์ด ระหว่าง เปิด
สองซิม (Dual SIM open), เปิดเฉพาะซิม 1 (Only SIM1
open), เปิดเฉพาะซิม 2 (Only SIM2 open) และ โหมด
เครื่องบิน (flight mode)

6.9.3 ตั้งค่าจอสัมผัส (Pen calibration)

ใช้นิ้วแตะบริเวณใดก็ได้ เพื่อเริ่มการตั้งค่าจอสัมผัส จากนั้น
ทำตามขัน้ ตอนทีป่ รากฏบนหน้าจอ เพือ่ ให้หน้าจอตอบสนอง
การทำงานได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น 

6.9.4 ตั้งค่าตัวเครื่อง (Phone settings)

• เวลาและวันที่ (Time and date): ท่านสามารถตั้งค่า
เวลา/วันที,่ ไทม์โซน และรูปแบบสำหรับตัวเครือ่ งของท่าน
• ภาษา (Language): เลือกภาษาที่ต้องการสำหรับการ		
แสดงข้อความที่หน้าจอ
• วิธีการป้อนข้อมูล (Pref. input method): ท่านสามารถ
เลือกวิธีป้อนข้อมูลจากรายการ 
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• ตั้งค่าหน้าจอ (Display settings): ในฟังก์ชั่นนี้ ท่าน
สามารถตัง้ ค่าสถานะพืน้ ฐานของการแสดงหน้าจอ ได้แก่ 
ภาพพืน้ หลัง, แสดงวันทีแ่ ละเวลา และแสดงเบอร์สว่ นตัว
• ตัง้ ค่าโมเด็ม (Modem settings): ท่านสามารถเลือก
ซิม 1 หรือซิม 2 
• ตัง้ ค่าทัว่ ไป (Misc. settings): ปรับไฟแสดงหน้าจอ LCD

6.9.5 ตั้งค่าการโทร (Call settings)

• ตัง้ ค่าการโทร ซิม 1 / ซิม 2 (SIM1/SIM2 call settings):
ท่านสามารถตัง้ ค่า การรับสายเรียกซ้อน (Call waiting),
การโอนสาย (Call divert), การระงับการโทร (Call
barring) และ การสลับสาย (Line switching)
• ตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings): ท่านสามารถตั้งค่า
โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial), เตือนเวลาการโทร (Call
time reminder) และโหมดการรับสาย (Answer mode)

6.9.6 ตั้งค่าเครือข่าย (Network settings)

เครือข่ายทีโ่ ทรศัพท์ของท่านใช้จะถูกกำหนดขึน้ โดยอัตโนมัติ
เมื่อท่านเปิดเครื่อง โทรศัพท์จะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่
กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ หรือเชือ่ มต่ออัตโนมัตไิ ปยังเครือข่าย
โรมมิ่งเมื่อท่านอยู่นอกพื้นที่เครือข่ายปกติ เมื่ออยู่นอกพื้นที่
เครือข่ายปกติ ท่านสามารถเลือกระบบเครือข่ายในท้องถิ่น
นั้นๆ ได้ด้วยตนเอง 
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6.9.7 ตัง้ ค่าระบบความปลอดภัย (Security
Settings)

• ตั้งค่าระบบป้องกัน ซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2
Security Settings): ท่านจะเห็นข้อความแจ้งให้ป้อน
รหัส PIN ซึ่งจะสามารถตั้งค่าได้หากรหัส PIN นั้นถูกต้อง
หากเปิดใช้การป้องกันซิมการ์ด ท่านจะเป็นต้องป้อน
รหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หากท่านป้อนรหัส PIN
ผิดพลาดติดต่อกัน 3 ครั้ง ท่านจะเห็นข้อความแจ้งให้
ป้อนรหัส PUK รหัส PUK ใช้ในการปลดล็อกและปรับแก้
รหัส PIN ทีล่ อ็ คไว้ หากไม่ได้รบั รหัส PUK หรือถูกปฏิเสธ
โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย 
• ระบบป้องกันโทรศัพท์ (Phone security): ท่าน
สามารถล็อคตัวเครื่องโดยการเลือก ล็อคตัวเครื่อง
(Phone lock) และท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ
การล็อคตัวเครื่อง รหัสผ่านมาตรฐาน คือ 0000
• ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock): ท่าน
สามารถล็อค/ปลดล็อคปุ่มกดของตัวเครื่อง และตั้งเวลา
การล็อคปุ่มกดไปที่ ปิด, 5 วินาที, 10 วินาที, 1 นาที
และ 5 นาที 
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6.9.8 การเชื่อมต่อ (Connectivity)
บลูทูธ (Bluetooth)

ด้วยการใช้บลูทูธ ท่านจะสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ กับโทรศัพท์ของท่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ รวมถึงใช้หูฟังบลูทูธ
เปิดบลูทูธ
(Power)
การมอง
เห็น(Visibility)
อุปกรณ์ส่วนตัว
(My device)

ใช้สำหรับเลือกเปิด/ปิดบลูทูธ

ค้นหาอุปกรณ์
เสียง (Search
audio device)
ชื่ออุปกรณ์
(My name)

ท่านสามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธได้

ขั้นสูง
(Advanced)

ท่านสามารถตั้งค่าช่องทางเสียง,
พื้นที่จัดเก็บ, การอนุญาตการแชร์,
และดูแอดเดรสส่วนตัว 

ท่านสามารถตั้งค่าการมองเห็นของ
บลูทูธได้
ท่านสามารถค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมด
โดยใช้บลูทูธได้

ท่านสามารถดูและแก้ไขชื่อของตัว
เครือ่ งทีแ่ สดงไว้ในเครือ่ งอืน่ โดยบลูทธู

• บัญชีข้อมูล (Data account): ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้
ในการแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูล
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6.9.9 การตัง้ ค่าจากโรงงาน (Restore factory 

settings)

เข้าไปที่ ตัง้ ค่า (Settings) เพือ่ เลือก การตัง้ ค่าจากโรงงาน
(Restore factory settings) จากนั้นป้อนรหัสผ่าน และ
สัมผัส OK การตั้งค่าทั้งหมดสามารถคืนกลับไปที่การตั้งค่า
จากโรงงานโดยใช้ฟงั ก์ชนั่ นี้ รหัสผ่านมาตรฐาน คือ “0000”

6.10 กล้องถ่ายรูป (Camera)

ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก เมนู (Menu) > กล้องถ่าย
รูป (Camera) เพื่อเข้าไปใช้งานกล้องถ่ายรูป 
ในโหมดกล้อง ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ สัมผัส
ตัวเลือก (Options) เพือ่ ดูรปู ถ่าย หรือทำการตัง้ ค่าทีเ่ กีย่ วข้อง

6.11 เครื่องเล่นเสียง (Audio player)

โหมดสแตนด์บาย ให้เลือก เมนู (Menu) > เครือ่ งเล่นเสียง
(Audio player) เพื่อเปิดเครื่องเล่น
• สัมผัสไอคอนเล่น เพื่อเริ่มเล่นเพลง
• During music playing, you can do as follows:
 	 ปรับระดับเสียง, เปลี่ยนเพลง 
• สัมผัส ตัวเลือก (Options) เพื่อดูรายการเพลง หรือ		
ทำการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง 
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6.12 วิทยุ FM (FM radio)

นอกเหนือจากการใช้งานเพื่อฟังวิทยุ สายหูฟังยังสามารถใช้
เป็นเสาอากาศ เพื่อการรับฟังวิทยุได้อย่างชัดเจน ห้ามถอด
ปลั๊กสายหูฟัง หรือพันสายหูฟังเป็นอันขาด
เมื่อฟังวิทยุ ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• สัมผัสปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง 
• สัมผัส ตัวเลือก (Options) เพื่อดูรายการช่อง, ค้นหา
อัตโนมัติ และลบช่อง, กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง,
บันทึกเสียง และอื่นๆ 
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7. ภาคผนวก I วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
อุปกรณ์ที่มาพร้อมตัวเครื่องโทรศัพท์ i-mobile คือ
แบตเตอรี่, หูฟังสเตอริโอ 1 ชิ้นแบบมีปุ่มรับสาย/วางสาย,
สายชาร์จแบตเตอรี่ 1 ชิ้น, สายเชื่อมต่อข้อมูล USB 1 ชิ้น
และแผ่นซีดีการจัดการโทรศัพท์ 1 แผ่น

คำแถลงการณ์ของ FCC:

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าได้มาตรฐาน
สอดคล้องตามข้อกำหนดข้อที่ 15 ของ FCC ประสิทธิภาพ
การทำงานจะเป็นไปตามใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
• 	อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวนที่เป็น
อันตราย
• 	อุปกรณ์นี้จะต้องยอมรับได้ทุกคลื่นสัญญาณ รวมถึงคลื่น
สัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ได้
• 	การเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในลักษณะที่ไม่ได้รับ
การยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ถือเป็น
โมฆะ
• 	หากท่านประสบปัญหาขณะใช้งานเครือ่ ง หรือหากประสบ
ปัญหาเป็นบางเวลา ท่านสามารถศึกษาข้อมูลจากตาราง
ต่อไปนี้ หรือติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายทีท่ า่ นซือ้ โทรศัพท์
มือถือ i-mobile เครื่องนี้
40

ปัญหา
การรับ
สัญญาณ
ไม่ดีพอ

สาเหตุที่เป็นไปได้
สัญญาณเครือข่าย
อ่อนเกินไปตรง
ตำแหน่งที่ท่านอยู่
เช่น ห้องใต้ดินหรือ
ใกล้กับอาคารสูง
เนื่องจากการส่ง
สัญญาณแบบไร้สาย
จะไม่สามารถสื่อสาร
ได้อย่างเต็มที่
สัญญาณเครือข่ายไม่
ว่างในช่วงเวลาหนึง่
เช่น ช่วงเวลาทีผ่ คู้ น
มักใช้โทรศัพท์
พร้อมๆ กันเพราะ
การสือ่ สารของ
เครือข่ายมีมากเกินไป
จนไม่สามารถจัดการ
กับสายอืน่ ๆ เพิม่ เติม
ท่านอยูห่ า่ งจากสถานี
ฐานของเครือข่ายทีใ่ ช้
บริการ
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วิธีแก้ไข
ย้ายไปยังตำแหน่งที่
จะสามารถรับสัญญาณ
เครือข่ายได้อย่าง
ชัดเจน

หลีกเลี่ยงการใช้งาน
โทรศัพท์ในเวลานัน้ ๆ
หรือลองโทรอีกครั้ง
หลังจากผ่านช่วง
เวลานั้นไปแล้ว

ท่านสามารถสอบถาม
พื้นที่ที่ให้บริการ
สำหรับเครือข่าย
ของท่าน

ปัญหา
มีเสียงก้อง
หรือเสียงดัง
รบกวน

สาเหตุที่เป็นไปได้
วิธีแก้ไข
สายสัญญาณของ
กดปุ่มวางสายและ
เครือข่าย
ปุ่มโทรออกอีกครั้ง
มีคุณภาพไม่ดีพอ
ท่านสามารถเปลี่ยน
ไปยังสายเชื่อมต่อ
เครือข่ายหรือสาย
โทรศัพท์ที่ดีกว่า
กดปุ่มวางสายและ
คุณภาพของสาย
โทรศัพท์ในเขตพืน้ ที่ โทรออกอีกครั้ง 
ท่านสามารถเปลี่ยน
ของท่านไม่ดพี อ
ไปใช้สายเชื่อมต่อ
เครือข่ายหรือสาย
โทรศัพท์ที่ดียิ่งขึ้น
แบตเตอรี่ แบตเตอรีห่ รือทีช่ าร์จ ติดต่อตัวแทน
ไม่ชาร์จไฟ แบตเตอรี่ชำรุด
จำหน่ายของท่าน
อุณหภูมขิ องโทรศัพท์ ปรับสภาวะในการ
ต่ำกว่า -10 °C หรือ ชาร์จเพื่อหลีกเลี่ยง
อุณหภูมิที่ร้อนหรือ
สูงกว่า 55 °C
เย็นเกินไป
โปรดตรวจสอบขัว้
หน้าสัมผัสของขัว้
ไฟฟ้าบนแบตเตอรี่ ไฟฟ้าทัง้ หมดเพือ่ ดู
และทีช่ าร์จไม่ดพี อ การเชือ่ มต่อว่ามี
ความสมบูรณ์หรือไม่
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ปัญหา
ระยะเวลา
สแตนด์บาย
ลดลง

สาเหตุที่เป็นไปได้
ระยะเวลาสแตนด์
บายสัมพันธ์กับการ
ตั้งค่าระบบโดยผู้ให้
บริการโทรศัพท์
เครื่องเดียวกันแต่ใช้
ระบบของผู้ให้บริการ
เครือข่ายที่ต่างกัน
ก็อาจมีระยะเวลา
สแตนด์บายของ
เครื่องที่ต่างกันไป
ด้วย
แบตเตอรีห่ มด
พลังงานในสภาวะที่
อุณหภูมสิ งู
แบตเตอรีจ่ ะมีอายุ
การใช้งานทีส่ นั้ ลง
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วิธีแก้ไข
หากท่านอยู่ในพื้นที่
ที่มีสัญญาณอ่อน
ให้ทำการปิดเครื่อง
ไว้ก่อนชั่วคราว

ใช้แบตเตอรี่ก้อน
ใหม่

ปัญหา
ระยะเวลา
สแตนด์บาย
ลดลง
(ต่อ)

สาเหตุที่เป็นไปได้
หากท่านไม่สามารถ
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย
โทรศัพท์จะส่งสัญญาณ
ต่อเนือ่ งเพือ่ ค้นหา
ตำแหน่งของสถานี
ฐานซึง่ เป็นการทำงาน
ทีส่ นิ้ เปลืองพลังงาน
แบตเตอรีจ่ งึ ทำให้
ระยะเวลาสแตนด์
บายของเครือ่ งลดลง
ไปด้วย
ท่านไม่
แบตเตอรีห่ มด
สามารถเปิด พลังงาน
เครือ่ งได้
ซิมการ์ด ซิมการ์ดทำงานผิด
ขัดข้อง
ปกติหรือได้รบั ความ
เสียหาย
ทดสอบใส่ซมิ การ์ดไม่
ถูกวิธี
มีสงิ่ สกปรกบนขัว้
ไฟฟ้าของซิมการ์ด
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วิธีแก้ไข
เปลี่ยนตำแหน่งการ
ใช้งานของท่านไปยัง
ที่ที่มีสัญญาณ
เครือข่ายมากพอ
หรือปิดเครื่องไว
ก่อนชั่วคราว

โปรดชาร์จแบตเตอรี่
นำซิมการ์ดของท่าน
ไปยังศูนย์บริการ
สำหรับการทดสอบ
ใส่ซิมการ์ดใหม่ให้
ถูกวิธี
ใช้ผา้ ทีน่ มุ่ และแห้งใน
การทำความสะอาด
หน้าสัมผัสของซิมการ์ด

ปัญหา
ไม่สามารถ
เชื่อมต่อ
เครือข่ายได้

สาเหตุที่เป็นไปได้
ซิมการ์ดไม่สามารถ
ใช้งานได้
ท่านอยูน่ อกพืน้ ทีใ่ ห้
บริการของเครือข่าย
สัญญาณไม่ดพี อ

ท่านไม่
สามารถ
รับสายที่
โทรเข้า

ท่านอาจเปิดใช้การ
ระงับการโทร
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วิธีแก้ไข
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของท่าน
โปรดตรวจสอบพื้นที่
ให้บริการจากผู้ให้
บริการเครือข่ายของ
ท่าน
ย้ายไปยังพื้นที่ที่เปิด
โล่งหรือหากท่านอยู่
นอกอาคารให้ย้ายไป
ทีต่ ำแหน่งริมหน้าต่าง
ไปที่ ตัง้ ค่า (Settings)
> ตั้งค่าการโทร
(Call settings) >
ตั้งค่าการโทรซิม
1/ซิม 2 (SIM1/
SIM2 call settings)
> ระงับการโทร/
สลับสาย (Call
Barring/Line
Switching) จากนั้น
จึงเลือก ปิดใช้งาน
ทั้งหมด/สาย 1

ปัญหา
ท่านไม่
สามารถ
โทรออกได้

รหัส PIN
ลูกบล็อค

สาเหตุที่เป็นไปได้
วิธีแก้ไข
ท่านอาจเปิดใช้การ ไปที่ ตัง้ ค่า (Settings)
ระงับ
> ตั้งค่าการโทร
การโทร
(Call settings) >
ตั้งค่าการโทรซิม
1/ซิม 2 (SIM1/
SIM2 call settings)
> ระงับการโทร/
สลับสาย (Call
Barring/Line
Switching) จากนั้น
จึงเลือก ปิดใช้งาน
ทั้งหมด/สาย 1
ท่านป้อนรหัส PIN โปรดติดต่อผู้ให้
ผิดพลาด 3 ครั้ง
บริการเครือข่ายของ
ต่อเนื่องกัน
ท่าน หากท่าน
ได้รับรหัส PUK ของ
ซิมการ์ดจากผู้ให้
บริการมาแล้ว
สามารถใช้รหัส PUK
ในการปลดล็อค
ซิมการ์ด
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ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้
วิธีแก้ไข
ไม่สามารถ หน่วยความจำของ ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น
ป้อนข้อมูล รายชือ่ เต็ม
ออกจากรายชื่อ
ลงในราย
ชื่อได้
ไม่สามารถ
เลือกคุณ
สมบัติบาง
อย่าง

ผูใ้ ห้บริการของท่าน
ไม่สามารถรองรับ
คุณสมบัตเิ หล่านี้
หรือท่านยังไม่ได้
สมัครใช้บริการ
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โปรดติดต่อผู้ให้
บริการเครือข่ายของ
ท่าน

8. ภาคผนวก II ตัวอักษรย่อ
และคำอธิบาย
GSM
GPRS
SMS
WAP
FDN
SIM
PIN
PUK
IMEI
MCC
MNC
การรับสาย
เรียกซ้อน
(Call
waiting)

Global System of Mobile Communication
General Packet Radio Service
Short Message Service
Wireless Application Protocol
Fixed Dialing Numbers
Subscriber Identity Module
Personal Identification Number
Personal Unblocking Key
International Mobile Equipment Identity
Mobile Country Code
Mobile Network Code
เป็นบริการของเครือข่าย ซึ่งทำให้ท่าน
สามารถรับสายจากผู้โทรอีกคน ขณะกำลัง
สนทนากับคู่สายปัจจุบันอยู่ โดยไม่ต้อง
วางสายปัจจุบัน แต่ไม่ใช่การประชุมสาย
เพราะสามารถสนทนาได้ทีละสาย
ส่วนอีกสายจะถูกพักไว้ชั่วคราว
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การโอนสาย เป็นบริการของเครือข่าย ซึ่งทำให้ท่าน
(Call divert) สามารถโอนสายที่โทรเข้ามาไปยังเบอร์โทร
ที่กำหนดตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
เป็นบริการสำหรับการใช้งานโทรศัพท์นอก
โรมมิ่ง
(Roaming) พื้นที่เครือข่ายหลัก ประกอบด้วยการโรมมิ่ง
ในต่างประเทศและภายในประเทศ โดยใน
คู่มือนี้จะกล่าวถึงการโรมมิ่งเมื่ออยู่ต่าง
ประเทศเท่านั้น
STK
SIM Toolkit

49

9. ข้อมูลทั่วไป
อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่ง
ประกอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อัน และ
ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน
• 	หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูก
จัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลิน
กับการฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง
• 	โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้
จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
• 	การละเลยคำเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
• 	อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การดูแลรักษาแบตเตอรี 
่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรีท่ สี่ ามารถชาร์จไฟได้
• 	ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์
• 	แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง
และเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย)
ของแบตเตอรีส่ นั้ ลงแสดงว่าแบตเตอรีห่ มดอายุการใช้งาน
คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที
• 	ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จ
แบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุ
การใช้งานสั้นลง
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• 	การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งาน
ลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง
หากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน
• 	ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่
สูงเกินไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
• 	ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการ
รับรองหรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จ
แบตเตอรีห่ รือแบตเตอรีอ่ นื่ ๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
• 	ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
• 	ไม่ควรนำแบตเตอรีไ่ ปในสถานทีท่ รี่ อ้ นหรือเย็น อย่างเช่น
ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้		
แบตเตอรี่เสียหาย
• 	ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือ
วัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
• 	ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งาน
แล้ว เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
• 	อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะ
ของเครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการ
ใช้งาน, แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่
ผิดประเภทและโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตาม
คำแนะนำ
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ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อน
ที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์
ชาร์จไฟ รุ่น DSA-5W-05 FKA 050065
คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์
เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile
เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์
เสริมอื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็น
โมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โปรดตรวจสอบอุปกรณ์
เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของคุณและโปรดจับที่
หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์
ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่
ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

การดูแลรักษา

• 	เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
• 	เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุก
ชนิดอาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย
• 	หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น
เกินไประยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0 ๐C - 40 ๐C
• 	หลีกเลีย่ งการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กบั บุหรีท่ ตี่ ดิ ไฟ,	 เปลวไฟ
หรือแหล่งความร้อน
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• 	ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มความ
ี
ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย
• 	ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่า
เพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย
• 	 ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครือ่ ง เพราะอาจทำให้หฟู งั , ไมโครโฟน
หรือส่วนทีส่ ามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
• 	ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น
• 	ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศ
เสียหายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์
บริการของผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย
• 	ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น
• 	เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
การสัมผัสเสาอากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและ
ทำให้โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงาน
เป็นผลให้เวลาการใช้สายและเวลารอสายน้อยลง
• 	หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า
3000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
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10. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ
รหัส PIN (PIN Code)

รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่ใช้
ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้ว
คุณจะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ คุณ
จำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการเครือข่าย
หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่
รหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์

รหัส PIN2 (PIN2 Code)

รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบาง
ฟังก์ชั่นคุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่า
ธรรมเนียม คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้
บริการของคุณ

รหัส PUK (PUK Code)

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลด
ล็อครหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อครหัส
PIN2 คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านทีถ่ กู ต้องจากผูใ้ ห้บริการ
ของคุณ หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณ
จะต้องใส่รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หากคุณป้อน
รหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่
สามารถใช้งานได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
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รหัสผ่านของตัวเครื่อง (Phone Code)

รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานของ
บุคคลอื่น ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์
(ค่าเริ่มต้นคือ 0000) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข
4-8 หลัก

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่ง
คลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการ
ปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับ
คลืน่ วิทยุซงึ่ มีพนื้ ฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจใน
ความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย
• 	มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัด
ที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption
Rate) การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงาน
สูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่
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• 	โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุน่ มีคา่ SAR ต่างกันทัง้ หมด
ถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุขีดจำกัดของ
SAR ตั้งโดย ICNIRP (InternationalCommission on 		
Non-lonizing Radiation Protection)  ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 
2.0 วัตต์/กก ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม ข้อมูลค่า SAR ของผู้
ทีอ่ ยูใ่ นประเทศ หรือเมืองทีใ่ ช้คา่ SAR ที่แนะนำโดย 		
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกัน
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้าน
สัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้
• 	ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์	
โดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่อง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่าง
อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่
อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้าและ
การรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless
Technology Research
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สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

• 	ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิว้ ) ระหว่างเปิดเครือ่ งโทรศัพท์
• 	ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
• 	ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของ
คลื่นความถี่
• 	หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์
ทันที

เครื่องช่วยฟัง

• 	โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วย
ฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิต
เครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือก
ที่ถูกต้อง

การใช้งานบนเครื่องบิน

• 	ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน
• 	ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รบั อนุญาต
เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ใน
ขณะที่เครื่องบินกำลังบิน
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บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมือ่ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ อี่ าจเกิดการระเบิด
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อ
ให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการ
บาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชวี ติ บริเวณทีอ่ าจเกิดระเบิดมักจะไม่มี
เครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่าง
เช่น ปั๊มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี
และพื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสม
ของสารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะ
และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์

หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบ
กฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่
ที่คุณขับรถ
• ขับรถอย่างระมัดระวัง
• ใช้แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้
แฮนด์ฟรีเมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
• ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็น
ต้องใช้โทรศัพท์
คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในยานยนตร์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น สเตอริโอในรถยนต์,
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ 
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ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในรถอย่างน้อยคุณควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้
งานแฮนด์ฟรี และเสาอากาศภายนอก โปรดสอบถาม
ผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่
ส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ 

การโทรออกฉุกเฉิน

ข้อควรจำ
โทรศัพท์เครือ่ งนีใ้ ช้คลืน่ วิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่าย
ภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่
สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียง
อย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางการแพทย์)
การโทรออกฉุกเฉินนัน้ อาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย
หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งาน
โทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการของคุณ
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11. ข้อมูลแบตเตอรี่
ความจุ

ชนิด

ลิเที่ยมไอออน 

1,000 mAh

• 	อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่
ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ
สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
• 	ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น
มัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
• 	เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ
เครือข่าย
• 	เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิด
โดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว้
• 	การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
สถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหน้าจอ
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12. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. เครือ่ งโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, 		
การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 
6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ i-mobile ทีซ่ อื้ จากร้าน i-mobile by Samart 
และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในประเทศไทยเท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ i-mobile ทีซ่ อื้ ในประเทศอืน่ นอกจากประเทศ
ไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับ
ประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลา
รับประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่
ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่
หรือค่าแรงในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง 
i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
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6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่
จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข
ทัง้ หมดให้เป็นไปตามทีร่ ะบุในบทบัญญัตทิ างกฎหมาย
แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจ
ในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาด
ว่าจะได้รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการ
ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงาน
หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้
หรือไม่สามารถใช้งานได้
7. เนือ่ งจากระบบเซลลูลา่ ร์ / คลืน่ สัญญาณภาพและเสียง
ที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile 
นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่ง
ไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อ
การทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ 
ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้
รับการซ่อมหรือเปลีย่ นอะไหล่แล้วจะได้รบั การรับประกัน
เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อม		
อุปกรณ์เดิม ซึง่ ซือ้ ไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก		
วันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมทีไ่ ม่อยูใ่ นเงือ่ นไขการรับประกัน
ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตาม
ราคาที่แท้จริง
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10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม
	  อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, 
	  ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย	
เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัด
เก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิ
ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม 
การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึง
อุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ 
หรือการกระทำอื่นๆที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, 
ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูก
ต้องจาก i-mobile
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วม
กับ หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับ
อุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับ
การรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะ
ใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
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5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสี
ของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุด
มืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนีเ้ รียกว่าพิกเซลทีบ่ กพร่อง 	
และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่		
สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่อง 2 พิกเซล		
ถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่
ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึน้ ในเครือ่ งโทรศัพท์
พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ 
และไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ
เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึง
หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกัน
สิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉลาก, สติก๊ เกอร์รบั ประกันบนเครือ่ งโทรศัพท์
พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิน้ สุดลง
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะ
เป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของ
ซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิด
พลาดและความบกพร่องใดๆ 
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9.		 i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด
		 หรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งาน
		 หรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตาม
		 ความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาด
		 และความบกพร่องใดๆ ซึง่ ปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile 
		 ไม่สามารถควบคุมได้
10. 	การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่
	  	ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์
	  	ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส 
	  	หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิด
ความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร 
 	 การชำระเงินออนไลน์  หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือ
การนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง
การใช้งาน หรือระหว่างการติดตัง้ ถอดถอนซอฟต์แวร์
ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกต่างๆ  ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไป
แล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง
การซ่อมทีศ่ นู ย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชัน่ ,
 	 เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการ		
ชำระเงินไปแล้ว
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13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ 
ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้น
ได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหา
การใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม
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