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1. ขอมูลดานกฎหมาย
ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด หามมิใหมีการทำซ้ำ, ถายโอนขอมูล, เผยแพร
หรือจัดเก็บสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหาภายในคูมือนี้ใน
รูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากทาง
i-mobile เนื่องจาก i-mobile มีนโยบายดานการพัฒนาอยางตอ
เนื่อง จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ
ที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ไมวาจะในกรณีใดๆ ทาง i-mobile ไมมีสวนรับผิดชอบตอการสูญ
หายของขอมูล, รายได หรือความเสียหายอันมีลักษณะพิเศษ, เกิด
ขึ้นโดยไมตั้งใจ, เปนผลสืบเนื่องหรือผลกระทบทางออม ซึ่งอาจเกิด
ขึ้นได
เนื้อหาที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้ เปนขอมูลที่ “เปนปจจุบัน” ไมมีการ
รับประกันอันเกี่ยวของกับความเที่ยงตรง, ความ นาเชื่อถือหรือ
เนื้อหาภายในคูมือนี้ไมวาจะโดย ตรงหรือโดยนัย รวมทั้งการรับ
ประกันโดยปริยายใหกับความสามารถในการจำหนายและความ
เหมาะสมตอวัตถุประสงคการใชงานหนึ่งๆ โดย เฉพาะ แตมิใชวาจะ
จำกัดเฉพาะที่การรับประกัน ดังกลาวนี้ ยกเวนจะมีขอเรียกรองทาง
กฎหมาย i-mobile ขอสงวนสิทธิ์ ในการแกไขเนื้อหาหรือยกเลิก
คูมือฉบับนี้ไดทุกเมื่อ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
การจำหนายผลิตภัณฑในแตละประเทศอาจแตกตางกันไป
โปรดติดตอไปยังผูแทนจำหนาย i-mobile ในประเทศของทาน
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2. ขอแนะนำที่สำคัญ
ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สำคััญ
• หามใชอุปกรณนี้ขณะขับรถ และในบางประเทศ การใชโทรศัพท
ขณะขับรถเปนความผิดตามกฎหมาย
• โปรดปดโทรศัพทขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และหามใชโทรศัพทที่
จุดเติมเชื้อเพลิง (ปมน้ำมัน) หรือใกลกับน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้ง
สารเคมี
• โปรดปดโทรศัพทขณะโดยสารเครื่องบิน เนื่องจากโทรศัพท
เคลื่อนที่และอุปกรณที่ใชสัญญาณ GSM กอใหเกิดคลื่นรบกวน
ได ดังนั้น การใชโทรศัพทบนเครื่องบินอาจมีความผิดตามกฎ
หมายและเปนอันตรายได

การปฏิบัติตามคำเตือนพิเศษ
• คำเตือนพิเศษ: โปรดปฏิบัติตามคำเตือนที่มีการประกาศไว
ในทุกพื้นที่ และโปรดปดโทรศัพททุกครั้งเมื่อไดรับการแจงเตือน
วาหามใชโทรศัพท หรือเมื่อการใชโทรศัพทอาจกอใหเกิดคลื่น
รบกวนได
• คลื่นวิทยุรบกวน: โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกชนิดสามารถกอใหเกิด
คลื่นวิทยุรบกวนได แตตองอยูภายใตขอจำกัดที่ระบุไวตาม
มาตรฐานของ GSM
• บริการที่ไดรับการรับรอง: การซอมแซมโทรศัพทตองเปนการ
ทำโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองคุณภาพเทานั้นรวมทั้งโปรด
เลือกใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการแนะนำ
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เทานั้น
• การโทรออกฉุกเฉิน: โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปด
เครื่อง และอยูในพื้นที่บริการ จากนั้นจึงปอนหมายเลขฉุกเฉิน
(191 หรือหมายเลขโทรออกฉุกเฉินอื่นๆ ในประเทศของทาน)
จากนั้นจึงกดปุม “โทรออก”
• เลือกใชแตอุปกรณเสริมที่มีการรับรอง: การใชงานอุปกรณ
เสริมดานพลังงานจากแหลงอื่น จะทำใหการรับประกันเกี่ยวกับ
ตัวเครื่องเปนโมฆะ

ขอแนะนำเพื่อการใชงานอยางปลอดภัย
• กอนเริ่มการติดตั้งหรือใชงานโทรศัพท โปรดอานคูมือนี้อยาง
ละเอียด
• หามมิใหอุปกรณใดๆ ของโทรศัพทถูกฝนหรือความชื้น
• หามวางอุปกรณใดๆ ของโทรศัพทไวบนอุปกรณที่ทำใหเกิด
ความรอน หรือในบริเวณที่ใกลเคียง
• การเชื่อมตอสายดาตาเคเบิ้ล USB ถูกจำกัดใหใชกับเวอรชั่น
2.0 หรือเวอรชั่นที่สูงกวา
• กรุณาใชโทรศัพทมือถือของทานภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม
(0ºC ~40ºC ).

ขอสังเกต
• พื้นที่ใชงาน: ชองเสียบปลั๊กควรติดตั้งใกลอุปกรณเพื่อความ
สะดวกตอการใชงาน
• คำเตือนการใชงานแบตเตอรี่
(a) โปรดใชแบตเตอรี่ของแทเทานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด
(b) โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพตามคำแนะนำที่ใหในคูมือ
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3. การเริ่มตนใชงาน
3.1 อุปกรณภายในชุดที่จัดให
กอนเริ่มการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ รุน i-mobile Hitz 10 นี้
โปรดตรวจสอบอุปกรณที่จัดใหซึ่งบรรจุไวในกลอง วามีความเสีย
หายหรือขาดอุปกรณชิ้นใดไปหรือไม หากพบขอบกพรอง โปรดติด
ตอไปยังผูแทนจำหนายที่ไดรับการแตงตั้งในทันที

3.2. การใสซิมการด, แบตเตอรี่ และการติดตั้งอุปกรณอื่นๆ
การใสซิมการด, การด micro SD และ แบตเตอรี่
โปรดปดโทรศัพทและถอดที่ชารจออกจากตัวเครื่องกอนทำการใส
หรือถอดซิมการดหรือแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท
1. เลื่อนถอดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ซึ่งอยูทางดานหลัง
2. เลื่อนซิมการดเขาไปในชอง โดยใหดานที่มีหนาสัมผัสสีทองคว่ำ
หนาลง และสวนที่เปนมุมตัดของการดอยูในแนวเดียวกับมุม
ตัดของชอง
3. ดึงฝาครอบการด micro SD ออกจากนั้นใสการด micro SD
ลงโดยคว่ำนะที่เปนโลหะสีทองลง
4. วางแบตเตอรี่ลงดานหลังตัวเครื่อง
5. ใสฝาครอบชองใสแบตเตอรี่กลับเขาที่ใหเรียบรอย
การเชื่อมตอหูฟง
คุณจะไดรับหูฟงพรอมกับตัวเครื่อง ซึ่งหูฟงนี้สามารถใชใน การ
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ฟงเพลง mp3 รวมทั้งใชในการฟงและพูดขณะสนทนา คุณสามารถ
เชื่อมตอหูฟงไดงายๆ โดยการเสียบสายของหูฟงเขากับชองตอบน
ตัวเครื่องดังที่แสดงในภาพเมื่อเชื่อมตอไดอยางถูกตองแลว ที่หนา
จอจะแสดงขอความวา ‘เสียบหูฟงแลว!’ พรอมปรากฏไอคอนหูฟง
ที่ดานบนสุดของหนาจอ
หมายเหตุ: โปรดเจาะจงเลือกใชเฉพาะอุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รับรองจาก i-mobile
การเชื่อมตอที่ชารจและการชารจแบตเตอรี่
1. เสียบปลั๊กของที่ชารจแบตเตอรี่เขากับเตาเสียบปลั๊กไฟบนผนัง
2. เสียบสายของที่ชารจอีกดานเขากับชองตอบนตัวเครื่อง
หมายเหตุ: ไอคอนแบตเตอรี่/แสดงการชารจ จะปรากฏขึ้นบน
หนาจอขณะทำการชารจ
คำเตือน: ถาใชแบตเตอรี่ผิดประเภทหรือไมไดมาตฐานอาจเสี่ยง
ตอการระเบิด กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการ
ทิ้งแบตเตอรี่

3.3. ภาพแสดงปุมกดของตัวเครื่อง
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ไฟแฟลช

ลำโพงหูฟง

เลนส
กลอง

ปุมทิศทาง
ปุมคำสั่งซาย/
ปุมโทรออก
ซิม2
ปุมโทรออก
ซิม1
ชองเสียบสาย
ชาร็จ/ USB

ปุมคำสั่ง
ขวา
ปุมวางสาย
ปุมตกลง

ชองเสียบหูฟง

ปุมคำสั่งซาย
ใชควบคุมการทำงานของฟงกชั่นที่ปรากฏตรงมุมลางขวาของ
หนาจอ หากอยูในโหมดสแตนดบายจะเขาสูบันทึกการโทรซิม 2
ปุมคำสั่งขวา
ใชควบคุมการทำงานของฟงกชั่นที่ปรากฏตรงมุมลางขวาของหนา
จอ ; ใชเขาเมนูรายชื่อจากหนาจอสแตนดบาย
ปุมโทรออก
• ใชสำหรับการโทรออก
• ใชสำหรับการรับสาย
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• เมื่อกดปุมนี้เพื่อแสดงบันทึกการโทรจากหนาจอสแตนดบาย
ปุมวางสาย
ใชสำหรับวางสายหรือปฏิเสธสายโทรเขา หรือกดปุมนี้คางไว
เพื่อเปด/ปดเครื่อง
ปุมทิศทาง
• เลื่อนตำแหนงไปยังตัวเลือกที่ตองการ
• ในหนาการพิมพขอความ สามารถเลื่อนเพื่อเลือกไปยังตัวอักษร
ที่ตองการ
• ในเมนูฟงกชั่น ใชเพื่อนเลื่อนเปดฟงกชั่นที่ตองการ
ปุมตกลง
เพื่อยืนยันการเลือก ; เขาหนาเมนูหลักจากหนาจอสแตนดบาย
ปุม 0-9
ในโหมดสแตนดบาย ทานสามารถกดปุมตัวเลขเพื่อปอนเลขหมาย
โทรออก หรือ ในโหมดสแตนดบาย โดกดปุมหมายเลข 1 คางไว
เพื่อเขาสูกลองขอความเสียง กดปุมเลข 2-9 เพื่อโทรดวนไปยัง
หมายเลขที่ตั้งไวในรายการโทรดวน ในโหมดการพิมพขอความ
กดเพื่อใสเลข, ตัวอักษร ในโหมดการพิมพนอกจากจะสามารถใส
ตัวเลขกด 0 ยังสามารถใชเพื่อใสเวนวรรค สำหรับหนาเมนูฟงกชั่น
กดตัวเลขเพื่อเขาสูเมนูยอยตางๆที่ตัวเลขกำหนดไว
ปุม * & #
ฟงกชั่นของปุมเหลานี้จะตางไปขึ้นอยูกับฟงกชั่นและเมนู;
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ในโหมดการพิมพ กด “#” เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล ในโหมด
หนาจอสแตนดบาย กดปุม “*” คาง เพื่อสลับเปลี่ยนรูปแบบการ
ใชงานแบบปดเสียงและรูปแบบที่ตั้งไวกอนหนา กดปุม “#” คาง
เพื่อล็อคและปลดล็อคปุมกด

3.4. ไอคอนที่แสดงบนหนาจอที่สำคัญ
ไอคอนแสดงความแรงของสัญญาณ
ไอคอนแสดงความแรงของสัญญาณจะปรากฏที่มุมซายบนสุดของ
หนาจอ ชวยใหคุณทราบถึงความแรงของสัญญาณเครือขายขณะ
ที่คุณใชงานโทรศัพทในพื้นที่ปจจุบัน หากมีแถบสัญญาณขึ้นถึง 4
แถบแสดงวาสัญญาณมีความแรงสูงสุด หากไมปรากฏแถบสัญ
ญาณแสดงวามีความแรงนอยมากหรือไมมีสัญญาณในพื้นที่นั้น
ไอคอนแสดงพลังงานแบตเตอรี่
ไอคอนแสดงพลังงานแบตเตอรี่ จะปรากฏที่มุมขวาบนสุดของหนา
จอ ใชแสดงสถานะพลังงานของแบตเตอรี่ขณะใชงานปจจุบัน
หมายเหตุ: หากพลังงานแบตเตอรี่เหลือนอยมาก ที่หนาจอ
โทรศัพทจะแสดงขอความเตือนวา ‘แบตเตอรี่ต่ำ’
ไอคอนล็อคปุมกด
ไอคอนล็อคปุมกดจะแสดงบริเวณสวนดานบนของหนาจอโดย
ตำแหนงที่วางจะตางไปโดยขึ้นกับจำนวนไอคอนที่แสดง โดย
จะแสดงตอเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู
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3.5. ฟงกชั่นการทำงานพื้นฐาน
การโทรออก
สำหรับการโทรออก ถาปุมกดถูกล็อคอยู ใหปลดล็อคปุมกดกอน
แลวกดเบอรที่ตองการโทรออก จากนั้นกดปุมโทรออก
หมายเหตุ: โดยปกติผูใหบริการเครือขายจะกำหนดเบอรโทร
ฉุกเฉินไว 1 เบอรหรือมากกวา เชน 112 หรือ
911 ที่คุณสามารถโทรไปเบอรโทรฉุกเฉินดังกลาว
แมเครื่องจะถูกล็อคหรือไมไดใสซิมการดก็ตาม
กรุณาตรวจสอบผูใหบริการเครือขายของคุณสำ
หรับเบอรฉุกเฉินที่สามารถโทรออกได เนื่องจาก
เบอรจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ ทั้งนี้
โทรศัพทของคุณอาจจะไมสามารถใชการโทร
ออกฉุกเฉินไดทุกครั้งเนื่องจากพื้นที่ที่ใชงาน ,
สัญญาณกวน หรือ สภาวะแวดลอม
การโทรออกโดยใชบันทึกการโทร
หมายเลขที่มีการโทรออกและที่ไดรับสายทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว
เปนบันทึกการโทร โดยจะถูกจัดประเภทเปน สายที่ไมไดรับสาย
(Missed Calls), สายที่ไดรับสาย (Received Calls) และสายที่
โทรออก (Dialed Calls)
การรับสาย
• คุณสามารถรับสายไดโดยตรงโดยการกดปุมโทรออก
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• หากใสหูฟงใหเลือกกดปุมที่หูฟงเพื่อรับสาย
ตัวเลือกสำหรับการโทร
โทรศัพทเคลื่อนที่ รุน i-mobile Hitz 10 นี้ มีฟงกชั่นตางๆสำหรับ
ใชงานขณะโทร คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการใชงานจริงได
จากคำสั่งบนหนาจอได สามารถเลือกฟงกชั่นที่ตองการ โดยกด
ปุมทิศทางขึ้นและลง เพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตองการ
• พักหนึ่งสาย (Hold single call): ใชสำหรับพักสายสนทนา
• วางหนึ่งสาย (End single call): ใชสำหรับวางสายสนทนา
• โทรออกใหม (New call): ใชสำหรับโทรออกไปยังเบอรใหม
• รายชื่อ (Phonebook): ใชสำหรับคนหาเบอรโทรจากในราย
ชื่อ
• บันทึกการโทร (Call History): ดูบันทึกการโทร
• ขอความ (Messages): ใชสำหรับเขาใชเมนูขอความ
• บันทึกเสียง (Sound Recorder): ใชสำหรับบันทึกการสนทนา
ระหวางสมาชิกที่กำลังสนทนากันอยู
• ปดเสียง (Mute): เปดปดไมโครโฟนระหวางการสนทนา
• DTMF (Dual-tone Multi-frequency): คุณสามารถเลือก
ที่จะเปดหรือปดฟงกชั่นนี้ ซึ่งใชในการสงสัญญาณเสียงแบบ
dual-tone multi-frequency ทำใหสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขที่มีเบอรตอภายใน หรือระบบ IVR ที่ติดตั้งไวสำหรับ
ตัวเลือกที่ทำงานในเมนู
• ความดังเสียง (Voulme): คุณสามารถกดปุมทิศทางขึ้น/ลง
เพื่อปรับระดับความดังเสียง

10

หมายเหตุ: การใชงานของคุณสมบัตินี้ จะขึ้นอยูกับบริการของ
ระบบเครือขาย
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4. โครงสรางเมนู
4.1. ประวัติการโทร (Call record)
คุณสามารถใชปุมทิศทางซาย/ขวาเพื่อดูแท็บทั้ง 4 สำหรับ: สาย
ทั้งหมด (All Calls), สายที่ไมไดรับ (Missed calls), สายที่โทร
ออก (Dialed calls), สายที่รับ (Received calls)
เลือกรายการที่ตองการแลวกด ปุม OK เพื่อเขาสูตัวเลือกตางๆ
เชน ดู (View), โทร (Call), สงขอความ SMS (Send text
message), เพิ่มไปยังแบล็คลิสต (Add to Blacklist), ลบ
(Delete) และอื่นๆ
• แสดง (View): ดูรายการ
• โทร (Call): โทรไปยังรายการที่เลือก
• สง SMS (Send SMS): สงขอความ SMS ไปยังเบอรที่เลือก
• สง MMS (MMS): สงขอความ MMS ไปยังเบอรที่เลือก
• บันทึกลงรายชื่อ (Save to phonebook): บันทึกเบอรที่เลือก
ลงรายรายชื่อ
• เพิ่มลงในแบล็คลิสต (Add to blacklist): เพิ่มเบอรเปน
แบล็คลิสต
• แกไขกอนโทร (Edit before call): แกไขเบอรกอนโทร
• ลบ (Delete): ลบรายการ
• ลบทั้งหมด (Delete all): ลบรายการทั้งหมด
• ขั้นสูง (Advanced): ดูเวลาการโทร (call timers), ตัวนัับ
ขอความตัวอักษร (text msg. counter) และตัวนับ GPRS
(GPRS counter)
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4.2. Content Cafe
คุณสามารถดาวนโหลด เพลง, ภาพ, การตูนไดจากเว็บไซท

4.3. บริการ (Services)
บริการอินเตอรเน็ต (Internet Services)
WAP หรือ Wireless Application Protocol เบราเซอร ประกอบ
ดวยบริการทั่วไปอันมีพื้นฐานมาจากคอมพิวเตอร แตถูกทำใหงาย
ขึ้นเพื่อใหสามารถใชงานไดจริงบนโทรศัพทเคลื่อนที่ WAP เบรา
เซอร มีตัวเลือกใหใชงานตอไปนี้:
• โฮมเพจ (Homepage): โฮมเพจใชสำหรับปอน URLมาตรฐาน
บนโทรศัพท ซึ่งจะทำใหคุณเขาสูหนาเว็บเพจเดิมทุกครั้งที่มีการ
เขาสูโฮมเพจ
• บุคมารก (Bookmarks): บุคมารกชวยใหคุณสามารถกำหนด
ตำแหนงในเอกสารรูปแบบอิเล็คทรอนิกสหรือพอยนเตอร
(pointer) (โดยหลักๆ จะใชกับอินเทอรเน็ต URL) ในอินเทอร
เน็ตเว็บเบราเซอร
• ปอนที่อยู (Enter address): ใสที่อยู (URL)ของเว็บไซตหรือ
เว็บเพจที่ตองการในคอลัมนนี้
• หนาลาสุด (Recent pages): หนาลาสุดจะจัดเก็บรายการ
ของ URL ที่คุณเขาชมลาสุดบนเว็บเบราเซอร
• ตั้งคา (Settings): คุณสามารถทำการตั้งคาตอไปนี้:
โฮมเพจ (Homepage)
เลือกโปรไฟล (Select Proﬁfﬁiles)
บัญชีขอมูล (Data Account)
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ตัวเลือกเบราเซอร (Browser options)
ตั้งคาอื่นๆ (Preferences )
ซิมทูลคิท (STK)
STK ยอมาจาก SIM Tool Kit บริการนี้จะขึ้นอยูกับผูใหบริการ
เครือขาย และเปนการเพิ่มการใหบริการเสริมในรูปแบบอื่นๆ
(Value Added Services) โดยซิมการดและผูใหบริการจะตอง
สามารถรองรับบริการนี้เชนกัน

4.4. รายชื่อ (Phonebook)
ในหนารายชื่อ ใสตัวอักษรตัวแรกของคำที่ตองการคนหา คำที่ตรง
ตามเงื่อนไขทั้งหมดจะถูกแสดง ผลลัพธของการคนหาจะแตกตาง
ไปตามวิธีปอนขอมูล
• ดู (View): ใชสำหรับดูรายละเอียดของหมายเลขที่เลือก
• สง SMS (Send SMS): ตัวเลือกนี้ใชสำหรับสงขอความ
SMS ไปยังหมายเลขที่เลือก
• สง MMS (Send MMS): ใชสำหรับสงขอมูลของรายชื่อที่
เลือกใหกับผูรับในรูปแบบของขอความมัลติมีเดีย
• โทร (Call): โทรไปยังเบอรที่เลือก
• แกไข (Edit): ใชสำหรับแกไขรายละเอียดของเบอรที่เลือก
• ลบ (Delete): ใชสำหรับลบรายชื่อที่เลือก
• คัดลอก (Copy): ใชสำหรับคัดลอกรายชื่อที่เลือกไปยังความ
จำตัวเครื่องหรือซิมการด โดยตัวเลือกที่แสดงของพื้นที่จะขึ้น
อยูกับพื้นที่ที่ใชจัดเก็บรายชื่อกอนหนา
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• ยาย (Move): ใชสำหรับยายรายชื่อจากตัวเครื่อง ไปยังซิม
การดหรือจากซิมการดไปยังตัวเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่จัด
เก็บที่ทานเลือกรายชื่อนั้น โดยรายชื่อที่ถูกยายก็จะถูกลบออก
จากพื้นที่จัดเก็บเดิมโดยอัตโนมัติ
• เพิ่มลงแบล็คลิสต (Add to blacklist): ใชสำหรับเพิ่มราย
ชื่อที่เลือกไปยังแบล็คลิสต เมื่อเพิ่มในรายการแลวเครื่องของ
คุณจะปฏิเสธทุกสายที่เปนหมายเลขซึ่งอยูในรายการนี้
• เลือกหลายรายการ (Mark several): สามารถเลือกทั้งหมด
หรือ เลือกทีละรายการ สำหรับทำฟงกชั่นตอไปนี้ เชน สง SMS
• กลุมผูโทร (Caller groups): เพิ่มกลุมใหม เชน เพื่อน
(Friends), วีไอพี (VIP) และอื่นๆ จากนั้นสามารถเลือกตั้ง
ริงโทนผูโทร
• ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Phonebook settings): จะมีรายการ
ตัวเลือกตอไปนี้ภายใตการตั้งคา:
พื้นที่จัดเก็บ (Prefered storage): เลือกพื้นที่จัดเก็บที่ตอง
การสำหรับรายชื่อ
โทรดวน (Speed dial): ตั้ง เปด/ปด และตั้งเบอร
เบอรพิเศษ (Exra numbers): คุณสามารถตั้งจำกัด
เบอรโทร
สถานะหนวยความจำ (Memory Status): ใชสำหรับตรวจ
สอบสถานะหนวยความจำของตัวเครื่องและซิมการด
• แบคอัพ/คืนคารายชื่อ (Phonebook backup/Restore):
สามารถแบคอัพ/คืนคารายการรายชื่อได
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4.5. ขอความ (Messages)
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับบริการขอความในรูปแบบตางๆ
ซึ่งคุณสามารถสราง, สง, รับ, แกไข และจัดการขอความ SMS
และ MMS ของคุณได
เขียนขอความ (Write message)
พิมพเนื้อหาขอความโดยเลือกวิธีปอนขอมูล ทั้งนี้โทรศัพทมือถือ
รุนนี้รองรับบริการขอความมัลติมีเดีย โดยทานสามารถรับและ
สงไฟลมัลติมีเดียได หากตองการใชบริการขอความมัลติมีเดีย
ตองเปดใชงานบริการนี้กับผูใหบริการเครือขายของคุณกอน
ถาดเขา (Inbox)
โฟลเดอรนี้ใชสำหรับจัดเก็บขอความที่ไดรับทั้งหมด
แบบราง (Draft)
โฟลเดอรนี้ใชสำหรับจัดเก็บขอความที่บันทึกในถาดรางทั้งหมด
ถาดออก (Outbox)
โฟลเดอรนี้ใชสำหรับจัดเก็บขอความที่สงออกไมสำเร็จจาก
เครื่องของคุณทั้งหมด
ถาดสง (Sent Messages)
โฟลเดอรนี้ใชสำหรับจัดเก็บขอความที่สงออกจากเครื่องของคุณ
ทั้งหมด
ขอความบรอดคาสท (Broadcast message)
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โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรับและจัดเก็บขอความระบบบรอดคาสท
ซึ่งคุณสามารถตั้งโหมดการรับไวที่ เปด (ON)/ปด (OFF) ซึ่งโฟล
เดอรขอความที่อานแลว (Read Message) ใชสำหรับจัดเก็บขอ
ความที่ไดรับ
ขอความสำเร็จรูป (Templates)
รุนนี้จะมี 10 ขอความสำเร็จรูป SMS ในตัวเครื่อง โดยคุณ
สามารถแกไขเนื้อหาของขอความเหลานี้ไดตามตองการสำหรับ
ตัวเครื่องโทรศัพท
ตั้งคาขอความ (Message Settings)
คุณสามารถตั้งคาตางๆสำหรัีบการรับ/สงขอความได
• ขอความ SMS (SMS)
• ขอความ MMS (MMS)
• ขอความบริการ (Service message)

4.6. จัดการไฟล (File manager)
ในเมนูจัดการไฟล (File manager) คุณสามารถใชในการจัดการ
ไฟลทั้งหมดซึ่งจัดเก็บไวในตัวการดความจำ
1. คุณสามารถเรียกดูหนวยความจำที่เหลือ และหนวยความจำที่
ใชไปแลวในตัวเครื่อง หรือ micro-SD การด
2. คุณสามารถเปดและคนหาจากไดเร็คทอรี่และไฟลซึ่งจัดเก็บไว
3. คุณสามารถ ดู (View), เลน (Play) และ ตั้งคา (Setup) ไฟล
ซึ่งจัดเก็บไวในหนวยความจำ
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• เปด (Open)
• ฟอรแมต (Format)
• รายละเอียด (Details)
หมายเหตุ: การฟอรแมตตัวเครื่อง หรือ การดความจำจะเปน
การลบขอมูลที่มีอยูในตัวเครื่องหรือการดความจำ

4.7. ออแกไนเซอร (Organizer)
ปฏิทิน (Calendar)
คุณสามารถใชปฏิทินในการบันทึกขอมูลการนัดหมายที่มีความ
สำคัญ หลังจากเขาสูเมนูปฏิทินนี้ คุณจะสามารถเลือก ป, เดือน
และวันที่โดยการใชปุมทิศทาง เมื่อไดเลือกวันที่ตองการ คุณ
สามารถเขาเขาใชตัวเลือกตางๆดังตอไปนี้:
• ดู (View): คุณสามารถดูบันทึก/หมายเหตุที่คุณลงขอมูลไว
สำหรับแตละงานของรายการที่บันทึกไว
• ดูทั้งหมด (View All): ดูรายการที่บันทึกไวทั้งหมด
• เพิ่มรายการ (Add event): เมื่อคุณเพิ่มงานใหมคุณสามารถ
ทำสิ่งตอไปนี้: ปอนระยะเวลาการทำงาน , เพิ่มหัวขอ , เปด/
ปดการเตือน
• ลบเหตุการณ (Delete event): ลบรายการที่เลือก
• ไปยังวันที่ (Jump to date): ใหคุณปอนวันที่ และกดตกลง
เพื่อขามไปยังวันที่ที่ตองการสำหรับการปอนขอมูล/แกไข/
แสดงขอมูลงานในวันที่นั้นๆ
• ไปยังวันนี้ (Go to today): ไปยังวันที่ปจจุบัน
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• ไปยังรายสัปดาห (Go to weekly view): ดูรูปแบบราย
สัปดาห
สิ่งที่ตองทำ (To Do List)
คุณสามารถเพิ่มรายการใหม (Add new tasks), ดู (View), แกไข
(Edit), และ ลบ (Delete)
นาิกาปลุก (Alarm Clock)
เมนูนาิกาปลุก (Alarm Clock) สามารถตั้งใหสงเสียงเตือนตาม
เวลามากกวา 1 วันตอสัปดาห ซึ่งคุณสามารถตั้งเวลาปลุกไดทั้ง
หมด 5 แบบ ทำใหคุณสามารถตั้งนาิกาปลุกสำหรับเตือนคุณได
ตามเวลาที่ตางกันทั้งหมด 5 เวลา ในวันที่แตกตางกันไปของ
สัปดาห
เวลาโลก (World clock)
เวลาโลก (World clock) จะทำใหคุณสามารถตรวจสอบเวลาใน
สวนตางๆทั่วโลก โดยคุณสามารถดูเวลาปจจุบันของเมืองหลวง
ตางๆ โดยการใชปุมทิศทางในการเลือกดูเวลาในเมืองหลวงของ
ประเทศตางๆ
เครื่องคิดเลข (Calculator)
ใชงานฟงกชั่นเครื่องคิดเลขสำหรับการคิดเลข
ตัวแปลงหนวย (Unit converter)
คุณสามารถแปลงคาหนวยตางๆ ของน้ำหนัก และ ความยาวดวย
ฟงกชั่นนี้
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นาิกาจับเวลา (Stopwatch)
โทรศัพทเครื่องนี้มาพรอมกับนาิกาจับเวลา 2 ประเภท
• นาิกาจับเวลาแบบทั่วไป (Typical stopwatch)
• นาิกาจับเวลาแบบ nWay (nWay stopwatch)
ตัวอานอีบุค (Ebook reader)
คุณสามารถอานอีบุคที่จัดเก็บไวได
ไฟฉาย (Torch)
สามารถ เปด/ปดไฟฉาย

4.8. มัลติมีเดีย (Multimedia)
โทรศัพทเคลื่อนที่ รุน i-mobile Hitz 10 มาพรอมกับแอพพลิเคชั่น
มัลติมีเดีย เพื่อสรางความบันเทิงแบบไรขีดจำกัดใหกับคุณ
อัลบั้มรูป (Photo album)
ใชสำหรับจัดเก็บภาพที่มีอยูแลวในตัวเครื่องหรือภาพที่ถายโดยใช
กลองจากโทรศัพทเครื่องนี้ ซึ่งคุณสามารถเลือกใชตัวเลือกตอไปนี้
• ดู (View): เพื่อดูภาพจากไฟล
• ขอมูลภาพ (Details): ดูรายละเอียดภาพ เชนชื่อไฟล, วันที่
และอื่นๆ
• โหมดการดู (Browse style): เปนแบบตาราง (Matrix Style)
หรือเปนแบบรายชื่อ (List style)
• สง (Send): ภาพที่เลือกสามารถสงเปนขอความ MMS หรือ
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ผานทางบลูทูธ
• ใชเปน (Use as): เพื่อเลือกภาพที่ตองการโดยสามารถใชเปน
ภาพพื้นหลัง (wallpaper), ภาพเปด/ปดเครื่อง
• เปลี่ยนชื่อ (Rename): คุณสามารถเปลี่ยนชื่อภาพได
• ลบ (Delete): เพื่อลบไฟลที่เลือกไว
• เรียงโดย (Sort by): ภาพที่จัดเก็บสามารถจัดเรียงแบบตาม
ชื่อ, ชนิด, เวลา และขนาด
• พื้นที่จัดเก็บ (Storage path): คุณสามารถตั้งพื้นที่จัดเก็บไป
ยังการดหนวยความจำ
บันทึกวีิดีโอ (Video recorder)
คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยกดปุม ตกลง เพื่อเริ่ม/พักการบันทึก ;
กดปุมคำสั่งขวาเพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอและบันทึกไฟล กดปุมคำ
สั่งซายเพื่อเลือกตัวเลือกตางๆเชน ตั้งคาวีดีโอ, ไวทบาลานซ, ตั้ง
คาเอฟเฟค และคืนการตั้งคา
เครื่องเลนวีดีโอ (Video player)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุน i-mobile Hitz 10 มาพรอมกับเครื่อง
เลนวีดีโอทำใหสามารถเลนวีดีโอที่บันทึกไวในการด micro SD
บันทึกเสียง (Sound Recorder)
คุณสามารถบันทึกเสียงตางๆ/เสียงพูด โดยกดปุมคำสั่งซายเพื่อ
ตัวเลือกเชน บันทึกใหม (New record), รายการ (List) และตั้ง
คา เลือก บันทึกใหม (New record) เพื่อเริ่มการบันทึก เลือก
หยุด (Stop) เพื่อหยุดการบันทึก หรือเลือก หยุดชั่วคราว (Pause)
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เพื่อหยุดการบันทึกไวชั่วคราว หรือเลือก ตอเนื่อง (Continue)
เพื่อเริ่มการบันทึกตอไป
เกมส (Game)
• มาจอง (Mahjong)
• ตั้งคาเกมส (Games Settings): คุณสามารถกำหนดการตั้ง
คาเกมส เชน เสียงเพลงแบลคกราวด, เสียงเอฟเฟค, การสั่น
และระดับความดังเสียง ตามความตองการ

4.9. ตั้งคา (Settings)
ตั้งคาระบบ 2 ซิม (Dual SIM Settings)
ในฟงกชั่นตั้งคาระบบ 2 ซิม (Dual SIM Settings) มีตัวเลือก
ตอไปนี้:
• ใชระบบ 2 ซิม (Dual SIM Open): เปดใชงานทั้งสองซิม 1
และ ซิม 2
• ใชเฉพาะซิม1 (Only SIM1 Open): เปดใชงานเฉพาะซิม 1
• ใชเฉพาะซิม2 (Only SIM2 Open): เปดใชงานเฉพาะซิม 2
รูปแบบ (Proﬁﬁfﬁiles)
รูปแบบการใชงานทั้งหมดจะอยูภายใตเมนูนี้
• ทั่วไป (General Mode): ในรูปแบบนี้นอกจากเปดใชงานแลว
ยังสามารถตั้งคาตางๆ ไดตามตองการ โดยใชตัวเลือกตอไปนี้:
ชนิดการเตือน (Alert type):
 เสียงอยางเดียว (Ring only): เตือนแสดงเฉพาะเสียง
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สั่นอยางเดียว (Vib. only): เตือนแสดงการสั่นเทานั้น
สั่นแลวเสียง (Vib. then ring): เตือนแบบสงเสียงกอน
แลวสั่นตาม
ชนิดเสียงเรียก (Ring type):
 ซ้ำ (Repeat): สงเสียงเตือนตอเนื่องเมื่อมีสายเรียกเขา
 บี๊ป 1 ครั้ง (Beep once): สงเสียงเตือนดัง 1 ครั้ง
เสียงเรียกเขา, เสียงขอความ, ปุมกด, เปด-ปดเครื่อง:
สามารถกำหนดเสียงใหกับคาตางๆได
ความดังเสียงเรียกเขา, เสียงปุมกด, ขอความ, เปด-ปด
เครื่อง (Ringtone, Message, Keytone, Power on/
off volume): กำหนดความดังเสียงใหกับตัวเลือกตางๆ
ภายใตเมนูนี้เชน เสียงเรียกเขา, เสียงปุมกด, ขอความ,
เปด-ปดเครื่อง
เสียงเตือนระบบ (System alert): เตือนเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น



•
•
•
•

ปดเสียง (Silent)
ประชุม (Meeting)
นอกอาคาร (Outdoor)
สไตล (My style)

เวลาและวันที่ (Time and Date)
คุณสามารถตั้งเลือกเมืองทีอยู ,เวลาและวันที่ และรูปแบบของ
วันที่และเวลาที่ใชในตัวเครื่อง
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ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone Settings)
คุณสามารถตั้งคาตัวเครื่องโดยใชตัวเลือกตอไปนี้:
• ตารางเวลาเปด/ปดเครื่อง (Schedule Power On/Off):
คุณสามารถตั้งเวลาเพื่อใหเครื่องเปด/ปดการทำงานไดเอง
• ภาษา (Language): สามารถเลือกภาษาที่ใช
• วิธีปอนขอมูลที่เลือกใช (Preferred input methods):
สามารถเลือกวิธีในการปอนขอมูล
• ปุมลัด (Dedicated key): คุณสามารถกำหนดฟงกชั่นใหกับ
ปุมทิศทางได (ขึ้น/ลง/ซาย/ขวา)
• โหมดเครื่องบิน (Flight mode): ตัวเลือกนี้จะตัดการสื่อสาร
ผานคลื่นวิทยุ RF ทั้งหมดสำหรับทั้งซิม1 และซิม2 แตคุณยัง
สามารถใชงานคุณสมบัติ/ฟงกชั่นอื่นๆของตัวเครื่อง
• ตั้งคาโมเด็ม (UART setting): เลือกซิม1 หรือซิม2
• เมนูลัด (Shortcuts): กำหนดเมนูลัดตามตองการ
ตั้งคาหนาจอ (Display Settings)
สามารถตั้งคาตางๆเกี่ยวกับหนาจอใหตัวเครื่อง เชน ภาพพื้นหลัง,
ภาพพักหนาจอ, แสดงวันที่และเวลา และอื่นๆ
ตั้งคาการโทร (Call settings)
• ตั้งคาการโทรซิม 1/2 (SIM1/2 call settings)
สายเรียกซอน (Call waiting): คุณสามารถเปด/ปด
ฟงกชั่นนี้ และยังสามารถเรียกดูการตั้งคาปจจุบัน
โอนสาย (Call Divert): คุณสามารถตั้งใหสามารถโอน
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สายไดภายใตเงื่อนไขตางๆ
การระงับการโทร (Call barring): บริการนี้จะตองมีการ
เปดใชและรองรับโดยผูใหบริการเครือขายเมื่อคุณเปลี่ยนรหัส
ระงับการโทร คุณจำเปนตองปอนรหัสผานเดิมดวย
การสลับสาย (Line switching): สลับการใชสายเปนสาย
ที่1 หรือสายที่2
• Smart Divert: สามารถตั้งเปด/ปดฟงกชั่นนีี้ได
• การตั้งคาขั้นสูง (Advance Settings)
แบล็คลิสต (Blacklist): ใชสำหรับตั้งเพื่อคัดกรองสายโทร
เขา และแกไขแบล็คลิสต
โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): สามารถตั้งใหเครื่องโทร
ซ้ำอัตโนมัติเมื่อโทรในครั้งแรกไมสำเร็จ
แสดงเวลาโทร (Call time display) - หลังจากตั้งคาเปด
ฟงกชั่นนี้แลว คุณจะสามารถแสดงเวลาการใชงานการโทร
บนหนาจอ
ตัวเตือนเวลาโทร (Call time reminder) - หลังจากที่ตั้ง
คาฟงกชั่นนี้ไเปน “เปด” คุณสามารถเลือกกำหนดการตั้งคา
เสียงเตือนเปนแบบการเตือนครั้งเดียว หรือเตือนเปนชวงๆ
ระหวางการโทร ฟงกชั่นนี้ทำใหคุณทราบระยะเวลาที่ใชในการ
โทรตลอดเวลา
ปฏิเสธโดย SMS (Reject by SMS) – ถาเลือกเปด คุณ
จะสามารถสงจอความ SMS ไปยังเบอรที่ปฏิเสธการรับสาย
โหมดการรับสาย (Answer mode) – สามารถตั้งรับสาย
ไดทุกปุม หรือ ตั้งรับสายอัตโนมัติเมื่ออยูในโหมดหูฟง

25

บันทึกอัตโนมัติ (Auto record): สามารถบันทึกบทสนทนา
ในระหวางใชสายสนทนาไดอัตโนมัติ
ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)
ในเมนู ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings) คุณจะสามารถ
ใชตัวเลือกตอไปนี้:
• ระบบปองกัน SIM1/2 (SIM1/2 Security settings)
PIN ล็อค (PIN lock): กดปุมคำสั่งซายเพื่อเปดใชงาน
การล็อครหัส PIN ซึ่งจะทำใหคุณตองปอนรหัสผานเพื่อ
เปดเครื่อง ไมเชนนั้น คุณก็จะไมสามารถใชงานซิมการดได
ระหวางการตั้งคา คุณจำเปนตองปอนรหัส PIN ที่ถูกตอง
แตหากมีการปอนรหัสผิดติดตอกัน 3 ครั้ง คุณจำเปนตอง
ใชรหัส PUK (Personal Unlock code) ในการปลดล็อค
รหัส PIN หากไมทราบรหัส PUK โปรดติดตอไปยังผูให
บริการเครือขาย
เปลี่ยน PIN (Change PIN): คุณสามารถเปลี่ยนรหัส
ผาน PIN ได
เปลี่ยน PIN2 (Change PIN2): คุณสามารถเปลี่ยนรหัส
ผาน PIN2 ได

• โทรศัพทล็อค (Phone Lock))
โทรศัพทล็อค (Phone Lock): ใชสำหรับการปองกันการใช
งานโทรศัพท หรือการเขาถึงขอมูลในตัวเครื่องโดยไมไดรับ
อนุญาต เมื่อทานล็อคตัวเครื่องไว เครื่องจะแจงใหทานปอน
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รหัสล็อคตัวเครื่องกอนทำการเปดเครื่องทุกครั้ง(รหัสผาน
เริ่มตน คือ 0000) คุณสามารถปลดล็อคตัวเครื่องโดยเขาไป
ที่เมนู ตั้งคาความปลอดภัย (Security setup) > ล็อคตัว
เครื่อง (Phone lock) > ปอนรหัสที่ใชในการล็อค
เปลี่ยนรหัสผาน (Change password): ใชสำหรับเปลี่ยน
รหัสผานสำหรับล็อคตัวเครื่อง
• ล็อคเมนูสวนตัว (Security Lock): สามารถปองกันขอมูล
สวนตัว เชน บันทึกการโทร, จัดการไฟล, รายชื่อ, ขอความ
ดวยรหัสผาน
• ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto keypad Lock): ปุมกดจะถูก
ล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากครบตามเวลาที่ตั้งไว โดยเริ่มตั้ง
แต 5 วินาที ถึง 5 นาที
ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Settings)
• บูลทูธ (Bluetooth): ดวยการใชบลูทูธ คุณสามารถสื่อสาร
กับอุปกรณอื่นๆ ที่รองรับการเชื่อมตอบูลทูธได เชน โทรศัพท
มือถือ, คอมพิวเตอร, หูฟงบลูทูธ นอกจากนี้สามารถรับและ
สงไฟลภาพ, วีดีโอ หรือเพลงได
เปด(Power): เลือก เปด (Power on) เพื่อเปดการใชงาน
บลูทูธ และปด (Power off) เพื่อปดการใชงานบลูทูธ โปรด
จำไววาจำเปนตองเปดบลูทูธกอนการใชงานฟงกชั่นอื่นๆ
สามารถถูกคนพบได (Visibility): ตั้งคาการมองเห็นของ
อุปกรณบลูทูธ
อุปกรณของฉัน (My Device): เปนรายการอุปกรณซึ่งเคย
จับคูกับโทรศัพทของคุณ
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คนหาอุปกรณเสียง (Search audio device): สามารถใช
คนหาอุปกรณเสียง และเลือกเพื่อเปดใชงานหรือเพิ่มเขาไป
ในรายการ
เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My name): เปลี่ยนชื่ออุปกรณบลูทูธ
ขั้นสูง (advanced):
 ชองทางเสียง (Audio Path:) คุณสามารถตั้งคาพาธ
เสียงออดิโอ
 ที่อยู (My Address): แสดงขอมูลที่อยูอุปกรณบลูทูธ

• ตั้งคาเครือขาย (Network settings): คุณสามารถใชตั้ง
คาเครือขาย (Network settings) ในการเลือกเครือขายที่
ตองการ หรือเพิ่มเครือขายใหมลงในรายการ
• บัญชีขอมูล (Data account): ประกอบดวยแอคเคาท 2 ชนิด
ที่ใชในการสรางการเชื่อมตอ GSM/GPRS สำหรับการเขาสู
ระบบของ WAP, MMS และ www
หมายเหตุ: เลือกการตั้งคาที่เหมาะสมจากรายการสำหรับใช
งานทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการใหบริการของเครือขาย
ตั้งคาจากโรงงาน (Restore factory settings)
เมื่อเลือกทำรายการที่ตัวเลือกนี้ คุณจะตองปอนรหัสผานเพื่อคืน
การตั้งคาที่ทำไวใหกลับสูคามาตรฐานจากโรงงานรหัสผานเริ่มตน
คือ 0000

28

4.10.กลองถายภาพ (Camera)
กดปุมคำสั่งซายเพื่อเลือกใชตัวเลือกตางๆ ในเมนู ดังตอไปนี้
• เปลี่ยนไปยังเครื่องบันทึก ((เปลี่ยนไปยังเครื่องบันทึก):
สามารถเปลี่ยนไปยังโหมดกลองวีดีโอ
• อัลบั้มรูป (Photos): เปดอัลบั้มเพื่อดูภาพที่เก็บไว
• ตั้งคากลอง (Camera settings): ตั้งคาฟงกชั่นตางๆ เชน
เสียงชัตเตอร, ความสวาง, ความถี่, ตั้งเวลาถายภาพ และคา
อื่นๆ
• ตั้งคาภาพ (Image settings): ตั้งคาขนาดและคุณภาพของ
ภาพ
• ปรับความขาว (White balance): คุณสามารถเลือกใชโหมด
อัตโนมัติ, กลางวันแดด, แสงทังสเตน
• โหมดถายภาพ (Scene Mode): ตั้งอัตโนมัติหรือกลางคืน
• เอฟเฟค (Effect settings): คุณสามารถเลือกใชโหมดปกติ,
โทนขาวดำ และ โทนน้ำตาล เปนตน
• ตั้งคามาตรฐาน (Restore default): ใชเรียกคืนตั้งคาตางๆ
ใหกลับสูการตั้งคาที่มาจากโรงงาน

4.11.เครื่องเลนเสียง (Music player)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุน i-mobile Hitz 10 มาพรอมกับเครื่องเลน
เสียงในตัว ทำใหสามารถเลนเพลงที่คุณชื่นชอบซึ่งอยูในการด
micro SD และยังสามารถทำการตั้งคาตางๆ เพื่อสรางความ
เพลิดเพลินในการฟงเพลงมากยิ่งขึ้น
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• รีเฟรชรายการ (List auto gen.)--ตั้งใหเครื่องรีเฟรชราย
การเพลงโดยอัตโนมัติ
• เลนซ้ำ (Repeat)--สามารถเลือกการเลนซ้ำของเพลงหรือ
รายการเพลงทั้งหมด(ปด/1 เพลง/ทั้งหมด)
• เลมสุม (Shuffﬂle)--สามารถเลนเพลงแบบสุมไดเมื่อตั้งเปน
“เปด (on)” ในทางกลับกันถาปดการเลนแบบสุมเครื่องจะเลน
เพลงตามลำดับ
• แสดงสเปคตรัม (Spectrum display)--มี 2 สไตลใหเลือก

4.12.วิทยุ FM (FM Radio)
โทรศัพทเคลื่อนที่ รุน i-mobile Hitz 10 มาพรอมกับเครื่องบันทึก
และเครื่องเลนวิทยุ FM/ กดปุม ตัวเลือก เพื่อเขาสูตัวเลือก:
• รายการชอง (Channel list): ใชสำหรับจัดเก็บชองสถานี
ทั้งหมดที่วิทยุ FM สามารถรับได คุณสามารถใชเพื่อเปด
ฟงหรือแกไขรายการได
• ปอนขอมูลแบบแมลนวล (Manual input): คุณสามารถจัด
เก็บหรือบันทึกคลื่นความถี่วิทยุ และเริ่มการฟงโดยกดปุมตกลง
• คนหาอัตโนมัติ (Auto search): เมื่อใชตัวเลือกนี้ฟงกชั่นวิทยุ
FM จะพยายามสแกนชองที่มีอยูทั้งหมดในระบบเครือขาย แต
กอนอื่นโปรดแนใจวาทานไดเปดใชงานวิทยุ FM
• ตั้งคา (Settings) : ในตัวเลือกนี้ คุณสามารถตั้งคาการใชงาน
ตางๆ สำหรับ เลนเบื้องหลัง (Background play), ลำโพง
(Loudspeaker), คุณภาพเสียง (Audio quality)
• บันทึก (Record): คุณสามารถบันทึกเพลงหรือรายการวิทยุที่
ชื่นชอบ
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• รายการไฟล (File list): ใชสำหรับเลือกรายการไฟลเพื่อ
ตรวจสอบไฟลที่ไดบันทึกไว
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาผานทางปุมลัดจากหนาจอปกติ
ของตัวเครื่อง สำหรับการทำงานของวิทยุ คุณสามารถกด
ปุมทิศทางซายหรือขวา เพื่อเปลี่ยนยังชองสถานีกอนหนาหรือ
ถัดไป และปรับความดังเสียงดวยปุมทิศทางขึ้น/ลง
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5. ขอมูลทั่วไป
อุปกรณเสริม (Accessories)
โทรศัพทของคุณมีอุปกรณเสริมตางๆ ภายในกลองจะประกอบดวย
แบตเตอรี่มาตรฐาน 1 กอน, หูฟง 1 อัน และที่ชารจแบตเตอรี่ 1
อัน
• โปรดใชอุปกรณเสริมและอุปกรณชารจแบตเตอรี่ของแทจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น ไมอยางนั้น อาจกอใหเกิดความเสีย
หายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน
• การละเลยคำเตือนนี้จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
• อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ

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

การดูแลรักษาแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟได
• ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท คือ 3.2 - 4.2 โวลต
• แบตเตอรี่สามารถชารจและคายประจุไดหลายรอยครั้ง และ
เมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใชสายและรอสาย) ของแบตเตอรี่
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

สั้นลงแสดงวาแบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน คุณควรซื้อแบต
เตอรี่ใหมทันที
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 และอุปกรณเสริมอื่นๆนอกจาก
รุนที่กำหนดจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิด
อันตรายไดโปรดตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ใชงานไดกับตัวแทน
จำหนายของทานและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อตองการดึงปลั๊ก
อุปกรณใดๆออก

ขอควรระวังและวิธีการดูแลรักษา
โปรดอานขอมูลตอไปนี้กอนการใชงานเนื่องจากโทรศัพทของคุณ
เปนอุปกรณไฟฟาที่ซับซอน หากอุปกรณทำงานไมถูกตอง โปรด
ติดตอศูนยบริการใกลบาน
การดูแลรักษาตัวเครื่องโทรศัพท
• เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก
• เก็บโทรศัพทของคุณไวในที่แหง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรธาตุที่จะทำใหแผงวงจรเสียหาย
• หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพทไปในสถานที่ที่มีอุณหภูมิรอนหรือเย็น
เกินไป ระยะอุณหภูมิที่เหมาะกับการใชงานคือ 0°C-40°C
โดยหลีกเลี่ยงการวางโทรศัพทไวใกลกับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ
หรือแหลงความรอน
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• หามแยกชิ้นสวนโทรศัพท การซอมแซมจากผูไมมีความชำนาญ
อาจทำใหเกิดความเสียหาย
• หามทำใหโทรศัพทตก, กระทบกระเทือน หรือเขยา เพราะอาจ
ทำใหแผงวงจรภายในเสียหาย
• หามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำใหหูฟง, ไมโครโฟน
หรือสวนที่สามารถถอดได ไมสามารถทำงานไดตามปกติ
• ควรเก็บไวในที่ที่สะอาด และไมมีฝุน
• หามใชโทรศัพทที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศเสียหาย
อาจเกิดจากการเผาไหม โปรดติดตอศูนยบริการของผูผลิต
เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย
• ใชที่ชารจแบตเตอรี่ในรมเทานั้น
• เมื่อเปดเครื่อง หามสัมผัสเสาอากาศโดยไมจำเปน การสัมผัส
เสาอากาศจะมีผลตอคุณภาพการโทรและทำใหโทรศัพทตอง
ใชพลังงานมากขึ้นในการทำงาน เปนผลใหเวลาการใชสายและ
เวลารอสายนอยลง
• หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีความสูงเกินกวา 3000 เมตร
จากระดับน้ำทะเล
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6. ขอมูลดานความปลอดภัยที่สำคัญ
รหัสสำหรับการเขาใชงาน
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
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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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• มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่เปนที่รู
จักกันในนามของ SAR (Speciﬁc Absorption Rate) ในการ
ทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพทสง
ออกมาในทุกยานความถี่
• โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกันทั้งหมดถูก
ออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
• ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม
ความถี่
GSM900
GSM1800

ตำแหนง
หัว
หัว

SAR 10g(W/kg)
1.1
0.361

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR ทีี่
แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเนื้อเยื่อ 1
กรัม ซึ่งโทรศัพท รุนนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่กำหนดโดย
IEEE

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกันสัญญาณ
คลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
บางอยาง อาจไมอาจตอตานสัญญาณเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
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• หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทย
โดยไมไดรับอนุญาต

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุนกลามเนื้อ
หัวใจ และอุปกรณทางการแพทยผูผลิตเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัว
ใจแนะนำไววา ควรรักษาระยะหางอยางนอย 20 ซม. (6 นิ้ว)
ระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ และเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ เพื่อ
หลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ไดรับการยืนยันโดย
การคนควา และการรับรองที่ไมขึ้นตรงกับหนวยงานใดของ
Wireless Technology Research สำหรับบุคคลที่ใชเครื่อง
กระตุนกลามเนื้อหัวใจ

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจกับคน

• ควรรักษาระยะหางจากเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจอยางนอย
20 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางเปดเครื่องโทรศัพท
• หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคลื่น
รบกวน ใหรีบปดโทรศัพททันที

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุน อาจรบกวนเครื่องชวยฟง ในกรณี
ที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผูผลิตเครื่องชวยฟงของคุณเพื่อ
ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง

บนเครื่องบิน

• ปดโทรศัพทกอนเดินทางดวยเครื่องบิน
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• หามใชโทรศัพทในบริเวณสนามบินโดยไมไดรับอนุญาต
• เพือ่ เปนการปกปองระบบสื่อสาร หามใชโทรศัพทในขณะที่
เครื่องบินกำลังบิน

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได
โปรดปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดและ
ปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอยางเครงครัด
เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจกอใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหมอันเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก
ชีวิตบริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไมมีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน
ซึ่งรวมถึงแหลงเชื้อเพลิงอยางเชนปมน้ำมัน, ใตทองเรือ, บริเวณ
สงถายหรือเก็บสารเคมี และพื้นที่ที่อาจมีองคประกอบของสาร
เคมี หรือสวนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เชน เมล็ดพืช, ฝุน
หรือผงโลหะและพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักไดรับการแนะนำใหดับเครื่อง
ยนต
การใชโทรศัพทขณะขับรถ
หากคุณตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ ตรวจสอบกฎหมาย
และขอบังคับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

• ขับรถอยางระมัดระวัง
• ใชแฮนดฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตใหใชแฮนดฟรี
เมื่อใชโทรศัพทขณะขับรถ
• จอดรถที่ไหลทางกอนโทรหรือรับสาย หากจำเปนตองใช
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โทรศัพทคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในยานยนตรที่ใชมอเตอร อยางเชนสเตอริโอใน
รถยนต, อุปกรณเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผูผลิตรถยนตบาง
รายไมอนุญาตใหใชโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในรถ อยางนอยคุณ
ควรติดตั้งอุปกรณที่รองรับการใชงานแฮนดฟรี และเสาอากาศ
ภายนอก โปรดสอบถามผูผลิตรถยนตของคุณถึงผลกระทบที่มี
ตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนตของคุณ
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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7. ขอมูลแบตเตอรี่
ชนิด

ความจุ

li-ion

1300 mAh

• อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแกซิม
การด, สภาวะเครือขาย, การตั้งคา, การใชงาน และสภาพ
แวดลอมที่ใชงาน
• ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติมี
เดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ
• เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณเครือขาย
• เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปดโดย
อัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่
กำหนดเวลาไว
• การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานะ
การชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟ
แสดงหนาจอ
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8. เงื่อนไขการรับประกัน
1. เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การด
หนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวัน
ที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับ
จากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น
4. หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
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ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใช
หรือไมสามารถใชงานได
7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการ
ซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะ
เวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไป
จาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลา
ใดจะยาวกวา
9. การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แท
จริง
10. สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีด
ฆา
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การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้
1. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด
ลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย
และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส
หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobileไดรับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม,
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
4. การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
5. ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
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เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
6. การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส
แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ
9. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิง
ตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดัง
กลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
10.การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
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กฎหมาย
11. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
12. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
13. การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่
i-mobile กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
14. การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม
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