
ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)วามีคุณสมบัติสอดคลองตาม 
มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)

      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

คูมือการใชงาน  

/



      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club
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ขอมูลความปลอดภัย

คำเตือนการใชงาน

กรุณาอานรายละเอียดเกี่ยวกับขอควรระวังดานลางอยางละเอียด
ทั้งนี้การไมปฏิบัติตามคำเตือนอาจกอใหเกิดอันตรายไดและอาจผิด
กฏหมาย

 

 

 

เปดเครื่องอยางปลอดภัย
หามใชโทรศัพทมือถือ ในที่ที่มีขอหามใช 
โทรศัพท ไมเชนนั้นอาจเปนการรบกวนหรือ 
เกิดอันตรายได 

การขับขี่อยางปลอดภัย 
โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 
หามใชงานโทรศัพทขณะขับรถ 
เนื่องจากความปลอดภัยเปนสิ่งที่ทานตองให
ความสำคัญเปนอันดับแรก 

การปดโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาล 
โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่แจงไวตามโรง 
พยาบาล และโปรดปดโทรศัพทมือถือทุก
ครั้งเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย 
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การปดโทรศัพทเมื่ออยูบนเครื่องบิน 
โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่ไดรับแจง และ
หามใชโทรศัพทมือถือขณะโดยสารบนเครื่อง
บิน 

 

 

 

การปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานีเติมน้ำมัน 
หามใชโทรศัพทมือถือขณะอยูในสถานีเติม
น้ำมัน หรือเมื่ออยูบริเวณใกลกับน้ำมันเชื้อ 
เพลิงหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได 

การปดโทรศัพทเมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงตอการ
ระเบิด 
โปรดสังเกตขอหามที่เกี่ยวของกับการระเบิด 
และหามใชโทรศัพทมือถือในบริเวณที่มีการ
ระเบิด 

การใชงานอยางเหมาะสม 
ควรใชงานโทรศัพทในสถานที่ที่เหมาะสม
ตามที่อธิบายไวในคูมือนี้ 
และไมควรสัมผัสกับบริเวณเสาอากาศของ
โทรศัพท 

บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ 
โปรดนำโทรศัพทของคุณเขารับการซอมแซม
กับเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
เทานั้น หากเกิดปญหาขึ้นกับโทรศัพท โปรด
ติดตอไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก i-mobile 
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
โปรดเลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ที่กำหนดไวเทานั้น และหามนำไปใชงานกับ 
อุปกรณที่ไมรองรับการทำงาน 

การกันน้ำ 
โทรศัพทของคุณไมมีคุณสมบัติการกันน้ำ 
โปรดเก็บรักษาเครื่องใหหางจากน้ำ 

การสำรองขอมูล 
โปรดตรวจสอบอยูเสมอวาคุณไดสำรอง
ขอมูล หรือจดบันทึกขอมูลที่อยูในโทรศัพท
มือถือไวอยูเสมอ 

การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น 
โปรดอานคูมือการใชงานนี้เพื่อศึกษาคำแนะนำ
ดานความปลอดภัยอยางละเอียดกอนนำไป
เชื่อมตอกับอุปกรณอื่น และหามนำไปเชื่อม
ตอกับอุปกรณที่ไมสามารถ ใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปดเครื่อง
ไวและอยูในพื้นที่ที่ใหบริการ ในโหมดหนา
จอปกติ ใหทานปอนเบอรโทรฉุกเฉิน จาก
นั้นจึงกดปุมโทรออก เมื่อมีผูรับสาย ใหบอก
รายละเอียดจุดที่คุณอยู และหามวางสาย
จนกวาจะไดรับแจง 
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คำแนะนำเบื้องตนในการใชงาน

อุปกรณมาตรฐานในกลอง

สำหรับชุดอุปกรณมาตรฐานที่มีอยูในกลองจะประกอบไปดวย 
แบตเตอรี่ x 1, ที่ชารจ x 1, สายดาตาเคเบิ้ล x 1 และคูมือการ
ใชงาน x 1



ควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของแทจากไอโมบายเทานั้น ไม
เชนนั้นคุณอาจเสี่ยงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับราง
กายและทรัพยสิน นอกจากนี้การใชอุปกรณที่ไมไดมาตรฐาน
อาจทำใหการรับประกันหมดไป 
อุปกรณเสริมในกลองจะขึ้นอยูกับสวนภูมิภาค 

หมายเหตุ
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ภาพสวนประกอบเครื่อง

ชองเสียบหูฟง

ปุมเปด/ปดเครื่อง

ปุมเมนู
ปุมโฮม

ปุมกลับ

ปุมปรับระดับความ
ดังเสียง

พอรต USB

 

 





กดเพื่อกลับไปยังหนาโฮม
กดคางเพื่อแสดงหนาแอพพลิเคชั่น
ปจจุบัน

ปุมโฮม 
(หนาหลัก)

ปุม ฟงกชั่นการทำงาน
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ปุม ฟงกชั่นการทำงาน

กดเพื่อเปดเมนูรายการการทำงานที่มี
สำหรับหนาจอใชงานปจจุบัน

ปุมเมนู

ในหนาเมนู กดเพื่อกลับไปยังเมนูกอน
หนานี้ หรือออกจากไดอะล็อกบอกซหรือ
หนาเมนู
เมื่ออยูในหนาจอที่เปดใชงานคียบอรด 
เมื่อกดปุมกลับจะเปนการปดคียบอรด 
 

ปุมกลับ

กดปุมนี้ (เมื่อหนาจอถูกเปดใชงาน): เพื่อ
ล็อคหนาจอ
กดปุมนี้ (เมื่อหนาจออยูในโหมดสลีป): 
เพื่อเปดการใชงานหนาจอ
กดคาง: เพื่อใชเมนูตัวเลือก 

ปุมเปด/ปด
เครื่อง

กดเพื่อปรับระดับความดังเสียงปุมปรับระดับ
ความดังเสียง



“กด” ในคูมือนี้ หมายถึงการกดปุมแลวปลอย สำหรับ “กด
คาง” หมายถึงการกดปุมคางอยางนอย 2 วินาที

หมายเหตุ
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ไอคอนและสัญลักษณ 

ในโหมดหนาจอปกติจะแสดงไอคอนแบตเตอรี่และสัญญาณเครือ
ขายตลอดเวลา สำหรับไอคอนอื่นๆจะแสดงตอเมื่อฟงกชั่นนั้น
สามารถใชงานได 
กรณีที่สัญลักษณเครือขายไมถูกแสดง อาจเกิดจากสัญญาณเครือ
ขายมีปญหาหรืออยูในพื้นที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณได ใหเปลี่ยนไป
โทรยังพื้นที่อื่น 

โรมมิ่ง

ไมไดใสซิมการด 

เชื่อมตอ 3G

กำลังใชงาน 3G 

เชื่อมตอเครือขาย 
Wi-Fi

เปดใชงานบลูทูธ

โหมดเครื่องบิน

ไมมีสัญญาณ

โหมดการสั่น

ปดเสียงเรียกเขา

ปดเสียงไมโครโฟน

แบตเตอรี่ต่ำ

แบตเตอรี่เต็ม

กำลังชารจ
แบตเตอรี่
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ตั้งเปดใชงาน
นาิกาปลุก

มีขอความ SMS/
MMS ใหม

มีปญหาการสง
ขอความ SMS
/MMS

มีสายที่ไมไดรับ

กำลังซิงคขอมูล

มีปญหาการลง
ทะเบียนเขาใช
งานหรือซิงค

กำลังรับขอมูลที่
อยูจาก GPS

กำลังอัพโหลด
ขอมูล

กำลังดาวนโหลด
ขอมูล

มีเครือขาย Wi-Fi 
ที่ใชงานได 

เชื่อมตอกับสาย
เคเบิ้ล USB 

การแจงเตือน 

เมื่อคุณเห็นการแจงเตือนบนแถบสถานะ ใหแตะและลากแถบลงมา
เพื่อเปดหนาตางรายการการแจงเตือน
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หากตองการปดหนาการแจงเตือน ใหแตะแถบการแจงเตือนดาน
ลางคางไวและลากขึ้น 

เริ่มตนการใชงาน

โปรดอานขอมูลความปลอดภัย ในหัวขอ “ขอมูลความปลอดภัย 
และขอควรระวัง” กอนเริ่มใชงาน 
กรุณาใสซิมการดที่สามารถใชงานไดจริงเพื่อใชงานโทรศัพท โดยใน
ซิมการดจะมีขอมูลตางๆ เชนเบอรโทร โดยหนวยความจำที่อยูใน
ซิมการดสามารถจัดเก็บเบอรโทรและขอความ 



เครื่องโทรศัพทของคุณอาจไมรองรับซิมการดบางซิมการด 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อเปลี่ยนซิมการดที่สามารถ
ใชงานกับเครื่องของคุณได ซึ่งอาจมีคาใชจายเกิดขึ้น

หมายเหตุ

คุณสามารถใสการดทีแฟลชเพื่อเพิ่มพื้นที่หนวยความจำ โดยคุณ
สามารถใส เพลง, ภาพและไฟลวีดีโอ ในการดทีแฟลชได 

การใสซิมการด

การถอดฝาหลัง
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โปรดตรวจสอบใหแนใจวาปดเครื่องโทรศัพทเรียบรอยแลว คุณควร
ถอดฝาแบตเตอรี่กอนที่จะใสซิมการด 
ยกฝาแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อถอดออก (1)

(1)

การใสซิมการด

โปรดตรวจสอบวาขอบที่เปนมุมตัดของซิมการดอยูในทิศทางที่ถูก
ตอง และสวนที่เปนโลหะของซิมการดถูกคว่ำลง จากนั้นใสซิมการด
ลงในชองใสซิมจนสุด ทั้งนี้โปรดระลึกวาคุณสามารถใชไมโครซิม
ที่เปนซิมการดขนาดเล็กเสียบลงในชองเสียบซิม 2 เทานั้น (2)
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(2)

การใสฝาหลัง

วางฝาหลังลงบนตัวเครื่อง ใหเขี้ยวล็อคที่อยูบนฝาหลังอยูตรง
ตำแหนงกับชองที่ตัวเครื่อง แลวกดฝาหลังลงจนกระทั่งล็อค (3)

(3)
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การเปด/ปดเครื่องโทรศัพท

กดปุมเปดปดเครื่องคางไวเพื่อเปดเครื่อง จากนั้นใสรหัส PIN (รหัส
ลับของซิมการดเปนตัวเลข4-8 หลัก) โดยปกติจะถูกตั้งคามาจากผู
ใหบริการเครือขายของคุณ  ในกรณีที่ใสรหัสผิดติดตอกัน 3 ครั้ง  
ซิมการดจะถูกล็อค หากตองการปลดล็อคตองใสรหัส PUK ซึ่งจะ
ไดรับจากผูใหบริการเครือขาย
ปดเครื่องโดยกดปุมเปดปดเครื่องคางไวสักพักแลวปลอย จะมีตัว
เลือกใหเลือก จากนั้นเลือกปดเครื่อง (Power off)

การชารจแบตเตอรี่

โทรศัพทเครื่องนี้ใชแบตเตอรี่แบบชารจได โดยปกติแบตเตอรี่ใหม
จะมีพลังงานแบตเตอรี่ที่ถูกชารจมาระดับหนึ่ง เมื่อแบตเตอรี่ต่ำจะ
แสดงเสียงเตือนการชารจ
เสียบสายชารจไปยังพอรต USB ดานลาง จากนั้นเสียบปลั๊กอีกดาน
เขากับเตาเสียบ สัญลักษณแบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชารจ
ระหวางการชารจ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงการเคลื่อนไหว
เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดการเคลื่อนไหว     ให
คุณถอดสายชารจ 
หากคุณไมไดใชโทรศัพทมือถือติดตอกันหลายวันใหถอดแบตเตอรี่ 
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การใสการดทีแฟลช

เครื่องโทรศัพทรุนนี้มีชองสำหรับใสการดทีแฟลช

หันสวนที่เปนโลหะบนการดทีแฟลชคว่ำลง แลวคอยๆเสียบการด
ทีแฟลชลงในชองเสียบ
กรณีที่ตองการถอดการดออกใหคอยๆ ดึงสไลดการดทีแฟลชออก 
จากนั้นจะสามารถถอดการดทีแฟลชออกได

1.

2.



หากตองการถอดการดทีแฟลชออก ใหไปยังหนาโฮมเพื่อแตะ
ที่แท็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเลือก ตั้งคา (Settings) > พื้นที่จัด
เก็บ (Storage) > เลิกเชื่อมตอการดทีแฟลช (Unmount SD 
card)

หมายเหตุ
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การโอนถายขอมูลไปยังการดทีแฟลช

หากตองการโอนถายขอมูลจากคอมพิวเตอรสูการดทีแฟลช ตองตั้ง
ใหการดทีแฟลชเปน ไดรฟ USB

เชื่อมตอตัวเครื่องโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรผานสายดาตา
เคเบิ้ล USB จากนั้นจะมีขอความแจงเตือนที่แถบสถานะ
เปดหนาพาเนลการแจงเตือนโดยแตะที่แถบแลวลากลง
ในหนาพาแนลการแจงเตือนแตะ เชื่อมตอพื้นที่จัดเก็บ และ
เลือก พื้นที่จัดเก็บ USB  (USB storage)
ปดการใชงาน USB storage โดยไปที่หนาพาเนล และแตะ ปด
การใชงาน USB storage (Turn off USB storage)

1.

2.
3.

4.

การปดเครื่องโทรศัพท

เพื่อปดการใชงานคลื่นวิทยุทั้งหมดในตัวเครื่องโทรศัพทของคุณให
ไปที่หนาโฮมและแตะที่แท็บแอพพลิเคชั่น แลวเลือก ตั้งคา 
(Settings) > อื่นๆ (More) จากนั้นเลือก โหมดเครื่องบิน 
(Airplane mode) เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนเขาสูโหมด
เครื่องบิน โดยจะแสดงไอคอน         บนแถบสถานะ 
หากตองการเปดใชงานการใชงานคลื่นวิทยุทั้งหมดอีกครั้ง ใหเอา
เครื่องหมายในโหมดเครื่องบินออก
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ทัชสกรีน 

เครื่องโทรศัพทของคุณมีฟงกชั่นหนาจอทัชสกรีนที่ใชงานงายและ
รวดเร็วในการเขาถึงหนาเมนูและรายการตางๆ
โดยการควบคุมบนหนาจอทัชสกรีนจะเปลี่ยนแปลงตามฟงกชั่นงาน
ที่คุณใชอยู

การเลือก

เพื่อเลือกรายการไอเท็มหรือปุมบนหนาจอ ใชนิ้วแตะบนไอเท็มนั้น  
ทั้งนี้สีบนหนาจอจะถูกเปลี่ยนเมื่อมีการเลือก (โดยปกติจะถูกเปลี่ยน
เปนสีน้ำเงิน)

เมนูตัวเลือก

เพื่อเปดเมนูตัวเลือกสพหรับไอเท็มที่อยูบนหนาจอ คุณสามารถ:
แตะคางที่รายการไอเท็มนั้นดวยปลายประมาณ 1 วินาที จากนั้น
เมนูตัวเลือกจะปรากฏ

การเลื่อนหนาจอ

คุณสามารถลากสไลดนิ้วขึ้น/ลงบนหนาจอ เพื่อเลื่อนหนารายการ
ขึ้น/ลง หรือเลื่อนหนาบนหนาจอ  การลากนิ้วเพื่อเลื่อนหนาจอจะ
ไมถือเปนการเลือกหรือเปดใชงานฟงกชั่นใดๆบนหนาจอ 
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การซูมเขาและซูมออก

ซูมเขาและซูมออกเมื่อดูภาพแบบเต็มหนาจอ, หนาเว็บไซต หรือ
แผนที่:

คุณสามารถซูมเขา/ออก โดยการวางนิ้ว 2 นิ้วบนหนาจอ หาก
ตองการซูมออกหรือยอภาพใหจีบนิ้วแลวลากเขาหากัน หากตอง
การซูมเขาหรือขยายใหลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา

1.

รูปแบบการล็อค 

คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยใหกับตัวเครื่องโทรศัพทของคุณโดย
ตั้งคาล็อคหนาจอ ทั้งนี้หากตั้งเปดฟงกชั่นนี้แลว ทุกครั้งที่เปดหนา
จอคุณจำเปนตองปลดล็อคหนาจอโดยการวาดรูปแบบการปลดล็อค
ที่ถูกตอง โดยทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อตั้งรูปแบบการล็อคหนาจอ:

กดปุมโฮม จากนั้นแตะแท็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือก ตั้งคา 
(Settings)
เลือก ความปลอดภัย (security) จากนั้นเลื่อนลงไปยังสวนการ
ล็อคหนาจอ 
ตั้งหรือเปลี่ยนรูปแบบการล็อคโดยเลือก ล็อคหนาจอ (screen
lock) > รูปแบบ (Pattern)
จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ เพื่อกำหนดรูปแบบของคุณ ทั้งนี้
คุณสามารถลากนิ้วไปบนหนาจอเพื่อสรางรูปแบบโดยมีจุดเชื่อม
ตอของจุดขั้นต่ำ 4 จุด คุณจะไมสามารถเลือกรูปแบบจุดเดี่ยวๆ
ในการปลดล็อค 

1.

2.

3.

4.
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ถาคุณปลดล็อคหนาจอและตองการซอนรูปแบบการวาด ใหเอา
เครื่องหมายการเลือกออกจากกลองตัวเลือก แสดงรูปแบบ (Make 
Pattern Visible) ออก
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การพักหนาจอ

หลังจากที่ไมไดใชหนาจอสักพัก หนาจอจะเขาสูโหมดสลีป (หนาจอ
จะเปนสีดำ) เมื่ออยูในโหมดสลีปโทรศัพทจะใชพลังงานแบตเตอรี่
นอย ไปยังหนาโฮม จากนั้นแตะ แท็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือก ตั้งคา 
(Settings) > การแสดงผล (Display) > สลีป (Sleep) เพื่อ
เลือกเวลา 
นอกจากนี้ยังสามารถเขาสูโหมดการสลีปหรือเปดหนาจอ โดยกด
ปุมเปดปดเครื่อง

หนาโฮม

หนาโฮมถือเปนหนาแรกของการใชงานแอพพลิเคชั่นตางๆที่อยูใน
ตัวเครื่องโทรศัพท ทั้งนี้คุณสามารถกำหนดการแสดงแอพพลิเคชั่น, 
ชอรทคัท และวิดเจ็ดที่ตองการบนหนาโฮม 
กดปุมโฮม เพื่อเขาสูหนาโฮม

การเลื่อนหนาโฮม

หลังจากกดปุมโฮม สามารถลากนิ้วไปยังซายหรือขวา เพื่อแสดง
หนาที่ถูกซอนอยูของหนาโฮม คุณสามารถกำหนดการแสดง
แอพพลิเคชั่น, ชอรทคัท และวิดเจ็ดที่ตองการบน พื้นที่เพิ่มเติมของ
หนาโฮม
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คนหาแอพพลิเคชั่นอยางรวดเร็ว 

จากหนาโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น

เพิ่มรายการบนหนาโฮม

หากตองการสรางชอรทคัทแอพพลิเคชั่นอยางเร็ว  แตะที่ แท็บ
แอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงไอคอนแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่มี จากนั้น
แตะแอพพลิเคชั่นหรือวิดเจ็ดคางไวแลวลากไปยังหนาโฮม ชอรท
คัทของแอพพลิเคชั่นที่เลือกจะถูกเพิ่มที่ หนาโฮม

1.

ตั้งวอลลเปเปอร

บนหนาโฮม; กดปุมเมนูเพื่อใชตัวเลือกเมนู หรือคุณสามารถแตะ
คางไปยังพื้นที่วางบนหนาโฮมแลวแตะเลือก วอลลเปเปอร 
(Wallpapers)
แตะ วอลลเปเปอร (Wallpapers) เลือกภาพที่ตองการโดย
สามารถเลือกจาก แกลอรี่ (Gallery), วอลลเปเปอรภาพเคลื่อน
ไหว (LiveWallpapers), วอลลเปเปอรวีดีโอ ( Video Wallpaper)
หรือวอลลเปเปอร (Wallpapers)  โดยแกลอรี่จะจัดเก็บภาพที่
จัดเก็บบนการทีแฟลช สวนวอลลเปเปอรจะมีติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
เมื่อเลือกภาพที่ตองการไดแลว โปรดตรวจสอบวาภาพนั้นไดถูก
ไฮไลท จากนั้นเลือก ตั้งวอลลเปเปอร (Set Wallpapers)
ถาเลือกแกลอรี่ (Gallery) จะเปดภาพในอัลบั้มที่มีอยู ใหลาก
นิ้วเพื่อคนหาภาพที่ตองการใชและแตะที่ภาพเพื่อเลือก ในกรณีที่
ภาพใหญเกินคุณตองตัดภาพกอน      

1.

2.

3.

4.
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ลบรายการจากหนาโฮม

หากตองการลบชอรทคัทหรือวิดเจ็ดจากหนาโฮม ใหแตะคางที่
ไอเท็มที่ตองการลบจนกระทั่งเขา “โหมดการลบ” โดยแถบดาน
บนจะมีปุมลบ (Remove) แสดงอยู จากนั้นลากไอเท็มที่ตองการ
ลบไปยังปุมลบ (Remove) เมื่อไอคอนหรือแอพพลิเคชั่นที่ตอง
การลบเปลี่ยนเปนสีแดงใหปลอยนิ้วออก

ยายออบเจคบนหนาโฮม

หากตองการยายไอคอนหรือรายการอื่นบนหนาโฮม ใหแตะคาง
ที่ไอคอนนั้นๆเพื่อเขา “โหมดการยาย” โดยออบเจคจะขยายขึ้น
เมื่อพรอมที่จะถูกยาย 
จากนั้นลากออบเจคที่ตองการไปยังตำแหนงใหมโดยไมถอนนิ้ว
ออกจากหนาจอ หากตองการยายรายการไปยังหนาโฮมหนาอื่น
ที่ไมถูกแสดง ใหลากรายการไปยังขอบของหนาจอและคางไวสัก
ครู หนาจอจะเปลี่ยนไปยังหนาโฮมหนาอื่น จากนั้นเลือกตำแหนง
ที่ตองการวางออบเจคแลวปลอยนิ้ว 

1.

2.

ตัวเลือกบนหนาโฮม

ในหนาโฮม, กดปุมเมนูเพื่อใชงานตัวเลือกตอไปนี้:

วอลลเปเปอร (Wallpapers): เลือกวอลลเปเปอรจากอัลบั้ม
ภาพ, วอลลเปเปอรภาพเคลื่อนไหว (Live Wallpapers)  หรือ
วอลลเปเปอร แกลอรี่ (Gallery)
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จัดการแอพพลิเคชั่น (Manage Apps): เลือกจัดการแอพพลิ
เคชั่น 
ตั้งคาระบบ (System Settings): เมนูลัดเขาสูเมนูการตั้งคา 
โปรดอางอิงเนื้อหาในสวน “ตั้งคา (Settings)” 





คียบอรด

เมื่อคุณแตะไปยังชองที่ตองมีการกรอกตัวหนังสือ, ตัวเลข จะ
ปรากฏคียบอรดบนหนาจอ 

ปรับตั้งคาคียบอรด 

กอนเริ่มการใชงานคียบอรด ขอแนะนำใหตั้งคาตัวเลือกกอน เชน 
สั่น และ/แสดงเสียงเมื่อพิมพ, ตัวพิมพใหญอัตโนมัติ (auto-
capitalization), เดาคำศัพท (auto-complete), และอื่นๆ

กดปุมโฮม จากนั้นแตะแท็บแอพพลิเคชั่น แลวเลือก ตั้งคา 
(Settings) > ภาษาและวิธีการปอนขอมูล (Language & 
input)
แตะ คียบอรดเอนดรอยด (Android keyboard) จากนั้น
เลือกวิธีการพิมพที่โปรดปราน แลวตั้งคาตัวเลือกที่ตองการใช
สำหรับคียบอรด
ถาเลือก ตัวเลือก แสดงคำแนะนำแกไขคำที่ถูกตอง (Show 
correction suggestions), และ แกคำผิดอัตโนมัติ (Auto-
correction) ตัวเครื่องโทรศัพทจะแสดงคำที่ถูกตองขณะกำลัง
พิมพ เพื่อใหคุณสามารถพิมพไดอยางงายดายรวดเร็วและถูกตอง

1.

2.

3.
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คียบอรดเอนดรอยด

แตะเพื่อเปด
คียบอรด

แตะเพื่อเปลี่ยน
คียบอรดเปนตัว
เลขและสัญลักษณ

แตะเพื่อใช
ตัวพิมพใหญ

แตะเพื่อพิมพ
ตัวอักษร

แตะเพื่อลบ
ตัวอักษรกอน
หนา



เมื่อไมตองการใชคียบอรด สามารถปดโดยกดปุมกลับ หาก
ตองการแสดงคียบอรดอีกครั้งใหแตะที่ชองสำหรับพิมพขอ
ความ 
หากตองการแทรกหรือลบตัวอักษร ใหลากนิ้วไปยังตำแหนง
ที่เคอรเซอรอยูถัดจากตัวอักษรที่ตองการแกไข

หมายเหตุ
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ทั้งนี้ปุมบนคียบอรดจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับวิธีการพิมพ
ที่เลือกใช ตั้งคา (Settings) > ภาษาและวิธีการปอนขอมูล 
(Language & input) 

คียบอรดเอนดรอยดแบบสมารท 

คียบอรดเอนดรอยดแบบสมารทเปนคียบอรดการพิมพอัจฉริยะซึ่ง
มีดิคชั่นนารีอยู โดยเมื่อพิมพตัวอักษรไปเพียง 1-2 ตัว ตัวเครื่องจะ
แสดงคำที่แนะนำบนหนาจอ

การโทร

การโทรออก



คุณสามารถโทรออกไดเมื่อมีสัญญาณเทานั้น 

หมายเหตุ

แตะ ไอคอนการโทร       บนหนาโฮม
ใสเบอรโทรศัพทโดยตรง, เลือกจากรายชื่อ หรือบันทึกการโทร  
กด ไอคอนการโทร        เพื่อโทรไปยังเบอรที่ตองการ 

1.
2.
3.

หากตองการวางสาย ใหกด ไอคอนวางสาย 
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การปรับระดับความดังเสียงลำโพง/หูฟง 
ระหวางการโทร กดปุมปรับระดับความดังเสียงขึ้น/ลง เพื่อเพิ่ม
หรือลดเสียง

ลำโพง
ระหวางการโทร เลือกเปดลำโพง 

การโทรออกตางประเทศ

แตะที่ปุม 0 ที่แผงปุมกดคางไวจนกระทั่งเปลี่ยนเปน "+".
ใสรหัสประเทศ
ใสรหัสพื้นที่ (โดยปกติจะไมใส เลข 0 กอนรหัสพื้นที่) แลวจึงใส
เบอรโทรศัพท 
กดไอคอนโทรศัพท      เพื่อโทรออก

1.
2.
3.

4.

การโทรออกฉุกเฉิน

บนแท็บไอคอนแผงปุมกด ใหใสเบอรโทรฉุกเฉิน จากนั้น กดไอคอน
โทรศัพท  
เมื่อหนาจอถูกล็อค คุณตองปลดล็อคหนาจอกอนเพื่อโทรออกเบอร
ฉุกเฉิน ในกรณีที่อยูในโหมดสลีป กดปุมเปดปดเครื่อง เพื่อเปดหนา
จอแลวจากนั้นจึงปลดล็อคหนาจอ
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การโทรสายซอน

คุณสามารถโทรสายซอนโดยพักสายปจจุบัน:

ระหวางการโทรสายแรก เลือก เพิ่มสาย (Add call) จากนั้นใส
เบอรของสายที่ 2 โดยใชปุมกด
กดไอคอนโทรศัพท      เพื่อโทรออกไปยังเบอรที่ 2 ทั้งนี้สาย
แรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ โดยฟงกชั่นบริการสายเรียกซอน
นี้จะเปนบริการที่ขึ้นกับเครือขายผูใหบริการซิมการด โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายสำหรับขอมูลเพิ่มเติม 

1.

2.

การสลับสายสนทนา
เมื่อมีสายที่ใชงานอยูหนึ่งสายและอีกสายหนึ่งถูกพักอยู  คุณ
สามารถเลือก รวมสาย (Merge calls) เพื่อสลับการใชงาน
ระหวาง 2 สายสนทนา 

การรวมสายสนทนา
เมื่อมีสายที่ใชงานอยูหนึ่งสายและอีกสายหนึ่งถูกพักอยู  คุณ
สามารถเลือก รวมสาย (Merge calls) เพื่อทำการประชุมสาย
สนทนาระหวาง 2 สาย 

การประชุมสายสนทนา

เมื่อมีสายเรียกซอนระหวางสนทนา คุณสามารถทำตามขั้นตอนตอ
ไปนี้เพื่อประชุมสาย:
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ลากไอคอนโทรศัพทสีเขียวไปยังดานขวาเพื่อรับสายที่ 2  ทั้งนี้
สายสนทนาแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
เลือก รวมสาย (Merge calls) เพื่อทำการประชุมสายสนทนา
ระหวาง 2 สาย 

1.

2.

ระหวางการประชุมสาย คุณสามารถรับสายเรียกเขาใหมหรือเพิ่ม
สมาชิกใหกับการประชุม โดยเลือก เพิ่มสาย (Add call) เพื่อโทร
ออกไปเบอรใหม (โดยสายสนทนาปจจุบันทั้งหมดจะถูกพักสายกอน)
เมื่อโทรติดเรียบรอยแลว เลือก รวมสาย (Merge calls) จากเมนู
ตัวเลือก
ฟงกชั่นนี้เปนฟงกชั่นของเครือขายผูใหบริการซิมการด โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายสำหรับขอมูลเพิ่มเติม 

การโทรแบบแฮนดฟรี

ระหวางการสนทนา เลือก ลำโพง (Speaker)

การรับสายสนทนา 

ลากไอคอนโทรศัพทไปยังโทรศัพทสีเขียวดานขวา
หากใชสายอยู สายสนทนาแรกจะถูกพักขณะรับสายใหม
หากตองการปดเสียงริงโทนกอนการรับสายใหกดปุมปรับระดับ
ความดังเสียงลง 

การปฏิเสธสายสนทนา 

ลากไอคอนโทรศัพทไปยังโทรศัพทสีแดงที่อยูดานซาย
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การรับสายสนทนาที่สอง

เมื่อเปดใชงานสายเรียกซอน เมื่อมีสายเรียกเขาใหมแสดงที่หนาจอ 
คุณสามารถ:

ลากไอคอนโทรศัพทไปยังโทรศัพทสีเขียวดานขวา โดยสายที่ใช
อยู จะถูกพักขณะรับสายใหม
ลากไอคอนโทรศัพทไปยังโทรศัพทสีแดงที่อยูดานซาย เพื่อ
ปฏิเสธการรับสายที่ 2 และสนทนาสายแรกตอ

1.

2.

การวางสายสนทนา

กด วางสาย ไอคอนโทรศัพท        เพื่อวางสายสนทนา

บลูทูธ (Bluetooth)

เครื่องโทรศัพทของคุณมีฟงกชั่นบลูทูธ ซึ่งเปนเทคโนโลยีไรสาย
ระยะสั้นที่ใหคุณสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับอุปกรณบลูทูธอื่นๆ
ในระยะใกลเคียง 



คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณหูฟงบลูทูธหรือชุดอุปกรณหูฟง
ในรถยนต และใชอุปกรณบลูทูธนั้นเพื่อโทร/รับสาย กอนการ
ใชงานโปรดทำตามขั้นตอนดานลาง

หมายเหตุ
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เปดบริการบลูทูธ

กดปุมโฮมและ แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือกตั้งคา 
(Settings)
เลือก อุปกรณไรสายและเครือขาย (Wireless & Networks)
จากนั้นเปลี่ยนไอคอน                เพื่อเปดใชงาน บลูทูธ
เมื่อเปดใชงานบลูทูธ จะมีไอคอน      ปรากฏบนแถบสถานะ

1.

ความสามารถในการคนหา

คามาตรฐานที่มีมากับตัวเครื่องจะถูกตั้งคา ไมให “สามารถคนหาได 
(discoverable)” ซึ่งหมายถึงอุปกรณบลูทูธจะไมสามารถมองเห็น
ตัวเครื่องโทรศัพทของคุณเมื่อสแกนคนหา หากคุณเลือก สามารถ
คนหาได (discoverable) เครื่องโทรศัพทของคุณสามารถถูกคน
พบจาก อุปกรณบลูทูธอื่น
การตั้งใหเครื่องโทรศัพทสามารถคนหาได:

ตรวจสอบใหมั่นใจวาเปดบลูทูธ  
กดปุมโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก ตั้งคา 
(Settings) > อุปกรณไรสายและเครือขาย (Wireless & 
Networks ) และเปดบลูทูธ
เลือก ตั้งเวลาการมองเห็น (Visibility timeout) เพื่อตั้งเวลา
การมองเห็นเครื่องโทรศัพทของคุณจากอุปกรณบลูทูธอื่นๆ 

1.
2.

3.
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การตั้งชื่ออุปกรณบลูทูธ

ตรวจสอบใหมั่นใจวาเปดบลูทูธ
กดปุมโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก ตั้งคา 
(Settings) > อุปกรณไรสายและเครือขาย (Wireless & 
Networks ) และเปดบลูทูธ
แตะปุมเมนู แลวเลือก เปลี่ยนชื่อ (Rename)
พิมพชื่อที่ตองการตั้ง จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ (Rename)

1.
2.

3.
4.

การจับคูและเชื่อมตออุปกรณบลูทูธ

กอนการติดตอระหวางตัวเครื่องและหูฟงบลูทูธ คุณตองจับคู
อุปกรณกอน 

ตรวจสอบใหมั่นใจวาเปดบลูทูธ 
ไปยัง ตั้งคา (Settings) > อุปกรณไรสายและเครือขาย 
(Wireless & Networks ) > บลูทูธ
เครื่องโทรศัพทจะเริ่มสแกนคนหาอุปกรณบลูทูธโดยอัตโนมัติ 
เมื่อพบอุปกรณจะแสดงในรายการอุปกรณบลูทูธ
แตะเลือกอุปกรณที่ตองการในรายการเพื่อจับคู 
เมื่อจับคูเรียบรอยแลว ใหเลือกไฟลที่ตองการจะสงผานบลูทูธ 

1.
2.

3.

4.
5.

การสแกนคนหาอุปกรณบลูทูธ

ถาตองการอัพเดทรายการอุปกรณบลูทูธ กด คนหาอุปกรณ 
(Search For Devices)
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เมนูฟงกชั่น

วิธีการใชงาน

เลือกแอพพลิเคชั่น
จากหนาโฮม แตะ แท็บแอพพลิเคชั่น 
ลากสไลดเพื่อดูเมนูตางๆ และแตะเพื่อเขาสูเมนูที่เลือก
สามารถออกจากหนาเมนูไดโดยกดปุมกลับ

เมนูหลัก

โปรดอานรายละเอียดในสวนตอไปนี้ เพื่อคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เมนูหลัก

นาิกา (Clock)

เครื่องโทรศัพทรุนนี้มีฟงกชั่นนาิกาปลุก ทั้งนี้คุณสามารถเลือกวา
ตองการปลุกซ้ำหรีอไม 

การตั้งนาิกาปลุก

การตั้งนาิกาปลุก:
การเปดนาิกาปลุก  กดปุมโฮม เพื่อกลับหนาโฮม แตะแท็บ
แอพพลิเคชั่น      เพื่อเขาหนาเมนูหลัก เลือก นาิกา (Clock) 
จากนั้นแตะไอคอนนาิกาปลุก  

1.
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เปดนาิกาปลุก (Turn Alarm On): สามารถเปลี่ยน
ไอคอนเปน               เพื่อเปดการใชงานนาิกาปลุก 
เวลา (Time): คุณสามารถตั้งเวลาการปลุก โดยใสเวลาที่
ตองการ จากนั้น แตะตกลง (ok) เพื่อสิ้นสุดการตั้งเวลา 
ปลุกซ้ำ(Repeat): กดเพื่อปลุกซ้ำทุกวัน, จากวันจันทรถึงวัน
อาทิตย
ริงโทน (Ringtone): เลือกริงโทนสำหรับการปลุก โดยเสียง
ริงโทนจะถูกเลนเปนตัวอยางสั้นๆเมื่อถูกเลือก 
สั่น (Vibrate): กดเพื่อเปด/ปดการสั่น
ลาเบล (Label): แตะเพื่อตั้งชื่อใหกับนาิกาปลุก













สุดทาย กดปุมกลับ เพื่อบันทึกการตั้งคา 4.

การเปดนาิกาปลุก  กดปุมโฮม เพื่อกลับหนาโฮม แตะแท็บ
แอพพลิเคชั่น      เพื่อเขาหนาเมนูหลัก เลือก นาิกา (Clock) 
จากนั้นแตะไอคอนนาิกาปลุก  
แตะ + เพื่อเพิ่มนาิกาปลุก ทั้งนี้คุณสามารถแกขนาิกาปลุกที่มี
อยูได
คุณสามารถแกไขรายละเอียดดังตอไปนี้ได:

1.

2.

3.

ในนาิกาปลุก โปรดตรวจสอบวาเปดใชงานการปลุกซ้ำในวัน
เสารและอาทิตยหรือไม เพราะถาตั้งปด นาิกาปลุกจะไมทำ
งานในวันเสารและอาทิตย

ลบนาิกาปลุก?

หากตองการปดนาิกาปลุก สามารถเปลี่ยนไอคอนเปน   
หากตองการลบนาิกาปลุก ใหกดคางที่นาิกาปลุกจนกระทั่ง
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บราวเซอร (Browser)

เพื่อเปดหนาบราวเซอร กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น
แตะไอคอนบราวเซอร 
ครั้งแรกที่เขาสูหนาบราวเซอรหลังการเปดเครื่อง คุณสามารถ
เปลี่ยนโฮมเพจโดยกดปุมเมนู และ เลือก ตั้งคา (Settings) > ทั่ว
ไป (general)> ตั้งเปนโฮมเพจ (Set Home Page) 



บราวเซอรจะถูกเปดโดยอัตโนมัติเมื่อแตะเว็บลิงคในอีเมลหรือ
ขอความ SMS 

หมายเหตุ

ปรากฏไอคอนถังขยะ จากนั้นแตะที่ไอคอนถังขยะเพื่อลบ

การใชงานบราวเซอรอาจทำใหเกิดการใชงานขอมูลดาตาจำนวน
มากผานการเชื่อมตอของเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการเครือ
ขายสำหรับคาใชจายที่อาจเกิดจากการใชงานดาตา

การใสที่อยูเว็บไซต

เปดหนาบราวเซอร  และแตะแท็บที่อยูเว็บเพื่อเปดหนาเว็บ
พิมพที่อยู URL ดวยตนเองในชองใส URL
จากนั้นผลลัพธที่ตรงตามคำที่คนหาจะแสดงเปนรายการลิงค 
เลือกรายการที่ตองการหรือใสที่อยูเว็บ

1.
2.
3.
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แตะ ไอคอนไป (Go) เพื่อเขาหนาเว็บไซต 4.

การตั้งโฮมเพจ

คุณสามารถตั้งโอมเพจไดจากการตั้งคาบนหนาจอ:
กดปุมเมนู และเลือก ตั้งคา (Settings) >ทั่วไป (general)> 
ตั้งเปนโฮมเพจ (Set Home Page) เพื่อเปดกลองไดอะล็อก
คุณสามารถ เลือกหนาปจจุบัน, หนาวาง, หนาเว็บเริ่มตน,เว็บ
ไซตที่เขาชมบอย หรือ Site Navigation เปนโฮมเพจได ทั้งนี้
คุณสามาถเลือกหนาอื่น โดยพิมพที่อยู URL ที่ตองการตั้งเปน
โฮมเพจ แลวกด ตกลง (OK)

1.

2.

การซูมและการเลื่อนดูหนาเว็บ 

ขณะดูหนาเว็บ คุณสามารถใชเทคนิคการซูมและการเลื่อนในการดู
หนาเว็บ:

ใชนิ้ว 2 นิ้ววางบนหนาจอ ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา แลว
ลากจีบนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก 
ลากนิ้วบนหนาจอตามทิศทางที่ตองการดูในพื้นที่ของหนาเพจ

1.

2.

การดูหนาตาง

โปรดใชฟงกชั่นหนาตาง (Windows) ถาตองการเปดหนาเว็บเพจ
หลายๆหนาในเวลาเดียวกันบนหนาจอ 

ขณะบราวซหนาเว็บ  แตะ ที่อยูบริเวณดานลางของหนาตาง 
คุณสามารถเห็นหนาเว็บเพจทั้งหมดที่คุณเปดใชงานอยู 

1.
2.
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หากตองการเพิ่มหนาตาง คลิ้ก “+”
หากตองการปดหนาตางการใชงาน แตะ “X” ที่อยูบริเวณมุม
ขวาดานบนของหนาตาง
บนหนาตาง คุณสามารถ กดปุมเมนู เพื่อรีเฟรช, บันทึกบุคมารค 
และ ปด

3.
4.

5.

การคนหาคำบนหนาเว็บ 

ขณะที่ดูหนาเพจ กดปุมเมนู จากนั้นแตะ คนหาบนเพจ (Find on 
page)
ใสคำที่ตองการคนหา เมื่อพิมพคำที่ตองการ คำที่เหมือนกันจะถูก
ไฮไลท 

การคัดลอกคำบนหนาเว็บ

วิธีการคัดลอกคำที่ตองการบนหนาเว็บเพจ จากนั้นวางลงบนอีเมล 
หรือขอความ SMS/MMS 

เปดหนาเว็บเพจที่คุณตองการคัดลอกคำ
เลือกคำที่ตองการคัดลอก จากนั้น กดคางจนกระทั่งขอความถูก
ไฮไลทดวยสีฟา
ลากนิ้วไปยังตำแหนงเริ่มของคำที่ตองการคัดลอกและลากไปจน
สิ้นสุดคำที่ตองการ 
ปลอยนิ้วจากหนาจอ แตะไอคอน       ที่อยูบริเวณดานขวาของ
หนาตางแลว เลือก คัดลอก (Copy) เพื่อคัดลอกคำที่ตองการ 

1.
2.

3.

4.

เพื่อวางคำที่คัดลอกลงอีเมล หรือขอความ SMS/MMS ให แตะ
คางที่ขอความหรืออีเมล จากนั้นแตะวาง (Paste) 
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บุคมารค

บนหนาจอบราวเซอร  กดปุมเมนู เพื่อเขาใชงานเมนูตัวเลือก  
จากนั้นแตะ บันทึกบุคมารค (Save to Bookmarks)
พิมพที่อยู URL ของบุคมารค และแตะปุมตกลง (OK) เพื่อทำ
ตอ กดปุมเมนูเพื่อเขาใชงานเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ บุคมารค 
(Bookmarks)
ใตบุคมารคคุณจะเห็นรายการบุคมารคทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว 
ลากขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการบุคมารคที่มี จากนั้นเลือกคลิ้กที่
บุคมารคที่ตองการเพื่อบราวซไปยังหนาเว็บไซต
หากตองการแกไขบุคมารค แตะคางที่บุคที่ตองการแกไข จากนั้น
จะมีเมนูตัวเลือกแสดง ให เลือก แกไขบุคมารค (Edit 
bookmark) พิมพคำที่ตองการแกไขและ เลือก ตกลง (OK)
หากตองการลบบุคมารค ในหนาบุคมารคให แตะคางที่บุคมารค
ที่ตองการแกไข เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก และ เลือก ลบบุคมารค 
(Delete Bookmark)

1.

2.

3.

4.

5.

รีเฟรชหนาเว็บเพจ

กดปุมเมนูบนหนาเว็บเพจ จากนั้นเลือก รีเฟรช (Refresh)

ปรับแตงการตั้งคาบราวเซอร 

บนหนาบราวเซอร กดปุมเมนู จากนั้นแตะ ตั้งคา (Settings) เพื่อ
ตั้งคา บราวเซอรและใชตัวเลือก
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ตั้งคาหนาเพจ (Page content settings)
ตั้งคาหนาเพจ (Page content settings)

ตั้งโฮมเพจ (Set Homepage): แตะเพื่อตั้งหนาโฮมเพจ 
กรอกฟอรมอัตโนมัติ (Form auto-fiffiifill): แตะเพื่อปอนฟอรม
อัตโนมัติ





ตั้งคาความปลอดภัย & ความเปนสวนตัว (Privacy& Security 
settings)

ลบแคช (Clear Cache): แตะเพื่อลางคาแคชทั้งหมด
ลบประวัติ (Clear History): แตะเพื่อลางประวัติการเขาใช
งานบราวเซอร 
แสดงคำตือนความปลอดภัย (Show security warnings): 
แตะเพื่อเลือกใหแสดงการแจงเตือนเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของเว็บไซต
ยอมรับคุกกี้ (Accept Cookies): แตะเพื่อตั้งคาเปด/ปด เมื่อ
เปดใชงานตัวเครื่องโทรศัพทของคุณจะยอมใหเว็บไซตบันทึกและ
อานขอมูลคุกกี้ 
ลบขอมูลคุกกี้ทั้งหมด (Clear All Cookie Data): แตะเพื่อ
ลบขอมูลคุกกี้ทั้งหมด
จำขอมูลในฟอรม  (Remember Form Data): แตะเพื่อเลือก
เปด/ปดการใชงาน หากคุณเลือกเปดการใชงาน เครื่องโทรศัพท
มือถือของคุณจะจดจำขอมูลที่พิมพในฟอรมเพื่อใชภายหลัง
ลบขอมูลในฟอรม  (Clear Form Data): แตะเพื่อลบขอมูล
ทั้งหมดที่ถูกบันทึกในฟอรม 
เปดใชงานตำแหนง (Enable Location): เลือกเพื่ออนุญาต
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ใหเว็บไซตระบุตำแหนงของคุณ โดยเว็บไซตจะถามวาคุณตอง
การแชรตำแหนงพื้นที่โดยใชขอมูลตำแหนงที่ตั้งจากโทรศัพทมือ
ถือของคุณหรือไม 
การใหขอมูลตำแหนงใหเว็บไซตตองอาศัยการเปดใชงานการ
แชรตำแหนงในการตั้งคาแอพพลิเคชั่น 
ลบการเขาถึงตำแหนง (Clear Location Access): เปดหนา
ที่คุณสามารถลบการอนุญาตที่ไดรับจากเว็บไซตในอดีตสำหรับ
การเขาถึงตำแหนงของคุณ หากเว็บไซตเหลานั้นตองการขอ
อนุญาตในการเขาถึงตำแหนงอีกครั้ง คุณตองรับการเขาใชงาน
อีกครั้ง
จำรหัสผาน (Remember Passwords): แตะเพื่อเปด/ปดการ
ใชงาน หากตั้งเปด โทรศัพทมือถือจะจำชื่อผูใชและรหัสผานของ
เว็บไซต
ลบรหัสผาน (Clear Passwords): แตะเพื่อลบรหัสผานทั้งหมด







การเขาถึง (Accessibility)

บังคับเปดใชงานการซูม (Force enable zoom): ยกเลิกคำ
ขอของเว็บไซต เพื่อควบคุมพฤติกรรมการซูม
ขนาดตัวอักษร (Text Size): แตะเพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรที่
แสดงบนหนาเว็บ เปน เล็กมาก (Tiny), เล็ก (Small), ปกติ 
(Normal), ใหญ (Large) หรือ ใหญมาก (Huge)
การแสดงผลหนาจอกลับสี (Invert Screen rendering):
แตะเพื่อเปด/ปดการใชงานการแสดงหนาเพจแบบกลับสี







ตั้งคาขั้นสูง (Advanced settings)
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ตั้งเครื่องมือคนหา (Set search engine): แตะเพื่อเลือก
เครื่องมือที่ใชสำหรับคนหา เชน Google, Yahoo! และ Bing
เปดในพื้นหลัง (Open In Background): แตะเพื่อเปด/ปด 
ถาเลือกเปดการใชงาน หนาตางใหมที่เปดจะอยูดานหลังของ
หนาตางที่ใชงานปจจุบัน 
เปดใชงาน Java Script (Enable JavaScript): ไมเลือกเปด
การใชงานเพื่อปองกัน Java script จากหนาเว็บเพจ โดยหนา
เว็บเพจสวนใหญจะทำงานถูกตองเมื่อเปดใช Java script บน
โทรศัพทมือถือของคุณ 
เปดใชงานปลั๊กอิน (Enable Plug-Ins): ไมเลือกเพื่อปดการ
ใชงาน ปลั๊กอินจากเว็บเพจ
ตั้งคาเว็บไซต (Website settings): แตะเพื่อเปดหนาจอที่คุณ
สามารถดูการตั้งคาขั้นสูงจากเว็บไซตเฉพาะ 
การซูมเริ่มตน (Default Zoom): เปดหนาไดอะล็อกที่คุณ
สามารถเพิ่มหรือลดระดับการขยายหนาบราวเซอรเมื่อเปดหนา
เว็บเพจ
เปดหนาเพจแบบหนารวม (Open Pages in Overview): 
ไมเลือกเปดใชงานฟงกชั่นนี้ เพื่อเปดหนาเว็บไซตใหแสดงอยูมุม
บนดานซาย ที่ ขนาด 100%  หากเลือกเปดใชงานจะเปนการ
แสดงภาพเว็บเพจแบบบอ
ปรับหนาอัตโนมัติ (Auto-Fit Pages): แตะเพื่อใหหนาเพจ
บราวเซอรแสดงพอดีกับหนาจอโทรศัพทมือถือ  หากไมเลือกตัว
เลือกนี้หนาของเว็บเพจจะแสดงตามดีไซนที่ใชกับหนาจอ
คอมพิวเตอร
บล็อคหนาตางปอบอัพ (Block Pop-Ups): เลือกเพื่อปองกัน
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เว็บไซตเปดหนาตางที่คุณไมไดรองขอ
เขารหัสตัวอักษร (Text Encoding): คุณสามารถเปลี่ยน
มาตรฐานการเขารหัสตัวอักษรที่บราวเซอรใชแสดงหนาเพจ
รีเซ็ตคาเดิม (Reset to default): แตะเพื่อลบขอมูลบราว
เซอรทั้งหมด และรีเซ็ตไปยังคาดั้งเดิม 





การจัดการแบนดวิดท (Bandwidth management)
การโหลดผลการคนหาลวงหนา (Search result 
preloading): อนุญาตใหบราวเซอรโหลดผลการคนหาที่เชื่อถือ
ไดสูงสุดกอนลวงหนาในพื้นหลัง
โหลดเว็บไซตลวงหนา (Web page preloading): อนุญาต
บราวเซอรใหโหลดลิงคเว็บเพจในหนาพื้นหลัง 
โหลดภาพ (Load Images): แตะเพื่อเลือกแสดงหรือไมแสดง
ภาพบนหนาเว็บเพจ







แล็บ (Labs)





ควบคุมอยางเร็ว (Quick controls): เลื่อนนิ้วจากมุมซายหรือ
ขวาเพื่อเปดการควบคุมอยางรวดเร็ว และซอนแอพพลิเคชั่นและ
แถบ URL
เต็มหนาจอ (Fullscreen): ใชโหมดเต็มหนาจอเพื่อซอนแถบ
สถานะ

ดาวนโหลดไฟลและแอพพลิเคชั่นจากเว็บไซต 

กอนการดาวนโหลดไฟลตางๆหรือแอพพลิเคชั่นจากบราวเซอร ควร
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อานขอควรระวังดังตอไปนี้:

กอนการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น คุณตองไปที่ ตั้งคา 
(Settings) > ความปลอดภัย (Security)> แหลงที่ไมรูจัก 
(Unknown sources) เลือกทำเครื่องหมายเพื่อเปดการใช
งาน
รายการทั้งหมดที่ดาวนโหลดจากเว็บไซตจะถูกจัดเก็บลงการด
ทีแฟลชหรือตัวเครื่องโทรศัพท 
บราวเซอรจะอนุญาตใหดาวนโหลดไฟลที่แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้ง
บนตัวเครื่องรองรับได 

1.

2.

3.



เพื่อเปนกันปองกันตัวเครื่องโทรศัพทและขอมูลสวนตัวควร
ดาวนโหลดจากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น เชน Android 
Market

หมายเหตุ

กลอง (Camera)  

เครื่องโทรศัพทรุนนี้มีฟงกชั่นกลองที่ใหคุณสามารถแชรภาพและ
วีดีโอ
กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาเลนสกลองสะอาดกอนการถายภาพ 
เนื่องจากฝุนอาจทำใหคุณภาพและความคมชัดของภาพลดลง
เพื่อเขาใชงานเมนู กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น       และ
เลือก กลอง (Camera)
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ไมควรถายภาพโดยไมไดรับอนุญาต
ไมควรใชกลองในพื้นที่หามถาย
ไมควรถายภาพในสถานที่ที่อาจละเมิดความเปนสวนตัวของผูอื่น 

การถายภาพ

คุณสามารถใชโหมดการถายภาพตางๆที่มีอยูในตัวเครื่อง โดยภาพ
ที่ไดจะอยูในฟอรแมต JPEG

เขาสูเมนู กลอง เพื่อเปดใชงานกลองถายภาพ 
โทรศัพทเครื่องนี้มีกลอง 2 ตัว: กลองหนาและกลองหลัง หาก
ตองการเลือกใชกลองหนาหรือกลองหลัง        ใหแตะที่ไอคอน   
เพื่อสลับการใชงานระหวางกลองหนาและกลองหลังในการบันทึก
ภาพหรือวีดีโอ
จับภาพวัตถุที่ตองการถายบนหนาจอ 
แตะ      บนหนาจอเพื่อถายภาพ 
  

1.
2.

3.
4.

แตะเพื่อถายภาพ
หรือถายวีดีโอ
แตะเพื่อเปลี่ยนการ
ตั้งคา

แตะเพื่อสลับโหมดกลอง
ถายภาพ, กลองวีดีโอ 
และภาพพาโนรามา
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การบันทึกวีดีโอ

ในโหมดกลอง กดไอคอน        เพื่อเปลี่ยนไปยังกลองวีดีโอ
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพของวีดีโอที่บันทึกไดโดยแตะที่ไอคอน
ที่เกี่ยวของบนสวนบนของหนาจอ
แตะ       เพื่อเริ่มการบันทึกวีดีโอ แตะ      เพื่อหยุดการบันทึก
วีดีโอ

1.

ดูภาพและวีดีโอ

คุณสามารถดูภาพและวีดีโอที่บันทึกไดโดยเขาไปที่ เมนู แกลอรี่ 
(Gallery) ที่อยูในตัวเครื่องหรือการทีแฟลช 

วิทยุ FM (FM Radio) 

ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถรับฟงคลื่นรายการวิทยุโปรดไดทุกที่ทุก
เวลา จากชองความถี่ 87.5 MHz ถึง108.0 MHz
เพื่อเปดวิทยุ FM กดปุมโฮม แลวแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น
แตะ วิทยุ FM (FM Radio) 



รายการวิทยุ FM จะไมทำงานหากไมเสียบหูฟง คุณควร
เสียบหูฟงไปในชองเสียบหูฟง 

หมายเหตุ
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เปด/ปดวิทยุ FM

ในเมนูวิทยุ FM แตะที่ไอคอน       เพื่อเปดวิทยุ FM เมื่อไอคอน
ไดเปลี่ยนเปน      แสดงวาวิทยุ FM ถูกเปดใชงาน 

คนหาอัตโนมัติ

เครื่องโทรศัพทของคุณรองรับฟงกชั่นการคนหาชองสัญญาณวิทยุ
อัตโนมัติ โดยชองที่ถูกพบจะถูกจัดเก็บในรายการชอง

เพื่อเขาใชงานเมนู แตะ วิทยุ FM (FM Radio)  แลวแตะไอคอน
      เพื่อเปดรายการวิทยุ FM 
กดเมนู> สแกน (Scan) เพื่อคนหาอัตโนมัติ 
รายการสถานีที่ถูกคนเพบจะถูกบันทึกในรายการชองสถานีโดย
อัตโนมัติ โดยคุณสามารถสไลดไอคอน     หรือ     เพื่อเขาชอง
สถานีกอนหนาหรือถัดไป 

1.

2.
3.

เพิ่มไปยังรายการโปรด

1. ในหนาการเลนวิทยุ FM กด     เพื่อเพิ่มรายการโปรด

รายชื่อ (Contacts) 

เกี่ยวกับเอนดรอยด
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คุณสามารถจัดเก็บเบอรโทรศัพทลงในหนวยความจำตัวเครื่อง
โทรศัพทได
ในหนาเมนูนี้ใหคุณสามารถคนหาชื่อบุคคลที่ตองการคนหาไดอยาง
รวดเร็วและงายดาย โดยคุณสามารถดูและสรางรายชื่อบน
โทรศัพท  นอกจากนี้ยังสามารถนำเขารายชื่อที่ถูกจัดเก็บในซิม
การด 
กดปุมโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น  จากนั้นเลือก รายชื่อ 
(Contacts) เพื่อเขาใชงานเมนู   
คุณสามารถกดไอคอนบุคคล      ในหนาโฮมและเลือกแท็บ ราย
ชื่อ (Contacts)   

รายการรายชื่อ

ใชเมนูนี้เพื่อคนหาขอมูลรายชื่อที่จัดเก็บในสมุดโทรศัพท รายชื่อที่
ถูกตั้งเปน “รายการโปรด (Favorites)” จะถูกลิสตในแท็บรายการ
โปรด
บราวซรายชื่อทั้งหมดโดยลากนิ้วขึ้น/ลงบนหนาหนาจอ 

การสรางรายชื่อ
ใชเมนูนี้เพื่อสรางรายชื่อใหมใหกับสมุดโทรศัพท

กดปุมโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น  จากนั้นเลือก รายชื่อ 
(Contacts)   
กด      เพื่อเขาใชงานเมนูตัวเลือก และเลือกพื้นที่จัดเก็บรายชื่อ
ที่ตองการ 
ใสขอมูลที่ตองการลงในรายชื่อใหม เชน เบอรโทร,อีเมล, ชื่อ

1.

2.

3.
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หากตองการเปลี่ยนคามาตรฐานของลาเบลเชน เบอรบาน
เปนเบอรที่ทำงาน ให แตะปุมรายละเอียดลาเบล จากนั้น
เลือกลาเบลอีกอันในหนาเมนู

หมายเหตุ

แตะประเภทขอมูลรายชื่อ เชนเบอรโทรและอีเมลเพื่อเขาสูราย
ละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อแตะที่ไอคอนกรอบภาพ     เพื่อเลือก
ภาพที่จะแสดงในรายชื่อและแอพพลิเคชั่นอื่น
เมื่อเสร็จเรียบรอย ใหแตะ เรียบรอย (Done)

4.

5.

แกไขรายละเอียดรายชื่อ 
จากหนารายชื่อ แตะรายชื่อที่ตองการแกไขคางไว เพื่อเปดใช
เมนูตัวเลือก  
เลือก แกไข (Edit) จากนั้นหนาจอการแกไขจะถูกแสดง
ทำการแกไข จากนั้นแตะ เรียบรอย (Done) หากตองการยก
เลิกใหกดปุมเมนู และแตะลบ (Discard)

1.

2.
3.

ติดตอกับรายชื่อ
จากรายการรายชื่อ คุณสามารถโทร, สงขอความ SMS และ MMS 
ไปยังรายชื่อ
เปดหนารายละเอียดรายชื่อ เพียงแคแตะชื่อที่ตองการจากรายการ
รายชื่อ

และนามสกุล และอื่นๆ ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อดูลาเบลอื่นๆ
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หากตองการโทรไปยังรายชื่อ ใหแตะชื่อที่ตองการ จากนั้นแตะอีก
ครั้งเพื่อโทรออก
เพื่อโทรไปยังเบอรโทรที่ตองการ คุณสามารถเปลี่ยนไปแอพพลิเค
ชั่นโทรศัพทโดยอัตโนมัติเมื่อเบอรถูกโทร  ในสวนของการติดตอ
ประเภทอื่นคุณสามารถเปลี่ยนไปยังแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมโดย
ปอนที่อยูผูรับ 

การนำเขารายชื่อจากการดทีแฟลช 
ในรายการรายชื่อ กดปุมเมนู แตะนำเขา/สงออก (Import/
Export) 
หากคุณจัดเก็บรายชื่อและเบอรโทรลงในซิมการด คุณสามารถ
เพิ่มรายชื่อเหลานั้นลงบนตัวเครื่องโทรศัพท  โดยเลือกตัวเลือกนี้ 
ทั้งนี้เมื่อรายการรายชื่อและเบอรปรากฏ คุณสามารถ:

เปดรายชื่อ
กดปุมเมนู และแตะนำเขา/สงออก (Import/Export) > การด
ทีแฟลช (SD card) กรณีที่คุณมีแอคเคาทมากกวา 1 แอคเคาท
ในโทรศัพท คุณสามารถ แตะที่แอคเคาทที่ตองการเพื่อนำเขา
รายชื่อ โดยรายชื่อที่อยูในการดทีแฟลชจะถูกแสดง
เลือกรายชื่อที่ตองการนำเขา แตะ ตกลง (OK) เพื่อนำเขา

1.
2.

3.

รายการโปรด

ในหนาโฮม กดไอคอนบุคคล      แตะไอคอนรายการโปรด    เพื่อ
เขาสูรายชื่อที่อยูในกลุมรายการโปรด 
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การตั้งรายชื่อเปนรายการโปรด?

เปดรายชื่อ
แตะรายชื่อเพื่อดูรายละเอียดของรายชื่อ 

1.
2.

นอกจากชองรายชื่อ ไอคอน     จะแสดงวารายชื่อนี้เปนรายการ
โปรดหรือไม โดยเมื่อแตะที่ไอคอนนี้จนกระทั่งเปลี่ยนสี รายชื่อจะ
ถูกคัดลอกไปยังรายการโปรด (Favorites)

บันทึกการโทร (Call log)

ใชเมนูนี้เพื่อดูสายที่โทรออก, สายที่โทรเขา, สายที่รับ, สายที่ไมรับ
และ ระยะเวลาการโทร
เพื่อเขาใชงานเมนู กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น แลวเลือก 
ไอคอนโทรศัพท     แตะแท็บบันทึกการโทร (Call log) เพื่อเขา
ใชงานเมนูบันทึกการโทร

การเขาหนาบันทึกการโทร
สไลดนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการโทร
แตะเลือกบันทึกการโทรที่ตองการ เพื่อดูรายละเอียด , สงขอ
ความ SMS, หรือเพิ่มเบอรไปยังรายชื่อ  

1.
2.

การใชตัวเลือกบันทึกการโทร
ในหนาบันทึกการโทร แตะที่บันทึกการโทรที่ตองการ เพื่อเขาใชงาน
เมนูตอไปนี้:





โทรกลับ (Call back): แตะเพื่อโทรออกไปยังเบอรที่เลือก
สงขอความ SMS (Send text message): แตะเพื่อสงขอ
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ความ ไปยังเบอรที่เลือก
เพิ่มรายชื่อ (Add to contacts): แตะเพื่อเพิ่มเบอรที่เลือกไป
ยังรายชื่อใหม



โทรศัพท (Phone)

ใชเมนูนี้เพื่อโทรหาเพื่อนของคุณ
กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และ เลือก โทรศัพท (Phone) 
หรือ กดไอคอนโทรศัพท      ในหนาโฮม เพื่อเขาใชงานเมนู

โทรออกอยางไร?

ใสเบอรที่ตองการโทรออก จากนั้นกดไอคอนโทรศัพท
เพื่อโทรออก
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใหดูหัวขอการโทร 

การโทรออกโดยอุปกรณบลูทูธ

คุณสามารถโทรออกและรับสายโดยใชชุดหูฟงบลูทูธ หรืออุปกรณ
แฮนดฟรีในรถยนต กอนการใชงานอุปกรณบลูทูธ โปรดทำตามขั้น
ตอนนี้:

ไปยังหนาโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และลือก ตั้งคา 
(Settings) > อุปกรณไรสายและเครือขาย (Wireless & 
Networks ) เพื่อเปดบลูทูธ 
เตรียมอุปกรณชุดหูฟงบลูทูธและชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถยนต
ใหพรอมจับคูโดยทำตามขั้นตอนที่ระบุในคูมือของอุปกรณนั้นๆ

1.

2.
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จับคูโทรศัพทมือถือกับชุดหูฟงบลูทูธ หรืออุปกรณแฮนดฟรีในรถ
ยนต
ตอนนี้คุณสามารถใชชุดหูฟงบลูทูธ หรืออุปกรณแฮนดฟรีในรถ
ยนต เพื่อรับสายสนทนา

3.

4.

แกลอรี่ (Gallery) 

ใชเมนูนี้เพื่อเขาดูภาพและวีดีโอที่บันทึกไว โดยคุณสามารถทำ
ฟงกชั่นแกไขพื้นฐาน, ตั้งภาพเปนวอลลเปเปอรหรือภาพรายชื่อ 
หรือเลือกแชรภาพกับเพื่อน 
หากตองการเปดภาพและวีดีโอ ใหกดปุมโฮม แลวแตะแท็บ
แอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะไอคอนแกลอรี่ (Gallery) 

การดูรูปภาพ

แกลอรี่จะแสดงไฟลรูปภาพและวีดีโอที่ถูกจัดเก็บในการดทีแฟลช 
หรือในหนวยความจำโทรศัพท รวมถึงภาพที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต
 แตะเพื่อเปดกลอง

ในโหมดไหนๆกดเพื่อกลับสูหนาแกลอรี่หลัก

อัลบั้มภาพที่ถูกถายจากกลอง

เลื่อนไปดานซายหรือขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่นๆ 
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เลือกอัลบั้มที่ตองการดู
แตะอัลบั้มที่ตองการเปดดูเพื่อดูภาพที่จัดเก็บในอัลบั้ม 
ภาพและวีดีโอในอัลบั้มจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลา
แตะที่ภาพหรือวีดีโอเพื่อดู
กลับสูหนาแกลอรี่หลักโดยแตะที่ไอคอน      ที่อยูบริเวณดานบน
ของหนาจอ
วางนิ้ว 2 นิ้วบนหนาจอแลวจีบนิ้วลากเขาหากันเพื่อยอ และถาง
นิ้วออกจากกันเพื่อขยายภาพ 

ตัวเลือกภาพถาย

คุณสามารถทำฟงกชั่นตอไปนี้เมื่อใชภาพถาย 

แชร (Share)
แตะไอคอนแชร ที่บริเวณดานบนของหนาจอ จากนั้นเลือกแอพลิ
เคชั่นที่ตองการใชในการแชร 
แอพพลิเคชั่นที่คุณเลือกเพื่อเปดภาพจากอัลบั้มที่เลือก หรือแนบ
ลิงคลงในขอความ รายละเอียดของการสง  ใหดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมในหัวขอแอพพลิเคชั่น 

ลบ (Delete)
เลือกเพื่อลบภาพที่เลือก โดยภาพจะถูกลบหลังจากคุณยืนยันการ
ลบ 

รายละเอียด (Details)
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เลือกเพื่อแสดงรายละเอียดของภาพเชน ชื่อ, ชนิด, วันที่ถาย, 
อัลบั้ม และสถานที่ 

ตั้งภาพเปน (Set picture as)
เลือกเพื่อตั้งภาพที่เลือกเปนวอลลเปเปอรหรือภาพรายชื่อ กอนที่
จะใชงานคุณตองตัดภาพใหพอดีกับการใชงาน 

ตัด (Crop)
เลือกตัดภาพที่เลือก โดยแตะคางที่ขอบของกรอบเพื่อขยายพื้นที่
การตัด แตะที่บริเวณสวนกลางและลากเพื่อเลื่อนกรอบไปใน
ตำแหนงที่ตองการของรูปภาพ เมื่อไดพื้นที่ที่ตองการ  เลือก 
บันทึก (SAVE) เมื่อตองการยกเลิกการตัดภาพที่ทำไป ใหกด ปุม
เมนู เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู แลวเลือก ยอนกลับ (Undo) โดยภาพ
ที่ถูกตัดจะถูกบันทึก

กลับภาพ (Rotate)
เลือกกลับภาพทางซาย (ทวนเข็มนาิกา) หรือกลับภาพทางขวา 
(ตามเข็มนาิกา) โดยภาพที่กลับจะถูกบันทึกอัตโนมัติ 

การแสดงสไลดภาพ

การเลนสไลดจะเปนการแสดงภาพทั้งหมดที่มีอยูในอัลบั้ม ใช
ฟงกชั่นนี้โดย แตะปุมเมนู เพื่อเปดเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ แสดง
สไลด (Slideshow) แตะที่ภาพเพื่อสิ้นสุดการแสดงสไลด
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การดูวีดีโอ

บนหนาแกลอรี่หลัก แตะอัลบั้มวีดีโอ จากนั้นแตะวีดีโอที่ตองการดู
เพื่อเริ่มเลนไฟลวีดีโอ 

อีเมล (Email) 

เครื่องโทรศัพทของคุณรองรับฟงกชั่นอีเมล (Email) ทั้งนี้คุณควร
ตั้งคาแอคเคาทอีเมลกอนการใชงานอีเมล

ตั้งคาอีเมล (Email)

กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะ อีเมล (Email) 
โดยคุณสามารถตั้งคา แอคเคาทอีเมลโดยทำตามขั้นตอนตอไปนี้

ในเมนูตั้งคาอีเมล ใสที่อยูอีเมล และกดปุม ถัดไป (Next )
หลังจากตรวจสอบการตั้งคา outgoing server ของอีเมลเรียบ
รอยแลวแอคเคาทจะถูกตั้งคา ใสชื่อแอคเคาท  จากนั้นแตะปุม
ถัดไป (Next)  

1.
2.

รีเฟรชอีเมล

แตะไอคอนรีเฟรช     เพื่อรับหรือสงอีเมล และเพื่อซิงคอีเมลกับ
แอคเคาทอีเมลบนหนาเว็บ
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สรางและสงอีเมล

สรางอีเมลใหม
ในถาดเขา กด       เพื่อสรางอีเมล 
เพิ่มผูรับโดยการพิมพที่อยูในชอง ถึง (To) ถาตองการสงอีเมล
ถึงผูรับหลายคน ใหแยกที่อยูอีเมลโดยใชเครื่องหมาย “,” โดย
สามารถเพิ่มจำนวนผูรับไดมากเทาที่ตองการ
ถาตองการสงสำเนา (Cc) หรือสงสำเนาซอน (Bcc) ของอีเมล
ไปยังผูรับคนอื่นกดปุมเมนู จากนั้นแตะเพิ่มสำเนา (Add Cc)/ 
สำเนาซอน (Bcc)
พิมพชื่อเรื่องของขอความ
หากตองการเพิ่มภาพแนบ กดปุมเมนู แลวเลือก แนบไฟล 
(Attach) เลือกภาพที่ตองการ หากตองการลบไฟลแนบใหเลือก 
ปุมลบ 
แตะ สง (Send) หรือ บันทึกเปนแบบราง (Save Draft) เมื่อ
พรอม
หากตองการลบอีเมลที่เขียนไว ใหแตะลบ (Discard)

1.
2.

3.
4.

5.

6.



หากตองการดูขอความในถาดราง ใหกด     จากนั้นแตะ 
ถาดราง (Drafts)
หากตองการดูขอความในถาดออก ใหกด      จากนั้นแตะ 
ถาดออก (Outbox)

หมายเหตุ
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เพิ่มลายเซ็นลงในอีเมล
ในถาดเขา กดปุมเมนู จากนั้นแตะ ตั้งคาแอคเคาท (Account 
Settings) > ลายเซ็น (Signature)
คุณสามารถใสลายเซ็นลงในชองขอความ จากนั้นแตะตกลง (OK)

ดูขอความที่สงแลว 
ในถาดเขา กด     จากนั้นแตะ ขอความที่สงออก (Sent)

อานอีเมล

เมื่อเปดอานหนาการสนทนา ชื่อเรื่องจะปรากฏอยูบริเวณดานบน
ของหนาจอ
คุณสามารถใชฟงกชั่นตอไปนี้ในหนาขอความหรือบทสนทนาได:

เปดอีเมลที่ยังไมไดอาน
กดปุมโฮม  จากนั้นแตะคางที่แถบสถานะ แลวลากนิ้วลงมาเพื่อ
เปดพาเนลหนาการแจงเตือน แลว แตะอีเมลใหมเพื่อดู 
ขณะที่อยูในถาดเขา (Inbox) แตะอีเมลที่ยังไมไดอานเพื่อดู 

การเลื่อนหนาเพื่อดูขอความทั้งหมด 
ลากสไลดนิ้วขึ้นหรือลงบนหนาจอ โดยสามารถลากขึ้น/ลงเร็วๆเพื่อ
ดูขอความทั้งหมด 

เลือกบทสนทนาวาอานแลวหรือยังไมไดอาน 
จากรายการบทสนทนา แตะบทสนทนาคางไวเพื่อเปดเมนูตัวเลือก 
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แตะเลือกวาอานแลว (Mark as Read)/เลือกวายังไมไดอาน 
(Mark as Unread)

ตอบกลับหรือสงตออีเมล

เมื่อคุณอานอีเมล คุณสามารถเลือกตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด 
หรือ สงตออีเมล
หากตองการตอบกลับอีเมล, กดปุมตอบกลับ  .
หากตองการตอบกลับทั้งหมด กดปุมเมนู เพื่อเปดหนาเมนูตัวเลือก
แลวเลือก ตอบกลับทั้งหมด (reply all)
หากตองการสงตออีเมล, กดปุม    แลวเลือก สงตอ (forward)
สรางขอความ จากนั้นแตะ ไอคอนสง หรือ บันทึกเปนแบบราง 
(Save As Draft) หากกดปุมกลับ ขอความจะถูกบันทึกในแบบ
รางโดยอัตโนมัติ

ตั้งคาแอคเคาทอีเมล

ในถาดเขา กดปุมเมนู จากนั้นแตะ ตั้งคา (Settings)
คุณสามารถใชงานฟงกชั่นตอไปนี้:

ตั้งคาแอคเคาท (Account settings)
ชื่อแอคเคาท(Account Name): คุณสามารถตั้งชื่อแอคเคาท
จากแอคเคาทอื่นๆที่มี 
ชื่อคุณ (Your Name): ชื่อที่คุณพิมพจะแสดงเวลาสงอีเมลออก
ลายเซ็น (Signature): แตะเพื่อใสลายเซ็นที่จะแสดงตอนสวน
ทายของอีเมล
ตอบกลับเร็ว (Quick response): พิมพขอความที่ควรใช
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แทรกในอีเมลบอยๆ
ความถี่ในการเช็คถาดเขา (Inbox Check Frequency): 
เมื่อโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย คุณสามารถตั้งความ
ถี่ในการตรวจสอบอีเมลของคุณ โดยสามารถเลือกตั้งทุกๆ 5/10
/15/30/60 นาที หลังจากนั้นคุณจะไดรับอีเมลตามเวลาที่ตั้ง  
ขนาดการซิงคตออีเมล (Sync size per mail): ฟงกชั่นนี้ให
คุณเลือกจำกัดขนาดการซิงคตออีเมล
แอคเคาทแรกเริ่ม (Default Account): หลังจากเปดใชงาน
ฟงกชั่นนี้ โทรศัพทจะสงอีเมลจากแอคเคาทอีเมลที่ตังเปนคา
แรกเริ่ม
แจงเตือนอีเมล (Email Notifications): เลือกใหมีการแจง
เตือนบนแถบสถานะ เมื่อไดรับอีเมลใหม 
เลือกริงโทน (Choose Ringtone): สามารถเลือกตั้งริงโทนที่
ตองการสำหรับแจงเตือนเมื่อมีอีเมลใหม
สั่น (Vibrate): เลือกสั่น หากคุณตองการใหเครื่องโทรศัพทสั่น
เมื่อไดรับอีเมลใหม
ตั้งคาเซริฟเวอร (Server settings): ในเมนูการตั้งคาเซริฟ
เวอร คุณสามารถคั้งคาตางๆให incoming และ outgoing 
server 















ตั้งคาทั่วไป (General settings)
ขั้นสูงอัตโนมัติ (Auto-advance): สามารถเลือกหนาจอที่จะ
แสดงหลังจากลบขอความ
ขนาดตัวอักษรขอความ (Message text size): คุณสามารถ
ตั้งขนาดตัวหนังสือใหกับอีเมล
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ตอบกลับทั้งหมด (Replay all): แตะเพื่อ ตั้งคา "ตอบกลับทั้ง
หมด (Replay all)" เปนคาแรกเริ่มในการตอบกลับขอความ
แสดงภาพ (Ask to show pictures): หลังจากเปดใชงาน
ฟงกชั่นนี้ ภาพในขอความจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ 





ขอความ (Messaging) 

ใชเมนูขอความนี้ในการรับ/สงขอความ SMS และขอความ MMS 
เพื่อเขาใชงานเมนู กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และแตะ 
ขอความ (Messaging) 

รายการขอความ

แตะที่ไอคอนขอความ       บนหนาโฮม หรือลอนซเชอร 
หนาตางขอความจะถูกเปด โดยคุณสามารถสรางขอความใหมหรือ
เปดเธรดขอความที่มีอยู

การอานขอความ SMS
กดปุมโฮม แตะคางแถบสถานะ  จากนั้นสไลดลงเพื่อเปดหนาตาง
การแจงเตือน แตะขอความใหมเพื่อเปดอาน 
บนรายการขอความ แตะเลือกขอความที่ตองการอาน 



ถามีลิงคอยูในขอความ แตะที่ลิงคเพื่อเปดหนาบราวเซอร
และดูเว็บเพจ

หมายเหตุ
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ถามีเบอรโทรศัพทในขอความ แตะขอความเพื่อเปดแผงปุม
กดเพื่อโทรออกไปที่เบอรนั้น 

การอานขอความ MMS
ถาคุณเลือกรับขอความ MMS อัตโนมัติ เครื่องโทรศัพทจะดาวน
โหลดชื่อเรื่องและเนื้อหาขอความโดยอัตโนมัติ 
หากตองการดูขอความ เลือกปุม “เลน (Play)”
ถาคุณดาวนโหลดเฉพาะชื่อเรื่อง คุณตองเลือก ปุม ดาวนโหลด
(Download) เพื่อรับสวนที่เปนเนื้อหาของขอความ ถาคุณกังวล
ในขนาดการดาวนโหลดขอมูล คุณสามารถตรวจสอบขนาดของ
ขอความกอนได ทั้งนี้เมื่อดาวนโหลดขอความเรียบรอยแลวเลือก
ปุม “เลน (Play)” เพื่อดูขอความ

การตอบกลับขอความ
เริ่มการใชงาน โดยการพิมพขอความลงในชองสำหรับพิมพที่อยู
บริเวณดานลางของหนาจอเพื่อตอบกลับขอความ 
คุณสามารถกดปุมเมน ูและเลือก เพิ่มชื่อเรื่อง (Add Subject) 
หรือแตะ     เพื่อเพิ่มไฟลแนบ เพื่อสรางขอความมัลติมีเดีย
แตะ สง เมื่อพรอม

1.

2.

3.

ดูรายละเอียดขอความ
เพื่อดูรายละเอียดของขอความ แตะคางที่ขอความเพื่อเปดเมนูตัว
เลือก ในหนาการอาน แตะดูรายละเอียด (View detail)
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การลบขอความหรือเธรดขอความ 
ในหนารายการขอความ แตะเธรดขอความเพื่อลบ 
หากตองการลบเธรดขอความทั้งหมด กดปุมเมนู จากนั้นแตะ ลบ
เธรด (Delete thread) เมื่อมีขอความยืนยันการลบ ใหแตะ ลบ 
(Delete)
ลบเธรดขอความ โดยแตะคางที่ขอความที่ตองการลบ จากนั้นแตะ 
ลบ (Delete) จากเมนูตัวเลือก เมื่อมีขอความยืนยันการลบ ให
แตะ ไอคอนลบ
ลบขอความทั้งหมดที่อยูในรายการขอความ โดยกดปุมเมนูบนราย
การขอความ จากนั้นแตะลบเธรดทั้งหมด (Delete all threads)

สรางขอความใหม

ใชเมนูนี้เพื่อสรางและสงขอความ 

ขอความ SMS
คุณสามารถรับและสงขอความ SMS ถาเบอรของคุณรองรับ
บริการนี้
ทั้งนี้คุณสามารถสงขอความ SMS ไปยังรายชื่อที่รองรับบริการ
ขอความ SMS

กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และ เลือกขอความ 
(Messaging)
ในหนา ขอความ (Messaging)  แตะ      เพื่อเปดหนา สราง
ขอความ (Compose) 

1.

2.
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ขอความ MMS
บริการขอความ MMS เปนการสงขอความมัลติมีเดียที่ประกอบ
ดวยตัวอักษร, วีดีโอ และ ไฟลเสียง จากตัวเครื่องโทรศัพทสูตัว
เครื่องโทรศัพทหรือจากตัวเครื่องโทรศัพทถึงอีเมล

กดปุมเมนู แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และแตะขอความ 
(Messaging) 
แตะ      เพื่อสรางขอความใหม
ในชองการพิมพชื่อและเบอร คุณสามารถใสเบอรผูรับใชคีย
บอรดบนหนาจอ
ในชอง เนื้อหาขอความ ใหคุณพิมพขอความ MMS 
หากตองการเพิ่มชื่อเรื่อง ให กดปุมเมนู และแตะ เพิ่มชื่อเรื่อง 
(Add Subject) 
หากตองการเพิ่มไฟลแนบเชนภาพ, เสียง, วีดีโอ และอื่นๆ ให
แตะ 
โปรดดูรายละเอียดตอไปนี้ในเมนูไฟลแนบ:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

ภาพ (Pictures): เปดแอพพลิเคชั่นแกลอรี่เพื่อเลือกภาพที่
จะใสในขอความ MMS
ถายภาพ (Capture Picture): เปดฟงกชั่นกลองเพื่อถาย
ภาพใหม แลวแนบไฟลภาพที่ถายลงในขอความ MMS 
วีดีโอ(Videos): เปดแอพพลิเคชั่นแกลอรี่เพื่อเลือกวีดีโอที่
จะใสในขอความ MMS
ถายวีดีโอ (Capture Video): เปดแอพพลิเคชั่นกลองถาย
วีดีโอเพื่อถายวีดีโอ จากนั้นแตะแนบไฟล (Attach) เพื่อแนบ
ไฟลวีโอลงขอความ 
เสียง (Audio): เลือกไฟลเสียงที่ตองการ 
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บันทึกเสียง (Record Audio): เปดเครื่องบันทึกเสียงเพื่อ
บันทึกเสียง จากนั้นแนบไฟลเสียงลงในขอความ MMS
แสดงสไลด (SlideShow): แสดงหนาการสไลดทั้งหมดที่
ขอความ MMS มี แตะ เพิ่มสไลด (Add Slide) เพื่อเพิ่ม
หนาสไลดใหม
ถาตองการเพิ่มไฟลแนบอื่นๆ ควรเพิ่มหนาสไลดกอน 
รายชื่อ (Contact): แสดงรายชื่อทั้งหมดที่จัดเก็บในการดที
แฟลช แตะเพื่อเพิ่มรายชื่อ 







ในหนาการแสดงสไลด  คุณสามารถกดปุมเมนู เพื่อเขาใชงาน
เมนูตัวเลือกตอไปนี้:

7.

ดูตัวอยาง (Preview): แตะเพื่อดูสไลดตัวอยาง;
เพิ่มภาพ (Add Picture): แตะเพื่อไปยังแกลอรี่ (Gallery) 
แลวเพิ่มภาพ
ถายภาพ (Capture Picture): แตะเพื่อเปดการใชงาน
กลองเพื่อถายรูปใหม จากนั้นแนบไฟลภาพที่ถายลงในขอ
ความ MMS 
เพิ่มเสียง (Add Music): แตะเพื่อเพิ่มไฟลเสียงใหขอความ 
MMS 
เพิ่มวีดีโอ (Add Video): แตะเพื่อไปยังแกลอรี่ (Gallery)
แลวเลือกวีดีโอที่ตองการแนบลงขอความ MMS
อื่นๆ (More): แตะเพื่อตั้งระยะเวลาการแลนสไลดและรูป
แบบการวาง โดยคามาตรฐานจะถูกตั้งไวที่ 5 วินาที และรูป
แบบการวางขอความไวดานลาง













เมื่อสิ้นสุดการพิมพขอความ ควรแตะปุมเรียบรอย (Done) เพื่อ8.
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บันทึกและกลับไปที่หนาการพิมพ
ในหนาการพิมพหลัก คุณสามารถ แตะปุมสง (Send) เพื่อสง
ขอความ

9.

ตั้งคาขอความ

ใชเมนูนี้เพื่อตั้งคาตัวเลือกที่แตกตางกันไปของการใชบริการขอ
ความ

การเขาใชงานตั้งคาขอความ
กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และแตะ ขอความ 
(Messaging) ;
กดปุมเมนูเพื่อเขาใชงานเมนูตัวเลือก และแตะ ตั้งคา 
(Settings) เพื่อตั้งคาขอความตางๆเชน การแจงเตือนขอความ 
SMS, MMS และตั้งคาทั่วไป

1.

2.

เพลง (Music)

คุณสามารถถรับฟงเพลงที่ชื่นชอบไดจากเมนูนี้
หากตองการเปดไลบารี่เพลง กดปุมโฮม  และแตะ แท็บแอพพลิ
เคชั่น จากนั้นแตะ เลนเพลง (Play Music)
เพลงของคุณจะถูกจัดใน  4 หมวด: ศิลปน (Artists), อัลบั้ม 
(Album), เพลง (Songs) และเพลยลิสต (Playlists) เลือกหมวด
รายการที่ตองการเพื่อดูรายการของแตละหมวด จากนั้นเลือกจนถึง
เพลงที่ตองการเลน 
ตัวอยาง ถาเลือกศิลปน (Artist) จะแสดงรายชื่อศิลปนเรียงตาม
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ลำดับ A-Z ถาเลือกอัลบั้ม (Album) จะแสดงตามชื่ออัลบั้มเพลง 

โหลดเพลงลงในการดทีแฟลช

เชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB และเปดใชงาน
การดทีแฟลช
หากตองการจัดการไฟลเพลง คุณสามารถสรางโฟลเดอรเพลง
โดยใชคอมพิวเตอรสรางโฟลเดอรลงบนการดทีแฟลช
ใชคอมพิวเตอรเพื่อคัดลอกเพลงและไฟลเสียงอื่นๆลงยังโฟลเดอร
ที่คุณสรางบนการดทีแฟลช
หากคุณสรางรายการเพลยลิสต ใหคุณสรางโฟลเดอรรองภาย
ใตโฟลเดอร Music และคัดลอกเพลยลิสตลงไปในโฟลเดอร
ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอรและตัวเครื่องโทรศัพท
 

1.

2.

3.

4.

5.

เชื่อมตอคอมพิวเตอรผานสาย USB 

คุณสามารถเชื่อมตอตัวเครื่องโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอร
ดวยสายเคเบิ้ล USB เพื่อโอนถายขอมูล ภาพ, เพลงและไฟลอื่นๆ 
ระหวางคอมพิวเตอรและการดทีแฟลชในเครื่องโทรศัพทของคุณ

ใชสายดาตาเคเบิ้ล USB ที่มากับตัวเครื่องโทรศัพทเพื่อเชื่อมตอ
เขากับพอรตUSB ในคอมพิวเตอร คุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อ 
USB ไดถูกเชื่อมตอแลว
เปดหนาพาเนลการเจงเตือน และแตะเชื่อมตอ USB
แตะยืนยันการเชื่อมตอเพื่อเริ่มโอนถายไฟล 

1.

2.
3.

เมื่อตัวเครื่องโทรศัพทของคุณเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรดวยสาย
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เคเบิ้ล USB เปนพื้นที่จัดเก็บ USB คุณจะไดรับการแจงเตือน
เมื่อการดทีแฟลชถูกเชื่อมตอจะทำงานเปนเสมือนไดรฟหนึ่งใน
คอมพิวเตอร คุณสามารถคัดลอกไฟลตางๆจากการดทีแฟลช 
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดอานรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานของ
คอมพิวเตอร
ระหวางการเชื่อมตอ คุณจะไมสามารถใชงานที่เกี่ยวกับการด
ทีแฟลชจากตัวเครื่องโทรศัพท และไมสามารถใชงานแอพพลิเคชั่น
ตางๆที่อยูในการดทีแฟลช เชน กลอง, แกลอรี่ และ เพลง

การเลนเพลง

ในหนาไลบารี่เพลง  ใหแตะคางที่รายการ (เพลง, ศิลปน, อัลบั้ม, 
เพลยลิสต) เพื่อเปดเมนูตัวเลือก คุณสามารถเลือกเลนเพลงและ
กลับไปยังหนาการเลนเพลง 

แตะเพื่อกลับไป
ยังรายการเพลง

แตะเพื่อเปด
/ปดการเลนสุม แตะเพื่อเปด/ปด

การเลนซ้ำ

เลน/พัก
แตะเพื่อเลน
เพลงถัดไป

แถบการเลน
แตะเพื่อเลน
เพลงกอน
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คุณสามารถใชฟงกชั่นตอไปนี้ในหนาการเลนเพลง:

เลนเพลงสุม: เลนเพลงแบบสุม โดยแตะ      เพื่อเปด/ปดการ
เลนสุม โดยไอคอนจะเปนสีเทาเมื่อปดฟงกชั่นการเลนแบบสุม
ไปยังตำแหนงตางๆของเพลง: ลากนิ้วไปยังตำแหนงที่ตองการ
เลนบนแถบการเลนเพลง 
เลน/พักการเลนเพลง: แตะ     เพื่อพักการเลนพลง; แตะ     
เพื่อเลนเพลง 
กรอเพลงไปดานหลัง: แตะคาง 
ไปยังเพลงถัดไป: แตะ      ครั้งเดียว
กรอเพลงกลับไปดานหนา: แตะคาง 
ไปยังจุดเริ่มตนของเพลง: แตะ      ครั้งเดียว 
ไปยังเพลงกอนหนา: แตะ      2 ครั้ง
ดูเพลยลิสตปจจบัน: แตะ



















เพลยลิสต

คุณสามารถสรางเพลยลิสตไดมากตามที่ตองการ โดยเพลยลิสตที่
เพิ่มลาสุด จะเปนเพลยลิสตที่อยูในระบบไมสามารถลบหรือเปลี่ยน
ชื่อได

สรางเพลยลิสตบนเครื่องโทรศัพท
จากหนาโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะเพลง (Music)
เลือกหมวดที่ตองการ จากรายการที่ปรากฏ เขาดูศิลปน, อัลบั้ม
, เพลงที่ตองการเพิ่มในเพลยลิสต
แตะคางที่ ศิลปน, อัลบั้ม หรือเพลง เพื่อเปดเมนูตัวเลือก

1.
2.

3.
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แตะ เพิ่มเพลยลิสต (Add to playlist)
ในเมนู เพิ่มเพลยลิสต (Add to playlist) เลือก เพลยลิสต
ใหม (New Playlist) เพื่อสรางรายการเพลยลิสตใหมหรือเลือก
จากรายการเพลยลิสตที่มีอยู
ใสชื่อเพลยลิสตใหม จากนั้นแตะ บันทึก (Save)

4.
5.

6.

จัดการเพลยลิสต
ไปยังหนาไลบารี่ และ เลือกเพลยลิสต (Playlists)
เมื่อเพลยลิสตทั้งหมดแสดง แตะคางที่เพลยลิสตที่ตองการเพื่อ
เปดเมนู เลน, ลบหรือเปลี่ยนชื่อเพลยลิสต และอื่นๆ

ตั้งคา (Settings) 

เมนูนี้ใหคุณสามารถควบคุมกำหนดการตั้งคาตางๆบนหนาการตั้ง
คา (Settings) 
กดปุมโฮม แตะ แท็บแอพพลิเคชั่น แลวแตะ ตั้งคา (Settings) 
หรือกดปุมเมนูในหนาโฮม และแตะ ตั้งคาระบบ (System 
Settings)

อุปกรณไรสายและเครือขาย (Wireless &
Networks)

การจัดการซิม (SIM Management): ตั้งการใชงานของซิม
การดที่ใสในตัวเครื่อง 
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โรมมิ่งดาตา (Data roaming): ไมเลือกรายการนี้เพื่อหลีก
เลี่ยงการใชงานดาตาจากเครือขายอื่นที่ทำการโรมมิ่ง เมื่อคุณ
ออกนอกพื้นที่ของผูใหบริการเครือขาย
โหมดเครื่องบิน (Airplane mode): เมื่อเลือกใชโหมดเครื่อง
บิน การเชื่อมตอแบบไรสายทั้งหมดจะถูกปด โดยไอคอน     
จะปรากฏที่แถบสถานะเมื่อเปดใชงานโหมดเครื่องบิน 
Wi-Fi:  เปลี่ยนไอคอนเปนเปด               ถาตองการใช 
Wi-Fi สำหรับการเชื่อมตอขอมูล โทรศัพทจะทำการสแกนคนหา
เครือขาย Wi-Fi ที่มีอยู
บลูทูธ (Bluetooth): แตะเลือกเพื่อเปด/ปด บลูทูธ
ตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth settings): เมื่อเปดบลูทูธ คุณ
สามารถเปดหนาการตั้งคาบลูทูธ เพื่อ:

 











บลูทูธ( Bluetooth): แตะ             /
เพื่อเปด/ปดบลูทูธ 
เปลีี่ยนชื่ออุปกรณ (Rename phone): เปลี่ยนชื่ออุปกรณ
ตั้งเวลาการมองเห็น (Visibility timeout): แตะที่ชื่อ
บลูทูธเพื่อเปดใหสามารถคนหาไดดวยอุปกรณอื่น โดยสามารถ
ตั้งเวลาได 2 นาที, 5 นาที, 1ชั่วโมง หรือเลือกใหเปดตลอด
คนหาอุปกรณ (SCAN FOR DEVICES): แตะเพื่อคนหา
อุปกรณและแสดงขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณบลูทูธที่อยูใกลเคียง
อุปกรณบลูทูธ BLUETOOTH DEVICES): แสดงรายการ
อุปกรณบลูทูธที่ตั้งคากอนหนาและอุปกรณตางๆที่คนพบเมื่อ
การคนหากอนหนา 











การใชขอมูล (Date usage): ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถนับการ
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ใชงานขอมูลและจำกัดการใชงานขอมลของเครื่อง
Tethering และ portable hotspot (Tethering & 
portable hotspot): เมนูนี้ใหคุณสามารถแชรการเชื่อมตอ
โทรศัพทมือถือของคุณผานสาย USB หรือ เปน Wi-Fi hotspot 
แบบพกพา
ตั้งคา VPN (VPN settings)





เพิ่ม VPN (Add VPN): เปดหนาจอเพื่อเลือกชนิดของ
VPN ที่ตองการเพิ่ม จากนั้นจึงสามารถตั้งคารายละเอียด 
VPN 



เครือขายโทรศัพทมือถือ (Mobile networks): 

เปดใชงานดาตา (Data enabled): เลือกเพื่อเปดใชงานขอ
มูลดาตาผานเครือขายโทรศัพทมือถือ
ดาตาโรมมิ่ง (Data roaming): ไมเลือกตัวเลือกนี้เพื่อหลีก
เลี่ยงการใชดาตาผานเครือขายโทรศัพทมือถือในกรณีที่อยู
นอกพื้นที่ใหบริการของเครือขายหลัก
ชื่อจุดเขาใชงาน (Access Point Names): เปดหนา APN 
เพื่อเลือกตั้งคา หรือกดปุมเมนู
ใชเครือขาย 2 G เทานั้น (Use only 2G network): 
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โดยเครื่อง
โทรศัพทจะหลีกเลี่ยงการเชื่อมตอเครือขายความเร็วที่สูงกวา
เครือขายโทรศัพทมือถือ (Network operators): เปดหนา
จอคนหารายการเครือขายโทรศัพทมือถือที่สามารถใชไดกับ
ตัวเครื่อง
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โปรไฟลเสียง (Audio Proffiifiles)

คุณสามารถตั้งได 4 รูปแบบตางกันไปตามการใชงาน คือ ทั่วไป
(General), ประชุม (Meeting), นอกอาคาร (Outdoor) และ ปด
เสียง (Silent)
โดยคุณสามารถตั้งคาใหเครื่องสงเสียงริงโทน, สั่น หรือ เตือน และ
วิธีอื่นๆ

เสียง (Sound)

ปรับแตงการตั้งคาใหโทรศัพทมือถือของคุณสงเสียงเรียกเขา, สั่น, 
หรือเตือนดวยวิธีอื่นๆ  

การแสดงผล (Display)

ใหทานตั้งคาความสวางของหนาจอ เลือกเพื่อเปลี่ยนทิศทางเมื่อ
ทานหมุนโทรศัพทของทาน และปรับแตงการตั้งคาหนาจออื่นๆ

บริการตำแหนง (Location access)

ใชการตั้งคาบริการตำแหนงสำหรับแชรตำแหนงที่ตั้งเมื่อคุณคนหา
ขอมูลและใชแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการบอกตำแหนงที่ตั้ง เชน 
แผนที่

ความปลอดภัย (Security)

คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาความปลอดภัยใหกับขอมูลหรือ
เครื่องโทรศัพทของคุณ 
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แอพพลิเคชั่น (Apps)

เมนูนี้ใหคุณจัดการแอพพลิเคชั่น 

แอคเคาท (Accounts)

ใชการตั้งคา แอคเคาทและการซิงค เพื่อเพิ่ม, ลบ และ จัดการ
แอคเคาท Google หรือแอคเคาทอื่นๆที่รองรับ
ทั้งนี้สามารถใชคาที่ตั้งเพื่อควบคุมแอพพลิเคชั่นทั้งหมดในการรับ, 
สง และซิงคขอมูลบนตารางเวลา และเลือกตั้งวาแอพพลิเคชั่นทั้ง
หมดจะสามารถซิงคขอมูลผูใชโดยอัตโนมัติหรือไม 

พื้นที่จัดเก็บ (Storage)

ใหทานตรวจสอบพื้นที่ที่ใชไดบนพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพทของ
ทานที่จัดเก็บในโทรศัพทและ SD การดของทาน:

ภาษาและการปอนขอมูล (Language & Input)

ภาษาและการปอนขอมูล (Language & Input) เพื่อเลือกภาษาที่
ใชแสดงในตัวเครื่องและคียบอรดที่ใชบนหนาจอ รวมถึงคำที่จะใช
เพิ่มในดิคชั่นนารี

แบคอัพและรีเซ็ต (Backup&reset)

คุณสามารถเลือกแบคอัพขอมูลแอพพลิเคชั่น, รหัสผาน wifi-fiffii และ
การตั้งคาบริการ google อื่นๆไปยังเซริฟเวอรของ Google  นอก
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แบตเตอรี่ (Battery)

โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชั่นแบตเตอรี่ โดยคุณสามารถใชฟงก
ชั่นนี้ในการแสดงเปอรเซนตของแบตเตอรี่ ในเมนูนี้คุณสามารถดู
วาแอพพลิเคชั่นไหนใชแบตเตอรี่แลวใชกี่เปอรเซนต

จากนี้ยังสามารถเลือกรีเซตตัวเครื่องโทรศัพทไดจากหนาเมนูนี้ 

การเขาถึงการใชงาน (Accessibility)

คุณสามารถใชการตั้งคาการเขาใชงานเพื่อปรับตั้งคาปลั๊กอินตางๆ 
สำหรับฟงกชั่นนี้ ที่คุณไดติดตั้งบนตัวเครื่อง

วันที่และเวลา (Date & time)

ตั้งเวลา, โซนเวลา และวันที่: เลือกใชอัตโนมัติ (Automatic) เพื่อ
ตั้งเวลาวันที่อัตโนมัติตามเครือขาย 
ใชรูปแบบ 24 ชั่วโมง (Use 24-hour format): เลือกเปด/ปดรูป
แบบ 24 ชั่วโมง
เลือก รูปแบบวันที่ (Date format): เลือกรูปแบบการแสดงวันที่

ตัวเลือกผูพัฒนา (Developer options)

ถาคุณเปนผูพัฒนาแอพพลิเคชั่น คุณอาจตองเรียนรูการใชงานการ
ตั้งคาในเมนูนี้
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ตารางเปด/ปดเครื่อง (Scheduled power on 
&off)

คุณสามารถตั้งเปด/ปดเครื่องโดยอัตโนมัติตามตารางเวลาที่ตั้งไว
ได

เกี่ยวกับตัวเครื่อง (About phone)

ดูสถานะตัวเครื่องโทรศัพทของคุณ โดยหนาจอจะแสดงขอมูลตางๆ
รวมถึงเบอรโทรศัพท, เครือขายที่ใช, ชนิดของเครือขายที่ใชงาน, 
ความแรงสัญญาณ, สถานะโรมมิ่ง, ที่อยู Wi-Fi ที่เชื่อมตอ และ
อื่นๆ
เลือก ขอมูลทางกฏหมาย (Legal information) เพื่อดูราย
ละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และใบอนุญาต และเงื่อนไขการบริการ
ของแอพพลิเคชั่นของ Google ที่อยูในเครื่องโทรศัพทของคุณ 
เพื่อเรียนรูการใชงานตัวเครื่องโทรศัพท คุณสามารถดูชื่อรุนและ
เวอรชั่นของโทรศัพทของคุณ

บันทึกเสียง (Sound recorder)

เครื่องบันทึกเสียงเปนฟงกชั่นสำหรับบันทึกเสียงเพื่อจัดการไฟล
เสียง (Sound recorder) 

เริ่มการบันทึก

ในโหมดไหนๆ คุณสามารถกดปุมโฮม (หนาหลัก) แตะแท็บ1.
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แอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะ บันทึกเสียง (Sound recorder).
แตะปุม      เพื่อเริ่มการบันทึก
ระหวางการบันทึก คุณสามารถกดพักการบันทึกเสียงโดยแตะที่
ปุม     หรือเลือกแตะปุม     เพื่อบันทึกไฟลเสียง ไปยัง จัด
การไฟล (File Manager) ทั้งนี้ตองใสการทีแฟลช กด      เพื่อ
เลนไฟลเสียง
หากตองการออกจากเมนู บันทึกเสียง (Sound recorder) คุณ
สามารถกดปุมกลับ

2.
3.

4.

5.

FOTA

ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถอัพเดทระบบเครื่องโทรศัพทมือถือของคุณ

คัดลอกแพกเก็จที่อัพเดทลงในไดเร็คทอรี่ของการด Micro SD 
โปรดตรวจสอบพื้นที่วางบนการดใหมีอยางนอง 512 MB , แนะ
นำการอัพเดทแพเก็จผาน WiFi เนื่องจากไฟลมีขนาดใหญ
กอนอัพเกรด กรุณาตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ควรมีเหลือมาก
กวา 30%

1.

2.



ตรวจสอบใหมั่นใจวาแบตเตอรี่เหลือพอสำหรับการอัพเกรด 
ทั้งนี้ระหวางการอัพเกรดควรเสียบที่ชารจ

หมายเหตุ
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วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน 

ปญหาที่พบ                 สาเหตุ                    วิธีแกไข 

การใชโทรศัพทมือถือในพื้นที่
สัญญาณออน เชนบริเวณใต
ถุน, หอคอย ทำใหคลื่นวิทยุไม
สามารถสงออกไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การใชโทรศัพทมือถือเมื่อชุม
ทางสายไมวาง เชน การใช
เมื่อสายไมวางในเวลาเลิก
งาน 

เกี่ยวเนื่องกับกฏระยะการสง
สัญญาณของเครือขาย 

ระบบการเชื่อม
ตอแย  

ควรพยายามหลีก
เลี่ยงการใชภายใต
สภาวะดังกลาว 

ควรพยายามหลีก
เลี่ยงการใชภายใต
สภาวะดังกลาว 

สอบถามผูใหบริการ
เครือขายสำหรับ
แผนที่ของบริการที่
ครอบคลุม 

เกิดจากปญหาการเชื่อมตอ
เครือขาย 

เสียงกองและ
สะทอน 

ควรวางสายเพื่อ
โทรใหม 

สัญญาณเครือขายไมดีในบาง
จุด 
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ปญหาที่พบ                 สาเหตุ                    วิธีแกไข 

ระยะเวลาการสแตนดบายจะ
ขึ้นกับการตั้งคาเครือขาย 

เวลาการสแตนด
บายสั้นลง 

ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 

ถาโทรศัพทมือถือ
อยูในพื้นที่ที่การ
เชื่อมตอสัญญาณ
เครือขายไมดี ใหปด
เครื่องโทรศัพทมือ
ถือ 

ใสแบตเตอรี่ใหม 

เมื่อไมสามารถรับสัญญาณ 
โทรศัพทจะพยายามคนหา
สัญญาณ ซึ่งจะใชพลังงาน
แบตเตอรี่คอนขางมาก 

กรุณายายไปในพื้น
ที่ที่มีสัญญาณหรือ 
ปดโทรศัพทมือถือ
ชั่วคราว 

แบเตเตอรี่ไฟหมด ไมสามารถเปด
เครื่อง         

ตรวจสอบสถานะ
แบตเตอรี่หรือเสียบ
สายชารจ 

ซิมการดเสียหาย ใชซิมการดไมได         ติดตอผูใหบริการ
เครือขาย

ไมไดใสซิมการดอยางถูกตอง ตรวจสอบวาซิม
การดใสในตัวเครื่อง
เรียบรอย

มีฝุนบนซิมการด เช็ดทำความสะอาด
ดวยผาสะอาด 
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ปญหาที่พบ                 สาเหตุ                    วิธีแกไข 

ไมสามารถใชซิมการดได ไมสามารถเชื่อม
ตอกับเครือขาย 

ติดตอผูใหบริการ
เครือขาย

อยูนอกพื้นที่ใหบริการ ติดตอผูใหบริการ
เครือขาย

สัญญาณออน กรุณายายไปในพื้น
ที่ที่มีสัญญาณ 

เปดใชงานการระงับการโทร ไมสามารถโทร
ออก 

ยกเลิกการระงับ
การโทร 

เปดใชงานเบอร Fix dialing ยกเลิกการ เบอร 
Fix dialing 

แบตเตอรี่และที่ชารจเสียหาย ไมสามารถชารจ 

ชารจในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง
หรือต่ำกวา 0-40 องศาเซล
เซียส

การเชื่อมตอผิดปกติ 

เปลี่ยนแบตเตอรี่
หรือที่ชารจ

ตรวจสอบการเชื่อม
ตอสายชารจระ
หวางตัวเครื่องและ
ที่ชารจโทรศัพท 

เปลี่ยนสภาพแวด
ลอมในการชารจ

ใสเบอร PIN ผิด 3 ครั้งติดตอ
กัน

รหัส PIN ผิด ติดตอเครือขายผู
ใหบริการ
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ปญหาที่พบ                 สาเหตุ                    วิธีแกไข 

หนวยความจำรายชื่อเต็ม ไมสามารถเพิ่ม
รายชื่อ 

ลบรายชื่อบางตัว
ออก

ผูใหบริการเครือขายไมสามารถ
รองรับฟงกชั่นการใชงานที่คุณ
ตองการ 

ไมสามารถทำ
ฟงกชั่บางอยาง 

โปรดติดตอผูให
บริการเครือขาย

เครื่องโทรศัพทรวนหรือ
แฮงคระหวางการใชงาน

ตองการรีเซ็ต
ตัวเครื่อง
โทรศัพท

กดปุมเปด/ปด
เครื่องและปุม
ปรับความดัง
เสียงขึ้นคางไว
พรอมกัน 10 
วินาที



78

ขอมูลดานความปลอดภัยและอื่นๆ

การใชโทรศัพทและที่ชารจ
อันตราย: 
ทานสามารถใชแบตเตอรี่และที่ชารจที่กำหนดเทานั้น การใช
แบตเตอรี่จากแหลงอื่นอาจทำใหเกิดการรั่ว,  ความรอนสูง, การ
ระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหมได 
ขอควรระวัง: 
โปรดเก็บโทรศัพทใหหางจากฝุนละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น เนื่องจาก
ฝุนผง, น้ำ หรือของเหลว  อาจทำใหเกิดความรอนสูง, ไฟฟารั่ว 
และ/หรือการทำงานของโทรศัพทลมเหลว ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, 
ที่ชารจ และอะแด็ปเตอรไฟฟาไมสามารถกันน้ำได โปรดเก็บใหหาง
จากฝนและน้ำทุกชนิด 

คำเตือน: 
หามกระแทก, เขยา หรือทำใหเกิดการกระแทกกับตัวเครื่องหรือ
แทนชารจ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความรอนสูง, 
การระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม 
หามวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่อง หรือที่ชารจไวใกลกับเครื่องไมโครเวฟ 
หรืออุปกรณที่มีแรงดันไฟฟาสูง ซึ่งอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดการรั่ว, 
ความรอนสูงเกิน, ระเบิด หรือเกิดเพลิงไหมได นอกจากนี้ ยังปอง
กันตัวเครื่องและอะแด็ปเตอรไฟฟาจากการเกิดความรอนสูง, เกิด
ควัน หรือการลัดวงจร 
หามใชโทรศัพทในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจทำใหเกิดไฟ
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การใชโทรศัพทเคลื่อนที่
คำเตือน: 
หามใชโทรศัพทในขณะขับรถ ใหขับเขาขางทาง และหยุดรถเพื่อโทร
หรือรับสายโทรศัพท 
การใชโทรศัพทบนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเปนสิ่งตองหาม ใหปด
โทรศัพทเพื่อปองกันคลื่นรบกวนอุปกรณทางการแพทย โปรดทำตาม
กฎและขอบังคับในพื้นที่ 
หามใชโทรศัพทในปม, ใกลกับเชื้อเพลิง หรือใกลกับสารเคมี 
หามใชโทรศัพทใกลกับอุปกรณทางการแพทย อยางเชน อุปกรณ
ชวยฟง, เครื่องกระตุนหัวใจ และอุปกรณควบคุมโดยอัตโนมัติ เชน 
เครื่องคนหาไฟ และประตูอัตโนมัติ 
หากคุณตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทย 
อยางเชน เครื่องกระตุนหัวใจ โปรดติดตอผูผลิต หรือตัวแทนจำ
หนายสำหรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกันคลื่นความถี่ 

ขอควรระวัง: 
ระบบไฟฟาในรถยนต อยางเชน anti-lock brakes, ควบคุมความ
เร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไมไดรับผลกระทบจากอุปกรณไรสาย 
ผูผลิตระบบเหลานี้จะบอกคุณวามีฟงกชั่นการปองกันดีหรือไม หาก
คุณสงสัยวารถยนตทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรด
ติดตอตัวแทนจำหนายรถยนต 
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในบริเวณที่มีคนพลุกพลาน 

ไหม หรือโทรศัพทอาจเสียหายได 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นสวนโทรศัพท, 
แบตเตอรี่, ที่ชารจหรือชิ้นสวนภายในดวยตนเอง 
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หามเก็บโทรศัพทไวใกลกับบัตรเครดิต, แผนดิสก หรือวัสดุแมเหล็ก
อื่นๆ เพราะอาจมีผลตอขอมูลที่เก็บไวในโทรศัพท 
เก็บโทรศัพทของคุณใหหางจากเข็ม เพราะเข็มสามารถถูกดูดซึมโดย
ตัวรับแมเหล็กของโทรศัพท ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได 
หากคุณคิดวาจะไมใชโทรศัพทมือถือเปนเวลานาน โปรดถอด
แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท การทิ้งแบตเตอรี่ไวภายในโทรศัพทมือ
ถือเปนเวลานานอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดความชื้นได และจะกอความ
เสียหายแกโทรศัพทมือถือหรือแบตเตอรี่ 

การใชแบตเตอรี่
อันตราย: 
หามโยนโทรศัพทลงในกองไฟ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่ระเบิดหรือ
เกิดเพลิงไหม 
หากทานใสแบตเตอรี่ไดยาก หามใชแรงฝน เพราะอาจทำใหแบต
เตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 
เก็บวัตถุโลหะใหหางจากโทรศัพทเพื่อไมใหมาสัมผัสกับแบตเตอรี่ 
หรือตัวเชื่อมตอเพราะอาจทำใหลัดวงจร, ความรอนสูง หรือระเบิด 
หามเชื่อมตอขั้วแบตเตอรี่เขาดวยกันโดยตรง เพราะอาจทำใหแบต
เตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 
ของเหลวในแบตเตอรี่เปนอันตรายตอดวงตา ดังนั้น หากของเหลว
นี้เขาตา หามขยี้ตา แตใหลางออกดวยน้ำและ ไปพบแพทยในทันที  
หามใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให
แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 

คำเตือน: 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใชงานเริ่มลดนอยลง หรือ
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สังเกตเห็นวาแบตเตอรี่มีความรอนสูง หรือ เปลี่ยนรูปรางหรือสี 
หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผาของ
คุณ ใหลางออกทันทีดวยน้ำ 
หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือสงกลิ่นแปลกปลอม ใหทิ้งแบตเตอรี่
ตามขอบังคับในพื้นที่ หามโยนลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: 
หามวางผลิตภัณฑหรือแบตเตอรี่ไวในรถยนต เพราะอาจทำให
ผลิตภัณฑเสียหาย, แบตเตอรี่มีความรอนสูงเกินไป หรือเกิด
อันตรายตอยานพาหนะ 

การใชที่ชารจ

อันตราย: 
ใชเฉพาะที่ชารจที่มากับโทรศัพทเทานั้น การใชที่ชารจอื่นๆ อาจทำ
ใหโทรศัพทเสียหายหรือระเบิดได หากที่ชารจลัดวงจร อาจทำใหเกิด
เพลิงไหมได 
หามใชที่ชารจที่เสียหาย, เกา หรือชำรุด เพราะอาจทำใหเกิดเพลิง
ไหมได 
กำจัดฝุนออกจากชองเชื่อมตอไฟฟาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม 
หามเก็บที่ชารจไวใกลของเหลว เพราะหากของเหลวกระเด็นใสที่
ชารจ อาจทำใหมีความรอนสูง และเสียหายได  
หากของเหลวกระเด็นถูกที่ชารจ ใหถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อปองกัน
ไมใหความรอนสูงเกิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามวางที่ชารจไวในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำ เพราะอาจทำ
ใหเกิดไฟไหม หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามสัมผัสที่ชารจ, สายไฟ หรือชองเชื่อมตอดวยมือที่เปยก เพราะ
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อาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได 

ขอมูลการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ขอแนะ
นำไมใหคุณใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับโทรศัพทบาน, โทรทัศน, 
วิทยุ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ไวตอคลื่นวิทยุ 

ขอมูลการใชงานแบตเตอรี่
เมื่อไมใชงาน ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็น, ระบายอากาศไดดี ไมถูก
แสงแดด 
หากคุณไมใชโทรศัพทเปนระยะเวลานาน ใหชารจแบตเตอรี่เปน
ประจำเพื่อเพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่เสื่อม เมื่อพลังงานแบตเตอรี่
หมดอยางรวดเร็วแมจะเพิ่งชารจก็ตาม ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้ง
แบตเตอรี่เกาตามขอบังคับในพื้นที่ หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: การใชงานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำใหเกิดระเบิด
ได โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำที่ระบุในคูมือ 

ขอมูลการใชงานที่ชารจและอะแดปเตอร AC 
โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณที่อุณหภูมิอยูระหวาง 
0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 

 โทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจไมสามารถกันน้ำ ดังนั้นหามวางไว
ในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำและ หลีกเลี่ยงไมใหของเหลว
กระเด็นมาโดน
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ใชผาบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจ 
หามใชแอลกอฮอล, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการทำความ
สะอาดโทรศัพท 
หากมีฝุนเขาไปในชองตอของโทรศัพท อาจทำใหโทรศัพทเสียหาย, 
ไฟฟาลัดวงจร หรือไมสามารถชารจแบตเตอรี่ได โปรดทำความ
สะอาดชองตอเปนประจำ

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกรที่มี
หนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศ
ทุกวัย

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

•

•

•
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ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.62
GSM1800               หัว      0.66

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
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ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแก
ซิมการด, สภาวะเครือขาย, การตั้งคา, การใชงาน และ
สภาพแวดลอมที่ใชงาน

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

Li-ion  2000  mAh

•

•

•

•

•
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เงื่อนไขการรับประกันสินคา

เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การด
หนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวัน
ที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับ
จากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม 
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย 
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอม
หรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลา
ที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก 
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะ
ยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.

เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด
ลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย 
และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส 
หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 

1.

.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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i-mobileไดรับความเสียหาย 
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, 
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile 
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส

2.

3.

4.

5.

6.
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แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิง
ตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดัง
กลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ  หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง  
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
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มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ 
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน  
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม
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