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มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
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เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยาง
ถูกตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตามคำ
เตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสีย
หายตอทรัพยสิน

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้ไดถูกออก
แบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

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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 ขอมูลจำเพาะเชิงเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (กวาง*สูง*ยาว): 49.8*117*13.5 mm
สายเคเบิ้ล: แบบ Micro USB 
ชนิดแบตเตอรี่: ลิเธี่ยม-ไอออน
ความจุแบตเตอรี่: 3.7V 950 mAh 
เวลาสแตนดบาย (ชั่วโมง): 
300 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับสถานภาพเครือขาย)
เวลาสนทนา (ชั่วโมง): 
ประมาณ 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับสถานภาพเครือขาย)













โปรดอางอิงถึงฉลากที่ติดอยูบนแบตเตอรี่หรือที่ชารจสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม

1. รูปภาพเครื่องโทรศัพท
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2. เริ่มตนการใชงาน

ซิมการด ประกอบดวยขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากรวมถึงหมาย
เลขโทรศัพท, รหััส PIN (Personal Identification Number), PIN2, 
PUK (รหัสปลดล็อค PIN), PUK2 (รหัสปลดล็อค PIN2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), ขอมูลเครือขาย, 
ขอมูลผูติดตอ และขอมูลขอความสั้น

2.1 การใสซิมการด

1) ถอดฝาหลังออกแลวยกแบตเตอรี่ขึ้น
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2) ใสซิมการดลงในชองใสซิมการด โดยใหมุมตัดบนซิมการดอยูตรง
   กับมุมตัดที่อยูบนชองใสซิมการด ทั้งนี้ใหสวนที่เปนโลหะสีทอง
   คว่ำลง จนกระทั่งไมสามารถดันลงไปตอได
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3) ใสแบตเตอรี่ดานที่เปนขั้วบวกกับขั้วลบใหตรงกับขั้วตอแบตเตอรี่
   ของโทรศัพท กดแบตเตอรี่ลงแลวใสฝาหลังกลับ 

2.2 การเชื่อมตอไปยังเครือขาย

หลังจากที่ปลดล็อคซิมการดและโทรศัพทไดเรียบรอยแลว เครื่องจะ
คนหาเครือขายที่มีอยูโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คนหาเครือขายแลว 
เครื่องจะเขาสูโหมดสแตนดบาย เมื่อเครื่องไดเขาใชงานในเครือขาย 
ชื่อผูใหบริการเครือขายจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ คุณจึงสามารถโทร
ออกหรือรับสายได

3. วิธีการปอนขอมูล

โทรศัพทนี้มีวิธีการปอนขอมูลหลายรูปแบบ ประกอบดวย การปอน
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ตัวเลข, ปอนภาษาอังกฤษทั้งตัวอักษรพิมพใหญและพิมพเล็ก และ
การปอนภาษาไทย

กดปุม # เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล
กดปุม * เพื่อเขาสูหนาเครื่องหมายสัญลักษณ และเลือกเครื่อง
หมายที่ตองการ





4. การใชงานเมนู

ผูใชสามารถดูรายการสายที่โทรออก ,สายที่ไมไดรับและสายที่รับได

4.1 ขอมูลการโทร (Call Records)

Content cafée จะชวยใหผูใชสามารถเชื่อมตอเว็บไซตของ i-mobile
เพื่อเขาสูบริการตางๆ เชน Gallery, Ringtone, Cartoon, 
Horoscope, SMS, Game, Lotto, News-Info และ Entertainment 

4.2 Content cafe

บริการอินเตอรเน็ต (WAP)
คุณสามารถเขาใชงานอินเตอรเน็ตจากเมนูนี้
บัญชีขอมูล (Data account)
คุณสามารถจัดการบัญชีขอมูลของคุณไดจากเมนูนี้
เลือกซิม (Sim Selection)

4.3 บริการ (Services)
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เลือกซิม1 หรือ ซิม 2 เพื่อใชในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ซิมทูลคิท (STK)
STK เปนบริการซิมทูลคิทที่อยูในซิมการด โดยเครื่องโทรศัพทรุนนี้
สามารถรองรับฟงกชั่นซิมทูลคิทได โดยรายละเอียดของเมนูหรือ
รายการซิมทูลคิทจะแตกตางกันไปตามเครือขายและซิมการด โดย
ปกติเมนูซิมทูลคิทจะถูกเพิ่มอัตโนมัติบนเมนูตัวเครื่องเมื่อซิมการด
นั้นรองรับ



โทรศัพทรุนนี้สามารถจัดเก็บเบอรโทรศัพททั้งหมด 500 เบอรในตัว
เครื่อง

4.4 รายชื่อ (Phonebook)

ในกรณีที่ขอความเต็ม ไอคอนรูปจดหมาย SMS จะกะพริบบนสวนบน
ของหนาจอ

4.5 ขอความ (Messages)

โทรศัพทรุนนี้มีพื้นที่วางใหผูใชจัดการไฟลและสามารถรองรับการด 
T-flflffllash คุณสามารถใชฟงกชั่นเพื่อจัดการขอมูลไฟลและไดเร็คทอรี่
ในการดหนวยความจำภายนอกและในตัวเครื่อง

4.6 จัดการไฟล (File Manager)

ปฏิทิน (Calendar): เมื่อเขาสูเมนูนี้ คุณจะพบการแสดงปฏิทินใน
รูปแบบรายเดือน ใหคุณสามารถดูนัดหมายสำคัญ และกิจกรรม

4.7 ออแกไนเซอร (Organizer) 
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อื่นๆ
นาิกาปลุก (Alarm): สามารถตั้งนาิกาปลุกไดถึง 5 รายการ 
แตในคาเริ่มตนนาิกาปลุกจะถูกตั้งปดการใชงาน คุณสามารถเปด
ใชงานนาิกาปลกุไดหนึ่งหรือหลายรายการ หรือเปดใชงานทั้งหมด
ตามที่คุณตองการ ทั้งนี้คุณสามารถกำหนดวันปลุก และเวลามที่
ปลุกในนาิกาปลุกแตละรายการ
นาิกาจับเวลา (Stopwatch): นาิกาจับเวลาเปนแอพพลิเคชั่น
พื้นฐานสำหรับจับเวลาซึ่งสามารถบันทึกผลการจับเวลาไดหลาย
รายการและยังสามารถหยุด/จับเวลาตอไดอีกดวย
เวลาสากล (World Time):  ดูเวลาของเมืองตางๆในแตละไทม
โซน 
เครื่องคิดเลข (Calculator): เครื่องคิดเลขสามารถบวก, ลบ, 
คูณ และหารได
ตัวอานอีบุค (E-book reader): แอพพลิเคชั่นนี้ทำใหคุณสามารถ
อานไฟล  TXT โดยเชื่อมตอสายดาตาเคเบิ้ล USB เขาตัวเครื่อง
แลวใสไฟลในโฟลเดอร eBook  ของตัวเครื่องโทรศัพทหรือการด
หลังจากดาวนโหลดเรียบรอยผูใชสามารถเปดไฟล Text เพื่ออาน
ได











อัลบั้มรูป (Photo Album): คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อดูภาพ
ถายหรือรูปภาพได
บันทึกวีดีโอ (Video recorder): คุณสามาถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ผานฟงกชั่นนี้ โดยกดปุมทิศทางขึ้น/ลง เพื่อซูมเขาหรือซูมออก;
ปุม ตกลง (OK) เพื่อถายวีดีโอ; ปุมทิศทางซายเพื่อเขาสูหนาตัว

4.8 มัลติมีเดีย (Multimedia) 
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เลือก (Options) ; กดปุมทิศทางขวาเพื่อออกจากฟงกชั่นการถาย
วีดีโอ
เครื่องเลนมีเดีย (Media player): คณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อ
เลนไฟลเสียงหรือไฟลวีดีโอ ทั้งนี้เมื่ออยูในหนาการใชงาน คุณ
สามารถกดปุมตกลง (OK) เพื่อเลน/พัก, ปุมทิศทางขึ้น/ลง เพื่อปรับ
เสียงขึ้น/ลง, ปุมทิศทางซาย/ขวา เพื่อเลนแทร็คกอนหนาหรือถัดไป
บันทึกเสียง (Sound Recorder): คุณสามารถบันทึกไฟลเสียง
ออดิโอในฟอรแมต AMR และ WAV
ความสนุกและเกมส (Fun&Games): คุณสามารเขาใชงานแอพ
พลิเคชั่นตางๆของ MRE ผานฟงกชั่นนี้ และสามารถเลนเกมส
รถแขง F1 ที่มีอยูในตัวเครื่องได







ตั้งคาระบบ 2 ซิม (Dual SIM Settings)
ฟงกชั่นระบบ 2 ซิม คืือการใสซิมการด 2 ซิมลงในชองเสียบซิม 
ทั้งนี้ซิมการดทั้ง 2 ซิมนี้สามารถสแตนดบายไดพรอมกันหรือตั้ง
ใหซิม 1 ถูกแสดงบนหนาจอได
รูปแบบ (Proffiifiles)
ในเครื่องโทรศัพทรุนนี้มีหลายรูปแบบเสียงใหเลือกใชงานใหเหมาะ
กับเหตุการณและสภาพแวดลอมที่ใชงาน โดยในเครื่องโทรศัพทนี้
จะมีรูปแบบการใชงานตอไปนี้: ทั่วไป (General), ปดเสียง (Silent)
, ประชุม (Meeting)  และ นอกอาคาร (Outdoor)
ตั้งคาหนาจอ (Display Settings): ผูใชสามารถกำหนดภาพพื้น
หลัง (Wallpaper), ภาพพักหนาจอ (Screen Saver), ภาพแสดง
เมื่อเปดเครื่อง (Power on display) /แสดงเมื่อภาพปดเครื่อง 

4.9 ตั้งคา (Settings)









11

(Power off display)  และอื่นๆ ทั้งนี้คุณยังสามารถแสดงวันที่และ
เวลาบนหนาจอ หรือเลือกปดการแสดง หรือเลือกตั้งระยะเวลา
ของหนาจอ LCD
เวลาและวันที่ (Date and Time): ตั้งคาเมืองที่อยู, รูปแบบเวลา
, รูปแบบวันที่ และอัปเดทดวยเขตเวลา
ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone Setting)





กำหนดการเปด/ปด ตัวเครื่อง (Schedule power on/off): 
ตั้งเวลาที่เครื่องจะทำการเปด/ปดอัตโนมัติ
ภาษา (Language): คุณสามารถเลือกภาษาที่ใชแสดงบนตัว
เครื่อง
วิธีปอนขอมูล (Pref. input method): เลือกวิธีปอนขอมูลที่
ตองการใช
เมนูลัด (Shortcuts): คุณสามารถเลือกตัวเลือก เพิ่ม (Add), 
แกไข (Edit), ลบ (Delete) รายการที่อยูในเมนูลัดได โดยจะมี
รายการเมนูตางๆใหเลือก เชน ตั้งคา (Settings), เขียนขอ
ความ (Write Message), ขอความเขา (Inbox), นาิกาปลุก
(Alarm clock) และอื่นๆ
เลือกปุมลัด (Dedicated Key): สามารถกำหนดฟงกชั่นชอรท
คัทใหกับปุมขึ้น/ลง/ซาย/ขวา
อัปเดทเวลาอัตโนมัติ (Auto Update time): เลือกเปด/ปด 
หรือยืนยันกอน 
โหมดเครื่องบิน (Flight Mode): ใหคุณเลือกเปดใชงานโหมด
ปกติ (Normal Mode) หรือโหมดเครื่องบิน (Flight Mode) ได
ตั้งคาโมเด็ม (UART settings): เลือกใชงานซิม 1 หรือ ซิม 2
ไดตามตองการ
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ตั้งคาการโทร (Call Settings)
ตั้งคาการโทรซิม (SIM Call Settings)

สายเรียกซอน (Call Waiting): ฟงกชั่นนี้จะขึ้นอยูกับการ
รองรับของเครือขาย
โอนสาย (Call diverts): ฟงกชั่นเครือขายนี้ทำใหคุณ
สามารถโอนสายเรียกเขาไปยังเบอรที่ตั้งกอนหนานี้
การหามโทร (Call barring): ฟงกชั่นระงับการโทรทำให
คุณสามารถเลือกจำกัดการโทรไดตามตองการ เมื่อตั้งคาใน
ฟงกชั่นนี้จำเปนตองใชรหัสระงับการโทรที่ไดรับจากทางเครือ
ขายผูใหบริการซิมการด 
การสลับสาย (Line Switching): สามารถเลือกสลับการใช
งานสายที่ 1 หรือ สายที่ 2 โดยปกติเครื่องจะทำการตั้งสายที่ 
1 เปนคามาตรฐาน













ขอสังเกต
ถาเลือกใชสายที่ 2 อาจทำใหการโทรเขาออกขัดของ ทั้งนี้
จะขึ้นกับการรองรับฟงกชั่นนี้จากระบบเครือขาย

ตั้งคาขั้นสูง (Advanced settings)

แบล็คลิส (Blacklist): เมื่อตั้งสถานะแบล็คลิสเปนเปด 
บุคคลที่คุณตั้งในรายการแบล็คลิสตจะไมสามารถโทรหาคุณ
โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): ตั้งสถานะเปดหรือปด เพื่อ
เปดใชงานหรือปดการใชงานการโทรซ้ำอัตโนมัติ 
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ตัวเตือนเวลาโทร (Call time reminder): ตั้งเวลาใหเตือน
การใชงานการโทรเปนชวงๆหรือครั้งเดียว
วางสายดวนอัตโนมัติ (Auto Quick end): ฟงกชั่นนี้ใหคุณ
สามารถกำหนดเวลาวางสายอัตโนมัติ
ปฏิเสธโดย SMS (Reject by SMS): คุณสามารถปฏิเสธ
การรับสายโทรเขาแลวตอบกลับดวยขอความ SMS เพื่อแจง
วาคุณไมวางรับสาย
แจงการเชื่อมตอ (Connect notice): เมื่อเปดใชงานฟงก
ชั่นนี้ เครื่องโทรศัพทจะสั่นเพื่อเตือนเมื่อเชื่อมตอสาย
โหมดการรับสาย (Answer Mode): ตั้งโหมดการตอบรับ
ตามตองการ
คนหาผูโทร (Dialer Search): เลือกเปด/ปดฟงกชั่นนี้

 













ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Settings) 
บลูทูธ (Bluetooth): ดวยฟงกชั่นบลูทูธ คุณสามารถทำการ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณอื่นๆ เชน 
โทรศัพทมือถือ, คอมพิวเตอร, หูฟง และ อุปกรณในรถยนต 
โดยคุณสามารถใชบลูทูธเพื่อสงภาพ, ไฟลวีดีโอ, เพลง, ไฟล
เสียง และสมุดโนตยอจากคอมพิวเตอรที่สามารถรองรับ
ตั้งคาเครือขาย (Network Setting): ในฟงกชั่นนี้คุณสามารถ
เลือกเครือขายและตั้งเครือขายที่ตองการใชงาน







ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Settings)
รหัสผานแรกเริ่มเพื่อปลดล็อคปุมกดคือ 0000
ตั้งคาโรงงาน  (Restore factory settings)
เขาใชฟงกชั่นนี้เพื่อคืนคาการตั้งคาโรงงาน  รหัสผานมาตรฐาน คือ
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0000

กรุณาเสียบหูฟงกอนเริ่มการใชงานวิทยุ FM เมื่ออยูในหนาวิทยุ FM
คุณสามารถใชปุมทิศทางขึ้น/ลงเพื่อปรับความดังเสียง  หรือปุมทิศ
ทางขวา/ซายเพื่อคนหาชองสถานีดวยตนเอง

4.10 วิทยุ FM (FM Radio)

คณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อถายภาพ

4.11 กลอง (Camera)

คณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อเลนไฟลเสียงออดิโอหรือไฟลวีดีโอ ทั้งนี้
เมื่ออยูในหนาการใชงานการเลนมีเดีย คุณสามารถกดปุมตกลง (OK) 
เพื่อเลน/พัก, ปุมทิศทางขึ้น/ลง เพื่อปรับเสียงขึ้น/ลง, ปุมทิศทางซาย
/ขวา เพื่อเลนแทร็คกอนหนาหรือถัดไป

4.12 เครื่องเลนมีเดีย (Media player)
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5. ขอมูลทั่วไป

อุปกรณเสริม (Accessories)

•

•
•

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

การดูแลรักษาแบตเตอรี่ 
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟได

•

โทรศัพทของคุณมีอุปกรณเสริมตางๆ ภายในกลองจะประกอบดวย
แบตเตอรี่มาตรฐาน 1 กอน, หูฟง 1 อัน และที่ชารจแบตเตอรี่ 1 
อัน

โปรดใชอุปกรณเสริมและอุปกรณชารจแบตเตอรี่ของแทจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น ไมอยางนั้น อาจกอใหเกิดความเสีย
หายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน
การละเลยคำเตือนนี้จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ

  

ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท คือ 3.6 - 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

การดูแลรักษาตัวเครื่องโทรศัพท

•
•

•

โปรดอานขอมูลตอไปนี้กอนการใชงานเนื่องจากโทรศัพทของคุณ
เปนอุปกรณไฟฟาที่ซับซอน หากอุปกรณทำงานไมถูกตอง โปรด
ติดตอศูนยบริการใกลบาน

เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก
เก็บโทรศัพทของคุณไวในที่แหง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรธาตุที่จะทำใหแผงวงจรเสียหาย
หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพทไปในสถานที่ที่มีอุณหภูมิรอนหรือเย็น
เกินไป ระยะอุณหภูมิที่เหมาะกับการใชงานคือ 0°C-40°C  
โดยหลีกเลี่ยงการวางโทรศัพทไวใกลกับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ 
หรือแหลงความรอน

  

ขอควรระวังและวิธีการดูแลรักษา
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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

รหัส PIN

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

รหัส PIN2

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

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
รหัส PIN และรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

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

รหัสผานของตัวเครื่อง

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

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปดเครื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเปนเครื่องรับ-สง
คลื่นวิทยุโทรศัพทจะทำงานในคลื่นความถี่ที่ตางกัน ขึ้นอยู
กับชนิดของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่คุณใช และเทคนิคการปรับ
คลื่นวิทยุที่ใช ระบบที่ใชงานเมื่อคุณใชโทรศัพทจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพทคุณสงออกมา

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR (Specific Absorption Rate)

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

GSM900             หัว      1.1
GSM1800               หัว      0.361

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

•

•

•

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

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกันสัญญาณ
คลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
บางอยาง อาจไมอาจตอตานสัญญาณเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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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
เพื่อเปนการปกปองระบบสื่อสาร หามใชโทรศัพทในขณะที่
เครื่องบินกำลังบิน

•
•

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

หากคุณตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ ตรวจสอบกฎหมาย
และขอบังคับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

ขับรถอยางระมัดระวัง
ใชแฮนดฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตใหใชแฮนดฟรี 
เมื่อใชโทรศัพทขณะขับรถ
จอดรถที่ไหลทางกอนโทรหรือรับสาย หากจำเปนตองใช

การใชโทรศัพทขณะขับรถ

•
•

•
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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

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

li-ion 950 mAh

•

•

•

•

•
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8. เงื่อนไขการรับประกัน

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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ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใช
หรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการ
ซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะ
เวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไป
จาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลา
ใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แท
จริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีด
ฆา

7.

8.

9.

10.
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เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด
ลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย 
และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส 
หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
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

 

1.

2.

3.

4.

5.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส
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
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กฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง  
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
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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