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ถูกตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

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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1 ขอมูลทั่วไป

โปรดอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดเพื่อที่จะทำใหโทรศัพทของ
คุณอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางสมบูรณ
i-mobile อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลของเครื่องโดยไมตองแจง
เปนลายลักษณอักษร และขอสงวนสิทธิ์ในการแปลความหมายการ
ปฏิบัติงานของโทรศัพทรุนนี้
เนื่องจากซอฟทแวรและผูใหบริการเครือขายที่แตกตางกัน ขอมูลที่
แสดงบนหนาจออาจแตกตางกันไป สำหรับรายละเอียด โปรดดูตัว
เครื่องของคุณ

1.1 รูปแบบการใชงาน

หากโทรศัพทของคุณสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจงใหสำนักงาน
ผูใหบริการเครือขายซิมการดใหปดใชงานซิมการด (จำเปนตองมีการ
รองรับการใชงานจากผูใหบริการเครือขาย) ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยง
การเสียคาใชจายที่เกิดจากการใชงานที่ไมไดรับอนุญาต

โปรดใชมาตรการดังตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทของคุณไม
ไดรับอนุญาต:

1.2 ขอมูลเพื่อความปลอดภัย

•
•

ตั้งคารหัส PIN สำหรับซิมการด
ตั้งคารหัสล็อคตัวเครื่อง

1.3 การเตือนเพื่อความปลอดภัยและขอควรระวัง
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การเตือนเพื่อความปลอดภัย

ใหความสำคัญกับการขับขี่บนทองถนนกอน
หามใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ ใหใชอุปกรณแฮนดฟรีเมื่อ
ตองรับโทรศัพทขณะขับรถ ในบางประเทศ การใชโทรศัพท
ขณะขับรถนั้นผิดกฎหมาย
การปดโทรศัพทเมื่ออยูบนเครื่องบิน
สัญญาณไรสายอาจทำใหเกิดคลื่นรบกวนบนเครื่องบิน
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่บนเครื่องบินถือวาเปนสิ่งผิดกฎหมาย
และกอใหเกิดอันตราย
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปดโทรศัพทเรียบรอยแลวเมื่อ
ขึ้นเครื่อง
ปดโทรศัพทกอนเขาไปในบริเวณที่หามใช
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนดในพื้นที่ตางๆ อยางเครงครัด
ในบริเวณที่หามใชเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได ปดโทรศัพท
กอนเขาไปยังพื้นที่ที่ไวตอการระเบิด เชน ปมน้ำมัน ถังน้ำมัน 
เคมีภัณฑ หรือสถานที่ที่มีกระบวนการระเบิดอยูในนั้น
ขอกำหนดพิเศษ
ปฏิบัติตามขอกำหนดในพื้นที่ตางๆ อยางเครงครัด และปด
โทรศัพทเมื่ออยูในสถานการณที่หามใช หรืออาจกอใหเกิดคลื่น
รบกวน โปรดใชโทรศัพทใกลกับอุปกรณทางการแพทยในระยะ
ที่เหมาะสม เชน เครื่องกระตุนหัวใจ, เครื่องชวยฟง และ
อุปกรณทางการแพทยอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพราะอาจทำใหเกิด
สัญญาณรบกวนไปยังอุปกรณดังกลาวได
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกรุนกอใหเกิดคลื่นวิทยุ โดยมีเสาอากาศ
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ติดตั้งอยูในตัวเครื่องและอยูใตไมโครโฟน หามสัมผัสบริเวณที่
เปนเสาอากาศขณะสนทนาสาย เกรงวาคุณภาพในการใชสาย
สนทนาจะลดลง
การรับบริการจากชางผูเชี่ยวชาญ
เขารับการติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณโทรศัพทจากชางผู
เชี่ยวชาญเทานั้น การติดตั้งหรือซอมโทรศัพทดวยตัวคุณเอง
นั้นอาจกอใหเกิดอันตรายและทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
โปรดใชอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น
การโทรฉุกเฉิน
โปรดมั่นใจวาโทรศัพทเปดอยูและอยูในพื้นที่ใหบริการ ปอน
หมายเลขโทรออกฉุกเฉิน เชน 112 จากนั้นกดปุมโทรออก ให
คุณบอกขอมูลที่อยูและกลาวถึงสถานะอยางสั้นกระชับ หามจบ
การสนทนาจนกวาจะบอกใหวาง







 หมายเหตุ:
เชนเดียวกับโทรศัพทเครื่องอื่นๆ ทั้งหมด โทรศัพท
เคลื่อนที่ไมจำเปนตองรองรับคุณสมบัติทั้งหมดที่ได
อธิบายไวในคูมือฉบับนี้เนื่องจากปญหาเครือขายหรือ
ปญหาการสงคลื่นวิทยุ เครือขายบางแหงไมรองรับ
บริการโทรฉุกเฉิน ดังนั้น จึงไมควรยึดการติดตอสื่อสาร
โดยใชโทรศัพทแตอยางเดียวเปนความชวยเหลืออันดับ
แรก โปรดปรึกษาผูใหบริการเครือขายในพื้นที่ของคุณ

ขอควรระวัง

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบดานรูปลักษณความสวยงามมา
อยางดี โปรดดูแลเปนพิเศษเมื่อใชงาน คำแนะนำตอไปนี้จะชวยให
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เครื่องของคุณใชงานไดนานไปจนถึงชวงรับประกัน และมีอายุการ
ใชงานยาวนาน
•
•

•

•

•

•

โปรดเก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก
โปรดเก็บโทรศัพทไวในที่แหง ใหหางจากฝน ความชื้นน้ำ หรือ
สารละลายอื่นๆ ที่สามารถกัดกรอนวงจรอิเล็กทรอนิกสได
หามใชหรือเก็บโทรศัพทไวที่ที่เต็มไปดวยฝุน เกรงวาชิ้นสวนที่
ใชงานของโทรศัพทมือถือที่ไดรับความเสียหาย
หามเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากเปน
สาเหตุใหอายุวงจรอิเล็กทรอนิกสสั้นลง และทำใหแบตเตอรี่
และอุปกรณสวนที่เปนพลาสติกไดรับความเสียหาย
หามเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ไมเชนนั้นอาจเกิด
ความชื้นในตัวเครื่องแลวทำใหอายุวงจรอิเล็กทรอนิกสไดรับ
ความเสียหาย เมื่อยายโทรศัพทไปยังอุณหภูมิปกติ
หามโยน เคาะ หรือกระแทกโทรศัพทมือถือ เพราะจะเปนการ
ทำลายวงจรภายในและสวนประกอบที่มีความแมนยำสูงของ
โทรศัพทมือถือ



5

15
2 สวนประกอบตางๆ ของโทรศัพท

2.1 ภาพตัวเครื่อง

2.2 การใชงานปุมตางๆ

ปุมเปด/ปดเครื่อง
ปุมเปด/ปดเครื่องอยูบริเวณดานบนของตัวเครื่อง ระหวางการ
ใชงานตัวเครื่อง คุณสามารถกดปุมนี้เพื่อล็อคหนาจอ: หากกด
ปุมนี้คางไว 2-3 วินาทีจะเปนการเปด/ปดเครื่อง 
ปุมปรับระดับความดังเสียง
ปุมปรับระดับความดังเสียงจะอยูบริเวณดานซายของตัวเครื่อง
สามารถกดปุมนี้เพื่อปรับความดังเสียง

โทรศัพทเครื่องนี้มีปุมการทำงานตอไปนี้ :

•

•
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2.3 ฟงกชั่นการใชงานของไอคอน

ไอคอนโฮม (หนาหลัก)
กดเพื่อเปดหนาโฮมสกรีน ในกรณีที่คุณดูหนาดานซายหรือ
หนาขวาของหนาโฮมสกรีน การกดปุมกลางจะเปนเขาสูหนา
กลางของหนาโฮมสกรีน
ไอคอนเมนู
แตะไอคอนเมนูเพื่อเขาสูตัวเลือกเพื่อเลือกใชงานฟงกชั่นตางๆ
ไอคอนกลับ
ไอคอนกลับอยูดานขวาของตัวเครื่องโทรศัพท กดปุมนี้เพื่อ
กลับไปยังหนาจอกอนหนา

•

•

•

•
•
•
•
•
•

2.4 ขอมูลลจำเพาะเชิงเทคนิค
ขนาดตัวเครื่อง: 116.8*62*12mm 
น้ำหนัก: 88 กรัม
ชนิดแบตเตอรี่: ลิเธี่ยม-ไอออน
ความจุแบตเตอรี่: 1000 mAh
เวลาสแตนดบาย (ชั่วโมง): สูงสุด 150 ชั่วโมง 
เวลาสนทนา (ชั่วโมง): สูงสุด 3 ชั่วโมง 

รายละเอียดเพิ่มเติมของที่ชารจและแบตเตอรี่สามารถอานเพิ่มได
จากฉลาก
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3 เริ่มตนการใชงาน

3.1 การใสซิมการดและแบตเตอรี่

ซิมการด ประกอบดวยขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากรวมถึง
หมายเลขโทรศัพท, รหััส PIN (Personal Identification Number)
, PIN2, PUK (รหัสปลดล็อค PIN), PUK2 (รหัสปลดล็อค PIN2), 
IMSI (International Mobile Subscriber Identity), ขอมูล
เครือขาย, ขอมูลผูติดตอ และขอมูลขอความสั้น

 หมายเหตุ:
หลังจากปดโทรศัพท ใหรอประมาณ 2-3 วินาที กอนที่
จะถอดหรือใสซิมการด
ใสหรือถอดซิมการดอยางระมัดระวัง เนื่องจากการหัก
หรือการงอจะทำใหซิมการดไดรับความเสียหาย
ทั้งนี้ควรโทรศัพทและอุปกรณตางๆ เชน ซิมการดใหพน
จากมือเด็ก

การใสซิมการด

กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวสักครูเพื่อปดเครื่อง
แกะฝาดานหลังที่อยูเหนือแบตเตอรี่และถอดฝาออก
ถอดแบตเตอรี่ออก
คอยๆ ใสซิมการดลงไปในชองใส โดยใหดานที่เปนมุมตัดของ
การดอยูในแนวเดียวกันกับชองใส โดยใหดานที่เปนแผนสีทอง
คว่ำหนาลง จนกวาจะไมสามารถดันซิมการดเขาไปไดอีก
หันดานที่เปนโลหะบนแบตเตอรี่ลงใหตรงกับชองใสแบตเตอรี่ กด

•
•
•
•

•
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กดแบตเตอรี่ลงในถาดใสจนกระทั่งล็อคพอดี

การใชรหัส

โทรศัพทรุนนี้และซิมการด รองรับการใชงานรหัสผาน เพื่อที่จะปอง
กันไมใหโทรศัพทและซิมการด ใชงานโดยไมไดรับอนุญาต เมื่อคุณ
ไดรับการเตือนใหใสรหัสใดๆ ที่ระบุไวดานลาง ใหใสรหัสที่ถูกตอง
แลวกดไอคอนตกลง (OK) หากคุณใสรหัสผิด ใหกดปุมกลับเพื่อ
ลบ จากนั้นจึงใสรหัสที่ถูกตองอีกครั้ง

รหัสล็อคตัวเครื่อง
รหัสล็อคตัวเครื่องใชเพื่อปองกันการใชงานโทรศัพทจากผูที่ไมได
รับอนุญาต โดยทั่วไป รหัสนี้จะมาพรอมกับโทรศัพทโดยผูผลิต 
รหัสล็อคตัวเครื่องที่เปนคาเริ่มตนที่กำหนดโดยผูผลิตคือ 0000 
หากเครื่องของคุณตั้งคารหัสล็อคตัวเครื่อง คุณจำเปนตองปอน
รหัสล็อคตัวเครื่องเมื่อเปดโทรศัพท
รหัส PIN
รหัส PIN (Personal identification number จำนวน 4-8 
หลัก) จะชวยปองกันซิมการดของคุณจากการใชงานโดยไมได
รับอนุญาต รหัส PIN จะมาพรอมกับซิมการด คุณจำเปนตอง
ถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากเปดการใช
งานการตรวจสอบรหัส PIN คุณจำเปนตองปอนรหัส PIN ใน
แตละครั้งที่เปดเครื่อง หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดตอ
กันซิมการดจะถูกล็อคการใชงาน

วิธีการปลดล็อคมีดังตอไปนี้:

•

 ปอนรหัส PUK ที่ถูกตองตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อ
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ปลดล็อคซิมการด
จากนั้นใสรหัส PIN รหัสใหม จากนั้นกดไอคอนตกลง (OK) 
ใสรหัส PIN รหัสใหมอีกครั้ง จากนั้นกดไอคอนตกลง (OK) 
หากปอนรหัส PUK ถูกตอง เครื่องจะปลดล็อคซิมการด
และรหัส PIN จะถูกรีเซ็ต

 หมายเหตุ:
ซิมการด จะถูกล็อคหากคุณปอนรหัส PIN ผิดติดตอ
กัน 3 ครั้ง ในการปลดล็อคซิมการด คุณจำเปนตองใส
รหัส PUK โดยสวนใหญ รหัส PUK สามารถขอรับได
จากผูใหบริการเครือขายของคุณ

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unlocking Key)
ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN ซึ่งจัดมาพรอมกับซิมการด หากไม
มี โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ หากคุณใสรหัส PUK 
ผิดติดตอกัน 10 ครั้ง คุณจะไมสามารถใชงานซิมการดได โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอเปลี่ยนซิมการด
รหัสระงับการโทร
รหัสระงับการโทรใชสำหรับการตั้งคาฟงกชั่นระงับการโทร คุณ
สามารถขอรับรหัสนี้จากผูใหบริการเครือขายเพื่อกำหนดการใช
งานฟงกชั่นระงับการโทร

•

•

เมมโมรี่การดเปนการดเก็บขอมูลที่สามารถใสเขากับโทรศัพทได
ในการใสเมมโมรี่การด ใหคุณใสการดเขาไปในชองใสการด
ในการถอดเมมโมรี่การด ใหคุณดึงการดออกเบาๆ  

3.2 การใสเมมโมรี่การด
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 หมายเหตุ:
1. เครื่องโทรศัพทรุนนี้ไมสามารถตรวจพบเมมโมรี่การด
   ไดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง คุณตองทำการปด
   เครื่องกอนแลวเปดเครื่องใหมเพื่อใหมองเห็นการด
2. เมมโมรี่การดเปนวัตถุที่มีขนาดเล็ก โปรดเก็บใหหาง
   จากมือเด็ก เพราะเกรงวาเด็กอาจจะกลืนเขาไป

แบตเตอรี่ลิเธี่ยมจัดมาพรอมกับโทรศัพทซึ่งสามารถใชงานไดทัน
ทีหลังจากที่นำออกจากหอ

3.3 การชารจแบตเตอรี่

การแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

•

•

•

•

โทรศัพทเครื่องนี้สามารถตรวจสอบและแสดงสถานะพลังงงาน
แบตเตอรี่ได
โดยปกติ พลังานคงเหลือของแบตเตอรี่จะแสดงเปนไอคอน
ระดับพลังงานที่มุมบนขวาของหนาจอ
เมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือไมเพียงพอ โทรศัพทจะเตือนวา 
“Battery low” หากคุณตั้งคาการเตือนดวยเสียงไวเสียงเตือน
จะไมดังเมื่อแบตเตอรี่อยูในระดับที่ต่ำมาก
ภาพเคลื่อนไหวแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำลังชารจ
แบตเตอรี่ เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ภาพเคลื่อนไหวจะหาย
ไป

การใชอะแด็ปเตอรขนาดพกพา:

•
•

ใสแบตเตอรี่ลงในโทรศัพทกอนชารจแบตเตอรี่
เสียบอะแด็ปเตอรขนาดพกพาเขากับชองชารจแบตเตอรี่ของ
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•
•

•
•

โทรศัพท ตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบสายเขาไปจนสุด
เสียบปลั๊กของที่ชารจแบตเตอรี่เขากับเตาเสียบปลั๊กไฟ
ระหวางการชารจ เสนแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในไอคอน
จะยังคงกระพริบจนกวาแบตเตอรี่จะเต็ม
เปนเรื่องปกติที่แบตเตอรี่จะรอนขึ้นระหวางการชารจแบตเตอรี่
ไอคอนแบตเตอรี่จะไมกระพริบอีกตอไปเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการ
ชารจ

 หมายเหตุ:
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊กที่ชารจ, ปลั๊กหูฟง 
และปลั๊กสาย USB เขาไปในชองจนสุด การเสียบสาย
ดังกลาวเขาไปผิดทิศทางอาจเปนสาเหตุทำใหลมเหลว
ในการชารจหรือเกิดปญหาอื่นๆ
กอนชารจ ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันมาตรฐานและ
ความถี่ของการจายพลังงานหลักในพื้นที่เขากันไดกับ
แรงดันอัตราและพลังงานของที่ชารจขนาดพกพา

การใชงานแบตเตอรี่:
ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย: 
การตั้งคาเครือขายคลื่นวิทยุ, ความแรงของสัญญาณ, อุณหภูมิหอง, 
ฟงกชั่นหรือการตั้งคาที่เลือก, อุปกรณโทรศัพท, และเสียง, ขอมูล 
หรือโหมดแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ทานเลือกใช

เพื่อรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดของการใชงานแบตเตอรี่ของคุณ 
โปรดปฏิบัติตามกฎดังตอไปนี้อยางเครงครัด:

ใชเฉพาะแบตเตอรี่ของแทจากผูผลิตเทานั้น มิฉะนั้นอาจกอน
ใหเกิดความเสียและการบาดเจ็บไดในขณะชารจพลังงาน

•
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ปดโทรศัพทกอนถอดแบตเตอรี่เสมอ
ระยะเวลาในการชารจจะนานขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ใหมหรือ
แบตเตอรี่ที่ไมไดใชงานมาเปนระยะเวลานาน หากพลังงาน
แบตเตอรี่ต่ำเกินกวาที่จะเปดเครื่องได การชารจแบตเตอรี่
จะใชเวลานานขึ้น ในกรณีนี้ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบหลัง
จากที่ชารจพลังงานทิ้งไวครูหนึ่ง
ขณะชารจพลังงาน โปรดมั่นใจวาเปลี่ยนแบตเตอรี่ในบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิหองหรือใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง
หยุดใชแบตเตอรี่ทันทีที่มีกลิ่น, ความรอนสูงเกินไป,รอยแตก, 
การเปลี่ยนรูป หรือมีความเสียหายอื่นๆ หรือเมื่อมีไฟฟารั่ว
แบตเตอรี่จะเสื่อมไปตามการใชงาน แบตเตอรี่ที่ใชงานเปน
เวลานานจำเปนจะตองใชเวลาการชารจที่นานขึ้น หากระยะ
เวลาการสนทนาลดลงในขณะที่ระยะเวลาการชารจเพิ่มขึ้นแม
แบตเตอรี่จะเพิ่งถูกชารจก็ตาม ใหซื้อแบตเตอรี่มาตรฐานจาก 
OEM หรือใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจากบริษัทของเรา 
การใชอุปกรณที่มีคุณภาพต่ำจะเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหาย
ตอโทรศัพทหรือเปนอันตรายกับคุณได

•
•

•

•

•

 หมายเหตุ:
เพื่อเปนการรับประกันความปลอดภัยสวนตัวของทาน
และปกปองสิ่งแวดลอม หามทิ้งแบตเตอรี่เด็ดขาด ให
สงแบตเตอรี่ที่ใชแลวกลับมายังผูผลิตโทรศัพทหรือทิ้ง
ในพื้นที่ที่กำหนด หามทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะอื่นๆ

คำเตือน:
อาจเกิดระเบิด, ไฟไหม, เกิดบาดเจ็บ หรืออันตรายอื่นๆ 
ไดหากแบตเตอรี่ลัดวงจร
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กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวสักครูเพื่อเปดใชงานโทรศัพท ภาพ
เคลื่อนไหวแสดงการเปดเครื่องจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ปอนรหัสล็อคโทรศัพทและกดไอคอนตกลง (OK) หากเครื่องเตือน
ใหคุณใสรหัสล็อคโทรศัพท โดยคาเริ่มตนอยูที่ 0000
ปอนรหัส PIN และกดไอคอนตกลง (OK) หากเครื่องเตือนใหคุณ
ใสรหัส PIN โดยคุณจะไดรับรหัส PIN จากผูใหบริการเครือขาย
สำหรับการเปดใชงานซิมการด

การเขาใชงานหนาจอปกติ
ในการปดโทรศัพท ใหกดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวสักครูหนึ่ง

3.4 การเปด/ปดโทรศัพท

3.5 การเชื่อมตอไปยังเครือขาย
หลังจากที่ปลดล็อคซิมการดและโทรศัพทไดเรียบรอยแลว เครื่องจะ
คนหาเครื่องขายที่มีอยูโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คนหาเครือขายแลว 
เครื่องจะเขาสูโหมดสแตนดบาย เมื่อเครื่องไดเขาใชงานในเครือขาย 
ชื่อผูใหบริการเครือขายจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ คุณจึงสามารถโทร
ออกหรือรับสายได

ในหนาจอปกติ ใหกดปุมหมายเลขเพื่อใสรหัสพื้นที่และเบอรโทรศัพท 
จากนั้นกดปุมโทรออก ในการจบการสนทนา ใหกดปุมวางสาย

3.6 การโทรออก

• การโทรออกโดยใชเบอรที่อยูในสมุดโทรศัพท
แตะไอคอนโทรศัพทหรือไอคอนแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮมกรีน 
จากนั้นเลือกแท็บรายชื่อ (Contacts) ลากขึ้น/ลงเพื่อเลือก
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•

•

•

รายชื่อที่ตองการ แลวแตะปุมไอคอนโทรเพื่อโทรออกไปยัง
เบอรโทรศัพทที่คุณตองการ
การโทรออกโดยใชเบอรที่อยูในบันทึกการโทร
แตะไอคอนโทรศัพทหรือไอคอนแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮมกรีน 
จากนั้นเลือกแท็บบันทึกการโทร (Call log) ลากขึ้น/ลงเพื่อ
เลือกรายชื่อที่ตองการ แลวแตะปุมไอคอนโทรเพื่อโทรออกไป
ยังเบอรโทรศัพทที่คุณตองการ
การรับสายโทรเขา
แตะไอคอนรับสาย (Accept) เพื่อรับสายที่โทรเขามา
แตะไอคอนวางสาย (End) เพื่อจบการสนทนาปจจุบัน
ในการปฏิเสธสายโทรเขา ใหแตะไอคอนปฏิเสธ (Reject) 
การจัดการหลายสาย
ถาไดรับสายเรียกเขาใหมขณะใชสายสนทนา ใหคุณแตะไอคอน
รับสายเพื่อรับสายปจจุบัน 

เมื่อคุณเสียบหูฟงเขากับโทรศัพท เครื่องจะเขาโหมดหูฟงโดย
อัตโนมัติ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบหูฟงเขาไปจนสุดหรือ
คุณอาจไมสามารถงานไดตามปกติ

3.7 การใชหูฟง
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4 วิธีการปอนขอมูล

4.1 ไอคอนสำหรับการปอนขอมูล

โทรศัพทนี้มีวิธีการปอนขอมูลหลายรูปแบบ ประกอบดวย การปอน
ตัวเลข, ปอนภาษาอังกฤษมัลติแท็บ, ปอนภาษาอังกฤษมัลติแท็บ 
คุณสามารถใชวิธีการปอนขอมูลเหลานี้เมื่อพิมพรายชื่อ, ขอความ 
หรือไฟล 

หลังจากที่คุณเขาสูหนาตางแกไขขอมูล อยางเชน การพิมพรายชื่อ 
ขอความ หรือสมุดโนต เปนตน ไอคอนที่ปรากฏจะแสดงวิธีการ
ปอนขอมูลในปจจุบัน:
การปอนหมายเลข: “123”
ปอนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ: “ABC”
ปอนภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก: “abc”

4.2 การเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

กดตัวเลือกและแตะไอคอนวิธีการปอนขอมูลบนคียบอรดในหนาจอ
เพื่อเลือกวิธีการปอนขอมูลที่ตองการ

4.3 การปอนภาษาอังกฤษและตัวเลข
คุณสามารถปอนภาษาอังกฤษโดยแตะตัวอักษรที่อยูบริเวณดาน
ลางของหนาการพิมพ โดยเมื่อไอคอนวิธีการปอนขอมูลเปลี่ยนเปน 
ABC หรือ abc และคุณสามารถใสหมายเลขเมื่อไอคอนเปลี่ยนเปน
123
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5 การใชเมนู

5.1 แปนโทร (Dialer)
แตะไอคอนแปนกด (Dialer) ที่อยูบนหนาโฮมสกรีนหรือในเมนู
หลักเพื่อเปดหนาจอการโทร ทั้งนี้ในหนาการโทร คุณสามารถปอน
เบอรโทรศัพทที่ตองการโทรออก

5.2 ขอความ (Messaging) 
คุณสามารถใชเมนูขอความเพื่อรับและสงขอความตัวอักษร (SMS) 
และขอความมัลติมีเดีย (MMS) กับโทรศัพทมือถือของเพื่อนคุณ

การสรางและสงขอความ 

แตะไอคอนขอความ (Messaging) บนหนาโฮมสกรีนหรือหนา
เมนูหลัก เมื่อหนาเมนูขอความถูกเปด คุณสามารถสรางขอความ
ใหม โดยแตะที่ สรางขอความใหม (Compose new message) 
เพื่อเริ่มการเขียนขอความ SMS หรือ MMS ทั้งนี้ขอความ MMS 
สามารถใสภาพ, ตัวอักษร, เสียงบันทึก, ไฟลเสียง, ไฟลวีดีโอ 
หรือ สไลดภาพ
บนหนาจอขอความแตะที่ สรางขอความใหม (Compose new 
message) ใสเบอรโทรในชอง ถึง (To) แตะชองการพิมพขอความ
เพื่อเริ่มการเขียนขอความ ระหวางการพิมพคุณสามารถแตะ
ไอคอนเมนูเพื่อเพิ่มอีโมติคอน, แนบไฟล หรือ ใสชื่อเรื่องไปยัง
ขอความ หลังจากพิมพขอความเสร็จ คุณสามารถแตะไอคอน
กลับเพื่อออกจากหนาคียบอรด 
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การตอบกลับเธรดขอความ 

ถาคุณกำลังทำงานในหนาเมนูขอความ ขอความที่เขาใหมจะถูก
แสดงทันที หากอยูในหนาการทำงานเมนูอื่นเมื่อมีขอความเขา
ใหม จะมีไอคอนขอความใหมแสดงบนแถบสถานะ เมื่อคุณแตะ
ที่หนาการแจงเตือนขอความใหม หนาตางเมนูขอความจะถูก
เปดและคุณสามารถตอบกลับขอความ  

5.3 รายชื่อ (Contacts)
ในหนารายชื่อ คุณสามารถใชฟงกชั่น ดังตอไปนี้:

• คนหา (Search): ใสชื่อที่ตองการคนหา เมื่อคุณพิมพ รายชื่อ
ที่ตรงกับตัวอักษรที่คุณพิมพจะแสดงอยูขางใตกลองการคนหา 
จากนั้นคุณสามารถใชงานฟงกชั่นตัวเลือกดังตอไปนี้ 

เพิ่มรายชื่อใหม (Add new contact): เลือกฟงกชั่นนี้เพื่อ
เพิ่มรายชื่อใหม
กลุม (Groups): คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่ตองการใหกลุม
การโทรแตละกลุม
แชร (Share): คุณสามารถแชรรายชื่อที่ตองการ
อื่นๆ (More): สำหรับฟงกชั่นนี้ คุณสามารถใชฟงกชั่นดังตอ
ไปนี้: ลบ (Delete), ขอความ(Message), นามบัตรของฉัน 
(My card), ตั้งคา (Settings)








ลบ (Delete): เลือกฟงกชั่นนี้ โดยคุณสามารถเลือกมารค
รายชื่อที่ตองการ  เพื่อลบรายชื่อทั้งหมดใหแตะ ทั้งหมด 
(All) ที่ดานบนของหนาจอ จากนั้นแตะ ตกลง (OK) และ 
ยืนยัน (Confiffiifirm) เพื่อลบรายชื่อ 
ขอความ (Message): คุณสามารถเลือกรายชื่อและสงขอ
ความในฟงกชั่นนี้
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นามบัตรของฉัน (My card): ตั้งคานามบัตรรวมถึง
ชื่อ, เบอรโทรศัพท และอีเมล
ตั้งคา (Settings): คุณสามารถตั้งคารายชื่อในฟงกชั่น
นี้

 หมายเหตุ:
การรีเซ็ตคาจากโรงงานทำใหคุณสามารถลบขอมูลสวน
ตัวทั้งหมดจากพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง, รวมถึงขอความ
ทั้งหมด และขอมูลรายชื่อที่เก็บในตัวเครื่องโทรศัพท 

5.4 เพลง (Music)
เครื่องเลนเพลงจะเลนไฟลออดิโอที่ถูกจัดเก็บในเมมโมรี่การด 
กอนเปดเครื่องเลนเพลงคุณตองคัดลอกไฟลเพลงจากคอมพิว
เตอรลงเมมโมรี่การด ทั้งนี้โทรศัพทรุนนี้สามารถรองรับฟอรแมต
ไฟลเสียงที่หลากหลาย ดังนั้นคุณสามารถเลนเพลงที่คุณดาวน
โหลดจากออนไลนสโตร, เพลงที่คัดลอกจากซีดี และอื่นๆ 

การเปดเพลงและดูไลบารี่เพลง

แตะที่ไอคอนเพลงในหนาเมนูหลักหรือ บนหนาโฮมสกรีน เมื่อคุณ
คัดลอกเพลงลงเมมโมรี่การด, เครื่องเลนเพลงจะคนหาไฟลเพลง
และสรางแคตตาล็อกเพลงตามขอมูลที่มีอยูในแตละไฟลแพลง 
โดยจะใชเวลาหลายวินาที ทั้งนี้เวลาจะขึ้นอยูกับจำนวนเพลงที่มี
ในเมมโมรี่การด เมื่อสรางแคตตาล็อกเรียบรอยแลว หนาจอ
ไลบารี่เพลงจะถูกเปดแลวมีแท็บใหคุณแตะเพื่อดูไลบารี่เพลงที่ถูก
จัดตามหมวด ศิลปน (Artists), อัลบั้มเพลง (Albums), เพลง 
(Songs) หรือ รายการเพลง (Playlists)
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 หมายเหตุ:

ถาเครื่องโทรศัพทปดเนื่องจากแบตเตอรี่หมดขณะที่
กำลังดาวนโหลดไฟลเพลงผานสายเคเบิ้ล USB เครื่อง
โทรศัพทจะแจงเตือน ‘ เมมโมรี่การดขัดของ (SD card 
error)’ เมื่อเปดเครื่องโทรศัพทมือถือ แลวเปด/ปดใหม 5 
ครั้งจะมีขอความดังกลาวปรากฏ หากเจอสถานการณนี้
ใหลองเปดเครื่องใหมจนกระทั่งปรากฏขอความ ‘เมมโมรี่
การดขัดของ ตองการฟอรแมต ? (SD card error. 
Format)?’ กรุณาเลือกฟอรแมตเมมโมรี่การดเพื่อการ
ทำงานที่สมบูรณของตัวการด 
การหยุดกะทันหันระหวางการดาวนโหลดเพลงผาน
สายเคเบิ้ล USB อาจทำใหเมมโมรี่การดเสียหายได

การเลนเพลง

คุณสามารถเลนเพลงผานทางลำโพงที่อยูในตัวเครื่องโทรศัพท, 
ผานทางหูฟง หรือ หูฟงสเตอริโอบลูทูธ
แตะเพลงที่อยูในไลบารี่เพื่อฟง โดยหนาการเลนและเพลงที่คุณ
แตะเลือกจะถูกเริ่มเลน ในหนาการเลนจะประกอบดวยหลาย
ไอคอนที่คุณสามารถควบคุมการเลนเพลง โดยบริเวณสวนดาน
บนของหนาจอ คุณสามารถพบไอคอนสำหรับ 2 ฟงกชั่น โดย
คุณสามารถแตะเพื่อเลนรายการเพลงแบบสุม หรือเลนรายการ
เพลงซ้ำ/ เลนเพลงปจจุบันซ้ำ (แตะ 2 ครั้ง) ในสวนบริเวณดาน
ลางใตแถบการเลนจะมีไอคอนสำหรับ 5 ฟงกชั่นเพื่อใชควบคุม
การเลนเพลง ดังตอไปนี้: กลับไปยังหนาคนหาเพลง, เลนเพลง
กอนหนา (แตะ), เลน/พัก, เลนเพลงถัดไป  (แตะ) และ เขาหนา
เพลยลิสตปจจุบัน
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ลบเพลงในเมมโมรี่การด

คุณสามารถลบเพลงที่เก็บในพื้นที่จัดเก็บเมมโมรี่การด แตะคาง
ที่เพลงที่อยูในรายการไลบารี่ ในหนาเมนูที่เปดใหเลือก ลบ 
(Delete) 

5.5 บันทึกการโทร ( Call log)
ผูใชสามารถดูรายการสายที่โทรออก ,สายที่ไมไดรับและสายที่รับ
ไดผานทางเมนูนี้

5.6 ปฏิทิน (Calendar) 
เมื่อเขาสูเมนูนี้ คุณจะพบการแสดงปฏิทินในรูปแบบรายเดือน คุณ
สามารถดูนัดหมายสำคัญ โดยนัดหมายที่ตั้งไวจะถูกมารคในปฏิทิน
ตามวันที่ที่ตั้งไว

5.7 กลอง (Camera)
กลองในเมนูนี้สามารถใชเปนกลองถายภาพและกลองแคมคอร
เดอรเพื่อถายภาพนิ่งและวีดีโอ
แตะไอคอนกลองในหนาเมนูหลักหรือบนหนาโฮมสกรีน กลองจะ
ถูกเปดในแนวนอนหรอทสำหรับถายภาพ ในโหมดนี้ใหกดที่ปุม
กลมที่บริเวณดานลางของหนาจอ, กดไอคอนที่อยูดานซายของ
ไอคอนถายภาพเพื่อสลับโหมดการถายภาพระหวางกลองถายภาพ
และกลองแคมคอรเดอร 
คุณสามารถแตะไอคอนตั้งคาเพื่อตั้งคาตางๆใหกับกลอง

5.8 ตั้งคา (Settings)
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เครือขายและการเชื่อมตอ (Network & connectivity)

โหมดเครื่องบิน (Flight Mode): ใหคุณสามารถเปดใชเครื่อง
ในโหมดใชงานบนเครื่องบิน โดยเมื่อเปดใชงานฟงกชั่นนี้จะหยุด
การรับสงสัญญาณทำใหไมสามารถรับสายหรือโทรออกได แต
สำหรับบางฟงกชั่น เชนเกมส, กลองหรือ เครื่องเลน MP 3 หรือ
ฟงกชั่นที่ไมเกี่ยวกับการรับสงสัญญาณจะเลนได

5.8.1.1 ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connectivity settings)
บลูทูธและการตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth & Bluetooth settings)
ดวยบลูทูธ คุณสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกับอุปกรณอื่น 
เชนโทรศัพทมือถือ, คอมพิวเตอร, ชุดคารคิท โดยคุณสามารถ
ใชบลูทูธเพื่อสงไฟลภาพ, เสียง, คลิปวีดีโอ และสมุดโนต และ
ยังสามารถโอนไฟลเหลานี้เขายังคอมพิวเตอรที่รองรับ 
5.8.1.2 ตั้งคาเครือขายมือถือ (Cellular network settings)
ใชตั้งคาเครือขายมือถือเพื่อตั้งคาตางๆเชน การเชื่อมตอขอมูล
ของซิม (Data connection SIM), การใชงาน GPRS (GPRS 
transfer preference), ตั้งคาเครือขายมือถือ (Mobile network 
settings) และขอมูลบัญชี (Data accounts) 

กำหนดเอง (Personalization)

5.8.1.3 ตั้งคาธีม (Theme settings)
คุณสามารถตั้งคาธีมเพื่อกำหนดภาพวอลลเปเปอร, สี&สไตล และ
ไอคอนแอพพลิเคชั่น
5.8.1.4 ตงคาเสียง (Sound settings)
คุณสามารถตั้งเสียงแจงเตือน (Notification sound), เสียงเรียก
เขา (Incoming call ringtone), เสียงขอความใหม (New 
message ringtone) และเสียงอื่นๆ   
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5.8.1.5 ตงคาการแจงเตือน (Notifififfiication settings)
คุณสามารถเลือกเปด/ปดบริการการแจงเตือนรวมถึง ขอความ 
(Messaging), บันทึกการโทร (Call log) และดาวนโหลดตาม
ตองการ 
5.8.1.6 ตั้งคาความปลอดภัย (Security Settings)
ฟงกชั่นในเมนูนี้ใชสำหรับรักษาความปลอดภัยของตัวเครื่อง
โทรศัพทและขอมูล

 หมายเหตุ:
คุณสามารถลบขอมูลลับทั้งหมดและตั้งรหัสผานใหมให
กับพื้นที่จัดเก็บลับ โดยเลือก ความปลอดภัย (Security)
> ลบพื้นที่จัดเก็บ (Clear storage)

ระบบ (System)
5.7.1.7 ตั้งคาหนาจอ (Display settings)
คุณสามารถตั้งคาหนาจอเพื่อตั้งคาความสวางและการล็อคหนา
จออัตโนมัติใหกับตัวเครื่องโทรศัพท
5.8.1.8 ตั้งเวลาและวันที่ (Date & time settings)
คุณสามารถตั้งเวลาและวันที่เพื่อกำหนดการแสดงของวันที่ ทั้งนี้
ยังสามารถตั้งเวลาและโซนเวลา, หรือเลือกที่จะตั้งเวลาตามเครือ
ขายผูใหบริการมือถือ
5.8.1.9 ภาษา&วิธีปอนขอมูล (Language & input)
คุณสามารถเลือกภาษาที่ใชแสดงบนตัวเครื่องและ เลือกวิธีปอน
ขอมูลที่ตองการใชบนคียบอรด 
5.8.1.10 ตั้งคาขั้นสูง (Advanced settings)

• ตั้งเวลาเปด/ปด ตัวเครื่อง (Schedule power on/off): 
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•

•

ตั้งเวลาที่เครื่องจะทำการเปด/ปดอัตโนมัติ
การใชงานซิม (SIM usage): คุณสามารถดูขอมูลการใชงาน 
GPRS
ตั้งคาจากโรงงาน (Restore Factory Settings): ใชฟงก
ชั่นนี้ เพื่อคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน โดยรหัสผานเริ่มแรกที่มา
จากโรงงานคือ 0000

แอพพลิเคชั่น (Applications)

5.8.1.11 ตั้งคาการโทร (Call Settings) 
ใชเมนูตั้งคาการโทรเพื่อตั้งคาตางๆเกี่ยวกับการโทร เชน แบล็ค
ลิสต (Black list), ไวทลิสต (White list), โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto 
redial), เตือนเวลาการโทร (Call time reminder), วางสาย
อัตโนมัติ (Auto quick end), เวลาวางสายอัตโนมัติ (Auto 
quick end time), ปฏิเสธสายที่ไมรูจัก (Reject unknown 
number), เสียงการเชื่อมตอ (Connect notice), รับสาย
อัตโนมัติ (Auto answer) และตั้งคาการโทรเพิ่มเติม (Additional 
call settings)
5.8.1.12 ตั้งคารายชื่อ (Contacts settings)
คุณสามารถตั้งคารายชื่อในฟงกชั่นนี้ 
5.8.1.13 ตั้งคาขอความ (Messaging settings)
ในเมนูนี้คุณสามารถตั้งคาตางๆใหกับขอความ SMS, MMS และ
ขอความบริการ      

5.9 นาิกา (Clock)
คุณสามารถตั้งนาิกาปลุก (Alarm), ใชเวลาสากล (World 
Clock) และนาิกาจับเวลา (Timer) ผานฟงกชั่นนี้ 
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5.10 บราวเซอร (Browser)
คุณสามารถใชบราวเซอรเพื่อดูเว็บเพจและคนหาขอมูลในเว็บไซต
เมื่อเปดหนาบราวเซอร โฮมเพจที่คุณตั้งไวจะถูกเปด ทั้งนี้ที่อยู
เว็บไซต (URL) ของหนาเพจปจจุบันจะถูกแสดงบนดานบนของ
หนาจอ

ไปยังหนาเว็บเพจหรือคนหาหนาเว็บ

แตะกลอง URL ที่ดานบนของหนาบราวเซอร ใสที่อยูเว็บไซต 
(URL) หรือคำที่ตองการคนหา โดยตัวอักษรที่คุณพิมพ Search 
engine จะคนหาและแนะนำผลลัพธเว็บไซตที่ใกลเคียง 

การเขาใชงานเว็บเพจ 

คุณสามารถเปดลิงคบนหนาเว็บเพจ โดยสามารถเลือกกลับหรือ
ไปตอ และสามารถดูหนาประวัติการบราวซเว็บไซต เชน เว็บ
บราวเซอร
เปดหนาลิงค: แตะลิงคเพื่อเปด โดยลิงคที่แตะจะถูกไฮไลทดวยสี
สมจนกระทั่งเว็บเพจที่เลือกจะถูกเปดในหนาตาง
หากตองการกลับหรือไปตอที่หนาเพจอื่นที่คุณเคยเปดมากอนหนา: 
ใหแตะปุมกลับและแตะไอคอนเมนู> สงตอ (forward)

การทำงานของบุคมารค

เปดหนาเว็บเพจดวยบุคมารค โดยแตะที่ ไอคอนเมนู > โปรด
ปราน (Favorites) จากนั้นคุณจะสามารถดูบุคมารคในรูปแบบ 
thumbnail 
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5.11 ดาวนโหลด (Downloads)
คุณสามารถดูรายการไฟลและแอพพลิเคชั่นที่คุณดาวนโหลดจาก
เว็บไซต 

5.12 แกลอรี่ (Gallery)
คุณสามารถดูภาพถายและวีดีโอที่ถูกบันทึกดวยกลองหรือที่จัด
เก็บในเมมโมรี่การด 

5.13 เครื่องคิดเลข (Calculator)
สามารถใชฟงกชั่น บวก , ลบ , คูณ และหาร ในการใชเครื่อง
คิดเลข 

5.14 จัดการไฟล (File mgr.)
ตัวเครื่องโทรศัพทสามารถรองรับเมมโมรี่การด โดยคุณสามารถ
ใชเมนูจัดการไฟล เพื่อชวยจัดการไดเร็คทอรี่และไฟลตางๆในเมม
โมรี่การด 

5.15 จัดการแอพพลิเคชั่น (APP. Mgr.)
คุณสามารถดูรายการแอพพลิเคชั่นและตั้งคา MRE 

5.16 บันทึกเสียง (Recorder)
ใชฟงกชั่นนี้เพื่อบันทึกเสียงออดิโอ โดยไอคอนฟงกชั่นที่หนาจอดาน
ลางจะใชเพื่อเริ่มการบันทึกและหยุดการบันทึก 

5.17 สมุดโนต (Notes)
คุณสามารถบันทึกขอมูลลงในเมนูนี้ 
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5.18 สิ่งที่ตองทำ (Task)
เลือกนัดเดท (date), โทร (call) หรือ วันครบรอบ (anniversary) 
เพื่อสรางเหตุการณใหมที่คุณสามารถด ู(view), เพิ่ม (add), 
แกไข (edit), ลบ (delete), ลบรายการหมดอายุ (delete 
overdue task), ลบทั้งหมด (delete all), ไปยังวันที่ (jump to 
date), สงรายการ (send route) และบันทึกเปนไฟล (saved as fi
ffiile) ถาตั้งเสียงเตือนไวเครื่องจะสงเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาแลว
เหตุการณที่เราบันทึกไวจะถูกแสดง

5.19 วิทยุ FM (FM Radio)
กรุณาเสียบหูฟงเขากับอุปกรณมือถือ จากนั้นเปดวิทยุ ทั้งนี้สาย
หูฟงจะถูกใชเปนเสาอากาศเพื่อชวยในการรับฟงวิทยุ FM  ควร
ปรับระดับความดังเสียงใหเหมาะสม ทั้งนี้เสียงที่ดังเกินจะสงเปน
อันตรายตอโสตประสาท

5.20  ซิมทูลคิท (STK)
STK เปนบริการซิมทูลคิทที่อยูในซิมการด โดยเครื่องโทรศัพทรุน
นี้สามารถรองรับฟงกชั่นซิมทูลคิทได โดยรายละเอียดของเมนู
หรือรายการซิมทูลคิทจะแตกตางกันไปตามเครือขายและซิมการด 
โดยปกติเมนูซิมทูลคิทจะถูกเพิ่มอัตโนมัติบนเมนูตัวเครื่องเมื่อซิม
การดนั้นรองรับ

5.21 Switch FX
คุณสามารถเปลี่ยนสไตลเอฟเฟคผานฟงกชั่นนี้ 
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5.22 ตัวอานอีบุค (E-book reader)
แอปพลิเคชั่นนี้ทำใหคุณสามารถอานไฟล TXT โดยเชื่อมตอสาย
ดาตาเคเบิ้ล USB เขาตัวเครื่องแลวใสไฟลในโฟลเดอร E-book 
ของตัวเครื่องโทรศัพทหรือการด หลังจากดาวนโหลดเรียบรอยผูใช
สามารถเปดไฟล Text เพื่ออานได

5.23 ล็อค (Locks)
หากตองการใชฟงกชั่นนี้ คุณตองติดตั้งกอน จากนั้นจึงสามารถ
ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นการล็อคปุมกดและตั้งคาได 

5.24 วีดีโอ (Movie)
คุณสามารถดูไฟลวีดีโอผานทางเมนูนี้ได 

5.25 Facebook
ล็อกอิน Facebook ผานทางเว็บไซต

5.26 IM-Market
คุณสามารถคนหาแอพพลิเคชั่นตางๆผานทางเมนูนี้ได 

5.27 Lifebox
คุณสามารถเขา Lifebox ผานทางเมนูนี้ได 
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ดัชนี 1: การแกปญหาเบื้องตน
หากใชงานแลวพบปญหาควรคืนคาการตั้งคาโรงงานแลวดูตามตาราง
ดานลางเพื่อแกปญหาเบื้องตนดวยตัวเอง กรุณาติดตอผูจัดจำหนาย
หากปญหายังคงอยู

ปญหา สาเหตุ วิธีแกปญหา

ซิมการด
ขัดของ 

ซิมการด
เสียหาย

ซิมการดไมอยู
ในตำแหนงที่
ถูกตอง

สวนโลหะของ
ซิมการดสกปรก

ติดตอผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ

ตรวจสอบซิมการดในตัว
เครื่องของคุณ

ทำความสะอาดซิมการด
ดวยผาสะอาด

เปดเครื่อง
ไมติด

แบตเตอรี่หมด ชารจแบตเตอรี่

 6 ดัชนี

ไมสามารถ
โทรออก

มีการเปดใช
งานระงับการ
โทร

ยกเลิกการระงับการโทร
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 ปญหา สาเหตุ วิธีแกปญหา

โทรศัพทไม
สามารถ
เชื่อมตอ
เครือขาย

ซิมการดไม
สามารถใชได

โทรศัพทไมมี
สัญญาณ

ติดตอผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ

ยายตำแหนงการใชโทรศัพท
ไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณการใช
งานที่ดีกวา

สัญญาณออน ยายตำแหนงการใชโทรศัพท
ไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณการใช
งานที่ดีกวา

ไมสามารถ
ชารจแบต
เตอรี่ได

จำนวนกระแส
โวลตสำหรับ
การชารจไม
ตรงกับโวลตที่
ระบุบนที่ชารจ

ตรวจสอบจำนวนกระแส
โวลตสำหรับการชารจใหตรง
กับโวลตที่ระบุบนที่ชารจ

ไมสามารถ
ชารจแบต
เตอรี่ได

การใชที่ชารจ
ไมเหมาะสม

ที่ชารจเสียบ
ไมสนิท

ควรใชที่ชารจสำหรับโทรศัพท
รุนนี้เทานั้น

ตรวจสอบใหมั่นใจวาที่ชารจ
เสียบสนิทกับตัวเครื่อง
โทรศัพท
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7 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
สั้นลงแสดงวาแบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน คุณควรซื้อแบต

  

•
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

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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8 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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9 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 1000 mAh

•

•

•

•

•
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10 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.
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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
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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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