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1 คำนำ
เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยาง
ถูกตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้
เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติ โปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน
ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555
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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

2 ความปลอดภัยในการใชงาน

17

กรุณาอานคำแนะนำการใชงานอยางยอดานลางเพื่อหลีกเลี่ยง
ปญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 ความปลอดภัยบนทองถนน
ควรใชชุดอุปกรณหูฟงแฮนดฟรีทุกครั้งที่ขับขี่ยวดยานพาหนะ
หรือจอดรถเขาขางทางเพื่อใชโทรศัพทมือถือ
 ปดเครื่องโทรศัพทมือถือหรือใชโหมดเครื่องบินเมื่ออยูบน
เครื่องบิน
การใชอุปกรณมือถืออาจกอกวนการทำงานของเครื่องบิน การ
ใชมือถือบนเครื่องบินถือเปนเรื่องผิดกฏหมายและกอใหเกิด
อันตราย ควรปดเครื่องมือถือหรือเปลี่ยนมาใชโหมดเครื่องบิน
 ปดเครื่องเมื่ออยูในโรงพยาบาล
ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลอุปกรณการแพทยตางๆ และปฏิบัติ
ตามกฏหรือขอระเบียบของโรงพยาบาลอยางเครงครัด
 ปดเครื่องเมื่อเติมน้ำมันหรือแกส
ควรปดเครื่องโทรศัพทมือถือทุกครั้งเมื่อเติมน้ำมันหรือแกส
หรืออยูใกลสารเคมี
 ปดเครื่องเมื่ออยูในพื้นที่ที่มีเปลวไฟ
ไมควรใชอุปกรณเมื่ออยูในพื้นที่ที่มีเปลวไฟ ควรสังเกตและ
ปฏิบัติตามกฏและขอบังคับอยางเครงครัด
 คลื่นรบกวน
อุปกรณไรสายทุกชนิดอาจกอใหเกิดคลื่นรบกวนตอการใชงาน
เครื่องโทรศัพทมือถือ และสงผลใหประสิทธิภาพการใชงาน

2

ลดลง
 การใชอยางเหมาะสม
ควรใชงานตามที่ระบุในคูมือ และไมแตะสวนที่เปนเสาอากาศ
หากไมจำเปน
 อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ของไอโมบายเทานั้น
ไมควรใชอุปกรณเสริมที่ไมใชของแท
 การโทรฉุกเฉิน
ตรวจสอบวาเครื่องโทรศัพทไดเปดอยูและสามารถใชบริการได
จากนั้นใสเบอรโทรฉุกเฉินและกดปุมโทรออก แจงตำแหนงที่ทาน
อยูกับปลายทางและไมวางสายสนทนาหากไมไดรับอนุญาตจาก
สายปลายทาง
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3

3 แนะนำเครื่องโทรศัพทมือถือ
3.1 แนะนำสวนประกอบ

17
ไอคอน

คำอธิบาย

ปุมทิศทาง กดปุม ขึ้น/ลง/ซาย/ขวา เพื่อเขาใชฟงกชันเมนูที่แตก
ตางกันไป กดปุมทิศทางตรงกลางลงเพื่อตกลง

4

ไอคอน

คำอธิบาย

ปุมโทรออก กดเพื่อโทรออกหรือรับสาย หรือกดเพื่อดูบันทึกการ
โทรเมือ่ อยูในหนาสแตนดบาย
ซิม 1
ปุมโทรออก กดเพื่อโทรออกหรือรับสาย หรือกดเพื่อดูบันทึกการ
ซิม 2
โทรเมือ่ อยูในหนาสแตนดบาย
ปุมคำสั่งขวา ฟงกชั่นการใชงานจะขึ้นอยูกับคำอธิบายที่อยูเหนือปุม
กดเพื่อวางสายปจจุบัน; ในหนาเมนูอื่น เมื่อกดปุมวาง
สาย จะกลับมายังหนาจอสแตนดบาย; กดคางเพื่อ
ปดเครื่อง/เปดเครื่อง

ปุมตัวเลข

ปอนเบอร, ตัวหนังสือ และตัวอักษรพิเศษ; กด 0
คางไวในหนาสแตนดบายเพื่อเขาใชงานไฟฉาย

ปุม *

ในหนาการพิมพ กดเพื่อใสสัญลักษณตางๆ: ในหนา
สแตนดบายกดคางเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการใชงาน
ปจจุบันเปนรูปแบบปดเสียง

ปุม #

ปุมนี้สามารถทำฟงกชั่นที่ตางกันในแตละเมนู; ในหนา
การพิมพใชเพื่อเปลี่ยนวิธีปอนขอมูล; ในหนา
สแตนดบาย กดคางเพื่อล็อค/ปลดล็อคปุมกด

3.2 ฟงกชั่นปุมการใชงาน
5
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ปุมวางสาย

ไอคอน

คำอธิบาย
แสดงสัญญาณเครือขายซิม 1
แสดงสัญญาณเครือขายซิม 2
แสดงพลังงานแบตเตอรี่
แสดงขอความตัวอักษรที่ยังไมไดอานซิม 1
แสดงขอความตัวอักษรที่ยังไมไดอานซิม 2
แสดงวามีสายไมไดรับ
เปดใชงานนาิกาปลุก
เสียบหูฟง
ตั้งรูปแบบการใชงานเปนเสียงเทานั้น
ตั้งรูปแบบการใชงานเปนสั่นเทานั้น
ตั้งรูปแบบการใชงานเปนสั่นและเสียง
ตั้งรูปแบบการใชงานเปนสั่นแลวเสียง

17

เปดใชงานบูลทูธ
ปุมกดถูกล็อค

6

4 เริ่มตนใชงาน
4.1 แบตเตอรี่
ควรใชเฉพาะแบตเตอรี่และสายชารจที่ไดรับการรับรองจาก
ไอโมบายเทานั้น
4.1.1 การใสและถอดแบตเตอรี่
การถอดแบตเตอรี่:
1. ถอดฝาหลังออกโดยการยกฝาขึ้น
2. ยกแบตเตอรี่ออกจากถาดใสแบตเตอรี่

7
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การใสแบตเตอรี่:
1. ดูสวนที่เปนโลหะสีทองบนแบตเตอรี่ใหตรงกับขั้วโลหะสีทองบน
ถาดใสแบตเตอรี่ แลวจึงใสแบตเตอรี่ลงในถาดใสแบตเตอรี่
2. เลื่อนฝาแบตเตอรี่เพื่อปดฝา

4.12 การชารจแบตเตอรี่
เชื่อมตอสายชารจกับเตาเสียบปลั๊กแลวเสียบสายอีกดานยังชอง
เสียบสายชารจที่อยูดานบนของตัวเครื่อง
เมื่อเครื่องปด ภาพเคลื่อนไหวของแบตเตอรี่จะถูกแสดง หากเปด
เครื่องจะมีไอคอนแสดงสถานะแบตเตอรี่อยูบนมุมขวาดานบน
กะพริบ
ถอดสายชารจจากโทรศัพทมือถือและเตาเสียบ เมื่อแบตเตอรี่ถูก
ชารจจนเต็ม

17

หมายเหตุ :
1 ระหวางชารจ ไมควรถอดแบตเตอรี่เพื่อปองกันการลัด
วงจรและการไหม
2 เปนเรื่องปกติหากเครื่องโทรศัพทมือถือหรือสายชารจ
รอนระหวางการชารจ
3 กรณีที่แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง อาจตองใชเวลานานกวา
ปกติที่ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงบนหนาจอ

8

4.2 การใสซิมการด
ซิม 1 อยูดานบน
ซิม 2 อยูดานลาง

ใหคว่ำสวนที่เปนโลหะสีทองบนซิมการดลง แลวคอยๆเลื่อนซิมเขา
ไปในถาดซิม1
สำหรับซิม 2 ใหคว่ำสวนที่เปนโลหะสีทองบนซิมการดลง แลวคอยๆ
เลื่อนซิมเขาไปในถาดซิม 2
การถอดซิมการด ควรปดเครื่องโทรศัพทมือถือกอนถอดแบตเตอรี่
และเลื่อนการดออก

9
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4.3 การใสการดหนวยความจำ

การดหนวยความจำ

17

ใหคว่ำสวนที่เปนโลหะสีทองบนการดลง และคอยๆเลื่อนลงในถาด
ใสการดหนวยความจำ
หากตองการถอดการดออกให ถอดฝาหลังกอนแลวคอยๆเลื่อน
สไลดการดออกเบาๆ

4.4 หูฟง
เสียบหูฟงเขากับชองเสียบหูฟงที่อยูบริเวณดานบนของตัวเครื่อง
โทรศัพทมือถือ

10

4.5 จัดการไฟล

11
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เมนูจัดการไฟลถูกใชเพื่อจัดการไฟลของตัวเครื่องโทรศัพทมือถือและ
การดความจำ
1. เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ทานสามารถใชฟงกชั่น USB ได ไมวาเครื่องจะเปด/ปดอยู
หากโทรศัพทมือถือปดอยู เครื่องจะเริ่มการชารจและ เปด จัดการ
ไฟลหลังจากเสียบสายเคเบิ้ล USB เมื่อเปดเครื่องจะเขาสูหนา
“USB Conﬁﬁfﬁig” โดยอัตโนมัติ ทานสามารถเลือก “Mass storage”
เพื่อเริ่มจัดการไฟล ในกรณีที่ใสการดหนวยความจำ คอมพิวเตอรจะ
แสดง removal disks ขึ้นมาเพื่อแสดงไดรฟตัวเครื่องและการด
หนวยความจำ
หลังจากนั้นทานสามารถเห็นโฟลเดอรและไฟลที่มีอยู เพื่อความ
สะดวกในการใชงานควรจัดเก็บประเภทไฟลใหเขากับโฟลเดอรหรือ
ไดเร็คทอรี่ที่มีอยู เชน ไฟลวีดีโอในโฟลเดอร Videos, ไฟลภาพใน
โฟลเดอร Photos, ไฟลเสียงในโฟลเดอร Audio และ ไฟลของ
บูลทูธในโฟลเดอร Received
หลังจากนั้น หากตองการออกจากการใชงานใหคลิ้กไอคอน USB
ที่อยูบริเวณดานขวาลาง ของหนาเดสกท็อป เลือกไอคอนเพื่อหยุด
การใชงานอุปกรณ USB และถอดสายออกหลังจากมีขอความปอบ
อัพ “USB devices can be removed now”
2. ฟอรแมต (Format)
ถาเลือกฟอรแมตเครื่องหรือซิมการด ไฟลทั้งหมดจะถูกลบ โดยทาน
สามารถเลือกฟอรแมตได 2 วิธี:
การใชเครื่องโทรศัพทมือถือฟอรแมต

ทำตามขั้นตอนตอไปนี้: เลือก จัดการไฟล (File manager) >
การดหนวยความจำ/ตัวเครื่อง (Memory card/Phone) >
ฟอรแมต (Format)
การใชเครื่องคอมพิวเตอรฟอรแมต
เพื่อการฟอรแมตที่สมบูรณ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. คลิ้กขวา ที่ My computer เพื่อเลือก Manage > Storage >
Disk management;
2. คลิ้กขวา ที่ ไดรฟของการดหนวยความจำแลว เลือก ฟอรแมต
(Format)
3. ใน Allocation Unit Size, เลือก Default แลวเลือก ยืนยัน
(conﬁfﬁirm)

4.6 การเปด/ปดเครื่อง
กดคางปุมวางสายเพื่อเปด/ปดเครื่องโทรศัพทมือถือ ถาเปดใชงาน
ล็อคซิม/ล็อคตัวเครื่อง ทานตองใสรหัสผานกอนเริ่มการใชงานตัว
เครื่องโทรศัพทมือถือ

17
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5 ฟงกชั่นการโทร
5.1 การโทรออก

13
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เมื่อเครื่องไดทำการลงทะเบียนกับเครือขายเรียบรอยแลวมีชื่อเครือ
ขายแสดงบนหนาจอ ทานสามารถโทรออกหรือรับสายได
5.1.1 การโทรภายในประเทศ
ปอนเบอรโทรศัพทรวมถึงรหัสพื้นที่หากตองการโทรไปยังเบอร
โทรศัพทบาน กดปุมโทรเพื่อโทรออก
5.1.2 การโทรแบบตอเบอร
เมื่อโทรแบบตอเบอร ใหกดปุม * เพื่อเปลี่ยนใหเปน “P” โดยปกติ
เมื่อโทรออกแบบตอเบอร เครื่องจะหยุดชั่วคราวประมาณ 2 วินาที
หลังจากตอเบอรกลางติด แลวจึงโทรไปยังเบอรตอ โดยปอน: รหัส
พื้นที่ – เบอรกลาง – P – เบอรตอ จากนั้นกดปุมโทรออกเพื่อโทร
ออกไปยังซิมการดที่เลือก
5.1.3 การโทรออกตางประเทศ
ใสรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และเบอรโทร จากนั้นกดปุมโทรเพื่อโทร
ออกไปยังซิมที่เลือก ทั้งนี้ตองปอน “+” กอนหนารหัสประเทศ โดย
กดปุม * เพื่อเปลี่ยนเปน +
5.1.4 การโทรออกจากรายชื่อ
เขาเมนู รายชื่อ เพื่อเลือกรายชื่อที่ตองการ และกดปุมโทรเพื่อโทร
ออกไปยังซิมที่ตองการ
5.1.5 การโทรออกจากบันทึกการโทร
เขาเมนู บันทึกการโทร เพื่อเลือกชื่อหรือเบอรที่ตองการ และกดปุม
โทรเพื่อโทรออกไปยังซิมที่ตองการ

5.2 การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเขา จะมีขอความเตือนบนหนาจอ โดยแสดงชื่อ/
เบอรของผูโทรเขาหากเปดใชงานแสดงเบอรโทร ในกรณีที่ตองการ
รับสาย ใหกดปุมโทรออกเพื่อรับสาย
หากมีสายเรียกเขาขณะใชงานฟงกชั่นอื่นจะมีหนาจอปอบอัพแสดง
คั่น หากทานไมไดรับสาย เมื่อกลับมายังหนาจอสแตนดบายจะมี
ขอความเตือนสายที่ไมไดรับซิม 1 หรือ ซิม 2

5.3 ตัวเลือกการโทร
ระหวางการโทร สามารถกดปุมคำสั่งซายเพื่อเขาตัวเลือกการโทร
ทั้งนี้ตัวเลือกการโทรอาจแตกตางกันไปตามสถานะการโทรที่ใชงาน
เชน: พักสาย (Hold), วาง 1 สาย (End single call), โทรใหม (New
call), รายชื่อ (Phonebook), บันทึกการโทร (Call history), ขอความ
(Messages), ปดเสียง (Mute), DTMF, ความดังเสียง (Volume)
และอื่นๆ
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6 วิธีการปอนขอมูล
ระหวางการใชงาน ทานอาจตองปอนขอความ, เวลา โดย ทาน
สามารถปอนขอมูลตางๆได ดังตอไปนี้

6.1 การเปลี่ยนวิธีปอนขอมูล
ในหนาการพิมพ กดปุม # เพื่อเปลี่ยนวิธีปอนขอมูล

6.2 วิธีปอนขอมูลภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนวิธีปอนขอมูลไปเปน ABC หรือ abc แลวเลือกปอนขอมูล
ตามลำดับตัวหนังสือที่เรียงบนปุมกด โดยกด 1 ครั้งเพื่อปอนตัว
อักษรตัวแรกบนปุมกด หรือ 2 ครั้งเพื่อปอนตัวอักษรที่ 2 บนปุมกด

6.3 วิธีปอนขอมูลภาษาไทย
เปลี่ยนวิธีปอนขอมูลเปนภาษาไทย แลวเลือกปอนขอมูลตามลำดับ
ตัวหนังสือที่เรียงบนปุมกดโดยกด 1 ครั้งเพื่อปอนตัวอักษรตัวแรก
บนปุมกด หรือ 2 ครั้งเพื่อปอนตัวอักษรที่ 2 บนปุมกด จนกระทั่ง
ไดคำที่ตองการ จากนั้นปลอยปุมเพื่อพิมพคำ

ไมวาจะอยูหนาวิธีการปอนขอมูลแบบไทยหรืออังกฤษ ทานสามารถ
กดปุม * เพื่อแสดงรายการเครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ
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6.4 การปอนเครื่องหมายวรรคตอนและ
สัญลักษณ

6.5 การปอนตัวเลข
เปลี่ยนวิธีการปอนขอมูลเปนแบบตัวเลข แลวกดเบอรที่ตองการ
ปอนตามที่แสดงบนปุมกด
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7 การเขาใชงานเมนู
7.1 การเขาใชงานเมนู
กดปุมทิศทางซาย หรือกดปุม ตกลง (OK) เพื่อเขาเมนู

7.2 การเขาใชงานเมนูลัด
ในหนาสแตนดบายกดปุมทิศทางซายเพื่อเขาใชงานเขียนขอความ,
ปุมทิศทางขึ้นเพื่อเขาใชกลอง ,ปุมทิศทางลงเพื่อเขาเครื่องเลนเพลง
ปุมทิศทางขวาเพื่อเขาถาดเขา และกดปุมกลางเพื่อเขาสูเมนูลัด
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8 ฟงกชั่นเมนู
8.1 บันทึกการโทร (Call record)
เลือกบันทึกการโทรเพื่อดูการโทรซิม 1และซิม 2 ซึ่งจะมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
สายที่ไมไดรับ (Missed Calls), สายที่รับ (Received Calls), สาย
ที่โทรออก (Dialed Calls), ลบทั้งหมด (Delete all), เวลาการโทร
(Call timer), ตัวนับขอความ SMS (Text msg.Counter)

8.2 Content cafe
Content cafe จะชวยใหผูใชสามารถเชื่อมตอเว็บไซตของ
imobile เพื่อ ดาวนโหลดสายเรียกเขา, ภาพพื้นหลัง, เกมส,
เพลง และขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ

8.3 บริการ (Service)
17

บริการอินเตอรเน็ต (Internet Service)
เครื่องของคุณสามารถรองรับบริการที่มีใหจากผูใหบริการเครือ
ขายของคุณ หากคุณไมสามารถเชื่อมตอกับบริการตอไปนี้
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
เพื่อใชฟงกชั่นบริการอินเตอรเน็ตซิม 1 หรือซิม 2 ควรรอง
รับ GPRS

18

ในหนาบริการ ผูใชสามารถบราวซเว็บเพจ, เพิ่มบุคมารค,
ดูประวัติ, รับขอมูลบริการ และตั้งคา WAP ที่เกี่ยวของ
ซิมทูลคิท (STK)
เปนฟงกชั่จากเครือขายผูใหบริการ ถาซิมการดไมรองรับ จะไมมี
เมนูซิมทูลคิท ปรากฏในหนาเมนู สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายซิมการดของทาน
บัญชีขอมูล (Data account)
ในเมนูนี้จะมีแอคเคานท GPRS ของซิม 1 และซิม 2
หากตองการใชอินเทอรเน็ต ใหตั้งคาตอไปนี้ใหถูกตอง: ชื่อ
แอคเคานท (Account name), APN (Access point name),
รหัสผูใช (User name) และรหัสผาน (Password)

8.4 รายชื่อ (Contacts)

8.5 ขอความ (Messages)
เขียนขอความ (Write message)
เขาเมนูนี้เพื่อเขียนขอความ SMS และสง ในหนาการเขียนขอ
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หลังจากเขาเมนูรายชื่อ ทานสามารถเลือกเบอร เพื่อ ดู (View),
สง SMS (Send SMS), สง MMS (Send multimedia message),
โทร (call), แกไข (Edit), ลบ (Delete), คัดลอก (Copy),เพิ่ม
แบล็คลิสต (Add to Blacklist) , เพิ่มไวทลิสต (Add to
whitelist) , เลือกหลายรายการ (Mark several), ตั้งคาสมุด
โทรศัพท (Phonebook settings)

17

ความ ทานสามารถเลือกใสขอความสำเร็จรูป, ใสเบอร, ใสชื่อ
เมื่อพิมพขอความเสร็จ สามารถเลือกที่จะสงโดยใชซิม 1 หรือ
ซิม 2 หรือ เลือกที่จะบันทึกขอความ
ถาดเขา (Inbox)
ดูขอความ SMS/MMS ที่ไดรับ
เมื่อไดรับขอความใหมจากซิม 1 หรือซิม 2 โทรศัพทมือถือจะสง
เสียงเตือนพรอมแสดงไอคอนขอความที่ไมไดเปดอานบนบริเวณ
ดานบนของหนาจอ โดยทานสามารถเลือกที่จะดูขอความที่ยังไม
ไดอานไดโดยเขาเมนูถาดเขา (Inbox)
หลังจากที่อานขอความเรียบรอย ทานสามารถกด ตัวเลือก
(Options) เพื่อ ดู (View), สงตอ (Forward), ลบ (Delete) และ
ขั้นสูง (Advanced)
ถาดราง (Drafts)
ในเมนูถาดราง ทานสามารถดูขอความ SMS/MMS ที่ถูกบันทึก
ไว โดยสามารถเลือกใชตัวเลือก สง (Send), แกไข (Edit) หรือ
ลบ (Delete)
ถาดออก (Outbox)
ในเมนูถาดออก ทานสามารถดูขอความ SMS/MMS ที่สงไม
สำเร็จ โดยสามารถเลือกขอความเพื่อ สงอีกครั้ง, แกไข (Edit)
หรือ ลบ (Delete)
ถาดสง (Sent messages)
ในเมนูถาดสง ทานสามารถดูขอความ SMS/ MMS ที่สงและ
บันทึกได โดยเลือกขอความดังกลาว เพื่อ ดู (View), สงตอ
(Forward), หรือ ลบ (Delete)
แบคอัพ SMS (SMS Back up)
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คุณสามารถแบคอัพถาดเขา, ถาดราง, ถาดออก, ถาดสง, ไปยัง
การดทีแฟลชได และสามารถดูรายการแบคอัพจากการดทีแฟลชได
ขอความบรอดคาสท (Broadcast messages)
ขอความบรอดคาสทเปนขอความทั่วไปที่สงโดยผูใหบริการเครือ
ขาย
โดยทานสามารถรับขอความในหัวขอตางๆ เชน อากาศ, แทกซี่,
โรงพยาบาล และอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอ
ความบรอดคาสทสามารถติดตอผูใหบริการเครือขายของทาน
ขอควาสำเร็จรูป (Templates)
คุณสามารถเลือกรายการขอความสำเร็จรูปเพื่อสงขอความ
ตั้งคาขอความ SM (SMS message Settings)
เขาสูเมนูนี้เพื่อตั้งคาซิม 1 หรือ ซิม 2 ดังตอไปนี้: ตั้งคารูปแบบ
(Proﬁfﬁile setting), ตั้งคาทั่วไป (Common settings), สถานะหนวย
ความจำ (Memory Status), และ เลือกพื้นที่จัดเก็บ (Preferred
Storage)
แบล็คลิสตขอความ SMS (SMS black list)
เมื่อตั้งเปด เครื่องโทรศัพทจะปฏิเสธการรับขอความจากเบอรที่อยู
ในรายการแบล็คลิสตโดยอัตโนมัติ
รูปแบบ (Proﬁﬁfﬁiﬁles)
ทานสามารถเลือกใชงานไดหลายรูปแบบตามความตองการใชงาน
โดยทานยังสามารถกำหนดการตั้งคาตางๆตอไปนี้: เสียงเรียก
เขา (ringtone), ระดับความดังเสียง (volume), แบบการเตือน
(alert type), ชนิดเสียงเรียกเขา (ring type), เสียงเตือนพิเศษ
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8.6 ตั้งคา (Settings)

17

(prompt tone) และโหมดการรับสาย (answer mode) โดยรูป
แบบที่ทานสามารถเลือกไดคือ ทั่วไป (General), ปดเสียง
(Silent), ประชุม (Meeting), นอกอาคาร (Outdoor) ประหยัด
พลังงาน (Thrifty) และสไตลสวนตัว (My Style)
หนาจอ (Display)
ทานสามารถตั้งคาหนาจอ ดังตอไปนี้ ภาพพื้นหลัง (Wallpaper),
แสดงเวลาและวันที่ (Show date and time), แสดงชื่อเครือขาย
(Show operator name), ไฟหนาจอ (LCD Backlight), คุณภาพ
ภาพ (Picture quality)
วันที่และเวลา (Date and time)
ทานสามารถตั้งคาหนาจอ ดังตอไปนี้ : เวลา/วันที่ (Time/date),
รูปแบบ (Format) และตั้งคาเมืองหลัก (Set home city)
ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone settings)
ทานสามารถตั้งคาตัวเครื่อง ดังตอไปนี้: ภาษา (Language), วิธี
ปอนขอมูล (Preferred Input), เมนูลัด (Shortcuts list), ปุมลัด
(dedicated key), ตารางเปด/ปดเครื่อง (Schedule power on
/off)
ตั้งคาการโทร (Call settings)
ในเมนูนี้ ทานสามารถตั้งคาการโทรซิม1 หรือซิม 2 และตั้งคาขั้น
สูง
ตั้งคาการโทรซิม1 (SIM 1/SIM 2 call settings)
 สายเรียกซอน (Call waiting)
บริการนี้ตองไดรับการรองรับจากเครือขาย โดยในระหวางการ
ใชสายสนทนา หากมีสายเรียกเขาใหม ทานสามารถพักสาย
ปจจุบันและรับสายใหมที่เขามาได
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โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อเปดใชบริการนี้
โอนสาย (Call divert)
บริการนี้ตองไดรับการรองรับจากเครือขาย ดวยฟงกชั่นนี้ผูใช
สามารถโอนสายเรียกเขาไปยังเบอรที่กำหนดหรือกลองวอยซ
เมลล เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพลาดสายสำคัญ
มีตัวเลือกตอไปนี้: โอนทุกสายสนทนา (Divert all voice calls),
โอนเมื่อติดตอไมได (Divert if unreachable), โอนเมื่อไมไดรับ
สาย (Divert if no answer), โอนเมื่อสายไมวาง (Divert if
busy), โอนทุกสายขอมูล (Divert all data calls) และ ยกเลิก
ทั้งหมด (Cancel all diverts)
การระงับการโทร (Call barring)
บริการนี้ตองไดรับการรองรับจากเครือขาย ดวยฟงกชั่นนี้ผูใช
สามารถระงับการโทรเขาหรือโทรออก
การสลับสาย (Line switching)
ในเมนูนี้ใหทานสามารถเลือกสลับการใชสายระหวาง สายที่ 1
หรือสายที่ 2



ตั้งคาขั้นสูง (Advanced settings)
 แบล็คลิสต (Blacklist)
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หมายเหตุ :
หากเลือกใชงานสายที่ 2 ทานอาจไมสามารถใชงานสาย
โทรเขาหรือโทรออกได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการรองรับของผูให
บริการเครือขาย
การใชงานการโทรซิม 2 สามารถอางอิงจากการตั้งคาการ
โทรซิม 1
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สามารถตั้งคาสถานะเปดใชงาน แบล็คลิสต โดยเมื่อเปดใช
งานหากมีเบอรที่อยูในรายการแบล็คลิสตโทรเขามา สายที่
โทรเขาจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 ไวทลิสต (Whitelist)
เมื่อเปดใชงานไวทลิสต เบอรที่อยูในรายการไวทลิสตเทานั้นที่
สามารถโทรเขาโทรออกได
 บันทึกการโทรอัตโนมัติ (Auto call record)
เปดฟงกชั่นบันทึกเสียงการโทร
 โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial)
ทานสามารถตั้งเปด/ปดการใชงานฟงกชั่นนี้
 เตือนเวลาการโทร (Call time reminder)
สามารถเลือกตั้งเวลา หรือ ชวงเวลาเพื่อเตือนเวลาการใชงาน
 ปฏิเสธสายดวย SMS (Reject by SMS)
เมื่อตั้งเปดแลวมีสายเรียกเขา ทานสามารถกด ตัวเลือก
(Options) เพื่อเลือกฟงกชั่นนี้ โดยเครื่องจะปฏิเสธสายเรียก
เขาและสงขอความ SMS ไปยังผูโทร
 โหมดการรับสาย (Answer mode)
สามารถเลือกที่จะรับสาย โดยกดปุมใดก็ได หรือ รับอัตโนมัติ
เมื่อเสียบหูฟง
 สั่นเมื่อตอสายติด (Call vibrate)
สามารถเปด/ปดการใชงานสำหรับสายที่โทรออก
การตั้งคาเครือขาย (Network settings)
ในเมนูนี้ผูใชสามารถตั้งคาเครือขายสำหรับซิม1, ซิม2 รวมถึงการ
เลือกเครือขาย
การตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection settings)
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บูลทูธ (Bluetooth)
เครื่องโทรศัพทรุนนี้สามารถรองรับบูลทูธ ทั้งนี้ทานสามารถ
สรางการเชื่อมตอระหวางอุปกรณบูลทูธอื่นกับโทรศัพทมือถือ
ของทาน(หูฟงบูลทูธ, เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณบูลทูธ
อื่นๆ) เพื่อฟงเสียง, โอนถายขอมูล โดยทานสามารถตั้งคา
ดังตอไปนี้:
 เปด (Power): สามารถเปด/ปดการใชงานบูลทูธ
 การมองเห็น (Visibility): สามารถตั้งใหอุปกรณบูลทูธ
ของทานสามารถถูกพบจากเครื่องอื่นไดหรือไม
 อุปกรณของฉัน (My device): แสดงรายการอุปกรณ
เชื่อมตอปจจุบัน และ คนหาอุปกรณใหม
 คนหาอุปกรณเสียงบูลทูธ (Search audio devices): คน
หาอุปกรณเสียงบูลทูธและจับคูอุปกรณ
 ชื่ออุปกรณ (My name): แสดงชื่อ
 อุปกรณบูลทูธ ขั้นสูง (Advanced): ตั้งคาขั้นสูงสำหรับ
บูลทูธ ดังตอไปนี้
 พาธเสียง (Audio path): เปลี่ยนพาธที่แสดงเสียง
 พื้นที่จัดเก็บ (Storage): ตั้งพาธการจัดเก็บไฟลที่ไดรับ
 ที่อยู (My address): แสดงที่อยูบูลทูธ



เลือกซิมเพื่อเชื่อมตอขอมูล (Data Connection SIM)
เลือกการเชื่อมตอขอมูลโดยซิม 1 หรือ ซิม 2
การเชื่อมตอขอมูล (Data account)
ในเมนูนี้จะมีแอคเคานท GPRS ของซิม 1 และซิม 2
หากตองการใชอินเทอรเน็ต ใหตั้งคาตอไปนี้ใหถูกตอง: ชื่อ
แอคเคานท (Account name), APN (Access point name),
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รหัสผูใช (User name) และรหัสผาน (Password)
ตั้งคาโมเด็ม (UART setting)
ในฟงกชั่นนี้ สามารถเลือกตั้งคาการใชเครื่องโทรศัพทตอเปน
โมเด็มวาจะใชจากซิม 1 หรือ ซิม 2

17

ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)
ทานสามารถตั้งคาความปลอดภัยสำหรับตัวเครื่อง, ซิม1, ซิม2 เพื่อ
ปองกันอุปกรณและซิมการดจาการใชงานที่ไมไดรับอนุญาต
รหัสผานแรกเริ่ม คือ 0000 ทั้งนี้ทานสามารถเปลี่ยนรหัสผานได
 ซิม1/ซิม2 (SIM1/SIM2)
 ล็อค PIN (PIN lock)
ตัวเลือกนี้ใหคุณสามารถเลือกเปดใชงานรหัส PIN โดยคา
รหัส PIN มาตรฐานในตัวเครื่องคือ 1234 หากทานใสคา
PIN ผิด ติดตอกัน 3 ครั้ง รหัสผานจะถูกล็อค แลวตองใช
รหัส PUK เพื่อปลดล็อค
ทั้งนี้เมื่อเปดใชงานล็อค PIN ทานจำเปนตองใสรหัสผานทุก
ครั้งที่เปดเครื่อง
 ล็อคตัวเครื่อง (Phone lock)
เปดใชงานการล็อคตัวเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการลักลอบใชงาน
โดยไมไดรับอนุญาต เมื่อเปดใชงานฟงกชั่นนี้ ทานตองใสรหัส
ผานทุกครั้งที่เปดเครื่อง
 เปลี่ยนรหัสผาน (Change password)
ทานสามารถเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN 2 ไดในเมนูนี้
สำหรับการตั้งคาซิม 2 สามารถอางอิงจากหัวขอการตั้งคา
ซิม 1
 ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock)
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การล็อคปุมกดอัตโนมัติชวยปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ
ในหนาสแตนดบาย กดคางปุม # เพื่อล็อค/ปลดล็อคปุมกด
 ปองกันขอมูล (Data protection)
ทานสามารถตั้งเปดใชงานรหัสผานใหกับเมนูตอไปนี้
ขอความ, รายชื่อ, บันทึกการโทร, จัดการไฟล เมื่อตั้งเปด
ใชงาน เมื่อเขาเมนูดังกลาวทานตองใสรหัสผานทุกครั้งกอน
การใชงาน
 ติดตามเครื่องหาย (Mobile Track)
ในกรณีที่เปดฟงกชั่นการใชงานนี้และตั้งเบอรติดตามเครื่อง
หายเมื่อมีซิมการดอื่นถูกเสียบเขามาในตัวเครื่อง เครื่อง
โทรศัพทมือถือจะสงขอความที่มีขอมูลซิมการดใหมมายัง
เครื่องโดยอัตโนมัติมายังเบอรที่ตั้งไวกอนหนา
ตั้งคาโรงงาน (Reset settings)
ในเมนูนี้ เมื่อใสรหัสผานล็อคตัวเครื่องและยืนยัน การตั้งคาๆตาง
จะกลับคืนสูการตั้งคาโรงงาน

8.7 ออแกไนเซอร (Organizer)
จัดการแบตเตอรี่ (Battery manager)
 ขอมูลพลังงาน (Power info)
เขาในเมนูนี้เพื่อแสดงความจุแบตเตอรี่ในปจจุบันและเวลาการ
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คำเตือน:
การตั้งคาโรงงานจะลบขอมูลผูใชตางๆในตัวเครื่องแลวคืน
คากลับไปยังคาที่มาจากโรงงาน ทั้งนี้การใชงานนี้จะมีการ
ถามใหถอดซิมการดหรือการดหนวยความจำออก

17

ใชงานของชนิดตางๆ
 เพิ่มประสิทธิภาพ (Optimize)
 โหมดถนอมสายตา (Eye care Mode)
เครื่องจะทำการปรับระดับไฟหนาจอลง เมื่อเขาสูเครื่องเลน
เพลง, วีดีโอ หรือ บราวเซอร เพื่อชวยถนอมสายตา
 โหมดแบตเตอรี่ต่ำ (Low batter mode)
เมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย เครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดพลัง
งานและจะเตือนใหปดบูลทูธ
 ประหยัดพลังงานมีเดีย (Power save media)
ถาไมไดมีการใชงานเปนเวลานาน เครื่องจะปดการใชงานของ
แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียทั้งหลาย เชน กลอง, วีดีโอ และ
บูลทูธ
 โหมดกลางคืน (Night mode)
จากเวลา 6:00Am ถึง 6:00Pm ไฟปุมกดจะถูกปดโดย
อัตโนมัติ ในชวงเวลาอื่นไฟปุมกดจะถูกปรับความสวางลดลง
เพื่อความเหมาะสม
แสดงสัญญาณ (Signal King)
คุณสามารถดูสัญญาณเครือขายไดในเมนูนี้
ไฟฉาย (Torch)
เขาเมนูไฟฉาย (Torch) > เปด (On) เพื่อเปดใชงานไฟฉายที่อยู
บริเวณดานบนของตัวเครื่อง
ปฏิทิน (Calendar)
ในเมนูนี้ สามารถดูปฏิทินตามวันที่ที่ตองการ
นาิกาปลุก (Alarm)
สามารถตั้งนาิกาปลุกไดสูงสุด 5 เวลา ทั้งนี้นาิกาปลุกสามารถ
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ทำงานไดแมตัวเครื่องโทรศัพทจะถูกปดไว ในหนาการตั้งคา เลือก
นาิกาปลุกเพื่อตั้งคาตอไปนี้: สถานะ (Status), เวลา (Time),
แบบการเตือน (Alert type), เลื่อนปลุก (Snooze) และอื่นๆ
เครื่องคิดเลข (Calculator)
ทานสามารถใชเครื่องคิดเลขในการคิดเลขแบบงายๆได

8.8 มัลติมีเดีย (Multimedia)

เกมส (Game)
คุณสามารถเลนเกมส King Combat ที่มีมากับตัวเครื่อง
วิทยุ FM (FM)
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เครื่องเลนเพลง (Audio player)
เขาเมนูนี้เพื่อใชฟงกชั่นเครื่องเลนเพลง ในหนาการเลน กดปุมกลาง
เพื่อเลน/พัก กดปุมคำสั่งซาย/ขวาเพื่อเปลี่ยนเพลง กดปุมคำสั่งขึ้น
/ลงเพื่อปรับระดับความดังเสียง:
 เลน (Play): เลนเพลง
 รายละเอียด (Details): แสดงรายละเอียดเพลง
 เพิ่มเปนเสียงเรียกเขา (Add to ringtones): ตั้งเพลงนี้เปน
เสียงเรียกเขา
 รีเฟรชรายการ (Refresh list): อัพเดทรายการเพลงดวย
ตัวเอง
 ตั้งคา (Settings): ตั้งคารายการเพลงที่เลน (Pre. Playlist),
รีเฟรชรายการอัตโนมัติ (List auto gen), เลนซ้ำ (Repeat),
เลนสุม (Radom), เลนพื้นหลัง (Background play), หยุดการ
เลน (Regular stop playing)
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ในหนาวิทยุ FM ทานสามารถกำหนดการตั้งคาตางๆ เชน เขาใน
รายการชอง, เปด/ปด หรือ เปลี่ยนไปยังชองอื่น
หนาการเลน: กดปุมทิศทางขึ้น/ลงเพื่อเพิ่ม/ลดระดับความดัง
เสียง กดปุมกลางเพื่อ หยุด/พัก กดปุมคำสั่งซายหรือขวา เพื่อ
เปลี่ยนไปชองอื่น (+/0.1MHz)
 รายการชอง (Channel list): แสดงชื่อและเบอรของชองที่
ถูกบันทึก
 ปอนชอง (Manual input): ปอนความถี่ FM ดวยตนเอง
คนหาอัตโนมัติ (Auto search): คนหาชองทั้งหมดที่มีอยูและ
บันทึกในรายการชองอัตโนมัติ
 ตั้งคา (Settings): ทานสามารถเปด/ปดการใชงานการเลนพื้น
หลัง (เปดใชงานวิทยุ FM ขณะที่เขาใชงานเมนูอยางอื่น) และ
เปดใชงานลำโพง (FM loud speaker), และตั้ง รูปแบบการ
บันทึกเสียง, คุณภาพเสียง และพื้นที่การจัดเก็บไฟลบันทึก
 บันทึก (Record): สามารถบันทึกรายการวิทยุ FM ที่รับฟง
อยูได
 เพิ่มไฟล (Append): เพิ่มรายการบันทึกไปยังไฟลเดิม
 รายการไฟล (File list): ดูรายการบันทึกที่อยูในเมนูจัดการ
ไฟล
 คนหา (Search): เมื่อเปดใชงานการคนหา ทานสามารถกด
ปุมคำสั่งซาย/ขวาเพื่อคนหาชองอัตโนมัติ
หมายเหตุ :
เพื่อประสิทธิภาพในการฟงใหเสียบหูฟงและคลี่สายหูฟง
ระหวางการเลน หรือคนหาชอง
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กลอง (Camera)
หลังจากเขาสูหนาการถายภาพ ทานสามารถบันทึกภาพผานทาง
หนาจอ; ทานสามารถกดปุมคำสั่งซายเพื่อตั้งคาพารามิเตอรตอ
ไปนี้: เปลี่ยนไปยังกลองวีดีโอ (Switch to video recorder),
อัลบั้มภาพ (Photos), ตั้งคากลอง (Camera settings), ตั้งคา
ภาพ (Image settings), ไวทบาลานซ (White balance), โหมด
วิว (Scene mode), ตั้งคาเอฟเฟค (Effect settings), คืนคาดั้ง
เดิม (Restore default) หลังจากตั้งคาเรียบรอยแลว กดปุม
ตกลง (OK) เพื่อถายภาพ
อัลบั้มภาพ (Photo album)
ในอัลบั้มภาพ ทานสามารถเลือกภาพเพื่อดู (View), รายละเอียด
ภาพ (Image information), กลับภาพอัตโนมัติ (Image auto
rotate), สง (Send), ใชเปน (Use as), เปลี่ยนชื่อ (Rename), ลบ
(Delete), ขอมูลภาพ (Image information) ทั้งนี้ฟงกชั่นการทำ
งานที่เลือกจะสามารถทำงานไดหรือไมจะขึ้นกับปจจัยอื่น เชน
ขนาดหนาจอ และอื่นๆ
เครื่องบันทึกวีดีโอ (Video recorder)
เขาเมนูเพื่อเขาสูหนาการบันทึก กดเมนูตัวเลือก: ไปยังกลอง
(Switch to camera), ตั้งคาเครื่องบันทึกวีดีโอ (Camcorder
settings), ตั้งคาวีดีโอ (Video settings), ไวทบาลานซ (White
balance), ตั้งคาเอฟเฟค (Effect settings), ตั้งคาดั้งเดิม
(Restore default)
หลังจากตั้งคาเสร็จใหกดปุมตกลง (OK) เพื่อเริ่มหรือพักการบันทึก
เมื่อสิ้นสุดการบันทึก กดปุมคำสั่งขวาเพื่อหยุดการบันทึก แลวจะมี
ขอความเตือนใหบันทึกไฟลวีดีโอ

เครื่องเลนวีดีโอ (Video Player)
เขาสูเมนูเครื่องเลนวีดีโอแลวเลือกไฟลวีดีโอที่ตองการเลน โดย
เครื่องรองรับ MP4/3GP/AVI ทานสามารถกดปุมคำสั่งซาย/ขวา
เพื่อควบคุมการเลน กดปุมขึ้น/ลง เพื่อปรับความดังเสียง
เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)
ทานสามารถบันทึกหรือฟงคลิปเสียงและเพิ่มคลิปเสียงไปยังราย
การเสียงเรียกเขา

8.9 จัดการไฟล (File Manager)
ทานสามารถดูไฟลมัลติมีเดียในตัวเครื่องและการดหนวยความจำ
ไดจากเมนูนี้ ทั้งนี้ทานสามารถ ดู (View), เปลี่ยนชื่อ (Rename),
คัดลอก (Copy), ลบ (Delete) และอื่นๆ
หมายเหตุ :
กอนการฟอรแมต กรุณาแบคอัพไฟลเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สูญเสียขอมูลในระหวางการฟอรแมต
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9 ขอมูลการใชงานแบตเตอรี่
9.1 ขอมูลการใชงาน

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องโทรศัพทมือถือรุนนี้เปนแบบชารจไดหลาย
ครั้ง (มากกวา 100 ครั้ง) แตเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมดอายุการใชงาน
จะมีเวลาการสนทนานอยลง ควรทำการซื้อแบตเตอรี่ใหม
ควรใชเฉพาะแบตเตอรี่และที่ชารจของแทจากไอโมบายเทานั้น
ถอดสายชารจจากเตาเสียบและเครื่องโทรศัพทมือถือ ไมควรเสียบ
สายชารจคางไว เนื่องจากทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่นอย
ลง

9.2 ขอมูลเพิ่มเติม
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ไมควร ทำตก, เคาะ หรือ เขยาเครื่องโทรศัพทมือถือ เนื่องจาก
ทำใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง
ไมควรลัดวงจรแบตเตอรี่
ไมควรวางแบตเตอรี่ในพื้นที่รอนหรือเย็นจัด เชน ในรถที่ปดอยู
ในฤดูรอนหรือฤดูหนาว เนื่องจากทำใหลดความจุและอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่ลง
ไมควรวางแบตเตอรี่ใกลเปลวไฟ หรือ วัตถุระเบิด และไมควรทิ้ง
แบตเตอรี่ลงในไฟ
ไมควรใชที่ชารจที่เสียหาย
ทิ้งแบตเตอรี่ตามกฏหมายที่ระบุ
กรุณารีไซเคิลถาเปนไปได และไมทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะ
ทั่วไป

10 ขอมูลความปลอดภัย
10.1 สภาพแวดลอมในการใชงาน
โปรดปฏิบัติตามกฏและระเบียบขอบังคับในการใชงานอยางเครง
ครัด และปดเครื่องโทรศัพทมือถือในพื้นที่หามใชเนื่องจากอาจกอ
ใหเกิดอันตรายและรบกวนการทำงานของอุปกรณอยางอื่น , ไม
ควรเก็บอุปกรณใกลเครดิตการด และชิ้นสวนแมเหล็กอื่นๆ เนื่อง
จากขอมูลตางๆอาจถูกลบได

10.2 อุปกรณอิเลคโทรนิกส
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อุปกรณอิเลคโทรนิกสบางประเภทอาจไมสามารถปองกันพลังงาน
RF
10.2.1 เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ
ผูผลิตเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจแนะนำระยะหางในการใชงาน
เครื่องโทรศัพทมือถือกับอุปกรณเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจอยาง
นอย 6 นิ้ว (20 เซนติเมตร) เพื่อปองกันการรบกวนการทำงาน
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจควร
ปฏิบัติดังตอไปนี้:
รักษาระยะหางในการใชงานเครื่องโทรศัพทมือถือกับอุปกรณ
เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจอยางนอย 6 นิ้ว (20 เซนติเมตร) เมื่อ
เปดเครื่องไมควรใสเครื่องโทรศัพทมือถือในกระเปาหนาอก
ควรถือโทรศัพทมือถือในดานตรงขามเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ
หากสงสัยวาโทรศัพทมือถือของทานกวนการทำงานของเครื่อง
ใหปดเครื่องโทรศัพทมือถือทันที
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10.2.2 อุปกรณเครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายดิจิตอลบางชนิดอาจกอกวนการทำงานของอุปกรณ
เครื่องชวยฟงได
10.2.3 อุปกรณทางการแพทยอื่นๆ
การทำงานของอุปกรณไรสายตางๆรวมถึงเครื่องโทรศัพทมือถือจะ
รบกวนการทำงานของอุปกรณทางการแพทย กรุณาปดเครื่อง
โทรศัพทมือถือเมื่ออยูในโรงพยาบาล โปรดสังเกตปายขอหามและ
คำเตือนที่อยูในบริเวณโรงพยาบาล
10.2.4 ยวดยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจสงผลกระทบตอระบบอิเลคโทรนิสกบางอยางใน
ยวดยานพาหนะ

10.3 การใชงานในพื้นที่เสียง
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ปดเครื่องโทรศัพทมือือเมื่ออยูในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการระเบิด และ
ปฏิบัติตามกฏระบียบขอบังคับหรือปายเตือนอยางเครงครัด การ
เกิดประกายไฟในพื้นที่ดังกลาวอาจะกอใหเกิดการระเบิดและกอให
เกินอันตรายตอรางกายและชีวิต
ปดเครื่องโทรศัพทมือถือเมื่ออยูใกลปมแกสและปมน้ำมัน โปรด
สังเกตปายคำเตือนเมื่ออยูในพื้นที่หัวจายน้ำมัน, ที่เก็บน้ำมันหรือ
สารเคมี และโรงงานสารเคมี หรือพื้นที่ที่เสี่ยงตอการระเบิด
บางพื้นที่เสี่ยงอาจไมมีปายเตือน แตควรระวัง เชน กราบเรือ,
สถานที่ขนถายหรือจัดเก็บน้ำมัน, พาหานะที่ใชแกสปโตรเลียม (เชน
โพรเพน), และพื้นที่ที่มีสารเคมี หรือผงฝุน

11 การดูแลรักษา












ควรระมัดระวังในการดูแลรักษาอุปกรณ และปฏิบัติตามคำ
แนะนำการดูแลดานลางเพื่อการใชงานที่ยาวนาน
ไมใชหรือจัดเก็บในพื้นที่ที่มีฝุนหรือสกปรก
ไมจัดเก็บอุปกรณในพื้นที่รอนหรือเย็นจัด
ไมควรจับอุปกรณระหวางการชารจ หากมือเปยก
การลัดวงจรอาจทำใหเครื่องโทรศัพทมือถือเกิดการเสียหาย
ไมควรถอดชิ้นสวนอุปกรณดวยตัวเอง
ไมควรเคาะ, ทำหลน หรือเขยาโทรศัพทมืถือ เนื่องจากอาจทำ
ใหชิ้นสวนขนาดเล็กเสียกายและทำใหวงจรภายในพัง
ไมควรใชสารเคมีเขมขน, สารระเหย, สารทำความสะอาด
หรือ ผงซักฟอกอยางเขมขนในการเช็ดทำความสะอาดเครื่อง
โทรศัพทมือถือ
ไมควรทาสีเครื่องโทรศัพทมือถือ
เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชงานที่ไมปกติ กรุณานำเครื่องไป
ยังศูนยบริการของไอโมบายที่อยูใกลเคียง

17
36

12 ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย
• 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
ความถี่
GSM900
GSM1800

ตำแหนง
หัว
หัว

SAR 10g(W/kg)
1.1
0.361

37
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ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเยื่อ
กระดาษ 1 กรัม ซึ่งโทรศัพท รุน i-mobile Hitz 17 นี้ ได
มาตรฐานสอดคลองตามที่กำหนดโดย IEEE

13 ขอมูลแบตเตอรี่
ชนิด

ความจุ

li-ion

2000 mAh

17

• 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
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14 เงื่อนไขการรับประกันสินคา

39
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1. เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ,
การดหนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart
และตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
ในประเทศไทยเทานั้น
4. หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ
ไทยใหเปนไปตามกฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับ
ประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจในวันสิ้นสุดระยะเวลา
รับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อ
ในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอม
แซมหรือเปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคา
แรงในการซอม และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile
สงวนสิทธิ์ไมคืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่
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จำหนาย โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมด
ใหเปนไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึง
การรับประกันในเชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน,
การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญ
เสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลใน
การสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสีย
ของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือไมสามารถใชงานได
7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะ
ใชรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปน
บริการที่จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile
ดังนั้น i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใช
งานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับ
8. การซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกัน
เทากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก
วันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
9. การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน
ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่
แทจริง
10. สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบหรือขีด
ฆา
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การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้
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1. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากการใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัด
เก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิ
ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การ
สอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส หรือการ
กระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobileไดรับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม,
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
4. การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวม
กับ หรือเชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับ
อุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับ
การรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะ
ใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
5. ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและ
สีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุด

6.

7.
8.

9.

17

มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง
และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไม
สามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือ
วายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
จากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือวาผิดปกติ และ
ไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่อง
ของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม
รวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำใหการ
รับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพท
พรอมอุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะ
เปนไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของ
ซอฟตแวรบางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิด
พลาดและความบกพรองใดๆ
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลด
หรือติดตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงาน
หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความ
ตองการของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและความ
บกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม
สามารถควบคุมได
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10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม
ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวร
ตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส
หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ทำใหเกิด
ความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร
การชำระเงินออนไลน หรือขอมูลสำคัญตางๆ หรือ
การนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จาก ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวาง
การใชงาน หรือระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวร
ตางๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
12. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก
ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่
ศูนยบริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง,
วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
13. การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ
ของ i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิต
ภัณฑที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณเหลานั้นได
รับความเสียหาย
14. การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการ
ติดตอประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหา
การใชงาน หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม

