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1. ชองเสียบหูฟง

ใชเชื่อมตอเขากับหูฟงเพื่อรับฟงเสียง
เพลงหรือเสียงวีดีโอ

2. ลำโพงหูฟง

ใชฟงเสียงสนทนาของฝงตรงขาม
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3. ปุมปรับระดับเสียง

ปรับระดับความดังเสียงระหวางการ
โทร, หรือการเลนมีเดีย

4. ปุมเมนู (Menu)

เปดรายการตัวเลือกที่มีอยูของหนา
จอปจจุบัน หรือแอพพลิเคชั่น

5. ปุมกลับ (Back)

กลับไปยังหนาจอกอนหนานี้; ปด
คียบอรดบนหนาจอ, กลองสนทนา,
เมนูตัวเลือก หรือหนาพาเนลการ
แจงเตือน

6. ปุมโฮม (Home)

ไปยังหนาโฮมสกรีน; กดคางที่ปุมนี้
เพื่อเปดหนาตางของแอพพลิเคชั่นที่
ใชบอย

7. ชองตอที่ชารจ
/USB

ใชเชื่อมตอเขากับสายชารจเพื่อชารจ
ไฟแบตเตอรี่ หรือสายดาตาเคเบิ้ล
เพื่อโอนถายขอมูล

8. ปุมเปด-ปดเครื่อง
/ปุมล็อค

เปด/ปดเครื่องโทรศัพท; กดคางเพื่อ
เปดตัวเลือกเมนู

9. กลองหลัง

สำหรับถายภาพ

10. ลำโพง

สำหรับรับฟงเพลงหรือเสียงอื่นๆ
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เริ่มตนการใชงาน
ขอใหเราไดชวยคุณและการทำงาน
การใสซิมและการชารจ
ใสซิมการด

ซิม 2 ซิม

1

โปรดทำตามปายบนโทรศัพทมือถือ และดูใหแนใจวาใสซิมการดไป
ในทิศทางที่ถูกตองโดยสังเกตจากดานที่เปนมุมตัด และใหดานที่เปน
หนาสัมผัสโลหะของการดคว่ำหนาลง จากนั้นใหคุณเลื่อนซิมการด
เขาไปในชองจนล็อคเขาที่
การชารจ
โปรดดูใหแนใจวาไดใสแบตเตอรี่เขาในโทรศัพทมือถือ วิธีการชารจ
แบตเตอรี่ เสียบสายชารจที่โทรศัพทของคุณ (ชอง USB) แลว
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เสียบอีกดานหนึ่งเขาที่เตาเสียบไฟฟา สัญลักษณแบตเตอรี่จะแสดง
สถานะการชารจ ซึ่งระหวางที่ทำการชารจ แถบบนสัญลักษณ
แบตเตอรี่จะมีการเลื่อนไปมา และเมื่อแถบบนสัญลักษณหยุดการ
เคลื่อนไหว แสดงวาแบตเตอรี่ไดถูกชารจพลังงานจนเต็ม ปลดสาย
ชารจออกจากโทรศัพท แลวปลดสายชารจออกจากเตาเสียบไฟฟา
หมายเหตุ

ถาแบตเตอรี่ใกลจะหมด ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นมาอีก
ครั้งหลังจากการชารจไฟผานไปแลวครูหนึ่ง

หนาจอทัชสกรีนและปุม
ขอควรรูกอนการใชงาน

เคล็ดลับการแตะ

ขอมูลตอไปนี้เปนคำแนะนำการใชงานโทรศัพทมือถือใหงายขึ้น
แตะ
เพื่อเลือกไอคอน หรือตัวเลือก
แตะคาง
เพื่อเปดฟงกชั่นพิเศษ หรือตัวเลือกพิเศษ
การลาก
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เพื่อเลื่อนรายการหรือยายอยางชาๆ, เลื่อนผานหนาจอสัมผัส เชน
แตะหนาโฮมสกรีน แลวแตะไอคอน รายชื่อ (Contacts) เพื่อเขา
รายการรายชื่อ แลวเลื่อนรายการสมุดโทรศัพทขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน
ดูรายการ
สไลด
เพื่อเลื่อนสไลดรายการหรือยายอยางเร็ว เลื่อนบนหนาจอทัชสกรีน
โดยการลากนิ้วขึ้น/ลงหรือลากผานหนาจอ (เลื่อนอยางรวดเร็วและ
ปลอย)
แตะ 2 ครั้ง
การแตะ 2 ครั้งติดตอกันเพื่อใชงานการซูม ตัวอยางเชน แตะภาพ
2 ครั้งติดตอกันที่ภาพในเมนูแกลอรี่เพื่อซูม
วิธีการใชงานฟงกชั่นการซูม
เมื่อเขาใชงานเว็บเพจ หรือดูรูปภาพ วางนิ้ว 2 นิ้วแลวลากนิ้วเขา
หากันเพื่อซูมออกหรือ ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา
หมายเหตุ

สามารถใชฟงกชั่นการซูมในการดูรูปภาพหรือบราวซเว็บ

การกลับหนาจอ
บนบางหนาจอ เมื่อกลับหนาจอตัวเครื่องโทรศัพทเปนแนวตั้ง ทิศ
ทางการแสดงของจอจะแสดงเปนตามแนวการกลับตัวเครื่อง ทั้งนี้
สามารถเปด/ปดฟงกชั่นการกลับหนาจอนี้ได
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เคล็ดลับการใชปุมกด

ปุมเปด-ปดเครื่อง / ล็อคตัวเครื่อง





กดคางเพื่อเปด/ปดโทรศัพทมือถือ
เมื่อเครื่องเปดอยู ใหกดคางที่ปุมนี้เพื่อใชงานตัวเลือก (รีบูท, ปด
เครื่อง, โหมดเครื่องบิน, และอื่นๆ)
เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ปองกันการสัมผัสโดยไมตั้งใจ
ให ปดหนาจอโดยกดปุมเปด-ปดเครื่อง/ล็อคตัวเครื่อง
การเปดหนาจอ ทำไดโดยเพียงกดปุมปุมเปด-ปดเครื่อง/ ล็อค
ตัวเครื่องอีกครั้งและลากไอคอนตามคำแนะนำบนหนาจอบน
หนาจอ โดยลากขึ้นขางขวาเพื่อปลดล็อค

ปุมเมนู (Menu)


เปดเมนูหรือรายการที่เกี่ยวของกับหนาจอหรือแอพพลิเคชั่นที่
ใชงานอยูปจจุบัน

ปุมโฮม (Home)




กด ปุมโฮม (Home) เพื่อปดเมนูหรือแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยู
แลวกลับมาสูหนาโฮมสกรีน หากคุณอยูหนาซายหรือขวาของ
หนาโฮม การกดปุมโฮมจะเปนการกลับมาสูหนากลาง
กด ปุมโฮม (Home) คางไวเพื่อดูแอพลิเคชั่นที่ใชอยูปจจุบัน

ปุมกลับ (Back Key)
กด ปุมกลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา
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ปุมปรับระดับเสียง (Volume Key)


กดปุมปรับระดับเสียง เพื่อปรับความดังเสียง เมื่อเลนไฟลเสียง
หรือวีดีโอ การกดปุมปรับระดับเสียงจะเปนการปรับระดับความดัง
เสียงของมีเดีย

หนาโฮมสกรีน
เริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็ว : หนาโฮมสกรีน
หนาโฮมสกรีนจะเปนหนาแรกที่คุณสามารถพบหลังจากเปดเครื่อง
เทียบเทากับหนาเดสกท็อปในคอมพิวเตอร เปนเสมือนประตูใหกับ
ฟงกชั่นตางๆในตัวเครื่องโทรศัพท ทั้งนี้คุณสามารถกำหนด วิดเจ็ด,
เมนูลัด และภาพพื้นหลัง
ทานตองสไลดหนาโฮมสกรีน (Home) ไปทางซายหรือขวาเพื่อดู
คอนเทนตในหนาพาเนลอื่นบนหนาโฮมสกรีน โดยคุณสามารถเพิ่ม
หรือเปลี่ยนชอรทคัต, วอลลเปเปอร, วิดเจ็ต, โฟลเดอร และอื่นๆ
บนหนาโฮมสกรีน

เมนูแอพพลิเคชั่น
เมนูแอพพลิเคชั่น
ทานสามารถเปดเมนูแอพพลิเคชั่นไดจากหนาโฮมสกรีน โดยใน
เมนูนี้จะมีแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในตัวเครื่องและที่ดาวนโหลดมา
แสดงอยู
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หากเมนูแอพพลิเคชั่นกินพื้นที่เกินขนาดหนาจอ ทานสามารถเลือก
ดูรายการแอพพลิเคชั่นไดโดยการลากไปดานซายหรือขวาเพื่อดู
ขอมูลทั้งหมด
การเปดเมนูแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮม
บนหนาโฮมสกรีน แตะที่ไอคอนลอนซเชอร (เมนูหลัก)
การบราวซแอพพลิเคชั่น
เปดแอพพลิเคชั่น แลวลากนิ้วไปดานซายหรือขวา

แถบสถานะและการแจงเตือน
แถบสถานะจะถูกแสดงบริเวณดานบนของหนาจอ โดยไอคอนตางๆ
จะแสดงถึงเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง ทานจะไดรับการ
แจงเตือนบนดานบนของหนาจอเมื่อมีเหตุกาณใหมๆเกิดขึ้น เชน
ขอความใหม, สายที่ไมไดรับ, ความแรงสัญญาณ, แบตเตอรี่และ
ขอมูลอื่นๆ

การตรวจสอบการแจงเตือนและกิจกรรมที่กำลังทำอยู
ทานสามารถลากแถบสถานะลงเพื่อเปดหนาพาเนลการแจงเตือน
และรับขอมูล เชน ดูขอมูลสายที่ไมไดรับจากหนาพาเนลการ
แจงเตือน ทั้งนั้นทานสามารถเปดแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานอยู
เชน เครื่องเลนเพลง
การเปดพาเนลการแจงเตือน
ลากแถบสถานะลง
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การปดพาเนลการแจงเตือน
ลากแถบพาเนลที่ดานลางขึ้น
เปดแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานจากหนาพาเนลการแจงเตือน
จากหนาตางพาเนลการแจงเตือน แตะแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงาน
อยูเพื่อเปด

ปุมกด (Dial pad)
การโทรออก
แตะไอคอนโทรศัพทบนหนาโฮมสกรีน ในหนาจอการโทร ใสเบอร
ที่ตองการในชอง และแตะ ไอคอนโทร เพื่อโทรออก

ตัวเลือกระหวางการโทร

ระหวางการโทรมีตัวเลือกการโทรใหทานใช เชน การพักสาย.
ประชุมสาย, ปดเสียงและอื่นๆ
กดปุมปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับความดังเสียง

การปอนขอมูล
คียบอรดบนหนาจอ

แตะปุมคียบอรดบนหนาจอ QWERTY เพื่อใสขอความที่ตองการ
ทั้งนี้ยังสามารถเปดคียบอรด โดยแตะที่บริเวณชองสำหรับปอนตัว
อักษร
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การติดตอสื่อสาร
ขอความ (Messaging)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น> ขอความ
(Messaging)
ทานสามารถสราง, สง, และรับขอความตัวอักษรจากตัวเครื่อง
โทรศัพท และสามารถสงหรือรับขอความมัลติมีเดียจากตัวเครื่อง
โทรศัพทซึ่งประกอบดวย ไฟลภาพ, วีดีโอ และเสียง
เมื่อดูขอความของทาน จะเห็นวามีการแสดงในรูปแบบไดอะล็อก
การสนทนาซึ่งขอความตางๆจะถูกจัดกลุมไวดวยกันสำหรับแตละ
รายชื่อผูติดตอนั้นๆ
 การสรางขอความใหม
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนขอความ หรือคนหา
เมนูแอพพลิเคชั่น > ขอความ (Messaging)
2. แตะ
3. เพื่อเพิ่มผูติดตอ ใหแตะ จากนั้นคนหาและทำเครื่องหมาย
หนาชื่อผูติดตอ เพื่อเพิ่มผูติดตอมากกวาหนึ่ง ใหทำเครื่องหมาย
ที่ผูติดตอที่ทานตองการ ทานยังสามารถปอนหมายเลขโทรศัพท
ผูรับดวยตัวเองได
4. หลังจากเสร็จสิ้นการทำเครื่องหมายที่ผูติดตอ แตะ ตกลง (OK)
5. แตะ พิมพขอความ เพื่อปอนขอความของทาน
6. หากทานตองการแนบไฟลมีเดีย แตะ
และเลือก ไฟลแนบ
7. เลือกการด แลวสงขอความ
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เมื่อทำการแกไขขอความ กดปุมเมนู ตัวเลือกเสริมบางตัวจะ
สามารถใชได ตัวอยางเชน และเพิ่มหัวเรื่อง ทานสามารถแตะที่ตัว
เลือกเพื่อดำเนินการตอ
 ลบเธรดขอความ
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนขอความ หรือคนหา
เมนูแอพพลิเคชั่น > ขอความ (Messaging)
2. แตะเธรดขอความคางไว
3. เลือกบทสนทนาที่ทานตองการลบ
4. แตะ
จากนั้นแตะ ลบ ในเมนูปอบอัพ
ทานยังสามารถกดปุมเมนู และแตะ ลบเธรดทั้งหมด (Delete all
threads) เพื่อลบแถบขอความทั้งหมดจากหนาตาง
สงตอขอความ
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนขอความ หรือคนหา
เมนูแอพพลิเคชั่น > ขอความ (Messaging)
2. แตะบทสนทนาที่มีขอความที่ทานตองการสงตอ
3. แตะขอความที่ทานตองการคางไว
4. แตะ สงตอ (Forward) ในเมนูที่เปด
5. เพื่อเพิ่มผูติดตอ ใหแตะ
จากนั้นคนหาและทำเครื่องหมาย
หนาชื่อผูติดตอ เพื่อเพิ่มผูติดตอมากกวาหนึ่ง ใหทำเครื่องหมาย
ที่ผูติดตอที่ทานตองการ ทานยังสามารถปอนหมายเลขโทรศัพท
ผูรับดวยตัวเองได
6. เลือกการด แลวสงขอความ
 การล็อคขอความ
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ทานสามารถล็อคขอความได
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนขอความ หรือคนหา เมนู
แอพพลิเคชั่น > ขอความ (Messaging)
2. แตะที่บทสนทนาที่มีขอความที่ทานตองการล็อค
3. แตะขอความที่ทานตองการล็อคคางไว
4. แตะ ล็อค ในเมนูที่เปด ไอคอนล็อคจะปรากฏ ปลดล็อคขอ
ความดวยการแตะขอความคางไว และจากนั้นแตะ ปลดล็อค
 ตั้งคาขอความ
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนขอความ หรือคนหา เมนู
แอพพลิเคชั่น > ขอความ (Messaging)
2. กด ปุมเมนู เลือก ตั้งคา (Settings) ในเมนูที่เปดอยู
3. ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาขอความตางๆ เชน: ลบขอความ
เกาเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว, การสงรายงานการสงใหกับแต
ละขอความที่สงไป

บุคคล (People)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > บุคคล
(People)
แอพพลิเคชั่น บุคคล (People) ใหทานสามารถจัดเก็บและจัดการ
รายชื่อ
เพิ่มรายชื่อ
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนรายชื่อ หรือ คนหา เมนู
แอพพลิเคชั่น > รายชื่อ (Contacts)
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2. แตะ
3. เลือกตำแหนงการจัดเก็บขอมูลที่ทานตองการเพิ่มผูติดตอ
ใหมนี้เขาไป
4. ปอนขอมูลผูติดตอ
5. หลังจากเพิ่มชื่อเรียบรอยแลว ให แตะ เรียบรอย (Done)
 คนหาผูติดตอ
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนบุคคล (People) หรือ คนหา
เมนูแอพพลิเคชั่น > บุคคล (People)
2. แตะ
3. ปอนตัวอักษรแรกของชื่อที่ทานคนหาในเคอรเซอร และ
จากนั้นเงื่อนไขที่บันทึกไวทั้งหมดจะแสดงขึ้นมา ผลการ
คนหาจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับเนื้อหาที่ปอน
 ตัวเลือกเพิ่มเติม
จากหนาบุคคล กดปุม เมนู ตัวเลือกเสริมบางตัวจะสามารถใชได
ตัวอยางเชน นำเขา/สงออก และ แชรผูติดตอที่สามารถเห็นได
กลุมผูติดตอ
ทานสามารถกำหนดผูติดตอเปนกลุมเพื่อใหสามารถเขาถึงไดงาย
จากภายในแอพพลิเคชั่นรายชื่อซึ่งอนุญาตใหทานสรางกลุมใหมได
เชน เพื่อน, ครอบครัว และเพื่อนรวมงาน



การสรางกลุมใหม
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนรายชื่อ (Contacts) หรือ คนหา
เมนูแอพพลิเคชั่น > บุคคล (People)
2. แตะแถบ กลุม
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3. แตะ
4. ใสชื่อกลุม และแตะเรียบรอย
การกำหนดผูติดตอเปนกลุม
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนบุคคล (People) หรือ คนหา
เมนูแอพพลิเคชั่น > บุคคล (People)
2. แตะ แถบกลุม
3. แตะกลุมที่ทานตองการกำหนดผูติดตอ
4. แตะ อื่นๆ (More) เพื่อแกไข
5. แตะ เพื่อเลือกรายการรายชื่อที่ตองการ
6. หลังจากทานเสร็จสิ้นการแกไข แตะ ตกลง (OK)
รายการโปรด
ทานสามารถตั้งคาผูติดตอเปนคนโปรดเพื่อที่ทานจะสามารถ
เขาถึงไดจากแอพพลิเคชั่นบุคคล (People)
เพื่อตั้งคาผูติดตอเปนรายการโปรด
1. จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนบุคคล (People) หรือ คนหา
เมนูแอพพลิเคชั่น > บุคคล (People)
2. แตะผูติดตอที่ทานตองการตั้งคาเปนรายการโปรด
3. แตะ หากทานตองการยกเลิกคนโปรด แตะ



โทรศัพท (Phone)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > โทรศัพท
(Phone) > บันทึกการโทร (Call log)
คนหา: เมนูแอพพลิเคชั่น > โทรศัพท (Phone) > บันทึกการโทร
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(Call log) แตะแถบที่แตกตาง เชน ทั้งหมด, สายโทรเขา, สายโทร
ออก และ สายที่ไมไดรับ ที่ดานบนของหนาจอของอินเตอรเฟส
บันทึกการโทร และจากนั้นทานสามารถดูรายการบันทึกการโทร
ที่แตกตางได

อีเมล (Email)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > อีเมล
(Email)
แอพพลิเคชั่นอีเมลในโทรศัพทของทานใหทานไดเขียนสงและรับ
อีเมลผานบัญชีอีเมลปกติของทานได ทานจำเปนตองสรางบัญชี
กอนเปนอันดับแรก และจากนั้นสรางอีเมลเพื่อสง ทานสามารถ
ปรับแตงอีเมลสำหรับบัญชีสวนใหญไดเพียงไมกี่ขั้นตอน
ตั้งคาบัญชีอีเมลในโทรศัพทของทาน
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา: เมนูแอพพลิเคชั่น > อีเมล (Email)
2. ปอนอีเมลแอดเดรสและรหัสผาน จากนั้นแตะ ตอไป (Next)
3. หากการตั้งคาสำหรับบัญชีอีเมลไมสามารถดาวนโหลดได
อยางอัตโนมัติ ใหติดตั้งดวยตัวเอง หากจำเปน ติดตอผูให
บริการอีเมลของทานสำหรับการตั้งคาแบบละเอียด
4. เมื่อทานพรอม ปอนชื่อสำหรับบัญชีอีเมล เพื่อใหกำหนด
ไดอยางงายดาย ชื่อเดียวกันจะแสดงในอีเมลที่ทานสงจาก
บัญชีนี้
5. หลังจากทานเสร็จสิ้น แตะ ตอไป (Next)
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การสรางและสงอีเมล
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา: เมนูแอพพลิเคชั่น > อีเมล (Email)
2. แตะ
3. ใสที่อยูผูรับและชื่อเรื่อง
4. เขียนอีเมล กดปุมเมนู ทานสามารถเลือกชนิดของไฟลแนบและ
แนบไฟล โดยเลือกไฟลที่ตองการแนบจากรายการที่ปรากฏ
5. ถาตองการใส สำเนา (Cc)/ สำเนาซอน (Bcc), กดปุมเมนู แลว
แตะ เพิ่ม สำเนา/สำเนาซอน (Add Cc/Bcc)
6. เมื่อเสร็จสิ้น ใหแตะ
เพื่อสงอีเมล



การรับอีเมล
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > อีเมล (Email)
2. แตะปุมเมนูเพื่อรีเฟรช คุณสามารถดาวนโหลดอีเมลใหม



 การอานอีเมล
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > อีเมล (Email)
2. ในถาดเขาของอีเมล ใหเลื่อนหนาจอขึ้นลง และแตะอีเมลที่
ตองการอาน
 การตอบกลับอีเมล
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > อีเมล (Email)
2. ในถาดเขาของอีเมล ใหเลื่อนหนาจอขึ้นลง และแตะอีเมลที่
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ตองการตอบกลับ
3. แตะ
เพื่อตอบกลับ หรือ แตะอื่นๆ (More) พื่อตอบกลับ
ทั้งหมด (Reply all)
4. ใสขอความตอบกลับและ แตะ
เพื่อสงอีเมล
 การสงตออีเมล
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > อีเมล (Email)
2. ในถาดเขาของอีเมล ใหเลื่อนหนาจอขึ้นลง และแตะอีเมลที่
ตองการสงตอ
3. แตะอื่นๆ (More) เพื่อเลือก สงตอ (Forward)
4. ใสที่อยูผูรับ
5. แตะ
เพื่อสงอีเมล
 ดูโฟลเดอรทั้งหมด
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > อีเมล (Email)
2. แตะถาดเขาอีเมล

มัลติมีเดีย (Multimedia)
กลองถายภาพ (Camera)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > กลอง
ถายภาพ (Camera)
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ถายภาพหรือบันทึกวีดีโอดวยกลองในเครื่องโทรศัพท โดยทาน
สามารถถือกลองในแนวหรือแนวตั้ง โดยภาพหรือวีดีโอที่ถายจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในการดทีแฟลช แชรรูปภาพและวีดีโอกับ
เพื่อนหรืออัพโหลดไฟลภาพหรือวีดีโอไปยังเว็บไซตที่ใหบริการ
 การถายภาพ
 ปรับตั้งคาขนาดภาพถาย, เอฟเฟคสี และการตั้งคาอื่นๆ
 จับภาพวัตถุที่ตองการบนหนาจอ โดยทานสามารถซูมเขา/
ออก โดยใชนิ้ว 2 นิ้วจีบเขาหากันเพื่อซูมออก หรือถางนิ้ว
ออกเพื่อซูมเขา
 แตะไอคอนชัตเตอรบนหนาจอ
ภาพที่ถายจะถูกแสดงบนหนาจอชั่วคราว แลวจะถูกแสดงเปนภาพ
เล็กๆบนหนาจอดานขวา


การถายวีดีโอ
ปรับแตง คุณภาพ, เอฟเฟคสี, และตั้งคาอื่นๆที่ตองการ
 เล็งกลองไปยังวิวที่ตองการถาย
 แตะไอคอนวีดีโอ เพื่อเริ่มบันทึกวีดีโอ
 แตะไอคอนวีดีโอ เพื่อหยุดบันทึกวีดีโอ


เพลง (Music)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น >เพลง
(Music)
เครื่องรุนนี้สามารถเลนเพลงผานเครื่องเลนเพลงที่มีอยูในตัวเครื่อง
โดยหากตองการฟงเพลงตองใสตัวเครื่องโทรศัพทโดยจะมีตัวเลือก
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เพิ่มลูกเลนในการรับฟง
ทั้งนี้ทานสามารถโอนถายรายการเพลงโปรดจากเครื่องคอมพิว
เตอรลงตัวเครื่องโทรศัพทและรับฟงเพลง
เมื่อคัดลอกเพลงจากการดทีแฟลช เครื่องเลนเพลงจะคนหาเพลง
และสรางตามขอมูลประเภทเพลงของแตละไฟล
กดปุมเมนู (Menu Key) เพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม เชน การเลน
สุม, เพิ่มไปรายการเพลง และไลบารี่

วิทยุ FM (FM radio)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > วิทยุ FM
(FM radio)
ในเครื่องรุนนี้มีวิทยุ FM มาในตัวเครื่อง โดยทานสามารถรับฟง
สถานีวิทยุ และเพิ่มเปนรายการโปรด ทั้งนี้ทานจำเปนตองเสียบ
หูฟงเพื่อใชเปนเสาอากาศวิทยุ โดยเครื่องรุนนี้รองรับการรับฟง
รายการวิทยุผานทางหูฟงและลำโพงตัวเครื่อง

แกลอรี่ (Gallery)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น >แกลอรี่
(Gallery)
ในเมนูนี้ทานสามารถดูรูปภาพและเลนไฟลวีดีโอที่มีอยูในตัวเครื่อง
หรือเพิ่งถายดวยกลองที่อยูในโทรศัพท
นอกจากนี้ ทานสามารถแชรภาพและวีดีโอกับเพื่อน ผาน ขอความ
, บูลทูธ หรือ อีเมล
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1. แตะที่อัลบั้มเพื่อเปดและดูเนื้อหาในอัลบั้ม
2. แตะที่รูปหรือวีดีโอในอัลบั้มเพื่อดู
เมื่อดูรูปภาพ กดปุม เมนู ตัวเลือกเสริมบางตัวจะสามารถใชได เชน
ลบ, การแสดงสไลดโชว, แกไข, การกลับภาพซายหรือขวา, ตัด,
ตั้งภาพเปน และรายละเอียด

เครื่องมือ (Tools)
ปฏิทิน (Calendar)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > ปฏิทิน
(Calendar)
ทานสามารถใชปฎิทินเพื่อบันทึกและเรียกดูเหตุการณที่สำคัญได
เมื่อทานเปดใชงานเมนูฟงกชั่นของปฎิทิน ทานสามารถเลือกป,
เดือน และวัน
ตั้งคาการดูปฏิทิน
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > ปฏิทิน (Calendar)
2. แตะ
3. เลือก วัน (Day), สัปดาห (Week), หรือ เดือน (Month)



 เพิ่มเหตุการณปฏิทิน
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > ปฏิทิน (Calendar)
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2. แตะ ปุมเมนู จากนั้น แตะ เหตุการณใหม (New event) เพื่อ
เปด
3. ใส ชื่อ (Name), สถานที่ (Location), เวลา (Time) และคำ
อธิบายเหตุการณ
4. เลือก การเตือน ใหสำหรับเหตุการณ
5. หลังจากตั้งคาเสร็จ ใหเลือก เสร็จสิ้น (DONE)

นาิกา (Clock)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > นาิกา
(Clock)
สามารถดูเวลาและวันที่ ทั้งนี้ทานสามารถเพิ่มนาิกาปลุก, ตั้ง
เปดใชงานนาิกาปลุก จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง จะมีการปลุกเตือน
 เพิ่มนาิกาปลุก
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > นาิกา (Clock)
2. แตะ
3. แตะ
4. ทานควรตั้ง เวลา (Time), ริงโทน (Ringtone), สั่น (Vibrate)
และอื่นๆ จากนั้น เลือก เปด
หลังจากนั้นนาิกาจะปลุกเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง

เครื่องคิดเลข (Calculator)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > เครื่องคิดเลข
(Calculator)
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ใหทานไดคำนวณเลขไดเพียงปลายนิ้วดวยเครื่องคิดเลขนี้
โดยทานสามารถใชแอพพลิเคชั่นนี้สำหรับการคำนวนแบบงายๆ
เชน บวก, ลบ, คูณ และ หาร
 การใชเครื่องคิดเลข
1. จากหนาโฮมสกรีนของทาน แตะไอคอน ลอนซเชอร (เมนูหลัก)
จากนั้นคนหา เมนูแอพพลิเคชั่น > เครื่องคิดเลข (Calculator)
2. ใสหมายเลขตัวแรกโดยใชปุมตัวเลข
3. เลือกฟงกชั่นที่ตองการใช โดยแตะ บวก, ลบ, คูณ และ หาร
4. ใสหมายเลขถัดไป
5. ดูผลลัพธ โดยแตะ ปุม “=” (เทากับ)
ใหทานไดคำนวณเลขไดเพียงปลายนิ้วดวยเครื่องคิดเลขนี้
กดปุม เมนู ทานสามารถเปดพาแนลขั้นสูงเพื่อทำการคำนวณขั้นสูง
แตะ
ทานสามารถลบตัวเลขที่อยูหนาเคอรเซอรได แตะ
คาง เพื่อลบตัวเลขทั้งฟมด

บราวเซอร (Browser)
ใชเว็บบราวเซอรเพื่อเขาชมเว็บไซต, เพิ่มหนาเพจเปนบุคมารค,
และบันทึกเพจเพื่ออานขณะออฟไลน โดยคุณสามารถเปดหลาย
หนาตางเพื่อใชงานในเวลาเดียวกัน
 เปดหนาเว็บบราวเซอร
จากหนาโฮมสกรีน แตะไอคอนบราวเซอร หรือเขาใชงาน: เมนู
แอพพลิเคชั่น > บราวเซอร (Browser)
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จัดการบุคมารค
บุคมารคชวยใหคุณสามารถเขาสูเว็บไซตรายการโปรดไดอยาง
งายดายและรวดเร็ว ทั้งนี้ทานสามารถเพิ่มรายการบุคมารค
โดยตรงจากหนาบราวเซอรของโทรศัพท
 การบุคมารคหนาเว็บเพจ
1. เมื่อดูหนาเว็บเพจ กดปุมเมนู
2. แตะ บันทึกเปนบุคมารค (Save to bookmarks)
3. ทานสามารถแกไขบุคมารค
4. เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตะ ตกลง (OK)



เชื่อมตอเครือขายและอุปกรณ
เครื่องโทรศัพทมือถือของทานสามารถรองรับเครือขายการใชงาน
ไดหลากหลายและอุปกรณตางๆ รวมถึง Wi-Fi, GPRS, บูลทูธ,
หูฟง ทั้งนี้ทานสามารถโอนถายไฟลจาก/ไปยังคอมพิวเตอรผาน
สายดาตาเคเบิ้ล

กำหนดเครือขายที่ทานใช
1. แตะไอคอนลอนซเชอร (เมนูหลัก) จากเมนูแอพพลิเคชั่น แตะ
ตั้งคา (Settings)
2. แตะ อื่นๆ… (More..) >เครือขายโทรศัพท (Mobile
Networks) > ตั้งคาเครือขาย (Network Settings) > Access
Point name ชื่อของผูใหบริการเครือขาย Wi-Fi ที่ทานไดลง
ทะเบียนไวในปจจุบันจะถูกเลือกในรายการ
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แกไขหรือสราง Access Points ใหม
กรณีที่ทางผูใหบริการเครือขายมือถือเปลี่ยนการตั้งคา APN ที่ใช
ปจจุบัน ใหสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูใหบริการ
หากทานและผูใหบริการเครือขายไรสายของทานไดกำหนดไว
วาทานจำเปนตองเปลี่ยนการตั้งคาของชื่อทางเขาปจจุบัน
(APN) หรือเพื่อสรางใหม ทานตองไดรับ APNและการตั้งคา
แบบละเอียดจากผูใหบริการของทาน
1. แตะไอคอนลอนซเชอร (เมนูหลัก) จากเมนูแอพพลิเคชั่น แตะ
ตั้งคา (Settings)
2. แตะ อื่นๆ… (More..) > เครือขายโทรศัพท (Mobile
Networks) > ตั้งคาเครือขาย (Network Settings) > Access
Point name > Access Point name
3. แตะที่ APN เพื่อแกไข หรือกดปุม เมนู และ แตะ APN ใหม
ปอนการตั้งคา APN ที่ทานไดรับมาจากผูใหบริการเครือขาย
Wi-Fi ของทาน
4. เมื่อทานเสร็จสิ้น กดปุม เมนู และจากนั้น บันทึก
หากทานและผูใหบริการเครือขายไรสายของทานไดกำหนดไว
วาทานจำเปนตองเปลี่ยนการตั้งคาของชื่อทางเขาปจจุบัน
(APN) หรือเพื่อสรางใหม ทานตองไดรับ APNและการตั้งคา
แบบละเอียดจากผูใหบริการของทาน
1. แตะไอคอนลอนซเชอร (เมนูหลัก) จากเมนูแอพพลิเคชั่น แตะ
ตั้งคา (Settings)
2. แตะ อื่นๆ… (More..) > เครือขายโทรศัพท (Mobile
Networks) > Access Point name
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3. แตะที่ APN เพื่อแกไข หรือกดปุม เมนู และ แตะอื่นๆ (More)
แลวเลือก APN ใหม ปอนการตั้งคา APN ที่ทานไดรับมาจากผู
ใหบริการเครือขาย Wi-Fi ของทาน
4. เมื่อทานเสร็จสิ้น กดปุม เมนู และจากนั้น บันทึก
5. หากทานสราง APN ใหม แตะในหนาจอ APN เพื่อเริ่มตนการ
ใชงาน

เครือขาย Wi-Fi

Wi-Fi เปนเทคโนโลยีไรสายที่ใหเขาใชงานอินเตอรเน็ตในระยะ 20
เมตร เพื่อเขาใชงาน Wi-Fi ในเครื่องโทรศัพทมือถือของทาน
ตองเขา จุดเชื่อมตอไรสายหรือ Hotspot โดย Hotspot บางอัน
อาจเปดใหใชงานไดโดยเพียงแคเชื่อมตองายๆ แตบาง Hotspot
อาจถูกซอนหรือเปดใชฟงกชั่นปองกันความปลอดภัย โดย
สามารถตั้งคาใหตัวเครื่องสามารถเชื่อมตอได
หมายเหตุ

ปดการใชงาน Wi-Fi หากไมใชงาน เพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
 การเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi
1. แตะไอคอนลอนซเชอร (เมนูหลัก) จากเมนูแอพพลิเคชั่น แตะ
ตั้งคา (Settings)
2. แตะ Wi-Fi
3. ตรวจสอบวาเปด Wi-Fi หรือไม โดยตัวเครื่องโทรศัพทจะสแกน
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เครือขาย Wi-Fi ที่มีและแสดงชื่อที่คนพบ หากเครือขาย Wi-Fi
ใดเปดใชระบบความปลอดภัยจะมีรูปล็อคอยู
4. แตะเครือขาย Wi-Fi ที่ตองการเพื่อเชื่อมตอ
หากเครือขาย Wi-Fi เปด จะมีคำถามยืนยันวาตองการเชื่อมตอ
ไปยังเครือขายหรือไมใหกด เชื่อมตอ (Connect)
กรณีที่เครือขายเปดใชระบบความปลอดภัยจะตองใสรหัสผานหรือ
ขอมูลลับอื่นๆ (โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเพื่อรายละเอียดเพิ่ม
เติม)
การรับการแจงเตือน
คาแรกเริ่ม เมื่อเปด Wi-Fi ทานสามารถรับการแจงเตือนในแถบ
สถานะ เมื่อเครื่องโทรศัพทไดตรวจสอบและพบเครือขาย Wi-Fi
ที่เปดอยู
1. เปด Wi-Fi กรณีที่ยังไมไดเปด
2. ในหนาจอ ตั้งคา Wi-Fi ตรวจสอบการแจงเตือนเครือขาย ทาน
สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพื่อหยุดการแจงเตือน



บูลทูธ (Bluetooth)
บูลทูธเปนเทคโนโลยีไรสายคลื่นสั้นที่สามารถโอนถายขอมูล
ระหวางกันเมื่ออยูในระยะทาง 10 เมตร
 เปด/ปดการใชงานบูลทูธ
1. แตะไอคอนลอนซเชอร (เมนูหลัก) จากเมนูแอพพลิเคชั่น แตะ
ตั้งคา (Settings)
2. แตะ บลูทูธ (Bluetooth)
3. เลือกที่จะเปด/ปดบูลทูธ
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จับคูอุปกรณบูลทูธ
ทานตองจับคูอุปกรณบูลทูธกับตัวเครื่องโทรศัพทกอนที่จะเชื่อม
ตอ เมื่อจับคูแลวเครื่องโทรศัพทกับอุปกรณครั้งหนึ่ง เครื่องจะ
จับคูไปจนกระทั่งยกเลิกการจับคู
1. แตะไอคอนลอนซเชอร (เมนูหลัก) จากเมนูแอพพลิเคชั่น แตะ
ตั้งคา (Settings)
2. แตะ บลูทูธ (Bluetooth)
3. หากบูลทูธปดอยู ใหเปดการใชงานกอน โดยตัวเครื่องจะสแกน
เพื่อแสดงอุปกรณที่อยูในระยะใกลเคียง
4. หากอุปกรณที่ทานตองการจับคูดวยไมไดอยูในรายการ
แตะ คนหาอุปกรณ (SEARCH FOR DEVICES)
5. แตะ อุปกรณที่ตองการในรายการเพื่อจับคู


เชื่อมตอดวยคอมพิวเตอรผานสาย USB
ทานสามารถเชื่อมตอตัวเครื่องโทรศัพทกับคอมพิวเตอรดวยสาย
ดาตาเคเบิ้ล USB เพื่อโอนถาย เสียง, เพลง, ภาพ และ ไฟลอื่นๆ
ระหวางพื้นที่หนวยความจำในการด SD และคอมพิวเตอร โดยทาน
ไมสามารถแชรการเชื่อมตอขอมูลและใช งานฟงกชั่นพื้นที่หนวย
ความจำใน การด SD ไปพรอมกันได ถาเปดใชฟงกชั่น USB
tethering ใหปดเครื่องกอนสำหรับการเชื่อมตอ USB จะถูกจำกัด
ดวยเวอรชั่น 2.0 หรือสูงกวาและไมรองรับการเชื่อมตอที่เรียกวา
"Power USB”

การทำงานกับใบรับรองความปลอดภัย
ถา VPN หรือเครือขาย Wi-Fi ขององคกรใชใบรับรองความ
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ปลอดภัย ทานสามารถรับใบรับรองและจัดเก็บลงในพื้นที่จัดเก็บลับ
กอนการตั้งคาการเขาใชงาน VPN หรือ เครือขาย Wi-Fi ของตัว
เครื่องโทรศัพท
ถาจัดการเครือขายแนะนำใหดาวนโหลดใบรับรองจากเว็บไซต
ทานจะถูกถามใหตั้งรหัสผานสำหรับพื้นที่จัดเก็บลับเมื่อดาวนโหลด
ใบรับรอง

ติดตั้งใบรับรองจากหนวยความจำในการด SD
1. คัดลอกใบรับรองจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังหนวยความจำใน
การด SD
2. แตะไอคอนลอนซเชอร (เมนูหลัก) จากเมนูแอพพลิเคชั่น แตะ
ตั้งคา (Settings)
3. แตะ ความปลอดภัย (Security)
4. แตะ ติดตั้งจากหนวยความจำในการด SD
5. แตะ ชื่อไฟลใบรับรองที่ตองการติดตั้ง มีเพียงชื่อไฟลที่ยังไมติด
ตั้งที่จะถูกแสดง
6. ใสรหัสผาน แลว แตะตกลง (OK)
7. จากรายการ Wi-Fi คนหาและเลือกใบรับรอง

การตั้งคา (Settings)
รูจักการตั้งคาในตัวเครื่องโทรศัพทเพื่อที่วาคุณสามารถกำหนด
คาตางๆไดตามตองการ ไปยังตั้งคาเพื่อตั้งคาเสียง, การติดตอ
สื่อสาร และการทำงานตางๆ
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เพื่อเขาใชงาน
จัดการซิม (Sim
Management)

กำหนดการใชงานซิมการดที่ใสในตัว
เครื่อง

ตั้งคาการโทร
(Call Settings)

จัดการและกำหนดการตั้งคาสำหรับ
วอยซเมลล, เบอร Fixed dial และ
อื่นๆ

Wi-Fi

เปดหรือปด Wi-Fi สแกนหาเครือ
ขาย Wi-Fi ที่สามารถใชได หรือ
เพิ่มเครือขาย Wi-Fi

บลูทูธ (Bluetooth) เปดหรือปดบลูทูธ คนหาอุปกรณ
บลูทูธที่สามารถใชได และตั้งคาให
โทรศัพททานสามารถมองเห็นไดหรือ
ไมไดจากอุปกรณบลูทูธอื่น
การใชงานขอมูล
(Data Usage)

เปดหรือปดเสนทางขอมูลของโทรศัพท
และติดตามรองรอยรายละเอียดการใช
ขอมูลของทานในชวงเวลาที่กำหนด

อื่นๆ… (More)

เปดหรือปดโหมดเครื่องบิน และปรับ
แตงการตั้งคาสำหรับ VPN และเครือ
ขายโทรศัพท และใหโทรศัพททาน
สามารถแชรการเชื่อมตอขอมูลของ
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เพื่อเขาใชงาน
โทรศัพทมือถือทานเปนจุดพรอมใช
Wi-Fi หรือ ผาน USB หรือบลูทูธ
โปรไฟลเสียง
(Audio Proﬁﬁfﬁiles)

ปรับแตงวิธีการเรียกเขา สั่น หรือปด
เสียงของโทรศัพทเมื่อทานไดรับความ
เคลื่อนไหวของการติดตอสื่อสารและ
อื่นๆ

การแสดงผล
(Display)

ใหทานตั้งคาความสวางของหนาจอ
เลือกเพื่อเปลี่ยนทิศทางเมื่อทานหมุน
โทรศัพทของทาน และปรับแตงการ
ตั้งคาหนาจออื่นๆ

ที่เก็บขอมูล
(Storage)

ใหทานตรวจสอบพื้นที่ที่ใชไดบนพื้นที่
การจัดเก็บภายในโทรศัพทของทาน
และ ที่จัดเก็บใน การด SD

แบตเตอรี่ (Battery) ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่
แอพ (Apps)

จัดการแอพพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดและ
ที่ใช

การเขาถึงตำแหนง
(Location)

เปด/ปดการใชงานการเขาถึงตำแหนง
การใชงาน
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เพื่อเขาใชงาน
ความปลอดภัย
(Security)

ปองกันโทรศัพทของทานดวยการตั้งคา
การล็อคที่แตกตางและรหัสผาน

ภาษาและการปอน
ขอมูล (Language
& input)

ใหทานเลือกภาษาสำหรับขอความใน
โทรศัพทของทานและสำหรับการปรับ
แตงคียบอรดบนหนาจอ

แบคอัพและรีเซ็ต
(Backup & reset)

จัดการขอมูลสวนตัวและรีเซ็ต

บัญชี (Accounts)

ใหทานสามารถเพิ่ม และจัดการบัญชี
ที่สนับสนุน ใหโทรศัพททานไดรวม
ขอมูลเขากับกับบัญชีที่ทานเพิ่ม

วันที่และเวลา
(Date & time)

ใหทานเลือกการตั้งคาที่ตองการเชน
รูปแบบและโซนเวลา

กำหนดการเปด&ปด ตารางการเปด/ปดโทรศัพทอัตโนมัติ
(Schedule power
on&off)
การเขาถึง
(Accessibility)

ใหบริการการเขาใชที่ทานติดตั้งสามารถ
ใชได และปรับการตั้งคาที่เกี่ยวของ
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เพื่อเขาใชงาน
เกี่ยวกับโทรศัพท
(About phone)

ดูขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของทาน เชน
สถานะ และขอมูลทางกฎหมาย

รหัสสำหรับการเขาใชงาน
ตัวเครื่องโทรศัพทและซิมการดใชรหัสผานเพื่อเขาใชงานหลายรหัส
โดยรหัสผานชวยปองกันการถูกลักลอบเขาใชงานโดยไมไดรับ
อนุญาต ทั้งนี้ทานสามารถใชฟงกชั่นในตั้งคาความปลอดภัยเพื่อ
เปลี่ยนรหัสผาน (ยกเวน PUK และ PUK2)

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
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บริการของคุณ

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2เพื่อปลดล็อคโทรศัพท
หากคุณปอนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณจะ
ไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม

รหัส PUK 2
รหัส PIN และรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท
หากคุณปอนรหัส PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณ
จะไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม
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คำถามและการแกปญหาเบื้องตน
คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา

ไมสามารถ
เปดเครื่อง

กดปุมเปด-ปดเครื่องคางไว 1 วินาทีเพื่อ
เปดเครื่อง
โปรดตรวจสอบวาทานไดใสแบตเตอรี่
อยางถูกตองหรือไม หรือนำแบตเตอรี่ออก
มาและใสกลับไปใหมอีกครั้ง จากนั้นจึง
ลองเปดเครื่องอีกครั้ง โปรดตรวจสอบวา
ทานไดชารจแบตเตอรี่อยางถูกตองหรือไม

การเชื่อมตอ
เครือขาย
ลมเหลว

สัญญาณออน โปรดลองยายตำแหนงไปยัง
จุดที่มีสัญญาณแรงขึ้น และลองเชื่อมตอ
กับเครือขายอีกครั้ง
โปรดตรวจสอบวาทานไดอยูนอกพื้นที่
เครือขายหรือไม
โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานใชงาน
ไดหรือไม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
สอบถามจากผูใหบริการเครือขาย

มีขอมูลแจง
เตือนเมื่อ
เปดเครื่อง

โปรดตรวจสอบวาทานไดใสซิมการดอยาง
ถูกตองหรือไม
หากโทรศัพทถูกล็อคไว ทานจำเปนตองปอน
รหัสผานกอนใชงาน
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ปอน PIN: ใหทานปอนรหัส PIN ทุกครั้งที่
เปดใชรหัส
ปอนรหัส PUK: หากปอนรหัส PIN ผิด
3 ครั้ง ติดตอกัน ซิมการดจะถูกล็อค
ทานจำเปนตองปอนรหัส PUK ที่ไดรับ
จากผูใหบริการเครือขาย
คุณภาพใน
การสนทนา
ไมดี

โปรดตรวจสอบการปรับระดับเสียงของ
ทานในพื้นที่ที่มีการรับสัญญาณไดไมดี
เชน หองใตดิน อาจทำใหสัญญาณออนได
ใหทานลองคนหาตำแหนงที่มีสัญญาณที่
แรงกวาและโทรออกอีกครั้ง
ขณะใชโทรศัพทมือถือในชวงเวลาที่ผูคน
มักทำการสื่อสาร อาจไมสามารถโทรได
เนื่องจากความหนาแนนของการใชสาย

ระยะเวลาใน
โหมด
สแตนดบาย
สั้นลง

ระยะเวลาในโหมดสแตนดบายสัมพันธกับ
การตั้งคาระบบของเครือขาย ขณะที่
โทรศัพทอยูในพื้นที่ที่ไมสามารถรับ
สัญญาณได โทรศัพทจะคนหาสถานีฐาน
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองใชพลังงาน
แบตเตอรี่มาก
ดังนั้น จึงขอแนะนำใหทานปดโทรศัพทใน
พื้นที่ที่ไมมีสัญญาณเพื่อประหยัดพลังงาน
หากจำเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรด
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม
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ซิมการด
ขัดของ

อาจเกิดคราบสกปรกที่พื้นผิวโลหะของซิม
การด โดยใชผาแหงที่สะอาดในการเช็ด
คราบสกปรกที่หนาสัมผัสของซิมการด
ทานอาจยังไมไดใสซิมการด
ซิมการดไดรับความเสียหาย โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขาย

การโทรออก
ลมเหลว

โปรดยืนยันวาทานไดกดปุมโทรออกหลัง
จากกดเบอรโทร
โปรดตรวจสอบวาไมไดมีการหามโทรออก
อันเนื่องมาจากการทำผิดสัญญาการใช
โทรศัพท

การโทรออก
ลมเหลว

โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานยังใช
งานไดหรือไม
โปรดตรวจสอบวาทานไดตั้งระงับการโทร
ไวหรือไม

ผูอื่นโทรหา
ทานไมได

โปรดตรวจสอบวาทานไดเปดเครื่องและ
เชื่อมตอกับเครือขายหรือไม
โปรดตรวจสอบวาบริการระงับการใช
เครื่องหรือการโอนสายทำงานอยูหรือไม
โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานยังใช
งานไดหรือไม
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การชารจลม
เหลว

การเชื่อมตอที่ไมดี โปรดตรวจสอบวาปลั๊ก
ถูกเสียบแนนดีหรือไม
โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณ
ที่อุณหภูมิอยูระหวาง 0 ถึง 40 เซลเซียส
แบตเตอรี่หรือที่ชารจชำรุด ทานจำเปน
ตองเปลี่ยนอันใหม

ไมสามารถ
ตั้งคาบาง
ฟงกชั่นได

มีการใชงานเครื่องอยางไมถูกตอง
ผูใหบริการเครือขายไมรองรับฟงกชั่นนี้
หรือทานยังไมไดเปดใชบริการ

 หมายเหตุ
หากการทำงานขางตนไมสามารถชวยทานในการแกไข
ปญหา โปรดจดขอมูลตอไปนี้ไว: หมายเลขรุน และ
หมายเลขตัวเครื่อง (Serial number)
ขอมูลการรับประกัน
รายละเอียดเกี่ยวกับปญหา จากนั้นจึงติดตอตัวแทน
จำหนาย หรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
i-mobile ใกลบานทาน
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ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกรที่มี
หนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศ
ทุกวัย
• มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่
เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Speciﬁc Absorption Rate)
ในการทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่
โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถี่
• โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน
ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม
ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
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ขอมูลแบตเตอรี่
ชนิด
Li-Polymer

ความจุ
1700 mAh

• 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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เงื่อนไขการรับประกันสินคา
1. เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ,, ชุดหู
ฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล, การดหนวยความจำ
รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น
4. หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
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ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได
7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอม
หรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลา
ที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะ
ยาวกวา
9. การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
10. สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้
1. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด
ลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย
และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส
หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
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i-mobileไดรับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม,
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
4. การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
5. ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
6. การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส
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แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ
9. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิง
ตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดัง
กลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
11. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
12. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
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มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
13. การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่
i-mobile กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
14. การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม
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อัพเกรดซอฟตแวรผาน OTA
หมายเหตุ:
กอนการเริ่มอัพเกรดโปรดตรวจสอบใหแนใจวา:
1. เปดการเชื่อมตอ WIFI และสามารถใชงานไดปกติ
2. มีแบตเตอรี่มากกวา 40 %
ตรวจสอบเฟริมแวรของตัวเครื่อง:
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชั่นเฟริิมแวรของตัวเครื่องกอนการอัพ
เกรดซอฟตแวร
เขาไปที่ เมนู ตั้งคา (Settings)-> เกี่ยวกับโทรศัพท (About Phone)
-> เลขที่สราง (Build number)

ภาพ 1
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โหมดเอนดรอยด:
1. คลิ้กที่ไอคอน "อัพเดทซอฟตแวร (System update)" ในหนาจัด
การแอพพลิเคชั่น (ภาพ 2) ตอจากนี้จะมีหนาขอความปอบอัพ
แสดงการเริ่มใชงาน

ภาพ 2

ภาพ 3

2. ภาพที่ 3 -> แตะ ใช (Yes) เครื่องจะทำการเชื่อมตอไปยังเซริฟ
เวอร ทั้งนี้มีโอกาสเกิด 3 เหตุการณในขั้นตอนการอัพเกรด
กรณีที่ 1 : เชื่อมตอเซริฟเวอรเรียบรอย และสามารถคนพบเฟริม
แวรเพื่ออัพเกรดในเซริฟเวอร
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ภาพ 4 -> ภาพ 5 เปนการแสดงขอมูลและรายละเอียดของเฟริม
แวรแพกเก็จไหม

ภาพ 4

ภาพ 5

กรณีที่ 2 : เมื่อไมมีเฟริมแวรใหมอยูบนเซริฟเวอร จะมีหนาขอ
ความปอบอัพแสดง "ซอฟตแวรปจจุบันเปนซอฟตแวรลาสุด ( The
current system is up-to-date)" ถาคุณกด ตกลง (OK) จะออก
จากเมนูนี้
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ภาพ 6

กรณีที่ 3 : ไมสามารถเชื่อมตอเซริฟเวอรได จะขึ้น "การทำงานขัด
ของ (Error Occured)" ใหกด ตกลง (OK) แลวออกจากเมนูนี้
(ภาพ 7)

ภาพ 7
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3. ภาพที่ 3 -> แตะ ใช (Yes) จะมีหนาตางแสดงวาเครื่องกำลัง
ดาวนโหลด หากคุณกด ยกเลิก (Cancel) จะเปนการออกจาก
หนาเมนู

ภาพ 8
4. หนาการอัพเดท
4.1 อัพเดทเดี๋ยวนี้ (Update Now): ในหนายืนยันการอัพเดท
หากคุณกด "ใช (Yes)"
เครื่องจะทำการรีบูทและเขาสูโหมด Recovery (ภาพ 9 ->ภาพ 10
-> ภาพ 11)
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ภาพ 9

ภาพ 10

ภาพ 11
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4.2 อัพเดททีหลัง (Update Later): หากคุณเลือกตัวเลือกนี้จะออก
จากแอพพลิเคชั่น เมื่อใดก็ตามที่คุณเขาในหนาเมนูนี้อีกครั้ง
เครื่องจะแสดงขั้นตอนที่ 4
โหมด Recovery (Recovery Mode)
โคดรหัสและแถบสถานะจะถูกแสดงบนหนาจอโทรศัพท เมื่อเครื่อง
โทรศัพททำการรีบูทเสร็จเรียบรอยจะแสดงโหมดเอนดรอยดอีกครั้ง
โหมดเอนดรอยด (Andriod Mode)
รายงานอัพเดทสถานะจากเซริฟเวอร: แสดงการอัพเดทซอฟตแวร
เสร็จสมบูรณ

ภาพ 12
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ตรวจสอบเฟริมแวรของตัวเครื่องอีกครั้ง:
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชั่นเฟริิมแวรของตัวเครื่องหลังการอัพ
เกรดซอฟตแวร
เขาไปที่ เมนู ตั้งคา (Settings)-> เกี่ยวกับโทรศัพท (About Phone)
-> เลขที่สราง (Build number)

ภาพ 13
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ศูนยบริการของไอโมบาย
เดอะมอลลบางกะป
เลขที่ 2s-c9A1B ชั้น2 โซนกลาง (ตรงขาม City bank)
หางเดอะมอลลบางกะป ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กทม. 10240
อิมพีเรียลสำโรง
เลขที่ 999 หมูที่ 1 อาคารหางสรรพสินคาอิมพีเรียลเวิลดสำโรง
หองเลขที่ BF-16 ชั้นใตดิน ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
เลขที่ 99,99/9 หมู 2 หองเลขที่ 430 ชั้นที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มาบุญครอง(Service)ชั้น 2
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชั้น 2 ตำแหนงที่ 2D-02,
2D-05 ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
ฟวเจอรปารค รังสิต
เลขที่ 94 ศูนยการคาฟวเจอรปารครังสิต หองเลขที่ 004-005
ชั้น 3 รานฟวเจอรโฟนแอท ฟฟตี้นาย โซนเซ็นทรัล อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
เซ็นทรัลพระราม 2
เลขที่ 128 หมูที่ 6 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 2
ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150
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แฟชั่นไอซแลนด
เลขที่ 587,589 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด พื้นที่หมายเลข
3056 ชั้นที่ 3 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กทม. 10230
เดอะมอลลบางแค
หางเดอะมอลลบางเเค ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
(หลักสอง) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เดอะมอลลทาพระ
เลขที่ 99 หองหมายเลข 2S-L4 ชั้น 2 อาคารศูนยการคาเดอะ
มอลลทาพระ ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ
มหานคร
เดอะมอลลงามวงควาน
เลขที่ 30/39-50 อาคารศูนยการคาเดอะมอลลงามวงควาน ชั้น 3
หองเลขที่ 3A-L9 ถ.งามวงควาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
เซ็นทรัลปนเกลา
เลขที่ 7/393 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาปนเกลา
ชั้นที่ 4 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย
กทม. 10700
ซีคอนสแควร
เลขที่ 55/2 ศูนยการคาซีคอนสแควร ชั้นที่ 2 (อยูในสวนโลตัส)
ถ.พัฒนากร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
I-mobile สาขาเซ็นทรัลแอรพอรท เชียงใหม
เลขที่ 2 หองเลขที่ 344 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรต
พลาซา ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
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I-mobile สาขาขอนแกน
อาคารพานิชย เลขที่ 381/48 หมู17 (ใกลสี่แยกเทคโนภาค)
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
I-mobile สาขาอุบลสแควร
4/3 อุบลสแควร(ติดบิ๊กซีอุบล) เลขที่หองชุด B/D07 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
I-mobile สาขาหาดใหญ
อาคารพาณิชย เลขที่ 654 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
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