
i-mobile Hitz230 

คู่มือการใช้งาน 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรม


การกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 (กทช.)
 ว่ามี
คุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.)


บริษัท
สามารถ
ไอ-โมบาย
จำกัด
(มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด  

ของ กทช. 

i-mobile S252 wifi Thai.indd   1 9/21/11   11:22:14 AM



i-mobile S252 wifi Thai.indd   2 9/21/11   11:22:14 AM



ยินดีต้อนรับ
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่คุณเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือจาก i-mobile 
เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานได้อย่าง 
ถูกต้อง โปรดปฎิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานนี้ เพื่อป้องกัน 
อุบัติเหตุหรือการทำงานท่ีผิดปกติ โปรดปฎิบัติตามคำเตือนเพ่ือความ 
ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายของทรัพย์สิน
ภาพหน้าจอและภาพประกอบหน้าจอในคู่มือการใช้งานนี้ได้รับ 
การออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคู่มือการใช้งาน 
นี้หรือตัดข้อมูลบางส่วนออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้า

ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟร ี
เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Hotline 
i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่  
www.i-mobilephone.com/i-club

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือ 
ได้ทาง i-mobile call center 
โทร 02-975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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ข้อมูลสำหรับท่านผู้ปกครอง


โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำด้านความปลอดภัยน้ี 
ให้เข้าใจก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

โปรดอธิบายเนื้อหาต่างๆ ให้แก่บุตรหลานของคุณ รวมไป 
ถึงอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นขณะใช้โทรศัพท์

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้ามในบริเวณ 
น้ันๆ ขณะใช้โทรศัพท์ ตัวอย่างเช่นในเคร่ืองบิน, 
ปั๊มน้ำมัน, โรงพยาบาล หรือขณะขับรถ

 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับ 
 การทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น  
 เคร่ืองช่วยฟังหรือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า ควรรักษา 
 ระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. (9 นิ้ว) ระหว่าง 
โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่น 
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด 
ปรึกษาแพทย์

1.คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
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 คุณอาจสูญเสียการได้ยิน หากใช้หูฟังและเปิด 
 เสียงดังมากๆ คุณสามารถปรับระดับเสียงที ่
 ดังซึ่งอาจจะดูเป็นระดับเสียงที่ปกติ แต่อาจ 
 เป็นอันตรายต่อการได้ยินได้ โปรดใช้ระดับ 
ความดังของเสียงที่ปลอดภัย หากคุณรู้สึกว่าฟังเสียงต่างๆ  
ไม่ปกติหรือได้ยินเสียงห่ึงๆ ภายในหู ให้ลดระดับเสียงลงหรือ 
หยุดใช้งานหูฟัง 

 เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้พ้นมือเด็กเล็ก

 ชิ้นส่วนเล็กๆ เช่น ซิมการ์ด, กรอบกันฝุ่น,  
 แหวนที่เลนส์ และแหวนที่ฝาครอบ รวมถึง 
MicroSD การ์ดซึ่งเด็กเล็กจะสามารถแยกชิ้นส่วนและกลืนลง
ท้องได้

 อย่ามองไปที่แสง LED (เช่น ไฟ LED) ด้วย 
 เลนส์ขยายโดยตรง เพราะจะสามารถเกิด 
 อันตรายจากรังสีที่ส่องมาได้

 อย่าวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับวัตถุท่ีมีแถบแม่เหล็ก 
 ไฟฟ้า เช่น บัตรเครดิตและแผ่นฟลอปปี้ดิสก์   
 เน่ืองจากข้อมูลท่ีเก็บอยู่ภายในอาจสูญหายได้
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 เสียงกร่ิง, เสียงข้อมูลบริการ และการสนทนา 
 โดยใช้หูฟัง คือเสียงที่มาจากลำโพง อย่ายก 
 โทรศัพท์ข้ึนแนบหูขณะเสียงกร่ิงดัง หรือเปิด 
ใช้งานฟังก์ชั่นสนทนาโดยใช้หูฟัง มิฉะนั้นคุณอาจสูญเสียการ 
ได้ยินแบบถาวร

 คุณจะเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้ในกรณีที่จะใส ่
 แบตเตอรี่, ซิมการ์ด และการ์ด microSD 
 เท่าน้ัน คุณไม่ควรจะเปิดเคร่ืองหากไม่จำเป็น 
การเปล่ียนแปลงใดๆ กับโทรศัพท์เป็นเร่ืองท่ีไม่ได้รับอนุญาต
และจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจส่งผลกระทบ 
 กับการทำงานของโทรทัศน์, วิทยุ และ 
 คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียง

 ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าหลัก (V) เกินกว่าท่ีระบุ 
 ที่อุปกรณ์จ่ายไฟ มิฉะนั้นอุปกรณ์การชาร์จ 
 ของคุณอาจเสียหายได้ เชื่อมต่ออุปกรณ ์
จ่ายไฟเข้ากับช่องเสียบไฟหลัก AC วิธีที่จะปิดอุปกรณ์การ 
ชาร์จคือการดึงปลั๊กออก
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 โปรดใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่เป็น 
 ผลิตภัณฑ์แท้เท่าน้ัน มิฉะน้ันคุณมีความเส่ียง 
 ที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพและทรัพย์สิน  
 เช่น แบตเตอรี่ที่ไม่ได้คุณภาพอาจระเบิดได้

แบตเตอรี่ทุกชนิดสามารถเป็นต้นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย, 
เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดเพลิงไหม้หากไปสัมผัสกับวัตถุตัว 
นำไฟฟ้าเช่น อัญมณี, กุญแจ หรือโซ่ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถ 
เป็นตัวนำให้เกิดไฟฟ้าช็อต และเกิดความร้อนข้ึนมาได้ โปรด 
พกพาด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะขณะใส่ไว้ในกระเป๋า 
เสื้อ/กางเกง, กระเป๋าถือ หรืออุปกรณ์จัดเก็บใดๆ ที่มีโลหะ

อย่ากำจัดแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วด้วยการเผาไฟ

 โปรดกำจัดแบตเตอร่ีและโทรศัพท์ท่ีไม่ใช้แล้ว 
 ตามกฎหมายภายในประเทศของคุณ
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การใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ 
คำแนะนำด้านความปลอดภัยนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ ์
เสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ได้ทุกชนิด

เนื่องจากโทรศัพท์มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย คุณ 
สามารถใช้ฟังก์ช่ันได้ตามท่ีผู้ผลิตได้สร้างมา ซ่ึงอาจอยู่นอก 
เหนือจากที่กล่าวไว้ในคู่มือนี้ เช่น จากตัวเครื่องโดยตรง 
แต่ในกรณีนี้ก็ยังคงมีข้อจำกัดเช่นกัน
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2.ส่วนประกอบต่างๆของโทรศัพท์

1  หูฟังโทรศัพท์
2  หน้าจอ
3  ปุ่ม Opera
4  ปุ่ม Home

5  ปุ่มค้นหา
6  ปุ่มเปิด/ปิด
7  ช่องเสียบสายชาร์จ/USB
8  ช่องเสียบชุดหูฟัง
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ปุ่มOpera
เข้าใช้งาน Opera ในโหมดสแตนด์บาย คุณสามารถเรียกด ู
เว็บไซต์ได้ด้วยปุ่มนี ้

ปุ่มค้นหา
ในหน้าจอปกติ กดปุ่มนี้เพื่อเข้าใช้งาน Google
search  

ปุ่มHome
ในหน้าจอปกติ กดปุ่มนี้เพื่อเข้าใช้งานเมนูหลัก หรือเพื่อ
กลับไปยังโหมดสแตนด์บายในกรณีที่ไม่อยู่ในหน้าจอปกติ  
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ไอคอน คำอธิบาย

ไอคอนต่างๆ ที่แสดงบนหน้าจอหลัก

ระดับสัญญาณโทรศัพท์

ได้รับข้อความใหม่

ได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่

เปิดใช้งานฟังก์ชั่นโอนสาย

เปิดใช้งานการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ

เล่นไฟล์เพลง MP3 อยู่

เปิดใช้งานแจ้งเตือน

ล็อคปุ่มกด

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

กำลังใช้งานชุดหูฟังอยู ่

เปิดใช้งานรูปแบบทั่วไป

เปิดใช้งานรูปแบบกลางแจ้ง

ไอคอนต่างๆที่แสดงบนหน้าจอหลัก
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3.เริ่มต้นใช้งาน

ซิมการ์ดคืออะไร
เม่ือคุณใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี คุณจะได้ซิมการ์ด 
(ข้อมูลแสดงผู้ใช้งาน) (Subscriber Identity Module) จาก 
ผู้ให้บริการเครือข่าย

ภายในซิมการ์ดได้รองรับการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณ  
ประกอบไปด้วย หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลข PIN (Personal 
Identification Number), PIN2, PUK (รหัสปลดล็อค PIN), 
PUK2 (รหัสปลดล็อค PIN ท่ี 2), IMSI (International Mobile 
Subscriber Identity), ข้อมูลเครือข่าย, ข้อมูลรายชื่อ, ข้อมูล 
SMS และอื่นๆ หากซิมการ์ดสูญหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการ 
เครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือทันที

รหัสPIN
PIN คือรหัสผ่านท่ีคุณได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย โดยท่ัวไป 
จะมี 4 หลัก เมื่อคุณป้อนรหัส PIN หน้าจอจะปรากฏเป็น  
“*” แทนที่หมายเลขที่ท่านได้ป้อนรหัส PIN จะใช้เพื่อเข้าถึง 
ซิมการ์ด หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่นป้องกัน PIN หน้าจอจะ 
แสดง “ป้อนรหัส PIN” ในทุกครั้งที่ท่านเปิดโทรศัพท์ ท่าน 
สามารถปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ แต่คุณมีความเสี่ยงที ่
จะถูกใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการเครือข่าย 
บางรายจะไม่อนุญาตให้ท่านปิดการใช้งานนี้

i-mobile S252 wifi Thai.indd   9 9/21/11   11:22:19 AM



10

รหัสPIN2
PIN2 ใช้สำหรับเข้าใช้งานบางฟังก์ชั่นเฉพาะจากเครือข่าย 
เช่น ข้อมูลการชาร์จ

หมายเหตุ: หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูก
ล็อก โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านทันทีเพื่อถอด  
รหัส การพยายามถอดรหัสด้วยตนเองอาจส่งผลให้ซิมการ์ด  
เกิดขัดข้องได้อย่างถาวร 

รหัสPUK
รหัส PUK (8 หลัก) ใช้สำหรับปลดล็อครหัส PIN 
หากคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะไม่สามารถ 
ใช้งานได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านในการ 
ขอรับซิมการ์ดใหม่
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การใส่ซิมการ์ด
1.  กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างเพื่อปิดโทรศัพท์
2.  ดึงฝาครอบแบตเตอรี่ออก จากนั้นนำแบตเตอรี่ออก  
 
 
 
 
 

3.  ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่การ์ด โปรดแน่ใจว่ามุมตัดที ่
 ด้านบนซ้ายและขั้วโลหะหันเข้าหาโทรศัพท์
4.  ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป จากนั้นวางฝาครอบแบตเตอรี ่
 ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ จากนั้นเลื่อนไปข้างหน้าจนตัว 
 ล็อคยึดเข้าที่

หมายเหตุ: ซิมการ์ดอาจจะชำรุดได้ง่ายๆ
เพียงเพราะขั้ว

โลหะเปน็รอย
ดงันัน้
โปรดใชค้วามระมดัระวงัเปน็พเิศษ



ขณะถือหรือใส่
และเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก
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การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับพลังงานในแบตเตอรี ่จะไม่เต็มเมื ่อท่านเปิดใช้งาน 
เครื่องครั้งแรก คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่มีทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อ
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่สูงสุด แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได ้
หลายร้อยครั้ง แต่ระดับพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได ้
จะลดลงเร่ือยๆ จนหมดอายุในท่ีสุด เม่ือช่วงเวลาสนทนาและ 
ระยะเวลาสแตนด์บายสั้นลงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด โปรด 
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้ใช่แบตเตอรี่และที่ชาร์จของ 
แท้เท่านั้น

ดึงที่ชาร์จออกจากเต้ารับและโทรศัพท์หากคุณไม่ใช้งาน อย่า 
ปล่อยให้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วเสียบค้างอยู่กับที่ชาร์จ 
เพราะการชาร์จไฟที่นานเกินไปจะส่งผลให้อายุการใช้งาน 
แบตเตอรี่สั้นลง หรือหากคุณไม่ใช้งาน พลังงานในแบตเตอรี ่
จะค่อยๆ ลดลง หากพลังงานในแบตเตอร่ีหมดลงอย่างส้ินเชิง 
การชาร์จจะไม่เริ่มขึ้นทันทีเมื่อคุณเสียบสายชาร์จ โปรดรอ 
15 ถึง 20 นาทีเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นชาร์จไฟ

โปรดใช้แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะเท่านั้น 
ห้ามใช้ที่ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุด 

อย่าทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟช็อต ไฟฟ้าที่ช็อตโดยไม่ตั้งใจจะ 
เกิดข้ึนได้เม่ือวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น เหรียญ, คลิปหนีบกระดาษ 
หรือปากกา ซึ่งเป็นสาเหตุให้ขั้วบวก (+) และลบ (-) ของ 
แบตเตอร่ี เช่น เม่ือคุณเก็บแบตเตอร่ีสำรองไว้ในกระเป๋าหรือ 
กระเป๋าถือ ไฟฟ้าช็อตอาจทำให้แบตเตอรี่และส่วนเชื่อมต่อ 
เสียหายได้
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การจัดเก็บในอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปจะส่งผลให้ระดับ 
พลังงานลดลงช้าๆ เนื่องจากระยะเวลาใช้งานโทรศัพท์ของ 
คุณลดลงค่อนข้างมาก แม้หลังจากท่ีแบตเตอร่ีถูกชาร์จจนเต็ม
อย่ากำจัดแบตเตอร่ีด้วยการเผาไฟ เพราะอาจทำให้เกิดระเบิด 
ได้ แบตเตอรี่ที่ชำรุดก็สามารถระเบิดได้เช่นกัน โปรดจัดการ 
กับแบตเตอรี ่ที ่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีการที่ได้รับอนุญาตตาม 
กฎหมายในท้องถิ่นของคุณ
การสนทนาและระยะเวลาสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้น 
อยู่กับระดับสัญญาณโทรศัพท์ ตามค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งโดย 
ผู้ให้บริการเครือข่ายและการใช้งานแบตเตอรี่เป็นสำคัญ 
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แบตเตอรี่:
ชาร์จแบตเตอรี่ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.  เสียบสายชาร์จเข้ากับช่องเสียบที่โทรศัพท์ในทิศทางที่ 
 ถูกต้อง และเสียบสายชาร์จไปที่ปลั๊กหลัก
2.  โทรศัพท์จะแสดงข้อความ “Charger Connected” และ 
 เร่ิมต้นชาร์จหลังจากเสียบถูกต้องแล้ว ไอคอนแบตเตอร่ี 
 จะแสดงการชาร์จข้ึนทันที ในการปิดการชาร์จ โทรศัพท์ 
 จะแสดงการชาร์จทันทีเช่นกัน
3.  เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว กระบวนการชาร์จจะหยุด 
 ลงโดยอัตโนมัติ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงแถบบ่งบอก 
 ว่าพลังงานเต็มที่หน้าจอ หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 
 แล้ว ให้ดึงที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์และช่องเสียบทันที 

หมายเหต ุ

•  หลังจากที่พลังงานแบตเตอรี่หมดลง ขอแนะนำให้คุณ 
 ชาร์จแบตเตอรี่ทันที หากคุณไม่ชาร์จแบตเตอรี่ภายใน 
 สองวัน โทรศัพท์จะเข้าสู่โหมดการชาร์จแบบช้า เม่ือคุณ
 ทำการชาร์จแบตเตอรี่ จะไม่มีสิ่งใดปรากฏชั่วคราว  
 ไอคอนแสดงการชาร์จจะแสดงขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท ์
 หลังจากที่เริ่มชาร์จประมาณ 10 นาที และถ้าคุณยังไม ่
 ชาร์จแบตเตอร่ีเกิน 2 วัน แบตเตอร่ีจะเข้าสู่โหมดป้องกัน 
 การชาร์จขั้นสูงสุด เพื่อที่จะให้โทรศัพท์กลับสู่โหมดการ  
 ชาร์จปกติที่รวดเร็ว ขอแนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรี ่
 โดยใช้อแดปเตอร์เพื่อใช้งานแบตเตอรี่สำหรับการชาร์จ  
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 จากนั้นทำการชาร์จแบตเตอรี่พร้อมกับโทรศัพท์ ท่าน 
 สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยอแดปเตอร์เช่นกัน 

•  อย่าเปลี่ยนอะไหล่และส่วนต่างๆ ของแบตเตอรี่ด้วย 
 ตนเอง หรือถอดฝาครอบแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัย

•  โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์การชาร์จที่เป็น 
 ผลิตภัณฑ์แท้เท่านั้น มิฉะนั้น คุณมีความเสี่ยงที่จะได ้
 รับอันตรายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน

•  ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่คือ  
 -10°C -55°C อย่าชาร์จแบตเตอร่ีในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ 
 สูงหรือต่ำเกินไป

•  ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะชาร์จอยู่

•  ระยะเวลาในการชาร์จโทรศัพท์คือประมาณ 4 ชั่วโมง  
 ดึงที่ชาร์จออกทันทีหลังจากที่แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

•  หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เวลาและวันที่จะ 
 ถูกรีเซ็ตกลับสู่ค่ามาตรฐาน (ค่าจากโรงงาน)
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หน่วยความจำ:
โทรศัพท์รุ่นน้ีรองรับหน่วยความจำแบบ SDcard สูงสุด 16 GB
 
 
 
 
 
 
 
การ์ด T-Flash/Micro SD: ชนิดของการ์ดความจำ
ใส่การ์ด T-Flash เข้าไปในโทรศัพท ์

MultiSIM:
โทรศัพท์รุ่นน้ีรองรับการใช้งานแบบ Dual-SIM (GSM+GSM) 
พร้อมโหมดสแตนด์บายทั้งสองซิมการ์ด เมื่อคุณใช้งานใน 
โหมดสแตนด์บายแบบสองซิม:

a)  คุณสามารถโทรออกและรับสายจาก Master SIM/ 
 Slave SIM,

b)  คุณสามารถส่งหรือรับ MMS จาก Master SIM/Slave  
 SIM,

c)  คุณสามารถตอบกลับ/ส่งต่อ SMS ที่จัดเก็บอยู่ใน  
 Master SIM/Slave SIM ของโทรศัพท์จากซิมการ์ดอื่น
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d)  คุณสามารถเข้าใช้งาน รายชื่อ (Phonebook)/ ประวัต ิ
 การโทร (Call Logs) ของ Master SIM/Slave SIM,

e)  คุณสามารถเข้าใช้งาน WAP/GPRS (การเข้าใช้งาน 
 อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์) ด้วย Master SIM/Slave SIM
 

การตั้งค่าในโหมดสแตนด์บาย
หมายเหตุ: โทรศัพท์รุ่นนี้รองรับการใช้งานแบบสองซิม คุณ
สามารถตั้งค่าสแตนด์บายได้ทั้งสองซิมแต่ทำการโทรได้เพียง  
ซมิเดยีว ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถโทรออกไดจ้าก Master SIM  
แตค่ณุจะไมส่ามารถรบัอกีสายหนึง่จาก SLAVE SIM ในเวลา
เดียวกันได้ รวมถึงในทางกลับกัน ดังนั้น การรับสายเข้า   
(incoming)/การโทรออก (outgoing)/ ประชุมสาย (call   
conference)/ สลับสาย (call swap) จะไม่สามารถใช้งาน  
ได้เช่นกัน 
 

การเปิดโทรศัพท์
กดปุ่มเปิด/ปิด (power) ค้างไว้เพ่ือเปิดหรือปิดเคร่ือง โทรศัพท์ 
จะค้นหาเครือข่ายอัตโนมัติ หากโทรศัพท์ไม่มีรหัสป้องกัน 
ซิมการ์ดและโทรศัพท์ หลังจากโทรศัพท์เข้าใช้งานเครือข่าย 
เรียบร้อยแล้ว ช่ือของผู้ให้บริการเครือข่ายจะปรากฏบนหน้าจอ 
คุณก็สามารถโทรออกหรือรับสายได้  

โทรศัพท์จะยังคงค้นหาเครือข่าย หากการค้นหาเครือข่ายที ่
คุณใช้เกิดล้มเหลว  
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หลังจากท่ีคุณเปิดโทรศัพท์ หากมีข้อความ “Insert SIM Card” 
แสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (power) ค้างไว้เพื่อ 
ปิดเครื่อง และตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดถูกต้องหรือไม่

การปิดโทรศัพท์
กดปุ่มเปิด/ปิด (power) ค้างไว้เพื่อปิดโทรศัพท์ โทรศัพท์จะ
ปิดลงหลังจากภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏบนหน้าจอ

อย่าปิดเครื่องโดยใช้วิธีถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องโดยตรง 
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4.การป้อนข้อมูล

การเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล
แถบเครื่องมือการป้อนข้อความปัจจุบันจะอยู่บริเวณมุมบน 
ซ้ายของหน้าจอ สัมผัส  บนหน้าจอการป้อนข้อมูลจะ 
ทำการสลับโหมดการป้อนข้อความต่างๆ

สัญลักษณ์ โหมดการป้อนข้อความ

ABC, abc, Abc,Th โหมดการป้อนข้อมูลแบบ Multi-tap

s ABC, s abc,   
s ABC, s Th 

โหมดการป้อนข้อมูลแบบช่วยสะกด 
(Predictive)

ตัวเลข โหมดการป้อนตัวเลข

สัมผัส  เพื่อปิดคีย์บอร์ด หรือสัมผัสที่กล่องข้อความเพื่อ
เปิดใช้งานคีย์บอร์ด

สัมผัสหนึ่งครั้งจะทำการลบตัวอักษรล่าสุดที่พิมพ์ คุณสัมผัส 
 ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดที่ป้อนในครั้งเดียว

สัมผัส  เพื่อสลับระหว่าง คีย์บอร์ดแบบ QWERTY,


คีย์บอร์ดแบบตัวอักษรตัวเลข
และการเขียนด้วยลายมือ
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5.การโทร

การโทรออก 
1.  ในหน้าจอปกติ สัมผัส  เพื่อเปิดใช้งานคีย์บอร์ด
2.  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
3.  สัมผัส  หรือ  เพื่อทำการโทรออก
4.  กดปุ่ม Home เพื่อสิ้นสุดการโทร 

การโทรออกไปต่างประเทศ
1.  สัมผัส  สองครั้งเพื่อป้อนสัญลักษณ์บวก (+)
2.  ป้อนรหัสประเทศ, รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
3.  สัมผัส  เพ่ือโทรออกด้วยซิม 1 หรือสัมผัส  
  เพื่อโทรออกด้วยซิม 2
 

การโทรไปยังเบอร์ติดต่อภายใน
กดหมายเลข จากนั้นสัมผัส  3 ครั้งเพื่อป้อน P หรือ  
4 ครั้งเพื่อป้อน W เสร็จแล้วป้อนหมายเลขภายในที่ต้องการ 
ติดต่อ
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การแก้ไขหมายเลขที่ป้อนผิด
สัมผัส CLEAR เพ่ือลบอักษรตัวสุดท้ายในหน้าจอ หรือกดค้าง 
ไว้เพื่อลบข้อความที่ป้อนทั้งหมด

การโทรออกจากรายชื่อ(Phonebook)
1.  ในหน้าจอปกติ สัมผัส  เพ่ือเข้าสู่รายช่ือ
(Phonebook)

  หรือเข้าไปที่เมนูหลักและเลือกรายชื่อ
(Phonebook) 
2.  เล่ือนและเลือกไปท่ีบุคคลติดต่อ ป้อนอักษรตัวแรกของช่ือ 
  รายการจะแสดงตัวเลือกท้ังหมดท่ีตรงกับตัวอักษรท่ีป้อน
3.  สัมผัสไอคอนโทรออกท่ี 1 เพ่ือโทรด้วยซิม 1 หรือสัมผัส 
 ไอคอนโทรออกที่ 2 เพื่อโทรด้วยซิม 2

การโทรออกไปยังหมายเลขก่อนหน้า
คุณสามารถโทรออกได้จากประวัติการโทร (call history), 
รายชื่อ (phonebook) และข้อความ (messages) ได้เช่นกัน 

การโทรด่วน(speeddial)
ในหน้าจอปกติ กดปุ่มหมายเลขที่สอดคล้อง (2-9) ค้างไว ้
ในรายการโทรด่วนเพ่ือทำการโทร โปรดทราบว่าปุ่มหมายเลข 
1 จะสำรองไว้เพ่ือหมายเลขข้อความเสียง (voice mail) (โปรด 
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับหมายเลขข้อความเสียง)
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การตั้งค่าโทรด่วน,
1.  ไปที่ รายชื่อ
(Phonebook)
>
การตั้งค่ารายชื่อ



 (Phonebook
settings)
>
โทรด่วน
(Speed
dial)
>




 สถานะ
(Status)
>
เปิด(On) เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้
2.  แก้ไขหมายเลขโทรด่วนที่ รายชื่อ
(Phonebook)
>



 การตั้งค่ารายชื่อ
(Phonebook
settings)
>
โทรด่วน




 (Speed
dial)
>
แก้ไข
(Edit)
 

การฟังข้อความเสียง
กดปุ่มหมายเลข 1 ค้างไว้
คุณต้องต้ังค่าหมายเลขข้อความเสียงและจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด 
ในการต้ังค่าหมายเลข ไปท่ี ข้อความ
(Messaging)
>
การต้ังค่า


ข้อความ
(Message
settings)
>
SMS
>
การต้ังค่าข้อความ


ในซิม
1
(SIM1
message
settings)
>
เซิร์ฟเวอร์ข้อความ


เสียง
(Voicemail
server),
เลือก ตัวเลือก
(Options)
แล้วไป 
ที่แก้ไข
(Edit)

การรับสาย 

• สัมผัส รับสาย
(Answer) เพื่อรับสาย
• สัมผัส ตัวเลือก
(Options) จากนั้นเลือกรับสาย (Answer)

การเงียบเสียงโทรเข้า 

• สัมผัส
เงียบเสียง
(Mute)
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ปฏิเสธสาย 

• สัมผัส ปฏิเสธ
(Reject)
• กดปุ่ม Home

การวางสาย 

กดปุ่ม Home หรือสัมผัสที่ไอคอนวางสาย

ตัวเลือกการโทร 

กดปุ่มตัวเลือก (Option) ขณะโทรเพ่ือเรียกดูตัวเลือกเพ่ิมเติม 
ตัวเลือกต่างๆ จะมีความเหมาะสมไปตามแต่ละสถานการณ์
 
รอสาย


(Hold
Single
Call)

รอสายปัจจุบัน

วางสาย


(End
Single
Call)

วางสายปัจจุบัน

โทรออกเพิ่มเติม

(New
Call)

โทรออกไปยังอีกหมายเลขหนึ่ง และ 
สนทนากับคู่สนทนามากกว่า 1 สาย

รายชื่อ


(Phonebook)

ใช้รายชื่อ (Phonebook) เพื่อค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์

ข้อความ


(Messaging)

อ่าน/เขียนข้อความขณะทำการโทร

บันทึกเสียง

(Sound
recorder)

บันทึกเสียงสนทนา
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เสียงประกอบ

(Background
sound)

เปิดเล่นเสียงเพิ่มเติมประกอบขณะ 
ทำการโทรออก

เงียบเสียง

(Mute)

เปิดหรือปิดโหมดเงียบเสียง

DTMF ป้อนลำดับโทนเสียง (หมายเลข)  
เพื่อแสดงผลในการรับสายของเครื่อง
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6.เมนู

6.1ประวัติการโทร(Callhistory)
ในโหมดสแตนด์บาย สัมผัส  หรือที่หน้าจอเมนูหลัก 
จากนั้นสัมผัส ประวัติการโทร
(Call
history) เพื่อเข้าใช้งาน 
เมนูนี้

คุณสามารถเรียกดูบันทึกซึ่งประกอบไปด้วย สายที่โทรทั้ง

หมด
(All
calls),
สายที่โทรออก
(Dialled
calls),
สายที่


ไม่ได้รับ
(Missed
calls),
และ
สายท่ีได้รับ
(Received
calls)

คุณสามารถเลือกบันทึกเพื่อส่งข้อความ, โทรออก รวมไปถึง 
ใช้เป็นตัวเลือกอื่นๆ ได้เช่นกัน
 
เรียกดู
(View) เรียกดูข้อมูลประวัติการโทร

การโทร
(Call) โทรออกไปยังหมายเลขที่เลือก

ส่งข้อความ

(Send
Message)

ส่งข้อความสั้น/มัลติมีเดีย ไปยังโหมด 
บันทึก

บันทึกไปยัง

รายชื่อ
(Save

to
Phonebook)

บันทึกหมายเลขที่เลือกไปยัง Master 
SIM card, Slave SIM card หรือโทรศัพท์

เพิ่มไปยัง

แบล็คลิสต์


(Add
to
Blacklist)

เพิ่มหมายเลขที่เลือกไปยังรายชื่อ 
แบล็ดลิสต์
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แก้ไขก่อนทำ

การโทร
(Edit


before
call)

แก้ไขหมายเลขท่ีเลือกก่อนท่ีจะทำการโทร

ลบ
(Delete) ลบหมายเลขที่เลือกจากรายการ

6.2ContentCafe 
สัมผัส Content
café เพื่อเข้าใช้เมนูนี้

Content Café เป็น Content Center สำหรับลูกค้าของ 
i-mobile ส่วน Content Café Inside มาพร้อมกับ Link Wap 
Icons ท่ีเต็มไปด้วยเน้ือหาท่ีหลากหลายท้ังท่ีมีท้ังเน้ือหาสาระ 
และความบันเทิง

6.3AppCafe 
สัมผัส App
café เพื่อเข้าใช้เมนูนี้

คุณสามารถเข้าสู่ฟังก์ชั่นนี้โดยการทำตามขั้นตอนที่แสดงใน
โทรศัพท์ สำหรับการโหลด โปรดดูจากตัวเครื่องว่ามีฟังก์ชั่น
หรือไม่
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6.4รายชื่อ(Phonebook)
โทรศัพท์รุ่นนี้ประกอบด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2 ชนิดคือ  
Master SIM/Slave SIM และ โทรศัพท์ หน่วยความจำโทรศัพท์ 
สามารถจัดเก็บได้ถึง 1000 รายชื่อพร้อมพื้นที่จัดเก็บที ่
หลากหลาย ส่วนพื้นที่จัดเก็บรายชื่อของ Master SIM/Slave  
SIM จะขึ้นอยู่กับประเภทของซิมการ์ดที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ 
เครือข่าย

ป้อนหมายเลขที่หน้าจอการโทร และสัมผัส Add (เพิ่ม) เพื่อ 
บันทึกหมายเลข เลือกพื้นที่จัดเก็บ จากนั้นแก้ไขข้อมูลที ่
ปรากฏ หากเลือก ไปยังซิม 1 (To SIM1) หรือไปยังซิม 2  
(To SIM2) คุณจำเป็นท่ีจะแก้ไขหมายเลขเท่าน้ัน หรือถ้าคุณ 
เลือกไปยังโทรศัพท์ (To phone) คุณจำเป็นต้องแก้ไขรายการ 
ท่ีคุณต้ังในการต้ังค่ารายช่ือ ซ่ึงประกอบไปด้วยช่ือ, หมายเลข, 
อีเมล์แอดเดรส, ภาพแสดงผู้ติดต่อ และเสียงเรียกเข้า

ในหน้าจอปกติ สัมผัส  เพื่อเข้าสู้รายชื่อโดยตรง

ไอคอนขนาดเล็กทางด้านซ้ายของรายชื่อจะแสดงว่า บันทึก 
ดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ที่ SIM1, SIM2 หรือโทรศัพท์
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ส่งข้อความ


(Send


Message)

ส่งข้อความตัวอักษร/มัลติมีเดีย หลังจาก 
เลือกหมายเลขที่ต้องการ

เรียกดู

(View)

เรียกดูข้อมูลต่างๆ ของบันทึก

การโทร

(Call)

โทรออกจากรายชื่อจาก Master SIM Call 
หรือ Slave SIM Call

แก้ไข

(Edit)

แก้ไขตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบันทึก
รายชื่อ

คัดลอก

(Copy)

คัดลอกบันทึกจากพื้นที่จัดเก็บปัจจุบันไป 
ยังพื้นที่จัดเก็บอื่น

ย้าย

(Move)

ย้ายบันทึกจากพื้นที่จัดเก็บปัจจุบันไปยัง 
พื้นที่จัดเก็บอื่น

ส่งข้อมูล

ติดต่อ
(Send

contact)

ส่งข้อมูลติดต่อด้วยข้อความตัวอักษร, 
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์ หรือบลูทูธ

ส่งนามบัตร

(Send
business



Card)

ส่งนามบัตรด้วย SMS/MMS/อีเมล์/ 
บลูทูธ หรือบันทึกไปที่ไฟล์

ลบ

(Delete)

ลบการบันทึก
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หมายเหตุ: คุณสามารถสำรองและกลับคืนข้อมูลโดยเลือก 
รายชื่อ
(Phonebook)
>
ตัวเลือก
(Options)
>
การตั้งค่า

รายชื่อ
(Phonebook
settings)
>
สำรองและกลับคืน

ข้อมูล
(Backup&Restore)



ในการสำรองข้อมูลรายชื่อ

1.  เลือก รายชื่อ
(Phonebook)
>
ตัวเลือก
(Options)
>



 การต้ังค่ารายช่ือ
(Phonebook
settings)
>
สำรองและ


เพิ่มไปยัง

แบล็คลิสต์


(Add
to


Blacklist)

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังรายชื่อแบล็คลิสต์

ทำเคร่ืองหมาย

ต่างๆ
(Mark


several)

การใช้งานหลากหลายซึ่งกล่าวถึงผู้ติดต่อ

กลุ่มผู้โทร


(Caller


groups)

แก้ไขข้อมูลกลุ่มผู้โทร

ตั้งค่ารายชื่อ


(Phonebook


settings)

ตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รายชื่อ  
ซ่ึงประกอบไปด้วย พ้ืนท่ีจัดเก็บท่ีต้องการ,  
โทรด่วน, หมายเลขของฉัน และอื่นๆ

พิมพ์
(Print) พิมพ์ผู้ติดต่อที่เลือกโดยใช้บลูทูธ
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 กลับคืนข้อมูล
(Backup&Restore)
>
สำรองข้อมูล



 รายชื่อ
(Phonebook
Backup)
 

2.  เลือกพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลจาก โทรศัพท์/SIM1/SIM2/รายช่ือ 
 ทั้งหมด จากนั้นเลือกพื้นที่จัดเก็บระหว่างโทรศัพท์และ 
 หน่วยความจำ 
3.  เลือกโฟลเดอร์หรือเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ กดปุ่ม ตัวเลือก  
 (Option) > เลือกเริ่มต้นสำรองรายชื่อ ไฟล์จะถูกสร้าง 
 ขึ้นมาในรูปแบบ .csv

ในการกลับคืนข้อมูลรายชื่อ

1.  เลือก รายชื่อ
(Phonebook)
>
ตัวเลือก
(Options)
>


 การต้ังค่ารายช่ือ
(Phonebook
settings)
>
สำรองและ



 กลับคืนข้อมูล
(Backup&Restore)
>
กลับคืนข้อมูล



 รายชื่อ
(Phonebook
Restore)


2.  เลือกไปที่ โทรศัพท์/SIM1/SIM2
3.  เลือกไฟล์ในรูปแบบ .csv ที่คุณจัดเก็บไว้ในโทรศัพท ์
 หรือการ์ดความจำ จากนั้นกดปุ่มเพื่อเริ่มกลับคืนข้อมูล
 

6.5ข้อความ(Messaging)
โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับบริการข้อความสั้น (SMS) และ 
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษร/ 
มัลติมีเดีย และจัดการกับข้อความท่ีส่งหรือได้รับเรียบร้อยแล้ว
หากหน่วยความจำสำหรับบันทึกข้อความส้ันยังไม่เต็ม ข้อความ 
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สั้นจะถูกบันทึกไปที่ซิมการ์ดโดยตรง ไอคอน  ที่ด้านบน 
ของหน้าจอหลักจะกะพริบหากหน่วยความจำเต็มแล้ว

โทรศัพท์ยังรองรับบริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ในฐานะ 
ผู้ให้บริการเครือข่าย คุณสามารถส่งข้อความที่มีภาพ, เสียง 
และตัวอักษรได้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายว่าม ี
บริการดังกล่าวหรือไมคุ่ณอาจต้องชำระค่าบริการจากผู้ให้
บริการเครือข่าย ก่อนที่จะส่งและรับข้อความมัลติมีเดีย  
ข้อความ MMS ท้ังหมดจะถูกจัดเก็บไว้ท่ีหน่วยความจำโทรศัพท์ 
ซิมการ์ดจะไม่สามารถจัดเก็บข้อความ MMS ได้ หากหน่วย 
ความจำสำหรับ MMS เต็ม โทรศัพท์จะไม่สามารถรับข้อความ 
ใหม่ได้ โปรดลบข้อความ MMS ที่ไม่ใช้และดาวน์โหลดด้วย 
ตนเอง
 

1.เขียนข้อความ(ตัวอักษร/มัลติมีเดีย)
สร้างและแก้ไขข้อความ (ตัวอักษร/มัลติมีเดีย) ในเมนู 
“เขียนข้อความ”
สร้างข้อความตัวอักษรใหม่

1.  เข้าไปที่เมนูหลัก จากนั้นเลือก
ข้อความ
(Messages)



 > เขียนข้อความ
(Write
Message)
>
SMS เพื่อนำเข้า 
 สู่หน้าจอการแก้ไข 

2.  แก้ไขหัวข้อของข้อความตัวอักษร

3.  กดตัวเลือก
(Options) และเลือกขั้นสูง
(Advanced) 
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 เพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการซึ่งประกอบไปด้วย การป้อน



 ข้อความสำเร็จรูป (insert
text
template),
การป้อน



 ข้อความท่ีแนบ
(Insert
attachment),
การป้อนหมายเลข



 ผู้ติดต่อ
(Insert
contact
number),
การป้อนช่ือผู้ติดต่อ




 (Insert
contact
name)
และการป้อนบุ๊คมาร์ค



 (Insert
bookmark) 
4.  กด ตัวเลือก
(Options) และเลือกส่งไปที่
(Send
to)  
 เพื่อนำเข้าสู่หน้าจอการส่ง
SMS
(Send
SMS)
5 . ป้อนหมายเลขผู้ติดต่อในตัวเลือกการป้อนผู้ติดต่อ หรือ 
 แนบรายชื่อผู้ติดต่อจากรายชื่อ
6.  สัมผัส ตัวเลือก
(options)
>
ส่ง
(send) จากนั้นเลือก 
 จากSIM1/SIM2 (From SIM1/SIM2) เพื่อส่ง SMS

สร้างข้อความมัลติมีเดียใหม่

1.  เข้าไปที่เมนูหลัก จากนั้นเลือก ข้อความ
(Messages)





 >
เขียนข้อความ
(Write
Message)
>
MMS เพื่อนำ  
 เข้าสู่หน้าจอการแก้ไข   
2.  สัมผัส ตัวเลือก
(Options)
จากนั้นเลือก สลับไปยัง   
 MMS (Switch to MMS) เพื่อสร้างข้อความ SMS 
3. สัมผัส ตัวเลือก
(Options) จากนั้นเลือก เพิ่มหัวข้อ  
 (Add
subject) เพื่อแก้ไขหัวข้อสำหรับข้อความ SMS
4.  สัมผัส ตัวเลือก
(Options) จากนั้นเลือกรายการที่คุณ 
 ต้องการส่ง ได้แก่ รูปภาพ
(เพ่ิมภาพ),
เสียง
(เพ่ิมเสียง),



 รูปแบบไฟล์อื่น
(ป้อนข้อความที่แนบ),
เลื่อน




 (เพิ่มการเลื่อนก่อน/หลัง) และอื่นๆ
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2.ถาดเข้า(Inbox)
ข้อความสั้น/มัลติมีเดียที่ได้รับจะถูกจัดเก็บไว้ในถาดเข้า

 

คุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้หากหน่วยความจำที ่
เก็บข้อความเต็ม โปรดลบข้อความที่ไม่จำเป็นทิ้ง

5.  สัมผัส ตัวเลือก
(Options) และเลือกส่งไปท่ี (Send
to)  
 เพื่อนำเข้าสู่หน้าจอการส่ง
MMS
(Send
MMS)

6.  ป้อนหมายเลขผู้ติดต่อในตัวเลือกการป้อนผู้ติดต่อ หรือ 
 แนบรายชื่อผู้ติดต่อจากรายชื่อ
7.  สัมผัส ตัวเลือก
(Options) และเลือกเปลี่ยนไปเป็น  
 Cc/Bcc แก้ไข MMS ให้อยู่ในรูปแบบ Cc. หรือ Bcc
 8.  สัมผัส ส่ง
(Send) จากนั้นเลือกจาก SIM1/SIM2

เรียกดู
(View) เรียกดูข้อความปัจจุบัน

ตอบกลับ
(Reply) ตอบกลับข้อความสั้น/ข้อความ 
มัลติมีเดีย

โทรออกไปยังผู้ส่ง


(Call
sender)

โทรออกไปยังผู้ส่ง

ส่งต่อ
(Forward) ส่งต่อข้อความส้ัน/ข้อความมัลติมีเดีย 
ไปยังผู้รับรายอื่น

ลบ
(Delete) ลบข้อความสั้น

บันทึกไปยังรายชื่อ


(Save
to
phonebook)

บันทึกข้อความไปที่โทรศัพท์
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3.แบบร่าง(Drafts)
คุณสามารถจัดเก็บข้อความสั้น/ข้อความมัลติมีเดียเป็นแบบ
ร่างได้ เมื่อกดปุ่ม Home ในหน้าจอแก้ไขข้อความ ข้อความ  
ดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นแบบร่างโดยอัตโนมัติที่ด้านหลัง  

  
4.ถาดออก(Outbox)
ข้อความสั้น/ข้อความมัลติมีเดียที่ส่งล้มเหลวจะถูกจัดเก็บไว ้
บริเวณนี ้

5.ข้อความที่ส่งแล้ว(Sentmessage)
ข้อความสั้น/ข้อความมัลติมีเดียที่ส่งแล้วจะถูกจัดเก็บไว ้
บริเวณนี ้

6.บันทึกข้อความ(Archive)
สำเนาข้อความส้ัน/ข้อความมัลติมีเดีย จากถาดเข้า, ข้อความ 
ที่ส่งแล้ว, แบบร่าง และถาดออกจะถูกจัดเก็บไว้บริเวณนี ้

7.ลบข้อความ(Deletemessage)
ลบโฟลเดอร์ข้อความที่เลือก หรือโฟลเดอร์ข้อความทั้งหมด 
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สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องสัญญาณที่ใช้งานได้และ 
ข้อมูลที่มีให้ โปรดสอบถามที่ผู้ดูแลเครือข่าย 

9.ข้อความสำเร็จรูป(Templates)
โทรศัพท์รุ่นนี้มีข้อความตัวอักษรสำเร็จรูป 10 ข้อความให้
คุณได้เลือกใช้และสามารถแก้ไขได้ พร้อมทั้งข้อความ MMS 
สำเร็จรูป 5 ข้อความซึ่งไม่สามารถแก้ไขได ้

 

 

โหมดรับข้อความ


(Receive
Mode)

เปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นนี้

อ่านข้อความ


(Read
Message)

เลื่อนเพื่ออ่านข้อความบรอดคาสท์

ภาษา
(Languages) ต้ังค่าภาษาสำหรับข้อมูลบรอดคาสท์ 
โทรศัพท์ เฉพาะข้อมูลในภาษาที่ตั้ง 
ไว้เท่านั้นที่จะสามารถรับได้

ตั้งค่าช่องสัญญาณ

(Channel
Settings)

เลือกช่องสัญญาณสำหรับบรอดคาสท์ 
โทรศัพท์

8.ข้อความบรอดคาสท์(Broadcast
Message)
ข้อความบรอดคาสท์คือข้อความที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของ 
คุณส่งไปยังผู้ใช้ทุกคนภายในพื้นที่เฉพาะ เช่น การพยากรณ์ 
อากาศและสภาพการจราจร
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การต้ังค่ารูปแบบ

(Profile
Settings)

ตั้งชื่อรูปแบบ, ที่อยู่ SC, ช่วงเวลาที ่
เหมาะสม และชนิดข้อความ

เซิร์ฟเวอร
์
ข้อความเสียง


(Voicemail
server)

แก้ไขเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง 
โปรดดูที่รายละเอียดต่างๆ ที่อธิบายไว้
ด้านล่างสำหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร ์
ข้อความเสียง

การตั้งค่าทั่วไป

(Common


Settings)

เปิดหรือปิดรายงานการส่ง และช่องทาง
การตอบกลับข้อความสั้น

สถานะความจำ

(Memory


Status)

เรียกดูสัดส่วนหน่วยความจำที่ใช้สำหรับ
ข้อความสั้นของซิมการ์ดและโทรศัพท์


พื้นที่จัดเก็บที่
ต้องการ
(Prefered


Storage)

ต้ังค่าเพ่ือบันทึกข้อความส้ันไปท่ีซิมการ์ด 
หรือโทรศัพท์ รวมไปถึงบันทึกไปท่ีหน่วย 
ความจำโทรศัพท์เป็นข้อความสำเร็จรูป

10.การตั้งค่าข้อความ(Message 
settings)
ตั้งค่าข้อความสั้นตามรายการต่อไปนี้
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การตั้งค่าMMS
ไปท่ีการต้ังค่ารูปแบบ (Profile Settings), เลือกบัญชีของผู้ให้ 
บริการ MMS จากน้ันเลือกเปิดใช้งานรูปแบบ (Active profile)

ตั้งค่าตามการตั้งค่าทั่วไปของข้อความ MMS ต่อไปนี้ 

สร้าง


(Compose)

ตั้งค่าวิธีการสร้างข้อความมัลติมีเดีย 
ประกอบไปด้วย โหมดการสร้าง, ปรับ
ขนาดภาพ, ช่วงเวลาการเลื่อนที่ดีที่สุด, 
ลายเซ็นต์อัตโนมัติ และลายเซ็นต์

ส่ง


(Sending)

ตั้งค่าระยะเวลาที่ตั้ง, รายงานการส่ง, 
รายงานการอ่าน, ลำดับความสำคัญ, 
เวลาการเล่ือน และเวลาการส่ง สำหรับ 
การส่งข้อความ MMS

การเรียก


(Retrieval)

ตั้งค่าเครือข่ายหลัก, โรมมิ่ง, 
อ่านรายงาน และรายงานการส่ง 
สำหรับการรับข้อความ MMS

สถานะความจำ


(Memory
Status)

เรียกดูสัดส่วนการใช้หน่วยความจำ 
พ้ืนท่ีท่ีใช้ และพ้ืนท่ีท่ีว่างสำหรับข้อความ 
MMS
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6.6.2บัญชีข้อมูล(Dataaccount)
คุณสามารถใช้ฟังก์ช่ันน้ีเพ่ือแก้ไขบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับการต้ังค่า

6.7รูปแบบ(Profile)
โทรศัพท์รุ่นนี้มีรูปแบบต่างๆ ที่กำหนดค่าไว้สำหรับผู้ใช้ 6  
รูปแบบ ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดที่คุณใช้งาน 
ได้แก่ ท่ัวไป (General), เงียบ (Silent), ประชุม (Meeting), 
นอกอาคาร (Outdoor), รูปแบบของฉัน (My style) และ
ประหยัดพลังงาน (Save Power)

คุณสามารถกำหนดรูปแบบได้ด้วยตนเองเป็นรูปแบบใหม่ 
ตามตัวเลือกต่อไปนี้

แบบเตือน


(Alert
Type)

คุณสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
เสียงกริ่งเท่านั้น,
สั่นเตือนเท่านั้น,


สั่นเตือนและเสียงกริ่ง
และสั่นเตือน

แล้วตามด้วยเสียงกริ่ง

6.6บริการ(Services)
6.6.1STK
STK จะแสดงข้ึนมา เว้นเสียแต่เป็นบริการจากซิมการ์ดของคุณ 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามไปที่ผู้ให้บริการ 
เครือข่ายของคุณ
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แบบเสียงกริ่ง

(Ring
Type)

คุณสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ  
ได้แก่ บี๊ปหนึ่งครั้ง,
ซ้ำ และ 
ค่อยๆ
ดังขึ้น

สายเรียกเข้าซิม1


(SIM1
incoming


call)

คุณสามารถเลือกเสียงกริ่งเป็น 
เสียงเรียกเข้าซิม1

สายเรียกเข้าซิม2

(SIM2
incoming
call)

คุณสามารถเลือกเสียงกริ่งเป็น 
เสียงเรียกเข้าซิม2

ระดับเสียงเรียกเข้า

(Ringtone
volume)

ตั้งระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า


ข้อความซิม1

(SIM1
message)

คุณสามารถเลือกแบบเสียงเป็น 
เสียงข้อความซิม1


ข้อความซิม2

(SIM2
message)

คุณสามารถเลือกแบบเสียงเป็น 
เสียงข้อความซิม2

ระดับเสียงเตือน

ข้อความ
(Message


volume)

ตั้งค่าระดับเสียงสำหรับเสียง 
เตือนข้อความ

ปุ่มกด
(Keypad) คุณสามารถเลือกได้ระหว่างโทน 
เสียงและเสียงคลิ๊ก

เปิดเครื่อง


(Power
on)

คุณสามารถเลือกโทนเสียงเป็น 
เสียงเปิดเครื่องได้
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6.8จัดการไฟล์(FileManager)
คุณสามารถใช้ฟังก์ช่ัน จัดการไฟล์
(File
Manager) เพ่ือจัดการ 
ไฟล์ในโฟลเดอร์ของคุณ

หากใส่การ์ดความจำ ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่จะถูกจัดการแยกกัน

เลือก โทรศัพท์
(Phone) หรือการ์ดความจำ
(Memory
card)


และเลือกตัวเลือก
(Options) เพื่อเปิด, เปลี่ยนชื่อ, ลบ และ 
เรียงลำดับตามไฟล์ในโฟลเดอร์

6.9การตั้งค่า(Settings)
6.9.1สลับการใช้งานระบบสองซิม(DualSIM
switch) 
คุณสามารถเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งที่ต้องการ

6.9.2การตั้งค่าระบบสองซิม(DualSIM
Settings)
ที่หน้าจอเมนูหลัก เลือกการตั้งค่า
(Settings)
> การตั้งค่า

ระบบสองซิม
(Dual
SIM
settings)
เพ่ือต้ังค่าโหมดซิมการ์ด


ปิดเครื่อง


(Power
off)

คุณสามารถเลือกโทนเสียงเป็น 
เสียงปิดเครื่องได้

แจ้งเตือนระบบ

(System
alert)

คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิด 
การแจ้งเตือนระบบ
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เป็น
เปิดทั้งสองซิม
(Dual
SIM
open)/เฉพาะซิม1
(Only


SIM1
open)/เฉพาะซิม2
(Only
SIM2
open)/โหมด


เครื่องบิน
(Flight
mode)

ขณะคุณอยู่บนเครื่องบินซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ 
มือถือ เลือกโหมดเคร่ืองบินเพ่ือให้โทรศัพท์ไม่ทำการเช่ือมต่อ 
กับเครือข่าย แต่การแจ้งเตือนและปฏิทินยังคงเปิดอยู่ คุณ 
สามารถใช้คุณสมบัติด้านความบันเทิงต่างๆ เช่น เครื่องเล่น 
เพลงและกล้องถ่ายรูปในโหมดเครื่องบินได ้

6.9.3การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส 
(Touchcalibration)
สัมผัสที่ตำแหน่งบนหน้าจอด้วยรูปแบบของคุณเพื่อเริม่การ 
ตั้งค่า จากนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดและการใช้งานการตั้งค่า 
น้ีจะทำให้หน้าจอของคุณมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วและถูกต้อง 
ยิ่งขึ้น

6.9.4ตั้งค่าหน้าจอ(DisplaySettings)

 ภาพพื้นหลัง

(Wallpaper)

ตั้งค่าภาพที่แสดงบนหน้าจอปกติ

ภาพพักหน้าจอ

(Screen
Saver)

ตั้งค่าเวลาที่รอและภาพที่จะใช้เป็น 
ภาพพักหน้าจอ

i-mobile S252 wifi Thai.indd   41 9/21/11   11:22:25 AM



42

หน้าจอเมื่อเปิด

เครื่อง

(Power
on
Display)

ตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวที่แสดงเมื่อเปิด
โทรศัพท์

หน้าจอเมื่อปิด

เครื่อง


(Power
off
Display)

ตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวที่แสดงเมื่อปิด
โทรศัพท์

ตั้งค่า
Widget

(Widget
setting)

แสดงหรือซ่อนเมนูใน widget

ไฟพื้นหลัง
LCD

(LCD
backlight)

ตั้งพารามิเตอร์ไฟพื้นหลัง LCD ที ่
เกี่ยวข้องกับความสว่างและระยะเวลา

6.9.5เวลาและวันที่(TimeandDate)

เลือกค่าเมืองหลัก

(Set
home
city)

เลือกโซนเวลาของคุณ

ตั้งค่าเมืองต่าง

ประเทศ


(Set
foreign
city)

เลือกโซนเวลาต่างประเทศ

ตั้งค่าเวลา/วันที่

(Set
time/date)

ตั้งค่าเวลาและวันที่
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6.9.6การตั้งค่าตัวเครื่อง(Phonesettings)
ตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง
(Schedule
power
on/off)


ตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ

 คำเตือน: ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ (เช่น ใน
เครื่องบิน) โปรดปิดฟังก์ชั่นเปิดเครื่องอัตโนมัติก่อนที่จะเข้า  
ไปในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น 

ภาษา (Language) 
ตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอปัจจุบัน

วิธีการป้อนข้อมูล (Input Methods) 
ตั้งค่าวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการป้อนตัวอักษร

ข้อความทักทาย (Greeting Text) 
หากเปิดใช้งาน ข้อความทักทายจะปรากฏเม่ือโทรศัพท์เปิดอยู่
คุณสามารถแก้ไขข้อความทักทายได้
 

ตั้งค่ารูปแบบ


(Set
format)

ตั้งค่ารูปแบบเวลาและวันที่

อัพเดทด้วยไทม์
โซน
(Update
with


time
zone)

อัพเดทการตั้งค่าวันที่และเวลาโดย 
อัตโนมัติ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงโซน 
เวลา
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อัพเดทเวลาอัตโนมัติ (Auto update time) 
อัพเดทวันที่และเวลาอัตโนมัติด้วยการเปลี่ยนเวลาเครือข่าย

6.9.7การตั้งค่าการโทร(CallSettings)

1.การตั้งค่าการโทรซิม1/ซิม2(SIM1/SIM2
CallSettings)

การรับสายซ้อน(CallWaiting)

เปิดใช้งาน


(Active)

หากเปิดใช้งาน สายที่โทรเข้าจะส่ง 
สัญญาณรับสายซ้อนเมื่อคุณสนทนา 
กับอีกสายหนึ่ง ลำดับ/รายชื่อของ 
สายที่โทรเข้าจะแสดงขึ้น

ปิดใช้งาน


(Deactive)

ยกเลิกฟังก์ชั่นรับสายซ้อน

ตรวจสอบสถานะ

(Query
Status)

สอบถามเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันจาก 
เครือข่าย
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การโอนสาย(CallDivert)
คุณสามารถกำหนดสถานะสายที่โอนไปยังกล่องข้อความ
เสียงของคุณ หรือหมายเลขอื่นๆ 
 
โอนสายสนทนา

ทั้งหมด


(Divert
all
voice

calls)

สายจะถูกโอนในกรณีที่โทรศัพท์ปิด 
อยู่หรือไม่มีสัญญาณ

โอนสายเมื่อไม่มี

ผู้รับสาย


(Divert
if
no


answer)

สายจะถูกโอนหากไม่มีผู้รับสาย

โอนสายเมื่อสาย

ไม่ว่าง


(Divert
if
busy)

สายจะถูกโอนหากท่านติดสายสนทนา 
กับอีกสายหนึ่ง

โอนสายข้อมูล

ทั้งหมด


(Divert
all
data


calls)

สายทั้งหมดจะถูกโอน

ยกเลิกการโอน

สายทั้งหมด


(Cancel
all
divert)

ยกเลิกการตั้งค่าโอนสายทั้งหมด
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ระงับการโทร(CallBarring)
จำกัดการโทรออกหรือรับสาย การเปิดใช้งานหรือยกเลิกการ
ระงับการโทร คุณต้องป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายที่ได้รับจาก
ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

สายที่โทรออก

(Outgoing
calls)


หากเปิดใช้งานทุกสาย
(All
calls) คุณ  
จะไม่สามารถโทรออกไดเ้ลย หากเปดิ  
ใช้งาน การโทรไปต่างประเทศ



(Internationalcalls) คุณจะไม่สามารถ  
โทรออกไปต่างประเทศได้เลย หากเปิด  
ใช้งานการโทรไปต่างประเทศยกเว้น


บ้าน
(International
Calls
Except
To




Home
PLMN) คุณจะสามารถโทรได้  
เฉพาะภายในประเทศ และประเทศที่ 
เป็นบ้านของคุณ (ซึ่งต้องมีการอนุญาต  
จากผู้ให้บริการเครือข่าย) 

สายที่โทรเข้า

(Incoming
calls)


หากเปิดใช้งานทุกสาย
(All
calls) คุณ 
จะไม่สามารถรับสายได้เลย หรือหาก 
เปิดใช้งานเม่ือโรมม่ิง
(When
Roaming)

คุณจะไม่ได้รับสายเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให ้
บริการ
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หากเปิดใช้งานทุกสาย
(All
calls) คุณ  
จะไม่สามารถโทรออกไดเ้ลย หากเปดิ  
ใช้งาน การโทรไปต่างประเทศ



(Internationalcalls) คุณจะไม่สามารถ  
โทรออกไปต่างประเทศได้เลย หากเปิด  
ใช้งานการโทรไปต่างประเทศยกเว้น


บ้าน
(International
Calls
Except
To




Home
PLMN) คุณจะสามารถโทรได้  
เฉพาะภายในประเทศ และประเทศที่ 
เป็นบ้านของคุณ (ซึ่งต้องมีการอนุญาต  
จากผู้ให้บริการเครือข่าย) 

ยกเลิกทั้งหมด

(Cancel
all)




ยกเลิกข้อจำกัดในการโทรทั้งหมด คุณ  
จำเปน็ตอ้งปอ้นรหสัผา่นจากผูใ้หบ้รกิาร  
เครือข่ายของคุณด้วย 

เปลี่ยนรหัสระงับ


การโทร



(Change
barring

password)


เปลีย่นรหสัผา่นระงบัการโทร คณุจำเปน็  
ต้องป้อนรหัสผ่านเดิมด้วย 
 

สลับสาย(LineSwitching)
คุณสามารถเลือกใช้สาย 1 หรือสาย 2

หมายเหตุ: หากคุณเลือกสาย 2 ไม่ว่าคุณจะทำการโทรโดย 
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายหรือไม ่

2.การตั้งค่าขั้นสูง(AdvanceSettings)

แบล็คลิสต์ (Blacklist) 

โทรศัพท์จะไม่สามารถรับสายจากหมายเลขแบล็คลิสต์และ 
สามารถรับสายได้เฉพาะหมายเลขจากไวท์ลิสต์ (เลือกได้สูงสุด 
10 หมายเลข) หากหมายเลขถูกเพิ่มไปยังแบล็ค/ไวท์ลิสต์ 
ของโทรศัพท์

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial) 

เมื่อเปิดใช้งาน โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำโดยอัตโนมัติ 
หากไม่มีการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
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เสียงพื้นหลัง (Background Sound) 
เพื่อความเพลิดเพลิน ท่านสามารถเลือกเสียงพื้นหลังขณะ
ทำการโทร

เตือนเวลาการโทร (Call Time Reminder) 
หากเปิดใช้งาน โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ปตามช่วงเวลาที่คุณได ้
ตั้งไว้

ปิดการสนทนาอัตโนมัติ (Auto quick end) 
เลือกว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชั่นปิดการสนทนาอัตโนมัติหรือไม่  
จากนั้นทำการตั้งระยะเวลา

ปฏิเสธข้อความ SMS (Reject by SMS) 
เลือกที่จะปฏิเสธสายและส่งข้อความ

โหมดการตอบรับ (Answer mode) 
หาก ปุ่มใดๆ
(Any
key) ถูกเลือก คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้
เพื่อรับสาย คุณสามารถเลือกตอบรับอัตโนมัติได้เมื่อเสียบ 
ชุดหูฟังอยู ่

3.ค้นหาสายที่โทร(Diallersearch)
สามารถตั้งค่าเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นนี้ได้
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6.9.8ตัง้คา่ความปลอดภยั(Securitysettings) 
โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยรหัสมากมายเพื่อปกป้อง 
โทรศัพท์จากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

1.ตั้งค่าความปลอดภัยซิม1/ซิม2(SIM1/
SIM2Securitysettings)
เครื่องจะให้คุณทำการป้อนรหัส PIN1คุณจะสามารถทำการ 
ปรับแต่งการใช้งานได้หากป้อนรหัส PIN ท่ีถูกต้อง หากซิมการ์ด 
ถูกตั้งเปิดไว้ คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ในทุกๆ ครั้งที่คุณเปิด 
เคร่ือง หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 คร้ัง เคร่ืองจะให้คุณป้อน 
รหัส PUK รหัส PUK ใช้สำหรับปลดล็อคและแก้ไขรหัส PIN  
ที่ล็อค หากคุณไม่มีรหัส PUK หรือรหัสสูญหาย โปรดขอคำ
ปรึกษาจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

2.ล็อคตัวเครื่อง(PhonLock)
หากคุณเปิดใช้งานล็อคตัวเคร่ืองอยู่ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน 
หลังจากที่เปิดใช้งานโทรศัพท์แล้ว รหัสผ่านที่เป็นค่าเริ่มต้น 
คือ “0000” หากโทรศัพท์ล็อคอยู่ คุณจะสามารถโทรได้ 
เฉพาะสายฉุกเฉินเท่านั้น

3.ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ(AutoKeypadLock)
การล็อคปุ่มกดจะป้องกันการใช้งานโทรศัพท์ที่ไม่ตั้งใจ แต ่
คุณยังคงสามารถโทรออกและโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้
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4.เปลี่ยนรหัสผ่าน(ChangePassword)
ตั้งรหัสผ่านโทรศัพท์ใหม่

5.จัดการการรับรอง(Certificatemanager)
จัดการกับการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์

6.9.9ตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน(Restore
factorysettings)
คุณสามารถกลับคืนการตั้งค่าทั้งหมดไปเป็นค่าเริ่มต้นจาก 
โรงงานได้ด้วยฟังก์ช่ันน้ี รหัสผ่านท่ีเป็นค่าเร่ิมต้นคือ “0000”

6.10เครื่องเล่นสื่อ(Mediaplayer)
เคร่ืองเล่นส่ือจะเล่นคลิปเสียงท่ีจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ออดิโอ 
(Audio) ท่ีจัดเก็บท่ีโฟลเดอร์วิดีโอ (Video) ในหน่วยความจำ 
โทรศัพท์หรือการ์ด microSD โฟลเดอร์ออดิโอและวิดีโอจะ 
สามารถเข้าใช้งานจากฟังก์ช่ัน จัดการไฟล์
(File
Manager) ได้ 
ขอแนะนำให้คุณใช้ชุดหูฟังในการฟังคลิปเสียงเพื่อคุณภาพ
ของเสียงที่ดีกว่า

ในการเล่นคลิป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.  สัมผัส เครื่องเล่นสื่อ
(Media
player)

2.  เลือกไฟล์วิดีโอหรือออดิโอ จากนั้นสัมผัส  เพื่อเริ่ม 
 เล่นคลิป
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ขณะที่คลิปกำลังเล่นอยู่ คุณสามารถควบคุมการทำงานต่อ
ไปนี้ได้

3.  สัมผัส  เพื่อหยุดเล่นคลิปชั่วคราว

4.  สัมผัส  เพื่อไปยังเมนูก่อนนี้

หมายเหตุ: รองรับไฟล์ในรูปแบบ .mp4 และ .3gp เท่านั้น 
รูปแบบไฟล์อื่นจะไม่สามารถเล่นได้  
 

6.11วิทยุFM(FMradio)
สายหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ อย่าถอดหูฟังออกจาก
โทรศัพท์หรือทำให้สายโค้งงอ เพื่อให้การรับสัญญาณวิทยุ
ชัดเจน
1.  เสียบหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
2.  สัมผัส วิทยุ
FM
(FM
radio) ที่หน้าจอเมนูหลัก

ขณะฟังวิทยุ คุณสามารถควบคุมการทำงานต่อไปนี้ได้
 •  กดปุ่มที่สายหูฟังเพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณ
 •  สัมผัส  เพื่อเรียกดูหรือปรับเปลี่ยนรายการช่อง 
  สัญญาณ, ต้ังค่าความถ่ีด้วยตนเอง, ค้นหาและบันทึก 
  ช่องสัญญาณอัตโนมัติ, ปรับต้ังค่าต่างๆ, บันทึกคลิป 
  ออดิโอ และอื่นๆ
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6.12กล้องถ่ายรูป(Camcorder)

กล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์เครื่องนี้มาพร้อมกับกล้อง CMOS ในระดับ 3.0 
เมกกะพิกเซลที่ด้านหลังซึ่งรองรับการถ่ายภาพนิ่งและการ
ถ่ายวิดีโอ รูปภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ของโทรศัพท ์
หรือการ์ด T-Flash ไฟล์ภาพจะอยู่ในรูปแบบ*.jpg คุณสามารถ 
ส่งภาพท่ีถ่ายโดยใช้ฟังก์ช่ัน MMS/Bluetooth ของโทรศัพท์ได้

1.  เลือกไปที่ กล้องถ่ายรูป (Camcorder) เพื่อเข้าใช้งาน 
 กล้องถ่ายรูป

2.  ที่หน้าจอการถ่ายภาพ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
 •  สัมผัส  เพื่อดูรูปภาพหรือปรับตั้งค่าต่างๆ ที ่
  เกี่ยวข้อง
 •  สัมผัส  เพื่อปรับค่าแสง
 •  สัมผัส  เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
 •  สัมผัสไอคอน  และ  เพื่อปรับตั้งค่าต่างๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง

3.  โฟกัสกล้องไปที่ฉากที่จะถ่าย และกดปุ่ม home หรือ 
 สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ สัมผัส  เพื่อบันทึกภาพ  
 คุณสามารถถ่ายภาพอ่ืนๆ หรือสัมผัส  เพ่ือลบภาพได้
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เครื่องบันทึกวิดีโอ(Videorecorder)

ฟังก์ชั่นเครื่องบันทึกวิดีโอจะใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอ

ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้เพื่อบันทึกคลิปวิดีโอ:

1.  เลือก กล้องถ่ายรูป (Camcorder) จากนั้นสัมผัส   
 เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึกวิดีโอ

2.  ในโหมดการบันทึกวิดีโอ คุณสามารถใช้ฟังก์ช่ันต่อไปน้ีได้
 • สัมผัส  เพื่อปรับค่าต่างๆ
 •  สัมผัส  เพื่อเริ่มบันทึก หรือสัมผัส  เพื่อหยุด 
  ชั่วคราว 
 • สัมผัส  เพื่อปรับค่าแสง
 •  สัมผัส  เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
 •  สัมผัส  เพ่ือหยุดการบันทึก และจัดเก็บคลิปวิดีโอ

6.13เครื่องบันทึกเสียง(Soundrecorder)
โทรศัพท์รุ่นน้ีรองรับ 3 รูปแบบไฟล์ในการบันทึก ได้แก่ AMR, 
WAV และ AWB เลือกรูปแบบจากการตั้งค่าในตัวเลือก คุณ 
สามารถบันทึกการสนทนาและจัดเก็บไปที่โทรศัพท์หรือ 
การ์ดความจำได้
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6.14อัลบัมภาพ(Photoalbum)
คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชั่นบันทึกภาพได้อย่างรวดเร็วในช่อง 
มองภาพ
(Image
viewer) สัมผัส  สำหรับตัวเลือกอื่นๆ 
ขณะดูภาพ

เรียกดู

(View)

เรียกดูภาพที่จัดเก็บในอัลบัมนี้

ข้อมูลภาพ


(Image


information)

แสดงข้อมูลต่างๆ ของภาพ

แก้ไข


(Edit)

แก้ไขภาพเช่น ปรับความสว่าง

พิมพ์


(Print)

พิมพ์ภาพด้วย Pictbridge หรือบลูทูธ

รูปแบบการ

เรียกดู

(Browser
Style)

เลือก แบบรายการ
(List
style) หรือ 
แบบเมทริกซ์
(Matrix
style)

ส่ง


(Send)

คุณสามารถส่งภาพด้วย MMS หรือบลูทูธ

ใช้เป็น


(Use
as)

คุณสามารถใช้ภาพเป็นภาพพื้นหลัง, 
ภาพพักหน้าจอ, ภาพแสดงตอนเปิดเคร่ือง, 
ภาพแสดงการปิดเครื่อง และรายชื่อ
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เปลี่ยนชื่อ

(Rename)

เปลี่ยนชื่อภาพ

ลบ


(Delete)

ลบภาพ

จัดเรียง

(Sort
by)

จัดเรียงภาพตามชื่อ, รูปแบบ, เวลา,  
ขนาด หรือไม่จัดเรียง

ลบไฟล์ทั้งหมด


(Delete
all
files)

ลบภาพที่บันทึกในอัลบัมทั้งหมด

ที่เก็บ


(Storage)

ตั้งค่าที่จัดเก็บภาพ

6.15แก้ไขรูปภาพ(Photoeditor)

Photoartist

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดหรือตัดภาพที่เลือกจากตัวเลือก 
จัดการไฟล์
(File
manager) ซึ่งรูปเหล่านี้สามารถมาจาก
กล้องถ่ายรูปได้โดยตรง ฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้แก่ เพิ่มเอฟเฟค


(Add
effect), เพิม่ไอคอน
(Add
icon) และอืน่ๆ ใน Photo
artist


Imagetiles

คุณสามารถเลือกรูปแบบการจัดเรียงภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นนี้ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่
จัดเรียง
2
ภาพ,
จัดเรียง

4
ภาพ
และจัดเรียง
9
ภาพ
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6.16ออแกไนเซอร์(Organizer)

6.16.1ปฏิทิน(Calendar)
ที่หน้าจอเมนูหลัก สัมผัสปฏิทิน
(Calendar)
เพื่อเข้าใช้งาน 
เมนู คุณสามารถเรียกดูและแก้ไขบันทึกตามวันที่ระบุใน 
ฟังก์ชั่นนี้ได้

 • เรียกดู (View): คุณสามารถเรียกดูหรือแก้ไขกำหนด 
  การของแต่ละวันได้
 •  เรียกดูทั้งหมด (View All): คุณสามารถเรียกดูหรือ
  แก้ไขกำหนดการทั้งหมดของแต่ละวันได้
 •  เพ่ิมกิจกรรม (Add Event): คุณสามารถเลือกรูปแบบ 
  กิจกรรมได้แก่ แจ้งเตือน (Reminder), ประชุม  
  (Meeting) และคอร์ส (Course)
 •  ลบกิจกรรม (Delete Event): คุณสามารถลบกิจกรรม 
  ท่ีป้อนได้จากท้ังหมด (All), ท่ีเลยกำหนด (Overdue) 
   และช่วงเวลาเฉพาะ (Spec Period)
 •  ข้ามวันที่ (Jump to Date): ข้ามไปยังวันที่กำหนด 
  เพื่อเรียกดูหรือแก้ไขกิจกรรมประจำวัน
 •  ไปที่วันนี้ (Go to today): ข้ามไปยังวันที่ปัจจุบัน
 •  ไปที่เรียกดูแบบรายวัน/รายเดือน (Go To Weekly/ 
  Monthly View): ไปที่วันที่กำหนดเพื่อตรวจสอบแบบ 
  รายวัน/รายเดือน
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6.16.2เครื่องคิดเลข(Calculator)
ท่ีหน้าจอหลัก สัมผัส เคร่ืองคิดเลข
(Calculator) เพ่ือเข้าเมนู
ในการคำนวณ ป้อนตัวเลขที่จะคำนวณ เลือกฟังก์ชั่นการคำ
นวณทางคณิตศาสตร์ด้วยการสัมผัสปุ่มที่เกี่ยวข้อง ป้อนอีก 
หมายเลขหน่ึงเพ่ือคำนวณ จากน้ันสัมผัส “=” เพ่ือหาผลลัพธ์

6.16.3ตัวแปลงหน่วย(Unitconverter)
โทรศัพท์รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นตัวแปลงหน่วยน้ำหนักและความยาว
1. ป้อนค่าที่ต้องการแปลงหน่วย
2. สัมผัส OK
เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่แปลงแล้ว

6.16.4ปลุก(Alarm)
คุณสามารถตั้งค่าปลุกได้ 5 รูปแบบ จากนั้นไอคอนปลุกจะ 
แสดงขึ้นที่หน้าจอปกติ

เลื่อนไปที่การปลุกและเลือกแก้ไข
(Edit) สำหรับการตั้งค่า
คุณสามารถเลือกว่าจะเปิดใช้งานการปลุก,ระยะเวลาเสียงกร่ิง, 
โหมดเสียงกริ่ง, ตัวเลือกเสียง, เวลางีบหลับ และรูปแบบ 
การปลุก

6.16.5เวลาสากล(Worldclock)
คุณสามารถดูวันที่และเวลาท้องถิ่นของเมืองหลักๆ ในโลกได้
สัมผัส  หรือ  เพื่อเรียกดูเมืองและโซนเวลาในแผนที่โลก 
วันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องจะแสดงที่ด้านล่างหน้าจอ
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6.16.6นาฬิกาจับเวลา(Stopwatch)
นาฬิกาจับเวลาใช้สำหรับจับเวลาแบบหลายๆ ผลลัพธ์ และ 
การจับเวลาแบบแยก/เริ่มใหม่

6.16.7บันทึก(Notes)
คุณสามารถเพิ่มบันทึกและจัดเก็บเพื่อเตือนความจำได้

6.16.8งาน(Tasks)
หากเปิดใช้งาน เสียงกริ่งโทรศัพท์จะทำการแจ้งเตือน เมื่อ 
เวลาที่ตั้งไว้มาถึง คุณสามารถเรียกดู, เพิ่ม, แก้ไข และลบ 
งานได้

6.16.9ตวัแปลงคา่เงนิ(Currencyconvertor) 
คุณสามารถทำการแปลงค่าเงิน สัมผัส OK หลังจากป้อน 
อัตราแลกเปลี่ยน จากนั้นป้อนจำนวนค่าเงิน และเลือก OK 
เพื่อดูผลลัพธ์

6.16.10การซิงโครไนซ์(Synchronization)
ทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์และแลกเปลี่ยนข้อมูล

6.10.11การซิงโทรศัพท์(Phonesync)
ทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
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6.16.12อีบุ๊ครีดเดอร์(Ebookreader)
โทรศัพท์รุ่นน้ีรองรับการอ่านไฟล์แบบ *.txt 
สำหรับการอ่านอีบุ๊ค

จัดเก็บไฟล์ .txt ไว้ท่ีโฟลเดอร์ Ebook คุณจะสามารถอ่านไฟล์ 
เหล่านั้นได้ด้วยอีบุ๊ครีดเดอร์

6.16.13สุขภาพ(Health)
ป้อนส่วนสูงและน้ำหนัก
สัมผัส OK จากนั้นผลลัพธ์สถานะสุขภาพจะแสดงขึ้นมา 
ผลลัพธ์จะแบ่งเป็นผอม, ปกติ หรืออ้วน  

6.17การเชื่อมต่อ(Connectivity)

1.จัดการการเชื่อมต่อ(Conn.Management)

จัดการการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ

2.การตั้งค่าUART(UARTsettings)

ขณะใช้โทรศัพท์ในการใช้งาน GPRS เลือกช่องเสียบ UART 
อื่นๆ เพื่อเลือกว่าจะใช้ Master/Slave SIM

3.WiFi

คุณสามารถเข้าใช้งาน WAP (Wireless Application Protocol) 
และใช้บริการ WAP ของโทรศัพท์มือถือของคุณ 
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ในการเข้าใช้งาน WAP คุณต้องชำระค่าบริการจากผู้ให้บริการ 
และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่โทรศัพท ์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการและค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อไปยัง
ผู้ให้บริการของคุณ 
คุณไม่จำเป็นต้องต้ังค่าบัญชีผู้ใช้และพารามิเตอร์ WAP ในการ 
เข้าใช้งาน
เลือกไปท่ี WiFi จากน้ันสัมผัสตัวเลือก
(Option) คุณสามารถ 
ตั้งค่าต่อไปนี้ได้

 •  เชื่อมต่อ
(Connect): เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi ที่เลือก
 •  เพิ่ม
(Add): ป้อนค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  ตนเองเพื่อเพิ่มเครือข่าย LAN ไร้สายใหม่
 •  กำหนดจุดเชื่อมต่อ
(Define
access
point): เรียกด ู
  หรือแก้ไขรายชื่อเครือข่าย LAN ไร้สายที่คุณเลือก
 •  สถานะ
WiFi
(WiFi
status): เรียกดูที่อยู่ MAC ของ 
  โทรศัพท์
 •  ปิดการเชื่อมต่อ
WiFi
(Disable
wifi): ปิด Wi-Fi
 •  รีเฟลช
(Refresh): ค้นหาเครือข่าย LAN ไร้สายที ่
  ตรวจพบ
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6.18บลูทูธ(Bluetooth)
เมื่อใช้งานบลูทูธ คุณจะสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่อง 
คอมพิวเตอร์กับเครื่องโทรศัพท์ของคุณ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 
อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ และใช้หูฟังบลูทูธ 
 
เปิด-ปิด


(Power)



ใช้สำหรับเปิด/ปิดบลูทูธ

การมองเห็น


(Visibility)

คุณสามารถตั้งให้เครื่องของคุณสามารถ 
มองเห็นได้จากเครื่องอื่นหรือไม่

อุปกรณ์ส่วนตัว


(My
device)

คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมด 
โดยใช้บลูทูธ 

ค้นหาอุปกรณ
์
เสียง


(Search
audio


device)

คุณสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ 

ชื่อของฉัน


(My
name)

คุณสามารถดูและแก้ไขชื่อของตัวเครื่อง 
ของคุณซึ่งจะแสดงขึ้นที่เครื่องอื่นซึ่งใช้
บลูทูธเช่นกัน

ขั้นสูง

(Advanced)

คุณสามารถตั้งค่า Audio path, พื้นที ่
จัดเก็บ, การอนุญาตให้แชร์ และการด ู
แอดเดรส
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การสอบถามอุปกรณ์เสียง (Inquiry audio device) จะทำให ้
คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์บลูทูธทั้งหมดที่อยู่ในระยะการ 
ทำงาน

อุปกรณ์ส่วนตัว (My device) จะแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที ่
อนุญาตให้เชื่อมต่อกับชุดหูฟังของคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม 
หรือลบได้เช่นกัน

อุปกรณ์ที่ทำงาน (Active devices) คืออุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อ 
ด้วยในขณะนั้น 

เม่ือใช้การต้ังค่า (Settings) อุปกรณ์ของคุณจะสามารถต้ังค่า 
การมองเห็นโดยอุปกรณ์อ่ืนๆ, เปล่ียนช่ืออุปกรณ์, ตรวจสอบ 
สิทธิ์อุปกรณ์ใหม่, ส่งต่อเพลงไปยังชุดหูฟังบลูทูธ, บล็อก 
อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ, ระบุที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งคุณได้รับการถ่าย 
โอนผ่านบลูทูธ นอกจากนี้ยังสามารถระบุจำนวนการเข้าถึง 
เครื่องของคุณโดยอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อ และระบุได้ว่า 
โฟลเดอร์ใดท่ีอนุญาตให้เข้าใช้งานโดยอุปกรณ์บลูทูธท่ีเช่ือมต่อ 

การซิงค์ข้อมูล

ก่อนทำการซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่อง 
ของคุณ โปรดแน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรองรับ 
ฟังก์ชั่นบลูทูธ และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์  
คือ Windows 2000 หรือ Windows XP  

1. บนหน้าจอเมนูหลัก ให้คุณเลือก บลูทูธ
(Power)
>

 


 เปิด-ปิด
(Power)
>
เปิด
(On)
เพ่ือเปิดใช้ฟังก์ช่ันบลูทูธ 
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2. เปิดการทำงานของไดร์เวอร์บลูทูธบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. จับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องโทรศัพท์ของคุณ 

 หลังจากที่ทำการจับคู่แล้ว คุณจะสามารถซิงค์ข้อมูล 
 ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับเคร่ืองโทรศัพท์ของคุณได้ 

การถ่ายโอนข้อมูล
1. บนหน้าจอเมนูหลัก ให้คุณเลือก บลูทูธ
(Power)
>



 เปิด-ปิด
(Power)
>
เปิด
(On) เพ่ือเปิดใช้ฟังก์ช่ันบลูทูธ

2. เลือก อุปกรณ์ส่วนตัว (My device) > ค้นหาอุปกรณ์ใหม่ 
  (Search new device) เพื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่มี 

3. จับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ท่ีต้องการเม่ือมีอุปกรณ์ 
 บลูทูธที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก คุณ 
 จำเป็นต้องป้อนรหัสที่ใช้ในการจับคู่เพื่อยืนยัน 

4. หลังจากทำการจับคู่ คุณจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ระหว่างเครื่องโทรศัพท์กับอุปกรณ์บลูทูธ  

6.19เกมส์(Games)
เครื่องโทรศัพท์ของคุณ มาพร้อมกับเกมส์ Magic Sushi 
คุณสามารถต้ังเสียงเพลงพ้ืนหลัง, เสียงเอฟเฟ็ค, การส่ัน และ 
ระดับเสียงโดยใช้การตั้งค่าเกมส์ (Game settings) 
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6.20จาวา(Java)
คุณสามารถติดตั้งและเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นจาวาจากเมน ู
นี้ ที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะมี yahoo และ MRP Store ให ้
คุณเลือก 

การตั้งค่าจาวา
(Java
settings)

การตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นจาวา 

ความปลอดภัยของจาวามาตรฐาน (Java default security)
เปลี่ยนการตั้งค่าจาวาให้กลับสู่ค่ามาตรฐาน

6.21โอเปร่า(Opera)
Opera Mini คือเว็บเบราเซอร์ที่ทำงานได้รวดเร็วและมีขนาด  
เล็ก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบนเครื่องของ  
คุณได้ ด้วย Opera Mini คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณ 
ในการเขา้เวบ็ไซต ์และใชง้านคอนเทนตต์า่งๆ ทีป่ระกอบดว้ย 
อเีมล,์ เวบ็ไซตส์งัคมออนไลน,์ ขา่วสาร, บลอ็ก และอืน่ๆ อีก  
มากมาย  

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่า GPRS ใน
เครือ่งโทรศพัทข์องคณุเพือ่ใชง้าน Opera Mini เปน็ทีเ่รยีบรอ้ย  
สำหรับการตั้งค่า GPRS โปรดติดต่อสอบถามผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ  
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6.22อีเมล์(Email)
บนหนา้จอเมนหูลกั ใหค้ณุสมัผสั อเีมล ์(Email) เพือ่เขา้สูเ่มนนูี ้
ก่อนส่งหรือรับอีเมล์ คุณจำเป็นต้องสร้างอีเมล์แอคเคาท์ก่อน 
สัมผัสประเภทอีเมล์ที่ต้องการจากรายการ ประกอบด้วย 
Gmail,
Yahoo,
Hotmail


ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องและบันทึกอีเมล์แอคเคาท์ 
ในการเขียนและส่งอีเมล์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  สัมผัส อีเมล์ (Email)

2.  เลือกอีเมล์แอคเคาท์เพื่อส่งอีเมล์และสัมผัส ตัวเลือก   
 (Options) จากนั้นสัมผัสที่ เขียนอีเมล์ (Write Email)

3.  สัมผัส ถึง (To) เพื่อเพิ่มอีเมล์แอดเดรสของผู้รับ 

4. สัมผัส หัวเรื่อง (Subject) เพื่อแก้ไขหัวเรื่องของอีเมล์

5. สัมผัสที่กล่องข้อความเพื่อแก้ไขอีเมล์ 

6. สัมผัส ตัวเลือก (Options) เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกเพิ่มเติม 

 

6.23สังคมเครือข่าย(SocialNetwork)
สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นด้านล่างนี้ โปรดแน่ใจว่าคุณ 
ได้ทำการต้ังค่า GPRS ในเคร่ืองโทรศัพท์ของคุณเพ่ือเปิดใช้งาน 
Facebook, Twitter, Myspace, Google search และอื่นๆ  
โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับการต้ังค่า GPRS  
Youtube, IMM, I_Key, Facebook, Twitter, Myspace, Ebuddy
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Youtube  

Youtube คือเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางของการแบ่งปันวีดีโอซึ่ง 
ผู้ใช้จะสามารถเลือกดูวิดีโอได้ สำหรับการเข้าไปที่เว็บไซต์  
YouTube โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเช่ือมโยง 
กับระบบเครือข่าย WLAN หรือ GPRS 

IMM

IMM (Instant Messenger of Merchant) ทำให้คุณสามารถ 
สร้างแอคเคาท์ เพื่อส่งและรับข้อความสนทนาได้ 

I_key

คุณสามารถเข้าถึง Bizinfo, Directory, Isport, Liveinfo, Movie, 
Music, Sexy และ Horo โดยการเลือกฟังก์ชั่นนี้

Facebook

เมื่อคุณกดเมนูนี้ คุณจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Facebook 
ได้ จากนั้นคุณจะเข้าถึงสังคมเครือข่ายออนไลน์ที่มีชื่อเสียง 
อย่าง Facebook ได้ 

Twitter 

ด้วยฟังก์ชั่นนี้ คุณจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่น โดยการป้อนชื่อ 
ผู้ใช้และรหัสผ่าน เข้าสู่อินเทอร์เฟสในลักษณะของการเช่ือมโยง 
กับโทรศัพท์ 
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Myspace  

ด้วยฟังก์ชั่นนี้ คุณจะสามารถสร้างเพื่อนได้ สิ่งที่คุณต้องทำ 
คือเพียงลงชื่อเพื่อสมัคร (Sign up) จากนั้นก็จะสามารถ 
สื่อสารแบบโต้ตอบกันได้  

E-buddy

โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มาพร้อมกับแอปพลิเคชั่น E-buddy  
ในตัว สำหรับการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ เพียงแค่คุณเข้า 
ไปที่ตัวแอปพลิเคชั่น ป้อนรหัส ID ของ E-buddy และ 
รหัสผ่านเช่นเดียวกับท่ีทำบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถ 
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นต่อการทำงานของแอปพลิเคชั่น  
E-buddy เพื่อการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และจำเป็นต้อง 
ตั้งค่าอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของซิมการ์ดที่คุณกำลังใช้งาน 
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7.ภาคผนวกการแก้ปัญหาเบื้องต้น

 อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องโทรศัพท์ i-mobile คือ แบตเตอรี่,  
หูฟังสเตอริโอแบบ Dual 1 ชุด พร้อมปุ่มเชื่อมต่อ/ตัดสาย, 
ท่ีชาร์จแบตเตอร่ีพกพา 1 อัน, สายเช่ือมต่อข้อมูล USB 1 อัน 
และแผ่นซีดีสำหรับการใช้งานโทรศัพท์  1 แผ่น 

คำประกาศของ FCC: 
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าได้มาตรฐานตรงตาม 
ข้อกำหนด Part 15 ของ FCC ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานจะ 

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: 
อุปกรณ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดคล่ืนรบกวนท่ีเป็นอันตราย อุปกรณ์ 
จะต้องยอมรับคลื่นรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งคลื่นรบกวนที่
อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ต้องการ การเปล่ียนแปลง หรือ 
การดัดแปลงซ่ึงไม่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทผู้ผลิต หรือ 
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจะทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้โทรศัพท์ 
เครื่องนี้ถือเป็นโมฆะ หากคุณประสบปัญหาขณะใช้งานเคร่ือง  
หรือหากประสิทธิภาพการทำงานไม่แน่นอน  คุณสามารถ 
ตรวจเช็คจากตารางข้อมูลที่แสดงไว้ต่อไปนี้ หากเกิดปัญหา 
ที่ไม่สามารถแก้ได้จากข้อมูลต่อไปนี้  โปรดติดต่อตัวแทน 
จำหน่ายใกล้บ้านคุณ 
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ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ปัญหา

การรับสัญญาณ 
ไม่ดีพอ

สัญญาณเครือข่ายอ่อน 
กำลังที่ตำแหน่งปัจจุบัน  
ตัวอย่างเช่น ในชั้นใต้ดิน 
หรือบริเวณใกล้อาคารสูง  
เนื่องจากการสื่อสารแบบ 
ไร้สายจะไม่สามารถเชื่อม 
ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย้ายตำแหน่งไปยังจุด 
ท่ีมีสัญญาณเครือข่าย 
ที่ดีกว่าเพื่อการรับ 
สัญญาณอย่างถูกต้อง

เครือข่ายไม่ว่างในช่วง
เวลานั้นๆ ตัวอย่างเช่น 
ช่วงเวลาสำคัญ เนื่องจาก 
มีผู้ใช้บริการของเครือข่าย 
มากเกินไปจนไม่สามารถ 
รองรับผู้ใช้เพิ่ม

หลีกเลี่ยงการใช้ 
โทรศัพท์ในเวลาดัง
กล่าวหรือรอสักครู ่
ก่อนโทรออกซ้ำ

คุณอยู่ไกลเกินกว่าสถาน ี
ฐานของผู้ให้บริการ
เครือข่าย

คุณสามารถขอดูแผน 
ที่พื้นที่ให้บริการจาก 
ผู้ให้บริการเครือข่าย

คุณภาพของเครือข่ายไม่ด ี
ในส่วนของผู้ให้บริการ 
เครือข่ายของคุณ

กดปุ่มวางสายและ 
โทรออกอีกครั้ง คุณ 
สามารถเปลี่ยนไปยัง
เครือข่ายหรือสาย
โทรศัพท์ที่ดีกว่า 
(มีต่อหน้าถัดไป)

มีเสียงก้องหรือ 
เสียงดังรบกวน
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ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ปัญหา

มีเสียงก้องหรือ 
เสียงดังรบกวน

คุณภาพสายโทรศัพท์ของ 
ท้องถิ่นไม่ดี

กดปุ่มวางสายและ 
โทรออกอีกครั้ง 
คุณสามารถเปลี่ยน
ไปยังเครือข่ายหรือ
สายโทรศัพท์ที่ดีกว่า

แบตเตอรี่ไม ่
ชาร์จไฟ

แบตเตอรี่หรือที่ชาร์จ 
แบตเตอรี่เสียหาย

โปรดติดต่อตัวแทน 
จำหน่าย

อุณหภูมิของโทรศัพท์ต่ำ
กว่า -10°C หรือสูงกว่า  
55°C

ปรับสภาวะการชาร์จ 
แบตเตอรี่เพื่อหลีก
เลี่ยงความผันผวน
ของอุณหภูมิ

หน้าสัมผัสระหว่างแบตเตอร่ี 
กับที่ชาร์จไม่ดีพอ

ตรวจสอบจุดเช่ือมต่อ
ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจ 
ว่าการเชื่อมต่อทั้ง
หมดนั้นถูกต้อง

ระยะเวลา 
สแตนด์บายของ
ตัวเครื่องลดลง

เวลาสแตนด์บายสัมพันธ ์
กับระบบของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ แม้เป็นโทรศัพท์
เครื่องเดิมแต่หากนำไปใช ้
กับต่างผู้ให้บริการเครือข่าย 
ก็อาจทำให้ระยะเวลาการ 
ทำงานในโหมดสแตนด์บาย 
แตกต่างกันได้

หากคุณอยู่ในพื้นที่ที ่
มีสัญญาณอ่อนแรง 
ให้ปิดโทรศัพท์ช่ัวคราว 
(มีต่อหน้าถัดไป)
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 ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ปัญหา

ระยะเวลา 
สแตนด์บายของ
ตัวเครื่องลดลง

แบตเตอรี่จะหมดพลังงาน 
ชั่วคราวในบริเวณที่ม ี
อุณหภูมิสูง ซึ่งส่งผลให้ 
อายุการใช้งานแบตเตอรี่
ลดลง

ใช้แบตเตอร่ีก้อนใหม่

หากคุณไม่สามารถเชื่อม 
ต่อกับเครือข่าย โทรศัพท ์
ก็จะยังคงส่งสัญญาณออก 
พร้อมกับค้นหาตำแหน่ง
สถานีฐาน ทำให้ใช้พลังงาน 
มากระยะเวลาสแตนด์บาย 
จึงลดลง

เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู ่
ของคุณไปยังจุดที ่
สามารถเข้าถึง
เครือข่ายได้ หรือปิด 
เครื่องชั่วคราว 

แบตเตอรี่หมดพลังงาน ชาร์จแบตเตอรี่คุณไม่สามารถ 
เปิดเครื่องได้

ซิมการ์ดทำงานผิดปกติ  
หรือชำรุด

นำซิมการ์ดของคุณ 
ไปยังบริษัทผู้ให้บริการ 
เพื่อทำการทดสอบ

ซิมการ์ดขัดข้อง

ใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง ใส่ซิมการ์ดเข้าไป 
ใหม่ให้ถูกต้อง

มีคราบสกปรกบนหน้า 
สัมผัสของซิมการ์ด

ใช้ผ้าท่ีแห้งและนุ่มใน 
การทำความสะอาด
หน้าสัมผัสของซิมการ์ด 
(มีต่อหน้าถัดไป)
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 ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ปัญหา

ไม่สามารถเชื่อม 
ต่อกับเครือข่าย
ได้

ซิมการ์ดไม่สามารถใช้
งานได้

โปรดติดต่อผู้ให ้
บริการเครือข่าย 
ของคุณ

คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริ
การของเครือข่าย

ตรวจสอบพื้นบริการ 
จากผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณ 

คุณอาจเปิดใช้คุณสมบัต ิ
ระงับการโทร

ไปที่
การตั้งค่า


(Settings)
>
ต้ังค่า

การโทร
(Call
settings)


>
ตั้งค่าการโทรซิม



1/ซิม
2
(SIM1/SIM2

call
settings)
>
ระงับ


การโทร/สลับสาย



(Call
Barring/Line



Switching)
จากน้ันจึง
เลือก ยกเลิกทั้งหมด 
/สาย 1 (Cancel All
/Line 1) 
(มีต่อหน้าถัดไป)

ไม่สามารถรับ
สายที่โทรเข้าได้

สัญญาณไม่ดี ย้ายตำแหน่งไปยัง 
พ้ืนท่ีเปิดโล่ง หรือหาก
คุณอยู่ในอาคาร ให้
ลองย้ายไปอยู่ใกล้ๆ 
กับหน้าต่าง
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ไปที่
การตั้งค่า


(Settings)
>
ต้ังค่า

การโทร
(Call
settings)


>
ตั้งค่าการโทรซิม



1/ซิม
2
(SIM1/SIM2

call
settings)
>
ระงับ


การโทร/สลับสาย



(Call
Barring/Line



Switching)
จากน้ันจึง
เลือก ยกเลิกทั้งหมด 
/สาย 1 (Cancel All
/Line 1) 
(มีต่อหน้าถัดไป)

 ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ปัญหา

ไม่สามารถโทร 
ออกได้

คุณอาจเปิดใช้คุณสมบัต ิ
ระงับการโทร

ไปที่ การตั้งค่า


(Settings)
>
ตั้งค่า

การโทร
(Call
settings)


>
ตั้งค่าการโทรซิม
1


/ซิม
2
(SIM1/SIM2



call
settings)
>
ระงับ

การโทร
(Call
Barring)

จากน้ันจึงเลือก ยกเลิก
ท้ังหมด (Cancel All)

คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 
3 ครั้งติดต่อกัน

โปรดติดต่อผู้ให ้
บริการเครือข่ายของ
คุณ เมื่อได้รับรหัส 
PUK ของซิมการ์ด
จากผู้ให้บริการ ก็ให้ 
ใช้รหัส  PUK ในการ
ปลดล็อคซิมการ์ด

รหัส PIN 
ถูกบล็อค 

หน่วยความจำของรายชื่อ  
(Phonebook) เต็ม

ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น 
ออกจากรายชื่อ 
(Phonebook)

ไม่สามารถป้อน 
ข้อมูลลงในรายช่ือ  
(Phonebook)

ผู้ให้บริการเครือข่ายของ
คุณไม่รองรับคุณสมบัตินี้ 
หรือคุณยังไม่สมัครใช้
บริการเหล่านี้

โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ

ไม่สามารถเลือก 
ใช้คุณสมบัติบาง 
อย่างได้
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8.ภาคผนวกการยอ่คำและคำอธบิาย

 GSM Global System of Mobile Communication

GPRS General Packet Radio Service

SMS Short Message Service

WAP Wireless Application Protocol

FDN Fixed Dialing Numbers

SIM Subscriber Identity Module

PIN Personal Identification Number

PUK Personal Unblocking Key

IMEI International Mobile Equipment Identity

MCC Country Code

MNC Mobile Network Code

การรอสาย เป็นบริการจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งทำให ้
คุณสามารถรับสายใหม่ที่โทรเข้ามาโดยไม่
รบกวนสายที่สนทนาอยู่ปัจจุบัน ซึ่งแตกต่าง 
จากการประชุมสายตรงที่คุณสามารถสนทนา
กับผู้โทรได้เพียงทีละคน เพราะอีกคนจะถูก
พักสายไปก่อน

การโอนสาย เป็นบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายซึ่งทำให ้
คุณสามารถโอนสายที่โทรเข้าไปยังหมายเลข
ที่กำหนดตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

i-mobile S252 wifi Thai.indd   74 9/21/11   11:22:30 AM



75

 

 โรมมิ่ง โทรศัพท์จะไม่ถูกใช้งานในพื้นที่ของเครือข่าย 
ท้องถ่ินท่ีจดทะเบียน ซ่ึงประกอบด้วยการโรมม่ิง 
ต่างประเทศกับโรมมิ่งในประเทศ ในคู่มือนี้จะ 
หมายถึงการโรมมิ่งในต่างประเทศเท่านั้น

STK SIM Toolkit
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1,000 mAh 

ชนิด


ลิเที่ยมไอออน 

ความจุ


• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  
 ประกอบด้วย ซิมการ์ด, สถานะเครือข่าย, การตั้งค่า,  
 การใช้งาน และสภาวะแวดล้อม 
• การใชส้าย, การเปดิไฟพืน้หลงั และเครือ่งเลน่มลัตมิเีดยี 
 จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ 
• เวลาในการรอสายจะสั้นลงกว่าในสถานะปกติ เมื่อไม่มี 
 สัญญาณเครือข่าย 
• เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟพื้นหลังจะปิดโดย 
 อตัโนมตั ิหากโทรศพัทอ์ยูใ่นหนา้จอปกตติามระยะเวลาที ่
 กำหนดโดยไม่มีการใช้งาน 
• ประสทิธภิาพการทำงานของแบตเตอรีจ่ะแตกตา่งกนัไป 
 ตามสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ 
 สถานะไฟพื้นหลัง 

9.ขอ้มลูแบตเตอรี ่
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1.  เครือ่งโทรศพัท,์ อปุกรณช์ารจ์แบบพกพา, แทน่ชารจ์ไฟ,  
 การ์ดหนว่ยความจำ, ชดุหฟูงัไรส้าย รบัประกนั 12 เดอืน  
 นบัจากวนัทีซ่ือ้ 
2.  แบตเตอรี,่ ชดุหฟูงั, สายเชือ่มตอ่ขอ้มลู รบัประกนั 6 เดอืน 
 นับจากวันที่ซื้อ 
3. การรบัประกนันีม้ผีลใชก้บัเครือ่งโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์ 
 i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทน 
 จำหนา่ยหรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ในประเทศไทย 
 เท่านั้น 
4.  หลกัเกณฑก์ารรบัประกนัในเครือ่งโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์ 
 i-mobile ทีซ่ือ้ในประเทศอืน่นอกจากประเทศไทยใหเ้ปน็  
 ไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทย  
 ผูซ้ือ้ทราบและเขา้ใจในวนัสิน้สดุระยะเวลารบัประกนัจาก  
 สติก๊เกอรร์บัประกนัและการบนัทกึวนัทีซ่ือ้ในระบบของ  
 i-mobile 
5.  ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ 
 ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่ 
 หรือค่าแรงในการซ่อม   
6.  i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 ที่จำหน่ายโดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข 
 ทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย  
 แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจ  
 ในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาด  

 10.เงือ่นไขการรบัประกนัสนิคา้
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  ว่าจะไดร้บั, การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการ 
  ละเมดิสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ  
  ทำงาน หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจาก  
  การใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้  
7.   เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์/คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่  
  จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์i-mobile นี ้ 
  เปน็บรกิารทีจ่ดัสรร โดยผูใ้หบ้รกิารอสิระอืน่ๆ ซึง่ไมใ่ช ่  
  i- mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการ  
  ทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุม  
  ของระบบนั้น 
8.  เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ 
  ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว จะได้รับการรับ 
  ประกันเท่ากับระยะเวลาทีเ่หลอืของเครือ่งโทรศพัทพ์รอ้ม 
  อปุกรณเ์ดมิซึง่ซือ้ไปจาก i-mobile หรอื 90 วนันบัจากวนั  
  ที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 
9.  การเขา้รบับรกิารซอ่มแซมทีไ่มอ่ยูใ่นเงือ่นไขการรบัประกนั 
  ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคา 
  ที่แท้จริง 

10 .  สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
  อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มี  
  การขูดลบ หรือขีดฆ่า 
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 การรับประกันจะเป็นโมฆะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
 เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัด 
 เก็บที่ไม่เหมาะสมการ สมัผสักบัความเปยีกชืน้อณุหภมูทิี ่ 
 สงูเกนิไป หรอืสภาพแวดลอ้มอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การ  
 สอดแทรกทีท่ำใหเ้กดิความเสยีหาย รวมถงึอบุตัเิหต ุ 
  เหตสุดุวสิยัทำของเหลวหรอือาหารหกใส ่หรอืการกระทำ  
 อืน่ๆ ทีเ่ปน็เหตใุหเ้ครือ่งโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์i-mobile  
  ไดร้บัความเสยีหาย  
2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
 เนื่องจากภัยธรรมชาติ 
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการ 
 ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ,  
 ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง  
 จาก i-mobile 
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วม 
 กับหรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับ 
 อุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับ 
 อนุญาตจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้  
 งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
5. ความผันแปรเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของ 
 จอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์   
 i-mobile 
6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่าหมายเลขประจำเครื่องของ 
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม ทำให้ 
 การรับประกันสิ้นสุดลง   
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7.  การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์ 
 พรอ้มอปุกรณช์ำรดุเสยีหายทำใหก้ารรบัประกนัสิน้สดุลง 
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