
คูมือการใชงาน  

ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)วามีคุณสมบัติสอดคลองตาม 
มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)

      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.



      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club
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แนะนำสวนประกอบของโทรศัพท

ปุมและชองเชื่อมตอที่สำคัญ

1. ชองเสียบที่ชารจ/USB
3. ปุมโทรออก
5. ปุมกลับ
7. ชองเสียบหูฟง
9. ลำโพง

2. ลำโพงหูฟง
4. ปุมโฮม 
6. ปุมเปด/ปด, ล็อคเครื่อง
8. ปุมดานขาง
10. เลนสกลอง
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เริ่มตนการใชงาน 

การใสและการชารจ 

โปรดทำตามปายบนโทรศัพทมือถือ และดูใหแนใจวาใสซิมการดไป
ในทิศทางที่ถูกตองโดยสังเกตจากดานที่เปนมุมตัด และใหดาน
ที่เปนหนาสัมผัสโลหะของการดคว่ำหนาลง จากนั้นใหคุณเลื่อนซิม
การดเขาไปในชองจนล็อคเขาที่ การถอดซิมการดออก ใหคุณดึง
ชองโลหะที่อยูใกลๆ กับซิมการดที่ใส

ขอใหเราไดชวยคุณและการทำงาน 

1. ใสซิมการด 

เลื่อนการดทีแฟลชเขาไปในชองเสียบการดทีแฟลชโดยใหที่มีพิน
โลหะคว่ำหนาลง ผลักเขาไปในชองจนล็อคเขาที่ การถอดการด
ทีแฟลชเพียงเลื่อนการดออก 

2. ใสการดทีแฟลช

ใหคุณหันขั้วโลหะของแบตเตอรี่เขากับขั้วโลหะที่ชองใสแบตเตอรี่ 
จากนั้นจึงกดแบตเตอรี่ใหลงไปในชอง 

3. การใสแบตเตอรี่ 

โปรดดูใหแนใจวาไดใสแบตเตอรี่เขาในโทรศัพทมือถือ วิธีการชารจ
แบตเตอรี่ เสียบสายชารจที่โทรศัพทของคุณ (ชอง USB) แลว

4. การชารจ 
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เสียบอีกดานหนึ่งเขาที่เตาเสียบไฟฟา สัญลักษณแบตเตอรี่จะ
แสดงสถานะการชารจ ซึ่งระหวางที่ทำการชารจ แถบบนสัญลักษณ
แบตเตอรี่จะมีการเลื่อนไปมา และเมื่อแถบบนสัญลักษณหยุดการ
เคลื่อนไหว แสดงวาแบตเตอรี่ไดถูกชารจพลังงานจนเต็ม  ปลด
สายชารจออกจากโทรศัพท ปลดสายชารจออกจากเตาเสียบไฟฟา


ถาแบตเตอรี่ใกลจะหมด ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏ
ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากการชารจไฟผานไปแลวครูหนึ่ง 

หมายเหตุ
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หนาจอทัชสกรีนและปุม 

เคล็ดลับการแตะ

ขอมูลตอไปนี้เปนคำแนะนำการใชงานโทรศัพทมือถือใหงายขึ้น

ขอควรรูกอนการใชงาน

เพื่อเลือกไอคอน หรือตัวเลือก 

1. แตะ

เพื่อเปดฟงกชั่นพิเศษ หรือตัวเลือกพิเศษ เชน เมื่ออยูบนหนาโฮม
แตะ     เพื่อเขา เมนูหลัก แลวแตะ     เพื่อเขาบันทึกการโทร 
จากนั้นแตะคางไวเพื่อเปดตัวเลือกพิเศษ 

2. แตะคาง

เพื่อเลื่อนรายการหรือยายอยางชาๆ, เลื่อนผานหนาจอสัมผัส เชน 
แตะ     เพื่อเขา เมนูหลัก แลวแตะ สมุดโทรศัพท แลวเลื่อน
รายการสมุดโทรศัพทขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการ

3. การลาก



เมื่อเลื่อนรายการ แถบเลื่อนจะปรากฏอยูทางดานขวา

คำแนะนำ
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เพื่อเลื่อนสไลดรายการหรือยายอยางเร็ว เลื่อนบนหนาจอทัชสกรีน 
(เลื่อนอยางรวดเร็วและปลอย)

4. สไลด

เคล็ดลับการใชปุมกด 

กดคางเพื่อเปด / ปด โทรศัพทมือถือ 
เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ปองกันการสัมผัสโดยไมตั้งใจ 
ให ปดหนาจอโดยกดปุมเปด / ล็อค 
การเปดหนาจอ ทำไดโดยเพียงกดปุมเปด / ล็อคอีกครั้งและ
ลากไอคอนตามคำแนะนำบนหนาจอบนหนาจอเพื่อปลดล็อค
วางสาย/ปฏิเสธสาย
  

1. ปุมเปด / ล็อค









กด ปุมกลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา 

2. ปุมกลับ (Back key)



กด ปุมโฮม เพื่อปดเมนูหรือแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยูแลวกลับ
มาสูหนาโฮมสกรีน

3. ปุมโฮม (Home key)



โทรออก
รับสาย
ในหนาจอหลักกดปุมนี้เพื่อดูบันทึกการโทร

4. ปุมโทรออก (Dial key)
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กดปุมดานขางเพื่อปรับความดังเสียง เมื่อเลนไฟลเสียงหรือ
วีดีโอ การกดปุมดานขางจะเปนการปรับระดับความดังเสียง
ของมีเดีย

5. ปุมดานขาง (Side key)





   7

หนาโฮมกรีน 

เริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็ว : หนาโฮมกรีน 

หนาโฮมสกรีนจะเปนหนาแรกที่คุณสามารถพบหลังจากเปดเครื่อง 
เทียบเทากับหนาเดสกท็อปในคอมพิวเตอร เปนเสมือนประตูใหกับ
ฟงกชั่นตางๆในตัวเครื่องโทรศัพท  ทั้งนี้คุณสามารถกำหนด วิดเจ็ด, 
เมนูลัด และภาพพื้นหลัง

เขาถึงสิ่งที่คุณตองการใชงานอยางรวดเร็ว


หนาโฮมสกรีนของคุณอาจดูแตกตางจากในคูมือ ทั้งนี้
คุณสามารถเลื่อนสไลดหนาโฮมสกรีนไปทางซายหรือ
ขวาเพื่อดูหนาพาเนลถัดไป ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 หนา 

หมายเหตุ

การโทร, ขอความ, เมนูหลัก 

 เพื่อ

แตะ เขาใชงานปุมกด

แตะ เขาใชงานขอความ

แตะ เขาใชงานเมนูหลัก 
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เพิ่มหนาโฮมกรีน

 

แตะ เลือกวิดเจ็ต เชน นาิกา
อนาล็อก, นาิกา, บรอด
คาสท, ปฏิทิน และอื่นๆ 
จากนั้น เพิ่มไปยัง หนาโฮม
สกรีน

แตะ เลือกเมนูลัดเชน นาิกา
ปลุก, เครื่องคิดเลข, กลอง 
และอื่นๆ จากนั้นเพิ่มไปยัง 
หนาโฮมสกรีน

แตะ เลือกภาพพื้นหลัง จาก
ระบบ (System), หรือ 
แกลลอรี่ (Gallery)

เพื่อ

วิดเจ็ต (Widget)

วิดเจ็ต เปนแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กบนหนาโฮมสกรีนที่แสดงขอมูล
ทั่วไป อยางเชน นาิกาอนาล็อก, บรอดคาสท และปฏิทิน คุณ
สามารถใชวิคเจ็ตบนหนาโฮมสกรีนไดโดยตรง  เชน เครื่องเลนเพลง 
คุณสามารถเริ่มเลนเพลงจากไฟลเสียงที่มีโดยตรงจากบนหนาโฮม
สกรีน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มวิคเจ็ต เชน นาิกาอนาล็อคเพื่อ



   9

แสดงเวลา
 

แตะคางที่หนาโฮมสกรีน แลวแตะไอคอน      เพื่อดูเมนูตัวเลือก
วิคเจ็ต
แตะไอคอนเพื่อเลือกวิดเจ็ด แลวกลับไปยังหนาโฮมสกรีน คุณจะ
สามารถใชวิดเจ็ตไดอยางงายดายบนหนาโฮมสกรีน

เพิ่มวิดเจ็ตบนหนาโฮมสกรีน

ถาคุณตองการลบวิดเจ็ต คุณสามารถแตะหนาโฮมสกรีนคางไว 
แลวแตะไอคอน 

ลบวิดเจ็ตบนหนาโฮมสกรีน

เมนูลัด (Shortcut) 

แตะหนาโฮมสกรีนคางไว  แลวแตะไอคอน      คุณสามารถเลือก
เมนูลัดตางๆเพิ่มไปวางบนหนาโฮมสกรีน เชน นาิกาปลุก, เครื่อง
คิดเลข, กลอง และอื่นๆ 

เพิ่มเมนูลัดบนหนาโฮมสกรีน

คุณสามารถลบเมนูลัดไดโดยแตะหนาโฮมสกรีนคางไว แลวแตะ
ไอคอน

ลบเมนูลัดบนหนาโฮมสกรีน

แตะคางเมนูลัดบนหนาโฮมสกรีน แลวลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

จัดเรียงหนาโฮมสกรีนใหม
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ปรับแตงหนาโฮมสกรีนใหเปนสไตลคุณ โดยใชภาพพื้นหลังจาก
ระบบ (System) หรือ แกลลอรี่ (Gallery)
แตะหนาโฮมสกรีนคางไว แลว แตะไอคอน      เพื่อเลือกภาพพื้น
หลัง  โดยสามารถเลือกจากระบบ (System) หรือ แกลลอรี่ 
(Gallery)

การเปลี่ยนภาพแบล็คกราวนดบนหนาโฮมสกรีน


คุณสามารถใชกลองถายภาพแลวตั้งภาพที่ถายเปน
ภาพพื้นหลัง

คำแนะนำ
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เมนูหลัก (Main menu)

เมนูหลัก

สนุกกับแอพพลิเคชั่น บนหนาเมนูหลัก

เมนูหลักที่คุณเปดจากหนาโฮมสกรีนประกอบไปดวย แอพพลิเคชั่น
ที่ติดตั้งอยูในเครื่องของคุณ ดวยกันกับจาวาที่ดาวนโหลด  โดย
เมนูหลักจะขยายไปเกินสวนของหนาจอ คุณจำเปนตองลากไปยัง
ดานซายหรือขวาเพื่อดู

แตะ     บนหนาโฮมสกรีน

เปดเมนูหลัก 

เปดเมนูหลักจากนั้นลากไปดานซายหรือขวา

การบราวซเมนูหลัก

การเรียงเมนูหลักใหม

แตะคางแอพพลิเคชั่นบนหนาจอเมนูหลัก และลากไปตำแหนงที่
ตองการบนหนาจอเมนูหลัก 

จัดเรียงแอพพลิเคชั่น  
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แถบสถานะตัวเครื่องและการแจงเตือน

แถบสถานะอยูบริเวณดานบนของหนาจอ ประกอบไปดวยไอคอน
ที่แสดงเกี่ยวกับสถานะตัวเครื่องโทรศัพท และขอความ บนแถบ
สถานะดานบนนี้ คุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อมีเหตุการณใหม
หรือสามารถดูเหตุการณกำลังดำเนินอยูเกิดขึ้น เชน ขอความใหม, 
ความแรงสัญญาณ, สถานะแบตเตอรี่ และขอมูลอื่นๆ 

ไอคอนแสดงสถานะ

บนหนาจออาจมีไอคอนแสดงสถานะปรากฏ:

    

    

    

     

     

  
   

    

    

ไอคอน คำอธิบาย ไอคอน คำอธิบาย

ความแรงสัญญาณเครือขายซิม1

ความแรงสัญญาณเครือขายซิม2

แสดงความจุแบตเตอรี่

เปดใชนาิกาปลุก

ขอความที่ยังไมไดอาน

สายที่ไมไดรับ

เสียงเทานั้น

สั่น

สั่นและเสียง

ปดเสียง

เสียบใชงานหูฟง

เปดใชบูลทูธ

เชื่อมตอ Wi-Fi 
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การตรวจสอบการแจงเตือนและกิจกรรมที่ทำอยู

คุณสามารถลากแถบสถานะลงเพื่อเปดหนาพาเนลการแจงเตือน
และรับขอมูล เชน ดูขอมูลสายที่ไมไดรับจากหนาพาเนลการแจง
เตือน ทั้งนั้นคุณสามารถเปดแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานอยู เชน 
เครื่องเลนเพลง

ลากแถบสถานะลง

การเปดพาเนลการแจงเตือน

ลากแถบพาเนลที่ดานลางขึ้น

การปดพาเนลการแจงเตือน

จากหนาตางพาเนลการแจงเตือน แตะ แอพพลิเคชั่นที่กำลังใช
งานอยูเพื่อเปด

เปดแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานจากหนาพาเนลการแจงเตือน  
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ปุมกด (Dial pad)

การโทรออก

แตะไอคอน      บนหนาโฮมสกรีน
ในหนาจอการโทร ใสเบอรที่ตองการในชอง และแตะ                 
                     เพื่อโทรออก

การรับสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา

เพื่อรับสายเรียกเขา ลาก                ตามไอคอนที่แสดงบน
หนาจอ 

การรับสายเรียกเขา

แตะ      หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา

การปฏิเสธสายเรียกเขา

การประชุมสาย

ดวยฟงกชั่นการประชุมสาย คุณสามารถรวมสายสนทนามากกวา 
2 สาย

1. ระหวางการสนทนา แตะปุม [สายใหม (New call)] 
2. โทรไปยังเบอรที่ตองการ

สรางการประชุมสาย
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3. เมื่อสายที่2 รับสาย สายที่1จะถูกพักไว
4. แตะปุม [ประชุมสาย (Conf.)]

ระหวางการประชุมสาย  แตะไอคอนประชุมสายที่อยูตรงกลาง
ของหนาจอ เลือก รายชื่อ แลว เลือก [แยกสายนี้ (Split this 
call)] หรือ [วางสายนี้ (End this call)]

วางสายการประชุมสาย


ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อตรวจสอบวาเครือขาย
ของคุณสามารถรองรับฟงกชั่นการประชุมสายหรือไม

หมายเหตุ
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การปอนขอมูล

คียบอรดบนหนาจอ

แตะปุมคียบอรดบนหนาจอ QWERTY/Matrix เพื่อพิมพขอความ 
คุณสามารถเปดคียบอรดโดยแตะชองสำหรับพิมพ 

คียบอรด แบบ QWERTY   คียบอรด แบบ Matrix 

 เพื่อ

แตะ [SYM]เลือกสัญลักษณ   

แตะ ลบ

แตะ สลับระหวางตัวอักษรใหญ/  
เล็ก

คียบอรด แบบ QWERTY
/Matrix 
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 เพื่อ

แตะ ปดคียบอรด

แตะ เลือกวิธีการพิมพ  

การปอนขอมูลอยางรวดเร็ว 

ตัวอยาง : วิธีการพิมพคำวา “HOME” 
1. เปลี่ยนเปน Smart ABC 
2. แตะ 4 6 6 3 เลือก “HOME” 

การปอนขอมูลแบบมัลติแท็บ

วิธีการนี้คุณตองแตะไปยังตัวอักษรที่ตองการ : ตัว “h” เปนตัว
อักษรที่ 2 บนปุมหมายเลข 4 ดังนั้นคุณตองแตะปุมหมายเลข 4 
สองครั้งเร็วๆ เพื่อพิมพตัว “h” การใชโหมดนี้คุณตองแตะปุมตาม
จำนวนตัวอักษรที่ตองการจะพิมพ 
ตัวอยาง : การพิมพคำวา “HOME” ในโหมดการปอนขอมูลแบบ 
มัลติแท็บ ใหแตะปุมหมายเลข 4 (GHI) สองครั้ง แตะปุมหมายเลข 
6 (MNO) สามครั้ง แตะปุมหมาย 6 (MNO) หนึ่งครั้งและปุม
หมายเลข 3 (DEF) สองครั้ง


เมื่อพิมพภาษาไทย บางครั้งคุณจำเปนตองแตะคางเพื่อ
เลือกตัวอักษร

หมายเหตุ
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การติดตอสื่อสาร 

บันทึกการโทร (Call record)

แตะแท็บตางๆ เชน  สายทั้งหมด (All), สายที่ไมไดรับ (Missed), 
สายที่โทรออก (Dialed), และ สายที่ไดรับ (Received) บนหนาจอ
ดานลางของหนาบันทึกการโทร แลวดูบันทึกการโทร

เรื่องดีสำหรับการพูดคุย,ขอความหรืออีเมล

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > บันทึก
การโทร (Call record)

 เพื่อ

แตะ สายทั้งหมด

แตะ สายที่ไมไดรับ

แตะ สายที่โทรออก

แตะ สายที่ไดรับ

แตะบันทึกการโทร เพื่อดูรายละเอียดของบันทึกการโทร เชน
ชนิดการโทร, เวลาโทร, ระยะเวลาการใชสาย และซิมที่ใช นอก
จากนี้คุณสามารถบันทึกเบอรโทร, โทรไปยังเบอรที่เลือก , แกไข
กอนการโทร, สงขอความ และ ลบ
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 เพื่อ

แตะ ลบบันทึกการโทร

คุณสามารถบันทึก, โทรออกโดยซิม1/2, แกไขกอนโทร และลบ 
โดยแตะบันทึกการโทรที่ตองการคางไว  

บันทึก (Save): บันทึกเบอร และสามารถสรางเปนรายชื่อใหม 
หรือรายชื่อเดิมที่มีอยู
โทรโดยซิม1/ซิม2 (Call by SIM1/2): โทรออกโดยซิม1/ซิม2 
แกไขกอนโทร (Edit before call): สามารถแกไขเบอรกอน
การโทรออก
สงขอความ (Send message): สรางขอความและสงขอความ
ไปยังเบอรที่เลือก.
ลบ (Delete): ลบบันทึกการโทร 











สมุดโทรศัพท  (Phonebook)

ในหนารายการสมุดโทรศัพท ใสตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณหา
ในชองเคอรเซอร แลวรายชื่อที่ตรงตามที่คุณปอนจะปรากฏขึ้น 
ผลการคนหาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับเนื้อหาที่ใส 
แตะรายชื่อ คุณสามารถดูโปรไฟลของรายชื่อนั้น, ดูบันทึกการ
โทรของรายชื่อ, ดูขอความของรายชื่อ, สงขอความ, แกไข, แชร
, ลบ และคัดลอกรายชื่อ

คนหารายชื่อ (Search a contact)
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 เพื่อ

แตะ แกไข

แตะ ลบ

แตะ คัดลอก

แตะรายชื่อคางไว คุณสามารถโทร, สงขอความ, แกไขรายชื่อ 
และลบ

แตะ ไอคอน เพิ่มรายชื่อใหม ใน หนวยความจำซิมการดหรือตัว
เครื่อง คุณสามารถแกไขขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อ เชน ชื่อ, เบอร 
และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งคารายชื่อได

เพิ่มรายชื่อใหม (Add new contact)

 เพื่อ

แตะ เพิ่มรายชื่อใหม

แตะ แกไข

แตะ บันทึก 

แตะ ยกเลิก

คุณสามารถเพิ่มกลุมผูโทรใหม เชน เพื่อน (Friends), ครอบ
ครัว (Family) และ ธุรกิจ (Business) โดยคุณสามารถตั้งคา

กลุม (Groups)
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ตางๆ เชน ริงโทนกลุม, ภาพกลุม ใหกับตัวเลือกเหลานี้

 เพื่อ

แตะ กลุมผูโทร

แตะ เพิ่มกลุม

แตะ ลบ

คุณสามารถเลือกรายชื่อและแชรผานบูลทูธ

แชร (Share)

 เพื่อ

แตะ แชรผานบูลทูธ

แตะ เพิ่มเลือกทั้งหมดกลุม

ลบ (Delete): เลือกรายชื่อที่ตองการและลบ
ขอความ (Message): เลือกรายชื่อที่ตองการและสงขอ
ความไปยังรายชื่อนั้น 
นามบัตร (My card): สามารถแกไขนามบัตร
ตั้งคา (Settings): ตั้งคาที่เกี่ยวกับรายชื่อ เชน พื้นที่จัดเก็บ
รายชื่อ, ชื่อที่แสดง, ตั้งรายการเบอรโทรดวน และอื่นๆ 

อื่นๆ (More)











   22

 เพื่อ

แตะ ตัวเลือกอื่นๆ

แตะ พับ

แตะ ลบรายชื่อ

แตะ แกไขนามบัตร เชน ชื่อจริง, 
นามสกุล, เบอร และอื่นๆ

แตะ ตั้งคารายชื่อ เชน พื้นที่จัด
เก็บ, ชื่อที่แสดงและ ตั้ง
รายการโทรดวน

แตะ เขียนขอความถึงรายชื่อ
ที่เลือก

เมื่อดูขอความของคุณ จะเห็นวามีการแสดงในรูปแบบไดอะล็อก
การสนทนาซึ่งขอความตางๆจะถูกจัดกลุมไวดวยกันสำหรับแตละ
รายชื่อผูติดตอนั้นๆ
ภายใตเมนูขอความ สามารถแตะที่ขอความคางไวเพื่อเขาสูตัวเลือก 
โทรไปยังเบอรนั้น หรือลบขอความ

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง ขอความ (Messages)

ขอความ (Messages)
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 เพื่อ

แตะ เขียนขอความใหม

แตะ บันทึกลงถาดเก็บ

แตะ ลบ

แตะ ตั้งคา 

คุณสามารถสราง, สงและรับขอความตัวอักษรจากตัวเครื่อง
โทรศัพทมือถือ และนอกจากนี้ยังสามารถสง, สราง และรับ
ขอความมัลติมีเดียที่มีไฟลมีเดีย เชน ภาพ, วีดีโอ และเสียง 

สรางขอความใหม (New msg.)

 เพื่อ

แตะ สงขอความ

แตะ เปลี่ยนซิมการด

แตะ บันทึกขอความ

แตะ ตัวเลือกอื่นๆ

แตะ ใสภาพ, วีดีโอ, เสียง, 
ขอความสำเร็จรูป, ตัวอักษร 
และอื่นๆ
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 เพื่อ

แตะ เพิ่มชื่อเรื่อง

แตะ เพิ่มสำเนา/สำเนาซอน

แตะ พับ

ขอความสำเร็จรูป SMS (SMS template): มีขอความ
สำเร็จรูปสำหรับขอความ SMS และ MMS ใหเลือกใชงาน
เพื่อความสะดวก แตะคางที่ขอความสำเร็จรูปเพื่อแกไข
ขอความ, ใชงาน หรือ ลบ
สถานะหนวยความจำ ( Memory status): ตัวเลือกนี้ให
คุณสามารถตรวจสอบ สถานะหนวยความจำของขอความ
ตัวอักษรและมัลติมีเดีย 
ขอความตัวอักษร  (Text message): ในเมนูนี้จะมีการ
ตั้งคาตางๆที่เกี่ยวของกับขอความ SMS เชน 
การเชื่อมตอที่เลือกใช, พาธการตอบกลับ, แบล็คลิสต SMS, 
ตั้งคาโปรไฟล, วอยซเมลเซิรฟเวอร และรายงานการสง
ขอความมัลติมีเดีย (Multimedia message): 
ในเมนูนี้จะมีการตั้งคาตางๆที่เกี่ยวของกับขอความMMS เชน 
ที่เก็บเริ่มตน, บัญชีขอมูลเริ่มตน, เวลาสไลด, โหมดการสราง, 
การเปลี่ยนขนาดรูปภาพ และอื่นๆ
ขอความบริการ (Service message): ในเมนูนี้จะมีการตั้ง
คาตางๆที่เกี่ยวของกับขอความบริการ เชน การเปดใชงาน

ตั้งคาขอความ (Message settings): 
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พุช, เปดใชงานบริการดาวนโหลด, เปดใชงานไวทลิสต และ
ไวทลิสต 
ขอความออกอากาศ (Broadcast): สามารถตั้งคาที่เกี่ยว
กับขอความออกอากาศ
ลายเซ็น (Signature): สามารถแกไขลายเซ็นของคุณ และ
เปดใชงานฟงกชั่นนี้
โหมดการสนทนา (Chat mode): เปดใชฟงกชั่นนี้ คุณ
สามารถดูขอความในรูปแบบไดอะล็อกการสนทนาซึ่งหมาย
ถึงขอความทั้งหมดจะถูกจับกลุมสำหรับรายบุคคล
ตารางการสงขอความ (SMS schedule): คุณสามารถ
พิมพขอความที่ตองการและตั้งเวลาและวันที่สำหรับสงไป
หาผูรับที่ทากำหนดไว 









อีเมล (Email)

คุณจำเปนตองสรางบัญชีผูใชกอนใชงานจึงสามารถสงเมลได

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > อีเมล 
(Email)

 เพื่อ

แตะ อีเมลใหม

แตะ รีเฟรช

แตะ ตั้งคา
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คุณสามารถเลือกอีเมลแอดเดรส เชน Gmail, Yahoo และ 
Hotmail เพื่อสรางบัญชีผูใชและใสรหัสผาน  

สรางบัญชี (Create account)

 เพื่อ

แตะ สิ้นสุด

แตะ ยกเลิก

ใสอีเมลแอดเดรส เพิ่มผูรับและใสชื่อเรื่อง, เขียนเนื้อหา นอกจาก
นี้ยังสามารถใสอีโมติคอน, ขอความสำดร็จรูป, ภาพ, วีดีโอ, เสียง, 
ไฟลแนบ vCard, vEvent, vTask และไฟลตางๆ, และตัวอักษร 
เชน ชื่อผูติดตอ, เบอรผูติดตอ และบุคมารค

เขียนอีเมล (Write email)

 เพื่อ

แตะ สง

แตะ ใสอีโมติไอคอน, ขอความ
สำเร็จรูป, ไฟลมัลติมีเดีย, 
ไฟลแนบ และตัวอักษร

แตะ บันทึก

แตะ เพิ่ม CC, BCC
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ตั้งคาทั้งหมด (Global settings)

ตั้งคาอีเมล (Email settings)



แสดง CC/BCC (Show Cc/Bcc): สามารถเลือกเปด/
ปดการแสดงสำเนา/สำเนาซอนเวลาเขียนอีเมล 
บัญชีเริ่มตน (Default account): เลือกบัญชีสำหรับ
เปนบัญชีอีเมลเริ่มตนใชงาน 
ที่เก็บ (Storage): เลือกพาธสำหรับจัดเก็บอีเมล 
ลำดับความสำคัญ (Priority): เลือกลำดับความสำคัญ 
(นอย, ปานกลาง, และสูง)
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มัลติมีเดีย (Multimedia)

จัดการไฟล (File mgr.)

เพลิดเพลินไปกับการรับฟง, รับชม และถาย
ภาพที่คุณตองการ

คุณสามารถเลือกเพื่อดูโฟลเดอรที่แตกตางกันและสามารถจัดการ
ไฟลตางๆ ที่ถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำของตัวเครื่องหรือเมม
โมรี่การดได (คุณสามารถเลือกดูไฟลในเมมโมรี่การดไดดวยวิธีนี้
หากคุณเชื่อมตอเมมโมรี่การดนั้นเขากับตัวเครื่อง)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > จัดการ
ไฟล (File mgr.)

1. แตะ ไอคอนสถานะหนวยความจำ คุณจะสามารถทราบถึงราย
   ละเอียดหนวยความจำตัวเครื่องและเมมโมรี่การด
2. แตะ ไอคอนฟอรแมต เพื่อ ฟอรแมตขอมูลในตัวเครื่องและ
   เมมโมรี่การด


การฟอรแมตจะทำใหไฟลทั้งหมดที่คุณจัดเก็บไวใน
หนวยความจำของตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การดถูกลบทิ้งไป

หมายเหตุ
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3. คุณสามารถเปดและบราวซ ไดเร็คทอรี่และไฟลในพื้นที่จัดเก็บ 
4. คุณสามารถดู, เลน และ ตั้งคา ไฟล ในพื้นที่จัดเก็บ

 การควบคุมการใชงาน

แตะ ดูขอมูลโฟลเดอรและไฟลเชน 
ชื่อ, ชนิด, ขนาดและอื่นๆ

แตะ เลือกโฟลเดอรที่ตองการ
เพื่อคัดลอกหรือลบไฟล 

แตะ เพิ่มโฟลเดอร

แตะ เรียงไฟล

แตะ ลบไฟล

แตะ ตัวเลือกอื่นๆ

แตะ ยายไฟล

แตะ คัดลอกไฟล

แตะ ฟอรแมต



คุณจะไมสามารใชการเชื่อมตอที่เรียกวา power USB 
และ เวอรชั่น USB ที่สูงกวา เวอรชั่น 2.0 หรือเทียบเทา 

หมายเหตุ
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แกลลอรี่ (Gallery)

เมนูนี้แกลลอรี่นี้คุณสามารถดูภาพและเลนไฟลวีดีโอที่มีอยูในตัว
เครื่อง รวมถึงรูปภาพหรือวีดีโอที่คุณถายโดยกลองที่มีอยูในตัว
เครื่องโทรศัพทมือถือ

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > แกลลอรี่ 
(Gallery)

ชวงเวลาสไลดโชว (Slide show interval): ตั้งชวงเวลา
สำหรับการแสดงสไลดภาพ 
การเปลี่ยนสไลดโชว (Slide show transition): ตั้งคา
โหมดการแสดงเอฟเฟคเมื่อเปลี่ยนภาพสไลด 
สลับ (Shuffflle): ตั้งการแสดงสไลดแบบสุม 
ซ้ำ (Repeat): ตั้งการแสดงสไลดแบบซ้ำ
กำลังสตรีมวิดีโอ (Streaming video): ตั้งเปน Wi-Fi เทานั้น 
และ ตั้งคาบัญชีขอมูลเริ่มตน











กลอง  (Camera)

เครื่องโทรศัพทรุนนี้มีกลองที่ใหคุณไดสนุกกับการถายรูปและถาย
วีดีโอ 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > กลอง  
(Camera)
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 การควบคุมการใชงาน

แตะ ถายภาพ

แตะ ซูมเขา/ออก

แตะ โหมดการถาย

แตะ ตั้งคาไวทบาลานซ

แตะ ตั้งคา EV

แตะ ตั้งคาการหนวงเวลาถายภาพ 

แตะ ตั้งคาขั้นสูง

แตะ เปลี่ยนระหวางกลองวีดีโอ
กับกลองถายรูป

แตะ พัก/บันทึกตอ

แตะ โหมดวิว

แตะ เริ่มการบันทึก

แตะ หยุดการบันทึก
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เครื่องบันทึกเสียง (Recorder)

บันทึกเสียงและเลนไฟลเสียง 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > เครื่อง
บันทึกเสียง  (Recorder)



ไฟลเสียงที่บันทึกสามารถถูกพบใน  เมนูหลัก (Main 
menu) > จัดการไฟล  (File manager) > ตัวเครื่อง/
การดหนวยความจำ  (Phone/Memory card)> 
โฟลเดอร My recordings  ทั้งนี้จะขึ้นกับพื้นที่จัดเก็บ
ที่ถูกเลือก

หมายเหตุ

 การควบคุมการใชงาน

แตะ เริ่มการบันทึกใหม

แตะ พักการบันทึก

แตะ รายการเสียงที่บันทึก

แตะ เขาสูเมนูการตั้งคา

แตะ ลบไฟลที่บันทึก

แตะ หยุดการบันทึก
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เครื่องโทรศัพทรุน i-mobile S301T มีวิทยุ FM และสามารถ
บันทึกเสียงวิทยุ FM 
กอนการใชงานกรุณาเสียบหูฟงกับตัวเครื่อง

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > 
วิทยุ FM  (FM radio)

วิทยุ FM (FM radio)

การควบคุมการใชงานวิทยุ FM 

 การควบคุมการใชงาน

แตะ เปด/ปดการใชงาน

สไลดเปลี่ยนชองความถี่

แตะ เริ่ม/พัก/หยุดการบันทึก

แตะ เพิ่มชองไปรายการโปรด

กดปุมดานขางปรับความดังเสียง

โหมดหูฟง

โหมดลำโพง

แตะ คนหาอัตโนมัติและรายการ
โปรด คุณสามารถเพิ่มและ
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 การควบคุมการใชงาน

ลบชองในรายการโปรด 
เลือกฟงกชั่นคนหาอัตโนมัติ 
วิทยุ FM จะสแกนชองที่มี
อยูทั้งหมด

แตะ เขาสูเมนูการตั้งคา เชน 
พื้นที่จัดเก็บ, คุณภาพการ
บันทึก และตารางบันทึก
วิทยุ FM

ที่เก็บบันทึก (Record storage): เลือกพื้นที่จัดเก็บใหไฟล
ที่ถูกบันทึก
คุณภาพการบันทึก (Record quality): เลือกคุณภาพไฟล
ที่ถูกบันทึก
กำหนดเวลาบันทึก FM (Schedule FM record): คุณ
สามารถบันทึกรายการวิทยุที่โปรดปรานตามเวลาที่ตั้งไว

ตัวเลือกตั้งคา (Settings options)







สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > 
เครื่องเลนเสียง (Music Player)

เครื่องเลนเสียง (Music Player)

เครื่องโทรศัพทรุน i-mobile S301T มเครื่องเลนเสียงที่
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สามารถเลนเพลงที่จัดเก็บบนตัวเครื่องหรือการดทีแฟลช 
ทั้งนี้คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการตั้งคาสำหรับเพิ่ม
อรรถรสในการฟงเพลง

คุณสามารถจัดประเภทในไลบารี่เพลงดังตอไปนี้
ไลบารี่เพลง (ไลบารี่เพลง)

 การควบคุมการใชงาน

แตะ เพลง (Songs): แสดง
เพลงทั้งหมด 

แตะ ศิลปน (Artists): จัด
ประเภทโดยศิลปน

แตะ อัลบั้ม (Albums): จัด
ประเภทโดยอัลบั้ม

แตะ รายการเพลง (Playlists): 
แสดงรายการเพลงทั้งหมด

แตะคางที่ศิลปน, เพลง หรืออัลบั้มเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม 
เชน เลน, เพิ่มไปยังรายการเพลง, ลบ และอื่นๆ 

 เพื่อ

แตะ เครื่องเลนเพลง

แตะ เพิ่มไปยังรายการเพลง
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 เพื่อ

แตะ เลนทั้งหมด

เลนในขณะนี้

 การควบคุมการใชงาน

แตะ เลน/พัก

แตะ ถัดไป/กอนหนา

กดปุมดานขางปรับความดังเสียง

แตะ เลนซ้ำ

แตะ เลนสุม

แตะ รายการเพลงที่เลนในขณะนี้

แตะ ไลบารี่เพลง

แตะ ตั้งคา 

แตะ เพิ่มเปนรายการโปรด

ถาตองการรีเฟรชไลบารีเพลง เชน เพลง, ศิลปน, อัลบั้ม และ 
รายการเพลง แตะ

การรีเฟรชไลบารีเพลง
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เครื่องมือ (Tools)

ปฏิทิน (Calendar)

อยูเหนือสิ่งอื่นใด 

คุณสามารถใชปฎิทินเพื่อบันทึกและเรียกดูเหตุการณที่สำคัญได 
เมื่อคุณเปดใชงานเมนูฟงกชั่นของปฎิทิน คุณสามารถเลือกป, 
เดือน และวัน 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > 
ปฏิทิน (Calendar)

 เพื่อ

แตะ เพิ่มเหตุการณบนวันที่เลือก

แตะ ดูรายการเหตุการณ

เมื่อพิมพเหตุการณ คุณสามารถกำหนด ชื่อเรื่อง, ระยะเวลา, 
สถานที่, บันทึกยอและอื่นๆ 

 เพื่อ

แตะ บันทึกเหตุการณ

แตะ ยกเลิก
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เพื่อ

นาิกาปลุก (Alarm)

คุณสามารถเลือกตั้งคาใหนาิกาปลุกทำการปลุกตามเวลา
ที่ตั้งไวสำหรับหลายวันได หรืออาจตั้งใหนาิกาปลุกทำการ
ปลุกดวยเวลาที่แตกตางกันสำหรับแตละวันในสัปดาหได

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > นาิกา
ปลุก (Alarm)

 เพื่อ

แตะ ตั้งนาิกาปลุก คุณสามารถ
ตั้งชั่วโมง และนาที, ปลุกซ้ำ, 
ริงโทน, สั่น , วิทยุ FM  
และ ลาเบล

แตะ บันทึกนาิกาปลุก

แตะ ยกเลิก

แตะ เขาสูเมนูการตั้งคา คุณ
สามารถตั้ง เลื่อนปลุก, 
ความดังเสียง และรายการ
ชอง

เพื่อ

เครื่องคิดเลข (Calculator)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) >



   39

เพื่อ

เพื่อ

สมุดโนต (Notes)

คุณสามารถ เพิ่มสมุดโนต แลว ดูหรือแกไขสมุดโนต

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > สมุดโนต
(Notes)

 เพื่อ

แตะ เพิ่มสมุดโนตใหม

แตะ ลบสมุดโนต

แตะ ชนิด

แตะ คนหาสมุดโนต

เพื่อ

งาน (Tasks)

คุณสามารถเพิ่มงานแลว ดูหรือแกไข

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > งาน 
(Tasks)

คุณสามารถเลือกใชงานเครื่องคิดเลขบนตัวเครื่องได

เพื่อเครื่องคิดเลข (Calculator)
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 เพื่อ

แตะ เพิ่มงานใหม

แตะ ลบงาน

แตะ คนหางาน

เพื่อ

นาิกาโลก (World clock)

ฟงกชั่นนาิกาบอกเวลาสากลใชเพื่อแสดงเวลาในแตละประเทศ
ทั่วโลกได โดยที่คุณสามารถเลือกแสดงประเทศตางๆ และดูเวลา
ในขณะนั้นไดทันที  

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > นาิกา
โลก (World clock)

เพื่อ

ตัวแปลงหนวย (Converter)

คุณสามารถเลือกใชฟงกชั่นนี้เพื่อแปลงหนวยของน้ำหนัก, ความ
ยาวหรืออื่นๆ รวมถึงอัตราการแลกเงินได  

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตัว
แปลงหนวย (Converter)
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บูลทูธ (Bluetooth)

ไมตองมีสายใหยุงยาก ใชอุปกรณไรสาย 

คุณสามารถเชื่อมตอตัวเครื่องกับอุปกรณอื่นๆที่เขากันไดผานทาง
ระบบเชื่อมตอบลูทูธแบบไรสาย (Wireless Bluetooth 
connection) โดยที่อุปกรณอื่นๆ ที่สามารถเขากันไดนั้นอาจรวม
ถึงโทรศัพทมือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร และหูฟงบลูทูธ ซึ่งคุณ
สามารถสงหรือรับรูปภาพ, วีดีโอหรือไฟลเพลงไดผานทางบลูทูธ 
นอกจากนี้โทรศัพทของคุณยังสามารถใชเพื่อตั้งคาการเชื่อมตอ
แบบไรสายเขากับเครื่องคอมพิวเตอรได

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา
(Settings) > เครือขายและการเชื่อมตอ (Network & 
connectivity) > บูลทูธ (Bluetooth)

เปด/ปด (Turn on/off):เลือกเปดเพื่อเริ่มใชงานบลูทูธและปด
เมื่อตองการ กเลิกการใชงาน โปรดเปดการทำงานของบลูทูธกอน 
หนาที่จะใชงานฟงกชั่นใดๆ ตอไปนี้ทุกครั้ง
อุปกรณที่จับคู (Paired devices): แสดงรายชื่ออุปกรณที่เคย
ถูกจับคูกับตัวเครื่องโทรศัพทมือถือของคุณ
คนหาอุปกรณ (Search devices): แสดงรายชื่อของอุปกรณ 
บูลทูธอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงที่กำลังเปดใชงานบลูทูธ 
สามารถถูกคนพบได (Visibility): ตั้งคาการถูกตรวจพบเมื่อ
คุณเปดบลูทูธ  
อุปกรณของฉัน (My device name): เปลี่ยนแปลงชื่อ
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บลูทูธของคุณ 
ที่เก็บ (Storage): สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บเปน ตัวเครื่อง
หรือการดหนวยความจำ
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Wi-Fi

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > Wi-Fi

ใชงานระบบเน็ทเวิรคไรสายเพื่อการเชื่อมตอเขากับ
อินเทอรเน็ตและดาวนโหลดขอมูลอยางรวดเร็ว

การเริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็ว: Wi-Fi 



โปรดปดการทำงานของ Wi-Fi เมื่อคุณไมไดใชงานเพื่อ
ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ 

หมายเหตุ

วิธีการคนหาเน็ทเวิรคในระยะการใชงานของคุณ:
การคนหาและการเชื่อมตอ Wi-Fi 

1. เปดใชงาน Wi-Fi และเริ่มสแกน โทรศัพทของคุณจะแสดง
   รายชื่อของเน็ทเวิรคที่พบในระยะการใชงาน 
2. แตะที่เน็ทเวิรคที่คุณตองการเพื่อเริ่มเชื่อมตอ
3. ในกรณีที่จำเปนใหคุณใสรหัสและเชื่อมตอ เมื่อโทรศัพท
   ของคุณเชื่อมตอเขากับเน็ทเวิรคแลว ตัวบอก ถานะการ
   ใชงานของ Wireless จะปรากฎที่แถบ ถานะ
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เว็บ (WEB)

SIM Toolkit

เพลิดเพลินไปกับการใชงานในระบบเน็ทเวิรค
ดวยโทรศัพทของคุณ

คุณสมบัติ SIM Toolkit คือคุณสมบัติที่ถูกจัดใหโดยผูใหบริการ
ของคุณ ซึ่งคุณจะเห็นเมนู SIM Toolkit หากซิมการดของคุณรอง
รับคุณสมบัติ SIM Toolkit โดยที่เมนูหลักของ SIM Toolkit นั้น
จะแตกตางกันไปตามตัวคุณสมบัติเอง โปรดติดตอผูใหบริการเครือ
ขายของคุณหากคุณไมสามารถใชงานคุณสมบัติ SIM Toolkit ได

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > SIM 
Toolkit



เมนูยอยตางๆ ของคุณสมบัตินี้ขึ้นอยูกับผูปฎิบัติการ ซึ่ง
แตละผูปฎิบัติการอาจใหงานบริการที่แตกตางกันไป (บาง
ซิมการดอาจไมรองรับคุณสมบัติ SIM Toolkit) ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนแกไขได  

หมายเหตุ
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ตั้งคา (Settings)

ซิมคู (Dual-SIM)

คุณสามารถเลือกตั้งคาคุณสมบัติตางๆ 
บนโทรศัพทได

ตั้งคาการดหลัก (Set primary card): ใหคุณเลือกใชซิม1 
หรือซิม2 เปนซิมหลักในการใชงาน 
เลือกซิมเมื่อเปดเครื่อง (Select SIM when power on): 
คุณสามารถเลือกเปดใชฟงกชั่นนี้ 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา
(Settings) > ตั้งคาซิมคูู (Dual-SIM)





ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connectivity)

โหมดเครื่องบิน (Flight mode): เปดการใชงานในระบบโหมด
เครื่องบิน ในโหมดนี้คุณจะยังสามารถเปดเครื่องโทรศัพททิ้งไว
ไดโดยไมรบกวนสัญญาณของเครื่องบิน  
ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connectivity settings): คุณสามารถ
ตั้งคาที่เกี่ยวของบูลทูธและ Wi-Fi
ตั้งคาเครือขาย (Cellular network settings): คุณสามารถ

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connectivity)
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ตั้งคาการเชื่อมตอขอมูลของซิม, ตั้งคาเครือขายมือถือ, บัญชี
ขอมูลและจัดการการเชื่อมตอ 

ตั้งคาเสียง (Sound settings)

คุณสามารถกำหนดการตั้งคาเสียงดวยตนเองตามตัวเลือกที่มีใน
เมนูเชน ความดังเสียง, สั่น, ปดเสียง และอื่นๆ

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาเสียง (Sound settings)

ตั้งคาการโทร (Call settings)

คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาคุณสมบัติตามนี้ใหตรงตามความ
ตองการของคุณ

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาการโทร (Call settings)

แบล็คลิสต (Black list): ตั้งคาวาตองการเปดการใชงานการ 
กรองสายเรียกเขา และแกไขหมายเลขแบล็คลิสต
บัญชีขาว (White list): ตั้งเปด/ปดการใชงานฟงกชั่นนี้และแก
ไขเบอรที่อยูในรายการ 
เรียกซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): คุณสามารถเลือกใหตัว
เครื่องโทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อโทรไมติด
ตัวเตือนเวลาโทร (Call time reminder): หลังจากตั้งคา
ฟงกชั่นนี้เปน “เปด” จะมีการเสียงเตือนดังขึ้นหนึ่งครั้งหรือ 
ตามชวงเวลาที่ตั้งคาตามที่คุณเลือกระหวางขั้นตอนการโทร 
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ดังนั้นจะมีการเตือนของเวลาโทรในชวงระยะเวลาการโทร 
วางสายอัตโนมัติ (Auto quick end): คุณสามารถตั้งเปน  
เปด / ปด สำหรับฟงกชั่นนี้ และตั้งชวงเวลา  (1 – 9999 วินาที)
ปฏิเสธผูโทรที่ไมรูจัก (Reject unknown number): เมือ
เปดฟงกชั่นนี้ เครื่องจะปฏิเสธทุกสายที่เปนหมายเลขที่ไมรูจัก
ปฏิเสธโดย SMS (Reject by SMS): คุณสามารถตั้งคาเปน 
เปด / ปด สำหรับฟงกชั่นนี้ โดยเมื่อตั้ง “เปด” คุณจะสง
ขอความ SMS ไปยังเบอรที่คุณปฏิเสธสายเรียกเขา 
แจงการเชื่อมตอ (Connect notice): สามารถเลือกเปดใช
งานฟงกชั่นนี้ 
รับสายอัตโนมัติ (Auto answer): เมื่อเสียบหูฟง เครื่องจะรับ
สายโดยอัตโนมัติเมื่อมีสายเรียกเขา
ตั้งคาขั้นสูง (Advance settings): สามารถตั้งคาขั้นสูง เชน 
สายเรียกซอน, การหามโทรและอื่นๆ 
Smart divert: คุณสามารถเปด/ปดการใชฟงกชั่นนี้ได และ
สามารถตรวจสอบสถานะการโอนสาย 
บันทึกเสียงอัตโนมัติ (Auto Recorder): ระหวางการโทร 
ฟงกชั่นการบันทึกเสียงจะทำงานโดยอัตโนมัติ

















ตั้งคาผูติดตอ (Contacts settings)

คุณสามารถตั้งที่เก็บผูติดตอ, การแสดงชื่อ, ตั้งคารายการโทรดวน,
สำรองผูติดตอ, กูคืนผูติดตอ และจัดการตั้งคาหมายเลขพิเศษ

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาผูติดตอ (Contacts settings)
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ที่เก็บผูติดตอ (Contacts storage): สามารถกำหนดพาธการ
จัดเก็บรายชื่อ
การแสดงชื่อ (Name display): ตั้งลำดับการแสดงชื่อ
ตั้งคารายการโทรดวน (Set speed dial list): ตั้งเบอรโทร
ใหกดปุมตัวเลขบนปุมกด โดยคุณสามารถโทรออกไปยังเบอร
ที่ตั้งไวอยางงายได เพียงแคแตะคางที่ปุมตัวเลขที่ตองการ 
แบ็คอัพผูติดตอ (Backup contacts): สามารถแบคอัพราย
ชื่อในสมุดโทรศัพท
กูคืนผูติดตอ (Restore contacts): สามารถกูคืนรายชื่อจาก
ไฟลที่ทำการแบคอัพไว
ตั้งคาหมายเลขพิเศษ (Set extra number): สามารถตั้งคา
หมายเลขพิเศษ
คนหาอัจฉริยะ (Smart search): หลังจากเปดใชงานฟงกชั่น
นี้ เมื่อผูใชใสตัวเลขในโหมดการโทร หนาจอจะแสดงเบอรที่ถูก
บันทึกในสมุดโทรศัพทที่มีเบอรคลายกันกับเบอรที่ผูใชปอน















ตั้งคาขอความ (MSG settings)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาขอความ (MSG settings)

ขอความสำเร็จรูป SMS (SMS template): มีขอความ
สำเร็จรูปสำหรับขอความ SMS และ MMS ใหเลือกใชงาน
เพื่อความสะดวก แตะคางที่ขอความสำเร็จรูปเพื่อแกไข
ขอความ, ใชงาน หรือ ลบ
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สถานะหนวยความจำ ( Memory status): ตัวเลือกนี้ให
คุณสามารถตรวจสอบ สถานะหนวยความจำของขอความ
ตัวอักษรและมัลติมีเดีย 
ขอความตัวอักษร  (Text message): ในเมนูนี้จะมีการ
ตั้งคาตางๆที่เกี่ยวของกับขอความ SMS เชน 
การเชื่อมตอที่เลือกใช, พาธการตอบกลับ, แบล็คลิสต SMS, 
ตั้งคาโปรไฟล, วอยซเมลเซิรฟเวอร และรายงานการสง
ขอความมัลติมีเดีย (Multimedia message): 
ในเมนูนี้จะมีการตั้งคาตางๆที่เกี่ยวของกับขอความMMS เชน 
ที่เก็บเริ่มตน, บัญชีขอมูลเริ่มตน, เวลาสไลด, โหมดการสราง, 
การเปลี่ยนขนาดรูปภาพ และอื่นๆ
ขอความบริการ (Service message): ในเมนูนี้จะมีการตั้ง
คาตางๆที่เกี่ยวของกับขอความบริการ เชน การเปดใชงาน
พุช, เปดใชงานบริการดาวนโหลด, เปดใชงานไวทลิสต และ
ไวทลิสต 
บรอดคาสท (Broadcast): สามารถตั้งคาที่เกี่ยวกับ
ขอความบรอดคาสท
ลายเซ็น (Signature): สามารถแกไขลายเซ็นของคุณ และ
เปดใชงานฟงกชั่นนี้
โหมดการสนทนา (Chat mode): เปดใชฟงกชั่นนี้ คุณ
สามารถดูขอความในรูปแบบไดอะล็อกการสนทนาซึ่งหมาย
ถึงขอความทั้งหมดจะถูกจับกลุมสำหรับรายบุคคล
ตาราง SMS (SMS schedule): คุณสามารถพิมพขอ
ความที่ตองการและตั้งเวลาและวันที่สำหรับสงไปหาผูรับ
ที่ทากำหนดไว 
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ตั้งคาหนาจอ (Display)

คุณสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงบนหนาจอไมวาจะเปน 
ภาพพื้นหลัง, ระดับแสงหนาจอ, การล็อคหนาจออัตโนมัติและ
ตัวอักษร 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาหนาจอ (Display)

ภาพพื้นหลัง (Wallpaper): สามารถตั้งภาพพื้นหลัง
ระดับแสง (Brightness): ตั้งคาระดับแสงความสวางหนาจอ
หนาจอล็อคอัตโนมัติ (Screen auto-lock): เครื่องโทรศัพท
จะล็อคหนาจออัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว 15 วินาที, 30 วินาที, 
1 นาที, 2 นาที, 5 นาที และ 10 นาที 
ขนาดตัวอักษร (List font size): สามารถตั้งขนาดใหกับ
ตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรหัวขอ (Title font size): สามารถตั้งขนาด
ใหกับตัวอักษรของหัวขอ 
ธีม (Themes): สามารถเลือกธีม













ตารางเวลาเปด/ปด (Sched. on/off)

สามารถกำหนดเวลาเปด/ปดการใชงานตัวเครื่องโทรศัพทโดย
อัตโนมัติ

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตารางเวลาเปด/ปด (Sched. on/off)
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ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)

ล็อคตัวเครื่อง (Phone lock): ฟงกชั่นนี้จะทำใหคุณสามารถ
ปองกันการเขาถึงขอมูลการเขาใชงานโทรศัพท i-mobile ของ
คุณโดยไมไดรับอนุญาต หากตองการตั้งคาฟงกชั่นนี้ ใหคุณ
ปอนรหัสผาน 4 หลักตามที่คุณตองการ เมื่อเปดการทำงาน
ของเครื่อง คุณจำเปนตองปอนรหัสผานดังกลาวเพื่อให
สามารถใชงานเครื่องได จากคาเริ่มตน รหัสผานของ 
โทรศัพท คือ 0000 
เปลี่ยนรหัสผาน (Change password): คุณสามารถเปลี่ยน
รหัสผานที่เปนรหัสพื้นฐานของตัวเครื่อง 
PIN ล็อค (PIN lock): เลือกล็อคซิม1/2  เพื่อเปดใชการล็อค
รหัส PIN ซึ่งคุณจำเปนตองปอนรหัสผานเมื่อเปดโทรศัพท ไม
เชนนั้น ก็จะไมสามารถใชซิมการดได ขณะทำการตั้งคา คุณ
ตองปอนรหัส PIN ที่ถูกตอง หากคุณปอนรหัสผิดสามครั้ง คุณ 
จำเปนตองปอนรหัส PUK (Personal Unlock code)  รหัส 
PUK นี้ใชสำหรับปลดล็อคและเปลี่ยนรหัสล็อค PIN หากไมมี
รหัส PUK มาให โปรดติดตอผูใหบริการ 
เปลี่ยน PIN/PIN2 (Change PIN/PIN2): คุณสามารถ
เปลี่ยนรหัสผานที่เปนรหัส PIN/PIN2

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)

ตัวเครื่องและซิมการด 
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สามารถดูขอมูลใบรับรอง
ตัวจัดการการใบรับรอง (Certificate manager)

ปองกันการใชขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตโดยการปอนรหัสผาน 
(คาเริ่มตน คือ 0000) ในเมนู ขอความ, รายชื่อ, บันทึกการโทร 
และ จัดการไฟล  

ปองกันความเปนสวนตัว (Privacy protection)

ตั้งคาวันที่ & เวลา (Date & time)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาวันที่ & เวลา  (Date & time)

สามารถตั้งคาวันที่/เวลา, เมืองหลัก และอื่น บนตัวเครื่องโทรศัพท

ภาษา (Language)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ภาษา (Language)

สามารถตั้งคาภาษา และวิธีการปอนขอมูล

ตั้งคาจอสัมผัส (Calibration)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาจอสัมผัส (Calibration)

แตะที่หนาจอเพื่อเริ่มฟงกชั่นการปรับการตั้งคาการแตะของตัว



   53

เครื่อง

การใชงาน (Usage)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > การใชงาน (Usage)

สามารถตรวจสอบการใชงานของ GPRS, ขอความ SMS, เวลา
การโทร, ขอมูลคาโทร

ตั้งคาจากโรงงาน (Factory setting)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา 
(Settings) > ตั้งคาจากโรงงาน (Factory setting)

ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาสวนใหญของโทรศัพท 
ใหกลับเปนคาตั้งตน คุณจำเปนตองใชรหัสผานในการเขาใชฟงกชั่น 
รหัสผานเริ่มตนของโทรศัพทคุณคือ “0000”

ตั้งคาการเขยา (Shake settings)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > ตั้งคา
(Settings) > ตั้งคาการเขยา (Shake settings)

สามารถตั้งคาการเขยาเพื่อเปลี่ยนเพลง MP3, เปลี่ยนชองสถานี 
FM และอื่นๆ
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คำเตือน

 

 

 

โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้: 

เปดเครื่องอยางปลอดภัย
หามใชโทรศัพทมือถือ ในที่ที่มีขอหามใช 
โทรศัพท ไมเชนนั้นอาจเปนการรบกวนหรือ 
เกิดอันตรายได 

การขับขี่อยางปลอดภัย 
โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 
หามใชงานโทรศัพทขณะขับรถ 
เนื่องจากความปลอดภัยเปนสิ่งที่ทานตองให
ความสำคัญเปนอันดับแรก 

สัญญาณรบกวน 
บริการบนโทรศัพทมือถือทุกชนิดสามารถ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนได 

การปดโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาล 
โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่แจงไวตามโรง 
พยาบาล และโปรดปดโทรศัพทมือถือทุก
ครั้งเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย 
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การปดโทรศัพทเมื่ออยูบนเครื่องบิน 
โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่ไดรับแจง และ
หามใชโทรศัพทมือถือขณะโดยสารบน 
เครื่องบิน 

 

 

 

การปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานีเติมน้ำมัน 
หามใชโทรศัพทมือถือขณะอยูในสถานีเติม
น้ำมัน หรือเมื่ออยูบริเวณใกลกับน้ำมันเชื้อ 
เพลิงหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได 

การปดโทรศัพทเมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงตอการ
ระเบิด 
โปรดสังเกตขอหามที่เกี่ยวของกับการระเบิด 
และหามใชโทรศัพทมือถือในบริเวณที่มีการ
ระเบิด 

การใชงานอยางเหมาะสม 
ควรใชงานโทรศัพทในสถานที่ที่เหมาะสม
ตามที่อธิบายไวในคูมือนี้ 
และไมควรสัมผัสกับบริเวณเสาอากาศของ
โทรศัพท 

บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ 
โปรดนำโทรศัพทของคุณเขารับการซอมแซม
กับเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
เทานั้น หากเกิดปญหาขึ้นกับโทรศัพท โปรด
ติดตอไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก i-mobile 
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
โปรดเลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ที่กำหนดไวเทานั้น และหามนำไปใชงานกับ 
อุปกรณที่ไมรองรับการทำงาน 

การกันน้ำ 
โทรศัพทของคุณไมมีคุณสมบัติการกันน้ำ 
โปรดเก็บรักษาเครื่องใหหางจากน้ำ 

การสำรองขอมูล 
โปรดตรวจสอบอยูเสมอวาคุณไดสำรอง
ขอมูล หรือจดบันทึกขอมูลที่อยูในโทรศัพท
มือถือไวอยูเสมอ 

การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น 
โปรดอานคูมือการใชงานนี้เพื่อศึกษาคำ
แนะนำดานความปลอดภัยอยางละเอียด
กอนนำไปเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น และหาม
นำไปเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไมสามารถ 
ใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปดเครื่อง
ไวและอยูในพื้นที่ที่ใหบริการ ในโหมดหนา
จอปกติ ใหทานปอนเบอรโทรฉุกเฉิน จาก
นั้นจึงกดปุมโทรออก เมื่อมีผูรับสาย ใหบอก
รายละเอียดจุดที่คุณอยู และหามวางสาย
จนกวาจะไดรับแจง 
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คำถามที่มักพบและการแกปญหา 
เบื้องตน 

 
  

 

 

ไมสามารถ
เปดเครื่อง

คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

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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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

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 

ปอน PIN: ใหทานปอนรหัส PIN ทุกครั้งที่
เปดใชรหัส 
ปอนรหัส PUK: หากปอนรหัส PIN ผิด 
3 ครั้ง ติดตอกัน ซิมการดจะถูกล็อค 
ทานจำเปนตองปอนรหัส PUK ที่ไดรับ
จากผูใหบริการเครือขาย 
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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

การโทรออก
ลมเหลว

โปรดยืนยันวาทานไดกดปุมโทรออกหลัง
จากกดเบอรโทร 
โปรดตรวจสอบวาไมไดมีการหามโทรออก 
อันเนื่องมาจากการทำผิดสัญญาการใช
โทรศัพท

การโทรออก
ลมเหลว 

โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานยังใช
งานไดหรือไม 
โปรดตรวจสอบวาทานไดตั้งระงับการโทร
ไวหรือไม 

ซิมการด
ขัดของ 

อาจเกิดคราบสกปรกที่พื้นผิวโลหะของซิม
การด โดยใชผาแหงที่สะอาดในการเช็ด
คราบสกปรกที่หนาสัมผัสของซิมการด 
ทานอาจยังไมไดใสซิมการด  
ซิมการดไดรับความเสียหาย โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขาย 

ผูอื่นโทรหา
ทานไมได 

โปรดตรวจสอบวาทานไดเปดเครื่องและ
เชื่อมตอกับเครือขายหรือไม 
โปรดตรวจสอบวาบริการระงับการใช
เครื่องหรือการโอนสายทำงานอยูหรือไม     
โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานยังใช
งานไดหรือไม 
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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

ไมสามารถ
ตั้งคาบาง
ฟงกชั่นได

มีการใชงานเครื่องอยางไมถูกตอง 
ผูใหบริการเครือขายไมรองรับฟงกชั่นนี้  
หรือทานยังไมไดเปดใชบริการ 

การชารจลม
เหลว 

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



หากการทำงานขางตนไมสามารถชวยทานในการแกไข
ปญหา โปรดจดขอมูลตอไปนี้ไว: หมายเลขรุน และ
หมายเลขตัวเครื่อง (Serial number) 
ขอมูลการรับประกัน 
รายละเอียดเกี่ยวกับปญหา จากนั้นจึงติดตอตัวแทน
จำหนาย หรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก 
i-mobile ใกลบานทาน 

หมายเหตุ
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ขอมูลดานความปลอดภัยและอื่นๆ 

การใชโทรศัพทและที่ชารจ

อันตราย: 
ทานสามารถใชแบตเตอรี่และที่ชารจที่กำหนดเทานั้น การ
ใชแบตเตอรี่จากแหลงอื่นอาจทำใหเกิดการรั่ว,  
ความรอนสูง, การระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหมได 
ขอควรระวัง: 
โปรดเก็บโทรศัพทใหหางจากฝุนละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น
เนื่องจากฝุนผง, น้ำ หรือของเหลว  
อาจทำใหเกิดความรอนสูง, ไฟฟารั่ว และ/หรือการทำงาน
ของโทรศัพทลมเหลว 
ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, ที่ชารจ และอะแด็ปเตอรไฟฟาไม
สามารถกันน้ำได  
โปรดเก็บใหหางจากฝนและน้ำทุกชนิด 

คำเตือน: 
หามกระแทก, เขยา หรือทำใหเกิดการกระแทกกับตัว
เครื่องหรือแทนชารจ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เกิด 
การรั่ว, ความรอนสูง, การระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม 
หามวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่อง หรือที่ชารจไวใกลกับเครื่อง
ไมโครเวฟ หรืออุปกรณที่มีแรงดันไฟฟาสูง ซึ่งอาจทำให 
แบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความรอนสูงเกิน, ระเบิด หรือเกิด
เพลิงไหมได นอกจากนี้ ยังปองกันตัวเครื่องและอะแด็ปเตอร
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ไฟฟาจากการเกิดความรอนสูง, เกิดควัน หรือการลัดวงจร 
หามใชโทรศัพทในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจทำให
เกิดไฟไหม หรือโทรศัพทอาจเสียหายได 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นสวน
โทรศัพท, แบตเตอรี่, ที่ชารจหรือชิ้นสวนภายในดวยตนเอง 

การใชโทรศัพทเคลื่อนที่

คำเตือน: 
หามใชโทรศัพทในขณะขับรถ ใหขับเขาขางทาง และหยุดรถ
เพื่อโทรหรือรับสายโทรศัพท 
การใชโทรศัพทบนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเปนสิ่งตอง
หาม ใหปดโทรศัพทเพื่อปองกันคลื่นรบกวนอุปกรณ 
ทางการแพทย โปรดทำตามกฎและขอบังคับในพื้นที่ 
หามใชโทรศัพทในปม, ใกลกับเชื้อเพลิง หรือใกลกับสารเคมี 
หามใชโทรศัพทใกลกับอุปกรณทางการแพทย อยางเชน 
อุปกรณชวยฟง, เครื่องกระตุนหัวใจ และอุปกรณควบคุม 
โดยอัตโนมัติ เชน เครื่องคนหาไฟ และประตูอัตโนมัติ 
หากคุณตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการ
แพทย อยางเชน เครื่องกระตุนหัวใจ โปรดติดตอผูผลิต 
หรือตัวแทนจำหนายสำหรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกันคลื่น
ความถี่ 

ขอควรระวัง: 
ระบบไฟฟาในรถยนต อยางเชน anti-lock brakes, 
ควบคุมความเร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไมไดรับผล 
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กระทบจากอุปกรณไรสาย ผูผลิตระบบเหลานี้จะบอกคุณวา
มีฟงกชั่นการปองกันดีหรือไม หากคุณสงสัยวารถยนตทำงาน
ผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรดติดตอตัวแทน
จำหนายรถยนต 
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในบริเวณที่มีคนพลุกพลาน 
หามเก็บโทรศัพทไวใกลกับบัตรเครดิต, แผนดิสก หรือวัสดุ
แมเหล็กอื่นๆ เพราะอาจมีผลตอขอมูลที่เก็บไวในโทรศัพท 
เก็บโทรศัพทของคุณใหหางจากเข็ม เพราะเข็มสามารถถูก
ดูดซึมโดยตัวรับแมเหล็กของโทรศัพท ซึ่งอาจกอให 
เกิดอันตรายได 
หากคุณคิดวาจะไมใชโทรศัพทมือถือเปนเวลานาน โปรด
ถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท การทิ้งแบตเตอรี่ไวภายใน
โทรศัพทมือถือเปนเวลานานอาจทำใหแบตเตอรี่เกิด
ความชื้นได และจะกอความเสียหายแกโทรศัพทมือถือหรือ
แบตเตอรี่ 

การใชแบตเตอรี่

อันตราย: 
หามโยนโทรศัพทลงในกองไฟ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่
ระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม 
หากทานใสแบตเตอรี่ไดยาก หามใชแรงฝน เพราะอาจ
ทำใหแบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป,  
ระเบิด หรือไฟไหม 
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เก็บวัตถุโลหะใหหางจากโทรศัพทเพื่อไมใหมาสัมผัสกับ
แบตเตอรี่ หรือตัวเชื่อมตอเพราะอาจทำใหลัดวงจร, 
ความรอนสูง หรือระเบิด 
หามเชื่อมตอขั้วแบตเตอรี่เขาดวยกันโดยตรง เพราะอาจ
ทำใหแบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด 
หรือไฟไหม 
ของเหลวในแบตเตอรี่เปนอันตรายตอดวงตา ดังนั้น หาก
ของเหลวนี้เขาตา หามขยี้ตา แตใหลางออกดวยน้ำและ 
ไปพบแพทยในทันที  
หามใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เพราะ
อาจทำใหแบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, 
ระเบิด หรือไฟไหม 

คำเตือน: 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใชงานเริ่มลดนอย
ลง หรือสังเกตเห็นวาแบตเตอรี่มีความรอนสูง หรือ 
เปลี่ยนรูปรางหรือสี 
หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือ
เสื้อผาของคุณ ใหลางออกทันทีดวยน้ำ 
หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือสงกลิ่นแปลกปลอม ใหทิ้ง
แบตเตอรี่ตามขอบังคับในพื้นที่ หามโยนลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: 
หามวางผลิตภัณฑหรือแบตเตอรี่ไวในรถยนต เพราะอาจ
ทำใหผลิตภัณฑเสียหาย, แบตเตอรี่มีความรอนสูงเกินไป 
หรือเกิดอันตรายตอยานพาหนะ 
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การใชที่ชารจ

อันตราย: 
ใชเฉพาะที่ชารจที่มากับโทรศัพทเทานั้น การใชที่ชารจอื่นๆ 
อาจทำใหโทรศัพทเสียหายหรือระเบิดได 
หากที่ชารจลัดวงจร อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได 
หามใชที่ชารจที่เสียหาย, เกา หรือชำรุด เพราะอาจทำให
เกิดเพลิงไหมได 
กำจัดฝุนออกจากชองเชื่อมตอไฟฟาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
เพลิงไหม 
หามเก็บที่ชารจไวใกลของเหลว เพราะหากของเหลว
กระเด็นใสที่ชารจ อาจทำใหมีความรอนสูง และเสียหายได  
หากของเหลวกระเด็นถูกที่ชารจ ใหถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อ
ปองกันไมใหความรอนสูงเกิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามวางที่ชารจไวในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำ เพราะ
อาจทำใหเกิดไฟไหม หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามสัมผัสที่ชารจ, สายไฟ หรือชองเชื่อมตอดวยมือที่เปยก 
เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได 

ขอมูลการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่

หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ 
ขอแนะนำไมใหคุณใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับโทรศัพท
บาน, โทรทัศน, วิทยุ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ไวตอคลื่นวิทยุ 
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ขอมูลการใชงานแบตเตอรี่

เมื่อไมใชงาน ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็น, ระบายอากาศได
ดี ไมถูกแสงแดด 
หากคุณไมใชโทรศัพทเปนระยะเวลานาน ใหชารจ
แบตเตอรี่เปนประจำเพื่อเพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่เสื่อม 
เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมดอยางรวดเร็วแมจะเพิ่งชารจ
ก็ตาม ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้งแบตเตอรี่เกาตามขอ 
บังคับในพื้นที่ หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: การใชงานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำให
เกิดระเบิดได โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำ
แนะนำที่ระบุในคูมือ 

ขอมูลการใชงานที่ชารจและอะแดปเตอร AC 

โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณที่อุณหภูมิอยู
ระหวาง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 

 โทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจไมสามารถกันน้ำ ดังนั้น 
หามวางไวในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำและ หลีก 
เลี่ยงไมใหของเหลวกระเด็นมาโดน 
ใชผาบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่
ชารจ 
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หามใชแอลกอฮอล, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการ
ทำความสะอาดโทรศัพท 
หากมีฝุนเขาไปในชองตอของโทรศัพท อาจทำใหโทรศัพท
เสียหาย, ไฟฟาลัดวงจร หรือไมสามารถชารจแบตเตอรี่ 
ได โปรดทำความสะอาดชองตอเปนประจำ
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ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย

ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.62
GSM1800               หัว      0.66

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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Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเนื้อเยื่อ 
1 กรัม 

ซึ่งโทรศัพทนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่ กำหนดโดย IEEE
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ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

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

li-ion 1150  mAh

•

•

•

•

•
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เงื่อนไขการรับประกันสินคา

เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, 
การดหนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart 
และตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
ในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ
ไทยใหเปนไปตามกฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับ
ประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจในวันสิ้นสุดระยะเวลา
รับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อ
ในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอม
แซมหรือเปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคา
แรงในการซอม และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile 
สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่
จำหนาย โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไข
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ทั้งหมดใหเปนไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย 
แตไมรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย, ความพึงพอ
ใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่
คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจาก
การใชหรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียง
ที่จะใชรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
นี้เปนบริการที่จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช 
i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำ
งาน,การพรอมใชงานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของ
ระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับ
การซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกัน
เทากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก
วันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับ
ประกัน ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหล
เองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมี
การขูดลบ หรือขีดฆา
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เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากการใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัด
เก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิ
ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การ
สอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส หรือการ
กระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobileไดรับความเสียหาย
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอม
แซม, เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัด
แปลงการใชงานโดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตอง
จาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวม
กับ หรือเชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับ
อุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับ
การรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะ
ใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและ
สีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุด
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การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง 
และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไม
สามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือ
วายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
จากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือวาผิดปกติ และ
ไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่อง
ของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม 
รวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำใหการ
รับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพท
พรอมอุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุด
ลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะ
เปนไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของ
ซอฟตแวรบางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิด
พลาดและความบกพรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลด
หรือติดตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงาน
หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความ
ตองการของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและความ
บกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม
สามารถควบคุมได
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การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม
ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวร
ตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส 
หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิด
ความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร  
การชำระเงินออนไลน  หรือขอมูลสำคัญตางๆ  หรือ
การนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิดกฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จาก ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวาง
การใชงาน หรือระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวร
ตางๆ ของเครื่อง  รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ  ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จากขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวาง
การซอมที่ศูนยบริการของ i-mobile รวมถึง
แอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ 
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการ
ติดตอประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหา
การใชงาน  หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม
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