
คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทร
คมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้อง

ตามข้อกำหนดของ กทช.
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ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์
มือถือจาก i-mobile

เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ 
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 
และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน 

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุ
นี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิก
ข้อมูลบางอย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก 
i-club ฟรี เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ได้ที่ Hotline i-club โทร. 0-2502-8420 
(8.30-17.30 น.) หรือท่ี 

www.i-mobilephone.com/i-club
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้

โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center 
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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1.ข้อมูลทางด้านกฎหมาย
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท้ังหมด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ, ถ่ายโอน
ข้อมูล, เผยแพร่ หรือจัดเก็บส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
ของเนื้อหาภายในคู่มือนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง i-mobile ซ่ึง i-mobile 
มีนโยบายการด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ใน
เอกสารฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทาง i-mobile ไม่มีส่วนรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายของข้อมูล, รายได้หรือความเสียหายอันมี
ลักษณะพิเศษ, เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ, เป็นผลสืบเนื่องหรือ
ผลกระทบทางอ้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

เนือ้หาที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่ “เป็นปัจจุบัน
ขณะตีพิมพ์” ไม่มีการรับประกันอันเกี่ยวข้องกับความ
เที่ยงตรง, ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาภายในคู่มือนี้ 
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งการรับประกันโดย
ปริยายให้กับความสามารถในการจำหน่ายและความ
เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้งานหนึ่งๆ โดยเฉพาะ แต่
มิใช่ว่าจะจำกัดเฉพาะที่การรับประกันดังกล่าวนี้ ยกเว้น
จะมีข้อเรียกร้องทางกฎหมาย i-mobile ขอสงวนสิทธิ์ใน
การแก้ไขเนื้อหาหรือยกเลิกคู่มือฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศ
อาจแตกต่างกันไป โปรดติดต่อไปยังผู้แทนจำหน่าย 
i-mobile ในประเทศของท่าน
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2.ข้อแนะนำที่สำคัญ
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
• ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ขณะขับรถ และในบางประเทศ การใช้ 
 โทรศัพท์ขณะขับรถเป็นความผิดตามกฎหมาย 
• โปรดปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และห้ามใช้ 
 โทรศัพท์ที่จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) หรือใกล้กับ 
 น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งสารเคมี 
• โปรดปิดโทรศัพท์ขณะโดยสารเครื่องบิน เนื่องจาก 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ GSM ก่อ 
 ให้เกิดคลื่นรบกวนได้ ดังนั้น การใช้โทรศัพท์บนเครื่อง 
 บิน อาจมีความผิดตามกฎหมายและเป็นอันตรายได้ 

การปฏิบัติตามคำเตือนพิเศษ

• คำเตือนพิเศษ – โปรดปฏิบัติตามคำเตือนที่มีการ 
 ประกาศไว้ ในทุกพื้นที่ และโปรดปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง 
 เมื่อได้รับการแจ้งเตือนว่าห้ามใช้โทรศัพท์ หรือเมื่อการ 
 ใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ 

• คลืน่วทิยรุบกวน – โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิดสามารถ 
 ก่อให้เกิดคลื่นวิทยุรบกวนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัด 
 ที่ระบุไว้ตามมาตรฐานของ GSM 

• บริการที่ได้รับการรับรอง – การซ่อมแซมโทรศัพท์ 
 ต้องเป็นการทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 เท่านั้น รวมทั้งโปรดเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและ 
 แบตเตอรี่ที่ได้รับการแนะนำเท่านั้น 
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• การโทรออกฉุกเฉิน – โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ 
 ได้เปิดเครื่อง และอยู่ในพื้นที่บริการ จากนั้นจึงป้อน 
 หมายเลขฉุกเฉิน (112 หรือหมายเลขโทรออกฉุกเฉิน 
 อืน่ๆ ในประเทศของทา่น) จากนัน้จงึกดปุม่ “โทรออก” 

• เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่มีการรับรอง - การใช้งาน 
 อุปกรณ์เสริมด้านพลังงานจากแหล่งอื่น จะทำให้การ 
 รับประกันเกี่ยวกับตัวเครื่องเป็นโมฆะ 

ข้อแนะนำเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
• ก่อนเริ่มการติดตั้งหรือใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านคู่มือนี้ 
 อย่างละเอียด 
• ห้ามมิให้อุปกรณ์ใดๆ ของโทรศัพท์ถูกฝนหรือความชื้น 
• ห้ามวางอุปกรณ์ใดๆ ของโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่ทำให้ 
 เกิดความร้อน หรือในบริเวณที่ใกล้เคียง 
• การเชื่อมต่อ USB มีการจำกัดไว้เฉพาะสำหรับเวอร์ชั่น  
 USB 2.0 หรือสูงกว่าเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับ  
 power USB  
• โปรดตรวจสอบอุณหภูมิโดยรอบขณะชาร์จว่าจะต้องอยู่ 
 ระหว่าง 0๐C ~40๐C เท่านั้น 
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3.การเริ่มต้นใช้งาน

3.1อุปกรณ์ภายในชุดที่จัดให้
กอ่นเริม่การใชง้านโทรศพัทเ์คลือ่นที ่รุน่ i-mobile Hitz 101B 
นี้ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ที่จัดให้ซึ่งบรรจุไว้ในกล่อง ว่ามี 
ความเสียหายหรือขาดอุปกรณ์ชิ้นใดไปหรือไม่ หากพบข้อ 
บกพร่อง โปรดติดต่อไปยังผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่ง
ตั้งในทันที 

3.2การใส่ซิมการ์ด,แบตเตอรี่และ
การติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ

การใส่ซิมการ์ด, T-Flash การ์ดและแบตเตอรี่  
โปรดปิดโทรศัพท์และถอดที่ชาร์จออกจากตัวเครื่องก่อน
ทำการใส่หรือถอด ซิมการ์ด, T-Flash การ์ด หรือ
แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ 

1. ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่โดยการเลื่อนออกมา 
2. เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่อง โดยให้ด้านที่มีหน้าสัมผัส 
 สีทองคว่ำหน้าลง และส่วนที่เป็นมุมตัดของการ์ดอยู่ใน 
 แนวเดียวกับมุมตัดของช่อง 
3. อันดับแรก เปิดฝาครอบช่องใส่ T-Flash การ์ดบนตัว 
 เครื่อง จากนั้นจึงใส่ T-Flash การ์ดเข้าไปในช่อง โดย 
 จะต้องหันการ์ดไปในทิศทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งหัน 
 หน้าสัมผัสที่มีโลหะของการ์ดคว่ำลง แล้วจึงปิดฝา 
 ครอบช่องใส่การ์ดให้เรียบร้อย 
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โปรดเจาะจงเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ 
ได้รับการรับรองจาก i-mobile 

4. ใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องโดยให้ขั้วต่อไฟฟ้า 
 หันเข้าหากันอย่างถูกต้อง  
5. ใส่ฝาครอบและดันให้เข้าที่  

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง 
คุณจะได้รับหูฟังพร้อมกับตัวเครื่อง ซึ่งหูฟังนี้สามารถใช้ใน 
การฟงัเพลง MP3 รวมทัง้ใชใ้นการฟงัและพดูขณะสนทนา 
คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังได้ง่ายๆ โดยการเสียบสายของ 
หูฟังเข้ากับช่องต่อบนตัวเครื่องดังที่แสดงในภาพเมื่อ 
เชื่อมต่อได้อย่างถูกต้องแล้ว ที่หน้าจอจะแสดงข้อความว่า 
‘Earphone Plugged In!’ พร้อมปรากฏไอคอนหูฟังที่ด้าน
บนสุดของหน้าจอ 

การเชื่อมต่อที่ชาร์จและการชาร์จแบตเตอรี ่
1. เสียบปลั๊กของที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ 
 บนผนัง 
2. เสียบสายของที่ชาร์จอีกด้านเข้ากับช่องต่อบนตัวเครื่อง 

หมายเหตุ: 

ระหว่างการชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่/
ไอคอนแสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอขณะกำลังชาร์จ  

หมายเหตุ: 
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3.3ภาพแสดงปุ่มกดของตัวเครื่อง

คำเตือน: อาจเสีย่งตอ่การระเบดิไดห้ากใสแ่บตเตอรีผ่ดิ
ประเภทลงในเครือ่ง โปรดกำจดัแบตเตอรี่ที่
ใช้แล้วด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

ปุ่ม OK 

ปุ่มคำสั่งซ้าย  
ปุ่มโทรออกซิม 1 
ปุ่มโทรออกซิม 2 

ปุ่มคำสั่งขวา 
ปุ่ม MP3 
ปุ่มวางสาย 

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 

ไฟฉาย กล้องถ่ายรูป 

ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ 
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ปุ่มคำสั่งซ้าย 
ใช้ควบคุมการทำงานของฟังก์ชั่นที่ปรากฏตรงมุมล่างซ้าย
ของหน้าจอเข้าสู่เมนูหลักจากโหมดสแตนด์บาย 

ปุ่มคำสั่งขวา 
ใช้ควบคุมการทำงานของฟังก์ชั่นที่ปรากฏตรงมุมล่างขวา
ของหน้าจอ 
เข้าสู่เมนูรายชื่อจากโหมดสแตนด์บาย 

ปุ่มโทรออก 
• ใช้สำหรับโทรออก 
• ใช้สำหรับรับสาย 
• กดปุม่นีจ้ากหนา้จอปกตเิพือ่เขา้สูร่ายการบนัทกึการโทร 

ปุ่มวางสาย 
ใช้สำหรับวางสายหรือปฏิเสธสายโทรเข้า หรือกดปุ่มนี้
ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง 

ปุ่ม MP3 
เข้าสู่เมนู เครื่องเล่นเพลง จากในโหมดสแตนด์บาย 

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 
• กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูตัวเลือก 
• ในโหมดสแตนดบ์าย กดปุม่นีเ้พือ่เปดิใชง้านเมนทูางลดั 
• ในขณะแก้ไขข้อความ กดปุ่มนี้เพื่อเลือกคำที่ต้องการ 
• ในเมนูฟังก์ชั่น ใช้สำหรับเลื่อนเปิดฟังก์ชั่นที่ต้องการ 
• กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง 
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ปุ่ม OK 
ใช้สำหรับยืนยันการเลือก ในโหมดสแตนด์บาย ให้คุณกด
ปุ่ม OK ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดไฟฉาย  

ปุ่ม 0-9 
ในโหมดสแตนด์บาย สามารถกดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเลข
หมายโทรออก หรือ ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม
หมายเลข 1 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่กล่องข้อความเสียง หรือกด
ปุ่มหมายเลข 2-9 ค้างไว้ เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่
ตั้งไว้ตามรายการโทรด่วนโดยตรง  
ในขณะแก้ไขข้อความ กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข, ตัว
อักษร และเครื่องหมายการออกเสียง และคุณสามารถกด
ปุ่มหมายเลข 0 เพื่อเว้นวรรค ยกเว้นในกรณีที่เป็นการ
ป้อนตัวเลข ในเมนูฟังก์ชั่น คุณสามารถกดปุ่มตัวเลขเพื่อ
เลือกรายการเมนูย่อยอย่างรวดเร็ว 

ปุ่ม * & #  
ฟงักช์ัน่การทำงานของปุม่จะแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ ์
หรือเมนูของฟังก์ชั่น: ในโหมดการแก้ไข ให้คุณกดปุ่ม “*
” เพื่อเลือกสัญลักษณ์ หรือกดปุ่ม “#” เพื่อสลับวิธีการ
ป้อนข้อมูล ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม “*” ค้างไว้เพื่อ
สลับระหว่างโหมดปิดเสียงและโหมดที่ใช้งานก่อนหน้า 
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หากพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยมาก  
ที่หน้าจอโทรศัพท์จะแสดงข้อความเตือนว่า 
‘Low Battery’ 

หมายเหตุ: 

3.4ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอที่สำคัญ

ไอคอนแสดงความแรงของสัญญาณ 
ไอคอนแสดงความแรงของสัญญาณ จะปรากฏที่มุมซ้าย
บนสุดของหน้าจอ ช่วยให้คุณทราบถึงความแรงของ
สัญญาณเครือข่ายขณะที่คุณใช้งานโทรศัพท์ในพื้นที่
ปัจจุบัน แต่หากไม่ปรากฏแถบสัญญาณ แสดงว่ามีความ
แรงน้อยมากหรือไม่มีสัญญาณในพื้นที่นั้น 

ไอคอนแสดงพลังงานแบตเตอรี่ 
ไอคอนแสดงพลังงานแบตเตอรี่ จะปรากฏที่มุมขวาบนสุด
ของหน้าจอใช้แสดงสถานะพลังงานของแบตเตอรี่ขณะใช้
งานปัจจุบัน 

ไอคอนแสดงการล็อคปุ่มกด 
ไอคอนแสดงการล็อคปุ่มกดนี้ จะปรากฏด้านบนสุดของ
หน้าจอซึ่งตำแหน่งที่ชัดเจนจะขึ้นอยู่กับจำนวนของไอคอน
ที่แสดงในปัจจุบัน หากปรากฏรูปกุญแจล็อคก็แสดงว่าปุ่ม
กดถูกล็อคไว้ คุณสามารถปลดล็อคได้โดยการกดปุ่ม # 
ค้างไว้ และเมื่อต้องการล็อคปุ่มกดคุณสามารถกดปุ่ม # 
ค้างไว้อีกครั้ง 
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3.5ฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐาน

การโทรออก 
ในการโทรออก คุณจำเป็นต้องปลดล็อคปุ่มกดหากมีการ
ล็อคไว้ จากนั้นจึงป้อนหมายเลขปลายทางที่ต้องการ และ
กดปุ่มโทรออก 

บริการเครือข่ายของคุณจะตั้งโปรแกรม
เบอร์โทรฉุกเฉินไว้ 1 หรือ 2 หมายเลข 
ซึ่งให้คุณสามารถโทรออกได้ทุก
สถานการณ์ แม้ในเวลาที่โทรศัพท์ถูกล็อค 
หรือยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ด โปรดสอบถามราย
ละเอียดจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
เพราะเบอร์โทรฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ และในบางครั้งการโทร
ฉุกเฉินอาจไม่สามารถทำได้อันเนื่องมาจาก
ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย, ปัจจัยแวดล้อม 
หรือคลื่นรบกวน เป็นต้น 

หมายเหตุ: 

การโทรออกโดยใช้บันทึกการโทร 
หมายเลขที่มีการโทรออกและที่ได้รับสายทั้งหมดจะถูกจัด
เก็บไว้เป็นบันทึกการโทร โดยจะถูกจัดประเภทเป็น เบอร์
ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls), เบอร์ที่ได้รับสาย 
(Received Calls) และเบอร์ที่โทรออก (Dialed Calls) 
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การรับสาย 
• ในการรับสายโทรเข้า ให้คุณปุ่มโทรออกโดยตรง 

• หากมีการเชื่อมต่อหูฟัง คุณสามารถกดปุ่มที่สายหูฟัง 
 เพื่อรับสายได้ 

ตัวเลือกสำหรับการโทร 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รุ่น i-mobile Hitz 101B นี้ มีฟังก์ชั่น
ตา่งๆ สำหรบัใชง้านขณะโทร คณุสามารถตรวจสอบขัน้ตอน 
การใช้งานจริงได้จากคำสั่งบนหน้าจอได้ และเลือกฟังก์ชั่น 
ที่ต้องการโดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นและลง 

• พักสายเดียว (Hold single call): ใช้สำหรับพักสายที่ 
 กำลังสนทนาอยู่ 

• วางสายเดียว (End single call): ใช้สำหรับวางสาย  
 ที่กำลังสนทนาอยู่ 

• โทรออกสายใหม่ (New call): ใช้สำหรับโทรออกไป 
 ยังเบอร์ใหม่ 

• รายชื่อ (Phonebook): ใช้สำหรับค้นหาเบอร์โทรจาก 
 ใน รายชื่อ (Phonebook) 

• บันทึกการโทร (Call history): ใช้สำหรับดูประวัติ 
 การโทร 

• ข้อความ (Messages): ใช้สำหรับค้นหาข้อความใน 
 เมนูข้อความ (Messages) 
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• บันทึกเสียง (Sound recorder): ใช้สำหรับบันทึกการ 
 สนทนาระหว่างสมาชิกที่กำลังสนทนากันอยู่ 

• ปิดเสียง (Mute): ใช้สำหรับเปิด/ปิดเสียงไมโครโฟน 
 ระหว่างสนทนา 

• DTMF (Dual-tone Multi-frequency): คุณสามารถ 
 เลือกที่จะเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นนี้ ซึ่งใช้ในการส่ง 
 สัญญาณเสียงแบบ dual-tone multi-frequency  
 ทำให้สามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่มีเบอร์ต่อ 
 ภายใน หรือระบบ IVR ที่ติดตั้งไว้สำหรับตัวเลือกที่ 
 ทำงานในเมนู 

ระหว่างการโทร สามารถกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้น/ลงเพื่อ
ปรับระดับเสียง 

3.6รูปแบบเมนูหลัก
ในหน้าจอเมนูหลัก เมื่อกดปุ่มคำสั่งซ้าย คุณจะสามารถ
เปลี่ยนรูปแบบของเมนูหลักได้ ในโหมดเมนูการหมุน คุณ
สามารถทำการปรับโดยการใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นและลง 
 
 
 
 

การใช้งานของคุณสมบัตินี้ จะขึ้นอยู่กับ
บริการของระบบเครือข่าย 

หมายเหตุ: 
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4.เมนูการใช้งานต่างๆ

4.1ประวัติการโทร(Callrecord)  
คุณสามารถใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งซ้าย/ขวาเพื่อดูแท็บทั้ง 4 
รายการจากทางด้านบนของหน้าจอบันทึกการโทร: สาย
ทั้งหมด (All calls), สายที่โทรออก (Dialled calls), 
สายที่ได้รับ (Received calls) และสายที่ไม่ได้รับ 
(Missed calls) เลือกรายการที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มคำ
สั่งด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกอย่าง ดู (view), โทร 
(call), ส่งข้อความ SMS (send SMS), เพิ่มไปยังแบ
ล็คลิสต์ (add to blacklist), ลบ (Delete) และอื่นๆ  

• ดู (View): ดูรายการการโทร 

• โทร (Call): โทรออกจากรายการบันทึกการโทร  

• ส่ง SMS (Send SMS): เขียนข้อความ SMS เพื่อส่ง 
 ไปตามเบอร์โทร 

• ส่ง MMS (Send MMS): เขียนข้อความ MMS เพื่อ  
 ส่งไปตามเบอร์โทร 

• จัดเก็บไปยังสมุดโทรศัพท์ (Save to phonebook):   
 บันทึกเบอร์โทรไปยังรายชื่อ  

• เพิ่มลงในแบล็คลิสต์ (Add to blacklist): เพิ่มเบอร์ 
 โทรที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไปยังแบล็คลิสต์ 

• แก้ไขก่อนโทร (Edit before call): แก้ไขเบอร์ก่อน 
 โทรออก 
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• ลบ (Delete): ลบข้อมูลการโทรทีละรายการ  

• ลบทั้งหมด (Delete all): ลบข้อมูลบันทึกการโทร 
 ทั้งหมด  

• ขั้นสูง (Advanced): ดูเวลาการโทร, ตัวนับข้อความ 
  SMS และตัวนับ GPRS  
 

4.2ContentCafe
คุณสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการค้นหาการ์ตูน, 
เสียงริงโทน และคอนเทนต์อื่นๆ ที่ต้องการ 
 

4.3บริการ(Services)  

บริการอินเทอร์เน็ต (Internet service) 
บริการอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยบริการพื้นฐานทั้งหมด
ของเว็บเบราเซอร์แบบเดียวกับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่
มีรูปแบบที่เรียบง่ายกว่าเพื่อให้เหมาะกับข้อจำกัดในการใช้
งานของโทรศัพท์ โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้: 

• โฮมเพจ (Homepage): คุณสามารถป้อน URL ที่เป็น 
 มาตรฐานสำหรับตัวเครื่อง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้า 
 สู่หน้าเว็บเพจเดิมเวลาที่คุณเข้าไปที่หน้าโฮมเพจ  

• บุ๊คมาร์ค (Bookmarks): คุณสามารถระบุตำแหน่ง 
 บนไฟล์เอกสารหรือพอยท์เตอร์ (ใน URL ของ 
 อนิเทอรเ์นต็เปน็หลกั) ในเวบ็เบราเซอรข์องอนิเทอรเ์นต็  

• ป้อนที่อยู่ (Input address): ป้อนแอดเดรสที่ 
 ต้องการ (URL) ของเว็บไซต์หรือเว็บเพจ 

i-mobile Hitz101B Thai.indd   14 10/7/11   4:05:42 PM



15

• หน้าล่าสุด (Recent pages): ใช้จัดเก็บรายการของ 
  URL ซึ่งเข้าดูล่าสุดจากเบราเซอร์ของคุณ 

• การตั้งค่า (Settings): คุณสามารถทำการตั้งค่าดัง 
 ต่อไปนี้: 
 - โฮมเพจ (Homepage) 
 - เลือกโปรไฟล์ (Select profile) 
 - บัญชีข้อมูล (Data account) 
 - ตัวเลือกเบราเซอร์ (Browser options) 
 - การตั้งค่าอื่นๆ (Preferences) 

STK 
STK ย่อมาจาก SIM Tool Kit บริการนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ให้
บริการเครือข่าย และเป็นการเพิ่มการให้บริการเสริมใน
รูปแบบอื่นๆ (Value Added Services) โดยซิมการ์ดและ
ผู้ให้บริการจะต้องสามารถรองรับบริการนี้เช่นกัน สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย  
 

4.4รายชื่อ(Phonebook)
ในหน้าจอรายชื่อ คุณสามารถป้อนอักษรตัวแรกของชื่อที่
ค้นหาตามตำแหน่งของเคอร์เซอร์ จากนั้นชื่อทั้งหมดที่
ตรงกับเงื่อนไขที่ป้อนจะปรากฏขึ้น ผลลัพธ์การค้นหาจะ
แตกต่างกันไปตามข้อมูลที่ป้อน  

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ (Add new contact) 
กดปุ่มคำสั่งด้านซ้ายเพื่อเลือก ตัวเลือก (Option): 
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• เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ (Add new contact): ใช้สำหรับ 
 เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือ 
 ตัวเครื่อง 

• กลุ่มผู้โทร (Caller groups): ใช้ตั้งกลุ่มผู้โทร อย่าง 
 เช่น เพื่อน, ครอบครัว, VIP เป็นต้น จากนั้นคุณยัง 
 สามารถตั้งค่าภาพและเสียงริงโทนสำหรับผู้โทรได้ 

• ตั้งค่าสมุดโทรศัพท์ (Phonebook settings):  
 ประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:   

 - ค้นหาอัจฉริยะ (Smart search): หลังจากเปิดใช้ 
  ฟังก์ชั่นนี้ เมื่อผู้ใช้ป้อนตัวเลขในโหมดการโทรออก  
  หน้าจอจะสามารถแสดงเบอร์ที่บันทึกไว้ในรายชื่อซึ่ง 
  มีตัวเลขเหมือนกับที่ผู้ใช้กำลังป้อน  

 - พื้นที่จัดเก็บ (Preferred storage): เลือกพื้นที่ 
  จัดเก็บรายชื่อที่คุณต้องการ 

 - โทรด่วน (Speed dial): ใช้สำหรับตั้งค่าเปิด/ปิด 
  การโทรด่วน และยังสามารถกำหนดหมายเลขใน 
  รายการโทรด่วนได้ 

 - เบอรส์่วนตัว (My number): เพิม่เบอรโ์ทรสว่นตวั  

 - เบอร์พิเศษ (Extra numbers): คุณสามารถแก้ไข 
  เบอร์ส่วนตัวและเบอร์ฉุกเฉิน (SOS) และสามารถ 
  ตั้งจำกัดการโทร 

 - สถานะหน่วยความจำ (Memory status): ตรวจ 
  สอบสถานะหน่วยความจำของนตัวเครื่องและ 
  ซิมการ์ด 
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 - คัดลอกรายชื่อ (Copy contacts): คุณสามารถ 
  คดัลอกรายชือ่จากตวัเครือ่งไปยงัซมิการด์หรอืสลบักนั  

 - ย้ายรายชื่อ (Move contacts): คุณสามารถย้าย 
  รายชื่อจากตัวเครื่องไปยังซิมการ์ดหรือสลับกัน  

 - ลบรายชื่อทั้งหมด (Delete all contacts): คุณ 
  สามารถลบรายชื่อทั้งหมดออกจากตัวเครื่องและ 
  ซิมการ์ด 

• แบ็คอัพ/กู้คืนรายชื่อ (Phonebook backup/  
 Restore): คุณสามารถบันทึกรายชื่อไว้เป็นข้อมูล 
 สำรอง และกู้คืนรายชื่อ  
 

4.5ข้อความ(Messages)
โทรศัพท์ของคุณสามารถรองรับบริการด้านข้อความที่
หลากหลาย คุณสามารถสร้าง, ส่ง, รับ, แก้ไข และ
จัดการข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย  

เขียนข้อความ (Write message) 
ป้อนเนื้อหาของข้อความตามวิธีการที่เลือก 
โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับบริการแบบมัลติมีเดีย คุณ
สามารถส่งและรับไฟล์มัลติมีเดียโดยการใช้คุณสมบัตินี้ 
โดยที่คุณต้องเปิดใช้งานกับซิมการ์ดของคุณก่อน  

ถาดเข้า (Inbox) 
โฟลเดอร์นี้ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความที่ได้รับ 
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แบบร่าง (Drafts) 
โฟลเดอร์นี้ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน
แบบร่าง  

ถาดออก (Outbox) 
โฟลเดอร์นี้ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความทั้งหมดที่ยังไม่
สามารถส่งออกจากตัวเครื่องได้สำเร็จ  

ข้อความที่ส่งแล้ว (Sent messages) 
โฟลเดอร์นี้ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความทั้งหมดที่ส่งออกจาก
ตัวเครื่องได้สำเร็จแล้ว  

ลบข้อความ (Delete messages) 
คุณสามารถลบข้อความในถาดเข้า, แบบร่าง, ถาดออก, 
ข้อความที่ส่งออก หรือข้อความทั้งหมด 

ข้อความบรอดคาสท์ (Broadcast messages) 
เครื่องของคุณสามารถรับและจัดเก็บข้อความบรอดคาสท์ 
คุณสามารถตั้งโหมดการรับไปที่ เปิด (On) /ปิด (Off) 
คุณสามารถเข้าไปอ่านข้อความที่ได้รับจากโฟลเดอร์นี้  

ข้อความสำเร็จรูป (Templates) 
ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความสำเร็จรูปในเครื่อง/ข้อความที่
เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมใช้งานทันที และคุณยัง
สามารถแก้ไขตามที่ต้องการได้ 
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การตั้งค่าข้อความ (Message settings) 
ใช้สำหรับจัดเก็บการตั้งค่าต่างๆ สำหรับการส่งและการ
รับข้อความ  
• ข้อความตัวอักษร (SMS) 
• ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 
• ข้อความบริการ (Service message) 
 

4.6จัดการไฟล์(Filemanager)  
เมนูจัดการไฟล์จะทำให้คุณสามารถจัดการไฟล์ทั้งหมดที่
จัดเก็บไว้ในตัวเครื่องและการ์ดความจำ  

1. คุณสามารถดูหน่วยความจำทั้งหมดและพื้นที่ว่างของ 
 ตัวเครื่องและการ์ดความจำ 

2. คุณสามารถเปิดและเข้าสู่ไดเร็คทอรี่และไฟล์ในพื้นที่ 
 จัดเก็บ  

3. คุณสามารถดู, เล่น และตั้งค่าไฟล์ไว้ในดิสก์จัดเก็บ 
 ข้อมูล 
มีตัวเลือกดังต่อไปนี้: 
• เปิด (Open) 
• ฟอร์แมต (Format) 

การฟอร์แมตโทรศัพท์หรือการ์ดความจำ
จะเป็นการลบข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 

หมายเหตุ: 
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4.7ออแกไนเซอร์(Organizer)

ปฏิทิน (Calendar) 
คุณสามารถใช้ปฏิทินในการบันทึกข้อมูลการนัดหมายที่มี
ความสำคัญ หลังจากเข้าสู่เมนูปฏิทินนี้ คุณจะสามารถ
เลือกปี, เดือน และวันที่โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 
จากวันที่ที่คุณเลือก คุณสามารถแสดงข้อมูลต่อไปนี้: 

• ดู (View): คุณสามารถแสดงบันทึก/หมายเหตุที่คุณ 
 ลงข้อมูลไว้สำหรับแต่ละงานที่บันทึกไว้ 

• ดูทั้งหมด (View all): ดูการนัดหมายทั้งหมด  

• เพิ่มการนัดหมาย (Add event): เมื่อคุณเพิ่มการ 
 นัดหมายใหม่ คุณจะสามารถตั้งระยะเวลาของการ 
 นัดหมาย, เพิ่มชื่อเรื่อง, ตั้งเปิด/ปิดเวลาการเตือน  
 เป็นต้น  

• ลบการนัดหมาย (Delete event): ลบการนัดหมาย 
 ที่เลือก  

• ข้ามไปยังวันที่ (Jump to date): ป้อนวันที่ จากนั้น 
 กดปุ่ม OK เพื่อไปยังวันที่ที่กำหนดสำหรับการป้อน 
 ข้อมูล/การแก้ไข/การดูการนัดหมาย 

• ไปวันที่ปัจจุบัน (Go to today): ไปยังวันที่ปัจจุบัน 

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To do list) 
คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ และดูงาน, แก้ไขงาน, ลบงาน
ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ 
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นาฬิกาปลุก (Alarm clock) 
คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ส่งเสียงเตือนตามเวลาที่
กำหนดและตามวันที่ต้องการได้ และสามารถตั้งการเตือน
มาตรฐานได้หลายครั้ง โดยในแต่ละวันของสัปดาห์ คุณ
สามารถตั้งการปลุกในเวลาที่ต่างกันได้  

เวลาสากล (World clock) 
เวลาสากลสามารถใช้เพื่อดูเวลาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก คุณ
สามารถดูเวลาในเมืองหลวงต่างๆ ได้ทันทีจากเมนูนี้ โดย
การใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อไปยังเมืองที่คุณต้องการดู
เวลาได้  

เครื่องคิดเลข (Calculator) 
ใช้เมนูนี้เพื่อช่วยคุณในเรื่องการคำนวณตัวเลขอย่างง่าย  

ตัวแปลงหน่วย (Unit converter) 
ใช้คุณสมบัตินี้สำหรับการแปลงหน่วยของน้ำหนัก, ความ
ยาว เป็นต้น  

นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) 
โทรศัพท์เครื่องนี้มาพร้อมกับนาฬิกาจับเวลา 2 แบบ คือ  

• จับเวลาแบบปกติ (Typical stopwatch) 

• จับเวลาต่อรอบ (nWay stopwatch) 

ไฟฉาย (Torch) 
คุณสามารถเปิด/ปิดใช้งานไฟฉาย และตั้งเวลาได้ 
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4.8มัลติมีเดีย(Multimedia)
โทรศัพท์มือถือรุ่น i-mobile Hitz 101B มาพร้อมกับ
แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียที่หลากหลาย เพื่อสร้างความ
บันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดให้กับคุณ  

อัลบั้มรูป (Photo album) 
ใช้สำหรับจัดเก็บภาพทั้งหมดที่โหลดมา และภาพที่ถ่าย
โดยใช้กล้องของโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกภาพและกด
ปุ่มคำสั่งด้านซ้ายเพื่อเข้าใช้งาน ตัวเลือก (Option)  
ตัวเลือกที่ใช้งานได้มีดังต่อไปนี้: 

• ดู (View): ดูไฟล์ที่เลือก 

• ข้อมูลภาพ (Image information): ดูข้อมูลภาพ เช่น 
  ชื่อไฟล์, วันที่ เป็นต้น  

• รูปแบบการแสดง (Browse style): แสดงภาพใน 
 แบบ List style หรือ Matrix style 

• ส่ง (Send): ส่งภาพที่เลือกผ่านข้อความมัลติมีเดีย  
 หรือบลูทูธ  

• ใช้ภาพ (Use as): สามารถเลือกภาพเพื่อใช้เป็นภาพ 
 วอลล์เปเปอร์, ภาพพักหน้าจอ หรือภาพแสดงผู้โทร  

• เปลี่ยนชื่อ (Rename): คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตามที่ 
 คุณต้องการ  

• ลบ (Delete): ลบไฟล์ภาพที่เลือก 

• จัดเรียง (Sort by): ภาพที่จัดเก็บไว้สามารถจัดเรียง 
 ตาม ชื่อ, ชนิด, เวลา และขนาด 
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• ลบไฟล์ทั้งหมด (Delete all files): คุณสามารถลบ 
 ไฟล์ทั้งหมดได้ 

• พื้นที่จัดเก็บ (Storage): คุณสามารถกำหนดพื้นที่ 
 จัดเก็บภาพหลักไว้ที่ตัวเครื่องหรือการ์ดความจำ 

เครื่องบันทึกวีดีโอ (Video recorder) 
คุณสามารถบันทึกวีดีโอบนตัวเครื่องโทรศัพท์ จากนั้นกด
ปุ่ม OK เพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึกชั่วคราว จากนั้นกดปุ่ม
คำสั่งด้านขวาเพื่อหยุดการบันทึกและบันทึกไฟล์ กดปุ่ม
คำสั่งด้านซ้ายเพื่อใช้ตัวเลือก อย่างเช่น การตั้งค่ากล้อง
วีดีโอ, การตั้งค่าวีดีโอ, การตั้งค่าเอ็ฟเฟ็กต์, พื้นที่จัดเก็บ 
และการตั้งค่ามาตรฐาน 

เครื่องเล่นวีดีโอ (Video player)  
i-mobile Hitz 101B มาพร้อมกับเครื่องเล่นวีดีโอในตัวที่
สามารถเล่นวีดีโอที่คุณชื่นชอบทั้งหมดซึ่งได้จัดเก็บไว้ 

เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder) 
คุณสามารถบันทึกเสียงต่างๆ/เสียงพูดด้วยโทรศัพท์มือถือ 
i-mobile Hitz 101B เพียงเลือกเครื่องบันทึกเสียง และ
เข้าไปที่ ตัวเลือก (Option) จากนั้นเลือก บันทึกใหม่ 
(New record) และเลือก หยุด (Stop) เพื่อบันทึก  
ระหว่างนี้คุณสามารถเลือก พัก (Pause) เพื่อหยุดพัก
การบันทึกไว้ชั่วคราว และเลือก เริ่มต่อ (Continue) เพื่อ
เริ่มการบันทึกต่อ 
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4.9การตั้งค่า(Settings)
ในเมนูการตั้งค่า คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติการทำงาน
ต่างๆ ของโทรศัพท์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้: 

การตั้งค่าระบบ 2 ซิม (Dual SIM settings) 
คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตั้งค่าระบบ 2 ซิม: 

• ใช้ระบบ 2 ซิม (Dual SIM open): ใช้สำหรับเปิด 
 ใช้งานทั้ง 2 ซิม 

• ใช้เฉพาะซิม 1 (Only SIM1 open): ใช้สำหรับเปิด 
 ใช้งานเฉพาะซิมที่ 1  

• ใช้เฉพาะซิม 2 (Only SIM2 open): ใช้สำหรับเปิด 
 ใช้งานเฉพาะซิมที่ 2 

• โหมดเครื่องบิน (Flight mode): ใช้สำหรับปิดการ 
 สื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ RF ทั้งหมดสำหรับทั้งซิม 1 และ 
 ซิม 2 แต่ยังสามารถใช้คุณสมบัติ/ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ไม่ 
 เกี่ยวข้องกับคลื่นวิทยุ 

รูปแบบ (Profiles) 
คุณสามารถเลือกรูปแบบการทำงานของโทรศัพท์ได้ดัง 
ต่อไปนี้: 

• ทั่วไป (General): รูปแบบนี้มาพร้อมตัวเลือกต่างๆ  
 เพื่อให้คุณใช้งานและกำหนดการตั้งค่า ดังต่อไปนี้: 
 - แบบการเตือน (Alert type): 
  - เสียงเท่านั้น (Ring only): ใช้เสียงเรียกเข้า 
   เท่านั้น ไม่ใช้ระบบสั่น 
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  - สั่นเท่านั้น (Vib. only): ใช้ระบบสั่นเท่านั้น ไม่ 
   ใช้เสียงเรียกเข้า 
  - สั่นและเสียง (Vib. and ring): เตือนด้วยระบบ 
   สั่นและเสียงเรียกเข้าพร้อมกัน 
  - สั่นแล้วเสียง (Vib. then ring): เตือนด้วยระบบ 
   สั่นก่อน จากนั้นเสียงเรียกเข้าจึงดังขึ้น 
  - ไฟเท่านั้น (Light only): ใช้แสงในการเตือน 
   เท่านั้น 
  - เตือนหนึ่งครั้ง (Beep once): ส่งเสียงเตือน 
   ครั้งเดียว 
 - รูปแบบเสียงกริ่ง (Ring type): 
  - ดังซ้ำ (Repeat): เสียงเรียกเข้าดังต่อเนื่องเมื่อมี 
   ผู้โทรเข้า  
  - ดังขึ้นเรื่อยๆ (Ascending): เสียงเรียกเข้าดัง 
   ต่อเนื่องและค่อยๆ ดังขึ้น 
  - ดังครั้งเดียว (Single): เสียงเรียกเข้าดังแค่ 
   ครั้งเดียว 
  - สายโทรเข้าซิม 1/2, ข้อความซิม 1/2,  
   ปุ่มกด, เปิด/ปิดเครื่อง(SIM1/2 incoming  
   call, SIM1/2 message, Keypad, Power  
   on/off): คุณสามารถเลือกเสียงที่มีในตัวเครื่อง 
  - เสยีงรงิโทน, ขอ้ความ, ปุม่กด, เปดิ/ปดิเครือ่ง 
    (Ringtone, Message, Keypad, Power on/off  
   volume): ประกอบด้วยการตั้งค่า เสียงริงโทน,  
   ข้อความ, ปุ่มกด, เปิด/ปิดเครื่อง 
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  - เสียงเตือนสายที่ไม่ได้รับ (Missed call tone):  
   คุณจะได้ยินเสียงเตือนหากมีสายที่ไม่ได้รับ 
  - เสียงเตือนข้อความที่ไม่ได้อ่าน (Unread SMS  
   tone): คุณจะได้ยินเสียงเตือนหากมีข้อความ  
   SMS ที่ไม่ได้อ่าน 
  - การเตือนของระบบ (System alert): คุณจะ 
   ได้ยินเสียงเตือนหากใช้งานผิดพลาด 

• ปิดเสียง (Silent) 

• ประชุม (Meeting) 

• นอกอาคาร (Outdoor) 

• สไตล์ (My style) 

• ประหยัดพลังงาน (Save power) 

เวลาและวันที่ (Time and date) 
คุณสามารถตั้งค่าเมืองหลวง, เวลา และวันที่ บน
โทรศัพท์  

การตั้งค่าตัวเครื่อง (Phone settings) 
คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตั้งค่าตัวเครื่อง: 

• ตัง้เวลาเปดิ/ปดิอตัโนมตั ิ(Schedule power on/off): 
 คุณสามารถตั้งเวลาเพื่อให้โทรศัพท์เปิดหรือปิดการ 
 ทำงานอัตโนมัติ 

• ภาษา (Language): ตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอ 
 โทรศัพท์ 
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• ข้อความต้อนรับ (Greeting text): ตั้งข้อความ 
 ต้อนรับของคุณเมื่อคุณเปิดเครื่อง  

• เมนูลัด (Shortcuts): กำหนดทางลัดเข้าสู่เมนูไว้บน 
 ปุ่มที่คุณเลือก 

• ปุ่มลัด (Dedicated key): ช่วยให้คุณสามารถระบุ/ 
 กำหนดทิศทางการทำงานของปุ่มเลื่อนตำแหน่ง (ขึ้น/ 
 ลง/ซ้าย/ขวา) คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการทำงาน 
 และเลือกคุณสมบัติใหม่สำหรับปุ่มนั้นๆ ได้ตลอดเวลา  

การตั้งค่าหน้าจอ (Display setting) 
คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ของหน้าจอโทรศัพท์ 
อย่างเช่น วอลล์เปเปอร์, ภาพพักหน้าจอ, แสดงวันที่และ
เวลา เป็นต้น  

การตั้งค่าการโทร (Call settings) 
• การตั้งค่าการโทรซิม 1/ซิม 2 (SIM1/2 call  
 settings) 

 - การรับสายซ้อน (Call waiting): คุณสามารถเปิด 
  หรือปิดการใช้งานนี้ และยังสามารถดูการตั้งค่า 
  ปัจจุบัน 

 - การโอนสาย (Call divert): คุณสามารถตั้งการ 
  โอนสายภายใต้เงื่อนไขต่างๆ  

 - การระงับการโทร (Call barring): ในการเปิดใช้ 
  บริการนี้ จำเป็นต้องมีการรับรองจากผู้ให้บริการ  
  และเมื่อท่านต้องการเปลี่ยนรหัสในการระงับการโทร  
  คุณจำเป็นจะต้องป้อนรหัสใหม่ 
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 - การสลับสาย (Line switching): ใช้สำหรับสลับ 
  ระหว่างสาย 1 หรือสาย 2  

• Smart divert: คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งาน 
 ฟังก์ชั่นนี้ 

• การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) 

 - แบล็คลิสต์ (Blacklist): คุณสามารถตั้งค่าเปิด/ปิด 
  ฟังก์ชั่นแบล็คลิสต์ และกำหนดเบอร์โทรที่อยู่ใน 
  แบล็คลิสต์  

 - โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): คุณสามารถเลือก 
  โทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อการโทรครั้งแรกไม่สำเร็จ 

 - แสดงเวลาการโทร (Call time display): หลังจาก 
  ตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ไว้ที่ ‘on’ คุณจะสามารถดูเวลาการ 
  โทรที่แสดงบนหน้าจอ 

 - เตอืนเวลาการโทร (Call time reminder): หลงัจาก 
  ตั้งค่านี้ไว้ที่ ‘on’ คุณจะได้ยินเสียงเตือนแบบครั้ง 
  เดียวหรือเตือนเป็นช่วงๆ ระหว่างการโทร เพื่อให้ 
  คุณทราบถึงระยะเวลาของการสนทนา  

 - โหมดการตอบรับ (Answer mode): คุณสามารถ 
  เลือกรับโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือกดรับสายเมื่ออยู่ 
  ในโหมดหูฟัง  

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Connection settings) 
• บลูทูธ (Bluetooth): ด้วยการใช้บลูทูธ คุณสามารถ 
 สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธแบบ 
 ไร้สาย อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์, หูฟังบลูทูธ เป็นต้น เพื่อให้คุณ 
 สามารถส่งและรับไฟล์ภาพ, วีดีโอหรือเพลงได้ 

 - เปิด-ปิดการใช้งาน (Power): เลือกเปิดใช้งานเพื่อ 
  เปิดการทำงานของบลูทูธ หรือปิดการใช้งานเมื่อใช้ 
  งานเสร็จ และก่อนที่จะใช้งานดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  
  คุณจำเป็นต้องเปิดบลูทูธก่อน  

 - สามารถถูกค้นพบได้ (Visibility): ตั้งเปิด/ปิดการ 
  มองเห็นบลูทูธ 

 - อุปกรณ์ของฉัน (My device): แสดงรายการของ 
  อุปกรณ์ที่ได้รับการจับคู่กับเครื่องของคุณมาก่อน  

 - ค้นหาอุปกรณ์เสียง (Search audio device): ระบุ 
  ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธซึ่งอยู่ในระยะ 
  การทำงาน  

 - ชื่อส่วนตัว (My name): แก้ไขชื่อบลูทูธของคุณ  

 - ขั้นสูง (Advanced):  

  - ช่องทางเสียง (Audio path): คุณสามารถตั้งค่า 
   ให้เสียงส่งออกไปทางหูฟังบลูทูธ หรือออกทางตัว 
   เครื่องขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงบลูทูธ  

  - ที่เก็บ (Storage): สามารถเลือกได้ระหว่าง 
   ตัวเครื่องหรือการ์ดความจำ 

  - แอดเดรสส่วนตัว (My address): แสดง 
   แอดเดรสอุปกรณ์บลูทูธของคุณ  
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• การตั้งค่าเครือข่าย (Network settings): ใช้สำหรับ 
 เลือกเครือข่ายที่ต้องการและเพิ่มเครือข่ายใหม่ไปยัง 
 รายการ ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้: 

 - การตั้งค่าเครือข่ายซิม 1/2 (SIM1/2 Network  
  settings) 

  - การเลือกเครือข่าย (Network selection) 

  - การตั้งค่าอื่นๆ (Preferences) 
• บัญชีข้อมูล (Data account): บัญชีข้อมูลประกอบ 
 ด้วยชื่อแอคเคาท์เพื่อใช้เชื่อมต่อสำหรับการเข้าสู่ระบบ  
 WAP, MMS และ WWW  
 

เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการใช้
งานคุณสมบัติบางอย่างตามที่มีให้บริการ
จากเครือข่ายของคุณ 

หมายเหตุ: 

การตั้งค่าความปลอดภัย (Security settings) 
ในเมนู ตั้งค่าความปลอดภัย (Security Settings) คุณจะ
สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้: 

• ระบบป้องกันซิม 1/2 (SIM1/2 Security) 

 - ล็อค PIN (PIN lock): กดปุ่ม OK เพื่อเปิดใช้การ 
  ล็อคด้วยรหัส PIN ซึ่งคุ ณต้องป้อนรหัสผ่านก่อน 
  เปิดเครื่องทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งาน 
  ซิมการ์ดได้  
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  ระหว่างการตั้งค่า คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ที่ถูก 
  ต้อง หากป้อนรหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง คุณจำเป็น 
  ต้องใช้รหัสPUK (Personal Unlock code) ซึ่งรหัส  
  PUK ใช้สำหรับการปลดล็อค และเปลี่ยนรหัส PIN  
  ที่ถูกล็อคไว้ หากไม่ทราบรหัส PUK โปรดติดต่อผู้ให้ 
  บริการเครือข่าย  

 - เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN): ใช้สำหรับเปลี่ยน 
  รหัส PIN  

 - เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2): ใช้สำหรับ 
  เปลี่ยนรหัส PIN2 

• ระบบป้องกันโทรศัพท์ (Phone security) 

 - การล็อคตัวเครื่อง (Phone lock): ใช้สำหรับ   
  ป้องกันตัวเครื่องจากการใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลใน 
  ตัวเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเปิดใช้การล็อค 
  ตัวเครื่อง โทรศัพท์จะถามรหัสล็อคตัวเครื่องทุกครั้ง 
  ที่คุณเปิดเครื่อง ซึ่งคุณจะต้องป้อนรหัสนี้ก่อนเปิด 
  ใช้งานเครื่อง (รหัสเริ่มต้น คือ 0000) 

     - เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password): คุณ 
   สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้  

• ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock): เครื่องจะ 
 ทำการล็อคปุ่มกดหลังจากครบตามระยะเวลาที่ตั้งไว้  
 คณุสามารถตัง้เวลาไวต้ัง้แต ่5 วนิาท ีถงึ 5 นาท ี 
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ตั้งค่าโรงงาน (Restore factory settings) 
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่าน
เพื่อคืนการตั้งค่าให้กลับสู่ค่าจากโรงงาน รหัสผ่านเริ่มต้น 
คือ 0000 

4.10วิทยุFM(FMradio)
i-mobile Hitz 101B มาพร้อมกับตัวรับสัญญาณและ
เครื่องบันทึกสถานีวิทยุ FM ในตัว คุณสามารถกดปุ่ม 
ตัวเลือก (Option) เพื่อใช้การทำงานต่อไปนี้: 

• รายการช่อง (Channel list): คุณสามารถจัดเก็บช่อง 
 ทั้งหมดที่สามารถรับได้บนคลื่นวิทยุ FM และยัง 
 สามารถเลือกเล่นหรือแก้ไขรายการช่องได้ 

• ป้อนข้อมูลแบบแมนนวล (Manual input): คุณ  
 สามารถป้อนคลื่นความถี่ด้วยตนเองและเล่นโดยการ 
 กดปุ่ม OK 

• คน้หาอตัโนมตั ิ(Auto search): เมือ่เลอืกใชฟ้งักช์ัน่นี ้
 วิทยุ FM จะทำการสแกนช่องที่มีบนเครือข่ายทั้งหมด 

• การตั้งค่า (Settings): คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่อ 
 ไปนี้ ได้แก่ เล่นขณะใช้งานอื่น (Background play),  
 รูปแบบการบันทึก (Record format), คุณภาพเสียง  
 (Audio quality) และที่เก็บการบันทึก (Record  
 storage) 

• บันทึก (Record): คุณสามารถบันทึกเพลงหรือ 
 รายการโปรดของคุณ  
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• เพิ่มเติม (Append): คุณสามารถบันทึกต่อจากที่คุณ 
 เคยบันทึกไว้แล้ว  

• รายการไฟล์ (File list): เลือกรายการไฟล์เพื่อตรวจ 
 สอบไฟล์การบันทึกที่จัดเก็บไว้  

คุณสามารถเปิด/ปิดวิทยุโดยกด OK หรือปุ่มกลาง และ
ค้นหาความถี่โดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งซ้ายและขวา อีกทั้ง
ยังสามารถบันทึกเสียงโดยกดปุ่ม # และปรับระดับเสียง
โดยใช้ปุ่มทิศทางขึ้นและลง   

4.11กล้องถ่ายรูป(Camera)
ในเมนูนี้ เมื่อกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย คุณจะสามารถเข้าใช้
ตัวเลือกดังต่อไปนี้: 

• ไปยังกล้องวีดีโอ (Switch to video recorder): คุณ 
 สามารถเปลี่ยนไปใช้การบันทึกวีดีโอได้ 

• รูปถ่าย (Photos): คุณสามารถดูภาพที่จัดเก็บไว้ใน 
 ตัวเครื่องหรือการ์ดความจำ คุณสามารถเลือก ตัว 
 เลือก (Option) และตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บไว้ที่ตัวเครื่อง 
 หรือการ์ดความจำ 

• การตั้งค่ากล้อง (Camera settings): ทำการตั้งค่า 
 ต่างๆ อย่างเช่น แฟลช (Flash), เสียงชัตเตอร์  
 (Shutter sound), ความสว่าง (EV), ป้องกันการ 
 กะพริบ (Anti-flicker), หน่วงเวลาถ่ายภาพ (Delay  
 timer) เป็นต้น 
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• การตั้งค่ารูปภาพ (Image settings): ตั้งขนาดและ 
 คุณภาพของภาพ  

• สมดุลสีขาว (White balance): คุณสามารถเลือก  
 อัตโนมัติ (Auto), เวลากลางวัน (Daylight), แสง 
 ทังสเตน (Tungsten) เป็นต้น 

• โหมดฉาก (Scene mode): คุณสามารถเลือก  
 อัตโนมัติ (Auto) หรือ เวลากลางคืน (Night) 

• การตั้งค่าเอ็ฟเฟ็กต์ (Effect settings): คุณสามารถ 
 เลือก ปกติ (Normal), สีเทา (Grayscale), ซีเปีย  
 (Sepia) เป็นต้น  

• ที่เก็บ (Storage): คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บ 
 มาตรฐานระหว่างตัวเครื่องหรือการ์ดความจำ 

• คืนค่ามาตรฐาน (Restore default): ใช้สำหรับ  
 เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดให้กลับสู่ค่ามาตรฐาน  

4.12เครื่องเล่นเพลง(Musicplayer)
i-mobile Hitz 101B มาพร้อมกับเครื่องเล่นเพลงในตัว
เพื่อการเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบซึ่งได้จัดเก็บไว้ ทำให้คุณ
สามารถตั้งค่าต่างๆ เพื่อทำให้การฟังเพลงของคุณน่า
สนใจยิ่งขึ้น  

ในรายการเพลง ให้คุณเลือกไฟล์เพลงที่ต้องการ จากนั้น
กดปุ่มคำสั่งด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่ ตัวเลือก (Option) สำหรับ
ใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้: เล่น (Play), รายละเอียด 
(Details), รีเฟรชรายการ (Refresh list) และ การ 
ตั้งค่า (Settings) 
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ตัวเลือกของ การตั้งค่า (Settings) มีดังต่อไปนี้: 

• เลือกรายการเพลง (Pre. playlist): ใช้สำหรับเลือก 
 แหล่งของรายการเพลง (ตัวเครื่องหรือการ์ดความจำ) 

• สร้างรายการอัตโนมัติ (List auto gen.): คุณ 
 สามารถสร้างรายการเพลงอัตโนมัติ  

• เล่นซ้ำ (Repeat): คุณสามารถเลือกเล่นซ้ำเฉพาะ 
 เพลง หรือเล่นซ้ำทั้งรายการเพลย์ลิสต์ (ปิด/เพลง 
 เดียว/ทั้งหมด)  

• เล่นสุ่ม (Shuffle): คุณสามารถเลือกเล่นเพลงแบบ 
 ไม่เรียงตามลำดับ หากคุณตั้งสถานะเป็น ‘On’ เพลง 
 จะถูกเล่นแบบสุ่ม หากไม่ เพลงจะถูกเล่นตามลำดับ 
 อย่างต่อเนื่อง 

• เล่นขณะใช้งานอื่นๆ (Background play): คุณ 
 สามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อให้เครื่องยังคงเล่นเพลงขณะ 
 ใช้งานอื่นๆ ของโทรศัพท์ 

คุณสามารถใช้งานเครื่องเล่นเพลงโดยกดปุ่ม MP3 ได้
ทันทีโดยไม่ต้องเข้าเมนู สามารถเปิด/หยุดเพลงโดยกด
ปุ่ม OK หรือปุ่มกลาง และกดปุ่ม 0 เพื่อเปิดเพลง ปุ่ม
ทิศทางซ้ายและขวาจะเป็นการเลื่อนเปลี่ยนเพลง และ
สามารถปรับระดับเสียง โดยใช้ปุ่มทิศทางขึ้น/ลง 
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5.ข้อมูลทั่วไป
อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่ง 
ประกอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อัน 
และที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน 
•  หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะ 
 ถูกจัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังเพื่อ 
 เพลิดเพลินกับการฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าใน 
 โหมดหูฟัง 
•  โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของ 
 แท้จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้ 
 เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
•  การละเลยคำเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง 
•  อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

การดูแลรักษาแบตเตอรี ่ 
โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จ 
ไฟได้ 
•  ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2  
 โวลต์ 
•  แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง 
 และเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) 
 ของแบตเตอรี่สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการ 
 ใช้งาน คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที 
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•  ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จ 
 แบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุ 
 การใช้งานสั้นลง 
•  การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งาน 
 ลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง 
 หากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน 
•  ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่ 
 สูงเกินไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ 
•  ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการ 
 รับรองหรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จ 
 แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีอ่ืน่ๆ อาจทำใหโ้ทรศพัทเ์สยีหาย 
•  ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน 
•  ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่าง 
 เช่น ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจ 
 ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย 
•  ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือ 
 วัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย 
•  ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งาน 
 แล้ว เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ 
•  อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะ 
 ของเครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการ 
 ใช้งาน, แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม 
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ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อน 
ที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับ 
อุปกรณ์ชาร์จไฟ รุ่น DSA-5W-05 FKA 050065 

คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และ 
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท 
i-mobile เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ 
และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การ
รับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โปรด
ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของ
คุณและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ 
ออก 

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา
โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ 
ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงาน
ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน 

การดูแลรักษา
•  เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก 
•  เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุก 
 ชนิดอาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย 

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่
ผิดชนิดและโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำ
แนะนำ 
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•  หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น 
 เกินไประยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0๐C - 40๐C 
•  หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ที่ติดไฟ, 
 เปลวไฟ หรือแหล่งความร้อน 
•  ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มี 
 ความชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย 
•  ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่า 
 เพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย 
•  ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หูฟัง, 
 ไมโครโฟนหรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถ 
 ทำงานได้ตามปกติ 
•  ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น 
•  ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศ 
 เสียหายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์ 
 บริการของผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย 
•  ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น 
•  เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็น 
 การสัมผัสเสาอากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและ 
 ทำให้โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงาน 
 เป็นผลให้เวลาการใช้สายและเวลารอสายน้อยลง 
•  หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 
 3000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
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6.ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ 

รหัสPIN(PINCode)
รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่
ใช้ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติ
แล้วคุณจะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ 
คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการเครือ
ข่าย หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะ
ต้องใส่รหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ 

รหัสPIN2(PIN2Code)
รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบาง 
ฟังก์ชั่นคุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่า 
ธรรมเนียม คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้ 
บริการของคุณ 

รหัสPUK(PUKCode)
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลด 
ล็อครหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อครหัส 
PIN2 คณุจำเปน็ตอ้งถามรหสัผา่นทีถ่กูตอ้งจากผูใ้หบ้รกิาร 
ของคุณ หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน 
คุณจะต้องใส่รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หากคุณ
ป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณ
จะไม่สามารถใช้งานได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ 
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รหัสผ่านของตัวเครื่อง(PhoneCode)
รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานของ 
บุคคลอื่น ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ (ค่า 
เริ่มต้นคือ 0000) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข 
4-8 หลัก 

คลื่นความถี่วิทยุ
เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่ง 
คลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่าง
กันขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และ
เทคนิคการปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการ
โทรจะควบคุมระดับพลังงานที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา 

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าSAR(SpecificAbsorptionRate)
โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัย 
สำหรับคลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทาง 
วิทยาศาสตร์และการคำนวณของการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศ
ทุกวัย 
•  มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัด 
 ที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption 
 Rate) การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงาน 
 สูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่ 
•  โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน 
 ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ 
 ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International 
 Commission on Non-lonizing Radiation Protection) 
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 ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม 

ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า  
SAR ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and  
Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6  
วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกัน 
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถ
ต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ 

•  ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 โดยไม่ได้รับอนุญาต 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้น 
กล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่อง 
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่าง 
อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่น 
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการ 
ค้นคว้าและการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ 
Wireless Technology Research 
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สำหรับบุคคลที่ ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
•  ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ 
 อยา่งนอ้ย 20 ซม. (6 นิว้) ระหวา่งเปดิเครือ่งโทรศพัท ์
•  ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ 
•  ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของ 
 คลื่นความถี่ 
•  หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิด 
 โทรศัพท์ทันที 

เครื่องช่วยฟัง
• โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่อง 
 ช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ 
 ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ 
 ทางเลือกที่ถูกต้อง 

การใช้งานบนเครื่องบิน
•  ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน 
•  หา้มใชโ้ทรศพัทใ์นบรเิวณสนามบนิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
 เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ใน 
 ขณะที่เครื่องบินกำลังบิน 

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการ 
ระเบิดและปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำ 
ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นใน
บางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็น
สาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิต 
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บริเวณที่อาจ เกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่
ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่างเช่น ปั๊มน้ำมัน, ใต้
ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมีและพื้นที่ที่อาจมี
องค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมีลอย
ในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะและพื้นที่อื่นๆ 
ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ 

การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์
หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบ 
กฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ 
ที่คุณขับรถ 

•  ขับรถอย่างระมัดระวัง 

•  ใช้แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้ 
 แฮนด์ฟรีเมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 

•  ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็น 
 ต้องใช้โทรศัพท์ 

คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนตร์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น  
สเตอริโอในรถยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ  
ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในรถอย่างน้อยคุณควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการ 
ใช้งานแฮนด์ฟรี และเสาอากาศภายนอก โปรดสอบถาม 
ผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะ
ไม่ส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ 
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การโทรออกฉุกเฉิน

ข้อควรจำ 
โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และ 
เครือข่ายภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ 
ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณ 
เพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ 
ฉุกเฉินทางการแพทย์) 

การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือ
ข่ายหรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้
งานโทรศพัทบ์างอยา่ง กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุ 
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7.ข้อมูลแบตเตอรี่

1,400 mAh ลิเที่ยมไอออน  

ชนิด ความจุ 

•  อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย 
   ได้แก่ ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การ 
 ใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน 
•  ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น 
 มัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ 
•  เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ 
 เครือข่าย 
•  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิด 
 โดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตาม 
 เวลาที่กำหนดเวลาไว้ 
•  การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ 
 สถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ 
 สถานะของไฟแสดงหน้าจอ 
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เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. เครือ่งโทรศพัท,์ อปุกรณช์ารจ์แบบพกพา, แทน่ชารจ์ไฟ,   
 การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12  
 เดือน นับจากวันที่ซื้อ 
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน  
 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ 
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อปุกรณ ์i-mobile ทีซ่ือ้จากรา้น i-mobile by Samart  
 และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 ในประเทศไทยเท่านั้น 
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อปุกรณ ์i-mobile ทีซ่ือ้ในประเทศอืน่นอกจากประเทศ 
 ไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับ 
 ประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลา 
 รับประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ 
 ซื้อในระบบของ i-mobile 
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ 
 ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่ 
 หรือค่าแรงในการซ่อม่และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง  
 i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน 
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่ 
 จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข 
 ทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย 
  แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึง 
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 พอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไร 
 ที่คาดว่าจะได้รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิด 
 จากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุด 
 การทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิด 
 จากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้ 
7. เนือ่งจากระบบเซลลลูา่ร ์/ คลืน่สญัญาณภาพและเสยีง 
 ที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile  
 นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่ง 
 ไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อ 
 การทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่  
 ครอบคลุมของระบบนั้น 
8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้ 
 รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับ 
 ประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์ 
 พรอ้มอปุกรณเ์ดมิ ซึง่ซือ้ไปจาก i-mobile หรอื 60 วนั 
 นับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับ 
 ประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่ 
 เองตามราคาที่แท้จริง 
10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
   อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน,  
   ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า 
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การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย  
 เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัด 
 เก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิ 
 ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม  
 การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึง 
 อุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่  
 หรือการกระทำอื่นๆที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย 
2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
 เนื่องจากภัยธรรมชาติ 
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการ 
 ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ,  
 ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูก 
 ต้องจาก i-mobile 
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วม 
 กับ หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับ 
 อุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับ 
 การรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะ 
 ใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสี 
 ของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุด 
 มืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่ 
 บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ  
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 และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสอง 
 พิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยใน 
 ภาพทีถ่า่ยจากกลอ้งถา่ยรปูอาจเกดิขึน้ในเครือ่งโทรศพัท์ 
 พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ  
 และไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง 
6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ 
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึง 
 หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกัน 
 สิ้นสุดลง 
7. การทำใหฉ้ลาก, สติก๊เกอรร์บัประกนับนเครือ่งโทรศพัท์ 
 พรอ้มอปุกรณช์ำรดุเสยีหาย ทำใหก้ารรบัประกนัสิน้สดุลง 
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะ 
 เป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของ 
 ซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิด 
 พลาดและความบกพร่องใดๆ  
9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด 
 หรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งาน 
 หรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตาม 
 ความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาด 
 และความบกพรอ่งใดๆ ซึง่ปญัหาดงักลา่วทาง i-mobile  
 ไม่สามารถควบคุมได้ 
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ 
   ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ 
   ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส  
   หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิด 
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 ความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร  
  การชำระเงินออนไลน์  หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือ 
 การนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย 
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด 
 จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง 
 การใชง้าน หรอืระหวา่งการตดิตัง้ ถอดถอนซอฟตแ์วร์ 
 ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ  
 และสมาชิกต่างๆ  ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไป 
 แล้ว 
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด 
 จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง 
 การซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิ- 
 เคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้า 
 ได้มีการชำระเงินไปแล้ว 
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ  
 ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้น 
 ได้รับความเสียหาย 
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
 ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหา 
 การใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม 

i-mobile Hitz101B Thai.indd   51 10/7/11   4:05:48 PM


