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คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรม


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


บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด  

ของ กทช. 



ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ 
มอืถอืจาก i-mobile เพือ่รบัประกนัการทำงานของโทรศพัท ์
ที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานใน 
คูม่อืนีเ้พือ่ปอ้งกนัอบุตัเิหตหุรอืการทำงานทีบ่กพรอ่งซึง่อาจ 
เกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัย 
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
ด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือ
ยกเลิกข้อมูลบางอย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ยินดีต้อนรับ

ลกูคา้ i-mobile ทกุคณุสามารถสมคัรเปน็สมาชกิ i-club ฟร ี 
เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่  

Hotline i-club โทร. 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.)   
หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club 

ลกูคา้สามารถตดิตอ่สอบถามเกีย่วกบัปญัหาการใชโ้ทรศพัท ์ 
มือถือได้ทาง i-mobile call center  

โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน  



แนะนำส่วนประกอบของโทรศัพท์

 1
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ปุ่มกล้องถ่ายรูป 

ช่องต่อหูฟัง 
ไฟฉาย 

ช่องต่อ USB

แนะนำส่วนประกอบของโทรศัพท์

หูฟัง 
กล้องด้านหน้า 
 

ปุ่มตกลง (OK) 

หน้าจอ 

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 
ปุ่มคำสั่งซ้าย/ 

ปุ่มโทรออกซิม 2 
ปุ่มโทรออกซิม 1  

ปุ่มคำสั่งขวา 

ปุ่มวางสาย/เปิด-ปิดเครื่อง 

ปุ่มหมายเลข 
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ปุ่มโทรออกซิม
1/ซิม
2


• กดปุ่มนี้เพื่อรับสาย/โทรออกจากซิม 1 หรือซิม 2
• ดูบันทึกการโทรในโหมดสแตนด์บาย

ปุ่มคำส่ังซ้าย/ขวา


•  กดปุ่มนี้เพื่อใช้งานตามฟังก์ชั่นที่แสดงขึ้นที่มุมซ้าย/ขวา 
 ของหน้าจอขณะนั้น

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง


•  กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นและลงเพื่อปรับระดับเสียง
•  กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไอคอน 

ปุ่มตกลง
(OK)

•  กดปุ่มนี้เพื่อยืนยันฟังก์ชั่นที่เลือก
•  ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ WLAN

ปุ่มวางสาย/เปิด-ปิดเครื่อง

•  กดปุ่มนี้เพื่อวางสาย
•  กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง 

ไอคอนและสัญลักษณ์บนหน้าจอ

บนหน้าจอหลัก คุณจะพบไอคอนต่างๆ ปรากฏอยู่บนแถบ
แสดงสถานะ ความหมายของแต่ละไอคอน สามารถดูได ้
จากคำอธิบายตามตารางด้านล่างนี้:
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แถบแนวต้ังแสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย 
GSM หากมีครบ 4 แถบ แสดงบอกว่าตำแหน่ง 
ที่คุณอยู่ในปัจจุบันเป็นตำแหน่งที่รับสัญญาณ 
ดีที่สุด

กำลังเปิดใช้งานระบบสองซิม 
ใส่เฉพาะ ซิม 1
ใส่เฉพาะ ซิม 2 

แสดงระดับการพลังงานแบตเตอรี่

แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณถูกล็อคไว้

แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้แบบการเตือน 
“เสียง”

แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้แบบการเตือน 
“สั่นและเสียง”

แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้แบบการเตือน 
“สั่นแล้วเสียง”

แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้แบบการเตือน 
“สั่น”

แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้การตั้งค่ารูปแบบ 
ชุดหูฟัง

แสดงว่ามีการตั้งนาฬิกาปลุกไว้
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แสดงว่าคุณได้รับข้อความใหม่

แสดงว่าคุณได้รับข้อความ MMS ใหม่

แสดงว่าคุณได้รับข้อความพุชจาก WAP 

แสดงว่ามีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ WIFI

แสดงว่าคุณมีสายที่ไม่ได้รับ

แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ wifi hotspot
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การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

คุณจำเป็นต้องใส่ซิมการ์ดและชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเริ่มใช ้
งานโทรศัพท์ของคุณ 
•  โปรดเก็บรักษาซิมการ์ดที่มีขนาดเล็กทุกชนิดให้พ้น 
 มือเด็ก
•  โปรดใช้ความระมัดระวังในการจับ, ใส่ หรือถอดซิมการ์ด 
  เพราะชิ้นส่วนภายในซิมการ์ดเกิดความเสียหายได้ง่าย 
 จากการขีดข่วนหรือหักงอ
•  ก่อนการใส่หรือถอดซิมการ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ 
 ว่าคุณได้ปิดเครื่องโทรศัพท์แล้ว

1.
ถอดฝาครอบด้านหลังออก
(1)
จากน้ันถอดแบตเตอร่ี


 ออกมา
(2)

(1) (2)

2.
ใส่ซิมการ์ด
(3),
แบตเตอรี่
(4)
และปิดฝาครอบ


 แบตเตอรี่ตามทิศทางที่แสดงในภาพด้านล่าง
(5)





















เริ่มการใช้งาน
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(4) (5)

(3)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วโลหะของ 
แบตเตอรี่นั้นจะต้องหันเข้าหาขั้วโลหะของ 
ช่องใส่แบตเตอรี่ก่อนใส่เข้าไป

หมายเหตุ:


3.

การใส่
Micro
SD
การ์ด

(6)
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การชาร์จแบตเตอรี่

คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนเริ่มต้นใช้งาน
โทรศัพท์ในครั้งแรก 
1. เชื่อมต่อสายชาร์จเข้ากับช่องต่อที่อยู่ทางด้านซ้ายของ  
 โทรศัพท์ 
2.  เสยีบปลัก๊อกีดา้นของสายชารจ์เขา้กบัเตา้เสยีบไฟฟา้ AC  
  บนผนัง 
เมื่อสัญลักษณ์แสดงการชาร์จแบตเตอรี่หยุดนิ่ง แสดงว่า  
แบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็มพลังงานแล้ว ซึ่งคุณสามารถถอด  
ที่ชาร์จออกได้  

การเปิดและปิดเครื่อง
•  กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้

1. คุณสามารถใช้โทรศัพท์โดยไม่ใส่ซิมการ์ด 
 ได้ เมื่อเครื่องถามถึงรหัส PIN ให้คุณป้อน  
 รหัส PIN จากนั้นกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย 
 เพื่อยืนยัน 
2. ห้ามเปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่ไม่  
 อนุญาตให้ใช้ระบบโทรศัพท์แบบไร้สาย   
 หรือในบริเวณที่โทรศัพท์ของคุณอาจก่อ  
 ให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิด 
 ความเสียหาย 

หมายเหตุ:
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ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการการโทรที่เครื่องของคุณ
รองรับ 

การโทรออก

ในโหมดสแตนด์บาย กดเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการโทรออก 
ซึ่งรวมถึงรหัสประจำพื้นที่ จากนั้นกดปุ่มโทรออกซิม 1 
หรือ ซิม 2 

การโทรออกจากรายชื่อ

จากโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มคำสั่งซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก   
จากนั้นเลือกเมนู รายชื่อ
(Phonebook)
>
ค้นหาด่วน

(Quick
search) และเลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการหรือประเภท  
ของชื่อในแถบการค้นหา จากนั้นกดปุ่มโทรออกซิม 1 หรือ   
ซิม 2 เพื่อโทรออก 

การโทรออกไปยังต่างประเทศ 

1.  สำหรับการโทรออกไปยังต่างประเทศ ให้คุณป้อนรหัส  
 นำหนา้สำหรบัการโทรไปตา่งประเทศ (เครือ่งหมาย +) 
2. ป้อนรหัสประจำประเทศ, รหัสประจำพื้นที่ แล้วตาม  
 ด้วยเบอร์โทรศัพท์ 
3. กดปุ่มโทรออกซิม 1 หรือ ซิม 2 เพื่อโทรออก  

ฟังก์ชั่นการโทร
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การรับสายหรือปฏิเสธสายโทรเข้า

• กดปุ่มรับสายเพื่อรับสาย เมื่อเสียงเรียกเข้าดังขึ้น
•  หากไม่ต้องการรับสายที่โทรเข้า ให้คุณกดปุ่มวางสาย 
 เพื่อปฏิเสธสาย    

สายเรียกซ้อน

หากคณุตอ้งการใหเ้ครือ่งรบัสายทีโ่ทรซอ้นเขา้มา คณุจำเปน็  
ต้องเปิดใช้งานการรับสายเรียกซ้อนสำหรับซิมการ์ดก่อน  
ขณะที่มีการโทร ให้คุณกดปุ่มรับสายเพื่อพักสายคู่สาย  
สนทนาแรก และเปลี่ยนไปรับสายซ้อน ซึ่งคุณสามารถสับ 
เปลี่ยนกลับมายังสายแรกเมื่อไหร่ก็ได้โดยการกดปุ่มคำสั่ง 
ซ้าย และเลือก สลับสาย
(Swap)
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คุณสามารถป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มหมายเลขบนตัวเครื่อง  

การเลือกวิธีการป้อนข้อมูล

ก่อนเริ่มพิมพ์ข้อความ ให้คุณกดปุ่ม ตัวเลือก
(Options)

และเลือก วิธีการป้อนข้อมูล
(Input
Method) หรือกดปุ่ม 
ตัวเลือก
(Options)
>
วิธีการป้อนข้อมูล
(Input
Method)


เพื่อเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล 

การเว้นวรรค

คุณสามารถกดปุ่มคำสั่งซ้ายเพื่อทำการเว้นวรรค 

การป้อนสัญลักษณ์

กดปุ่ม * เพื่อเข้าไปที่รายการสัญลักษณ์ 

วิธีการป้อนข้อมูลแบบสมาร์ท

ปุ่ม 2 ถึง 9 

ปุ่ม 1 

กดเพื่อป้อนตัวอักษร 

กดเพื่อป้อนสัญลักษณ ์

ปุ่ม 0 กดเพื่อเว้นวรรค 

ปุม่เลือ่นตำแหนง่  
ซ้าย/ขวา 

กดเพื่อยืนยันตัวอักษรหรือคำ หรือย้าย
เคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา 

ปุ่มเลื่อน
ตำแหน่งขึ้น/ลง 

กดเพื่อเลือกคำที่ผ่านมาหรือคำถัดไป 

การป้อนข้อความ
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ปุ่มคำสั่งซ้าย   
(เลือก) หรือปุ่ม  
ตกลง (OK) 

กดเพื่อยืนยันตัวอักษรหรือคำ 
 

ปุ่มคำสั่งขวา 
(ลบ) 

กดเพื่อลบทีละตัวอักษร หรือกดค้างไว้  
เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด 

ปุ่ม # สลับโหมดการป้อนข้อมูล 

ปุ่ม * กดเพื่อใช้งานสัญลักษณ ์

ตัวอย่าง: การป้อนคำว่า “HOME” 
1.  กดปุ่ม # เพื่อเปลี่ยนไปที่โหมด “ABC”  
2.  กดปุ่ม 4 6 6 3 คำแรกที่จะปรากฏขึ้นคือ “GONE”  
3.  กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงเพื่อเลือกคำว่า “HOME” 
4.  กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งซ้าย [เลือก] หรือปุ่มตกลง (OK)   
 เพื่อยืนยันคำว่า “HOME” 
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ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการคอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดมา ซึ่ง  
จะสามารถแสดงไดจ้าก 2 แหลง่จดัเกบ็ขอ้มลู คอื ตวัเครือ่ง  
และการ์ดความจำ: 

การตรวจสอบไฟล์ที่บันทึกไว้ ในเมนูจัดการไฟล์  

(File Manager)

1.  จากเมนหูลกั เลอืก จดัการไฟล
์(File
Manager) คณุจะ  
 พบกับไดร์ฟใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาชื่อว่า การ์ดความจำ




 (Memory
Card)
หากใส่ T-Flash การ์ดลงในเครื่อง 
2. เลือกไปที่ตัวเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม ตัวเลือก
(Options)



 เพื่อเปิดรายการตัวเลือก  

จัดการไฟล์(FileManager)
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รายชือ่นีส้ามารถเกบ็ไวไ้ดท้ัง้ในหนว่ยความจำของซมิการด์  
หรือตัวเครื่อง หรือคุณสามารถเลือกเพื่อแสดงรายชื่อจาก  
ทั้งสองหน่วยความจำ 

คน้หาดว่น(QuickSearch)
คุณสามารถเลือก เมนู
(Menu)
>
รายชื่อ
(Phonebook)
>


ค้นหาด่วน
(Quick
Search) เพื่อเข้าสู่รายชื่อ จากนั้นป้อน
อักษรตัวแรกๆ ของชื่อที่ต้องการค้นหา 

คน้หาผู้โทร(Diallersearch)

เมนูนี้ใช้สำหรับค้นหารายชื่อที่ต้องการโดยป้อนบางส่วน  
ของเบอร์โทร โดยในโหมดสแตนด์บาย ให้คุณป้อนตัวเลข  
เพียงบางตัวของเบอร์โทรที่ต้องการค้นหาซึ่งอยู่ในลำดับต่อ 
เนื่องกัน ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงขึ้นในรายการโดยจะมี  
เฉพาะเบอร์โทรที่มีหมายเลขตรงกันกับตัวเลขที่ป้อน จาก  
นั้นให้คุณเลือกชื่อที่ต้องการโทรออก 

เพิม่ผูต้ดิตอ่ใหม่(AddNewContact)

การสร้างรายชื่อใหม่ในซิมการ์ด/ตัวเครื่อง: 

1. เลือก เมนู
(Menu)
>
รายชื่อ
(Phonebook)
>
เพิ่มผู้




 ติดต่อใหม่
(Add
New
Contact)


รายชื่อ(Phonebook)
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2.  คุณสามารถเลือกที่จัดเก็บรายชื่อจากใน เมนู
(Menu)




 >
รายชือ่
(Phonebook)
>
การตัง้คา่รายชือ่
(Phonebook




 settings)
>
เลอืกทีเ่กบ็
(Preferred
storage)
>
ซมิ
1/




 ซิม
2/ตัวเครื่อง/ทั้งหมด
(SIM1/SIM2/Phone/All)   
 จากนั้นรายละเอียดของรายชื่อใหม่จะถูกไว้ในตำแหน่ง  
 ที่เลือกโดยอัตโนมัติ 
3. ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อ 
4.  กดปุม่ ตวัเลอืก
(Options)
>
บนัทกึ
(Save) เพือ่บนัทกึ  
 ข้อมูลรายชื่อ 

กลุม่ผู้โทร(CallerGroups)

ในโหมดสแตนด์บาย  กดปุ่มคำสั่งซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก   
จากนั้นเลือก รายชื่อ
(Phonebook)
>
กลุ่มผู้โทร
(Caller

Groups)
คุณสามารถเพิ่มกลุ่มผู้โทรและแก้ไขรายละเอียด  
กลุ่ม ฟังก์ชั่นกลุ่มผู้โทรจะทำให้คุณส่งข้อความเดียวกันไป  
ยังสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดได้ในคราวเดียว 

1. โทรศัพท์ของคุณสามารถบันทึกเบอร์โทร  
 ได้ 1,000 รายชื่อ  
2. รูปภาพและวีดีโอสามารถเลือกได้จากทั้ง   
 ในระบบ
(default)
และ
จัดการไฟล์




 (file
manager)


หมายเหตุ:
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แบลค็ลสิต์(Blacklist)

ใช้สำหรับคัดกรองและป้องก้นการโทรเข้ามาจากเบอร์โทร
ที่คุณตั้งไว้นี้ 

ลบรายชือ่ทัง้หมด(Deleteallcontacts)
ให้สำหรับลบรายชื่อจากตัวเครื่องหรือซิมการ์ด 

คดัลอกรายชือ่(Copycontacts)
ใช้สำหรับคัดลอกรายชื่อกันระหว่าง 2 พื้นที่จัดเก็บ 

ยา้ยรายชือ่(Movecontacts)
ใช้สำหรับย้ายรายชื่อกันระหว่าง 2 พื้นที่จัดเก็บ 

สง่นามบตัร(Sendbusinesscard)
ใช้สำหรับเลือกตัวเลือกที่ใช้ในการส่งนามบัตรของคุณ: ส่ง
ทางข้อความ,
ส่งทางข้อความ
MMS,
ส่งทางอีเมล ์ หรือ 
ส่งทางบลูทูธ



โทรดว่น(Speeddial)
หากคุณกำหนดเบอร์โทรไว้บนปุ่มโทรด่วน (ปุ่ม 2 ถึง 9)   
ซึ่งเป็นเบอร์ที่บันทึกไว้ในรายชื่อแล้ว คุณจะสามารถโทรไป  
ยังเบอร์นั้นๆ โดยเพียงกดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จากในโหมด 
สแตนด์บาย โดยจะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ก่อน และตั้ง  
เบอร์โทรที่สัมพันธ์กับรายชื่อที่ต้องการใช้โทรด่วน 
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การตัง้คา่รายชือ่(PhonebookSettings)

ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้คุณกดปุ่มคำสั่งซ้ายจากในโหมด
สแตนด์บายเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือก รายชื่อ

(Phonebook)
>
การตั้งค่ารายชื่อ
(Phonebook
Settings)


โทรศัพท์มีตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ เพื่อปรับการทำงานของ
โทรศัพท์ในแบบของคุณดังต่อไปนี้  


 •
 เลือกพืน้ที่หน่วยความจำ
(Preferred
Storage):   
  คุณสามารถเลือกพื้นที่หน่วยความจำใน ตัวเครื่อง,   
  ซิม 1, ซิม 2 หรือ ทั้งหมด 

 •

เบอร์ของฉัน
(My
Number): คุณสามารถกำหนด  
  เบอร์หรือชื่อของคุณ 

 •
 เบอร์พิเศษ
(Extra
numbers): เมนูนี้ใช้สำหรับจัด  
  ทำรายการเบอร์โทรที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น เบอร์  
  ส่วนตัว, เบอร์โทรบริการ และเบอร์ฉุกเฉิน  

 •
 สถานะหน่วยความจำ
(Memory
Status):
คุณ  
  สามารถตรวจสอบจำนวนรายชื่อที่บันทึกในหน่วย  
  ความจำของซิมการ์ดและตัวเครื่อง  
 •

การแสดงชื่อ
(Name
display): คุณสามารถกำหนด  
  ข้อมูลรายชื่อที่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอ 
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โทรศัพท์สามารถบันทึกข้อมูลการโทรของสายที่ไม่ได้รับ,   
สายที่โทรออก, เวลาที่มีการโทร และค่าโทรในเมนู บันทึก  
การโทร (Call record) 

สายที่ ไม่ ได้รับ (Missed Calls)

การดูสายที่ไม่ได้รับ

ในเมน ูบนัทกึการโทร
(Call
record) เลอืก สายทีไ่มไ่ดร้บั

(Missed
Calls) จากนั้น กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นและลง
เพื่อดูบันทึก 

สายที่โทรออก (Dialled Calls) 

การดูสายที่โทรออก


ในเมนู บนัทกึการโทร
(Call
record) เลอืก สายทีโ่ทรออก


(Dialled
Calls) จากนั้น กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นและลงเพื่อ  
ดูบันทึก 

บันทึกการโทร(Callrecord)

1.  เมื่อข้อมูลการโทรมีมากเกินจำนวนที่  
 จำกัด ข้อมูลเก่าสุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติ 
2.  สำหรับการดูบันทึกการโทร ให้คุณกดปุ่ม 
 โทรออกในโหมดสแตนด์บายเพื่อดูบันทึก  
 การโทรแบบเร็ว 

หมายเหตุ:




18

U
3502

สายที่ ได้รับ (Received Calls)  

การดูสายที่ได้รับ



ในเมนู บันทึกการโทร
(Call
record) เลือก สายที่ได้รับ

(Received
Calls) จากนั้น กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นและลง
เพื่อดูบันทึก  

ลบบันทึกการโทร (Delete call logs) 

คุณสามารถลบบันทึกการโทรของรายการสายที่ไม่ได้รับ, 
สายที่โทรออก, สายที่ได้รับ หรือลบทั้งหมด 

เวลาการโทร (Call timers) 

คุณสามารถดูระยะเวลาของการรับสายโทรเข้าหรือการโทร
ออกได้ 

ค่าโทร (Call Cost)

ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่าสุด
หรือค่าโทรทั้งหมดได้ 
ในการรีเซ็ตค่าโทร คุณต้องป้อนรหัส PIN2 ซึ่งสามารถ
ติดต่อขอทราบรหัสได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใช้งาน 

ตัวนับข้อความ (Text msg. counter) 

ใช้สำหรับตรวจสอบจำนวนของข้อความ 
ในเมนู บันทึกการโทร
(Call
record) เลือก ตัวนับ
ข้อความ
(Text
msg.
counter) เพื่อดูบันทึก คุณสามารถ
กดปุ่ม
รีเซ็ต
(Reset) เพื่อรีเซ็ตตัวนับได้ 
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ในเมนูตัวนับข้อความมีรายการย่อยๆ ดังต่อไปนี้: 

 •

ข้อความที่ส่ง
(Sent): แสดงจำนวนข้อความที่คุณ  
  ได้ส่ง 

 •

ข้อความที่รับ
(Received): แสดงจำนวนข้อความที่  
  คุณได้รับ  

ตัวนับ GPRS (GPRS Counter) 

ใชส้ำหรบัตรวจสอบขนาดของขอ้มลู (ทัง้ขอ้ความและ WAP)  
ของ GPRS packet ที่คุณใช้งาน 
ในเมนู บันทึกการโทร
(Call
record) เลือก ตัวนับ
GPRS

(GPRS
Counter) เพื่อดูรายละเอียด 
ในเมนูตัวนับ GPRS มีรายการตัวเลือกดังต่อไปนี้: 


 •

ข้อมูลที่ส่งล่าสุดจากซิม
1/ซิม
2
(SIM1/SIM2





 
 Last
Sent): ขนาดข้อมูลของ GPRS ที่คุณส่งล่าสุด 

 •

ข้อมูลที่รับล่าสุดจากซิม
1/ซิม
2
(SIM1/SIM2





 
 Last
Received): ขนาดข้อมูลของ GPRS ที่คุณได้  
  รับล่าสุด 

 •

ข้อมูลที่ส่งทั้งหมดจากซิม
1/ซิม
2
(SIM1/SIM2





 
 All
Sent): ขนาดขอ้มลูของ GPRS ทีค่ณุสง่ออกทัง้หมด 

 •

ขอ้มลูทีร่บัทัง้หมดจากซมิ
1/ซมิ
2
(SIM1/SIM2





 
 All
Received): ขนาดข้อมูลของ GPRS ที่คุณได้รับ  
  ทั้งหมด 

 •

รีเซ็ตตัวนับของซิม
1/ซิม
2
(SIM1/SIM2
Reset





 
 Counter): ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรีเซ็ตข้อมูลตัวนับ 
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โทรศัพท์รุ่นน้ีสามารถรองรับข้อความแจ้งเตือนท่ีเป็นข้อความ
เสียง และข้อความ SMS ซึ่งข้อความเสียง, ข้อความ SMS  
และข้อความ MMS เป็นบริการที่ขึ้นกับเครือข่ายด้วย  
โปรดติดต่อสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการจาผู้ให้บริการเครือ 
ข่ายที่คุณใช้บริการ

CallWaitingเขยีนขอ้ความ(WriteMessage)

การเขียนข้อความ:


1.  จากเมนูหลัก ให้คุณเลือก ข้อความ
(Messaging)
>




 เขียนข้อความ
(Write
Message)


2.  ในขณะเขียนข้อความ คุณสามารถใส่ภาพ, เสียง และ  
 วีดีโอลงในข้อความของคุณ 
3.  หลังจากเขียนเสร็จ ให้คุณเลือก ตัวเลือก
(Options)   
 จากนั้นจึงเลือก ส่งไปยัง
(Send
to)

4.  เพิม่ผูร้บัโดยการปอ้นเบอรโ์ทรหรอืคน้หาจากรายชือ่ทีม่ ี
5.  เลือก ตัวเลือก
(Options) และเลือกตัวเลือกของการส่ง  
 ข้อความ  

ข้อความ(Messaging)

คุณไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียระหว่าง  
การโทร, การเชื่อมต่อ WAP ที่ทำงานบน  
ข้อมูล GPRS 

หมายเหตุ:
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CallWaitingถาดเขา้(Inbox)

โทรศัพท์ของคุณสามารถบันทึกข้อความตัวอักษร (SMS) 
และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ที่ได้รับไว้โฟลเดอร์ถาดเข้า 

การอ่านข้อความ



เมื่อคุณได้รับข้อความ จะปรากฏไอคอนที่แสดงว่าข้อความ
จากซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง หากถาดเข้าของคุณเต็มเนื่อง 
จากเป็นข้อความ เก็บไว้ในซิมการ์ดเป็นที่เก็บมาตรฐาน 
ข้อความนั้นจะถูกเก็บไปไว้ที่ตัวเครื่องแทน   
แตห่ากถาดเขา้ของตวัเครือ่งเตม็ จะปรากฏขอ้ความแจง้เตอืน  
เพื่อให้คุณทราบว่าไม่สามารถรับข้อความใหม่ๆ ได้อีก 

1.  จากเมนูหลัก ให้คุณเลือก ข้อความ
(Messaging)



2.  จากนั้นเลือก ถาดเข้า
(Inbox) ข้อความที่ได้รับทั้งหมด  
 จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ 

1.  ในการป้อนข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “การ



 ป้อนข้อความ”


2.  สำหรับการใช้งานฟังก์ชั่นข้อความ  
 มัลติมีเดีย (MMS) จะต้องมีการรองรับ  
 จากผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณใช้งานด้วย  
 เช่นกัน ซึ่งโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชั่นนี้เช่นกัน  
 เทา่นัน้จงึจะสามารถรบัและแสดงขอ้ความ  
 มัลติมีเดียได้  

หมายเหตุ:
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CallWaitingแบบรา่ง(Drafts)

โทรศัพท์จะบันทึกข้อความที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบร่าง   

CallWaitingถาดออก(Outbox)

โทรศัพท์จะบันทึกข้อความที่ไม่สามารถส่งได้สำเร็จลงใน
โฟลเดอร์ถาดออก 

CallWaitingขอ้ความทีส่ง่แลว้(Sentmessages)

โทรศัพท์จะบันทึกข้อความที่ส่งได้สำเร็จลงในโฟลเดอร์
ข้อความที่ส่งแล้ว 

CallWaitingขอ้ความซมิการด์(SIMmessages)

โทรศัพท์จะบันทึกข้อความของซิมการ์ดลงในโฟลเดอร์ข้อ
ความซิมการ์ด 

CallWaitingลบขอ้ความ(Deletemessages)

คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ หรือลบ
ข้อความทั้งหมดพร้อมกัน 
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CallWaitingอเีมล์(Email)

การสร้างแอคเคาท์


1.  อันดับแรก คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีข้อมูล (data   
 account) 
2.  กลับไปที่หน้าจอปกติโดยการกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง   
 และเลือก เมนู
(Menu)
>
ข้อความ
(Messaging)
>




 อีเมล์
(Email)
>
อีเมล์แอคเคาท์
(Email
accounts)


3. เลือก ตัวเลือก
(Options)
>
แอคเคาท์ใหม่
(New




 account) เพือ่สรา้งแอคเคาทข์องอเีมลใ์ม ่โดยทำตาม 
 ขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ 
4. หลังจากที่สร้างเสร็จแล้ว โทรศัพท์จะบันทึกแอคเคาท์  
 ใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ 
5. เลือกแอคเคาท์ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลือก ตัวเลือก




 (Options)
>
เปิดใช้งาน
(Activate) เพื่อเปิดใช้งาน  
 แอคเคาท์ที่เลือก 

การเขียนอีเมล์


1. ในโหมดหนา้จอปกต ิกดปุม่คำสัง่ซา้ย เพือ่เขา้สูเ่มนหูลกั  
  จากนั้นเลือก ข้อความ
(Messaging)
>
อีเมล์
(Email)




 >
เขียนอีเมล์
(Write
Email)


2. ใส่อีเมล์แอดเดรสลงในช่อง ถึง
(To) สำหรับปลายทาง  
 ของการส่งอีเมล์ 
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CallWaitingขอ้ความบรอดคาสท์(BroadcastMessage)

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรับข้อความโฆษณาได้ และคุณ  
สามารถเปิดหรือปิดโหมดการรับข้อความนี้และตั้งค่าอื่นๆ   
ตามที่ต้องการได้ 

CallWaitingขอ้ความสำเรจ็รปู(Templates)

ภายในโทรศพัทน์ีม้ขีอ้ความ SMS และ MMS แบบสำเรจ็รปู  
ให้คุณเลือกใช้ได ้

3.  เลื่อนไปที่ช่อง หัวเรื่อง
(Subject) ป้อนหัวเรื่องโดยการ  
 เลอืก แกไ้ข
(Edit) จากนัน้สามารถแนบไฟล,์ ตัง้ลำดบั  
 ความสำคัญ และแก้ไขข้อความอีเมล์ 
4.  เมื่อเขียนเสร็จ ให้คุณเลือก เรียบร้อย
(Done) จากนั้น  
 หน้าจอป๊อปอัพจะแสดงขนาดของเมล์ 
5.  เลือก ใช่
(Yes) เพื่อส่ง, ส่งและบันทึก, บันทึกไปยัง 
 แบบร่าง หรือออกโดยไม่บันทึก 

หากคุณส่งอีเมล์ผ่าน Gmail คุณจำเป็นต้อง
ติดตั้งการยืนยันรับรอง สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ Gmail  

หมายเหตุ:
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CallWaitingการตัง้คา่ขอ้ความ(MessageSettings)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีส้ามารถตัง้คา่มาตรฐานเกีย่วกบัการใชง้าน  
ข้อความ SMS และ MMS 

1.  ไปที่ ข้อความ
(Messaging) จากนั้นเลือก การตั้งค่า



 ข้อความ
(Message
Settings)


2.  จากนั้นเลือก ข้อความ
(Text
message),
ข้อความ




 MMS
(Multimedia
message)
หรือ
ข้อความบริการ




 (Service
message)
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 
3.  เลือกหัวข้อที่คุณต้องการเปลี่ยน 

 ข้อความ
SMS มีตัวเลือกดังต่อไปนี้: 

 •
 การตั้งค่ารูปแบบ
(Profile
settings):
หากรูปแบบ  
  ของข้อความสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีมากกว่า 1   
  รูปแบบ คุณก็สามารถตั้งค่าแบบแยกกันได้ 

 •

ศูนย์ข้อความเสียง
(Voicemail
server): โทรศัพท์  
  เครือ่งนีม้ฟีงักช์ัน่ทีใ่หค้ณุสามารถเขา้ถงึขอ้ความเสยีง  
  ไดอ้ยา่งรวดเรว็หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยรองรบัฟงักช์ัน่  
  นี้เช่นกัน เบอร์วอยซ์เมล์ของคุณสามารถจะมาจาก  
  ผู้ให้บริการเครือข่ายของซิมการ์ดและแสดงให้ทราบ  
  ในโทรศัพท์อยู่แล้ว ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม 1   
  ค้างไว้เพื่อโทรออกไปยังศูนย์ข้อความเสียโดยตรง 

 •

การตัง้คา่ทัว่ไป
(Common
settings): หากรายงาน



 
 การส่ง
(Delivery
Report) ถูกเปิดใช้งาน เครือข่าย  
  จะส่งรายงานการส่งสำหรับข้อความของคุณ หาก   
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  เส้นทางตอบกลับ
(Reply
Path) ถูกเปิดใช้งาน จะ  
  เป็นการส่งเบอร์ศูนย์ข้อคาวามของคุณไปพร้อมกับ  
  ข้อความ ซึ่งผู้รับจะสามารถตอบกลับข้อความโดยใช้  
  ศูนย์ข้อความของคุณแทนได้ ทำให้ส่งได้เร็วขึ้น และ  
  เปน็คณุสมบตัทิีต่อ้งสมคัรใชบ้รกิารกอ่น หาก บนัทกึ



 
 ข้อความที่ส่ง
(Save
sent
message) ถูกเปิดใช้งาน   
  ข้อความที่ส่งได้สำเร็จจะถูกเก็บไว้ในกล่อง ข้อความ  
  ที่ส่งแล้ว (Sent) 

 •

สถานะหน่วยความจำ
(Memory
status): คุณ  
  สามารถตรวจสอบสถานะหน่วยความจำในตัวเครื่อง  
  หรือซิมการ์ด 

 •

ระบบการเชื่อมต่อ
(Preferred
connection): คุณ  
  สามารถเลือกระบบการเชื่อมต่อที่ต้องการระหว่าง   
  Prefer GPRS, Prefer GSM หรือ GSM only 


 ข้อความ
MMS มีตัวเลือกดังต่อไปนี้: 

 •

สร้าง
(Compose): คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบด้วย  
  ตัวเลือกต่อไปนี้ 

 •
 เวลาแสดง
สไลด์
(Slide
Time):
คุณสามารถตั้ง  
  หน่วงเวลาระหว่างแต่ละสไลด์ 

 •

โหมดการสรา้ง
(Creation
Mode): หากเลอืก จำกดั




 
 (Restricted) อุปกรณ์จะป้องกันการส่งข้อความที่ไม่  
  รองรับ หากไม่ต้องการให้มีการเตือนเกี่ยวกับเนื้อหา  
  ในข้อความ ให้เลือก อิสระ
(Free)
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 •

ปรับขนาดภาพ
(Picture
Resizing): กำหนดขนาด  
  ของภาพใน MMS 

 •

ลายเซ็นต์อัตโนมัติ
(Auto
Signature): เลือกว่าคุณ  
  ต้องการเพิ่มลายเซ็นในตอนท้ายของ MMS โดย  
  อัตโนมัติ 

 •

ลายเซน็ต
์(Signature): กำหนดลายเซน็ตท์ีต่อ้งการเพิม่ 

 •

การส่ง
(Sending): การตั้งค่านี้มีตัวเลือก อย่างเช่น   
  ความสำคัญ (Priority), รายงานการส่ง (Delivery   
  Report) และอื่นๆ 

 •

การเรียกข้อมูล
(Retrieval): การตั้งค่านี้มีตัวเลือก   
  อย่างเช่น โรมมิ่ง (Roaming), รายงานการอ่าน   
  (Read Report) และอื่นๆ 

 •

เลือกที่เก็บ
(Preferred
storage): คุณสามารถเลือก  
  พื้นที่จัดเก็บระหว่างซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง 

 •

สถานะหน่วยความจำ
(Memory
status): คุณ  
  สามารถตรวจสอบสถานะหน่วยความจำข้อความ  
  มัลติมีเดียในตัวเครื่องหรือซิมการ์ด 

สำหรับการตั้งค่าข้อความ MMS สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการ 
เครือข่าย 

หมายเหตุ:
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คณุสามารถใชโ้ทรศพัทถ์า่ยภาพโดยใชก้ลอ้งภายในตวัเครือ่ง  
และปรบัการตัง้คา่กลอ้งได ้ซึง่เครือ่งนีม้เีลนสก์ลอ้งจะอยูท่ัง้  
ทางดา้นหนา้และดา้นหลงัของโทรศพัท ์และจอภาพจะทำงาน  
เหมอืนกบัเปน็ชอ่งมองภาพ หากไมม่หีนว่ยความจำมากพอ 
สำหรับกล้อง คุณจำเป็นต้องลบรูปเก่าๆ เพื่อเพิ่มที่ว่างใน 
หน่วยความจำ สถานะการตั้งค่ากล้องจะแสดงอยู่ด้านบน  
ของโหมดการดูภาพ 

การเริ่มใช้งานกล้องถ่ายรูป


1. ในเมนูหลัก เลือก กล้องถ่ายรูป
(Camcorder)


2. ในการถ่ายภาพ ให้คุณกดปุ่ม ตกลง
(OK)


กลอ้งถา่ยรปู(Camcorder)

มัลติมีเดีย(Multimedia)

ห้ามใช้คุณสมบัตินี้ในกรณีที่อาจเป็นการ
ละเมิดกฎหมายในบางพื้นที่ 

หมายเหตุ:


ภาพทีถ่า่ยจะถกูจดัเกบ็ไวใ้นโฟลเดอร ์รปูถา่ย


(Photos) ในเมน ูจดัการไฟล
์(File
Manager)



ซึ่งคุณสามารถดูรูปโดยการเลือก รูปถ่าย

(Photos) จากรายการตัวเลือก หรือเปิด
โฟลเดอร์ รูปถ่าย
(Photos) จากเมนู 
จัดการไฟล์
(File
Manager)



หมายเหตุ:
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การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

1. กดปุ่มคำสั่งซ้ายในโหมดการดูภาพ จากนั้นตัวเลือก  
 ทัง้หมดจะแสดงขึน้ คณุสามารถปรบัการตัง้คา่ผา่นโหมด  
 การชมภาพได้โดยตรง 
2. คณุสามารถตัง้ขนาดภาพ, คณุภาพ, โหมดฉาก และอืน่ๆ 

ภายในตัวเครื่องมีเครื่องเล่นเพลงเพื่อสร้างความบันเทิง 
คณุยงัสามารถดาวนโ์หลดเพลงผา่น USB หรอืการเชือ่มตอ่  
อื่นๆ ไฟล์เพลงจะต้องถูกบันทึกในโฟลเดอร์ เพลงส่วนตัว



(My
Music)
ใน จดัการไฟล
์(File
Manager) เพือ่ใหส้ามารถ  
ค้นหาและเพิ่มไปยังรายการเพลงมาตรฐานโดยอัตโนมัติ   
คุณสามารถฟังเพลงได้ทั้งจากหูฟังหรือลำโพง การใช้งานที่  
งา่ยดายถกูออกแบบมาเปน็พเิศษเพือ่ใหค้ณุสามารถควบคมุ,  
เล่น, หยุดชั่วคราว และหยุดเครื่องเล่นเพลงได้ตามต้องการ 

  

ปุ่มเลื่อน
ตำแหน่งขึ้น/ลง 

กดเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงเพลง 

ปุ่มกด
 การทำงาน


ปุ่มเลื่อน
ตำแหน่งซ้าย  
/ขวา 

กดสั้นๆ เพื่อเลือกเพลงถัดไป/เพลงที่
ผ่านมา กดค้างไว้เพื่อกรอเพลงกลับ 
หรือเดินหน้าแบบเร็วระหว่างการเล่น  

เครือ่งเลน่มเีดยี(Mediaplayer)

ปุ่ม OK กดเพื่อเล่น/หยุดเล่นเพลงปัจจุบัน
ชั่วคราว 
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ปุ่ม * / #  กด * สำหรับปรับภาพเต็มจอ/ 
กด # สำหรับปิดเสียง 

Key Description

ปุ่มคำสั่งซ้าย 
[ตัวเลือก] 

แสดงตัวเลือกต่างๆ 

ปุ่มคำสั่งขวา 
[ย้อนกลับ] 

กลับไปเมนูที่ผ่านมา 

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายได้ในขณะใช้  
เครื่องเล่นเพลงระหว่างใช้สาย การเล่นเพลง  
จะถูกหยุดชั่วคราวในระหว่างการโทรและเริ่ม 
เล่นต่อเมื่อวางสาย 

หมายเหตุ:


หมายเหตุ:
 เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงรูปแบบ MPEG 
Layer-3 ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจาก   
Fraunhofer IIS and Thomson ซึ่งการใช้งาน  
ผลติภณัฑน์ีไ้มไ่ดเ้ปน็สิง่บง่ชีว้า่ไดม้กีารอนญุาต 
หรือมีนัยว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่เนื้อหาที่มี  
คุณสมบัติตามมาตรฐาน MPEG Layer-3 ซึ่ง  
สร้างขึ้นจากผลิตภัณฑ์นี้เพื่อนำไปก่อให้เกิด  
รายได้ในระบบการกระจายสัญญาณ (ทั้งบน  
เครือข่ายภาคพื้น, ดาวเทียม, การเชื่อมต่อ  
เคเบิล้ และ/หรอื ชอ่งทางการเผยแพรอ่ืน่ๆ), 
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ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์รูปถ่ายสามารถดูได้จากเมนูนี้   
และพื้นที่จัดเก็บภาพจะอยู่ในตัวเครื่องหรือการ์ดความจำ   
คุณสามารถเลือกดูภาพในรูปแบบของ List
Style
หรือ   
Matrix
Style ได้ 
สำหรับการเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บ ให้คุณเลือก ตัวเลือก

(Options) และเลือก
ที่เก็บ
(Storage)


อลับัม้รปู(Photoalbum)

สตรมีมิง่แอปพลเิคชัน่ (ผา่นระบบอนิเทอรเ์นต็,  
อินทราเน็ต และ/หรือ ระบบเน็ทเวิร์คอื่นๆ), 
ระบบการเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบอื่น 
(แอปพลิเคชั่น pay-audio หรือ audio-on-
demand เป็นต้น) หรือสื่อบันทึกข้อมูล   
(แผ่นซีดี-รอม, ดิสก์ในระบบดิจิตอลอื่นๆ,   
ชิปกึ่งตัวนำ, ฮาร์ดไดร์ฟ, การ์ดความจำ  
เปน็ตน้) ซึง่การใชง้านขอ้มลูในแตล่ะลกัษณะ 
ดังที่กล่าวมานี้นั้น จะต้องมีการรับรองการ  
อนุญาตอย่างถูกต้อง  
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่
เว็บไซต์ http://mp3licensing.com 
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เมนูเครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือในการบันทึกเสียง
อย่างง่ายที่คุณสามารถใช้จัดการเกี่ยวกับไฟล์เสียง 

เครือ่งบนัทกึเสยีง(Voicerecorder)

มีตัวเลือกที่ใช้งานได้ดังต่อไปนี้: 

•

ภาพศิลป์
(Photo
Artist): คณุสามารถแก้ไขรูปภาพ  
 หรือภาพถ่ายที่บันทึกในตัวเครื่องหรือการ์ดความจำ 
•

ต่อภาพ
(Image
Tile): คุณสามารถแยกภาพออกเป็น  
 ส่วนๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนการแบ่งส่วนของภาพแต่ละภาพ 

การเริ่มใช้งานภาพศิลป์
(Photo
Artist)


1.  ในเมนู
มัลติมีเดีย
(Multimedia) เลือก ตกแต่ง



 รูปภาพ
(Photo
editor)


2.  เลือก ภาพศิลป์
(Photo
Artist)

3.  เลือก เลือกจากไฟล์
(Select
from
file)


4.  เลือก การ์ดความจำ
(Memory
Card) หรือ ตัว
 



 เครื่อง
(Phone) เพื่อเปิดโฟลเดอร์ 
5.  เลือกโฟลเดอร์รูปภาพ หรือ โฟลเดอร์รูปถ่าย 
6.  เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม ตกลง




 (OK) เพื่อเริ่มการแก้ไขรูปภาพ  

ตกแตง่รปูภาพ(Photoeditor)
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การเริ่มบันทึกเสียง


1. ในเมนู มัลติมีเดีย
(Multimedia) เลือก เครื่องบันทึก



 เสียง
(Voice
recorder)



2. เลือก ตัวเลือก
(Options)
>
บันทึก
(Record) เพื่อเริ่ม  
 บันทึก 

1.  ระหว่างการบันทึก คุณสามารถหยุดการ  
 บันทึกชั่วคราว หรือยุติการบันทึกเสียง  
 โดยการกดปุ่ม ตกลง
(OK)

2.  คุณสามารถกดปุ่ม ตัวเลือก
(Options)
>




 การตั้งค่า
(Settings) เพื่อตั้งรูปแบบไฟล์  
 เสียง ไฟล์เสียงสามารถบันทึกในรูปแบบ 
 AMR, WAV หรือ AWB 

หมายเหตุ:


คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถฟังรายการจากสถานีวิทยุ
ที่ชื่นชอบได้ทุกเวลาในช่วงคลื่นความถี่ 87.50MHz
ถึง

108.00MHz


การเริ่มต้นใช้งาน


1. อันดับแรก ให้คุณเสียบปลั๊กของชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ 
2. จากเมนูหลัก เลือก วิทยุ
FM
(FM
radio)


3. หากปิดวิทยุ ให้คุณกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงเพื่อเปิดวิทยุ 

วทิยุFM(FMradio)
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4. คุณสามารถกดปุ่ม */# เพื่อปรับระดับเสียง 
5. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งซ้าย/ขวาเพื่อค้นหาสถานีที่ผ่านมา  
 /ถัดไป 

คุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้: 

•

สถานี
(Stations): คุณสามารถบันทึก 30 ช่องสถานี  
 ในโทรศัพท์ โดยการป้อนชื่อสถานีและความถี่ คุณ  
 สามารถเข้าสู่สถานีวิทยุ 30 สถานีได้อย่างรวดเร็วโดย  
 การกดปุ่มตัวเลขคุณสามารถเล่น, ลบ หรือแก้ไขความถี่   
 ของสถานีวิทยุที่เลือกได้ 
•

ตั้งความถี่
(Set
Frequency): ใช้สำหรับป้อนคลื่น  
 ความถี่ด้วยตัวเอง 
•

ตั้งช่องอัตโนมัติ
(Auto
Search): ใช้สำหรับค้นหาช่อง  
 สถานีอัตโนมัติ และสถานีที่พบจะถูกบันทึกในรายการ  
 สถานีโดยอัตโนมัติ 
•

 บนัทกึ
(Record): ใชส้ำหรบับนัทกึรายการทีค่ณุชืน่ชอบ 
•

บันทึกต่อ
(Append):
ใช้สำหรับเริ่มการบันทึกต่อจาก  
 ไฟล์เดิมที่คุณบันทึกไว้ 
•

 รายการไฟล์
(File
List): ใช้สำหรับฟังรายการที่คุณ  
 บันทึกไว้ คุณสามารถส่งไฟล์ไปยังเพื่อนของคุณได้ 
•

การตั้งค่า
(Settings): ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนการตั้งค่า  
 การแสดงภาพพื้นหลัง, ลำโพง, รูปแบบการบันทึก, 
 คุณภาพเสียง และพื้นที่จัดเก็บความสนนุกและเกมส์ 
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โทรศัพท์เครื่องนี้มาพร้อมกับเกมส์ต่างๆ และเมนูนี้จะทำ  
ให้คุณสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นจาวา  
คุณสามารถปรับการตั้งค่าเกมส์เมื่อเข้าสู่เมนูเกมส์ได้ 

ความสนุกและเกมส์(Fun&Games)
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ภายในฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถบันทึกตารางนัดหมายและสิ่ง  
ที่ต้องทำไว้ในปฏิทิน และคุณยังสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้  
เตือนคุณเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย 
การสร้างบันทึกและการเตือนความจำในปฏิทินสำหรับ
การใช้งานในครั้งแรก: 
1. ในเมนู ออแกไนเซอร์
(Organizer) เลือก ปฏิทิน




 (Calendar)

2. เลือกวันที่ในปฏิทิน 
3. เลือก ตัวเลือก
(Options)
>
View
เพื่อดูการนัดหมาย   
 คณุสามารถเพิม่การนดัหมาย โดยกดปุม่ เพิม่นดัหมาย  
 (Add
event)

4. ป้อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเหตุการณ์ และ  
 อธิบายเหตุการณ์ในหัวเรื่องและรายละเอียด หลังจากที่  
 แกไ้ขเสรจ็ ใหค้ณุเลอืก ตวัเลอืก
(Options)>
เรยีบรอ้ย




 (Done) เพื่อบันทึกรายละเอียด 
5. เลือก นาฬิกาปลุก
(Alarm
clock)
เพื่อเปิดหรือปิด 
6.  เลือกรูปแบบการเตือน ครั้งเดียว
(Once)/ทุกวัน




 (Everyday)/กำหนดเอง
(Custom)/ทกุสปัดาห
์(Weekly)



 /ทุกเดือน
(Monthly)
ใน
ปลุกซ้ำ
(Repeat)

7. จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อมูลอื่นได้ 
8. กดปุ่ม เรียบร้อย
(Done) เพื่อบันทึกสิ่งที่ต้องทำ 

ปฏทินิ(Calendar)

ออแกไนเซอร์(Organizer)
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คุณสามารถดู, แก้ไข หรือลบงานจากตัวเลือกในคุณสมบัติ
นี ้สำหรบัผูท้ีใ่ชง้านครัง้แรก ตอ้งทำตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี:้ 
1. เลือก เพิ่มงานในรายการ
(Add
in
the
Task
List)

2. แก้ไขงานของคุณโดยการป้อนวันที่, เวลา, หัวเรื่อง,   
 นาฬิกาปลุก, เตือนซ้ำ, ความสำคัญ และข้อมูลอื่นๆ 
3. คุณสามารถเลือกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุกเป็นการเตือน  
4. เลือก เรียบร้อย
(Done) และ ใช่
(Yes) เพื่อบันทึก  
 งานของคุณ 

ภายในฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้เตือนใน
เวลาที่กำหนดไว้ และนาฬิกาปลุกจะยังคงทำงานถึงแม้จะ  
ปิดโทรศัพท์ก็ตาม 
1.  ในเมนู ออแกไนเซอร์
(Organizers)
เลือก นาฬิกา




 ปลุก
(Alarm)


2. เลือก แก้ไข
(Edit) เพื่อตั้งเวลาปลุก แต่อันดับแรกคุณ  
 จะต้องเปิดการทำงาน 
3. ในการตัง้นาฬกิาปลกุ ปอ้นชัว่โมงและนาทโีดยใชปุ้ม่ตวัเลข 
4. เลอืก ครัง้เดยีว
(Once)/ทกุวนั
(Everyday)
/
กำหนดเอง




 (Custom)
ในตัวเลือก
เล่นซ้ำ
(Repeat) สำหรับการ  
 เตือนด้วยเสียง  

งานทีต่อ้งทำ(Tasks)

นาฬกิาปลกุ(Alarm)
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คุณสามารถดูวันที่และเวลาท้องถิ่นโดยการเลือกเขตเวลา   
GMT และเมืองหลวง เมื่อจุดพิกัดชี้ไปที่เมืองหลวงใด เวลา  
และวันที่ของเมืองนั้นก็จะแสดงขึ้น 

ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับทำรายการของบันทึกเป็นการเตือน  
การสร้างสมุดบันทึก: 
1. ในเมนู ออแกไนเซอร์
(Organizer) เลือก สมุดบันทึก



 (Notes)


2.  สัมผัส เพิ่มเพื่อสร้างบันทึกใหม่
(Add
to
create
a




 new
note)


3.  แก้ไขรายละเอียดของบันทึก  
4.  หลังจากแก้ไขรายละเอียดของบันทึกเสร็จแล้ว ให้สัมผัส   
 ตัวเลือก
(Options)
>
เรียบร้อย
(Done) เพื่อบันทึก 

การเปิดใช้งานไฟฉาย มีขั้นตอนดังนี้: 
ในหน้าจอปกติ เลือก เมนู
(Menu)>
ออแกไนเซอร์


(Organizer)
>
ไฟฉาย
(Torch) จากนั้นกดปุ่มคำสั่งซ้าย /



ตกลง
(OK) เพื่อเปิดหรือปิดไฟฉาย 

ไฟฉาย(Torch)

สมดุบนัทกึ(Notes)

เวลาสากล(Worldclock)

5.  หลงัจากเสรจ็สิน้การตัง้คา่ขา้งตน้ ใหค้ณุเลอืก เรยีบรอ้ย




 (Done) เพื่อบันทึกการตั้งค่าการปลุก 
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เครือ่งคดิเลข(Calculator)
คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขของตัวเครื่องในการบวก, ลบ, 
คูณ และหาร  
 
ตวัแปลงหนว่ย(UnitConverter)
โทรศัพท์เครื่องนี้มาพร้อมตัวแปลงหน่วยสำหรับน้ำหนัก
และความยาว 
 
นาฬกิาจบัเวลา(Stopwatch)

ฟังก์ชั่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มจนถึง
หยุดจับเวลา 

การใช้นาฬิกาจับเวลา


 1. จากเมนูหลัก เลือก ฟังก์ชั่นพิเศษ
(Extra)
>





 
 นาฬิกาจับเวลา
(Stopwatch)


 2. เลือก จับเวลาปกติ
(Typical
stopwatch) ซึ่งคุณ  
  สามารถเลือกวิธีการบันทึกต่างๆ และดูบันทึกได้ 

 
 •
 จับเวลาแบบแบ่งเวลา
(Split
Timing):
ช่วง  
   เวลาจะถูกบันทึกและนับเวลาต่อเนื่อง เมื่อคุณ  
   เลือกตัวเลือกนี้ เมื่อคุณกดปุ่ม แยก
(Split)
ช่วง 
   เวลาต่อไปจะถูกบันทึกโดยนับเวลาต่อจากครั้ง 
   แรกคุณสามารถหยุดและนับเวลาต่อได้ทุกเมื่อ 
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 •

จับเวลาต่อรอบ
(Lap
Timing): เมื่อคุณเลือกตัว  
   เลือกนี้ ช่วงเวลาจะถูกบันทึกและนับเวลาใหม่  
   เมื่อคุณกดปุ่ม รอบ
(Lap) ช่วงเวลาต่อไปจะถูก  
   บนัทกึโดยเริม่นบัเวลาใหม ่คณุสามารถหยดุและ  
   นับเวลาต่อได้ทุกเมื่อ 

 
 •

ดูบันทึก
(View
records): คุณสามารถดูหรือลบ  
   เวลาที่คุณบันทึกไว้ได้ 
 3. เลือก นาฬิกาจับเวลา
nWay
(nWay
stopwatch)   
  คุณสามารถสร้างสี่บันทึกการจับเวลาได้โดยการกด  
  ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 
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โทรศัพท์ของคุณรุ่นนี้สามารถรองรับการใช้งานแบบ 2 ซิม 
ทำให้คุณสามารถสลับไปใช้ซิมที่ต้องการได้ การทำงานใน  
แบบ 2 ซิมนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการจากทั้ง 2 ซิมโดย  
ไม่จำเป็นต้องพกโทรศัพท์ถึง 2 เครื่อง 

ภายในโทรศพัทม์กีารตัง้คา่ซมิทัง้หมด 4 ตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้ 

 •

เปิดใช้งานระบบ
2
ซิม
(Dual
SIM
open): เปิดใช้  
  งานทั้งสองซิม คุณจึงสามารถสลับการทำงานได้ 

 •

เปิดใช้ซิม
1
เท่านั้น
(Only
SIM1
open): เปิดใช้  
  งานเฉพาะซิม 1 

 •

เปิดใช้ซิม
2
เท่านั้น
(Only
SIM2
open): เปิดใช้  
  งานเฉพาะซิม 2 

 •
 โหมดเครื่องบิน
(Flight
mode): ให้คุณสามารถเปิด  
  ใช้เครื่องในโหมดใช้งานบนเครื่องบิน 

ภายในตัวเครื่องมีรูปแบบ 5 รูปแบบที่คุณสามารถเลือกใช้ 
ประกอบด้วย: ทั่วไป (General), ปิดเสียง (Silent), 
ประชุม (Meeting), นอกอาคาร (Outdoor) และ สไตล์ 
(My style)  

การตัง้คา่ระบบ2ซมิ(DualSIMsettings)

รูปแบบ(UserProfiles)

การตั้งค่า(Settings)
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การใช้งานรูปแบบ


 1. ในเมนู รูปแบบ
(Profile) เลือกรูปแบบที่ต้องการ 
 2. เลือก
ตัวเลือก
(Options)
>
ใช้งาน
(Activate)


การแก้ไขรูปแบบ


คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบอย่างที่คุณต้องการ 
 1. ในเมนู รูปแบบ (Profile) เลือกรูปแบบที่ต้องการ 
 2. เลอืก ตวัเลอืก
(Options)
>
กำหนดเอง
(Customize)


คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าหน้าจอจากตัวเลือก
ต่อไปนี้: 
•
 ภาพพื้นหลัง
(Wallpaper):
คุณสามารถเปลี่ยนภาพ  
 วอลล์เปเปอร์ที่แสดงในหน้าจอปกติ 

 1. ในเมน ูการตัง้คา่
(Settings) เลอืก การตัง้คา่หนา้จอ




 
 (Display
settings)
>
วอลล์เปเปอร์
(Wallpaper)


การตัง้คา่หนา้จอ(Displaysettings)

หากคุณกำหนดแบบการเตือนเอง ไอคอน
การแจ้งเตือนอาจเปลี่ยนไป   
รูปแบบหูฟัง (Headset) ใช้สำหรับการใช้
งานเมื่อเสียบหูฟัง 
รูปแบบบลูทูธ (Bluetooth) สามารถใช้งาน
ได้เฉพาะเวลาที่มีการเชื่อมต่อบลูทูธ 

หมายเหตุ:
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 2. เลือก ผู้ใช้กำหนด
(User
defined) และเลือกภาพ  
  จาก จัดการไฟล์
(File
manager)


 3.  หรอืเลอืก ในระบบ
(Default) และกดปุม่ ตกลง
(OK)


•

 ภาพพักหน้าจอ
(Screen
Saver): ใช้สำหรับเลือกเล่น  
 ภาพพกัหนา้จอ ระยะการหนว่งเวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเปดิ 
 การทำงานของภาพพักหน้าจอ คือ 5 วินาที ถึง 1 นาที 
 หลังจากสิ้นสุดการตั้งค่าข้างต้นแล้ว กลับไปยังเมนูย่อย 
 ภาพพักหน้าจอ
(Screen
Saver) และเลือก เลือก



 (Select) เพื่อเข้าสู่ ในระบบ
(System) หรือ ผู้ใช้


 กำหนด
(User
defined) เพื่อเลือกภาพพักหน้าจอ 
•  ภาพเปิดเครื่อง
(Power
on
display): คุณสามารถ  
 เลือกใช้งานภาพเคลื่อนไหวขณะเปิดเครื่อง โดยรูปนั้น  
 อาจมาจากในระบบหรือ จัดการไฟล์
(File
Manager)


•

 ภาพปิดเครื่อง
(Power
off
display): คุณสามารถ  
 เลือกใช้งานภาพเคลื่อนไหวขณะปิดเครื่อง โดยรูปนั้น  
 อาจมาจากในระบบหรือ จัดการไฟล์
(File
Manager)


•

 แสดงวนัทีแ่ละเวลา
(Show
date
and
time): หากเปดิ  
 ใช้งาน วันที่และเวลาจะแสดงขึ้นในโหมดสแตนด์บาย 
•

 แสดงสวิตช์เอ็ฟเฟ็กต์
(Show
switch
effect): ตั้งค่า  
 การแสดงสวิตช์เอ็ฟเฟ็กต์ ระหว่างไม่มี, ปกติ และ ดี  
 ที่สุด 
•

 แสดงชือ่เครอืขา่ย
(Show
operator
name): ตัง้คา่เปดิ  
 หรือปิดได้ ใช้สำหรับการแสดงชื่อเครือข่ายที่ใช้งาน 
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คุณสามารถเลือกเมือง, ดูและเปลี่ยนเวลาและวันที่ที่ตั้งใน
โทรศัพท์ คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบของเวลาในเมนูนี้ได้ 

ตารางเวลาเปิด/ปิดเครื่อง
(Schedule
power
on/off)


คุณสามารถตั้งเวลาการเปิด/ปิดเครื่อง โดยตั้งค่าได้
ทั้งหมด 4 เวลา 

ภาษา (Language) 

คุณสามารถเลือกภาษาที่ใช้แสดงบนหน้าจอได้ 
 ในเมนู การตั้งค่า
(Settings) เลือก การตั้งค่าตัวเครื่อง

(Phone
settings)
>
ภาษา
(Language)


ตั้งค่าโทรศัพท์(PhoneSettings)

วันที่และเวลา(Timeanddate)

•

 แสดงเบอร์ส่วนตัว
(Show
owner
number):
หากเปิด  
 ใชง้าน เบอรโ์ทรของคณุจะแสดงขึน้ในโหมดสแตนดบ์าย 
•

 ไฟหน้าจอ
LCD
(LCD
Backlight): ใช้สำหรับปรับ  
 ความสว่างของไฟหน้าจอ LCD 

ตัวเลือก อัตโนมัติ
(Automatic) จะขึ้นอยู่กับ
ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณและภาษาที่  
โทรศัพท์รองรับ หากคุณเลือก อัตโนมัติ



(Automatic) โทรศัพท์จะค้นหาภาษาที่ซิม  
การ์ดและตัวเครื่องรองรับ 

หมายเหตุ:
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เลือกวิธีป้อนข้อมูล (Pref. input method) 

คุณสามารถเลือกวิธีป้อนข้อมูลตามการใช้งานของคุณ 

การเข้ารหัส (Encoding) 

ใช้สำหรับเลือกรูปแบบการเข้ารหัส 

ธีม (Themes) 

ใช้สำหรับเลือกธีมของโทรศัพท์ที่ต้องการ 

ข้อความต้อนรับ (Greeting text) 

ข้อความนี้จะแสดงในหน้าจอหลักเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณ
สามารถแก้ไขข้อความได้ตามต้องการ 

เมนูลัด (Shortcuts) 

คุณสามารถสร้างเมนูลัดเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่เมนูต่างๆ 

ปุ่มลัด (Dedicated Key) 

คุณสามารถกำหนดปุ่มเลื่อนตำแหน่งให้เป็นทางลัดเพื่อเข้า

สู่คุณสมบัติต่างๆ 

การตั้งค่า UART (UART settings) 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 
ใชส้ำหรบัการสือ่สารระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอรก์บัโทรศพัท ์ 
มือถือ เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มในการต่อสาย
โทรศัพท์ คุณจะต้องตั้งค่า UART ให้สัมพันธ์กับซิมการ์ด
ก่อน  
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การตั้งค่าการโทร(Callsettings)
การตั้งค่าการโทรซิม 1 / ซิม 2 (SIM1/SIM2 call 

settings) 


 •

แสดงเบอรผ์ู้ใช้
(Caller
ID): คุณสามารถเลือกส่ง  
  หรือซ่อนข้อมูลเบอร์โทรของคุณระหว่างทำการโทร  
  ออกหรือส่งข้อความการตั้งค่าพื้นฐานของโทรศัพท์  
  คือ ตั้งค่าตามเครือข่าย
(Set
By
Network) ซึ่ง  
  หมายความวา่การแสดงขอ้มลูจะขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิาร  
  เครือข่ายที่คุณใช้งาน 

 •

สายเรียกซ้อน
(Call
Waiting):
คุณสามารถเปิด  
  การใช้งานฟังก์ชั่นสายเรียกซ้อน 

 •

โอนสาย
(Call
Divert): คุณสามารถตั้งเงื่อนไขการ  
  โอนสายจากเบอร์หนึ่งที่ได้รับสายไปยังอีกเบอร์ที่รับ  
  โอนสาย 

 •

ระงับการโทร
(Call
Barring): คุณสามารถจำกัด  
  สายที่โทรเข้าและสายที่โทรออกจากตัวเครื่อง 

 •

สลบัสาย
(Line
Switch)
(สาย
1/
สาย
2): ฟงักช์ัน่  
  นี้เป็นบริการระบบเน็ทเวิร์คที่ให้คุณสามารถเลือก  
  สลับสาย 1 หรือสาย 2 ซึ่งเป็นเลขหมายที่มีการ  
  สมัครสำหรับการโทรออก 

การตั้งค่าอื่นๆ (Misc. settings) 

คุณสามารถใช้การตั้งค่าไฟแสดงหน้าจอ LCD จากเมนูนี้ได้ 



47

U
35
02

•

 รายชือ่กลุม่
(Group
list): คณุสามารถเพิม่และแกไ้ข  
 รายชื่อกลุ่มได้ 

ไวท์ลิสต์ (White list) 

ใช้สำหรับแสดงรายชื่อของสายที่โทรเข้าหรือข้อความเข้าที่
ไม่ได้ถูกบล็อกไว้โดยเครื่องของคุณ 

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial) 

หากเปิดงาน โทรศัพท์ของคุณทำการโทรซ้ำอัตโนมัติตาม
จำนวนครั้งสูงสุด เมื่อการโทรครั้งแรกล้มเหลว 

เตือนเวลาการโทร (Call time reminder) 

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถตั้งการเตือนเวลาขณะใช้
สายได 

วางสายอัตโนมัติ (Auto quick end) 

ใช้ตั้งเปิดหรือปิดการวางสายอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถตั้ง
ระยะเวลาก่อนทีเ่ครื่องจะวางสายเองตามที่ต้องการได้ 

ปฏิเสธด้วยข้อความ (Reject by SMS) 

ใช้ตั้งเปิดหรือปิดการใช้งาน ซึ่งคุณสามารถปฏิเสธสาย
กลับไปโดยใช้ข้อความเมื่อมีสายที่ไม่ต้องการรับโทรเข้ามา 

การเตือนการเชื่อมต่อ (Connect notice) 

ใชต้ัง้เปดิหรอืปดิการแจง้เตอืนการเชือ่มตอ่ หากเปดิใชง้าน  
คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการต่อสาย 
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การเชือ่มตอ่(Connectivity)

บลูทูธ (Bluetooth (BT)) 

โทรศัพท์ของคุณมาพร้อมกับเทคโนโลยีบลูทูธ ซึ่งช่วยให้  
สามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ๆ แบบไรส้าย  
ทำให้สามารถฟังเพลง, ส่งภาพ, วิดีโอ, ข้อความ และ
นามบัตร 

การเริ่มต้นการใช้งานบลูทูธ


คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ก่อนการ
ใช้งานและยังสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ 


 •

 เปิด/ปิดบลูทูธ
(Power)


 •

 การมองเห็นอุปกรณ์
(Visibility)


 •

 อุปกรณ์ส่วนตัว
(My
device)


 •

 ค้นหาอุปกรณ์เสียง
(Search
audio
device)


 •

 ชื่อส่วนตัว
(My
Name)


 •

 ขั้นสูง
(Advanced)


เปิด/ปิดบลูทูธ
(Power)


 1. ในเมนู การตั้งค่า
(Settings)
>
การเชื่อมต่อ




 
 (Connectivity)


โหมดการรับสาย (Answer mode) 

ใช้สำหรับเลือกโหมดการรับด้วยปุ่มใดก็ได้ แต่บางรูปแบบ
จะไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้ 
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 2. เลือก บลูทูธ
(Bluetooth)
 3. เลือก เปิด/ปิดบลูทูธ
(Power) เพื่อเปิด/ปิดการ 
  เชื่อมต่อบลูทูธ 

•  การมองเห็นอุปกรณ์
(Visibility)

 คุณสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดการมองเห็นโทรศัพท์ของ  
 คุณ เมื่อมีอุปกรณ์อื่นพยายามค้นหาอุปกรณ์ที่มีบลูทูธ  

• ค้นหาอุปกรณ์เสียง
(Search
audio
device)


 การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. ในเมนู การตั้งค่า
(Settings) เลือก การเชื่อมต่อ   
  (Connectivity)
>
บลูทูธ
(Bluetooth)


 2. กอ่นอืน่คณุตอ้งเปดิการทำงานของบลทูธูในโทรศพัท ์ 
  ของคุณและอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ  
 3. หลังจากเปิดการเชื่อมต่อบลูทูธ ให้เลือก ค้นหา



 
 อุปกรณ์เสียง
(Search
audio
device) เพื่อให้  
  โทรศัพท์ค้นหาอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ 
 4. เลือกอุปกรณ์เสียงที่ต้องการจับคู่ 
 5. กดปุ่ม จับคู่
(Pair) เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับหูฟัง   
  คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านซึ่งตั้งจากโรงงาน โปรดดู  
  เอกสารของอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
 6. จากนั้น คุณสามารถเพิ่มหูฟังบลูทูธลงในรายการ   
  Trust และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยการเลือก   
  ใช่
(Yes)
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การจบัคูก่บัอปุกรณบ์ลทูธู


 1. ในเมน ูการตัง้คา่
(Settings) เลอืก การเชือ่มตอ่

 



 
 (Connectivity)
>
บลทูธู
(Bluetooth)


 3. ไปที ่อปุกรณส์ว่นตวั
(My
device)


 4. เลอืก คน้หาอปุกรณใ์หม
่(Search
new
device) จาก  
  นัน้กดปุม่คำสัง่ซา้ย จากนัน้ โทรศพัทจ์ะคน้หาอปุกรณ ์ 
  บลทูธูโดยอตัโนมตั ิ
 5.  ในการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ ให้กดปุ่ม จับคู่
(Pair)   
  คณุควรตัง้รหสัผา่นสว่นตวัของคณุเอง และตกลงกบั  
  เจ้าของอุปกรณ์อื่นให้ใช้รหัสผ่านเดียวกัน อุปกรณ์  

1.  ก่อนใช้งานอุปกรณ์หูฟังบลูทูธ โปรด  
 มั่นใจว่าได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์  
 จนเต็ม 
2. อุปกรณ์หูฟังบลูทูธที่เพิ่มลงในรายการ   
 TRUST จะแสดงใน อุปกรณ์ส่วนตัว (My   
 device) ในครั้งต่อไป หากคุณต้องการ  
 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก  
 จากรายการ อปุกรณส์ว่นตวั (My device)  
  เพื่อทำการเชื่อมต่อ 
3.  อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอยู่จะแสดงใน ใช้  
 งานอปุกรณ ์(Active Device) คณุสามารถ  
 ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยการกดปุ่ม Disc 
 

หมายเหตุ:
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  ที่ไม่มีการควบคุมการทำงานโดยผู้ใช้จะมีรหัสผ่าน  
  ที่ตั้งมาจากโรงงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู  
  ในเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ ์ 

การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ


 1. ในเมนู การตั้งค่า
(Settings) เลือก การเชื่อมต่อ




 
 (Connectivity)
>
บลูทูธ
(Bluetooth)


 2. ไปที่ อุปกรณ์ส่วนตัว
(My
device) และเลือก  
  อุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเชื่อมต่อ 
 3. เลือก ตัวเลือก
(Options)>
ถ่ายโอนไฟล์




 
 (Transfer
files)


 4. ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ โทรศัพท์จะถามถึง  
  รูปแบบที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (ขึ้นอยู่กับจำนวน  
  รูปแบบอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับ) 

การส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ


 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่ง 
 2. เลือก ตัวเลือก
(Options)>
ส่ง
(Send)

 3. เลือก ผ่านบลูทูธ
(Via
Bluetooth) เพื่อให้โทรศัพท์  
  ของคุณค้นหาอุปกรณ 
 4. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งข้อมูลให้ จากนั้น  
  โทรศัพท์จะส่งข้อมูลไปยังปลายทาง 
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การรับข้อมูลผ่านบลูทูธ


เมื่อได้รับข้อมูลผ่านบลูทูธ จะมีข้อความป็อบอัพแจ้งให้
ทราบ หากคุณต้องการรับข้อความ กดปุ่ม ใช่
(Yes) จาก
นั้นข้อมูลจะถูกบันทึกในโฟลเดอร
์ได้รับ
(Received) ของ
เมนู จัดการไฟล์
(File
Manager)


ชื่อส่วนตัว
(My
Name)


คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ซึ่งเป็นชื่อเครื่องของคุณซึ่งจะ
แสดงขึ้นที่อุปกรณ์อีกเครื่อง 

ขั้นสูง
(Advanced)


รายการการตั้งค่าของคุณประกอบด้วย: 

 •

 ช่องทางเสียง
(Audio
Path): ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยคุณ  
  ในการเลือกว่าต้องการให้เสียงออกทางตัวเครื่อง  
  หรือหูฟังบลูทูธ 

 •

 ที่เก็บ
(Storage): คุณสามารถเลือกที่เก็บสำหรับ  
  ไฟล์ที่ได้รับ ระหว่าง ตัวเครื่อง, การ์ดความจำ หรือ  
  ถามตลอด 

 •

 การอนุญาตการแชร์
(Sharing
permission): คุณ  
  สามารถตัง้การอนญุาตการแชรไ์วท้ี ่ควบคมุทัง้หมด  
   (Full control) หรือ อ่านเท่านั้น (Read only) 

 •

 แอดเดรสส่วนตัว
(My
Address): คุณสามารถดู  
  แอดเดรสของตัวเครื่องได้ 
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การจัดการการเชื่อมต่อ (Conn. Management) 

ใช้สำหรับการจัดการการเชื่อมต่อ WiFi ในเมนู การจัดการ
การเชื่อมต่อ
(Conn.
Management) กดปุ่มคำสั่งซ้าย


ตัวเลือก
(Options)
>
รายละเอียด
(Details) เพื่อเปิดดู
สถานการณ์เชื่อมต่อ WiFi คุณยังสามารถเลือก ไม่

เชื่อมต่อ
(Disconnect) เพื่อปิดการเชื่อมต่อ WiFi  

บัญชีข้อมูล (Data account) 

คุณสามารถใช้งาน WAP ผ่านระบบเน็ทเวิร์ค GPRS หรือ 
WiFi สำหรับการขอรับหมายเลขอนาล็อก, ข้อมูลหมายเลข
ISDN หรือแอคเซสพอยต์ของ GPRS โปรดติดต่อขอรับ
บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet tethering) 

เป็นวิธีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
เข้ากับอินเทอรเ์น็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติ
การทำงานบนอินเทอร์เน็ต จากฟังก์ชั่นนี้ อุปกรณ์อื่นๆ จะ
สามารถแชร์การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ 

1.  การใช้งานเครื่องในโหมดที่ไม่ให้อุปกรณ์ 
 อื่นมองเห็น (invisible) จะช่วยป้องกัน  
 ซอฟต์แวร์ที่อันตรายได้  
2.  ห้ามยอมรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ  
 จากแหล่งที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ 

หมายเหตุ:
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เครื่องของคุณสามารถรองรับบริการเครือข่าย 2G และ 3G 
หากคุณต้องการสลับใช้งานระบบ 2G/3G โปรดทำตามขั้น
ตอนนี้: 

 1. ไปที่เมนูหลัก
>
การตั้งค่า
(Settings)
>
การเชื่อม



 
 ต่อ
(Connectivity)
>
การตั้งค่าเครือข่าย





 
 (Network
Settings)


 2. คลิก การตั้งค่าเครือข่ายของซิม
1/ซิม
2




 
 (SIM1/SIM2
network
settings) > ตัวเลือก  
  บริการ เพื่อเลือกบริการเครือข่ายที่ต้องการ คุณ  
  สามารถใช้งานตัวเลือก 3 เครือข่ายต่อไปนี้: GSM,   
  WCDMA และ Automatic (อัตโนมัติ) หากคุณเลือก  
  WCDMA บริการเครือข่ายจะเป็นไปตามระบบ   
  WCDMA (3G) หากคณุเลอืก GSM
บรกิารเครอืขา่ย  
  จะเป็นไปตามระบบ GSM (2G) 

ก่อนการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
(Internet tethering) จำเป็นต้องกดปุ่ม  
“*#06#” เพื่อตรวจสอบหมายเลข IMEI ที่  
ถูกเขียนไว้ หมายเลข IMEI (International   
Mobile Equipment Identity) เปน็ “หมายเลข  
ประจำเครื่อง (Serial number)” สากล 
สำหรบัโทรศพัทข์องคณุ เพือ่การระบตุวัเครือ่ง  
ของคุณ 

หมายเหตุ:
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สำหรับการใช้งานครั้งแรกของ WLAN hotspot คุณจะต้อง
เลือกบัญชีข้อมูลก่อน โดยเข้าไปที่เมนูหลัก >
การตั้งค่า

(Settings)
>
การเชื่อมต่อ
(Connectivity)
>
การเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ต
(Internet
tethering)
>
บัญชีข้อมูล


(Data
account) เพื่อเลือกบัญชีข้อมูลที่เหมาะสำหรับ 
WLAN hotspot 
ขั้นตอนต่อไป คุณสามารถเริ่มการตั้งค่า WLAN hotspot 
ด้วยวิธีต่อไปนี้: 
 1. ในเมนู การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Internet




 
 tethering) คลิก WLAN
hotspot เพื่อเข้าสู่เมนูการ  
  ตั้งค่า WLAN hotspot  
 2.  การตั้งค่ามาตรฐานของ WLAN
hotspot คือ ปิด




 
 (Off) กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งซ้าย/ขวา เพื่อเปิดใช้งาน 
 3.  กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงไปที่คอลัมน์ SSID ซึ่งให้คุณ  
  สามารถเปลีย่นชือ่ SSID โดยชือ่พืน้ฐานคอื
i-mobile


 
 U3502


 4. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงไปที่ โหมดความปลอดภัย   
  (Security mode) ซึง่โทรศพัทข์องคณุสามารถรองรบั  
   2 โหมด: Open
network และ WPA2
PSK หากคุณ  
  เลือกโหมด WPA2
PSK คุณจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่าน   
  ซึ่งจะต้องมีการป้อนรหัสผ่านนี้ให้ถูกต้องก่อนที่  
  อุปกรณ์อื่นจะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องของคุณ  เมื่อ  
  คณุเลอืกโหมด Open
network อปุกรณอ์ืน่จะสามารถ  
  แชร์การเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณโดยไม่ต้องป้อน  
  รหัสผ่าน 
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 5.  เมือ่การตัง้คา่เสรจ็สิน้ ใหค้ณุกดปุม่คำสัง่ซา้ย [บนัทกึ]  
   จากนั้นจะปรากฏข้อความว่า “กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi     
  hotspot Continue?” ให้คุณเลือก ใช่
(Yes) เพื่อ  
  เปิดการทำงานของ WLAN hotspot 
 6. ในขัน้ตอนนี ้WLAN hotspot จะถกูตัง้คา่อยา่งสมบรูณ ์ 
   คุณสามารถใช้อุปกรณ์ (เครื่องโน้ตบุ๊คหรือโทรศัพท์  
  มือถือ) กับฟังก์ชั่น Wi-Fi เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อ   
  เช่น หลังจากเปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ของอุปกรณ์แล้ว   
  คุณจะสามารถค้นหา WLAN hotspot นี้ด้วยชื่อ   
  SSID (i-mobile U3502) ในรายการเครอืขา่ย Wi-Fi  
 7.  เมื่อเปิดใช้งาน WLAN hotspot คุณจะสามารถเลือก   

 
 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Internet
tethering)
>





 
 ข้อมูลการเชื่อมต่อ
(Connection
information)   
  เพื่อดูสถานะของ WLAN hotspot ข้อมูลสถานะ  
  ประกอบด้วย Currently used SIM, Proxy, APN   
  และConnection number ซึ่ง ซิมที่ใช้ปัจจุบันจะ  
  แสดงซิมการ์ดที่ใช้ปัจจุบัน, ส่วน บัญชีขอ้มลูที ่ 
  เลอืก คือบัญชีขอ้มลูทีค่ณุเลอืก และ เลขหมายที ่ 
  เชือ่มตอ่ จะแสดงเบอร์ของเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อ  
  กับ WLAN hotspot 

การตั้งค่าเครือข่าย (Network Settings) 

คณุสามารถคน้หาเครอืขา่ย, ตัง้เครอืขา่ยทีต่อ้งการ, เปลีย่น  
การเชื่อมต่อ GPRS 
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การตั้งค่าความปลอดภัย (Security settings) 

ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้คุณสามารถเปิดใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกัน
โทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
คุณสามารถใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้: 

การตั้งค่าความปลอดภัยซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2 

Security settings) 

•

 ล็อครหัส
PIN
(PIN
Lock): ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณ  
 สามารถลอ็คโทรศพัทไ์วก้บัซมิการด์ทีก่ำหนด คณุสมบตั ิ 
 นี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ  
 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากซิมการ์ดของบุคคลอื่น ในกรณี  
 ที่โทรศัพท์สูญหาย คุณสามารถเปิดหรือปิดการทำงาน  
 ของฟังก์ชั่นล็อครหัส PIN (PIN lock)  
•

 เปลีย่นรหสั
PIN
(Change
PIN): ใหค้ณุสามารถเปลีย่น 
 รหัส PIN และ PIN2 ได้ 

ระบบความปลอดภยัของตวัเครือ่ง (Phone security) 

คุณสามารถตั้งค่าเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นการล็อคตัวเครื่องได้  
เพือ่ปอ้งกนัโทรศพัทข์องคณุ หากเปดิใชก้ารลอ็ค คณุจะตอ้ง  
ป้อนรหัสผ่าน รหัสผ่านมาตรฐาน คือ 0000 คุณสามารถ  
เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน
(Change
password) เพื่อเปลี่ยน  
รหัสผ่านได้ 
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ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock) 

ใช้สำหรับล็อคปุ่มกดของตัวเครื่องเพื่อป้องกันการกดปุ่ม  
โดยไม่ตั้งใจ ในเมนู  ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ
(Auto
keypad



lock) ให้คุณเลือกเวลา จากนั้นกดปุ่ม ตกลง
(OK)



การจัดการการรับรอง (Certificate manager) 

เลือกเพื่อดู, ลบ หรือตั้งค่าการใช้งานปุ่ม  

ตัง้คา่จากโรงงาน(Restorefactorysettings)
ฟงักช์ัน่นีใ้หค้ณุสามารถรเีซต็การตัง้คา่สว่นใหญข่องตวัเครือ่ง 
กลับไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงานที่ผลิต คุณจำเป็นต้องใช้  
รหัสผ่านที่ใช้ล็อคตัวเครื่องสำหรับการใช้ฟังก์ชั่นนี้ 
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บริการต่างๆ ที่อธิบายต่อไปนี้เป็นบริการที่ขึ้นกับเครือข่าย
โทรศัพท์ หากคุณไม่สามารถใช้บริการใดได้ สามารถ
ติดต่อสอบถามไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณใช้งาน

บริการอินเทอร์เน็ต(Internetservice)
โทรศัพท์ของคุณรองรับการใช้งาน WAP Browser  
คุณสามารถรับบริการต่างๆ ได้ เช่น การอัพเดทข่าวสาร,
พยากรณ์อากาศ, กีฬา และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงบริการ 
อินเทอร์เน็ตด้วย บริการดังกล่าวได้รับการออกแบบและ 
ดูแลโดยผู้ให้บริการ WAP

โฮมเพจ (Homepage)

ในการเข้าใช้งานเบราเซอร์จากโหมดสแตนด์บาย ไปท่ี WAP 
ใน บริการ
(Services) แล้วเลือก โฮมเพจ
(Homepage)

บริการ(Service)

1. ในการเปิดใช้งานบริการ WAP คุณจำเป็น 
 ต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
2. ห้ามเปิดเคร่ืองในบริเวณท่ีห้ามใช้โทรศัพท์ 
 ไร้สาย หรือเมื่อโทรศัพท์อาจเป็นสาเหต ุ
 ที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

หมายเหตุ:
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เม่ือทำการเช่ือมต่อแล้ว หน้าโฮมเพจจะแสดงข้ึน เน้ือหาจะ
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ในการออกจากการใช้งานเบราเซอร์
ให้กดปุ่มวางสาย
คุณสามารถกำหนดที่อยู่โฮมเพจใน บริการ
(Services)
>

WAP
>
การตั้งค่า
(Settings)
>
รูปแบบ
(Profiles)

บุ๊คมาร์ค (Bookmarks)

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อบันทึกที่อยู่ URL เพื่อเข้าใช้งาน
หน้า WAP ได้อย่างรวดเร็ว

ป้อนที่อยู่ (Input Address)

คุณสามารถป้อนท่ีอยู่ URL ได้ เม่ือคุณดำเนินการเรียบร้อย 
แล้ว ให้เลือก ตัวเลือก
(Options)
>
เรียบร้อย
(Done)
โทรศัพท์เคร่ืองน้ีจะเช่ือมต่อกับ URL ท่ีคุณป้อนไป หลังจาก 
ป้อนท่ีอยู่ คุณอาจเลือก URL แล้วเลือก ตัวเลือก
(Options)

>
ไปที่
(Go
to) เพื่อเชื่อมต่อในการใช้งานครั้งต่อไป

เว็บล่าสุด (Last web address)

กดปุ่มเพื่อเข้าดูหน้าเว็บล่าสุดที่คุณเข้าใช้งาน

หน้าล่าสุด (Recent Pages)

คุณสามารถดูหน้าล่าสุดที่คุณเข้าใช้งาน

หน้าที่เก็บไว้ (Stored pages)

กดปุ่มเพื่อดูหน้าที่คุณเก็บไว้
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การตั้งค่า (Settings)

หากโทรศัพท์ได้ตั้งค่ามาจากผู้ให้บริการของคุณแล้ว 

คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที หากรูปแบบที่เข้าใช้งานถูก
กำหนดมาจากผู้ให้บริการของคุณ ให้คุณเลือกรูปแบบและ
เปิดใช้งาน มิเช่นนั้น คุณต้องตั้งค่าด้วยตัวเอง สำหรับการ
ตั้งค่าที่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ

กำหนดการตั้งค่าบริการด้วยตัวเอง

 1. จากเมนูหลัก ให้เลือก บริการ
(Services)
>
ตั้งค่า



 
 (Settings)
>
เลือกรูปแบบ
(Select
profile)

 2.  เลือกรูปแบบจากรายการเพื่อเปิดใช้งานรูปแบบที ่
  เลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องติดต่อ 
  ผู้ให้บริการของคุณ

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจำเป็นต้องใช้หนึ่งใน 
รูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้นเพื่อเข้าใช้งาน 
อินเทอร์เน็ต การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตาม 
แต่ละผู้ให้บริการ โปรดสอบถามเพิ่มเติมจาก
ผู้ให้บริการของคุณสำหรับการตั้งค่าที่ถูกต้อง 
และดำเนินการด้วยความระมัดระวัง การต้ังค่า 
ผิดอาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลวได้

หมายเหตุ
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บัญชีข้อมูล (Data account)

คุณสามารถเข้าใช้งาน WAP ผ่านเครือข่าย GPRS หรือ WiFi 
ได้ หากคุณต้องการรับหมายเลขเข้าใช้งาน, ข้อมูลหมายเลข 
ISDN หรือข้อมูลพื้นที่ใช้งาน GPRS โปรดติดต่อไปที่ผู้ให ้
บริการเครือข่ายของคุณ

ตัวเลือกเบราเซอร์


 •

ลบแคช
(Clear
Cache)
  ข้อมูลหรือวันที่ที่คุณเข้าใช้งานจะบันทึกไวใน Cache  
  ของเครื่องทั้งหมด โดย Cache เป็นไฟล์บัฟเฟอร์ที่ใช ้
  เพื่อบันทึกข้อมูลชั่วคราวเท่านั้น คุณสามารถลบ  
  Cache โดยการเลือกที่ตัวเลือกนี้

 •

ลบคุ้กกี้
(Clear
Cookies)
  เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ขอแนะนำ 
  ให้คุณลบ Cookies ที่อาจมีข้อมูลที่สำคัญอย่างมาก  
  ในกรณีที่โทรศัพท์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย

 •

ลบข้อมูลพิสูจน์
(Clear
authentication
info)
  ข้อมูลพิสูจน์ที่คุณบันทึกไว้จะถูกเก็บไว้ในโทรศัพท ์
  ทั้งหมด คุณสามารถลบข้อมูลดังกล่าวทิ้งได้

Preferences

คุณสามารถต้ังค่าการหมดเวลาสำหรับเบราเซอร์ จุดประสงค์
คือการหยุดการเบราเซอร์จากการเชื่อมต่อเว็บไซต์ หาก 
เว็บไซต์ไม่มีการตอบสนองภายในระยะที่กำหนด ทั้งนี้คุณ 
สามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดภาพขณะเรียกดูได้
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ตั้งค่าความปลอดภัย (Security settings)

ฟังก์ชั่นนี้คือการแสดงใบรับรองที่เชื่อถือได้ของคุณขณะ 
เบราซ์ และช่วยให้คุณสามารถจัดการรายชื่อที่น่าไว้ใจของ 
คุณ 

คืนการตั้งค่าเบราเซอร์ (Restore browser settings)

กดปุ่มเพื่อกลับคืนการตั้งค่าเบราเซอร์ไปที่ค่าเริ่มต้น

การจัดการการอนุญาต(Licensemanager)
คุณสามารถดูรายละเอียดของรายการการอนุญาต, สถานะ 
และฟังก์ชั่นขั้นสูง ตามที่แสดงบนตัวเครื่อง

STK

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการของคุณ

เมนูย่อยของคุณสมบัตินี้ขึ ้นอยู่กับผู้ให ้
บริการและผู้ให้บริการที่แตกต่างกันนั้นอาจ
มีบริการที่ไม่เหมือนกัน (บางซิมการ์ดไม่ 
รองรับการใช้งาน STK) ซึ่งไม่สามารถแก้ไข 
ได้

หมายเหตุ:
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WLAN

โทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ช่ัน Wi-Fi คุณสามารถเช่ือมต่อ 
อินเตอร์เน็ตผ่านจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ ฟังก์ชั่น 
Wi-Fi จะทำให้คุณเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายภายใน 
ระยะทาง 300 ฟุต (100 เมตร) ในการใช้ Wi-Fi กับโทรศัพท์ 
คุณจำเป็นต้องเข้าใช้งานที่จุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหรือ 
“hotspot” 

การเปิด Wi-Fi และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

1.  ไปที่ เมนู
(Menu)
>
WLAN
หรือกดปุ่ม
ตกลง
(OK)



 ในโหมดหน้าจอปกติ
2  โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาเครือข่ายอัตโนมัติ และรายการ 
 เครือข่ายที่สามารถใช้งานได้จะปรากฏขึ้น
3.  กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้น/ลงเพื่อเลือกหนึ่งเครือข่าย  
 จากน้ันเลือก ตัวเลือก
(Options)
>
เช่ือมต่อ
(Connect) 
  เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง หาก 
 โทรศัพท์เรียกร้องให้ท่านป้อนรหัสผ่านก่อนท่ีจะเช่ือมต่อ
4  เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว  
 ไอคอนเชื่อมต่อ Wi-Fi จะแสดงขึ้นที่แถบสถานะ คุณ 
 สามารถเลือก ตัวเลือก
(Options)
>
ปิดการใช้งาน


 
WLAN
(Disable
WLAN) เพื่อปิด Wi-Fi 

สภาพการใช้งานและระยะของสัญญาณ 
Wi-Fi จะขึ้นอยู่กับจำนวน, ระบบพื้นฐาน 
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สัญญาณผ่านไป

หมายเหตุ:
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5  เม่ือเช่ือมต่อเครือข่าย Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถ 
 กดปุ่มคำสั่งซ้าย [ตัวเลือก] เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกอื่น  


 •

 ตัดการเชื่อมต่อ
(Disconnect): กดปุ่มเพื่อตัดการ 
  เช่ือมต่อเครือข่าย Wi-Fi ท่ีสามารถใช้งานได้ปัจจุบัน 

 •

 เพ่ิม
(Add): คุณลักษณะน้ีจะทำให้คุณเพ่ิมจุดเช่ือมต่อ 
  เครือข่ายไร้สายได้ โทรศัพท์จะเรียกร้องให้คุณป้อน 
  ช่ือการเช่ือมต่อ, SSID, ชนิดเครือข่าย และรายละเอียด 
  อื่นๆ 

 •

 แก้ไข
(Edit): ให้คุณได้แก้ไขรายละเอียดเครือข่าย 
  ที่สามารถใช้งานได้ปัจจุบัน หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว  
  กดปุ่มคำส่ังขวา [Done] เพ่ือเลือกบันทึกหรือไม่บันทึก

 •

 ลบ
(Delete): กดปุ่ม Delete เพื่อตัดการเชื่อมต่อ  
  WLAN

 •

 เปล่ียนลำดับ
(Change
priority): กดปุ่มเพ่ือเปล่ียน 
  ลำดับเครือข่าย Wi-Fi 

 •

 สถานะ
WLAN
(WLAN
status): กดปุ่มเพื่อเรียก 
  ดูสถานะ WLAN ซึ่งประกอบไปด้วย Phone MAC  
  address, SSID และอื่นๆ

 •

 ตัดการเชื่อมต่อ
WLAN
(Disable
WLAN): กดปุ่ม 
  เพื่อเรียกดูจุดเชื่อมต่อที่โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่ เลือก 
  จุดที่คุณต้องการตัดการเชื่อมต่อ กดปุ่มคำสั่งซ้าย  
  ตัวเลือก
(Options)
>
ลบ
(Delete)
เพื่อตัดการ 
  เชื่อมต่อ

 •

 โหมดประหยัดพลังงาน
(Power
Save
Mode):  
  คุณสามารถเลือกใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน  
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  เพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อเปิด Wi-Fi อยู่ 

 •

 เรียกคืน
(Refresh): กดปุ่มเพื่อเรียกคืนรายการ 
  เครือข่ายท่ีสามารถใช้งานได้ในระยะเครือข่าย Wi-Fi
  เพ่ิมฟังก์ช่ันคุณสมบัติ USB (ไฟล์ ward) 

คุณสมบัติ USB

USB mass storage

คุณสามารถใช้หน่วยความจำภายในของโทรศัพท์ หรือการ์ด 
ความจำภายนอกที่ใส่เข้าไปในโทรศัพท์เป็นส่วนเก็บข้อมูล 
ภายนอก เมื่อผู้ใช้ใช้ USB mass storage ร่วมกับสาย USB  
ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทำการ 
ตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าโทรศัพท์นั้นเป็นไดร์เก็บข้อมูล 
ภายนอก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยความจำ 
ภายในหรือภายนอกของโทรศัพท์ก็ได ้

โมเด็ม USB

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย 
USB เพื่อถ่ายโอนเพลง, รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ระหว่าง 
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ แต่คุณก็ต้องทำการติดตั้ง 
ไดร์เวอร์โมเด็ม USB ก่อน
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2. เลือก “Install from a list or specific location 
 (Advanced)” จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์โมเด็ม
USB
1. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB  
 หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา ให้คุณเลือก “No, not  
 this time” จากนั้นคลิก Next

3. เลือก “Search for the best driver in these ocations”,
 “Include this location in the search”  
 จากนั้นคลิก Browse เพื่อเลือกพาธเพื่อจัดเก็บไดร์เวอร์  
 สุดท้ายก็คลิก Next เพื่อทำการติดตั้งไดร์เวอร์
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4. คลิก Finish เมื่อกล่องข้อความ “The wizard has  
 finished installing the software” ปรากฏขึ้น
 หลังจากติดตั้งไดร์เวอร์ Modem เรียบร้อยแล้ว  
 โทรศัพท์มือถือของคุณจะเชื่อมต่อกับกับคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติโมเด็ม USB จะสามารถใช้งานได้เมื่อโทรศัพท ์
เปิดอยู่เท่านั้น
โทรศัพท์ของคุณจะทำหน้าท่ีเหมือนกับไดร์ USB หรือใช้งาน 
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Mobile Phone Tools 
ตามลำดับ หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร ์
ผ่านไดร์ USB คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการ์ดความจำ และ 
ถ่ายโอนไฟล์ได้ไม่จำกัดจนกว่าหน่วยความจำจะเต็ม
เมนูนี้จะให้คุณสามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดเพลง (MP3  
และ Midi), วิดีโอ และรูปภาพผ่านสาย USB ซอฟต์แวร ์
คอมพิวเตอร์จะทำการซิงโครไนซ์ระหว่างโทรศัพท์มือถือ 
และคอมพิวเตอร์ของคุณทันทีโดยใช้สาย USB เช่นเดียวกัน  
รวมท้ังคุณยังสามารถสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลในโทรศัพท์ 
ที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์, อัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์,  
ส่งและรับ SMS และแก้ไขผู้ติดต่อในโทรศัพท์มือถือ
เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรดแน่ใจว่าคุณถอด 
อุปกรณ์อย่างปลอดภัยโดยคลิกที่ไอคอน 
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Content Café เป็น Content Center สำหรับลูกค้าของ  
i-mobile ส่วน Content Café Inside มาพร้อมกับ Link Wap 
Icons ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลายทั้งที่มีทั้งเนื้อหา
สาระและความบันเทิง

ContentCafe
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อปุกรณเ์สรมิ
โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องจะ
ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 ชุด
และที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน

 •  ชุดหฟูังนี้ไม่ได้เป็นอุปกรณ์เสริมที่เป็นข้อกำหนดใน 
  โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ ซึ่งจะนำไปเป็นของขวัญ 
  สำหรับผู้ใช้ โปรดใช้หูฟังอย่างถูกต้องเพื่อฟังเพลง 
  และรับโทรศัพท์เมื่ออยู่ในโหมดหูฟัง
 •  โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี ่
  ของแท้จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น มิเช่นนั้น อาจก่อ 
  ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 •  การละเลยคำเตือนน้ีจะทำให้การรับประกันส้ินสุดลง
 •  อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

GPRS/EDGE

ข้อมูลทั่วไป

เฉพาะ RX (การรับ) ที่รองรับการใช้งาน 
EDGE และเฉพาะ TX (การส่ง)  ที่รองรับ
การใช้งาน GPRS

หมายเหตุ:
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การดูแลรักษาแบตเตอรี่
โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จ 
ไฟได้
 •  ระดับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานของแบตเตอรี่โทรศัพท ์
  อยู่ที่ 3.6 V – 4.2 V
 •  แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อย 
  คร้ังและเม่ือเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย)
  ของแบตเตอรี่สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการ
  ใช้งาน คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที
 •  ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จ 
  แบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให ้
  อายุการใช้งานสั้นลง
 •  การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช ้
  งานลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจ ุ
  ไปเอง หากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน
 •  ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูม ิ
  ที่สูงหรือต่ำเกินไป เพราะอาจทำให้อายุการใช้งาน 
  ของโทรศัพท์มือถือ และทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
 •  โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ได ้
  รับการรับรองในการใช้งาน หรือได้รับการแนะนำ 
  จากผู้ผลิต การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที ่
  ไม่ได้คุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณได้รับความ 
  เสียหายได้
 •  ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
 •  ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น 
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   อย่างเช่นภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจ 
  ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
 •  ห้ามทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร การทำให้ขั้วแบตเตอรี ่
  ลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุที่เชื่อมต่อ 
  เสียหายได้
 •  โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม ่
  ใช้งานแล้ว เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ใน 
  กองไฟ
 •  อายุการใช้งานแบตเตอร่ีท่ีแท้จริงข้ึนอยู่กับการต้ังค่า 
  เครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้,  
  เง่ือนไขการใช้งานด้านสภาพแวดล้อมและแบตเตอร่ี

อาจเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดได้หากเปลี่ยน
แบตเตอรี่ด้วยชนิดที่ไม่ถูกต้อง โปรดปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช ้
งานแล้ว

หมายเหตุ:


ข้อควรระวังเกี่ยวกับที่ชาร์จแบตเตอรี่
•

ข้อควรระวัง:  กรุณาตรวจสอบรูปแบบการชาร์จ 
   แบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้กับโทรศัพท์เคร่ืองน้ี 
    เคร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเม่ือ 
   แบตเตอรี่มีพลังงานเท่านั้น 
•

คำเตือน:  ใช้เฉพาะแบตเตอรี่, ที่ชาร์จแบตเตอรี่   
   และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจาก  
   Q-mobile ในรุ่นท่ีเจาะจงเท่าน้ัน 
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    การใช้แบตเตอรี่, ที่ชาร์จแบตเตอรี ่
   และอุปกรณ์เสริมชนิดอื่นจะทำให้การ 
   รับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิด 
   อันตราย โปรดตรวจสอบกับตัวแทน 
   จำหน่ายของคุณสำหรับการจัดจำหน่าย 
   ของอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง  
   โปรดดึงที่หัวปลั๊ก ไม่ใช่สายไฟ เมื่อคุณ 
   ต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ใดๆ

การดูแลรักษา

โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ 
ซับซ้อนสูง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อน
ใช้งานโทรศัพท์ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำ
ไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

 •  เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
 •  เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เนื่องจากไอน้ำ,  
  ความชื้น หรือน้ำทุกประเภทหรือความชื้นมีแร่ธาต ุ
  เป็นส่วนประกอบที่สามารถกัดกร่อนวงจร 
  อิเล็กทรอนิกส์ได้
 •  หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือ 
  เย็นเกินไป ควรใช้โทรศัพท์ในอุณหภูมิที่อยู่ระหว่าง  
  0 ถึง 40 องศาเซลเซียส
 •  หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ที่ติดไฟ,  
  เปลวไฟ หรือแหล่งความร้อน
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 •  ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่ม ี
  ความชำนาญ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
 •  ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่า  
  เพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย
 •  ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หูฟัง,  
  ไมโครโฟน หรือส่วนที่สามารถถอดได้ไม่สามารถ 
  ทำงานได้ตามปกติ
 •  ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น
 •  ห้ามใช้โทรศัพท์ท่ีเสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศ
  เสียหาย อาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย ์
  บริการของผู้ผลิต เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย
 •  ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
 •  โทรศัพท์ของคุณอาจมีเสาอากาศภายในและภายนอก
  เช่นเดียวกับการส่งสัญญาณวิทยุอุปกรณ์ใดๆ ห้าม
  สัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็น ในขณะที่เสาอากาศ
  กำลังส่งหรือรับข้อมูล การสัมผัสเสาอากาศจะมีผล 
  ต่อคุณภาพการโทรและทำให้โทรศัพท์ต้องใช ้
  พลังงานมากขึ้น ในการทำงาน และอาจทำให้อาย ุ
  การใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง
 •  หลีกเล่ียงการใช้โทรศัพท์ในพ้ืนท่ีท่ีสูงกว่า 3000 เมตร
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รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่
ใช้ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติ
แล้วคุณจะต้องได้รับรหัส PIN นี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ด
คุณจะต้องได้รับรหัสผ่านมาจากผู้ให้บริการ หากคุณป้อน
รหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK
เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์

รหัส PIN2

รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบาง
ฟังก์ชั่น คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่า
ธรรมเนียม คุณจำเป็นต้องได้รับรหัสผ่านที่ถูกต้องจาก 
ผู้ให้บริการของคุณ

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อค 
รหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อครหัส PIN2 
คุณจำเป็นต้องได้รับรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของ 
คุณ หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะ
ต้องใส่รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หาก คุณป้อน 
รหัส PUK หรือรหัส PUK2 ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ด
ของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการ 
ของคุณเพื่อรับการ์ดอันใหม่

รหัสการเข้าใช้งาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



76

U
3502

รหัสผ่านของตัวเครื่อง

รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณต่อการใช้งานของ
บุคคลอื่น ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์
(ค่าเริ่มต้นคือ 0000) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข  
4-8 หลัก

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่ง
คลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิค
การปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะ
ควบคุมระดับพลังงานที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption 

Rate)

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับ
คล่ืนวิทยุ ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความ
มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

 •  มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการ 
  วัดที่เป็นที่รู ้จักกันในนามของ SAR (Specific  
  Absorption Rate) การทดสอบค่า SAR ใช้การส่ง 
  คลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่าน 
  ความถี่
 •  โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน 
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


ย่านความถี
่

 ตำแหน่ง


 SAR
10
กรัม

 GSM900  ศีรษะ  0.44
  GSM1800  ศีรษะ  0.925

ข้อมูลค่า SAR ของผู้ท่ีอยู่ในประเทศ หรือเมืองท่ีใช้ค่า SAR 
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) ซ่ึงใช้ค่าเฉล่ีย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเน้ือเย่ือ 
1 กรัม

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

 •  ห้ามใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์
  โดยไม่ได้รับอนุญาต

  ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทย
 •  ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
  Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
  ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม
 •  ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ มีดังต่อไปนี้

(วัตต์/กก.)
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เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่อง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่าง
อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที ่
อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้า 
และการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless  
Technology Research

สำหรับบุคคลที่ ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

 •  ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
  อย่างน้อย 20 ซม. (6 น้ิว) ระหว่างเปิดเคร่ืองโทรศัพท์
 •  ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
 •  ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวาเพื่อลดผลกระทบ 
  ของคลื่นความถี่
 • หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิด 
  โทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง
ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วย
ฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง
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การใช้งานบนเครื่องบิน

 •  ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน
 •  ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รับ 
  อนุญาต เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช ้
  โทรศัพท์ในขณะที่เครื่องบินกำลังบิน

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการ 
ระเบิดและปฏิบัติตามเคร่ืองหมาย รวมถึงคำแนะนำท้ังหมด 
อย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที ่
อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ อันเป็นสาเหตุให้
เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก่ชีวิตบริเวณท่ีอาจเกิดระเบิด
มักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อ 
เพลิงอย่างเช่น ปั๊มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ,บริเวณส่งถ่าย หรือ 
เก็บสารเคมี และพ้ืนท่ีท่ีอาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือ 
ส่วนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น 
หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้
ดับเครื่องยนต์
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การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบ
กฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่
ที่คุณขับรถ
 •  ควรขับรถอย่างระมัดระวัง
 • ใช้แฮนด์ฟรี เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
  (กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้แฮนด์ฟรี)
 •  ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย  
  หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์

คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ในยานยนต์ท่ีใช้มอเตอร์ อย่างเช่น สเตอริโอ 
ในรถยนต์, อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย ฯลฯ ผู้ผลิตรถยนต์ 
บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในรถ 
อย่างน้อยคุณควรติดต้ังอุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้งานแฮนด์ฟรี 
และเสาอากาศภายนอก โปรดสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ของ
คุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งผลต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ
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ข้อควรจำ:

โทรศัพท์เคร่ืองน้ีใช้คล่ืนวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่าย
ภาคพ้ืนเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเคร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถ
รับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน
คุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว
เพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการ
แพทย์) 
การโทรออกฉุกเฉินน้ัน อาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย
หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือ การใช้งาน
โทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบใน
พื้นที่ที่ให้บริการของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน
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•  อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
 ประกอบด้วย ซิมการ์ด, สถานะเครือข่าย, การตั้งค่า,
 การใช้งาน และสภาวะแวดล้อม
•  การใช้สาย, การเปิดไฟพ้ืนหลัง และเคร่ืองเล่นมัลติมีเดีย
 จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
•  เวลาในการรอสายจะสั้นลงกว่าในสถานะปกติเมื่อไม่มี
 สัญญาณเครือข่าย
•  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟพื้นหลังจะปิดโดย 
 อัตโนมัติ หากโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติตามระยะเวลา 
 ที่กำหนดโดยไม่มีการใช้งาน
•  ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป
 ตามสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
 สถานะไฟพื้นหลัง

1,220 mAh ความจุ 
ชนิด
 ลิเที่ยมไอออน


ข้อมูลแบตเตอรี่
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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 
 หรือค่าแรงในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง  
 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 


