
คูมือการใชงาน  

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

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



คำนำ

    ขอขอบพระคุณที่ทานใหการสนับสนุนโทรศัพทมือถือจาก i-mobile

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยว
กับการใหบริการของเรา ทานสามารถติดตอ Call Center 
โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงาน
ไดอยางถูกตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

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

1.         ลำโพงหูฟง

2.         หนาจอ

3.         ปุมตกลง

4.         ปุมโทร

5.         ปุมวางสาย/ปุมเปด/ปด

6.         เสาอากาศ

7.         กลอง

8.         ลำโพง

4

1

2

3

6

7

8
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โหมดสแตนดบาย

ในหนาจอแสตนดบายจะมีไอคอนตางๆปรากฏอยูบนแถบสถานะ 
โดยรายละเอียดและความหมายของไอคอนมีดังตอไปนี้

แถบแนวตั้งแสดงความแรงของสัญญาณเครือขาย 
GSM หากปรากฏทั้ง 4 แถบแสดงวาตำแหนง 
ที่คุณอยูในปจจุบันรับสัญญาณไดดีที่สุด

แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ 
“เสียง”

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ 
“สั่นและเสียง”

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ 
“สั่นแลวเสียง”

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ 
“สั่น”

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ
ชุดหูฟง

แสดงวามีการตั้งนาิกาปลุกไว”

แสดงวามีขอความ SMS ใหม
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แสดงวามีขอความ MMS ใหม

แสดงวามีขอความเสียงใหมจากซิม1/ซิม2

แสดงวามีการเชื่อมตอ GPRS

เริ่มตนการใชงาน

คุณจำเปนตองใสซิมการดและชารจแบตเตอรี่กอนการใชงาน
โทรศัพท

โปรดเก็บซิมการดซึ่งเปนอุปกรณขนาดเล็กใหหางจากมือเด็ก
โปรดใชความระมัดระวังในการถือ, ใส หรือถอดซิมการด
เนื่องจากแถบโลหะที่ซิมการดและภายในตัวโทรศัพทสามารถ
เสียหายไดงายจากการขีดขวนหรือการงอ
กอนใส/ถอดซิมการดโปรดมั่นใจวาไดทำการปดโทรศัพทกอน
ทุกครั้ง

•

•

•

การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่
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1. ดึงฝาครอบดานหลังลง (ตามรูปภาพที่ 1)    
 

2. ใสซิมการด (ตามรูปภาพที่ 2) 

(2) 
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โปรดมั่นใจวาแถบโลหะของแบตเตอรี่หันหนา
เขาหาแถบโลหะในชองใสแบตเตอรี่

หมายเหตุ:

1.

การใสการดทีแฟลช

โปรดมั่นใจวาแถบโลหะของการดหันหนาลงหมายเหตุ:

หากตองการถอดการดทีแฟลชออก ใหเลื่อนการดทีแฟลช 
สไลดออกมาก

2.

เสียบการดทีแฟลชลงในชองเสียบ โดยใหดานที่
เปนโลหะหันเขาหาตัวเครื่อง  (3).

(3) 
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การชารจแบตเตอรี่

เชื่อมตอสายชารจไปยังชองตอสายชารจขนาดเล็กที่ดานบน
ของโทรศัพท

เชื่อมตอที่ชารจไปยังเตาเสียบบนผนัง

1.

2.

คุณจะตองชารจแบตเตอรี่จนเต็มกอนการใชโทรศัพทครั้งแรก

เมื่อแถบแสดงพลังงานแบตเตอรี่หยุดเลื่อน แสดงวาพลังงาน
แบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดการเชื่อมตอของที่ชารจแบตเตอรี่

การเปดและปดโทรศัพท

กดปุมเปด/ปดโทรศัพทคางไว•

1. กดคางที่ลูกบอลตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อ
   ปลดล็อคหนาจอ
2. ไมควรเปดตัวเครื่องในพื้นที่หามใชเนื่องจาก
   อาจเกิดอันตราย

หมายเหตุ:

ฟงกชั่นการโทร (Call Functions)

ในสวนนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับบริการการโทรที่เครื่องของคุณรอง
รับ 
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การโทรออก

ในโหมดสแตนดบาย ปอนเบอรที่ตองการรวมถึงรหัสทองถิ่น 
หรือ รหัสประเทศและกดโทรออก และเลือกซิม1 หรือ ซิม2 
เพื่อโทรออก หรือจากหนาจอสแตนดบาย แตะ เมนูหลัก >
รายชื่อ (Phonebook) แลวเลือกรายชื่อที่ตองการเพื่อโทรออก

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท

ในโหมดสแตนดบาย เขาไปเมนูหลัก และเลือก รายชื่อ 
(Phonebook) > คนหาดวน (Quick search) เลือกชื่อที่ตอง
การหรือพิมพรายชื่อที่ตองการในชองการคนหาและเลือกซิมที่ตอง
การโทร

การโทรออกไปยังตางประเทศ

สำหรับการโทรออกไปยังตางประเทศ ใหปอนรหัสนำหนา
(เครื่องหมาย +)

ปอนรหัสประจำประเทศ, รหัสประจำพื้นที่ แลวตามดวยเบอร
โทรศัพท

กดปุมโทรออกจากซิม 1 หรือปุมโทรออกจากซิม 2 เพื่อ
โทรออก

1.

2.

3.

การรับหรือปฏิเสธสายโทรเขา

•

•

แตะ รับสาย (Answer) บนหนาจอ/ กด ปุมโทรออกเพื่อรับ
สาย
เมื่อมีสายเรียกเขากดปุมวางสายเพื่อปฏิเสธสาย
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วิธีการปอนขอมูล 

การเลือกวิธีการปอนขอมูล

การปอนชองวาง

สามารถพิมพเวนวรรคไดจากคียบอรดเสมือน

การปอนสัญลักษณ

แตะ Shift บนขางสายของ Space เพื่อเลือกระหวาง 
สัญลักษณ /เบอร และภาษาไทย/อังกฤษ

เครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับการปอนขอมูลแบบภาษาอังกฤษตัว
พิมพเล็กและตัวพิมพใหญ, ภาษาไทย และ ตัวเลข

กอนที่จะปอนขอความเลือก ตัวเลือก (Options) และเลือกวิธี
ปอนขอมูล (Input Method)

แผงผังเมนู (Menu Diagram)

คุณสามารถเขาสูเมนูหลักไดโดยการแตะที่ไอคอนเมนูหลักดาน
ขวาสุดบนบริเวณดานลางของหนาจอ

สมีหนาเมนูหลักทั้งหมด 3 หนา ผูใชสามารถสไลดไปยังหนาที่1 
หรือหนาที่3  โดยหนาที่เปนคาเริ่มตนจะอยูที่หนา1
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หนาเมนูหลักที่ 1 

หนาเมนูหลักที่ 2 
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หนาเมนูหลักที่ 3 

ผูใชจะเขาสูหนาเมนูหลักหนาที่1 เมื่อปลดล็อคหนาจอ

ประวัติการโทร (Call Record)
โทรศัพทของคุณสามารถบันทึกขอมูลสายที่ไมไดรับ, สายที่รับ,
สายที่โทรออก และเวลาในการโทรและคาโทรในเมนูประวัติ 
การโทร (Call Record)

1.  เมื่อหนวยความจำสำหรับบันทึกรายการการ
    โทรเต็มรายการเกาสุดจะถูกลบออกไป
2.  สำหรับบันทึกการโทรคุณสามารถกดปุมโทร
    ออกในโหมดสแตนดบาย เพื่อเรียกดูเบอร
    เหลานั้นอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ:
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สายที่ไมไดรับ (Missed Call)

การเรียกดูสายที่ไมไดรับ

ในเมนู ประวัติการโทร (Call Record) เลือก สายที่ไมไดรับ
(Missed Call)  เพื่อดูรายการ

สายที่โทรออก (Dialed Call)

การเรียกดูสายที่โทร

ในเมนู ประวัติการโทร (Call Record) เลือก สายโทรออก
(Dialed Call)  เพื่อดูรายการ

สายที่รับ (Received Call)

การเรียกดูสายที่ไดรับ

ในเมนู ประวัติการโทร (Call Record) เลือก สายที่รับ 
(Received Call) เพื่อดูรายการ

ลบทั้งหมด (Delete call lists)

คุณสามารถลบรายการโทรออกจากรายการสายที่ไมไดรับ 
(Missed Call), สายที่โทรออก (Dialed Call), สายที่ไดรับ 
(Received Call) หรือทุกสาย (All Call)ได
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เวลาการโทร (Call Duration)

คุณสามารถเรียกดูระยะเวลาในการใชสาย ทั้งการโทรเขาและ 
โทรออก

คาโทร (Call Cost)

คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้ในการตรวจสอบคาโทรของสายลาสุดที่
โทรออก หรือคาโทรทั้งหมด 
ในการตั้งคาการโทรใหม คุณจำเปนตองใสรหัส PIN2 ซึ่งสามารถ 
สอบถามไดจากผูใหบริการเครือขาย

ตัวนับ SMS (SMS Counter)

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนขอความไดดวยฟงกชั่นนี้  

ในเมนู ประวัติการโทร (Call Record) ใหเลือก ตัวนับ SMS
(SMS Counter) เพื่อดูรายการ หรือ กดปุม รีเซ็ต 
เพื่อเริ่มตนการนับใหม

ตัวนับ SMS ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:
สง (Sent): จำนวนขอความที่คุณสงออก
ไดรับ (Received): จำนวนขอความที่คุณไดรับ

•

•

ตัวนับ GPRS (GPRS Counter)

คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อตรวจสอบขนาดขอมูล (ทั้งขอความ 
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และ WAP) ของแพ็กเกจ GPRS ที่คุณใชในเมนู ประวัติการโทร 
(Call Record) เลือก ตัวนับ GPRS (GPRS Counter) เพื่อ 
ดูรายการ

ที่สงลาสุด (Last Sent): ขนาดขอความที่คุณสงลาสุด
ที่รับลาสุด (Last Received): ขนาดขอความที่คุณไดรับลา
สุด
ที่สงทั้งหมด (All Sent): ขนาดขอความทั้งหมดที่คุณสงออก
ที่ไดรับทั้งหมด (All Received): ขนาดขอความทั้งหมดที่คุณ
ไดรับ
รีเซ็ตตัวนับ (Reset Counters): กดเพื่อเริ่มตนนับใหม

•
•

•
•

•

ทีวี (TV)

เครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับฟงกชั่นทีวี ทานสามารถรับชมรายการ
ทีวีไดโดยการคนหาสัญาณอัตโนมติ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ นอก
จากนี้ทานสามารถอัพเดทรายการชองทีวี  ขณะดูทีวีสามารถโทร
ออก

หรือรับสายไดปกติ  เมื่อใชสายสนทนาฟงกชั่นทีวีจะถูกปดเสียง
โดยอัตโนมัติ
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การตั้งคา (Settings)

ตั้งคาระบบ 2 ซิม (Dual SIM Settings)

โทรศัพทของคุณรุนนี้สามารถรองรับการใชงานแบบ 2 ซิม ทำให
คุณสามารถสลับไปใชซิมที่ตองการได การทำงานในแบบ 2 ซิมนี้
ชวยใหคุณสามารถใชบริการจากทั้ง 2 ซิมโดยไมจำเปนตองพก
โทรศัพทถึง 2 เครื่อง
ภายในโทรศัพทมีการตั้งคาซิมทั้งหมด 4 ตัวเลือกดังตอไปนี้:

•

•

•

•

ใชระบบ 2 ซิม (Dual Sim Open): เปดใชงานทั้งสองซิม
คุณจึงสามารถสลับการทำงานได

ใชเฉพาะซิม1 (Only Sim 1 Open): เปดใชงานเฉพาะ
ซิม 1

ใชเฉพาะซิม2 (Only Sim 2 Open): เปดใชงานเฉพาะ
ซิม 2

โหมดเครื่องบิน (Flight Mode): ใหคุณสามารถเปดใชเครื่อง
ในโหมดใชงานบนเครื่องบิน

รูปแบบ (Profiffiifile)

ภายในตัวเครื่องมีรูปแบบ 7 รูปแบบที่คุณสามารถเลือกใช
ประกอบดวย: ทั่วไป (General), ประชุม (Meeting), ในอาคาร 
(Indoor), เงียบ (Silent), นอกอาคาร (Outdoor), หูฟง 
(Headset),  บลูทูธ (Bluetooth)



115

ในเมนู รูปแบบ (Profiffiile) เลือกรูปแบบที่ตองการ

เลือก ตัวเลือก (Options)>เปดใชงาน (Activate) 

1.

2.

การใชงานรูปแบบ

รูปไอคอนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดการเตือน
ที่ใชรูปแบบหูฟงจะสามารถเปดใชงานไดตอเมื่อ
เสียบหูฟงเชนเดียวกันกับรูปแบบบูลทูธที่สามารถ
ใชไดเฉพาะเมื่อเชื่อมตอบูลทูธ

หมายเหตุ: 

ในเมนู รูปแบบ (Profiffiile) เลือกรูปแบบที่ตองการ 

เลือก ตัวเลือก (Option) > กำหนดเอง (Customize) 

1.

2.

คุณสามารถปรับแตงการตั้งคา รูปแบบ (Profiffiile) อยางที่คุณ 
ตองการ

การแกไขรูปแบบ

วันที่และเวลา (Date and time)

ฟงกชั่นนี้อนุญาตใหตั้งคาเมืองปจจุบัน ดูและเปลี่ยนแปลงเวลา
และวันที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งรูปแบบวันที่ได

ตั้งคาหนาจอ (Display Settings)

คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้ในการตั้งคาหนาจอจากตัวเลือกตอไปนี้

ภาพพื้นหลัง (Wallpaper): คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
ที่แสดงในหนาจอปกติ

•
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ในเมนู ตั้งคา (Settings) เลือก ตั้งคาหนาจอ (Display 
Settings)>ภาพพื้นหลัง (Wallpaper) 
เลือก กำหนดโดยผูใช (User Defiffiifined) ซึ่งจะสามารถ 
บราวซเลือกภาพที่ตองการจาก เมนูจัดการไฟล 
หรือ เลือกภาพจาก ระบบ (System) แลวกดปุมตกลง 

1.

2.

3.

• ภาพพักหนาจอ (Screen Saver): ใชสำหรับเลือกเลนภาพพัก
หนาจอ ระยะการหนวงเวลากอนที่เครื่องจะเปดการทำงาน
ของภาพพักหนาจอ คือ 5 วินาที ถึง 1 นาที หลังจากการตั้งคา
เรียบรอย กลับไปเมนูยอยของภาพพักหนาจอและเลือกภาพ
จากระบบ (System) หรือจาก กำหนดโดยผูใช (User 
Defiffiifined)

ธีม (Themes): คุณสามารถเลือกเปลี่ยนธีมตามที่คุณตองการ

ภาพแสดงเมื่อเปดเครื่อง (Power on display): เลือกภาพ
จากระบบ (System) หรือจาก กำหนดโดยผูใช (User 
Defiffiifined) 

ภาพแสดงเมื่อปดเครื่อง (Power off display): เลือกภาพ
จากระบบ (System) หรือจาก กำหนดโดยผูใช (User 
Defiffiifined)

ไฟหนาจอ LCD (Lcd Backlight): ใชสำหรับปรับความสวาง
และชวงเวลาการทำงานของไฟหนาจอ

ตั้งคาตัวอักษร (Font Setting): สามารถเลือกฟงกชั่นที่คุณ
ตองการ

 

•

•

•

•

•
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ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone Setting)

คุณสามารถตั้งเวลาการเปด/ปดเครื่อง โดยตั้งคาไดทั้งหมด 4 
เวลา

ตารางเวลาเปด/ปดเครื่อง (Schedule Power On/Off)

คุณสามารถเลือกภาษาที่ใชแสดงบนหนาจอได
ในเมนู เลือก ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone Setting)> ภาษา 
(Language) 

ภาษา (Language)

ตัวเลือกของ อัตโนมัติ (AUTOMATIC) จะขึ้น
อยูกับผูใหบริการเครือขายของคุณและภาษาที่
โทรศัพทรองรับ หากคุณเลือก อัตโนมัติ
(AUTOMATIC) โทรศัพทจะคนหาภาษาที่ซิม
การดและตัวเครื่องรองรับ

หมายเหตุ:  

เลือกวิธีปอนขอมูลที่ตองการใช

วิธีปอนขอมูล (Input Method)

จัดการวิดเจ็ด (Widget Manager)

สามารถเลือกตั้งคาวิดเจ็ดเชน วันที่, ปฏิทิน, ภาพ, เครื่องเลนเพลง 
และอื่น ๆ ทั้งนี้ สามารถเลือกเปด/ปดฟงกชั่นนี้ ตามตองการ ทั้งนี้
เมื่อตั้งปดวิดเจ็ด ทานจะไมสามารถมองเห็นวิดเจ็ดบนดานซายของ

แถบสถานะบนหนาโฮม เชนเมื่อตั้งปดเครื่องเลนเสียง ทานจะไม
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สามารถเห็นบนแถบสถานะดานซาย โดยทานสามารถดาวนโหลด
วิดเจ็ดได

สามารถเลือกเปด/ปดฟงกชั่นนี้  ระบบจะอัพเดทวันที่และเวลา 
เมื่อเลือกเปด จะถูกถามวาตองการอัพเดทวันที่และเวลาหรือไม 
ถาเลือกปด เครื่องจะไมอัพเดทอัตโนมัติ 

อัปเดทวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Auto update of date and time)

คุณสามารถพิมพขอความตอนรับที่ตองการได

แตะหนาจอเพื่อเริ่มการปรับตั้งคาหนาจอ

ตั้งคาหนาจอ (Calibration)

ขอความตอนรับ (Greeting Text)

ตั้งคาการโทร (Call Setting)

Smart Divert

เปนฟงกชั่นที่ใหคุณสามารถตั้งคาเพื่อโอนสายจากซิม1 ไปยัง 
ซิม2 หรือสลับกัน หากกำลังใชซิมใดซิมหนึ่งอยู ซึ่งระหวางเปดใช 
Smart Divert ฟงกชั่นสายเรียกซอน และโอนสายของทั้ง 2 
ซิมจะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติ 

โทรศัพท “A” เปนโทรศัพทที่รองรับการใชงาน 2 ซิม
ซิม 1 เบอร 081xxxxxxx
ซิม 2 เบอร 089xxxxxxx

สถานะการใชงาน Smart Divert (โทรศัพท A, โทรศัพท B 
และโทรศัพท C)
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เครื่อง “A” ใชซิม 1 เพื่อโทรไปยังเครื่อง “B” หรือสลับกัน

เครื่อง “A” และเครื่อง “B” กำลังสนทนากัน

เครื่อง “C” โทรหาเครื่อง “A” โดยโทรไปยังเบอรของซิม 2

ขณะ “เปด” ใชฟงกชั่น Smart Divert เครื่อง “A” สามารถ
รับสายจากเครื่อง “C” ที่โทรเขามาดวย

•

•

•

•

การโอนสาย (Smart Divert)

•

•

•

•

ตั้งคา (Settings): ทานสามารถตั้งโอนสายซิม1/ซิม2  เมื่อ
เปดเครื่อง คุณสามารถตั้งคา "เตือนเมื่อเปดเครื่อง (Remind 
when phone on)”

เปดใชงาน (Activate): เปดใชงานฟงกชั่นการโอนสาย 
(Smart Divert) ใหใสเบอรซิม1และซิม2 ในหนาเมนูนี้ 

ปดใชงาน (Deactivate): ปดใชงานฟงกชั่นการโอนสาย 
(Smart Divert)

ตรวจสอบสถานะ (Check Status): แสดงสถานะการตั้งคา
ฟงกชั่นสายเรียกซอนและโอนสายของซิมการด

ขณะที่คุณตรวจสอบสถานะของฟงกชั่นโอนสาย
รายการทั้งหมดของฟงกชั่นจะตองอยูในสถานะ 
เปด (ON) เพื่อใหสามารถทำงานได ตัวเลือกของ
ฟงกชั่นโอนสายจะขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย 
โปรดตรวจสอบดวยวาเครือขายของทานสามารถ
รองรับบริการนี้หรือไม

หมายเหตุ: 
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4 ฟงกชั่นนี้จำเปนตองเปดใชงานจากผูดูแล
ระบบ กอนที่ผูใชจะกดปุมเปด “ON” เพื่อเปด
ฟงกชั่นโอนสาย (Smart Divert)
  เปดใชงานฟงกชั่นสายเรียกซอนของซิม 1
  เปดใชงานฟงกชั่นโอนสายของซิม 1 (โอนสาย
  เมื่อไมสามารถติดตอได)
  เปดใชงานฟงกชั่นสายเรียกซอนของซิม 2  
  เปดใชงานฟงกชั่นโอนสายของซิม 2 (โอนสาย
  เมื่อไมสามารถติดตอได)

•
•

•
•

หมายเหตุ: 

เบอรผูโทร (Caller ID): คุณสามารถเลือกสงหรือซอนขอมูล
เบอรโทรของคุณระหวางทำการโทรออกหรือสงขอความการ
ตั้งคาพื้นฐานของโทรศัพทคือ ตั้งคาตามเครือขาย (Set By 
Network) ซึ่งหมายความวาการแสดงขอมูลจะขึ้นอยูกับผู
ใหบริการเครือขายที่คุณใชงาน

สายเรียกซอน (Call Waiting): คุณสามารถเปดการใชงาน
ฟงกชั่นสายเรียกซอน

โอนสาย (Call Divert): คุณสามารถตั้งเงื่อนไขการโอนสาย
จากเบอรหนึ่งที่ไดรับสายไปยังอีกเบอรที่รับโอนสาย

ระงับการโทร (Call Barring): คุณสามารถจำกัดสายที่โทร

 

ตั้งคาการโทรซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2 Setting)

•

หมายเหตุ: ในการใชฟงกชั่นโอนสาย ทานจำเปนตองเสีย
            คาบริการตามเครือขายที่ทานใชงาน

•

•

•
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เขาและสายที่โทรออกจากตัวเครื่อง

รายการกลุม (Group List):เปนบริการเครือขาย•

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial)
คุณสามารถตั้งการโทรซ้ำอัตโนมัติ เพื่อใหโทรศัพทของคุณทำ
การโทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อการโทรครั้งแรกลมเหลว

แสดงเวลาที่โทร (Call Time Display)
คุณสามารถใชงานหรือยกเลิกการใชงานการแสดงเวลาการโทร
บนหนาจอ

เตือนเวลาที่โทร (Call Time Reminder): ฟงกชั่นนี้จะชวย
ใหคุณสามารถตั้งการเตือนเวลาขณะใชสายได

 

ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Setting)

บลูทูธ (Bluetooth (BT))
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับเทคโนโลยีบลูทูธ ซึ่งชวยใหสามารถ
เชื่อมตอกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แบบไรสาย ทำใหสามารถ

การเริ่มตนการใชงานบลูทูธ

ฟงเพลง, สงภาพ, วิดีโอ, ขอความ และนามบัตร

•

เปด/ปดบลูทูธ (Power)

สามารถถูกคนพบได (Visibility)

อุปกรณของฉัน (My Device)

คนหาอุปกรณเสียง (Search Audio Device)

•

•

•
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เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My Name)

ตั้งคา (Advanced)

•

•

เปด/ปดบลูทูธ (Power)

ในเมนู ตั้งคา (Settings)> ตั้งคาการเชื่อมตอ 
(Connection Settings) 

เลือก บลูทูธ (Bluetooth) 

เลือก เปด/ปดบลูทูธ (Power) เพื่อเปด/ปดการเชื่อมตอบลูทูธ

1.

2.

3.

คนหาอุปกรณเสียง (Search Audio Device)

ในเมนู ตั้งคา (Settings) > ตั้งคาการเชื่อมตอ
(Connection Settings) >บลูทูธ (Bluetooth) 

กอนอื่นคุณตองเปดการทำงานของบลูทูธในโทรศัพทของคุณ
และอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ

หลังจากเปดการเชื่อมตอบลูทูธ ใหเลือก คนหาอุปกรณหูฟง
(Search Audio Device) เพื่อใหโทรศัพทคนหาอุปกรณโดย
อัตโนมัติ

เลือกอุปกรณเสียงที่ตองการจับคู

แตะ จับคู (PAIR) เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทกับหูฟงคุณอาจตั้ง 

1.

2.

3.

4.

5.

การจับคูกับอุปกรณบลูทูธมีขั้นตอนดังตอไปนี้

สามารถถูกคนพบได (Visibility)
โดยเมื่ออุปกรณบูลทูธอื่นทำการคนหาอุปกรณบูลทูธที่อยูใกล
เคียงเราสามารถตั้งเห็นอุปกรณนั้นๆสามารถเห็นรายชื่ออุปกรณ
ของเราได 
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ปอนรหัสผานของหูฟง ซึ่งตั้งจากโรงงาน โปรดดูเอกสารของ 
อุปกรณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

จากนั้น คุณสามารถเพิ่มหูฟงบลูทูธลงในรายการ Trust และ
เชื่อมตอกับอุปกรณโดยการกดปุม ตกลง (Yes)

6.

1. กอนใชงานอุปกรณหูฟงบลูทูธ โปรดมั่นใจวาได
   ชารจไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณจนเต็ม

2. อุปกรณหูฟงบลูทูธที่เพิ่มลงในรายการ TRUST
   จะแสดงในอุปกรณสวนตัว (MY DEVICE) ใน
   ครั้งตอไป หากคุณตองการเชื่อมตอกับอุปกรณ 
   คุณสามารถเลือกจากรายการอุปกรณสวนตัว 
   (MY DEVICE) เพื่อทำการเชื่อมตอ 

3. อุปกรณที่เปดใชงานอยูจะแสดงใน ใชงาน
   อุปกรณ (Active Device) คุณสามารถยกเลิก
   การเชื่อมตอโดยการกดปุม ยกเลิกการเชื่อมตอ

   

หมายเหตุ:

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My name)
คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณของตัวเครื่องโทรศัพทที่แสดงบน
อุปกรณอื่น

การจับคูกับอุปกรณบลูทูธ

ในเมนู ตั้งคา (Settings) >ตั้งคาการเชื่อมตอ
(Connection Settings) >บลูทูธ (Bluetooth) 
ไปยัง อุปกรณสวนตัว (My Device) 

1.

2.
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การเชื่อมตออุปกรณบลูทูธ
ในเมนู ตั้งคา (Settings) เลือก ตั้งคาการเชื่อมตอ
(Connection Settings) >บลูทูธ (Bluetooth) 
ไปยัง อุปกรณสวนตัว (My Device) และเลือกอุปกรณที่
ตองการเชื่อมตอ

เลือก ตัวเลือก (Options) > โอนถายไฟล (Transfer ffiifiles)

กอนเชื่อมตออุปกรณบลูทูธ โทรศัพทจะถามถึงรูปแบบที่คุณ
ตองการเชื่อมตอ (ขึ้นอยูกับจำนวนรูปแบบอุปกรณบลูทูธที่
รองรับ)

1.

2.

3.

4.

การสงขอมูลผานบลูทูธ
เลือกขอมูลที่คุณตองการสง

เลือก ตัวเลือก (Options) > สง (Send)

เลือก ผานบลูทูธ (Via Bluetooth) เพื่อใหโทรศัพทของคุณ
คนหาอุปกรณ

เลือกอุปกรณที่คุณตองการสงขอมูลให จากนั้นโทรศัพทจะสง
ขอมูลไปยังปลายทาง

1.

2.

3.

4.

เลือก คนหาอุปกรณใหม ( New Device) จากนั้นเครื่อง
จะเริ่มทำการคนหาอุปกรณบูลทูธที่อยูใกลเคียง

ในการจับคูอุปกรณบลูทูธ ใหกดปุม จับคู (PAIR)
คุณควรตั้งรหัสผานสวนตัวของคุณเอง และตกลงกับเจาของ
อุปกรณอื่นใหใชรหัสผานเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีการควบคุม
การทำงานโดยผูใชจะมีรหัสผานที่ตั้งมาจากโรงงาน สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมโปรดดูในเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณ

3.

4.



125

การฟงเพลงผานหูฟงสเตอรีโอบูลทูธ
ในเมนู ตั้งคา (Settings) เลือก ตั้งคาการเชื่อมตอ 
(Connection Settings) จากนั้นเลือก บูลทูธ (Bluetooth)

ในกรณีที่คุณจับคูอุปกรณหูฟงบูลทูธแบบสเตอริโออยูแลว  คุณ
สามารถไปยังเมนู อุปกรณของฉัน (My Device) แลวเลือก
หูฟงที่ตองการเชื่อมตอ หากหูฟงบูลทูธยังไมไดถูกจับคูมากอน
ใหจับคูหูฟงกอน

1.

2.

ตั้งคาขั้นสูง (Advanced)

ตั้งคาพาธเสียง (Audio Path): ฟงกชั่นนี้ทำใหคุณสามารถตั้ง
พาธเสียงใหออกทางตัวเครื่องหรือหูฟงบูลทูธ

พื้นที่จัดเก็บ (Storage): สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บสำหรับรับ
ไฟล วาเปนใน ตัวเครื่อง (Phone), การด (memory card) 
หรือ ถามเสมอ (Always ask)

การอนุญาตการแชร (Sharing permission): สามารถตั้งคา
การแชรเปน ควบคุมเต็มที่ (Full control) และ อานอยางเดียว 
(Read only)

ที่อยูของฉัน (My Address): สามารถดูที่อยูบูลทูธของตัว
เครื่องโทรศัพท

การรับขอมูลผานบลูทูธ

เมื่อไดรับขอมูลผานบลูทูธ จะมีขอความปอบอัพแจงใหทราบ หาก
คุณตองการรับขอความ กดปุม ใช (Yes) จากนั้นขอมูลจะถูกบัน
ทึกในโฟลเดอร ไดรับ (Received) ของเมนู จัดการไฟล (File 
Manager)

•

•

•

•
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ตั้งคาเครือขาย (Network Setting)

หากตองการใชโทรศัพทเพื่อใชตอเปนโมเด็มกับเครื่องคอมพิว
เตอร โดยคุณสามารถเลือกซิมการดสำหรับการเชื่อมตอ

ตั้งคาโมเด็ม (Modem Settings)

เลือกเครือขาย (Network selections): เลือก คนหาใหม 
(New search), เลือกเครอขาย(Select network) และ
โหมดการเลือก (Selection mode) 

เครือขายที่ตองการ (Preferences): เลือกเครือขายที่ตอง
การจากรายการตัวเลือกตอไปนี้; เพิ่มจากรายการ (Add from 
list), ใหม (New), เปลี่ยนลำดับความสำคัญ (Change 
priority) และ ลบ (Delete)

•

•

บัญชีขอมูล (Data Account)
คุณสามารถเขาสู WAP ผาน GSM DATA หรือ GPRS หาก
ตองการรับหมายเลขอนาล็อก หรือขอมูลหมายเลข ISDN คุณ
อาจจำเปนตองติดตอผูใหบริการสำหรับบริการนี้ หากตองการ
เขาสูจุดเชื่อมตอของระบบ GPRS คุณอาจจำเปนตองติดตอผู
ใหบริการสำหรับบริการนี้

ตั้งคาเครือขายซิม1/ซิม2

1. การทำงานของโทรศัพทในโหมดไมอนุญาตให 
   คนหา (Invisible) จะปลอดภัยกวาเพื่อหลีก
   เลี่ยงซอฟทแวรที่อันตราย
2. หามยอมรับการเชื่อมตอจากอุปกรณบลูทูธที่
   คุณไมรูจัก

หมายเหตุ:
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ตั้งคาซิม1 /ซิม2 (SIM1/ SIM2 Setting)

• ซิม1/2 ล็อค (SIM1/SIM2 Lock): ฟงกชั่นนี้อนุญาตใหคุณ
ล็อคโทรศัพทดวยซิมการดที่กำหนด คุณสมบัตินี้ไดรับการ
ออกแบบมาสำหรับปองกันการใชงานซิมการดดวยโทรศัพท
ของบุคคลอื่นในกรณีที่ซิมการดสูญหาย คุณสามารถเลือก
เปดใชงานหรือยกเลิกฟงกชั่นล็อค PIN (PIN LOCK)

เปล่ียนรหัสผาน (Change Password):ใชสำหรับเปลี่ยน
รหัสผาน PIN และ PIN2

•

คุณสามารถเปดหรือปดการทำงานของฟงกชั่นนี้เพื่อปกปองโทร
ศัพทของคุณ หากคุณเปดการใชงานฟงกชั่น ล็อคตัวเครื่อง คุณ
จำเปนตองใสรหัสผานเพื่อเปดการใชงาน สำหรับคาเริ่มตนของ
รหัสผานคือ “0000”

ล็อคตัวเครื่อง (Phone Lock)

คุณสามารถล็อคปุมกดของโทรศัพทเพื่อปองกันการกดใชงานโดย
ไมตั้งใจ ในเมนูยอย ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto Keypad Lock) 
ใหคุณเลือกเวลาที่จะล็อคปุมกดอัตโนมัติหลังจากไมไดใชงานปุม
กดจากนั้นกดปุมตกลง

ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto Keypad Lock)

ตั้งคาความปลอดภัย (Security Setting)

ฟงกชั่นนี้ชวยใหคุณสามารถเปดใชรหัสผานเพื่อเปนการปองกัน
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาตโทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตอไปนี้
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ตั้งคาโรงงาน (Restore Factory)

ดวยฟงกชั่นนี้ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดของโทรศัพทให
เปนการตั้งคาที่ตั้งไวตอนผลิต ในการรีเซ็ตการตั้งคาจำเปนตอง 
ใสรหัสผานล็อคตัวเครื่องรหัสผานเริ่มตน คือ 0000

ใบรับรองที่นาเชื่อถือ (Auth. Certificate): เลือกฟงกชั่นนี้
เพื่อดู, ลบ, ลบทั้งหมด, และใช key

ใบรับรองผูใช (User certificate): ดูรายละเอียดของใบรับ
รอง

จัดการใบรับรอง  (Certificate Manager)
•

•

รายชื่อ (Phonebook)
รายชื่อในสมุดโทรศัพทของคุณถูกบันทึกทั้งในหนวยความจำของ
ซิมการดหรือหนวยความจำของตัวเครื่อง และคุณยังสามารถ
เลือกบันทึกในทั้งสองหนวยความจำ

คนหาดวน (Quick Search)

คุณสามารถเลือก ในเมนู >รายชื่อ (PHONEBOOK) > คนหา 
ดวน (Quick SEARCH) เพื่อเขาใชเมนูรายชื่อ และใหปอนชื่อ
หรือตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อ เพื่อคนหา

ใชสำหรับเปลี่ยนรหัสผาน
เปลี่ยนรหัสผาน (Change Password)
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คนหาอัจฉริยะ (Smart Search)

คุณสามารถคนหารายชื่อที่ตองการไดอยางงายดายดวยการคน
หาแบบสมารทโดยพิมพตัวเลขเพียงบางตัวจากหนาหนาจอ
แสตนดบายจากนั้นเครื่องโทรศัพทจะทำการคนหาตัวเลขที่ตรง
กันกับเบอรที่คุณใสในรายชื่อแลวแสดงผลลัพธใกลเคียง จาก
นั้นแคเลือกเบอรผลลัพธที่ตองการและโทรออก

เลือก เมนู>รายชื่อ (PHONEBOOK) > เพิ่มผูติดตอใหม
(ADD NEW CONTACT)

เลือกไอคอนโทรศัพท (เพื่อบันทึกรายชื่อบนตัวเครื่องโทรศัพท)
ไอคอนซิม 1 หรือไอคอนซิม 2 (เพื่อบันทึกรายชื่อลงบนซิม 1 
หรือซิม 2 

ใสขอมูลของรายชื่อที่ตองการ

แตะ ตัวเลือก (Options) เพื่อบันทึกขอมูล รายชื่อ

1.

2.

เพิ่มผูติดตอใหม (Add New Contact)

การเพิ่มรายชื่อใหมไปยังซิมหรือตัวเครื่อง:

 

3.

4.

หมายเหตุ: 1. คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพทในตัวเครื่อง
   ไดสูงสุด 1000 รายชื่อ

2. รูปภาพและริงโทนสามารถเลือกไดจากทั้งใน
   ระบบ และผูใชกำหนด
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กลุมผูโทร (Caller Groups)

โทรดวน (Speed Dial)

หากคุณกำหนดหมายเลขไปยังหนึ่งในปุมโทรดวน (จากปุม 2 ถึง
9) ที่บันทึกไวในรายการสมุดโทรศัพท คุณจะสามารถโทรไปยัง
หมายเลขโทรศัพทนั้นโดยการแตะปุมตัวเลขบนหนาจอที่ตองการ
คางไวในโหมดการโทร ทั้งนี้คุณควรเปดใชงานฟงกชั่น แลวตั้ง
เบอรที่ตองการตั้งเปนหมายเลขโทรดวนกอน

ในโหมดสแตนดบาย แตะไอคอนเมนูหลักเพื่อเขาเมนูหลัก จากนั้น
เลือก รายชื่อ (Phonebook)> กลุมผูโทร (Caller group)
ภายในโทรศัพทจะมีกลุมผูโทรใหคุณเลือก 5 กลุม โดยที่คุณ
สามารถแกไขชื่อกลุมได

แบล็คลิสต (Blacklist)

ฟงกชั่นนี้จะคัดเลือกและปองกันสายเรียกเขาตามคาที่คุณกำหนด

ลบทั้งหมด (Delete all Contacts)

คุณสามารถลบหมายเลขในรายชื่อในตัวเครื่องหรือซิมการด

คัดลอกทั้งหมด (Copy Contacts)

คุณสามารถคัดลอกระหวางพื้นที่จัดเก็บสองพื้นที่ที่แตกตาง



131

ยายทั้งหมด (Move Contacts)

สามารถยายขอมูลรายชื่อไปพื้นที่การจัดเก็บที่แตกตางกัน

ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Settings)

เบอรสวนตัว (My numbers): คุณสามารถแกไข หรือ 
สงนามบัตร

เบอรพิเศษ (Extra number): คุณสามารถบันทึกเบอรพิ
เศษ เชนเบอรบริการ,เบอรสวนตัว หรือเบอรโทรฉุกเฉินได
เบอรโทรบริการ (Service  Dial numbers): คุณสามารถ
เลือกบริการที่มีในผูใหบริการเครือขาย

สถานะหนวยความจำ (Memory Status): คุณสามารถ
ตรวจสอบจำนวนที่ยังสามารถบันทึกในหนวยความจำของตัว
เครื่องและซิมการด1/2

พื้นที่จัดเก็บ (Preferred Storage): คุณสามารถเลือกพื้นที่ 
หนวยความจำในตัวเครื่อง, ซิม 1 หรือซิม 2

อานเบอรโทร (Human Voice Prompt): โทรศัพทรุน
นี้สามารถอานออกเสียงเบอรโทรที่อยูในรายชื่อเวลาดูรายชื่อ
ในสมุดโทรศัพทได  โดยผูใชสามารถเลือก ปด/เปดได

•

เพื่อเขาใชงานการตั้งคาโทรศัพท  ในโหมดสแตนดบายใหกด ปุม
คำสั่งซาย เพื่อเขาสูเมนูหลัก จากนั้นเลือก รายชื่อ 
(Phonebook)> ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Settings)

โทรศัพทของคุณจะมีตัวเลือกการตั้งคาตางๆ เพื่อปรับการตั้งคาให
เหมาะกับตัวคุณ ซึ่งประกอบไปดวย

•

•

•

•

•
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แบ็คอัพและคืนคารายชื่อ (Backup & Restore):  
สามารถแบ็คอัพและคืนคารายชื่อ

กำหนดขอมูลสมุดโทรศัพท (Field): สามารถกำหนดราย 
ละเอียดของขอมูลที่จะใชแสดงในสมุดโทรศัพท

•

•

ขอความ (Messages)

โทรศัพทของคุณมีบริการขอความเสียงเพื่อแจงเตือน และขอ
ความตัวอักษร สวนบริการเครือขายคือ ขอความเสียง, SMS 
และขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการ
เครือขายเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการใช
บริการ

นอกจากนี้เครื่องรุนนี้ยังรองรับการสงขอความ SMS แบบตอ
เนื่องซึ่งผูใชอาจตองเสียคาใชจายเพิ่ม โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

เมื่อพื้นที่ขอความ SMS เต็ม จะแสดงไอคอน SMS กระพริบ
อยูบนหนาจอสแตนดบาย โดยเมื่อขอความเต็มจะสงผลกระทบ
กับการรับขอความใหม คุณควรลบขอความที่มีอยูในถาดเขาออก
เพื่อการทำงานอยากมีประสิทธิภาพ

เมื่อสงขอความเรียบรอย จะมีขอความแสดง
“สงขอความแลว” ซึ่งจะแสดงวาตัว SMS นี้
ไดถูกจัดสงไปยังถาดเขาศูนยขอความ SMS
แตอาจไมไดหมายถึงวาผูรับจะไดรับขอความนั้น

หมายเหตุ:
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สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบผูใหบริการ
เครือขาย

การเขียนขอความ (Write Message)

คุณสามารถเขียนขอความไดในเมนูนี้

เครื่องรุนนี้สามารถสงขอความแบบตอเนื่องได โดยในกรณีของ
ภาษาอังกฤษซึ่งมีมากกวา 160 ตัวอักษร จะถูกจัดแยกการสงเปน
2 ขอความ หรือมากกวานี้

คุณสามารถใสออบเจ็คเชน ภาพ, ริงโทน , ลงบน SMSแตทั้งนี้
จะขึ้นอยูกับตัวโทรศัพทของผูรับขอความและเครือขายวารองรับ
หรือไม

คุณสามารถใสเบอรเบอรโทรเพื่อสงจากรายชื่อหรือใสเบอรโดย
ตรง ทั้งนี้มีตัวเลือกใหสงไดจากซิม1 และซิม2

• ดู (View): สามารถดูเนื้อหาของขอความ

ตอบกลับ (Reply): สามารถตอบกลับดวยขอความ
โทรหาผูสง (Call sender): สามารถโทรไปยังเบอรโทรของผู
ที่สงขอความมาให 

สงตอ (Forward): สามารถสงตอขอความ SMS นี้ใหกับคน
อื่น

ลบ (Delete): ลบขอความปจจุบัน

•

ขอความเขา (Inbox)

•

•
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ลบทั้งหมด (Delete All): สามารถลบขอความในถาดเขา

บันทึกไปยังรายชื่อ (Save to Phonebook): สามารถบัน
ทึกเบอรของผูสงขอความไปยังสมุดโทรศัพท
ยายไปถาดเก็บ (Move to Archive): ยายขอความไป
ถาดเก็บ

เลือกหลายรายการ (Mark Several): เมื่อใชตัวเลือกนี้คุณ
สามารถเลือกรายการขอความไดโดยแตะชองสี่เหลี่ยมเพื่อ
เลือกหรือไมเลือก

เลือกวาไมไดอาน (Mark as unread):แตะชองสี่เหลี่ยม
เพื่อทำการเลือกวาขอความยังไมไดถูกเปดอาน

ขั้นสูง (Advanced): 

•

•

•

•

•

คัดลอกลงตัวเครื่อง (Copy to phone): สามารถคัดลอก
รายการนี้จากซิมการดลงตัวเครื่อง

ยายลงตัวเครื่อง (Move to Phone ): สามารถยายราย
การนี้จากซิมการดลงตัวเครื่อง

คัดลอกทั้งหมด (Copy all): มี 2 ตัวเลือกคือ คัดลอก
รายการทั้งหมดจากซิมลงตัวเครื่อง และจากตัวเครื่องลงซิม

ยายทั้งหมด (Move all): มี 2 ตัวเลือกคือ ยายรายการ
ทั้งหมดจากซิมลงตัวเครื่อง และจากตัวเครื่องลงซิม

ยายไปเมนูสวนตัว (Move to Private menu): ยายขอ
ความที่เลือกไปเมนูสวนตัว
รายละเอียด (Detail): สามารถดูรายละเอียดของขอ
ความ ผูสง, วันที่รับ, พื้นที่จัดเก็บและอื่นๆ

•
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แบบราง (Drafts)

ขอความที่พิมพเสร็จเรียบรอยแลวแตยังไมไดสงออกจะถูกจัดเก็บ
ไวในเมนูนี้

ขอความออก (Outbox)

ขอความที่สงไมออกจะถูกจัดเก็บไวในเมนูนี้

ขอความที่สงแลว (Sent)

ขอความที่สงเรียบรอยแลวจะถูกจัดเก็บไวในเมนูนี้

ถาดเก็บ (Archrive)

คุณสามารถจัดเก็บขอความไดในเมนูนี้

ถาดขยะ (Junkbox)

เมนูนี้ใชจัดเก็บขอความที่มาจากรายการแบล็คลิสต

ลบขอความ (Delete Folder)

คุณสามารถลบขอความในถาดเขา, แบบราง, ถาดออก, ถาดสง
,ถาดเก็บ และขอความทั้งหมดไดในเมนูนี้
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อีเมล (Email)

กอนการรับและการสงอีเมล  คุณจำเปนตองสรางแอคเคานท
อีเมลและเปดการใชงานกอน ซึ่งจะมีรายการแอคเคานทสำเร็จ
รูปของ Gmail, Yahoo, 126, Soho, Sina  และอื่นๆ

•

•

•

•

ขอความบรอดคาสท (Broadcast Message)

ขอความบรอดคาสทเปนบริการขอมูลเชนรายงานอากาศ,
สภาพการจราจรและอื่นๆ โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความ
โดยคุณสามารถเลือกใชงานหรือไมใชงานโหมดการรับและตั้งการ
ตั้งคาอื่นๆ ตามตองการ  ในกรณีที่เปดใชระบบ 2 ซิมสามารถ
ตั้งคาซิมแตละซิมตางหากได

โหมดการรับ (Receive Mode): สามารถเปด(on)/ปด (Off)

อานขอความ (Read Message): ไมสามารถอานขอความ
หากไมเปดใชฟงกชั่น

ภาษา (Language): สามารถตั้งภาษาสำหรับรับขอความ

ตั้งคาชอง (Channel Settings): สามารถเลือก, แกไข และ
ลบชองได

ขอความสำเร็จรูป (Templates)

คุณสามารถใชขอความสำเร็จรูปที่มีอยูในเครื่องโทรศัพทเพื่อ
ประหยัดเวลาในการพิมพ
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ตั้งคาขอความ (Message Settings)

คุณสามารถตั้งคาตางๆสำหรับ SMS ของซิม 1 และซิม 2 ไดใน
เมนูนี้

ขอความ SMS

•

หมายเหตุ: เบอรศูนยบริการ SMS มาจากผูใหบริการเครือขาย

• ตั้งคาทั่วไป (Common Settings): 
รายงานการสง (Delivery Report) เครือขายจะสงขอ
ความรายงานการสงใหคุณวาผูรับไดรับขอความเวลาไหน

เสนทางตอบกลับ (Reply Path) โทรศัพทจะสงหมายเลข
ศูนยขอความของคุณไปพรอมกับขอความโดยผูรับสามารถ
ตอบกลับโดยใชศูนยขอความของคุณไมใชของผูรับ โดย
คุณสมบัตินี้จะตองมีการรองรับจากศูนยบริการขอความ

ตั้งคารูปแบบ (Profiffiile Settings): การสง SMS ตองใส
เบอรศูนยขอความ

สถานะหนวยความจำ (Memory Status): สามารถดู
สถานะพื้นที่จัดเก็บในซิมการดและตัวเครื่องได

พื้นที่จัดเก็บ (Preferred Storage): คุณสามารถเลือกพื้นที่
จัดเก็บระหวางซิมการดหรือตัวเครื่อง
 

•

•

ขอความ MMS

• บัญชีขอมูล (Data account): สามารถกำหนดรูปแบบ 
การเชื่อมตอสำหรับ ขอความ MMS
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• ตั้งคาทั่วไป (Common Settings): การสราง, การสง, การรับ 
และสถานะหนวยความจำ

จัดการไฟล (File Manager)

การตรวจสอบไฟลที่บันทึกใน จัดการไฟล 

1.

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ, เสียง, เพลง, รูป
ถายและรายการดาวนโหลดอื่นๆ ที่คุณมีภายในมีพื้นที่จัดเก็บให
เลือกสองรายการ

จากเมนูหลัก ใหเลือก จัดการไฟล (File Manager)
คุณจะพบหนวยความจำชื่อ การด (Memory card) หนึ่ง
ไดรฟหรือมากกวาหากคุณใสการด T-Flash

เลื่อนไปยังเมนู ตัวเครื่อง (PHONE) และกด ตัวเลือก  
เพื่อเปดรายการตัวเลือก 

2.

ออแกไนเซอร (Organizer)

เมนูสวนตัว (Private Menu)

คุณสามารถซอนขอมูลสวนตัวไดในเมนูนี้  ซึ่งประกอบดวย 
ประวัติการโทร, รายชื่อ , SMS, MMS, จัดการไฟล และเปลี่ยน
รหัสผานโดยรหัสผานเริ่มตน คือ 0000

ปฏิทิน (Calendar)

ภายในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถบันทึกตารางนัดหมายและสิ่งที่ตอง
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ทำไวในปฏิทิน และคุณยังสามารถตั้งนาิกาปลุกใหเตือนคุณเพื่อ
ทำกิจกรรมตางๆ ไดอีกดวย การสรางบันทึกและการเตือนความ
จำในปฏิทิน สำหรับการใชงานในครั้งแรก

ในเมนู ออแกไนเซอร (Organizer) เลือก ปฏิทิน 
(Calendar)

เลือกวันที่ในปฏิทิน

เลือก ตัวเลือก (Options) > แสดงวันนี้ (View Today) 
เพื่อดูรายการ และเลือก เพิ่ม (Add) เพื่อเพิ่มสิ่งที่ตองทำ

เลือกประเภทของรายการ ปอนเวลาเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน 
และอธิบายเนื้อหาของบันทึกในเรื่อง (Subject) และรายละ
เอียด (Detail) หลังจากแกไขเนื้อหาแลว เลือก ตัวเลือก 
(Options) >เสร็จ (Done) เพื่อบันทึกรายละเอียด

เลือก ปลุก (Clock) จากนั้นเพื่อเปดหรือปด

เลือกรูปแบบการเตือน ครั้งเดียว (Once)/ทุกวัน 
(Everyday)/วัน (Customs)/ รายสัปดาห (Weekly)/ 
รายเดือน (Monthly) ในปลุกซ้ำ (Repeat) 
จากนั้นคุณสามารถแกไขขอมูลอื่นได

กดปุม เรียบรอย (Done) เพื่อบันทึกสิ่งที่ตองทำ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

รายการที่ตองทำ (To do list)

คุณสามารถดู, แกไข หรือลบงานออกจากรายการได 
ในการใชงานครั้งแรกคุณจำเปนตองทำตามขั้นตอนตอไปนี้:
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กดปุม เพิ่ม (Add) ใน  ราการที่ตองทำ ( To do list ) 
จากนั้นเลือก ชนิดของงาน (To do list type)

แกไขรายการที่ตองทำโดยการใสวันที่, เวลา, คำอธิบาย,
การเตือน, ปลุกซ้ำ และขอมูลอื่นๆ

คุณสามารถตั้งการเตือนในเตือนความจำ

เลือก เรียบรอย (Done) และ ตกลง (Yes) เพื่อบันทึกงาน

1.

2.

3.

4.

นาิกาปลุก (Alarm)

ภายในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถตั้งนาิกาปลุกใหเตือนในเวลาที่
กำหนดไว และนาิกาปลุกจะยังคงทำงานถึงแมจะปดโทรศัพท
ก็ตาม

ในเมนู ออแกไนเซอร (Organizers) เลือก นาิกาปลุก 
(Alarm) 

1.

กดปุม แกไข (Edit) เพื่อตั้งเวลาปลุก ควรตั้ง  เปด 
เพื่อใชงาน

ในการตั้งนาิกาปลุก ปอนชั่วโมงและนาทีโดยใชปุมตัวเลข

เลือกโหมดการเตือนตอไปนี้ ครั้งเดียว (Once)/วัน (Days)/
ทุกวัน (Everyday) ในตัวเลือก เลนซ้ำ (Repeat)

หลังจากตั้งคาเสร็จ เลือก เรียบรอย (Done) เพื่อบันทึก 
นาิกาปลุก

2.

3.

4.

5.
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เวลาสากล (World Clock)

สามารถดูวันที่และเวลาทองถิ่นตามเมืองและ GMT ที่เลือก 
เมื่อเลื่อนเคอรเซอรผานเมืองจะแสดงวันที่และเวลาของเมืองนัั้น

หมายเหตุ: หากทานตองการเปลี่ยนเมืองหลักใหเลือก
            เลือกเมือง (Set Home City) ในเมนูยอยวันที่
            และเวลา (Date And Time) ของเมนู

เครื่องคิดเลข (Calculator)

สามารถคิดเลขแบบงายๆเชน บวก ลบ คูณ หาร

ตัวแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Converter)

ดวยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของสกุล
เงินตางๆได

ฟงกชั่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกชวงเวลาตั้งแตเริ่มจนถึงหยุด
จับเวลา

การใชนาิกาจับเวลา

จากเมนูหลัก เลือก ออแกไนเซอร (Organizer) > 
นาิกาจับเวลา (Stopwatch)

แตะ ตัวเลือก (Option) เพื่อเลือก จับเวลารอบ และดูบันทึก 

1.

2.

นาิกาจับเวลา (Stopwatch) 
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จับเวลารอบ (Lap Timing): เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อ
คุณกดปุม รอบ (Lap) ชวงเวลาจะถูกบันทึกและนับเวลาใหม
ชวงเวลาตอไปจะถูกบันทึกโดยเริ่มนับเวลาใหม คุณสามารถ
หยุดและนับเวลาตอไดทุกเมื่อ

แสดงบันทึก (View Record): คุณสามารถดูหรือลบเวลาที่
คุณบันทึกไวได

•

•

•

ตัวอานอีบุค (E-book Reader)

เมื่อเปดใชงานอีบุคสามารถเลือกใชตัวเลือกตางๆที่มีอยูในเมนูนี้
ได

ลางชั้นหนังสือ (Open E-book): ลบรายการหนังสือ

ตั้งคาทั่วไป (Global settings): สามารถตั้งคารูปแบบตัวอัก
ษร ,การเลื่อนหนา ,ความเร็วในการเลื่อนหนา ,การจัดเรียงหนา
กระดาษ ,การลงรหัส , พื้นที่จัดเก็บที่ตองการใชและอื่นๆ

•

มัลติมีเดีย (Multimedia) 

คุณสามารถใชโทรศัพทถายภาพโดยใชกลองภายในตัวเครื่อง และ
ปรับการตั้งคากลองได เลนสกลองจะอยูดานหลังของโทรศัพท 
และจอภาพจะทำงานเหมือนกับเปนชองมองภาพ หากไมมีหนวย
ความจำมากพอสำหรับกลอง คุณจำเปนตองลบรูปเกาๆ เพื่อเพิ่ม

กลอง (Camera)
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ที่วางในหนวยความจำ สถานะการตั้งคากลองจะแสดงอยูดานบน
ของโหมดการดูภาพ

หมายเหตุ: หามใชคุณสมบัตินี้เมื่อเปนการละเมิดกฎหมาย
            ในพื้นที่

ในเมนูหลัก เลือก กลอง (Camera)

ในโหมดกลอง หากตองการถายภาพ แตะ      หากตองการ
เปลี่ยนไปยังหนากลองวีดีโอ แตะ

ในโหมด;กลองวีดีโอ หากตองการถายวีดีโอ แตะ      
หากตองการเปลี่ยนไปยังหนากลอง แตะ  

เริ่มตนใชงานกลอง
1.

2.

หมายเหตุ: รูปถายจะถูกบันทึกในโฟลเดอร รูปภาพ
            (Photos) วีดีโอ จะถูกบันทึกในโฟลเดอร วีดีโอ
            (Videos)ใ นจัดการไฟล (File Manager)
            คุณยังสามารถดูภาพจากรายการตัวเลือก หรือ
            เปดโฟลเดอร รูปภาพ (Photos) ในจัดการไฟล

1.

.

ตั้งคากลอง

ในโหมดการชมภาพ คุณสามารถแตะ      แลวตัวเลือก
ทั้งหมดจะแสดงของหนาจอ และคุณสามารถปรับ
การตั้งคาผานโหมดการชมภาพไดโดยตรง

ทานสามารถตั้ง ขนาดภาพ, คุณภาพ ,โหมดวิว และอื่นๆ

  

2.

.
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อัลบั้มภาพ (Photo Album)

ทุกภาพในโฟลเดอร photo จะสามารถเรียกดูไดจากเมนูนี้และที่
จัดเก็บทั้งในตัวเครื่องหรือการด 

ในการเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บ โปรด กดปุม ตัวเลือก (Option) และ
เลือก พื้นที่จัดเก็บ (Storage)

เครื่องเลนมีเดีย (Media player)

หากตองการดาวนโหลดเพลง คุณตองใสการดทีแฟลชในตัวเครื่อง
โทรศัพท ปดเครื่องโทรศัพท และตอสายเคเบิ้ล USB เขากับตัวเครื่อง
และคอมพิวเตอร เครื่องจะทำการคนหาอุปกรณโดยอัตโนมัติ และ
สรางไดรฟขึ้นมา (รองรับไฟลฟอรแมต MP3, AMR และ MIDI 
เทานั้น) หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเปน WINDOW ที่ตำกวา 
2000จำเปนตองติดไดรฟเวอร

มีตัวเลือกตอไปนี้

เลนขณะนี้ (Now playing): เลนไฟลที่เลือก

เพลงทั้งหมด (All songs): ดูเพลงทั้งหมดในตัวเครื่อง

ศิลปน (Artists): ดูศิลปน

อัลบั้ม (Albums): ดูอัลบั้ม

แนวเพลง (Genre): ดูประเภทแนวเพลง

รายการเลน (Play list): เลนไฟลที่เลือกปจจุบัน หรือดูไฟลที่
ตองการเลน 

•

•

•

•

•

•
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วีดีโอทั้งหมด (All videos): ดูวีดีโอทั้งหมด

รีเฟรชไลบารี่ (Refresh library): เขารายการแทร็ค (เชน 
เพลงที่ถูกลบในการจัดการไฟล จะยังคงอยูหากไมทำรายการนี้)

ตั้งคา (Settings)

•

•

•

ตั้งคาการเลน (Play Settings): รายการเลน, เลนซ้ำ, 
เลนสุม

ตั้งคาเสียง (Audio Settings): ความเร็วการเลน และ 
สไตลการแสดง

ตั้งคาบูลทูธ (Bluetooth Settings): ตั้งออกทางหูฟงบูลทูธ 
หรือไม

ตั้งคาเครือขาย (Genre): เลือกโปรไฟล

ตัวเลือกเอฟเฟค (Effect choice): ตั้งคาเอฟเฟคเสียงที่
ตองการ

วิทยุ FM (FM Radio)

คุณสมบัตินี้จะชวยใหคุณสามารถฟงรายการจากสถานีวิทยุที่ชื่นชอบ
ไดทุกเวลาในชวงคลื่นความถี่ 87.50MHz ถึง 108.00MHz

เริ่มตนการใชงาน
เสียบหูฟง

จากเมนูหลัก ใหเลือก เมนู มัลติมีเดีย (Multimedia) แลว
เลือก วิทยุ FM (Fm Radio) 

หากวิทยุปดอยู ใหแตะ      เพื่อเปด/ปด วิทยุ FM

1.

2.

3.
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แตะตัวเลือก (Option) แลวเลือกบันทึก (Record) เพื่อบัน
ทึกรายการวิทยุFM

แตะ      และ      เพื่อเปลี่ยนชองสถานีไปกอนหนาหรือถัด
ไป

4.

5.

มีตัวเลือกดังตอไปนี้:

รายการชอง (Stations): คุณสามารถบันทึก 20 ชองสถานี 
ในโทรศัพท โดยการ ปอนชื่อสถานี และความถี่ คุณสามารถ 
เขาสูชองสถานีตางๆไดอยางรวดเร็วโดยเขามาในเมนูนี้แลวเลื
อกชอง ทั้งนี้สามารถแกไขหรือลบชองได

ปอนชองเอง (Set Frequency): ใชสำหรับปอนคลื่นความ 
ถี่ดวยตัวเอง

คนหาอัตโนมัติ (Auto Search): ใชสำหรับคนหาชองสถานี
อัตโนมัติ โดยไมตองกดปุมเดินหนาหรือถอยหลังตลอดเวลา
และสถานีพบจะถูกบันทึกในรายการสถานีโดยอัตโนมัติ

ตั้งคา (Settings): ใชสำหรับปรับเปลี่ยนการตั้งคาการแสดง
ภาพพื้นหลัง, ลำโพง

บันทึก (Record): ใชสำหรับบันทึกรายการที่คุณชื่นชอบ

บันทึกตอ (Append): ใชสำหรับเพิ่มการบันทึกเสียงลงใน
ไฟลที่คุณบันทึกไว

รายการไฟล (File List): ใชสำหรับฟงรายการที่คุณบันทึกไว
คุณสามารถสงไฟลไปยังเพื่อนของคุณได

•

•

•

•

•

•

•
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เครื่องบันทึกเสียง (Sound Recorder)

1.

การบันทึกเสียง

เมนู เครื่องบันทึกเสียง (Sound Recorder) เปนเครื่องมือในการ
บันทึกเสียงที่คุณสามารถใชจัดการเกี่ยวกับไฟลเสียง

ในเมนู มัลติมีเดีย (Multimedia) เลือก เครื่องบันทึกเสียง
(Sound Recorder)

กดปุม ตัวเลือก (Options) >บันทึก (Record)เพื่อเริ่ม
บันทึก 

 

 

 

 

2.

1. ระหวางการบันทึก คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่ว
   คราวหรือยุติการบันทึกเสียงโดยการกดปุมตกลง
2. หลังจากสิ้นสุดการบันทึก ไฟลเสียงจะถูกบันทึก
   ในรูปแบบAMR และ WAV 

หมายเหตุ:

บริการ (Services)
เครื่องของคุณสามารถรองรับบริการที่มีใหจากผูใหบริการเครือ
ขายของคุณ หากคุณไมสามารถเชื่อมตอกับ บริการตอไปนี้ 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
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ซิมทูลคิท (STK)

เมนูยอยของคุณสมบัตินี้จะขึ้นอยูกับแตละผูให
บริการ ซึ่งจะมีบริการที่แตกตางกันไป (ซิมการด
บางอันอาจไมรองรับ STK) ซึ่งไมสามารถแกไข

หมายเหตุ:

โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย

บริการอินเตอรเน็ต (WAP)

โทรศัพทของคุณรองรับว็อบเบราเซอร ซึ่งสามารถรองรับการ 
บริการตางๆ เชน ขาวอัพเดต, สภาพอากาศ, กีฬา และขอมูล
อื่นๆ เชนเดียวกับการใชอีเมลและบริการ อินเทอรเน็ทซึ่ง 
บริการนี้ถูกออกแบบและดูแลโดยผูใหบริการอินเตอรเน็ต

หมายเหตุ: 1. ในการเปดการใชงานบริการ WAP คุณอาจจำ
    เปนตองติดตอผูใหบริการเครือขาย

 2. หามเปดโทรศัพทเมื่ออยูในพื้นที่ที่หามใชโทรศัพท
    หรือเมื่อคลื่นความถี่อาจกอใหเกิดอันตราย

โฮมเพจ (Homepage)

การเขาสูเบราวเซอรจากโหมดสแตนดบาย ใหไปยัง WAP ใน
บริการ (Services) และเลือก โฮมเพจ (Homepage) เมื่อทำ
การเชื่อมตอแลว โฮมเพจจะแสดงขึ้น เนื้อหาภายในจะขึ้นอยูกับ 



ผูใหบริการ หากตองการออกจากเบราเซอร ใหกดปุมวางสาย
คุณสามารถตั้งคาที่อยูของ โฮมเพจ (Homepage) ไดใน บริการ
(Services) >  WAP > การตั้งคา (Settings) > แกไขบัญชี
(Edit Account)
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บุคมารค (Bookmarks)

คุณสามารถใชเมนูนี้เพื่อบันทึก URL แอดเดรส เพื่อใหสามารถ 
เขาสูว็อบไซตไดอยางรวดเร็ว

หนาลาสุด (Recent Pages)

คุณสามารถดูหนาเว็บลาสุดที่คุณเขาเยี่ยมชม
 
ปอนที่อยู (Input Address)

คุณสามารถปอน URL แอดเดรส จากนั้น กดปุม ตัวเลือก
(Options) > เรียบรอย (Done) โทรศัพทจะเชื่อมตอไปยัง
URL ที่คุณปอน หลังจากปอนแอดเดรส คุณอาจเลือก URL เพื่อ
เชื่อมตอโดย เลือก ตัวเลือก (Options) > ไปยัง (Go to) 

ตั้งคา (Settings)

หนาที่ถูกจัดเก็บ (Stored pages)

แสดงหนาที่ถูกจัดเก็บ

GPRS (General Packet Radio Service) เปนเทคโนโลยีที่ 
ใชในการสงและรับขอมูลผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่  
คุณสามารถตั้งคา บัญชีขอมูล, ลบแคช/คุกกี้/ขอมูล 
authentication, ดู ใบรับรองที่หนาเชื่อถือ และ เรียกคา 
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การตั้งคาบราวเซอร

จัดการ License (License Manager)

สามารถดูขอมูล License,สถานะ และฟงกชั่นเพิ่มเติม

โทร (Dialer)
สามารถโทรออกอยางรวดเร็วโดยกดปุมเบอรโทรแลวโทรออก

สไลดไปยังหนาที่ 3 เพื่อใชงานฟงกชั่นเหลานี้

Content Cafe
Content cafée  จะชวยใหผูใชสามารถเชื่อมตอเว็บไซตของ 
i-mobile เพื่อดาวนโหลดสายเรียกเขา, ภาพพื้นหลัง, เกมส, 
เพลง และ ขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ

App Cafe
การใชแอปพลิเคชั่นในเมนูนี้อาจตองถูกชารจเงิน เนื่องจาก 
แอปพลิเคชั่นตองการสงขอมูล (HTTP) ทำใหเกิดการเชื่อม 
ตอกับ GPRS



151

เฟซบุค (Face book)
เฟซบุคเปนเว็บไซตโซเชียลเน็ตเวิรคที่มีชื่อเสียงโดงดังทั่วโลก 
โดยปจจุบันมีผูใชหลายลานคนที่ใชติดตอเพื่อน, อัพโหลดภาพ, 
แชรลิงคหรือไฟลวีดีโอ และพบปะผูคนใหมๆ โปรดตรวจสอบ
การตั้งคา GPRS ในตัวเครื่องโทรศัพทของคุณ รายละเอียด
เพิ่มเติมของการตั้งคา GPRS โปรดติดตอผูใหบริการ

ทวิตเตอร (Twitter)
ทวิตเตอรเปนเครื่องมือการแชทที่โดงดัง โดยคุณสามารถติด
ตอกับเพื่อนทั่วโลก การเขาใชงานจำเปนตองมี รหัส ID และ 
รหัสผาน รายละเอียดเพิ่มเติมของการตั้งคา GPRS โปรดติด
ตอผูใหบริการ

Gtalk
Google talk เปนโปรแกรมแชทที่แพรหลาย ทานจำเปนตองมี ID 
และ รหัสผาน โปรดตรวจสอบการตั้งคา GPRS ถูกตองเพื่อใชงาน 
หรือติดตอผูใหบริการเครือขายของซิมการดสำหรับการตั้งคา 
GPRS
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Google map
Google Maps ชวยใหคุณสามารถตรวจสอบสถานที่, 
ดูสถานการณการจราจรแบบสด และ รับรายอะเอียดทิศทาง 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือคนหาที่ทำใหทานสามารถหาตำแหนงของ
สถานที่ที่ทานสนใจหรือ แผนที่แบบเวคเตอรทางอากาศ หรือดู 
สถานที่ในระดับถนน

บันเทิงและเกมส (Fun& Games)
จากหนา เมนูหลัก หรือเมนู บันเทิงและเกมส (Fun&Games)

เครื่องรุนนี้รองรับแอปพลิเคชั่นจาวา โดยทานสามารถ 
เปลี่ยนการตั้งคาเพื่อความสะดวก

จาวา (Java)

เลือกแอปพลิเคชั่นจาวาที่ตองการเปดใช
แอปพลิเคชั่นจาวา (Java App)

ตั้งคาตางๆของจาวา
ตั้งคาจาวา (Java Settings)

ตั้งคาความปลอดภัยมาตรฐานตางๆใหกับจาวา

ตั้งคาความปลอดภัยจาวา (Java default security)
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ภายในโทรศัพทมีเกมสใหคุณไดเลนเพื่อความสนุกสนาน
คุณสามารถอานคำแนะนำในการเลนเกมสไดจาก “ตัวชวย 
(Help)”
นอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งคาเกมสเมื่อเขาสูหนาเมนูเกมส

เกมส (Games)

IMM
เปนแอปพลิคลิชั่นสำหรับแชท กอนการใชงานตองมี ID 
และรหัสผาน โปรดอานขอตกลงและเงื่อนไขอยางระวังขณะ 
โหลดเพื่อเขาใชงาน 
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ขอมูลทั่วไป 
อุปกรณเสริม (Accessories)

•

•

•

GPRS /EDGE
ซิมการดทั้งสองซิมรองรับการใชงาน GPRS /EDGE ฟงกชั่น 
GPRS /EDGE ของซิมการดอันหนึ่งจะไมสามารถทำงานได
เมื่อมีการใชงานซิมการดอีกอันอยู

การดูแลรักษาแบตเตอรี่ 
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟได

•

โทรศัพทของคุณมีอุปกรณเสริมตางๆ ภายในกลองจะประกอบ
ดวยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 กอน, หูฟง 1 อัน และที่ชารจแบต
เตอรี่ 1 อัน

โปรดใชอุปกรณเสริมและอุปกรณชารจแบตเตอรี่ของแทจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น ไมอยางนั้น อาจกอใหเกิดความเสีย
หายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน

การละเลยคำเตือนนี้จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง

อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ

  

ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท คือ 3.2 - 4.2 โวลต

แบตเตอรี่สามารถชารจและคายประจุไดหลายรอยครั้ง และ
เมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใชสายและรอสาย) ของแบตเตอรี่
สั้นลงแสดงวาแบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน คุณควรซื้อแบต
เตอรี่ใหมทันที

  

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

ถอดสายชารจออกเมื่อไมใชงาน และไมควรชารจแบตเตอรี่ทิ้ง
ไวเกินหนึ่งสัปดาห เพราะอาจทำใหอายุการใชงานสั้นลง

การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานลดลง และ
แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไวโดยไมใชงาน 
หามจัดเก็บหรือชารจพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
เพราะอาจมีผลตอการชารจแบตเตอรี่ของคุณ

ใชเฉพาะที่ชารจแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองหรือ
แนะนำโดยผูผลิตเทานั้น การใชที่ชารจแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่
อื่นๆ อาจทำใหโทรศัพทเสียหาย

หามใชแบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงคการใชงาน

ไมควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็น อยางเชน ภายใน
รถในฤดูรอน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เสียหาย

หามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่ หรือวัตถุที่มา
สัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย

ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชงานแลว เชน
การรีไซเคิล ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ

อายุการใชงานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับสถานะของเครือขาย,
การตั้งคาผลิตภัณฑ, รูปแบบการใชงาน, แบตเตอรี่ และสภาวะ
แวดลอม

  

•

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได หากใสแบตเตอรี่ผิดชนิด
          และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำ
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ขอควรระวังในการชารจไฟ

ขอควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุนของอุปกรณชารจไฟกอนที่จะใช
กับโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยโทรศัพทรุนนี้ใชกับอุปกรณชารจไฟของ
ไอโมบายเทานั้น

คำเตือน: โปรดใชแบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริม
อื่นๆตามรุนที่ไดรับการรับรองจากบริษัท i-mobile เทานั้น การ
ใชแบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริมอื่นๆน อกจาก
รุนที่กำหนดจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิด
อันตรายไดโปรดตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ใชงานไดกับตัวแทน
จำหนายของทานและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อตองการดึงปลั๊ก
อุปกรณใดๆออก
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การดูแลรักษา 

การดูแลรักษา

•

•

•

•

โปรดอานขอมูลตอไปนี้กอนการใชงานเนื่องจากโทรศัพทของคุณ
เปนอุปกรณไฟฟาที่ซับซอน หากอุปกรณทำงานไมถูกตอง โปรด
ติดตอศูนยบริการใกลบาน

•

•

•

เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก

เก็บโทรศัพทของคุณไวในที่แหง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรธาตุที่จะทำใหแผงวงจรเสียหาย

หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพทไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็นเกินไประ
ยะอุณหภูมิการใชงานคือ 0 - 40 ºเซลเซียสหลีกเลี่ยงการวาง
โทรศัพทไวใกลกับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ หรือแหลงความรอน

หามแยกชิ้นสวนโทรศัพท การซอมแซมจากผูไมมีความชำนาญ
อาจทำใหเกิดความเสียหาย

หามทำใหโทรศัพทตก, กระทบกระเทือน หรือเขยา เพราะอาจ
ทำใหแผงวงจรภายในเสียหาย

หามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำใหหูฟง, ไมโครโฟน
หรือสวนที่สามารถถอดได ไมสามารถทำงานไดตามปกติ

ควรเก็บไวในที่ที่สะอาด และไมมีฝุน

หามใชโทรศัพทที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศเสียหาย
อาจเกิดจากการเผาไหม โปรดติดตอศูนยบริการของผูผลิต
เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย

  

•
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•

•

•

ใชที่ชารจแบตเตอรี่ในรมเทานั้น

เมื่อเปดเครื่อง หามสัมผัสเสาอากาศโดยไมจำเปน การสัมผัส
เสาอากาศจะมีผลตอคุณภาพการโทรและทำใหโทรศัพทตอง
ใชพลังงานมากขึ้นในการทำงาน เปนผลใหเวลาการใชสายและ
เวลารอสายนอยลง

หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีความสูงเกินกวา 3000 เมตร
จากระดับน้ำทะเล
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ขอมูลดานความปลอดภัยที่สำคัญ

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) จะชวยปกปอง
โทรศัพทของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รหัส
PIN จะมาพรอมกับซิมการด คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่
ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3
ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

รหัส PIN2

รหัส PIN2 อาจจะมาพรอมกับซิมการด ในการใชงานบาง
ฟงกชั่น คุณจำเปนตองใชรหัส PIN2 อยางเชน การตั้งคา
ธรรมเนียม คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
รหัส PIN และรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

รหัสสำหรับการเขาใชงาน
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หากคุณปอนรหัส PUK หรือ PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดตอกัน
ซิมการดของคุณจะไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอรับซิมการดอันใหม

รหัสผานของตัวเครื่อง

รหัสผานของตัวเครื่องจะชวยปองกันโทรศัพทของคุณจาก
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาตฟงกชั่นนี้จะไมถูกเปดเมื่อคุณ
ซื้อโทรศัพท (คาเริ่มตนคือ “0000”) คุณสามารถตั้งรหัส
ใหมเปนตัวเลข 4-8 หลัก

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปดเครื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเปนเครื่องรับ-สง
คลื่นวิทยุโทรศัพทจะทำงานในคลื่นความถี่ที่ตางกัน ขึ้นอยู
กับชนิดของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่คุณใช และเทคนิคการปรับ
คลื่นวิทยุที่ใช ระบบที่ใชงานเมื่อคุณใชโทรศัพทจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพทคุณสงออกมา

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย
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   ความถี่             ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      1.1
GSM1800               หัว      0.361

มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่
เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate)
ในการทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่
โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถี่

โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน
ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ

ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม

•

•

•

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเยื่อ
กระดาษ 1 กรัม ซึ่งโทรศัพทรุนนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตาม
ที่กำหนดโดย IEEE
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อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทย
โดยไมไดรับอนุญาต

•

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกัน
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวบางอยาง อาจไมอาจตอตานสัญญาณ
เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจคุณได

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุน
กลามเนื้อหัวใจ และอุปกรณทางการแพทยผูผลิตเครื่องกระตุน
กลามเนื้อหัวใจแนะนำไววา ควรรักษาระยะหางอยางนอย
20 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ และเครื่อง
กระตุนกลามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิด
ขึ้น คำแนะนำนี้ไดรับการยืนยันโดยการคนควา และการ
รับรองที่ไมขึ้นตรงกับหนวยงานใดของ Wireless Technology
Research สำหรับบุคคลที่ใชเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจกับคน
ควรรักษาระยะหางจากเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
อยางนอย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางเปดเครื่องโทรศัพท

หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

•

•
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หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคลื่นรบกวน ใหรีบปดโทรศัพท
ทันที

•

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุน อาจรบกวนเครื่องชวยฟง
ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผูผลิตเครื่องชวย
ฟงของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง

บนเครื่องบิน
ปดโทรศัพทกอนเดินทางดวยเครื่องบิน

หามใชโทรศัพทในบริเวณสนามบินโดยไมไดรับอนุญาต

เพื่อเปนการปกปองระบบสื่อสาร หามใชโทรศัพทในขณะ
ที่เครื่องบินกำลังบิน

•

•

•

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได
โปรดปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอยาง
เครงครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจกอ
ใหเกิดการระเบิด หรือเพลิงไหมอันเปนสาเหตุใหเกิดการ
บาดเจ็บ หรืออาจถึงแกชีวิตบริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะ
ไมมีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหลงเชื้อเพลิง
อยางเชนปมน้ำมัน, ใตทองเรือ, บริเวณสงถายหรือเก็บสาร
เคมี และพื้นที่ที่อาจมีองคประกอบของสารเคมี หรือสวนผสม
ของสารเคมีลอยในอากาศ เชน เมล็ดพืช, ฝุน หรือผงโลหะ
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และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักไดรับการแนะนำใหดับเครื่องยนต

หากคุณตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ ตรวจสอบกฎหมาย
และขอบังคับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

ขับรถอยางระมัดระวัง

ใชแฮนดฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตใหใชแฮนดฟรี 
เมื่อใชโทรศัพทขณะขับรถ

จอดรถที่ไหลทางกอนโทรหรือรับสาย หากจำเปนตองใช
โทรศัพทคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในยานยนตรที่ใชมอเตอร อยางเชนสเตอริโอ
ในรถยนต, อุปกรณเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผูผลิตรถยนต
บางรายไมอนุญาตใหใชโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในรถ อยางนอย
คุณควรติดตั้งอุปกรณที่รองรับการใชงานแฮนดฟรี และเสา
อากาศภายนอก โปรดสอบถามผูผลิตรถยนตของคุณถึงผล
กระทบที่มีตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนตของคุณ

การใชโทรศัพทขณะขับรถ

•

•

•
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ขอควรจำ:

โทรศัพทเครื่องนี้ใชคลื่นวิทยุ, เครือขายไรสาย และเครือขายภาค
พื้น เชนเดียวกับโทรศัพทไรสายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไมสามารถรับ
ประกันวาจะใชในการติดตอไดตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณจึงไม
ควรพึ่งพาโทรศัพทมือถือของคุณเพียงอยางเดียวเพื่อการติดตอที่
สำคัญ (เชน สถานการณฉุกเฉินทางการแพทย)
การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไมสามารถทำไดในบางเครือขาย หรือ
เมื่อมีการใชบริการบางเครือขาย และ/หรือการใชงานโทรศัพทบาง
อยาง กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการระบบในพื้นที่ที่ใหบริการของ
คุณ

การโทรออกฉุกเฉิน
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li-ion 900 mAh

•

•

•

•

•

ชนิด ความจุ

ขอมูลแบตเตอรี่

อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแก
ซิมการด, สภาวะเครือขาย, การตั้งคา, การใชงาน และ
สภาพแวดลอมที่ใชงาน

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ
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เงื่อนไขการรับประกันสินคา

เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, 
การดหนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 
เดือน นับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart 
และตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
ในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ
ไทยใหเปนไปตามกฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับ
ประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจในวันสิ้นสุดระยะเวลา
รับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อ
ในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอม
แซมหรือเปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคา
แรงในการซอม และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile 
สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่
จำหนาย โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไข

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ทั้งหมดใหเปนไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย 
แตไมรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย, ความพึงพอ
ใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่
คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจาก
การใชหรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียง
ที่จะใชรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
นี้เปนบริการที่จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช 
i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำ
งาน,การพรอมใชงานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของ
ระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับ
การซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกัน
เทากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก
วันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับ
ประกัน ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหล
เองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมี
การขูดลบ หรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.
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เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากการใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัด
เก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิ
ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การ
สอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส หรือการ
กระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobileไดรับความเสียหาย
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอม
แซม, เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัด
แปลงการใชงานโดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตอง
จาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวม
กับ หรือเชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับ
อุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับ
การรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะ
ใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและ
สีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุด

1.

2.

3.

4.

5.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง 
และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไม
สามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือ
วายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
จากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือวาผิดปกติ และ
ไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่อง
ของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม 
รวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำใหการ
รับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพท
พรอมอุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุด
ลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะ
เปนไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของ
ซอฟตแวรบางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิด
พลาดและความบกพรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลด
หรือติดตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงาน
หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความ
ตองการของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและความ
บกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม
สามารถควบคุมได

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม
ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวร
ตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส 
หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิด
ความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร  
การชำระเงินออนไลน  หรือขอมูลสำคัญตางๆ  หรือ
การนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิดกฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จาก ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวาง
การใชงาน หรือระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวร
ตางๆ ของเครื่อง  รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ  ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จากขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวาง
การซอมที่ศูนยบริการของ i-mobile รวมถึง
แอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ 
ของ i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิต
ภัณฑที่   i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นได
รับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการ
ติดตอประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหา
การใชงาน  หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม
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