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Welcome
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ 
มือถือจาก i-mobile

เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ 
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 
และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน 

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองด้วยเหตุน้ี 
จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูล 
บางอย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้ง 
ให้ทราบล่วงหน้า 

ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก 
i-club ฟรี เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรม

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

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

โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center 
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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1บทนำ

1.1ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์

1. ช่องเสียบสายชาร์จ/ช่อง USB 
2. ลำโพงหูฟัง
3. ปุ่มโทรออก 
4. ปุ่มตกลง (OK)
5. ปุ่มวางสาย  
6. เลนส์กล้อง
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1.2ปุ่มกด

ปุ่ม การทำงาน

ปุ่มโทรออก  • โทรออกและรับสายของซิม1/2 
  • ดู บันทึกการโทร ของซิม 1/2   
   ในโหมดหน้าจอปกติ

ปุ่มวางสาย  • กดปุ่มน้ีค้างไว้เพ่ือเปิดหรือปิดเคร่ือง
  • ใช้วางสายหรือปฏิเสธสายท่ีโทรเข้า
  • ใช้กลับไปยังโหมดหน้าจอปกติ
  • ในโหมดหน้าจอปกติ กดปุ่มน้ีเพ่ือล็อค 
   ปุ่มกด

ปุ่มตกลง • ในโหมดหน้าจอปกติ ใช้เข้าสู่เมนูหลัก
(OK)
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2เริ่มต้นการใช้งาน
โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยในหัวข้อ “ข้อมูล 
ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ” ที่ท้ายเล่มก่อนเริ่มการใช้งาน

2.1การใส่ซิมการ์ด,T-FLASHการ์ด
และแบตเตอรี่

2.1.1 การใส่ซิมการ์ด 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดของซิมการ์ดนั้นได้หันไป
ในทิศทางที่ถูกต้องและหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะได้คว่ำหน้าลง 
จากนั้นให้เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่จนสุด 

2.1.2 การใส ่T-FLASH การด์ (หนว่ยความจำภายนอก) 
อันดับแรก ให้คุณดึงฝาครอบช่องใส่ T-Flash การ์ดออก
จากนั้นจึงใส่ T-Flash การ์ดเข้าไปในช่องโดยให้ขั้วโลหะ
การ์ดนั้นคว่ำหน้าลง สุดท้าย ให้คุณปิดฝาครอบช่องใส่
การ์ดลง 

2.1.3 การใส่แบตเตอรี่  
หนัขัว้โลหะของแบตเตอรีเ่ขา้หาขัว้โลหะของชอ่งใสแ่บตเตอรี ่
จากนั้นจึงเลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปตามช่องและกดลงจนล็อค
เข้าที่ 
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2.2การเปิดเครื่อง
ในการเปิดเครื่อง ให้คุณกดปุ่มวางสายค้างไว้ หากคุณได้ 
เปิดใช้งานการล็อคซิมการ์ดไว้ ให้คุณป้อนรหัส PIN (รหัส 
4 ถึง 8 หลัก ของซิมการ์ดของคุณ) ซึ่งเป็นรหัสที่มาจาก 
ผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณใช้งาน หากคุณป้อนรหัสผ่านผิด
พลาด 3 ครั้ง ต่อเนื่องกัน ซิมการ์ดของคุณจะถูกล็อคทันที 
หากต้องการปลดล็อค คุณจะต้องขอรับรหัส PUK จากผู้ให้ 
บริการเครือข่ายที่คุณใช้งาน

2.3การชาร์จแบตเตอรี่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นจึงเสียบสายชาร์จเข้ากับช่องต่อบนตัวเครื่อง (ช่อง 
USB) จากนั้นจึงเสียบปลั๊กไฟอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบปลั๊ก
ไฟบนผนัง สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอขณะ
ทำการชาร์จแบบเลื่อนไปมา และเมื่อสัญลักษณ์หยุดนิ่ง 
แสดงว่าชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว การชาร์จแบตเตอรี่จน 
เต็มอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง 

หมายเหตุ: หากแบตเตอรี่ไม่มีพลังงานเหลืออยู่ 
จะใช้เวลานานกว่าปกติกว่าที่ไอคอนแบตเตอรี่ 
ที่แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น 
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หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบด้วยว่าอุณหภูมิโดย 
รอบอยู่ระหว่าง 0 ðC ~ 40 ðC ขณะชาร์จ

คำเตือน: หากเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ 
ผิดประเภท อาจเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดได้ 
และโปรดกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

2.4รหัสผ่านที่สำคัญ
จากค่าเริ่มต้น รหัสผ่านจะถูกตั้งค่าไว้ 0000 

2.5การล็อค/ปลดล็อคปุ่มกด
เมนูหลัก   > ตั้งค่า (Settings) > ตั้งค่าความปลอดภัย 
(Security settings) > ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keypad 
lock) เพื่อเลือกเวลาสำหรับการล็อคปุ่มกด
ในโหมดหน้าจอปกติ เมื่อครบตามเวลาที่ตั้งไว้ ปุ่มกดจะถูก 
ล็อคโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่มโทรออก จากนั้นคลิก 
บนหน้าจอตามคำแนะนำเพื่อปลดล็อคปุ่มกด

2.6การถ่ายโอนไฟล์ ไปยังT-FLASHการ์ด
(หน่วยความจำภายนอก)
ใส่ T-Flash การ์ดลงในตัวเครื่องโทรศัพท์ จากนั้นเชื่อมต่อ 
ตัวเคร่ืองโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
และเลือก ‘Mass storage’ เพื่อทำการถ่ายโอนไฟล์ 
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หากปิดเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจจับโทรศัพท์เป็น 
Removable disk โดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถเข้าใช้งาน  
T-Flash การ์ดได้ในขั้นตอนนี้ เพื่อทำการดาวน์โหลดหรือ 
อัพโหลดไฟล์ไปยัง T-Flash การ์ด

เมื่อการถ่ายโอนไฟล์เสร็จสิ้นลง โปรดแน่ใจว่าคุณได้ถอด 
การ์ดรีดเดอร์ออกอย่างปลอดภัยโดยการคลิก 
หลังจากน้ัน คุณจะสามารถดูไฟล์ใน เมนูหลัก > จัดการไฟล์ 
(File manager) > การ์ดหน่วยความจำ (Memory card)

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ USB จำกัดเฉพาะ 
USB เวอร์ชั่น 2.0 หรือสูงกว่า ไม่สามารถใช้ได้
กับการเชื่อมต่อที่เรียกว่า power USB 

2.7เว็บแคม
โทรศัพท์มือถือ รุ่น i-mobile S 201T สามารถใช้เป็น 
กล้องเว็บแคมเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องโน้ตบุ๊คหรือเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ขั้นตอนการใช้งาน: เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับช่อง USB 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดเครื่องโทรศัพท์แล้ว 
เลือกตัวเลือก ‘เว็บแคม (Webcam)’ จากข้อความที่ 
ปรากฏข้ึนบนหน้าจอโทรศัพท์ จากน้ัน คุณจะสามารถใช้งาน
ฟังก์ชั่นของเว็บแคม 
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3การป้อนข้อความ
3.1วิธีการป้อนข้อความ

โทรศัพท์รุ่นน้ีมาพร้อมวิธีการป้อนข้อความดังต่อไปน้ี:

• โหมดการป้อนข้อความแบบสมาร์ท (ABC/abc/Th)

• โหมดการป้อนข้อความแบบปกติ (ABC/abc/Th)

• โหมดการป้อนตัวเลข (123)

3.1.1 การเปลี่ยนโหมการป้อนข้อความ 
ระหว่างการแก้ไขข้อความ คุณสามารถสัมผัส  
เพื่อเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ 

3.1.2 การป้อนสัญลักษณ์ 
สัมผัส [*] เพ่ือป้อนสัญลักษณ์บนหน้าจอ

3.2การป้อนข้อความแบบสมาร์ท
ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “HOME”
1. สัมผัส  เพ่ือเปล่ียนไปยังโหมด Smart ABC.
2. สัมผัส 4 6 6 3 จากน้ันคำว่า “HOME” จะปรากฏข้ึน
  และสามารถเลือกคำได้
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3.3การป้อนข้อความแบบปกติ
วิธีน้ีต้องใช้การสัมผัสทุกตัวอักษรท่ีต้องการป้อน: เช่น 
ตัวอักษร “h” คืออักษรตัวท่ี 2 บนปุ่มหมายเลข 4 คุณจึง 
ต้องสัมผัสปุ่มหมายเลข 4 สองคร้ังเพ่ือป้อนตัว “h” เป็นต้น 
ในโหมดน้ีคุณต้องสัมผัสปุ่มหลายคร้ังตนกว่าจะได้ตัวอักษรท่ี
ต้องการป้อน 

ตัวอย่าง:
ในการป้อนคำว่า “HOME” ในโหมดการป้อนข้อความแบบ
ปกติ ให้คุณสัมผัสปุ่ม 4(GHI) สองคร้ัง, สัมผัสปุ่ม 6(MNO) 
สามคร้ัง, สัมผัสปุ่ม 6(MNO) หน่ึงคร้ัง จากน้ันจึงสัมผัสปุ่ม 
3(DEF) สองคร้ัง

3.4การป้อนตัวเลข
สัมผัส  เพื่อเลือกตัวเลือก “123” จากนั้น คุณจะ 
สามารถสัมผัสที่ตัวเลขที่ต้องการป้อน
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4การโทร
4.1การโทรออก

ในโหมดหน้าจอปกติ สัมผัส  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอสำหรับการ
โทร ให้คุณป้อนหมายเลขในช่องสำหรับการป้อนเลขหมาย 
และสัมผัส /  เพ่ือโทรออกตามเลขหมาย
ท่ีป้อน จากน้ันกดปุ่มวางสาย เม่ือส้ินสุดการโทร

สัมผัสปุ่มท่ีปรากฏบนหน้าจอเพ่ือใช้การทำงานต่อไปน้ี:

 /  :  
 ปุ่มโทรออกซิม 1/2

4.2การรับสาย

กดปุ่มโทรออก เพ่ือรับสาย
กดปุ่มวางสาย เพ่ือปฏิเสธสายท่ีโทรเข้ามา
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5เดสก์ทอปวิซาร์ด
(DesktopWizard)

5.1บทนำ

หน้าจอเดสก์ทอปวิซาร์ด เช่น นาฬิกาแบบใช้เข็มแสดงเวลา, 
วิทยุ FM และบันทึก สามารถลากไอคอนของฟังก์ชั่นเหล่านี้
ไว้ในหน้าเมนูหลัก เพื่อใช้เป็นทางลัดสำหรับเข้าสู่ฟังก์ชั่น 
เหล่านี้จากในโหมดหน้าจอปกติ 

5.2วิธีการเล่น

5.2.1 การแสดงหนา้จอวซิารด์ 
สัมผัส  ที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเข้าสู่เดสก์ทอป 
วิซาร์ด (Desktop Wizard) ในโหมดหน้าจอปกติ

สัมผัสไอคอนท่ีเลือกค้างไว้เพ่ือลากไปยังหน้าจอสแตนด์บาย 
จากนั้นคุณจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้อย่างง่ายดาย
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6เมนูฟังก์ชั่น
6.1วิธีการใช้งาน

6.1.1 เลือกเมนู 
สัมผัสไอคอนบนหน้าจอแสดงผลเพื่อเลือกการทำงานที่
ต้องการและเข้าสู่ตัวเลือกที่เลือก 

คุณสามารถออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดปกติโดยการ
กดปุ่มวางสาย 

6.2บันทึกการโทร(Callrecord)

เมนูหลัก   > บันทึกการโทร (Call record) 

  สายที่ไม่ได้รับ (Missed calls): แสดงรายการของเบอร์ 
 ที่ไม่ได้รับล่าสุดซึ่งอยู่ในซิมการ์ด

  สายที่โทรออก (Dialed calls): แสดงรายการของเบอร์
 ที่โทรออกล่าสุดซึ่งอยู่ในซิมการ์ด

  สายที่ได้รับ (Received calls): แสดงรายการของเบอร์ 
 ที่ได้รับล่าสุดซึ่งอยู่ในซิมการ์ด
  ลบบันทึกการโทร (Delete call lists): หากคุณต้อง 

 การลบบันทึกการโทร คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง 
 ก่อน (รหัสผ่านเริ่มต้น คือ 0000) เพื่อเข้าสู่เมนู   
 ลบบันทึกการโทร (Delete call lists)
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6.3ContentCafe

คุณสามารถดาวน์โหลดเสียงริงโทน, การ์ตูน เป็นต้น 
จากหน้าเว็บไซต์ 

6.4บริการ(Services)

เมนูนี้จะทำให้คุณสามารถใช้บริการที่มาจากผู้ให้บริการ 
เครือข่าย เช่น การรายงานข่าวสาร, กีฬา, รายงานสภาพ 
ภูมิอากาศ เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ 

 ตัวต้ังเวลาโทร (Call duration): คุณสามารถดูระยะเวลา 
 ของการโทรล่าสุด, สายที่โทรออก, สายที่ได้รับ หรือ 
 รีเซ็ตเวลาทั้งหมด

 ค่าโทร (Call cost): คุณสามารถดูค่าโทรออกของสาย 
 ล่าสุด หรือทุกสาย และยังสามารถรีเซ็ตค่าโทร, ตั้งค่า 
 โทรสูงสุด และตั้งราคาต่อหน่วยโดยการป้อนรหัส PIN2

  ตัวนับ SMS (SMS counter): คุณสามารถดูจำนวนของ 
 ข้อความที่ส่งออกและข้อความที่ได้รับ 

 ตัวนับ GPRS (GPRS counter): คุณสามารถดูอัตรา 
 การรับ-ส่งข้อมูลล่าสุด/ทั้งหมดผ่านระบบ GPRS  
 และยังสามารถรีเซ็ตตัวนับได้

เลือกเบอร์ที่ไม่ได้รับ/ที่โทรออก/ที่ได้รับ ที่คุณต้องการ 
จากนั้นกดปุ่มโทรออก เพื่อเลือกการโทรออกจากซิม 1/2 
เพื่อโทรออกไปยังเบอร์นั้นๆ โดยตรง 



13

6.4.1 STK
หมายเหตุ:  เมนูย่อยของคุณสมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับ 
ผู้ให้บริการเครือข่ายจึงอาจมีความแตกต่างกัน  
(บางซิมการ์ดอาจไม่รองรับบริการ STK) 
และไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่ายที่คุณใช้งาน

6.4.2 WAP
เมนูหลัก  > บริการ (Services) > บริการอินเทอร์เน็ต 

(WAP)  
WAP หรือเบราเซอร์ Wireless Application Protocol 
ประกอบไปด้วยบริการขั้นพื้นฐานทั้งหมดของเครื่อง 
คอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของเว็บเบราเซอร์ แต่ใช้งานง่ายขึ้น
เหมาะกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

WAP เบราเซอร์มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

  โฮมเพจ (Homepage): โฮมเพจให้คุณสามารถป้อน 
 URL มาตรฐานเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะทำ 
 ให้สามารถเข้าสู่หน้าเว็บเพจเดิมทุกคร้ังท่ีเข้าไปท่ีโฮมเพจ 

  บุ๊คมาร์ค (Bookmarks): คุณสามารถกำหนดตำแหน่ง 
 ที่แน่นอนในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือพอยท์เตอร์ 
 (โดยปกติจะใช้กับ URL ของอินเทอร์เน็ต) ในเว็บ 
 เบราเซอร์บนอินเทอร์เน็ต 

  หน้าล่าสุด (Recent pages): ใช้จัดเก็บรายการของ  
 URL ซึ่งคุณได้เข้าดูล่าสุดจากบน WAP เบราเซอร์ 
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โทรศัพท์ของคุณประกอบด้วยรายชื่อ 2 ตำแหน่ง คือ 
รายชื่อในซิมการ์ด จำนวนของรายชื่อที่เก็บได้ก็จะขึ้นอยู่กับ
ซิมการ์ดที่คุณใช้งาน ส่วนอีกตำแหน่งคือหน่วยความจำใน
ตัวเครื่องโทรศัพท์ 
 

6.5รายชื่อ(Phonebook)

  ไปยังที่อยู่ (Input address): ป้อนแอดเดรสที่ต้องการ  
 (URL) ของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บเพจในคอลัมน์นี้ 

  ถาดเข้าข้อความบริการ (Service inbox): ถาดเข้า 
 ข้อความบริการจะรับและจัดเก็บ URL ผ่านข้อความจาก 
 ผู้ให้บริการเครือข่าย คุณสามารถอ่านและยอมรับเพ่ือไป 
 ยังหน้าเว็บเพจ และเบราซ์ 

  ตั้งค่า (Settings): สามารถทำการตั้งค่าต่อไปนี้:
 • เลือกซิม (Select SIM)
 • แก้ไขบัญชี (Profiles)
 • ตัวเลือกเบราเซอร์ (Browser options)
 • ตั้งค่าข้อความบริการ (Service message settings)
 • ลบ Cache (Clear cache)
 • ลบ Cookies (Clear cookies)  

6.4.3 บัญชีข้อมูล (Data account) 
เลอืกบญัชแีอคเคาทท์ีจ่ะแกไ้ข และคณุสามารถตัง้ชือ่บญัช,ี 
APN, ชือ่ผูใ้ช,้ รหสัผา่นและอืน่ๆ และเลอืกการตัง้คา่ที่
เหมาะสมจากรายการสำหรบัการใชง้านคณุสมบตับิางอยา่ง
ทีจ่ดัใหโ้ดยผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย  
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6.5.1 ค้นหารายชื่อ (Search a contact) 
ในหน้าจอการค้นหารายชื่อ ให้คุณป้อนอักษรตัวแรกของชื่อ 
ที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นบันทึกรายชื่อทั้งหมดที่เข้ากับตัว 
อักษรที่ป้อนจะปรากฏขึ้นให้เลือก ผลลัพธ์ของชื่อที่แสดงจะ
แตกต่างกันไปตามตัวอักษรที่ป้อนไว้  
เลือกรายชื่อและสัมผัสบนรายชื่อนั้น คุณสามารถดูรายชื่อ, 
ส่ง SMS, ส่ง MMS, โทร, แก้ไข, ลบ, คัดลอก, ย้าย, 
ส่งรายชื่อ, เพิ่มไปยังแบล็คลิสต์, ย้ายไปเมนูส่วนตัว, 
ทำหลายรายการ, กลุ่มผู้โทร และ ตั้งค่าสมุดโทรศัพท์

  เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ (Add new contact): เลือกที่เก็บ 
 รายชื่อให้กับผู้ติดต่อใหม่ 

  ดู (View): ดูรายชื่อที่ต้องการ

  ส่ง SMS (Send SMS): เขียนข้อความ SMS และส่ง 
 ไปยังชื่อที่ต้องการ 

  ส่ง MMS (Send MMS): เขียนข้อความ MMS และส่ง 
 ไปยังชื่อที่ต้องการ 

  โทร (Call): โทรไปยังรายชื่อ 

  แก้ไข (Edit): แก้ไขรายชื่อ 

  ลบ (Delete): ใช้สำหรับลบรายชื่อ

  คัดลอก (Copy): ใช้สำหรับคัดลอกรายชื่อจากหน่วย 
 ความจำของตัวเครื่องไปยังซิมการ์ด หรือสลับกัน 

  ย้าย (Move): ใช้สำหรับย้ายรายชื่อจากหน่วยความจำ 
 ของตัวเครื่องไปยังซิมการ์ด หรือสลับกัน 
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  ส่งรายชื่อ (Send contact): คุณสามารถส่งรายชื่อไป 
 ทางข้อความ SMS, ข้อความ MMS หรือบลูทูธ 

  เพ่ิมไปยังแบล็คลิสต์ (Add to blacklist): คุณสามารถ 

 ตั้งป้องกันการโทรเข้าจากผู้โทรเข้าที่กำหนด 

  ย้ายไปเมนูส่วนตัว (Move to private): ย้ายรายชื่อ 
 ไปที่รายการเฉพาะ

  ทำหลายรายการ (Mark several): คุณสามารถเลือก 
 รายชื่อเพื่อส่งข้อความหรือลบชื่อนั้นออก

  กลุ่มผู้โทร (Caller groups): คุณสามารถกำหนดเบอร์ 
 โทรต่างๆ ไว้ในกลุ่มเดียวกัน เช่นเพื่อน, ครอบครัว,  
 VIP, ธุรกิจ และ ท่ัวไป และกำหนดเสียงเรียกเข้าท่ีเป็น
 เอกลักษณ์สำหรับผู้โทรท่ีอยู่ในกลุ่ม และยังสามารถกำหนด 
 ภาพประจำกลุ่มเพื่อให้แสดงขึ้นเมื่อผู้โทรในกลุ่มนั้นๆ  
 โทรหาคุณ 

  ต้ังค่าสมุดโทรศัพท์ (Phonebook settings): ใช้ดูสถานะ 
 หน่วยความจำและต้ังค่าฟังก์ช่ันต่างๆ ได้แก่ ท่ีเก็บท่ีเลือกใช้,  
 โทรด่วน, vCard ส่วนตัว, เบอร์พิเศษ, แบ็คอัพและ 
 คืนค่ารายชื่อ, คัดลอกรายชื่อ, ย้ายรายชื่อ และ
 ลบรายชื่อทั้งหมด

 • ท่ีเก็บท่ีเลือกใช้ (Preferred storage): เลือกตำแหน่ง 
  จัดเก็บรายชื่อ

 • โทรด่วน (Speed dial): ตั้งสถานะการใช้งานนี้ไว้ที่  
  เปิด เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นโทรด่วน สัมผัส กำหนดเบอร์  
  (Set number) เลือกและสัมผัสหมายเลขที่ยังว่างอยู่  
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  คุณสามารถเลือกเบอร์จากรายชื่อเพื่อตั้งเป็นเบอร์  
  โทรด่วนได้ หลังจากนั้น คุณจะสามารถโทรออกไปยัง  
  เบอร์ที่ต้องการโดยสัมผัสปุ่มหมายเลขที่กำหนดเบอร์  
  โทรด่วนไว้ล่วงหน้าแบบค้างไว้  
 • vCard ส่วนตัว (My number): แก้ไขและส่งเบอร์  
  โทรของคุณ 
 • เบอร์พิเศษ (Extra numbers): คุณสามารถแก้ไข  
  เบอร์โทรส่วนตัวของซิม 1/2  
 • สถานะหน่วยความจำ (Memory status): ดูสถานะ  
  หน่วยความจำของซิม 1/2, สถานะหน่วยความจำ  
  ของโทรศัพท์  
 • แบ็คอัพและคืนค่ารายชื่อ (Phonebook backup/  
  restore): คุณสามารถแบ็คอัพและคืนข้อมูลต่างๆ   
  ของสมุดโทรศัพท์ 
 • คัดลอกรายชื่อ (Copy contacts): คุณสามารถ  
  คดัลอกรายชือ่จากตวัเครือ่งไปยงัซมิการด์ หรอืสลบักนั  
 • ย้ายรายชื่อ (Move contacts): คุณสามารถย้าย  
  รายชื่อจากตัวเครื่องไปยังซิมการ์ด หรือสลับกัน  
 • ลบรายชื่อทั้งหมด (Delete all): คุณสามารถลบ  
  รายชื่อทั้งหมดจากตัวเครื่องหรือซิมการ์ด  

6.5.2 เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ (Add new contact) 
คุณสามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียด เช่น ชื่อ, เบอร์โทร 
และอื่นๆ  
การสร้างรายชื่อใหม่ในซิมการ์ด/ตัวเครื่อง  
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6.6ข้อความ(Messages)
โทรศัพท์ของคุณสามารถรองรับบริการต่างๆ เกี่ยวกับ 
ข้อความเพื่อให้คุณสามารถสร้าง, ส่ง และรับข้อความ SMS 
และ MMS

6.6.1 SMS
ในเมนู SMS ประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปน้ี

  เขียน SMS (Write SMS): เขียนข้อความ โปรดดูหัวข้อ  
 การป้อนข้อความ สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 สัมผัส [ตัวเลือก] เพ่ือเข้าใช้ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ ส่งไปยัง,  
 ส่งหลายรายการ, ส่งโดยต้ังเวลา, วิธีการป้อนข้อมูล, ใส่ 
 ข้อความสำเร็จรูป, เพ่ิมเติม และ บันทึกเป็นแบบร่าง 
 หลังจากป้อนข้อความและผู้รับแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ 
 ตัวเลือก เพ่ือสัมผัส [ส่ง] และเลือกส่งโดยซิม 1 หรือ ซิม 2 

  ถาดเข้า (Inbox): โฟลเดอร์น้ีใช้จัดเก็บข้อความท่ีได้รับ 
 ท้ังหมด 

1. เมนูหลัก  > รายชื่อ (Phonebook) > เพิ่มผู้ติดต่อ  
 ใหม่ (Add new contact)  
2. เลือก ไปยังซิม 1/2 (To SIM1/2) (บันทึกรายชื่อ  
 ไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด) หรือ ไปยังตัวเครื่อง  
 (To phone) (บันทึกรายชื่อไปยังหน่วยความจำของ  
 ตัวเครื่อง)   
3. ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อนั้น 
4. บันทึกข้อมูลของรายชื่อ 
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6.6.2 MMS
ใช้สำหรับสร้างข้อความมัลติมีเดีย:

เมนูหลัก  > ข้อความ (Messages) > MMS > เขียน 
MMS (Write MMS)
เลือก ถึง (To), สำเนา (Cc) หรือ สำเนาซ่อน (Bcc) 
จากนั้นจึงใส่เบอร์โทร หรืออีเมล์แอดเดรสปลายทาง
เลือกช่อง หัวข้อ (Subject) จากนั้นจึงแก้ไขหัวข้อของ 
ข้อความ 
เลือก แก้ไขเนื้อหา (Edit content) และสัมผัส [แก้ไข] 
เพื่อแก้ไขข้อความ 

  แบบร่าง (Drafts): โฟลเดอร์น้ีใช้จัดเก็บข้อความไปยัง 
 แบบร่างท้ังหมด 

  ถาดออก (Outbox): โฟลเดอร์น้ีใช้เก็บข้อความท้ังหมด 
 ท้ังท่ีส่งแล้วหรือส่งออกไม่สำเร็จ

  ข้อความสำเร็จรูป (Templates): ประกอบด้วยข้อความ 
 สำเร็จรูปในตัวเคร่ือง 10 ข้อความ เพ่ือใช้งานได้ทันที   
 ซ่ึงคุณสามารถแก้ไขข้อความเหล่าน้ีได้ตามต้องการ 

  ต้ังค่า SMS (SMS settings): จัดเก็บข้อความต่างๆ  
 ท้ังหมดสำหรับการส่งและรับข้อความ 

  ต้ังเวลาส่ง SMS (Schedule SMS): คุณสามารถแก้ไข 
 ข้อความและต้ังค่าวันท่ีและเวลาเพ่ือส่งไปยังผู้รับท่ีกำหนด

 SMS แบล็คลิสต์ (SMS blacklist): เม่ือต้ังค่าไว้ท่ี เปิด  
 คุณจะสามารถต้ังเบอร์โทรไว้ในแบล็คลิสต์ได้

  ลายเซ็นต์ (Signature): คุณสามารถแก้ไขลายเซ็นต์ได้
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6.6.3 ขอ้ความบรอดคาสท ์(Broadcast message) 
เลือก [เปิด] ให้กับ โหมดการรับ เพ่ือเปิดใช้งานฟังก์ช่ันน้ี  
จากน้ันเลือก ต้ังค่าช่อง (Channel settings) 
เพ่ือเพ่ิมช่ือช่อง และ ID ของช่อง 

6.7จัดการไฟล์(Filemanager)

เมนูหลัก  > จัดการไฟล์ (File manager)
เลือก ตัวเครื่อง (Phone) หรือ การ์ดหน่วยความจำ 
(Memory card) เพื่อดูโฟลเดอร์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ใน 
ตัวเคร่ืองหรือการ์ดความจำ เลือก ‘ตัวเลือก’ เพ่ือดูเมนูย่อย 
ต่อไปนี้: เปิด และ ฟอร์แมต 

หมายเหตุ: หากคุณใส่ T-Flash การ์ด คุณจะ 
สามารถดูไฟล์ได้ 

ในการแก้ไขข้อความ คุณสามารถสัมผัส [ตัวเลือก] 
เพื่อใส่ภาพ, เสียง และไฟล์แนบ ลงในข้อความ MMS 
และยังสามารถเพิ่มสไลด์, ข้อความบุ๊คมาร์ค, ดูตัวอย่าง 
ข้อความ และตั้งเวลาแสดงสไลด์ 
หลังจากใส่เนื้อหาข้อความเสร็จแล้ว ให้คุณสัมผัส [เสร็จ]
เมื่อเขียนข้อความ MMS เสร็จแล้ว ให้คุณสัมผัส [เสร็จ] 
จากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้: ส่งเท่านั้น, ส่งและบันทึก, 
บันทึกไปยังแบบร่าง, ตัวเลือกการส่ง และ ออก
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6.8ออแกไนเซอร์(Organizer)
เมนูนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกที่ออกแบบมาให้
คุณสามารถจัดการข้อมูลและรับทราบข้อมูลขณะไปในที่
ต่างๆ ประกอบด้วย: ปฏิทิน, รายการท่ีต้องทำ, 
นาฬิกาปลุก, เวลาสากล, บันทึก, เครื่องคิดเลข เป็นต้น 

6.8.1 เมนูส่วนตัว (Private menu) 
รหัสผ่าน คือ 0000 คุณสามารถเลือกรายช่ือ, SMS, บันทึก 
การโทร, สถานะหน่วยความจำ และเปลี่ยนรหัสผ่าน 

6.8.2 ปฏิทิน (Calendar) 
เมนูหลัก  > ออแกไนเซอร์ (Organizer) > ปฏิทิน 
(Calendar)

สัมผัสตัวเลขในปฏิทิน (Calendar) เพื่อเลือกวันที่ 
สัมผัส [ตัวเลือก] เพื่อ ดู, ดูทั้งหมด, เพิ่มการนัดหมาย, 
ลบการนัดหมาย, ข้ามไปยังวันท่ี, และไปยังแสดงรายสัปดาห์ 
คุณสามารถเลือกชนิดของการนัดหมาย, ตั้งการเตือน 
และโหมดการเตือนซ้ำ เมื่อแก้ไขการนัดหมายใหม่ 

6.8.3 รายการที่ต้องทำ (To do list) 
เพ่ิมงานท่ีต้องการให้เตือนบนหน้าจอ ให้คุณเลือกชนิดของงาน  
เช่น วันท่ี, การโทร และ ครบรอบ จากน้ันจึงต้ังว่าต้องการ 
ให้เตือนด้วยนาฬิกาปลุกหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถตั้ง 
โหมดการเตือนซ้ำ (เตือน 1 ครั้ง, ทุกวัน, กำหนดเอง, 
รายสัปดาห์, รายเดือน)
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6.8.4 นาฬิกาปลุก (Alarm clock) 
เมนูหลัก 
(Alarm clock) 
เลือกการปลุกที่ต้องการแก้ไข และจะต้องตั้งเปิดใช้งานก่อน
เพื่อให้นาฬิกาปลุกทำงาน 

ป้อนข้อมูล เช่น เวลา, เสียงปลุก, ปลุกต่อ และอื่นๆ 

หมายเหตุ: รายการ “ปลุกต่อ (Snooze)” ทำให ้
คุณสามารถตั้งระยะเวลาเป็นนาทีในการปลุกต่อ 
เมื่อเปิดใช้การปลุก คุณจึงจะสามารถเลือกใช้ 
ฟังก์ชั่นการปลุกต่อได้ 

6.8.5 เวลาสากล (World clock)  
สัมผัสไอคอนลูกศรเพื่อดูวันที่และเวลาปัจจุบันโดยตรงและ
เวลาทั่วโลก 

6.8.6 บันทึก (Notes) 
เพิ่มบันทึกใหม่ และคุณสามารถดูและแก้ไขบันทึกได้  

6.8.7 เครื่องคิดเลข (Calculator) 
ใช้ปลายนิ้วสมัผัสตัวเลขบนหน้าจอเพื่อทำการคำนวณ  

6.8.8 ตัวแปลงหน่วย (Unit converter) 
ใช้สำหรับการแปลงหน่วยของการชั่งน้ำหนัก, วัดความยาว 
และอื่นๆ   
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6.8.9 นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) 
มีฟังก์ชั่นต่างๆ ของการจับเวลาให้เลือกใช้ ที่ประกอบด้วย 
2 เมนยูอ่ย คอื นาฬกิาจบัเวลาทัว่ไป และ นาฬกิาจบัเวลาตอ่รอบ  

6.9.1 อัลบั้มรูป (Photo album) 
ใชส้ำหรบัดรูปูภาพทีบ่นัทกึไวใ้นตวัเครือ่งและการด์ความจำ 
เลอืก [ตวัเลอืก] เพือ่ใชก้ารทำงานตา่งๆ อยา่งเชน่ ด,ู สง่,   
ใชเ้ปน็, เปลีย่นชือ่, ลบ, เรยีงโดย เปน็ตน้ 

 ด ู(View): ดไูฟลท์ีเ่ลอืก 

 โหมดการด ู(Browse style): แสดงภาพในแบบรายการ   
 หรอืแบบตาราง 

 สง่ (Send): สามารถสง่ภาพทีเ่ลอืกทางขอ้ความ MMS   
 และบลทูธู 

 ใชเ้ปน็ (Use as): ภาพทีเ่ลอืกสามารถตัง้เปน็ภาพพื
 ภาพพกัหนา้จอ, ภาพผูโ้ทรเขา้ และอืน่ๆ 

 เปลีย่นชือ่ (Rename): เปลีย่นชือ่ภาพตามทีต่อ้งการ 

 ลบ (Delete): ลบไฟลภ์าพทีเ่ลอืก 

 เรยีงโดย (Sort by): ภาพทีจ่ดัเกบ็สามารถจดัเรยีงตาม 
 ชือ่, ชนดิ, เวลา และขนาด 

 ลบไฟลท์ัง้หมด (Delete all files): ลบไฟลภ์าพทัง้หมด 

 พืน้ทีจ่ดัเกบ็ (Storage): ตัง้ทีเ่กบ็ภาพมาตรฐานไวท้ี ่ 
 ตวัเครือ่งหรอืการด์ความจำ 

6.9มัลติมีเดีย(Multimedia)
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6.9.2 บันทึกวีดีโอ (Video recorder) 
เมนูหลัก  > มัลติมีเดีย (Multimedia) > บันทึกวีดีโอ  
(Video recorder) 

• สัมผัส  เพื่อบันทึกและเริ่มบันทึกต่อ 

• สัมผัส  เพื่อหยุดบันทึกชั่วคราว 

• สัมผัส  เพื่อหยุดบันทึก และจัดเก็บวีดีโอ 

• สมัผสั  เพือ่เขา้สูต่วัเลอืกการตัง้คา่ ไดแ้ก ่ตัง้คา่กลอ้ง  
 วดีโีอ, ตัง้คา่วดีโีอ, ปรบัความขาว, ตัง้คา่เอฟเฟค็,  
 พืน้ทีจ่ดัเกบ็ และ ตัง้คา่มาตรฐาน 

• สัมผัส  เพื่อย้อนกลับ 

6.9.3 เครื่องเล่นวีดีโอ (Video player) 
เมนูหลัก   > มัลติมีเดีย (Multimedia) > เครื่องเล่น  
วีดีโอ (Video player) 

เลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการเล่น และเลือก [ตัวเลือก] ที่
ประกอบด้วย เล่น, ส่ง, เปลี่ยนชื่อ, ลบ, ลบไฟล์ทั้งหมด,  
เรียงโดย และ พื้นที่จัดเก็บ  

6.9.4 บันทึกเสียง (Sound recorder) 
เมนูหลัก  > มัลติมีเดีย (Multimedia) > บันทึกเสียง   
(Sound recorder) 

สัมผัส  เพือ่เลอืก บนัทกึใหม ่(New record), รายการ 
(List) และ ตัง้คา่ (Settings) ใหค้ณุเลอืก ตัง้คา่ 
เพือ่ตัง้คา่รปูแบบไฟล ์(File format) (AMR หรอื WAV) 
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กลับไปยังเมนูท่ีผ่านมา เพ่ือเลือก บันทึกใหม่ (New record)

ในหน้าจอการบันทึก คุณสามารถสัมผัส  เพ่ือหยุดช่ัวคราว 
หรือสัมผัส  เพื่อเริ่มบันทึกต่อ
หากคุณบันทึกเสร็จเรียบร้อย ให้สัมผัส  เพื่อหยุดและ
จัดเก็บไฟล์เสียงที่บันทึก

หมายเหตุ:  ไฟล์เสียงที่บันทึกจะอยู่ที่ เมนูหลัก 
> จัดการไฟล์ (File manager) > ตัวเครื่อง/
การ์ดความจำ (Phone/Memory card) > 
โฟลเดอร์ Audio

6.9.5 เกมส์ (Games) 
เมนหูลกั  > มลัตมิเีดยี (Multimedia) > เกมส ์(Games) 

 เกมสซ์ชู ิ

  ตัง้คา่เกมส ์(Games settings): ฟงักช์ัน่นีจ้ะทำใหค้ณุ  
 สามารถตัง้คา่เกมสอ์ยา่งเชน่ เพลงพืน้หลงั, เสยีงเอฟเฟก็ต ์ 
 และระดบัเสยีงตามทีต่อ้งการ 
 
6.10ตั้งค่า(Settings)

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เหมาะกับลักษณะ 
การใช้งานโทรศัพท์ของคุณ 
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6.10.1 รูปแบบ (Profiles) 
เมนูหลัก  > รูปแบบ (Profiles) 

เลือกหนึ่งรูปแบบที่ต้องการ  

สัมผัสรูปแบบที่เลือกเพื่อกำหนดการตั้งค่า เช่น การตั้งค่า
เสียง, เสียงพื้นหลัง, ระดับเสียง, เสียงเตือน, ชนิดเสียง, 
เสียงพิเศษ และ โหมดตอบรับ  

หมายเหตุ:  รูปแบบหูฟัง สามารถใช้งานได ้
เฉพาะเวลาที่เสียบหูฟังเท่านั้น

6.10.2 ตั้งค่าระบบ 2 ซิม (Dual SIM settings) 
โทรศัพท์มือถือรุ่นน้ีสามารถรองรับการทำงานในระบบสองซิม  
ซึ่งทำให้สามารถสลับการใช้งานได้ตามต้องการ 
การทำงานแบบซิมคู่ ยังให้คุณสามารถใช้บริการของ 2 
เครือข่ายได้จากโทรศัพท์เครื่องเดียวกัน

  ซิมคู่เปิด (Dual SIM open): คุณสามารถเปิดใช้งานทั้ง  
 2 ซิม และสลับไปมาระหว่างซิม 1 กับ ซิม 2 

  เฉพาะซิม 1 เปิด (Only SIM1 open): เปิดใช้การ 
 เชื่อมต่อเครือข่ายของซิม 1 เท่านั้น

  เฉพาะซิม 2 เปิด (Only SIM2 open): เปิดใช้การ 
 เชื่อมต่อเครือข่ายของซิม 2 เท่านั้น

  โหมดเคร่ืองบิน (Flight mode): คุณสามารถเปิดใช้งาน
 โหมดเครื่องบิน ซึ่งในโหมดนี้โทรศัพท์จะยังทำงานได้   
 โดยไม่ส่งสัญญาณรบกวนระบบการทำงานของเคร่ืองบิน 
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6.10.3 ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส (Touch calibration) 
คลกิไปทีจ่ดุใดจดุหนึง่บนหนา้จอเพือ่เริม่การปรบัการทำงาน
ของหน้าจอระบบสัมผัส 

6.10.4 ตั้งค่าตัวเครื่อง (Phone settings) 
เมนูนี้มีไว้สำหรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของโทรศัพท์ เช่น เวลา
และวันที่, ตารางเวลาเปิด/ปิดเครื่อง, ภาษา, ข้อความ
ต้อนรับ และ ตั้งค่า UART   

6.10.5 ตั้งค่าหน้าจอ (Display settings) 
ในเมนูตั้งค่าหน้าจอนี้ คุณจะสามารถตั้งค่าลักษณะของการ
แสดงหน้าจอโทรศัพท์ เช่น ภาพพื้นหลัง, ภาพพักหน้าจอ, 
ตั้งค่าตัวอักษร, ธีม และอื่นๆ  

6.10.6 ตั้งค่าการโทร (Call settings) 
เมนูหลัก  > ตั้งค่า (Settings) > ตั้งค่าการโทร   
(Call settings) 

คณุสามารถตัง้คา่คณุสมบตัติา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการโทร เชน่   
ตัง้คา่การโทรซมิ 1/2, แบลค็ลสิต,์ Smart divert และอืน่ๆ  

  Smart divert: คณุสามารถเปดิหรอืปดิการใชง้านฟงักช์ัน่นี ้

  ตัง้คา่การโทรซมิ1/2 (SIM1/2 call settings) 
 • แสดงเบอร์ผู้โทร (Caller ID): คุณสามารถเลือกใช้  
  ตั้งค่าตามเครือข่าย, ซ่อนเบอร์ หรือโชว์เบอร์ 
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 • สายเรียกซ้อน (Call waiting): คุณสามารถเปิดใช้ 
  ฟังก์ชั่นนี้ หรือปิดใช้งาน และสามารถดูการตั้งค่า 
  ปัจจุบัน
 • โอนสาย (Call divert): คุณสามารถตั้งโอนสาย 
  ที่โทรเข้าตามเงื่อนไขต่างๆ 
 • ระงับการโทร (Call barring): ในการเปิดใช้บริการน้ี  
  จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทางเครือข่ายที่ให้บริการ  
  เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเดิม 
  ด้วยเช่นกัน 
 • สลับสาย (Line switching): สลับระหว่าง สาย 1  
  หรือ สาย 2 

  แบล็คลิสต์ (Blacklist): คุณสามารถตั้งเปิด/ปิด   
 สำหรับฟังก์ชั่นแบล็คลิสต์ และตั้งเบอร์โทรสำหรับ 
 แบล็คลิสต์ 

  โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): คุณสามารถเลือกโทรซ้ำ 
 อัตโนมัติเพื่อให้เครื่องโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่ไม่สามารถ 
 ติดต่อได้โดยอัตโนมัติ 

  แสดงเวลาการโทร (Call time display):  
 หลังจากตั้งค่าไว้ที่ “เปิด” คุณสามารถตรวจเช็คเวลา 
 การโทรได้จากบนหน้าจอ

  เตือนเวลาการโทร (Call time reminder):  
 หลังจากตั้งค่าไว้ที่ “เปิด” คุณจะได้ยินเสียงเตือน  
 แบบคร้ังเดียวหรือเป็นช่วงๆ ระหว่างการสนทนา เพ่ือให้ 
 ทราบถึงระยะเวลาที่กำลังใช้ในการโทร 
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 วางสายอัตโนมัติ (Auto quick end): คุณสามารถต้ังค่า 
 นี้ไว้ที่ เปิด/ปิด รวมทั้งตั้งระยะเวลาสำหรับการวางสาย 
 อัตโนมัติ (1-9999 วินาที) 

 บนัทกึการสนทนาอตัโนมตั ิ(Auto call recorder):   
 ระหวา่งการโทร การสนทนาจะถกูบนัทกึโดยอตัโนมตั ิ  

6.10.7 ตัง้คา่เครอืขา่ย (Network settings) 
ใช้สำหรับเลือกเครือข่าย และต้ังค่าเครือข่ายท่ีต้องการใช้งาน

6.10.8 ตัง้คา่การเชือ่มตอ่ (Connection settings) 
  บลูทูธ (Bluetooth): ฟังก์ช่ันบลูทูธจะทำให้คุณสามารถ 

 สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย  
 อุปกรณ์ที่สื่อสารด้วยกันได้ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ,  
 เครื่องคอมพิวเตอร์, หูฟังบลูทูธ ซึ่งสามารถใช้สำหรับ 
 การส่งหรือรับไฟล์ภาพ, วีดีโอ หรือเพลงได้

 โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ในการต้ังค่าการเช่ือมต่อไร้สาย 
 กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน 
 • เปิด/ปิด (Power): เลือก เปิด เพื่อใช้งานบลูทูธ  
  และเลือกปิด เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น โปรดทราบว่าคุณ 
  ต้องเปิดใช้งานบลูทูธก่อนจึงจะสามารถใช้งานฟังก์ช่ัน 
  ที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • สามารถถูกค้นพบได้ (Visibility): ตั้งค่าการมอง 
  เห็นอุปกรณ์ของบลูทูธ
 • อุปกรณ์ของฉัน (My device): แสดงรายการอุปกรณ์ 
  ที่เคยจับคู่กับเครื่องของคุณ
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 • ค้นหาอุปกรณ์เสียง (Search audio device): ค้นหา 
  อุปกรณ์เสียงที่เปิดใช้งานบลูทูธเครื่องอื่นๆ ในระยะ 
  การทำงาน 
 • ชื่อบลูทูธ (My name): แก้ไขชื่ออุปกรณ์บลูทูธ
 • ขั้นสูง (Advanced):
     - ตั้งค่าพาธเสียง (Audio path): เลือกให้เสียงออก 
   ทางตัวเครื่อง หรือส่งไปยังหูฟังบลูทูธ
  - พื้นที่จัดเก็บ (Storage): เลือก ตัวเลือก, การ์ด 
   ความจำ หรือ ถามตลอด
  - การอนุญาตการแชร์ (Sharing permission):  
   คุณสามารถเลือกควบคุมทั้งหมดหรืออ่านเท่านั้น
  - ที่อยู่ของฉัน (My address): แสดงแอดเดรส 
   ของบลูทูธ

6.10.9 ตัง้คา่ความปลอดภยั (Security settings) 
 ต้ังค่าความปลอดภัยซิม 1/2 (SIM1/2 security settings): 

 • ล็อคซิม 1/2 (SIM1/2 lock): เลือกล็อคซิม 1/2 
  เพ่ือเปิดใช้งานการล็อครหัส PIN ซ่ึงจะทำให้คุณต้อง 
  ป้อนรหัส PIN ทุกคร้ังท่ีเปิดใช้งานเคร่ือง ไม่เช่นน้ันจะ 
  ไม่สามารถใช้งานซิมการ์ดได้ 
 • จำกัดการโทร (Fixed dial): ใช้จำกัดเบอร์สำหรับ 
  การโทรออก ซึ่งจะทำให้เครื่องหมุนโทรออกได้เฉพาะ 
  เบอร์โทรที่ได้กำหนดไว้ในรายการนี้
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 • ระงับการโทร (Barred dial): เป็นบริการที่ขึ้นอยู่กับ 
  เครือข่ายของซิมการ์ด หากมีการรองรับการใช้งาน  
  คุณจะสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ 
 • เปล่ียนรหัสผ่าน (Change password): คุณสามารถ 
  เปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 โดยใช้ฟังก์ชั่นนี้   
  เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นการล็อคซิม เครื่องจะสอบถามรหัส 
  ผ่านก่อนเปิดเครื่อง ให้คุณป้อนรหัสผ่านที่กำหนดไว้  
  หากคุณป้อนผิดพลาดครบ 3 คร้ัง ซิมการ์ดจะถูกล็อค  
  ในการปลดล็อค คุณจะต้องมีรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้ 
  บริการเครือข่าย 

  ล็อคตัวเครื่อง (Phone lock): ฟังก์ชั่นนี้จะใช้ในการ 
 ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานโทรศัพท์มือถือ 
 ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เม่ือเปิดใช้การล็อคตัวเคร่ือง  
 เครื่องจะสอบถามรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง   
 รหัสผ่านมาตรฐานที่ใช้ในการล็อคตัวเครื่อง คือ 0000

  ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock): ใช้สำหรับ 
 ต้ังให้เคร่ืองล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ โดยการต้ังหน่วงเวลา  
 5 วินาที, 30 วินาที, 1 นาที หรือ 5 นาที  
 เม่ือเคร่ืองอยู่ในโหมดหน้าจอปกติครบตามเวลาท่ีต้ัง
 ปุ่มกดและหน้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัติ ในการปลดล็อค   
 ให้คุณกดปุ่มโทรออก และคลิกท่ีหน้าจอตามคำแนะนำ
 ท่ีแสดงข้ึน 

  เปล่ียนรหัสผ่าน (Change password): คุณสามารถ 
 เปล่ียนรหัสผ่านของตัวเคร่ืองโดยการใช้ฟังก์ช่ันน้ี 
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6.10.10 ตั้งค่าจากโรงงาน (Restore factory 
settings) 
ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าส่วนใหญ่ของ 
ตัวเครื่องที่ทำไว้ให้กลับสู่ค่ามาตรฐานจากโรงงาน ซึ่งคุณ 
จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านของตัวเครื่อง รหัสผ่านมาตรฐานของ
ตัวเครื่อง คือ 0000

6.11วิทยุFM(FMradio)

เมนูหลัก  > วิทยุ FM (FM radio)

สัมผัส  : เข้าสู่รายการ ตัวเลือก เช่น รายการช่อง, 
กำหนดเอง, ค้นหาอัตโนมัติ, ตั้งค่า, บันทึกต่อ และ 
รายการไฟล์ 

สัมผัส  : บันทึกรายการวิทยุ

สัมผัส  : หยุดบันทึกรายการวิทยุชั่วคราว

สัมผัส  : หยุดบันทึกและจัดเก็บรายการวิทยุที่บันทึกได้

สัมผัส  : กลับไปยังหน้าจอเดิม 

สัมผัส  : เล่น/หยุดเล่นวิทยุ 

สัมผัส  : ค้นหาช่องอัตโนมัติ 

สัมผัส   : ปรับคลื่นความถี่ 

สัมผัส  : ปรับระดับเสียง 
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6.12กล้องถ่ายภาพ(Camera)

เมนูหลัก  > > กล้องถ่ายภาพ (Camera)

สัมผัสที่ไอคอน  เพื่อเลือก ตัวเลือก และเข้าสู่ตัวเลือก 
ต่อไปนี้:

  เปล่ียนไปยังบันทึกวีดีโอ (Switch to video recorder):  
 คุณสามารถไปที่โหมดการบันทึกวีดีโอ

  อัลบั้มรูป (Photos): เปิดอัลบั้มเพื่อดูรูปถ่าย 

  ตั้งค่ากล้อง (Camera settings): ตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น  
 เสียงชัตเตอร์, ความสว่าง และอื่นๆ 

  ต้ังค่าภาพ (Image settings): ต้ังค่าขนาดและคุณภาพ
 ของภาพ

  ปรับความขาว (White balance): คุณสามารถเลือก
 โหมด Auto, Daylight, Fluorescent, Incandescent   
 และอื่นๆ 

  ตั้งค่าเอ็ฟเฟ็กต์ (Effect settings): คุณสามารถเลือก
 โหมด Normal, Grayscale, Sepia, Sepia green, 
 Sepia blue และ Color invert

  ที่เก็บ (Storage): คุณสามารถตั้งค่าที่เก็บภาพ

  ตั้งค่ามาตรฐาน (Restore default): คืนค่ามาตรฐาน 
 จากโรงงาน

สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ

สัมผัส  เพื่อกลับไปยังหน้าที่ผ่านมา
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6.13เครื่องเล่นเสียง(Musicplayer)

เมนูหลัก  > เครื่องเล่นเสียง (Music player)

โทรศัพท์มือถือ i-mobile S 201T มาพร้อมกับเครื่องเล่น 
เสียงในตัว เพ่ือให้คุณได้เล่นเพลงโปรดท่ีจัดเก็บไว้ในตัวเคร่ือง 
หรือการ์ดความจำ และสามารถตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้คุณได้ 
รับความบันเทิงในการฟังเพลงในแบบที่คุณต้องการ 
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7ข้อควรระวัง

เปิดใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย
ห้ามใช้โทรศัพท์ในที่ที่ห้ามใช้ หรือที่ที่อาจก่อ 
ให้เกิดการรบกวนหรืออันตราย

การขับขี่อย่างปลอดภัย
โปรดปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ 
จราจรอย่างเคร่งครัด
ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถยนต์
ขณะขับขี่รถยนต์ ควรให้ความสำคัญเรื่อง 
ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก 

สัญญาณรบกวน
โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นสามารถก่อให้เกิด 
สัญญาณรบกวน

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามคำเตือนที่เกี่ยวข้อง
โปรดปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ 

ปิดเครื่องขณะโดยสารทางเครื่องบิน 
โปรดปฏิบัติตามคำเตือนที่เกี่ยวข้อง
ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือขณะอยู่บนเคร่ืองบิน 

โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างละเอียด:
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ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในสถานีเติมน้ำมัน
ห้ามใช้โทรศัพท์ตรงจุดที่ให้บริการเติมน้ำมัน 
หรือบริเวณที่ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสาร
เคมีอันตราย 

ปิดโทรศัพท์ในพื้นที่ที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามคำเตือนที่เกี่ยวข้อง และ
ห้ามใช้งานโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้พื้นที่ที่อาจ 
เกิดการระเบิดได้

การใช้งานอย่างถูกต้อง
ตามที่อธิบายในคู่มือนี้ คุณจะสามารถใช้งาน 
โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น
หากเป็นไปได้ ห้ามสัมผัสเสาอากาศของ 
ตัวเครื่อง 

ใช้บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน
ควรให้ช่างที่ได้มาตรฐานเป็นผู้ติดตั้งหรือ 
ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ โปรดติดต่อศูนย์ 
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก i-mobile 
ในกรณีที่โทรศัพท์ชำรุดเสียหาย 

การใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
โปรดเลือกใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้
มาตรฐานและห้ามนำไปเช่ือมต่อกับผลิตภัณฑ์ 
ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้ 
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การกันน้ำ
โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถกันน้ำได้ 
โปรดเก็บให้พ้นจากน้ำและความชื้น 

การบันทึกข้อมูลสำรอง 
โปรดบันทึกข้อมูลสำรองหรือเก็บบันทึกไว ้
เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญที่ 
อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ 

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ
โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์เพื่อให้ทราบข้อมูล
ด้านความปลอดภัยโดยละเอียด ก่อนนำไป 
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น และห้ามนำไปเชื่อม 
ต่อกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับ 
โทรศัพท์รุ่นนี้ได้ 

การโทรออกในกรณีฉุกเฉิน 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดเคร่ืองไว้ 
และอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการบริการในโหมดหน้าจอ 
ปกติ ให้คุณป้อนเบอร์โทรฉุกเฉินที่ต้องการ 
จากนั้นกดปุ่มโทรออก และห้ามวางสายจน 
กว่าจะได้รับแจ้งให้วางสายได้
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8คำถามที่มักพบและวิธีแก้ ไข

กดปุ่มเปิดเคร่ืองค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที
ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่ถูกต้อง
หรือไม่ หรือถอดแบตเตอรี่และใส่อีกครั้ง 
จากนั้นจึงลองเปิดเครื่อง 
โปรดตรวจสอบว่าชาร์จแบตเตอรี่ถูกวิธี
หรือไม่ 

ไม่สามารถ 
เปิดเครื่องได้

ความแรงของสัญญาณอ่อนเกินไป ให้คุณ
ลองย้ายไปที่ที่มีสัญญาณแรงกว่า และ
เชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้ง  
โปรดตรวจสอบว่าคุณอยู่นอกพื้นที่เครือ
ข่ายหรือไม่  

โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณใช้งาน
ได้อยู่หรือไม่ โปรดติดต่อสอบถามผู้ให้
บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  

คำถามที ่
มักพบ

สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถ 
เชื่อมต่อ 
เครือข่ายได้

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ใส่ซิมการ์ดอย่าง
ถูกต้องหรือไม่ 
รหัสล็อคตัวเครื่อง: หากเปิดใช้การล็อค
ตัวเครื่องทิ้งไว้ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน
ของตัวเครื่องก่อนใช้งาน 

มีการแจ้งเตือน 
บนหน้าจอ 
เม่ือเปิดเคร่ือง 
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ป้อนรหัส PIN: มีการเปิดใช้งานการป้อน
รหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง คุณจึง
จำเป็นต้องป้อนรหัส PIN  

ป้อนรหัส PUK: มีการป้อนรหัส PIN   
ผิดพลาด 3 ครั้งต่อเนื่องกัน จึงทำให้ซิม
การ์ดถูกล็อค คุณจำเป็นต้องป้อนรหัส 
PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย 

มีการแจ้งเตือน 
บนหน้าจอ 
เม่ือเปิดเคร่ือง
(ต่อ) 

โปรดตรวจสอบการปรับระดับเสียงว่าถูก
ต้องหรือไม่  
ในพื้นที่ที่มีการรับสัญญาณได้ไม่ดี 
ตัวอย่างเช่น ชั้นใต้ดิน, สัญญาณอาจ
กำลัง ให้คุณลองค้นหาตำแหน่งที่มี
สัญญาณแรงกว่า และโทรออกอีกครั้ง 
หากใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาที่มีการ
ใช้โทรศัพท์ค่อนข้างมาก เช่น  ช่วงเวลา
เร่งด่วน คุณอาจไม่สามารถโทรออกได้
เนือ่งจากการความแออดัของสายสญัญาณ 

คุณภาพ
การโทรลดลง 

ระยะเวลาสแตนด์บายสัมพันธ์กับการตั้ง
ค่าระบบของเครือข่าย ขณะที่โทรศัพท์อยู่
ในพื้นที่ที่มีความแรงของสัญญาณน้อย 
และไม่สามารรถรับสัญญาณได้ โทรศัพท์
พยายามค้นหาสัญญาณอย่างต่อเนื่อง 
ทำใหใ้ชพ้ลงังานของแบตเตอรีค่อ่นขา้งมาก 

ระยะเวลา 
สแตนด์บาย 
ลดลง 
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อาจเกิดคราบสกปรกที่ขั้วโลหะของซิม
การ์ด ให้คุณใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบ
สกปรกออกไปจากซิมการ์ด  

ยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ด  

ซิมการ์ดชำรุด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่ายที่คุณใช้งาน 

ซิมการ์ด
ขัดข้อง  

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออก
หลังจากที่ป้อนเบอร์โทร 
โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ชำระค่าบริการ
แล้วหรือไม่ 
โปรดตรวจสอบว่าสามารถใช้ซิมการ์ดได้
ตามปกติหรือไม่ 
โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งระงับการโทร
ไว้หรือไม่ 
โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าจำกัดการ
โทรไว้หรือไม่  
 

ขอแนะนำให้คุณปิดโทรศัพท์ในพื้นที่ที่รับ
สัญญาณได้ไม่ดี เพื่อประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่ 
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดใช้
แบตเตอรี่ก้อนใหม่เท่านั้น  
 

ระยะเวลา 
สแตนด์บาย 
ลดลง (ต่อ)

ไม่สามารถ  
โทรออกได้ 
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โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เปิดเครื่องและ
เชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยเปน็ทีเ่รยีบรอ้ย  
โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ชำระค่าบริการ
แล้วหรือไม่ 
โปรดตรวจสอบว่าสามารถใช้ซิมการ์ดได้
ตามปกติหรือไม่ 
โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งระงับการโทร
ไว้หรือไม่ 

ผู้อื่นไม่
สามารถโทร
หาคุณได้  

หมายเหตุ:  หากคำแนะนำข้างต้นยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ โปรดจดบันทึกรายการต่อไปนี้
• ช่ือรุ่นของโทรศัพท์ และหมายเลขประจำตัวเคร่ือง
• รายละเอียดของการรับประกัน 
• ปัญหาที่พบโดยละเอียด
จากน้ันติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก i-mobile ใกล้บ้านคุณ 

การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไม่ดีพอ โปรด
ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กแน่นพอหรือไม่  
โปรดตรวจสอบว่าอุณหภูมิโดยรอบอยู่
ระหว่าง 0 ฐC ~ 40 ฐC ขณะชาร์จ  
หรือไม่ แบตเตอรี่หรือสายชาร์จชำรุด   
คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นอันใหม่  

ไม่สามารถ
ชาร์จ
แบตเตอรี่ได ้

การทำงานผิดพลาด 
ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจไม่รองรับฟังก์ชั่น
นี้ หรือคุณยังไม่ได้สมัครใช้บริการ  

ไม่สามารถ  
ตั้งค่าบาง
ฟังก์ชั่นได้  
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อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่ง 
ประกอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อัน 
ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน 
•  หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูก  
 จัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลิน 
 กับการฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง 
•  โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้  
 จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิด  
 ความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
•  การละเลยคำเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง 
•  อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

การดูแลรักษาแบตเตอรี่  
โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จ 
ไฟได้ 
•  ระยะแรงดนัไฟของแบตเตอรีโ่ทรศพัท ์คอื 3.6-4.2 
•  แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง 
 และเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) 
 ของแบตเตอรีส่ัน้ลงแสดงวา่แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้าน   
 คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที 
•  ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จ 
 แบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุ 
 การใช้งานสั้นลง 

9ข้อมูลทั่วไป
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•  การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งาน 
 ลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง 
 หากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน 
•  ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่ 
 สูงเกินไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ 
•  ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการ 
 รับรองหรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จ 
 แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีอ่ืน่ๆ อาจทำใหโ้ทรศพัทเ์สยีหาย 
•  ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน 
•  ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่าง 
 เช่น ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจ 
 ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย 
•  ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือ 
 วัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย 
•  ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งาน 
 แล้ว เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ 
•  อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะ 
 ของเครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการ 
 ใช้งาน, แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม 

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่
ผิดประเภทและโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตาม  
คำแนะนำ 
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ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อน 
ที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์
ชาร์จไฟ รุ่น DSA-5W-05 FKA 050065 

คำเตอืน: โปรดใชแ้บตเตอรี,่ อปุกรณช์ารจ์ไฟ และอปุกรณ ์
เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile 
เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์  
เสริมอื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็น
โมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โปรดตรวจสอบอุปกรณ์
เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของคุณและโปรดจับที่
หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก 

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา
โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ 
ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่
ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน 

การดูแลรักษา
•  เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก 
•  เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุก 
 ชนิดอาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย 
•  หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น 
 เกินไประยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0ðC - 40ð� 
•  หลกีเลีย่งการวางโทรศพัทไ์วใ้กลก้บับหุรีท่ีต่ดิไฟ,  เปลวไฟ 
 หรือแหล่งความร้อน 
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•  ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มี ความ  
 ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย 
•  ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่า 
 เพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย 
•  หา้มวาดรปูลงบนตวัเครือ่ง เพราะอาจทำใหห้ฟูงั, ไมโครโฟน 
 หรอืสว่นทีส่ามารถถอดได ้ไมส่ามารถทำงานไดต้ามปกต ิ
•  ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น 
•  ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศ 
 เสียหายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์ 
 บริการของผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย 
•  ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น 
•  เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็น 
 การสัมผัสเสาอากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและ 
 ทำให้โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงาน 
 เป็นผลให้เวลาการใช้สายและเวลารอสายน้อยลง 
•  หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 
 3000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
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รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ 

รหัสPIN(PINCode)
รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่
ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้ว
คุณจะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ คุณ
จำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการเครือข่าย 
หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่
รหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ 

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

รหัสPUK(PUKCode)
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลด 
ล็อครหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อครหัส 
PIN2 คณุจำเปน็ตอ้งถามรหสัผา่นทีถ่กูตอ้งจากผูใ้หบ้รกิาร 
ของคุณ หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน 
จะต้องใส่รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หากคุณป้อน
รหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่
สามารถใช้งานได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ 

10ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
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รหัสผ่านของตัวเครื่อง(PhoneCode)
รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานของ 
บุคคลอื่น ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์   
(ค่าเริ่มต้นคือ 0000) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข 
4-8 หลัก 

คลื่นความถี่วิทยุ
เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่ง 
คลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการ
ปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา 

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าSAR(SpecificAbsorptionRate)
โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับ
คลืน่วทิยซุึง่มพีืน้ฐานมาจากการประเมนิผลทางวทิยาศาสตร์
และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจใน
ความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย 
•  มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัด 
 ที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption 
 Rate) การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงาน 
 สูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่ 
•  โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน 
 ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ 
 ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International 
 Commission on Non-lonizing Radiation Protection) 
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ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม 
ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า 
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อ
เนื้อเยื่อ 1 กรัม 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกัน 
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้าน
สัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ 

•  ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 โดยไม่ได้รับอนุญาต 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้น 
กล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่อง 
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่าง 
อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่
อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้าและ
การรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless 
Technology Research 
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สำหรับบุคคลที่ ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
•  ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ 
 อยา่งนอ้ย 20 ซม. (6 นิว้) ระหวา่งเปดิเครือ่งโทรศพัท ์
•  ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ 
•  ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของ 
 คลื่นความถี่ 
•  หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ 
 ทันที 

เครื่องช่วยฟัง
•  โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วย 
 ฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิต  
 เครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือก 
 ที่ถูกต้อง 

การใช้งานบนเครื่องบิน
•  ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน 
•  หา้มใชโ้ทรศพัทใ์นบรเิวณสนามบนิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
 เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ใน 
 ขณะที่เครื่องบินกำลังบิน 

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
โปรดปดิโทรศพัทข์องคณุเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่าจเกดิการระเบดิ 
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อ
ให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการ
บาดเจบ็หรอือาจถงึแกช่วีติบรเิวณทีอ่าจเกดิระเบดิมกัจะไมม่ ี



50

เครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่าง
เช่น ปั๊มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสาร
เคมีและพื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วน
ผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือ
ผงโลหะและพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับ
เครื่องยนต์ 

การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์
หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบ 
กฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ 
ที่คุณขับรถ 

•  ขับรถอย่างระมัดระวัง 

•  ใช้แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้ 
 แฮนด์ฟรีเมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 

•  ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็น 
 ต้องใช้โทรศัพท์ 

คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนตร์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น สเตอริโอ  
ในรถยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ  
ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในรถอย่างน้อยคุณควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้
งานแฮนด์ฟรี และเสาอากาศภายนอก โปรดสอบถาม 
ผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่
ส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ 
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การโทรออกฉุกเฉิน

ข้อควรจำ 
โทรศพัทเ์ครือ่งนีใ้ชค้ลืน่วทิย,ุ เครอืขา่ยไรส้าย และเครอื
ภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่
สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณ 
เพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ 
ฉุกเฉินทางการแพทย์) 

การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือ
ข่ายหรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้
งานโทรศพัทบ์างอยา่ง กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุ 
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•  อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่   
 ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ  
 สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน 
•  ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น 
 มัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ 
•  เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ 
 เครือข่าย 
•  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิด 
 โดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตาม 
 เวลาที่กำหนดเวลาไว้ 
•  การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ 
 สถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ 
 สถานะของไฟแสดงหน้าจอ 

11ข้อมูลแบตเตอรี่

1,000 mAh ลิเที่ยมไอออน  

ชนิด ความจุ 
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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 
 หรือค่าแรงในการซ่อมและอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง  
 i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน 
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่ 
 จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข 
 ทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย 
  แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึง 

12เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
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  พอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไร 
  ที่คาดว่าจะได้รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิด 
  จากการละเมดิสทิธสิว่นบคุคลในการสนทนา การหยดุ 
  การทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิด 
  จากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้ 
7.  เนือ่งจากระบบเซลลลูา่ร ์/ คลืน่สญัญาณภาพและ  
  เสยีงที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์  
  i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระ  
  อื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับ  
  ผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ,  
  พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น 
8.  เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้ 
  รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับ 
  ประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์ 
  พรอ้มอปุกรณเ์ดมิ ซึง่ซือ้ไปจาก i-mobile หรอื 60   
  วนันับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 
9.  การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับ 
  ประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่ 
  เองตามราคาที่แท้จริง 
10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
   อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน,  
   ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า 



55

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 หมายเลขประจำเครื่อง
  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 ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์
  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 
 การซอ่มทีศ่นูยบ์รกิารของ i-mobile รวมถงึแอพพลิ
  เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการ  
 ชำระเงินไปแล้ว 
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ  
 ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้น 
 ได้รับความเสียหาย 
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
 ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหา 
 การใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม 


