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และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)

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

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
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   เพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
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        www.i-mobilephone.com/i-club
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คำแนะนำดานความปลอดภัยที่สำคัญ 

เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลดานความปลอดภัยที่
สำคัญและวิธีการใชงานโทรศัพทของคุณอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ โปรดอานคูมือการใชงาน
กอนใชโทรศัพท 

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้ อาจ
มีผลทำใหเกิดอันตราย หรือเปนการละเมิด 
กฎหมายได 

หมายเหตุ

ขับขี่อยางปลอดภัยในทุกเวลา
หามใชโทรศัพทขณะขับขี่รถยนต ควรจอดรถในที่ที่
ปลอดภัยกอนใชโทรศัพทเสมอ 

ปดโทรศัพทเมื่อกำลังเติมน้ำมัน
หามใชโทรศัพทที่จุดเติมเชื้อเพลิง (ปมน้ำมัน) บริเวณใกล
เชื้อเพลิง หรือสารเคมี 

ปดโทรศัพทเมื่ออยูบนเครื่องบิน
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวน อีกทั้งอาจกอใหเกิดอันตราย หรือเปน 
การละเมิดกฎหมายได 
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สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายอาจถูกรบกวน ซึ่งอาจสงผลตอการทำงาน
ของโทรศัพทได

ใหความใสใจกับกฎหมายและขอกำหนดพิเศษ
เคารพกฎหมายและขอกำหนดพิเศษตางๆ อยางเครงครัด 
ไมวาอยูในพื้นที่ใดก็ตาม ปดโทรศัพททุกครั้งเมื่อไมไดรับ
อนุญาตหรือเมื่อการใชงานนั้นกอใหเกิดการรบกวนหรือ
เปนอันตราย 

การกันน้ำ
โทรศัพทของคุณไมสามารถกันน้ำได คุณควรเก็บไวในที่
แหง 

การใชงานอยางปลอดภัย
ใชในตำแหนงปกติเทานั้น (แนบไวที่หู) หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสเสาอากาศโดยไมจำเปนเมื่อเปดเครื่อง 

เก็บโทรศัพทของคุณใหหางจากเด็กเล็ก
เก็บโทรศัพทและชิ้นสวนทั้งหมดของโทรศัพท ซึ่งรวมถึง 
อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหพนมือเด็ก 

อุปกรณเสริมตางๆและแบตเตอรี่
ใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมที่ผานการตรวจสอบ
แลวเทานั้น เชน หูฟง การใชอุปกรณเสริมที่ไมผานการ
รับรองอาจทำใหคุณหรือโทรศัพทของคุณบาดเจ็บหรือ 
เสียหาย รวมทั้งอาจกอใหเกิดอันตรายได หากอัญมณี 
กุญแจ สรอยลูกปดหรือวัสดุที่นำไฟฟาสัมผัสโดนขั้ว
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แบตเตอรี่อาจทำใหเกิดการลัดวงจร (ไฟฟาช็อต) เกิด
ความรอนสูง และอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออาการบาดเจ็บ 
ได ดังนั้นจึงควรใชความระมัดระวัง เมื่อถือแบตเตอรี่ที่
ชารจแลวโดยเฉพาะเมื่อเก็บไวในกระเปากางเกง กระเปา
สตางค หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีโลหะ  

หามใชแบตเตอรี่หรือที่ชารจแบตเตอรี่ที่ชำรุดไมวากรณี 
ใดๆ 
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่แบตเตอรี่ถูกสรางมา 
เทานั้น 
หากคุณใชโทรศัพทใกลกับสถานีหลักของเครือขาย 
โทรศัพทจะใชพลังงานนอยลง โดยเวลาในการสนทนา 
และรอสายจะไดรับผลกระทบอยางมากจากความแรง 
ของสัญญาณบนเครือขายของโทรศัพท และตัวแปรอื่นๆ 
ที่กำหนดโดยผูควบคุมเครือขาย 
เวลาในการชารจแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ 
ปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู ชนิดของ     
แบตเตอรี่ และชนิดของที่ชารจแบตเตอรี่ที่ใช ทั้งนี้คุณ 
สามารถชารจ และใชแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง แต 
พลังงานแบตเตอรี่จะคอยๆ ลดลงเมื่อเวลาที่สามารถ 
ใชงานเครื่องไดนั้นสั้นกวาเดิม คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม 
หากทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มไวโดยไมไดใชงาน  
แบตเตอรี่จะคอยๆ คายประจุไฟฟาออกมาอยางตอเนื่อง 
ควรใชแบตเตอรี่ที่ ผานการรับรอง และชารจแบตเตอรี่ 
ดวยที่ชารจแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองเทานั้น หยุด 
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การเชื่อมตอกับแหลงจายพลังงาน เมื่อไมใชที่ชารจ 
แลว ไมควรปลอยใหแบตเตอรี่เชื่อมตอกับที่ชารจ 
แบตเตอรี่นานเกิน 1 สัปดาห เพราะการชารจแบตเตอรี่ 
เกินอัตราอาจทำใหอายุการใชงานลดนอยลง  
อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากๆ จะมีผลตอความจุพลังงาน 
ของแบตเตอรี่ จึงอาจจำเปนตองทำใหแบตเตอรี่เย็นลง 
หรืออุนขึ้นกอน 
หามปลอยใหแบตเตอรี่อยูในที่รอนหรือเย็น เพราะ 
ความจุและอายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง ให 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิหอง โทรศัพทที่ใช 
แบตเตอรี่ที่มีความรอนหรือเย็นจะไมทำงาน ชั่วคราว  
แมจะชารจแบตเตอรี่เต็มแลวก็ตาม 
หามทำใหแบตเตอรี่ลัดวงจร การลัดวงจรอาจเกิดขึ้นจาก 
อุบัติเหตุ เมื่อมีวัตถุโลหะ อยาง เหรียญ, คลิป หรือ 
ปากกาสัมผัสกับขั้ว + และ – ของแบตเตอรี่ (แถบโลหะ 
บนแบตเตอรี่) ตัวอยางเชน หามเก็บ แบตเตอรี่สำรองไว 
ในกระเปากางเกงหรือถุงที่แบตเตอรี่อาจสัมผัสกับวัตถุที่ 
เปนโลหะ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจทำใหแบตเตอรี่ 
หรือวัตถุที่มาสัมผัสเสียหาย 
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามขอบังคับของทองถิ่น นำกลับ 
ไปรีไซเคิลเสมอ หามโยนลงกองไฟ 
โทรศัพทอาจระเบิดเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใชแบตเตอรี่ 
ผิดชนิด 
โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวตามคำแนะนำของผูผลิต 
การใชหูฟงฟงเสียงในระดับที่ดังมากเปนเวลานานติดตอ 
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กันอาจทำลายการไดยินของคุณได 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการไดรับบาดเจ็บ หามเผา 
แบตเตอรี่ 
ไมควรทิ้งแบตเตอรี่หรืออุปกรณโทรศัพทใดๆ ลงในถัง 
ขยะ 





การทำงานของที่ชารจแบตเตอรี่
กรุณาอานคูมือเลมนี้กอนการใชที่ชารจแบตเตอรี่ สำหรับ 
การใชงานที่ถูกตอง 

คำแนะนำดานความปลอดภัยที่สำคัญ
ควรใชที่ชารจแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน 
เทานั้น 

หามชารจแบตเตอรี่ชนิดอื่นดวยที่ชารจแบตเตอรี่ 
ชนิดนี้ 
ไมควรใหที่ชารจแบตเตอรี่โดนความชื้นหรือถูกฝน 
ไมควรแยกชิ้นสวนที่ชารจแบตเตอรี่หรือเครื่องแปลง 
สัญญาณเครือขาย (Network adapter) 
ถอดปลั๊กเครื่องเชื่อมตอสัญญาณเครือขายเมื่อไมใชงาน 
ไมควรเชื่อมตอที่ชารจแบตเตอรี่ชนิดนี้กับเครื่องมือ 
หรืออุปกรณภายนอกแบบแยกชิ้นที่ไมไดระบุไวในคูมือ 
เลมนี้ 
ไมแนะนำใหถอดแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน กอนเริ่มชารจ 
พลังงาน 
สำหรับอุปกรณที่สามารถเสียบปลั๊กได เตาเสียบควรติด 
ตั้งอยูใกลกับอุปกรณ เพื่อใหงายตอการใชงานทั้งนี้ วิธี 
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เดียวที่จะปดเครื่องชารจแบตเตอรี่ไดคือการถอดปลั๊ก 
ออก 

การรีไซเคิลแบตเตอรี่
ควรกำจัดแบตเตอรี่ตามขอบังคับหรือกฎหมายอยางเต็มที่ 
หามทิ้งไปพรอมกับขยะในครัวเรือน หากเปนไปได ใหใช 
บริการของหนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับการกำจัดแบบ
รีไซเคิล 

ผลิตภัณฑที่ชำรุด
หากอุปกรณหรือแบตเตอรี่ของโทรศัพทจมน้ำ รั่วซึม หรือ
ตกพื้นอยางรุนแรง คุณไมควรใชงานอุปกรณดังกลาว
จนกวาคุณจะนำไปใหศูนยบริการที่ไดรับการรับรองและ/
หรือผานการประเมินคุณสมบัติซอมแซมหรือตรวจสอบ  
อีกทั้งไมควรใชอุปกรณทำความรอนทำใหแหง เชน เตา
ไมโครเวฟ 

อันตรายตอระบบการหายใจ
อุปกรณหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของโทรศัพทคุณ รวมไปถึง 
ชิ้นสวนที่สามารถถอดออกได หากเด็กกลืนลงคอ อาจ
ทำใหติดคอจนขาดอากาศหายใจได ดังนั้นควรเก็บให 
พนมือเด็ก 

ความปลอดภัยบนทองถนน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณสามารถสื่อสารโดยใชเสียงได
อยางเต็มที่แทบทุกที่ทุกเวลา แตความรับผิดชอบที่สำคัญ
ที่มาพรอมประโยชนของโทรศัพทเปนสิ่งที่ผูใชโทรศัพท
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เคลื่อนที่ทุกคนตองยึดถือ ขณะที่ขับขี่รถยนตนั้น การขับขี่
ถือเปนความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ และเมื่อคุณใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ขณะขับรถ คุณตองแนใจวาคุณไดปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบตางๆ ของแตละทองที่หรือประเทศที่คุณอยู 

วิธีการใชงานและการดูแลรักษา 

โทรศัพทของคุณคือผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบและผลิตมา
อยางดี ดังนั้นคุณควรรักษาไวอยางระมัดระวัง คำแนะนำ
ดานลางจะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได
อยางสมบูรณ และสามารถใชงานไดเปนเวลานาน 

เก็บโทรศัพท ชิ้นสวน และอุปกรณเสริมตางๆ ใหพนจาก 
เด็กเล็กและสัตวเลี้ยง เพราะอาจทำใหอุปกรณดังกลาว 
เสียหาย หรืออาจเกิดการสำลักได 
เก็บโทรศัพทของคุณไวในที่แหง หลีกเลี่ยงใหหางจาก 
ความชื้นและของเหลวที่ประกอบดวยสารบางชนิดซึ่งจะ 
ไปกัดกรอนวงจรอิเล็กทรอนิกสได 
ไมควรใชโทรศัพทขณะที่มือเปยก การกระทำเชนนี้เปน 
สาเหตุใหเกิดไฟฟาช็อตกับตัวคุณหรือตัวเครื่อง 
ไมควรใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนและสกปรก   
เพราะอาจทำใหชิ้นสวนตางๆ เสียหายได 
ไมควรเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีอากาศรอน เพราะ 
อุณหภูมิที่สูง อาจทำใหอายุการใชงานของอุปกรณ 













  8

S 334

อุณหภูมิที่สูง อาจทำใหอายุการใชงานของอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่ไดรับความเสียหาย และ 
ทำใหพลาสติกบิดงอหรือละลายได 
ไมควรเก็บโทรศัพทในที่ที่มีอากาศเย็น เมื่อเครื่องมี 
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงอุณภูมิที่ใชงานปกติ อาจเกิด 
ไอน้ำภายในเครื่องได ซึ่งอาจทำใหแผงวงจรไฟฟาใน 
เครื่องเสียหายได 
หามทำใหโทรศัพทหลน กระทบกระเทือนหรือเขยา  
เพราะอาจทำใหแผงวงจรเสียหาย 
หามใชสารเคมีที่มีความเขมขน สารละลายทำความ 
สะอาดหรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดเขมขนทำความ 
สะอาดเครื่อง ใหคุณเช็ดเครื่องดวยผานุมชุบน้ำที่ผสม 
ดวยสบูออนแลวบิดพอหมาด 
ไมควรระบายสีบนตัวเครื่อง เพราะอาจไปอุดตันชิ้นสวน 
ของเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ได และเปนการขัดขวางไม 
ใหการทำงานเปนปกติ 
หามวางเครื่องไวดานในหรือดานบนอุปกรณทำความ 
รอนเชน เตาไมโครเวฟ เตาเผา หรือเครื่องทำความรอน  
ซึ่งอาจทำใหโทรศัพทเกิดระเบิดไดหาก รอนเกินไป 
เมื่อเครื่องหรือแบตเตอรี่เปยก สามารถนำไปซอมหรือ 
เปลี่ยนได หากการรับประกันจากผูผลิตยังไมหมดอายุ 
หากโทรศัพทของคุณมีแสงแฟลชหรือสองแสงได ไมควร 
ใชใกลบริเวณดวงตาของคนหรือสัตวมากเกินไป เนื่องจาก 
อาจทำใหตาไดรับบาดเจ็บได 
ควรใชเสาอากาศสำรองที่ผานการรับรองแลวเทานั้น 
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เสาอากาศที่ไมไดรับการรับรองหรืออุปกรณเสริมที่   
ดัดแปลงมา อาจทำใหโทรศัพทไดรับความเสียหาย และ 
เปนการละเมิดทางกฎหมายของอุปกรณสงสัญญาณ 
คลื่นวิทยุอีกดวย 
ไมควรแยกชิ้นสวนโทรศัพท เพราะการแยกโดยผูที่ไมมี 
ความชำนาญอาจทำใหเครื่องไดรับความเสียหาย
หากโทรศัพทหรืออุปกรณตางๆ ใชงานไมได กรุณานำ 
ไปที่ศูนยบริการที่ไดมาตรฐานใกลบานคุณ ซึ่งผูเชี่ยวชาญ 
สามารถใหความชวยเหลือ และหากมีความจำเปนศูนย 
บริการก็จะซอมแซมใหทันที 
การใชหูฟงแบบตางๆ เปนเวลานานอาจเปนสาเหตุใน 
การไดยินของคุณบกพรอง การฟงเสียงที่ดังสูงกวา 100 
เดซิเบล เปนเวลานานอาจทำใหหูของคุณไดรับบาดเจ็บ  
ดังนั้นคุณควรตรวจดูวา ความดังของเสียงอยูในระดับ 
ปกติหรือไมทุกครั้งกอนการใชงาน 
ไมควรใชโทรศัพทขณะที่กำลังชารจแบตเตอรี่อยู       
เนื่องจากอาจเกิดไฟฟาช็อตได หากคุณใชโทรศัพทขณะ 
ที่กำลังชารจแบตเตอรี่อยูดวยสาย USB หรือเครื่องชารจ 
แบตเตอรี่ ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดสาย USB  
หรือสายเครื่องชารจแบตเตอรี่ออกแลวกอนใชงาน 
ไมควรใหโทรศัพทเปยกน้ำ เปยกฝน โดนหยดน้ำขนาด   
เล็กเหงื่อ หรือความชื้นอื่นๆ 
หลีกเลี่ยงอากาศที่รอนจัดหรือเย็นจัด ควรหลีกเลี่ยง 
อุณหภูมิที่ต่ำกวา -10 องศาเซลเซียส/14 องศา 
ฟาเรนไฮตหรือ สูงกวา 40 องศาเซลเซียส/104 องศา 
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ฟาเรนไฮต 
ไมควรใหโทรศัพทโดนฝุน ดิน ทราย อาหาร หรือวัสดุ 
อื่นๆ ที่ไมควรโดน  



สภาพแวดลอมในการใชงาน 

โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดอยางเครงครัดในสถานที่ 
ตางๆตลอดจนปดเครื่องทุกครั้งเมื่อถูกหามใชโทรศัพท  
หรือเมื่อโทรศัพทอาจสรางสัญญาณรบกวนหรือเปน 
อันตราย เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณเสริมตางๆ  
โปรดอานคูมือการใชงานเกี่ยวกับรายละเอียดของคำ 
แนะนำเพื่อความปลอดภัย หามเชื่อมตอผลิตภัณฑที่ไม 
รองรับกับโทรศัพทรุนนี้ 
การใชอุปกรณกระจายสัญญาณวิทยุเคลื่อนที่ซึ่งรวมถึง 
โทรศัพทเคลื่อนที่ อาจรบกวนอุปกรณทางการแพทยที่มี 
การปองกันที่ไมเพียงพอ เมื่อคุณมีขอสงสัยควรปรึกษา 
แพทยหรือผูผลิตอุปกรณทางการแพทย สวนอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาจเปนสาเหตุในการรบกวนได 
เชนกัน 
หากเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณกระจายสัญญาณวิทยุ 
เคลื่อนที่อื่นๆ ขอแนะนำใหคุณใชในระดับปกติเทานั้น 
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของอุปกรณและความ 
ปลอดภัยของบุคคล 
ปดโทรศัพทเมื่อกำลังเติมน้ำมัน (ปมน้ำมัน) และใหคุณ 
ตระหนักถึงความจำเปนในการศึกษาขอบังคับของการ 
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ใชอุปกรณสัญญาณวิทยุในแหลงเชื้อเพลิง (โกดังน้ำมัน 
และพื้นที่การจายน้ำมัน), โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่ 
ดำเนินการระเบิดอยู
ไมควรเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุ 
ที่สามารถระเบิดได 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทใน 
เครื่องบินเปนการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจเปน   
อันตรายตอระบบการทำงานของเครื่องบินหรือการ   
รบกวนระบบโทรศัพท หากไมทำตามขอกำหนดดังกลาว 
อาจทำใหผูกระทำความผิด การกระทำที่ถูกตองตาม 
กฎหมาย หรือทั้งสองอยางถูกระงับสิทธิ์หรือปฏิเสธการ 
ไดรับบริการเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เชนเดียวกับอุปกรณกระจายสัญญาณวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ  
เพื่อการใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและเพื่อ 
ความปลอดภัยของบุคคล ขอแนะนำใหคุณใชอุปกรณ 
ในตำแหนงการใชปกติเทานั้น (ถือแนบหูใหสายอากาศ 
ชี้ขึ้นเหนือหัวไหลของคุณ)  







อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกัน
คลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวอาจไมสามารถปองกันคลื่น RF จาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณได โปรดขอคำปรึกษาจากผูผลิต
เกี่ยวกับทางเลือกอื่นที่ถูกตอง 
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เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ 

ผูผลิตเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจแนะนำวา ควรรักษา
ระยะหางอยางนอย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางโทรศัพท
เคลื่อนที่กับเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยง
คลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ไดรับการยืนยันโดย
การคนควาและการรับรองอิสระของ Wireless Technology 
Research หากคุณสังเกตพบความเปนไปไดวากำลังเกิด
การรบกวนดังกลาวอยูใหคุณปดโทรศัพทของคุณในทันที 

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุนอาจรบกวนเครื่องชวยฟง 
ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผูผลิตเครื่องชวย
ฟงเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง 

โทรศัพทเครื่องนี้ไดผานขอกำหนดที่จำเปนเกี่ยวกับการสง 
คลื่นวิทยุ โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณทำหนาที่เปนเครื่องรับ
สงคลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท ซึ่งถูกสรางและออกแบบมาไม
ใหสงสัญญาณพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ออกไปเกิน

ขอมูลคลื่นความถี่วิทยุ (RF) และ
คา SAR (Specific Absorption 
Rate)  
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เกณฑที่กำหนด ดังคำแนะนำของคณะมนตรีแหงสหภาพ
ยุโรป (The Council of the European Union) ซึ่งขอกำหนด
เหลานี้เปนสวนหนึ่งของแนวทางในการปฏิบัติโดยรวม และ
ยังกำหนดระดับพลังงานของความถี่ของคลื่นวิทยุ (RF) 
สำหรับระชากรทั่วไป โดยแนวทางเหลานี้ไดรับการพัฒนา
จากองคกรวิทยาศาสตรอิสระ (Independent scientific 
organizations) และการประเมินผลทางวิทยาศาสตรของ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัยโดยไมคำนึงถึงอายุและ
สุขภาพของแตละคนมาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ได
ใชหนวยการวัดที่เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Specific 
Absorption Rate) SAR (Specific Absorption Rate) เปน
หนวยการวัดสำหรับการวัดพลังงานที่ปลอยออกมาจากการ
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่คา SAR จะมีคาคงที่เมื่อมีพลังงาน
สูงสุด ณ สภาวะในหองปฏิบัติการแตระดับของคา SAR ที่
เกิดขึ้นจริงของโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมีคาลดลงขณะทำงาน 
เนื่องจากโทรศัพทเคลื่อนที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชพลังงาน 
ต่ำในการเขาถึงเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกรุนถูก
ออกแบบมาตรงกับความถี่คลื่นวิทยุกอนนำออกจำหนาย 
โทรศัพทจะตองผานการทดสอบและการรับรองจาก FCC 
วาโทรศัพทไมไดเกินเกณฑที่กำหนดโดยระเบียบที่ปรับ 
ใชจากรัฐบาลในเรื่องการสงสัญญาณที่ปลอดภัย ซึ่งดำเนิน 
การทดสอบนี้ในตำแหนงและสถานที่หลายๆ แหลง 
(บริเวณหูและเสื้อผาที่สวมใส) ที่กำหนดโดย FCC สำหรับ
ตัวอยางของโทรศัพทแตละรุน โทรศัพทเครื่องนี้ผานการ
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ทดสอบและถูกตองตามขอกำหนดใน คือใหตำแหนงของหู
ฟงหางจากเครื่องประดับที่มีโลหะบนรางกายอยางนอย 15 
มิลลิเมตร การสวมใสเครื่องประดับอื่นๆ อาจไมตรงตาม 
ขอกำหนดในการใชงานกับความถี่คลื่นวิทยุของ FCC 
ขอกำหนดของ SAR ถูกกำหนดตามประเทศสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดาที่ระดับ 1.6 วัตตตอกิโลกรัม (W/kg) ตอเยื่อ 
กระดาษ 1 กรัม คาสูงสุดของ SAR ตั้งขึ้นโดย FCC และ IC 
สำหรับอุปกรณประเภทนี้เมื่อสวมใสเสื้อผาที่ระดับ 0.62 
วัตตตอกิโลกรัม ขีดจำกัดของ SAR กำหนดโดย CNIRP ที่
ระดับ 2.0 วัตตตอกิโลกรัม ตอเยื่อกระดาษ 1 กรัม คาที่
รับรองความปลอดภัยของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่และกรณี
อื่นๆ กำหนดจากระดับของความผิดพลาด สวนกรณีอื่นๆ 
ทดสอบไดจากความตองการและความถี่ที่เกิดขึ้นแตกตาง
กันไป 

บริการ SIM 

ซิมการดมาพรอมกับบริการที่หลากหลายฟงกชั่นเหลานี้จะ 
แสดงผลและทำงานเฉพาะบนเมนูของเครื่องที่รองรับซิม
การดแลวเทานั้น ซึ่งเนื้อหาและขอตกลงตางๆ ของฟงกชั่น 
ขึ้นอยูกับผูใหบริการดานเครือขายของคุณ โปรดติดตอผูให
บริการดานเครือขายของคุณ (ผูจัดการเครือขายหรือผูให
บริการ)ที่เกี่ยวกับการบริการซิมการด ขอมูลแอพพลิเคชั่น 
และคาใชจายตางๆ 
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อุปกรณทางการแพทยอื่นๆ
หากคุณใชอุปกรณทางการแพทยสวนตัวอื่นๆ โปรดปรึกษา 
ผูผลิตของคุณเพื่อพิจารณาวาอุปกรณดังกลาวสามารถตาน 
ทานพลังงานของสัญญาณ RF ที่อยูภายนอกไดเพียงพอ
หรือไม ซึ่งแพทยของคุณอาจสามารถใหคำปรึกษาเกี่ยวกับ
ขอมูลที่ไดรับนี้ไดเชนกัน ปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูใน
สถานพยาบาลที่มีขอความเตือนติดประกาศไวใหคุณ
ปฏิบัติตาม 

ขอมูลดานสุขภาพและความปลอดภัย

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลกับระบบอิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งอยาง
ไมเหมาะสมหรือมีการปองกันที่ไมเพียงพอในยานยนต
ตางๆ โปรดตรวจสอบกับผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายที่รับ
ผิดชอบพาหนะของคุณ อีกทั้งปรึกษากับผูผลิตอุปกรณอื่นๆ 
ที่ติดตั้งมาพรอมกับพาหนะของคุณเชนกัน 

สถานที่ที่มีปายเตือน
ปดโทรศัพทของคุณในสถานที่ที่มีปายเตือนหามใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

สภาพแวดลอมที่อาจทำใหเกิด 
การระเบิดได 

ปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูในบริเวณใดๆ ที่มีสภาพ
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แวดลอมที่อาจทำใหเกิดการระเบิดได และตองทำตามปาย
เตือนและคำแนะนำตางๆ เสมอ เพราะการเกิดประกายไฟ
ในบริเวณดังกลาวสามารถเปนเหตุทำใหเกิดการระเบิดได
หรือเพลิงไหมได อันจะสรางความบาดเจ็บทางรางกายหรือ
เสียชีวิตได ขอแนะนำใหผูใชปดโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติม
เชื้อเพลิง (ปมน้ำมัน) อีกทั้งตระหนักถึงความจำเปนในการ
ศึกษาขอกำหนดในการใชอุปกรณสัญญาณวิทยุในแหลง
เชื้อเพลิง (โกดังเก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจายเชื้อเพลิง) 
โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่ดำเนินการระเบิดอยู บริเวณที่มี
สิ่งแวดลอมใหเกิดการระเบิดไดมักจะสังเกตไดในบางครั้ง 
บริเวณเหลานี้ไดแก จุดใตดาดฟาเรือสถานที่เคลื่อนยาย
หรือเก็บสารเคมี ยานยนตที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน 
แกสโพรเทนหรือบิวเทน) บริเวณที่อากาศมีสารเคมีหรือ
อนุภาคปนเปอนอยางเชน เมล็ดขนาดเล็ก ฝุน หรือฝุน
ตะกอนเหล็ก และบริเวณอื่นๆ ที่คุณมักจะไดรับการแนะนำ
ใหดับเครื่องยนต

การโทรออกฉุกเฉิน
โทรศัพทเครื่องนี้ใชคลื่นวิทยุ, เครือขายไรสาย และเครือขาย 
ภาคพื้น เชนเดียวกับโทรศัพทไรสายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม 
สามารถรับประกันไดวาจะใชในการติดตอไดตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นคุณจึงไมควรพึ่งพาโทรศัพทมือถือของคุณเพียง 
อยางเดียวเพื่อการติดตอที่สำคัญ เชน สถานการณฉุกเฉิน 
ทางการแพทย โปรดจำไววา คุณสามารถโทรออกหรือรับ
สายไดเมื่อเปดเครื่อง และอยูในพื้นที่ที่ใหบริการพรอม
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ระดับสัญญาณที่สามารถใชงานเครื่องได การโทรออก
ฉุกเฉินนั้นอาจไมสามารถทำไดในบางเครือขาย หรือเมื่อมี
การใหใชบริการเฉพาะบางเครือขาย และ/หรือการใชงาน
โทรศัพทบางอยาง กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการระบบใน
พื้นที่ที่ใหบริการของคุณ  
หากตองการโทรหมายเลขฉุกเฉิน: 
1. กดหมายเลขฉุกเฉินตามพื้นที่ที่คุณอยูในขณะนั้น  
   หมายเลขฉุกเฉินจะแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ 
2. กดโทรออก 
3. แจงสถานที่ที่คุณอยู หามวางสายจนกวาจะไดรับการ 
   อนุญาตใหวางสายได หากคุณใชคุณสมบัติของเครื่อง 
   บางรายการ เชน บริการระงับการใชเครื่อง คุณจำเปน 
   ตองปดการใชงานดังกลาวกอน จึงจะสามารถโทร 
   หมายเลขฉุกเฉินได โปรดปรึกษาเกี่ยวกับการใชงานนี้    
   และผูใหบริการโทรศัพทในทองถิ่นของคุณ  

ขอมูลดานความปลอดภัยอื่นๆ 

ศูนยบริการทั่วไปที่ผานการรับรองเทานั้นที่สามารถให 
บริการติดตั้งเครื่องของคุณไวในรถยนต การติดตั้งหรือ 
บริการที่ไมถูกตอง อาจเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย และ 
ทำใหการรับประกันอุปกรณเปนโมฆะ 
โปรดตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวา อุปกรณโทรศัพท 
ไรสายของคุณที่ติดตั้งไวในรถยนตใชงานไดอยาง 
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สมบูรณ 
ไมควรเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟงาย แกสหรือวัตถุ 
ที่อาจระเบิดได ในตำแหนงเดียวกับชิ้นสวน สวนประกอบ 
หรืออุปกรณเสริมของเครื่อง 
สำหรับยานพาหนะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไววา 
ถุงลมนิรภัยจะขยายออกพรอมแรงกระแทกที่สูง ดังนั้น 
จึงไมควรวางอุปกรณ รวมไปถึงติดตั้งหรืออุปกรณไรสาย 
ที่พกพาไดไวบนถุงลมนิรภัย หรือบริเวณรอบๆ ถุงลม 
นิรภัยดังนั้นการติดตั้งอุปกรณไรสายที่ไมเหมาะสมอาจ 
ทำใหเกิดการไดรับบาดเจ็บสาหัส หากถุงลมนิรภัย 
ทำงาน 
โปรดปดโทรศัพทกอนขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากการใช   
อุปกรณไรสายบนเครื่องบินอาจเปนสาเหตุใหเกิด 
อันตรายกับการทำงานของเครื่องบิน และถือวาผิด 
กฎหมาย 
หากคุณไมปฏิบัติตามคำแนะนำขางตน อาจนำไปสูการ 
ยกเลิกการใหบริการเครื่องชั่วคราวหรือการยกเลิกให 
บริการกับผูกระทำผิดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย  
หรือทั้งสองกรณี 









ศูนยบริการที่ผานการรับรอง
ขอแนะนำใหคุณซอมที่ศูนยบริการที่ผานการรับรองมาแลว 
เทานั้น และควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่
รับรองมาแลวเทานั้น 
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คุณสมบัติตางๆ 

การใชงาน 2 ซิม บนระบบเครือขาย GSM  

คุณสมบัติพิเศษของโทรศัพทคุณ 

ระบบ 2 ซิม 
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชงานรวมกับ 2 ซิมการด 
บลูทูธ 
ถายโอนไฟลมีเดียและขอมูลสวนบุคคลและเชื่อมตอไป 
ยังอุปกรณอื่นโดยใชเทคโนโลยีบูลทูธไรสายโดยไมเสีย 
คาใชจาย 
นาิกาปลุก 
โทรศัพทของคุณสามารถตั้งปลุกคุณในตอนเชา หรือ 
แจงเตือนนัดหมายสำคัญในอนาคตได 
สรางความพิเศษใหผูโทรเขาดวยลักษณะเฉพาะ 
ตรวจสอบผูที่กำลังโทรเขาดวยภาพและเสียงเรียกเขาที่ 
แสดงขึ้น 









อุปกรณภายในชุด 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับอุปกรณตอไปนี้อยาง
ครบถวน 
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โทรศัพท 
ที่ชารจแบตเตอรี่ 
แบตเตอรี่ 
คูมือการใชงาน 
ชุดหูฟง 











คุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณเสริมที่หลากหลายจากตัวแทน
จำหนายของแตละพื้นที่ 

ชิ้นสวนหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่มาพรอมกับ 
โทรศัพทของคุณจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับพื้นที่ 
และศูนยใหบริการ 
ควรซื้อเฉพาะอุปกรณเสริมตางๆ ที่ไดรับการรับรอง 
มาแลวเทานั้น การใชอุปกรณที่ไมผานการรับรอง 
อาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหา และคาซอมแซมนั้นจะ 
ไมรวมอยูในประกันของอุปกรณ 

หมายเหตุ




เริ่มตนการใชงาน 

ขั้นตอนแรกในการใชงานโทรศัพทของคุณ 

ขอมูลซิมการด
เมื่อคุณใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ คุณจะไดรับ
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ซิมการดภายในที่มาพรอมกับขอมูลของสมาชิก เชน รหัส 
PIN, และบริการเสริมตางๆ 

การใสแบตเตอรี่และซิมการด
คุณสามารถใสซิมการดลงในตัวเครื่องไดถึง 2 อันพรอมกัน 
ขณะใสซิมการด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหนาสัมผัสสี
ทองบนซิมการดนั้นจะตองคว่ำหนาลง และมุมตัดของซิม
การดจะตองหันไปในทิศทางที่ถูกตองตามชอง 

การถอดแบตเตอรี่และซิมการด
กอนถอดแบตเตอรี่และซิมการด โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ทานไดปดเครื่องเปนที่เรียบรอย  
การใส microSD การด
ทานสามารถใส microSD การดเพื่อเพิ่มพื้นที่หนวยความ
จำใหกับโทรศัพท เมื่อใส micro SD การด โปรดดูใหแนใจ
วา หนาสัมผัสสีทองของ microSD การดนั้นจะตองคว่ำหนา
ลง และมุมตัดของการดจะตองหันไปในทิศทางที่ถูกตอง
ตามชอง 

การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบปลายสายดานหนึ่งของที่ชารจแบตเตอรี่เขากับชอง 
   ตอที่ดานลางของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กอีกดานเขากับ 
   เตาเสียบปลั๊กไฟบนผนัง  
2. รอจนกวาแบตเตอรี่จะถูกชารจไฟจนเสร็จสมบูรณ  
   ระหวางการชารจ ไอคอนแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น 
   แบบเคลื่อนไหว และเมื่อไอคอนแสดงการชารจหยุดนิ่ง 
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   แสดงวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็มแลว   
3. ถอดสายชารจออกจากตัวเครื่องโทรศัพทและถอดปลั๊ก 
   ไฟใหเรียบรอย  

การเปดหรือปด
กดปุมเปด/ปดคางไว เมื่อตองการเปดหรือปด 
ใสรหัส PIN ของซิมการดคุณ หากหนาจอแสดงขอความ
รองขอ 

หากแบตเตอรี่ไมมีพลังงานเหลืออยูเลยและ 
ไมไดถูกใชระยะหนึ่ง เครื่องจะไมแสดงไอคอน
การชารจแบตเตอรี่ ระหวางการชารจ เครื่อง
จะแสดงการชารจหลังจากผานชวงสงจาย
พลังงาน 

หมายเหตุ:

รหัสเขาถึงการใชงาน
รหัสการเขาถึงสำหรับซิมการดของคุณ คือรหัสที่ชวย
ปองกันการคุกคามของการใชงานที่ไมไดรับอนุญาต เมื่อมี
การเรียกรองสำหรับรหัสใดๆ ที่อธิบายไวดานลาง ใหใส
รหัสที่ถูกตอง(แสดงเปนเครื่องหมายดอกจัน “ * ”) แลว
กดปุม OK 

รหัส PIN 
หมายเลขประจำตัวผูใช หรือรหัส PIN (4-8 หลัก) คือ 
รหัสที่ชวยคุณปองกันการคุกคามของการใชงานที่ไมไดรับ 
อนุญาต รหัส PIN จะมาพรอมกับซิมการด คุณสามารถดู 
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ไดจากวิธีการใชซิมการดที่มากับซิมการดของคุณ 
หากคุณใสรหัส PIN ผิดสามครั้งติดกัน รหัสจะไมสามารถ 
ใชงานไดจนกวาจะยืนยันสิทธิ์ใหม โดยการใสรหัส PUK    
รหัส PUK 
รหัส PUK 8 หลัก (กุญแจปลดล็อกสวนตัว) หากตองการ 
ที่จะเปลี่ยนรหัส PIN ที่ใชงานไมได ซึ่งรหัส PUK อาจมา 
พรอมกับซิมการด ถาหากไมมีหรือในกรณีที่คุณทำหาย 
กรุณาติดตอศูนยบริการของคุณ เพื่อใหรหัส PIN ของคุณ 
ใชการไดอีก ใหทำดังนี้ 
1. ใสรหัส PUK แลวกดปุม OK 
2. ใสรหัส PIN ใหมของคุณ แลวกดปุม OK 
3. เมื่อขอความ “ยืนยันรหัส PIN ใหม (Confirm New PIN)”  
   แสดงบนหนาจอ กรอกรหัสเดิมอีกครั้ง แลวกดปุม OK 
   หากใสรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะไม 
   สามารถใชงาน 



พาสเวิรดรหัส PIN 
คุณตองใชพาสเวิรด 4 ~ 8 หลัก เมื่อใชฟงกชั่นระงับการ
โทร (Call barring) คุณสามารถรับพาสเวิรดไดจากศูนยให 
บริการของคุณ เมื่อไดลงทะเบียนเขาใชฟงกชั่นนี้ 
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โทรศัพทของคุณ

ไอคอนที่แสดงบนหนาจอ 

แถบแนวตั้งแสดงความแรงของสัญญาณเครือ
ขาย GSM หากปรากฏทั้ง 5 แถบแสดงวา
ตำแหนงที่คุณอยูในปจจุบันรับสัญญาณไดดี
ที่สุด 

แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ 

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ
เสียง 
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แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ
เสียงและสั่น 

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ
สั่นแลวเสียง 

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ
สั่น 
แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ
ชุดหูฟง

แสดงวามีการตั้งนาิกาปลุกไว 

แสดงวาคุณไดรับขอความใหมในซิม 1 หรือ
ซิม 2 
แสดงวาคุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม 

แสดงวากำลังใชงาน GPRS

*  ไอคอนอาจแสดงแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับพื้นที่และผูให 
   บริการเครือขายของคุณ 

การปอนขอความ 

โหมดabc,id,ตัวเลขและสัญลักษณ
คุณสามารถใชการปอนขอความในคุณสมบัติบางอยาง เชน 
ขอความ, รายชื่อ หรือปฏิทิน โดยใชโหมด Multitap abc, 
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Multitap Thai, ตัวเลข และสัญลักษณ 
คุณสามารถปอนขอความโดยการกดปุมตัวเลขและตัว
อักษรบนตัวเครื่อง  

แผนผังเมนู 

1. บันทึกการโทร 
2. Content Cafe
3. App Cafe
4. สมุดโทรศัพท  
5. ขอความ 
6. จัดการไฟล 
7. ออแกไนเซอร
   7.1 เมนูสวนตัว
   7.2 เครื่องคิดเลข
   7.3 งาน
   7.4 ปลุก
   7.5 ปฏิทิน
   7.6 เวลาทั่วโลก
   7.7 ตัวแปลงหนวย
   7.8 นาิกาจับเวลา
   7.9 สุขภาพ
8. มัลติมีเดีย 
   8.1 Game Center
   8.2 SkyBuddy

   8.3 IMM
   8.4 เกม
   8.5 TV
   8.6 ตัวอานอีบุค
   8.7 จาวา
   8.8 อัลบั้มภาพ
   8.9 เครื่องบันทึกวิดีโอ 
   8.10 เครื่องเลนวิดีโอ
   8.11 เครื่องบันทึกเสียง   
   8.12 วิทยุ FM  
9. ตั้งคา 
   9.1 ตั้งคาระบบ 2 ซิม 
   9.2 รูปแบบ 
   9.3 เวลาและวันที่
   9.4 ตั้งคาหนาจอ 
   9.5 ตั้งคาตัวเครื่อง
   9.6 ตั้งคาการโทร
   9.7 ตั้งคาการเชื่อมตอ 
   9.8 ตั้งคาความปลอดภัย
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   9.9 ตั้งคาจากโรงงาน 
10. กลองถายรูป

11. เครื่องเลนเสียง
12. บริการ

 
 
1. บันทึกการโทร 

ใชเมนูนี้เพื่อดูการโทรที่คุณไดโทรออก, รับสาย หรือสายที่
ไมไดรับ และระยะเวลาการโทร คุณยังสามารถตรวจสอบ
คาโทรศัพทของคุณไดถาซิมการดรองรับฟงกชั่นนี้ 
เขาถึงเมนูนี้โดยกดปุม [Menu] ในโหมดแสตนดบายจากนั้น
เลือก บันทึกการโทร (Call Record) 

1.1 สายที่ไมไดรับ (Missed Calls) 
ในเมนูนี้แสดงสายที่โทรเขาลาสุดที่คุณไมไดรับสาย

1.2 สายที่โทรออก (Dialed Calls) 
ในเมนูนี้แสดงสายที่คุณโทรออกลาสุด 

1.3 สายที่ไดรับ (Received Calls)  
ในเมนูนี้แสดงสายลาสุดที่คุณรับ 
คุณสามารถเลือกการโทรใดๆ เพื่อดู, โทร, สงขอความ และ
ขอความมัลติมีเดีย แลวคุณยังสามารถลบการโทรทั้งหมด 
และเพิ่มการโทรไปยังแบล็คลิสต  

1.4 ลบบันทึก (Delete Call Lists)

1.5 ตัวตั้งเวลาโทร (Call Duration)

1.6 คาโทร (Call Cost)
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1.7 ตัวนับขอความตัวอักษร (SMS Counter)

1.8 ตัวนับ GPRS (GPRS Counter)

 
 
2. Content Cafe

 
 
3. App Cafe

ใหความชวยเหลือผูใช โดยเชื่อมตอกับเว็บไซตโปรแกรมจาวา  
เพื่อเปนเครื่องมือในการดาวนโหลดโปรแกรม 

ในเมนูนี้มี เมนูยอย Gallery, Ringtone, Java Game, 
Cartoon, Horoscope, SMS Game, Lotto, News-info, 
Entertainment, i-Top up, sport และ i-Club online.

 
 
4. สมุดโทรศัพท (Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพทบนซิมการดของคุณ 
และในหนวยความจำในโทรศัพทของคุณ ซิมการดและ
หนวยจำของโทรศัพทมีการแยกออกจากกัน แตสามารถใช
รายชื่อที่เหมือนกัน สามารถเขาเมนูนี้โดย เลือก รายชื่อ
จากเมนูหลัก   

การเพิ่มผูติดตอใหม (Add New contact)
1 เลือก เมนู (Menu) -> สมุดโทรศัพท (Phonebook) -> เพิ่ม
   ผูติดตอใหม (Add new contact)
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2  เลือกที่ที่บันทึก และแกไขขอมูล     
3  บันทึกผูติดตอ 

4.1 ดู (View)

4.2 สง SMS (Send SMS)

4.3 สง MMS (Send MMS)

4.4 โทร (Dial)

4.5 แกไข (Edit)

4.6 ลบ (Delete)

4.7 คัดลอก (Copy)

4.8 ยาย (Move)

4.9 สงรายชื่อ (Send Contact)

4.10 เพิ่มลงแบล็คลิสต (Add to Blacklist)

4.11 ยายไปเมนูสวนตัว (Move to Private)

4.12 เลือกหลายรายการ (Mark several)

4.13 กลุมผูโทร (Caller Group)
โทรศัพทไดมีการตั้งคากลุมหลายกลุมลวงหนา คุณสามรถ
เปลี่ยนชื่อกลุม, เสียงเรียกเขา, ภาพผูโทร, วีดีโอผูโทร ของ
แตละกลุม
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4.14 การตั้งคาสมุดโทรศัพท (Phonebook Settings)
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกการตั้งคาตางๆเพื่อปรับแตงดวย
มือถือของคุณ  

4.14.1 ที่เก็บที่เลือกใช (Preferred storage) 
คุณสามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บในโทรศัพท, SIM1, SIM2, 
SIM1 และ SIM2, หรือทั้งหมด 
4.14.2 โทรดวน (Speed dial) 
ใชเมนูนี้เพื่อใสหมายเลขการโทรดวน (2 ถึง 9) สำหรับ 8 
หมายเลขที่โทรบอย 

4.14.3 หมายเลขของฉัน (My number) 
คุณสามารถแกไขขอมูล vCard และสงไปยังที่อื่นจากตัว
เลือกนี้ แกไข vCard สวนตัว (Edit my vCard): ปอนเมนู
ยอย และคุณจะสงขอมูล  vCard ของคุณ 
สง vCard สวนตัว (Send my vCard): คุณสามารถสง 
vCard ของคุณผานทาง SMS, MMS หรือการสงไฟล 

4.14.4 เวอรชั่น vCard (vCard version) 
คุณสามารถเลือกเวอรชั่น vCard เปน 2.1 หรือ 3.0  

4.14.5 หมายเลขพิเศษ (Extra numbers) 
สามารถแกไขและดู “หมายเลขบริการ (service number)” 
และ “หมายเลขฉุกเฉิน (SOS number)” 

4.14.6 สถานะหนวยความจำ (Memory status) 
คุณสามารถตรวจสอบเปอรเซ็นตของหนวยความจำใน
โทรศัพทที่ไมวาง และจำนวนของรายชื่อและหมายเลขที่
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ปอนสามารถบันทึกอยูในซิมการด และหนวยความจำ
โทรศัพท

4.14.7 คัดลอกผูติดตอ (Copy contacts) 
คุณสามารถคัดลอกขอมูลรายชื่อจากซิมการดไปโทรศัพท 
หรือจากโทรศัพทไปยังซิมการด หรือคัดลอกระหวางซิม
การด 1 และซิมการด 2 เปนฟงกชั่นการทำงานที่สะดวก
หากคุณเก็บขอมูลรายชื่อสำรองจากซิมการดไปยังโทรศัพท
ของคุณ และในทางกลับกัน 

4.14.8 ยายผูติดตอ (Move contacts) 
คุณสามารถยายขอมูลรายชื่อทั้งหมดจากซิมการดไปยัง
โทรศัพท หรือจากโทรศัพทไปยังซิมการด หรือระหวางซิม
การด 1 และซิมการด 2 เปนฟงกชั่นการทำงานที่สะดวก
หากคุณเก็บขอมูลรายชื่อสำรองจากซิมการดไปยังโทรศัพท
ของคุณ และในทางกลับกัน 

4.14.9 ลบผูติดตอทั้งหมด (Delete all contacts) 
คุณสามารถลบขอมูลรายชื่อทั้งหมดในซิมการด 1, ซิม
การด 2 หรือโทรศัพท นอกจากนี้คุณยังสามารถลบขอมูล
รายชื่อที่ละรายการ  

4.14.10 แบคอัพและกูคืน (Phonebook Backup 
And Restore)

 
 
5. ขอความ (Messages) 

ใชเมนูขอความเพื่อสงและรับขอความที่สั้น และขอความ 
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มัลติมีเดีย วิธีการเขาเมนูนี้ ใหมือไปสัมผัสที่โหมดสแตนดบาย
และเลือกขอความ ฟงกชั่นขอความสามารถใชไดขึ้นอยูกับ
บริการเครือขายที่ผูใหบริการของคุณรองรับ 

5.1 เขียนขอความ (Write Message) 
สรางและสงขอความตัวอักษร ปอนหนาจอแกไข ระหวาง
การแกไข กดปุม “ #” เพื่อเปลี่ยนโหมดการปอนขอมูล

5.2 ถาดเขา (Inbox)
เมื่อคุณไดรับขอความใหม โทรศัพทจะเตือนขอความ “ ขอ
ความซิม1/ซิม2 xxx” จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ และไอคอน 
SMS ก็จะแสดงอยูทางดานบนของหนาจอสแตนดบาย 
ในชวงเวลานี้กดปุมซาย เพื่ออานขอความไดโดยตรง หรือ
กดปุมขวาเพื่อกลับไปยังหนาจอสแตนดบาย คุณสามารถ
เลือกเขาถาดเขาเพื่อดูขอความใหม ถาถาดเขาจองคุณเต็ม 
ไอคอม SMS จะกะพริบอยูดานบนของหนาจอสแตนดบาย
หลังจากคุณเขาถาดเขาและลบ SMS บางขอความ คุณ
สามารถกลับมารับขอความใหมได ถาขอความมีขนาดใหญ
กวาหนวยความจำที่วาง ขอมูลของขอความจะหายและไมสำเร็จ  
ในรายการถาดเขา รายการตัวเลือกรวมถึงรายการสำหรับ 
ดู, ตอบ, โทรหาผูสง, สงตอ, ลบ, ลบทั้งหมด, บันทึกไป
ยังรายชื่อ, มารควายังไมไดอาน, ขั้นสูง อานขอความกด
ปุมซายเพื่อทำรายการตัวเลือกรวมถึงตัวเลือกสำหรับ ตอบ,
โทรหาผูสง, สงตอ, ลบ, ขั้นสูง 

5.3 ขอความออก (Outbox)  
บันทึกขอความที่สงหรือไมสามารถสง หรือบันทึกสำหรับที่
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คุณเลือกบันทึกกอนการสง 

5.4 ขอความราง (Drafts):  
หลังจากแกไข SMS เรียบรอยแลว คุณสามารถบันทึกไปยัง
แบบราง ดังนั้น SMS ใดๆ ที่ยังไมไดสงจะถูกเก็บในแบบ
รางอัตโนมัติ 

5.5 ขอความสำเร็จรูป (Templates) 
จากรายการขอความสำเร็จรูป กดปุม ตัวเลือก (Options)
ไปยัง แกไข, ลบ หรือ เขียนขอความ

5.6 MMS

5.6.1 เขียนขอความ (Write message) 
สรางและสงขอความมัลติมีเดีย หากเลือก “เขียนขอความ” 
หนาจอแกไข MMS จะแสดงขึ้น 
  เลือกผูรับจากรายการผูติดตอหรือ ปอนเบอรโทรศัพท
   ในชองถึง (To) นอกจากนี้คุณยังสามารถแกไขหมาย
   เลขโทรศัพทในชอง สำเนา (CC) และชองสำเนาซอน 
   (Bcc) 
 แกไขหัวขอของ MMS  
  เพื่อแกไขขอมูล (Edit content), กดแกไข (Edit) 
   เลือกแกไขสไลดขอความ (Edit slide text) กดตัวเลือก  
   (Options), คุณสามารถเลือก: เรียบรอย (Done),  
   ยกเลิก (Cancel), วิธีปอนขอมูล (Input method) 
  เพิ่มไฟลในขอความ เพื่อเพิ่มไฟลแนบ (Add  
   attachment) แลวกด OK เลือกตัวเครื่อง (Phone)  หรือ  
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   การดความจำ (Memory card) กด เปด (Open) เพื่อ 
   เชื่อมโยงไปยังโฟลเดอรการจัดการเฉพาะ แลวกดปุม OK 
   และตกลง (Done) ไฟลที่แนบจะแสดงใหเห็นชื่อไฟลใน 
   ขอความ   
  สงขอความ กด ตกลง (Done) และตัวเลือกการสงจะ 
   แสดงขึ้นมา เลือกตัวเลือกการสง: สงเทานั้น (Send  
   only), บันทึกและสง (Save and send), บันทึกเปน 
   แบบราง (Save to Drafts), ตัวเลือกการสง (Send  
   options), ออก (Exit) และกด OK.  
  หากผูใชเลือก “บันทึกและ สง/บันทึกไปยังแบบราง”  
   (Save and send/Save to Drafts), ขอความที่สงถูก 
   บันทึกใน ขอความ (Messages) ->MMS -> โฟลเดอร 
   ถาดออก/แบบราง (Outbox/Drafts)   

5.6.2 ถาดเขา (Inbox) 
MMS จะถูกจัดเก็บอัตโนมัติในถาดเขาเมื่อไดรับ MMS 
ตัวเลือกรายการถาดเขาขอความรวมถึงรายการดังนี้: ดู 
(View), ตอบกลับ (Reply), ตอบกลับโดย SMS (Reply 
by SMS), ตอบกลับทั้งหมด (Reply all), สงตอ  
orward), ลบ (Delete), ลบทั้งหมด (Delete all), 
บันทึกเปนขอความสำเร็จรูป (Save as template), ราย
ละเอียด (Properties), ใชรายละเอียด (Use details) 
5.6.3 ถาดออก (Outbox) 
MMS ที่สงสำเร็จจะถูกจัดเก็บไวในถาดออกอัตโนมัติ 
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5.6.4 แบบราง (Drafts) 
หลังจากแกไข MMS เสร็จ คุณสามารถบันทึกไปยังแบบราง 
ดังนั้น MMS ที่ไมไดสงจะถูกจัดเก็บในแบบรางอัตโนมัติ 

5.6.5 ตั้งคาขอความ MMS (MMS setting) 
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาตัวเลือกของขอความ
มัลติมีเดีย 




สราง (Compose): คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการสราง  
(Creation mode), ปรับขนาดภาพ (Picture resizing),  
ลายเซ็นตอัตโนมัติ (Auto signature), ลายเซ็นต  
(Signature) 
สง (Send): 
1.

2.

3.

ระยะเวลาที่ตั้ง (Validity period): ระหวางที่ 
ขอความของคุณถูกจัดเก็บที่ศูนยขอความ มีการ 
พยายามสงซ้ำจนกวาขอความจะถูกสงหรือหมด
อายุ ตัวเลือกของชวงเวลาที่มี: สูงสุด/ 1 ชั่วโมง
/ 6  ชั่วโมง/ 12 ชั่วโมง/ 1 วัน/ 1 สัปดาห
รายงานการสง (Delivery report): ผูใชสามารถ 
เลือก เปด หรือ ปด ฟงกชั่นนี้หากผูใชตองการรับ 
รายงานการสงจากผูใหบริการหรือไม 
อานรายงาน (Read report): สามารถเลือก เปด  
หรือ ปด ฟงกชั่นนี้หากผูใชตองการรับรายงานการสง
จากผูใหบริการหรือไม  



4.

5.

6.

ความสำคัญ (Priority): ผูใชสามารถเลือกลำดับ 
ความสำคัญขิงขอความ ตัวเลือกมี: ธรรมดา, มาก  
และนอย 
เวลาการสไลด (Slide timing): ผูใชสามารถตั้ง
เวลาการสไลดตามความตองการของทาน 
เวลาการสง (Delivery time): ตัวเลือกของระยะ 
เวลามี: ทันที (Immediate)/ ใน 1 ชั่วโมง/ ใน 12  
ชั่วโมง/ ใน 24 ชั่วโมง  
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1.

2.

3.

4.

เครือขายหลัก (Home network): ตัวเลือกของ 
เครือขายหลักมี: ทันที (Immediate)/ ไมยอมรับ  
(Rejected)/ ชา (Delayed) 
ตัวเลือกของเครือขายโรมมิ่งมี: เปน หลัก/ ชา  
(Delayed)/ ไมยอมรับ (Rejected) 
อานรายงาน (Read report): ตัวเลือกของการอาน 
รายงานมี: รองขอ (On request)/สง (Send)/ ไมสง  
(Never send)
รายงานการสง (Delivery report): ผูใชสามารถ 
เลือก เปด หรือ ปด ฟงกชั่นนี้เพื่อถามเครือขายไปยัง 
รายงานการสงเกี่ยวกับขอความของคุณ   

 ฟลเตอร (Filter): 

1. ไมรูจัก (Anonymous): ตัวเลือกของไมรูจักมี:  
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2. โฆษณา (Advertisement): ตัวเลือกของการตั้งคา 

โฆษณามี: อนุญาต (Allow)/ ไมอนุญาต (Reject) 

 สถานะหนวยความจำ (Memory status): คุณ
สามารถตรวจสอบเปอรเซ็นของหนวยความจำใน
โทรศัพทที่ถูกใชงาน และจำนวนขอความที่อยูใน
หนวยความจำโทรศัพท 

5.7 อีเมล (Email)

5.8 เซิรฟเวอรขอความเสียง (Voice Mail server) 
ขอความเสียงเปนบริการจากเครือขาย และคุณตอง 
สมัครสมาชิกกอน สำหรับขอมูลเพิ่มเติมและสำหรับ 
หมายเลขขอความเสียง, ติดตอผูใหบริการของคุณ คุณ 
สามารถเลือกเซิรฟเวอรขอความเสียง SIM1 หรือ  
เซิรฟเวอรขอความเสียง SIM2 
 แกไข (Edit): แกไขชื่อและหมายเลข  

เชื่อมตอขอความเสียง (Connect to voice): ผูใช   
สามารถโทรไปยังหมายเลขศูนยขอความเสียงเพื่อฟง 
ขอความเสียง 

5.9 ขอความบรอดคาสท (Broadcast message)
ขอความบรอดคาสท เปนบริการขอความ SMS ที่ใชการ
สื่อสารทางเดียว เชน การรายงานสภาพอากาศและการ
จราจร ซึ่งเปนบริการที่มาจากศูนยบริการระบบเครือขายสง
ตรงไปยังผูใชที่อยูในระบบนั้นๆ ขอความบรอดคาสทที่ได
รับแสดงขึ้นบนหนาจอปกติโดยอัตโนมัติ ทานสามารถกด
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ปุมวางสายเพื่อลบขอความนั้นๆ ไดโดยตรง สำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามจากผูใหบริการ 

5.10 สถานะหนวยความจำ (Memory status)
ดูสถานะหนวยความจำของ SMS ในโทรศัพทและซิม
การด หนวยความจำของโทรศัพท, SIM1 หรือ SIM2 
รับการบันทึกโทรศัพทรองรับไดถึง 100 SMS หนวย
ความจำที่ใชไดจริงของซิมการดขึ้นอยูกับขอมูลของแต
ละเครื่อง

5.11 การตั้งคาขอความ (SMS setting) 
คุณสามารถเลือกตั้งคาขอความซิม 1 (SIM1 message 
settings) หรือตั้งคาขอความซิม 2 (SIM2 message 
settings)  







การตั้งคารูปแบบ (Profiffiile settings): คุณสามรถ
แกไขชื่อโปรไฟล, ที่อยู SC, ระยะเวลาการใชงาน, 
ประเภทขอความ 
การตั้งคาทั่วไป (Common settings): การตั้งคา 
ขอความในเมนู SMS จากทั่วไปไปยังถาดออกทั้งหมด,  
ไมจำกัดคาที่เลือก
พื้นที่จัดเก็บ (Preferred storage): คุณสามารถเลือก 
พื้นในการจัดเก็บในโทรศัพท, SIM   
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6. จัดการไฟล (File manager)                          

ในเมนูจัดการไฟล คุณสามารถจัดการรูปภาพ, รูปถาย, 
บันทึก, เสียง ที่คุณมี และดูเปอรเซ็นของหนวยความจำใน
โทรศัพทที่ใชไปและจำนวนไฟลที่จัดเก็บอยูในหนวยความ
จำโทรศัพทและในเมนโมรี่การด 

 
 
7. ออแกไนเซอร (Organizer)                           

7.1 เมนูสวนตัว (Private Menu)
ในเมนูสวนตัว รหัสผานมาตรฐานคือ “0000” ทานสามารถ
เปลี่ยนรหัสผานและดูรายการที่อยูในเมนูสวนตัว

7.2 เครื่องคิดเลข (Calculator) 
โทรศัพทเครื่องนี้มีเครื่องคิดเลขซึ่งสามารถใชในการ
คำนวณขั้นพื้นฐาน ตลอดจน Square และ Evolution  
เขาสูเมนูยอย เครื่องคิดเลข (Calculator) และโทรศัพทจะ
แสดงหนาจอเครื่องคิด: 
 ปุม 0 – 9: ปอนตัวเลขที่ตองการคำนวณ  

ความแมนยำในการคำนวณของเครื่องคิด
เลข คือ สูงสุด 12 หลัก หากคาตัวเลขมีสูง
กวา 12 หลัก ผลการคำนวณจะแสดงเปน
ตัวอักษร “E” 

หมายเหตุ:



40

S 334

7.3 งาน (Tasks)
ในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถ ดู (View), เพิ่ม (Add), แกไข 
(Edit), ลบ (Delete) และ สง (Send) งานที่ตองทำ การดู
งานที่ตองทำ จะทำใหคุณสามารถดูรายละเอียดของงานที่
เลือก คุณสามารถเลื่อนผานรายการงาน 
เมื่อถึงเวลาที่ตั้ง การเตือนเวลาจะทำงาน เพื่อเตือนผูใชถึง
กิจกรรมที่ตองทำ

7.4 ปลุก (Alarm)
นาิกาปลุกจะใชรูปแบบเวลาที่ตั้งไวสำหรับนาิกา 
ในการตั้งนาิกาปลุก ใหคุณกดปุม แกไข (Edit) และตั้งคา
การปลุก โดยปอนเวลาที่ตองการ คุณสามารถตั้งไดอยาง
นอย 5 รายการ  
คุณสามารถตั้งนาิกาปลุกเพื่อใหปลุกซ้ำ, หนึ่งครั้ง, ทุกวัน 
หรือหลายวัน และตั้งคาเสียงเตือน, ปลุกตอ (นาที) และ 
แบบการเตือน (Alert type) 
หากถึงเวลาปลุกขณะที่คุณปดเครื่องโทรศัพทไว โทรศัพท
จะเปดขึ้น

7.5 ปฏิทิน (Calendar)
คุณสามารถใชปฏิทินของตัวเครื่องในการเตือนความจำ, 
เตือนสายที่ตองทำการโทร, การประชุม และวันเกิด คุณ
สามารถตั้งปฏิทินใหสงเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาสำหรับการ
โทร หรือการประชุม  
กดปุม ตัวเลือก (Options) เพื่อเขาสูรายการตัวเลือก คุณ
สามารถใช ดูงาน (View task), เพิ่มงาน (Add task), ขาม



41

S 334
ไปวันที่ (Jump to date), ไปยังรายสัปดาห (Go to 
weekly) 
หากคุณตองการเพิ่ม เหตุการณ (Event) ใหม ภายในเมนู
ยอยของปฏิทิน ใหคุณสัมผัสหนาจอ LCD เพื่อยายวันที่คุณ
ตองการ หรือใชตัวเลือก ไปยังวันที่ (Go to date) วันที่
ปจจุบันจะปรากฏพรอมกับกรอบรอบวันที่ หากมีเหตุการณ
ที่ตั้งไวสำหรับวัน ไอคอนที่แสดงสำหรับวันนั้นก็จะเปลี่ยน
ไป ในการดูการนัดหมาย ใหคุณกดปุม OK เพื่อ แกไข 
(Edit) และ ลบ (Delete) 

7.6 เวลาทั่วโลก (World Clock)
หนาจอแสดงชื่อเมืองหลวง, วันที่และเวลาปจจุบัน  
คุณสามารถสัมผัสหนาจอ LCD เพื่อแสดงเวลาทองถิ่น  
การตั้งคาไทมโซนของแตละเมืองในเมนูเวลาสากลอาจ
กระทบกับสภาวะการเชื่อมตอของระบบเน็ทเวิรค     

7.7 ตัวแปลงหนวย (Units Converter) 
ในการแปลงหนวยการวัด เชน น้ำหนัก จากหนวยหนึ่ง 
(ปอนด) ไปเปนอีกหนวย (กิโล) ใหคุณกดปุม เลือก 
(Select) จากนั้นจึงเลือก ตัวแปลงหนวย (Unit converter) 
ในเมนูยอยของ ตัวแปลงหนวย (Unit converter) ประกอบ
ดวย น้ำหนัก (Weight) และ ความยาว (Length)  

7.8 นาิกาจับเวลา (Stopwatch) 
คุณสามารถทำการจับเวลา ทั้งจับเวลาแบบปกติ และจับ
เวลาตอรอบโดยใชฟงกชั่นนาิกาจับเวลา ระหวางการจับ
เวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชั่นอื่นได ในการตั้งใหแสดง
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การจับเวลาขณะใชงานอื่นๆ ใหคุณกดปุมวางสาย 

7.8.1. นาิกาจับเวลา (Typical stopwatch):
1. จับเวลาแบบแยก (Split timing): ในการเริ่มจับเวลา 
   แบบแยก ใหคุณกดปุม เริ่ม (Start) และกดปุม แยก  
   (Split) ในแตละครั้งที่คุณตองการจับเวลา และเมื่อ 
   ตองการหยุดจับเวลา ใหคุณกดปุม หยุด (Stop) หาก 
   ตองการบันทึกเวลาที่จับได ใหคุณกดปุม บันทึก (Save)
   หากตองการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหกดปุม เริ่มตอ  
   (Resume) จากนั้นเวลาใหมจะถูกเพิ่มลงไปกับเวลาที่ 
   ผานมา  
2. จับเวลาตอรอบ (Lap timing): ใชสำหรับการจับเวลา 
   ตอรอบ หากตองการจับเวลาขณะใชงานอื่น ใหคุณกด 
   ปุม วางสาย (End)  
3. ดูบันทึก (View record): ใชสำหรับดูเวลาที่บันทึกไว  
   ตัวเลือกการบันทึกมีดังตอไปนี้: ดู (View), ลบ (Delete)  
   และ ลบทั้งหมด (Delete all) 

7.8.2. นาิกาจับเวลาแบบnWay (nWay stopwatch):  
เขาสูหนาจอนาิกาแบบ nWay เพื่อเริ่มการจับเวลา   

  
7.9 สุขภาพ (Health)
เปนแอปพลิเคชั่นที่ใหคำปรึกษาดานสุขภาพกับคุณในดาน
ตางๆ ได เชน ดัชนีมวลกาย, รอบเดือน เพื่อใหคุณไดตรวจ
เช็คสภาพรางกายและจิตใจไปพรอมๆ กัน   
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8. มัลติมีเดีย (Multimedia)  

8.1 Game Center

8.2 SkyBuddy

8.3 IMM

8.4 เกม (Games)
ซอฟทแวรโทรศัพทของคุณประกอบดวยเกมสที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะสำหรับโทรศัพทเครื่องนี้  

1. Mahjong






เริ่มเลนเกมส (Start game): เลือกเมนูนี้เพื่อเริ่ม
การเลนเกมส  
ระดับสูงสุด (Best grades): คุณสามารถดูบันทึก 
คะแนนที่ดีที่สุดของเกมส 
วิธีการเลน (Games help): คุณสามารถดูวิธีการ
เลนเกมส  

2. VSMJ






เริ่มเลนเกมส (Start game): เลือกเมนูนี้เพื่อเริ่ม
การเลนเกมส  
ระดับสูงสุด (Best grades): คุณสามารถดูบันทึก 
คะแนนที่ดีที่สุดของเกมส 
วิธีการเลน (Games help): คุณสามารถดูวิธีการ
เลนเกมส  
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3. การตั้งคาเกมส (Games settings) 
   ฟงกชั่นนี้ใชสำหรับการเลนเกมส (Games) เทานั้น 









เพลงพื้นหลัง (BGM): ใชสำหรับเปด/ปดเสียงเพลง 
เอ็ฟเฟกตเสียง (Sound effect): ใชสำหรับเปด/ปด 
เอ็ฟเฟกตของเกมส  
การสั่น (Games vibration): ใชสำหรับเปด/ปดการ 
สั่นของเกมส  
ระดับเสียง (Volume): ตั้งระดับเสียงของเกมส  

8.5 TV

8.6 ตัวอานอีบุค (Ebook reader)

8.7 จาวา (Java)
คุณสามารถติดตั้งและเปดใชแอปพลิเคชั่นจาวา

8.8 อัลบั้มภาพ (Photo album)
คุณสามารถเลือกที่เก็บภาพเพื่อแสดงภาพถายของคุณ หลัง
จากที่เขาสูเมนูนี้ หากมีภาพเก็บไว คุณสามารถกดปุมคำสั่ง
ซายเพื่อใชงานตัวเลือกตอไปนี้:   










ดู (View): ใชปุมเลื่อนตำแหนงในการเลือกดูภาพทั้งหมด 
รูปแบบการเลือก (Browse style): เลือก แบบรายการ  
หรือ แบบเมทริกซ  
สง (Send): สงภาพผานทางขอความมัลติมีเดีย และบลูทูธ  
ใชเปน (Use as): ใชภาพเปนวอลลเปเปอร/ภาพพัก 
หนาจอ/ภาพเปดเครื่อง/ภาพปดเครื่อง/ภาพแสดงผูโทรเขา  
เปลี่ยนชื่อ (Rename): ใชสำหรับเปลี่ยนชื่อรูปถาย  
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ลบ (Delete): ใช สำหรับภาพ  
จัดเรียง (Sort by): ใชเลือกรูปแบบการจัดเรียงภาพ  
ยายไปเมนูสวนตัว (Move to private)
ลบไฟลทั้งหมด (Delete all fiffiiles)
ที่เก็บ (Storage): เลือกระหวาง ตัวเครื่อง หรือการด 
ความจำ 

8.9 เครื่องบันทึกวิดีโอ (Video recorder)
คุณสามารถบันทึกวิดีโอจากโทรศัพทเครื่องนี้ไดดวยเมนู
เครื่องบันทึกวิดีโอ  
การถายและการจัดเก็บวิดีโอ 
1. เลือกเมนู เครื่องบันทึกวิดีโอ (Video Recorder)  
2. สามารถตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอของคุณโดยใช ตัวเลือก 
   (Option) หรือปุมตัวเลข  
3. หลังจากที่ตั้งคาการดูภาพ ใหคุณเริ่มการบันทึกวิดีโอ 
   โดยสัมผัสปุม OK  
4. วิดีโอจะถูกบันทึกเก็บไว หากคุณสัมผัสที่ปุมคำสั่งซาย 
   หยุด (Stop) และเลือก “ใช (yes)” 
5. วิดีโอที่บันทึกไวสามารถเลือกดูผานเมนูมัลติมีเดียและ 
   สงไฟลทางบลูทูธ  
6. หากตองการดูไฟลที่บันทึก คุณสามารถดูไดจากเมนู  
   เครื่องเลนวิดีโอ (Video Player)

8.10 เครื่องเลนวิดีโอ (Video Player)
โฟลเดอรนี้ใชสำหรับจัดเก็บวิดีโอ ซึ่งคุณสามารถเรียกดู
วิดีโอไดจากเมนูนี้  
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กดปุม ตัวเลือก (Options) และเลือกหนึ่งในฟงกชั่นตอไปนี้
สำหรับการใชงานกับไฟลวิดีโอที่เลือก  
1. เลน (Play): เลนวิดีโอ  
2. สง (Send): สงวิดีโอไปทางขอความ MMS หรือ บลูทูธ  
3. เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อของไฟลวิดีโอ
4. ลบ (Delete): ลบหนึ่งไฟล  
5. ลบไฟลทั้งหมด (Delete all fiffiiles): ลบไฟลวิดีโอที่ 
   บันทึกไวทั้งหมด 
6. จัดเรียง (Sort by): จัดเรียงไฟลตามชื่อ, ตามชนิด,  
   ตามเวลา, ตามขนาด หรือ ไมเรียง  
7. ที่เก็บ (Storage): คุณสามารถเลือกเก็บไวที่ ตัวเครื่อง/ 
   การดความจำ

8.11 เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)
เครื่องบันทึกเสียงเปนแอปพลิเคชั่นที่ใชงานไดงายๆ พรอม
ฟงกชั่นตางๆ สำหรับการจัดการไฟลเสียงของคุณ
ในเมนูยอยของเครื่องบันทึกเสียง คุณสามารถกดปุม ตัว
เลือก (Options) เพื่อเลือก: 

1. บันทึก (Record): บันทึกเสียงใหม 
2. เลน (Play): เลนเสียงที่เลือก 
3. บันทึกตอ (Append): บันทึกเสียงใหมตอจากเสียงเดิม 
   ที่มีอยู (สำหรับรูปแบบ AMR เทานั้น) 
4. เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อไฟล 
5. ลบ (Delete): ลบไฟล 
6. ลบไฟลทั้งหมด (Delete all fiffiiles): ลบไฟลที่บันทึกไว 
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7. ตั้งคา (Settings): ตั้งคาพื้นที่จัดเก็บ, รูปแบบไฟล  
   และคุณภาพเสียง  
8. ใช (Use): ใชเสียงสำหรับเปนรูปแบบผูใช  
9. สง (Send): สงไฟลเสียงไปยังขอความ MMS/บลูทูธ  

8.12 วิทยุ FM (FM Radio)
ในการฟงวิทยุ FM บนโทรศัพท คุณจำเปนตองเชื่อมตอหู
ฟงของตัวเครื่องเขากับชองทางดานซายของตัวเครื่อง 
คุณภาพของการรับฟงวิทยุจะขึ้นอยูกับพื้นที่ครอบคลุมของ
สถานีวิทยุนั้นๆ  
เลือก เมนู มัลติมีเดีย (Multimedia) และเลือก วิทยุ FM 
(FM Radio) จากนั้นสัมผัสไอคอน เลน เพื่อเปด/ปดวิทยุ 
การแสดงบนหนาจอ: หมายเลขสถานีวิทยุ และชื่อสถานี 
หากคุณบันทึกสถานีนั้นไว  
ในเมนูวิทยุ FM ประกอบดวยเมนูยอยๆ ดังตอไปนี้: 

รายการชอง (Channel list) 
ในเมนูนี้ คุณสามารถดูชองสถานีที่บันทึกไวในรายการ 
ชอง และทำการ เลน (Play), ลบ (Delete) และ แกไข  
(Edit) ชองที่เลือก  
กำหนดเอง (Manual input) 
หากคุณทราบคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุที่คุณตองการ 
ฟง (ระหวาง 87.5 MHz ถึง 108.0 MHz) ก็สามารถ 
ปอนไดดวยตนเอง จากนั้นจึงกดปุม OK 
คนหาอัตโนมัติ (Auto search) 
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หากคุณตองการคนหาคลื่นสถานี ใหกดปุม (Yes) เมื่อ 
ขอความยืนยันรายการปรากฏขึ้น การคนหาจะหยุดเมื่อ 
คนหาชองสถานีพบแลว และจะแสดงสถานีดังกลาวใน 
รายการชอง  
ตั้งคา (Settings) 
ตัวเลือกการตั้งคาวิทยุ FM มีดังตอไปนี้: 
   เลนขณะใชงานอื่น (Background play): คุณสามารถ 
   เปด/ปดการฟงวิทยุขณะใชงานอื่น โดย เปด (On) จะ 
   ทำใหคุณยังสามารถฟงวิทยุไดตอไปแมออกจากเมนูวิทยุ  
   FM สวน ปด (Off) จะทำใหวิทยุหยุดเลนเมื่อออกจาก 
   เมนูนี้  





 
 
9. ตั้งคา (Settings) 

เมนูการตั้งคาทำใหคุณสามารถตั้งคาตัวเลือกตางๆเพื่อ
ปรับแตงโทรศัพทของคุณใหเขาความตองการของคุณ คุณ
สามารถลางการตั้งคาไปยังคาเริ่มตนได 

9.1 การตั้งคาระบบ 2 ซิม (Dual SIM settings)
คุณสามารถเลือกเปดทั้งสองซิม (Dual SIM), เฉพาะSIM1 
(Only SIM1), เฉพาะSIM2 (Only SIM2) และโหมดเครื่อง
บิน (Flight mode) คุณสามารถเปลี่ยนโทรศัพทของคุณไป
ยังโหมดเครื่องบินเมื่อคุณอยูบนเครื่องบิน

9.2  รูปแบบ (Profiffiifiles) 
เมนูนี้จะทำใหคุณสามารถตั้งเสียงเรียกเขา, แบบการเตือน, 
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ระดับเสียงเรียกเขา, โหมดการตอบรับ และไฟแสดงหนาจอ 
เปนตน เมื่อคุณไดรับสายโทรเขาหรือขอความใหม หรือ
ขอความใหมเพื่อใหคุณสามารถปรับรูปแบบการทำงานของ
โทรศัพทใหเหมาะสมกับสถานการณ  
เลือกรูปแบบตอไปนี้  
1. ทั่วไป (General)
2. ประชุม (Meeting)
3. กลางแจง (Outdoor)
4. ในอาคาร (Indoor)
5. ปดเสียง (Silent)
6. หูฟง (Headset)
7. บลูทูธ (Bluetooth)
  




เปดใชงาน (Activate): เลือกรายการนี้เพื่อเปดใชงาน 
โหมดนี้ 
กำหนดเอง (Customize): 
ในโหมดปกติ ผูใชสามารถกดปุม * คางไวเพื่อเปลี่ยน 
รูปแบบเปน ปดเสียง (Silent) อยางรวดเร็วและงายดาย 
เลือก กำหนดเอง (Customize) และเลือกตัวเลือกที่ 
ตองการ จากนั้นสัมผัส OK เมื่อไดตัวเลือกที่ตองการ  
ตัวอยางเชน การตั้งคาเสียง, ระดับเสียง, แบบการเตือน,  
แบบเสียงเรียกเขา, เสียงเตือนพิเศษ, โหมดการตอบรับ 
คุณสามารถทำการตั้งคาตอไปนี้สำหรับรูปแบบที่เลือก: 

1. ตั้งคาเสียง (Tone setting) 
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สายเรียกเขาซิม1/ซิม2 (SIM1/ SIM2 incoming 
call): ใชระบุวิธีการเตือนสายเรียกเขา 
เสียงเปด/ปดเครื่อง (Power on/off): ใชสำหรับเลือก
หนึ่งตัวเลือก และเปดใชงานตัวเลือกที่ถูกไฮไลท  
เสียงเปด/ปดฝา (Cover open /close): เลือกเสียง
แสดงเมื่อเปด/ปดฝา 
เสียงเตือนขอความซิม1/ซิม2 (SIM1/SIM2 message 
tone): ใชระบุวิธีการเตือนเมื่อไดรับขอความใหม  
เสียงปุมกด (Keypad tone): ใชในการตั้งคาตัว
เลือกเสียงที่ตองการ และเปดใชงานตัวเลือกที่ถูก
ไฮไลท











2. ความดังเสียง (Volume): ในการตั้งระดับเสียง
   สำหรับระดับเสียง, เสียงเรียกเขา, เสียงปุมกด, 
   เสียงขอความ 
3. แบบการเตือน (Alert type): ใชเลือกวิธีการเตือน  
   สำหรับสายเรียกเขาและขอความที่ไดรับ ซึ่งประกอบ 
   ดวยตัวเลือก: เสียง/สั่นเทานั้น/สั่นและเสียง/สั่นแลว 
   เสียง
4. แบบเสียง (Ring type): ในการตั้งแบบเสียง ตัวเลือก 
   ประกอบดวย ครั้งเดียว, เลนซ้ำ และ ดังขึ้นเรื่อยๆ  
5. เสียงการเชื่อมตอ (Connect notice): ไมมี, เสียง 
   เทานั้น, สั่นเทานั้น, เสียงและสั่น  
6. เสียงเตือนพิเศษ (Extra tone): ในการตั้งเสียงเตือน,  
   เหตุขัดของ, Camp on
7. โหมดการตอบรับ (Answer mode): ตั้งโทรศัพทใหรับ  
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9.3 เวลาและวันที่ (Time and date)
คุณสามารถเลือกเวลาและวันที่  

1. ตั้งคาเมืองหลัก (Set home city): ตั้งเวลาสากล 
2. ตั้งเวลา/วันที่ (Set time/date): ฟงกชั่นนี้ใหคุณตั้ง 
   เวลาและวันที่ 
3. ตั้งคารูปแบบ (Set format): ฟงกชั่นนี้ใหคุณเลือก 
   รูปแบบของเวลาและวันที่ที่แสดง รูปแบบของเวลามี  
   12 และ 24 รูปแบบวันที่ วัน-เดือน-ป, วัน/เดือน/ป  
   และเดือน/วัน/ป ตัวขั้นวันที่มี “.” “:” “/” “-” 
4. อัพเดทดวยไทมโซน (Update with time zone):  
   อัพเดตวันที่ และเวลาโดยโซนเวลา 

9.4 การตั้งคาหนาจอ (Display Settings)  
9.4.1 วอลลเปเปอร ( Wallpaper): เลือกวอลลเป
เปอรที่จะแสดงบนหนาจอ idle ของโทรศัพทตาม 
ระบบหรือ กำหนดเอง 
9.4.2 ภาพพักหนาจอ (Screen Saver)
9.4.3 ธีม (Themes): คุณสามารถเลือกที่จะแสดงอยู
บนหนาจอ ตัวอยาง สีและรูปภาพพื้นหลัง โดยใชธีม
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับการตั้งคารูปแบบสี คุณไม
สามารถลบธีมหลานั้น และเลือกหนึ่งในรายการนั้น 
มีทั้งหมด 3 รูปแบบใหคุณเลือก
กด ตัวเลือก (Options) รวมตัวเลือกดังนี้: เปดใชงาน 

   สายเรียกเขาโดยกดปุมใดปุมหนึ่ง หรือ เปดฝา
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(Activate), ระยะเวลาการอัพเดท (Update period), 
กำหนดลำดับ (Set order) 
9.4.4 แสดงวันที่และเวลา (Show date and time)
9.4.5 แสดงเบอรผูใช (Show owner number)
9.4.6 แสดงชื่อเครือขาย (Show Network Name)
9.4.7 ไฟหนาจอ LCD (LCD backlight)

9.6 ตั้งคาการโทร (Call settings)
9.6.1 Smart Divert
9.6.2 ตั้งคาการโทรซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2 call 
settings)
1. เบอรผูโทร (Caller ID): ผูโทรสามารถเลือกวา 
   ตรวจสอบสถานะของขอมูลผูโทรที่ถูกสงหรือไม ในเมนู 

9.5 การตั้งคาตัวเครื่อง (Phone Setting)
9.5.1 ตั้งเวลาเปด/ปด (Schedule power): เลือกการตั้ง
เวลา เปด/ปด กด แกไขและตั้งเวลาเปด/ปด คุณสามารถ
ตั้งไดอยางนอยที่สุด 4 รายการ      
9.5.2 ภาษา (Language): คุณสามารถสลับภาษาและ
เลือกภาษาสำหรับของขอความที่แสดง        
9.5.3 เลือกวิธีปอนขอมูล (Preferred input methods): 
เลือกวิธีการปอนขอมูลเพื่อแกไข 
9.5.4 ปุมทิศทาง (Dedicated key): กำหนดฟงกชั่นการ
ใชงานใหกับปุมทิศทาง 
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ในการทำงานนี้ตองมีการรองรับจาก 
เครือขาย 

หมายเหตุ:

3. การโอนสาย (Call divert): บริการเครือขายนี้สามารถ 
   ใหคุณโอนสายจากโทรศัพทของคุณ 
  โอนสายสนทนาทั้งหมด (Divert all voice calls): 
   สายสนทนาทั้งหมดจะถูกโอนสาย และไมมีเสียงเตือน
   เมื่อมีสายรียกเขา 
  โอนสายเมื่อไมสามารถติดตอ (Divert if unreachable): 
   ถาสายที่เรียกเขาลมเหลวเมื่อปดโทรศัพท หรือไมมีสัญญาณ 
   จะทำการโอนสายที่เรียกเขาตามฟงกชั่นการโอนสาย 

   ยอย คุณสามารถเลือก “เลือกจากเครือขาย” (Set by  
   Network), “ซอนขอมูลผูโทร” (Hide ID) หรือ “สง 
   ขอมูลผูโทร” (Send ID) 
   เมื่อคุณเลือก “เลือกจากเครือขาย” (Set by Network)    
   โทรศัพทของคุณตองมีการลงทะเบียนกับเครือขาย  
   เมื่อคุณเลือก “ซอนขอมูลผูโทร” (Hide ID) ผูอื่นไม   
   สามารถมองเห็นเบอรโทรศัพทของคุณ 
2. สายเรียกซอน (Call waiting): เปด, ปด หรือตั้ง   
   สถานะของฟงกชั่นการรับสายซอน 
   ถาฟงกชั่นการรับสายเรียกซอนเปด และคุณกำลัง 
   โทรศัพท เมื่อมีสายเรียกเขามาใหม จะมีการเสียงเตือน
   และหนาจอจะแสดงเบอรโทรศัพทของผูโทร   
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4. ระงับการโทร (Call Barring): ตั้งคาจำกัดการรับสาย 
   หรือการโทรออกในเหตุการณตางๆ คุณตองสมัคร 
   ฟงกชั่นการโทรระยะไกลของเครือขายการทำงาน และ 
   ตั้งรหัสผานกอนที่คุณเลือกฟงกชั่นการจำกัดสวนตัว  
   แตละรายการของการจำกัดการโทรตั้งเปน เปด, ปด  
   และสถานะ 

9.6.3 ตั้งคาขั้นสูง (Advance settings) 
1. แบล็คลิสต (Blacklist): แบล็คลิสตจะปฏิเสธสายหรือ  
   SMS ที่ไมตองการไดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนด 
   รายการของผูติดตอที่คุณไมตองการตอบ ถาใชการ 
   ทำงานนี้ และคนใดคนหนึ่งในรายการไดโทรเขามา  
   ฟงกชั่นแบล็คลิสตจะตัดสายโทรนี้โดยอัตโนมัติ 
   โหมดแบล็คลิสต (Black List Mode): เปด/ปด การ 
   ตั้งคาการโทรแบล็คลิสต 

  โอนสายเมื่อไมมีผูรับสาย (Divert if no answer): 
   โอนสายเรียกเขาบางสายที่คุณไมสามรถรับสายไดใน
   ชวงเวลานั้น 
 โอนสายเมื่อสายไมวาง (Divert if busy): เมื่อ
   คุณกำลังสนทนา จะมีการโอนสายเรียกเขาไปยัง
   เบอรโทรศัพทที่ระบุไว
 โอนสายขอมูลทั้งหมด (Divert all data calls):
   โอนสายขอมูลทั้งหมดไปยังเบอรที่ตั้ง
 ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด (Cancel all divert): 
   ปดฟงกชั่นการโอนสายทั้งหมด 



55

S 334
   เบอรโทรแบล็คลิสต (Black List Num): แกไขเบอร 
   โทรที่ถูกแบล็คลิสต เพิ่มสูงสุด 10 หมายเลข
2. โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): เลือก เปด และ
   โทรศัพทของคุณจะสามารถโทรซ้ำไดถึง 10 ครั้งหลัง
   จากการโทรลมเหลว
3. แสดงเวลาการโทร (Call time display): เปด/ปด  
   ฟงกชั่นแสดงเวลาการโทร 
4. เตือนเวลาการโทร (Call time reminder): เปด
   /ปด ฟงกชั่นเตือนระหวางการโทร เมื่อตัวเลือกตั้ง
   คาเปน เปดจะมีเสียงบี๊บสั้นๆ เมื่ออยูระหวางการ
   โทรที่เกินเวลา   
5. วางสายอัตโนมัติ (Auto quick end): คุณสามารถ
   เลือกเปด/ปด หรือแลวแตครั้ง 
6. ปฏิเสธสายโดย SMS (Reject by SMS): เปด/ปด 
   โหมดเพื่อการปฏิเสธสายโดย SMS เมื่อมีการโทรเขา 

9.7 ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection settings)

1. บลูทูธ (Bluetooth): คุณสามารถใชเทคโนโลยีไรสาย 
   ของบูลธูทเพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ อาจจะรวมถึง 
   โทรศัพทมือถือ, คอมพิวเตอร, หูฟง และอื่นๆ คุณ 
   สามารถใชเทคโนโลยีบูลธูทเพื่อสงรูป, ฟลม, เพลง และ 
   ไฟลเสียง 

เปดใชงาน (Power): เปด หรือ ปด ฟงกชั่นบูลธูท หลัง 
จากเปดฟงกชั่นบูลธูท 
การมองเห็น (Visibility): ตั้งคาวาใหโทรศัพทของ 
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2. การตั้งคาเครือขาย (Network settings) 
   การตั้งคาเครือขาย ชวยคุณในการเลือกเครือขาย การ
   เลือกเครือขายที่ตองการ 

คุณสามารถใหอุปกรณบูลธูทอื่นๆ หาเจอ 
อุปกรณสวนตัว (My device): จับคูกับอุปกรณบูลธูท 
เดิม 
คนหาอุปกรณเสียง (Search audio device): คนหา 
อุปกรณบูลธูทใหมในพื้นที่และจับคู 
เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My name): เปลี่ยนชื่อโทรศัพท
มือถือของคุณ (แสดงในอุปกรณบูลธูทอื่นๆ)  
ตั้งคาขั้นสูง (Advanced)









1. เสนทางเสียง (Audio path): เลือกจากโทรศัพทมือ
   ถือวาตอบรับโทรศัพทโดยตรง หรือสงตอไปหูฟง 
   บลูธูท 
2. พื้นที่จัดเก็บ (Storage): คุณสามารถเลือกโทรศัพท/ 
   เมนโมรี่การด 
3. การอนุญาตแชร (Sharing permission): เลือก
   ควบคุมเต็มที่/อานเทานั้น
4. ที่อยูอุปกรณ (My addess): แสดงที่อยูของทาน
 

คุณสามารถเลือกเครือขายอื่นที่ไมใชเครือ
ขายหลัก หากสามารถใชการโรมมิ่งไดดวย 
เครือขายหลักของคุณ 

หมายเหตุ:
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ล็อคซิม 1 (SIM1 lock): รหัสพินสามารถปองกันซิม 
การดของคุณและปองกันไมใหมีการนำซิมการดไปใช 
อยางผิดกฏหมาย คุณสามารถตั้งคาดังนี้: 
เปด (On): ถาปจจุบันรหัสพินถูกตั้งไวที่ ปด ใหเลือก  
เปดปอนรหัสพินที่ถูกตองและฟงกชั่นนี้จะทำงาน เวลา 
ตอมาเมื่อคุณเปดโทรศัพทคุณตองปอนรหัสพินที่ถูกตอง 
กอนคุณจึงสามารถเขาเครื่องได ซิมการดจะถูกปองกัน 
โดยรหัสพิน. 
ปด (Off): ถาปจจุบันรหัสพินถูกตั้งไวที่เปด ใหเลือกปด  
ปอนรหัสพินที่ถูกตอง และคุณสามารถปดการปองกัน 
ดวยรหัสพิน 

9.8 การตั้งคาความปลอดภัย  (Security Settings)
เมนูนี้ใชเพื่อปองกันโทรศัพทของคุณจากผูที่ไมไดรับ
อนุญาต โดยจัดการใหมีรหัสการเขาถึงของโทรศัพทของคุณ
และซิมการดมีรูปแบบการตั้งคาความปลอดภัย 6 รูปแบบ
การตั้งคาความปลอดภัยจะชวยใหคุณมีความเปนสวนตัว
และปองกันคนอื่นจากการใชโทรศัพทกอนไดรับอนุญาต 

1. การตั้งคาความปลอดภัยซิม 1 (SIM1 security     
   setup):    

หากคุณปอมรหัสพินผิด 3 ครั้ง ซิมการดจะ
ล็อค คุณตองใชรหัส PUK เพื่อปลดล็อคซิม
การด รหัส PIN และรหัส PUK เพื่อปลด
ล็อคซิมการด ในอีกกรณีหนึ่งโปรดติดตอ

หมายเหตุ:
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2. การตั้งคาความปลอดภัยซิม 2 (SIM2 security  
   setup): ฟงกชั่นในสวนนี้เหมือนกับการตั้งคาความ 
   ปลอดภัย SIM1 
3. ล็อคตัวเครื่อง (Phone lock): คุณสามารถเปลี่ยน เมื่อ 
   สลับ เปด/ปด ฟงกชั่นการล็อคโทรศัพทเพื่อปองกัน 
   โทรศัพท หากคุณเลือก เปด คุณตองปอนรหัสผานเพื่อ 
   เปดเครื่อง
4. ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock): คุณ 
   สามารถล็อคปุมกดเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการกดปุม  
   คุณสามารถเลือก ปด, 5 วินาที, 15 วินาที, 30 วินาที, 
   1 นาที และ 5 นาที  

 

เครือขายการทำงานของคุณ ปกติรหัส PIN 
มักจะเปน 1234 โปรดเปลี่ยนใหเปนรหัสผาน
ของคุณใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำได เปลี่ยน 
PIN2 ใหเหมือน PIN หากคุณปอนรหัส PIN2 
ผิด 3 ครั้ง คุณตองใชรหัส PUK เพื่อปลด
ล็อค 





จำกัดการโทร (Fixed Dial): คุณสามารถสลับโหมดเปน 
เปด/ปด ฟงกชั่นนี้จะโทรไดเฉพาะหมายเลขที่เลือกไว  
(FDN) บันทึกและแกไขหมายเลขบนรายการจำกัดการ 
โทร คุณตองปอนรหัส  
เปลี่ยนรหัสผาน (Change password): คุณสามารถ 
เปลี่ยนหมายเลข PIN และหมายเลข PIN2 
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10. กลองถายรูป (Camera)

คุณสามารถใชโทรศัพทรุนนี้ในการถายภาพ ดวยกลองที่ 
ติดตั้งไวในตัวและปรับการตั้งคาไดตามที่ตองการ  
ในการเริ่มใชงานกลอง ใหคุณเลือก มัลติมีเดีย 
(Multimedia) จากในเมนูหลัก และกดปุม กลองถายรูป 
(Camera) 
ในการตั้งคากลองถายภาพ ใหคุณกดปุม ตัวเลือก 
(Options) ในโหมดแสดงภาพตัวอยาง  

1. รูปถาย (Photos): เปดใชการแสดงภาพที่ถาย  
2. การตั้งคากลอง (Camera settings): ประกอบดวย 
   เสียงชัตเตอร, ความสวาง, การวัดแสง, ความถี่, 
   การหนวงเวลา, การถายภาพตอเนื่อง
3. การตั้งคารูปภาพ (Image settings): ประกอบดวย  
   ขนาดภาพ, คุณภาพของภาพ  
4. ความสมดุลสีขาว (White balance): Auto / Daylight 
   / Tungsten / Fluorescent/ Incandescencet 

  
 

9.9 ตั้งคาจากโรงงาน (Restore Factory Settings)
สวนนี้จะเปนการกลับไปคาเดิมตามที่ตั้งคามาจากโรงงาน 
ในกรณีจะไมมีการลบสิ่งที่ดาวนโหลด และบันทึกรายชื่อ 
คุณตองใสรหัสผานเพื่อกลับไปยังคาจากโรงงาน รหัสผาน
เดิม คือ 0000  

5. เปลี่ยนรหัสผาน (Change password): เปลี่ยนรหัส 
   ผานของโทรศัพท  
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11. เครื่องเลนเสียง (Music player)

คุณสามารถดูแทร็คทั้งหมดที่มีบนรายการแทร็ค และเลน
แทร็คที่ตองการ หากคุณกดปุม ตัวเลือก (Options) ในราย
การเพลยลิสต (Play list): 

1. เลน (Play): เลนเพลงที่เลือก  
2. รายละเอียด (Details): แสดงขอมูลเพลง  
3. เพิ่มไปยังเสียงเรียกเขา (Add to ringtones): เพิ่ม 
   เพลงที่เลือกสำหรับเปนเสียงเรียกเขา 
4. รีเฟรชรายการ (Refresh list): รีเฟรชรายการเพลง
5. ตั้งคา (Settings): ตัวเครื่องการตั้งคาเครื่องเลน   

5. โหมดฉาก (Scene mode): อัตโนมัติ, กลางคืน 
6. ตั้งคาเอ็ฟเฟกต (Effect Settings): Normal/ 
   Grayscale/ Sepia/ Sepia Green/ Sepia Blue/ 
   Color Invert
7. ที่เก็บ (Storage): คุณสามารถเลือก ตัวเครื่อง หรือ 
   การดความจำ
8. คามาตรฐาน (Restore default): เปลี่ยนการตั้งคาที่ 
   เกี่ยวกับการใชกลองใหกลับเปนคามาตรฐาน  
  





รายการเพลยลิสต (Pre. Play list): คุณสามารถ
เลือก ตัวเครื่อง หรือ การดความจำ 
รีเฟรชรายการอัตโนมัติ (List auto gen): สามารถ 
เลือกเปด/ปดการรีเฟรชรายการอัตโนมัติ  
เมื่อเปดใชฟงกชั่นการรีเฟรชรายการอัตโนมัติ ผูใชจะ
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เปด (On): เลนเพลงตอเนื่องแมออกจากเมนู
เครื่องเลนเพลง 
ปด (Off): เมื่อออกจากเมนูเครื่องเลนเพลง เพลง
จะหยุดเลนทันที  

ตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth settings): ระบบบลูทูธ 
สเตอริโอ (BT stereo output): คุณสามารถเลือก
เปด/ปดการใชงานหูฟงบลูทูธสเตอริโอ
เอฟเฟคเสียง (Audio effect) 











สามารถรีเฟรชรายการแทร็ค (เชน หลังจากที่เพิ่มแทร็ค
ใหมลงในรายการ) และเปลี่ยนรายการแทร็คที่แสดงขึ้น  
เมื่อปดฟงกชั่นรีเฟรชรายการอัตโนมัติ ผูใชจะสามารถเพิ่ม
แทร็คจากโฟลเดอรอื่นๆ ใน จัดการไฟล  
เลนซ้ำ (Repeat): ใชสำหรับเลนแทร็คปจจุบันหรือ
ทั้ง รายการแทร็คแบบซ้ำๆ  
เลนแบบสุม (Shufflffllfle): คุณสามารถเลือกเปด/ปด
ฟงกชั่นการเลนแบบสุมเลือก  
เลนขณะใชงานอื่น (Background play): คุณ
สามารถเลือกเปด/ปดฟงกชั่นการเลนเพลงขณะใช
งานอื่นๆ 

 
 
12. บริการ (Services)  

การบริการเหลานี้รองรับโดยผูใหบริการของคุณ หากคุณไม
สามารถเชื่อมตอกับบริการเหลานั้น คุณควจติดตอกับผูให
บริการสำหรับขอมูลเพิ่มเติม 
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12.2.1 โฮมเพจ (Homepage): สำหรับแตละโปรไฟล
คุณสามารถจัดเก็บ “Home URL” (Universal 
Resource Locator) คุณสามารถเขาสูโฮมเพจ ของ
โปรไฟลที่ใชงานไดอยางรวดเร็ว โดยการเลือก “Home 
URL” เมื่อเมนู WAP ปรากฏขึ้น 
12.2.2 บุคมารค (Bookmarks): คุณสามารถบันทึก
แอดเดรสของเว็บเพจเปนบุคมารคในหนวยความจำ
ของโทรศัพท เลือกบุคมารคที่คุณตองการใช และกด
ปุมดานซาย (ตัวเลือก (Options)) จากนั้นคุณจะ

12.1 STK
STK เปนเครือขายการทำงานของคุณกับบริการเพิ่มเติม 
หากโทรศัพทของคุณรองรับฟงกชั่น STK ใสเมนูฟงกชั่น
เพิ่มเติม ฟงกชั่นที่มีชื่อตรงกันจะแสดงบนเมนูตัวเลือกดาน
ลางรายการ ถาซิมการด และบริษัทการดำเนินงานเครือ
ขายไมรองรับบริการนี้ การทำงานจะไมปรากฏขึ้นมา หาก
คุณตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทการ
ดำเนินงานเครือขาย

12.2 บริการอินเตอรเน็ต (Internet service)
บริการ WAP สามารถทำใหโทรศัพทคุณเขาถึงอินเตอรเน็ท 
ซึ่งภายในโทรศัพทจะมีโปรไฟลมาตรฐานตางๆ ใหเลือกโปรไฟล
มาตรฐานเหลานี้มีพื้นฐานอยูบนการตั้งคาเชื่อมตอของผูให
บริการหลักในเวลาที่โทรศัพทถูกผลิตขึ้น คุณสามารถใชการ
ตั้งคาเชื่อมตอที่ตองการโดยการเปดใชงานโปรไฟล เพียงเทานี้
คุณก็สามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดในทันที 
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1. ไปที่ (Go to): เปดการเชื่อมตอไปยังหนาเว็บเพจที่ 
   เชื่อมโยงกับบุคมารค  
2. แกไข (Edit): แกไขบุคมารคที่เลือก 
3. สง (Send): สงบุคมารคที่เลือกผานทาง “ขอความ”  
   หรือ “ขอความมัลติมีเดีย”  
4. ลบ (Delete): ลบบุคมารคที่เลือกไว 
5. ลบทั้งหมด (Delete all): ลบบุคมารคทั้งหมด 
6. เพิ่มบุคมารค (Add bookmark): เพิ่มบุคมารคใหม 
   โดยการปอนชื่อและ URL แอดเดรส 

 12.2.3 หนาลาสุด (Recent pages): คุณสามารถเขาสูหนา
เว็บเพจที่เพิ่งใชงานลาสุด และสามารถกดปุมดานซาย ตัวเลือก 
(Options)) เพื่อใชตัวเลือกตอไปนี้ 

1. ไปที่ (Go to): เชื่อมตอไปยังหนาเว็บเพจที่เลือก
2. ดู URL (View URL): ดูหนาเว็บเพจของ URL ที่เลือก
3. ลบ (Delete): ลบหนาเว็บเพจที่เลือก 
4. ลบทั้งหมด (Delete all): ลบหนาเว็บเพจทั้งหมด

12.2.4 ปอนแอดเดรส (Input address): ปอนที่อยู 
URL จากนั้นกดปุมดานซาย (ตัวเลือก (option)) เลือก 
“Done” เพื่อเชื่อมตอที่อยู เลือก “Cancel” เพื่อออก 
12.2.5 ถาดเขาขอความบริการ (Service inbox): 
ขอความบริการที่ไดรับถูกบันทึกอยูในรายการนี้ กดปุม
ดานซาย เพื่อทำตามดังนี้    

สามารถใชตัวเลือกตอไปนี้
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1. ดู (View): ดูรายละเอียด 
2. เพิ่มบุคมารค (Add bookmark): เพิ่มที่อยูบุคมารค 
3. เพิ่มไปยังรายการรับรอง (Add to trust list): 
   เพื่อที่อยูไปยังรายการรับรอง 
4. ลบ (Delete): ลบขอความบริการที่เลือก 
5. ลบทั้งหมด (Delete all): ลบขอความบริการทั้งหมด 

12.2.6 ตั้งคา (Settings): 

   1. เลือกซิม (Select SIM): คุณสามารถเลือก “ถาม 
      ทุกครั้ง”, “SIM1” และ “SIM2”. 
   2. รูปแบบ (Profiffiile): การตั้งคา WAP จะถูกจัดเก็บ
      ใน โปรไฟล WAP ซึ่งสวนใหญแลว คุณจำเปนตอง
      ใชเฉพาะหนึ่งในโปรไฟลมาตรฐานเพื่อเขาสูอินเตอร
      เน็ตการตั้งคาจะแตกตางกันไปในแตละผูใหบริการ
      เครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
      สำหรับการตั้งคาที่ถูกตองและการปฏิบัติดวยความ
      ระมัดระวัง การตั้งคาที่ไมถูกตองจะทำใหการเชื่อม
      ตอลมเหลว คุณสามารถเลือกตั้ง SIM1 หรือ SIM2
   3. ตัวเลือกเบราเซอร (Browser options):
   4. การตั้งคาขอความบริการ (Service message  
      settings):  
   5. ลบแคช (Clear cache): รายละเอียดหรือขอมูลที่ 
      คุณเขาดูจะถูกจัดเก็บในแคชของโทรศัพท ซึ่งแคช 
      เปนไฟลบัฟเฟอรที่ใชจัดเก็บขอความแบบชั่วคราว  
      กด OK เพื่อลบแคชทั้งหมด 
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   6. ลบคุกกี้ (Clear cookies): ขอแนะนำใหลบขอมูลที่มี 
      ความออนไหวอยางคุกกี้ของเว็บไซตที่เขาชมกอน 
      หนานี้ เพื่อความเปนสวนตัวและหลีกเลี่ยงอันตราย 
      ตางๆ หากโทรศัพทของคุณถูกใชงาน โดยไมไดรับ 
      อนุญาต, สูญหาย หรือถูกขโมย กด OK เพื่อลบคุกกี้ 
      ทั้งหมด 
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ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

li-ion 1000  mAh

•

•

•

•

•
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เงื่อนไขการรับประกันสินคา

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

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 ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการ
ติดตอประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหา
การใชงาน  หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม


