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    ขอขอบพระคุณที่ทานใหการสนับสนุนโทรศัพทมือถือจาก i-mobile

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงาน
ไดอยางถูกตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่

Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club

คำนำ

มีปญหาในการใชงานสามารถติดตอ Call center: 02-9755555
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1  ขอมูลทั่วไป

1.1 สวนตางๆของตัวเครื่อง

ปุม OK

ปุมคำสั่งขวา

ปุมวางสาย/ 
เปด-ปดเครื่อง

ปุมเลื่อนตำแหนง

ปุมกด

ปุมคำสั่งซาย

ไฟฉาย

หนาจอ

ปุม #

หูฟง

ปุม *
ปุมไมโครโฟน

ปุม0/ เวนวรรค

ปุมโทรออกซิม1/ซิม2
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เสาอากาศ

ลำโพง

ชองเสียบสายชารจ

ชองเสียบหูฟง

เลนสกลอง

•

•

•

รับสาย
โทรออกโดยใชซิม1
ดูประวัติการโทรในโหมดสแตนดบาย

ปุมโทรออก
ซิม1

ปุม            การทำงาน

1.2 ปุมการทำงาน
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•

•

ปุม* 

•

•

ปุมโทรออก
ซิม2

โทรออกโดยใชซิม2
เลือกรายการที่ถูกไฮไลท

•

•

•

ปุมวางสาย
/เปด-ปด
เครื่อง

กดปุมนี้คางไวเพื่อเปด/ปดเครื่อง
จบการสนทนาหรือปฏิเสธสายโทรเขา
กลับไปยังโหมดหนาจอปกติ

•

•

ในโหมดหนาจอปกติ กดปุมนี้เพื่อเขาสู
สมุดโทรศัพท 
กลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุมคำสั่ง
ขวา

•

•

ในโหมดหนาจอปกติ กดปุมนี้เพื่อเขาสู
สมุดโทรศัพท 
กลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุมคำสั่ง
ขวา

•

•

ปุมกด ปอนตัวเลข, ตัวอักษร หรือสัญลักษณ
เลือกรายการเมนูยอยที่สัมพันธตาม
หมายเลข

กดคางไวเพื่อเปด/ปดการใชงานรูปแบบปด
เสียงเมื่ออยูในโหมดรูปแบบปกติ
กดเพื่อปอนสัญลักษณ

ปุม            การทำงาน
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•

•

 
ปุม #

•

•

 

ปุม            การทำงาน

ปุมเลื่อน
ตำแหนง

กดเพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูลเมื่อ
พิมพตัวอักษร
กดปุม # คางเพื่อล็อค/ปลดล็อคปุมกด

ในโหมดหนาจอปกติ กดเพื่อเขาใชงานเมนู
ฟงกชั่นทั้ง 4
ในหนาเมนู กดปุมขึ้น,ลง,ซาย หรือขวาเพื่อ
เลื่อนไปยังตัวเลือกเมนูที่ตองการ

คำวา “กด” ในคูมือนี้ หมายถึงการกดปุมและ 
ปลอยออก สวนคำวา“กดคางไว” หมายถึงการ
กด ปุมคางไวประมาณ 2 วินาทีเปนอยางนอย

 หมายเหตุ: 

1.3 ไอคอนและสัญลักษณ 

ไอคอน           คำอธิบาย

เครือขาย -แสดงระดับความแรงของสัญญาณ 
โทรศัพท (ถาแถบวางแสดงวาสัญญาณไมมี ; 
ถาแสดง 4 แถบแสดงวามีสัญญาณแรง)

แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
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แสดงวาคุณมีสายที่ไมไดรับในซิม 1 หรือซิม 2

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ“สั่น”

แสดงวามีการตั้งนาิกาปลุกไว

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ
ชุดหูฟง

แสดงวาคุณไดรับขอความใหมในซิม 1 หรือซิม 2

โอนสาย- แสดงวาเปดใช “โอนทุกสาย”

ล็อค – แสดงการล็อคปุมกด

แสดงวาเครื่องของคุณใชประเภทการเตือน 
“เสียง”

ไอคอน           คำอธิบาย
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2 เริ่มการใชงาน

2.1 การใสซิมการดและแบตเตอรี่

กรุณาอานรายละเอียดหัวขอ “ขอมูลความปลอดภัยและขอสังเกต” 
ในคูมือกอนการใชงาน

2.1.1 การถอดฝาหลัง
โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาไดทำการปดโทรศัพทกอนทุกครั้ง ผูใช
จำเปนตองถอดฝาหลังกอนเพื่อใสซิมการด
คว่ำตัวเครื่องลง ; แลวกดและดึงฝาหลังลง ; จากนั้นยกฝาหลังขึ้น
เพื่อถอดฝาหลัง
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2.1.2 การถอดแบตเตอรี่
วางนิ้วลงบนที่จับแบตเตอรี่ที่อยูดานบนของแบตเตอรี่จากนั้น
ยกแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อถอดแบตเตอรี่ออก

2.1.3 การใสซิมการด
โปรดตรวจสอบใหดานที่เปนแผนขั้วโลหะสีทองหันลงดานลาง
โดยเสียบซิมการด1ในชองเสียบสำหรับซิมการด 1 และ เสียบซิม
การด 2 ในชองเสียบสำหรับซิมการด1
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2.1.4 การใสแบตเตอรี่
กอนการใสแบตเตอรี่โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาขั้วโลหะสีทองบน
แบตเตอรี่ใสถูกดานกับขั้วโลหะสีทองบนชองใสแบตเตอรี่ของตัว
เครื่อง จากนั้นใสแบตเตอรี่ลงในถาดใสแบตเตอรี่

2.1.5 การใสฝาหลัง
จัดฝาหลังใหเขาที่ และเกี่ยวฝาหลังเขากับตัวเครื่อง จาก
นั้นกดฝาหลังบริเวณดานบนจนกระทั้งฝาหลังปดแนบสนิท
กับตัวเครื่อง
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เปดฝาหลังแลวถอดแบตเตอรี่ออก  การด T-flFfllashจะอยู
บริเวณ ดานลางของตัวเครื่อง ดันฝาที่ครอบปดการดทีแฟลช
ลงแลวยกขึ้นเพื่อเปด
ตรวจสอบใหมั่นใจวาขั้วโลหะสีทองคว่ำหนาลงแลวคอยๆใส
การดจนสุด แลวปดฝาครอบการดลง 
กดปดฝาครอบการดทีแฟลชลงแลวดันขึ้นเพื่อล็อคการด

1.

2.

3.

2.2 การใสการดทีแฟลช

กดปุมเปด/ปดโทรศัพทคางไวเพื่อเปดเครื่อง ใสรหัส PIN
หากเครื่องทำการถาม ( PIN คือตัวเลข 4-8 ตัว 

2.3 การเปดเครื่อง



10

  

  

  

ใชสำหรับซิมการด) โดยปกติผูใชสามารถสอบถามรหัส PIN ไดจาก
ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือของทาน หากมีการใสรหัสผิดมาก
กวา 3 ครั้ง ซิมการดจะถูกบล็อค
หากตองการปลดล็อคตองใชรหัส PUK โดยทานสามารถรับรหัส PUK 
ไดจากผูใหบริการเครือขายของทาน

  
 
โปรดตรวจสอบวาไดใสแบตเตอรี่ลงในเครื่องแลว ในการ
ชารจแบตเตอรี่ ใหเสียบปลั๊กหัวตอที่ชารจแบตเตอรี่
ที่ดานขางของเครื่อง (ชองตอที่ชารจแบตเตอรี่) 
และเสียบปลั๊กอีกดานเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟ
ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชารจแบตเตอรี่
ระหวางการชารจ ไฟแสดงสถานะการชารจจะเคลื่อนที่
เมื่อแถบบนไอคอนแสดงระดับพลังงานหยุดนิ่ง แสดงวา
แบตเตอรี่เต็ม 
ถอดที่ชารจแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท 
ถอดที่ชารจแบตเตอรี่ออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟ
 

1.

2.

3.
4.

2.4 การชารจแบตเตอรี่

รหัสล็อคตัวเครื่อง คือ 0000 
2.5 รหัสผานที่สำคัญ

2.6 การล็อคหรือปลดล็อคปุมกด
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ไปยัง  ตั้งคา (Settings) ตั้งคาความปลอดภัย (Security 
Settings) > ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto Keypad Lock) เพื่อ
เลือกเวลาสำหรับล็อคปุมกด
ในโหมดหนาจอปกติ หากถึงเวลาที่ทำการตั้งไวเครื่องจะทำการล็อค
ปุมกดโดยอัตโนมัติ
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3.1.1 เปลี่ยนโหมดการปอนขอมูล
ระหวางการแกไขขอความ คุณสามารถกดปุม # เพื่อเปลี่ยน
วิธีการปอนขอความได หรือกดปุมคำสั่งซาย [ตัวเลือก] 
และเลือก วิธีปอนขอมูล เพื่อเลือกจากตัวเลือกวิธีการปอน
ขอมูลแบบตางๆ 

3.1.2 การปอนสัญลักษณ
ในหนาการปอนขอมูลตาง ผูใชสามารถกดปุม* เพื่อเปด 
หนาสัญลักษณขึ้นมา  โดยสามารถใชปุมเลื่อนตำแหนงเพื่อเลือก 
สัญลักษณที่ตองการใช และกดปุม OK

3.1 วิธีการปอนขอความ

3 การปอนขอความ

ตัวเครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับวิธีการปอนขอความตอไปนี้:
Multi-Tap ABC/abc/TH

Numeric(123)

Smart abc/ABC/TH

3.2 การใชปุมตางๆในการปอนขอมูล

ตัวอักษรและสัญลักษณจะถูกแสดงโดยปุมตางๆตอไปนี้:
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0

1

ปุม OK

#

*

▲/▼

◀/▶ 

ปุม           ฟงกชั่น

กดปุมนี้เพื่อปอนตัวอักษร

กดปุมนี้เพื่อปอน 0 หรือ เวนวรรค 

กดปุมนี้เพื่อปอนสัญลักษณ

ปุม  2 ถึง 9 

กดปุมนี้เพื่อไปยังตัวอักษรกอนหรือหลัง

กดปุมนี้เพื่อไปยังบรรทัดกอนหนาหรือถัดไป

เลือกตัวอักษรหรือคำปุมคำสั่งซาย

ปุมคำสั่งขวา

กดเพื่อยืนยันตัวอักษรหรือคำ

กดเพื่อลบทีละตัวอักษรหรือกดคางเพื่อลบ
คำที่พิมพทั้งหมด

สลับเปลี่ยนวิธีปอนขอมูล

กดเพื่อใชสัญลักษณเครื่องหมายวรรคตอน
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▶

ตัวอยาง: การพิมพคำวา “HOME”

กดปุม # เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูลแบบ    ABC
กดปุม 4 6 6 3 จะมีคำวา GOOD แสดงขึ้นเปนคำแรก
กด   เพื่อเลือก “HOME”
กดปุม OK เพื่อเลือก คำวา “HOME” 

กดปุม # เพื่อเลือก “123” จากนั้นปอนตัวเลขโดยใชปุม
ตัวเลข 

3.4 การปอนตัวเลข

สำหรับการใชงานในโหมดนี้ตองใชการปุมแบบกดปุมทีละตัว 
โดยปอน “H” จากการกดปุม 4 จำนวน 2 ครั้งติดกัน 
โดยการปอนโหมดนั้นทานตองกดหลายครั้งจนกระทั่งถึึงตัวอักษรที่
ตองการ
ตัวอยาง:
หากตองการใสคำวา <<home>> ในโหมดมัลติแท็บ “  abc” 
กดปุม 4 (GH)) 2 ครั้ง , กดปุม 6 (MNO) 3 ครั้ง จากนั้น กดปุม 
6 (MNO) 1 ครั้ง และกดปุม 3 (DEF) 2 ครั้ง

3.3 การปอนแบบมัลติแท็บ
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1. ในโหมดหนาจอปกติ ใหคุณปอนเบอรโทรศัพท
2. กดปุมโทรออกซิม1/ซิม2 เพื่อหมุนโทรออกจากซิมที่เลือก
3. กดปุมวางสาย/เปด-ปดเครื่องเพื่อจบการโทร

4.1 การโทรออก

4 การโทร

4.1.1 การโทรออกไปตางประเทศ 
1. กดปุม 0 คาง เพื่อปอน  “+” 
2. ปอนรหัสประเทศ 
3. ปอนรหัสพื้นที่ (โดยปกติจะไมมีเลข 0 นำหนา) แลวตาม
   ดวยเบอรโทรศัพท
4. กดปุมโทรออกซิม1/ซิม2เพื่อโทรไปยังเบอรโทรศัพท  
   ที่ตองการ

กดปุมโทรออกซิม1 หรือ ปุมโทรออกซิม2/ปุมคำสั่งซาย 

ตัวเลือก (Option)> รับสาย (Answer) เพื่อรับสายหรือ กด
กดปุมวางสาย/เปด-ปดเครื่อง เพื่อปฏิเสธสาย

4.2 การรับสาย

กด ปุมคำสั่งซาย [ตัวเลือก] เพื่อเลือก 
บันทึกเสียง (Sound Recorder)

 หมายเหตุ: 
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5 ฟงกชั่นเมนู

5.1.1 การเลือกเมนู
กดปุมคำสั่งซายเพื่อเขาสูเมนูหลักในหนาจอปกติ
กดปุมเลื่อนตำแหนงเพื่อเลื่อนดูเลือกเมนูที่ตองการและกดปุม 
OK เพื่อทำการเลือกเมนู
ผูใชสามารถออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดหนาจอปกติโดยกด
ปุมคำสั่งขวา [กลับ (Back)] หรือกดปุมเปด/ปดเครื่อง

5.1 การใชงาน

5.2 เมนูหลัก

บริการ

จัดการไฟล

ตั้งคา

ทีวี

ประวัติการโทร

รายชื่อ

ออแกไนเซอร

กลอง

Content Cafe

ขอความ

มัลติมีเดีย

เครื่องเลนเพลง

5.3 ประวัติการโทร (Call record)

โทรศัพทของคุณสามารถบันทึกขอมูลสายที่ไมไดรับ, สายที่รับ,
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สายที่โทรออก และระยะเวลาในการโทรและคาโทรในเมนู ประวัติ
การโทร (Call Record)

เลือกเมนู > ประวัติการโทร (Call Record) 
กดปุมเลื่อนตำแหนงเพื่อดูรายการบันทึกการโทร
เลือกเบอรที่ตองการและกดปุมโทรออกเพื่อโทรออก

1.
2.
3.

Content cafée  จะชวยใหผูใชสามารถเชื่อมตอเว็บไซตของ 
i-mobile เพื่อดาวนโหลดคอนเทนตตางๆที่หลากหลาย

5.4 Content Cafe

5.5 บริการ (Services)

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

• บริการอินเตอรเน็ต (Internet Service)

 โฮมเพจ (Homepage)
เลือกเพื่อเขาหนาโฮมเพจโดยตรง ทั้งนี้ทานสามารถตั้งคาที่อยู 
โฮมเพจ
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 บุคมารค (Bookmarks)
คุณสามารถใชเมนูนี้เพื่อบันทึก URL แอดเดรส เพื่อใหสามารถ
เขาสูว็อบไซตไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ทานสามารถตั้งหนาเพจที่
ทานเขาใชบอยหรือโปรดปรานเปนบุคมารค 
โดยปกติเมื่อเขามาสูหนาบุคมารคจะมีรายการบุคมารคแสดงอยู
เลือกรายการที่ตองการเพื่อเชื่อมตอ โดย กดปุมคำสั่งซาย 
[ตัวเลือก (Options)]แลวเลือก ไปยัง (Go to)
ปอนที่อยู (Input Address)
คุณสามารถปอน URL แอดเดรส จากนั้น กดปุมคำสั่งซาย 
ตัวเลือก (Options) > เรียบรอย (Done) โทรศัพทจะเชื่อม
ตอไปยัง URL ที่คุณปอน หลังจากปอนแอดเดรส ถามีรายการ 
ที่อยู สามารถกดปุมคำสั่งซาย ตัวเลือก (Options) แลวเลือก 
ไปยัง (Go to), แกไข (Edit),  เพิ่มบุคมารค (Add 
Bookmark), สงที่อยู (Send address), ลบ (Delete) หรือ 
ลบทั้งหมด (Delete All)
หนาลาสุด (Recent Pages)
คุณสามารถดูหนาเว็บลาสุดที่คุณเขาเยี่ยมชม
ตั้งคา (Settings): เลือกการตั้งคาตอไปนี้







โฮมเพจ (Homepage)
ผูใชสามารถเลือกที่จะกำหนดดวยตัวเอง หรือใชโฮมเพจ
มารฐานที่มีมา ทานสามารถใสที่อยูเว็บที่ใชบอยใหเปนโฮม
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เพจได
ตัวเลือกเบราเซอร (Browser Option)
คุณสามารถเลือก ลบแคช (Clear Cache), ลบคุกกี้ 
(Clear Cookies) และลบขอมูล authentication ในเมนูนี้
การกำหนดลักษณะ (Preferences)
คุณสามารถตั้งคาปดเบราเซอร, แสดงภาพ, แคช และคุกกี้
ในเมนูหนานี้













หมดเวลา (Timeout): สามารถกำหนดเวลาสำหรับปด
เบราเซอร
แสดงเวลา (Show pictures): เลือกวาจะแสดงภาพ
หรือไมแสดง
แคช (Cache): รายละเอียดหรือขอมูลจากการที่คุณ
เขาเว็บไซตถูกจัดเก็บในรูปแบบแคชของโทรศัพท ซึ่ง
แคชเปนไฟลบัฟเฟอรที่ใชจัดเก็บขอมูลชั่วคราวโดยเฉพาะ 
คุณสามารถลบประวัติเหลานี้โดยการเลือกตัวเลือกนี้
คุกกี้ (Cookies): เพื่อความเปนสวนตัวและความ
ปลอดภัย เราขอแนะนำใหคุณลบคุกกี้ที่มีขอมูลที่ละเอียด
ออน ในกรณีที่โทรศัพทของคุณสูญหายหรือถูกขโมย 

ซิมทูลคิท (STK)•
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เมนูยอยของคุณสมบัตินี้จะแตกตางไป ตามแต 
ละเครือขาย ซึ่งจะใหบริการที่แตกตางกันไป 
(บางซิมการดไมรองรับการใชงาน STK)

 หมายเหตุ: 

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

5.6 รายชื่อ (Phonebook)

โทรศัพทของคุณจะมีรายชื่อ 3 สวน โดยซิม1 หรือซิม2 
โดยรายชื่อของซิมการดจะถูกบันทึกไวที่ซิมการด และ
จำนวนของเบอรโทรที่บันทึกไดก็จะขึ้นอยูกับซิมการดที่ใช
สวนรายชื่ออีกสวนหนึ่ง (Smart phonebook) ไดถูกรวม
ไวในหนวยความจำโทรศัพท

5.6.1 คนหารายชื่อ (Search Contact)
1. ในโหมดสแตนดบาย กดปุม OK เพื่อเขา เมนูหลัก   

   ( Main Menu)  แลวเลือก สมุดโทรศัพท (Phonebook)   
   เพียงเทานี้ทานสามารถคนหารายชื่อที่ตองการที่เก็บ
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   อยูในสมุดโทรศัพท
2. ปอนอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณตองการหรือชื่อเต็มที่ตองการ      
   คนหา  รายชื่อที่คนก็จะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ

5.6.2 เพิ่มรายชื่อ (Add New Contact)
การสรางรายชื่อสำหรับซิมการดหรือตัวเครื่อง

1. เลือก เมนู (Menu) > สมุดโทรศัพท (Phonebook) > 
   เพิ่มผูติดตอใหม (Add New Contact)
2. เลือกไปยังซิม1 (To SIM1) , ไปยังซิม 2 (To SIM2)
    (เพื่อบันทึกรายชื่อไปยังซิมการด) หรือไปยังตัวเครื่อง 
    (To Phone) (เพื่อบันทึกรายชื่อไปยังหนวยความจำตัว
    เครื่อง) 
3. จากนั้นปอนขอมูลรายชื่อ
4. กดปุม ตกลง (OK) หรือ ตัวเลือก (Option) > บันทึก (Save) 
   เพื่อ บันทึกรายชื่อ   

5.6.3 อื่นๆ (Others)

เลือก เมนู (Menu)> รายชื่อ (Phonebook) กดปุม ตกลง 
(OK) [ตัวเลือก (Option)] เพื่อเลือก ตั้งคาสมุดรายชื่อ 
(Phonebook Settings) โดยสามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บ 
สำหรับรายชื่อและตั้งคาอื่นๆ

5.7 ขอความ (Message)
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5.7.1 การสรางขอความ
1. เลือก เมนูหลัก (Main Menu) > ขอความ (Message) 
2. เลือก เขียนขอความ (Write Messages) 
3. หลังจากที่ปอนขอความแลว คุณสามารถเลือก ตัวเลือก
   (Options) แลวเลือก สงไปยัง (Send to)
4. เพิ่มผูรับโดยการปอนหมายเลขดวยตนเองหรือคนหาในรายชื่อ
5. สุดทาย ใหกดปุม ตัวเลือก (Option) และเลือกตัวเลือกการสง
   เพื่อสงขอความ

5.7.2 ถาดเขา (Inbox)
โทรศัพทของคุณสามารถบันทึกขอความที่
ไดรับมาจัดเก็บในโฟลเดอร ถาดเขา (Inbox)

5.7.3 ถาดราง (Draft)
ขอความที่ถูกบันทึกจะอยูในโฟลเดอร ถาดราง 
(Draft)

5.7.4 ถาดออก (Outbox)
ขอความที่สงไมออกจะถูกบันทึกจะอยูในโฟลเดอร
ถาดออก (Outbox)

5.7.5 ถาดสง (Sent Messages)
ขอความที่สงเรียบรอยจะถูกบันทึกจะอยูในโฟลเดอร
ถาดสง (Sent Messages)

5.7.6 ตั้งคาขอความ (Message settings)
โทรศัพทของคุณสามารถตั้งคามาตรฐานใหกับ



  

23

ขอความ SMS และ MMS ได

1. ไปยัง ขอความ (Messages) และเลือก ตั้งคาขอความ
   (Message Settings)
2. จากนั้นเลือก ขอความตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย หรือ ขอ
   ความบริการเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา
3. เลือกคาที่ตองการเปลี่ยน

โดยจะมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

ตั้งคารูปแบบ ( Profififfiile Settings): ถามีมากกวา 1 รูปแบบ
คุณสามารถพิมพรูปแบบตางหากได
เซริฟเวอรวอยซเมลล (Voicemail Server): โทรศัพทเครื่อง
นี้สามารถเขาใชงานเซริฟเวอรวอยซเมลลไดอยางเร็วหากเครือ
ขายซิมที่คุณใชงานอยูรองรับ
ตั้งคาทั่วไป (Common Settings): ถาเปดใชงาน รายงานการ
สง (Delivery Report) เครือขายจะจัดสงรายงานการสงขอ
ความที่คุณสงออก ในกรณีที่เสนทางตอบกลับเปดอยู คุณจะโอน
เบอรของคุณไปพรอมกับขอความ ผูใชสามารถตอบกลับโดยใช
ศูนยขอความซึ่งเพิ่มความเร็วในการรับสงขอมซึ่งฟงกชั่นนี้
จะขึ้นกับผูใหบริการ ในกรณีที่เปดใชงาน การบันทึกขอความที่
จัดสง ขอความที่สงแลวจะถูกจัดเก็บที่ ถาดสง 

สถานะขอความ (Memory Status): สามารถตรวจสอบสถานะ
ความจำตัวเครื่องหรือการด

•

•

•

•
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พื้นที่จัดเก็บ (prefered Storage): คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่จัด
เก็บเปนตัวเครื่องหรือซิมการด
การเชื่อมตอ (Prefered Connection): สามารถเปลี่ยนการ
เชื่อมตอเปนแบบ GPRS, GSM หรือ GSM เทานั้น 

•

•

ตั้งคาทั่วไป (Common Settings)•

ขอความมัลติมีเดียมีตัวเลือกดังตอไปนี้

 การสราง (Compose): สามารถเลือกฟอรแมตตามที่เลือก
ดานลาง
เวลาสไลด (Slide Time): กำหนดเวลาการเลนสไลด
โหมดการสราง (Creation Mode) เลือก (Restricted) 
เครื่องจะทำการปองกันการสงขอความที่อาจไมรองรับ หรือ 
เลือก อิสระ (Free) จะใสคอนเทนตในขอความโดยไมแจง 
ลายเซ็นอัตโนมัติ (Auto Signature): กำหนดวาเพิ่ม
ลายเซ็นไปดานทายของขอความอัตโนมัติหรือไม
ลายเซ็น (Signature): กำหนดลายเซ็นที่ตองการเพิ่ม

-
-

-

-

การสง (Sending): มีตัวเลือก ดังตอไปนี้ เชน ลำดับความ
สำคัญ , รายงานการสง และอื่นๆ
การรับ (Retrieval): การตั้งคานี้รวมถึงตัวเลือก เชน โรมมิ่ง ,
รายงานการอาน และอื่นๆ
พื้นที่จัดเก็บ (Preferred storage): ทานสามารถเลือกพื้นที่
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จัดเก็บที่ตองการซิม/ตัวเครื่อง
สถานะหนวยความจำ (Memory status): ทานสามารถ
ตรวจสอบสถานะหนวยความจำขอความในตัวเครื่องหรือซิม
การด



5.8 จัดการไฟล (File Manager)
1. เลือก เมนู (Menu) > จัดการไฟล (File Manager)
2. กดปุมคำสั่งซาย [ตัวเลือก] แลวเลือกเปด (Open)      
   เพื่อเขาดูโฟลเดอรตางๆ    

เมื่อใสการดทีแฟลช ผูใชจะสามารถดูไฟลหรือ
โฟลเดอรตางๆที่อยูในการดได

 หมายเหตุ: 

5.9 ออแกไนเซอร (Organizer)

เมนูนี้มีขอมูลและตัวเลือกที่ออกแบบมาเพื่อชวยใหคุณจัดการ
และทราบขอมูลตางๆ ไดตลอดเวลา ซึ่งฟงกชั่นนี้ในเมนูนี้จะงายตอ
การใช โปรดดูรายละเอียดการใชงานฟงกชั่นตางๆตอไปนี้

5.9.1 ปฏิทิน (Calendar)
ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถติดตามนัดหมายและรายการที่ตองทำใน
ปฏิทิน ทั้งนี้ผูใชสามารถเปด/ปดการแจงเตือนได

5.9.2 สรางรายการสิ่งที่ตองทำใหม (Create a new task)



26

  

คุณสามารถดู ,แกไข หรือลบรายการที่ตองทำไดจาก ตัวเลือกใต
ฟงกชั่นนี้ สำหรับผูใชครั้งแรกตองทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เลือก เพิ่ม (Add) ไปยัง  รายการสิ่งที่ตองทำ (Task List) จาก
   นั้นเลือก ชนิดของสิ่งที่ตองทำ
2. แกไข รายการสิ่งที่ตองทำโดยใส วันที่ ,เวลา, ชื่อเรื่อง, นาิกา
   ปลุก, ทำซ้ำและขอมูลอื่น
3. คุณสามารถเลือกเปดการปลุกเตือนเพื่อชวยเตือนนัดหมาย
4. เลือก เรียบรอย (Done) และ ตกลง (Yes) เพื่อบันทึกรายการ

5.9.3 ตั้งนาิกาปลุก
1. เลือก เมนู (Menu)> ออกแกไนเซอร (Organizer)> นาิกา
   ปลุก (Alarm)
2. เลือก นาิกาปลุก (Alarm) และ กดปุมคำสั่งซาย [แกไข 
   (Edit)] เพื่อสราง
3. กดปุมคำสั่งซาย/ขวา เพื่อเปด/ปด
4. ใสขอมูล เชน เวลา, ปลุกซ้ำ และอื่นๆ

5.9.4 ไฟฉาย (torch)

ในเครื่องโทรศัพทรุนนี้มีฟงกชั่นเครื่องคิดเลข โดยสามารถปอน

ในเมนูนี้สามารถกดปุม คำสั่งซาย เพื่อเปด/ปดไฟฉาย

5.9.5 เครื่องคิดเลข (Calculator)
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ขอมูลตัวเลขโดยกดปุมตัวเลขตามที่ปรากฏบนปุมกด

 
บวก

ลบ

คูณ

หาร

เทากับ

ลบหรือออกจากเมนู

ใสจุดทศนิยม

ปุมทิศทางขึ้น

ปุมทิศทางลง

ปุมทิศทางซาย

ปุมทิศทางขวา

ปุมคำสั่งซาย

ปุมคำสั่งขวา

ปุม # 

ปุม                          ฟงกชั่น

 

 หมายเหตุ: กดปุมทิศทางขึ้น/ลงสามารถเปลี่ยนระหวาง
+ , M+, M- , - ; กดปุมทิศทางซาย/ขวา
สามารถเปลี่ยนระหวาง MC, X, ÷, MR.

5.9.6 นาิกาจับเวลา (Stopwatch) 
ฟงกชั่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกชวงเวลาตั้งแตเริ่มจนถึงหยุดจับ
เวลา



28

  

ใชเพื่อจับเวลา

จากเมนูหลัก เลือก ออแกไนเซอร (Organizer) > 
พิเศษ (Extra)> นาิกาจับเวลา (Stopwatch)
เลือก นาิกาจับเวลา Typical (Typical Stopwatch)
สามารถเลือกวิธีการจับเวลาและดูบันทึกผลของการจับเวลา 

 

1.

2.

จับเวลาแบบแยก (Split Timing): เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้
เมื่อคุณกดปุม แยก (Split) ชวงเวลาจะถูกบันทึกและนับเวลา
ตอเนื่อง ชวงเวลาตอไปจะถูกบันทึกโดยนับเวลาตอจากครั้งแรก
คุณสามารถหยุดและนับเวลาตอไดทุกเมื่อ
จับเวลาตอรอบ (Lap Timing): เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อ
คุณกดปุม รอบ (Lap) ชวงเวลาจะถูกบันทึกและนับเวลาใหม
ชวงเวลาตอไปจะถูกบันทึกโดยเริ่มนับเวลาใหม คุณสามารถ
หยุดและนับเวลาตอไดทุกเมื่อ
ดูบันทึก (View Record): คุณสามารถดูหรือลบเวลาที่คุณ
บันทึกไวได

-

-

-

เลือก นาิกาจับเวลา nWay (nWay stopwatch)  เพื่อ
บันทึก 4 กลุมขอมูลที่แตกตางกัน 

3.

5.10 มัลติมีเดีย (Multimedia) 

5.10.1 เกมส (Games)
เครื่องรุนนี้มีเกสที่มากับตัวเครื่อง โปรดเลือก
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เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย (Multimedia) >เกมส (Games) >
ตั้งคาเกมส (Games Sttings)

5.10.2 อัลบั้มภาพ (Photo Album)
ผูใชสามารถดูภาพไดโดยเขาไปที่ เมนู (Menu) > จัดการไฟล
(File Manager) > ตัวเครื่องและการด (Phone/Memory 
Card) > Photos 

5.10.3 บันทึกวีดีโอ (Video Recorder)
คุณสามารถถายวีดีโอจากกลองที่มีอยูในตัวเครื่อง

เริ่มการบันทึกวีดีโอ
1. เลือก เมนู มัลติมีเดีย (Multimedia) > บันทึกวีดีโอ (Video 
   Recorder)
2. เริ่มบันทึกวีดีโอโดยกดปุม OK
3. กดปุม OK เพื่อบันทึก แลวก็อีกครั้งเพื่อพักการบันทึก
4. ทานสามารดูรายการที่บันทึกไดจากเครื่องเลนวีดีโอ

5.10.4 เครื่องเลนวีดีโอ
ฟงกชั่นการทำงานปุมกด
ฟงกชั่นปุมกดสำหรับการใชงานเครื่องเลนวีดีโอมีดังตอไปนี้: 



30

  

 ปุม           ฟงกชั่น

ปุม OK กดปุมนี้เพื่อเลน/พักการเลนไฟลวีดีโอ

กดปุมนี้เพื่อปรับความดังเสียง

ปุมเลื่อนตำ
แหนง   /   

ปุมคำสั่งขวา
[หยุด]

กดปุมนี้เพื่อเรงการเลนไปขางหนาหรือ
ยอนหลัง

กดปุมนี้เพื่อหยุดการเลน  

ปุมเลื่อนตำ
แหนง    /   ▶ ▶

◀ ▶

5.10.5 เครื่องบันทึกเสียง (Sound Recorder)

เลือก เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย (Multimedia) > เครื่อง
บันทึกเสียง (Sound Recorder) 
กดปุมคำสั่งซาย [ตัวเลือก (Options)] และเลือก ตั้งคา 
(Settings) เพื่อเลือกพื้นที่จัดเก็บที่ตองการและฟอรแมตไฟล
กลับไปเมนูกอนหนา โดยเลือก ตัวเลือก (Options) > 
บันทึกใหม (New record)
ในหนาการบันทึก กดปุมคำสั่งซายเพื่อพักการบันทึกหรือบันทึกตอ
เมื่อบันทึกเสร็จกดปุมคำสั่งขวา [หยุด (Stop)] เพื่อหยุดบันทึก

1.

2.

3.

4.
5.
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กดปุมคำสั่งซาย/ ปุม OK [ตกลง (Yes)] เพื่อบันทึก

  

  

5.10.6  วิทยุ FM (FM Radio)

ทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใชงานวิทยุ:
1. เลือก เมนู(Menu) มัลติมีเดีย (Multimedia) > วิทยุ FM    
   (FM Radio)
2. กดปุมตกลงเพื่อเปดหรือปดวิทยุ
3. กดปุมเลื่อนตำแหนงขึ้น/ลงเพื่อปรับระดับเสียง
4. กดปุม *  เพื่อเลือกเปด/ปดฟงกชั่นการคนหาอัตโนมัติ
5. กดปุมเลื่อนตำแหนงขวา/ซาย เพื่อเลือกเปลี่ยนไป
   ยังสถานีที่ตองการอัตโนมัติ หากไดทำการเปดฟงกชั่น 
   คนหาอัตโนมัติไว เมื่อกดปุมคำสั่งซายและขวาจะคนหาชอง
   กอนหนาหรือถัดไปที่มีโดนอัตโนมัติ ในกรณีที่ปดฟงกชั่นนี้ 
   เมื่อกดปุมคำสั่งซายและขวาจะเปนการเปลี่ยนชองในชวง 
   0.05
6. กดปุมคำสั่งซาย [ตัวเลือก (option)] เพื่อเขาสูการตั้งคา: 

 

ไฟลเสียงที่ถูกบันทึกสามารถคนพบใน เมนู 
(Menu)> จัดการไฟล (File Manager) > 
ตัวเครื่อง/การด (Phone/Memory card) > 
Audio ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งคาพื้นที่จัดเก็บ

 หมายเหตุ: 

6.
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•

•

•

•

•

•

•

รายการชอง (Channel list): คุณสามารถบันทึกชอง
สถานีในโทรศัพท โดยการ ปอนชื่อสถานี และความถี่ทั้งนี้
สามารถเลน, แกไขหรือลบชองได
ปอนชองเอง (Manual input): ใชสำหรับปอนคลื่นความ
ถี่ ดวยตัวเอง
ตั้งชองอัตโนมัติ (Auto Search): ใชสำหรับคนหาชอง
สถานีอัตโนมัติ โดยสถานีที่พบจะถูกบันทึกในรายการโดย
อัตโนมัติ
ตั้งคา (Settings): ใชสำหรับปรับเปลี่ยนการตั้งคา
บันทึก (Record): คุณสามารถเลือกรายการโปรดได
บันทึกเพิ่ม (Append): สามารถบันทึกเสียงเพิ่มจากไฟลที่
มีอยู
รายการไฟล (File List): เลือกเพื่อดูรายการไฟลที่บันทึก 

5.11 ตั้งคา (Settings)

5.11.1 ตั้งคาระบบ 2 ซิม (Dual SIM settings)  

โทรศัพทของคุณรุนนี้สามารถรองรับการใชงานแบบ 2 ซิม ทำให
คุณสามารถสลับไปใชซิมที่ตองการได การทำงานในแบบ 2 ซิมนี้
ชวยใหคุณสามารถใชบริการจากทั้ง 2 ซิมโดยไมจำเปนตองพก

โทรศัพทถึง 2 เครื่อง
ภายในโทรศัพทมีการตั้งคาซิมทั้งหมด 4 ตัวเลือกดังตอไปนี้:
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•

•

•

•

ใชระบบ 2 ซิม (Dual Sim Open): เปดใชงานทั้งสองซิม
คุณจึงสามารถสลับการทำงานได
ใชเฉพาะซิม1 (Only Sim 1 Open): เปดใชงานเฉพาะซิม 1
ใชเฉพาะซิม2 (Only Sim 2 Open): เปดใชงานเฉพาะซิม 2
โหมดเครื่องบิน (Flight Mode): ใหคุณสามารถเปดใชเครื่อง
ในโหมดใชงานบนเครื่องบิน

5.11.2 รูปแบบ (Profififififfiifiles) 
1. เลือก เมนู> ตั้งคา (Settings)> รูปแบบ (Profiffiiles)
2. เลือกรูปแบบที่ตองการ
3. เลือก กำหนดเอง (Customize) เพื่อปรับการตั้งคา
4. กลับไปยังหนากอนหนาแลวเลือก เปดใชงาน (Activate)

หากเลือกกำหนดประเภทการเตือนดวยตัวเอง
ไอคอนที่แสดงบนหนาจอจะเปลี่ยนไป
รูปแบบหูฟงจะสามารเปดใชงานไดตอเมื่อเสียบ
หูฟงเขากับตัวเครื่อง 

 หมายเหตุ: 

5.11.3 ตั้งคาการโทร (Call Settings)

Smart Divert

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

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

เครื่อง “A” ใชซิม 1 เพื่อโทรไปยังเครื่อง “B” หรือสลับกัน
เครื่อง “A” และเครื่อง “B” กำลังสนทนากัน
เครื่อง “C” โทรหาเครื่อง “A” โดยโทรไปยังเบอรของซิม 2
ขณะ “เปด” ใชฟงกชั่น Smart Divert เครื่อง “A” สามารถ

•

•

•

•

สถานะการใชงาน Smart Divert (โทรศัพท A, โทรศัพท B 
และโทรศัพท C)

เมนูของ Smart Divert

เปด (ON): ใชสำหรับเปดใชงานฟงกชั่น Smart Divert
คุณควรปอนหมายเลขของซิม 1 และซิม 2 ในเมนูนี้
ปด (Off): ใชสำหรับปดใชงานฟงกชั่น Smart Divert
สถานะ (Status): แสดงสถานะของการตั้งคาฟงกชั่นสาย
เรียกซอน และฟงกชั่นการโอนสายของทั้ง 2 ซิม

•

•

•

 หมายเหตุ: ขณะที่คุณตรวจสอบสถานะของฟงกชั่น Smart
Divert รายการทั้งหมดของฟงกชั่นจะตองอยูใน



สถานะ เปด (ON) เพื่อใหสามารถทำงานได
ตัวเลือกของฟงกชั่น Smart Divert จะขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการเครือขาย โปรดตรวจสอบดวยวา
เครือขายของทานสามารถรองรับบริการนี้หรือไม
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 หมายเหตุ: 4 ฟงกชั่นนี้จำเปนตองเปดใชงานจากผูดูแล
ระบบ กอนที่ผูใชจะกดปุมเปด “ON” เพื่อเปด
ฟงกชั่น Smart Divert
  เปดใชงานฟงกชั่นสายเรียกซอนของซิม 1
  เปดใชงานฟงกชั่นโอนสายของซิม 1 (โอนสาย
  เมื่อไมสามารถติดตอได)
  เปดใชงานฟงกชั่นสายเรียกซอนของซิม 2  
  เปดใชงานฟงกชั่นโอนสายของซิม 2 (โอน
  สายเมื่อไมสามารถติดตอได)

•
•

•
•

ในการใชฟงกชั่นโอนสาย ทานจำเปนตองเสีย
คาบริการตามเครือขายที่ทานใชงาน

 หมายเหตุ: 

ตั้งคาการโทรซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2 Settings): มีตัวเลือก
ดังตอไปนี้
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สายเรียกซอน (Call Waiting): คุณสามารถเปดการใชงาน
ฟงกชั่นสายเรียกซอน
โอนสาย (Call Divert): คุณสามารถตั้งเงื่อนไขการโอนสาย
จากเบอรหนึ่งที่ไดรับสายไปยังอีกเบอรที่รับโอนสาย
ระงับการโทร (Call Barring): คุณสามารถจำกัดสายที่โทร
เขาและสายที่โทรออกจากตัวเครื่อง
สลับสาย (Line Switch) (สาย 1/ สาย 2): ฟงกชั่นนี้เปน
บริการระบบเน็ทเวิรคที่ใหคุณสามารถเลือกสลับสาย 1 หรือ
สาย 2 ซึ่งเปนเลขหมายที่มีการสมัครสำหรับการโทรออก

•

•

•

•

เมื่อเลือกสายที่ 2 แตไมไดสมัครบริการ 
นี้กับเครือขาย คุณจะไมสามารถใชโทรออกได 
อยางไรก็ตามสามารถรับสายได

 หมายเหตุ: 

คุณสามารถเขาใชแบล็คลิสต, ไวทลิสต , โทรซ้ำอัตโนมัติ, เตือน
เวลาการโทร และตั้งคาอื่นๆในตั้งคาขั้นสูง

5.11.4 ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone Settings)
ในตัวเลือกเมนูนี้ผูใชสามารถตั้งคาตางๆเชนเวลาและวันที่, ตารางเปด
/ปด, ภาษา, ธีม, ปุมลัด และตั้งคาตางๆ

5.11.5 ตั้งคาเครือขาย (Network settings)

คุณสามารคนหาเครือขาย,ตั้งเครือขายที่ตองการ และ เชื่อมตอ 
GPRS
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5.11.6 ตั้งคาความปลอดภัย (Security Settings)
ฟงกชั่นนี้อนุญาตใหผูใชสามารถเปดการใชงานรหัสผานเพื่อปองกัน
การใชงานโดยไมไดรับอนุญาต)

ความปลอดภัยซิม1/ซิม2 (SIM1/SIM2 security):
เครื่องโทรศัพทของคุณจะมีตัวเลือกดังตอไปนี้ 

ล็อค PIN: ฟงกชั่นนี้จะทำใหคุณสามารถล็อคตัวเครื่องไวใชสำหรับ 
ซิมการดที่กำหนดเทานั้น คุณสมบัตินี้ถูกออกแบบมาเพื่อปองกัน
การใชงานซิมการดโดยผูอื่น ในกรณีที่ซิมการดของคุณสูญหายไป 
คุณสามารถเปดหรือปดการใชงานฟงกชั่นการล็อครหัส PIN

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN): คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผาน
PIN หรือ PIN 2 ได  

•

•

ตั้งคาความปลอดภัยตัวเครื่อง (Phone Security)

•

•

ล็อคตัวเครื่อง (Phone Lock) 
คุณสามารถเปดใชการล็อคตัวเครื่องเพื่อปองกันการใชงาน
ตัวเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต หากเปดใชงานนี้ คุณจะตอง
ปอนรหัสผานของตัวเครื่องที่ถูกตองกอนจึงจะใชโทรศัพทได 
และไมวาจะเปดหรือปดเครื่อง คุณก็จำเปนตองใชรหัสผานนี้  
หากคุณลืมรหัสผาน โปรดติดตอศูนยบริการเพื่อชวยปลด
ล็อคโทรศัพทใหกับคุณ รหัสผานเริ่มตน คือ 0000
เปลี่ยนรหัสผาน (Change password): คุณสามารถ  
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เปลี่ยนรหัสผานได 

ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock) 
เลือกเพื่อตั้งเวลาสำหรับการล็อคปุมกดอัตโนมัติ หากเวลาที่
ตั้งไวหมดลง ปุมกดก็จะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ 

บลูทูธ (Bluetooth)
โทรศัพทของคุณมาพรอมกับเทคโนโลยีบลูทูธ ซึ่งชวยใหสามารถ
เชื่อมตอกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แบบไรสาย ทั้งนี้การ
เชื่อมตอทางบลูทูธทำใหทานสามารถฟงเพลง, สงภาพ, วิดีโอ, 
ขอความ และนามบัตร
    

5.11.7 ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Settings) 

การเริ่มตนการใชงานบลูทูธ
คุณจำเปนตองตั้งคาการเชื่อมตอบลูทูธกับอุปกรณกอนการใชงาน
และยังสามารถใชตัวเลือกตอไปนี้

•













เปด/ปดบลูทูธ (Power)
สามารถคนพบได (Visibility)
อุปกรณสวนตัว (My Device)
คนหาอุปกรณเสียง (Search Audio Device)
ชื่ออุปกรณ (My Name)

ขั้นสูง (Advanced)

เปด/ปดบลูทูธ (Power)
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ในเมนู ตั้งคา (Settings)> ตั้งคาการเชื่อมตอ 
(Connection Settings)
เลือก บลูทูธ (Bluetooth) 
เลือก เปด/ปดบลูทูธ (Power) เพื่อเปด/ปดการเชื่อมตอ

1.

2.
3.

สามารถคนพบได (Visibility)
สามารถเลือกเปด/ปดไดใหเครื่องของคุณสามารถถูกคนหาดวย
อุปกรณบลูทูธอื่นๆ

การจับคูกับอุปกรณบลูทูธ

ในเมนู ตั้งคา (Settings) >ตั้งคาการเชื่อมตอ
(Connection Settings) >บลูทูธ (Bluetooth) 
ไปยัง อุปกรณสวนตัว (My Device) 
เลือก คนหาอุปกรณใหม (Search New Device) จากนั้น
กดปุมคำสั่งซาย โทรศัพทจะคนหาอุปกรณบลูทูธโดยอัตโนมัติ
ในการจับคูอุปกรณบลูทูธ ใหกดปุม จับคู (PAIR)
คุณควรตั้งรหัสผานสวนตัวของคุณเอง และตกลงกับเจาของ
อุปกรณอื่นใหใชรหัสผานเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีการควบคุม
การทำงานโดยผูใชจะมีรหัสผานที่ตั้งมาจากโรงงาน สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมโปรดดูในเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณ 

1.

2.
3.

4.

การเชื่อมตออุปกรณบลูทูธ
ในเมนู ตั้งคา (Settings) เลือก ตั้งคาการเชื่อมตอ1.
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(Connection Settings) >บลูทูธ (Bluetooth) 
ไปยัง อุปกรณสวนตัว (My Device) และเลือกอุปกรณที่
ตองการเชื่อมตอ (ขึ้นกับรูปแบบโปรไฟลบลูทูธที่เครื่องรองรับ)
เลือก ตัวเลือก (Options) > เชื่อมตอ (Connect)
กอนเชื่อมตออุปกรณบลูทูธ โทรศัพทจะถามถึงรูปแบบที่คุณ
ตองการเชื่อมตอ (ขึ้นอยูกับจำนวนรูปแบบอุปกรณบลูทูธที่
รองรับ)

2.

3.
4.

การสงขอมูลผานบลูทูธ

เลือกขอมูลที่คุณตองการสง
เลือก ตัวเลือก (Options) > สง (Send)
เลือก ผานบลูทูธ (Via Bluetooth) เพื่อใหโทรศัพทของคุณ
คนหาอุปกรณ
เลือกอุปกรณที่คุณตองการสงขอมูลให จากนั้นโทรศัพทจะสง

1.
2.
3.

4.

ขอมูลไปยังปลายทาง

การรับขอมูลผานบลูทูธ

เมื่อไดรับขอมูลผานบลูทูธ จะมีขอความปอบอัพแจงใหทราบ 
หากคุณตองการรับขอความ กดปุม ใช (Yes) จากนั้นขอมูลจะ
ถูกบันทึกในโฟลเดอร ไดรับ (Received) ของเมนู จัดการไฟล 
(File Manager)
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การฟงเพลงผานหูฟงสเตอริโอ

1. ตองการฟงเพลงแบบสเตอริโอใหไปยังเมนูหลัก (Main menu) 
    > เครื่องเลนเพลง (Media Player) กดปุมคำสั่งซายและ
    เลือก ตัวเลือก (Options) > ตั้งคา (Settings) > ตั้งคา
    บลูทูธ > ออกทางหูฟงบลูทูธ (BT Stereo output) กดปุม
    คำสั่งขวาเพื่อเปดใหเสียงเพลงออกทางหูฟงบลูทูธ
2. ในเมนู ตั้งคา (Settings) > ตั้งคาการเชื่อมตอ
   (Connectivity) >บลูทูธ (Bluetooth) 
3. หากทานไดทำการจับคูอุปกรณหูฟงสเตอริโออยูแลว ใหไปที่
   ชื่ออุปกรณ (My Device) แลวเลือกหูฟงที่ไดเชื่อมตอไว 
   หากไมเคยจับคูมากอนใหกด จับคูเสียกอน

1. การไมแสดงใหบลูทูธสามารถคนหาดวย
   เครื่องอื่นได เพื่อหลีกเลี่ยงไวรัสหรือการทำ
   ใหซอฟตแวรของตัวเครื่องทำงานผิดปกติ
2. ไมควรรับการเชื่อมตอจากอุปกรณที่ไมนา
   เชื่อถือ

 หมายเหตุ: 

คนหาอุปกรณเสียง (Search Audio Device)

1.

การจับคูกับอุปกรณบลูทูธมีขั้นตอนดังตอไปนี้

ในเมนู ตั้งคา (Settings) > ตั้งคาการเชื่อมตอ
(Connection Settings) >บลูทูธ (Bluetooth) 
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กอนอื่นคุณตองเปดการทำงานของบลูทูธในโทรศัพทของคุณ
และอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
หลังจากเปดการเชื่อมตอบลูทูธ ใหเลือก คนหาอุปกรณหูฟง
(Search Audio Device) เพื่อใหโทรศัพทคนหาอุปกรณโดย
อัตโนมัติ
เลือกอุปกรณเสียงที่ตองการจับคู
กดปุม จับคู (PAIR) เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทกับหูฟงคุณอาจตั้ง
ปอนรหัสผานของหูฟง ซึ่งตั้งจากโรงงาน โปรดดูเอกสารของ 
อุปกรณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม
จากนั้น คุณสามารถเพิ่มหูฟงบลูทูธลงในรายการ Trust และ
เชื่อมตอกับอุปกรณโดยการกดปุม ใช (Yes) 

2.

3.

4.
5.

6.

 หมายเหตุ: 1. กอนใชงานอุปกรณหูฟงบลูทูธ โปรดมั่นใจวา
   ไดชารจไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณจนเต็ม
2. อุปกรณหูฟงบลูทูธที่เพิ่มลงในรายการ 
   TRUST จะแสดงในอุปกรณสวนตัว (MY
   DEVICE) ในครั้งตอไป หากคุณตองการ
   เชื่อมตอกับอุปกรณ คุณสามารถเลือกจาก
   รายการอุปกรณสวนตัว (MY DEVICE) 
   เพื่อทำการเชื่อมตอ
3. อุปกรณที่เปดใชงานอยูจะแสดงใน ใชงาน
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   อุปกรณ (Active Device) คุณสามารถยก
   เลิกการเชื่อมตอโดยการกดปุม Disconnect 

 
เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My name)
คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณของตัวเครื่องโทรศัพทที่แสดงบน
อุปกรณอื่น

ขั้นสูง (Advanced)
สามารถตั้งคาดังตอไปนี้:

•







ตั้งคาพาธเสียง (Audio Path): ฟงกชั่นนี้ทำใหคุณ
สามารถตั้งพาธเสียงใหออกทางตัวเครื่องหรือหูฟงบูลทูธ
พื้นที่จัดเก็บ (Storage): สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บ
สำหรับรับไฟล วาเปนใน ตัวเครื่อง (Phone), การด 
(memory card) หรือ ถามเสมอ (Always ask) 
ที่อยูของฉัน (My address): สามารถดูที่อยูบูลทูธของ
ตัวเครื่องโทรศัพท

5.11.8 ตั้งคาจากโรงงาน (Restore factory Settings)
ดวยฟงกชั่นนี้ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดของโทรศัพทให
เปนการตั้งคาที่ตั้งไวตอนผลิต 

5.12 กลอง (Camera)

คุณสามารถใชโทรศัพทถายภาพโดยใชกลองภายในตัวเครื่อง และ
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บันทึกจัดเก็บภาพที่ถายหรือสงตอไปใหเพื่อน ทั้งนี้ควรตรวจสอบ
ความสะอาดของเลนสกลองกอนการถายภาพทุกครั้ง เพราะฝุน
ละอองหรือรอยเปอนจะทำใหคุณภาพของภาพที่ถายลดลง

เปดกลอง 

ถายภาพ 

จากโหมดหนาจอปกติ ใหคุณกดปุมตกลง (OK) 
เพื่อเขาสูเมนูหลัก จากนั้นเลือก กลอง 
(Camera) 

กดปุม OK ภาพจะถูกบันทึกลงในเมนู(Menu)  
จัดการไฟล (File Manager)  > ตัวเครื่อง
/การด (Phone/Memory card > Photos 
โดยจะอยูในรูปแบบ JPEG โดยอัตโนมัติ 

ออก กดปุมวางสาย หรือปุมคำสั่งขวา (กลับ) 

ถายภาพ

ฟงกชั่น      ฟงกชั่นการใชงาน

เมนูตัวเลือกของกลอง  
เมื่อกลองถูกเปดใชงานอยู คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
บางอยางโดยการกดปุมคำสั่งซาย [ตัวเลือก] กอนถายภาพ:

หากตองการปรับขนาดภาพ สามารถกดปุมคำสั่งซายแลวเลือก
ตั้งคาภาพ (Image settings) > ตั้งคาขนาดภาพ (Image size)



45

หากตองการคืนคาจากโรงงานใหกดปุมคำสั่งซาย และเลือก คืน
คาดั้งเดิม (Restore Default)

หากตองการบันทึกวีดีโอกดปุมคำสั่งซายและเลือก เปลี่ยนไปยังบันทึก
วีดีโอ

นอกจากนี้ อัลบั้มภาพ (Photos), ตั้งคากลอง (Camera 
Settings), ไวทบาลานซ (White Balance) , โหมดวิว (Scene 
Mode) และ พื้นที่จัดเก็บ (storage)

เมื่อบนหนวยความจำมีพื้นที่วางไมเพียงพอ คุณ
จะไมสามารถบันทึกภาพถาย และจะมีขอความ 
แจงเตือนใหทราบ คุณจำเปนตองลบภาพที่มีอยู 
กอนจึงจะสามารถบันทึกภาพใหมได นอกจากนี้
พื้นที่หนวยความจำของการจัดเก็บรูปภาพยังขึ้น
อยูกับการดหนวยความจำ 

 หมายเหตุ: 

5.13 เครื่องเลนเพลง (Media Player)

การทำงานของปุมกด
โปรดดูรายละเอียดานลางของฟงกชั่นการใชงานของปุมกด:
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ปุม OK

กดสั้นๆเพื่อเลือกเพลงกอนหนา
หรือถัดไป กดคาเพื่อเรงการเลน
เพลงปจจุบันไปดานหนาหรือดาน
หลัง

กดเพื่อเลน/พัก/เลนตอเพลง
ปจจุบัน

ฟงกชั่น                  ฟงกชั่นการใชงาน

ปุมเลื่อนตำ
แหนง   /   ◀ ▶

ปุมคำสั่งซาย [รายการ]

ปุมคำสั่งขวา [กลับ]

ปรับความดังเสียง

กลับไปยังหนากอนหนา

แสดงรายการเพลงในพื้นที่จัดเก็บ
ที่คุณตั้ง

ปุมเลื่อนตำ
แหนง    /   ▶ ▶

ในหนาเครื่องเลนเพลง คุณสามารถกดปุมคำสั่งซาย [ตัวเลือก 
(Option)] และ เลือก ตั้งคา (Settings)> รายการเพลง (Pre. 
playlist) เพื่อเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บ
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เครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับฟงกชั่นการใชงานทีวีอนาล็อก โดย
ผูใชจะสามารถรับชมรายการทีวีหรือชองสถานีทีวียอดนิยมได
ทั้งนี้ความคมชัดของสัญญาณจะขึ้นกับสัญญาณการครอบคลุม
ของสถานีทีมีในภูมิภาคนั้นๆ  หากมีสายเรียกเขาแลวทำการรับ
สายทานจะไมสามารถดูรายการทีวีได

เริ่มการใชงาน

5.14 ทีวี (TV)

1. ในโหมดปกติกดปุมตกลง (OK) เพื่อเขาเมนูหลัก แลวเลือก ทีวี 
   (TV) เครื่องจะแสดงรายการที่มี ในการเขาครั้งแรกอาจใชเวลา
   สักพักในการเขาชม นอกจากนี้ทานสามารถดึงเสาอากาศและ
   ปรับเพื่อรับสัญญาณใหชัดขึ้นพบรายการเมื่อเปดทีวี กรุณากด 
   ตัวเลือก (Option)
2. เลือกรายการทีวี โดยกดปุมคำสั่งซาย/ขวา เพื่อเปลี่ยนชอง ถา
   ไมพบรายการเมื่อเปดเครื่อง โปรด กด ตัวเลือก (Options) และ
   เลือก สแกนอัตโนมัติ (Auto Scan) เพื่อคนหาชอง หรือตรวจ
   สอบการตั้งภูมิภาค วาถูกตองหรือไม

•

สำหรับเมนูทีวีมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

ตั้งภูมิภาค (Region): อนุญาตใหผูใชเลือกพื้นที่หรือภูมิภาค

สำหรับใชงาน
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•

•

•

•

ปอนชอง (Input Channel): สามารถปอนชองทีวีที่ตองการ
ดวยตัวเอง
รายการโปรแกรม (Program List): แสดงรายการทีวีที่คนพบ
สามารถเลือกรายการชองที่ตองการแลวกด ตกลง (OK)
สแกน (Scan): ผูใชสามารถสแกนชองอัตโนมัติ โดยไมตอง
กดปุมตลอดเวลา โดยชองที่ถูกคนพบจะถูกจัดเก็บในรายการ
โปรแกรม
เต็มหนาจอ (Full Screen): สามารถดูทีวีแบบเต็มหนาจอ
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 ปญหา              สาเหตุ           การแกปญหา

การเชื่อมตอ
ไมดี 

การใชโทรศัพทใน 
ที่อับสัญญาณ 
เชนบริเวณใตถุนหรือ
บนที่สูง

หลีกเลี่ยงการ 
ใชงานเครื่องใน
พื้นที่ดังกลาว 

ใชโทรศัพทเมื่อ
เครือขายไมวาง 
เชน เวลาเปด-ปด
การทำงาน, 
สายไมวาง 

หลีกเลี่ยงการใช
งานเครื่องใน
เวลาดังกลาว 

เกี่ยวของกับระยะ
ทางของการสง
สัญญาณของ 
เครือขาย 

ติดตอผูใหบริการ 
เพื่อขอรับแผนที่
พื้นที่ที่ใหบริการ 
เครือขาย

6 การแกปญหาเบื้องตน

เสียงไมชัด มีสาเหตุมาจากการ
เชื่อมตอเครือขาย 
และเปนปญหาใน
พื้นที่ที่ใชงาน 

วางสายและหมุน
โทรออกอีกครั้ง

การเชื่อมตอเครือ
ขายไมดีในบางพื้นที่
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 ปญหา              สาเหตุ           การแกปญหา

เวลาการ
แสดงหนาจอ
ปกติสั้นลง 

ระยะเวลาการแสดง
หนาจอปกติขึ้นอยู
กับการตั้งคาเครือ
ขาย

หากเครื่องอยูในที่ที่มี
การเชื่อมตอเครือขาย
ไมดี โปรดปดเครื่อง
ชั่วคราว  

จำเปนตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่

ใสแบตเตอรี่อันใหม  

เมื่อคุณไมสามารถ
รับสัญญาณได 
เครื่องของคุณจะยัง
คงคนหาสัญญาณ 
ซึ่งจำเปนตองใช
พลังงานแบตเตอรี่
จำนวนมาก ดังนั้น
เครื่องจึงตองจำกัด
เวลาการแสดงหนา
จอปกติ 

โปรดเปลี่ยนไปยังที่ที่
มีสัญญาณแรงขึ้น 
หรือปดเครื่องชั่วคราว

เปดเครื่อง
ไมได 

แบตเตอรี่ใกลหมด  ตรวจสอบระดับ
พลังงงานแบตเตอรี่ 
หรือชารจแบตเตอรี่ 

ซิมการดผิด ซิมการดเสีย โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ 
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 ปญหา              สาเหตุ           การแกปญหา

ใสซิมการดไมถูกตอง ตรวจสอบวาไดใสซิม
การดอยางถูกตอง 

ดานที่เปนโลหะของ
ซิมการดสกปรก 

เช็ดสวนที่เปนโลหะ
ของซิมการดดวยผา
สะอาด  

ซิมการดไมสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 

โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ 

โทรออกไมได เปดใชงานระงับการ
โทร  

ยกเลิกระงับการโทร 

ไมสามารถ
เชื่อมตอเครือ
ขาย 
 

ไมไดอยูในพื้นที่ให
บริการของ GSM  

รองขอพื้นที่ใหบริการ
ไปยังผูใหบริการ 

สัญญาณออนกำลัง 
 

โปรดเปลี่ยนไปยังที่ที่
มีสัญญาณแรงขึ้น 
และโทรออกอีกครั้ง 
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 ปญหา              สาเหตุ           การแกปญหา

แบตเตอรี่หรือที่
ชารจแบตเตอรี่เสีย 

เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ
ที่ชารจแบตเตอรี่ 

เพิ่มรายชื่อ
ไมได 

หนวยความจำของ
รายชื่อเต็ม

ลบบางรายชื่อออก 

ชารจไมได

ชารจแบตเตอรี่ในที่
ที่มีอุณหภูมิไมสูง
หรือต่ำเกินไป

เปลี่ยนตำแหนง
ที่คุณชารจแบตเตอรี่  
ใหอยูในอุณหภูมิ
ระหวาง 0 ถึง 
40 องศาเซลเซียส

การเชื่อมตอไมดี 
 
 

โปรดตรวจสอบจุด
เชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทและที่ชารจ
แบตเตอรี่ 
 

รหัส PIN ผิด ใสรหัส PIN ผิด
ครบ  3 ครั้ง

โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ 
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 ปญหา              สาเหตุ           การแกปญหา

ตั้งคาบางฟงก
ชั่นไมได 
 

ผูใหบริการไมรอง
รับฟงกชั่นนี้ หรือ
คุณไมสามารถใช
งานฟงกชั่นนี้ได

โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ 
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•

•

•

•

•

อุปกรณเสริม (Accessories)

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

โปรดใชอุปกรณเสริมและอุปกรณชารจแบตเตอรี่ของแทจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น ไมอยางนั้น อาจกอใหเกิดความเสีย
หายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน
การละเลยคำเตือนนี้จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ

  

การดูแลรักษาแบตเตอรี่ 
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟได

ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท คือ 3.2 - 4.2 โวลต
แบตเตอรี่สามารถชารจและคายประจุไดหลายรอยครั้ง และ
เมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใชสายและรอสาย) ของแบตเตอรี่
สั้นลงแสดงวาแบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน คุณควรซื้อแบต
เตอรี่ใหมทันที

  

7  ขอมูลดานความปลอดภัย
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•

•

•

•

•

•

•

•

ถอดสายชารจออกเมื่อไมใชงาน และไมควรชารจแบตเตอรี่ทิ้ง
ไวเกินหนึ่งสัปดาห เพราะอาจทำใหอายุการใชงานสั้นลง
การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานลดลง และ
แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไวโดยไมใชงาน 
หามจัดเก็บหรือชารจพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
เพราะอาจมีผลตอการชารจแบตเตอรี่ของคุณ
ใชเฉพาะที่ชารจแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองหรือ
แนะนำโดยผูผลิตเทานั้น การใชที่ชารจแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่
อื่นๆ อาจทำใหโทรศัพทเสียหาย
หามใชแบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงคการใชงาน
ไมควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็น อยางเชน ภายใน
รถในฤดูรอน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เสียหาย
หามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่ หรือวัตถุที่มา
สัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชงานแลว เชน
การรีไซเคิล ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
อายุการใชงานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับสถานะของเครือขาย,
การตั้งคาผลิตภัณฑ, รูปแบบการใชงาน, แบตเตอรี่ และสภาวะ
แวดลอม
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คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได หากใสแบตเตอรี่ผิดชนิด
          และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำ

ขอควรระวังในการชารจไฟ

ขอควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุนของอุปกรณชารจไฟกอนที่จะใช
กับโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยโทรศัพทรุนนี้ใชกับอุปกรณชารจไฟของ
ไอโมบายเทานั้น
คำเตือน: โปรดใชแบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริม
อื่นๆตามรุนที่ไดรับการรับรองจากบริษัท i-mobile เทานั้น การ
ใชแบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริมอื่นๆน อกจาก
รุนที่กำหนดจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิด
อันตรายไดโปรดตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ใชงานไดกับตัวแทน
จำหนายของทานและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อตองการดึงปลั๊ก
อุปกรณใดๆออก

การดูแลรักษา 

โปรดอานขอมูลตอไปนี้กอนการใชงานเนื่องจากโทรศัพทของคุณ
เปนอุปกรณไฟฟาที่ซับซอน หากอุปกรณทำงานไมถูกตอง โปรด
ติดตอศูนยบริการใกลบาน

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก
เก็บโทรศัพทของคุณไวในที่แหง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรธาตุที่จะทำใหแผงวงจรเสียหาย
หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพทไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
ระยะอุณหภูมิการใชงานคือ 0°C-40°C หลีกเลี่ยงการวาง
โทรศัพทไวใกลกับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ หรือแหลงความรอน
หามแยกชิ้นสวนโทรศัพท การซอมแซมจากผูไมมีความชำนาญ
อาจทำใหเกิดความเสียหาย
หามทำใหโทรศัพทตก, กระทบกระเทือน หรือเขยา เพราะอาจ
ทำใหแผงวงจรภายในเสียหาย
หามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำใหหูฟง, ไมโครโฟน
หรือสวนที่สามารถถอดได ไมสามารถทำงานไดตามปกติ
ควรเก็บไวในที่ที่สะอาด และไมมีฝุน
หามใชโทรศัพทที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศเสียหาย
อาจเกิดจากการเผาไหม โปรดติดตอศูนยบริการของผูผลิต
เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย
ใชที่ชารจแบตเตอรี่ในรมเทานั้น
เมื่อเปดเครื่อง หามสัมผัสเสาอากาศโดยไมจำเปน การสัมผัส
เสาอากาศจะมีผลตอคุณภาพการโทรและทำใหโทรศัพทตอง
ใชพลังงานมากขึ้นในการทำงาน เปนผลใหเวลาการใชสายและ
เวลารอสายนอยลง
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• หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีความสูงเกินกวา 3000 เมตร
จากระดับน้ำทะเล
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8 ขอมูลดานความปลอดภัยที่สำคัญ

รหัส PIN

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

รหัส PIN2

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

รหัส PUK

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

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

รหัสผานของตัวเครื่อง

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

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปดเครื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเปนเครื่องรับ-สง
คลื่นวิทยุโทรศัพทจะทำงานในคลื่นความถี่ที่ตางกัน ขึ้นอยู
กับชนิดของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่คุณใช และเทคนิคการปรับ
คลื่นวิทยุที่ใช ระบบที่ใชงานเมื่อคุณใชโทรศัพทจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพทคุณสงออกมา

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย
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มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่
เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate)
ในการทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่
โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถี่
โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน
ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม

•

•

•

ความถี่                 ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.555
GSM1800               หัว      0.769

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเยื่อ
กระดาษ 1 กรัม ซึ่งโทรศัพท รุน i-mobile Hitz 333 นี้ ได
มาตรฐานสอดคลองตามที่กำหนดโดย IEEE
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อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทย
โดยไมไดรับอนุญาต

•

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกัน
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวบางอยาง อาจไมอาจตอตานสัญญาณ
เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจคุณได

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

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจกับคน

ควรรักษาระยะหางจากเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
อยางนอย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางเปดเครื่องโทรศัพท
หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

•

•
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หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคลื่นรบกวน ใหรีบปดโทรศัพท
ทันที

•

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุน อาจรบกวนเครื่องชวยฟง
ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผูผลิตเครื่องชวย
ฟงของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง

บนเครื่องบิน
ปดโทรศัพทกอนเดินทางดวยเครื่องบิน
หามใชโทรศัพทในบริเวณสนามบินโดยไมไดรับอนุญาต
เพื่อเปนการปกปองระบบสื่อสาร หามใชโทรศัพทในขณะ
ที่เครื่องบินกำลังบิน

•
•

•

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

หากคุณตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ ตรวจสอบกฎหมาย
และขอบังคับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

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

การใชโทรศัพทขณะขับรถ

•

•

•

การโทรออกฉุกเฉิน

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

•

•

9 ขอมูลแบตเตอรี่

•

•

•
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10 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.

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