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ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

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

กรุณาใชชุดหูฟงระหวางการขับขี่ยวดยานพาหนะเพื่อความ
ปลอดภัย; หากจำเปนควรหยุดรถขางทางเพื่อสนทนา
การใชงานโทรศัพทมือถือจะสงคลื่นรบกวนการทำงานของ
เครื่องบิน 
ไมควรใชงานอุปกรณโทรศัพทมือถือเมื่ออยูบนเครื่องบินเพราะ
ผิดกฏหมายและอาจเกิดอันตราย; 
ปดเครื่องทุกครั้งกอนขึ้นเครื่องบิน
ควรระวังเมื่อใชงานโทรศัพทมือถือใกลเครื่องกระตุนหัวใจ , 
อุปกรณชวยฟง หรืออุปกรณทางการแพทยเนื่องจากโทรศัพท
มือถือจะสงสัญญาณรบกวนการทำงานของอุปกรณดังกลาว
การใชอุปกรณเสริมและชิ้นสวนที่ไมใชของไอโมบายจะทำให
เครื่องโทรศัพทมือถือหมดประกันโดยอัตโนมัติ    
ไมควรถอดชิ้นสวนตัวเครื่องโทรศัพทมือถือดวยตัวเองหรือจาก
ชางที่ไมใชชางของไอโมบาย  ากเกิดความเสียหายควรติดตอ 

เพื่อความปลอดภัยในการใชงานโทรศัพทมือถือ โปรดอานราย
ละเอียดการใชงานอยางละเอียด: ไมควรเปดหรือปดตัวเครื่อง
โทรศัพทมือถือเมื่ออยูใกลโรงงานสารเคมี, ปมน้ำมัน หรือวัตถุ
อันตรายที่เสียงตอการระเบิด
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ผูจัดจำหนายโดยทันที   
ไมควรเสียบสายชารจเขากับตัวเครื่องโทรศัพทมือถือโดยไมมี
แบตเตอรี่อยูในตัวเครื่อง และควรปดเครื่องเมื่อตองการถอด
แบตเตอรี่ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายกับเมมโมรี่ของตัว 
เครื่องโทรศัพท   
ควรชารจโทรศัพทมือถือใรพื้นที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก 
และหลีกเลี่ยงการอยูใกลวัตถุที่เสี่ยงตอการระเบิดและติดไฟ
งาย   
หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพทมือถือใกลวัตถุที่เปนแมเหล็กเชน 
บัตรเครดิตหรือซีดี  
ตรวจสอบมั่นใจวาโทรศัพทมือถือไมถูกของเหลว หากเกิดเหตุ 
การณดังกลาวใหถอดแบตเตอรี่และติดตอผูจัดจำหนายโดย
ทันที   
ไมควรใชโทรศัพทมือถือในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
เกิน ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจาและที่ที่มีอุณหภูมิชื้น 
ทั้งนี้อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 0-40 องศาเซลเซียส 
และควรใชงานที่ ความสูงนอยกวา 2,000 เมตร 
ไมควรใชของเหลวหรือผาชุบน้ำยาทำความสะอาดตัวเครื่อง
ควรใชงานฟงกชั่นกลอง , กลองวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียง 
ตามขอกำหนดของกฏหมาย
ควรเก็บอุปกรณโทรศัพทมือถือใหพันมือเด็ก และไมควรขวาง 
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หรือเขยาตัวเครื่องเพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายกับวงจร
ตัวเครื่องและโครงสรางภายใน 
ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในขยะทั่วไป ควรทิ้งในพื้นที่เฉพาะ   

 คำเตือน
บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบตอความเสีย
หายที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่ทานไมปฏิบัติตามคำแนะ
นำและคำเตือนในการใชงาน นอกจากนี้ทางบริษัท
ยังมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคูมือการใชงานโดย
ไมตองแจงกอนลวงหนา โดยเนื้อหาที่อยูในคูมืออาจ
แตกตางจากตัวเครื่องโทรศัพทมือถือจริง 
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2.แนะนำสวนประกอบของโทรศัพท

โทรศัพทมือถือรุนนี้เปนแบบหนาจอทัชสกรีน ทานจึงสามารถใชนิ้
วลากบนหนาจอโทรศัพทเพื่อเลือกใชงานฟงกชั่นที่ตองการ ภาพ
ดานลางเปนสวนดานหนาของตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ
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6 7

1.     ลำโพงหูฟง        5. ปุมเปด/ปดเครื่อง หรือ ปุมวางสาย 
2.     หนาจอ            6. ลำโพง 
3.     ปุมตกลง (OK )   7. กลอง 
4.     ปุมโทร     
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การใสซิมการด 

 3.กอนการใชงาน

ทานสามารถใชซิมการด 2 ใบนี้สำหรับฟงกชั่นทั้งหมดที่อยูในตัว
เครื่องโทรศัพท โดยปกติซิมการดจะบันทึกคาพารามิเตอรที่จำเปน
สำหรับการสื่อสารและขอมูลสวนตัว ซึ่งรวมถึง รหัส PIN, สมุด
โทรศัพท, ขอความ SMS และ บริการระบบอื่นๆ

 คำเตือน
ไมควรหักซิมการดหรือทำใหหนาโลหะสีทอง มีรอย
ขูดขีด, มีฝุน หรือ เปยก เนื่องจากขอมูลตางๆที่อยู
ในซิมการดอาจเกิดการเสียหายหรืออาจสูญหายได 
หากเกิดปญหาดังกลาวโปรดติดตอผูใหบริการเครือ
ขายสัญญาณของซิมการดที่ทานใชงานอยูโดยทันที
กอนการใสซิมการด โปรดปดเครื่องโทรศัพทมือถือ
กอนทุกครั้ง ทั้งนี้บริเวณที่ใสซิมการดจะอยูดานหลัง
ของตัวเครื่อง
โปรดทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใสซิมการด  โปรด
เสียบซิมการดที่1 ลงในตำแหนงชองเสียบซิมการดที่1 
และเสียบซิมการดที่ 2 ลงในตำแหนงชองเสียบซิม
การดที่2 
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 หมายเหตุ: 
ในกรณีที่เสียบซิมการดที่1 ลงในตำแหนงชองเสียบ
ซิมการดที่1 โดยไมไดใสซิม2 จะมีเพียงซิมการดที่1 
ที่สามารถใชงานไดเทานั้น เชนเดียวกันหากใสแคเ
พียงซิมการดที่2 ใน ชองเสียบซิมการดที่1  จะมีเพียง
ซิมการดที่2  ที่สามารถใชงานไดเทานั้น หากทั้งใสซิม
การดทั้ง 2ใบ ทานจะสามารถเลือกใชซิมการดที่ตอง
การไดอยางอิสระ 

 หมายเหตุ: 
เนื่องจากซิมการดเปนชิ้นสวนขนาดเล็กควรเก็บ
ใหพนมือเด็ก

 

 
ซิิม 1

ซิิม 2
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การใสการดหนวยความจำ

เนื่องจากพื้นที่หนวยความจำตัวเครื่องไมเพียงพอ หากตองการ
ใชงานฟงกชั่นในบางเมนู ทานจำเปนตองใสการดหนวยความจำ
(เครื่องโทรศัพทรุนนี้ใชการดทีแฟลช) 
การใสการดทีแฟลช:  เปดฝาหลังเพื่อเอาแบตเตอรี่ออก, ปลด
สลักตัวล็อคการดทีแฟลช, ใสการดทีแฟลชลงในชองและล็อค
ตัวการด แลวจึงใสแบตเตอรี่กอนเปดเครื่อง

  
การดหนวยความจำ
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 คำเตือน
เนื่องจากการดทีแฟลชเปนวัตถุขนาดเล็ก ควรเก็บ
ใหหางจากมือเด็ก

การใสแบตเตอรี่

ควรใชอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ของแทจากไอโมบาย และเมื่อ
แบตเตอรี่หมดอายุใหใสในกลองปองกันกอนทิ้ง
ทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใสแบตเตอรี่              

 
แบตเตอรี่
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 หมายเหตุ:  
ใสแบตเตอรี่ตามภาพเพื่อปองกันขั้วแบตเตอรี่เสียหาย

การชารจแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอนควรที่จะถูกชารจจนเต็ม
กอนการใชงาน
เมื่อใชแบตเตอรี่หมดใหทำการชารจทันที 
การไมชารจแบตเตอรี่เปนเวลานานอาจทำใหแบตเตอรี่เสีย
หายได 
หลังจากแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็มใหถอดสายชารจออก 

  

ชองเสียบสายหูฟง ชองเสียบสาย USB

ระหวางการชารจแบตเตอรี่ ไอคอนแบตเตอรี่บนหนาจอจะ
กระพริบจากขวาไปซาย หลังจากแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม  







ทำตามรูปภาพเพื่อเสียบสายชารจ 
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แถบไอคอนจะเต็ม โดยปกติเมื่อชารจเสร็จ แบตเตอรี่จะมีความ
รอนเพิ่มขึ้น

 คำเตือน
เมื่อเริ่มใชสายชารจหรืออุปกรณเสริมในการชารจ
แบตเตอรี่ ขั้นแรกควรตรวจสอบวาเปนของไอโมบาย
หรือไม การใชอุปกรณที่ไมใชของไอโมบายอาจกอให
เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ 
และควรชารจในพื้นที่แหงและในอาคารเทานั้น

คำเตือนการใชแบตเตอรี่ 

มีปจจัยหลายอยางที่จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของแบตเตอรี่ เชน สัญญาณวิทยุ, ความแรงสัญญาณ, อุณหภูมิ
การใชงาน, ฟงกชั่นการใชงาน หรือการตั้งคาในตัวเครื่อง เชน 
อุปกรณเสริม, เสียงริงโทน, ขอมูลดาตา หรือแอพพลิเคชั่น
สำหรับการใชงานแบตเตอรี่ยางมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ :   

แบตเตอรี่ใหม หรือแบตเตอรี่ที่ไมไดใชมานาน จำเปนตอง

ชารจเปนเวลานานกวาปกคิ โดยมาตรฐานจะอยูที่  3.6 -4.2 
โวลต    
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ควรชารจแบตเตอรี่ ณ.อุณหภูมิหอง หรือใกลเคียง 
แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเมื่อใชเปนเวลานาน ซึ่งจำเปนที่จะตอง
ใชเวลาชารจนานกวาปกติ  
อยางไรก็ตามหากเวลาใชงานของแบตเตอรี่นอยลงแตเวลา
การชารจยาวนานกวาปกติใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ทั้งนี้ควร
ใชแบตเตอรี่ที่เปนของไอโมบายเทานั้น เนื่องจากการใชแบต
เตอรี่ที่ไมใชของไอโมบายอาจกอใหเกิดความเสียหายกับตัว
เครื่องโทรศัพท
เมื่อใชแบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยง การชารจอาจตองใชเวลานาน
กวาปกติในการแสดงไอคอนการชารจ 











 หมายเหตุ:  
โปรดปฏิบัติตามกฏขอบังคับในการทิ้งแบตเตอรี่  
ไมควรทิ้งปะปนกับขยะธรรมดา 

 คำเตือน
ไมควรขวางแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากหาก
แบตเตอรี่เสียหายอาจกอใหเกิดการระเบิดได 
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คำเตือน
การชารจที่ไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดการระเบิด กอน
การทิ้งแบตเตอรี่โปรดอางอิงถึงกฏการทิ้งแบตเตอรี่

รหัส PIN 

รหัส PIN 1: รหัส PIN (Personal Identification Number) 
จะชวยปกปองโทรศัพทของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับ
อนุญาต รหัสPIN จะมาพรอมกับซิมการด คุณจำเปนตองถาม
รหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ เมื่อเปดใชงานรหัส 
PIN ทุกครั้งที่เปดเครื่องจะมีขอความปรากฏอยูบนหนาจอ
ใหใสรหัส PIN โดยเมื่อปอนรหัสบนหนาจอจะแสดง *
รหัส PIN2: รหัส PIN2 (Personal Identification Number) 
จะถูกใชในบางฟงกชั่นการใชงาน เชนการกำหนดคาโทร และ
อื่นๆ  
รหัส PUK และ PUK2 (8 ตัวเลข)
สำหรับการเปลี่ยนรหัส PIN คุณจำเปนตองใสรหัส PUK 
(Personal  Unblocking  Key)  สำหรับการเปลี่ยนรหัส 
PIN2 คุณจำเปนตองใสรหัส PUK2   คุณจำเปนตองถามรหัส

ผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ เนื่องจากรหัสดังกลาว
จะไมมีใหเมื่อซื้อซิมการด
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 คำเตือน
ถาใสรหัส PIN ผิดติดตอกัน 3 ครั้ง ซิมการดจะถูก
ล็อค โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของทานทันที
เพื่อขอคำแนะนำ การที่พยายามปลดล็อคดวยตัว
เองอาจทำใหซิมการดใชไมไดถาวร 
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ประวัติการโทร (Call Record)

4. การใชงานเมนูฟงกชั่น

ในโหมดการใชงาน 2 ซิม คุณสามารถแยกการคนหาประวัติการ
โทรซิม1และซิม2 และตั้งการทำงานใหสอดคลองกับซิม1หรือซิม2  
หากใสซิมเดียวสามารถตั้งคาซิมนั้น หรือดูประวัติการโทรได 
ประวัติการโทรจะประกอบไปดวย สายที่ไมไดรับ (Missed calls), 
สายที่โทรออก (Dialed calls), และ สายที่ไดรับ (Received 
calls)
ทานสามารถดูรายละเอียดของเวลาและวันที่ของการโทร, แกไข 
หรือ ลบเบอรโทรในรายการ, บันทึกเบอรโทรในสมุดโทรศัพท 
หรือสง SMS และ MMS ไปยังเบอรนั้นๆ และอื่นๆ
 

 หมายเหตุ: 
ซิม1และซิม2สามารถบันทึกได 20 รายการ 
เลือกรายการจากสายที่ไมไดรับ (Missed calls), 
สายที่โทรออก (Dialed calls), และ สายที่ไดรับ 
(Received calls) แลวกดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยัง
เบอรที่เลือก 
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สายที่ไมไดรับ (Missed calls): ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถดูราย
ละเอียดเวลาของสายที่ไมไดรับ
สายที่โทรออก (Dialed calls): ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถดูราย
ละเอียดเวลาของสายที่โทรออก
สายที่ไดรับ (Received calls): ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถดูราย
ละเอียดเวลาของสายที่ไดรับ
ลบบันทึกการโทร (Delete call logs): ลบบันทึกการโทรทั้ง
หมด









 หมายเหตุ: 
เวลาที่แทจริงและเวลาบริการที่อยูในบิลอาจไมตรงกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฟงกชั่นของเครือขายผูใหบริการ, บัญชี, 
ภาษีและอื่นๆ
 

เวลาการโทร (Call duration)
ฟงกชั่นนี้ตองถูกรองรับจากเครือขายผูใหบริการ









สายลาสุดซิม1/ซิม2 (SIM1/SIM2 Last Call): ดวย
ฟงกชั่นนี้ สามารถดูรายละเอียดเวลาของสายลาสุด
สายที่โทรออกซิม1/ซิม2  (SIM1/SIM2 Dialed calls): 
ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถดูรายละเอียดเวลาของสายที่โทรออก
สายที่ไดรับซิม1/ซิม2  (SIM1/SIM2 Received calls): 
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ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถดูรายละเอียดเวลาของสายที่ไดรับ
รีเซ็ตทั้งหมดซิม1/ซิม2  (SIM1/SIM2 Reset all): ดวย
ฟงกชั่นนี้ สามารถรีเซ็ตเวลาทั้งหมดได

คาโทร (Call Cost)
ฟงกชั่นนี้ตองถูกรองรับจากเครือขายผูใหบริการ













คาโทรลาสุด (Last Call Cost): ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถ
ดูคาโทรลาสุด
คาโทรทั้งหมด (Total Cost): ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถดู
คาโทรทั้งหมด
รีเซ็ตคาโทร (Reset Cost): ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถรีเซ็ต
คาโทรทั้งหมด
คาโทรสูงสุด (Max Cost): ดวยฟงกชั่นนี้ สามารถกำหนด
ราคาคาโทร หรือหนวยเงิน การใชฟงกชั่นนี้จำเปนตองใส
รหัส PIN2
คาโทรตอหนวย (Price Per Unit): ฟงกชั่นนี้ตองถูกรอง
รับจากเครือขายผูใหบริการ  โปรดติดตอผูใหบริการเครือ
ขายสำหรับขอมูลเพิ่มเติม  

ตัวนับขอความตัวอักษรซิม (SIM text message Counter)
ฟงกชั่นนี้ทำใหทานสามารถดูขอความที่สงออกและรับเขา 
ตัวนับ GPRS (GPRS Counter)
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สมุดโทรศัพท (Phonebook)

เมนู สมุดโทรศัพท (Phonebook) เปนเมนูที่จัดเก็บรายชื่อและ
เบอรโทรเรียงตามลำดับตัวอักษร คุณสามารถ ดู (view), แกไข
(edit), ลบ (delete), สงขอความ (send message) และใช
ฟงกชั่นอื่นๆสำหรับแตละรายชื่อในสมุดโทรศัพท
เครื่องโทรศัพทรุนนี้สามารถจัดเก็บรายชื่อไดถึง 300 รายชื่อ
เพื่อเขาใชงานสมุดโทรศัพท เขาไปหนาเมนูหลักแลวแตะเลือก
ไอคอน สมุดโทรศัพท หรือในหนาจอหลัก แตะไอคอนสมุด
โทรศัพท 
 คนหา (Search)

ใสตัวอักษรหรือเบอรที่ตองการคนหา
- ใสตัวอักษรแรกที่ตองการคนหา
- เลือกรายชื่อที่ตองการจากรายการ
- เลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท และแตะ ตัวเลือกเพื่อทำ
   ฟงกชั่นตอไปนี้: 









ดู (View): ดูขอมูลของรายชื่อที่ถูกเลือก
สง SMS (Send SMS): สามารถพิมพขอความ SMS 
และสง

สง MMS (Send MMS): สามารถพิมพขอความมัลติมีเดีย 
และสง
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และสง
โทร (Call): โทรไปยังรายชื่อที่ถูกเลือก
แกไข (Edit): แกไขรายชื่อ
ลบ (Delete): ลบรายชื่อที่เลือก  
คัดลอก (Copy): คัดลอกรายชื่อไปยังตัวเครื่อง, ไปยังซิม1 
หรือไปยังซิม2
ยาย (Move): ยายรายชื่อจากตัวเครื่องไปยังซิม หรือจาก
ซิมไปยังเครื่อง
สงผูติดตอ (Send business card): สงรายชื่อผานทาง
ขอความ, MMS หรือบูลทูธ
ตั้งคารายชื่อ (Phonebook settings): จัดการการตั้งคา
สมุดโทรศัพทดวยฟงกชั่นนี้

เพิ่มผูติดตอ ใหม (Add a new contact)                       
- เขาไปยังเมนูสมุดโทรศัพท แลวเลือก  “เพิ่มผูติดตอใหม 
  (Add new contact)” 
- เลือกพื้นที่จัดเก็บที่ตองการ เชน ซิมการด/ตัวเครื่องโทรศัพท 
  และใสขอมูลที่ตองการ ทานสามารถเลือกภาพและเสียง
  เฉพาะใหกับรายชื่อใหมหากรายชื่อนั้นไดถูกบันทึกในตัวเครื่อง



กลุมผูโทร (Caller groups) 
มี 5 กลุม: เพื่อน (Friends), ครอบครัว (Family), วีไอพี 
(VIP), ธุรกิจ (Business) และอื่นๆ (others)
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ลบ (Delete): สามารถลบรายชื่อจากสมุดโทรศัพทในซิม1, 
ซิม2 และตัวเครื่อง
คัดลอก (Copy): คัดลอกรายชื่อตามที่โทรศัพทแนะนำ
ยาย (Move): ยายรายชื่อตามที่โทรศัพทแนะนำ
ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Phonebook settings): จัดการการตั้ง
คาสมุดโทรศัพท
โทรดวน (Speed dial)
แตะปุมเมนูหลัก เพื่อเขาสูเมนูหลัก > สมุดโทรศัพท 
(Phonebook), เลื่อนลงไปเพื่อเลือก โทรดวน (speed dial) 
ตั้งเปดฟงกชั่นการใชงานโทรดวน และตั้งเบอร เมื่ออยูในโหมด
หนาจอสแตนดบายสามารถกดเบอร 2~9 เพื่อโทรดวน 











ขอความ (Messages)

เครื่องโทรศัพทมือถือรุนนี้มีฟงกชั่นการรับและสง SMS (ขอความ
ตัวอักษร) และ MMS (ขอความมัลติมีเดีย)  
SMS คือ ขอความสั้นที่ประกอบไปดวยตัวอักษร, ตัวเลข และ
สัญลักษณ การสรางขอความสามารถทำไดโดยเลือกตัวเลือก
 เขียนขอความ (Write Message) เมนูยอยของขอความ ใหคุณ
สามารถดูขอความที่ไดรับ ขอความทั้งหมดที่สงเรียบรอยแลวจาก
ซิม1 และซิม2 จะถูกจัดเก็บใน ขอความที่สงแลว (Sent 
messages)  
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MMS คือ ขอความมัลติมีเดีย ที่สามารถแนบไฟลภาพ, วีดีโอ 
และอื่นๆนอกจากตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ แตะเลือก 
เมนูหลัก (Main Menu)> ขอความ (Messages) แลวจะสามารถ
เลือกตัวเลือกตอไปนี้: 

เขียนขอความ  (Write Message): สามารถสรางขอความ 
SMS /MMS แลวเลือกสงจากซิม1/ซิม2 
ขอความเขา (Inbox): สามารถดูขอความเขาของขอความ 
SMS /MMS
แบบราง (Drafts): สามารถจัดเก็บขอความที่ไมถูกจัดสงและ
ขอความที่ตองการบันทึกไดในนี้
ขอความออก (Outbox): หากสงออกขอความ SMS /MMS  
ลมเหลว ขอความจะถูกบันทึกในเมนูนี้ 
ขอความที่สงแลว (Sent messages): ขอความที่ถูกสงอออก
เรียบรอยจะถูกบันทึกในเมนูนี้
ลบขอความ (Delete messages): สามารถเลือกลบขอความ
ในขอความเขา (Inbox), แบบราง (Drafts), ขอความออก 
(Outbox), ขอความที่สงแลว (Sent messages) และอื่นๆ   
ขอความบรอดคาสท (Broadcast message): เปนบริการ
ขอมูลตางๆเชน รายการสภาพอากาศ, การจราจร และอื่นๆ 
ที่ทางผูใหบริการเครือขายสงมาใหลูกคาผูใช GSM ในบางพื้นที่ 
ในโหมดการใชงาน 2 ซิม สามารถตั้งคาแยกสำหรับซิม1 และ 
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ซิม2 
ขอความสำเร็จรูป (Templates): คุณสามารถพิมพวลีที่ใช
บอยแลวเก็บไวใชงานเวลาพิมพขอความ   
ตั้งคาขอความ (Message settings): สามารถตั้งคาขอความ
ตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย























ตั้งคา (Settings)

ตั้งคาระบบ2ซิม (Dual SIM settings)
สามารถตั้งคาการใชงานซิมตามตองการ ตามตัวเลือกตอไปนี้:











เปดทั้ง 2 ซิม (Dual SIM open)
เฉพาะซิม1 เปด (Only SIM1 open)
เฉพาะซิม2 เปด (Only SIM2 open)
โหมดเครื่องบิน (Flight mode)

ตั้งคาหนาจอสัมผัส (Touch calibration)
แตะที่บริเวณที่หนาจอโทรศัพทมือถือตามคำแนะนำที่ปรากฏ
เพื่อปรับคาหนาจอ  
โปรไฟล (Profiffiifiles)
ทานสามารถกำหนดการตั้งคาตางๆใหกับโปรไฟลตางๆได โดย
ขั้นแรกตองเปดใชงานรูปแบบโปรไฟลที่ตองการเลือกใชสำหรับ
ตัวเอง เชน ทั่วไป (General), ปดเสียง (Silent), ประชุม 
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(Meeting), นอกอาคาร (Outdoor) และสไตลสวนตัว (My 
style) 
โดยสามารถกำหนดการตั้งคาตางๆใหกับโปรไฟลที่เลือก  


















ชนิดการเตือน (Alert type): สามารถเลือกชนิดการเตือน
เปนแบบ เสียงอยางเดียว(Ring), สั่นอยางเดียว 
(Vibration), สั่นและเสียง (Vibration and Ring), สั่น
แลวเสียง (Vibration then Ring) 
ชนิดเสียงเรียก (Ring Type): สามารถกำหนดชนิดเสียง
เรียกเปนแบบ ดังครั้งเดียว (single), ซ้ำ (repeat) and 
คอยๆดัง (ascending) 
สายเรียกเขาซิม (SIM incoming call): ตั้งเสียงเรียกเขา
ระดับเสียงริงโทน (Ringtone volume): ตั้งระดับความ
ดังเสียงเรียกเขา
ขอความซิม (SIM message): ตั้งเสียงขอความเขา
ระดับเสียงขอความ (Message volume): ตั้งระดับความ
ดังเสียงขอความเขา
ปุมกด (Keypad): ตั้งเปนเสียง คลิ้ก (Click) หรือ โทน 
(Tone)
ระดับเสียงปุมกด (Key tone volume): ตั้งระดับความดัง

เสียงปุมกด
เปดเครื่อง (Power on): ตั้งเสียงเปดเครื่อง
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ปดเครื่อง (Power off): ตั้งเสียงปดเครื่อง
เตือนระบบ (System alert): เปด (On)/หรือ ปด (off)





หลังจากกำหนดคาสวนตัวเรียบรอยแลวเลือก “เปดใชงาน 
(Activate)” ใน “เลือก (Select)” เพื่อเริ่มใชรูปแบบที่เลือก 

 คำเตือน
หลังจากเสียบหูฟงเขากับตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ 
เครื่องจะทำการเปลี่ยนโปรไฟลเปนแบบหูฟงโดย
อัตโนมัติ ถอดสายหูฟงออกเพื่อกลับไฟยังโปรไฟล
กอนหนานี้ ในหนาการโทร ถากดปุม * คางไว
สามารถเปลี่ยนรูปแบบโปรไฟลเปนรูปแบบกอนหนา
นี้ 

เวลาและวันที่ (Time and Date) 
ดวยฟงกชั่นนี้ คุณสามารถตั้งคาเมือง, เวลาและรูปแบบวันที่ 
ได



 ตั้งคาเมืองที่อยู (Set Home City): สามารถเลือกเมืองได  

 หมายเหตุ:  
ตัวเลือกนี้ตองถูกใชดวยกันกับการอัพเดทวันที่และ
เวลาอัตโนมัติ ทั้งนี้การอัพเดทเวลาและวันที่อัตโนมัติ
จะไมสามารใชไดหากเครือขายผูใหบริการไมรองรับ 
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ตั้งเวลาและวันที่ (Set Time and Date): สามารถตั้ง
เวลาและวันที่ปจจุบัน
ตั้งรูปแบบ (Set Format): สามารถแสดงรูปแบบเวลาและ
วันที่ 

 หมายเหตุ:  
กรณีที่ถอดแบตเตอรี่ออก หรือแบตเตอรี่ถูกใชหมด
เปนเวลานาน เมื่อเปดเครื่องหลังจากใสแบตเตอรี่
กลับอีกครั้งหรือชารจแบตเตอรี่ ทานจำเปนตองตั้ง
วันที่และเวลา 

 หมายเหตุพิเศษ
หากพื้นที่ใดหามการใชโทรศัพทมือถือ (เชนบนเครื่อง
บิน) คุณตองปดเครื่องเมื่อเขาสูพื้นที่นั้นๆ เพื่อหลีก
เลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

ตั้งคาหนาจอ (Display Settings) 
ทานสามารถตั้งคาการแสดงหนาจอเมื่ออยูในหนาสแตนดบาย 
เชน ภาพพื้นหลัง (Wallpaper), ภาพพักหนาจอ (screen 
saver), ธีม (themes), ภาพเปดเครื่อง (power on display), 
ภาพปดเครื่อง (power off display), การแสดงวันที่ และตั้ง
คาตัวอักษร (Font settings)
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ตั้งคาโทรศัพท (Phone Settings)
ในเมนูนี้ สามารถตั้งภาษา, ความสวางหนาจอ, กำหนดการ
เปด/ปดตัวเครื่อง และอื่นๆได



















กำหนดการเปด/ปด (Schedule Power on/off): 
สามารถกำหนดเวลาในการเปด/ปดตัวเครื่องโทรศัพท 
ภาษา (Language): สามารถเลือกภาษาที่จะถูกใชเปน
เมนูของตัวเครื่องโทรศัพท 
วิธีปอนขอมูล (Pref. Input method): สามารถเลือกวิธี
ปอนขอมูลเปนแบบ ABC, abc, ภาษาไทย หรือ ตัวเลข 
การเขารหัส (Encoding): เลือกการเขารหัสแบ: ASCII, 
Windows-874, TIS-620 และ Windows-1252.
เมนูลัด (Shortcuts): สามารถเพิ่มฟงกชั่นที่ตองการและ 
ไปยังปุมลัดเพื่อตั้งฟงกชั่นใหกับปุมลัด
ปุมลัด (Dedicated key):  คุณสามารถกำหนดฟงกชั่นที่
ตองการใหกับ ปุม ขึ้น/ลง/ซาย/ขวา 
ตั้งคาโมเด็ม (UART settings): เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิว
เตอรสามารถเลือกซิมการดเพื่อใชงาน 
ตั้งคาอื่นๆ (Misc. settings): คุณสามารถตั้งคาความ
สวางของไฟของหนาจอและเวลาการแสดง  และสามารถ
ตั้งเปด/ปดฟงกชั่นการสั่นเมื่อแตะตัวเครื่อง) 
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ตั้งคาการโทร (Call settings)





Smart Divert
ฟงกชั่น smart divert มีขึ้นเพื่อปองกันการพลาดสาย เมื่อ
เบอรแรกไดถูกใชเบอรอยู สายเรียกเขาของเบอรที่ 2 จะ
ถูกโอนเขาไปยังเบอรแรก ถาเปดใชงานฟงกชั่นนี้เครื่องจะ
ทำการเตือน  ทุกครั้งที่เปดเครื่องจะมีการแจงเตือนให
ตรวจสอบสถานะ smart divert เมื่อเปดเครื่อง  
ทั้งนี้ฟงกชั่นนี้จะขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขาย หากมีการ
รองรับจากผูใหบริการเครือขายจะไมสามารถใชบริการนี้ได
ตั้งคาซิม1/ซิม2 (SIM 1/SIM 2 settings)









สายเรียกซอน (Call Waiting): เมื่อเปดใชงาน เครือ
ขายจะแจงเตือนสายเรียกเขาใหมเมื่อใชสายอื่นอยู  
โอนสาย (Call Divert): บริการเครือขายนี้อนุญาตให
โอนสายเรียกเขาไปยังเบอรอื่น ติดตอผูใหบริการเครือ
ขายสำหรับขอมูลเพิ่มเติม
การหามโทร (Call Barring): เมื่อเปดใชงาน เครือ
ขายจะจำกัดสายเรียกเขา ติดตอผูใหบริการเครือขาย
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
สลับสาย (Line switching): สายที่1 (Line 1) หรือ 
สายที่2 (Line 2)
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นอกจากนี้ทานยังสามารถตั้งคาอื่นๆ เขน โทรซ้ำอัตโนมัติ 
(auto-redial), แสดงเวลาการโทร (call time display) และ
เตือนเวลาการโทร (call time reminder)

ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)

 ตั้งคาความปลอดภัยซิม(SIM security settings)





ล็อค PIN (PIN Lock): ทานสามารถตั้งเปด/ปด การ
ล็อคซิมการด (ใสรหัส PIN)  ทานจำเปนตองใส PIN 
ทุกครั้งที่ปดใชเครื่อง 
เปลี่ยน PIN1/ PIN2 (Change PIN1/PIN 2): ทาน
สามารถเปลี่ยนรหัสผามาตรฐานคือ “0000” โดยปอน
ตัวเลข 4-8 ตัวที่งายตอการจำ ในกรณีเปดใชงาน การ
ล็อคตัวเครื่อง โทรศัพทจะบอกคำใบ “ ล็อคตัวเครื่อง 
(Phone locked)” หากตองการปลอดล็อคตัวเครื่องให
กดรหัสผาน และกด ตกลง  (OK) 

 ความปลอดภัยตัวเครื่อง (Phone security)





ล็อคตัวเครื่อง (Phone Lock): สามารถเลือก เปด/ปด 
ฟงกชั่นนี้  รหัสผานมาตรฐานคือ “0000 และทาน
สามารถเปลี่ยนรหัสใหมโดยใชตัวเลข 4-8 ตัว
เปลี่ยนรหัสผาน (Change Password): ทานสามารถ
เปลี่ยนรหัสผานมาตรฐานคือ “0000” โดยปอนตัวเลข 
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4-8 ตัวที่งายตอการจำ ในกรณีเปดใชงาน การล็อคตัว
เครื่อง โทรศัพทจะบอกคำใบ “ ล็อคตัวเครื่อง (Phone 
locked)” หากตองการปลอดล็อคตัวเครื่องใหกดรหัส
ผาน และกด ตกลง  (OK) 

 ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto Keypad Lock): สามารถ
เลือก เปด/ปด ฟงกชั่นนี้ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดปุมกดจะถูก
ล็อค ปด (Off), 5 วินาที (5s), 30 วินาที (30s), 1 นาที 
(1 min.) และ 5 นาที (5min) 

ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection settings)

 บูลทูธ (Bluetooth)







เปด (Power): กอนการใชงานฟงกชั่นบูลทูธ ทานจำเปน
ตองเปดใชงานกอน ทั้งนี้เมื่อไมใชงานควรปดฟงกชั่นนี้
เพราะคอนขางกินไฟแบตเตอรี่ 
สามารถถูกคนพบได (Visibility): เมื่อเลือกเปดการใช
งานฟงกชั่นนี้ ตัวเครื่องจะคนหาอุปกรณบูลทูธที่อยูใกล
เคียง และ รายชื่ออุปกรณบูลทูธจะแสดงบนหนาจอตัว
เครื่อโทรศัพท หลังจากเปดเลนเพลงในเครื่องเลนเสียง
จะไมสามารถถูกคนหาได 
อุปกรณของฉัน (My Device): เมื่อเลือกฟงกชั่นนี้ 
ทานสามารถเห็นอุปกรณบูลทูธที่สามารถใชไดกับตัว



   30

เครื่องโทรศัพทมือถือ:  ทานสามารถเลือกอุปกรณบูลทูธ
ที่ตองการใชงานกับเครื่องโทรศัพทมือถือของทาน และ
สามารถคนหาอุปกรณบูลทูธ
เรียกอุปกรณเสียง (Search audio device): สามารถ
เรียกใชงานอุปกรณเสียงหูฟงบูลทูธ 
เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My name): สามารถดูชื่ออุปกรณ
ของทาน  โดยชื่อมาตรฐานในตัวเครื่อง คือ
imobile S203T
ขั้นสูง (Advanced): กอนการใชฟงกชั่นบูลทูธ ควร
เขาเมนูนี้มาเพื่อตั้งคา ในกรณีที่เครื่องโทรศัพทของทาน
ยังไมเปดใชงานบูลทูธ จะมีขอความขอยืนยันการเปดใช 











ตั้งคาพาธเสียง (Audio Path): คุณสามารถเลือก
เปดการใชเสียง โดย คงไวในเครื่อง (leave the 
audio on my device) หรือ สงไปที่ชุดหูฟงบูลทูธ 
(send to other hand-free devices via 
Bluetooth) กลาวคือหากทานตองการใชหูฟงบูลทูธ
ในสายสนทนาใหกด สงไปที่ชุดหูฟงบูลทูธ (send to 
other hand-free devices via Bluetooth) 
พื้นที่จัดเก็บ (Storage): สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บ
ระหวางตัวเครื่องโทรศัพทหรือการดหนวยความจำ 
หรือ ใหถามทุกครั้งที่ไดรับไฟลผานบูลทูธ
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การอนุญาตการแชร (Sharing permission): 
ควบคุมเต็มที่ (Full control) หรือ อานอยางเดียว 
(Read only)
ที่อยูของฉัน (My address): สามารถดูที่อยูของ
อุปกรณ





ตั้งคาเครือขาย (Network Settings)

ตั้งคาเครือขาย ซืม1/ซิม2 (SIM 1/ SIM 2 Network 
settings)





การเลือกเครือขาย (Network Selection): ทาน
สามารถคนหาเครือขายอีกครั้งและเลือกเครือขายที่ตอง
การแลวเลือกวาจะลงทะเบียนกับเครือขายอัตโนมัติ 
หรือเลือกเอง 
การกำหนดลักษณะ (Preferences):  สามารถเลือก
เครือขายที่ตองการลงทะเบียนสำหรับซิมการด

คืนการตั้งคาจากโรงงาน (Restore Factory Settings)
ทานสามารถคืนการตั้งคาจากโรงงาน โดนรหัสผานมาตรฐาน
คือ 0000



มัลติมีเดีย (Multimedia)

อัลบั้มภาพ (Image viewer)
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สามาถเขาดูภาพที่ถายใน  เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > อัลบั้มภาพ (Image viewer) ภาพทั้งหมด
ในพื้นที่จัดเก็บที่ถูกเลือกไวจะถูกแสดง   

 ตัวเลือก           คำอธิบาย

แสดง (View)

ขอมูลภาพ 
(Image infor.)

แกไข (Edit)

รูปแบบการเรียก
ดู (Browse 
Style)

ใชเปน (Use as)

สามารถดูภาพที่เลือก 

สามารถดูรายละเอียดภาพถาย เชน 
ขนาดภาพ,ความกวาง, ความยาว 
และอื่นๆ

สามารถแกไขภาพตามฟงกชั่นที่มีอยู
ในตัวเครื่อง

มี 2 แบบ คือ แบบรายการ ( list) 
และแบบตาราง (matrix)

สามารถใชภาพที่เลือกเปน ภาพพื้นหลัง
(wallpaper), ภาพพักหนาจอ (Screen 
saver), ภาพเปดเครื่อง (power on 
display), ภาพปดเครื่อง (power off 
display)
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 ตัวเลือก           คำอธิบาย

สง (Send)

เปลี่ยนชื่อ 
(Rename)

ลบไฟลทั้งหมด 
(Delete All fiflfiffiiles)

เรียงตาม (Sort 
by)

สามารถสงภาพ ผานขอความมัลติ
มีเดีย (As multimedia message); 
ผานบูลทูธ (via Bluetooth)

สามารถเปลี่ยนชื่อภาพที่เลือก

สามารถลบภาพที่เลือก

สามารถลบภาพทั้งหมดในอัลบั้ม

เพื่อความสะดวกในการคนหา สามารถ
เลือกจัดเรียงรูปภาพตาม ชื่อ (Name), 
ชนิด (type), เวลา (time) และ ขนาด 
(size) หรือเลือก “ไมเรียง (None)”

ลบ (Delete)

พื้นที่จัดเก็บ 
(Storage )

สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บ รูปภาพ 
(ในตัวเครื่องหรือในการดหนวยความ
จำ) 
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เครื่องบันทึกวีดีโอ (Video recorder)
โทรศัพทมือถือรุนนี้มีฟงกชั่นการถายวีดีโอ โดยวีดีโอจะถูก
บันทึกลงในตัวเครื่องหรือการดหนวยความจำ
เครื่องเลนวีดีโอ (Video Player)
เครื่องโทรศัพทรุนนี้สามารถรองรับไฟลวีดีโอรูปแบบ MP4, 
3 GP และ AVI
เลือกคลิปวีดีโอที่ตองการ และกดปุมตกลง (OK) เพื่อเลนไฟล
คลิป วีดีโอ 
เครื่องบันทึกเสียง (Sound Recorder)
โทรศัพทมือถือรุนนี้สามารถรองรับฟอรแมตการบันทึกเสียง 
2 แบบ: WAV และ AMR  ทานสามารถบันทึกเสียงการ
สนทนา:ซึ่งไฟลจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร Audio ที่อยูภาย
ใตเมนูจัดการไฟล (File Manager) หลังจากเลือก “ เครื่อง
บันทึกเสียง (Sound Recorder)” และกดปุมตกลง (OK) เพื่อ
เขาใชงาน  คุณสามารถดูไฟลเสียงที่บันทึกกอนหนา กด 
“ตัวเลือก (Options)” เพื่อใชงานตัวเลือกตอไปนี้: 











บันทึกใหม (New Record): สามารถบันทึกไฟลใหม 
รายการ (List): ไฟลเสียงที่ถูกอัดบันทึกจะถูกจัดเก็บใน
เมนูนี้  เพื่อเขาใชงานใหเลือกแตะ  “ตัวเลือก (Options)  
เพื่อใชฟงกชั่นตอไปนี้:



   35

เลน (Play): สามารถเลนไฟลที่เลือก 
เพิ่มเติม (Append): สามารถผนวกการบันทึกเสียง
ใหมเขากับไฟลเดิมที่มีอยู ทั้งนี้ใชไดเฉพาะเมื่อไฟลที่
บันทึกอยูในฟอรแมต AMR 
เปลี่ยนชื่อ (Rename): สามารถเปลี่ยนชื่อไฟลที่เลือก
ลบ (Delete): สามารถลบไฟลที่เลือก
ลบไฟลทั้งหมด (Delete All fiffiifiles): สามารถลบไฟล
ทั้งหมด
สง (Send): สามารถสงไฟลที่บันทึกผานบูลทูธ
(Bluetooth) และขอความมัลติมีเดีย (multimedia 
message)
เลือกหลายรายการ (Mark several): สามารถเลือก
ไฟลไดหลายรายการ
 















 ตั้งคา (Settings): สามารถกำหนดพื้นที่จัดเก็บเปนตัว
เครื่องหรือการดหนวยความจำ นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกฟอรแมตในการบันทึกเสียง เปน AMR หรือ WAV

วิทยุ FM (FM radio)
โทรศัพทมือถือรุนนี้สามารถรองรับวิทยุ FM หากตองการรับ
ฟงวิทยุ ใหเสียบหูฟงเขากับตัวเครื่อง โดยสายของหูฟงจะถูก
ใชเปนเสาอากาศของวิทยุ FM ดังนั้นควรปลอยสายหูฟงหอย
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อิสระ ขณะรับฟงวิทยุ ทานสามารถโทรออกหรือรับสายไดโดย
ปกติ ระหวางสายสนทนา วิทยุจะถูกปดเสียงโดยอัตโนมัติ หาก
มีแอปพลิเคชั่นที่ตองใช GPRS/CSD เพื่อสงหรือรับขอมูลดาตา
ถูกเปดใชอยูจะรบกวนการทำงานของวิทยุ 
เมื่อเปดใชงานวิทยุ FM ตัวเครื่องโทรศัพทมือถือจะแสดง
เบอรหรือชื่อ (ถาถูกบันทึกไว) และความถี่ของชองวิทยุ 

เมนูตัวเลือก









รายการแชนเนล (Channel list): สามารถแกไขและ
บันทึกได 20 ชอง 
ปอนขอมูลเอง (Manual input): สามารถพิมพความถี่
ของชองสถานีที่ตองการดวยตัวเอง ทั้งนี้สามารถปอนความ
ที่ในขอบเขต 87.5mHz ถึง 108.0mHz
คนหาอัตโนมัติ (Preset Auto Search): สามารถคนหา
ชองสถานีวิทยุอัตโนมัติและบันทึกลงในรายการ 
ตั้งคา (Settings): สามารถตั้งคาการเลน เปน เลนขณะ
ใชงาน (background play), ลำโพง (loud speaker)



ออแกไนเซอร (Organizer)

ปฏิทิน (Calendar)
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มีตัวเลือกดังตอไปนี้

ไปยังวันที่ (Jump to date): สามารถไปยังวันที่ที่ตอง
การในปฏิทิน
ไปยังวันนี้ (Go to today): สามารถกลับไปยังวันปจจุบัน
แสดงวันสำคัญ (Show important day)







นาิกาปลุก (Alarm) 
นาิกาปลุกจะสามารถทำงานแมกระทั่งตัวเครื่องโทรศัพท
มือถือปดอยูแตตองมีแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับการทำงาน 
ในเมนูนาิกาปลุกสามารถตั้งเวลาได 5 เวลา และจะถูกตั้ง
ปดเปนคาเริ่มตน  ทานสามารถเลือกเปดใชงานนาิกาปลุก
แคเวลาเดียว หรือทั้ง 5 เวลา ฃึ่งแตละนาิกาปลุกสามารถ
ตั้งเวลาแยกกัน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งเตือน เครื่องจะทำการปลุก
พรอมทั้งแจงเวลาบนหนาจอ  กด หยุด (Stop) เพื่อหยุด
นาิกาปลุก หรือ  กด เลื่อนปลุก (Stop) เพื่อเลื่อนนาิกา
ปลุก โดยตัวเครื่องโทรศัพทมือถือจะสงเสียงปลุกอีกครั้ง
หลังจาก1-10 นาที ตามเวลาที่ทานกำหนด 
ถาถึงเวลาการปลุกที่ตั้งไวแตตัวเครื่องปดอยู เครื่องโทรศัพท
มือถือจะถูกเปดโดยอัตโนมัติและสงเสียงปลุก ถากด หยุด 
(Stop)  เครื่องจะถามวาตองการเปดตัวเครื่องโทรศัพทเพื่อ

ใชงานหรือไม ถากด ยกเลิก (No) เครื่องจะปดไป ถากด
ตกลง (Yes) เครื่องจะเปด
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เครื่องคิดเลข (Calculator) เครื่องคิดเลข (Calculator) 





กดปุมลบ เพื่อลบตัวเลขที่พิมพลาสุด ; กดปุมลบคางไวพื่อ
ลบตัวเลขทั้งหมดหรือผลลัพธ
กดปุมตกลง (OK) เพื่อหาผลลัพธ.  

 หมายเหตุ: 
ในเครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับการคำนวนแบบพื้นฐาน
เทานั้น 

 เกม (Games)
มีเกม Magic Sushi กอนการเลนควรเขาไปตั้งคาเกมกอนเพื่อ
ตั้งคาเสียง BGM, เสียงเอฟเฟค (Sound effect), สั่น 
(Vibration) และ ความดังเสียง (Volume) หากตองการรูวิธี
การเลน ใหอางอิงหัวขอ “วิธีใช (Help)”

เครื่องเลนเสียง (MP 3)

เครื่องเลนเสียงสามารถเลนไฟลเสียงได โปรดวางไฟลเสียงใน
โฟลเดอร My Music ที่อยูในการดทีแฟลช ในโหมดปกติ แตะ 
เมนูหลัก (Main menu) > เครื่องเลนเสียง (MP3)
หมายเหตุ: หากระบบปฏิบัติการเปน Windows 2000 หรือสูง
กวา ไมจำเปนตองติดตั้งไดรฟเวอร หากตองการดาวนโหลด
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เพลงทานตองใสการดทีแฟลชในตัวเครื่อง แลวเปดเครื่อง ทำการ
เชื่อมตอตัวเครื่องโทรศัพทมือถือกับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย
เคเบิ้ล USB เครื่องคอมพิวเตอรจะคนหาฮารดแวรและเพิ่ม
ไดรฟใหม. (รองรับเฉพาะฟอรแมต MP3, AMR และ MIDI)

กลองถายรูป (Camera)

สามารถายรูปดวยกลองที่อยูในตัวเครื่อง

Content cafée

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

บริการ (Services)

บริการซิมทูลคิทเปนบริการที่อยูในซิมการด ตัวเครื่องโทรศัพท
รองรับฟงกชั่นนี้ ทั้งนี้รายการที่อยูในซิมทูลคิทจะขึ้นอยูกับซิม
การดและผูใหบริการเครือขาย 

บริการอินเตอรเน็ต (Internet services)
ไปยัง เมนูหลัก (Main menu)  > บริการ (Services) > 
บริการอินเตอรเน็ต (Internet services)
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โฮมเพจ (Homepage): เริ่มใชงานหนาโฮมเพจที่ตั้งไว  
บุคมารค (Bookmarks): เขาไปยังหนาบุคมารคที่ตั้งไว 
ปอนที่อยู (Input address): ใสที่อยูของไซตที่ตองการใช
งาน 
หนาลาสุด (Recent pages): มีรายการบันทึกหนาเว็บที่
เขาใชงานกอนหนาถึง 10 เว็บเพจ
ตั้งคา (Settings): ทานสามารถแกไข โปรไฟล (Proffiifiles), 
ตัวเลือกบราวซเซอร (Browser options), กำหนดลักษณะ 
(Preferences), ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)

จัดการไฟล (File manager)

ทานสามารถบราวซ, จัดการขอมูลที่ถูกบันทึกในตัวเครื่องโทรศัพท
หรือการดหนวยความจำ โดยเขาใชงานเมนูยอย จัดการไฟล
(File Manager) ตัวเครื่องโทรศัพทมีพื้นที่วางเหลืออยูเพื่อใช
จัดการไฟล และรองรับการดทีแฟลช 

บัญชีขอมูล (Data account): สามารถตั้งคาบัญชีขอมูล
สำหรับการใชงานเชื่อมตอและแกไขการตั้งคา



โซเชี่ยลเน็ตเวิรค (Social network)

เฟซบุค (Face book)
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เฟซบุคเปนเว็บไซตโซเชียลเน็ตเวิรคที่มีชื่อเสียงโดงดังทั่วโลก 
โดยปจจุบันมีผูใชหลายลานคนที่ใชติดตอเพื่อน, อัพโหลดภาพ, 
แชรลิงคหรือไฟลวีดีโอ และพบปะผูคนใหมๆ โปรดตรวจสอบ
การตั้งคา GPRS ในตัวเครื่องโทรศัพทของคุณ รายละเอียด
เพิ่มเติมของการตั้งคา GPRS โปรดติดตอผูใหบริการ
ทวิตเตอร (Twitter)
ทวิตเตอรเปนเครื่องมือการแชทที่โดงดัง โดยคุณสามารถติด
ตอกับเพื่อนทั่วโลก การเขาใชงานจำเปนตองมี รหัส ID และ 
รหัสผาน รายละเอียดเพิ่มเติมของการตั้งคา GPRS โปรดติด
ตอผูใหบริการ
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คำเตือนกอนการใชงาน 

5. การใชงานสายดาตาเคเบิ้ล USB 

ควรเสียบสายดาตาเคเบิ้ล USB กับตัวเครื่องโดยตรง 

ไมควรใชคำสั่งฟอรแมตใน Windows กับตัวเครื่องโทรศัพท 
เนื่องจากอาจทำใหเกิดการเสียหาย 
การทำงานของสายดาตาเคเบิ้ล USB: 

รองรับ Windows 2000 / XP. 
สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น การเชื่อมตอระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรและตัวเครื่องโทรศัพทตองมีการติดตั้งไดรฟ
เวอรเพื่อใชงาน
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 6.การดูแลรักษาตัวเครื่องและความปลอดภัย

โปรดอานรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยดานลางอยาง
ละเอียดเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเครื่อง
โทรศัพท และจัดเก็บคูมือนี้ในที่ที่หยิบงาย เพื่อใชอางอิงการใช
งานในอนาคต

การบริการหลังการขาย

โปรดอางอิงถึงหัวขอ การรับประกัน ในหนา และการดใบรับ
ประกันอยูในตัวกลอง

ความปลอดภัยของสายชารจ 

สายชารจถูกออกแบบมาใหใชในอาคารเทานั้น

ความปลอดภัยของสายชารจ 

กรุณาทิ้งแบตเตอรี่ในพื้นที่เฉพาะ
ไมควรถอดสวนประกอบ,แกะ หรือทำใหแบตเตอรี่ลัดวงจร
ควรดูแลใหสวนที่เปนวัตถุสีทองสะอาด.
ควรชารจแบตเตอรี่หลังจากไมไดใชงานเปนระยะเวลายาวเพื่อ
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ยืดอายุแบตเตอรี่
อายุแบตเตอรี่จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวิธีการใชงานและ
เงื่อนไขของสภาพเวดลอม
ฟงกชั่นการปองกันระบบภายในของแบตเตอรี่จะตัดกระแส
เมื่อสถานะไมปกติ ในกรณีนี้ใหถอดแบตเตอรี่ออกและใส
เขาไปอีกครั้งแลวทำการเปดตัวเครื่อง







ขอมูลทั่วไป

การใชแบตเตอรี่มี่มีรองรอยเสียหาย หรือ การวางแบตเตอรี่
ไวในปากอาจกอใหการบาดเจ็บ.
ไมควรวางชิ้นสวนที่มีสวนประกอบของแมเหล็ก เชนบัตร
เครดิต, บัตรโทรศัพท, บัตร ATM, สมุดธนาคาร, บัตรรถไฟ
ใตดิน ใกลโทรศัพทมือถือ เนื่องจากแมเหล็กในตัวเครื่อง
โทรศัพทจะทำใหแถบแมเหล็ก และขอมูลตางๆ ที่ถูกจัดเก็บใน
ชิ้นสวนดังกลาว
การคุยโทรศัพทตอเนื่องเปนเวลานานจะสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการใชงาน เนื่องจากความรอนที่เกิดการใชตอ
เนื่องเปนเวลานาน
เมื่อไมไดใชโทรศัพทมือถือเปนเวลานาน ใหจัดเก็บในพื้นที่
ปลอดภัยและถอดสายชารจออก.
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การใชโทรศัพทมือถือใกลอุปกรณที่มีภาครับสัญญาณ (เชน 
วิทยุ, โทรทัศน) อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
ไมจุมตัวเครื่องโทรศัพทกับน้ำ หากเกิดน้ำเขาตัวเครื่องใหถอด
แบตเตอรี่ออกและไปศูนยบริการซอมของไอโมบาย
ไมควรทาสีตัวเครื่องโทรศัพท
ขอมูลที่อยูในตัวเครื่องอาจถูกลบโดยไมไดตั้งใจในระหวางการ
ใชงาน, ซอมเครื่องโทรศัพท, หรืออัพเกรดซอฟตแวร ดังนั้น
ควรแบคอัพขอมูลสำคัญ เชนเบอรโทรศัพท, ริงโทน, ขอความ
SMS, ขอความเสียง, ภาพถาย, และวีดีโอ) ทั้งนี้ไอโมบายจะ
ขอไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว
ไมควรเปด/ปดโทรศัพทมือถือใกลหู













การแกไขปญหาเบื้องตน

 อาการ สาเหตุที่อาจเปนไปได

ไมสามารถเปด
เครื่องได

ซิมลมเหลว

1. ตรวจสอบวาแบตเตอรี่หมด?
2. ตรวจสอบวาวางแบตเตอรี่ในตัว
   เครื่องถูกตอง

1. ซิมการดสกปรก กรุณาทำความ
   สะอาด
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 อาการ สาเหตุที่อาจเปนไปได

สัญญาณแย ตรวจสอบระดับความแรงของ
สัญญาณบนหนาจอ ถาไอคอน
สัญญาณแสดง 4 แถบ จะแสดงวา
สัญญาณแรง แตถานอยกวา1 แถบ
จะแสดงวาสัญญาณออนมาก

2. ติดตั้งซิมการดใหม
3. ซิมการดอาจเกิดการเสียหายให
   เปลี่ยนซิมการดใหม

โทรออกไมได 1. อาจตั้ง ซอนเบอรโทร แตเครือ
   ขายผูใหบริการไมมีบริการรองรับ
   ฟงกชั่นนี้
2. มีสัญญาณรบกวนอยูรอบตัว 
3. อาจเปดฟงกชั่นบริการการระงับ
   การโทรไว 
4. อาจเปดใชงานสาย 2 แตผูให
   บริการเครือขายของคุณไมรองรับ
   ฟงกชั่นนี้

ชารจแบตเตอรี่
ไมได

1. แบตเตอรี่อาจไมไดถูกชารจนาน
  เกินจนไมมีประจุ ดังนั้นจึงไมสามารถ
  ชารจได ควรชารจทิ้งไวและรอสักพัก
2. แบตเตอรี่อาจเสื่อมหรือหมดอายุ
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 อาการ สาเหตุที่อาจเปนไปได

ไมสามารถลงทะ
เบียนกับผูให
บริการเครือขาย

1. สัญญาณออนเกินหรือมีคลื่น
   สัญญาณแรงรบกวน
2. ตรวจสอบวาซิมการดถูกใสเรียบ
   รอย? ขั้วโลหะสีทองหรือซิมการด
   มีการชำรุด? โปรดติดตอผูใหบริการ
   เครือขายหากซิมการดเสียหาย

ไมสามารถเขา
เมนูบริการ

ซิมการดอาจไมมีบริการซิมทูลคิท

มีภาพบางสวนที่
สามารถเห็นได
ในหนาจอ
สแตนดบาย 

ภาพอาจมีขนาดใหญเกิน แนะนำให
ใชภาพขนาด 220*176  
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7. คำยอ

 SMS Short Message Service

EMS Enhanced Message Service

SIM Subscriber Identity Module

GSM Global System for Mobile Communication

PIN Personal Identity Number

PUK PIN Unblocking Key

IMEI International Mobile Equipment Identity 

CB Cell Broadcast 

GPRS General Packet Radio Service

MMS Multimedia Message service

Card 1 Host card (the card inserted in SIM1 slot)

Card 2 Slave card (the card inserted in SIM2 slot)
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โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย

ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.62
GSM1800               หัว      0.66

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

•

•

•

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics

8. ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
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Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเนื้อเยื่อ 
1 กรัม 

ซึ่งโทรศัพทนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่ กำหนดโดย IEEE
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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 900 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.

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

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

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


