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เกี่ยวกับเอนดรอยด

โทรศัพทเอนดรอยดสามารถทำงานฟงกชั่นหลายๆฟงกชั่นคลาย
คอมพิวเตอร ทั้งนี้ผูใชสามารถปรับตั้งคาไดตามตองการ เพื่อรับ
ขอมูลขาวสารหรือความบันเทิง ทานสามารถลบหรือเพิ่มแอพพลิ
เคชั่นหรือฟงกชั่นเพิ่มเติม  เมื่อเขาไปใน Android Market ทาน
สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นและเกมสไดหลากหลาย ทั้งนี้
ทานสามารถเชื่อมตอแอพพลิเคชั่นของทานเขากับแอคเคานท
ออนไลนและขอมูลสวนตัว ตัวอยางเชนสามารถแบคอัพรายการ
นัดหมายและเขาเลนโปรแกรมโซเชี่ยลเน็ตเวิรค

แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นเปนโปรแกรมตัวเครื่องโทรศัพทที่ชวยใหคุณใชงาน
ฟงกชั่นตางๆ เชน การโทรออก, การถายรูป และการดาวนโหลด
แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
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ตัวเครื่องโทรศัพท 

1 ปุมเปด / ล็อคเครื่อง
3 กลองหนา
5 ปุมเมนู (Menu) 
7 ปุมกลับ (Back) 
9 ชองเสียบที่ชารจ/USB
11 ไฟ LED ของกลอง
13 ลำโพง

ภาพเครื่องโทรศัพท
ปุมและชองเชื่อมตอที่สำคัญ

2 เซ็นเชอรวัดระยะหาง/เซ็นเซอร
  วัดความเขมแสง
4 ลำโพงหูฟง 
6 ปุมโฮม (Home)
8 ชองเสียบหูฟง
10 ปุมดานขาง
12 กลองหลัง
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เริ่มตนการใชงาน 

การใสและการชารจ 
ขอใหเราไดชวยคุณในการทำงาน 

ใสซิมการด 
โปรดทำตามปายบนโทรศัพทมือถือ และดูใหแนใจวาใส 
ซิมการดไปในทิศทางที่ถูกตองโดยสังเกตจากดานที่เปน 
มุมตัด และใหดานที่เปนหนาสัมผัสโลหะของการดคว่ำหนา
ลง จากนั้นใหคุณเลื่อนซิมการดเขาไปในชองจนล็อคเขาที่ 
การถอดซิมการดออก ใหคุณดึงชองโลหะที่อยูใกลๆ กับซิม
การดที่ใส

ใสการดทีแฟลช
เลื่อนการดทีแฟลชเขาไปในชองเสียบการดทีแฟลช
โดยใหที่มีพินโลหะคว่ำหนาลง ผลักเขาไปในชองจนล็อค 
เขาที่ 
การถอดการดทีแฟลชเพียงเลื่อนการดออก 

การใสแบตเตอรี่ 
ใหคุณหันขั้วโลหะของแบตเตอรี่เขากับขั้วโลหะที่ชองใส
แบตเตอรี่ จากนั้นจึงกดแบตเตอรี่ใหลงไปในชอง  
การชารจ 
โปรดดูใหแนใจวาไดใสแบตเตอรี่เขาในโทรศัพทมือถือ วิธีการ
ชารจแบตเตอรี่ เสียบสายชารจที่โทรศัพทของคุณ (ชอง USB) 
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แลวเสียบอีกดานหนึ่งเขาที่เตาเสียบไฟฟา สัญลักษณแบตเตอรี่
จะแสดงสถานะการชารจ ซึ่งระหวางที่ทำการชารจ แถบบน
สัญลักษณแบตเตอรี่จะมีการเลื่อนไปมา และเมื่อแถบบน
สัญลักษณหยุดการเคลื่อนไหว แสดงวาแบตเตอรี่ไดถูกชารจ
พลังงานจนเต็ม ปลดสายชารจออกจากโทรศัพท แลวปลดสาย
ชารจออกจากเตาเสียบไฟฟา


ถาแบตเตอรี่ใกลจะหมด ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น
มาอีกครั้งหลังจากการชารจไฟผานไปแลวครูหนึ่ง

หมายเหตุ
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หนาจอทัชสกรีนและปุม 

เคล็ดลับการแตะ
ขอควรรูกอนการใชงาน

ขอมูลตอไปนี้เปนคำแนะนำการใชงานโทรศัพทมือถือใหงายขึ้น

แตะ
เพื่อเลือกไอคอน หรือตัวเลือก 

แตะคาง
เพื่อเปดฟงกชั่นพิเศษ หรือตัวเลือกพิเศษ เชน เมื่ออยูบนหนาโฮม
แตะ      เพื่อเขา เมนูหลัก แลวแตะ       เพื่อเขาบันทึกการโทร 
จากนั้นแตะคางไวเพื่อเปดตัวเลือกพิเศษ 

การลาก
เพื่อเลื่อนรายการหรือยายอยางชาๆ, เลื่อนผานหนาจอสัมผัส เชน 
แตะ       เพื่อเขา เมนูหลัก แลวแตะ สมุดโทรศัพท  
แลวเลื่อนรายการสมุดโทรศัพทขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการ.
แตะ 2 ครั้ง
การแตะ 2 ครั้งติดตอกันเพื่อใชงานการซูม ตัวอยางเชน แตะภาพ 
2 ครั้งติดตอกันที่ภาพในเมนูแกลอรี่เพื่อซูม ทั้งนี้ ทานยังสามารถ
ใชการแตะ 2 ครั้งเพื่อควบคุมการซูมในกลอง

วิธีการใชงานฟงกชั่นการซูม
เมื่อเขาใชงานเว็บเพจ หรือดูรูปภาพ วางนิ้ว 2 นิ้วแลวลากนิ้วเขา
หากันเพื่อซูมออกหรือ ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา
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สามารถใชฟงกชั่นการซูมในการดูรูปภาพหรือบราวซเว็บ

หมายเหตุ

การกลับหนาจอ
บนบางหนาจอ เมื่อกลับหนาจอตัวเครื่องโทรศัพทเปนแนวตั้ง ทิศ
ทางการแสดงของจอจะแสดงเปนตามแนวการกลับตัวเครื่อง ทั้งนี้
สามารถเปด/ปดฟงกชั่นการกลับหนาจอนี้ได

ตัวเลือกการเลือกและไมเลือก

เพื่อเขาใชงาน

เลือก

ไมเลือก

ปุมเปด-ปดเครื่อง / ล็อคตัวเครื่อง
เคล็ดลับการใชปุมกด 







กดคางเพื่อเปด / ปด โทรศัพทมือถือ 
เมื่อเครื่องเปดอยู ใหกดคางที่ปุมนี้เพื่อใชงานตัวเลือก (โหมด
ปดเสียง, โหมดเครื่องบิน, ปดเครื่อง)
เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ปองกันการสัมผัสโดยไมตั้งใจ
ให ปดหนาจอโดยกดปุมเปด-ปดเครื่อง / ล็อคตัวเครื่อง
การเปดหนาจอ ทำไดโดยเพียงกดปุมปุมเปด-ปดเครื่อง / ล็อค
ตัวเครื่องอีกครั้งและลากไอคอนตามคำแนะนำบนหนาจอบน
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หนาจอเพื่อปลดล็อค

ปุมเมนู (Menu)
 เปดเมนูหรือรายการที่เกี่ยวของกับหนาจอหรือแอพพลิเคชั่นที่

ใชงานอยูปจจุบัน

ปุมโฮม (Home)




กด ปุมโฮม (Home) เพื่อปดเมนูหรือแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยู
แลวกลับมาสูหนาโฮมสกรีน หากคุณอยูหนาซายหรือขวาของ
หนาโฮม การกดปุมโฮมจะเปนการกลับมาสูหนากลาง
กด ปุมโฮม (Home) คางไวเพื่อดูแอพลิเคชั่นที่ใชอยูปจจุบัน

ปุมกลับ (Back)
 กด ปุมกลับ  เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา
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ปุมดานขาง (Side Key)




กดปุมดานขางเพื่อปรับความดังเสียง เมื่อเลนไฟลเสียงหรือ
วีดีโอ การกดปุมดานขางจะเปนการปรับระดับความดังเสียง
ของมีเดีย
กดปุมดานขางคางไวเพื่อตั้งเสียงดังหรือเบาสุด

เซ็นเชอร (Sensors)
ตัวครื่องรุนนี้มีเซ็นเชอรวัดระยะหาง ( Proximity Sensor) และ
เซ็นเซอรวัดความเขมแสง (Light sensor)

เซ็นเชอรวัดระยะหาง ( Proximity Sensor)
เซ็นเซอรตัวนี้จะสั่งงานใหดับไฟหนาจอเพื่อประหยัดพลังงาน

เซ็นเซอรวัดความเขมแสง (Light sensor)
เซ็นเซอรวัดความเขมแสงมีหนาที่ปรับความสวางของจอใหพอดี
กับสภาวะแวดลอมที่คุณอยู ซึ่งก็มีสวนชวยในการประหยัดพลังงาน
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หนาโฮมกรีน 

เริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็ว : หนาโฮมกรีน 

เขาถึงสิ่งที่คุณตองการใชงานอยางรวดเร็ว

หนาโฮมสกรีนจะเปนหนาแรกที่คุณสามารถพบหลังจากเปดเครื่อง 
เทียบเทากับหนาเดสกท็อปในคอมพิวเตอร เปนเสมือนประตูใหกับ
ฟงกชั่นตางๆในตัวเครื่องโทรศัพท  ทั้งนี้คุณสามารถกำหนด 
วิดเจ็ด, เมนูลัด และภาพพื้นหลัง

แถบสถานะตัวเครื่อง
และการแจงเตือน

ชอรตคัต

วิดเจ็ด

ปุมกด, เมนูแอพพลิเคชั่น
, บราวเซอร



     10

ทานตองสไลดหนาโฮม(Home) ไปทางซายหรือขวาเพื่อดู
คอนเทนตในหนาพาเนลอื่นบนหนาโฮมสกรีนซึ่งมีทั้งหมด 4 หนา 
โดยทานสามารถเพิ่มชอรตคัต, วิดเจ็ด, โฟลเดอร และอื่นๆไปยัง
หนาโฮมสกรีน


คุณสามารถแตะคาง บนหนาโฮมสกรีนเพื่อดูหนาพาเนล
ถัดไป 

หมายเหตุ


หนาโฮมสกรีนของคุณอาจดูแตกตางจากในคูมือ

หมายเหตุ

การใชงานเมนูตางๆ
มีเมนูตัวเลือกและเมนู context ในเครื่อง

เมนูตัวเลือก

เมนูตัวเลือกมีเครื่องมือที่สามารถใชกับกิจกรรมที่ทำอยูในหนา
จอปจจุบันหรือแอพพลิเคชั่น ไมใชรายการเฉพาะที่อยูบนหนาจอ 
ทานสามารถเปดเมนูตัวเลือกโดยกดปุมเมนู (Menu)  
ไมใชทุกหนาจะมีเมนูตัวเลือก บางครั้งกดปุมเมนู (Menu)    
แลว ไมมีตัวเลือกขึ้น
บางหนาจอมีตัวเลือกอื่นอีก; แตะ อื่นๆ (More) เพื่อเปดเมนู
รายการอื่นๆ
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เมนูตัวเลือกมี
รายการที่
สามารถใชกับ
หนาจอหรือ
แอพพลิเคชั่น
ปจจุบัน หรือ
แอพพลิเคชั่น
ทั้งหมด

เมนู Context 

เมนูนี้ประกอบดวยเครื่องมือที่สามารถใชกับรายการจำเพาะบน
หนาจอ ทานสามารถใชเมนูนี้ไดโดยการแตะคางที่หนาจอ ทั้งนี้ไม
ใชทุกรายการจะมีเมนู Context  เมื่อทานแตะคางแตไมมีรายการ
อะไรปรากฏแปลวาไมมีเมนู Context 
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เมื่อทานแตะรายการตางๆคางไว เชน รายชื่อ, บันทึกการโทร
บนหนาเมนู จะมีเมนูยอยปรากฏอยู 



ปุมเมนู (Menu) เมื่ออยูหนาโฮม
เมื่อกดปุมเมนู (Menu) เมื่ออยูหนาโฮมจะมีตัวเลือกดังตอไปนี้
แสดง

เพื่อเขาใชงาน

แตะเพิ่มชอรตคัต, วิดเจ็ต, 
โฟลเดอร และ ภาพ
วอลลเปเปอรที่หนา
โฮม

แตะจัดการแอพพลิเคชั่น



  13

เพื่อเขาใชงาน

แตะเลือกรูปภาพจาก
แกลอรี่, Live 
wallpapers, ภาพถาย 
หรือภาพวอลลเปเปอร

แตะคนหาแอพพลิเคชั่น
หรือรายชื่อ

แตะตั้งเอฟเฟคเดสกท็อป

แตะแสดงตัวเลือกเชนการ
แจงเตือนและตั้งคา

ปุมกด, เมนูแอพพลิเคชั่น, บราวเซอร

เพื่อเขาใชงาน

แตะเขาใชงานปุมกด

แตะเขาใชงานเมนู
แอพพลิเคชั่น

แตะเขาใชงานบราวเซอร
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เพิ่มหนาโฮมกรีน
แตะหนาโฮมสกรีนคางไว จะมีตัวเลือกฟงกชั่นตอไปนี้แสดง 

เพื่อเขาใชงาน

แตะเลือกชอรตคัต เชน 
แอพพลิเคชั่น, บุค
มารค, รายชื่อ, โทร, 
ขอความ, รายการ
เพลง, ตั้งคา และ 
WhatsApp จากนั้น
เพิ่มไปยังหนาโฮม
สกรีน

แตะเลือกวิดเจ็ด เชน 
นาิกาอนาล็อก, วิธี
การใชโฮมสกรีน , 
กรอบรูป,ควบคุมการ
ใชพลังงาน, คนหา, 
เครื่องเลนเพลง และ
อื่นๆ จากนั้น เพิ่มไป
ยัง หนาโฮมสกรีน

แตะเลือกโฟลเดอรเพิ่ม
ไปยังหนาโฮมสกรีน
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เพื่อเขาใชงาน

แตะเลือกภาพวอลเปเปอร
จากแกลอรี่, Live 
wallpapers, ภาพถาย 
หรือภาพวอลลเปเปอร

ชอรตคัต(Shortcut) 
เพิ่มชอรตคัตบนหนาโฮมสกรีน 
แตะหนาโฮมสกรีนคางไว  แลวแตะไอคอน      ทานสามารถเลือก
เมนูชอรตคัตตางๆเพิ่มไปวางบนหนาโฮมสกรีน เชน บุคมารค, 
รายชื่อ, ขอความ และอื่นๆ 

ลบชอรตคัตบนหนาโฮมสกรีน
ทานสามารถลบเมนูชอรตคัตไดโดยแตะชอรตคัตคางไว จนกระทั่ง
สั่น แลวลากลงไอคอนถังขยะ  

วิดเจ็ด (Widget)
วิดเจ็ด เปนแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กบนหนาโฮมสกรีนที่แสดงขอมูล
ทั่วไป อยางเชน นาิกาอนาล็อก, เพลง และคนหา ทานสามารถ
ใชวิดเจ็ดบนหนาโฮมสกรีนไดโดยตรง  เชน เครื่องเลนเพลง ทาน
สามารถเริ่มเลนเพลงจากไฟลเสียงที่มีโดยตรงจากบนหนาโฮมสกรีน 
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ด เชน นาิกาอนาล็อคเพื่อแสดง
เวลา ทั้งนี้ทานสามารถดาวนโหลดวิดเจ็ดเพิ่มจากไลบารี่ของวิดเจ็ด 
Android
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เพิ่มวิดเจ็ดบนหนาโฮมสกรีน
แตะคางที่หนาโฮมสกรีน แลวแตะไอคอน       เพื่อดูเมนูตัวเลือก
วิดเจ็ด
แตะไอคอนเพื่อเลือกวิดเจ็ด แลวกลับไปยังหนาโฮมสกรีน ทานจะ
สามารถใชวิดเจ็ดไดอยางงายดายบนหนาโฮมสกรีน

ลบวิดเจ็ดบนหนาโฮมสกรีน
ถาทานตองการลบวิดเจ็ด ทานสามารถแตะหนาโฮมสกรีนคางไว 
แลวแตะไอคอนวิดเจ็ดคางไวจนกระทั่งสั่น แลวลากลงไอคอน
ถังขยะ

การจัดเรียงหนาโฮมสกรีนใหม
จัดเรียงหนาโฮมสกรีน
แตะคางเมนูชอรตคัตบนหนาโฮมสกรีนจนกระทั่งสั่น แลวลากไป
ยังตำแหนงที่ตองการ

เพิ่มโฟลเดอรไปยังหนาโฮมสกรีน
แตะคางหนาโฮมสกรีน แลวแตะเลือกไอคอน       ทานสามารถ
สรางโฟลเดอรใหมลากไปยังตำแหนงที่ตองการและเพิ่มไปยังหนา
โฮมสกรีน

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอรไปยังหนาโฮมสกรีน
แตะไอคอนโฟลเดอรเพื่อเปดแลวจากนั้นแตะโฟลเดอรคางไวเพื่อ
แสดงชองการเปลี่ยนชื่อ แลวพิมพแกไข จากนั้นยืนยันการแกไข

ยายชอรตคัตแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮมสกรีนไปยังโฟลเดอร 
แตะรายการบนหนาโฮมสกรีนคางไวจนกระทั่งสั่นแลวลากไปยัง
โฟลเดอร
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ยายชอรตคัตแอพพลิเคชั่นในโฟลเดอรไปยังหนาโฮมสกรีน 
แตะรายการในโฟลเดอรคางไวจนกระทั่งสั่นแลวลากไปยังหนา
โฮมสกรีน

การเปลี่ยนภาพแบล็คกราวนดบนหนาโฮมสกรีน
ปรับแตงหนาโฮมสกรีนใหเปนสไตลทาน โดยใชภาพ จาก 
แกลลอรี่ (Gallery), Live wallpapers, ภาพถาย และภาพ
วอลเปเปอร 
แตะหนาโฮมสกรีนคางไว แลวเลือกภาพวอลเปเปอร โดยสามารถ
เลือกจากระบบ (System) หรือ แกลลอรี่ (Gallery), แกลลอรี่ 
(Gallery), Live wallpapers, ภาพถาย และภาพวอลเปเปอร 


ทานสามารถใชกลองถายภาพแลวตั้งภาพที่ถายเปน
ภาพพื้นหลัง

หมายเหตุ
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เมนูแอพพลิเคชั่น

เมนูแอพพลิเคชั่น
สนุกกับเมนูแอพพลิเคชั่น

ทานสามารถเปดเมนูแอพพลิเคชั่นจากหนาโฮม  โดยในเมนูนี้จะมี
แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในตัวเครื่องและที่ดาวนโหลดมา
เมนูแอพพลิเคชั่นจะกินพื้นที่เกินขนาดหนาจอ โดยตองลากไปดาน
ซายหรือขวาเพื่อดูขอมูลทั้งหมด

การเปดเมนูแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮม 
แตะ  

การบราวซแอพพลิเคชั่น
เปดแอพพลิเคชั่น แลวลากนิ้วไปดานซายหรือขวา

การสรางชอรตคัตแอพพลิเคชั่นไปยังหนาโฮม
แตะคางที่แอพพลิเคชั่นบนแมนูแอพพลิเคชั่นจนกระทั่งเครื่องสั่น 
แลวลากไปยังหนาโฮม

การลบชอรตคัตแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮม
ถาตองการลบชอรตคัต ใหแตะคางที่ไอคอนชอรตคัตจนกระทั่งสั่น 
แลวลากไปยังไอคอนถังขยะ 

การจัดเรียงเมนูแอพพลิเคชั่น
เพื่อจัดเรียงเมนูแอพพลิเคชั่น 
แตะคางแอพพลิเคชั่นจนกระทั่งสั่น แลวลากไปยังหนาจอ
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แถบสถานะและการแจงเตือน

แถบสถานะจะถูกแสดงบริเวณดานบนของหนาจอ โดยไอคอน
ตางๆจะแสดงถึงเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง ทานจะได
รับการแจงเตือนบนดานบนของหนาจอเมื่อมีเหตุกาณใหมๆเกิดขึ้น  
เชน ขอความใหม, สายที่ไมไดรับ, ความแรงสัญญาณ, แบตเตอรี่ 
และขอมูลอื่นๆ

ความแรงสัญญาณ
เครือขายซิม

เสียบใชงานหูฟง

แสดงความจุ
แบตเตอรี่

เชื่อมตอบูลทูธ

ขอความที่ยังไม
ไดอาน

เปดใชบูลทูธ

สายที่ไมไดรับ
เปดใชโหมด
เครื่องบิน

เปดใชนาิกาปลุก
เชื่อมตอสาย 
USB

การตรวจสอบการแจงเตือนและกิจกรรมที่กำลังทำอยู
ทานสามารถลากแถบสถานะลงเพื่อเปดหนาพาเนลการแจงเตือน
และรับขอมูล เชน ดูขอมูลสายที่ไมไดรับจากหนาพาเนลการ
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แจงเตือน ทั้งนี้ทานสามารถเปดแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานอยู 
เชน เครื่องเลนเพลง

การเปดพาเนลการแจงเตือน
ลากแถบสถานะลง

การปดพาเนลการแจงเตือน
ลากแถบพาเนลที่ดานลางขึ้น

เปดแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานจากหนาพาเนลการแจงเตือน  
จากหนาตางพาเนลการแจงเตือน แตะ แอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงาน
อยูเพื่อเปด

ทูลคิท

ในทูลคิททานสามารถเริ่มการใชงานแอพพลิเคชั่นทั่วไป เชน บูลทูธ 
, Wi-Fi และอื่นๆ
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เปดพาเนลการแจงเตือนโดยลากสวนบนของหนาจอลงดวยนิ้ว

ทูลคิท
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ปุมกด (Dial pad)

การโทรออก
แตะไอคอน      บนหนาโฮมสกรีน
ในหนาจอการโทร ใสเบอรที่ตองการในชอง และแตะ      
เพื่อโทรออก และแตะ          เพื่อโทรสายวีดีโอ

ปุมกด หนาจอการโทรเขา  ระหวางการโทร

การรับสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา
การรับสายเรียกเขา
เพื่อรับสายเรียกเขา แตะ

การปฏิเสธสายเรียกเขา
หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา แตะ     
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ตัวเลือกระหวางการโทร
ระหวางการโทรมีตัวเลือกการโทรใหทานใช เชน การพักสาย. 
ประชุมสาย, ปดเสียงและอื่นๆ

เพื่อเขาใชงาน

แตะปดเสียง (Mute): ปด
เสียงของทานโดยสาย
ฝงตรงขามจะไมไดยิน

แตะพักสาย (Hold): 
ระหวางการใชหลาย
สาย สามารถเลือกพัก
สายสนทนาไดสายหนึ่ง 

แตะลำโพง (Speaker): 
เปด/ปดลำโพง

แตะรายชื่อ (Contacts): 
ไปยังเมนู รายชื่อ

แตะเพิ่มสาย (Add call): 
เมื่อพักสายสนทนาแรก
และตองการโทรสายที่2

แตะปุมกด (Dial pad): 
เขาใชงานปุมกด
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กดปุมดานขางเพื่อปรับระดับความดังเสียง 

การประชุมสาย
หากระหวางการโทรไดรับสายเรียกเขาใหมเมื่ออยูในระหวางการ
โทรทานสามารถสลับสายหรือ รวมสายสนทนา 

แตะ เพื่อสลับสาย

แตะ เพื่อรวมสายการประชุม

1. โทรไปยังสายแรกที่ตองการ
2. เมื่อสายถูกเชื่อมตอใหแตะไอคอน เพิ่มสาย (Add call) สายที่1
   จะถูกพักไวและทานสามารถโทรไปหาเบอรที่ 2
3. โทรไปยังเบอรที่ 2 โดยปอนเบอรเอง, บันทึกการโทร, หรือ
   รายชื่อ 
4. เมื่อสายถูกเชื่อมตอ แตะ รวมสาย (Merge calls) เพื่อรวมสาย
   สนทนา 
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ทั้งนี้สามารถเพิ่มสายการประชุมตามจำนวนที่ไดรับการรองรับจาก
เครือขาย

คำแนะนำ: ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อตรวจสอบวาเครือขาย
ของทานสามารถรองรับฟงกชั่นการประชุมสายหรือไม
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การปอนขอมูล

คียบอรดบนหนาจอ
แตะปุมคียบอรดบนหนาจอ QWERTY เพื่อใสขอความที่ตองการ 
ในบางแอพพลิเคชั่นเปดคียบอรดบนหนาจอโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ยัง
สามารถเปดคียบอรดโดยแตะชองสำหรับปอนตัวอักษร 

แตะไอคอนนี้เพื่อเลือก
รายชื่อที่ตองการจาก
สมุดโทรศัพท

กด เวนวรรคหรือเครื่อง
หมายวรรคตอนเพื่อไฮไลท
คำที่แนะนำ
แตะ เพื่อปอนขอมูลคำที่
แนะนำ 
แตะ 1 ครั้งเพื่อทำใหตัว
หนังสือที่พิมพถัดไปเปน
ตัวอักษรพิมพใหญ หรือ
แตะคางสำหรับฟงกชั่น
caps

การพิมพตัวอักษร
แตะปุมกดบนคียบอรดเพื่อพิมพ; โดยตัวหนังสือที่พิมพจะ
ปรากฏบนแถบ 
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ใชปุมลบ (Delete)      เพื่อลบตัวหนังสือที่อยูดานซาย
ของเคอรเซอร 
เมื่อพิมพเสร็จ กด กลับ (Back) เพื่อปดคียบอรด





พิมพตัวหนังสือตางๆ
แตะปุมสัญลักษณเพื่อเปลี่ยนเปนตัวเลขหรือสัญลักษณ
แตะปุม ALT บนคียบอรดเพื่อดูสัญลักษณเพิ่มเติม; กดอีก
ครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับ





การพิมพขอความ
ทานสามารถพิมพขอความลงไปในชองสำหรับใสตัวอักษรและใช
คำสั่ง คัดลอก, ตัด และวางตัวอักษร ภายในหรือนอกแอพพลิเคชั่น 
โดยบางแอพพลิเคชั่นอาจไมรองรับฟงกชั่นการพิมพหรือแสดง
ตัวเลือกการพิมพ  

แตะที่ชองปอนตัวอักษรเพื่อเลือกใชคำ
ตัดหรือคัดลอกขอความ 





เลือกขอความ
ทานสามารถเลือกขอความเพื่อตัดหรือคัดลอก โดยขอความที่
เลือกจะถูกไฮไลทดวยสีสม

แตะชองขอความ จะสามารถเปดเมนูตัวเลือกไดดังนี้ 
แตะ “เลือกคำ (Select word)” เพื่อยายเคอรเซอรไปยัง
ขอความที่เลือก 
แตะ “เลือกทั้งหมด (Select all)” เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมด 
แตะชองสำหรับปอนขอความเพื่อยายเคอรเซอรไปยังขอความ 
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ตัด/คัดลอก/วางขอความ
1. แตะบนขอความเพื่อตัดหรือคัดลอก 
2. แตะ ตัด (Cut) หรือ คัดลอก (Copy) ในเมนูที่เปดขึ้น 
3. คัดลอกขอความที่ตองการเพื่อทำการวาง
4. แตะชองปอนขอความที่ทานตองการเพื่อวางขอความ ทาน
   สามารถวางขอความที่คัดลอกจากแอพพลิเคชั่นหนึ่งไปยัง
   แอพพลิเคชั่นตางๆ 
5. แตะ วาง (Paste) ในเมนูที่เปดขึ้นเพื่อแทรกขอความตรง
   เคอรเซอร 
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การติดตอสื่อสาร 

รายชื่อ (Contacts)

เรื่องดีสำหรับการพูดคุย ขอความ หรือ
อีเมล

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> รายชื่อ 
(Contacts)

คนหารายชื่อ

แอพพลิเคชั่น รายชื่อ (Contacts) ใหทานสามารถจัดเก็บและ
จัดการรายชื่อ

เพื่อเขาใชงาน

แตะคนหารายชื่อ

ในหนารายการสมุดโทรศัพท ใสตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่ทานหา
ในชองเคอรเซอร แลวรายชื่อที่ตรงตามที่ทานปอนจะปรากฏขึ้น 
ผลการคนหาจะแตกตางกันขึ้นอยู กับเนื้อหาที่ใส แตะรายชื่อ 
ทานสามารถดูโปรไฟลของรายชื่อนั้น, ดูบันทึกการโทรของรายชื่อ, 
ดูขอความของรายชื่อ, สงขอความ, แกไข, แชร, ลบ และคัดลอก
รายชื่อ
เลือกรายชื่อและแตะที่รายชื่อที่ตองการ เพื่อ โทร, สงขอตความ
ไปยังรายชื่อที่เลือก ถาแตะคางที่รายชื่อจะแสดงตัวเลือกอื่นๆ 
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เชน โทรหารายชื่อ , สงขอความไปยังรายชื่อ, ตั้งเปนเบอรแรก
เริ่ม, สายวีดีโอ,เชื่อมตอซิมการด และลบเบอรนี้ 

โทรไปยังรายชื่อ(Call contact): โทรไปยังรายชื่อที่เลือก
สงขอความไปยังรายชื่อ (Text contact): เขียนขอความ 
SMS และสงไปยังรายชื่อที่เลือก
ตั้งเปนเบอรแรกเริ่ม(Make default number): ตั้งเบอร
ที่เลือกเปนเบอรแรกเริ่ม
โทรวีดีโอ (Video call): ทานสามารถตอสายแบบวีดีโอ
ไปยังรายชื่อที่ตองการเชื่อมตอซิมการด (Associate SIM 
card): เมื่อใชรายการนี้จะเปนการนำเขารายชื่อในซิมลง
โทรศัพท 
ลบเบอรนี้ (Remove this number): ทานสามารถลบ
เบอรที่เลือก 













เพื่อเขาใชงาน

แตะโทร

แตะเขียนขอความ

เลือกรายชื่อ แตะรายชื่อที่ตองการคางไว ทานสามารถดูรายชื่อ, 
แกไขรายชื่อ, ลบรายชื่อ, เพิ่มไปยังเบอรโทรดวน และแชรผูติดตอ

ดูผูติดตอ (View contact): ดูรายชื่อ
แกไขผูติดตอ (Edit contact): แกไขรายชื่อ
ลบผูติดตอ (Delete contact): สามารถลบรายชื่อ
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เพิ่มไปยังการโทรดวน (Add to speed dial): สามารถ
เพิ่มรายชื่อไปยังเบอรโทรดวน 
แชรผูติดตอ (Share contact): สามารถแชรรายชื่อโดย
ใชบูลทูธ, อีเมล, การด SD, ขอความตัวอักษร หรือ 
WhatsApp





 การเพิ่มรายชื่อ

แตะไอคอนนี้เพื่อเพิ่มรายการใหมไปยังหนวยความจำซิม ทาน
สามารถแกไขรายละเอียดของรายชื่อ เชน ชื่อ, เบอรโทร และอื่นๆ  

เพื่อเขาใชงาน

แตะเพิ่มรายชื่อ

 เลือกกลุมหรือซิมการด 

แตะ               ทานสามารถเลือกกลุม เชน วีไอพี (VIP), 
เพื่อนรวมชั้น (schoolmate), เพื่อน (friends), ครอบครัว 
(family) หรือเพื่อนรวมงาน (co-worker) เพื่อบราวซรายชื่อ 
ทานสามารถเลือกซิมการดเพื่อบราวซรายชื่อ

บันทึกการโทร (Call log)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :แมนูแอพพลิเคชั่น> บันทึก
การโทร (Call log)

แตะแท็บตางๆ เชน ทั้งหมด, สายโทรออก, สายโทรเขา และสาย
ที่ไมไดรับ บนสวนดานบนของหนาบันทึกการโทร แลวทานจะ
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สามารถดูรายการตางๆในบันทึกการโทร

  

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  

แตะ  

แตะ  

สายโทรออก

สายโทรเขา

สายที่ไมไดรับ

เลือก บันทึกการโทร และ แตะบันทึกการโทรนั้นคางไว โดยทาน
จะสามารถโทร, แกไขกอนโทร, ลบและอื่นๆ 
เลือก บันทึกการโทร และ แตะ      , ทานสามารถดูรายละเอียด
ของบันทึกการโทร เชนประเภทการโทร, เวลาการโทร, ระยะเวลา, 
ทั้งนี้ยังสามารถโทรออกและสงขอความไปยังเบอรนั้น

ขอความ (Messaging)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> ขอความ 
(Messaging)
ทานสามารถสราง, สง, และรับขอความตัวอักษรจากตัวเครื่อง
โทรศัพท และสามารถสงหรือรับขอความมัลติมีเดียจากตัวเครื่อง
โทรศํพทซึ่งมีไฟลภาพ, วีดีโอ และเสียง
เมื่อดูขอความของทาน จะเห็นวามีการแสดงในรูปแบบไดอะล็อก
การสนทนาซึ่งขอความตางๆจะถูกจัดกลุมไวดวยกันสำหรับแตละ
รายชื่อผูติดตอนั้นๆ
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การสรางขอความใหม

ทานสามารถสราง, สงและรับขอความ SMS และ MMS เพื่อสง  

 เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เพิ่มผูรับ โดยเลือก
จากรายชื่อ

กดปุมเมนู ทานจะสามารถใชตัวเลือกเพิ่มเติมได เชน ชื่อเรื่อง, 
เพิ่มไฟลแนบ โดยการแตะไอคอนตางๆเพื่อทำฟงกชั่นตอไปนี้

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เพิ่มชื่อเรื่อง

แตะ  ใสไฟลแนบเชน ภาพ, 
วีดีโอ, เสียง

แตะ  ลบ

แตะ  ใสขอความสำเร็จรูป 

แตะ  ใสอีโมติคอน

แตะ  อื่นๆ
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ลบประวัติขอความ 

1 แตะคางที่ขอความนั้นๆเพื่อเริ่มขอความตัวอักษรหรือขอความ
   มัลติมีเดียใหม
2. แตะ ลบประวัติขอความ (Delete thread) ในเมนู 
   ทานสามารถกดปุมเมนู       และ แตะ ลบประวัติขอความ 
   (Delete thread) เพื่อลบขอความทั้งหมดจากหนาวินโดวซ 

ขอความ Exchange

ทานสามารถสงขอความตัวอักษรไดถึง 160 ตัวอักษรไปยังเครื่อง
โทรศัพทอื่น ถายังพิมพขอความหลังจากที่เกินกำหนด ขอความ
จะถูกสงออกเปนชุด
ขอความจะถูกเปลี่ยนเปนขอความ MMS หากสงไปยังที่อยูอีเมล, 
เพิ่มชื่อเรื่อง หรือไฟลมีเดีย 

การสรางและสงขอความมัลตืมีเดีย

1. บนหนา ขอความ (Messaging)   แตะ สรางขอความใหม
2. ใสเบอรโทร หรือที่อยูอีเมล ในชอง To 
3. แตะกลองขอความเพื่อเริ่มพิมพขอความ 
4. แตะ      ที่ดานลางของหนาจอ LCD จะมีเมนูนี้ปรากฏ:
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แตะ ไฟลแนบ (Attach) เพื่อแนบไฟล วีดีโอ, เสียง, และอื่นๆ 
ผานทางตัวเลือกที่มี
แตะ เพิ่มชื่อเรื่อง (Add subject) เพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง
แตะ ใสอีโมติคอน (Insert Smiley) เพื่อใสอีโมติคอน
แตะ ใสขอความสำเร็จรูป (Insert Quick Text) เพื่อใสขอ
ความสำเร็จรูป

5. แตะไอคอน สง (Send) เพื่อสงขอความมัลติมีเดีย  

สงตอขอความ

1. แตะขอความคางไวในหนาขอความ 
2. แตะสงตอ (Forward) ในเมนู 
3. แตะไอคอน สง (Send) เพื่อสงขอความ
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การล็อคขอความ

ทานสามารถล็อคขอความเพื่อปองกันการลบเมื่อถึงขีดกำหนด
ของการจำกัดขอความ 
1. แตะขอความคางไวในหนาขอความ
2. แตะ ล็อคขอความ (Lock message) ในเมนู โดยไอคอนล็อค
   จะปรากฏอยูดานซายของขอความ หากตองการปลดล็อค
   ขอความใหแตะคางไวที่ขอความและ แตะ ปลดล็อคขอความ 
   (Unlock message)

อีเมล (Email)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> อีเมล 
(Email)

แอพพลิเคชั่นอีเมลใหทานสามารถสราง, สง และรับอีเมลผาน
แอคเคานทอีเมลที่มีอยู
ทานตองสรางแอคเคานกอนแลวจึงเขียนอีเมลเพื่อสง โดยสามารถ
ตั้งคาอีเมลตามขั้นตอน

ตั้งเวลาสง SMS (Regular SMS)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> ตั้งเวลาสง 
SMS  (Regular SMS)

ทานสามารถพิมพขอความและตั้งวันที่และเวลาเพื่อสงไปยังผูรับ
ที่ตั้งไว
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เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เพิ่มผูรับ เลือกรายชื่อ
จากรายการ หรือพิมพ 
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จัดการไฟล (File manager)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิ
เคชั่น> จัดการไฟล (File manager)
จัดการไฟลตางๆ ที่ถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำของตัวเมมโมรี่
การดได (ทานสามารถเลือกดูไฟลในเมมโมรี่การดไดดวยวิธีนี้)

 จัดการโฟลเดอร
ถาทานแตะโฟลเดอรคางไว เครื่องจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้ 
เชน ดาวนโหลด (Download), คัดลอก (Copy) และ ตัด  
(Cut) ทั้งนี้ทานสามารถเปดและเขาไปดูไดเร็คทอรี่ในพื้นที่จัด
เก็บ และสามารถดู และ ตั้งคาโฟลเดอรในพื้นที่จัดเก็บ 
กดปุมเมนู จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม เชน สรางโฟลเดอร (Create 
folder), แกไข (edit) และเรียงโดย (sort by) 

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เพิ่มโฟลเดอร

แตะ  แกไข

แตะ  เรียงโฟลเดอร ตาม ชื่อ
, ชนิด, ขนาดและเวลา

 จัดการไฟล
เขาไปยังโฟลเดอร ถาแตะไฟลคางไว ตัวเลือกบางชนิดจะปรากฏ 
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เชน แชร, คัดลอก, และตัด โดยทานสามารถเปดและเลนไฟลใน
พื้นที่จัดเก็บ และสามารถดู และตั้งคาไฟลในพื้นที่จัดเก็บ 













คัดลอก (Copy): สามารถคัดลอกไฟล
ตัด (Cut): ตัดไฟล
ลบ (Delete): ลบไฟล
เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อไฟล
แชร (Share): แชรไฟลผานบูลทูธ 
รายละเอียด (Detail): ดูรายละเอียดขอมูล 


ทานจะไมสามารใชการเชื่อมตอที่เรียกวา power USB 
และ เวอรชั่น USB ที่สูงกวา เวอรชั่น 2.0 หรือเทียบเทา 

หมายเหตุ
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มัลติมีเดีย (Multimedia)

กลองถายภาพ (Camera)

เพลิดเพลินไปกับการรับฟง, รับชม และ
ถายภาพที่ทานตองการ

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :แมนูแอพพลิเคชั่น> กลอง
ถายภาพ (Camera)
ถายภาพหรือบันทึกวีดีโอดวยกลองในเครื่องโทรศัพท โดยทาน
สามารถถือกลองในแนวหรือแนวตั้ง โดยภาพหรือวีดีโอที่ถายจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในการดทีแฟลช แชรรูปภาพและวีดีโอกับ
เพื่อนหรืออัพโหลดไฟลภาพหรือวีดีโอไปยังเว็บไซตที่ใหบริการ

 การถายภาพ

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  ถายภาพ

แตะ  ซูมเขา/ออก

แตะ  โหมดแฟลช

แตะ  ตั้งคาไวทบาลานซ

แตะ  พื้นที่จัดเก็บ
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เพื่อเขาใชงาน

แตะ  โหมดการถาย , ถาย
ภาพตอเนื่อง (Burst 
shot), ISO,ตั้งคาการ
หนวงเวลาถายภาพ 
(Self timer), Focus 
meter, ตรวจจับใบ
หนา (Face 
detection), AE 
meter, และอื่นๆ

แตะ  โหมดการโฟกัส 
(Focus mode), EV, 
โหมดวิว (Scene 
mode) และอื่นๆ

แตะ  เปลี่ยนระหวางกลอง
วีดีโอกับกลองถายรูป

ปรับตั้งคาโหมดการถายภาพ, แฟลช, และการตั้งคาอื่นๆ
จับภาพวัตถุที่ตองการบนหนาจอ โดยทานสามารถซูมเขา/
ออก โดยแตไอคอนบนหนาจอ 
แตะไอคอนชัตเตอรบนหนาจอ 
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 การถายวีดีโอ

ภาพที่ถายจะถูกแสดงบนหนาจอชั่วคราว แลวจะถูกแสดงเปนภาพ
เล็กๆบนหนาจอดานขวา 

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เริ่มการบันทึก

แตะ  หยุดการบันทึก

แตะ  ซูมเขา/ออก

แตะ  ตั้งคาไวทบาลานซ

แตะ  ไมโครโฟน 
(Microphone), Anti-fl
flflffllicker, ความคมชัด 
(Sharpness), ความอิ่ม
สี (Saturation) และ
อื่นๆ

แตะ  โหมดโฟกัส (Focus
mode), EV, โหมด
วิว (Scene mode), 
คุณภาพวีดีโอ (Video 
quality), ระยะเวลา
วีดีโอ (Video 
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duration), เอฟเฟคสี 
(Color effect) และ
อื่นๆ

เพื่อเขาใชงาน











ลากตัวควบคุมไปยังตำแหนงวีดีโอ
ปรับแตง คุณภาพ, เอฟเฟค, และตั้งคาอื่นๆที่ตองการ 
เล็งกลองไปยังวิวที่ตองการถาย 
แตะไอคอนเริ่มพื่อเริ่มบันทึกวีดีโอ
แตะไอคอนหยุดเพื่อหยุดบันทึกวีดีโอ

แตะเพื่อดูภาพหรือวีดีโอ
ในแกลอรี่

ลากขึ้น/ลง เพื่อเปลี่ยน
ระหวางโหมดวีดีโอ / กลอง 

แตะเพื่อถายภาพหรือวีดีโอ

แตะตั้งคาเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา 

เพลง (Music)

เครื่องรุนนี้สามารถเลนเพลงผานเครื่องเลนเพลงที่มีอยูในตัวเครื่อง 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :แมนูแอพพลิเคชั่น> เพลง 
(Music)
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โดยหากตองการฟงเพลงตองใสการดทีแฟลช โดยจะมีตัวเลือกเพิ่ม
ลูกเลนในการรับฟง
ทั้งนี้ทานสามารถโอนถายรายการเพลงโปรดจากเครื่องคอมพิว
เตอรลงการดทีแฟลชและรับฟงเพลง 
เมื่อคัดลอกเพลงจากการดทีแฟลช เครื่องเลนเพลงจะคนหาเพลง
และสรางตามขอมูลประเภทเพลงของแตละไฟล

 ไลบารี่เพลง

ประเภทเพลง
แตะเพื่อเลือกศิลปน, 
อัลบั้ม, เพลง หรือราย
การเพลง
แตะเพื่อสรุปแทร็ค
ปจจุบันและเพื่อเปดหนา
การเลน

ไลบารี่เพลงมีรายการตัวเลือกตอไปนี้ใหเลือก

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  ศิลปน (Artists): จัด
ประเภทโดยศิลปน
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เพื่อเขาใชงาน

แตะ  อัลบั้มภาพ 
(Albums): จัด
ประเภทโดยอัลบั้ม

แตะ  เพลง (Songs): แสดง
เพลงทั้งหมด

แตะ  รายการเพลง 
(Playlists): แสดง
รายการเพลงทั้งหมด 

แตะคางที่ศิลปน, เพลง หรืออัลบั้มเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม เชน 
เลน, เพิ่มไปยังรายการเพลง, ลบ และอื่นๆ 
ทานสามารถกลับไปยังหนาจอไลบารี่หลักจากหนาจออื่นในแอพ
พลิเคชั่นเครื่องเลนเพลง โดยกดปุมเมนู (Menu)      และแตะ
ไลบารี่

 เครื่องเลนเพลง 
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เลนขณะนี้

ควบคุมการตั้งคา

รายละเอียดเพลง

แสดงเนื้อรอง

ควบคุมเพลง

แถบแสดงเวลาการเลน แสดงเวลาทั้งหมดของเพลง

การควบคุม

แตะ      /  เลน/พัก

แตะ      /  ถัดไป/กอนหนา

แตะคางปุม    /  เลนยอนหลัง/เลนไป
ขางหนา

กดปุมดานขางปรับความดังเสียง
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การควบคุม

แตะ      รายการเพลงที่เลน
ในขณะนี้: แตะเพื่อเปด
รายการเพลงที่เลนใน
ขณะนี้

แตะ เลนสุม: แตะเพื่อเลน
รายการเพลงปจจุบัน
แบบสุม 

แตะ เลนซ้ำ: แตะเพื่อเลน
รายการเพลงปจจุบัน
แบบซ้ำ  หรือแตะอีก
ครั้งเพื่อเลนอีกครั้ง

กดปุมเมนู (Menu Key) เพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม เชน ไลบารี่
เพลง, การเลนสุม , และเพิ่มไปรายการเพลง

การควบคุม

แตะ      ไลบารี่

แตะ      เลนแบบสุม

แตะ      เพิ่มเปนรายการเพลง
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การควบคุม

แตะ      ใชเปนริงโทน

แตะ      ลบ

แตะ      เอฟเฟคเสียง

วิทยุ FM (FM radio)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> วิทยุ FM 
(FM radio)

ในเครื่องรุนนี้มีวิทยุ FM มาในตัวเครื่อง โดยทานสามารถรับฟง
สถานีวิทยุ และเพิ่มเปนรายการโปรด ทั้งนี้ทานจำเปนตองเสียบ
หูฟงเพื่อใชเปนเสาอากาศวิทยุ โดยเครื่องรุนนี้รองรับการรับฟง
รายการวิทยุผานทางหูฟงและลำโพงตัวเครื่อง 

แตะเพื่อเปดราย
การชอง

เพิ่มชอง FM 
ปจจุบันเพื่อเปน
รายการโปรด

แตะเพื่อคนหาชอง
ที่สามารถรับฟง
ไดถัดไป

แตะเพื่อเปดรายการชอง

แตะเพื่อเปด
การเลนผาน
ลำโพง

แตะเพื่อเลน
หรือพักการ
เลนวิทยุ

แตะเพื่อคนหา
ชองที่สามารถ
รับฟงไดกอน
หนา
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 ควบคุมวิทยุ FM 

  

การควบคุม

แตะ      เปด/ปดการใชงาน 

แตะ      คนหาสัญญาณ: คน
หาชองสถานีที่สามารถ
รับฟงได 

กดปุมดานขางปรับเพิ่มความดังเสียง 

แตะ      เพิ่มชองไปยังรายการ
โปรด

แตะ      โหมดหูฟง

แตะ      รายการชอง ทาน
สามารถเพิ่มชองไปยัง
รายการโปรดและลบ
ชองจากรายการโปรด 
เลือกฟงกชั่นคนหา
อัตโนมัติ เครื่องจะทำ
การสแกนหาชองที่มี
อยู และจัดเก็บชอง
เหลานี้ในรายการชอง 
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กดปุมเมนู (Menu) โดยจะมีตัวเลือกดังตอไปนี้ 

แตะ      คนหา (Search): คน
หาชอง วิทยุ FM จะ
สแกนชองทั้งหมดที่มี
อยูและจัดเก็บชอง
เหลานี้ในรายการชอง

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ตั้งคา RDS: เลือกขอ
มูลชองและตัวเลือกอื่น

แตะ      ออก

แกลอรี่ (Gallery)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น> แกลอรี่ 
(Gallery)

ในเมนูนี้ทานสามารถดูรูปภาพและเลนไฟลวีีดีโอที่มีอยูในตัวเครื่อง
หรือเพิ่งถายดวยกลองที่อยูในโทรศัพท 
นอกจากนี้ ทานสามารถแชรภาพและวีดีโอกับเพื่อน ผาน ขอความ 
, บูลทูธ หรือ อีเมล 
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แตะเพื่อเปดกลอง      

1. แตะที่อัลบั้มเพื่อเปดและดูเนื้อหาดานใน  
2. ดูกองอัลบั้มภาพไดโดยแตะดวยนิ้ว 2 นิ้วแลว ถางนิ้วออก 
3. แตะภาพ/วีดีโอในอัลบั้มเพื่อดู  

อัลบั้มภาพถายและวีดีโอ

สไลดไปดานซาย/ขวาเพื่อ
ดูอัลบั้มเพิ่ม

แตะ      ไปยังแกลอรี่

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ไปยังกลองถายภาพ
(Camera) แลวจึง
สามารถถายภาพ 

แตะอัลบั้มหรือไฟลดูภาพและเลนไฟล
วีดีโอ



     52

กดปุมเมนู (Menu) โดยจะมีตัวเลือกดังตอไปนี้ใหเลือก ทาน
สามารถเลือกหลายรายการ จากนั้นเลือกฟงกชั่นที่ตองการทำ

แตะ      แชรรูปภาพและวีดีโอ 
โดย ขอความ, บูลทูธ
และอีเมล 

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ลบ

แตะ      ตัวเลือกอื่นๆ

แตะ      ดูรายละเอียด

 เมื่อเขาไปในอัลบั้ม

แตะ      สไตลการบราวซ

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ซูมเขา/ออก 

กดปุมเมนู (Menu) โดยจะมีตัวเลือกดังตอไปนี้ใหเลือก โดยทาน
สามารถเลือกไฟลหลายหลายการเพื่อทำฟงกชั่นตอไปนี้ 
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แตะ      แชรรูปภาพและวีดีโอ 
โดย ขอความ, บูลทูธ
และอีเมล

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ลบ

แตะ      ตัวเลือกอื่นๆ

แตะ      ดูรายละเอียด

แตะ      ตั้งภาพเปนไอคอน
รายชื่อ, ภาพพื้นหลัง 

แตะ      ตัดกรอบ

แตะ      พิมพ

แตะ      กลับซาย/ขวา

 แชรอัลบั้มภาพ
1. เปดหนาหลักแกลอรี่ 
2. กดปุมเมนู       2 ครั้ง
3. เลือกหรือไมเลือกอัลบั้มที่ทานตองการแชร
4. แตะ แชร (Share) ที่บริเวณดานลางของหนาจอเมื่อเปดเมนู 
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   แตะแอพพลิเคชั่นเพื่อใชแชรอัลบั้มที่เลือก สามารถแชรรูปภาพ
   และวีดีโอ โดย ขอความ, บูลทูธและอีเมล

 มีเดีย (Media)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> มีเดีย 
(Media)
ทานสามารถดูภาพและเลนวีดีโอที่ถายจากเครื่องผานกลองมือถือ
โดยฟงกชั่นนี้จะเหมือนกับแกลอรี่

 เมื่อเลนวีดีโอ

แตะ      เลน/พัก

การควบคุม
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การควบคุม

แตะ      เปลี่ยนขนาดหนาจอ

กดปุมดานขางปรับความดังเสียง 

บันทึกเสียง (Sound recorder)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> บันทึกเสียง 
(Sound recorder)

บันทึกเสียงและเลนไฟลเสียง
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แตะ      เริ่มการบันทึกใหม

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      หยุดการบันทึก

กดปุมเมนู (Menu ) ทานสามารถเลือกรูปแบบการบันทึก เชน 
สูง กลาง และ ต่ำ
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เครื่องมือ (Tools)

เครื่องคิดเลข (Calculator)
อยูเหนือสิ่งอื่นใดดวยพลังการควบคุม 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง เมนูหลัก (Main menu) > 
เครื่องคิดเลข (Calculator)

ทานสามารถเลือกใชงานเครื่องคิดเลขบนตัวเครื่องได
กดปุมเมนู (Menu Key) แลวแตะ     ทานสามารถเปดพาเนล
ขั้นสูงเพื่อทำการคิดเลขได 
แตะ [ลบ (CLEAR)] สามารถลบเลขที่อยูกอนเคอรเซอร
แตะ [ลบ (CLEAR)] คางไว ทานสามารถลบเบอรทั้งหมดที่อยู
กอนเคอรเซอร 
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ปฏิทิน (Calendar)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น>  ปฏิทิน 
(Calendar)

ทานสามารถใชปฎิทินเพื่อบันทึกและเรียกดูเหตุการณที่สำคัญได 
เมื่อทานเปดใชงานเมนูฟงกชั่นของปฎิทิน ทานสามารถเลือกป, 
เดือน และวัน ลากหนาจอปฏิทินขึ้น/ลงเพื่อเปลี่ยนเดือน

นาิกา (Clock)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> นาิกา 
(Clock)

สามารถดูเวลาและวันที่ ทั้งนี้ทานสามารถเพิ่มนาิกาปลุก, ตั้ง
เปดใชงานนาิกาปลุก จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง จะมีการปลุกเตือน 

แตะ      เขาไปสูนาิกาปลุก

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      เขาไปยังแกลอรี่และ
มีเดีย 

แตะ      เขาไปยังเพลง

แตะ      เขาหนาโฮม

 เพิ่มนาิกาปลุก
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ทานสามารถตั้งเวลา, ริงโทน, เตือนซ้ำ, การสั่น และอื่นๆ จากนั้น 
เปดใชงานนาิกาปลุก โดยจะปลุกเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง

คนหา (Search)

ทานสามารถใชฟงกชั่นการคนหาสำหรับแอพพลิเคชั่น, รายชื่อ, 
เว็บ และรายการอื่น 
การคนหารายการ
ในกลองการปอนขอความ ทานสามารถปอนคำที่ตองการคนหา
แลวคำที่ตรงกับเงื่อนไขจะแสดง

การเลือกชวงการคนหา 
แตะ      บนหนาจอการคนหามุมบนดานซาย ทานสามารถเลือก
ชวงการคนหา 

การเลือกรายการที่สามารถคนหาได 
แตะ     บนหนาจอการคนหามุมบนดานซาย และเปดชวงของ
การคนหา  แตะ      ทานจะสามารถคนหารายการที่ตองการ 
โดยรายการจะถูกแสดงบนหนาจอ 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> คนหา 
(Search)
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เชื่อมตอเครือขายและอุปกรณ

เครื่องโทรศัพทมือถือของทานสามารถรองรับเครือขายการใชงาน
ไดหลากหลายและอุปกรณตางๆ รวมถึง Wi-Fi, GPRS, บูลทูธ, 
หูฟง ทั้งนี้ทานสามารถโอนถายไฟลจาก/ไปยังคอมพิวเตอรผาน
สายดาตาเคเบิ้ล 

การเชื่อมตอไปยังเครือขายมือถือ
เครื่องของทานสามารถรองรับการตั้งคาที่สามารถใชงานกับเครือ
ขายมือถือมากกวา 1 ราย  โดยปกติตัวเครื่องโทรศัพทจะถูกตั้ง
ใหใชงานเครือขายมือถือที่เร็วสุด แตทานสามารถตั้งคาไปใช
เครือขาย 2G หรือ 3G ที่เร็วกวา นอกจากนี้ยังสามารถตั้งคา
เครื่องโทรศัพทของทานเมื่อโรมมิ่ง 

การตัดสินใจในการใชเครือขาย 
1. แตะ      และ แตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks) > เครือขายมือถือ (Mobile networks) > Access 
   Point Names โดยชื่อของเครือขายของผูใหบริการจะถูก
   แสดงในรายการ 

แกไขหรือสราง Access Points ใหม
กรณีที่ทางผูใหบริการเครือขายมือถือเปลี่ยนการตั้งคา APN ที่ใช
ปจจุบัน ใหสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูใหบริการ



  61

1. แตะ      และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks) >เครือขายมือถือ (Mobile networks) >Access 
   point names
3. แตะ APN ที่มีอยูเพื่อพิมพ หรือกดปุมเมนู (Menu)      และ
   แตะ APN ใหม (New APN). ใสการตั้งคา APN ที่ไดรับจาก
   ผูใหบริการเครือขาย
4. เมื่อตั้งคาเสร็จ กดปุมเมนู (Menu)  แลวเลือกบันทึก (Save)
5. ถาสราง APN ใหม แตะหนาจอ APN เพื่อเริ่มการใชงาน 

เครือขาย Wi-Fi
Wi-Fi เปนเทคโนโลยีไรสายที่ใหเขาใชงานอินเตอรเน็ตในระยะ 
100 เมตร เพื่อเขาใชงาน Wi-Fi ในเครื่องโทรศัพทมือถือของทาน 
ตองเขา จุดเชื่อมตอไรสายหรือ Hotspot โดย Hotspot บางอัน
อาจเปดใหใชงานไดโดยเพียงแคเชื่อมตองายๆ  แตบาง Hotspot 
อาจถูกซอนหรือเปดใชฟงกชั่นปองกันความปลอดภัย โดย
สามารถตั้งคาใหตัวเครื่องสามารถเชื่อมตอได 


ปดการใชงาน Wi-Fi หากไมใชงาน เพื่อยืดอายุการใช
งานแบตเตอรี่ 

หมายเหตุ

 การเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

กรณีที่เพิ่มเครือขาย Wi-Fi เมื่อตั้งคาตัวเครื่องครั้งแรก Wi-Fi 
จะถูกเปดอัตโนมัติ  โดยทานสามารถขามขั้นตอนไปยังขั้นตอนที่ 4
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1. แตะ      และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks) > ตั้งคา Wi-Fi (Wi-Fi settings)
3. ตรวจสอบวาเปด Wi-Fi หรือไม โดยตัวเครื่องโทรศัพทจะสแกน
   เครือขาย Wi-Fi ที่มีและแสดงชื่อที่คนพบ หากเครือขาย Wi-Fi 
   ใดเปดใชระบบความปลอดภัยจะมีรูปล็อคอยู 
4. แตะเครือขาย Wi-Fi ที่ตองการเพื่อเชื่อมตอ 

หากเครือขาย Wi-Fi เปด จะมีคำถามยืนยันวาตองการเชื่อมตอ
ไปยังเครือขายหรือไมใหกด เชื่อมตอ (Connect)
กรณีที่เครือขายเปดใชระบบความปลอดภัยจะตองใสรหัสผายหรือ
ขอมูลลับอื่นๆ (โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเพื่อรายละเอียดเพิ่ม
เติม) 

 การรับการแจงเตือน

คาแรกเริ่ม เมื่อเปด Wi-Fi ทานสามารถรับการแจงเตือนในแถบ
สถานะ เมื่อเครื่องโทรศัพทไดตรวจสอบและพบเครือขาย Wi-Fi 
ที่เปดอยู 

1. เปด Wi-Fi กรณีที่ยังไมไดเปด 
2. ในหนาจอ ตั้งคา Wi-Fi ตรวจสอบการแจงเตือนเครือขาย ทาน
   สามารถยกเลิกกการเลือกตัวเลือกเพื่อหยุดการแจงเตือน

บูลทูธ (Bluetooth)
บูลทูธเปนเทคโนโลยีไรสายคลื่นสั้นที่สามารถโอนถายขอมูล
ระหวางกันเมื่ออยูในระยะทาง 10 เมตร 
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 เปด/ปดการใชงานบูลทูธ
1. แตะ     และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks).
3. เลือกที่จะเปด/ปดบูลทูธ 


ไปยั้งตั้งคาบูลทูธ(Bluetooth Settings) และเลือก 
ตัวเลือก สามารถคนหาได  (Discoverable) เพื่อที่วา
เครื่องโทรศัพทของทานสามารถถูกคนพบไดดวยอุปกรณ
อื่น  

ความสำคัญ

 จับคูอุปกรณบูลทูธ 

ทานตองจับคูอุปกรณบูลทูธกับตัวเครื่องโทรศัพทกอนที่จะเชื่อม
ตอ เมื่อจับคูแลวเครื่องโทรศัพทกับอุปกรณครั้งหนึ่ง เครื่องจะ
จับคูไปจนกระทั่งยกเลิกการจับคู 

1. แตะ       และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks) > ตั้งคาบูลทูธ (Bluetooth settings)
3. หากบูลทูธปดอยู ใหเปดการใชงานกอน โดยตัวเครื่องจะสแกน
   เพื่อแสดงอุปกรณที่อยูในระยะใกลเคียง
4. ถาอุปกรณที่ตองการจับคูไมอยูในรายการ ตรวจสอบวาอุปกรณ
   ถูกตั้งเปน  สามารถคนหาได  (Discoverable)
5. เมื่อเครื่องหยุดสแกนกอนที่จะเจออุปกรณ ใหแตะ สแกน
   อุปกรณอีกครั้ง 
6. แตะรายชื่ออุปกรณที่ตองการเพื่อจับคู 
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 การเชื่อมตออุปกรณบูลทูธ

เมื่อจับคูอุปกรณเรียบรอยแลว ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณบูลทูธ 
ตัวอยางเชนการเปลี่ยนอุปกรณและการเชื่อมตออุปกรณที่อยูใน
ระยะการเชื่อมตออีกครั้ง 

1. แตะ     และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะการเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & Networks) 
   > ตั้งคาบูลทูธ (Bluetooth settings)
3. ถาบูลทูธปดอยู ใหเลือกเปดบูลทูธ 
4. ในรายการอุปกรณ แตะอุปกรณที่จับคูแตไมไดเชื่อมตอ ถา
   อุปกรณที่ตองการไมถูกแสดง ใหแตะ สแกนอุปกรณ (Scan for 
   devices) เมื่อตัวเครื่องเชื่อมตอ อุปกรณจะถูกแสดงในรายการ 

เชื่อมตอดวยคอมพิวเตอรผานสาย USB
ทานสามารถเชื่อมตอตัวเครื่องโทรศัพทกับคอมพิวเตอรดวยสาย
ดาตาเคเบิ้ล USB เพื่อโอนถาย เสียง, เพลง, ภาพ และ ไฟลอื่นๆ 
ระหวางการด SD ในตัวเครื่องโทรศัพทและคอมพิวเตอร โดยทาน
ไมสามารถแชรการเชื่อมตอขอมูลและใช งานฟงกชั่นการด SD 
ไปพรอมกันได ถาเปดใชฟงกชั่น USB tethering ใหปดเครื่องกอน 

การทำงานกับใบรับรองความปลอดภัย 
ถา VPN หรือเครือขาย Wi-Fi ขององคกรใชใบรับรองความ
ปลอดภัย ทานสามารถรับใบรับรองและจัดเก็บลงในพื้นที่จัดเก็บลับ 
กอนการตั้งคาการเขาใชงาน VPN หรือ เครือขาย Wi-Fi ของตัว
เครื่องโทรศัพท 
ถาจัดการเครือขายแนะนำใหดาวนโหลดใบรับรองจากเว็บไซต 
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ทานจะถูกถามใหตั้งรหัสผานสำหรับพื้นที่จัดเก็บลับเมื่อดาวนโหลด
ใบรับรอง

ติดตั้งใบรับรองจากการด SD
1. คัดลอกใบรับรองจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังการด SD
2. แตะ      และแตะ ตั้งคา (Settings)
3. แตะ ความปลอดภัย (Security)
4. แตะ ติดตั้งจากการด SD (Install from SD card)
5. แตะ ชื่อไฟลใบรับรองที่ตองการติดตั้ง มีเพียงชื่อไฟลที่ยังไมติด
   ตั้งที่จะถูกแสดง
6. ใสรหัสผาน และแตะ ตกลง (OK)
7. ใสชื่อใบรับรองแลว แตะตกลง (OK)
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ตั้งคา (Settings)

ตั้งคาตางๆสำหรับฟงกชั่นที่หลากหลายของตัวเครื่อง
รูจักการตั้งคาในตัวเครื่องโทรศัพทเพื่อที่วาคุณสามารถกำหนด
คาตางๆไดตามตองการ ไปยังตั้งคาเพื่อตั้งคาเสียง, การติดตอ
สื่อสาร และการทำงานตางๆ

ตั้งคาที่ตองการสำหรับการใชซิม
ในตัวเครื่อง 

จัดการซิม (SIM 
management)

เพื่อเขาใชงาน

จัดการหรือตั้งคาการเชื่อมตอ
อุปกรณไรสาย เชน Wi-Fi, 
บูลทูธ, เน็ตเวิรคมือถือ, และ
เครือขาย 

การเชื่อมตอไร
สายและเครือขาย
(Wireless & 
networks)

สามารถตั้งคาการโทร เชน การ
โอนสาย, การระงับการโทร, และ
ฟงกชั่นอื่นๆที่มีการรองรับโดยผู
ใหบริการเครือขาย

ตั้งคาการโทร 
(Call settings)

ตั้งคาการดังของเสียง, การสั่น, 
หรือการเตือนเมื่อไดรับการติดตอ
สื่อสาร

โปรไฟลเสียง (Audio 
profififfiiles)
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เพื่อเขาใชงาน

ตั้งคาหนาจอ เชน ความสวาง
หนาจอ เลือกเพื่อเปด/ปดการ
ใชงานเมื่อกลับตัวเครื่อง และตั้ง
คาการแสดงหนาจอ

หนาจอ (display)

ตั้งตำแหนงตามความตองการ ตำแหนง (Location)

สามารถตั้งคาสำหรับการใชหรือ
แชรตำแหนงเวลาคนหาขอมูลและ
ใชแอพพลิเคชั่นที่มีการแจงตำ
แหนงที่อยู

ระบบปองกัน 
(Security)

จัดการแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
(Applications)

จัดการแอคเคาทของคุณโดยเพิ่ม
/ลบ แอคเคานทที่รองรับ

แอคเคาท & 
การตั้งคาซิงค 
(Accounts & 
sync)

ตั้งคารายการสวนตัว เชนการ
คืนการตั้งคาและขอมูลอื่นๆเมื่อ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่นและลบขอมูล
สวนตัวทั้งหมดจากพื้นที่จัดเก็บ
ในตัวเครื่อง

รายการสวนตัว 
(Privacy)
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เพื่อเขาใชงาน

ตรวจสอบสถานะหนวยความจำ
บนการดและหนวยความจำ
ตัวเครื่อง

พื้นที่จัดเก็บ (Storage)

ตั้งคาภาษาและภูมิภาค และตัว
เลือกสำหรับพิมพและตั้งคา
คียบอรดบนหนาจอ

ภาษา & คียบอรด 
(Language & 
keyboard)

ตั้งคาอินพุตและเอาตพุตของ
เสียงเพื่อใชฟงกชั่น text by 
speaking

อินพุตและเอาต
พุตเสียง (Voice 
input & output)

ใหคุณสามารถตั้งคาการเขาใช
งานแอพพลิเคชั่นและปรับตั้งคา
ที่เกี่ยวของ

การตั้งคาการเขา
ใชงาน (Accessibility)

สามารถเลือกตั้งคาที่ตองการ
เชน ฟอรแมต และโซนเวลา 

วันที่ & เวลา
(Date & time)

ตั้งเวลาเปด/ปดอัตโนมัติ 
(Schedule Power On/Off)

ตั้งเวลาเปด/ปดอัต
โนมัติ (Schedule 
Power On/Off)
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เพื่อเขาใชงาน

ดูขอมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องโทรศัพท
, เชน อัพเดทระบบ, สถานะ และ
การใชแบตเตอรี่ 

เกี่ยวกับโทรศัพท 
(About phone)
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ฟงกชั่นอื่นๆ

ฟงกชั่นเมนูอื่นๆที่แสดงบนหนาแมนูแอพพลิเคชั่นคือ:

ฟงกชั่นซิมทูลคิทเปนบริการที่มา
จากผูใหบริการเครือขาย ถาซิม
การดของทานสามารถรองรับ
ฟงกชั่นซิมทูลคิท คุณจะสามารถ
มองเห็นเมนูนี้ในตัวเครื่อง โดย
แตละซิมจะมีเมนูซิมทูลคิทแตก
ตางกันไป กรุณาติดตอผูใหบริการเ
ครือขายซิมการดของทานหากพบ
วาซิมทูลคิทไมสามารถใชงานได
Note: เมนูซิมทูลคิทแตกตางกัน
ไปตามเครือขายผูใหบริการ 

ซิมทูลคิท

ทานสามารถบราวซอินเตอรเน็ตบราวเซอร

ทานสามารถเริ่มการประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ และตั้งคา
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่ 
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รหัสสำหรับการเขาใชงาน

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

ตัวเครื่องโทรศัพทและซิมการดใชรหัสผานเพื่อเขาใชงานหลายรหัส 
โดยรหัสผานชวยปองกันการถูกลักลอบเขาใชงานโดยไมไดรับ
อนุญาต ทั้งนี้ทานสามารถใชฟงกชั่นในตั้งคาความปลอดภัยเพื่อ
เปลี่ยนรหัสผาน (ยกเวน PUK และ PUK2)

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
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หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2เพื่อปลดล็อคโทรศัพท
หากคุณปอนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณจะ
ไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม

รหัส PUK 2
รหัส PIN และรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท
หากคุณปอนรหัส PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณ
จะไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม
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คำเตือน

 

 

 

โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้: 

เปดเครื่องอยางปลอดภัย
หามใชโทรศัพทมือถือ ในที่ที่มีขอหามใช 
โทรศัพท ไมเชนนั้นอาจเปนการรบกวนหรือ 
เกิดอันตรายได 

การขับขี่อยางปลอดภัย 
โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 
หามใชงานโทรศัพทขณะขับรถ 
เนื่องจากความปลอดภัยเปนสิ่งที่ทานตองให
ความสำคัญเปนอันดับแรก 

สัญญาณรบกวน 
บริการบนโทรศัพทมือถือทุกชนิดสามารถ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนได 

การปดโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาล 
โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่แจงไวตามโรง 
พยาบาล และโปรดปดโทรศัพทมือถือทุก
ครั้งเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย 
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การปดโทรศัพทเมื่ออยูบนเครื่องบิน 
โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่ไดรับแจง และ
หามใชโทรศัพทมือถือขณะโดยสารบน 
เครื่องบิน 

 

 

 

การปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานีเติมน้ำมัน 
หามใชโทรศัพทมือถือขณะอยูในสถานีเติม
น้ำมัน หรือเมื่ออยูบริเวณใกลกับน้ำมันเชื้อ 
เพลิงหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได 

การปดโทรศัพทเมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงตอการ
ระเบิด 
โปรดสังเกตขอหามที่เกี่ยวของกับการระเบิด 
และหามใชโทรศัพทมือถือในบริเวณที่มีการ
ระเบิด 

การใชงานอยางเหมาะสม 
ควรใชงานโทรศัพทในสถานที่ที่เหมาะสม
ตามที่อธิบายไวในคูมือนี้ 
และไมควรสัมผัสกับบริเวณเสาอากาศของ
โทรศัพท 

บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ 
โปรดนำโทรศัพทของคุณเขารับการซอมแซม
กับเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
เทานั้น หากเกิดปญหาขึ้นกับโทรศัพท โปรด
ติดตอไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก i-mobile 
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
โปรดเลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ที่กำหนดไวเทานั้น และหามนำไปใชงานกับ 
อุปกรณที่ไมรองรับการทำงาน 

การกันน้ำ 
โทรศัพทของคุณไมมีคุณสมบัติการกันน้ำ 
โปรดเก็บรักษาเครื่องใหหางจากน้ำ 

การสำรองขอมูล 
โปรดตรวจสอบอยูเสมอวาคุณไดสำรอง
ขอมูล หรือจดบันทึกขอมูลที่อยูในโทรศัพท
มือถือไวอยูเสมอ 

การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น 
โปรดอานคูมือการใชงานนี้เพื่อศึกษาคำ
แนะนำดานความปลอดภัยอยางละเอียด
กอนนำไปเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น และหาม
นำไปเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไมสามารถ 
ใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปดเครื่อง
ไวและอยูในพื้นที่ที่ใหบริการ ในโหมดหนา
จอปกติ ใหทานปอนเบอรโทรฉุกเฉิน จาก
นั้นจึงกดปุมโทรออก เมื่อมีผูรับสาย ใหบอก
รายละเอียดจุดที่คุณอยู และหามวางสาย
จนกวาจะไดรับแจง 



 
  

 

 

ไมสามารถ
เปดเครื่อง

คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

กดปุมเปด-ปดเครื่องคางไว 1 วินาทีเพื่อ
เปดเครื่อง 
โปรดตรวจสอบวาทานไดใสแบตเตอรี่
อยางถูกตองหรือไม หรือนำแบตเตอรี่ออก 
มาและใสกลับไปใหมอีกครั้ง จากนั้นจึง
ลองเปดเครื่องอีกครั้ง โปรดตรวจสอบวา
ทานไดชารจแบตเตอรี่อยางถูกตองหรือไม 

การเชื่อมตอ
เครือขาย 
ลมเหลว 

สัญญาณออน โปรดลองยายตำแหนงไปยัง
จุดที่มีสัญญาณแรงขึ้น และลองเชื่อมตอ 
กับเครือขายอีกครั้ง  
โปรดตรวจสอบวาทานไดอยูนอกพื้นที่
เครือขายหรือไม 
โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานใชงาน
ไดหรือไม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด 
สอบถามจากผูใหบริการเครือขาย 

มีขอมูลแจง
เตือนเมื่อ
เปดเครื่อง 

โปรดตรวจสอบวาทานไดใสซิมการดอยาง
ถูกตองหรือไม 
หากโทรศัพทถูกล็อคไว ทานจำเปนตองปอน
รหัสผานกอนใชงาน 
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คำถามที่มักพบและการแกปญหา 
เบื้องตน 
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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

คุณภาพใน
การสนทนา
ไมดี 

โปรดตรวจสอบการปรับระดับเสียงของ
ทานในพื้นที่ที่มีการรับสัญญาณไดไมดี 
เชน หองใตดิน อาจทำใหสัญญาณออนได  
ใหทานลองคนหาตำแหนงที่มีสัญญาณที่
แรงกวาและโทรออกอีกครั้ง 
ขณะใชโทรศัพทมือถือในชวงเวลาที่ผูคน
มักทำการสื่อสาร อาจไมสามารถโทรได 
เนื่องจากความหนาแนนของการใชสาย

ระยะเวลาใน
โหมด
สแตนดบาย
สั้นลง 
 

ระยะเวลาในโหมดสแตนดบายสัมพันธกับ
การตั้งคาระบบของเครือขาย ขณะที่
โทรศัพทอยูในพื้นที่ที่ไมสามารถรับ 
สัญญาณได โทรศัพทจะคนหาสถานีฐาน
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองใชพลังงาน
แบตเตอรี่มาก  
ดังนั้น จึงขอแนะนำใหทานปดโทรศัพทใน
พื้นที่ที่ไมมีสัญญาณเพื่อประหยัดพลังงาน 
หากจำเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรด
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม 

ปอน PIN: ใหทานปอนรหัส PIN ทุกครั้งที่
เปดใชรหัส 
ปอนรหัส PUK: หากปอนรหัส PIN ผิด 
3 ครั้ง ติดตอกัน ซิมการดจะถูกล็อค 
ทานจำเปนตองปอนรหัส PUK ที่ไดรับ
จากผูใหบริการเครือขาย 
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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

การโทรออก
ลมเหลว

โปรดยืนยันวาทานไดกดปุมโทรออกหลัง
จากกดเบอรโทร 
โปรดตรวจสอบวาไมไดมีการหามโทรออก 
อันเนื่องมาจากการทำผิดสัญญาการใช
โทรศัพท

การโทรออก
ลมเหลว 

โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานยังใช
งานไดหรือไม 
โปรดตรวจสอบวาทานไดตั้งระงับการโทร
ไวหรือไม 

ซิมการด
ขัดของ 

อาจเกิดคราบสกปรกที่พื้นผิวโลหะของซิม
การด โดยใชผาแหงที่สะอาดในการเช็ด
คราบสกปรกที่หนาสัมผัสของซิมการด 
ทานอาจยังไมไดใสซิมการด  
ซิมการดไดรับความเสียหาย โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขาย 

ผูอื่นโทรหา
ทานไมได 

โปรดตรวจสอบวาทานไดเปดเครื่องและ
เชื่อมตอกับเครือขายหรือไม 
โปรดตรวจสอบวาบริการระงับการใช
เครื่องหรือการโอนสายทำงานอยูหรือไม     
โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานยังใช
งานไดหรือไม 
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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

ไมสามารถ
ตั้งคาบาง
ฟงกชั่นได

มีการใชงานเครื่องอยางไมถูกตอง 
ผูใหบริการเครือขายไมรองรับฟงกชั่นนี้  
หรือทานยังไมไดเปดใชบริการ 

การชารจลม
เหลว 

การเชื่อมตอที่ไมดี โปรดตรวจสอบวาปลั๊ก
ถูกเสียบแนนดีหรือไม 
โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณ
ที่อุณหภูมิอยูระหวาง 0 ถึง 40 เซลเซียส  
แบตเตอรี่หรือที่ชารจชำรุด ทานจำเปน
ตองเปลี่ยนอันใหม 



หากการทำงานขางตนไมสามารถชวยทานในการแกไข
ปญหา โปรดจดขอมูลตอไปนี้ไว: หมายเลขรุน และ
หมายเลขตัวเครื่อง (Serial number) 
ขอมูลการรับประกัน 
รายละเอียดเกี่ยวกับปญหา จากนั้นจึงติดตอตัวแทน
จำหนาย หรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก 
i-mobile ใกลบานทาน 

หมายเหตุ
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ขอมูลดานความปลอดภัยและอื่นๆ

การใชโทรศัพทและที่ชารจ
อันตราย: 
ทานสามารถใชแบตเตอรี่และที่ชารจที่กำหนดเทานั้น การ
ใชแบตเตอรี่จากแหลงอื่นอาจทำใหเกิดการรั่ว,  
ความรอนสูง, การระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหมได 
ขอควรระวัง: 
โปรดเก็บโทรศัพทใหหางจากฝุนละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น
เนื่องจากฝุนผง, น้ำ หรือของเหลว  
อาจทำใหเกิดความรอนสูง, ไฟฟารั่ว และ/หรือการทำงาน
ของโทรศัพทลมเหลว 
ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, ที่ชารจ และอะแด็ปเตอรไฟฟาไม
สามารถกันน้ำได  
โปรดเก็บใหหางจากฝนและน้ำทุกชนิด 

คำเตือน: 
หามกระแทก, เขยา หรือทำใหเกิดการกระแทกกับตัว
เครื่องหรือแทนชารจ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เกิด 
การรั่ว, ความรอนสูง, การระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม 
หามวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่อง หรือที่ชารจไวใกลกับเครื่อง
ไมโครเวฟ หรืออุปกรณที่มีแรงดันไฟฟาสูง ซึ่งอาจทำให 
แบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความรอนสูงเกิน, ระเบิด หรือเกิด
เพลิงไหมได นอกจากนี้ ยังปองกันตัวเครื่องและอะแด็ปเตอร
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ไฟฟาจากการเกิดความรอนสูง, เกิดควัน หรือการลัดวงจร 
หามใชโทรศัพทในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจทำให
เกิดไฟไหม หรือโทรศัพทอาจเสียหายได 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นสวน
โทรศัพท, แบตเตอรี่, ที่ชารจหรือชิ้นสวนภายในดวยตนเอง 

การใชโทรศัพทเคลื่อนที่
คำเตือน: 
หามใชโทรศัพทในขณะขับรถ ใหขับเขาขางทาง และหยุดรถ
เพื่อโทรหรือรับสายโทรศัพท 
การใชโทรศัพทบนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเปนสิ่งตอง
หาม ใหปดโทรศัพทเพื่อปองกันคลื่นรบกวนอุปกรณ 
ทางการแพทย โปรดทำตามกฎและขอบังคับในพื้นที่ 
หามใชโทรศัพทในปม, ใกลกับเชื้อเพลิง หรือใกลกับสารเคมี 
หามใชโทรศัพทใกลกับอุปกรณทางการแพทย อยางเชน 
อุปกรณชวยฟง, เครื่องกระตุนหัวใจ และอุปกรณควบคุม 
โดยอัตโนมัติ เชน เครื่องคนหาไฟ และประตูอัตโนมัติ 
หากคุณตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการ
แพทย อยางเชน เครื่องกระตุนหัวใจ โปรดติดตอผูผลิต 
หรือตัวแทนจำหนายสำหรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกันคลื่น
ความถี่ 

ขอควรระวัง: 
ระบบไฟฟาในรถยนต อยางเชน anti-lock brakes, 
ควบคุมความเร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไมไดรับผล 
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กระทบจากอุปกรณไรสาย ผูผลิตระบบเหลานี้จะบอกคุณวา
มีฟงกชั่นการปองกันดีหรือไม หากคุณสงสัยวารถยนตทำงาน
ผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรดติดตอตัวแทน
จำหนายรถยนต 
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในบริเวณที่มีคนพลุกพลาน 
หามเก็บโทรศัพทไวใกลกับบัตรเครดิต, แผนดิสก หรือวัสดุ
แมเหล็กอื่นๆ เพราะอาจมีผลตอขอมูลที่เก็บไวในโทรศัพท 
เก็บโทรศัพทของคุณใหหางจากเข็ม เพราะเข็มสามารถถูก
ดูดซึมโดยตัวรับแมเหล็กของโทรศัพท ซึ่งอาจกอให 
เกิดอันตรายได 
หากคุณคิดวาจะไมใชโทรศัพทมือถือเปนเวลานาน โปรด
ถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท การทิ้งแบตเตอรี่ไวภายใน
โทรศัพทมือถือเปนเวลานานอาจทำใหแบตเตอรี่เกิด
ความชื้นได และจะกอความเสียหายแกโทรศัพทมือถือหรือ
แบตเตอรี่ 

การใชแบตเตอรี่
อันตราย: 
หามโยนโทรศัพทลงในกองไฟ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่
ระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม 
หากทานใสแบตเตอรี่ไดยาก หามใชแรงฝน เพราะอาจ
ทำใหแบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป,  
ระเบิด หรือไฟไหม 
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เก็บวัตถุโลหะใหหางจากโทรศัพทเพื่อไมใหมาสัมผัสกับ
แบตเตอรี่ หรือตัวเชื่อมตอเพราะอาจทำใหลัดวงจร, 
ความรอนสูง หรือระเบิด 
หามเชื่อมตอขั้วแบตเตอรี่เขาดวยกันโดยตรง เพราะอาจ
ทำใหแบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด 
หรือไฟไหม 
ของเหลวในแบตเตอรี่เปนอันตรายตอดวงตา ดังนั้น หาก
ของเหลวนี้เขาตา หามขยี้ตา แตใหลางออกดวยน้ำและ 
ไปพบแพทยในทันที  
หามใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เพราะ
อาจทำใหแบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, 
ระเบิด หรือไฟไหม 

คำเตือน: 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใชงานเริ่มลดนอย
ลง หรือสังเกตเห็นวาแบตเตอรี่มีความรอนสูง หรือ 
เปลี่ยนรูปรางหรือสี 
หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือ
เสื้อผาของคุณ ใหลางออกทันทีดวยน้ำ 
หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือสงกลิ่นแปลกปลอม ใหทิ้ง
แบตเตอรี่ตามขอบังคับในพื้นที่ หามโยนลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: 
หามวางผลิตภัณฑหรือแบตเตอรี่ไวในรถยนต เพราะอาจ
ทำใหผลิตภัณฑเสียหาย, แบตเตอรี่มีความรอนสูงเกินไป 
หรือเกิดอันตรายตอยานพาหนะ 
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การใชที่ชารจ

อันตราย: 
ใชเฉพาะที่ชารจที่มากับโทรศัพทเทานั้น การใชที่ชารจอื่นๆ 
อาจทำใหโทรศัพทเสียหายหรือระเบิดได 
หากที่ชารจลัดวงจร อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได 
หามใชที่ชารจที่เสียหาย, เกา หรือชำรุด เพราะอาจทำให
เกิดเพลิงไหมได 
กำจัดฝุนออกจากชองเชื่อมตอไฟฟาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
เพลิงไหม 
หามเก็บที่ชารจไวใกลของเหลว เพราะหากของเหลว
กระเด็นใสที่ชารจ อาจทำใหมีความรอนสูง และเสียหายได  
หากของเหลวกระเด็นถูกที่ชารจ ใหถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อ
ปองกันไมใหความรอนสูงเกิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามวางที่ชารจไวในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำ เพราะ
อาจทำใหเกิดไฟไหม หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามสัมผัสที่ชารจ, สายไฟ หรือชองเชื่อมตอดวยมือที่เปยก 
เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได 

ขอมูลการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ 
ขอแนะนำไมใหคุณใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับโทรศัพท
บาน, โทรทัศน, วิทยุ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ไวตอคลื่นวิทยุ 
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ขอมูลการใชงานแบตเตอรี่
เมื่อไมใชงาน ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็น, ระบายอากาศได
ดี ไมถูกแสงแดด 
หากคุณไมใชโทรศัพทเปนระยะเวลานาน ใหชารจ
แบตเตอรี่เปนประจำเพื่อเพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่เสื่อม 
เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมดอยางรวดเร็วแมจะเพิ่งชารจ
ก็ตาม ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้งแบตเตอรี่เกาตามขอ 
บังคับในพื้นที่ หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: การใชงานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำให
เกิดระเบิดได โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำ
แนะนำที่ระบุในคูมือ 

ขอมูลการใชงานที่ชารจและอะแดปเตอร AC 
โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณที่อุณหภูมิอยู
ระหวาง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 

 โทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจไมสามารถกันน้ำ ดังนั้น 
หามวางไวในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำและ หลีก 
เลี่ยงไมใหของเหลวกระเด็นมาโดน 
ใชผาบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่
ชารจ 
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หามใชแอลกอฮอล, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการ
ทำความสะอาดโทรศัพท 
หากมีฝุนเขาไปในชองตอของโทรศัพท อาจทำใหโทรศัพท
เสียหาย, ไฟฟาลัดวงจร หรือไมสามารถชารจแบตเตอรี่ 
ได โปรดทำความสะอาดชองตอเปนประจำ
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ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR

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

ซึ่งโทรศัพทนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่ กำหนดโดย IEEE
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ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

li-ion 1300  mAh

•

•

•

•

•
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เงื่อนไขการรับประกันสินคา

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



     92

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