
    Seal

§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π 
  

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณน้ี มีความสอดคลอง 

ตามขอกำหนดของ กทช. 

ผลิตภัณฑน้ีผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) วามีคุณสมบัติ 
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนด
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่กำหนด  
โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กทช.) 
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ขอขอบพระคุณสำหรับการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ i-mobile  
Seal เราผลิตโทรศัพทมือถือใหมีคุณสมบัติทุกอยางท่ีเราเช่ือวา 
ผูใชจะตองการจากโทรศัพทไรสาย ทั้งเสียงที่ชัดเจน และรูป
ลักษณที่ทันสมัย 
เทคโนโลยีที่กาวหนาของเราถูกออกแบบมาเพ่ือใหตรงกับ
ความตองการในการติดตอส่ือสารของผูใช และในอนาคตขาง
หนาคุณจะสามารถใชโทรศัพทมือถือในการติดตอส่ือสารได
อยางสมบูรณ 
ขอขอบพระคุณอีกคร้ังที่คุณเลือกซื้อโทรศัพทเครื่องน้ี 

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

Hotline i-club 02-502-8420 (8.30-17.30 น.) 
หรือท่ี www.i-mobilephone.com/i-club  

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกับปัญหาการใช้
โทรศัพทมือถือไดทาง i-mobile call center 

โทร 02-975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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โปรดอานขอมูลตอไปน้ีกอนใชงานโทรศัพท เพื่อใหทานใชงาน
โทรศัพทไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 โปรดปดโทรศัพทมือถือเม่ือยูใกลกับสารเคมี, สถานีบริการ 
 น้ำมัน, คลังน้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอ่ืนๆ 

 โปรดเก็บโทรศัพทของคุณใหพนมือเด็ก 

 โปรดใชหฟูงขณะขบัขีเ่พือ่ใหเกดิความปลอดภัย หรอืในกรณี 
 เรงดวน คุณควรทำการโทรเม่ือจอดรถเขาขางทางเรียบรอย 
 แลว หามใชโทรศัพทขณะขับขี่ดวยความเร็วสูงโดยเด็ดขาด 

 หามใชโทรศัพทมอืถือขณะอยูบนเคร่ืองบิน โปรดตรวจสอบวา 
 ทานต้ังคาโหมดเปดเคร่ืองอัตโนมัติไวหรือไมกอนการ 
 เดินทาง 

 หามใชโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาล เพื่อไมใหสัญญาณ 
 ไปรบกวนการทำงานของอุปกรณทางการแพทย ซึ่งอาจ 
 ทำใหเกิดอุบัติเหตุทางการแพทยได หากทานใชโทรศัพท 
 มอืถือใกลกบัเคร่ืองกระตุนหัวใจ, เครือ่งชวยฟง และอุปกรณ 
 อิเล็กทรอนิกสทางการแพทยอ่ืนๆ คุณควรใหความสนใจ 
 เปนพิเศษกับโทรศัพทมือถือ ที่จะสงคล่ืนสัญญาณรบกวน 
 อุปกรณดังกลาวได 

 อุปกรณชวยเหลือและอุปกรณเสริมตางๆ ที่ไมไดมาพรอม 
 โทรศัพทจะอยูนอกเหนือเง่ือนไขการรับประกัน 

 I. ¢âÕ·π–π”°“√„™âß“πÕ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬ 



2

 Seal 
 อยาถอดช้ินสวนโทรศัพทมือถือดวยตนเอง ในกรณีที่การ 

 ทำงานลมเหลว โปรดติดตอไปยังผูใหบริการที่ไดรับการ 
 รับรองจากบริษัท i-mobile 

 อยาชารจโทรศัพทมอืถือโดยท่ีไมใสแบตเตอร่ี โปรดปดโทรศัพท 
 มือถือกอนท่ีจะถอดแบตเตอร่ีออก มิฉะน้ันอาจทำใหหนวย 
 ความจำของโทรศัพทเสียหายได 

 โปรดชารจโทรศัพทในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก และ 
 ควรวางใหหางจากวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด 

 เพือ่หลีกเลีย่งการเกดิสนามแมเหลก็ไฟฟา โปรดเก็บโทรศัพท 
 มือถือใหหางจากวัตถุที่เปนสนามแมเหล็กไฟฟา เชน จาน 
 แมเหล็กและบัตรเครดิต เปนตน 

 โปรดอยาใหโทรศัพทมือถือสัมผัสกับของเหลว หากเกิด 
 เหตุการณดังกลาวข้ึน โปรดถอดแบตเตอร่ีออกและติดตอ 
 ไปยังผูใหบริการท่ีไดรับการรับรองจากบริษัท i-mobile 

 โปรดใชโทรศัพทมือถือในบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสม และ 
 อยาใหโทรศัพทถูกแสงแดดโดยตรง รวมไปถึงในสภาวะท่ีมี 
 ความช้ืนสูง 

 อยาใชผาชุบน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูงทำความสะอาด 
 โทรศัพทมือถือ 
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 โทรศัพทมือถือของคุณมีฟงกช่ันถายภาพและบันทึกภาพ 
 เคลื่อนไหว โปรดใชฟงกช่ันดังกลาวตามกฎหมายและขอ 
 กำหนดที่ระบุไว คุณอาจละเมิดกฎหมายและขอกำหนด 
 หากคณุถายภาพหรือบันทกึภาพเคลือ่นไหวท่ีไมไดรับอนุญาต 

 หามโยน ทำหลน หรือทำใหโทรศัพทถูกกระแทกขณะใชงาน  
 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ดานนอกหรือสวนประกอบ 
 ภายใน 

 หามกำจัดแบตเตอร่ีที่ไมใชแลวเชนเดียวกับขยะธรรมดา  
 โปรดกำจัดตามขอแนะนำท่ีระบุไวอยางเครงครัด 

 หมายเหตุ 

 1. บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายอันมีสาเหตุ 
  มาจากลักษณะการใชงานท่ีระบุไวขางตน หรอืการใชงาน 
  ที่ไมเหมาะสม 

 2. สายเคเบิลท่ีมากับโทรศัพทจะสามารถใชไดเฉพาะกับ 
  โทรศัพทรุนน้ีและท่ีชารจที่ไดรับเทาน้ัน ทานยังสามารถ 
  เชือ่มตอโทรศัพทมอืถือกับคอมพิวเตอร โดยใชสายเคเบิล 
  เพื่อชารจไฟได อยาชารจโทรศัพทมือถือดวยโหมดการ 
  ทำงานอ่ืน 

 หากเนื้อหาท่ีระบุในคูมือเลมนี้ไมตรงกับโทรศัพทมือถือ 
ของคุณ โปรดอางอิงตามตัวเคร่ืองโทรศัพท  
 บริษัทสามารถปรับเปล่ียนเน้ือหาในคูมือเลมน้ีไดตลอดเวลา 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
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 รหัส IP Code (หรือ Ingress Protection Rating บางคร้ัง 
อาจมีการแปลเปน International Protection Rating )  
ประกอบไปดวยตัวอักษร IP ตามดวยรหัสตัวเลข 2 หลัก หรือ 
ตัวเลข 1 หลัก กับ 1 ตัวอักษร และตัวอักษรอีก 1 ตัว จากที่มี 
การกำหนดมาตรฐานสากล IEC 60529 รหัส IP Code ไดทำ 
หนาที่ในการชวยจำแนกและจัดอันดับของระดับความสามารถ 
ในการปองกันการกระทำโดยวัตถุที่เปนของแข็ง (รวมถึง สวน 
ตางๆ ของรางกายเชน มือ และน้ิว), ฝุนละออง, การสัมผัส 
โดยไมต้ังใจและน้ำ ในสวนของกลไก และดวยกลองวงจรไฟฟา   

 มาตรฐานน้ีมีจุดประสงคเพื่อใหขอมูลที่ละเอียดย่ิงขึ้นแกผูใช  
มากกวาคำที่ใชเพื่อทำการตลาดซ่ึงมักมีความหมายไมชัดเจน 
เชน การกันน้ำ อยางไรก็ดี ยังไมมีขอมูลทางดานมาตรฐานท่ี
ไดรับการตีพิมพเพื่อเผยแพรอยางเปนทางการสำหรับผูอาน
ทั่วไป 

 รหัส (ประกอบดวยตัวเลขและตัวอักษร) ใชแสดงถึงความ 
สอดคลองตามเง่ือนไขที่สรุปไวในตารางดานลาง สำหรับจุดที่ 
ไมมีการจัดอันดับการปองกันตามเกณฑใด รหัสที่ใชในการ 
แสดงจะเปนตัวอักษร X 

การระบุ IP การปองกัน 
วัตถุของแข็ง 

การปองกัน 
ของเหลว 

IP รหัสทีเ่ปนตัวเลข: 0-6 รหัสที่เปนตัวเลข: 0-8 

Mandatory Mandatory Mandatory 
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 รหัสตัวแรกใชแสดงระดับของการปองกันของตัวเคร่ืองดาน 
นอกสำหรับช้ินสวนท่ีเปนอันตราย (เชน สื่อนำไฟฟา, ช้ินสวน 
ทีม่กีารเคล่ือนไหว เปนตน) และการเล็ดรอดของวัตถุแปลกปลอม 

ระดับ 
ขนาดวัตถุที่
ปองกันได 

ประสิทธิภาพ 

0 - ไมมีการปองกันการสัมผัสและ
การเขาไปของวัตถุใดๆ 

1 >50 มม. พื้นผิวท่ีมีพื้นที่กวางบนรางกาย 
เชน หลังมือ แตไมมีการปองกัน
การสัมผัสอยางต้ังใจกับสวนของ
รางกาย  

2 >12.5 มม. น้ิวมือ หรือวัตถุอ่ืนๆ ที่คลายกัน 

3 >2.5 มม. เครือ่งมอื, สายไฟเสนใหญ เปนตน 

4 >1 มม. สายไฟสวนใหญ, สกรู เปนตน 

5 ปองกันฝุนละออง การเล็ดรอดของฝุนละอองไม
สามารถปองกันไดทั้งหมด แต 
สวนใหญจะไมมีฝุนเขามาได 
และไดผลลัพธทีน่าพอใจในเรือ่ง 
การทำงานของอุปกรณ ใหการ
ปองกันการสัมผัสไดอยาง
สมบูรณ 
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6 ปองกันฝุนละออง

เปนอยางดี 
ไมมีการเล็ดรอดของฝุนละออง 
ใหการปองกันการสัมผัสไดอยาง
สมบูรณ 

°“√ªÑÕß°—π¢Õß‡À≈« 
 การปองกันภายในอุปกรณจากตัวเคร่ืองดานนอกของ ตอการ
ซมึของน้ำทีเ่ปนอันตราย 

ระดับ การปองกัน สิ่งที่ทดสอบ รายละเอียด 

0 ไมมีการ 
ปองกัน 

- -

1 หยดน้ำ การหยดน้ำ (หยดลง
ตรงๆ) ไมกอใหเกิด
ผลเสีย  

ระยะเวลาการ
ทดสอบ: 10 
นาที 

น้ำเทียบเทากับ 
น้ำฝน 1 มม. 
ตอนาที  

2 หยดน้ำเมื่อ
เอียงสูงสุด 
15° 

การหยดน้ำจะไมสง
ผลเสียแมเอียงตัว
เคร่ืองของอุปกรณใน
ระดับ 15° จาก 
ตำแหนงปกติ 

ระยะเวลาการ
ทดสอบ: 10 
นาที 

น้ำเทียบเทากับ 
น้ำฝน 3 มม. 
ตอนาที 
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3 การพนน้ำ การตกลงของน้ำขณะ
ฉีดพนท่ีการทำมุม
ใดๆ 60° จากแนวต้ัง 
ไมสงผลเสียใดๆ กับ
อุปกรณ 

ระยะเวลาการ
ทดสอบ: 5 
นาที 

ปริมาณนำ้: 0.7  
ลิตรตอนาที 
แรงดัน: 80–
100 kN/m² 

4 การกระเซ็น
ของน้ำ 

น้ำที่กระเซ็นโดน
ภายนอกตัวเคร่ือง
ของอุปกรณจากทิศ
ทางใดๆ ไมสงผลเสีย
ใดกับอุปกรณ 

ระยะเวลาการ
ทดสอบ: 5 นาที 

ปริมาณน้ำ: 10  
ลิตรตอนาที 
แรงดัน: 80– 
100 kN/m² 

5 การฉีดน้ำ น้ำที่ฉีดโดยใชหัวฉีด 
(6.3 มม.) มาท่ี
ภายนอกของตัว
เคร่ือง ไมสงผลเสีย
กับอุปกรณ 

ระยะเวลาการ
ทดสอบ: อยาง
นอย 3 นาที 

ปริมาณน้ำ: 
12.5 ลิตรตอ
นาที 
แรงดัน: 30  
N/m² ที่ระยะ 
หาง 3 ม. 
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6 การฉีดน้ำ 

พลังแรงสูง 
น้ำที่ฉีดโดยใชหัวฉีด 
(12.5 มม.) มาท่ี 
ภายนอกของตัวเคร่ือง  
จากทิศทางใดๆ ไม
สงผลเสียกับอุปกรณ 

ระยะเวลาการ
ทดสอบ: อยาง
นอย 3 นาที 

ปริมาณน้ำ: 
100 ลิตรตอ
นาที 
แรงดัน: 100 
kN/m² ที่ระยะ 
หาง 3 ม. 

7 การจุมน้ำ 
ลึกสุด 1 ม. 

น้ำไมสามารถซึม
เขามาในปริมาณท่ี
เปนอันตราย เมื่อ
จุมตัวเคร่ืองลงใน
น้ำตามสภาวะที่
กำหนดในเร่ืองของ
แรงดันและเวลา 
(การจุมน้ำลึกสุด 
 1 ม.) 

ระยะเวลาการ
ทดสอบ: 30 
นาที 
จุมน้ำที่ความ
ลึก 1 ม. 
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8 การจุมน้ำ 
ลึกกวา 1 ม. 

อุปกรณน้ีเหมาะสำหรับ
การจุมน้ำอยางตอเน่ือง
ภายใตสภาวะท่ีระบุไว 
โดยบริษทัผูผลติ โดยปกติ 
แลวจะหมายถึงวาอุปกรณ
น้ีมีการซีลอยางแนนหนา 
อยางไรก็ดี อุปกรณบาง
ประเภท อาจหมายถึงวา
น้ำสามารถซึมเขาไดแต 
ไมสงผลเสียกับอุปกรณ 

 ขอควรระวัง:  

1. ตัวเคร่ืองน้ีสามารถกันน้ำไดที่ระดับความลึกไมเกิน 1 เมตร  
 ภายในระยะเวลา 30 นาที ในน้ำบริสุทธิ์ กรณีที่ตัวเคร่ือง 
 โดนสารละลายอ่ืนๆ ทีไ่มใชน้ำบริสทุธ์ิ (ตัวอยางเชน นำ้ทะเล)  
 จำเปนตองนำเคร่ืองมาลางน้ำสะอาด และท้ิงไวใหแหง  
 จากน้ันนำเคร่ืองมาสงศูนยไอโมบายเพ่ือตรวจเช็คและ 
 ดำเนินการตอไป 

2. กอนนำเคร่ืองทดสอบการกันน้ำจำเปนตองตรวจเช็คน็อต 
 ทั้ง 2 ตัวบริเวณดานหลังแบตเตอร่ีใหแนน 

3. บริเวณที่เปดสำหรับเสียบสายชารจและหูฟงจำเปนตอง 
 ตรวจสอบใหปดแนนสนิทเพื่อปองกันน้ำเขาสูตัวเคร่ือง 
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 Seal 
 II. ·π–π” à«πμà“ßÊ ¢Õß‚∑√»—æ∑å 
‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ภาพน้ีคือภาพแสดงสวนประกอบตางๆ ของโทรศัพทมือถือ 

หูรอยสายโทรศัพท
ไฟฉาย

หูฟง 

ปุมเล่ือนตำแหนง 

ปุมคำสั่งซาย 
ปุมโทรออก/ 

รับสาย 

ปุม OK/  
พักและเร่ิม 

ปุมคำสั่งขวา 
ปุมเปด/ ปดเคร่ือง 
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ชองตอสาย 
เชื่อมตออุปกรณ 

ชองเสียบ 
สายชารจ Nokia 

ชองเสียบหูฟง 

กลอง 
ถายรูป 

ลำโพง 

ปุมปรับ 
ระดับเสียง 

ปุมไฟฉาย 
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 Seal 

°“√„ à´‘¡°“√å¥ 
 คุณสามารถใชงานหมายเลขโทรศัพทได 2 หมายเลขใน 
เครอืขายทีแ่ตกตางกนั น่ันหมายความวาคุณสามารถใสซมิการด 
ได 2 ซิม (การดระบุผูใช) 

 คุณสามารถใชฟงกช่ันตางๆ ของโทรศัพทมือถือโดยท่ีใส 
ซิมการด 2 ซิมพรอมกันได คาพารามิเตอรตางๆ ที่จำเปน 
สำหรับการส่ือสารจะถูกจัดเก็บไวในซิมการด ขอมูลสวนบุคคล 
ตางๆ รวมไปถึงรหัส PIN (personal identification number),  
รายช่ือ (phonebook), SMS และการบริการพิเศษอ่ืนๆ จะ 
จัดเก็บอยูในซิมการด 

 คำเตือน:  

 อยาหักงอหรือทำใหซิมการดมีรอยขีดขวน รวมไปถึงสัมผัส 
กับไฟฟาสถิต, ฝุน หรือของเหลว หากซิมการดเสียหาย  
โปรดติดตอไปยังผูใหบริการเครือขายเพื่อขอความชวยเหลือ 

 โปรดปดโทรศัพทมือถือกอนท่ีจะใสซิมการด จากน้ันถอด 
ฝาครอบดานหลังออก และใสซิมการดเขาไปในชองใสซิมการด 
ที่ดานหลังของโทรศัพทมือถือ 
โปรดใสซิมการดตามภาพท่ีแสดงในหนาถัดไป: 
 

 III. ‡μ√’¬¡°“√„™âß“π 
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 หมายเหตุ:  

 ซิมการดเปนวัตถุขนาดเล็ก ดังน้ันโปรดเก็บใหพนมือเด็ก  
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เด็กอาจหยิบกลืนลงทอง 

°“√„ à°“√å¥§«“¡®” 
 โทรศัพทมือถือรุนน้ีรองรับการใชงาน T-FLASH การด เพื่อ 
เพิ่มพื้นที่หนวยความจำ โปรดใสหรือถอดการดความจำตาม 
ภาพตัวอยางตอไปน้ี หลังจากที่ปดเคร่ืองแลว 
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 Seal 
 หมายเหตุ:  

 T-FLASH การดเปนวัตถุขนาดเล็ก โปรดเก็บ T-FLASH 
การดใหพนมือเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เด็กจะหยิบกลืน
ลงทอง 

 คำแนะนำ:  

 โทรศัพทมือถือรุนน้ีรองรับการดความจำท่ีมีความจุสูงสุด  
8 GB ขอแนะนำใหใชการดตามมาตรฐาน TF หรือการด TF 
อ่ืนๆ ในย่ีหอท่ีเปนท่ีรูจกัโดยทัว่ไป เชน SanDisk และ Kingston  
การด TF อ่ืนๆ อาจไมสามารถใชงานกับโทรศัพทได 

°“√„ à·∫μ‡μÕ√’Ë·≈–Ω“§√Õ∫·∫μ‡μÕ√’Ë 
 โปรดใชแบตเตอร่ีและอุปกรณตางๆ ทีม่าพรอมเคร่ืองโทรศัพท  
โปรดจัดเก็บแบตเตอร่ีเปนอยางดี หากไมตองการใชงาน 
และใสแบตเตอร่ีตามภาพตัวอยางที่แสดงน้ีหลังจากที่ปดเคร่ือง
เรียบรอยแลว  
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โปรดปดฝาครอบแบตเตอร่ี จากน้ันจึงขันสกรูทั้ง 2 ตัวเขากับ
ฝาครอบใหแนน และสามารถถอดฝาครอบแบตเตอร่ีโดยใช
ไขควง โดยไขควงไดจัดมาใหพรอมเคร่ืองเปนที่เรียบรอย สวน
ตำแหนงของการใสสกรูสามารถดูไดจากภาพประกอบดานบน
น้ี 

 หมายเหตุ:  

 โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีถกูตองดังภาพตวัอยางทีแ่สดงเพือ่
ปองกนัความเสียหายบริเวณขัว้ตอไฟฟาของแบตเตอร่ี 
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 Seal 
°“√™“√å®·∫μ‡μÕ√’Ë 
 แบตเตอร่ีกอนใหมจำเปนตองผานการชารจหลายๆ คร้ัง  
เพื่อประสิทธิภาพการใชงานท่ีดีที่สุด 

 การชารจแบตเตอร่ีทันทีขณะที่พลังงานในแบตเตอร่ีหมดลง 
อยางสิ้นเชิงจะทำใหแบตเตอร่ีเสียหายได 

 ถอดแทนชารจออกจากปล๊ักไฟ จากน้ันถอดสายออกจาก 
โทรศัพทมือถือเมื่อชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลว 

เชื่อมตอโทรศัพทมือถือกับท่ีชารจตามภาพประกอบ 

 ขณะชารจโทรศัพทมอืถือ หากโทรศพัทมอืถือเปดอยู ไอคอน 
แสดงระดับพลังงานท่ีมุมบนขวาของจอจะกะพริบ และจะหยุด 
กะพริบ พรอมท้ังแสดงระดับพลังงานเต็ม เมื่อชารจพลังงาน
จนเต็มแลว หากโทรศัพทมือถือปดอยู ไอคอนจะปรากฏบน
หนาจอเพ่ือแสดงระดับพลังงงานแบตเตอร่ีขณะชารจ 

 หมายเหตุ:  

 ความรอนท่ีเกิดขึ้นเล็กนอยขณะชารจเปนเร่ืองปกติ 
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°“√„™â·∫μ‡μÕ√’Ë 
 ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีจะข้ึนอยูกับหลายๆ ปจจัย เชน 
การต้ังคาเครือขายโหลดขอมูลผานระบบ wireless, ระดับ
สัญญาณโทรศัพทและอุณหภูมิขณะใชงาน, ฟงกช่ันหรือการต้ัง
คาที่คุณเลือก, อุปกรณเสริมที่ใชกับโทรศัพท และโหมด
โปรแกรมการทำงานอ่ืนๆ 

 โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคบัตอไปน้ี เพือ่การใชงานแบตเตอร่ี 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 แบตเตอร่ีใหมหรือแบตเตอร่ีที่ไมไดใชมานานควรชารจไฟ 
 เปนเวลานาน 

 โปรดชารจโทรศัพทในอุณหภูมิหองหรือใกลเคียง 

 จะใชเวลาคอนขางนานในการชารจแบตเตอร่ีทีใ่ชงานมานาน 
 จนเต็มและอาการดังกลาวเปนเร่ืองปกติ หากระยะเวลา 
 ใชสายลดลงอยางมาก ทานจำเปนตองซือ้แบตเตอร่ีกอนใหม 
 ที่ผลิตโดยบริษัท i-mobile หรือตัวแทนจำหนายท่ีไดรับ 
 อนุญาต แบตเตอร่ีหรืออุปกรณเสริมที่ไมผานการรับรอง 
 อาจจะทำใหโทรศัพทเสียหายหรือแมกระทั่งเปนอันตรายได 

 หากแบตเตอร่ีถูกถอดท้ิงไวเปนเวลานานหรือมีพลังงานใน 
 แบตเตอร่ีต่ำมากๆ อาจจะใชเวลาซักพักหนึ่งกวาที่หนาจอ 
 การชารจจะปรากฏข้ึน โปรดรอซักครู 
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 Seal 
 หมายเหตุ:  

 เพื่อความปลอดภัยของคุณและส่ิงแวดลอม โปรดอยาเขว้ียง
แบตเตอร่ีทิ้งโดยไมมีภาชนะรองรับ 

 คำเตือน:  

 การระเบิด, เพลิงไหม หรืออาการบาดเจ็บที่ตัวบุคคล อาจ
เกิดขึ้นไดเน่ืองจากกระแสไฟฟาที่แบตเตอร่ีลัดวงจร 

√À—  PIN 
 รหัส PIN1: รหัส Personal identification ใชสำหรบัเขาใชงาน 
ซิมการด และเพ่ือปองกันผูอ่ืนในการใชงานซิมการดโดยไมได 
รับอนุญาต หากเริ่มเปดใชงานฟงกช่ันการปองกันรหัส PIN1  
ของโทรศัพทของคุณ ระบบจะแสดงขอความ “Enter SIM card  
1/2 PIN” เพื่อใหคุณปอนรหัสเมื่อเปดโทรศัพทมือถือ 
เครือ่งหมาย * จะแสดงข้ึนมาแทนรหัส PIN1 ทีป่อน คณุสามารถ 
ขอรับรหัส PIN1 จากผูใหบริการเครือขายพรอมกับซิมการด 

 รหัส PIN2: หมายเลข personal identification จะใชสำหรับ 
ฟงกช่ันพิเศษตางๆ เชน ฟงกช่ันการชารจจากผูใหบริการเครือขาย 

 รหัส PUK และ PUK2 (8 หลัก) 

 จำเปนตองใชรหัส PUK เพื่อเปล่ียนรหัส PIN ทานจำเปน 
ตองใชรหัส PUK2 (personal unlock code) เพื่อเปล่ียนรหัส  
PIN2 หากคุณไมไดรับรหัส PUK พรอมกับซิมการด โปรด 
ขอรับจากผูใหบริการเครือขาย 
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 คำเตือน:  

 หากคุณปอนรหัส PIN ตอเน่ือง 3 คร้ัง ซิมการดจะถูกล็อค 
โปรดขอคำปรึกษาจากตัวแทนผูใหบริการเครือขายทันทีเพื่อ
ขอรับรหัสเพื่อปลดล็อค รหัสปลดล็อคท่ีไมไดรับอนุญาตอาจ
ทำใหไมสามารถใชงานซิมการดไดอยางถาวร 

ªÿÉ¡‚∑√ÕÕ° 
 โทรออกหรือรับสายจากซิมการด 

 กดปุมโทรออกเม่ือเคร่ืองอยูในสถานะสแตนดบายเพ่ือดู
บันทึกการโทรในซิมการด 

ªÿÉ¡«“ß “¬·≈–ªÿÉ¡‡ªî¥/ªî¥‡§√◊ËÕß 
 วางสายหรือปฏิเสธสาย 

 กดคางเพื่อปดโทรศัพทมือถือเมื่อเคร่ืองอยูในสถานะ
สแตนดบาย 

 กดคางเพื่อเปดโทรศัพทมือถือขณะโทรศัพทปดอยู 

ªÿÉ¡‡≈◊ËÕπμ”·Àπàß 
 เลื่อนแถบหรือเคอรเซอร 

 เขาไปที่ปุมลัดท่ีกำหนดเมื่อเคร่ืองอยูในสถานะสแตนดบาย 

 IV. §”Õ∏‘∫“¬ªÿÉ¡°¥ 
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 Seal 
ªÿÉ¡ OK 
 ยืนยันการทำงานในเมนูตางๆ 

ªÿÉ¡μ—«‡≈¢ 
 ปอนตัวเลขหรือตัวอักษร 

 กดปุม * คางไวเพื่อเปดใชงานโหมดปดเสียง (Silent)/  
ทั่วไป (General) 

 กดปุม # คางไวเพื่อล็อค/ ปลดล็อคเมื่อเคร่ืองอยูในสถานะ
สแตนดบาย 

 กดปุม 0 ซ้ำๆ หรือกดคางเพื่อปอนตัวอักษร “P”, “+” หรือ  
 “W” ในหนาจอการโทร 

‰Õ§Õπ∫πÀπâ“®Õ„π ∂“π– ·μπ¥å∫“¬ 
   ระดับสัญญาณของซิมการด 1 

   ระดับสัญญาณของซิมการด 2 

   เปดใชงานนาฬกาปลุก 

   ขอความ SMS จากซิมการด 1 

   ขอความ SMS จากซิมการด 2 

   ขอความ MMS จากซิมการด 1

   ขอความ MMS จากซิมการด 2

   แบตเตอร่ี
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   เสียงกริ่ง

   สั่นเตือนแลวตามดวยเสียงกริ่ง

   สั่นเตือนและเสียงกริ่ง

   สั่นเตือน

   สายที่ไมไดรับจากซิมการด 1

   สายที่ไมไดรับจากซิมการด 2

   สัญญาณ GPRS จากซิมการด 1

   สัญญาณ GPRS จากซิมการด 2

   เปดใชงานการโอนสายจากซิมการด 1

   เปดใชงานการโอนสายจากซิมการด 2

¿“…“·≈–√Ÿª·∫∫°“√ªÑÕπ¢âÕ§«“¡ 
 รูปแบบการปอนขอความในโทรศัพทของคุณคอื ภาษาอังกฤษ  
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอที่เกี่ยวกับการปอน
ขอมูล ซึ่งคุณสามารถเรียนรูรูปแบบการปอนอ่ืนๆ และวิธี
เปล่ียนระหวางแตละรูปแบบเหลาน้ัน 

√Ÿª·∫∫°“√‡μ◊Õπ¢Õß “¬∑’Ë‚∑√‡¢â“ 
 คุณสามารถใชงานมอเตอรการสั่นและกร่ิงที่ติดต้ังอยูใน
โทรศัพทมือถือตามโหมดการแจงเตือนตอไปน้ี: 

 • กริ่ง 

 • สั่นเตือน 
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 • สั่นเตือนและเสียงกริ่ง 

 • สั่นเตือนแลวตามดวยเสียงกริ่ง 

§”Õ∏‘∫“¬§” —Ëß°“√‚∑√μà“ßÊ 
 การโทรออกภายในประเทศ 

 วิธีการงายที่สุดสำหรับการโทรออกภายในประเทศ คือการ 
ปอนหมายเลขโทรศัพทโดยใชปุมตัวเลขและกดปุมโทรออก  
หากคณุใสซมิการดทัง้สองพรอมทัง้เปดใชงานท้ังคู คณุสามารถ 
เลือกไดวาจะโทรออกโดยใชซิม 1 หรือซิม 2 โดยการกดปุม 
โทรออกของซิม 1 หรือซิม 2 

 หมายเหตุ:  

 เปดการใชงานฟงกช่ันการโทรของปุมคำสั่งซายในเมนู 
“Call center/ General call settings/ SIM card 2 call 
settings” จากน้ันคุณจะสามารถโทรออกจากซิม 1 โดยกดปุม
โทรออก และโทรออกจากซิม 2 โดยกดปุมคำสั่งซาย 
หนาจอจะแสดงภาพเคล่ือนไหวของการโทร หากเลือกโทรออก
จากซิม 1 หนาจอจะแสดงขอความ “โทรออกจากซิม 1” และ
หากเลือกโทรออกจากซิม 2 หนาจอจะแสดงขอความ “โทร 
ออกจากซิม 2” 

 สถานะการโทรจะแสดงข้ึนบนหนาจอ 

 กดปุมวางสายเพ่ือวางสาย 

 การโทรออกภายในประเทศ: รหสัพ้ืนที ่+ หมายเลขโทรศัพท +  
ปุมโทรออก 
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 การโทรออกไปตางประเทศ 

 กดปุม 0 คางไวหรือกดซ้ำๆ จนกระท่ังสัญลักษณ “+” 
แสดงข้ึนบนหนาจอ เพือ่โทรออกไปตางประเทศ คณุจะสามารถ 
โทรออกไปยังตางประเทศได โดยท่ีไมจำเปนตองทราบรหัสนำ 
หนาของประเทศน้ันๆ (เชน ประเทศจีนคือ +86)  

 จากน้ันปอนรหัสประเทศ และตามดวยหมายเลขโทรศัพท 
ใหเรียบรอย รหัสแตละประเทศจะข้ึนอยูกับขอตกลง เชน  
ประเทศเยอรมนีจะใชรหัส 49, สหราชอาณาจักรจะใชรหัส  
44 และประเทศสวีเดนจะใชรหัส 46 เปนตน 

 การโทรออกไปตางประเทศ: รหัสประเทศ + หมายเลข
โทรศัพท + ปุมโทรออก 

 การโทรหมายเลขภายในของโทรศัพทที่กำหนด 

 โทรศัพทบางเคร่ืองจะไมสามารถโทรเขาไปยังหมายเลข 
ภายในไดโดยตรง ในกรณีน้ีคุณจำเปนตองโทรไปยังหมายเลข
หลัก แลวจึงตามดวยหมายเลขภายใน คุณสามารถใชงานโดย
ปอนตัวอักษร “P” ระหวางหมายเลขหลักและหมายเลขภายใน 
จากน้ันคุณจะสามารถโทรออกไปยังหมายเลขภายในได คุณ
สามารถปอนตัวอักษร “P” โดยการกดปุม 0 คางไวหรือกด
ซ้ำๆ 

 การโทรเบอรตอภายใน: กดเบอรโทรศัพท + P + เบอรตอ
ภายใน + ปุมโทรออก 
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 การโทรออกไปยังเบอรฉุกเฉิน  

 ในประเทศท่ีมีการใชระบบเครือขาย  GSM จะสามารถใช 
การโทรออกฉุกเฉนิในพ้ืนท่ีเครอืขายได (คุณสามารถตรวจสอบ 
ความแรงของสัญญาณจากแถบท่ีมมุดานบนของหนาจอโทรศัพท)  
หากไมสามารถใชการโรมม่ิงในพ้ืนที่ที่คุณอยูปจจุบัน หนาจอ 
จะปรากฏขอความ “โทรออกฉุกเฉินเทาน้ัน” เพื่อใหทราบวา 
คณุสามารถโทรออกฉุกเฉนิไดเทาน้ัน หากอยูในพ้ืนทีค่รอบคลุม 
เครือขายของคุณ คุณจะสามารถโทรออกฉุกเฉินได แมไมไดใส 
ซิมการด 

 ในบางพ้ืนท่ี บริการเบอรโทรฉุกเฉิน 112 จะถูกจัดไวให
พรอมโดยผูใหบริการเครือขาย หากมีขอสงสัยเพิ่มเติม โปรด 
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ  

 IMEI 

 IMEI ยอมาจาก International Mobile Equipment Identity 
คุณสามารถดูเบอร IMEI ไดที่ฉลากแสดงบารโคดที่ดานหลัง
ของโทรศัพทหลังจากที่ปดเคร่ืองเรียบรอยแลว และถอด
แบตเตอร่ีออก เบอรน้ียังถูกเก็บไวในตัวเคร่ือง สามารถส่ังให
แสดงข้ึนบนหนาจอไดโดยการปอน “*#06#” บนหนาจอการ
ปอนเบอรโทรออก 
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°“√‡ªî¥‡§√◊ËÕß  
 กดปุมเปด-ปดเคร่ืองคางไว เพื่อเปดการใชงานโทรศัพท 
หากยังไมไดต้ังรหัสผานสำหรับซิมการดและตัวเคร่ือง 
โทรศัพทจะสามารถคนหาเครือขายไดโดยอัตโนมัติ และเม่ือมี
การลงทะเบียนกับเครือขายแลว ช่ือของผูใหบริการเครือขายจะ
ปรากฏข้ึนบนหนาจอ และคุณสามารถรับสายหรือโทรออกได 

 หากแสดงขอความ “ใสซิม 1” หรือ “ใสซิม 2” หลังจากที่ 
เปดเคร่ือง ใหคณุทำการปดเคร่ืองและตรวจสอบวาไดใสซมิการด 
อยางถูกตองแลวหรือไม หรือวายังไมไดใสซิมการด 

 หลงัจากทีใ่สซมิการด ตัวเคร่ืองจะตรวจสอบซิมการดวาใชงาน 
ไดหรือไม จากน้ันหนาจอจะแสดงการเตือนดังตอไปน้ี: 

 1) “Enter phone lock password”: หากคุณไดเปดใชการ 
  ล็อคตัวเคร่ืองไว (รหัสผานมาตรฐาน: 1122) 

 2) “Enter SIM card 1/2 PIN”: หากคุณไดเปดใชการล็อค 
  ซิมการด 1/2  

 3) “No service”: แสดงถึงการเช่ือมตอกบัเครือขายลมเหลว  
  และไมสามารถทำการโทรไดในตอนน้ี  

 4) “Emergency Call”: ใชสำหรับการโทรเบอรฉุกเฉิน 112 

 5) “Search”: โทรศัพทจะคนหาเครือขาย จนกวาจะพบ 
  เครือขายท่ีเหมาะสม 
 

 V. °“√„™âß“π‡∫◊ÈÕßμâπ 
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 6) หนาจอแสดงช่ือผูใหบริการเครือขาย แสดงถึงวาการ 
  เชื่อมตอเครือขายสำเร็จแลว  

 หากคุณใสซิมการด 1 และโหมดปจจุบันคือ “ใชซิม 1 
เทาน้ัน” หนาจอจะแสดงช่ือของผูใหบริการเครือขายของซิม 1 
และแสดงขอความวา “ไมใชงานซิม 2” หากคุณใสเฉพาะซิม 
2 หนาจอจะแสดงขอความสลับกันกับขอความดังกลาว  
หากใสซิมการด 1 และโหมดปจจุบันคือ “เปดใชงาน 2 ซิม” 
หนาจอจะแสดงช่ือของผูใหบริการซิมการด 1 เทาน้ันและ
ปรากฏขอความ “ใสซิม 2” แตหากคุณใสแตซิม 2 หนาจอจะ
แสดงขอความสลับกันกับขอความดังกลาว  

°“√ªî¥‡§√◊ËÕß 
 หากคุณตองการปดเคร่ืองโทรศัพท ใหกดปุมเปด-ปดเคร่ือง 
คางไว และหลังจากที่หนาจอแสดงภาพปดเคร่ือง โทรศัพทจะ 
ปดการทำงาน หามทำการปดเคร่ืองโดยการถอดแบตเตอร่ี  
ไมเชนน้ันซิมการดอาจไดรับความเสียหาย และขอมูลอาจ 
สูญหายได  
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°“√‚∑√ÕÕ° 
 ปอนเบอรโทรในโหมดสแตนดบาย และกดปุมโทรออก  

 หากคุณตองการวางสาย หรือยกเลิกการโทร โปรดกดปุม 
 วางสาย หรือยกเลิก เมื่อกำลังทำการสนทนา เมื่อโทรศัพท 
 สามารถตอสายไดแลว คุณสามารถดูเวลาการเช่ือมตอได 
 จากที่หนาจอ 

 ใชรายช่ือในการโทรออก: คนหาช่ือ/เบอรโทรในรายช่ือ  
 และกดปุมวางสายเพ่ือโทรออก 

 โทรซ้ำไปยงัเบอรโทรลาสุด: กดปุมโทรออกในโหมดสแตนดบาย 
 เพื่อคนหารายช่ือลาสุดของเบอรโทรหรือรายช่ือ โดยเล่ือน 
 ไปยังเบอรโทรหรือช่ือท่ีตองการ แลวกดปุมโทรออก 

°“√ª√—∫√–¥—∫‡ ’¬ß 
 ระหวางการโทร คุณสามารถกดปุมดานขางเพื่อปรับระดับ 
เสียงของตัวเคร่ือง  

°“√√—∫ “¬ 
 เมื่อมีสายโทรเขา โทรศัพทจะทำการเตือนในโหมด เสียง,  
ระบบส่ัน, สั่นและเสียง, เสียงหลังจากสั่น หรือแสงสวาง ตาม 
การต้ังคาท่ีคุณทำได 

 ในการรับสาย ใหกดปุมโทรออก 

 ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมเปด-ปดเคร่ือง 
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 หากคุณใชบริการแสดงขอมูลผูโทร หนาจอจะแสดงขอมูล
เบอรที่โทรออกบนหนาจอ หากเบอรน้ีไดถูกเก็บไวในรายช่ือ
เรียบรอยแลว  

 หากเปนการโทรไปยังเบอรที่อยูในซิมการด 1 ขอความ 
“โทรไปยังซิม 1” จะปรากฏข้ึนที่ดานหนาของเบอรหรือช่ือ 

 หากเปนการโทรไปยังเบอรที่อยูในซิมการด 2 ขอความ 
“โทรไปยังซิม 2” จะปรากฏข้ึนที่ดานหนาของเบอรหรือช่ือ 

°“√‚∑√¥à«π 
 โทรศัพทรุนน้ีมปุีมโทรดวนท้ังหมด 8 ปุม เพือ่ใหคณุสามารถ 
กำหนดเบอรโทรลงบนแตละปุมเพื่อใชในการโทรดวน  
วิธีการโทรออกแบบดวนคือ กดปุม [2 ถึง 9] ที่กำหนดเบอร
โทรไวแลว แบบคางไวในสถานะสแตนดบายของตัวเคร่ือง สวน
ปุม [1] ใชสำหรับการโทรของศูนยขอความเสียง 

 หมายเหตุ:  

 หากตองการโทรดวน คุณจำเปนตองกดปุมตัวเลขที่ตองการ
แบบคางไว 2 วินาทีขึ้นไป การโทรดวนจะไมสามารถทำได  
หากคุณยังไมไดกำหนดเบอรโทรไวที่ปุมตัวเลขที่กด 
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°“√æ—° “¬  
 หากคุณสมัครใชบริการการรับสายเรียกซอน เมนูฟงกช่ัน
ตอไปน้ีอาจปรากฏข้ึนเม่ือคุณคลิกรายช่ือระหวางการสนทนา:  

 พักสาย (Hold): พักการสนทนากับคูสายปจจุบันไวช่ัวคราว  
 แตสายยังคงเช่ือมตออยูตามเดิม 

 วางสาย (End): วางสายท่ีสนทนาปจจุบัน 

 โทรเบอรใหม (New conversation): เขาสูหนาจอการโทรออก  
 และทำการโทรสายอ่ืนๆ 

 รายชือ่ (Phonebook): คณุสามารถเขาสูสมุดรายช่ือโดยตรง 

 ขอมูล (Information): คุณสามารถเขาสูรายการขอความ 
 โดยตรง 

 บันทึก (Record): คุณสามารถบันทึกขอมูลการโทรปจจุบัน  

 เสียงพ้ืนหลัง (Background tone): คุณสามารถเปดหรือ 
 ปดเสียงพื้นหลัง 

 ปดเสียง/เริ่มตอ (Mute/resume): คุณสามารถเปดหรือ 
 ปดไมโครโฟน 

 Dual-tone multi-frequency, DTMF: คุณสามารถต้ังคาวา 
 ตองการสงสัญญาณ DTMF ออกหรือไม 

 หมายเหตุ:  

 บางรายการเมนูจะปรากฏภายใตบางเงื่อนไขเทาน้ัน หรือ
ตองมีการรองรับจากเครือขายในพ้ืนที่ เชน “พักสาย” และ 
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 Seal 
“โทรเบอรใหม” สำหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขาย 

‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë ‰¡à¡’°“√μÕ∫√—∫  
 เมื่อโทรศัพทมีขอความและสายโทรเขาใหมที่ไมไดรับ จะ 
ปรากฏภาพหรือไอคอนเตือน โปรดตรวจสอบขอความเหลาน้ี 
ในทันที  

°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ»Ÿπ¬å¢âÕ§«“¡‡ ’¬ß 
 โทรศัพทของคุณจะทำใหสามารถโอนสายโทรเขาไปยังศูนย 
ขอความเสียง จากน้ันคุณจะไดรับขอความเตือนเกี่ยวกับ 
ขอความเสียง (เบอรศูนยขอความเสียงเปนเบอรที่ถูกกำหนด 
ไวอยางเหมาะสมลวงหนา)  
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1 ∫—π∑÷°°“√‚∑√ (Call record) 

 1.1 ∫—π∑÷°°“√‚∑√´‘¡ 1 (SIM1 call record) 

 1.2 ∫—π∑÷°°“√‚∑√´‘¡ 2 (SIM2 call record) 

บันทึกการโทรซิม 1/2 ประกอบไปดวยตัวเลือก:  

 สายทีโ่ทรออก : ดูรายการสายท่ีคณุโทรออก 
 หรือพยายามโทร  

 สายที่ไดรับ : ดูรายการสายท่ีไดรับ  
 (ตองมีเครือขายรองรับการใชงาน)  

 สายที่ไมไดรับ : ดูรายการของสายท่ีไมได 
 รับ (ตองมีเครือขายรองรับการใชงาน)  

 ลบบันทึกการโทร : ใชลบบันทึกการ 
 โทร คุณสามารถเลือกลบเบอรทั้งหมดในประวัติการโทร  
 หรือลบเฉพาะเบอรที่อยูในรายการ สายท่ีไมไดรับ, สายท่ี 
 โทรออก หรือสายท่ีไดรับ  

 บันทึกเวลาการโทร : 

 • สายลาสุด (Last call): ดูระยะเวลาของการสนทนากับ 
  สายลาสุด 

 VI. °“√„™âß“π‡¡πŸ 
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 Seal 
 • สายที่โทรออก (Dialled calls): ดูระยะเวลาการสนทนา 
  ของทุกสายที่โทรออก 

 • สายที่ไดรับ (Received calls): ดูระยะเวลาการสนทนา 
  ของทุกสายที่ไดรับ 

 • รีเซ็ตท้ังหมด (Reset all): ทำการรีเซ็ตระยะเวลาการ 
  โทรของทุกสาย  

 หมายเหตุ:  

 เวลาการโทรและบริการในเอกสารแจงยอดการใชบริการ 
จากผูใหบริการเครือขาย อาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัย 
อยางเชน ฟงกช่ันของเครือขาย, รอบการคิดบัญชี และภาษี  
สำหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ  

 คาโทร : จำเปนตองมีเครือขายรองรับการใชงาน 

 • คาโทรสายลาสุด (Last call cost): ดูคาโทรของการ 
  สนทนากับสายลาสุด 

 • คาโทรทั้งหมด (Total cost): ดูคาโทรของการสนทนา 
  กับทุกสาย 

 • รีเซ็ตคาโทร (Reset cost): รีเซ็ตบันทึกคาโทรของทุก 
  สาย (จำเปนตองปอนรหัส PIN2 สำหรบัใชงานฟงกช่ันน้ี)  

 • คาโทรสูงสุด (Max cost): จำกัดคาโทรในปริมาณที่ 
  กำหนดตามราคาตอหนวยหรือตามสกุลเงิน ซึ่งจำเปน 
  ตองใชรหัส PIN2 สำหรับการต้ังคาการโทร  
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 • ราคาตอหนวย (Price per unit): ฟงกช่ันน้ีตองมีการ 
  รองรับโดยผูใหบริการเครือขาย สำหรับรายละเอียด  
  โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย 

 ตัวนับขอความ : ดูบันทึกจำนวน 
 ขอความท่ีสงและรับ  

 ตัวนับ : 

 • ขอมูลท่ีสงลาสุด (Last sent): ดูปริมาณขอมูลที่สงใน 
  การเช่ือมตอลาสุด 

 • ขอมูลท่ีรับลาสุด (Last received): ดูปริมาณขอมูลที่ 
  รับในการเช่ือมตอลาสุด 

 • ขอมูลท่ีสงทั้งหมด (All sent): ดูปริมาณขอมูลที่สงใน 
  ทุกการเชื่อมตอลาสุด 

 • ขอมูลท่ีรับท้ังหมด (All received): ดูปริมาณขอมูลที่ 
  รับในทุกการเชื่อมตอลาสุด 

 • รีเซ็ตตัวนับ (Reset counter): ใชสำหรับการรีเซ็ตตัวนับ  
  GPRS  

2 Content Cafe 
 คุณสามารถดาวนโหลดริงโทน, เกมสจาวา, การตูน เปนตน  
จากเว็บไซต 
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3 ∫√‘°“√ (Services)   

3.1 STK 

3.2 ∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ (Internet Service) 
 ฟงกช่ันน้ีจะทำใหไดรับหรือเขาดูบริการตางๆ บนอินเทอรเนต็ 
ผานขอความหรือเครือขาย ซึ่งประกอบดวย ความบันเทิง,  
รายงานสภาพอากาศ, ขาวสาร, ขอมูลทางการเงิน, เสียงริง 
โทน, ตลาดหุน และขอมูลที่เปนประโยชนอ่ืนๆ บางฟงกช่ันถูก 
จัดไวพรอมแลวโดยผูใหบริการเครือขาย ทำใหรายการในเมนู 
แตกตางกันไป โปรดติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูให 
บริการเครือขาย 

 โฮมเพจ : เปดใชการเช่ือมตอ WAP และเขา 
 ไปที่หนาโฮมเพจ  

 บุคมารค : เขาดูหรือแกไขบุคมารค 

 หนาลาสุด : บันทึกเว็บแอดเดรสท่ีเขาดู 
 ลาสุด 

 ปอนแอดเดรส : ปอนเว็บแอดเดรสตาม 
 ที่ผูใชกำหนด 

 ถาดเขาขอความบริการ : บันทกึขอความ 
 พุชที่รับเขามาในเคร่ือง  
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 ตั้งคา : ต้ังคาพารามิเตอรของ WAP เบราเซอร  
 สำหรับรายละเอียดของพารามิเตอร โปรดติดตอผูใหบริการ 
 เครือขาย 

 • เลือกซิม (Select SIM): เลอืกซิมการดทีต่องการกำหนด 
  การใชงาน 

 • รูปแบบ (Profiles): แกไขและเปดใชฟงกช่ันรูปแบบ  

 • ตัวเลือกเบราเซอร (Browser options): ต้ังเวลาการรอ  
  และเลือกวาจะแสดงภาพหรือไม แสดงรายการแอดเดรส  
  และเลือกภาพ  

 • ตั้งคาขอความบริการ (Service message settings):  
  เปดหรือปดการใชงาน 

 • ลบแคช (Clear cache) 

 • ลบคุกก้ี (Clear cookies) 

 • การรับรอง (Trusted certificates) 

3.3 ∫—≠™’¢âÕ¡Ÿ≈ (Data account):  
 • ขอมูล GSM (GSM data): ขอมูลแอคเคาทบางอยาง 
  จะมาพรอมกับขอมูล GSM  

 • GPRS: การใชขอมูล GSM จะใหขอมูลแอคเคาทบางอยาง  
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4 √“¬™◊ËÕ (Phonebook) 

4.1 √“¬™◊ËÕ (Phonebook) 
 แตละรายช่ือท่ีบันทึกไวในตัวเคร่ืองมีขอมูลที่เปนประโยชน  
ไดแก 3 เบอรโทร (เบอรมอืถือ, เบอรบาน และเบอรทีท่ำงาน),  
ช่ือบริษัท, อีเมล, เบอรแฟกซ, วันเกิด, รูปถาย, เสียงริงโทน,  
ภาพวิดีโอการเช่ือมตอ และกลุม (มี 5 กลุมใหเลือก ไดแก  
ครอบครัว, เพื่อน, คนสำคัญ, เพื่อนรวมงาน และอื่นๆ) แตละ 
รายช่ือท่ีบันทึกไวในซิมการด จะมีเฉพาะช่ือและเบอรโทร  

4.2 ·°â ‰¢ (Edit) 
 คุณสามารถคัดลอก, ลบ  และยายรายช่ือทั้งหมดในรายช่ือ 

4.3 °≈ÿà¡ºŸâ‚∑√ (Caller group) 
 คุณสามารถแกไขกลุมผูโทรและรายละเอียดอ่ืนๆ เชน เสียงริง
โทนผูโทร, ภาพผูโทร และวิดีโอผูโทร  

4.4 μ—Èß§à“√“¬™◊ËÕ (Phonebook settings) 

 คนหาอัจฉริยะ : คนหารายช่ืออยาง 
 รวดเร็วโดยการปอนบางตัวเลขของเบอรโทรรายช่ือน้ันๆ 

 เลือกพ้ืนท่ีจัดเก็บ : เลือกพื้นที่ 
 จัดเก็บสำหรับเบอรโทรปจจุบัน 

 เบอรสวนตัว : ทำการแกไขและสงเบอรสวนตัว  
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 แบ็คอัพและคืนคารายชื่อ  
 : แบ็คอัพขอมูลของรายช่ือไปยังตัวเคร่ืองหรือ 
 การดความจำ และคืนคาขอมูลที่คุณตองการไปยังรายช่ือ 
 ของคุณ 

 เบอรสวนตัวซิม 1 : ต้ังคา 
 เบอรโทรสวนตัวของซิม 1 

 เบอรสวนตัวซิม 2 : ต้ังคา 
 เบอรโทรสวนตัวของซิม 2 

 สถานะหนวยความจำ : ดูเงื่อนไข 
 การบริการของพ้ืนท่ีเก็บรายช่ือ 

 เบอรฉุกเฉินซิม 1 : แกไขเบอร 
 โทรฉุกเฉินของซิม 1 

 เบอรฉุกเฉินซิม 2 : แกไขเบอร 
 โทรฉุกเฉินของซิม 2 
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5 ¢âÕ§«“¡ (Messages) 
 ฟงกช่ัน SMS เปนบริการเครือขาย คุณจำเปนตองสมัครใช 
บริการกอนจึงจะสามารถสงหรือรับขอความได 

 โทรศัพทสามารถรองรับการสงขอความส้ัน โดยขอความจะ 
ถูกสงไปยังศูนยขอความ SMS ของเครือขายกอน จากน้ันจึงจะ 
ถูกสงไปยังผูรับปลายทาง หากผูรับไมไดเปดเคร่ืองหรือไม 
สามารถรับขอความได (เชน หนวยความจำเต็ม) เครือขายจะ 
เก็บขอความน้ีไวช่ัวคราว โดยระยะเวลาจะข้ึนอยูกับการต้ังคา 
ของผูใชที่สัมพันธกับผูใหบริการเครือขาย 

 เมือ่ใชขอความ SMS ตัวเคร่ืองยังสามารถสงและรับขอความ 
ที่มีขนาดยาวได แตอาจทำใหมีการคิดคาบริการเพิ่ม สำหรับ 
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ  

 หากหนวยความจำเต็ม จะปรากฏไอคอนกะพริบเพื่อเตือน 
บนหนาจอ เน่ืองจากโทรศัพทเครื่องน้ีรองรับการใชงานแบบ 2  
ซิม ขอความสำหรับซิม 1 และ ซิม 2 จึงถูกเก็บแบบแยกกัน  
และการเตือนสำหรับขอความแตละซิมเมื่อหนวยความจำเต็ม 
จะแสดงแบบแยกดวยเชนกัน  

 ในกรณีเชนน้ี คุณจำเปนตองลบอยางนอย 1 ขอความใน
หนวยความจำของซิมการดท่ีสัมพันธเพื่อรับขอความใหม 

 หมายเหตุ:  

 เมือ่คุณสงขอความส้ันผานเครือขาย SMS จะปรากฏขอความ  
“ขอความถูกสง” บนหนาจอ หมายความวาขอความถูกสงไป 
ยังศูนยขอความท่ีกำหนดไวในเคร่ือง แตยังไมไดหมายความวา 
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ผูรับปลายทางไดรับขอความน้ันแลว สำหรับรายละเอียดเพิ่ม 
เติมเกี่ยวกับขอความ SMS โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย 
ของคุณ 

5.1 ‡¢’¬π¢âÕ§«“¡ (Write message) 
 คุณสามารถสรางขอความในเมนูน้ี 

 โทรศัพทสามารถสงขอความท่ีมีความยาว 16 ตัวอักษร  
(จำกัดจำนวนตัวอักษรสำหรับขอความท่ัวไป) หากขอความ 
เกนิจาก 160 ตัวอักษร ขอความจะถูกแบงออกเปน 2 ขอความ 
ขึ้นไปกอนสง  

 เมื่อกดปุมคำสั่งซายจะสามารถใชงานฟงกช่ันตัวเลือกเมนู 
ตอไปน้ีในการเขียนขอความส้ัน: 

 • สงไปยัง (Send to):  

  • ปอนช่ือผูรับ (Enter recipient) 

  • เพิ่มจากรายช่ือ (Add from Phonebook) 

 • วิธีปอนขอมูล (Input method): เลือกวิธีการปอนขอมูล 
  สำหรับการแกไขขอความ  

 • เพ่ิมภาพ (Add picture): เพิ่มภาพลงในขอความ 

 • เพ่ิมเสียง (Add sound): เพิ่มไฟลเสียงลงในขอความ 
  จากตัวเคร่ืองหรือการดความจำ 

 • เพ่ิมวีดีโอ (Add video): เพิ่มไฟลวีดีโอไปยังขอความ 
  มัลติมีเดีย  
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 Seal 
 • เพ่ิมหัวเร่ือง (Add subject): คณุสามารถเพ่ิมหวัเร่ือง 
  สำหรบัขอความปจจุบัน 

 • ตัวเลือกสไลด (Slide options): 

  • เพ่ิมสไลดดานหลัง (Add slide behind): แทรกสไลด 
   ใหมตามหลังสไลดปจจุบัน 

  • เพ่ิมสไลดดานหนา (Add slide before): แทรกสไลด 
   ใหมกอนหนาสไลดปจจุบัน 

 • เปล่ียนไปยัง MMS (Switch to MMS) 

 • ขั้นสูง (Advanced):  

     1. ใสขอความสำเร็จรูป (Insert text Template):  
   เลือกประโยคท่ีใชงานบอยจากขอความสำเร็จรูป และ 
   ใสลงในหนาจอการแกไขขอความ  

  2. ใสไฟลแนบ (Insert attachment): ใสเสียงริงโทน,  
   ภาพ และภาพแอนิเมชั่น  

  3. ใสรายช่ือและเบอรโทร (Insert contact name and  
   number): ปอนรายช่ือและใสช่ือและเบอรที่พบ  

  4. ใสบุคมารค (Insert bookmark): เขาสูหนาจอการ 
   เชื่อมตอบุคมารค และใสบุคมารคที่เลือก 

 • บันทึก (Save): คุณสามารถบันทึกขอความปจจุบันลง 
  ในแบบราง หรือเปนขอความสำเร็จรูป  

 • รายละเอียด (Details): คุณสามารถตรวจสอบตัวอักษร 
  ของขอความ  
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5.2 ∂“¥‡¢â“ (Inbox) 
 ขอความท่ีไดรับจะถูกจัดเก็บไวในถาดเขา คุณจึงสามารถดู 
ขอความท่ีไดรับท้ังหมด ขอความสำหรับซิม 1 / 2 จะถูกจัด 
เก็บแบบแยกกัน คุณสามารถใชงานตัวเลือกตอไปน้ีได 

 • ดู (View): ดูเน้ือหาของขอความ 

 • ตอบกลับ (Reply): ตอบกลับขอความท่ีไดรับ 

 • โทรกลับ (Call sender): โทรไปยังผูสง 

 • สงตอ (Forward): สงตอขอความปจจุบันไปยังผูรับ 
  ปลายทาง  

 • ลบ (Delete): ลบขอความปจจุบัน 

 • ลบท้ังหมด (Delete all): ลบขอความท้ังหมดในถาดเขา 

 • บันทึกไปยังรายชื่อ (Save to Phonebook): บันทึก 
  เบอรผูสงไปยังซิม 1/ซิม 2 หรือตัวเคร่ือง  

 • ยายไปยังบันทึก (Move to Archive): ยายขอความ 
  ปจจุบันไปยังบันทึก 

 • เลือกหลายรายการ (Mark several): คุณสามารถเลือก 
  หลายขอความ จากน้ันจึงแกไขขอความเหลาน้ีดวยการ 
  ทำงานเดียวกัน 
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 Seal 
5.3 ·∫∫√à“ß (Drafts) 
 เลือก “บันทึก (Save)” เมื่อคุณสงขอความส้ัน จากน้ัน 
ขอความจะถูกจัดเก็บในแบบราง ขอความท่ีสงไมสำเร็จก็จะถูก 
จัดเก็บในโฟลเดอรแบบราง และใชการทำงานที่สัมพันธกัน 

5.4 ∂“¥ÕÕ° (Outbox) 
 หากคณุไมสามารถสงขอความใดได ขอความน้ันจะถูกจดัเกบ็ 
ไวในถาดออก  

5.5 ¢âÕ§«“¡∑’Ë àß·≈â« (Sent messages) 
 ขอความท่ีสงไดสำเร็จจะถูกจัดเก็บไวในถาดขอความท่ีสงแลว  
และสามารถใชการทำงานที่สัมพันธกัน 

 • ดู (View): ดูเน้ือหาของขอความ 

 • สงตอ (Forward): สงตอขอความปจจุบันไปยังผูรับ 
  ปลายทาง 

 • ลบ (Delete): ลบขอความปจจุบัน 

 • ลบท้ังหมด (Delete all): ลบขอความท่ีสงทั้งหมด 

 • เลือกหลายรายการ (Mark several): เลือกหลาย 
  ขอความ จากน้ันจะสามารถแกไขขอความเหลาน้ีดวย 
  การทำงานเดียวกัน  

5.6 ∫—π∑÷° (Archive) 
 ใชการทำงานทีเ่หมอืนกันกบัขอความท่ีถกูยายไปยงับนัทึกนี ้
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5.7 ≈∫¢âÕ§«“¡ (Delete messages) 
 คุณสามารถลบขอความท้ังหมดในถาดเขา, แบบราง,  
ถาดออก, ขอความท่ีสงแลว และ บันทึก 

5.8 §âπÀ“ SMS (SMS Search) 
 คุณสามารถคนหาขอความ SMS ในถาดเขาอยางเร็วโดย 
การปอนคำสำคัญ  

5.9 μ—Èß‡«≈“ àß¢âÕ§«“¡ (Fix Time SMS) 
 คุณสามารถสงขอความ SMS ตามเวลาท่ีต้ังไว  

5.10 ≈“¬‡´Áπμå (Sign) 
 คุณสามารถเพ่ิมและแกไขลายเซ็นตสำหรับขอความ SMS 

5.11 ¢âÕ§«“¡∫√Õ¥§“ ∑å (Broadcast Message) 
 ขอความบรอดคาสทเปนบริการจากเครือขายท่ีใชในการสง 
ขอความอยางเชน การรายงานสภาพอากาศ, สภาพการจราจร  
เปนตน ไปยังผูที่ใชเครือขาย GSM ในพ้ืนที่บริการ 

5.12 ¢âÕ§«“¡ ”‡√Á®√Ÿª (Templates) 
 เลือกประโยคท่ีใชเปนประจำจากขอความสำเร็จรูป และ 
แทรกลงในหนาจอการแกไขขอความ  
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5.13 μ—Èß§à“¢âÕ§«“¡ (Message Setting) 
 ฟงกช่ันน้ีใชสำหรับต้ังคาคุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับขอความ 
SMS  

• ขอความสำเร็จรูป (Templates): บันทึกหรือแกไขเบอร 
 ศูนยบริการขอความส้ัน สำหรับการสงหรือการรับขอความ 
 จากเครือขาย 

• ศูนยขอความเสียง (Voicemail server): แกไข (Edit):  
 แกไขหรือลบเบอรศูนยขอความเสียง หรือเลือก ตกลง (OK)  
 เพื่อบันทึกเบอรโทร  โทรขอความเสียง (Call voicemail):  
 โทรไปยังเบอรศูนยขอความเสียงที่จัดเก็บไวในรายการเบอร 
 ศูนยขอความเสียง หมายเหตุ: ในหนาจอสแตนดบาย คุณ 
 สามารถกดปุม 1 เพื่อโทรไปยังศูนยขอความเสียงหลังจาก 
 ที่ไดกำหนดเบอรดังกลาวไวที่ปุมนี้แลว  

• ตั้งคาทั่วไป (Common settings): ต้ังคารายงานการสง 
 และชองทางตอบกลับ หลังจากตั้งคา รายงานการสง  
 (Delivery report) ไวที่ เปด (On) ศูนยบริการขอความส้ัน 
 จะสงรายงานสถานะท่ีแสดงวาขอความส้ันที่คุณสงน้ัน 
 สำเร็จหรือไม ซึ่งตองมีการรองรับจากเครือขาย  

• สถานะหนวยความจำ (Memory status): ดูคาเปอรเซ็นต 
 ของหนวยความจำท่ีถูกใชไปโดยขอความส้ันในซิมการด  
 และความจุทั้งหมดของซิมการด และคาเปอรเซ็นตของ 
 หนวยความจำท่ีถูกใชไปโดยขอความส้ันในตัวเคร่ือง และ 
 ความจุทั้งหมดของตัวเคร่ือง 
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• เลือกพ้ืนท่ีจัดเก็บ (Preferred storage): เลือกพื้นที่จัดเก็บ 
 ของขอความส้ัน เชน เลือกวาตองการจัดเก็บขอความส้ันไป 
 ที่ตัวเคร่ืองหรือซิมการด 

6 ®—¥°“√‰ø≈å (File manager)  
 โฟลเดอรหรือไฟลในตัวเคร่ืองหรือการดความจำสามารถ
จัดการโดยใชรูปแบบการจัดการไฟล  

 ตัวเคร่ือง: สามารถรองรับหนวยความจำของขอมูลขนาด 
506K 

 โฟลเดอรหรือไฟลในการดความจำสามารถจัดการโดยใช 
รูปแบบการจัดการไฟล 

  • เปด (Open): เปดไฟลที่เก็บไวที่คุณไดเลือก 

  • ฟอรแมต (Format): ทำการฟอรแมตหนวยความจำ 
   การบันทึกขอมูล 

 หมายเหตุ:  

 ขอมูลของคุณทัง้หมดจะถูกลบออกไปทนัททีีท่ำการฟอรแมต! 
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7 ÕÕ·°‰π‡´Õ√å (Organizer) 

7.1 ‡¡πŸ à«πμ—« (Private menu) 
 เมนูน้ีใชสำหรับเก็บขอความ SMS, รายช่ือ, บันทึกการโทร  
และไฟลใหปลอดภัย หากคุณตองการเปด จำเปนตองใชรหัส 
ผาน 0000 

 • ล็อคขอความ (Message Lock)  

 • ล็อครายช่ือ (Phonebook Lock) 

 • ล็อคบันทึกการโทร (Call Record Lock) 

 • ล็อคจัดการไฟล (File Manager Lock) 

 • เปล่ียนรหัสผาน (Change Password) 

7.2 ‰ø©“¬ (Torch) 

7.3 π“Ãî°“ª≈ÿ° (Alarm clock) 
 รูปแบบเวลาในนาฬกาปลุกจะเหมอืนกับเวลาในเมนูนาฬกา  
โดยนาฬกาปลุกจะยงัคงทำงานแมในเวลาท่ีปดเคร่ืองนานเทาที ่
แบตเตอร่ีในเคร่ืองยังคงมีพลังงาน เวลาปลุก, การปลุกซ้ำ  
และเสียงปลุกสามารถต้ังไดแบบแยกสำหรับแตละการปลุก ซึ่ง 
เครื่องจะสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาท่ีต้ัง เวลาปจจุบันและวันที่จะ 
ปรากฏบนหนาจอ ใหคุณกดปุม หยุด (Stop) เพื่อหยุดเวลา 
การปลุก หรือกดปุม หลับ (Sleep) เพื่อใหนาฬกาหยุดปลุก 
ช่ัวคราวและปลุกอีกคร้ังตามเวลาท่ีต้ังใหทำการปลุกซ้ำ  
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 หมายเหตุ:  

 โทรศัพทของคุณสามารถรองรับการปลุกแมในเวลาปดเครือ่ง 

7.4 ªØ‘∑‘π (Calendar) 
 คุณสามารถดูปฏิทินและตารางเวลา และสามารถกำหนด 
ตารางการนัดหมายเพ่ือใชในการเตือนความจำ โดยยายเคอร 
เซอรไปยังวันท่ีที่ตองการดวยปุมเลื่อนตำแหนง และวันที่จะถูก 
ไฮไลทเปนกรอบสีฟา หากมีบันทึกกำหนดไวในตารางเวลา 
ของวันที่เดียวกัน ดานลางสุดของวันที่จะปรากฏไอคอนการนัด 
หมายเพิ่มเขาไป หากตองการดูบันทึกของวันน้ันทั้งหมด ให 
ยายเคอรเซอรไปยังวันท่ี ในกรณีน้ี คุณสามารถใชการทำงาน 
ตอไปน้ีได: 

7.5 ‡§√◊ËÕß§‘¥‡≈¢ (Calculator) 
• สามารถใชวิธีการคำนวณได 6 วิธี ไดแก “+”, “-”, “×”,  
 “÷”, “m+”, “m-”, “mc” และ “mr” 

• เลอืก ลบ (Clear) หรอืกดปุมคำสัง่ขวาเพ่ือลบรายการท่ีปอน  
 กดปุม ลบ (Clear) คางไว หรือกดปุมคำสั่งขวาคางไว เพื่อ 
 ลบคาตัวเลขที่ปอนท้ังหมด กดปุม “ตกลง (Ok)” เพื่อแสดง 
 ผลลัพธของการคำนวณ  

 หมายเหตุ:  

 ความแมนยำของเคร่ืองคิดเลขมีอยางจำกัด และสามารถใช
ในการคำนวณข้ันพ้ืนฐานเทาน้ัน 
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7.6 Õ’∫ÿä§√’¥‡¥Õ√å (E-Book Reader) 
 แอปพลิเคช่ันอีบุคชวยใหคุณอานไฟลในรูปแบบ .txt ซึ่งจัด
เก็บไวในตัวเคร่ืองหรือการดความจำ 

 • เปดอีบุค (Open ebook): ใชสำหรับการเปดอีบุค 

 • ลบช้ันหนังสือ (Clean up bookshelf): คุณสามารถลบ 
  หนังสือในช้ันหนังสืออีบุคที่กำลังใชงานได  

 • ตัง้คาสากล (Global settings): ใชสำหรบัต้ังคาคุณสมบติั 
  ของอีบุค 

 • ขอมูลหนังสือ (Book Info): ดูรายละเอียดของขอความ 

 • ลบ (Delete): ลบขอความ 

 • ลบท้ังหมด (Delete all): ลบขอความท้ังหมด 

 • จัดเรียง (Sort by): จัดเรียงอีบุคในโฟลเดอร 

 • ใชงาน (Apply): กำหนดใชการต้ังคา 

 • ชวยเหลือ (Help): เปดวิธีการใชงานอีบุค 

7.7 ß“π∑’ËμâÕß∑” (Tasks) 
 สำหรับการสรางบันทึกใหม หรือการดูบันทึกที่ต้ังไวใน 
ตารางเวลา คุณสามารถเรียกดู, เพิ่ม, แกไข, ลบรายการ, ลบ 
ทั้งหมด และถายโอนสมุดบันทึก หากมีการต้ังเวลาเตือนไว 
สำหรับสมุดบันทึก โทรศัพทจะเตือนคุณดวยเสียงเตือนหน่ึง 
คร้ังเมือ่ถึงเวลา พรอมแสดงรายละเอียดของการต้ังคาการเตือน  
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7.8 ‡«≈“ “°≈ (World clock) 
 ดูเวลาท่ีสัมพันธกับไทมโซนของแตละประเทศโดยใชปุม 
เลื่อนตำแหนง 

7.9 μ—«·ª≈ßÀπà«¬ (Unit converter) 
 • น้ำหนัก (Weight): ใชสำหรับแปลงหนวยการช่ังน้ำหนัก  
  ระหวาง กิโลกรัม/ปอนด/ออนซ 

 • ความยาว (Length): ใชสำหรับแปลงหนวยการวัด 
  ความยาว ระหวาง กิโลเมตร/ไมล/หลา/ฟุต/น้ิว 

7.10  ÿ¢¿“æ (Health) 
 ใชสำหรับตรวจสอบคาดัชนีมวลกาย (BMI) โดยการปอน 
ขอมูลเพศชาย/หญิง, ความสูง และน้ำหนักของคุณ 

7.11 π“Ãî°“®—∫‡«≈“ (Stopwatch) 
 โทรศัพทสามารถจับเวลาไดทัง้แบบปกติและแบบมัลติฟงกชัน่  
คุณสามารถจับเวลาแบบแยก, จับเวลาตอรอบ และดูบันทึก 
การจับเวลา เปนตน   
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8 ¡—≈μ‘¡’‡¥’¬ (Multimedia) 

8.1 ‡§√◊ËÕß‡≈àπ‡æ≈ß (Music Player) 
 ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรทีส่งูกวา  Windows 2000  
ไมจำเปนตองใชการติดต้ังไดรเวอร คุณจะตองไมปดเคร่ือง
ระหวางท่ีมีการดาวนโหลดเพลง เมื่อเช่ือมตอกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร หนาจอจะแสดงการต้ังคา USB กดปุมเลือกตัว
เลือกของ “Storage device” จากน้ันหนาจอเคร่ือง
คอมพิวเตอรจะแสดงขอความวาตรวจพบฮารดแวรใหม และ
ทำการอัพเดทดิสกของโทรศัพทมือถือ เพลง MP3 ที่เลือก
จำเปนตองคัดลอกลงในโฟลเดอร “My Music” เพราะหาก 
คัดลอกลงในโฟลเดอรอ่ืนๆ จะไมสามารถเลนได (รองรับเฉพาะ 
ไฟลในรูปแบบ mp3 และ .amr) 

 ตัวเลือก: 

 • ทุกเพลง : เลนเพลงที่คุณเลือกและอาจ 
  มีการรีเฟรชรายการ 

 • รายการเพลง : ดูรายการเพลง 

 • ศิลปน : คนหาเพลงตามช่ือศิลปน 

 • อัลบ้ัม : คนหาเพลงตามช่ืออัลบ้ัม  

 • อัพเดทรายการเพลง : เลือก 
  พารามิเตอรรายละเอียดสำหรับเคร่ืองเลนเสียงของคุณ 
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 หมายเหตุ:  

 เครื่องเลนเสียงของคุณสามารถรองรับการแสดงเน้ือเพลง 
พรอมเพลงหากคุณเปดการเลนเน้ือเพลงในการต้ังคาเพลง  
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเน้ือเพลง (รูปแบบไฟล .LRC) มีช่ือ 
ที่ตรงกับเพลง ไมเชนน้ันจะแสดงเน้ือเพลงไมได และหากเน้ือ 
เพลงที่ดาวนโหลดมาน้ันมีอัตราความเร็วในการเลนที่แตกตาง 
จากตัวเพลง การซิงคจะไมสามารถทำไดอยางสอดคลองและ 
ไมสัมพันธกับเคร่ืองเลนเพลง  

 1. แตละอัลบ้ัมและศิลปนสามารถรองรับไดสงูสดุ 500 เพลง 

 2. คณุจำเปนตองอัพเดทรายการเพลงเม่ือรายการเพลงมีการ 
  เปล่ียนแปลง 

8.2 °≈âÕß∂à“¬√Ÿª (Camera) 
 คุณสามารถใชกลองในตัวเคร่ืองโทรศัพทถายภาพ หรือ 
ปรับการต้ังคากลองโดยใชฟงกช่ันน้ี ภาพที่สรางขึ้นโดยกลอง 
จะอยูในรูปแบบ JPG หากคุณดาวนโหลดรูปที่ถายน้ีลงเคร่ือง 
คอมพิวเตอร โปรดเลือกใชซอฟทแวรที่เหมาะสมในการแสดง 
ภาพ 

 เมื่อเคร่ืองมีหนวยความจำไมเพียงพอสำหรับภาพใหม คุณ 
ควรลบภาพเกาหรือไฟลอ่ืนๆ ในฟงกช่ัน “จัดการไฟล” เพื่อ 
เพิ่มพื้นที่วางสำหรับภาพใหม 

 • รูปถาย : ดูภาพที่จัดเก็บไว 
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 • ตั้งคาเอ็ฟเฟกต : ต้ังคาเอ็ฟเฟกต 
  พิเศษสำหรับการถายภาพ 

 • ตั้งคาสมดุลสีขาว : เลือกโหมด Auto,  
  Daylight, Tungsten สำหรับการถายภาพ 

 • ถายภาพตอเนื่อง : เลือก ปด, 1 ภาพ,  
  3 ภาพ หรือ 5 ภาพ สำหรับการถายตอเน่ือง  

 • โหมดกลางคืน : ต้ังคาโหมดกลางคืน  
  ระหวาง Auto หรือ Night 

 • ตั้งคาคุณภาพ : เลือกคุณภาพของ 
  ภาพ 

 • ต้ังคาขนาดภาพ : เลือกขนาดของ 
  ภาพ ระหวาง 640x480, 800x600 และ 1600x1200  
  และสามารถใชการซูมเขา/ซูมออก สวนความละเอียด 
  มาตรฐาน 240x320/320x240 ไมสามารถทำได 

 • ต้ังคาความสวาง : สามารถต้ังคาความ 
  สวางระหวาง EV-1/ EV -0.5/ EV 0/ EV +0.5 หรอื EV +1 

 • เสยีงชตัเตอร : เลอืกเสยีงชัตเตอรสำหรบั 
  การถายภาพ 

 • ความถ่ี : ต้ังคาความถ่ีระหวาง 50Hz หรือ  
  60Hz 
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 • พ้ืนท่ีจัดเก็บ : ต้ังคาพ้ืนท่ีจัดเก็บสำหรับภาพ 

 • คืนคามาตรฐาน : ใชสำหรับเปล่ียน 
  การต้ังคาของกลองใหกลับสูคาที่ต้ังมาจากโรงงาน 

8.3 Õ—≈∫—È¡√Ÿª (Photo Album) 
 ภาพที่ถายจะถูกจัดเก็บไวในอัลบ้ัมรูป 

 รายละเอียดของตัวเลือกในอัลบ้ัมรูปมีดังตอไปน้ี: 

 • ดู (View): ใชสำหรับดูภาพถาย 

 • ใชเปน (Use as): ใชภาพปจจุบันสำหรบัเปน ภาพพ้ืนหลัง,  
  ภาพพักหนาจอ, ภาพเปด/ปดเคร่ือง หรอืภาพแสดงผูโทร   

 • ลบ (Delete): ใชสำหรับลบภาพท่ีเลือก 

 • สง (Send): สงภาพไปยังแอปพลิเคช่ันที่ตองการ 

 • สไลดโชว (Slide show): เลอืกโหมดสำหรบัการแสดงภาพ 

 • เปล่ียนช่ือ (Rename): เปล่ียนช่ือภาพท่ีเลือก 

 • ลบไฟลทั้งหมด (Delete all files): ลบภาพท้ังหมด 

 • พ้ืนท่ีจัดเก็บ (Storage): กำหนดพื้นที่จัดเก็บภาพ 

 • จัดเรียง (Sort by): จัดเรียงภาพดวยวิธีที่ตองการ 

 • รายละเอียด (Details): แสดงรายละเอียดของภาพ 
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8.4 ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°«’¥’‚Õ (Video recorder) 
 กดไอคอนสีแดงทีด่านลางของหนาจอหรือกดปุม ตกลง (OK)  
เพื่อเร่ิมหรือหยุดการบันทึกวีดีโอ เวลาการบันทึกจะถูกจำกัด 
ตามขนาดของหนวยความจำของตัวเคร่ืองหรือการดความจำ  
และเม่ือเขาสูรายการตัวเลือก คุณจะสามารถทำการต้ังคา 
ตอไปน้ี: 

 • ตั้งคากลองวีดีโอ (Camcorder settings): ต้ังคา 
  พารามิเตอรของเคร่ืองบันทึกวีดีโอ 

 • ตั้งคาวีดีโอ (Video settings): ต้ังคาพารามิเตอรของ 
  วีดีโอท่ีจะบันทึก 

 • สมดุลสีขาว (White balance): ต้ังคาพารามิเตอรของ 
  สมดุลสีขาว 

 • ตั้งคาเอ็ฟเฟกต (Effect settings): ต้ังคาเอ็ฟเฟกต 
  พิเศษที่จะใชเมื่อบันทึกวีดีโอ 

 • พ้ืนท่ีจัดเก็บ (Storage): เลือกชองทางการบันทึกไฟล 
  วีดีโอท่ีถาย (ในตัวเคร่ืองหรือการดความจำ) 

 • คืนคามาตรฐาน (Restore default): คืนการต้ังคา 
  สำหรับบันทึกวีดีโอท่ีกำหนดโดยผูใชใหกลับสูคาที่ต้ังคา 
  จากโรงงาน 
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8.5 ‡§√◊ËÕß‡≈àπ«’¥’‚Õ (Video player) 
 รองรับวีดีโอรูปแบบ 3gp เปนตน เมื่อเลือกไฟลแลวคุณ 
สามารถใชการทำงานตอไปน้ี: 

 • เลน (Play): เลนไฟลวีดีโอ 

 • สง (Send): สงไฟลวีดีโอไปยังแอปพลิเคช่ันที่ตองการ 

 • เปล่ียนช่ือ (Rename): เปล่ียนช่ือไฟลวีดีโอ 

 • ลบ (Delete): ลบไฟลวีดีโอท่ีเลือก 

 • ลบไฟลทั้งหมด (Delete all files): ลบไฟลวีดีโอท้ังหมด 

 • จัดเรียง (Sort by): จัดเรียงไฟลวีดีโอดวยวิธีที่ตองการ 

 • พ้ืนท่ีจัดเก็บ (Storage): เลือกชองทางจัดเก็บไฟลวีดีโอ  
  (ในตัวเคร่ืองหรือการดความจำ) 

8.6 ∫—π∑÷°‡ ’¬ß (Voice recorder) 
 ใชบันทึกเสียงตางๆ โดยเลือกเมนู “บันทึกเสียง (Audio  
recorder)” และเลือก “ตัวเลือก (Options)” สำหรับการใชงาน 
ตอไปน้ี:  

8.6.1 บันทึกใหม (New record): บันทึกเสียงใหม 

8.6.2 รายการ (List): รายการของไฟลเสียงทั้งหมด 

 • เลน (Play): เลนไฟลเสียงที่เลือก  

 • บันทึกตอ (Append): บันทึกเสียงตอจากไฟลที่กำหนด  
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  (สำหรับไฟลในรูปแบบ .AMR และ .AWB) 

 • เปล่ียนช่ือ (Rename): เปล่ียนช่ือไฟลเสียงที่เลือก 

 • ลบ (Delete): ลบไฟลเสียงที่เลือก 

 • ลบไฟลทัง้หมด (Delete all files): ลบไฟลเสยีงทัง้หมด 

 • ใชเปน (Use as): ใชไฟลเสียงปจจุบันกับรูปแบบท่ีผูใช 
  กำหนด 

 • สง (Send): สงไฟลเสียงไปยังแอปพลิเคช่ันที่ใชงานได 

8.6.3 ตั้งคา (Settings): ต้ังคา พ้ืนท่ีจัดเก็บและรูปแบบ
ไฟลสำหรับการบันทึกไฟล  

8.7 «‘∑¬ÿ FM (FM Radio) 
 • วิทยุ FM (FM Radio): รับคล่ืนสถานีวิทยุ FM ไดเฉพาะ 
  เวลาท่ีคุณเสียบสายของหูฟง  

 • ตารางบันทึกรายการวิทยุ (Schedule FM record):  
  บันทึกเสียงจากคล่ืนความถ่ีวิทยุตามเวลาท่ีกำหนด 

8.8 ‡°¡ å (Game)    
 คุณสามารถเลนเกมสในเคร่ือง: เกมส Box man 

8.9  ‰≈¥å (Slide) 
 ดูภาพทั้งหมดแบบสไลดโชว 
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9 μ—Èß§à“∑—Ë«‰ª (setting) 

9.1 μ—Èß§à“∑—Ë«‰ª (General setting) 

9.1.1 รูปแบบ (profiles): 

 โทรศัพทเคร่ืองมีมาพรอมกับรูปแบบการใชงานตางๆ เพื่อ 
ใหเหมาะกับการใชงานของคุณ จากน้ันเร่ิมการใชงานรูปแบบ 
ที่ตองการ รูปแบบท่ีมีประกอบไปดวย ทั่วไป, ประชุม, นอก 
อาคาร, ในอาคาร, หูฟง, บลูทูธ และการบันทึก 

 หมายเหตุ:  

 ตัวเคร่ืองจะเปล่ียนไปใชโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณ 
เสียบหูฟง และจะกลับไปยังโหมดที่ผานมาเม่ือถอดสายหูฟง  
และตัวเคร่ืองจะเขาสูโหมดบลูทูธโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมตอ
อุปกรณบลูทธู และจะกลับไปยังโหมดทีผ่านมาเมือ่ถอดอุปกรณ 
บลูทูธ กดปุม “#” คางไวเมื่อเคร่ืองอยูในสถานะสแตนดบาย 
เพื่อต้ังเครื่องใหทำงานในโหมดปดเสียง หรือกดปุมนี้คางไว 
อีกครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดที่ผานมา 

9.1.2 ตั้งคาตัวเคร่ือง (Phone settings): 

 9.1.2.1 สลับการใชงาน 2 ซิม (Dual SIM switch): ต้ังคา 
โหมดการใชงานแบบ 2 ซิม 

 9.1.2.2 เมนูลัด (Shortcuts) 

  • แกไขเมนูลัด (Shortcuts edit) 

  • ปุมลัด (Dedicated key) 
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 9.1.2.3 ตัง้เวลาเปด/ปดเคร่ือง (Schedule power on/off):  
ต้ังเวลาใหเคร่ืองเปด/ปดอัตโนมัติ  

 ขอควรระวัง:  

 ในบางพ้ืนท่ี (เชน หองโดยสารในเคร่ืองบิน) ซี่งมีการหาม 
ใชโทรศัพท โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปดการทำงาน 
ของฟงกช่ัน ตั้งเวลาเปด/ปดเคร่ือง (Schedule power on/off)  
ไวกอนลวงหนา เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 9.1.2.4 ภาษา (Language): เลอืกภาษาทีแ่สดงบนหนาจอ 
ตัวเคร่ือง 

 9.1.2.5 อัพเดทวันท่ีและเวลาอัตโนมัติ (Auto update of 
date and time): เปดหรือปดการอัพเดทวันท่ีและเวลาอัตโนมัติ  

 9.1.2.6 ตั้งคาโมเด็ม (Modem setting): ต้ังคาวิธีการ
ปอนขอมูลมาตรฐานตามลักษณะการใชงานของคุณ  

9.1.3 วันท่ีและเวลา (Time and date): ต้ังเวลา, วันท่ี 
ปจจุบัน และรูปแบบการแสดง  

 • ตั้งเมืองหลวง (Set home city): ต้ังคาเมืองหลวง   

 หมายเหตุ:  

 ตัวเลือกน้ีตองใชงานกับการอัพเดทเวลาอัตโนมัติ และตอง 
มีการรองรับจากเครือขาย 
 • ตั้งคาเวลา/วันท่ี (Set time/date): ต้ังเวลาและวันที่ 
  ปจจุบัน 
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 • ตั้งคารูปแบบ (Set format): ต้ังรูปแบบการแสดงเวลา 
  และวันท่ี 

 หมายเหตุ:  

 คุณจำเปนตองรีเซ็ตการต้ังคาเวลาอีกครั้งเมื่อใสแบตเตอร่ี 
หรือเปดเคร่ืองอีกคร้ังหลังการชารจหากมีการถอดแบตเตอร่ี 
ออกจากตัวเคร่ืองหรือแบตเตอร่ีหมดประจุไฟฟาเปนเวลานาน 

 • อัพเดทตามไทมโซน (Update with time zone):  
อัพเดทเวลาอัตโนมัติตามไทมโซน 

9.1.4 ตั้งคาเครือขาย (Network settings): 

 ตั้งคาเครือขายซิม 1/2 (SIM card 1/2 Network Setup) 

รายละเอียด ชื่อ 

การเลือก
เครือขาย 
(Network 
selection) 

คนหาใหม (New Search): คนหาเครือขาย
ใหมอีกคร้ัง 

เลือกเครือขาย (Select network): ตัวเคร่ือง
จะโหลดเฉพาะเครือขายท่ีมีการลงทะเบียนไว 
และจะไมเชื่อมตอกับเครือขายอ่ืน 

โหมดการคนหา (Search mode): อัตโนมัติ/
คนหาเอง 

เลือกเครือขายที่ตองการใชงาน เครอืขาย 
ทีช่อบ 

(Preferences) 
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9.1.5 บลูทูธ (Bluetooth) 

  เปดใชงาน : เปด/ปดการใชงานบลูทูธ 

  การมองเห็น : ต้ังคาการมองเห็นอุปกรณ 
  บลูทูธ 

  อุปกรณสวนตัว : แสดงรุนอุปกรณเมื่อ 
  เชื่อมตอ 

  คนหาอุปกรณเสียง : แสดง 
  รุนอุปกรณเมื่อออนไลน 

  ชื่อสวนตัว : แกไขชื่ออุปกรณบลูทูธ 

  ขั้นสูง : ต้ังคาพารามิเตอรเมื่อเช่ือมตอ 
  บลูทูธ 

  • ชองทางเสียง (Audio path): ต้ังคาเสียงไปยังตัว 
   เคร่ืองหรืออุปกรณแฮนดฟรี 

  • พ้ืนท่ีจัดเก็บ (Storage): ต้ังคาชองทางการถายโอน 
   ขอมูล 

  • การอนญุาต (Sharing permission): ต้ังคาการอนุญาต  
   ใหอานไดเทาน้ัน หรือควบคุมไดเต็มที่ 

  • แอดเดรสสวนตัว (My address): แสดงขอมูลของ 
   อุปกรณบลูทูธ  
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9.1.6 ตั้งคาจากโรงงาน (Restore Factory Settings) 

 คุณสามารถคืนการต้ังคาในตัวเคร่ืองโทรศัพทใหกลับสูคา 
จากโรงงาน ในการคืนคาจากโรงงาน ใหคุณปอนรหัสผาน  
รหัสผานเร่ิมตน คือ “1122” 

9.2 μ—Èß§à“‡ ’¬ß (Sound setting) 
 คุณสามารถต้ังคาตัวเลือกตอไปน้ี: 

 • ตั้งคาเสียง (Tone settings): ต้ังคาเสียงสำหรับสายท่ี 
  โทรเขาของเบอรในซิมการด 1/2 , เสียงปลุก, เสียงเปด 
  เครื่อง (ยกเวนโหมดบลูทูธ), เสียงปดเคร่ือง, เสียง 
  ขอความจากเบอรในซิมการด 1/2 และเสียงกดปุม  

 • ระดับเสียง (Volume): ต้ังคาระดับเสียงของเสียงกริ่ง 
  และเสียงปุมกด 

 • แบบการเตือน (Alert type): ประกอบดวย เสียงเตือน,  
  ระบบการส่ัน, ระบบการส่ันและเสียงเตือน, ระบบการ 
  สั่นและตามดวยเสียงเตือน 

 • ชนิดเสียงเตือน (Ring type): ใชสำหรบัการต้ังคารูปแบบ 
  การดังของเสียงเตือน ไดแก ดังคร้ังเดียว, ดังซ้ำๆ และ  
  ดังขึ้นเร่ือยๆ  

 • เสียงเตือนพิเศษ (Extra tone): ประกอบดวยเสียง 4  
  ประเภท ไดแก การเตือนท่ัวไป, การเตือนเม่ือเกิดเหตุ 
  ขัดของ, การเตือน Camp-on และ เสียงการเชื่อมตอ 
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 • โหมดการรับสาย (Answer mode): คุณสามารถเลือก 
  โหมดการรับสาย เปน Cover answer หรอื กดปุมใดกไ็ด 

9.3 Àπâ“®Õ· ¥ßº≈ (Display) 

หนาจอ (Display) 

 • ภาพพ้ืนหลัง (Wallpaper): ต้ังคาภาพพ้ืนหลังที่ใชใน 
  หนาจอสแตนดบาย  

 • ภาพพักหนาจอ (Screen saver): ต้ังคาหนาจอการ 
  เปด/ปดสถานะสแตนดบาย และเร่ิมระยะเวลาการรอ 

 • ภาพเปดเคร่ือง (Power on display): เลือกภาพในตัว 
  เคร่ือง หรือภาพท่ีผูใชกำหนด เปนภาพแสดงการเปด 
  เคร่ืองของคุณ 

 • ภาพปดเคร่ือง (Power off display): เลือกภาพในตัว 
  เคร่ือง หรือภาพท่ีผูใชกำหนด เปนภาพแสดงการปด 
  เคร่ืองของคุณ 

 • โหมดสแตนดบาย (Standby Mode): เปดหรือปดการ 
  แสดงช่ือเครือขายซิม 1/ซิม 2, เบอรสวนตัว และวันที่ 
  และเวลา  

 • ไฟพื้นหลังหนาจอ (LCD Backlight): คามาตรฐาน คือ  
  ความสวางระดับ 3, เวลา 15 วินาที 

9.3.2 ขอความตอนรับ (Greeting text) 
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9.4 μ—Èß§à“°“√‚∑√ (Call settings) 

9.4.1 ตั้งคาการโทรซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2 call 
settings):  

 แสดงเบอรผูโทร : ประกอบดวย ต้ังตาม 
 เครือขาย, ซอนขอมูลผูโทร และ สงขอมูลผูโทร  

 • ตั้งตามเครือขาย (Set by network): เบอรโทรของตัว 
  เครื่องจะถูกสงเน่ืองจากเปนคามาตรฐานเม่ือมีการใช 
  การโทร 

 • ซอนขอมูลผูโทร (Hide ID): เบอรโทรของตัวเคร่ืองจะ 
  ไมถูกสงเมื่อมีการโทร และหากระบบไมรองรับฟงกช่ันน้ี  
  คุณก็อาจไมสามารถทำการโทรได 

 • สงขอมูลผูโทร (Send ID): เบอรโทรของตัวเคร่ืองจะถูก 
  สง เมื่อมีการโทร 

 หมายเหตุ:  

 ฟงกช่ันน้ีตองมีการรองรับจากเครือขาย สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ 

 การรับสายซอน : ใชสำหรับการเปด/ปด 
 การใชงานและขอขอมูลการรอสาย ระหวางการพักสาย  
 และทำการสนทนาแบบหลายสายพรอมกัน คุณตองเปดใช 
 ฟงกช่ันน้ีกอน และเครือขายจะตองรองรับการใชงานน้ีดวย 
 เชนกัน  
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คำอธิบายเงื่อนไข

โอนทุกสาย 
สนทนา  
(Divert all  
voice calls) 

เครือขายจะโอนสายท่ีโทรเขาทั้งหมดโดยไมมี
เงื่อนไข 

โอนสายท่ีโทรเขาเมื่อไมสามารถตอสายหา
คุณได (เชน เครื่องปดอยู หรืออยูนอกพ้ืนที่
ใหบริการเครือขาย) 

โอนสายท่ีโทรเขาหลังจากผานไประยะเวลา
หน่ึงระหวางที่ไมมีการตอบรับสาย 

โอนสายเม่ือ 
ไมมีผูรับ  
(Divert if  
no answer) 

โอนสายเม่ือ 
ติดตอไมได 
(Divert if  
unreachable)

โอนสายท่ีโทรเขาเมื่อคุณสนทนาอยู หรือใช
เคร่ืองในการทำงานอ่ืนอยู 

โอนสายเม่ือ 
สายไมวาง  
(Divert if  
busy) 

 การโอนสาย : เปนฟงกช่ันของเครือขาย 
 ที่สามารถใชงานไดเฉพาะเม่ือคุณสมัครใชบริการกับเครือขาย  
 โดยฟงกช่ันน้ีจะทำงานตามเง่ือนไขการโอนสายแบบท่ีคุณ 
 กำหนดดังตอไปน้ี  
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โอนทุกสาย 
ขอมูล 
(Divert all 
data calls) 

เครือขายจะโอนสายท่ีเขามา (ตองมีการ
รองรับจากเครือขาย) 

ยกเลิกการ 
โอนสาย
ทั้งหมด  
(Cancel all 
diverts) 

ยกเลิกฟงกช่ันการโอนสายท้ังหมด 

 ระงับการโทร  Call barring    

 1. สายที่โทรออก (Outgoing calls) 

  • ทุกสาย (All calls): จำกัดการโทรออกท้ังหมด 

  • โทรออกตางประเทศ (International calls): จำกัด 
   การโทรออกไปยังตางประเทศ  

  • โทรออกตางประเทศยกเวนบาน (International  
   calls except to home PLMN): ขณะท่ีคุณเดินทาง 
   ไปตางประเทศ คณุสามารถโทรกลับมาในประเทศท่ี 
   คณุอยูอาศัย และประเทศหลักของคณุซึง่มีเครือขายที ่
   คณุสมคัรใชบริการไว 

 2. สายที่โทรเขา (Incoming calls):  

  • ทุกสาย (All calls): จำกัดไมใหมีการโทรเขาทั้งหมด 
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 • เม่ือโรมม่ิง (When roaming): จำกัดการโทรเขายกเวน 
  เบอรที่มาจากพ้ืนท่ีที่ใหบริการเครือขายหลักของคุณ 

 3. ยกเลิกท้ังหมด (Cancel all): ยกเลิกคุณสมบัติระงับ 
  การโทรท้ังหมด (จำเปนตองใชรหัสผานสำหรับการระงับ 
  การโทร)  

 4. เปล่ียนรหัสระงบัการโทร (Change barring password):  
  โปรดติดตอไปยังเครือขายเพื่อเปล่ียนรหัสผานสำหรับ 
  การระงับการโทร  

 สลับสาย : ใชสำหรับเลือก สาย 1 หรือ  
 สาย 2 

 กลุมผูใชเฉพาะ : ฟงกช่ันน้ีตองมี 
 การรองรับจากเครือขาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ 
 ผูใหบริการเครือขายของคุณ  

9.4.3 โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial):  

 ต้ังคาการโทรซ้ำอัตโนมัติไวที่ “เปด” หรือ “ปด” หากคุณ 
ไมสามารถโทรคร้ังแรกไดสำเร็จ คุณจะสามารถโทรซ้ำอัตโนมัติ 
ไดสูงสุด 10 สายไปยังเบอรเดิม  

9.4.4 โทรดวน (Speed dial) 

9.4.5 เบอรแบล็คลิสต (Blacklist number) 

 โหมด : เปดหรือปดการใชงานแบล็คลิสต หรือ 
รายช่ือสีแดง 
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 เบอรแบล็คลิสต : คุณสามารถ 
 เพิ่มเบอรโทรลงในรายการ 

 บันทึกสายท่ีปฏิเสธ  

9.4.6 เสียงพ้ืนหลัง (Background sound) 

 9.4.6.1 เลือกเมื่อโทรออก (Select when make call) 

 9.4.6.2 ต้ังคาการเลน (Playback settings) 

 9.4.6.3 รายการเอ็ฟเฟกต (Effect list) 

9.4.7 ตั้งคาเวลาการโทร (Call time setting) 

 9.4.7.1 แสดงเวลาการโทร (Call time display):  

 เปดหรือปดฟงกช่ันของการแสดงเวลาการโทร 

 9.4.7.2 เตือนเวลาการโทร (Call time reminder):  

 เปดหรือปดฟงกช่ันน้ี ซึ่งคุณสามารถใชการเตือนแบบคร้ัง
เดียว  หรือเตือนเปนชวงๆ ในเมนูน้ี 

 9.4.7.3 วางสายเร็วอัตโนมัติ (Auto quick end):  

 คุณสามารถกำหนดเวลาเพ่ือจำกัดการโทร หากเปดใชงาน 
ฟงกช่ันน้ี โทรศัพทจะวางสายอัตโนมัติเมื่อโทรครบระยะเวลาท่ี 
ต้ังไว  

9.4.8 การสั่นเม่ือเช่ือมตอ (Connect Vibration):  

 เปดหรือปดฟงกช่ันน้ี 
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9.5  μ—Èß§à“√–∫∫ªÑÕß°—π (Security settings):  

9.5.1 ตั้งคาระบบปองกันซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2 
security setup) 

 9.5.1.1 ล็อคซิม 1/ซิม 2 (SIM 1/SIM2 lock): ใชสำหรบั 
ปลดล็อคหรือล็อคซิม (ใชรหัส PIN) 

 9.5.1.2 เปล่ียนรหัสผาน (Change password): เปล่ียน 
รหัส PIN/PIN2 ของซิมการด รหัส PIN(PIN1) และ PIN2 
สามารถขอรับไดจากผูใหบริการเครือขาย 

9.5.2 ล็อคตัวเคร่ือง (Phone lock): ฟงกช่ันน้ีใชสำหรับ
ล็อค/ปลดล็อคตัวเคร่ือง  

 หมายเหตุ:  

 รหัสผานมาตรฐาน คือ “1122” 

9.5.3 ล็อคปุมกดอัตโนมัต ิ(Auto keypad lock): ในการ 
ปลดล็อคหรือล็อคปุมกด คุณสามารถต้ังเวลาเพ่ือใหเครื่อง
ทำการล็อคปุมกดได 

9.5.4 เปล่ียนรหัสผาน (Change Password):  
รหัสผานมาตรฐานของตัวเคร่ือง คือ “0000” ใชสำหรับ 
ปองกันขอความ, รายช่ือ, บันทึกการโทร, และปองกันความ 
เปนสวนตัว ซึ่งสามารถเปล่ียนโดยใชตัวเลข 4 ถึง 8 หลักอื่นๆ  
ที่ตองการ 
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 เครื่องของคุณมาพรอมกับวิธีการปอนขอมูลในแบบตางๆ  
เพื่อความสะดวกในการใชงาน คุณสามารถปอนขอความโดย 
การกดปุมไดทนัทใีนเวลาท่ีตองมีการปอนขอมูลใดๆ โดยเขาไป 
ที่ฟงกช่ัน ต้ังคา (Setting) > ต้ังคาตัวเคร่ือง (Phone setting) 
> วิธีปอนขอมูลมาตรฐาน (Default input method) เพื่อเลือก
โหมดการปอนขอมูลมาตรฐาน  

øíß°å™—Ëπ°“√ªÑÕπ¢âÕ¡Ÿ≈®“°ªÿÉ¡°¥  
 กดปุมที่ตองการขณะแสดงหนาจอการปอนขอมูล ตัวอยาง 
เชน การเขียนขอความ  

 • หมายเลข 1 ถึง 9 จะถูกใชในการแกไขขอความ 

 • ปุมเลื่อนตำแหนง: ควบคุมการเคลื่อนท่ีของเคอรเซอร  

 • ปุม #: เปล่ียนวิธีการปอนขอมูล 

 • ปุม *: ปอนสัญลักษณ 

 • ปุมวางสาย: ออกจากหนาจอการแกไขขอมูล  

°“√ªÑÕπ¿“…“Õ—ß°ƒ…·∫∫ ¡“√å∑  

 กดปุมตัวเลข 2 ถึง 9 จากน้ันตัวอักษรที่มีอยูบนปุมตัวเลข 
และตัวเลขที่สัมพันธกันจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ 

การปอนคำ

 ในวิธีการปอนภาษาอังกฤษแบบสมารท ใหคุณกดปุม 2 ถึง 

 VII. §”·π–π”„π°“√ªÑÕπ¢âÕ¡Ÿ≈ 
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9 อยางตอเน่ือง 2 คร้ังขึ้นไป จากน้ันคำที่สัมพันธกันจะปรากฏ 
ขึ้นบนหนาจอ 
 ตัวอยางเชน หากคุณตองการปอนคำวา “book” ใหกดปุม
ตัวเลข “2665” จากน้ันใหคุณเลือกคำวา “book” และคุณ
สามารถกดปุม 0 เพื่อใสการเวนวรรคเม่ือตองการได 

°“√ªÑÕπμ—«Õ—°…√¿“…“Õ—ß°ƒ…·∫∫ª°μ‘·≈–μ—«‡≈¢  

 คุณสามารถปอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เชน ตัวอักษร A, a  
และตัวเลข 1 โดยการเลือกวิธีการปอนขอมูลที่แตกตางกัน  
ไดแก “ABC, abc, 123”  

°“√ªÑÕπ —≠≈—°…≥å  
 กดปุม * เพื่อเขาไปที่หนาจอการปอนสัญลักษณ และใชปุม 
เลื่อนตำแหนงในการเล่ือนเคอรเซอรไปยังสัญลักษณที่ตองการ  
จากน้ันกดปุม OK เพื่อเลือก 
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 VIII. °“√„™âøíß°å™—Ëπ°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬ 
 °“√‡™◊ËÕ¡μàÕ USB  

¢âÕ§«√√–«—ß°àÕπ„™âß“π 
 • โปรดปฏิบัติตามวิธกีารใชงานทีถ่กูตองสำหรับการเช่ือมตอ 
และการถอดสายเช่ือมตอ USB 

 • หามใชคำสั่งการฟอรแมตจากบนระบบปฏิบัติการ  
Windows เพื่อการฟอรแมตขอมูลบนดิสกของโทรศัพท เพราะ 
อาจทำใหเกิดความเสียหายที่ไมสามารถแกไขได 

 • ระบบการทำงานสำหรับการใชงาน USB: 

  • Windows 2000 / XP 

  • สำหรับระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ อาจตองใชการติดต้ัง 
ไดรเวอรสำหรับ USB กอนท่ีจะสามารถสรางการเช่ือมตอ 
ระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับโทรศัพท  
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«‘∏’·°â ‰¢ªí≠À“ 

 IX. ¿“§ºπ«° 1 

ปญหา

ไมสามารถ
เปดเคร่ืองได

สาเหตุและวิธีแกไข

1. ตรวจสอบพลังงานแบตเตอร่ี
2. ตรวจสอบวาคุณไดใสแบตเตอร่ีถูกตอง
 หรือไม

ซิมการดขัดของ

1. ตรวจสอบวาซิมการดสกปรกหรือไม 
 หากสกปรก ใหทำความสะอาดกอน 
2. ลองใสซิมการดใหมอีกครั้ง
3. หากซิมการดชำรุด ใหเปล่ียนการด
 อันใหม

สัญญาณออน

ตรวจสอบแถบแสดงความแรงของสัญญาณ
บนหนาจอ หากมี 4 แถบแสดงวาสัญญาณมี
ความแรง และ 2 แถบหรือนอยกวาแสดงวา
สัญญาณออนมาก

ไมสามารถ
ทำการโทรได

1. คุณอาจต้ังการซอนขอมูลผูโทร แตเครือขาย
 ไมรองรับบริการน้ี
2. อาจมีสัญญาณรบกวนท่ีมีความแรงสูง
3. คุณอาจเปดใชฟงกช่ันระงับการโทร
4. คุณอาจเปดใชสาย 2 แตผูใหบริการเครือขาย
 ไมรองรับบริการน้ี
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ไมสามารถชารจ
ไฟเขาแบตเตอร่ี

1. แบตเตอร่ีอาจคายประจุมากเกินไป 
 ในการชารจแบตเตอร่ี คุณจำเปนตอง
 เชื่อมตอกับที่ชารจเปนระยะเวลาหน่ึง
2. แบตเตอร่ีอาจหมดอายุการใชงาน

ไมสามารถ
เชื่อมตอกับ
เครือขาย

1. ตรวจสอบวาสัญญาณออนเกินไปหรือไม
 หรือมีคล่ืนสัญญาณรบกวนแบบไรสายอยู
 รอบๆ 
2. ตรวจสอบวาใสซิมการดถูกตองหรือไม, 
 การเช่ือมตออาจไมดีพอ หรือซิมการด
 เสียหาย หากซิมการดชำรุด โปรดติดตอ
 ผูใหบริการเครือขาย

ภาพที่ถายดูมืด
1. ต้ังความสวางนอยเกินไป
2. แสงโดยรอบมืดเกินไป

ภาพที่ถาย
มีความเบลอ

1. วัตถุกำลังเคลื่อนท่ีขณะถาย
2. มือไมน่ิงพอขณะกดชัตเตอร 

ภาพที่ถาย
ดูบิดเบ้ียว

วัตถุที่ถายอยูใกลเลนสมากเกินไป

ไมสามารถ
ใชเมนูบริการ

ซิมการดอาจไมรองรับบริการน้ี
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ภาพในหนาจอ
สแตนดบายไม
สามารถแสดง
ไดทั้งภาพ

ภาพอาจมีขนาดใหญเกินไป

μ—«Õ—°…√¬àÕ 

 X. ¿“§ºπ«° 2 

SMS
EMS
SIM
GSM
PIN
PUK
IMEI
CB

GPRS
MMS

Short Message Service
Enhanced Message Service
Subscriber Identity Module
Global System for Mobile Communication
Personal Identity Number
Unblocking Key
International Mobile Equipment Identity
Cell Broadcast
General Packet Radio Service
Multimedia Message service
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Õÿª°√≥å‡ √‘¡ 
 โทรศัพทของคุณมีอุปกรณเสริมตางๆ ภายในกลอง ซึ่ง
ประกอบดวยแบตเตอร่ีมาตรฐาน 1 กอน, หูฟง 1 อัน และท่ี
ชารจแบตเตอร่ี 1 อัน 

 •   โปรดใชอุปกรณเสรมิและอุปกรณชารจแบตเตอร่ี ของแท 
   จากผูผลิตโทรศัพทเทาน้ัน ไมอยางน้ัน อาจกอใหเกิด 
   ความเสียหายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน 

 •   การละเลยคำเตือนน้ีจะทำใหการรับประกันส้ินสุดลง 

 •   อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ 

°“√¥Ÿ·≈√—°…“·∫μ‡μÕ√’Ë 
 โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอร่ีที่ชารจไฟได 

 •   ระยะแรงดันไฟของแบตเตอร่ีโทรศัพท คอื 3.2 V - 4.2 V 

 •   แบตเตอร่ีสามารถชารจและคายประจุไดหลายรอยคร้ัง 
   และเม่ือเวลาการทำงาน (เวลาใชสายและรอสาย) ของ 
   แบตเตอร่ีสั้นลงแสดงวาแบตเตอร่ีหมดอายุการใชงาน  
   คุณควรซ้ือแบตเตอร่ีใหมทันที 

 •   ถอดสายชารจออกเม่ือไมใชงาน และไมควรชารจ 
   แบตเตอร่ีทิ้งไวเกินหน่ึงสัปดาห เพราะอาจทำใหอายุ 
   การใชงานส้ันลง 
 

 ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª 
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 •   การชารจแบตเตอร่ีนานเกินไปจะทำใหอายุการใชงาน 
   ลดลง และแบตเตอร่ีที่ชารจจนเต็มจะคายประจุไปเอง 
   หากทิ้งไวโดยไมใชงาน 

 •   หามจัดเก็บหรือชารจแบตเตอร่ีในอุณหภูมิที่รอน หรือ 
   เย็นเกินไป เน่ืองจากอุณหภูมิดังกลาวจะทำใหอายุการ 
   ใชงานโทรศัพทมือถือส้ันลง และทำใหแบตเตอร่ีไดรับ 
   ความเสียหาย  

 •   ใชเฉพาะท่ีชารจแบตเตอร่ีและแบตเตอร่ีที่ไดรับการ 
   รับรองหรือแนะนำโดยผูผลิตเทาน้ัน การใชที่ชารจ 
   แบตเตอร่ีหรอืแบตเตอร่ีอ่ืนๆ อาจทำใหโทรศัพทเสยีหาย 

 •   หามใชแบตเตอร่ีผิดไปจากวัตถุประสงคการใชงาน 

 •   ไมควรนำแบตเตอร่ีไปในสถานท่ีทีร่อนหรือเย็น อยางเชน  
   ภายในรถในฤดูรอน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให 
   แบตเตอร่ีเสียหาย 

 •   หามทำใหแบตเตอร่ีเกิดการลัดวงจร เนื่องจากการ 
   ลัดวงจรท่ีขั้วไฟฟาอาจทำใหแบตเตอร่ีหรืออุปกรณที่ 
   เชื่อมตอไดรับความเสียหาย  

 •   โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดในการท้ิงแบตเตอร่ีที่ไมใช 
   งานแลว เชน การรีไซเคลิ และหามทิง้แบตเตอร่ีในกองไฟ 

 •   อายุการใชงานจริงของแบตเตอร่ีจะข้ึนอยูกับสถานะของ 
   เครือขาย, การต้ังคาผลิตภัณฑ, รูปแบบการใชงาน,  
   แบตเตอร่ี และสภาวะแวดลอม 
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 คำเตือน:  

 อาจเกิดการระเบิดได หากใสแบตเตอร่ีผิดชนิดและโปรดท้ิง
แบตเตอร่ีที่ใชแลวตามคำแนะนำ 

¢âÕ§«√√–«—ß„π°“√™“√å®‰ø 
 ขอควรระวัง:  

 โปรดตรวจสอบรุนของอุปกรณชารจไฟกอนท่ีจะใชกบัโทรศัพท 
เคลื่อนท่ี โดยโทรศัพทรุนน้ีใชกับอุปกรณชารจไฟรุน DSA-5W 
-05 FKA 050065 

 คำเตือน:  

 โปรดใชแบตเตอร่ี, ที่ชารจไฟ และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ตามท่ี
ไดรับการรับรองจากบริษทั i-mobile เทาน้ัน การใชแบตเตอร่ี,  
ที่ชารจไฟ และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กำหนดจะ
ทำใหการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได 
โปรดตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ใชงานไดกับตัวแทนจำหนาย
ของทาน และโปรดจับท่ีหัวปล๊ักเมื่อตองการดึงปล๊ักอุปกรณ
ใดๆ ออก หามจับท่ีสายไฟเพื่อดึงปล๊ักออกเปนอันขาด 
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°“√∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“  
 โปรดอานขอมูลตอไปน้ีกอนการใชงาน เนื่องจากโทรศัพท
ของคุณเปนอุปกรณไฟฟาท่ีซับซอน หากอุปกรณทำงานไมถูก
ตอง โปรดติดตอศูนยบริการใกลบาน 

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ  

 •  เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก 

 •  เก็บโทรศัพทของคุณไวในท่ีแหง เพราะของเหลวทุกชนิด 
   อาจมีแรธาตุที่จะทำใหแผงวงจรเสียหาย 

 •  หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพทไปในสถานท่ีที่รอนหรือ 
   เย็นเกินไป ระยะอุณหภูมิการใชงานคือ 0 ºC - 40 ºC 

 •  หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพทไวใกลกับบุหรี่ที่ติดไฟ,  
   เปลวไฟ หรือแหลงความรอน 

 •  หามแยกช้ินสวนโทรศัพท การซอมแซมจากผูไมมี 
   ความชำนาญอาจทำใหเกิดความเสียหาย 

 •  หามทำใหโทรศัพทตก, กระทบกระเทือน หรือเขยา  
   เพราะอาจทำใหแผงวงจรภายในเสียหาย 

 •  หามวาดรูปลงบนตัวเคร่ือง เพราะอาจทำใหหฟูง,  
   ไมโครโฟนหรือสวนท่ีสามารถถอดได ไมสามารถทำงาน 
   ไดตามปกติ 

 •  ควรเก็บไวในท่ีที่สะอาด และไมมีฝุน 
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 •  หามใชโทรศัพทที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศ 
   เสียหายอาจเกิดการลุกไหมได โปรดติดตอศูนยบริการ 
   ของผูผลิตเพื่อเปล่ียนเสาอากาศท่ีเสียหาย 

 •  ใชที่ชารจแบตเตอร่ีในรมเทาน้ัน 

 •  โทรศัพทของคุณอาจมีเสาอากาศแบบติดต้ังไวภายนอก 
   หรือภายในของตัวเคร่ือง และเน่ืองจากโทรศัพทเปน 
   อุปกรณรับ-สงสัญญาณคล่ืนวิทยุอยางหนึ่ง หามสัมผัส 
   เสาอากาศโดยไมจำเปนขณะรับ-สงสัญญาณ การสัมผัส 
   เสาอากาศจะมีผลตอคุณภาพการโทรและทำใหโทรศัพท 
   ตองใชพลังงานมากขึ้นในการทำงาน เปนผลใหเวลา 
   การใชสายและเวลารอสายนอยลง 

 •  หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีความสูงเกินกวา  
   3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
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√À— °“√‡¢â“„™âß“π 

√À—  PIN  
 รหัส PIN (Personal Identification Number) เปนรหัสที่ใช
ปองกันการใชซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต โดยปกติแลวคุณ
จะตองไดรับรหัสน้ีมาพรอมกับตัวซิมการดที่ซื้อ คุณจำเปนตอง
ถามรหัสผานท่ีถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากคุณปอน
รหัส PIN ผิด 3 คร้ังติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK เพื่อปลด
ล็อคโทรศัพท 

√À—  PIN2 
 รหัส PIN2 อาจจะมาพรอมกับซิมการด ในการใชงานบาง
ฟงกช่ันคุณจำเปนตองใชรหัส PIN2 อยางเชน การต้ังคา
ธรรมเนียม คุณจำเปนตองถามรหัสผานท่ีถูกตองจากผูให
บริการของคุณ 

√À—  PUK  
 รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
รหัส PIN สวนรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2 คุณ
จำเปนตองถามรหัสผานท่ีถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หาก
คุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 คร้ังติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส 
PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท หากคุณปอนรหัส PUK ผิด 10 
คร้ังติดตอกัน ซิมการดของคุณจะไมสามารถใชงานไดอีก และ 

 ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑’Ë ”§—≠  
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จะตองติดตอไปยังผูใหบริการของคุณเพื่อแกปญหา 

√À— ºà“π¢Õßμ—«‡§√◊ËÕß 
 รหัสผานจะชวยปองกันโทรศัพทของคุณตอการใชงานของ 
บุคคลอ่ืน ฟงกช่ันน้ีจะไมถกูเปดเมือ่คุณซือ้โทรศัพท คณุสามารถ 
ต้ังรหัสใหมเปนตัวเลข 4-8 หลัก (คาเร่ิมตนคือ 0000) 

æ≈—ßß“π§≈◊Ëπ§«“¡∂’Ë«‘∑¬ÿ  
 โทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณเปนเคร่ืองรับ-สงคล่ืนวิทยุ (RF)  
เมื่อเปดเคร่ือง โทรศัพทจะทำงานในคล่ืนความถ่ีที่ตางกัน ขึ้น 
อยูกับชนิดของโทรศัพทเคลื่อนท่ีที่คุณใช และเทคนิคการปรับ 
คล่ืนวิทยุที่ใช ระบบเครือขายท่ีใชในการโทรจะควบคุมระดับ 
พลังงานที่โทรศัพทคุณสงออกมา 

¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫§à“ SAR (Specific Absorption Rate)  
 โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความสอดคลองตาม 
ขอกำหนดดานความปลอดภัยสำหรับการใชงานคล่ืนวิทยุ ซึ่งมี 
พื้นฐานมาจากการประเมินผลและการศึกษาทางวิทยาศาสตร 
โดยหนวยงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานวิทยาศาสตร ซึ่ง 
มาตรฐานเหลาน้ีไดมีการกำหนดขึ้นเพื่อใหมั่นใจในความ 
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย 

 •   มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดใชหนวยการวัดที่ 
   เปนท่ีรูจักกันในนามของ SAR (Specific Absorption  
   Rate) การทดสอบคา SAR ใชการสงคล่ืนพลังงาน 
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   สูงสุดท่ีโทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถ่ี 

 •   โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกนัทัง้หมด 
   ถูกออกแบบมาเพ่ือใหสัมพันธกับขอกำหนด 
   เกี่ยวกับการใชงานคล่ืนวิทยุ 

 •   ขีดจำกัดของ SAR กำหนดขึ้นโดย ICNIRP  
   (International Commission on Non-lonizing  
   Radiation Protection) ซึ่งใชคาเฉล่ีย 2.0 วัตต/กก  
   ตอเน้ือเย่ือ 10 กรัม 

 ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR 
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึง่ใชคาเฉล่ีย 1.6 วัตต/กก. ตอเน้ือเยือ่ 1 กรมั 

Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 
 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกัน
สัญญาณคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวบางอยาง อาจไมสามารถตอตาน 
สัญญาณ RF จากโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณได 

 •   หามใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีใกลกับอุปกรณทางการ 
   แพทยโดยไมไดรับอนุญาต 

‡§√◊ËÕß°√–μÿâπ°≈â“¡‡π◊ÈÕÀ—«„® 
 การใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีอาจมีผลกระทบกับเคร่ืองกระตุน 
กลามเน้ือหัวใจและอุปกรณทางการแพทย ผูผลิตเคร่ืองกระตุน
กลามเน้ือหวัใจ แนะนำไววา ควรรักษาระยะหางอยางนอย 20 ซม.  
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(6 น้ิว) ระหวางโทรศัพทเคลื่อนท่ี และเคร่ืองกระตุนกลาม
เนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคล่ืนรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึน คำแนะนำน้ี
ไดรับการยืนยันโดยการ คนควาและการรับรองท่ีไมขึ้นตรงกับ
หนวยงานใดของ Wireless Technology Research 

∫ÿ§§≈∑’Ë „™â‡§√◊ËÕß°√–μÿâπ°≈â“¡‡π◊ÈÕÀ—«„® 
 •   ควรรักษาระยะหางจากเคร่ืองกระตุนกลามเนื้อหัวใจ 
   อยางนอย 20 ซม. (6 น้ิว) ระหวางเปดเคร่ืองโทรศัพท 

 •   หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ 

 •   ในการสนทนาควรใชหูดานขวา เพื่อลดผลกระทบของ 
   คล่ืนความถ่ี 

 •   หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคล่ืนรบกวน ใหรีบปดโทรศัพท 
   ทันที 

‡§√◊ËÕß™à«¬øíß 
 โทรศัพทเคลื่อนท่ีดิจิตอลบางรุน อาจรบกวนเคร่ืองชวยฟง  
ในกรณีที่เกิดคล่ืนรบกวน คุณควรปรึกษาผูผลิตเคร่ืองชวยฟง 
ของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง 

°“√„™âß“π‚∑√»—æ∑å∫π‡§√◊ËÕß∫‘π 
 •   ปดโทรศัพทกอนเดินทางดวยเคร่ืองบิน 

 •   หามใชโทรศัพทในบริเวณสนามบินโดยไมไดรับอนุญาต 

 เพื่อเปนการปองกันคล่ืนรบกวนท่ีอาจสงผลตอระบบการ 
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 Seal 
สื่อสารของเคร่ืองบิน หามใชโทรศัพทในขณะท่ีเครื่องบินกำลัง 
ทำการบิน 

∫√‘‡«≥∑’ËÕ“®‡°‘¥√–‡∫‘¥‰¥â 
 โปรดปดโทรศัพทของคุณเมือ่อยูในพ้ืนทีท่ีอ่าจเกดิการระเบิด 
และปฏิบัติตามปายสัญญาณเตือน รวมถึงคำแนะนำท้ังหมด 
อยางเครงครัด เน่ืองจากประกายไฟท่ีเกิดข้ึนจากโทรศัพทหรือ 
อุปกรณที่เกี่ยวของในบางพ้ืนที่อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือ 
เพลิงไหมอันเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บหรืออาจถึงแกชีวิต  
บริเวณทีอ่าจเกิดระเบิดมกัจะไมมปีายแสดงเคร่ืองหมายปรากฏ 
ชัดเจน ซึง่รวมถึงแหลงเชือ้เพลิง อยางเชน ปมน้ำมนั, ใตทองเรือ,  
บริเวณ สงถายหรือเก็บสารเคมี และพ้ืนที่ที่อาจมีองคประกอบ 
ของสารเคมี หรือสวนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เชน  
เมล็ดพืช, ฝุน หรือผงโลหะและพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่คุณมักไดรับการ 
แนะนำใหดับเคร่ืองยนต 

°“√„™â‚∑√»—æ∑å¢≥–¢—∫¢’Ë 
 โปรดตรวจสอบกฎหมายและขอบังคับการใชโทรศัพท
เคลื่อนท่ีในสถานท่ีที่คุณขับขี่รถยนต หากคุณตองการใช
โทรศัพทขณะขับรถ โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี: 

 •   ขับรถอยางระมัดระวัง 

 •   ใชการต้ังคา “แฮนดฟรี” (ถอืเปนขอบังคบัตามกฎหมาย 
   ในหลายๆ ประเทศ)  
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 •   ควรจอดรถท่ีไหลทางกอนโทรหรือรับสาย หากจำเปน 
   ตองใชโทรศัพท  
คล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกส
ในยานพาหนะท่ีใชมอเตอร อยางเชน  
สเตอริโอในรถยนต, อุปกรณเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ  
ผูผลิตรถยนตบางรายไมอนุญาตใหใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใน
รถ เวนแตวาคุณจะมีการติดต้ังอุปกรณที่รองรับการใชงาน
แฮนดฟรีพรอมเสาอากาศภายนอกในรถยนต โปรดสอบถามผู
ผลิตรถยนตของคุณ เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทของคุณจะไมสง
ผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสของยานพาหนะ 
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 ขอควรจำ: 

 โทรศัพทเครื่องน้ีใชคล่ืนวิทยุ, เครือขายไรสาย และเครือขาย 
ภาคพ้ืนเชนเดียวกับโทรศัพทไรสายเคร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งไมสามารถ 
รับประกันวาจะใชในการติดตอไดตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน คุณ 
จึงไมควรพ่ึงพาโทรศัพทมือถือของคุณเพยีงอยางเดยีว เพือ่การ 
ติดตอทีส่ำคญั (เชน สถานการณฉุกเฉินทางการแพทย)  
การโทรออกฉุกเฉินน้ันอาจไมสามารถทำไดในบางเครือขาย 
หรือเมื่อมีการใชบริการบางเครือขายและ/หรือการใชงาน 
โทรศัพทบางอยาง กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ 

 °“√‚∑√©ÿ°‡©‘π  
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• อายุการใชงานแบตเตอร่ีขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแก  
 ซิมการด, สภาวะเครือขาย, การต้ังคา, การใชงาน และ 
 สภาพแวดลอมที่ใชงาน 

• ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเคร่ืองเลน 
 มัลติมีเดีย จะใชพลังงานแบตเตอร่ีมากกวาปกติ 

• เวลาในการรอสายจะส้ันกวาปกติเมือ่ไมพบสญัญาณเครือขาย 

• เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปดโดย 
 อัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตามเวลาท่ี 
 กำหนดเวลาไว 

• การทำงานของแบตเตอร่ีจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานะ 
 การชารจ, อุณหภูมิ, คล่ืนวิทยุในพ้ืนที่ และสถานะของไฟ 
 แสดงหนาจอ 

 ¢âÕ¡Ÿ≈·∫μ‡μÕ√’Ë 

1,150 mAh ลิเที่ยมไอออน 
ชนิด  ความจุ 
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1.   เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ,  
  การดหนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน  
  นับจากวันท่ีซื้อ 
2.   แบตเตอร่ี, ชุดหูฟง, สายเช่ือมตอขอมูล รับประกัน 6  
  เดือน นับจากวันท่ีซื้อ 
3.   การรับประกันน้ี มผีลใชกบัเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ  
  i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และ 
  ตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งใน 
  ประเทศไทยเทาน้ัน 
4.   หลักเกณฑการรับประกันในเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ  
  i-mobile ที่ซื้อในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทยให 
  เปนไปตามกฎหมายแหงประเทศน้ัน  
  สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจในวันส้ินสุด 
  ระยะเวลารับประกันจากสต๊ิกเกอรรับประกันหรือการ 
  บันทึกวันท่ีซื้อในระบบของ i-mobile 
5.   ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการ 
  ซอมแซมหรือเปล่ียนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหล 
  หรือคาแรงในการซอมและอะไหลที่เสียดังกลาวทาง  
  i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน 
6.   i-mobile จะรับประกันเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณที่ 
  จำหนาย โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไข 
  ทั้งหมดใหเปนไปตามท่ีระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย  
  แตไมรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย, ความพึงพอใจ 

 ‡ß◊ËÕπ‰¢°“√√—∫ª√–°—π ‘π§â“ 
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  ในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไร ที่คาดวา 
  จะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการ 
  ละเมิดสิทธสิวนบุคคลในการสนทนา การหยดุการทำงาน 
  หรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ 
  ไมสามารถใชงานได 
7.   เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คล่ืนสัญญาณภาพและเสียง 
  ที่จะใชรวมกับเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile น้ี 
  เปนบริการท่ีจัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอ่ืนๆ ซึ่งไมใช  
  i-mobile ดังน้ัน i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,  
  การพรอมใชงานของบริการ, พืน้ทีค่รอบคลุมของระบบน้ัน 
8.   เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามท่ีไดรับ 
  การซอมหรือเปล่ียนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกัน 
  เทากับระยะเวลาท่ีเหลือของเคร่ืองโทรศัพทพรอม 
  อุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก 
  วันท่ีซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา 
9.   การเขารับบริการซอมแซมท่ีไมอยูในเงือ่นไขการรับประกัน  
  ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตาม 
  ราคาท่ีแทจริง 
10.  สต๊ิกเกอรรับประกันท่ีติดอยูบนเคร่ืองโทรศัพทพรอม 
  อุปกรณ i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการ 
  ขูดลบ หรือขีดฆา 
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°“√√—∫ª√–°—π®–‰¡à§√Õ∫§≈ÿ¡μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ßμàÕ‰ªπ’È 
1.   เคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
  เนื่องจากการใชงานท่ีผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การ 
  จดัเกบ็ท่ีไมเหมาะสมการสมัผสักบัความเปยกชืน้อุณหภมู ิ
  ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ที่ไมเหมาะสม การ 
  สอดแทรกท่ีทำใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ 
  เหตสุดุวิสยั ทำของเหลวหรอือาหารหกใส หรอืการกระทำ 
  อ่ืนๆ ทีเ่ปนเหตใุหเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile  
  ไดรับความเสียหาย 

2.   เคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
  เนื่องจากภัยธรรมชาติ 

3.   เคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการ 
  ซอมแซม, เปล่ียนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ,  
  ดัดแปลงการใชงานโดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตอง 
  จาก i-mobile 

4.   การใชงานเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ  
  หรอืเช่ือมตอเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากบัอุปกรณ 
  ทีไ่มไดจดัจำหนายโดย i-mobile หรอืไมไดรับการรับรอง 
  จาก i-mobile รวมท้ังอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวม 
  กับเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ 

5.   ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสี 
  ของจอแสดงผล อาจเกิดข้ึนในเคร่ืองโทรศัพทพรอม 
  อุปกรณ i-mobile แตละเคร่ือง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืด 
  เล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวา 
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  พิกเซลที่บกพรองและเกิดข้ึนไดเมื่อจุดเหลาน้ี ทำงาน 
  ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรอง 
  สองพิกเซล ถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอย 
  ในภาพท่ีถายจากกลองถายรูปอาจเกิดข้ึนในเคร่ือง 
  โทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเคร่ือง ไมถือวา 
  ผิดปกติและไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง 

6.   การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเคร่ืองของ 
  เคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริมรวมถึง 
  หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกัน 
  สิ้นสุดลง 

7.   การทำใหฉลาก, สต๊ิกเกอรรับประกันบนเคร่ืองโทรศัพท  
  พรอมอุปกรณชำรุดเสยีหาย ทำใหการรับประกันส้ินสุดลง 

8.   i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะ 
  เปนไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของ 
  ซอฟตแวรบางคร้ังจะไมสะดุด หรอืปราศจากความผิดพลาด 
  และความบกพรองใดๆ 

9.   i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลด 
  หรือติดต้ังลงในเคร่ืองของทานเพ่ิมเติมเพื่อการใชงาน 
  หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความ 
  ตองการของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและ 
  ความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม 
  สามารถควบคุมได 

10.  การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม 
  ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวร 
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  ตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส 
  หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ทำใหเกิดความ 
  เสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคารการชำระ 
  เงินออนไลน หรือขอมูลสำคัญตางๆ หรือการนำเคร่ือง 
  โทรศัพทไปใชในทางผิดกฎหมาย 

11.  การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบท่ีเกิดจาก 
  ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเคร่ืองหายไประหวางการใชงาน  
  หรอืระหวางการติดต้ัง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครือ่ง  
  รวมถึงแอพพลิเคช่ัน, เพลง, วีดีโอและสมาชิกตางๆ ที่ 
  ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว 

12.  การรับประกันไมครอบคลุมถงึความรับผดิชอบท่ีเกดิจาก 
  ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเคร่ืองหายไประหวางการซอม 
  ที่ศูนยบริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคช่ัน, เพลง,  
  วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงิน 
  ไปแลว 

13.  การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ  
  i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่  
  i-mobile กำหนด และอุปกรณเหลาน้ันไดรับความเสียหาย 

14.  การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการ 
  ติดตอประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหา 
  การใชงาน หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม 


