
คูมือการใชงาน  

ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)วามีคุณสมบัติสอดคลองตาม 
มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)

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



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

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

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

หนาจอหลัก

ปุมโทรออก
ซิม 2
ปุมโทรออก
ซิม 1

ปุมวางสาย/
เปด-ปดเครื่อง

หูฟง

1. ทั่วไป  
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ชองเสียบสายชารจ/
สายเคเบิ้ล USB

ชองเสียบหูฟง ไฟ LED

ไมโครโฟน

ปุมโทรออกจากซิม 1
   กดปุมนี้เพื่อโทรออกโดยใชซิม 1

ปุมโทรออกจากซิม 2
   กดปุมนี้เพื่อโทรออกโดยใชซิม 2

ปุมวางสาย/เปด-ปดเครื่อง
   กดปุมนี้เพื่อวางสาย
   กดปุมนี้คางไวเพื่อเปด/ปดเครื่อง











 3

โหมดสแตนดบาย
ในหนาจอหลัก ทานอาจพบไอคอนตางๆ แสดงบนแถบสถานะ
ของทาน ความหมายของไอคอนตางๆ จะอธิบายดานลาง 

 
แถบแนวตั้งแสดงความแรงของสัญญาณเครือขาย GSM
หากปรากฏทั้ง 4 แถบแสดงวาตำแหนงที่คุณอยูใน
ปจจุบันรับสัญญาณไดดีที่สุด
            กำลังเปดใชงานในโหมด 2 ซิม
            ใสเฉพาะซิม 1
            ใสเฉพาะซิม 2

แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ “เสียง”

ไอคอน     ความหมาย

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ “สั่น”

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ “ปดเสียง”

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบชุดหูฟง

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ “สั่นแลว
เสียง”

แสดงวาโทรศัพทของคุณใชการตั้งคารูปแบบ “สั่นและ
เสียง”
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แสดงวามีการตั้งนาิกาปลุกไว

แสดงวาคุณมีสายที่ไมไดรับในซิม 1 หรือซิม 2

แสดงวาคุณไดรับขอความใหมในซิม 1 หรือซิม 2

แสดงวาคุณไดรับขอความมัลติมีเดียใหม 

แสดงวาคุณไดรับขอความเสียงใหม

แสดงวาโทรศัพทของคุณกำลังเปดใชงาน GPRS

แสดงวาคุณเปดใชงานบูลทูธ

แสดงวาคุณไดรับขอความ WAP PUSH หนึ่งฉบับ 
หรือมากกวานั้น

ไอคอน     ความหมาย

แสดงวากำลังใชงานแวลาจับเวลา
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การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่

1. กดและดึงฝาครอบดานหลังลง (1) จากนั้นจึงยกแบตเตอรี่
   ออก (2)

 (1)

 (2)

2. เริ่มตนการใชงาน 
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2. ใสซิมการด (3), ใสแบตเตอรี่ (4) และปดฝาครอบ
   แบตเตอรี่อยางที่เห็นในภาพตัวอยาง (5)

 (3)

 (4)

 (5)
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การใสการดความจำ MicroSD

1. ทำตามคำแนะนำเลื่อนเปดตามทิศทางลูกศรดานลางเพื่อเปดฝา
   ครอบการด Micro SD  สอดการดMicro SD ลงในชองโดยให
   แถบโลหะสีทองหันหนาเขาหาแถบโลหะในชอง โดยคอยๆ เลื่อน
   การดความจำลงในชองจนกวาการดจะเขาที่ (6)
2. จากนั้นใหทำตามทิศทางลูกศรสำหรับการล็อคฝาครอบการด
   Micro SD  เพื่อล็อคการดทีแฟลช 

 (6)

การชารจแบตเตอรี่

1. คุณจะตองชารจแบตเตอรี่จนเต็มกอนการใชโทรศัพทครั้งแรก
2. เชื่อมตอสายชารจไปยังชองตอสายชารจขนาดเล็กกับชอง
   เสียบที่ชารจบนเครื่องโทรศัพท > เชื่อมตอที่ชารจไปยังเตา
   เสียบบนผนัง >เมื่อแถบแสดงพลังงานแบตเตอรี่หยุดเลื่อน 



 8

   แสดงวาพลังงานแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดการเชื่อมตอ
   ของที่ชารจแบตเตอรี่

 คุณสามารถใชโทรศัพทโดยไมใสซิมการดได หากโทรศัพท
ถามหารหัส PIN ใหปอนรหัส PIN จากนั้นกดปุม OK
เพื่อยืนยัน

การเปดและปดโทรศัพท

กดปุมเปด/ปดโทรศัพทคางไว

การชารจแบตเตอรี่

ในโหมดสแตนดบาย กดเบอรโทรศัพทที่ตองการโทรออก ซึ่งรวม
ถึงรหัสประจำพื้นที่ จากนั้นกดปุมโทรออกจากซิม 1 หรือปุมโทร
ออกจากซิม 2 โทรศัพทของคุณจะหมุนหมายเลขโทรออกจาก
ซิม 1 หรือซิม 2

การโทรออกไปยังตางประเทศ

สำหรับการโทรออกไปยังตางประเทศ ใหกดปุม 0 คางไวเพื่อ
ปอนรหัสนำหนา (เครื่องหมาย +) > ปอนรหัสประจำประเทศ, 
รหัสประจำพื้นที่ แลวตามดวยเบอรโทรศัพท

กดปุมโทรออกจากซิม 1 หรือปุมโทรออกจากซิม 2 เพื่อโทรออก
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การรับหรือปฏิเสธสายโทรเขา

กดปุมโทร เพื่อรับสายเมื่อโทรศัพทดังขึ้น

 หากมีสายเขาจากซิมอื่น ขณะที่คุณกำลังสนทนากับสาย
จากอีกซิมหนึ่ง สายเรียกเขาจะถูกโอนสาย โดยจะตองตั้งคา 
โอนสาย (SMART DIVERT) กอน มิฉะนั้นฟงกชั่นโอนสาย
จะไมทำงาน โปรดดูหัวขอ โอนสาย (SMART DIVERT) 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

กดปุมวางสายเพื่อปฏิเสธสาย

สายเรียกซอน

ขณะที่มีการใชสาย ใหกดปุมโทรออกจากซิม 1 หรือปุมโทรออก
จากซิม 2 เพื่อรับสายเรียกเขาสายใหม คุณสามารถสลับสาย
สนทนาไดตลอดเวลาโดยการกดปุมคำสั่งซาย และเลือก
สลับสาย (Swap)

 ฟงกชั่นสลับสายจะสามารถใชไดก็ตอเมื่อมีสายเรียกเขา
จากซิมเดียวกับที่ใชสายอยูเทานั้น
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การประชุมสาย

ทานสามารถใชงานประชุมสายไดในขณะใชสายอยู 

โทรออกไปยังสายที่ 1 > เมื่อสายที่ 1 รับ โทรออกไปยังสาย
ที่ 2 > โดยเลือก ตัวเลือก (options) แลวเลือก สายใหม 
(new Call)  ขณะใชสายปจจุบันอยู > จากนั้นเลือก  ตัวเลือก 
(options) แลวเลือก ประชุมสาย (Conference) เพื่อรวมสาย
การประชุม 



 2 สายสนทนาจากตางซิมการดจะไมสามารถใชฟงกชั่น
ประชุมสายได นอกจากนี้บริการสายเรียกซอนจำเปนตอง
ไดการรองรับจากเครือขายซิมการดของผูใช
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การปอนขอมูลแบบมัลติแท็บ

กดปุม # เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

เครื่องโทรศัพทรุนนี้สามารถใชงานการพิมพแบบมัลติแท็บ
เมื่อกด 1 ครั้งจะเปนการพิมพอักษรตัวแรกที่อยูบนปุมกดนั้นๆ 
กด 2 ครั้งเพื่อใสตัวอักษรลำดับที่ 2  และกดจำนวนครั้งจน
ตัวอักษรที่ตองการจะปรากฏ ตัวอยางเชนใชโหมดปอนขอมูล 
       และลองการปอนคำวา ABC ใหกดปุม 1 จำนวน 1 ครั้ง
เพื่อแสดง A กดปุม 2 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อแสดง B และ 3 ครั้ง
เพื่อแสดง C

วิธีการปอนขอมูลแบบมัลติแท็บ

 

 A B C a b c 2 

 D E F d e f 3 

 G H I g h i 4 

 J K L j k l 5 

  

1

2

3

4

5

. , ? ! : ; ’ -\ @ / % &( ) [ ] { } < > “$ + = # * ^ _ ~ |

3. วิธีการปอนขอมูล  
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  M N O m n o 6 

 P Q R S p q r s 7 

 T U V t u v 8 

 W X Y Z w x y z 9  

 SPACE 0 

6

7

8

9

0

*  . , ? ! ’ “ ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ ¥ § €
 ¤ [ ] { } ~ #  

# กดเพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

การปอนขอมูลแบบเดาคำศัพท
การปอนขอมูลแบบเดาคำศัพทใชอางอิงจากระบบศัพทที่ถูก
ใชบอยตามลำดับที่กดปุมกด ไอคอนดานลางเปนแบบวิิธีปอน
คำศัพทที่แสดงบนแถบสถานะในการพิมพ

 มัลติแท็บ abc 

มัลติแท็บ ABC

เดาคำศัพท abc 
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เดาคำศัพท ABC 

ภาษามัลติแท็บไทย

เดาคำศัพทภาษาไทย 

ตัวเลข 

วิธีการปอนขอมูลแบบเดาคำศัพท 

 2 to 9

1

0

Clear

#

*

ใสตัวอักษร

ใสสัญลักษณ

ใสเครื่องหมายเวนวรรค

กดคางเพื่อลบตัวหนังสือทั้งหมด 

เปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

ใสสัญลักษณตางๆ
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ประวัติการโทร (Call Record)

โทรศัพทของคุณสามารถบันทึกขอมูลสายที่ไมไดรับ, สายที่รับ,
และสายที่โทรออก ในเมนูประวัติการโทร (Call Record)
สำหรับ สายทั้งหมด (All Calls) สายที่ไมไดรับ (Missed 
Calls), สายที่รับ (Received Calls), สายที่โทรออก (Dialed 
Calls) คุณสามารถเขาไปในเมนูประวัติการโทร (Call Record)
แลวเลือก สายทั้งหมด (All Calls) สายที่ไมไดรับ (Missed 
Calls), สายที่รับ (Received Calls), สายที่โทรออก (Dialed 
Calls) เพื่อดูประวัติการโทร

 กด ตัวเลือก (Option) > ขั้นสูง (Advanced) เพื่อใช 4 
ตัวเลือกดังตอไปนี้

Content cafée 

Content cafée จะชวยใหผูใชสามารถเชื่อมตอเว็บไซตของ
i-mobile เพื่อ ดาวนโหลดสายเรียกเขา, ภาพพื้นหลัง, เกมส, 
เพลง และขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ

 4. ฟงกชั่นของเมนู 
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บริการ (Services)
เครื่องของคุณสามารถรองรับบริการที่มีใหจากผูใหบริการเครือ
ขายของคุณ หากคุณไมสามารถเชื่อมตอกับบริการตอไปนี้ 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม

 บริการอินเตอรเน็ต (Internet Service)
โทรศัพทของคุณรองรับเว็บเบราเซอร ซึ่งสามารถรองรับ
การบริการตางๆ เชน ขาวอัพเดต, สภาพอากาศ, กีฬา และ
ขอมูลอื่นๆ เชนเดียวกับการใชอีเมลและบริการอินเทอรเน็ท 
ซึ่งบริการนี้ถูกออกแบบและดูแลโดยผูใหบริการ WAP

 1. ในการเปดการใชงานบริการ WAP คุณอาจจำเปนตอง
   ติดตอผูใหบริการเครือขาย
2. หามเปดโทรศัพทเมื่ออยูในพื้นที่ที่หามใชโทรศัพทหรือ
   เมื่อคลื่นความถี่อาจกอใหเกิดอันตราย

 โฮมเพจ (Homepage)
การเขาสูเบราวเซอรจากโหมดสแตนดบาย ใหไปยัง 
WAP ใน บริการ (Services) และเลือก โฮมเพจ 
(Homepage) เมื่อทำการเชื่อมตอแลว โฮมเพจจะแสดง
ขึ้น เนื้อหาภายในจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ หากตองการ
ออกจากเบราเซอร ใหกดปุมวางสาย
คุณสามารถตั้งคาที่อยูของ โฮมเพจ (Homepage) ไดใน 
บริการ (Services) > บริการอินเตอรเน็ต (Internet Service) 
> ตั้งคา (Settings) > โฮมเพจ (homepage)
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บุคมารก (Bookmark)
คุณสามารถใชเมนูนี้เพื่อบันทึก URL แอดเดรส เพื่อให
สามารถเขาสูเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว
ปอนที่อยู (Go to Address)
คุณสามารถปอน URL แอดเดรส จากนั้น กดปุม ตัวเลือก
(Options) และเลือก เรียบรอย (Done) โทรศัพทจะเชื่อม
ตอไปยัง URL ที่คุณปอน 
หนาลาสุด (Recent Pages)
คุณสามารถดูหนาเว็บลาสุดที่คุณเขาเยี่ยมชม
การตั้งคา (Settings)
GPRS (General Packet Radio Service) เปน
เทคโนโลยีที่ใชในการสงและรับขอมูลผานเครือขาย
เคลื่อนที่ แอพพลิเคชั่นที่ใช GPRS ไดแก บริการ WAP, 
การรับสงขอความ MMS และการเชื่อมตอ GPRS











โฮมเพจ (Homepage)
สามารถตั้งที่อยูโฮมเพจสำหรับบราวเซอร
เลือกโปรไฟล (Select Profiffiile)
สามารถเลือกซิมที่ตองการใชเชื่อมตออินเตอรเน็ท
บัญชีขอมูล (Data Account)
สามารถเลือกบัญชีขอมูลสำหรับซิม โดยคาแรกเริ่ม คือ
อัตโนมัติ
ตัวเลือกของเบราเซอร (Browser Options)
สามารถตั้งคาลางแคช, คุกกี้ และขอมูลยืนยันตัวบุคคล
การกำหนดลักษณะ (Preference)
สามารถกำหนดการแสดงภาพ , ตั้งคาแคชและคุกกี้
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 บัญชีขอมูล (Data Account)
แอดเคาทของขอมูลพื้นฐานตั้งอยูบนฐานของผูใหบริการที่
สรางเมื่อผลิตโทรศัพท
คุณสามารถเขาสู WAP ผาน GSM DATA หรือ GPRS 
หากตองการรับหมายเลขอนาล็อก หรือขอมูลหมายเลข 
ISDN คุณอาจจำเปนตองติดตอผูใหบริการสำหรับบริการนี้ 
หากตองการเขาสูจุดเชื่อมตอของระบบ GPRS คุณอาจ
จำเปนตองติดตอผูใหบริการสำหรับบริการนี้

รายชื่อ (Phonebook)

รายชื่อในสมุดโทรศัพทของคุณถูกบันทึกทั้งในหนวยความจำ
ของซิมการดหรือหนวยความจำของตัวเครื่อง และคุณยัง
สามารถเลือกบันทึกในทั้งสองหนวยความจำ 

 การคนหา (Search)
การคนหาหมายเลขโทรศัพทและชื่อ
เมนูหลัก > รายชื่อ (PHONEBOOK) > ใหเลือก คนหา 
(SEARCH) และใหปอนชื่อหรือตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อ 
รายชื่อในสมุด โทรศัพทจะขามไปยังตัวอักษรที่คุณใสหรือ
ชื่อบุคคลที่ตรงกับชื่อที่คุณใสจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ

 ในโหมดการคนหา หากตองการเปลี่ยนวิธีปอนขอมูลกด
ปุม #
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ในโหมดการคนหาสามารถใชตัวเลือกตอไปนี้:

ดู  (View): ดูรายละเอียดของของรายชื่อที่เลือก
สง SMS/MMS (Send SMS/MMS): สงขอความSMS
/MMSไปยังรายชื่อที่เลือก
โทร (Call): โทรไปยังรายชื่อที่เลือก
แกไข (Edit): แกไขขอมูลรายชื่อที่เลือก
ลบ (Delete): ลบรายชื่อที่เลือก
คัดลอก (Copy): คัดลอกรายชื่อที่เลือกไปยังตัวเครื่อง
หรือซิม (ขึ้นกับพื้นที่จัดเก็บที่คุณบันทึกเบอรโทรลง)
ยาย (Move): ยายรายชื่อที่เลือกไปยังตัวเครื่องหรือซิม
เพิ่มเปนแบล็คลิสต (Add to Blacklist): เพิ่มรายชื่อที่
เลือกลงในแบล็คลิสต  
ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Phonebook Settings)























เพิ่มผูติดตอใหม (Add New Contact)
ในเมนู รายชื่อ (PHONEBOOK) > เลือก เพิ่มรายชื่อใหม
(ADD NEW CONTACT) > เลือก พื้นที่จัดเก็บ (Storage 
location) > ใสเบอรและขอมูล
นอกจากนี้ คุณสามารถแกไขขอมูลของแตละรายชื่อไดอีก
ดวย
โทรดวน (Speed Dials)
หากคุณกำหนดหมายเลขไปยังหนึ่งในปุมโทรดวน (จากปุม 
2 ถึง 9) ที่บันทึกไวในรายการสมุดโทรศัพท คุณจะสามารถ
โทรไปยังหมายเลขโทรศัพทนั้นโดยการกดปุมคางไวในโหมด
สแตนดบาย
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ลบผูติดตอทั้งหมด (Delete all Contacts)
คุณสามารถลบหมายเลขในรายชื่อในสมุดโทรศัพท
คัดลอกผูติดตอ (Copy Contacts)
คุณสามารถใสซิมลงในโทรศัพทไดสูงสุดสองซิมการด ฟงกชั่น
นี้จะชวยใหคุณสามารถคัดลอกระหวางพื้นที่จัดเก็บสองพื้นที่
ที่แตกตางกัน อยางเชน ซิม 1 ไปยังซิม 2 (SIM1 TO 
SIM2) หรือ ซิม 1 ไปยังตัวเครื่อง (SIM1 TO PHONE)
ยายผูติดตอ (Move contacts)
คุณสามารถยายขอมูลรายชื่อทั้งหมดไปยังพื้นที่การจัดเก็บที่
แตกตางกัน
ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Phonebook Settings):
โทรศัพทของคุณจะมีตัวเลือกการตั้งคาตางๆ เพื่อปรับการ
ตั้งคาใหเหมาะกับตัวคุณ ซึ่งประกอบไปดวย

 










เลือกพื้นที่จัดเก็บ (PREFER STORAGE): คุณสามารถ
เลือกพื้นที่หนวยความจำในตัวเครื่อง, ซิม 1 หรือซิม 2
vCard สวนตัว (MY VCARD): คุณสามารถแกไขขอ
มูลนามบัตรและสงไปยังผูรับจากตัวเลือกนี้
เบอรพิเศษ (My Number): คุณสามารถกำหนดเบอร
สวนตัว, จำกัดการโทร และ เบอรฉุกเฉินได
สถานะหนวยความจำ (MEMORY STATUS): คุณ
สามารถตรวจสอบจำนวนที่ยังสามารถบันทึกในหนวย
ความจำของตัวเครื่องและซิมการด
แบ็กอัพและคืนคารายชื่อ (Phonebook Backup): 
คุณสามารถสรางสำเนารายชื่อที่บันทึกในตัวเครื่องหรือ
ซิมการดไปยังการดหนวยความจำหรือตัวเครื่อง โดย
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โทรศัพทจะสรางไฟล CSV ของโฟลเดอร “Pb_.csv”
ในเมนู จัดการไฟล (FILE MANAGER) โดยคุณสามารถ
เก็บไวในรายชื่อของคุณ

ขอความ (Messages)

โทรศัพทของคุณมีบริการขอความเสียงเพื่อแจงเตือน และ
ขอความตัวอักษร สวนบริการเครือขายคือ ขอความเสียง, 
บริการขอความ SMS และขอความมัลติมีเดีย (MMS) 
โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเครือขายเพื่อขอขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการใชบริการ

เขียนขอความ

การเขียนขอความตัวอักษร
เมนูหลัก > ขอความ (Messages) > เขียนขอความ 
(Write Message) > ขอความตัวอักษร (Text Message)

การเขียนขอความมัลติมีเดีย
ตรวจสอบวาทานสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดียไดจาก
ผูใหบริการ
เมนูหลัก > ขอความ (Messages) > เขียนขอความ 
(Write Message) > ขอความมัลติมีเดีย (Multimedia 
Message) > MMS เพื่อเลือกเพิ่มขอความตัวอักษร, ภาพ, เสียง, 
วีดีโอ และ ชื่อเรื่องลงในสไลด

SMS/MMS
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 1. ในการปอนเนื้อหา โปรดดู “การปอนขอมูล”
2. ในการใชฟงกชั่นขอความมัลติมีเดีย จะตองไดรับการ
   รองรับจากผูใหบริการเครือขายของคุณ เฉพาะโทรศัพท
   ที่มีฟงกชั่นนี้เทานั้นที่สามารถรับและแสดงขอความ
   มัลติมีเดียได
3. ทานจะไมสามารถรับขอความมัลติมีเดียระหวางการเชื่อม
   ตอ WAP หรือใช GPRS และการใชสาย

การสงขอความตัวอักษร
หลังจากพิมพขอความเสร็จเรียบรอย > เลือก ตัวเลือก 
(Options)  > สงไปยัง (Send to) > เพิ่มเบอรหรือเลือกเบอรที่
ตองการสงจากสมุดโทรศัพท >เลือกซิม 1 หรือซิม 2 เพื่อเลือกสง
ขอความ

ขอมูลปุมกด

 
*

#

ไอคอน ตัวอักษร

 ใสสัญลักษณ

 เปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

ถาดเขา (Inbox)
โทรศัพทจะบันทึกขอความที่ไดรับทั้งขอความตัวอักษร 
(SMS) และ ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ไวในโฟลเดอร
ถาดเขา
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การอานขอความ
เมนูหลัก > ขอความ (Message) > ถาดเขา (Inbox) รายการ
ขอความที่ไดรับทั้งหมดจะอยูในโฟลเดอรนี้

ถาดราง (Draft)
เครื่องจะบันทึกขอความที่ไมไดสงไปยังโฟลเดอร
ถาดออก (Outbox)
ขอความที่ลมเหลวในการสงจะถูกบันทึกในโฟลเดอร ถาดออก
ถาดสง (Sent messages)
คุณสามารถอานขอความมัลติมีเดียและตัวอักษรที่คุณสงไป
แลวจะถูกบันทึกในโฟลเดอร ถาดสง
ลบโฟลเดอร (Delete Messages)
คุณสามารถลบขอความทั้งหมดในถาดเขา, ถาดออก, ถาดสง,
ถาดราง หรือขอความทั้งหมดไดในครั้งเดียว
ขอความบรอดคาสท (Broadcast Message)
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความระบบ โดยคุณสามารถ
เลือกใชงานหรือไมใชงานโหมดการรับและตั้งการตั้งคาอื่นๆ 
ตามตองการ โดยในเมนูนี้มีตัวเลือกตอไปนี้



















โหมดการรับ (Receive mode): สามารถเลือกรับหรือ
ปฏิเสธขอความบรอดคาสท 
ตั้งคาแชนเนล (Channel Settings): สามารถเลือก
ชองจากรายการชอง หรือเพิ่มชองใหม
ภาษา (Languages): เลือกภาษาที่คุณตองการรับ 
อานขอความ (Read Message): สามารถอานขอความ
ไดในเมนูนี้ 
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ขอความสำเร็จรูป (Templates)
ภายในตัวเครื่องมีขอความสำเร็จรูปหลายรายการ
ตั้งคาขอความ (Message Settings)
คุณสามารถกำหนดการตั้งคามาตรฐานสำหรับคุณสมบัติของ 
SMS และ MMS





การตั้งคาขอความตัวอักษรมีตัวเลือกดังตอไปนี้













ตั้งคาโปรไฟล (Profififfiifile Setting): หากซิมการดรองรับ
รูปแบบขอความมากกวาหนึ่งรูปแบบ คุณสามารถแกไข
รูปแบบได
ขอความเสียง (Voicemail Server): สามารถตั้งเบอร
และโทรออกเพื่อฟงขอความเสียง
ตั้งคาทั่วไป (Common Settings): สามารถเลือกเปด/ปด
การใชงาน  รายงานการสงขอความ (Delivery Report) และ
ทางตอบกลับ (Reply Path)
สถานะหนวยความจำ (Memory Status)
คุณสามารถตรวจสอบเปอรเซ็นตการใชงานหนวยความ
จำและหนวยความจำที่เหลือในหนวยความจำของตัวเครื่อง
ซิม 1 และซิม 2
เลือกพื้นที่จัดเก็บ (Prefer Storage): คุณสามารถเลือก
พื้นที่จัดเก็บระหวางซิมการดหรือตัวเครื่อง
การเชื่อมตอที่เลือกใช (Prefer Connection): สามารถ
เลือกใชการเชื่อมตอเปน GPRS หรือ GSM
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การตั้งคาขอความมัลติมีเดียมีตัวเลือกดังนี้





บัญชีขอมูล (Data Account): ทานสามารถรับและสง
ขอความมัลติมีเดียผานบางเครือขาย หรือ แคบางผูให
บริการเครือขาย หากตองการเปดใชงานโปรไฟล และ
เลือก เปดใชงานรูปแบบ (Activate Account)
การตั้งคาทั่วไป (Common Settings) 
 สราง (Compose): คุณสามารถตั้งคารูปแบบพื้นฐาน

ดวยตัวเลือกตอไปนี้
- เวลาสไลด (Slide Time): คุณสามารถตั้งหนวงเวลา
  ระหวางแตละสไลด
- โหมดการสราง (Creation Mode): หากเลือก 
  จำกัด (Restricted) อุปกรณจะปองกันการสง
  ขอความที่ไมรองรับ หากไมตองการใหมีการเตือน
  เกี่ยวกับเนื้อหาในขอความใหเลือก อิสระ (Free)
- ลายเซ็นอัตโนมัติ (Auto Signature): เลือกวา
  คุณตองการเพิ่มลายเซ็นในตอนสุดทายของ MMS 
  โดยอัตโนมัติหรือไม
- ลายเซ็น (Signature): เลือกวาคุณตองการเพิ่ม
  ลายเซ็น

 การสง (Sending): การตั้งคานี้มีตัวเลือก ดังนี้
- รายงานการสง (Delivery Report) 
- รายงานการอาน (Read Report) 
- ลำดับความสำคัญ (Priority)
- เวลาสง (Delivery Time)
- สงและจัดเก็บ (Send and Save)
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การรับ (Retrieval): การตั้งคานี้มีตัวเลือก
- เครือขายหลัก (Home Network)
- โรมมิ่ง (Roaming)
- ตัวกรอง (Filters)
- รายงานการอาน (Read Report)
- รายงานการสง (Delivery Report)

สถานะหนวยความจำ (Memory Status)





 ทานสามารถติดตอผูใหบริการเครือขายซิมการดของทาน
เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมในการตั้งคาขอความมัลติมีเดีย

จัดการไฟล (File Manager)

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ, เสียง, เพลง, รูป
ถายและรายการดาวนโหลดอื่นๆ ที่คุณมี ภายในมีพื้นที่จัดเก็บ
ใหเลือกสองรายการ

การตรวจสอบไฟลที่บันทึกใน จัดการไฟล (File Manager)
เมนูหลัก> จัดการไฟล (FILE MANAGER) > การด 
(MEMORY CARD) /ตัวเครื่อง (PHONE)  > เลือกโฟลเดอร
ที่ตองการแลวเลือกเพื่อตรวจสอบ
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ออแกไนเซอร (Organizer)

ไฟฉาย (Torch)
สามารถเปด/ปดไฟฉาย

เครื่องคิดเลข
คุณสามารถใชฟงกชั่นเครื่องคิดเลขในการคำนวณคณิตศาสตร
พื้นฐานอยางเชน บวก, ลบ, คูณ และหาร

ปฏิทิน (Calendar)ภายในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถบันทึก
ตารางนัดหมายและสิ่งที่ตองทำไวในปฏิทิน และคุณยัง
สามารถตั้งนาิกาปลุกใหเตือนคุณเพื่อทำกิจกรรมตางๆ ได
อีกดวย

รายการสิ่งที่ตองทำ (To Do List)
คุณสามารถดู, แกไข หรือลบงานออกจากรายการได ใน
การใชงาน

นาิกาปลุก (Alarm Clock)
ภายในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถตั้งนาิกาปลุกใหเตือนในเวลา
ที่กำหนดไว และนาิกาปลุกจะยังคงทำงานถึงแมจะปด
โทรศัพทก็ตาม

เวลาสากล (World Clock)
คุณสามารถดูเมืองไดดวยการกดปุมเลื่อนตำแหนงทิศทาง
ซายและขวา เมื่อเครื่องหมายกากบาทชี้ไปยังเมือง วันที่
และเวลาทองถิ่นของเมืองจะแสดงขึ้น
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นาิกาจับเวลา (Stopwatch)





จับเวลาทั่วไป (Typical stopwatch): สามารถแยก
เวลาและจับแบบรอบ
จับเวลาแบบ 4 ทิศทาง (nWay stopwatch): สามารถ
จับบันทึกเวลาดวยปุมทิศทาง

ตัวอานอีบุค (EBook reader)                                        
สามารถอานไฟลในฟอรแมต TXT ที่บันทึกอยูในการด
หนวยความจำ โดยคัดลอกไฟลลงในโฟลเดอร [eBook] 
ในการด ใน เมนูจัดการไฟล (File Manager)



มัลติมีเดีย (Multimedia)

เกมส (Games)
ภายในโทรศัพทมีเกมสใหเลน

กลอง (Camera)
เมนูหลัก > เลือก มัลติมีเดีย (Multimedia)> กลอง (Camera) 
กดปุมทิศทางกลางเพื่อถายภาพ

เครื่องเลนเพลง (Music Player)













กดปุมทิศทางกลางเพื่อเลนหรือพักการเลน
กดปุมทิศทางซาย/ขวาเพื่อขามการเลนเพลงไปยังเพลง
ถัดไป
กดปุมทิศทางขึ้น/ลงเพื่อปรับระดับความดังเสียง



28

อัลบั้มภาพ (Photo Album)
ทุกภาพที่ไดรับจาก MMS, WAP และกลองสามารถเรียกดู
ได จากที่นี่และที่จัดเก็บทั้งในตัวเครื่องหรือการด คุณ
สามารถเลือกดูภาพใน แบบรายการ (List Style) หรือ 
แบบตาราง (Matrix Style)

บันทึกวิดีโอ (Video Recorder)
คุณสามารถใชกลองภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกคลิปวิดีโอ 
สถานะการตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอจะแสดงอยูดานบนของ
โหมดการดูภาพ

การเริ่มใชงานกลองวิดีโอ
เมนู มัลติมีเดีย (Multimedia) > บันทึกวิดีโอ
(Video Recorder) > เริ่มการบันทึกวีดีโอ > บันทึกคลิป
วีดีโอ





 คลิปวิดีโอที่บันทึกจะถูกจัดเก็บในเมนู เครื่องเลนวิดีโอ 
(Video Player) และโฟลเดอร Video ของเมนู จัดการไฟล 
(File Manager) 

เครื่องเลนวิดีโอ (Video Player)
โฟลเดอรนี้จะบันทึกวีดีโอจากโทรศัพทหรือดาวนโหลดจาก
เครื่องคอมพิวเตอร ใสไฟลวีดีโอในโฟลเดอร  Video ของ
การดหรือตัวเครื่อง
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บันทึกเสียง (Sound Recorder)
เมนู บันทึกเสียง (Sound Recorder) เปนเครื่องมือในการ
บันทึกเสียงที่คุณสามารถใชจัดการเกี่ยวกับไฟลเสียง
การบันทึกเสียง
1. ในเมนู มัลติมีเดีย (Multimedia) เลือก บันทึกเสียง 
   (Sound Recorder) จากนั้นกดปุม OK
2. กดปุม ตัวเลือก (Options) และเลือก บันทึกใหม (Record)



 1. ระหวางการบันทึก คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราว
   หรือยุติการบันทึกเสียงโดยการกดปุมคำสั่ง

วิทยุ FM (FM Radio)
คุณสมบัตินี้จะชวยใหคุณสามารถฟงรายการจากสถานีวิทยุ
ที่ชื่นชอบไดทุกเวลาในชวงคลื่นความถี่ 87.50MHz ถึง 
108.00MHz

กอนการเริ่มตนการใชงาน ใหเสียบหูฟงกอน จากนั้น:
1. หากวิทยุปดอยู ใหกดปุมเลื่อนตำแหนงตรงกลางลงเพื่อ
   เปด/ปดวิทยุ
2. คุณสามารถเลือกเปดหรือปดการคนหาอัตโนมัติ (Auto 
   search) โดยการกดปุม *
3. กดปุมเลื่อนตำแหนงขวาหรือซายเพื่อเริ่มคนหาสถานี
4. กดปุมเลื่อนตำแหนงขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนความดังเสียง
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การตั้งคา (Settings)

ตั้งคาซิมคู (Dual SIM Settings)
โทรศัพทของคุณรุนนี้สามารถรองรับการใชงานแบบ 2 ซิม 
ทำใหคุณสามารถสลับไปใชซิมที่ตองการได การทำงานใน
แบบ 2 ซิมนี้ชวยใหคุณสามารถใชบริการจากทั้ง 2 ซิมโดย
ไมจำเปนตองพกโทรศัพทถึง 2 เครื่อง
ภายในโทรศัพทมีการตั้งคาซิมทั้งหมด 4 ตัวเลือกดังตอไปนี้:
เปดระบบ 2 ซิม (Dual Sim Open) , เปดเฉพาะซิม1 
(Only Sim 1 Open), เปดเฉพาะซิม2 (Only Sim 2 
Open) และ โหมดเครื่องบิน (Flight Mode)

โปรไฟล (Profiffiile)
ภายในตัวเครื่องมีรูปแบบ 5 รูปแบบที่คุณสามารถเลือกใช
ประกอบดวย:













ทั่วไป (General): รูปแบบมาตรฐาน เปนการตั้งคา
มาตรฐานของตัวเครื่อง
เงียบ (Silent): เสียงริงโทนและเสียงปุมกดจะถูกปด
ประชุม (Meeting): รูปแบบสำหรับการประชุม
นอกอาคาร (Outdoor): เสียงริงโทนและเสียงปุมกด
จะถูกเปดเสียงดัง
สไตลสวนตัว (My style): สามารถกำหนดรูปแบบได
ดวยตนเอง
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ทานสามารถกำหนดคาตางใหกับตัวเองได ดังตอไปนี้
ชนิดการเตือน (Alert type): เลือกชนิการแจงเตือนเมื่อ
มีสายเรียกเขาเปนแบบ เสียงอยางเดียว, สั่นอยางเดียว
สั่นและเสียง, สั่นแลวเสียง
ชนิดเสียงเรียกเขา  (Ring Type): มีตัวเลือกตอไปนี้ 
ซ้ำ, คอยๆดัง, บี๊ป 1 ครั้ง
สายเรียกเขา ซิม1 (SIM 1 Incoming Call)
สายเรียกเขา ซิม2 (SIM 2 Incoming Call) 
ระดับเสียงริงโทน(Ringtone Volume)
ขอความ ซิม1 (SIM 1 Message)
ขอความ ซิม2 (SIM 2 Message)
ระดับเสียงขอความ (Message Volume)
ปุมกด (Keypad)
ระดับเสียงปุมกด (Keytone Volume)
เตือนระบบ (System Alert)

ตั้งคาหนาจอ (Display Settings)
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้ในการตั้งคาหนาจอจากตัวเลือก
ตอไปนี้











ภาพพื้นหลัง (Wallpaper): คุณสามารถเปลี่ยนภาพ
พื้นหลังที่แสดงในหนาจอปกติ
ภาพพักหนาจอ (Screen Saver): ใชสำหรับเลือกเลน
ภาพพักหนาจอ 
ธีม (Themes): สามารถเลือกธีมที่ตองการ
ตั้งคาหนาจอสแตนดบาย (Standby Setting): คุณ
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สามารถเปดหรือปดการแสดงวันที่และเวลา, แสดงหมายเลข
เจาของ และแสดงชื่อเครือขาย บนหนาจอสแตนดบาย
ไฟหนาจอ (Lcd Backlight): ใชสำหรับปรับความสวาง
และชวงเวลาการทำงานของไฟหนาจอ

เวลาและวันที่ (Time and Date)
คุณสามารถเลือกเมือง, ดูและเปลี่ยนเวลาและวันที่ที่ตั้งใน
โทรศัพท
การเลือกเมือง
เมนู เวลาและวันที่ (Time and Date) > เลือกเมือง (Set 
Home City) และกดปุม OK



ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone Settings)









ตั้งเวลาเปด/ปด (Schedule Power On/Off)
คุณสามารถตั้งเวลาการเปด/ปดเครื่อง โดยตั้งคาได
ทั้งหมด 4 เวลา
ภาษา (Language)
คุณสามารถเลือกภาษาที่ใชแสดงบนหนาจอได
เลือกวิธีปอนขอมูล (Preferred Input Method)
คุณสามารถเลือกวิธีปอนขอมูลโดยขึ้นอยูกับการใชงาน
ของคุณ โดยตั้งคามาตรฐานอยูที่ภาษาไทย
ปุมลัด (SHortcut key)
คุณสามารถกำหนดปุมเลื่อนตำแหนง 4 ทิศทางใหเปน
ทางลัดเพื่อเขาใชงานฟงกชั่นที่ตองการจากหนาจอสแตนด
บาย

ตั้งคาการโทร (Call Setting)



33

 ตั้งคาการโทรซิม 1 (SIM1 Call Settings)
ตั้งคาการโทรซิม 1 (SIM1 Call Settings) มีตัวเลือก
ตางๆ ดังตอไปนี้:









สายเรียกซอน (Call Waiting): คุณสามารถเปด
การใชงานฟงกชั่นสายเรียกซอน
โอนสาย (Call Divert): คุณสามารถตั้งเงื่อนไขการ
โอนสายจากเบอรหนึ่งที่ไดรับสายไปยังอีกเบอรที่รับ
โอนสาย
การหามโทร (Call Barring): คุณสามารถจำกัด
สายที่โทรเขาและสายที่โทรออกจากตัวเครื่อง
สลับสาย (Line Switching) (สาย 1/ สาย 2): 
ฟงกชั่นนี้เปนบริการระบบเน็ทเวิรคที่ใหคุณสามารถ
เลือกสลับสาย 1 หรือ สาย 2 ซึ่งเปนเลขหมายที่มีการ
สมัครสำหรับการโทรออก

 หากคุณเลือกสายที่ 2 แตไมไดรับการรองรับจากบริการ
เครือขาย คุณจะไมสามารถโทรออกได อยางไรก็ตาม ไม
วาคุณจะเลือกสายไหนคุณก็ยังสามารถรับสายได





ตั้งคาการโทรซิม 2 (SIM2 Call Setting)
ตัวเลือกนี้ใหคุณสามารถปรับตั้งคาการโทรสำหรับซิม 2 
ตามตองการ
ตั้งคาขั้นสูง (Advanced)
 แบล็คลิสต (Blacklist): ปฏิสธสายที่ไมรูจักและเบอร

ที่ถูกแบล็คลิสต
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โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial): หากตั้งเปดใชงาน 
เครื่องจะโทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อโทรไมติด
ตัวเตือนเวลาโทร (Call Time Reminder): เตือน
เวลาการใชสายโทร
ปฏิเสธโดย SMS (Reject by SMS): ตั้งเพื่อสง SMS 
กอนจะปฏิเสธสายเรียกเขา 
โหมดการรับสาย (Answer Mode): เลือกรับสายได
โดยทุกปุมหรือรับอัตโนมัติเมื่อเสียบสาย

 ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Setting)
 บลูทูธ (Bluetooth (BT))

โทรศัพทของคุณมาพรอมกับเทคโนโลยีบลูทูธ ซึ่งชวยให
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แบบไร
สาย ทำใหสามารถฟงเพลง, สงภาพ, วิดีโอ, ขอความ 
และนามบัตร

การเริ่มตนการใชงานบลูทูธ
คุณจำเปนตองตั้งคาการเชื่อมตอบลูทูธกับอุปกรณกอน
การใชงานและยังสามารถใชตัวเลือกตอไปนี้













ใชงานบลูทูธ (Power)
สามารถคนหาได (Visibility)
อุปกรณสวนตัว (My Device)
คนหาอุปกรณเสียง (Search Audio Device)
เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My name)
ขั้นสูง (Advanced Settings)
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การจับคูกับอุปกรณบลูทูธ
1. ในเมนู ตั้งคา (Settings) เลือก ตั้งคาการเชื่อมตอ
   (Connection Setting) > บลูทูธ (Bluetooth) แลว ไป
   ยัง อุปกรณสวนตัว (My Device) > คนหาอุปกรณใหม 
   (Search New Device) > จับคู (PAIR) (คุณควรตั้ง
   รหัสผานสวนตัวของคุณเอง และตกลงกับเจาของ
   อุปกรณอื่นใหใชรหัสผานเดียวกัน)

การสงขอมูลผานบลูทูธ
1. เลือกขอมูลที่คุณตองการสง> กดปุม ตัวเลือก 
   (Options) >เลือก สง (Send) > เลือก บลูทูธ 
   (Bluetooth) เพื่อใหโทรศัพทของคุณคนหาอุปกรณ > 
   เลือกอุปกรณที่คุณตองการสงขอมูลให จากนั้นโทรศัพท
   จะสงขอมูลไปยังปลายทาง

การรับขอมูลผานบลูทูธ
เมื่อไดรับขอมูลผานบลูทูธ จะมีขอความปอบอัพแจงใหทราบ 
หากคุณตองการรับขอความ กดปุม ใช (Yes) จากนั้นขอมูล
จะถูกบันทึกในโฟลเดอร ไดรับ (Received) ของเมนู จัดการ
ไฟล (File Manager)

 ตั้งคาโมเด็ม (UART Settings)

 ตั้งคาเครือขาย (Network Setting)

 การเลือกเครือขาย (Network selection)
ทานสามารถใช 3 ตัวเลือกตอไปนี้สำหรับการเชื่อมตอ

ตั้งคาเครือขายซิม1 (SIM1 Network Setting)
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เขากับระบบเครือขายของซิม1 และซิม 2
1. คนหาใหม (New Search): ทานสามารถรีเฟรชการ
   เชื่อมตอเครือขายกอนใชงานไดทุกเมื่อ
2. เลือกเครือขาย (Select Network): เครื่องของทาน
   จะแสดงรายชื่อเครือขายเพื่อใหทานเลือกหากทาน
   เลือกใชโหมดกำหนดเอง (Manual)
3. โหมดการเลือก (Selection Mode): ฟงกชั่นนี้จะใหทาน
   สามารถเลือกผูใหบริการโดยการเลือกแบบ กำหนดเอง
   (Manual) หรือ อัตโนมัติ (Automatic)
เลือกเครือขาย (Preferred Networks)
เลือกเครือขาย (Preferred Networks) สามารถใชงาน
ไดเมื่อทานใชโหมด อัตโนมัติ (Automatic) ในการเลือก
เครือขาย หมายเลขที่อยูในรายการเครือขายแสดงถึง
ลำดับความสำคัญของเครือขายที่มีอยู เครือขายของผูให
บริการจะแสดงขึ้นบนหนาจอ คุณสมบัตินี้ชวย
ในการเลือกเครือขาย GSM/GPRS หากผูใหบริการของ
ทานอนุญาตใหเลือกไดมากกวา 1 เครือขาย อยางไรก็ดี
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดรับอนุญาตใหสามารถ
ใชการโรมมิ่งเมื่อเดินทางไปตางประเทศ
ตั้งคาโมเด็ม (Modem Setting): สามารถเลือกใชซิม1 
หรือ ซิม2 ในการเปนโมเด็ม



ตั้งคาเครือขายซิม2 (SIM2 Network Setting)

 ตั้งคาความปลอดภัย (Security Setting)

 ระบบปองกันซิม 1 (SIM1 Security)
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ฟงกชั่นนี้ชวยใหคุณสามารถเปดใชรหัสผานเพื่อเปนการ
ปองกันการใชงานเครื่องโดยไมไดรับอนุญาตโทรศัพทของ
คุณมีตัวเลือกตอไปนี้

PIN ล็อค (PIN Lock): ฟงกชั่นนี้อนุญาตใหคุณล็อค
โทรศัพทดวยซิมการดที่กำหนด คุณสมบัตินี้ไดรับการ
ออกแบบมาสำหรับปองกันการใชงานซิมการดดวย
โทรศัพทของบุคคลอื่นในกรณีที่ซิมการดสูญหาย คุณ
สามารถเลือกเปดใชงานหรือยกเลิกฟงกชั่นล็อค PIN 
(PIN LOCK) 

 ระบบปองกันซิม 2 (SIM2 Security)
ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถเปดใชรหัสผานเพื่อเปนการปอง
กันการใชงานเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต



 รายการตัวเลือกของ ระบบปองกันซิม 2 (SIM2
Setting) จะเหมือนกันกับ ตั้งคาซิม 1 (SIM1 Setting)





ล็อคเมนูสวนตัว (Security Lock)
ผูใชสามารถล็อคการเขาใชงานเมนูตางๆ จากการลักลอก
ใชตัวเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต เชน ขอความ, ประวัติ
การโทร และเมนูอื่นๆ โดยรหัสผานเริ่มตนคือ 0000 
ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto Keypad Lock)
คุณสามารถล็อคปุมกดของโทรศัพทเพื่อปองกันการ
กดใชงานโดยไมตั้งใจ ในเมนูยอย ล็อคปุมกดอัตโนมัติ 
(Auto Keypad Lock) ใหคุณเลือกเวลาที่จะล็อคปุม



38

กดอัตโนมัติหลังจากไมไดใชงานปุมกด หรือกดคางปุม 
# เพื่อล็อคปุมกด
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อุปกรณเสริม (Accessories)

•

•
•

GPRS /EDGE
ซิมการดทั้งสองซิมรองรับการใชงาน GPRS /EDGE ฟงกชั่น 
GPRS /EDGE ของซิมการดอันหนึ่งจะไมสามารถทำงานได
เมื่อมีการใชงานซิมการดอีกอันอยู

การดูแลรักษาแบตเตอรี่ 
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟได

•

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

โปรดใชอุปกรณเสริมและอุปกรณชารจแบตเตอรี่ของแทจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น ไมอยางนั้น อาจกอใหเกิดความเสีย
หายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน
การละเลยคำเตือนนี้จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเท

  

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

  

•

5. ขอมูลทั่วไป 
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•

•

•

•

•
•

•

•

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

  

•

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได หากใสแบตเตอรี่ผิดชนิด
          และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำ
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ขอควรระวังในการชารจไฟ

ขอควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุนของอุปกรณชารจไฟกอนที่จะใช
กับโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยโทรศัพทรุนนี้ใชกับอุปกรณชารจไฟของ
ไอโมบายเทานั้น

คำเตือน: โปรดใชแบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริม
อื่นๆตามรุนที่ไดรับการรับรองจากบริษัท i-mobile เทานั้น การ
ใชแบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริมอื่นๆน อกจาก
รุนที่กำหนดจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิด
อันตรายไดโปรดตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ใชงานไดกับตัวแทน
จำหนายของทานและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อตองการดึงปลั๊ก
อุปกรณใดๆออก

การดูแลรักษา 

การดูแลรักษา

•
•

•

โปรดอานขอมูลตอไปนี้กอนการใชงานเนื่องจากโทรศัพทของคุณ
เปนอุปกรณไฟฟาที่ซับซอน หากอุปกรณทำงานไมถูกตอง โปรด
ติดตอศูนยบริการใกลบาน

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

•

•

•

•

•
•
•

•
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รหัส PIN

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

รหัส PIN2

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

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
รหัส PIN และรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

รหัสสำหรับการเขาใชงาน

6. ขอมูลดานความปลอดภัยที่สำคัญ 
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หากคุณปอนรหัส PUK หรือ PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดตอกัน
ซิมการดของคุณจะไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอรับซิมการดอันใหม

รหัสผานของตัวเครื่อง

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

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปดเครื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเปนเครื่องรับ-สง
คลื่นวิทยุโทรศัพทจะทำงานในคลื่นความถี่ที่ตางกัน ขึ้นอยู
กับชนิดของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่คุณใช และเทคนิคการปรับ
คลื่นวิทยุที่ใช ระบบที่ใชงานเมื่อคุณใชโทรศัพทจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพทคุณสงออกมา

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ

ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย
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ความถี่                 ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      1.1
GSM1800               หัว      0.361

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
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเยื่อ
กระดาษ 1 กรัม ซึ่งโทรศัพท รุน i-mobile S384 นี้ ได
มาตรฐานสอดคลองตามที่กำหนดโดย IEEE

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกันสัญญาณ
คลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
บางอยาง อาจไมอาจตอตานสัญญาณเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
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หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทย
โดยไมไดรับอนุญาต

•

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

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจกับคน
ควรรักษาระยะหางจากเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
อยางนอย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางเปดเครื่องโทรศัพท
หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคลื่นรบกวน ใหรีบปดโทรศัพททันที

•

•

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุน อาจรบกวนเครื่องชวยฟง
ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผูผลิตเครื่องชวย
ฟงของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง

บนเครื่องบิน
ปดโทรศัพทกอนเดินทางดวยเครื่องบิน•
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หามใชโทรศัพทในบริเวณสนามบินโดยไมไดรับอนุญาต
เพื่อเปนการปกปองระบบสื่อสาร หามใชโทรศัพทในขณะ
ที่เครื่องบินกำลังบิน

•
•

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

หากคุณตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ ตรวจสอบกฎหมาย
และขอบังคับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

ขับรถอยางระมัดระวัง
ใชแฮนดฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตใหใชแฮนดฟรี 
เมื่อใชโทรศัพทขณะขับรถ
จอดรถที่ไหลทางกอนโทรหรือรับสาย หากจำเปนตองใช

การใชโทรศัพทขณะขับรถ

•

•

•
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โทรศัพทคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในยานยนตรที่ใชมอเตอร อยางเชนสเตอริโอ
ในรถยนต, อุปกรณเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผูผลิตรถยนต
บางรายไมอนุญาตใหใชโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในรถ อยางนอย
คุณควรติดตั้งอุปกรณที่รองรับการใชงานแฮนดฟรี และเสา
อากาศภายนอก โปรดสอบถามผูผลิตรถยนตของคุณถึงผล
กระทบที่มีตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนตของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน
ขอควรจำ:

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

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

li-ion 800 mAh

•

•

•

•

•

7. ขอมูลแบตเตอรี่ 
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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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8. เงื่อนไขการรับประกันสินคา 
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จำหนาย โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมด
ใหเปนไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึง
การรับประกันในเชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, 
การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการ
สนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของ
ขอมูลที่เกิดจากการใชหรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับ
การซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกัน
เทากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก
วันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน 
ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่
แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบหรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.
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เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากการใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัด
เก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิ
ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การ
สอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส หรือการ
กระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobileไดรับความเสียหาย
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, 
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก 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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4.

5.

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

6.

7.

8.

9.



54

10.

11.

12.

13.

14.

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


