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ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
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เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
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www.i-mobilephone.com/i-club
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1. ขอควรระวังในการใชงาน

โปรดอานคำแนะนำและคำเตือนเพื่อความปลอดภัยอยาง
ละเอียดกอนการใชงาน และควรอธิบายเนื้อหาและอันตราย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชโทรศัพทใหแกบุตรหลานเขาใจ 

ขอมูลสำหรับผูปกครอง

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและขอหามในบริเวณ 
นั้นๆ ขณะใชโทรศัพท ตัวอยางเชนในเครื่องบิน, 
ปมน้ำมัน, โรงพยาบาล หรือขณะขับรถ

การใชโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับการทำ
งานของอุปกรณทางการแพทย เชน  ครื่องชวยฟง
หรือเครื่องกระตุนไฟฟา ควรรักษาระยะหางอยาง
นอย 20 ซม. (9 นิ้ว) ระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่
และเครื่องกระตุนไฟฟา เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวน
ที่อาจเกิดขึ้น หากคุณตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรด 
ปรึกษาแพทย

เก็บโทรศัพทและอุปกรณอื่นๆ ใหพนมือเด็กเล็ก ชิ้น
สวนเล็กๆ เชน ซิมการด, กรอบกันฝุน แหวนที่เลนส 
และแหวนที่ฝาครอบ รวมถึง การดทีแฟลชซึ่งเด็ก
เล็กจะสามารถแยกชิ้นสวนและกลืนลงทองได
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อยาวางโทรศัพทไวใกลกับวัตถุที่มีแถบแมเหล็ก 
ไฟฟา เชน บัตรเครดิตและแผนฟลอปปดิสก   
เนื่องจากขอมูลที่เก็บอยูภายในอาจสูญหายได

อยามองไปที่แสง LED (เชน ไฟ LED) ดวย 
เลนสขยายโดยตรง เพราะจะสามารถเกิด 
อันตรายจากรังสีที่สองมาได

คุณอาจสูญเสียการไดยิน หากใชหูฟงและเปดเสียง
ดังมากๆ คุณสามารถปรับระดับเสียงที่ดังซึ่งอาจจะ
ดูเปนระดับเสียงที่ปกติ แตอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินได โปรดใชระดับความดังของเสียงที่ปลอดภัย 
หากคุณรูสึกวาฟงเสียงตางๆ ไมปกติหรือไดยินเสียง
หึ่งๆ ภายในหู ใหลดระดับเสียงลงหรือหยุดใชงาน
หูฟง

เสียงริงโทน, เสียงขอมูลบริการ และการสนทนา 
โดยใชหูฟง คือเสียงที่มาจากลำโพง อยายก
โทรศัพทขึ้นแนบหูขณะเสียงกริ่งดัง หรือเปดใชงาน
ฟงกชั่นสนทนาโดยใชหูฟง มิฉะนั้นคุณอาจสูญเสีย
การไดยินแบบถาวร

หามใชแรงดันไฟฟาหลัก (V) เกินกวาที่ระบุที่
อุปกรณจายไฟ มิฉะนั้นอุปกรณการชารจของ
คุณอาจเสียหายได เชื่อมตออุปกรณจายไฟเขา
กับชองเสียบไฟหลัก AC วิธีที่จะปดอุปกรณการ 
ชารจคือการดึงปลั๊กออก
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คุณจะเปดเครื่องโทรศัพทไดในกรณีที่จะใส 
แบตเตอรี่, ซิมการด และการดทีแฟลชเทานั้น 
คุณไมควรจะเปดเครื่องหากไมจำเปน การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ กับโทรศัพทเปนเรื่องที่ไมได
รับอนุญาตและจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะ

อุปกรณไรสายทุกชนิดอาจกอใหเกิดคลื่นรบกวน
ตอการทำงานของโทรทัศน วิทยุ และคอมพิวเตอร 
หากใชงานใกลกับเครื่องใชไฟฟาเหลานี้

ควรทิ้งแบตเตอรี่และตัวเครื่องโทรศัพทที่ไมใชแลว 
ตามกฎระเบียบทองถิ่น

โปรดใชแบตเตอรี่และอุปกรณชารจที่เปน
ผลิตภัณฑแทเทานั้น มิฉะนั้นคุณมีความเสี่ยง 
ที่จะไดรับอันตรายตอสุขภาพและทรัพยสิน เชน 
แบตเตอรี่ที่ไมไดคุณภาพอาจระเบิดได 
แบตเตอรี่ทุกชนิดสามารถเปนตนเหตุใหทรัพยสิน
เสียหาย, เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดเพลิงไหม
หากไปสัมผัสกับวัตถุตัวนำไฟฟาเชน อัญมณี, กุญแจ 
หรือโซ อุปกรณเหลานี้สามารถเปนตัวนำใหเกิดไฟ
ฟาช็อต และเกิดความรอนขึ้นมาได โปรดพกพาดวย
ความระมัดระวัง โดยเฉพาะขณะใสไวในกระเปา 
เสื้อ/กางเกง, กระเปาถือ หรืออุปกรณจัดเก็บใดๆ 
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ที่มีโลหะ อยากำจัดแบตเตอรี่ที่ไมใชแลวดวยการ
เผาไฟ

การใชงานที่ไมเหมาะสมจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
คำแนะนำดานความปลอดภัยนี้สามารถใชไดกับอุปกรณ 
เสริมที่เปนผลิตภัณฑแทไดทุกชนิด
 

เนื่องจากโทรศัพทมีฟงกชั่นการใชงานที่หลากหลาย คุณ 
สามารถใชฟงกชั่นไดตามที่ผูผลิตไดสรางมา ซึ่งอาจอยูนอก 
เหนือจากที่กลาวไวในคูมือนี้ เชน จากตัวเครื่องโดยตรง 
แตในกรณีนี้ก็ยังคงมีขอจำกัดเชนกัน
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2. แนะนำสวนประกอบของโทรศัพท

1. เสาอากาศ
2. ชองเสียบหูฟง
3. ลำโพงหูฟง
4. หนาจอ
5. ปุมโฮม (Home)

6. ปุมเมนู (Menu)
7. ปุมคนหา
8. ปุมกลับ
9. ปุมเปด/ปดเครื่อง
10. ชองเสียบสายชารจ/USB
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ไอคอนที่ปรากฏบนหนาจอ 

ไอคอนตางๆ ที่แสดงบนหนาจอปกติ 

 
แสดงระดับสัญญาณเครือขายของซิม

แสดงวาคุณไดรับขอความ SMS ใหม

แสดงวากำลังเปดใชงานบลูทูธ

เลนไฟลเพลง MP3 อยู

แสดงวาเปดการตั้งนาิกาปลุก

แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

แสดงวากำลังใชงานชุดหูฟง

แสดงเมื่อใชรูปแบบ ปดเสียง

แสดงสายที่ไมไดรับ 

WiFi (เชื่อมตอ/ไมเชื่อมตอ)

ไอคอน คำอธิบาย
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3.เริ่มตนการใชงาน 

เมื่อคุณใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ คุณจะไดซิมการด 
(ขอมูลแสดงผูใชงาน) จาก ผูใหบริการเครือขาย ภายในซิมการด
ไดรองรับการจัดเก็บขอมูลการใชงาน  ซึ่งประกอบไปดวย หมาย
เลขโทรศัพท, หมายเลข PIN (Personal Identification Number), 
PIN2, PUK (รหัสปลดล็อค PIN), PUK2 (รหัสปลดล็อค PIN ที่ 
2), IMSI, ขอมูลเครือขาย, ขอมูลรายชื่อ, ขอมูล SMS และอื่นๆ 
หากซิมการดสูญหาย โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อขอความ
ชวยเหลือทันที

ซิมการดคืออะไร 

PIN คือรหัสผานที่คุณไดรับจากผูใหบริการเครือขาย โดยทั่วไป 
จะมี 4 หลัก เมื่อคุณปอนรหัส PIN หนาจอจะปรากฏเปน  
“*” แทนที่หมายเลขที่ทานไดปอน รหัส PIN จะใชเพื่อเขาถึง 
ซิมการด หากคุณเปดใชงานฟงกชั่นปองกัน PIN หนาจอจะ 
แสดง “ปอนรหัส PIN” ในทุกครั้งที่ทานเปดโทรศัพท ทาน
สามารถปดการใชงานคุณสมบัตินี้ได แตคุณอาจเสี่ยงตอการถูก
ใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ผูใหบริการเครือขายบางรายจะ
ไมอนุญาตใหทานปดการใชงานนี้

รหัส PIN

PIN2 ใชสำหรับเขาใชงานบางฟงกชั่นเฉพาะจากเครือขาย เชน 
ขอมูลอัตราคาโทร

รหัส PIN2
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หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้ง ซิมการดจะถูกล็อค 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของทานทันทีเพื่อปลด
ล็อค การปลดล็อคดวยตนเองอาจสงผลใหซิมการด
เกิดขัดของไดอยางถาวร 

หมายเหตุ

รหัส PUK (8 หลัก) ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN หากคุณปอน
รหัส PUK ผิด 10 ครั้ง ซิมการดจะไมสามารถใชงานได โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายของทานในการขอรับซิมการดใหม

รหัส PUK 

รหัส PUK (8 หลัก) ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN หากคุณปอน
รหัส PUK ผิด 10 ครั้ง ซิมการดจะไมสามารถใชงานได โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายของทานในการขอรับซิมการดใหม

รหัส PUK 

1. กดคางปุมวางสายเพื่อปดเครื่อง
2. ถอดฝาหลังจากนั้นถอดแบตเตอรี่

การใสซิมการด

3. ใสซิมการดในที่ใสซิม ตรวจสอบใหมั่นใจวาแถบตัดของซิมอยู
   มุมเดียวกับบนตัวเครื่องโปรดดูภาพประกอบ และใหคว่ำหนา
   ขั้วโลหะสีทองลง
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4. ใสแบตเตอรี่แลวปดฝาหลังโดยการใสฝาใหลงล็อค 


ซิมการดสวนที่เปนโลหะเปนรอยขูดขีดไดงายดังนั้นควร
ระมัดระวังในการใสซิมหรือเก็บใหหางจากมือเด็ก

หมายเหตุ

ระดับพลังงานในแบตเตอรี่จะไมเต็มเมื่อทานเปดใชงาน 
เครื่องครั้งแรก คุณตองชารจแบตเตอรี่มีทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อ
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่สูงสุด  แบตเตอรี่สามารถชารจไฟได 
หลายรอยครั้ง  แตระดับพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได 
จะลดลงเรื่อยๆ จนหมดอายุในที่สุด เมื่อชวงเวลาสนทนาและ 
ระยะเวลาสแตนดบายสั้นลงกวาปกติอยางเห็นไดชัด โปรด 
เปลี่ยนแบตเตอรี่  ขอแนะนำใหใชแบตเตอรี่และที่ชารจของ 
แทเทานั้น
ดึงที่ชารจออกจากเตาเสียบและโทรศัพทหากคุณไมใชงาน อยา 
ปลอยใหแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวเสียบคางอยูกับที่ชารจ 
เพราะการชารจไฟที่นานเกินไปจะสงผลใหอายุการใชงาน 
แบตเตอรี่สั้นลง หรือหากคุณไมใชงาน พลังงานในแบตเตอรี่ 
จะคอยๆ ลดลง หากพลังงานในแบตเตอรี่หมดลงอยางสิ้นเชิง 
การชารจจะไมเริ่มขึ้นทันทีเมื่อคุณเสียบสายชารจ โปรดรอ 
15 ถึง 20 นาทีเพื่อใหโทรศัพทเริ่มตนชารจไฟ
โปรดใชแบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงคการใชงานเฉพาะเทานั้น 
หามใชที่ชารจหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุด 

การชารจแบตเตอรี่ 
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อยาทำใหแบตเตอรี่เกิดไฟช็อต ไฟฟาที่ช็อตโดยไมตั้งใจจะ 
เกิดขึ้นไดเมื่อวัตถุที่เปนโลหะ เชน เหรียญ, คลิปหนีบกระดาษ 
หรือปากกา ซึ่งเปนสาเหตุใหขั้วบวก (+) และลบ (-) ของ 
แบตเตอรี่ เชน เมื่อคุณเก็บแบตเตอรี่สำรองไวในกระเปาหรือ 
กระเปาถือ ไฟฟาช็อตอาจทำใหแบตเตอรี่และสวนเชื่อมตอ 
เสียหายได
การจัดเก็บในอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปจะสงผลใหระดับ 
พลังงานลดลงชาๆ เนื่องจากระยะเวลาใชงานโทรศัพทของ 
คุณลดลงคอนขางมาก แมหลังจากที่แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม
อยากำจัดแบตเตอรี่ดวยการเผาไฟ  เพราะอาจทำใหเกิดระเบิด 
ได แบตเตอรี่ที่ชำรุดก็สามารถระเบิดไดเชนกัน โปรดจัดการ 
กับแบตเตอรี่ที่ไมใชแลวดวยวิธีการที่ไดรับอนุญาตตาม 
กฎหมายในทองถิ่นของคุณ
การสนทนาและระยะเวลาสแตนดบายของแบตเตอรี่จะขึ้น 
อยูกับระดับสัญญาณโทรศัพท ตามคาพารามิเตอรที่ตั้งโดย 
ผูใหบริการเครือขาย และการใชงานแบตเตอรี่เปนสำคัญ









ทำตามขั้นตอนตอไปนี้ในการชารจแบตเตอรี่ :

แบตเตอรี่

1. เชื่อมตอสายชารจเขากับโทรศัพทมือถือแลวเชื่อมตอสายอีก
   ดานนึงกับปลั๊กที่อยูบนผนัง
2. เมื่อทำการเสียบสายชารจกับโทรศัพทจะปรากฏ "เสียบสาย
   ชารจแลว" บนหนาจอและเครื่องโทรศัพทจะเริ่มทำการชารจ
   ไฟ โดยไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชารจ โดยสถานะ
   การชารจแบตเตอรี่จะถูกแสดงแมปดเครื่อง
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3. เมื่อแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็มไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อน
   ไหวหรือเครื่องจะหยุดชารจโดยอัตโนมัติ และจะมีไอคอนแสดง
   แบตเตอรี่เต็มแสดง ใหถอดสายชารจออกเมื่อแบตเตอรี่ถูก
   ชารจจนเต็ม


      หลังจากที่พลังงานแบตเตอรี่หมดลง ขอแนะนำใหคุณ 
      ชารจแบตเตอรี่ทันที หากคุณไมชารจแบตเตอรี่ภายใน 
      สองวัน โทรศัพทจะเขาสูโหมดการชารจแบบชา เมื่อ
      คุณทำการชารจแบตเตอรี่ จะไมมีสิ่งใดปรากฏชั่วคราว  
      ไอคอนแสดงการชารจจะแสดงขึ้นที่หนาจอโทรศัพท 
      หลังจากที่เริ่มชารจประมาณ 10 นาที และถาคุณยังไม 
      ชารจแบตเตอรี่เกิน 2 วัน แบตเตอรี่จะเขาสูโหมดปอง
      กันการชารจขั้นสูงสุด เพื่อที่จะใหโทรศัพทกลับสู
      โหมดการชารจปกติ ขอแนะนำใหคุณชารจแบตเตอรี่ 
      โดยใชอแดปเตอรเพื่อใชงานแบตเตอรี่สำหรับการชารจ 
      จากนั้นทำการชารจแบตเตอรี่พรอมกับโทรศัพท ทาน 
      สามารถชารจแบตเตอรี่ไดดวยอแดปเตอรเชนกัน 
      อยาเปลี่ยนอะไหลและสวนตางๆ ของแบตเตอรี่ดวย 
      ตนเอง หรือถอดฝาครอบแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัย
      โปรดใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณการชารจที่เปน 
      ผลิตภัณฑแทเทานั้น มิฉะนั้น คุณมีความเสี่ยงที่จะได 
      รับอันตรายทั้งทางรางกายและทรัพยสิน
      ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการชารจแบตเตอรี่คือ  
      -10°°C -55°C อยาชารจแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ 

หมายเหตุ
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      สูงหรือต่ำเกินไป
      หามใชโทรศัพทขณะชารจอยู
      ระยะเวลาในการชารจโทรศัพทคือประมาณ 4 ชั่วโมง  
      ดึงที่ชารจออกทันทีหลังจากที่แบตเตอรี่ชารจเต็มแลว
      หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เวลาและวันที่จะ 
      ถูกรีเซ็ตกลับสูคามาตรฐาน (คาจากโรงงาน)







โทรศัพทรุนนี้รองรับหนวยความจำแบบ SDcard สูงสุด 16 GB

หนวยความจำ: 

ชนิดของการดความจำ: การด T-Flash/Micro SD
ใสการด T-Flash เขาไปในโทรศัพท 

โทรศัพทรุนนี้รองรับการใชงานแบบ 2 ซิม (GSM+GSM) 
พรอมโหมดสแตนดบายทั้งสองซิมการด เมื่อคุณใชงานใน 

มัลติซิม: 
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โหมดสแตนดบายแบบสองซิม:
a) คุณสามารถโทรออกและรับสายจาก ซิม1/ซิม2 
b) คุณสามารถสงหรือรับ MMS จาก ซิม1/ซิม2
c) คุณสามารถตอบกลับ/สงตอ SMS ที่จัดเก็บอยูในซิม1/ซิม2 
   ของโทรศัพทจากซิมการดอื่น
d) คุณสามารถเขาใชงาน รายชื่อ (Phonebook)/ บันทึกการโทร
   (Call Logs) ของ ซิม1/ซิม2  
e) คุณสามารถเขาใชงาน WAP/GPRS (การเขาใชงานอินเตอรเน็ต
   จากโทรศัพท) ดวย ซิม1/ซิม2

การตั้งคาในโหมดสแตนดบาย


โทรศัพทรุนนี้รองรับการใชงานแบบสองซิมคุณสามารถ
ตั้งคาสแตนดบายไดทั้งสองซิมแตทำการโทรไดเพียง  
ซิมเดียว ตัวอยางเชน คุณสามารถโทรออกไดจากซิม1  
แตคุณจะไมสามารถรับอีกสายหนึ่งจาก  ซิม2 ในเวลา
เดียวกันได  รวมถึงในทางกลับกัน  ดังนั้น  การรับสาย
เขา (Incoming)/การโทรออก (Outgoing)/ ประชุมสาย 
(Call Conference)/ สลับสาย (Call Swap) จะไม
สามารถใชงานไดเชนกัน

หมายเหตุ

กดปุมวางสายคางไวเพื่อเปด/ปดเครื่อง เมื่อเปดเครื่องแลวเครื่อง
จะทำการคนหาเครือขายของซิมการดโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไมมี

การเปดเครื่องโทรศัพท
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การใสรหัสผานปองกัน หลังจากเชื่อมตอเครือขายแลว จะสามารถ
โทรเขาโทรออกไดปกติ
ในกรณีที่ไมสามารถคนหาเครือขายเครื่องจะแสดงสถานะ กำลัง
คนหาเครือขาย
หลังจากเปดเครื่องแลวปรากฏขอความ “ใสซิม” บนหนาจอ ใหกด
ปุมวางสายคางไวเพื่อปดเครื่องแลวตรวจสอบวาใสซิมการดเรียบ
รอยดีหรือเปลา

กดปุมวางสายคางไวเพื่อปดเครื่อง หลังจากภาพเคลื่อนไหวสำหรับ
ปดเครื่องแสดงเครื่องจะทำการปด
ไมควรถอดแบตเตอรี่กอนการปดเครื่อง

การปดเครื่องโทรศัพท
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4. วิธีการปอนขอมูล

โหมดวิธีการปอนขอมูลปจจุบันจะถูกแสดงที่มุมซายดานบนของ
หนาจอแตะ      ในหนาการพิมพเพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

การเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

 
ABC, abc, TH

วิธีปอนขอมูล โหมดวิธีการปอนขอมูล

s ABC, s abc, s TH

ตัวเลข

โหมดวิธีการปอนขอมูลแบบมัลติ
แท็บ

โหมดวิธีการปอนขอมูลแบบเดา
คำศัพท

โหมดวิธีการปอนขอมูลแบบตัวเลข

แตะ       เพื่อปดแปนคียบอรดและแตะที่ชองสำหรับปอนตัว
อักษรเพื่อเปดคียบอรด
แตะ     1 ครั้งเพื่อลบตัวหนังสือที่ปอนลาสุด หรือ แตะปุม    
คางไวเพื่อลบตัวหนังสือที่พิมพมาทั้งหมด
แตะ         หรือ       เพื่อเปลี่ยนการใชงานระหวางปุมคียบอรด
แบบ QWERTY หรือแบบธรรมดา
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5.การโทร

1. ในหนาจอปกติ แตะ     เพื่อเปดแปนการโทร
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทที่ตองการ
3. แตะ     หรือ      เพื่อโทรออก
4. กด ปุมวางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร

การโทรออก

1. แตะคางปุม 0 เพื่อปอนสัญลักษณบวก (+)
2. ปอนรหัสประเทศ, รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท
3. แตะ     เพื่อโทรออกดวยซิม 1 หรือแตะ      เพื่อโทรออก
   ดวยซิม 2

การโทรออกไปตางประเทศ

แตะ ลบ เพื่อลบอักษรตัวสุดทายในหนาจอ หรือแตะ คางไวเพื่อ
ลบขอความที่ปอนทั้งหมด

การแกไขหมายเลขที่ปอนผิด 

1. ในโหมดหนาจอปกติ แตะ      เพื่อเขา รายชื่อ (Phonebook)
2. เลื่อนหนาเพื่อเลือกเบอรโทรศัพทที่ตองการ หรือใสตัวอักษร
   แรกของชื่อเพื่อคนหา เครื่องจะแสดงรายการรายชื่อที่ตรงกับ
   คำที่คนหา
3. แตะ    เพื่อโทรออก   

การโทรออกจากรายชื่อ (Phonebook)
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สามารถโทรออกจากเมนู บันทึกการโทร , รายชื่อ และขอความ

โทรออกเบอรลาสุด

ในหนาการโทร กดคางปุมกด 2-9 ตามรายการที่ตั้งในเบอรโทรดวน 
เพื่อทำการโทรไปยังเบอรที่ตั้ง ทั้งนี้เบอร 1 จะมีไวสำหรับเบอร
ขอความเสียง (โปรติดตอผูใหบริการเครือขายของซิมการดที่คุณ
ใชงานสำหรับเบอรขอความเสียง)

การโทรดวน

แกไขเบอรโทรดวนโดย เขาไปที่ รายชื่อ (Phonebook) > 
ตัวเลือก (Options) > โทรดวน (Speed dial) > 

การตั้งเบอรโทรดวน

แตะ รับสาย (Answer) เพื่อรับสาย

การรับสาย

แตะ ปดเสียง (Mute)

ปดเสียงการโทร

แตะ SMS/ ปฏิเสธสาย ( SMS/Reject)

ปฏิเสธสาย

แตะไอคอนวางสาย

การวางสาย

แตะ ตัวเลือก (Options) ระหวางการใชสายสนทนา โดยตัวเลือก

ตัวเลือกการโทร
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จะแตกตางกันขึ้นอยูกับสถานการณการใชงาน

 

พักสาย (Hold) พักสายสนทนาปจจุบัน

วางสายสนทนา (End 
Single Call)

วางสายสนทนาปจจุบัน

โทรใหม (New Call) เพิ่มสายสนทนาใหมและสนทนา
มากกวา1สายตอครั้ง

รายชื่อ ( Phonebook) ใชคนหาเบอรโทรที่บันทึกไว

ปดเสียง (Mute) เปด/ปดโหมดปดเสียง

ขอความ (Messaging) อาน/เขียนขอความระหวางโทร

บันทึกเสียง (Sound 
recorder)

บันทึกเสียงการสนทนา

ประวัติการโทร (Call
history)

ดูประวัติการโทร 

DTMF ปอนลำดับโทนเสียง (หมายเลข)  
เพื่อแสดงผลในการรับสายของ
เครื่อง
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ความดังเสียง 
(Volume)

ปรับระดับความดังเสียง
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6. เมนู 

เลือก  Content cafe เพื่อเขาใชงานเมนู 
Content Cafe เปนศูนยรวบรวมคอนเทนตสำหรับลูกคาของ 
i-mobile ซึ่งประกอบไปดวย ลิงคไอคอนตางๆที่เต็มไปดวยเนื้อ
หาที่หลากหลายทั้งที่มีทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิง

6.1 Content Cafe

6.2 ซิมทูลคิท (SIM toolkit)

STK จะถูกแสดงในตัวเครื่องโทรศัพทเมื่อซิมการดของคุณมีฟงกชั่น
นี้อยู สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย

6.3 จัดการไฟล (File Manager) 

คุณสามารถใชฟงกชั่น จัดการไฟล (Ffiifile Manager) เพื่อจัดการ 
ไฟลในโฟลเดอรของคุณ
หากใสการดความจำ ไฟลที่จัดเก็บอยูจะถูกจัดการแยกกัน
เลือก โทรศัพท (Phone) หรือการดความจำ (Memory card) 
และเลือกตัวเลือก(Options) เพื่อเปด, เปลี่ยนชื่อ, ลบ และ 
เรียงลำดับตามไฟลในโฟลเดอร
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6.4 ตั้งคา (Settings)

ที่หนาจอเมนูหลัก เลือก ตั้งคา (Settings) > ตั้งคาระบบ 2 ซิม 
(Dual SIM Settings) เพื่อตั้งคาโหมดซิมการด เปน เปดระบบ
2 ซิม (Dual SIM open)/ เปดเฉพาะซิม1 (Only SIM1 open)/
เปดเฉพาะซิม2 (Only SIM2 open)/ โหมดเครื่องบิน (Flight 
mode)
ขณะคุณอยูบนเครื่องบินซึ่งไมไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพทมือถือ 
เลือกโหมดเครื่องบินเพื่อใหโทรศัพทไมทำการเชื่อมตอกับเครือขาย 
แตการแจงเตือนและปฏิทินยังคงเปดอยู คุณสามารถใชคุณสมบัติ
ดานความบันเทิงตางๆ เชน เครื่องเลนมีเดียและกลองถายรูปใน
โหมดเครื่องบินได

6.4.1 ตั้งคาระบบ 2 ซิม (Dual SIM Settings)

6.4.3 เวลาและวันที่ (Time and Date)

แตะที่ตำแหนงบนหนาจอดวยรูปแบบของคุณเพื่อเริ่มการตั้งคา 
จากนั้นปฏิบัติตามขอกำหนดและการใชงาน การตั้งคานี้จะทำให
หนาจอของคุณมีการตอบสนองที่รวดเร็วและถูกตองยิ่งขึ้น

6.4.2 การตั้งคาหนาจอสัมผัส (Touch calibration)

ตั้งคาเมืองที่อยู 
(Set home city)

ตั้งเวลาของเมืองที่ทานอยู

ตั้งเวลา/วันที่ (Set 
time/date)

ตั้งเวลาและวันที่
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ตั้งคารูปแบบ (Set 
format)

อัปเดทดวยเขตเวลา 
(Update with time 
zone)

ตั้งรูปแบบเวลาและวันที่

อัปเดทวันที่และเวลาอัตโนมัติ
ตามโซนเวลาที่เปลี่ยน

6.4.4 ตั้งคาหนาจอ (Display settings)

ภาพพื้นหลัง 
(Wallpaper)

ตั้งคาภาพที่แสดงบนหนาจอปกติ

ภาพพักหนาจอ 
(Screen Saver)

ตั้งคาเวลาที่รอและภาพที่จะใช
เปนภาพพักหนาจอ

ภาพเปดเครื่อง 
(Power On Display)

ภาพปดเครื่อง 
(Power Off  Display)

ตั้งคาภาพเคลื่อนไหวที่แสดงเมื่อ
เปดโทรศัพท

ตั้งคาภาพเคลื่อนไหวที่แสดงเมื่อ
ปดโทรศัพท

ตั้งคาหนาจอ LCD  
(LCD Setting)

ตั้งพารามิเตอรไฟพื้นหลัง LCD 
ที่เกี่ยวของกับความสวางและ
ระยะเวลา
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1. ตารางเวลาเปด/ปดเครื่อง (Schedule power on/off)  
สามารถตั้งเวลาเปด/ปดเครื่องอัตโนมัติได  4 เวลา 

2. ภาษา (Language)
เลือกภาษาที่ใชแสดงบนเมนูตัวเครื่องโทรศัพท

3.  วิธีการปอนขอมูล (Prefer input Methods)
วิธีการปอนขอมูล ที่ตองการใชเปนมาตรฐานในตัวเครื่อง

4. การเขารหัส (Encoding)
สามารถเลือกโหมดการเขารหัสตามรายการที่มีอยู 

5.  อัปเดทเวลาอัตโนมติ (Auto update time)
อัปเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมติเมื่อเวลาเครือขายเปลี่ยน

6. ตั้งคา UART (UART settings)
ขณะใชโทรศัพทในการใชงาน GPRS เลือกชองเสียบ UART 
อื่นๆ เพื่อเลือกวาจะใชซิม1/ ซิม2

6.4.5 ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone settings)

ตั้งคาการโทรซิม1 (SIM1 Call Settings)

6.4.6 ตั้งคาการโทร (Call settings)

 เบอรผูโทร (Caller ID)
เมื่อโทรออก คุณสามารถเลือกที่จะซอนหรือแสดงเบอรโทร 
โดยเลือก ตั้งตามเครือขาย (Set by network) เพื่อใชคาตั้งตน
จากเครือขายผูใหบริการ ในบางครั้งคุณอาจไมสามารถโทรออก
หากเลือก ซอนเบอร (Hide ID) ทั้งนี้การรองรับฟงกชั่นนี้จะขึ้น
กับเครือขาย 
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 สายเรียกซอน (Call waiting)

เปดใชงาน (Activate) เมื่อเปดฟงกชั่นนี้จะมีเสียงเตือน
เมือมีสายเรียกซอนขณะใชงาน
สายสนทนาอยู โดยชื่อ/เบอร
ของผูโทรจะแสดงบนหนาจอ

ไมใชงาน(Deactivate)

เช็คสถานะ (Query 
Status)

ยกเลิกฟงกชั่นการใชสายเรียก
ซอน

ตรวจสอบสถานะปจจุบันจาก
เครือขาย

 โอนสาย (Call divert)
คุณสามารถกำหนดสถานะสายที่โอนไปยังกลองขอความ
เสียงของคุณ หรือหมายเลขอื่นๆ 

โอนสายสนทนาทั้งหมด
(Divert all voice 
calls)

สายสนทนาทั้งหมดจะถูกโอนสาย

โอนสายเมื่อติดตอไมได
(Divert if 
unreachable)

สายสนทนาจะถูกโอนเมื่อไม
สามารถติดตอได
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โอนสายถาไมรับสาย 
(Divert if no 
answer)

โอนสายสนทนาถา
สายไมวาง (Divert 
if busy)

สายสนทนาจะถูกโอนเมื่อไมมี
ผูรับสายในระยะเวลาที่กำหนด

สายสนทนาจะถูกโอนเมื่อหมาย
เลขของคุณไมวาง

โอนสายขอมูลทั้งหมด 
(Divert all data 
calls)

โอนสายขอมูลทั้งหมด

ยกเลิกการโอนทั้งหมด 
(Cancel all divert)

ยกเลิกการตั้งคาการโอนสายทั้ง
หมด

 ระงับการโทร  (Call Barring)
บริการเครือขายนี้จะชวยคุณสามารถจำกัดการโทรเขาและโทร
ออกของโทรศํพท ในการใชงานฟงกชั่นนี้จำเปนตองใชรหัสระงับ
การโทร โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของทานสำหรับรหัส
ผาน

สายโทรออก 
(Outgoing calls)

ถาเปดใชงาน ทุกสาย (All 
calls) จะไมสามารถโทรออกได 
หาก สายสนทนาระหวางประเทศ 
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(International calls) ถูกเปดใช
จะไมสามารถใชสายตางประเทศ
ได
หากเปดใช สายสนทนาระหวาง
ประเทศยกเวนไปโฮม 
(International calls except to 
home PLMN) จะสามารถโทร
ไดเฉพาะในประเทศเทานั้นหรือ
โทรเขาประเทศที่เราใชเปนเครือ
ขายหลักอยู

สายโทรเขา 
(Incoming calls)

ถาเปดใชงาน ทุกสาย (All 
calls) จะไมสามารถรับสายเรียก
เขาได ขณะโรมมิ่ง (When 
Roaming) เปดใชงานจะไม
สามารถรับสายเมื่ออยูนอก
เครือขายผูใหบริการ

ยกเลิกทั้งหมด
(Cancel all)

เปลี่ยนรหัสผานการ
ระงับการโทร 
(Change barring 
password)

ยกเลิกระงับการโทร โดยจำเปน
ตองใสรหัสผานที่ไดจากผูให
บริการเครือขาย

เปลี่ยนรหัสผาน ทั้งนี้ตองใส
รหัสเดิมที่มีอยูกอน



27

W
iFi

 การสลับสาย (Line switching) 
สลับการใชงานเปนสาย 1 หรือ สาย2


ถาเลือกสาย 2 บางครั้งอาจมีปญหาใชงานไมได ทั้งนี้
บริการนี้ตองไดรับการรองรับจากเครือขาย

หมายเหตุ

2. ตั้งคาการโทรซิม 2 (SIM2 Call Settings)
   รายละเอียดในการตั้งคาการโทรซิม 2 จะคลายกับตั้งคาการ
   โทรซิม 1

3. การตั้งคาขั้นสูง (Advance Settings)

แบล็คลิสต (Blacklist) 
โทรศัพทจะไมสามารถรับสายจากหมายเลขแบล็คลิสตและ 
โดยคุณสามารถเลือกเบอรเพื่อตั้งเปนเบอรแบล็คลิสตไดสูงสุด 
ถึง 20 หมายเลข

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial)
เมื่อเปดใชงาน เครื่องจะทำการโทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อไมมีการรับ
สาย

แสดงเวลาการโทร (Call time display)
เลือกที่จะแสดงเวลาการโทรระหวางการใชสายสนทนา

เตือนเวลาระหวางโทร (Call Time Reminder)
เมื่อ เปดฟงกชั่นนี้ จะมีเสียงบี๊ปสั้นๆ เมื่อระยะเวลาการโทรเกิน











28

W
iFi

กวาที่กำหนด

วางสายดวนอัตโนมัติ (Auto quick end)
กำหนดเวลาในการสนทนา เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้ง เครื่องจะ
ทำการวางสายโดยอัตโนมัติ

ปฏิเสธสายดวย SMS (Reject by SMS) 
เลือกเปดเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขาและสงขอความ

แสดงเวลาการโทร (Call time display)
เลือกที่จะแสดงเวลาการโทรระหวางการใชสายสนทนา

โหมดการรับสาย (Answer mode)
สามารถตั้งปุมเพื่อรับสายเรียกเขาไดทุกปุมหรือกำหนดตอบรับ
อัตโนมัติเมื่ออยูในโหมดหูฟง









โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยรหัสมากมายเพื่อปกปองโทรศัพท
จากการใชงานที่ไมไดรับอนุญาต

6.4.7 ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)

1. ตั้งคาความปลอดภัยซิม1 / ตั้งคาความปลอดภัยซิม2 (SIM1
   /SIM2 Security settings)
   เครื่องจะใหคุณทำการปอนรหัส  PIN1คุณจะสามารถทำการ 
   ปรับแตงการใชงานไดหากปอนรหัส PIN ที่ถูกตอง หากซิมการด 
   ถูกตั้งเปดไว คุณจะตองปอนรหัส PIN ในทุกๆ ครั้งที่คุณเปด 
   เครื่อง หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้ง เครื่องจะใหคุณปอน 
   รหัส PUK ซึ่งรหัส PUK ใชสำหรับปลดล็อคและแกไขรหัส PIN  
   ที่ล็อค หากคุณไมมีรหัส PUK หรือรหัสสูญหาย โปรดขอคำ
   ปรึกษาจากผูใหบริการเครือขายของคุณ
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2. ความปลอดภัยตัวเครื่อง (Phone Security)
   หากคุณเปดใชงานล็อคตัวเครื่องอยู คุณจะตองปอนรหัสผาน 
   หลังจากที่เปดใชงานโทรศัพทแลว  รหัสผานที่เปนคาเริ่มตน 
   คือ “0000” หากโทรศัพทล็อคอยู คุณจะสามารถโทรได 
   เฉพาะสายฉุกเฉินเทานั้น คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดโดย
   ปอนตัวเลข 4-8 ตัว

3. ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (Auto Keypad Lock)
   การล็อคปุมกดจะปองกันการใชงานโทรศัพทที่ไมตั้งใจ แต 
   คุณยังคงสามารถโทรออกและโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได

1. บัญชีขอมูล (Data account)
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อแกไขบัญชีที่เกี่ยวของกับการตั้งคา

2. ตั้งคาเครือขาย (Network settings)
โดยปกติเครื่องโทรศัพทจะตั้งคาเครือขายของผูใหบริการซิมการด
ที่ใชงานอยูโดยอัตโนมัติ หรือเชื่อมตอไปยังเครือขายที่โรมมิ่ง
ในกรณีที่อยูนอกเขตใหบริการ หากเลือกระบบเครือขายแบบ
กำหนดเอง คุณตองเลือกเครือขายที่ใชงานดวยตัวเอง

6.4.8 ตั้งคาการเชื่อมตอ ( Connectivity)

 การเลือกเครือขาย (Network Selection)

 ตั้งคาเครือขายซิม1 (SIM1 Network settings)

อัตโนมัติ (Automatic) โทรศัพทจะเลือกหนึ่งในเครือขาย
ไรสายที่มีในพื้นที่โดยอัตโนมัติ 
เมื่อเลือกโหมดอัตโนมัติ
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แมนนวล (Manual) โทรศัพทจะแสดงรายการเครือ
ขายที่ใชงานไดซึ่งคุณสามารถ
เลือก เมื่ออยูนอกเขตการให
บริการของผูใหบริการเครือขาย
หลักของคุณ







ตั้งคาเครือขายซิม2 (SIM2 Network settings)
คุณสามารถอางอิงการใชงานตั้งคาเครือขายซิม2 ไดจาก
เนื้อหาในเมนู “ตั้งคาเครือขายซิม1 (SIM1 Network 
settings)”
การเลือกเครือขาย (Preferred Networks)
เลือกเครือขายที่ตองการเลือกใช โดยปกติเครื่องโทรศัพท
จะใชคาแรกเริ่มที่เครือขายซิมการดของคุณ
เลือกใชการโอน GPRS (GPRS transfer pref.)
เลือกthe (Data prefer) or (Call prefer.)
 

คุณสามารถกลับคืนการตั้งคาทั้งหมดไปเปนคาเริ่มตนจาก 
โรงงานไดดวยฟงกชั่นนี้ รหัสผานที่เปนคาเริ่มตนคือ “0000”

6.4.9 ตั้งคาจากโรงงาน (Restore factory settings)

6.5. WiFi

เลือก WiFi แลว WiFi  จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติ เลือก
เน็ตเวริคที่คนพบ แตะ ตัวเลือก (Options) คุณจะสามารถทำ
ฟงกชั่น ดังตอไปนี้:
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เชื่อมตอ (Connect/Disconnect): เพื่อเชื่อมตอการเชื่อม
ตอ Wi-Fi ที่เลือก
เพิ่ม (Add): ปอนคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของดวยตนเองเพื่อ
เพิ่มเครือขายWiFiใหม
กำหนดจุดเขาถึง (Defiffiine access point): เรียกดูหรือแกไข
รายชื่อเครือขาย WiFi ที่คุณเลือก
สถานะ WiFi (WiFi status): เรียกดูที่อยู MAC ของ
โทรศัพท
โหมดประหยัดพลังงาน (Power save mode): เพื่อตั้งคา
โหมดประหยัดพลังงาน
รีเฟรช (Refresh): คนหาเครือขาย WiFi ที่ตรวจพบ













6.6 บลูทูธ (Bluetooth)

เมื่อใชงานบลูทูธ คุณจะสามารถซิงคขอมูลระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรกับเครื่องโทรศัพทของคุณ แลกเปลี่ยนขอมูลกับ 
อุปกรณบลูทูธอื่นๆ และใชหูฟงบลูทูธ

เปด (Power) ใชสำหรับเปด/ปดบลูทูธ

สามารถถูกคนพบได 
(Visibility)

คุณสามารถตั้งใหเครื่องของคุณ
สามารถมองเห็นไดจากเครื่อง
อื่นหรือไม

อุปกรณของฉัน 
(My device)

คุณสามารถคนหาอุปกรณทั้ง
หมดโดยใชบลูทูธ
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เรียกอุปกรณเสียง 
(Search audio 
device)

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ 
(My name)

ขั้นสูง (Advanced) 

คุณสามารถเชื่อมตอกับชุดหูฟง
บลูทูธ

คุณสามารถดูและแกไขชื่อของ
ตัวเครื่องของคุณซึ่งจะแสดงขึ้น
ที่เครื่องอื่นซึ่งใชบลูทูธเชนกัน

คุณสามารถตั้งคาพาธเสียง, 
ที่เก็บ, การอนุญาตการแชร 
และที่อยูของฉัน

การเรียกอุปกรณเสียง (Search audio device) จะทำใหคุณ
สามารถคนหาอุปกรณบลูทูธทั้งหมดที่อยูในระยะการทำงาน
อุปกรณของฉัน (My device) จะแสดงอุปกรณทั้งหมดที่อนุญาต
ใหเชื่อมตอกับชุดหูฟงของคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม หรือลบไดเชนกัน
อุปกรณที่ทำงาน (Active devices) คืออุปกรณที่ถูกเชื่อมตอดวย
ในขณะนั้น 
เมื่อใชการตั้งคา (Settings) อุปกรณของคุณจะสามารถตั้งคาการ
มองเห็นโดยอุปกรณอื่นๆ, เปลี่ยนชื่ออุปกรณ, ตรวจสอบสิทธิ์
อุปกรณใหม, สงตอเพลงไปยังชุดหูฟงบลูทูธ, บล็อคอุปกรณบลูทูธ
อื่นๆ, ระบุที่จัดเก็บขอมูลซึ่งคุณไดรับการถายโอนผานบลูทูธ นอก
จากนี้ยังสามารถระบุจำนวนการเขาถึงเครื่องของคุณโดยอุปกรณ
บลูทูธที่เชื่อมตอ 
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6.7 วิทยุ FM (FM Radio)

สายหูฟงจะทำหนาที่เปนเสาอากาศ อยาถอดหูฟงออกจากโทรศัพท
หรือทำใหสายโคงงอ เพื่อใหการรับสัญญาณวิทยุชัดเจน

ขณะฟงวิทยุ คุณสามารถควบคุมการทำงานตอไปนี้ได







แตะ     เพื่อเปด/ปดวิทยุ
แตะ   /    เพื่อเปลี่ยนชองสัญญาณวิทยุที่ละ 0.05 MHz
แตะ      เพื่อดูรายการชอง, คนหาอัตโนมัติ และลบชอง

เครื่องเลนมีเดียจะเลนคลิปเสียงที่จัดเก็บอยูในโฟลเดอรออดิโอ 
(Audio) และไฟลวิดีโอที่จัดเก็บที่โฟลเดอรวิดีโอ (Video) ในหนวย
ความจำ โทรศัพทหรือการด microSD  นอกจากนี้ผูใชยังสามารถ
เขาโฟลเดอรออดิโอและวิดีโอจากเมนู จัดการไฟล (Ffiifile Manager) 
ได 
เพื่อคุณภาพของเสียงที่ดีกวา ขอแนะนำใหคุณใชชุดหูฟงในการฟง
ในการเลนคลิป ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ในหนาจอปกติ กด ปุมคำเมนู แลวเลือก เครื่องเลนมีเดีย 
   (Media player)
2. เลือกไฟลวิดีโอหรือออดิโอ แลวกด ปุม OK เพื่อเริ่มเลนคลิป
   ขณะที่คลิปกำลังเลนอยู คุณสามารถควบคุมการทำงานตอ
   ไปนี้ได

6.8 เครื่องเลนมีเดีย (Media player)
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รองรับไฟลในรูปแบบ .mp4 และ .3gp เทานั้น  รูปแบบ
ไฟลอื่นจะไมสามารถเลนได  

หมายเหตุ

เครื่องโทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศอยูดานบน เมื่อดูรายการทีวีตอง
ดึงเสาอากาศออกเพื่อใหรับสัญญาณไดดีขึ้น 

ระหวางการรับชมรายการทีวี คุณสามารถใชฟงกชั่นตอไปนี้:
แตะ      เพื่อปรับความดังเสียง
แตะ     /    เพื่อเปลี่ยนชองรายการทีวี 
แตะ      เพื่อหยุดการเลนรายการทีวี 

6.9 ทีวี (Mobile TV)

6.10 กลองถายภาพ (Camera)

โทรศัพทเครื่องนี้มาพรอมกับกลอง CMOS ในระดับ 0.3  
เมกกะพิกเซลที่ดานหลัง ซึ่งรองรับการถายภาพนิ่งและการถาย
วิดีโอ รูปภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟลของโทรศัพท หรือการด 
T-Flash ไฟลภาพจะอยูในรูปแบบ*.jpg คุณสามารถสงภาพที่ถาย
โดยใชฟงกชั่น MMS/บูลทูธ ของโทรศัพทได

ในหนาจอการถายภาพ ทำตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 แตะทูลบารตั้งคาเพื่อดูภาพหรือตั้งคาที่เกี่ยวของ 
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แตะ     เพื่อถายภาพ
แตะ กลับ (Back) เพื่อกลับไปยังหนาการถายภาพ , แตะ ตัว
เลือก (Options) เพื่อสงภาพที่ถายหรือลบ

6.11 รูปแบบ (User Profiffiile)

โทรศัพทรุนนี้มีรูปแบบตางๆ ที่กำหนดคาไวสำหรับผูใช 6 รูปแบบ 
ตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่สุดที่คุณใชงาน ไดแก ทั่วไป 
(General), ปดเสียง (Silent), ประชุม (Meeting), นอกอาคาร
(Outdoor), สวนตัว (My style) and ประหยัดพลังงาน (Save 
Power) 

สามารถกำหนดคาดังตอไปนี้ใหกับรูปแบบที่เลือกใช

ชนิดการเตือน (Alert 
type)

มี 4 แบบใหเลือก เสียงเทานั้น 
(Ring only), สั่นเทานั้น (Vib. 
Only), สั่นและเสียง (Vib. and 
ring) สั่นแลวเสียง (Vib. then 
ring)

ชนิดเสียง (Ring type) มี 3 แบบใหเลือก บี๊ปหนึ่งครั้ง 
(Beep once), ตอเนื่อง 
(Repeat) และคอยๆดัง 
(Ascending)
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เสียงเรียกเขาซิม1 
(SIM1 ringtone)

เสียงเรียกเขาซิม2  
(SIM2 ringtone)

เลือกเสียงเรียกเขาสำหรับซิม1

เลือกเสียงเรียกเขาสำหรับซิม2

ระดับเสียงเรียกเขา
(Ringtone volume)

เสียงขอความซิม1  
(SIM1 message 
tone)

เสียงขอความซิม
SIM2 message 
tone)

ระดับเสียงขอความ 
(Message volume)

ตั้งระดับความดังเสียงเรียกเขา

คุณสามารถเลือกเสียงสำหรับ
เสียงเตือนขอความซิม1

คุณสามารถเลือกเสียงสำหรับ
เสียงเตือนขอความซิม2

ตั้งระดับความดังเสียงขอความ

เปดเครื่อง (Power 
on)

เลือกเสียงสำหรับเปดเครื่อง  

ปดเครื่อง (Power off) เลือกเสียงสำหรับปดเครื่อง  

เสียงเตือนระบบ 
(System alert)

เลือกปด/เปดเสียงเตือนระบบ
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ฟงกชั่นเครื่องบันทึกวิดีโอจะใชสำหรับการถายวิดีโอ
ถาโหมดที่อยูดานขวาเปนกลอง กดปุมทิศทางซายเพื่อเปลี่ยนโหมด
มายังกลองวีดีโอ ทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใชงาน:

แตะ      เพื่อดูภาพหรือการตั้งคาที่เกี่ยวของ 
แตะไอคอนบนหนาจอเพื่อ ซูมเขาหรือซูมออก, ปรับ EV 
แตะ     เพื่อเริ่มการบันทึก แลว แตะ     เพื่อหยุดการบันทึก 
หรือแตะ     เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว   







6.12 เครื่องบันทึกวิดีโอ (Video recorder)

6.13 เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)

เครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับการบันทึกไฟลฟอรแมต AMR, WAV, 
AWB โดยผูใชสามารถเลือกที่จะตั้งคารูปแบบการบันทึก ไดจาก
เมนู ตั้งคา (Settings) เลือก       ทั้งนี้สามารถบันทึกเสียงลง
การดหนวยความจำหรือตัวเครื่องได

6.14 ปฏิทิน (Calendar)

ที่หนาจอเมนูหลัก เลือก ปฏิทิน (Calendar) เพื่อเขาใชงาน คุณ
สามารถเรียกดูและแกไขบันทึกตามวันที่ระบุในฟงกชั่นนี้ได

ดู (View): คุณสามารถเรียกดูหรือแกไขกำหนดการของแตละ
วันได
ดูทั้งหมด (View all): คุณสามารถเรียกดูหรือแกไขกำหนดการ
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ของแตละวันได
เพิ่มรายการ (Add event): คุณสามารถเลือกรูปแบบ กิจกรรม
ไดแก แจงเตือน (Reminder), ประชุม  (Meeting) และคอรส 
(Course) 
ลบ (Delete event): คุณสามารถลบกิจกรรม ที่ปอนไดจาก
ทั้งหมด (All), ที่เลยกำหนด (Overdue)  และชวงเวลาเฉพาะ 
(Spec Period) 
ไปยังวันที่ (Jump to date): ขามไปยังวันที่กำหนด เพื่อเรียก
ดูหรือแกไขกิจกรรมประจำวัน
ไปยังวันนี้ (Go to today): ขามไปยังวันที่ปจจุบัน
ไปยังรายสัปดาห/รายเดือน (Go to weekly/monthly 
view): ไปที่วันที่กำหนดเพื่อตรวจสอบแบบรายวัน/รายเดือน











6.15 เครื่องคิดเลข (Calculator)

ในหนาเมนูหลัก แตะเครื่องคิดเลข (Calculator) เพื่อเขาเมนู
ในการคำนวณ ปอนตัวเลขที่จะคำนวณ เลือกฟงกชั่นการคำ
นวณทางคณิตศาสตรดวยการสัมผัสปุมที่เกี่ยวของ ปอนอีก 
หมายเลขหนึ่งเพื่อคำนวณ จากนั้นเลือก “=” เพื่อหาผลลัพธ

6.16 นาิกาปลุก (Alarm)

คุณสามารถตั้งคาปลุกได 5 รูปแบบ จากนั้นไอคอนปลุกจะแสดงขึ้น
ที่หนาจอปกติ เลื่อนไปที่การปลุกและเลือก แกไข (Edit) สำหรับ
การตั้งคา คุณสามารถเลือกวาจะเปดใชงานการปลุก, เวลาการปลุก
, โหมดการปลุก, เสียงปลุก, เลื่อนเวลาปลุก และชนิดการเตือน 
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การปลุก

6.17 งาน (Tasks)

หากเปดใชงาน เสียงเตือนจะทำการแจงเตือน เมื่อเวลาที่ตั้งไวมา
ถึง คุณสามารถเรียกดู, เพิ่ม, แกไข และลบงานได

6.18 เวลาสากล (World clock)

คุณสามารถดูวันที่และเวลาทองถิ่นของเมืองหลักๆ ในโลกได
แตะ     หรือ     เพื่อเรียกดูเมืองและโซนเวลาในแผนที่โลก 
วันที่และเวลาที่เกี่ยวของจะแสดงที่ดานลางหนาจอ

6.19 นาิกาจับเวลา (Stopwatch)

นาิกาจับเวลาใชสำหรับจับเวลาแบบหลายๆ ผลลัพธ และ การ
จับเวลาแบบแยก/เริ่มใหม

6.20 ตัวแปลงหนวย (Unit converter)

โทรศัพทรุนนี้มีฟงกชั่นตัวแปลงหนวยน้ำหนักและความยาว
1. ปอนคาที่ตองการแปลงหนวย
2. แตะ ตกลง (OK) เพื่อใหทราบถึงผลลัพธที่แปลงแลว

6.21 อัลบั้มรูป (Image Viwer)

สามารถเขาดูภาพที่ถายไดอยางรวดเร็วโดยเขาไปที่เมนู อัลบั้มรูป 
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(Image Viwer) เลือก ตัวเลือก (Options) สำหรับตัวเลือก
ในการดูภาพ

ดู (View) ดูภาพที่ไดบันทึกไว

รูปแบบการเรียกดู
(BrowserStyle)

เลือก แบบรายการ (Liststyle) 
หรือ แบบเมทริกซ (Matrixstyle)

สง (Send)

ใชเปน (Use as)

เปลี่ยนชื่อ (Rename)

ลบ (Delete)

ขอมูลภาพ (Image 
information)

คุณสามารถสงภาพดวย MMS, 
หรือบลูทูธ

สามารถใชภาพเปนภาพพื้นหลัง 
(Wallpaper), ภาพพักหนาจอ 
(Screen saver) , ภาพแสดง
เมื่อเปดเครื่อง (Power on 
display), หรือ ภาพแสดงเมื่อปด
เครื่อง (Power off display)  

เปลี่ยนชื่อภาพ

ลบภาพ

แสดงรายละเอียดของรูปภาพ

เรียงโดย (Sort by) เรียงตาม ชื่อ (Name),  ชนิด 
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ลบไฟลทั้งหมด  
(Delete all ffiifiles)

พื้นที่จัดเก็บ (Storage)

(Type), เวลา (Time), ขนาด 
(Size) 

ลบภาพทั้งหมด

เลือกพื้นที่จัดเก็บสำหรับรูปภาพ

6.22 บราวเซอร (ฺฺBrowser)

คุณสามารถทองโลกอินเตอรเน็ตดวยฟงกชั่น WAP/FPRS

 

โฮมเพจ (Homepage) เขาสูหนาโฮมเพจที่ตั้งไว

บุคมารค 
(Bookmarks)

แสดงหนาบุคมารคที่ถูกจัดเก็บ 
เพิ่มหนาบุคมารค โดยไปที่ 
บุคมารค (Bookmarks) > ตัว
เลือก (Options) > เพิ่มบุคมารค  
(Add bookmark)

ปอนที่อยู (Input 
Address)

ปอนที่อยู URL เพื่อไปยังหนา
เว็บไซตที่ปอน
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 หนาลาสุด (Recent 
Pages)

แสดงหนาของเว็บไซตที่เขาลา
สุด

ตั้งคา (Settings) ตั้งคาบราวเซอร เชน โฮมเพจ 
(Homepage), เลือกรูปแบบ 
(Select profile), บัญชีขอมูล 
(Data account), ตัวเลือกบราว
เซอร (Browser options),  
รายการโปรด (Preferences)

1. บัญชีขอมูล (Data account)
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อแกไขบัญชีที่เกี่ยวของกับการตั้งคา

2. ตั้งคาเครือขาย (Network settings)
โดยปกติเครื่องโทรศัพทจะตั้งคาเครือขายของผูใหบริการซิมการด
ที่ใชงานอยูโดยอัตโนมัติ หรือเชื่อมตอไปยังเครือขายที่โรมมิ่ง
ในกรณีที่อยูนอกเขตใหบริการ หากเลือกระบบเครือขายแบบ
กำหนดเอง ณตองเลือกเครือขายที่ใชงานดวยตัวเอง

6.23 ตั้งคาการเชื่อมตอ (ฺฺConnectivity)

 การเลือกเครือขาย (Network Selection)

 ตั้งคาเครือขายซิม1 (SIM1 Network settings)
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อัตโนมัติ (Automatic) โทรศัพทจะเลือกหนึ่งในเครือ
ขายไรสายที่มีในพื้นที่โดย
อัตโนมัติ เมื่อเลือกโหมด
อัตโนมัติ

แมนนวล (Manual) โทรศัพทจะแสดงรายการเครือ
ขายที่ใชงานไดซึ่งคุณสามารถ
เลือก เมื่ออยูนอกเขตการให
บริการของผูใหบริการเครือขาย
หลักของคุณ







ตั้งคาเครือขายซิม2 (SIM2 Network settings)
คุณสามารถอางอิงการใชงานตั้งคาเครือขายซิม2 ไดจาก
เนื้อหาในเมนู “ตั้งคาเครือขายซิม1 (SIM1 Network 
settings)”
การเลือกเครือขาย (Preferred Networks)
เลือกเครือขายที่ตองการเลือกใช โดยปกติเครื่องโทรศัพท
จะใชคาแรกเริ่มที่เครือขายซิมการดของคุณ
เลือกใชการโอน GPRS (GPRS transfer pref.)
เลือก ใชขอมูล (Data prefer) หรือ ใชการโทร (Call prefer)
 

6.24 Facebook

เมื่อคุณกดเมนูนี้ คุณจะสามารถเชื่อมตอเขากับ Facebook 
ได จากนั้นคุณจะเขาถึงสังคมเครือขายออนไลนที่มีชื่อเสียง 
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อยาง Facebook ได โดยการใชเมนูนี้ตองอาศัยการเชื่อมตอ 
GPRS/WifiFi

6.25 MSN

เมื่อคุณกดเมนูนี้ คุณจะสามารถเชื่อมตอเขากับแอพพลิเคชั่น 
MSNได โดยการใชเมนูนี้ตองอาศัยการเชื่อมตอ GPRS/WifiFi

6.26 Twitter

ดวยฟงกชั่นนี้ คุณจะสามารถสื่อสารกับผูอื่น โดยการปอนชื่อ 
ผูใชและรหัสผาน เขาสูอินเทอรเฟสในลักษณะของการเชื่อมโยง 
กับโทรศัพท 

6.27 Yahoo

เมื่อคุณกดเมนูนี้ คุณจะสามารถเชื่อมตอเขากับแอพพลิเคชั่น  
Yahoo ได จากนั้นคุณจะเขาถึงสังคมเครือขายออนไลนที่มีชื่อ
เสียง อยาง Yahoo ได โดยการใชเมนูนี้ตองอาศัยการเชื่อม
ตอ GPRS/WifiFi
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7. บันทึกการโทร (Call Record)

ในโหมดสแตนดบาย แตะ       เพื่อเขาใชงาน เมนูนี้ คุณ
สามารถเรียกดูบันทึกซึ่งประกอบไปดวย สายที่โทรทั้งหมด 
(All calls), สายที่โทรออก (Dialled calls),สายที่ไมไดรับ 
(Missed calls),และสายที่ไดรับ (Received calls)
คุณสามารถเลือกบันทึกเพื่อสงขอความ, โทรออก รวมไปถึง 
ใชเปนตัวเลือกอื่นๆ ไดเชนกัน

โทร (Call) โทรไปยังเบอรที่เลือก

ดู (View) ดูรายละเอียดประวัติการโทร

สงขอความมัลติมีเดีย
(Send Multimedia 
message)

สงขอความ MMS ไปยังเบอรที่
เลือก

แกไขกอนโทร (Edit 
before call)

แกไขเบอรกอนโทรออก

เพิ่มไปยังแบล็คลิสต 
(Add to blacklist)

เพิ่มเบอรที่เลือกไปยังรายการ
แบล็คลิสต

สงขอความตัวอักษร
(Send text message)

สงขอความ SMS ไปยังเบอรที่
เลือก
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ขั้นสูง (Advanced) ดูตัวนับเวลาการโทร, คาโทร
ตัวนับขอความ SMS, ตัวนับ
GPRS

ลบ (Delete) ลบเบอรที่เลือก

ลบทั้งหมด (Delete
all)

ลบเบอรโทรในรายการบันทึก
การโทรทั้งหมด
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8. รายชื่อ (Contacts)

สำหรับโทรศัพทเครื่องนี้สามารถจัดเก็บรายชื่อลงบนตัวเครื่องและ
ซิมการด โดยตัวเครื่องสามารถบันทึกรายชื่อไดถึง 500 รายการ  
ทั้งนี้หนวยความจำซิมการดจะขึ้นอยูกับประเภทซิมการดของเครือ
ขายที่คุณใชงานอยู
ใสเบอรที่ตองการจากหนาจอการโทรและแตะ     เพื่อบันทึกเบอร 
เลือกพื้นที่จัดเก็บ จากนั้นจะมีหนาจอปรากฏใหแกไข ถาเลือกบันทึก 
ไปซิม1 (To SIM1), ไปซิม2 (To SIM2) 
ผูใชจะสามารถแกไขเบอรไดเทานั้น ถาเลือกบันทึกไปโทรศัพท 
(To phone) ผูใชสามารถแกไขรายการอื่นๆตามที่ไดตั้งคาไว เชน 
เบอร, ชื่อ, อีเมลแอดเดรส, ภาพเรียกเขา และเสียงริงโทน
ในโหมดหนาจอปกติ หรือหนาเมนูหลัก แตะ      แลวเขาสูราย
การรายชื่อ 
ไอคอนเล็กๆที่อยูมุมซายของรายชื่อจะแสดงถึงพื้นที่จัดเก็บวา
เก็บในซิม1, ซิม2 หรือตัวเครื่อง

โทร (Call) โทรไปเบอรที่เลือกดวย ซิม1, 
ซิม2 หรือโทรแบบสายวีดีโอ

สงขอความ (Send
message)

สงขอความ SMS/MMS ไปยัง
เบอรที่เลือก
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แกไข (Edit) แกไขตัวเลือกตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับบันทึกรายชื่อ

แตะ ตัวเลือก (Options) เพื่อใชฟงกชั่นเหลานี้

โทรดวน (speed dial) ตั้งเบอรโทรดวนและตั้งเปด/ปด
การใชงานการโทรดวน

เลือกหลายรายการ 
(Mark several) 

เลือกหลายรายชื่อ

ลบ (Delete) ลบรายชื่อ

คัดลอก (Copy) คัดลอกรายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บ
ปจจุบันไปยังพื้นที่อื่น

ตั้งคาสมุดโทรศัพท 
(Phonebook settings)

ตั้งคาเกี่ยวกับสมุดโทรศัพททั้ง
หมด เชน พื้นที่จัดเก็บ 

คัดลอก (Copy) คัดลอกรายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บ
ปจจุบันไปยังพื้นที่อื่น

บันทึกไปยังรายชื่อ
(Savetophonebook)

เพิ่มรายชื่อใหมไปยังรายชื่อ
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(Preferred Storage), โทรดวน 
(Speed dial), แบล็คลิสต 
(Blacklist) และอื่นๆ


คุณสามารถสำรองและกลับคืนขอมูลโดยเลือก ตัวเลือก
(Options) > ตั้งคารายชื่อ(Phonebook settings) >แบค
อัพและคืนคารายชื่อ

หมายเหตุ

1. เลือก ตั้งคารายชื่อ (Phonebook settings)>  แบคอัพและคืนคา
   รายชื่อ (Backup & Restore) > แบคอัพ (Backup) 
2. เลือกพื้นที่เก็บขอมูลจาก โทรศัพท/SIM1/SIM2/รายชื่อทั้งหมด 
3. ไฟลจะถูกสรางขึ้นมาในรูปแบบ .csv ในสวการดหนวยความจำ

การแบคอัพขอมูลรายชื่อ

1. เลือก ตั้งคารายชื่อ (Phonebook settings)>  แบคอัพและคืนคา
   รายชื่อ (Backup & Restore) > คืนคา (Restore) 
2. เลือกไปที่ โทรศัพท/ ซิม 1/ ซิม 2
3. เลือกไฟลในรูปแบบ .csv ที่คุณจัดเก็บไวในโทรศัพทหรือการด
   ความจำ จากนั้นกดปุมเพื่อเริ่มคืนคาขอมูล

การคืนคาขอมูลรายชื่อ
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9. ขอความ (Messaging)

โทรศัพทเครื่องนี้รองรับบริการขอความสั้น (SMS) และ ขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) คุณสามารถสงขอความตัวอักษร/ มัลติมีเดีย 
และจัดการกับขอความที่สงหรือไดรับเรียบรอยแลวหากหนวย
ความจำสำหรับบันทึกขอความสั้นยังไมเต็ม ขอความสั้นจะถูก
บันทึกไปที่ซิมการดโดยตรง  ไอคอนขอความที่ดานบนของหนาจอ
ปกติ จะกะพริบหากหนวยความจำเต็ม
นอกจากนี้โทรศัพทรุนนี้รองรับขอความมัลติมีเดีย (MMS) ซึ่งเปน
หนึ่งในบริการของเครือขาย ซึ่งคุณสามารถสงขอความกับภาพ, 
เสียง และตัวอักษร โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเครือขายกอน
การใชงานวาเครือขายของทานรองรับบริการนี้หรือไมทั้งนี้ขอความ
มัลติมีเดียจะถูกจัดเก็บในตัวเครื่อง ในกรณีที่ขอความเต็มเครื่อง
โทรศัพทจะไมสามารถถรับขอความใหมได ตองลบขอความ MMS 
ที่ไมไดใชแลวทำการดาวนโหลดขอความดวยตนเอง

สราง/แกไขขอความ SMS/MMS ไดในเมนู “เขียนขอความ 
(Write message)”

ทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อสรางขอความ SMS

1. เขียนขอความ (SMS/MMS)

1. เขา เมนูหลัก แลวเลือก ขอความ (Messages) > เขียนขอ
   ความ (Write message) > SMS เพื่อเขาสูหนาการพิมพ
   ขอความ
2. พิมพเนื้อหาขอความ
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3. กด ตัวเลือก (Options) แลวเลือก ใสขอความสำเร็จรูป 
   (insert template), ใสเบอร (Insert number), ใสชื่อ 
   (Insert name), ใสบุคมารค (Insert bookmark)
4. แลวเลือก ตัวเลือก (Options) และเลือก สงไปยัง (Send 
   to) เพื่อเขาสูหนาการสงขอความ
5. ใสเบอรผูรับโดยตรงหรือจะใสเบอรที่มีในรายชื่อ 
6. กด ตัวเลือก (Options)  > สง (send) แลวเลือกที่จะสง 
   จาก ซิม1/ซิม2

ทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อสรางขอความ MMS

1. เขา เมนูหลัก แลวเลือก ขอความ (Messages) >  เขียนขอ
   ความ (Write message) > MMS เพื่อเขาสูหนาการพิมพ
   ขอความ
2. กด ตัวเลือก (Options) แลวเลือก เพิ่มชื่อเรื่อง (Add 
   subject) เพื่อพิมพชื่อเรื่อง สำหรับขอความ MMS 
4. กด ตัวเลือก (Options) และเลือก รายการที่ตองการสง โดย 
   เพิ่มภาพ (Add picture), เพิ่มเสียง (Add sound),  เพิ่ม
   วิดีโอ (Add video) และอื่นๆ 
5. กด ตัวเลือก (Options) แลวเลือก สงไปยัง (Send to) เพื่อ
   เขาสูหนาการสงขอความ MMS
6. ใสเบอรผูรับโดยตรงหรือจะใสเบอรที่มีในรายชื่อ
7. กด ตัวเลือก (Options)  และเลือก เปลี่ยนไปเปน  Cc/Bcc  
   (Changes to Cc/Bcc) แกไข MMS ใหอยูในรูปแบบ Cc. 
   หรือ Bcc
8. กด สง (send) แลวเลือกที่จะสงขอความ MMS จาก ซิม1/ซิม2
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ขอความ SMS/MMS ที่เขาจะถูกจัดเก็บในถาดเขา

2. ถาดเขา (Inbox)

ดู (View) ดูขอความปจจุบัน

ตอบ (Reply by SMS) ตอบกลับขอความ SMS/MMS

โทรหาผูสง
(Call Sender)

สงตอ (Forward)

ลบ (Delete)

ลบทั้งหมด (Delete 
all)

จัดเก็บไปยังรายชื่อ 
(Save to Phonebook)

โทรออกไปยังผูสงขอความ

สงตอขอความ SMS/MMS ไป
ยังผูอื่น

ลบขอความ

ลบขอความทั้งหมด

บันทึกเบอรไปยังรายชื่อ

ทำเครื่องหมายวา
อานแลว (Mark as 
read)

เลือกทำเครื่องหมายบนขอความ
วาอานแลว 

ตอบ (Reply by 
MMS)

ตอบกลับขอความ MMS
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ในกรณีที่ขอความเต็ม ทานจะไมสามารถรับขอความใหมได ตอง
ลบขอความเกาที่ไมไดใชออก

ทานสามารถบันทึกขอความSMS/MMS เปนแบบรางเมื่อสราง
ขอความ โดยเมื่อทานกดปุมกลับในหนาการพิมพขอความ เครื่อง
จะบันทึกขอความที่พิมพเปนแบบรางโดยอัตโนมัติ

3. แบบราง (Drafts)

ขอความSMS/MMS ที่จัดสงลมเหลวจะถูกจัดเก็บในถาดออก

4. ถาดออก (Outbox)

ขอความSMS/MMS ที่จัดสงสำเร็จจะถูกจัดเก็บในถาดสง

5. ถาดสง (Sent Messages)

ขอความบรอดคาสทคือขอความที่ผูใหบริการเครือขายของ 
ทานสงไปยังผูใชทุกคนภายในพื้นที่เฉพาะ เชน การพยากรณ 
และสภาพการจราจร

6. ขอความบรอดคาสท (Broadcast Messages)

โหมดการรับ
(Receive Mode)

เปด/ปดการใชงานฟงกชั่นนี้

ตั้งคาแชลเนล
(Channel Settings)

เลือกชองสำหรับการบรอดคาสท
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ภาษา (Languages)

อานขอความ (Read 
Message)

ผูใชสามารถเลือกภาษาของ
ขอความที่ผูใชตองการรับ

ใชปุมเลื่อนทิศทางในการอาน
ขอความ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของชองที่มีและขอมูล สามารถติดตอ
ผูใหบริการเครือขายซิมการดของทาน

ในเครื่องโทรศัพทรุนนี้มีขอความสำเร็จรูป 10 ขอความสำหรับ
ใหเลือกใชสงขอความ SMS และ สามารถแกไขได

7. ขอความสำเร็จรูป (Templates)

แกไขเบอรแบล็คลิสตและตั้งสถานะ

8. แบล็คลิสต SMS (SMS Blacklist)

สามารถตั้งคาตอไปนี้ใหกับขอความ SMS

ตั้งคา SMS (SMS Settings)

9. ตั้งคาขอความ (Message Settings)

ซิม1/ซิม2 (SIM1/
SIM2)

ตั้งคาโปรไฟล, ระยะเวลาการ
เก็บขอความ ชนิดขอความ,
พาธการตอบกลับ หรือ การ
เชื่อมตอที่ใช
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สถานะหนวยความจำ 
(Memory Status)

ตรวจสอบเปอรเซนตหนวยความ
จำในโทรศัพทที่ใชไปและหนวย
ความจำที่เหลืออยู ทั้งในตัว
เครื่องและซิมการด

พื้นที่จัดเก็บที่เลือกใช 
(Preferred Storage)

สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บขอ
ความสั้นลงในซิมหรือโทรศัพท 
โดยปกติคาจะถูกตั้งใหจัดเก็บใน
ตัวเครื่องโทรศัพท

บันทึกขอความที่สง
(Save sent message)

เปด/ปดการใชงาน

ไปที่การตั้งคาโปรไฟล  (Proffiifile Settings), เลือกบัญชีของผูให 
บริการ MMS จากนั้นเลือกเปดใชงานโปรไฟล (Activate proffiifile)
ตั้งคาตามการตั้งคาทั่วไปของขอความ MMS ตอไปนี้

ตัวเลือกสำหรับ ตั้งคาทั่วไป (Common settings) ของขอความ 
MMS มีดังตอไปนี้

ตั้งคา MMS (MMS Settings)

การสราง
(Creation Mode)

ตั้งคาเกี่ยวกับการสรางขอความ 
เชน โหมดการสราง, การเปลี่ยน
ขนาดภาพ, เวลาสไลด, ลายเซ็น
อัตโนมัติ, ลายเซ็น
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การสง (Sending)

การรับ (Retrieval)

ชวงเวลาเก็บ,  รายงานการสง, 
รายงานการอาน , ลำดับความ
สำคัญ, เวลาสงขอความ

เครือขายหลัก, โรมมิ่ง, ตัวกรอง, 
รายงานการอาน และรายงาน
การสง

จัดเก็บขอมูลที่ตองการ
(Preferred Storage)

สถานะหนวยความจำ 
(Memory Status)

บันทึกขอความ MMS ลงการด
หนวยความจำหรือตัวโทรศัพท 
โดยปกติคาเริ่มตนจะบันทึกลง
ตัวเครื่องโทรศัพท 

ดูรายละเอียดของพื้นทที่ใชและ
พื้นที่ที่เหลืออยูของขอความ 
MMS

ขอความบริการ (Service message)

สามารเลือก รับทั้งหมด (accept all), ปดการใชงานการรับ
ขอความ Push และตั้งคาการโหลดบริการเปนแบบ ทันที่, เปด
อัตโนมัติ หรือ ปดการโหลด
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10. ภาคผนวก การแกปญหาเบื้องตน

อุปกรณที่มาพรอมเครื่องโทรศัพท i-mobile คือ แบตเตอรี่,  
หูฟงสเตอริโอ 1 ชุด, ที่ชารจแบตเตอรี่พกพา 1 อัน

คำประกาศของ FCC: 
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาไดมาตรฐานตรงตาม 
ขอกำหนด Part 15 ของ FCC ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานจะ 
ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้: 
อุปกรณจะตองไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนที่เปนอันตราย อุปกรณ 
จะตองยอมรับคลื่นรบกวนใดๆ ที่ไดรับ รวมทั้งคลื่นรบกวนที่
อาจกอใหเกิดการทำงานที่ไมตองการ  การเปลี่ยนแปลงหรือ 
การดัดแปลงซึ่งไมไดแจงไวอยางชัดเจน โดยบริษัทผูผลิต หรือ 
ศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจะทำใหสิทธิ์ของผูใชโทรศัพท 
เครื่องนี้ถือเปนโมฆะ  หากคุณประสบปญหาขณะใชงานเครื่อง  
หรือหากประสิทธิภาพการทำงานไมแนนอน    คุณสามารถ 
ตรวจเช็คจากตารางขอมูลที่แสดงไวตอไปนี้ หากเกิดปญหา 
ที่ไมสามารถแกไดจากขอมูลตอไปนี้    โปรดติดตอตัวแทน 
จำหนายใกลบานคุณ 
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การรับสัญญาณ 
ไมดีพอ

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได  วิธีแกปญหา

สัญญาณเครือขายออน 
กำลังที่ตำแหนงปจจุบัน  
ตัวอยางเชน ในชั้นใตดิน 
หรือบริเวณใกลอาคารสูง  
เนื่องจากการสื่อสารแบบ 
ไรสายจะไมสามารถเชื่อม 
ตอไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยายตำแหนงไปยังจุด 
ที่มีสัญญาณเครือขาย 
ที่ดีกวาเพื่อการรับ 
สัญญาณอยางถูกตอง

เครือขายไมวางในชวง
เวลานั้นๆ ตัวอยางเชน 
ชวงเวลาสำคัญ เนื่องจาก 
มีผูใชบริการของเครือขาย 
มากเกินไปจนไมสามารถ 
รองรับผูใชเพิ่ม

หลีกเลี่ยงการใช 
โทรศัพทในเวลาดัง
กลาวหรือรอสักครู 
กอนโทรออกซ้ำ

คุณอยูไกลเกินกวาสถานี 
ฐานของผูใหบริการ
เครือขาย

คุณสามารถขอดูแผน 
ที่พื้นที่ใหบริการจาก 
ผูใหบริการเครือขาย

มีเสียงกองหรือ 
เสียงดังรบกวน

คุณภาพของเครือขายไมดี 
ในสวนของผูใหบริการ 
เครือขายของคุณ

กดปุมวางสายและ 
โทรออกอีกครั้ง คุณ 
สามารถเปลี่ยนไปยัง
เครือขายหรือสาย
โทรศัพทที่ดีกวา 
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มีเสียงกองหรือ 
เสียงดังรบกวน

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได  วิธีแกปญหา

คุณภาพสายโทรศัพทของ 
ทองถิ่นไมดี

กดปุมวางสายและ 
โทรออกอีกครั้ง 
คุณสามารถเปลี่ยน
ไปยังเครือขายหรือ
สายโทรศัพทที่ดีกวา

อุณหภูมิของโทรศัพทต่ำ
กวา -10° หรือสูงกวา  
55 องศาเซลเซียส

ปรับสภาวะการชารจ 
แบตเตอรี่เพื่อหลีก
เลี่ยงความผันผวน
ของอุณหภูมิ

ระยะเวลา 
สแตนดบายของ
ตัวเครื่องลดลง

เวลาสแตนดบายสัมพันธ 
กับระบบของผูใหบริการ
โทรศัพท แมเปนโทรศัพท
เครื่องเดิมแตหากนำไปใช 
กับตางผูใหบริการเครือ
ขายอาจทำใหเวลาการ 

หากคุณอยูในพื้นที่ที่ 
มีสัญญาณออนแรง 
ใหปดโทรศัพทชั่วคราว

แบตเตอรี่ไม 
ชารจไฟ

แบตเตอรี่หรือที่ชารจ 
แบตเตอรี่เสียหาย

โปรดติดตอตัวแทน 
จำหนาย

หนาสัมผัสระหวางแบต
เตอรี่กับที่ชารจไมดีพอ

ตรวจสอบจุดเชื่อมตอ
ทั้งหมดเพื่อใหแนใจ 
วาการเชื่อมตอทั้ง
หมดนั้นถูกตอง
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได  วิธีแกปญหา

หากคุณไมสามารถเชื่อม 
ตอกับเครือขาย โทรศัพท 
ก็จะยังคงสงสัญญาณออก 
พรอมกับคนหาตำแหนง
สถานีฐาน ทำใหใชพลัง
งานมากระยะเวลา
สแตนดบายจึงลดลง

เปลี่ยนตำแหนงที่อยู
ของคุณไปยังจุดที่
สามารถเขาถึง
เครือขายได หรือปด
เครื่องชั่วคราว 

คุณไมสามารถ 
เปดเครื่องได

แบตเตอรี่หมดพลังงาน  ชารจแบตเตอรี่

ทำงานในโหมดสแตนด
บาย แตกตางกันได

แบตเตอรี่จะหมดพลังงาน 
ชั่วคราวในบริเวณที่มี 
อุณหภูมิสูง ซึ่งสงผลให 
อายุการใชงานแบตเตอรี่
ลดลง

ใชแบตเตอรี่กอนใหม

ซิมการดขัดของ ซิมการดทำงานผิดปกติ  
หรือชำรุด

นำซิมการดของคุณ 
ไปยังบริษัทผูใหบริการ 
เพื่อทำการทดสอบ



61

W
iFi

   

 
  

 

 

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได  วิธีแกปญหา

ไมสามารถเชื่อม 
ตอกับเครือขาย
ได

ซิมการดไมสามารถใช
งานได

โปรดติดตอผูให 
บริการเครือขาย 
ของคุณ

ใสซิมการดไมถูกตอง 

มีคราบสกปรกบนหนา 
สัมผัสของซิมการด

ใชผาที่แหงและนุมใน 
การทำความสะอาด
หนาสัมผัสของซิมการด

ใสซิมการดเขาไป 
ใหมใหถูกตอง

คุณไมไดอยูในพื้นที่ใหบริ
การของเครือขาย

ตรวจสอบพื้นบริการ 
จากผูใหบริการเครือ
ขายของคุณ 

สัญญาณไมดี ยายตำแหนงไปยัง 
พื้นที่เปดโลง หรือหาก
คุณอยูในอาคาร ให
ลองยายไปอยูใกลๆ 
กับหนาตาง

ไมสามารถรับ
สายที่โทรเขาได

คุณอาจเปดใชคุณสมบัติ 
ระงับการโทร

ไปที่ การตั้งคา  
(Settings) > ตั้งคา
การโทร (Call settings) 
> ตั้งคาการโทรซิม 1 



62

W
iFi

   

 

 

 

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได  วิธีแกปญหา

ไมสามารถโทร 
ออกได

คุณอาจเปดใชคุณสมบัติ 
ระงับการโทร

ไปที่ การตั้งคา  
(Settings) > ตั้งคา
การโทร (Call settings) 
> ตั้งคาการโทรซิม 1 
/ซิม 2 (SIM1/SIM2  
call settings) > ระงับ
การโทร (Call Barring)
จากนั้นจึงเลือก ยกเลิก
ทั้งหมด (Cancel All)

รหัส PIN 
ถูกบล็อค

คุณปอนรหัส PIN ผิด
พลาด 3 ครั้งติดตอกัน

โปรดติดตอผูให 
บริการเครือขายของ
คุณ เมื่อไดรับรหัส 
PUK ของซิมการด

/ซิม 2 (SIM1/SIM2
call settings) > ระงับ 
การโทร/สลับสาย  
(Call Barring/Line  
Switching) จากนั้นจึง
เลือก ยกเลิกทั้งหมด 
/สาย 1 (Cancel All
/Line 1)
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได  วิธีแกปญหา

ไมสามารถปอน 
ขอมูลลงใน
รายชื่อ  
(Phonebook)

หนวยความจำของรายชื่อ  
(Phonebook) เต็ม

ลบขอมูลที่ไมจำเปน 
ออกจาก รายชื่อ 
(Phonebook)

ไมสามารถเลือก 
ใชคุณสมบัติบาง 
อยางได

ผูใหบริการเครือขายของ
คุณไมรองรับคุณสมบัตินี้ 
หรือคุณยังไมสมัครใช
บริการเหลานี้

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

จากผูใหบริการ ก็ให 
ใชรหัส  PUK ในการ
ปลดล็อคซิมการด
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11. ภาคผนวก การยอคำและคำอธิบาย

GSM

GPRS

SMS

WAP

FDN

SIM

PIN

PUK

IMEI

MCC

MNC

 

Global System of Mobile Communication

General Packet Radio Service

Short Message Service

Wireless Application Protocol

Fixed Dialing Numbers

Subscriber Identity Module

Personal Identification Number

Personal Unblocking Key

International Mobile Equipment Identity

Mobile Country Code

Mobile Network Code

การรอสาย  เปนบริการจากผูใหบริการเครือขาย ซึ่งทำให 
คุณสามารถรับสายใหมที่โทรเขามาโดยไม
รบกวนสายที่สนทนาอยูปจจุบัน ซึ่งแตกตาง 
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จากการประชุมสายตรงที่คุณสามารถสนทนา
กับผูโทรไดเพียงทีละคน เพราะอีกคนจะถูก
พักสายไปกอน 

เปนบริการจากผูใหบริการเครือขายซึ่งทำให 
คุณสามารถโอนสายที่โทรเขาไปยังหมายเลข
ที่กำหนดตามสถานการณที่แตกตางกันไป

การโอนสาย

โทรศัพทจะไมถูกใชงานในพื้นที่ของเครือขาย 
ทองถิ่นที่จดทะเบียน ซึ่งประกอบดวยการโรมมิ่ง 
ตางประเทศ กับโรมมิ่งในประเทศ ในคูมือนี้จะ 
หมายถึงการโรมมิ่งในตางประเทศเทานั้น

โรมมิ่ง 

STK SIM Toolkit
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12. ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่น
วิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกร
ที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุก
เพศทุกวัย

ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.62
GSM1800               หัว      0.66

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

•

•

•

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเนื้อเยื่อ 1 
กรัม ซึ่งโทรศัพทนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่ กำหนดโดย IEEE



67

W
iFi

13. ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

li-ion 1050  mAh

•

•

•

•

•
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14. เงื่อนไขการรับประกันสินคา

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่
คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจาก
การใชหรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียง
ที่จะใชรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
นี้เปนบริการที่จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช 
i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำ
งาน,การพรอมใชงานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของ
ระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับ
การซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกัน
เทากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก
วันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับ
ประกัน ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหล
เองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมี
การขูดลบ หรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.
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เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่อง
จากการใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม
เหมาะสมการสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป 
หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำ
ใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของ
เหลวหรืออาหารหกใส หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobileไดรับความเสียหาย
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, 
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile 
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย

1.

2.

3.

4.

5.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมาย
เลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวน
โหลด
หรือติดตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงาน
หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตอง
การของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพรอง
ใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ

6.

7.

8.

9

10..
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มูลสำคัญตางๆ  หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง  
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ 
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน  
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม

11.

12.

13.

14.
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