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1 ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลโดยยอ

ขอขอบพระคุณในการอุดหนุนซื้อเครื่องโทรศัพทไอโมบายรุน 
IDEA 1
โปรดอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดเพื่อศึกษาขั้นตอนการ
ใชงานโทรศัพทมือถือรุนนี้

โทรศัพทมือถือรุน IDEA 1 เปนมือถือหนาจอสีที่รองรับฟงกชั่นการ 
ใชงาน 2 ซิม แบบสแตนดบายกลาวคือเมื่อใชสายซิมหนึ่งอยูจะ
ไมสามารถโทรออกจากอีกซิมได นอกจากนี้ตัวเครื่องรุนนี้ยังมี
ฟงกชั่นการใชงานที่หลากหลายเชน รายชื่อ, รูปแบบ, เครื่องเลน
วีดีโอ , เครื่องเลนเสียง, วิทยุ, กลองถายรูป, การเชื่อมตออิน
เทอรเน็ตผาน GPRS, บลูทูธ, นาิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, 
เวลาทั่วโลก, ซิมทูลคิท และอื่นๆ 

เครื่องโทรศัพทไอโมบายรุนนี้ถูกออกแบบหนาตาเมนูใหงายตอ
การใชงาน

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการแกไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เนื้อหาในคูมือเลมนี้โดยไมตองแจงกอนลวงหนา.

1.2 ขอมูลดานความปลอดภัย 

หากเครื่องโทรศัพทมือถือหายใหทำการติดตอผูใหบริการเครือขาย
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•

มือถือของทานเพื่อระงับการใชงานการโทรชั่วคราวซึ่งชวยไมให
สูญเสียคาใชจายการโทรที่มาจากการลักลอบใชงาน

เมื่อติดตอผูใหบริการเครือขายมือถือ ในบางกรณีอาจตองมี
การใชเบอรอีมี่ (IMEI) (เบอรที่แปะอยูบนฉลากหลังตัวเครื่อง
เวลาถอดแบตเตอรี่ออก) กรุณาเก็บรายละเอียดเบอรอีมี่นี้ 
เผื่อการใชงานในอนาคต
เพื่อความปลอดภัยในการใชงานและปกปองการใชงานโดยมิ
ชอบจากบุคคลที่ไมพึงประสงค ทานสามารถตั้งคารหัสผาน
ตางๆใหกับตัวเครื่องหรือตั้งคา PIN ใหกับซิมการด   นอก
จากนี้ไมควรทิ้งเครื่องโทรศัพทมือถือไวในรถควรนำติดตัวไป
ตลอดหรือเก็บในที่มิดชิด   

•

1.3 คำเตือนความปลอดภัย

กอนการใชงานจริง โปรดอานขอมูลความปลอดภัยอยางละเอียด
และปฎิบัติตามที่คูมือไดทำการแนะนำ

1.3.1 คำเตือนทั่วไป
กรุณาปดโทรศัพทมือถือของทาน เมื่ออยูในบริเวณพื้นที่หาม
ใชงานเชน เครื่องบิน, โรงพยาบาล และ พื้นที่หามใชงาน 
หากฝาฝนอาจกอใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณอิเลคโทร
นิกสตางๆ หรือเครื่องมือแพทย ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฏขอ
ระเบียบอยางเครงครัด 
ควรปฏิบัติตามขอกฏหมายอยางเครงครัดในการใชโทรศัพท
มือถือระหวางขับขี่ยวดยานตพาหนะ ระหวางการขับขี่ไม
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ควรใชโทรศัพทมือถือ หากจำเปนตองใชใหใชแบบแฮนดฟรี 
หรือ จอดรถเพื่อทำการโทรหรือรับสาย 
เมื่อเขาใกลวัตถุไวไฟหรือพื้นที่ที่เสี่ยงตอการระเบิด หรือ 
พื้นที่จัดเก็บสารเคมี โปรดปฏิบัติตามกฏขอบังคับในพื้นที่
นั้นๆ หรือปายเตือน 
โปรดวางโทรศัพทมือถือ, แบตเตอรี่ และที่ชารจใหไกลจาก
มือเด็ก 
ควรใชอุปกรณเสริม, แบตเตอรี่, สายชารจ ที่เปนของ
ไอโมบาย ถาใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณเสริมอื่นที่ไมได
มาตรฐานอาจทำใหเกิดการเสียหายกับตัวเครื่องเชนการ
รั่วของของเหลวในแบตเตอรี่ หรือการระเบิด 
ไมควรใชมือถือใกลอุปกรณอิเลคโทรนิกส โดยคลื่นวิทยุ
จากโทรศัพทมือถือของทานอาจสงผลกระทบตอระบบ
ปฏิบัติการของอุปกรณอิเล็คโทรนิกส และไมควรใขมือถือใน
พื้นที่สัญญาณออน
เครื่องสามารถตั้งเปดอัตโนมัติ ดังนั้นควรตรวจสอบวาทาน
ไดทำการปดการตั้งเปด-ปดเครื่องอัตโนมัติ ในระหวางการ
โดยสารบนเครื่องบิน 
โปรดอยาโยน, เขยา หรือ กระแทกตัวเครื่องโทรศัพทอยาง
รุนแรง เพื่อปองกันการเสียหายที่เกิดจากชิ้นสวนหลุดหรือ
โทรศัพทเสีย 
ไมควรวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่องโทรศัพท หรือสายชารจใน
เตาไมโครเวฟหรืออุปกรณที่มีกำลังไฟสูง เพราะอาจกอให
เกิดความเสียหายตอแผงวงจร หรือไฟไหมได 
โปรดหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทบริเวณพื้นที่ที่ไวไฟ หรือ
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สถานีน้ำมัน เพื่อปองกันการระเบิดหรือไฟไหม 
ไมควรวางตัวเครื่องบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง 
หรือ เต็มไปดวยฝุนซึ่งแจทำใหเครื่องโทรศัพทเสียได 
ไมควรวางโทรศัพทมือถือของทานบนพื้นที่เอียงลาด หรือไม
มั่นคงเพื่อปองกันความเสียหายจากการหลนหรือตกของ
ตัวเครื่อง 
ควรใชแคเสาอากาศที่ไดรับการรับรองจากบริษัทไอโมบาย 
การตกแตงหรือแกไขเสาอากาศดวยตัวเองอาจกอใหเกิด
ความเสียหายกับตัวเครื่อง 
กรุณาอยาสัมผัสบริเวณเสาอากาศระหวางการโทรเนื่องจาก
อาจำใหประสิทธิภาพภาคการรับและสงสัญญาณลดลง 







1.3.2 คำเตือนการใชตัวเครื่องโทรศัพท

อยาถอดหรือแกะอุปกรณโทรศัพทมือถือกดวยตัวเองเนื่อง
จากอาจทำใหไฟลัดวงจร หรือโทรศัพทเสีย 
ไมเคาะหนาจอดวยวัตถุใดๆ เนื่องจากทำใหของเหลวในจอ
รั่วออกมา ซึ่งหากของเหลวดังกลาวเมื่อสัมผัสถูกตาอาจ
กอใหเกิดอันตรายและเสี่ยงตอการตาบอด เมื่อเกิดเหตุ
ของเหลวถูกตาควรลางดวยน้ำสะอาดทันที และไปหา
แพทยโดยดวน  
ในบางครั้งการใชโทรศัพทมือถือในยวดยานตพาหนะบาง
ชนิด อาจสงผลกอกวนการทำงานของอุปกรณอิเล็ค
โทรนิกส กรุณาปดโทรศัพทมือถือเพื่อความปลอดภัย 
ถารถของทานมีถุงลมนิรภัย ควรหลีกเลี่ยงการวางมือถือ
บริเวณดานบนของถุงลมนิรภัย เพื่อปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว 
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ไมควรสัมผัสกับ ที่ตัดเล็บ, เข็ม, กุญแจ หรือวัตถุมีคม 
เนื่องจากอาจทำใหเครื่องขัดของ   
หากเสาอากาศเสีย ไมควรใชโทรศัพทมือถือ เนื่องอาจเสี่ยง
ตอการไดรับบาดเจ็บ 
ไมควรวางโทรศัพทมือถือใกลการดที่มีแถบแมเหล็ก, คลื่น
รังสี หรือวัตถุแมเหล็กอื่น เนื่องจากคลื่นในโทรศัพทมือถือ
อาจลบขอมูลที่จัดเก็บในแถบแมเหล็กของการดได 
ไมควรวางวัตถุขนาดเล็กหรือเข็มใกลกับบริเวณหูฟงของตัว
เครื่อง เนื่องจากอาจทำใหเครื่องโทรศัพทเกิดการชำรุดและ
ไมปลอดภัยในการใชงาน    
หลีกเลี่ยงของเหลว, ความชื้น หรือน้ำเขาตัวเครื่องโทรศัพท
มือถือ 
ควรใชโทรศัพทมือถือใหหางไกลบริเวณโทรศัพทบาน, ทีวี, 
วิทยุ และอุปกรณเครื่องใชสำนักงาน เนื่องอาจสงผล
กระทบตอการใชงานของโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณดัง
กลาว 
  













1.3.3 คำเตือนการใชแบตเตอรี่

หามแกะหรือดัดแปลงแบตเตอรี่เนื่องจากอาจทำใหของ
เหลวรั่ว, ความรอนเกิน, ระเบิดหรือไฟไหมได 
อยาทิ้งแบตเตอรี่เกาปะปนกับถังขยะทั่วไป ควรแยกทิ้ง
แบตเตอรี่ในที่ที่กฏหมายกำหนดสำหรับขยะประเภท
แบตเตอรี่   
อยาโยนแบตเตอรี่ลงในกองเพลิงเนื่องจากเสี่ยงตอการ
ระเบิด 
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เมื่อใสแบตเตอรี่ อยาดันแรงเกินไปเนื่องจากอาจทำใหของ
เหลวรั่วและเสี่ยงตอการระเบิดหรือไฟไหมได  
อยาใชสายไฟ, เข็ม หรือวัตถุโลหะอื่นทำใหไฟลัดวงจร และ
อยาวางแบตเตอรี่ใกลสรอยคอหรือโลหะใดๆ เนื่องจากอาจ
ทำใหและเสี่ยงตอการระเบิดหรือไฟไหมได  
อยาเชื่อมขั้วแบตเตอรี่เนื่องจากเสี่ยงตอการระเบิดหรืออาจ
ทำใหเกิดไฟไหมได  
ถาของเหลวในแบตเตอรี่เขาตา อยาขยี้ตาใหใชน้ำสะอาด
ลางออกแลวไปพบแพทยทันที 
อยาวางแบตเตอรี่ใกลไฟหรือเตาอบหรือที่ที่มีอุณหภูมิสูง
เนื่องจากอาจทำใหและเสี่ยงตอการระเบิดหรือไฟไหมได  
ถาแบตเตอรี่รอนกวาปกติ, มีสีเปลี่ยน, บิดเบี้ยวผิดรูป 
และมีอาการแปลกๆระหวางการใช, การชารจ กรุณาหยุด
ใชงานและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 
หากของแหลวในแบตเตอรรี่รั่วมาโดนผิวหนังและเสื้อผา 
อาจทำใหรูสึกปวดแสบปวดรอน กรุณาใชน้ำสะอาดลาง
ออกทันที และพบแพทยหากจำเปน
หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วหรือมีกลิ่นผิดปกติ ใหหลีก
เลี่ยงการนำแบตเตอรี่เขาใกลไฟ เนื่องจากอาจเสี่ยงตอการ
ระเบิด 
ไมควรปลอยใหแบตเตอรี่เปยกชื้น เนื่องจากอาจทำใหรอน
เกิน และเกิดควันและแบตเตอรี่เกิดการเผาไหมหรือเสีย
หาย 
ไมควรวางแบตเตอรี่ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีแดดสองกระทบ
โดยตรง เนื่องจากอาจทำใหของเหลวภายในเกิดการรั่วและ
เกิดการลัดวงจร หรือลดประสิทธิภาพและอายุการใชงาน
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ใหนอยลง 
อยาชารจแบตเตอรี่ติดตอกันมากกวา 24 ชั่วโมง 
กรุณาวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวกและ
หางไกลจากแสงแดด 
แบตเตอรี่มีชวงอายุการใชงาน หากพบวาการใชงาน
แบตเตอรี่เริ่มสั้นลงและตองทำการชารจบอยขึ้น และบาง
ครั้งชารจไฟไมเขา ใหทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
ไมใชแบตเตอรี่ที่มีการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย









1.3.4 คำเตือนการใชสายชารจ

ไมควรแกะหรือแกไขสายชารจ เนื่องจากอาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บและเสียหายตอตัวผูใชและสายชารจ 
ควรใชไฟกระแส 220โวลต การใชไฟกระแสโวลตอื่นอาจ
กอใหเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ 
การทำใหลัดวงจรถือเปนขอหาม เพราะทำใหที่ชารจเสีย 
และไฟลัดวงจร 
ไมควรใชที่ชารจ หากสายมีความเสียหาย เนื่องจากอาจ
ทำใหไฟรั่วหรือลัดวงจร 
ควรทำความสะอาดเตาเสียบสม่ำเสมอเมื่อสกปรก 
ไมควรวางขวดน้ำ และของเหลวอื่นๆใกลที่ชารจ เนื่องจาก
อาจเกิดการกระเด็นของของเหลวแลวทำใหไฟช็อต 
เมื่อที่ชารจเลอะน้ำหรือของเหลว ใหถอดปลั๊กทันที เพื่อ
ปองกันไฟลัดวงจร และไฟไฟม 
ไมควรใชที่ชารจในหองน้ำ หรือพื้นที่เปยกชื้น เนื่องจากอาจ
ทำใหไฟลัดวงจรและไฟไหมได

 



















เมื่อมือเปยกใควรจับที่ชารจ หรือสายไฟ เนื่องจากอาจถูก
ไฟดูดได 
อยาวางของหนักลงบนที่ชารจหรือสายไฟ เนื่องจากอาจ
ทำใหไฟรั่วได 
ควรถอดสายชารจออกจากเตาเสียบเมื่อทำความสะอาด
เมื่อถอดปลั๊กออกใหจับตรงสวนจับ ไมควรดึงที่สายเพื่อ
หลีกเลี่ยงไฟลัดวงจร 
ไมควรชารไฟในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวาปกติ หรือแดดสอง
ถึงตลอด, พื้นที่เปยก หรือ พื้นที่ที่สั่นอยางรุนแรง และ 
พื้นที่ใกล ทีวี หรือ วิทยุ
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1.3.5 การทำความสะอาดและการดูและรักษา

ไมควรใชอุปกรณมือถือ, แบตเตอรี่ และที่ชารจในหองน้ำ
หรือที่ที่มีความชื้นสูง 
ทำความสะอาดอุปกรณมือถือ, แบตเตอรี่ และที่ชารจดวย
ผาแหงที่สะอาด
อยาถูดวยทินเนอร, แอลกอฮอล หรือน้ำมันเบนซิน และ 
สารเคมีอื่น 
หากเตาเสียบมีฝุนจับอาจทำใหชารจลมเหลว 
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2 กอนการใชงาน

ที่เสียบสายชารจ/ 
USB

ลำโพง
หูฟง

ปุมโฮม
ปุมกลับ

หนาจอ

ปุมเมนู

ปุมดานขาง

ชองเสียบ
หูฟง

2.1 คำอธิบายสวนประกอบของเครื่อง
     โทรศัพท

ปุมเปด/
ปดเครื่อง

ไมโครโฟน
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2.1.1 ไอคอนบนหนาจอและคำอธิบาย

ความแรงสัญญาณเครือขาย
ยิ่งมีแถบแสดงมากขึ้นจะหมายถึงคลื่น
สัญญาณมีความแรงดีเพิ่มขึ้นเทานั้น ทั้งนี้
เมื่อใสซิมการดลงในชองใสซิมการดที่  1 จะ
มีไอคอนแสดงบนหนาจอสแตนดบาย 

ความแรงสัญญาณเครือขาย
ยิ่งมีแถบแสดงมากขึ้นจะหมายถึงคลื่น
สัญญาณมีความแรงดีเพิ่มขึ้นเทานั้น ทั้งนี้
เมื่อใสซิมการดลงในชองใสซิมการดที่  2 จะ
มีไอคอนแสดงบนหนาจอสแตนดบาย 

สถานะแบตเตอรี่
ปริมาณแบตเตอรี่มากหรือนอยจะถูกแสดง
จากแถบที่แสดงบนไอคอนแบตเตอรี่บนหนา
จอสแตนดบาย 

 ไอคอน    คำอธิบาย

เปด/ปดนาิกาปลุก 
ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อตั้งเปดนาิกาปลุกใช
งาน หากตั้งปดการใชงาน นาิกาปลุกจะ
ไมมีไอคอนปรากฏบนหนาจอ
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MMS ที่ยังไมไดดาวนโหลด
ในกรณีที่มีขอความ MMS ที่ยังไมไดดาวนโหลด
ในถาดเขา หนาจอสแตนดบายจะมีไอคอนนี้แสดง

ไอคอน    คำอธิบาย

ขอความ SMS ที่ยังไมไดอาน
หากมีขอความ SMS ที่ยังไมไดอานในถาด
เขาจะมีไอคอนนี้ปรากฏอยูบนหนาจอ

สายที่ไมไดรับซิม 1
ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อมีสายที่ไมไดรับ

สายที่ไมไดรับซิม 2
ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อมีสายที่ไมไดรับ

โหมดปดเสียง
เมื่อตั้งรูปแบบเปนรูปแบบการปดเสียง
จะมีไอคอนนี้แสดงอยูบนหนาจอ

โหมดประชุม
เมื่อตั้งรูปแบบเปนรูปแบบการประชุม
จะมีไอคอนนี้แสดงอยูบนหนาจอ
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 ไอคอน    คำอธิบาย

โหมดในอาคาร
เมื่อตั้งรูปแบบเปนรูปแบบในอาคาร
จะมีไอคอนนี้แสดงอยูบนหนาจอ

โหมดนอกอาคาร
เมื่อตั้งรูปแบบเปนรูปแบบนอกอาคาร
จะมีไอคอนนี้แสดงอยูบนหนาจอ

หูฟง
เมื่อเสียบหูฟง จะมีไอคอนนี้แสดงอยูบน
หนาจอ

โหมดเครื่องบิน
ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่ออยูในโหมดเครื่องบิน 

เมมโมรี่การด 
ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อเสียบเมมโมรี่การด

บลูทูธ (มองเห็นได)
เมื่อเปดใชงานบลูทูธและเลือกใหสามารถ
ถูกคนพบจากอุปกรณอื่นได จะมีไอคอนนี้
ปรากฏอยู 
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 ไอคอน    คำอธิบาย

บลูทูธ (ซอน)
เมื่อเปดใชงานบลูทูธและเลือกซอน จะมี
ไอคอนนี้ปรากฏอยู

ไอคอน WLAN
เมื่อเปด WLAN และเชื่อมตอสำเร็จโดยไมใส
รหัสผาน บนหนาจอสแตนดบายจะแสดง
สัญลักษณนี้อยู

ไอคอน WLAN
เมื่อเปด WLAN และเชื่อมตอสำเร็จโดยใส
รหัสผาน บนหนาจอสแตนดบายจะแสดง
สัญลักษณนี้อยู

 

2.1.2 คำอธิบายปุมกด

ไอคอน        คำอธิบาย

ปุมกลับ

ปุมเมนู

ปุมโฮม กลับไปยังหนาจอสแตนดบาย

เขาสูเมนูตัวเลือก

กลับไปหนากอนหนา
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 ไอคอน        คำอธิบาย

กดปุมเปด-ปดเครื่องคางไวเพื่อเปดเครื่อง
หรือปดเครื่องโทรศัพทมือถือ 

ปุมเปด-ปดเครื่อง

2.2 การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่

แถบโลหะบนซิมการดงายตอการเปนรอยขูดขีด ดังนั้นควร
ระวังเมื่อใสหรือถอดซิมการด 

2.2.2 การใสซิมการด

การใสซิมการด
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 กรุณาปดเครื่องโทรศัพทมือถือกอนที่จะถอดซิมการด 
เปนขอหามโดยเด็ดขาดในการถอดซิมการดออกจาก
ตัวเครื่องโดยไมไดทำการปดใหเรียบรอย เพราะจะทำ
ใหซิมการดและตัวเครื่องเกิดการเสียหาย

2.2.2 การใสเมมโมรี่การด

ใสเมมโมรี่การดลงบนชอง โดยใหขั้วโลหะสีทองคว่ำหนาลง แลว
เลื่อนตัวล็อคเพื่อล็อคเมมโมรี่การด  

การใสเมมโมรี่การด
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 ถามีการแสดงวาการอานเมมโมรี่การดลมเหลวให
ตรวจสอบวาวางถูกตำแหนงหรือไม

2.3 แบตเตอรี่

2.3.1 การใสแบตเตอรี่

 ถอดฝาหลังออกจากตัวเครื่อง 

ตรวจสอบใหขั้วแบตเตอรี่สั้มผัสกับขั้วโลหะที่อยูบนตัวเครื่อง
โทรศัพทมือถือ วางแบตเตอรี่ลงดวยนิ้ว จากนั้นวางอีกดานนึง
ใสลงไปในถาดใสแบตเตอรี่ใหพอดี
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 กรุณาติดตั้งดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายที่อาจเกิดกับขั้วแบตเตอรี่ 

 หลังใสแบตเตอรี่เรียบรอยแลวปดฝาหลัง
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2.3.2 การชารจไฟ

เสียบสายชารจเขากับตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ หลังจากนั้น
เสียบสายชารจเขากับเตาเสียบจะมีไอคอนแสดงสถานะของ
แบตเตอรี่ที่มุมบนดานขวาของหนาจอ โดยไอคอนจะแสดงการ
เคลื่อนไหวเพื่อแสดงวากำลังชารจพลังงานแบตเตอรี่ เมื่อ
แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็มไอคอนจะหยุดเคลื่อนไหวและแถบ
แบตเตอรี่จะเต็ม กรุณาถอดปลั๊กเพื่อหยุดการชารจไฟ

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ใกลหมดจะมีขอความเตือน หาก
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แบตเตอรี่มีอยูต่ำเกิน เครื่องจะทำการปดเครื่องอัตโนมัติ 
ทั้งนี้ไมควรปลอยใหแบตเตอรี่อยูในสถานะหมดบอยครั้ง 
เนื่องจากจะสงผลกับอายุการใชงานของแบตเตอรี่ นอกจาก
นี้ไมควรทำการชารจแบตเตอรี่ติดตอกันเปนระยะเวลานาน

 เพื่อความปลอดภัยและอายุการใชงานที่ยาวนาน 
โปรดใชที่ชารจของไอโมบายเทานั้น 

2.4 รหัสผานความปลอดภัย

PIN 
หมายเลขประจำตัวผูใช หรือรหัส PIN (4-8 หลัก) คือรหัส
ที่ชวยคุณปองกันการคุกคามของการใชงานที่ไมไดรับอนุญาต
รหัส PIN จะมาพรอมกับซิมการด คุณสามารถดูไดจากวิธี
การใชซิมการดที่มากับซิมการดของคุณ หากคุณใสรหัส PIN
ผิดสามครั้งติดกัน รหัสจะไมสามารถใชงานไดจนกวาจะยืนยัน
สิทธิ์ใหม โดยการใสรหัส PUK

PIN 2
รหัส PIN2 อาจจะมาพรอมกับซิมการด ในการใชงานบาง
ฟงกชั่น คุณจำเปนตองใชรหัส PIN2 อยางเชน การตั้งคา
ธรรมเนียมการโทร คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจาก
ผูใหบริการของคุณ หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้ง
ติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

PUK

•

•

•
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รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
รหัส PIN คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ หากคุณปอนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดตอกัน
ซิมการดของคุณจะไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอรับซิมการดอันใหม

PUK2
รหัส PUK 2 ใชสำหรับปลดล็อค รหัส PIN 2 คุณจำเปนตอง
ถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากคุณปอน
รหัส PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณจะไม
สามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม

 

•
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3 คูมือการใชงานแบบยอ

3.1 ฟงกชั่นปุมลัด

 ฟงกชั่น             ปุมลัด                คำอธิบาย

เปดเครื่อง

ปดเครื่อง

กดคางปุมเปดเครื่อง
และปุมปดเครื่อง

โหมดปดเครื่อง

กดคางปุมเปดเครื่อง
และปุมปดเครื่อง

โหมดเปดเครื่อง

3.2 โทรออก

ในโหมดสแตนดบาย เบอรโทรจะถูกแสดงหลังจากกดปุมตัวเลข
ที่ตองการจากนั้น กดปุมโทรออกเพื่อโทร

•
•
•

เปดแฮนดฟรี (Turn on Handfree): สามารถเปดใชงาน
แฮนดฟรี 
สลับสาย (switch): พักสายการใชงาน และสลับสายการโทร
รายชื่อ (Contacts): ระหวางการโทรสามารถใสรายชื่อที่
ตองการเพื่อทำการโทรออก 
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•

•
•
•

ขอความ (message): ระหวางการโทรสามารถเขาเมนู
ขอความ SMS และทำฟงกชั่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ในระหวาง
การโทรทานจะไมสามารถรับและสงขอความ MMS 
บันทึกการโทร (call logs): เขาไปยังหนาบันทึกการโทร
เริ่มการบันทึก (Record): เริ่มการบันทึกเสียงระหวาง
สนทนา โดยไฟลจะถูดจัดเก็บในเมนูการบันทึก 
ปดเสียง (mute): เมื่อเลือกใชฟงกชั่นนี้ คูสนทนาของทาน
จะไมไดยินเสียงของคุณ

3.3 การปฏิเสธสาย

สามารถกดปุมวางสายเพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา

3.4 การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเขา เครื่องจะทำการเตือน (เชน สั่น, เสียงเรียก
เขา และอื่นๆ); หากเครือขายผูใหบริการรองรับ เครื่องจะทำการ
แสดงชื่อและเบอรโทรผูโทรเขา โดยผูใชสามารถกดปุมโทรออก
เพื่อรับสาย

3.5 การวางสาย

หลังจากสิ้นสุดการโทร สามารถเลือกวางสาย  
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3.6.บริการโทรออกฉุกเฉิน

สามารถโทรออกฉุกเฉินไดโดยไมตองใสซิมการด 
เบอรโทรฉุกเฉินจะแตกตางกันไปตามเครือขายผูใหบริการ ติด
ตอผูใหบริการเครือขายของทานเพื่อขอมูลเพิ่มเติม  

3.7 การใสเบอรตอ

หลังจากใสเบอรโทร หากตองการใสเบอรตอ กรุณากดปุม “*” 
คางไว แลวใสเบอรตอ หลังจากที่หนาจอแสดง “P” ทั้งนี้เมื่อ
ทำการตอโทรศัพทไดแลวเครื่องจะทำการเชื่อมตอไปยังเบอร
ตอที่เราใสไวโดยอัตโนมัติ. 

3.9 สายที่โทรออก (Dialed calls)/สายที่
     ไมไดรับ (Missed calls)/ สายที่ไดรับ 
     (Received Calls) /สายที่ปฏิเสธ 
     (Rejected calls)

คุณสามารถเขาหนาบันทึกการโทรเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
ของสายที่โทรออก (Dialed calls)/สายที่ไมไดรับ (Missed 
calls)/ สายที่ไดรับ (Received Calls) /สายที่ปฏิเสธ 
(Rejected calls)
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 หมายเหตุ: ขอมูลสายเรียกเขาของเบอรที่ถูก
แบล็คลิสตจะถูกบันทึกในสายที่ปฏิเสธ 

3.10 การโอนสาย

หลังจากเปดใชงานการโอนสายตามเงื่อนไขที่ไดกำหนดไวแบบ
ไมมีเงื่อนไข (Call Forward Unconditionally), เมื่อสายไมวาง 
(Forward Busy), เมื่อไมตอบรับ (Forward No Answer), เมื่อ
ติดตอไมได (Forward Can Not Reach), ทานสามารถเลือก
โอนสายเรียกเขาไปยังขอความวอยซเมลลหรือเบอรโทรอื่นที่
ตั้งไว 

3.11 สายเรียกซอน

หลังจากเปดใชงานสายเรียกซอน ในระหวางการใชงานสาย
โทรศัพททานสามารถรับสายอื่นได 

3.12 ระงับการโทร

หลังจากเปดใชงานฟงกชั่นการระงับการโทร เครื่องจะทำการ
ระงับการโทรตามเงื่อนไขที่เลือก ทุกสายที่โทรออก (all the 
Dialed calls), ทุกสายเรียกเขา (all the incoming calls), 
สายเรียกเขาเมื่อโรมมิ่ง (incoming calls when roaming), 
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โทรออกตางประเทศ (dialed international calls), โทรออก
ตางประเทศเมื่อโรมมิ่ง (outgoing international calls 
when roaming))  ทั้งนี้ทานสามารถกำหนดการโทรไดตาม
เงื่อนไขที่ตองการ (ตองสมัครกับผูใหบริการเครือขาย) 

3.13 ปดเครื่อง

ในโหมดสแตนดบายกดปุมวางสายคางไวเพื่อปดเครื่อง
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4. ฟงกชั่นการโทร

4.1 โครงสรางเมนู

ฟงกชั่นเมนูมาตรฐานในตัวเครื่องมีดังตอไปนี้:

1.1 โทร (Dial)
1.2 รายชื่อ (Contacts)
1.3 บันทึกการโทร (Call Record)
1.4 ตั้งคาโทรศัพท (Phone settings)
1.5 รูปแบบเมนู (Menu style)
1.6 ล็อคหนาจอ (Screen lock)
1.7 Opera Mini
1.8 ขอความ (Messages)
1.9 อีเมล (Email)
1.10 กลอง (Camera)
1.11 กลองวีดีโอ (Video Recorder)
1.12 รูปแบบ (Profiles)
1.13 นาิกาปลุก (Alarm clock)
1.14 ปฏิทิน (Calendar)
1.15 เพลง (Music)
1.16 วีดีโอ (Video player)
1.17 อีบุค (EBook)
1.18 จัดการไฟล (File manager)
1.19 บลูทูธ (Bluetooth)
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1.20 WiFi (WiFi)
1.21 จาวา (Java)
1.22 อัลบั้มรูป (Photo album)
1.23 วิทยุ (FM radio)
1.24 เครื่องคิดเลข (Calculator)
1.25 บันทึกเสียง (Sound recorder)
1.26 ทีวี (TV)
1.27 Youtube
1.28 Facebook
1.29 Tweet
1.30 SkyBuddy
1.31 Gold Miner
1.32 Fruit Ninja
1.33 Keep moving
1.34 Lights off
1.35 Zombie
1.36 เกมส (Games)
1.37 เวลาสากล (World clock)
1.38 จับเวลา (Timer)
1.39 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ (Answer machine)
1.40 คนหา (Local search)
1.41 ตัวแปลงหนวย (Unit converter)
1.42 ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection settings)
1.43 ตั้งคาหนาจอ (Display settings)
1.44 ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings)
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1.45 ตั้งคาการโทร (Call settings)
1.46 STK
1.47 แอปพลิเคชั่น (Application)
1.48 บันทึก (Memo)
1.49 เมนูสวนตัว (Private menu)
1.50 App Cafeé
1.51 Content cafée
1.52 i-Key
1.53 MTUTD

4.2.โทร (Dial)

ใสเบอรที่ตองการ จากนั้นสามารถโทรออก หรือสงขอความ 
และใชฟงกชั่นอื่นๆ 
ฟงกชั่นนี้สามารถใหทานดูรายชื่อที่มี, จัดเก็บหรือบันทึก
เบอรโทรใหม, แกไขและลบชื่อและเบอรโทรในตัวเครื่องและ
ซิมการด นอกจากนี้เครื่องรุนนี้มีฟงกชั่นกลุมผูโทรเพื่อการจัด
การที่เปนระเบียบสำหรับเมนูรายชื่อ 
เมื่อเลือกรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งในรายการสามารถเลือกตัวเลือก 
(Options) เพื่อทำรายการดังตอไปนี้

4.3.รายชื่อ (Contacts)

ฟงกชั่นนี้สามารถใหทานดูรายชื่อที่มี, จัดเก็บหรือบันทึกรายการ
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เบอรโทรใหม, แกไขและลบชื่อและเบอรโทรในตัวเครื่องและ
ซิมการด นอกจากนี้เครื่องรุนนี้มีฟงกชั่นกลุมผูโทรเพื่อการจัด
การที่เปนระเบียบสำหรับเมนูรายชื่อ  

 เลือกรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งในรายการ เพื่อเขียนขอความ 
หรือลบรายการ

4.3.1.เขียนขอความ (Write Message)

สงขอความ SMS หรือขอความ MMS ไปยังเบอรที่เลือก

4.3.2.โทร (Call)

โทรไปยังรายชื่อที่เลือก

4.3.3.ลบ (Delete)

ลบรายการนี้

4.3.4.คัดลอก (Copy)

คัดลอกรายชื่อลงบนซิมการดหรือตัวเครื่อง

4.3.5.สง vCard (Send vCard)

สงรายชื่อนี้ผานทางขอความ SMS, MMS หรือ บลูทูธ

4.3.6.สงออก (Export)

สงออกรายชื่อไปยังซิมการดหรือเมมโมรี่การด

4.3.7.เพิ่มไปยังแบล็คลิสต (Add to blacklist)
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เพิ่มรายชื่อนี้ไปยังรายการแบล็คลิสต

4.3.8.ยายไปเมนูสวนตัว (Move to private menu)

ยายรายชื่อไปยังเมนูสวนตัว

4.3.9.กลุม (Group)

สามารถดูกลุมตางๆที่อยูในรายชื่อได

4.3.10.เลือก (Mark)

เลือกทีละรายชื่อหรือรายชื่อทั้งหมด

4.3.11.VCard

สามารถนำเขา, สงอกนามบัตรไปยังตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การด

4.3.12.โทรดวน (Speed Dial)

ตั้งรายชื่อที่เลือกเปนเบอรโทรดวน หลังจากตั้งเบอรโทรดวนเรียบ
รอยแลว สามารถ กดปุมตัวเลขที่ทำการตั้งเบอรโทรดวนแลวคาง
ไวเพื่อโทรออก

 ในหนาจอสแตนดบาย กดปุมตัวเลข 1 คางไวเพื่อเขาสู
วอยซเมลล แลวเลือกซิมการด

4.3.13.แสดงรายชื่อ (Show Contacts)

สามารถตั้งโหมดการแสดงรายชื่อเปนบรรทัดเดียวหรือ 2 บรรทัด
ได
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4.3.14.เพิ่มเติม (More)

หมายเลขผูโทร (Caller ID): สามารถดูหรือแกไขเบอรได
สถานะหนวยความจำ (Memory status): สามารถตรวจสอบ
สถานะหนวยความจำซิม 1, ซิม2 และ ตัวเครื่อง 
แบ็คอัพรายชื่อ (Backup phonebook): สามารถแบคอัพ
รายชื่อไปยังตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การด สามารถตั้งฟอรแมต
เปนแบบ MTK/NOKIA
คืนคารายชื่อ (Restore phonebook): สามารถคืนคารายชื่อ
ที่ไดแบคอัพไวจากตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การด









4.4.บันทึกการโทร (Call Record)

แสดงบันทึกการโทร















เขียนขอความ (Write message): สามารถสงขอความ SMS 
หรือ MMS ไปยังเบอรนี้
โทร (Call): โทรออกไปยังเบอรที่เลือก
เพิ่มรายชื่อใหม (Add to new contact): ทานสามารถ
บันทึกเบอรไปยังซิมการดและกลุมที่อยูในตัวเครื่อง
เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู (Add to the existed Contacts): 
เพิ่มเบอรนี้ไปยังรายชื่อที่มีอยู
เพิ่มไปยังแบล็คลิสต (Add to blacklist): เพิ่มเบอรนี้ไปยัง
รายการแบล็คลิสต
ลบ (Delete): ลบรายการนี้
ยายไปยังเมนูสวนตัว (Move to private menu): ยาย
เบอรนี้ไปเมนูสวนตัว
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4.5 ตั้งคาโทรศัพท (Phone Settings)

















เวลาและวันที่ (Time and date): สามารถตั้งคาวันที่
และเวลาที่ใชแสดงบนหนาจอ
ตั้งคาภาษา (Language setting): สามารถเลือกภาษาที่ใชใน
ตัวเครื่อง
ตั้งคาวิธีการปอนขอมูล (Input method settings): สามารถ
ตั้งความเร็วในการเขียน (handwriting speed), น้ำหนักในการ
เขียน (handwriting font weight), สีในการเขียน 
(handwriting font color), ตั้งคาขนาดคียบอรด (keyboard 
size settings)
ตั้งคาหนาจอสัมผส (Touch screen calibration): สามารถ
ปรับตั้งคาหนาจอ
เปด/ปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power on/off): สามารถ
ตั้งเวลาเพื่อเปด/ปดตัวเครื่องโทรศัพท
การจัดการพลังงาน (Power management): สามารถดูการ
จัดการพลังงาน 
ทิศทางเซ็นเซอร (Direction sensor): สามารถตั้งกลับดาน
แนวนอนหรือแนวตั้งอัตโนมัติ
ตั้งคาจากโรงงาน (Restore factory settings): ทานสามารถ
คืนการตั้งคาที่มีจากโรงงานโดยใสรหัสผานมาตรฐานคือ  0000

4.6.รูปแบบเมนู (Menu style)

สามารถเปลี่ยนรูปแบบเมนู 
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4.7.ล็อคหนาจอ (Screen lock)

ทานสามารถเปลี่ยนสไตลการล็อคหนาจอ

4.8.Opera Mini

ฟงกชั่นนี้จำเปนตองรองรับจากเครือขาย

 การใชแอปพลิเคชั่นดังกลาวจำเปนตองอาศัยการรองรับ 
GPRS จากเครือขาย  ซึ่งการใชงานฟงกชั่นนี้ทำใหการใช
ดาตาเพิ่มขึ้น โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายซิมการดที่
ทานใชงานอยูสำหรับขอมูลคาใชจายและรายละเอียดของ
ขอมูล GPRS

4.9.ขอความ (Messages)

แชท (Chat)
ในโหมดการแชท แสดงบันทึกการแชท โดยทานสามารถแยก
แชท SMS สวนตัวได
เขียนขอความ (Write message)





 ขอความ SMS ใหม
ทานสามารถเขียนขอความใหมโดยใชฟงกชั่นนี้ เมื่อพิมพ
ขอความเสร็จใหเลือก ตัวเลือก (Options) เพื่อสง (Send), 
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ใสขอความสำเร็จรูป (insert the templates), ใสรายชื่อ
(Add contact info), ใสไอคอน (Add emotion), บันทึก 
(Save) และอื่นๆ















สง (Send): ใสเบอรโทรที่ตองการไดโดยตรงหรือเลือก
เบอรจากรายชื่อเพื่อสงขอความ
ใสขอความสำเร็จรูป (Insert templates): ใสขอความ
สำเร็จรูปที่มีอยูในตัวเครื่องมาใชในขอความ
เพิ่มขอมูลติดตอ (Add contact info): ใสรายละเอียด
ของรายชื่อที่เลือกมาใสในขอความ
เพิ่ม Phiz (Add phiz): เลือกใสสัญลักษณอีโมติคอน
ที่มีในรายการลงขอความ
ตั้งเวลาสง SMS (SMS schedule): สามารถตั้งเวลา
เพื่อจัดสงขอความ SMS
ขนาดตัวอักษร (Font size): ตั้งขนาดตัวอักษร 
บันทึกเปนขอความราง (Save as draft): บันทึก
ขอความนี้ไปยังขอความราง

 สราง MMS ใหม (New MMS)
ทานสามารถพิมพขอความ MMS และใสภาพหรือเสียง
ริงโทนในฟงกชั่นนี้
เลือก สราง MMS ใหม เขาไปหนาการพิมพ กดปุมเมนู
เลือกไอคอนเพื่อเพิ่มผูรับ และทำฟงกชั่นอื่นๆ 







ขอความ (Text): พิมพขอความ
ชื่อเรื่อง (Subject): พิมพชื่อเรื่องของขอความ
สไลดถัดไป (Next slide): สามารถเพิ่มหนาสไลดถัดไป 
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สไลดกอนหนา (Previous slide): สามารถเพิ่มหนา
สไลดกอนหนา
ภาพ (Picture): สามารถเพิ่มภาพ
เพิ่มเติม (More): สามารถเพิ่มเสียง และวีดีโอ 

ขอความเขา (Inbox)
เปนที่จัดเก็บขอความ SMS, ขอความ MMS และ
ขอความพุชที่ไดรับ โดยขอความประเภทตางๆจะถูกแสดง
ดวยไอคอนที่ตางกัน 



SMS (SMS): สามารถตอบกลับผูสงเปนขอความ SMS  
MMS (MMS): สามารถตอบกลับผูสงเปนขอความ MMS
โทร (Call): โทรไปยังเบอรผูสงขอความ
ลบ (Delete): ลบขอความ
ลบหมายเลขที่ซ้ำกัน (Delete repeated numbers):  
ลบขอความที่มาจากหมายเลขเดียวกัน 
ล็อค (Lock): ล็อค/ปลดล็อคขอความ 
ยาย (Move): ยายขอความไปยัง ขอความลับ, เมลล
บอกซเดิม, เมนูสวนตัว, เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง 
คัดลอก (Copy):  คัดลอกขอความไปยังซิมการดหรือตัว
เครื่อง 
เพิ่มรายชื่อ (Add to Contacts):  เพิ่มรายชื่อผูสง
ขอความไปยังรายชื่อที่มีอยูหรือรายชื่อใหม   



















ขอความออก (Outbox)
เปนที่จัดเก็บขอความ SMS, ขอความ MMS ที่สงลมเหลว 
โดยขอความประเภทตางๆจะถูกแสดงดวยไอคอนที่ตางกัน
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สง (Send): สงขอความออกเปนขอความ SMS /MMS 
ลบ (Delete): ลบขอความ
ล็อค (Lock): ล็อค/ปลดล็อคขอความ 
ยาย (Move): ยายขอความไปยัง ขอความลับ, เมลล
บอกซเดิม, เมนูสวนตัว,เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง 
คัดลอก (Copy):  คัดลอกขอความไปยังซิมการดหรือตัว
เครื่อง 











ขอความราง (Drafts) 
เปนที่จัดเก็บขอความ SMS, ขอความ MMS ที่พิมพไว โดย
ขอความประเภทตางๆจะถูกแสดงดวยไอคอนที่ตางกัน

ลบ (Delete): ลบขอความ
แกไข (Edit): แกไขขอความ
ล็อค/ปลดล็อค (Lock/unlock): ล็อค/ปลดล็อค
ขอความ
ยาย (Move): ยายขอความไปยัง ขอความลับ, เมลล
บอกซเดิม, เมนูสวนตัว, เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง 
คัดลอก (Copy):  คัดลอกขอความไปยังซิมการดหรือ
ตัวเครื่อง 

ขอความสง (Sent)
เปนที่จัดเก็บขอความ SMS, ขอความ MMS ที่สงสำเร็จ โดย
ขอความประเภทตางๆจะถูกแสดงดวยไอคอนที่ตางกัน















ลบ (Delete): ลบขอความ
สงตอ (Forward): สงตอขอความนี้ไปยังผูอื่น
ล็อค (Lock): ล็อค/ปลดล็อคขอความ 
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ยาย (Move): ยายขอความไปยัง ขอความลับ, เมลล
บอกซเดิม, เมนูสวนตัว, เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง 
คัดลอก (Copy):  คัดลอกขอความไปยังซิมการดหรือ
ตัวเครื่อง 
เพิ่มรายชื่อ (Add to Contacts):  เพิ่มรายชื่อผูสง
ขอความไปยังรายชื่อที่มีอยูหรือรายชื่อใหม







ขอความลับ (Security inbox)
ใสรหัสผานขอความลับ จากนั้นเขาไปในเมลลบอกซขอความ
ลับ หากตองการใหขอความ SMS /MMS ปลอดภัยจากการ
ใชงานโดยไมไดรับอนุญาตใหจัดเก็บไวในเมนูนี้ 



SMS (SMS): สามารถตอบกลับผูสงเปนขอความ SMS  
MMS (MMS): สามารถตอบกลับผูสงเปนขอความ MMS
โทร (Call): โทรไปยังเบอรผูสงขอความ
ลบ (Delete): ลบขอความ
ลบหมายเลขที่ซ้ำกัน (Delete repeated numbers):  
ลบขอความที่มาจากหมายเลขเดียวกัน 
ล็อค (Lock): ล็อค/ปลดล็อคขอความ 
ยาย (Move): ยายขอความไปยัง ขอความลับ, เมลล
บอกซเดิม, เมนูสวนตัว, เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง  
คัดลอก (Copy):  คัดลอกขอความไปยังซิมการดหรือตัว
เครื่อง 
เพิ่มรายชื่อ (Add to Contacts): เพิ่มรายชื่อผูสง
ขอความไปยังรายชื่อที่มีอยูหรือรายชื่อใหม   
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ขอความสำเร็จรูป (Templates)
ทานสามารถแกไขขอความสำเร็จรูป
ขอความบรอดคาสท (Broadcast message)
ขอความบรอดคาสทเปนบริการขาวสารตางๆ เปลี่ยนการ
ตั้งคาของการบริการตามรายละเอียดดานลาง









อานขอความ (Read): อานขอความที่ไดรับ
ตั้งคา (Setting): สามารถเลือกเปด/ปดขอความบรอด
คาสท, ตั้งภาษา, ตั้งชองเพื่อรับขอความ

วอยเมลเซิรฟเวอร (Voice mail server)
เครื่องโทรศัพทมือถือรุนนี้รองรับฟงกชั่นขอความเสียง คุณ
สามารถเลือกซิม1 หรือซิม2 เพื่อรับฟงขอความเสียง เมื่อ
โทรศัพทไดรับขอความเสียงจะทำการแจงเตือน ทานสามารถ
รับฟงขอความเสียงไดจากภายใตเมนูขอความเสียงทานสามารถ
เลือกแกไขหรือตั้งเบอรโทรสายที่1, สายที่2, แฟกซหรือขอมูล







ฟงขอความเสียง (Retrieve message): โทรไปยังขอความ
เสียงเพื่อรับฟงขอความเสียง
ตั้งเบอร (Number settings): แกไขเบอรขอความเสียง

 ไมควรใชกลองหากการใชงานนั้นเปนการละเมิดตอขอ
กำหนดหรือกฏหมาย
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4.10.อีเมล (Email)

ทานสามารถรับสงอีเมลจากแอปพลิเคชั่นนี้
ขั้นตอนการตั้งคาแอคเคานท (ตัวอยางการตั้งแอคเคานท 126):
1. ไปยัง อีเมล เลือก เริ่ม เพื่อ ตั้งคาแอคเคานท 
2. เลือก กำหนดแอคเคานทเอง (Custom account)
3. ในหนาการตั้งคาล็อคอิน ใสที่อยูแอคเคานท: xxxxx@126.com; 
   ชื่อผูใช (User Name): xxxxx; รหัสผาน (Password): xxxxxx; 
   จากนั้น เลือก ถัดไป
4. เขาไปหนา ตั้งคาการเชื่อมตอขอมูล  (data connection 
   settings), เลือกเครือขายที่ใชและแอคเคานที่ใช จากนั้น เลือก
   ถัดไป 
5. ไปยังตั้งคาถาดเขา ( Inbox settings), ใส เซริฟเวอรขาเขา
   (incoming mail server): pop.126.com; พอรต (port): 110; 
   ความปลอดภัย (Security): ปด (Off)  จากนั้น เลือก ถัดไป
6. จากนั้นใสรายละเอียดตอไปนี้: smtp.126.com; ชื่อผูใช (User 
   Name): xxxxx; รหัสผาน (password): xxxxxx; พอรต 
   (port): 25; ความปลอดภัย (Security): Off ; การรับรอง 
   (authentication):  ใสรหัสผูใชและรหัสผาน แลวเลือก ถัดไป
7. เมื่อตั้งแอคเคานทเสร็จ ทานสามารถรับสงอีเมล 

 4.11.กลอง  (Camera)

เครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับฟงกชั่นกลองเว็บแคม ทานสามารถถาย
ภาพและบันทึกลงตัวเครื่องหรือการดทีแฟลช โดยภาพที่ถาย
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สามารถใชเปนภาพพื้นหลังหรือสามารถสงผาน ขอความ MMS 
ได นอกจากนี้ยังสามารถใชฟงกชั่นกลองวีดีโอเพื่อใชสำหรับแชท
สนทนาหากตองใชฟงกชั่นนี้จำเปนตองติดตั้งไดรฟเวอร

 ถายภาพ
ในหนาเมนูการถายภาพ แตะที่ไอคอนรูปสามเหลี่ยมเพื่อเขาสู 
ตัวเลือก เพื่อใชฟงกชั่นตอไปนี้ 

ตัวเลือกเพิ่มเติม











โหมดถายภาพ (Shoot mode): สามารถเปลี่ยนโหมด
การใชงานระหวางกลองและวีดีโอ
คุณสมบัติของภาพ (Image property): สามารถตั้งคา
ความสวาง (brightness), ความเขมสี (contrast), EV 
(exposure bias) 
ปรับความขาว (White balance): สามารถตั้งสมดุลแสง
ขาวตามรายการ ตอไปนี้ Incandescent lamp, 
ffllfluorescent, Daylight และ cloud 
เอฟเฟค (Effect): สามารถตั้งเอฟเฟคพิเศษเปน: ปกติ 
(normal), ขาวดำ (B&W), แดง (red), เขียว (green), 
น้ำเงิน (blue), เหลือง(yellow),  ซีเปย (Sepia) และ 
เนกาทีฟ (negative)
ตั้งคา (Setting): สามารถตั้ง คุณภาพ (quality), ขนาด 
(size), photo anchor, โหมดกลางคืน (night mode), 
ถายตอเนื่อง (continue shot), หนวงเวลา (delay), ลด
การสะทอน (banding), เสียงชัตเตอร (shutter sound), 
บันทึกภาพอัตโนมัติ (auto save), พื้นที่จัดเก็บ (storage)  
แฟลช (flflflffllash light)
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 ไมควรใชกลองหากการใชงานนั้นเปนการละเมิดตอขอ
กำหนดหรือกฏหมาย

4.12.กลองวีดีโอ (Video Recorder)

ในโหมดวีดีโอ ทานสามารถถายวีดีโอและสามารถดูเอฟเฟควีดีโอ
ผานหนาจอตัวเครื่อง ในหนากลัอง แตะที่ไอคอนรูปสามเหลี่ยม
เพื่อเขาสู ตัวเลือก เพื่อใชฟงกชั่นตอไปนี้ 



ตัวเลือกเพิ่มเติม









โหมดถายภาพ (Shoot mode): สามารถเปลี่ยนโหมด
การใชงานระหวางกลองและวีดีโอ
คุณสมบัติของภาพ (Image property): สามารถตั้งคา
ความสวาง (brightness), ความเขมสี (contrast), EV 
(exposure bias) 
เอฟเฟค (Effect): สามารถตั้งเอฟเฟคพิเศษเปน: ปกติ 
(normal), ขาวดำ (B&W), แดง (red), เขียว 
(green), น้ำเงิน (blue), เหลือง (yellow),  ซีเปย
(Sepia) และ เนกาทีฟ (negative)
ตั้งคา (Setting): สามารถตั้ง  ขนาด (size),  ลดการสะทอน 
(banding),เสียง (audio), ฟอรแมตวีดีโอ (Format Video), 
พื้นที่จัดเก็บ (storage)  

ในโหมดการบันทึกวีดีโอ กดปุมถายภาพ เพื่อบันทึก ระหวางการ
บันทึกวีดีโอ สามารถใชฟงกชั่นดังตอไปนี้:
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สง (Send): สงผานบลูทูธหรือขอความ MMS 
เลน (Play): เลนไฟลวีดีโอ
ลบ (Delete): ลบไฟลวีดีโอที่เพิ่งถายไป







4.13.รูปแบบ (Proffiifiles)

สามารถตั้งรูปแบบการใชงานตางๆใหเหมาะกับการใชงานที่แตก
ตางกันทั่วไป (Normal/ ปดเสียง (Silent)/ ประชุม (Meeting)/ 
ในอาคาร (Indoor)/ นอกอาคาร (Outdoor)/ หูฟง (Earphone)/
บลูทูธ (Bluetooth)

ทานสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบ และเริ่มใชงานรูปแบบที่ตองการ





เปลี่ยนชื่อ (Rename)
สามารถแกไขชื่อ
ตั้งคาเสียงเรียกเขา (Ring setting )









เสียงเรียกเขาซิม 1 (SIM1 ringtone): สามารถ
ตั้งเสียงเรียกเขาสำหรับซิม 1 จากเสียงที่มีในตัวเครื่อง
หรือเสียงเรียกเขาอื่น
เสียงขอความซิม 1 (SIM1 message tone): สามารถตั้ง
เสียงขอความเมื่อไดรับขอความจากซิม 1
เสียงเรียกเขาซิม 2  (SIM2 ringtone): สามารถ
ตั้งเสียงเรียกเขาสำหรับซิม 2 จากเสียงที่มีในตัวเครื่อง
หรือเสียงเรียกเขาอื่น
เสียงขอความซิม 2 (SIM2 message tone): สามารถตั้ง
เสียงขอความเมื่อไดรับขอความจากซิม 2
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 ปรับระดับเสียง (Adjust Volume)











เสียงเรียกเขา (Ringtone): สามารถตั้งระดับความดังเสียง
เรียกเขา
เสียงขอความ (Message tone): สามารถตั้งระดับความดัง
เสียงขอความ
เสียงปลุก/เสียงเตือน (Alarm/Calendar alert): สามารถ
ตั้งระดับความดังเสียงนาิกาปลุก
เสียงโทร (Call volume): สามารถตั้งระดับความดัง
เสียงโทรที่ใชสนทนา
เสียงเปด/ปดเครื่อง (Power ringtone): สามารถตั้งระดับ
ความดังเสียงเปด/ปดเครื่อง





ชนิดการเตือน (Alert type)
มี 5 ตัวเลือก คือ  เสียงอยางเดียว (ring only), สั่นเทานั้น 
(vibrate only), เงียบ (silent), สั่นแลวเสียง (vibrate then 
ring)  และ เสียงและสั่น (ring and vibrate)
เสียงเตือนอื่นๆ (Other alert rings)









เสียงปุม (Key tone): สามารถตั้งเปด/ปดเสียงปุมกด 
เสียงแปนสัมผัส (Touch tone): สามารถตั้งเปด/ปดเสียง
แตะหนาจอ 
เสียงเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (Battery low alert): สามารถ
ตั้งเปด/ปดเสียงการเตือนแบตเตอรรี่เมื่อมีไฟต่ำได โดยเมื่อ
เปดใชงานเครื่องจะทำการแจงเตือนหากพลังงานแบตเตอรี่
ถูกใชใกลหมด
เสียงเปด/ปดเครื่อง (Power ringtone): สามารถตั้งเปด/
ปดเสียงที่ใชสำหรับเปด/ปดตัวเครื่อง



44







ปุมโทรแบบสั่น (Dial pad vibrate): สามารถตั้งเปด/ปด
การสั่นเวลาแตะปุมโทร 
สั่นเมื่อสัมผัสหนาจอ (Touch vibrate settings): สามารถ
ตั้งเปด/ปดการสั่นเวลาแตะ 
เสียงการล็อคหนาจอ (Screen lock tone): สามารถเปด/
ปดเสียงการล็อคหนาจอ  

4.14.นาิกาปลุก (Alarm clock)

ทานสามารถแกไขนาิกาปลุก, เวลา, เสียงปลุก, เวลา, ตั้งการ
ปลุกซ้ำ
ในหนาการแกไขนาิกาปลุก ทานสามารถใชปุมทิศทางในการเลื่อน
ตำแหนงเคอรเซอรไปยังตัวเลือกที่ตองการแลวทำการเลือกการตั้ง
คาตามตองการ

4.15.ปฏิทิน (Calendar) 

ทานสามารถดูปฏิทินไดในเมนูนี้ กดปุมเมนูในหนาปฏิทิน เพื่อทำ
ฟงกชั่นตอไปนี้







เพิ่มนัดหมาย (Add new schedule)
สามารถตั้งรายการเตือนในปฏิทิน
แสดงนัดหมาย (View schedules)
สามารถดูหรือตรวจสอบรายการเตือนในปฏิทิน
ลบนัดหมายวันนี้ (Clear today‘s tasks)
สามารถลบรายการเตือนของวันที่เฉพาะในปฏิทิน
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ลบทั้งหมด (Clear All)
สามารถลบรายการเตือนทั้งหมดในปฏิทิน
ไปยังวันที่ (Go to Date)
สามารถตรวจสอบวันที่ที่ตองการ





4.16.เพลง (Music)

โทรศัพทรุนนี้สามารถเลือกเลนเพลง MP3 ที่ถูกจัดเก็บใน
เมมโมรี่การดและรองรับการเลนเพลงพื้นหลัง
ในหนาการใชงานเครื่องเลนเสียง เลื่อนเคอรเซอรมายังไอคอน
ที่อยูบนหนาจอเพื่อทำฟงกชั่นดังตอไปนี้

กด    เพื่อเลนเพลง MP3
กด    เพื่อพักการเลนเพลง
กด         เพื่อเลนเพลงกอนหนาหรือถัดไป
ภายใตหนาการเลนเพลง MP3 กดปุม เมนู เพื่อใชฟงกชั่นตอไปนี้:











รายการเพลง (Music list): แสดงรายการเพลงของทาน
เลือกเพลง (Music mark): แสดงรายเการเพลงที่ถูกบุคมารค
ไว 
ตั้งเปนเสียงเรียกเขา (Set as ringtone): ตั้งเพลง Mp3 ที่
เลือกเปนเสียงเรียกเขา
ตั้งคาหนาจอ (Display settings): ตั้งการแสดงหนาการเลน
เพลง MP3, สามารถเลือกภาพอัลบั้ม, แสดงเนื้อเพลง, แสดง
ไฟหนาจอ และ แถบสเปคตรัม
เพิ่มลงในรายการเลนที่บันทึกไว (Add to saved playlist): 
เพิ่มเพลงเขาไปยังรายการเพลงที่มี 
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เพิ่มเติม (More): สามารถเลือก ตั้งเปนเสียงนาิกาปลุก (set 
as alarm ringtone), เพิ่มรายการเพลงใหม (add to new 
playlist), เพิ่มเปนบุคมารคเพลง (add to music bookmark) 
และ ตั้งคา (setting) 



4.17.วีดีโอ (Video player)

เครื่องโทรศัพทรุนนี้สามารถรองรับฟอรแมตไฟล 3pg และmp4 
และ ffllflv
เขาหนารายการไฟลวีดีโอ กดปุมเมนูเพือเลือกใชงานฟงกชั่นเหลานี้













รายการเลน (Playlist): สามารถตั้งรายการเลนไฟลวีดีโอ 
อินเทอรเน็ต (Internet browser): สามารถตั้งคากินเตอรเน็ต
บราวเซอร 
เรียกดูไฟล (Browse): สามารถดูไฟล 
ประวัติรายการเลน (History playlist): สามรถดูประวัติการ
เลนไฟลวีดีโอ
ตั้งคา (Settings): สามารถตั้ง เลนซ้ำ  (repeat), เลนสุม 
(shufflffllfle), เชื่อมตอเครือขาย  (network connection), ตั้งคา 
(proxy settings), และอื่นๆ
เพิ่มเติม (More): สามารถเลือก ตั้งเปนภาพพักหนาจอ (set 
as screensaver), ตั้งเปนภาพเปดเครื่อง (set as power on 
animation), ตั้งเปนภาพปดเครื่อง( set as power off 
animation), ตั้งเปนวีดีโอพื้นหลัง (set as video wallpaper), 
ปรับความสวาง (adjust brightness), คุณสมบัติของไฟล (ffiifile 
attribute), รายการโปรดของฉัน (my favorite) และ ออก 
(exit)
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4.18.อีบุค (EBook)

ทานสามารถอานอีบุคที่มีฟอรแมต txt โดยในหนารายการอีบุค
เลือก อีบุค แลวทำฟงกชั่นตอไปนี้ 















ลบ (Delete): ลบอีบุคที่เลือก
สงผานบูลทูธ (Send via Bluetooth): สงอีบุคผานบลูทูธ 
สง MMS (Send by MMS): สง อีบุคผาน MMS ไปยังผูอื่น 
รายละเอียด (Details): ดูรายละเอียด ,ชื่อ, ขนาด, พื้นที่จัด
เก็บ, หนาและบุคมารคของอีบุค 
เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่ออีบุค ที่เลือก  
คัดลอก (Copy): คัดลอกอีบุค ที่เลือก 
ยายไปยังเมนูสวนตัว (Move to private menu): ยายอีบุค
ที่เลือกไปเมนูสวนตัว 

ในหนาการอานอีบุค กดปุมเมนูเพื่อทำฟงกชั่นดังตอไปนี้ 
เพิ่มบุคมารค (Add bookmark): สามารถบันทึกหนาที่มีอยู
เพื่อที่จะงายตอการคนหาบุคมารคในครั้งหนา
ดูบุคมารค (View bookmarks): สามารถอาน, ลบ และ ลบ
บุคมารคทั้งหมด
ดูอัตโนมัติ (Auto view): สามารถตั้งเวลาดูอัตโนมัติ
เปด/ปดไฟหนาจอตลอด (Turn on/turn off backlight 
always active): ตั้งเปด/ปดไฟหนาจอใหทำงานขณะอาน
กระโดดไปยังเปอรเซ็นต (Jump to percent): สามารถกรอก
เปอรเซ็นตที่ตองการขามการอาน 
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4.19.จัดการไฟล (File manager)

คุณสามารถดูขอมูลในเมมโมรี่การดและฟอรแมตการดไดจากเมนูนี้ 
เลือกโฟลเดอรที่ตองการแลวเลือก ตัวเลือก (Options) เพื่อใช
งานตอไปนี้:

1. โฟลเดอรใหม (new folder): สรางโฟลเดอรใหม
2. คนหา (Search): คนหาชื่อไฟลอัตโนมัติ์
3. เรียงลำดับ (Sort): เรียงลำดับตามชื่อ ,วันที่, ขนาด,ประเภท
4. เลือก (Mark): เลือก/ไมเลือก หรือเลือกทั้งหมด/ไมเลือกทั้งหมด 
5. สถานะหนวยความจำ (Memory Card status): สามารถดู
   หนวยความจำตัวเครื่องและซิมการด  หากเลือกฟอรแมตจะเปน
   การลบขอมูลถาวร 
6. ลบ (Delete): ลบโฟลเดอร
7. รายละเอียด (Details): ดูรายละเอียด 
8. เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อโฟลเดอรที่ถูกเลือก 
9. คัดลอก (Copy): สามารถเลือกที่จะคัดลอก 1 หรือหลายราย
   การไปยังโฟลเดอรอื่น
10.ยายไปยังเมนูสวนตัว (Move to private menu): สามารถ
   เลือกที่จะคัดลอก 1 หรือหลายรายการไปยังเมนูสวนตัว

4.20.บลูทูธ (Bluetooth)

บลูทูธ (Bluetooth)
สามารถเลือกเปด/ปดการใชงานบลูทูธบลูทูธ
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สามารถถูกคนพบได (Bluetooth visibility)
สามารถเลือกแสดงอุปกรณบลทูธเปนแบบ “มองเห็นได (visible)” 
หรือ “ซอน (invisible)” ถาตั้งเปนซอนอุปกรณอื่นก็จะไมสามารถ
มองเห็นเครื่องของทาน
อุปกรณที่จับคูกัน (Paired device)
อุปกรณบลูทูธอื่นและจับคูอุปกรณ (การจับคูอุปกรณตองใสรหัส
ผาน PIN ที่เหมือนกันของทั้ง 2 อุปกรณเพื่อจับคูกัน โดยรหัส
ผานของบลูทูธจะแตกตางไปตามแตละรุนหรือยี่หอ ซึ่งปกติทาน
สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผานไดจากคูมือบลูทูธของ
อุปกรณนั้นๆ
ตั้งคาโฟลเดอรที่ใชรวมกัน (Shared folder settings)











การอนุญาตใชโฟลเดอรรวมกัน (Shared folder 
permission): สามารถกำหนดสิทธิการใชไฟลจาก
ผูอื่นแบบ “อานและเขียน (free access)” หรือ 
“อานเทานั้น (read only)”
โฟลเดอรใชงานรวมกัน (Shared folder): สามารถ
กำหนดโฟลเดอรที่อยูในการดสำหรับบันทึกไฟลที่ได
รับผานบลูทูธ







ชื่อบลูทูธ (My Bluetooth name)
สามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณบลูทูธของตัวเครื่องโทรศัพท
พื้นที่จัดเก็บ (Bluetooth ffiifile storage)
สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การด 
ชวยเหลือ (Help)
สามารถดูรายละเอียดวิธีการใชงานบลูทูธ
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4.21.WIFI 

รายการ WiFi  (WIFI list): แสดงรายการ WIFI  
จุดเชื่อมตอ WiFi ที่เชื่อถือได (Trusted access point 
list): ตั้งเครือขายที่มี โดยสามารถลบ และทำฟงกชั่นอื่น
ตั้งคา WiFi  (WIFI setting): สามารถตั้งคาอื่นๆที่ตองการ
ได 







ใชงาน (Operate): เลนไฟลเกมสหรือแอพพลิเคชั่นที่เลือก
ลบ (Delete): ลบไฟลจาวาที่เลือก
ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection settings): เลือกเครือขาย
และตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย  
ตั้งคาการอนุญาต (Permission settings): สามารถตั้งคา
ที่ตองการได 
อัพเดท (Update): อัพเดทแอปพลิเคชั่นจาวา
รายละเอียด (Details): ดู ชื่อ, ขนาด, รุน ของเกมสจาวา 
ติดตั้ง (Install): เขาสูเมนูจัดการไฟล เลือกไฟลเกมสจาวาที่
ตองการติดตั้ง 
ดาวนโหลด (Download): สามารถดาวนโหลดเกมส, ดาวน
โหลดอีบุค หรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งคาการดาวน
โหลด
ตั้งคาระบบใหม (Reset Java system): รีเซ็ตการตั้งคาจาวา 



















4.22.จาวา (JAVA)
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4.23.อัลบั้มรูป (Photo album)

ทานสามารถดูและแกไขภาพที่บันทึกในเมมโมรี่การดและตัวเครื่อง 
ในหนารายการภาพ กดปุมคำเมนู เพื่อทำตัวเลือกตอไปนี้ :

ตั้งคา (Settings): สามารถเลือก เอฟเฟค. หนวงเวลา และ 
เปลี่ยนโฟลเดอร  
ตั้งเปนภาพพื้นหลัง (Set as wallpaper): ตั้งภาพที่เลือกเปน
ภาพพื้นหลัง
สง (Send): สงภาพที่เลือกไปยังผูอื่นผาน MMS หรือ บลูทูธ 
แกไขภาพ (Edit image): แกไขตกแตงภาพ
ลบ (Delete): ลบภาพที่เลือก
เลนสไลด (Slide play): เลนภาพในรายการเปนแบบสไลด 
เพิ่มเติม (More): สามารถเปลี่ยนชื่อและดูรายละเอียดภาพ 















4.24.วิทยุ (FM radio)

ทานสามารถรับฟงวิทยุ FM โดยเขาไปหนาเมนูการเลนวิทยุ FM 
แลวกดปุมเมนู จะเขาสู ตัวเลือก (Options) สามารถใชงานตอไปนี้:  











คนหาอัตโนมัติ (Auto Search and save): คนหาชองสถานี
วิทยุโดยอัตโนมัติและทำการบันทึกในรายการชอง
อัด (Record): บันทึกเสียงขณะฟงวิทยุ FM 
บันทึก (Save): บันทึกความถี่ชองที่คนหาไปยังรายการสถานี 
เปดลำโพง (Open speaker): เปดลำโพง
ตั้งความถี่ (Manual input): คนหาคลื่นความถี่โดยการปอน
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ความถี่ดวยตัวเอง 
ตั้งเวลาการบันทึก (Record Timing): สามารถเปดใชงาน
ฟงกชั่นนี้ และ ตั้งเวลาและความถี่ 
เพิ่มเติม (More): สามารถตั้งเวลาการบันทึก, รายการไฟล, 
พื้นที่จัดเก็บ และดูคำแนะนำการใชงาน





4.25.เครื่องคิดเลข (Calculator)

ทานสามารถคำนวนเลขแบบงายดวยฟงกชั่นเครื่องคิดเลข

4.26.บันทึกเสียง (Sound recorder)

ใชฟงกชั่นนี้ในการบันทึกเสียงและรับฟงเสียงที่ถูกบันทึก
กดปุมเมนู  ทานสามารถจะใชตัวเลือกดังตอไปนี้





พื้นที่จัดเก็บ (Storage): สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บเปนตัว
เครื่องหรือเมมโมรี่การด
รูปแบบไฟล (File format): สามารถตั้งรูปแบบไฟลในการ
บันทึกเสียง   

4.27.ทีวี (TV)

ในหนาจอการใชงานทีวี ทานสามารถเลือกพื้นที่ในการคนหา, หนา
ทีวี, หนาจอทีวี  กดปุมเมนู เพื่อใชงานตัวเลือก ดังตอไปนี้
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รายการโปรด (My favorite): สามารถดูและเลนชองที่เพิ่มใน
รายการโปรดได  
รายการชอง/สถานี (Channel List): แสดงรายการชอง 
ประเทศและภูมิภาค (Country or region): ตั้งประเทศหรือ
ภูมิภาค
เพิ่มในรายการโปรด (Add to favorites): เพิ่มชองไปยัง
รายการโปรด
คนหาอัตโนมัติ (Auto search): เขาสูหนาการคนหาชอง 
เพิ่มเติม (More): สามารถเขาสู รายการบันทึก (record list), 
พื้นที่จัดเก็บ (storage), ปรับความสวาง (adjust brightness) 
และตัวชวย (help)

4.28.YouTube

ทานสามารถใชบริการ YouTube ทั้งนี้การใชบริการนี้อาจตอง
เสียคาใชจายในการเชื่อมตอ GPRS

4.29.Facebook

ทานสามารถใชบริการ Facebook  ทั้งนี้การใชบริการนี้อาจตอง
เสียคาใชจายในการเชื่อมตอ GPRS

4.30.Tweet

ทานสามารถใชบริการ Tweet ทั้งนี้การใชบริการนี้อาจตองเสีย
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คาใชจายในการเชื่อมตอ GPRS

4.32.Gold Miner

ทานสามารถเลนเกมส Gold Miner ผานทางแอปพลิเคชั่นนี้

4.33.Fruit Ninja

ทานสามารถเลนเกมส  Fruit Ninja  ผานทางแอปพลิเคชั่นนี้

4.34.Keep moving

ทานสามารถเลนเกมส  Keep moving  ผานทางแอปพลิเคชั่นนี้

4.35.Lights off

ทานสามารถเลนเกมส  Lights off  ผานทางแอปพลิเคชั่นนี้

4.36.Zombie

ทานสามารถเลนเกมส  Zombie  ผานทางแอปพลิเคชั่นนี้

4.31.SkyBuddy

ทานสามารถเลนเกมส SKYBUDDY ผานทางแอปพลิเคชั่นนี้
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4.37.เกมส (Games)

4.37.1.Links games

เริ่มเกมสใหม (New game): ทานสามารถเริ่มเลนเกมส Links 
game 
เลนตอ (Resume): สามารถเลนเกมสตอจากครั้งที่แลว    
คะแนนสูงสุด (Highest score): สามารถดูคะแนนสูงสุด
ระดับเกมส (Level): เลือกระดับเกมสจากงายสูยาก
ชวยเหลือ (Help): สามารถดูวิธีการเลนเกมส 











4.37.2.Sokoban

เริ่มเกมสใหม (New game): ทานสามารถเริ่มเลนเกมส 
Sokoban
เลนตอ (Resume): สามารถเลนเกมสตอจากครั้งที่แลว    
ระดับเกมส (Level): เลือกระดับเกมส
ชวยเหลือ (Help): สามารถดูวิธีการเลนเกมส 









4.38.เวลาสากล (World clock)

ทานสามารถตรวจดูเวลาทั่วโลกไดในเมนูนี้ ไปยัง ตัวเลือก 
(Options) ทานสามารถตั้งเวลาทองถื่น, เมืองอื่น, ตั้งเวลาการ
ออมแสง
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4.39.จับเวลา (Timer)

สามารถตั้งนับเวลาถอยหลัง และเตือนเมื่อหมดเวลา

4.40.เครื่องตอบรับอัตโนมัติ (Answer 
machine)

แสดงขอความจากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ เลือก ขอความ กด 
เลือกขอความเพื่อดูตัวเลือก เพื่อทำฟงกชั่ตอไปนี้ 

โทร (Call): โทรออก 
SMS (SMS): ตอบกลับดวย SMS 
ตอบกลับดวย MMS (Reply MMS): ตอบกลับดวย MMS
ลบ (Delete): ลบขอความ
สง MMS (MMS sent): สงขอความ MMS ไปยังคนอื่น 
บลูทูธ (Bluetooth): สงขอความผานบลูทูธ 













ในหนาเครื่องตอบรับอัตโนมัติ กดปุมเมนูเพื่อทำฟงกชั่นตอไปนี้:

เลือก (Mark): สามารถ เลือก (mark)/ เลือกทั้งหมด (mark 
all) / ไมเลือก (unmark) / ไมเลือกทั้งหมด (unmark all) 
ตั้งคา (Settings): ตั้งซิมการดสำหรับตอบรับ, เริ่มใชงาน
เครืองตอบรับ, เปดลำโพง,พื้นที่จัดเก็บขอความ และ อื่นๆ 
ชวยเหลือ (Help): สามารถดูวิธีการใชงานเครื่องตอบรับได 
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4.41.คนหา (Local Search)

สามารถคนหา รายชื่อดวน, จัดการไฟล  , ขอความ และ 
บันทึกการโทร 

4.42.ตัวแปลงหนวย (Unit converter)

สามารถแปลงหนวยงายๆได

4.43.ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection 
settings)

บัญชีขอมูล (Network account)
ทานสามารถตั้งคาบัญชีขอมูลสำหรับใมชงานอินเตอรเน็ต
ตั้งคาการเชื่อมตอ (Data connection settings)
ทานสามารถตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS เปนตลอดเวลาหรือเมื่อ
จำเปน
การเลือกเครือขาย (Network selection)
เมื่อโทรศัพทของทานใชบริการโรมมิ่ง ทานสามารถเลือกเครือ
ขายดวยตัวเองหรือตั้งการเลือกเครือขายที่ใชงานโดยอัตโนมัติ 
ทั้งนี้ทานตองสมัครใชงานการโรมมิ่งกับเครือขายผูใหบริการ
มือถือของทาน







 อัตโนมัติ (Automatic): เครื่องจะทำการคนหาเครือขาย
โดยอัตโนมัติ และเลือกลงทะเบียนใชงานกับเครือขายที่
เหมาะสม
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 กำหนดเอง (Manual): เครื่องจะทำการคนหาเครือขายที่
มีอยู และทานสามารถเลือกลงทะเบียนใชงานกับเครือขายที่
ตองการจากรายการ

4.44.ตั้งคาหนาจอ (Display settings)

ภาพเคลื่อนไหว (Animation effect): สามารถตั้ง เอฟเฟค，
ผลการสลับหนาจอระหวางแนวตั้งแนวนอน,ภาพแสดงเมื่อเปด
เครื่อง และ ภาพแสดงเมื่อปดเครื่อง
ภาพพื้นหลัง (Wallpaper): สามารถตั้งภาพพื้นหลัง , ภาพ
พื้นหลังแบบเคลื่อนไหว, รูปภาพเพิ่มเติม และภาพพื้นหลังวิดีโอ
ธีม (Theme): สามารถเลือกธีมได
ภาพพักหนาจอ (Screen savers): สามารถตั้งเปด/ปดภาพพัก
หนาจอ
ความคมชัด (Contrast): สามารถตั้งระดับความเขมของหนา
จอโดยแตะระดับความคมชัดที่ตองการที่แถบ
ไฟปุมกด (Keypad backlight time): มีตัวเลือกสำหรับการ
เปดใชงานไฟนาจอ  “20 วินาที (20secs)”, “10 วินาที 
(10secs)”, “5 วินาที (5 secs)” และ “โหมดกลางคืน (Night 
mode)” 
ตั้งคาตัวอักษร (Font settings): สามารถตั้งตัวอักษรที่ใช
มาตรฐานและตัวอักษรอื่นๆ 
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4.45.ตั้งคาความปลอดภัย (Security 
settings)

PIN 
สามารถเลือกเปด/ปดการใชงาน PIN หรือแกไขรหัส PINได 
เมื่อเปดใชงาน PIN ทุกครั้งที่เปดเครื่องโทรศัพท โทรศัพทจะ
ทำการแจงใหใสรหัส PIN หาผูใชใสรหัส PIN ติดตอกัน 3 ครั้ง 
ซิมการดจะถูกล็อค ทานตองใชรหัส PUK1 ในการปลดล็อคตัว
เครื่อง ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส
ไดที่ผูใหบริการเครือขายมือถือของทาน รหัส PIN มาตรฐานคือ 
1234
ติดตามเครื่องหาย (Mobile Tracker)
สามารถเปด/ปดใชงานฟงกชั่นนี้ได และแกไขเปลี่ยนแปลง
รหัสผาน (รหัสผานมาตรฐาน คือ 0000)  เมื่อเปดฟงกชั่นนี้ 
ทานสามารถใชซิมการดของทานเทานั้น หากมีซิมการดอื่นใสมา
ในเครื่อง  เครื่องจะตรวจสอบอัตโนมัติและสง SMS ไปยังซิม
การดของทาน 
แกไข PIN2 (Modify PIN2) 
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส 
PIN2 ไดที่ผูใหบริการเครือขายมือถือของทาน
ล็อคตัวเครื่อง (Phone locked)
สามารถเปด/ปดฟงกชั่นการล็อคตัวเครื่อง หากตั้งเปดใชงาน 
ล็อคตัวเครื่อง ทานจำเปนตองใส รหัสผานทุกครั้งที่ใชเครื่อง
เปลี่ยนรหัสผาน (Change password)
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สามารถเปลี่ยนรหัสล็อคตัวเครื่อง โดยรหัสมาตรฐานคือ 0000
ความเปนสวนตัว (Privacy)
ทานสามารถตั้งรหัสผานสำหรับปองกันการใชงานโดยไม
ไดรับอนุญาต ทั้งนี้ทานสามารถตั้งรหัสผานการใชงานให
กับบางเมนู ซึ่งผูใชจำเปนตองใสรหัสผานทุกครั้งเมื่อเขา
ใชงานเมนูนั้นๆรหัสผานมาตรฐาน คือ 0000
ล็อคหนาจออัตโนมัติ  (Auto lock screen) 
เมื่อเปดใชงานฟงกชั่นนี้ เมื่อใดก็ตามที่ทิ้งเครื่องไวโดยไมใชงาน 
เครื่องจะล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ 
รหัสผานล็อคหนาจอ (Screen lock password.) 
สามารถเปด/ปดการล็อคหนาจอ 
ปุมล็อค (Guardlock)
ทานสามารถเลือกเปด/ปดฟงกชั่นการติดตามเครื่องหาย
หรือแกไขรหัสผานที่เมนูนี้ (รหัสผานเปนตัวเลข 6 หลัก)
เมื่อตั้งเปดฟงกชั่น “การดล็อค (Guardlock)” ทานจะ
สามารถใชไดเพียงซิมการดของทานเอง หากซิมการดอื่น
ถูกใชเครื่องจะทำการตรวจเช็คเมื่อทานเปดเครื่อง เครื่อง
โทรศัพทจะรองจอใหใสรหัสผาน ถารหัสผานถูกทานจะ
สามารถเขาตั้งคาซิมการดได
ถาใสรหัสผานผิดติดตอกัน 3 ครั้ง เมื่อเปดเครื่องจะมีขอ
ความ SMS ไปยังซิมการดที่คุณไดทำการตั้งคาไวทุก 24 
ชั่วโมง ถาปดเครื่องโทรศัพทขอความจะถูกจัดสงมาเมื่อ
เปดเครื่อง  
ขอความจะถูกจัดสงไปยังซิมการดที่ไดทำการตั้งเบอรไว 
หากขอความถูกสงครบ 15 ขอความ เครื่องจะไมสามารถ
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เปดใชงานได ทานควรเก็บเอกสารการขายไวเปนหลักฐาน
ในการอางอิง
เพื่อความปลอดภัย ควรเปดใชฟงกชั่นี้ตั้งแตครั้งแรกที่ซื้อ
เครื่อง

4.46.ตั้งคาการโทร (Call settings)

ระบบ 2 ซิม (Dual SIM)

โหมดสแตนดบาย (Standby mode): สามารถเลือก
โหมดสแตนดบาย
ตอบดวยซิมหลัก (Reply by original SIM):สามารถตั้ง
คาการตอบกลับการโทร, ตอบกลับ SMS, ตอบกลับ MMS 
ตั้งชื่อซิม (Set SIM name): สามารถตั้งชื่อซิม







Smart divert
ทานสามารถเปด/ปดการใชงาน smart divert ได เมื่อเริ่มใช
งานฟงกชั่นนี้ เมื่อมีสายเรียกเขาของซิม 1 แลวเราเลือกวางสาย 
เครื่องโทรศัพทืจะทำการโอนสายไปยังซิม2 ทันที่ 
โอนสาย (Call divert): เมื่อเปดใชฟงกชั่น “โอนสาย (call 
divert)” ทานสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังขอความเสียงหรือ
เบอรโทรอื่นตามคาที่ตั้งในเงื่อนไขการโอน









โอนไมมีเงื่อนไข (Call forwarding unconditional call 
divert): สายเรียกเขาทั้งหมดจะถูกโอนไปยังขอความเสียง
หรือเบอรโทรศัพทที่ทำการตั้งไว
โอนเมื่อสายไมวาง (Call forwarding on busy): สาย
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โอนไมมีเงื่อนไข (Call forwarding unconditional call 
divert): สายเรียกเขาทั้งหมดจะถูกโอนไปยังขอความเสียง
หรือเบอรโทรศัพทที่ทำการตั้งไว
โอนเมื่อสายไมวาง (Call forwarding on busy): สาย
เรียกเขาทั้งหมดจะถูกโอนไปยังขอความเสียงหรือเบอร
โทรศัพทที่ทำการตั้งไว
โอนสายเมื่อไมไดรับสาย (Call forwarding on no 
reply): เมื่อทานไมไดรับสาย เครื่องจะทำการโอนสายไปยัง
ขอความเสียงหรือเบอรโทรศัพทที่ทำการตั้งไว
โอนเมื่อติดตอไมได (Divert if unreachable): เมื่อทาน
ปดเครื่องโทรศัพท เครื่องจะทำการโอนสายไปยังขอความ
เสียงหรือเบอรโทรศัพทที่ทำการตั้งไว
ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด (Cancel all diverts): ทาน
สามารถยกเลิกเงื่อนไขการโอนสายทั้งหมดได

สายเรียกซอน (Call waiting): สามารถเปด/ปดฟงกชั่น
การใชงานนี้ เมื่อเปดใชงานหากใชสายสนทนา ทานสามารถ
รับสายเรียกเขาอีกสายที่ซอนเขามาได
ระงับการโทร (Call barred): ในเมนูนี้มีตัวเลือกดังตอไปนี้ 
การโทรออกทั้งหมด (All outgoing calls), การโทรเขาทั้งหมด 
(incoming calls), สายเขาเมื่อโรมมิ่ง (roaming incoming 
calls), โทรตางประเทศ (international outgoing calls), โทร
เมื่อโรมมิ่งตางประเทศ (roaming international outgoing 
calls)





 การโทรออกทั้งหมด (All outgoing calls): เมื่อเปด
ใชงานจะระงับการโทรออกทั้งหมด
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การโทรเขาทั้งหมด (All incoming calls): เมื่อเปด
ใชงานจะระงับการโทรเขาทั้งหมด
สายเขาเมื่อโรมมิ่ง (Incoming calls when roaming): 
เมื่อเปดใชงานจะระงับสายเขาเมื่อโรมมิ่งทั้งหมด
โทรตางประเทศ (ISD calling): เมื่อเปดใชงานจะระงับโทร
ตางประเทศทั้งหมด
โทรเมื่อโรมมิ่งตางประเทศ (Dial when INTL roaming): 
เมื่อเปดใชงานจะระงับการโทรเมื่อโรมมิ่งตางประเทศ
ยกเลิกการจำกัดการโทรทั้งหมด (Cancel all barring): 
ยกเลิกเงื่อนไขการระงับการโทรทั้งหมด
เปลี่ยนรหัสผาน (Change password):  โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายสำหรับรหัสผานการระงับการโทร

 ฟงกชั่นที่กลาวมาขางตนจำเปนตองรองรับการใหบริการ
จากเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายสำหรับขอมูล
เพิ่มเติม 

การสลับสาย (Select line):  สามารถเลือกใชงานได 
2 สาย: สายที่ 1 (line 1) และสายที่2 (line 2) แตฟงกชั่น
นี้ใชสำหรับซิมการดที่มี 2 เบอร แตปกติควรเลือก สายที่ 1 
เพราะถาเลือกสายที่ 2 อาจทำใหตัวเครื่องไมสามารถโทรออกได
ซอน ID (Hide ID): เปนบริการเครือขายที่สามารถซอน
เบอรโทร
จำกัดการโทร (Fixed Dial number): สามารถตั้งจำกัดการ
โทรซิิมการด 
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แบล็คลิสต (Blacklist): สามารถเพิ่มเบอรลงในแบล็คลิสต 
สำหรับการโทร และ SMS



4.47.STK

เมื่อเขาไปยังเมนูยอยที่อยูในซิมทูลคิท ทานสามารถใชบริการ
เพิ่มเติมที่ทางเครือขายบริการมีอยูให
ถาเขาใชงานแลวไมสามารถใชงานบริการตางๆที่มีอยูในซิม
ทูลคิทใหติดตอผูใหบริการสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

4.48.แอปพลิเคชั่น (Application)

สามารถเปดดูแอปพลิเคชั่นที่เปดใชงานอยูและปดแอปพลิเคชั่น 

4.49.บันทึก (Memo)

สามารถแกไขและลบบันทึกได

4.50.เมนูสวนตัว (Private menu)

เมนูนี้ชวยปองกันขอมูลสวนตัวตางๆจากการใชงานจากบุคคลอื่น
ที่ไมไดรับอนุญาต ภายใตเมนูนี้จะประกอบดวย รายชื่อ, ขอความ 
SMS, บันทึกการโทร ซึ่งทานสามารถยายรายการดังกลาวจากสวน
เมนูปกติเขาสูเมนูสวนตัวได ทั้งนี้ไฟลตางๆที่เก็บลงในเมมโมรี่การด
ในเมนูสวนตัวจะถูกแสดงเมือใชฟงกชั่นเชื่อมตอสายดาตาเคเบิ้ล 
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USB เพื่อเขาดูไดรฟจากทางคอมพิวเตอร 
รหัสผานเมนูสวนตัวเปนตัวเลข 4 หลัก รหัสผานมาตรฐานคือ 
0000 ทั้งนี้ผูใชสามารถเปลี่ยนหรือแกไขรหัสผานได

4.51.App Cafe

การใชบริการนี้อาจตองเสียคาใชจายในการเชื่อมตอ GPRS

4.52.Content cafe

การใชบริการนี้อาจตองเสียคาใชจายในการเชื่อมตอ GPRS

4.53.i-Key

การใชบริการนี้อาจตองเสียคาใชจายในการเชื่อมตอ GPRS

4.54.MTUTD

ทานสามารถใชแอปพลิเคชั่นสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด 
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5.วิธีการปอนขอมูล

เครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับวิธีการปอนขอมูลหลายแบบสำหรับ
พิมพในเมนูตางๆดังตอไปนี้ รายชื่อ, แกไขรายชื่อ, คนหารายชื่อ
ภาษาอังกฤษ, เขียน SMS และ รายการที่ตองทำ 
ในหนาการพิมพ หากทานตองการเปลี่ยนภาษา ทานสามารถแตะ
ไอคอนวิธีการปอนขอมูลบนหนาจอเพือเลือกวิธีปอนขอมูล

เครื่องหมายวรรคตอน
เขาหนาโหมดการพิมพ กดปุมเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเขาสูหนา
สัญลักษณตางๆ จากนั้นเลือกสัญลักษณที่ตองการปอน
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6.อุปกรณเสริม

ควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของไอโมบายเทานั้น  ทั้งนี้อุปกรณ
ในกลองมาตรฐานในกลอง ประกอบไปดวย:

หูฟง
สายชารจ
แบตเตอรี่
ตัวเครื่องโทรศัพท
คูมือการใชงาน
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7. การแกไขปญหา

เครื่องโทรศัพทมือถือไมทำงาน







หากเกิดปญหาดังกลาว ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดางลางตอไปนี้:

ปดเครื่องแลวเปดใหม
ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสซิมการดและแบตเตอรี่กลับแลว
เปดเครื่องใหม
ตั้งคาโรงงานใหม 

การตั้งคาโรงงานใหม

1. เขาไปเมนู ตั้งคา (setting);
2. เลือก ตั้งคาตัวเครื่อง (phone setting);
3. เลือก ตั้งคาโรงงาน  (Restore factory settings);
4. ใสรหัสผานตัวเครื่อง; (รหัสผานมาตรฐานคือ 1234)
5. เลือก ตกลง (OK)







ใมสามารถชารจโทรศัพทมือถือได
ตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอรี่ไดใสในตำแหนงที่ถูกตอง โดย
สังเกตจากขั้วแบตเตอรี่สีทอง หากกรณีที่พบวาขั้วโลหะสีทอง
บนแบตเตอรี่สกปรกใหถอดแบตเตอรี่ออก และทำความสะอาด
ที่ขั้วโลหะสีทอง ทั้งนี้เมื่อเริ่มการชารจแบตเตอรี่ เครื่อง
โทรศัพทอาจใชเวลาหลายนาทีกวาจะแสดงไอคอน

เมือใชสายดาตาเคเบิ้ล USB ไมสามารถโอนถายขอมูล
ระหวางตัวเครื่องโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรของทานอาจยังไมไดติดตั้งไดรฟเวอร 
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ไมมีสัญญาณเครือขาย
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อตรวจสอบวาพื้นที่ที่ใชงาน
มีสัญญาณโทรศัพทครอบคลุมหรือไม ในกรณีที่ไมมีสัญญาณใช
งานโทรศัพท หรือพบปญหาสัญญาณออน

โทรฉุกเฉินเทานั้น
สำหรับผูใหบริการบางเครือขาย ใหทานสามารถโทรออกเบอร
โทรฉุกเฉิน 191  แมไมมีสัญญาณ หรือสัญญาณออน 

ซิมการดถูกล็อค
หากทานใสรหัส PIN ผิดติดตอกันมากกวา 3 ครั้งซิมการดถูก
ล็อค หากตองการปลดล็อคใหปอนรหัส PUK 

ซิมการดและ PUK ถูกล็อค
หากทานใสรหัส PUK ผิดติดตอกัน 10 ครั้ง PUK จะถูกล็อค 
กรุณาติดตอผูใหบริการเครือขายซิมการดของทาน
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8.ขอมูลเกี่ยวกับ SAR

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย

ความถี่                 ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.44
GSM1800               หัว      0.925

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 ซึ่งโทรศัพท 
รุนนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่กำหนดโดย IEEE



71

9.ขอมูลแบตเตอรี่

li-ion 1100 mAh

•

•

•

•

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

•
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10.เงื่อนไขการรับประกัน

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.
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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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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
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การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม
ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวร
ตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส 
หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิด
ความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร  
การชำระเงินออนไลน  หรือขอมูลสำคัญตางๆ  หรือ
การนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิดกฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จาก ขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวาง
การใชงาน หรือระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวร
ตางๆ ของเครื่อง  รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ  ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
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


