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1.ความปลอดภัยในการใชงาน

เพื่อความปลอดภัยในการใชงานตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ กรุณา
อานคูมือการใชงานอยางละเอียด; ไมควรเปดโทรศัพทมือถือ
เมื่ออยูใกลโรงงานสารเคมี, ปมน้ำมัน และวัตถุไวไฟ

ระหวางการขับขี่ยวดยานพาหนะควรใชชุดอุปกรณหูฟงเพื่อ
ความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินควรจอดรถเขา
ขางทางเพื่อสนทนา
การใชโทรศัพทมือถือกอกวนการทำงานของเครื่องบิน ดังนั้น
ทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินควรปดเครืองโทรศัพทมือถือ
ไมใชโทรศัพทมือถือใกลเครื่องกระตุนหัวใจ, เครื่องชวยฟง 
และอุปกรณอื่นๆที่คลื่นโทรศัพทมือถืออาจกวนการทำงานได
เพื่อสิทธิประโยชนในการรับประกันควรใชเฉพาะอุปกรณ
เสริมและชิ้นสวนจากทางบริษัทไอโมบายเทานั้น
ไมควรถอดประกอบเครื่องโทรศัพทมือถือโดยไมไดรับอนุญาต 
หากเครื่องเกิดการเสียหายใหติดตอผูขายทันที
ไมควรเสียบสายชารจโดยไมมีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องโทรศัพท
มือถือ ควรทำการปดเครื่องทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่เพราะ
อาจสงผลเสียหายตอความจำของเครื่องโทรศัพทมือถือ
ควรชารจโทรศัพทมือถือในพื้นที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก, 
ไมอยูใกลวัตถุไวไฟ, ความรอน, วัตถุไวไฟ และคลื่นแมเหล็ก
เพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหายควรเก็บโทรศัพทมือถือ
ใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก อยางซีดี, บัตรเครดิต และ
อื่นๆ
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ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องโทรศัพทมือถือไมถูกของเหลว 
เมื่อเกิดปญหาดังกลาวใหถอดแบตเตอรี่ออก และติดตอผู
ขายทันที 
ไมควรใชโทรศัพทมือถือในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกิน ไม
ควรใชทามกลางแสงแดดที่จาเกิน หรือที่เปยก โดยปกติ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใชงานจะอยูระหวาง 0-40 องศา
เซลเซียส ความสูงที่ใชควรต่ำกวา 2,000 เมตร
ไมควรใชผาเปยกหรือของเหลวในการทำความสะอาด
โทรศัพทมือถือ
เครื่องโทรศัพทมือถือรุนนี้มีฟงกชั่นกลองถายรูปและกลอง
ถายวีดีโอ การใชฟงกชั่นดังกลาวอาจขัดตอกฏหมายและขอ
บังคับในบางพื้นที่
ใมควรวางโทรศัพทมือถือใกลบริเวณที่เด็กสามารถเอื้อมถึง 
ไมควรขวางหรือเขยาโทรศัพทมือถือเนื่องจากอาจทำใหวงจร
ภายในเกิดการขัดของ
ไมทิ้งแบตเตอรี่ในถังยะทั่วไป กรุณาทิ้งแบตเตอรี่ในพื้นที่ที่
ทางการจัดให
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2. สวนประกอบโทรศัพทมือถือ

ภาพดานลางเปนภาพดานหนาและดานหลังของโทรศัพทมือถือ
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1. ลำโพงหูฟง  
2. ปุมทิศทางขึ้น 
3. ปุมคำสั่งซาย
4. ปุมโทรออก
5. ปุมทิศทางลง
6. ปุมคำสั่งขวา 
7. ปุมวางสาย
8. ปุมกด
9. ปุมโทรฉุกเฉิน SOS

  

10. กลอง
11. ปุมไฟฉาย
12. ปุมล็อค/ปลดล็อคปุมกด
13. ปุมปรับความดังเสียง
14. ปุมวิทยุ FM
15. ที่เสียบสายสายชารจ/USB
16. ที่เสียบหูฟง
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ปุมและฟงกชั่นการทำงาน
1. ปุมทิศทางขึ้น: กดปุมทิศทางขึ้นเพื่อเขาสูฟงกชั่นฟงเพลง
   ในเครื่องเลนเพลง
2. ปุมทิศทางลง: กดปุมทิศทางลงเพื่อเขาสูฟงกชั่นฟงกชั่น
   นาิกาปลุก  หรือกดปุมทิศทางลงคางไวเพื่อเขาสูฟงกชั่น
   แวนขยาย ทั้งนี้เมื่อเขาไปในฟงกชั่นแวนขยาย คุณสามารถ
   ใชปุมทิศทางขึ้นสำหรับซูมเขา ปุมทิศทางลงสำหรับซูมออก
3. ปุมวิทยุ FM: หากตองการเขาใชงานวิทยุ FM ใหเลื่อนปุม 
   FM ที่อยูบริเวณขางซายของตัวเครื่องขึ้น หากตองการปด
   ฟงกชั่นการใชงานใหเลื่อนลงมายังตำแหนงเดิม
4. ปุมไฟฉาย: เปดใชงานไฟฉายโดยเลื่อนปุมไฟฉายที่อยู
   บริเวณดานขวาบน ขึ้น หากตองการปดการใชงานไฟฉาย
   ใหเลื่อนลงมายังตำแหนงเดิม       
5. ปุมล็อคปุมกด: เปดใชงานการล็อคปุมกด โดยเลื่อนปุมล็อค
   ปุมกดบริวเณดานขวาลางขึ้น เมื่อเปดใชงานฟงกชั่นนี้ปุมกด
   จะถูกล็อคและไมสามารถใชงานได หากตองการปดฟงกชั่น
   การใชงานใหเลื่อนลงมายังตำแหนงเดิม
6. ปุมโทรออก: ใสเบอรที่ตองการโทรออกหรือเลือกเบอรที่
   ตองการจากสมุดโทรศัพทแลวกดปุมโทรออกเพื่อโทรออก 
   หรือเมื่ออยูในเมนูกลองถายรูปหรือถายวีดีโอ กดปุมนี้จะเปน
   การถายภาพ
7. ปุมโทรฉุกเฉิน SOS: กดปุมโทรฉุกเฉินคางไว 5 วินาทีเพื่อเริ่ม
   งานการโทรฉุกเฉิน โดยเครื่องจะสงเสียงเตือนแลวเริ่มการโทร
   และสงขอความไปยังเบอรที่ตั้ง หยุดการทำงานโดยกดปุมวาง
   สายคางไว 5 วินที
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3. กอนการใชงาน 

การใสซิมการด
เมื่อลงทะเบียนใชเบอรโทรศัพทมือถือ คุณจะไดรับซิมการด
จากผูใหบริการเครือขาย

คุณสามารถใชฟงกชั่นที่หลากหลายของซิมการด ซึ่งในตัว
ซิมการดสามารถเก็บคาตางๆเชนขอมูลรหัส PIN, ขอความ
ตัวอักษร และบริการพิเศษจากระบบ

คำเตือน: หลีกเลี่ยงการทำใหผิวโลหะสีทองบนตัวซิมการด
เปนรอยขูดขีด, อยูใกลแมเหล็ก, ฝุน หรือความชื้น ในกรณี
ที่ซิมการดหายใหติดตอผูใหบริการเครือขายซิมการดของคุณ
ควรปดเครื่องกอนการใสซิมการดทุกครั้ง ชองใสซิมการดจะ
อยูดานหลังของตัวเครื่องโทรศัพท

โปรดทำตามภาพประกอบในการใสซิมการด

 

ซิมการด
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การใสการดหนวยความจำ
หากโทรศัพทมือถือมีพื้นที่หนวยความจำไมพอ คุณจำเปนตอง
ใสการดหนวยความจำ (สำหรับโทรศัพทเครื่องนี้ใชการดที
แฟลช)

การใสการดทีแฟลช: เปดฝาหลังออก เพื่อถอดแบตเตอรี่ จาก
นั้นปลดตัวล็อคการดทีแฟลชดวยการเลื่อนสลักไปดานซายแลว
ยกขึ้น จากนั้นใสการดทีแฟลชลงในชองใสการด แลวทำการปด
ตัวล็อคซิมการดโดยเลื่อนสลักไปดานขวา จากนั้นใสแบตเตอรี่
แลวเปดเครื่อง

 เนื่องจากซิมการดเปนวัตถุขนาดเล็กควรเก็บใหพนมือเด็ก

การดหนวยความจำ
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 เนื่องจากการดทีแฟลชเปนวัตถุขนาดเล็กควรเก็บใหพน
มือเด็ก

การใสแบตเตอรี่

เครื่องโทรศัพทมือถือจำเปนตองใชอุปกรณเสริมที่เปนของ
ไอโมบายเทานั้น หากแบตเตอรี่เสื่อม ควรใสไวในกลองปองกัน 

 ทำตามขั้นตอนเพื่อการติดตั้งแบตเตอรี่อยางถูกตองและ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากขั้วแบตเตอรี่เสียหาย 

แบตเตอรี่
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การชารจแบตเตอรี่

เมื่อแบตเตอรี่หมด ควรชารจแบตเตอรี่ทันที การที่ทิ้งไวโดยไม
ไดชารจเปนเวลานานอาจทำใหแบตเตอรี่เสียหายได

ทำตามภาพประกอบในการเชื่อมตอสายชารจ

ระหวางการชารจ จะมีไอคอนแบตเตอรี่กะพริบจากขวาไปซาย
บนหนาจอ เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไอคอนแบตเตอรี่จะมีแถบเต็ม
เปนเรื่องปกติเมื่อชารจแบตเตอรี่ ตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิรอน
ขึ้นเล็กนอย 

 ควรตรวจสอบอุปกรณที่ชารจวาเปนของแทจากไอโมบาย
หรือไม การใชอุปกรณที่ไมใชของแทอาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอตัวเครื่องได ควรทำการชารจในพื้นที่แหงและ
ในอาคารเทานั้น 
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ขอควรระวังสำหรับการใชแบตเตอรี่

ประสิทธิภาพการใชงานของแบตเตอรี่มีอยูหลายปจจัยซึ่งรวมถึง 
สัญญาณเครือขาย, ความแรงของสัญญาณ, อุณหภูมิการใชงาน, 
ฟงกชั่นที่เลือกใชงาน หรือการตั้งคา เชนเดียวกับ การใช
อุปกรณเสริม, เสียง หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ โปรดทำตามกฏตอไปนี้: 

สำหรับแบตเตอรี่ใหมจำเปนตองชารจตอเนื่องเปนเวลานาน
ในครั้งแรกที่ใช โดยชวงโวลตมาตรฐานคือ 3.6V-4.2V.
ควรชารจในอุณหภูมิหอง หรือ อุณหภูมิใกลเคียง
เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมหลังจากใชเปนเวลานานจำเปนตองใช
เวลาในการชารจที่นานขึ้นซึ่งถือเปนเรื่องปกติ อยางไรก็ตาม
หากชารจปกติแลวแตเวลาการใชสายสนทนาสั้นลงแตชารจ
นานขึ้น คุณจำเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เปนของไอโมบาย
เทานั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมใชของไอโมบายอาจกอใหเกิด
การเสียหายกับตัวเคื่องโทรศัพท
เมื่อใชแบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยง เมื่อทำการชารจอาจตองใช
เวลานานกวาปกติที่ไอคอนการชารจจะแสดง
 









 ควรปฏิบัติตามกฏขอบังคับของทองถื่นสำหรับการทิ้ง
แบตเตอรี่ ควรรีไซเคิลแบตเตอรี่และไมควรทิ้งกับถัง
ขยะทั่วไป
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 ไมควรขวางแบตเตอรี่ลงกองเพลิงเพราะอาจทำให
แบตเตอรี่เกิดการระเบิดได

การชารจอุปกรณมือถือดวยวิธีการที่ไมเหมาะสมอาจกอ
ใหเกิดการระเบิดได และควรทำตามกฏขอบังคับในการ
ทิ้งแบตเตอรี่

คำเตือน

PIN (PIN Code)

รหัส PIN (Personal Identification Number) เปนรหัสที่ใชปองกัน
การใชซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต โดยปกติแลวคุณจะตองไดรับ
รหัสนี้มาพรอมกับตัวซิมการดที่ซื้อ คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่
ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้ง
ติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

รหัส PUK (8 ตัวเลข)

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อครหัส 
PIN คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ 
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 หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตอง
ใสรหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพทหากคุณปอนรหัส 
PUK ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณจะไมสามารถ
ใชงานไดอีก โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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4. เมนูฟงกชั่น 

สมุดโทรศัพท (Phonebook)

โทรศัพทรุนนี้สามารถรองรับการบันทึก 500 รายชื่อสำหรับ
สมุดโทรศัพทในตัวเครื่อง โดยคุณสามารถบันทึกรายละเอียด
เชนเบอรโทรศัพทและชื่อเมื่อบันทึกเบอรลงในซิมการด
ดู (View)
สามารถดูรายละเอียดของรายชื่อ
สงขอความตัวอักษร (Send SMS)
พิมพขอความแลวสงไปยังรายชื่อที่เลือก 
สงขอความมัลติมีเดีย (Send MMS)
เลือกเพื่อสงขอความมัลติมีเดียที่มีไฟลภาพ, เสียง ไปยัง
รายชื่อที่เลือก
โทร (Call) 
โทรไปยังรายชื่อที่เลือก
แกไข (Edit)
สามารถแกไขรายชื่อและเบอรในสมุดโทรศัพท 
ลบ (Delete)
เลือกเพื่อลบรายชื่อในสมุดโทรศัพท 
คัดลอก (Copy)
สามารถคัดลอกรายการทั้งหมดจากซิมลงตัวเครื่อง หรือจาก
ตัวเครื่องลงซิม
ยาย (Move)



14

ทานสามารถยายรายชื่อจากตัวเครื่องไปซิมการดหรือจากซิม
การดไปตัวเครื่อง
สงนามบัตร (Send business card)
สงนามบัตรไปยังเบอรหรือรายชื่อที่เลือก
เพิ่มลงในแบล็คลิสต (Add to blacklist)
สามารถเพิ่มรายชือที่ตองการบล็อคไปยังรายการแบล็คลิสต
เลือกหลายรายการ (Mark several)
คุณสามารถเลือกรายชื่อไดหลายรายการโดยกดตัวเลือก>1. 
เลือก เพื่อเลือกเบอรที่ตองการทีละรายการ หรือ กด ตัวเลือก>
5. เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกรายการทั้งหมด จากนั้น คุณสามารถ
เลือกฟงกชั่นที่ตองการทำกับรายชื่อที่เลือกไวโดยกดเขาไปที่ตัว
เลือกอีกครั้ง แลวเลือกทำรายการที่ตองการ
กลุมผูโทร (Caller Groups)
คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเขา ใหกับกลุมผูโทรทั้ง 5 กลุม ทั้งนี้
รายชื่อสมาชิกของกลุมจะสามารถเลือกจากรายชื่อที่ถูกบันทึก
ลงในตัวเครื่องเทานั้น 
ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Phonebook settings)  









พื้นที่จัดเก็บ (Preferred Storage): สามารถเลือกพื้นที่จัด
เก็บใหกับรายชื่อที่ตองการบันทึก 
เบอรของฉัน (My number): สามารถแกไขเบอรของฉัน
และสงนามบัตร
เบอรพิเศษ (Extra number): สามารถเลือกจำกัดเบอร
โทรออก และตั้งเบอรโทรฉุกเฉินได
สถานะหนวยความจำ (Memory Status): สามารถดู
สถานะหนวยความจำสมุดโทรศัพทของซิมการดและตัว



15









เครื่องทั้งหมด 
คัดลอกรายชื่อ (Copy Contacts): สามารถเลือกคัดลอก
รายชื่อจากซิมไปยังตังเครื่องหรือตัวเครื่องไปซิม
ยายรายชื่อ (Move Contacts): สามารถเลือกยายรายชื่อ
จากซิมไปยังตังเครื่องหรือตัวเครื่องไปซิม
ลบรายชื่อทั้งหมด (Delete all contacts): สามารถเลือก 
จากซิมหรือตัวเครื่อง  
แบคอัพและคืนคารายชื่อ (Backup and restore): 
สามารถแบคอัพรายชื่อและคืนคารายชื่อ

ประวัติการโทร (Call record)

สายที่ไมไดรับ (Missed calls)
สามารถดูรายละเอียดของสายที่ไมไดรับ
สายที่โทรออก (Dialed calls)
สามารถดูรายละเอียดของสายที่โทรออก
สายที่ไดรับ (Received calls)
สามารถดูรายละเอียดของสายที่ไดรับ
ลบบันทึกการโทร (Delete call logs)
คุณสามารถเลือกลบ สายที่โทรออก (Dialed calls), สายที่ไม
ไดรับ (Missed calls), สายที่ไดรับ (Received calls) 
เวลาการโทร (Call durations)
ฟงกชั่นนี้จำเปนตองไดรับการรองรับจากเครือขาย

สายลาสุด (Last Call): สามารถดูเวลาของการโทรสาย
ลาสุด





16

สายที่โทรออก (Dialed calls): สามารถดูเวลาของการโทร
สายที่โทรออก
สายที่ไดรับ (Received calls): สามารถดูเวลาของการโทร
สายที่ไดรับ 
รีเซ็ตทั้งหมด (Reset all): รีเซ็ตเวลาทั้งหมด







ตัวนับขอความตัวอักษร (SMS Counter)
ใชสำหรับตรวจสอบจำนวนของขอความที่รับและสง
ตัวนับ GPRS (GPRS Counter)

ที่สงลาสุด (Last Sent): สามารถดูขนาดของขอมูลที่สงลา
สุด 
ที่ไดรับลาสุด (Last Received): สามารถดูขนาดของขอมูล
ที่ไดรับลาสุด
ที่สงทั้งหมด (All Sent): สามารถดูขนาดของขอมูลที่สง
ทั้งหมด
ที่รับทั้งหมด (All Received): สามารถดูขนาดของขอมูลที่
รับทั้งหมด
รีเซ็ตตัวนับ (Reset Counter): สามารถลบขอมูลของการ
ใชงานทั้งหมด











มัลติมีเดีย (Multimedia)

กลองถายรูป (Camera)
คุณสามารถใชโทรศัพทมือถือรุนนี้สำหรับถายภาพ โดยเลนส
กลองจะอยูดานหลังตัวเครื่อง ภาพที่ถูกถายจะอยูในรูปแบบ 
JPG เมื่อดาวนโหลดลงตัวเครื่องคอมพิวเตอรคุณจำเปนตอง
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ใชโปรแกรมในการดูภาพ 

กรณีที่หนวยความจำตัวเครื่องไมพอ คุณจำเปนตองลบภาพออก 
โดยเขาไปที่ เมนู จัดการไฟล

กดปุม โทรออก (สีเขียว) เพื่อถายภาพ

คำอธิบายตัวเลือก:

 ตัวเลือก                  คำอธิบาย
อัลบั้มรูป
(Photos)

ดูรูปภาพที่ถูกบันทึกกอนหนา 

ตั้งคากลอง 
(Camera 
Settings)

เสียงชัตเตอร (Shutter Sound): เสียง 1, 
เสียง 2, เสียง 3 & ปด  

EV: EV-2——EV+2.

ปองกันการกะพริบ (Anti-flicker): 50Hz
, 60Hz.

คอนทราสต (Contrast): สูง, กลาง, ต่ำ

เวลาชะลอ (Delay Timer): 5 วิ, 10 วิ, 15 
วิ หรือ ปด

ถายตอเนื่อง (Cont.Shot): 1 ภาพ, 3ภาพ, 
5 ภาพ หรือ ปด
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 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

ขนาด (Size): 80*60, 160*120, 320*240，
640*480

คุณภาพภาพ (Quality): ดี, กลาง, ต่ำ 

อัตโนมัติ, แสงกลางวัน, แสงทังสเตน, 
แสงฟลูออเรสเซนท, เมฆมาก, แสงเทียน

ตั้งคาภาพ
(Image 
Settings )

สมดุลแสง
ขาว (White 
Balance)

อัตโนมัติ , กลางคืน โหมดวิว 
(Scene 
Mode)

ปกติ, ขาวดำ, ซีเปย, ซีเปยเขียว, ซีเปย
น้ำเงิน, สียอนกลับ

ตั้งคาเอฟ
เฟกต
(Effect 
Settings)

โทรศัพท, การดหนวยความจำพื้นที่จัดเก็บ
(Storage )

คืนการตั้งคาจากโรงงานคืนการตั้งคา
(Restore 
default)
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อัลบั้มภาพ (Photo album)

ภาพที่ถูกถายจะถูกเก็บในอัลบั้มภาพ

 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

ดู (View) สามารถดูรูปภาพที่เลือก 

ขอมูลภาพ 
(Image 
info.)

ดูรายละเอียดของภาพที่เลือก

สง (Send) สามารถเลือกสงเปนขอความมัลติมีเดีย 
หรือสงผานบลูทูธ

ใชเปน 
(Use as)

สามารถใชภาพเปนภาพพื้นหลัง, ภาพพัก
หนาจอ, ภาพเปดเครื่อง, ภาพปดเครื่อง, 
รูปผูเรียกเขา 

เปลี่ยนชื่อ 
(Rename)

เปลี่ยนชื่อรูปภาพที่เลือก 

ลบ (Delete) ลบรูปภาพที่เลือก 

เรียงโดย
(Sort by)

สามารถเลือกเรียงการแสดงรูปภาพตาม
 ชนิด, เวลา, ขนาด, ชื่อ หรือ ไมมี
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 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

ลบไฟลทั้ง
หมด 
(Delete All 
fiffiiles)

สามารถเลือกเรียงการแสดงรูปภาพตาม
ชนิด, เวลา, ขนาด, ชื่อ หรือ ไมมี

พื้นที่จัดเก็บ
(Storage)

สามารถเลือกพาธการแสดงอัลบั้มรูปได

วิทยุ FM (FM radio)

คุณสามารถเขาใชงานฟงกชั่น FM โดยกดเลื่อนปุมวิทยุ FM 
ที่อยูบริเวณดานซายของตัวเครื่องโทรศัพทขึ้น หากตองการ
ปดการใชงานใหเลื่อนปุมวิทยุ FM กลับลงมาในตำแหนงเดิม
สามารถปรับความดังเสียงโดยปุมปรับความดังเสียงดานขาง

กดปุม 4 เพื่อเปลี่ยนชองไปชองกอนหนานี้ กดปุม 6 เพื่อ
เปลี่ยนชองไปชองถัดไป กดปุม 5 เพิ่อเปด/ปดวิทยุ FM
เมื่อเขาสูหนาการเลนวิทยุ FM สามารถเลือก ตัวเลือก 
(Options) เพื่อใชงานฟงกชั่นตอไปนี้

รายการสถานี (Channel list): แสดงรายการสถานีที่มี 
โดยคุณสามารถเลือกสถานีที่ตองการแลวกด ตัวเลือก 
(Options) เพื่อเลน/ลบ/แกไข ชองสถานีที่เลือก
ปอนชอง (Manual input): ปอนชองสถานีวิทยุที่ตอง
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การดวยตัวเอง
คนหาอัตโนมัติ(Auto search): คนหารายการสถานีอัตโนมัติ

กลองวิดีโอ (Video recorder)
กดปุม โทรออก (สีเขียว) เพื่อเริ่มถายวีดีโอ หากตองการพัก
การบันทึกใหกดปุมโทรออก (สีเขียว) โดยเวลาการบันทึกจะขึ้น
กับหนวยความจำหรือเวลาที่ตั้งไว เขาไปยังตัวเลือกเพื่อเลือก
ใชงานฟงกชั่นตอไปนี้

 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

ตั้งคากลอง
วิดีโอ 
(camcorder 
Settings)

สามารถตั้งไวทบาลานซ, EV, โหมดกลาง
คืน และ ปองกันการกะพริบ

ตั้งคาวิดีโอ
(Video 
Settings)

สามารถกำหนดคุณภาพใหกับวีดีโอ

ตั้งคาเอฟ
เฟต (Effect 
Setting) 

มี 6 ตัวเลือกใหเลือก

พื้นที่จัดเก็บ 
(Storage)

เลือกจัดเก็บลง โทรศัพท หรือการดหนวย
ความจำ
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 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

กูคืนคาเริ่ม
ตน (Restore 
Default)

เลือกเพื่อคืนการตั้งคาจากโรงงาน

เครื่องเลนวิดีโอ (Video player)

สามารถรองรับไฟลวีดีโอฟอรแมต AVI 

กดปุม 4 เพื่อเลื่อนเวลาการเลนวิดีโอไปยังตำแหนงกอนหนา 
กดปุม 6 เพื่อเพื่อเลื่อนเวลาการเลนวิดีโอไปยังตำแหนงถัดไป 
กดปุม 5 เพืิ่อเลน/พักเครื่องเลนวิดีโอ

กดตัวเลือกเพื่อเลือกใชฟงกชั่นตอไปนี้

 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

เลน (Play) รองรับไฟลวีดีโอฟอรแมต AVI เลือกตัว
เลือกนี้เพื่อเลนไฟลวิดีโอ

สง (Send) สามารถเลือกสงเปนขอความมัลติมีเดีย 
หรือสงผานบลูทูธ

เปลี่ยนชื่อ 
(Rename)

เปลี่ยนชื่อไฟลวีดีโอ

ลบ (Delete) ลบไฟลวีดีโอที่เลือก
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 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

ลบไฟลทั้ง
หมด 
(Delete All
fiffiifiles)

ลบไฟลวีดีโอทั้งหมด

เรียงโดย 
(Sort by)

สามารถเลือกเรียงการแสดงตาม ชนิด, 
เวลา, ขนาด, ชื่อ หรือ ไมมี

พื้นที่จัดเก็บ 
(Storage)

สามารถเลือกพาธสำหรับไฟลวีดีโอ เปน
โทรศัพทหรือการดหนวยความจำ 

บันทึกเสียง (Sound recorder)

เมื่อเขาสูหนาเมนูการบันทึกเสียง ใหใชปุมทิศทางขึ้นเพื่อเริ่ม
และพักการบันทึกเสียง กดปุมตัวเลือกเพื่อใชงานฟงกชั่ตอไปนี้: 

บันทึกใหม (New record): เลือกเพื่อบันทึกใหม 
รายการ (List): ดูรายการไฟลทั้งหมด
ตั้งคา (Settings): สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บเปนโทรศัพท
หรือการดหนวยความจำ และเลือกฟอรแมตของไฟลที่บันทึก
เปนแบบ AMR หรือ WAV พรอมคุณภาพเสียงในการ
บันทึกเปนสูง, กลาง หรือ ต่ำ
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ขอความ (Messages)
ฟงกชั่นขอความตัวอักษรเปนบริการเครือขายที่ตองสมัครกับ
ผูใหบริการเครือขายกอนที่จะสามารถรับ/สงขอความ
ซิมการดสามารถทำใหตัวเครื่องโทรศัพทมือถือสามารถรองรับ
การรับสงขอความตัวอักษร โดยปกติขอความจะถูกสงไปยัง
ศูนยขอความของเครือขายผูใหบริการแลวจึงสงไปยังผูรับ 
กรณีที่ผูรับไมไดเปดตัวเครื่องโทรศัพทมือถือหรือไมสามารถ
รับขอความไดเนื่องจากพื้นที่เต็ม เครือขายจะเก็บขอความดัง
กลาวใหชั่วคราว โดยเวลาการจัดเก็บขอความจะขึ้นกับการตั้ง
คาของผูใชและเครือขายเอง

การับสงขอความอาจเสียคาใชจาย โปรดติดตอผูใหบริการเครือ
ขายสำหรับคาบริการ

เมื่อพื้นที่ขอความ SMS เต็ม จะแสดงไอคอน SMS กระพริบ
อยูบนหนาจอสแตนดบาย โดยเมื่อขอความเต็มจะสงผลกระทบ
กับการรับขอความใหม คุณควรลบขอความที่มีอยูในถาดเขาออก
เพื่อการทำงานอยากมีประสิทธิภาพ

ถาผูรับไดรับขอความ คุณจะไดยินเสียงเตือนจากตัวเครื่อง
โทรศัพท (ถาเปดฟงกชั่นดังกลาวไว)

 เมื่อสงขอความผานเครือขาย เครื่องจะแสดงขอความ 
“สงขอความแลว” ซึ่งจะแสดงวาขอความไดถูกสงไปยัง
ศูนยขอความ แตไมไดหมายถึงวาผูรับไดรับขอความ 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการเครือขาย
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เขียนขอความ (Write Message)
สามารถเขียนขอความในเมนูนี้ โดยใสเบอรโทรหรือเลือกเบอร
จากสมุดโทรศัพทเพื่อสงขอความ
ขอความเขา (Inbox)
สามารถดูขอความตางๆที่เขามาในขอความเขา



















ดู (view): สามารถดูเนื้อหาของขอความตัวอักษรหรือขอ
ความมัลติมีเดียไดและบันทึกไฟลภาพ, เสียง หรือไฟลแนบ
ที่มากับขอความ 
ตอบกลับ (Reply): สามารถตอบกลับดวยขอความ
โทรหาผูสง (Call sender): สามารถโทรไปยังเบอรโทร
ของผูที่สงขอความมาให
สงตอ (Forward): สามารถสงตอขอความตัวอักษรหรือ
ขอความมัลติมีเดียนี้ใหกับคนอื่น 
ลบ (Delete): ลบขอความปจจุบัน
ลบทั้งหมด (Delete All): สามารถลบขอความทั้งหมดใน
ถาดเขา
บันทึกไปสมุดโทรศัพท (Save to Phonebook): สามารถ
บันทึกเบอรของผูสงขอความไปยังสมุดโทรศัพท
เลือกหลายรายการ (Mark Several): สามารถเลือกหลาย
รายการหรือเลือกขอความทั้งหมด
ขั้นสูง (Advanced): 

คัดลอกไปโทรศัพท (Copy to Phone): สามารถคัดลอก
รายการนี้จากซิมการดลงตัวเครื่อง 
ยายไปโทรศัพท (Move to Phone): สามารถยายราย
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การนี้จากซิมการดลงตัวเครื่อง
คัดลอกทั้งหมด (Copy all): 2 ตัวเลือกคือ คัดลอก
รายการทั้งหมดจากซิมลงตัวเครื่อง และจากตัวเครื่องลงซิม
ยายทั้งหมด (Move all): มี 2 ตัวเลือกคือ ยายรายการ
ทั้งหมดจากซิมลงตัวเครื่อง และจากตัวเครื่องลงซิม





ขอความราง (Drafts)
ขอความที่พิมพเสร็จเรียบรอยแลวแตยังไมไดสงออกจะถูกจัดเก็บ
ไวในเมนูนี้ โดยคุณสามารถเลือกสง, แกไข, ลบ หรือใชฟงกชั่น
ขั้นสูง
ขอความออก (Outbox)
ขอความที่สงไมออกจะถูกจัดเก็บไวในเมนูนี้ โดยคุณสามารถ
เลือกสง, แกไข, ลบ หรือใชฟงกชั่นขั้นสูง
ขอความที่สง (Sent)
ขอความที่สงเรียบรอยแลวจะถูกจัดเก็บไวในเมนูนี้
ลบขอความ (Delete messages)
คุณสามารถลบขอความใน ขอความเขา (Inbox),  ขอความออก 
(Outbox), ขอความราง (Drafts), ขอความออก (Outbox), 
ขอความที่สง (Sent) และขอความทั้งหมดไดในเมนูนี้
ขอความบรอดคาสท (Broadcast Message)
ขอความบรอดคาสทเปนบริการขอมูลเชนรายงานอากาศ,
สภาพการจราจรและอื่นๆ โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความ
โดยคุณสามารถเลือกใชงานหรือไมใชงานโหมดการรับและตั้งการ
ตั้งคาอื่นๆ ตามตองการ 
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โหมดการรับ (Receive mode): สามารถเลือกรับหรือ
ปฏิเสธขอความบรอดคาสท 
ตั้งคาชอง (Channel Settings): สามารถเลือกชองจาก
รายการชอง หรือเพิ่มชองใหม
ภาษา (Languages): เลือกภาษาที่คุณตองการรับ 
อานขอความ (Read Message): สามารถอานขอความได
ในเมนูนี้ 









ขอความสำเร็จรูป (Templates)
คุณสามารถใชขอความสำเร็จรูปที่มีอยูในเครื่องโทรศัพทเพื่อ
ประหยัดเวลาในการพิมพ
ตั้งคาขอความ (Message settings)
 

ตั้งคารูปแบบ (Profiffiifile Settings): การสง SMS ตองใส
เบอรศูนยขอความ



 เบอรศูนยบริการ SMS มาจากผูใหบริการเครือขาย 

ขอความเสียง (Voicemail server): แกไขตัวเลือกที่เกี่ยว
ของ
ตั้งคาทั่วไป (Common Settings)





ขอความตัวอักษร (Text message)





รายงานการสง (Delivery Report): เครือขายจะสงขอ
ความรายงานการสงใหคุณวาผูรับไดรับขอความเวลาไหน
เสนทางตอบกลับ (Reply Path): โทรศัพทจะสงหมายเลข
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ศูนยขอความของคุณไปพรอมกับขอความโดยผูรับสามารถ
ตอบกลับโดยใชศูนยขอความของคุณไมใชของผูรับ โดย
คุณสมบัตินี้จะตองมีการรองรับจากศูนยบริการขอความ

สถานะหนวยความจำ (Memory Status): สามารถดู
สถานะพื้นที่จัดเก็บในซิมการดและตัวเครื่องได
พื้นที่จัดเก็บ (Preferred Storage): คุณสามารถเลือกพื้นที่
จัดเก็บระหวางซิมการดหรือตัวเครื่อง
การเชื่อมตอที่ใช (Preferred connection): ใช GPRS 
(Prefer GPRS), ใช GSM (Prefer GSM) และเฉพาะ GSM 
(GSM only)







ขอความมัลติมีเดีย (Multimedia message)

บัญชีขอมูล (Data account): สามารถกำหนดรูปแบบ 
การเชื่อมตอสำหรับ ขอความ MMS
ตั้งคาทั่วไป (Common settings): การสราง, การสง, 
การรับ และสถานะหนวยความจำ





ขอความบริการ (Service message)

เปดทำงานพุช (Enable push):  คุณสามารถตั้งรับ/ไมรับ
ขอความบริการ 
เปดทำงานการโหลดบริการ (Enable service loading): 
ทันที (Prompt), เปดอัตโนมัติ (Auto launch) และปดการ
ใชงาน (Disable)







29

เครื่องเลนเพลง (Music player)

เพื่อดาวนโหลดเพลงตองใสการดทีแฟลชลงในเครื่องโทรศัพท
มือถือ ปดเครื่องโทรศัพทมือถือกอนใสการดทีแฟลช เปดเครื่อง
โทรศัพทมือถือแลวเชื่อมตอสายดาตาเคเบิ้ลกับตัวเครื่องโทรศัพท
มือถือกับคอมพิวเตอร บนหนาจอโทรศัพทจะมีขอความปอบอัพ 
“การกำหนด USB” ใหเลือก “ที่เก็บขอมูลขนาดใหญ” จากนั้น
คอมพิวเตอรจะแสดงการคนหาไดรฟฮารดแวรใหม เมื่อปรากฏ
ไดรฟใหมบนคอมพิวเตอรแลว ใหดาวนโหลดเพลงที่เลือกไปยัง
โฟลเดอร My Music เพื่อใหเพลงสามารถเลนไดโดยอัตโนมัติ
เมื่ออยูในเมนูเครื่องเลนเพลง (รองรับเฉพาะฟอรแมต MP3,
AMR และ MIDI)

การควบคุมการเลนเพลง 
กดปุม 4 (หรือกดปุมทิศทางลง) เพื่อไปยังเพลงกอนหนา กดปุม 
5 เพื่อนเลนหรือพักการเลนเพลง กดปุม 6  (หรือกดปุมทิศทาง
ขึ้น) เพื่อไปยังเพลงถัดไป 
ปรับระดับความดังเสียงโดยกดปุมปรับความดังเสียงขึ้น/ลงที่อยู
บริเวณดานขางซาย

รายการตัวเลือกมีดังตอไปนี้:
 

 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

เลน (Play) เลนเพลงที่เลือก 

รายละเอียด 
(Details) 

ดูขนาด, เวลา, ชื่อเพลง, ศิลปน, อัลบั้ม, 
แนวเพลง, ป 
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 ตัวเลือก                  คำอธิบาย

รีเฟรชราย
การ 
(Refresh list)

เขาไปหนารายการเพลงและอัพเดทรายการ 
(ตัวอยางเชน เมื่อรายการเพลงถูกลบจะ
ไมแสดงจนกวาจะถูกอัพเดท) 

ตั้งคาเครื่อง
เลน (Play 
Settings) 

เลือกพื้นที่จัดเก็บสำหรับรายการเพลง , 
เปด/ปดการสรางรายการอัตโนมัติ,  การ
เลนซ้ำ, เลนสุม และเลนเบื้องหลังขณะใช
งานเมนูอื่น 

โทรดวน (Speed dial)

คุณสามารถกำหนดเบอรโทรดวยใหได 9 เบอร 

กอนเริ่มการใชงาน คุณตองเปดใชงานฟงกชั่นการโทรดวน 
โดยเขาไปที่ เมนู โทรดวน (Speed dial) > เลือก สถานะ 
(Staus) > แลว กด ตกลง เพื่อเลือก เปด

คุณสามารถตั้งเบอรสำหรับการโทรดวนไดโดย เลือก เมนู 
โทรดวน (Speed dial) > เลือก ตั้งหมายเลข (Set number) > 
แลว กด ตกลง เพื่อ ทำการตั้งเบอรใหแตละปุม

ตั้งคา (Settings)

รูปแบบ (Profiffiifiles) 
ภายในตัวเครื่องมีรูปแบบ 7 รูปแบบที่คุณสามารถเลือกใชตาม
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สถานการณที่ใชงานโดยประกอบดวย: ทั่วไป (General), ปด
เสียง (Silent), ประชุม (Meeting), นอกอาคาร (Outdoor), 
สไตลสวนตัว (My style), หูฟง (Headset), บลูทูธ (Bluetooth)
ทั้งนี้ผูใชสามารถกำหนดคาตางๆใหรูปแบบที่เลือก ดังตอไปนี้

ชนิดการเตือน (Alert type): เลือกวิธีที่โทรศัพทจะเตือน
เมื่อมีสายเรียกเขา ตัวเลือกคือ:เสียง (Ring) /สั่นเทานั้น 
(Vibration only) /สั่นและเสียง(Vibrate and ring) /สั่น
แลวเสียง (Vibrate then ring), เฉพาะแสง (Light Only)
ชนิดเสียงเรียก (Ring Type): ตั้งคาชนิดเสียงเรียก ตัว
เลือกคือ ซ้ำ (Repeat), ครั้งเดียว (Single) และคอยๆ ดังขึ้น
(Ascending) และบี๊ป 1 ครั้ง (Beep Once)
สายเรียกเขา (SIM incoming call): สามารถเลือกริงโทน
เสียงเรียกเขา 
ระดับเสียงริงโทน (Ringtone volume): ปรับระดับความ
ดังสำหรับเสียงเรียกเขา 
ขอความ (Message): ตั้งเสียงเตือนขอความ
ระดับเสียงขอความ (Message Volume): ปรับระดับ
ความดังสำหรับเสียงเตือนขอความ
ปุมกด (Keypad): สามารถเลือกเสียงปุมกดเปนคลิ้ก, โทน 
หรือเสียงคน
ระดับเสียงปุมกด (Keytone volume): ปรับระดับความดัง
สำหรับเสียงปุมกด
เปดเครื่อง/ปดเครื่อง(Power off/on): ตั้งเสียงเปด/ปด
เครื่อง
เตือนระบบ (System alert): ตั้งคาเปดหรือปดเสียงเตือน























32

ระบบ

หลังจากตั้งคาตางๆเรียบรอยแลวใหเลือก เปดใชงาน (Activate) 
แลวกด เลือก (Select) เพื่อเริ่มใชงานรูปแบบที่เลือก 

 เมื่อเสียบหูฟง โทรศัพทมือถือจะเปลี่ยนรูปแบบไปยังรูป
แบบหูฟงโดยอัตโนมัติ เมื่อถอดหูฟงออกจะกลับไปยังรูป
แบบที่ใชงานกอนหนา
ในโหมดสแตนดบาย สามารถกดปุม * เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การใชงานเปนปดเสียง หากกดอีกครั้งจะกลับไปยังรูปแบบ
เดิม

เวลาและวันที่ (Time and Date): 
ดวยฟงกชั่นนี้ คุณสามารถตั้งคาเมืองที่อยู, รูปแบบวันที่และเวลา 
และตั้งเวลา 

ตั้งคาเมืองที่อยู (Set Home City): เลือกเมืองที่อยูปจจุบัน
ใสเวลา (Set time): ตั้งเวลาปจจุบัน
ใสวันที่ (Set date): ใสวันที่ปจจุบัน
ตั้งเวลาและวันที่ (Set Time and Date): สามารถตั้ง
เวลาและวันที่ปจจุบัน 
ตั้งรูปแบบเวลา (Set time Format): สามารถตั้งรูปแบบ
เวลาที่แสดง 
ตั้งรูปแบบวันที่ (Set Date Format): สามารถตั้งรูปแบบ
วันที่ที่แสดง 
ตั้งตัวคั่นวันที่ (Set date separator)
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 หากแบตเตอรี่ถูกถอด หรือแบตเตอรี่ถูกใชจนหมดเปนเวลา
นาน เมื่อเปดเครื่องใหมจำเปนตองตั้งคาเวลาและวันที่อีก
ครั้ง 

ตั้งคาโทรศัพท (Phone Settings) 
ในเมนุนี้สามารถเลือก ตั้งเปด/ปดเครื่อง , ภาษา, วิธีการปอน
ขอมูล, ตั้งปุมลัด และ โหมดเครื่องบิน 

 ในพื้นที่หามใชโทรศัพทมือถือ เชนบนเครื่องบิน คุณตองปด
ฟงกชั่นนี้กอนที่จะเขาพื้นที่ดังกลาว 

ตั้งเปด/ปดเครื่อง (Schedule Power on/off): สามารถตั้ง
เวลาสำหรับเปด/ปดเครื่อง 
ภาษา (Language): เลือกภาษาที่ตองการใชแสดงเมนู 
วิธีการปอนขอมูล (Pref.input method): เลือกวิธีการปอน
ขอมูล
ปุมลัด (Dedicated key): กำหนดฟงกชั่นใหกับปุมลัด 
โหมดเครื่องบิน (Flight mode)
(1) โหมดปกติ (Normal mode)
(2) โหมดเครื่องบิน (Flight mode)
(3) ถามเมื่อเปดเครื่อง (Query when power on)











ตั้งคาการโทร (Call settings)

สายเรียกซอน (Call Waiting): สามารถเปด/ปดฟงกชั่นนี้
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ได ถาไมเปดใชงานฟงกชั่นนี้คุณจะไมสามารถใชงานการ
ประชุมสายหรือสายเรียกซอนได บริการนี้ตองไดรองรับจาก
เครือขายผูใหบริการ
โอนสาย (Call Divert): บริการเครือขายนี้จะชวยใหคุณ
สามารถโอนสายเรียกเขาไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่นๆ ได



 ชื่อ                  คำอธิบาย

สายสนทนา
ทั้งหมด 
(Divert All 
Voice Calls) 

สายสนทนาทั้งหมดจะถูกโอนสาย

เมื่อติดตอไม
ได (Divert if 
Unreachable)

สายสนทนาจะถูกโอนเมื่อโทรศัพทถูกปด
หรืออยูนอกพื้นที่บริการเครือขาย

เมื่อไมรับสาย 
(Divert if no 
Answer) 

สายสนทนาจะถูกโอนเมื่อไมมีผูรับสายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อสายไมวาง 
(Divert if 
Busy) 

สายสนทนาจะถูกโอนเมื่อหมายเลขของคุณ
ไมวาง 
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 ชื่อ                  คำอธิบาย

สายขอมูลทั้ง
หมด (Divert 
All Data 
Calls)

โอนสายขอมูลทั้งหมด บริการนี้จำเปนตอง
ไดการรองรับจากเครือขาย

ยกเลิกการ
โอนทั้งหมด 
(Cancel All 
Diverts) 

ยกเลิกการโอนทั้งหมด

ระงับการโทร (Call Barring)

 สายโทรออก (Outgoing Calls): 
1. สายทั้งหมด (All Calls): ระงับการโทรออกทั้งหมด
2. สายระหวางประเทศ (International Calls): ระงับการ
   โทรทางไกลตางประเทศ
3. สายระหวางประเทศยกเวนไปเครือขายโฮม PLMN 
   (International Calls Except To Home PLMN): 
   เมื่ออยูตางประเทศ คุณสามารถโทรไปยังประเทศที่ใชงาน
   อยู แตไมสามารถโทรกลับไปยังเครือขายโฮม บริการนี้
   ตองรองรับจากเครือขาย 

 สายเรียกเขา (Incoming Calls): 
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1. สายทั้งหมด (All Calls): ระงับสายเรียกเขาทั้งหมด
2. ขณะโรมมิ่ง (When Roaming): ระงับสายเรียกเขาเมื่อ
   โรมมิ่ง





ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): ใชสำหรับยกเลิกการ
ระงับการโทรทั้งหมดเชน สายเรียกเขา และสายโทรออก 
เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change Barring 
Password): คุณจะตองปอนรหัสระงับการโทรเพื่อเปลี่ยน
รหัสระงับการโทร โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของ
คุณ

สลับสาย (Line Switching): เลือกใชสาย 1  หรือ สาย 2
ตั้งคาขั้นสูง [Advance settings] 











แบล็คลิสต (Blacklist): สามารถเพิ่มรายชื่อไปยังรายการ
แบล็คลิสต 
โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): เปด/ปดฟงกชั่นนี้ เมื่อโทร
ซ้ำครั้งแรกลมเหลว เครื่องจะตอสายไปยังเบอรเดิมอัตโนมัติ 
10 ครั้ง 
เตือนเวลาโทร (Call Time Reminder): สามารถตั้งเสียง
เตือนเวลาการใชสายระหวางสนทนา  
ปฏิเสธโดยขอความสั้น (Reject by SMS): เปด/ปด
โหมดการรับสาย (Answer mode): เลือก รับโดย ปุมใดๆ
Any key) หรือ  รับสายอัตโนมัติเมื่อเสียบหูฟง (Auto 
answer when headset mode)
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ตั้งคาหนาจอ (Display Settings)
สามารถตั้งคา ภาพพื้นหลัง (wallpaper), ภาพพักหนาจอ 
(screen saver), ภาพเปดเครื่อง (power on display), ภาพ
ปดเครื่อง (power off display), แสดงวันที่และเวลา (Show 
date and time) และแสงไฟ LCD (LCD backlight)
ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection setting)

บลูทูธ (Bluetooth)
คุณสามารถใชเทคโนโลยีไรสายของบลูทูธเพื่อเชื่อมตอไปยัง
อุปกรณพิเศษอื่นๆ อุปกรณพิเศษอาจรวมถึงโทรศัพทเคลื่อนที่,
คอมพิวเตอร และหูฟง ฯลฯ คุณสามารถใชเทคโนโลยีบลูทูธใน
การสงไฟลภาพ, วิดีโอ, เพลง และเสียงได
การเชื่อมตออุปกรณบลูทูธสามารถติดตอกันในชวงระยะ 10 
เมตร ทั้งนี้กำแพง หรืออุปกรณอิเล็คโทรนิกสตางๆอาจสงผล
ตอประสิทธิภาพการใชงานของบลูทูธ 
ทั้งนี้ไมควรใชอุปกรณบลูทูธในพื้นที่ตองหาม เชน โรงพยาบาล 
หรือบนเครื่องบิน 
เมนูบลูทูธ





เปด (Power): กอนการใชงานฟงกชั่บลูทูธตองเปดใชงาน
กอน ควรปดใชงานเมื่อไมจำเปนเพราะจะกินไฟแบตเตอรี่
คอนขางเยอะ 
สามารถมองเห็นได (Visibility): เมื่อเปดใชฟงกชั่นนี้ 
จะอนุญาตใหสามารถถูกคนหาดวยอุปกรณบูลทูธอื่น 
อุปกรณของฉัน (My Device): เมื่อเขาไปในตัวเลือกนี้จะ
สามารถเห็นรายการอุปกรณบลูทูธที่ใชงานได โดยสามารถ
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เลือกที่จะทำฟงกชั่นกับอุปกรณบลูทูธในรายการ หรือคน
หาอุปกรณใหม 
คนหาอุปกรณเสียง (Search audio device): คนหา
อุปกรณเสียง
เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My Bluetooth name): แกไข/
เปลี่ยนแปลงชื่ออุปกรณบลูทูธ
ขั้นสูง (Advanced): กอนการใชงานบลูทูธ ตองเปดการ
ใชงานกอน 







ตั้งคาพาธเสียง (Audio Path): สามารถเลือกที่จะ
แสดงเสียงในตัวเครื่องหรือผานชุดหูฟงบลูทูธ
พื้นที่จัดเก็บ (Storage): เลือกโฟลเดอรสำหรับ
จัดเก็บไฟลที่ไดรับผานบลูทูธ
อนุญาตการแชร (Sharing permission): เลือก
ประเภทของการแชรขอมูล
ที่อยูของฉัน (My address): ดูรายละเอียดที่อยูบลูทูธ









ตั้งคาเครือขาย (Network Settings)

การเลือกเครือขาย (Network Selection): สามารถ
เลือกคนหาเครือขายแลวเลือกรายการเครือขายที่โปรด
ปรานเพื่อลงทะเบียนกับเครือขายอัตโนมัติหรือเลือกเอง 
รายการเครือขาย (Preferences): สามารถเลือกรายการ
เครือขายที่ตองการใหกับซิมการด
บัญชีขอมูล (Data account)









ขอมูล GSM (GSM Data)— สามารถตั้งเบอร, ชื่อ 
DNS และอื่นๆ
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GPRS  (GPRS)— สามารถตั้งชื่อ, APN, ชื่อผูใช, 
รหัสผาน, ชนิด Auth. และ DNS 



 สำหรับรายละเอียดคาใชจาย โปรดติดตอผูใหบริการเครือ
ขาย ทั้งนี้การบริการจะขึ้นอยูกับเครือขายนั้นๆ

ตั้งคาความปลอดภัย (Security Settings)

ระบบปองกันซิม (SIM security): สามารถตั้งล็อคซิม 
(รหัส PIN) เปนเปด/ปด เมื่อเลือกเปดใชงานตองใสรหัส 
PIN ทุกครั้งที่ใสซิมการด 
ล็อคเมนูสวนตัว (Security Lock): สามารถตั้งเปด/ปด 
รหัสมาตรฐานคือ 0000  ซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสผานได





คืนคาโรงงาน (Restore Factory Settings)
คุณสามารถคืนการตั้งคาจากโรงงานได โดยรหัสผานมาตรฐาน
สำหรับการคืนคา คือ 0000

ออแกไนเซอร (Organizer)

เครื่อคิดเลข (Calculator) 

กดปุมทิศทางขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณการคิดเลข “+, - , 
×, ÷"
กดปุม ลบ เพื่อลบตัวเลขสุดทายที่พิมพลงไป หรือกดปุมลบ
คางๆไวเพื่อลบตัวเลขที่พิมพไปทั้งหมดหรือผลลัพธ 
กดปุม “ตกลง (OK)”เพื่อคำนวนผลลัพธ
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 เครื่องคิดเลขนี้สำหรับการคำนวนอยางงายเทานั้น 

ปฏิทิน (Calendar) 
ภายในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถบันทึกตารางนัดหมายและสิ่งที่ตอง
ทำไวในปฏิทิน และคุณยังสามารถตั้งนาิกาปลุกใหเตือนคุณ
เพื่อทำกิจกรรมตางๆ ไดอีกดวย การสรางบันทึกและการเตือน
ความจำในปฏิทิน 
หากตองการดูรายการโนตยอของวันนั้นๆ  กดตกลงเพื่อดูตาราง
และทำฟงกชั่น ดังตอไปนี้

ดู (View): สามารถดูตารางงาน และสามารถกำหนดเวลา, 
วันที่, เนื้อหา หรือตั้งเตือน สำหรับการแกไขงานผูใชสามารถ
เลือกชนิดการเตือน หรือเลือกตัวเลือกอื่นๆเชน ลบหรือเพิ่ม
เหตุการณ
ดูทั้งหมด (View all): สามารถดูรายการเหตุการณทั้งหมด 
เลือกไฮไลทเหตุการณที่ตองการและสามารถแกไขรายละเอียด
เหตุการณ, เปดการเตือน, ตั้งเวลาและวันที่ 
เพิ่มเหตุการณ (Add event): สามารถเลือกประเภทเหตุ
การณ กำหนดวันที่,เวลาที่เริ่มและจบเหตุการณ
ลบเหตุการณ (Delete event): สามารถเลือกลบรายการ
ตามตัวเลือกที่โทรศัพทมีอยู
กระโดดไปวันที่ (Jump to Date): สามารถเลือกไปยังวันที่
ที่ปอน
ไปวันนี้ (Go to today): ดูรายละเอียกของวันปจจุบัน
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รายการที่ตองทำ (To do list)
ในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถ ดู (View), เพิ่ม (Add),แกไข (Edit), 
ลบ (Delete), ลบทั้งหมด (Delete all)  และ สง (Send) 
ถาตั้งการเตือน เมื่อถึงเวลาโทรศัพทจะสงเสียงเตือนและแสดง
ขอมูลของรายการที่ตองทำ

โทรฉุกเฉิน (SOS)
คุณสามารถตั้งเบอรสำหรับการโทรฉุกเฉินไดถึง 5 หมายเลข 
ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น ใหกดคางปุมฉุกเฉิน สีแดง 
ที่เขียน SOS บนดานหลังตัวเครื่องคางไวประมาณ 5 วินาที 
เครื่องจะทำการสงเสียงฉุกเฉินขึ้นแลวจะโทรและสงขอความ
ไปยังเบอรที่ตั้งไวกอนหนา (กรณีที่ไมไดตั้งเบอรไว เครื่องจะโทร
ไปยังเบอร 191) พรอมเขาใชงานโทรแบบเปดลำโพงอัตโนมัติ 
กรณีที่ไมมีผูรับสายเครื่องจะโทรไปยังเบอรที่ตั้งไวเรื่อยๆจนกวา
จะมีผูรับสาย
ฟงกชั่นการโทรฉุกเฉินจะหยุดเมื่อมีผูรับสายจากปลายทาง, มี
ผูโทรเขา หรือ ผูใชสามารถหยุดการทำงานดวยตัวเองได โดย 
กดปุมวางสายคางไวประมาณ 5 วินาที 

การเปดใชงาน
เขาไปที่เมนู โทรฉุกเฉิน (SOS)> จากนั้น เลือก ปุมฉุกเฉิน 
“SOS Button” > แลวเลือก “เปด” (ON)

การตั้งเบอรโทรฉุกเฉิน
คุณสามารถกำหนดเบอรสำหรับการโทรฉุกเฉินไดมากสุด 5 
เบอร โดยเขาไปที่เมนู โทรฉุกเฉิน (SOS)> จากนั้น เลือก เบอร
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ฉุกเฉิน (Emergency Numbers)> เลือกปอนเบอร แบบ ปอน
เอง (Manual input)/เลือกจากสมุดโทรศัพท 

การพิมพขอความสำหรับสงแบบฉุกเฉินและตั้งเปดการใชงาน
คุณสามารถกำหนดขอความที่ใชสงสำหรับการโทรฉุกเฉินไดโดย
เขาไปที่ เมนู โทรฉุกเฉิน (SOS)> จากนั้น เลือก เบอรฉุกเฉิน 
(Emergency Numbers)> เลือกเบอรที่ตั้งไว กด ตัวเลือก> 
เลือก 3. พิมพขอความ เพื่อพิมพขอความที่ตองการสำหรับสง> 
เมื่อพิมพขอความที่ตองการเสร็จสิ้นใหกด ตกลง (OK)

กำหนดความดังเสียงโทรฉุกเฉิน
คุณสามารถกำหนดระดับความดังเสียงโทรฉุกเฉินไดโดยเขาไปที่ 
เมนู โทรฉุกเฉิน (SOS)> จากนั้น เลือก ความดังเสียงโทรฉุกเฉิน  
(SOS Volume)

นาิกาปลุก (Alarm clock)

นาิกาปลุกสามารถทำงานไดแมเครื่องโทรศัพทมือถือจะปดอยู 
หากมีแบตเตอรี่เพียงพอ
ผูใชสามารถกำหนดนาิกาปลุกไดถึง 5 เวลา โดยปกติจะถูกตั้ง
ปดการใชงานไว  ทั้งนี้ผูใชสามารถเลือกเปดการใชงานและ
กำหนดเวลาและเสียงเตือนที่แตกตางๆกันไปไดตามความตอง
การ
เมื่อนาิกาปลุกดัง ใหกดปุม หยุด (Stop) เพื่อหยุดการเตือน 
หากคุณปลอยใหโทรศัพทเตือนตอเนื่องเปนเวลาหนึ่งนาที หรือ
กดปุม เลื่อนปลุก (Snooze) การเตือนจะหยุดเปนเวลา 4 นาที
และจะเตือนอีกครั้ง
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หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทปดอยู โทรศัพทจะเปดเครื่อง
โดยอัตโนมัติและเริ่มสงเสียงเตือน หากคุณกดปุม หยุด (Stop) 
โทรศัพทจะถามวา คุณตองการเปดเครื่องหรือไม กดปุม ไม 
(No) เพื่อปดเครื่อง หรือ ใช (Yes) เพื่อเปดเครื่อง



จัดการไฟล (File Manager)

คุณสามารถดูขอมูลในเมมโมรี่การดและฟอรแมตการดไดจากเมนู
นี้ เลือกโฟลเดอรที่ตองการแลวเลือก ตัวเลือก (Options) เพื่อใช
งานตอไปนี้: 
โทรศัพท [Phone]—พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่องโทรศัพท 
เปด [Open]:  สามารถเปดโฟลเดอรตางๆ เชน Audio, 
Images, Photos, My Music และ Video 

เลน (Play): สามารถเลนไฟลที่เลือกได 
สง (Send): สามารถสงไฟลเสียงผานมัลติมีเดีย หรือบลูทูธได 
โฟลเดอรใหม (New Folder): สามารถสรางโฟลเดอรใหม.
เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร
ลบ (Delete): ลบรายการที่เลือกปจจุบัน 
เรียงโดย (Sort by): สามารถเรียงลำดับไฟลโดย ชื่อ, ชนิด, 
เวลา, ขนาด หรือ เลือก ไมมี (None)
คัดลอก (Copy): สามารถคัดลอกไฟลเขาสูโฟลเดอรตางๆ 
เชน Images, My Music, Photos, Video
ยาย (Move): ยายไฟลที่เลือกเขาสูโฟลเดอรตางๆ เชน 
Images, My Music, Photos, Video 
ลบไฟลทั้งหมด (Delete All ffiififiles): สามารถลบไฟลทั้งหมด
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ที่อยูในโฟลเดอรปจจุบัน 
รายละเอียด (Details): ดูรายละเอียดวันที่และขนาดของไฟล

บริการ (Services)

โฮมเพจ (Homepage)— เขาสูหนาโฮมเพจที่เลือกไว 
บุคมารค (Bookmarks)—เขาไปที่เมนู ตัวเลือก เพื่อใชฟงกชั่น
ตอไปนี้: 

ไปที่ (Go to): ไปยังเว็บไซตที่เลือก 
แกไข (Edit): แกไขชื่อบุคมารคและเว็บไซต 
สง (Send): สงบุคมารคเปนขอความตัวอักษรหรือผานบลูทูธ
ลบ (Delete): ลบรายการบุคมารคที่เลือก 
ลบทั้งหมด (Delete all): ลบรายการบุคมารคทั้งหมด
เพิ่มบุคมารค (Add bookmark): เพิ่มบุคมารคใหม 













ปอนที่อยู (Input address): ปอนที่อยูเว็บไซตที่ตองการ 
หนาปจจุบัน (Recent pages): เก็บบันทึก 10 หนาเว็ยไซต
ที่ถูกบราวซ 
ตั้งคา (Settings): 

โฮมเพจ (Homepage): เลือกใชคาเริ่มตน (Default)  หรือ
ผูใชกำหนด (User defined)
บัญชีขอมูล (Data account): เลือกอัตโนมัติหรือรายการ
เครือขายที่มี
ตัวเลือกบราวเซอร (Browser options): สามารถเลือกลาง
แคช,ลางคุกกี้ หรือลางขอมูลการยืนยันตัวบุคคล 
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การกำหนดลักษณะ (Preferences): สามารถตั้งหมดเวลา
(Timeout), แสดงภาพ (Show picture), แคช (Cache) และ 
คุกกี้ (Cookies)
ตั้งคาความปลอดภัย (Security settings): สามารถดูใบรับ
รองที่ไวใจตามที่โทรศัพทแนะนำ 







46

5. การใชงานสายดาตาเคเบิ้ล (USB)

ขอควรระวังกอนการใชงาน
เชื่อมตอและหยุดการเชื่อมตอสายดาตาเคเบิ้ลอยางถูกวิธี
ไมควรใชฟงกชั่นฟอรแมตในระบบปฏิบัติการวินโดวใน
คอมพิวเตอรสำหรับฟอรแมตตัวเครื่องโทรศัพทเนื่องจาก
อาจทำใหเครื่องโทรศัพทมือถือเกิดความเสียหายได
เงื่อนไขการใชงานสายดาตาเคเบิ้ลโดยทั่วไป







ใชกับระบบปฏิบัติการวินโดว2000/XP
สำหรับระบบปฏิบัติกาวินโดวเวอรชั่นอื่นจพเปนตองมีการ
ติดตอไดรฟเวอรกอนการใชงาน
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6. การดูแลรักษา

การดูแลรักษาแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟได

•

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

ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท คือ 3.2 - 4.2 โวลต
แบตเตอรี่สามารถชารจและคายประจุไดหลายรอยครั้ง และ
เมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใชสายและรอสาย) ของแบตเตอรี่
สั้นลงแสดงวาแบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน คุณควรซื้อแบต
เตอรี่ใหมทันที
ถอดสายชารจออกเมื่อไมใชงาน และไมควรชารจแบตเตอรี่ทิ้ง
ไวเกินหนึ่งสัปดาห เพราะอาจทำใหอายุการใชงานสั้นลง
การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานลดลง และ
แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไวโดยไมใชงาน 
หามจัดเก็บหรือชารจพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
เพราะอาจมีผลตอการชารจแบตเตอรี่ของคุณ
ใชเฉพาะที่ชารจแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองหรือ
แนะนำโดยผูผลิตเทานั้น การใชที่ชารจแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่
อื่นๆ อาจทำใหโทรศัพทเสียหาย
หามใชแบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงคการใชงาน
ไมควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็น อยางเชน ภายใน
รถในฤดูรอน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เสียหาย
หามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่ หรือวัตถุที่มา
สัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย

  

  

•

•

•

•

•

•
•

•
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ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชงานแลว เชน
การรีไซเคิล ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
อายุการใชงานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับสถานะของเครือขาย,
การตั้งคาผลิตภัณฑ, รูปแบบการใชงาน, แบตเตอรี่ และสภาวะ
แวดลอม

•

•

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได หากใสแบตเตอรี่ผิดชนิด
          และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำ

ขอควรระวังในการชารจไฟ

ขอควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุนของอุปกรณชารจไฟกอนที่จะใช
กับโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยโทรศัพทรุนนี้ใชกับอุปกรณชารจไฟของ
ไอโมบายเทานั้น

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

•
•

เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก
เก็บโทรศัพทของคุณไวในที่แหง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมี

  

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

  

•

•

•

•

•
•
•

•
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7. การแกปญหาเบื้องตน
หากมีปญหาในการใชงานโทรศัพทโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน

 ขอบกพรอง         สาเหตุ                 แกปญหา

สัญญาณ
ไมดี

ใชมือถือในที่สัญญาณ
ต่ำ เชนใกลตึกสูง หรือ
ใตถุน ที่คลื่นไมถึง

ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
ในสภาวะดังกลาว

ใชมือถือเวลาสัญญาณ
ไมวาง เชน ชั่วโมงเรง
ดวน เมื่อชองสัญญาณ
เต็ม 

ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
ในสภาวะดังกลาว

ระยะหางจากสถานี
แมของเครือขาย

สามารถขอใหผูบริการ
เครือขายจัดการเรื่อง
แผนพื้นที่บริการ

เสียงกอง
หรือเสียง
รบกวน

มีปญหาในการเชื่อม
ตอสัญญาณ และ
ปญหาในบางพื้นที่
ใชงาน

วางสายและโทรออกอีก
ครั้ง หรือเปลี่ยนพื้นที่การ
ใชงาน

การเชื่อมตอในบาง
พื้นที่ไมดี
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 ขอบกพรอง         สาเหตุ                 แกปญหา

การแสดง
หนาจอปกติ
ปดเร็วขึ้น

ระยะเวลาสแตนดบาย
มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ระบบเครือขาย

หากเครื่องอยูในบริเวณที่
สัญญาณไมดีใหปดเครื่อง
กอน

จำเปนตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อเครื่องไมสามารถ
รับสัญญาณได เครื่อง
จะทำการคนหา
สัญญาณ ซึ่งจะกินไฟ
แบตเตอรี่มาก 

โปรดเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่
ใชงานไปยังพื้นที่ที่มี
สัญญาณดีกวา หรือปด
เครื่องชั่วคราว

เปดเครื่อง
ไมได

พลังงานแบตเตอรี่
หมด

ตรวจสถานะแบตเตอรี่
หรือชารจไฟ

ซิมขัดของ ซิมการดเสียหาย โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

ใสซิมการดไมถูกตอง ตรวจสอบวาใสซิมการด
ถูกตองหรือไม

ดานที่เปนโลหะมีรอย
สกปรก

เช็ดสวนที่เปนโลหะของ
ซิมการดดวยผา
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 ขอบกพรอง         สาเหตุ                 แกปญหา

ไมสามารถ
เชื่อมตอ
เครือขายได

อายุการใชงานซิม
การดสิ้นสุด

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

ไมไดอยูในพื้นที่ให
บริการของ GSM

ขอคำปรึกษาจากผูให
บริการเครือขาย

ไมมีสัญญาณ โปรดเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่
ใชงานไปยังพื้นที่ที่มี
สัญญาณดีกวา และโทร
อีกครั้ง

ไมสามารถ
โทรได

ใชงานฟงกชั่นแถบ
การโทร

ยกเลิกฟงกชั่นแถบการ
โทร

ปอนรหัส
PIN ผิด

ใสรหัส PIN ผิดครบ
3 ครั้ง

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

เปดใชงานฟงกชั่น
แบบจำกัด

ยกเลิกฟงกชั่นแบบจำกัด

ไมสามารถ
ชารจได

แบตเตอรี่หรือที่ชารจ
แบตเตอรี่เสียหาย

เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ
ที่ชารจ
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 ขอบกพรอง         สาเหตุ                 แกปญหา

ชารจแบตเตอรี่ใน
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
กวา -10 หรือสูงกวา
55 องศาเซลเซียส

เปลี่ยนสถานที่ชารจ

ขั้วตอไมดี ตรวจสอบวาเชื่อมตอปลั๊ก
แนนดีไหม

ไมสามารถ
เพิ่มรายชื่อ
ใหมได

หนวยความจำของ
รายชื่อเต็ม

ลบบางรายชื่อออก

ไมสามารถ
ตั้งคาบาง
ฟงกชั่นได

ผูใหบริการไมรองรับ
ฟงกชั่นนี้ หรือคุณไม
สามารถใชฟงกชั่นนี้ได

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ
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8. คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปดเครื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเปนเครื่องรับ-สง
คลื่นวิทยุโทรศัพทจะทำงานในคลื่นความถี่ที่ตางกัน ขึ้นอยู
กับชนิดของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่คุณใช และเทคนิคการปรับ
คลื่นวิทยุที่ใช ระบบที่ใชงานเมื่อคุณใชโทรศัพทจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพทคุณสงออกมา

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย

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

•

•

•
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ความถี่                 ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.44
GSM1800               หัว      0.925

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

li-ion 1000 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

1.

2.

3.

4.

5.

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

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

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


