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คู่มือการใช้งาน

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ี มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนด
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)
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ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ
จาก i-mobile เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์ที่ถูก
ต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 
และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาด
เจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ 
จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูล
บางอย่างออกไป โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟร ี
เพื่อรับส่วนลด สิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ 
Hotline i-club โทร. 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) 

หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club  
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์

มือถือได้ทาง i-mobile call center  
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน 
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้องโปรดอ่านคำ 
แนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด ห้ามเปิดโทรศัพท์มือถือขณะอยู ่
ใกล้โรงงานสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเกิดการระเบิดได้ง่าย 

 ขณะขับรถ โปรดใช้ชุดหูฟังเพ่ือความปลอดภัย หากเป็นกรณี 
 ฉุกเฉิน ควรจอดจดท่ีข้างทางก่อนเร่ิมการสนทนา 

 ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่อโดยสารบนเครื่องบินเพราะโทรศัพท์จะ 
 ก่อให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวน หากไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิด 
 อันตรายและอาจเป็นการทำผิดกฎหมาย และโปรดปิด 
 โทรศัพท์ก่อนเริ่มออกเดินทางโดยเครื่องบิน 

 โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเม่ือใช้โทรศัพท์ใกล้เคร่ือง 
 กระตุ้นกล้ามเน้ือหัวใจ, เคร่ืองช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ทางการ 
 แพทย์อ่ืนๆ เพราะโทรศัพท์จะก่อให้เกิดคล่ืนสัญญาณรบกวน

 อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของแท้จาก i-mobile อาจเป็นอันตรายกับ 
 ตัวคุณและทำให้การรับประกันถูกยกเลิกไป

 ห้ามแยกชิ้นส่วนตัวเครื่องโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 หากเคร่ืองมีข้อบกพร่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการ หรือตัวแทน 
 จำหน่ายทันที

 โปรดเลือกใช้แบตเตอรี่ที่กำหนดเท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจเกิด 
 การระเบิดได้

 ห้ามเสียบปล๊ักท่ีชาร์จเข้ากับโทรศัพท์โดยท่ียังไม่ได้ใส่โทรศัพท์  
 และจะต้องปิดเครื่องก่อนนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง  
 ไม่เช่นน้ันหน่วยความจำของตัวเคร่ืองจะได้รับความเสียหาย

 เมื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือ โปรดเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท 
 ได้ดี และอยู่ห่างจากวัตถุไว้ไฟและระเบิดได้ง่าย
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 เพื่อป้องกันสภาวะการลบล้างของแม่เหล็ก โปรดเก็บ 
 โทรศัพท์มือถือให้ห่างจากวัตถุ อย่างเช่น แผ่นซีดี,  
 เครดิตการ์ด เป็นต้น

 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์จะต้องไม่โดนของเหลว  
 แต่หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้คุณนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง  
 และติดต่อศูนย์บริการทันที

 ห้ามใช้งานโทรศัพท์ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไป  
 ห้ามให้โทรศัพท์โดนแสงแดดจัด หรือสภาวะเปียกช้ืนเกินไป  
 อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์ คือ 0-40  
 องศาเซลเซียส ความสูงในการใช้งานจะต้องไม่เกิน 2,000  
 จากระดับน้ำทะเล

 ห้ามใช้ของเหลว หรือผ้าที่เปียกชุบน้ำยาทำความสะอาดที ่
 รุนแรงเพื่อทำความสะอาดโทรศัพท์

 โทรศัพท์เคร่ืองน้ีมีฟังก์ช่ันการถ่ายภาพ, วิดีโอ และบันทึกเสียง
 ซึ่งจะต้องใช้งานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน
 พื้นที่

 โปรดเก็บโทรศัพท์ให้พ้นจากเด็กเล็ก  ห้ามโยนหรือทำให ้
 ตัวเครื่องสั่นสะเทือนรุนแรง เพราะจะทำให้วงจรภายใน  
 และโครงสร้างที่ซับซ้อนเสียหายได้

 ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะทั่วไป โปรดปฏิบัติตามวิธีการ 
 ที่เหมาะสมในการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว 
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คำเตือน: 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี ้
อย่างไม่สอดคล้องตามคำแนะนำ หรือการใช้ผิดวิธี และ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือนี้โดยไม่ต้อง 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเนื้อหาในคู่มือนี้อาจแตกต่าง 
ไปจากที่แสดงจริงบนโทรศัพท์มือถือ หากเป็นเช่นนั้น 
ให้ยึดถือตามที่ตัวเครื่องเป็นหลัก
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ส่วนต่างๆของตัวเครื่อง

โทรศัพท์เครื่องนี้มีความพร้อมใช้งานแบบ 2 ซิมในสถานะ 
ปกติ ต่อไปนี้เป็นการแสดงภาพด้านหน้าและด้านหลังของ 
ตัวเครื่อง

หูฟัง

ปุ่มเพิ่ม/
ลดระดับเสียง 

ปุ่มเมนู

เซ็นเซอร ์
แสงสว่าง

ไฟ LED

กล้อง 
ด้านหน้า

หน้าจอ 
LCD 

ปุ่มย้อนกลับปุ่มหน้าจอหลัก
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เลนส์กล้อง

ลำโพง
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การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

 การใส่ซิมการ์ด

1. ปิดเครื่อง และถอดฝาหลัง จากนั้นถอดแบตเตอรี่

2. ใส่ซิมการ์ดให้ถูกช่องดังภาพที่แสดงด้านล่าง

3. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาหลังกลับเข้าที่

ซิมการ์ด

หมายเหตุ: 
ซิมการ์ดเป็นวัตถุขนาดเล็กมาก โปรดเก็บให้พ้นเด็กเล็ก
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 การใส่เมมโมรี่การ์ด

1. ถอดฝาหลัง จากน้ันถอดแบตเตอร่ี แล้วปลดล็อค microSD  
 การ์ด

2. ใส่ microSD การ์ดลงในช่อง

3. ทำการล็อคอีกคร้ังและใส่แบตเตอร่ีก่อนเร่ิมเปิดเคร่ือง

microSD การ์ด

หมายเหตุ 
microSD การ์ดเป็นวัตถุขนาดเล็กมาก โปรดเก็บให้พ้น 
เด็กเล็ก
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 การใส่แบตเตอร่ี

โปรดเลือกใช้แต่แบตเตอร่ีของแท้ เม่ือเคร่ืองอยู่ในโหมดปกติ 
ขอแนะนำให้วางไว้ในกล่องป้องกันเคร่ือง 

แบตเตอรี่

หมายเหตุ: 
ให้คุณใส่แบตเตอรี่ตามภาพตัวอย่างเพื่อป้องกันขั้วไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่เสียหาย (โปรดดูภาพด้านล่าง)
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 การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ใหม่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเว้นแต่จะ 
ผ่านการชาร์จจนเต็มและนำไปใช้งานจนหมดประจุหลายๆ รอบ 

เมื่อใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ ให้ทำการชาร์จทันที หากปล่อย 
ให้แบตเตอรี่หมดนานๆ จะทำให้เสื่อมได้

หลังจากที่ชารจ์จนเต็ม ให้ถอดสายชาร์จออกจากเต้าเสียบ 
ปลั๊กไฟบนผนังและที่ตัวเครื่อง 

ขณะชาร์จ ไอคอนแบตเตอร่ีจะแสดงท่ีกล่องตัวเลือก หลังจาก 
ท่ีชาร์จจนเต็มแล้ว ไอคอนจะปรากฏแถบสีจนเต็ม 
•  : กำลังชาร์จ    
•  : ชาร์จจนเต็ม 

คำเตือน: 

เมื่อใช้งานสายชาร์จ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการชาร์จ 
แบตเตอรี่ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ใช้ของแท้ หรือได้รับการ
รับรองจากบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน การใช้อุปกรณ์จาก
แหล่งอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและเกิดอันตรายได้ 
และจะต้องใช้งานภายในอาคาร และที่ที่แห้งเท่านั้น
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 ข้อควรทราบเก่ียวกับการใช้งานแบตเตอร่ี

ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอร่ีข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย 
ได้แก่ การต้ังค่าเครือข่ายสัญญาณ, ความแรงของสัญญาณ, 
อุณหภูมิการทำงาน, ฟังก์ช่ันท่ีเลือกและใช้งาน หรือการต้ังค่า 
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ของโทรศัพท์, ข้อมูล หรือแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ

เพ่ือประสิทธิภาพการทำงานท่ีดีท่ีสุด โปรดปฏิบัติตามข้อแนะ
นำต่อไปน้ี

 แบตเตอร่ีใหม่หรือแบตเตอร่ีท่ีไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน  
 จำเป็นต้องนำมาชาร์จด้วยเวลาท่ีนานข้ึน แรงดันไฟฟ้า 
 มาตรฐานสำหรับแบตเตอร่ี คือ 3.6V-4.2V

 ขณะชาร์จ ควรวางแบตเตอร่ีไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง หรือใกล้เคียง

 เมื่อเวลาผ่านไป แบตเตอรี่จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปเอง  
 และต้องใช้เวลาในการชาร์จมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ  
 อย่างไรก็ดี หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน คุณควรซื้อ 
 แบตเตอร่ีก้อนใหม่จากบริษัทผู้ผลิตของ i-mobile แบตเตอร่ี 
 ท่ีด้อยคุณภาพ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และเป็นอันตราย

 หากตัวเคร่ืองถูกใช้งานจนแบตเตอร่ีอ่อนมาก อาจทำให้ 
 ไอคอนแบตเตอร่ีเร่ิมปรากฏข้ึนช้ากว่าปกติ

หมายเหตุ: 
โปรดกำจัดแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณ โดยแบตเตอรี่
สามารถนำมารีไซเคิลได้ ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไป

คำเตือน: 
ห้ามโยนแบตเตอรี่ในกองไฟ เพราะจะทำให้เกิดการลุกไหม้ 
และเมื่อแบตเตอรี่แตกจะทำให้เกิดระเบิดได้
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 รหัส PIN 

◆	 รหัส PIN1: ย่อมาจาก Personal Identification Number  
 ใช้ในการเข้าสู่ซิมการ์ด และใช้ป้องกันการใช้งานซิมการ์ด 
 โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ หากเคร่ืองของคุณเปิดใช้การป้องกัน 
 ด้วยรหัส PIN 1 เม่ือเปิดเคร่ือง ท่ีหน้าจอจะแจ้งว่า  
 “ป้อนรหัส PIN” ในขณะท่ีป้อนรหัส หน้าจอจะแสดงโดยใช้  
 “.” แทนตัวรหัส เม่ือได้รับซิมการ์ด คุณจะได้รับรหัสน้ี 
 เช่นกัน

◆	 รหัส PIN2: ย่อมาจาก Personal Identification Number  
 เช่นกัน ใช้สำหรับฟังก์ช่ันพิเศษบางอย่าง เช่น การโทรแบบ 
 จ่ายค่าบริการก่อน เป็นต้น 

◆	 รหัส PUK และ PUK2 (8 หลัก)
 หากต้องการเปล่ียนรหัส PIN ท่ีถูกล็อค คุณจำเป็นต้องใช้ 
 รหัส PUK (Personal Unblocking Key) หากต้องการ 
 เปล่ียนรหัส PUK ท่ีถูกล็อค คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PUK2  
 และหากไม่ได้รหัสพร้อมกับซิมการ์ด โปรดสอบถามจากผู้ให้ 
 บริการเครือข่ายของคุณ

 หากต้องการทราบวิธีเปิดหรือปิดการใช้งานรหัส PIN โปรดดู  
 “การป้องกันซิมการ์ดด้วยรหัส PIN” ในบท ระบบป้องกัน 

คำเตือน: 

หากป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ซิมการ์ด 
จะถูกล็อค โปรดติดต่อผ้ให้บริการเครือข่ายทันทีเพื่อ 
ข้อความช่วยเหลือ การพยายามปลดล็อครหัสเองอาจทำ 
ให้ซิมการ์ดไม่ทำงานถาวร
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การใช้งานพื้นฐาน
 การเปิด/ปิดเคร่ือง 

เม่ือใส่ซิมการ์ด, แบตเตอร่ี และ microSD การ์ด ให้กดปุ่ม เปิด-
ปิดเคร่ือง เพ่ือเปิดเคร่ืองได้ จังหวะท่ีคุณกดปุ่ม เปิด-ปิด 
เคร่ือง ค้างไว้อีกคร้ัง จะปรากฏตัวเลือกของตัวเคร่ือง ให้คุณ 
เลือกสัมผัส “ปิดเคร่ือง” บนหน้าจอเพ่ือปิดเคร่ือง

 โหมด Sleep 

ในการตั้งให้เครื่องเข้าสู่โหมด Sleep ให้ไปที่ ตั้งค่า (settings 
→ หน้าจอ (Display) → เวลาปิดหน้าจอ (Screen timeout)

1. การสลับไปยังโหมด Sleep

	 ◆	ตั้งเอง (Manual): กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องสั้นๆ เพื่อให 
  หน้าจอปิดชั่วคราว และเครื่องจะเข้าสู่โหมด Sleep

	 ◆	อัตโนมัติ (Automatic): หากคุณปล่อยให้เครื่องอยู่ใน 
  โหมดปกติเป็นระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะเข้าสู่โหมด  
  Sleep อัตโนมัติ

2. การปลุกเคร่ืองจากโหมด Sleep

เครื่องของคุณจะถูกปลุกโดยอัตโนมัติเมื่อมีสายโทรเข้า 
หากต้องการปลุกด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม เปิด-ปิดเครื่อง 
และกดไอคอนปลดล็อคเพื่อปลดล็อคหน้าจอ
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 หน้าจอหลัก   

1. หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะมาพร้อมทางลดัของ ตัวเครื่อง, รายชื่อ และ 
ข้อความ แบบแยกที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

2. หน้าจอหลักที่เพิ่มแยกออกมา

สไลด์นิ้วในแนวนอนผ่านหน้าจอไปทางด้านซ้ายหรือขวาของ 
หน้าจอหลัก เมื่อกดที่หน้าจอค้างไว้ คุณสามารถเพิ่ม ทางลัด 
(Shortcuts), วิดเก็ท (Widgets), โฟลเดอร์ (Folders) และ 
ภาพพื้นหลัง (Wallpaper) ไปยังหน้าจอหลัก
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 เมนูแอปพลิเคช่ัน

 การแจ้งเตือน 

ไอคอนการแจ้งเตือนที่แถบสถานะใช้รายงานถึงข้อความใหม่ที ่
เข้ามา, เหตุการณ์ในปฏิทิน, การปลุก และ การตั้งค่า เช่น 
การเปิดการโอนสาย หรือสถานะการโทร

หน้าแรก หน้าที่สอง หน้าที่สาม

คุณสามารถเปิดแผงหน้าจอการแจ้ง
เตือนเพ่ือเปิดข้อความ, การแจ้งเตือน
หรือการเตือนเหตุการณ์ และโปรดดู
ชื่อของผู้ให ้
บริการ 
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1. การเปิดหรือการปิดแผงหน้าจอการแจ้งเตือน

เม่ือมีการแจ้งเตือนปรากฏในแถบแสดงสถานะ คุณสามารถกดท่ี
แถบสถานะค้างไว้ จากน้ันเล่ือนน้ิวลง เพ่ือเปิดแผงหน้าจอการ
แจ้งเตือน หรือเล่ือนน้ิวข้ึนเพ่ือปิดกลับ หรือกดปุ่มย้อนกลับ

หากคุณได้รับหลายการเตือน คุณสามารถเลื่อนแถบแสดง 
สถานะเพื่อดูการแจ้งเตือนอื่นๆ 

คุณสามารถเปิดแผงหน้าจอการแจ้งเตือนบนหน้าจอหลักโดย 
การกดปุ่มเมนู และสัมผัสที่การแจ้งเตือน (Notifications)

 การปรับระดับเสียง 

1. การปรับระดับเสียงกริ่ง:

(1) กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง หรือ ลดระดับเสียง ที่อยู ่
 ด้านซ้ายของตัวเครื่องเพื่อปรับระดับเสียง 

(2) เม่ือเสียงอยู่ที่ระดับเบาสุด การกดปุ่ม ลดระดับเสียง  
 1 ครั้งจะเป็นการเปลี่ยนให้เครื่องเข้าสู่โหมดระบบสั่น  
 ขณะอยู่ในโหมดระบบสั่น ไอคอนระบบการสั่น   
 จะปรากฏบนแถบแสดงสถานะ
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(3) เม่ือเคร่ืองอยู่ในโหมดระบบส่ันแล้ว การกดปุ่ม เพ่ิมระดับ 
 เสียง 1 ครั้งจะเป็นการทำให้เครื่องเข้าสู่โหมดเสียงทันที

(4) หากต้องการเปล่ียนให้เคร่ืองเข้าสู่โหมดปิดเสียง โดยตรง  
 และรวดเร็ว ให้คุณกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง ค้างไว้ จากน้ัน
 เม่ือเมนูตัวเลือกปรากฏข้ึน ให้สัมผัส โหมดปิดเสียง (Silent 
 Mode)

2. การปรับระดับเสียงของมีเดีย 

(1) กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง หรือ ลดระดับเสียง ที่อยู่ด้านซ้าย
 ของตัวเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงของมีเดียตามที่ต้องการ 
 ในเวลาน้ี หน้าต่างของระดับเสียงของเพลง/วิดีโอจะปรากฏ 
 บนหน้าจอ ซึ่งแสดงถึงระดับเสียงที่สัมพันธ์กับการปรับ

3. คุณสามารถปรับระดับเสียงผ่านหน้าจอการตั้งค่า 

 กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications)  
 จากนั้นสัมผัส การตั้งค่า (Settings) > โปรไฟล์เสียง  
 (Audio profile) > สัมผัส ทั่วไป (General)/ประชุม  
 (Meeting)/นอกอาคาร (Outdoor) > ระดับเสียง  
 (Volume) เมื่อหน้าต่างระดับเสียงปรากฏขึ้น ให้ลากแถบ 
 เลื่อนไปทางด้านซ้ายเพื่อลดระดับเสียง หรือไปทางด้าน 
 ขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียงและการปลุกในที่นี้ สัมผัสที่ ตกลง 
 (OK) เพื่อปิดหน้าต่าง

 การเช่ือมต่อเคร่ืองโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเคร่ือง 

 คอมพิวเตอร์

เม่ือคุณใช้สาย USB เพ่ือเช่ือมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ ไฟ LED จะเปล่ียนเป็นสีแดง 
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หากแบตเตอร่ียังไม่เต็ม และไฟจะชาร์จเข้าเคร่ืองโทรศัพท์โดย 
อัตโนมัติ เม่ือการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟ LED จะสว่างเป็นสีเขียว 
แถบแสดงสถานะจะแสดงข้อความ “เช่ือมต่อ USB (USB  
connected)”

ลากการแสดงบนแถบสถานะลง คุณสามารถต้ังค่าการเช่ือมต่อ 
USB ตามข้ันตอนต่อไปน้ี:

1.  USB debugging connected

  USB debugging 

  เลือกเพ่ือให้เคร่ืองเข้าสู่โหมด Debug เม่ือเช่ือมต่อ USB  
  Stay awake 

  เลือกเพ่ือไม่ให้หน้าจอปิดลงขณะชาร์จ
  Allow mock locations 

2.  USB connected

 เปิด/ปิดการจัดเก็บด้วย USB ในตัวเลือกนี้ ให้คุณเลือก 
 เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง/คัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
 

 การคัดลอกไฟล์ไปยัง/คัดลอกจาก SD การ์ด

1. เช่ือมต่อโทรศัพท์เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB  
 ที่จัดให้

2. เมื่อข้อความ “USB debugging connected” ปรากฏ  
 ให้สัมผัสที่ เชื่อมต่อ USB (USB connected)

3. บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ท่ีเช่ือมต่อจะถูกจำแนกเป็น 
  Removable disk ให้คุณเข้าไปที่ Removable disk นี ้
 และเปิด
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4. จากนั้นคุณจะสามารถคัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร ์
 ไปจากรูทโฟลเดอร์ของการ์ดจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง  
 หรือสลับกัน

5. การถอดสายเชื่อมต่อตัวเครื่องโทรศัพท์ออกจากเครื่อง 
 คอมพิวเตอร์:
 ถอดสาย USB ตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปรากฏการ 
 แจ้งเตือน 

การปรับตั้งการทำงานด้วยตนเอง

 การตั้งค่าโทรศัพท์ในแบบที่เป็นตัวคุณ 

คุณสามารถปรับการทำงานโดยใช้ภาพพื้นหลัง, เสียงเรียกเข้า 
และเสียงแจ้งเตือนที่แตกต่างกันสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น 
เสียงข้อความเข้า, อีเมล์เข้า, เสียงเตือนปฏิทิน และอื่นๆ 

หน้าจอหลักของโทรศัพท์สามารถกำหนดและขยายออกจาก 
ความกว้างหน้าจอปกติ ทำให้คุณมีพื้นที่สำหรับข้อมูลใหม่ที่
มากมาย ไปทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจอหลักเพื่อการ 
เพ่ิมอย่างเช่น วิดเก็ท, ไอคอนของโปรแกรม, ทางลัดไปยังข้อมูล 
และอื่นๆ อีกมากมาย 
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 การเปล่ียนเสียงเรียกเข้า 

เลือกจากตัวเลือกเสียงเรียกเข้าท่ีมีอยู่บนตัวเคร่ือง คุณสามารถ 
ดาวน์โหลด หรือคัดลอกเสียงเรียกข้าหรือเพียงไปยังการ์ด 
ความจำ และเลือกหนึ่งเพลงเพี่อใช้เป็นเสียงเสียงเข้า สำหรับ 
วิธีการคัดลอกไฟล์ไปยังการ์ดความจำ โปรดดู “การคัดลอกไฟล์ 
ไปยัง และคัดลอกจาก SD การ์ด” 

กดปุ่มหน้าจอหลัก จากนั้นสัมผัส ตั้งค่า (Settings) > สัมผัส 
รูปแบบเสียง (Audio profile) > ทั่วไป (General)/ ประชุม 
(Meeting)/นอกอาคาร (Outdoor) > เสียงเรียกเข้า (Phone 
ringtone) และสัมผัสเลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการใช้งาน 
เสียงจะเล่นสั้นๆ เมื่อถูกเลือก 

หากคุณต้องการใช้เพลงบน microSD การ์ด เป็นเสียงเรียกเข้า  
ให้สัมผัสที่ เพลง (Music) เลือกเพลงใน คลังเพลง (Library) 
จากน้ันกดเลือกเพลงท่ีต้องการค้างไว้ และสัมผัส “ใช้เป็นเสียง 
เรียกเข้า (Use as phone ringtone)” บนรายการตัวเลือก

สำหรับวิธีการตัง้ค่าเสียงการเตือนเหตุการณ์ โปรดดู “ตั้งค่า 
(Settings) > รูปแบบเสียง (Audio profile) > ทั่วไป 
(General) / ประชุม (Meeting) / นอกอาคาร (Outdoor) > 
Notifications (การแจ้งเตือน) > เสียงการเตือน  
(Notification ringtone)”

 การเปล่ียนภาพพ้ืนหลัง 

ใช้เปลี่ยนภาพพื้นหลังของ หน้าจอหลัก

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นภาพที่ต้องการ ให้กดจุดใดจุด 
หน่ึงบนหน้าจอหลัก ในโหมดปกติค้างไว้ และเลือกภาพพ้ืนหลัง
จากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา
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 การเพ่ิมวิดเก็ท, ทางลัด หรือโฟลเดอร์

 การเพ่ิมวิดเก็ท, ทางลัด หรือโฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก: ไปที่ หน้าจอหลัก →กดที่หน้าจอ 
 ค้างไว้ → เพิ่มวิดเก็ท, ทางลัด หรือโฟลเดอร์  
 (Add Widget/Shortcuts/Folders) 
 หรือสัมผัสที่ เมนู (Menu) → เพิ่ม (Add) → วิดเก็ท/ 
 ทางลัด/หรือโฟลเดอร์ (Widgets/Shortcuts/Folders)

 หากไม่มีพื้นที่พอสำหรับการเพิ่มวิดเก็ท/ทางลัด/หรือ 
 โฟลเดอร์ คุณสามารถเพิ่มวิดเก็ทบนหน้าจออื่น หรือ 
 จัดเรียงหน้าจอหลัก ปัจจุบันใหม่ 

 การจัดเรียงใหม่หรือการลบวิดเก็ท และอ่ืนๆ    

 บนหน้าจอหลัก

จัดเรียงวดิเก็ทและไอคอนบนหน้าจอหลักของคุณใหม่เพื่
อให้มีพื้นที่พอสำหรับรายการอื่นๆ คุณสามารถลบวิดเก็ท 
และไอคอนที่ไม่ต้องการใช้งานเป็นประจำ

 การย้ายวิดเก็ทหรือไอคอน  

1. กดที่วิดเก็ทหรือไอคอนที่คุณต้องการย้ายค้างไว้ 

 โทรศัพท์จะสั่น และคุณจะเห็นไอคอนถังขยะ  ที่ล่างสุด 
 ของหน้าจอ ห้ามปล่อยมือออกจากไอคอนที่กดค้างไว้นี้ 

2. ลากวิดเก็ทหรือไอคอนไปยังที่ใหม่บนหน้าจอ

 ลากวิดเก็ทหรือไอคอนไปค้างไว้ทางด้านซ้ายหรือขอบด้าน 
 ซ้ายเพื่อให้วิดเก็ทหรือไอคอนย้ายไปบนอีกหน้าจอของ 
 หน้าจอหลัก
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3. เมื่อวิดเก็ทหรือไอคอนอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว  
 ให้ปล่อยมือออกได้

 หากเมื่อปล่อยมือปรากฏข้อความว่าไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับ 
 การวางวิดเก็ทหรือไอคอน ให้ลากไปทางซ้ายหรือขวา
 อีกครั้งเพื่อไปยังอีกหน้าจอของหน้าจอหลัก

 การลบวิดเก็ทหรือไอคอน

1. กดที่วิดเก็ทหรือไอคอนที่คุณต้องการลบค้างไว้ 
 โทรศัพท์จะสั่น และคุณจะเห็นไอคอนถังขยะ  ที่ล่างสุด 
 ของหน้าจอ ห้ามปล่อยมือออกจากไอคอนที่กดค้างไว้นี้

2. ลากวิดเก็ทหรือไอคอนไปยังไอคอนถังขยะ  ปุ่มโทรศัพท์ 
 จะเปลี่ยนเป็นปุ่มลบ และเปลี่ยนเป็นสีแดง 

3. เมื่อวิดเก็ทหรือไอคอนเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วย ให้ปล่อย 
 วิดเก็ทหรือไอคอนที่คุณกดค้างไว้ จากนั้นวิดเก็ทหรือ 
 ไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอ
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การใช้งานฟังก์ชั่นของเมนู

 ตวัเครือ่ง (PHONE) 

การโทรออก (MAKING CALLS) 
ซิมการ์ดส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับรหัส PIN (personal 
identification number) ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกำหนดมา 
เม่ือมีการเตือน ให้คุณป้อนรหัส PIN จากน้ันจึงสัมผัสท่ี Enter  
หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งต่อเนื่อง 
ซิมการ์ดจะถูกล็อค คุณสามารถปลดล็อคโดยใช้รหัส PUK 
(PIN Unblocking Key) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย  
โปรดดู “การกู้คืนซิมการ์ดที่ถูกล็อค” ในหัวข้อเรื่อง ระบบ
ป้องกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณสามารถหมุนเลขหมายโทรออกโดยตรง หรือใช้การโทรออก
อัจฉริยะ (โปรดดู การโทรออก
อัจฉริยะ (Smart Dial)) ในการ
ค้นหาจากในรายชื่อหรือรายการ
เลขหมายและโทรออกจากประวัติ
การโทร

กดปุ่มหน้าจอหลัก > ตัวเครื่อง 
(Phone) จากนั้นไปยังหน้าจอ
ของตัวเครื่อง  
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ขณะที่ป้อนตัวเลขหรือตัวอักษร แผงหน้าจอจะแสดงตัวเลขและ 
ชื่อที่ตรงกับปุ่มที่คุณสัมผัส หากคุณป้อนรหัสผิด ให้สัมผัสที ่
ไอคอน  น้ี เพ่ือลบตัวเลขน้ันๆ หากต้องการลบท้ังเบอร์โทร 
ให้กดเบอร์ค้างไว้ครู่หนึ่ง 

หากไม่ข้อมูลที่ตรงกับในรายการหลังจากที่ป้อนเลขหมาย 
ให้สัมผัสท่ีไอคอน  เพ่ือโทรเบอร์น้ันจากซิมการ์ดท่ีต้องการ

 การโทรออกอัจฉริยะ (Smart Dial)

เพียงแค่ป้อนเบอร์โทร หรืออักษรตัวแรกๆ ของชื่อที่ต้องการ 
โทรออก การโทรออกอัจฉริยะ (Smart Dial) จะค้นหาและ 
คัดกรองชื่อในรายชื่อของคุณให้โดยอัตโนมัติ (ที่จัดเก็บไว้บน 
ตัวเครื่องและซิมการ์ด) และเบอร์โทรจากประวัติการโทร

 การโทรจากเบอร์โทรในข้อความ 

กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications), สัมผัส 
ข้อความ (Messaging) จากนั้นสัมผัสข้อความที่มีเบอร์โทร 

 การโทรออกฉุกเฉิน 

คุณสามารถโทรออกฉุกเฉินจากตัวเครืองแม้ว่าจะไม่มีซิมการ์ด
ใส่อยู่ หรือซิมการ์ดถูกบล็อค
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 การรับสาย 

เมื่อได้รับสายจากผู้ที่มีรายชื่อ หน้าจอสายเรียกเข้าจะปรากฏ
ดังภาพประกอบนี้ เพื่อแสดงไอคอนภาพแสดงผู้โทร, เบอร์โทร  
และแสดงว่ามาจากชื่อในซิมการ์ดใด

 การรับสายเรียกเข้า
เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้ลากไอคอน  ไปทางซ้าย  เพื่อ
รับสาย

 การปฏิเสธสายเรียกเข้า
เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้ลากไอคอน  ไปทางขวา  เพื่อ
ปฏิเสธสาย  
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 การใช้ตัวเลือกขณะโทร 

1. ตัวเลือกขณะโทร

เมื่อกำลังสนทนาอยู่ ให้คุณกดปุ่ม อื่นๆ (More) เพื่อเปิด 
ใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้:

 เพ่ิมสาย (Add Call): พักสายท่ีโทรอยู่ปัจจุบัน และเร่ิม 
 การสนทนากับอีกสายใหม่ 
 พักสาย (Hold): ใช้สำหรับพักสายปัจจุบัน

 บนหน้าจอ เมนู ให้สัมผัส พักสาย (Hold) เพ่ือวางสายพัก 
 ไว้ เม่ือคุณพักสาย ไอคอนการพักสาย  จะปรากฏข้ึน  
 ในแถบแสดงสถานะ บนหน้าจอเมนูอีกคร้ัง ให้สัมผัส  
 พักสาย (Hold) เพ่ือเร่ิมการสนทนาต่อ ไอคอน  ในแถบ 
 สถานะจะเปล่ียนเป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงสถานะการโทร 
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 ปิดเสียง (Mute): ปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างการโทร 
 บนหน้าจอ ให้สัมผัส ปิดเสียง (MUTE) หรือสัมผัสโดยตรง 
 เพื่อเปลี่ยนระหว่างเปิดกับปิดเสียงไมโครโฟน 

 ลำโพง (Speaker): ใช้สำหรับเปิดหรือปิดลำโพงระหว่าง 
 การโทร บนหน้าจอ ให้สัมผัสที่ ลำโพง (SPEAKER)  
 เพื่อเปลี่ยนระหว่างเปิดกับปิดเสียงจากลำโพง หากต้องการ 
 หลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองประสาทการรับฟัง ห้ามวางโทรศัพท์
 แนบหูเมื่อเปิดเสียงลำโพง 

2. การสนทนาแบบหลายสาย

โทรศัพท์จะเตือนคุณให้ทราบว่ามีสายอื่นโทรเข้ามา เมื่อคุณ 
สนทนากับสายหนึ่งอยู่ และให้คุณเลือกว่าต้องการรับหรือ 
ปฏิเสธสายใหม่ หากคุณต้องการรับสายใหม่ คุณสามารถ 
เลือกสลับการสนทนากับทั้งสองสาย

(1) เมื่อได้รับอีกสาย ให้สัมผัส รับสาย (Answer) เพื่อรับ 
  สายที่สอง และพักสายแรกที่สนทนาอยู่

(2) หากต้องการเปล่ียนระหว่างผู้โทร ให้สัมผัสบุคคลที ่
  ต้องการสนทนาบนหน้าจอ

(3) หากต้องการวางสายปัจจุบัน และกลับไปยังสายอื่นๆ  
  ให้สัมผัส วางสาย (End call)

คุณสามารถเริ่มการสนทนากับทุกสายโดยการรวมสายเข้า 
ด้วยกัน ในการรวมสาย ให้สัมผัส รวมสาย (Merge calls) 
ที่ด้านล่างของหน้าจอ

หน้าจอการสนทนาพร้อมกันหลายสายเป็นดังภาพประกอบ 
สายที่กำลังสนทนาอยู่จะปรากฏตรงกลางของหน้าจอ และ 
อีกสายที่พักไว้จะปรากฏที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
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ให้คุณลากแป้นกดข้ึนเพ่ือแสดงปุ่มแป้นกด หรือลากลงเพ่ือซ่อน 
แป้นกด

3. การตั้งค่าการประชุมสาย 

(1) ให้คุณโทรไปยังสายแรกสำหรับการเริ่มประชุมสาย 

(2) เม่ือเช่ือมต่อแล้ว ให้กดปุ่ม เมนู (MENU) สัมผัสท่ี เพ่ิมสาย 
  (Add call) จากนั้นจึงกดเบอร์โทรของสายที่สองเพื่อให้
  ร่วมการประชุมสาย โดยสายแรกจะถูกพักสายไปก่อน
  ระหว่างนี้

(3) เมื่อต่อสายที่สองติดแล้ว ให้สัมผัส รวมสาย (MERGE)

(4) หากต้องการเพิ่มผู้ร่วมประชุม ให้สัมผัส ? บนหน้าจอ 
  ประชุมสาย จากนั้นจึงกดเบอร์โทรของสายที่ต้องการให ้
  ร่วมการประชุม

(5) เมื่อต่อสายใหม่ติดแล้ว ให้สัมผัส  เพื่อเพิ่มผู้โทรนั้น 
  เข้าในการประชุมสาย 
  เมื่อต้องการสนทนากับผู้ร่วมประชุมท่านหนึ่งแบบส่วนตัว 
  ให้คุณสัมผัส โทรส่วนตัว (Private call) บนเมนูตัวเลือก 

 (6) เม่ือเสร็จส้ินการสนทนา ให้คุณสัมผัส วางสาย (End call)
  บางเครือข่ายอาจไม่รองรับการประชุมสาย โปรดติดต่อ 
  ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

4. การวางสาย 

ใช้วิธีต่อไปนี้ในการวางสาย:

• บนหน้าจอ ให้คุณสัมผัส วางสาย (End call)

• หากคุณใช้งานจากสายหูฟัง ให้กดปุ่มท่ีสายค้างไว้เพ่ือวางสาย
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• หากเบอร์โทรที่คุณโทรออกนั้นยังไม่อยู่ในรายชื่อ สามารถ
 เลือกบันทึกเบอร์น้ันลงในรายช่ือได้หลังจากท่ีวางสายไปแล้ว 

 การใช้บันทึกการโทร 

เมื่อคุณไม่ได้รับสาย ไอคอนสายที่ไม่ได้รับ  จะปรากฏที ่
ด้านซ้ายของแถบหัวข้อ ใช้แท็บบันทึกการโทรในแอปพลิเคชั่น
ของโทรศัพท์ในการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้โทรเข้า หรือดูเบอร์
ที่โทรออกและเบอร์ที่รับทั้งหมด 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) >  
 บันทึกการโทร (Call log) หรือ หน้าจอหลัก > แอปพลิเคช่ัน  
 (Applications) > ตัวเครื่อง (Phone) > บันทึกการโทร  
 (Call log)

2. ทำตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:

• สัมผัสชื่อหรือเบอร์โทรในรายการเพื่อโทรออก

• กดชื่อหรือเบอร์โทรในรายการค้างไว้เพื่อเปิดตัวเลือก 
 เพื่อเลือกดูข้อมูลรายชื่อ (หากเบอร์โทรถูกจัดเก็บในรายชื่อ 
 ของคุณ), โทรไปยังเบอร์นั้น, แก้ไขเบอร์ก่อนโทร,  
 ส่งข้อความให้, เพิ่มไปยังรายชื่อ หรือลบออกจากบันทึก 
 การโทร 
• คุณสามารถเข้าสู่ประวัติการโทรจากแอปพลิเคชั่นรายชื่อ  
 โปรดดูหัวข้อเรื่อง “รายชื่อ (Contact)” สำหรับ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
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 ตัวเลือกของบันทึกการโทร

กดเบอร์โทรในบันทึกการโทรค้างไว้ หากเบอร์นั้นยังไม่อยู่ใน 
รายชื่อ คุณจะพบกับตัวเลือกต่อไปนี้:

a. การโทรผ่าน (Call the phone number via)
 เลือกตัวเลือกนี้เพื่อโทรไปยังเบอร์โทรนี้จากในบันทึก 
 การโทรโดยตรง

b. การโทรวีดีโอ (Video call)

c. ส่งข้อความ (Send text message)
 เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนไปที่หน้าจอการแก้ไขข้อความ 

d. เพิ่มไปยังรายชื่อ (Add to contacts)
 กดเบอร์โทรที่ได้รับที่ยังไม่อยู่ในรายชื่อค้างไว้ เพื่อบันทึก 
 ไปยังรายชื่อ จากนั้นสัมผัส “เพิ่มไปยังรายชื่อ (Add to  
 contacts)”

สัมผัส สร้างรายชื่อใหม่ (Create new contact)

ในบันทึกรายชื่อที่ว่างเปล่าที่ปรากฏขึ้น ให้คุณป้อนชื่อ และ 
ข้อมูลอื่นๆ 

เบอร์โทรจะถูกเพ่ิมไปท่ีช่องมือถือโดยอัตโนมัติในส่วนของโทรศัพท์

ในการจัดเก็บเป็นเบอร์โทรประเภทอื่นๆ เช่น เบอร์มือถือ 
ให้สัมผัสปุ่มหน้าจอหลัก จากนั้นสามารถเลือกจากตัวเลือก 
ได้แก่ บ้าน (Home), มือถือ (Mobil), ที่ทำงาน (Work), 
แฟกซ์ที่ทำงาน (Work Fax), แฟกซ์บ้าน (Home Fax), 
เพจเจอร์ (Pager), อื่นๆ (Other)

หลังจากป้อนข้อมูลที่ต้องการบันทึก ให้สัมผัส บันทึก (Save)
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5. การลบออกจากบันทึกการโทร

ใช้สำหรับลบบันทึกการโทร

 การตรวจสอบสายที่ไม่ได้รับ

• คุณจะพบไอคอนสายที่ไม่ได้รับ  บนแถบสถานะเมื่อคุณ 
 พลาดสายนั้น 

• กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
  ตัวเครื่อง (Phone) > บันทึกการโทร (Call log) หรือ 
 กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) >  
 บันทึกการโทร (Call log) โดยตรง

• ในรายการบันทึกการโทร สายที่ไม่ได้รับจะถูกระบุไว้โดย 
 ไอคอนสายที่ไม่ได้รับ  คุณยังสามารถกดแถบแสดง 
 สถานะค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วลงบนหน้าจอเพื่อเปิดแผง 
 การแจ้งเตือนเบอร์หรือชื่อของสายที่ไม่ได้รับจะแสดงขึ้น

 การลบรายการบันทึกการโทร 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) >  
 ตัวเครื่อง (Phone) > บันทึกการโทร (Call log) หรือ  
 กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) >  
 บันทึกการโทร (Call log) โดยตรง

2. ทำตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
   ในการลบหนึ่งชื่อหรือเบอร์จากรายการ ให้กดชื่อหรือเบอร ์
 น้ันค้างไว้ จากน้ัน สัมผัส ลบจากบันทึกการโทร (Remove 
 from call log)

 ในการลบทั้งรายการ ให้กดปุ่ม เมนู (MENU) จากนั้น
 สัมผัส ลบทั้งหมด (Delete all) จากนั้นสัมผัส ตกลง (OK) 
 โทรศัพท์จะแสดงว่า “บันทึกการโทรว่าง”
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สัมผัสปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
เบราเซอร์ (Browser)

เช่ือมต่อเข้ากับเน็ทเวิร์ค และใช้ในการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต  
คุณควรมั่นใจว่าคุณได้มีการเปิดใช้ GPRS/WAP 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

 เบราเซอร ์(BROWSER) 

 รายชือ่ (CONTACTS) 

ในรายชื่อ คุณสามารถจัดการการสื่อสารกับรายชื่อได้อย่าง 
ง่ายดาย ผ่านการโทร, ข้อความ และอีเมล์
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หากคุณกำลังซิงค์รายช่ือกับแอคเคาท์ของ Google กับคอมพิวเตอร์  
และ/หรือ กับ Exchange Server ช่ือใดๆ ท่ีจัดเก็บไว้ในแอคเคาท์
น้ัน จะปรากฏในรายชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ซิงค์แอคเคาท์ โปรดดู “การตั้งค่า (Settings) > แอคเคาท์
และการซิงค์ (Accounts & sync)” 

 การค้นหารายช่ือ 

กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > เมนู
รายชื่อ (Contacts Menu) > ค้นหา (Search) 
สัมผัสชื่อของรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาในกรอบการป้อน 
ขณะที่พิมพ์ ชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นด้านล่างโดยอัตโนมัติ 
หากไม่มีรายชื่อที่ตรงกัน หน้าจอจะแสดงข้อความ “ไม่พบ
รายชื่อ (Contact not found)”

 การสร้างรายช่ือใหม่ 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคช่ัน (Applications) >  
 เมนูรายช่ือ (Contacts Menu) > รายช่ือใหม่ (New contact)

2. ป้อนข้อมูลของรายช่ือ เช่น ช่ือ, นามสกุล, โทรศัพท์, อีเมล์,  
 รหัสไปรษณีย์, หน่วยงาม และอ่ืนๆ 

3. สัมผัส เรียบร้อย (Done)

4. สัมผัส ย้อนกลับ (Revert): เพ่ือกลับไปยังข้ันตอนท่ีผ่านมา 
 ซ่ึงจะไม่บันทึกข้อมูลรายช่ือท่ีคุณป้อน 



- �� -

 การลบรายชื่อ 

คุณสามารถลบรายชื่อโดยทำตามวิธีต่อไปนี้:

1. กดรายชือ่ที่ต้องการลบค้างไว้ครู่หนึ่ง จากนั้นตัวเลือกจะ 
 ปรากฏที่หน้าจอ สัมผัส ลบรายชื่อ (Delete contact)  
 เพื่อลบ

2. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
  เมนูรายชื่อ (Contacts Menu) > ลบรายชื่อ (Delete  
 Contact)

 สัมผัส ตกลง (OK) บนหน้าจอยืนยัน หรือสัมผัส ยกเลิก  
 (Cancel) เพื่อกลับไปยังรายชื่อ 

การโทรออกจากบันทึกการโทร  
สัมผัส ปุ่มเมนู > บันทึกการโทร (Call log) > สัมผัสไอคอน   

หากต้องการโทรออกโดยการเลือกเบอร์จากบันทึกการโทร 
หรือเข้าสู่รายช่ือ หรือตัวเคร่ือง 

1. สัมผัสปุ่มเพ่ือป้อนเบอร์โทร 

2. หากต้องการแก้ไขตัวเลขท่ีผิด ให้สัมผัส  เพ่ือลบตัวอักษร

3. หากต้องการโทรทางไกลไปต่างประเทศ ให้สัมผัสปุ่ม 0 ค้างไว้ 
 เพ่ือป้อนเคร่ืองหมาย (+) จากน้ันป้อนรหัสประเทศตามด้วย 
 เบอร์โทร 

4. สัมผัสไอคอน  เพ่ือหมุนเลขหมายโทรออก      

 บนัทกึการโทร (CALL LOGS) 



 - �� -

 การวางสาย

ขณะโทร ให้คุณสัมผัสไอคอน 

สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณสามารถดูหัวข้อ “ตัวเคร่ือง 
(Phone)” หรือ “รายช่ือ (Contact)” 

 เก่ียวกับข้อความ

ข้อความ SMS เป็นบริการเครือข่ายประเภทหนึ่ง

 ขอ้ความ (MESSAGING) 

5. กดปุ่ม เพ่ิมระดับเสียง หรือ ลดระดับเสียง เพ่ือปรับระดับ 
 เสียงการโทร 
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หากรายการของข้อความไม่พอดีกับหน้าจอ คุณสามารถเลื่อน
ลงเพื่อดูข้อความเพิ่มเติมโดยการวาดนิ้วไปบนหน้าจอ

1. ข้อความที่เป็นตัวหนาแสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใน 
 เธรด

2. สัมผัสเพื่อข้อความเพื่อเปิดข้อความหรือเธรดข้อความ  
 และอ่านข้อความ หรือดูข้อความภาพ

 หากคุณอยู่บนหน้าจอหลัก ไอคอน  บนแถบสถานะ 
 จะแสดงถึงว่ามีข้อความใหม่

3. ไอคอนทางด้านซ้ายของข้อความ แสดงถึงว่าเป็นข้อความ 
 จากซิมการ์ดใด

 การอ่านข้อความ

ในการเปิดถาดเข้าข้อความของคุณ ให้กดปุ่ม หน้าจอหลัก > 
แอปพลิเคชั่น (Applications) > ข้อความ (Messaging) 
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2. บนหน้าจอข้อความทั้งหมด ให้คุณสัมผัส เขียนข้อความ  
 (Compose message) จากนั้นหน้าจอเขียนข้อความจะ 
 ปรากฏขึ้น

3. เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้สัมผัส “ส่งจากซิม 1 (Send by 
  SIM1)” หรือ “ส่งจากซิม 2 (Send by SIM2)” เพื่อส่ง 
 ข้อความตัวอักษร เม่ือข้อความกำลังส่ง จะปรากฏ “กำลังส่ง  
 (Sending)” ข้างข้อความนั้น เมื่อส่งข้อความสำเร็จแล้ว  
 จะปรากฏเวลาที่ส่งข้อความ

 การส่งข้อความ SMS และ MMS 

1. คุณสามารถส่งข้อความส้ัน (SMS) และข้อความมัลติมีเดีย 
 (MMS) ไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นโดยการกดปุ่มหน้าจอ 
 หลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > ข้อความ  
 (Messaging) > เขียนข้อความใหม่ (Compose new  
 message)
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 หากคุณพิมพ์ข้อความเกินจำนวนตัวอักษรสำหรับหนึ่ง 
 ข้อความ ข้อความของคุณจะถูกส่งเหมือนเป็นหนึ่งข้อความ 
 แต่การคิดค่าบริการจะคิดตามจำนวนที่พิมพ์จริง เรียกว่า 
 ข้อความที่เชื่อมต่อกัน ส่วนข้อความมัลติมีเดียสามารถใส ่
 ได้ท้ังตัวหนังสือและรูปภาพ, เสียงท่ีบันทึก, ไฟล์เสียงออดิโอ  
 หรือวิดีโอ หรือภาพสไลด์

4. สัมผัสไอคอน   จากนั้นเลือกรายชื่อที่คุณต้องการส่ง 
 ข้อความ 
• คุณสามารถเลือกกลุ่มรายชื่อสำหรับเป็นผู้รับ 
• เมื่อเลือกผู้รับข้อความครบทั้งหมด ให้สัมผัส เรียบร้อย  
 (Done) 

• คุณสามารถเพิ่มหัวเรื่องโดยการกดปุ่มเมนู จากนั้นสัมผัส  
 เพิ่มหัวเรื่อง (Add subject)

• ในการรับรายงานการส่ง และทราบว่าได้รับข้อความนั้น 
 เม่ือไหร่ ในหน้าข้อความท้ังหมด ให้กดปุ่ม เมนู (MENU) 
 และสัมผัส ตั้งค่า (Settings) เลือกกล่องตัวเลือก รายงาน 
 การส่ง (Delivery reports) ในส่วนของ ตั้งค่า MMS (MMS  
 settings) 

การบันทึกและการเริ่มเขียนข้อความแบบร่างต่อ

ขณะเขียนข้อความ SMS หรือ MMS ให้กดปุ่ม ย้อนกลับเ
พื่อบันทึกข้อความของคุณให้เป็นข้อความร่างโดยอัตโนมัติ 
และที่หน้าจอจะแสดง “บันทึกเป็นแบบร่าง (Message saved 
as draft)” 

หากต้องการเริ่มเขียนข้อความร่างต่อ:

1. บนหน้าจอข้อความทั้งหมด ให้กดปุ่ม เมนู (MENU) 
 จากนั้นสัมผัส แบบร่าง (Drafts)
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2. สัมผัสข้อความแบบร่างเพื่อเริ่มการเขียนต่อ

3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเขียนข้อความ สัมผัส ส่ง (Send)

 การสนทนาด้วยข้อความ 

ข้อความตัวอกัษรและข้อความมัลติมีเดียที่ถูกส่งไปและรับจาก 
รายชื่อ (หรือเบอร์โทร) จะถูกจัดกลุ่มลงในการสนทนา หรือ
เธรดข้อความในหน้าจอข้อความทั้งหมด ข้อความตัวอักษร 
และข้อความมัลติมีเดียที่อยู่ในเธรดจะทำให้คุณเห็นการแลก 
เปลี่ยนข้อความที่ผ่านมา (คล้ายกับบนโปรแกรมแชท) 
กับรายชื่อนั้นๆ บนหน้าจอ
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 ตัวเลือกของข้อความ

บนหน้าจอเธรดข้อความทั้งหมด เมื่อสัมผัสปุ่ม เมนู (MENU) 
จะปรากฏตัวเลือกต่อไปนี้:

1. ข้อความซิม (SIM Messages): ดูข้อความในซิมการ์ด

2. ลบเธรด (Delete threads): ลบเธรดทั้งหมด 

3. ค้นหา (Search): ขณะที่คุณป้อนคำ ข้อความที่มีคำที่คุณ 
 ค้นหาจะปรากฏขึ้นด้านล่าง

4. ตั้งค่า (Settings)

5. แบ็คอัพข้อความ SMS (Backup SMS)

 ตัวเลือกของเธรดข้อความ 

บนหน้าจอรายการข้อความบางรายการ เม่ือกดบนข้อความใดๆ  
ค้างไว้ จะปรากฏตัวเลือกดังต่อไปนี้:

1. ดูเธรด (View thread): ดูเธรดทั้งหมดแบบรายละเอียด  
 หากหน้าจอไม่แสดงทั้งหมด ให้เลื่อนดูเพื่อดูข้อความหน้า 
 ถัดไป

2. ดูรายช่ือ (View contact): ดูข้อมูลรายช่ือของผู้ส่งข้อความ 

3. ลบเธรด (Delete thread): ลบข้อความทั้งหมด 
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 ตัวเลือกของเธรดข้อความท่ีเลือก

บนหน้าจอเธรดข้อความบางเธรด เมื่อสัมผัสปุ่ม เมนู (MENU) 
จะปรากฏตัวเลือกดังต่อไปนี้:

1. โทร (Call): โทรไปยังผู้ส่งหรือผู้รับข้อความ 

2. เพิ่มหัวเรื่อง (Add subject): เพิ่มหัวเรื่องไปยังข้อความ 
 และจะถูกแปลงเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ

3. แนบไฟล์ (Attach): แนบไฟล์ลงในข้อความ  
 โดยเลือกจากต่อไปนี้ ได้แก่ รูปภาพ, ถ่ายภาพ, วีดีโอ,  
 ถ่ายวีดีโอ, เสียง, บันทึกเสียง, ภาพสไลด์

4. ใส่รอยยิ้ม (Insert smiley): ใส่รูปรอยยิ้มที่เลือก

5. ใส่ข้อความด่วน (Insert quick text)

6. อื่นๆ (More): เลือกจากข้อความด่วน และลบข้อความ 

 ตัวเลือกของข้อความท่ีเลือก

กดเบอร์โทรของข้อความที่ต้องการแบบค้างไว้ และจะปรากฏ
ตัวเลือกต่อไปนี้:
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1. ล็อคข้อความ (Lock message): คุณสามารถล็อค 
 ข้อความเพื่อไม่ให้ข้อความถูกลบแม้จะลบกรสนทนาออกไป  

 เม่ือข้อความใดถูกล็อค จะปรากฏไอคอนกุญแจ  ท่ีข้างๆ  
 ข้อความนั้น

 กดข้อความท่ีล็อคแบบค้างไว้ จากน้ันจึงปลดล็อคจากตัวเลือก

2. โทรไปยังผู้ส่งข้อความ (Call the message sender)

3. ส่งต่อ (Forward): ส่งต้อข้อความไปให้ผู้อื่น

4. บันทึกข้อความไปยังซิมการ์ด (Save message to SIM  
 card)

5. คัดลอกข้อความตัวอักษร (Copy message text):  
 คัดลอกตัวหนังสือจากข้อความเพื่อนำไปใช้งานอื่นต่อไป

6. ดูรายละเอียดข้อความ (View message details):  
 แสดงชนิดข้อความ, ผู้ส่งหรือผู้รับ และเวลาที่ส่ง

7. ลบข้อความ (Delete message): ใช้ลบข้อความ

 การแจ้งเตือนข้อความใหม่  

ในการเปลี่ยนการแจ้งเตือนสำหรับข้อความตัวอักษร 
และข้อความมัลติมีเดีย โปรดดู “ตัวเลือกของข้อความ”  

ไอคอนข้อความใหม่  จะปรากฏในพื้นที่การแจ้งเตือน 
ของแถบสถานะเพื่อเตือนว่ามีข้อความตัวอักษร และข้อความมั
ลติมีเดียใหม่เข้ามา

หากต้องการเปิดอ่านข้อความ ให้กดแถบสถานะค้างไว้ และ 
เลื่อนแถบสถานะลงเพื่อเปิดแผงหน้าจอการแจ้งเตือน
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ก่อนส่งหรือรับอีเมล์ คุณจำเป็นต้องสร้าง และเปิดใช้แอคเคาท์ 
ของอีเมล์ เฉพาะบางแอคเคาท์ “Plus” ท่ีมี POP access เท่าน้ัน 
จึงจะอนุญาตให้โปรแกรมนี้เชื่อมต่อได้ หากคุณยังไม่มี โปรด 
เข้าสู่ระบบของเว็บเบราเซอร์เพื่อรับสิทธิ์เข้าสู่อีเมล์แอคเคาท์

 อเีมล ์(EMAIL) 

คุณจำเป็นต้องสร้างแอคเคาท์ของ Google ก่อนใช้งาน

 ปฏทินิ (CALENDAR) 
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 เก่ียวกับปฏิทิน 

ใช้ปฏิทินของตัวเครื่องในการสร้างและจัดการเหตุการณ์, 
การประชุม และการนัดหมาย 

สัมผัสปุ่ม เมนู (MENU) และเลือกไอคอนที่ต้องการซึ่งอยู่ทาง
ด้านบน คุณสามารถดูเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

 แสดงรายวัน (Day view)

 แสดงรายสัปดาห์ (Week view)

 แสดงรายเดือน (Month view)

 แสดงตามกำหนดการ (Agenda views)

 วันนี้ (Today)

 อ่ืนๆ (More): ประกอบด้วยเหตุการณ์ใหม่, ปฏิทิน, การต้ังค่า
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กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
เครื่องคิดเลข (Calculator) จากนั้นจะเข้าไปที่หน้าจอเครื่องคิ
ดเลข คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องคิดเลขได้

กดปุ่ม เมนู (MENU) เพ่ือลบประวัติ หรือไปยังแผงหน้าจอข้ันสูง
บนแผงหน้าจอข้ันสูง ให้คุณกดปุ่ม เมนู (MENU) > แผงหน้าจอ
พื้นฐาน (Basic panel) เพื่อย้อนกลับ

หมายเหตุ: 
ความแม่นยำของเครื่องคิดเลขยังมีข้อจำกัด และสามารถใช้ในการ
คำนวณพื้นฐานเท่านั้น

 เครือ่งคดิเลข (CALCULATOR) 
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เกี่ยวกับนาฬิกา 
โดยพื้นฐานแล้วนาฬิกาจะถูกเพิ่มไว้บนหน้าจอหลัก ใช้สำหรับ 
แสดงวันที่, เวลา และตำแหน่งที่คุณอยู่ 

 นาฬกิา (CLOCK) 

 การใช้แอปพลิเคช่ันนาฬิกา

1. กดท่ีไอคอน  เพ่ือกลับไปยังหน้าจอการต้ังค่านาฬิกาปลุก

2. กดที่ไอคอน  เพื่อไปที่หน้าจอรูปภาพ คุณสามารถใช ้
 ฟังก์ชั่นนี้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “รูปภาพ (Picture)” 

3. กดที่ไอคอน  เพื่อไปที่หน้าจอเพลง

4. กดท่ีไอคอน  เพ่ือไปท่ีหน้าจอการค้นหาของหน้าจอหลัก 
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 การตั้งนาฬิกาปลุก

คุณสามารถใช้แอปพลเิคชั่นนาฬิกาของหน้าจอนาฬิกาเพื่อตั้ง 
ค่าการปลุกหนึ่งครั้งขึ้นไป

การตั้งปลุก

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) >  
 นาฬิกา (Clock)

2. สัมผัสไอคอน นาฬิกาปลุก หรือสัมผัสปุ่ม เมนู (MENU) 
 จากนั้น คุณสามารถดูการปลุกทั้งหมดหรือเพิ่มการปลุก

3. ในการเพิ่มการปลุก คุณจะต้องตั้งเวลาบนหน้าจอใหม่  
 ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนวงล้อเวลา และตั้งปลุก จากนั้น  
 สัมผัส ตั้งค่า (Set)

 หลังจากที่ตั้งการปลุกเสร็จเรียบร้อย สัมผัส เรียบร้อย  
 (Done) เพื่อบันทึก หรือสัมผัส ย้อนกลับ (Revert) เพื่อ
 กลับไปยังหน้าจอการตั้งค่ามาตรฐาน
 กดค้างบนนาฬิกาปลุกครู่หนึ่ง จากนั้นจะปรากฏตัวเลือก:  
 เปิดการปลุก (Turn alarm on), แก้ไขการปลุก (Edit  
 alarm), ลบการปลุก (Delete alarm) 

 สัมผัส เปิด/ปิดการปลุก (Turn Alarm On/Off) ในที่นี้ 
 จะเป็นการเปลี่ยนสถานะของการปลุก
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 การลบการปลุก 

• กดค้างบนนาฬิกาปลุกครู่หน่ึง จากน้ันจะปรากฏตัวเลือกท่ี 
 ใช้งานได้

• สัมผัส ลบการปลุก (Delete alarm) และสัมผัส ตกลง  
 (OK) เพ่ือยืนยัน จากน้ันการปลุกจะถูกลบออกไป    

• คุณสามารถสัมผัสท่ีการปลุก จากน้ันเลือก ลบ (Delete)  
 บนหน้าจอ

 การแก้ไขการปลุก

• กดค้างบนนาฬิกาปลุกครู่หน่ึง จากน้ันจะปรากฏตัวเลือกท่ี
 ใช้งานได้

• สัมผัส แก้ไขการปลุก (Edit alarm) และทำการแก้ไขบน 
 หน้าจอการต้ังค่า จากน้ันสัมผัส เรียบร้อย (Done) หรือ  
 ลบ (Delete) หลังจากท่ีเสร็จส้ิน 

• คุณสามารถสัมผัสท่ีการปลุก และทำการแก้ไขบนหน้าจอการ 
 ต้ังค่า จากน้ันสัมผัส เรียบร้อย (Done) หรือ ลบ (Delete) 

 การเปิดหรือปิดการปลุก

• กดค้างบนนาฬิกาปลุกครู่หนึ่ง จากนั้นจะปรากฏตัวเลือกที ่
 ใช้งานได้

• สัมผัส เปิด/ปิดการปลุก (Turn Alarm On/Off)   
 จากนั้นสัมผัส ตกลง (OK) เพื่อยืนยัน
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 นาฬิกาท่ีแสดงบนหน้าจอท่ีถูกล็อค

เมื่อหน้าจอถูกล็อค จะแสดงบนหน้าจอนาฬิกาบนหน้าจอที่ถูก 
ล็อคดังด้านล่าง โดยปรากฏช่องสีดำด้านบนสุด และนาฬิกา 
ด้านล่าง ซึ่งจะแสดงเวลา, วันที่, เมืองหลวงของคุณ ข้อมูล 
สภาพอากาศของตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน 

หากต้องการปลดล็อคหน้าจอ ให้ลากลูกศรที่ตรงกลางของ 
นาฬิกาขึ้นไปที่ช่องสีดำ จากนั้นช่องสีดำจะหมุน และโทรศัพท์
จะเปลี่ยนไปที่หน้าจอหลัก 

หากต้องการเปลี่ยนวันที่, เวลา, ไทม์โซน, รูปแบบ 24/12 
ชั่วโมง, รูปแบบวันที่ เลือก หน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น 
(Applications) > การตั้งค่า (Settings) > ตั้งค่าวันที่และ 
เวลา (Date & time settings) โปรดดูหัวข้อ “การตั้งค่า 
(Settings)” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ควบคุมและกำหนดการต้ังค่าของตัวเคร่ืองบนหน้าจอการต้ังค่า 
ในการเปิดหน้าจอการตั้งค่า ให้กดปุ่มหน้าจอหลัก > 

แอปพลิเคชั่น (Applications) > ตั้งค่า (Settings)

 การตัง้คา่ (SETTINGS) 
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 การจัดการซิมการ์ด (SIM MANAGEMENT)

จัดการซิมการ์ด  
เมื่อคุณใส่ซิมการ์ด คุณจะเห็นซิมการ์ดมาตรฐาน และสามารถ
ทำการตั้งค่าทั่วไป 

 ข้อมูลซิมการ์ด (SIM Information)

 ซิมมาตรฐาน (Default SIM): การโทร, การส่งข้อความ  
 และการเชื่อมต่อข้อมูล

 การตั้งค่าทั่วไป (General settings): การโรมมิ่ง  
 และรายชื่อกับซิมการ์ด

 การเช่ือมต่อไร้สายและเครือข่าย (WIRELESS &  

 NETWORK)

คุณสามารถตั้งค่าการสื่อสารแบบไร้สายและเครือข่ายในที่นี้ 
ที่ประกอบด้วย:
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1. โหมดเครื่องบิน (Airplane mode)

 เลือดตัวเลือกนี้เพื่อปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหมด

2. Wi-Fi

 เปิดหรือปิดการสื่อสารผ่าน Wi-Fi 

3. ตั้งค่า Wi-Fi (Wi-Fi settings)

 ตั้งค่าและจัดการ Wireless access points 

 ตั้งค่า Wi-Fi (Wi-Fi settings): เปิด/ปิดกล่องตัวเลือก  
 Wi-Fi และกล่องตัวเลือกการแจ้งเตือนเครือข่าย ใช้เลือก 
 เพ่ือเตือนคุณให้ทราบเม่ือมีเครือข่ายท่ีเปิดอยู่และใช้งานได้

 เครือข่าย Wi-Fi (Wi-Fi networks): เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi 
 หรือการแสดงเครือข่ายที่อยู่ในระยะ

4. บลูทูธ (Bluetooth)

 เปิดหรือปิดบลูทูธที่นี่ 

5. ตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth settings)

 จัดการการเชื่อมต่อบลูทูธ, ตั้งชื่ออุปกรณ์ และการค้นหาได ้
 ที่นี่

 ตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth settings): เปิด/ปิดกล่องตัวเลือก 
 บลูทูธ; ชื่ออุปกรณ์ (Device name) (พิมพ์ หรือแก้ไขชื่อ 
 อุปกรณ์), กล่องตัวเลือกค้นหาได้ (Discoverable) (เลือก 
 เพื่อให้อุปกรณ์สามารถถูกมองเห็นได้)’; ค้นหาอุปกรณ์  
 (Scan for devices) 

 อุปกรณ์บลูทูธ (Bluetooth devices): สแกนหาอุปกรณ์  
 จากนั้นจะปรากฏอุปกรณ์ที่พบ เลือกอุปกรณ์เพื่อจับคู่  
 เพื่อให้สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านบลูทูธ
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6. Tethering& portable hotspot

 แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลบนมือถือของคุณผ่านทาง USB 
 หรือในลักษณะของ portable Wi-Fi hotspot

7. ตั้งค่า VPN (VPN settings)

สัมผัส เพิ่ม VPN (Add VPN) และจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือก
ต่อไปนี้:

 เพิ่ม PPTP VPN (Add PPTP VPN) (Point-to-point 
 Tunneling Protocol)

 เพิ่ม L2TP VPN (Add L2TP VPN) (Layer 2 Tunneling 
 Protocol)

 เพิ่ม L2TP/IPSec PSK VPN (Add L2TP/IPSec PSK VPN) 
 (Pre-shared key based L2TP/IPSec VPN)

 เพิ่ม L2TP/IPSec CRT VPN (Add L2TP/IPSec CRT VPN) 
 (Certificate based L2TP/IPSec VPN) 

จากนั้นจึงตั้งค่าชื่อ VPN, VPN เซิร์ฟเวอร์, เปิดใช้งาน L2TP 
secret DNS search domains เพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์ 
กดปุ่มเมนู และสัมผัส บันทึก (Save) เพื่อยืนยัน หรือสัมผัส 
ยกเลิก (Cancel)

8. เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile networks)

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการโรมมิ่ง, เครือข่าย, APNs ได้จาก
ส่วนนี้

 การใช้ข้อมูล (Data usage): เชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อ
 เข้ากับบริการข้อมูลเมื่อโรมมิ่ง
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 ชื่อ Access Point (Access Point Names)

 ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)

9. เลือกผู้ ให้บริการเครือข่าย (Select a network operator)

10. การถ่ายโอนข้อมูล GPRS (GPRS transfer pref.)

 • ตามข้อมูล (Data prefer)
 • ตามการโทร (Call prefer)

 ต้ังค่าการโทร (CALL SETTINGS)

คุณสามารถต้ังค่าดังต่อไปน้ีของซิมการ์ด 1 หรือซิมการ์ด 2 

1. วอยซ์เมล์ (Voicemail)

  บริการวอยซ์เมล์ (Voicemail service)

  ต้ังค่าวอยซ์เมล์ (Voicemail settings): ตั้งค่าเลขหมาย
  ของวอยซ์เมล์  

2. การโทรวีดีโอ (Video call)

3. การโทรอินเทอร์เน็ต (Internet call)

4. ต้ังค่าอ่ืนๆ (Other settings)

  เลขหมายการโทรแบบจำกัด (Fixed dialing number)

  ค่าโทร (Call cost)

  Cell broadcast

  การเตือนนาที (Minute reminder)

  ตั้งค่าตัวเครื่อง (Phone settings)

  ตั้งค่า TTY (TTY Settings)
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 รูปแบบเสียง (AUDIO PROFILE)

1. ทั่วไป (General)

 เสียงทั่วไป (General)

 • สั่น (Vibrate): โทรศัพท์สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า

 • ระดับเสียง (Volume): ปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้า,  
  เสียงมีเดีย, เสียงปลุก และการใช้เสียงของสายเรียกเข้า
  สำหรับกล่องตัวเลือกการแจ้งเตือน 

 สายเรียกเข้า (Incoming calls)

 • เสียงเรียกเข้า (Phone ringtone): เลือกเสียงเรียกเข้า 
  ได้จากส่วนนี้ โดยจะมีรายการเสียงเรียกเข้าทั้งหมด  
  สัมผัสเลือกหนึ่งเสียง จากนั้นเสียงจะเล่นโดยอัตโนมัติ  
  และไอคอนด้านข้างจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว จากนั้นสัมผัส  
  ตกลง (OK) เพื่อเลือก และบันทึก

 การแจ้งเตือน (Notifications)

 • เสียงการแจ้งเตือน (Notification ringtone): เลือกเสียง 
  การแจ้งเตือนได้จากส่วนนี้ โดยจะมีรายการเสียงการ 
  แจ้งเตือนทั้งหมด สัมผัสเลือกหนึ่งเสียง จากนั้นเสียงจะ 
  เล่นโดยอัตโนมัติ และไอคอนด้านข้างจะเปลี่ยนเป็น 
  สีเขียว จากนั้นสัมผัส ตกลง (OK) เพื่อเลือก และบันทึก

 การตอบรับ (Feedback)

 • เสียงการสัมผัส (Audible touch tones): เลือกเพื่อเล่น 
  เสียงเมื่อใช้แป้นกด

 • เสียงการเลือก (Audible selection): เลือกเพื่อเล่นเสียง 
  เมื่อมีการเลือกหน้าจอ
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 • เสียงล็อคหน้าจอ (Screen lock sounds): เลือกเพื่อ 
  เล่นเสียงเมื่อมีการล็อคและปลดล็อคหน้าจอ

 • Haptic feedback: เลือกเพื่อให้โทรศัพท์สั่นเมื่อกดปุ่ม 
  คำสั่ง และบนการเชื่อมต่อการสั่งงานกับผู้ใช้

2. ปิดเสียง (Silent)

 ทั่วไป (General)
 • สั่น (Vibrate): โทรศัพท์สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า

 การตอบรับ (Feedback)
 • Haptic feedback: เลือกเพื่อให้โทรศัพท์สั่นเมื่อกดปุ่ม 
  คำสั่ง และบนการเชื่อมต่อการสั่งงานกับผู้ใช้

3. ประชุม (Meeting)

 ข้อมูลเหมือนกับ ทั่วไป (General)

4. นอกอาคาร (Outdoor)

 ข้อมูลเหมือนกับ ทั่วไป (General)

 หน้าจอ (DISPLAY)

คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอตามตัวเลือกต่อไปนี้

1. ความสว่าง (Brightness)

 ปรับระดับความสว่างจากส่วนนี้ได้ (โดยลากแถบเลื่อนปรับ
 ความสว่างไปทางด้านซ้ายเพื่อลดความสว่าง หรือขวาเพื่อ 
 เพิ่มความสว่างของหน้าจอ) 

2. หมุนหน้าจออัตโนมัติ (Auto-rotate screen): ใช้เลือกว่า 
 ต้องการหมุนหน้าจอโดยอัตโนมัติหรือไม่ 
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3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation): เลือกว่าไม่ต้องการแสดง/
 แสดงบางส่วน/แสดงทั้งหมดของภาพแบบเคลื่อนไหว

4. การตั้งเวลาปิดหน้าจอ (Screen timeout): หลังจากที่หยุด
 การใช้งานเครื่องไประยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะปิดหน้าจอเพื่อ
 รักษาพลังงานแบตเตอรี่ คุณสามารถตั้งเวลาสำหรับโหมด
 ปกติก่อนท่ีหน้าจอจะปิดลง โดยเลือกจาก 30 วินาที, 1 นาที, 
 2 นาที, 10 นาที และ 30 นาที

5. โทรทัศน์ (TV out)

 ตำแหน่ง (LOCATION)

ตำแหน่งส่วนตัว (My Location) 
 การใช้เครือข่ายไร้สาย (Use wireless networks)

เลือกกล่องตัวเลือกน้ีเพ่ือให้เห็นตำแหน่งท่ีคุณอยู่ในแอปพลิเคช่ัน 
(เช่น แผนที่) โดยใช้เครือข่ายไร้สาย

เมื่อมีการกำหนดตำแหน่ง จะมีความแม่นยำระดับถนน  
(สามารถยกเลิกการเลือกจากกล่องตัวเลือกนี้เพื่อประหยัด 
พลังงานแบตเตอรี่)

 ระบบความปลอดภัย (SECURITY)

1. การปลดล็อคหน้าจอ (Screen unlock)

 ต้ังค่าการปลดล็อคหน้าจอ 

 เลือกเพื่อล็อคหน้าจอโดยใช้รูปแบบ, รหัส PIN, รหัสผ่าน 
 หรือไม่ใช้
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2. การล็อคซิมการ์ด (SIM card lock)

 ต้ังค่าการล็อคซิมการ์ด

 ล็อคซิมการ์ดหรือเปลี่ยนรหัส PIN ของซิมการ์ดจากส่วนนี้ 
 โดยตั้งค่าสำหรับซิมการ์ด 1 หรือ 2 ตามลำดับ

3. รหัสผ่าน (Passwords)

 รหัสผ่านท่ีมองเห็นได้

 แสดงรหัสผ่านขณะพิมพ์

4. การจัดการอุปกรณ์ (Device administration)

 เลือกผู้ดูแลระบบของอุปกรณ์

5. ท่ีจัดเก็บหนังสือรับรอง (Credential storage)

 ใช้การรับรองท่ีปลอดภัย (Use secure credentials)

 อนุญาตให้แอปพลิเคชั่นสามารถเข้าสู่การรับรองที่ปลอดภัย  
 และการรับรองอื่นๆ

 ติดต้ังจาก SD การ์ด (Install from SD card)

 ติดตั้งการรับรองที่เข้ารหัสไว้จาก SD การ์ด

 ต้ังรหัสผ่าน (Set password)

 กำหนดหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของการจัดเก็บการรับรอง 

 ลบการจัดเก็บ (Clear storage)

 ลบการจัดเก็บการรับรอง ของคอนเทนต์ทั้งหมด และ
 รีเซ็ตรหัสผ่าน
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 แอปพลิเคชั่น (APPLICATIONS)

1. แหล่งที่ไม่รู้จัก (Unknown sources)

 เลือกว่าจะอนุญาตให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ไม่ได้อยู่ใน 
 Market หรือไม่ 

2. จัดการแอปพลิเคชั่น (Manage applications)

 จัดการและลบแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง 
 คุณสามารถดูแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่มีในหน้าจอนี้และ 
 แอปพลิเคชั่นจะถูกจัดประเภทเป็น 4 ชนิด: ที่ดาวน์โหลด,  
 ท่ีกำลังทำงาน, ท้ังหมด, บน SD การ์ด สัมผัสท่ีแอปพลิเคช่ัน
 ใดๆ ก็ได้เพื่อดูรายละเอียด กดปุ่มเมนู เพื่อเปลี่ยนระหว่าง 
 จัดเรียงตามขนาด และจัดเรียงจาก A-Z

3. บริการที่เปิดใช้ (Running services)

 ดูและควบคุมบริการที่ทำงานอยู่ปัจจุบัน 

4. การพัฒนา (Development)

 ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  

  USB debugging 
  โหมด Debug เมื่อเชื่อมต่อ USB 

  Stay awake 
  เลือกว่าจะให้หน้าจอเข้าสู่โหมด Seep ขณะชาร์จหรือไม่

  Allow mock locations
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 แอคเคาท์และการซิงค์ (ACCOUNTS & SYNC)

1. การตั้งค่าการซิงค์ทั่วไป (General sync settings)

 ข้อมูลพื้นหลัง (Background data)
 หากเลือกกล่องตัวเลือกนี้ แอปพลิเคชั่นจะสามารถซิงค์, ส่ง 
 และรับข้อมูลได้ทุกเวลา

 ซิงค์อัตโนมัติ (Auto-sync)
 หากเลือกกล่องตัวเลือกนี้ แอปพลิเคชั่นจะซิงค์ข้อมูลโดย
 อัตโนมัติ

2. จัดการแอคเคาท์ (Manage accounts)

 บริการข้อมูลสภาพอากาศ (เปิด/ปิดการซิงค์ข้อมูลสภาพ
 อากาศ) 

3. เพิ่มแอคเคาท์ (Add account)

 สัมผัสเพื่อเพิ่มแอคเคาท์ของบริษัท หรือของ Google ได้จาก 
 ส่วนนี้

 ความเป็นส่วนตัว (PRIVACY)

 รีเซ็ต DRM (DRM reset)
 ลบการอนุญาต DRM ทั้งหมด

 การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory data reset)
 ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณกลับสู่สภาวะเริ่มต้น  
ตามที่ตั้งไว้จากโรงงาน ซึ่งเรียกว่า Hard reset คุณอาจต้อง 
การใช้การรีเซ็ตแบบนี้เมื่อจะมอบโทรศัพท์ให้กับเพื่อหรือญาติ
และคุณต้องการลบข้อมูลทั้งหมดก่อน หรือหากเครื่องของคุณ
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มักเกิดความบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการปิดเครื่อง
และเปิดใหม่อีกครั้ง 

การรีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน เป็นการลบข้อมูลส่วนตัว
และการตั้งค่าที่กำหนดขึ้นเองอย่างถาวร และยังเป็นการลบ
โปรแกรมที่คุณได้ติดตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้
แบ็คอัพข้อมูลและไฟล์ที่ต้องการเก็บไว้

หากเครื่องของคุณมีอาการรวน หรือโปรแกรมค้าง ขอแนะนำ
ให้คุณใช้การรีเซ็ตแบบ “soft” แทนการรีเซ็ตแบบhard/
factory ในการรีเซ็ตแบบ Soft reset ให้คุณถอดแบตเตอรี ่
ออกก่อน โปรดรอสักครู่ จากนั้นจึงใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง หลัง
จากที่ใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง ให้คุณเปิดการทำงานของโทรศัพท์

หลังจากท่ีคุณได้ทำการรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน หรืออัพเดท
โทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งว่าต้องการกู้คืน
ข้อมูลที่สำรองไว้หรือไม่หลังจากที่คุณเปิดเครื่องแล้ว โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ microSD การ์ด ที่ใช้ในการ
แบ็คอัพข้อมูลไว้ในเครื่องแล้ว

 การจัดเก็บ (STORAGE)

คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่หน่วยความจำของตัวเครื่องหรือ 
SD การ์ดจากส่วนนี้

1. SD การ์ด (SD card)

  พื้นที่ทั้งหมด

  พื้นที่ที่ใช้งานได้

  ปลด SD การ์ด (Unmount SD card)
  ปลด SD การ์ดออกเพื่อการถอดการ์ดอย่างปลอดภัย
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 ภาษา และ คีย์บอร์ด (LANGUAGE & 

 KEYBOARD)

1. การตั้งค่าภาษา (Language settings)

  เลือกภาษา (Select language)

  ดิคชันนารีผู้ใช้ (User dictionary)

2. การตั้งค่าคีย์บอร์ด (Keyboard settings)

 คีย์บอร์ดแอนดรอยด์ (Android keyboard)

 ประกอบไปด้วยการตั้งค่าต่อไปนี ้ได้แก่ สั่นเมื่อกดปุ่ม, 
 เสียงเมื่อกดปุ่ม, ป๊อปอัพเมื่อกดปุ่ม, สัมผัสเพื่อแก้ไขคำ, 
 ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ, แสดงปุ่มการตั้งค่า, การป้อนข้อมูล
 เสียง, ภาษาการป้อนข้อมูล  

3. วิธีการป้อนข้อมูล (Input method)

  เลือกวิธีการป้อนข้อมูล

  ลบ SD การ์ด (Erase SD card)

2. การตั้งค่าภายในตัวเครื่อง (Internal phone settings)

  พื้นที่ที่ใช้งานได้
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 การรับสัญญาณและส่งสัญญาณเสียง (VOICE 

 INPUT & OUTPUT)

การตั้งค่าการจำแนกเสียงพูด (Voice Recognizer 
setting) 
การตั้งค่าข้อความเป็นเสียงพูด (Text-to-speech settings)

 ฟังตัวอย่างเสียง (Listen to an example)
 เล่นการสาธิตการสังเคราะห์เสียงอย่างสั้น

 ใช้การตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น (Always use my settings)
 การตั้งค่ามาตรฐานด้านล่างจะใช้แทนการตั้งค่าของ
 แอปพลิเคชั่น 

 กลไกมาตรฐาน (Default Engine)
 ตั้งการสังเคราะห์เสียงพูดเพื่อจะใช้สำหรับข้อความที่ออก
 เสียง

 ติดตั้งข้อมูลเสียง (Install voice data)
 ติดตั้งข้อมูลเสียงที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์เสียง 

 อัตราความเร็วในการพูด (Speech rate)
 ความเร็วที่ข้อความถูกพูด

 ภาษา (Language)
 ตั้งค่าเสียงพูดของภาษาที่กำหนดสำหรับข้อความที่ถูกพูด  

 Pico TTS
 ตั้งค่า Pico TTS 
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 การเข้าใช้งาน (ACCESSIBILITY)

โปรดดูตัวเลือกจากภายในตัวเครื่อง

 วันที่และเวลา (DATE & TIME)

ใช้สำหรับการปรับ/ตั้งค่าวันที่และเวลา เป็นต้น

 ตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง (SCHEDULE POWER 

 ON/OFF)

ใช้สำหรับการตั้งค่าเวลาเปิด/ปิดเครื่อง 

 เกี่ยวกับโทรศัพท์ (ABOUT PHONE)

ใช้สำหรับการดูรายละเอียดของตัวเครื่อง

เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นเพลง  
เพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงและเสียงดนตรีบนมือถือโดยใช้  
แอปพลิเคชั่นเพลง คุณจำเป็นต้องคัดลอกไฟล์เพลงไปยังการ์ด 
ความจำก่อนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชั่นเพลงในการเล่นเพลง ใน 
การค้นหาวิธีการคัดลอกไฟล์ โปรดดู “การคัดลอกไฟล์ไปยัง  
และคัดลอกจากการ์ดความจำ” ในบท การใช้งานเบื้องต้น 

 เพลง (MUSIC) 
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ในการเปิดแอปพลิเคชั่นเพลง   
ให้คุณกดปุ่มหน้าจอหลัก >  
แอปพลเิคชัน่ (Applications) >  
เพลง (Music) แอปพลเิคชัน่ 
เพลงจะเปิดในหน้าจอเมนูล่าสุด  
โดยมีทั้งหมด 4 เมนูหลัก  
ได้แก่ ศิลปิน, อัลบั้ม, เพลง และ 
รายการเพลง 

 หน้าจอการเล่นเพลง 

เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นเพลง 
สัมผัสเพลงที่ต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าจอการเล่นเพลง เมื่อคุณ  
เล่นเพลง จะปรากฏไอคอนเพลงบนแถบสถานะของตัวเครื่อง 
เมื่อลากแถบลงจะเห็นเพลงที่เล่นอยู่และเมื่อสัมผัสที่  เพลง 
จะเป็นการเข้าสู่หน้าจอการเล่นเพลงโดยตรง ใช้การควบคมุ  
บนหนา้จอเพือ่ควบคมุการเลน่เพลง, การหยดุชัว่คราว, การเล่น  
เดนิหนา้แบบเรว็, การเลน่ยอ้นกลบั, การเลน่เพลงซำ้ และอืน่ๆ  

1. สัมผัสที่ไอคอน  เพื่อเล่นเพลง  

2. สัมผัสที่ไอคอน  เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว 
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3. สัมผัสที่ไอคอน  เพื่อเล่นเพลงถัดไป กดค้างไว้ครู่หนึ่ง 
 เพื่อเล่นเดินหน้าแบบเร็วภายในเพลง  

4. สัมผัสที่ไอคอน  เพื่อเล่นเพลงที่ผ่านมา กดค้างไว้ 
 ครู่หนึ่ง เพื่อเล่นแบบย้อนกลับภายในเพลง  

5. แถบแสดงการทำงานใช้แสดงถึงความคืบหน้าของเพลง  
 ให้กดและลากนิ้วผ่านแถบแสดงระยะการทำงานเพื่อ  
 ข้ามไปยังส่วนอื่นๆ ของเพลง 

6. กดไอคอน  เพื่อกลับไปยังคลังเพลง คุณสามารถ  
 สัมผัสเพลงใดก็ได้เพื่อเล่นเพลง  

7. กดไอคอน  เพื่อเปิดหรือปิดการเล่นแบบสุ่ม เมื่อปุ่มนี้  
 เป็นสีเทา ให้สัมผัสที่ปุ่มเพื่อเปิดการเล่นแบบสุ่ม แต่หาก 
 ปรากฏเป็นสีฟ้า ให้สัมผัสทีปุ่มนี้เพื่อปิดการเล่นแบบสุ่ม  

8.  กดที่ไอคอน  เพื่อเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำ เมื่อปุ่มเป็น 
 สีเทา การสัมผัสที่ปุ่มจะเป็นการเล่นเพลงปัจจุบันซ้ำ  
 แต่หากปรากฏเป็นสีฟ้า จะเป็นการปิดการเล่นซ้ำ 

9. กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง หรือ ลดระดับเสียง เพื่อปรับ 
 ระดับเสียงในการเล่น  

10. ใช้สายหูฟังในการฟังเพลง ให้กดปุ่มกลางเพื่อเปลี่ยน 
 ระหว่างการเล่นและการหยุดเล่นชั่วคราว กดปุ่มที่ผ่านมา 
 หรือปุ่มถัดไปในการไปยังเพลงที่ผ่านมาหรือเพลงถัดไป 
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 การส่งเพลงโดยใช้บลูทูธ / Gmail / ข้อความ

คุณสามารถส่งเพลงโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

1. หน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 

 จัดการไฟล์ (File Manager)

2. กดเพลงที่ต้องการส่งแบบค้างไว้ 

3. เมื่อตัวเลือกปรากฏ ให้เลือก ส่ง (Send)

4. เมื่อตัวเลือกปรากฏ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 บลูทูธ, Gmail หรือ ข้อความ 

5. เมื่อกลับไปที่หน้าจอการส่ง (Sending) ให้ป้อนข้อมูลอื่นๆ 
 เช่น ผู้รับ จากนั้นยืนยันการส่ง

เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องต่อหูฟัง
เพื่อใช้งานวิทยุ FM วิทยุ FM จะ
ใช้หูฟังสเตอริโอเป็นเสาอากาศ
วิทยุ FM หากคุณไม่มีสายหูฟังน้ี 
แล้วเปิดแอปพลิเคช่ันวิทยุ FM 
หน้าจอจะปรากฏข้อความ 
“เสียบปลั๊กหูฟังเพื่อเปิดวิทยุ 
FM”

 วิทยุ FM (FM RADIO) 
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 การฟังวิทยุ

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
 วิทยุ FM (FM Radio)

2. สัมผัส  เพื่อค้นหาคลื่นความถี่วิทยุทีละ -0.1 MHz

3. สัมผัส  เพื่อดูรายการสถานีที่บันทึกไว้ทั้งหมด

4. สัมผัส  /  เพื่อค้นหาสถานีวิทยุ FM แบบเดินหน้า/
 ถอยหลัง

5. สัมผัส  เพื่อค้นหาคลื่นความถี่วิทยุทีละ +0.1 MHz

6. สัมผัส  เพื่อเปิดหรือปิดลำโพง

7. สัมผัส  เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว/เล่นวิทยุ FM
 ในครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM และแอปพลิเคชั่นทำการ
 สแกนเพื่อค้นหาสถานีวิทยุ FM ที่มีอยู่ สถานีนั้นจะถูกบันทึก
 เก็บไว้ และแอปพลิเคชั่นจะเล่นสถานีแรกที่พบ 
 หากต้องการสแกนเพื่อค้นหาและบันทึกคลื่นวิทยุ FM 
 ให้กดปุ่ม เมนู (MENU) จากนั้นสัมผัส ค้นหาและบันทึก  
 (Search & Save) กดปุ่ม ย้อนกลับ (BACK) เพื่อหยุดการ 
 ค้นหาแบบอัตโนมัติ 

การใช้งานกล้องเบื้องต้น  

คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นของกล้องถ่ายรูป และภาพ 
จะถูกจัดเก็บไว้ในการ์ด T-card เป็นมาตรฐาน โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจก่อนว่าคุณได้ใส่ microSD การ์ดลงในตัวเครื่อง
สมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อย

 กล้องถ่ายรูป (CAMERA) 
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หากต้องการเปิดกล้องในโหมดภาพนิ่ง และถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม
หน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > กล้องถ่ายรูป 
(Camera) 

เมื่ออยู่ในแกลลอรี ่(Gallery) ให้สัมผัสเมนู จากนั้นเลือก 
“จับภาพ (Capture picture)” เพื่อไปยังหน้าจอกล้องถ่ายรูป

 หน้าจอกล้องถ่ายรูป

หน้าจอช่องมองภาพ 

กล้องจะแสดงภาพในทิศทางแนวนอนเท่านั้น

ถ่ายภาพ 

สัมผัสที่ไอคอน  นี้เพื่อถ่ายภาพ 
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หน้าจอแสดงภาพ 

หลังจากที่ถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอ หน้าจอแสดงภาพจะ
แสดงภาพนิ่งหรือภาพเริ่มต้นของวีดีโอที่คุณได้ถ่ายไว้ 
คุณสามารถสัมผัสปุ่มบนหน้าจอเพื่อลบภาพนิ่งหรือวีดีโอ, 
ดูในแอปพลิเคชั่นแกลลอรี่ หรือแชร์เพื่อแบ่งปันภาพ

 การสับเปลี่ยนระหว่างโหมดกล้องถ่ายภาพนิ่ง 

 และกล้องวีดีโอ

เข้าสู่โหมดวีดีโอ:

เสียงชัตเตอร ์

กล้องจะมีเสียงชัตเตอร์เมื่อคุณกดเพื่อลั่นชัตเตอร ์



- �� -

 การถ่ายวีดีโอ

 ลากสวิตช์บนหน้าจอไปยังตำแหน่งของวีดีโอ

 ปรับคุณภาพ, เอฟเฟ็กต์ และการตั้งค่าอื่นๆ ตามที่คุณ
 ต้องการ 

 เล็งเลนส์ของกล้องไปยังฉากที่ต้องการบันทึกภาพ

 สัมผัสไอคอนเริ่มการบันทึกวีดีโอ

 สัมผัสไอคอนหยุดเพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

1. ในโหมดใดๆ ก็ตาม ให้สัมผัสและลากไอคอน  ไปยังด้าน
 ตรงข้ามเพื่อเปลี่ยนโหมดโดยตรง

2. ในโหมดใดๆ ก็ตาม เมื่อคุณสัมผัสเมนู และเลือก “เปลี่ยน
 ไปยังภาพน่ิง/วีดีโอ (Switch to camera/video)” ก็สามารถ 
 เปลี่ยนโหมดได้เช่นกัน 

3. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
 กล้องจะเข้าสู่โหมดภาพนิ่ง และหน้าจอการถ่ายภาพนิ่ง
 โดยตรง
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 เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นแกลลอรี่

ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นแกลลอรี ่คุณสามารถดูภาพนิ่งและ
วีดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของโทรศัพท์, ที่ดาวน์โหลดมา หรือที่
คัดลอกลงการ์ดความจำ 

สำหรับภาพนิ่งที่อยู่ในการ์ดความจำ คุณสามารถทำการแก้ไข
เบื้องต้นดังต่อไปนี้ เช่น การหมุนและตัดภาพ 

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อใช้ภาพเป็นภาพแสดงผู้โทร หรือภาพ
พ้ืนหลัง และแชร์เพ่ือแบ่งปันภาพให้กับเพ่ือนๆ ได้อย่างง่ายดาย

 แกลลอรี่ (GALLERY)  
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วิธีการเปิดแอปพลิเคชั่นแกลลอรี่

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
 แกลลอรี่ (Gallery)

2. ในหน้าจอภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ให้กดปุ่มหน้าจอหลัก 
 จากนั้นเลือก แกลลอรี่ (Gallery) เพื่อเข้าสู่หน้าจอแกลลอรี่

 การดูภาพนิ่งและวีดีโอ

หลังจากการเลือกอัลบ้ัมจากหน้าจออัลบ้ัมภาพของแอปพลิเคช่ัน
แกลลอรี่ คุณสามารถเลือกภาพจากบรรดาภาพนิ่งและวีดีโอ
ของอัลบั้ม ทั้งในรูปแบบการแสดงแบบแถบฟิล์ม หรือแบบช่อง
ตาราง สัมผัสที่ภาพนิ่งหรือวีดีโอเพื่อดูภาพแบบเต็มจอ 
การเลือกภาพจากการแสดงแบบแถบฟิล์มหรือแบบช่องตาราง 
จากค่าเริ่มต้น ภาพนิ่งและวีดีโอจะถูกแสดงเป็นแถบฟิล์มใน
แนวนอน ให้คุณลากนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาไปตามแถบฟิล์ม
เพื่อค้นหาภาพนิ่งและวีดีโอ

ไม่ว่าคุณจะแสดงภาพแบบแผ่นฟิล์ม หรือแบบช่องตาราง 
คุณก็สามารถกดที่ภาพนิ่งหรือวีดีโอค้างไว้เพื่อเปิดเมฯตัวเลือก 
และเลือกว่าต้องการจัดการกับภาพนั้นโดยใช้วิธีการใด เช่น 
เลือกทั้งหมด, รายการ, ไม่เลือกทั้งหมด, แชร์ภาพ, ลบ, 
อื่นๆ 

เมื่อสัมผัสบนภาพคุณก็จะสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้ได้
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 การแสดงภาพนิ่งในแนวนอน 

หมุนโทรศัพท์ทางด้านซ้ายเพื่อแสดงภาพในแนวนอน ทิศทาง 
ของภาพจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามวิธีการถือเครื่องโทรศัพท ์
ของคุณ 

 การซูมเข้าหรือซูมออกบนภาพ

มีสองวิธีที่คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออก:
สัมผัสที่หน้าจอสองครั้งติดกันอย่างเร็วเพื่อซูมเข้า จากนั้นจึง 
สัมผัสหน้าจอสองครั้งติดกันอย่างเร็วอีกครั้งเพื่อซูมออก

คุณสามารถกดที่ไอคอน  เพื่อซูมเข้าหรือไอคอน  
ซูมออกได้เช่นกัน

 การดูวีดีโอ

หน้าจอจะเปลี่ยนไปยังโหมดภาพแนวนอนโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเล่นวีดีโอ ใช้การควบคุมที่หน้าจอในการเล่น, หยุดเล่น
ชั่วคราว, เล่นแบบเดินหน้าเร็ว หรือเล่นแบบย้อนกลับเร็ว
สำหรับภาพวีดีโอ
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เกีย่วกบัเครือ่งบนัทกึเสยีง 

เครื่องบันทึกเสียงเป็นประโยชน์สำหรับการบันทึกความคิดที่
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน คุณสามารถบันทึกเสียงของคุณและตั้ง
เป็นเสียงเรียกเข้า 

คุณจะต้องใส ่microSD การ์ดลงในโทรศัพท์ก่อนจึงจะสามารถ
ใช้งานเครื่องบันทึกเสียงได้

 เครื่องบันทึกเสียง (SOUND RECORDER) 
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 การบันทึกเสียงของคุณ

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
 เครื่องบันทึกเสียง (Sound Recorder)
2. ถือเครื่องโดยให้ส่วนของไมโครโฟนอยู่ใกล้กับปากของคุณ
 มากที่สุด
3. สัมผัสฟัง  เพ่ือเร่ิมการบันทึกเสียง ข้อความ “กำลังบันทึก 
 (Recording)” จะปรากฏขึ้นขณะที่คุณบันทึกคลิปเสียง
 สัมผัส  เพื่อหยุดการบันทึก จากนั้นจะปรากฏคำว่า 
 “บันทึก (Save)” และ “ยกเลิก (Cancel)” และคุณสามารถ
 สัมผัส “บันทึก (Save)” และจะปรากฏข้อความ “การบันทึก
 สำเร็จ (Save succeeded)” ซึ่งแสดงถึงว่าการบันทึกเสียง
 เสร็จสิ้น คุณสามารถสัมผัสไอคอนการเล่น และเล่นเสียงที่
 คุณเพิ่งบันทึก
4. กดปุ่ม เมนู (MENU) จากนั้นคุณสามารถเลือกบันทึก และ
 เข้าสู่หน้าจอบันทึกเสียงทั้งหมด บันทึกเสียงที่คุณเก็บไว้
 จะอยู่ในรายการบนหน้าจอ, แสดงหัวข้อ, เวลาที่บันทึก และ 
 ขนาดไฟล์ เมื่อคุณสัมผัสที่คลิปเสียงใด จะเป็นการเข้าสู ่
 หน้าจอการเล่นเพลง และคุณจะสามารถเล่นคลิปเสียงได้  
 เมื่อคุณกดคลิปเสียงค้างไว้ครู่หนึ่ง จะปรากฏตัวเลือกให้
 ใช้งานต่อไปนี้:

 (1) ใช้เป็นเสียงเรียกเข้า (Use for ringtone): เลือก
  ตัวเลือกนี้เพื่อใช้คลิปเสียงที่บันทึกเป็นเสียงเรียกเข้า
  ของตัวเครื่อง

 (2) เปลี่ยนชื่อ (Rename): คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ของ
  คลิปเสียงได้

 (3) ลบ (Delete): ใช้สำหรับการลบคลิปเสียง
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 (4) แชร์ไปที่ (Share it to): คุณสามารถแบ่งปันคลิปเสียง
  ที่บันทึก ไปทาง บลูทูธ, Gmail หรือ ข้อความ จากนั้น
  สามารถเลือกกล่องตัวเลือกด้านล่างเป็น “ใช้เป็น
  มาตรฐานสำหรับการทำงานนี้ (Use by default for 
  this action.)”

เข้าสู่เมนูโทรทัศน์ จากนั้นเลือกตำแหน่งและสัมผัสที่ “ค้นหา 
(scan)” เพ่ือค้นหาช่องสถานีโทรทัศน์ หากต้องการรับสัญญาณ
ที่ดียิ่งขึ้น ควรดึงเสาอากาศออก เมื่อคุณค้นหาได้หลายช่อง
สถานี คุณจะสามารถเล่นโทรทัศน์ได้โดยตรง และหน้าจอจะ
แสดงในแนวนอนโดยอัตโนมัติ 

 โทรทัศน์ (MOBILE TV) 
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คุณสามารถจัดการไฟล์และพารามิเตอร์ที่สัมพันธ์กัน 
เมื่อใส่ SD การ์ดลงในเครื่อง คุณสามารถเลือกใช้ SD การ์ดใน
การต้ังค่าเป็นอันดับแรก จากน้ันจะสามารถจัดการกับพารามิเตอร์
ที่เกี่ยวข้องใน SD card และคุณยังสามารถเล่นเสียง, เพลง 
และวีดีโอ และอ่านหนังสืออีบุ๊คได้

 จัดการไฟล์ (FILE MANAGER) 

เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์หรือข้อมูลใดๆ ก็ตาม คุณจะสามารถ
ไปที่ดาวน์โหลด เพื่อตรวจสอบสถานะ

 ดาวน์โหลด (DOWNLOADS) 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบนตัวเครื่องและบนเว็บไซต์โดยการ
ใช้งานกล่องค้นหาด่วน (Quick Search) 

1. การต้ังค่าเว็บและตัวเลือกของกล่องค้นหาด่วน 

 (1) สัมผัสท่ีค้นหาด่วน (Quick Search)  และเข้าไปท่ี
   กล่องค้นหาด่วน จากน้ันสัมผัสท่ี “เมนู (Menu)”, 
   และสามารถดูตัวเลือก “ต้ังค่าการค้นหา (Search  
   Settings)” ดังท่ีแสดงด้านล่าง:
    เคร่ืองมือการค้นหา (Search engine)
    คำแนะนำการค้นหาบนเว็บ (Web search  
    suggestions)

 ค้นหา (SEARCH) 
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2. การค้นหาในเว็บและโทรศัพท์ของคุณโดยใช้กล่องค้นหาด่วน

 (1) กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคช่ัน (Applications) > 
   เบราเซอร์ (BROWSER) หากคุณอยู่ในแอปพลิเคช่ัน 
   อย่างเช่น เมล์ (Mail) ให้กดปุ่ม ค้นหา (SEARCH) เพ่ือ
   เปล่ียนระหว่างการค้นหาในแอปพลิเคช่ันเท่าน้ัน และ
   การค้นหาตัวเคร่ืองของคุณและเว็บ 

 (2) ป้อนรายการท่ีต้องการค้นหาในกล่องค้นหาด่วน ขณะท่ี
   คุณพิมพ์ รายการท่ีตรงกันบนตัวเคร่ืองและการแนะนำ
   จากการค้นหาบนเว็บไซต์ Google จะแสดงในรายการ
   ด้านล่าง

   รายการท่ีแนะนำท่ีปรากฏจะข้ึนอยู่กับตัวเลือกท่ีคุณได้
   เลือกไว้ในการต้ังค่าการค้นหา
   โปรดดู “แอปพลิเคช่ัน (Applications) > เบราเซอร์ 
   (Browser) > อ่ืนๆ (More) > การต้ังค่า (Settings)” 
   สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 (3) ให้คุณเลือกทำตามหน่ึงในวิธีต่อไปน้ี:
   หากส่ิงท่ีคุณค้นหาอยู่ในรายการท่ีแนะนำ ให้สัมผัสเพ่ือ
   เลือกจากรายการ รายการจะเปิดในแอปพลิเคช่ันท่ี
   เหมาะสม หากส่ิงท่ีคุณกำลังค้นหาไม่ได้อยู่ในรายการ 
   ให้สัมผัส  เพ่ือค้นหาจากเว็บ เว็บเบราเซอร์จะเปิดข้ึน 
   เพ่ือแสดงผลลัพธ์ในการค้นหาของ Google บนเว็บ 

   คุณสามารถค้นหาเว็บโดยการกดปุ่มหน้าจอหลัก > 
   เบราเซอร์ (BROWSER)  จากน้ันตัวเคร่ืองของคุณ
   จะเข้าสู่หน้าจอการค้นหา



 - �� -

บริการ STK เป็นบริการชุดเคร่ืองมือของซิมการ์ด ซ่ึงโทรศัพท์
เคร่ืองน้ีสามารถรองรับฟังก์ช่ันบริการน้ี รายการท่ีกำหนดจะข้ึน
อยู่กับซิมการ์ดและเครือข่าย

 STK (SIM TOOLKIT) 

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย, เกมส์ และอื่นๆ 
อีกมากมาย (รองรับรูปแบบ APK) โดยการดาวน์โหลดจาก 
Android Market 

คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งมาพร้อมกับ
ตัวเครื่องโทรศัพท์ ได้แก่ Facebook, Hotmail, Instagram, 
K-MOBILE, LINE, Messenger with you, PicSay, Play store, 
Skype, Tune in Radio, Twitter, What’ App และ Youtube 
โดยจำเป็นต้องเปิดใช้งาน GPRS ดังนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่าย และรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 

เมื่อเข้าสู่ระบบเว็บ คุณควรทำสิ่งต่อไปนี้:

a. ตั้งค่าอินเทอร์เน็ต/การเชื่อมต่อข้อมูล 

 เข้าสู่ การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและ
 เครือข่าย (Wireless & networks) แล้วเลื่อนลงเพื่อไปที่ 
 เครือข่ายมือถือ (Mobile network) จากนั้นจึงเข้าไปที่ 
 “ชื่อแอคเซสพอยท์ (Access Points Names)” และเลือก  
 WAP แอคเคาท์ที่ต้องการ

 แอปพลิเคชั่นจากแหล่งอื่น (THIRD PARTY  
 APPLICATIONS) 
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b. เปิดการเชื่อมต่อข้อมูล หรือ Wi-Fi

สัมผัสท่ีไอคอนน้ีเพ่ือเปิด
หรือปิดการเช่ือมต่อ
ข้อมูล 

ในการเข้าสู่ระบบเว็บ คุณจำเป็นต้องเปิดการเชื่อมต่อข้อมูล 

หากมีเครือข่าย Wi-Fi อยู่รอบตัวคุณ คุณจะสามารถเปิด Wi-Fi 
เพื่อใช้งานในการเข้าสู่ระบบเว็บ ซึ่งการตั้งค่าบางอย่างอาจต้อง
ใช้รหัสผ่าน
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คำถามที่มักพบ

การใช้งานคีย์บอร์ดบนหน้าจอ 
เมือ่คณุเริม่การทำงานของโปรแกรม หรือเลือกช่องที่ต้องการ 
การป้อนข้อความหรือตัวเลข จะปรากฏคีย์บอร์ดที่สามารถ 
ใช้งานได้บนหน้าจอ 

การใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอในแนวนอน  

เมือ่ปอ้นขอ้ความ คุณสามารถเลือกใช้ทิศทางในแนวนอนของ 
คยีบ์อรด์บนหนา้จอ โดยหมนุโทรศพัทไ์ปดา้นขา้งเพือ่ใชค้ยีบ์อรด์ 
ที่ใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้สองนิ้ว  

คณุจะตอ้งเลอืกกลอ่งตวัเลอืกทศิทาง (Orientation) ในหน้าจอ 
หลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > การตั้งค่า (Settings)  
> หน้าจอ (Display) > หมุนหน้าจออัตโนมัติ (Auto-rotate  
screen) ก่อน หน้าจอจึงจะสามารถเปลี่ยนได้แบบอัตโนมัติ  

คีย์บอร์ดในแนวนอนอาจไม่รองรับกับบางแอปพลิเคชั่น 

 คยีบ์อรด์ 

ให้คุณใช้ปุ่มต่อไปนี้ขณะป้อนข้อความโดยใช้คีย์บอร์ดบน  
หน้าจอ: 

 กดปุ่ม  ท่ีด้านล่างของคีย์บอร์ดเพ่ือเปล่ียนไปยังคีย์บอร์ด
 ตัวเลขและสัญลักษณ์ จากนั้นคุณจะสามารถป้อนตัวเลข, 
 สัญลักษณ์ และกดปุ่ม ALT เพื่อเลื่อนหน้าลงหรือขึ้น



- �� -

 ปุ่ม  คือปุ่ม Shift ให้สัมผัสปุ่มนี้เพื่อป้อนอักษรตัวพิมพ์
 ใหญ่สำหรับขึ้นต้นประโยคหรือคำ แต่ตัวอักษรที่คุณพิมพ์
 จะยังคงเป็นตัวพิมพ์เล็ก

 สมัผสัปุม่  สองครัง้บน Caps lock และจดุสเีขยีวจะปรากฏ 
 ขึ้นบนไอคอน จากนั้นอักษรทุกตัวที่ป้อนจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
 ทั้งหมด  

 ปุ่ม  คือปุ่ม Backspace สัมผัสที่ปุ่มนี้เพื่อลบตัวอักษรที่
 ผ่านมา

Wi-Fi ใช้เพื่อการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในระยะ 
ไม่เกิน 300 ฟุต (100 เมตร) ในการใช้ Wi-Fi บนตัวเครื่อง 
ของคุณ คุณจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน access point  
แบบไร้สาย หรือที่เรียกว่า “hotspot”  

ความสามารถในการใช้งานและระยะของสัญญาณ Wi-Fi จะ 
ขึ้นอยู่กับเลขหมาย, โครงสร้างภายใน และวัตถุที่อาจกีดขวาง 
การส่งสัญญาณ 

 WI-FI

 การเปิด WI-FI และการเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่าย

 ไร้สาย 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) >  
 ตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย  
 (Wireless & networks)



 - �� -

 การตรวจสอบสถานะของเครือข่ายไร้สาย

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
 ตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย 
 (Wireless & networks)

2. บนหน้าจอ การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & 
 networks) ให้สัมผัสที่ การตั้งค่า Wi-Fi (Wi-Fi settings) 

2. เลือก การต้ังค่า Wi-Fi (Wi-Fi settings) เลือกกล่องตัวเลือก  
 Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi ตัวเครื่องจะทำการค้นหา
 เครือข่ายไร้สายที่สามารถใช้งานได้

3. สมัผสัที ่การตัง้คา่ Wi-Fi (Wi-Fi settings) ชือ่ของเครอืขา่ย  
 และการตั้งค่าระบบป้องกันของเครือข่าย Wi-Fi ที่พบจะ 
 แสดงอยู่ในส่วนของเครือข่าย Wi-Fi  

4. สัมผัสท่ีเครือข่าย Wi-Fi เพ่ือเช่ือมต่อ หากคุณเลือกเครือข่าย
 แบบเปิด คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นโดย
 อัตโนมัติ หากคุณเลือกเครือข่ายที่ป้องกันไว้ด้วย WEP 
 ให้คุณป้อนรหัสผ่าน จากน้ันจึงสัมผัสท่ี เช่ือมต่อ (Connect) 
 เมื่อเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ไอคอน    
 Wi-Fi จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ และบอกคุณเกี่ยวกับ  
 ความแรงของสัญญาณโดยประมาณ (จำนวนของแถบ  
 สัญญาณที่สว่างขึ้น) 

 ครั้งต่อไปที่โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เข้า 
 ใช้งานโดยการป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องมาก่อนแล้ว คุณจะ 
 ไมไ่ดร้บัการแจง้เตอืนใหป้อ้นรหสั หรอืขอ้มลูปอ้งกนัอกีตอ่ไป  
 เว้นแต่ว่าคุณจะทำการรีเซ็ตตัวเครื่องให้เป็นการตั้งค่าจาก 
 โรงงาน 
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 จากนั้นจึงสัมผัสที่เครือข่ายไร้สายที่ตัวเครื่องเชื่อมต่ออยู่
 ปัจจุบัน 

 จากน้ัน กล่องข้อความจะแสดงข้ึนเพ่ือให้ทราบช่ือของเครือข่าย 
 Wi-Fi, สถานะ, ความเร็ว, ความแรงของสัญญาณ และอื่นๆ 
 เพิ่มเติม 

 หากคุณต้องการลบการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายบนตัวเครื่อง  
 ให้สัมผัสที่ ลืม (Forget) บนหน้าต่าง คุณจำเป็นต้องป้อน 
 การตัง้คา่อกีครัง้หากคุณตอ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย 
 

 การเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่าย WI-FI อ่ืน

1. บนหน้าจอการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย จะ  
 ปรากฏการตั้งค่า Wi-Fi และเครือข่าย Wi-Fi  

2. การตั้งค่า Wi-Fi จะประกอบด้วย: Wi-Fi (เปิดหรือปิดการ 
 ใช้งานจากส่วนนี้) และการแจ้งเตือนเครือข่าย (เลือกว่า 
 แจ้งเตือนหรือไม่เมื่อสามารถใช้งานเครือข่ายแบบเปิด  

3. เครือข่าย Wi-Fi: แสดงเครือข่ายทั้งหมดที่โทรศัพท์ค้นหาได้  
 หากจำเปน็ตอ้งใชร้หสัผา่นในการเชือ่มตอ่ จะปรากฏไอคอน 
 ข้างชื่อของเครือข่ายนั้น 

4. สัมผัสเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นจึงป้อนรหัส 
 ผ่านหากจำเป็น และสัมผัสที่ เชื่อมต่อ (Connect)

5. หากเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่ได้อยู่ใน 
 รายการของเครือข่ายที่พบ ให้เลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง  
 จากน้ันสัมผัสท่ี เพ่ิมเครือข่าย Wi-Fi (Add Wi-Fi network) 
 ป้อนชื่อ SSID ของเครือข่าย (Network SSID) เลือก ระบบ 
 ป้องกัน (Security) จากนั้นสัมผัสที่ บันทึก (Save)
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 การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเสมือนส่วนตัว 

 (VPN) 

จากเครือ่งของคณุ คณุสามารถเพิม่, ตัง้คา่ และจดัการเครอืขา่ย 
เสมือนส่วนตัว (VPNs) ที่อนุญาตให้สามารถเชื่อมต่อและ 
เข้าสู่แหล่งข้อมูลภายในเครือข่ายในพื้นที่ที่มีการป้องกันไว้ เช่น  
เครือข่ายในบริษัทของคุณ  

การเตรียมพร้อมเคร่ืองของคุณสำหรับการเช่ือมต่อเครือข่าย

เสมือนส่วนตัว (VPN)

ขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่าย VPN ที่คุณใช้ในการทำงาน คุณ 
อาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลรับรองในการล็อกอิน และ/หรือ  
ติดตั้งการรับรองระบบป้องกันก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อ 
เข้ากับเครือข่ายภายในบริษัทของคุณ คุณสามารถขอรับข้อมูล 
นี้ได้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของบริษัท  

นอกจากนี้ที่ตัวเครื่องของคุณจะต้องสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi  
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลก่อนจึงจะสามารถสร้างการเชื่อมต่อ 
เครือข่าย VPN สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า และการใช้งาน 
การเชื่อมต่อเหล่านี้บนเครื่องโทรศัพท์ โปรดดูจากหัวข้อ “การ 
เชื่อมต่อข้อมูล” และ “Wi-Fi” ในเนื้อหาส่วนนี้ 

การตั้งค่าที่จัดเก็บหนังสือรับรอง

หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณแนะนำให้ดาวน์โหลด และ 
ติดตั้งหนังสือรับรับรองระบบป้องกัน คุณจะต้องตั้งค่าที่จัดเก็บ 
หนังสือรับรองของระบบป้องกันก่อน 



- �� -

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) >  
 ตั้งค่า (Settings) > ตำแหน่งและระบบป้องกัน  
 (Location & Security) จากนั้นสัมผัสเลือก ตั้งค่ารหัสผ่าน 
 (Set password)

2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัวอักษรโดยไม่เว้นวรรค) 
 สำหรับการตั้งค่าที่จัดเก็บหนังสือรับรอง จากนั้นจึงเลื่อน
 หน้าจอลง และยืนยันรหัสผ่าน และสัมผัสที่ ตกลง (OK)

3. เลือกกล่องตัวเลือก ใช้การรับรองความปลอดภัย (Use 
 secure credentials) จากนั้น คุณสามารถดาวน์โหลด 
 และติดตั้งหนังสือรับรองที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่เครือข่าย
 ภายใน โดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายในที่ทำงานของคุณจะเป็น
 ผู้บอกรายละเอียดให้ทราบ

การเพิ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย VPN 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
 ตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย 
 (Wireless & networks) > การตั้งค่า VPN (VPN settings)

2. สัมผัสที่ เพิ่ม VPN (Add VPN) จากนั้นจึงสัมผัสที่ชนิดของ
 เครือข่าย VPN ที่คุณต้องการเพิ่ม โดยมีชนิดพื้นฐาน
 ให้เลือกใช้ต่อไปนี้ เพิ่ม PPTP VPN  (Add PPTP VPN); เพิ่ม 
 L2TP VPN (Add L2TP VPN); เพิ่ม L2TP VPN  (Add L2TP 
 VPN); เพิ่ม L2TP/IPSec PSK VPN (Add L2TP/IPSec PSK 
 VPN); เพิ่ม L2TP/IPSec CRT VPN (Add L2TP/IPSec CRT 
 VPN)
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3. สัมผัสที่ การตั้งค่า VPN (VPN settings) จากนั้นจึงตั้งค่า
 ตามรายละเอียดของระบบป้องกันที่คุณได้รับจากผู้ดูแล
 ระบบเครือข่าย 

4. เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้คุณกดปุ่มเมนู จากนั้น
 สัมผัสที่ บันทึก (Save) โดยจากนั้น VPN จะถูกเพิ่มเข้าไป
 ในส่วนของ VPNs ของหน้าจอการตั้ง VPN 

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย VPN

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > แอปพลิเคชั่น (Applications) > 
 ตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย 
 (Wireless & networks) > การตั้งค่า VPN (VPN settings)

2. ในส่วนของ VPNs สัมผัสที่ VPN ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ 

3. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอิน  
 จากนัน้จงึสมัผสั  เชือ่มตอ่ (Connect) เมือ่คุณเชือ่มตอ่ 
 แล้ว ไอคอนของเครือข่าย VPN ที่เชื่อมต่อจะปรากฏในพื้นที่ 
 การแจ้งเตือนของแถบหัวข้อ  
4. เปิดเว็บเบราเซอร์เพื่อเข้าสู่แหล่งข้อมูล อย่างเช่น ระบบ 
 อินทราเน็ตบนเครือข่ายภายในบริษัท โปรดดู “การใช้ 
 เว็บเบราเซอร์ของตัวเครื่อง” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  

การออกจากเครือข่าย VPN

1. กดแถบหัวข้อค้างไว้ จากนั้นจึงเลื่อนนิ้วลงล่างเพื่อเปิดแผง 
 หน้าจอการแจ้งเตือน 

2. สัมผัสที่ การเชื่อมต่อ VPN (VPN connection) เพื่อกลับไป 
 ที่หน้าจอ การตั้งค่า VPN (VPN settings) จากนั้นสัมผัสที่  
 การเชือ่มตอ่ VPN (VPN connection) เพือ่ออกจากเครอืขา่ย  
 VPN  
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 การต้ังค่า WI-F (WI-FI SETTINGS)

โปรดด ูการตั้งค่า Wi-Fi ทั้งหมดบนเนื้อหาในส่วนของ “การ 
เชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Network)” 

 เมื่อเครื่องของคุณออกจากเครือข่าย VPN ไอคอนการออก 
 จากเครือข่าย VPN จะแสดงขึ้นในพื้นที่ของแถบหัวข้อ 

การใช้บลูทูธ  

บลูทูธเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ที่อนุญาต 
ให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางไม่เกิน 8 เมตร โดย 
ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อใดๆ  

ปิดการทำงานของบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นการประหยัด 
พลังงานแบตเตอรี่ หรือในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ 
สื่อสารแบบไร้สาย เช่น บนเครื่องบิน และในโรงพยาบาล 

 บลทูธู (BLUETOOTH) 

 การเปดิหรอืการปดิบลทูธู 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > เมนู (MENU) > แอปพลิเคชั่น  
 (Applications) > การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อ 
 ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks)  

2. เลือก หรือยกเลิกการเลือกกล่องตัวเลือกบลูทูธ  
 คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานบลูทูธได้ง่ายยิ่งกว่า  
 โดยการใช้ไอคอนบลูทูธบนแถบสถานะ 



 - �� -

 การเปล่ียนช่ือตัวเคร่ือง

ชื่อตัวเครืองใช้แสดงว่าเป็นเครื่องของคุณเมื่อค้นหาจาก 
อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีบลูทูธ 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > เมนู (MENU) > แอปพลิเคชั่น  
 (Applications) > การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อ 
 ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks)  

2. หากกล่องตัวเลือกบลูทูธยังไม่ถูกเลือก ให้คุณเลือกก่อน 
 เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ  

3. สมัผสั การตัง้คา่บลทูธู (Bluetooth settings) > ชือ่อปุกรณ ์ 
 (Device name) 

 การเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธ หรือชุดอุปกรณ์ติด

 รถยนต์

คุณสามารถฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ หรือใช้การสนทนาแบบ 
แฮนด์ฟรี ซึ่งมีขั้นตอนที่เหมือนกับการตั้งค่าเสียงสเตอริโอ  
และแฮนด์ฟรี  

สำหรับการรับฟังเพลงโดยใช้หูฟังหรือชุดอุปกรณ์บลูทูธใน 
รถยนต์  ทั้งหูฟังและชุดอุปกรณ์บลูทูธในรถยนต์ จะต้องรองรับ 
โปรไฟล์บลูทูธ A2DP  

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > เมนู (MENU) > แอปพลิเคชั่น  
 (Applications) > การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อ 
 ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > การตั้งค่า 
 บลูทูธ (Bluetooth settings) 
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2. หากยังไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ ให้สัมผัสกล่องตัวเลือกบลูทูธ 
 เพื่อเปิด  

3. โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าให้สามารถค้นหาชุดหูฟังได้ เพื่อ 
 ให้เครื่องโทรศัพท์สามารถมองเห็นหูฟัง โปรดดูคำแนะนำ 
 ที่มาพร้อมกับหูฟังเพื่อดูวิธีการตั้งค่าในโหมดที่ค้นหา 
 อุปกรณ์ได้  

4. สัมผัส ค้นหาอุปกรณ์ (Scan for devices) เครื่องของคุณ 
 จะเริ่มการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ในระยะการทำงาน 

5. เมื่อคุณดูชื่อของหูฟังที่แสดงในส่วนของอุปกรณ์บลูทูธ ให้ 
 สัมผัสที่ชื่อ แล้วเครื่องของคุณจะพยายามจับคู่กับหูฟังโดย 
 อัตโนมัติ  

6. หากการจับคู่อัตโนมัติล้มเหลว ให้ป้อนรหัสผ่านที่มาพร้อม 
 กับหูฟัง  

 สถานะการจับคูแ่ละการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้นด้านล่างชื่อของ 
 หูฟังหรือชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์ในส่วนของอุปกรณ์ 
 บลูทูธ เมื่อหูฟังหรือชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์เชื่อมต่อ 
 กับตัวเครื่องโทรศัพท์ได้ ไอคอนการเชื่อมต่อกับบลูทูธ    
 จะแสดงขึ้นในแถบสถานะ ขึ้นอยู่กับชนิดของหูฟัง หรือชุด 
 อุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์เพื่อฟังเพลง และ/หรือ โทรออก 
 และรับสาย 
 
การเชื่อมต่อหูฟังหรือชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์

เมื่อคุณจับคู่หูฟังกับเครื่องนี้แล้ว คุณจะสามารถเชื่อมต่อใหม่ 
ได้แบบอัตโนมัติ โดยการเปิดบลูทูธที่เครื่อง จากนั้นจึงเปิดหูฟัง  

แต่ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อด้วยตนเองอีกครั้ง  
เช่น หากคุณใช้หูฟังกับอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น  
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1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > เมนู (MENU) > แอปพลิเคชั่น  
 (Applications) > การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อ 
 ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > บลูทูธ  
 (Bluetooth) 

2. หากยังไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ ให้สัมผัสกล่องตัวเลือกบลูทูธ 
 เพื่อเปิด  

3. โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าให้สามารถค้นหาชุดหูฟังได้  

4. สัมผัสชื่อของหูฟังที่แสดงในส่วนของอุปกรณ์บลูทูธ 

5. หากมีการเตือนให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ลองใช้ 0000 หรือ  
 1234 หรือดูรหัสผ่านจากคู่มือการใช้งานหูฟังหรือชุด 
 อุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์  

หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟังหรือชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี 
ในรถยนต์ได้ ให้ทำตามขั้นตอนใน “การยกเลิกการจับคู่ 
อุปกรณ์บลูทูธ” ในเนื้อหาส่วนนี้ และทำตามหัวข้อ “การเชื่อม 
ตอ่หฟูงัหรอืชดุอปุกรณแ์ฮนดฟ์รใีนรถยนต”์ ดา้นบนใหมอ่กีครัง้ 

 การหยุดการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการจับคู่

 อุปกรณ์บลูทูธ

การหยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > เมนู (MENU) > แอปพลิเคชั่น  
 (Applications) > การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อ 
 ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > การตั้งค่า 
 บลูทูธ (Bluetooth settings) 

2. เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอยู ่



- �� -

3. สัมผัส หยุดเชื่อมต่อ (Disconnect) 

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ 

คุณสามารถตัง้คา่ใหเ้ครือ่งของคุณลมืการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์
ที่เคยจับคู่ไว้ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นอีกครั้ง  
คุณอาจต้องป้อนหรือยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > เมนู (MENU) > แอปพลิเคชั่น   
 (Applications) > การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อ 
 ไรส้ายและเครอืขา่ย (Wireless & networks) > การตัง้คา่ 
 บลูทูธ (Bluetooth settings) 

2. ในส่วนของอุปกรณ์บลูทูธ ให้คุณกดชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ 
 ยกเลิกการจับคู่ค้างไว้ 

3. สัมผัส เลิกจับคู่ (Unpair) 
 

 การส่งและการรับข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์บลูทูธ 

คุณสามารถใช้บลูทูธในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อง 
โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น  
โทรศพัท ์หรอืเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ ครัง้แรกทีคุ่ณถา่ยโอน 
ข้อมูลระหว่างตัวเครื่องกับอุปกรณ์อื่น คุณจำเป็นต้องป้อนหรือ 
ยืนยันรหัสผ่านที่ใช้ป้องกัน หลังจากนั้น เครื่องของคุณและ 
อปุกรณอ์กีเครือ่งจะถกูจบัคูก่นั และคุณกจ็ะไมจ่ำเปน็ต้องแลก 
เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อถ่ายโอนข้อมูลในอนาคต  

การส่งข้อมูลจากตัวเครื่องไปยังอุปกรณ์อื่น 

คุณสามารถส่งข้อมูลประเภทต่อไปนี ้ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ 
ที่คุณกำลังส่งข้อมูลไปให้: 
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• ไฟล์ภาพและวีดีโอ  

• การนัดหมายในปฏิทิน  

• ข้อมูลรายชื่อ 

• ไฟล์เสียง  

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ในการรับข้อมูลให้สามารถ 
 ค้นหาได้ คุณอาจต้องตั้งค่าเป็น “รับลำแสง (Receive  
 Beams)” หรือ “รับไฟล์ (Receive Files)” โปรดดูคู่มือ 
 การใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลผ่านบลูทูธประกอบ  

2. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิดแอปพลิเคชั่นที่มีข้อมูล หรือ 
 ไฟล์ที่ต้องการส่ง 

 ตวัอยา่งเชน่ หากคณุตอ้งการถา่ยโอนภาพ ใหก้ดปุม่หนา้จอ 
 หลัก จากนั้นสัมผัส > รูปภาพ  

3. ทำตามขั้นตอนของไฟล์ที่คุณต้องการส่ง: 

• ไฟล์รูปภาพ หรือวีดีโอ (ใน กล้องถ่ายรูป (Camera)):  
 หลังจากที่ถ่ายภาพ บนหน้าจอแสดงภาพ ให้สัมผัสปุ่ม  
 แชร์ (Share)  และเลือก บลูทูธ (Bluetooth) 

• ไฟล์รูปภาพ หรือวีดีโอ (ใน รูปภาพ (Photos)): บนแท็บ  
 อัลบั้ม (Albums) ให้สัมผัสเลือกที่อัลบั้ม สัมผัสปุ่ม แชร์  
 (Share) จากนั้นสัมผัส บลูทูธ (Bluetooth) และเลือก 
 รายการที่ต้องการแชร์ จากนั้นจึงสัมผัส ถัดไป (Next) 

• การนดัหมายในปฏทินิ: ในหนา้ทีแ่สดงปฏทินิแบบรายวนั,  
 ตารางการนัดหมาย หรือการแสดงรายสัปดาห์ ให้กดที่ 
 การนัดหมายค้างไว้  
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• ข้อมูลรายชื่อ: บนแท็บทั้งหมดของหน้าจอรายชื่อ ให้กดที่ 
 รายชื่อที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นสัมผัสที่ ส่งรายชื่อเป็น  
 vCard (Send contact as vCard) สัมผัสที่ไอคอนเลื่อนลง  
 และเลือก บลูทูธ (Bluetooth) จากรายการที่แสดง 

4. หากคุณได้รับแจ้งเตือนให้เปิดบลูทูธ ให้สัมผัส ใช่ (Yes) 

5. สัมผัสชื่อของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ  

6. หากได้รับการแจ้งเตือน ให้ยอมรับการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ 
 ทีใช้ในการรับ จากนั้นป้อนรหัสที่เหมือนกันบนทั้งตัวเครื่อง 
 โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ หรือยืนยันรหัสผ่านที่ถูกสร้าง 
 อัตโนมัติ 

7. บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ ให้ยอมรับไฟล์  
 ตำแหน่งที่ข้อมูลถูกบันทึกไว้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลและ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ  

• หากคุณส่งไฟล์ชนิดอื่นๆ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติ 
 แล้วไฟล์นั้นจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ Bluetooth Exchange  
 ภายในโฟลเดอร์เอกสารส่วนตัวของคุณ 

 บนระบบปฏิบัติการ Windows XP เส้นทางการบันทึกอาจ 
 เป็นดังนี้: C:\Documents and Settings\[ชื่อของคุณ]\ 
 My Documents\Bluetooth Exchange 

 บนระบบปฏิบัติการ Windows Vista เส้นทางการบันทึก 
 อาจเป็นดังนี้: C:\Users\[ชื่อของคุณ]\Documents  

 หากคุณส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ตำแหน่งที่ถูกจัดเก็บอาจ 
 ขึ้นกับรูปแบบของไฟล์ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งไฟล์ภาพไป 
 ยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น อาจถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ  
 “Images” 
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การรับข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น

โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อมูลผ่านทางบลูทูธด้วยเนื้อหาที ่
หลากหลาย ประกอบด้วย รูปภาพ, เพลง และเอกสารอย่างเช่น  
ไฟล์ PDF 

ในการรับไฟล์จากอุปกรณ์อื่นๆ คุณจำเป็นต้องใส่ SD การ์ดลง 
ในตัวเครื่อง   

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก > เมนู (MENU) > แอปพลิเคชั่น  
 (Applications) > การตัง้คา่ (Settings) > การเชือ่มตอ่ไรส้าย 
 และเครือข่าย (Wireles & networks) > การตั้งค่าบลูทูธ  
 (Bluetooth settings) 

2. หากยังไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ ให้สัมผัสกล่องตัวเลือกบลูทูธ 
 เพื่อเปิด 

3. สัมผัสที่กล่องตัวเลือก ค้นพบ (Discoverable)  

4. บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ง ให้ส่งหนึ่งไฟล์ขึ้นไปบนตัวเครื่อง 
 ของคุณ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ ประกอบ  
 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งข้อมูลผ่านทางบลูทูธ 

5. หากได้รับการแจ้งเตือน ให้ป้อนรหัสผ่านที่เหมือนกันบนทั้ง 
 ตัวเครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นอีกเครื่อง หรือยืนยัน 
 รหัสผ่านที่ถูกสร้างอัตโนมัติ การร้องขอให้ยืนยันสิทธิ์การ 
 ใช้งานบลูทูธจะปรากฏบนตัวเครื่องของคุณ 

6. หากคุณต้องการรับไฟล์โดยอัตโนมัติ จากอุปกรณ์อื่นใน 
 อนาคต ให้เลือกกล่องตัวเลือก ยอมรับอุปกรณ์เสมอ  
 (Always trust device) 

7. สัมผัส ตกลง (OK)
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8. เมื่อเครื่องของคุณได้รับการแจ้งเตือนคำร้องขอเรื่อง
 การถ่ายโอนไฟล์ ให้เลื่อนแผงหน้าจอการแจ้งเตือนลง 
 จากนั้นจึงสัมผัสที่ ยอมรับ (Accept)

9. เมื่อการถ่ายโอนไฟล์เสร็จสิ้นลง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น  
 หากต้องการเปิดไฟล์นั้นทันที ให้เลื่อนแผงหน้าจอการ 
 แจ้งเตือนลง จากนั้นจึงสัมผัสที่การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง  

เมือ่คณุเปดิไฟลท์ีไ่ดร้บั ขัน้ตอนตอ่ไปจะขึน้กบัรปูแบบของไฟล:์ 

ไฟล์มีเดียและเอกสารต่างๆ มักถูกเปิดขึ้นโดยตรงโดยใช้ 
แอปพลิเคชั่นที่รองรับ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดแทร็คเพลง  
เพลงนั้นจะเริ่มเล่นในแอปพลิเคชั่นเพลง (Music) 
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การดูแลรักษาและความปลอดภัย
โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อมูลต่อไปนี้เพื่อการใช้งานอย่างถูก
ต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย และโปรด
เก็บคู่มือการใช้งานนี้ในที่ที่สะดวกต่อการนำมาอ้างอิงข้อมูล
ตลอดเวลาหลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว 

 บริการหลังการขาย

โปรดอ้างอิงจากบัตรรับประกันที่จัดให้มาพร้อมกับกล่อง 
อุปกรณ์ของตัวเครื่องโทรศัพท์ 

 ความปลอดภัยในการใช้งานที่ชาร์จแบตเตอรี่

 และอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า

• ที่ชาร์จแบตเตอรี่และอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้าได้รับการออกแบบ 
 มาสำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น 

 ข้อมูลและการดูแลรักษาแบตเตอรี ่

• โปรดกำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี 

• ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร 

• ควรรักษาความสะอาดขั้วโลหะของแบตเตอรี่อยู่เสมอ 

• ควรนำแบตเตอรี่มาชาร์จไฟซ้ำอย่างสม่ำเสมอแม้จะไม่ได้ 
 ใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่  

• อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการ 
 ใช้งานและสภาวะสิ่งแวดล้อม  
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• ฟังก์ชั่นการป้องกันอัตโนมัติของแบตเตอรี่ จะตัดกระแส 
 ไฟฟ้าของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานในสภาวะที่ 
 ผิดปกติ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง  
 จากนัน้นำแบตเตอรีใ่สล่งในเครือ่ง แลว้เปดิเครือ่งเพือ่ใชง้าน 
 ต่อไป  

 คำเตือนทั่วไป

• การใชง้านแบตเตอรีท่ีช่ำรดุเสยีหายหรอืใชป้ากจบัแบตเตอรี ่
 ไว้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงได้ 

• ห้ามวางสิ่งที่มีส่วนประกอบของแม่เหล็ก เช่น เครดิตการ์ด,  
 บัตรโทรศัพท์, บัตรธนาคาร หรือบัตรรถไฟใต้ดิน ไว้ใกล้ 
 กับโทรศัพท์ แถบแม่เหล็กของโทรศัพท์อาจทำให้ข้อมูลที่ 
 จัดเก็บไว้ในแถบแม่เหล็กของบัตรได้รับความเสียหายได้  

• การสนทนาทางโทรศัพท์เป็นเวลานาน อาจเป็นการลด 
 ประสิทธิภาพการโทร เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่าง 
 การใช้งาน  

• เมื่อไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องเป็นเวลานาน โปรดจัดเก็บไว้ในที่ 
 ที่ปลอดภัย โดยถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อย  

• การใชง้านโทรศพัทใ์กลก้บัอปุกรณร์บัสญัญาณ (เชน่ โทรทศัน ์ 
 หรือวิทยุ) อาจทำให้เกิดคลื่นรบกวนกับตัวเครื่องได้ 

• ห้ามไม่ให้แบตเตอรี่โดนน้ำ หากเกิดกรณีเช่นนี้ ควรถอด 
 แบตเตอรี่ออก และนำส่งซ่อมที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง 
 ตั้งจาก i-mobile 

• ห้ามระบายสีบนตัวเครื่องโทรศัพท์ 
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• ข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวเครื่องอาจถูกลบออกอันเนื่องมาจาก 
 การใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง, การซ่อมแซมตัวเครื่อง  หรือ 
 การอัพเกรดซอฟท์แวร์ โปรดสำรองข้อมูลเบอร์โทรที่มี 
 ความสำคัญให้เรียบร้อย (เสียงเรียกเข้า, ข้อความตัวอักษร,  
 ข้อความเสียง, รูปภาพ และวีดีโออาจถูกลบออกได้) ทาง 
 บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจาก  
 การสูญหายของข้อมูล 

• ห้ามเปิดหรือปิดโทรศัพท์ขณะที่ตัวเครื่องอยู่ใกล้กับใบห ู

 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. ไม่สามารถเปิดเครื่อง: แบตเตอรี่อาจหมด หรืออาจใส่
 แบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี 

2. ซิมการ์ดไม่ทำงาน: ซิมการ์ดสกปรก ควรทำความสะอาด
 ก่อน จากน้ันจึงนำซิมการ์ดใส่ลงในเคร่ือง แต่หากซิมการ์ด
 ชำรุดเสียหาย โปรดเปลี่ยนซิมการ์ดอันใหม่ 

3. สัญญาณไม่ชัดเจน: โปรดตรวจสอบไอคอนแสดงความ
 แรงของสัญญาณบนหน้าจอ หากไอคอนปรากฏแถบ 
 สัญญาณทั้ง 4 แถบ แสดงว่าสัญญาณแรงสุด หากต่ำกว่า  
 1 แถบ แสดงว่าสัญญาณอ่อนเกินไป

4. ไม่สามารถโทรออกได้: คุณอาจเปิดใช้งาน ซ่อนเบอร ์
 โทร (Hide My Caller ID) ของคุณ แต่เครือข่ายที่คุณใช้
 ไม่รองรับคุณสมบัตินี้ หรือสัญญาณรบกวนรอบๆ ตัวคุณ 
 มีความแรงมากเกินไป หรือคุณอาจเปิดใช้ฟังก์ชั่นจำกัด
 การโทรไว้ หรือคุณอาจเปิดใช้การโทรของสายที่ 2 ไว้แต ่
 ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่รองรับบริการนี้สำหรับคุณ 
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5. ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อาจคายประจุ
 ไฟฟ้ามากเกินไป การชาร์จประจุไฟให้กับแบตเตอรี่จึง
 อาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติ หรือประสิทธิภาพการ
 ทำงานของแบตเตอรี่อาจลดลง 

6. ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานเครือข่ายได้: 
 สัญญาณอ่อนแรงมากเกินไป หรือมีคลื่นสัญญาณรบกวน 
 มาก หรือคุณอาจใส่ซิมการ์ดอย่างไม่ถูกวิธี หรือพื้นผิว
 ของขั้วไฟฟ้าหรือซิมการ์ดอาจชำรุดเสียหาย หากซิมการ์ด
 ชำรุด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอรับซิมการ์ด
 สำหรับเปลี่ยน

7. ภาพที่ถ่ายออกมาดูมืดเกินไป: โปรดตรวจสอบว่าคุณได้
 ตั้งค่าความสว่างของรูปภาพไว้น้อยเกินไปหรือไม่ และ 
 แสงสว่างโดยรอบนั้นเพียงพอหรือไม่

8. ภาพท่ีถ่ายออกมาดูไม่คมชัด: โปรดตรวจสอบว่าวัตถุท่ีถ่าย
 มีการขยับหรือไม่ หรือตัวเครื่องอาจไม่นิ่งพอในจังหวะที่
 คุณกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ

9. ภาพที่ถ่ายมีรูปทรงที่ดูผิดเพี้ยน: วัตถุที่ถ่ายอาจอยู่ใกล้
 กับเลนส์กล้องมากเกินไป

10. ไม่สามารถเข้าใช้งานเมนูการบริการ: ซิมการ์ดที่คุณใช้
 อาจไม่รองรับฟังก์ชั่นการบริการนี้

11. ภาพที่ตั้งค่าเป็นภาพหน้าจอปกติ ปรากฏให้เห็นแค่
 บางส่วนของภาพเท่านั้น: ขนาดของภาพอาจใหญ่เกินไป 
 ขอแนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1200 x 1600
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อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่งประกอบ  
ด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อัน และที่ชาร์จ 
แบตเตอรี่ 1 อัน 

• หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูก 
 จัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลินกับ 
 การฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง 

• โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้จาก 
 ผูผ้ลติโทรศพัทเ์ทา่นัน้ ไมอ่ยา่งนัน้ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
 ร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

• การละเลยคำเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง 

• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

การดูแลรักษาแบตเตอรี ่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได ้

• ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์ 

• แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้งและ 
 เมือ่เวลาการทำงาน (เวลาใชส้ายและรอสาย) ของแบตเตอรี ่
 สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน คุณควรซื้อ 
 แบตเตอรี่ใหม่ทันที 

• ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ 
 ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง 
 

ข้อมูลทั่วไป
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• การชารจ์แบตเตอรีน่านเกนิไปจะทำใหอ้ายกุารใชง้านลดลง  
 และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไว้ 
 โดยไม่ใช้งาน 

• ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูง 
 เกินไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ 

• ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง 
 หรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือ 
 แบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย 

• ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน 

• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น  
 ภายในรถในฤดรูอ้นหรอืฤดหูนาว เพราะอาจทำให ้แบตเตอรี ่
 เสียหาย 

• ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือ 
 วัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย 

• ปฏบิตัติามกฎหมายในการทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชง้านแลว้ เชน่  
 การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ 

• อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของ 
 เครอืขา่ย, การตัง้คา่ผลติภณัฑ,์ รปูแบบการใชง้าน,  แบตเตอรี ่ 
 และสภาวะแวดล้อม 
 

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่ผิดชนิด 
และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ
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ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่จะ
ใช้กับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยโทรศัพท์รุ่นน้ีใช้กับอุปกรณ์ชาร์จไฟ
รุ่น DSA-5W-05 FKA 050065

คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี,่ อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์
เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile 
เทา่นัน้ การใชแ้บตเตอรี,่ อปุกรณช์ารจ์ไฟ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ  
นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ 
และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ 
ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของคุณ และโปรดจับที่หัวปลั๊ก 
เมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก 

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ของ 
คุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง  
โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน 
 
การดูแลรักษา

• เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก 

• เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิด 
 อาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย 

• หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป  
 ระยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0๐C - 40๐C 

• หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ  
 หรือแหล่งความร้อน 

• ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความ 
 ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย 
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• ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่าเพราะ 
 อาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย 

• หา้มวาดรปูลงบนตวัเครือ่ง เพราะอาจทำใหห้ฟูงั, ไมโครโฟน 
 หรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ 

• ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น 

• หา้มใชโ้ทรศพัทท์ีเ่สาอากาศเสยีหาย หากเสาอากาศเสยีหาย 
 อาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิต 
 เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย 

• ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น 

• เมือ่เปดิเครือ่ง หา้มสมัผสัเสาอากาศโดยไมจ่ำเปน็ การสมัผสั 
 เสาอากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและทำให้ โทรศัพท์ 
 ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงานเป็นผลให้เวลาการใช้ 
 สายและเวลารอสายน้อยลง 
• หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า   
 3000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ 

รหัส PIN (PIN Code) 

รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่ใช้ 
ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วคุณ 
จะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ คุณจำเป็นต้อง 
ถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการเครือข่าย หากคุณป้อน 
รหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK เพื่อ 
ปลดล็อคโทรศัพท์ 

รหัส PIN2 (PIN2 Code) 

รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบาง 
ฟังก์ชั่นคุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่า 
ธรรมเนียม คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้ 
บริการของคุณ 

รหัส PUK (PUK Code) 

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อค 
รหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อครหัส PIN2  
คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ 
หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่ 
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หากคุณป้อนรหัส PUK 
ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่สามารถใช้งาน 
ได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ 
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รหัสผ่านของตัวเครื่อง (Phone Code)

รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานของ 
บคุคลอืน่ ฟงักช์ัน่นีจ้ะไมถ่กูเปดิเมือ่คณุซือ้โทรศพัท ์(คา่เริม่ตน้ 
คือ 0000) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก 

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่งคลื่น 
วิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ 
ชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการปรับคลื่น 
วทิยทุีใ่ช ้ระบบเครอืขา่ยทีใ่ชใ้นการโทรจะควบคมุระดบัพลงังาน 
ที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา 

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate) 
โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับ 
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจใน
ความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย 

• มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็น 
 ที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific AbsorptionRate)  
 การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่  
 โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่ 

• โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับ 
 ค่าแสงของคลื่นวิทยุ 

• โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน ทั้งหมด 
 ถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุขีดจำกัดของ  
 SAR ตั้งโดย ICNIRP (International Commission on    
 Non-lonizing Radiation Protection) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0  
 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม 
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ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR  
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 1 
กรัม 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกัน 
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้าน
สัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ 

• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 โดยไม่ได้รับอนุญาต 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้น 
กล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้น 
กลา้มเนือ้หวัใจแนะนำไวว้า่ ควรรกัษาระยะหา่งอยา่งนอ้ย 20 ซม.  
(6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ 
หวัใจ เพือ่หลกีเลีย่งคลืน่รบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ คำแนะนำนีไ้ดร้บั 
การยืนยันโดยการค้นคว้าและการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับ 
หน่วยงานใดของ Wireless Technology Research 

สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

• ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่าง 
 น้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างเปิดเครื่องโทรศัพท์ 

• ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ 

• ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของคลื่น 
 ความถี่ 
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• หากคณุสงสยัวา่อาจเกดิคลืน่รบกวน ใหร้บีปดิโทรศพัทท์นัท ี

เครื่องช่วยฟัง

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง  
 ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วย 
 ฟังของคุณ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

การใช้งานบนเครื่องบิน

• ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน 

• หา้มใชโ้ทรศพัทใ์นบรเิวณสนามบนิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
 ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่เครื่องบินกำลังบิน เพื่อป้องกัน 
 คลื่นที่จะรบกวนระบบสื่อสาร 

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด 
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้ 
เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ
หรืออาจถึงแก่ชีวิต บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่อง 
หมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่างเช่น  
ปั๊มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี และ 
พื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมีหรือส่วนผสมของสาร 
เคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะและพื้นที่ 
อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ 

 
การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์

หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบกฎหมาย
และข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ 
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• ขับรถอย่างระมัดระวัง

• ใช้ แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้แฮนด์ฟรี
 เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 

• ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้อง
 ใช้โทรศัพท์ 

คล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในยานยนตร์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น สเตอริโอในรถยนต์, 
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่ 
อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในรถ อย่างน้อยคุณควรติด  
ตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแฮนด์ฟรีและเสาอากาศภายนอก 
โปรดสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ 
ของคุณจะไม่ส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ 

การโทรออกฉุกเฉิน 
ข้อควรจำ 

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทย,ุ เครือข่ายไร้สาย และเครือข่าย 
ภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถ 
รับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา 

เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียง 
อย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน 
ทางการแพทย์) 

การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย 
หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งาน
โทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ 
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• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยได้แก่  
 ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ   
 สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน 

• ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น 
 มัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ 

• เวลาในการรอสายจะสัน้กวา่ปกตเิมือ่ไมพ่บสญัญาณเครอืขา่ย 

• เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดย 
 อัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่ 
 กำหนดเวลาไว้ 

• การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะ 
 การชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟ 
 แสดงหน้าจอ 

1,300 mAh Li-ion 

ชนิด ความจุ 

ข้อมูลแบตเตอรี่
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1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ,  
 การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน 
 นับจากวันที่ซื้อ 

2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6  
 เดือนนับจากวันที่ซื้อ 

3. การรับประกันนี้มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์  
 i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทน 
 จำหนา่ยหรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ในประเทศไทย 
 เท่านั้น 

4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์  
 i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็น  
 ไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทย 
 ผู้ซื้อ ทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจาก 
 สติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ  
 i-mobile 

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อม 
 แซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือ 
 ค่าแรงในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile  
 สงวนสิทธิ์ไม่คืน 

6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่ 
 จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข  
 ทั้งหมด ให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย  
 แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจ 
 ในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาด  

เงือ่นไขการรบัประกนัสนิคา้
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 ว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการ 
 ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงาน 
 หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการ ใช้หรือ  
 ไม่สามารถใช้งานได้ 

7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่ 
 จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้ 
 เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่  
 i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการ ทำงาน,   
 การพรอ้มใชง้านของบรกิาร, พืน้ทีค่รอบคลมุ ของระบบนัน้ 

8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับ 
 การซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว จะได้รับการรับประกัน  
 เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์   
 เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วัน นับจากวันที่ซ่อม  
 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 

9. การเขา้รบับรกิารซอ่มแซมทีไ่มอ่ยูใ่นเงือ่นไขการรบัประกนั  
 ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตาม ราคา  
 ที่แท้จริง 

10. สติก๊เกอรร์บัประกนัทีต่ดิอยูบ่นเครือ่งโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์  
 i-mobile ตอ้งไมฉ่กีขาด, ไมห่ลดุรอ่น, ไมม่ ีการขดูลบ หรอื 
 ขีดฆ่า 

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย  
 เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บ 
 ที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูง 
 เกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอด 
 แทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ  
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 เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำ 
 อื่นๆ ที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile   
 ได้รับความเสียหาย 

2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
 เนื่องจากภัยธรรมชาติ 

3. เครือ่งโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์i-mobile ทีไ่ดร้บัการซอ่มแซม,   
 เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลง การ 
 ใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile 

4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ  
 หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ 
 ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรอง  
 จาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับ 
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 

5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของ 
 จอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์  
 i-mobile แต่ละเครื่อง และอาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ  
 บนหนา้จอ ลกัษณะนีเ้รยีกวา่พกิเซลทีบ่กพรอ่ง และเกดิขึน้ได ้  
 เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติและไม่สามารถปรับแต่งได้ 
 ซึง่พกิเซลทีบ่กพรอ่งสองพกิเซลถอืวา่ยอมรบัได ้ความผนัแปร  
 เพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิด ขึ้นใน  
 เครือ่งโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์i-mobile แตล่ะเครือ่งไมถ่อืวา่  
 ผิดปกติ และไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง  

6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่าหมายเลขประจำเครื่องของ   
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึง  
 หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกัน 
 สิ้นสุดลง 
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7. การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์ 
 พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง 

8. i-mobile ไมร่บัประกนัวา่ ซอฟตแ์วรข์อง i-mobile จะเปน็ไป 
 ตามความต้องการของคุณ หรือการทำงานของ ซอฟต์แวร์  
 บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิด พลาดและความ  
 บกพร่องใดๆ  

9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลด   
 หรือติดตั้งลงในเครื่องของคุณเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือ  
 ความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้องการ 
 ของคณุ โดยปราศจากความผดิพลาดและความบก พรอ่งใดๆ  
 ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถ ควบคุมได้ 

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่  
 ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ 
 ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัสหรือ 
 การละเมดิสทิธิโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต ทำใหเ้กดิความเสยีหาย 
 ในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงิน 
 ออนไลน์  หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่อง  
 โทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย 

11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก 
 ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน   
 หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของ 
 เครือ่งรวมถงึแอปพลเิคชัน่, เพลง, วดีโีอ และ สมาชกิตา่งๆ   
 ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว 

12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก 
 ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ 
 ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชั่น, เพลง,  
 วดีโีอ และสมาชกิตา่งๆ ทีท่างลกูคา้ไดม้กีารชำระเงนิไปแลว้ 
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13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ  
 i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่  
 i-mobile กำหนด และอปุกรณเ์หลา่นัน้ไดร้บัความเสยีหาย 

14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ  
 ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการ 
 ใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม 


