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 1 §«“¡ª≈Õ¥¿—¬  1 §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 

กรุณาอานและทำตามคำแนะนำดังตอไปน้ีอยางเครงครัด  
มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือผิดกฏหมายได 

 §«“¡ª≈Õ¥¿—¬∫π∑âÕß∂ππ 
ควรใชแฮนดฟรีทุกคร้ังหากตองการใชโทรศัพทในขณะท่ี
กำลังขับขี่อยู หรือจอดรถในท่ีปลอดภัยกอนท่ีจะใชโทรศัพท 

 ªî¥‚∑√»—æ∑åÀ√◊Õ„™â‚À¡¥∫π‡§√◊ËÕß∫‘π¢≥–Õ¬Ÿà∫π 
 ‡§√◊ËÕß∫‘π 
ปฏิบัติตามขอหามอยางเครงครัด ปดโทรศัพทหรือใชโหมด
บนเคร่ืองบินในระหวางท่ีอยูบนเคร่ืองบิน เนื่องจากอุปกรณ
ที่ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนแกเครื่องบินได 

 ªî¥‚∑√»—æ∑å‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà „π‚√ßæ¬“∫“≈ 
ปฏิบัติตามขอหามอยางเครงครัด และปดเคร่ืองทุกครั้งเมื่อ
อยูใกลอุปกรณทางการแพทย 

 ªî¥‚∑√»—æ∑å‡¡◊ËÕ°”≈—ß‡μ‘¡πÈ”¡—π 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลจุดเติมเชื้อเพลิง (ปมน้ำมัน) บริเวณ
ใกลเชื้อเพลิงหรือสารเคมี 
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 ªî¥‚∑√»—æ∑å‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà „°≈â®ÿ¥∑’Ë‡°‘¥°“√√–‡∫‘¥ 
หามใชโทรศัพทในขณะท่ีมีการระเบิดเกิดข้ึน และปฏิบัติตาม 
ขอหามอยางเครงครัด 

  —≠≠“≥√∫°«π 
โทรศัพทไรสายอาจถูกรบกวน ซึ่งอาจสงผลตอการทำงาน 
ของโทรศัพทได 

 „™âß“πÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’ 
กรณุาใชงานในสภาวะปกติตามทีแ่นะนำไวในคูมอืการใชงาน  
ไมควรจับเสาอากาศหากไมจำเปน 

 Õÿª°√≥å‡ √‘¡μà“ßÊ ·≈–·∫μ‡μÕ√’Ë 
ใชเฉพาะแบตเตอร่ีและอุปกรณเสริมที่ผานการตรวจสอบ
แลวเทาน้ัน หามพยายามเช่ือมตออุปกรณที่ไมสามารถใช
งานรวมกันได 

 °“√‚∑√ÕÕ°©ÿ°‡©‘π 
ควรแนใจวาโทรศัพทเปดอยูและอยูในพ้ืนที่ที่ใหบริการ  
จากน้ันใสหมายเลขฉุกเฉินและกดปุม Talk เพื่อโทรออก  
บอกตำแหนงของทานและหามกดวางสายจนกวาจะไดรับ 
อนุญาต 
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2.1  à«πª√–°Õ∫¢Õß‚∑√»—æ∑å 

 

ปุม Power 

ปุม Home 

ตัวรับสัญญาณ 

 2 ‡°’Ë¬«°—∫‚∑√»—æ∑å¢Õß∑à“π  2 ‡°’Ë¬«°—∫‚∑√»—æ∑å¢Õß∑à“π 
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ปุม รายละเอียด 

ปุม Power กดคางเอาไวเพื่อเปด/ปดโทรศัพท 
กดปุมนี้เพื่อล็อกโทรศัพทของทาน 

ปุม Home กดปุมนี้เพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก 
ไมวาจะอยูในการใชงานใดก็ตาม 

2.2 ‰Õ§Õπ 

ไอคอน รายละเอียด 

แสดงระดับสัญญาณของเครือขายท่ี
ใหบริการของ SIM1 

แสดงระดับสัญญาณของเครือขายท่ี
ใหบริการของ SIM2 

แสดงระดับของแบตเตอร่ีที่เหลืออยู 

แสดงใหเห็นถึงขอความท่ียังไมได 
เปดอานใน SIM1 

แสดงใหเห็นถึงขอความท่ียังไมได 
เปดอานใน SIM2 
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แสดงใหเห็นถึงขอความมัลติมีเดีย 
(MMS) ที่ยังไมไดเปดอานใน SIM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงใหเห็นถึงขอความมัลติมีเดีย 
(MMS) ที่ยังไมไดเปดอานใน SIM2 

แสดงใหเหน็ถงึสายทีไ่มไดรับใน SIM1 

แสดงใหเหน็ถงึสายทีไ่มไดรับใน SIM2 

แสดงระดับสัญญาณของเครือขาย 
WLAN ในขณะน้ัน 

มีการต้ังนาฬกาปลุกไว 

มีการเสียบหูฟงอยู 

มีการเปดบลูทูธอยู 

ปุมกดถูกล็อกอยู 

เคร่ืองเลนออดิโอถูกใชงานอยู 
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นาฬกาจับเวลาถูกใชงานอยู 

โหมดท่ัวไปหรือโหมดกลางแจงถูก 
ใชงานอยู 

โหมดประชุมถูกใชงานอยู 

 

 
3.1 ·∫μ‡μÕ√’Ë 
ควรใชเฉพาะแบตเตอร่ีที่มีการรับรองแลวเทาน้ัน และควร 
ใชที่ชารจแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรองจากผูผลิตแลววา 
เหมาะสมในการชารจแบตเตอร่ีของทาน 

3.1.1 °“√„ à·≈–∂Õ¥·∫μ‡μÕ√’Ë 

การถอดแบตเตอร่ี: 

1. ถอดฝาปดดานหลังโทรศัพทดวยการดันไปดานหลัง 
 

 3 ‡√‘Ë¡°“√„™âß“π  3 ‡√‘Ë¡°“√„™âß“π 

โหมดปดเสียงถูกใชงานอยู 

มีการเช่ือมตอ USB 
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2. เลือ่นแบตเตอร่ีออกจากชองใสแบตเตอร่ีและนำแบตเตอร่ี 
 ออก 

การใสแบตเตอรี่: 

1. ใสแบตเตอร่ีลงในเคร่ืองโดยใหขั้วของแบตเตอร่ีกับขั้ว 
 โลหะของตัวเคร่ืองเช่ือมตอ 
 ถึงกัน แลวใสแบตเตอร่ีลงในชองใสแบตเตอร่ี 

2. เลื่อนฝาปดดานหลังขึ้นไปจนถึงดานบนของเคร่ืองเพื่อ 
 ล็อกฝาปด 

3.1.2 °“√™“√å®·∫μ‡μÕ√’Ë 
เสียบที่ชารจแบตเตอร่ีเขากับปล๊ักไฟหรือแหลงไฟฟาอ่ืนๆ 
แลวเสียบหัวชารจเขากับเคร่ืองสัญญาณแสดงการชารจไฟจะ
แสดงข้ึนบนหนาจอหากเคร่ืองถูกปดอยู หากเครื่องเปดอยู 
ไอคอนแสดงสถานะระดับแบตเตอร่ีที่เหลืออยูที่อยูใน
ตำแหนงขวาบนสุดของหนาจอจะกะพริบอยางตอเน่ือง 
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ถอดท่ีชารจออกจากโทรศัพทและปล๊ักไฟเมื่อแบตเตอร่ีเต็ม 

ขอควรจำ: 

1. ในขณะท่ีทำการชารจแบตเตอร่ี ไมควรถอดหรือขยับ 
 แบตเตอร่ี เพื่อปองกันวงจรแบตเตอร่ีเกิดการลุกไหม 

2. ในขณะท่ีทำการชารจแบตเตอร่ี เปนเร่ืองปกติที่โทรศัพท 
 และท่ีชารจจะมีความรอน 

3. หากทานใชแบตเตอร่ีจนหมด อาจจะตองใชเวลาสักครู 
 หนึ่งกอนท่ีไอคอนแสดงการชารจจะแสดงบนหนาจอ 

3.2 °“√„ à´‘¡°“√å¥ 
นำดานท่ีเปนโลหะของซิมการดคว่ำลง แลวเล่ือนซิมการด
เบาๆจนเขาไปในตำแหนง 
หากตองการถอดซิมการด ควรปดเคร่ืองกอน นำแบตเตอร่ี
ออกและเล่ือนซิมการดออกเบาๆ 
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3.4 ÀŸøíß 
หากตองการใชหูฟง เสียบหูฟงเขาไปในชองเสียบหูฟงที่อยู
ดานบนของเคร่ือง 

3.5 μ—«®—¥°“√‰ø≈å 
ตัวจัดการไฟลใชในการจัดการโทรศัพทและเมมโมร่ีการด 
ตามลำดับ 

3.3 °“√„ à‡¡¡‚¡√’Ë°“√å¥ 
ใสเมมโมรี่การดของคุณเขาไปใหถูกตอง หากตองการถอด 
เมมโมรี่การดออก ควรปดเคร่ืองกอน แลวนำแบตเตอร่ีและ 
ซิมการดออก เมื่อเปดเคร่ืองใหมอีกครั้ง ทานสามารถใส 
เมมโมรี่การดเขาไปในเคร่ืองไดทันที 
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1. เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร 
ทานสามารถใชฟงกช่ัน USB ของเคร่ืองไดตลอดเวลา ไมวา
จะเปดหรือปดเคร่ืองอยูก็ตาม ในขณะท่ีเครื่องกำลังปดอยู 
เครื่องจะเร่ิมทำการชารจและเปดตัวจัดการไฟลหลังจาก
เชื่อมตอสาย USB เมื่อทำการเปดเคร่ือง เครื่องจะทำการเขา
สูหนาจอ “USB Config” โดยอัตโนมัติหลังจากเชื่อมตอสาย 
USB ใหเลือก “Mass Storage” ในหนาจอ “USB Config” 
เพื่อทำการเร่ิมตัวจัดการไฟล หากทานใสเมมโมร่ีการดอยู 
เครื่องคอมพิวเตอรจะแสดงเมมโมร่ีการดของทานในรูปของ 
Removal Disks ตามลำดับของเคร่ืองโทรศัพทและเมมโมร่ี
การด ทานจะพบกับไฟลและโฟลเดอรจำนวนหน่ึงหลังจากที่
ทานคลิกเขาไป กรุณาใสไฟลที่เกี่ยวของเขาไปในโฟลเดอรที่
ถูกตอง กลาวคือ ไฟล Mp3 ใหนำไปใสในโฟลเดอร My 
Music, ไฟลวิดีโอใหนำไปใสในโฟลเดอร Video, ไฟลรูปถาย
ใหนำไปใสในโฟลเดอร Photos, ไฟลหนังสือหรือส่ิงตีพิมพ
ใหนำไปใสในโฟลเดอร EBook, ไฟลบันทึกเสียงใหนำไปใส
ในโฟลเดอร Audio และไฟลที่ไดรับจากบลูทูธใหนำไปใสใน
โฟลเดอร Receive หากทานจัดการไฟลเสร็จเรียบรอยและ
ตองการออก ใหทานคลิกไอคอน USB ที่ตำแหนงดานขวา
ลางของเดสกท็อป เลือกเพ่ือหยุดการทำงานของอุปกรณ 
USB และถอดสาย USB ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือมือ
ถือหลังจากที่ขอความ “USB devices can be removed 
now” แสดงข้ึนมา 
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2. °“√øÕ√å·¡∑ 
หากทานทำการฟอรแมทโทรศัพทหรือเมมโมร่ีการด ขอมูล
ทั้งหมดในโทรศัพทและเมมโมร่ีการดจะถูกลบทั้งหมด ทาน
สามารถฟอรแมทโทรศัพทหรือเมมโมร่ีการดไดสองวิธีดังน้ี
คือ: 

ฟอรแมทในโทรศัพทโดยตรง 
ขั้นตอน: เลือก File Manager > Memory card/Phone > 
Format 

ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการฟอรแมท 
เพื่อการฟอรแมทที่มีประสิทธิภาพดีกวา ควรปฏิบัติตามข้ัน
ตอนดังตอไปน้ี: 

1. คลิกขวาท่ี My Computer เพื่อเลือก Manage > Storage >  
 Disk Management 

2. คลิกขวาที่ดิสกของเมมโมรี่การดแลวเลือก Format 

3. ใน Allocation Unit Size เลือก Default และหลังจากน้ัน 
 เลือก Confirm 

3.6 °≈âÕß ”À√—∫‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 
ทานสามารถใชโทรศัพทของทานเปนกลองสำหรับเคร่ือง 
คอมพิวเตอรได ในการใชคร้ังแรก ทานจำเปนตองทำการ 
ติดต้ังไดรเวอรเสียกอน 
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หากทานใช Windows XP ทานไมจำเปนตองทำการติดต้ัง 
ไดรเวอร แตตองทำตามข้ันตอนตอไปน้ี 

1. เสียบสาย USB เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรในขณะท่ีเปด 
 โทรศัพทอยู หลังจากน้ันเคร่ืองคอมพิวเตอรจะทำการ 
 ต้ังคา USB เองโดยอัตโนมัติ 

2. เลือก “Webcam” หนาจอจะกลายเปนรูปที่ถูกจับไดโดย 
 กลอง 
หากทานตองการออกจากโหมดกลองสำหรบัเคร่ืองคอมพิวเตอร  
ปด Web Camera ในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานกอน แลว
จึงถอดสาย USB หามเสียบสายโดยตรง 

3.7 °“√‡ªî¥·≈–ªî¥‡§√◊ËÕß 
กดปุม Power คางเอาไวเพื่อ เปดหรือปดเคร่ือง 
หากมีการล็อก SIM หรือโทรศัพทเอาไว ใหทำการใสรหัส
ผานดวย 

 
 

4.1 °“√‚∑√ 
เมื่อช่ือของเครือขายผูใหบริการปรากฏอยูบนหนาจอ ทาน
สามารถโทรออกหรือรับสายเขาได 
 

 4 øíß°å™—Ëπ°“√‚∑√  4 øíß°å™—Ëπ°“√‚∑√ 
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4.1.1 °“√‚∑√ÕÕ°„πª√–‡∑» 
กดเลขหมายปลายทางและรหัสพื้นท่ีที่ทานตองการติดตอ  
แลวกดปุม Talk เพื่อโทรออก 

4.1.2 °“√‚∑√ÕÕ°À¡“¬‡≈¢¿“¬„π 
หากทานตองการโทรออกหมายเลขภายใน ใหใสหมายเลข 
ดังตอไปน้ีตามลำดับ: รหัสพื้นท่ี – หมายเลขสวิตซบอรด – 
P –  
หมายเลขติดตอภายใน แลวกดปุม Talk เพื่อโทรออก 

4.1.3 °“√‚∑√ÕÕ°μà“ßª√–‡∑» 
กดรหัสประเทศ รหัสพื้นท่ีแลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท 
ปลายทาง จากน้ันกดปุม Talk เพื่อโทรออก ทานจำเปนตอง 
ใส “+” นำหนารหัสประเทศดวย 

4.1.4 °“√‚∑√ÕÕ°®“°À¡“¬‡≈¢„π ¡ÿ¥∫—π∑÷°
À¡“¬‡≈¢ 
เลือกหมายเลขที่ทานตองการโทรออกจากในสมุดบันทึก 
หมายเลข จากน้ันกดปุม Talk เพื่อโทรออก 

4.1.5 °“√‚∑√ È́”®“°ª√–«—μ‘°“√‚∑√ 
เลือกหมายเลขหรือช่ือท่ีทานตองการในประวัติการโทร  
จากน้ันกดเลือกเพื่อทำการโทรออก 
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4.2 °“√√—∫ “¬ 
เมื่อมีสายโทรเขา จะมีขอมูลจาก SIM การดที่มีการโทรเขา 
ช่ือและหมายเลขของผูโทรจะปรากฏอยูบนหนาจอ ถาทาน
ไดทำการตั้งคาบริการแสดงรหัสผูโทรเอาไว ทานสามารถ
เลื่อนปุม Answer เพื่อรับสายได 
หากมีสายโทรเขาในขณะท่ีทานกำลังใชงานหนาตางอ่ืนๆ 
อยู จะมีหนาตางใหมแสดงข้ึนมาเพ่ือแจงใหทานทราบ และ
การทำงานในหนาตางอ่ืนๆ  จะถูกพักเอาไวกอน หากทาน
ไมไดรับสาย จะมีการแสดงสัญลักษณสายไมไดรับวามีการ
โทรเขาใน SIM1 หรือ SIM2 
เมื่อทานเสียบหูฟงหรือมีการเช่ือมตอหูฟงบลูทูธอยู 
โทรศัพทจะทำการรับสายท่ีโทรเขาอัตโนมัติภายใน 2 วินาที 

4.3 μ—«‡≈◊Õ°°“√‚∑√ 
ในระหวางการโทร ทานสามารถเขาไปในตัวเลือกการโทรได 
โดยคำส่ังในเมนูจะแตกตางกันออกไปตามสถานะการโทร
ของทาน ยกตัวอยางเชน: Hold single call, End single call, 
New call, Phonebook, Messages, Sound recorder และ
อ่ืนๆ โดยคำส่ัง Hold single call และ new call ตองการการ
สนับสนุนจากเครือขายที่ทานใชบริการดวย 
 



15

ทานพิมพขอความตัวอักษรไดตามท่ีทานตองการโดยใช 
โทรศัพทมอืถือ เมือ่ทานทำการเขยีนขอความหรือเพ่ิมรายช่ือ 
การติดตอลงในสมุดบันทึกรายช่ือ ทานสามารถเลือกวิธีใน 
ปอนขอมูลที่แตกตางกันได 

5.1 °“√‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√ªÑÕπ¢âÕ¡Ÿ≈ 
ในหนาจอการพิมพขอความ ทานสามารถเลือกไปที่ไอคอน 
สลับเปล่ียนบนหนาจอเพ่ือเปล่ียนวิธีการปอนขอมูลได 

5.2 °“√æ‘¡æå¢âÕ§«“¡¿“…“Õ—ß°ƒ…Õ—μ‚π¡—μ‘ 
ทานสามารถสลับระหวางการพิมพขอความอัตโนมัติโดยใช 
ตัวอักษร ABC (ตัวพิมพใหญ) หรือ abc (ตัวพิมพเล็ก) ได 
ใหกดคียบอรดบนหนาจออยางตอเน่ืองเพื่อใสตัวอักษรและ 
เลือกคำที่ตองการในการพิมพโดยอัตโนมัติ 

5.3 °“√æ‘¡æå¢âÕ§«“¡¿“…“Õ—ß°ƒ… 
ทานสามารถสลับระหวางตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพ 
เล็กได 
ทานสามารถกดปุมเพื่อเลือกตัวอักษรที่ตองการของแตละ 
ปุมได ทานสามารถกดปุมหน่ึงคร้ังเพื่อพิมพตัวอักษรตัวแรก 
บนปุมนั้น กดปุมสองคร้ังเพื่อพิมพตัวอักษรตัวท่ีสองบนปุม  
จนกระท่ังแถบเล่ือนไปยังตัวอักษรที่ทานตองการ กอนท่ีจะ 

 5 °“√æ‘¡æå¢âÕ§«“¡μ—«Õ—°…√  5 °“√æ‘¡æå¢âÕ§«“¡μ—«Õ—°…√ 
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ปลอยปุมเพื่อทำการปอนตัวอักษรน้ันๆ 

5.4 °“√æ‘¡æå¢âÕ§«“¡¿“…“‡«’¬¥π“¡Õ—μ‚π¡—μ‘ 
ทานสามารถสลับระหวางการพิมพขอความอัตโนมัติแบบ VI  
และ vi ได 
ใหกดคียบอรดบนหนาจออยางตอเน่ืองเพื่อใสตัวอักษรและ 
เลือกคำที่ตองการในการพิมพโดยอัตโนมัติ 

5.5 °“√æ‘¡æå¢âÕ§«“¡¿“…“‡«’¬¥π“¡ 
ทานสามารถสลับระหวางตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพ 
เล็กได 
ทานสามารถกดปุมเพื่อเลือกตัวอักษรที่ตองการของแตละ 
ปุมได ทานสามารถกดปุมหน่ึงคร้ังเพื่อพิมพตัวอักษรตัวแรก 
บนปุมนั้น กดปุมสองคร้ังเพื่อพิมพตัวอักษรตัวท่ีสองบนปุม  
จนกระท่ังแถบเล่ือนไปยังตัวอักษรที่ทานตองการ กอนท่ีจะ 
ปลอยปุมเพื่อทำการปอนตัวอักษรน้ันๆ 

5.6 °“√æ‘¡æåμ—«‡≈¢ 
สลับการปอนขอมูลเปนการพิมพตัวเลข แลวกดปุมตัวเลข 
เพื่อปอนตัวเลขโดยตรง 

5.7 °“√æ‘¡æå‡§√◊ËÕßÀ¡“¬«√√§μÕπ·≈–
 —≠≈—°…≥å 
สลับการปอนขอมูลการพิมพเปนสัญลักษณ ทานสามารถกด 
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ปุมเพื่อปอนเคร่ืองหมายวรรคตอนและสัญลักษณได 

6.1 ‡¡πŸ°“√‡¢â“∂÷ß 
1. ในโหมดสแตนบาย เคร่ืองของทานจะสามารถจุเมนูได 
 ถึง 5 หนา ทานสามารถเล่ือนทัชสกรีนเพื่อเปล่ียนหนาได 

2. ทานสามารถแสดงหรือซอนปุมทางลดัในโหมดแสตนบาย 
 โดยการคลิกบนไอคอนบนดานกลางลางของหนาจอ 

3. ในโหมดแสตนบาย กดบนไอคอนทางลัดเพื่อทำการ 
 ใชงานแอพลิเคช่ันท่ีทานเลือก กดคางไวเพื่อเปล่ียน 
 ทางลัดและเพ่ิมไปที่การเขาใชทางลัด และกดปุม Home  
 เพื่อกลับไปที่หนาจอหลัก 

7.1 √“¬™◊ËÕºŸâμ‘¥μàÕ 

7.1.1 √“¬™◊ËÕ„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° 
ทานสามารถเลือกรายช่ือผูติดตอท้ังหมด หรือเลือกเฉพาะ
รายช่ือใน SIM1, SIM2 หรือโทรศัพทเพียงอยางเดียวได 

 7 øíß°å™—Ëπ‡¡πŸ  7 øíß°å™—Ëπ‡¡πŸ 

 6 °“√∑”ß“π¢Õß‡¡πŸ  6 °“√∑”ß“π¢Õß‡¡πŸ 
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ในสมุดบันทึกหมายเลขโทรศัพท ทานสามารถเลือกรายช่ือ 
เพื่อโทรออก, ดูขอมูล, แกไข, ลบ, คัดลอก, เคลื่อนยาย,  
ยายไปที่แบล็คลิสต/ไวทลิสต, สงขอความและสงขอความ 
มัลติมีเดียได 

7.1.2 °≈ÿà¡ºŸâ‚∑√ 
ทานสามารถจัดการรายช่ือผูติดตอท้ังหมดใหอยูในกลุมผู
โทรหลายๆ กลุมได หลังจากที่ทานเลือกกลุมผูโทรในรายช่ือ
กลุมผูโทรแลว ทานสามารถดูขอมูล แกไขชื่อกลุมหรือต้ังคา
ของสมาชิกกลุมนั้นได 

ขอควรจำ: 

1. การสง vCard สามารถทำไดก็ตอเม่ือเคร่ืองที่ทำการรับมี 
 ระบบสนับสนุน 

2. ไฟลเสียงในตัวจัดการไฟลสามารถสงเปนริงโทนไดก็ตอ 
 เมื่อไฟลเสียงเหลาน้ันถูกสงไปในรายช่ือริงโทนแลว 
 เทาน้ัน 

3. มีเพียงช่ือและหมายเลขโทรศัพทเทาน้ันที่จะถูกเก็บไว 
 เมื่อทำการคัดลอกขอมูลจากโทรศัพทไปยัง SIM1 หรือ  
 SIM2 

7.2 ª√–«—μ‘°“√‚∑√ 
ทานสามารถเลือกดูประวัติการโทรเพ่ือดูการโทรลาสุดใน  
SIM1 และ SIM2 รวมถึงสายที่ไมไดรับ, สายท่ีโทรออก,  
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สายที่ไดรับ, การโทรท้ังหมดและเวลาโทรได ทานสามารถ 
เลือกหมายเลขใดก็ไดในการโทรออก, สงขอความและสง 
ขอความมัลติมีเดีย 

7.3 °“√ àß¢âÕ§«“¡ 

7.3.1 °“√‡¢’¬π¢âÕ§«“¡ 
ทานสามารถเลือกใชเมนูน้ีเพื่อแกไขและสงขอความตัวอักษร 
หรือขอความมัลติมีเดียได เมื่อทานทำการเขียนขอความ  
ทานสามารถใชตนแบบท่ีมีอยูแลว, ใสรายช่ือผูติดตอหรือ 
บุคมารคได และทานสามารถสลับไปยังคียบอรด QWERTY  
หลังจากพิมพขอความเสร็จแลว ทานสามารถเลือกไดวาทาน 
จะใช SIM1 หรือ SIM2 ในการสงหรือจัดเก็บขอความน้ัน 
เมื่อทานเลือกที่จะเขียนขอความมัลติมีเดีย ทานสามารถ 
แนบรูปภาพ, ไฟลเสยีง, วีดีโอ, วัตถุอ่ืนๆ , ไฟลแนบ, บุคมารค 
และตนแบบขอความอ่ืนๆ ได การแทนท่ีหรือลบ  
หลังจากที่ทานแกไขเสร็จแลว ทานสามารถเลือกที่จะสง 
เพียงอยางเดียว, เซฟไวที่แบบราง, แกไขผูรับ, หรือออกจาก 
เมนูได 

7.3.2 °≈àÕß¢“‡¢â“ 
ทานสามารถดูขอมูลของขอความท่ีไดรับทั้งหมดได 
เมื่อมีขอความใหมเขาใน SIM1 หรือ SIM2, เครื่องจะเลน 
เสียงขอความเขาท่ีทานไดต้ังคาเอาไวและจะแสดงไอคอน 
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ขอความท่ียังไมไดอานบริเวณดานบนของหนาจอ 
ทานสามารถดูจำนวนขอความท่ียังไมไดอานไดทั้งในหนาจอ
ล็อกและในแสตนบายโหมด ทานสามารถเลือกที่จะดูขอมูล
ของขอความใหมหรือไปที่กลองขาเขาเพื่ออานก็ได 
หลังจากที่ขอความถูกอานแลว กด Options เพื่อตอบ, โทร
ไปที่ผูสง, สงตอ, ลบ และอ่ืนๆ 

7.3.3 ·∫∫√à“ß 
ในแบบราง ทานสามารถดูขอความท่ียังเขียนไมเสร็จที่ถูกจัด
เก็บเอาไว ทานสามารถเลือกที่จะสง, แกไขหรือลบได 

7.3.3.1 กลองขาออก 
ในกลองขาออก ทานสามารถดูขอความท่ีบันทึกเอาไวเพื่อสง
ใหม, แกไขหรือลบได 

7.3.3.2 ขอความที่ถูกสง 
ในขอความท่ีถูกสง ทานสามารถดูขอความท่ีถูกสงออกไป
เพื่อสงตอหรือลบได 

7.3.3.3 ขอความประกาศ 
ขอความประกาศคือขอมูลสาธารณะท่ีถูกสงโดยผูใหบริการ 
เครือขายของทาน ทานสามารถรับขอความหรือไฟลแนบ 
อ่ืนๆ จากผูใหบริการเครือขายของทานได สำหรับขอมูลอ่ืนๆ   
โปรดติดตอเครือขายผูใหบริการเครือขายของทาน ทานอาจ 
จะไดรับขอความท่ีมีหัวขอตางกันออกไปจากผูใหบริการ 
เครือขายของทาน ยกตัวอยางเชน สภาพอากาศ, 
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แทกซี่, โรงพยาบาลและอ่ืนๆ  สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายของทาน 

7.3.3.4 ตนแบบขอความ 
โดยปกติแลวจะมีตนแบบขอความอยู 10 ขอความในเคร่ือง
ของทาน ทานสามารถแกไขหรือใชขอความเหลาน้ีในการ
เขียนขอความได 

7.3.3.5 การต้ังคาขอความ 
ในการต้ังคาขอความ ทานสามารถต้ังคาดังตอไปน้ีได: 
ขอความตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย, ขอความบริการ, บท
สนทนา 

7.4 ‰ø≈å 
ฟงกช่ันน้ีทำใหทานสามารถดูไฟลมัลติมีเดียในเคร่ือง และ
เมมโมรี่การดได ทานสามารถเลือกที่จะดู, เปล่ียนช่ือ, คัด
ลอก, ลบ ล่ืนๆได 

หมายเหตุ: ไฟลเสียงในตัวจัดการไฟลสามารถต้ังคาใหเปน
ริงโทนไดตอเมื่อถูกสงไปที่รายช่ือริงโทนเทาน้ัน 
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7.5 ∫≈Ÿ∑Ÿ∏ 
เครื่องของทานสนับสนุนการใชบลูทูธ ทานสามารถต้ังคา
การเช่ือมตอระหวางเคร่ืองของทานและอุปกรณอ่ืนๆ (หูฟง
บลูทูธ, เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณบลูทูธอ่ืนๆ ) เพื่อ
การสนทนา, การแลกเปล่ียนขอมูล, การซิงโครไนซขอมูล
และอ่ืนๆ ได โดยการต้ังคาดังตอไปน้ี: 
-Power: เปดหรือปดบลูทูธ 
-Visibility: ต้ังคาใหการยินยอมใหอุปกรณอ่ืนสามารถเห็น
อุปกรณบลูทูธของทานไดหรือไม 
-My device: แสดงอุปกรณที่เชื่อมตออยูหรือเคยเช่ือมตอ 
และสอบถามถึงการเชื่อมตอใหม 
-Inquiry BT headset (inquiru audio device): คนหาหูฟง
บลูทูธและทำการเช่ือมตอ 
-Change device name: แสดงอุปกรณบลูทูธที่ออนไลนอยู 
-Advance: การต้ังคาขั้นสูงสำหรับบลูทูธ ซึ่งจะมีการต้ังคา
ตอไปน้ี: 
Audio path: เปล่ียนอุปกรณสงออกเสียง 
Storage: ต้ังคาพาธเก็บขอมูลต้ังตนของไฟลที่ไดรับ 
Sharing permission: ต้ังคาพาธเก็บขอมูลและการกำจัด
สิทธิ์เขาใช 
My address: แสดงท่ีอยูของอุปกรณบลูทูธของอุปกรณ 
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7.6 ‡«≈“·≈–«—π∑’Ë 
ในเวลาและวันที่ ทานสามารถต้ังเวลาและวันที่ของโทรศัพท 
ได 

7.7 ¿“ææ◊ÈπÀ≈—ß 
ทานสามารถเปล่ียนหรือแกภาพพืน้หลังของหนาจอแสตนบาย 
ได 

7.8 °“√μ—Èß§à“ 

7.8.1 °“√μ—Èß§à“ SIM §Ÿà 
ทานสามารถเลือกที่จะใช SIM ทั้งสอง SIM พรอมกัน หรือ 
จะใชเพียง SIM1 หรือ SIM2 เพียงอยางเดียวก็ได 

หมายเหตุ: เมนน้ีูจะแสดงตอเม่ือมีการใส SIM การดสองอัน 
เทาน้ัน 

7.8.2 °“√μ—Èß§à“‚∑√»—æ∑å 
ในการต้ังคาโทรศัพท ทานสามารถต้ังคาไดดังตอไปน้ี: การ
ต้ังเวลาปด/เปดเคร่ือง, ภาษา, โหมดบนเคร่ืองบิน, วิธีการ
ปอนขอมูลต้ังตน, การอัพเดทเวลาอัตโนมัติและการต้ังคา 
UART 

7.8.3 °“√· ¥ßº≈ 
ทานสามารถต้ังคาภาพพักหนาจอหรือความสวางของจอ 
LCD ได 
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7.8.4 °“√μ—Èß§à“°“√‚∑√ 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถต้ังคาการโทรของ SIM1, 
การโทรของ SIM2 และการต้ังคาขั้นสูงได 

การต้ังคา SIM1/SIM2 

รหัสผูโทร 
มี 3 ตัวเลือกใหเลือก: ต้ังคาโดยเครือขาย, ซอนรหัส, และ 
สงรหัส 

การรอการโทร 
ในขณะท่ีทานกำลังทำการโทรอยู เครือขายจะทำการแจงวา
มีสายเขาใหม ทานสามารถทำการพักสายปจจุบันและตอบ
สายใหมได ฟงกช่ันน้ีจะใชไดก็ตอเม่ือเครือขายท่ีทานใชงาน
อยูสนับสนุนระบบน้ีเทาน้ัน 
หากทานตองการใชฟงกช่ันน้ี โปรดติดตอผูใหบริการเครอืขาย 
ของทาน 

การโอนสาย 
การโอนสายเปนฟงกช่ันของเครือขาย ดวยฟงกช่ันน้ี ทาน
สามารถโอนสายโทรเขาไปยังหมายเลขอื่นหรือวอยซเมล
บอกซเพื่อปองกันการพลาดสายท่ีไมไดรับ 
การโอนสายมีหลายประเภท ตัวอยางเชน: โอนสายทุกสาย, 
โอนสายหากไมสามารถติดตอได, โอนสายเม่ือไมมีใครรับ, 
โอนสายหากสายไมวาง, โอนสายขอมูลทั้งหมด, และยกเลิก
การโอนสายท้ังหมด 
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การปดก้ันการโทร 
ฟงกช่ันขึ้นอยูกับเครือขายของทาน  ฟงกช่ันน้ีสามารถทำให
ทานปดกั้นการโทรออกหรือโทรเขาได 

การสลับสาย 
ในการสลับสาย ทานสามารถสลับระหวางสายท่ี 1 และสาย 
ที่ 2 ได 

*ขอควรจำ: หากทานเลือกสายท่ี 2 ทานจะโทรออกได 
หรือไม ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายของทาน 

กลุมผูใชที่ถูกปด 
ทานสามารถต้ังคาการปดกลุมผูใชไดในเมนูน้ี 

การตั้งคาขั้นสูง 

แบล็คลิสต 
เมื่อฟงกช่ันน้ีถูกเปดใชงาน โทรศัพทของทานจะทำการ 
ปฏิเสธการโทรจากหมายเลขในแบล็คลิสต 
เมื่อทานทำการแกไขแบล็คลิสต ทานสามารถใสหมายเลข 
ดวยตนเองหรือเลือกจากสมุดโทรศัพทก็ได ยิ่งไปกวาน้ัน  
ทานสามารถเลือกหมายเลขที่ทานตองการในประวัติการโทร 
หรือสมุดโทรศัพท จากน้ันเลือก “เพิ่มไปยังแบล็คลิสต” เพื่อ 
ความรวดเร็ว โดยทานสามารถต้ังหมายเลขในแบล็คลิสตได  
20 หมายเลขเทาน้ัน 
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ไวทลิสต 
เมื่อฟงกช่ันน้ีถูกเปดใชงาน จะมีการเตือนถึงการโทรเขาของ 
หมายเลขที่อยูในไวทลิสตเทาน้ัน และโทรศัพทของทานจะ 
ทำการปฏิเสธสายอ่ืนๆ ที่มาจากหมายเลขอ่ืนที่ไมไดอยูใน 
ไวทลิสต 
เมื่อทานทำการแกไขไวทลิสต ทานสามารถใสหมายเลขดวย 
ตนเองหรือเลือกจากสมุดโทรศัพทก็ได ยิ่งไปกวาน้ัน ทาน 
สามารถเลือกหมายเลขที่ทานตองการในประวัติการโทรหรือ 
สมุดโทรศัพทจากน้ันเลือก “เพิ่มไปยังไวทลิสต” เพื่อความ 
รวดเร็ว โดยทานสามารถต้ังหมายเลขในแบล็คลิสตได 20  
หมายเลขเทาน้ัน 

การโทรใหมอัตโนมัติ 
ทานสามารถต้ังคาเปดหรือปดเพื่อเปดหรือปดการใชงาน 
ของฟงกช่ันน้ีก็ได 

แสดงเวลาโทร 
ทานสามารถเลือกใหแสดงเวลาการโทรหรือไมแสดงก็ได 

การเตือนเวลาโทร 
ทานสามารถต้ังคาใหเตือนระยะเวลาการโทรหรือเวลาใน 
ขณะน้ันในขณะท่ีทานโทรในเมนูน้ีได 

การ Quick end อัตโนมัติ 
ทานสามารถต้ังคาเวลาในการ Quick end ระหวางการโทรได 
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การปฏิเสธโดย SMS 
เมื่อมีการต้ังคาเปดและมีสายโทรเขา หากทานทำการเลื่อน
ปุมปฏิเสธสายดานขวา เคร่ืองของทานจะทำการปฏิเสธสาย
และสงขอความไปยังผูโทรโดยอัตโนมัติ 

การเตือนการเชื่อมตอ 
เมื่อมีการเปดใชงานฟงกช่ันน้ี จะมีการแจงเตือนเม่ือมีการ
โทร 

ระบบส่ัน 
ระบบน้ีมีไวเพื่อปองกันผูใชโทรศัพทจากคล่ืนโทรศัพท เมื่อ
ระบบน้ีถูกตั้งคาเปดเอาไว ทานสามารถอยูหางจากเคร่ือง
ของทาน 
ในขณะท่ีรอใหการโทรของทานส้ินสุดลง เมื่อการโทรของ
ทานเสร็จสิ้นแลว เคร่ืองของทานจะทำการส่ันเตือน 

7.8.5 °“√μ—Èß§à“‡§√◊Õ¢à“¬ 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถต้ังคาเครือขายสำหรับ SIM1 และ 
SIM2 และต้ังคาเครือขายเบ้ืองตนได 

7.8.6 °“√μ—Èß§à“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 
ทานสามารถต้ังคาความปลอดภัยสำหรับ SIM1, SIM2 และ 
โทรศัพทเพื่อปองกันเคร่ืองของทานหรือ SIM การดจากการ 
ใชงานที่ไมไดรับอนุญาตได รหัสผานเร่ิมตนสำหรับโทรศัพท
คือ 1122 กรุณาเปล่ียนแปลงรหัสผานของทานทันที 
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-การตั้งคาความปลอดภัยของ SIM1 
การล็อก SIM 1 
ตัวเลือกน้ีทำใหทานสามารถเลือกไดวาทานจะใชรหัส PIN 
หรือไม โดยรหัส PIN เบ้ืองตนคือ 1234 หลังจากการใส
รหัส PIN ผิดครบสามคร้ัง 
รหัสกจ็ะถูกลอ็ก และทานตองการรหัส PUK เพือ่ทีจ่ะปลดล็อก 
หากทานไดทำการเปดใชงานการล็อก SIM ทานจำเปนตอง
ใสรหัส PIN ทุกครั้งที่ทำการเปดเคร่ืองเพื่อใชงาน SIM การด
ที่ถูกล็อกเอาไว 
-ทานสามารถเปล่ียนรหัส PIN และรหัส PIN2 ไดในเมนูน้ี 
-สำหรับการต้ังคาความปลอดภัยของ SIM1 กรุณาอาน 
“การต้ังคาความปลอดภัยของ SIM2” 

-การล็อกโทรศัพท 
ทานสามารถล็อกโทรศัพทเพื่อปองกันการใชงานโดยไมได
รับอนุญาตได 
หากทานทำการเปดการใชงานการล็อกโทรศัพท ทานตองใส
รหัสผานทุกคร้ังที่ทานเปดเคร่ือง 

-เปล่ียนรหัสผาน 
ทานสามารถเปล่ียนรหัสผานของทานไดที่น่ี 

การล็อกปุมกดอัตโนมัติ 
การล็อกปุมกดอัตโนมัติสามารถปองกันการกดปุมกดโดย 
ไมไดต้ังใจได 
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การปองกันขอมูล 
การสามารถต้ังคาการปองกันขอความ, สมุดโทรศัพทและ
ประวัติการโทรได เมื่อทานตองการจะดูขอมูลเหลาน้ี ทาน
จำเปนตองใสรหัสผานกอน 

7.8.7 การคืนคาโรงงาน 
ในเมนูน้ี เมื่อทานใสรหัสผานล็อกโทรศัพทและทำการยืนยัน 
การต้ังคาทั้งหมดที่เกี่ยวของจะถูกคืนคาไปยังการต้ังคาของ
โรงงาน 

7.9 ‡æ≈ß 
ทานสามารถเลือกฟงเพลง Mp3 ที่ทานชอบไดโดยฟงกช่ันน้ี 
ในหนาจอเคร่ืองเลน ทานสามารถแตะปุมบนหนาจอเพ่ือ
ควบคุมการเลน, การปรับต้ังเสียง, การสลับเพลงไปยังเพลง
กอนหนาหรือเพลงตอไปได 

7.9.1 °≈âÕß∂à“¬√Ÿª 
ในหนาจอพรีวิวกลองถายรูป ลากไอคอนวงกลมเพ่ือปรับต้ัง
โฟกสั กดปุมรปูกลองถายรูปเพ่ือทำการถายรูป ทานสามารถ 
คลิกไอคอนตัวเลือกเพ่ือปรับต้ังคาดังตอไปน้ีได 
อัลบ้ัม – เลือกดูรายช่ืออัลบ้ัม รูปท่ีถายจะถูกจัดเก็บเอาไว
ในอัลบ้ัม ซึ่งทานสามารถเลือกดูรูปถายไดที่น่ี 
การเลือกกลอง – ทานสามารถเลือกเปล่ียนเปนกลอง 
บันทึกวีดีโอหรือกลองถายรูปได 
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การตั้งคากลองบันทึกภาพ – ทานสามารถต้ังคาสมดุลแสง
ขาว, EV, โหมดถายในเวลากลางคืนได 
การตั้งคารูป – ทานสามารถต้ังคาขนาดของรูปและ
คุณภาพของรูปได 
โดยขนาดของรูปสามารถปรับต้ังไดที่ความละเอียด 
240x320, 320x240, 640x480, 1280x960 และ 
1600x1200 
สมดุลแสงขาว – ทานสามรถเลือกสถานะของแสงในขณะ
น้ันได (อัตโนมัติ, กลางแจง, ทังสเตน, ฟลูออเรสเซนต, มี
เมฆมากและอินซานเดสเซนต) 
การตั้งคาเอฟเฟค – ทานสามารถต้ังคาเอฟเฟคทุกชนิดได 
(ปกติ, สเกลเทา, ซีเปย, ซีเปยเขียว, ซีเปยฟา, กลับสี, 
เปล่ียนเปนสีเทาและลายนูน) 
ที่จัดเก็บ - เปล่ียนพาธของท่ีจัดเก็บรูป 
คืนคาการตั้งคา – คืนคาการต้ังคากลองทั้งหมดกลับสูคา
ต้ังตน 

7.10 Video King 
ทานสามารถเลือกดูคลิปวีดีโอท่ีทานชอบไดในฟงกช่ันน้ี โดย
เครื่องของทานสนับสนุนไฟล Mp4 และ 3Gp และสนับสนุน 
AVI บางสวน ในขณะท่ีทำการเลน ทานสามารถแตะปุมบน
หนาเจอเพ่ือควบคุมการเลน, ปรับต้ังเสียงและเปล่ียนเปน
แบบเต็มหนาจอหรือออกได 
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7.11 °“√∫—π∑÷°¿“æ 
เมื่อเขามาในฟงกช่ันน้ี ทานจะพบกับหนาจอพรีวิววีดีโอ กด
ปุม Option เพื่อเลือกดูตัวเลือกของเคร่ืองบันทึกภาพ ซึ่งจะ
ประกอบไปดวย การต้ังคา Camcorder, การต้ังคาวีดีโอ, 
สมดุลแสงขาว, การต้ังคาเอฟเฟค, พาธที่จัดเก็บและคืนคา
การต้ังคา 
ภายหลงัการต้ังคา แตะไอคอนการบันทึกภาพเพือ่เร่ิมหรอืหยุด 
เมื่อการบันทึกภาพเสร็จสิ้น กดปุม End เพื่อหยุด ทานจะถูก
เตือนเพ่ือเซฟคลิปวีดีโอ 

7.12 ‡ªï¬‚π 
เปยโนเปนแอพลิเคช่ันเพื่อความบันเทิง 
โดยจะมีโหมดการเลน 2 โหมด คือ: 

1. โหมดการเรียนรู: จะมีเพลงอยู 3 เพลงในระบบ เลือก  
 “Start” เพื่อทำการเร่ิมเลนตามคำแนะนำบนหนาจอ  
 หลังจากที่เพลงจบหรือทำการกดไอคอน “Stop” ระบบ 
 จะแสดงความแมนยำในการเลนของทาน 

2. เลนเพลงทั้งหมดอัตโนมัติ: หลังจากที่ทานเลือกเพลง 
 แลว เครื่องจะทำการเลนเพลงโดยอัตโนมัติ 

7.13 °≈âÕß 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถเลือกกลองในชนิดท่ีตางกนัออกไปได  
โดยจะประกอบดวย: กลองสมดุล, กลองโลโม, กลองส่ีเฟรม 
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7.14 «‘∑¬ÿ FM 
ในหนาจอ FM ทานสามารถต้ังคา, เขาไปยังรายช่ือชอง, 
เปดหรือปดหรือสลับไปยังชองอ่ืนได 

หนาจอตัวเลน: 
ทานสามารถแตะปุมบนหนาจอเพ่ือเพ่ิมหรือลดเสียงและอัด
รายการวิทยุ FM ในขณะน้ันได 

รายชื่อชอง: แสดงช่ือและเลขของชองที่ไดทำการบันทึก
เอาไว 

การปอนเขาโดยตนเอง: ปอนเลขชอง FM โดยตัวทาน
เอง 

คนหาอัตโนมัติ: คนหาชองท้ังหมดที่มีอยูและบันทึกเอาไว
ในรายช่ือชองโดยอัตโนมัติ 

การต้ังคา: ทานสามารถเปดหรือปดการใชงานการเลนใน
พื้นหลัง (FM จะยังคงเปดอยูเมื่อทานกำลังใชงานในหนาจอ
อ่ืน) และลำโพง FM, คุณภาพเสียงและท่ีจัดเก็บบันทึกเสียง
ได 

บันทึก: ทานสามารถบันทึกรายการ FM ในขณะน้ันได 

รายชื่อไฟล: ดูไฟลที่บันทึกเอาไวในตัวจัดการไฟล 

7.15 π“Ãî°“ª≈ÿ° 
ทานสามารถต้ังการปลุกไดมากถึง 5 คร้ังในเวลาเดียวกัน 
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และนาฬกาปลุกจะยังคงเปดใชงานอยูแมทานจะปดเคร่ือง
ของทาน ในรายช่ือของการต้ังปลุก เลือกทานสามารถเลือก
การต้ังปลุกอันหน่ึงเพื่อต้ังคาต้ังตอไปน้ีได: สถานะ, เวลา, 
ชนิดการเตือน, การเตือนตอเน่ือง 

7.16 ∑’Ë∫—π∑÷°‡ ’¬ß 
ดวยฟงกช่ันน้ี ทานสามารถบันทึกและฟงเสียงของทานเอง 
และทานสามารถเพ่ิมคลิปเสียงเหลาน้ีลงในรายช่ือริงโทน 
ไดดวย 

7.14 √Ÿª∂à“¬ 
ในรูปถาย ทานสามารถจัดการกับรูปถาย: เลือกดู,  
รายละเอียดของรูป, ชนิดของเบราเซอร, สงไปที่ขอความ 
มัลติมีเดีย/บลูทูธ, ใชเปนภาพพ้ืนหลัง, เปล่ียนช่ือ, ลบ, 
เรียงดวย, ลบทุกไฟลและท่ีจัดเก็บ อยางไรก็ตาม ขนาดของ 
หนาจอก็มีผลทำใหการสั่งการของทานสำเร็จหรือไมดวย 
เชนกัน 
ทานยังสามารถสไลดหนาจอเพ่ือดูภาพกอนหนาหรือภาพ
ตอไป ในขณะท่ีดูรูปได 

7.18 π“Ãî°“‚≈° 
ในแผนท่ี ทานสามารถดูเวลาในปจจุบันของเมืองตางๆ รอบ
โลกได 
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7.19 √Ÿª·∫∫ 
ทานสามารถปรับแตงรูปแบบของทานไดตามความตองการ
ของทานได ไมวาจะเปน: ริงโทน, ความดังเสียง, ชนิดของ
การเตือน, ประเภทของการดังของโทรศัพท, เสียงพรอมการ
ใชงานและเสียงการตอบ โดยรูปแบบท่ีมีอยู จะมีดังตอไปน้ี
คือ ทั่วไป, เสียงเงียบ, ประชุม, กลางแจง, ประหยัด และ
สไตลของฉัน 

7.20 WiFi 
ทานสามารถดูเครือขายท่ีสามารถใชงานในขณะน้ันได ทาน
สามารถเช่ือมตอกับเครือขาย, เพิ่มจุดเช่ือมตอใหม, ตรวจ
สอบสถานะ WiFi, เปดหรือปดการใชงาน WiFi, เลือกโหมด
ประหยัดพลังงานหรือรีเฟรชเครือขายท่ีใชงานได 

7.21 §Ÿà¡◊Õ 
ฟงกช่ันน้ีจะบอกทานเก่ียวกับเมนูฟงกช่ันพิเศษ เชน:  
สแตนบาย, เมนูหลัก, วิธีการปอนขอมูลและเปยโน 

7.22 ªØ‘∑‘π 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถดูปฏิทินไดตลอดเวลา ซึ่งทาน
สามารถคลิกเพื่อดูวันท่ีอ่ืนๆ ไดดวย 
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7.23 ‡∫√“‡´Õ√å 

7.23.1 °“√∫√‘°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ 
เครื่องของทานซัพพอรต WAP ภายหลังจากการต้ังคา ทาน
สามารถทองอินเตอรเน็ตไดดวยเคร่ืองของทาน ทาน
สามารถเลือกชมเว็บไซท, เพิ่มบุคมารค, ดูประวัติการเขา
ชม, ขอมูลการไดรับบริการและการต้ังที่เกี่ยวกับ WAP ได 

*ขอควรจำ: หากทานตองการใช WAP, SIM1 หรือ SIM2 
ของทานจะตองสนับสนุนการใชงาน GPRS หากทาน
ตองการใชงาน WLAN ทานจำเปนตองเช่ือมตอกับเครือขาย
ที่ใชงานได 

7.23.2 ¢âÕ¡Ÿ≈™◊ËÕºŸâ „™â 
ขอมูลในสวนน้ีจะประกอบไปดวยขอมูล GSM และช่ือผูใช 
GPRS ของ SIM1 และ SIM2 
หากทานตองการเขาใชอินเตอรเน็ต โปรดทำการต้ังคาเหลา
น้ีใหถูกตอง: ช่ือผูใช, ช่ือจุดเช่ือมตอ, ช่ือผูใชงานและรหัส
ผาน 

7.24 ‡ø ∫ÿä§ 
เฟสบุคคือส่ิงอำนวยความสะดวกทางสังคมที่เชื่อมตอผูคน
และเพ่ือนเขากับคนอ่ืนๆ ที่ทำงาน, เรียนและใชชีวิตอยู
รอบๆตัวพวกเขา ทานสามารถใชเฟสบุคเพื่อติดตามเพ่ือน
ของทานได 
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7.25 ¬Ÿ∑Ÿª 
ยทูปูคือเว็บไซททีร่วบรวมวีดีโอหลากชนิดเอาไว ทานสามารถ 
รับชมวีดีโอหรือแบงปนวีดีโอออนไลนได 

7.26 Apah 
ในเกมนี้, ทานสามารถตะโกน “อาฮา” เพื่อควบคุมเครื่อง
บินใหบินขึ้น และตะโกน “พา” เพื่อยิงและเร่ิมเกมได 

7.27 Messenger 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถติดตอกับเพื่อนของทานในรายช่ือ 
Yahoo Message ภายหลังจากการลงช่ือเขาใชได 

7.28 Opera 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถทองอินเตอรเน็ตดวยเคร่ืองของ
ทานได 

7.29 E-Book 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถดูตัวอักษรใน .txt ในขณะท่ีทาน
กำลังอานอยู ทานสามารถคนหา, ขาม, เพิ่มบุคมารค, ไปที่
บุคมารค, ลบบุคมารค, ดูแบบเต็มหนาจอ และอ่ืนๆ ได 

7.30 ‰¡â∫√√∑—¥ 
ใชไมบรรทัดเพื่อวัดความกวางและความยาวของวัตถุขนาด
เล็ก 
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7.31  ÿ¢¿“æ 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถใสขอมูลเกี่ยวกับสภาพรางกาย
ของทานเพ่ือดูขอมูลสุขภาพของทานได 

7.32 μ—«·ª≈ß 

7.32.1 μ—«·ª≈ßÀπà«¬ 
ทานสามารถแปลงหนวยวัดของน้ำหนักและความยาวได 

7.32.2 μ—«·ª≈ß§à“‡ß‘π 
ใสอัตราการแลกเปล่ียน ทานสามารถเปล่ียนคาเงินของทาน
กับตางประเทศได 

7.32.3 π“Ãî°“®—∫‡«≈“ 
มีนาฬกาจับเวลาสองประเภทใหทานเลือกใช: นาฬกาจับ
เวลาท่ัวไปและนาฬกาจับเวลาแบบ n-Way 

7.34 ‚™«å LED 
ใสเนื้อหา, ต้ังคาเสียง, สีและรูปทรง หลังจากน้ันเคร่ืองจะ
ทำการแสดงผลที่ทานปอนเขาไปบนหนาจอ 

7.35 ∫—π∑÷° 
ในฟงกช่ันน้ี ทานสามารถแกไขบันทึก ในตัวเลือกทานยัง
สามารถดู, แกไข, สรางบันทึกใหม, เนนคำและลบได 
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7.36 μ—«μ‘¥μ“¡ 
เปดระบบปองกันการโจรกรรมและต้ังคาหมายเลขปองกัน
การโจรกรรม ซึ่งจะทำใหมือถือกลายเปนเพียงกอนหิน หาก
ใสรหัสผานผิด เมื่อทำการเปดเคร่ืองอีกครั้ง ทานจะไดรับ 
SMS เกี่ยวกับขอมูลของ SIM ใหมของทาน 

7.37 ‡§√◊ËÕß§‘¥‡≈¢ 
ทานสามารถใชโทรศัพทในการคิดเลขพ้ืนฐานได 

7.38 ß“π∑’ËμâÕß∑” 
แสดงใหเห็นถึงตารางงานของวันในปจจุบันและอนาคต ใน
ตัวเลือก ทานสามารถดู, เพิ่ม, แกไข, ลบ, ลบท้ังหมดหรือ
สงได 

7.39 ‡Õø‡ø§‡¡πŸ 
ในฟงกช่ันน้ีทานสามารถเลือกเอฟเฟคเม่ือทานเล่ือนเมนูได 
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Õÿª°√≥å‡ √‘¡ 
โทรศัพทของคุณมีอุปกรณเสริมตางๆ ภายในกลองซ่ึง 
ประกอบดวยแบตเตอร่ีมาตรฐาน 1 กอน, หูฟง 1 อัน และท่ี
ชารจแบตเตอร่ี 1 อัน 

•  หูฟงไมใชอุปกรณพื้นฐานของโทรศัพทเครื่องน้ี แตจะ 
 ถูกจัดใหเปนของกำนัลแกผูซื้อ โปรดใชหูฟงเพื่อ 
 เพลิดเพลินกับการฟงเพลงหรือรับสายเสียงเขาใน 
 โหมดหูฟง 

•  โปรดใชอุปกรณเสริมและอุปกรณชารจแบตเตอร่ีของ 
 แทจากผูผลติโทรศัพทเทาน้ัน ไมอยางน้ัน อาจกอให 
 เกิดความเสียหายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน 

•  การละเลยคำเตือนน้ีจะทำใหการรับประกันส้ินสุดลง 

•  อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ 

°“√¥Ÿ·≈√—°…“·∫μ‡μÕ√’Ë  
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอร่ีที่สามารถชารจ 
ไฟได 

•  ระยะแรงดันไฟของแบตเตอร่ีโทรศัพท คือ 3.6-4.2  
 โวลต 

•  แบตเตอร่ีสามารถชารจและคายประจุไดหลายรอยคร้ัง 

 8 ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª  8 ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª 
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 และเม่ือเวลาการทำงาน (เวลาใชสายและรอสาย) 
 ของแบตเตอร่ีสั้นลงแสดงวาแบตเตอร่ีหมดอายุการ 
 ใชงาน คุณควรซ้ือแบตเตอร่ีใหมทันที 

•  ถอดสายชารจออกเม่ือไมใชงาน และไมควรชารจ 
 แบตเตอร่ีทิ้งไวเกินหน่ึงสัปดาห เพราะอาจทำใหอายุ 
 การใชงานส้ันลง 

•  การชารจแบตเตอร่ีนานเกินไปจะทำใหอายุการใชงาน 
 ลดลง และแบตเตอร่ีที่ชารจจนเต็มจะคายประจุไปเอง 
 หากทิ้งไวโดยไมใชงาน 

•  หามจัดเก็บหรือชารจพลังงานแบตเตอร่ีในอุณหภูมิที่ 
 สูงเกินไปเพราะอาจมีผลตอการชารจแบตเตอร่ีของคุณ 

•  ใชเฉพาะท่ีชารจแบตเตอร่ีและแบตเตอร่ีที่ไดรับการ 
 รับรองหรือแนะนำโดยผูผลิตเทาน้ัน การใชที่ชารจ 
 แบตเตอร่ีหรอืแบตเตอร่ีอ่ืนๆ อาจทำใหโทรศัพทเสยีหาย 

•  หามใชแบตเตอร่ีผิดไปจากวัตถุประสงคการใชงาน 

•  ไมควรนำแบตเตอร่ีไปในสถานท่ีที่รอนหรือเย็น อยาง 
 เชน ภายในรถในฤดูรอน หรือฤดูหนาว เพราะอาจ 
 ทำใหแบตเตอร่ีเสียหาย 

•  หามสัมผัสข้ัวแบตเตอร่ีเพราะอาจทำใหแบตเตอร่ี หรือ 
 วัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอร่ีเสียหาย 

•  ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชงาน 
 แลว เชน การรีไซเคิล ไมควรท้ิงแบตเตอร่ีในกองไฟ 
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•  อายุการใชงานจริงของแบตเตอร่ีจะข้ึนอยูกับสถานะ 
 ของเครือขาย, การต้ังคาผลิตภัณฑ, รูปแบบการ 
 ใชงาน, แบตเตอร่ี และสภาวะแวดลอม 

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได หากใสแบตเตอร่ีผิด
ชนิดและโปรดท้ิงแบตเตอร่ีที่ใชแลวตามคำแนะนำ 

¢âÕ§«√√–«—ß„π°“√™“√å®‰ø 
ขอควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุนของอุปกรณชารจไฟกอน 
ที่จะใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยโทรศัพทรุนน้ีใชกับอุปกรณ 
ชารจไฟ รุน DSA-5W-05 FKA 050065 

คำเตือน: โปรดใชแบตเตอร่ี, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณ 
เสริมอ่ืนๆ ตามรุนท่ีไดรับการรับรองจากบริษัท i-mobile  
เทาน้ัน การใชแบตเตอร่ี, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริม 
อ่ืนๆ นอกจากรุนท่ีกำหนดจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะ 
และอาจกอใหเกิดอันตรายไดโปรดตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ 
ใชงานไดกับตัวแทนจำหนายของคุณและโปรดจับที่หัวปล๊ัก 
เมื่อตองการดึงปล๊ักอุปกรณใดๆ ออก 

°“√∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“  
โปรดอานขอมูลตอไปน้ีกอนการใชงานเน่ืองจากโทรศัพท 
ของคุณเปนอุปกรณไฟฟาท่ีซับซอน หากอุปกรณทำงานไม 
ถูกตอง โปรดติดตอศูนยบริการใกลบาน 
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°“√¥Ÿ·≈√—°…“ 
•  เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆ ใหพนจากมือเด็ก 

•  เก็บโทรศัพทของคุณไวในท่ีแหง เพราะของเหลวทุกชนิด 
 อาจมีแรธาตุที่จะทำใหแผงวงจรเสียหาย 

•  หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพทไปในสถานท่ีที่รอนหรือเย็น 
 เกินไประยะอุณหภูมิการใชงานคือ 0๐C - 40๐C 

•  หลกีเลีย่งการวางโทรศัพทไวใกลกบับุหรีท่ีติ่ดไฟ, เปลวไฟ 
  หรือแหลงความรอน 

•  หามแยกช้ินสวนโทรศัพท การซอมแซมจากผูไมมีความ 
 ชำนาญอาจทำใหเกิดความเสียหาย 

•  หามทำใหโทรศัพทตก, กระทบกระเทือน หรือเขยาเพราะ 
 อาจทำใหแผงวงจรภายในเสียหาย 
•  หามวาดรูปลงบนตัวเคร่ือง เพราะอาจทำใหหฟูง, ไมโครโฟน 
 หรือสวนท่ีสามารถถอดได ไมสามารถทำงานไดตามปกติ 

•  ควรเก็บไวในท่ีที่สะอาด และไมมีฝุน 

•  หามใชโทรศัพทที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศ 
 เสียหายอาจเกิดจากการเผาไหม โปรดติดตอศูนยบริการ 
 ของผูผลิตเพื่อเปล่ียนเสาอากาศท่ีเสียหาย 

•  ใชที่ชารจแบตเตอร่ีในรมเทาน้ัน 

•  เมื่อเปดเคร่ือง หามสัมผัสเสาอากาศโดยไมจำเปนการ 
 สัมผัสเสาอากาศจะมีผลตอคุณภาพการโทรและทำให 
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 โทรศัพทตองใชพลังงานมากขึ้นในการทำงานเปนผลให 
 เวลาการใชสายและเวลารอสายนอยลง 
•  หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในท่ีที่มีความสูงเกินกวา  
 3000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 

√À—  ”À√—∫°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ 

√À—  PIN (PIN Code) 
รหัส PIN (Personal Identification Number) เปนรหัสที่ใช
ปองกันการใชซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต โดยปกติแลว
คุณจะตองไดรับรหัสน้ีมาพรอมกับตัวซิมการดที่ซื้อ คุณ
จำเปนตองถามรหัสผานท่ีถูกตองจากผูใหบริการเครือขาย 
หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 คร้ังติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท 

√À—  PIN2 (PIN2 Code) 
รหัส PIN2 อาจจะมาพรอมกับซิมการด ในการใชงานบาง 
ฟงกช่ันคุณจำเปนตองใชรหัส PIN2 อยางเชน การต้ังคา 
ธรรมเนียม คุณจำเปนตองถามรหัสผานท่ีถูกตองจากผูให 
บริการของคุณ 
 

 9 ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑’Ë ”§—≠  9 ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑’Ë ”§—≠ 
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√À—  PUK (PUK Code) 
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลด 
ล็อครหัส PIN สวนรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส 
PIN2 คณุจำเปนตองถามรหัสผานท่ีถกูตองจากผูใหบริการ 
ของคุณ หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 คร้ังติดตอกัน คุณจะ 
ตองใสรหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท หากคุณปอนรหัส  
PUK ผิด 10 คร้ังติดตอกัน ซิมการดของคุณจะไมสามารถ
ใชงานไดอีก โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

√À— ºà“π¢Õßμ—«‡§√◊ËÕß (Phone Code) 
รหัสผานจะชวยปองกันโทรศัพทของคุณจากการใชงานของ 
บุคคลอ่ืน ฟงกช่ันน้ีจะไมถูกเปดเม่ือคุณซื้อโทรศัพท (คา 
เริ่มตนคือ 0000) คุณสามารถต้ังรหัสใหมเปนตัวเลข 4-8 
หลัก 

§≈◊Ëπ§«“¡∂’Ë«‘∑¬ÿ 
เมื่อเปดเคร่ือง โทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณเปนเคร่ืองรับสง 
คล่ืนวิทยุ (RF) โทรศัพทจะทำงานในคล่ืนความถ่ีที่ตางกัน
ขึ้นอยูกับชนิดของโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่คุณใช และเทคนิค
การปรับคล่ืนวิทยุที่ใช ระบบเครือขายที่ใชในการโทรจะ
ควบคุมระดับพลังงานท่ีโทรศัพทคุณสงออกมา 
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¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫§à“ SAR (Specific Absorption 
Rate) 
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัย 
สำหรับคล่ืนวิทยุซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทาง 
วิทยาศาสตรและการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร 
เพื่อม่ันใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย 
•  มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดใชหนวยการวัด 
 ที่เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Specific Absorption 
 Rate) การทดสอบคา SAR ใชการสงคล่ืนพลังงานสูงสุด 
 ที่โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถ่ี 

•  โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกนัทัง้หมด 
 ถูกออกแบบมาเพ่ือใหสัมพันธกับคล่ืนวิทยุขีดจำกัดของ  
 SAR ต้ังโดย ICNIRP (International Commission on  
 Non-lonizing Radiation Protection) ซึ่งใชคาเฉล่ีย 2.0  
 วัตต/กก. ตอเน้ือเย่ือ 10 กรัม 
ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR  
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics  
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉล่ีย 1.6 วัตต/กก. ตอเน้ือเย่ือ  
1 กรัม 

Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกัน 
สัญญาณคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตาม อุปกรณ 
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อิเล็กทรอนิกสดังกลาวบางอยาง อาจไมสามารถตอตาน
สัญญาณ RF จากโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณได 

•  หามใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีใกลกับอุปกรณทางการแพทย  
 โดยไมไดรับอนุญาต 

‡§√◊ËÕß°√–μÿâπ°≈â“¡‡π◊ÈÕÀ—«„® 
การใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีอาจมีผลกระทบกับเคร่ืองกระตุน 
กลามเนื้อหัวใจและอุปกรณทางการแพทย ผูผลิตเคร่ือง 
กระตุนกลามเนื้อหัวใจแนะนำไววา ควรรักษาระยะหาง 
อยางนอย 20 ซม. (6 น้ิว) ระหวางโทรศัพทเคลื่อนท่ีและ 
เครื่องกระตุนกลามเน้ือหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคล่ืนรบกวนท่ี 
อาจเกิดขึ้น คำแนะนำน้ีไดรับการยืนยันโดยการคนควาและ 
การรับรองท่ีไมข้ึนตรงกับหนวยงานใดของ Wireless 
Technology Research 

 ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë „™â‡§√◊ËÕß°√–μÿâπ°≈â“¡‡π◊ÈÕÀ—«„® 
•  ควรรักษาระยะหางจากเคร่ืองกระตุนกลามเนื้อหัวใจ 
 อยางนอย 20 ซม. (6 น้ิว) ระหวางเปดเคร่ืองโทรศัพท 

•  หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ 

•  ในการสนทนาควรใชหูดานขวา เพื่อลดผลกระทบของ 
 คล่ืนความถ่ี 

•  หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคล่ืนรบกวน ใหรีบปดโทรศัพท 
 ทันที 



47

‡§√◊ËÕß™à«¬øíß 
•  โทรศัพทเคลือ่นท่ีดิจติอลบางรุน อาจรบกวนเคร่ืองชวยฟง  
 ในกรณีทีเ่กดิคล่ืนรบกวน คณุควรปรึกษาผูผลติเคร่ืองชวย 
 ฟงของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง 

°“√„™âß“π∫π‡§√◊ËÕß∫‘π 
•  ปดโทรศัพทกอนเดินทางดวยเคร่ืองบิน 

•  หามใชโทรศัพทในบริเวณสนามบินโดยไมไดรับอนุญาต 
 เพื่อเปนการปกปองระบบส่ือสาร หามใชโทรศัพทใน 
 ขณะท่ีเครื่องบินกำลังบิน 

∫√‘‡«≥∑’ËÕ“®‡°‘¥°“√√–‡∫‘¥ 
โปรดปดโทรศัพทของคุณเมือ่อยูในพ้ืนทีท่ีอ่าจเกดิการระเบิด 
และปฏิบัติตามเคร่ืองหมาย รวมถึงคำแนะนำท้ังหมดอยาง 
เครงครัด เนื่องจากประกายไฟท่ีเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่อาจกอ 
ใหเกดิการระเบิดหรือเพลิงไหมอันเปนสาเหตุใหเกดิการบาด 
เจบ็หรืออาจถึงแกชีวิต  
บริเวณทีอ่าจเกดิระเบิดมกัจะไมมเีคร่ืองหมายแสดงทีชั่ดเจน  
ซึ่งรวมถึงแหลงเชื้อเพลิง อยางเชน ปมน้ำมัน, ใตทองเรือ,  
บริเวณสงถายหรือเกบ็สารเคมีและพ้ืนทีท่ีอ่าจมีองคประกอบ 
ของสารเคมี หรือสวนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เชน  
เมลด็พืช, ฝุน หรอืผงโลหะและพ้ืนทีอ่ื่นๆ ทีค่ณุมกัไดรับการ 
แนะนำใหดับเคร่ืองยนต 
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°“√„™â‚∑√»—æ∑åÕ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬¢≥–„™â¬“π¬πμå 
หากคุณตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ โปรดตรวจสอบ 
กฎหมายและขอบังคับการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในสถานท่ี 
ที่คุณขับรถ 

•  ขับรถอยางระมัดระวัง 

•  ใชแฮนดฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตใหใช 
 แฮนดฟรีเมื่อตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ 

•  ควรจอดรถท่ีไหลทางกอนโทรหรือรับสาย หากจำเปน 
 ตองใชโทรศัพท 

คล่ืนความถ่ีวิทย ุ(RF) อาจมีผลกระทบตอระบบอิเลก็ทรอนกิส 
ในยานยนตที่ใชมอเตอร อยางเชน สเตอริโอในรถยนต,  
อุปกรณเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผูผลิตรถยนตบางรายไม 
อนุญาตใหใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายในรถอยางนอยคุณควร 
ติดต้ังอุปกรณที่รองรับการใชงานแฮนดฟรี และเสาอากาศ 
ภายนอก โปรดสอบถามผูผลิตรถยนตของคุณ เพื่อใหมั่นใจ 
วาโทรศัพทของคุณจะไมสงผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสของ 
ยานพาหนะ 

°“√‚∑√ÕÕ°©ÿ°‡©‘π 

ขอควรจำ 
โทรศัพทเครื่องน้ีใชคล่ืนวิทยุ, เครือขายไรสาย และเครือขาย 
ภาคพ้ืนเชนเดียวกับโทรศัพทไรสายเคร่ืองอ่ืนๆ ซึง่ไมสามารถ 



49

รับประกันวาจะใชในการติดตอไดตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน 
คุณจึงไมควรพ่ึงพาโทรศัพทมือถือของคุณเพียงอยางเดียว  
เพื่อการติดตอท่ีสำคัญ (เชน สถานการณฉุกเฉินทางการ 
แพทย) การโทรออกฉุกเฉินน้ันอาจไมสามารถทำไดในบาง 
เครอืขายหรือเมือ่มีการใชบริการบางเครือขายและ/หรอืการ 
ใชงานโทรศัพทบางอยาง กรณุาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ 
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1,200 mAh ลิเที่ยมไอออน  

ชนิด ความจุ 

•  อายุการใชงานแบตเตอร่ีขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแก  
 ซิมการด, สภาวะเครือขาย, การต้ังคา, การใชงาน และ 
 สภาพแวดลอมที่ใชงาน 

•  ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเคร่ืองเลน 
 มัลติมีเดีย จะใชพลังงานแบตเตอร่ีมากกวาปกติ 

•  เวลาในการรอสายจะส้ันกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ 
 เครือขาย 

•  เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด 
 โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม 
 เวลาท่ีกำหนดเวลาไว 

•  การทำงานของแบตเตอร่ีจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ 
 สถานะการชารจ, อุณหภมู,ิ คล่ืนวิทยใุนพืน้ที ่และสถานะ 
 ของไฟแสดงหนาจอ 

10 ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑’Ë ”§—≠ 10 ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑’Ë ”§—≠ 
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1. เคร่ืองโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ,   
 การดหนวยความจำ, ชุดหฟูงไรสาย รับประกัน 12 เดอืน 
  นับจากวันที่ซื้อ 

2. แบตเตอร่ี, ชุดหูฟง, สายเช่ือมตอขอมูล รับประกัน  
 6 เดือน นับจากวันท่ีซื้อ 

3. การรับประกันน้ี มีผลใชกับเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ  
 i-mobile ทีซ่ือ้จากราน i-mobile by Samart และตัวแทน 
 จำหนายหรือศูนยบริการท่ีไดรับการแตงตั้งในประเทศ 
 ไทยเทาน้ัน 

4. หลกัเกณฑการรับประกันในเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
  i-mobile ทีซ่ือ้ในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทยใหเปน 
 ไปตามกฎหมายแหงประเทศน้ัน สำหรบัประเทศไทยผูซือ้ 
 ทราบและเขาใจในวันส้ินสุดระยะเวลารับประกันจาก 
 สต๊ิกเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ  
 i-mobile 

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการ 
 ซอมแซมหรือเปล่ียนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหล 
 หรือคาแรงในการซอมและอะไหลที่เสียดังกลาวทาง  
 i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน 
 

11 ‡ß◊ËÕπ‰¢°“√√—∫ª√–°—π ‘π§â“ 11 ‡ß◊ËÕπ‰¢°“√√—∫ª√–°—π ‘π§â“ 
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6. i-mobile จะรับประกันเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณที่ 
 จำหนาย โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไข 
 ทั้งหมดใหเปนไปตามท่ีระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย 
  แตไมรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย, ความพึงพอใจ 
 ในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่คาดวา 
 จะไดรับ,การสญูเสยีหรอืความเสียหายทีเ่กดิจากการละเมิด 
 สิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือ 
 การเกิดความสูญเสียของขอมูลท่ีเกิดจากการใชหรือไม 
 สามารถใชงานได 

7. เนือ่งจากระบบเซลลูลาร / คล่ืนสัญญาณภาพและเสียงที่ 
 จะใชรวมกับเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile น้ี 
 เปนบริการที่จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอ่ืนๆ ซึ่งไมใช  
 i-mobile ดังน้ัน i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน, 
  การพรอมใชงานของบริการ, พืน้ที ่ครอบคลุมของระบบน้ัน 

8. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดกต็ามท่ีไดรับ 
 การซอมหรือเปล่ียนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกัน 
 เทากับระยะเวลาท่ีเหลือของเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
 เดมิ ซึง่ซือ้ไปจาก i-mobile หรอื 60 วันนับจากวันที่ซอม 
 แลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา 

9. การเขารับบริการซอมแซมท่ีไมอยูในเง่ือนไขการรับประกัน 
  ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคา 
 ที่แทจริง 
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10.  สต๊ิกเกอรรับประกันท่ีติดอยูบนเคร่ืองโทรศัพทพรอม 
  อุปกรณ i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมี 
  การขูดลบ หรือขีดฆา 

°“√√—∫ª√–°—π®–‰¡à§√Õ∫§≈ÿ¡μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ßμàÕ‰ªπ’È  
1.  เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย  
  เนื่องจากการใชงานท่ีผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัด 
  เก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูม ิ
  ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ที่ไมเหมาะสมการ 
  สอดแทรกท่ีทำใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ 
  เหตสุดุวิสยั ทำของเหลวหรอือาหารหกใส หรอืการกระทำ 
  อ่ืนๆ ทีเ่ปนเหตุใหเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile  
  ไดรับความเสียหาย 

2.  เคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
  เนื่องจากภัยธรรมชาติ 

3.  เครือ่งโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ทีไ่ดรบัการซอมแซม, 
   เปล่ียนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการ 
  ใชงานโดยผูทีไ่มไดรับอนุญาตอยางถกูตองจาก i-mobile 

4.  การใชงานเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวม 
  กับ หรือเช่ือมตอเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับ 
  อุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับ 
  การรับรองจาก i-mobile รวมท้ังอุปกรณที่ไมเหมาะจะ 
  ใชงานรวมกับเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
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5. ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสี 
 ของจอแสดงผล อาจเกดิขึน้ในเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ  
 i-mobile แตละเคร่ือง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บน 
 หนาจอ ลักษณะนีเ้รยีกวาพิกเซลทีบ่กพรอง และเกิดขึน้ได 
 เมื่อจุดเหลาน้ีทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได  
 ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ 
 ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพท่ีถายจากกลองถายรูปอาจ 
 เกิดขึ้นในเคร่ืองโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละ 
 เครื่อง ไมถือวาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปท่ี 
 บกพรอง 

6. การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเคร่ืองของ 
 เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึง 
 หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกัน 
 สิ้นสุดลง 

7. การทำใหฉลาก, สต๊ิกเกอรรับประกันบนเคร่ืองโทรศัพท 
 พรอมอุปกรณชำรุดเสยีหาย ทำใหการรับประกันส้ินสุดลง 

8. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน 
 ไปตามความตองการของทาน หรอืการทำงานของซอฟตแวร 
 บางคร้ังจะไมสะดุด หรอืปราศจากความผิดพลาดและความ 
 บกพรองใดๆ  

9. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลด 
 หรือติดต้ังลงในเคร่ืองของทานเพ่ิมเติมเพื่อการใชงาน 
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 หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความ 
  ตองการของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและความ 
 บกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม 
 สามารถควบคุมได 

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม 
 ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวร 
 ตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส  
 หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ทำใหเกิด 
 ความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร  
  การชำระเงินออนไลน หรือขอมูลสำคัญตางๆ หรือ 
 การนำเคร่ืองโทรศัพทไปใชในทางผิดกฎหมาย 

11. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบท่ีเกิด 
 จากขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเคร่ืองหายไประหวาง 
 การใชงาน หรือระหวางการติดต้ัง ถอดถอนซอฟตแวร 
 ตางๆ ของเคร่ือง รวมถึงแอพพลิเคช่ัน, เพลง, วีดีโอ  
 และสมาชิกตางๆ  ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว 

12. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบท่ีเกิด 
 จากขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในเคร่ืองหายไประหวาง 
 การซอมทีศ่นูยบริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคช่ัน, 
  เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ทีท่างลกูคาไดมกีารชำระ 
 เงินไปแลว 

13. การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ  
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 ของ i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ ที่ไมใช 
 ผลิตภัณฑที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณเหลาน้ัน 
 ไดรับความเสียหาย 
14. การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการ 
 ติดตอประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหา 
 การใชงาน หรือการสงเคร่ืองเขาตรวจเช็คและซอม 


