
 USER MANUAL
1. Mobile Phone Profile
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1. Flashlight
2. Volume Key
3. Left softkey
4. Dial Key

5. Speaker
6. Right softkey
7. End Key
8. Keypad

9.USB/Charger Port
10. Headset Port
11. FM Key
12. SOS Key

Keys and Functions
1. Navigator Up Key: Short press navigator up to access 

   Music Player menu
2. Navigator Down Key: Short press navigator down to 
    access Alarm Clock menu ; Long press to access 
    Flashlight function
3. FM Key: Slide up FM Key to turn on the FM Radio ,
    SLide down to the original position to turn off the function
4. Dial Key: Input the number and press the dial key to 
    call out from  idle screen.
5. SOS Button: It located at the back of the phone,to 
    activate the function press and hold SOS button for 3-5  
    seconds.Then the phone will start SOS function with 
    alert sound and start sending message and make a 
    call to the number which you set before,Press and hold 
    SOS key for 3-5 seconds to turn off this function. 

 2. Preparation before Use
Install SIM Card
Follow the following diagram to install the SIM card. 

Install Memory card
As the mobile phone does not have enough storage space, 
to use some functions, you need to install a memory card 
(This mobile phone use T-FLASH card.)
Install T-FLASH card: Open the back cover to take out the 
battery, release the T-Flash card lock, insert the T-Flash 
card into its slot, and restore the lock and the battery before 

insert SIM Card Take out SIM Card

before restarting the mobile phone. 

Install Battery
The mobile phone is suitable for original battery and 
accessories. When the battery is idle, it is recommended 
to put it into the protection box. 

insert battery Take out  battery

Charge Battery
When the battery is used up, charge it in time.Over-
discharge can damage the battery.
During charging, the battery capacity icon on the screen 
flickers from the right to the left. After the battery is 
charged full, the icon is full of bars. Slight heat during 
charging is normal. 

insert Memory Card Take out   Memory Card

saved on the mobile phone include multi-numbers. Every 
contact saved into SIM card can only include name and 
number.The mobile phone supports 500 groups of numbers

View: browse the details of the contact.
Send SMS: input the message, and  sent to the  contact.
Send MMS: send multimedia message.
Call: make a phone call of the  contact. 
Edit: edit the name and the number of the  contact.
Delete: delete from SIM, from phone and one by one.  
Copy: copy all contacts from SIM to phone, from phone 
to SIM
Move: move the contact.from the phone to SIM Card 
Send business card: send business card as you need.
Add to blacklist: add your contact to blacklist.
Mark several: select several  contacts, and continue the 
corresponding choice.
Caller Groups: set call tone and members for five callers’ 
groups. Callers’ group member can only come from the 
number saved on phone.
Phonebook settings: set the prefered settings  
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Call record
Missed calls: view the duration of all missed calls.
Dialed calls: view the duration of all dialed calls. 
Received calls: view the duration of all received calls.
Delete call logs: delete “Dialed calls”, “Missed calls”, 
“Received calls” and “All calls”. Please make sure need to 
delete the call logs before to do this function.
Call durations: This needs the support of the network 
service provider.
SMS Counter:  see the received and sent message
GPRS Counter: See the received and sent data on GPRS
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Channel list: FM channel list, click “options” to 
compile and play the current channel.
Manual input: To input any FM channel that you
Auto search: search channel automatic
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Video player
It supports the videos in 3PG and MP4. In such mode, 
you can have the following operations to the specified file 
in 3PG and MP4. 
Options of the player
Press Key 4  to reward playback timeline ,Press key 6 to 
fast forward playback timeline position. press key 5 to 
play and pause video file 

Sound recorder
After choosing “Sound Recorder”, you can press UP 
direction key to start or pause the recording, press  
“Options” to have the following operations: 
New record: You can record new files. 
List: You can view all files. 
Settings: You can set the storage position for record files,
including phone and memory card. and you can set audio 
quality either Low or High.
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service provider. 
When the SMS capacity is full, there will be an SMS icon 
flickering on the standby interface. The full capacity can 
affect SMS reception. Delete some SMS to solve the 
problem.  
Write Message: write message in this menu. 
Inbox: You can see the SMS in the inbox. and select to 
view, reply,call sender,forward,delete, delete all,save to 
Phonebook,Mark serveral and adavanced.
Drafts: If you are editing the message and you don’t 
want to send the messages out immediately, you can 
save the message to Drafts.
Outbox: If you are editing the message and send, the
Messages will be save here if it is failed to be sent out.
Sent: The message are sent and saved here.
Delete messages: Refer to the phone to delete the 
message of Inbox, Drafts, Outbox, Sent box, Archive 
and All messages.
Broadcast message: Cell broadcast is a kind of 
information service such as weather report, traffic etc 
that the network operator sends to the GSM users within 
certain area. In dual-SIM mode, you can separately set 
SIM1 and SIM2.
Templates: With it, you can pre-edit some common 
phrases, which is convenient for quick SMS editing. 
Message settings: you can set prefered setting for text 
message and MMS message.
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Music player
To download music, you must insert the T-Flash card 
into the mobile phone, switch off the mobile phone, 
connect the mobile phone and PC with USB cable, then 
the PC will detect the new hardware and create a new 
mobile HD. Download the chosen MP3 file to under "My 
Music" of the mobile disk rather than in such folders as 

Speed dial
With the function, you can set 8 contacts’ phone numbers 
for quick dialing.
Before usingthis function ,you need to turn on Speed dial 
function by entering to Speed dial > Then select  “Status” 
> and set “On”
To define the number for each key ,by  entering Speed 
dial>Set Number then press “OK” to edit the number for 
key 2-key9

Settings
Profiles
Your mobile phone is provided with multiple profiles so 
that you can customize some settings in different cases 
for different events. 

Alert type: choose any one from Ring, Vibration, Vibration 
and Ring  and Vibration then Ring 
Ring Type: You can choose any one from single, repeat 
and ascending and beep once
SIM incoming call: you can choose ring type as your 
phone guides you.
Ringtone volume: set the volume of the Ring. 
Message: set message Tone.
Message Volume: Set the volume of message Ring. 
Keypad: Click or Tone.
Keytone volume: set the volume of keypads.
Power off/on: Set tone for power on/off. 
System alert: On/Off.
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Time and Date: 
With this function, you can set city, time and date format 
and the time of specific place. 
Phone Settings
In such menu, you can set schedule power on/off, 
phone language, pref. input method, deldicated key 
and flight mode etc. 
Call settings

Call Waiting: You can set this function On or Off. The 
call hold and multi-party call cannot be active unless 
this function is activated. This needs network support. 
Call Divert: This is a kind of network function, which 
cannot be used unless you apply to the network 
operator for it. With this function, you can divert calls 
meeting he conditions to another number. 
Call Barring: You can define how to bar outgoing call 
incoming call
Line Switching: You can choose Line 1 or Line 2. 
Closed User Group: This function needs network 
support. Please consult the local operator for details. 
Advance settings: User can select to set blacklist,  auto 
redial,  Call Time Reminder, Reject by SMS and answer 
mode

Display Settings
You can set standby menu display as wallpaper, screen 
saver, power on display, power off display, Show date 
and time and LCD backlight.
Connection setting
Bluetooth
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Network Settings
Data account

Security Settings
SIM security: set SIM lock (PIN code) as on/off. When this 
option is chosen, it is necessary to input PIN code for 
every insert of the SIM card. 
Security Lock:  set it as On or Off. It is a password of 4-8 
digits and the defaulted one is 0000. You can change it. 

Restore Factory Settings
You can restore the factory settings of the mobile phone. 
The factory setting password is 0000.
Organizer

Calculator
The upper/lower direction keys for shifting “+, - , ×
, ÷".
Press the clear key to clear the latest inputs or 
results digit by digit; press the clear key long to 
clear all content or result; 
Press “OK” key to obtain the result. 

Calendar 
With this function, you can set the alarm clock to remind 
you of your schedule and record your schedule. To view 
all memos of one day, press OK to see the schedule. 
You can have the following operations: view, view all, 
add event, delete event, jump to date and go to today.
To do list
You can have such operations as Create Memo, Browse, 
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Add, Edit, Delete, Delete All and Send on .If you have set 
alarm for the memo, when the set time is reached, the 
mobile phone will ring and display the memo content.

SOS
You can save upto 5 emergency contact person’s phone 
number，when the emergency happens you can long 
press the SOS button for 3-5 seconds, the mobile phone 
will send SMS automatically and make phone call to the 
emergency phone number. To Stop SOS function by long 
press SOS key for 3-5 seconds.
Before using this function ,you need to turn on the SOS 
button function by entering SOS Menu >SOS 
Button>”ON”  (if you need to turn off this function just set 
“Off”
To set up the emergency number by entering SOS 
menu> Emergency Number and then user can manually 
input the emergency number or edit from phonebook  up 
to 5 numbers (If user does not set this emergency 
number ,it will dial to “191” as a default 
User can edit the message for sending out to the 
emergency number automatically by entering SOS 
Menu> Select one emergency number > then press 
“options” >Select 3..Message edit > type your personal 
message for SOS function 
To make the sms automatically send out when pressing 
SOS button,user can go to SOS Menu> Select one 
emergency number > then press “options” >Select  4. 
Send SMS Config

Alarm clock
The system has set 5 alarm clock options and the 
defaulted is off. You can activate one option or all 
options according to the actual demand. Every alarm 
clock option can set independent time and date. When 

the time is reached, the mobile phone will give out 
alert tone and flicker the current time and date on the 
screen. Press Stop to stop alarm clock; press Sleep, 
then the mobile phone will pause ringing and continue 
after 4min.

File Manager
You can manage photos, MP3 and folders. 
[Phone]-- The storage body is phone. 
[Open]: You can open Audio, Images, Photos, My  Music 
and Video folders.
User can select Play, Send, New Folder, Rename, Delete, 
Sort by,Copy, Move, Delete All files and Details for each 
file (depend on file types).

Services
Internet Services
Homepage: Start the website chosen in the connection 
settings file. 
Bookmarks: WAP, Enter the options menu and have 
the following operations on the bookmark: 
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Go to: Log into the chosen website. 
Edit: Edit the chosen bookmark name and website. 
Send: Send the bookmark as text message or 
multimedia message.
Delete: Delete the chosen bookmark. 
Delete all: Delete all bookmarks. 
Add bookmark: Add new bookmarks. 









Input address: Input the website to be logged in. 
Recent pages: Record the latest 10 web pages 
browsed. 
Settings: 

-
-

-
Homepage: Default/User defined.
Data account: You can select automatc or prelist 




data account..
Browser options: You set whether to display images 
during waiting time and when browsing WebPages. 
Preferences: you can set Timeout, Show picture, 
Cache and Cookies.





4. For your Safety
For your safety and proper use of the mobile phone, please 
read the following guidelines carefully: Do not switch the 
mobile phone on when close to chemical factory, gas 
station or other explosive objects. 

During driving, please use headset for safety purpose; 
otherwise in emergency, always stop the car on 
roadside to have a call conversation. 
Because the use of the mobile phone can cause 
interference in the aircraft, never use the mobile phone 
in aircraft. Please switch off the mobile phone before 
boarding. 
Pay special attention to the use of the mobile phone 
near heart pacemaker, deaf-aid and some other 
medical equipment. Because the mobile phone can 
cause interference with them. 
None-original factory’s accessories and parts will lose 
guarantee. 
Do not dismantle the mobile phone without permission. 
In case of failure, please contact the seller as soon as 
possible. 
Do not plug the charger into the mobile phone and 
charge without battery. Always power off the mobile 
phone when taking out the battery; otherwise the 
memory of the phone may be damaged. 
When charging the mobile phone, always keep it in the 
place with good ventilation, heat sink and away from 
flammable and explosive objects. 
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In order to avoid demagnetization, always keep the 
mobile phone away from magnetic objects such as 
CD, credit card etc. 
Ensure the mobile phone not to contact any liquid; 
once such case occurs, remove the battery and 
contact the seller immediately. 
Do not use the mobile phone in the environment at too 
high or too low temperature, never expose the mobile 
phone under strong sunshine or too wet environment. 
The suitable temperature for the phone and 
accessories is 0-40 Celcius. The height to use the 
phone shall be less than 2,000m.
Do not use liquid or wet cloth with strong cleanser to 
clean the mobile phone.
Always keep the mobile phone out of children’s reach. 
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5. Specific Absorption Rate information
Your phone has been designed to comply with 
applicable safety requirements for exposure to radio 
waves. These requirements are based on scientific 
organizations through periodic and thorough evaluation 
 of scientific studies. These guidelines include safety 
margins designed to assure the safety of all persons, 
regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of 
measurement known as the Specific Absorption Rate, 
or SAR. Tests for SAR are conducted by using 
standardized method with the phone transmitting at its 
highest certified power level in all used frequency bands.
While there may be differences between the SAR levels 
of various i-Mobile phone models, they are all designed 
to meet the relevant guidelines for exposure to radio 
waves.
The SAR limit recommended by the international 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  

-
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(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) 
grams of tissue.

6. Battery Information

Type Capacity

li-ion 1000 mAh

The battery life depends on many factors, including
the SIM card, network conditions, settings, usage
and enviorenment.
Making calls, turning on the backlight and media
player will consume more battery power.
The standby time is shorter when the network is 
not available than in the standard status.
For power saving, the backlight turns off 
automatically if your phone stands idle for an 
assigned time.
The performance of battery varies with the charging
status, temperature, local radio wave and backlight
status.
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2.

3.

7. Condition Of Waranty

Mobile phone device, portable charger, charger, 
memory card, wireless headset are in-warranty of 12 
months after the date of purchase. 
Battery, headset, USB data connector are in-warranty of 
6 months after the date of purchase.
This warranty shall apply to mobile phone and 
accessory under “i-mobile” brands that are purchased 
from Shop namely, I-mobile by  Samart and Authorized 
Distributor or Authorized Service Center as appointed in 

4.

5.
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10.

Thailand only. 
The condition of the warranty for mobile phone and 
accessory that are purchased in other countries, except 
Thailand. It shall be applied in accordance with the 
applicable law. For Thailand, the purchaser acknowl-
edges the end of warranty period as stated 
in the warranty sticker or purchase's record of 
i-mobile system.
Within the warranty period, maintenance or parts 
replacement is free of charge. Should be noted that 
i-mobile reserves the rights no return the damaged 
part.
i-mobile provides warranty for mobile phone and 
accessory with the terms and conditions that are stated 
in the law excluding  the commerce, product 
satisfaction, lost of benefit or expected profit, loss or 
damages from the violation of personal rights in 
conversation, and working discontinuance  or loss of 
information arising of the use or inability to use. 
In cellular network / signal and sounds that are used 
with mobile phone and accessory is the service of 
independent operators, not  i-mobile. Therefore, i-mobile 
will not be responsible for the working process, the 
readiness of the service, and the area covered. 
Any mobile phone and accessories that are already 
repaired or had parts replacement, the warranty period 
will continue from the remaining warranty onward or 60 
days from the repaired date whichever is longer. 
Customer has to pay for the repair cost and cost of 
replacement parts provided that the said repair are 
not in the warranty conditions. 
The warranty sticker on the mobile phone must not be 
torn, tattered, scraped or crossed out. 

THIS WARRANTY IS VOID UNDER THE 
FOLLOWING CONDITIONS

1.
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Mobile phone and accessory are damaged due to the 
abnormal use, improper use, being stored in the 
damped or overheated area, or other inappropriate 
environment, the interference that can cause damage, 
including unforeseeable accident, spill with liquid or 
food, or any actions that cause damages to mobile 
phone and accessories. 
Mobile phone and accessory are damaged due to 
the natural disaster. 
Mobile phone and accessory are repaired, changed 
parts, adjusted, modified, connected, customized 
without any authorization by i-mobile. 
Using of mobile phone and accessory together with, 
or connect with the mobile phone or accessory that 
are neither provided nor certified by i-mobile including 
any accessory are inappropriate to use together with 
mobile phone and accessory.
Small alteration in the brightness and color on the 
screen might occur in each mobile phone and
accessory, might results in bright or dark dots on the 
screen. This is called as pixel defect. It can occur
when these pixels are malfunction and cannot be 
modified. The Pixel defect of 2 pixels is considered 
acceptable. Small alteration in a picture taken by a 
camera might occur in each mobile phone and 
accessory is considered normal and it is not the 
camera module to be deemed as   malfunction. 
Editing, scarping, crossing over the IMEI number 
of the mobile phone or accessory, including the 
warranty number will be deemed as the 
termination of the warranty. 
Damaging of the label, warranty sticker on the mobile 

8.
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14.

will be deemed as termination of the warranty. 
i-mobile will not assure provided that the software from 
i-mobile will be up to your wishes or the working 
process of the software will not be discontinued or 
flawless. 
i-mobile will not assured provided that the additional 
software to download or install by you for the purpose 
of work or entertainment will be up to your wishes 
without mistakes and flaw that is out of control of 
i-mobile.
The warranty and responsibilities of i-mobile are not 
covered the malfunction of any software or access of 
information from virus, or unauthorized access, which 
cause the damage in the banking transaction, E-banking, 
or any important information, or using the mobile phone 
illegally. 
The warranty will not cover the loss of personal 
information during the use or during the installation, 
software remove, including applications, songs, videos, 
and any memberships that Customer has already 
purchased. 
The warranty will not cover the responsibility of the loss 
of any personal information during the repair at 
Authorized Service center of i-mobile, including the 
applications, songs, videos, and any memberships that 
Customer has already purchased. 
The warranty will not cover the damage that occurs 
from the use of any device under “i-mobile brand” with 
other products which are not the product of 
i-mobile.
The warranty will not cover any expenses in the 
co-ordination with i-mobile for solving the problem 

-

3. Use of Menu Functions
Phonebook
The mobile phone is provided with the business card 
folder type phonebook. The information of every contact 

Multimedia
FM radio

Enter into the FM radio interface by sliding the FM Key ,to 
rub off this function slide down to the original position , 
To increase /decrease volume by Left side key. To 
change to the previous channel by press key 4, hange to 
the next channel by press key 6. To pasue and play FM 
radio by press key 5.Click “Options” to view channel list, 
search channels and setting.

Messages
With this function, the mobile phone can send and 
receive chain text messages, which may affect the 
message fees. For more information, please consult the 

Audio, Images and Photos; otherwise, the file cannot be 
played. (Only the music in MP3, AMR and MIDI are 
supportable). 
Press key 4 (or navigator down key) to change to previous 
song ,Press key 6 (Navigator up key) to change to next 
song. Press key 5 to play and pause

Power: select on or Off for bluetooth function
Visibility: If this function is activated, other peripheral 
devices supporting Bluetooth  can see your device 
and its name via search. After the step audio play 




service is activated, this device will be unable to be 
searched. 
My Device: view the Bluetooth devices compatible with 
the mobile phone. Entering options, you can have 
necessary: Audio Path,  Storage,Sharing permission 
and  My address



-
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คูมือการใชงาน  

ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)วามีคุณสมบัติสอดคลองตาม 
มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)

      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให

บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club 
ฟรีเพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
         www.i-mobilephone.com/i-club

1. สวนประกอบโทรศัพทมือถือ

1. ไฟฉาย
2. ปุมปรับความดัง
3. ปุมคำสั่งซาย
4. ปุมโทร

5. ลำโพง
6.ปุมคำสั่งขวา
7. ปุมวางสาย
8. ปุมกด

9. ชองเสียบสายชารจ/USB
10. ชองเสียบหูฟง
11. ปุมวิทยุ FM
12. ปุมโทรฉุกเฉิน SOS

ปุมและฟงกชั่นการทำงาน
1. ปุมทิศทางขึ้น: กดปุมทิศทางขึ้นเพื่อเขาสูฟงกชั่นการฟงเพลง
   ในเครื่องเลนเพลง
2. ปุมทิศทางลง: กดปุมทิศทางลงเพื่อเขาสูฟงกชั่นนาิกาปลุก 
   หรือกดปุมทิศทางลงคาง 3-5 วินาทีเพื่อเขาฟงกชั่นไฟฉาย 
3. ปุมวิทยุ FM: หากตองการเขาใชงานวิทยุ FM ใหเลื่อนปุม 
   FM ที่อยูบริเวณขางขวาของตัวเครื่องขึ้น หากตองการปด
   ฟงกชั่นการใชงานใหเลื่อนลงมายังตำแหนงเดิม

4. ปุมโทรออก: ใสเบอรที่ตองการโทรออกหรือเลือกเบอรที่ตองการ
   จากสมุดโทรศัพทแลวกดปุมโทรออกเพื่อโทรออก 
5. ปุมโทรฉุกเฉิน SOS: กดปุมโทรฉุกเฉินคางไว 3-5 วินาทีเพื่อเริ่ม
   งานการโทรฉุกเฉิน โดยเครื่องจะสงเสียงเตือนแลวเริ่มการโทร
   และสงขอความไปยังเบอรที่ตั้ง หยุดการทำงานโดยกดปุมโทร
   ฉุกเฉิน SOS คางไว 3-5 วินาที

2. กอนการใชงาน 
การใสซิมการด
โปรดทำตามภาพประกอบในการใสซิมการด

วิธีใสซิมการด วิธีถอดซิมการด

การใสการดหนวยความจำ
หากโทรศัพทมือถือมีพื้นที่หนวยความจำไมพอ คุณจำเปนตองใส
การดหนวยความจำ (สำหรับโทรศัพทเครื่องนี้ใชการดทีแฟลช)
การใสการดทีแฟลช: เปดฝาหลังออก เพื่อถอดแบตเตอรี่ จากนั้น
ปลดตัวล็อคการดทีแฟลชดวยการเลื่อนสลักไปในทิศทางขึ้นแลวยก
ขึ้น จากนั้นใสการดทีแฟลชลงในชองใสการด แลวทำการปดตัวล็อค
ซิมการดโดยเลื่อนสลักไปดานขวา จากนั้นใสแบตเตอรี่แลวเปด
เครื่อง

การใสแบตเตอรี่
เครื่องโทรศัพทมือถือจำเปนตองใชอุปกรณเสริมที่เปนของ
ไอโมบายเทานั้น หากแบตเตอรี่เสื่อม ควรใสไวในกลองปองกัน 

วิธีใสการดทีแฟลช วิธีถอดการดทีแฟลช

วิธีใสแบตเตอรี่ วิธีถอดแบตเตอรี่

การชารจแบตเตอรี่
เมื่อแบตเตอรี่หมด ควรชารจแบตเตอรี่ทันที การที่ทิ้งไวโดยไมได
ชารจเปนเวลานานอาจทำใหแบตเตอรี่เสียหายได
ระหวางการชารจ จะมีไอคอนแบตเตอรี่กะพริบจากขวาไปซายบน
หนาจอ เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไอคอนแบตเตอรี่จะมีแถบเต็ม โดยปกติ
เมื่อชารจแบตเตอรี่ ตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิรอนขึ้นเล็กนอย 

3. เมนูฟงกชั่น 
สมุดโทรศัพท (Phonebook)
โทรศัพทรุนนี้สามารถรองรับการบันทึก 500 รายชื่อสำหรับสมุด
โทรศัพทในตัวเครื่อง โดยคุณสามารถบันทึกรายละเอียดเชนเบอร
โทรศัพทและชื่อเมื่อบันทึกเบอรลงในซิมการด

-
-
-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ดู (View): สามารถดูรายละเอียดของรายชื่อ
สงขอความตัวอักษร (Send SMS): พิมพขอความแลวสง 
สงขอความมัลติมีเดีย (Send MMS): เลือกเพื่อสงขอความ
มัลติมีเดียที่มีไฟลภาพ, เสียง ไปยังรายชื่อที่เลือก
โทร (Call): โทรไปยังรายชื่อที่เลือก
แกไข (Edit): สามารถแกไขรายชื่อและเบอรในสมุดโทรศัพท 
ลบ (Delete):เลือกเพื่อลบรายชื่อในสมุดโทรศัพท 
คัดลอก (Copy): คัดลอกรายการทั้งหมดจากซิมลงตัวเครื่องหรือ
จากตัวเครื่องลงซิม
ยาย (Move): ยายรายชื่อจากตัวเครื่องไปซิมการดหรือจากซิม
การดไปตัวเครื่อง
สงนามบัตร (Send business card): สงนามบัตรไปยังเบอร
หรือรายชื่อที่เลือก
เพิ่มลงในแบล็คลิสต (Add to blacklist): เพิ่มรายชือที่ตอง
การบล็อคไปยังรายการแบล็คลิสต
เลือกหลายรายการ (Mark several): สามารถเลือกรายชื่อได
หลายรายการ จากนั้น คุณสามารถเลือกฟงกชั่นที่ตองการทำกับ
รายชื่อที่เลือกไวโดยกดเขาไปที่ตัวเลือกอีกครั้ง แลวเลือกทำราย
การที่ตองการ
กลุมผูโทร (Caller Groups): คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเขา ให
กับกลุมผูโทรทั้ง 5 กลุม ทั้งนี้รายชื่อสมาชิกของกลุมจะสามารถ
เลือกจากรายชื่อที่ถูกบันทึกลงในตัวเครื่องเทานั้น 
ตั้งคาสมุดโทรศัพท (Phonebook settings): ตั้งคาที่ตองการ 

ประวัติการโทร (Call record)
-
-
-
-

สายที่ไมไดรับ (Missed calls): ดูรายละเอียดของสายที่ไมไดรับ
สายที่โทรออก (Dialed calls): ดูรายละเอียดของสายที่โทรออก
สายที่ไดรับ (Received calls): ดูรายละเอียดของสายที่ไดรับ
ลบบันทึกการโทร (Delete call logs): เลือกลบ สายที่โทรออก 
(Dialed calls), สายที่ไมไดรับ (Missed calls), สายที่ไดรับ
(Received calls)  

-

-

-

เวลาการโทร (Call durations): ฟงกชั่นนี้จำเปนตองไดรับการ
รองรับจากเครือขาย
ตัวนับขอความตัวอักษร (SMS Counter): ใชสำหรับตรวจสอบ
จำนวนของขอความที่รับและสง
ตัวนับ GPRS (GPRS Counter): ใชสำหรับตรวจสอบจำนวน
ของขอมูล GPRS ที่รับและสง

มัลติมีเดีย (Multimedia)
วิทยุ FM (FM radio)
คุณสามารถเขาใชงานฟงกชั่น FM โดยกดเลื่อนปุมวิทยุ FM ที่อยู
บริเวณดานขวาของตัวเครื่องโทรศัพทขึ้น หากตองการปดการใช
งานใหเลื่อนปุมวิทยุ FM กลับลงมาในตำแหนงเดิมสามารถปรับ
ความดังเสียงโดยปุมปรับความดังเสียงดานขาง กดปุม 4 เพื่อ
เปลี่ยนชองไปชองกอนหนานี้ กดปุม 6 เพื่อเปลี่ยนชองไปชองถัด
ไป กดปุม 5 เพิ่อเปด/ปดวิทยุ FM เมื่อเขาสูหนาการเลนวิทยุ FM 
สามารถเลือก ตัวเลือก (Options) เพื่อใชงานฟงกชั่นตอไปนี้
-

-

-

รายการสถานี (Channel list): แสดงรายการสถานีที่มี โดย
คุณสามารถเลือกสถานีที่ตองการแลวกด ตัวเลือก (Options) 
เพื่อเลน/ลบ/แกไข ชองสถานีที่เลือก
ปอนชอง (Manual input): ปอนชองสถานีวิทยุที่ตองการดวย
ตัวเอง
คนหาอัตโนมัติ(Auto search): คนหารายการสถานีอัตโนมัติ

เครื่องเลนวิดีโอ (Video player)
สามารถรองรับไฟลวีดีโอฟอรแมต 3 GP, Mp4
กดปุม 4 เพื่อเลื่อนเวลาการเลนวิดีโอไปยังตำแหนงกอนหนา 
กดปุม 6 เพื่อเพื่อเลื่อนเวลาการเลนวิดีโอไปยังตำแหนงถัดไป 
กดปุม 5 เพืิ่อเลน/พักเครื่องเลนวิดีโอ
บันทึกเสียง (Sound recorder)
เมื่อเขาสูหนาเมนูการบันทึกเสียง ใหใชปุมทิศทางขึ้นเพื่อเริ่ม
และพักการบันทึกเสียง กดปุมตัวเลือกเพื่อใชงานฟงกชั่ตอไปนี้: 
- บันทึกใหม (New record): เลือกเพื่อบันทึกใหม 

-
-
รายการ (List): ดูรายการไฟลทั้งหมด
ตั้งคา (Settings): สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บเปนโทรศัพทหรือ
การดหนวยความจำ และเลือกคุณภาพเสียงในการบันทึกเปนสูง 
หรือ ต่ำ

ขอความ (Messages)

ฟงกชั่นขอความตัวอักษรเปนบริการเครือขายที่ตองสมัครกับผูให
บริการเครือขายกอนที่จะสามารถรับ/สงขอความ การรับสงขอ
ความอาจเสียคาใชจาย โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายสำหรับคา
บริการ
เมื่อพื้นที่ขอความ SMS เต็ม จะแสดงไอคอน SMS กระพริบอยูบน
หนาจอสแตนดบาย โดยเมื่อขอความเต็มจะสงผลกระทบกับการรับ
ขอความใหม คุณควรลบขอความที่มีอยูในถาดเขาออกเพื่อการทำ
งานอยางมีประสิทธิภาพ
-

-
-

-

-

-

-

-

เขียนขอความ (Write Message): สามารถเขียนขอความใน
เมนูนี้ โดยใสเบอรโทรหรือเลือกเบอรจากสมุดโทรศัพท
ขอความเขา (Inbox): ดูขอความตางๆที่เขามาในขอความเขา
ขอความราง (Drafts): ขอความที่พิมพเสร็จเรียบรอยแลวยังไม
ตองการสงออก สามารถเลือกบันทึกและเก็บไวในเมนูนี้ 
ขอความออก (Outbox): ขอความที่สงลมเหลวจะถูกจัดเก็บไว
ในเมนูนี้ 
ขอความที่สง (Sent): ขอความที่สงเรียบรอยแลวจะถูกจัดเก็บใน
เมนูนี้
ลบขอความ (Delete messages): สามารถลบขอความใน ขอ
ความเขา (Inbox),  ขอความออก (Outbox), ขอความราง 
(Drafts), ขอความออก (Outbox), ขอความที่สง (Sent) และขอ
ความทั้งหมดไดในเมนูนี้
ขอความบรอดคาสท (Broadcast Message): ขอความบรอด
คาสทเปนบริการขอมูลเชนรายงานอากาศ, สภาพการจราจรและ
อื่นๆ โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความ โดยคุณสามารถเลือก
ใชงานหรือไมใชงานโหมดการรับและตั้งการตั้งคาอื่นๆ ตามตองการ
ขอความสำเร็จรูป (Templates)

-

คุณสามารถใชขอความสำเร็จรูปที่มีอยูในเครื่องโทรศัพทเพื่อ
ประหยัดเวลาในการพิมพ
ตั้งคาขอความ (Message settings): สามารถตั้งคาขอความ 
SMS และ MMS   

เครื่องเลนเสียง (Music player)

เพื่อดาวนโหลดเพลงตองใสการดทีแฟลชลงในเครื่องโทรศัพทมือถือ 
ปดเครื่องโทรศัพทมือถือกอนใสการดทีแฟลช เปดเครื่องโทรศัพทมือ
ถือแลวเชื่อมตอสายดาตาเคเบิ้ลกับตัวเครื่องโทรศัพทมือถือกับ
คอมพิวเตอร บนหนาจอโทรศัพทจะมีขอความปอบอัพ “การกำหนด 
USB” ใหเลือก “ที่เก็บขอมูลขนาดใหญ” จากนั้นคอมพิวเตอรจะ
แสดงการคนหาไดรฟฮารดแวรใหม เมื่อปรากฏไดรฟใหมบน
คอมพิวเตอรแลว ใหดาวนโหลดเพลงที่เลือกไปยังโฟลเดอร My 
Music เพื่อใหเพลงสามารถเลนไดโดยอัตโนมัติ เมื่ออยูในเมนูเครื่อง
เลนเพลง (รองรับเฉพาะฟอรแมต MP3, AMR และ MIDI)
การควบคุมการเลนเพลง 
กดปุม 4 (หรือกดปุมทิศทางลง) เพื่อไปยังเพลงกอนหนา กดปุม 5 
เพื่อนเลนหรือพักการเลนเพลง กดปุม 6  (หรือกดปุมทิศทางขึ้น) 
เพื่อไปยังเพลงถัดไป 
ปรับระดับความดังเสียงโดยกดปุมปรับความดังเสียงขึ้น/ลงที่อยู
บริเวณดานขางซาย

โทรดวน (Speed dial)

คุณสามารถกำหนดเบอรโทรดวยใหได 8 เบอร กอนเริ่มการใชงาน 
คุณตองเปดใชงานฟงกชั่นการโทรดวน โดยเขาไปที่ เมนู โทรดวน 
(Speed dial) > เลือก สถานะ (Staus) > แลว กด ตกลง เพื่อเลือก 
เปด
คุณสามารถตั้งเบอรสำหรับการโทรดวนไดโดย เลือก เมนู โทรดวน 
(Speed dial) > เลือก ตั้งหมายเลข (Set number) > แลว กด 
ตกลง เพื่อ ทำการตั้งเบอรใหแตละปุม

ตั้งคา (Settings)

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

-

-
-

-
-

-

-
-

ชนิดการเตือน (Alert type): เลือกวิธีที่โทรศัพทจะเตือน เมื่อมี
สายเรียกเขา ตัวเลือกคือ:เสียง (Ring) /สั่นเทานั้น (Vibration 
only) /สั่นและเสียง(Vibrate and ring) /สั่นแลวเสียง (Vibrate 
then ring)
ชนิดเสียงเรียก (Ring Type): ตั้งคาชนิดเสียงเรียก ตัวเลือกคือ 
ซ้ำ (Repeat), ครั้งเดียว (Single) และคอยๆ ดังขึ้น (Ascending) 
และบี๊ป 1 ครั้ง (Beep Once)
สายเรียกเขา (SIM incoming call): เลือกริงโทนเสียงเรียกเขา 
ระดับเสียงริงโทน (Ringtone volume): ปรับระดับความดัง
สำหรับเสียงเรียกเขา 
ขอความ (Message): ตั้งเสียงเตือนขอความ
ระดับเสียงขอความ (Message Volume): ปรับระดับความดัง
สำหรับเสียงเตือนขอความ
ระดับเสียงปุมกด (Keytone volume): ปรับระดับความดัง
สำหรับเสียงปุมกด
เปดเครื่อง/ปดเครื่อง(Power off/on): ตั้งเสียงเปด/ปดเครื่อง
เตือนระบบ (System alert): ตั้งคาเปดหรือปดเสียงเตือน

เวลาและวันที่ (Time and Date)
ดวยฟงกชั่นนี้ คุณสามารถตั้งคาเมืองที่อยู, รูปแบบวันที่และเวลา 
และตั้งเวลา 
ตั้งคาโทรศัพท (Phone Settings) 
ในเมนุนี้สามารถเลือก ตั้งเปด/ปดเครื่อง , ภาษา, วิธีการปอนขอมูล, 
ตั้งปุมลัด และ โหมดเครื่องบิน 
ตั้งคาการโทร (Call settings)

-

-

-

-
-

สายเรียกซอน (Call Waiting): สามารถเปด/ปดฟงกชั่นนี้ได ถา
ไมเปดใชงานฟงกชั่นนี้คุณจะไมสามารถใชงานการประชุมสายหรือ
สายเรียกซอนได บริการนี้ตองไดรองรับจากเครือขายผูใหบริการ
โอนสาย (Call Divert): บริการเครือขายนี้จะชวยใหคุณสามารถ
โอนสายเรียกเขาไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่นๆ ได
ระงับการโทร (Call Barring): สามารถเลือกกำหนดการระงับ
การโทรเขาหรือการโทรออก
สลับสาย (Line Switching): เลือกใชสาย 1  หรือ สาย 2
ตั้งคาขั้นสูง [Advance settings]: สามารถเลือกตั้งคาแบล็ค
ลิสต (Blacklist), โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial), เตือนเวลาโทร 
(Call Time Reminder), ปฏิเสธโดยขอความสั้น (Reject by 
SMS) และ โหมดการรับสาย (Answer mode) 

ตั้งคาหนาจอ (Display Settings)
สามารถตั้งคา ภาพพื้นหลัง (wallpaper), ภาพพักหนาจอ (screen 
saver), ภาพเปดเครื่อง (power on display), ภาพปดเครื่อง 
(power off display), แสดงวันที่และเวลา (Show date and time) 
และแสงไฟ LCD (LCD backlight)
ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection setting)
- บลูทูธ (Bluetooth)








เปด (Power): กอนการใชงานฟงกชั่บลูทูธตองเปดใชงานกอน 
ควรปดใชงานเมื่อไมจำเปนเพราะจะกินไฟแบตเตอรี่
คอนขางเยอะ 
สามารถมองเห็นได (Visibility): เมื่อเปดใชฟงกชั่นนี้ จะ
อนุญาตใหสามารถถูกคนหาดวยอุปกรณบูลทูธอื่น 
อุปกรณของฉัน (My Device): เมื่อเขาไปในตัวเลือกนี้จะ
สามารถเห็นรายการอุปกรณบลูทูธที่ใชงานได โดยสามารถ
เลือกที่จะทำฟงกชั่นกับอุปกรณบลูทูธในรายการ หรือคน
หาอุปกรณใหม 
คนหาอุปกรณเสียง (Search audio device): คนหา
อุปกรณเสียง





เปลี่ยนชื่ออุปกรณ (My Bluetooth name): แกไข/เปลี่ยน
แปลงชื่ออุปกรณบลูทูธ
ขั้นสูง (Advanced): กอนใชงานบลูทูธ ตองเปดการใชงาน

-
-
ตั้งคาเครือขาย (Network Settings)
ตั้งคาความปลอดภัย (Security Settings)

คืนคาโรงงาน (Restore Factory Settings)
คุณสามารถคืนการตั้งคาจากโรงงานได โดยรหัสผานมาตรฐาน
สำหรับการคืนคา คือ 0000

ออแกไนเซอร (Organizer)
- เครื่อคิดเลข (Calculator) 






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

-

-

ปฏิทิน (Calendar) 
ภายในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถบันทึกตารางนัดหมายและสิ่งที่ตอง
ทำไวในปฏิทิน และคุณยังสามารถตั้งนาิกาปลุกใหเตือนคุณ
เพื่อทำกิจกรรมตางๆ ไดอีกดวย การสรางบันทึกและการเตือน
ความจำในปฏิทิน 
หากตองการดูรายการโนตยอของวันนั้นๆ  กดตกลงเพื่อดูตาราง
และทำฟงกชั่น ดังตอไปนี้: ดู (View), ดูทั้งหมด (View all), เพิ่ม
เหตุการณ (Add event), ลบเหตุการณ (Delete event), 
กระโดดไปวันที่ (Jump to Date) และ ไปวันนี้ (Go to today)
รายการที่ตองทำ (To do list)
ในฟงกชั่นนี้ คุณสามารถ ดู (View), เพิ่ม (Add),แกไข (Edit), 
ลบ (Delete), ลบทั้งหมด (Delete all)  และ สง (Send) 
ถาตั้งการเตือน เมื่อถึงเวลาโทรศัพทจะสงเสียงเตือนและแสดง
ขอมูลของรายการที่ตองทำ

โทรฉุกเฉิน (SOS)
คุณสามารถตั้งเบอรสำหรับการโทรฉุกเฉินไดถึง 5 หมายเลข 
ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น ใหกดคางปุมฉุกเฉิน สีสม
ที่เขียน SOS บนดานหลังตัวเครื่องคางไวประมาณ 3-5 วินาที 
เครื่องจะทำการสงเสียงฉุกเฉินขึ้นแลวจะโทรและสงขอความไปยัง
เบอรที่ตั้งไวกอนหนา (กรณีที่ไมไดตั้งเบอรไว เครื่องจะโทรไปยัง
เบอร 191) พรอมเขาใชงานโทรแบบเปดลำโพงอัตโนมัติ กรณีที่ไมมี
ผูรับสายเครื่องจะโทรไปยังเบอรที่ตั้งไวเรื่อยๆจนกวาจะมีผูรับสาย
ฟงกชั่นการโทรฉุกเฉินจะหยุดเมื่อมีผูรับสายจากปลายทาง, มีผูโทร
เขา หรือ ผูใชสามารถหยุดการทำงานดวยตัวเองไดโดย กดปุมโทร
ฉุกเฉิน SOS คางไวประมาณ 3-5 วินาที 
การเปดใชงาน
เขาไปที่เมนู โทรฉุกเฉิน (SOS)> จากนั้น เลือก ปุมฉุกเฉิน “SOS 
Button” > แลวเลือก “เปด” (ON)
การตั้งเบอรโทรฉุกเฉิน
คุณสามารถกำหนดเบอรสำหรับการโทรฉุกเฉินไดมากสุด 5 เบอร 
โดยเขาไปที่เมนู โทรฉุกเฉิน (SOS)> จากนั้น เลือก เบอรฉุกเฉิน 
(Emergency Numbers)> เลือกปอนเบอร แบบ ปอนเอง 
(Manual input)/เลือกจากสมุดโทรศัพท 
การพิมพขอความสำหรับสงแบบฉุกเฉินและตั้งเปดการใชงาน
คุณสามารถกำหนดขอความที่ใชสงสำหรับการโทรฉุกเฉินไดโดย
เขาไปที่ เมนู โทรฉุกเฉิน (SOS)> จากนั้น เลือก เบอรฉุกเฉิน 
(Emergency Numbers)> เลือกเบอรที่ตั้งไว กด ตัวเลือก> 
เลือก 3. พิมพขอความ เพื่อพิมพขอความที่ตองการสำหรับสง> 
เมื่อพิมพขอความที่ตองการเสร็จสิ้นใหกด ตกลง (OK)

นาิกาปลุก (Alarm clock)
นาิกาปลุกสามารถทำงานไดแมเครื่องโทรศัพทมือถือจะปดอยู 
หากมีแบตเตอรี่เพียงพอ
ผูใชสามารถกำหนดนาิกาปลุกไดถึง 5 เวลา โดยปกติจะถูกตั้งปด
การใชงานไว  ทั้งนี้ผูใชสามารถเลือกเปดการใชงานและกำหนด

เวลาและเสียงเตือนที่แตกตางๆกันไปไดตามความตองการ
เมื่อนาิกาปลุกดัง ใหกดปุม หยุด (Stop) เพื่อหยุดการเตือน หาก
คุณปลอยใหโทรศัพทเตือนตอเนื่องเปนเวลาหนึ่งนาที หรือ กดปุม 
เลื่อนปลุก (Snooze) การเตือนจะหยุดเปนเวลา 4 นาที และจะ
เตือนอีกครั้ง หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทปดอยู โทรศัพทจะ
เปดเครื่องโดยอัตโนมัติและเริ่มสงเสียงเตือน หากคุณกดปุม หยุด 
(Stop) โทรศัพทจะถามวา คุณตองการเปดเครื่องหรือไม กดปุม ไม 
(No) เพื่อปดเครื่อง หรือ ใช (Yes) เพื่อเปดเครื่อง

จัดการไฟล (File Manager)
คุณสามารถดูขอมูลในเมมโมรี่การดและฟอรแมตการดไดจากเมนู
นี้ เลือกโฟลเดอรที่ตองการแลวเลือก ตัวเลือก (Options) เพื่อใช
งานตอไปนี้: 
โทรศัพท [Phone]—พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่องโทรศัพท 
เปด [Open]:  สามารถเปดโฟลเดอรตางๆ เชน Audio, 
Images, Photos, My Music และ Video 
โดยในแตละไฟล ผูใชสามารถเลือกตัวเลือก ตอไปนี้ เชน เลน 
(Play), สง (Send), โฟลเดอรใหม (New Folder), เปลี่ยนชื่อ 
(Rename), ลบ (Delete), เรียงโดย (Sort by), คัดลอก (Copy),
ยาย (Move) , ลบไฟลทั้งหมด (Delete All ffiififiles) และ  ราย
ละเอียด (Details):

บริการ (Services)
-
-
โฮมเพจ (Homepage): เขาสูหนาโฮมเพจที่เลือกไว 
บุคมารค (Bookmarks): เขาไปที่เมนู ตัวเลือก เพื่อใชฟงกชั่น
ตอไปนี้: 












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

-
-

-

ปอนที่อยู (Input address): ปอนที่อยูเว็บไซตที่ตองการ 
หนาปจจุบัน (Recent pages): เก็บบันทึก 10 หนาเว็บไซต
ที่ถูกคนหา
ตั้งคา (Settings): 












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

4. ความปลอดภัยในการใชงาน
เพื่อความปลอดภัยในการใชงานตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ กรุณา
อานคูมือการใชงานอยางละเอียด; ไมควรเปดโทรศัพทมือถือ
เมื่ออยูใกลโรงงานสารเคมี, ปมน้ำมัน และวัตถุไวไฟ
-

-

-

-

ระหวางการขับขี่ยวดยานพาหนะควรใชชุดอุปกรณหูฟงเพื่อ
ความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินควรจอดรถเขา
ขางทางเพื่อสนทนา
การใชโทรศัพทมือถือกอกวนการทำงานของเครื่องบิน ดังนั้น
ทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินควรปดเครืองโทรศัพทมือถือ
ไมใชโทรศัพทมือถือใกลเครื่องกระตุนหัวใจ, เครื่องชวยฟง 
และอุปกรณอื่นๆที่คลื่นโทรศัพทมือถืออาจกวนการทำงานได
เพื่อสิทธิประโยชนในการรับประกันควรใชเฉพาะอุปกรณ
เสริมและชิ้นสวนจากทางบริษัทไอโมบายเทานั้น
ไมควรถอดประกอบเครื่องโทรศัพทมือถือโดยไมไดรับอนุญาต 
หากเครื่องเกิดการเสียหายใหติดตอผูขายทันที

-

-

-

-

-

-
-
-

-

ไมควรเสียบสายชารจโดยไมมีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องโทรศัพท
มือถือ ควรทำการปดเครื่องทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่เพราะ
อาจสงผลเสียหายตอความจำของเครื่องโทรศัพทมือถือ
ควรชารจโทรศัพทมือถือในพื้นที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก, 
ไมอยูใกลวัตถุไวไฟ, ความรอน, วัตถุไวไฟ และคลื่นแมเหล็ก
เพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหายควรเก็บโทรศัพทมือถือใหหางจาก
วัตถุที่เปนแมเหล็ก อยางซีดี, บัตรเครดิต และอื่นๆ
ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องโทรศัพทมือถือไมถูกของเหลว เมื่อเกิด
ปญหาดังกลาวใหถอดแบตเตอรี่ออก และติดตอผูขายทันที 
ไมควรใชโทรศัพทมือถือในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกิน ไมควรใช
ทามกลางแสงแดดที่จาเกิน หรือที่เปยก โดยปกติอุณหภูมิที่เหมาะ
สมในการใชงานจะอยูระหวาง 0-40 องศาเซลเซียส ความสูงที่ใช
ควรต่ำกวา 2,000 เมตร
ไมควรใชผาเปยกหรือของเหลวในการทำความสะอาด
ใมควรวางโทรศัพทมือถือใกลบริเวณที่เด็กสามารถเอื้อมถึง 
ไมควรขวางหรือเขยาโทรศัพทมือถือเนื่องจากอาจทำใหวงจร
ภายในเกิดการขัดของ
ไมทิ้งแบตเตอรี่ในถังยะทั่วไป กรุณาทิ้งแบตเตอรี่ในพื้นที่ที่จัดให

5. ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกรที่มี
หนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศ
ทุกวัย

-

-

-

มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่เปนที่รูจัก
กันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ในการทดสอบ
คา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพทสงออกมาในทุก
ยานความถี่
โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกันทั้งหมดถูก
ออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International 

Commission on Non-lonizing Radiation Protection) ซึ่งใช
คาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR ทีี่แนะ
นำโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเยื่อ กระดาษ 1 กรัม ซึ่ง
โทรศัพทนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่กำหนดโดย IEEE

6. ขอมูลแบตเตอรี่

อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแก ซิมการด, 
สภาวะเครือขาย, การตั้งคา, การใชงาน และสภาพแวดลอมที่ใช
ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติมีเดียจะ
ใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ
เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณเครือขาย
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปดโดยอัตโนมัติ 
หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว
การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานะการ
ชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟหนาจอ

-

-

-

7. เงื่อนไขการรับประกัน
โทรศัพทนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่กำหนดโดย IEEE

เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การด
หนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวัน
ที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับ
จากวันที่ซื้อ

1.

2.

li-ion 1000 mAh

ชนิด ความจุ

การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม 
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย 
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอม
หรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลา
ที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก 
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะ
ยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีด
ฆา

10. 

เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด
ลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย 
และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส 
หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobileไดรับความเสียหาย 
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, 
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile 
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
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การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส
แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิง
ตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดัง
กลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ  หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง  
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
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บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ 
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน  
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม
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