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คู่มือการใช้งาน 

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด  

ของ กทช. 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กทช.) 
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ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่คุณเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือจาก 
ไอ-โมบาย  

สำหรับการรับประกันว่าคุณสามารถใช้งานโทรศัพท์เครื่อง
นี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน
โทรศัพท์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือการใช้งานใดๆ 
ที่ผิดปกติ 

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายทางทรัพย์สิน 

การแสดงและภาพประกอบหน้าจอในคู่มือการใช้งานนี้ได้
รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการใช้งานโทรศัพท์
เครื่องนี้  

เนื่องจากเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคู่มือการใช้งานนี้หรือตัด
ข้อมูลบางส่วนออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ลูกค้า i-mobile ทุกคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี 
เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ท่ี Hotline 
i-club 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) 
หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club  

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือได้
ทาง i-mobile call center 
โทร 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน

ยินดีต้อนรับ 
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ตัวเครื่องโทรศัพท์ 

ปุ่มและช่องเชื่อมต่อที่สำคัญ 

1 ช่องเสียบที่ชาร์จ/USB  

2 กล้องหน้า  

3 ปุ่มข้อความ 

4 ปุ่ม Home  

5 ปุ่ม WLAN  

6 ปุ่มโอเปร่า (Opera) 

7 ปุ่มปรับระดับเสียง 
  ด้านข้างของตัวเครื่อง 

8 ปุ่มเปิด / ล็อคเครื่อง  
  (Power / Lock Key) 

9 ช่องเสียบหูฟัง   

0 กล้องหลัง 
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ขอให้เราได้ช่วยคุณและการทำงาน 

การใส่และการชาร์จ 
 
1 ใส่ซิมการ์ด 
โปรดทำตามป้ายบนโทรศัพท์มือถือ และดูให้แน่ใจว่าใส่ 
ซิมการ์ดไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยสังเกตจากด้านที่เป็น 
มุมตัด และให้ด้านที่เป็นหน้าสัมผัสโลหะของการ์ดคว่ำหน้า
ลง จากนั้นให้คุณเลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องจนล็อคเข้าที่ 
การถอดซิมการ์ดออก ให้คุณดึงช่องโลหะที่อยู่ใกล้ๆ กับซิม
การ์ดที่ใส่ 

2  ใส่ Micro SD การ์ด 
เลื่อน Micro SD การ์ดเข้าไปในช่องเสียบ Micro SD การ์ด 
โดยให้ที่มีพินโลหะคว่ำหน้าลง ผลักเข้าไปในช่องจนล็อค 
เข้าที่ 
การถอด Micro SD การ์ด เพียงเลื่อนการ์ดออก 

3  การใส่แบตเตอรี่ 
ให้คุณหันขั้วโลหะของแบตเตอรี่เข้ากับขั้วโลหะที่ช่องใส่
แบตเตอรี่ จากนั้นจึงกดแบตเตอรี่ให้ลงไปในช่อง 

เริ่มต้นการใช้งาน 
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4  การชาร์จ 
โปรดดูให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่เข้าในโทรศัพท์มือถือ วิธี
การชาร์จแบตเตอรี่ เสียบสายชาร์จที่โทรศัพท์ของคุณ (ช่อง 
USB) แล้วเสียบอีกด้านหนึ่งเข้าที่เต้าเสียบไฟฟ้า 
สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชาร์จ ซึ่งระหว่าง
ที่ทำการชาร์จ แถบบนสัญลักษณ์แบตเตอรี่จะมีการเลื่อน 
ไปมา และเมื่อแถบบนสัญลักษณ์หยุดการเคลื่อนไหว แสดง
ว่าแบตเตอรี่ได้ถูกชาร์จพลังงานจนเต็ม 
ปลดสายชาร์จออกจากโทรศัพท์ 
ปลดสายชาร์จออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า 

หมายเหตุ: ถ้าแบตเตอรี่ใกล้จะหมด ไอคอน
แบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหลังจากการ
ชาร์จไฟผ่านไปแล้วครู่หนึ่ง 
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เฉพาะที่จำเป็น 

เคล็ดลับการสัมผัส (Touch Tip) 
 
ที่นี่จะแนะนำวิธีการสัมผัสที่ใช้ควบคุมโทรศัพท์ของคุณ 

1  สัมผัส  
เพื่อเลือกไอคอน หรือตัวเลือก 

2  สัมผัสค้างไว ้
เพื่อเปิดฟังก์ชั่นพิเศษ อย่างเช่นการคัดลอก, ตัด และ
วางข้อความ ลองทำ: บนหน้าจอการเขียนข้อความ สัมผัส
ค้างไว้บนข้อความที่คุณพิมพ์เข้าไป เพื่อเปิดการทำงาน 
เช่น การคัดลอก, การตัด 

3  การลาก 
เพื่อเลื่อนรายการหรือย้ายอย่างช้าๆ, เลื่อนผ่านหน้าจอ
สัมผัส ลองทำ: บนหน้าจอเมนูหลัก, สัมผัสสมุดโทรศัพท์ 
แล้วเลื่อนรายการสมุดโทรศัพท์ขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการ 

หน้าจอสัมผัสและปุ่ม 

เคล็ดลับ: เมื่อเลื่อนรายการ แถบเลื่อนจะ
ปรากฏอยู่ทางด้านขวา 
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4  การเลื่อน 
เพื่อเลื่อนรายการหรือย้ายอย่างเร็ว เลื่อนบนหน้าจอสัมผัส 
(เลื่อนอย่างรวดเร็วและปล่อย) 

เคล็ดลับการใช้ปุ่มกด (Key Tip) 
 
1  ปุ่มเปิด / ล็อค (Power/Lock Key) 
 • กดค้างเพื่อเปิด / ปิด โทรศัพท์มือถือ 
 • เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ 
   หรือเมื่อคุณต้องการทำความสะอาดหน้าจอ ทำการ 
  ปิดหน้าจอโดยกดปุ่มเปิด / ล็อค (Power/Lock Key) 
 • การเปิดหน้าจอ ทำได้โดยเพียงกดปุ่มเปิด / ล็อค  
  (Power/Lock Key) อีกครั้ง 

2  ปุ่มข้อความ, Home, WLAN และโอเปร่า (Opera) 
 • สัมผัสปุ่มข้อความเพื่อเขียนข้อความ 
 • สัมผัสปุ่ม Home เพื่อปิดเมนูหรือแอฟใดๆ และกลับ 
  สู่หน้าจอ Idle 
 • สัมผัสปุ่ม WLAN เพื่อใช้ WLAN 
 • สัมผัสปุ่มโอเปร่า (Opera) เพื่อใช้โอเปร่าเบาร์เซอร์ 

หมายเหตุ: คุณสามารถกดปุ่มเปิด / ล็อค 
(Power/Lock Key) เพื่อปลดล็อค หรือสัมผัส
ค้างไว้ไอคอนปลดล็อคบนหน้าจอเพื่อปลดล็อค 
(ห้ามปล่อยจนกว่าจะมีการปลดล็อค) 
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3  ปุ่มปรับระดับเสียง 
 • กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง  
  (บนหน้าจอ Home) หรือปรับระดับเสียงหูฟัง 
  (ระหว่างโทร) เมื่อเล่นเพลงหรือวีดีโอ กดปุ่มปรับ 
  ระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของมีเดีย 
 • เลื่อนเมนูย่อย หรือรายการบนหน้าจอ 
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เข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดอย่างรวดเร็ว 

เริม่ตน้การใชง้านอยา่งรวดเรว็ : หนา้จอ Idle 
 
หน้าจอ Idle จะจัดเก็บข้อมูลล่าสุดไว้ในที่ที่เดียว คุณจะเห็น
เมื่อคุณเปิดเครื่อง โดยมีสิ่งพื้นฐานเหล่านี้:  

หน้าจอ Idle 

• หน้าจอ Home 
 คุณสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องมือต่างๆ บนหน้าจอ  
 Home 

• เมนูลัด (Shortcuts) 
 สามารถตั้งเมนูลัดได้ถึง 12 ทาง สัมผัสเมนูลัดที่ว่างเพื่อ 
 เลือกฟังก์ชั่นที่คุณต้องการตั้งเป็นเมนูลัดบนที่ควบคุม 
 เมนูลัด สัมผัสการตั้งค่าเมนูลัดค้างไว้ก่อน แล้วคุณ 
 สามารถย้ายหรือยกเลิกเมนูลัด 

• การโทรล่าสุด (Recent calls) 
 ดูบันทึกการโทรบนหน้าโทรก่อนหน้านี้ 

หมายเหตุ: หน้าจอ Idle ของคุณอาจจะมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย คุณสามารถเลื่อนหน้าจอ 
Idle ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูการทำงานที่มาก 
กว่า ได้มากสุด 8 หน้า 
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• การดูข้อความ 
 ดูข้อความบนหน้าการดูข้อความ 

• การตั้งค่า Shell 
 คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นอย่างเช่น บลูทูธ, WLAN และ  
 2 ซิม 

• เครื่องเล่นมีเดีย 
 คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงและวีดีโอบนหน้าเครื่อง 
 เล่นมีเดีย 

• การดูรูปภาพ 
 ดูรูปภาพบนหน้าการดูรูปภาพ 

• ผู้ติดต่อที่ชื่นชอบ 
 เลือกผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่ชื่นชอบ 
  คุณสามารถโทรและส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อบนหน้าผู้ 
 ติดต่อที่ชื่นชอบ 

Widgets 
 
Widget เป็นแอฟขนาดเล็กบนหน้าจอ Home ที่แสดงข้อมูล
ทั่วไป อย่างเช่น บันทึก, ปฏิทิน และวิทยุ FM คุณสามารถ
เพิ่ม widget เช่น ปฏิทินที่แสดงการนัดหมายที่จะมาถึง 
สัมผัส  บนด้านซ้ายของหน้าจอ Home ลากไอคอนที่ 
เลือก แล้วคุณสามารถใช้ widget ได้อย่างง่ายดาย 
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สวิชต์ เมนู การโทร และล็อค 
 
• สวิชต์ (Switch) 
 การทำงานสวิชต์บนหน้าจอ Idle 

• เมนู (Menu) 
 เข้าสู่เมนูหลัก 

• การโทร (Dial) 
 เข้าสู่หน้าจอการโทร 

• ล็อค (Lock) 
 ล็อคหน้าจอสัมผัสและโทรศัพท์ 
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คีย์บอร์ด 
 
ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอโดยสัมผัสช่องข้อความ ปิดคีย์บอร์ด
บนหน้าจอโดยการสัมผัส  

การป้อนข้อมูล 

การป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว 
 
ตัวอย่าง : วิธีการพิมพ์คำว่า “HOME” 

1  เปลี่ยนเป็น Smart ABC 

2  สัมผัส 4 6 6 3 เลือก “HOME” 

ไปยัง 

เลือกสัญลักษณ์                  สัมผัส * 

เลือกวิธีการพิมพ์                สัมผัส # 

ลบทั้งหมด                        สัมผัส  

ใส่ตัวเลข                          สัมผัส  

สลับระหว่างตัวอักษรใหญ่/ สัมผัส  
เล็ก 
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การป้อนข้อมูลแบบ Multitap 
 
วิธีการนี้คุณต้องสัมผัสไปยังตัวอักษรที่ต้องการ : ตัว “h” 
เป็นตัวอักษรที่ 2 บนปุ่มหมายเลข 4 ดังนั้นคุณต้องสัมผัส
ปุ่มหมายเลข 4 สองครั้งเร็วๆ เพื่อพิมพ์ตัว “h” การใช้
โหมดนี้คุณต้องสัมผัสปุ่มตามจำนวนตัวอักษรที่ต้องการจะ
พิมพ์ 

ตัวอย่าง : 
การพิมพ์คำว่า “HOME” ในโหมดการป้อนข้อมูลแบบ 
Multitap ให้สัมผัสปุ่มหมายเลข 4 (GHI) สองครั้ง สัมผัส
ปุ่มหมายเลข 6 (MNO) สามครั้ง สัมผัสปุ่มหมาย 6 
(MNO) หนึ่งครั้งและปุ่มหมายเลข 3 (DEF) สองครั้ง 
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เรื่องดีสำหรับการพูดคุย ข้อความ หรืออีเมล 

สมุดโทรศัพท์ 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง: เมนู (Menu) > การติดต่อ
สื่อสาร (Communication) > สมุดโทรศัพท์ (Phonebook) 

• ค้นหาผู้มาติดต่อ 
 ในหน้ารายการสมุดโทรศัพท์ ใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ 
 ที่คุณหาสำหรับในช่องเคอร์เซอร์ แล้วการบันทึกการนัด 
 หมายจะปรากฏขึ้น ผลการค้นหาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ 
 กับเนื้อหาที่ใส่ 
 เลือกผู้ติดต่อ คุณสามารถโทร เขียนข้อความ และแก้ไข 
 ผู้มาติดต่อ 

การติดต่อสื่อสาร 

• เพิ่มผู้ติดต่อใหม ่
 เลือกเพิ่มผู้ติดต่อใหม่เพื่อเพิ่มเข้าไปในหน่วยความจำ 
 ของซิม หรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถ 
 แก้ไขรายละเอียดของผู้ติดต่อ เช่นชื่อ, เบอร์ และอื่นๆ 

ไปยัง 

โทร                               สัมผัส  

เขียนข้อความ               สัมผัส  

แก้ไข                            สัมผัส  
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• กลุ่มผู้โทร 
 คุณสามารถเพิ่มกลุ่มใหม่ อย่างเช่น เพื่อน, ครอบครัว  
 และธรุกจิ การทำงานนี้คุณสามารถตั้งค่ากลุ่ม เช่น ภาพ 
 ผู้โทร, เสียงเรียกเข้าผู้โทร และวีดีโอผู้โทร 

• การตั้งค่าสมุดโทรศัพท์ 
 หวัขอ้เหลา่นีเ้ปน็รายการทีอ่ยูใ่นการตัง้คา่สมดุโทรศพัท ์: 
 • จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ: เลือกข้อมูลที่ต้องการ 
  สำหรับผู้ติดต่อ 
 • การโทรด่วน: ตั้งการโทรด่วนเป็น เปิด/ปิด, และ 
  ตั้งหมายเลข 
 • เบอร์ของฉัน: แก้ไขและส่งเบอร์ของฉัน 
 • เบอร์เพิ่มเติม: คุณสามารถแก้ไขเจ้าของหมายเลข  
  และตั้งค่าแก้ไขการโทร 
 • สถานะหน่วยความจำ: การทำงานนี้ทำให้คุณ 
  สามารถตรวจสอบสถานะของหน่วยความจำของ 
  โทรศัพท์, ซิมการ์ด และกลุ่ม 
 • การคัดลอกผู้ติดต่อ: คุณสามารถคัดลอกผู้ติดต่อจาก 
  หน่วยความจำในโทรศัพท์ไปยังหน่วยจำในซิม และใน 
  ทางกลับกัน 
 • ย้ายผู้ติดต่อ: คุณสามารถย้ายผู้ติดต่อจากหน่วย 
  ความจำในโทรศัพท์ไปยังหน่วยจำในซิม และในทาง 
  กลับกัน 
 • ลบผู้ติดต่อทั้งหมด: คุณสามารถลบผู้ติดต่อทั้งหมด 
  จากหน่วยความจำในโทรศัพท์ และหน่วยความจำใน 
  ซิม 
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ข้อมูลการโทร 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง: เมนู (Menu) > การติดต่อ
สื่อสาร (Communication) > ข้อมูลการโทร (Call center) 

• ประวัติการโทร 
 สัมผัสแท๊ปที่แตกต่าง อย่างเช่น ทั้งหมด, โทรออก, ไม่ได้ 
 รับ และโทรเข้า บนด้านบนหน้าจอของหน้าประวัติการ 
 โทร แล้วคุณสามารถดูบันทึกการโทรที่แตกต่าง 
 เลือกบันทึกการโทร คุณสามารถโทรและเขียนข้อความ 
 หาผู้ติดต่อได้ 

เลือกข้อมูลการโทร และสัมผัสการทำงาน คุณสามารถ
บันทึกผู้ติดต่อไปที่สมุดโทรศัพท์, เพิ่มแบล็คลิสต์ และดู
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่นเวลาการโทร, ค่าโทร, ตัวนับข้อความ 
และตัวนับ GPRS 

• โทรสายวีดีโอ 
 ถ้าโทรศัพท์ของคุณรองรับ 3G คุณสามารถใช้โทรสาย 
 วีดีโอ ด้วยการสัมผัส  เพื่อเลือกการทำงานดังนี้ 
 • สร้างโทรสายวีดีโอ 
 • เริ่ม/หยุด กล้อง 
 • ใช้กล้องด้านหลัง 

ไปยัง 

การโทร                 สัมผัส  

เขียนข้อความ        สัมผัส  
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 • เปิดโหมดกลางคืน 
 • สลับภาพ 
 • ซ่อนรูปภาพขนาดเล็ก 
 • ตั้งค่าโทรสายวีดีโอ 

• ตั้งค่าการโทร 
 คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุณสมบัติตามนี้ให้ตรง 
 ตามความต้องการของคุณ 

 • ตั้งค่า ซิม 1 / 2 
   ID ของผู้โทร – คุณสามารถซ่อน ID, ส่ง ID, หรือ 
   ตั้งโดยเครือข่าย 
   รบัสายซอ้น – คณุสามารถใชห้รอืไมใ่ชง้านฟงักช์ัน่ 
   นี้ และคุณสามารถดูการตั้งค่าปัจจุบันผ่านทาง 
   เครื่องหมายคำถาม 
   การโอนสาย – คุณสามารถตั้งสายเรียกเข้าให้ 
   โอนสายไปยังที่อื่น 
   จำกัดการโทร – เพื่อที่จะใช้บริการนี้ ต้องมีการ 
   ขอรับบริการจากเครือข่าย เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน 
   การจำกัดการโทร คุณต้องใส่รหัสผ่านเดิม 
   การสลับสาย – สลับไปสาย 1 หรือสาย 2 
   รายการกลุม่ – หลายหมายเลขสามารถจดัตัง้กลุม่ 
   ผู้ใช้ได้ ใช้การทำงานนี้ในการระบุการติดต่อของ 
   กลุ่มผู้ใช้ 

 • การโอนสายแบบ Smart: คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ 
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 • การตั้งค่าขั้นสูง 
   แบล็คลิสต์ – ตั้งค่าว่าต้องการเปิดการใช้งานการ 
   กรองสายเรียกเข้า และแก้ไขหมายเลขแบล็คลิสต์ 
   เอ็ฟเฟ็กต์การโทรแบบสั่น – คุณสามารถตั้งค่า 
   ฟังก์ชั่นนี้ว่า เปิด/ปิด 
   แสดงเวลาการโทร – หลังจากตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ 
   เป็น “เปิด” เวลาการโทรจะแสดงอยู่บนหน้าจอ 
   เตือนเวลาโทร – หลังจากตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็น  
   “เปิด” จะมีการเสียงเตือนดังขึ้นหนึ่งครั้งหรือ ตาม 
   ช่วงเวลาที่ตั้งค่าตามที่คุณเลือกระหว่างขั้นตอนการ 
   โทร ดังนั้นจะมีการเตือนของเวลาโทรในช่วงระยะ 
   เวลาการโทร 
   จบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว – คุณสามารถตั้งเป็น  
   เปิด / ปิด สำหรับฟังก์ชั่นนี้ และตั้งช่วงเวลา  
   (1 – 9999 วินาที) 
   ขอ้ความโทรศพัท ์– คณุสามารถตัง้คา่เปน็ เปดิ /  
   ปิด สำหรับฟังก์ชั่นนี้ 
   ไม่รับโดย SMS - คุณสามารถตั้งค่าเป็น เปิด /  
   ปิด สำหรับฟังก์ชั่นนี้ 
   เตอืนการเชือ่มตอ่ – ตัง้ฟงักช์ัน่นีเ้ปน็เปดิ หรอืปดิ 
   โหมดตอบรับ – เลือกปุ่มไหนก็ได้ หรือตอบรับ 
   อัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมดหูฟัง 
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ข้อความ 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง  : เมนู (Menu) > การติดต่อ
สื่อสาร (Communicate) > ข้อความ (Messaging) 
ในเมนูข้อความ โทรศัพท์มีเมนูย่อยดังนี้ 

• เขียนข้อความ 
 คุณสามารถสร้าง SMS และ MMS เพื่อส่ง และรับ 
 ข้อความ 

ไปยัง 

การส่งข้อความ  สัมผัส  

ใส่ผู้รับ                            สัมผัส  

ใส่รูปภาพ, เสียงและวีดีโอ;   สัมผัส  
ถ่ายภาพ, บันทึกเสียงและ 
วีดีโอ;  
ใส่รูปแบบข้อความ, แนบ,  
เบอร์ผู้ติดต่อ,  
ชื่อผู้ติดต่อและส่วนที่คั่นไว้ 
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• ข้อความออก: โฟลเดอร์นี้เก็บข้อความทั้งหมดที่ไม่ได้ส่ง 
 จากโทรศัพท์ของคุณ 

• ส่งข้อความ: โฟลเดอร์นี้เก็บข้อความทั้งหมดที่มีการส่ง 
 จากโทรศัพท์ของคุณสำเร็จ 

• จัดเก็บ: โฟลเดอร์นี้เก็บข้อความที่คุณบันทึกไว้ 

• ลบข้อความ 

• ตั้งเวลาการส่ง SMS: คุณสามารถแก้ไขข้อความและตั้ง 
 ค่าวันและเวลาที่จะส่งไปยังผู้รับที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนแล้ว 

ไปยัง 

ตอบข้อความ                     สัมผัส  

ส่งต่อ                               สัมผัส  

ลบข้อความ                      สัมผัส  

ไปยัง 

ส่งข้อความ                        สัมผัส  

แก้ไข                               สัมผัส  

• ข้อความเข้า: โฟลเดอร์นี้จัดเก็บข้อความที่ได้รับทั้งหมด 

• ข้อความร่าง: โฟลเดอร์นี้เก็บข้อความที่ร่างไว้เพื่อแก้ไข 
 อีกครั้งหรือรอส่งทั้งหมด 
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• ข้อความบรอดคาสท์: โทรศัพท์ของคุณสามารถรับและ 
 เก็บข้อความบรอดคาสท์ คุณสามารถตั้งค่าโหมดการรับ 
 เป็น เปิด / ปิด อ่านโฟลเดอร์ข้อความที่จัดเก็บข้อความ 
 ที่ได้รับ 

• ข้อความสำเร็จรูป: จัดเก็บข้อความที่โหลดไว้แล้ว/ 
 ข้อความที่เขียนไว้แล้ว พร้อมสำหรับการใช้งาน คุณ 
 สามารถแก้ไขข้อความสำเร็จรูปตามที่คุณต้องการ รวม 
 ถึงข้อความแบบมัลติมีเดียที่โหลดไว้แล้ว 

• การตั้งค่าข้อความ: จัดเก็บการตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมด 
 สำหรับข้อความตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย และ 
 ข้อความบริการ 

อีเมลล์ (Email) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง: เมนู (Menu) > การติดต่อ
สื่อสาร (Communication) > อีเมล (Email) 
คุณต้องสร้างบัญชี แล้วสร้างอีเมล์ที่จะส่ง            
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เพลิดเพลินไปกับการรับฟัง, รับชม และถ่ายภาพที่คุณ
ต้องการ 

เครื่องเล่นมีเดีย 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > เครื่องเล่นมีเดีย (Media player) 
โทรศัพท์ i-mobile รุ่น S551 มาพร้อมกับเครื่องเล่นมีเดีย
ที่สามารถเล่นไฟล์เพลงและวีดีโอทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้ใน
หน่วยความจำในตัวเครื่องหรือในเมมโมรี่การ์ดได้ ซึ่งช่วย
ให้คุณสามารถตั้งค่าเพื่อเพลิดเพลินไปกับการรับฟังเสียงที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดได้  

• เมนูหลักของเครื่องเล่นมีเดีย 
 เปิดการใช้งาน เครื่องเล่นมีเดีย (Media player) 
 จากนั้นเลือกเมนูที่คุณต้องการ 
 • เพลงที่กำลังเล่น: ไปยังหน้าจอของเพลงที่กำลังเล่น 
 • เพลงทั้งหมด: เลือกดูเพลงทั้งหมด จากนั้นเลือกเพื่อ 
  ทำการเล่น, ส่ง, ตั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้าหรืออื่นๆ 
 • ศลิปนิ: เลอืกแสดงหมวดเพลงตามประเภทของศลิปนิ 
 • อัลบั้ม: เลือกแสดงหมวดเพลงตามประเภทของอัลบั้ม 
 • ประเภทของเพลง: เลือกแสดงหมวดเพลงตาม 
  ประเภทของเพลง 
 • รายการเพลง: สร้างรายการเพลงของคุณเอง 

มัลติมีเดีย 
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กล้องถ่ายรูป (Camera) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > กล้องถ่ายรูป (Camera) 

• ระบบควบคุมการจับภาพ/ถ่ายภาพ 

การควบคุม 

เริ่มเล่น/หยุด   สัมผัส  

เลือกเพลงก่อนหน้า/ถัดไป  สัมผัส  

ปรับระดับเสียง   กดปุ่มปรับระดับเสียงด้าน 
    ข้างของตัวเครื่อง 

 • วีดีโอทั้งหมด: เลือกดูวีดีโอทั้งหมด จากนั้นเลือกเพื่อ 
  ทำการเล่น, ส่ง, ตั้งค่าเป็นวีดีโอสำหรับสายเรียกเข้า 
  หรืออื่นๆ 
 • รีเฟรชคลังเพลง: ทำการรีเฟรชคลังเพลง 
 • ตั้งค่า: ทำการตั้งค่าเครื่องเล่น, ตั้งค่าเสียง, ตั้งค่า 
  วิดีโอ, ตั้งค่าบลูทูธ และตั้งค่าเน็ทเวิร์คได้ 
 • รีเซ็ทคลังเพลง: รีเซ็ทคลังเพลงกลับสู่สถานะเริ่มต้น 
  สัมผัสที่เพลง, วีดีโอหรือรายการเพลงที่คุณต้องการ 
  เพื่อเริ่มต้นการเล่น 

• ระบบควบคุมระหว่างการเล่น 

i-mobile S551 Thai.indd   21 6/17/11   4:55:18 PM



22

การควบคุม 

ตั้งค่าการชดเชยแสง  สัมผัส  

เลือกโหมดการแสดงฉาก  สัมผัส  

ตั้งค่าเวลาในการถ่ายภาพ  สัมผัส  
ด้วยตัวเอง 

แสดงอัลบั้มภาพ  สัมผัส  

เปลี่ยนเป็นโหมดบันทึกภาพ สัมผัส  
/วีดีโอ  

ตั้งค่าเริ่ม/หยุดชั่วคราว/ สัมผัส  
บันทึกต่อ/หยุดสำหรับการ 
บันทึก 

ดขูดีจำกดัของการบนัทกึภาพ  สัมผัส  

ปรับการขยาย/ลดภาพ  สัมผัส  

การถ่ายภาพ   สัมผัส  

ตั้งค่ากล้องถ่ายรูป  สัมผัส  

ย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า  สัมผัส  
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• การตั้งค่าในการถ่ายภาพ 
 คุณสามารถตั้งค่าที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพที่คุณ 
 ต้องการได้ โดยสัมผัสปุ่ม  บนหน้าจอเพื่อเปลี่ยน 
 แปลงการตั้งค่าในส่วนของ 

 • รูปภาพ (Image)  
   สลับกล้อง: ไปยังอัลบั้มรูปภาพ, ระบบบันทึก 
   วีดีโอหรือใช้งานกล้องด้านหน้า 
   โหมดการถ่ายภาพ: เลือกโหมดการถ่ายภาพจาก 
   ปกต ิ(Normal), ถา่ยแบบตดิตอ่กนั (Continuous), 
    พาโนรามา (panorama) หรืออื่นๆ 
   ขนาดภาพ: ตั้งค่าขนาดของรูปภาพ 
   AF range: เลือกระยะในการถ่ายภาพจากอัตโนมัติ  
   (Auto), มาโคร (Macro) หรืออนันต์ (Infinite) 
   White balance: เลือกการตั้งค่าสมดุลแสงขาวจาก 
   อัตโนมัติ (Auto), โหมดกลางวัน (Daylight),  
   ทังสเตน (Tungsten) หรืออื่นๆ 
   เอ็ฟเฟ็กต์: เลือกเอ็ฟเฟ็กต์จากปกติ (Normal),  
   เฉดสีเทา (Grayscale), ซีเปีย (Sepia) หรืออื่นๆ 

 • ส่วนอื่นๆ (Misc) 
   บันทึก: เลือกตั้งค่าคงที่ให้แก่ตัวเครื่องสำหรับการ 
   จัดเก็บรูปภาพจากเมมโมรี่การ์ดหรือหน่วยความ 
   จำในตัวเครื่องได้ 
   คุณภาพของรูปภาพ: ตั้งค่าคุณภาพของรูปภาพ 
   โซน AF:  เลือกโซนในการถ่ายภาพจาก Single- 
   zone หรือ Continue-zone 
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   เสียงชัตเตอร์: เลือกเสียงชัตเตอร์ 
   Anti-flicker: เลือกจาก 50Hz หรือ 60Hz 
   กลับไปยังค่าเริ่มต้น: เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากลับ 
   ไปยังค่าคงที่เริ่มต้นของตัวเครื่อง 

วิทยุ (FM) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > วิทยุ (FM) 
โทรศัพท์ i-mobile รุ่น S551 มาพร้อมกับตัวรับสัญญาณ
วิทยุ FM และเครื่องบันทึกในตัวเครื่อง 

• ระบบควบคุมวิทยุ FM 

การควบคุม 

ปิด/เปิดเครื่อง   สัมผัส  

เปลี่ยนแปลงช่องสถานี  สัมผัส  

ปรับระดับเสียง   กดปุ่มปรับระดับเสียงด้าน 
    ข้างของตัวเครื่อง 

ตั้งค่าเริ่ม/หยุดชั่วคราว/ สัมผัส  
บันทึกต่อ/หยุดสำหรับ  
การบันทึก 
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• ตัวเลือกในการตั้งค่าต่างๆ 
 • รายการช่อง: บันทึกช่องความถี่ทั้งหมดที่วิทยุ FM  
  สามารถรับได้ คุณสามารถเลือกเพื่อทำการเล่นหรือ 
  ตั้งค่าได้ 
 • ป้อนช่องความถี่ด้วยตนเอง: สามารถป้อนช่อง 
  ความถี่ด้วยตัวเองและสัมผัส OK เริ่มต้นการเล่นได้ 
 • ค้นหาอัตโนมัติ: เมื่อเลือกใช้งานฟังก์ชั่นนี้ วิทยุ FM  
  จะเริ่มค้นหาช่องความถี่ที่สามารถเล่นได้ทั้งหมดบน 
  เน็ทเวิร์ค 
 • ตั้งค่า: เลือกตั้งค่าสำหรับลำโพง, รูปแบบของไฟล์ที่ 
  บันทึก, คุณภาพเสียงและพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่คุณบันทึก 
 • บันทึก: สามารถเลือกบันทึกไฟล์เพลงหรือรายการที่ 
  คุณชื่นชอบได้ 
 • Append: สามารถเชื่อมต่อไฟล์ที่คุณทำการบันทึกได้ 
  หากคุณต้องการ 
 • รายชื่อไฟล์: เลือกรายชื่อไฟล์เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่คุณ 
  ทำการบันทึกไว้ก่อนหน้า 

อีบุ๊ครีดเดอร์ (Ebook reader)  
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > อีบุ๊ครีดเดอร์ (Ebook reader)  
คุณสามารถเลือกอ่าน Ebook ที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้าได้ 
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เครื่องบันทึกเสียง (Sound rec.) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > เครื่องบันทึกเสียง (Sound rec.) 
คุณสามารถบันทึกและเล่นไฟล์เสียงได้ 

• ตัวเลือกในการตั้งค่าต่างๆ 
 ในหน้าจอการบันทึก ให้คุณสัมผัส Options เพื่อเลือก 
 รายการต่อไปนี้ 
 • บนัทกึไฟลเ์สยีงใหม:่ เริม่ทำการบนัทกึไฟลเ์สยีงใหม ่
 • รายการ: แสดงรายชื่อไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกไว้ 
 • ตั้งค่า: เลือกตั้งค่าตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์,  
  รูปแบบของไฟล์ที่บันทึกหรือคุณภาพเสียงได้ 

อัลบั้มรูปภาพ (Photo album) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > อัลบั้มรูปภาพ (Photo album) 
เมนูนี้จะจัดเก็บรูปภาพที่คุณทำการบันทึกไว้ทั้งหมดรวมถึง
รูปภาพที่คุณถ่ายโดยกล้องถ่ายรูป โดยที่คุณสามารถสัมผัส  

 เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้ 

หมายเหต:ุ ไฟล์เสียงที่คุณทำการบันทึกจะถูก
เก็บไว้ที่ Menu > Organizer > File manager > 
Phone/Memory card > Audio folder ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์ของคุณ 
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• ดู: เรียกดูไฟล์ที่คุณเลือก 
• ข้อมูลรูปภาพ: แสดงรายละเอียดของรูปภาพ 
• แก้ไข: สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดหรือตัดรูปภาพได้  
• พิมพ์: ทำการพิมพ์รูปภาพผ่านระบบ PictBridge 
• เลือกรูปแบบ: แสดงรูปภาพในระบบ List style หรือ  
 Matrix style 
• ส่ง: ทำการส่งรูปภาพที่คุณเลือกผ่าน MMS, Email หรือ 
  Bluetooth  
• ใช้สำหรับ: สามารถตั้งค่ารูปภาพที่คุณเลือกเป็นภาพ 
 พื้นหลัง, ภาพพักหน้าจอ, ภาพสำหรับสายเรียกเข้าหรือ 
 อื่นๆ 
• เปลี่ยนชื่อ: สามารถเปลี่ยนชื่อรูปภาพตามที่คุณ 
 ต้องการได้ 
• ลบ: ทำการลบรูปภาพที่คุณเลือก 
• เรียงตาม: สามารถจัดลำดับรูปภาพที่คุณจัดเก็บไว้ได้ 
 ตามชื่อ, ประเภท, เวลาหรือขนาด 
• ลบไฟล์ทั้งหมด: ทำการลบรูปภาพที่บันทึกไว้ทั้งหมด 
• การจัดเก็บ: เลือกตั้งค่าคงที่ให้แก่ตัวเครื่องสำหรับการ 
 จัดเก็บรูปภาพจากเมมโมรี่การ์ดหรือหน่วยความจำใน 
 ตัวเครื่องได้ 

เกมส์ (Games) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > เกมส์ (Games) 
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• เกมส์ 
 • Puzzle 
 • การตั้งค่าเกมส์: ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า 
  เกมส์ในส่วนต่างๆ เช่น ระบบเสียงพื้นหลัง (Backg 
  round music), ระบบเสียงเอ็ฟเฟ็กต์ (Sound effect)  
  และระดับเสียง (volume) ตามที่คุณต้องการได้ 

โทรทัศน์ (TV) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย 
(Multimedia) > โทรทัศน์ (TV) 
โทรศัพท์ i-mobile รุ่น S551 มาพร้อมกับเครื่องเล่น
โทรทัศน์ในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือก
ต่อไปนี้ 
• SMS: ไปยังเมนูการส่งข้อความ 
• รายการช่อง: บันทึกช่องสถานีทั้งหมดที่โทรทัศน์ 
 สามารถรับได้ 
• ค้นหาอัตโนมัติ: เมื่อเลือกใช้งานฟังก์ชั่นนี้ โทรทัศน์จะ 
 เริม่สแกนชอ่งสถานทีีส่ามารถเลน่ไดท้ัง้หมดบนเนท็เวริค์ 
• ประเทศและเขตพื้นที่: เลือกประเทศและเขตพื้นที่ของ 
 ท่าน  
• บันทึก: เลือกตั้งค่าคงที่ให้แก่ตัวเครื่องสำหรับไฟล์ 
 โทรทัศน์ที่คุณทำการบันทึกจากเมมโมรี่การ์ดหรือ 
 หน่วยความจำในตัวเครื่องได้ 
• บันทึกโทรทัศน์: สามารถบันทึกรายการโทรทัศน์ได้ 
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• เล่น: ไปยังเครื่องเล่นมีเดีย 
• เฉพาะเสียง: เลือกเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ 
• ปิดเสียง: เลือกเปิด/ปิดเสียงได้ 
• กลับไปยังค่าเริ่มต้น: เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากลับไปยัง 
 ค่าคงที่เริ่มต้นของตัวเครื่อง 
• ช่วยเหลือ: เรียกดูปุ่มควบคุมของระบบการเล่นโทรทัศน์ 
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เพรียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

นาฬิกาปลุก (Alarm) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > ออแกไน
เซอร์ (Organizer) > นาฬิกาปลุก (Alarm) 
คุณสามารถเลือกตั้งค่าให้นาฬิกาปลุกทำการปลุกตามเวลา
ที่ตั้งไว้สำหรับหลายวันได้ หรืออาจตั้งให้นาฬิกาปลุกทำการ
ปลุกด้วยเวลาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ได้  

ปฎิทิน (Calendar)  
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์
(Organizer) > ปฎิทิน (Calendar)  
คุณสามารถใช้ปฎิทินเพื่อบันทึกและเรียกดูเหตุการณ์ที่
สำคัญได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานเมนูฟังก์ชั่นของปฎิทิน คุณ
สามารถเลือกปี, เดือน และวัน จากนั้นคุณสามารถเลือก 
ตั้งค่าในรายการต่อไปนี้ได้สำหรับวันที่คุณต้องการ 
• ดู: เรียกดูบันทึกหรือเครื่องหมายบอกเหตุการณ์ที่คุณ 
 ทำการตั้งค่าไว้ก่อนหน้าได้ 
• ดูทั้งหมด: เรียกดูบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด 
• เพิ่มเหตุการณ์: บันทึกเหตุการณ์ใหม่ คุณสามารถ 
 ตั้งค่าระยะเวลา, หัวข้อ, การเปิด/ปิด นาฬิกาปลุก หรือ 
 ตัวเลือกอื่นๆ ของเหตุการณ์ได้ 

ออแกไนเซอร์ 
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• ลบเหตุการณ์: เลือกลบเหตุการณ์ทั้งหมด, เหตุการณ์ที่ 
 ผ่านไปแล้วหรือเหตุการณ์ที่คุณต้องการลบได้  
• ข้ามไปวันที่: ป้อนวันที่ จากนั้นสัมผัส OK เพื่อข้ามไปยัง 
 วันที่คุณต้องการได้ 
• ไปวันที่: ไปยังวันที่ปัจจุบัน  
• แสดงในรูปแบบสัปดาห์: เลือกแสดงปฎิทินในรูปแบบ 
 สัปดาห์  

เครื่องคิดเลข (Calculator)  
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์
(Organizer) > เครื่องคิดเลข (Calculator)  
คุณสามารถเลือกใช้งานเครื่องคิดเลขบนตัวเครื่องได้ 

ตัวแปลงหน่วย (Converter)  
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์
(Organizer) > ตัวแปลงหน่วย (Converter)  
คุณสามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อแปลงหน่วยของน้ำหนัก, 
ความยาวหรืออื่นๆ รวมถึงอัตราการแลกเงินได้  

ไปยัง 

เพิ่มเหตุการณ์ใหม่  สัมผัส  
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นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) 
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์
(Organizer) > นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) 
คุณสามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อจับเวลาได้ 

นาฬิกาบอกเวลาสากล (World clock) 
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์
(Organizer) > นาฬิกาบอกเวลาสากล (World clock) 
ฟังก์ชั่นนาฬิกาบอกเวลาสากลใช้เพื่อแสดงเวลาในแต่ละ
ประเทศทั่วโลกได้ โดยที่คุณสามารถเลือกแสดงประเทศ
ต่างๆ และดูเวลาในขณะนั้นได้ทันที  

การจัดการไฟล์ (File manager) 
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์
(Organizer) > การจัดการไฟล์ (File manager) 
คุณสามารถเลือกเพื่อดูโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันและสามารถ
จัดการไฟล์ต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัว
เครื่องหรือเมมโมรี่การ์ดได้ (คุณสามารถเลือกดูไฟล์ใน
เมมโมรี่การ์ดได้ด้วยวิธีนี้หากคุณเชื่อมต่อเมมโมรี่การ์ดนั้น
เข้ากับตัวเครื่อง) 
1  คุณสามารถดูหน่วยความจำทั้งหมดหรือหน่วยความจำ 
 คงเหลือของตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การ์ดได้  
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2  คุณสามารถเปิดหรือค้นหาตำแหน่งของสาระบบไฟล์ที่ 
 บันทึกไว้ได้ 
3  คุณสามารถเรียกดู, ทำการเล่น หรือตั้งค่าไฟล์มาบันทึก 
 ไว้ในหน่วยความจำได้ 
คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการจัดการเช่นเรียกดู, 
ฟอร์แมทหรืออื่นๆ ได้  

บลูทูธ (Bluetooth) 
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์
(Organizer) > บลูทูธ (Bluetooth) 
คุณสามารถเชื่อมต่อตัวเครื่องกับอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ากันได้
ผ่านทางระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สาย (wireless 
Bluetooth connection) โดยที่อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเข้า
กันได้นั้นอาจรวมถึงโทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และหูฟังบลูทูธ ซึ่งคุณสามารถส่งหรือรับรูปภาพ, วีดีโอ
หรือไฟล์เพลงได้ผ่านทางบลูทูธ 
นอกจากนี้โทรศัพท์ของท่านยังสามารถใช้เพื่อตั้งค่าการ
เชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

หมายเหตุ: การฟอร์แมทจะทำให้ไฟล์ทั้งหมดที่
คุณจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่องหรือ
เมมโมรี่การ์ดถูกลบทิ้งไป 
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• เปิด: เลือกเปิดเพื่อเริ่มใช้งานบลูทูธและปิดเมื่อต้องการ 
 ยกเลิกการใช้งาน โปรดเปิดการทำงานของบลูทูธก่อน 
 หน้าที่จะใช้งานฟังก์ชั่นใดๆ ต่อไปนี้ทุกครั้ง 

• ตรวจพบ: ตั้งค่าการถูกตรวจพบเมื่อคุณเปิด/ปิดบลูทูธ  

• ชื่ออุปกรณ์: แสดงรายชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่เคยจับคู่กับ 
 ตัวเครื่องของคุณ 

• ค้นหาอุปกรณ์ออดิโอ: แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ 
 ออดิโออื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่กำลังเปิดใช้งานบลูทูธ 

• ชื่อบูลทูธ: เปลี่ยนแปลงชื่อบลูทูธของคุณ 

• ขั้นสูง: 

 • เชื่อมต่ออัตโนมัติ: เมื่อทำการเชื่อมต่อระบบออดิโอ 
  บลูทูธ คุณจะสามารถตั้งค่าการส่งต่อเสียงไปยังหูฟัง 
  บลูทูธหรือเล่นแค่ในตัวเครื่องได้ 
 • บันทึก: เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกจากหน่วย 
  ความจำของตัวเครื่อง, เมมโมรี่การ์ด หรือให้ตัวเครื่อง 
  ทำการถามก่อนที่จะบันทึกทุกครั้ง 
 • อนุญาตการแบ่งปัน: ตั้งค่าการอนุญาตสำหรับการ 
  ใช้งานบลูทูธร่วมกันได้ทั้งหมดหรืออนุญาตให้ 
  สามารถเข้าถึงได้ไฟล์เพียงอย่างเดียว 
 • ใช้งานจากระยะไกล: เริ่มการใช้งานบลูทูธจากระยะ 
  ไกล 
 • ที่อยู่: แสดงที่อยู่อุปกรณ์บลูทูธของคุณ 
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บันทึกข้อความ (Notes)  
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์ 
(Organizer) > บันทึกข้อความ (Notes)  
คุณสามารถเพิ่มบันทึกข้อความ ซึ่งสามารถเรียกดูและ
แก้ไขในภายหลังได้ 

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To do list)  
 
สำหรบัวธิกีารใชง้านไปยงั เมน ู(Menu) > ออแกไนเซอร ์
(Organizer) > รายการสิ่งที่ต้องทำ (To do list)  
คุณสามารถเพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ตัวเครื่องแสดง
เตือนที่หน้าจอได้  โดยที่ตัวเครื่องจะทำการเตือนด้วย
นาฬิกาปลุก ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าให้ตัวเครื่องเตือนซ้ำได้ 
(ครั้งเดียว, ทุกวัน, กำหนดเอง, ทุกอาทิตย์, ทุกเดือนและ
ทุกปี) 

เมนูส่วนตัว (Private menu) 
 
คุณสามารถเพิ่มหมายเลขผู้ติดต่อส่วนตัวในสมุดโทรศัพท์
ส่วนตัว จากนั้นเลือกดูข้อความตัวอักษร (SMS) และ
บันทึกการโทรของหมายเลขผู้ติดต่อส่วนตัวนั้นๆ ได้ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ โดยที่
รหัสผ่านคงของตัวเครื่องคือ 0000 
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เพลิดเพลินไปกับการใช้งานในระบบเน็ทเวิร์คด้วยโทรศัพท์
ของคุณ 

จาวา (Java) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การบริการ 
(Service) > Java  

• Java 
 คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับจาวาแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

• ตั้งค่า Java 
 เลือกตั้งค่าระบบเสียง, การสั่น และอื่นๆ ของจาวาได้ 

• ความปลอดภัยทั่วไป Java  

การบริการต่างๆ (Services) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การบริการ 
(Service) > บริการ (Service) 

• STK 
 คุณสมบัติ STK คือคุณสมบัติที่ถูกจัดให้โดยผู้ให้บริการ 
 ของคุณ ซึ่งคุณจะเห็นเมนู STK หากซิมการ์ดของคุณ 
 รองรับคุณสมบัติ STK โดยที่เมนูหลักของ STK นั้นจะ 

การบริการ 
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 แตกต่างกันไปตามตัวคุณสมบัติเอง โปรดติดต่อผู้ให้ 
 บริการเครือข่ายของท่านหากคุณไม่สามารถใช้งาน 
 คุณสมบัติ STK ได้ 

• Opera  
 คุณสามารถใช้งานเบราเซอร์ Opera ได้ 

• Licence manager  

WLAN  
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การบริการ 
(Service) > WLAN 

• การเริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว (Quick start:  
 WLAN) 
 ใช้งานระบบเน็ทเวิร์คไร้สายเพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับ 
 อินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

หมายเหต:ุ เมนูย่อยต่างๆ ของคุณสมบัตินี้ขึ้น
อยู่กับผู้ปฎิบัติการ ซึ่งแต่ละผู้ปฎิบัติการอาจให้
งานบริการที่แตกต่างกันไป (บางซิมการ์ดอาจ
ไม่รองรับคุณสมบัติ STK) ซึ่งสามารถปรับ
เปลี่ยนแก้ไขได้  

หมายเหต:ุ โปรดปิดการทำงานของ WLAN เมื่อ
คุณไม่ได้ใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ 
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• การคน้หาและการเชือ่มตอ่ (WLAN search & connect) 
 วิธีการค้นหาเน็ทเวิร์คในระยะการใช้งานของคุณ 
 1  กด WLAN เพื่อเริ่มต้นการใช้งานและเริ่มสแกน  
  โทรศัพท์ของคุณจะแสดงรายชื่อของเน็ทเวิร์คที่พบใน 
  ระยะการใช้งาน 
 หมายเหต:ุ สมัผสั Options เพือ่เรยีกดสูถานะของ WLAN  
 2  กดที่เน็ทเวิร์คที่ท่านต้องการเพื่อเริ่มเชื่อมต่อ 
 3 ในกรณีที่จำเป็นให้คุณใส่รหัสและเชื่อมต่อ เมื่อ 
  โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเน็ทเวิร์คแล้ว ตัวบอก 
  สถานะการใช้งานของ wireless จะปรากฎที่แถบ 
  สถานะ 

Content Cafe 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การบริการ 
(Service) > Content Cafe 
คุณสามารถดาวน์โหลดริงโทน, เกมจาวา, การ์ตูน หรือ
อื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ 

App Cafe 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การบริการ 
(Service) > App Cafe 
สำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นในส่วนนี้ คุณต้องเชื่อมต่อ
เข้ากับเน็ทเวิร์คโดยใช้แอร์ไทม์ (airtime) ซึ่งคุณอาจต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 
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YouTube 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การบริการ 
(Service) > YouTube 

i-Key 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การบริการ 
(Service) > i-Key 
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คุณสามารถเลือกตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ บนโทรศัพท์ได้  

การใช้งานในระบบสองซิม (Dual SIM) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การตั้งค่า 
(Settings) > สองซิม (Dual SIM) 

• Dual SIM open: เปิดการใช้งานในระบบสองซิม ซึ่งคุณ 
 สามารถสลับใช้งานได้จาก SIM 1 และ SIM 2 

• Only SIM 1 open: เปิดการใช้งานและเชื่อมต่อเฉพาะ  
 SIM 1 เท่านั้น 

• Only SIM 2 open: เปิดการใช้งานและเชื่อมต่อเฉพาะ  
 SIM 2 เท่านั้น 

• Flight mode: เปิดการใช้งานในระบบโหมดเครื่องบิน ใน 
 โหมดนี้คุณจะยังสามารถเปิดเครื่องโทรศัพท์ทิ้งไว้ได้โดย 
 ไม่รบกวนสัญญาณของเครื่องบิน  

การตั้งค่าระบบสัมผัส (Touch set) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การตั้งค่า 
(Settings) > ตั้งค่าการสัมผัส (Touch set) 
กดที่ไอคอนบนหน้าจอของคุณเพื่อวัดพิกัดฟังก์ชั่นระบบ
สัมผัสของตัวเครื่อง  

การตั้งค่า 
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การตั้งค่าตัวเครื่อง (Phone) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การตั้งค่า 
(Settings) > ตัวเครื่อง (Phone) 
เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถทำการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ของตัว
เครื่องได้ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้จากรายการต่อไปนี้ 

• ตั้งค่าปุ่ม Send: สามารถเลือกได้จาก Voice call only  
 หรือ Voice call and VDO call 

• เวลาและวันที่: ตั้งค่าประเทศที่ท่านใช้งาน, วันและ 
 เวลา, รูปแบบและอื่นๆ ของตัวเครื่อง 

• ตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง: ตั้งค่าเวลาเจาะจงสำหรับให้ 
 ตัวเครื่องปิดการทำงานโดยอัตโนมัติได้ 

• ภาษา: ตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอของตัวเครื่อง 

• การเข้ารหัส: ตั้งค่าการเข้ารหัสของตัวเครื่อง 

• หน้าจอ: ในส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความแตก 
 ต่างเฉพาะของตัวเครื่อง อาทิ ภาพพื้นหลังหรือภาพพัก 
 หน้าจอได้  

•  ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock) 
 เมนูนี้ให้คุณสามารถล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ โดยใช้การตั้ง 
 เวลาสำหรับการหน่วงเวลาไว้ 5 วินาที, 30 วินาที, 
 1 นาที และ 5 นาท ี

• ข้อความต้อนรับ: ตั้งค่าให้ตัวเครื่องแสดงข้อความ 
 ต้อนรับเมื่อเปิดเครื่องได้ 
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• อัพเดทวันและเวลาอัตโนมัติ: ตั้งค่าเปิดหรือปิดการ 
 อัพเดทวันและเวลาอัตโนมัติได้ 

• ตั้งค่า UART: คุณสามารถเลือกใช้งาน SIM 1 หรือ  
 SIM 2 ได้ 

• ตั้งค่า Motion: คุณสามารถตั้งค่าให้ตัวเครื่องเปลี่ยน 
 แปลงเพลง, ช่องความถี่ของวิทยุ FM, รูปภาพหรืออื่นๆ  
 เมื่อเขย่าตัวเครื่องได้ 

• ตั้งค่า Misc: ตั้งค่าความสว่างของตัวเครื่องและระยะ 
 เวลาในการแสดงแสงพื้นหลังของหน้าจอ LCD ได้ 

การตั้งค่าเครือข่าย (Network) 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง เมนู (Menu) > การตั้งค่า 
(Settings) > เครือข่าย (Network) 
ช่วยให้คุณสามารถเลือกเน็ทเวิร์คหรือตั้งค่าเน็ทเวิร์คที่คุณ
ต้องการได้ โดยคุณสามารถตั้งค่าได้ตามรายการที่ปรากฏ
ดังต่อไปนี้ 

• การตั้งค่าเครือข่ายสำหรับ SIM1/2 (SIM1/2  
 Network settings) 
 • เลือกเครือข่าย 
 • การเลือกใช้งาน 
 • การเลือกบริการ 
 • ข้อมูลเครือข่าย 
• โหมดการเลือกใช้งาน 
 • เครือข่าย GSM เท่านั้น 
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 • สัญญาณ WLAN เท่านั้น 
 • เลือกใช้งานเครือข่าย GSM 
 • เลือกใช้งานสัญญาณ WLAN  

ความปลอดภัย 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง: เมนู (Menu) > ตั้งค่า 
(Settings) > ความปลอดภัย (Security) 

• ตั้งค่าความปลอดภัยซิม 1/2 (SIM1/2 security  
 settings) 
 •  ซิม 1/2 ล็อค (SIM1/2 lock): เลือกล็อคซิม1/2  
  เพื่อเปิดใช้การล็อครหัส PIN ซึ่งคุณจำเป็นต้องป้อน 
  รหัสผ่านเมื่อเปิดโทรศัพท์ ไม่เช่นนั้น ก็จะไม่สามารถ 
  ใช้ซิมการ์ดได้ ขณะทำการตั้งค่า คุณต้องป้อนรหัส  
  PIN ที่ถูกต้อง หากคุณป้อนรหัสผิดสามครั้ง คุณ 
  จำเป็นต้องป้อนรหัส PUK (Personal Unlock code) 
   รหัส PUK นี้ใช้สำหรับปลดล็อคและเปลี่ยนรหัสล็อค 
   PIN หากไม่มีรหัส PUK มาให้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ 
  เครือข่ายในพื้นที่ของคุณ 

 • เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password): คุณจำเป็น 
  ต้องเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 จากรหัสมาตรฐาน 
  โดยใช้ฟังก์ชั่นนี้ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการล็อคซิม  
  โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านเมื่อเปิด 
  การใช้งาน ให้คุณป้อนรหัสผ่านที่กำหนดไว้แล้ว หาก 
  คุณป้อนรหัสผ่านผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ด 
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  ของคุณจะถูกล็อค หากต้องการปลดล็อค คุณจำเป็น 
  ต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

•  ล็อคตัวเครื่อง (Phone lock) 
 ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้คุณสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูล 
 การเข้าใช้งานโทรศัพท์ i-mobile ของคุณโดยไม่ได้รับ 
 อนุญาต หากต้องการตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ ให้คุณป้อนรหัส 
 ผ่าน 4 หลักตามที่คุณต้องการ เมื่อเปิดการทำงานของ 
 เครื่อง คุณจำเป็นต้องป้อนหัสผ่านดังกล่าวเพื่อให้ 
 สามารถใช้งานเครื่องได้ จากค่าเริ่มต้น รหัสผ่านของ 
 โทรศัพท์ คือ 0000 

•  เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password) 
 คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่เป็นรหัสพื้นฐานของตัว 
 เครื่องโดยใช้ฟังก์ชั่นนี้ 

•  การรับรอง (Certificate manager) 
 คุณสามารถดู Auth. Certificate และ User certificate 

การเชื่อมต่อ 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง  : เมนู (Menu) > ตั้งค่า 
(Settings) > การเชื่อมต่อ (Connectivity) 

• การจัดการเชื่อมต่อ 
• บัญชีผู้ใช ้
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 บัญชีผู้ใช้ จะจัดเก็บบัญชีที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ WAP,  
 MMS และ www browsing เลือกบัญชีเพื่อทำการแก้ไข,  
 ตั้งชื่อบัญชี, ตั้งชื่อผู้ใช้ และตั้งรหัสผ่าน เป็นต้น 

ตั้งค่าจากโรงงาน 
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง: เมนู (Menu) > ตั้งค่า 
(Settings) > การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory set..) 
ฟังก์ชั่นนี้ให้คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าส่วนใหญ่ของ
โทรศัพท์ ให้กลับเป็นค่าตั้งต้น คุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน
ในการเข้าใช้ฟังก์ชั่น รหัสผ่านเริ่มต้นของโทรศัพท์คุณคือ 
“0000” 

เอ็ฟเฟ็กต ์
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง: เมนู (Menu) > ตั้งค่า 
(Settings) > เอ็ฟเฟ็กต์ (Effect) 
คุณสามารถเปิด/ปิดเอ็ฟเฟ็กต์เสียง และเสียงเบสได้ 

หมายเหตุ: เลือกค่าที่เหมาะสมจากรายการใน
การใช้ลักษณะพิเศษตามเครือข่ายผู้ให้บริการ 
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โปรไฟล ์
 
สำหรับวิธีการใช้งานไปยัง: เมนู (Menu) > ตั้งค่า 
(Settings) > โปรไฟล์ (Profiles) 
เลือกหนึ่งโปรไฟล์ 
สัมผัสตัวเลือกเพื่อกำหนดค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ระดับ
เสียง (Volume), แบบเสียงเตือน (Alert type) และแบบ
เสียง (Ring type) เป็นต้น 
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โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้: 
เปิดเครื่องอย่างปลอดภัย 
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ในที่ที่มีข้อห้ามใช้ 
โทรศัพท์ ไม่เช่นนั้นอาจเป็นการรบกวนหรือ 
เกิดอันตรายได้ 

การขับขี่อย่างปลอดภัย 
โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
ห้ามใช้งานโทรศัพท์ขณะขับรถ 
เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ท่านต้องให้
ความสำคัญเป็นอันดับแรก 

สัญญาณรบกวน 
บริการบนโทรศัพท์มือถือทุกชนิดสามารถ
ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ 

การปิดโทรศัพท์มือถือในโรงพยาบาล 
โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แจ้งไว้ตามโรง 
พยาบาล และโปรดปิดโทรศัพท์มือถือทุก
ครั้งเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่บนเครื่องบิน 
โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับแจ้ง และ
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะโดยสารบน 
เครื่องบิน 

คำเตือน 
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การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานีเติมน้ำมัน 
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ในสถานีเติม
น้ำมัน หรือเมื่ออยู่บริเวณใกล้กับน้ำมันเชื้อ 
เพลิงหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได้ 

การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการ
ระเบิด 
โปรดสังเกตข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด 
และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีการ
ระเบิด 

การใช้งานอย่างเหมาะสม 
ควรใช้งานโทรศัพท์ในสถานที่ที่เหมาะสม
ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ 
และไม่ควรสัมผัสกับบริเวณเสาอากาศของ
โทรศัพท์ 

บรกิารหลังการขายที่มีคุณภาพ 
โปรดนำโทรศัพท์ของคุณเข้ารับการซ่อมแซม
กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
เท่านั้น หากเกิดปัญหาขึ้นกับโทรศัพท์ โปรด
ติดต่อไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จาก i-mobile 

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ 
โปรดเลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
ที่กำหนดไว้เท่านั้น และห้ามนำไปใช้งานกับ 
อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการทำงาน 
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การกันน้ำ 
โทรศัพท์ของคุณไม่มีคุณสมบัติการกันน้ำ 
โปรดเก็บรักษาเครื่องให้ห่างจากน้ำ 

การสำรองข้อมูล 
โปรดตรวจสอบอยู่เสมอว่าคุณได้สำรอง
ข้อมูล หรือจดบันทึกข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์
มือถือไว้อยู่เสมอ 

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น 
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้เพื่อศึกษาคำ
แนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด
ก่อนนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น และห้าม
นำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ 
ใช้งานร่วมกันได้ 

การโทรฉุกเฉิน 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดเครื่อง
ไว้และอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการ ในโหมดหน้า
จอปกติ ให้ท่านป้อนเบอร์โทรฉุกเฉิน จาก
นั้นจึงกดปุ่มโทรออก เมื่อมีผู้รับสาย ให้บอก
รายละเอียดจุดที่คุณอยู่ และห้ามวางสาย
จนกว่าจะได้รับแจ้ง 
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กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อ
เปิดเครื่อง 
โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ใส่แบตเตอรี่
อย่างถูกต้องหรือไม่ หรือนำแบตเตอรี่ออก 
มาและใส่กลับไปใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึง
ลองเปิดเครื่องอีกครั้ง โปรดตรวจสอบว่า
ท่านได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้องหรือไม่ 

คำถามที่ 
มักพบ 

สาเหตุและการแก้ปัญหา 

ไม่สามารถ
เปิดเครื่อง 

คำถามที่มักพบและการแก้ปัญหา 
เบื้องต้น 

สัญญาณอ่อน โปรดลองย้ายตำแหน่งไปยงั
จดุทีม่สีญัญาณแรงขึน้ และลองเชือ่มตอ่ 
กับเครือข่ายอีกครั้ง  
โปรดตรวจสอบว่าท่านได้อยู่นอกพื้นที่
เครือข่ายหรือไม่ 
โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดของท่านใช้งาน
ได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด 
สอบถามจากผู้ให้บริการเครือข่าย 

การเชื่อมต่อ
เครือข่าย 
ล้มเหลว 
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โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ใส่ซิมการ์ดอย่าง
ถูกต้องหรือไม่ 
Handset lock password. หากโทรศัพท์
ถูกล็อคไว้ ท่านจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน
ก่อนใช้งาน 
Input PIN: ให้ท่านป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่
เปิดใช้รหัส 
Input PUK code: หากป้อนรหัส PIN ผิด 
3 ครั้ง ติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกล็อค 
ท่านจำเป็นต้องป้อนรหัส PUK ที่ได้รับ
จากผู้ให้บริการเครือข่าย 

คำถามที่ 
มักพบ 

สาเหตุและการแก้ปัญหา 

มีข้อมูลแจ้ง
เตือนเมื่อ
เปิดเครื่อง 

โปรดตรวจสอบการปรับระดับเสียงของ
ท่านในพื้นที่ที่มีการรับสัญญาณได้ไม่ดี 
เช่น ห้องใต้ดิน อาจทำให้สัญญาณอ่อนได้  
ให้ท่านลองค้นหาตำแหน่งที่มีสัญญาณที่
แรงกว่าและโทรออกอีกครั้ง 
ขณะใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาที่ผู้คน
มักทำการสื่อสาร อาจไม่สามารถโทรได้ 
เนื่องจากความหนาแน่นของการใช้สาย 

คุณภาพใน
การสนทนา
ไม่ดี 
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ระยะเวลาในโหมดสแตนด์บายสัมพันธ์กับ
การตั้งค่าระบบของเครือข่าย ขณะที่
โทรศัพท์อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับ 
สัญญาณได้ โทรศัพท์จะค้นหาสถานีฐาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องใช้พลังงาน
แบตเตอรี่มาก  
ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ท่านปิดโทรศัพท์ใน
พื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเพื่อประหยัดพลังงาน 
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรด
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ 

คำถามที่ 
มักพบ 

สาเหตุและการแก้ปัญหา 

ระยะเวลาใน
โหมด
สแตนด์บาย
สั้นลง 
 

อาจเกิดคราบสกปรกที่พื้นผิวโลหะของซิม
การ์ด โดยใช้ผ้าแห้งที่สะอาดในการเช็ด
คราบสกปรกที่หน้าสัมผัสของซิมการ์ด 
ท่านอาจยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ด  
ซิมการ์ดได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการเครือข่าย 

ซิมการ์ด
ขัดข้อง 

โปรดยืนยันว่าท่านได้กดปุ่มโทรออกหลัง
จากกดเบอร์โทร 
โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้มีการห้ามโทรออก 
อันเนื่องมาจากการทำผิดสัญญาการใช้
โทรศัพท์ 

การโทรออก
ล้มเหลว 
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คำถามที่ 
มักพบ 

สาเหตุและการแก้ปัญหา 

โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดของท่านยังใช้
งานได้หรือไม่ 
โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ตั้งระงับการโทร
ไว้หรือไม่ 

การโทรออก
ล้มเหลว 

โปรดตรวจสอบว่าท่านได้เปิดเครื่องและ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่ 
โปรดตรวจสอบว่าบริการระงับการใช้
เครื่องหรือการโอนสายทำงานอยู่หรือไม่     
โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดของท่านยังใช้
งานได้หรือไม่ 

ผู้อื่นโทรหา
ท่านไม่ได้ 

การเชื่อมต่อที่ไม่ดี โปรดตรวจสอบว่าปลั๊ก
ถูกเสียบแน่นดีหรือไม่ 
โปรดแน่ใจว่าโทรทัศน์ทำการชาร์จใน
บรเิวณทีอ่ณุหภมูอิยูร่ะหวา่ง 0 ๐C ถงึ 40 ๐C  
แบตเตอรี่หรือที่ชาร์จชำรุด ท่านจำเป็น
ต้องเปลี่ยนอันใหม่ 

การชาร์จล้ม
เหลว 

มีการใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง 
ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้  
หรือท่านยังไม่ได้เปิดใช้บริการ 

ไม่สามารถ
ตั้งค่าบาง
ฟังก์ชั่นได้ 
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หมายเหตุ: หากการทำงานข้างต้นไม่สามารถ
ช่วยท่านในการแก้ไขปัญหา โปรด 
จดข้อมูลต่อไปนี้ไว้: 
หมายเลขรุ่น และหมายเลขตัวเครื่อง (Serial 
number) 
ข้อมูลการรับประกัน 
รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา 
จากนั้นจึงติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก i-mobile ใกล้
บ้านท่าน 
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การใช้โทรศัพท์และที่ชาร์จ 
 
อันตราย: 
ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่และที่ชาร์จที่กำหนดเท่านั้น การ
ใช้แบตเตอรี่จากแหล่งอื่นอาจทำให้เกิดการรั่ว,  
ความร้อนสูง, การระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหม้ได้ 

ข้อควรระวัง: 
โปรดเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากฝุ่นละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น
เนื่องจากฝุ่นผง, น้ำ หรือของเหลว  
อาจทำให้เกิดความร้อนสูง, ไฟฟ้ารั่ว และ/หรือการทำงาน
ของโทรศัพท์ล้มเหลว 
ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, ที่ชาร์จ และอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้าไม่
สามารถกันน้ำได้  
โปรดเก็บให้ห่างจากฝนและน้ำทุกชนิด 

คำเตือน: 
ห้ามกระแทก, เขย่า หรือทำให้เกิดการกระแทกกับตัว
เครื่องหรือแท่นชาร์จ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เกิด 
การรั่ว, ความร้อนสูง, การระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ 
ห้ามวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่อง หรือที่ชาร์จไว้ใกล้กับเครื่อง
ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งอาจทำให้ 
แบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความร้อนสูงเกิน, ระเบิด หรือเกิด
เพลงิไหมไ้ด ้นอกจากนี ้ยงัปอ้งกนัตวัเครือ่งและอะแดป็เตอร ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอื่นๆ 
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ไฟฟ้าจากการเกิดความร้อนสูง, เกิดควัน หรือการลัดวงจร 
ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจทำให้
เกิดไฟไหม้ หรือโทรศัพท์อาจเสียหายได้ 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นส่วน
โทรศัพท์, แบตเตอรี่, ที่ชาร์จหรือชิ้นส่วนภายในด้วยตนเอง 

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่
 
คำเตือน: 
ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ให้ขับเข้าข้างทาง และหยุดรถ
เพื่อโทรหรือรับสายโทรศัพท์ 
การใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเป็นสิ่งต้อง
ห้าม ให้ปิดโทรศัพท์เพื่อป้องกันคลื่นรบกวนอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ โปรดทำตามกฎและข้อบังคับในพื้นที่ 
ห้ามใช้โทรศัพท์ในปั๊ม, ใกล้กับเชื้อเพลิง หรือใกล้กับสาร
เคมี 
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเช่น 
อุปกรณ์ช่วยฟัง, เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์ควบคุม 
โดยอัตโนมัติ เช่น เครื่องค้นหาไฟ และประตูอัตโนมัติ 
หากคุณต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ อย่างเช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ โปรดติดต่อผู้ผลิต 
หรือตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันคลื่น
ความถี่ 

ข้อควรระวัง: 
ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ อย่างเช่น anti-lock brakes, 
ควบคุมความเร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไม่ได้รับผล 
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กระทบจากอุปกรณ์ไร้สาย ผู้ผลิตระบบเหล่านี้จะบอกคุณว่า
มีฟังก์ชั่นการป้องกันดีหรือไม่ หากคุณสงสัยว่ารถยนต์ 
ทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 
หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน 
ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบัตรเครดิต, แผ่นดิสก์ หรือวัสดุ
แม่เหล็กอื่นๆ เพราะอาจมีผลต่อข้อมูลที่เก็บไว้ใน 
โทรศัพท์ 
เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเข็ม เพราะเข็มสามารถถูก
ดูดซึมโดยตัวรับแม่เหล็กของโทรศัพท์ ซึ่งอาจก่อให้ 
เกิดอันตรายได้ 
หากคุณคิดว่าจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน โปรด
ถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ภายใน
โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานอาจทำให้แบตเตอรี่เกิด
ความชื้นได้ และจะก่อความเสียหายแก่โทรศัพท์มือถือหรือ
แบตเตอรี่ 

การใช้แบตเตอรี ่
 
อันตราย: 
ห้ามโยนโทรศัพท์ลงในกองไฟ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่
ระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ 
หากท่านใส่แบตเตอรี่ได้ยาก ห้ามใช้แรงฝืน เพราะอาจ
ทำให้แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป,  
ระเบิด หรือไฟไหม้ 
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เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากโทรศัพท์เพื่อไม่ให้มาสัมผัสกับ
แบตเตอรี่ หรือตัวเชื่อมต่อเพราะอาจทำให้ลัดวงจร, 
ความร้อนสูง หรือระเบิด 
ห้ามเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าด้วยกันโดยตรง เพราะอาจ
ทำให้แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด 
หรือไฟไหม้ 
ของเหลวในแบตเตอรี่เป็นอันตรายต่อดวงตา ดังนั้น หาก
ของเหลวนี้เข้าตา ห้ามขยี้ตา แต่ให้ล้างออกด้วยน้ำและ 
ไปพบแพทย์ในทันที  
ห้ามใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เพราะ
อาจทำให้แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, 
ระเบิด หรือไฟไหม้ 

คำเตือน: 
ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใช้งานเริ่มลดน้อย
ลง หรือสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่มีความร้อนสูง หรือ 
เปลี่ยนรูปร่างหรือสี 
หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือ
เสื้อผ้าของคุณ ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำ 
หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือส่งกลิ่นแปลกปลอม ให้ทิ้ง
แบตเตอรี่ตามข้อบังคับในพื้นที่ ห้ามโยนลงในกองไฟ 

ข้อควรระวัง: 
ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ไว้ในรถยนต์ เพราะอาจ
ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย, แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินไป 
หรือเกิดอันตรายต่อยานพาหนะ 
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การใช้ที่ชาร์จ 
 
อันตราย: 
ใช้เฉพาะที่ชาร์จที่มากับโทรศัพท์เท่านั้น การใช้ที่ชาร์จอื่นๆ 
อาจทำให้โทรศัพท์เสียหายหรือระเบิดได้ 
หากที่ชาร์จลัดวงจร อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 
ห้ามใช้ที่ชาร์จที่เสียหาย, เก่า หรือชำรุด เพราะอาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้ได้ 
กำจัดฝุ่นออกจากช่องเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
เพลิงไหม้ 
ห้ามเก็บที่ชาร์จไว้ใกล้ของเหลว เพราะหากของเหลว
กระเด็นใส่ที่ชาร์จ อาจทำให้มีความร้อนสูง และเสียหายได้  
หากของเหลวกระเด็นถูกที่ชาร์จ ให้ถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ความร้อนสูงเกิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
ห้ามวางที่ชาร์จไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ เพราะ
อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
ห้ามสัมผัสที่ชาร์จ, สายไฟ หรือช่องเชื่อมต่อด้วยมือที่เปียก 
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ 

ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ 
ขอแนะนำไม่ให้คุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับโทรศัพท์
บ้าน, โทรทัศน์, วิทยุ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อคลื่นวิทยุ 
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ข้อมูลการใช้งานแบตเตอรี ่
 
เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็น, ระบายอากาศได้
ดี ไม่ถูกแสงแดด 
หากคุณไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จ
แบตเตอรี่เป็นประจำเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อม 
เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็วแม้จะเพิ่งชาร์จ
ก็ตาม ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้งแบตเตอรี่เก่าตามข้อ 
บังคับในพื้นที่ ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ 

ข้อควรระวัง: การใช้งานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำให้
เกิดระเบิดได้ โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำ
แนะนำที่ระบุในคู่มือ 

ขอ้มลูการใชง้านทีช่ารจ์และอะแดปเตอร ์AC 
 
โปรดแน่ใจว่าโทรทัศน์ทำการชาร์จในบริเวณที่อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 0 ๐C ถึง 40 ๐C  

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 
 
โทรศัพท์, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จไม่สามารถกันน้ำ ดังนั้น 
ห้ามวางไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำและ หลีก 
เลี่ยงไม่ให้ของเหลวกระเด็นมาโดน 
ใช้ผ้าบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท์, แบตเตอรี่ และที่
ชาร์จ 
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ห้ามใช้แอลกอฮอล์, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการ
ทำความสะอาดโทรศัพท์ 
หากมีฝุ่นเข้าไปในช่องต่อของโทรศัพท์ อาจทำให้โทรศัพท์
เสียหาย, ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 
ได้ โปรดทำความสะอาดช่องต่อเป็นประจำ 
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• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  
 ประกอบด้วย ซิมการ์ด, สถานะเครือข่าย, การตั้งค่า,  
 การใช้งาน และสภาวะแวดล้อม 

• การใช้สาย, การเปิดไฟพื้นหลัง และเครื่องเล่น 
 มัลติมีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ 

• เวลาในการรอสายจะสั้นลงกว่าในสถานะปกติ เมื่อไม่มี 
 สัญญาณเครือข่าย 

• เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟพื้นหลังจะปิดโดย 
 อัตโนมัติ หากโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติตามระยะเวลา 
 ที่กำหนดโดยไม่มีการใช้งาน 

• ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป 
 ตามสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ 
 สถานะไฟพื้นหลัง 

1000 mAh 

ชนิด 

ลิเที่ยมไอออน 

ความจุ 

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

2.  แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน  
 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ 

3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart  
 และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 ในประเทศไทยเท่านั้น 

4.  หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ 
 ไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับ 
 ประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลา 
 รับประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันและการบันทึกวันที่ 
 ซื้อในระบบของ i-mobile 

5.  ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ 
 ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่  
 หรือค่าแรงในการซ่อม   

6.  i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 ที่จำหน่ายโดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข 
 ทั้งหมด ให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย 
 แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจ 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
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 ในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาด 
 ว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการ 
 ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ 
 ทำงาน หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจาก 
 การใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้  

7.  เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์/คลื่นสัญญาณภาพและเสียง 
 ที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile  
 นี้เป็นบริการที่จัดสรร โดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ 
  i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการ 
 ทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุม 
 ของระบบนั้น 

8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ 
 ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว จะได้รับการรับ 
 ประกันเท่ากับระยะเวลาทีเ่หลือของเครื่องโทรศัพท์ 
 พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 90 วัน 
 นับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 

9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับ 
 ประกันลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เอง 
 ตามราคาที่แท้จริง 

10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
  อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มี 
  การขูดลบ หรือขีดฆ่า 
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การรับประกันจะเป็นโมฆะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
 เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี  
 การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น 
 อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่ 
 เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย  
 และรวมถึงอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัยทำของเหลวหรือ 
 อาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้เครื่อง 
 โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย  

2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
  เนื่องจากภัยธรรมชาติ 

3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการ 
 ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ,  
 ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูก 
 ต้องจาก i-mobile 

4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile  
 ร่วมกับ หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้า 
 กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้ 
 รับอนุญาตจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะ 
 จะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 

5.  ความผันแปรเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของ 
 จอแสดงผลอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์  
 i-mobile 
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6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่อง 
 ของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม  
 ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง   

7.  การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์ 
 พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหายทำให้การรับประกันสิ้น 
 สุดลง 
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