
คูมือการใชงาน  

ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กทช.) วามีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ 

ขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรม

การกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)

เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, ชุดหูฟงไร
สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล, การดหนวยความจำ รับ
ประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่
ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหนายหรือศูนย
บริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่
ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตามกฎหมายแหง
ประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจในวันสิ้นสุดระยะ
เวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบ
ของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอมและอะไหลที่เสีย
ดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน

เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากการ
ใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัส
กับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไม
เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหายและรวมถึงอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส หรือการกระทำอื่นๆที่เปน
เหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobileไดรับความเสียหาย 
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่องจาก
ภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, เปลี่ยน
อะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน โดยผูที่ไมได
รับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
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การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรี

  เพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
   Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่

            www.i-mobilephone.com/i-club

เดอะมอลลบางกะป
เลขที่ 2s-c9A1B ชั้น2 โซนกลาง (ตรงขาม City bank) 
หางเดอะมอลลบางกะป ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กทม. 10240
อิมพีเรียลสำโรง
เลขที่ 999 หมูที่ 1 อาคารหางสรรพสินคาอิมพีเรียลเวิลดสำโรง 
หองเลขที่ BF-16 ชั้นใตดิน    ถ.สุขุมวิท   ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ  10270
เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
เลขที่ 99,99/9  หมู 2  หองเลขที่ 430 ชั้นที่ 4   ถ.แจงวัฒนะ  
ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มาบุญครอง(Service)ชั้น 2
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชั้น 2 ตำแหนงที่ 2D-02,
2D-05   ถ.พญาไท  แขวงวังใหม   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330
ฟวเจอรปารค รังสิต
เลขที่ 94   ศูนยการคาฟวเจอรปารครังสิต   หองเลขที่  004-005   
ชั้น 3 รานฟวเจอรโฟนแอท ฟฟตี้นาย  โซนเซ็นทรัล   อ.ธัญบุรี  

7. ศูนยบริการของไอโมบาย
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i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย โดยการ
รับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตามที่ระบุในบท
บัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย, ความ
พึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่คาดวาจะได
รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูล
ที่เกิดจากการใชหรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใชรวมกับ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่จัดสรรโดยผูให
บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไมรับผิดชอบ
ตอการทำงาน,การพรอมใชงานของบริการ,พื้นที่ครอบคลุมของระบบ
นั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอมหรือ
เปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลาที่เหลือของ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 
วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกคาจะ
เปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา
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การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือเชื่อม
ตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย 
i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไม
เหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอแสดง 
ผลอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง 
อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่
บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปร
เพียงเล็กนอยในภาพที่ถายมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิก
เซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไม
สามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได 
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือวาผิด
ปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไขขูดลบ หรือขีดฆาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องโทรศัพท
พรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงแสดงการรับประกัน ทำให
การรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
ชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปนไปตาม
ความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวรบางครั้งจะ
ไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติดตั้งลง
ในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิงตางๆ จะ
สามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดยปราศจากความ
ผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม
สามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบคลุมถึง
การทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการ
เขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต 
ทำใหเกิดความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การ
ชำระเงินออนไลน หรือขอมูลสำคัญตางๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท
ไปใชในทางผิดกฎหมาย
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การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอมูลสวน
บุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือระหวางการติด
ตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง
, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอมูลสวน
บุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนยบริการของ 
i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ i-mobile 
ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่ i-mobile กำหนด และ
อุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอประสาน
งานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน หรือการสงเครื่อง
เขาตรวจเช็คและซอม
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จ.ปทุมธานี  12130
เซ็นทรัลพระราม 2
เลขที่ 128  หมูที่ 6 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 2  
ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 
10150
แฟชั่นไอซแลนด
เลขที่  587,589  ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด    พื้นที่หมายเลข 
3056  ชั้นที่ 3   ถ.รามอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  
กทม. 10230
เดอะมอลลบางแค
หางเดอะมอลลบางเเค ชั้น 3  ถ.เพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ 
(หลักสอง)   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 10160
เดอะมอลลทาพระ 
เลขที่ 99 หองหมายเลข 2S-L4 ชั้น 2 อาคารศูนยการคาเดอะ
มอลลทาพระ ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพ
มหานคร 
เดอะมอลลงามวงควาน
เลขที่ 30/39-50  อาคารศูนยการคาเดอะมอลลงามวงควาน  ชั้น 3 
หองเลขที่ 3A-L9   ถ.งามวงควาน  ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 11000
เซ็นทรัลปนเกลา
4เลขที่ 7/393 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาปนเกลา 
ชั้นที่ 4 ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอัมรินทร   เขตบางกอกนอย  
กทม. 10700
ซีคอนสแควร
เลขที่  55/2    ศูนยการคาซีคอนสแควร  ชั้นที่ 2 (อยูในสวนโลตัส)  
ถ.พัฒนากร  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กทม.  10250
I-mobile สาขาเซ็นทรัลแอรพอรท เชียงใหม
เลขที่ 2 หองเลขที่ 344 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรต
พลาซา ถ.มหิดล   ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50100   
I-mobile   สาขาขอนแกน
อาคารพานิชย เลขที่  381/48  หมู17  (ใกลสี่แยกเทคโนภาค)  
ถ.มิตรภาพ    ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000
I-mobile   สาขาอุบลสแควร

 

4/3 อุบลสแควร(ติดบิ๊กซีอุบล) เลขที่หองชุด B/D07 ถ.ชยางกูร 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
I-mobile สาขาหาดใหญ
อาคารพาณิชย เลขที่ 654   ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110   

1. ตัวเครื่อง

1. หูฟง 
2. หนาจอ 
3. ปุมโทรออกซิม 2
4. ปุมโทรออกซิม 1 
5. ปุมตกลง (OK) 
6. ปุมกด 
7. ปุม *   
8. ปุมทิศทาง
9. ปุมซอฟตคียขวา
10. ปุมวางสาย/เปดเครื่อง 
 

1.1 ภาพตัวเครื่อง

ปุมหมายเลข, ปุม * และ ปุม  #

ในหนาจอปกติหรือสถานะแกไข คุณสามารถกดปุมตัวเลข 0 ถึง 
9 เพื่อปอนตัวเลขหรือตัวอักษร; 
กดปุม * และ ปุม  # จะแสดงฟงกชั่นที่ตางกันในแตละเมนู
กดปุม *  คางไว 2 วินาที ในโหมดสแตนดบายเพื่อเปลี่ยน
ระหวางโหมดปดเสียงกับโหมดทั่วไป
กดปุม # ในหนาการพิมพ เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล 
กดปุม * ในหนาการพิมพ เพื่อเลือกสัญลักษณ
กดปุม * 2 ครั้ง ในหนาการพิมพ "+" ในหนาสแตนดบาย เมื่อ
สัญลักษณ  "+" ปรากฏ กดปุม * อยางเร็วเพื่อเปลี่ยนเปน "P" 
หรือ "W"  ทั้งนี้ "P" หรือ "W" ใชในการตอสาย; "+" ใชในการ
โทรออกตางประเทศ 
กดปุม  0 เพื่อเปดปดไฟฉาย

•
•
•
•
•
•

•

2. เริ่มตนการใชงาน

ซิมการด ประกอบดวยขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากรวมถึง
หมายเลขโทรศัพท, รหััส PIN (Personal Identification Number)
, PIN2, PUK (รหัสปลดล็อค PIN), PUK2 (รหัสปลดล็อค PIN2), 
IMSI (International Mobile Subscriber Identity), ขอมูล
เครือขาย, ขอมูลผูติดตอ และขอมูลขอความสั้น

2.1 การใสซิมการดและแบตเตอรี่

หลังจากที่ปลดล็อคซิมการดและโทรศัพทไดเรียบรอยแลว เครื่องจะ
คนหาเครื่องขายที่มีอยูโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คนหาเครือขายแลว 
เครื่องจะเขาสูโหมดสแตนดบาย เมื่อเครื่องไดเขาใชงานในเครือขาย 
ชื่อผูใหบริการเครือขายจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ คุณจึงสามารถโทร
ออกหรือรับสายได

2.2 การเชื่อมตอไปยังเครือขาย

3. วิธีการปอนขอมูล

โทรศัพทนี้มีวิธีการปอนขอมูลหลายรูปแบบ ประกอบดวย การปอน
ตัวเลข, ปอนภาษาอังกฤษมัลติแท็บ, ปอนภาษาไทยและพมา คุณ
สามารถใชวิธีการปอนขอมูลเหลานี้เมื่อพิมพรายชื่อ, ขอความ 
หรือไฟล

หลังจากที่คุณเขาสูหนาตางแกไขขอมูล อยางเชน การพิมพรายชื่อ 
ขอความ หรือสมุดโนต เปนตน ไอคอนที่ปรากฏจะแสดงวิธีการ
ปอนขอมูลในปจจุบัน:

3.1 ไอคอนสำหรับการปอนขอมูล

กดปุม # เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

3.2 การเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล

กดปุม * เพื่อเขาสูหนาโหมดการปอนขอมูลแบบสัญลักษณ โดยใช
ปุมกดเพื่อเลือกสัญลักษณที่ตองการ

3.3 การปอนสัญลักษณ

4. การใชเมนู

โทรศัพทมือถือสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทไดสูงสุด 
1000 หมายเลข จำนวนของเบอรโทรที่ซิมการดสามารถจัด
เก็บไดขึ้นอยูกับความจุของซิมการดนั้นๆ

4.1 รายชื่อ (Contacts)

คุณสามารถดูรายการสายที่ไมไดรับ, สายที่โทรออก, สายที่ไดรับ 
รวมไปถึงรายการอื่นๆ ดวยฟงกชั่นนี้

4.2 บันทึกการโทร (Call logs)

ลบทั้งหมด (Delete all)
คุณสามารถลบบันทึกการโทรทั้งหมด โดยเลือก ลบบันทึกการโทร 
(Delete call logs) แลวเลือก ลบทั้งหมด (Delete all) หรือ
เลือที่จะลบเพียงเบอรในรายการสายที่ไมไดรับ, รายการสายโทร
ออก หรือ รายการสายที่รับ
ระยะเวลาการใชสาย (Call timers)
เลือก ระยะเวลาการใชสาย (Call timers) เพื่อดูเวลาการโทร
ของสายลาสุด, สายที่รับ ,เวลาทั้งหมดที่ใชงานรับสาย และรีเซ็ต
เวลาใหมทั้งหมด
ตัวนับ GPRS (GPRS counter)
เขาหนาเมนูนี้เพื่อดูการรับและสงของจำนวนการใชงาน GPRS 
หรือ เพื่อรีเซ็ตคาตัวนับใหม 

•

•

•

โปรไฟล (Profiffiifiles)
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับรูปแบบการใชงานของผูใช
ในแบบตางๆ เพื่อใหคุณสามารถกำหนดการตั้งคาไดตาม
ตองการใหเหมาะสมกับสถานการณการใชงานโทรศัพท 
กำหนดรูปแบบการใชงานของผูใชตามความชอบและทำการ
เปดใชงาน ซึ่งรูปแบบที่ผูใชกำหนดมี 4 รูปแบบดังตอไปนี้ 
ไดแก ทั่วไป (Normal), ประชุม (Meeting), นอกอาคาร (Outdoor)
และ ในอาคาร (Indoor)
เมื่อเสียบหูฟงเครื่องโทรศัพทจะเขาสูโหมดหูฟงโดยอัตโนมัติ

หนาจอ (Display)
คุณสามารถตั้งภาพวอลลเปเปอร (wallpaper),ภาพพักหนาจอ 
(screen saver), ความเขมสี (contrast), ภาพเปด/ปดเครื่อง 
(power on/off display), เวลาไฟปุมกด (keypad backlight 

4.3 ตั้งคา (Settings)

time), ล็อคปุมกดอัตโนมัติ (auto keypad lock) และอื่นๆ

วันที่และเวลา (Date and time)
คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่, รูปแบบ และรายละเอียดของเวลาของ
ที่ตั้ง 

ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone settings)
ผูใชสามารถใชงานการตั้งภาษา, ชอรทคัท, ตารางเปด/ปดเครื่อง
อัตโนมัติ, จัดการพลังงาน, การเลือกบราวเซอร และอื่นๆ

ตั้งคาการโทร (Call Settings)

ซิมคู (Dual-SIM): 2 ซิมคือการใชงาน 2 ซิมการด โดยซิมคู
นี้สามารถใชสแตนดบายไดพรอมๆกัน หรือตั้งแสดงบนหนาจอ
เพียงซิมเดียว 
แสดงเบอรผูใช (Caller ID): คุณสามารถเลือก ID ที่ตั้งคา
ตามเน็ทเวิรค, ซอน ID หรือสง ID คา ID 
รอสาย (Call waiting): สามารถเลือกปด/เปดการใชงาน หาก
ฟงกชั่นสายเรียกซอนเปดใชงาน เครือขายจะทำการเตือนคุณ 
และหนาจอโทรศัพทจะแสดงเบอรโทรที่เขามา หากมีสายอื่นโทร
เขามาขณะที่คุณพรอมสนทนา
โอนสาย (Call diverts): ฟงกชั่นเน็ทเวิรคนี้จะทำใหคุณสามารถ
โอนสายที่โทรเขา ไปยังอีกหมายเลขหนึ่งที่ถูกกำหนดไวลวงหนา 
การใชสายถูกจำกัด (Call barring): ฟงกชั่นระงับการโทรจะ
ทำใหระงับการโทรไดหากตองการ เมื่อตั้งคาฟงกชั่นนี้ คุณ
จำเปนตองใชรหัสระงับการโทรของเครือขาย ซึ่งขอรับไดจาก
เครือขายที่ใหบริการ หากปอนรหัสผิด ขอความแสดงเหตุขัด
ของจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ หลังจากเลือก ตัวเลือกการใชสาย
ถูกจำกัดใหคุณไปยังตัวเลือก เปดใชงาน (Activate) หรือ ปดใช
งาน (Deactivate) โทรศัพทจะเตือนใหคุณปอนรหัสระงับการโทร 
จากนั้นจะเชื่อมตอเครือขาย และอีกครูหนึ่งเครือขายจะตอบรับ
และสงผลการทำงานมายังเครื่องของคุณ
สลับสาย (Line Switch): สลับไปที่สายที่ 1 หรือ 2 โทรศัพท
จะใชสายที่ 1 ตามคาเริ่มตน
โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): ตั้งคาไปที่ เปด หรือ ปดเพื่อ

•

•
•

•

•
•

เปด/ปดฟงกชั่นโทรซ้ำอัตโนมัติ
เตือนเวลาการโทร (Call Time reminder): ตั้งเ็นครั้งเดียว หรือ
แบบวนเพื่อแจงเวลาการโทร

•

การเชื่อมตอ (Connections)
ติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อรับบริการเกี่ยวกับบริการเครือขาย: 

เลือกเครือขาย (Network selection): ตั้งโหมดการเลือก
เครือขายเปน อัตโนมัติ (Automatic) หรือ ใชมือ (Manual) 
เมื่อตั้งเปน อัตโนมัติ เครื่องโทรศัพทจะเลือกเครือขายที่ซิมการด
ถูกจดทะเบียน หากตั้งเปน ใชมือ คุณตองเลือกเครือขายผูให
บริการที่ซิมการดถูกจดทะเบียนดวยตัวเอง 

•

ความปลอดภัย  (Security)
ฟงกชั่นนี้จะทำใหคุณสามารถทำการตั้งคาที่เกี่ยวกับการใช
งานดานความปลอดภัย

ตั้งคาจากโรงงาน (Restore Factory Settings)
ใชฟงกชั่นนี้ เพื่อคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน โดยรหัสผานเริ่มแรกที่มา
จากโรงงานคือ 0000 

คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อใชงานอินเทอรเน็ต 

4.4 อินเทอรเน็ต (Internet)

คุณสามารถสงขอความ SMS/MMS

4.5 ขอความ (Messages)

ในตัวเครื่องประกอบดวยเกมส 2 เกมส: Sokoban และ Snake

4.6 บันเทิงและเกมส (Fun & Games)

กลอง (Camera)

4.7 มัลติมีเดีย (Multimedia)

เครื่องโทรศัพทรุนนี้มีฟงกชั่นกลองถายรูปและกลองวีดีโอในตัวเครื่อง 
วางโทรศัพทในตำแนงที่ตองการ กดปุม OK เพื่อจับภาพที่ตองการ 
โดยภาพจะถูกบันทึกในระบบตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การด 
ในหนาการถายภาพ คุณสามารถกดปุมทิศทางขึ้น/ลงเพื่อซูมเขา/
ออก; กดปุมทิศทางซาย/ขวาเพื่อตั้งคา

DV
ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว โดยหนาการบันทึก กด
ปุมขึ้น/ลงเพื่อซูมเขา/ออก; ปุมทิศทางเพื่อตั้งคา ปุมตกลงเพื่อถาย
ภาพ

อัลบั้มภาพ (Image viewer)
คุณสามารถดูภาพถายผานเมนูนี้ 

เสียง (Audio)
ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถเลนไฟลเสียงออดิโอ โดยกดปุมทิศทางเพื่อ
ควบคุมการเลน: เลน/พัก (ปุมตกลง (OK)), เปลี่ยนไปยังเพลงกอน
หนา/ถัดไป (กดปุมทิศทางซาย/ขวา) ในหนาการเลนตุณสามารถด
ปุมทิศทางขึ้น/ลงเพื่อปรับความดังเสียง

วีดีโอ (Video)
ใชฟงกชั่นนี้ในการเลนไฟลวีดีโอ โดยใชปุมเลื่อนตำแหนงในการควบ
คุมการเลน: กดปุม ตกลง (OK) เพื่อเลน/พัก, กดปุมเลื่อนตำแหนง
ซายหรือขวา เพื่อใชการกรอกลับไปดานหนาหรือดานหลัง, กดปุม
เลื่อนตำแหนงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)
คุณสามารถบันทึกเสียงในรูปแบบ AMR และ WAV ในฟงกชั่น
นี้ โดยไฟล AMR จะเปนรูปแบบที่ตองมีการบีบอัดขอมูลเสียง 
ดังนั้น ในสภาวะหนวยความจำเดียวกัน อาจใชเวลาในการบันทึก
นานกวาไฟลแบบ WAV ใหคุณกดปุม OK เพื่อเริ่มการบันทึก

วิทยุ FM (FM radio)
คุณสามารถใชคุณสมบัติวิทยุ FM ของตัวเครื่องพรอมการจูนหา
คลื่นสถานีอัตโนมัติ กอนเริ่มการใชงานนี้ คุณจำเปนตองเสียบหูฟง
เขากับโทรศัพทกอน ในหนาจอวิทยุ FM คุณสามารถกดปุมเลื่อน

ตำแหนงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง กดปุมตกลง OK) เพื่อ เลน
/พักการเลนชองสถานีปจจุบัน กดปุมซายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนไปยัง
ชองคลื่นสถานีกอนหนาหรือถัดไป

จัดการไฟล (File manager)
เครื่องโทรศัพทมีพื้นที่สำหรับผูใชเพื่อจัดการไฟลและตัวเครื่อง
โทรศัพทสามารถรองรับเมมโมรี่การด โดยคุณสามารถใชเมนูจัดการ
ไฟล เพื่อชวยจัดการไดเร็คทอรี่และไฟลตางๆในเมมโมรี่การดและตัว
เครื่องโทรศัพท 

ปฏิทิน (Calendar)
เมื่อคุณเขาเมนูนี้ จะพบกับปฏิทินที่ใชดูแบบรายเดือน เพื่อใหคุณ
สามารถบันทึกการนัดหมายได เปนตน โดยวันที่มีการบันทึกนัด
หมายจะถูกมารคไว

เครื่องคิดเลข (Calculator)
คุณสามารถใชเครื่องคิดเลขในการบวก, ลบ, คูณ และหาร

สมุดโนต (Memo)
ใชฟงกชั่นนี้เพื่อสรางสมุดโนตใหม 

นาิกา (Clock)
เครื่องจะมีนาิกาปลุก 5 เวลา แตจะถูกตั้งปดเปนคามาตรฐาน 
คุณสามารถเลือกเปดการใชงานนาิกาปลุก 1 เวลา หรือทั้งหมด
ตามตองการ ทั้งนี้ในแตละนาิกาปลุกคุณสามารถตั้งเวลาการปลุก
และวันที่ตองการปลุก

ตัวแปลงสกุลเงิน (Currency converter)
การแปลงคาเงิน ขั้นแรกคุณตองใสอัตราแลกเปลี่ยน แลวจึงใสคา
สกุลเงินตางชาติ แลวกดปุมคำสั่งซาย จากนั้นจะปรากฏหนาแสดง
คาเงินที่ตองการ

ตัวอานอีบุค (Ebook reader)
แอปพลิเคชั่นนี้ทำใหคุณสามารถอานไฟล TXT

ไฟฉาย (Flashlight)

4.8 ออแกไนเซอร (Organizer)

กดปุม 0 เพื่อเปด/ปดไฟฉายในหนาจอหลัก 

บลูทูธ (Bluetooth)
ดวยบลูทูธ คุณสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกับอุปกรณอื่น 
เชนโทรศัพทมือถือ, คอมพิวเตอร, ชุดคารคิท โดยคุณสามารถ
ใชบลูทูธเพื่อสงไฟลภาพ, เสียง, คลิปวีดีโอ และสมุดโนต และ
ยังสามารถโอนไฟลเหลานี้เขายังคอมพิวเตอรที่รองรับ 

STK เปนบริการซิมทูลคิทที่อยูในซิมการด โดยเครื่องโทรศัพทรุน
นี้สามารถรองรับฟงกชั่นซิมทูลคิทได โดยรายละเอียดของเมนู
หรือรายการซิมทูลคิทจะแตกตางกันไปตามเครือขายและซิมการด
โดยปกติเมนูซิมทูลคิทจะถูกเพิ่มอัตโนมัติบนเมนูตัวเครื่องเมื่อ
ซิมการดนั้นรองรับ 

4.9 STK

5. เงื่อนไขรับประกัน

11. ปุม # 
12. กลอง
13. ฝาปดเครื่อง
14. ลำโพง 


