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คู่มือการใช้งาน

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด  

ของ กทช. 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กทช.) 



ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่คุณเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือจาก 
ไอ-โมบาย  

สำหรับการรับประกันว่าคุณสามารถใช้งานโทรศัพท์
เครื่องนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โปรดอ่านคู่มือการใช้
งานโทรศัพท์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือการใช้
งานใดๆ ที่ผิดปกติ 

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ทางทรัพย์สิน 

การแสดงและภาพประกอบหน้าจอในคู่มือการใช้งานนี้
ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการใช้งานโทรศัพท์
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  
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้
โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center 
โทร 02-975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน

ยินดีต้อนรับ 
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การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้อาจก่อให้เกิด
อันตรายหรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายได้  

โปรดอา่นขอ้มลูอยา่งละเอยีดและสงัเกตสญัลกัษณต์อ่ไปนี ้

เปิดเครื่องอย่างปลอดภัย 

ห้ามใช้เครื่องในพื้นที่ที่ซึ่งห้ามการใช้งานหรือ
เมื่ออาจก่อให้เกิดการรบกวนหรืออันตรายได้  

ขับขี่อย่างปลอดภัยไว้ก่อน 

ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด  
โปรดขับรถโดยใช้มือทั้งสองข้าง 
เมื่อขับรถ ควรให้ความสำคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยในการขับขี่เป็นอันดับแรก 

สัญญาณรบกวน 

โทรศัพท์ไร้สายอาจถูกรบกวน ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การทำงานของโทรศัพท์ได้ 

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล  

ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด 
ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์
ทางการแพทย์  

ข้อมูลด้านความปลอดภัย 
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ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่บนเครื่องบิน 

ปฏบิัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด 
ปิดโทรศัพท์ในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน 

ปิดโทรศัพท์เมื่อกำลังเติมน้ำมัน 

ห้ามใช้โทรศัพท์ที่จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) 
บริเวณใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมี 

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการ
ระเบิด 

โปรดสังเกตกฏข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และห้ามใช้
โทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดระเบิด 

การใช้งานอย่างเหมาะสม 

ดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ คุณ
สามารถใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้ในบริเวณที่
เหมาะสมเท่านั้น 
หากเป็นไปได้ ห้ามสัมผัสบริเวณที่เป็นเสา
อากาศของโทรศัพท์ 

การดูแลรักษา  

เฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองและมคีวามเชีย่วชาญ
เท่านั้น จึงจะสามารถซ่อมแซมโทรศัพท์เครื่อง
นี้ได้ 
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อุปกรณ์เสริมต่างๆ และแบตเตอรี่ 

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วเท่านั้น ห้ามพยายามเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 

สำรองข้อมูลสำคัญ  

โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลหรือเก็บข้อมูลสำคัญ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ  

เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ให้อ่านคู่มือการ
ใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ สำหรับรายละเอียด
ด้านความปลอดภัย ห้ามพยายามเชื่อมต่อกับ 
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 

การโทรออกฉุกเฉิน 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งาน
โทรศัพท์และอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการ ในหน้าจอ
หลัก ให้แท็บที่ปุ่มโทรออก แล้วป้อนเบอร์โทร
ฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่มโทรออก ให้บอกว่าคุณ
อยู่ที่ใดและห้ามวางสายจนกว่าจะจบการ
สนทนาจากปลายสาย 

การกันน้ำ  

โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถกันน้ำได้ คุณควร
เก็บไว้ในที่แห้ง 
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1 มีอุปกรณ์หลายชนิดที่จัดมาพร้อมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ 
ประกอบด้วย แบตเตอรี่ 1 ก้อน, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน, 
สายเชื่อมต่อข้อมูล 1 เส้น และคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม  
ทั้งนี้โปรดจำไว้ว่า 

• ใช้เฉพาะอุปกรณ์และอุปกรณ์ในการชาร์จที่ได้รับการ 
 รับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น มิเช่นนั้น คุณอาจเสี่ยงต่อ 
 การได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในด้านสุขภาพ 
 และทรัพย์สิน 

• หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อย่างเคร่งครัด จะ 
 ส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ 

• อุปกรณ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

อุปกรณ์ที่จัดมาให้ 

ข้อมูลเบื้องต้น 
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แนะนำส่วนประกอบของโทรศัพท์ 

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง  

ช่องเสียบ
หูฟัง 

เซ็นเซอร์จับระยะทาง 

ตัวปรับแสงอัตโนมัติ 

ปุ่มปรับ
ระดับเสียง 

ปุ่มกล้องถ่ายรูป 

ปุ่ม Search 

ปุ่ม Back 

แถบสัมผัส 

ช่องต่อ USB 

ปุ่ม Menu 

ปุ่ม Home 

ปุ่มโทรออก 

ปุ่มสิ้นสุดการโทร 

เลนส์กล้อง 
ตัวรับสัญญาณ 
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1
ปุ่มการทำงาน 

ปุ่ม การทำงาน 

ปุ่ม BACK • ในเมนู กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ 
 ก่อนหน้า หรือเพื่อยกเลิกกล่อง 
 ไดอะล็อกหรือเมนู  
• เมื่อเปิดใช้งานคีย์บอร์ดบนหน้าจอ  
 กดปุ่มนี้เพื่อปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ 

ปุ่ม Google 
Search 

ในหน้าจอหลัก เปิด Google Search เพื่อ
ค้นหาโทรศัพท์ของคุณและเว็บไซต์ ใน
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้เปิดกล่องค้นหา
เพื่อค้นหาภายในแอพพลิเคชั่นนั้นๆ 

• กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก 
• กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเรียกหน้าต่าง 
 แอพพลิเคชั่นล่าสุดที่คุณใช้งานขึ้นมา 

ปุ่ม HOME 

ปุ่ม MENU กดปุ่มนี้เพื่อเปิดรายการใช้งานที่คุณ
สามารถใช้ได้ในหน้าจอปัจจุบัน 

• กดปุ่มนี้เพื่อโทรออกหรือรับสาย 
• กดปุ่มนี้เพื่อเรียกดูรายการสนทนา  
 ล่าสุด, สายที่ไม่ได้รับสาย , สายที่ได้  
 รับสาย 

ปุ่ม Dial 

• กดปุ่มนี้เพื่อจบการสนทนา  
• กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้าสู่การใช้งาน 

ปุ่ม   
End Call 
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ปุ่ม การทำงาน 

• เลือ่นแผน่สมัผสั ขึน้/ลง/ซา้ย/ขวา เพือ่ 
 เลื่อนไปยังตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ 
• กดปุ่มนี้เพื่อเลือกรายการหรือการ 
 ทำงานที่มีแถบสี 

แผ่นสัมผัส 

• ในหน้าจอหลัก กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อไป 
 ยังหน้าจอถ่ายรูป  
• ในแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป กดปุ่มนี้ 
 เพื่อโฟกัสและถ่ายรูป 

ปุ่ม Camera 

กดปุ่มนี้เพื่อปรับระดับเสียง ปุ่ม Volume 

ด้านข้าง 

หมายเหตุ: คำว่า “กด” ในคู่มือการใช้งานนี้  
   หมายถึง การกดปุ่มและปล่อย 
   ออก คำวา่ “กดคา้งไว”้ หมายถงึ  
   กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาท ี

ปุม่ Power /  
Lock 

• กดปุ่มนี้ (เมื่อหน้าจอพร้อมใช้งาน):  
 เพื่อล็อคหน้าจอ 
• กดปุ่มนี้ (เมื่อหน้าจออยู่ในโหมด  
 sleep): เรียกใช้งานหน้าจอ 
• กดปุ่มนี้ค้างไว้: เข้าใช้งานตัวเลือก 
 โทรศัพท์ 
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1

เชื่อมต่อ GPRS 

ใช้งาน GPRS 

โรมมิ่ง 

ไม่มีสัญญาณ 

เชื่อมต่อ EDGE ไม่ได้ใส่ซิมการ์ด 

ใช้งาน EDGE โหมด สั่น 

เชื่อมต่อ 3G ปิดเสียง 

ใช้งาน 3G ปิดไมโครโฟนของ
เครื่อง 

เปิดใช้งานบลูทูธ พลังงานแบตเตอรี่
เหลือน้อย 

เชือ่มตอ่ HSDPA เชื่อมต่อไปยัง  
เครือข่าย Wi-Fi 

ใช้งาน HSDPA พลังงานแบตเตอรี่
เหลือน้อย 

ในโหมดปกติ สัญลักษณ์แบตเตอรี่และเครือข่ายจะ
ปรากฏขึ้นทุกครั้ง ส่วนไอคอนที่เหลือจะปรากฏขึ้นหากมี
คุณสมบัตินั้นใช้งานอยู่ หากสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดง
ขึ้น แสดงว่าไม่มีสัญญาณเครือข่ายในบริเวณนั้น คุณอาจ
อยู่ในที่อับสัญญาณ ให้ย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจสามารถ
ช่วยคุณได้ 
 
 

ไอคอนและสัญลักษณ์ 
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ข้อความเข้าใหม่ใน 
Gmail  

ไม่แสดงข้อความ
แจ้งเตือนที่มากกว่า 
3 ข้อความ 

การส่งข้อความหรือ
มัลติมีเดียมีปัญหา 

ข้อความหรือ 
มัลติมีเดียใหม่ 

กำลังโทร 

กำลังโทรโดยใช้ 
หูฟังแบบบลูทูธ 

ขอ้ความ Google Talk 
ใหม่ 

สายที่ไม่ได้รับ 

ข้อความเสียงใหม ่ พักสาย 

เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง เปิดใช้งานโอนสาย 

กำลังซิงค์ข้อมูล กำลงัอพัโหลดขอ้มลู 

มีปัญหาในการลงชื่อ
เข้าใช้หรือซิงค ์

กำลังดาวน์โหลด
ข้อมูล 

เชื่อมต่ออุปกรณ์
บลูทูธ 

พลังงานแบตเตอรี่
ลดลง 

โหมด เครื่องบิน พลังงานแบตเตอรี่
เต็ม 

ตั้งปลุก กำลังชาร์จพลังงาน
แบตเตอรี่ 

เปิดใช้งานลำโพง การรับข้อมูล 
ตำแหน่งจาก GPS 
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การแจ้งเตือน 

เมื่อคุณเห็นข้อความแจ้งเตือนในแถบแสดงสถานะ ให้
สมัผสัทีแ่ถบและลากนิว้ลงมาตามหนา้จอเพือ่เปดิรายการ 
ข้อความแจ้งเตือนที่แสดงในหน้าต่าง 

หากต้องการปิดหน้าจอข้อความแจ้งเตือน ให้สัมผัสแถบ
ด้านล่างของหน้าจอ Notifications ค้างไว้ จากนั้นลาก 
นิ้วขึ้นไปตามหน้าจอ 

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปิดหน้าจอ 
   ข้อความแจ้งเตือนที่อยู่ใน 
   หน้าจอหลักโดยกดปุ่ม MENU  
   จากนั้นสัมผัส Notifications 

หน่วยความจำใน
เครื่องเต็ม 

เสร็จสิ้นการดาวน์
โหลด 

เครือข่าย Wi-Fi ที่
สามารถใช้งานได้ 

เชื่อมต่อไปยัง VPN 

เชื่อต่อโทรศัพท์ผ่าน 
USB 

การอัพเดทระบบที่
สามารถใช้งานได้ 

เล่นเพลง อัพเดทระบบที่มี 
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โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในส่วนของ 
“ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและข้อควรทราบ” ก่อน 
ใช้งานโทรศัพท์ 
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณต้องใส่ซิม
การ์ดที่สามารถใช้งานได้โดยมาจากผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณหรือจากคนขายตรง ในซิมการ์ดประกอบด้วย
ข้อมูลการเป็นสมาชิกของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 
และหน่วยความขนาดเล็กที่คุณสามารถจัดเก็บเบอร์ 
โทรศัพท์และข้อความได้ 

คณุยงัสามารถใสเ่มมโมรีก่ารด์ได ้ทำใหค้ณุมพีืน้ทีค่วามจำ
เพิ่มมากขึ้น คุณสามารถจัดเก็บเพลง ภาพถ่าย ไฟล์วิดีโอ
เพิ่มเติมแยกออกจากหน่วยความจำภายในตัวเครื่องได้ 

หมายเหตุ: บางซิมการ์ดไม่สามารถใช้งาน 
   ได้กับโทรศัพท์ของคุณ คุณควร 
   รับคำปรึกษาจากผู้ให้บริการ 
   ไรส้ายของคณุสำหรบัการเปลีย่น  
   ซิมการ์ด ซึ่งอาจจะต้องเสีย 
   คา่ธรรมเนยีมสำหรบับรกิารนี ้

เริ่มการใช้งาน  
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การใส่ซิมการ์ด 
การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลัง
 
โปรดแน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่อง คุณจำเป็นถอดฝาครอบ
ด้านหลังออกก่อนจึงสามารถใส่ซิมการ์ดได้ 
ดันฝาครอบด้านหลังขึ้นแล้วถอดออก (1) 

การถอดแบตเตอรี่
 
ยกแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อถอดแบตเตอรี่ออก (2) 
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การใส่ซิมการ์ด
 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมที่เป็นขอบตัดของซิมการ์ด
นั้นอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง และให้ขั้วโลหะคว่ำหน้าลง 
เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่การ์ดจนสุด (3) 
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การใส่แบตเตอรี่
 
วางขั้วทองแดงของแบตเตอรี่เข้ากับขั้วต่อของแบตเตอรี่
ภายในก้อนแบตเตอรี่ แล้วกดแบตเตอรี่ลงในช่องใส่
แบตเตอรี่จนกว่าจะล็อคเข้าที่ (4) 

การใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลัง
 
จัดให้แบตเตอรี่อยู่ตรงตำแหน่งและเกี่ยวฝาครอบ
แบตเตอรี่กับด้านบนของช่องใส่แบตเตอรี่ จากนั้นกด 
ฝาครอบแบตเตอรี่ลงจนกว่าจะล็อคเข้าที่ (5) 
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การเปิด/ปิดเครื่อง 

หากคุณต้องการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม Power  ค้างไว้  
ในกรณีที่จำเป็นคุณต้องป้อนรหัส PIN (รหัสลับ 4 ถึง  
8 หลัก ของซิมการ์ด) ซึ่งได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้าและมีให้ 
คุณโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือจากผู้ขาย
โทรศัพท์ หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง  
ซิมการ์ดของคุณจะถูกล็อค หากคุณต้องการปลดล็อค 
คณุตอ้งขอรบัรหสั PUK จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ 
หากคุณต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม Power ค้างไว้  
เมื่อใช้งานเครื่องได้แล้ว เมนูตัวเลือกโทรศัพท์จะเปิดขึ้น 
ให้คุณเลือก Power off 
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การชาร์จแบตเตอรี่  

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จ
ไฟได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จมาแล้วบางส่วน จะมี
เสียงเตือนดังออกมาจากเครื่องเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด  
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกใน
การชาร์จแบตเตอรี่ ให้เสียบปลั๊กเข้ากับช่องต่อด้านล่าง
ของตัวเครื่อง (ช่องต่อ USB) จากนั้นเสียบปลั๊กอีกด้าน
เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ 
สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะแสดงถึงสถานะการชาร์จ
แบตเตอรี่ 
ระหว่างการชาร์จ สัญลักษณ์แสดงการชาร์จ  
จะเลื่อนไปมา ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในการชาร์จ
แบตเตอรี่จนเต็ม 
เมื่อแถบหยุดเลื่อน  แสดงว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว 
คุณสามารถถอดที่ชาร์จแบตเตอรี่ออกได้ ในกรณีทั่วไป 
เวลาในการสนทนาสูงสุดประมาณ 450 นาที เวลา
สแตนด์บายสูงสุดประมาณ 540 ชั่วโมง ทั้งนี้ การตั้งค่า 
ผู้ใช้, วิธีการใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจแตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเครือข่าย 
วิธีการเดียวที่จะปิดที่ชาร์จได้คือการถอดปลั๊กออก ดังนั้น
ขอแนะนำให้ใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
หากคณุมแีนวโนม้ทีจ่ะไมใ่ชโ้ทรศพัทห์ลายวนั ขอแนะนำ
ให้คุณถอดแบตเตอรี่ออก หากแบตเตอรี่คายประจุออก
จนหมด ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจาก
การชาร์จไม่กี่นาที 
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โทรศัพท์ของคุณมีช่องเสียบ microSD การ์ด ช่องดังกล่าว
อยู่ทางด้านขวาของช่องใส่ซิมการ์ด 

การใส่SDการ์ด
 

1  ให้ขั้วโลหะคว่ำหน้าลง ให้ค่อยๆ ใส่ T-Flash การ์ด  
 เข้าไปในช่อง 

2  ดึงฝาครอบไปทางซ้ายเพื่อล็อค 

การใส่ microSD การ์ด 
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การถ่ายโอนไฟล์ ไปยังSDการ์ด
 
ในการถ่ายโอนไฟล์เพลง ไฟล์ภาพ หรือไฟล์อื่นๆ จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณลงใน SD การ์ด ในโทรศัพท์
ของคุณ คุณจำเป็นต้องตั้งค่า SD การ์ด ของโทรศัพท์เป็น 
USB ไดร์ฟ 

1  เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย  
 USB ไอคอนแสดงการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนแถบ 
 แสดงสถานะ  

2  เปิดหน้าจอข้อความแจ้งเตือนโดยสัมผัสที่ไอคอนและ 
 ลากลง 

3  ในหน้าจอข้อความแจ้งเตือน คุณควรสัมผัส USB  
 connected จากนั้นให้สัมผัส Turn on USB storage >  
 OK 
 

การถอดSDการ์ด
 
คุณต้องเปิดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังออก แล้วถอด
แบตเตอรี่ออก เพื่อถอดหรือใส่ microSD การ์ด 

หมายเหตุ: หากคุณกำลังถอด SD การ์ด  
   ก่อนอื่น คุณต้องยกเลิกการ 
   เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณโดย 
   การเลือก HOME จากนั้นสัมผัส 
   ที่แท็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือก 
    Settings > SD card & phone 
    storage > Unmount SD card 



19

 i691

เมื่อคุณจำเป็นต้องปิดคลื่นวิทยุของเครื่องทั้งหมด  
โปรดเข้าใช้งานโดยไปที่ HOME จากนั้นสัมผัสที่แท็บ 
แอพพลิเคชั่นเพื่อเลือก Settings > Wireless & networks 
เพื่อเลือกทำเครื่องหมายที่กล่อง Airplane mode แล้ว
โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนไปยังโหมด 

“airplane” ทันที ไอคอนโหมด Airplane  จะ 
ปรากฏขึ้นบนแถบแสดงสถานะ และปิดการเชื่อมต่อ
สัญญาณไร้สายทั้งหมด 

หากคุณต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีก
ครั้ง ให้กลับไปยังหน้าจอการตั้งค่านี้ และลบเครื่องหมาย
หน้ากล่อง Airplane mode ออก 

การปิดสัญญาณไร้สาย 

4  ถ่ายโอนไฟล์ไปยัง SD การ์ด 

5  ในการปิดที่จัดเก็บ USB ให้เปิดหน้าจอข้อความแจ้ง 
 เตือน แล้วสัมผัส Turn off USB storage จากนั้นให้ 
 สัมผัส Turn off USB storage อีกครั้ง 
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีคุณสมบัติหน้าจอสัมผัสซึ่งช่วย
ให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้นและตอบสนองได้ทันท่วงทีในการ
เลื่อนไปยังรายการและเมนู 
การควบคุมหน้าจอสัมผัสจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่
กับการใช้งานของคุณ 

การเลือก
 
ในการเลือกรายการหรือปุ่มบนหน้าจอ คุณสามารถ 
เลื่อนหรือกดที่ แผ่นสัมผัส เพื่อเลือกรายการ  
หรือเพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัสรายการ คุณจะรู้ทันทีหากมีการ
เลือกรายการบนหน้าจอเมื่อสีเปลี่ยนไป โดยปกติแล้วจะ
เป็นสีเหลืองหรือสีส้ม 

เมนู
 
ในการเปิดใช้งานเมนูสำหรับรายการบนหน้าจอ คุณ
สามารถ ใช้นิ้วสัมผัสรายการบนหน้าจอค้างไว้ 
คุณต้องสัมผัสค้างไว้ประมาณ 1 วินาทีก่อนที่เมนูนั้นจะ
ปรากฏขึ้น  

หน้าจอสัมผัส   
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การเลื่อน
 
ในการเลื่อนรายการหรือหน้าจอขึ้น/ลง คุณสามารถ  
เลื่อนที่ แผ่นสัมผัส  
หรือลากนิ้วของคุณขึ้น/ลงไปตามหน้าจอ การลากนิ้วของ
คุณเพื่อเลื่อนนั้นไม่สามารถเลือกหรือใช้งานสิ่งใดบน 
หน้าจอได้  

การซูมเข้าหรือซูมออก
 
การซมูภาพเขา้หรอืซมูภาพออกเมือ่ดภูาพแบบเตม็หนา้จอ 
เว็บเพจ หรือแผนที่  

1  ใช้นิ้วของคุณสัมผัสหน้าจอเพื่อเปิดปุ่มควบคุมการซูม 

 ภาพเข้าหรือซูมภาพออก   

2  สัมผัส + เพื่อซูมภาพเข้า ในแต่ละครั้งที่คุณสัมผัสนั้น  
 ภาพจะขยายใหญ่ขึ้น ให้สัมผัส - เพื่อซูมภาพออก  
 แต่ละครั้งที่คุณสัมผัส ภาพจะเล็กลง 

คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์ของคุณ 
โดยการตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อคหน้าจอ เมื่อคุณตั้งค่า
แล้ว เพื่อที่จะปลดล็อคหน้าจอของคุณ คุณจะต้องลาก 
รูปแบบการปลดล็อคให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้  

รูปแบบการล็อค 
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1  กดปุ่ม HOME จากนั้นใหสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น 
 เพื่อเลือก Settings 

2  เลือก Location & security จากนั้นเลื่อนลงไปยังส่วน 
 ที่เป็นการปลดล็อคหน้าจอ  

3  ตั้งค่าหรือเปลี่ยนรูปแบบการปลดล็อคของคุณโดยการ 
 เลือก Set up screen lock > Pattern 

4  ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนเพื่อกำหนดรูปแบบของคุณ 

หากคุณปลดล็อคหน้าจอของคุณ คุณต้องการให้รูปแบบ
ของคุณถูกซ่อนไว้ตามที่คุณวาด ให้ลบเครื่องหมายใน
กล่อง Use visible pattern ออก  

หมายเหตุ: คุณต้องลากนิ้วของคุณไปตาม 
   หน้าจอเพื่อสร้างรูปแบบของคุณ 
    ห้ามเลือกที่ละจุด แต่ให้ลาก 
   เชื่อมต่อกันไปอย่างน้อย 4 จุด 
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Screen sleep 

หลังจากเวลาที่ไม่มีการใช้งาน หน้าจอของคุณจะพักการ
ใช้งาน (หน้าจอดับลง) ในโหมด sleep โทรศัพท์ของคุณ
จะใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยลง คุณสามารถไปที่  HOME 
จากนั้นสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือก Settings > 
Display > Screen timeout เพื่อเลือกเวลา 
การกดปุ่ม Power นั้นยังสามารถทำให้เครื่องของคุณ 
ดับลงหรือเรียกใช้งานได้ทันที 
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หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการใช้งานแอพพลิ-
เคชั่นทั้งหมดในเครื่องของคุณ คุณสามารถกำหนดการ 
ตั้งค่าหน้าจอหลักของคุณเพื่อแสดงแอพพลิเคชั่น, 
shortcut และวิดเก็ตที่คุณชอบได้  
เพียงคุณกดปุ่ม HOME เครื่องจะกลับไปยังหน้าจอหลัก 
เมื่อคุณอยู่ที่ใดหรือกำลังทำอะไรก็ตามกับโทรศัพท์ 

การขยายหน้าจอหลัก
 
หลังจากที่กดปุ่ม HOME ลากนิ้วไปตามหน้าจอทางซ้าย
หรือทางขวาเพื่อแสดงเต็มความกว้างของหน้าจอหลัก  
ถ้าคุณปัดไปทางซ้ายหรือขวา หน้าจอหลักจะกลับไปยัง
อีกเดสก์ท็อปหนึ่ง พื้นที่ว่างเพิ่มเติมนี้ช่วยให้คุณมีพื้นที่
มากขึ้นเพื่อที่จะกำหนดหน้าจอหลักพร้อมแอพพลิเคชั่น, 
shortcut และวิดเก็ต 

การหาแอพพลิเคชั่นอย่างรวดเร็ว
 
จากหน้าจอหลัก ให้สัมผัสที่แถบแอพพลิเคชั่น   

การเพิ่มรายการบนหน้าจอหลัก
 
1 เริ่มใช้งานจากหน้าจอหลัก สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้เพื่อ 
 เข้าใช้งานเมนู  

หน้าจอหลัก   
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2  มหีลายรายการใหค้ณุไดเ้ลอืก รวมถงึ shortcut, วดิเกต็,  
 โฟลเดอร์ และภาพพื้นหลัง สัมผัสหนึ่งรายการเพื่อ 
 เลือกแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัสแอพพลิเคชั่นเพื่อ 
 เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก 

Shortcut
 
1  เริ่มเข้าใช้งานจากหน้าจอหลัก กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่ 
 เมนู 

2  แท็บที่รายการ Add > Shortcuts เลือกหนึ่ง shortcut  
 จากนั้นสัมผัสอีกครั้งเพื่อยืนยันการทำงาน 

การเพิ่มวิดเก็ต
 
1  เริ่มเข้าใช้งานจากหน้าจอหลัก จากนั้นกดปุ่ม MENU  
 เพื่อเข้าสู่เมนู  

2 แท็บที่รายการ Add > Widgets มีหลายวิดเก็ตให้คุณ 
 เลอืกใชง้าน เชน่ นาฬกิาปลกุ กรอบรปู และคน้หาเลอืก  
 หนึง่รายการแลว้สมัผสัรายการนัน้เพือ่ยนืยนัการทำงาน 

ข้อควรทราบ: ในการสร้าง shortcut แอพพลิเคชั่น 
   เพื่อเข้าใช้งานอย่างรวดเร็ว ให้สัมผัส 
   แท็บแอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงไอคอน 
   แอพพลิเคชั่นทั้งหมด จากนั้นสัมผัส 
   ไอคอนแอพพลิเคชั่นค้างไว้ แล้วลาก 
   ไปยังหน้าจอ shortcut ดังกล่าวจะ 
   เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก 
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การตั้งค่าภาพพื้นหลัง
 
1  เริ่มเข้าใช้งานจากหน้าจอหลัก จากนั้นกดปุ่ม MENU  
 เพื่อเข้าสู่เมนู คุณยังสามารถสัมผัสพื้นที่ว่างบนหน้าจอ 
 ค้างไว้ และเครื่องจะเปิดเมนูขึ้น สัมผัส Wallpapers 

2  สัมผัสที่รายการ Wallpapers เลือกหนึ่งภาพ ซึ่งมาจาก  
 Gallery, Live wallpapers หรือ Wallpapers ใน Gallery  
 มีภาพที่คุณได้จัดเก็บไว้ใน SD การ์ด ได้มีการติดตั้ง 
 ภาพพื้นหลังในโทรศัพท์ไว้ล่วงหน้าแล้ว 

3  หากคุณเลือก Wallpapers เมื่อคุณตัดสินใจเลือกภาพ  
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแถบสีปรากฏขึ้นบนภาพนั้น  
 จากนั้นเลือก Set wallpaper  

4  หากคุณเลือก Gallery ภาพจาก album จะเปิดขึ้น  
 เลื่อนแผ่นสัมผัสเพื่อเลือกภาพที่ต้องการ แล้วสัมผัส 
 ภาพนั้น เมื่อภาพพร้อมใช้งาน ให้เลือก Save 

การลบรายการบนหน้าจอหลัก
 
ในการลบ shortcut หรือวิดเก็ตออกจากหน้าจอหลักของ
คณุ ใหส้มัผสัรายการคา้งไวเ้พือ่เขา้ใชง้าน “move mode” 

แท็บแอพพลิเคชั่นจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Trash  ให้ลาก
รายการไปที ่ปุม่ Trash เมือ่ไอคอนและแทบ็แอพพลเิคชัน่ 
เปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยนิ้วออก 
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การย้ายวัตถุบนหน้าจอหลัก
 
1  ในการย้ายไอคอนหรือรายการอื่นบนหน้าจอหลัก คุณ 
 ควรสัมผัสไอคอนหรือรายการนั้นค้างไว้เพื่อเข้าใช้งาน  
 “move mode” วัตถุนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อแสดงว่า 
 พร้อมที่ย้ายตำแหน่ง 

2  ห้ามยกนิ้วออกจากหน้าจอ ให้ลากวัตถุไปยังตำแหน่ง 
 ใหม่ ในการย้ายวัตถุไปยังส่วนอื่นของหน้าจอหลักที่ไม่ 
 ได้อยู่ในมุมมอง ให้ลากไปยังขอบหน้าจอและพักไว้ 
 สักครู่หนึ่ง มุมมองหน้าจอจะเปลี่ยนไป และให้กำหนด 
 ตำแหน่งของวัตถุแล้วปล่อยนิ้วออก 

ตัวเลือกบนหน้าจอหลัก
 
ในหนา้จอหลกั ใหก้ดปุม่ MENU เพือ่เขา้สูต่วัเลอืกตอ่ไปนี ้ 

• Add: เลือกเพื่อเพิ่มรายการใหม่บนหน้าจอหลัก 

• Wallpaper: เลือกภาพพื้นหลังจาก pictures album,  
 Live wallpapers หรือ wallpaper gallery 

• Search: เป็น Shortcut ของ Google search อาจ 
 เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านทางเครือข่าย 
 ของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของ 
 คุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่ง 
 ข้อมูล 
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• Notifications: เลือกเพื่อดูข้อความแจ้งเตือน 

• Settings: เป็น Shortcut ของเมนูตั้งค่า โปรดศึกษา 
 รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ “ตั้งค่า” 
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เมื่อคุณเลือกหรือสัมผัสช่องที่ต้องป้อนข้อความหรือ
ตัวเลข คุณสามารถใช้งานคีย์บอร์ดบนหน้าจอได้  

การปรับการตั้งค่าคีย์บอร์ด
 
ก่อนที่คุณเริ่มใช้งานคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ขอแนะนำให้
คุณตั้งค่าตัวเลือกคีย์บอร์ดบนหน้าจอ อย่างเช่น การสั่น 
และ/หรือ การงดใช้เสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม ตัวพิมพ์ใหญ่
อัตโนมัติ พิมพ์อักษรอัตโนมัติ และอื่นๆ 

1  กดปุ่ม HOME จากนั้นสัมผัส application tab แล้ว 
 เลือก Settings > Language & keyboard 

2  สัมผัส Android keyboard คุณสามารถเลือกวิธีการ 
 พิมพ์ตามที่ต้องการได้ จากนั้นตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ 
 เพื่อในคีย์บอร์ดบนหน้าจอ 

3  หากคุณเลือกตัวเลือก Quick fixes, Show suggestions  
 และ Auto-complete เครื่องจะเสนอคำตามที่คุณได้ 
 พิมพ์ ดังนั้นคุณสามารถป้อนข้อความในคีย์บอร์ดบน 
 หน้าจอได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

คีย์บอร์ดบนหน้าจอ  
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คีย์บอร์ดบนหน้าจอแบบAndroid

หมายเหตุ: เมื่อคุณไม่ต้องการใช้คีย์บอร์ด  
   คุณสามารถปิดโดยการกด BACK  
   ในการแสดงคีย์บอร์ดอีกครั้ง ให้ 
   สัมผัสกล่องข้อความบนหน้าจอ 
   หรือเมื่อเลือกช่องที่ต้องป้อน 
   ข้อความ ให้กด แผ่นสัมผัส 
   หากคุณจำเป็นต้องป้อนหรือลบ 
   ตัวอักษร ให้เลื่อน แผ่นสัมผัสไป 
   ตำแหน่งเคอร์เซอร์ให้อยู่ติดกับ 
   ตัวอักษรที่ต้องการลบ 

สัมผัสกล่องเพื่อ
เปิดคีย์บอร์ดบน
หน้าจอ
สัมผัสกล่องค้างไว้
เพื่อเลือกวิธีการ
ป้อนข้อมูล

สัมผัสเพื่อป้อน
ตัวพิมพ์ใหญ่
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไป
ใช้คีย์บอร์ดที่เป็น
ตัวเลขหรือสัญลักษณ์

สัมผัสเพื่อป้อน
ตัวอักษร
สัมผัสเพื่อลบตัว
อักษรก่อนหน้า
สัมผัสเพื่อค้นหา
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คีย์บอร์ดบนหน้าจอแบบสมาร์ท
 
คีย์บอร์ดบนหน้าจอแบบสมาร์ท เป็นโหมดแก้ไขข้อความ
อัจฉริยะสำหรับการพิมพ์ และประกอบด้วยดิคชันนารีที่มี
เนื้อหาครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อความได้
อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณป้อนตัวอักษรแรกหรือตัวที่สอง คำ
ที่โปรแกรมแนะนำจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ 

หมายเหตุ: โทรศัพท์ของคุณอาจไม่สามารถ 
   ใช้งานคีย์บอร์ดบนหน้าจอแบบ 
   สมาร์ทได้ และลักษณะของ 
   คีย์บอร์ด อาจแตกต่างกันไปขึ้น 
   อยู่กับแต่ละประเทศ  
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1  แท็บที่ไอคอน Dialer  บนหน้าจอหลัก 

2  สัมผัสปุ่มบนช่องโทรออกเพื่อป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือ 
 เลือกผู้ติดต่อหรือบันทึกการโทร 

3  กดปุ่ม Dial เพื่อโทรออก 

ในการวางสาย ให้คุณกดปุ่ม End Call   

ในการควบคุมเสียงดังรบกวน ให้กดปุ่ม MENU และเลือก 
noise suppression ON ขอแนะนำให้ใช้หูข้างขวาในการ
ฟังและแนบโทรศัพท์ให้ชิดกับหูมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างเสียงพูดกับเสียงรบกวน 

การปิดเสียงสนทนา
 
ระหว่างการโทร ให้คุณเลือกเปิดหรือปิด Mute หากคุณ
เลือกเปิด Mute คุณไม่สามารถใช้งานไมโครโฟนได้ เมื่อ
คุณเปลี่ยนจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่ง การปิดเสียงจะถูก
ยกเลิก 
 

การโทรออก 

หมายเหตุ: คุณสามารถโทรออกได้เมื่ออยู่ 
   ในบริเวณที่มีเครือข่ายเท่านั้น 

การโทร 
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1  สัมผัสปุ่ม 0 ค้างไว้ ในแท็บโทรออกเพื่อป้อน 
 เครื่องหมาย “+” 

2  ป้อนรหัสประเทศ 

3  ป้อนรหัสพื้นที่ (โดยปกติจะไม่มี 0 นำหน้า) แล้วตาม 
 ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 

4 กดปุ่ม Dial เพื่อโทรออก 

การโทรออกไปต่างประเทศ 

ในแท็บโทรออก ให้ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดไปที่
ปุ่ม Dial บนโทรศัพท์  
เมื่อหน้าจอล็อคไว้ คุณต้องปลดล็อคหน้าจอก่อนจึง
สามารถโทรออกฉุกเฉินได้ หากเครื่องอยู่ในโหมด sleep 
ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเรียกการใช้งาน  
จากนั้นจึงปลดล็อคหน้าจอ 

การโทรออกฉุกเฉิน 

ลำโพง
 
ระหว่างการโทร ให้คุณเลือกเปิด Speaker 

การปรับระดับเสียงของลำโพง/หูฟัง
 
ระหว่างการโทร ให้คุณกดปุ่ม Volume Side Keys up / 
down เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง 
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การโทรออกสายที่สอง 

คุณสามารถโทรออกไปยังสายที่สองโดยการพักสายแรก
ไว้ 
1  ระหว่างการโทรสายแรก ให้เลือก Add call แล้วป้อน 
 หมายเลขโทรศัพท์ของสายที่สองโดยใช้ปุ่มกด 

2  กดปุ่ม Dial เพื่อโทรออกไปยังสายที่สอง สายแรกจะ  
 ถูกพักสายไว้โดยอัตโนมัติ ถือ เป็นคุณสมบัติพิเศษของ  
 เครือข่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้  
 บริการเครือข่ายของคุณ 

การสลับสาย
 
เมื่อคุณใช้งานสายหนึ่งแล้วพักอีกสายหนึ่งไว้ คุณสามารถ 
 
กดไอคอน Swap  เพื่อสลับระหว่างสองสายนั้นได้ 

การรวมสาย
 
เมื่อคุณใช้งานสายหนึ่งแล้วพักอีกสายหนึ่งไว้ คุณสามารถ
เลือก Merge calls เพื่อประชุมสายระหว่างสองสายนั้นได้ 
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การโทรโดยใช้แฮนด์ฟรี 

เมื่อมีสายที่รออยู่ระหว่างที่คุณพร้อมใช้งานเครื่อง คุณ
สามารถทำงานต่อไปนี้ได้ในการสร้างการประชุมสาย 

1  ลากไอคอนตัวเครื่องสีเขียวไปทางขวาเพื่อรับสายที่ 
 สอง สายแรกจะถูกพักสายไว้อัตโนมัติ 

2  เลือก Merge calls จะเป็นการรวมสายทั้งสองเข้าด้วย 
 กัน และเป็นการประชุมสาย 

ระหว่างการประชุมสาย คุณสามารถรับสายที่โทรเข้ามา
ใหม่ได้หรือเพิ่มสายเข้ามาในการประชุมได้โดยเลือก Add  
call เพื่อโทรไปยังสายใหม่ (ส่วนการประชุมสายนั้นควร
พักไว้ก่อน) 
เมื่อสร้างการประชุมสายกับสายใหม่ได้แล้ว ให้เลือก 
Merge calls จากตัวเลือกเมนู 

การทำงานนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของเครือข่าย สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของ
คุณ 

การประชุมสาย 

ระหว่างการโทรเลือก Speaker 
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1
ลากไอคอนตัวเครื่องสีเขียวไปทางขวา 
หากคุณโทรออกได้แล้ว เครื่องจะพักสายแรกไว้ ขณะที่
คุณสามารถรับสายที่โทรเข้ามาใหม่ได้ 
หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้าก่อนที่จะรับสาย ให้กดปุ่ม
ปรับระดับเสียงลง 

การรับสาย 

ลากไอคอนตัวเครื่องสีแดงไปทางซ้าย 

การปฏิเสธสาย 

หากคุณใช้งานการรอสาย หน้าจอสายที่โทรเข้ามาใหม่จะ
ปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งคุณว่ามีสายที่สองโทรเข้ามา คุณ
สามารถ 

1  ลากไอคอนตัวเครื่องสีเขียวไปทางขวา การโทรปัจจุบัน 
 จะถูกพักสายอัตโนมัติ 

2  ลากไอคอนตัวเครื่องสีแดงไปทางซ้าย เพื่อปฏิเสธการ 
 รับสายที่สอง และใช้งานสายปัจจุบันต่อ 

การรับสายที่สอง 

การวางสาย 
กดปุ่ม End Call 
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โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับการใช้งานบลูทูธ บลูทูธเป็น
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในระยะทางสั้นๆ ช่วย
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ใกล้
กันโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ 

การเปิดบริการบลูทูธ
 
1  กดที่ HOME แล้วสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น 
 เลือก Settings 

2  เลือก Wireless & networks แล้วเลือกทำเครื่องหมาย 
 ที่กล่อง Bluetooth เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ 

3  เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ไอคอนบลูทูธ  จะปรากฏขึ้นใน 
 แถบแสดงสถานะ 

หมายเหตุ: โทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อหูฟัง 
   บลูทูธที่เป็นแฮนด์ฟรีหรือ 
   อุปกรณ์บลูทูธในรถยนต์ และใช้ 
   อุปกรณ์ดังกล่าวในการส่ง และ/ 
   หรือ รับสายได้ ก่อนที่คุณจะใช้ 
   หูฟังบลูทูธที่เป็นแฮนด์ฟรีหรือ 
   อุปกรณ์บลูทูธในรถยนต์ ให้คุณ 
   ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

บลูทูธ 
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จากค่าเริ่มต้น เครื่องของคุณไม่สามารถ “ค้นหา” ได้ 
หมายความว่าอุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่สามารถมองเห็น
เครื่องคุณได้ หากคุณเปิดให้เครื่องสามารถค้นหาได้ 
อุปกรณ์บลูทูธอื่นจะสามารถค้นหาเครื่องของคุณได้นาน
ประมาณ 120 วินาที 
หากคุณต้องการให้เครื่องของคุณสามารถค้นหาได้ 

1  ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ คณุเปดิใชง้านบลทูธู โปรดศกึษา 
 รายละเอียดในบทที่ผ่านมา 

2  กดที่ HOME แล้วสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น 
 เลือก Settings > Wireless & networks > Bluetooth  
 settings 

3  เลือกทำเครื่องหมายที่กล่อง Discoverable เพื่อให้เปิด 
 ให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นสามารถค้นหาเครื่องของคุณได้ 
 ประมาณ 120 วินาที 

การค้นหา 

1  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปิดใช้งานบลูทูธ 

การตั้งชื่ออุปกรณ์บลูทูธ 
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ก่อนที่โทรศัพท์จะสื่อสารกับหูฟังบลูทูธ โทรศัพท์ของคุณ
ต้อง “จับคู่” ก่อน 

1  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปิดใช้งานบลูทูธ 

2  ไปที่ Settings > Wireless & networks > Bluetooth  
 settings 

3  เลือก Scan for devices เครื่องของคุณจะเริ่มสแกนหา 
 อปุกรณบ์ลทูธู เมือ่พบแลว้ อปุกรณจ์ะปรากฏในรายชือ่ 
 ของอุปกรณ์บลูทูธ 

4  ในการจับคู่อุปกรณ์ในรายการ คุณสามารถสัมผัสที่ 
 อุปกรณ์นั้นได้ 

5  จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเพื่อถามคุณในการที่จะจับคู่กับ 
 อุปกรณ์บลูทูธที่เลือก ให้เลือก pair  

6  เมื่อจับคู่แล้ว คุณสามารถเลือกไฟล์เพื่อส่งผ่านทาง 
 บลูทูธได้ 

การสแกนอุปกรณ์บลูทูธอีกครั้ง
 
หากคุณต้องการอัพเดทรายการของอุปกรณ์บลูทูธ ให้กด 
Scan for devices 

การจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ 

2  กดที่ HOME แล้วสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น 
 เลือก Settings > Wireless & networks > Bluetooth  
 settings > Device name 

3  พมิพช์ือ่อปุกรณข์องคณุในกลอ่งไดอะลอ็ก แลว้เลอืก OK 
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1 การเลือกแอพพลิเคชั่น
 
จากหน้าจอหลัก ให้สัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น   
เลือกแผ่นสัมผัสเพื่อเลื่อนผ่านเมนูและสัมผัสรายการเพื่อ
เข้าสู่เมนูที่เลือก 

วิธี ใช้งาน 

คุณสามารถออกจากเมนูได้โดยการกดปุ่ม BACK 

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้สำหรับคำอธิบายแบบละเอียด
ของเมนูหลัก 

เมนูหลัก 

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นที่อธิบายด้านล่างนี้จะ 
   ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่ซิมการ์ดลง 
   ในโทรศัพท์เท่านั้น หากคุณเปิด 
   โทรศัพท์โดยไม่ใส่ซิมการ์ด คุณ 
   จะสามารถเข้าใช้งานได้เพียง 
   บางเมนูเมื่อคุณกดปุ่ม Menu  
   แตค่ณุสามารถโทรออกฉกุเฉนิได ้
   จุดประสงค์สำหรับฟังก์ชั่นนี้ตือ 
   ช่วยให้คุณสามารถโทรออก 
   ฉุกเฉินได้เมื่อไม่มีซิมการ์ด 

เมนูฟังก์ชั่น  
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วิธีการตั้งนาฬิกาปลุก 

โทรศัพท์เครื่องนี้มีนาฬิกาปลุกภายในเครื่อง คุณสามารถ
ตั้งปลุกได้ 4 เวลา และเลือกว่าให้ปลุกหรือไม่ปลุกซ้ำได้ 

การตั้งนาฬิกาปลุก 

1 ในการเปิดฟังก์ชั่น Alarm clock ให้กด HOME เพื่อกลับ 

 ไปยังหน้าจอหลัก ให้สัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น   
 เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือก “Clock” ให้สัมผัส 

 ไอคอนนาฬิกาปลุก   

2  เลื่อนแผ่นสัมผัสเพื่อเลือกนาฬิกาปลุก จากนั้นสัมผัส 
 อีกครั้งเพื่อแก้ไขนาฬิกาปลุก 

3  มีทั้งหมด 6 ช่อง 
 • Turn alarm On / Off: เลือกทำเครื่องหมายที่กล่อง 
  เพื่อตั้งเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก 

 • Time: คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้จากตัวเลือกนี้  
  ให้แท็บที่ + หรือ – เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ จากนั้น 
  สัมผัส Set เมื่อตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส 
  ปุ่ม + หรือ – ค้างไว้เพื่อเลื่อนผ่านตัวเลขอย่าง 
  รวดเร็ว 

 • Repeat: กดปุ่มนี้เพื่อตั้งปลุกซ้ำ ตั้งแต่วันจันทร์ถึง 
  วันอาทิตย์ 

นาฬิกาปลุก   
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1
 • Ringtone: เลือกหนึ่งเสียงปลุกที่ต้องการ เสียง 
  เรียกเข้านั้นจะดังขึ้นเมื่อคุณเลือก 

 • Vibrate: กดปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าให้เปิดหรือปิดการสั่น 
 • Label: สัมผัสรายการนี้เพื่อตั้งชื่อการปลุก 

4  ขั้นตอนสุดท้าย ให้กดปุ่ม Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า 

ทำไมนาฬิกาจึงไม่ปลุกในวันเสาร์และวันอาทิตย์
 
ในนาฬิกาปลุก ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้งานวันเสาร์หรือวัน
อาทิตย์ในช่อง Repeat หรือไม่ หากคุณตั้งค่า ปิด เครื่อง
จะไม่ปลุกในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

เพิ่มหรือลบนาฬิกาปลุกได้หรือไม่
 
ในนาฬิกาปลุก ให้กดปุ่ม MENU เพื่อเลือก Add Alarm 
ในเมนูการตั้งค่าการปลุก ให้กด Delete จากนั้นกดปุ่ม 
OK เพื่อยืนยันการทำงาน 
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ในการเปิดใช้งานเบราเซอร์ ให้กด HOME แล้วสัมผัสที่
แท็บแอพพลิเคชั่น แล้วสัมผัส Browser 
ครั้งแรกทที่คุณเข้าใช้งาน Browser หลังจากที่เปิด
โทรศัพท์ โฮมเพจของคุณจะปรากฏขึ้น คุณสามารถ
เปลี่ยนโฮมเพจได้โดยการกด MENU แล้วเลือก More > 
Settings > Set home page 

ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านทาง
เครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่ง
ข้อมูล 

การเข้าที่อยู่เว็บ
 
1  เปิดหน้าจอ Browser แล้วสัมผัสที่แท็บที่อยู่เว็บเพื่อ 
 เปิดหน้าจอที่อยู่เว็บ 

2  สัมผัสที่ ที่อยู่เว็บในปัจจุบันเพื่อนำคุณไปยังหน้าจอ 
 การค้นหา 

หมายเหตุ: Browser จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
   เมื่อคุณสัมผัสเว็บลิงค์ในอีเมล์ 
   หรือข้อความตัวอักษร  

เบราเซอร์  
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3  เลือกที่อยู่เว็บจากรายการหรือแท็บที่ Search หรือ 
 พิมพ์ในช่อง URL เพื่อป้อนที่อยู่เว็บด้วยตัวเอง 

4  รายการที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นในรายการของลิงค์เมื่อ 
 คุณป้อนที่อยู่เว็บ ให้เลือกรายการที่ตรงกันหรือดำเนิน 
 การต่อโดยป้อนที่อยู่เว็บ 

5  แท็บที่ไอคอน Go เพื่อไปตามลิงค์ที่เป็น ที่อยู่ซึ่งได้ 
 เลือกไว้ 

1  ค้นหาบนหน้าจออินเทอร์เน็ต 

2  ไอคอน Go 
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การตั้งค่าโฮมเพจ
 
คุณสามารถตั้งโฮมเพจจากหน้าจอการตั้งค่า 

1 กด MENU เพื่อเลือก MORE > Settings > Set home  
 page เพื่อเปิดกล่องไดอะล็อก 

2 พิมพ์ URL ของหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นโฮมเพจ  
 แล้วสัมผัส OK 

การซูมและการเลื่อนในเว็บเพจ
 
ขณะที่กำลังดูเว็บเพจ ให้ใช้เทคนิคการซูมหรือการเลื่อน
ตำแหน่งต่อไปนี้ 

1  ลากนิ้วของคุณไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งบนหน้าจอเพื่อ 

 เปิดใช้งานปุ่มควบคุมการซูม  

2  สัมผัส + เพื่อซูมภาพเข้า ในแต่ละครั้งที่คุณสัมผัส ภาพ 
 จะขยายใหญ่ขึ้น หรือสัมผัส - เพื่อซูมภาพออก ใน 
 แต่ละครั้งที่คุณสัมผัส ภาพจะย่อขนาดลง 

3 เลื่อนแผ่นสัมผัสหรือลากนิ้วของคุณบนหน้าจอใน 
 ทิศทางใดก็ตามเพื่อเลือกตำแหน่งและดูบริเวณอื่นของ 
 เว็บเพจ 

มุมมองหน้าต่าง
 
หากคุณต้องการเปิดหลายๆ เว็บเพจในครั้งเดียว และต้อง
การดูเว็บเพจดังกล่าวบนหน้าจอ ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชั่น
ต่อไปนี้ 
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1  กด MENU ในเว็บเพจเพื่อเชื่อมต่อไปยังเมนู จากนั้น 
 เลือก Windows  

2  ตอนนี้คุณจะเห็นว่าเว็บเพจที่คุณเปิดนั้นได้เรียงไว้บน 
 หน้าต่าง 

3  ในการเพิ่มหน้าต่างใหม่ ให้คลิกที่ New window  

4  หากต้องการปิดหน้าต่าง ให้สัมผัสที่ “X” ที่อยู่ทางมุม 
 บนขวาของหน้าต่างที่คุณต้องการปิด 

5  บนหน้าต่าง คุณสามารถกด MENU เพื่อเพิ่มหน้าต่าง 
 ใหม่, ไปยังบุ๊คมาร์ค หรือออกจากการใช้งานได้ 

การค้นหาข้อความในเว็บเพจ
 
ขณะที่ดูหน้าเว็บเพจ ให้กดที่ MENU แล้วสัมผัส More > 
Find on page 
ป้อนรายการที่ต้องการค้นหา เมื่อคุณป้อนตัวอักษร  
ตัวอักษรที่ตรงกันจะแสดงขึ้นพร้อมแถบสี  

การคัดลอกข้อความในเว็บเพจ
 
คัดลอกข้อความจากหน้าเว็บเพจ แล้ววางข้อความลงใน 
อีเมล์หรือข้อความ SMS/MMS ของคุณ 

1  เปิดเว็บเพจที่คุณต้องการคัดลอกข้อความ 

2  คน้หาขอ้ความทีค่ณุตอ้งการคดัลอก จากนัน้กด MENU  
 แล้วสัมผัส More > Select text 
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3  วางนิ้วตรงจุดเริ่มต้นที่คุณต้องการคัดลอกข้อความ  
 แล้วลากไปจนสุดตามที่ต้องการ ข้อความที่คุณคัดลอก 
 นั้นจะมีแถบสีปรากฏขึ้นเป็นสีชมพู 

4  ปล่อยนิ้วออกจากหน้าจอ 
 ในการวางข้อความลงในอีเมล์หรือข้อความ SMS/ 
 MMS ให้สัมผัสกล่องข้อความค้างไว้ในอีเมล์หรือ 
 ข้อความ แล้วสัมผัส Paste ในเมนูตัวเลือก 

บุ๊คมาร์ค
 
1 ในหน้าจอบุ๊คมาร์ค ให้กด MENU เพื่อเข้าสู่ตัวเลือก  
 จากนั้นสัมผัส Bookmarks 

2  ในรายการแรก คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ได้โดย 
 สัมผัสที่ Add ให้พิมพ์ชื่อและ URL ของบุ๊คมาร์ค แล้ว 
 สัมผัสปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อ 

3  ด้านล่างของบุ๊คมาร์คใหม่ รายการจะแสดงบุ๊คมาร์ค 
 ทั้งหมดที่คุณจัดเก็บไว้ ลงขึ้นและลงเพื่อเลื่อนผ่าน 
 บุค๊มารค์ คลกิหนึง่รายการเพือ่ไปยงัเบราเซอรเ์วบ็ไซต ์

4  ในการแก้ไขบุ๊คมาร์ค ในหน้าจอบุ๊คมาร์ค ให้สัมผัส 
 บุ๊คมาร์คที่คุณต้องการแก้ไขค้างไว้ เมนูจะปรากฏขึ้น  
 แล้วเลือก Edit bookmark พิมพ์สิ่งที่ต้องการแล้วเลือก 
  OK 

5  ในการลบบุ๊คมาร์ค ในหน้าจอบุ๊คมาร์ค ให้สัมผัส 
 บุ๊คมาร์คที่คุณต้องการแก้ไขค้างไว้ เมนูจะปรากฏขึ้น  
 แล้วเลือก Delete bookmark 
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การรีเฟรชเว็บเพจ
 
กด MENU ในหน้าเว็บเพจแล้วเลือก Refresh 

การปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์
 
ในหน้าจอเบราเซอร์ กด MENU แล้วสัมผัส More > 
Settings เพื่อกำหนดการตั้งค่าเบราเซอร์และตัวเลือก 

• Text size: สัมผัสเพื่อกำหนดขนาดตัวอักษร Tiny,  
 Small, Normal, Large หรือ Huge 

• Default zoom: เปิดไดอะล็อกที่คุณสามารถเพิ่มหรือลด 
 ระดับการขยายที่เบราเซอร์ใช้เมื่อเปิดเว็บเพจครั้งแรก 

• Open pages in overview: ยกเลิกเครื่องหมายเปิด 
 เว็บเพจที่แสดงมุมบนซ้ายในขนาด 100%  
 ทำเครื่องหมายเพื่อเปิดเว็บเพจแบบขยายออก ในการ 
 มองภาพโดยรวม 

• Text encoding: เปิดไดอะล็อกที่คุณสามารถเปลี่ยน 
 มาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักษรที่เบราเซอร์ใช้เมื่อ 
 แสดงข้อความในเว็บเพจ 

• Block pop-up windows: เลือกเพื่อป้องกันเว็บไซต์จาก 
 การเปิดหน้าต่าง ยกเว้นในกรณีที่คุณร้องขอ 

• Load images: สัมผัสเพื่อให้แสดงหรือไม่แสดงภาพ 
 หรือเว็บเพจ 
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• Auto-fit pages: เลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
 ข้อความเบราเซอร์และงานนำเสนอและองค์ประกอบ 
 อื่นของเว็บเพจเพื่อให้มีขนาดพอดีกับหน้าจอโทรศัพท์ 
 ของคุณ ยกเลิกการเลือกเพื่อดูหน้าเว็บที่ออกแบบมา 
 สำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

• Landscape-only display: เลือกเพื่อแสดงหน้าใน 
 ทิศทางแนวนอนบนหน้าจอ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ 
 คุณจะถือโทรศัพท์ 

• Enable JavaScript: ไม่เลือกเพื่อป้องกัน JavaScript  
 จากการเข้าใช้งานเว็บเพจ หน้าเว็บจำนวนมากทำงาน 
 ได้อย่างถูกต้องเฉพาะในกรณีที่สามารถใช้คุณสมบัติ  
 JavaScript บนโทรศัพท์ของคุณได้ 

• Enable plug-ins: ไม่เลือกเพื่อปิดการเข้าใช้งานจาก 
 เว็บเพจ 

• Open in background: สัมผัสเพื่อตั้งค่าเปิดหรือปิด  
 หากเลือกเปิด หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นหลังจากหน้าต่าง 
 ปัจจุบัน 

• Set home page: สัมผัสเพื่อตั้งค่าที่อยู่เว็บเพจหลัก  
• Invert Color: เปลี่ยนสีที่แสดงในหน้าเว็บเพจ 

การตั้งค่าส่วนตัว
 
• Clear cache: สัมผัสเพื่อลบเนื้อหา cached page  
 ทั้งหมด 

• Clear history: สัมผัสเพื่อลบประวัติเบราเซอร์ 
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• Accept cookies: สัมผัสเพื่อตั้งค่าเปิดหรือปิด หาก 
 เลือก เปิด โทรศัพท์จะอนุญาตไซต์นั้นในการบันทึก 
 และอ่านข้อมูล “cookie” 

• Clear all cookie data: สัมผัสเพื่อลบข้อมูล cookie  
 ทั้งหมด 

• Remember from data: สัมผัสเพื่อตั้งค่าเปิดหรือปิด  
 หากเลือก เปิด โทรศัพท์จะจำประเภทที่ข้อมูลในแบบ 
 ฟอร์มสำหรับใช้งานในภายหลัง 

• Clear form data: สมัผสัเพือ่ลา้งบนัทกึขอ้มลูแบบฟอรม์ 

• Enable location: เลือกเพื่ออนุญาตให้เว็บไซต์ที่มี 
 เนื้อหาตำแหน่งเฉพาะเพื่อถามว่าคุณต้องการใช้ 
 ตำแหน่งของคุณหรือไม่ โดยการใช้ข้อมูลตำแหน่งของ 
 โทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้เว็บไซต์ที่มีตำแหน่งของคุณ  
 คุณจะต้องมีตำแหน่งร่วมกันซึ่งเปิดการใช้งานใน 
 แอพพลิเคชั่นการตั้งค่า 

• Clear location access: เปิดหน้าต่างที่คุณสามารถ 
 ยกเลิกการอนุญาต ที่คุณยินยอมสำหรับเว็บไซต์ใน 
 อดีตในการเข้าสู่ตำแหน่งของคุณ หากเว็บไซต์เหล่านั้น 
 ต้องการการอนุญาตเพื่อเข้าใช้งานตำแหน่งของคุณ 
 อีกครั้ง คุณต้องยินยอมการใช้งานอีกครั้งเช่นกัน 

การตั้งค่าความปลอดภัย
 
• Remember passwords: สัมผัสเพื่อตั้งค่าให้เปิดหรือปิด 
  หากเลือก เปิด โทรศัพท์ของคุณจะบันทึกชื่อผู้ใช้และ 
 รหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ 
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• Clear passwords: สัมผัสเพื่อลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้ 
 ทั้งหมด 

• Show security warnings: สัมผัสเพื่อแสดงคำเตือน 
 หากมีปัญหาด้านความปลอดภัยของไซต์ 

การตั้งค่าขั้นสูง
 
• Website settings: สัมผัส Opens เป็นหน้าจอที่คุณ 
 ต้องการดูการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับเว็บไซต์ที่เฉพาะ 
 เจาะจง 

• Reset to default: สัมผัสเพื่อลบข้อมูลเบราเซอร์ 
 ทั้งหมดและรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดไปเป็นค่าเริ่มต้น 

การดาวน์โหลดไฟล์และแอพพลิเคชั่นจากเว็บ
 
ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ โดย
ใช้เบราเซอร์ โปรดจำสิ่งต่อไปนี้ 

1  รายการทั้งหมดที่ดาวน์โหลดมาจาก Web ได้จัดเก็บไว้ 
 ใน SD การ์ด ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณก่อนที่คุณจะ 
 ดาวน์โหลดจากเบราเซอร์ 

2  เบราเซอร์จะอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดรายการที่ 
 รองรับจากแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในโทรศัพท์เท่านั้น 
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คำเตือน: แอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดจากเว็บ 
   สามารถมาจากแหล่งที่ไม่รู้จักได้ เพื่อ 
   ป้องกันโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวของคุณ  
   ให้ดาวน์โหลดเฉพาะแอพพลิเคชั่นจาก 
   แหลง่ทีค่ณุเชือ่ถอืได ้เชน่ Android Market 

การดูดาวน์โหลดของคุณ
 
ในการดูไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นที่คุณดาวน์โหลดมา 
จากหน้าจอ Browse ให้กด MENU แล้วสัมผัส More > 
Downloads 

หน้าจอประวัติการดาวน์โหลดจะแสดงรายการ 
ดาวน์โหลดหากไม่มีการดาวน์โหลดใดๆ จะไม่มีข้อมูลใด
แสดงบนหน้าจอนี้ 
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ในการเปิดปฏิทิน ให้กดปุ่ม HOME แล้วสัมผัสแท็บ 
แอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส Calendar 

คุณสามารถใช้ปฏิทินในการสร้างและจัดการเหตุการณ์, 
การประชุม และการนัดหมายต่างๆ ได้ ขึ้นอยู่กับการ 
ตั้งค่าซิงค์โครไนซ์ของคุณ ปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณจะ
ซิงค์ข้อมูลกับปฏิทินในเว็บของคุณ 

ในครั้งแรก คุณจำเป็นต้องสร้าง Google account 

ในการดูปฏิทินใดๆ ให้สัมผัสในช่องเวลาที่ว่างอยู่ค้างไว้
เพื่อเข้าสู่เมนู ให้เลือก New event เพื่อเปิดหน้าจอ 
รายละเอียดเหตุการณ์ใหม่ 
ป้อนชื่อเหตุการณ์โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ 
ให้เลือกปฏิบัติหนึ่งสิ่งต่อไปนี้ 

1  หากมีกรอบเวลาสำหรับเหตุการณ์ ให้สัมผัส From  
 และ To ในการตั้งค่าวันที่และเวลา 

2  สัมผัสปุ่ม “All day” หากเกิดเหตุการณ์นั้นทั้งวัน  

3  ป้อนที่อยู่และรายละเอียดของเหตุการณ์ 

4  ตั้งค่าการเตือนใน Reminders จากนั้นเลือกให้เตือน 
 เหตุการณ์ซ้ำใน Repetition หรือไม่ 

5 เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส Done  

การสร้างเหตุการณ์ 

ปฏิทิน   
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หากคุณตั้งค่า Status bar notification ใน More > 
Settings > Set alert & notifications ไอคอนเหตุการณ์ที่
ใกล้จะถึง  จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของแถบแสดง
สถานะเพื่อเตือนคุณ ให้สัมผัสแถบสถานะเพื่อเปิด
รายการข้อความแจ้งเตือนแล้วลากนิ้วลงไปตามหน้าจอ
เพื่อเปิดรายการข้อความแจ้งเตือน ชื่อเหตุการณ์ที่ใกล้ถึง
จะแสดงขึ้น คุณสามารถดูเหตุการณ์ ยกเลิกการเตือน 
หรือเปิดการเตือนต่อได้ 

การเตือนเหตุการณ์ 

คุณสามารถแสดงปฏิทินดูเป็นรายวัน, รายอาทิตย์,  
รายเดือน หรือดูเป็นวาระได้ ในการเปลี่ยนมุมมองการดู
ปฏิทิน ให้กด MENU แล้วสัมผัส Day, Week, Month, 
Today หรือ Agenda (มุมมองปัจจุบันไม่ได้อยู่ในเมนู) 

1  ในการเข้าดูรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว  
 ให้สัมผัสหรือแสดงแถบสีโดยใช้แผ่นสัมผัส หน้าต่าง 
 การดูอย่างเร็วจะปรากฏขึ้นทางด้านล่างของหน้าจอ 

2  สมัผสัหนา้ตา่งการดอูยา่งเรว็เพือ่ดรูายละเอยีดเกีย่วกบั 
 เหตุการณ์ 

3  สัมผัสเหตุการณ์ค้างไว้เพื่อเปิดหน้าต่างพร้อมตัวเลือก 
 สำหรับการดู, การแก้ไข หรือการลบเหตุการณ์นั้น  
 หรือสร้างเหตุการณ์ใหม่ 

การดูปฏิทิน 
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โทรศัพท์เครื่องนี้มีกล้องดิจิตอล ความละเอียด 2.0 ล้าน
พิกเซล ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพและวิดีโอพร้อมร่วม
แชร์ภาพกับเพื่อนๆ ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์
ของกล้องนั้นสะอาดก่อนที่คุณจะถ่ายรูป เนื่องจากละออง
ฝุ่นสามารถส่งผลต่อคุณภาพของภาพและวิดีโอได้ 

ในการเข้าใช้งานเมนูนี้ ให้กด HOME แล้วสัมผัสที่

แท็บแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Camera หรือ Camcorder 

ห้ามถ่ายรูปบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น 

ห้ามถ่ายรูปในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป 

ห้ามถ่ายรูปในบริเวณที่คุณอาจไปรบกวนความเป็น 
ส่วนตัวของบุคคลอื่น 

หมายเหตุ: คุณสามารถถ่ายภาพหรือดูภาพ 
   ในโทรศัพท์ของคุณได้ทุกภาพซึ่ง 
   จัดเก็บไว้ที่ SD การ์ด ก่อนที่คุณ 
   จะใช้กล้องถ่ายภาพหรือกล้อง 
   วิดีโอ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ใส่  
   SD การ์ด ลงในโทรศัพท์ 

กล้องถ่ายภาพ และ กล้องวิดีโอ   
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1
คุณสามารถถ่ายรูปได้ในหลายๆ โหมด โดยรูปในเครื่องนี้
จะเป็นไฟล์ JPEG 

1  เข้าใช้งานเมนู Camera เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป  
 หากคุณใช้งานในโหมดกล้องวิดีโอ ให้กด MENU  
 จากนั้นเลือก Switch to camera ก่อนที่คุณจะถ่ายรูป 
  คุณควรใส่ SD การ์ด 

2  เล็งวัตถุให้อยู่ในหน้าจอ 

3  สัมผัส  บนหน้าจอเพื่อถ่ายรูป 

การถ่ายรูป 

สัมผัสเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 

สัมผัสเพื่อดูภาพหรือ
วิดีโอที่คุณถ่ายไว้ 
 

ลากขึ้นเพื่อถ่ายวิดีโอ 
ลากลงเพื่อถ่ายรูป 
 
สัมผัสเพื่อถ่ายรูปหรือ
ถ่ายวิดีโอ 
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1  กด HOME แล้วสัมผัสแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส 
  Camcorder หากคุณอยู่ในโหมดกล้องถ่ายรูป ให้กด  
 MENU แล้วสัมผัส Switch to video 

2  คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการบันทึกวิดีโอได้โดย 
 สัมผัสไอคอนที่สัมพันธ์กันบนปุ่มในหน้าจอ 

3  สัมผัส  เพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ สัมผัส  เพื่อหยุด 
 การบันทึก 

การบันทึกวิดีโอ 

ในการดูภาพและวิดีโอที่คุณได้บันทึกไว้ หรือสิ่งใดก็ตาม
ที่คุณได้จัดเก็บไว้ใน SD การ์ดของคุณ โปรดเข้าไปที่เมนู 
Gallery เพื่อดูรายละเอียด 

การดูภาพและวิดีโอ 
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1 คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในหน่วยความจำ
ในเครื่องของคุณ 

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาบุคคลที่คุณต้องการได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถดูและสร้างรายชื่อ
ผู้ติดต่อในโทรศัพท์ได้ และยังสามารถนำข้อมูลรายชื่อที่
อยู่ในซิมการ์ดได้ 

ในการเข้าใช้งานเมนูนี้ กด HOME แล้วสัมผัสแท็บ 
แอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก Contacts  

คณุยังสามารถกดเปลี่ยนข้อมูลเป็นปุ่ม Dial ในหน้าจอ
หลักแล้วเลือกแท็บ Contacts 
 

ใช้เมนูนี้เพื่อค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในสมุด
โทรศัพท์ รายชื่อผู้ติดต่อที่คุณกำหนดเป็น “Favorites” 
จะแสดงอยู่ในแท็บ Favorites 

เลื่อนดูรายชื่อผู้ติดต่อโดยเลื่อนที่แผ่นสัมผัส หรือใช้นิ้ว
ลากขึ้น/ลงไปตามหน้าจอ 

รายชื่อผู้ติดต่อ 

รายชื่อผู้ติดต่อ  
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การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ
 
ใช้เมนูนี้เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ใน   

1  กด HOME แล้วสัมผัสแท็บแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก  
 Contacts  

2  กด MENU เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือก แล้วเลือก New  
 contact  

3  ป้อนข้อมูลสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ เช่น เบอร์ 
 โทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, ชื่อและนามสกุล และข้อมูลอื่นๆ  
 ให้ลากนิ้วขึ้น/ลงเพื่อดูหัวข้ออื่นๆ  

4  สัมผัสประเภทของข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ เช่น เบอร์ 
 โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ ในการป้อนข้อมูลดังกล่าว 

 เกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อ ให้สัมผัสปุ่ม บวก  ของ 
 ประเภทนั้น เช่น เพื่อเพิ่มทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 
 และที่บ้าน  

 สัมผัสปุ่มด้านซ้ายของรายการของข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ 
 เพื่อเปิดข้อมูลพร้อมหัวข้อที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เช่น  
 Mobile และ Work สำหรับเบอร์โทรศัพท์ หรือสัมผัส  
 Custom ในเมนูเพื่อสร้างหัวข้อของคุณเอง 

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนหัวข้อข้อมูลที่เป็น 
   ค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น Home  
   number ไปจนถึง Work number  
   ให้สัมผัสปุ่มที่เป็นหัวข้อข้อมูล  
   แล้วเลือกหัวข้ออื่นที่อยู่ในเมนู 
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1
5  สัมผัสไอคอน Picture Frame  เพื่อเลือกภาพ 
 ในการแสดงถัดจากชื่อในรายการของรายชื่อผู้ติดต่อ 
 และในแอพพลิเคชั่นอื่น 

6  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส Done 

การแก้ ไขรายละเอียดรายชื่อผู้ติดต่อ
 
1  จากรายชื่อผู้ติดต่อ ให้สัมผัสรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณ 
 ต้องการแก้ไขข้อมูลค้างไว้ แล้วเมนูจะปรากฏขึ้น 

2  เลือก Edit contact หน้าจอ Edit contact จะปรากฏขึ้น 

3  แก้ไขข้อมูล จากนั้นสัมผัส Done ในการยกเลิกการ 
 แก้ไข ให้กด MENU แล้วสัมผัส Revert 

เมื่อคุณแก้ไขรายละเอียดรายชื่อผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว 
รายชื่อผู้ติดต่อเป็นส่วนหนึ่งของ My Contacts group โดย
อัตโนมัติ 

การสื่อสารกับรายชื่อผู้ติดต่อ
 
จากรายการรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถโทรหรือส่ง SMS 
หรือ MMS ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว 
ในการเปิดหน้าจอรายละเอียดของรายชื่อผู้ติดต่อ ให้
สัมผัสชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ 
ในการโทรหมายเลขของรายชื่อผู้ติดต่อ ให้สัมผัสชื่อของ

รายชือ่ผูต้ดิตอ่ จากนัน้สมัผสัไอคอน Call  เพือ่โทรออก 
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ในการโทรออกโดยกดเบอร์โทรศัพท์ คุณจะเปลี่ยนไปยัง
แอพพลิเคชั่น Phone โดยอัตโนมัติเป็นการโทรโดยใช้
เบอร์โทรศัพท์ สำหรับการสื่อสารรูปแบบอื่น คุณจะ
เปลี่ยนไปใช้แอพพลิเคชั่นอื่นที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ 
ด้วยการป้อนที่อยู่ของรายชื่อผู้ติดต่อ 

การแสดงกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
 
ในการเลือกกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อในการแสดงใน Contacts 
ให้กด MENU แล้วเลือก Display options ให้สัมผัส
แอคเคาท์เพื่อเปิดรายการของกลุ่ม 
กลุ่มของแอคเคาท์ขึ้นอยู่กับชนิดรายชื่อผู้ติดต่อของ โดย
ไม่คำนึงว่าคุณได้สร้างรายชื่อผู้ติดต่อของแอคเคาท์ไว้ใน
เครื่องหรือเว็บหรือไม่ 
ในการแสดงรายชื่อผู้ติดต่ออื่นๆ ทั้งหมด ให้เลือกที่ all 
other contacts 

การนำข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาจากซิมการ์ด
 
ในรายการรายชื่อผู้ติดต่อ ให้กด MENU แล้วสัมผัส 
Import /Export  
หากคุณเก็บบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ในซิมการ์ด
ของคุณ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลดังกล่าวไปยังรายชื่อผู้
ติดต่อที่ได้เก็บไว้ในตัวเครื่องโดยการเลือกที่ตัวเลือกนี้ 
เมื่อรายการของชื่อและเบอร์โทรศัพท์ปรากฏขึ้น  
คุณสามารถ 

1 เปิดข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ 
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1

รายการโปรด 

2  กด Menu แล้วสัมผัส Import/Export > Import from  
 SIM card หากคุณมีมากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ในเครื่อง 
 ของคุณ ให้สัมผัสที่แอคเคาท์ที่คุณต้องการนำข้อมูล 
 รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามา รายการของรายชื่อในซิมจะ 
 ปรากฏขึ้น 

3  สัมผัสรายชื่อผู้ติดต่อค้างไว้ แล้วสัมผัส Import ในเมนู 
 ที่ปรากฏขึ้น หรือกด Menu แล้วสัมผัส Import all  

ในหนา้จอหลกั ใหก้ดไอคอน Call  แลว้สมัผสัทีไ่อคอน  

Favorites  คุณจึงเข้าใช้งาน Favorite Contacts ได้  

วิธีการตั้งค่ารายชื่อผู้ติดต่อเป็นรายการโปรด
 
1  เปิดรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ 

2  สัมผัสรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อดูรายละเอียด 

ข้างๆ ของช่อง Name จะมีไอคอน แสดงขึ้นเพื่อ 
บอกว่าเป็นรายการโปรดของคุณหรือไม่ ให้แท็บที่ไอคอน

นี้จนกว่าไอคอนจะเปลี่ยนสี  
ตอนนี้ รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกคัดลอกเป็น Favorites 
หรือคุณสามารถสัมผัสรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่ม
เป็น Favorites ค้างไว้ เพื่อเปิดเมนู จากนั้นเลือก Add to 
favorites 
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ใช้เมนูนี้เพื่อดูการโทรที่คุณได้ โทรออก, รับสาย หรือสาย
ที่ไม่ได้รับ และระยะเวลาการโทร 
ในการเข้าใช้งานเมนูนี้ ให้กด HOME แล้วสัมผัสที่
แท็บแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Contacts แล้วสัมผัสที่  
Call log เพื่อเข้าใช้งานบันทึกการโทร 

การเข้าใช้งานบันทึกการโทร
 
1  เลื่อนแผ่นสัมผัสเพื่อเลื่อนดูบันทึกการโทร 

2  สัมผัสบันทึกที่เลือกเพื่อดูข้อมูลแบบละเอียด, ส่ง 
 ข้อความ SMS หรือเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ไปยังรายชื่อ 
 ผู้ติดต่อ 

การใช้ตัวเลือกบันทึกการโทร
 
ในรายการบันทึกการโทร คุณสามารถกด Call log เพื่อ
เข้าใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้ 

• Call back: สัมผัสเพื่อโทรไปยังเบอร์ที่เลือก 

• Send text message: สัมผัสเพื่อส่ง SMS ไปยังรายชื่อ 
 ผู้ติดต่อที่เลือก 

• Add to contacts/View contact: สัมผัสเพื่อเพิ่มเบอร์ 
 ที่เลือกไปยังรายชื่อผู้ติดต่อใหม่หรือดูรายชื่อผู้ติดต่อที่ 
 มีอยู่ 

บันทึกการโทร 
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1 ใช้เมนูนี้เพื่อโทรไปหาเพื่อนของคุณ 
ในการเข้าใช้งานเมนู ให้กด HOME ให้สัมผัสแท็บแอพพลิ
เคชั่น แล้วเลือก Phone 
หรือคุณสามารถกดปุ่ม Call ในหน้าจอหลัก 

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทรออก แล้วกดปุ่ม 
Call เพื่อโทรออก 

ในการดูรายละเอียด โปรดศึกษารายละเอียด การโทร  
ในหน้า 31 

วิธีการกดหมายเลขโทรศัพท์ 

การกดหมายเลขโดยใช้อุปกรณ์บลูทูธ 

คุณสามารถวางสายและรับสายโดยใช้หูฟังที่เป็นอุปกรณ์
บลูทูธแบบแฮนด์ฟรีหรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์ได้ 
ก่อนที่คุณสามารถใช้อุปกรณ์บลูทูธ ให้ปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

1  ไปที่ HOME แล้วสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น 
 เลอืก Settings > Wireless & networks เพือ่เปดิใชง้าน 

2  เตรียมชุดหูฟังหรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถของคุณให้ 
 พร้อมสำหรับการจับคู่โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำ 
 ของผู้ผลิต 

ตัวเครื่อง   
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3  จับคู่และเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับหูฟังหรือ 
 อุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถที่เป็นบลูทูธ 

4  ตอนนี้ คุณสามารถใช้หูฟังหรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถ 
 เพื่อรับสายได้ 
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1

ใช้สำหรับเข้าดูรูปภาพหรือวีดีโอที่ถ่าย สำหรับรูปภาพ 
คุณสามารถแก้ไขภาพขั้นพื้นฐาน, ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง 
หรือภาพรายชื่อ และแบ่งปันรูปกับเพื่อนๆ   
ในการเปิดรูปภาพและวีดีโอ ให้คุณกดปุ่ม HOME จากนั้น
จึงสัมผัสแท็บแอพพลิเคชั่น แล้วจึงสัมผัสไอคอน Gallery  

แกลลอรี่จะแสดงภาพที่อยู่ใน microSD การ์ดของคุณ 
รวมถึงภาพที่ถ่ายด้วย Camera หรือภาพที่ดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์หรือแหล่งอื่นๆ   

การเรียกดูภาพ  

แกลลอรี่   
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เลือกอัลบั้มที่ต้องการดูภาพ  

สัมผัสที่อัลบั้มเพื่อเปิดและดูภาพที่อยู่ภายใน  

รูปภาพและวีดีโอในอัลบั้มจะแสดงขึ้นตามลำดับวันที่  

สัมผัสรูปภาพหรือวีดีโอในอัลบั้มเพื่อดู 

กลับไปยังหน้าจอหลักของแกลลอรี่ได้ทุกเมื่อโดยการ
สัมผัสที่ไอคอน  ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ 

สัมผัสที่หน้าจอเพื่อเปิดปุ่มควบคุมการซูมเข้า และ 
ซูมออก  จากนั้นจึงสัมผัสเครื่องหมาย 
+ เพื่อซูมเข้า หรือ สัมผัสเครื่องหมาย – เพื่อซูมออก  

สัมผัสเพื่อเปิดกล้อง 

สัมผัสเพื่อกลับไปยังหน้าจอ
หลักของแกลลอรี่  
 
อัลบั้มรูปภาพซึ่งถ่ายด้วย
ฟังก์ชั่นกล้องถ่ายภาพ 

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
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1

การดูภาพ
 
เลือกเพื่อดูภาพ 

การแชร์
 
สัมผัสที่ Share ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ในเมนูที่เปิดขึ้น 
ให้คุณสัมผัสแอพพลิเคชั่นที่จะใช้ในการแชร์อัลบั้มที่เลือก 
แอพพลิเคชั่นที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นพร้อมกับภาพจาก
อัลบั้มหรือลิงค์ที่เลือก จะถูกแนบไปยังข้อความใหม่ 
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใส่แอดเดรสและส่งข้อความ 
โปรดดูจากรายละเอียดของแอพพลิเคชั่นนั้นๆ  

คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ขณะเปิดดูภาพ  

ตัวเลือกเกี่ยวกับภาพ  

หมายเหตุ: ทุกตัวเลือกด้านล่างนี้สามารถ 
       เข้าใช้งานได้โดยการสัมผัสที่ 
       รปูคา้งไวเ้พือ่เปดิเมนทูีเ่กีย่วขอ้ง  
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การลบ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบภาพที่เลือก ภาพจะถูกลบออกจาก 
SD การ์ดหลังจากที่คุณยืนยัน  

รายละเอียด

เลือกเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ ได้แก่ ชื่อ, 
ประเภท, วันที่ที่ถ่าย, อัลบั้ม และตำแหน่งที่จัดเก็บ  

สัมผัสเพื่อเปลี่ยนจากแสดง
แบบตาราง เป็นแบบเต็มจอ 

ชื่อของอัลบั้ม  

สัมผัสที่รูปภาพหรือวีดีโอ
เพื่อดู  

สัมผัสที่ลูกศรเพื่อเลื่อนทีละ
หน้าจอ สามารถลากไปทาง
ซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนแบบ
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1
การตั้งค่าเป็น
 
ใช้กำหนดภาพที่เลือกให้เป็นภาพพื้นหลังหรือภาพ
สำหรับรายชื่อ ก่อนทำรายการนี้ คุณต้องตัดขอบ (crop) 
ภาพ ซึ่งการทำงานสามารถดูจากหัวข้อต่อไปนี้ 

การตัด
 
เลือกสำหรับตัดขอบภาพที่เลือกออก โดยสัมผัสที่เครื่อง
มือตัดขอบภาพค้างไว้เพื่อให้เห็นลูกศรปรับขนาดภาพ 
จากนั้นจึงลากลูกศรเข้าหรือออกจนได้ขนาดที่ต้องการ 
คุณสามารถสัมผัสที่ศูนย์กลางของเครื่องมือตัดขอบภาพ
และลากเพื่อย้ายตำแหน่งภายในภาพ เมื่อคุณต้องการ
บันทึกพื้นที่ที่ต้องการตัดขอบภาพ ให้เลือก Save และ
เลือก Discard เพื่อยกเลิกการตัดขอบภาพ 
ภาพที่ถูกตัดขอบจะถูกบันทึกไปยัง Pictures 

Rotate
 
เลือกจากหมุนไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) หรือ หมุน
ไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) จากนั้นภาพของคุณจะถูก
หมุนและเครื่องจะบันทึกการหมุนโดยอัตโนมัติ  
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บนหน้าจอหลักของแกลลอรี่ ให้คุณสัมผัสที่อัลบั้มของ
วีดีโอ จากนั้นจึงสัมผัสที่วีดีโอที่คุณต้องการดูเพื่อเริ่ม 
การเล่นวีดีโอ  

การชมวีดีโอ  

ลากไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพื่อถอยกลับหรือ
เดินหน้าในวีดีโอ  

 
 

สไลด์โชว์จะรวมภาพทั้งหมดที่อยู่ในอัลบั้มของคุณ คุณ
สามารถสัมผัสที่ภาพเพื่อแสดงปุ่มควบคุมและสัมผัสที่ 
Slideshow 

สัมผัสที่ภาพเพื่อสิ้นสุดการแสดงภาพแบบสไลด์โชว์ 

การแสดงภาพแบบสไลด์  
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1 Gmail เป็นบริการอีเมล์บนเว็บไซต์ Google อันดับแรก 
คุณต้องสร้างแอคเคาท์ของ Gmail ใหม่ หรือลงชื่อเข้าใช้
โดยป้อนแอคเคาท์ Gmail ของคุณ 

กดปุ่ม HOME จากนั้นจึงสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น  
จากนั้นจึงสัมผัสที่ Gmail คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ของ 
Gmail ใหม่ หรือป้อนแอคเคาท์ Gmail ของคุณ 

คุณสามารถเข้าดูอีเมล์ Gmail ได้จากรายการ Inbox 
เนื่องจากอีเมล์ที่ได้รับทั้งหมดจะถูกรับไว้ในกล่อง Inbox 
ของคุณ 

หากคุณไม่ค่อยได้ใช้การสนทนา (หลายๆ การสนทนาที่
คุณเลือกในคอลัมน์ซ้าย) คุณสามารถซ่อนเครื่องหมาย
ถูกในรายการของการสนทนาโดยกดปุ่ม MENU และกด
ปุ่ม More > Settings จากนั้นจึงยกเลิกการเลือก Batch 
operations 

การรีเฟรชอีเมล์Gmail
 
กดปุ่ม MENU จากนั้นจึงสัมผัสที่ Refresh เพื่อส่งหรือรับ
อีเมล์ใหม่และเพื่อซิงค์อีเมล์ของคุณกับแอคเคาท์ Gmail 
บนเว็บไซต์  

การเปิดเมล์ Google  

Gmail   
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การสร้างอีเมล์ ใหม่
 
1. ในกล่อง Inbox ให้กดปุ่ม MENU จากนั้นสัมผัสที่   
 Compose 

2. เพิ่มผู้รับโดยการพิมพ์แอดเดรสลงในช่อง  To หากคุณ 
 ต้องการส่งอีเมล์ไปยังผู้รับหลายคุณ ให้แยกอีเมล์แอด 
 เดรสด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และสามารถเพิ่มได้ 
 มากเท่าที่ต้องการ หากคุณต้องการส่งสำเนาของผู้รับ 
  (cc) หรือสำเนาซ่อนของผู้รับ ให้คุณกดปุ่ม MENU  
 จากนั้นจึงสัมผัสที่ Add Cc/Bcc 

3. พิมพ์หัวเรื่องและข้อความ 

4. ในการแนบภาพ ให้คุณกดปุ่ม  MENU และเลือก  
 Attach จากนั้นจึงเลือกภาพ ในการลบไฟล์แนบ  
 ให้คุณเลือกปุ่ม  Remove  ของการแนบ 

5. สัมผัสที่ Send หรือ Save as draft เมื่อทุกอย่างพร้อม  

6. ในการยกเลิกอีเมล์ที่เพิ่งสร้าง ให้สัมผัสที่ Discard 
 
 

การสร้างและส่งอีเมล์ 

หมายเหตุ: หากต้องการดูข้อความในกล่อง 
    Draft ให้กดปุ่ม MENU และ 
   สัมผัสที่ Go to labels > Drafts 
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1 การเพิ่มลายเซ็นต์ลงในอีเมล์
ในกล่อง Inbox ให้คุณกดปุ่ม MENU จากนั้นสัมผัสที่ 
More > Settings > Signature 

คุณสามารถป้อนลายเซ็นต์ในกล่องข้อความ จากนั้น
สัมผัสที่ OK 

การดูข้อความที่ส่งแล้ว

ในกล่อง Inbox ให้คุณกดปุ่ม MENU จากนั้นสัมผัสที่ Go 
to labels > Sent 

หมายเหตุ:  หากต้องการดูข้อความในกล่อง 
    Outbox ให้กดปุ่ม MENU และ 
           สัมผัสที่ Go to labels > Outbox 

เมื่อคุณเปิดบทสนทนาเพื่ออ่าน หัวเรื่องจะปรากฏใน
กล่องที่อยู่บนสุดของหน้าจอ  
ต่อไปนี้เป็นการทำงานบางส่วนที่สามารถทำได้สำหรับ
แต่ละข้อความและการสนทนา : 

การเปิดข้อความที่ยังไม่ ได้อ่าน

กดปุม่ HOME จากนัน้สมัผสัทีแ่ถบสถานะคา้งไว ้และใช้
ปลายนิว้เลือ่นลงบนหนา้จอเพือ่เปดิแผงหนา้จอการแจง้เตอืน 
Notification และสามารถสมัผสัทีอ่เีมลใ์หมเ่พือ่เปดิอา่น  
ขณะที่อยู่ในกล่อง Inbox ให้คุณสัมผัสอีเมล์ที่ยังไม่ได้อ่าน
เพื่อเรียกดู 

การอ่านอีเมล์ 
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การเลื่อนผ่านข้อความ
 
ใช้ปลายนิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลง และเลื่อนให้เร็วขึ้นได้
โดยสะบัดปลายนิ้วให้เร็วขึ้นขณะเลื่อน คุณสามารถเลื่อน
ปุ่มเลื่อนตำแหน่งแบบสัมผัสเพื่อเลื่อนข้อความ  

การย้ายบทสนทนาเป็นSpam
 
จากรายการการสนทนา ให้สัมผัสที่การสนทนาค้างไว้
เพื่อเปิดเมนูที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสัมผัสที ่Report spam 

จากมุมมองการอ่าน ให้คุณกดปุ่ม MENU และสัมผัสที่ 
More > Report spam 

การตั้งให้เป็นการสนทนาที่อ่านแล้วหรือยังไม่ ได้อ่าน
 
จากรายการการสนทนา ให้คุณสัมผัสที่การสนทนาค้างไว้
เพื่อเปิดเมนูที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสัมผัสที่ Mark read/Mark 
unread ตามความเหมาะสม  
จากมุมมองการอ่าน ให้คุณกดปุ่ม MENU และเลือก 
Mark read/Mark unread ตามความเหมาะสม 

การสร้างบันทึกการสนทนา
 
จากรายการการสนทนา ให้คุณสัมผัสการสนทนาค้างไว้
เพื่อเปิดเมนูที่เกี่ยวข้อง ให้คุณสัมผัสที่ Archive  
ในการดูข้อความที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่ม MENU และสัมผัสที่ 
Go to labels 
จากรายการของฉลาก ให้สัมผัสที่ All mail 
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1
การติดฉลากการสนทนา
 
จากรายการการสนทนา ให้สัมผัสการสนทนาค้างไว้เพื่อ
เปิดเมนูที่เกี่ยวข้อง ให้คุณเลือก Change labels 
เมื่ออ่านข้อความการสนทนา ให้คุณกดปุ่ม MENU และ
สัมผัสที่ Change labels 

ในกล่องไดอะล็อกที่เปิดขึ้น ให้คุณตรวจสอบฉลากเพื่อ
กำหนดไปยังการสนทนา  

เมื่อคุณอ่านอีเมล์ คุณสามารถตอบกลับ, ตอบกลับ
ทั้งหมด หรือส่งต่อข้อความ 

ในการตอบกลับอีเมล์ ให้คุณกดปุ่ม  จากนั้นเลือก  
Reply  

ในการตอบกลับอีเมล์ทั้งหมด ให้คุณสัมผัสที่ปุ่ม Reply 

all  

ในการส่งต่ออีเมล์ ให้สัมผัสที่ปุ่ม Forward  
สร้างข้อความของคุณ จากนั้นจึงสัมผัสที่ Send หรือ Save 
as draft เมื่อคุณพร้อม หากกดปุ่ม BACK จะเป็นการ
บันทึกข้อความเป็นแบบร่าง 

การตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล์  
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ในอีเมล์ คุณสามารถค้นหาข้อความโดยเรียงจากผู้ส่ง, คำ
ในหัวเรื่อง หรือฉลากที่ทำไว้  

1. จากรายการการสนทนา ให้กดปุ่ม MENU และสัมผัสที่ 
  Search 

2. พิมพ์คำเพื่อใช้ในการค้นหาลงในกล่อง จากนั้นสัมผัส 
 ที่ Search 

การค้นหาข้อความ 

ในกล่อง Inbox ให้คุณกดปุ่ม MENU จากนั้นจึงสัมผัสที่ 
More > Settings 

คุณสามารถเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้: 

•  Signature: สัมผัสเพื่อป้อนลายเซ็นต์ที่จะปรากฏขึ้นที่ 
 ด้านล่างของข้อความอีเมล์  

•  Confirm actions: เลือกกล่องตัวเลือกเพื่อแสดงกล่อง  
 ยืนยันเมื่อคุณเก็บบันทึก, ลบ หรือส่งการสนทนา  

•  Reply all: เลือกกล่องตัวเลือกเพื่อตั้งการตอบกลับ  
 ทั้งหมดเป็นการทำงานพื้นฐาน  

•  Auto-advance: กดเพื่อเลือกการสนทนาที่ใหม่กว่า,   
 เก่ากว่า หรือรายการการสนทนา  

•  Message text size: เลือกขนาดข้อความเมื่อคุณแก้ไข 
 ข้อความ  

•  Batch operations: เลือกกล่องตัวเลือกเพื่อแสดง  
 คุณสมบัติการทำงานแบบเป็นกลุ่ม 

การตั้งค่าใช้งาน Gmail  
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•  Clear search history: สัมผัสเพื่อลบประวัติของ  
 ผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสเมื่อค้นหาข้อความ  

•  Labels: สมัผสัเพือ่เลอืกฉลากของ Gmail สำหรบัการ ซงิค ์

•  Email notifications: เลือกกล่องตัวเลือกนี้เพื่อแสดง 
 ไอคอนการเตอืนบนแถบแสดงสถานะเมือ่คณุรบัอเีมล ์
 ใหม ่ 

•  Select ringtone: คุณสามารถกำหนด ringtone  
 หากต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงกริ่งเมื่อได้รับข้อความ 
 อีเมล์ใหม่  

•  Vibrate: เลือก Vibrate หากคุณต้องการให้โทรศัพท์  
 ของคุณสั่น เมื่อได้รับข้อความอีเมล์ใหม่ 

•  Notify once: เลือกเพื่อรับการแจ้งเตือนจาก Gmail   
 เฉพาะครั้งแรกที่คุณได้รับข้อความอีเมล์ใหม่หลังจาก 
 การอ่านข้อความครั้งล่าสุด แทนการเตือนทุกข้อความ 
 ใหม่ที่ได้รับ  
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Google Talk เป็นโปรแกรมการส่งข้อความสนทนาของ 
Google ให้คุณสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นที่ใช้ Google 
talk บนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเว็บ  

ในการเปิด Google talk ให้คุณกดปุ่ม HOME จากนั้น
สัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น แล้วจึงสัมผัสที่ Talk 

การลงชื่อเข้าใช้ 

ในการเริ่มต้นการสนทนา ให้คุณสัมผัสที่เพื่อนจาก
รายการที่มีอยู่ 

การเพิ่มเพื่อนใหม่
 
คณุสามารถเพิม่เพือ่นใหมท่ีม่แีอคเคาทข์อง Google เทา่นัน้ 
ในรายการเพื่อน ให้คุณกดปุ่ม MENU จากนั้นสัมผัสที่ 
Add friend 
ป้อน ID สำหรับการส่งข้อความสนทนาของ Google talk
หรืออีเมล์แอดเดรสของอีเมล์ Google ของเพื่อนที่คุณ
ต้องการเพิ่ม 
สัมผัสที่ Send invitation 

หมายเหตุ: แอคเคาท์สำหรับ Google talk  
   จะใช้แอคเคาท์เดียวกับที่ใช้ใน  
   Gmail ของ Google 

การสนทนา 

Talk   
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การเปลี่ยนสถานะการออนไลน์และข้อความของคุณ
 
สมัผสัทีไ่อคอนสถานะการออนไลน ์  ขา้งๆ ชือ่ จากนัน้ 
เลือกสถานะที่คุณต้องการ  
สัมผัสที่กล่องข้อความข้างใต้ไอคอนสถานะ จากนั้นป้อน
ข้อความสถานะโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ  

สัมผัสที่ Done จากคีย์บอร์ดบนหน้าจอ  

เริ่มต้นการสนทนา
 
สัมผัสที่เพื่อนในรายการ Friend 
พิมพ์ข้อความของคุณโดยใช้ปุ่มกดของตัวเครื่อง  
เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย ให้สัมผัสที่ Send  

การสลับระหว่างบุคคลที่กำลังสนทนา
 
หากคุณสนทนากับเพื่อนมากกว่า 1 คนขึ้นไป คุณ
สามารถสลบัคูส่นทนาไดโ้ดยการกดปุม่ MENU และเลอืก 
Switch chats 
บนแผงหน้าจอที่เปิดขึ้น ให้คุณเลือกบุคคลที่ต้องการ
สนทนาด้วย  

การจบการสนทนา
 
ในการปิดการสนทนาปัจจุบัน ให้คุณกดปุ่ม MENU และ
เลือก End Chat 
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ในรายการเพื่อนๆ ของคุณ ให้สัมผัสที่เพื่อนที่ยังคง 
ออนไลน์ จากนั้นจึงสัมผัสที่ End chat บนเมนู 

การบล็อคเพื่อน

ขณะที่สนทนากับเพื่อคนหนึ่งอยู่ หากคุณต้องการบล็อค
เพื่อนๆ ไม่ให้สนทนาในภายหลัง ให้สัมผัสที่ชื่อของเพื่อน
ค้างไว้ จากนั้นสัมผัสที่ Block friend 

การดูเพื่อนๆของคุณ

ในรายการ เพือ่นๆ ของคณุจะถกูจดัเรยีงตามสถานะ ดงันี:้ 

• Available  

• Away  

• Busy  

• Offline  

ในแต่ละกลุ่มของสถานะ เพื่อนของคุณก็จะถูกเรียงตาม
ลำดับตัวอักษร A-Z 

การจัดการเกี่ยวกับเพื่อนที่กำลังสนทนา 

หากคุณใช้ Google talk คุณจะสามารถกำหนด Mobile 
indicator ที่ด้านขวาของรายชื่อเพื่อนของคุณ คุณจะเห็น
ไอคอนที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องล่าสุดที่เพื่อนของคุณใช้ใน
การลงชื่อเข้าใช้ หากคุณไม่เห็นไอคอน แสดงว่าเพื่อนของ
คุณได้ลงชื่อเข้าใช้จากเครื่องคอมพิวเตอร์  

Mobile indicators 
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- ลงชือ่เขา้ใชจ้ากโทรศพัทท์ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร Android  

 - ลงชื่อเข้าใช้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ปกติ 

ในการตั้งว่าต้องการให้ mobile indicator แสดงขึ้นถัด
จากชื่อเพื่อนหรือไม่นั้น คุณควรกดที่ปุ่ม MENU จากนั้น
เลือกกล่องตัวเลือก “Settings > Mobile indicator” 

การตั้งค่าทั่วไป
 
คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ Google talk โดยอัตโนมัติ ทุก
ครั้งที่คุณเปิดเครื่องโทรศัพท์ 
ในรายการ Friends ให้คุณกดปุ่ม MENU และสัมผัสที่ 
Settings 
เลือก Automatically sign ในกล่องตัวเลือก 
กดปุ่ม BACK เพื่อบันทึกการตั้งค่า 

การปรับการตั้งค่า 

หมายเหตุ: ในเมนู Settings คุณสามารถ 
   เลือกกล่องตัวเลือก Mobile 
    indicator เพื่อแสดงให้เพื่อนของ 
   คุณทราบ 
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ให้คุณกดปุ่ม MENU และเลือก Sign out 

การออกจากระบบ 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน
 
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนในแต่ละครั้งที่ได้รับข้อความ
สนทนาใหม่: 

1. จากรายการ Friends ให้คุณกดปุ่ม MENU และเลือก 
  Settings 

2. เลือกกล่องตัวเลือก IM notifications เพื่อรับการแจ้ง 
 เตือนในแถบสถานะเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา  

3. หากคุณต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงเรียกเข้าเมื่อมี 
 ข้อความใหม่เข้ามา ให้เลือก Select ringtone จากเมนู 
 เสียงเรียกเข้า ให้คุณเลือกเรียกเรียกเข้าสำหรับการ 
 เเจ้งเตือนข้อความสนทนาใหม่ โปรดทราบว่าเมื่อคุณ 
 เลือกเสียงเรียกเข้า เสียงจะเล่นเพียงสั้นๆ หากคุณไม่ 
 ต้องการให้เสียงดังขึ้นเมื่อรับข้อความใหม่ ให้คุณเลือก 
 Silent 

4. หากต้องการให้เครื่องสั่นเมื่อได้รับข้อความใหม่ ให้ 
 เลือก Vibrate 
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1 Maps จะช่วยให้คุณทราบตำแหน่งที่คุณอยู่ปัจจุบัน, ดู
สภาพการจราจร คุณสามารถปักหมุดสถานที่โปรดลงใน
แอพพลิเคชั่นนี้ได้  
ในการเปิด Maps ให้คุณกดปุ่ม HOME สัมผัสที่แท็บ 
แอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัสที่ Maps 

ขณะดูแผนที่ คุณสามารถใช้เทคนิคของการซูมและการ
สำรวจพื้นที่: 
สัมผัสที่แผนที่ จากนั้นไอคอนควบคุมการซูมจะปรากฎ

ขึ้น หากคุณใช้ปุ่มควบคุมการซูม ให้สัมผัสที่  เพื่อ 

ซมูเข้า หรือสัมผัสที่  เพื่อซูมออก 

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อ  
   WAP เพื่อใช้งาน Maps ก่อน 
   เปิด Maps และค้นหาตำแหน่ง 
   ของคุณ หรือค้นหาสถานที่ คุณ 
   ต้องไปที่ Settings > Location 
    & Security เพื่อเลือก Use 
    wireless networks, Enable  
   GPS satellites หรือทั้งคู่ 

การซูมและการสำรวจในแผนที่ 

Maps   
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1. จากหน้าจอหลักของ Map ให้คุณเลือกไอคอน  

 My location  

2. รายละเอียดของแผนที่บนลูกศรสีฟ้าแสดงถึงตำแหน่ง 
 ของคุณ วงกลมสีฟ้ารอบๆ ลูกศร แสดงว่าตำแหน่ง 

 ที่แท้จริงของคุณอยู่ภายในวงกลม   

ตำแหน่งที่คุณอยู่ 

1. จากหนา้จอหลกัของ Map กดปุม่ MENU สมัผสั Search 

2. คุณสามารถพิมพ์แอดเดรส, เมืองหลวง หรือเลือกแอด 
 เดรสที่คุณเคยเข้าชมมาก่อนใน Maps จากรายการ 
 เมนูแบบเลื่อนลง (จัดเก็บไว้ในประวัติ)  

3. สัมผัสที่ปุ่ม Search เมื่อพร้อมที่จะค้นหา ผลการ  
 ค้นหาของคุณจะแสดงขึ้น  

4. สัมผัสสถานที่ในรายการเพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่ 

5. สัมผัสที่กล่องข้อความผลลัพธ์เพื่อเปิดดูรายละเอียด 
 ของตำแหน่ง  

การค้นหาตำแหน่ง 

เลื่อนบนปุ่มเลื่อนตำแหน่งแบบสัมผัสเพื่อเปลี่ยนมุมมอง
ของแผนที่ หรือเลื่อนปลายนิ้วบนหน้าจอไปในทิศทางที่
ต้องการเพื่อเปลี่ยนมุมมองของแผนที่ 



86

 i
69

1

1. จากหน้าจอหลักของ Map ให้คุณกดปุ่ม MENU และ 
 เลือก Direction 

2. ป้อนตำแหน่งต้นทางในกล่องที่สอง คุณสามารถสัมผัส  

   เพื่อขอรับตำแหน่งจากตำแหน่งปัจจุบัน, รายชื่อ 
  หรือประวัติ  

3. ป้อนตำแหน่งปลายทางในกล่องแรก คุณสามารถ 

 สัมผัส  เพื่อขอรับตำแหน่งจากตำแหน่งปัจจุบัน,  
 รายชื่อ หรือประวัติ  

4. สัมผัสที่ไอคอนรถยนต์, รถโดยสาร หรือการเดินเท้า  

5. สัมผัสที่ Go 
 ทิศทางไปยังปลายทางของคุณจะปรากฏขึ้นในรายการ 

การดูเส้นทาง 

ป้อนตำแหน่งต้นทางและ 
ปลายทาง  
เลือกรูปแบบของการเดินทาง  

สัมผัสที่ Go 
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เมนูนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใช้แอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์และเล่นเกมส์เพื่อความสนุกสนาน ซึ่งจะทำให้
สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงบนเครื่อง
โทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนผลตอบ
รับและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นได้ 
อีกด้วย  

ในการเปิด ให้คุณกดปุ่ม HOME จากนั้นจึงสัมผัสที่
แท็บแอพพลิเคชั่น แล้วจึงสัมผัสที่ Market 

คุณสามารถเข้ารับความช่วยเหลือได้ หากมีคำถามเกี่ยว
กับ Android Market 
กดปุ่ม MENU และสัมผัสที่ Help ซึ่งเบราเซอร์จะนำคุณสู่
หน้าเมนู Help ของ Android Market  

การขอข้อมูลความช่วยเหลือ 

Android Market ประกอบด้วยรายการของแอพพลิเคชั่นที่
เรียงตามประเภท, รายการของเกมส์, ลิงค์สำหรับการ
ค้นหา และลิงค์ไปที่ My downloads 
เลื่อนผ่านรายการที่มีให้ หรือเลือกประเภทเพื่อเลือก 
ดูเนื้อหาในหัวข้อนั้น 

การค้นหาแอพพลิเคชั่น 

Market   
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1. ในการติดตั้งและเปิดแอพพลิเคชั่น คุณจะต้องไปยัง 
 รายการที่ต้องการดาวน์โหลดและเลือก 

2. ในหน้าจอรายละเอียด คุณควรอ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
 เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย ราคา และความ 
 คิดเห็นของผู้ใช้ ในช่อง Developer info คุณสามารถดู 
 แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมที่มาจากผู้พัฒนาโปรแกรมราย 
 เดียวกัน หรือเข้าไปที่หน้าเว็บเพจของบริษัทที่พัฒนา 
 โปรแกรม  

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น 

3. ในการติดตั้งรายการ ให้คุณเลือก Install (หากเป็น 
 รายการที่ไม่ต้องเสียค่าบริการ) หรือ Buy เมื่อรายการ 
 ใดรายการหนึ่งปรากฏ 

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณกดปุ่ม MENU  
   และเลอืก Security เพือ่ดฟูงักช์ัน่  
   และข้อมูลที่สามารถเข้าดูจาก 
   รายการนี้บนตัวเครื่อง  

หมายเหตุ: หากเป็นแอพพลิเคชั่นที่จำเป็น 
   ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลของคุณ 
   หรือการควบคุมฟังก์ชั่นบน  
   โทรศัพท์ Market จะแจ้งให้คุณ 
   ทราบว่าแอพพลิเคชั่นใดที่  
   สามารถเข้าใช้ได้ และโปรด 
   ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับ 
   แอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึง
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4. ในการตรวจสอบสถานะการดาวน์โหลด ให้คุณเปิด 
 หน้าต่างการแจ้งเตือน หากคุณต้องการหยุดการดาวน์  
 โหลดรายการ ให้สัมผัสที่ Cancel download 
5. บนหน้าจอ Android Market ให้คุณสัมผัสที ่My apps  
 เพื่อดู 
6. สัมผัสที่แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในรายการ จากนั้นจึง 
 สัมผัสที่ Open 

จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถค้นหาไอคอนของแอพพลิ
เคชั่นที่ติดตั้งบนแท็บแอพพลิเคชั่น  

 

หากเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีไว้เพื่อจำหน่าย คุณจะต้อง
ทำการซื้อก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดได้  
คุณจะชำระเงินเพียงแต่ครั้งเดียวสำหรับหนึ่งแอพพลิ
เคชั่น และสามารถลบและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนั้น
ใหม่โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินอีกครั้ง  
สัมผัสที่แอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการซื้อ 
ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คุณสัมผัสที่ Buy 

การซื้อแอพพลิเคชั่น 

   ได้หลายฟังก์ชั่น หรือปริมาณ 
   ข้อมูลจำนวนมากเมื่อคุณเลือก  
   OK บนหน้าจอ คุณจะต้อง 
   รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการใช้ 
   รายการบนตัวเครื่อง  
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จากหน้าหลักของ Android Market ให้สัมผัสที่ My apps 
เพื่อดูรายการที่ดาวน์โหลด 

การค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลด  

คุณสามารถเลือกลบแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดและติดตั้ง
จาก Android Market 

1. บนหน้าจอการดาวน์โหลด ให้คุณสัมผัสที่แอพพลิ 
 เคชั่นที่ต้องการลบออก จากนั้นสัมผัสที่ Uninstall 

2. เมื่อมีข้อความเตือน ให้คุณกดปุ่ม OK เพื่อลบแอพพลิ 
 เคชั่นบนตัวเครื่อง 
3. เลือกเหตุผลในการลบแอพพิเคชั่น จากนั้นสัมผัสที่ OK 
 
 
 

การลบแอพพลิเคชั่น 

หากคุณทำการซื้อเป็นครั้งแรก คุณจะต้องล็อกอินไปยัง
บริการการชำระเงินบน Google checkout payment 
และ billing services 
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เมนูข้อความนี้ใช้สำหรับการส่งและรับข้อความที่เป็นตัว
อักษรและข้อความมัลติมีเดีย  
ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้คุณกดปุ่ม HOME จากนั้นสัมผัสที่
แท็บแอพพลิเคชั่น และสัมผัสที่ Messaging 

สัมผัสที่ไอคอน Messaging  บนหน้าจอ Home  
หรือใน Launcher 

หน้าต่าง Messaging จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถสร้าง
ข้อความ หรือเปิดข้อความที่มีอยู่ 

รายการข้อความ 

สัมผัสเพื่อสร้างข้อความตัวอักษร
หรือข้อความมัลติมีเดียใหม่ 

สัมผัสเพื่อเปิดข้อความที่มีอยู่ 

ข้อความ   
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การอ่านข้อความตัวอักษร
 
กดปุ่ม HOME จากนั้นจึงสัมผัสแถบสถานะค้างไว้ แล้วจึง
เลื่อนลงเพื่อเปิดพื้นที่แสดงการแจ้งเตือน คุณสามารถ
สัมผัสที่ข้อความใหม่เพื่อเปิดอ่าน  

บนรายการของข้อความ ให้คุณสัมผัสข้อความที่คุณ
ต้องการอ่าน 

การอ่านข้อความมัลติมีเดีย
 
หากคุณได้เลือกใช้การเรียกข้อความมัลติมีเดียอัตโนมัติ 
ทั้งหัวข้อและตัวเนื้อหาของข้อความจะถูกดาวน์โหลด 
หากต้องการอ่านข้อความ ให้คุณเลือกปุ่ม  “Play” 
หากคุณดาวน์โหลดเฉพาะหัวข้อ คุณจะสามารถเลือกปุ่ม 
Download ก่อนเพื่อเรียกดูเนื้อหาของข้อความ หากกังวล
เกี่ยวกับขนาดของข้อมูลที่ดาวน์โหลด คุณสามารถตรวจ
สอบขนาดของข้อความก่อน และเมื่อดาวน์โหลดขอ้ความ
มาแลว้ ใหค้ณุเลอืกปุม่ “play” เพือ่อา่นขอ้ความ  

หมายเหตุ: หากมีลิงค์อยู่ในข้อความ ให้ 
   คุณสัมผัสที่ลิงค์เพื่อเปิด  
   Browser และเขา้ชมหนา้เวบ็เพจ 
   หากมีเบอร์โทรอยู่ในข้อความ  
   ให้คุณสัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิด  
   Dialer เพื่อให้สามารถโทรออก 
   ไปยังเบอร์นั้นๆ  
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การตอบกลับข้อความ
 
1. คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่กล่องข้อความที่ด้านล่าง 
 สุดของหน้าจอเพื่อตอบกลับข้อความที่ได้รับ  

2. คุณสามารถกดปุ่ม MENU และเลือกเพิ่มหัวเรื่องหรือ  
 ไฟล์แนบเพื่อแปลงให้เป็นข้อความมัลติมีเดีย  

3. สัมผัสที่ Send เมื่อเสร็จสิ้น  

การดูรายละเอียดข้อความ
 
ในการดูรายละเอียดของข้อความ ขณะที่กำลังอ่าน
ข้อความ ให้คุณสัมผัสที่ข้อความค้างไว้ เพื่อเปิดเมนูตัว
เลือก จากนั้นสัมผัสที่ View thread 

ลบข้อความหรือThreadข้อความ
 
ในรายการข้อความ ให้คุณสัมผัสที่ Thread ข้อความที่คุณ
ต้องการลบ  

ในการลบ Thread ทั้งหมด ให้คุณกดปุ่ม MENU จากนั้น
สัมผัสที่ Delete thread เมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยัน 
ให้สัมผัสที่ Delete 

ในการลบข้อความใน Thread ให้สัมผัสที่ข้อความที่
ต้องการลบค้างไว้ จากนั้นสัมผัสที่ Delete thread บนเมนู
ตัวเลือก เมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยัน ให้สัมผัสที่ 
Delete 
ในการลบข้อความทั้งหมดในรายการ ให้กดปุ่ม MENU 
บนรายการ จากนั้นสัมผัสที่ Delete threads 
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ใช้เมนูนี้ในการสร้างและส่งข้อความ 

ข้อความตัวอักษร
 
คุณสามารถส่งและรับข้อความตัวอักษร (SMS) กับ
โทรศัพท์เครื่องอื่น ซึ่งใช้เลขหมายที่มีการรองรับฟังก์ชั่น 
ข้อความ SMS 

1. กดปุ่ม HOME จากนั้นสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น และ 
 เลือก Messaging 

2. บนหน้าจอข้อความ ให้คุณสัมผัสที่ New message  
 หน้าจอการเขียนข้อความจะเปิดขึ้น  

3. ในช่อง To คุณสามารถป้อนเบอร์โทรผู้รับได้โดยใช้ 
 คีย์บอร์ดบนหน้าจอ 

4. ในช่อง Content คุณสามารถป้อนข้อความตัวอักษร 
  (SMS)  

5. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จ ให้คุณสัมผัสที่ปุ่ม Send 
 เพื่อส่งข้อความ  

การสร้างข้อความใหม่ 
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ข้อความมัลติมีเดีย
 
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) เป็นข้อความที่มีทั้งตัวอักษร, 
รูปภาพ, วีดีโอ และเสียง จากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปยัง
โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง หรือจากโทรศัพท์ไปยังอีเมล์  

1. กดปุ่ม MENU แล้วสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น 

2. สัมผัสที่ New message เพื่อสร้างข้อความใหม่ 

3. ในช่อง To คุณสามารถป้อนเบอร์โทรผู้รับหรืออีเมล์ 
 โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ  

4. ในช่อง Content ให้คุณป้อนเนื้อหาข้อความ MMS  

5. ในการเพิ่มหัวเรื่อง ให้คุณกดปุ่ม MENU และสัมผัสที่ 
 Add subject 

6. ในการเพิ่มไฟล์แนบ เช่น รูปภาพ, เสียงดนตรี, วีดีโอ 
  เป็นต้น ให้คุณ กดปุ่ม MENU และเลือก Attach ใน 
 เมนู Attach มีตัวเลือกดังนี้: 

 • Pictures: เปิดแอพพลิเคชั่น Gallery เพื่อเลือกภาพ 
  ที่จะใส่ลงในข้อความ MMS 

 • Capture picture: เปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพ และใส่ 
  ภาพที่ถ่ายลงในข้อความ MMS 

 • Videos: เปิดแอพพลิเคชั่น Gallery จากนั้นสัมผัส 
  วีดีโอบนหน้าจอเพื่อแนบลงในข้อความ 

 • Capture video: เปิดแอพพลิเคชั่นกล้องวีดีโอ เพื่อ 
  ถ่ายวีดีโอและสัมผัสที่ Attach เพื่อแนบไฟล์ลงใน 
  ข้อความ 
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 • Audio: เปิดเพื่อเลือกเมนูเสียง จากนั้นสัมผัสที่ไฟล์ 
  เสียงเพื่อเลือก  
 • Record Audio: เปิดเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึก 
  เสียงใหม่ และแนบลงในข้อความ MMS 
 • Slide show: ทำรายการสไลด์ทั้งหมดที่ข้อความ  
  MMS มี จากนั้นสัมผัสที่ Add Slide เพื่อเพิ่มสไลด์ 
  ใหม่ 

7. ในสไลด์ใหม่ คุณสามารถกดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่ตัว  
 เลือกต่อไปนี้: 

 • Preview: สัมผัสเพื่อดูสไลด์ 

 • Add picture: สัมผัสเพื่อไปยังแกลลอรี่เพื่อเพิ่มภาพ 

 • Capture picture: สัมผัสเพื่อเปิดกล้องและถ่ายภาพ 
  ใหม่สำหรับใส่ลงในข้อความ MMS 

 • Add music: สมัผสัเพือ่เพิม่เพลงไปยงัขอ้ความ MMS 

 • Add video: สัมผัสเพื่อไปยังแกลลอรี่เพื่อเพิ่มวีดีโอ 
  ลงในข้อความ MMS 

 • More: สัมผัสเพื่อตั้งระยะเวลาและรูปแบบของ 
  สไลด์ปัจจุบัน ระยะเวลามาตรฐานคือ 5 วินาที  
  ส่วนรูปแบบมาตรฐาน คือ ด้านล่างสุด  

8. เมื่อคุณแก้ไขสไลด์เสร็จเรียบร้อย ให้คุณสัมผัสที่ปุ่ม  
 Done เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้าจอหลักสำหรับการ 
 แก้ไข  
 

หมายเหตุ: หากคุณต้องการแนบไฟล์เพิ่ม  
   คุณจะต้องเพิ่มสไลด์ก่อน 
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9. ในหน้าจอหลักสำหรับการแก้ไข คุณสามารถสัมผัสที่ 
 ปุ่ม Send เพื่อส่งข้อความ 

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับใช้บริการ
ข้อความ  

วิธีเข้าสู่การตั้งค่าข้อความ
 
1. กดปุ่ม HOME ให้คุณสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น  
 จากนั้นสัมผัสที่ Messaging 

2. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก จากนั้นสัมผัสที่  
 Settings 

เมนูการตั้งค่าข้อความ(MessageSettings)
 
1. Storage settings (การตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บ) 

 • Delete old messages: เลือกเพื่อลบข้อความเก่าใน 
   Thread เมื่อมีข้อความ SMS หรือ MMS มากจนถึง 
  ขดีจำกดัสงูสดุ หรอืไมเ่ลอืกเพือ่เกบ็ขอ้ความทัง้หมด  
  เอาไวใ้นพืน้ทีจ่ดัเกบ็  

 •  Text message limit: สัมผัสเพื่อกำหนดจำนวนของ 
  ข้อความเพื่อจำกัด Thread ของข้อความตัวอักษร  
  เมื่อถึงขีดจำกัดสูงสุด ข้อความเก่าจะถูกลบ หาก 
  คุณเลือกใช้ Delete old messages 
  

การตั้งค่าข้อความ 



98

 i
69

1
•  Multimedia message limit: สัมผัสเพื่อกำหนด 
 จำนวนของข้อความเพื่อจำกัด Thread ของข้อความ  
 มัลติมีเดีย เมื่อถึงขีดจำกัดสูงสุด ข้อความเก่าจะถูกลบ 
  หากคุณเลือกใช้ 
2. Text message (SMS) settings (การตั้งค่าข้อความ 
 SMS) 

 • Delivery reports: ขอรายงานการส่งสำหรับ 
  ข้อความ SMS ที่คุณส่ง หากตั้งไว้ที่เปิด เครือข่าย 
  จะแจ้งคุณเมื่อมีการส่งข้อความ SMS  

 •  Manage SIM card messages: เมนูนี้จะทำให้คุณ 
  สามารถจัดการกับข้อความที่จัดเก็บไว้บน SIM  
  การ์ด คุณสามารถลบ และคัดลอกไปยังหน่วย 
  ความจำของโทรศัพท์ 

3. MMS setting (การตั้งค่าข้อความ MMS) 

 •  Delivery reports: ขอรายงานการส่งสำหรับ 
  ข้อความ MMS ที่คุณส่ง หากตั้งไว้ที่เปิด เครือข่าย 
  จะแจ้งคุณเมื่อมีการส่งข้อความ MMS  

 •  Read reports: ขอรายงานการอ่านสำหรับแต่ละ 
  ข้อความ MMS ที่ส่ง หากตั้งไว้ที่เปิด เครื่องของ 
  คุณจะส่งข้อความแสดงการอ่านตอบกลับมาพร้อม 
  กับข้อความของคุณ 

 •  Auto-retrieve: ดึงข้อความ MMS ทั้งหมดโดย 
  อัตโนมัติ (ทั้งหัวข้อและข้อความจะถูกดาวน์โหลด 
  ลงเครื่องโดยอัตโนมัติ) ให้คุณเลือกที่กล่อง 
  ตัวเลือกนี้ หากคุณลบกล่องตัวเลือกนี้ เฉพาะ 
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  หัวข้อของข้อความจะถูกเรียกและแสดงขึ้นใน 
  รายการข้อความ คุณสามารถเลือกปุ่ม Download  
  เพื่อเรียกข้อความแบบเต็ม  

 •  Roaming auto-retrieve: เรียกข้อความขณะโรมมิ่ง 
  อัตโนมัติ หากคุณกังวลเกี่ยวกับเหตุขัดข้องในการ 
  รับ-ส่งข้อมูลและต้องการดาวน์โหลดเฉพาะหัวข้อ 
  ของข้อความเพื่อดาวน์โหลดขณะโรมมิ่ง  
  คุณสามารถตั้งค่าไว้ที่ปิด  

4. Notification setting (การตั้งค่าการแจ้งเตือน) 

 •  Notification: หากตั้งค่าไว้ที่เปิด เมื่อมีข้อความใหม่ 
  เข้ามา จะปรากฏการแจ้งเตือนในแถบแสดงสถานะ 

 •  Select ringtone: หากคุณต้องการให้เครื่องส่ง 
  เสียงเรียกเข้าเมื่อได้รับข้อความใหม่ ให้เลือกกล่อง 
  ตัวเลือก และโปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกเสียงเรียก 
  เข้า เสียงจะดังเพียงสั้นๆ  

 •  Vibrate: หากตั้งไว้ที่เปิด โทรศัพท์จะสั่นเมื่อมี 
  ข้อความใหม่เข้ามา 

ในส่วนของการเปิด/ปิดคุณสมบัติข้างต้นนี้ คุณสามารถ
ใช้การสัมผัสที่ไอคอน เปิด  / ปิด  เพื่อเปิด/ปิด 
การทำงาน  
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1 เมนูนี้จะทำให้คุณสามารถฟังเพลงโปรดได้  
ในการเปิดคลังเพลง ให้คุณกดปุ่ม HOME และสัมผัสที่
แท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นจึงสัมผัสที่ Music 
เพลงของคุณจะถูกจัดออกเป็น 4 ประเภท: Artists, 
Albums, Songs, และ Playlists คุณสามารถเลือกหมวด
การจัดเรียงเพื่อการค้นหาเพลงที่ง่ายขึ้นสำหรับการเล่น 
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกประเภท Artists คุณจะพบราย
ชื่อศิลปินตามลำดวับตัวอักษร A-Z เมื่อคุณเลือกศิลปิน 
รายการจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงอัลบัมของศิลปินนั้นๆ จาก
นั้นจึงเลือกอัลบั้มเพื่อให้รายการเพลงในอัลบั้มแสดงขึ้น  

การโหลดเพลงลงบนSDการ์ดของคุณ
 
เพลงที่คุณสามารถเปิดฟังได้จะเป็นเพลงที่อยู่บน SD 
การ์ดทั้งหมด 

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ 
 สาย USB และเสียบ microSD การ์ด 

หมายเหตุ: เมนู Music จะเล่นเฉพาะไฟล์ 
   เสียงที่บันทึกไว้บน SD การ์ด 
   ของโทรศัพท์ คุณจึงจำเป็นต้อง 
   คัดลอกไฟล์ลง SD การ์ด ก่อน 
   เปิดใช้งาน Music 

เพลง   
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2. ในการจัดระบบของไฟล์เสียง คุณจะต้องใช้เครื่อง 
 คอมพิวเตอร์ในการสร้างโฟลเดอร์ที่ระดับสูงสุดของ  
 microSD การ์ด 

3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการคัดลอกเพลงและไฟล์เสียง 
 อื่นๆ ลงในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างบน microSD การ์ด 

4. หากคุณได้สร้าง playlists ไว้ ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อย 
 สำหรบั Playlists บนโฟลเดอรเ์พลงทีอ่ยูใ่น microSD การด์ 
  จากนั้นจึงค่อยคัดลอก Playlists ลงในโฟลเดอร์นั้น  

5. ถอด microSD การ์ดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
 ถอดสายเชื่อมต่อของโทรศัพท์  

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านUSB
 
คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้สาย USB เพื่อถ่ายโอนเพลง, รูปภาพ และไฟล์
อื่นๆ ระหว่าง microSD การ์ด ของโทรศัพท์ กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

1. ใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อ 
 โทรศัพท์เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการเชื่อมต่อ USB 

2. เปิดพื้นที่การแจ้งเตือนและสัมผัส USB ที่เชื่อมต่อ 

3. สัมผัสที่ Mount ในกล่องไดอะล็อกที่เปิดเพื่อยืนยันว่า 
 คุณต้องการถ่ายโอนไฟล์  

เมื่อโทรศัพท์ได้รับการเชื่อมต่อเป็นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ 
USB คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือน 
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1
microSD การ์ดของโทรศัพท์ของคุณจะถูกนับเป็นไดร์ฟ
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณจะสามารถคัดลอกไฟล์ไป
ยังและจาก microSD การ์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด
ศึกษาเอกสารประกอบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าไปที่ microSD การ์ดจาก
เครื่องโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถใช้ 
แอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้งานร่วมกับ microSD การ์ด เช่น 
Camera, Gallery และ Music 

ที่ระดับใดก็ตามในคลังเพลงของคุณ ให้สัมผัสที่รายการ
ค้างไว้ (เช่น เพลง, ศิลปิน, อัลบั้ม หรือ Playlist) ในการ
เปิดเมนูที่เกี่ยวข้อง ให้คุณเลือกเพื่อเล่นและกลับไปยัง
หน้าจอการเล่น  

การเล่นเพลง 

ปกอัลบั้ม  

สัมผัสเพื่อข้ามไปยัง
จุดเริ่มต้นของเพลง 
สัมผัสค้างไว้เพื่อ
ย้อนเพลงกลับ 
สัมผัส 2 ครั้งเพื่อ
เล่นเพลงที่ผ่านมา  

เวลาที่ผ่านไป  
 

แถบแสดงระยะ 

สัมผัสเพื่อดู 
Playlist ปัจจุบัน 
สัมผัสเพื่อเปิด/ปิด
การเล่นแบบสุ่ม 
สัมผัสเพื่อเลือก
โหมดการเล่นซ้ำ 
 

สัมผัสเพื่อเล่น
เพลงถัดไป สัมผัส
ค้างไว้เพื่อให้เพลง
เลื่อนไปอย่างเร็ว  

ระยะเวลาคงเหลือ
ในเพลง 

แสดงว่าเพลงกำลังเล่น 
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คุณสามารถใช้การทำงานต่อไปนี้ในหน้าจอการเล่น: 

• เล่นเพลงแบบสุ่ม: เล่นเพลงแบบสุ่มตามลำดับ  

  สัมผัสที่  เพื่อเปิดหรือปิด เมื่อไอคอนเป็นสีเทา  
 แสดงว่าถูกปิด  

• ไปยังจุดที่ต้องการในเพลง: เลื่อนปลายนิ้วไปบน 
 แถบแสดงระยะไปยังจุดที่ต้องการในเพลง  

• หยุดเล่นชั่วคราว/เริ่มเล่นต่อ: สัมผัส  เพื่อ 

 หยุดชั่วคราว สัมผัส  เพื่อเริ่มเล่นต่อ 

• เลื่อนไปข้างหน้าแบบเร็ว : สมัผัส  ค้างไว้ 

• ไปยังเพลงถัดไป : สัมผัส  1 ครั้ง 

• เลื่อนเพลงถอยหลัง : สัมผัส  ค้างไว้ 

• ไปยังจุดเริ่มต้นของเพลง : สัมผัส  1 ครั้ง  

• ไปยังเพลงที่ผ่านมา : สัมผัส  2 ครั้ง 

• ดูรายการ Playlist ปัจจุบัน : สัมผัส  
 

คุณสามารถสร้างได้หลาย Playlists เท่าที่ต้องการ ซึ่ง
รายการ “Recently added” เป็น Playlist ของระบบ และ
ไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อได้  

รายการ Playlists 
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การสร้างPlaylistบนโทรศัพท์ของคุณ
 
1. จากหน้าจอหลัก ให้สัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น 
 สัมผัสที่ Music 

2. เลือกประเภท จากรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลื่อนไปยัง 
 ศิลปิน, อัลบั้ม หรือเพลงที่คุณต้องการเพิ่มใน Playlist 

3. สัมผัสที่ศิลปิน, อัลบั้ม หรือเพลงแบบค้างไว้เพื่อเปิด 
 เมนูที่เกี่ยวข้อง  

4. สัมผัส Add to playlist 

5. ในเมน ูAdd to playlist ที่เปิดขึ้น ให้คุณเลือก New 
  เพื่อสร้างPlaylist ใหม่ หรือหนึ่งใน Playlist ที่มีอยู่ 

6. ป้อนชี่อสำหรับ Playlist ใหม่ของคุณ จากนั้นจึงสัมผัส 
 ที่ Save 

การจัดการรายการPlaylistของคุณ

ไปที่หน้าจอ Library และเลือก Playlists  
รายการ Playlists ทั้งหมดจะปรากฏขึ้น สัมผัสที่รายการ 
Playlist ค้างไว้เพื่อเปิดเมนู เพื่อให้ท่านสามารถเล่น, ลบ 
หรือเปลี่ยนชื่อ Playlist นั้นๆ 
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เมนูนี้จะทำให้คุณสามารถควบคุมและกำหนดการตั้งค่า
ของโทรศัพท์บนหน้าจอ Settings  
กดปุ่ม HOME จากนั้นสัมผัสแท็บแอพพลิเคชั่น และ
สัมผัสที่ Settings คุณสามารถกดปุ่ม MENU ในหน้าจอ
หลักและสัมผัสที่ Settings 

• Airplane mode: เมื่อคุณเลือกโหมดเครื่องบิน การ 
 เชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดจะปิดลง และไอคอน  จะ 
 แสดงขึ้นในแถบแสดงสถานะเมื่อเลือกโหมดเครื่องบิน  

• Wi-Fi on/off: เลือกกล่องตัวเลือกหากคุณต้องการใช้  
 Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ โทรศัพท์จะ 
 สแกนเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ 

• Wi-Fi settings: เปิดหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi เพื่อใช้ 
 ตัวเลือกต่อไปนี้ 

 • Wi-Fi: เลือกเพื่อเปิด Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ 
  เครือข่าย Wi-Fi 

 • Network notification: เลือกเพื่อรับการแจ้งเตือน 
  เมื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่เปิดสามารถใช้งานได้ 

 • Add Wi-Fi network: เปิดกล่องไดอะล็อกที่คุณ 
  สามารถเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi โดยการป้อน SSID 
   (ชื่อที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ) และประเภทการ 
  รักษาความปลอดภัย  

Wireless & networks 

การตั้งค่า   



106

 i
69

1
• Bluetooth on/off: สัมผัสที่กล่องตัวเลือกเพื่อเปิดหรือ 
 ปิดบริการบลูทูธ  

• Bluetooth settings: เมื่อเปิดบริการบลูทูธ คุณ 
 สามารถเปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเพื่อใช้ตัวเลือก 
 ต่อไปนี้ 

 • Device name: เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ 

 • Discoverable: เลือกเพื่อให้สามารถค้นหาได้เป็น 
  เวลา 120 วินาที หรือไม่สามารถค้นหาได้  

 • Scan for device: สัมผัสเพื่อค้นหาและแสดงข้อมูล  
  เกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ใกล้เคียง  

 • Bluetooth devices: แสดงรายการอุปกรณ์บลูทูธที่ 
  คุณตั้งไว้แล้ว และที่โทรศัพท์สามารถสแกนหาได้ 
  ล่าสุด 

• VPN settings 

 • Add VPN: เปิดหน้าจอที่เตือนให้คุณเลือกประเภท  
  ของ VPN เพื่อเพิ่ม คุณสามารถเตือนสำหรับราย  
  ละเอียดการตั้งค่า VPN  

• Mobile networks:  

 • Data enabled: เลือกเพื่อเปิดใช้การเข้าถึงข้อมูล 
  ผ่านเครือข่ายของโทรศัพท์  

 • Data roaming: ยกเลิกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันการส่ง 
  ข้อมูลบนเครือข่ายของโทรศัพท์อื่นเมื่อคุณออกจาก 
  พื้นที่ที่โทรศัพท์ของคุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายของ 
  โทรศัพท์ที่ใช้งาน 
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 • Access Point Names: เปิดหน้าจอ APNs ที่คุณ 
  สามารถเลือกการตั้งค่า mobile access point  
 • Use only 2G network: เลือกเพื่อประหยัดพลังงาน 
  ของแบตเตอรี่โดยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการ 
  เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่มีความเร็วสูงขึ้น  
 • Network operators: เปิดหน้าจอค้นหาและแสดง 
  เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์ 
  ของคุณ  

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเปิด Call settings การตั้งค่า
ปัจจุบันของคุณจะถูกดึงขึ้นมา จึงต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง  
• Fixed Dialing Number: ใชจ้ำกดัการโทรไปยงัหมายเลข 
 ที่กำหนดเท่านั้น ในการเปิดใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้อง 
 ทราบรหัส PIN2 ของซิมการ์ดสำหรับเครื่องของคุณ  
 สามารถรับได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย และต้อง  
 รองรับบริการนี้เช่นกัน 
• Voicemail: เลือกการตั้งค่าวอยซ์เมล์เพื่อตั้งเบอร์โทร 
 วอยซ์เมล์ คุณสามารถสัมผัสไอคอนที่อยู่ข้างกล่อง 
 หมายเลขเพื่อค้นหาในรายชื่อ สุดท้าย ให้คุณสัมผัสที่ 
 ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า 
• Call forwarding: เลือกระหว่างโอนสายเมื่อสายไม่ว่าง, 
  เมื่อไม่ได้รับสาย, เมื่อไม่สามารถติดต่อได้ หรือเลือก 
 ให้โอนสายตลอด 

ตั้งค่าการโทร 
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• Additional settings: จากการตั้งค่านี้ คุณสามารถตั้ง 
 คา่ Caller ID ของคณุ (หากม)ี และเปดิ/ปดิการรอสาย 

• Silent mode: เลือกเพื่อปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ เสียง 
 ทั้งหมด ยกเว้นสื่อและการเตือนจะไม่ดังขึ้นหากเปิดใช้  

• Vibrate: เลือกเพื่อให้โทรศัพท์ของคุณสั่นเมื่อมีสายเข้า 

• Volume: เลือกเพื่อเปิดการควบคุมระดับเสียง จากนั้น 
 จึงเลื่อนปลายนิ้วของคุณไปบนแถบปรับระดับเสียงเพื่อ 
 ตั้งเสียงเรียกเข้า, มีเดีย และระดับเสียงปลุก 

• Phone ringtone: เลือกว่าต้องการใช้เสียงเตือนสำหรับ 
 สายที่โทรเข้าหรือไม่  

• Notification ringtone: เลือกว่าต้องการใช้เสียงเตือน 
 เมื่อได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่ (เช่น ข้อความใหม่,  
 เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิด) 

• Audible touch tones: เลือกว่าต้องการให้มีเสียงดังขึ้น 
 หรือไม่เมื่อคุณใช้ Dialer บนหน้าจอ 

• Audible selection: เลือกว่าต้องการให้มีเสียงดังขึ้น 
 หรือไม่เมื่อคุณเลือกรายการบนหน้าจอ  

• Screen lock sounds: เลือกเพื่อเปิดหรือปิดเสียงการ  
 ล็อคหน้าจอ 

• Haptic feedback: เลือกเพื่อให้โทรศัพท์สั่นอย่างสั้นๆ 
  เมื่อคุณสัมผัสปุ่ม Menu/Home/Back/Search ค้างไว้ 
 เพื่อทำงาน 
 

ตั้งค่าเสียง 
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• Brightness: เลือกเพื่อเปิดการควบคุมความสว่าง จาก 
 นั้นจึงเลื่อนปลายนิ้วของคุณไปตามแถบปรับความ 
 สว่างเพื่อตั้งค่าระดับ 

• Aoto-rotate screen: เลือกให้เปลี่ยนทิศทางได้ 
 อัตโนมัติเมื่อคุณหมุนโทรศัพท์  

• Animation: เลือกให้ภาพแอนิเมชั่นทำงานเมื่อเปิด 
 หรือปิดวินโดวส์  

• Screen timeout: เลือกระยะเวลาที่โทรศัพท์ไม่ได้ถูกใช้ 
 งานก่อนปิดหน้าจอ   

ตั้งค่าการแสดง 

ใช้การตั้งค่า Location & Security เพื่อตั้งค่าตามความ
ชอบของคุณสำหรับการใช้และแชร์ตำแหน่งของคุณเมื่อ
คุณค้นหาข้อมูล และใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของตำแหน่ง เช่น Maps คุณยังสามารถตั้งค่าที่ช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์และข้อมูล   

• Use wireless networks: เลือกเพื่อใช้ข้อมูลจาก Wi-Fi  
 และเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อระบุตำแหน่งโดยประมาณ 
 ของคุณ สำหรับการใช้งานใน Maps เมื่อคุณค้นหา 
 และอื่นๆ เป็นต้น 

ตำแหน่ง & ความปลอดภัย 
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• Use GPS satellites: เลือกเพื่อใช้ระบบรับสัญญาณ 
 ดาวเทียม GPS ของโทรศัพท์  เพื่อหาจุดพิกัดที่มีความ 
 แม่นยำมากที่สุดในระดับเมตร (“street level”)  
 ความแม่นยำที่แท้จริงของ GPS ขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยของ 
 ท้องฟ้าและปัจจัยอื่นๆ  

• Use assisted GPS: เลือกเพื่อเปิดหรือปิด GPS  

• Set up screen lock: เลือกเพื่อตั้งค่ารูปแบบ/รหัส  
 PIN/รหัสผ่าน (Password) 

• Set up SIM/RUIM card lock: เปิดหน้าจอที่คุณ 
 สามารถตั้งค่าโทรศัพท์ที่ต้องป้อนรหัส SIM/RUIM PIN 
  ในการใช้งานโทรศัพท์ และที่คุณสามารถเปลี่ยนรหัส  
 SIM/RUIM PIN 

• Visible passwords: เลือกเพื่อแสดงแต่ละตัวอักษรของ 
 รหัสผ่านอย่างสั้นๆ ขณะที่คุณป้อนเพื่อให้สามารถมอง 
 เห็นอักษรตัวที่ป้อน  

• Select device administrators: เลือกเพื่อดู  
 Administrators ของอุปกรณ์ที่มีอยู่ 

• Use secure credentials: เลือกเพื่ออนุญาตให้แอพพลิ 
 เคชั่นสามารถเข้าถึงการรับรองที่จัดเก็บไว้อย่าง 
 ปลอดภัยในโทรศัพท์ของคุณ และรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง 
 รวมถึงหนังสือรับรองอื่นๆ  

• Install from SD card: สัมผัสเพื่อติดตั้งการรับรองที่มี 
 การป้องกันความปลอดภัยจาก microSD การ์ด 
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• Set password: เปิดกล่องไดอะล็อกที่คุณสามารถตั้ง 
 หรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับพื้นที่จัดเก็บการรับรองที่มี 
 การป้องกันของคุณ รหัสผ่านของคุณจะต้องมีตัวอักษร 
 อย่างน้อย 8 หลัก  

• Clear storage: ลบการรับรองที่มีการป้องกันความ 
 ปลอดภัยทั้งหมดและการรับรองที่เกี่ยวข้อง และลบ 
 รหัสผ่านส่วนตัวของพื้นที่จัดเก็บ หลังจากเตือนคุณให้ 
 ยืนยันว่าคุณต้องการทำสิ่งนี้  

เมนูนี้ใช้สำหรับการจัดการแอพพลิเคชั่นต่าง  

• Unknown sources: เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ติด 
 ตั้งแอพพลิเคชั่นที่คุณได้รับจากเว็บไซต์, อีเมล์ หรือ 
 ตำแหน่งอื่นๆ นอกจาก Android Market เพื่อเป็นการ 
 รับประกันข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและป้องกันโทรศัพท์ของ 
 คุณ ขอแนะนำให้คุณไม่เลือกใช้ตัวเลือกนี้  

• Manage applications: ดูแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่จัด 
 เก็บไว้บนตัวเครื่องและขนาดพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ หากคุณ 
 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Android Market คุณ 
 สามารถลบออกจากหน้าจอนี้ได้ โดยให้คุณเลือกแอพ 
 พลิเคชั่น จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1.  ลบข้อมูลของคุณ (หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิ 
 เคชั่นนั้น)  
2.  Uninstall – หากคุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก  
 Android Market คุณจะสามารถลบออกจากหน้าจอนี้  
 โดยการเลือก Uninstall 
 

แอพพลิเคชั่น 
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• Running services: เปิดรายการของบริการ-แอพพลิ 
 เคชั่นหรือส่วนของแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการกับแอพพลิ 
 เคชั่นอื่นๆ หรือที่ยังคงทำงานแม้ว่าแอพพลิเคชั่นหลัก 
 จะไม่ทำงาน  
• Development: หากคุณเป็นผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น คุณ 
 อาจสนใจการตั้งต่อต่อไปนี้:  

 1.  USB debugging: หากคุณต้องการสื่อสารกับ 
  โทรศัพท์โดยตรงผ่านทาง USB ให้เลือกตัวเลือกนี้ 

 2.  Stay awake: หากคุณต้องการป้องกันโทรศัพท์ 
  จากการเข้าสู่โหมด Sleep ขณะชาร์จ (ผ่านอะแด็ป 
  เตอร์ไฟฟ้าหรือ USB) ให้เลือกตัวเลือกนี้ 

 3.  Allow mock locations: หากคุณต้องการคัดลอก 
  ตำแหน่งต่างๆ ให้คุณเลือกตัวเลือกนี้  

คุณสามารถใช้ Accounts & Sync settings ในการเพิ่ม, 
ลบ และจัดการกับ Google และแอคเคาท์อื่นๆ ที่รองรับ 
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การตั้งค่านี้ในการควบคุม
และสั่งให้แอพพลิเคชั่นทั้งหมดส่ง, รับ และซิงค์ข้อมูล
ตามตารางเวลาของแต่ละแอพพลิเคชั่น และสั่งให้แอพพลิ
เคชั่นทั้งหมดสามารถซิงค์ข้อมูลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ  

แอคเคาท์ & การตั้งค่าซิงค์ 
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คุณสามารถใช้การตั้งค่า Privacy ในการจัดการกับข้อมูล
ที่เป็นส่วนตัว  

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 

ดูและจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนตัวเครื่องของคุณ: 

SD การ์ด 
ตรวจดูและจัดการการใช้ SD การ์ดจากหน้าจอนี้: 

SDการ์ด
 
• Total space and Available space: แสดงรายการ 
 พื้นที่ใช้งานบน microSD การ์ดที่ใส่ลงในโทรศัพท์  
 และพื้นที่ที่คุณใช้ในการจัดเก็บรูปภาพ, วีดีโอ, เพลง 
 และไฟล์อื่นๆ  

• Unmount SD card: ใช้เมื่อถอด microSD การ์ดออก 
 จากโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถฟอร์แมตการ์ด หรือถอด 
 การ์ดออกได้อย่างปลอดภัยขณะที่เปิดเครื่อง แต่การ 
 ตั้งค่านี้จะไม่ทำงานเมื่อไม่มี microSD การ์ดอยู่ใน 
 เครื่อง หากคุณถอดการ์ดออกแล้ว หรือหากคุณเสียบ 
 การ์ดเข้ากับ microSD การ์ดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

• Format SD card: ลบข้อมูลทุกอย่างบน microSD  
 การ์ดออกอย่างถาวร และเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ 
 งานกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องถอด microSD  
 การ์ดก่อนที่คุณจะสามารถฟอร์แมตการ์ด   
 

SD การ์ด & ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง 
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ที่จัดเก็บในตัวเครื่องภายใน
 
• Available space: พื้นที่หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 
 ที่ถูกใช้งานโดยระบบปฏิบัติการ, ส่วนประกอบ,  
 แอพพลิเคชั่น (รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่คุณดาวน์โหลด)  
 และข้อมูลที่เป็นแบบถาวรและชั่วคราว    

คุณสามารถใช้การตั้งค่า Search ในการตั้งค่า Google 
search, Quick Search Box และข้อมูลบนตัวเครื่องที่คุณ
ต้องการรวมไว้ในการค้นหา  

หน้าจอการตั้งค่าการค้นหา
 
• Google search settings: เปิดหน้าจอที่คุณสามารถตั้ง 
 ค่าตามความชอบของคุณสำหรับเลือกว่าคุณต้องการ 
 ให้การค้นหาจาก Google บนเว็บมีข้อเสนอที่ปรากฏ 
 ขึ้นด้านล่าง Quick Search Box หรือไม่และต้องการให้ 
 ข้อเสนอมีผลกับการค้นหาที่ผ่านมาของคุณหรือไม่   
 คุณสามารรถเปิดดูหน้าการตั้งค่าประวัติการค้นหา 
 ของเว็บ Google ใน Browser (เบราเซอร์) 

• Searchable items: เปิดหน้าจอที่คุณสามารถเลือก  
 และยกเลิกการเลือกชนิดของข้อมูลเพื่อรวมในการ 
 ค้นหาของตัวเครื่อง  

• Clear shortcuts: ลบรายการผลการค้นหาที่คุณสัมผัส 
 ที่ด้านล่างของกล่อง Quick Search Box 

การค้นหา 
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ใช้การตั้งค่า Language & Keyboard เพื่อเลือกภาษา
สำหรับข้อความบนตัวเครื่องของคุณและสำหรับการตั้งค่า
คยีบ์อรด์บนหนา้จอ รวมถงึคำทีค่ณุไดเ้พิม่ลงในดคิชนันารี ่

ภาษา & คีย์บอร์ด 

คุณสามารถใช้การตั้งค่า Accessibility ในการตั้งค่า 
plug-insสำหรับการเข้าใช้งานซึ่งได้ติดตั้งไว้บนตัวเครื่อง 
โทรศัพท์ของคุณ  

• Accessibility: เลือกเพื่อเปิดการทำงานของ plug-ins 
 สำหรับการเข้าใช้งานทั้งหมด 

• TalkBack: เลือกใช้เพื่อให้มีเสียงพูดดังขึ้นตามฉลาก 
 หรือชื่อของรายการ เมื่อผู้ใช้ทำรายการใดๆ บนตัว 
 เครื่อง  

• Power button ends call: เลือกเพื่อใช้ power ends  
 call แทนการปิดหน้าจอ 

การเข้าใช้งาน 

ใช้สำหรับตั้งเวลา, เขตเวลา และวันที่: ควรเลือกใช้   
Automatic เว้นแต่ว่าคุณต้องการใช้ค่าอื่นๆ นอกจากที่
เครือข่ายกำหนด  
Use 24-hour format: เลือกเพื่อเปิดหรือปิดรูปแบบการ
แสดงเวลา 24 ชั่วโมง  
Select Date format: เลือกจากรูปแบบต่างๆ 
 

วันที่ & เวลา 
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ใช้สำหรับดู Status (สถานะ) ของโทรศัพท์ของคุณ หน้า
จอนี้จะแสดงข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เบอร์โทรของคุณ, เครือ
ข่ายที่คุณกำลังใช้งาน, ชนิดของเครือข่าย, ความแรงของ
สัญญาณ และเลือกว่าคุณต้องการการโรมมิ่งหรือไม่ และ
แอดเดรสของ Wi-Fi ใดที่คุณกำลังเชื่อมต่อ เป็นต้น  

เลือก Legal information สำหรับข้อมูลลิขสิทธิ์ และการ
อนุญาต นอกจากเงื่อนไขของการบริการ Google สำหรับ
แอพพลิเคชั่น Google บนตัวเครื่องของคุณ 

ควรอ่านเกี่ยวกับ Contributors สำหรับโทรศัพท์ระบบ 
Android ของคุณ 

เลอืก System Tutorial เพือ่ศกึษาวธิกีารใชโ้ทรศพัทข์องคณุ  

คุณสามารถดูหมายเลขรุ่นและข้อมูลเวอร์ชั่นโทรศัพท์ของ
คุณ  

เกี่ยวกับตัวเครื่อง 
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เมนูนี้ใช้สำหรับเล่นวีดีโอ 

กดปุ่ม HOME จากนั้นแท็บแอพพลิเคชั่น และสัมผัสที่ 
Videos 

บนหน้าจอ ให้คุณสัมผัสที่วีดีที่โอที่ต้องการชมเพื่อเริ่ม
การเล่น  

ลากไปทางซ้ายหรือขวา 

<เพื่อย้อนภาพวีดีโอกลับ 
หรือเดินหน้า> 

เครื่องเล่นวิดีโอ 
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YouTube เป็นบริการวีดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ที่อนุญาตให้
คุณดู, ค้นหา และอัพโหลดวีดีโอ  

กดปุ่ม HOME จากนั้นสัมผัสที่แท็บแอพพลิเคชั่น และ
สัมผัสที่ YouTube 

หน้าจอ YouTube จะปรากฏขึ้นพร้อมกับกลุ่มของวีดีโอที่
จัดตามประเภท เช่น คุณสมบัติที่มีร่วมกัน, ความนิยม, 
การเข้าชมมากที่สุด, การจัดอันดับสูงสุด, ความใหม่
ล่าสุด และอื่นๆ  

หมายเหตุ: คุณต้องมีการเชื่อมต่อที่ทำงาน 
   อยู่ (GPRS/EDGE/3G) หรือ 
   การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเข้าสู่ 
    YouTube 

การเปิด YouTube 

ขณะอยู่บนหน้าจอ YouTube ให้คุณกดปุ่ม HOME หรือ 
BACK เพื่อปิด You Tube 

การปิด YouTube 

1. เปิดหน้าจอ YouTube เลือกวีดีโอเพื่อชมจากประเภทที่ 
 มีให้เลือก จากนั้นสัมผัสที่ประเภทที่ต้องการชม  
 

การชมวีดีโอ YouTube  

YouTube 
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2. สัมผัสที่วีดีโอเพื่อเล่น 

3. สัมผัสหน้าจอเพื่อแสดงการควบคุมการเล่น  

4. กดปุ่ม BACK เพื่อหยุดการเล่นและกลับไปยังรายการ
 วีดีโอ 

1. บนหน้าจอ YouTube ให้คุณกดปุ่ม MENU จากนั้นจึง 
 สัมผัส Search 

2. ป้อนคำสำคัญที่ใช้ในการค้นหา จากนั้นสัมผัสที่  

3. ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏด้านล่างของแถบสถานะ 
  ใหค้ณุเลือ่นไปยงัผลลพัธ ์และสมัผสัวดีโีอทีต่อ้งการชม  

การลบประวัติการค้นหา
 
1. กดปุ่ม MENU จากนั้นสัมผัสที่ Settings 

2. สัมผัสที่ Clear search history จากนั้นสัมผัส OK เมื่อ 
 ได้รับการแจ้งเตือน 

การค้นหาวีดีโอ 

ลากไปทางซ้ายหรือขวา
เพื่อย้อนภาพวีดีโอกลับ
หรือเดินหน้า
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ปัญหา  สาเหตุ  การแก้ปัญหา  

การเชื่อมต่อ 
ไม่ดี 

ใช้โทรศัพท์ในที่อับ
สัญญาณ เช่น บน
อาคาร หรือชั้น
ใต้ดิน และ
คลื่นวิทยุไม่
สามารถส่งได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

หลีกเลี่ยงการใช้
งานเครื่องใน
พื้นที่ดังกล่าว 
 

ใช้โทรศัพท์เมื่อ
เครือข่ายไม่ว่าง 
เช่น เวลาเปิด-ปิด
การทำงาน,  
สายไม่ว่าง 

หลีกเลี่ยงการใช้
งานเครื่องในเวลา
ดังกล่าว 
 

เกี่ยวข้องกับระยะ
ทางของการส่ง
สัญญาณของ 
เครือข่าย 
 

ติดต่อผู้ให้บริการ
เพื่อขอรับแผนที่
พื้นที่ที่ให้บริการ
เครือข่าย 

มีสาเหตุมาจากการ
เชื่อมต่อเครือข่าย 
และเป็นปัญหาใน
พื้นที่ที่ใช้งาน 

วางสายและหมุน
โทรออกอีกครั้ง 
 

เสียงไม่ชัด 

การแก้ปัญหาเบื้องต้น  
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การเชื่อมต่อเครือ
ขา่ยไมด่ใีนบางพืน้ที ่ 
 

เวลาการแสดง
หน้าจอปกติ 
สั้นลง 

ระยะเวลาการ 
แสดงหน้าจอปกติ
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า 
เครือข่าย 
 

หากเครื่องอยู่ใน 
ที่ที่มีการเชื่อมต่อ
เครือข่ายไม่ดี 
โปรดปิดเครื่อง
ชั่วคราว 
 

จำเป็นต้องเปลี่ยน
แบตเตอรี่  

เมื่อคุณไม่สามารถ
รับสัญญาณได้ 
เครื่องของคุณจะยัง
คงค้นหาสัญญาณ 
ซึ่งจำเป็นต้องใช้
พลังงานแบตเตอรี่
จำนวนมาก ดังนั้น
เครื่องจึงต้องจำกัด
เวลาการแสดงหน้า
จอปกติ 

โปรดเปลี่ยนไปยัง
ที่ที่มีสัญญาณแรง
ขึ้น หรือปิดเครื่อง
ชั่วคราว 
 

ใส่แบตเตอรี่ 
อันใหม่  

เปิดเครื่องไม่ได้  แบตเตอรี่ใกล้หมด 
 

ตรวจสอบระดับ
พลังงงาน
แบตเตอรี่ หรือ
ชาร์จแบตเตอรี ่

เสียงไม่ชัด 
(ต่อ) 
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ใส่ซิมการ์ด 
ไม่ถูกต้อง 

ไม่สามารถ
เชื่อมต่อ 
เครือข่าย 

ด้านที่เป็นโลหะของ
ซิมการ์ดสกปรก 
 

ตรวจสอบว่าได้ใส่
ซิมการ์ดอย่างถูก
ต้อง 
เช็ดส่วนที่เป็น
โลหะของซิมการ์ด
ด้วยผ้าสะอาด 

ซมิการด์ไมส่ามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 

โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ 

ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้
บริการของ GSM  

ร้องขอพื้นที่ให้
บริการไปยังผู้ให้
บริการ 

สัญญาณอ่อนกำลัง 
 

โปรดเปลี่ยนไปยัง
ที่ที่มีสัญญาณแรง
ขึ้น และโทรออก
อีกครั้ง 

โทรออกไม่ได้ 

เปิดใช้งานระงับ
การโทร 

ยกเลิกระงับการ
โทร 

เปิดใช้งานจำกัด
การโทรออก  
 
 

ยกเลิกการจำกัด
การโทร 

ใส่รหัส PIN ผิด 
ครบ 3 ครั้ง  
 

โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ 

รหัส PIN ผิด 

ซิมการ์ดผิด 

 ซิมการ์ดเสีย 
โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ 
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ชาร์จแบตเตอรี่ในที่
ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 
0๐C หรือสูงกว่า 
40๐C  

ควรชาร์จ
แบตเตอรี่ในพื้นที่
ที่เหมาะสม 

การเชื่อมต่อไม่ดี โปรดตรวจสอบจดุ
เชื่อมต่อระหว่าง
โทรศัพท์และที่
ชาร์จแบตเตอรี่ 

หน่วยความจำของ
รายชื่อเต็ม 

ลบบางรายชื่อ 
ออก 

เพิ่มรายชื่อ 
ไม่ได้ 

ผู้ให้บริการไม่รอง
รับฟังก์ชั่นนี้ หรือ
คุณไม่สามารถใช้
งานฟังก์ชั่นนี้ได้ 

โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ ตั้งค่าบาง

ฟังก์ชั่นไม่ได้ 

แบตเตอรี่หรือ 
ที่ชาร์จแบตเตอรี่
เสีย  

เปลี่ยนแบตเตอรี่
หรือที่ชาร์จ
แบตเตอรี่ 

ชาร์จไม่ได้ 
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การใช้โทรศัพท์และที่ชาร์จ 

อันตราย: 

คุณสามารถใช้แบตเตอรี่และที่ชาร์จที่กำหนดเท่านั้น การ
ใช้แบตเตอรี่จากแหล่งอื่นอาจทำให้เกิดการรั่ว,  
ความร้อนสูง, การระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหม้ได้  

ข้อควรระวัง: 

โปรดเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากฝุ่นละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น 
เนื่องจากฝุ่นผง, น้ำ หรือของเหลว อาจทำให้เกิดความ
ร้อนสูง, ไฟฟ้ารั่ว และ/หรือ การทำงานของโทรศัพท์ล้ม
เหลว  
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
เพลิงไหม้ได้ นอกจากนี้ ยังป้องกันตัวเครื่องและอะแด็ป
เตอร์ไฟฟ้าจากการเกิดความร้อนสูง, เกิดควัน หรือ 
การลัดวงจร   
ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจ 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอื่นๆ 
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ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือโทรศัพท์อาจเสียหายได้ 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นส่วน
โทรศัพท์, แบตเตอรี่, ที่ชาร์จหรือชิ้นส่วนภายในด้วย
ตนเอง 

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่

คำเตือน: 

ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ให้ขับเข้าข้างทางและหยุด
รถเพื่อโทรหรือรับสายโทรศัพท์ 
การใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเป็นสิ่งต้อง
ห้าม ให้ปิดโทรศัพท์เพื่อป้องกันคลื่นรบกวนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โปรดทำตามกฏและข้อบังคับในพื้นที่ห้าม
ใช้โทรศัพท์ในปั๊ม, ใกล้กับเชื้อเพลิง หรือใกล้กับสารเคมี 
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเช่น 
อุปกรณ์ช่วยฟัง, เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์ควบคุม
โดยอัตโนมัติ เช่น เครื่องค้นหาไฟ และประตูอัตโนมัติ 
หากคุณต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ อย่างเช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ โปรดติดต่อผู้ผลิต
หรือตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
คลื่นความถี่  
การใช้ตัวเครื่อง, หูฟังแบบ earbud, เฮดโฟน, ลำโพง   
หรือ หูฟังชนิดอื่นๆ ด้วยเสียงที่ดังมาก อาจทำให้สูญเสีย  
การได้ยินอย่างถาวร  
โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่สามารถใช้งานที่ความสูงเมื่อวัดจาก 
ระดับน้ำทะเลเกินกว่า 2,000 เมตร 
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานท่ีเหมาะสมต้องไม่เกิน 0-40°C 
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ข้อควรระวัง: 
ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ อย่างเช่น back-lock brakes,   
ควบคุมความเร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไม่ได้รับผล  
กระทบจากอุปกรณ์ไร้สาย ผู้ผลิตระบบเหล่านี้จะบอกคุณ  
ว่ามีฟังก์ชั่นการป้องกันดีหรือไม่ หากคุณสงสัยว่ารถยนต์  
ทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรดติดต่อ  
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์  
หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน 
ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบัตรเคดิต, แผ่นดิสก์ หรือวัสดุ  
แมเ่หลก็อืน่ๆ เพราะอาจมผีลตอ่ขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นโทรศพัท ์
เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเข็ม เพราะเข็มสามารถ  
ถูกดูดซึมโดยตัวรับแม่เหล็กของโทรศัพท์ ซึ่งอาจก่อให้  
เกิดอันตรายได้ 

การใช้แบตเตอรี ่

อันตราย: 

ห้ามโยนโทรศัพท์ลงในกองไฟ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่
ระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ 
หากคุณใส่แบตเตอรี่ได้ยาก ห้ามใช้แรงฝืน เพราะอาจ
ทำให้แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด
หรือไฟไหม้ 
เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากโทรศัพท์เพื่อไม่ให้มาสัมผัสกับ
แบตเตอรี่ หรือตัวเชื่อมต่อเพราะอาจทำให้ลัดวงจร, 
ความร้อนสูง หรือระเบิด 
ห้ามเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าด้วยกันโดยตรง เพราะอาจ
ทำให้แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด
หรือไฟไหม้ 
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ของเหลวในแบตเตอรี่เป็นอันตรายต่อดวงตา ดังนั้น  
หากของเหลวนี้เข้าต่อ ห้ามขยี้ตา แต่ให้ล้างออกด้วยน้ำ
และไปพบแพทย์ในทันที 
ห้ามใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพราะ
อาจทำให้แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, 
ระเบิด หรือไฟไหม้   

คำเตือน: 
ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใช้งานเริ่มลด
น้อยลงหรือสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่มีความร้อนสูง หรือ
เปลี่ยนรูปร่างหรือสี 
หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือ
เสื้อผ้าของคุณ ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำ 
หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือส่งกลิ่นแปลกปลอม ให้ทิ้ง
แบตเตอรี่ตามข้อบังคับในพื้นที่ ห้ามโยนลงในกองไฟ 

ข้อควรระวัง: 

ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ไว้ในรถยนต์ หรือใน
สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60ºC (140ºF) เช่น ที่ฝา 
กระโปรงรถ, ขอบหน้าต่าง หรือหลังกระจกที่มีแดดส่อง
หรือแสง UV ที่มีความเข้มของแสงสูงต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย, แบตเตอรี่มี
ความรอ้นสงูเกนิไปหรอืเกดิอนัตรายตอ่ยานพาหนะแรงดนั  
ไฟฟา้ของแบตเตอรีจ่ะตอ้งอยูร่ะหวา่ง 3.6 V - 4.2 V  
อาจเกิดความเสี่ยงจากการระเบิดของแบตเตอรี่ได้ หาก
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ และควร
กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วด้วยวิธีการที่ถูกต้อง  
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1
การใช้ที่ชาร์จ 

อันตราย: 
ใช้เฉพาะที่ชาร์จที่มากับโทรศัพท์เท่านั้น การใช้ที่ชาร์จ
อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหายหรือระเบิดได้ 
หากที่ชาร์จลัดวงจร อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 
ห้ามใช้ที่ชาร์จที่เสียหาย, เก่า หรือชำรุด เพราะอาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้ได้ 
กำจัดฝุ่นออกจากช่องเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดเพลิงไหม้ ห้ามเก็บที่ชาร์จไว้ใกล้ของเหลว เพราะหาก
ของเหลวกระเด็นใส่ที่ชาร์จ อาจทำให้มีความร้อนสูง และ
เสียหายได้ หากข้องเหลวกระเด็นถูกที่ชาร์จ ให้ถอดปลั๊ก
ออกทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนสูงเกิน หรือเกิด
ความเสียหายอื่นๆ 
ห้ามวางที่ชาร์จไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
ห้ามสัมผัสที่ชาร์จ, สายไฟ หรือช่องเชื่อมต่อด้วยมือที่
เปียก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต 
รกัษาอณุหภมูใิหอ้ยูใ่นระหวา่ง 0ºC ~ 40ºC ในขณะชารจ์ 

ขอ้จำกัดในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่  

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ 
ให้ใช้โทรศัพท์ในอุณหภูมิระหว่าง -10~55ºC และควา
มชื้นที่ระดับ 35%~85% 
ขอแนะนำไม่ให้คุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับโทรศัพท์
บ้าน, โทรทัศน์, วิทยุ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อคลื่นวิทยุ 
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ข้อจำกัดในการใช้งานแบตเตอรี่ 

เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็น, ระบายอากาศ 
ได้ดี ไม่ถูกแสงแดด 
หากคุณไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จ
แบตเตอรี่เป็นประจำเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อม 
เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็วแม้จะเพิ่งชาร์จ
ก็ตาม ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้งแบตเตอรี่เก่าตามข้อ

บังคับในพื้นที่ ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟข้อจำกัดใน

การใช้งานที่ชาร์จและอะแด็ปเตอร์ ไฟฟ้า AC 

ห้ามชาร์จโทรศัพท์ในสภาวะต่อไปนี้: บริเวณที่มีแดดส่อง
ถึง, อุณหภูมิเทียบเท่าหรือต่ำกว่า 0ºC, อุณหภูมิเทียบ 
เท่าหรือสูงกว่า 40ºC, ความชื้นสูง, มีฝุ่นหนา, มีแรงสั่น 
สะเทือนสูง หรืออยู่ใกล้กับโทรทัศน์, วิทยุ และอื่นๆ 
เป็นต้น 

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา  

โทรศัพท์, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จไม่กันน้ำ ดังนั้น ห้ามวาง
ไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำและ หลีกเลี่ยงไม่ให้
ของเหลวกระเด็นมาโดน 
ใช้ผ้าบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท์, แบตเตอรี่ และ
ที่ชาร์จ 
ห้ามใช้แอลกอฮอล์, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการ
ทำความสะอาดโทรศัพท์ 
หากมีฝุ่นเข้าไปในรูเชื่อมต่อของโทรศัพท์อาจทำให้
โทรศัพท์เสียหาย, ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไม่สามารถชาร์จ
แบตเตอรีไ่ด ้โปรดทำความสะอาดชอ่งเชือ่มตอ่เปน็ประจำ  
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1
ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate)  

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัย
สำหรับคลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการประเมินผลทาง
วิทยาศาสตร์ขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อความ
มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย   
1. มาตรฐานสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัด 
 ที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption  
 Rate) ในการทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงาน 
 สูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่ 
2. โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน ทั้ง  
 หมดถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ 
3. ขีดจํากัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International  
 Commission on Non-lonizing Radiation Protection)  
 ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2 วัตต์/กก. ต่อเยื่อกระดาษ 10 กรัม 
4. ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตาม 
 ตารางด้านล่าง 

สัญญาณ ตำแหน่ง ค่า SAR 10 กรัม 
(วัตต์/กก.) 

GSM900 ศีรษะ 0.622 

GSM1800 

WCDMA Band I  

ศีรษะ 0.265 

ศีรษะ 0.269 

ขอ้มลูคา่ SAR ของผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศหรอืเมอืงทีใ่ชค้า่ SAR 
ที่แนะนําโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเยื่อ
กระดาษ 1 กรัม 
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• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย 
 อย่าง ประกอบด้วย ซิมการ์ด, สถานะเครือข่าย, 
  การตั้งค่า, การใช้งาน และสภาวะแวดล้อม 

• การใช้สาย, การเปิดไฟพื้นหลัง และเครื่องเล่น 
 มัลติมีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ 

• เวลาในการรอสายจะสั้นลงกว่าในสถานะปกติ  
 เมื่อไม่มีสัญญาณเครือข่าย 

• เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟพื้นหลังจะปิดโดย 
 อัตโนมัติ หากโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติตามระยะ 
 เวลาที่กำหนดโดยไม่มีการใช้งาน 

• ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่าง 
 กันไปตามสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุใน 
 พื้นที่ และสถานะไฟพื้นหลัง 

1250 mAh 

ชนิด 

ลิเที่ยมไอออน 

ความจุ 

ข้อมูลแบตเตอรี ่
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1.  เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จ 
 ไฟ, การ์ดหนว่ยความจำ, ชดุหฟูงัไรส้าย รบัประกนั  
 12 เดอืนนบัจากวนัทีซ่ือ้ 

2.  แบตเตอรี,่ ชดุหฟูงั, สายเชือ่มตอ่ขอ้มลู รบัประกนั  
 6 เดอืนนับจากวันที่ซื้อ 

3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart  
 และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง 
 ตั้งในประเทศไทยเท่านั้น 

4.  หลกัเกณฑก์ารรบัประกนัในเครือ่งโทรศพัทพ์รอ้ม 
 อปุกรณ ์i-mobile ทีซ่ือ้ในประเทศอืน่นอกจากประเทศ 
 ไทยใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับ 
 ประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเขา้ใจในวนัสิน้สดุระยะเวลา 
 รบัประกนัจากสติก๊เกอรร์ับประกันและการบันทึกวันที่ 
 ซื้อในระบบของ i-mobile 

5.  ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ 
 ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่า 
 อะไหล่ หรือค่าแรงในการซ่อม   

6.  i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 ที่จำหนา่ยโดยการรบัประกนัและขอ้กำหนดในเงือ่นไข 
 ทัง้หมด ให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย 
 แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึง 
 พอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์ 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
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 หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความ 
 เสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการ 
 สนทนา การหยุดการทำงาน หรือการเกิดความสูญ 
 เสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งาน 
 ได้  

7.  เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์/คลื่นสัญญาณภาพและเสียง 
 ที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์i-mobile  
 นีเ้ปน็บรกิารทีจ่ดัสรร โดยผูใ้หบ้รกิารอสิระอืน่ๆ ซึง่ไมใ่ช ่
  i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการ 
 ทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุม 
 ของระบบนั้น 

8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ 
 ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว จะได้รับการรับ 
 ประกันเท่ากับระยะเวลาทีเ่หลอืของเครือ่งโทรศพัท ์
 พรอ้มอปุกรณเ์ดมิ ซึง่ซือ้ไปจาก 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 ชำรุดเสีย 
 หายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี  
 การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น 
 อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่ 
 เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย  
 และรวมถึงอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัยทำของเหลวหรือ 
 อาหารหกใส่ หรือการกระทำอืน่ๆ ทีเ่ปน็เหตใุหเ้ครือ่ง 
 โทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์i-mobile ไดร้บัความเสยีหาย  

2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
  เนื่องจากภัยธรรมชาติ 

3. เครือ่งโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์i-mobile ทีไ่ดร้บัการ 
 ซอ่มแซม, 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 
 จอแสดงผลอาจเกดิขึน้ในเครือ่งโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ ์ 
 i-mobile 
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6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่อง 
 ของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม  
 ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง   

7.  การทำใหฉ้ลาก, สติก๊เกอรร์บัประกนับนเครือ่งโทรศพัท ์
 พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหายทำให้การรับประกันสิ้น 
 สุดลง 


