
 

คูม่ือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้อง

ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตาม

ข้อกำหนดของ กทช.
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ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์
มือถือจาก i-mobile เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์
ที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานใน
คู่มือนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน 

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้
จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูลบาง
อย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

   

ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ 

Hotline i-club 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) หรือที่ 
www.i-mobilephone.com/i-club

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์
มือถือได้ทาง i-mobile call center 

โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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เกี่ยวกับ Android 

Android phone สามารถทำงานได้หลายฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่นอกจากนี้ท่านยังสามารถปรับตั้งค่า
ให้เข้ากับความต้องการของท่านได้อีกด้วย เพื่อรับข้อมูลที่ท่าน
ต้องการ และสนุกไปกับการใช้ได้ในเวลาเดียวกัน ท่านสามารถ
เพิ่มและลบแอปพลิเคชั่น หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของฟังก์ชั่นได้ที่ Android Market ท่านสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นหรือเกมส์จากคอลเลกชั่นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ท่านยังสามารถรวมแอปพลิเคชั่นบน Android phone ของ
ท่านกับข้อมูลส่วนตัวและบัญชีออนไลน์ได้ ตัวอย่างเช่น ท่าน
สามารถสำรองเส้นทาง และเข้าสู่สังคมออนไลน์ได้มากเท่าที่
ท่านต้องการ

แอปพลิเคชั่น 

แอปพลิเคชั่นคือโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยให้ท่าน
ทำงานต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่นในการโทรออก 
ถ่ายรูป และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ได้

หมายเหตุ: สีและรายละเอียดท่ีแสดง/กล่าวถึงในคู่มือน้ีอาจ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปที่แสดงมีไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง
เท่านั้น เนื้อหาของคู่มือถูกต้องเมื่อถูกเผยแพร่ บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้ง
เพิ่มเติม เนื้อหาบางส่วนในคู่มืออาจแตกต่างจากโทรศัพท์
มือถือ เนื่องจากซอฟต์แวร์เสริม ซิมการ์ดหรือความแตก
ต่างทางบริการของผู้ให้บริการ
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โทรศัพท์ของท่าน 

ปุ่มสำคัญ & ตัวเชื่อมต่อ

ภาพรวมของโทรศัพท์
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1   ปุ่มระดับเสียง

2   ช่องต่อที่ชาร์จ/USB

3   ช่องเสียบหูฟัง

4   เลนส์กล้องด้านหน้า

5   ตัวรับสัญญาณ

6   ปุ่ม Menu

7   ปุ่ม Home

8   ปุ่ม Back

9   ปุ่ม Power/Lock

10  เลนส์กล้องด้านหลัง

11  แสงแฟลช

12  ลำโพง

13  เสาอากาศ TV
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เริ่มต้นการใช้งาน 

เตรียมความพร้อมของตัวเครื่องโทรศัพท์ก่อนเร่ิมต้นการใช้งาน

การประกอบและชาร์จแบตเตอรี่

การใส่ซิมการ์ด
โปรดดูที่ฉลากบนเครื่องโทรศัพท์ ควรแน่ใจว่ามุมที่ตัดออก
ของซิมการ์ด และผิวโลหะนั้นหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง เลื่อน
ซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่การ์ดจนสุด

การใส่ SD การ์ด
ดึงฝาครอบ SD การ์ดด้านหลังออก จากนั้นใส่ SD การ์ดใน
ช่องใส่ SD การ์ดโดยให้ผิวโลหะคว่ำลง ขั้นตอนสุดท้าย ให้
ล็อคฝาครอบการ์ดด้วย

การใส่แบตเตอรี่
ให้ผิวโลหะของแบตเตอรี่หันเข้าหาผิวโลหะในช่องใส่แบตเตอรี่ 
กดแบตเตอรี่ลงจนล็อคเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่
ควรแน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้ใส่ไปในโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ เสียบตัวเชื่อมต่อที่ชาร์จเข้ากับ
โทรศัพท์ (ตัวเชื่อมต่อ USB) และจากนั้นเสียบปลายอีกด้าน
หนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ AC

สญัลักษณ์แบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชาร์จ ในขณะที่ชาร์จ 
ตัวแสดงการชาร์จจะเลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อแถบเลื่อนหยุดลง 
แสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ถอดที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์ 
และเต้าเสียบไฟฟ้า AC
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หน้าจอสัมผัส & ปุ่ม 

สิ่งสำคัญบางประการ

ข้อแนะนำในการสัมผัส

นี่คือข้อแนะนำบางประการของวิธีการใช้โทรศัพท์ของท่าน

การสัมผัส
ให้แตะที่ไอคอนหรือตัวเลือกนั้นๆ เมื่อต้องการเลือกไอคอน
หรือตัวเลือก

การกดค้าง
เพื่อเปิดฟังก์ชั่นพิเศษหรือตัวเลือกเสริม ให้ลองทำดังต่อไปนี้ 
บนหน้าจอหลัก สัมผัสที่ไอคอนโทรศัพท์ เพื่อเข้าสู่
แอปพลิเคชั่น Phone จากนั้นสัมผัสแถบ ประวัติการโทร
เพื่อเข้าสู่การโทรเข้าสู่ระบบ จากนั้นสัมผัสและกดค้างไว้เพื่อ
เปิดตัวเลือกเสริม

การลาก
เพื่อเลื่อนดูผ่านรายการหรือเลื่อนอย่างช้าๆ ลากข้ามหน้าจอ
สัมผัส ให้ลองทำดังต่อไปนี้ บนหน้าจอหลัก สัมผัสไอคอน 
People เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่น People ท่านสามารถลาก
รายการผู้ติดต่อขึ้นหรือลงได้เพื่อเลื่อนดูรายการ

หมายเหตุ: หากแบตเตอรี่อ่อน ไอคอนแบตเตอรี่
จะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากการชาร์จไปไม่กี่นาที
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หมายเหตุ: ใช้ฟังก์ชั่นการซูมเมื่อท่านดูรูปภาพ 
แผนที่ หรือเมื่อท่องไปยังเว็บไซต์

การเลื่อน
เลื่อนโดยการเลื่อนนิ้วของท่านขึ้นลงบนหน้าจอสัมผัสอย่าง
รวดเร็ว เลื่อนผ่านรายการหรือเลื่อนอย่างรวดเร็ว เลื่อนข้าม
หน้าจอ (ลากอย่างรวดเร็วและปล่อย)

ดับเบิ้ลทัช
แตะเร็วๆ สองครั้งเพื่อซูมเข้า/ออก ตัวอย่างเช่น ดับเบิ้ลทัชที่
รูปในคลังภาพเพื่อซูมเข้า/ออก

ข้อแนะนำในการซูม

เมื่อดูแผนที่ หน้าเว็บเพจ หรือรูปภาพ ให้วางนิ้วสองนิ้วบน
หน้าจอสัมผัสและบีบนิ้วทั้งสองเข้าหากันเพื่อซูมออกหรือแยก
นิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า

การหมุนหน้าจอ

บนบางหน้าจอ ทิศทางของหน้าจอจะหมุนไปตามการหมุน
ของท่านจากแนวตั้งเป็นแนวนอนและกลับเป็นแนวตั้งอีกครั้ง 
ท่านสามารถเปิดและปิดคุณลักษณะนี้ได้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับปุ่ม

ปุ่ม Power/Lock

• ขณะที่เครื่องปิดการทำงาน กดค้างไว้เพื่อเปิดโทรศัพท์

• เมื่อเปิดเครื่อง กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกโทรศัพท์ 
 (ปิดเครื่อง โหมดเครื่องบิน และอื่นๆ)
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• เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ของท่าน ให้ระวังไม่ให้เกิด
 การสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือหากท่านต้องการเช็ดรอย
 ต่างๆ ออกจากหน้าจอสัมผัส ให้แตะหน้าจอเพื่อให้เข้าสู่
 โหมดพักโดยการกดปุ่มเปิด-ปิด/เครื่อง

• เพื่อเปิดหน้าจอสัมผัส ให้กดปุ่มเปิด-ปิด/เครื่องอีกครั้ง
 และจากนั้นลากไอคอนล็อคไปยังด้านขวาของหน้าจอเพื่อ
 ปลดล็อคตามที่แสดงบนหน้าจอ

ปุ่มเมนู

• เปิดเมนูด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอ/แอปพลิเคชั่น
 ปัจจุบัน

ปุ่มหน้าจอหลัก

• กดปุ่มหน้าจอหลัก เพื่อปิดทุกๆ เมนูหรืแอปพลิเคชั่น และ
 กลับสู่หน้าจอหลัก หากท่านดูหน้าจอหลักที่ขยายทาง
 ด้านซ้ายและขวา ให้เปิดหน้าจอหลักตรงกลาง

• กดปุ่มหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อดูแอปพลิเคชั่นที่ท่านใช้ล่าสุด

ปุ่มกลับ

• กดปุ่มกลับ เพื่อกลับสู่หน้าจอที่ท่านทำงานอยู่ก่อนหน้านี้

ปุ่มระดับเสียง 

• กดปุ่มระดับเสียง เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง เมื่อเล่นเพลงหรือ
 ไฟล์วิดีโอ กดปุ่มระดับเสียง เพื่อปรับระดับเสียงของสื่อ
 มีเดีย
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แถบสถานะโทรศัพท์และ
การแจ้งเตือน

วิดเจ็ต

ปุ่มลัด

โทรศัพท์;
ผู้ติดต่อ;
ลอนเชอร์: เมนูหลัก; 
ข้อความ;
เบราเซอร์

หน้าจอหลัก 

เข้าถึงสิ่งที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว

Quick Start: หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะให้ท่านดูข้อมูลล่าสุดได้ในที่เดียวกัน ท่านจะได้
เห็นหน้าจอน้ีเม่ือท่านเปิดโทรศัพท์ เหมือนกับหน้าจอเดสก์ท็อป
บนคอมพิวเตอร์ เป็นประตูสู่โปรแกรมหลักต่างๆ ในโทรศัพท์
ของท่าน ท่านสามารถปรับแต่งหน้าจอหลักได้ด้วยปุ่มลัด
วิดเจ็ต โฟลเดอร์ และภาพพื้นหลัง

ท่านจำเป็นต้องเลื่อนหน้าจอหลักไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูเนื้อ
หาเพิ่มเติมบนแผงอื่นในหน้าจอหลัก ท่านสามารถเพิ่มปุ่มลัด 
วิดเจ็ต โฟลเดอร์ และอื่นๆ ไปยังหน้าจอหลักได้
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การทำงานกับเมนู

โทรศัพท์จะมีเมนูตัวเลือกและเมนูส่วนประกอบ

เมนูตัวเลือก

• เมนูตัวเลือกจะประกอบไปด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
 หน้าจอหรือแอปพลิเคช่ันปัจจุบัน ไม่ได้เก่ียวข้องกับรายการ
 ที่กำหนดไว้ใดๆ บนหน้าจอ ท่านสามารถเปิดเมนูตัวเลือก
 ด้วยการกดปุ่ม Menu

• เมนูตัวเลือกไม่ได้มีอยู่ทุกๆ หน้าจอ หากท่านกดปุ่ม Menu 
 บนหน้าจอที่ไม่มีเมนูตัวเลือก จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หมายเหตุ: หน้าจอหลักของท่านอาจดูแตกต่าง
ออกไป

เมนูตัวเลือกจะประกอบไปด้วย
รายการที่เกี่ยวกับหน้าจอ
ปัจจุบันหรือแอปพลิเคชั่น
โดยรวม
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เมนูส่วนประกอบ
เมนูส่วนประกอบจะมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับรายการที่กำหนด
บนหน้าจอ ท่านสามารถเปิดเมนูส่วนประกอบโดยการแตะ
รายการค้างไว้บนหน้าจอ เมนูส่วนประกอบไม่ได้มีในทุก
รายการ หากท่านสัมผัสรายการที่ไม่มีเมนูส่วนประกอบค้างไว้ 
จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ปุ่มลัด

เพื่อเพิ่มปุ่มลัดบนหน้าจอหลัก

1. จากหน้าจอหลัก ให้สัมผัสไอคอนเมนูหลัก

2. สัมผัสแถบ APPS ท่านจะเห็นเมนูตัวเลือกแอปพลิเคชั่น

3. สัมผัสไอคอนแอปพลิเคชั่นค้างไว้จนมันสั่น จากนั้นกลับสู่
 หน้าจอหลัก และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
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การลบปุ่มลัดออกจากหน้าจอหลัก
หากท่านต้องการลบปุ่มลัดออก ท่านสามารถสัมผัสไอคอน
ปุ่มลัดบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกระทั่งมันสั่น จากนั้นลากไป
ยังแถบ Remove

วิดเจ็ต

วิดเจ็ตคือแอปพลิเคชั่นเล็กๆ บนหน้าจอหลักที่แสดงข้อมูลเช่น 
นาฬิกาแบบเข็ม เพลง และท่านสามารถใช้ได้โดยตรงจาก
หน้าจอหลักของท่าน ตัวอย่างเช่น วิดเจ็ตเพลงจะให้ท่าน
สามารถเริ่มการเล่นไฟล์เพลงได้โดยตรงจากหน้าจอ ท่านยัง
สามารถเพิ่มวิดเจ็ต เช่น นาฬิกาแบบเข็มที่แสดงเวลาได้เช่น
เดียวกัน
ท่านยังสามารถดาวน์โหลดวิดเจ็ตเสริมจากคลังของวิดเจ็ต
แอนดรอยด์ได้อีกด้วย

เพื่อเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก

1. จากหน้าจอหลัก สัมผัสที่ไอคอนเมนูหลัก

2. สัมผัสแถบ WIDGETS ท่านจะเห็นเมนูตัวเลือกวิดเจ็ต

3. สัมผัสไอคอนวิดเจ็ตค้างไว้เพื่อเลือกวิดเจ็ต จากนั้นกลับสู่
 หน้าจอหลัก และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอหลัก
หากท่านต้องการเอาวิดเจ็ตออกจากหน้าจอหลัก ท่าน
สามารถสัมผัสไอคอนวิดเจ็ตค้างไว้จนกระทั่งไอคอนสั่น และ
จากนั้นลากไปที่แถบลบ
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การจัดวางบนหน้าจอหลัก

การเคลื่อนย้ายรายการบนหน้าจอหลัก
สัมผัสรายการบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกระทั่งมันสั่น จากนั้น
ลากไปที่ที่ท่านต้องการ

การจัดการแอปพลิเคชั่นของท่านด้วยโฟลเดอร์
เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนหน้าจอหลัก ให้วางแอปพลิเคชั่น
หนึ่งแอปพลิเคชั่นซ้อนบนอีกอันหนึ่ง

การตั้งชื่อโฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก

1. สัมผัสที่ไอคอนโฟลเดอร์บนหน้าจอหลักเพื่อเปิด

2. สัมผัสแถบชื่อโฟลเดอร์เพื่อแสดงกลุ่มชื่อโฟลเดอร์

3. แก้ไขชื่อโฟลเดอร์และยืนยัน

การย้ายปุ่มลัดแอปพลิเคชั่นบนหน้าจอหลักไปยังโฟลเดอร์
สัมผัสท่ีรายการบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกระท่ังมันส่ัน จากน้ัน
ให้วางแอปพลิเคชั่นหนึ่งแอปพลิเคชั่นซ้อนบนอีกอันหนึ่ง

การย้ายปุ่มลัดแอปพลิเคชั่นในโฟลเดอร์ไปยังหน้าจอหลัก
สัมผัสที่รายการในโฟลเดอร์ค้างไว้ และจากนั้นลากรายการ
ออกจากโฟลเดอร์

การเปลี่ยนพื้นหลังหน้าจอหลัก

ปรับหน้าจอหลักตามสไตล์ของท่านโดยใช้ภาพพื้นหลังจาก
คลังภาพ ภาพพื้นหลังแบบไลฟ์ ภาพพื้นหลังแบบวีดีโอ 
หรือภาพพื้นหลัง สัมผัสที่หน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเลือกภาพ
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ข้อแนะนำ: ท่านสามารถใช้กล้องเพื่อถ่ายภาพ 
และจากนั้นตั้งรูปภาพนั้นเป็นภาพพื้นหลังได้

พื้นหลัง และเลือกภาพพื้นหลังจากคลังภาพ ภาพพื้นหลัง
แบบไลฟ์ ภาพพื้นหลังแบบวีดีโอ หรือภาพพื้นหลัง จากนั้น
ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง
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เมนูแอปพลิเคชั่น 

สนุกไปกับแอปพลิเคชั่นจากเมนูแอปพลิเคชั่น

เมนูแอปพลิเคชั่น

เมนูแอปพลิเคชั่นที่ท่านเปิดจากหน้าจอหลัก ประกอบไปด้วย
แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์ของท่านเช่นเดียวกับ
แอปพลิเคชั่นที่ท่านดาวน์โหลด

เมนูแอปพลิเคชั่นจะเพิ่มไปตามความกว้างของหน้าจอ 
ท่านจำเป็นต้องเลื่อนไปด้านซ้ายและขวาเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด

การเปิดเมนูแอปพลิเคชั่น

1. บนหน้าจอหลัก สัมผัสที่ไอคอนเมนูหลัก

2. สัมผัสที่แถบ APPS

การค้นหาเมนูแอปพลิเคชั่น
เปิดเมนูแอปพลิเคชั่น จากนั้นเลื่อนหน้าจอไปขวาและซ้าย
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แถบสถานะโทรศัพท์และการแจ้งเตือน 

แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอจะประกอบด้วยไอคอนที่แจ้ง
ข้อความ และสถานะโทรศัพท์และแสดงให้ท่านเห็นว่ามีอะไร
เกิดขึ้นกับโทรศัพท์ของท่านบ้าง ที่ด้านบนท่านจะได้รับการ
แจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารหรือความเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น 
ข้อความใหม่ สายที่ไม่ได้รับ ความแรงของสัญญาณ สถานะ
แบตเตอรี่ และข้อมูลอื่นๆ จะปรากฏตรงนี้

ไอคอนสถานะ

ไอคอนสถานะต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน คำอธิบาย คำอธิบาย

ระดับสัญญาณ
เครือข่ายของซิม

ชุดหูฟังถูกเชื่อมต่อ

แสดงความจุ
แบตเตอรี่

บลูทูธ

ข้อความที่ยังไม่ได้
เปิดอ่าน

Wi-Fi ถูกเชื่อมต่อ

สายที่ไม่ได้รับ โหมดเครื่องบินเปิดใช้

สัญญาณเตือนถูก
เปิดใช้

USB ถูกเชื่อมต่อ

สั่น เงียบ

เสียงและสั่น

ไอคอน
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ชุดเครื่องมือ

การตรวจสอบการแจ้งเตือนและความเคลื่อนไหวต่างๆ

ท่านสามารถลากแถบสถานะลงมาเพื่อ
เปิดหน้าจอการแจ้งเตือนและดูข้อมูลอื่นๆ
เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ดูสายที่ไม่ได้รับจาก
หน้าจอการแจ้งเตือน ท่านยังสามารถเปิด
แอปพลิเคชั่น เช่น เครื่องเล่นเพลงได้

การเปิดหน้าจอการแจ้งเตือน
ลากแถบสถานะลงมา

การปิดหน้าจอการแจ้งเตือน
ลากแถบที่ด้านล่างของหน้าจอการแจ้ง
เตือนขึ้นไปด้านบน

การเปิดแอปพลิเคชั่นจากหน้าจอการแจ้งเตือน
จากหน้าจอการแจ้งเตือน สัมผัสที่ไอคอนสำหรับแอปพลิเคชั่น
เพื่อเปิด

ชุดเครื่องมือ

ในชุดเครื่องมือท่านสามารถเริ่มต้นแอปพลิเคชั่นทั่วไป เช่น 
บลูทูธ Wi-Fi และอื่นๆ ได้

• เปิดหน้าจอการแจ้งเตือนด้วยการลากด้านบนของหน้าจอ
 ลงมาด้วยนิ้วของท่าน

I-mobile I-style Q4 thai.indd   21 10/8/12   1:48:23 PM



��

ปุ่มหมุนโทรออก หน้าจอสายโทรเข้า ระหว่างการสนทนา

ปุ่มหมุนโทรออก 

การโทรออก

สัมผัสที่ไอคอนโทรศัพท ์บนหน้าจอหลัก
ในหน้าจอการโทร ป้อนหมายเลขและสัมผัสที่ไอคอน Dial 
เพื่อเชื่อมต่อสายไปยังหมายเลขที่ป้อน

การตอบรับและปฏิเสธสายเรียกเข้า

การตอบรับสายเรียกเข้า
เพื่อตอบรับสายเรียกเข้า ลาก  ไปยังด้านขวาตามที่แสดง
บนหน้าจอ

การปฏิเสธสายเรียกเข้า
หากท่านต้องการปฏิเสธ ให้เลื่อน  ไปยังด้านซ้ายตามที่
แสดงบนหน้าจอ
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ตัวเลือก

ปุ่มกด: ไปยังปุ่มกด สัมผัสที่ 

ลำโพง: เพื่อเปิด/ปิดลำโพง สัมผัสที่ 

ปิดเสียง: ปิดเสียงของท่านเพื่อไม่ให้คน
อื่นได้ยินเสียงท่าน

สัมผัสที่ 

พักสาย: เพื่อตั้งให้ถือสายไว้ สัมผัสที่ 

เพิ่มสาย: เปิดปุ่มหมุนโทรออก เพื่อ
เชื่อมต่อสายที่สอง

สัมผัสที่ 

วางสาย: เพื่อสิ้นสุดการโทร สัมผัสที่ 

ตัวเลือกที่ใช้ได้ในระหว่างการโทร

ในระหว่างการโทร มีตัวเลือกบางตัวที่ท่านสามารถใช้ได้ 
ตัวเลือกการโทรเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ในระหว่างการโทร
เท่านั้น เมื่ออยู่ในระหว่างการโทร ท่านสามารถถือสาย 
เริ่มต้นการประชุมทางโทรศัพท์ ปิดเสียงไมโครโฟน และอื่นๆ

กดปุ่มระดับเสียง เพื่อปรับระดับเสียงการโทร
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สัมผัสเพื่อเปลี่ยนสาย

สัมผัสเพื่อรวมสายเข้าในการ
ประชุมสาย

1. โทรไปยังผู้ติดต่อคนแรก

2. เมื่อท่านต่อสายได้แล้ว สัมผัสที่  เพื่อต่อสายไปยังผู้
 ติดต่อคนที่สอง ผู้ติดต่อคนแรกจะถูกให้ถือสายรอ

3. เมื่อท่านต่อสายได้ สัมผัสที่ไอคอนรวม ผู้ติดต่อจะถูก
 เพิ่มไปยังการประชุมสาย
 ท่านสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้เท่าที่เครื่องจะสนับสนุนได้

คำแนะนำ: ติดต่อผู้ให้บริการของท่านเพื่อให้ทราบว่าเครื่อง
สนับสนุนการประชุมสายหรือไม่ และสามารถเพิ่มผู้ติดต่อไป
ได้กี่คน

การประชุมสาย

หากท่านรับสายเรียกเข้าใหม่เมื่อท่านกำลังคุยกับอีกสายหนึ่ง
อยู่ ท่านสามารถเปลี่ยนระหว่างสองสายหรือรวมสายทั้งสอง
ในการประชุมสาย
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สัมผัสที่ไอคอนนี้เพื่อเลือกผู้ติดต่อที่
ต้องการจากสมุดโทรศัพท์

ส่งข้อความ

กลุ่มข้อความ

สัมผัสเพื่อพิมพ์อักษรตัวต่อไปให้เป็น
ตัวใหญ่

การป้อนข้อความ

คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

สัมผัสปุ่มบนคีย์บอร์ด QWERTY บนหน้าจอเพื่อป้อนข้อความ
ได้อย่างสะดวก ท่านสามารถเปิดคีย์บอร์ดนี้ด้วยการสัมผัส
กลุ่มข้อความ

วิธีการป้อนคีย์บอร์ดแอนดรอยด์

ป้อนข้อความ

• สัมผัสปุ่มบนคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์

• ใช้ปุ่มลบ  เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ทางซ้ายของเคอร์เซอร์

• เมื่อท่านพิมพ์เสร็จ กดปุ่มกลับ เพื่อปิดคีย์บอร์ด
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ป้อนตัวอักษรที่หลากหลาย

• สัมผัสปุ่มสัญลักษณ์  เพื่อเปลี่ยนไปยังคีย์บอร์ดตัวเลข
 และสัญลักษณ์

• สัมผัส  บนคีย์บอร์ดสัญลักษณ์เพื่อดูสัญลักษณ์อื่น
 เพิ่มเติม

แก้ไขข้อความ

ท่านสามารถแก้ไขข้อความที่ท่านป้อนในกลุ่มข้อความและใช้
คำสั่งเมนูเพื่อตัด คัดลอก และวางข้อความ ภายในหรือข้าม
แอปพลิเคชั่น บางแอปพลิเคชั่นจะไม่สนับสนุนการแก้ไขบาง
ข้อความหรือข้อความทั้งหมดที่แสดง และส่วนอื่นอาจเสนอวิธี
อื่นในการเลือกข้อความที่ท่านต้องการทำงานด้วย

• สัมผัสกลุ่มข้อความค้างไว้เพื่อเลือกคำ

• ตัดหรือคัดลอกข้อความ

เลือกข้อความ

ท่านสามารถเลือกข้อความสำหรับการตัดหรือการคัดลอก 
ข้อความที่เลือกจะถูกไฮท์ไลท์เป็นสีน้ำเงิน

• สัมผัสที่กลุ่มข้อความหรือบางส่วนที่มีข้อความ บางตัวเลือก
 จะเปิดด้วยไอคอน

• เลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือกข้อความ
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ตัด/คัดลอก/วางข้อความ

1. สัมผัสไอคอน ตัด หรือไอคอน คัดลอก ในเมนูที่เปิด

2. สัมผัสกลุ่มข้อความค้างไว้ตรงที่ที่ท่านต้องการวางข้อความ

3. สัมผัส วาง ในเมนูที่เปิด ข้อความจะถูกแทรกไปที่
 เคอร์เซอร์

 ท่านสามารถวางข้อความที่ท่านคัดลอกจากแอปพลิเคชั่น
 ไปยังกลุ่มข้อความในแอปพลิเคชั่นใดก็ได้

เลือกทั้งหมด คัดลอก

ตัด
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การสื่อสาร 

ใช้สำหรับการสนทนา ส่งข้อความ หรืออีเมล์

ข้อความ

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ
ท่านสามารถเขียน ส่งและรับข้อความตัวอักษรจากโทรศัพท์
ของท่านได้ และยังสามารถเขียน ส่งและรับข้อความมัลติมีเดีย
ที่ประกอบไปด้วยไฟล์มีเดีย เช่น รูปภาพ วีดีโอ และเสียงได้
เมื่อท่านดูข้อความของท่าน มันจะปรากฏในลักษณะของการ
สนทนา ซึ่งหมายความว่าข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงและมาจาก
บุคคลนั้นๆ ถูกรวมเข้าด้วยกัน

• สร้างข้อความใหม่
1. จากหน้าจอหลัก สัมผัสไอคอนข้อความ หรือค้นหา 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2. สัมผัส  

3. เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ ให้สัมผัส  จากนั้นค้นหาและทำ
 เครื่องหมายหน้าชื่อผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่ง 
 ให้ทำเครื่องหมายที่ผู้ติดต่อที่ท่านต้องการ ท่านยังสามารถ
 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับด้วยตัวเองได้

4. หลังจากเสร็จสิ้นการทำเครื่องหมายที่ผู้ติดต่อ สัมผัส 

5. สัมผัส พิมพ์ข้อความ เพื่อป้อนข้อความของท่าน

6. หากท่านต้องการแนบไฟล์มีเดีย สัมผัส  และเลือก
 ไฟล์แนบ

7. เพื่อส่งข้อความ สัมผัส 
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เมื่อทำการแก้ไขข้อความ กดปุ่มเมนู ตัวเลือกเสริมบางตัว
จะสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มหัวเรื่อง และแทรกใบหน้า
ยิ้ม ท่านสามารถสัมผัสที่ตัวเลือกเพื่อดำเนินการต่อ

• ลบแถบข้อความ

1. จากหน้าจอหลัก สัมผัสไอคอนข้อความ หรือค้นหา: 
 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2. สัมผัสแถบข้อความค้างไว้

3. เลือกบทสนทนาที่ท่านต้องการลบ

4. สัมผัส  จากนั้นสัมผัสลบ ในเมนูป็อบอัพ 
 ท่านยังสามารถกดปุ่มเมน ู และสัมผัส ลบเธรดทั้งหมด   
 เพื่อลบแถบข้อความทั้งหมดจากหน้าต่าง
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• ส่งต่อข้อความ

1. จากหน้าจอหลัก สัมผัสไอคอนข้อความ หรือค้นหา: 
 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2. สัมผัสบทสนทนาที่มีข้อความที่ท่านต้องการส่งต่อ

3. สัมผัสข้อความที่ท่านต้องการค้างไว้

4. สัมผัส ส่งต่อ ในเมนูที่เปิด

5. เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ ให้สัมผัส  จากนั้นค้นหาและทำ
 เครื่องหมายหน้าชื่อผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่ง 
 ให้ทำเครื่องหมายที่ผู้ติดต่อที่ท่านต้องการ ท่านยังสามารถ
 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับด้วยตัวเองได้

6. สัมผัส  เพื่อส่งข้อความ

• ล็อคข้อความ
ท่านสามารถล็อคข้อความได้

1. จากหน้าจอหลัก สัมผัสไอคอน ข้อความ หรือค้นหา: 
 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2. สัมผัสที่บทสนทนาที่มีข้อความที่ท่านต้องการล็อค

3. สัมผัสข้อความที่ท่านต้องการล็อคค้างไว้

4. สัมผัส ล็อค ในเมนูท่ีเปิด ไอคอนล็อคจะปรากฏ ปลดล็อค
 ข้อความด้วยการสัมผัสข้อความค้างไว้ และจากนั้นสัมผัส 
 ปลดล็อค
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1 แถบกลุ่ม

2 แถบคนโปรด

3 แถบผู้ติดต่อ

4 สัมผัสผู้ติดต่อเพื่อดูรายละเอียด

5 สัมผัสรูปขนาดย่อของผู้ติดต่อเพื่อเข้าสู่เมนูติดต่อลัด

6 สัมผัสเพื่อค้นหา

7 สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่

บุคคล

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > ผู้ติดต่อ
แอปพลิเคชั่นบุคคลให้ท่านได้เก็บและจัดการผู้ติดต่อของท่าน
ทั้งหมดได้

• ภาพตัวอย่างหน้าจอบุคคล
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ตัวเลือก

โทร สัมผัส 
เขียนข้อความ สัมผัส 

• เพิ่มผู้ติดต่อ

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสที่ไอคอนผู้ติดต่อ หรือ
 ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > ผู้ติดต่อ

2. สัมผัส 

3. เลือกตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูลที่ท่านต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ
 ใหม่นี้เข้าไป หรือเพิ่มบัญชีใหม่

4. ป้อนข้อมูลผู้ติดต่อ

5. หลังจากทำงานเสร็จ สัมผัสที่ เรียบร้อย

• ค้นหาผู้ติดต่อ

1. จากหน้าจอหลัก สัมผัสไอคอนผู้ติดต่อ หรือค้นหา: 
 เมนูแอปพลิเคชั่น > ผู้ติดต่อ

2. สัมผัส 

3. ป้อนตัวอักษรแรกของชื่อที่ท่านค้นหาในเคอร์เซอร์ และ
 จากนั้นเงื่อนไขที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะแสดงขึ้นมา ผลการ
 ค้นหาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ป้อน

4. เลือกผู้ติดต่อและสัมผัสผู้ติดต่อ ท่านสามารถโทร เขียน
 ข้อความถึงผู้ติดต่อได้
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• ตัวเลือกเสริม
กดปุ่ม เมน ู ตัวเลือกเสริมบางตัวจะสามารถใช้ได้ ตัวอย่าง
เช่น นำเข้า/ส่งออก และ แชร์ผู้ติดต่อที่สามารถเห็นได้

 • ลบผู้ติดต่อ: ท่านสามารถลบผู้ติดต่อ

 • ผู้ติดต่อที่แสดง: เพื่อเลือกผู้ติดต่อให้แสดงในรายการ
 ผู้ติดต่อ

 • นำเข้า/ส่งออก: คัดลอกผู้ติดต่อที่ท่านต้องการนำเข้า

 • บัญชี: ท่านสามารถประสานติดต่อโทรศัพท์ของท่านด้วย
 บัญชีการประสาน

 • การตั้งค่า: ตั้งค่าตัวเลือกการแสดง

 • แชร์ผู้ติดต่อที่เห็นได้: ท่านสามารถแชร์ผู้ติดต่อผ่าน
 บลูทูธ อีเมล์ จีเมล์ และอื่นๆ ได้

• กลุ่มผู้ติดต่อ
ท่านสามารถกำหนดผู้ติดต่อเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้
ง่ายจากภายในแอปพลิเคชั่นบุคคล ซึ่งอนุญาตให้ท่านสร้าง
กลุ่มใหม่ได้ เช่น VIP เพื่อนร่วมสถาบัน เพื่อน ครอบครัว 
เพื่อนร่วมงาน

การสร้างกลุ่มใหม่

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสที่ไอคอน บุคคล หรือ
 ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > บุคคล

2. สัมผัสแถบ กลุ่ม

3. สัมผัส 
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การกำหนดผู้ติดต่อเป็นกลุ่ม

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน People หรือ
 ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > บุคคล

2. สัมผัสแถบ กลุ่ม

3. สัมผัสกลุ่มที่ท่านต้องการกำหนดผู้ติดต่อ

4. สัมผัสปุ่ม เมนู สัมผัส แก้ไข ในเมนูที่เปิด

5. สัมผัส พิมพ์ชื่อบุคคล เพื่อป้อน หรือสัมผัส  เพื่อ
 เลือกผู้ติดต่อ

6. หลังจากท่านเสร็จสิ้นการแก้ไข สัมผัส เสร็จ

• คนโปรด
ท่านสามารถตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นคนโปรดเพื่อที่ท่านจะสามารถ
เข้าถึงได้จากแอปพลิเคชั่นบุคคล

เพื่อตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นคนโปรด

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน บุคคล หรือ
 ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > บุคคล

2. สัมผัสแถบ ผู้ติดต่อ

3. สัมผัสผู้ติดต่อที่ท่านต้องการตั้งค่าเป็นคนโปรด

4. สัมผัส  หากท่านต้องการยกเลิกคนโปรด สัมผัส 

โทรศัพท์

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > โทรศัพท์

• บันทึกการโทร

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคช่ัน > โทรศัพท์ > แถบบันทึกการโทร
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ตัวเลือก

การโทรทั้งหมด สัมผัสที่  

สายที่โทรเข้า สัมผัสที่  

สายที่โทรออก สัมผัสที่  

สายที่ไม่ได้รับ สัมผัสที่  

สัมผัสแถบท่ีแตกต่าง เช่น ท้ังหมด, สายโทรเข้า, สายโทรออก
และ สายที่ไม่ได้รับ ที่ด้านบนของหน้าจอของอินเตอร์เฟส
บันทึกการโทร และจากนั้นท่านสามารถดูการโทรเข้าสู่ระบบ
ที่แตกต่างได้

อีเมล์

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์
แอปพลิเคชั่นอีเมล์ในโทรศัพท์ของท่านให้ท่านได้เขียน 
ส่งและรับอีเมล์ผ่านบัญชีอีเมล์ปกติของท่านได้

ท่านจำเป็นต้องสร้างบัญชีก่อนเป็นอันดับแรก และจากนั้น
สร้างอีเมล์เพื่อส่ง ท่านสามารถปรับแต่งอีเมล์สำหรับบัญชี
ส่วนใหญ่ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

• ตั้งค่าบัญชีอีเมล์ในโทรศัพท์ของท่าน

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน เมนูหลัก จากนั้น
 ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์

2. ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส ต่อไป
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3. หากการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมล์ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
 อย่างอัตโนมัติ ให้ติดตั้งด้วยตัวเอง หากจำเป็น ติดต่อผู้ให้
 บริการอีเมล์ของท่านสำหรับการตั้งค่าแบบละเอียด

4. เมื่อท่านพร้อม ป้อนชื่อสำหรับบัญชีอีเมล์ เพื่อให้กำหนด
 ได้อย่างง่ายดาย ชื่อเดียวกันจะแสดงในอีเมล์ที่ท่านส่งจาก
 บัญชีนี้
5. หลังจากท่านเสร็จสิ้น สัมผัส ต่อไป
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1  แสดงตัวอย่างรูปภาพหรือวีดีโอที่ท่านถ่ายเก็บไว้

2  ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ

3  โหมดเก็บภาพ

4  เปลี่ยนไปสู่โหมดกล้อง หรือโหมดกล้องถ่ายวีดีโอ

มัลติมีเดีย 

ใช้สำหรับฟังเพลง ดูหนัง เก็บภาพ และเพลิดเพลินไปกับ

มัลติมีเดีย

กล้องถ่ายรูป

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > กล้อง
ให้ท่านได้ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอด้วยกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์
ของท่านได้ ท่านสามารถถือกล้องในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ 
รูปทั้งหมดและวีดีโอจะถูกบันทึกอัตโนมัติบน SD การ์ด 
แชร์รูปภาพหรือวีดีโอกับเพื่อน หรืออัพโหลดรูปภาพและวีดีโอ
ไปยังบริการเว็บไซต์ต่างๆ

• ส่วนประกอบตัวควบคุมกล้องโดยรวม
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5  สลับเปลี่ยนระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

6  การตั้งค่ากล้อง

7  ซูมเข้าหรือออก

•  ถ่ายรูป

  • ปรับขนาดของรูปภาพ ความคมชัด เอฟเฟกต์สี และ
  การตั้งค่าอื่นที่ท่านต้องการ

  • วางกรอบให้กับวัตถุของท่านบนหน้าจอ ท่านสามารถซูม
  เข้าหรือออกด้วยการสัมผัสไอคอนซูมได้

 • สัมผัสไอคอนชัตเตอร์บนหน้าจอ

 • รูปที่ท่านเพิ่งถ่ายจะแสดงขึ้นมาสักพัก และจากนั้นจะ
  แสดงเป็นรูปตัวอย่างขนาดเล็ก

•  บันทึกวีดีโอ

 • เปลี่ยนไปยังโหมดกล้องถ่ายวีดีโอ

 • ปรับคุณภาพวีดีโอ ความคมชัด และการตั้งค่าอื่นหาก
  ท่านต้องการ

 • ปรับเลนส์ชี้ไปที่ที่ท่านต้องการบันทึก

 • สัมผัสไอคอนเริ่มบันทึก

 • สัมผัสไอคอนหยุดเพื่อหยุดการถ่ายวีดีโอ

เพลง

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > เพลง
โทรศัพท์จะมีเครื่องเล่นเพลงมาให้เพื่อให้ท่านได้เล่นเพลง 
ฟังหนังสือ เสียง และพอดคาสต์ที่ท่านเก็บใน SD การ์ดได้ 
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หมวดหมู่
สัมผัสเพื่อเลือก ศิลปิน, อัลบั้ม, 
เพลง หรือ รายการเพลง

สัมผัสเพื่อเปิดอัลบั้ม เพลง 
หรือรายการเพลง

หมวดหมู่

ศิลปิน:  เพลงที่แบ่งตามศิลปิน

อัลบั้ม:  เพลงที่แบ่งตามอัลบั้ม

เพลง:  แสดงเพลงทั้งหมด

มีโฮสต์ของตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อให้ท่านได้สร้างประสบการณ์
การฟังเพลงของท่านให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
ท่านสามารถถ่ายโอนเพลงโปรดของท่านจากคอมพิวเตอร์ไปยัง
SD การ์ดได้อย่างง่ายดายและพบกับโลกที่น่าสนใจ และความ
ไพเราะของเสียงเพลงได้

เม่ือท่านคัดลอกเพลงไปยัง SD การ์ด เคร่ืองเล่นเพลงจะค้นหา
สำหรับไฟล์เพลงและสร้างแคตตาล็อคเพลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เกี่ยวกับแต่ละไฟล์ที่เก็บในไฟล์นั้นๆ

• คลังเพลง

คลังเพลงจะให้ท่านสามารถเลือกหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ได้
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• เครื่องเล่นเพลง

กำลังเล่นในขณะนี้ ควบคุมการตั้งค่า

รายละเอียดเพลง

ควบคุมการเล่นเพลง

เวลารวมของเพลงแถบกระบวนการ

หากท่านสัมผัสที่ชื่อศิลปิน เพลง หรืออัลบั้ม ตัวเลือกบาง
ตัวเลือกจะสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เล่นเพลง, เพิ่มไปยัง
รายการเพลง, ลบ และอื่นๆ

รายการเพลง: แสดงรายการเพลง
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ตัวควบคุมเพลงและการตั้งค่า

เล่นเพลง/หยุดชั่วคราว สัมผัส 

ท่านสามารถกลับสู่หน้าจอหลักของคลังได้จากหน้าจอเครื่อง
เล่นเพลงในแอปพลิเคชั่นเพลงด้วยการกดปุ่ม เมนู และสัมผัส
ที่ไลบรารี่

ก่อนหน้า/ถัดไป สัมผัส 

กรอกลับ/ไปต่อ สัมผัสปุ่ม  ค้างไว้

ปรับระดับเสียง กดปุ่ม ระดับเสียง

กำลังเล่น สัมผัส 

เล่นสุ่ม สัมผัส 

เล่นซ้ำ: สัมผัสเพื่อเล่นเพลงทั้ง
หมดซ้ำ; สัมผัสอีกครั้งเพื่อเล่น
ซ้ำเพลงปัจจุบัน

สัมผัส 

กดปุ่ม เมนู ตัวเลือกเสริมบางตัวเช่น ไลบรารี่, เล่นสุ่ม และ 
เพิ่มไปยังรายการเพลง จะให้ท่านสามารถใช้ได้

วิทยุ FM

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > วิทยุ FM
โทรศัพท์จะมีวิทยุ FM ในตัว ให้ท่านสามารถฟังสถานีวิทยุ
FM ได้ และเพิ่มสถานีในรายการช่องได้ ท่านจำเป็นต้องเสียบ
หูฟัง เนื่องจากหูฟังนี้ใช้เป็นเสาอากาศของวิทยุด้วย ท่าน
สามารถฟังวิทยุผ่านหูฟัง หรือลำโพงในโทรศัพท์ได้
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1  เปลี่ยนโหมดระหว่างโหมดหูฟังและลำโพง

2  ใช้ในการค้นหา บันทึกวิทยุ FM หรือออก

3  รายการช่อง

4  บันทึกหรือย้ายช่องเป็นช่องโปรด

5  ปรับสัญญาณความถี่วิทยุ

6  ปรับสัญญาณความถี่วิทยุ

7  ใช้ค้นหาคลื่นก่อนหน้า

8  ค้นหาคลื่นถัดไป

9  ปุ่ม เปิด/ปิด วิทยุ
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1. สัมผัสที่อัลบั้มเพื่อเปิดและดูเนื้อหาในอัลบั้ม

2. สัมผัสที่รูปหรือวีดีโอในอัลบั้มเพื่อดู

สัมผัสเพื่อเปิดกล้อง

อัลบั้มของรูปภาพและวีดีโอ

เลื่อนไปซ้ายหรือขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่น
เพิ่มเติม

ตัวเลือก

สไลด์โชว์ สัมผัส 

แชร์ผ่านหลายวิธี สัมผัส 

ลบ สัมผัส 

คลังภาพ

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > คลังภาพ
คลังภาพจะให้ท่านดูรูปภาพและเล่นวีดีโอที่ได้ดาวน์โหลดเช่น
เดียวกับที่ได้จากการถ่ายจากกล้องถ่ายรูป

จากคลังภาพ ท่านยังสามารถแชร์รูปภาพของท่านและวีดีโอ
กับเพื่อนได้ ผ่านข้อความ บลูทูธ หรืออีเมล์

I-mobile I-style Q4 thai.indd   43 10/8/12   1:48:29 PM



��

เมื่อดูรูปภาพ กดปุ่ม เมนู ตัวเลือกเสริมบางตัวจะสามารถ
ใช้ได้

• แชร์อัลบั้ม

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน เมนูหลัก จากนั้น
 ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > คลังภาพ

2. สัมผัสโฟลเดอร์ที่มีรูปที่ท่านต้องการแชร์

3. สัมผัสรูปที่ท่านต้องการแชร์

4. สัมผัส 

5. ในเมนูที่เปิดอยู่ สัมผัสแอปพลิเคชั่นที่ใช้เพื่อแชร์รูปที่เลือก 
 ท่านสามารถแชร์ผ่านอีเมล์ บลูทูธ ข้อความ และอื่นๆ

เครื่องบันทึกเสียง

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > เครื่องบันทึกเสียง
บันทึกเสียงและเล่นไฟล์เสียง
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กดปุ่ม เมนู ท่านสามารถเลือกรูปแบบที่บันทึก

1  เพื่อเริ่มต้นการบันทึก

2  รายการไฟล์ที่บันทึก

3  เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว

4  เพื่อหยุดการบันทึก

5  เล่นไฟล์ที่บันทึก
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เครื่องมือ 

อยู่ที่ด้านบนสุดของฟังก์ชั่นต่างๆ

ปฏิทิน

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน
ท่านสามารถใช้ปฏิทินเพื่อกำหนดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ 
หลังจากการป้อนเมนูฟังก์ชั่นปฏิทิน ท่านสามารถเลือกปี 
และวันได้ เลื่อนหน้าจอปฏิทินขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนเดือน

นาฬิกา

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > นาฬิกา
ฟังก์ชั่นนาฬิกาจะให้ท่านดูวันและเวลา ท่านยังสามารถเพิ่ม
เสียงกระดิ่งเตือน ตั้งค่ากระดิ่งและเปิดใช้ จากนั้น กระดิ่งจะ
สามารถดังเตือนตามที่เวลาที่ท่านตั้งค่าไว้

• เพิ่มกระดิ่งเตือน

1. จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน เมนูหลัก จากนั้น
 ค้นหา: Application เมนู > นาฬิกา

2. สัมผัส ตั้งค่ากระดิ่ง

3. สัมผัส เพิ่มกระดิ่ง

4. ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าเวลา ริงโทน การเตือนซ้ำ สั่น และ
 อื่นๆ จากนั้นเปิดใช้

5. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า สัมผัส OK จากนั้นกระดิ่งจะ
 ดังที่เวลาที่ท่านตั้งค่าไว้
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เครื่องคิดเลข

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > เครื่องคิดเลข
ให้ท่านได้คำนวณเลขได้เพียงปลายนิ้วด้วยเครื่องคิดเลขนี้ 

กดปุ่ม เมนู ท่านสามารถเปิดแป้นเพื่อทำการคำนวณได้ 

สัมผัส  ท่านสามารถลบตัวเลขที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ได้เพียง

ทีละตัวเลข สัมผัส  ค้างไว้ ท่านสามารถลบตัวเลขทั้งหมด
ที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ได้
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เชื่อมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์ 

โทรศัพท์ของท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายและอุปกรณ์
ที่หลากหลายได้ รวมถึง Wi-Fi บลูทูธ อุปกรณ์ เช่น 
ชุดหูฟังเป็นต้น ท่านยังสามารถส่งไฟล์ไป/จากคอมพิวเตอร์
ของท่านผ่านสายเชื่อมต่อข้อมูลได้

กำหนดเครือข่ายที่ท่านใช้

1. สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัสการตั้งค่า 

2. สัมผัส เพิ่มเติม… > เครือข่ายโทรศัพท์ > แอคเซส
 พอยพ์เนม ชื่อของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่ท่านได้ลง
 ทะเบียนไว้ในปัจจุบันจะถูกเลือกในรายการ

แก้ไขหรือสร้างทางเข้าใหม่

หากท่านและผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของท่านได้กำหนดไว้
ว่าท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของชื่อทางเข้าปัจจุบัน
(APN) หรือเพื่อสร้างใหม่ ท่านต้องได้รับ APNและการตั้งค่า
แบบละเอียดจากผู้ให้บริการของท่าน
1. สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

2. สัมผัส เพิ่มเติม > เครือข่ายโทรศัพท์ > แอคเซส
 พอยพ์เนม

3. สัมผัสที่ APN เพื่อแก้ไข หรือกดปุ่ม เมนู และสัมผัส APN 
 ใหม่ ป้อนการตั้งค่า APN ที่ท่านได้รับมาจากผู้ให้บริการ
 เครือข่ายไร้สายของท่าน

4. เมื่อท่านเสร็จสิ้น กดปุ่ม เมนู และจากนั้น บันทึก

5. หากท่านสร้าง APN ใหม่ สัมผัสในหน้าจอ APN เพื่อ
 เริ่มต้นการใช้
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ข้อแนะนำ: ปิด Wi-Fi เมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน เพื่อ
ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

เครือข่าย Wi-Fi

Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถให้ผู้ใช้ได้เข้าใช้
อินเตอร์เน็ตได้จากทางไกลถึง 100 เมตร เพื่อใช้ Wi-Fi บน
โทรศัพท์มือถือของท่าน
ท่านต้องเข้าสู่จุดเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย หรือ “จุดพร้อมโยง” 
ก่อน จุดพร้อมโยงบางจุดจะเปิดและท่านสามารถเชื่อมต่อได้
อย่างง่ายดาย ในบางรายอาจอาจซ่อนไว้หรือมีการตั้งค่าความ
ปลอดภัยไว้ ท่านจึงต้องตั้งค่าโทรศัพท์ของท่านก่อนที่จะเชื่อม
ต่อได้

• เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

1. สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

2. สัมผัส Wi-Fi

3. ตรวจสอบ Wi-Fi เพ่ือเปิดใช้ โทรศัพท์จะสแกนหาเครือข่าย
  Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้และแสดงชื่อที่ค้นหาได้ เครือข่ายที่มี
 การตั้งค่าความปลอดภัยจะแสดงพร้อมด้วยไอคอนล็อค

4. สัมผัสที่เครือข่ายเพื่อทำการเชื่อมต่อ
 หากเครือข่ายเปิดใช้อยู่ ท่านต้องพร้อมที่จะยืนยันว่าท่าน
 ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนี้ด้วยการสัมผัส เชื่อมต่อ
 หากเครือข่ายถูกตั้งค่าความปลอดภัยไว้ ท่านต้องป้อนรหัส
 ผ่านหรือแสดงการอนุญาต (ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ
 ของเครือข่ายของท่านสำหรับรายละเอียด)
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• รับการแจ้งเตือน
โดยมาตรฐาน เมื่อเปิด Wi-Fi ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนใน
แถบสถานะเมื่อโทรศัพท์ของท่านทำการค้นหาเครือข่าย Wi-Fi 
ที่เปิดอยู่

1. เปิด Wi-Fi หากยังไม่ได้เปิดไว้

2. ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi สัมผัสปุ่ม เมนู เพื่อเปิดตัว
 เลือก ตรวจสอบการแจ้งเตือนเครือข่ายขั้นสูง ท่าน
 สามารถไม่ทำการตรวจสอบตัวเลือกนี้ได้เพื่อหยุดการรับ
 การแจ้งเตือน

บลูทูธ

บลูทูธเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายไร้สายในระยะใกล้ที่
อุปกรณ์สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะ 10 เมตร

เปิด/ปิดบลูทูธ

1. สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

2. สัมผัส บลูทูธ

3. ตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบบลูทูธเพื่อปิดหรือเปิดได้

ข้อสำคัญ: ไปยังการตั้งค่าบลูทูธและตรวจสอบตัวเลือก 
ANDROID BT เพื่อให้โทรศัพท์ท่านสามารถตรวจสอบได้โดย
อุปกรณ์อื่น

• จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
ท่านต้องจับคู่โทรศัพท์ของท่านด้วยอุปกรณ์ใดก่อนที่ท่านจะ
สามารถเชื่อมต่อมันได้ เมื่อท่านจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ 
อุปกรณ์จะจับคู่กันไปจนกว่าจะทำการยกเลิกการจับคู่
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1. สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

2. สัมผัส บลูทูธ

3. หากบลูทูธไม่เปิด ให้ตรวจสอบบลูทูธเพื่อเปิด โทรศัพท์
 ของท่านจะสแกนหาและแสดงรหัสของอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้
 ได้ในบริเวณใกล้เคียง

4. หากอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ
  สัมผัส ค้นหาอุปกรณ์

5. สัมผัสที่รหัสของอุปกรณ์อื่นในรายการเพื่อจับคู่

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของท่านกับคอมพิวเตอร์ด้วย
สาย USB เพื่อส่งต่อเพลง รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ระหว่าง 
SD การ์ดของโทรศัพท์ท่านและคอมพิวเตอร์
ท่านไม่สามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ท่านและ 
SD การ์ดผ่านสาย USB ได้ในเวลาเดียวกัน หากท่านใช้สาย 
USB ที่จำกัดขอบเขต ท่านต้องปิดมันก่อน
การเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เฟส USB ต้องถูกจำกัดเป็น 
USB เวอร์ชั่น 2.0 หรือสูงกว่า การเชื่อมต่อกับ USB 
พลังงานสูงจะถูกจำกัด

การทำงานกับการรับประกันความปลอดภัย

หาก VPN ขององค์กรของท่านหรือเครือข่าย Wi-Fi ขึ้นอยู่กับ
การรับรองความปลอดภัย ท่านต้องการได้รับการรับประกัน
และจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บการรับรองความปลอดภัยโทรศัพท์
ท่าน ก่อนที่ท่านจะสามารถปรับแต่งการเข้าถึง VPN หรือ
เครือข่าย Wi-Fi เหล่านั้นบนโทรศัพท์ของท่าน
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หากผู้ดูแลเครือข่ายของท่านแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดการรับ
ประกันความปลอดภัยจากเว็บไซต์ ท่านจะต้องตั้งค่ารหัสผ่าน
สำหรับการจัดเก็บการรับรองความปลอดภัยเมื่อท่านดาวน์
โหลดการรับประกันภัยความปลอดภัย

ติดตั้งการรับประกันความปลอดภัยจาก SD การ์ด

1. คัดลอกการรับประกันจากคอมพิวเตอร์ไปยังที่อยู่ของ SD 
 การ์ด

2. สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

3. สัมผัส ความปลอดภัย

4. สัมผัส ติดตั้งจาก SD การ์ด

5. สัมผัสชื่อไฟล์ของการรับประกันความปลอดภัยเพื่อติดตั้ง 
 เฉพาะชื่อของการรับประกันที่ท่านได้ติดตั้งบนโทรศัพท์
 ท่านแล้วเท่านั้นที่จะแสดง

6. หากท่านพร้อม ให้ป้อนรหัสผ่านการรับประกันความ
 ปลอดภัยและสัมผัส OK

7. ป้อนชื่อสำหรับการรับประกันความปลอดภัยและสัมผัส OK
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การตั้งค่า 

การตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะที่หลากหลายของโทรศัพท์

ให้ท่านได้ทราบถึงการตั้งค่าในโทรศัพท์ของท่านเพื่อให้ท่าน
สามารถตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวตามที่ท่านต้องการได้ ไปยังการ
ตั้งค่าเพื่อปรับแต่งลักษณะ เสียง การสื่อสาร ค่าส่วนตัว และ
การปฏิบัติงานในหลากหลายวิธี:

การจัดการซิม ตั้งค่าวิธีการใช้ซิมที่ใส่ไปในโทรศัพท์
ของท่าน

Wi-Fi เปิดหรือปิด Wi-Fi สแกนหาเครือข่าย 
Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ หรือเพิ่ม
เครือข่าย Wi-Fi

บลูทูธ เปิดหรือปิดบลูทูธ ค้นหาอุปกรณ์
บลูทูธที่สามารถใช้ได้ และตั้งค่าให้
โทรศัพท์ท่านสามารถมองเห็นได้หรือ
ไม่ได้จากอุปกรณ์บลูทูธอื่น

การใช้ข้อมูล เปิดหรือปิดเส้นทางข้อมูลของโทรศัพท์ 
และติดตามร่องรอยรายละเอียดการใช้
ข้อมูลของท่านในช่วงเวลาที่กำหนด

เพิ่มเติม… เปิดหรือปิดโหมดเครื่องบิน และปรับ
แต่งการต้ังค่าสำหรับ VPN และเครือข่าย
โทรศัพท์ และให้โทรศัพท์ท่านสามารถ
แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์มือ
ถือท่านเป็นจุดพร้อมใช้ Wi-Fi หรือ
ผ่าน USB หรือบลูทูธ
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ปรับแต่งวิธีการเรียกเข้า สั่น หรือแจ้ง
เตือนของโทรศัพท์เมื่อท่านได้รับ
ความเคลื่อนไหวของการติดต่อสื่อสาร
และอื่นๆ

โปรไฟล์เสียง

ให้ท่านตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ 
เลือกเพื่อเปลี่ยนทิศทางเมื่อท่านหมุน
โทรศัพท์ของท่าน และปรับแต่งการ
ตั้งค่าหน้าจออื่นๆ

การแสดงหน้าจอ

ให้ท่านตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ได้บนพื้นที่
การจัดเก็บภายในโทรศัพท์ของท่าน 
ที่จัดเก็บในโทรศัพท์และ SD การ์ด
ของท่าน

การจัดเก็บ

ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และระดับ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

จัดการแอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดและ
ที่ใช้

แอปพลิเคชั่น

ให้ท่านสามารถเพิ่ม และจัดการบัญชี
ที่สนับสนุน ให้โทรศัพท์ท่านได้รวม
ข้อมูลเข้ากับกับบัญชีที่ท่านเพิ่ม

บัญชีและการรวม

ตั้งค่าตำแหน่งที่ท่านต้องการพื้นที่บริการ

ป้องกันโทรศัพท์ของท่านด้วยการตั้งค่า
การล็อคที่แตกต่างและรหัสผ่าน

ความปลอดภัย
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ให้ท่านเลือกภาษาสำหรับข้อความใน
โทรศัพท์ของท่านและสำหรับการปรับ
แต่งคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

ภาษาและการป้อน

สำรองข้องมูลของท่านและรีเซ็ต
โทรศัพท์

การสำรองและ
รีเซ็ต

ให้ท่านเลือกการตั้งค่าที่ต้องการเช่น 
รูปแบบและโซนเวลา

ข้อมูลและเวลา

ตารางการเปิด/ปิดโทรศัพท์อัตโนมัติตารางการ
เปิด/ปิด

ให้บริการการเข้าใช้ท่ีท่านติดต้ังสามารถ
ใช้ได้ และปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

การเข้าใช้

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น ท่าน
สามารถแสดงการใช้ของ CPU บน
หน้าจอโทรศัพท์ ท่านยังสามารถตั้งค่า
โทรศัพท์เพื่อป้อนโหมดการแก้ไขจุด
บกพร่องเมื่อการเชื่อมต่อ USB 
สามารถใช้ได้

ตัวเลือกผู้พัฒนา

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของท่าน เช่น 
สถานะ และข้อมูลทางกฎหมาย

เกี่ยวกับโทรศัพท์
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คุณสมบัติอื่นๆ 

คุณสมบัติเด่นบางประการที่ปรากฏบนเมนูแอปพลิเคชั่นของ
โทรศัพท์คือ:

ให้เข้าสู่แถบที่มีรายการไฟล์ที่ท่าน
ดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลด

ให้ท่านได้เห็นตำแหน่งของเพื่อนท่าน
และแชร์ตำแหน่งของท่านให้เพื่อนเห็น 
แอปพลิเคชั่นยังให้ท่านเห็นตำแหน่ง
ของเพื่อนท่านบนแผนที่หรือในราย
การ มันยังให้ท่านส่งข้อความด่วนและ
อีเมล์ โทรออก และเห็นตำแหน่งของ
เพื่อนท่านได้

ละติจูด

เปิดแผนที่บนเว็บเพื่อช่วยให้ท่าน
ค้นหาแหล่งธุรกิจ ที่อยู่ของเพื่อน 
ดูแผนที่และเส้นทางการขับรถ

แผนที่

คือแอปพลิเคชั่นสำรวจเว็บไซต์ (ใช้
คำเตือน: ห้ามจัดการกับแอปพลิเคชั่น
ในขณะที่กำลังทำงานอยู่ ข้อมูลการ
จราจรไม่ได้เป็นไปตามเวลาจริง และ
เส้นทางอาจผิดพลาด อันตราย มีสิ่ง
กีดขวาง หรือเป็นเส้นทางไปสู่เรือ 
เส้นทางการเดินอาจหลุดออกจากทาง
เท้าหรือเส้นทางคนเดิน เส้นทาง
จักรยานอาจรวมไปอยู่ในเส้นทางที่ไม่

การสำรวจ
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เหมาะสำหรับการปั่นจักรยาน ทำตาม
กฎที่เหมาะสม

ให้ท่านได้ดูและจัดการไฟล์บนพื้นที่
จัดเก็บบนโทรศัพท์ของท่านและ SD 
การ์ด จัดระบบและเก็บข้อมูล ไฟล์
เพลง รูปภาพ และอื่นๆ ในโฟลเดอร์
ไฟล์ส่วนตัวของท่าน

การจัดการไฟล์

เพลย์สโตร์จะมีทางเข้าสู่แอปพลิเคชั่น
เกมส์ เพลง และหนังที่สามารถโหลด
ได้

เพลย์สโตร์

Facebook, Twitter, Talk, Skype…เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

ให้ท่านได้ดูวีดีโอในเว็บไซต์ Youtube 
ได้ ท่านสามารถค้นหาและดูวีดีโอใน
เว็บโดยที่ไม่ต้องใช้บัญชีของ Youtube
แต่หากท่านต้องการคอมเมนท์ เพิ่ม
วีดีโอในรายการเพลง อัพโหลดวีดีโอ 
หรือจัดการต่างๆ ท่านจำเป็นต้องเข้า
สู่ระบบเป็นชื่อบัญชีใน Youtube ของ
ท่าน

YouTube

ให้ท่านได้ค้นหาสิ่งต่างๆ ได้ เช่น 
เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ประวัติการโทร

ค้นหา

ให้ท่านได้ดูโปรแกรมทีวีบนโทรศัพท์
ของท่านได้

ทีวีอนาล็อค
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รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ 

โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดจะใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงหลาย
รหัส รหัสเหล่านี้จะป้องกันโทรศัพท์มือถือจากการการทุจริต
ต่างๆ

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกฟังก์ชั่นในการตั้งค่าความปลอดภัยของ
เมนูการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนรหัสการเข้าถึง (ยกเว้นสำหรับ PUK 
และ PUK2)

รหัส PIN

รหัส PIN (หมายเลขประจำตัว) สามารถช่วยป้องกันซิมการ์ด
จากการทุจริตได้ รหัส PIN จะมีมาให้พร้อมด้วยซิมการ์ด 
หากการตรวจสอบรหัส PIN เปิดใช้ มันจำเป็นต้องป้อนรหัส 
PIN ในทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

หากป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง จำเป็นต้องป้อนรหัส 
PUK จากนั้นป้อนรหัส PIN ใหม่และป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัส PIN2

ในบางซิมการ์ดอาจจะมีรหัส PIN2 ในขณะที่รหัส PIN2 จำ
เป็นต้องถูกใช้ในบางฟังก์ชั่นเช่น ค่าใช้จ่ายการโทร ฟังก์ชั่น
เหล่านี้จะสามารถใช้ได้เมื่อซิมการ์ดสนับสนุนเท่านั้น หาก
ป้อนรหัส PIN2 ผิดติดต่อกันสามครั้ง จำเป็นต้องป้อนรหัส 
PUK2 จากนั้นป้อนรหัส PIN2 ใหม่และป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
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รหัส PUK

รหัส PUK (รหัสปลดล็อคส่วนตัว) จะถูกใช้เพื่อเปลี่ยนรหัส 
PIN ที่ล็อค รหัส PUK จะมีมาให้กับซิมการ์ด หากไม่มีมาให้ 
โปรดติดต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับรหัส PUK โปรดติดต่อผู้ให้
บริการเกี่ยวกับรหัส PUK

 หากป้อนรหัส PUK ผิดติดต่อกันถึงสิบครั้ง ซิมการ์ดจะไม่
 สามารถใช้ได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน
 สำหรับซิมการ์ดอันใหม่

 รหัส PUK จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากรหัส PUK หาย 
 โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน

รหัส PUK2

รหัส PUK2 จะให้มากับบางซิมการ์ดสำหรับการเปลี่ยนรหัส 
PIN2 ที่ล็อค

 หากป้อนรหัส PUK2 ผิดติดต่อกันถึงสิบครั้ง ซิมการ์ดจะ
 ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน
 สำหรับซิมการ์ดอันใหม่

 รหัส PUK2 จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากรหัสหาย 
 โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน
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ข้อควรระวัง 

โปรดอ่านและสังเกตรายละเอียดต่อไปนี้:
เปิดปุ่มประหยัดพลังงาน
ห้ามใช้โทรศัพท์ของท่านในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการรบกวนหรือ
อันตราย

รักษาความปลอดภัยในการคมนาคมเป็น
อย่างแรก
โปรดสังเกตกฎหมายและกฎข้อบังคับประจำ
ท้องถิ่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ของท่านในขณะขับรถ
การขับขี่ที่ปลอดภัยควรถูกคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก
เมื่อต้องขับรถ

สัญญาณรบกวน
โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่อาจได้รับการรบกวน

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โปรดปิดโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่ออยู่ใกล้
เครื่องมือตรวจทางการแพทย์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่บนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือของท่านบนเครื่องบิน
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ปิดเครื่องเมื่ออยู่ในปั๊มน้ำมัน
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือของท่านที่ปั๊มน้ำมันหรือ
ใกล้ๆ น้ำมันเชื้อเพลิงหรือเคมี

ปิดเครื่องในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
โปรดสังเกตกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและไม่ใช้
โทรศัพท์ของท่านใกล้บริเวณที่สามารถเกิด
ระเบิดได้

ใช้งานอย่างถูกต้อง
ดังที่ได้อธิบายในคู่มือนี้ โทรศัพท์ของท่าน
สามารถใช้ได้เฉพาะในที่ที่เหมาะสมเท่านั้น 
หากเป็นไปได้ โปรดอย่าจับบริเวณเสาอากาศ
ของโทรศัพท์ของท่าน

ใช้บริการหลังการขายที่เหมาะสม
เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถติดตั้งหรือ
ซ่อมแซมแก้ไขโทรศัพท์ท่านได้ โปรดติดต่อ
ตัวแทนไอโมบายในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
ใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับอนุญาต
เท่าน้ัน และห้ามเช่ือมต่ออุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เข้ากัน

การป้องกันน้ำ
โทรศัพท์ของท่านไม่กันน้ำ โปรดเก็บให้พ้นจาก
บริเวณที่มีน้ำ

I-mobile I-style Q4 thai.indd   61 10/8/12   1:48:32 PM



��

การสำรองข้อมูล
โปรดจำไว้ว่าให้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญ
ต่างๆ ในโทรศัพท์สำรองไว้ให้ดี

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เพื่อเก็บราย
ละเอียดคำแนะนำความปลอดภัยก่อนการ
เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น และห้ามเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ที่ไม่เข้ากัน

การติดต่อฉุกเฉิน SOS
โปรดแน่ใจว่าโปรศัพท์ของท่านเปิดใช้ได้ในพื้น
ที่บริการ ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลข SOS 
จากนั้นกดปุ่ม โทร บอกที่ที่ท่านอยู่และห้าม
วางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาต
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สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา 

เปิดเครื่องไม่ได้ กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ประมาณหนึ่ง
วินาที ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เชื่อมต่อ
แล้ว โปรดถอดและติดตั้งอีกครั้ง ลอง
เปิดใหม่ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ชาร์จไว้
เรียบร้อยแล้ว

เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายไม่ได้

สัญญาณอ่อน โปรดลองและย้ายไปใน
ที่ที่มีสัญญาณดีและลองเชื่อมต่ออีกครั้ง 
โปรดแน่ใจว่าท่านไม่ได้อยู่ในบริเวณที่
ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

แสดงข้อมูลในขณะ
ที่กำลังเปิดเครื่อง

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดถูกติดตั้งอย่าง
ถูกต้องแล้ว ชุดหูฟังล็อครหัสผ่าน 
หากชุดหูฟังมีการล็อครหัสผ่าน 
ท่านต้องป้อนรหัสผ่าน
ป้อนรหัส PIN: การป้อนรหัส PIN 
ในขณะที่เปิดเครื่องทุกครั้งจะเปิดใช้ 
ท่านต้องป้อนรหัส PIN
ป้อนรหัส PUK: เมื่อท่านได้ป้อนรหัส 
PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง จะทำให้
ซิมการ์ดโดนล็อค ท่านจำเป็นต้อง
ป้อนรหัส PUK ที่ให้มาโดยผู้ใช้บริการ
เครือข่าย
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ตรวจสอบว่าระดับเสียงอยู่ในระดับที่
เหมาะสม ในพื้นที่ที่มีสภาพการรับ
สัญญาณที่อ่อน ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดิน 
สัญญาณอาจจะอ่อน ให้ลองหาที่ที่มี
สัญญาณดีและโทรอีกครั้ง ในขณะที่ใช้
โทรศัพท์ในเวลาที่มีการใช้เครือข่ายมาก
เช่น ช่วงเวลากลับบ้าน ท่านอาจไม่
สามารถโทรออกได้เนื่องจากความแออัด
ของการสื่อสาร

สัญญาณการ
โทรอ่อน

ช่วงการ
สแตนด์บายสั้น

ช่วงการสแตนด์บายนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
การตั้งค่าระบบของเครือข่าย ในขณะ
ที่โทรศัพท์อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ
อ่อนและไม่สามารถรับสัญญาณได้ ชุด
หูฟังจะค้นหาสถานีพื้นฐาน นี่จะทำให้
แบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว แนะนำให้
ท่านปิดโทรศัพท์ของท่านในบริเวณที่
ไม่มีสัญญาณเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ 
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย
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ซิมการ์ดผิดพลาด คราบสกปรกที่ผิวโลหะของซิมการ์ด 
ให้ทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าเช็ด
ซิมการ์ดไม่ได้รับการติดตั้ง
ซิมการ์ดถูกทำลาย โปรดติดต่อผู้ให้
บริการเครือข่ายของท่าน

สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

มีข้อผิดพลาดใน
การโทรออก

โปรดตรวจสอบว่าท่านกดปุ่มโทรหลัง
จากกำลังเชื่อมต่อหรือไม่
โปรดตรวจสอบว่าการโทรออกได้รับ
อนุญาตหรือไม่
โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดใช้ได้หรือไม่
โปรดตรวจสอบว่าข้อยกเว้นการโทรถูก
ตั้งค่าไว้หรือไม่
โปรดตรวจสอบว่าฟังก์ช่ันการโทรท่ีจำกัด
ได้ตั้งค่าไว้หรือไม่

ผู้ติดต่อไม่สามารถ
ติดต่อท่านได้

โปรดตรวจสอบว่าเครื่องโทรศัพท์เปิด
และเชื่อมต่อกับเครือข่ายดีหรือไม่
โปรดตรวจสอบว่าข้อยกเว้นการโทรหรือ
การเปลี่ยนเส้นทางการโทรถูกเปิดใช้
หรือไม่
โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดใช้ได้หรือไม่
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มีข้อผิดพลาด
ในการชาร์จ

การเชื่อมต่อบกพร่อง โปรดตรวจสอบ
ว่าปลั๊กเชื่อมต่อดีหรือไม่ โปรดแน่ใจว่า
อุณหภูมิบริเวณที่ชาร์จอยู่ในระหว่าง 
0 ถึง 40 องศาเซลเซียสในขณะทำ
การชาร์จแบตเตอรี่หรือที่ชาร์จถูก
ทำลาย ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยน

มีข้อผิดพลาดใน
การตั้งค่าฟังก์ชั่น
บางฟังก์ชั่น

ทำตามขั้นตอนไม่ถูกต้อง
ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่สนับสนุนฟังก์ชั่น

สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

หมายเหตุ: หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถช่วย
แก้ปัญหาท่านได้ โปรดบันทึกรุ่นโทรศัพท์และ
หมายเลขเครื่อง การรับประกันสินค้า คำอธิบาย
ปัญหา จากนั้นติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์
บริการไอโมบายใกล้บ้านท่าน
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ข้อมูลความปลอดภัยและข้อสังเกต 

การใช้โทรศัพท์มือถือและที่ชาร์จ

อันตราย:
ใช้แบตเตอร่ีและท่ีชาร์จท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ัน การใช้แบตเตอร่ี
หรือที่ชาร์จอื่นอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ 
ความร้อนสูงเกินไป การระเบิดหรือแม้กระทั่งเกิดการไหม้

ข้อควรระวัง:
เก็บโทรศัพท์ให้พ้นจากพื้นที่ที่มีฝุ่น น้ำ หรือความชื้น ฝุ่น
น้ำ หรือของเหลวอื่นอาจทำให้เกิดความร้อนสูง การรั่วไหล
ของกระแสไฟ และ/หรือทำให้โทรศัพท์บกพร่องโทรศัพท์ 
แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ และ AC อแด็ปเตอร์ จะไม่กันน้ำ 
ดังนั้นควรไม่ควรให้โดนน้ำหรือของเหลว

คำเตือน:
ห้ามให้โทรศัพท์ชน กระแทก หรือถูกทำให้เสียหาย เพราะ
อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ ความร้อนสูง การ
ระเบิด หรือการเผาไหม้ได้
ห้ามวางแบตเตอร่ี โทรศัพท์ หรือท่ีชาร์จใกล้กับไมโครเวฟ
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของ
แบตเตอรี่ ความร้อนสูง การระเบิด หรือการเผาไหม้ได้ 
นอกจากนี้ควรป้องกันโทรศัพท์และ AC อะแด็ปเตอร์ 
จากการเกิดความร้อนสูง ควัน หรือการลัดวงจรไฟฟ้า
ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการระเหยของน้ำมัน 
อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายได้ เพื่อหลีกเลี่ยง
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ความเสียหาย ห้ามถอดชิ้นส่วนประกอบของโทรศัพท์ 
แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ หรือชิ้นส่วนภายในเครื่องโทรศัพท์ด้วย
ตัวเอง

การใช้โทรศัพท์มือถือ

คำเตือน:
โปรดแน่ใจว่าอุณหภูมิบริเวณที่ชาร์จอยู่ในระหว่าง 0 ถึง 40 
องศาเซลเซียสในขณะทำการชาร์จ

ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่ท่านกำลังขับรถ ให้หยุดรถก่อนการ
รับโทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณอากาศยานหรือ
โรงพยาบาลจะถูกจำกัด ให้ปิดเครื่องเพื่อป้องกันการรบกวน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับในสถาน
ที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด

ห้ามใช้โทรศัพท์ที่ปั๊มน้ำมัน ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือใกล้สาร
เคมี

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยฟัง 
เครื่องปั๊มหัวใจ และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เช่น เครื่อง
ตรวจจับเพลิงไฟ และประตูอัตโนมัติ

หากท่านต้องใช้โทรศัพท์ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น 
เครื่องปั๊มหัวใจ โปรดติดต่อสองถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ป้องกันสัญญาณรบกวน

ข้อควรระวัง:
ระบบไฟฟ้าในเครื่องเช่น การป้องกันล็อค ตัวควบคุมความเร็ว 
หรือระบบการฉีดน้ำมัน จะไม่โดนรบกวนด้วยอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สาย ผู้ผลิตระบบเหล่านี้จะบอกท่านว่ามีฟังก์ชั่นการสกรีน
มาให้
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หรือไม่ หากท่านมีข้อสงสัยว่าข้อผิดพลาดของโทรศัพท์อาจ
เกิดขึ้นจากคลื่นสัญญาณเครือข่ายไร้สาย โปรดติดต่อตัวแทน
จำหน่ายโทรศัพท์ของท่าน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีผู้คนเยอะ

ห้ามเก็บโทรศัพท์ของท่านใกล้กับบัตรเครดิต แผ่นดิสก์ หรือ
วัตถุที่มีแม่เหล็กชนิดอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ข้อมูลที่เก็บในโทรศัพท์ของท่านได้ เก็บโทรศัพท์ของท่านให้
ห่างจากเหรียญ เหรียญอาจดูดซึมสัญญาณแม่เหล็ก ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดอันตรายได้

หากท่านตั้งใจที่จะไม่ใช้โทรศัพท์ของท่านเป็นเวลานาน 
โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เพราะการใส่แบตเตอรี่
ไว้โดยไม่ใช้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความชื้น และสามารถ
ทำความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้

การใช้แบตเตอรี่

อันตราย:

ห้ามโยนแบตเตอร่ีเข้าไปกองไฟ เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหม้ได้

หากท่านติดตั้งแบตเตอรี่ได้ยาก ห้ามฝืนใส่แบตเตอรี่ เพราะ
อาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือ
เพลิงไหม้ได้ เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ทำให้เกิดการลัดวงจร ความร้อนสูง หรือการระเบิดได้
ห้ามเช่ือมต่อข้ัวตรงข้ามของแบตเตอร่ี เพราะอาจทำให้เกิดการ
รั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้ ของเหลว
ในแบตเตอรี่มีอันตรายต่อดวงตา หากเข้าตา อย่าขยี้ตา 
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ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นปรึกษาแพทย์ทันที

ห้ามใช้หรือเก็บโทรศัพท์ของท่านในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะ
อาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือ
เพลิงไหม้ได้

คำเตือน:
เปล่ียนแบตเตอร่ีหากเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีเร่ิมน้อยลง หรือ
หากท่านสังเกตว่าแบตเตอรี่มีความร้อนสูง หรือเริ่มบิดเบี้ยว
ผิดรูปหรือสี

หากของเหลวของแบตเตอรี่โดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้าง
ออกด้วยน้ำทันที

หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือส่งกลิ่นที่ผิดปกติ ให้จำกัด
อย่างถูกวิธี ไม่โยนเข้าไปในกองไฟ

ข้อควรระวัง:
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในยานพาหนะ เพราะอาจทำให้เกิด
ความเสียหายกับอุปกรณ์ ทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูง 
หรือเกิดความเสี่ยงต่อยานพาหนะได้

การใช้ที่ชาร์จ

อันตราย:
ใช้ที่ชาร์จที่ให้มากับโทรศัพท์เท่านั้น การใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของโ
ทรศัพท์อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการระเบิดได้
หากที่ชาร์จเกิดการลัดวงจร อาจเกิดไฟไหม้ได้ ห้ามใช้
ที่ชาร์จที่ชำรุด เก่า หรือแตกหัก เพราะอาจทำให้เกิดการ
ไหม้ได้ ทำความสะอาดฝุ่นออกจากช่องเสียบเพื่อป้องกันการ
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เกิดไฟไหม้

ห้ามเก็บที่ชาร์จใกล้ของเหลวใดๆ หากของเหลวสัมผัสโดน
ที่ชาร์จอาจทำให้เกิดความร้อนสูงหรือชำรุดเสียหายได้

หากของเหลวสัมผัสโดนที่ชาร์จ ให้ถอดสายออกทันทีเพื่อป้อง
กันการเปิดความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือความเสียหายอื่นๆ

ห้ามใช้ที่ชาร์จในที่ที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำ เพราะอาจ
ทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายอื่นๆได้

ห้ามจับที่ชาร์จ สายไฟ หรือช่องเสียบในขณะมือเปียก 
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ข้อกำหนดสำหรับโทรศัพท์มือถือ

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ แนะนำไม่
ให้ท่านใช้โทรศัพท์ใกล้โทรทัศน์ วิทยุหรืออุปกรณ์ที่ไวต่อ
สัญญาณวิทยุ

ข้อกำหนดสำหรับแบตเตอรี่

เมื่อไม่ได้ใช้ ให้เก็บแบตเตอรี่ในที่เย็น และที่ที่ระบายอากาศ
ได้ดี
หากท่านไม่ใช้โทรศัพท์เป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้เพื่อ
ป้องกันการเสียหายของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเร็ว 
หากการชาร์จไม่ทำให้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น แสดงว่าถึงเวลาที่
ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้กำจัดแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
ห้ามโยนไปในกองไฟ
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ข้อควรระวัง: อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดระเบิดหากให้
แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด กำจัดแบตเตอรี่ตามคำแนะนำที่ให้ไว้

ข้อกำหนดสำหรับที่ชาร์จและ AC อะแด็ปเตอร์

ควรแน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ภายใน 0 ถึง 40 
องศาเซลเซียสในขณะที่ชาร์จ

การทำความความสะอาดและการบำรุงรักษา

เครื่องโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และที่ชาร์จจะไม่กันน้ำ ห้ามใช้ใน
ท่ีท่ีมีความช้ืนสูงเช่นห้องน้ำและให้หลีกเล่ียงไม่ให้โดนของเหลว

ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ 
ห้ามใช้แอลกอฮอล์ ของเหลวที่เจือจาง หรือเบนซินในการทำ
ความสะอาด หากมีฝุ่นในช่องเสียบอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย 
ลัดวงจร หรือไม่สามารถชาร์จได้ ควรเช็ดทำความสะอาดให้
เรียบร้อยก่อน

คำอธิบายการเปิดรับคลื่นสัญญาณวิทยุ (RF)

อุปกรณ์ได้รับการประเมิณเพื่อใช้การเปิดรับ RF อุปกรณ์
สามารถใช้ได้ในสภาพการเปิดรับการเชื่อมต่อโดยไม่มีข้อจำกัด
การปฏิบัติการซ่อมแซมตัวเครื่อง
อุปกรณ์นี้ถูกทดสอบสำหรับปฏิบัติการการซ่อมแซมตัวเครื่อง 
เพื่อทำตามข้อกำหนดการเปิดรับคลื่นสัญญาณวิทยุ (RF) 
ช่วงการแยกออก 1.5 ซม. ต้องได้รับการบำรุงรักษาระหว่าง
ตัวเครื่องและหูฟัง รวมถึงเสาอากาศ สายคล้องโทรศัพท์ 
ซองใส่โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นที่ใช้กับโทรศัพท์นี้ไม่ควรมีส่วน
ประกอบของโลหะ ชิ้นส่วนการซ่อมแซมที่ไม่เป็นไปตามข้อ
กำหนดอาจไม่เข้ากับ
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การเปิดรับคลื่นสัญญาณวิทยุ (RF) และควรหลีกเลี่ยงไว้ ใช้
เฉพาะอุปกรณ์หรือเสาอากาศที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
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ข้อมูลแบตเตอรี่

• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่
 ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ
 สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน

• ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น
 มัลติมีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ

• เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ
 เครือข่าย

• เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิด
 โดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตาม
 เวลาที่กำหนดเวลาไว้

• การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
 สถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
 สถานะของไฟแสดงหน้าจอ

2,200 mAhลิเที่ยม ไอออน

ชนิด ความจุ
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เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

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

2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน
 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
  i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทน
 จำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย
 เท่านั้น

4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็น
 ไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อ
 ทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจาก
 สติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ 
 i-mobile

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ
 ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือ
 ค่าแรงในการซ่อมและอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile 
 สงวนสิทธิ์ไม่คืน

6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่
 จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข
 ทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย
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 แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจ
 ในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่า
 จะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการ
 ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงาน
 หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่
 สามารถใช้งานได้

7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่
 จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้
 เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่
  i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, 
 การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น

8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับ
 การซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกัน
 เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
 เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อม
 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า

9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
  ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคา
 ที่แท้จริง

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

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย
 เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บ
 ที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้นอุณหภูมิที่สูงเกิน
 ไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมการสอดแทรก
 ที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย 
 ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็น
 เหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับ
 ความเสียหาย

2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย
 เนื่องจากภัยธรรมชาติ

3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการ
 ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ,
 ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
 จาก i-mobile

4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ
  หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่
 ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรอง
 จาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับ
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของ
 จอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บน
 หน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้
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 เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ 
 ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความ
 ผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิด
 ขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง 
 ไม่ถือว่าผิดปกติและไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง

6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึง
 หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกัน
 สิ้นสุดลง

7. การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์
 พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะ
 เป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของ
 ซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความ
 ผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ

9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด
 หรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือ
 ความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้อง
 การของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความ
 บกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่
 สามารถควบคุมได้

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่
  ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์
  ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส 
  หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิด
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  ความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร
  การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือ
  การนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
  จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง
  การใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์
  ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ
  และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว

12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด
  จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง
  การซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิ-
  เคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้
  มีการชำระเงินไปแล้ว

13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ
  ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
  ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้น
  ได้รับความเสียหาย

14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
  ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหา
  การใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม
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