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ยินดีต้อนรับ
ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือจาก i-mobile 
เพื่อรับประกันว่าโทรศัพท์ของท่านจะสามารถทำงานได้อย่าง
ถูกต้อง โปรดปฏิบัติตามแนะนำตามคู่มือการใช้งานน้ีเพ่ือป้อง
กันผลกระทบ หรือข้อบกพร่องในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ 
โปรดปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อหลีก
เลี่ยงการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การแสดง
หน้าจอและภาพประกอบที่ปรากฏในคู่มือนี้ ได้รับการออก
แบบมาเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพสูงสุด และด้วยนโยบายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเน่ือง ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเน้ือหาใน
คู่มือนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   

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

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้
โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center 

โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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การเริ่มต้นการใช้งาน
การใส่ซิมการ์ด
โทรศัพท์รุ่นนี้มีระบบการใช้งานแบบ 2 ซิม ทำให้ท่านได้รับ
ความสะดวกสบายจากการใช้บริการทั้ง 2 เครือข่ายโทรศัพท์

การใส่ซิมการ์ด:
1. ปิดโทรศัพท์ และถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังออก
2. ใส่ซิมการ์ดให้ถูกต้องลงในช่องใส่ซิมการ์ด   
 (โปรดดูภาพด้านล่าง)

ซิมการ์ด 1

ซิมการ์ด 2

Micro SD การ์ด
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3. ขั้นตอนสุดท้าย ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ และเปลี่ยนฝาครอบ
 ด้านหลังของตัวเครื่อง 

การใส่การ์ดความจำ
1. ปิดโทรศัพท์ และถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังออก
2. ใส่ Micro SD การ์ดลงในช่องใส่การ์ด 
3. ขั้นตอนสุดท้าย ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ และเปลี่ยนฝาครอบ
 ด้านหลังของตัวเครื่อง

 หมายเหตุ: โปรดเลือกใช้การ์ดความจำท่ีเข้ากันได้กับโทรศัพท์
 รุ่นนี้เท่านั้น หากใช้การ์ดที่ไม่รองรับกับโทรศัพท์อาจทำให้
 การ์ดและตัวเคร่ืองได้รับความเสียหาย รวมท้ัง ข้อมูลท่ีจัดเก็บ
 ไว้ในการ์ดอาจสูญหายได้ 

การชาร์จแบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร ์
ท่านสามารถชาร์จแบตเตอร่ีโดยใช้ท่ีชาร์จ หรือเช่ือมต่อเข้ากับ
สาย USB (ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนี้)
 
 หมายเหตุ: โปรดใช้แบตเตอร่ีท่ีกำหนดมาเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ัน
 อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ 
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โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเคร่ืองน้ีจะมอบประสบการณ์ท่ีคุณประทับใจ
ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ทั้งกล้องถ่ายภาพ, กล้องวีดีโอ, 
วิทยุ FM, เพลง และเครื่องบันทึกเสียง นอกจากนี้ท่านยัง
สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่น, เกมส์ และคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย (รองรับไฟล์ในรูปแบบ APK) 
โดยการดาวน์โหลดจาก Android Market

ปุ่มกดและส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง

ปุ่มปรับระดับเสียงช่องต่อ USB

ช่องต่อหูฟังปุ่มเปิด-ปิด

กล้อง
ด้านหน้า

จอ LCD

ปุ่มเมนู ปุ่มหน้า
จอหลัก

ปุ่มย้อนกลับ ลำโพง

เลนส์กล้อง
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กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมด Sleep ซึ่งหลังจาก
นั้นหน้าจอจะถูกล็อค ท่านสามารถกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอีก
ครั้งเพื่อให้เครื่องออกจากโหมด Sleep จากนั้นจึงลากไปตาม
ทิศทางสำหรับการปลดล็อค

การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
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การตั้งค่าโทรศัพท์ตามการใช้งาน
1. หน้าจอหลัก: เป็นตำแหน่งเร่ิมต้นสำหรับการเข้าสู่คุณสมบัติ
 การใช้งานทั้งหมดของโทรศัพท์เป็นหน้าจอที่แสดงไอคอน
 แอปพลิเคช่ัน, วิดเจ็ท, เมนูลัด และคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 ท่านสามารถกดท่ีหน้าจอหลักค้างไว้เพ่ือเพ่ิมทางลัด, วิดเจ็ท,  
 โฟลเดอร์ และภาพพื้นหลัง
2. แถบแสดงการแจ้งเตือน: ท่ีด้านบนสุดของหน้าจอ แถบแสดง
 สถานะจะแสดงเวลา, สถานะ และการแจ้งเตือน หากมี
 ข้อความใหม่เข้ามา, มีสายท่ีไม่ได้รับ หรือมีข้อมูลอ่ืนปรากฏ
 ที่แถบแสดงการแจ้งเตือน ท่านจะสามารถลากแถบแสดง
 สถานะลงเพ่ือเปิด และคลิกรายการท่ีต้องการดูรายละเอียด  
 เม่ือใช้งานเสร็จแล้ว ท่านสามรถปิดแถบแสดงการแจ้งเตือน
 โดยการลากแถบหน้าจอขึ้น หรือกดปุ่ม “ย้อนกลับ” 
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การเพิ่มวิดเจ็ทและไอคอนอื่นๆ 
เพิ่มเติมบนหน้าจอหลัก

กดปุ่มหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นท่านสามารถเพิ่มทางลัด,
วิดเจ็ท, โฟลเดอร์ และภาพพื้นหลังไปยังหน้าจอหลัก หรือ
เข้าสู่ Launcher และกดแอปพลิเคชั่น จนกว่าหน้าจอสั่น 
จากนั้นท่านจะสามารถปล่อยมือได้

กดวิดเจ็ทหรือไอคอนท่ีท่านต้องการย้ายค้างไว้ เม่ือโทรศัพท์ส่ัน 
ท่านยังต้องกดไอคอนนั้นค้างไว้ต่อเนื่อง จากนั้นจึงลากวิดเจ็ท 
หรือไอคอนไปยังตำแหน่งใหม่ของหน้าจอ หรือกดไอคอนหนึ่ง
ค้างไว้จนกว่าหน้าจอส่ันและลากไปยังไอคอนน้ันไปยังรูปถังขยะ
เพื่อลบออกจากหน้าจอ
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การเข้าสู่ Launcher
การเปิดและการสลับแอปพลิเคชั่น

ท่ีหน้าจอปกติ ให้ท่านสัมผัสไอคอน  เพ่ือเข้าสู่ Launcher
ซ่ึง Launcher จะประกอบไปด้วยไอคอนต่างๆ สำหรับแอปพลิเคช่ัน
ทั้งหมดบนตัวเครื่อง รวมทั้งแอปพลิเคชั่นที่ท่านดาวน์โหลด
มาจาก Android Market หรือแหล่งอื่นๆ

เลื่อน Launcher ไปทาง
ซ้ายหรือขวา เพื่อแสดง
ไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติม

สัมผัสแอปพลิเคชั่นเพื่อ
เปิดใช้งาน

กดไอคอนหน้าจอหลักเพื่อปิด Launcher
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การสลับไปยังแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานล่าสุด
กดไอคอน  ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที 

สัมผัสไอคอนเพื่อเปิดใช้
แอปพลิเคชั่น
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การโทรออก

เลือก  จากนั้นจึงป้อนเบอร์โทรที่ต้องการจนครบทุกหลัก
เพื่อทำการโทรออก โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับฟังก์ชั่นการค้นหา
อัจฉริยะได้

สัมผัสไอคอน  เพื่อดูบันทึกการโทร จากนั้นสัมผัส  
เพื่อเข้าสู่รายชื่อ

สัมผัสที่เครื่องหมายนี้เพื่อ
ดูครั้งละ 2 รายชื่อขึ้นไป 
ท่ีมีเบอร์โทรข้ึนต้นด้วยเลข 
“100”
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ประวัติการโทร

กดตรงพื้นที่นี้ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนู ซึ่งท่านจะ
สามารถโทรออก, โทรผ่านวีดีโอ, ดูรายช่ือ เป็นต้น 

สัมผัสไอคอนเพื่อทำการ
โทรปกติ, โทรผ่านวีดีโอ, 
ส่งข้อความ, ดูรายชื่อ



��

การปฏิเสธสายโดยการส่งข้อความ SMS
ขณะท่ีมีสายโทรเข้า และท่านไม่สะดวกท่ีจะรับสาย ท่านสามารถ
ส่งข้อความกลับไปเพื่อแสดงการปฏิเสธสาย

ลากไอคอนนี้เพื่อเลือกและส่งข้อความ SMS
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สัมผัส  เพื่อเข้าสู่รายชื่อ
สัมผัส   เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่ 
สัมผัสตัวอักษรเพื่อการค้นหารายชื่อที่มีชื่อขึ้นต้นตัวอักษร 
“A”

กดที่รายชื่อค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูการดู, แก้ไข, ลบรายชื่อ และ
เพิ่มไปยังเบอร์โทรด่วน หรือแชร์รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ
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การส่งและการรับข้อความ
สัมผัส  เพื่อเข้าสู่เมนูข้อความ จากนั้นสัมผัสที่เขียน
ข้อความใหม่

แท็บที่ไอคอนเพื่อเลือกชื่อ
ที่ต้องจากรายชื่อ

แท็บที่ไอคอนเพื่อเลือกชื่อ
ที่ต้องจากรายชื่อ

กดแป้นเว้นวรรค และเคร่ืองหมาย
วรรคตอน เพื่อเข้าสู่รายชื่อแนะ
นำที่ถูกไฮไลท์ 

สัมผัสหนึ่งครั้งเพื่อให้อักษรตัว
ถัดไปที่พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
หรือสัมผัสค้างไว้เพื่อพิมพ์อักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ล้วน

เม่ือท่านเขียนข้อความใหม่ ท่านจะสามารถเลือกข้อความสำหรับ
การตัดหรือการคัดลอก ข้อความที่เลือกจะสว่างเป็นสีส้ม 

สัมผัสที่ช่องข้อความ หรือส่วนที่มีข้อความ จากนั้นเมนูจะเปิด
พร้อมกับตัวเลือก
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สัมผัส “เมนู” เพ่ือเพ่ิม “ไฟล์แนบ” ท่ีประกอบด้วย รูปภาพ, 
วีดีโอ, เสียง เป็นต้น ในการส่งข้อความ MMS

เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา ท่านสามารถอ่านข้อความโดยลาก
แถบแสดงการแจ้งเตือนลง และคลิกท่ีข้อความ หรือป้อนข้อความ
เพื่ออ่านโดยตรง

กดเธรดของข้อความทั้งหมดหนึ่งเธรดค้างไว้ จากนั้นท่านจะ
พบกับตัวเลือก “ดูเธรด, ดูรายชื่อ และ ลบเธรด” 

สมัผัสข้อความค้างไว้ในหน้าต่างการสนทนาข้อความ
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a. การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต/การเชื่อมต่อข้อมูล 
เข้าสู่ การต้ังค่า > การเช่ือมต่อไร้สายและเน็ทเวิร์ค จากน้ัน
เลื่อนลงเพื่อค้นหาเครือข่ายของโทรศัพท์ และป้อนชื่อสำหรับ 
“Access Points Names จากน้ันเลือก WAP แอคเคาท์ท่ีต้องการ
b.การสลับไปยังการเชื่อมต่อข้อมูลหรือ WiFi

การเข้าสู่ระบบเว็บ

ในการเข้าสู่ระบบเว็บ ท่านจำเป็นต้องสลับไปยังการเชื่อมต่อ
ข้อมูล หากมีเครือข่าย WiFi อยู่ในระยะใกล้ ท่านจะสามารถ
เปลี่ยนไปยังเครือข่าย WiFi เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเว็บ ซึ่ง
บางครั้งอาจต้องการรหัสผ่าน 

สัมผัสเพื่อเปิดหรือปิดการ
เชื่อมต่อข้อมูล
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เม่ือท่านคัดลอกเพลงไปยัง SD การ์ดของท่าน เคร่ืองเล่นเพลง
จะค้นหาการ์ดสำหรับไฟล์เพลงและสร้างแคตตาล็อกของเพลง 
โดยมีพื้นฐานของข้อมูลตามแต่ละไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในไฟล์นั้นๆ 

สัมผัสที่แท็บเพื่อดูไลบรารี่โดย
ใช้ 1 ใน 4 วิธีดังต่อไปนี้

สัมผัสเพื่อเปิดอัลบั้ม, เพลง 
หรือรายการเพลง

การเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง
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การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจาก 
Android Market

1. ใส่แอคเคาท์ของ Google
2. เข้าสู่ Play store (Android Market) และทำการดาวน์โหลด 
 แอปพลิเคชั่น
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การจัดการแอปพลิเคชั่น/
การย้ายข้อมูลไปยัง SD การ์ด

เข้าสู่เมนู การต้ังค่า > แอปพลิเคช่ัน > จัดการแอปพลิเคช่ัน

ขณะที่ท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมา ท่านจำเป็น
ต้องเปิด “แหล่งที่ไม่รู้จัก” ในการตั้งค่าแอปพลิเคชั่นก่อน 
เลือกหนึ่งแอปพลิเคชั่น และ ท่านสามารถยกเลิกการติดตั้ง, 
ลบข้อมูล, ย้ายข้อมูลไปยัง SD การ์ด/ตัวเครื่อง

การควบคุมโทรศัพท์ : รหัสผ่านมาตรฐานท่ีใช้สำหรับติดตาม
   เครื่องหาย และติดตามสังเกตการณ์  
  คือ 1234               
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การดูแลรักษาและความปลอดภัย 
โปรดอ่านข้อมูลดังต่อไปน้ีอย่างละเอียดเพ่ือการใช้งานโทรศัพท์
ของท่านอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเพื่อป้องกันการเกิด
ความเสียหาย นอกจากนี้ ท่านควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้
ในสถานที่ที่สามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวกได้ทุกเมื่อหลังจากที่
อ่านคู่มือนี้เสร็จแล้ว

1.บริการหลังการขาย
โปรดอ้างอิงเงื่อนไขการรับประกันจากบัตรรับประกันสินค้าที่
มาพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ของโทรศัพท์

2.การใช้งานที่ชาร์จและอะแด็ปเตอร์อย่างปลอดภัย
ที่ชาร์จและอะแด็ปเตอร์ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งาน
ภายในอาคารเท่านั้น

3.ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา

• โปรดใช้แบตเตอรี่ที่กำหนดมาสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น  
 ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ 
• โปรดกำจัดแบตเตอรี่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
• ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร 
• ควรรักษาความสะอาดของขั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่อยู่เสมอ
• หากเก็บแบตเตอร่ีไว้เป็นเวลานาน ควรนำแบตเตอร่ีมาชาร์จไฟ
 เป็นระยะ เพื่อยืดอายุการใช้งาน 
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการ
 ใช้งานและสภาวะแวดล้อม 
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• ฟังก์ชั่นป้องกันตนเองของแบตเตอรี่ จะตัดการจ่ายกระแส
 ไฟฟ้าไปยังตัวเครื่อง เมื่อสถานะการทำงานมีความผิดปกติ  
 ในกรณีเช่นนี้ ให้ท่านถอดแบตเตอรี่ออกมาจากตัวเครื่อง  
 และใส่เข้าไปในเครื่องใหม่ จากนั้นจึงค่อยเปิดโทรศัพท์

4. การแจ้งเตือนทั่วไป
การใช้แบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย หรือการวางแบตเตอรี่ไว้ใน
ปากอาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
• ห้ามวางอุปกรณ์ที ่มีส่วนประกอบของแม่เหล็ก เช่น  
 เครดิตการ์ด, การ์ดโทรศัพท์, สมุดธนาคาร หรือบัตรโดย 
 สารรถไฟฟ้าไว้ใกล้กับตัวเครื่อง เพราะคุณสมบัติความเป็น 
 แม่เหล็กของตัวเครื่องอาจทำลายข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแถบ
 แม่เหล็กของการ์ดต่างๆ ได้  
• การสนทนาทางโทรศัพท์เป็นเวลานานอาจทำให้คุณภาพของ 
 การโทรลดลงได้เน่ืองจากตัวเคร่ืองจะเกิดความร้อนขณะใช้งาน 
• เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ให้ท่านจัดเก็บไว้ใน 
 ที่ที่ปลอดภัย พร้อมกับถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย 
• การใช้โทรศัพท์ในระยะใกล้กับอุปกรณ์รับสัญญาณ (เช่น  
 โทรทัศน์ หรือวิทยุ) อาจทำให้เกิดคล่ืนไฟฟ้ารบกวนต่อตัว เคร่ือง
• ให้ท่านถอดแบตเตอร่ีออก และนำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการ
 ใกล้บ้านท่าน
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• ห้ามระบายสีบนตัวเครื่องโทรศัพท์
• ข้อมูลที่บันทึกไว้ในตัวเครื่องของท่านอาจถูกลบอันเนื่องมา
 จากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง, การซ่อมแซมตัวเครื่อง
  หรือการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ดังน้ันโปรดบันทึกข้อมูลเบอร์โทร
 ท่ีสำคัญไว้เสมอ  (รวมท้ังเสียงเรียกเข้า, ข้อความตัวอักษร,
  ข้อความเสียง และวีดีโอก็อาจถูกลบออกไปได้) ทางบริษัท
 จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเน่ืองมาจากการสูญหาย 
 ของข้อมูล
• ห้ามเปิดหรือปิดโทรศัพท์หากโทรศัพท์อยู่ใกล้หูของท่าน
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ข้อมูลทั่วไป
อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์ของท่านมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่ง
ประกอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 ชุด 
และที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน และโปรดอ่านข้อแนะนำต่อไปนี้
• หูฟังไม่ใช้อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่ถูกจัดให้ 
 เป็นของกำนัลแก่ผู้ซ้ือ โปรดใช้หูฟังอย่างถูกวิธีเพ่ือเพลิดเพลิน
 กับการฟังเพลง หรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง 
• โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอร่ีของแท้จากผู้ 
 ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิดความเสีย
 หายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
• การละเลยคำเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การดูแลรักษาแบตเตอรี่
โทรศัพท์ของท่านใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีท่ีสามารถชาร์จไฟได้
• ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์
• แบตเตอร่ีสามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยคร้ัง และ 
 เม่ือเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) ของแบตเตอร่ี
 สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน ท่านควรซื้อ
 แบตเตอรี่ใหม่ทันที
• ควรถอดสายชาร์จออกเม่ือไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จแบตเตอร่ี 
 ท้ิงไว้เกินหน่ึงสัปดาห์ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอร่ี
 ลดลง
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• การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง
  และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง หากทิ้งไว้
 โดยไม่ใช้งาน
• ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอร่ีในอุณหภูมิท่ีสูงหรือ
 ต่ำเกินไป เพราะจะมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของท่าน
• ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง 
 หรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือ
 แบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
• ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น  
 ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้แบตเตอร่ี
 เสียหาย
• ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือวัตถุ
 ที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
• ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว  
 เช่น การรีไซเคิล ห้ามกำจัดแบตเตอรี่โดยการเผาไฟ
• อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของ
 เครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้งาน,  
 แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม

 คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอร่ีผิดประเภท  
 และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ
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ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ 
 ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่
 จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์
 ชาร์จไฟรุ่น DSA-5W-05 FKA 050065

 คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์
 เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile
 เท่าน้ัน การใช้แบตเตอร่ี, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริม
 อื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ 
 และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริม
 ท่ีใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของท่าน และโปรดจับท่ีหัวปล๊ัก
 เมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา
โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งาน เนื่องจากโทรศัพท์ของ
ท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง 
โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
การดูแลรักษา

• เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
• เก็บโทรศัพท์ของท่านไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิด
 อาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย
• หลีกเล่ียงการนำโทรศัพท์ไปในสถานท่ีท่ีร้อนหรือเย็นเกินไป
  ระยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0 íC-40 íC
• หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ  
 หรือแหล่งความร้อน
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• ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความ
 ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย
• ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่าเพราะ 
 อาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย
• ห้ามระบายสีลงบนตัวเคร่ือง เพราะอาจทำให้หูฟัง, ไมโครโฟน
 หรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงาน ได้ตามปกติ
• ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น
• ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศเสีย
 หายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ
 ผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย
• ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น
• โทรศัพท์ของท่านมีเสาอากาศทั้งภายในและภายนอกเครื่อง
  ห้ามสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่ตัวเครื่องกำลัง
 ทำการรับ-ส่งสัญญาณซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกับอุปกรณ์
 รับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุอื่นๆ การสัมผัสกับเสาอากาศจะ 
 ทำให้คุณภาพของการสื่อสารลดลง และยังเป็นการลดอายุ 
 การใช้งานของแบตเตอรี่
• หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3,000  
 เมตรจากระดับน้ำทะเล
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ
รหัส PIN (PIN Code)
รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่ใช้
ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วท่าน
จะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ ท่านจำเป็น
ต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของท่าน หากท่าน
ป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ท่านจะต้องใส่รหัส PUK
เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์

รหัส PUK (PUK Code)
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อค
รหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อครหัส PIN2 
ท่านจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของท่าน
หากท่านป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ท่านจะต้องใส่
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หากท่านป้อนรหัส PUK
ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของท่านจะไม่สามารถใช้งาน
ได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน

คลื่นความถี่วิทยุ
เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านเป็นเครื่องรับส่ง
คลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่านใช้ และเทคนิคการ
ปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพท์ท่านส่งออกมา
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ข ้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์ของท่านถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจใน
ความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย
•  มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็น
 ที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) 
 การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคล่ืนพลังงานสูงสุดท่ีโทรศัพท์
 ส่งออกมาในทุกย่านความถี่
•  โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกันทั้งหมด
 ถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ
•  ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
 Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
 ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม
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ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ
1 กรัม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกัน
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้าน
สัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านได้
•  ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดย
 ไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่อง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ แนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่าง
อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่
อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้าและ
การรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless
Technology Research

สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
•  ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
 อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างเปิดเครื่องโทรศัพท์
•  ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
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•  ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของ
 คลื่นความถี่
•  หากท่านสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์
 ทันที

เครื่องช่วยฟัง
•  โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง 
 ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน ท่านควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วย
 ฟังของท่านเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

การใช้งานบนเครื่องบิน 
•  ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน
•  ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต
 เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่
 เครื่องบินกำลังบิน

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
โปรดปิดโทรศัพท์ของท่านเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่าง
เคร่งครัดเนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้
เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาด
เจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิต บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มี
เครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่าง
เช่นปั๊มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี
และพื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของ
สารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะและ
พื้นที่อื่นๆ ที่ท่านมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์
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การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์
หากท่านต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบ
กฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ที่
ท่านขับรถ
•  ขับรถอย่างระมัดระวัง
•  ใช้แฮนด์ฟรี (กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้เฉพาะ
 แฮนด์ฟรีเมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ)
•  ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้อง
 ใช้โทรศัพท์คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อ
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น 
 สเตอริโอในรถยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ 
 ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาย
 ในรถ อย่างน้อยท่านควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
 แฮนด์ฟรี และเสาอากาศภายนอก โปรดสอบถามผู้ผลิตรถ
 ยนต์ของท่าน เพ่ือให้ม่ันใจว่าโทรศัพท์ของท่านจะไม่ส่งผลต่อ
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ

การโทรออกฉุกเฉิน
ข ้อควรจำ
โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่าย
ภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถ
รับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
ท่านจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว
เพ่ือการติดต่อท่ีสำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)
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การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย
หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งาน
โทรศัพท์บางอย่างกรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่าน
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1,400 mAhลิเที่ยม ไอออน
ชนิด ความจุ

ข้อมูลแบตเตอรี่

• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
 ประกอบด้วย ซิมการ์ด, สถานะเครือข่าย, การตั้งค่า, 
 การใช้งาน และสภาวะแวดล้อม
• การใช้สาย, การเปิดไฟพ้ืนหลัง และเคร่ืองเล่นมัลติมีเดีย
 จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
• เวลาในการรอสายจะสั้นลงกว่าในสถานะปกติ เมื่อไม่มี
 สัญญาณเครือข่าย
• เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟพ้ืนหลังจะปิดโดยอัตโนมัติ
  หากโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติตามระยะเวลาท่ีกำหนดโดย
 ไม่มีการใช้งาน
• ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป
 ตามสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
 สถานะไฟพื้นหลัง
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เง่ือนไขการรับประกันสินค้า
1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ,  
 การด์หนว่ยความจำ, ชดุหฟูงัไรส้าย รบัประกนั 12 เดอืน  
 นับจากวันที่ซื้อ 

2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน  
 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ 

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

4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอปุกรณ ์
 i-mobile ทีซ่ือ้ในประเทศอืน่นอกจากประเทศไทยให้เป็น 
 ไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทย 
 ผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจาก 
 สติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ 
  i-mobile 

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ 
 ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่ 
 หรือค่าแรงในการซ่อม่และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง  
 i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน 
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6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่ 
 จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข 
 ทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย 
 แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจ  
 ในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาด  
 ว่าจะได้รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการ  
 ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงาน  
 หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้  
 หรือไม่สามารถใช้งานได้ 

7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียง 
 ที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile  
 นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่ง 
 ไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อ 
 การทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่  
 ครอบคลุมของระบบนั้น 

8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้ 
 รบัการซอ่มหรอืเปลีย่นอะไหลแ่ลว้จะไดร้บัการรบัประกนั 
 เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อม  
 อปุกรณเ์ดมิ ซึง่ซือ้ไปจาก i-mobile หรอื 60 วนันับจาก 
 วันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 

9. การเขา้รบับรกิารซอ่มแซมทีไ่มอ่ยูใ่นเงือ่นไขการรบัประกนั  
 ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตาม  
 ราคาที่แท้จริง 
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10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
   อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน,  
   ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า 

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย  
 เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัด 
 เก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิ 
 ที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม  
 การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึง 
 อุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่  
 หรือการกระทำอื่นๆที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย 

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 
  หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ 
 ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรอง 
 จาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับ 
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
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5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสี 
 ของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุด 
 มดืเลก็ๆ บนหนา้จอ ลกัษณะนีเ้รยีกวา่พกิเซลทีบ่กพรอ่ง 
 และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่  
 สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่อง 2 พิกเซล  
 ถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที ่ 
 ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์ 
 พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ  
 และไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง 

6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ 
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึง 
 หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกัน 
 สิ้นสุดลง 

7. การทำใหฉ้ลาก, สติก๊เกอรร์บัประกนับนเครือ่งโทรศพัท์ 
 พรอ้มอปุกรณช์ำรดุเสยีหาย ทำใหก้ารรบัประกนัสิน้สดุลง 

8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะ 
 เป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของ 
 ซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิด 
 พลาดและความบกพร่องใดๆ  
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9.  i-mobile ไมร่บัประกนัวา่ ซอฟตแ์วรท์ีท่า่นดาวนโ์หลด 
  หรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งาน 
  หรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตาม 
  ความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาด 
  และความบกพรอ่งใดๆ ซึง่ปญัหาดงักลา่วทาง i-mobile  
  ไม่สามารถควบคุมได้ 

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

11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด 
 จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง 
 การใชง้าน หรอืระหวา่งการตดิตัง้ ถอดถอนซอฟตแ์วร์ 
 ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ  
 และสมาชิกต่างๆ  ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไป 
 แล้ว 

12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด 
 จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง 
 การซอ่มทีศ่นูยบ์รกิารของ i-mobile รวมถงึแอพพลเิคชัน่,  
  เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการ  
 ชำระเงินไปแล้ว 
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13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ  
 ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้น 
 ได้รับความเสียหาย 

14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
 ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหา 
 การใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม 


