
คู่มือการใช้งาน

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค

หรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดย 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
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ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก i-mobile 

เพื่อรับประกันการทำงานของตัวเครื่องที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการ 

ทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ี จึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูลบางอย่างออกไป 

โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี

เพื่อรับส่วนลด สิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่

Hotline i-club โทร. 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



- � -

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนเริ่มการใช้งาน

ยินดีต้อนรับ: 

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ การอ่านคู่มือนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ท่านสามารถใช้งานเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้น 

แต่ยังแนะนำเกี่ยวกับระบบการทำงานโดยย่อ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องนี้

คำประกาศ: 

คู่มือน้ีจัดทำข้ึนเพื่อแนะนำท่านเก่ียวกับฟังก์ช่ันการใช้งานของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้มีการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับโครงสร้างของฮาร์ดแวร์/

ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้งานร่วมกันอาจแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับประเทศท่ีท่านซ้ือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ีสามารถรองรับระบบ

เน็ทเวิร์ค GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA บางฟังก์ช่ันอาจต้องมีการรองรับการใช้งานจากผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดศึกษาคู่มือ 

การใช้งานสำหรับรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง 

ห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำข้อมูลใดๆ ภายในเอกสารน้ีโดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องน้ีจะแนะนำให้คุณใช้ระบบปฏิบัติการ Android ท่ีได้รับการติดต้ังไว้ล่วงหน้า การติดต้ังระบบปฏิบัติการท่ีไม่ได้ถูกติดต้ังไว้ล่วงหน้า 

หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีไม่ได้แสดงไว้ในคู่มือน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเสถียร, 

ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัย ขณะเปิดใช้งานโปรแกรมบนเครื่องน้ี อันเนื่องมาจากการขาดการทดสอบอย่างเพียงพอ หรือการรับ 

ประกันว่าจะจัดหาไดร์เวอร์ของระบบปฏิบัติการอื่น ระบบปฏิบัติการท่ีติดต้ังไว้ล่วงหน้าท่ีกล่าวถึง รวมถึงเวอร์ช่ันท่ีอัพเกรดหรือเวอร์ช่ัน 

ก่อนหน้าของระบบปฏิบัติการท่ีติดต้ังไว้ล่วงหน้า และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีแตกต่าง สำหรับเครื่องน้ี ฟังก์ช่ันของระบบปฏิบัติการท่ีติดต้ัง 

ไว้ล่วงหน้า หรืออินเตอร์เน็ตแอปพลิเคช่ัน จะถูกแยกออกจากฟังก์ช่ันของตัวเครื่องน้ี ดังน้ันการตีความว่าฟังก์ช่ันของซอฟท์แวร์ท่ีติดต้ังไว้

ล่วงหน้า เป็นฟังก์ช่ันของตัวเครื่องด้วยน้ัน เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง สำหรับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ท่ีมาจากบริษัทอื่น ทางบริษัทไม่สามารถรับ

ประกันหรือให้บริการเก่ียวกับการใช้งาน หรือความน่าเชื่อถือได้ 

เพื่อความปลอดภัยของท่าน โปรดอ่าน “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” อย่างละเอียด 
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การแสดงสัญลักษณ์: 

 แสดงถึงข้อมูลคำเตือนซึ่งท่านจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

 แสดงถึงข้อควรระวัง

 แสดงถึงการอธิบายพิเศษ หรือการเตือนเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์

[   ]  แสดงถึงการทำงานของปุ่มกด

อักษรตัวหนา คือ เมนูที่เชื่อมต่อการใช้งานเครื่อง หรือการทำงานของไอคอน 
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การขับขี่: ห้ามใช้งานเครื่องขณะที่ท่านกำลังขับรถ โปรดใช้หูฟัง หรือจอดรถบนไหล่ทางและหยุดรถ เพื่อทำการโทรออก 

หรือฟังขณะสนทนาทางโทรศัพท์

อุปกรณ์ทางการแพทย์: ปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษที่บังคับใช้ ในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล และควรปิดเครื่องของท่าน 

เมื่อมีการแจ้งเตือนประกาศไว้ 

เครื่องบิน: อุปกรณ์สื่อสารไร้สายสามารถก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนการบินได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามขณะโดยสารบน 

เครื่องบินอย่างเคร่งครัด

ป๊ัมน้ำมัน: โปรดปิดเครื่องของท่านก่อนเข้าไปในสถานท่ีท่ีอาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ป๊ัมน้ำมัน, ถังบรรทุกน้ำมัน หรือโรงงาน

ที่มีสารเคมี เป็นต้น

การละเลยต่อข้อปฏิบัติเหล่านี้อาจนำไปสู่การเกิดอันตราย หรือการกระทำผิดต่อกฎหมาย

หลีกเลี่ยงการระเบิดของสัญญาณรบกวน: โปรดปิดเครื่องของท่านในสถานที่ที่มีการทำงานของการระเบิด และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาณรบกวน: โทรศัพท์ไร้สายทั้งหมดอาจมีความไวต่อคลื่นรบกวน ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานได้ 

อุปกรณ์เสริม: เพื่อรับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด โปรดใช้อุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง และห้าม 

เชื่อมต่อเครื่องของท่านเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้

การกันน้ำ: เครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติการป้องกันน้ำ โปรดเก็บไว้ ในที่ที่แห้ง และอยู่ห่างจากน้ำ 

การรีไซเคิลเพื่อส่ิงแวดล้อม: กำจัดแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามกฎระเบียบในท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถนำมารีไซเคิลได้ ห้ามกำจัด 

แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วโดยการเผาไฟ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
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การเชื่อมต่อ: เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ ประกอบเพื่อให้มั่นใจในความ 

ปลอดภัย 

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก: โปรดเก็บเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พ้นมือเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

การบันทึกข้อมูลสำรอง: โปรดทำการบันทึกข้อมูลที่สำคัญสำรองไว้ ในอุปกรณ์อื่นๆ ของท่านเผื่อในกรณีที่เกิดการสูญหาย 

เกิดขึ้น เครื่องนี้อาจไม่สามารถรองรับไฟล์วิดีโอได้ทุกประเภท 

การโทรฉุกเฉิน: จากเครื่องนี้ คุณสามารถหมุนโทรออกไปยังเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขณะเปิดเครื่องไว้ เมื่อท่านอยู่ใน 

พื้นที่ที่ให้บริการเครือข่าย แล้วจึงทำการหมุนเบอร์โทรฉุกเฉิน และแจ้งตำแหน่งที่ท่านอยู่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
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�. ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง PAD 

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง: กดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง ในขณะที่เปิดเครื่องไว้ ท่านสามารถกดปุ่มนี้แบบ 

ปกติเพื่อปิดไฟแสดงหน้าจอ

ปุ่มปรับระดับเสียง: กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของตัวเครื่อง

ปุ่มหน้าจอหลัก: ในหน้าเมนูใดก็ตาม ท่านสามารถกดปุ่มนี้เพื่อออกจากฟังก์ชั่นปัจจุบัน และกลับไปยังหน้าจอหลัก 

หรือกดค้างไว้เพื่อเปิดดูหน้าจอแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานล่าสุด



- 6 - - 7 -

ปุ่มเมนู: กดเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม

ปุ่มย้อนกลับ: กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังเมนูล่าสุด 

การใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ด

 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดเครื่องก่อนใส่หรือถอด UIM การ์ด/ซิมการ์ด

การใส่หรือถอด UIM การ์ด/ซิมการ์ดขณะท่ีเครื่องยังคงทำงานอยู่ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกัน UIM การ์ด/ซิมการ์ด !

 UIM การ์ด/ซิมการ์ดจะมาจากผู้ ให้บริการเครือข่าย ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง เช่น ชื่อของผู้ติดต่อ และเบอร์โทร 

 หมายเหตุ: บาง UIM/ซิมการ์ดอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับเครื่องนี้ ในสภาวะเหล่านี้ โปรดปรึกษาผู้ ให้บริการเครือข่าย  

 เพื่อทำการเปลี่ยนการ์ด เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ภายในที่สามารถชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่สามารถจัดการได้โดยผู้ ใช้

 ทั่วไป แต่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการเท่านั้น ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย:  

 โครงสร้างเครือข่ายของวิทยุ, ความแรงของสัญญาณ, อุณหภูมิโดยรอบ และเสียง, ข้อมูล หรือโหมดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ  

 ที่ท่านใช้งาน 

การเริ่มต้นการใช้งาน

  การหลีกเลี่ยงการเกิดระเบิดและการลุกไหม้: 

 - ห้ามถอดหรือซ่อมแซมแบตเตอรี่ด้วยตนเอง 

 - ห้ามแยกชิ้นส่วน, ผลักออก หรือเจาะรู ห้ามทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร ; 

 - ห้ามโยนแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงกองไฟ หรือในน้ำ

  - ห้ามวางอุปกรณ์ของท่านไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 °C (�40 °F)
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 - ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น 

 - โปรดกำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี และห้ามกำจัดร่วมกับขยะทั่วไป

ใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ดลงในช่องที่ระบุไว้ (หมายเหตุ: โปรดสังเกตดูจากรอยหยักของ UIM การ์ด/ซิมการ์ด และห้ามใส่การ์ดใน 

ทิศทางที่ไม่ถูกต้อง) 

การใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ด

การใส่การ์ดความจำ 

ใส่การ์ดความจำเพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (เครื่องนี้ใช้การ์ดความจำที่เรียกว่า MicroSD การ์ด)

�. การใส่การ์ดความจำ: 

 ใส่การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสที่เป็นสีทองคว่ำหน้าลง และใส่ลงในช่องใส่การ์ดตามที่มีภาพแสดงไว้ จากนั้นจึงกดการ์ดลงเบาๆ  

 จนท่านได้ยินเสียงคลิก

�. การถอดการ์ดความจำ: 

 ค่อยๆ กด MicroSD การ์ดเข้าด้านใน เพื่อให้ MicroSD การ์ดเด้งออกอัตโนมัติ จากน้ันท่านจะสามารถดึงการ์ดออกได้ทันที 

 

 ขอแนะนำให้ท่านใช้ MicroSD การ์ดมาตรฐานที่แนะนำ หรือการ์ดยี่ห้อที่ได้รับความนิยมทั่วไป เช่น MicroSD การ์ดยี่ห้อ  

   SanDisk และ Kingston บาง MicroSD การ์ดอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับเครื่องนี้ โปรดตรวจสอบการรองรับการใช้งานก่อน

   ซื้อการ์ดความจำสำหรับเครื่องนี้

T-Flash การ์ดเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลืนลงคอ! 
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ใช้อะแด็ปเตอร์ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาในการชาร์จแบตเตอรี่: 

1.  เชื่อมต่อสาย USB กับอะแด็ปเตอร์แบบพกพา 

2.  เชื่อมต่อระหว่างช่องต่อ USB กับช่องต่อ Mini USB ของตัวเครื่อง และเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ 

 มาตรฐาน 

3.  สัญลักษณ์แบตเตอรี่ใช้แสดงถึงสถานการณ์ชาร์จ ขณะชาร์จ ไอคอนแสดงการชาร์จจะเลื่อน เมื่อไอคอนหยุดการเคลื่อนของแถบ  

 แสดงว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จไฟจนเต็ม 

4.  หลังจากการชาร์จ โปรดถอดที่ชาร์จออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟตามบ้านเรือนทันที จากน้ันจึงค่อยถอดสายเชื่อมต่อจากจุดอื่นๆ 

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดพลังงานทันที การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปก็อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ ระหว่างการชาร์จ อาจมีการ 

ค้นหาแบตเตอรี่ครู่หนึ่ง จากนั้นเครื่องจะค่อยๆ อุ่นขึ้น

ผลิตภัณฑ์นี้จะรองรับเฉพาะที่ชาร์จที่กำหนดมาสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น ที่ชาร์จจากแหล่งอื่นอาจไม่สามารถชาร์จไฟได้สมบูรณ์

หากเครื่องมีพลังงานแบตเตอรี่ต่ำมาก และปิดเครื่องไว้ อาจจำเป็นต้องชาร์จเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ถึง 10 นาทีก่อนที่ท่านจะสามารถ 

ใช้งานได้ 

กด (ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง 

การชาร์จแบตเตอรี่

การเปิด/ปิดเครื่อง
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รหัส PIN 

รหัส PIN (Personal identification number, ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) ช่วยป้องกันการใช้งานซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยท่ัวไปแล้ว 

รหัส PIN จะมาพร้อมกับซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่าย หากมีการเปิดใช้การตรวจสอบรหัส PIN ท่านจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN 

ในทุกคร้ังท่ีท่านเปิดเครื่อง ซิมการ์ดจะถูกล็อค หากท่านใส่รหัส PIN ผิดพลาด 3 คร้ังต่อเนื่องกัน สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้

บริการเครือข่าย  

รหัส PIN� 

รหัส PIN2 มาพร้อมกับซิมการ์ดเช่นกัน จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานบางฟังก์ช่ัน หากท่านป้อนรหัส PIN2 ผิดพลาด 3 คร้ังต่อเนื่องกัน 

รหัส PIN2 จะถูกล็อค และท่านจำเป็นต้องป้อนรหัส PUK2 ท่ีถูกต้องเพื่อปลดล็อครหัส PIN2 สำหรับรายละเอียด โปสรดติดต่อผู้ให้

บริการเครือข่าย

รหัส PUK และ PUK� 

รหัส PUK และ PUK2 มาพร้อมกับซิมการ์ด หากไม่ได้รับ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน หากท่านป้อนรหัส PIN/PIN2 

ผิดพลาด 3 คร้ังต่อเนื่องกัน ท่านจะต้องป้อนรหัส PUK/PUK2 

หากท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 คร้ังต่อเนื่องกัน ซิมการ์ดของท่านจะถูกล็อค โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการเครือข่าย 

เพื่อขอรหัสปลดล็อคทันที การพยายามปลดล็อคด้วยตนเอง อาจทำให้ไม่สามารถใช้ซิมการ์ดได้อีก

รหัสผ่าน
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�. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น 

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานเพื่อการควบคุมและอื่นๆ 

การเปิด/ปิดหน้าจอ

�. การปิดหน้าจอ 

ท่านสามารถปิดหน้าจอโดยการกด (ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง) เมื่อปิดหน้าจอแล้ว หน้าจอจะไม่ทำงานเมื่อท่านสัมผัส เพื่อเป็นการประหยัด 

พลังงาน

�. การเปิดหน้าจอ

หากต้องการเปิดหน้าจอ ให้ท่านกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องเพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้ง 

การล็อคและการปลดล็อคเครื่อง

ท่านสามารถล็อคอุปกรณ์และหน้าจอเพื่อป้องกันการใช้งานโดยบังเอิญ

�. การล็อคอุปกรณ์

กด (ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง) สั้นๆ 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ได้สัมผัสหน้าจอภายในระยะเวลามาตรฐานของระบบ หรือระยะเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะล็อคโดยอัตโนมัติ 

�. การปลดล็อคอุปกรณ์

กด (ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง) สั้นๆ จากนั้นลากแถบเลื่อนไปทางขวาเพื่อปลดล็อค 
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โดยการสัมผัสที่หน้าจอนี้ท่านสามารถทราบถึงแต่ละฟังก์ชั่นของเครื่องนี้ เครื่องนี้จะมาพร้อมหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ ท่านสามารถเลื่อน

หน้าจอสัมผัสไปทางซ้าย-ขวาเพื่อดูแต่ละหน้าจอได้ กดปุ่มหน้าจอหลักเมื่อใดก็ตาม เครื่องจะเข้าสู่หน้าจอหลักทันที ท่านสามารถสัมผัส

ไอคอนใดก็ได้เพื่อเปิดแอปพลิเคชั่นที่สัมพันธ์กัน

ท่านสามารถคลิกถาดแอปพลิเคชั่นเพื่อดูแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

ท่านสามารถเพิ่มหรือลดไอคอนที่หน้าจอตามที่ท่านต้องการ สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากการตั้งค่าเบื้องต้น 

ไอคอน รายละเอียด

สัญญาณเครือข่าย

การเชื่อมต่อข้อมูล 3G 

โหมดเครื่องบิน

ความจุแบตเตอรี่

สัญญาณ WLAN

ยังไม่ใส่ซิมการ์ด

หน้าจอหลัก

ไอคอนบนแถบแสดงสถานะ
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ยังไม่ใส่ T-Card การ์ด

การแจ้งเตือน

เปิดใช้งานบลูทูธ

เปิดใช้งาน GPS

มีสายที่ไม่ได้รับ

ได้รับข้อความใหม่

ได้รับเมล์ใหม่

ปิดเสียงไว้

เปิดระบบสั่น

การตั้งปลุก

การเชื่อมต่อ USB
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หากมีสายที่ไม่ได้รับ หรือมีข้อความใหม่ ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นบนแถบแสดงการแจ้งเตือนที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ค่อยๆ ลาก 

แถบแสดงการแจ้งเตือนลงเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนท้ังหมด โดยการคลิกแต่ละข้อความแจ้งเตือน ท่านจะสามารถอ่านข้อความใหม่ 

ที่ได้รับ หรือสายที่ไม่ได้รับ

เมนูแอปพลิเคชั่น

โดยการคลิกถาดแอปพลิเคชั่นบนหน้าจอหลักท่านจะสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชั่นและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมด 

ให้ท่านคลิกที่ถาดหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก
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ท่านสามารถตั้งค่าวันที่, เวลา และไทม์โซน และรูปแบบการแสดง

ในหน้าจอแอปพลิเคชั่น ให้คลิก การตั้งค่า (Settings) > วันที่และเวลา (Date & time)

การตั้งค่าวันที่และเวลาประกอบด้วย: อัตโนมัติ (Automatic), ตั้งวันที่ (Set Date), เลือกไทม์โซน (Select Time Zone), 

ตั้งเวลา (Set Time), ใช้รูปแบบ �4 ชั่วโมง (Use �4-hour Format) และ เลือกรูปแบบวันที่ (Select Date Format) 

ท่านจะสามารถเลือกใช้ อัตโนมัติ (Automatic) ได้หลังจากที่ใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ด

การโทรออก

การโทรออกโดยใช้ปุ่มกด

1.  คลิกที่ ถาดแอปพลิเคชั่น > เลือกแอปพลิเคชั่นการโทร (Dial) เพื่อเปิดหน้าจอปุ่มกด

การตั้งค่าเวลาและวันที่
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2. ป้อนเบอร์โทรที่ต้องการโดยการสัมผัสปุ่มตัวเลขที่หน้าจอ จากนั้นสัมผัส  เพื่อโทรออก

  ขณะป้อนเบอร์โทร ท่านสามารถสัมผัส  เพื่อลบตัวอักษรที่ผิด

การโทรจากรายชื่อ

1.  คลิกที่ ถาดแอปพลิเคชั่น > การโทร (Dial) > รายชื่อ (Contacts) หรือสัมผัสที่ รายชื่อ (Contacts) โดยตรง

2.  เลือกและสัมผัสรายชื่อเพื่อเปิดเมนูของรายชื่อ 

3.  คลิก  เพื่อทำการโทร  

การโทรออกจากประวัติการโทร

1.  คลิกที่ ถาดแอปพลิเคชั่น > การโทร (Dial) > ประวัติการโทร (Call log)

2.  เลื่อนไปยังเบอร์โทร หรือรายชื่อ สัมผัส   เพื่อทำการโทร

การโทรออกจากรายชื่อที่ชอบ

ท่านสามารถโทรออกจากรายชื่อที่โทรหาบ่อยที่สุดผ่านรายการรายชื่อที่ชอบ 

คลิกที่ถาด แอปพลิเคชั่น > การโทร (Dial) > รายชื่อที่ชอบ (Favourites)

เลือกชื่อท่ีต้องการ จากนั้นสัมผัส  เพื่อทำการโทร

การสร้างรายชื่อที่ชอบ

1.  คลิกที่ถาด แอปพลิเคชั่น > การโทร (Dial) > รายชื่อ (Contacts)

2.  เลือกและสัมผัสรายชื่อเพื่อเปิดเมนูของรายชื่อ จากนั้นสัมผัส  เพื่อเพิ่มชื่อนั้นลงในรายชื่อที่ชอบ 

 การลบชื่อออกจากรายชื่อที่ขอบ ให้ท่านสัมผัส  ในเมนูรายชื่ออีกครั้ง
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การรับสายโทรเข้า และการดูสายที่ไม่ได้รับ

การรับสายโทรเข้า

ในการรับสายโทรเข้า โปรดลากหน้าจอไปทางด้านขวาเพื่อไปที่ปุ่มรับสายสีเขียว หากต้องการปฏิเสธสาย โปรดลากหน้าจอไปทางซ้ายเ

พื่อไปทางปุ่มวางสายสีแดง 

การดูสายที่ไม่ได้รับ 

เมื่อมีสายที่ท่านไม่ได้รับ จะปรากฏสายที่ไม่ได้รับในแถบสถานะ ไอคอนสายที่ไม่ได้รับจะปรากฏขึ้น ให้ท่านเลื่อนแถบแสดงสถานะลง 

เพื่อดูว่ามีสายใดบ้างที่ไม่ได้รับ

หรือคลิกท่ีถาดแอปพลิเคชั่น > การโทร (Dial) > ประวัติการโทร (Call log) เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ

ข้อความ (Message)

ท่านสามารถส่งและรับข้อความสั้น และข้อความมัลติมีเดีย ซึ่งมีไฟล์มัลติมีเดีย สัมผัสที่ ถาดแอปพลิเคชั่น > ข้อความ (Message) 

เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่นข้อความ 

การป้อนข้อความ 

เมื่อแก้ไขข้อความ ท่านสามารถใช้ปุ่มกดของ Android หรือวิธีการป้อนภาษาของ Google เพื่อแก้ไขข้อความภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, 

ตัวเลข, สัญลักษณ์ เป็นต้น เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ, เขียนข้อความ และอื่นๆ 

การป้อนข้อความและการตั้งค่าสมาร์ทโฟน 
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การเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล: 

1.  เปิดหน้าจอการแก้ไขข้อความ 

2.  กดพื้นที่แก้ไขข้อความค้างไว้ เพื่อให้เมนูแก้ไขข้อความ (Edit text) ปรากฏขึ้นมา

3.  สัมผัสเลือกวิธีการป้อนข้อมูล ตรวจสอบวิธีการป้อนข้อมูลที่ต้องการในเมนูการป้อนข้อมูล
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ท่านสามารถตั้งค่าเสียงริงโทนที่ชื่นชอบเป็นเสียงเรียกเข้า  

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > เสียงและหน้าจอ (Sound and Display) > เสียงริงโทนของตัวเครื่อง  

 (Pad ringtone)

2.  เลื่อนรายการเสียงริงโทนขึ้นหรือลง จากนั้นสัมผัสชื่อเสียงเรียกเข้า, เลือกและสัมผัสเสียงโปรด จากนั้นคลิก OK และคุณสามารถ 

 บันทึกการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าได้

การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

ท่านสามารถตั้งค่าเพลงเพื่อจัดเก็บไว้ ใน SD การ์ดสำหรับเป็นเสียงเรียกเข้า

ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัส ดนตรี (Music) > เพลง (Songs)

ลากรายการเพลงขึ้นหรือลง จากนั้นกดเพลงโปรดค้างไว้เพื่อให้ปรากฏกล่องตัวเลือก ให้ท่านสัมผัสที่ ใช้เป็นเสียงเรียกเข้า (Pad 

ringtone) เพื่อบันทึกเพลงนั้นเป็นเสียงเรียกเข้า

ก่อนทำตามขั้นตอนนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ ใส่ SD การ์ดที่มีเพลงเป็นที่เรียบร้อย 

การตั้งค่าระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > เสียงและหน้าจอ (Sound and Display) > ระดับเสียงริงโทน  

 (Ringtone volume)

�. การตั้งค่าสมาร์ทโฟน

การตั้งค่าเสียง

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
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กำหนดเป็นภาพพื้นหลัง

1.  ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกของเมนู

2.  สัมผัสท่ี ภาพพ้ืนหลัง (Wallpaper) > แกลลอร่ีภาพพ้ืนหลัง (Wallpaper gallery), ภาพพ้ืนหลังปัจจุบัน (Current wallpaper)  

 หรือ แกลลอรี่ (Gallery)

3.  ลากภาพขนาดย่อของภาพพื้นหลัง จากนั้นเลือกภาพโปรดของท่าน และสัมผัสที่ กำหนดเป็นภาพพื้นหลัง (Set wallpaper)

ภาพพื้นหลังแบบไดนามิก 

ท่านสามารถตั้งค่าหน้าจอเครื่องให้ทำงานแบบหน้าจอไดนามิก

1.  ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกของเมนู

2.  สัมผัส ภาพพื้นหลัง (Wallpaper) > ภาพพื้นหลังปัจจุบัน (Current wallpaper) 

3.  เลือกภาพพื้นหลังแบบไดนามิกที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส กำหนดเป็นภาพพื้นหลัง (Set wallpaper)

การตั้งค่าหน้าจอ

2.  เลื่อนแถบปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียงริงโทน จากนั้นสัมผัส OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า 

3.  ในหน้าจอหลัก ท่านสามารถกดปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านข้างตัวเครื่องเพื่อปรับความดังเสียง ท่านสามารถตั้งค่าเป็นระบบสั่น และ 

 โหมดปิดเสียงโดยการกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนเสียงดับไป ท่านสามารถกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อให้ตัวเลือก อุปกรณ์  

 (Device) ปรากฏขึ้นมา ในที่นี้ท่านสามารถเลือกโหมดปิดเสียงเพื่อปิดเสียงของเครื่องโดยตรง 
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การรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > ข้อมูลส่วนตัว (Privacy) > การรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน

  (factory data reset)

2.  สัมผัส รีเซ็ตตัวเครื่อง (reset Pad)

3.  สัมผัส ลบข้อมูลทั้งหมด (Erase all data) อุปกรณ์จะทำการรีบู๊ท และคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

การตั้งค่าระบบป้องกัน

การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ

1. ใน เมนูแอปพลิเคชั่น: สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > เสียงและหน้าจอ (Sound and Display) > ความสว่าง (Brightness)

2. เลื่อนเพื่อปรับความสว่าง สัมผัส OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า 

การตั้งเวลาเพื่อปิดหน้าจอ 

ท่านสามารถปรับระยะการหน่วงเวลาก่อนที่หน้าจอจะดับลงอัตโนมัติ

1.  ในเมนูแอปพลเิคชั่น สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > เสียงและหน้าจอ (Sound and Display) > เวลาปิดหน้าจอ (Screen  

 timeout)

2.  เลือกระยะเวลาตามที่ต้องการ
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การตั้งค่าหน้าจอหลัก

เครื่องนี้มีหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ เลื่อนหน้าจอไปทางด้านซ้าย หรือขวาเพื่อเปลี่ยนระหว่างหน้าจอได้ ท่านสามารถกดปุ่มหน้าจอหลัก

เมื่อใดก็ได้เพื่อไปที่หน้าจอหลัก ท่านสามารถเพิ่ม เมนูลัด (Shortcuts), วิดเจ็ท (Widgets), โฟลเดอร์ (Folders) และ ภาพพื้นหลัง 

(Wallpaper) ไปที่หน้าจอหลักตามที่ต้องการ

การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกของเมนู

2. สัมผัส เพิ่ม (Add) > ทางลัด (Shortcuts)

3. สัมผัสทางลัดที่ต้องการเพื่อบันทึกไปยังหน้าจอหลัก 

การเพิ่มวิดเจ็ทไปยังหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกของเมนู

2. สัมผัส เพิ่ม (Add) > วิดเจ็ท (Widgets) 

3. สัมผัสวิดเจ็ทที่ต้องการเพื่อบันทึกไปยังหน้าจอหลัก

การลบไอคอนบนหน้าจอหลัก

1.  ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกดไอคอนที่จะลบค้างไว้ จนกว่าไอคอน  จะปรากฏที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก แล้วลากไอคอน 

 ลงด้านล่างเพื่อลบ
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4. อินเทอร์เน็ต (Internet)

ท่านสามารถใช้งานเบราเซอร์เพื่อเข้าไปที่หน้าเว็บเพจ และแอปพลิเคชั่นซึ่งขึ้นกับเครือข่าย หากจำเป็น โปรดติดต่อผู้ ให้บริการ

เครือข่ายของท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ  

 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายขึ้นอยู่กับผู้ ให้บริการเครือข่าย และค่าบริการการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปตาม

  รูปแบบของการเชื่อมต่อ โปรดติดต่อสอบถามค่าบริการจากผู้ ให้บริการเครือข่ายของท่าน

ใน เมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัสที่ เบราเซอร์ (Browser) 

หลังจากเปิดเบราเซอร์ ช่องป้อนแอดเดรส  จะปรากฏข้ึน ให้ท่านสัมผัสท่ีช่อง และป้อนเว็บแอดเดรส 

จากนั้นจึงสัมผัส เริ่ม (Start) เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจ 

กด (ปุ่มเมนู) และตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น 

• วินโดว์ใหม่ (New window): ใช้เพิ่มหน้าวินโดว์ใหม่

• ออก (Exit): ออกจากเบราเซอร์ 

• บุ๊คมาร์ค (Bookmarks): ใช้บันทึกเว็บเพจที่ท่านชื่นชอบ

• วินโดว์ (Windows): สัมผัสที่ปุ่มนี้สามารถเปลี่ยนและตัดการวินโดว์ที่เปิดไว้ทั้งหมด และสามารถสัมผัสวินโดว์ใหม่เพื่อสร้าง 

 วินโดว์ขึ้นใหม่ สัมผัสที่ปุ่มอีกครั้งจะสามารถสลับระหว่างวินโดว์ได้ 

• รีเฟรช (Refresh): ใช้สำหรับการรีเฟรชเว็บเพจปัจจุบัน

เบราเซอร์ (Browser)
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• เพ่ิมเติม (More): ใช้แสดงเมนูตัวเลือกข้ึนมา ซ่ึงประกอบด้วย ส่งต่อ (Forward), กลับ (Back), เพ่ิมบุ๊คมาร์ค (Add bookmark),  

 เลือกข้อความ (Select text), ค้นหาบนหน้าเพจ (Find on page) เป็นต้น

อุปกรณ์นี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายของบลูทูธ ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องนี้กับอุปกรณ์หูฟังบลูทูธ, 

ชุดแฮนด์ฟรีสำหรับการ์ด, คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

  บางพื้นที่อาจห้ามหรือจำกัดการใช้งานอุปกรณ์บลูทูธ และอุปกรณ์เสริม โปรดปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับในท้องถิ่น   

  เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้บลูทูธ โปรดใช้อุปกรณ์บลูทูธของท่านในที่ที่ปลอดภัย และไม่ใช่ที่สาธารณะ 

การเปิด/ปิดบลูทูธ

1. ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้ท่านสัมผัส การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks)

2.  สัมผัส บลูทูธ (Bluetooth) เมื่อสัญลักษณ์แสดงสถานะบลูทูธ  สว่างขึ้น แสดงว่าบลูทูธได้ถูกเปิดออกแล้ว ในระหว่างนั้น 

 แถบแสดงสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์แสดงสถานะของบลูทูธ  

เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้บลูทูธ โปรดปิดบลูทูธเมื่อท่านไม่ต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ 

ท่านจำเป็นต้องเปิดอีกครั้งเพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อกับเครื่องของท่าน

การเชื่อมต่อบลูทูธ 
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การตั้งค่าบลูทูธ

ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > 

การตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth settings) การตั้งค่าบลูทูธประกอบด้วยการทำงานต่อไปนี้: 

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่

1.  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดบลูทูธแล้ว และสามารถมองเห็นได้ และอยู่ในระยะการทำงาน (ประมาณ 10 เมตร)

2.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > 

 การตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth settings) 

3.  สัมผัส ค้นหาอุปกรณ์ (Scan for devices) และตัวเครื่องจะแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

4.  สัมผัสอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นสัมผัสจับคู่กับอุปกรณ์ หรือป้อนรหัสผ่าน (รหัสผ่านมาตรฐาน คือ 0000) เพื่อเชื่อมต่อ

อุปกรณ์บลูทูธท่ีเก่ียวข้องมีฟังก์ช่ันต่อไปน้ี สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อและการใช้งาน โปรดดูจากคู่มือการใช้งานท่ีเก่ียวข้อง

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย WLAN เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดโดยใช้เครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อกับ WLAN 

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัสการตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks)  

2.  สัมผัส WLAN เมื่อสัญลักษณ์แสดงสถานะ WLAN สว่างขึ้น แสดงว่า WLAN ได้เปิดทำงานแล้ว ในระหว่างนี้   

 แถบแสดงสถานะที่ด้านบนสุด จะแสดงสัญลักษณ์ของ WLAN เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ให้ท่านปิดระบบ WLAN  

 เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

WLAN
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การค้นหาและการเชื่อมต่อเครือข่าย WLAN

1.  ในเมนูแอปพลิเคช่ัน การต้ังค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > การต้ังค่า WLAN  

 (WLAN settings)

2.  สัมผัส WLAN เพื่อเปิดการใช้งาน หรือค้นหาเครือข่ายที่ใช้งานได้ หากเปิด WLAN ไว้แล้ว ให้กดปุ่มเมนูเพื่อเปิดตัวเลือก เมนู >  

 สแกน (Scan) ที่ตัวเครื่องจะปรากฏเครือข่ายที่ใช้งานได้

3.  สัมผัสเครือข่ายที่ท่านต้องการ จากนั้นสัมผัส เชื่อมต่อ (Connect)

4.  หากท่านพยายามเข้าใช้งานเครือข่ายที่ป้องกันไว้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนรหัสผ่าน เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว  

 สัญลักษณ์แสดงเครือข่ายไร้สายจะปรากฏขึ้นบนแถบแสดงสถานะ
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ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ท่านสามารถบันทึกชื่อของรายชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล์แอดเดรส เป็นต้น 

5. รายชื่อ (Contacts)

การดูรายชื่อ 

ใน เมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสที่ รายชื่อ (Contacts) เพื่อเปิดรายชื่อ ท่านสามารถเลื่อนรายการของรายชื่อขึ้น หรือลงเพื่อดูรายชื่อ

เพิ่มเติม 

กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิดตัวเลือกของเมนูเพื่อทำการต้ังค่าเพ่ิมเติม: ค้นหา (Search), รายชื่อใหม่ (New contact), บัญชี (Accounts), 

นำเข้า/ส่งออก (Import/Export) เป็นต้น 

การสร้างรายชื่อใหม่

1.  ใน เมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสที่ รายชื่อ (Contacts) เพื่อเปิดรายชื่อ 

2.  กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) และสัมผัส รายชื่อใหม่ (New contact) 

3.  สัมผัสรายการที่ต้องการเพื่อป้อนข้อมูลของรานชื่อ 
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1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสที ่รายชื่อ (Contacts) เพื่อเปิดรายชื่อ

2.  เลือกแล้วสัมผัสรายชื่อที่ต้องการเพื่อเปิดเมนูของรายชื่อ จากนั้นกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมน ู(Menu options) >  

 แก้ไขรายชื่อ (Edit contact)

3.  หลังจากเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล ให้ท่านสัมผัส เรียบร้อย (Done) เพื่อบันทึกรายชื่อ

 หลังจากเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล ให้ท่านสัมผัส เรียบร้อย (Done) เพื่อบันทึกรายชื่อ

การแก้ไขรายชื่อ
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1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสที่ รายชื่อ (Contacts) เพื่อเปิดรายชื่อ

2.  เลือกแล้วสัมผัสรายชื่อที่ต้องการเพื่อเปิดเมนูของรายชื่อ จากนั้นกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) >  

 ลบรายชื่อ (Delete contact)

การลบรายชื่อ 

การนำเข้า/ส่งออกรายชื่อ

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสที่ รายชื่อ (Contacts) เพื่อเปิดรายชื่อ

2.  กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) > นำเข้า/ส่งออก (Import/Export) ท่านสามารถเลือก 

 ท่านสามารถเลือก อิมพอร์ตจาก SD การ์ด (Import from SD card), ส่งออกไปยัง SD การ์ด (Export to SD card) เป็นต้น 

3.  หลังจากเลือกรูปแบบของการนำเข้า/ส่งออก จากนั้นเลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย (Done) 
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6. การส่งข้อความ และการส่งอีเมล์ 

ท่านสามารถส่งและรับข้อความสั้นและข้อความมัลติมีเดียซึ่งประกอบด้วยไฟล์มัลติมีเดีย 

การสร้างข้อความสั้น

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสที่ ข้อความ (Messaging) > ข้อความใหม่ (New message)

2.  เลือกแล้วสมัผัสรูปแบบข้อความที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสัมผัสกล่อง สร้างข้อความ (Type to compose) ป้อนเนื้อหา จากนั้นสัมผัส 

 ปุ่ม ส่ง (SEND) เพื่อส่งข้อความ ข้อความจะแสดงขึ้นในสไตล์ของเธรด แทนกล่องข้อความเข้า หรือกล่องข้อความออกเพื่อความ

 สะดวกในการอ้างอิง 

การตอบกลับข้อความ

เมื่อท่านได้รับข้อความใหม่ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนบนแถบแสดงการแจ้งเตือน ท่านสามารถตอบข้อความนั้นกลับหลังจากที่เปิด

อ่านแล้ว

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสที่ ข้อความ (Messaging) > ข้อความใหม่ (New message)

2. สัมผัสช่อง ผู้รับ (Recipient) เพื่อแก้ไขผู้รับข้อความ หรือสัมผัส  เพื่อเพิ่มจากรายชื่อ  

3.  สัมผัสกล่อง สร้างข้อความ (Type to compose) เพื่อป้อนข้อความ 

4.  สัมผัสปุ่ม ส่ง (SEND) เพื่อส่งข้อความ

การส่งข้อความ
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การสร้างข้อความมัลติมีเดีย

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสที่ ข้อความ (Messaging) > ข้อความใหม่ (New message)

2.  สัมผัสช่อง ผู้รับ (Recipient) เพื่อแก้ไขผู้รับข้อความ หรือสัมผัสเพื่อเพิ่มจากรายชื่อ  

3.  กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) > เพิ่มชื่อเรื่อง (Add subject) สัมผัส ชื่อเรื่อง (Subject) เพื่อป้อน 

 หัวเรื่องของข้อความมัลติมีเดีย 

4.  สัมผัส เขียนข้อความ (Type to compose) เพื่อป้อนเนื้อหาของข้อความ จากนั้นกดปุ่มส่งข้อความ

ท่านสามารถกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) และไปท่ี เพ่ิมไฟล์แนบ (Add Attach), ใส่รอยย้ิม (insert smiley) 

เป็นต้น 

การจัดการข้อความ

ลบข้อความ

เปิดเธรดข้อความ จากนั้นกดข้อความค้างไว้เพื่อให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถเลือก ลบข้อความ (Delete message) 

เพื่อลบข้อความที่ต้องการ

ลบเธรดข้อความ 

กดเธรดข้อความค้างไว้เพื่อให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถเลือก ลบเธรด (Delete thread) เพื่อลบเธรดที่ต้องการ

ส่งต่อข้อความ 

เปิดเธรดขอ้ความ จากนั้นกดข้อความค้างไว้เพื่อให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถเลือก ส่งต่อ (Forward) เพื่อส่งต่อ

ข้อความที่ต้องการ
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ท่านสามารถใช้แอปพลิเคช่ัน อีเมล์ (Email) เพื่ออ่านและส่งอีเมล์ ท่านควรต้ังค่ากล้องข้อความอีเมล์ก่อนส่งและรีบอีเมล์ แอปพลิเคช่ัน

อีเมล์จะส่งและรับอีเมล์โดยอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อสอบถามการตั้งค่าพารามิเตอร์โดยละเอียดจากผู้ ให้บริการ 

เครือข่ายของท่าน 

การตั้งค่าอีเมล์

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้ท่านสัมผัส อีเมล์ (Email)

2.  หลังจากป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน ให้สัมผัส ถัดไป (Next) ตั้งชื่อแอคเคาท์, ชื่อของท่าน และลายเซ็น จากนั้นสัมผัส  

 เรียบร้อย (Done)

ท่านสามารถตั้งค่าแอคเคาท์ของอีเมล์ได้ด้วยตนเอง: 

1.  ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน

2.  สัมผัส ตั้งค่าเอง (Setup manually) จากนั้นเลือก ชนิดอีเมล์แอคเคาท์ (Email account type)

3.  ตั้งค่าข้อมูลเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์ 

4.  สัมผัส ถัดไป (Next) หรือ เรียบร้อย (Done) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

การส่งอีเมล์

ท่านสามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รับทีละ 1 หรือหลายๆ ท่านได้ ก่อนการส่ง ท่านสามารถเพิ่มอีเมล์แอดเดรสด้วยตนเอง 

หรือเพิ่มจากรายชื่อ

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น, สัมผัส อีเมล์ (Email)

อีเมล์ 
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2.  กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) สัมผัส สร้าง (Compose) เพื่อเปิดหน้าจอแก้ไขอีเมล์ 

3.  ในการป้อนผู้รับ ให้ท่านสัมผัสผู้รับเพื่อป้อนอีเมล์แอดเดรสของผู้รับ หากจำเป็น ให้สัมผัส (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu 

 options) > เพิ่มสำเนา/สำเนาซ่อน (Add Cc/Bcc) เพื่อส่งสำเนาหรือสำเนาแบบซ่อนของข้อความให้กับอีเมล์แอดเดรสอื่นๆ

4.  สัมผัส ชื่อเรื่อง (Subject) เพื่อป้อนชื่อหัวเรื่อง

5.  สัมผัสพื้นที่การป้อนข้อความเพื่อป้อนเนื้อหาของอีเมล์

6.  กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) สัมผัส เพิ่มไฟล์แนบ (Add attach) เพื่อใส่ to insert attachment. 

7.  สัมผัส ส่ง (Send) เพื่อส่งอีเมล์

การรับอีเมล์ 

1.  ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส อีเมล์ (Email)

2.  กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) สัมผัส รีเฟรช (Refresh)

3.  ตัวเครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ และดาวน์โหลดอีเมล์โดยอัตโนมัติ อีเมล์ใหม่จะถูกบันทึกไว้ ในกล่องข้อความเข้า

4.  สัมผัสอีเมล์เพื่ออ่าน 

ขณะอ่านอีเมล์ สามารถกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) และตอนนี้ท่านสามารถ สัมผัส ส่งต่อ (Forward) 

เพื่อส่งต่อข้อความอีเมล์ให้กับบุคคลอื่นๆ หรือท่านสามารถสัมผัส ตอบกลับ (Reply) เพื่อแก้ไขและส่งอีเมล์ให้กับผู้ส่ง 
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7.  มัลติมีเดีย 

ท่านสามารถใช้เครื่องเล่นเสียงในการเล่นเพลงที่ชื่นชอบ ก่อนเล่นเพลง ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าท่านได้ ใส่ SD การ์ดซึ่งมีเพลงที่ต้อง

การฟังเป็นที่เรียบร้อย

ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส เพลง (Music) เพื่อเปิดเครื่องเล่นเสียง ไฟล์เพลงจะถูกจัดประเภทตามชื่อศิลปิน, อัลบั้ม, เพลง หรือ 

รายการเพลง ท่านสามารถสัมผัสประเภท และเลือกไฟล์เพลงที่จะเล่น

เครื่องเล่นเสียง

เล่นเพลง 

เลือกและสัมผัสเพลงที่จะเล่น  ขณะเล่นเพลง ท่านสามารถกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่องเพื่อปรับระดับเสียง
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ท่านสามารถใช้เครื่องเล่นวีดีโอในการเล่นไฟล์วีดีโอที่ชื่นชอบ ก่อนเล่นวีดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าท่านได้ ใส่ SD การ์ดซึ่งมีวีดีโอที่

ต้องการชมเป็นที่เรียบร้อย 

ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส แกลลอรี่ (Gallery)

เลือกและสัมผัสวีดีโอที่จะเล่น ขณะเล่นวีดีโอ ท่านสามารถหยุดเล่นชั่วคราว หรือลากแถบแสดงระยะการเล่นวีดีโอเดินหน้า/ย้อนกลับ 

หรือกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่องเพื่อปรับระดับเสียง

เครื่องเล่นวีดีโอ

เล่นวีดีโอ
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ในเมนูแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัส เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)  

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าท่านได้ใส่ SD การ์ดลงในเครื่องเป็นที่เรียบร้อย 

เครื่องบันทึกเสียง
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8. แอปพลิเคชั่นอื่นๆ

ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส นาฬิกาปลุก (Alarm)

เพิ่มการปลุก 

กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) > เพิ่มการปลุก (Add alarm) จากนั้นจึงแก้ไขการปลุก และสัมผัส 

เรียบร้อย (Done) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

ในหน้าจอการปลุก ให้ท่านเลือกและสัมผัสไอคอนแสดงสถานะซึ่งจะอยู่ที่ด้านขวาของนาฬิกาเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก เมื่อไอคอนแสดง

สถานะถูกไฮไลท์ แสดงว่านาฬิกาปลุกเปิดการทำงานแล้ว 

เมื่อถึงเวลาตามที่ท่านตั้งนาฬิกาปลุกไว้ เครื่องจะส่งเสียงเตือน ให้ท่านเลือก หยุด (Stop) เพื่อหยุดเสียงเตือน หรือ ปลุกต่อ 

(Snooze) เพื่อหยุดการส่งเสียงเตือนไว้ชั่วคราว หากท่านเลือก ปลุกต่อ (Snooze) นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงปลุกซ้ำอีกครั้ง

นาฬิกาปลุก

ปฏิทิน  

ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส ปฏิทิน (Calendar) เพื่อเปิดแอปพลิเคชั่นปฏิทิน ซึ่งท่านสามารถจัดการเหตุการณ์ที่จำเป็น ท่านสามารถดู

ปฏิทินรายวัน, รายสัปดาห์ หรือรายปี ในการใช้ปฏิทิน ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าเวลาและวันที่ที่ถูกต้องไว้ก่อนล่วงหน้า   

สร้างเหตุการณ์ใหม่ 

กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) > เหตุการณ์ใหม่ (New event) เพื่อเพิ่มเหตุการณ์ในปฏิทิน

1.  ป้อนชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์, ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดเหตุการณ์และระดับความด่วน

2.  หลังจากสิ้นสุดการป้อนข้อมูล ให้สัมผัส เรียบร้อย (Done) เพื่อบันทึกเหตุการณ์
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ก่อนชมหรือแก้ไขการนัดหมาย ท่านควรสร้างการนัดหมายก่อน จากนั้นสัมผัสการนัดหมายและการนัดหมายที่มีอยู่ทั้งหมดจะแสดงขึ้น 

เพิ่มการเตือน 

สัมผัสการนัดหมายเพื่อเข้าสู่หน้าจอ ดูเหตุการณ์ (View event) เปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options) > เพิ่มการเตือน (Add 

reminders)

แก้ไขเหตุการณ ์

กดการนัดหมายค้างไว้เพื่อให้กล่องข้อความโต้ตอบปรากฏขึ้น ซึ่งท่านสามารถเลือก แก้ไขเหตุการณ์ (Edit event)

ลบเหตุการณ ์

กดการนัดหมายค้างไว้เพื่อให้กล่องข้อความโต้ตอบปรากฏขึ้น ซึ่งท่านสามารถเลือก ลบเหตุการณ์ (Delete event)

การจัดการการนัดหมาย

ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส เครื่องคิดเลข (Calculator)

เครื่องนี้สามารถรองรับการคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน +, -, ×, ÷ เครื่องคิดเลขนี้จะให้การคำนวณที่แม่นยำ และใช้สำหรับการคำนวณที่ไม่

ซับซ้อนเท่านั้น

เครื่องคิดเลข
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ในเมนูแอปพลิเคชั่น สัมผัส ระบบนำทาง (Navigation) ท่านสามารถกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกเมนู (Menu options)

เพื่อการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเมื่อใช้งานนอกอาคารเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะขึ้นอยู่กับ UIM การ์ด/ซิมการ์ด 

และบริการข้อมูลที่ท่านใช้งาน และอาจมีการคิดค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ ให้บริการของท่านสำหรับรายละเอียดการคิดค่าบริการ

ระบบนำทาง 
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9. การดูแลรักษาแบตเตอรี่และตัวเครื่อง 

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

1.  เครื่องนี้มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้อยู่ภายในเครื่อง โปรดชาร์จแบตเตอรี่ทันทีที่พลังงานเหลือน้อย 

2.  เมื่อไม่ได้ชารจ์ไฟ ควรถอดที่ชาร์จออกและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ ห้ามเชื่อมต่อแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนานเกิน 1 สัปดาห์  

 การชาร์จไฟที่มากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง

3.  ระหว่างการชาร์จ โปรดแน่ใจว่าท่านได้ ใส่แบตเตอรี่ไว้ ในบรรยากาศของอุณหภูมิห้อง หรือใกล้เคียงกัน

4.  หากเกิดการลัดวงจรที่แบตเตอรี่ อาจทำให้เกิดการระเบิด, การลุกไหม้, การบาดเจ็บ หรืออันตรายด้านอื่นๆ ตามมา

5.  ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่มีการชำรุดเสียหาย  

6.  การวางแบตเตอร่ีไว้ในท่ีท่ีเย็นหรือร้อนเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอร่ีลดลง และอาจทำให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องลดลง

7.  กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามข้อกำหนดของท้องถิ่น เพื่อนำไปรีไซเคิล ห้ามนำแบตเตอรี่ไปกำจัดโดยเผาไฟเป็นอันขาด

การดูแลรักษาตัวเครื่อง 

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ในการดูแลรักษาตัวเครื่อง:  

1.  เก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันให้พ้นมือเด็ก

2.  เก็บอุปกรณ์ไว้ ในที่ที่แห้ง อยู่ห่างจากฝน, ความชื้น, ของเหลว หรือสารอื่นๆ ที่ทำให้วงจรไฟฟ้าเกิดการสึกกร่อน

3.  ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์ในสถานท่ีท่ีมีอุปกรณ์สูง อุณหภูมิสูงจะทำให้วงจรไฟฟ้ามีอายุการใช้งานท่ีลดลง และทำให้แบตเตอร่ีและช้ินส่วน 

 พลาสติกบางอย่างได้รับความเสียหาย
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4.  ห้ามเปิดตัวเครื่องหรือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ การจัดการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

5.  ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด ที่มีความเป็นกรดเข้มข้นหรืออัลคาไล ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง

6.  โปรดเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น การกระทำผิดตามกฎข้อบังคับจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
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�0. คำแนะนำและการแก้ปัญหา 

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้

ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
พลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย 

หรือใส่แบตเตอรี่ไม่เข้าที่

UIM การ์ด/ซิมการ์ดบกพร่อง

พ้ืนผิวของ UIM การ์ด/ซิมการ์ดเสื่อมสภาพ ให้ทำความสะอาด UIM การ์ด/ซิมการ์ด

โดยใช้ผ้าท่ีสะอาด จากน้ันใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ดอีกคร้ัง หาก UIM การ์ด/ซิมการ์ด

ได้รับความเสียหาย ควรเปลี่ยนการ์ดใหม่

คุณภาพการโทรไม่ดีพอ  

ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ แถบสัญญาณ 4 แถบหมายถึงสัญญาณ

แรงสุด, น้อยกว่า 2 แถบ แสดงว่าสัญญาณอ่อนมาก

สัญญาณติดขัด เช่น คลื่นวิทยุไม่สามารถส่งสัญญาณในบริเวณใกล้กับอาคารสูงหรือ

ห้องใต้ดิน 

การสื่อสารขัดข้อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ในช่วงที่มีการใช้สายโทรศัพท์โดยคน

จำนวนมากพร้อมกัน

มีความเกี่ยวเนื่องกับระยะห่างจากสถานีฐานของเครือข่าย ท่านสามารถสอบถาม

ผู้ ให้บริการเครือข่ายเกี่ยวกับพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย

มีเสียงก้องหรือเสียงดังรบกวน
ให้วางสายก่อน จากนั้นจึงโทรออกอีกครั้ง เครือข่ายของท่านอาจเชื่อมต่อได้ดีขึ้น 

เมื่อท่านลองโทรออกอีกครั้ง
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ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้

ไม่สามารถทำการหมุนโทรออกได้

ท่านอาจตั้งค่าการซ่อนข้อมูลผู้ โทรไว้ แต่ผู้ ให้บริการเครือข่ายไม่อนุญาต 

หรือมีคลื่นสัญญาณรบกวนที่มากเกินไป หรือมีการเปิดใช้การระงับการโทร 

หรืออาจมีการเปิดใช้งาน Line 2 แต่ผู้ ให้บริการเครือข่ายไม่อนุญาต

ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
อาจเกิดจากการที่แบตเตอรี่คายประจุมากเกินไป และอาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที ่

จะเร่ิมการชาร์จหลังจากการเชื่อมต่อท่ีชาร์จ หรือประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีอาจลดลง

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้

สัญญาณอ่อนเกินไป หรือได้รับผลกระทบจากคลื่นรบกวนวิทยุ โปรดตรวจสอบว่า 

UIM การ์ด/ซิมการ์ดได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง หากการ์ดชำรุด โปรดติดต่อผู้ ให ้

บริการเครือข่าย

ระยะเวลาการสแตนด์บายลดลง

ระยะเวลาสแตนด์บายจะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าระบบของเครือข่าย ขอแนะนำให ้

ท่านปิดเครื่องในพื้นที่ที่ไม่มีการรับสัญญาณเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่ 

ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน ตัวเครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณจากสถานีฐานอย่าง 

ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เครื่องต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ และระยะเวลา 

สแตนด์บายลดลง โปรดย้ายไปยังตำแหน่งที่มีสัญญาณแรงมากพอ หรือปิดเครื่อง 

ของท่านไว้ชั่วคราวก่อน

ท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โปรดติดต่อผู้ ให้บริการเครือข่ายรหัส PIN ขัดข้อง

ไม่สามารถบันทึกไปยังรายชื่อ พื้นที่การจัดเก็บรายชื่อไม่เพียงพอ ให้ลบบางรายชื่อออก



- 44 - - 45 -

ตารางแสดงการใช้สารเคมีตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

สารที่เป็นพิษ

ชิ้นส่วน Plumbum 

(Pb) 

 hydrargyrum  

(Hg) 

cadmium 

 (Cd) 

hexavalent 

chromium

(Cr6+) 

ตัวเครื่อง

แบตเตอรี่

อุปกรณ์ 

เสริมอื่นๆ  

Polybrominated 

biphenyls 

(PBB)

 Polybrominated

diphenyl ether  

 (PBDE)  

O:  หมายถึง เนื้อของสารที่เป็นอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันของชิ้นส่วนประกอบที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของมาตรฐาน SJ/T 

11363-2006

 

X: หมายถึง เนื้อของสารที่เป็นอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยที่สุดของชิ้นส่วนประกอบที่มีอยู่เกินข้อจำกัดของมาตรฐาน 

SJ/T 11363-2006  

หมายเหตุ: เหตุผลสำหรับการใช้สารที่ถูกประเมินเป็น “X” คือยังไม่มีเทคนิคหรือชิ้นส่วนทางเลือกอื่นๆ ในปัจจุบัน



- 44 - - 45 -

ข้อมูลจำเพาะ 

อุปกรณ์ 

ขนาด 

i–note 2

194.8 x 123 x 12.8 มม.

หน้าจอแสดงผล

ระบบปฏิบัติการ

หน้าจอสี TFT ขนาด 7.0 นิ้ว ความละเอียดระดับ WVGA 800 x 480 

Qualcomm MSM8225 Cortex A5 1GHz Dual-core

หน่วยความจำภายใน (หน่วยความจำผู้ ใช้)

หน่วยความจำภายนอก (การรองรับสูงสุด)

ROM 4G / RAM 512MB

32G

เครื่องเล่นเพลง 
รองรับไฟล์ MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, 

AAC, M4A, 3GPP เป็นต้น

การเล่นวีดีโอ

รองรับไฟล์ความละเอียดสูงสุด HD 2160P; รองรับไฟล์ AVI, MPG, 

MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM 

VP8) เป็นต้น 1080p decoder 

รูปภาพ
รองรับไฟล์ JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF เป็นต้น 

สูงสุดที่ความละเอียด 8000 x 8000

แบตเตอรี่ 3200mAH

กล้องหลัง (พิกเซล) 5 ล้านพิกเซล 

กล้องหน้า (พิกเซล) 0.3 ล้านพิกเซล 

ช่องต่อ USB ชนิด 5PIN MICRO 
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��. ข้อมูลแบตเตอรี่

•  อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่  

 ใช้งาน 

•  ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่นมัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ 

•  เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณเครือข่าย 

•  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว้ 

•  การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟแสดงหน้าจอ 

Li-polymer 3,200 mAh 

ชนิด ความจ ุ
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��. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า  

1. Tablet, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา รับประกัน 12 เดือน นับจากวันท่ีซ้ือ

2. แบตเตอรี่ รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย ์

 บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น 

4. หลักเกณฑ์การรับประกันใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่ง

 ประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่

 ซื้อในระบบของ i-mobile

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อม และ 

 อะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน

6. i-mobile จะรับประกัน Tablet พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเ้ป็นไปตามที่ระบุใน

 บทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไร

 ที่คาดว่าจะได้รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิด

 ความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้

7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดย 

 ผู้ ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พ้ืนท่ี 

 ครอบคลุมของระบบน้ัน
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8. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของ  

 Tablet พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า

9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง

10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile  ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัส

 กับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกท่ีทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึง

 อุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับ

 ความเสียหาย

2. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

3. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ 

 ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile

4. การใช้งาน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือเชื่อมต่อ Tablet พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย 

 i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับ Tablet พร้อมอุปกรณ์

5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดข้ึนใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง 

 อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ  

 และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพท่ีถ่ายจากกล้อง 

 ถ่ายรูปอาจเกิดข้ึนใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ และไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
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6.  การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ Tablet พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมรวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการ 

  รับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

7.  การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบน Tablet พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

8.  i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์บางครั้ง

  จะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ 

9.  i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิงต่างๆ 

  จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง 

  i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมค่รอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวรต์่างๆ หรือเกิดขึ้น 

    จากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสีย

    บัญชีธนาคารการชำระเงินออนไลน์  หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ใน

11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใชง้าน หรอืระหวา่ง  

    การตดิตัง้ ถอดถอนซอฟตแ์วร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทาง

    การชำระเงินไป แล้ว 

12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซอ่มทีศ่นูยบ์รกิารของ   

    i-mobile รวมถงึแอพพลเิคชัน่, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว 

13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด   

    และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย 

14.  การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่ง 

    เครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม 


