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คำนำ
ขอแสดงความยินดีกับการเปนเจาของ i-mobile i-note WiFi 3 ไอโมบายหวังวาคุณจะไดรับ
ความเพลิดเพลินและอรรถประโยชนกับการใชแทบเล็ตรุนนี้ 

กรุณาอานคูมือแนะนำวิธีการใชงานอยางละเอียดกอนเริ่มใชงานจริง ทางบริษัทไมขอรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายละเอียดภายในคูมือนี้โดยไมไดแจงกอนลวงหนา
ทั้งนี้หากวิธีการใชงานจริงแตกตางกับรายละเอียดที่มีในคูมือใหเขาไปดูหนาเว็บไซตของไอโมบาย
เพื่อขอมูลที่อัพเดท

ควรหลีกเลี่ยงน้ำ, ของเหลว และวัตถุแปลกปลอม

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการสามารถติดตอ Call 
Center โทรศัพท 02-975-5555

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรีเพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ไดที่ Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club
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I. ขอควรระวัง
1. ไมควรทำเครื่องตก และหลีกเลี่ยงการเขยาตัวเครื่อง เพราะอาจทำใหหนาจอเสียหายหรือไมสามารถทำงาน
   ไดปกติ
2. ไมควรใชวัตถุโลหะแตะที่ตัวเครื่องเพื่อปองกันการลัดวงจร
3. ควรแบคอัพขอมูลที่สำคัญกอนการอัพเกรดเฟรมแวร บริษัทไอโมบายจะไมมีสวนรับผิดชอบตอขอมูลที่สูญ
   หายจากการกระทำการอัพเกรด 
4. ไมควรถอดชิ้นสวนใดๆดวยตนเอง หรือใชแอลกอฮอล, ทินเนอร หรือ น้ำมันเบนซินทำความสะอาดตัว
   เครื่องแทบเล็ต
5. ระหวางการฟอรแมต/อัพเกรด หรือดาวนโหลด ไมควรยกเลิกกะทันหัน เนื่องจากอาจทำใหตัวเครื่องเกิดขัด
   ของได
6. บริษัทไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดกับหนวยความจำในตัวเครื่องจากการซอมหรือชิ้นสวนพัง 
   ควรทำตามขอแนะนำที่ระบุในคูมือนี้อยางเครงครัด
7. หลีกเลี่ยงของเหลวและน้ำ
8. ไมควรใชตัวเครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิรอนเกินไป,เย็นเกินไป, ที่ชื้น หรือ ที่มีฝุน
9. เนื้อหาในคูมือการใชงานนี้อาจแตกตางจากผลิตภัณฑหรือจากซอฟทแวรที่ไดมาจากผูใหบริการ และอาจมี
   การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา



50 านห

 i-note WiFi 3
129*206*11 mm
7.0” TFT HD Capacitive screen
 Android  

 Soft keypad

 

                                8 GB 

 

 TF card, up to 32GB 
MP3,WMA,FLAC,APP,OGG……

 

mpeg4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/720P (support all video formats)

 

 

 

 Multi-language 
USB2.0 high speed 

 

-20℃ t o 60℃

 

 AC 100~240V 50/60Hz;  D C 5V/2A 

 

4000mAh poly-lithium battery 

 

 

รายการ
ขนาด

อจานห
รากิตับิฏปบบะร

ลูมอขนอปีธิว
ำจมาวคยวนห

กอนยาภำจมาวคยวนห
งยีสเ
อโีดีว

ครื่องเวัติตับมสณุค .II

บัรงอร
บัรงอร

  คุบีอ
WiFI
ภาษา
USB
OTG

ิมูภหณุอ
จราชยาส
ีรอตเตบแ

บัรงอร

:ุตหเยามห านั้นทเงิองาอรากเพื่อชใกูถอืมูคนใพาภ 
านหงวลนอกงจแงอตมไยดโงลปแนปลี่ยเถรามาสงครื่อเวัติตับมสณุคงอขดยีอเะลยาร
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III. สวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ
1. กลองหนา
2. ไฟแฟลช
3. กลองหลัง 
4. ปุมหนาหลัก (โฮม)  
5. ไมโครโฟน  
6. ชองเสียบสาย HDMI 
7. ชองเสียบหูฟง

8. ปุมเปด/ปดเครื่อง  
9. ปุมปรับระดับความดังเสียง
10. ปุมรีเซ็ต 
11. ชองเสียบสาย Micro USB 
12. ชองเสียบสายชารจ DC 
13. ชองใสการด SD 

1 2 3

4

10 12 13

5 6 7 98
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IV. คำแนะนำการใชงานตัวเครื่องระบบปฏิบัติการ Android
1. ผูใชควรสมัคร Gmail account ผานทาง Google เพื่อการใชงาน แอพลิเคชั่นตางๆที่รองรับไดอยาง
   สมบูรณ ในกรณีที่ผูใชมี Gmail account อยูแลว ควรดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใชงาน ผาน Google 
   play
2. ตัวเครื่องมีโหมดประหยัดพลังงานโดยการทำงานของฟงกชั่นนี้ คือ หนาจอจะดับอัตโนมัติเมื่อไมมีการใช
   งาน หากตองการใชงานใหกดปุม ปด/เปดเครื่อง ไฟหนาจะสวางอีกครั้งเพื่อเริ่มใชงานตอไป
3. ในกรณีที่พบปญหาเกี่ยวกับ หนาจอสัมผัสไมได หรือการตอบสนองของหนาจอชาลง ใหทำการปดเครื่อง
   แลวปดเครื่องใหมอีกครั้ง หากผูใชตองการรีเซ็ทเครื่อง ใหใชเข็มเสียบไปที่รูดานซายที่อยูติดดานขางปุม
   หนาหลัก
   หมายเหตุ : สาเหตุที่เครื่องชาผิดปกติเกิดจากการเปดแอพลิเคชั่นตางๆ คางไว และใชงานพรอมกันโดย
   ไมไดทำการปด
4. ในกรณีที่เครื่องรอนเกิดจากการใชงานตอเนื่องที่ยาวนานเกินไป เชน เชื่อมตออินเตอรเน็ต, ใชงานเครื่อง
   เลน MP3 และเปดสัญญาณ  WiFi        เปนเวลานาน ควรทำการพักเครื่องทุกๆ 3 ชั่วโมง
5. กรณีที่แบตเตอรี่หมดไว กรุณาตรวจสอบฟงกชั่นดังตอไปนี้ การปรับความสวางหนาจอ (Brightness) อยู
   ที่ 30-50%, ปดสัญญาณ WiFi เมื่อเลิกใชงาน, ปดการซิงคขอมูลเมื่อเลิกใชงาน, ปรับระดับเสียงของ
   ลำโพงอยูในระดับที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้สามารถชวยลดพลังงานการใชงานแบตเตอรี่ลงได




หนา 08

V. คำแนะนำการใชงาน 

1.1 การเปด/ปดเครื่อง
การเปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งหนาจอแสดงภาพเปดหนาจอและเขาสูโหมดการทำ
งาน
การปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งเครื่องปด
เขาสูโหมดสลีป
ขณะใชงานเครื่องอยู หากกดปุมเปด/ปดเครื่อง จะเขาสูโหมดสลีป โดยไฟหนาจอจะถูกปดลง เมื่อกดปุมเปด
/ปดเครื่องอีกครั้ง เครื่องจะเปลี่ยนกลับมายังหนาการทำงานปกติ คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เมื่อไมไดใชงานตัว
เครื่องชั่วคราวเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

1.2 การชารจ
เมื่อเครื่องแจงวาแบตเตอรี่ต่ำ ควรชารจโดยทันทีดวยที่ชารจของไอโมบาย

1. การใชงานเบื้องตน
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หมายเหตุ
เพื่อการชารจที่ไดประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรชารจทิ้งไวอีก 15 นาที หลังจากเครื่องแสดงขอความแจงวาแบต
เตอรี่ถูกชารจจนเต็ม

1.3 หนาเมนูหลัก
คลิ๊กที่ไอคอน     บนหนาจอเมนูหลัก  บนหนาเมนูหลักจะประกอบไปดวย ตั้งคาระบบ, เครื่องเลนวีดีโอ, เว็บ
บราวเซอร และแอพพลิเคชั่นอื่นๆที่ติดตั้งไว

2.0.1

2. ตั้งคา
คลิ๊ก ตั้งคา (Settings) ในหนาเมนูหลัก เพื่อเขาสูหนาจอการตั้งคา แลวเลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับการตั้งคา
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2.1

2.2

2.1  ตั้งคาวันที่และเวลา (Date and Time Setting)
คลิ๊ก ตั้งคาวันที่และเวลา (Date and Time Setting) 
เพื่อตั้งวันที่และเวลา และ คาตางๆ เชน โซนเวลา, รูป
แบบการแสดงวันที่และเวลา 

2.2  ความสวาง (Brightness)
เลือก “การแสดงผล (Display)” ในเมนูการตั้งคา 
(Settings) แลวเลือก ความสวาง (Brightness) เพื่อ
เลื่อนสไลดระดับความสวางไปยังคาที่ตองการ
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3.1

3.1 เขาสูเมนูตั้งคา (Settings) ตามภาพที่ปรากฏดานลาง

3. Wi-Fi

3.2 เลือก Wi-Fi เพื่อเปดฟงกชั่นการใชงาน โดยเปลี่ยนจาก                         ไปยัง
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3.3

3.4

3.3 หลังจากที่เปด WIFI บริเวณดานขวาของหนาจอจะ
แสดงการคนหา AP (Access Point) ตามภาพที่ปรากฏ

3.4 เลือก AP ที่ตองการเชื่อมตอเชน i-mobile note 
แลวจะมีขอความถามใหใสรหัสผาน
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3.5.1 3.5.2

3.5 คลิ๊ก เชื่อมตอ (Connect) หลังจากใสรหัสผานที่ถูกตองเรียบรอยแลว เครื่องจะรับ IP address โดย
อัตโนมัติ ตามภาพที่ปรากฏอยู

3.6 หากเครื่องไมสามารถคนหา AP โดยอัตโนมัติ ใหคลิ๊กที่            เพื่อสแกนคนหา AP เอง

3.7 หากตองการเพิ่มเครือขาย ใหคลิ๊ก                  เพื่อ ใสรหัสเครือขาย SSID, ชนิดความปลอดภัย 
(security type) และรหัสผาน (Password) และ คลิ๊ก บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเพิ่มเครือขาย หาก
ตองการใช AP ใหแตะเลือก AP ที่ตองการเชื่อมตอ
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3.7

3.8

   3.8 คลิ๊ก     เพื่อเขาสูตัวเลือก WIFI เพิ่มเติม      
                    เพื่อปรับการตั้งคาตางๆ เชน 

การแจงเตือนจากเครือขาย (Network notification) 
และ โหมดสลีป (Sleep mode) และ "ตรวจสอบเลข
ที่ MAC address หรือ IP address ของตัวเครื่อง
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4.1 การติดตั้ง
มีหลากหลายวิธีในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับตัวเครื่องเอนดรอยด  เชนการติดตั้งผานสาย USB, การติด
ตั้งผานโปรแกรม third party แตทางบริษัทแนะนำวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ผาน APP installer โดยเขาไป
ที่หนา จัดการไฟล (File Manager) เลือกไฟล APK ตองการติดตั้ง แลวคลิ๊ก ติดตั้ง (Install) เพื่อติดตั้งแอพ
พลิเคชั่นอัตโนมัติ หลังจากการติดตั้ง ใหเลือก เปด (open) เพื่อเปด แอพพลิเคชั่น และเลือก สิ้นสุด (Finish) 
เพื่อออก

4.2 การยกเลิกการติดตั้ง
เลือก ตั้งคา (Settings)/แอพพลิเคชั่น (Applications)/ จัดการแอพพลิเคชั่น (Manage Applications) แลว
เลือกแอพพลิเคชั่นที่เคยติดตั้งไวแลวทำการยกเลิกการติดตั้ง 

4 การติดตั้ง, ยกเลิก และการใชงานแอพพลิเคชั่น
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5.1 หลังจากเชื่อมตอ WIFI ใหเปดเว็บบราวเซอรและใสที่อยูเว็บไซทที่ตองการบราวซ
5.2 คลิ๊กที่ไอคอน     เพื่อเขาสูรายการบุคมารค เพื่อดูประวัติการบราวซเว็บ แลวเลือกรายการที่ตองการ
เพื่อเปดหนาเว็บ
เพื่อบันทึกหนาเว็บเพจในบุคมารค ใหคลิ๊กที่       เพื่อเขาใชงาน จากนั้นคลิ๊กเพิ่ม (add) เพื่อบันทึก

5 เชื่อมตออินเทอรเน็ต
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6.1

6.2

6.1 เครื่องเลนเพลง
ในหนาเมนูหลัก คลิ๊ก เพลง (Music) เพื่อเขาสูฟงกชั่นเครื่อง
เลนเพลง โดยหนานี้จะแสดงรายการไฟลเสียงที่มี ใหคลิ๊ก
ไอคอนเลน / พัก/เพิ่มความดังเสียง/ เรงการเลนไปขางหนา/
เรงการเลนไปขางหลัง

6. เครื่องเลนเพลงและเครื่องเลนวีดีโอ

6.2 เครื่องเลนวีดีโอ
คลิ๊ก แกลอรี่ (Gallery) จากหนาเมนูหลัก เพื่อเขาสูเมนู
เครื่องเลนวีดีโอ ในหนานี้จะมีรายการไฟลวีดีโอแสดงอยู 
เลือกไฟลที่ตองการเปด ในหนาเครื่องเลนวีดีโอแตะไอคอน
ฟงกชั่นตางๆในหนาจอ เพื่อ เลน/พัก/เพิ่มเสียง/ลดเสียง/ขาม
ไปยังไฟลวีดีโอถัดไป/ขามไปยังไฟลวีดีโอกอนหนา
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7.0

คลิ๊ก แกลอรี่ (Gallery) จากหนาเมนูหลัก เพื่อเขาโฟลเดอร
ภาพ เลือกโฟลเดอรที่ตองการ จากนั้นภาพจะแสดงภาพตัว
อยางขนาดเล็ก ใหเลือกภาพที่ตองการเพื่อดู
แตะที่หนาจอเพื่อใชงานไอคอน ซูมเขา/ซูมออก/ไปยังภาพ
ถัดไป/ไปยังภาพกอนหนา/กลับภาพ หรือลบภาพ

7. การดูภาพ

8.0

คลิ๊ก กลอง (Camera) เพื่อเขาสูฟงกชั่นกลอง
8. กลอง 
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8.1 กลอง (Camera)

ถาตำแหนงเคอรเซอรแสดง      แปลวาอยูในโหมดกลอง

คลิ๊ก        เพื่อถายภาพ
คลิ๊ก        เพื่อตั้งคาโหมดวิว, ขนาดภาพ, คุณภาพ และเอฟเฟคสี 
คลิ๊ก        เพื่อเลือกการจัดเก็บภาพลงตัวเครื่องหรือการดทีแฟลช
คลิ๊ก        เพื่อตั้งไวทบาลานซ
คลิ๊ก        เพื่อเลือกกลองถายรูปดานหนาหรือดานหลัง

8.2  ถาตำแหนงเคอรเซอรแสดง       แปลวาอยูในโหมดกลองวีดีโอ

คลิ๊ก        เพื่อถายวีดีโอ
คลิ๊ก        เพื่อตั้งคาเอฟเฟคสี  และคืนการตั้งคามาตรฐาน
คลิ๊ก           เพื่อเลือกตั้งคาคุณภาพวีดีโอ
คลิ๊ก        เพื่อเลือกกลองถายรูปดานหนาหรือดานหลัง
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9.1 เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร
1. เชื่อมตออุปกรณไปยังคอมพิวเตอรโดยสายเคเบิ้ล USB เครื่องคอมพิวเตอรจะแสดงหนาจอตามภาพดาน
ลาง (9.1.1) 
2. กด                  เพื่อเปดการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอรจะแสดงหนาจอตามภาพ
ดานลาง (9.1.2)
3. คุณสามารถกลับไปยังหนาอินเทอรเฟสเมนู และกด File Browser เพื่อจัดการไฟล

9. เชื่อมตออุปกรณภายนอก

       

9.1.1 9.1.2
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9.2

9.2 การใช OTG และ USB
เครื่องนี้รองรับอุปกรณที่ใชการฟอรแมตแบบ 
FAT 32 เชน U disk และเครื่องเลน MP3 คุณ
สามารถเชื่อมตออุปกรณตางๆกับเครื่องแทบเล็ต 
(ขอสังเกต: มีเพียง OTG ที่สามารถรองรับเมาส 
USB และ คียบอรด ทั้งนี้สามารถรองรับเฉพาะ 
USB เวอรชั่น 2.0 เทานั้น)

9.3 แอพพลิเคชั่น
เพื่อความสะดวกในการใชงาน ตัวเครื่องรุนนี้ไดติดตั้งแอพพลิเคชั่นชื่อดังลงมาในตัวเครื่อง สำหรับวิธีการใช
งาน โปรดตรวจสอบวิธีการใชงานในแอพพลิเคชั่นนั้นๆ ทั้งนี้แอพลิเคชั่นบางตัวอาจไมสามารถใชไดเนื่องจาก
ตองอาศัยบริการจากเครือขายซิมการด

9.4 สายเคเบิ้ล HDMI 
1. เตรียมสายเคเบิ้ล HDMI ที่มีแกนกลางเปนทองแดงและมีหัวเปนสีทอง ถาตองการใหเอาทพุตออกมารอง
รับการสงสัญญาณ 3D ที่ full HD (ความละเอียด 1080p) ใหใชสายเคเบิ้ล HDMI เวอรชั่น 1.4
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2. การเชื่อมตอ
เสียบสายเคเบิ้ล HDMI ดานหนึ่งที่หนาจอ แลวเสียบอีกดานหนึ่งเขากับอุปกรณที่ตองการเชื่อมตอ ภาพและ
เสียงจะปรากฏบนหนาจอของอุปกรณที่เราทำการเชื่อมตอ ทั้งนี้ระหวางการเลนวีดีโอ ภาพจะไมแสดงบนหนา
จอของเครื่องแทบเล็ตจะมีเพียงปุมและแถบเวลาการเลนปรากฏอยูบนหนาจอของเครื่อง และจะถูกซอนหลัง
จาก 10 วินาที

3. ภาพจะถูกขยายตามขนาดหนาจอของอุปกรณที่ถูกใชเชื่อมตอ 
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10.1 เขาหนาแอพพลิเคชั่นของ Gmail เชน Gmail, Playstore, ปฏิทินและอื่นๆ หรือเขาไปที่เมนู ตั้งคา 
(Settings)  คลิ๊ก                 จากนั้น คลิ๊ก              ที่มุมบนดานขวา จะมีขอความปอบอัพจะแสดง 
เพิ่มแอคเคาท (Add an account) เลือก            เพื่อเพิ่มแอคเคาท

10. การสมัครแอคเคาท Gmail

10.1.1 10.1.2

10.2 หลังจากเขาหนาแอพลิเคชั่นของ Gmail จะแสดงขอความใหเพิ่มแอคเคาท ใหใสชื่อ  แลวคลิ๊ก 
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10.2

10.3

10.3 สรางอีเมลลแอดเดรสของ gmail จากนั้นคลิ๊ก                   ระบบจะตรวจสอบอีเมลลแอดเดรสที่มี
อยูในระบบ
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10.4 ถาไมสามารถใชอีเมลลแอดเดรสนั้นได จะมีขอความแสดงดังภาพดานลางใหเปลี่ยนชื่อผูใชใหม

10.5 ถาสามารถใชอีเมลลแอดเดรสได จะมีขอความใหคุณสรางรหัสผาน
10.4

10.5
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10.6.1 10.6.2

 

10.6 หลังจากสรางรหัสผานแลวใสขอความเพื่อเตือนความจำในกรณีที่ลืมรหัสผาน (เพื่อกูรหัสผานในกรณีที่ลืม) 
คลิ๊ก                  หลังจากปอนขอมูลเรียบรอย

10.7 คลิ๊ก                แลวปอนขอความ authentication เพื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนแอคเคาท Gmail
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11.1.1 11.1.2

11.1 เขาเมนู Playstore แลวเลือกแอพพลิเคชั่นที่ตองการดาวนโหลด เชน บาสเก็ตบอล (Basketball) 
คุณสามารถคนหาแอพพลิเคชั่นที่ตองการโดยเลือกจากประเภท (Categories) หรือใสชื่อในการคนหา

11. ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก Playstore (มีแอคเคาท Gmail เรียบรอยแลว)

11.2 คลิ๊กเปดแอพพลิเคชั่นที่ตองการดาวนโหลด แลวคลิ๊ก ดาวนโหลด (Download) จะมีขอความปอบอัพ 
คลิ๊กเลือก ยอมรับและดาวนโหลด (Accept&Download) เครื่องจะดาวนโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น
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11.2.1 11.2.2

11.3 เขา Play Store จากเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชแอคเคาท Gmail ที่มีอยู เพื่อล็อกอินและคนหา
แอพพลิเคชั่นที่ตองการ  แอพพลิเคชั่นจะถูกซิงคเขาตัวเครื่องหลังจากผานการทดสอบการใชงาน (เวลา
เขาใชงาน Playstore ตองเชื่อมตอ WIFI)
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12. รีเซ็ตขอมูล

12.1

12.2

12.1 หากเครื่องใชงานไมปกติ ใหเลือก แบคอัพ
และรีเซ็ต (Back up&Reset)  ในเมนู ตั้งคา 
(Settings) เพื่อรีเซ็ตขอมูล

12.2 ถาไมสามารถเปดดิสก หรือตองการลบไฟล
ทั้งหมดในตัวเครื่อง ใหเขาไปในเมนู พื้นที่จัดเก็บ 
(storage) ภายใตเมนู ตั้งคา (Settings) แลวคลิ๊ก 
ลบการด SD (Erase SD Card)
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13.1.1 13.1.2

13. การใชงานการดทีแฟลช

13.1 หลังจากใสการดทีแฟลช ระบบจะแสดง                         ที่ดานลางของหนาจอ ใหเขาไปใน 
จัดการไฟล เพื่อดูรายละเอียดของไฟลที่อยูในการดทีแฟลช

14.1 เปดอีเมลล (Email) จากนั้นใสที่อยูอีเมลลและรหัสผาน

14. ตั้งคาอีเมลล
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14.2 ตั้ง เซริฟเวอรอีเมลล POP3 และ IMAP (เซริฟเวอรอีเมลลจะมีพอรตที่แตกตางกันไป โปรดอางอิง
จากภาพดานลาง)

14.1

14.2.1 14.2.2
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14.2.3 14.2.4

15.1

15. แถบเครื่องมือ

15.1 แถบเครื่องมือจะแสดงเมนูชอรทคัทของฟงกชั่น 
ดูภาพดานลาง คลิ๊กไปยังเมนูที่ตองการเพื่อเขาสู
ฟงกชั่นวิดเจ็ด
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15.2.1

15.2.2

15.2 คลิ๊ก ไอคอนเมนูตั้งคา ในแถบเครื่องมือ เพื่อเขาไปตั้งคา
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16. การแกไขปญหาเบื้องตน

1. เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
คำตอบ
        1). รีบูตตัวเครื่องและตรวจสอบวาเครื่องทำงานปกติหรือไม
        2). เสียบที่ชารจเพื่อชารจแบตเตอรี่ กอนเริ่มการใชงานควรตรวจสอบวามีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
        3). ใหอัพเกรดซอฟตแวรโดยชางผูเชี่ยวชาญ

2. เวลาการสแตนดบายสั้นลง
คำตอบ
เวลาการใชงานของแบตเตอรี่จะขึ้นกับอุณหภูมิและการใชงาน ถาอุณหภูมิสูงหรือต่ำไปจะสงผลตอเวลาการ
ใชงาน ควรใชในอุณหภูมิปกติ นอกจากนี้ระดับความดังเสียงที่ใชและวิธีการใชงานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผล
กระทบตอเวลาการใชงานของแบตเตอรี่



หนา 35

VI. ขอมูลแบตเตอรี่

li-ion 4000 mAh

ชนิด ความจุ

อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแกซิมการด, การตั้งคา, การใชงาน และสภาพแวด
ลอมที่ใชงาน
ใชงานเครื่องเลนมัลติมีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปดโดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว
การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานะการชารจ, อุณหภูมิ, และสถานะของไฟแสดง
หนาจอ











หนา 36

VII. เงื่อนไขการรับประกัน
เครื่องแทบเล็ต, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การดหนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 
12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart 
และตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพท, เครื่องแทบเล็ต พรอมอุปกรณ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่น
นอกจากประเทศไทยใหเปนไปตามกฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจใน
วันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหล
หรือคาแรงในการซอม และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณที่จำหนายโดยการรับประกันและ
ขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิด
ความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือไมสามารถใชงานได

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใชรวมกับเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ต
พรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอมหรือเปลี่ยนอะไหล
แลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก 
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกคาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหล
เองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมี
การขูดลบ หรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

เครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใชงานที่ผิดปกติ 
การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพ
แวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย 
ทำของเหลวหรืออาหารหกใส หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอม

1.
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อุปกรณ i-mobileไดรับความเสียหาย  
เครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, เปลี่ยนอะไหล, แกไข, 
ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงานโดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือเชื่อมตอเครื่องโทรศัพท
หรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรอง
จาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทหรือ
เครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่ง
พิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายมืดเล็กๆ บนหนาจอ 
ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได 
ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูป
อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือวาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลอง
ถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม 

2.
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 งลดุสนิสนักะรปบัรรากหใำท นักะรปบัรรากงดสแสัหรขลเยามหงึถมวร
ทแงอืรคเอืรหทพัศรทโงอืรคเนบนักะรปบัรรอกเกิตส ,กาลฉหใำทราก  ยาหยีสเดุรำชณรกปุอมอรพต็ลเบ

งลดุสนิสนักะรปบัรรากหใำท
ตมาวคมาตปไนปเะจ elibom-i งอขรวแตฟอซ าวนักะรปบัรมไ elibom-i นางำทรากอืรห นาทงอขรากงอ

พกบมาวคะลแดาลพดิผมาวคกาจศารปอืรห ดุดะสมไะจงัรคงาบรวแตฟอซงอข  ๆดใงอร
งลงัตดิตอืรหดลหโนวาดนาทีทรวแตฟอซ าวนักะรปบัรมไ elibom-i รากอืพเมิตเมิพเนาทงอขงอืรคเนใ

งอขรากงอตมาวคมาตีดดไนางชใถรามาสะจ ๆงาตงิทเนับมาวคอืรหนางชใ ดิผมาวคกาจศารปยดโ นาท
วคถรามาสมไ elibom-i งาทวาลกงัดาหญปงึซ ๆดใงอรพกบมาวคะลแดาลพ ดไมุคบ
นางำทรากงึถมุลคบอรคมไ elibom-i งอขบอชดิผบัรมาวคะลแนักะรปบัรราก บบะรงอขดาลพดิผ

อืรห สัรวไกาจ ๆดใลูมอขงึถาขเรากกาจนึขดิกเอืรห ๆงาตรวแตฟอซ   ตาญุนอบัรดไมไยดโิธทิสดิมเะลราก
งเะรำชราก ราคานธีชญับงาทรากิรบงึถาขเรากนใยาหยีสเมาวคดิกเหใำท ญัคำสลูมอขอืรห นลไนออนิ

ยามหฎกดิผงาทนใชใปไทพัศรทโงอืรคเำนรากอืรห  ๆงาต
คคุบนวสลูมอขกาจดิกเีทบอชดิผบัรมาวคงึถมุลคบอรคมไนักะรปบัรราก งาวหะรปไยาหงอืรคเนใ ๆงาตล
งอืรคเงอข ๆงาตรวแตฟอซนอถดอถ งัตดิตรากงาวหะรอืรห นางชใราก  ,งลพเ ,นัชคเิลพพอแงึถมวร  

วลแปไนิงเะรำชรากีมดไาคกูลงาทีท ๆงาตกิชามสะลแ อโีดีว
คคุบนวสลูมอขกาจดิกเีทบอชดิผบัรมาวคงึถมุลคบอรคมไนักะรปบัรราก งาวหะรปไยาหงอืรคเนใ ๆงาตล
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การซอมที่ศูนยบริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคา
ไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใช
ผลิตภัณฑที่  i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหา
การใชงาน  หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม

14.
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VIII. ชื่อรุน USB Dongle ที่รองรับ
i-mobile: U3510, 3501 

HUAWEI: E261,  E160E, E1782, E220, EC122, EC156, EC167, E160, EC1261, ET127, 
ET128-2, E1750, E1820, E170, EC1270,  EC189, AC590, K3520, E153, E173, E180, E226, 
E1552, E353,E355 Mobile WiFi Smart, E353 HSPA+ USB Stick, SURF E303 ,EM770W, 
EM660, E1750, E1820, E173-u. EC1261, EC122 . E220,  E173-s, EC150, E261, E1550, 
E122, ET188, ET127, ET128, MU509, MT509,  MC509 

ZTE: AC2736, AC2746, MF110, MF633, AC2766, MF637, MF100, MF190 MF190A,  
AD3812,  MG3732,  MF210,  MF633  ,  MF662,  MF110    ,  MF637U  .  MF190,  MF226, 
MC2716, A355, A356


