
ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนด
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดย

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด

ของ กทช.

	 						คู่มือการใช้งาน
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ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก i-mobile 
เพื่อรับประกันการทำงานของตัวเครื่องที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ เพื่อป้องกัน 
อุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาด 
เจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีการเปลี่ยน
แปลงเนื้อหาในคู่มือ 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

ยินดีต้อนรับ
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HUAWEI - MU509 (module), E153, E156G, E160E, K3520, E170, E172, E173, E176G, E1782,  
E180, E220, E226, E261, E270, E353, E1552, E1786, E1750, E230, E272, E303-Hilink, E303, 
E1820, E182E, E1261, HSPADataCard, E173s, E1731, EM660 (module), MC509 (module), EC122, 
EC150, EC156, EC1270, EC167, EC189, EC1261, EC156-TATA, EC159-Reliance, ET127, ET128-2, 
ET128, ET158, ET302, K3770

ZTE - MF110, MF633, MF637u, MF633BP+, MF170, MF190, AD3812, MF668, MF626, MF628, 
MF636, MF637U, MC2716 (module), AC2736 (blue), AC2736 (black), AC2746, AC2766, AC560, 
AC580, AC581, AC590, AC2737, K3770-z, MU350, A356 

Micromax-351G, 350G, 310G(6246), 310G(6240), 300G

Speedup - usb modem, SU-8650U, SU-9800U, SU-8900U, SU-7300U

Sentar-ST804 / Sentar-ST809

SRT-H800, HSPA USB, E800

Vtion-E1916, WU830 

Eton-WU830, EU830

ASB-C820, T920 

Others - PINSU-WU930, PCTX-E003, AL720(DoDo), Techfaith-XX, HD360, SEV759, Outsell-A100,  
Qualcomm MSM6085, Scv-zoomdata, TU930 TD-SCDMA, 

Supported	USB	Dongle	Models
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1. เริ่มต้นการใช้งาน

การใส่การ์ดความจำ 

1. ปิดการทำงานของตัวเครื่อง
2. ใส่ Micro SD การ์ดลงในช่อง 

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะการ์ดความจำที่ใช้งานได้สำหรับ 
อุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดความจำที่ไม่สามารถใช้งานได ้
อาจทำให้การ์ดหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และทำ 
ให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดสูญหายได้ 

การชาร์จแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง	

คอมพิวเตอร์

ท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ที่ชาร์จของตัวเครื่อง 
หรือเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
สาย USB (ที่จัดมาให้พร้อมเครื่องนี้)

Micro SD การ์ด



2 �

ตัวเครื่อง PAD นี้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ให้
ท่านรู้สึกเหมือนกับกำลังใช้งานกล้องถ่ายรูป, กล้อง 
วิดีโอ, วิทยุ, เครื่องเล่นเพลง และเครื่องบันทึกเสียงใน 
เครื่องเดียวกัน และท่านยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่น,
เกมส์ และอื่นๆ อีกมากมาย (รองรับไฟล์รูปแบบ APK) 
โดยการดาวน์โหลดจาก Android Market

2. ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง PAD

กล้องด้านหน้า

ไฟ LED

ปุ่มเพิ่ม/ 
ลดระดับเสียง

ช่องใส่ Micro SD การ์ด

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ช่องต่อหูฟังช่องต่อ USB
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กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อตั้งค่าให้เครื่องเข้าสู่โหมด Sleep และขณะนั้นเองหน้าจอจะถูกล็อคไว้ ท่านสามารถกดปุ่ม 
เปิด/ปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อให้เครื่องออกจากโหมด Sleep แล้วจึงลากไอคอนกุญแจไปทางด้านขวาเพื่อปลดล็อค

3. การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
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4. การใช้งานพื้นฐาน

การเปิด/ปิดเครื่อง

เมื่อท่านใส่ Micro SD การ์ดลงในเครื่องแล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 
เพื่อเปิดการทำงานของตัวเครื่อง ในจังหวะที่ท่านกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 
ค้างไว้ ที่หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “Power off” เพื่อแสดงถึงการปิด 
เครื่อง 

การตั้งค่าเครื่องเข้าสู่โหมด Sleep 

เมื่อต้องการให้เครื่องของท่านเข้าสู่โหมดนี้ ให้เข้าไปที่เมนู การตั้งค่า   จอภาพ  Sleep

1. การตั้งค่าให้เครื่องเข้าสู่โหมด Sleep
 • Manual: การกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องแบบเร็วจะทำให้หน้าจอดับชั่วคราว และอุปกรณ์ของท่านจะเข้าสู่โหมด  
  Sleep
 • Automatic: หากท่านปล่อยให้อุปกรณ์อยู่นิ่งโดยไม่ใช้งานตามเวลาที่กำหนด เครื่องของท่านจะเข้าสู่โหมด  
  Sleep โดยอัตโนมัติ 

2. การตั้งค่าให้เครื่องจากโหมด Sleep
หากต้องการทำให้เครื่องออกจากโหมด Sleep ให้ท่านกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง จากนั้นลากไอคอนกุญแจไปทางด้านขวา

หากต้องการปิดเครื่อง  

ให้สัมผัสที่ “OK”
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การจัดการการแจ้งเตือน 

สัมผัสที่ด้านขวาของหน้าจอตรงที่มีการแสดงเวลาของระบบเพื่อเปิดแผง 
หน้าจอแสดงการแจ้งเตือน เมื่อมีเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายอื่นๆ  
ที่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถเปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน 
เพื่อดูหรือใช้งานการทำงานบางอย่างอย่างง่ายได้ หากต้องการปิดแผง 
หน้าจอการแจ้งเตือน ให้สัมผัสที่ไอคอน ย้อนกลับ, เมนู หรือไอคอน 
หน้าจอหลัก

ย้อนกลับ หน้าจอหลัก

การปรับระดับเสียง

1. กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง หรือ ลดระดับเสียง ที่อยู่ทางด้านขวาเพื่อปรับระดับเสียง

2. เข้าไปที่ การตั้งค่า > เสียง > ระดับเสียง ท่านสามารถปรับระดับเสียงของเพลง, 
 วิดีโอ, เกมส์ และสื่ออื่นๆ 

3. เข้าไปที่ การตั้งค่า > เสียง > โหมดปิดเสียง ท่านสามารถเปลี่ยนไปยังโหมดปิดเสียง 

4. เข้าไปที่ การตั้งค่า > เสียง ท่านสามารถตั้งค่าเสียงอื่นๆ จากเมนูนี้ 
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1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับเครื่องนี้

2. สัมผัสเพื่อเปิดแผงหน้าจอการแจ้งเตือน และสัมผัสที่ USB ที่เชื่อมต่อ (โปรดดูภาพแสดงหน้าจอของหัวข้อที่ 4.  
 การจัดการการแจ้งเตือน)

3. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะถูกอ่านข้อมูลในลักษณะของไดร์ฟประเภท Removable disk

4. เข้าไปในไดร์ฟ Removable disk ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องนี้ของท่าน และเปิดเข้าไปดูข้อมูล

5. จากนั้นท่านจะสามารถคัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังรูทโฟลเดอร์ของการ์ดจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ หรือ 
 สลับกัน 

6. ถอดสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท่านทำการถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างปลอดภัย

5. การเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
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6. การเพิ่มวิดเก็ทและไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติม

ไปยังหน้าจอหลัก

การเพิ่มวิดเก็ทและไอคอนไปยังหน้าจอหลัก 
เข้าสู่ Launcher และกดแอปพลิเคชั่นที่ปรากฏบนหน้า 
จอค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะสั่น จากนั้นจึงยกนิ้วออกจาก
หน้าจอ

การจัดเรียงหรือการลบวิดเก็ทและไอคอนบนหน้า	

จอหลักของท่าน 

a) กดวิดเก็ทหรือไอคอนบนหน้าจอที่ท่านต้องการย้าย 
ค้างไว้ เมื่อที่หน้าจอสั่น อย่าเพิ่งปล่อยมือออกจากหน้า 
จอ แต่ให้ท่านลากตัววิดเก็ทหรือไอคอนไปยังตำแหน่ง 
ใหม่บนหน้าจอ b) กดที่ไอคอนค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์ 
จะสั่น จากนั้นจึงลากวิดเก็ทหรือไอคอนเพื่อลบออก!
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7. การเข้าสู่ Launcher

การเปิดและการสลับแอปพลิเคชั่น 
Launcher ใช้สำหรับจัดเก็บไอคอนต่างๆ สำหรับ 
แอปพลิเคชั่นของท่านบนตัวเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชั่น 
ที่ท่านได้ดาวน์โหลดมาจาก Android Market หรือแหล่ง 
อื่นๆ บนหน้าจอหลัก ให้ท่านสัมผัสไอคอน Launcher 
เพื่อเปิดเมนูหลัก

การสลับไปยังแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานปัจจุบัน 

กดที่ไอคอน  ค้างไว้ครู่หนึ่ง

กดไอคอนหน้าจอหลัก หรือไอคอนย้อนกลับเพื่อปิด 
Launcher

สไลด์ Launcher ไปทางด้าน
ซ้ายหรือขวาเพื่อดูไอคอนอื่นๆ 
เพิ่มเติม

สัมผัสแอปพลิเคชั่นเพื่อ
เปิดออก

สัมผัสเพื่อเปิด
แอปพลิเคชั่น
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สัมผัสเพื่อเปิดหรือปิด
การเชื่อมต่อข้อมูล

8. การเปิดใช้งานเว็บ

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi 
การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi:

1. เข้าไปที่ เมนู > การตั้งค่า > ระบบไร้สายและ 
 เครือข่าย จากนั้นจึงสัมผัสที่ Wi-Fi ON

2. ขั้นตอนต่อไป ให้ท่านเลือกการเชื่อมต่อ WIFI ที่ 
 แสดงรายการไว้ข้างใต้เครือข่าย Wi-Fi 

การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi 

เข้าสู่ เมนู > การตั้งค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย 
> เพิ่มเติม แล้วเลื่อนลงเพื่อค้นหาเครือข่ายที่ต้อง
การ จากนั้นป้อนข้อมูล “Access Points Names” 
และเลือกแอคเคาท์ของ WAP ที่ต้องการ

หากต้องการเข้าสู่ระบบเว็บ ท่านจำเป็นต้องเปิดใช้การ 
เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อยู่ในระยะใกล้ ท่านสามารถเปิดการ 
รับสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเว็บ  
ซึ่งบางเครือข่ายอาจต้องใช้รหัสผ่าน 
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9. การสื่อสารและความบันเทิง

การลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับการสนทนา 
โทรศัพท์ของท่านมาพร้อมกับแอปพลิเคช่ันเพ่ือการสนทนา 
หลากหลายรูปแบบเพื่อมอบไลฟ์สไตล์ที่ง่ายและสะดวก 
สบายยิ่งขึ้น เช่น Facebook, Skype, Twitter เป็นต้น 
โดยเครื่อง PAD รุ่นนี้ช่วยให้ท่านได้ใช้งานแอปพลิเคชั่น 
ท่ีหลากหลาย และเพลิดเพลินไปกับประโยชน์อีกมากมาย
และท่านสามารถเข้าไปที่ Android Market เพื่อเลือก
เครื่องมือสำหรับการสนทนาและติดตั้งลงเครื่องได้ 

การลงทะเบียน Google แอคเคาท์ 

Google แอคเคาท์ จะทำให้ท่านสามารถได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่จากแอปพลิเคชั่นและบริการของ Google 
และบริการที่ท่านอาจต้องการใช้งาน เช่น Play store, 
YouTube, Gmail และแอปพลิเคชั่นอื่นๆ อีกมากมาย

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ ID และ 
รหัสผ่านของท่าน

เข้าไปที่ Play store และ 
ดาวน์โหลด Apps หลังจากที่ 
ท่านลงทะเบียนใช้งาน Google  
แอคเคาท์
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สัมผัสที่แท็บเพื่อดูไลบรารี่
ของท่านโดยใช้ 1 ใน 4 
วิธีต่อไปนี้

สัมผัสเพื่อเปิดอัลบั้ม, เพลง 
หรือรายการเพลง

10. การเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

เมื่อท่านคัดลอกเพลงลง SD การ์ด เครื่องเล่นเพลงจะค้นหาการ์ดที่มีไฟล์เพลงและสร้างแคตตาล็อกให้ท่านเลือกเพลง 
บนพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละไฟล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์นั้นๆ
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11. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจาก Android 

Market

1. การเพิ่ม Google แอคเคาท์ 2. เข้าไปที่ Android Market (Play Store) และทำการ 
 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
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12. การจัดการแอปพลิเคช่ัน/การย้ายไปยัง SD การ์ด

1. ป้อน Google แอคเคาท์

2. เข้าไปที่ Android market หรือ Play store จากนั้น 
 จึงทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 

3. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัย > ไม่รู้จักแหล่ง 
 ที่มา ข้อความของระบบจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดง 
 คำเตือนให้กับท่านได้ทราบ ให้ท่านคลิกที่ “OK” 
 จากนั้นท่านจะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นของท่าน 
 ได้

4. ไปที่ การตั้งค่า > แอปพลิเคชั่น ท่านจะสามารถ 
 จัดการกับแอปพลิเคช่ันได้คลิกท่ีแอปพลิเคช่ันในส่วนน้ี 
 เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือแม้แต่ลบแอปพลิเคช่ัน 
 ออกได้ 
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โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อมูลต่อไปนี้เพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูล
ได้รับความเสียหาย หลังจากที่อ่านคู่มือนี้แล้ว ควรเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ที่สะดวกต่อการนำมาอ้างอิงได้ตลอดเวลา 

1. บริการหลังการขาย
โปรดอ้างอิงจากบัตรรับประกันที่จัดมาให้พร้อมบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่อง 

2. ความปลอดภัยในการใช้งานของที่ชาร์จและอะแด็ปเตอร์
ที่ชาร์จและอะแด็ปเตอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

3. ข้อมูลและการดูแลรักษาแบตเตอรี่
• ห้ามพยายามแยกชิ้นส่วนของตัวเครื่อง PAD และถอดแบตเตอรี่
• ควรชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำหากปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้งาน และสภาวะแวดล้อม 
• ฟังก์ชั่นการป้องกันตนเองของแบตเตอรี่จะตัดกระแสไฟฟ้าของตัวเครื่อง เมื่อการทำงานอยู่ในสถานะผิดปกติ 

4. คำเตือนทั่วไป
ขณะขับรถ โปรดใช้หูฟังเพื่อความปลอดภัย ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน 
• โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องใช้งานตัวเครื่อง PAD ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ, เครื่องช่วยฟัง และ 
 อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เนื่องจากตัวเครื่องนี้อาจทำให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวนได้
• อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของแท้จะส่งผลให้อุปกรณ์ของท่านได้รับความเสียหายและทำให้การรับประกันถูกยกเลิกได้ 
• ห้ามแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง โปรดติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายทันที
 ที่เป็นไปได้ 

13. การดูแลรักษาและข้อมูลด้านความปลอดภัย
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• เมื่อชาร์จอุปกรณ์ ควรให้อุปกรณ์อยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี, ปราศจากความร้อน และอยู่ห่างจากวัตถุไวไฟ 
 และวัตถุที่สามารถระเบิดได้
• เพื่อป้องกันการเสื่อมของสภาพความเป็นแม่เหล็ก ควรเก็บอุปกรณ์ให้อยู่ห่างจากวัตถุที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก  
 เช่น แผ่นซีดี, เครดิตการ์ด เป็นต้น
• โปรดระมัดระวังไม่ให้ของเหลวหกใส่ตัวเครื่องหรือโดนตัวเครื่อง หากเกิดกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อไปที่ตัวแทน
 จำหน่ายโดยตรง 
• ห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาวะที่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป ห้ามให้อุปกรณ์โดนแสงแดดแรง หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มี 
 ความเปียกชื้นมากเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน คือ 0๐C - 40๐C  
 ความสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ควรน้อยกว่า 2,000 เมตร 
• ห้ามใช้น้ำยา หรือผ้าที่เปียกชุบน้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรงในการทำความสะอาดอุปกรณ์
• อุปกรณ์นี้สามารถถ่ายวิดีโอและบันทึกเสียง ซึ่งการใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเสมอ
• โปรดเก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก 
• ห้ามโยนหรือทำให้อุปกรณ์สั่นสะเทือน เนื่องจากการใช้งานอย่างรุนแรงอาจทำให้วงจรภายในเสียหาย และทำให้ 
 โครงสร้างที่ซับซ้อนได้รับการกระทบกระเทือน 
• แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่องมีอายุการใช้ หากพบว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หมดลงแล้ว โปรด 
 ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน 

คำเตือน: ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องตามแนวทางท่ีแสดงไว้ข้างต้น รวมถึงการใช้งานตัวเคร่ือง  
PAD อย่างไม่ถูกวิธี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในคู่มือน้ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เน้ือหาใน 
คู่มือน้ีอาจแตกต่างไปจากเน้ือหาท่ีแสดงจริงบนอุปกรณ์ ในกรณีเช่นน้ัน ขอให้ยืดถือเน้ือหาตามท่ีแสดงบนอุปกรณ์เป็นหลัก
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ชนิด

ลิเที่ยม ไอออน

ความจุ

3,000 mAh

14. ข้อมูลแบตเตอรี่ 
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15. 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 และตัวแทน 
 จำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น 

4. หลักเกณฑ์การรับประกันใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไป 
 ตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอร์ 
 รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง
 ในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน

6. i-mobile จะรับประกัน Tablet พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้ 
 เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน,  
 การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วน 
 บุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ 
 งานได้

7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็น 
 บริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน,  
 การพร้อมใช้งานของบริการ, พ้ืนท่ีครอบคลุมของระบบน้ัน
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8. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะ 
 เวลาที่เหลือของ Tablet พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลา 

 ใดจะยาวกว่า

9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตาม 
 ราคาที่แท้จริง

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

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่ 
 เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรก 
 ท่ีทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆ ที่ 
 เป็นเหตุให้ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย

2. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

3. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการ 
 ใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
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4. การใช้งาน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือเชื่อมต่อ Tablet พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ 
 จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับ  
 Tablet พร้อมอุปกรณ์

5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นใน Tablet พร้อมอุปกรณ์  
 i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิด 
 ขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้  
 ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพท่ีถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดข้ึนใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละ 
 เครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ และไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง

6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ Tablet พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมรวมถึงหมายเลข
 รหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

7. การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบน Tablet พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของ 
 ซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ 
9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือ 
 ความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความ 
 บกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้
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10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ  
 หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหาย 
 ในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำ Tablet ไปใช้ 
 ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการ 
 ใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และ 
 สมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อม 
 ที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงิน 
 ไปแล้ว
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่  
 i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการ 
 ใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม


