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ยินดีต้อนรับ
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
จาก i-mobile เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์
ที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานใน
คู่มือนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน 

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้
จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูลบาง
อย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

   

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

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

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้
โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center 

โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ท่านควรทราบ
 คำเตือน: โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่างนี้และปฏิบัติตาม
 อย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตราย หรือเป็นการ
 ละเมิดต่อกฎหมายบางอย่างได้ ทางบริษัทผู้ผลิตก็ไม่
 สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้ในกรณีท่ีผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตาม
 คำแนะนำ หรือใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างไม่เหมาะสม 

• หากโทรศัพท์รองรับฟังก์ช่ัน “โหมดการใช้งานบนเคร่ืองบิน”  
 โปรดตั้งค่าการทำงานของตัวเครื่องเป็น “โหมดการใช้งาน
 บนเครื่องบิน” หากบนเครื่องบินไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้ โปรด
 ปิดเครื่องก่อนทำการบิน เนื่องจากโทรศัพท์อาจทำให้เกิด
 คล่ืนสัญญาณรบกวนในเคร่ืองบิน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนด  
 ของโทรศัพท์

• โปรดปิดเครื่องโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมัน, บริเวณ
 ที่มีสารเคมี หรือพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และโปรดเก็บ
 อุปกรณ์ให้พ้นมือเด็กเล็ก

• ขณะขับรถ โปรดปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยว
 ข้องกับการใช้งานสมาร์ทโฟนขณะขับขี่ เมื่อสนทนาทาง
 โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:  
 โปรดขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวัง และใส่ใจต่อสภาพ
 การจราจรเป็นสำคัญ หากสมาร์ทโฟนของท่านมีฟังก์ชั่น
 แฮนด์ฟรี โปรดใช้งานในโหมดนี้ ในสภาวะการขับขี่ที่ไม่
 ปกติ โปรดทำการจอดรถก่อนที่ท่านจะหมุนเลขหมายโทร
 ออกหรือรับสาย
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• โปรดปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่ห้าม
 ใช้งานสมาร์ทโฟนอ่ืนๆ เน่ืองจากสมาร์ทโฟนจะส่งคล่ืนรบกวน 
 ระบบการทำงานปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ,  
 เคร่ืองช่วยฟัง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อ่ืนๆ

• อุปกรณ์เสริม และช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ของแท้จากทางบริษัท  
 จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน 

• ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ของท่านด้วยตนเอง หากโทรศัพท ์
 ทำงานบกพร่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

• ห้ามชาร์จไฟให้กับเครื่องสมาร์ทโฟนก่อนใส่แบตเตอรี่ลงใน
 เครื่อง และห้ามทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร 

• ควรชาร์จแบตเตอรี่เครื่องสมาร์ทโฟนในสภาพแวดล้อมที่มี
 การระบายอากาศท่ีดี และไม่ร้อน ควรอยู่ห่างจากวัตถุท่ีไวไฟ  
 หรือวัตถุที่ระเบิดได้ 

• เพื่อป้องกันการทำลายสภาพแม่เหล็ก โปรดเก็บเครื่อง
 สมาร์ทโฟนให้ห่างจากวัตถุที่มีสภาพความเป็นแม่เหล็ก เช่น  
 แผ่นดิสก์, เครดิตการ์ด เป็นต้น

• โปรดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่แห้ง เนื่องจากปฏิกิริยาการตกตะ  
 กอน, ความช้ืน และของเหลวทุกชนิด อาจมีแร่ท่ีไปกัดกร่อน
 วงจรไฟฟ้า หากอุปกรณ์ของท่านเปียกน้ำ ให้ถอดแบตเตอรี่
 ออก และติดต่อไปยังศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน 

• ห้ามใช้เคร่ืองสมาร์ทโฟนในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป   
 และห้ามไม่ให้เครื่องสมาร์ทโฟนโดนแสงแดดที่แรงจนเกินไป
  หรือความชื้นที่สูงจนเกินไป
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• ห้ามใช้ของเหลว หรือผ้าที่เปียกชุบสารทำความสะอาดที่
 ออกฤทธิ์แรงในการทำความสะอาดอุปกรณ์ 

• เคร่ืองสมาร์ทโฟนน้ีมีฟังก์ช่ันสำหรับการถ่ายภาพ, การบันทึก
 วิดีโอ และการบันทึกเสียง โปรดปฏิบัติตามข้อกฎหมายและ
 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้ การใช้งาน
 ฟังก์ช่ันเหล่าน้ีโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการกระทำผิดต่อ
 กฎหมาย และข้อบังคับในพื้นที่นั้นๆ ได้ 

• ขณะใช้งานฟังก์ช่ันเครือข่าย ห้ามใช้เพ่ือการดาวน์โหลดไฟล์  
 ที่มีไวรัส ห้ามติดตั้งภาพใดๆ และเสียงริงโทนที่เป็นไฟล์เสีย
  หากไฟล์ดังกล่าวส่งผลให้ตัวเคร่ืองทำงานผิดปกติ ทางบริษัท
 จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

• โปรดกำจัดแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดในเขตพื้นที่ของท่าน  
 ขอแนะนำให้กำจัดแบตเตอรี่ในลักษณะที่สามารถนำไป
 รีไซเคิลได้ และห้ามนำไปกำจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป

โปรดทราบ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล
ในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องโทรศัพท์
 ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้สมาร์ทโฟน รุ่น IQ3 ท่าน
สามารถอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียด
เกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟน รุ่น IQ3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายจากการ
ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้ 
 สมาร์ทโฟน รุ่น IQ3 สามารถรองรับการใช้งานกับเครือข่าย
GSM / GPRS และดีไซน์รูปทรง bar ทำงานด้วยระบบ
ปฏิบัติการ Android 4.1.1 คลื่นความถี่ 1GHz มีหน้าจอ
ระบบทัชสกรีนขนาด 4.5 นิ้ว ตัวเครื่องมีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูง
 คู่มือน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือให้ท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่รวมซอฟต์แวร์และโครงสร้างของ
ฮาร์ดแวร์ใดๆ ในกรณีอ่ืนๆ หากเกิดความผิดพลาดในเร่ืองของ
ข้อมูลหรือการสูญเสียรายได้รวมท้ังความเสียหายในแบบจำเพาะ, 
ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือผลเสียที่ตามมาใดๆ 
ก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในรูปแบบใด หรือสาเหตุจากอะไรก็ตาม
 เนื้อหาภายในคู่มือนี้ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายด้าน
ลิขสิทธิ์และข้อกำหนดในเขตพื้นที่ของท่าน ท่านจะไม่สามารถ
ทำการคัดลอกเนื้อหาภายในคู่มือนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ
หรือรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย
แบบใช้สาย หรือไร้สายสำหรับการส่งต่อข้อมูลหรือทำการ
แปลเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
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2.1 ชื่อเรียกและคำอธิบายของส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์

2.1.1 ส่วนประกอบด้านนอกของตัวเครื่อง

ช่องต่อหูฟัง

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 

ช่องต่อที่ชาร์จแบตเตอรี่/USB

กล้อง

กล้อง

ฝาหลัง
แบตเตอร่ี

ลำโพงปุ่มย้อน
กลับ

ปุ่มปรับ
ระดับเสียง 

ปุ่มหน้าจอหลัก

ปุ่มเมนู 

หน้าจอ

2.1.2 คำอธิบายฟังก์ชั่นการทำงานของปุ่มกด

ปุ่มกด คำอธิบาย

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง • ขณะที่เครื่องปิดการทำงาน กดปุ่มนี้
 ค้างไว้เพื่อให้เครื่องเปิดการทำงาน 
• ขณะท่ีเคร่ืองเปิดการทำงานและในโหมด
 สแตนด์บาย ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อ
 เปิดเมนูตัวเลือกของตัวเครื่อง จาก
 เมนูเหล่านี้ ท่านจะสามารถเปิดการ
 ทำงานในโหมดปิดเสียง, โหมดการ
 ใช้งานบนเครื่องบิน, รีบู๊ทเครื่อง และ
 สามารถเลือกปิดเครื่องได้ 

ตัวรับ
สัญญาณ 
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ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อเข้าสู่ถาดเมนู

• ขณะท่ีเคร่ืองเปิดการทำงานและในโหมด
 สแตนด์บาย  กดปุ่มน้ีส้ันๆ เพ่ือให้เคร่ือง
 เข้าสู่โหมด Sleep ในโหมด Sleep  
 สามารถกดปุ่มน้ีส้ันๆ เพ่ือให้เคร่ืองออก
 จากโหมดน้ี 

ปุ่มหน้าจอหลัก

ตัวเลือกเมนูต่างๆ จะปรากฏขึ้นมาปุ่มเมนู

กดปุ่มนี้สั้นๆ เพื่อกลับไปยังเมนูล่าสุด ปุ่มย้อนกลับ

ปรับระดับเสียงปุ่มปรับระดับเสียง

ปุ่มลดระดับเสียง + ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง 
จะเป็นการเข้าสู่โหมดโรงงาน ใช้สำหรับ
การทดสอบของโรงงาน

การใช้ปุ่มร่วมกัน
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ไอคอน คำอธิบาย
แสดงความแรงสัญญาณเครือข่าย
ของซิมการ์ด

แสดงการเชื่อมต่อ GPRS

แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

แสดงว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่

โหมดการเตือนด้วยระบบสั่น

โหมดการใช้งานบนเครื่องบิน

แสดงถึงการเปิดใช้งานบลูทูธ

2.1.3 ไอคอน (ลักษณะของไอคอนอาจมีการเปล่ียนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

แสดงถึงการเปิดใช้งานเครือข่าย
ไร้สาย WLAN 

แสดงว่าได้รับอีเมล์ใหม่

แสดงว่ามีสายที่ไม่ได้รับ

แสดงถึงการเชื่อมต่อ USB 
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แสดงว่ามีการตั้งนาฬิกาปลุก

แสดงถึงการเชื่อมต่อหูฟัง

แสดงว่าได้รับข้อความ MMS ใหม่

แสดงว่าได้รับข้อความ SMS ใหม่

แสดงว่ากำลังสนทนา
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2.2 แบตเตอร่ี
2.2.1 การถอดและการใส่แบตเตอรี่ 

• เมื่อถอดแบตเตอรี่ ให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  แกะฝาแบตเตอรี่ตรงบริเวณช่องแกะฝาแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่
  ทางด้านล่างของตัวเครื่อง 
  ยกที่ด้านล่างสุดของแบตเตอรี่ขึ้น จากนั้นจึงยกแบตเตอรี่
  ออกมาจากตัวเครื่องสมาร์ทโฟน 

• เมื่อถอดแบตเตอรี่ ให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วโลหะของแบตเตอรี่สัมผัสกับ  
  ขั้วโลหะของช่องใส่แบตเตอรี่อย่างพอดี จากนั้นจึงค่อยกด
  แบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ของตัวเครื่องให้เรียบร้อย 
  ปิดฝาหลังแบตเตอรี่กลับเข้าที่ตามเดิม
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คำเตือน: ก่อนท่ีท่านจะถอดแบตเตอร่ี จำเป็นต้องปิดการ
ทำงานของสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อย ห้ามเปิดเครื่องหรือ
ทำการเช่ือมต่อใดๆ ขณะถอดแบตเตอร่ี ไม่เช่นน้ันอาจ
เกิดความเสียหายต่อซิมการ์ด และโทรศัพท์ของท่าน 

2.2.2 การชาร์จแบตเตอรี่
• เสียบสายที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับโทรศัพท์ และเสียบปลั๊กไฟ
 ของที่ชาร์จเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง 
• ในขั้นตอนนี้ ไอคอนแสดงระดับของการชาร์จไฟจะกะพริบ
 ซ้ำๆ ที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอโทรศัพท์ หากชาร์จ
 โทรศัพท์ขณะปิดเคร่ือง ไอคอนแสดงการชาร์จจะปรากฏบน
 หน้าจอ หากมีการใช้งานโทรศัพท์จนหมดพลังงานอาจต้อง
 รอสักครู่กว่าท่ีการแสดงไอคอนการชาร์จแบตเตอร่ีจะปรากฏ
 ขึ้นบนหน้าจอ
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เมื ่อไอคอนแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี ่หยุดกะพริบ 
แสดงว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จไฟจนเต็ม หากทำการชาร์จ
ขณะปิดเครื่อง จะมีการแจ้งเตือนบนหน้าจอเมื่อการชาร์จ
เสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้เวลามากกว่า 2.5 ชั่วโมง 
(สามครั้งแรกที่ท่านชาร์จแบตเตอรี่ ควรใช้เวลาในการชาร์จ
ประมาณ 12-14 ช่ัวโมง เพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอร่ี) 
ตัวเคร่ืองโทรศัพท์และท่ีชาร์จแบตเตอร่ีจะอุ่นข้ึนระหว่างชาร์จไฟ 
ซึ่งเป็นลักษณะปกติ 
• เม่ือการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านถอดสายท่ีชาร์จแบตเตอร่ี 
 ออกจากตัวเครื่อง และถอดปลั๊กที่ชาร์จออกจากเต้าเสียบ
 ปลั๊กไฟ 

 ข้อควรทราบ:
• ควรชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ซึ่งมี
 อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง +45 องศาเซลเซียส โดยจะ
 ต้องใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่กำหนดมาให้จากโรงงาน การใช้
 ที่ชาร์จจากแหล่งอื่นที่ไม่ผ่านการรับรองจะส่งผลให้เกิด
 อันตรายนอกจากนี้ยังทำให้การรับประกันถือเป็นโมฆะ 
• หากตัวเครื่องปิดการทำงานอัตโนมัติ หรือแสดงข้อความ  
 “แบตเตอรี่อ่อน” ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ทันที หากยัง
 ใช้พลังงานแบตเตอรี่ยังไม่หมดก่อนนำไปชาร์จไฟ จำนวน
 รอบการชาร์จไฟของแบตเตอรี่จะลดลงโดยอัตโนมัติ 
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2.3 การเชื่อมต่อเครือข่าย 
2.3.1 ซิมการ์ด

 ก ่อนการใช้งานโทรศัพท์ ท่านจำเป็นต้องใส่ซิมการ์ด
ที่รองรับ (SIM ย่อมาจาก Subscriber Identity Module) 
ลงในตัวเครื่องโทรศัพท์ ซิมการ์ดเป็นการ์ดที่จัดหาให้โดย
ผู้ให้บริการเครือข่าย 
 การตั้งค่าและการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยว
ข้องจะถูกบันทึกลงในซิมการ์ดในชิป และข้อมูลจะถูกบันทึก
ลงในการ์ดและซิมการ์ดของท่าน ประกอบด้วยรายชื่อใน
โทรศัพท์, เบอร์โทรศัพท์ และข้อความสั้น 
 ท่านสามารถถอดซิมการ์ดเพื่อนำไปใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่
เคร่ืองอ่ืนๆ (โทรศัพท์สามารถอ่านข้อมูลซิมการ์ดได้โดยอัตโนมัติ) 
เพ่ือป้องกันการสูญหาย และความเสียหายต่อข้อมูลในซิมการ์ด 
ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่หน้าสัมผัสของขั้วโลหะ และเก็บ
ซิมการ์ดให้ห่างจากสถานท่ีท่ีมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงและแม่เหล็ก 
เมื่อซิมการ์ดได้รับความเสียหาย ท่านจะไม่สามารถใช้งาน
โทรศัพท์ได้ตามปกติ 

คำเตือน: ก่อนที่ท่านจะถอดซิมการ์ด จำเป็นต้องปิด
การทำงานของสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อย ห้ามเชื่อมต่อ
กระแสไฟฟ้า ในขณะใส่หรือถอดซิมการ์ด ไม่เช่นน้ันอาจ
เกิดความเสียหายต่อซิมการ์ด และโทรศัพท์ของท่านได้
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2.3.2 การใส่ซิมการ์ด

 พ้ืนผิวท่ีเป็นโลหะของซิมการ์ดสามารถเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 
ก่อนใส่ลงในเครื่อง โปรดใช้ความระมัดระวัง 
• ปิดการทำงานของโทรศัพท์ ถอดแบตเตอรี่ออก และถอด
 การเชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ จากภายนอก 
• ใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่ซิมการ์ด
• เม่ือท่านจำเป็นต้องใส่ซิมการ์ด โปรดปิดเคร่ืองก่อน จากน้ัน
 จึงถอดแบตเตอรี่ และตามด้วยการถอดซิมการ์ด
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2.3.3 การใส่การ์ดความจำ
• ปิดการทำงานของโทรศัพท์ ถอดแบตเตอร่ีออก และถอดการ  
 เชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ จากภายนอก 
• ใส่ T-FLASH การ์ดลงในช่องใส่ T-FLASH 
• เมื่อท่านจำเป็นต้องถอดการ์ดความจำ โปรดปิดเครื่องก่อน  
 จากน้ันจึงถอดแบตเตอร่ี และตามด้วยการถอดการ์ดความจำ
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การป้อนรหัสล็อคตัวเครื่อง
-หากท่านตั้งค่าการล็อคตัวเครื่องไว้

การป้อนรหัส PIN         
-หากท่านตั้งค่าการล็อคซิมการ์ดไว้

การค้นหา
-ตัวเคร่ืองจะทำการค้นหาเครือข่ายท่ีเหมาะสมสำหรับการเช่ือมต่อ

2.3.4 การเปิดและการปิดเครื่อง 
ในการเปิดและการปิดเคร่ือง ให้ท่านกดปุ่มเปิด-ปิดเคร่ืองค้างไว้ 
หากท่านเปิดเครื่องโดยไม่ได้ใส่ซิมการ์ดลงไป โทรศัพท์จะ
แสดงข้อความว่า “ไม่มีซิมการ์ด” หลังจากที่ใส่ซิมการ์ด
ไปแล้ว ตัวเครื่องจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าท่านสามารถใช้
ซิมการ์ดได้หรือไม่ 
ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ :
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2.3.5 การปลดล็อคตัวเครื่อง 
เพ่ือป้องกันการใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถ
ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับล็อคตัวเครื่องเพื่อยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้ 
เม่ือเลือกใช้ฟังก์ช่ันน้ี ท่านจะต้องป้อนรหัสผ่านท่ีใช้ในการล็อค
หน้าจอทุกคร้ังเพ่ือปลดล็อค และทำให้สามารถใช้งานโทรศัพท์
ได้ตามปกติ ผู้ใช้สามารถปิดการทำงานของการล็อคหน้าจอได้ 
แต่จะไม่สามารถป้องกันการใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตได้
• กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง
• ป้อนรหัสผ่านที่ใช้ในการล็อคหน้าจอ คลิกที่ช่องการป้อน
ข้อผิดพลาดในการลบ  และคลิก “OK” เพื่อยืนยัน 

2.3.6 การปลดล็อคซิมการ์ด 
เพื่อป้องกันการใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่าน
สามารถใช้รหัส PIN (ย่อมาจาก personal identification
number) ของซิมการ์ดเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้ 
เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้ หากท่านมีการป้องกันโดยใช้รหัส PIN 
ท่านจะต้องป้อนรหัส PIN เพื่อปลดล็อคซิมการ์ด และทำให้
สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ตามปกติ ผู้ใช้สามารถปิดการทำงาน
ของการป้องกันซิมการ์ดได้ แต่จะไม่สามารถป้องกันการใช้
งานโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้
• กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง
• ป้อนรหัส PIN คลิกที่ช่องการป้อนข้อผิดพลาดในการลบ  
  และคลิก “OK” เพื่อยืนยัน ตัวอย่างเช่น หากรหัส   
 PIN คือ 1234 ให้ท่านป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:
 1 2 3 4    OK
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 หากท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 คร้ังติดต่อกันเครือข่าย
ซิมการ์ดของท่านจะถูกล็อค และตัวเครื่องจะให้ท่านป้อน
รหัส PUK 

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านจะกำหนดรหัส 
PIN มาตรฐาน (ตัวเลข 4 ถึง 8) สำหรับซิมการ์ดไว้แล้ว 
ท่านควรเปลี่ยนรหัสดังกล่าวในทันทีหลังจากที่เริ่มใช้
ซิมการ์ดเพื่อให้รหัสผ่านมีความเป็นส่วนตัว



 ��

3.1 การควบคุมการทำงานของหน้าจอ
ท่านสามารถเข้าสู่หน้าจอการทำงานต่างๆ เพื่อควบคุมการทำ
งานของโทรศัพท์โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ 
• คลิก: ท่านสามารถเลือกหน้าจอโดยการคลิกที่หน้าจอของ
 โปรเจ็คท์ และเปิดแอปพลิเคชั่น โดยใช้ปุ่มที่อยู่ด้านล่าง 
 ของหน้าจอ
• สไลด์: ท่านสามารถสไลด์บนหน้าจอในแนวนอน หรือแนวต้ัง
  เล่ือนหน้าจอข้ึนหรือลง หรือแสดงบริเวณรอบๆ ของหน้าจอ
• กดค้างไว้: ท่านสามารถเข้าสู่บางโปรเจ็คท์ท่ีสามารถใช้งาน
 ได้ตามเมนูที่มี ท่านสามารถกดไอคอนเชื่อมต่อการตั้ง
 โปรแกรมแอปพลิเคชั่นค้างไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางลัดของ
 แอปพลิเคชั่นนั้นไปยังหน้าจอหลัก
• ลาก: สัมผัสรายการที่ต้องการแบบค้างไว้ครู่หนึ่ง จากนั้น
 ลากรายการนั้นโดยไม่ต้องยกนิ้วขึ้นจากหน้าจอจนกว่าจะไป 
 ถึงตำแหน่งที่ท่านต้องการ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถลาก
 เมนูลัดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางบนหน้าจอหลัก
• หมุนหน้าจอ: บนหน้าจอส่วนใหญ่ ทิศทางของหน้าจอ
 สามารถหมุนตามการหมุนตัวเครื่อง ท่านสามารถเปลี่ยน
 การตั้งค่าการแสดงหน้าจอได้

3. การทำงานของเมนู
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3.2 หน้าจอการทำงานปกติ

 การโทร

รายชื่อ หน้าหลัก ข้อความ

เบราเซอร์

เปิดและปลดล็อคหน้าจอ หน้าจอท่ีแสดงด้านบนน้ีคือหน้าจอ
ปกติ 
นอกเหนือจากแผนภาพที่แสดงในไอคอนเมนูลัดของหน้าจอ
ปกติ จำเป็นต้องเพิ่มหรือลบโฟลเดอร์, เมนูลัดอื่นๆ หรือ
วิดเจ็ท หากมีพื้นที่ว่างหลังการใช้งาน ท่านสามารถสไลด์
หน้าจอในแนวนอนเพื่อเปิดหน้าหลักของอินเทอร์เฟส
ต่อขยาย และเพิ่มคอนเทนต์ที่ต้องการ
3.2.1 การต่อขยายหน้าจอหลัก
ส่วนต่อขยายของอินเทอร์เฟสใช้สำหรับการจัดเก็บทางลัด, 
วิดเจ็ท หรือโฟลเดอร์เพิ่มเติม ท่านสามารถเชื่อมต่อไปยัง
ส่วนต่อขยายของหน้าจอโดยการเลื่อนไปในแนวนอนเพื่อเปิด
อินเทอร์เฟสที่ยังไม่ได้ใช้งาน
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3.2.2 การตั้งค่าภาพพื้นหลัง

1. กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อกลับไปยังหน้าจอปกติ 
2. กดปุ่มเมน ู และเลือกภาพพื้นหลัง 
3. เลือกตำแหน่งของภาพพื้นหลัง: แกลอรี่, ภาพพื้นหลัง
 แบบไลฟ์, วีดีโอภาพพื้นหลัง, ภาพพื้นหลัง
4. เลือกภาพพื้นหลังที่ต้องการ จากนั้นคลิกบนการตั้งค่าของ
 ภาพพื้นหลัง
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3.2.3 การเพิ่มการแสดงหน้าจอหลัก

1. กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อกลับไปยังหน้าจอปกติ 
2. กดค้างไว้เพื่อไปยังรายการแสดงหน้าจอแรก จากนั้นจึง
 ลากไปยังตำแหน่งที่ว่าง 
3. หากหน้าจอปัจจุบันเต็ม ทำให้ท่านไม่สามารถเพ่ิมโปรเจ็คท์
 ใดได้อีก จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน “No more on this   
 Home screen”
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3.2.4 การลบการแสดงหน้าจอหลัก

1. กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อกลับไปยังหน้าจอปกติ 
2. กดรายการที่ต้องการลบค้างไว้ จนกว่าจะปรากฏไอคอน   
 “Remove” ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
3. จะต้องลากส่วนที่แสดงไปยังไอคอน “Remove” 
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3.3 รายชื่อ 

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นรายชื่อเพื่อบันทึกข้อมูลรายชื่อ 
และสามารถดูหรือจัดการรายชื่อของท่านได้

หมายเหตุ: เลขหมายและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องสามารถบันทึก
ลงในซิมการ์ดตามความจุของพื้นที่จัดเก็บ 
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3.3.1 ดูรายชื่อ
1. ท่านสามารถเลื่อนไปยังรายชื่อ เพื่อค้นหารายชื่อที่ต้องการ
 ได้อย่างง่ายดาย 
2. ในหน้าจอแสดงรายชื่อ ท่านสามารถคลิกที่ชื่อนั้นๆ เพื่อดู
 ข้อมูลรายชื่อ 

3.3.2 ค้นหา
1. คลิกที่ไอคอนค้นหาซึ่งอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
2. ป้อนช่ือของผู้ติดต่อ จากน้ันตัวเคร่ืองจะจับคู่รายช่ือท่ีตรงกัน
 แล้วแสดงเป็นรายการชื่อต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ 

3.3.3 รายชื่อใหม่
1. คลิกที่ไอคอนการเพิ่มรายชื่อที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
2. เลือกบันทึกรายชื่อใหม่
3. ป้อนชื่อ, เบอร์โทร หรืออีเมล์ หากท่านเลือกบันทึกลงตัว 
 เคร่ือง ท่านสามารถคลิกบนไอคอนเพ่ือเพ่ิมรายช่ือ หรือเพ่ิม
 หน่วยงานท่ีทำงาน, ท่ีอยู่, รหัสไปรษณีย์ และท่านยังสามารถ  
 เพิ่มช่องอื่นๆ ได้  
4. คลิก บันทึก

3.3.4 แก้ไขรายชื่อ
1. เลือกและคลิกบนรายชื่อที่ต้องการ
2. คลิกที่ปุ่มเมน ู
3. เลือก แก้ไข
4. แก้ไขข้อมูลรายชื่อ และคลิก เสร็จสิ้น
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3.3.5 ลบรายชื่อ
1. กดปุ่มเมนู  ลบรายชื่อ
2. เลือกรายชื่อที่จะลบ และคลิกบนรายชื่อนั้น 
3. คลิกที่ไอคอนการลบ
   ท่านสามารถเข้าไปลบรายชื่อโดยใช้ปุ่มเมนู และเลือกลบ

3.4 การโทร

ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงรหัสเขตพ้ืนท่ี เลือกหน่ึงซิมการ์ดจากน้ัน
เร่ิมทำการโทรออก ระหว่างการโทร หน้าจอจะแสดงข้อมูลสถานะ
การโทร หากท่านต้องป้อนหมายเลข ให้กดท่ีปุ่มตัวเลขได้โดยตรง
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สำหรับการโทรออกไปต่างประเทศ ให้ท่านกดปุ่ม “0” ก่อนเพ่ือ
สลับวิธีการโทร จนกว่าเคร่ืองหมาย “+” ท่ีใช้เป็นเคร่ืองหมายเร่ิม
ต้นสำหรับการโทรทางไกลไปต่างประเทศจะปรากฏข้ึนบนหน้าจอ 
จากน้ันให้ท่านป้อนรหัสประเทศปลายทาง และป้อนหมายเลข
เบอร์โทรท่ีต้องการ

3.5 ข้อความ
คลิกที่เมนูข้อความ เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่นสำหรับการส่งหรือการรับ
ข้อความ SMS และ MMS
3.5.1 การส่ง SMS 
 1. ข้อความ  เขียนข้อความใหม่
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2. ในช่องของผู้รับ ให้ท่านป้อนเลขหมายของผู้รับ ท่านสามารถ
 คลิกที่  เพื่อเลือกผู้รับจากรายชื่อ

3. คลิกบนคอลัมน์ของการป้อนข้อมูล จากนั้นจึงป้อนเนื้อหา
 ของข้อความ
4. คลิกที่ ส่ง
5. เลือกซิมการ์ด
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3.5.2 การส่ง MMS
1. ข้อความ  เขียนข้อความใหม่
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2. ในช่องของผู้รับ ให้ท่านป้อนเลขหมายของผู้รับ ท่านสามารถ
 คลิกที่  เพื่อเลือกผู้รับจากรายชื่อ

3. กดปุ่ม   เพิ่มหัวเรื่อง จากนั้นป้อนหัวเรื่องของ
 ข้อความ MMS
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คำแนะนำ: การเพิ่มหัวเรื่อง, ใส่ไฟล์แนบ และป้อนข้อความ
ตัวอักษรจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติสำหรับเป็นข้อความ MMS 
และเช่นเดียวกัน หากท่านลบธีม, ไฟล์แนบ เป็นต้น ออกไป 
ข้อความ MMS จะถูกแปลงเป็นข้อความตัวอักษรโดยอัตโนมัติ 
4. คลิกที่คอลัมน์การป้อนเนื้อหา จากนั้นจึงป้อนข้อมูลเนื้อหา
 ของข้อความ MMS 
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5. กดปุ่ม   แนบ จากนั้นเลือกหน่วยความจำเพิ่มเติม,  
 ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียง นอกจากนี้ท่านยัง
 สามารถเลือกใช้การถ่ายภาพนิ่ง, บันทึกวีดีโอ, บันทึกเสียง  
 และเพิ่มสไลด์โชว์เพื่อแนบลงในข้อความ MMS
6. คลิกที่ ส่ง

3.5.3 การส่ง MMS

3.5.3.1 การตอบกลับข้อความ

1. จากหน้าจอข้อมูล ให้ท่านคลิกที่หน้าจอเพื่อเข้าสู่ขั้นตอน
 การตอบกลับข้อความ 
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2. คลิกที่ช่องป้อนข้อมูล จากนั้นจึงป้อนเนื้อหาของข้อมูล

3. คลิกที่ “ ”
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3.5.3.2 ลบข้อความ
1. คลิกที่หน้าจอ SMS เพื่อเลือกข้อความหรือสนทนาสำหรับ
 การลบ
2. กดปุ่มเมนู  ลบข้อความ 

3. แท็กเพ่ือลบข้อความตัวอักษรหรือบทสนทนา จากน้ันคลิก ลบ
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คำแนะนำ: ท่านสามารถเข้าสู่หน้าจอข้อความและใช้ปุ่มเมนู 
 เพื่อลบบทสนทนา จากนั้นจึงเลือกลบข้อความตัวอักษร 

หรือลบบทสนทนา 
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ท่านสามารถใช้สาย USB ในการเช่ือมต่อโทรศัพท์เข้ากับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ระบบ Windows และถ่ายโอนเพลง, รูปภาพและ
ไฟล์อ่ืนๆ แบบ 2 ทิศทาง การเช่ือมต่อน้ีจะใช้ โปรโตคอล MTP
ซึ่งสามารถรองรับได้โดยเวอร์ชั่นปัจจุบันส่วนใหญ่ของระบบ
ปฏิบัติการ Windows

หากท่านกำลังใช้งาน USB tethering ท่านจำเป็นต้องปิดการทำ
งานนี้ก่อนจึงจะสามารถใช้ USB ในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง
แท็บเล็ตกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เม่ือท่านเช่ือมต่อโทรศัพท์ของท่านเข้ากับช่องต่อ USB บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จากน้ันพ้ืนท่ีการจัดเก็บของ USB จะปรากฏเป็น
ไดร์ฟหน่ึงไดร์ฟ และแสดงข้ึนบนหน้าจอเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่าน 
ท่านสามารถคัดลอกไฟล์ตามท่ีต้องการโดยใช้อุปกรณ์ภายนอกอ่ืนๆ 
เม่ือเสร็จส้ินการทำงาน ให้ท่านตัดการเช่ือมต่อตัวเคร่ืองโดยการ
ถอดปล๊ักสาย USB 

�.� USB

คลิก “USB 
conncted” จากนั้น
จะปรากฏกล่องข้อ
ความแสดงคำแนะ
นำตามลักษณะใน
ภาพหน้าจอด้านขวา
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Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายท่ีให้ท่านสามารถเข้า
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ระยะห่างไม่เกิน 10 เมตร ขึ้นอยู่กับ 
Wi-Fi router และสภาวะแวดล้อม ในการใช้การเช่ือมต่อ Wi-Fi
ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อกับ Wireless access ก่อน หรือ 
“hotspot” บาง hotspot จะเปิดให้เช่ือมต่อได้ และท่านสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายทันที ส่วนคุณสมบัติเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยอ่ืนๆ ท่ีต้องการใช้ข้ันตอนในการต้ังค่าเพ่ิมเติม เช่น 
digital certificates หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่าเฉพาะผู้ใช้
ท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ันท่ีได้รับสิทธ์ิในการเช่ือมต่อ

�.� Wi-Fi
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เพ่ือยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร่ีระหว่างการชาร์จ ให้ท่านปิด
ฟังก์ช่ัน Wi-Fi เม่ือไม่ต้องการใช้งาน ท่านสามารถต้ังค่าอุปกรณ์
ของท่านเพ่ือตัดการเช่ือมต่อออกจากเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ
เม่ือเคร่ืองเข้าสู่โหมด Sleep

3.8 บลูทูธ
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บลูทูธเป็นเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สายระยะใกล้ๆ ซ่ึงใช้เพ่ือ
การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ระยะห่างประมาณ 10 เมตร 
อุปกรณ์บลูทูธท่ัวไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุปกรณ์ประเภทชุดหูฟัง
สำหรับการโทรออก หรือการฟังเพลง, ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
สำหรับรถยนต์ และอุปกรณ์ขนาดพกพาอื่นๆ รวมทั้งแล็ปท็อป 

มีโปรไฟล์ของบลูทูธหลากหลายที่ใช้กำหนดคุณสมบัติ และ
มาตรฐานของการสื่อสารสำหรับอุปกรณ์บลูทธ สำหรับราย
การของโปรไฟล์ที่รองรับโดยอุปกรณ์ของท่าน โปรดอ่านคู่มือ
การใช้งานประกอบ 

ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ ท่านจำเป็นต้องเปิดใช้งาน
ฟังก์ช่ันบลูทูธของตัวเคร่ืองโทรศัพท์ ในคร้ังแรกท่ีท่านใช้อุปกรณ์
บลูทูธใหม่ ท่านจำเป็นต้อง “จับคู”่ กับอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้
อุปกรณ์ทั้งสองอุปกรณ์รู้วิธีการเชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัยก่อน 
หลังจากนั้น ทั้งสองอุปกรณ์ก็จะสื่อสารกันได้แบบอัตโนมัติ

หากต้องการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ี ท่านควรปิดการ
ใช้งานบลูทูธเมื่อไม่ต้องการใช้งาน นอกจากนี้ท่านอาจจำเป็น
ต้องปิดการใช้งานบลูทูธเม่ืออยู่ในบางสถานท่ี และฟังก์ช่ันบลูทูธ
จะถูกปิดเมื่อท่านตั้งค่าการทำงานของโทรศัพท์เป็นโหมดการ
ใช้งานบนเครื่องบิน 

ไอคอนบนแถบของระบบแสดงถึงสถานะของบลูทูธ
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คำเตือน: รูปแบบของคีย์บอร์ดเสมือนท่ีปรากฏบนหน้าจอ 
สามารถใช้ซีนและเวอร์ช่ันเพ่ือการอัพเดทและปรับเปล่ียนได้ 

4.1 คำแนะนำการใช้ปุ่มกดเสมือนบนหน้าจอ
โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรองรับการป้อนข้อมูลในแบบต่างๆ 
สามารถเลือกโหมดที่ต้องการได้ตามภาษาที่ใช้งานปัจจุบัน

โทรศัพท์ของท่านสามารถรองรับคีย์บอร์ดระบบ Android, 
วิธีการป้อนข้อมูลแบบ Google Pinyin ให้ท่านเข้าสู่หน้าจอ
การป้อนข้อความ เช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล 
โปรดกดที่กล้องป้อนข้อความค้างไว้จนกระทั่งเมนูทางลัดจะ
ปรากฏขึ้น พร้อมตัวเลือกสำหรับการเลือกวิธีป้อนข้อมูล

4 วิธีการป้อนข้อมูล
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5 ตารางแอปพลิเคชั่น

 เพลง ฟังเพลง เช่น ไฟล์เพลง MP3 
 บันทึกเสียง ใช้สำหรับบันทึกเพลง หรือเสียงอื่นๆ

 จัดการไฟล์ ตรวจสอบเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ใน SD การ์ด
 เครื่องคิดเลข ทำการคำนวณขั้นพื้นฐาน

 SIM ทูลคิท เครื่องมือการจัดการซิมการ์ด ซึ่งจะได้รับมา
จากผู้ให้บริการเครือข่าย

 ค้นหา
สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่าย, ใช้งาน
แอปพลิเคช่ัน, ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการในรายช่ือ

 เมนู
 การโทร

 รายชื่อ
 เบราเซอร์
 อีเมล์
 ข้อความ

 การตั้งค่า
 กล้อง

 ดาวน์โหลด

คำอธิบายแบบย่อ

การโทรไปยังเลขหมายของรายชื่อ
ดูรายชื่อผู้ติดต่อ
เข้าสู่ระบบเว็บ
รับและส่งอีเมล์
ส่งและรับข้อความ SMS และ MMS

ตั้งค่าฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ของโทรศัพท์
ถ่ายภาพและวีดีโอ

ตรวจสอบไฟล์ท่ีดาวน์โหลดลงในเคร่ืองปัจจุบัน

 แกลอรี่ เรียกดูภาพและวีดีโอ

 นาฬิกา ตั้งค่านาฬิกา เป็นต้น
 บันทึกการโทร ดูบันทึกการโทรล่าสุดท่ีมีอยู่ในเคร่ืองโทรศัพท์
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6 วิธีการแก้ไขปัญหา 
หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นขณะใช้งานสมาร์ทโฟน โปรดดูจาก
ตารางต่อไปนี้

ปัญหาที่
มักพบ

สาเหตุ วิธีการแก้ไข

การรับ
สัญญาณ
ไม่ดีพอ

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์
ในพื้นที่ดังกล่าว

การใช้สมาร์ทโฟนเมื่อ
เครือข่ายไม่ว่าง เช่น 
ระหว่างชั่วโมงเร่งด่วน 
หากช่องสัญญาณสาย
โทรศัพท์เต็ม จะทำให้
การสื่อสารทำได้ยาก 

เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกับระยะ
ห่างจากสถานีฐานของ
ระบบเครือข่ายที่ท่านใช้
บริการ

ท่านสามารถสอบถามผู้ให้
บริการเครือข่ายเกี่ยวกับ
พื้นที่ที่ให้บริการ

มีเสียงก้อง 
หรือเสียงดัง
รบกวน

วางสายและทำการโทรซ้ำ 
หากจุดเชื่อมต่อสัญญาณ
เปลี่ยนไป อาจทำให้การ
โทรดีขึ้นได้เขตพ้ืนท่ีในการโทรบางเขต  

อาจมีสายสัญญาณบกพร่อง

ท่านใช้สมาร์ทโฟนในพื้น
ที่ที่มีการรับสัญญาณไม่ดี 
เช่น บริเวณใกล้กับตึกสูง 
หรือชั้นใต้ดิน ซึ่งคลื่นวิทยุ
ส่งสัญญาณมาไม่ถึง

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์
ในช่วงเวลาดังกล่าว

เกิดจากจุดเช่ือมต่อสัญญาณ
เครือข่ายบกพร่อง เป็น
ปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่
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ระยะเวลา
การใช้งาน
โทรศัพท์ใน
โหมดสแตนด์
บายลดลง

ระยะเวลาการใช้งาน
โทรศัพท์ในโหมด
สแตนด์บายมีความ
สัมพันธ์กับระบบเครือข่าย 

โปรดปิดสมาร์ทโฟนของ
ท่านช่ัวคราว เน่ืองจากท่าน
กำลังอยู่ในสถานที่ที่มีการ
รับสัญญาณไม่ดีพอ

ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยน
แบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อท่านไม่สามารถรับ
สัญญาณได้ ตัวเครื่อง
จะยังคงส่งสัญญาณเพ่ือค้น
หาสถานีฐานจึงส่งผลให้
จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
มากกว่าปกติ ซึ่งทำให้
ระยะเวลาการทำงานใน
โหมดสแตนด์บายลดลง

โปรดย้ายไปยังตำแหน่งที่
มีการรับสัญญาณได้ดีกว่า 
หรือปิดสมาร์ทโฟน
ชั่วคราว

ไม่สามารถเปิด
โทรศัพท์ได้

พลังงานแบตเตอรี่หมดลง ตรวจสอบที่ระดับพลังงาน
คงเหลือ หรือทำการชาร์จ
แบตเตอรี่

ซิมการ์ด
ทำงาน
บกพร่อง

ซิมการ์ดชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่าย

ไม่สามารถใส่ซิมการ์ด
ได้อย่างถูกต้อง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ท่านได้ใส่ซิมการ์ดอย่าง
ถูกต้อง

พื้นผิวที่เป็นโลหะของ
ซิมการ์ดมีคราบสกปรก

ใช้ผ้าที่สะอาดในการเช็ด
พื้นผิวที่เป็นโลหะของ
ซิมการ์ด
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ไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้

ซิมการ์ดสิ้นสุดระยะ
เวลาการใช้งาน

โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่าย

อยู่นอกพ้ืนท่ีให้บริการของ
ระบบเครือข่าย GSM

สัญญาณไม่ดีพอ โปรดย้ายไปยังตำแหน่งที่มี
การรับสัญญาณได้ดีกว่า 
และลองโทรออกอีกครั้ง

ไม่สามารถ
โทรออกได้

มีการใช้ฟังก์ชั่นระงับ
การโทร

ยกเลิกฟังก์ชั่นระงับ
การโทร

มีการใช้ฟังก์ชั่นจำกัด
เบอร์โทรออก

ยกเลิกฟังก์ชั่นจำกัด
เบอร์โทรออก

หมายเลขของ
รหัส PIN 
ไม่ถูกต้อง

มีการป้อนรหัส PIN
ผิดพลาด 3 ครั้งติดกัน

โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่าย

ไม่สามารถ
ชาร์จแบตเตอร่ี
ได้

แบตเตอรี่หรือที่ชาร์จแบต
เตอรี่เกิดการชำรุด

เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ
ที่ชาร์จแบตเตอรี่

ทำการชาร์จแบตเตอรี่ใน
สภาวะอุณหภูมิที่น้อยกว่า 
-10 C หรือสูงกว่า 55 C

เปลี่ยนสภาวะแวดล้อมใน
การชาร์จแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อของกระแส
ไฟฟ้าไม่ดีพอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้
เสียบปล๊ักแน่นหนาดีหรือไม่

ไม่สามารถ
เพิ่มรายชื่อ
ใหม่ได้

พ้ืนท่ีจัดเก็บของรายช่ือเต็ม ลบเบอร์โทรบางรายการ
ที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน

ไม่สามารถ
ตั้งค่าบาง
ฟังก์ชั่นได้

ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่
รองรับฟังก์ชั่นนี้ หรือท่าน
ยังไม่เปิดใช้บริการ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่าย

โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่าย
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ข้อมูลทั่วไป
อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซ่ึงประกอบ
ด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อันและที่ชาร์จ
แบตเตอรี่ 1 อัน

• หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูก
 จัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลินกับ
 การฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง

•  โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้
 จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิดความ
 เสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

• การละเลยคำเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การดูแลรักษาแบตเตอรี่
โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีท่ีสามารถชาร์จไฟได้

•  ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์

•  แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้งและ
 เมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) ของ
 แบตเตอรี่สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน คุณ
 ควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที

•  ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่
 ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
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คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่
ผิดชนิดและโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

•  การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง
  และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง หากทิ้งไว้
 โดยไม่ใช้งาน

•  ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูง
 เกินไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ

•  ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
 หรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือ
 แบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย

•  ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน

•  ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น
  ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้
 แบตเตอรี่เสียหาย

•  ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือ
 วัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย

•  ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว 
 เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ

•  อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของ
 เครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้งาน, 
 แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม
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ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ
ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่
จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์
ชาร์จไฟรุ่น CH-65

คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์
เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile
เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริม
อื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่าย
ของท่าน และโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์
ใดๆ ออก

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา
โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์
ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่
ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

การดูแลรักษา
•  เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก

•  เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิด
 อาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย

•  หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป
 ระยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0๐C - 40๐C

•  หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ 
 หรือแหล่งความร้อน
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•  ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความ
 ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย

•  ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่าเพราะ
 อาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย

•  ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หูฟัง,
 ไมโครโฟนหรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงาน
 ได้ตามปกติ

• ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น

• ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศ
 เสียหายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
 ของผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย

•  ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น

•  เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็นการ
 สัมผัสเสาอากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและทำให้
 โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากข้ึนในการทำงานเป็นผลให้เวลา
 การใช้สายและเวลารอสายน้อยลง

•  หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3000 
 เมตรจากระดับน้ำทะเล
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ
รหัส PIN (PIN Code)
รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่ใช้
ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วคุณ
จะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ คุณจำเป็น
ต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณ
ป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK
เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์

รหัส PIN2 (PIN2 Code)
รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบาง
ฟังก์ชั่นคุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่า
ธรรมเนียม คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้
บริการของคุณ

รหัส PUK (PUK Code)
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อค
รหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อครหัส PIN2 
คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ
หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หากคุณป้อนรหัส PUK
ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่สามารถใช้งาน
ได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
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รหัสผ่านของตัวเครื่อง (Phone Code)
รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณต่อการใช้งานของ
บุคคลอื่น ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ (ค่าเริ่ม
ต้นคือ 0000) คุณสามารถต้ังรหัสใหม่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก

คลื่นความถี่วิทยุ
เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่ง
คลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการ
ปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะควบคุม
ระดับพลังงานที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับ
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 จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้

•  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

•  หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์
 ทันที

เครื่องช่วยฟัง
•  โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง 
 ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วย
 ฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

การใช้งานบนเครื่องบิน 
•  ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน

•  ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต
 เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่
 เครื่องบินกำลังบิน

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่าง
เคร่งครัดเนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้
เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาด
เจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิต บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มี
เครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่าง
เช่นปั๊มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี
และพื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของ
สารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะและ
พื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์
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การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์
หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบ
กฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ที่
คุณขับรถ

•  ขับรถอย่างระมัดระวัง

•  ใช้แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้แฮนด์ฟรี
 เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
•  ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้อง
 ใช้โทรศัพท์คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อ
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนตร์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น 
 สเตอริโอในรถยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ 
 ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาย
 ในรถ อย่างน้อยคุณควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
 แฮนด์ฟรี และเสาอากาศภายนอก โปรดสอบถามผู้ผลิตรถ
 ยนต์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งผลต่อ
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ

การโทรออกฉุกเฉิน
ข้อควรจำ
โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่าย
ภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถ
รับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
คุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว
เพ่ือการติดต่อท่ีสำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)
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การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย
หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งาน
โทรศัพท์บางอย่างกรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ
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1,700 mAh ลิเที่ยม 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 


