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เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

คูมือการใชงาน  7.1



ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้ไดถูกออก
แบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติ โปรดปฏิบัติตามคำ
เตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสีย
หายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรี
    เพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
      Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
          www.i-mobilephone.com/i-club

คำนำ



เริ่มตนการใชงาน ....................................................................
  การใสซิมการด ...................................................................... 
  การใสเมมโมรี่การด ...............................................................
  การชารจแบตเตอรี่หรือเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ...................
ปุมกดและสวนประกอบ ..........................................................
การล็อคและปลดล็อคหนาจอ ................................................
การตั้งคาสวนตัว ..................................................................... 
การเพิ่มวิดเจ็ตและไอคอนบนหนาโฮม ..................................
  การเพิ่มวิดเจ็ตและไอคอนบนหนาโฮม ...................................
  การจัดเรียงและเคลื่อนยายวิดเจ็ตและไอคอนบนหนาโฮม .....
เขาสู Launcher .....................................................................  
  การเปดและเปลี่ยนแอพพลิเคชั่น ...........................................
  การเปดแอพพลิเคชั่นที่เพิ่งถูกใชงาน .....................................
การโทรออก ............................................................................
บันทึกการโทร .........................................................................
การปฏิเสธสายโดยการสงขอความ ........................................
การเพิ่มผูติดตอ .......................................................................
การสงและรับขอความ  ..........................................................
การเขาเว็บไซต .......................................................................
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง ....................................................
การดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก Android Market ...........
การจัดการแอพพลิเคชั่น/ยายไปสูเมมโมรี่การด ...................

1
1
2
3
4
5
6
7
7
7
8
8
9
9
11
12
12
13
16
17
18
19

สารบัญ



การดูแลรักษาและความปลอดภัย  ........................................
ขอมูลทั่วไป ..............................................................................
ขอมูลดานความปลอดภัยที่สำคัญ ..........................................
ขอมูลแบตเตอรี่ ......................................................................
เงื่อนไขการรับประกันสินคา ...................................................

20
22
26
32
33





 

เริ่มตนการใชงาน

การใสซิมการด

โทรศัพทเครื่องนี้เปนโทรศัพทสองซิมที่ใหคุณสามารถใชเครือขายได
สองเครือขาย โดยการใสซิมการด:

1. ปดเครื่องและเปดฝาครอบดานหลังและถอดแบตเตอรี่ออก
2. ใสซิมการดในชองใสซิมการดใหถูกตอง (ดูตามภาพดานลาง)

ซิมการด 1 ซิมการด 2

3. เสร็จแลวใสแบตเตอรี่เขาที่เดิมและปดฝาครอบดานหลัง







การใสเมมโมรี่การด

1. ปดเครื่องโทรศัพทและเปดฝาครอบดานหลังและถอดแบตเตอรี่
2. ใสเมมโมรี่การดในชองใสการด
3. เสร็จแลวใสแบตเตอรี่เขาที่เดิมและปดฝาครอบดานหลัง

หมายเหตุ : 

ใชเมมโมรี่การดที่เขากันไดกับเครื่องนี้เทานั้น การ
ใชเมมโมรี่การดที่ไมเขากันกับตัวเครื่องอาจทำใหเกิด
ความเสียหายตอการดหรือตัวเครื่องไดและทำความ
เสียหายตอขอมูลที่เก็บไวในการดได

เมมโมรี่การด





การชารจแบตเตอรี่หรือเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

คุณสามารถชารจแบตเตอรี่โดยใชที่ชารจหรือสายดาตาเคเบิ้ล USB
(ที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทนี้) เขากับคอมพิวเตอร

 หมายเหตุ : 

โปรดใชแบตเตอรี่ของไอโมบายเทานั้น มิฉะนั้นอาจ
เสี่ยงตอการระเบิดได





ปุมกดและสวนประกอบ

โทรศัพทสมารทโฟนรุนนี้รองรับซิมการดระบบ 3 G  คุณสามารถ
สัมผัสประสบการณใหมกับฟงกชั่นตางๆในโทรศัพทเครื่องนี้ เชน
กลองถายรูป, เครื่องบันทึกวีดีโอ, วิทยุ FM, เครื่องบันทึกเสียง 
และเครื่องเลนเพลง นอกจากนี้คุณสามารถติดตั้งหลากหลายแอพ
พลิเคชั่น, เกมสและอื่นๆอีกมากมาย (รองรับฟอรแมต APK) จาก
การดาวนโหลดผาน AndroidMarket

ชองเสียบUSB

ปุมเปด/
ปดเครื่อง

กลองหลัง

ลำโพง

หนาจอ

ปุมกลับปุมโฮมปุมเมนู

ปุมปรับ
ความดัง
เสียง

พอรตหูฟง
กลองหนา





การล็อคและปลดล็อคหนาจอ

กดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อเขาสูโหมด Sleep (ปดหนาจอ) เมื่ออยูใน
โหมดนี้หนาจอก็จะถูกล็อค: กดปุมเปด/ปดเครื่องอีกครั้งเพื่อเปด
หนาจอ จากนั้นลากตัวล็อคแมกุญแจไปดานขวาเพิื่อปลดล็อค





การตั้งคาสวนตัว
1)

2)

3)

หนาโฮม: เปนจุดเริ่มตนเพื่อเขาสูทุกๆการทำงานบนเครื่อง
โทรศัพทของคุณ บนตัวหนาโฮมจะแสดงไอคอน, วิดเจ็ต, ชอรท
คัท และคุณลักษณะอื่นๆ กดคางที่หนาโฮมเพื่อเพิ่มชอรทคัท, วิด
เจ็ต, โฟลเดอร และวอลลเปเปอร
แถบแสดงการแจงเตือน: อยูที่บริเวณดานบนสุดของหนาจอ
แถบสถานะจะแสดงเวลา, สถานะและการแจงเตือน หากมีขอ
ความเขามาใหม สายที่ไมไดรับ หรือมีบางสิ่งปรากฏขึ้นที่แถบ
แสดงการแจงเตือน คุณสามารถลากแถบลงมาเพื่อเปดหนา
การแจงเตือน และเลือกคลิ้กรายการที่ตองการเพื่อเปดดู เมื่อ
เสร็จแลวคุณสามารถปดไดโดยการลากแถบขึ้นไปดานบน หรือ
กดปุมกลับ
Launcher: สัมผัสไอคอน Launcher ที่ดานลางของจอเพื่อดู
แอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ติดตั้งไว

หนาโฮม แถบแสดงการแจงเตือน
 

 
Launcher





การเพิ่มวิดเจ็ตและไอคอนเพิ่มเติมบน
หนาโฮม

การเพิ่มวิดเจ็ตและไอคอนบนหนาโฮม

เขา Launcher และกดแอพพลิเคชั่นคางไวจนกระทั่งหนาจอสั่น
จากนั้นปลอยนิ้วที่กด

การจัดเรียงและเคลื่อนยายวิดเจ็ตและไอคอนบน
หนาโฮม

กดที่วิดเจ็ตหรือไอคอนที่คุณตองการเคลื่อนยายคางไว เมื่อ
โทรศัพทสั่นอยาเพิ่งปลอยนิ้วที่กด ใหลากวิดเจ็ตหรือไอคอนไป
ยังที่ตั้งใหมบนหนาจอ
กดที่ไอคอนคางไวจนกระทั่งโทรศัพทสั่น และลากวิดเจ็ตหรือ
ไอคอนไปที่ถังขยะเพื่อลบออก

a)

b)





เขาสู Launcher

การเปดและเปลี่ยนแอพพลิเคชั่น

Launcher เปนสวนที่เก็บไอคอนของแอพพลิเคชั่นทั้งหมดในเครื่อง
คุณ รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นทุกๆแอพพลิเคชั่นที่คุณดาวนโหลดมา
จาก AndroidMarket หรือจากแหลงอื่นๆ

บนหนาโฮม สัมผัสไอคอน Launcher เพื่อเปดเมนูหลัก
 

เลื่อน Launcher
ไปทางซายหรือขวา
เพื่อดูไอคอนที่เหลือ

สัมผัสที่แอพพลิเคชั่น
เพื่อเปด

กดที่ปุมโฮม หรือปุมยอนกลับ เพื่อปด Launcher





การเปดแอพพลิเคชั่นที่เพิ่งถูกใชงาน

กดไอคอน       คางไวครูหนึ่ง

สัมผัสไอคอนเพื่อเปด
แอพพลิเคชั่น

บนหนาจอการเริ่มตนเลือก      และปอนหมายเลขโทรศัพท
เพื่อทำการโทรออก

การโทรออก





เลื่อนหนาจอไปดานขวา เลื่อนหนาจอไปดานขวา

โทรออก





บันทึกการโทร

ในตัวเลือกบันทึกการโทรคุณสามารถโทรออกเพิ่มเบอรติดตอ, สง
ขอความและอื่นๆ

กดสั้นๆที่บริเวณนี้
เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม

กดสั้นๆที่บริเวณนี้

แตะที่บริเวณนี้
เพื่อโทรออก  

 

 





การปฏิเสธสายโดยการสงขอความ

ในขณะที่มีสายเรียกเขาและคุณไมสะดวกที่จะรับสาย คุณสามารถ
สงขอความบอกวาคุณไมวางรับสายเปนการปฏิเสธการโทร

ลากวงกลมขึ้นไปที่       ขอความจะแสดงบนหนาจอ สัมผัสสั้นๆ
เพื่อสงขอความ

การเพิ่มผูติดตอ

สัมผัส     และเขาสู รายชื่อ จากนั้นเพิ่มผูติดตอ (ดูรูปดานลาง)

สัมผัส“+”เพื่อเพิ่มผูติดตอใหมไปยังโทรศัพทหรือซิมการด





การสงและรับขอความ

เขาสู ขอความ (Messaging)  แลวสรางขอความใหม โดยคุณ
สามารถสัมผัสชองขอความที่คุณตองการจะปอนขอความเพื่อเปด
ใชคียบอรด

สัมผัสไอคอนนี้เพื่อเลือก
ผูติดตอที่ตองการจาก
สมุดโทรศัพท

สัมผัสหนึ่งครั้งเพื่อทำให
ตัวอักษรตอไปที่คุณพิมพ
เปนตัวใหญสัมผัสคางไว
สำหรับการพิมพตัวพิมพ
ใหญ

กด space (เวนวรรค) หรือ
เครื่องหมายวรรคตอน
เพื่อเลือกคำที่ถูกไฮไลท

สัมผัสเพื่อเพิ่มไฟลแนบ
เชน ภาพ, วีดีโอ, เสียง
และอื่นๆ





a. 





เมื่อคุณกำลังเขียนขอความใหมคุณสามารถเลือกขอความสำหรับ
การตัดหรือการคัดลอก ขอความที่ถูกเลือกจะถูกไฮไลทดวยสีฟา

สัมผัสชองขอความหรือสวนใดสวนหนึ่งที่มีขอความ (ดูภาพ
ดานลาง)
คุณสามารถเลือกคัดลอก หรือวางเนื้อหาทั้งหมด

b. เมื่อมีขอความใหมเขาคุณสามารถอานโดยการลากแถบการแจง
เตือนและคลิ้กที่ขอความ หรือ เขาสู ขอความ (Message) 
เพื่อเปดอานโดยตรง

แตะเพื่อเลือกทั้งหมด

แตะเพื่อวาง
แตะเพื่อคัดลอก
แตะเพื่อตัด





กดที่เธรดของขอความใดขอความหนึ่งคางไว คุณจะสามารถ 
ลบเธรด (Delete thread)
สัมผัสขอความคางไวในหนาตางขอความสนทนา

1. 

2.

สัมผัสเพื่อสงตอขอความ

สัมผัสเพื่อล็อคขอความ

สัมผัส สงตอ (Forward) ในเมนูที่เปด
เพิ่มผูติดตอ
สัมผัสไอคอนสงเพื่อสงขอความ

 

3.
4.
5.





การเขาเว็บไซต
a) การตั้งคาอินเทอรเน็ต/การเชื่อมตอขอมูล

เขาสู ตั้งคา (Settings) > ระบบไรสายและเครือขาย 
(Wireless & networks) > อื่นๆ (More)  เลื่อนลงขางลาง
เพื่อหาเครือขายของโทรศัพทจากนั้นเขาสู “Access Point 
Names” เลือกบัญชี WAP ที่ตองการ

 

b) เปดเชื่อมตอขอมูล (Data connection) หรือ WiFi

เพื่อเขาสูเว็บไซตคุณจำเปนตองเปด เชื่อมตอขอมูล (Data 
connection) หากบริเวณรอบๆมี WiFi คุณสามารถเปด WiFi 
เพื่อใชในการเขาสูเว็บไซตในบางเครือขายอาจตองใชรหัสผาน





สัมผัสเพื่อปดหรือเปดเชื่อมตอ
ขอมูล (Data Account)

เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

เมื่อคุณคัดลอกเพลงไปยังเมมโมรี่การดของคุณ เครื่องเลนเพลงจะ
ทำการคนหาการดสำหรับไฟลเพลง และสรางรายการแคตตาล็อก
เพลงของคุณขึ้น โดยขึ้นอยูกับขอมูลของแตละไฟล

สัมผัสแถบเพื่อดู 
library ของคุณ
โดยใช 1 ใน 4 
วิธี

สัมผัสเพื่อเปด
อัลบั้ม, เพลง 
หรือรายการ
เพลง

 

 

  





a. เพิ่มบัญชีGoogle

การดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก
Android Market

b. เขาสู Android Market (Play Store) และดาวนโหลด
   แอพพลิเคชั่น

 

 





เขาสู ตั้งคา (Setting) > แอพพลิเคชั่น (Apps) ในขณะที่คุณติด
ตั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดมาคุณจำเปนตองเลือกเปด “ไมรูจักที่
มา (Unknown sources)” ในการตั้งคาความปลอดภัย

การจัดการแอพพลิเคชั่น/ยายไปสู
เมมโมรี่การด

  





การดูแลรักษาและความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามขอมูลดังตอไปนี้เพื่อความปลอดภัยและ
การใชที่ถูกตองของโทรศัพทของคุณและเพื่อปองกันความเสียหาย
นอกจากนี้ควรเก็บคูมือผูใชไวในที่ที่สามารถเขาถึงไดงายหลังจาก
ใชเสร็จ

1. บริการหลังการขาย
โปรดดูที่ใบรับประกันที่ใหมาในกลอง

2. ความปลอดภัยของเครื่องชารจและอะแดปเตอร
เครื่องชารจและอะแดปเตอรถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานภาย
ในที่รมเทานั้น

3. ขอมูลและการดูแลแบตเตอรี่

โปรดใชแบตเตอรี่ที่กำหนดไวมิฉะนั้นอาจทำใหเกิดการระเบิดได
โปรดกำจัดแบตเตอรี่ของคุณใหถูกวิธี
หามแยกชิ้นสวนหรือทำใหแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
รักษาขั้วตอโลหะของแบตเตอรี่ใหสะอาดอยูเสมอ
ทำการชารจแบตเตอรี่หลังจากไมไดใชงานเปนเวลานานเพื่อตอ
อายุการใชงานของแบตเตอรี่
อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันขึ้นอยูกับรูปแบบการ
ใชและสภาพแวดลอม
ฟงกชั่นการปองกันตนเองของแบตเตอรี่จะตัดพลังงานของ
โทรศัพทเมื่อการทำงานของแบตเตอรี่อยูในสถานะไมปกติในกรณี
นี้ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสเขาไปใหมจากนั้นจึงเปดเครื่องใหม



















4. ขอสังเกตทั่วไป
การใชแบตเตอรี่ที่เสียหายแลวหรือใสแบตเตอรี่เขาไปในปากของคุณ
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได

หามวางชิ้นสวนอุปกรณที่มีสวนประกอบของแมเหล็กเชนบัตร
เครดิตบัตรโทรศัพทสมุดธนาคารหรือตั๋วรถไฟใตดินใกลกับ
โทรศัพทของคุณอำนาจแมเหล็กของเครื่องโทรศัพทอาจทำลาย
ขอมูลที่เก็บอยูในแกนแมเหล็กได
การคุยโทรศัพทเปนเวลานานอาจลดคุณภาพการโทรไดเนื่องจาก
ความรอนที่เกิดระหวางการใชงาน
เมื่อไมไดใชโทรศัพทเปนเวลานานใหเก็บไวในที่ที่ปลอดภัยพรอม
ถอดปลั๊กออกใหเรียบรอย
การใชโทรศัพทใกลๆกับอุปกรณรับสัญญาณ (เชน ทีวี หรือวิทยุ)
อาจทำใหเกิดสัญญาณรบกวนตอโทรศัพทได
หามไมใหโทรศัพทถูกน้ำถากรณีนี้เกิดขึ้นใหถอดแบตเตอรี่ออก
และนำไปใหศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
หามทาสีบนโทรศัพท
ขอมูลที่บันทึกไวในโทรศัพทอาจถูกลบไดเนื่องจาก การใชงานไม
ระวัง, การซอมแซมโทรศัพทหรือการอัพเกรดซอฟตแวร โปรดทำ
การสำรองหมายเลขโทรศัพทที่สำคัญของคุณ (ริงโทน, ขอความ,
ขอความเสียง, รูปภาพ และวิดีโอ สามารถถูกลบไดเชนกัน) ผู
ผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญหาย
ของขอมูล
หามปดหรือเปดเครื่องเมื่อโทรศัพทอยูใกลหู





















ขอมูลทั่วไป

อุปกรณเสริม

โทรศัพทของคุณมีอุปกรณเสริมตางๆภายในกลองซึ่งประกอบดวย
แบตเตอรี่มาตรฐาน 1 กอน,หูฟง 1 อัน และที่ชารจแบตเตอรี่ 1 
อัน

หูฟงไมใชอุปกรณพื้นฐานของโทรศัพทเครื่องนี้แตจะถูกจัดใหเปน
ของกำนัลแกผูซื้อโปรดใชหูฟงเพื่อเพลิดเพลินกับการฟงเพลงหรือ
รับสายเสียงเขาในโหมดหูฟง
โปรดใชอุปกรณเสริมและอุปกรณชารจแบตเตอรี่ของแทจากผู
ผลิตโทรศัพทเทานั้นไมอยางนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายราย
แรงตอชีวิตและทรัพยสิน
การละเลยคำเตือนนี้จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
อุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ









การดูแลรักษาแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟได

ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพทคือ 3.6-4.2 โวลต
แบตเตอรี่สามารถชารจและคายประจุไดหลายรอยครั้งและเมื่อ
เวลาการทำงาน (เวลาใชสายและรอสาย) ของแบตเตอรี่สั้นลง
แสดงวาแบตเตอรี่หมดอายุการใชงาน คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม



























ทันที
ถอดสายชารจออกเมื่อไมใชงานและไมควรชารจแบตเตอรี่ทิ้งไว
เกินหนึ่งสัปดาหเพราะอาจทำใหอายุการใชงานสั้นลง
การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานลดลงและ
แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไวโดยไมใช
งาน
หามจัดเก็บหรือชารจพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
เพราะอาจมีผลตอการชารจแบตเตอรี่ของคุณ
ใชเฉพาะที่ชารจแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองหรือ
แนะนำโดยผูผลิตเทานั้นการใชที่ชารจแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่
อื่นๆอาจทำใหโทรศัพทเสียหาย
หามใชแบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงคการใชงาน
ไมควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็นอยางเชน ภายใน
รถในฤดูรอนหรือฤดูหนาวเพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เสียหาย
หามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่หรือวัตถุที่มา
สัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชงานแลว เชนการ
รีไซเคิลไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
อายุการใชงานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับสถานะของเครือ
ขาย, การตั้งคาผลิตภัณฑ, รูปแบบการใชงาน, แบตเตอรี่และ
สภาวะแวดลอม

 คำเตือน:

อาจเกิดการระเบิดไดหากใสแบตเตอรี่ผิดประเภท
และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำ





ขอควรระวังในการชารจไฟ

ขอควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุนของอุปกรณชารจไฟกอนที่จะใชกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่

คำเตือน: โปรดใชแบตเตอรี่,อุปกรณชารจไฟและอุปกรณเสริมอื่นๆ
ตามรุนที่ไดรับการรับรองจากบริษัท i-mobile เทานั้น การใช
แบตเตอรี่, อุปกรณชารจไฟ และอุปกรณเสริมอื่นๆ นอกจากรุนที่
กำหนดจะทำใหการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิดอันตราย
ไดโปรดตรวจสอบอุปกรณเสริมที่ใชงานไดกับตัวแทนจำหนายของ
คุณและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อตองการดึงปลั๊กอุปกรณใดๆออก

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

โปรดอานขอมูลตอไปนี้กอนการใชงานเนื่องจากโทรศัพทของคุณ
เปนอุปกรณไฟฟาที่ซับซอนหากอุปกรณทำงานไมถูกตองโปรดติด
ตอศูนยบริการใกลบาน

เก็บโทรศัพทและอุปกรณตางๆใหพนจากมือเด็ก
เก็บโทรศัพทของคุณไวในที่แหงเพราะของเหลวทุกชนิด อาจมีแร
ธาตุที่จะทำใหแผงวงจรเสียหาย
หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพทไปในสถานที่ที่รอนหรือเย็นเกินไประยะ







การดูแลรักษา





อุณหภูมิการใชงานคือ 0 - 40 องศาเซลเซียส 
หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพทไวใกลกับบุหรี่ที่ติดไฟ,เปลวไฟหรือ
แหลงความรอนหามแยกชิ้นสวนโทรศัพทการซอมแซมจากผู
ไมมีความชำนาญอาจทำใหเกิดความเสียหาย
หามทำใหโทรศัพทตก,กระทบกระเทือนหรือเขยาเพราะอาจทำ
ใหแผงวงจรภายในเสียหาย
หามวาดรูปลงบนตัวเครื่องเพราะอาจทำใหหูฟง, ไมโครโฟน หรือ
สวนที่สามารถถอดไดไมสามารถทำงานไดตามปกติ
ควรเก็บไวในที่ที่สะอาดและไมมีฝุน
หามใชโทรศัพทที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศเสียหายอาจ
เกิดการเผาไหม โปรดติดตอศูนยบริการของผูผลิตเพื่อเปลี่ยน
เสาอากาศที่เสียหาย
ใชที่ชารจแบตเตอรี่ในรมเทานั้น
เมื่อเปดเครื่องหามสัมผัสเสาอากาศโดยไมจำเปน  การสัมผัสเสา
อากาศจะมีผลตอคุณภาพการโทรและทำใหโทรศัพทตองใชพลัง
งานมากขึ้นในการทำงานเปนผลใหเวลาการใชสายและเวลารอ
สายนอยลง
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีความสูงเกินกวา 3000 เมตร 
จากระดับน้ำทะเล





















ขอมูลดานความปลอดภัยที่สำคัญ

รหัสสำหรับการเชื่อมตอ

รหัส PIN (PIN Code)
รหัส PIN (Personal Identification Number)เปนรหัสที่ใชปองกัน
การใชซิมการดโดยไมไดรับอนุญาตโดยปกติแลวคุณจะตองไดรับ
รหัสนี้มาพรอมกับตัวซิมการดที่ซื้อ คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูก
ตองจากผูใหบริการเครือขาย หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติด
ตอกันคุณจะตองใสรหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

รหัส PIN 2 (PIN 2 Code)
รหัส PIN 2 อาจจะมาพรอมกับซิมการดในการใชงานบางฟงกชั่น
คุณจำเปนตองใชรหัส PIN 2 อยางเชน การตั้งคาธรรมเนียม คุณ
จำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

รหัส PUK (PUK Code)
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อครหัส
PIN สวนรหัส PUK 2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN 2 คุณจำเปน
ตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากคุณปอน
รหัส PIN 2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK 2 เพื่อ
ปลดล็อคโทรศัพท หากคุณปอนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดตอกัน
ซิมการดของคุณจะไมสามารถใชงานไดอีกโปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ





รหัสผานของตัวเครื่อง (Phone Code)
รหัสผานจะชวยปองกันโทรศัพทของคุณจากการใชงานของบุคคล
อื่นฟงกชั่นนี้จะไมถูกเปดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท (คาเริ่มตนคือ 0000)
คุณสามารถตั้งรหัสใหมเปนตัวเลข 4-8 หลัก

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตรและการคำนวณ
ของการศึกษาทางวิทยาศาสตรเพื่อมั่นใจในความปลอดภัยของผูใช
ทุกเพศทุกวัย

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปดเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเปนเครื่องรับสงคลื่นวิทยุ
(RF) โทรศัพทจะทำงานในคลื่นความถี่ที่ตางกันขึ้นอยูกับชนิดของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่คุณใช และเทคนิคการปรับคลื่นวิทยุที่ใชระบบ
เครือขายที่ใชในการโทรจะควบคุมระดับพลังงานที่โทรศัพทคุณ
สงออกมา

มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่เปนที่รูจัก
กันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) การทดสอบ
คา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพทสงออกมาในทุก
ยานความถี่
โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน ทั้งหมดถูก
ออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุขีดจำกัดของ SAR ตั้ง
โดย ICNIRP (International CommissiononNon-lonizing 









อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสวนใหญสามารถปองกันสัญญาณ
คลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได อยางไรก็ตามอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดัง
กลาวบางอยางอาจไมสามารถตอตานสัญญาณ RF จากโทรศัพท
เคลื่อนที่ของคุณได

หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทยโดยไมได
รับอนุญาต



Radiation Protection) สงใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก ตอเนื้อเยื่อ 
10 กรัม ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศหรือเมืองที่ใชคา 
SAR ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย1.6 วัตต/กก.ตอเนื้อเยื่อ 1 กรัม

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุนกลามเนื้อ
หัวใจและอุปกรณทางการแพทย ผูผลิตเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
แนะนำไววาควรรักษาระยะหางอยางนอย 20 ซม.(6 นิ้ว) ระหวาง
โทรศัพทเคลื่อนที่และเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยง
คลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นคำแนะนำนี้ไดรับการยืนยันโดยการคนควา
และการรับรองที่ไมขึ้นตรงกับหนวยงานใดของ Wireless 
Technology Research

สำหรับบุคคลที่ใชเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ

ควรรักษาระยะหางจากเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ อยางนอย





บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

โปรดปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดและ
ปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอยางเครงครัด
เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจกอใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหม อันเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บหรืออาจถึงแกชีวิต
บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไมมีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจนซึ่งรวม





เครื่องชวยฟง

โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุนอาจรบกวนเครื่องชวยฟง ในกรณี
ที่เกิดคลื่นรบกวนคุณควรปรึกษาผูผลิตเครื่องชวยฟงของคุณ 
เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง



20 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางเปดเครื่องโทรศัพท
หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
ในการสนทนาควรใชหูดานขวาเพื่อลดผลกระทบของคลื่นความถี่
หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคลื่นรบกวนใหรีบปดโทรศัพททันที

การใชงานบนเครื่องบิน

ปดโทรศัพทกอนเดินทางดวยเครื่องบิน
หามใชโทรศัพทในบริเวณสนามบินโดยไมไดรับอนุญาตเพื่อเปน
การปกปองระบบสื่อสาร หามใชโทรศัพทในขณะที่เครื่องบิน
กำลังบิน









การใชโทรศัพทอยางปลอดภัยขณะใชยานยนต

ขับรถอยางระมัดระวัง
ใชแฮนดฟรีกฎหมายในบางประเทศอนุญาตใหใชแฮนดฟรีเมื่อ
ตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ
ควรจอดรถที่ไหลทางกอนโทรหรือรับสายหากจำเปนตองใช
โทรศัพท







ถึงแหลงเชื้อเพลิงอยางเชน ปมน้ำมัน, ใตทองเรือ, บริเวณสงถาย
หรือเก็บสารเคมี และพื้นที่ที่อาจมีองคประกอบของสารเคมี หรือ
สวนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เชน เมล็ดพืช,ฝุนหรือผงโลหะ
และพื้นที่อื่นๆที่คุณมักไดรับการแนะนำใหดับเครื่องยนต

หากคุณตองการใชโทรศัพทขณะขับรถ โปรดตรวจสอบกฎหมาย
และขอบังคับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกสใน
ยานยนตรที่ใชมอเตอรอยางเชน สเตอริโอในรถยนต, อุปกรณเพื่อ
ความปลอดภัยฯลฯ ผูผลิตรถยนตบางรายไมอนุญาตใหใชโทรศัพท
เคลื่อนที่ภายในรถ อยางนอยคุณควรติดตั้งอุปกรณที่รองรับการใช
งานแฮนดฟรีและเสาอากาศภายนอก โปรดสอบถามผูผลิตรถยนต
ของคุณเพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทของคุณจะไมสงผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสของยานพาหนะ





การโทรออกฉุกเฉิน

ขอควรจำ 
โทรศัพทเครื่องนี้ใชคลื่นวิทยุ, เครือขายไรสายและเครือขายภาคพื้น
เชนเดียวกับโทรศัพทไรสายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไมสามารถรับประกันวา
จะใชในการติดตอไดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณจึงไมควรพึ่งพา
โทรศัพทมือถือของคุณเพียงอยางเดียวเพื่อการติดตอที่สำคัญ (เชน
สถานการณฉุกเฉินทางการแพทย)

การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไมสามารถทำไดในบางเครือขาย หรือ
เมื่อมีการใชบริการบางเครือขาย หรือการใชงานโทรศัพทบางอยาง
กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ





ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแก
ซิมการด, สภาวะเครือขาย, การตั้งคา, การใชงาน และ
สภาพแวดลอมที่ใชงาน

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

li-ion 1600 mAh 

•

•

•

•

•





เงื่อนไขการรับประกันสินคา

เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การด
หนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวัน
ที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับ
จากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม 
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย 
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.





ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอม
หรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลา
ที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก 
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะ
ยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.

เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด
ลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย 
และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส 
หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 

1.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 





i-mobileไดรับความเสียหาย 
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, 
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile 
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส
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แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิง
ตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดัง
กลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ  หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง  
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
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มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ 
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน  
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม
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