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ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์
มือถือจาก i-mobile เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์
ที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานใน
คู่มือนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน 

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้
จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูล
บางอย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

   

ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ 
Hotline i-club 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) หรือท่ี 

www.i-mobilephone.com/i-club
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์

มือถือได้ทาง i-mobile call center 
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน
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เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Android 

โทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android สามารถทำงานหลายๆ 

อย่างได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ท่านสามารถปรับการ

ทำงานให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายกว่า เช่นการรับข้อมูลที่

ต้องการ และการสร้างความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน ท่านสามารถ

เพิ่มและลบแอปพลิเคชั่น หรือขยายเวอร์ชั่นเพื่อเพิ่มความ

สามารถในการทำงาน ที่ Android Market ท่านสามารถดาวน์

โหลดแอปพลิเคชั่น และเกมส์จำนวนมากจากคอลเลคชั่นที่มี

การอัพเดทอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถรวมการทำงานของ

แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ระบบ Android ของท่านกับข้อมูล

ส่วนตัว และแอคเคาท์แบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถ

สำรองบันทึการนัดหมาย และเข้าสู่โลกแห่งการสร้างเครือข่าย

บนโซเชี่ยลเน็ทเวิร์คได้อย่างที่ต้องการ

แอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่น คือโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์ที่ช่วยท่านในการ

ทำงาน ตัวอย่างเช่น มีแอปพลิเคชั่นในการโทรออก, ถ่ายภาพ 

และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ได้เพิ่มเติม  
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หมายเหตุ: 

สีและข้อมูลจำเพาะที่แสดง/กล่าวไว้ ในคู่มือการใช้งานนี้

อาจแตกต่างไปจากตัวผลิตภัณฑ์จริง ภาพที่แสดงใช้สำหรับ

ประกอบการอธิบายเท่านั้น

เนื้อหาของคู่มือนี้ถือว่ามีความถูกต้องเมื่อเผแพร่ออกไป 

แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทาง

เทคนิคโดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ 

บางเนื้อหาในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากตัวเครื่องจริง 

เนื่องจากซอฟท์แวร์, ซิมการ์ด หรือบริการอาจแตกต่างกัน

ไปในแต่ละบริษัทที่ให้บริการ 
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ปุ่มกดและขั้วต่อที่สำคัญ

ภาพแสดงมุมต่างๆ ของตัวเครื่อง

ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องโทรศัพท์
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1 ปุ่มปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงกริ่ง, ปรับ

ระดับเสียงสนทนา และ

ปรับระดับเสียงการเล่น

มีเดีย 

ตัวรับสัญญาณ

ใช้สำหรับฟังเสียงของ

คู่สนทนาของท่าน
�

� เลนส์กล้องหน้า

ท่านสามารถถ่ายภาพโดย

หันหน้าของท่านเข้ากับ

หน้าจอโทรศัพท์

ช่องต่อหูฟัง

เชื่อมต่อหูฟังที่ช่องนี้เพื่อ

ฟังเพลง/วิทยุ
�

�
ช่องต่อสายชาร์จ/

USB

เชื่อมต่อสายชาร์จหรือสาย

เชื่อมต่อข้อมูล USB เพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลได้

� ปุ่มเมนู 

เปิดดูรายการตัวเลือกที่

ใช้งานได้ ในหน้าจอ หรือ 

แอปพลิเคชั่นปัจจุบัน
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� ปุ่มหน้าจอหลัก 

ไปยังหน้าจอหลัก 

กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิด

หน้าจอที่แสดงแอปพลิ-

เคชั่นที่ถูกใช้ล่าสุด

� ปุ่มย้อนกลับ

กลับไปยังหน้าจอที่ผ่านมา,

ปิดปุ่มกดบนหน้าจอ, 

กล่องข้อความโต้ตอบ, 

เมนูตัวเลือก หรือแผง

หน้าจอการแจ้งเตือน

� ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/

ล็อค 

ใช้เปิด/ปิดการทำงาน

ของเครื่อง, กดค้างไว้เพื่อ

เปิดเมนูตัวเลือกของตัว

เครื่อง 

10 ไฟแฟลช
ใช้สำหรับถ่ายภาพใน

สภาวะแสงน้อย

11 เลนส์กล้องหลัง ใช้สำหรับการถ่ายภาพ

1� ลำโพง

ใช้เพื่อการฟังเพลง 

และเสียงอื่นๆ 

ที่มีในเครื่องโทรศัพท์
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เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่างๆ และเริ่มการ

ใช้งานกัน 

การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และการชาร์จไฟ

การใส่ซิมการ์ด

โปรดสังเกตที่ฉลากของซิมการ์ดบนตัวเครื่อง และโปรด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดของการ์ดได้หันไปตามทิศทางที่ถูก

ต้องและหน้าสัมผัสโลหะของการ์ดได้หันไปในทิศทางที่ระบุ 

จากนั้นจึงเลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องจนสุด

การใส่ SD การ์ด

เลื่อน SD การ์ดเข้าไปในช่องใส่ SD การ์ด โดยให้ขั้วโลหะ

หันลง จากนั้นจึงกดการ์ดลงในช่องเพื่อล็อคเข้าที่

การใส่แบตเตอรี่

หันด้านที่เป็นขั้วโลหะของแบตเตอรี่เข้ากับหน้าสัมผัสที่เป็น

โลหะของช่องใส่แบตเตอรี่ ให้ท่านกดแบตเตอรี่ลงจนล็อคเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบก่อนว่าท่านได้ ใส่แบตเตอรี่ลงในเครื่องเป็นที่

เรียบร้อย หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ให้เสียบสายที่ชาร์จเข้า

กับช่องต่อบนตัวเครื่อง (ช่องต่อ USB) จากนั้นเสียบปลั๊กด้าน

ที่ใหญ่กว่าเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง 

การเริ่มต้นการใช้งาน
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สัญลักษณ์แบตเตอรี่แสดงถึงสถานะการชาร์จ ขณะชาร์จ 

สัญลักษณ์จะแสดงการเลื่อนไปมา เมื่อแถบทั้งหมดหยุดนิ่ง 

แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ท่านถอดสายชาร์จออกจาก

โทรศัพท์ และจึงถอดปลั๊กอีกด้านออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ

บนผนัง 

หมายเหตุ: หากแบตเตอรี่หมดประจุไฟโดยสิ้นเชิง 

จะต้องรอสักครู่กว่าสัญลักษณ์แบตเตอรี่จะปรากฏ

อีกครั้งหลังการชาร์จ 
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ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานที่สำคัญ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าสู่รายการต่างๆ 

บนตัวเครื่องโทรศัพท์ของท่าน 

สัมผัส

การสัมผัสใช้สำหรับเลือกตัวเลือกหรือไอคอน

สัมผัสค้างไว้

ในการเปิดฟังก์ชั่นพิเศษ หรือตัวเลือกเสริม ตัวอย่างเช่นจาก

เมนู แอปพลิเคชั่น สัมผัสที่ไอคอน Music icon เพื่อเข้าสู่ 

Music library จากนั้นจึงสัมผัสรายชื่อศิลปินค้างไว้ หรืออัลบั้ม 

บางตัวเลือกจะสามารถใช้งานได้ เช่น การเล่น, การเพิ่มไปยัง

รายการเพลง, การลบ เป็นต้น  

ลาก

ในการเลื่อนดูรายการหรือย้ายรายการอย่างช้าๆ ท่านสามารถ

ลากผ่านหน้าจอสัมผัส ตัวอย่างเช่น จากหน้าจอหลัก ให้สัมผัส

ไอคอน Contacts เพื่อเข้าสู่รายการของรายชื่อ ท่านสามารถ

ลากรายการของรายชื่อขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนตามรายการ

หน้าจอสัมผัสและปุ่มกด

คำแนะนำในการสัมผัส 
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เมื่อมองแผนที่, หน้าเว็บเพจ หรือโทรศัพท์ ให้วางนิ้ว 2 นิ้วบน

หน้าจอสัมผัสแล้วกรีดปลายนิ้วเขาหากันเพื่อซูมภาพเข้า หรือ

กรีดนิ้วบนหน้าจอแบบแยกออกจากกันเพื่อซูมเข้า 

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นการซูมใช้สำหรับเมื่อท่าน

ต้องการดูรูปภาพ, แผนที่ หรือเมื่อท่านเข้าสู่หน้า

เว็บเพจได้ 

ในบางหน้าจอ ทิศทางของหน้าจออาจหมุนตามลักษณะการ

ใช้งานโทรศัพท์ของท่านและหมุนกลับคืนตามเดิมได้เอง 

ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ได้ 

สไลด์

ในการสไลด์โดยการลากนิ้วมือขึ้นหรือลงบนหน้าจอสัมผัสอย่าง

รวดเร็ว เมื่อเลือนผ่านรายการหรือย้ายแบบเร็วๆ ให้ท่านสไลด์

นิ้วพาดผ่านหน้าจอสัมผัส (ลากแบบเร็วแล้วปล่อย)

สัมผัสแบบดับเบิ้ล

สัมผัสแบบเร็วๆ 2 ครั้งเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก เช่น สัมผัส

ติดกัน 2 ครั้งในแกลอรี่เพื่อซูมภาพเข้าหรือซูมภาพออก

คำแนะนำในการซูม 

การหมุนหน้าจอ
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ปุ่มเปิด-ปิด/ล็อค

• เมื่ออยู่ในสถานะปิดเครื่อง ให้ท่านกดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิด

 เครื่อง; 

• เมื่ออยู่ในสถานะเปิดเครื่อง ให้ท่านกดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้า

 สู่ตัวเครื่องของโทรศัพท์ (รีบู๊ท, ปิดเครื่อง, โหมดเครื่องบิน 

 และอื่นๆ);

• เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่, ป้องกันการสัมผัสหน้าจอ

 โดยไม่ตั้งใจ หรือเมื่อท่านต้องการเช็ดคราบสกปรกออก

 จากที่หน้าจอ ให้ตั้งค่าหน้าจอเข้าสู่โหมด Sleep โดยการ

 กดปุ่มเปิด-ปิด/ล็อค;

• หากต้องการเปิดการทำงานของหน้าจอสัมผัส ให้ท่านกดปุ่ม

 เปิด-ปิด/ล็อคอีกครั้ง จากนั้นลากไอคอนการล็อคไปทางด้าน

 ขวาของหน้าจอเพื่อปลดล็อคตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ปุ่มเมนู

• เปิดเมนูที่มีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอ/แอปพลิเคชั่น

 ปัจจุบัน

คำแนะนำในการกดปุ่ม 
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ปุ่มหน้าจอหลัก

• กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อปิดเมนูหรือแอปใดๆ ก็ตาม และกลับ

 ไปที่หน้าจอหลัก หากท่านกำลังดูหน้าจอหลักแบบขยายไป

 ซ้ายหรือขวา จะเป็นการเปิดหน้าจอหลักที่อยู่จอกลาง

• กดปุ่มหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อดูแอปพลิเคชั่นที่ท่านใช้งาน

 ล่าสุด

ปุ่มย้อนกลับ

• กดปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอที่ผ่านมาที่ท่านเคย

 ใช้งาน

ปุ่มปรับระดับเสียง

• กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนระดับความดังเสียง เมื่อเล่นเพลงหรือ

 วีดีโอ ให้กดปุ่มนี้เพื่อปรับระดับเสียงของเครื่องเล่นมีเดีย 
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การเข้าใช้งานฟังก์ชั่นโปรดอย่างรวดเร็ว

เริ่มการใช้งานแบบเร็ว: หน้าจอหลัก

แถบแสดงสถานะของตัว

เครื่องและการแจ้งเตือน

วิดเจ็ด

ตัวเครื่อง

รายชื่อ

Launcher: เมนูหลัก

ข้อความ 

เบราเซอร์

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะให้ข้อมูลล่าสุดของท่านทั้งหมดในที่เดียว ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ท่านจะได้เห็นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่อง เทียบเท่ากับ

หน้าจอเดสก์ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์
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หน้าจอหลักนี้เทียบได้กับหน้าจอเดสก์ท็อปของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทางแรกในการเข้าสู่คุณสมบัติหลัก

ของตัวเครื่อง ท่านสามารถกำหนดลักษณะของหน้าจอหลักด้วย

ทางลัด, วิดเจ็ท, โฟลเดอร์ และภาพพื้นหลังได้ 

ท่านจำเป็นต้องสไลด์หน้าจอหลักไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดู

เนื้อหาเพื่อเติมในส่วนขยายเพิ่มเติมของหน้าจอหลัก ท่าน

สามารถเพิ่มทางลัด, วิดเจ็ท, โฟลเดอร์ เป็นต้น ไปยังหน้าจอ

หลักได้

หมายเหตุ: หน้าจอหลักของท่านอาจดูแตกต่างไป

จากนี้เล็กน้อย

โทรศัพท์เครื่องนี้มาพร้อมกับเมนูตัวเลือกและเมนูย่อยๆ ที่

เกี่ยวข้อง

เมนูตัวเลือก

• เมนูตัวเลือก ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับการทำ

 กิจกรรมบนหน้าจอหรือแอปพลิเคชั่นปัจจุบัน ไม่ใช้รายการ

 ที่กำหนดโดยเฉพาะบนหน้าจอ ท่านสามารถเปิดเมนูตัว

 เลือกโดยการกดปุ่ม Menu

• ไม่ใช่ทุกหน้าจอที่จะมีเมนูตัวเลือก หากท่านกดปุ่ม Menu 

 บนหน้าจอที่ไม่มีเมนูตัวเลือก ก็จะไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้น

การใช้งานเมนู



�0

เมนูตัวเลือกประกอบด้วย

รายการที่ใช้กับหน้าจอปัจจุบัน

หรือแอปพลิเคชั่นแบบโดยรวม

เมนูย่อยๆ 

เมนูย่อยๆ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้กับรายการที่กำหนด

เฉพาะเจาะจงไว้บนรายการที่หน้าจอ ท่านสามารถเปิดเมนู

ย่อยๆ โดยการสัมผัสรายการที่ต้องการค้างไว้บนหน้าจอ บาง

รายการก็อาจไม่มีเมนูย่อยๆ หากท่านสัมผัสรายการดังกล่าว 

จะไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้น 
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การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสที่ไอคอน Launcher

2.  จากแถบ APPS ท่านจะพบกับเมนูแอปพลิเคชั่น

3.  สัมผัสไอคอนของแอปพลิเคชั่นค้างไว้จนสั่น จากนั้นกลับไป

 ที่หน้าจอหลัก แล้วลากไอคอนนี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก

หากท่านต้องการลบทางลัดออกจากห้นาจอหลัก ท่านสามารถ

สัมผัสไอคอนทางลัดค้างไว้จนกระทั่งสั่น จากนั้นจึงลากไปที่

แท็บ Remove 

ทางลัด
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วิดเจ็ทเป็นแอปพลิเคชั่นขนาดเล็กบนหน้าจอหลักที่มักแสดง

ข้อมูลเกี่ยวกับ นาฬิกาแบบเข็ม, เพลง และท่านสามารถใช้

งานได้โดยตรงจากบนหน้าจอหลัก ตัวอย่างเช่น วิดเจ็ทเพลง

จะทำให้ท่านเริ่มเล่นไฟล์เพลงได้โดยตรงจากหน้าจอหลัก 

ท่านสามารถเพิ่มวิดเจ็ท เช่น นาฬิกาเข็มที่แสดงเวลาได้ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดเจ็ทเพิ่มเติมจากไลบรารี่ของวิดเจ็ท

สำหรับ Android ได้

การเพิ่มวิดเจ็ทไปยังหน้าจอหลัก

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสที่ไอคอน Launcher

2.  สัมผัสแท็บ WIDGETS ท่านจะได้พบกับเมนูตัวเลือกของ

 วิดเจ็ท

3.  สัมผัสไอคอนวิดเจ็ทค้างไว้เพื่อเลือกวิดเจ็ทขึ้นมา จากนั้น

 กลับไปที่หน้าจอหลัก และลากไปบนตำแหน่งที่ต้องการ 

การลบวิดเจ็ทออกจากหน้าจอหลัก

หากท่านต้องการลบวิดเจ็ท ท่านสามารถสัมผัสไอคอนวิดเจ็ท

ค้างไว้บนหน้าจอหลักจนกว่าจะสั่น และลากไปยังแท็บ 

Remove 

วิดเจ็ท
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การย้ายไอคอนบนหน้าจอหลัก

สัมผัสรายการบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกว่าจะสั่น จากนั้นจึง

ลากไอคอนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การจัดระเบียบแอปพลิเคชั่นของท่านโดยใช้โฟลเดอร์ 

ในการสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนหน้าจอหลัก ให้ซ้อนทับแอปพลิ-

เคชั่นหนึ่งไว้บนแอปพลิเคชั่นอีกอัน

การตั้งชื่อโฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก

1.  สัมผัสที่ชั้นของแอปพลิเคชั่นบนหน้าจอหลักเพื่อเปิด

2.  สัมผัส Unnamed Folder เพื่อแสดงช่องใส่ชื่อโฟลเดอร์ 

3.  แก้ไขชื่อโฟลเดอร์

การย้ายทางลัดแอปพลิเคชั่นบนหน้าจอหลักไปยังโฟลเดอร์

สัมผัสรายการบนหน้าจอหลักค้างไว้จนกว่าจะสั่น จากนั้นจึงวาง

ซ้อนทับแอปพลิเคชั่นหนึ่งไว้บนแอปพลิเคชั่นอีกอัน

การย้ายทางลัดแอปพลิเคชั่นในโฟลเดอร์ไปยังหน้าจอหลัก

สัมผัสรายการค้างไว้ ในโฟลเดอร์จนกว่าจะสั่น จากนั้นจึงลาก

รายการนั้นๆ ออกมานอกโฟลเดอร์ 

การจัดระเบียบหน้าจอหลัก
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การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลัก

เคล็ดลับ: ท่านสามารถใช้กล้องในการถ่ายภาพ 

แล้วนำภาพนั้นมาใช้เป็นภาพหน้าจอได้ 

ปรับเปลี่ยนหน้าจอหลักได้ตามสไตล์ของท่านโดยใช้ภาพพื้นหลัง

จากแกลลอรี่, ภาพพื้นหลังแบบ Live หรือภาพพื้นหลัง

สัมผัสที่หน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเลือกภาพพื้นแกลลอรี่, ภาพพื้น

หลังแบบ Live หรือภาพพื้นหลัง จากนั้นจึงกำหนดใช้งานเป็น

ภาพพื้นหลัง
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เมนูแอปพลิเคชั่น ซึ่งเปิดได้จากหน้าจอหลัก ประกอบด้วย

แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้พร้อมที่ตัวเครื่องโทรศัพท์ของท่าน 

เมนูแอปพลิเคชั่นทำให้หน้าจอของท่านขยายความกว้างออกไป

ได้อีก ท่านจึงอาจจำเป็นต้องสไลด์หน้าจอไปทางซ้ายและขวา

เพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด

การเปิดเมนูแอปพลิเคชั่น

1.  บนหน้าจอหลัก, สัมผัสที่ไอคอน Launcher 

2.  สัมผัสแท็บ APPS

การเรียกใช้เมนูแอปพลิเคชั่น

เปิดเมนูแอปพลิเคชั่น จากนั้นสไลด์หน้าจอไปทางซ้ายและขวา

สร้างความเพลิดเพลินไปกับแอปพลิเคชั่นต่างๆ จากเมนู

แอปพลิเคชั่น

เมนูแอปพลิเคชั่น

เมนูแอปพลิเคชั่น
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แถบแสดงสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอประกอบด้วย

ไอคอนที่ทำให้ท่านทราบเกี่ยวข้อความและสถานะของตัว

เครื่องเพื่อแสดงว่าเกิดอะไรที่ตัวเครื่องบ้าง ที่ด้านบนสุดท่าน

จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลหรือเหตุใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น 

ข้อความใหม่, สายที่ไม่ได้รับ, ความแรงสัญญาณ, สถานะ

แบตเตอรี่ และข้อมูลอื่นๆ 

ท่านสามารถลากแถบแสดงสถานะ

ลงเพื่อเปิดแผงหน้าจอแสดงการ

แจ้งเตือน และรับข้อมูลเพิ่มเติม 

ตัวอย่างเข่น ดูสายที่ไม่ได้รับจากแผง

หน้าจอการแจ้งเตือน ท่านสามารถ

เปิดการทำงานของแอปพลิเคชั่น เช่น 

เครื่องเล่นเพลง 

การเปิดแผงหน้าจอแสดงการ

แจ้งเตือน

ลากแถบแสดงสถานะลง

การตรวจสอบการแจ้งเตือนและกิจกรรม

ที่กำลังทำอยู่

แถบแสดงสถานะและการแจ้งเตือน
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การปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน 

ลากแถบแสดงสถานะจากส่วนล่างสุดขึ้นไปด้านบน 

การเปิดแอปพลิเคชั่นที่กำลังทำงานจากแผงหน้าจอแสดง

การแจ้งเตือน

จากแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน ให้ท่านสัมผัสไอคอนสำห

รับแอปพลิเคชั่นที่กำลังทำงานเพื่อเปิด

ทูลคิท

ในทูลคิท ท่านสามารถเริ่มการทำงานของแอปพลิเคชั่นทั่วไปได้

แบบรวดเร็ว เช่น บลูทูธ, Wi-Fi และอื่นๆ

• เปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน โดยการลากลงจาก

 ตำแหน่งบนสุดของหน้าด้วยโดยใช้ปลายนิ้ว 

ทูลคิท
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สัมผัสไอคอนโทรศัพทบ์นหน้าจอหลัก

ในหน้าจอสำหรับการโทรออก ให้ท่านป้อนเบอร์โทร และสัมผัส

ไอคอนการโทรออกเพื่อโทรไปยังเบอร์โทรที่ป้อนไว้

การโทรออก

แผงปุ่มกด
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ตัวเลือกที่ใช้งานได้ระหว่างการโทร

วัตถุประสงค์

ปุ่มกด: ไปยังหน้าจอปุ่มกด สัมผัส 

ลำโพง: เปิด/ปิดการใช้งานลำโพง สัมผัส 

ปิดเสียง: ปิดเสียงพูดของท่านเพื่อ

ไม่ให้อีกฝ่ายได้ยิน 
สัมผัส 

พักสาย: ใช้สำหรับพักสายไว้ครู่หนึ่ง สัมผัส 

เพิ่มสาย: ใช้สำหรับหมุนโทรออกไป

ยังสายที่สอง
สัมผัส 

วางสาย: ใช้วางสาย สัมผัส 

กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับความดังเสียงระหว่างการ

สนทนาได้

ระหว่างการโทร จะมีบางตัวเลือกการโทรที่สามารถใช้งานได้ 

ตัวเลือกเหล่านี้จะปรากฏระหว่างที่โทร เมื่อกำลังสนทนา ท่าน

สามารถพักสาย, สร้างการประชุมสาย, ปิดเสียงไมโครโฟน 

เป็นต้น
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สัมผัสปุ่มกดแบบ QWERTY ที่หน้าจอเมื่อต้องการป้อนคำได้

อย่างสะดวกสบาย ท่านสามารถเปิดคีย์บอร์ดนี้โดยการสัมผัส

ที่ช่องสำหรับป้อนข้อความ 

วิธีการป้อนข้อมูลบนคีย์บอร์ดของระบบ Android 

ปุ่มกดบนหน้าจอ

สัมผัสที่ไอคอนนี้เพื่อเลือก

รายชื่อที่ต้องการจากเมนู

รายชื่อ

ช่องป้อนข้อความ 

ส่งข้อความ 

สัมผัสเพื่อให้อักษรท่ีท่านป้อน

ตัวถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้วยเช่นกัน

การป้อนข้อความ
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• สัมผัสปุ่มบนคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์

• ใชปุ้่มลบ  เพื่อลบตัวอักษรจากทางด้านซ้ายของ

 เคอร์เซอร์ 

• เมื่อท่านเสร็จสิ้นการพิมพ์ ให้ท่านกดปุ่มย้อนกับเพื่อปิด

 คีย์บอร์ด

• สัมผัสปุ่มสัญลักษณ์  เพื่อเปลี่ยนไปยังคีย์บอร์ดสำหรับ

 หมายเลขและสัญลักษณ์ 

• สัมผัส  บนคีย์บอร์ดสัญลักษณ์เพื่อดูสัญลักษณ์เพิ่ม

 เติม 

การป้อนตัวอักษรแบบต่างๆ 

ท่านสามารถแก้ไขข้อความที่ท่านป้อนในช่องข้อความและใช้

คำสั่งเมนูในการตัด, คัดลอก และวางข้อความ ภายในหรือข้าม

แอปพลิเคช่ัน บางแอปพลิเคช่ันไม่รองรับการแก้ไขขางข้อความ

หรือข้อความทั้งหมดที่แสดง หรือบางแอปพลิเคชั่นอาจมีวิธีที่

ให้ท่านเลือกข้อความที่สามารถนำมาใช้งานได้

• สัมผัสพื้นที่ข้อความค้างไว้ซึ่งมีข้อความที่ท่านต้องการ

 เลือกคำ

• ทำการตัด หรือคัดลอกข้อความ

การป้อนข้อความ

การแก้ไขข้อความ 
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ท่านสามารถเลือกข้อความสำหรับการตัดหรือการคัดลอก 

ข้อความที่ถูกเลือกจะถูกเน้นเป็นสีฟ้า 

• สัมผัสส่วนที่มีข้อความที่ท่านต้องการค้างไว้ บางตัวเลือก

 จะเปิดพร้อมกับไอคอน 

• ย้ายเคอร์เซอร์เพื่อเลือกข้อความ

การเลือกข้อความ

เลือก

ทั้งหมด

คัดลอก

ตัด
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1. สัมผัสไอคอนตัด หรือไอคอนคัดลอกในเมนูที่เปิดออก

2.  สัมผัสพื้นที่ข้อความที่ท่านต้องการวางข้อความค้างไว้

3.  สัมผัส PASTE ในเมนูที่ปรากฏ จากนั้นข้อความจะถูกใส่ลง

 ตามตำแหน่งของเคอร์เซอร์ 

ท่านสามารถวางข้อความที่คัดลอกจากหนึ่งแอปพลิเคชั่นลงใน

พื้นที่ข้อความในแอปพลิเคชั่นใดๆ

การตัด/คัดลอก/วางข้อความ 
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การเข้าสู่เมนู: เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

ท่านสามารถเขียน, ส่ง และรับข้อความตัวอักษรจากตัวเครื่อง 

หรือสร้างและส่งและรับข้อความมัลติมีเดียซึ่งประกอบด้วย

ไฟล์มีเดีย เช่น รูปภาพ, วีดีโอ และเสียง 

เมื่อท่านดูข้อความ ข้อความน้ันจะปรากฏเหมือนเป็นการสนทนา

ซึ่งหมายความว่าข้อความที่มีการับ-ส่งสำหรับหนึ่งรายชื่อจะ

ถูกรวมเข้าไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน

• การเขียนข้อความ “Write Message” 

1. จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนข้อความ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2.  สัมผัส 

3.  การเพิ่มผู้รับ สัมผัส  จากนั้นค้นหาและเลือกชื่อ การ

 เพิ่มมากกว่าหนึ่งชื่อ ให้เลือกตามชื่อผู้รับที่ต้องการได้ต่อ

 เนื่อง ท่านสามารถป้อนเบอร์โทรของผู้รับด้วยตนเองได้

 เช่นกัน

4.  หลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นการเลือกรายชื่อ ให้สัมผัสที่ OK

5.  สัมผัส พิมพ์ข้อความ เพื่อป้อนข้อความของท่าน

ท่านสามารถใช้งานเพื่อการสนทนา, ส่งข้อความ หรืออีเมล์ได้

ข้อความ 

การสื่อสาร
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6.  หากท่านต้องการแนบไฟล์มีเดีย ให้สัมผัส  จากนั้น

 เลือกไฟล์แนบ

7.  เลือกซิม เพื่อส่งข้อความ

 เมื่อแก้ไขข้อความ ให้ท่านกดปุ่ม Menu ตัวเลือกเพิ่มเติม

 บางอย่างจะปรากฏให้ ใช้งาน “SMS” เช่น เพิ่มชื่อเรื่อง, 

 เพิ่มรอยยิ้ม ท่านสามารถสัมผัสตัวเลือกเพื่อทำการเลือก

 ใช้งานได้
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• การลบเธรดข้อความ

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนข้อความ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2.  สัมผัสเธรดข้อความค้างไว้

3.  เลือกการสนทนาที่ท่านต้องการลบ

4.  สัมผัส  จากนั้นสัมผัส ลบ ในเมนูที่ปรากฏ

ท่านสามารถกดปุ่ม Menu และสัมผัส ลบเธรดทั้งหมด 

เพื่อลบข้อความทั้งหมดจากหน้าต่างๆ

• การส่งต่อข้อความ

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนข้อความ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2.  สัมผัสการสนทนาที่มีข้อความที่ท่านต้องการส่งต่อ

3.  สัมผัสข้อความที่ท่านต้องการส่งต่อค้างไว้

4.  สัมผัส ส่งต่อ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น

5.  ในการเพิ่มผู้รับ ให้สัมผัส  จากนั้นค้นหาและเลือกราย

 ชื่อ หากต้องการเพิ่มมากกว่า 1 รายชื่อ ก้สามารถเลือกชื่อ

 ที่ต้องการได้ต่อเนื่อง ท่านสามารถป้อนเบอร์โทรของผู้รับ

 ด้วยตนเองได้เช่นกัน

6.  เลือกซิม เพื่อส่งข้อความ
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•  การล็อคข้อความ

ท่านสามารถล็อคข้อความ

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนข้อความ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2.  สัมผัสการสนทนาที่มีข้อความที่ท่านต้องการล็อค

3.  สัมผัสข้อความที่ท่านต้องการล็อคค้างไว้ 

4.  สัมผัสล็อคในเมนูที่เปิด ไอคอนการล็อคจะปรากฏขึ้น 

 ปลดล็อคข้อความโดยการสัมผัสข้อความค้างไว้ จากนั้น

 จึงสัมผัสปลดล็อค

• การตั้งค่าข้อความ

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนข้อความ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > ข้อความ

2.  กดปุ่ม Menu, ให้ท่านเลือก การตั้งค่า ในเมนูที่เปิดขึ้น 

3.  ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ เช่น ลบข้อความเก่า

 ตามขีดจำกัดที่กำหนด, ร้องขอรายงานการส่งสำหรับแต่ละ

 ข้อความที่ท่านส่ง 
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การเข้าสู่เมนู: เมนูแอปพลิเคชั่น > รายชื่อ

แอปพลิเคชั่นรายชื่อ ช่วยให้ท่านสามารถจัดเก็บและจัดการ

รายชื่อของท่านทั้งหมด

• การแสดงหน้าจอรายชื่อ

รายชื่อ 

• การเพิ่มรายชื่อ

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > รายชื่อ

2.  สัมผัส 

แท็บกลุ่ม แท็บรายชื่อโปรด

แท็บรายชื่อ

สัมผัส

รายชื่อ

เพื่อดู

รายละเอียด

สัมผัสภาพของ

รายชื่อเพื่อเข้า

สู่เมนูรายชื่อ

แบบเร็ว

สัมผัสเพื่อ

ค้นหา

สัมผัสเพื่อเพิ่ม

รายชื่อใหม่
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3.  เลือกพื้นที่จัดเก็บที่ท่านต้องการเพิ่มรายชื่อใหม่

4.  ป้อนข้อมูลสำหรับรายชื่อ

5.  หลังจากที่ป้อนข้อมูลเสร็จ ให้ท่านสัมผัส ปฏิบัติ

• การค้นหารายชื่อ

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > รายชื่อ

2.  สัมผัส 

3.  ป้อนอักษรตัวแรกของชื่อที่ท่านกำลังค้นหาในเคอร์เซอร์ 

 จากนั้นบันทึกทั้งหมดจะตรงตามเงื่อนไขที่จะแสดง ผลลัพธ์

 การค้นหาจะแตกต่างกันไปตามเน้ือหาการป้อนท่ีแตกต่างกัน 

• ตัวเลือกเพิ่มเติม

จากหน้าจอรายชื่อ ให้ท่านกดปุ่ม Menu ตัวเลือกบางอย่าง

เพิ่มเติมจะสามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น การนำเข้า/ส่งออก 

และการแบ่งปันรายชื่อ

 • ลบ: ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายชื่อ จากนั้นจึง

  ลบรายชื่อนั้นออกไป

 • การแสดงรายชื่อ: เลือกรูปแบบของการแสดงรายชื่อ

  ในรายการ

  เลือกรูปแบบของรายชื่อเพื่อแสดงในรายการชื่อ

 • นำเข้า/ส่งออก: คัดลอกรายชื่อไปยังปลายทางที่ท่าน

  ต้องการ
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 • แบ่งปันรายชื่อ: ท่านสามารถแบ่งปันรายชื่อผ่านบลูทูธ, 

  อีเมล์ และอื่นๆ

 • แอคเคาท์: ท่านสามารถซิงค์ข้อมูลรายชื่อของโทรศัพท์

  โดยใช้แอคเคาท์ในการซิงค์

 • การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวกับตัวเลือกการแสดง

 • สถานะหน่วยความจำ: ดูสถานะหน่วยความจำของ

  ตัวเครื่องและซิมการ์ดซึ่งเกี่ยวข้องกับรายชื่อ

• กลุ่มรายชื่อ

ท่านสามารถกำหนดรายชื่อไปยังกลุ่ม เพื่อเข้าสู่รายชื่อเหล่านั้น

ได้อย่างรวดเร็วจากแอปพลิเคชั่นรายชื่อ 

ท่านสามารถสร้างกลุ่มใหม่ เช่น VIP, เพื่อนที่โรงเรียน, เพื่อน, 

ครอบครัว หรือเพื่อร่วมงาน

การสร้างกลุ่มใหม่

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > รายชื่อ

2.  สัมผัสแท็บ กลุ่ม

3.  สัมผัส 

4.  ป้อนข้อมูลของกลุ่ม จากนั้นสัมผัส ปฏิบัติ

การกำหนดรายชื่อไปยังกลุ่ม 

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > รายชื่อ
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2.  สัมผัสแท็บ กลุ่ม

3.  สัมผัสกลุ่มที่ท่านต้องการกำหนดรายชื่อ

4.  แก้ไขกลุ่ม

5.  สัมผัส พิมพ์ชื่อ เพื่อป้อนชื่อของบุคคล จากนั้นข้อมูล

 รายชื่อที่สัมพันธ์กันจะปรากฏขึ้น ให้ท่านเลือกข้อมูลรายชื่อ

 ที่ต้องการ 

6. หลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นการแก้ไข ให้สัมผัส ปฏิบัติ

• รายชื่อโปรด

ท่านสามารถกำหนดรายชื่อสำหรับเป็นรายชื่อโปรด 

เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงรายชื่อเหล่านั้นได้จากแอปพลิเคชั่น

รายชื่อได้รวดเร็ว

การกำหนดรายชื่อเป็นรายชื่อโปรด

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัสไอคอนรายชื่อ หรือเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > รายชื่อ

2.  From contacts list, สัมผัสรายชื่อที่ท่านต้องการตั้งค่าเป็น

 รายชื่อโปรด

3.  สัมผัส  หากท่านต้องการยกเลิกรายชื่อโปรด ให้

 สัมผัส 
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การเข้าสู่เมนู: เมนูแอปพลิเคชั่น > ประวัติการโทร 

สมัผัสแท็บต่างๆ อย่างเช่น สายทั้งหมด, สายที่ได้รับ, สายที่

โทรออก และสายที่ไม่ได้รับบนหน้าจอด้านบนของหน้าจอ

ประวัติการโทร จากนั้นท่านสามารถดูประวัติการโทรที่แตกต่าง

กันไปได้ 

ประวัติการโทร 

การเข้าสู่เมนู: เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล ์

แอปพลิเคชั่นอีเมล์ในตัวเครื่องจะทำให้ท่านสามารถสร้างอีเมล์, 

ส่ง และรับอีเมล์ผ่านทางแอคเคาท์อีเมล์ปกติ 

ท่านจำเป็นต้องสร้างแอคเคาท์ก่อน จากนั้นจึงสร้างอีเมล์เพื่อ

ส่ง ท่านสามารถตั้งค่าอีเมล์สำหรับแอคเคาท์ส่วนใหญ่ในเพียง

ไม่กี่ขั้นตอน 

• การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์ในตัวเครื่องโทรศัพท์

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัส Launcher จากนั้นเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์

2.  ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน จากนั้นสัมผัส ถัดไป

3.  หากการตั้งค่าแอคเคาท์ของอีเมล์ไม่สามารถดาวน์โหลดได้

 โดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนด้วยตนเอง หากจำเป็น

 สามารถติดต่อผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการตั้งค่าโดย

 ละเอียด

อีเมล์ 



��

4.  เมื่อท่านได้รับการแจ้งเตือน ให้ป้อนชื่อสำหรับอีเมล์แอคเคาท์

 ของท่าน เพื่อให้สามารถระบุแอคเคาท์ได้อย่างง่ายดาย 

 ชื่อเดียวกันนี้จะแสดงในอีเมล์ที่ท่านส่งจากแอคเคาท์นี้ 

5.  หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน ให้สัมผัส ถัดไป

• การสร้างและการส่งอีเมล์

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัส Launcher จากนั้นเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์

2.  สัมผัส 

3.  ป้อนแอดเดรสของผู้รับและหัวเรื่อง

4.  เขียนอีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม Menu ท่านสามารถแนบไฟล์ 

 เลือกไฟล์ที่ท่านต้องการแนบจากรายการที่ปรากฏ

5.  หากท่านต้องการเพิ่ม สำเนา/สำเนาซ่อน ให้กดปุ่ม Menu 

 จากนั้นสัมผัส เพิ่มสำเนา/สำเนาซ่อน

6.  หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน ให้สัมผัส  เพื่อส่งอีเมล์

• การรับอีเมล์

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัส Launcher จากนั้นเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์

2.  สัมผัส  เพื่อรีเฟรช ท่านสามารถดาวน์โหลดอีเมล์ใหม่

 ได้
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• การอ่านอีเมล์

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัส Launcher จากนั้นเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์

2.  ในกล่องข้อความเข้าของอีเมล์ ให้ท่านเลื่อนขึ้นหรือลง 

 จากนั้นสัมผัสอีเมล์ที่ท่านต้องการอ่าน

• การตอบกลับอีเมล์

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัส Launcher จากนั้นเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์

2.  ในกล่องข้อความเข้าของอีเมล์ ให้ท่านเลื่อนขึ้นหรือลง 

 จากนั้นสัมผัสอีเมล์ที่ท่านต้องการตอบกลับ

3.  สัมผัส  หรือ สัมผัส  เพื่อเลือกตอบกลับทั้งหมด

4.  ป้อนข้อความตอบกลับของท่าน จากนั้นสัมผัส  

 เพื่อส่งอีเมล์ 

• การส่งต่ออีเมล์

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัส Launcher จากนั้นเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์

2.  ในกล่องข้อความเข้าของอีเมล์ ให้ท่านเลื่อนขึ้นหรือลง 

 จากนั้นสัมผัสอีเมล์ที่ท่านต้องการส่งต่อ

3.  สัมผัส  เพื่อเลือกส่งต่อ

4.  ป้อนแอดเดรสของผู้รับ

5.  สัมผัส  เพื่อส่งอีเมล์
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• การดูโฟลเดอร์ทั้งหมด

1.  จากหน้าจอหลัก, สัมผัส Launcher จากนั้นเข้าไปที่เมนู: 

 เมนูแอปพลิเคชั่น > อีเมล์

2.  สัมผัส  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นเลือก แสดง

 โฟลเดอร์ทั้งหมด ท่านสามารถสัมผัส  ที่ด้านล่างสุด

 ของกล่องข้อความเข้าอีเมล์



��

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > กล้อง

ใหท้่านได้ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอด้วยกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์

ของท่านได้ ท่านสามารถถือกล้องในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ 

รูปทั้งหมดและวีดีโอจะถูกบันทึกอัตโนมัติบน SD การ์ด แชร์

รูปภาพหรือวีดีโอกับเพื่อน หรืออัพโหลดรูปภาพและวีดีโอไป

ยังบริการเว็บไซต์ต่างๆ

• ส่วนประกอบตัวควบคุมกล้องโดยรวม

ใช้สำหรับฟังเพลง ดูหนัง เก็บภาพ และเพลิดเพลินไปกับ

มัลติมีเดีย

กล้องถ่ายรูป

1 แสดงตัวอย่างรูปภาพหรือวีดีโอที่ท่านถ่ายเก็บไว้

� ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ

มัลติมีเดีย
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� เปลี่ยนไปสู่โหมดกล้อง โหมดกล้องถ่ายวีดีโอ หรือ

 โหมดพาโนรามา

� สลับเปลี่ยนระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

� การตั้งค่ากล้อง

� ซูมเข้าหรือออก

•  ถ่ายรูป

 • ปรับขนาดของรูปภาพ ความคมชัด เอฟเฟกต์สี และ

  การตั้งค่าอื่นที่ท่านต้องการ

 • วางกรอบให้กับวัตถุของท่านบนหน้าจอ ท่านสามารถซูม

  เข้าหรือออกด้วยการสัมผัสไอคอนซูมได้

 • สัมผัสไอคอนชัตเตอร์บนหน้าจอ

 • รูปที่ท่านเพิ่งถ่ายจะแสดงขึ้นมาสักพัก และจากนั้นจะ

  แสดงเป็นรูปตัวอย่างขนาดเล็ก

• บันทึกวีดีโอ

 • เปลี่ยนไปยังโหมดกล้องถ่ายวีดีโอ

 • ปรับคุณภาพวีดีโอ ความคมชัด และการตั้งค่าอื่นหาก

  ท่านต้องการ

 • ปรับเลนส์ชี้ไปที่ที่ท่านต้องการบันทึก

 • สัมผัสไอคอนเริ่มบันทึก

 • สัมผัสไอคอนหยุดเพื่อหยุดการถ่ายวีดีโอ
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ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > เพลง

โทรศัพท์จะมีเครื่องเล่นเพลงมาให้เพื่อให้ท่านได้เล่นเพลง ฟัง

หนังสือเสียง และพอดคาสต์ที่ท่านเก็บใน SD การ์ดได้ มี

โฮสต์ของตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อให้ท่านได้สร้างประสบการณ์

การฟังเพลงของท่านให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ท่านสามารถถ่ายโอน

เพลงโปรดของท่านจากคอมพิวเตอร์ไปยัง SD การ์ดได้อย่าง

ง่ายดายและพบกับโลกที่น่าสนใจ และความไพเราะของเสียง

เพลงได้

เมื่อท่านคัดลอกเพลงไปยัง SD การ์ด เครื่องเล่นเพลงจะค้น

หาสำหรับไฟล์เพลงและสร้างแคตตาล็อกเพลงได้ ขึ้นอยู่กับ

ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละไฟล์ที่เก็บในไฟล์นั้นๆ

•  คลังเพลง

เพลง

หมวดหมู่

สัมผัสเพื่อเลือก ศิลปิน, อัลบั้ม, 

เพลง หรือรายการเพลง

สัมผัสเพื่อเปิดอัลบั้มเพลง

หรือรายการเพลง
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คลังเพลงจะให้ท่านสามารถเลือกหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ได้

หากท่านสัมผัสที่ชื่อศิลปิน เพลง หรืออัลบั้ม ตัวเลือกบาง

ตัวเลือกจะสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เล่นเพลง, เพิ่มไปยัง

รายการเพลง ลบ และอื่นๆ

หมวดหมู่

ศิลปิน:  เพลงที่แบ่งตามศิลปิน

อัลบั้ม:  เพลงที่แบ่งตามอัลบั้ม

เพลง:  แสดงเพลงทั้งหมด

รายการเพลง:  แสดงรายการเพลง
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• เครื่องเล่นเพลง

กำลังเล่นในขณะนี้

รายละเอียดเพลง

ควบคุมการตั้งค่า

ควบคุมการ

เล่นเพลง

เวลารวมของเพลงแถบกระบวนการ

ท่านสามารถกลับสู่หน้าจอหลักของคลังได้จากหน้าจอเครื่อง

เล่นเพลงในแอปพลิเคชั่นเพลงด้วยการกดปุ่ม เมนู และสัมผัส

ที่ไลบรารี่

ตัวควบคุมเพลงและการตั้งค่า

เล่นเพลง/หยุดชั่วคราว สัมผัส / 

ก่อนหน้า/ถัดไป สัมผัส / 

กรอกลับ/ไปต่อ สัมผัสปุ่ม /  ค้างไว้

ปรับระดับเสียง กดปุ่มระดับเสียง
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ควบคุมการ

เล่นเพลง

กำลังเล่น สัมผัส 

เล่นสุ่ม สัมผัส 

เล่นซ้ำ: สัมผัสเพื่อเล่นเพลง

ทั้งหมดซ้ำ; สัมผัสอีกครั้งเพื่

อเล่นซ้ำเพลงปัจจุบัน

สัมผัส 

กดปุ่ม เมน ูตัวเลือกเสริมบางตัว เช่น ไลบรารี่, เล่นสุ่ม 

และเพิ่มไปยังรายการเพลง จะให้ท่านสามารถใช้ได้

ค้นหา: แอปพลิเคชั่น > วิทยุ FM

โทรศัพท์จะมีวิทยุ FM ในตัว ให้ท่านสามารถฟังสถานีวิทยุ FM 

ได้ และเพิ่มสถานีในรายการช่องได้ ท่านจำเป็นต้องเสียบหูฟัง 

เนื่องจากหูฟังนี้ใช้เป็นเสาอากาศของวิทยุด้วย ท่านสามารถฟัง

วิทยุผ่านหูฟัง หรือลำโพงในโทรศัพท์ได้

วิทยุ FM
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กดปุ่ม เมน ูตัวเลือกเสริมบางตัวจะสามารถใช้ได้

สลับเปลี่ยน

ระหว่างโหมดหูฟัง

และโหมดลำโพง

ปุ่มเปิด/

ปิดวิทยุ

แตะเพื่อค้นหา

คลื่นวิทยุ

ก่อนหน้า 

แตะเพื่อค้นหา

คลื่นวิทยุถัดไป

สัมผัสปุ่มที่ไม่ได้ ใช้เพื่อบันทึกคลื่นวิทยุปัจจุบันไปยังรายการ

คลื่นความถี่วิทยุ จากนั้นท่านสามารถสัมผัสเพื่อเล่นเพลงได้ 

สัมผัสปุ่มค้าง ตัวเลือกบางตัวเลือกจะสามารถใช้ได้

ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > คลังภาพ

คลังภาพจะให้ท่านดูรูปภาพและเล่นวีดีโอที่ได้ดาวน์โหลดเช่น

เดียวกับที่ได้จากการถ่ายจากกล้องถ่ายรูป

จากคลังภาพ ท่านยังสามารถแชร์รูปภาพของท่านและวีดีโอ

กับเพื่อนได้ ผ่านข้อความ บลูทูธ หรืออีเมล์

คลังภาพ
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1.  สัมผัสที่อัลบั้มเพื่อเปิดและดูเนื้อหาในอัลบั้ม

2.  สัมผัสที่รูปหรือวีดีโอในอัลบั้มเพื่อดู

ตัวเลือก

สไลด์โชว์

แชร์ผ่านหลายวิธี

ลบ

สัมผัส 

สัมผัส 

สัมผัส 

เมื่อดูรูปภาพ กดปุ่ม เมนู ตัวเลือกเสริมบางตัวจะสามารถ

ใช้ได้ เช่น สไลด์โชว์ แก้ไข หมุนซ้าย หมุนขวา ตัดรูปภาพ 

ตั้งรูปภาพเป็น และรายละเอียด

• แชร์อัลบั้ม

1.  จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน เมนูหลัก จากนั้น

 ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > คลังภาพ

2.  กดปุ่ม เมนู สัมผัส อัลบั้มที่เลือก ในเมนูที่เปิดอยู่

3.  เลือกอัลบั้มที่ท่านต้องการแชร์

4.  สัมผัส 

5.  ในเมนูที่เปิดอยู่ สัมผัสแอปพลิเคชั่นที่ใช้เพื่อแชร์อัลบั้มที่

 เลือก ท่านสามารถแชร์ผ่านอีเมล์ บลูทูธ และข้อความได้
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ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกเสียงและเล่นไฟล์เสียง

เครื่องบันทึกเสียง

1  เพื่อเริ่มต้นการบันทึก

2  รายการไฟล์ที่บันทึก

�  เพื่อหยุดการบันทึก

�  แสดงตัวอย่างและเล่นไฟล์ที่บันทึก
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ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน

ท่านสามารถใช้ปฏิทินเพื่อกำหนดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ หลัง

จากการป้อนเมนูฟังก์ชั่นปฏิทิน ท่านสามารถเลือกปีและวันได้ 

เลื่อนหน้าจอปฏิทินขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนเดือน

•  การตั้งค่าการดูปฏิทิน

1.  บนหน้าจอหลักของท่าน ให้สัมผัสไอคอน Launcher 

 จากนั้นค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน

2.  สัมผัสที่ 

3.  เลือกวัน, สัปดาห์ หรือเดือนในเมนูที่เปิดอยู่

•  การตั้งค่าลำดับเหตุการณ์ในปฏิทิน

1.  บนหน้าจอหลักของท่าน ให้สัมผัสไอคอน Launcher 

 จากนั้นค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน

2.  สัมผัสที่ปุ่ม เมนู จากนั้นสัมผัส New event ในเมนูที่เปิด

3.  ป้อนชื่อ, สถานที่, เวลา และคำอธิบายสำหรับเหตุการณ์

4.  เลือกเสียงเตือนสำหรับเหตุการณ์นั้น

5.  หลังจากท่านตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้สัมผัส DONE

อยู่ที่ด้านบนสุดของฟังก์ชั่นต่างๆ

ปฏิทิน

เครื่องมือ
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ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > นาฬิกา

ฟังก์ชั่นนาฬิกาจะให้ท่านดูวันและเวลา ท่านยังสามารถเพิ่ม

เสียงกระดิ่งเตือน ตั้งค่ากระดิ่งและเปิดใช้ จากนั้น กระดิ่งจะ

สามารถดังเตือนตามที่เวลาที่ท่านตั้งค่าไว้

•  เพิ่มกระดิ่งเตือน

1.  จากหน้าจอหลักของท่าน สัมผัสไอคอน Launcher

  จากนั้นค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > นาฬิกา

2.  สัมผัส ตั้งค่ากระดิ่ง

3.  สัมผัส  

4.  ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าเวลา ริงโทน การเตือนซ้ำ สั่น และ

 อื่นๆ จากนั้นเปิดใช้

5.  หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า สัมผัส DONE จากนั้นกระดิ่ง

 จะดังที่เวลาที่ท่านตั้งค่าไว้

นาฬิกา
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ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > เครื่องคิดเลข

ใหท้่านได้คำนวณเลขได้เพียงปลายนิ้วด้วยเครื่องคิดเลขนี้ การ

ใช้แอปพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้ท่านทำการคำนวณได้ เครื่องคิดเลข

จะมีฟังก์ชั่นการคำนวณพื้นฐาน การบวก การลบ การคูณ และ

การหาร ท่านยังสามารถใช้หน้าจอขั้นสูงได้อีกด้วย

•  วิธีการใช้เครื่องคิดเลข

1.  บนหน้าจอหลักของท่าน ให้สัมผัสไอคอน Launcher หรือ

 ค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > เครื่องคิดเลข

2.  ป้อนหมายเลขแรกโดยใช้ปุ่มตัวเลข

3.  ป้อนการทำงานของเครื่องคิดเลขท่านด้วยการสัมผัสที่เครื่อง

 หมายบวก, ลบ, คูร หรือหาร

4.  ป้อนหมายเลขต่อไป

5.  หากต้องการดูผลลัพธ์ สัมผัสที่ปุ่ม “=” (เครื่องหมาย

 เท่ากับ)

 กดปุ่ม เมน ูท่านสามารถเปิดแผงหน้าจอขั้นสูงเพื่อทำการ

 คำนวณได้ สัมผัสที่ [DELETE] ท่านสามารถลบตัวเลขที่อยู่

 หน้าเคอร์เซอร์ได้ สัมผัสที่ [DELETE] ค้างไว้ ท่านสามารถ

 ลบตัวเลขทั้งหมดที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ได้

เครื่องคิดเลข
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ใช้เว็บเบราเซอร์ของท่านเพื่อดูและท่องหน้าเว็บเพจ เพิ่มหน้า

เพจเป็นบุ๊คมาร์กได้ และบันทึกหน้าเพจไว้สำหรับการเรียกอ่าน

เมื่อไม่ได้ท่องอินเตอร์เน็ตได้ ท่านสามารถเปิดหลายหน้าต่าง

ได้ ในเวลาเดียวกันและสลับเปลี่ยนไปมาได้อย่างง่ายดาย

•  เปิดเว็บเบราเซอร์

จากหน้าจอหลักของท่าน ให้สัมผัสไอคอน Browser 

หรือค้นหา: เมนูแอปพลิเคชั่น > เบราเซอร์

•  แถบค้นหาและที่อยู่

ยกเลิกการดาวน์

โหลดของหน้า

เว็บเพจปัจจุบัน

ดูรูปตัวอย่างแบบย่อของหน้า

ต่างเว็บเพจทั้งหมด

ป้อนคำที่จะค้นหาเพื่อ

ค้นหาเว็บเพจ หรือป้อน

ที่อยู่เว็บเพจเพื่อโหลด

เว็บเพจ

ดูกระบวนการดาวน์โหลด

ของหน้าเว็บเพจปัจจุบัน

•  จัดการบุ๊คมาร์ก

บุ๊คมาร์กจะให้ท่านสามารถเข้าสู่เว็บโปรดหรือเว็บเพจที่ท่าน

เยี่ยมชมบ่อยได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์กได้

โดยตรงจากเบราเซอร์ของโทรศัพท์ของท่าน

เบราเซอร์
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เพื่อทำการบันทึกเว็บเพจ

1.  ในขณะที่ท่านกำลังดูเว็บเพจ ให้กดปุ่ม เมนู

2.  สัมผัสที่ Save to bookmarks

3.  ท่านสามารถแก้ไขบุ๊คมาร์กได้หากท่านต้องการ

4.  เมื่อเสร็จสิ้น ให้กด OK
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โทรศัพท์ของท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายและอุปกรณ์

ที่หลากหลายได้ รวมถึง Wi-Fi บลูทูธ อุปกรณ์ เช่น ชุดหูฟัง

เป็นต้น ท่านยังสามารถส่งไฟล์ไป/จากคอมพิวเตอร์ของท่าน

ผ่านสายเชื่อมต่อข้อมูลได้

เชื่อมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์

กำหนดเครือข่ายที่ท่านใช้

1.  สัมผัสไอคอน Launcher และจากเมนูแอปพลิเคชั่น 

 ให้สัมผัสที่ Settings

2.  สัมผัส More…> Mobile networks > Network 

 settings > Access point names ชื่อของผู้ ให้บริการ

 เครือข่ายไร้สายที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ในปัจจุบันจะถูกเลือก

 ในรายการ

แก้ไขหรือสร้างทางเข้าใหม่

หากท่านและผู้ ให้บริการเครือข่ายไร้สายของท่านได้กำหนดไว้

ว่าท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของชื่อทางเข้าปัจจุบัน 

(APN) หรือเพื่อสร้างใหม่ ท่านต้องได้รับ APN และการตั้งค่า

แบบละเอียดจากผู้ ให้บริการของท่าน

1.  สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และจากเมนูแอปพลิเคชั่น 

 ให้สัมผัส การตั้งค่า
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2.  สัมผัส เพิ่มเติม... > เครือข่ายโทรศัพท์ > การตั้งค่า

 เครือข่าย > แอคเซสพอยท์เนม 

3.  สัมผัสที่ APN เพื่อแก้ไข หรือกดปุ่ม เมนู และสัมผัส APN

 ใหม่ ป้อนการตั้งค่า APN ที่ท่านได้รับมาจากผู้ ให้บริการ

 เครือข่ายไร้สายของท่าน

4.  เมื่อท่านเสร็จสิ้น กดปุ่ม เมน ูและจากนั้น บันทึก

5.  หากท่านสร้าง APN ใหม่ สัมผัสในหน้าจอ APN เพื่อ

 เริ่มต้นการใช้

เครือข่าย Wi-Fi

Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถให้ผู้ ใช้ได้เข้า

ใช้อินเตอร์เน็ตได้จากทางไกลถึง 100 เมตร เพื่อใช้ Wi-Fi 

บนโทรศัพท์มือถือของท่าน

ท่านต้องเข้าสู่จุดเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย หรือ “จุดพร้อมโยง” 

ก่อน จุดพร้อมโยงบางจุดจะเปิดและท่านสามารถเชื่อมต่อได้

อย่างง่ายดาย ในบางรายอาจซ่อนไว้หรือมีการตั้งค่าความ

ปลอดภัยไว้ ท่านจึงต้องตั้งค่าโทรศัพท์ของท่านก่อนที่จะเชื่อม

ต่อได้

ข้อแนะนำ: ปิด Wi-Fi เมื่อท่านไม่ได้ ใช้งาน 

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
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•  เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

1.  สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

2.  สัมผัส Wi-Fi

3.  ตรวจสอบ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้ โทรศัพท์จะสแกนหาเครือข่าย

  Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้และแสดงชื่อที่ค้นหาได้ เครือข่ายที่มี

 การตั้งค่าความปลอดภัยจะแสดงพร้อมด้วยไอคอนล็อค

4.  สัมผัสที่เครือข่ายเพื่อทำการเชื่อมต่อ

 หากเครือข่ายถูกตั้งค่าความปลอดภัยไว้ ท่านต้องป้อนรหัส

 ผ่านหรือแสดงการอนุญาต (ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบของ

 เครือข่ายของท่านสำหรับรายละเอียด)

•  รับการแจ้งเตือน

โดยมาตรฐาน เมื่อเปิด Wi-Fi ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนใน

แถบสถานะเมื่อโทรศัพท์ของท่านทำการค้นหาเครือข่าย Wi-Fi 

ที่เปิดอยู่

1.  เปิด Wi-Fi หากยังไม่ได้เปิดไว้

2.  ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi สัมผัสปุ่ม เมน ูเพื่อเปิดตัวเลือก

  ตรวจสอบการแจ้งเตือนเครือข่ายขั้นสูง ท่านสามารถไม่ทำ

 การตรวจสอบตัวเลือกนี้ได้เพื่อหยุดการรับการแจ้งเตือน
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บลูทูธ

บลูทูธเป็นเทคโลโลยีการสื่อสารเครือข่ายไร้สายในระยะใกล้ที่

อุปกรณ์สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะ 10 เมตร

•  เปิด/ปิดบลูทูธ

1.  สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

2.  สัมผัส บลูทูธ

3.  ตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบบลูทูธเพื่อปิดหรือเปิดได้

•  จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

ท่านต้องจับคู่โทรศัพท์ของท่านด้วยอุปกรณ์ใดก่อนที่ท่านจะ

สามารถเชื่อมต่อมันได้ เมื่อท่านจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ 

อุปกรณ์จะจับคู่กันไปจนกว่าจะทำการยกเลิกการจับคู่

1.  สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

2.  สัมผัส บลูทูธ

3.  หากบลูทูธไม่เปิด ให้ตรวจสอบบลูทูธเพื่อเปิด โทรศัพท์ของ

 ท่านจะสแกนหาและแสดงรหัสของอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้ได้ ใน

 บริเวณใกล้เคียง

4.  หากอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการสัมผัส

  ค้นหาอุปกรณ์

5.  สัมผัสที่รหัสของอุปกรณ์อื่นในรายการเพื่อจับคู่
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เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของท่านกับคอมพิวเตอร์ด้วย

สาย USB เพื่อส่งต่อเพลง รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ระหว่าง SD 

การ์ดของโทรศัพท์ท่านและคอมพิวเตอร์

ท่านไม่สามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ท่านและ 

SD การ์ดผ่านสาย USB ได้ ในเวลาเดียวกัน หากท่านใช้สาย 

USB ที่จำกัดขอบเขต ท่านต้องปิดมันก่อน

การเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เฟส USB ต้องถูกจำกัดเป็น USB 

เวอร์ชั่น 2.0 หรือสูงกว่า การเชื่อมต่อกับ USB พลังงานสูง

จะถูกจำกัด

การทำงานกับการรับประกันความปลอดภัย

หาก VPN ขององค์กรของท่านหรือเครือข่าย Wi-Fi ขึ้นอยู่กับ

การรับรองความปลอดภัย ท่านต้องการได้รับการรับประกัน

และจัดเก็บไว้ ในที่จัดเก็บการรับรองความปลอดภัยโทรศัพท์

ท่าน ก่อนที่ท่านจะสามารถปรับแต่งการเข้าถึง VPN หรือ

เครือข่าย Wi-Fi เหล่านั้นบนโทรศัพท์ของท่าน

หากผู้ดูแลเครือข่ายของท่านแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดการรับ

ประกันความปลอดภัยจากเว็บไซต์ ท่านจะต้องตั้งค่ารหัสผ่าน

สำหรับการจัดเก็บการรับรองความปลอดภัยเมื่อท่านดาวน์โหลด

การรับประกันภัยความปลอดภัย
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ติดต้ังการรับประกันความปลอดภัยจาก 

SD การ์ด

1.  คัดลอกการรับประกันจากคอมพิวเตอร์ไปยังที่อยู่ของ SD 

 การ์ด

2.  สัมผัสไอคอน เมนูหลัก และสัมผัส การตั้งค่า

3.  สัมผัส ความปลอดภัย

4.  สัมผัส ติดตั้งจาก SD การ์ด

5.  สัมผัสชื่อไฟล์ของการรับประกันความปลอดภัยเพื่อติดตั้ง

 เฉพาะชื่อของการรับประกันที่ท่านได้ติดตั้งบนโทรศัพท์ท่าน

 แล้วเท่านั้นที่จะแสดง

6.  หากท่านพร้อม ให้ป้อนรหัสผ่านการรับประกันความ

 ปลอดภัย

7.  จากรายการ Wi-Fi ท่านสามารถค้นหาและเลือกการรับ

 ประกันความปลอดภัย
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การตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะที่หลากหลายของโทรศัพท์

ให้ท่านได้ทราบถึงการตั้งค่าในโทรศัพท์ของท่านเพื่อให้ท่าน

สามารถตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวตามที่ท่านต้องการได้ ไปยังการ

ตั้งค่าเพื่อปรับแต่งลักษณะ เสียง การสื่อสาร ค่าส่วนตัว และ

การปฏิบัติงานในหลากหลายวิธี:

เปิดหรือปิด Wi-Fi สแกนหาเครือข่าย 

Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ หรือเพิ่ม

เครือข่าย Wi-Fi

Wi-Fi

เปิดหรือปิดบลูทูธ ค้นหาอุปกรณ์

บลูทูธที่สามารถใช้ได้ และตั้งค่าให้

โทรศัพท์ท่านสามารถมองเห็นได้หรือ

ไม่ได้จากอุปกรณ์บลูทูธอื่น

บลูทูธ

เปิดหรือปิดเส้นทางข้อมูลของโทรศัพท์

และติดตามร่องรอยรายละเอียดการ

ใช้ข้อมูลของท่านในช่วงเวลาที่

กำหนด

การใช้ข้อมูล

การตั้งค่า
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เปิดหรือปิดโหมดเครื่องบิน และปรับ

แต่งการตั้งค่าสำหรับ VPN และ

เครือข่ายโทรศัพท์ และให้โทรศัพท์

ท่านสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูล

ของโทรศัพท์มือถือท่านเป็นจุดพร้อม

ใช้ Wi-Fi หรือผ่าน USB หรือบลูทูธ

เพิ่มเติม...

ตั้งค่าวิธีการใช้ซิมที่ใส่ไปในโทรศัพท์

ของท่าน
การตั้งค่าซิมคู่

จัดการและปรับการตั้งค่าสำหรับ

ข้อความเสียง หมายเลขโทรศัพท์ 

และอื่นๆ

การตั้งค่าการโทร

ปรับแต่งวิธีการเรียกเข้า สั่น หรือ

แจ้งเตือนของโทรศัพท์เมื่อท่านได้รับ

ความเคลื่อนไหวของการติดต่อสื่อ

สารและอื่นๆ

โปรไฟล์เสียง

ให้ท่านตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ

เลือกเพื่อเปลี่ยนทิศทางเมื่อท่านหมุน

โทรศัพท์ของท่าน และปรับแต่งการ

ตั้งค่าหน้าจออื่นๆ

การแสดงหน้าจอ
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ให้ท่านตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ได้บนพื้นที่

การจัดเก็บภายในโทรศัพท์ของท่านที่

จัดเก็บในโทรศัพท์และ SD การ์ด

ของท่าน

การจัดเก็บ

แบตเตอรี่

จัดการแอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลด

และที่ใช้
แอปพลิเคชั่น

สามารถเปิดหรือปิดการใช้ดาวเทียม 

GPS และอื่นๆ ได้
การเข้าถึงตำแหน่ง

ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และระดับ

แบตเตอรี่

ป้องกันโทรศัพท์ของท่านด้วยการ

ตั้งค่าการล็อกที่แตกต่างและ

รหัสผ่าน

ความปลอดภัย

ภาษาและ

การป้อน

สำรองข้อมูลของท่านและรีเซ็ต

โทรศัพท์

การสำรองและ

รีเซ็ต

ให้ท่านเลือกภาษาสำหรับข้อความใน

โทรศัพท์ของท่านและสำหรับการปรับ

แต่งคีย์บอร์ดบนหน้าจอ
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ให้ท่านสามารถเพิ่ม และจัดการบัญชี

ที่สนับสนุน ให้โทรศัพท์ท่านได้รวม

ข้อมูลเข้ากับกับบัญชีที่ท่านเพิ่ม

บัญชี

ให้ท่านเลือกการตั้งค่าที่ต้องการเช่น

รูปแบบและโซนเวลา
วันที่และเวลา

ให้บริการการเข้าใช้ที่ท่านติดตั้ง

สามารถใช้ได้ และปรับการตั้งค่าที่

เกี่ยวข้อง

ตารางการเปิด/

ปิด

ให้บริการการเข้าใช้ที่ท่านติดตั้ง

สามารถใช้ได้ และปรับการตั้งค่าที่

เกี่ยวข้อง

การเข้าใช้

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการพัฒนา

แอปพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น ท่าน

สามารถแสดงการใช้ของ CPU บน

หน้าจอโทรศัพท์ ท่านยังสามารถตั้ง

ค่าโทรศัพท์เพื่อป้อนโหมดการแก้ไข

จุดบกพร่องเมื่อการเชื่อมต่อ USB 

สามารถใช้ได้

ตัวเลือกผู้พัฒนา

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของท่าน 

เช่น สถานะ และข้อมูลทางกฎหมาย
เกี่ยวกับโทรศัพท์
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โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดจะใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงหลาย

รหัส รหัสเหล่านี้จะป้องกันโทรศัพท์มือถือจากการการทุจริต

ต่างๆ

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกฟังก์ชั่นในการตั้งค่าความปลอดภัยของ

เมนูการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนรหัสการเข้าถึง (ยกเว้นสำหรับ PUK 

และ PUK2)

รหัส PIN (หมายเลขประจำตัว) สามารถช่วยป้องกันซิมการ์ด

จากการทุจริตได้ รหัส PIN จะมีมาให้พร้อมด้วยซิมการ์ด 

หากการตรวจสอบรหัส PIN เปิดใช้ มันจำเป็นต้องป้อนรหัส 

PIN ในทุกครั้งที่เปิดเครื่อง 

หากป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง จำเป็นต้องป้อนรหัส 

PUK จากนั้นป้อนรหัส PIN ใหม่และป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัส PIN

ในบางซิมการ์ดอาจจะมีรหัส PIN2 ในขณะที่รหัส PIN2 จำเป็น

ต้องถูกใช้ ในบางฟังก์ชั่น เช่น ค่าใช้จ่ายการโทร ฟังก์ชั่นเหล่านี้

จะสามารถใช้ได้เมื่อซิมการ์ดสนับสนุนเท่านั้น หากป้อนรหัส 

PIN2 ผิดติดต่อกันสามครั้ง จำเป็นต้องป้อนรหัส PUK2 

จากนั้นป้อนรหัส PIN2 ใหม่และป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัส PIN2

รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
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รหัส PUK

รหัส PUK (รหัสปลดล็อกส่วนตัว) จะถูกใช้เพื่อเปลี่ยนรหัส 

PIN ที่ล็อก รหัส PUK จะมีมาให้กับซิมการ์ด หากไม่มีมาให้

โปรดติดต่อผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับรหัส PUK โปรดติดต่อผู้ ให้

บริการเกี่ยวกับรหัส PUK

 หากป้อนรหัส PUK ผิดติดต่อกันถึงสิบครั้ง ซิมการ์ดจะไม่

 สามารถใช้ได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ ให้บริการของท่าน

 สำหรับซิมการ์ดอันใหม่

 รหัส PUK จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากรหัส PUK หาย

 โปรดติดต่อผู้ ให้บริการของท่าน

รหัส PUK2

รหัส PUK2 จะให้มากับบางซิมการ์ดสำหรับการเปลี่ยนรหัส 

PIN2 ที่ล็อก

 หากป้อนรหัส PUK2 ผิดติดต่อกันถึงสิบครั้ง ซิมการ์ดจะไม่

 สามารถใช้ได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ ให้บริการของท่าน

 สำหรับซิมการ์ดอันใหม่

 รหัส PUK2 จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากรหัสหาย  โปรด

 ติดต่อผู้ ให้บริการของท่าน
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โปรดอ่านและสังเกตรายละเอียดต่อไปนี้: 

เปิดปุ่มประหยัดพลังงาน ห้ามใช้โทรศัพท์ของ

ท่านในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่เช่นนั้นอาจจะทำ

ให้เกิดการรบกวนหรืออันตราย

รักษาความปลอดภัยในการคมนาคมเป็นอย่าง

แรก โปรดสังเกตกฎหมายและกฎข้อบังคับ

ประจำท้องถิ่น ห้ามใช้โทรศัพท์ของท่านใน

ขณะขับรถ การขับขี่ที่ปลอดภัยควรถูกคำนึง

ถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อต้องขับรถ

สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่อาจได้รับการรบกวน

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติ

ตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โปรดปิดโทรศัพท์

มือถือของท่านเมื่ออยู่ใกล้เครื่องมือตรวจทาง

การแพทย์

ข้อควรระวัง
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ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่บนเครื่องมือ โปรดปฏิบัติ

ตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้โทรศัพท์

มือถือของท่านบนเครื่องบิน

ปิดเครื่องเมื่ออยู่ในปั๊มน้ำมัน ห้ามใช้โทรศัพท์

มือถือของท่านที่ปั๊มน้ำมันหรือใกล้ๆ น้ำมันเชื้อ

เพลิงหรือเคมี

ปิดเครื่องในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 

โปรดสังเกตกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและไม่ใช้

โทรศัพท์ของท่านใกล้บริเวณที่สามารถเกิด

ระเบิดได้

ใช้งานอย่างถูกต้อง

ดังที่ได้อธิบายในคู่มือนี้ โทรศัพท์ของท่าน

สามารถใช้ได้เฉพาะในที่ที่เหมาะสมเท่านั้น 

หากเป็นไปได้ โปรดอย่าจับบริเวณเสาอากาศ

ของโทรศัพท์ของท่าน

ใช้บริการหลังการขายที่เหมาะสม เฉพาะผู้

เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถติดตั้งหรือซ่อมแซม

แก้ไขโทรศัพท์ท่านได้ โปรดติดต่อตัวแทน

ไอโมบายในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง
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อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

ใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ทีได้รับอนุญาต

เท่านั้น และห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ากัน

การป้องกันน้ำ

โทรศัพท์ของท่านไม่กันน้ำ โปรดเก็บให้พ้นจาก

บริเวณที่มีน้ำ

การสำรองข้อมูล

โปรดจำไว้ว่าให้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญ

ต่างๆ ในโทรศัพท์สำรองไว้ ให้ดี

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

โปรดอ่านคู่มือผู้ ใช้ของอุปกรณ์เพื่อเก็บราย

ละเอียดคำแนะนำความปลอดภัยก่อนการ

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น และห้ามเชื่อมต่อ

กับอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากัน

การติดต่อฉุกเฉิน SOS

โปรดแน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่านเปิดใช้ได้ ในพื้น

ที่บริการ ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลข SOS 

จากนั้นกดปุ่ม โทร บอกที่ที่ท่านอยู่และห้าม

วางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาต
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เปิดเครื่องไม่ได้

ปัญหาที่พบบ่อย สาเหตุและวิธีแก้ไข

กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ประมาณหนึ่ง

วินาที ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เชื่อมต่อ

แล้ว โปรดถอดและติดตั้งอีกครั้ง 

ลองเปิดใหม่ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่

ชาร์จไว้เรียบร้อยแล้ว

เชื่อมต่อกับ

เครือข่ายไม่ได้

สัญญาณอ่อน โปรดลองและย้ายไปใน

ที่ทีม่ีสัญญาณดีและลองเชื่อมต่ออีกคร้ัง 

โปรดแน่ใจว่าท่านไม่ได้อยู่ในบริเวณที่

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

แสดงข้อมูลใน

ขณะที่กำลัง

เปิดเครื่อง

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดถูกติดตั้งอย่าง

ถูกต้องแล้ว ชุดหูฟังล็อกรหัสผ่าน 

หากชุดหูฟังมีการล็อกรหัสผ่านท่านต้อง

ป้อนรหัสผ่าน

ป้อนรหัส PIN: การป้อนรหัส PIN 

ในขณะที่เปิดเครื่องทุกครั้งจะเปิดใช้

ท่านต้องป้อนรหัส PIN

คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา
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แสดงข้อมูลใน

ขณะที่กำลัง

เปิดเครื่อง

(ต่อ)

ป้อนรหัส PUK: เมื่อท่านได้ป้อนรหัส 

PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง จะทำให้

ซิมการ์ดโดนล็อก ท่านจำเป็นต้องป้อน

รหัส PUK ที่ให้มาโดยผู้ ใช้บริการ

เครือข่าย

สัญญาณการ

โทรอ่อน

ตรวจสอบว่าระดับเสียงอยู่ในระดับที่

เหมาะสม ในพื้นที่ที่มีสภาพการรับ

สัญญาณที่อ่อน ตัวอย่างเช่น ห้องใต้ดิน

สัญญาณอาจจะอ่อน ให้ลองหาที่ที่มี

สัญญาณดีและโทรอีกครั้ง ในขณะที่ใช้

โทรศัพท์ในเวลาที่มีการใช้เครือข่ายมาก 

เช่น ช่วงเวลากลับบ้าน ท่านอาจไม่

สามารถโทรออกได้เนื่องจากความ

แออัดของการสื่อสาร

ช่วงการ

สแตนด์บายสั้น

ช่วงการสแตนด์บายนั้นจะเกี่ยวข้อง

กับการตั้งค่าระบบของเครือข่าย ใน

ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในบริเวณที่มี

สัญญาณอ่อนและไม่สามารถรับ

สัญญาณได้ ชุดหูฟังจะค้นหาสถานี

พื้นฐาน นี่จะทำให้แบตเตอรี่ลดลง

อย่างรวดเร็ว

ปัญหาที่พบบ่อย สาเหตุและวิธีแก้ไข
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ช่วงการ

สแตนด์บายสั้น

(ต่อ)

แนะนำให้ท่านปิดโทรศัพท์ของท่านใน

บริเวณที่ไม่มีสัญญาณเพื่อประหยัด

แบตเตอรี่ หากจำเป็นต้องเปลี่ยน

แบตเตอรี่ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

ซิมการ์ดผิดพลาด

คราบสกปรกที่ผิวโลหะของซิมการ์ด 

ให้ทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าเช็ด

ซิมการ์ดไม่ได้รับการติดตั้ง ซิมการ์ด

ถูกทำลาย โปรดติดต่อผู้ ให้บริการ

เครือข่ายของท่าน

มีข้อผิดพลาด

ในการโทรออก

โปรดตรวจสอบว่าท่านกดปุ่มโทรหลัง

จากกำลังเชื่อมต่อหรือไม่

โปรดตรวจสอบว่าการโทรออกได้รับ

อนุญาตหรือไม่

โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดใช้ได้หรือไม่

โปรดตรวจสอบว่าข้อยกเว้นการโทรถูก

ตั้งค่าไว้หรือไม่

โปรดตรวจสอบว่าฟังก์ชั่นการโทรที่

จำกัดได้ตั้งค่าไว้หรือไม่

ผู้ติดต่อไม่สามารถ

ติดต่อท่านได้

โปรดตรวจสอบว่าเครื่องโทรศัพท์เปิด

และเชื่อมต่อกับเครือข่ายดีหรือไม่ 

ปัญหาที่พบบ่อย สาเหตุและวิธีแก้ไข
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หมายเหตุ: หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถช่วย

แก้ปัญหาท่านได้ โปรดบันทึกรุ่นโทรศัพท์และ

หมายเลขเครื่อง การรับประกันสินค้า คำอธิบาย

ปัญหา จากนั้นติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์

บริการไอโมบายใกล้บ้านท่าน

ผู้ติดต่อไม่สามารถ

ติดต่อท่านได้

(ต่อ)

โปรดตรวจสอบว่าข้อยกเว้นการโทร

หรือการเปลี่ยนเส้นทางการโทรถูก

เปิดใช้หรือไม่

โปรดตรวจสอบว่าซิมการ์ดใช้ได้หรือไม่

มีข้อผิดพลาด

ในการชาร์จ

การเชื่อมต่อบกพร่อง โปรดตรวจสอบ

ว่าปลั๊กเชื่อมต่อดีหรือไม่ โปรดแน่ใจว่า

อุณหภูมิบริเวณที่ชาร์จอยู่ในระหว่าง 0 

ถึง 40 องศาเซลเซียสในขณะทำการ

ชาร์จแบตเตอรี่หรือที่ชาร์จถูกทำลาย 

ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยน

มีข้อผิดพลาดใน

การตั้งค่าฟังก์ชั่น

บางฟังก์ชั่น

ทำตามขั้นตอนไม่ถูกต้อง ผู้ ให้บริการ

เครือข่ายไม่สนับสนุนฟังก์ชั่น

ปัญหาที่พบบ่อย สาเหตุและวิธีแก้ไข
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การใช้โทรศัพท์มือถือและที่ชาร์จ

อันตราย:

ใช้แบตเตอรี่และที่ชาร์จที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่

หรือท่ีชาร์จอื่นอาจทำให้เกิดการร่ัวไหลของแบตเตอร่ี ความร้อน

สูงเกินไป การระเบิดหรือแม้กระทั่งเกิดการไหม้

ข้อควรระวัง:

เก็บโทรศัพท์ให้พ้นจากพื้นที่ที่มีฝุ่น น้ำ หรือความชื้น ฝุ่นน้ำ

หรือของเหลวอื่นอาจทำให้เกิดความร้อนสูง การรั่วไหลของ

กระแสไฟ และ/หรือทำให้โทรศัพท์บกพร่องโทรศัพท์แบตเตอรี่

ที่ชาร์จ และ AC อะแด็ปเตอร์ จะไม่กันน้ำ ดังนั้นควรไม่ให้

โดนน้ำหรือของเหลว

คำเตือน:

ห้ามให้โทรศัพท์ชน กระแทก หรือถูกทำให้เสียหาย เพราะอาจ

ทำให้เกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ ความร้อนสูง การระเบิด 

หรือการเผาไหม้ได้

ห้ามวางแบตเตอรี่ โทรศัพท์ หรือที่ชาร์จใกล้กับไมโครเวฟหรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของ

แบตเตอรี่ ความร้อนสูง การระเบิด หรือการเผาไหม้ได้ นอก

จากนี้ควรป้องกันโทรศัพท์และ AC อะแด็ปเตอร์จากการเกิด

ความร้อนสูง ควัน หรือการลัดวงจรไฟฟ้า ห้ามใช้โทรศัพท์ใน

ข้อมูลความปลอดภัยและข้อสังเกต
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บริเวณที่มีการระเหยของน้ำมันอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือความ

เสียหายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ห้ามถอดชิ้นส่วน

ประกอบของโทรศัพท์แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ หรือชิ้นส่วนภายใน

เครื่องโทรศัพท์ด้วยตัวเอง 

ตำแหน่ง:

ช่องเสียบควรได้รับการติดตั้งใกล้กับเครื่องมือและใช้งานง่าย

การใช้โทรศัพท์มือถือ

คำเตือน:

โปรดแน่ใจว่าอุณหภูมิบริเวณที่ชาร์จอยู่ในระหว่าง 0 ถึง 40 

องศาเซลเซียสในขณะทำการชาร์จ ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะ

ที่ท่านกำลังขับรถ ให้หยุดรถก่อนการรับโทรศัพท์ การใช้

โทรศัพท์มือถือในบริเวณอากาศยานหรือโรงพยาบาลจะถูก

จำกัด ให้ปิดเครื่องเพื่อป้องกันการรบกวนอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ต่างๆ ปฏิบัติตามกฎบังคับในสถานที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด

ห้ามใช้โทรศัพท์ที่ปั๊มน้ำมัน ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือใกล้สาร

เคมี ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น 

เครื่องช่วยฟัง เครื่องปั๊มหัวใจ และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ 

เช่น เครื่องตรวจจับเพลิงไฟ และประตูอัตโนมัติ

หากท่านต้องใช้โทรศัพท์ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น 

เครื่องปั๊มหัวใจ โปรดติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ

ป้องกันสัญญาณรบกวน
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ข้อควรระวัง:

ระบบไฟฟ้าในเครื่องเช่น การป้องกันล็อก ตัวควบคุมความเร็ว

หรือระบบการฉีดน้ำมัน จะไม่โดนรบกวนด้วยอุปกรณ์สื่อสาร

ไร้สาย ผู้ผลิตระบบเหล่านี้จะบอกท่านว่ามีฟังก์ชั่นการสกรีนมา

ให้หรือไม่ หากท่านมีข้อสงสัยว่าข้อผิดพลาดของโทรศัพท์อาจ

เกิดขึ้นจากคลื่นสัญญาณเครือข่ายไร้สาย โปรดติดต่อตัวแทน

จำหน่ายโทรศัพท์ของท่าน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีผู้คนเยอะ

ห้ามเก็บโทรศัพท์ของท่านใกล้กับบัตรเครดิต แผ่นดิสก์ หรือ

วัตถุที่มีแม่เหล็กชนิดอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ

ข้อมูลที่เก็บในโทรศัพท์ของท่านได้ เก็บโทรศัพท์ของท่านให้

ห่างจากเหรียญ เหรียญอาจดูดซึมสัญญาณแม่เหล็ก ซึ่งอาจ

ทำให้เกิดอันตรายได้

หากท่านตั้งใจที่จะไม่ใช้โทรศัพท์ของท่านเป็นเวลานาน โปรด

ถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เพราะการใส่แบตเตอรี่ไว้ โดย

ไม่ใช้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความชื้น และสามารถทำความ

เสียหายกับแบตเตอรี่ได้

อันตราย:

ห้ามโยนแบตเตอรี่เข้าไปกองไฟ เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิด

หรือเพลิงไหม้ได้ 

หากท่านติดตั้งแบตเตอรี่ได้ยาก ห้ามฝืนใส่แบตเตอรี่ 

การใช้แบตเตอรี่
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เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือ

เพลิงไหม้ได้ เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากแบตเตอรี่ เพราะอาจ

ทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูง การระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้ 

เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิดการ

ลัดวงจร ความร้อนสูง หรือการระเบิดได้ ห้ามเชื่อมต่อขั้วตรง

ข้ามของแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อน

สูง การระเบิด หรือเพลิงไหได้ ของเหลวในแบตเตอรี่มี

อันตรายต่อดวงตา หากเข้าตา อย่าขยี้ตา ให้ล้างออกด้วยน้ำ

สะอาดจากนั้นปรึกษาแพทย์ทันที ห้ามใช้หรือเก็บโทรศัพท์ของ

ท่านในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้เกิดการรั่วไหล 

ความร้อนสูง การระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้

คำเตือน:

เปลี่ยนแบตเตอรี่หากเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เริ่มน้อยลง 

หรือหากท่านสังเกตว่าแบตเตอรี่มีความร้อนสูง หรือเริ่ม

บิดเบี้ยวผิดรูปหรือสี

หากของเหลวของแบตเตอรี่โดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างออก

ด้วยน้ำทันที

หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือส่งกลิ่นที่ผิดปกติ 

ให้จำกัดอย่างถูกวิธี ไม่โยนเข้าไปในกองไฟ

ข้อควรระวัง:

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ ในยานพาหนะ เพราะอาจทำให้เกิดค

วามเสียหายกับอุปกรณ์ ทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูง 

หรือเกิดความเสี่ยงต่อยานพาหนะได้
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9. General Information

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

(a) โปรดใช้แบตเตอรี่ที่จัดมาให้เท่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง

  ในการเกิดระเบิด

(b) โปรดกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้วภายใต้

  คำแนะนำอย่างเคร่งครัด

การใช้ที่ชาร์จ

อันตราย: 

ใช้ที่ชาร์จที่ให้มากับโทรศัพท์เท่านั้น การใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของ

โทรศัพท์อาจทำเกิดความเสียหายหรือเกิดการระเบิดได้ หากที่

ชาร์จเกิดการลัดวงจร อาจเกิดไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ที่ชาร์จที่ชำรุด 

เก่า หรือแตกหัก เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้ได้ ทำความ

สะอาดฝุ่นออกจากช่องเสียบเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้

ห้ามเก็บที่ชาร์จใกล้ของเหลวใดๆ หากของเหลวสัมผัสโดนที่

ชาร์จอาจทำให้เกิดความร้อนสูงหรือชำรุดเสียหายได้ 

หากของเหลวสัมผัสโดนที่ชาร์จ ให้ถอดสายออกทันทีเพื่อ

ป้องกันการเปิดความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือความเสียหายอื่นๆ 

ห้ามใช้ที่ชาร์จในที่ที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำ เพราะอาจทำให้

เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ ได้

ห้ามจับที่ชาร์จ สายไฟ หรือช่องเสียบในขณะมือเปียกเพราะ

อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



��

ข้อกำหนดสำหรับโทรศัพท์มือถือ

ข้อกำหนดสำหรับแบตเตอรี่

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ แนะนำไม่

ให้ท่านใช้โทรศัพท์ใกล้โทรทัศน์ วิทยุหรืออุปกรณ์ที่ไวต่อ

สัญญาณวิทยุ

ข้อกำหนดสำหรับที่ชาร์จและ 

AC อะแด็ปเตอร์

ควรแน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ภายใน 0 ถึง 40 องศา

เซลเซียสในขณะที่ชาร์จ ควรแน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อม

อยู่ภายใน 0 ถึง 40 องศาเซลเซียสในขณะที่ชาร์จ

เมื่อไม่ได้ ใช้ ให้เก็บแบตเตอรี่ในที่เย็น และที่ที่ระบายอากาศ

ได้ดี หากท่านไม่ใช้โทรศัพท์เป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้

เพื่อป้องกันการเสียหายของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่โทรศัพท์หมด

เร็ว หากการชาร์จไม่ทำให้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น แสดงว่าถึงเวลาที่

ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้กำจัดแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

ห้ามโยนไปในกองไฟ

ข้อควรระวัง: อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดระเบิดหากให้

แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด กำจัดแบตเตอรี่ตามคำแนะนำที่ให้ไว้
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การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

เครื่องโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และที่ชาร์จจะไม่กันน้ำ ห้ามใช้ ในที่

ที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำและให้หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนของเหลว 

ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ 

ห้ามใช้แอลกอฮอล์ ของเหลวที่เจือจาง หรือเบนซินในการทำ

ความสะอาด หากมีฝุ่นในช่องเสียบอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย

ลัดวงจร หรือไม่สามารถชาร์จได้ ควรเช็ดทำความสะอาดให้

เรียบร้อยก่อน
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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
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•  ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่

 ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

•  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: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่จะ

ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จ

ไฟรุ่น DSA-5W-05 FKA 050065

คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์

เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile เท่านั้น

การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ 

นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของ

ท่าน และโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ 

ออก

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ของ

คุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง 

โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

การดูแลรักษา

•  เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก

•  เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิด

 อาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่

ผิดชนิดและโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ
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•  หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป

 ระยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0
๐
C - 40

๐
C

•  หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ ใกล้กับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ 

 หรือแหล่งความร้อน

•  ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความ

 ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย

•  ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่าเพราะ

 อาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย

•  ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หูฟัง,

 ไมโครโฟนหรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงาน

 ได้ตามปกติ

• ควรเก็บไว้ ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น

• ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศ

 เสียหายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

 ของผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย

•  ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น

•  เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็นการ

 สัมผัสเสาอากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและทำให้

 โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากข้ึนในการทำงานเป็นผลให้เวลา

 การใช้สายและเวลารอสายน้อยลง

•  หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3000 

 เมตรจากระดับน้ำทะเล
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ข้อมูลแบตเตอรี่

•  อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่

 ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ

 สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน

•  ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น

 มัลติมีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ

•  เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ

 เครือข่าย

•  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิด

 โดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลา

 ที่กำหนดเวลาไว้

•  การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะ

 การชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของ

 ไฟแสดงหน้าจอ

2,100 mAhLi-polymer

ชนิด ความจุ
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1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ,

 การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน

 นับจากวันที่ซื้อ

2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน

 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

  i-mobile ท่ีซ้ือจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทน

 จำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย

 เท่านั้น

4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 

 i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็น

 ไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อ

 ทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจาก

 สติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ 

 i-mobile

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ

 ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือ

 ค่าแรงในการซ่อมและอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile 

 สงวนสิทธิ์ไม่คืน

6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่

 จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข

 ทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
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 แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจ

 ในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่า

 จะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการ

 ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงาน

 หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่

 สามารถใช้งานได้

7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่

 จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้

 เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่

  i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, 

 การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น

8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับ

 การซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกัน

 เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

 เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อม

 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า

9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

  ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคา

 ที่แท้จริง

10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม

  อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มี

  การขูดลบ หรือขีดฆ่า
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การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี:

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย

 เนื่องจากการใช้งานท่ีผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บ

 ที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้นอุณหภูมิที่สูงเกิน

 ไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมการสอดแทรก

 ที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย 

 ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็น

 เหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับ

 ความเสียหาย

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

  หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่

 ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรอง

 จาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับ

 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของ

 จอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 

 i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บน

 หน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้
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 เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ 

 ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความ

 ผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิด

 ขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง 

 ไม่ถือว่าผิดปกติและไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง

6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ

 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึง

 หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกัน

 สิ้นสุดลง

7. การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์

 พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะ

 เป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของ

 ซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความ

 ผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ

9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด

 หรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือ

 ความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้อง

 การของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความ

 บกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่

 สามารถควบคุมได้
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10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่

  ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์

  ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส 

  หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิด

  ความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร

  การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือ

  การนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ ในทางผิดกฎหมาย

11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด

  จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง

  การใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์

  ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ

  และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว

12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิด

  จากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง

  การซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, 

  เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระ

  เงินไปแล้ว

13.  การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ

  ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่

  ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้น

  ได้รับความเสียหาย

14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ

  ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหา

  การใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม


