ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจาก
i-mobile เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์ที่ถูกต้องอยู่
เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และโปรด
ศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน ทางบริษัทได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูลบางอย่างออกไปโดยทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club
ฟรีเพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
Hotline i-club 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.imobilephone.com/i-club
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้ โทรศัพท์
มือถือได้ทาง i-mobile call center
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน





ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับตัวเครื่อง

บทนำเกีย่ วกับตัวเครื่องเบือ้ งต้น
ไอคอนบนหน้าจอเมนูหลัก

ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์

ซิม 2
ซิม 1

ปุ่มกดและส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง
โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เป็นระบบ 2 ซิม ที่จะทำให้ท่านสามารถ
ใช้ซิมการ์ดได้ถึง 2 ซิมการ์ดพร้อมกัน
1. ปิดเครื่องโทรศัพท์ จากนั้นถอดฝาครอบด้านหลังและแบต
เตอรี่ออก
2. เสียบการ์ดลงในช่องใส่การ์ดอย่างถูกวิธีดังภาพที่แสดง
ด้านล่างนี้
3. ขั้นตอนสุดท้าย ใส่แบตเตอรี่และเปลี่ยนฝาครอบด้านหลัง
ของตัวเครื่องโทรศัพท์


1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

ช่องใส่ Micro SD การ์ด

ตัวรับสัญญาณ
หน้าจอ LCD
ปุ่มกดเมนูหลัก
ปุ่มโทรออกที่ 2 (ซิมการ์ด 2)
ปุ่มโทรออกที่ 1 (ซิมการ์ด 1)
ปุ่มย้อนกลับ
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง


8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ปุ่มกด
ช่องต่อหูฟัง
ช่องต่อ USB
เสารับสัญญาณ
เลนส์กล้องถ่ายรูป
ไฟฉาย
ลำโพง

บนส่วนด้านบนสุดของหน้าจอ ท่านจะพบเห็นไอคอนต่อไปนี้:
ไอคอน คำอธิบาย
		 แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่ายของซิมการ์ด 1
		 แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่ายของซิมการ์ด 2
		 แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ USB
ได้รับข้อความใหม่
มีการตั้งนาฬิกาปลุก
		 แสดงว่ามีสายที่ไม่ได้รับ
		 แสดงว่ามีการเสียบหูฟัง
แสดงว่ามีการเล่นเพลง
		 ใช้เสียงเรียกเข้า
		 ใช้ระบบสั่น
มีการเปิดใช้งานบลูทูธ
		 แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
		 ใช้เสียงเรียกเข้าและระบบสั่น
		 ใช้ระบบสั่นจากนั้นจึงเป็นเสียงเรียกเข้า


การใช้งานเบื้องต้น

1. การเปิดเครื่อง
• เมื่อท่านใส่ซิมการ์ด, แบตเตอรี่ และ Micro SD การ์ด
ให้ท่านกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อเปิดเครื่อง
2. การปิดเครื่อง
• กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อปิดเครื่อง
3. ไฟฉาย
• ในหน้าจอปกติ ให้ท่านกดปุ่มกลางเพื่อเปิดหรือปิดการทำงาน
ของไฟฉาย
4. ส่งข้อความ SMS
• กดปุ่ม ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความ SMS จากนั้น
ป้อนหมายเลขปลายทางของการส่งข้อความไปยังรายชื่อที่
ต้องการ
5. การส่งข้อความ MMS
• กดปุ่ม ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความ MMS
จากนั้นป้อนหมายเลขปลายทางของการส่งข้อความไปยัง
รายชื่อที่ต้องการภายในข้อความ MMS อาจประกอบด้วย
รูปภาพ, วิดีโอขนาดสั้น, เพลง หรือไฟล์อื่นๆ
6. การโทรออก
• ไปยังหน้าจอเมนูหลัก > รายชื่อ จากนั้นจึงกดโทรออกไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
• หรือกดปุ่มคำสั่งขวา เพื่อเข้าสู่เมนูรายชื่อ จากนั้นกดโทรออก
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
• ท่านสามารถกดปุ่มคำสั่งซ้าย เพื่อกดโทรออกไปยังรายชื่อที่
แสดงรายการไว้ ในบันทึกการโทร
7. ระดับเสียงการโทร


• ขณะอยู่ในสาย ให้ท่านกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขวาหรือซ้ายเพื่อ
ลดหรือเพิ่มระดับเสียง
8. การรับสาย
• เมื่อท่านได้รับสายโทรเข้า ให้กดปุ่มโทรออกที่ 1 หรือปุ่ม
โทรออกที่ 2 เพื่อรับสาย หรือกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
เพื่อปฏิเสธสาย
9. การโทรด่วน
• โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้สามารถใช้งานเบอร์ โทรด่วนได้สูงสุด
8 หมายเลข (เช่น ปุ่มหมายเลข 2-9) ซึ่งสามารถกำหนด
ไว้ล่วงหน้าโดยใช้หมายเลขในเมนูรายชื่อของแต่ละ
หมายเลข โดยเข้าไปที่ เมนู > รายชื่อ และกดปุม่ เมนูหลัก
และเข้าไปที่ “ตัวเลือก” เลื่อนลงไปยังการตัง้ ค่าโทรศัพท์
จากนัน้ ตัง้ ค่าเปิดใช้งานการโทรด่วน และกำหนดหมายเลขขณะ
อยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย ให้ท่านกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการจาก 2
ถึง 9 ในโหมดหน้าจอปกติ เพื่อทำการโทรออกแบบด่วน
10. การโทรล่าสุด
• โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถบันทึกรายการการโทรได้สูงสุด
20 สายล่าสุด ซึ่งประกอบด้วยสายที่โทรออก, สายที่ได้รับ
และสายที่ไม่ได้รับ เพียงเลือกว่าต้องการสายที่โทรผ่านซิม
1 หรือซิม 2 เพื่อหมุนโทรออกไปยังรายการของรายชื่อต่างๆ
ในบันทึกการโทร
11. ตัวเลือกระหว่างการโทร
• ขณะทำการโทร ท่านสามารถสัมผัสที่ “ตัวเลือก” เพื่อเข้าสู่
เมนูตัวเลือก โดยสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
a. พักสาย: หากท่านเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ โทรและผู้รับจะไม่ได้
ยินสียงกันและกัน ให้ทา่ นป้อนตัวเลือก และเลือก “เรียกสาย”
เพื่อกลับไปยังการโทรปกติ


b. วางหนึ่งสาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวางสายปัจจุบัน
c. รายชื่อ: ขณะสนทนา ท่านสามารถเข้าไปที่เมนูรายชื่อ
เพื่อทำการโทรออกไปยังสายใหม่
d. ประวัติการโทร: ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการโทรขณะ
อยู่ในสายได้
e. ข้อความ: ท่านสามารถเลือก และ/หรือส่ง/รับข้อความ SMS
f. บันทึกเสียง: ท่านสามารถบันทึกสายปัจจุบันได้
g. ปิดเสียง: ใช้สำหรับเปิด/ปิดเสียง
h. ระดับเสียง: ใช้สำหรับปรับระดับเสียงการสนทนา
12. เชื่อมต่อไปยังวอยซ์เมล์ (ขึน้ อยูก่ บั เครือข่ายทีท่ า่ นใช้งาน)
• ชุดหูฟังนี้จะทำให้ท่านสามารถถ่ายโอนสายที่โทรเข้ามายัง
วอยซ์เมล์ จากนั้นท่านสามารถรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
เสียง จำนวนของศูนย์วอยซ์เมล์จะต้องถูกกำหนดไว้ก่อน
ล่วงหน้า

คำถามที่มักพบ
1. วิธีการปลดล็อค/ล็อคหน้าจอ
การล็อค: ในหน้าจอสแตนด์บาย ให้ท่านกดปุ่มเมนูหลัก
> การตัง้ ค่า > การตัง้ ค่าความปลอดภัย > ล็อคหน้าจออัตโนมัต,ิ
และตั้งค่าเวลาไว้ที่ 15 วินาที, 30 วินาที หรื 5 นาที 		
จากนั้นกดปุ่ม # ค้างไว้เพื่อล็อคหน้าจอ
การปลดล็อค: เมื่อตัวเครื่องเข้าสู่โหมด Sleep ให้ท่านกดปุ่ม #
ค้างไว้เพื่อปลดล็อคตามที่ตัวเครื่องแนะนำ
2. วิธีการตั้งค่าเครื่องเพื่อเข้าสู่โหมดปิดเสียง
• ในหน้าจอปกติ ให้ท่านกดปุ่ม “*” ค้างไว้ จนกระทั่งโหมดปิด
เสียงทำงาน


3. รหัสผ่านป้องกันความปลอดภัย
• รหัสผ่านมาตรฐาน คือ 0000
• ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ท่านไปที่เมนู การตั้งค่า >
การตั้งค่าระบบป้องกัน > ความปลอดภัยของตัวเครื่อง >
เปลี่ยนรหัสผ่าน > ป้อนรหัสผ่านเดิม (0000)

อุปกรณ์เสริม
•
•
•
•

ข้อมูลทั่วไป

โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่งประ
กอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อันและที่ชาร์จ
แบตเตอรี่ 1 อัน
หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูกจัด
ให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อโปรดใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลินกับการ
ฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง
โปรดใช้อปุ กรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรีข่ องแท้จากผู้
ผลิตโทรศัพท์เท่านั้นไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
การละเลยคำเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรีท่ ส่ี ามารถชาร์จไฟได้
• ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์
• แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง


•
•
•
•
•
•
•
•
•

และเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) ของแบต
เตอรี่สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานคุณควรซื้อ
แบตเตอรี่ใหม่ทันที
ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่
ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง
และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง หากทิ้ง
ไว้ โดยไม่ใช้งาน
ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกิน
ไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
หรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือ
แบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้ โทรศัพท์เสียหาย
ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น
ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่
เสียหาย
ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุที่
มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ เสียหาย ใช้งาน คุณควรซื้อแบตเตอรี่
ใหม่ทันที
ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่
ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
การชาร์จแบตเตอรีน่ านเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง
และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไว้ โดย
ไม่ใช้งาน
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• ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกิน
ไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
• ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
หรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือ
แบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้ โทรศัพท์เสียหาย
• ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น
ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่
เสียหาย
• ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือวัตถุที่
มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายในการทิง้ แบตเตอรีท่ ่ีไม่ใช้งานแล้ว เช่น
การรีไซเคิลไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
• อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของ
เครือข่าย,การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้งาน,แบตเตอรี่
และสภาวะแวดล้อม
คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่ผิดชนิดและ
โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์
ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูก
ต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

การดูแลรักษา

• เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจ
มีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย
• หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป
ระยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0๐C - 40๐C
• หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ ใกล้กับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ
หรือแหล่งความร้อน
• ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความ
ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย
• ห้ามทำให้ โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่าเพราะ
อาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย
• ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หูฟัง, ไมโครโฟน
หรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
• ควรเก็บไว้ ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น
• ห้ามใช้ โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศเสียหาย
อาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิต
เพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย
• ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น
• เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็นการสัมผัส
เสาอากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและทำให้ โทรศัพท์ต้อง
ใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงานเป็นผลให้เวลาการใช้สาย
และเวลารอสายน้อยลง
• หลีกเลี่ยงการใช้ โทรศัพท์ ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3000
เมตรจากระดับน้ำทะเล

• เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องคุณเป็นเครื่องรับส่งคลื่น
วิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ
ชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการปรับคลื่น
วิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ ในการโทรจะควบคุมระดับพลังงาน
ที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับ
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจใน
ความปลอดภัยของผู้ ใช้ทุกเพศทุกวัย
• มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ใช้หน่วยการวัดที่เป็น
ที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate)
การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพท์
ส่งออกมาในทุกย่านความถี่
• โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกันทั้งหมด
ถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ
• ขีดจำกัดของ SAR ตัง้ โดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กกต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัมข้อมูลค่า
SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ
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หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR  ที่แนะนำโดย Institute of Electri
cal and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6
วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกัน
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้านสัญญาณ
RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้
• ห้ามใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่
ได้รับอนุญาต

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่อง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ แนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่าง
อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิว้ ) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่อง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
คำแนะนำนี้ ได้รับการยืนยัน โดยการค้นคว้าและการรับรอง
ที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology
Research

สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
อย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างเปิดเครื่องโทรศัพท์
• ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ ในกระเป๋าเสื้อ
• ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของคลื่น
ความถี่
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• หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟังใน
กรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟัง
ของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

การใช้งานบนเครื่องบิน

• ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน
• ห้ามใช้ โทรศัพท์ ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อ
เป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้ โทรศัพท์ ในขณะที่เครื่อง
บินกำลังบิน

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่าง
เคร่งครัดเนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้
เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ
หรืออาจถึงแก่ชีวิต บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่อง
หมายแสดงที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่างเช่น
ปั๊มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี และพื้นที่
ที่อาจมีองค์ประกอบ ของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมีล
อยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ
ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การใช้ โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์
หากคุณต้องการใช้ โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบกฎ
หมายและข้อบังคับการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานทีท่ ค่ี ณ
ุ ขับรถ
• ขับรถอย่างระมัดระวัง
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• ใช้แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ ใช้แฮนด์ฟรี
เมื่อต้องการใช้ โทรศัพท์ขณะขับรถ
• ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้องใช้
โทรศัพท์คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในยานยนตร์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น สเตอริโอ
ในรถยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผู้ผลิตรถยนต์
บางรายไม่อนุญาตให้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในรถอย่างน้อย
คุณควรติดตั้ง อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแฮนด์ฟรี และเสา
อากาศภายนอก โปรดสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้
มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของยานพาหนะ

การโทรออกฉุกเฉิน

ข้อควรจำ
โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือ
ข่ายภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามาร
ถรับประกันว่าจะใช้ ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณ
จึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการ
ติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์) การโทร
ออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ ในบางเครือข่ายหรือเมื่อมี
การใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งานโทรศัพท์บาง
อย่างกรุณาตรวจสอบกับผู้ ให้บริการของคุณ

ข้อมูลแบตเตอรี่
ชนิด: ลิเที่ยม ไอออน
ความจุ: 1,050 mAh
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เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์

1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ,
การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน
นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6 เดือน
นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทน
จำหน่ายหรือศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ในประเทศไทยเท่านัน้
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็น
ไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อ
ทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจาก
สติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ  
i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซม
หรือเปลีย่ นอะไหล่ โดยไม่มกี ารคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการ
ซ่อม และอะไหล่ทเ่ี สียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิไ์ ม่คนื
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่
จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้ง
หมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมายแต่ไมรวม
ถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์,ความพึงพอใจในการใช้
งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รบั ,
การสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
ในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความ
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สูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้งานได้
7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะ
ใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็น
บริการที่จัดสรรโดยผู้ ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่
i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน,
การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการ
ซ่อมหรือเปลีย่ นอะไหล่แล้วจะได้รบั การรับประกันเท่ากับระยะ
เวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อม อุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อ
ไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจาก วันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับ
ประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตาม
ราคาที่แท้จริง
10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูด
ลบ หรือขีดฆ่า
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย
เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธีการจัด
เก็บที่ไม่เหมาะสม การสัมผัสกับความเปียกชื้นอุณหภูมิที่สูง
เกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอด
แทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติ
เหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการ
กระทำอื่นๆที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
i-mobile ได้รับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
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3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม,
เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้
งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ
หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์
ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรอง
จาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับ
เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและ
สีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืด
เล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และ
เกิดขึน้ ได้เมื่อจุดเหล่านีท้ ำงานผิดปกติ และไม่ สามารถ
ปรับแต่งได้ ซึง่ พิกเซลทีบ่ กพร่อง 2 พิกเซล ถือว่ายอมรับได้
ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ ถ่ายจากกล้องถ่ายรูป
อาจเกิดขึน้ ในเครื่องโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่
ละเครื่อง ไม่ถอื ว่าผิดปกติ และไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปทีบ่ ก
พร่อง
6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ
เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมาย
เลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉลาก, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไป
ตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์
บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความ
บกพร่องใดๆ
9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์ โหลด
19

หรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งาน
หรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้อง
การของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่อง
ใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ ต่างๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้า
ถึงบริการทางบัญชีธนาคารการชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูล
สำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทีเ่ กิดจาก
ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน
หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทาง
ลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก
ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง
การซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น,
เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการ
ชำระเงินไปแล้ว
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ
i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่
i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติด
ต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน
หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม
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