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คำนำ
ขอแสดงความยินดีกับการเปนเจาของ i-note WiFi 1.1  ไอโมบายหวังวา
คุณจะไดรับความเพลิดเพลินและอรรถประโยชนกับการใชแทบเล็ตรุนนี้ 

กรุณาอานคูมือแนะนำวิธีการใชงานอยางละเอียดกอนเริ่มใชงานจริง ทาง
บริษัทไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามคำ
แนะนำในคูมือนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายละเอียดภายในคูมือนี้โดย
ไมไดแจงกอนลวงหนา ทั้งนี้หากวิธีการใชงานจริงแตกตางกับรายละเอียด
ที่มีในคูมือใหเขาไปดูหนาเว็บไซตของไอโมบายเพื่อขอมูลที่อัพเดท

ควรหลีกเลี่ยงน้ำ, ของเหลว และวัตถุแปลกปลอม

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ
สามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

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



2

I. ขอควรระวัง ..........................................................................................
II. คุณสมบัติตัวเครื่อง .............................................................................
III. สวนประกอบตางๆ ของอุปกรณตางๆ ..............................................
IV. คำแนะนำการใชงานตัวเครื่องระบบปฏิบัติการ Android ...............
V. คำแนะนำการใชงาน  .........................................................................
    1. การใชงานเบื้องตน .......................................................................
    2. ตั้งคา .............................................................................................
    3. Wi-Fi ............................................................................................
    4 การติดตั้ง, ยกเลิก และการใชงานแอพพลิเคชั่น .........................
    5 เชื่อมตออินเทอรเน็ต ......................................................................
    6. เครื่องเลนเพลงและเครื่องเลนวีดีโอ ............................................
    7. การดูภาพ ......................................................................................
    8. กลอง .............................................................................................
    9. เชื่อมตออุปกรณภายนอก ............................................................
   10. การสมัครแอคเคาท Gmail .........................................................
   11. ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก Playstore ....................................
   12. รีเซ็ตขอมูล ...................................................................................
   13. การใชงานการดทีแฟลช ..............................................................
   14. ตั้งคาอีเมลล .................................................................................
   15. แถบเครื่องมือ ...............................................................................
   16. การแกไขปญหาเบื้องตน ..............................................................

.

สารบัญ
4
5
6
7
8
8
9
11
15
16
16
18
19
20
23
28
30
31
33
35
37



3

VI. ขอมูลแบตเตอรี่ .................................................................................
VII. เงื่อนไขการรับประกัน .......................................................................
VIII. ชื่อรุน USB Dongle ที่รองรับ .......................................................

41
42
47



4

I. ขอควรระวัง
1. ไมควรทำเครื่องตก และหลีกเลี่ยงการเขยาตัวเครื่อง เพราะอาจทำให
   หนาจอเสียหายหรือไมสามารถทำงานไดปกติ
2. ไมควรใชวัตถุโลหะแตะที่ตัวเครื่องเพื่อปองกันการลัดวงจร
3. ควรแบคอัพขอมูลที่สำคัญกอนการอัพเกรดเฟรมแวร บริษัทไอโมบายจะ
   ไมมีสวนรับผิดชอบตอขอมูลที่สูญหายจากการกระทำการอัพเกรด 
4. ไมควรถอดชิ้นสวนใดๆดวยตนเอง หรือใชแอลกอฮอล, ทินเนอร หรือ 
   น้ำมันเบนซินทำความสะอาดตัวเครื่องแทบเล็ต
5. ระหวางการฟอรแมต/อัพเกรด หรือดาวนโหลด ไมควรยกเลิกกะทันหัน 
   เนื่องจากอาจทำใหตัวเครื่องเกิดขัดของได
6. บริษัทไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดกับหนวยความจำในตัว
   เครื่องจากการซอมหรือชิ้นสวนพัง ควรทำตามขอแนะนำที่ระบุในคูมือนี้
   อยางเครงครัด
7. หลีกเลี่ยงของเหลวและน้ำ
8. ไมควรใชตัวเครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิรอนเกินไป,เย็นเกินไป, ที่ชื้น หรือ ที่มี
   ฝุน
9. เนื้อหาในคูมือการใชงานนี้อาจแตกตางจากผลิตภัณฑหรือจากซอฟทแวร
   ที่ไดมาจากผูใหบริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยมิไดแจงให
   ทราบลวงหนา
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ครื่องเวัติตับมสณุค .II
รายการ

ระบบปฏิบัติการ

หนวยความจำ

หนาจอ

เซนเซอร

รูปภาพ

เครื่องเลนเพลง

เครื่องเลนวีดีโอ

แบตเตอรี่

กลอง

i-note WiFi 1.1

Android 4.1 JellyBean

Motion sensor (3axis) 

7 inch display (1024 x 600 pixel - WSVGA)

5 points capacitive type, G+G Asahi scratch proof

JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF,etc.
MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, 
FLAC, AAC, M4A, 3GPP,etc.

Yes (support AVI, MPG, MKV, RM, MVB, MP4, 
MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8),
etc. 1080p decoder.)

3,600mAh Li-Polymer

Front 0.3MP FF / Rear 3.0MP FF

1GB DDR3 RAM + 8GB Flash ROM

หมายเหตุ: ภาพในคูมือถูกใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
รายละเอียดของคุณสมบัติตัวเครื่องสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงกอนลวงหนา 

หนาจอทัชสกรีน
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III. สวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ
1. กลองหนา
2. กลองหลัง 
3. ปุมกลับ
4. ไมโครโฟน   
5. ชองเสียบหูฟง 
6. ปุมเปด/ปดเครื่อง 

7. ปุมปรับระดับความดังเสียง 
8. ปุมรีเซ็ต 
9. ชองเสียบสาย Micro USB 
10. ชองเสียบสายชารจ DC 
11. ชองใสการด SD 

1 2

3 4

9 11

5 6

78 10
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IV. คำแนะนำการใชงานตัวเครื่องระบบ
    ปฏิบัติการ Android
1. ผูใชควรสมัคร Gmail account ผานทาง Google เพื่อการใชงาน 
   แอพพลิเคชั่นตางๆที่รองรับไดอยางสมบูรณ ในกรณีที่ผูใชมี Gmail 
   account อยูแลว ควรดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใชงาน ผาน Google 
   play
2. ตัวเครื่องมีโหมดประหยัดพลังงานโดยการทำงานของฟงกชั่นนี้ คือ หนา
   จอจะดับอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน หากตองการใชงานใหกดปุม ปด/
   เปดเครื่อง ไฟหนาจะสวางอีกครั้งเพื่อเริ่มใชงานตอไป
3. ในกรณีที่พบปญหาเกี่ยวกับ หนาจอสัมผัสไมได หรือการตอบสนองของ   
   หนาจอชาลง ใหทำการปดเครื่องแลวปดเครื่องใหมอีกครั้ง หากผูใชตอง
   การรีเซ็ทเครื่อง ใหใชเข็มเสียบไปที่รูดานซายที่อยูติดดานขางปุมหนาหลัก
   หมายเหตุ : สาเหตุที่เครื่องชาผิดปกติเกิดจากการเปดแอพลิเคชั่นตางๆ 
   คางไว และใชงานพรอมกันโดยไมไดทำการปด
4. ในกรณีที่เครื่องรอนเกิดจากการใชงานตอเนื่องที่ยาวนานเกินไป เชน 
    เชื่อมตออินเตอรเน็ต, ใชงานเครื่องเลน MP3 และเปดสัญญาณ  WiFi        
          เปนเวลานาน ควรทำการพักเครื่องทุกๆ 3 ชั่วโมง
5. กรณีที่แบตเตอรี่หมดไว กรุณาตรวจสอบฟงกชั่นดังตอไปนี้ การปรับความ
   สวางหนาจอ (Brightness) อยูที่ 30-50%, ปดสัญญาณ WiFi เมื่อเลิก
   ใชงาน, ปดการซิงคขอมูลเมื่อเลิกใชงาน, ปรับระดับเสียงของลำโพงอยู
   ในระดับที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้สามารถชวยลดพลังงานการใชงาน
   แบตเตอรี่ลงได
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V. คำแนะนำการใชงาน 

1.1 การเปด/ปดเครื่อง
การเปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งหนาจอแสดงภาพ
เปดหนาจอและเขาสูโหมดการทำงาน
การปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดเครื่องคางไวประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งเครื่องปด
เขาสูโหมดสลีป
ขณะใชงานเครื่องอยู หากกดปุมเปด/ปดเครื่อง จะเขาสูโหมดสลีป โดยไฟ
หนาจอจะถูกปดลง เมื่อกดปุมเปด/ปดเครื่องอีกครั้ง เครื่องจะเปลี่ยนกลับมา
ยังหนาการทำงานปกติ คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เมื่อไมไดใชงานตัวเครื่องชั่ว
คราวเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

1.2 การชารจ
เมื่อเครื่องแจงวาแบตเตอรี่ต่ำ ควรชารจโดยทันทีดวยที่ชารจของไอโมบาย
หมายเหตุ
เพื่อการชารจที่ไดประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรชารจทิ้งไวอีก 15 นาที หลัง
จากเครื่องแสดงขอความแจงวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม

1.3 หนาเมนูหลัก
คลิ๊กที่ไอคอน     บนหนาจอเมนูหลัก  บนหนาเมนูหลักจะประกอบไปดวย 
ตั้งคาระบบ, เครื่องเลนวีดีโอ, เว็บบราวเซอร และแอพพลิเคชั่นอื่นๆที่ติดตั้งไว

1. การใชงานเบื้องตน
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2.0.1

2. ตั้งคา

คลิ๊ก ตั้งคา (Settings) ในหนาเมนูหลัก เพื่อเขาสูหนาจอการตั้งคา แลว
เลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับการตั้งคา

2.1  ตั้งคาวันที่และเวลา (Date and Time Setting)
คลิ๊ก ตั้งคาวันที่และเวลา (Date and Time Setting) เพื่อตั้งวันที่และเวลา 
และ คาตางๆ เชน โซนเวลา, รูปแบบการแสดงวันที่และเวลา 
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2.2  ความสวาง (Brightness)
เลือก “การแสดงผล (Display)” ในเมนูการตั้งคา (Settings) แลวเลือก 
ความสวาง (Brightness) เพื่อเลื่อนสไลดระดับความสวางไปยังคาที่ตองการ

2.1

2.2
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3.1 เขาสูเมนูตั้งคา (Settings) ตามภาพที่ปรากฏดานลาง

3. Wi-Fi

3.2 เลือก Wi-Fi เพื่อเปดฟงกชั่นการใชงาน โดยเปลี่ยนจาก
                           ไปยัง

3.3 หลังจากที่เปด WIFI บริเวณดานขวาของหนาจอจะแสดงการคนหา 
AP (Access Point) ตามภาพที่ปรากฏ

3.1
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3.3

3.4 เลือก AP ที่ตองการเชื่อมตอเชน i-mobile note แลวจะมีขอความ
ถามใหใสรหัสผาน

3.4
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3.5 คลิ๊ก เชื่อมตอ (Connect) หลังจากใสรหัสผานที่ถูกตองเรียบรอยแลว 
เครื่องจะรับ IP address โดยอัตโนมัติ ตามภาพที่ปรากฏอยู

3.5.1

3.5.2
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3.6 หากเครื่องไมสามารถคนหา AP โดยอัตโนมัติ ใหคลิ๊กที่         เพื่อ
สแกนคนหา AP เอง

3.7 หากตองการเพิ่มเครือขาย ใหคลิ๊ก             เพื่อ ใสรหัสเครือขาย 
SSID, ชนิดความปลอดภัย (security type) และรหัสผาน (Password) 
และ คลิ๊ก บันทึก (Save) เพื่อบันทึกการเพิ่มเครือขาย หากตองการใช AP 
ใหแตะเลือก AP ที่ตองการเชื่อมตอ

3.7

   3.8 คลิ๊ก     เพื่อเขาสูตัวเลือก WIFI เพิ่มเติม                     เพื่อ
ปรับการตั้งคาตางๆ เชน การแจงเตือนจากเครือขาย (Network 
notifififififfiification) และ โหมดสลีป (Sleep mode) และ "ตรวจสอบเลขที่ MAC 
address หรือ IP address ของตัวเครื่อง
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3.8

4.1 การติดตั้ง
มีหลากหลายวิธีในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับตัวเครื่องเอนดรอยด  เชน
การติดตั้งผานสาย USB, การติดตั้งผานโปรแกรม third party แตทาง
บริษัทแนะนำวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ผาน APP installer โดยเขาไปที่
หนา จัดการไฟล (File Manager) เลือกไฟล APK ตองการติดตั้ง แลวคลิ๊ก 
ติดตั้ง (Install) เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นอัตโนมัติ หลังจากการติดตั้ง ใหเลือก 
เปด (open) เพื่อเปด แอพพลิเคชั่น และเลือก สิ้นสุด (Finish) เพื่อออก

4.2 การยกเลิกการติดตั้ง
เลือก ตั้งคา (Settings)/แอพพลิเคชั่น (Applications)/ จัดการ
 

4 การติดตั้ง, ยกเลิก และการใชงานแอพพลิเคชั่น
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แอพพลิเคชั่น (Manage Applications) แลวเลือกแอพพลิเคชั่นที่เคยติด
ตั้งไวแลวทำการยกเลิกการติดตั้ง

5.1 หลังจากเชื่อมตอ WIFI ใหเปดเว็บบราวเซอรและใสที่อยูเว็บไซทที่ตอง
การบราวซ
5.2 คลิ๊กที่ไอคอน     เพื่อเขาสูรายการบุคมารค เพื่อดูประวัติการบราวซ
เว็บ แลวเลือกรายการที่ตองการเพื่อเปดหนาเว็บ เพื่อบันทึกหนาเว็บเพจใน
บุคมารค ใหคลิ๊กที่       เพื่อเขาใชงาน จากนั้นคลิ๊กเพิ่ม (add) เพื่อบันทึก

5 เชื่อมตออินเทอรเน็ต

6.1 เครื่องเลนเพลง
ในหนาเมนูหลัก คลิ๊ก เพลง (Music) เพื่อเขาสูฟงกชั่นเครื่องเลนเพลง โดย
หนานี้จะแสดงรายการไฟลเสียงที่มี ใหคลิ๊ก
ไอคอนเลน / พัก/เพิ่มความดังเสียง/ เรงการเลนไปขางหนา/
เรงการเลนไปขางหลัง

6. เครื่องเลนเพลงและเครื่องเลนวีดีโอ
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6.1

6.2 เครื่องเลนวีดีโอ
คลิ๊ก แกลอรี่ (Gallery) จากหนาเมนูหลัก เพื่อเขาสูเมนูเครื่องเลนวีดีโอ ใน
หนานี้จะมีรายการไฟลวีดีโอแสดงอยู เลือกไฟลที่ตองการเปด ในหนาเครื่อง
เลนวีดีโอแตะไอคอนฟงกชั่นตางๆในหนาจอ เพื่อ เลน/พัก/เพิ่มเสียง/ลด
เสียง/ขามไปยังไฟลวีดีโอถัดไป/ขามไปยังไฟลวีดีโอกอนหนา
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6.2

คลิ๊ก แกลอรี่ (Gallery) จากหนาเมนูหลัก เพื่อเขาโฟลเดอรภาพ เลือก
โฟลเดอรที่ตองการ จากนั้นภาพจะแสดงภาพตัวอยางขนาดเล็ก ใหเลือก
ภาพที่ตองการเพื่อดู
แตะที่หนาจอเพื่อใชงานไอคอน ซูมเขา/ซูมออก/ไปยังภาพถัดไป/ไปยังภาพ
กอนหนา/กลับภาพ หรือลบภาพ

7. การดูภาพ
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7.0

8.0

คลิ๊ก กลอง (Camera) เพื่อเขาสูฟงกชั่นกลอง
8. กลอง 
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8.1 กลอง (Camera)

ถาตำแหนงเคอรเซอรแสดง      แปลวาอยูในโหมดกลอง

คลิ๊ก     เพื่อถายภาพ
คลิ๊ก     เพื่อตั้งคาโหมดวิว, ขนาดภาพ, คุณภาพ และเอฟเฟคสี 
คลิ๊ก     เพื่อเลือกการจัดเก็บภาพลงตัวเครื่องหรือการดทีแฟลช
คลิ๊ก     เพื่อตั้งไวทบาลานซ
คลิ๊ก     เพื่อเลือกกลองถายรูปดานหนาหรือดานหลัง

8.2  ถาตำแหนงเคอรเซอรแสดง     แปลวาอยูในโหมดกลองวีดีโอ

คลิ๊ก      เพื่อถายวีดีโอ
คลิ๊ก      เพื่อตั้งคาเอฟเฟคสี  และคืนการตั้งคามาตรฐาน
คลิ๊ก         เพื่อเลือกตั้งคาคุณภาพวีดีโอ
คลิ๊ก     เพื่อเลือกกลองถายรูปดานหนาหรือดานหลัง

9.1 เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร
1. เชื่อมตออุปกรณไปยังคอมพิวเตอรโดยสายเคเบิ้ล USB เครื่องคอมพิว
เตอรจะแสดงหนาจอตามภาพดานลาง (9.1.1) 
2. กด                เพื่อเปดการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิว
เตอรจะแสดงหนาจอตามภาพ ดานลาง (9.1.2)

9. เชื่อมตออุปกรณภายนอก
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3. คุณสามารถกลับไปยังหนาอินเทอรเฟสเมนู และกด File Browser เพื่อ
จัดการไฟล

9.1.1

9.1.2
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9.2 การใช OTG และ USB
เครื่องนี้รองรับอุปกรณที่ใชการฟอรแมตแบบ FAT 32 เชน U disk และ
เครื่องเลน MP3 คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณตางๆกับเครื่องแทบเล็ต 
(ขอสังเกต: มีเพียง OTG ที่สามารถรองรับเมาส USB และ คียบอรด ทั้ง
นี้สามารถรองรับเฉพาะ USB เวอรชั่น 2.0 เทานั้น)

9.2

9.3 แอพพลิเคชั่น
เพื่อความสะดวกในการใชงาน ตัวเครื่องรุนนี้ไดติดตั้งแอพพลิเคชั่นชื่อดังลง
มาในตัวเครื่อง สำหรับวิธีการใชงาน โปรดตรวจสอบวิธีการใชงานในแอพ
พลิเคชั่นนั้นๆ ทั้งนี้แอพลิเคชั่นบางตัวอาจไมสามารถใชได เนื่องจากตอง
อาศัยบริการจากเครือขายซิมการด
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10.1 เขาหนาแอพพลิเคชั่นของ Gmail เชน Gmail, Playstore, ปฏิทินและ
อื่นๆ หรือเขาไปที่เมนู ตั้งคา (Settings)  คลิ๊ก                 จากนั้น 
คลิ๊ก            ที่มุมบนดานขวา จะมีขอความปอบอัพจะแสดง เพิ่มแอค
เคาท (Add an account) เลือก            เพื่อเพิ่มแอคเคาท

10. การสมัครแอคเคาท Gmail

10.1.1
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10.1.2

10.2 หลังจากเขาหนาแอพลิเคชั่นของ Gmail จะแสดงขอความใหเพิ่ม
แอคเคาท ใหใสชื่อ  แลวคลิ๊ก 

10.2
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10.3 สรางอีเมลลแอดเดรสของ gmail จากนั้นคลิ๊ก                   
ระบบจะตรวจสอบอีเมลลแอดเดรสที่มีอยูในระบบ

10.3

10.4 ถาไมสามารถใชอีเมลลแอดเดรสนั้นได จะมีขอความแสดงดังภาพดาน
ลางใหเปลี่ยนชื่อผูใชใหม

10.4
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10.5 ถาสามารถใชอีเมลลแอดเดรสได จะมีขอความใหคุณสรางรหัสผาน

10.5

 

10.6 หลังจากสรางรหัสผานแลวใสขอความเพื่อเตือนความจำในกรณีที่ลืม
รหัสผาน (เพื่อกูรหัสผานในกรณีที่ลืม) คลิ๊ก                  หลังจากปอน
ขอมูลเรียบรอย
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10.6.1

10.6.2
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10.7 คลิ๊ก                แลวปอนขอความ authentication เพื่อสิ้นสุด
การลงทะเบียนแอคเคาท Gmail

11.1 เขาเมนู Playstore แลวเลือกแอพพลิเคชั่นที่ตองการดาวนโหลด เชน 
บาสเก็ตบอล (Basketball) 
คุณสามารถคนหาแอพพลิเคชั่นที่ตองการโดยเลือกจากประเภท (Categories) 
หรือใสชื่อในการคนหา

11. ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก Playstore (มีแอคเคาท 
Gmail เรียบรอยแลว)

11.1.1
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11.1.2

11.2 คลิ๊กเปดแอพพลิเคชั่นที่ตองการดาวนโหลด แลวคลิ๊ก ดาวนโหลด 
(Download) จะมีขอความปอบอัพ คลิ๊กเลือก ยอมรับและดาวนโหลด 
(Accept&Download) เครื่องจะดาวนโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

11.2.1
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11.2.2

12. รีเซ็ตขอมูล

12.1 หากเครื่องใชงานไมปกติ ใหเลือก แบคอัพและรีเซ็ต (Back up
&Reset)  ในเมนู ตั้งคา (Settings) เพื่อรีเซ็ตขอมูล

12.1
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12.2 ถาไมสามารถเปดดิสก หรือตองการลบไฟลทั้งหมดในตัวเครื่อง ใหเขา
ไปในเมนู พื้นที่จัดเก็บ (storage) ภายใตเมนู ตั้งคา (Settings) แลวคลิ๊ก 
ลบการด SD (Erase SD Card)

12.2

13. การใชงานการดทีแฟลช

13.1 หลังจากใสการดทีแฟลช ระบบจะแสดง                   ที่ดานลาง
ของหนาจอ ใหเขาไปใน จัดการไฟล เพื่อดูรายละเอียดของไฟลที่อยูในการด
ทีแฟลช
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13.1.1

13.1.2
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14.1 เปดอีเมลล (Email) จากนั้นใสที่อยูอีเมลลและรหัสผาน

14. ตั้งคาอีเมลล

14.1

14.2 ตั้ง เซริฟเวอรอีเมลล POP3 และ IMAP (เซริฟเวอรอีเมลลจะมีพอรต
ที่แตกตางกันไป โปรดอางอิงจากภาพดานลาง)

14.2.1
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14.2.2

14.2.3
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14.2.4

15. แถบเครื่องมือ
15.1 แถบเครื่องมือจะแสดงเมนูชอรทคัทของฟงกชั่นดูภาพดานลาง คลิ๊ก
ไปยังเมนูที่ตองการเพื่อเขาสูฟงกชั่นวิดเจ็ด

15.1
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15.2.1

15.2.2

15.2 คลิ๊ก ไอคอนเมนูตั้งคา ในแถบเครื่องมือ เพื่อเขาไปตั้งคา
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16. การแกไขปญหาเบื้องตน
1. เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
คำตอบ
1. รีบูตตัวเครื่องและตรวจสอบวาเครื่องทำงานปกติหรือไม
2. เสียบที่ชารจเพื่อชารจแบตเตอรี่ กอนเริ่มการใชงานควรตรวจสอบวามี
   แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
3. ใหอัพเกรดซอฟตแวรโดยชางผูเชี่ยวชาญ

2. เวลาการสแตนดบายสั้นลง
คำตอบ
เวลาการใชงานของแบตเตอรี่จะขึ้นกับอุณหภูมิและการใชงาน ถาอุณหภูมิ
สูงหรือต่ำไปจะสงผลตอเวลาการใชงาน ควรใชในอุณหภูมิปกติ นอกจากนี้
ระดับความดังเสียงที่ใชและวิธีการใชงานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบ
ตอเวลาการใชงานของแบตเตอรี่

3. ชารจไฟไมเขา
คำตอบ
1. ตรวจสอบชองเสียบที่ชารจของเครื่องวา สกปรก หรือหักหรือไม
2. ทดสอบเปดเครื่องวาเครื่องเปดติดหรือไม
     2.1 กรณีเปดติด/ไมติด
          - หากเปดติดใหนำสายชารจมาทดลองชารจ
          - หากยังชารจไฟไมเขาใหนำสายชารจอันใหมมาลองชารจ  (ใช
            เปนตัวชารจแบบ  microUSB ก็ได)
          - สงใหชางดำเนินการซอมตอไป
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4. ลำโพงไมดัง
คำตอบ
1. ตรวจสอบปุม เพิ่มเสียง-ลดเสียง วาปดเสียงไว   หรือไม
2. อัพเกรดซอฟตแวร
3. สงใหชางดำเนินการซอมตอไป

5. เชื่อมตอ WiFi ไมได
คำตอบ
1. ตรวจสอบการตั้งคาในตัวเครื่องวาเปดการใชงาน WiFi ไวหรือไม
2. อัพเกรดซอฟตแวร
3. สงใหชางดำเนินการซอมตอไป

6. หนาจอแตก
คำตอบ
1. ตรวจสอบวาเปนที่ทัชสกรีนหรือสกรีน ถาพบวาอยางใดอยางหนึ่งแตก
   หรือทั้งสองอยางใหทำการเปลี่ยนอุปกรณ
2. สงใหชางดำเนินการซอมตอไป

7. เครื่องดับเอง
คำตอบ
1. ตรวจสอบวาอาการเกิดขึ้นเมื่อใด หากเกิดขณะใสเมมโมรี่การด ใหเช็ค
   เมมโมรี่การด
2. หากมีเมมโมรี่การดในตัวเครื่อง ใหนำออก หรือเปลี่ยนเมมโมรี่การดใหม
3. อัพเกรดซอฟตแวร
4. สงใหชางดำเนินการซอมตอไป
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8. เครื่องแฮงค
คำตอบ
1. หาคลิปหนีบกระดาษเบอร ๑ มากด ในชอง Reset กดคางไว 3 วินาที 
   แลวปลอยเพื่อรีเซ็ตเครื่อง และทดลองเปดเครื่องใหมอีกครั้ง
2. อัพเกรดซอฟตแวร
3. สงใหชางดำเนินการซอมตอไป

9. หนาจอไมโชว/จอดับ/หนาจอมืด/หนาจอขาด (แตสามารถเปดเครื่อง
ติด)
คำตอบ
1. อัพเกรด ซอฟตแวร
2. เปลี่ยนจอ
3. สงใหชางดำเนินการซอมตอไป

10. ถายรูปไมได
คำตอบ
1. เช็คพื้นที่วางในตัวเครื่อง วาเหลือเพียงพอหรือไม
2. ลองกดสลับไประหวาง กลองหนา กลองหลัง
3. อัพเกรดซอฟตแวร
4. สงใหชางดำเนินการซอมตอไป

11. ลืมรหัสผานเขาเครื่อง
คำตอบ
1. ปดเครื่อง และ เปดใหมโดยการปุม เปดเครื่องและ ปุมเพิ่มเสียงคางไว
   พรอมกัน รอจนหนาจอขึ้น ตัวหุนแอนดรอยดขึ้นมา ใหปลอยปุมเปด
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   เครื่อง แตยังกดปุมเพิ่มเสียงคางไวอยู
2. กดปุมลดเสียงเพื่อเลื่อนมายัง Wipe Data / Factory Reset  และกด
   ปุมเปดเครื่องเพื่อเลือก
3. กดปุมลดเสียงเพื่อเลื่อนมายัง Yes - delete all user data และกดปุม
   เปดเครื่องเพื่อเลือก
4. รอจนเสร็จ แลวเลือก reboot system now
5. หากไมหายสงใหชางอัพเกรดซอฟทแวรตอไป

** นี่เปนการ Factory Reset โปรแกรมและขอมูลตางๆ จะหายหมด **
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VI. ขอมูลแบตเตอรี่

li-Polymer 3600 mAh

ชนิด ความจุ

อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแกซิมการด, การ
ตั้งคา, การใชงาน และสภาพแวดลอมที่ใชงาน
ใชงานเครื่องเลนมัลติมีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปดโดยอัตโนมัติ หาก
หนาจออยูในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว
การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานะการชารจ, 
อุณหภูมิ, และสถานะของไฟแสดงหนาจอ
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VII. เงื่อนไขการรับประกัน
เครื่องแทบเล็ต, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การดหนวย
ความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับจาก
วันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหนายหรือศูนย
บริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพท, เครื่องแทบเล็ต พรอม
อุปกรณ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่น นอกจากประเทศไทยใหเปนไป
ตามกฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกัน หรือการ
บันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม และ
อะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน 
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอม
อุปกรณที่จำหนายโดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมด
ใหเปนไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับ
ประกันในเชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสีย
ประโยชนหรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหาย
ที่เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำ
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งานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือไม
สามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใชรวม
กับเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปน
บริการที่จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของบริการ
, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตาม
ที่ไดรับการซอมหรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับ
ระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก 
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวก
วา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกคาจะ
เปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา
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การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

เครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุด
เสียหาย เนื่องจากการใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บ
ที่ไมเหมาะสม การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือ
สภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสีย
หาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส 

1.



44

หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ต
พรอมอุปกรณ i-mobile ไดรับความเสียหาย  
เครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุด
เสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับ
การซอมแซม, เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลง
การใชงานโดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile การใช
งานเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ i-mobile รวม
กับ หรือเชื่อมตอเครื่องโทรศัพท หรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณเขา
กับอุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรอง
จาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่อง
โทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอแสดง
ผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทหรือเครื่องแทบเล็ตพรอมอุปกรณ 
i-mobile แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ
ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซล
ถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายมืดเล็กๆ บน
หนาจอลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลา
นี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจาก
กลองถายรูป อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
แตละเครื่อง ไมถือวาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
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การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง 
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม  รวมถึงหมายเลขรหัสแสดง
การรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
ชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปนไปตาม
ความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวรบางครั้งจะไม
สะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติดตั้งลงใน
เครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิงตางๆ จะ
สามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดยปราศจากความผิด
พลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม
สามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบคลุมถึงการ
ทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ เกิดขึ้นจากการเขาถึง
ขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำให
เกิดความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงิน
ออนไลน หรือขอมูลสำคัญตางๆ  หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชใน
ทางผิดกฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอมูลสวน
บุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือระหวางการติด
ตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่องรวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, 
วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
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การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอมูลสวน
บุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนยบริการของ 
i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ i-mobile ไป
ใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่  i-mobile  กำหนด และ
อุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอประสาน
งานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน หรือการสงเครื่อง
เขาตรวจเช็คและซอม
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VIII. ชื่อรุน USB Dongle ที่รองรับ
i-mobile: U3510, 3501 

HUAWEI: E261,  E160E, E1782, E220, EC122, EC156, EC167, 
E160, EC1261, ET127, ET128-2, E1750, E1820, E170, EC1270,  
EC189, AC590, K3520, E153, E173, E180, E226, E1552, E353,
E355 Mobile WiFi Smart, E353 HSPA+ USB Stick, SURF E303,
EM770W, EM660, E1750, E1820, E173-u. EC1261, EC122, E220,  
E173-s, EC150, E261, E1550, E122, ET188, ET127, ET128, 
MU509, MT509,  MC509 

ZTE: AC2736, AC2746, MF110, MF633, AC2766, MF637, MF100
, MF190 MF190A, AD3812,  MG3732, MF210,  MF633,  MF662,  
MF110, MF637U, MF190,  MF226, MC2716, A355, A356


