
คูมือการใชงาน  

ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)วามีคุณสมบัติสอดคลองตาม 
มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)

      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.
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      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club
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ซิมการด 2

 

เริ่มตนการใชงาน

การใสซิมการด

โทรศัพทเครื่องนี้เปนโทรศัพทสองซิมที่ใหคุณสามารถใชเครือขายได
สองเครือขาย โดยการใสซิมการด:

1. ปดเครื่องและเปดฝาครอบดานหลังและถอดแบตเตอรี่ออก
2. ใสซิมการดในชองใสซิมการดใหถูกตอง (ดูตามภาพดานลาง)

ซิมการด 1

 

การชารจแบตเตอรี่หรือเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

คุณสามารถชารจแบตเตอรี่โดยใชที่ชารจหรือสายดาตาเคเบิ้ล USB
(ที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทนี้) เขากับคอมพิวเตอร





ปุมกดและสวนประกอบ

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

สำหรับเชื่อมตอหูฟงเพื่อฟงวิทยุ, เพลง 
และอื่นๆ

ใชัฟงเสียงฝงตรงขามระหวางสนทนาสาย
สามารถใชกลองหนาเพื่อถายภาพ

เปด/ปดเครื่อง

กดคางเพื่อเปดเมนูตัวเลือก

1. ปุมปรับความดัง
   เสียง

2. พอรตหูฟง

3. ลำโพงหูฟง

4. กลองหนา

5. ปุมเปด/ปดเครื่อง





เปดรายการตัวเลือกทีมีในหนาแอพพลิ
เคชั่นที่ใชงานปจจุบัน

กลับไปยังหนาโฮม; กดคางเพื่อเปดหนา
ตางเพื่อแสดงแอพลิเคชั่นที่ใชงานอยู

กลับไปยังหนากอนหนา; ปดคียบอรด, 
หนาไดอะล็อกบอกซ, เมนูตัวเลือก หรือ
หนาพาเนลการแจงเตือน

เชื่อมตอสายชารจหรือสายดาตาเคเบิ้ล
สำหรับการถานโอนขอมูล

สำหรับถายภาพ                                         
สำหรับถายภาพเมื่อแสงนอย

เพื่อฟงเสียงเพลงและเสียงอื่นๆในตัว
เครื่อง

การล็อคและปลดล็อคหนาจอ

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

6. ปุมเมนู

7. ปุมโฮม

8. ปุมกลับ 

9. พอรต USB

9. กลองหลัง

10. แฟลช

11. ลำโพง





การตั้งคาสวนตัว
1)

2)

หนาโฮม: เปนจุดเริ่มตนเพื่อเขาสูทุกๆการทำงานบนเครื่อง
โทรศัพทของคุณ บนตัวหนาโฮมจะแสดงไอคอน, วิดเจ็ต, ชอรท
คัท และคุณลักษณะอื่นๆ 
แถบแสดงการแจงเตือน: อยูที่บริเวณดานบนสุดของหนาจอ
แถบสถานะจะแสดงเวลา, สถานะและการแจงเตือน หากมีขอ





3)

ความเขามาใหม สายที่ไมไดรับ หรือมีบางสิ่งปรากฏขึ้นที่แถบ
แสดงการแจงเตือน คุณสามารถลากแถบลงมาเพื่อเปดหนา
การแจงเตือน และเลือกคลิ้กรายการที่ตองการเพื่อเปดดู เมื่อ
เสร็จแลวคุณสามารถปดไดโดยการลากแถบขึ้นไปดานบน หรือ
กดปุมกลับ
Launcher: สัมผัสไอคอน Launcher ที่ดานลางของจอเพื่อดู
แอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ติดตั้งไว

หนาโฮม แถบแสดงการแจงเตือน
 

Launcher

การเพิ่มวิดเจ็ตและไอคอนเพิ่มเติมบน
หนาโฮม

การเพิ่มวิดเจ็ตและไอคอนบนหนาโฮม

เขา Launcher และกดแอพพลิเคชั่นคางไวจนกระทั่งหนาจอสั่น
จากนั้นปลอยนิ้วที่กด





การจัดเรียงและเคลื่อนยายวิดเจ็ตและไอคอนบน
หนาโฮม

กดที่วิดเจ็ตหรือไอคอนที่คุณตองการเคลื่อนยายคางไว เมื่อ
โทรศัพทสั่นอยาเพิ่งปลอยนิ้วที่กด ใหลากวิดเจ็ตหรือไอคอนไป
ยังที่ตั้งใหมบนหนาจอ
กดที่ไอคอนคางไวจนกระทั่งโทรศัพทสั่น และลากวิดเจ็ตหรือ
ไอคอนไปที่ถังขยะเพื่อลบออก

a)

b)

เขาสู Launcher

การเปดและเปลี่ยนแอพพลิเคชั่น

Launcher เปนสวนที่เก็บไอคอนของแอพพลิเคชั่นทั้งหมดในเครื่อง
คุณ รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นทุกๆแอพพลิเคชั่นที่คุณดาวนโหลดมา
จาก AndroidMarket หรือจากแหลงอื่นๆ

บนหนาโฮม สัมผัสไอคอน Launcher เพื่อเปดเมนูหลัก
 





เลื่อน Launcher
ไปทางซายหรือขวา
เพื่อดูไอคอนที่เหลือ

สัมผัสที่แอพพลิเคชั่น
เพื่อเปด

กดที่ปุมโฮม หรือปุมยอนกลับ เพื่อปด Launcher

การเปดแอพพลิเคชั่นที่เพิ่งถูกใชงาน

กดไอคอน       คางไวครูหนึ่ง

สัมผัสไอคอนเพื่อเปด
แอพพลิเคชั่น





บนหนาจอการเริ่มตนเลือก      และปอนหมายเลขโทรศัพท
เพื่อทำการโทรออก

การโทรออก

เลื่อนหนาจอไปดานขวา เลื่อนหนาจอไปดานขวา

โทรออก





บันทึกการโทร

ในตัวเลือกบันทึกการโทรคุณสามารถโทรออกเพิ่มเบอรติดตอ, สง
ขอความและอื่นๆ

กดสั้นๆที่บริเวณนี้
เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม แตะที่บริเวณนี้

เพื่อโทรออก

แตะที่ไอคอนนี้เพื่อดูรายละเอียดการโทร

การปฏิเสธสายโดยการสงขอความ

ในขณะที่มีสายเรียกเขาและคุณไมสะดวกที่จะรับสาย คุณสามารถ
สงขอความบอกวาคุณไมวางรับสายเปนการปฏิเสธการโทร

ลากวงกลมขึ้นไปที่       ขอความจะแสดงบนหนาจอ สัมผัสสั้นๆ
เพื่อสงขอความ





การเพิ่มผูติดตอ

สัมผัส       และเขาสู รายชื่อ จากนั้นเพิ่มผูติดตอ (ดูรูปดานลาง)

สัมผัส       เพื่อเพิ่มผูติดตอใหมไปยังโทรศัพทหรือซิมการด

การสงและรับขอความ

เขาสู ขอความ (Messaging)  แลวสรางขอความใหม โดยคุณ
สามารถสัมผัสชองขอความที่คุณตองการจะปอนขอความเพื่อเปด
ใชคียบอรด





สัมผัสไอคอนนี้เพื่อเลือก
ผูติดตอที่ตองการจาก
สมุดโทรศัพท

สัมผัสหนึ่งครั้งเพื่อทำให
ตัวอักษรตอไปที่คุณพิมพ
เปนตัวใหญสัมผัสคางไว
สำหรับการพิมพตัวพิมพ
ใหญ

กด space (เวนวรรค) หรือ
เครื่องหมายวรรคตอน
เพื่อเลือกคำที่ถูกไฮไลท

a. 





เมื่อคุณกำลังเขียนขอความใหมคุณสามารถเลือกขอความสำหรับ
การตัดหรือการคัดลอก ขอความที่ถูกเลือกจะถูกไฮไลทดวยสีฟา

สัมผัสชองขอความหรือสวนใดสวนหนึ่งที่มีขอความ (ดูภาพ
ดานลาง)
คุณสามารถเลือกคัดลอก หรือวางเนื้อหาทั้งหมด

b. เมื่อมีขอความใหมเขาคุณสามารถอานโดยการลากแถบการแจง
เตือนและคลิ้กที่ขอความ หรือ เขาสู ขอความ (Message) 
เพื่อเปดอานโดยตรง





แตะเพื่อเลือกทั้งหมด

แตะเพื่อวาง
แตะเพื่อคัดลอก
แตะเพื่อตัด

กดที่เธรดของขอความใดขอความหนึ่งคางไว คุณจะสามารถ 
ลบเธรด (Delete thread)
สัมผัสขอความคางไวในหนาตางขอความสนทนา

1. 

2.

สัมผัสเพื่อสงตอขอความ
สัมผัสเพื่อล็อคขอความ





สัมผัส สงตอ (Forward) ในเมนูที่เปด
เพิ่มผูติดตอ
สัมผัสไอคอนสงเพื่อสงขอความ

 

3.
4.
5.

การเขาเว็บไซต
เปดเชื่อมตอขอมูล (Data connection) หรือ WiFi

 
แตะเพื่อปด/เปด
เชื่อมตอขอมูล

ขอแนะนำ
เพื่อเขาสูเว็บไซตคุณจำเปนตองเปด เชื่อมตอขอมูล (Data 
connection) หากบริเวณรอบๆมี WiFi คุณสามารถเปด WiFi  
เพื่อใชในการเขาสูเว็บไซตในบางเครือขายอาจตองใชรหัสผาน





เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

เมื่อคุณคัดลอกเพลงไปยังเมมโมรี่การดของคุณ เครื่องเลนเพลงจะ
ทำการคนหาการดสำหรับไฟลเพลง และสรางรายการแคตตาล็อก
เพลงของคุณขึ้น โดยขึ้นอยูกับขอมูลของแตละไฟล

สัมผัสเพื่อเปด
อัลบั้ม, เพลง 
หรือรายการ
เพลง

  

 

a. เพิ่มบัญชีGoogle

การดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก
Android Market





b. เขาสู Android Market (Play Store) และดาวนโหลด
   แอพพลิเคชั่น

เขาสู ตั้งคา (Setting) > แอพพลิเคชั่น (Apps) ในขณะที่คุณติด

การจัดการแอพพลิเคชั่น/ยายไปสู
เมมโมรี่การด





ตั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดมาคุณจำเปนตองเลือกเปด “ไมรูจักที่
มา (Unknown sources)” ในการตั้งคาความปลอดภัย

อัพเกรดซอฟตแวรผาน OTA  

หมายเหตุ:
กอนการเริ่มอัพเกรดโปรดตรวจสอบใหแนใจวา:
1. เปดการเชื่อมตอ WIFI และสามารถใชงานไดปกติ
2. มีแบตเตอรี่มากกวา 40 %

ตรวจสอบเฟริมแวรของตัวเครื่อง:
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชั่นเฟริิมแวรของตัวเครื่องกอนการอัพ
เกรดซอฟตแวร
เขาไปที่ เมนู ตั้งคา (Settings)-> เกี่ยวกับโทรศัพท (About Phone) 
-> เลขที่สราง (Build number)





ภาพ 1

โหมดเอนดรอยด:
1. คลิ้กที่ไอคอน "อัพเดทซอฟตแวร (Software System update)"  
   ในหนาจัดการแอพพลิเคชั่น (ภาพ 2)  ตอจากนี้จะมีหนาขอความ
   ปอบอัพแสดงการเริ่มใชงาน

ภาพ 2 ภาพ 3

2. ภาพที่ 3 -> แตะ ใช (Yes) เครื่องจะทำการเชื่อมตอไปยังเซริฟ





   เวอร ทั้งนี้มีโอกาสเกิด 3 เหตุการณในขั้นตอนการอัพเกรด

กรณีที่ 1 : เชื่อมตอเซริฟเวอรเรียบรอย และสามารถคนพบเฟริม
แวรเพื่ออัพเกรดในเซริฟเวอร 

ภาพ 4 -> ภาพ 5 เปนการแสดงขอมูลและรายละเอียดของเฟริมแวร
แพกเก็จไหม

ภาพ 4 ภาพ 5

กรณีที่ 2 : เมื่อไมมีเฟริมแวรใหมอยูบนเซริฟเวอร จะมีหนาขอ
ความปอบอัพแสดง "ซอฟตแวรปจจุบันเปนซอฟตแวรลาสุด ( The
current system is up-to-date)" ถาคุณกด ตกลง (OK) จะออก
จากเมนูนี้ 





ภาพ 6

กรณีที่ 3 : ไมสามารถเชื่อมตอเซริฟเวอรได จะขึ้น "การทำงานขัดของ 
(Error Occured)" ใหกด ตกลง (OK) แลวออกจากเมนูนี้ (ภาพ 7)

ภาพ 7

3. ภาพที่ 3 -> แตะ ใช (Yes) จะมีหนาตางแสดงวาเครื่องกำลัง
   ดาวนโหลด หากคุณกด ยกเลิก (Cancel) จะเปนการออกจาก





   หนาเมนู

ภาพ 8

4. หนาการอัพเดท
4.1 อัพเดทเดี๋ยวนี้ (Update Now): ในหนายืนยันการอัพเดท 
หากคุณกด "ใช (Yes)" 
เครื่องจะทำการรีบูทและเขาสูโหมด Recovery (ภาพ 9 ->ภาพ 10
 -> ภาพ 11)





ภาพ 9 ภาพ 10

ภาพ 11

4.2 อัพเดททีหลัง (Update Later): หากคุณเลือกตัวเลือกนี้จะออก





   จากแอพพลิเคชั่น เมื่อใดก็ตามที่คุณเขาในหนาเมนูนี้อีกครั้ง 
   เครื่องจะแสดงขั้นตอนที่ 4

โหมด Recovery (Recovery Mode)
โคดรหัสและแถบสถานะจะถูกแสดงบนหนาจอโทรศัพท เมื่อเครื่อง
โทรศัพททำการรีบูทเสร็จเรียบรอยจะแสดงโหมดเอนดรอยดอีกครั้ง 

โหมดเอนดรอยด (Andriod Mode)
รายงานอัพเดทสถานะจากเซริฟเวอร: แสดงการอัพเดทซอฟตแวร
เสร็จสมบูรณ

ภาพ 12

ตรวจสอบเฟริมแวรของตัวเครื่องอีกครั้ง:
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชั่นเฟริิมแวรของตัวเครื่องหลังการอัพ
เกรดซอฟตแวร





เขาไปที่ เมนู ตั้งคา (Settings)-> เกี่ยวกับโทรศัพท (About Phone)
 -> เลขที่สราง (Build number)

ภาพ 13

การดูแลรักษาและความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามขอมูลดังตอไปนี้เพื่อความปลอดภัยและ
การใชที่ถูกตองของโทรศัพทของคุณและเพื่อปองกันความเสียหาย
นอกจากนี้ควรเก็บคูมือผูใชไวในที่ที่สามารถเขาถึงไดงายหลังจาก
ใชเสร็จ

1. บริการหลังการขาย
โปรดดูที่ใบรับประกันที่ใหมาในกลอง





2. ความปลอดภัยของเครื่องชารจและอะแดปเตอร
เครื่องชารจและอะแดปเตอรถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานภาย
ในที่รมเทานั้น

3. ขอมูลและการดูแลแบตเตอรี่

โปรดใชแบตเตอรี่ที่กำหนดไวมิฉะนั้นอาจทำใหเกิดการระเบิดได
โปรดกำจัดแบตเตอรี่ของคุณใหถูกวิธี
หามแยกชิ้นสวนหรือทำใหแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
รักษาขั้วตอโลหะของแบตเตอรี่ใหสะอาดอยูเสมอ
ทำการชารจแบตเตอรี่หลังจากไมไดใชงานเปนเวลานานเพื่อตอ
อายุการใชงานของแบตเตอรี่
อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันขึ้นอยูกับรูปแบบการ
ใชและสภาพแวดลอม
ฟงกชั่นการปองกันตนเองของแบตเตอรี่จะตัดพลังงานของ
โทรศัพทเมื่อการทำงานของแบตเตอรี่อยูในสถานะไมปกติในกรณี
นี้ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสเขาไปใหมจากนั้นจึงเปดเครื่องใหม















4. ขอสังเกตทั่วไป
การใชแบตเตอรี่ที่เสียหายแลวหรือใสแบตเตอรี่เขาไปในปากของคุณ
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได

หามวางชิ้นสวนอุปกรณที่มีสวนประกอบของแมเหล็กเชนบัตร
เครดิตบัตรโทรศัพทสมุดธนาคารหรือตั๋วรถไฟใตดินใกลกับ
โทรศัพทของคุณอำนาจแมเหล็กของเครื่องโทรศัพทอาจทำลาย
ขอมูลที่เก็บอยูในแกนแมเหล็กได
การคุยโทรศัพทเปนเวลานานอาจลดคุณภาพการโทรไดเนื่องจาก
ความรอนที่เกิดระหวางการใชงาน
เมื่อไมไดใชโทรศัพทเปนเวลานานใหเก็บไวในที่ที่ปลอดภัยพรอม
ถอดปลั๊กออกใหเรียบรอย











การใชโทรศัพทใกลๆกับอุปกรณรับสัญญาณ (เชน ทีวี หรือวิทยุ)
อาจทำใหเกิดสัญญาณรบกวนตอโทรศัพทได
หามไมใหโทรศัพทถูกน้ำถากรณีนี้เกิดขึ้นใหถอดแบตเตอรี่ออก
และนำไปใหศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
หามทาสีบนโทรศัพท
ขอมูลที่บันทึกไวในโทรศัพทอาจถูกลบไดเนื่องจาก การใชงานไม
ระวัง, การซอมแซมโทรศัพทหรือการอัพเกรดซอฟตแวร โปรดทำ
การสำรองหมายเลขโทรศัพทที่สำคัญของคุณ (ริงโทน, ขอความ,
ขอความเสียง, รูปภาพ และวิดีโอ สามารถถูกลบไดเชนกัน) ผู
ผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญหาย
ของขอมูล
หามปดหรือเปดเครื่องเมื่อโทรศัพทอยูใกลหู











ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกรที่มี
หนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศ
ทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่
เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate)
ในการทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่
โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถี่
โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน
ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International

•

•

•





Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม

ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.62
GSM1800               หัว      0.66

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics

ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด

li-Polymer 2000 mAh 

•

•

•

•





•

โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

เงื่อนไขการรับประกันสินคา

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.





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

7.

8.

9.

10.

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

1.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 





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