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เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
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เกี่ยวกับเอนดรอยด

ความปลอดภัยโดยทั่วไป

ความปลอดภัยในการใชงาน

ไมควรรับสาย
โทรศัพทและไมควร
พิมพขอความใน
ระหวางการขับรถ
ยนต

ไมควรใชโทรศัพทเมื่อ
อยูใสถานีเติมน้ำมัน

เก็บเครื่องโทรศัพท
ใหหางอยางนอย 15 
มิลลิเมตรจากหูหรือ
รางกาย

โทรศัพทของทาน
สามารถสองแสง
สวางหรือไฟแฟลชได

วัสดุชิ้นสวนขนาด
เล็กอาจกอใหเกิด
การสำลัก

ไมควรทิ้งตัวเครื่อง
โทรศัพทลงในไฟ

เครื่องโทรศัพทของ
ทานอาจสงเสียงดัง 

ไอคอน       คำอธิบาย       ไอคอน       คำอธิบาย

หลีกเลี่ยงการใชงาน
ใกลกับคลื่นแมเหล็ก 
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ไอคอน       คำอธิบาย       ไอคอน       คำอธิบาย

ปดเครื่องเมื่ออยูใน
บริเวณหามใชงาน 
เชนตามโรงพยาบาล
และสถานพยาบาล

หลีกเลี่ยงการโดนของ
เหลว และควรเก็บ
โทรศัพทในที่แหง 

ปดเครื่องเมื่ออยูบน
เครื่องบินหรือในพื้น
ที่สนามบิน

ไมควรถอดประกอบ
เครื่องมือถือดวยตัว
เอง 

ปดเครื่องเมื่ออยูใกล
อยูวัสดุอันตรายหรือ
ของเหลว 

ควรใชเฉพาะอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับ
รองจากไอโมบาย

ไมควรพึ่งอุปกรณมือถือในสถานการณฉุกเฉิน

เก็บอุปกรณมือถือให
หางจากเครื่องกระ
ตุนหัวใจและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทาง
การแพทยตางๆ 

เก็บอุปกรณมือถือให
หางจากเครื่องกระตุน
หัวใจและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทาง
การแพทยตางๆ 
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ความไมระวังในการใชงาน

ทานควรใหความใสใจในการขับรถตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ การใชอุปกรณมือถือในระหวางขับรถ (แมจะ
ใชงานอุปกรณแฮนดฟรี) เปนสาเหตุที่ทำใหเกิดอันตรายในการขับ
รถ เนื่องจากขาดความระมัดระวัง ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในการใชอุปกรณมือถือในระหวางขับรถของทองถิ่นอยางเครงครัด 

การขับรถ

ทานควรใชความตั้งใจและความระมัดระวังอยางเต็มที่ เมื่อใชงาน
เครื่องจากในระหวางการใชงานมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ 

การใชงานเครื่องจักร 

การใชงานผลิตภัณฑ 

ทานมีสวนรับผิดชอบตอการใชงานเครื่องโทรศัพทและผลที่เกิดขึ้น
จากการใชงานครั้งนี้ ทั้งนี้ควรปดเครื่องมือถือเมื่อถูกหามใชงาน 
และควรคำนึงถึงสภาพแวดลอมในการใชงาน

การใชงานโดยทั่วไป 









ควรดูแลรักษาตัวเครื่องอุปกรณมือถือและอุปกรณเสริมดวย
ความทะนุถนอมและเก็บทำความสะอาดในพื้นที่ที่ปราศจากฝุน 
ไมควรทิ้งอุปกรณมือถือหรืออุปกรณเสริมตางๆลงในเปลวไฟ
ไมควรทำอุปกรณมือถือและอุปกรณเสริมหลน,ขวางอุปกรณ 
หรือพยายามงอ 
ไมควรใชสารเคมีเขมขนในการทำความสะอาดมือถือและ
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อุปกรณเสริมตางๆ 
ไมควรระบายสีอุปกรณตัวเครื่องโทรศัพทมือถือและอุปกรณ
เสริมตางๆ 
ไมควรถอดประกอบอุปกรณมือถือและอุปกรณเสริมตางๆดวย
ตัวเอง การซอมควรทำจากชางผูชำนาญในการซอม 
ไมควรใชงานอุปกรณมือถืออุปกรณและอุปกรณเสริมตางๆ ใน
พื้นที่ที่มีอุณหภูมิแตกตางกันคอนขางสูงเชน - 5 องศาเซลเซียส
หรือสูงกวา 50 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิการทำงานปกติควรอยูที่ระหวาง 20 ถึง 60 องศาเซล
เซียส เพื่อใหมั่นใจวาฟงกชันตางๆสามารถใชงานไดปกติ ไมควร
ใชอุปกรณมือถือนอกจากชวงอุณหภูมิดังกลาว 
ตรวจสอบกฎระเบียบขอบังคับทองถิ่นของทานสำหรับการทิ้ง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
ไมควรใสอุปกรณมือถือของทานลงบนลงในกระเปาหลังเนื่อง
จากทำใหเครื่องหักหรือแตกได 

ไมควรทิ้งเครื่องโทรศัพทมือถือและอุปกรณเสริมในที่ที่เด็กเล็ก
สามารถเอื้อมถึง หรืออนุญาตใหเด็กเล็กเลน เนื่องจากอาจกอ
ใหเกิดความบาดเจ็บตอรางกายและอุบัติเหตุที่เปนอันตรายตอ
ชีวิตได
ในตัวเครื่องโทรศัพทมือถือประกอบไปดวยชิ้นสวนเล็กๆที่มีสวน
แหลมคม ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายและการไดรับบาดเจ็บได ทั้ง
นี้เด็กเล็กอาจกลืนชิ้นสวนขนาดเล็กที่เปนสวนประกอบในตัวเครื่อง
โทรศัพทแลวอาจติดคอหรือสำลักได

เด็กเล็ก
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เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการใชงานกับคลื่นแมเหล็ก  ไมควร
ใหอุปกรณมือถือของทานอยูใกลกับอุปกรณคลื่นแมเหล็กเปนเวลา
นาน

คลื่นแมเหล็ก

ไมควรแตะสวนที่เปนโลหะที่อยูบนซิมการด
ไฟฟาสถิต

ไมควรแตะเสาอากาศหากไมจำเปน
เสาอากาศ

เมื่อทำการตอสายหรือรับสายโทรศัพท ควรวางตัวเครื่องโทรศัพท
โดยใหหูฟงอยูบริเวณหู และไมโครโฟนตำแหนงอยูที่ปาก 

ตำแหนงการใชงานปกติ 

ไมควรวางอุปกรณมือถือในตำแหนงที่อยูบนถุงลมนิรภัย ควรเก็บ
อุปกรณมือถือในพื้นที่ที่ปลอดภัยในระหวางขับรถ

ถุงลมนิรภัย

เครื่องโทรศัพทสามารถสองแสงสวางหรือไฟฉายได
การเปนลมและหนามืด 

เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดความปวดขอกระดูกในการทำงานที่
ซ้ำๆ เมื่อเลนเกมหรือเขียนขอความ ควรปฏิบัติตามนี้

การปวดขอกระดูกจากการทำงานซ้ำๆ
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ไมควรจับอุปกรณแนนไป
กดปุมเบาเบา
ใชฟงกชั่นพิเศษที่ถูกดีไซนมาเพื่อลดจำนวนการกดปุม เชนการ
สงขอความดวยขอความสำเร็จรูป หรือการใชวิธีเดาคำศัพท
พักการเลนเพื่อยืดกลามเนื้อและผอนคลาย









โทรศัพทเครื่องนี้คลายกับอุปกรณมือถืออื่นๆที่ใชคลื่นสัญญาณวิทยุ 
ไมสามารถรับประกันไดวาการเชื่อมตอจะสามารถใชไดในทุกสถาน
การณได ดังนั้นไมควรที่ยึดมั่นอุปกรณมือถือในการติดตอสื่อสาร
ในกรณีฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉิน

เครื่องนี้มีความสามารถกอใหเกิดเสียงที่ดัง ซึ่งอาจทำลายระบบ
โสตประสาทได  ดังนั้นควรปรับความดังเสียงใหมีระดับเสียงที่
เหมาะสมกอนการใชงานหูฟงหูฟงบลูทูธและอุปกรณอื่นๆ

ความดังของเสียง

เครื่องโทรศัพทจะรอนขึ้นในระหวางที่ชารจแบตเตอรี่หรือใชงาน
ปกติ

ความรอนของตัวเครื่องโทรศัพท

ความปลอดภัยของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมที่เปนของไอโมบายเทานั้น 
ไมควรเชื่อมตออุปกรณเสริมที่ไมเหมาะสม

อุปกรณเสริม
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พยามหลีกเลี่ยงการแตะหรือสัมผัสสวนที่เปนวัตถุ  เชน เหรียญ 
หรือพวงกุญแจ เนื่องจากอาจกอใหเกิดการลัดวงจร
 

ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ เรื่องการเชื่อมตออุปกรณ
โทรศัพทกับระบบอิเล็กทรอนิกสของยานพาหนะ
 

การเชื่อมตอกับรถยนต

ไมควรถอดประกอบอุปกรณโทรศัพทและอุปกรณเสริม
ควรใชเฉพาะชางที่มีความชำนาญในการซอมอุปกรณโทรศัพทและ
อุปกรณเสริม
ในกรณีที่โทรศัพทหรืออุปกรณเสริมของทานตกลงในน้ำหรือตก
อยางรุนแรง ไมควรใชงานจนกระทั่งนำเครื่องไปตรวจเช็คกับชาง
ที่มีความชำนาญจากศูนยซอมของไอโมบาย

การใชงานผลิตภัณฑที่ผิดพลาด

คลื่นรบกวน 

ควรใชงานมือถือดวยความระมัดระวังเมื่ออยูใกลพื้นที่ที่เปนสถาน
พยาบาล หรืออุปกรณทางการแพทย เชน เครื่องกระตุนหัวใจและ
อุปกรณชวยฟง 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลื่นรบกวน

ผูผลิตเครื่องกระตุนหัวใจไฟฟาไดแนะนำการใชงานของอุปกรณมือ
ถือควรรักษาระยะหางอยางนอย 15 เซนติเมตรระหวางอุปกรณ
มือถือกับอุปกรณเครื่องกระตุนหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดคลื่น

เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟา
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รบกวนการใชงาน ทั้งนี้ควรใชงานอุปกรณมือถือในดานตรงกันขาม
กับอุปกรณเครื่องกระตุนหัวใจ และไมควรใสมือถือในกระเปาตรง
บริเวณหนาอก 

คนที่ใชอุปกรณเครื่องชวยฟงกับโทรศัพทมือถือ  จะพบวาจะเกิด
คลื่นรบกวนเมื่อใชงานใกลอุปกรณเครื่องชวยฟง โดยระดับของ
คลื่นรบกวนจะขึ้นอยูกับระยะความหางของการใชงานระหวางตัว
เครื่องโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเครื่องชวยฟง  ควรติดตอผู
ผลิตเครื่องชวยฟงสำหรับรายละเอียดการใชงานเพิ่มเติม

อุปกรณเครื่องชวยฟง 

ควรปรึกษาหมอ หรือผูผลิตอุปกรณทางการแพทยเพื่อตัดสินใจวา
การใชโทรศัพทมือถือของทานจะสงผลรบกวนตอบการทำงานของ
อุปกรณทางการแพทย

อุปกรณทางการแพทย 

ควรปดเครื่องโทรศัพทมือถือที่เมื่ออยูในพื้นที่หามใช  เชน โรง
พยาบาล,คลินิก หรือ สถานรักษาสุขภาพ  ทั้งนี้คำเตือนทั้งหลาย
ถูกสรางขึ้นเพื่อปองกันการคลื่นรบกวนตออุปกรณทางการแพทย 

โรงพยาบาล

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือทุกครั้งตามคำแนะนำที่ไดรับจากพนักงาน 
ผูใหบริการบนเครื่องบิน หรือ คำแนะนำในสนามบิน 
ควรปรึกษาพนักงานสายการบิน เกี่ยวกับการใชงานของอุปกรณ
โทรศัพทมือถือมื่ออยูบนเครื่องบิน ทั้งนี้ในเครื่องโทรศัพทมือถือของ

การใชงานบนเครื่องบิน 
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ทานมีโหมดการใชงาน โหมดเครื่องบินซึ่งจะใหทานสามารถใชงาน
โทรศัพทมือถือเมื่ออยูบนเครื่องบินได

โปรดเขาใจการทำงานของอุปกรณมือถือในบางครั้งอาจสงผลรบ
กวนตอระบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั้งหลาย ทั้งนี้ในรถยนตหรือ
ยานพาหนะบางครั้งไดมีการสั่งหามการใชโทรศัพทมือถือในขณะ
ขับรถ ยกเวนแตจะใชงานกับอุปกรณแฮนดฟรีที่มีเสาอากาศ ตาง
หากภายนอก 

การกอกวนเมื่อใชโทรศัพทมือถือในรถยนต 

สถานการณที่เสี่ยงตอการระเบิด

ในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการระเบิด ทานควรปฏิบัติตามกฎและขอบังคับ
อยางเครงครัด โดยการปดเครื่องโทรศัพทมือถือ 
โดยพื้นที่ที่เสี่ยงตอการระเบิดจะรวมถึง เชน สถานีเติมเชื้อเพลิง
หรือเติมน้ำมัน, ภายใตบริเวณดาดฟาของเรือ, สถานที่โอนถาย
สารเคมีและเชื้อเพลิง,พื้นที่ที่อากาศเต็มไปดวยสารเคมีหรือฝุนเชน 
เม็ดทราย, ฝุน หรือ ผงโลหะ

สถานีเติมเชื้อเพลิงและสถานที่ที่เสี่ยงตอการเกิดระเบิด

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือของทานเมื่ออยูในเขตพื้นที่จุดชนวนระเบิด 
และมีปายหามใชอุปกรณอิเลคโทรนิกสหรือปดเครื่องอุปกรณสื่อ
สารวิทยุแบบ 2 ทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสัญญาณรบกวนตอการ
ทำงานของการจุดระเบิด 

เครื่องจุดชนวนระเบิดและพื้นที่การระเบิด
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การเริ่มตนใชงาน 
ภาพโดยรวม 

ที่เสียบหูฟง ปุมเปด/ปดเครื่อง

ชองเสียบ
สาย USB ปุมปรับระดับ

ความดังเสียง

ปุมกลับ

ปุมเมนู

ปุมโฮม 
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กดคางเพื่อเปลี่ยนโปรไฟลเสียง หรือ เปด
/ปดโหมดเครื่องบิน หรือปดเครื่องโทรศัพท
มือถือ 
กดเพื่อเปลี่ยนอุปกรณมือถือก็ยังโหมดสลีป 
กดเพื่อปลุกหนาจอโทรศัพท 
 

คำอธิบายฟงกชั่นการใชงานปุมกด 











ปุมกด                        ฟงกชั่นการใชงาน 

ปุมเปดปด
เครื่อง 

กดเพื่อกลับไปยังหนาจอโฮมสกรีนจากหนา
แอพพลิเคชั่นตางๆ
กดคางเพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยูขณะ
นั้น 

ปุมโฮม

กดเพื่อดูตัวเลือกในหนาจอปจจุบัน ปุมเมนู

กดเพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนานี้ ปุมกลับ

กดหรือกดคางเพื่อเพิ่มหรือลดความดังเสียง ปุมปรับระดับ
ความดังเสียง

การเริ่มตนใชงาน 

ปดเครื่องโทรศัพทกอนการใชงานติดตั้งแบตเตอรี่ซิมการด, เมม
การติดตั้งซิมการด, เมมโมรี่การด และแบตเตอรี่ 
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โมรี่การด และแบตเตอรี่ 
1. ถอดฝาปดแบตเตอรี่

2. ใสซิมการดโดยเอาดานที่เปนมุมตัดออกตามภาพที่ปรากฏ จาก
   นั้นใสซิมการดเขาไปในชองเสียบซิมการด 
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3. ใสเมมโมรี่การดในชองใสการดโดยใหสวนที่เปนโลหะสีทองคว่ำ
   ลง จากนั้นใสซิมการดเขาจนสุด 
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4. ใสแบตเตอรี่โดยใหสวนที่เปนโลหะสีทองชนกับขั้วสีทองที่อยูบน
   ถาดใสแบตเตอรี่จากนั้นคอยวางตัวแบตเตอรี่ลงจนกระทั่งเขาที่ 

1. ตรวจสอบใหมั่นใจวาโทรศัพทมือถือของทานถูกปดเรียบรอยแลว 
2. ถอดฝาหลังออก 
3. ยกแบตเตอรี่ขึ้นและถอดออก
4. ถอดสไลดซิมการดออก

การถอดแบตเตอรี่ซิมการด, เมมโมรี่การด และแบตเตอรี่ 
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5. ถอดสไลดเมมโมรี่การดออก

กอนการใชงานโทรศัพทมือถือในครั้งแรกคุณจำเปนตองชารจแบต
เตอรี่กอน 
1. เสียบสายอะแดปเตอรไปยังชองเสียบสายชารจ  จากนั้นตรวจ
   สอบใหมั่นใจวาสายอะแดปเตอรถูกเสียบในทิศทางที่ถูกตอง ไม
   ควรใชแรงในการเสียบสายชารตเขากับชองเสียบสายชารจ 
2. เชื่อมตอสายชารจกับเตาเสียบบนผนัง
3. ถอดสายชารจ เมื่อแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม

การชารจแบตเตอรี่

ตรวจสอบใหมันใจวา เสียบซิมการดไวในเครื่องโทรศัพทและ
แบตเตอรี่ไดทุกชารจเรียบรอยแลว

การเปดปดเครื่องโทรศัพทมือถือ

กดปุมเปดปดเครื่องเพื่อเปดเครื่องโทรศัพท
หากตองการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางเพื่อเลือกตัวเลือก 
ปดเครื่อง (Power Off) จากนั้นแตะ ตกลง (OK)





เมื่อเปดใชงานโทรศัพทครั้งแรกหรือทำการตั้งคาโรงงาน (โปรดดู
เมนู ตั้งคาตัวเครื่อง (Phone Settings)> ภาษา& คียบอรด 
(Language & input)> ภาษา (Language) เพื่อเลือกภาษาที่คุณ
ตองการ

การตั้งคาโทรศัพทเมื่อใชครั้งแรก

เพื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ การใชงานโหมดสลีปจะ
การเปลี่ยนไปยังโหมดสลีป
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เปนโหมดการประหยัดพลังงานการงานแบตเตอรี่ เมื่อหนาจอปดอยู 
โทรศัพทโดยอัตโนมัติ หลังจะชวงระยะเวลาหนึ่ง หากตองการเขา
ไปยังโหมดสลีป ให กดปุมเปด/ปดเครื่อง

1. กด ปุมเปด/ปดเครื่อง เพื่อเปดหนาจอ
2. แตะไอคอน      แลวลากไปดานขวา

การปลุกหนาจอ

ถาคุณตั้งรูปแบบการปลดล็อคตัวเครื่อง, PIN หรือ รหัสผาน 
สำหรับตัวเครื่องโทรศัพท 
(ดูเมนูตั้งคาความปลอดภัย-ตั้งคาตัวเครื่อง) คุณจำเปนตอง 
ลากรูปแบบ หรือใสรหัส PIN/ รหัสผานเพื่อปลดล็อคหนาจอ

หมายเหตุ:

การเรียนรูการใชงาน 

คุณสามารถใชการเคลื่อนไหวของนิ้วในการควบคุมการทำงานของ
โทรศัพท การควบคุมการใชงานหนาจอทัชสกรีนจะเปลี่ยนไปโดย
ขึ้นอยูกับงานที่ทำอยู 
1. แตะปุมไอคอนหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือกรายการแอพพลิเคชั่น
   ที่ตองการเปด
2. เลื่อนนิ้ว เพื่อลากขึ้นหรือลง, ซาย หรือขวาของหนาจอ 
3. เลือก, ลากและวางรายการที่ตองการขามไปยังอีกหนาจอ 
4. แตะ 2 ครั้ง เพื่อซูมภาพถายเขา/ออก 

การควบคุมการแตะ 
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หมายเหตุ:
คุณสามารถดูหนาจอโทรศัพทไดทั้งแนวตั้งและแนวนอนขึ้น
อยูกับทิศทางการถือโทรศัพท  ทั้งนี้ไมใชทุกหนาจอที่จะ
สามารถดูไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

ในหนาโฮมสกรีนนอกจากมีไอคอนช็อตคัทที่จะถูกแสดงอยูบนหนา
จอ คุณสามารถตั้งคาภาพวอลลเปเปอรของตัวเองและเพิ่มหรือลบ
วิดเจ็ตและช็อตคัทแอพพลิเคชั่นที่ตองการได 

หนาโฮมสกรีน

ในหนาโฮมสกรีนที่มีความกวางขึ้นจะทำใหคุณมีพื้นที่ใชงานมากขึ้น
เพื่อโหลดแอพพลิเคชั่นที่มากขึ้น  ทั้งนี้สามารถเลื่อนสไลดไปดาน
ซาย/ขวาเพื่อดูหนาที่เหลือ 
 

การเพิ่มหนาโฮมสกรีน

1. แตะปุมโฮมเพื่อกลับเปนหนาจอโฮมสกรีน 
2. แตะปุมเมนูและเลือกภาพวอลลเปเปอร
3. แตะ แกลอรี่ (Gallery), ไลฟวอลลเปเปอร (Live Wallpapers), 
   วิดีโอวอลลเปเปอร (Video Wallpapers) หรือภาพภาพวอลล
   เปเปอร (Wallpapers) แลวเลือกภาพหรืออนิเมชั่นที่ตองการตั้ง
   เปนภาพภาพวอลลเปเปอร ทั้งนี้ภาพที่ไดจากแกลอรี่สามารถ
   เลือกตัดพื้นที่ที่ตองการแสดงได
4. แตะ ตั้งเปนภาพวอลลเปเปอร (Set wallpaper)

การเลือกภาพวอลลเปเปอร
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1. แตะปุมโฮม> แตะ      เพื่อเขาไปยังหนาแอพพลิเคชั่น
2. แตะคางที่รายการแอพพลิเคชั่นที่ตองการ  จนกระทั่งหนาจอ
   หลักปรากฏขึ้น แลวลากไอคอนแอพพลิเคชั่น ไปยังพื้นที่ที่ตอง
   การแลวปลอยนิ้ว 
 

การเพิ่มรายการไปยังหนาจอโฮมสกรีน 

1. กดปุมโฮมเพื่อกลับไปยังหนาจอโฮมสกรีน 
2. แตะคางที่รายการแอพพลิเคชั่นที่ตองการจะลบ  จนกระทั่งมี
   ไอคอนลบปรากฏขึ้นที่บริเวณสวนบนของหนาจอ 
3. จากนั้นลากรายการที่ตองการลบไปยังไอคอนลบ แลวปลอยนิ้ว
   เมื่อไอเท็มนั้นกลายเปนสีแดง 

การลบรายการจัดหนาโฮมสกรีน 

มือถือของทานสามารถแสดงสถานะของไอคอน ความหมายของ
ไอคอนจะเปนตามดานลาง

ไอคอนสถานการณแจงเตือนโทรศัพท

เชื่อมตอ USB สายที่ไมไดรับ

 

ขอความใหม

เครือขาย WifiFi

ใสหูฟง

คนหาสัญญาณ

ความแรงของ
สัญญาณมือถือ

กำลังชารจแบตเตอรี่

โหมดการประชุม

ตั้งนาิกาปลุก

โหมดปดเสียง

โหมดเครื่องบิน
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ไอคอนบลูทูธ เชื่อมตอโหมด USB  
debugging

ลากแถบสถานะลงมาจากดานบน  เพื่อเปดหนาตางการแจงเตือน  
ทั้งนี้คุณสามารถเห็นเหตุการณของปฏิทิน,ขอความใหมและอื่นๆ 
แตะ     เพื่อเปดหนาตางพาเนลการแจงเตือน หากตองการซอน
หนาพาเพลใหแตะมุมดานลางของหนาพาเนลแลวลากขึ้น

การใชงานหนาตางการแจงเตือน

1. กดปุมโฮมคาง จากหนาใดๆก็ตาม  โทรศัพทจะแสดงแอพพลิเค
   ชั่นที่ใชอยูในปจจุบัน
2. แตะแอพพลิเคชั่นที่ตองการเปด

การเปดแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยูในปจจุบัน

การใชงานโทรศัพท

 มีวิธีการโทรออกอยางงายดายไดหลายวิธี
การโทรออก

แตะไอคอน       แลวลากไปทางขวาเพื่อรับสายโทรศัพท 
การรับสายโทรศัพท

แตะไอคอน       แลวลากไปทางซายเพื่อปฏิเสธสายโทรศัพท
การปฏิเสธสายโทรศัพท

ปดการเชื่อมตอ
ขอมูล 

คนพบเครือขาย WifiFi
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ระหวางการโทรคุณสามารถปดเสียงไมโครโฟนได โดยที่คูสนทนาจะ
ไมสามารถไดยินเสียงของคุณ แตคุณจะสามารถไดยินเสียงของคู
สนทนาได
แตะ      เพื่อปดไมโครโฟน หรือแตะ      เพื่อเปดไมโครโฟน

การปดเสียงระหวางการโทร

รายชื่อ (Contacts)
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อในตัวเครื่องโทรศัพทหรือซิงครายชื่อเหลา
นั้นดวย แอคเคาทของ Google  หรือแอคเคาทอื่นที่รองรับ 
หากตองการดูรายชื่อที่มีอยูใหกดปุมโฮม > แตะ      >บุคคล
People)

1. แตะ      จากหนาจอ รายชื่อ
2. เลือก พื้นที่จัดเก็บเพื่อบันทึกรายชื่อ
3. ใสรายละเอียดชื่อ, เบอรโทรและขอมูลอื่นๆจากนั้นทำการบันทึก   

การสรางรายชื่อ

ขอความ (Messaging)
ขอความ SMS และ MMS จะอยูในหนาเมนูเดียวกัน โดยเขาไปที่
ปุมโฮม>      > ขอความ (Messaging)

การตั้งคาภาษาและวิธีการปอนขอความ
เลือกแตะวิธีการปอนขอความ โดย แตะที่เมนูตั้งคาระบบ (System 
settings )>ภาษาและวิธีการปอนขอความ (Language & input) 
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จากนั้นทานสามารถเลือกภาษาและวิธีการขอความที่ตองการได

ความปลอดภัย (Security)

กดปุมโฮม > แตะ      >ตั้งคา (Settings ) > ความปลอดภัย 
(Security ) > ล็อคหนาจอ (Screen lock )
1. แตะ PIN หรือ รหัสผาน (Password)
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส PIN หรือ รหัสผาน

สราง PIN และรหัสผาน

1. กดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อปลุกหนาจอ
2. ใส PIN หรือ รหัสผาน จากนั้นเลือกเพื่อแตะที่       บนคีย
   บอรด

การปลดล็อคหนาจอดวย PIN หรือ รหัสผาน

ถาคุณสรางรูปแบบ, PIN และรหัสผานเพื่อล็อคหนาจอ คุณ
สามารถปดการใชงานได
1. กด ปุมโฮม >แตะ>ตั้งคา (Settings ) > ความปลอดภัย 
   (Security ) > ล็อคหนาจอ (Screen lock )  
2. ลากรูปแบบการปลดล็อค, ใสรหัส PIN/ รหัสผานที่สรางไว
3. แตะ ไมมี (None)

การยกเลิกการล็อคหนาจอ

ทุกซิมการดจะมีรหัส PIN เริ่มแรกอยูซึ่งทางผูใหบริการเครือขาย
ใหมา โดยสามารถใช PIN นี้เพื่อล็อคซิมการด

ปองกันการใชงานซิมการดวยรหัส PIN 
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การใชโทรศัพทและที่ชารจ
อันตราย: 
ทานสามารถใชแบตเตอรี่และที่ชารจที่กำหนดเทานั้น การใช
แบตเตอรี่จากแหลงอื่นอาจทำใหเกิดการรั่ว,  ความรอนสูง, การ
ระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหมได 
ขอควรระวัง: 
โปรดเก็บโทรศัพทใหหางจากฝุนละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น เนื่องจาก
ฝุนผง, น้ำ หรือของเหลว  อาจทำใหเกิดความรอนสูง, ไฟฟารั่ว 
และ/หรือการทำงานของโทรศัพทลมเหลว ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, 
ที่ชารจ และอะแด็ปเตอรไฟฟาไมสามารถกันน้ำได โปรดเก็บใหหาง
จากฝนและน้ำทุกชนิด 

คำเตือน: 
หามกระแทก, เขยา หรือทำใหเกิดการกระแทกกับตัวเครื่องหรือ
แทนชารจ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความรอนสูง, 
การระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม 
หามวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่อง หรือที่ชารจไวใกลกับเครื่องไมโครเวฟ 
หรืออุปกรณที่มีแรงดันไฟฟาสูง ซึ่งอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดการรั่ว, 
ความรอนสูงเกิน, ระเบิด หรือเกิดเพลิงไหมได นอกจากนี้ ยังปอง
กันตัวเครื่องและอะแด็ปเตอรไฟฟาจากการเกิดความรอนสูง, เกิด
ควัน หรือการลัดวงจร 
หามใชโทรศัพทในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจทำใหเกิดไฟ

เกี่ยวกับเอนดรอยดขอมูลดานความปลอดภัยและอื่นๆ



23

การใชโทรศัพทเคลื่อนที่
คำเตือน: 
หามใชโทรศัพทในขณะขับรถ ใหขับเขาขางทาง และหยุดรถเพื่อโทร
หรือรับสายโทรศัพท 
การใชโทรศัพทบนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเปนสิ่งตองหาม ใหปด
โทรศัพทเพื่อปองกันคลื่นรบกวนอุปกรณทางการแพทย โปรดทำตาม
กฎและขอบังคับในพื้นที่ 
หามใชโทรศัพทในปม, ใกลกับเชื้อเพลิง หรือใกลกับสารเคมี 
หามใชโทรศัพทใกลกับอุปกรณทางการแพทย อยางเชน อุปกรณ
ชวยฟง, เครื่องกระตุนหัวใจ และอุปกรณควบคุมโดยอัตโนมัติ เชน 
เครื่องคนหาไฟ และประตูอัตโนมัติ 
หากคุณตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทย 
อยางเชน เครื่องกระตุนหัวใจ โปรดติดตอผูผลิต หรือตัวแทนจำ
หนายสำหรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกันคลื่นความถี่ 

ขอควรระวัง: 
ระบบไฟฟาในรถยนต อยางเชน anti-lock brakes, ควบคุมความ
เร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไมไดรับผลกระทบจากอุปกรณไรสาย 
ผูผลิตระบบเหลานี้จะบอกคุณวามีฟงกชั่นการปองกันดีหรือไม หาก
คุณสงสัยวารถยนตทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรด
ติดตอตัวแทนจำหนายรถยนต 
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในบริเวณที่มีคนพลุกพลาน 

ไหม หรือโทรศัพทอาจเสียหายได 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นสวนโทรศัพท, 
แบตเตอรี่, ที่ชารจหรือชิ้นสวนภายในดวยตนเอง 
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หามเก็บโทรศัพทไวใกลกับบัตรเครดิต, แผนดิสก หรือวัสดุแมเหล็ก
อื่นๆ เพราะอาจมีผลตอขอมูลที่เก็บไวในโทรศัพท 
เก็บโทรศัพทของคุณใหหางจากเข็ม เพราะเข็มสามารถถูกดูดซึมโดย
ตัวรับแมเหล็กของโทรศัพท ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได 
หากคุณคิดวาจะไมใชโทรศัพทมือถือเปนเวลานาน โปรดถอด
แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท การทิ้งแบตเตอรี่ไวภายในโทรศัพทมือ
ถือเปนเวลานานอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดความชื้นได และจะกอความ
เสียหายแกโทรศัพทมือถือหรือแบตเตอรี่ 

การใชแบตเตอรี่
อันตราย: 
หามโยนโทรศัพทลงในกองไฟ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่ระเบิดหรือ
เกิดเพลิงไหม 
หากทานใสแบตเตอรี่ไดยาก หามใชแรงฝน เพราะอาจทำใหแบต
เตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 
เก็บวัตถุโลหะใหหางจากโทรศัพทเพื่อไมใหมาสัมผัสกับแบตเตอรี่ 
หรือตัวเชื่อมตอเพราะอาจทำใหลัดวงจร, ความรอนสูง หรือระเบิด 
หามเชื่อมตอขั้วแบตเตอรี่เขาดวยกันโดยตรง เพราะอาจทำใหแบต
เตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 
ของเหลวในแบตเตอรี่เปนอันตรายตอดวงตา ดังนั้น หากของเหลว
นี้เขาตา หามขยี้ตา แตใหลางออกดวยน้ำและ ไปพบแพทยในทันที  
หามใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให
แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 

คำเตือน: 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใชงานเริ่มลดนอยลง หรือ
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สังเกตเห็นวาแบตเตอรี่มีความรอนสูง หรือ เปลี่ยนรูปรางหรือสี 
หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผาของ
คุณ ใหลางออกทันทีดวยน้ำ 
หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือสงกลิ่นแปลกปลอม ใหทิ้งแบตเตอรี่
ตามขอบังคับในพื้นที่ หามโยนลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: 
หามวางผลิตภัณฑหรือแบตเตอรี่ไวในรถยนต เพราะอาจทำให
ผลิตภัณฑเสียหาย, แบตเตอรี่มีความรอนสูงเกินไป หรือเกิด
อันตรายตอยานพาหนะ 

การใชที่ชารจ

อันตราย: 
ใชเฉพาะที่ชารจที่มากับโทรศัพทเทานั้น การใชที่ชารจอื่นๆ อาจทำ
ใหโทรศัพทเสียหายหรือระเบิดได หากที่ชารจลัดวงจร อาจทำใหเกิด
เพลิงไหมได 
หามใชที่ชารจที่เสียหาย, เกา หรือชำรุด เพราะอาจทำใหเกิดเพลิง
ไหมได 
กำจัดฝุนออกจากชองเชื่อมตอไฟฟาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม 
หามเก็บที่ชารจไวใกลของเหลว เพราะหากของเหลวกระเด็นใสที่
ชารจ อาจทำใหมีความรอนสูง และเสียหายได  
หากของเหลวกระเด็นถูกที่ชารจ ใหถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อปองกัน
ไมใหความรอนสูงเกิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามวางที่ชารจไวในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำ เพราะอาจทำ
ใหเกิดไฟไหม หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามสัมผัสที่ชารจ, สายไฟ หรือชองเชื่อมตอดวยมือที่เปยก เพราะ
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อาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได 

ขอมูลการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ขอแนะ
นำไมใหคุณใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับโทรศัพทบาน, โทรทัศน, 
วิทยุ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ไวตอคลื่นวิทยุ 

ขอมูลการใชงานแบตเตอรี่
เมื่อไมใชงาน ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็น, ระบายอากาศไดดี ไมถูก
แสงแดด 
หากคุณไมใชโทรศัพทเปนระยะเวลานาน ใหชารจแบตเตอรี่เปน
ประจำเพื่อเพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่เสื่อม เมื่อพลังงานแบตเตอรี่
หมดอยางรวดเร็วแมจะเพิ่งชารจก็ตาม ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้ง
แบตเตอรี่เกาตามขอบังคับในพื้นที่ หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: การใชงานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำใหเกิดระเบิด
ได โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำที่ระบุในคูมือ 

ขอมูลการใชงานที่ชารจและอะแดปเตอร AC 
โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณที่อุณหภูมิอยูระหวาง 
0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 

 โทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจไมสามารถกันน้ำ ดังนั้นหามวางไว
ในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำและ หลีกเลี่ยงไมใหของเหลว
กระเด็นมาโดน
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ใชผาบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจ 
หามใชแอลกอฮอล, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการทำความ
สะอาดโทรศัพท 
หากมีฝุนเขาไปในชองตอของโทรศัพท อาจทำใหโทรศัพทเสียหาย, 
ไฟฟาลัดวงจร หรือไมสามารถชารจแบตเตอรี่ได โปรดทำความ
สะอาดชองตอเปนประจำ

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

•

•

•

เกี่ยวกับเอนดรอยดขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
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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
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ชนิด ความจุ

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

Li-ion 1300  mAh

•

•

•

•

•

เกี่ยวกับเอนดรอยดขอมูลแบตเตอรี่
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เงื่อนไขการรับประกันสินคา

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอม
หรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลา
ที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก 
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะ
ยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.

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

1.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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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

2.

3.

4.

5.

6.
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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

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ 
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน  
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม

13.

14.
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หมายเหตุ:
กอนการเริ่มอัพเกรดโปรดตรวจสอบใหแนใจวา:
1. เปดการเชื่อมตอ WIFI และสามารถใชงานไดปกติ
2. มีแบตเตอรี่มากกวา 40 %

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

ภาพ 1

เกี่ยวกับเอนดรอยดอัพเกรดซอฟตแวรผาน OTA  



36

โหมดเอนดรอยด:
1. คลิ้กที่ไอคอน "อัพเดทซอฟตแวร (System update)"  ในหนาจัด
   การแอพพลิเคชั่น (ภาพ 2)  ตอจากนี้จะมีหนาขอความปอบอัพ
   แสดงการเริ่มใชงาน

ภาพ 2 ภาพ 3

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

กรณีที่ 1 : เชื่อมตอเซริฟเวอรเรียบรอย และสามารถคนพบเฟริม
แวรเพื่ออัพเกรดในเซริฟเวอร
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ภาพ 4 -> ภาพ 5 เปนการแสดงขอมูลและรายละเอียดของเฟริม
แวรแพกเก็จไหม

ภาพ 4 ภาพ 5

กรณีที่ 2 : เมื่อไมมีเฟริมแวรใหมอยูบนเซริฟเวอร จะมีหนาขอ
ความปอบอัพแสดง "ซอฟตแวรปจจุบันเปนซอฟตแวรลาสุด ( The 
current system is up-to-date)" ถาคุณกด ตกลง (OK) จะออก
จากเมนูนี้
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ภาพ 6

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

ภาพ 7
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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)
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ภาพ 9 ภาพ 10

ภาพ 11
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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
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ตรวจสอบเฟริมแวรของตัวเครื่องอีกครั้ง:
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชั่นเฟริิมแวรของตัวเครื่องหลังการอัพ
เกรดซอฟตแวร
เขาไปที่ เมนู ตั้งคา (Settings)-> เกี่ยวกับโทรศัพท (About Phone)
 -> เลขที่สราง (Build number)

ภาพ 13


