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ยินดีต้อนรับ 

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์
มือถือจาก i-mobile

เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ 
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และ
โปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน 

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ี
จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูล
บางอย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
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เริ่มต้นการใช้งาน

การใส่ SIM การ์ด
ตัวเครื่องเป็นระบบ Dual SIM เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้
ทั้งสองเครือข่ายพร้อมกัน 
 �. ปิดการทำงานของตัวเครื่อง  
 2. ใช้เล็บช่วยเปิดฝาครอบช่องใส่ SIM การ์ด และใส่ Micro
  SIM การ์ดลงในช่องให้ถูกวิธี (โปรดดูภาพด้านล่าง)

การชาร์จแบตเตอรี่หรือการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้แท่นชาร์จ หรือเชื่อมต่อ
สาย USB (ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง) เข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
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โทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นนี้สามารถรองรับการ์ดในระบบ 3G 
เพื่อให้ประสบการณ์ที่ท่านจะได้รู้สึกประทับใจในการใช้งาน
คุณสมบัติต่างๆ ของสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็น กล้อง, เครื่อง
บันทึกวิดีโอ, วิทยุ FM, เพลง และ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อให้
ท่านสามารถติดตั้ง APP ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงเกมส์ 
และอื่นๆ อีกมากมาย (รองรับไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ APK) 
โดยการดาวน์โหลดจาก Android Market

ปุ่มกดและส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง 
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1. ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง ใช้สำหรับการปรับระดับเสียงเรียกเข้า,
ปรับระดับเสียงพูดระหว่างการโทร และ
ปรับระดับเสียงมีเดีย 

2. ช่องต่อหูฟัง  ใช้สำหรับเช่ือมต่อหูฟัง เพ่ือให้ท่านสามารถ
ฟังเพลงหรือวิทยุ ฯลฯ จากสมาร์ทโฟน 

3. หูฟัง ใช้สำหรับฟังเสียงของคู่สนทนาขณะ
โทรศัพท์

5. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ใช้สำหรับการเปิดหรือปิดเครื่อง
กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
ของตัวเครื่อง

7. ปุ่มหน้าจอหลัก กลับไปยังหน้าจอหลัก;
กดปุ่มน้ีค้างไว้เพ่ือเปิดหน้าจอท่ีแสดงถึง
แอปพลิเคช่ันท่ีกำลังเปิดใช้งาน

ใช้สำหรับถ่ายภาพโดยหันหน้าจอของกล้อง
มาทางวัตถุท่ีถ่าย 

4. กล้องด้านหน้า

6. ปุ่มเมนู เปิดรายการของตัวเลือกท่ีสามารถใช้งาน
ได้ในหน้าจอหรือแอปพลิเคช่ันปัจจุบัน 

8. ปุ่มย้อนกลับ  กดปุ่มน้ีเพ่ือกลับไปยังหน้าจอท่ีผ่านมา;
ปิดการแสดงปุ่มกดบนหน้าจิ, ปิดกล่อง
ข้อความโต้ตอบ, ปิดเมนูตัวเลือก หรือ
ปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน

9. ช่องต่อ USB ใช้สำหรับเช่ือมต่อท่ีชาร์จแบตเตอร่ี หรือ
สายเช่ือมต่อข้อมูล USB สำหรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูล 

10. เลนส์กล้องด้านหลัง ใช้สำหรับการถ่ายภาพ 

11. ไฟฉาย การถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย 
12. ลำโพง ใช้สำหรับการฟังเพลง และเสียงอ่ืนๆ 

จากตัวเคร่ือง 
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กดปุ่มเปิด/ปิดเคร่ืองเพ่ือเข้าสู่โหมด Sleep และกดปุ่มน้ีใน
ระหว่างท่ีหน้าจอถูกล็อคไว้ ให้ท่านกดปุ่มเปิด/ปิดเคร่ือง
อีกคร้ังเพ่ือให้ตัวเคร่ืองกลับเข้าสู่โหมดพร้อมทำงาน จากน้ัน
จึงลากกุญแจไปทางด้านขวาเพ่ือปลดล็อค 

การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ 
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1)หน้าจอหลัก: เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าใช้งาน
 คณสมบัติทั้งหมดบนตัวเครื่องโทรศัพท์ หน้าจอนี้
 จะแสดงไอคอนของแอปพลิเคชั่น, วิดเจ็ท, ทางลัด 
 และคุณสมบัติอื่นๆ
2) แถบแสดงการแจ้งเตือน: ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 
 แถบแสดงสถานะจะแสดงเวลา, สถานะ และการ
 แจ้งเตือน หากมีข้อความใหม่, สายที่ไม่ได้รับ หรือ
 บางอย่างในแถบแสดงสถานะ ท่านจะสามารถลากลง
 เพื่อเปิดแถบแสดงการแจ้งเตือน และคลิกดูรายการที่
 ต้องการ เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน ท่านสามารถปิด
 โดยการลากแถบขึ้นหรือกดปุ่ม “ย้อนกลับ”
3) Launcher: สัมผัสไอคอนของ Launcher ที่ด้านหลังของ
 หน้าจอเพื่อดูแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่ติดตั้งไว้

การปรับการตั้งค่าตามการใช้งาน
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การเพ่ิมวิดเจ็ท และไอคอนไปยังหน้าจอหลัก 
เข้าสู่ Launcher และกดท่ีแอปพลิเคช่ันค้างไว้จนกว่า
แอปพลิเคช่ันจะแสดงบนหน้าจอหลัก จากน้ันจึงค่อยปล่อย
น้ิวมือท่ีกดค้างไว้ 

การย้ายตำแหน่งหรือลบวิดเจ็ทและไอคอนบน
หน้าจอหลัก 
a) กดค้างที่วิดเจ็ทหรือไอคอนที่ท่านต้องการย้าย เมื่อ
 คำว่า “Remove” ปรากฏ ท่านยังไม่ต้องปล่อยนิ้วที่
 กดค้าง แต่ให้ทำการลากวิดเจ็ทหรือไอคอนที่กดค้างอยู่
 นั้นไปยังตำแหน่งใหม่บนหน้าจอ
b) กดค้างบนไอคอนเป็นเวลาหลายวินาที และลากวิทเจ็ท
 หรือไอคอนเพื่อลบออก!  

การเพิ่มวิดเจ็ท และไอคอนอื่นๆ ไปยังหน้าจอหลัก 
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การเปิดและการสับเปลี่ยนแอปพลิเคชั่น
Launcher ใช้สำหรับเก็บไอคอนสำหรับแอปพลิเคชั่น
ทั้งหมดบนสมาร์ทโฟนของท่าน ที่ประกอบด้วย
แอปพลิเคชั่นที่ท่านดาวน์โหลดจาก Android Market 
หรือแหล่งอื่นๆ บนหน้าจอหลัก ให้ท่านสัมผัสไอคอน 
Launcher เพื่อเปิดหน้าเมนูหลัก

เลื่อน Launcher ไปทาง
ด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดู
ไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติม 

 กดไอคอนหน้าหลัก หรือย้อนกลับ เพื่อปิด Launcher

สัมผัสแอปพลิเคชั่นเพื่อเปิด

การเข้าสู่ Launcher 
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กดค้างที่ไอคอน  ประมาณ 2-3 วินาที

สัมผัสเพื่อเปิด
แอปพลิเคชั่น

การเปลี่ยนไปยังแอปพลิเคชั่นที่เพิ่งผ่านการใช้งาน
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สัมผัสเพื่อเปิด
แอปพลิเคชั่น

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ท่านเลือก  และป้อนเบอร์โทร
เพื่อทำการโทรออก 

การโทรออก

เล่ือนหน้าจอไปทางด้านขวา

การโทร

เล่ือนหน้าจอไปทางด้านขวา
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ในตัวเลือกบันทึกการโทร ท่านสามารถทำการโทรออก, 
เพิ่มรายชื่อใหม่ หรือส่งข้อความ และอื่นๆ

บันทึกการโทร

กดที่ตำแหน่งนี้สั้นๆ 
เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่

สัมผัสไอคอนเพื่อ
โทรออก

สัมผัสท่ีไอคอนน้ี
เพ่ือดูรายละเอียด
ของบันทึก
การโทรน้ี
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หากท่านไม่สะดวกที่จะรับสายขณะที่มีสายโทรเข้า 
ท่านสามารถตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้ทำการส่งข้อความที่
แสดงว่าสายไม่ว่างเพื่อเป็นการปฏิเสธสายนั้น 
ลากวงกลมขึ้นไปยัง  ข้อความที่แสดงว่าสายไม่ว่าง
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้ท่านสัมผัสสั้นๆ ที่ข้อความที่
ต้องการเพื่อส่งข้อความนั้นออกไป

สัมผัส  และเข้าสู่รายชื่อ จากนั้นจึงเพิ่มรายชื่อ 
(โปรดดูภาพด้านล่าง)
สัมผัส “ ” เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่ไปยังตัวเครื่อง หรือ 
ซิมการ์ด

การปฏิเสธสายโดยการส่งข้อความสายไม่ว่าง

การเพิ่มรายชื่อ
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ป้อน ข้อความ จากนั้นจึงสร้างข้อความใหม่ ท่านสัมผัส
ช่องข้อความที่ท่านต้องการป้อนข้อความ เพื่อเปิด
แป้นพิมพ์ 

สัมผัสตรงจุดนี้เพื่อเลือกรายชื่อ
ที่ต้องการจากสมุดรายชื่อ

สัมผัสหนึ่งครั้งเพื่อให้ตัวอักษร
ถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
ให้ท่านสัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าสู่
โหมด Caps

กดที่ปุ่มเว้นวรรค หรือ
เครื่องหมายวรรคตอน 
เพื่อป้อนตัวเลือกที่แนะนำ

a. เมื่อท่านสร้างข้อความใหม่ ท่านสามารถเลือกข้อความ
 สำหรับการตัดหรือการคัดลอก ข้อความที่ถูกเลือกจะถูก
 เน้นเป็นสีฟ้า 
 สัมผัสที่ช่องป้อนข้อความหรือส่วนที่ประกอบด้วย
 ข้อความ (โปรดดูภาพด้านล่าง) ท่านสามารถเลือก
 เนื้อหาทั้งหมด, คัดลอก, ตัด และวางเนื้อหาข้อความได้ 
b. เมื่อมี ข้อความ ใหม่ส่งเข้ามา ท่านสามารถอ่านข้อความ
 ได้โดยการลากแถบแสดงการแจ้งเตือน และคลิกที่
 ข้อความ หรือป้อนข้อความเพื่ออ่านโดยตรง 

การส่งและการรับข้อความ
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สัมผัสตรงตำแหน่งนี้เพื่อ
เลือกทั้งหมด

สัมผัสตรงตำแหน่งนี้เพื่อวาง
สัมผัสตรงตำแหน่งนี้เพื่อคัดลอก
สัมผัสตรงตำแหน่งนี้เพื่อตัด

3. สัมผัส Forward ในเมนูที่เปิด
4. เพิ่มรายชื่อ
5. สัมผัสไอคอน Send เพื่อส่งข้อความ 

1. กดค้างไว้หนึ่งเธรดของข้อความทั้งหมด จากนั้นท่านจะ
 สามารถลบเธรดของข้อความได้
2. กดข้อความสั้นๆ ในหน้าต่างการสนทนาด้วยข้อความ
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เปิดการเชื่อมต่อข้อมูล หรือ Wi-Fi

สัมผัสเพื่อเปิดหรือปิดการ
เชื่อมต่อข้อมูล

คำแนะนำ: หากต้องการเข้าสู่หน้าเว็บ ท่านจำเป็นต้องเปิด
การเชื่อมต่อข้อมูลก่อน 
หากมี Wi-Fi อยู่โดยรอบ ท่านสามารถเปิด Wi-Fi เพื่อใช้ใน
การเข้าสู่ระบบเว็บ ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน 

การเปิดหน้าเว็บ
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เมื่อท่านคัดลอกเพลงไปยัง Micro SD การ์ดของท่าน 
เครื่องเล่นเพลงจะค้นหาอุปกรณ์สำหรับไฟล์เพลง และ
สร้างแคตตาล็อกของเพลง ตามข้อมูลที่เกี่ยวกับแต่ละไฟล์ที่
ถูกบันทึกไว้ในไฟล์นั้นๆ 

สัมผัสเพี่อเปิด
อัลบั้ม, เพลง 
หรือรายการ
เพลย์ลิสต์

การเพลิดเพลินกับเสียงดนตรี
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a เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Google

b เข้าสู่ Android Market (Play Store) และทำการ
 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ต้องการ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจาก Android Market 
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เข้าสู่ Setting > Apps จากนั้นทำการจัดการแอปพลิเคชั่น 
ขณะที่ท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมานั้น ท่าน
จำเป็นต้องเปิด “Unknown sources” ในการตั้งค่า Security

การจัดการแอปพลิเคชั่น / การย้ายไปยัง SD การ์ด
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ระบบการเชื่อมต่อไร้สายและเน็ทเวิร์ค
ท่านสามารถกำหนดการต้ังค่าสำหรับการเช่ือมต่อไร้สาย 
และเน็ทเวิร์คในเมนูน้ี ซ่ึงประกอยด้วย:

1. Wi-Fi
เปิดหรือปิด Wi-Fi ในที่นี้ ท่านสามารถตั้งค่า และจัดการ 
wireless access point ได้เช่นกัน 
2. บลูทูธ
ใช้สำหรับการเปิดหรือปิดบลูทูธ ค้นหาอุปกรณ์ และแสดง
อุปกรณ์ที่ค้นหาพบ จากนั้นท่านจะสามารถเลือกอุปกรณ์
ที่จะจับคู่ เพื่อทำการส่งหรือรับข้อมูลผ่านบลูทูธ
3. การใช้งานข้อมูล
4. อื่นๆ…
 โหมดใช้งานบนเครื่องบิน 
 VPN 

สัมผัส Add VPN จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
1) Add PPTP VPN (Point-to-point Tunneling Protocol)
2) Add L2TP VPN (Layer 2 Tunneling Protocol)
3) Add L2TP/IPSec PSK VPN (Pre-shared key based 
 L2TP/IPSec VPN)
4) Add L2TP/IPSec CRT VPN (Certificate based L2TP/
 IPSec VPN)
จากนั้นตั้งค่า VPN name, VPN server, Enable encryption,
DNS search เพื่อสิ้นสุดการทำงาน กดปุ่ม เมน ูจากนั้น
สัมผัส บันทึก เพื่อยืนยัน หรือสัมผัส ยกเลิก

การตั้งค่าระบบ



2�

 Tethering & portable hotspot 
แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ผ่านทางสาย USB 
หรือใช้สำหรับเป็น portable Wi-Fi hotspot
 เครือข่ายมือถือ

ใช้สำหรับตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการโรมมิ่ง, เน็ทเวิร์ค และ 
APN
1) กล่องตัวเลือกโรมมิ่งข้อมูล: เชื่อมต่อ หรือถอดการ
 เชื่อมต่อบริการข้อมูลขณะทำการโรมมิ่ง 
2) โหมดเครือข่าย: เลือกโหมดของเครือข่ายที่ต้องการจาก
 ตัวเลือก GSM/WCDMA auto, WCDMA only หรือ GSM 
 เท่านั้น
3)  ตัวเลือก GSM/UMTS: ตั้งค่า Access Point Names, 
 กล่องตัวเลือกใช้เฉพาะเครือข่ายระบบ 2G, ผู้ให้บริการ
 เครือข่าย

อุปกรณ์
1. รูปแบบเสียง
 ทั่วไป

ปรับตั้งค่าเสียงริงโทน, เสียงการแจ้งเตือน, เสียงการสัมผัส
ปุ่มโทรออก, เสียงการสัมผัสหน้าจอ 
 ปิดเสียง

ปิดเสียงเท่านั้น
 ประชุม

สั่นเท่านั้น
 นอกอาคาร

ใช้ระดับที่สูงที่สุดทั้งเสียงกริ่งและการสั่น 
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 ขับรถ
โหมดการตอบรับอัตโนมัติและแฮนด์ฟรี 
2. หน้าจอ
ท่านสามารถตั้งค่าภาพพื้นหลัง และตั้งค่าการหมุนหน้าจอ
อัตโนมัติ, ความสว่าง, ขนาดตัวอักษร, โหมดพักเครื่อง 
และอื่นๆ 
3. การจัดเก็บ
ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบนตัวเครื่อง 
หรือใน SD การ์ด
4. แบตเตอรี่
ท่านสามารถดูระดับการใช้งานแบตเตอรี่
5. Apps
ท่านสามารถจัดการแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งได้จากเมนูนี้

ส่วนตัว
1. การเข้าถึงตำแหน่ง
 เข้าถึงตำแหน่งส่วนตัว: เปิด/ปิด
 ดาวเทียม GPS

อนุญาตให้แอปพลิเคชั่นใช้ข้อมูลดาวเทียม GPS ในการ
ปักหมุดตำแหน่งของท่าน 
 Wi-Fi และตำแหน่งเครือข่ายมือถือ

อนุญาตให้แอปพลิเคชั่นใช้บริการตำแหน่งสถานที่ของ 
Google เพื่อประเมินตำแหน่งที่ตั้งของท่านให้เร็วขึ้น ข้อมูล
ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ทราบชื่อจะถูกรวบรวม และส่งไปยัง 
Google
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2. ระบบป้องกัน
 การล็อคหน้าจอ
 ข้อมูลเจ้าของ
 การล็อค SIM การ์ด
 รหัสผ่าน
 การจัดการอุปกรณ์ 

3. ภาษา และวิธีป้อนข้อมูล
เลือกภาษาและวิธีในการป้อนข้อมูล
4. บันทึกข้อมูลสำรองและรีเซ็ต
 บันทึกข้อมูลสำรอง: ใช้บันทึกข้อมูลแอปพลิเคช่ัน, 

   รหัสผ่าน Wi-Fi สำรองเก็บไว้ และ 
  การต้ังค่าข้อมูลจากโรงงาน: ลบข้อมูลท้ังหมดบนตัวเคร่ือง

ระบบ
1. Smart Gesture
2. วันที่และเวลา
3. ตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง 
4. การเข้าถึง
5. เกี่ยวกับตัวเครื่อง
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หมายเหตุ: 
ก่อนทำการทดสอบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า: 
1. สามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi
2. พลังงานแบตเตอรี่มีมากกว่า 40%

การตรวจสอบเฟิร์มแวร์: 
โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ก่อนที่จะทำการ
อัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ (System Software Update) 
Settings  About phone  Build number

โหมดระบบ Android: 
1. คลิกไอคอน “System Software Update” ใน Application 
  Manager (ภาพที่ 2) 
  หน้าจอการเริ่มต้นใหม่สำหรับการอัพเดท System 
  Software Update จะเด้งขึ้น (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1

การอัพเกรดซอฟต์แวร์แบบ FOTA
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2. ภาพที่ 3  กดปุ่ม Yes เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อกับ 
 เซิร์ฟเวอร์ และท่านอาจพบกับ 3 กรณีต่อไปนี้: 

 กรณีที่ 1: เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จ พบเฟิร์มแวร์
 ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ 
 ภาพที่ 4  ภาพที่ 5 จะแสดงให้ท่านทราบข้อมูล และ
 คำอธิบายของแพคเกจเฟิร์มแวร์ใหม่

ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
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 กรณีท่ี 2: ไม่มีเฟิร์มแวร์ใหม่ให้อัพเดทบนเซิร์ฟเวอร์ และ
 จะปรากฏข้อความ “The current system is up-to-date”  
 หากท่านกดปุ่ม “OK” เครื่องจะออกจากแอปพลิเคชั่น 
 (ภาพที่ 6) 

ภาพที่ 4 ภาพที่ 5

ภาพที่ 6
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 กรณีที่ 3: ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จ และ
 จะปรากฏข้อความ “Error Occurred” จากนั้นหากท่าน
 กดปุ่ม “OK” เครื่องจะออกจากแอปพลิเคชั่น (ภาพที่ 7)

3.  ภาพที่ 5  กดปุ่ม Yes หน้าจอการดาวน์โหลดจะ
 ปรากฏขึ้น หรือหากท่านกดปุ่ม “Cancel” เครื่อง
 จะออกจากแอปพลิเคชั่น

Pic.8

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8
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4. อินเทอร์เฟสการอัพเดท: 
 4.1 Update Now  หน้าจอการยืนยันการอัพเดท 
   หากท่านกดปุ่ม “Yes” โทรศัพท์จะรีบู๊ท ให้ท่าน
   เข้าสู่โหมด Recovery (ภาพท่ี 9  ภาพท่ี 10 
   ภาพที่ 11) 

ภาพที่ 9 ภาพที่ 10
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 4.2 Update later: เครื่องจะออกจากแอปพลิเคชั่น 
   เมื่อท่านเข้าสู่แอปพลิเคชั่นในครั้งต่อไป จะแสดง
   ขั้นตอนที่ 4 โดยตรง

โหมด Recovery: 
บางรหัสและแถบแสดงสถานะจะแสดงในหน้าจอตัวเครื่อง 
โทรศัพท์จะรีบู๊ทหลังจากที่สิ้นสุดการกู้ข้อมูล จากนั้น
โทรศัพท์จะเข้าสู่โหมด Android อีกครั้ง

โหมด Android: 
Report server update statues: ซอฟต์แวร์ของระบบได้รับ
การอัพเดทสำเร็จแล้ว

ภาพที่ 11
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การตรวจสอบเฟิร์มแวร์อีกครั้ง: 
โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์อีกครั้งหลังจากที่
ทำการอัพเดท System Software Update
Settings  About phone  Build number

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13
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โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อมูลต่อไปนี้เพื่อการใช้งานที่
ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการใช้งานโทรศัพท์ของ
ท่าน เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย และโปรดท่าน
เก็บคู่มือการใช้งานนี้ ไว้ในที่ที่สะดวกต่อการหยิบใช้งาน
ในภายหลัง
1. บริการหลังการขาย
โปรดอ้างอิงเงื่อนไขจากบัตรรับประกันสินค้าที่มาพร้อมกับ
กล่องบรรจุภัณฑ์
2. การใช้งานที่ชาร์จและอะแด็ปเตอร์อย่างปลอดภัย
ที่ชาร์จและอะแด็ปเตอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับ
การใช้งานในอาคารเท่านั้น
3. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา
• ห้ามถอดฝาหลังของตัวเครื่องโทรศัพท์ เนื่องจาก
 แบตเตอรี่เป็นแบบติดตั้งในตัวเครื่อง  
• ควรชาร์จแบตเตอรี่หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
 เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบ
 การใช้งานและสภาวะแวดล้อม 
• ฟังก์ชั่นการป้องกันตนเองของแบตเตอรี่จะตัดพลังงาน
 ของตัวเครื่องเมื่อการใช้งานอยู่ในสถานะที่ไม่ปกติ 
 ในกรณีเช่นนี้ ให้ท่านนำแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องแล้ว
 ใส่เข้าไปใหม่ จากนั้นจึงเปิดเครื่อง 

 

การดูแลรักษาและความปลอดภัย 
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4. ข้อมูลทั่วไป
• ห้ามวางวัตถุที่มีส่วนประกอบของแม่เหล็ก เช่น 
 เครดิตการ์ด, บัตรโทรศัพท์, สมุดบัญชีธนาคาร หรือ
 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า ไว้ใกล้กับตัวเครื่องโทรศัพท์ 
 สนามแม่เหล็กของตัวเครื่องอาจไปทำลายข้อมูลที่
 บันทึกไว้ในแถบแม่เหล็กของวัตถุดังกล่าว
• การสนทนาบนตัวเครื่องเป็นเวลานานอาจลดคุณภาพใน
 การโทรอันเนื่องมาจากการเกิดความร้อนระหว่างการ
 ใช้งาน
• เมื่อไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์มาเป็นเวลานาน ให้จัดเก็บไว้
 ในที่ที่ปลอดภัย และถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย 
• การใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้กับอุปกรณ์รับสัญญาณ 
 (เช่น โทรทัศน์ หรือวิทยุ) อาจทำให้เกิดคลื่นสัญญาณ
 รบกวนโทรศัพท์
• ห้ามให้โทรศัพท์โดนน้ำ หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ท่านถอด
 แบตเตอรี่และนำเครื่องเข้าศูนย์บริการ
• ห้ามระบายสีบนตัวเครื่อง
• ข้อมูลที่บันทึกไว้ในตัวเครื่องอาจถูกลบออก หากมี
 การใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง, การซ่อมแซมตัวเครื่อง 
 หรือการอัพเกรดซอฟต์แวร์ โปรดทำการบันทึกข้อมูล
 ของท่านสำรองเก็บไว้โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ  
 (เสียงริงโทน, ข้อความตัวอักษร, ข้อความเสียง, รูปภาพ 
 และวิดีโอจะถูกลบออกไปด้วยเช่นกัน) บริษัทผู้ผลิตจะไม่
 รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล 
• ห้ามเปิดหรือปิดเครื่องในเวลาที่เครื่องอยู่บริเวณใกล้หู
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• เมื่อทำการชาร์จ โปรดวางโทรศัพท์ไว้ในสภาวะแวดล้อม
 ท่ีอุณหภูมิห้องปกติ และการระบายอากาศท่ีดี ขอแนะนำ
 ให้ท่านชาร์จโทรศัพท์ในสภาวะแวดล้อมท่ีอุณหภูมิต่ำกว่า
 40  
 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใช้งานเฉพาะที่ชาร์จที่
 จัดมาให้โดยบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้ที่ชาร์จ
 ที่ไม่ได้กำหนดมาให้ อาจทำให้เกิดอันตราย และเป็น
 การทำให้สิทธ์ิการครอบครองโทรศัพท์ และการรับประกัน
 ถือเป็นโมฆะ
• โปรดกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วตามคำแนะนำ
 อย่างถูกวิธี 
• แรงดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟังและเฮดโฟนอาจทำให้
 สูญเสียประสาทการรับฟังได้
• อันเนื่องมาจากสื่อที่แนบมาให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM 
 สามารถเชื่อมต่อได้กับ USB Interface เวอร์ชั่น 2.0 
 หรือสูงกว่า และห้ามนำไปเชื่อมต่อเข้ากับ power USB 
 โดยอะแด็ปเตอร์จะต้องติดตั้งไว้ใกล้กับอุปกรณ์ และต้อง
 สะดวกต่อการใช้งาน
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
 หรือต่ำเกินไป
• ห้ามให้โทรศัพท์ถูกแสงแดดมากเกินไป หรืออยู่ใน
 สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นมากเกินไป
• อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับโทรศัพท์ คือ 0๐C-50๐C
• ระดับอุณหภูมิสูงสุดที่เหมาะสำหรับการทำงานของที่
 ชาร์จตามที่ประกาศไว้โดยบริษัทผู้ผลิต คือ 45๐C
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• ข้อควรระวัง อาจเกิดความเสี่ยงจากการระเบิดได้หากมี
 การใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท ควรกำจัดแบตเตอรี่ที่
 ใช้งานแล้วตามที่แนะนำ
• การจำกัดค่า SAR ของทวีปยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก. 
 ประเภทของอุปกรณ์ HIGHWAY ได้รับการทดสอบ
 เกี่ยวกับขีดจำกัดของค่า SAR ดังกล่าวนี้ ค่า SAR สูงสุด
 ที่ได้รับการรายงารนภายใต้มาตรฐานนี้ระหว่างการ
 รับรองผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานท่ีหู อยู่ท่ีระดับ 0.198
 วัตต์/กก. และระดับที่เหมาะสำหรับการใช้งานใกล้กับ 
 ร่างกายมนุษย์ คือ 0.409 วัตต์/กก. อุปกรณ์น้ีได้รับการ
 ทดสอบเรื่องการใช้งานที่ร่างกายมนุษย์โดยให้ด้านหลัง
 ของตัวเครื่องอยู่ห่างจากร่างกายมนุษย์ 1.5 ซม.
 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเปิดรับคลื่นวิทยุ
 (RF) ท่านควรใช้งานเครื่องที่ระยะห่างระหว่างร่างกาย
 ของผู้ใช้กับด้านหลังของตัวเครื่อง 1.5 ซม. การใช้งาน
 คลิปติดเข็มขัด, ซองหนัง และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน 
 จะต้องไม่มีส่วนประกอบของโลหะ การใช้อุปกรณ์ที่มี
 คุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 เหล่านี้ อาจไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการเปิดรับคลื่น
 วิทยุ (RF) และควรหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

• แรงดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟังและเฮดโฟนอาจทำให้
 สูญเสียประสาทการรับฟังได้
• ที่ชาร์จที่จัดมาให้นี้ควรนำไปใช้งานภายในอาคารเท่านั้น
• ประเภทของที่ชาร์จ คือ UD36A50100 แรงดันไฟฟ้า
 เอาท์พุต/กระแสไฟฟ้า คือ 5VDC/1A



คำเตือน: บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สอดคล้อง
ตามแนวทางข้างต้น หรือการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่าง
ไม่ถูกวิธี บริษัทขอรักษาสิทธิ์ในการทำการดัดแปลง
เนื้อหาต่างๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในคู่มือนี้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาของคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจาก
เนื้อหาจริงที่แสดงในอุปกรณ์ ในกรณีเช่นนี้ โปรดยึดถือ
ข้อมูลตามการปรับเปลี่ยนในครั้งล่าสุด
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• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ 
 ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ
 สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
• ขณะทำการโทร การเปิดไฟหน้าจอและใช้งานเครื่องเล่น
 มัลติมีเดีย จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากกว่า
 ปกติ
• เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ
 เครือข่าย
• เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดย
 อัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่
 กำหนดเวลาไว้
• การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
 สถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะ
 ของไฟแสดงหน้าจอ

Li-polymer 2350mAh

ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ
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1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ,
 ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอร่ี, ชุดหูฟัง, การ์ดหน่วยความจำ, สายเช่ือมต่อ
 ข้อมูลรับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันน้ี มีผลใช้กับเคร่ืองโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 i-mobile ท่ีซ้ือจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทน
 จำหน่ายหรือศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังในประเทศไทย
 เท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเคร่ืองโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้
 เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศน้ัน สำหรับประเทศไทย
 ผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน
 จากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบ
 ของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการ
 ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่
 หรือค่าแรงในการซ่อมและอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง 
 i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่
 จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไข
 ทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย
 แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจ
 ในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่
 คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
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 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
 ทำงาน หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจาก
 การใช้ หรือไม่สามารถใช้งานได้
7. เนื่องจากระบบเซลลูล่าร์ / คลื่นสัญญาณภาพ และเสียง
 ที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้
 เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่  
 i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการ
 ทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุม
 ของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับ
 การซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกัน
 เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อม
 อุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วัน นับจาก
 วันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9.  การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการ
 รับประกันลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อม และค่า
 อะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง
10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม
 อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มี
 การขูดลบ หรือขีดฆ่า
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การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี:
1.  เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย
 เน่ืองจากการใช้งานท่ีผิดปกติ การใช้งานผิดวิธีการจัดเก็บ
 ที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่
 สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมการ
 สอดแทรกท่ีทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ
 เหตุสุดวิสัย ทำของเหลว หรืออาหารหกใส่ หรือการ
 กระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 i-mobile ได้รับความเสียหาย
2.  เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย
 เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3.  เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการ
 ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, 
 ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
 จาก i-mobile
4.  การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile 
 ร่วมกับ หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
 เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือ
 ไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่
 ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
5.  ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่าง และ
 สีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อม
 อุปกรณ์ i-mobile แต่ละเคร่ือง อาจมีจุดสว่าง หรือจุดมืด
 เล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง 
 และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่
 สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซล
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 ถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่
 ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อม
 อุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ และ
 ไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
6.  การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเคร่ืองของ
 เคร่ืองโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึง
 หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกัน
 ส้ินสุดลง
7.  การทำให้ฉลาก, สต๊ิกเกอร์รับประกันบนเคร่ืองโทรศัพท์
 พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันส้ินสุดลง
8.  i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะ
 เป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของ
 ซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความ
 ผิดพลาด และความบกพร่องใดๆ
9.  i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ท่ีท่านดาวน์โหลด
 หรือติดต้ังลงในเคร่ืองของท่านเพ่ิมเติมเพ่ือการใช้งาน
 หรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความ 
 ต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาด และ
 ความบกพร่องใดๆ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile 
 ไม่สามารถควบคุมได้
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่
 ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์
 ต่างๆ หรือเกิดข้ึนจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส  
 หรือการละเมิดสิทธ์ิโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความ
 เสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคารการ
 ชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ 
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 หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่
 เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง
 การใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์
 ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ
 และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่
 เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่าง
 การซ่อมท่ีศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคช่ัน, 
 เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการ
 ชำระเงินไปแล้ว
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ 
 i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ 
 i-mobile กำหนดและอุปกรณ์เหล่าน้ันได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
 ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหา
 การใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม


