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คํานําคํานํา
ขอขอบพระคุณที่ทานเลือกซื้อ “IQX KEN” (ในเอกสารฉบับนี้จะเรียกวา 
“ผลิตภัณฑ” หรือ “ตัวเครื่อง”)
กอนใชงานผลิตภัณฑ ควรอาน “คูมือการใชงาน” (เอกสารฉบับนี้) เพื่อ
ศึกษาการใชงานที่ถูกตอง
หลังจากที่อานคูมือฉบับนี้จบแลว ควรเก็บเอกสารไวในที่ที่ปลอดภัย 
เพื่อนําเอกสารกลับมาใชงานไดในทุกๆ ครั้งที่ทานตองการ

ขอควรระวังดานความปลอดภัยขอควรระวังดานความปลอดภัย
กอนที่ทานจะเริ่มใชผลิตภัณฑนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาไดอาน 
“ขอควรระวังดานความปลอดภัย” เพื่อศึกษาการใชงานที่ถูกตองแลว
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เมื่อใชงานผลิตภัณฑนี้เมื่อใชงานผลิตภัณฑนี้
• การสื่อสารอาจลมเหลวแมวาจะอยูในพื้นที่ใหบริการในสถานที่
ที่สัญญาณเขาไมถึง (เชน อุโมงค และหองใตดิน) นอกจากนี้ การสื่อสาร
อาจลมเหลวไดในบางครั้ง หากอยูในพื้นที่ที่การรับสัญญาณไมดี 
บางครั้งการสื่อสารอาจหยุดชะงักลง หากทานเคลื่อนยายไปยังที่ที่การรับ
สัญญาณไมดีในระหวางที่กําลังสื่อสาร

• เนื่องจากผลิตภัณฑใชงานคลื่นวิทยุ จึงมีความเปนไปไดที่อาจจะมีการ
ขัดขวางจากบุคคลอื่นๆ

• ผลิตภัณฑนี้สามารถรองรับการทํางานกับบริการโรมมิ่งระหวางประเทศ 
บริการเครือขายทั้งหมดที่อธิบายอยูในคูมือฉบับนี้จะแตกตางกันไปตาม
แตละพื้นที่และขอมูลการบริการ

• ผลิตภัณฑนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง และผูใชงานไมสามารถเปลี่ยน
แบตเตอรี่เองได

• ควรระมัดระวังไมใหรบกวนบุคคลอื่นรอบๆ ตัวทาน เมื่อทานใช
ผลิตภัณฑนี้ในที่สาธารณะ

• กอนที่ทานจะใชงานผลิตภัณฑนี้ในตางประเทศ ใหตรวจสอบกฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวของของประเทศ/พื้นที่ที่ทานเดินทางไป

• หากเด็กเปนผูใชงานผลิตภัณฑนี้ ผูปกครองหรือผูดูแลควรอาน 
“คูมือการใชงาน” (เอกสารฉบับนี้) อยางละเอียดถี่ถวนและสอนวิธีการ
ใชงานใหเด็กไดทราบ

 ■ ไมอนุญาตใหใชงานผลิตภัณฑนี้ในสถานที่ตอไปนี้!
• หามใชโทรศัพทมือถือในขณะที่กําลังขับรถ หรือขี่รถจักรยานยนต
หรือรถจักรยาน

• หามใชงานผลิตภัณฑนี้ขณะที่ทานอยูบนเครื่องบิน อยางไรก็ตาม 
สายการบินบางแหงอนุญาตใหผูโดยสายสามารถใชโทรศัพทมือถือได 
สําหรับรายละเอียด โปรดสอบถามสายการบินที่ทานใชบริการ
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อุปกรณที่ใหมาอุปกรณที่ใหมา
กอนที่ทานจะเริ่มใชงานผลิตภัณฑ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดรับ
ผลิตภัณฑพรอมกับอุปกรณทั้งหมดดังนี้

ตัวเครื่อง

อุปกรณถอด Nano SIM Card

● อะแด็ปเตอรชารจไฟ
● สายไมโคร USB
● ชุดหูฟง
● คูมือการใชงาน
● ใบรับประกันตัวเครื่อง

หมายเหตุ
◎ ภาพประกอบของโทรศัพทมือถือในคูมือฉบับนี้ใชสําหรับการอธิบาย

รายละเอียดเทานั้น ซึ่งอาจแตกตางไปจากผลิตภัณฑของจริง
◎ ผลิตภัณฑนี้มีแบตเตอรี่ในตัว
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย

เกี่ยวกับสัญลักษณที่ใชในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับสัญลักษณที่ใชในเอกสารฉบับนี้

■ ตัวแสดงปุมที่ใชในคูมือฉบับนี้
ในคูมือฉบับนี้ ปุมจะแสดงใหเห็นเชนภาพประกอบดานลางเพื่อใหดูงายขึ้น

F

r

l

CHN

(ปุมเพิ่มระดับเสียง)

(ปุมลดระดับเสียง)

(ปุมเปดเครื่อง)

■ คําอธิบายสําหรับการเลือกรายการ/ไอคอน/ปุม ฯลฯ
สัญลักษณที่ใชสําหรับขั้นตอนการใชงานในคูมือฉบับนี้มีดังตอไปนี้
การแตะเพื่อเลือกปุม หรือไอคอนที่แสดงอยูบนหนาจอโดยการใชนิ้ว
ของทานแตะลงเบาๆ

ขั้นตอน คําอธิบาย

หนาจอหลัก→[  (โทร)]
→[1][4][1]→[  ] 
(สายที่โทรออก)

แตะ “  (โทร)” ที่ดานลางของหนาจอหลัก 
และแตะ “  ”, “  ”, “  ” 
จากนั้นแตะ “  ” (สายที่โทรออก) เปนปุม
สุดทาย

ขั้นตอน คําอธิบาย

ในโหมดพักหนาจอ ใหกด 
F (ปุมเปดเครื่อง)

ในโหมดพักหนาจอ ใหกด F (ปุมเปด
เครื่อง)

■ ภาพประกอบ/ภาพแสดงหนาจอที่ใชในคูมือฉบับนี้
ภาพประกอบหนาจอที่แสดงอยูในคูมือฉบับนี้อาจจะแตกตางไปจาก
หนาจอของจริง
ในบางกรณี อาจมีการละเวนรายละเอียดปลีกยอยหรือบางสวนของหนาจอ

ในคูมือฉบับนี้
หนาจออาจไม
แสดงไอคอน
ครบทุกตัว

สัญลักษณที่ใชใน
คูมือฉบับนี้หนาจอของจริง
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หมายเหตุ

◎ คําอธิบายหลักๆ จะเกี่ยวกับการใชงานหนาจอในแนวตั้ง รายการ/
ไอคอน/ปุมเมนูบนหนาจออาจจะแตกตางไปจากภาพแสดงในแนวนอน

◎ รายการ/รูปแบบ/ไอคอนเมนูจะแตกตางกันไปตามฟงกชัน, เงื่อนไข ฯลฯ
◎ ในคูมือฉบับนี้ “การดหนวยความจํา microSD™”, “การดหนวยความจํา 

microSDHC™” และ “การดหนวยความจํา microSDXC™” จะเรียก
รวมกันวา “การดหนวยความจํา microSD” หรือ “microSD”

ขอยกเวนขอยกเวน
◎ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผนดินไหว, ฟาฝา, 

พายุ, นํ้าทวม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงเพลิงไหม หรือจากการกระทํา
ของบุคคลอื่น, อุบัติเหตุตางๆ, การใชงานที่ผิดวิธีโดยลูกคาทั้งที่เจตนาและ
ไมไดเจตนา หรือการใชงานในสภาวะที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท

◎ บริษัทจะไมรับผิดตอความเสียหายโดยอุบัติเหตุ (เนื้อหาที่อธิบายไวมีการ
เปลี่ยนแปลง/ขาดหาย, ธุรกิจสูญเสียรายได, ธุรกิจหยุดชะงัก ฯลฯ) ที่เกิดขึ้น
จากการใชงาน หรือ ผลิตภัณฑ ใชงานไมได

◎ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตาม
เนื้อหาซึ่งอธิบายไวในคูมือฉบับนี้

◎ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เชน จากการทํางานที่
ผิดปกติรวมกับอุปกรณตอพวง หรือกับซอฟตแวรที่ไมไดเกี่ยวกับบริษัท

◎ ขอมูลภาพถายหรือขอมูลที่ดาวนโหลดไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหาย
ไดในบางครั้ง ซึ่งเกิดจากขอบกพรอง, การซอมแซม หรือการใช ผลิตภัณฑ 
ในลักษณะอื่นๆ บริษัทจะไมรับชอบตอความเสียหายหรือการสูญเสีย
ผลประโยชนที่เกิดจากการกูคืนขอมูลขางตน

◎ ขอแนะนําใหทานเก็บสําเนาขอมูลที่สําคัญเอาไวในฮารดดิสกเครื่อง PC 
ของทาน บริษัทจะไมแสดงความรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงหรือ
การสูญหายของขอมูลที่บันทึกเก็บไว ไมวาจะมีสาเหตุมาจากขอบกพรอง
หรือการทํางานที่ผิดปกติ

• หามกระทําซํ้าเนื้อหาของคูมือฉบับนี้ไมวาสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด
• เนื้อหาในคูมือฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
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ขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย (ควรปฏิบัติขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย (ควรปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด)ตามอยางเครงครัด)

■ กอนการใชงานผลิตภัณฑนี้ ควรอานขอควรระวังอยางละเอียด
เพื่อการใชงานที่ถูกตอง เมื่ออานจบแลว ควรเก็บเอกสาร
ขอควรระวังนี้ในที่ที่ปลอดภัย

● “ขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย” นี้จะอธิบายถึงคําแนะนําที่
ควรปฏิบัติตามเพื่อปองกันความเสียหายตอทรัพยสิน หรืออันตราย
กับตัวผูซื้อหรือผูใชงานผลิตภัณฑทานอื่น

● คําแนะนําดังกลาวสามารถแบงไดเปนแตละประเภทดังนี้

■ สัญลักษณแสดงคําอธิบายที่ใชในคูมือฉบับนี้

 อันตราย
สัญลักษณนี้หมายถึงอันตรายถึงแกชีวิต หรือ
การบาดเจ็บสาหัส (*1) ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกําลัง
จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคล

 คําเตือน สัญลักษณนี้หมายถึงอาจถึงแกชีวิตหรือไดรับ
บาดเจ็บสาหัส (*1) กับตัวบุคคลได

 ขอควรระวัง
สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเปนไปไดที่จะเกิด
การบาดเจ็บ (*2) กับตัวบุคคล หรือความเสียหาย
ทางกายภาพ (*3)

*1 อาการบาดเจ็บสาหัส:  หมายถึงการสูญเสียการมองเห็น, การบาดเจ็บ, แผลรอยไหม 

(จากอุณหภูมิสูงและตํ่าเกินไป), ไฟฟาช็อต, กระดูกหัก, 

อาการบาดเจ็บหลังจากไดรับสารพิษ ฯลฯ และการบาดเจ็บที่

จําเปนตองเขาพักที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา หรือเขารับ

การดูแลในโรงพยาบาล เชน ผูปวยนอก เปนระยะเวลานาน

*2 อาการบาดเจ็บ:  หมายถึงอาการบาดเจ็บ, แผลรอยไหม (จากอุณหภูมิสูงและตํ่าเกินไป), 

ไฟฟาช็อต ฯลฯ ซึ่งไมจําเปนตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือ

เขารับการดูแลในโรงพยาบาล เชน ผูปวยนอก เปนระยะเวลานาน

*3 ความเสียหายทางกายภาพ:  หมายถึงความเสียหายอื่นๆ กับตัวอาคาร, เฟอรนิเจอร, 

การปศุสัตว หรือสัตวเลี้ยง

■ คําอธิบายของสัญลักษณภาพที่ใชในคูมือฉบับนี้

หมายถึงสิ่งที่ไม
อนุญาตใหกระทํา

หมายถึงการใชงานในที่ที่
ผลิตภัณฑอาจเปยกนํ้า 
หรือหามไมใหผลิตภัณฑ
โดนนํ้า

หมายถึงหามถือ
ดวยมือที่เปยกนํ้า

หมายถึงตองหยุด
การกระทําดังกลาว

หมายถึงหามทําการ
แยกชิ้นสวนประกอบ

หมายถึงตองถอดปลั๊ก
สายไฟออกจากเตารับไฟ
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■ ขอควรระวังทั่วไปสําหรับตัวเครื่อง, อุปกรณสําหรับ
ชารจ, Nano SIM Card, อุปกรณภายนอก

 อันตราย ควรศึกษาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ดังตอไปนี้กอนการใชงาน

ควรใชงานอุปกรณภายนอกที่กําหนดไวเทานั้น การใชงานอุปกรณ
อื่นอาจทําใหเกิดความรอนสูง, ประกายไฟ, รอยแตก, ขอบกพรอง 
หรือมีของเหลวรั่วซึมได

หามใชงาน, จัดเก็บ หรือวางผลิตภัณฑทิ้งไวในที่ที่มีความรอน 
(เชน อยูใกลไฟ, ใกลกับฮีตเตอร, สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง, ในรถ
ที่จอดอยูกลางแจง) การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดประกายไฟ, 
รอยแตก, ขอบกพรอง, เพลิงไหม หรืออาการบาดเจ็บ

กอนเขาไปในพื้นที่ที่มีกาซไวไฟ เชน สถานีบริการนํ้ามัน ควรปด
ผลิตภัณฑใหเรียบรอย หามชารจแบตเตอรี่ หากไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังขางตนอาจทําใหกาซติดไฟได

หามวางผลิตภัณฑไวในอุปกรณทําครัว เชน ไมโครเวฟ หรือ
ถังแรงดัน การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดประกายไฟ, รอยแตก, 
ขอบกพรอง, เพลิงไหม หรืออาการบาดเจ็บ

หามโยนผลิตภัณฑเขาไปในกองไฟ หรือทําใหรอนขึ้น การทํา
เชนนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม หรือรอยแตก

หามทําใหชองเชื่อมตอ, ชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟนลัดวงจร 
หามนําตัวนําที่แปลกปลอม (เศษโลหะ ไสดินสอ ฯลฯ) มาสัมผัสโดน
หรือเขาสูภายในชองเชื่อมตอ, ชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน ฯลฯ 
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม หรือขอบกพรอง

เมื่อใชงานอุปกรณเสริมแบบโลหะ ตรวจสอบใหแนใจวาสวนที่เปน
โลหะจะไมสัมผัสกับชองเชื่อมตอ, ชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน 
หรือเตารับไฟ การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต ประกายไฟ 
อาการบาดเจ็บ หรือขอบกพรอง

หามปลอยใหเลนสกลองสัมผัสกับแสงแดดเปนเวลานาน การทํา
เชนนั้นอาจทําใหเกิดประกายไฟ, รอยแตก หรือเพลิงไหมจากกลไก
การรวมแสงของเลนสดังกลาว

ไมอนุญาตใหผูซื้อทําการแยกชิ้นสวนประกอบ, ดัดแปลง หรือ
ซอมแซมผลิตภัณฑ การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดขอบกพรอง, 
ประกายไฟ, ไฟฟาช็อต หรืออาการบาดเจ็บได บริษัทจะไมแสดง
ความรับผิดชอบตอขอบกพรองในการใชงานที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ
หรืออุปกรณภายนอกเนื่องมาจากการดัดแปลงเครื่อง

 คําเตือน ควรศึกษาคําเตือนดังตอไปนี้กอน
การใชงาน

หามทิ้งหรือทําใหกระแทกอยางรุนแรง เชน การโยน การทํา
เชนนั้นอาจทําใหเกิดรอยแตก, ความรอนสูง, ประกายไฟ หรือ
ขอบกพรองได

หามใชงานในที่โลงแจง เมื่อทานไดยินเสียงฟาคะนอง การทํา
เชนนั้นอาจเสี่ยงตอการถูกฟาผา และไฟฟาช็อต

หามไมใหมือ, นิ้วมือ และสวนอื่นๆ ของรางกายทานสัมผัสกับ
ชองเชื่อมตอ การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต, 
อาการบาดเจ็บ หรือขอบกพรองได
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หากผลิตภัณฑเสียหายเนื่องจากการตกหลนหรือในลักษณะ
คลายกัน จนเกิดรอยแตกหรือชิ้นสวนภายในหลุดออกมา 
หามใชมือของทานสัมผัสที่รอยแตกหรือชิ้นสวนที่หลุดออกมา 
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรืออาการบาดเจ็บจาก
ชิ้นสวนที่เสียหายได

หากชารจผลิตภัณฑในขณะที่เปยกนํ้า อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต, 
การลัดวงจร หรือการสึกกรอน และอาจมีความรอนสูงจนเกิด
เพลิงไหมหรือความผิดปกติได

แมวาผลิตภัณฑรุนนี้จะมีคุณสมบัติกันนํ้า แตควรหยุดการใชงาน
เมื่อของเหลวเชน นํ้า เขาสูภายในผลิตภัณฑทางฝาปดชองใสการด, 
ชองเชื่อมตอภายนอก หรือชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน หากฝน
ใชงานผลิตภัณฑตอไปขณะที่มีสภาวะดังกลาว อาจทําใหเกิด
ความรอนสูง, เพลิงไหม หรือขอบกพรองได

หามใชผลิตภัณฑในขณะที่ขับรถ หรือขับขี่รถจักรยานยนต 
รถจักรยาน หรือเดินอยู การทําเชนนั้นจะลดความปลอดภัย
บนทองถนน และเกิดอุบัติเหตุได

หากการชารจไมเสร็จสมบูรณตามระยะเวลาการชารจที่ระบุไว 
ใหหยุดชารจ หากไมปฏิบัติตามอาจมีของเหลวรั่วซึมออกมา, 
ความรอนสูง, รอยแตก หรือประกายไฟ

หามวางไวในที่ที่อยูใกลมือเด็ก เด็กเล็กอาจกลืนชิ้นสวนขนาดเล็ก
เขาไปโดยบังเอิญจนเกิดอาการสําลัก หรือทําตกหลนโดยบังเอิญ
จนเกิดอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บ

 ขอควรระวัง ควรศึกษาขอควรระวังดังตอไปนี้
กอนการใชงาน

หามเก็บผลิตภัณฑไวในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง 
(เชน ในรถยนต), บริเวณที่มีความรอน, บริเวณที่มีอากาศเย็นจัด 
และในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเศษฝุน การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิด
ความรอนสูง, ประกายไฟ, การเสียรูป หรือขอบกพรอง

หามวางทิ้งไวในที่ที่ไมมั่นคงเชน บนพื้นโขดหิน หรือพื้นลาดเอียง 
การทําผลิตภัณฑตกหลนอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ หรือความ
เสียหาย ควรระมัดระวังเมื่อใชการตั้งคาแบบสั่น และควรใหความ
ใสใจอยางเพียงพอตอแรงกระแทก

หามปดหรือหอผลิตภัณฑดวยผาคลุม เมื่อใชงานหรือชารจ
ผลิตภัณฑ การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม ขอบกพรอง 
หรืออาการบาดเจ็บ

หามสัมผัสผลิตภัณฑหรืออุปกรณชารจที่ใหมาเปนเวลานาน
ในขณะที่กําลังชารจพลังงานจากแหลงจายไฟภายนอก การทํา
เชนนั้นอาจทําใหเกิดแผลผุพองเล็กนอยได

ผลิตภัณฑ อาจรอนขึ้นเมื่อใชงานเปนเวลานาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูง ควรระมัดระวัง
ไมใหผลิตภัณฑสัมผัสกับผิวหนังของทานเปนเวลานานในระหวาง
การใชงาน เพราะอาจทําใหเกิดแผลผุพองเล็กนอยได

หามใชเตารับไฟหรือปลั๊กตอพวงที่เกินกวาอัตราไฟฟา นอกจาก
นี้ อัตราไฟฟาที่มากเกินไป เชน การเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่อง
เขากับปลั๊กกรองไฟเครื่องเดียวอาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
เพลิงไหมได

หามวางไวใกลกับสารเคมีกัดกรอน หรือในที่ที่มีกาซกัดกรอน 
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดขอบกพรอง หรือขอมูลภายในสูญหาย
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หามใชงานหากมีควัน, มีกลิ่นเหม็นหรือเสียงผิดปกติ, มีความรอน
สูงมากเกินไป หรืออาการผิดปกติอื่นๆ หากเกิดอาการผิดปกติขึ้น 
ใหปลดการเชื่อมตออุปกรณชารจออกจากเตารับไฟหรือปลั๊กไฟ 
หากทานกําลังชารจแบตเตอรี่อยู ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑ
ไมไดมีความรอนมากเกินไปกอนที่จะปดเครื่อง

เมื่อเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับผลิตภัณฑ ใหปรับระดับเสียงเปนระดับ
ที่เหมาะสม การตั้งคาระดับเสียงไวดังเกินไป หรือการใชงาน
หูฟงอยางตอเนื่องเปนเวลานานอาจสงผลกระทบกับหูของทานได 
นอกจากนี้ การเพิ่มเสียงใหดังมากขึ้นอาจทําใหทานไมไดยินเสียง
รอบๆ ตัวทาน ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุไดเมื่ออยูบนทางขามทางรถไฟ 
หรือทางมาลาย

เมื่อปรับระดับเสียงโดยใชชุดหูฟงที่เชื่อมตออยูกับผลิตภัณฑ 
ใหเพิ่มเสียงขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้นตอการเพิ่มหนึ่งครั้ง หากทาน
เพิ่มระดับเสียงมากเกินไปจากระดับเดิม เสียงจะดังขึ้นจากชุดหูฟง
ในทันที และอาจสงผลกระทบกับหูของทานได

เมื่อใชงานอะแด็ปเตอรชารจไฟหรืออุปกรณภายนอก ใหเชื่อมตอ/
ถอดขั้วตอออกจากชองตอในแนวตรง ตรวจสอบใหแนใจวาทิศทาง
ของขั้วตอถูกตอง หากไมปฏิบัติตาม อาจทําใหเกิดความเสียหาย
หรือขอบกพรองได

■ ตัวเครื่อง

 คําเตือน ควรศึกษาคําเตือนดังตอไปนี้
กอนการใชงาน

หามใชโทรศัพทมือถือในขณะที่กําลังขับรถ หรือขี่รถจักรยานยนต
หรือรถจักรยาน เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

หามใชงานผลิตภัณฑในขณะที่ทานขึ้นเครื่องบิน อยางไรก็ตาม 
สายการบินบางแหงอนุญาตใหผูโดยสายสามารถใชโทรศัพทมือถือ
ได สําหรับรายละเอียด โปรดสอบถามสายการบินที่ทานใชบริการ

ปดผลิตภัณฑเมื่ออยูใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความแมนยํา
สูง หากไมปฏิบัติตาม อาจมีผลกระทบกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
(ตัวอยางของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อาจไดรับผลกระทบจาก
ผลิตภัณฑนี้ไดแก เครื่องคุมจังหวะหัวใจ, เครื่องชวยฟง, อุปกรณ
การแพทยอิเล็กทรอนิกส, สัญญาณเตือนเพลิงไหม และประตู
อัตโนมัติ หากทานกําลังใชงานอุปกรณการแพทยอิเล็กทรอนิกส 
ใหติดตอผูผลิตอุปกรณหรือผูจําหนายสําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
คลื่นวิทยุที่อาจสงผลกระทบ)
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เมื่อใชงานผลิตภัณฑใกลกับเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ
ชนิดติดตั้งกับผูปวย, เครื่องช็อตไฟฟาหัวใจชนิดติดตั้งกับผูปวย 
หรืออุปกรณการแพทยอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ อาจไดรับผลกระทบ
จากคลื่นวิทยุได ดังนั้น โปรดปฏิบัติดังตอไปนี้
1.   บุคคลที่มีเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจชนิดติดตั้งกับผูปวย

หรือเครื่องช็อตไฟฟาหัวใจชนิดติดตั้งกับผูปวย ควรถือหรือ
ใชงานผลิตภัณฑใหหางออกไปอยางนอย 15 ซม. จาก
เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ หรือเครื่องช็อตไฟฟาหัวใจ

2.  ปดผลิตภัณฑหรือตั้งคา "โหมดเครื่องบิน" หากไมสามารถ
เก็บไวใหหางออกไป 15 ซม. ได เชน เมื่อทานไมสามารถขยับ
ไดอยางอิสระ เนื่องจากอาจมีบุคคลที่มีเครื่องควบคุมการเตน
ของหัวใจหรือเครื่องช็อตไฟฟาหัวใจชนิดติดตั้งกับผูปวยใน
บริเวณนั้น

3.  ใหความระมัดระวังดังตอไปนี้เมื่อใชงานผลิตภัณฑภายใน
โรงพยาบาล
• หามนําผลิตภัณฑเขาไปในหองผาตัด, แผนกดูแลผูปวยวิกฤต 

(ICU) และหองรักษาผูปวยโรคหัวใจ (CCU)
• ปดผลิตภัณฑเมื่ออยูในหอพักผูปวยของโรงพยาบาล
• แมวาทานจะอยูในหองรับรองแลวก็ตาม ควรปดเครื่อง

 ผลิตภัณฑ เมื่อมีอุปกรณการแพทยอิเล็กทรอนิกสอยูใกลๆ
• หากโรงพยาบาลไดประกาศอยางชัดเจนวาเปนสถานที่
ที่หามใชงานโทรศัพท หรือหามนําเขามาภายใน ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของโรงพยาบาลแหงนั้น

4.  เมื่อใชงานอุปกรณการแพทยอิเล็กทรอนิกสนอกเหนือจาก
เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจชนิดติดตั้งกับผูปวยและ
เครื่องช็อตไฟฟาหัวใจชนิดติดตั้งกับผูปวยเมื่อไมไดอยูใน
โรงพยาบาล (เชน การรักษาที่บาน) ใหสอบถามผลกระทบ
ของคลื่นวิทยุจากผูผลิตอุปกรณการแพทยอิเล็กทรอนิกส
เครื่องดังกลาวดวยตนเอง

ควรมีสติกับสิ่งตางๆ รอบตัวทานเมื่อทานกําลังใชโทรศัพท, 
พิมพขอความ, สืบคนจากอินเทอรเน็ต, ถายรูป, เลนเกมส หรือ
ฟงเพลง หากไมปฏิบัติตามอาจทําใหเกิดการสะดุดลม หรือ
อุบัติเหตุทางจราจรได

หามสองไฟสําหรับถายภาพ/ไฟอื่นๆ ไปที่ดวงตาของผูอื่น 
หามจองมองไปที่ไฟสําหรับถายภาพ/ไฟอื่นๆ ที่สองสวางออกมา
เมื่อเปดไฟสําหรับถายภาพ การทําเชนนั้นอาจทําใหการมองเห็น
บกพรองได ควรใชความระมัดระวัง ไมถายภาพเด็กเล็กในระยะใกล
มากเกินไป

หามสองไฟสําหรับถายภาพ/ไฟอื่นๆ ไปที่ผูขับขี่รถยนต, 
จักรยานยนต หรือจักรยาน หากมีอาการพรามัวจากแสงไฟดังกลาว 
ผูขับขี่จะไมสามารถขับรถได และทําใหเกิดอุบัติเหตุ

ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไมบอยนัก บางคนอาจมีอาการกลามเนื้อ
กระตุก, หมดสติ ฯลฯ จากการจองมองหนาจอสองสวางซํ้าๆ 
หลายครั้ง บุคคลที่เคยมีอาการลักษณะนี้ ควรปรึกษาแพทย
ลวงหนา

จอแสดงผลของผลิตภัณฑเครื่องนี้ผลิตจากกระจกที่มีความแข็งแรง
ในกรณีที่กระจกแตก หามสัมผัสสวนที่แตก การทําเชนนั้นอาจทํา
ใหไดรับบาดเจ็บจากกระจกบาด 
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 ขอควรระวัง ควรศึกษาขอควรระวังดังตอไปนี้
กอนการใชงาน

การใชตัวเครื่องในรถยนตอาจสงผลกระทบกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในรถยนตไดในบางครั้ง แมวาจะเกิดขึ้นไมบอยนัก
หากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น ใหหยุดใชงานเนื่องจากไมปลอดภัย
ตอการเดินทาง

หากทานรูสึกวามีความผิดปกติกับผิวหนังของทาน ใหปรึกษา
แพทยผิวหนังทันที ในบางครั้งอาจมีอาการคัน, เปนผื่น, อักเสบ 
ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสรางและสภาพทางรางกายของทาน
วัสดุของชิ้นสวนตางๆ ที่ใชสําหรับผลิตภัณฑมีดังนี้

■ เครื่องโทรศัพท “IQX KEN”

ชิ้นสวน วัสดุ การเคลือบผิวโทรศัพท

ตัวเครื่องภายนอก, 
ฝาครอบชองใสการด

เรซิน PC เคลือบสารอะคริลิกกัน UV

หนาจอ กระจกหนา
เคลือบสารเคมี

เคลือบสารกันเพรียง

F(ปุมเปดเครื่อง) เซอรเมท -

lr
(ปุมลด/เพิ่มระดับ
เสียง), บริเวณรอบๆ 
เลนสกลอง

อลูมิเนียม เคลือบสารอลูไมท

เลนสกลอง อะคริลิกเรซิน เคลือบสารชนิดแข็ง

ไฟสําหรับถายภาพ/
ไฟอื่นๆ

เรซิน PC -

ชิ้นสวน วัสดุ การเคลือบผิวโทรศัพท

ชองตอสายชารจ ทองแดงผสม
อัลลอยด

ชุบทอง (เคลือบนิเกิลชั้นแรก)

ชองตอหูฟง
พรอมไมโครโฟน

เรซิน PA -

หามนําผลิตภัณฑเขาใกลวัตถุที่มีสนามแมเหล็กเชน การดเงินสด, 
แผนดิสก, เครดิตการด และบัตรเติมเงิน การทําเชนนั้นอาจทําให
ขอมูลที่บันทึกไวสูญหายได

หามปลอยใหของเหลว, วัตถุโลหะ, วัตถุไฟไว, และสิ่งแปลกปลอม
อื่นๆ เขาสูภายในทางชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน, ชองเชื่อมตอ
ภายนอก, ชองใสการดหนวยความจํา microSD หรือชองใส Nano 
SIM Card การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม, ไฟฟาช็อต หรือ
ขอบกพรอง

หามแกวงผลิตภัณฑโดยการจับที่หูฟง การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุ หรือความเสียหาย

ใชงานผลิตภัณฑเมื่อปดฝาปดชองใสการดแลวเทานั้น หากฝาปด
ยังเปดอยู สิ่งสกปรกหรือนํ้าอาจเขาสูภายในซึ่งทําใหเกิด
ขอบกพรองได

หากทานมีอาการหัวใจออนแอ ควรระมัดระวังเมื่อตั้งคาการสั่น
เมื่อมีสายเรียกเขา และระดับของเสียงเรียกเขา เพื่อปองกันผลเสีย
ตอหัวใจของทาน
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หามวางผลิตภัณฑไวบนพื้นทรายที่ชาดหาดโดยตรง เพราะอาจมี
ทรายหรือเศษเล็กๆ เขาสูภายในไมโครโฟนหรือลําโพงได ซึ่งทําให
ระดับเสียงเบาลงได หากมีทรายเขาสูภายในผลิตภัณฑ อาจทําให
เกิดความรอนสูง หรือขอบกพรองขึ้นได

เมื่อใชผลิตภัณฑในการโทรออกหรือการสื่อสารขอมูล ระมัดระวัง
อยาใหผลิตภัณฑสัมผัสกับผิวหนังเปนเวลานาน หรือหามใช
กระดาษ, เสื้อผา, ผาคลุมมาปกคลุมตัวผลิตภัณฑ ตัวเครื่องอาจมี
ความรอนซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิงไหม รอยไหม หรือขอบกพรองได

 ■ แบตเตอรี่ในตัว

(แบตเตอรี่ในตัวของผลิตภัณฑ เปนแบตเตอรี่
แบบไอออนลิเธียม)
แบตเตอรี่ในตัวจะไมไดรับการชารจมาจนเต็ม 
เมื่อซื้อผลิตภัณฑมา ใหชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน
ผลิตภัณฑ

 อันตราย ควรศึกษาอันตรายตอไปนี้
กอนการใชงาน

หากของเหลวที่รั่วออกมาสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผา ใหใชนํ้าลาง
ออกทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หากของเหลวดังกลาวสัมผัส
กับดวงตา หามขยี้ตา แตใหลางออกดวยนํ้าสะอาด และไปพบ
แพทยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสูญเสียการมองเห็น หาก
ของเหลวสัมผัสกับอุปกรณ ใหเช็ดออกโดยหามสัมผัสโดนของเหลว

แบตเตอรี่ในตัวกอนนี้เปนวัสดุอุปโภคบริโภค หากประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ในตัวหมดไป (เชน ระยะเวลาใชงานหลังการชารจ
แตละครั้งสั้นลงอยางมาก) แสดงวาแบตเตอรี่หมดอายุการใช
งาน และควรหยุดใช หากไมปฏิบัติตาม อาจทําใหเกิดความรอน
สูง, ประกายไฟ, รอยแตก หรือการรั่วไหลได อายุการใชงานของ
แบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน

■ อุปกรณสําหรับชารจ

 คําเตือน ควรศึกษาคําเตือนดังตอไปนี้
กอนการใชงาน

หามใชงานแรงเคลื่อนไฟฟาระดับอื่น นอกจากแรงเคลื่อนไฟฟาของ
แหลงจายไฟที่กําหนดไว การทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดประกายไฟ, 
เพลิงไหม, มีความรอนสูง หรือไฟฟาช็อต

เสียบปลั๊กไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟใหแนนหนาจน
แนบสนิทกับฐานของขาปลั๊กไฟ การเสียบปลั๊กไฟแบบหลวมๆ 
อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือเพลิงไหมจากความรอนสูงหรือ
ประกายไฟ หามใชงานเมื่ออุปกรณชารจที่ใหมาเสียหาย หรือ
เตารับไฟหลุดหลวม

หามทําใหเสียหาย, ดัดแปลง, บิดเบี้ยว, ดึง หรือวางของหนักทับ
สายของอุปกรณชารจที่ใหมา หามใชงานสายที่ชํารุดเสียหาย การ
ทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต, การลัดวงจร หรือเพลิงไหม

หามใชมือ, นิ้วมือ และสวนอื่นๆ ของรางกายทานสัมผัสกับชอง
เชื่อมตอ หรือชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน การทําเชนนั้นอาจทําให
เกิดไฟฟาช็อต, อาการบาดเจ็บ หรือขอบกพรองได
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หากทานไดยินเสียงฟาคะนอง หามสัมผัสปลั๊กไฟ การทําเชนนั้น
อาจทําใหถูกไฟฟาช็อตเนื่องจากเกิดฟาฝา

กอนทําความสะอาดอุปกรณสําหรับชารจ ใหถอดปลั๊กไฟ
ของอุปกรณชารจที่ใหมาออกจากเตารับ หากปลั๊กยังเสียบอยูใน
ขณะที่ทานทําความสะอาดอุปกรณ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือ
การลัดวงจรได

เช็ดทําความสะอาดฝุนออกจากปลั๊กไฟ หากไมปฏิบัติตาม 
อาจทําใหเกิดเพลิงไหม, รอยไหม หรือไฟฟาช็อตได

ติดตั้งและจัดตําแหนงอุปกรณในรถเพื่อไมใหกีดขวางการขับขี่
หรืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยเชน ถุงลมนิรภัย เพราะอาจทําให
เกิดอุบัติเหตุ ติดตั้งอุปกรณในรถยนตตามคําแนะนําของคูมือ
ฉบับนี้

เมื่อไมไดใชงานอะแด็ปเตอรชารจไฟเปนเวลานาน ใหถอดปลั๊กไฟ
ของอุปกรณชารจที่ใหมาออกจากเตารับไฟ หากไมปฏิบัติตาม
อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต, เพลิงไหม หรือขอบกพรองได

หามใชงานในสถานที่ที่อาจถูกนํ้า, ปสสาวะสัตวเลี้ยง หรือ
ของเหลวอื่นๆ กระเซ็นใส การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดขอบกพรอง
จากความรอนสูง, เพลิงไหม, ไฟฟาช็อต หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส
ลัดวงจร เมื่อผลิตภัณฑถูกนํ้ากระเซ็นใส ใหถอดปลั๊กไฟของ
อุปกรณที่ใหมาในทันที

 ขอควรระวัง ควรศึกษาขอควรระวังดังตอไปนี้
กอนการใชงาน

หามใชงานในสถานที่ที่มีความชื้น เชน หองนํ้า หรือเชื่อมตอ/
ปลดการเชื่อมตอกับอุปกรณชารจที่ใหมาดวยมือเปยก การทํา
เชนนั้นอาจใหทําใหเกิดไฟฟาช็อต หรือขอบกพรอง

ชารจแบตเตอรี่ในบริเวณที่มั่นคง หากวางไวบนพื้นที่เอียงหรือ
บนแทนที่สายไปมา ผลิตภัณฑอาจตกหลนซึ่งอาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย ควรระมัดระวังเมื่อใชการตั้งคา
แบบสั่น นอกจากนี้ หามคลุมหรือหอหุมผลิตภัณฑดวยผาหรือ
ผาหม การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม หรือขอบกพรอง

เมื่อถอดปลั๊กไฟของอุปกรณสําหรับชารจที่ใหมาออกจากเตารับ 
ใหจับและดึงที่ตัวปลั๊ก หากทานดึงที่สาย อาจทําใหสายเสียหายได

■ Nano SIM Card

 คําเตือน ควรศึกษาคําเตือนดังตอไปนี้
กอนการใชงาน

หามวาง Nano SIM Card ไวในอุปกรณทําครัวเชน ไมโครเวฟ 
หรือถังแรงดัน การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการหลอมละลาย, 
มีความรอนสูง, มีควัน, ขอมูลสูญหาย หรือมีขอบกพรอง 
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 ขอควรระวัง ควรศึกษาขอควรระวังดังตอไปนี้
กอนการใชงาน

ควรใชความระมัดระวังเมื่อใส/ถอด Nano SIM Card การทําเชนนั้น 
อาจทําใหมือหรือนิ้วมือของทานไดรับบาดเจ็บ

ใชเฉพาะอุปกรณที่ระบุไวเพื่อการใส Nano SIM Card เทานั้น 
การใชอุปกรณที่บริษัทไมไดระบุไว อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือมี
ขอบกพรองได

หามแยกชิ้นสวนประกอบหรือดัดแปลง Nano SIM Card การทํา
เชนนั้น อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือมีขอบกพรอง

หามใชงานหรือวาง Nano SIM Card ไวในสถานที่ที่รอน เชน ใกล
กองไฟหรือฮีตเตอร การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการหลอมละลาย, 
มีความรอนสูง, มีควัน, ขอมูลสูญหาย หรือมีขอบกพรอง

หามโยน Nano SIM Card เขาไปในกองไฟ หรือทําใหการดรอนขึ้น 
การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการหลอมละลาย, มีความรอนสูง, 
มีควัน, ขอมูลสูญหาย หรือมีขอบกพรอง

หามสัมผัสบริเวณ IC (แถบโลหะ) ของ Nano SIM Card หรือ
ทําใหการดลัดวงจร การทําเชนนั้นอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือมี
ขอบกพรอง

หามทําให Nano SIM Card ตกหลนหรือไดรับแรงกระแทก
อยางรุนแรง การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดขอบกพรอง

หามพับ, บิด หรือวางของที่หนักมากทับ Nano SIM Card การทํา
เชนนั้นอาจทําใหเกิดขอบกพรอง

หามทําให Nano SIM Card เปยก การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิด
ขอบกพรอง

หามขูดขีดบริเวณ IC (แถบโลหะ) ของ Nano SIM Card การทํา
เชนนั้นอาจทําใหเกิดขอบกพรอง

หามจัดเก็บ Nano SIM Card ในที่ที่มีฝุน การทําเชนนั้นอาจทําให
เกิดขอบกพรอง

หามจัดเก็บ Nano SIM Card ในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง 
หรือในสถานที่ที่รอนหรือชื้น การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิด
ขอบกพรอง

เก็บ Nano SIM Card ใหพนมือเด็กเล็ก หากไมปฏิบัติตาม
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ เมื่อเด็กกลืนการดเขาไปโดยบังเอิญและ
มีอาการอาเจียน
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ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงาน
ขอควรระวังตอไปนี้มีไวสําหรับแสดงใหเห็นถึงการใชงานโดยชัดเจน 
อานขอควรระวังตอไปนี้่โดยละเอียดเพื่อการใชงานที่ถูกตอง
■ ขอควรระวังสําหรับเครื่องโทรศัพท, แบตเตอรี่ในตัว, อุปกรณ

สําหรับชารจ, Nano SIM Card, อุปกรณภายนอก

● หามออกแรงมากเกินไปเมื่อใชงานผลิตภัณฑ ไมควรวางผลิตภัณฑไว
ในกระเปาที่แนนมากเกินไป หรือวางของหนักมากทับผลิตภัณฑที่อยูใน
กระเปา การนั่งทับผลิตภัณฑที่อยูในกระเปากางเกงของทาน อาจทําให
หนาจอหรือแผงวงจรภายในเสียหายจนเกิดความผิดปกติ

 การเชื่อมตออุปกรณภายนอกคางไวกับชองเชื่อมตอภายนอกหรือชองตอ
หูฟงพรอมไมโครโฟน อาจทําใหขั้วตอเกิดความเสียหายจนเกิดความ
ผิดปกติ ความเสียหายและความผิดปกติดังกลาวไมไดในการรับประกัน 
แมวาจะไมมีความเสียหายภายนอกเกิดขึ้นก็ตาม

● เพื่อความมั่นใจในคุณสมบัติกันนํ้า (ที่เทียบเทากับ IPX5 และ IPX8) 
ของผลิตภัณฑนี้ ใหปดฝาปดชองใสการดใหแนนหนาเมื่อใชงาน

 โปรดจําไววาคุณสมบัติกันนํ้านี้ไมสามารถรองรับสภาวะการใชงานได
ทุกรูปแบบ หามปลอยใหนํ้าเขาสูภายในผลิตภัณฑ หรือกระเซ็นโดน
อุปกรณสําหรับชารจหรืออุปกรณเสริม หามเปด/ปดฝาปดชองใสการด
เมื่ออยูทามกลางสายฝน หรือเมื่อมีหยดนํ้าอยูบนตัวผลิตภณัฑ การทํา
เชนนั้นอาจทําใหเกิดการซึมของนํ้า จนเกิดการกัดกรอนภายใน

 ความผิดปกติที่พิจารณาแลววาเกิดขึ้นจากการซึมของนํ้าไมไดอยูใน
การรับประกัน

● หามใชงานผลิตภัณฑในสถานที่ที่รอน, หนาว หรือชื้นมากเกินไป
 (ใชงานภายใตอุณหภูมิแวดลอมที่ 5℃ ถึง 35℃ และความชื้นที่ 35% ถึง 

85%)
 - อุปกรณสําหรับชารจ
 - อุปกรณภายนอก

● หามใชงานผลิตภัณฑในสถานที่ที่รอน, หนาว หรือชื้นมากเกินไป
 (ใชงานภายใตอุณหภูมิแวดลอมที่ 5℃ ถึง 35℃ และความชื้นที่ 35% ถึง 

90% อุปกรณสามารถใชงานไดชั่วคราวในระหวาง 36℃ ถึง 40℃)
 - ตัวเครื่อง

● หามใชงานในสถานที่ที่เต็มไปดวยฝุน หรือมีแรงสั่นเทือน

● ใชผาแหงเช็ดทําความสะอาดชองเชื่อมตอ และชองตอหูฟงพรอม
ไมโครโฟนอยูสมํ่าเสมอ ชองตอที่สกปรกอาจทําใหการเชื่อมตอบกพรอง 
หามออกแรงมากเกินไปเมื่อทําความสะอาดชองเชื่อมตอ หรือชองตอหูฟง
พรอมไมโครโฟนเพื่อปองกันการบิดเบี้ยว

● สําหรับการทําความสะอาดการด ใชผาแหงและนุมนวล (เชนเดียวกับที่ใช
ทําความสะอาดแวนตา) เช็ดที่ตัวการด หามใชผาแหงเช็ดหยาบๆ หนาจอ
อาจเสียหายได หยดนํ้าหรือสิ่งสกปรกบนหนาจออาจทําใหเกิดคราบ 
การเช็ดดวยแอลกอฮอล, ทินเนอร, เบนซิน, ผงซักฟอก ฯลฯ อาจลบ
ลวดลายบนตัวเครื่อง หรือทําใหสีผิดเพี้ยนไป

● ควรใชงานใหหางจากโทรศัพทบาน, ทีวี และวิทยุใหมากที่สุด หากใชงาน
ใกลกันอาจสงผลกระทบได

● ผลิตภัณฑอาจอุนขึ้นในระหวางการชารจ หรือการใชงานอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับแตละสถานการณ และไมใชความผิดปกติแตอยางใด
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● เมื่อเด็กใชงานผลิตภัณฑนี้ ผูปกครองหรือผูดูแลควรอาน “คูมือการใชงาน” 
(เอกสารฉบับนี้) อยางละเอียดถี่ถวนและสอนวิธีการใชงานใหเด็กไดทราบ

● หามติดสติ๊กเกอรบนตัวเครื่อง เสียงอาจเงียบไป หรือคูสนทนาอาจไม
ไดยินเสียงสนทนา

■ ตัวเครื่องหลัก

● หามออกแรงกด, แตะ หรือกระแทกที่หนาจออยางรุนแรง การกระทํา
เชนนั้น อาจทําใหเกิดการขีดขวนหรือความเสียหาย

● หามใชเล็บนิ้วมือของทาน, วัตถุแหลมคม หรือของแข็งกดที่ปุมหรือผิว
หนาจออยางแรง การกระทําเชนนั้น อาจทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือความ
เสียหาย

 แผงสัมผัสไดรับการออกแบบมาสําหรับการสัมผัสเบาๆ ดวยนิ้วมือ หามใช
นิ้วมือหรือวัตถุปลายแหลม (เชน เล็บนิ้วมือ, ปากกาลูกลื่น และหมุด) 
กดอยางรุนแรงบนแผงสัมผัส

 ในกรณีตอไปนี้ ผลิตภัณฑอาจไมตอบสนองกับการสัมผัสที่แผงสัมผัส หรือ
อาจมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับการทํางาน
• การใชงานเมื่อสวมถุงมือ
• การใชงานดวยเล็บนิ้วมือ
• การใชงานเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมบนหนาจอ
• การใชงานเมื่อติดแผนกันรอยหรือแผนเคลือบบนหนาจอ
• การใชงานเมื่อมีหยดนํ้าหรือไอนํ้าเกาะอยูบนแผงสัมผัส
• การใชงานเมื่อนิ้วเปยกหรือมีเหงื่อออก
• การใชงานใตนํ้า

● เพื่อหลีกเลี่ยงการดัดแปลงที่ผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑจึงไดรับการออกแบบ
มาเพื่อไมใหสามารถแยกชิ้นสวนประกอบไดโดยงาย 

● เนื้อหาที่บันทึกอยูในผลิตภัณฑ เชน เนื้อหา, เมล และรายการโปรด 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายที่เกิดจากเหตุบังเอิญ, ขอบกพรอง, 
การซอมแซม หรือการใชงานไมถูกตอง ควรคัดลอกเนื้อหาที่สําคัญเก็บไว 
โปรดจําไววา บริษัทจะไมแสดงความรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือการ
สูญเสียผลประโยชนจากเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือสูญหาย

● หนาจอของผลิตภัณฑเปนแบบผลึกเหลว ความเร็วในการตอบสนอง
ของหนาจออาจชาลงเมื่ออุณหภูมิแวดลอมลดลง เนื่องจากเปนคุณสมบัติ
ผลึกเหลวและไมใชความผิดปกติแตอยางใด ความเร็วในการตอบสนอง
ของหนาจอจะกลับเปนปกติที่อุณหภูมิสภาวะปกติ

● แมวาหนาจอของผลิตภัณฑ จะผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีความแมนยําสูง 
บางพิกเซล (จุด) อาจสวาง หรืออาจบอดตลอดเวลา อาการนี้ไมใชความ
ผิดปกติแตอยางใด

● ควรระมัดระวังไมใหรบกวนบุคคลอื่นรอบๆ ตัวทาน เมื่อทานใชผลิตภัณฑ
นี้ในที่สาธารณะ

● ขอแนะนําใหทานจัดเก็บสําเนาของขอมูลสวนตัวเชน ภาพถายของทาน 
วิดีโอและเพลงในเครื่อง PC ของทานโดยการสงไฟลแตละไฟลตามอีเมล
แนบเอกสาร อยางไรก็ตาม โปรดจําไววาทานจะไมสามารถคัดลอกขอมูล
ลิขสิทธิ์ไดดวยวิธีการที่อธิบายในขางตน

● ระมัดระวังไมใหวางวัตถุที่มีสนามแมเหล็ก เชน บัตรแถบแมเหล็ก, ลําโพง 
และเครื่องทีวีใกลกับผลิตภัณฑ เนื่องจากอาจทําใหเกิดความผิดปกติได

 วัตถุที่มีสนามแมเหล็กแรงสูงอาจเปนสาเหตุของการทํางานที่ผิดปกติ

● แมวาชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟนจะสามารถกันนํ้าได หากยังมีนํ้าเหลือ
อยูทานอาจจะไมสามารถเสียบปลั๊กใชงานได แกวงผลิตภัณฑไปมาเพื่อให
นํ้าไหลออกจนกระทั่งไมมีนํ้าเหลืออยูในชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน และ
ทิ้งไวใหแหงกอนที่จะใชงาน
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● เมื่อทานเก็บผลิตภัณฑไวในกระเปาเสื้อ/กางเกง หรือกระเปาถือ 
ควรระมัดระวังไมใหสัมผัสกับวัตถุโลหะหรือของแข็ง การกระทําเชนนั้น 
อาจทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือความเสียหาย

● หากยายจากสถานที่หนาวเย็นไปยังที่อบอุนอยางกะทันหัน หรือในสถานที่
ชื้น หรือเมื่อใชงานในที่ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลัน (เชน ใกล
กับชองไลลมของเครื่องปรับอากาศ) หยดนํ้า (เชน ไอนํ้า) อาจกอตัวขึ้น
ภายใน ผลิตภัณฑ โปรดจําไววาเมื่อใชงานภายใตสภาวะดังกลาว 
ความชื้นอาจเปนสาเหตุของกัดกรอน หรือขอบกพรองได

● เมื่อเช็ดหนาจอ ใหใชผาที่นุมนวลและแหง การใชผาเปยก นํ้ายาเช็ด
กระจก หรือนํ้ายาที่คลายกันอาจทําใหเกิดขอบกพรอง

● เมื่อเชื่อมตอ/ตัดการเชื่อมตออุปกรณภายนอกกับชองเชื่อมตอภายนอก 
หรือชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน ตรวจสอบใหแนใจวาขั้วตอหรือปลั๊ก
ของอุปกรณภายนอกตั้งตรงกับชองเชื่อมตอภายนอก 

● โปรดจําไววา หากออกแรงกับชองเชื่อมตอภายนอกหรือชองหูฟง
พรอมไมโครโฟนที่เชื่อมตออยูกับอุปกรณภายนอกมากเกินไป อาจทําให
เกิดความเสียหายได

● หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะทั่วไป

● เสียบการดหนวยความจํา microSD เขากับชองใสการดเทานั้น

● หามออกแรงมากเกินไปเมื่อเสียบ/ถอดการดหนวยความจํา microSD 
การทําเชนนั้น อาจทําใหมือหรือนิ้วมือของทานไดรับบาดเจ็บ

● ขณะที่ดําเนินการบันทึก/อานขอมูลกับการดหนวยความจํา microSD 
หามไมใหผลิตภัณฑไดรับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก หรือปดเครื่อง 
การทําเชนนั้น อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือมีขอบกพรอง

● ระมัดระวังไมใหนิ้วมือของทานบังไมโครโฟนในระหวางการโทร คูสนทนา
อาจจะไมไดยินเสียงของทานอยางชัดเจน

● เมื่อใชงานการโทรแบบแฮนดฟรี โปรดจําไววาเสียงลําโพงอาจจะดังมาก 
ควรรักษาระยะหางระหวางลําโพงและหูของทาน

● หามไมใหนิ้วของทานบังเซ็นเซอร หรือติดสติ๊กเกอรบังไว การทําเชนนั้น
อาจทําใหเซ็นเซอรไมสามารถตรวจจับระดับแสงรอบๆ และทํางานผิดปกติ

● หามติดสติ๊กเกอรบังเซ็นเซอรตรวจจับระยะใกล การทําเชนนั้นอาจทําให
เซ็นเซอรทํางานบกพรอง และหนาจอจะดับลงทุกครั้งที่รับสายหรือระหวาง
การโทร
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■ แผงสัมผัส

● ใชนิ้วมือของทานเพื่อใชงานแผงสัมผัส หามใชปากกาลูกลื่น, ดินสอ หรือ
วัตถุปลายแหลมอื่นๆ การใชวัสดุดังกลาวนอกจากจะทําใหแผงสัมผัส
ทํางานไมถูกตองแลว ยังอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือความเสียหายได

● หามติดสติ๊กเกอรหรือแผนรอง (เชน ฟลมกันรอยที่มีจําหนายทั่วไป 
แผนกันการแอบมอง) บนหนาจอ การทําเชนนั้นอาจทําใหแผงสัมผัส
ทํางานผิดพลาด

● หามใชเล็บนิ้วมือในการใชงานแผงสัมผัส การทําเชนนั้นอาจทําใหเล็บฉีก
หรือนิ้วล็อคได

● หากผิวของหนาจอสกปรก หรือเปยกเหงื่อหรือนํ้า อาจทําใหการทํางาน
ผิดพลาดได ในกรณีนี้ ใหเช็ดผิวของหนาจอดวยผาแหงและนุมนวล

● เมื่อเก็บผลิตภัณฑไวในกระเปาเสื้อ/กางเกงหรือกระเปาถือ ไมควรเก็บ
ไวใกลกับโลหะ หรือวัสดุตัวนําอื่นๆ เนื่องจากอาจทําใหแผงสัมผัสทํางาน
บกพรองได

■ แบตเตอรี่ในตัว

● การใชงานในสภาพแวดลอมที่รอนหรือเย็นจัด เชน เมื่อทิ้งไวในรถยนต
ที่ปดกระจกประตูในฤดูรอน อาจทําใหความจุของแบตเตอรี่ลดลง และ
ระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่อาจสั้นลง นอกจากนี้ อายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่อาจสั้นลงเชนกัน ควรใชงานผลิตภัณฑเมื่ออยูในที่ที่มี
อุณหภูมิสภาวะปกติเทานั้น

● หลังจากที่ชารจแบตเตอรี่ในตัวแลว พลังงานของแบตเตอรี่จะลดลงเล็ก
นอย แมวาจะไมไดใชงานผลิตภัณฑ แบตเตอรี่อาจหมดประจุไฟ หากไม
ไดใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน เราขอแนะนําใหชารจผลิตภัณฑกอน
ใชงาน

● เพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพแบตเตอรี่หรืออายุการใชงานแบตเตอรี่ 
หามเก็บผลิตภัณฑไวในสภาวะดังนี้:
• เมื่อแบตเตอรี่เต็ม (ทันทีที่ชารจเสร็จ)
• เมื่อแบตเตอรี่หมด (แบตเตอรี่เหลือนอยจนไมสามารถเปดเครื่องได)
• ในสถานที่ที่รอนและชื้น

● ใหชารจแบตเตอรี่กอนใชงานผลิตภัณฑเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หรือ
หากทานไมไดใชงานเปนเวลานาน

 ● แบตเตอรี่ในตัวเปนวัสดุอุปโภคบริโภค หากแบตเตอรี่ในตัวหมด
ประสิทธิภาพ แสดงวาแบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีก ใหหยุดใชงาน
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■ อุปกรณสําหรับชารจ

● เมื่อไมไดใชงานอุปกรณสําหรับชารจ ใหถอดปลั๊กสายไฟของอุปกรณชารจ
ที่ใหมาออกจากเตารับ

● หามมวนสายไฟของอุปกรณชารจที่ใหมากับตัวอะแด็ปเตอร การทํา
เชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต, ความรอนสูง หรือเพลิงไหมได

● หามทําใหปลั๊กของอุปกรณสําหรับชารจหรือการเชื่อมตอระหวางขั้วตอและ
สายไฟบิดงอ การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต, ความรอนสูง หรือ
เพลิงไหมได

■ Nano SIM Card

● หามฝนถอดหรือเสียบ Nano SIM Card

● ควรรักษาความสะอาดบริเวณ IC (แถบโลหะ) ของ Nano SIM Card ของ
ทาน สําหรับการทําความสะอาดการด ใชผาแหงและนุมนวล (เชนเดียวกับ
ที่ใชทําความสะอาดแวนตา) เช็ดที่ตัวการด

● หามติดสติ๊กเกอรไวบน Nano SIM Card

■ กลอง

● เมื่อใชงานกลอง ควรปฏิบัติตามมารยาทพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใชงานกลอง

● ขอมูลภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสูญหายเนื่องมาจากความผิด
ปกติของผลิตภัณฑ บริษัทจะไมรับผิดในการกูคืนขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
หรือสูญหายไป และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือ
สูญหาย หรือการสูญเสียผลประโยชน

● เมื่อถายภาพเหตุกาณสําคัญ (เชน การแตงงาน) ใหทดลองถายภาพ 
และตรวจสอบภาพที่ถายออกมาเพื่อยืนยันวาภาพถายถูกตองหรือไม

● หามใชงานกลองในการบันทึกหนังสือสําหรับจําหนาย หรือขอมูลที่ไมไดรับ
อนุญาตใหถายภาพ

● หามปลอยใหเลนสกลองสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ภาพที่ถายออกมา
อาจมีสีซีดหรือเขมไป

■ เพลงและวิดีโอ

● หามรับฟงเพลงหรือดูวิดีโอในขณะที่ขับรถยนต หรือขับขี่จักรยานยนตหรือ
จักรยาน และควรมีสติกับการจราจรรอบๆ ตัวเมื่อทานกําลังเดินอยู อาจจะ
ไมไดยินเสียงรอบๆ ตัวอยางชัดเจน และการจองมองที่หนาจอจะทําใหเสีย
สมาธิจนเกิดอุบัติเหตุได ควรใชความระมัดระวังอยางมากเมื่ออยูที่ทางขาม
ทางรถไฟ, ชานชลา, และทางมาลาย

● ระมัดระวังอยาฟงในระดับเสียงที่ดังมากเปนเวลานาน เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบกับการไดยิน

● ระวังเสียงรั่วไหลออกมาจากหูฟงเมื่ออยูในรถไฟ หรือสถานที่อื่นๆ ที่มี
ผูคนอยูรอบตัวทาน

■ ลิขสิทธิ์และสิทธิ์เกี่ยวกับภาพถาย

● ทานไมไดรับอนุญาตใหทําการคัดลอก, แจกจาย, เผยแพร, ดัดแปลง หรือ
แกไขขอมูลที่ทานถายภาพ, บันทึก หรือดาวนโหลดโดยใชผลิตภัณฑนี้
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์

 นอกจากนี้ หามใชงานหรือดัดแปลงภาพถายหรือชื่อของแตละบุคคล 
โดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งอาจเปนการละเมิดสิทธิ์ของภาพถาย

 โปรดจําไววาการถายภาพและการบันทึกภาพอาจไมไดรับอนุญาต
ในการแสดงสด, การโชว และนิทรรศการบางแหง แมวาจะเปนการกระทํา
เพื่อการใชงานสวนบุคคลก็ตาม

● ควรใหความใสใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของภาพถายเมื่อโพสตภาพ
ที่ทานถายไวลงบนหนาโฮมเพจทางอินเทอรเน็ต
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■ สํารองเนื้อหาเก็บไวในผลิตภัณฑ์

● โปรดสํารองเนื้อหาที่สําคัญที่บันทึกลงในผลิตภัณฑ หรือที่ดาวนโหลด
ลงในผลิตภัณฑ จากแหลงขอมูลภายนอก เนื้อหาที่บันทึกลงใน
หนวยความจําบนผลิตภัณฑนี้อาจสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ปจจัยที่ไมไดคาดคิด เชน ไฟฟาสถิตย หรือขอบกพรอง, การซอมแซม, 
การใชงานที่ไมถูกตอง ฯลฯ
* วิธีการสํารองขอมูล: ขอมูลสําคัญที่บันทึกไวเชน ขอมูลเนื้อหา, เพลง, 
ภาพถาย และวิดีโอบนการดหนวยความจํา microSD ทานสามารถ
สงไฟลโดยการแนบเอกสารผานอีเมล หรือสงผานไปยังเครื่อง PC ของ
ทาน อยางไรก็ตาม โปรดจําไววาขอมูลบางอยางไมสามารถคัดลอกได
โดยวิธีการดังกลาว

 รหัส PIN

■ รหัส PIN
เพื่อปองกันการใชงาน Nano SIM Card โดยไมไดรับอนุญาตจากบุคคล
อื่นๆ ทานสามารถตั้งรหัส PIN สําหรับการเขาใชงานผลิตภัณฑในทุกครั้ง
ที่เปดเครื่อง ทานจําเปนตองใสรหัส PIN เมื่อทําการตั้งคาไมวาจะเปด
ใชงานการใสรหัส PIN หรือไม
หากใสรหัส PIN ไมถูกตองติดตอกันสามครั้ง รหัส PIN จะถูกล็อก 
ทานสามารถปลดล็อกรหัส PIN ไดโดยใชรหัส PUK
• สามารถขอรับรหัส PIN ไดจากผูใหบริการของทาน

■ รหัส PUK

ในกรณีที่รหัส PIN ถูกล็อก ทานสามารถปลดล็อกไดโดยการใสรหัส PUK
• สามารถขอรับรหัสผานไดจากผูใหบริการของทาน ทานไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงรหัส PUK ได

• หากใสรหัส PUK ไมถูกตองติดตอกันตามจํานวนครั้งที่กําหนดไว 
รหัส PUK จะถูกล็อก ทานจําเปนตองติดตอผูใหบริการของทาน

• หลังจากที่ใสรหัส PUK ทานจําเปนตองตั้งคารหัส PIN ตัวใหม
• รหัส PIN จะไมถูกรีเซ็ตจากการตั้งคาเริ่มตนของผลิตภัณฑ

<โปรดคัดลอกสวนนี้และกรอกขอมูล>

@gmail.com

[ชองใสรหัสผาน]

บัญชี Google ID

รหัสผานของบัญชี Google

บัญชี Facebook ID

รหัสผานของบัญชี Facebook

ล็อกหนาจอ: หมายเลขล็อก

ล็อกหนาจอ: รหัสผาน

ล็อกหนาจอ: รูปแบบ
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หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ําและกันฝุนหมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ําและกันฝุน

ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติกันนํ้าที่เทียบเทากับ IPX5*1 และ IPX8*2 และ
คุณสมบัติกันฝุนที่เทียบเทากับ IP5X*3 เมื่อปดฝาปดชองใสการดอยาง
แนนหนา (ตามการทดสอบจากผูผลิต)
ตัวอยางเชน ทานสามารถโทรออกไดเมื่อถือผลิตภัณฑดวยมือที่เปยกนํ้า
ทามกลางสายฝน (นอยกวา 20 มม. ตอชั่วโมง) โดยไมมีรม และใชงาน
ผลิตภัณฑในที่ที่มีนํ้าเชน หองนํ้า หรือหองครัวได
กอนการใชงานผลิตภัณฑควรอาน “ขอควรจําที่สําคัญกอนการใชงาน” 
และ “ขอแนะนําเพื่อการใชงานที่สะดวกสบาย” อยางละเอียดถี่ถวนเพื่อการ
ใชงานที่ถูกตอง หากไมปฏิบัติตามเนื้อหาที่อธิบายไวในหัวขอนี้ อาจทําให
นํ้า, ทราย หรือสิ่งแปลกปลอมเขาสูภายใน ซึ่งกอใหเกิดความรอนสูง, 
ประกายไฟ, ไฟฟาช็อต, อาการบาดเจ็บ หรือขอบกพรอง
*1 คุณสมบัติที่เทียบเทากับ IPX5 หมายความวา การใชงานในลักษณะโทรศัพทของ

ผลิตภัณฑจะยังคงสามารถทํางานได แมวาจะมีการฉีดนํ้าดวยหัวฉีดขนาด 6.3 มม. 

ที่ระยะหางประมาณ 3 เมตร เปนเวลานานกวา 3 นาที ดวยอัตราประมาณ 12.5 ลิตร

ตอนาทีจากทุกๆ ทิศทาง

*2 คุณสมบัติที่เทียบเทากับ IPX8 หมายความวา การใชงานในลักษณะโทรศัพทของ

ผลิตภัณฑจะยังคงสามารถทํางานไดเมื่อไมมีนํ้าเขาสูภายในผลิตภัณฑ แมวาอุปกรณ

จะจมอยูในถังนํ้าประปาที่อุณหภูมิปกติ ในระดับความลึก 1.5 เมตร ประมาณ 30 นาที

*3 คุณสมบัติที่เทียบเทากับ IP5X หมายความวา ระบบโทรศัพทของผลิตภัณฑจะยังคง

สามารถทํางานได แมวาจะวางอุปกรณทิ้งไวบนเครื่องมือที่มีกรวดหรือฝุนขนาด

เสนผาศูนยกลางเทากับ 75 μm หรือเล็กกวา และไดรับแรงสั่นสะเทือนประมาณ 

8 ชั่วโมง

เนื่องจากการใชงานในสภาพตางๆ ไดรับการยืนยันตามหลักเกณฑขางตน
แลว จึงไมมีการรับประกันการทํางานที่ถูกตองของผลิตภัณฑในทุกๆ 
สภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานจริง ความผิดปกติที่พิจารณาแลววา

เกิดขึ้นจากการใชงานที่ไมถูกตองโดยผูซื้อ จะไมอยูในการรับประกัน

ขอควรจําที่สําคัญกอนการใชงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาปดฝาปดชองใส
การดไวอยางแนนหนาแลว

• คุณสมบัติกันนํ้าจะมีประสิทธิภาพ
เมื่อปดฝาปดไวอยางแนนหนาแลว
เทานั้น

• เพียงแคอนุภาคเล็กๆ (เสนผม, 
เม็ดทราย ฯลฯ) ที่ติดอยูที่ชองปด 
ก็ทําใหเกิดนํ้ารั่วซึมได

• หามเปด/ปดฝาปดชองใสการด หากตัวเครื่องหรือมือของทานเปยกนํ้า 
หามเสียบชุดหูฟงเมื่อมีนํ้าอยูในชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน
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วิธีการปดฝาปดชองใสการด
เมื่อพับฝาปดเก็บเขาที่ ใหกดฝาปด ① ลงใหทั่วๆ ดวยนิ้วมือของทาน 
ถูนิ้วมือของทานไปมาบนฝาปดตามทิศทางของลูกศร ② เพื่อยืนยันใหแนใจ
วาฝาปดปดสนิทแลว

① ②

● หามจุมผลิตภัณฑลงในนํ้าสบู, นํ้าผงซักฟอก หรือนํ้าผสมเกลือขัดผิว
● หามจุมผลิตภัณฑลงในนํ้าทะเล, สระวายนํ้า หรือบอนํ้ารอน
● หามจุมผลิตภัณฑลงในของของเหลวใดๆ (เชน แอลกอฮอร) ที่ไมใชนํ้า
● หามวางผลิตภัณฑไวบนพื้นทรายที่ชาดหาดโดยตรง เพราะอาจมีทราย

หรือเศษเล็กๆ เขาสูภายในไมโครโฟนหรือลําโพงได ซึ่งทําใหระดับเสียง
เบาลงได หากมีทรายเขาสูภายในผลิตภัณฑ อาจทําใหเกิดความรอนสูง 
หรือขอบกพรองขึ้นได

● หามใชงานผลิตภัณฑเมื่ออยูในนํ้า
● หามวางผลิตภัณฑไวในสถานที่ชื้น เชน ในหองนํ้าหรือหองครัวเปนเวลานาน

สบู/ผงซักฟอก/
เกลือขัดผิว

นํ้าทะเล สระวายนํ้า บอนํ้ารอน ทราย/โคลน

ขอแนะนําเพื่อการใชงานที่สะดวกสบาย

● เมื่อผลิตภัณฑเปยก อาจมีนํ้าขังอยูตามชองวางของผลิตภัณฑ ใหเขยา
ผลิตภัณฑอยางระมัดระวังเพื่อเทนํ้าออก ตรวจสอบใหแนใจวาไดเทนํ้าที่
เหลืออยูในแผงปุม, ชองตอสายชารจ, ชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน และ
ชองเชื่อมตอภายนอกออกจนหมดแลว

● แมวาจะเทนํ้าออกไปแลว แตชิ้นสวนภายในอาจจะยังเปยกอยู ไมควรวาง
ผลิตภัณฑไวใกลสิ่งของที่หามเปยก แมจะสามารถใชงานผลิตภัณฑไดแลว
ก็ตาม ระมัดระวังอยาใหเสื้อผา, กระเปา หรือสิ่งของภายในกระเปาเปยกนํ้า

● ใหเทนํ้าออก หากไดยินเสียงไมชัดเจนเนื่องจากมีนํ้าอยูภายในไมโครไฟน

■ หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานในสภาพตางๆ
<เมื่อฝนตก>
ทานสามารถถือผลิตภัณฑไดดวยมือที่เปยกนํ้า และไมตองใชรมเมื่อฝนตก
• ในกรณีนี้หมายถึง เมื่อฝนตกหนักปานกลาง (นอยกวา 20 มม. ตอชั่วโมง)
• นํ้าที่หยดลงบนหนาจออาจทําใหเกิดขอบกพรองในการทํางานของแผงสัมผัส
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• หามเปด/ปดฝาปดชองใสการด หากผลิตภัณฑโดนฝน หรือมือของทาน
เปยกนํ้า

<ในหองอาบนํ้า>
ทานสามารถโทรออกไดโดยการถือผลิตภัณฑดวยมือที่เปยกหลังจากที่
อาบนํ้าเสร็จ
• หลีกเลี่ยงการฉีดนํ้าแรงดันสูงไปที่ตัวผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑไมได
ออกมาเพื่อรองรับนํ้าแรงดันสูง

<การลางทําความสะอาด>
ทานสามารถลางผลิตภัณฑไดดวยกระแสนํ้าเบาๆ (ไมเกิน 6 ลิตรตอนาที) 
จากทอนํ้าประปาที่อุณหภูมิปกติ (5℃ ถึง 35℃) โดยใหหางจากก็อกนํ้า 
หรือฝกบัวประมาณ 10 ซม.
• หามฉีดนํ้าแรงดันสูงหรือจุมผลิตภัณฑลงในนํ้าเปนเวลานาน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑไมไดออกแบบมาเพื่อรองรับนํ้าแรงดันสูง

• ควรจับบริเวณฝาปดชองใสการดเพื่อไมใหฝาเปดออก และใชมือของทาน
ลางผลิตภัณฑ หามใชแปรงขัดหรือฟองนํ้า

• หามลางผลิตภัณฑดวยเครื่องซักผา หรือเครื่องทําความสะอาดอัลตราซาวด
• หามทําใหนํ้าสบู, นํ้าผงซักฟอก ฯลฯ กระเซ็นโดนหรือจุมผลิตภัณฑลงไป 
นอกจากวาจะเปนนํ้าประปา

<ในหองนํ้า>
ทานสามารถใชงานผลิตภัณฑในหองนํ้าได
• แมวาทานสามารถโทรออกไดขณะที่มือเปยกนํ้า แตหามจุมผลิตภัณฑลงใน
อางอาบนํ้า ผลิตภัณฑไมสามารถทนความรอนได

• หามใชงานผลิตภัณฑในหองนํ้าเปนเวลานาน ผลิตภัณฑไมมีคุณสมบัติ
กันความชื้น

• หามจุมผลิตภัณฑลงในนํ้าพุรอน, นํ้าสบู, นํ้าผงซักฟอก หรือนํ้าผสมเกลือขัดผิว 
นอกจากนี้ หามใชงานผลิตภัณฑเมื่ออยูในนํ้า การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิด
ขอบกพรอง

• การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงมากอาจทําใหเกิดไอนํ้า ใหรอจนกวาอุณหภูมิ
ของผลิตภัณฑอยูที่ระดับปกติ กอนที่ทานจะยาย ผลิตภัณฑ ออกจากที่ที่มี
อากาศเย็นไปยังหองนํ้าอุนๆ

• หากมีไอนํ้าเกิดขึ้นภายในหนาจอ ใหวางผลิตภัณฑทิ้งไวในที่ที่มีอุณหภูมิปกติ
ชั่วครูจนกวาไอนํ้าจะหาย

• หามลางผลิตภัณฑดวยนํ้ารอน ผลิตภัณฑไมสามารถทนความรอนได
<ริมสระวายนํ้า>
• หามจุมหรือทิ้งผลิตภัณฑลงในสระวายนํ้า นอกจากนี้ หามใชงานผลิตภัณฑเมื่อ
อยูในนํ้า

• หากนํ้าจากสระวายกระเซ็นโดนผลิตภัณฑ ใหลางออกทันทีดวยนํ้าประปา* ที่มี
อุณหภูมิปกติ เนื่องจากนํ้าจากสระวายนํ้ามีคลอรีนฆาเชื้อโรค หามใชแปรงขัด
ในการลางผลิตภัณฑ

 *กระแสนํ้าเบาๆ (ไมเกิน 6 ลิตรตอนาที)
<ในหองครัว>
ทานสามารถใชผลิตภัณฑไดในหองครัว และในสถานที่อื่นๆ ที่ใชนํ้า
• นอกจากนํ้าประปาแลว หามทําใหนํ้าสบู, นํ้าผงซักฟอก, ซอสปรุงรส, นํ้าผลไม
กระเซ็นเปอนหรือจุมผลิตภัณฑลงไป

• หามจุมหรือเทนํ้ารอนโดนผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑไมสามารถทนความรอนได
• หามวางผลิตภัณฑไวในที่ที่รอนหรือเย็นจัด เชน ใกลเตาอบ หรือวางไวในตูเย็น
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■ ขอควรระวังทั่วไป

ฝาครอบชองใสการด
ตรวจสอบใหแนใจวาปดฝาปดชองใสการดไวอยางแนนหนาแลว เพียงแค
อนุภาคเล็กๆ (เสนผม, เม็ดทราย ฯลฯ) ที่ติดอยูที่ชองปด ก็ทําใหเกิดนํ้ารั่วซึม
ได
หามเปด/ปดฝาปดชองใสการดเมื่อสวมถุงมือ เพียงแคอนุภาคเล็กๆ (เสนผม, 
เม็ดทราย ฯลฯ) ที่ติดอยูที่ชองปด ก็ทําใหเกิดนํ้ารั่วซึมได เช็ดหยดนํ้าเล็กๆ 
หรือเศษฝุนออกใหหมดดวยผาแหงทําความสะอาด กอนที่จะปดฝา
หากฝาปดชองใสการดบิดเบี้ยวหรือเสียหาย คุณสมบัติกันนํ้าอาจไมได
ประสิทธิภาพ

เมื่อมีของเหลวใดๆ ที่ไมใชนํ้าเปรอะเปอนตัวผลิตภัณฑ
เมื่อมีของเหลวใดๆ ที่ไมใชนํ้า (เชน นํ้าทะเล, ผงซักฟอก, แอลกอฮอล) 
เปรอะเปอนตัวผลิตภัณฑ ใหลางออกทันทีดวยนํ้าสะอาด
ทานสามารถลางผลิตภัณฑไดดวยกระแสนํ้าเบาๆ (ไมเกิน 6 ลิตรตอนาที) จาก
ทอนํ้าประปาที่อุณหภูมิปกติ (5℃ ถึง 35℃) โดยใหหางจากก็อกนํ้า หรือฝกบัว
ประมาณ 10 ซม.
หากผลิตภัณฑสกปรก ใหลางออกโดยจับบริเวณฝาปดชองใสการดเพื่อไมให
ฝาเปดออก หามใชแปรงขัดหรือฟองนํ้า

เมื่อผลิตภัณฑเปยก
เมื่อผลิตภัณฑเปยก ใหเทนํ้าออก และเช็ดตัวเครื่องโดยใชผาแหง
ในที่ที่อากาศเย็น นํ้าบนตัวเครื่องอาจกลายเปนนํ้าแข็ง การใชผลิตภัณฑที่มีนํ้า
แข็งเกาะอาจทําใหเกิดขอบกพรอง หามปลอยใหผลิตภัณฑเปอนนํ้าโดยที่ไม
เช็ดออก (ผลิตภัณฑ นี้ไมมีคุณสมบัติในการขจัดไอนํ้า)

ซีลยาง
ซีลยางรอบๆ ฝาปดชองใสการดมีความสําคัญในการรักษาคุณสมบัติกันนํ้า 
หามทําใหซีลยางเสียหายหรือถอดออก
เมื่อปดฝาปดชองใสการด ระมัดระวังอยาใหซีลยางถูกหนีบ การฝนปดฝาปด
ขณะที่หนีบซีลยางอาจทําใหสวนดังกลาวเสียหาย จนทําใหสูญเสียคุณสมบัติ
กันนํ้า เพียงแคอนุภาคเล็กๆ (เสนผม, เม็ดทราย ฯลฯ) ที่ติดอยูที่ชองปด ก็ทํา
ใหเกิดนํ้ารั่วซึมได
หากมีของเหลวใดๆ นอกเหนือจากนํ้า (เชน แอลกอฮอล) เปรอะเปอนซีลยาง 
อาจทําใหอายุการใชงานลดลง
หามสอดวัตถุแหลมคมเขาไปในชองรอบๆ ฝาปดชองใสการด การทําเชนนั้น
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือผิดรูป หรือซีลยางอาจเสียหายจนเกิดนํ้ารั่วซึม

การชารจ
หามชารจแบตเตอรี่หากผลิตภัณฑเปยกนํ้า
อุปกรณที่ใหมาไมสามารถกันนํ้าได
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คุณสมบัติกันนํ้า
หามใชงานผลิตภัณฑในที่ที่อาจโดนนํ้าแรงดันสูงพนใส (เชน ใกลกับก็อกนํ้า 
หรือฝกบัว) หรือจุมลงในนํ้าเปนเวลานาน เนื่องจากผลิตภัณฑไมไดออกแบบมา
เพื่อรองรับนํ้าแรงดันสูง นอกจากนี้ หามปลอยใหผลิตภัณฑสัมผัสกับกระแสนํ้า
รุนแรงซึ่งเกินกวาระดับของกระแสนํ้าที่กําหนดไว (เชน 6 ลิตรตอนาที จาก
ก็อกนํ้าหรือฝกบัวที่แมแตตัวทานเองอาจรูสึกเจ็บที่ผิวหนงั) การทําเชนนั้น
อาจทําใหเกิดขอบกพรองได แมวา ผลิตภัณฑ จะมีคุณสมบัติกันนํ้าที่เทียบเทา
กับ IPX5 หามลางผลิตภัณฑดวยเครื่องซักผา หรือเครื่องทําความสะอาด
อัลตราซาวด
ผลิตภัณฑ นี้ไมสามารถลอยนํ้าได

คุณสมบัติทนความรอน
หามใชงานผลิตภัณฑในที่ที่อาจโดนนํ้ารอนกระเซ็นใสเชน ในซาวนา หรือใกล
กับลมรอน (เชน เครื่องเปาผม) ผลิตภัณฑไมสามารถทนความรอนได

แรงสั่นสะเทือน
ผลิตภัณฑนี้ไมสามารถทนตอแรงสั่นสะเทือนได หามทิ้งผลิตภัณฑ หรือปลอย
ใหไดรับแรงสั่นสะเทือน นอกจากนี้ หามใชสําลีทําความสะอาด หรือวัตถุแหลม
คมใดๆ ทิ่มเขาไปในไมโครโฟน, ลําโพง การทําเชนนั้นอาจทําใหผลิตภัณฑ
เสียหายหรือเสียรูป จนเกิดนํ้ารั่วซึม

■ การเทนํ้าออกเมื่อผลิตภัณฑเปยกนํ้า
เนื่องจากบางชิ้นสวนของ ผลิตภัณฑ นี้ไมสามารถกันนํ้าได หากทานใชงาน
ผลิตภัณฑนี้เมื่อเปยกนํ้า นํ้าที่อยูภายในสวนดังกลาวอาจทําใหเสื้อผาหรือ
กระเปาของคุณเปยกได หรืออาจทําใหไดยินเสียงไมชัดเจน
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเทนํ้าออก

1 เช็ดนํ้าบนตัวผลิตภัณฑออก
ใหหมดดวยผาแหงที่สะอาด
และไมเปนขุย

 2 เขยาตัวผลิตภัณฑ
① ถือผลิตภัณฑใหมั่น และเขยาตามทิศทางลูกศรจนกวาจะไมมีนํ้า

ออกมา
* เมื่อเขยาผลิตภัณฑ ควรมีสติตอสิ่งรอบตัวทานเชนกัน
* ระมัดระวังไมใหผลิตภัณฑหลุดมือ และถือใหมั่นเพื่อเทนํ้าออก

ตัวรับสัญญาณ/ กลองนอก (เลนส)/
ดานปุมเปดเครื่อง: 20 ครั้ง 

ขึ้นไปตอหนึ่งดาน

ดานชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน/

ดานชองเชื่อมตอภายนอก: 20 ครั้ง 
ขึ้นไปตอหนึ่งดาน
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② เช็ดนํ้าที่เทออกมาใหสะอาด
* การเทนํ้าออกจากไมโครโฟน, ลําโพง, ชองตอสายชารจ, ชองตอ

หูฟงพรอมไมโครโฟน และชองเชื่อมตอภายนอกอาจมีความยุงยาก 
ควํ่าทั้งสองดานลงและถูกับผาเพื่อเช็ดนํ้าออก

③ วางผลิตภัณฑทิ้งไวบนผาขนหนูหรือผาแหงในอุณหภูมิที่ปกติ

3 ใหใชผาแหงที่ไมเปนขุย
ถูเบาๆ ที่ตัวผลิตภัณฑ และ
เช็ดนํ้าที่เหลืออยูตาม
รองของผลิตภัณฑ เชน 
ไมโครโฟน, ลําโพง, 
ชองเชื่อมตอภายนอก, 
ชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน

4 เช็ดนํ้าที่เทออกมาใหสะอาด และวางผลิตภัณฑทิ้งไว
ใหแหงประมาณหนึ่งชั่วโมง หรือนานกวาที่อุณหภูมิ
ปกติ

แมวาทานจะปฏิบัติตามขั้นตอนนี้แลว ตัวผลิตภัณฑอาจจะยังมีนํ้าเหลืออยู 
หามวางผลิตภัณฑไวใกลกับวัสดุที่ทานไมตองการใหเปยกนํ้า
นอกจากนี้ ระวังอยาใหเสื้อผา, กระเปาของทานเปยกนํ้า

■ การชารจ
อุปกรณที่ใหมาไมสามารถกันนํ้า/ฝุนได ควรปฏิบัติตามรายการตอไปทั้งกอน
และหลังการชารจ
• หามชารจแบตเตอรี่หากผลิตภัณฑเปยกนํ้า การทําเชนนั้นอาจทําใหถูกไฟฟา
ช็อตหรือมีการลัดวงจร ซึ่งทําใหเกิดเพลิงไหมหรือขอบกพรองได

• ตรวจสอบวาตัวเครื่องเปยกอยูหรือไม หากทานจะชารจแบตเตอรี่ทันทีที่
ผลิตภัณฑเพิ่งจะเปยกนํ้า ใหเทนํ้าออกใหหมดและเช็ดนํ้าเหลืออยูดวยผาแหง
ที่สะอาด กอนที่จะเชื่อมตอปลั๊กไมโคร USB เขากับชองเชื่อมตอภายนอก

• หามสัมผัสอุปกรณสําหรับชารจที่ใหมาเมื่อมือเปยก การทําเชนนั้นอาจทําให
ถูกไฟฟาช็อตได

• หามทําใหนํ้ากระเซ็นโดนอุปกรณสําหรับชารจที่ใหมา หามใชงานใกลกับนํ้า
เชน ในหองนํ้า, หองอาบนํ้า, หองครัว หรือหองซักลาง การทําเชนนั้นอาจ
ทําใหเกิดเพลิงไหม, ไฟฟาช็อต หรือขอบกพรอง หามนําเขาไปในหองนํ้า 
แมวาทานจะไมไดชารจอุปกรณอยูก็ตาม การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิด
เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อตได
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หมายเหตุเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นหมายเหตุเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น
◎ ตรวจสอบความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นใหชัดเจน จากนั้นใหติดตั้ง

แอพพลิเคชั่นโดยทานยอมรับความเสี่ยงดังกลาวเอง แอพพลิเคชั่นบาง
ตัวอาจมีไวรัส และทําใหขอมูลตางๆ เสียหาย รวมถึงเผยแพรขอมูลระบุ
ตําแหนง, ประวัติการใชงาน หรือขอมูลสวนบุคคลของทานที่บันทึกอยูใน
โทรศัพทมือถือของทานผานทางอินเทอรเน็ต

◎ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอขอบกพรองใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากแอพพลิเคชั่น
ที่ทานไดติดตั้งไว อาจจะตองเสียคาซอมแซมสําหรับกรณีดังกลาว แมวา
จะอยูในชวงเวลารับประกัน

◎ บริษัทจะไมรับชอบตอการสูญเสียผลประโยชนใดๆ ตอทานหรือบุคคลที่สาม
ทานอื่น ที่เกิดจากแอพพลิเคชั่นที่ทานไดติดตั้งไว

◎ การเสียบการดหนวยความจํา microSD จําเปนตองใชงานแอพพลิเคชั่น
บางตัว

◎ แอพพลิเคชั่นบางตัวจะทําใหผลิตภัณฑไมเขาสูโหมดพักเครื่อง เมื่อ
แอพพลิเคชั่นดังกลาวทํางานอยู หรือลดพลังงานแบตเตอรี่ลงอยางรวดเร็ว
เมื่อกําลังใชงาน

◎ ขัน้ตอนการใชงานและลกัษณะหนาจอของแอพพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ลงใน ผลติภณัฑ 
กอนหนา และที่ทานเปนผูติดตั้งเองอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจง
ใหทราบ เชน ผลจากการอัพเกรดเวอรชั่น นอกจากนี้ ขั้นตอนการใชงานที่
อธิบายอยูในคูมือฉบับนี้อาจจะแตกตางจากขั้นตอนแทจริง
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พรอมใชงาน

ชื่อและหนาที่ของสวนตางๆชื่อและหนาที่ของสวนตางๆ

⑳
① ⑬

⑱
⑲

㉑

㉒

㉓

⑭

⑤

⑥

④③②

⑰

⑯

⑩

⑨⑧⑦

⑪

⑫

⑮
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① หนาจอ
② ไฟแสดงสายเรียกเขา (กําลังชารจ)
 สวางเปนสีแดงในขณะที่ชารจ
 กะพริบตามการตั้งคาของสาย/เมลที่เขามาในเครื่อง
③ หูฟงของโทรศัพท (ตัวรับสัญญาณ)
 ดวย “ตัวรับสัญญาณอัจฉริยะแบบโซนิค®” (▶หนา 30) สามารถรับฟง

เสียงของคูสนทนา, เลนขอความเสียงที่บันทึกไว ฯลฯ 
④ ในกลอง (เลนส)
⑤ เซ็นเซอรตรวจจับระยะใกล/เซ็นเซอรแสง
 เซ็นเซอรตรวจจับระยะใกลจะปองกันการทํางานโดยบังเอิญจาก

แผงสัมผัสระหวางการโทร
 เซ็นเซอรแสงจะตรวจจับระดับแสงโดยรอบเพื่อปรับความสวางของ

หนาจอ
⑥ ชองตอหูฟงพรอมไมโครโฟน
 ⑦ ไมโครโฟน
 สงผานเสียงของทานไปยังคูสายในระหวางการโทร หรือ ใชสําหรับ

บันทึกเสียงพูด ระมัดระวังอยาใหนิ้วมือของบังไมโครโฟน
⑧ ชองเชื่อมตอภายนอก
 ใชสําหรับเชื่อมตอสายไมโคร USB
⑨ ฝาครอบชองใสการด
⑩ ชองใสการดหนวยความจํา microSD
⑪ ชองใส Nano SIM Card
⑫ นอกกลอง (เลนส)

⑬ lr ปุม เพิ่ม/ลด ระดับเสียง
 ปรับระดับเสียง ปลอยชัตเตอรในขณะที่ใชงานกลอง กด l (ปุมลด

ระดับเสียง) คางไวเพื่อตั้งคา “โหมดปดเสียง”
⑭ ชองตอสําหรับการชารจ
⑮ เสาอากาศแบบในตัว*1

 ⑯ เสาอากาศ GPS/Bluetooth®/Wi-Fi® *1

⑰ F ปุมเปดเครื่อง/ไมโครโฟนลบเสียงรบกวน, ไมโครโฟนบันทึก
เสียง

 เปด/ปดเครื่อง, เปด/ปดใชงานโหมดพักเครื่อง ฯลฯ และทําหนาที่เปน
ไมโครโฟนลบเสียงรบกวน, ไมโครเสียงบันทึกเสียง อุปกรณจะ
ตรวจจับเสียงรอบๆ และลบเสียงรบกวน สงผานเสียงของทานไปยัง
คูสนทนาในโหมดแฮนดฟรี หามไมใหนิ้วมือของทานบังไมโครโฟน
ในระหวางการโทร

⑱ เสาอากาศ Wi-Fi®แบบในตัว*1

⑲ แสงของรูปภาพ/แสงปกติ
⑳ เครื่องหมาย  
 ถือโทรศัพทโดยใหเครื่องหมายนี้อยูเหนือเครื่องอาน/เครื่องบันทึก 

เมื่อใชงาน NFC สงหรือรับขอมูลผานการสงผานแบบ IC
㉑ เสาอากาศ NFC*1

㉒ ลําโพง
 สงเสียงเรียกเขาหรือเสียงเตือน
 ㉓ เสาอากาศตัวหลักแบบในตัว*1

*1  หามไมใหมือของทานบดบังหรือติดสติ๊กเกอรบังเสาอากาศ ฯลฯ เพราะ
อาจสงผลตอคุณภาพการสื่อสาร
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หมายเหตุ

◎ ฝาครอบดานหลังของผลิตภัณฑไมสามารถถอดออกได หากฝนถอด
ฝาครอบดานหลังอาจทําใหเกิดความเสียหาย หรือการทํางานผิดปกติ
ได

◎ ผลิตภัณฑนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง และผูใชงานไมสามารถเปลี่ยน
แบตเตอรี่ได สําหรับการบังคับปดเครื่อง และการรีสตารต ใหดู “บังคับ
ปดเครื่องและการรีสตารต” (▶หนา 38)

 ตัวรับสัญญาณอัจฉริยะแบบโซนิค

ผลิตภัณฑนี้ไดติดตั้งตัวรับสัญญาณอัจฉริยะแบบโซนิค ซึ่งทําหนาที่สงผาน
เสียงโดยการสั่นหนาจอ ทานยังสามารถใชงานไดตามปกติ แมวาจะไมมี
ชองตัวรับสัญญาณ

 ■ วางหูของทานใหตรง
วางหูของทานใหตรงกับหูฟงโทรศัพทของผลิตภัณฑดังรูป ทานจะสามารถ
ไดยินเสียงพูดที่ชัดเจนขึ้น โดยการแนบไวกับหูของทานเพื่อตัดเสียงรบกวน
รอบๆ ขยับผลิตภัณฑขึ้น/ลง/ซาย/ขวา เพื่อปรับใหสอดคลองกับสภาวะ
การไดยินของทาน หรือสภาวะแวดลอมในขณะนั้น

หูฟงของโทรศัพท 
(ตัวรับสัญญาณ)

ไมโครโฟน
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หมายเหตุ

◎ ระมัดระวังอยาใหนิ้วมือของทานบังไมโครโฟนในระหวางการโทร
◎ เมื่อเชื่อมตอหูฟง เสียงพูดจะดังขึ้นที่หูฟง แทนตัวรับสัญญาณอัจฉริยะ

แบบโซนิค
◎ หามติดสติ๊กเกอร ฯลฯ บนหนาจอ เนื่องจากความชัดเจนเสียงของ

ตัวรับสัญญาณอาจลดลงได
◎ ความชัดเจนเสียงจะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละบุคคล
◎ ผลกระทบตอความชัดเจนเสียงอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

สภาพแวดลอม

 การใส/การถอด Nano SIM Card การใส/การถอด Nano SIM Card
กอนทําการใส/ถอด Nano SIM Card ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดผลิตภัณฑ
แลว

หมายเหตุ

◎ ควรปฏิบัติดังตอไปนี้ มิฉะนั้นการทํางานกับ Nano SIM Card อาจทํา
ใหเกิดการทํางานผิดปกติ หรือความเสียหายตอตัวการด, ถอดที่ใส 
หรือผลิตภัณฑ
• หามสัมผัสบริเวณ IC (โลหะ) ของ Nano SIM Card หรือชองตอ
การด IC ที่อยูภายในผลิตภัณฑ

• ใสตามทิศทางที่ถูกตอง
• หามออกแรงฝนเมื่อใสหรือถอดออก

◎ กอนเสียบ/ถอด Nano SIM Card ควรถอดปลั๊กไฟของอะแด็ปเตอร
ชารจไฟที่ใหมาออกจากตัวผลิตภัณฑ

◎ หากใส Nano SIM Card ไมถูกตอง หรือ Nano SIM Card ผิดปกติ 
ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

◎ หามทํา Nano SIM Card สูญหายเมื่อถอดการดออก
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 การใส Nano SIM Card
• เมื่อติดตั้ง Nano SIM Card ควรใชงานอุปกรณถอด Nano SIM Card 
ที่ใหมา

• กอนการใส Nano SIM Card ตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดการดหนวย
ความจํา microSD ออกแลว

1 ปดเครื่อง แลวเปดฝาครอบชองใสการด

2 เกี่ยวอุปกรณถอด Nano SIM Card ที่ขอบของถาด
ใสการดและดึงออก

อุปกรณถอด 
Nano SIM Card

ถาด

3 ตรวจสอบทิศทางรองเวาของ Nano SIM Card และใส
การดลงในถาด จากนั้นใสถาดกลับเขาไปในชอง Nano 
SIM Card (ดานลาง) ในแนวตรง
หลังจากที่ใสถาดเขาไปแลว ใหใชอุปกรณถอด Nano SIM Card 
เกี่ยวที่ขอบถาด แลวกดเขาไปจนสุด
• ระมัดระวังอยาให Nano SIM Card หลุดออกจากถาด หามใชแรง
มากจนเกินไป และใสถาดเขาไปในชองจนสุดในแนวตรง หากถาด
ไมพอดีกับชองใส หามฝนออกแรงใสถาด ใหดึงถาดออกมาก แลว
ใสถาดเขาไปอีกครั้งโดยยกขอบหนาขึ้นดานบน หาก Nano SIM 
Card หลุดออกจากถาด ผลิตภัณฑอาจไมสามารถจดจํา Nano 
SIM Card ได

ชองใสการดหนวยความจํา 
microSD (ดานบน)

ชองใส Nano SIM Card 
(ดานลาง)

รองเวา

4 ปดฝาครอบชองใสการด
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ใชงาน
การถอด Nano SIM Card
• เมื่อทําการถอด Nano SIM Card ควรใชงานอุปกรณถอด Nano SIM 

Card ที่ใหมา
• กอนทําการถอด Nano SIM Card ตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดการด
หนวยความจํา microSD ออกแลว

1 ปดเครื่อง แลวเปดฝาครอบชองใสการด

2 เกี่ยวอุปกรณถอด Nano SIM Card ที่ขอบของถาดใส
การดและดึงออก

อุปกรณถอด 
Nano SIM Card

ถาด

3  ถอด Nano SIM Card ออกจากนั้นใสถาดกลับเขาไป
ในชอง Nano SIM Card (ดานลาง) ในแนวตรง

ชองใสการดหนวยความจํา 
microSD (ดานบน)

ชองใส Nano SIM Card 
(ดานลาง)

4 ปดฝาครอบชองใสการด
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การใส/การถอดการดหนวยความจํา microSDการใส/การถอดการดหนวยความจํา microSD

 การใสการดหนวยความจํา microSD

1 เปดฝาครอบชองใสการด

2 ตรวจดูทิศทางของการดหนวยความจํา microSD และ
คอยๆ ใสการดเขาไปในชองใสจนกวาจะเขาล็อก
ใสการดหนวยความจํา microSD เขาไปจนทานไดยินเสียงคลิก และ
การดเขาล็อกอยางแนนหนาแลว การปลดล็อกการดหนวยความจํา 
microSD กอนที่การดจะเขาล็อกอาจทําใหการดหลุดออก

ชองใสการดหนวยความจํา 
microSD (ดานบน)

ชองใส Nano SIM Card 
(ดานลาง)

หันดาน IC ขึ้น

3 ปดฝาครอบชองใสการด

หมายเหตุ
◎ ใสการดหนวยความจํา microSD โดยยกดานขวาขึ้นตามทิศทาง

ที่เหมาะสม การฝนใสการดหนวยความจํา microSD ลงในชองใส
อาจทําใหการถอดการดหนวยความจํา microSD ออกเปนปญหา 
หรือเกิดความเสียหายกับการดหนวยความจํา microSD

 การถอดการดหนวยความจํา microSD

1 รายการแอพพลิเคชั่น [การตั้งคา] [ที่เก็บขอมูล]
[ยกเลิกการตอเชื่อมการด SD] [ตกลง]

2 เปดฝาครอบชองใสการด

3 ใสการดหนวยความจํา microSD เขาในชองใสจน
กระทั่งการดเขาล็อก
เมื่อไดยินเสียงคลิก ใหใชนิ้วมือของทานดึงการดหนวยความจํา 
microSD กลับออกมา วางนิ้วมือของทานคางไวที่การด
หนวยความจํา microSD จนกวาการดจะเลื่อนออกมาเล็กนอย 
การปลดล็อกการดหนวยความจํา microSD ขณะที่ยังออกแรงดัน
การด อาจทําใหการดหลุดออก
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4 ดึงการดหนวยความจํา microSD ออกมาอยางชาๆ
คอยๆ ดึงการดหนวยความจํา microSD ออกมาตรงๆ
ในบางครั้งการดหนวยความจํา microSD จะไมสามารถปลดล็อกได 
และดีดออกมาอยางรวดเร็ว ในกรณีนี้ ใหใชนิ้วมือของทานดึงการด
ออกมา

5 ปดฝาครอบชองใสการด

หมายเหตุ

◎ หามสัมผัสบริเวณชองตอของการดหนวยความจํา microSD
◎ หามฝนถอดการดหนวยความจํา microSD ออก เพราะอาจทําใหเกิด

ความเสียหายกับการดหนวยความจํา microSD หรือขอมูลสูญหาย
◎ การดหนวยความจํา microSD อาจอุนขึ้น หากใชงานเปนเวลานาน 

เปนอาการปกติ
◎ กอนทําการถอดการด SD ควรถอดการตอเชื่อมตอการดหนวยความจํา 

microSD ตามขั้นตอนเพื่อปองกันขอมูลเสียหาย (ถูกลบทิ้ง)

  การชารจการชารจ
เมื่อทานซื้อผลิตภัณฑมาใหม ประจุไฟของแบตเตอรี่ในตัวจะไมเต็ม 
ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจผลิตภัณฑกอนการใชงาน เมื่อไฟแสดงสถานะ
การชารจสีแดงดับลง หมายถึงการชารจเสร็จสมบูรณ
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หมายเหตุ

◎ ตัวผลิตภัณฑอาจอุนขึ้นในขณะที่ชารจ ซึ่งเปนอาการปกติ
◎ การชารจพรอมกับใชงานกลองอาจใชเวลานานขึ้น
◎ เมื่อทานใชงานผลิตภัณฑขณะที่อุปกรณชารจเชื่อมตออยู ผลิตภัณฑ

อาจจะชารจ/ไมชารจในชวงระยะเวลาสั้นซํ้าอีกครั้ง ซึ่งทําใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง

 ◎ เมื่ออุณหภูมิของสภาวะแวดลอมหรือของผลิตภัณฑสูงหรือตํ่ามาก
เกินไป การชารจอาจหยุดทํางาน ใหลองชารจแบตเตอรี่ทันทีที่สามารถ
ชารจไดตามอุณหูมิหอง

◎ หากไฟแสดงสถานะการชารจกะพริบเปนสีแดง ใหตรวจสอบวา
เชื่อมตอผลิตภัณฑอยางถูกตองหรือไม ใหหยุดชารจ แมวาไฟดังกลาว
จะกะพริบอยู

 ◎ ใหใชผาแหงเช็ดทําความสะอาดชองตอสําหรับชารจเมื่อสกปรก 
เนื่องจากอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดตามปกติ

◎ หากการชารจหยุดทํางานขณะที่ไฟแสดงสถานะการชารจยังคงสวางอยู 
แบตเตอรี่อาจจะยังชารจไมเต็ม แมวา “  ” (เต็ม) จะปรากฏขึ้นมา 
ในกรณีนี้ ระยะเวลาในการใชงานจะนอยลง

◎ หามไมใหอุปกรณโลหะหรือตัวนําที่แปลกปลอม (เศษโลหะ, ไสดินสอ 
ฯลฯ) มาสัมผัสโดนหรือเขาสูภายในชองสําหรับการเชื่อมตอ

 การชารจโดยใชอะแด็ปเตอรชารจไฟ

1 ตรวจดูทิศทางปลั๊กของสายไมโคร USB และเสียบเขา
กับชองเชื่อมตอภายนอกในแนวตรง

หันสวนที่ยื่น
ออกมาลง

สายไมโคร USB

2 เสียบอะแด็ปเตอรชารจไฟเขากับเตารับ (100 VAC to 
240 VAC)
ตรวจดูวาไฟแสดงสถานะการชารจบนผลิตภัณฑสวางเปนสีแดง
หรือไม เมื่อเปดใชพลังงานจากแบตเตอรี่ สัญลักษณ "  " จะปรากฏ
ขึ้นบนแถบแสดงสถานะ เมื่อชารจเสร็จ ไฟแสดงสถานะการชารจ
จะดับลง
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3 เมื่อชารจเสร็จ ใหดึงสายไมโคร USB ออกจากชอง

เชื่อมตอภายนอกในแนวตรง

4 ดึงอะแด็ปเตอรชารจไฟออกจากเตารับ

หมายเหตุ

◎ โปรดจําไววาการออกแรงมากเกินไปกับชองเชื่อมตอภายนอกที่
เชื่อมตออยูกับอุปกรณภายนอกอาจทําใหเกิดความเสียหายได

◎ หากชารจดวยแบตเตอรี่เปลา ไฟแสดงสถานะการชารจจะไมสวางขึ้น
ในทันที แตการชารจเริ่มทํางานแลว

การเปด/ปดเครื่องการเปด/ปดเครื่อง

 การเปดเครื่อง

1 กด F (ปุมเปดเครื่อง) คางไวจนกวาไฟแสดงสาย
เรียกเขาจะสวางขึ้น
เมื่อหนาจอถูกล็อก ใหปลดล็อกหนาจอ (▶หนา 37)

■ โหมดพักเครื่อง 
เมื่อทานกด F (ปุมเปดเครื่อง) หรือวางผลิตภัณฑทิ้งไวประมาณชวงเวลา
หนึ่ง หนาจอจะดับลงชั่วคราวและผลิตภัณฑจะเขาสูโหมดพักเครื่อง 
การออกจากโหมดพักเครื่อง ปฏิบัติตามการทํางานดังนี้

1 ในโหมดพักเครื่อง ใหกด F (ปุมเปดเครื่อง)
หนาจอถูกล็อก

• ขณะที่ผลิตภัณฑยังวางอยู ทานสามารถยกเลิกโหมดพักเครื่องได
โดยแตะที่ตรงกลางหนาจอสองครั้ง (โดยแตะหนาจอครั้งที่สอง
นานขึ้น) (TonTo-ON)
- ฟงกชันอาจไมทํางาน เมื่อถือผลิตภัณฑอยูในมือหรือวางไวบน
วัสดุที่นุมนวล

- ฟงกชันจะไมทํางาน เมื่อทานแตะนอกเหนือพื้นที่ตรงกลางของ
หนาจอ

 ■ การปลดล็อกหนาจอ
เมื่อหนาจอถูกล็อก ใหปลดล็อกหนาจอดังนี้

1 แตะหนาจอและเลื่อน “  ” ไปที่ 
“  ”
หนาจอหลักจะปรากฏขึ้นมา (▶หนา  39)
การเลื่อน “  ” ไปที่ “  ” เพื่อเปดใช
งานกลอง

《ล็อกหนาจอ》
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หมายเหตุ

◎ เมื่อโลโกปรากฏขึ้นมาหลังจากเปดเครื่อง จะเขาสูขั้นตอนการตั้งคา
เริ่มตนสําหรับแผงสัมผัส หามสัมผัสหนาจอ แผงสัมผัสอาจทํางาน
ไมถูกตอง

◎ หากไฟแสดงสถานะการชารจกะพริบเปนสีเหลืองเมื่อทานเปดเครื่อง 
หมายถึง แบตเตอรี่ที่เหลืออยูไมเพียงพอสําหรับเปดเครื่อง ใหชารจ
แบตเตอรี่กอนใชงาน

◎ หากมีเบอรที่ไมไดรับสายหรืออีเมลฉบับใหม ไอคอนของแอพพลิเคชั่น
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอปลดล็อก เลื่อน/ตวัดไอคอนเพื่อปลดล็อก
หนาจอ และเปดใชงานแอพพลิเคชั่นดังกลาว

◎ โปรดจําไววาการแตะที่สวนแสดงวันที่และเวลาบนหนาจอปลดล็อก
ไมใชการปลดล็อกหนาจอ

การปดเครื่อง

1 กด F (ปุมเปดเครื่อง) คางไวนานกวาหนึ่งวินาที

2 [ปดเครื่อง] [ตกลง]

 การบังคับปดเครื่องและการรีสตารต
ใหบังคับปดเครื่องและรีสตารตตัวผลิตภัณฑเมื่อหนาจอคาง หรือไม
สามารถปดเครื่องได

1 กด F (ปุมเปดเครื่อง) คางไวประมาณ 11 วินาที
ขึ้นไป

หมายเหตุ

◎ หากผลิตภัณฑถูกบังคับปดเครื่องและรีสตารต ขอมูลที่ยังไมไดบันทึก
จะถูกลบทิ้ง หามบังคับปดเครื่อง ยกเวนเมื่อผลิตภัณฑไมสามารถ
ทํางานได
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การใชงานทั่วไป
การใชงานทั่วไป

 การใชงานหนาจอหลัก การใชงานหนาจอหลัก
ชอรตคัต, วิจิท และโฟลเดอรสามารถเพิ่มลงบนหนาจอหลักได แตะ H 
ทุกครั้งที่ตองการไปยังหนาจอหลัก

① แถบแสดงสถานะ
② ชอรตคัต/วิจิท/โฟลเดอร
③ พื้นที่เปดใชงานดวน
④ แถบนําทาง
⑤ ไอคอนแอพพลิเคชั่น

③
⑤

①

③
④

②

《หนาจอหลัก》

การใชงานหนาจอแบบสไลด
เมื่อทานตองการใชงานดวยมือเพียงขางเดียว หรือแตะดานบนสุดของ
หนาจอไมถึง ใหเปลี่ยนเปนหนาจอแบบสไลดและเลื่อนสวนแสดงผลลงมา
ดานลางเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชงานดวยมือขางเดียว

1 แตะ H คางไว และเลื่อนไปที่ “  ”
หนาจอดานบนสุดจะเลื่อนลงและหนาจอแบบสไลดจะปรากฎขึ้น

การใชงานรายการแอพพลิเคชั่นการใชงานรายการแอพพลิเคชั่น
แสดงรายการแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งเอาไว

1 หนาจอหลัก [  (Apps)]
แสดงแอพพลิเคชั่นโดยแบงเปนประเภทตางๆ

การใชงานเมนูทั่วไปการใชงานเมนูทั่วไป
เปด “หนาจอเมนูทั่วไป” เพื่อแสดง “เมนูทั่วไป” พรอมฟงกชันทั่วไป แตะที่
ไอคอนเพื่อเปดแอพพลิเคชั่น
• การเปดเมนูทั่วไป, รายการแอพพลิเคชั่น [  ] และเลือก [Display 

simple menu]

1 หนาจอหลัก [  (Simple)]
Simple menu ปรากฏขึ้นมา
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หนาตางแจงเตือนหนาตางแจงเตือน
เลื่อนแถบแสดงสถานะลงเพื่อแสดงหนาตางแจงเตือน
ทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของไอคอนการแจงเตือน หรือเปด
แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวของได นอกจากนี้ ทานยังสามารถตั้งคาฟงกชันที่ใช
งานเปนประจํา, เพิ่มชอรตคัต และเปดใชงานแอพพลิเคชั่นจากชอรตคัตได

หมายเหตุ
◎ ทานสามารถซอนหนาตางแจงเตือนไดโดยการแตะบริเวณดานบน

ของหนาจอ ซึ่งเปนพื้นที่ที่แสดงวันที่, เวลา และไอคอนแบตเตอรี่

การแสดงเมนูการแสดงเมนู

การแสดงหนาจอเมนูสามารถทําไดโดย 2 วิธี คือ การแตะที่ “  ” และ
การแตะที่พื้นที่หรือรายการใดๆ คางไว 
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การแกไขปญหาการแกไขปญหา

กอนที่ทานจะยืนยันวาผลิตภัณฑทํางานผิดปกติ โปรดตรวจสอบดังตอไปนี้:

ปัญหา รายการที่ตองตรวจสอบ หนา

ไมสามารถเปด
เครื่องได

แบตเตอรี่ในตัวมีประจุไฟหรือไม? หนา  35

กด F (ปุมเปดเครื่อง) คางไวหรือไม? หนา 37 

ไฟแสดงสถานะการชารจกะพริบ
เปนสีเหลืองหรือไม?

หนา 37 

ผลิตภัณฑ
ไมสามารถชารจได

เชื่อมตออุปกรณชารจอยางถูกตอง
หรือไม?

หนา  36

ผลิตภัณฑหรือแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูง
หรือตํ่า ใชหรือไม? การชารจอาจหยุด
ทํางานเนื่องมาจากอุณหภูมิของผลิตภัณฑ

หนา   36

เครื่องไมทํางาน/
หนาจอคาง/เปด
เครื่องไมได

กด F (ปุมเปดเครื่อง) คางไวประมาณ 
11 วินาทีขึ้นไป เพื่อบังคับปดเครื่อง 
แลวจึงเปดเครื่องอีกครั้ง หลังจากนั้นสักครู 
ใหเปดเครื่องอีกครั้ง

หนา 38  

เครื่องปดทํางาน แบตเตอรี่ในตัวชารจจนเต็มแลวหรือไม? หนา 35

เครื่องดับลงใน
ระหวางที่กําลังแสดง
โลโกเปดใชงาน

แบตเตอรี่ในตัวชารจจนเต็มแลวหรือไม? หนา  35

ปัญหา รายการที่ตองตรวจสอบ หนา

โทรออกไมได เครื่องทํางานอยูหรือไม? หนา 37 

ทานใส Nano SIM Card ของทานแลว
หรือไม?

หนา  32

รับสายไมได สัญญาณแรงเพียงพอหรือไม? หนา 40  

ผลิตภัณฑอยูนอกเหนือพื้นที่การบริการ
ใชหรือไม

หนา 40  

เครื่องทํางานอยูหรือไม? หนา   37

ทานใส Nano SIM Card ของทานแลว
หรือไม?

หนา  32

“  ” (นอกเหนือ
พื้นที่ใหบริการ) 
ปรากฏขึ้น

ผลิตภัณฑอยูนอกเหนือพื้นที่ใหบริการ 
หรือในพื้นที่ที่สัญญาณออน ใชหรือไม?

หนา  40

นิ้วมือ ฯลฯ บังเสาอากาศในตัว ใช
หรือไม?

หนา   29

แผงปุมกด/แผง
สัมผัสใชงานไมได

เครื่องทํางานอยูหรือไม? หนา  37

ปดเครื่อง แลวจึงเปดเครื่องอีกครั้ง หนา   37

“  ” ปรากฏขึ้นมา ทานใส Nano SIM Card ของทานแลว
หรือไม?

หนา   32

ขอความใหชารจ
แบตเตอรี่ปรากฏ
ขึ้นมา 

แบตเตอรี่ใกลหมด
หนา   35
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ปัญหา รายการที่ตองตรวจสอบ หนา

ระยะเวลาการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง

ชารจผลิตภัณฑจนเต็มแลว ใชหรือไม? 
• ชารจผลิตภัณฑจนกวาไฟชารจสีแดง
จะดับลง

หนา 35  

แบตเตอรี่ในตัวหมดอายุการใชงาน 
ใชหรือไม?

หนา  18

วางผลิตภัณฑทิ้งไวเปนเวลานานในที่ที่ 
“  ” (นอกเหนือพื้นที่ใหบริการ) ปรากฏ
ขึ้นมา ใชหรือไม?

หนา   40

ปด/หยุดแอพพลิเคชั่นหรือฟงกชันที่ไมได
ใชงานไวชั่วคราว

-

ไมสามารถเชื่อมตอ
กับคูสายได และ
โทรศัพทสงเสียง
เตือนแมวาจะใชสาย
อยูก็ตาม

ผลิตภัณฑอยูนอกเหนือพื้นที่ใหบริการ 

หรือในพื้นที่ที่สัญญาณออน ใชหรือไม? หนา   40

สายไมวาง หรือคูสายกําลังใชสายอยู ลอง
ใหมอกีครั้ง -

หนาจอมืด ผลิตภัณฑหรือแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูง 
ใชหรือไม?  หนาจออาจมืดลงได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ

-

ไมไดยิน/ไดยินคูสาย
ไมชัดเจน

วางหูของทานใหตรงกับตัวรับสัญญาณ หนา  29 
หนา 30 

การตั้งคาสําหรับ
รายชื่อที่กําหนดไว
ไมทํางาน

ยืนยัน ID ของผูโทรแลวหรือไม?  หากผู
โทรไมไดยืนยัน ID ของผูโทร การตั้งคา
เสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อจะไมทํางาน 
การตั้งคาเสียงเรียกเขาแบบกลุมสําหรับ
รายชื่อไมทํางาน หรืออยางใดอยางหนึ่ง

-

ขอมูลจําเพาะที่สําคัญขอมูลจําเพาะที่สําคัญ

หนาจอ ประมาณ 5.0 นิ้ว, ประมาณ 16,770,000 สี, Transparent 
TFT

1080×1920 จุด (FHD)

น้ําหนัก ประมาณ 134 กรัม

ขนาด
(กวาง × สูง × 
หนา)

ประมาณ 69 มม.×138 มม.×9.9 มม. (สวนที่หนาที่สุด
10.2 มม.)

จํานวนพิกเซลที่ทํางาน:
นอกกลอง

ประมาณ 13,000,000 พิกเซล

จํานวนพิกเซลที่ทํางาน:
ในกลอง

ประมาณ 1,200,000 พิกเซล

ฟงกชัน LAN ไรสาย (Wi-Fi®) รองรับการทํางานรวมกับ 
IEEE802.11a/b/g/n/ac
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ฟงกชัน 
Bluetooth®

เวอรชั่นที่รองรับ
การทํางานรวมกัน

มาตรฐาน Bluetooth® Ver.4.0*1

เอาทพุท มาตรฐาน Bluetooth® Class 1

รองรับโปรไฟล 
Bluetooth*2

SPP (โปรไฟลพอรตอนุกรม)
A2DP (โปรไฟลกระจายเสียง
ขั้นเสียง)
AVRCP (โปรไฟลควบคุมภาพ/
เสียงระยะไกล)
HSP (โปรไฟลชุดหูฟง)
HFP (โปรไฟลแฮนดฟรี)
OPP (โปรไฟลสําหรับสงรายการ)
PBAP (โปรไฟลเปดใชงานสมุด
โทรศัพท)
HID (โปรไฟลสวนเชื่อมตอกับ
บุคคล)
PXP (โปรไฟลแบบระยะใกลชิด)
PAN (โปรไฟลเครือขายสวน
บุคคล)
PAN-NAP (เครือขายสวนบุคคล-
จุดเชื่อมตอเครือขาย)
SCMS-T (ระบบการจัดการการคัด
ลอกตอเนื่อง)
DUN (โปรไฟลเครือขายแบบเรียก
หมายเลข)

ยานความถี่ คลื่นความถี่ 2.4 GHz

*1 ไดรับการยืนยันแลววาผลิตภัณฑและอุปกรณ Bluetooth® สามารถรองรับการทํางาน
กับมาตรฐาน Bluetooth® standards ตามที่ Bluetooth® SIG กําหนดไว และรับรอง
แลววาเปนอุปกรณของแท อยางไรก็ตาม ผูผลิตอาจไมใชรายเดียวกัน หรือการสงผาน
ขอมูลอาจไมสามารถดําเนินการได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะหรือขอมูลจําเพาะ
ของอุปกรณ

*2 ขอมูลจําเพาะที่ระบุไวในมาตรฐาน Bluetooth® เพื่อการสื่อสารระหวางอุปกรณที่
สามารถรองรับการทํางาน Bluetooth® ที่สอดคลองกับใชงานตามวัตถุประสงคของ
อุปกรณ

คลื่นความถี่วิทยุคลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปดเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเปนเครื่องรับสงคลื่นวิทยุ (RF) 
โทรศัพทจะทํางานในคลื่นความถี่ที่ตางกันขึ้นอยูกับชนิดของโทรศัพท
เคลื่อนที่ที่คุณใช และเทคนิคการปรับคลื่นวิทยุที่ใชระบบเครือขายที่ใช
ในการโทรจะควบคุมระดับพลังงานที่โทรศัพทคุณสงออกมา

■  ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสําหรับคลื่นวิทยุซึ่งมี
พื้นฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตรและการคํานวณของการ
ศึกษาทางวิทยาศาสตรเพื่อมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศทุกวัย
• มาตรฐานสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่เปนที่รูจักกัน
ในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) การทดสอบคา SAR 
ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถี่

• This phone is designed to meet the relevant guidelines for 
exposure to radio waves.

• โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน ทั้งหมดถูกออกแบบ
มาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุขีดจํากัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP 
(International Commission on Non-lonizing Radiation Protection) 
สงใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก ตอเนื้อเยื่อ 10 กรัม 
ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศหรือเมืองที่ใชคาSAR ที่แนะนําโดย 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งใชคา
เฉลี่ย 1.6 วัตต/กก.ตอเนื้อเยื่อ 1 กรัม
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Intellectual property rightsIntellectual property rights

■ Trademarks
Company names and product names referred to in this 

manual are trademarks or registered trademarks of 

respective companies.

Google and Google logo, Android and Android logo, Google 

Play and Google Play logo, Play Music, Play Music logo, Play 

Movies, Play Movies logo, Gmail and Gmail logo, Google Maps 

and Google Maps logo, Hangouts and Hangouts logo, Google 

Maps Navigation and Google Maps Navigation logo, Google+ 

Local and Google+ Local logo, Google Voice Search and 

Google Voice Search logo, and YouTube and YouTube logo are 

trademarks or registered trademarks of Google, Inc.

Microsoft®, Windows® and Windows® XP/Windows Vista®/

Windows® 7/Windows® 8 are registered trademarks of 

Microsoft Corporation in the U.S.A. and other countries.

The official name for Microsoft® Windows® is Microsoft® 

Windows® Operating System.

Microsoft®, Microsoft® Excel®, Microsoft® PowerPoint®, 

Windows Media®, and Exchange® are trademarks or registered 

trademarks of Microsoft Corporation in the United States and 

other countries.

Microsoft® Word and Microsoft® Office are product name of 

Microsoft Corporation in the United States.

microSD, microSDHC and microSDXC logos are trademarks of 

SD-3C, LLC.

Bluetooth® and logo are registered trademarks owned by the 

Bluetooth SIG, Inc., and Kyocera Corporation is licensed to use 

those trademarks.

Wi-Fi®, WPA®, Wi-Fi CERTIFIED logo and Wi-Fi Protected Setup 

logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ and Wi-Fi Protected Setup are trademarks of 

Wi-Fi Alliance.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL 

PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-

COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO 

IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-

4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS 

ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND 

NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A 

VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-

4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 

ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT 

RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL 

USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. 
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

(1)  ACCESS, the ACCESS logo, and NetFront are registered 

trademarks or trademarks of ACCESS CO., LTD. in the 

United States, Japan and/or other countries.
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(2)  This software is based in part on the work of the 

Independent JPEG Group.

"SMART SONIC RECEIVER" is a registered trademark of Kyocera 

Corporation.

MHL Logo, MHL and Mobile High-Definition Link are trademarks 

of MHL, LLC.

"PhotoSolid", the function to avoid blurring still images, is a 

product of Morpho, Inc. "PhotoSolid" is a registered trademark of 

Morpho, Inc.

"MovieSolid", the function to avoid blurring videos, is a product 

of Morpho, Inc. "MovieSolid" is a registered trademark of 

Morpho, Inc.

"Morpho Defocus" is the technology to create background blur 

image. "Morpho Defocus" is a trademark of Morpho, Inc.

"PhotoScouter", the image classifying technology product, is a 

product of Morpho, Inc. "PhotoScouter" is a registered trademark 

of Morpho, Inc.

"Morpho Effect Library", the image effect technology, is a 

product of Morpho, Inc. "Morpho Effect Library" is a trademark of 

Morpho, Inc.

Morpho HDR is adopted for HDR (High Dynamic Range) 

technology. "Morpho HDR" is a trademark of Morpho, Inc.

"Morpho Filter Engine", a fundamental visual effect application 

technology product, is a product of Morpho, Inc. "Morpho Filter 

Engine" is a trademark of Morpho, Inc.

"Morpho Super-Resolution", a resolution enhancing technology 

product, is a product of Morpho, Inc. "Morpho Super-Resolution" 

is a trademark of Morpho, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and 

the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC 

Forum, Inc. in the United States and in other countries.

All other company names and product names are trademarks 

or registered trademarks of respective companies referred to in 

this manual.

Users of the product are authorized to use software installed into 

the mobile phone described in this manual. Pay attention to the 

following points when using the software.

(a)  The software installed on this product or part of it may 

not be altered, delivered, modified, analyzed, reverse-

engineered, derived, and any such actions are prohibited.

(b)  Illegally importing the software or a part of it is prohibited.

(c)  This Software is provided without implied warranties 

of merchantability, fitness for a particular purpose and 

noninfringement of third party rights.

Note that the existing license agreement takes priority for usage 

of GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser 

General Public License (LGPL) included in software, software 

based on other open source software license and software that 

Kyocera Corporation is licensed.

For information on the Open source software, refer to "Open 

source software" as follows;

■ About Open Source Software

This product includes software originating from third parties that is 

subject to the GNU General Public License (GPL), GNU Library/

Lesser General Public License (LGPL) and different and/or additional 
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copyright licenses, disclaimers and notices. The exact terms of 

GPL, LGPL and some other licenses, disclaimers and notices are 

reproduced in "About phone" in this product. For details, refer to 

Kyocera homepage.

This product includes software copyrighted by Kyocera Corporation 

and licensed software.

Copyright of the software designed and developed complying with 

the open source software standard belongs to Kyocera Corporation 

or the third parties, distribution, reproduction, transformation and 

transmission over public lines without consent of Kyocera Corporation 

are prohibited, unless you are authorized or permitted by Copyright 

Law.

■ Regarding Windows notations

The names of operating systems used in this manual are as 

follows.

• Windows 8 is the abbreviation for Microsoft® Windows® 

8, Microsoft® Windows® 8 Pro, Microsoft® Windows® 8 

Enterprise.

• Windows 7 is the abbreviation for Microsoft® Windows® 

7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, 

Enterprise, Ultimate).

• Windows Vista is the abbreviation for Microsoft® Windows 

Vista® (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, 

Ultimate).

• Windows XP is the abbreviation for Microsoft® Windows® XP 

Professional operating system and Microsoft® Windows® XP 

Home Edition operating system.

OpenSSL LicenseOpenSSL License

【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2007   The OpenSSL Project. All rights 

reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL 

Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT 

''AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 

SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE 

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 

GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 

OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All 

rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric 

Young

(eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS'' 

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
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BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 

BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 

ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC NoticeFCC Notice
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions:  (1) This device may 
not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur 

in a particular installation. If this equipment does cause harmful 

interference to radio or television reception, which can be 

determined by turning the equipment off and on, the user is 

encouraged to try to correct the interference by one or more of 

the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on circuit different from 

that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 

help and for additional suggestions.

Warning
The user is cautioned that changes or modifications not expressly 

approved by the manufacturer could void the user's authority to 

operate the equipment.

 FCC RF EXPOSURE INFORMATION
Warning! Read this information before using your phone.

Warning! Read this information before using your phone. In 

August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) 

of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-

326, adopted an updated safety standard for human exposure 

to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC 

regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the 

safety standard previously set by both U.S. and international 

standards bodies. The design of this phone complies with the 

FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with 

the back of the phone kept 0.39 inches (1.0 cm) from the body. 

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum 

separation distance of 0.39 inches (1.0 cm) must be maintained 
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between the user's body and the back of the phone, including 

the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used 

by this device must not contain any metallic components. Body-

worn accessories that do not meet these requirements may not 

comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To 

prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal 

Aviation Administration (FAA) regulations require you to have 

permission from a crew member to use your phone while the 

plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC 

regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

European RF Exposure InformationEuropean RF Exposure Information
Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and 

is designed not to exceed limits for exposure to radio waves 

recommended by international guidelines. These guidelines 

were produced by independent scientific organization, ICNIRP, 

and include safety margins designed to protect all persons, 

regardless of age and condition of health.

The guidelines apply a unit of measurement known as the 

Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile 

devices is 2W/kg, and the highest SAR value for this device was 

0.856 W/kg*.

As testing measures SAR at the highest transmitting power of a 

device, actual SAR tends to be lower during ordinary operation. 

Lower SAR levels are typical during ordinary operation as 

automatic changes are made within the device to ensure the 

network can be reached with minimal power.

The World Health Organization (WHO) has stated that present 

scientific information does not indicate the need for any special 

precautions to be adopted when using mobile devices. WHO 

also notes that those wishing to reduce exposure may do 

so by limiting call length and by using a 'hands-free' device 

to distance the phone from the head and body. For further 

information, please see the WHO website:  http://www.who.int/

peh-emf/en/

* Note that tests are also carried out in accordance with 

international testing guidelines.

Declaration of ConformityDeclaration of Conformity
Product is declared to conform with the essential requirements 

of European Union Directive 1999/5/EC Radio and 

Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 

(b) and 3.2. 

-Note-

Below frequency bands are restricted for indoor use only.

5150 - 5250MHz(802.11a/n/ac) in US 

5150 - 5350MHz(802.11a/n/ac) in EU

Safety Information

To prevent possible hearing damage, do not listen at high 

volume levels for long periods.
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เงื่อนไขการรับประกันสินคาเงื่อนไขการรับประกันสินคา

1. โทรศัพทมือถือ และอุปกรณชารจมีการรับประกันเปนเวลา 12 เดือน 
นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ

2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟง และสายไมโคร USB มีการรับประกันเปนเวลา 6 เดือน 
นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ

3. การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ซื้อ
จากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับ
การแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 

4. หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ซื้อ
ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ใหเปนไปตามกฎหมายแหงประเทศนั้น 
สําหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน
จากสติ๊กเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอมและอะไหลที่เสีย
ดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน

6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จําหนายโดยการ
รับประกันและขอกําหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตามที่ระบุใน
บทบัญญัตทิางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย, 
ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกําไรที่คาดวา
จะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ในการสนทนา การหยุดการทํางาน หรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่
เกิดจากการใชหรือไมสามารถใชงานได

7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใชรวมกับ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่จัดสรรโดยผูให
บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการ
ทํางาน, การพรอมใชงานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น

8. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอมหรือ
เปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลาที่เหลือของ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วัน
นับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา

9. การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกคาจะเปน
ผูชําระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจรงิ

10. สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา

■ การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้
1. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชํารุดเสียหายเนื่องจากการใชงาน

ที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัสกับ
ความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม 
การสอดแทรกที่ทําใหเกิดความเสียหายและรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย 
ทําของเหลวหรืออาหารหกใสหรือการกระทําอื่นๆที่เปนเหตุให
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ไดรับความเสียหาย

2. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชํารดุเสียหาย เนื่องจากภัย
ธรรมชาติ

3. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, เปลี่ยน
อะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงานโดยผูที่ไมไดรับ
อนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile

4. การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือเชื่อมตอ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัดจําหนายโดย 
i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะ
จะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ

5. ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอแสดงผล 
อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง อาจมี
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จุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง 
และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทํางานผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได 
ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียง
เล็กนอยในภาพที่ถาย จุดมืดเล็กๆ บนหนาจอลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่
บกพรองและเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทํางานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปร
เพียงเลก็นอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท
พรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือวาผิดปกติ และไมใชโมดูล
กลองถายรูปที่บกพรอง

6. การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจําเครื่องของเครื่องโทรศัพท
พรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน 
ทําใหการรับประกันสิ้นสุดลง

7. การทําใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณชํารุด
เสียหาย ทําใหการรบัประกันสิ้นสุดลง

8. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปนไปตามความ
ตองการของทาน หรือการทํางานของซอฟตแวรบางครั้งจะไมสะดุด หรือ
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ

9. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติดตั้งลงใน
เครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถ
ใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและ
ความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบคลุมถึง
การทํางานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการเขาถึง
ขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ทําใหเกิด
ความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชําระเงินออนไลน 
หรือขอมูลสําคัญตางๆ หรือการนําเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิดกฎหมาย

11. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอมูลสวนบุคคล
ตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือระหวางการติดตั้ง ถอดถอน
ซอฟตแวรตางๆ ของเครื่องรวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิก
ตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชําระเงินไปแลว

12. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอมูลสวนบุคคล
ตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนยบริการของ i-mobile รวมถึง
แอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชําระเงิน
ไปแลว

13. การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนําอุปกรณตางๆ ของ i-mobile ไปใช
รวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภณัฑที่ i-mobile กําหนด และอุปกรณ
เหลานั้นไดรับความเสียหาย

14. การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอประสานงาน
กับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงานหรือการสงเครื่องเขา
ตรวจเช็คและซอม
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PrefacePreface
Thank you for buying the "IQX KEN" (simply called the 

"product" or "main unit" from here on).

Before using the product, be sure to read the "User Manual" 

(this manual) to ensure correct use.

After you have finished reading this manual, be sure to 

store them in safe places so that you can retrieve them 

whenever needed.

Safety PrecautionsSafety Precautions
Before you start using the product, make sure to read the 

"Safety Precautions" to ensure correct use.
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When using the productWhen using the product
• Communication is not possible even inside the service 

area in places where the signal does not reach (e.g. 

tunnels and basements). Also, communication is 

sometimes not possible in poor reception areas. 

Communication is sometimes interrupted if you move into 

a poor reception areas during communications.

• Since this product uses radio waves, the possibility of 

communication intercepts by third parties cannot be 

eliminated.

• This product is compatible with the international roaming 

service. Each network service described in this manual 

varies depending on the area and service content.

• The battery is built into the product and it is not user 

replaceable.

• Take care not to inconvenience people around you when 

you use the product in a public place.

• Before you start using the product overseas, check the 

relevant laws and regulations of the country/region you 

visit.

• When the product is used by a child, parents or 

guardians should thoroughly read the "User Manual" (this 

manual) and teach the child how to use it.

■ Use of the product is not allowed in the 

following places!

• Do not use a cell phone while driving a car or riding a 

motorbike or bicycle.

• Do not use this product while you are aboard an airplane. 

Some airline companies, however, allow their passengers 

to use cell phones. For details, contact the airline 

company you use.
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List of Packaged ItemsList of Packaged Items
Before your start using the product, make sure that you 

have all the following packaged with the product.

Main unit

Nano SIM Card Ejecting Tool

● Power Adapter

● Micro USB Cable

● Headset

● User Manual

● Warranty for the main unit

MEMO
◎ The illustrations of cell phone in the manual are used only 

for explaining. They may differ from the actual product.

◎ The battery is built into the product.
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Safety Precautions

  Regarding notations used in this Regarding notations used in this 
documentdocument

■ Key indications used in this manual

In this manual, keys are represented by simplified 

illustrations as shown below.

F

r

l

CHN

(Volume UP key)

(Volume DOWN 
key)

(Power key)

■ Indications used for the operation of 

selecting items/icons/keys, etc.

Notations used for operation procedures in this manual are 

as follows.

Tapping is to select a key or icon displayed on the screen 

by lightly tapping it with your finger.

Description Explanation

Home screen→
[  (Phone)]→[1][4]

[1]→[  ] (Outgoing 

call)

Tap "  (Phone)" at the bottom of 

the Home screen. And tap "  ", 

"  ", "  ", then tap "  " 

(Outgoing call) at the end.

Description Explanation

In sleep mode, 

press F (Power 

key)

In sleep mode, press F (Power 

key)

■ Illustrations/screen displays used in this 

manual

Screen illustrations shown in this manual may look different 

from the actual screens.

In some cases, minor details or a part of a screen may be 

omitted.

In this manual, 
some icons on 
a screen are 
omitted.

Notations used in 
this manual

Actual screen
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MEMO
◎ Operations on vertical screens are mainly described. 

Menu items/icons/keys on a screen may be different from 

the ones in the horizontal display.

◎ Menu items/layers/icons may be different depending on 

functions, conditions, etc.

◎ In this manual, "microSD™ memory card", "microSDHC™ 

memory card" and "microSDXC™ memory card" are 

abbreviated as "microSD memory card" or "microSD".

  ExemptionsExemptions
◎ The Company is not liable for any damages arising from 

earthquakes, lightning, storms, floods or other natural 

disasters, as well as fires, actions by third parties, other 

accidents, intentional or mistaken misoperation by the 

customer, or use under other unusual conditions outside the 

responsibility of the Company.

◎ The Company is not liable for any incidental damages 

(change/disappearance of described content, loss of 

business income, disruption of business, etc.) arising from 

use or inability to use the product.

◎ The Company is not liable for any damages arising from 

failure to observe the described content of this manual.

◎ The Company is not liable for any damages arising, for example, 

from malfunction caused by combination with connected devices 

or software not related to the Company.

◎ Captured image data or downloaded data may sometimes 

be altered or lost due to faults, repair or other handling of the 

product. The Company is not liable for any damage or lost 

income resulting from recovery of these data.

◎ It is recommended you keep a copy of important data in your 

PC's hard disk, etc. Whatever the cause of fault or malfunction 

may be, the Company assumes no responsibility for alteration 

or loss of saved information.

• Reproduction of the content of this manual in part or in 

whole is prohibited.

• The content of this manual is subject to change without notice.
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  Safety Precautions (Observe Safety Precautions (Observe 
Strictly)Strictly)
■ Before using this product, thoroughly read these 

safety precautions for proper use. After reading, store 

the precautions in a safe place.

● These "Safety Precautions" describe instructions that 

should be observed to prevent damage to property or 

injury to the customer or others using the product.

● These instructions are divided into the following 

categories.

■ Explanation of indications used in this 

manual

 DANGER
This symbol indicates the potential and 

imminent danger of death or serious 

injury 
(*1)

 to a person.

 WARNING
This symbol indicates the possibility of 

death or serious injury 
(*1)

 to a person.

 CAUTION
This symbol indicates the possibility 

of personal injury 
(*2)

 to a person or 

physical damage 
(*3)

*1 Serious injury:  This refers to loss of sight, injury, burns (high- and low-

temperature), electric shock, broken bones, injuries with 

residual aftereffects from poisoning, etc., and injuries 

requiring hospital admission for treatment or long term 

hospital attendance as an outpatient.

*2 Injury:  This refers to injuries, burns (high- and low-temperature), electric 

shock, etc. that do not require hospital admission for treatment or 

long-term hospital attendance as an outpatient.

*3 Physical damage:  This refers to extended damage to buildings, furniture, 

livestock, or pets.

■ Explanation of graphic symbols used in 

this manual

Indicates an 

action that is not 

allowed.

Indicates that use in 

a place where the 

product is likely to 

get wet or allowing 

the product to get 

wet is not allowed.

Indicates that 

handling with 

wet hands is not 

allowed.

Indicates an action 

that must be done.

Indicates that 

disassembly is 

not allowed.

Indicates that the 

power plug must be 

disconnected from 

the power outlet.
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■ Precautions common to the main unit, 

charging equipment, Nano SIM Card, 

peripheral devices

 DANGER
Be sure to read the following 

hazards before use.

Be sure to use only the specified peripheral devices. 

Use of other devices might cause overheating, 

ignition, rupture, fault, or leakage of liquid.

Do not use, store or leave the product in hot places 

(e.g. by the fire, near a heater, in direct sunlight, in 

a car in the hot sun). Doing so might cause ignition, 

rupture, fault, fire or injury.

Before entering an area where flammable gas is 

generated such as a gas station, be sure to turn off the 

product. Do not charge the battery. Failure to observe 

these precautions might cause the gas to catch fire.

Do not put the product in a cooking apparatus such 

as microwave oven or a pressure vessel. Doing so 

might cause ignition, rupture, fault, fire or injury.

Do not throw the product into a fire or heat it. Doing so 

might cause fire, rupture or fire.

Do not short-circuit the connection terminal, earphone 

microphone terminal, etc. Do not allow conductive 

foreign objects (metal fragments, pencil leads, etc.) 

to come into contact with or get inside the connection 

terminal, earphone microphone terminal, etc. Doing so 

might cause fire or a fault.

When using a metal accessory etc., make sure not 

to allow the metal part come in contact with the 

connection terminal, earphone microphone terminal 

or power outlet. Doing so might cause electric shock, 

ignition, injury or a fault.

Do not expose the camera lens to direct sunlight for 

an extended period. Doing so might cause ignition, 

rupture or fire by the light-collecting mechanism of the 

lens.

The customer is not allowed to disassemble, modify 

or repair the product. Doing so might cause a fault, 

ignition, electric shock, or injury. The Company is not 

liable even in the event of any nonconformities arising 

on the product or peripheral devices as a result of 

modification, etc.

 WARNING
Be sure to read the following 

warnings before use.

Do not drop or subject to strong impact, such as 

throwing. Doing so might cause rupture, overheating, 

ignition, or a fault.

Do not use outside when you can hear thunder. Doing 

so might risk lightning strikes and electric shock.

Do not let your hands, fingers and other parts of the 

body touch the connection terminals. Doing so might 

cause electric shock, injury or a fault.
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If the product is damaged because it is dropped or 

something, and its display is cracked or internal parts 

are exposed, do not touch the cracked display or 

exposed parts with your hands. Doing so might cause 

electric shock or injury from damaged parts.

If the wet product is charged, electric shock, short 

circuit, or corrosion may occur and overheating may 

cause fire or malfunction.

Although this product model has waterproof property, 

stop use if liquid such as water gets inside the product 

from the card slot cover, the external connection 

terminal or the earphone microphone terminal. 

Continued use of the product in this state might cause 

overheating, fire or a fault.

Do not operate the product while driving an 

automobile or motorized bicycle, riding a bicycle or 

walking. Doing so may compromise traffic safety and 

cause an accident.

If charging is not completed after the specified 

charging time, stop charging. Failure to do so might 

cause leakage of liquid, overheating, rupture or 

ignition.

Do not leave in places within the reach of small 

children. Small children might swallow small parts, etc. 

by mistake and choke on them, or might drop them by 

mistake and cause accidents or injury.

 CAUTION
Be sure to read the following 

cautions before use.

Do not store the product in places subject to direct 

sunlight (e.g. in automobiles), places that get hot, 

places that get extremely cold, and in humid or dusty 

places. Doing so might cause overheating, ignition, 

deformation or a fault.

Do not leave on unstable places such as rocky stands 

or tilting surfaces. Dropping the product may cause 

injury or damage. Pay careful attention while vibrator 

is set. Also, pay sufficient attention to impact, etc.

Do not cover or wrap the product with bedding, etc. 

while using or charging the product. Doing so might 

cause fire, fault or injury.

Do not touch the product or specified charger for 

a long time while power is being supplied from 

an external source. Doing so might cause low-

temperature burns.

The product may become hot by prolonged use 

especially in high-temperature environment. Be careful 

when using the product touching your skin for a long 

time, as it might cause low-temperature burns.

Do not use power outlets or wiring apparatus beyond 

its rating. Also, exceeding rating, for example, by 

connecting multiple devices to a single power strip 

might cause overheating and fire.

Do not place near corrosive chemicals or in places 

where corrosive gas is generated. Doing so might 

cause a fault or loss of internal data.
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Do not use if there is smoke, abnormal odor or noise, 

excessive overheating, or other abnormalities. If an 

abnormality occurs, disconnect the specified charger 

from the power outlet or socket if you are charging the 

battery, make sure that the product is not overheating 

before turning the power off.

When inserting an earphone, etc. into the product, 

adjust the volume to the proper level. Setting too loud 

a volume or using the earphone continuously for a 

long period of time might adversely affect your ears. 

Also, raising the volume too high might prevent you 

from hearing sounds around you, which might in turn 

lead to a traffic accident at a railroad crossing or 

pedestrian crossing.

When adjusting the volume with an earphone, etc. 

inserted into the product, raise the volume a little at a 

time. If you raise the volume too much from the outset, 

sudden loud noise from the earphone, etc. might 

adversely affect your ears.

When using power adapter or external device, insert/

remove the connector straight to/from the terminal. 

Make sure the orientation of the connector is correct. 

Failure to do so might cause damage or a fault.

■ Main unit

 WARNING
Be sure to read the following 

warnings before use.

Do not use a cell phone while driving a car or riding a 

motorbike or bicycle. It might cause a traffic accident. 

Do not use the product while you are aboard an 

airplane. Some airline companies, however, allow their 

passengers to use cell phones. For details, contact 

the airline company you use.

Turn the product off near high precision electronic 

devices. Failure to do so might affect the electronic 

devices. (Examples of electronic devices that 

might be affected by the product include cardiac 

pacemakers, hearing aids, other electronic medical 

devices, fire alarms, and automatic doors. If you 

are using an electronic medical device, contact the 

device manufacturer or retailer for information about 

the possible affect of radio waves.)
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When using the product near an implanted pacemaker, 

implanted cardioverter-defibrillator or other electronic 

medical device, radio waves might affect these units 

and devices. So, please observe the following.

1.  Those with an implanted pacemaker or implanted 

cardioverter-defibrillator should carry or use the 

product at least 15cm away from the pacemaker or 

cardioverter-defibrillator.

2.  Turn the product off or set "Airplane mode" when it 

may be difficult to keep at least 15cm away such 

as in a situation you cannot move freely, since 

there may be people with a cardiac pacemaker or 

implanted cardioverter-defibrillator nearby.

3.  Pay attention to the following points when using the 

product inside medical institutions.

• Do not bring the product into operating theaters, 

intensive-care units (ICU) and coronary care units 

(CCU).

• Turn the product off in hospital wards.

• Even if you are in a lobby, etc., be sure to turn 

the product off when there are electronic medical 

devices nearby.

• When a medical institution has laid down 

designated areas where use of the product 

is prohibited or is not allowed to be brought 

in, abide by the instructions of that medical 

institution.

4.  When using electronic medical devices other 

than an implanted pacemaker and implanted 

cardioverter-defibrillator outside a medical institution 

(e.g. home medical treatment), check individually 

with the manufacturer of the electronic medical 

device regarding the influence of radio waves.

Stay alert to your surroundings when calling, 

messaging, browsing the Internet, shooting photos, 

playing games or listening to music. Failure to do so 

might cause a fall or traffic accident.

Do not light the photo light/simple light in front of a 

person's eyes. Do not gaze at the photo light/simple 

light emitting part when the photo light is lighted. 

Doing so might cause impairment of eyesight, etc. Be 

especially careful not to shoot small children from a 

very close distance.

Do not light the photo light/simple light toward a driver 

of a car, motorbike or bicycle. If dazzled by the light, 

the driver might become unable to drive and cause an 

accident.

Sometimes, very rarely some people demonstrate 

symptoms such as temporary muscle spasms, loss of 

consciousness, etc. by watching repeatedly flickering 

screens. Those with a past history of this should 

consult with a physician beforehand.

Hardened glass is used for the display of the product. 

In case it is broken, do not touch the broken part. 

Doing so might cause injury by the broken part. 
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 CAUTION
Be sure to read the following 

cautions before use.

Use of the main unit in an automobile sometimes 

affects on-vehicle electronic devices, though this 

rarely happens. If this happens, stop use since this 

may impair safe travel.

If you feel any abnormality with your skin, immediately 

consult a dermatologist. Itching, rashes, eczema, 

etc. sometimes occurs depending on your physical 

constitution and condition.

The materials of parts used on the product are as 

follows.

■ "IQX KEN" Main unit

Part Material Surface treatment

Exterior case, 

Card slot cover

PC resin Acrylic UV hard coating

Display Chemical 

hardened glass

Antifouling treatment

F(Power key) Cermet -

lr
(Volume DOWN/

UP key), 

Surrounding part 

of camera lens

Aluminum Alumite treatment

Camera lens Acrylic resin Hard coating

Photo light/Simple 

light

PC resin -

Part Material Surface treatment

Charging terminal Copper alloy Gold plating (first nickel 

plating)

Earphone 

microphone 

terminal

PA resin -

Do not bring the product close to magnetized objects 

such as cash cards, floppy disks, credit cards, 

and prepaid cards. Doing so might result in loss of 

recorded information.

Do not allow liquids, metal objects, burnable items, 

and other foreign matter to get inside the earphone 

microphone terminal, the external connection terminal, 

the microSD memory card slot, or the Nano SIM Card 

slot. Doing so might cause fire, electric shock or fault.

Do not swing the product around by holding the  

earphones. Doing so might cause an accident or 

damage.

Use the product with the card slot cover etc. closed. 

If the covers are open, dirt or water may get inside 

causing a fault.

If you have a weak heart, be careful when setting the 

incoming vibration and ringtone volume to prevent 

adverse effects on your heart to prevent adverse 

effects on your heart.



S
a
fe

ty
 P

re
c
a
u

tio
n

s

12

Do not place the product directly on sand at a beach, 

etc. Sand or other small particles might get inside 

the microphone or speaker, causing the volume to 

drop. If sand gets inside the product, it might cause 

overheating or a fault.

When using the product for calling or data 

communication, be careful not to keep the product in 

direct contact with your skin for a prolonged period, 

or not to cover the product with paper, cloth, bedding, 

etc. The main unit might get hot, causing fire, burns or 

a fault.

 ■ Internal battery

(The internal battery of the product is a 

lithium-ion battery.)

The internal battery is not fully charged at 

the time of purchase. Charge the battery 

before using the product.

 DANGER
Be sure to read the following 

hazards before use.

If the leaked liquid gets on your skin or clothes, 

immediately rinse it off with water to avoid injury. If the 

liquid gets into your eyes, do not rub but wash your 

eyes with water, and immediately consult a doctor to 

avoid the risk of losing your eyesight. If the liquid gets 

on a device, wipe it off without touching it.

The internal battery is a consumable item. If the 

performance of the internal battery does not recover 

(e.g. the usable time after each charge has become 

extremely short), the battery is at the end of service 

life, so stop use. Failure to do so might cause 

overheating, ignition, rupture or leakage. The life time 

of the internal battery depends on the usage etc.

■ Charging equipment

 WARNING
Be sure to read the following 

warnings before use.

Do not use at other voltages than the specified power 

supply voltage. Doing so might cause ignition, fire, 

overheating, or electric shock.

Firmly insert a power plug of specified charger into the 

power outlet down to the base of its pins. Incomplete 

insertion of the power plug might result in electric 

shock or fire caused by overheating and ignition. Do 

not use when a specified charger is damaged, or a 

power outlet is loose.

Do not damage, modify, twist, pull or place a heavy 

object on the cable of the specified charger. Do not 

use a damaged cable. Doing so might cause an 

electric shock, short circuit or fire.

Do not let your hands, fingers and other parts of the 

body touch the connection terminals or the earphone 

microphone terminal. Doing so might cause electric 

shock, injury or a fault.
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If you hear thunder, do not touch the power plug. 

Doing so might cause an electric shock as a result of 

a lightning strike.

Before cleaning the charging equipment, unplug its 

power plug of the specified charger from the outlet. 

If the plug remains plugged in when you clean the 

equipment, it might cause an electric shock or short 

circuit.

Wipe off dust on the power plug. Failure to do so 

might cause fire, burns or electric shock.

Install and position in-car devices where they do not 

hinder driving or safety equipment such as airbags. 

It might cause a traffic accident. Install in-car devices 

following the instructions of their manuals.

When the power adapter is not to be used for a long 

time, disconnect the specified charger's power plug 

from the power outlet. Failure to do so might cause 

electric shock, fire or a fault.

Do not use in places subject to direct splashing with 

water, pet urine or other liquids. Doing so might result 

in faults resulting from overheating, fire, electric shock, 

or short-circuiting of electronic circuits. In the event 

that the product is splashed with liquid, immediately 

disconnect the specified charger's power plug.

 CAUTION
Be sure to read the following 

cautions before use.

Do not use in humid places such as bath areas, or 

connect/disconnect the specified charger with wet 

hands. Doing so might cause electric shock or a fault.

Charge the battery in a stable place. If placed on an 

inclined surface or wobbly stand, the product might 

fall causing injury or damage. Pay careful attention 

while vibrator is set. In addition, do not cover or wrap 

the product with a cloth or bedding. Doing so might 

cause fire or a fault.

When unplugging the specified charging equipment's 

power plug from the outlet, hold and pull the power 

plug. If you pull the cable, the cable might be 

damaged.

■ Nano SIM Card

 WARNING
Be sure to read the following 

warnings before use.

Do not put the Nano SIM Card in a cooking apparatus 

such as a microwave oven or a pressure vessel. Doing 

so might cause melting, overheating, fuming, loss of 

data or a fault.
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 CAUTION
Be sure to read the following 

cautions before use.

Be careful when attaching/removing the Nano SIM 

Card. Doing so might injure your hands or fingers.

Use only the devices specified to insert the Nano SIM 

Card in. Using a device not specified by the Company 

might cause loss of data or a fault.

Do not disassemble or modify the Nano SIM Card. 

Doing so might cause loss of data or a fault.

Do not use or leave the Nano SIM Card in hot places 

such as by the fire or a heater. Doing so might cause 

melting, overheating, fuming, loss of data or a fault.

Do not throw the Nano SIM Card into a fire or heat it. 

Doing so might cause melting, overheating, fuming, 

loss of data or a fault.

Do not touch the IC (metal) part of the Nano SIM Card 

or short-circuit it. Doing so might cause loss of data or 

a fault.

Do not drop the Nano SIM Card or subject it to strong 

impact. Doing so might cause a fault.

Do not fold, bend or place a heavy object on the Nano 

SIM Card. Doing so might cause a fault.

Do not wet the Nano SIM Card. Doing so might cause 

a fault.

Do not scratch the IC (metal) part of the Nano SIM 

Card. Doing so might cause a fault.

Do not store the Nano SIM Card in dusty places. 

Doing so might cause a fault.

Do not store the Nano SIM Card in places exposed 

to direct sunlight or hot and humid places. Doing so 

might cause a fault.

Store the Nano SIM Card out of reach of small 

children. Failure to do so might cause injury, etc. if 

they accidentally swallow and choke on it.
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  Handling precautionsHandling precautions

These precautions are provided to ensure that performance 

can be fully demonstrated. Thoroughly read these 

precautions to ensure correct use.

■ Precautions common to the main unit, internal battery, 

charging equipment, Nano SIM Card, peripheral 

devices

● Do not apply excessive force to the product during use. 

Be sure not to put the product into a tightly packed bag or 

place a heavy object on the product in a bag. Sitting on the 

product in your pocket might damage the display or internal 

circuit board resulting in a malfunction.

 Keeping an external device connected to the external 

connection terminal or earphone microphone terminal might 

damage the connector resulting in a malfunction. Such 

damage and malfunction are not covered by the warranty, 

even if there is no external damage.

● To ensure waterproof property (equivalent to IPX5 and IPX8) 

of this product, close the card slot cover securely for use.

 Note that the waterproof property is not guaranteed in 

every usage condition. Do not allow water to get inside 

the product or splash water on the charging equipment or 

accessories. Do not open/close the card slot cover in the 

rain or with waterdrops on the surface of the product. Doing 

so might cause water intrusion resulting in internal corrosion.

 Malfunctions determined to be caused by water intrusion 

are not covered by the warranty.

● Do not use the product in extremely hot, cold or humid 

places.

 (Use within an ambient temperature range of 5℃ to 35℃ 

and humidity range of 35% to 85%.)

 - Charging equipment

 - Peripheral devices

● Do not use the product in extremely hot, cold or humid 

places.

 (Use within an ambient temperature range of 5℃ to 

35℃ and humidity range of 35% to 90%. It can be used 

temporarily within 36℃ to 40℃ .)

 - Main unit

● Do not use in places subject to lots of dust or vibration.

● Clean the connection terminals and earphone microphone 

terminal with dry cotton swabs, etc. every now and then. 

Soiled terminals might cause poor connection. Do not exert 

a strong force to clean the connection terminals or earphone 

microphone terminal to prevent deformation.

● Wipe the card with a dry, soft cloth (such as for cleaning 

eyeglasses) for cleaning. Do not rub it roughly with a dry 

cloth. The display may be damaged. Drops of water or dirt 

left on the display may cause stains. Wiping the product 

using alcohol, thinner, benzine, detergent, etc. might erase 

the printing on the outer casing or cause discoloration.

● Use as far away as possible from land-line phones, TVs and 

radios. Use nearby might affect them.

● The product may become warm while charging or during 

other operations, depending on the situation, but this is not 

abnormal.
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● When the product is used by a child, parents or guardians 

should thoroughly read the "User Manual" (this manual) and 

teach the child how to use it.

● Do not put stickers on the product. Sound may not be 

emitted or voice sound may not be delivered to the party.

■ Main unit

● Do not forcefully press, tap or intentionally subject the 

display to strong impact. Doing so might cause scratching 

or damage.

● Do not forcefully press your fingernails, sharp objects or 

hard objects against keys or display surface. Doing so 

might cause scratching or damage.

 The touch panel is designed to be lightly touched by 

fingers. Do not apply strong pressure with your fingers or 

sharp-pointed objects (such as fingernails, ballpoint pens 

and pins) on the touch panel.

 In the following cases, the product may not respond to 

touching the touch panel, or errors in operation may occur.

・ Operation with gloved hands

・ Operation with fingernails

・ Operation with foreign object on the screen

・ Operation with protective sheet or seal on the screen

・ Operation with a water drops or dew condensation 

attached on the touch panel

・ Operation with wet or sweaty fingers

・ Operation under water

● To prevent unlawful modification, the product has been 

designed so that it cannot be easily disassembled. 

● Contents saved in the product, such as contacts, mails 

and favorites, might be altered or lost by an accident, fault, 

repair or mishandling. Be sure to keep a copy of important 

contents. Note that Company assumes no responsibility 

for any damages or lost profits resulting from altered or lost 

contents.

● The product uses liquid crystal for its display. The display 

response speed may become slow when the ambient 

temperature is low, which is due to the property of liquid 

crystal and not a malfunction. The display response speed 

will return to normal at room temperature.

● Although the display used on the product is made using 

high-precision technology, some pixels (dots) might be lit or 

out at all times. This is not a malfunction.

● Take care not to inconvenience people around you when 

you use the product in a public place.

● You are recommended to store copies of individual 

data such as photos you took, videos and music in your 

PC by sending each file as mail attachment, etc. Note, 

however, that you may not be able to make copies of some 

copyrighted data even by the above-mentioned means.

● Take care not to place magnetized items such as magnetic 

cards, speakers and TV sets near the product as it might 

cause malfunction.

 Strong magnetic objects may cause misoperation.

● Although the earphone microphone terminal is waterproof, 

you may not be able to use it by inserting a plug when water 

remains. Swing the product to remove water so that water 

does not remain in the earphone microphone terminal, then 

dry it before using.
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● When you put the product in your pocket or bag, take 

care so that the display does not come in contact with 

metal objects or other hard objects. Doing so might cause 

scratching or damage.

● When suddenly brought into a warm place from a cold 

place, or when in a humid location, or when used where 

temperature suddenly changes (e.g. near the air discharge 

port of an air conditioner), water droplets (i.e. condensation) 

sometimes are formed inside the product. Note that when 

used under conditions such as this, humidity might cause 

corrosion or a fault.

● When wiping the display, wipe with a soft, dry cloth. Use of 

a moistened cloth, glass cleaner or other similar liquid might 

cause a fault.

● When connecting/disconnecting the external device to/

from the external connection terminal or the earphone 

microphone terminal, make sure that the connector or plug 

of external device is straight with the external connection 

terminal.

● Note that applying unnecessary force with the external 

connection terminal or the earphone microphone terminal 

connected to the external device might cause damage.

● Do not discard the product together with regular trash.

● Insert only a microSD memory card into the memory card 

slot on the product.

● Do not exert excessive force when attaching/removing a 

microSD memory card. Doing so might injure your hands or 

fingers.

● While writing/reading data to/from a microSD memory card, 

do not subject the product to vibration or impact, or turn off 

the power. Doing so might cause loss of data or a fault.

● Take care not to cover the microphone with your fingers 

during a call. The other party may not be able to hear your 

voice clearly.

● When using handsfree call, note that the speaker may 

emit loud sound. Take care to keep the speaker at a safe 

distance from your ears.

● Do not cover the sensor with your finger or put a sticker 

on it. Doing so may hinder the sensor from detecting the 

ambient light level and functioning correctly.

● Do not put a sticker, etc. on the proximity sensor. Doing so 

may cause the sensor to malfunction and make the display 

always turned off while receiving a call or during a call.
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■ Touch Panel

● Use your finger to operate the touch panel. Do not use 

ballpoint pens, pencils or other sharp-pointed objects. 

Using such objects does not only hinder correct operation 

of the touch panel, but also might cause scratching or 

damage to the display.

● Do not put stickers or sheets (e.g. commercially available 

protective films, peep prevention sheets) on the display. 

Doing so might hinder correct operation of the touch panel.

● Do not operate the touch panel with fingernails. Doing so 

might result in split nails or jammed fingers.

● If the display surface is dirty or wet with sweat or water, it 

may not function correctly. In such case, wipe the display 

surface with a dry, soft cloth.

● When carrying the product in your pocket or bag, take 

care not to put the touch panel close to metals or other 

conductive materials, as it might cause false operation of 

the touch panel.

■ Internal battery

● Use in very hot or cold environments, for example, when 

left in an automobile with the windows closed in summer, 

will cause the battery capacity to drop and shorten the 

available battery usage time. This will also shorten the 

internal battery's service life. Try to use the product as far as 

possible at room temperature.

● After the internal battery is charged, battery power 

decreases bit by bit even if the product is not used. The 

internal battery may be discharged if the product is not 

used for a long time. We recommend to charge the product 

before use.

● To avoid lowering the battery performance or decreasing 

battery life, do not store the product in the following 

conditions:

・ With fully charged (right after charging)

・ With the empty battery (too low to turn the product on)

・ In a hot and humid place

● Charge the battery before using the product for the first time 

after purchase, or if you have not used the product for a 

long time.

 ● The internal battery is a consumable item. If the 

performance of the internal battery does not recover, the 

battery is at the end of service life, so stop use.
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■ Charging equipment

● When the charging equipment is not to be used, unplug the 

power plug of the specified charger from the outlet.

● Do not loop the power code of specified charger around 

the adapter unit. Doing so might cause electric shock, 

overheating or fire.

● Do not forcibly bend the charging equipment's plug or the 

connection between the connector and power cord. Doing 

so might cause electric shock, overheating or fire.

■ Nano SIM Card

● Do not forcibly remove or insert the Nano SIM Card.

● Keep the IC (metal) part of your Nano SIM Card clean. 

Wipe the card with a dry, soft cloth (such as for cleaning 

eyeglasses) for cleaning.

● Do not put stickers, etc. on the Nano SIM Card.

■ Camera

● When using the camera, follow common rules of etiquette 

regarding camera use.

● Image data might be altered or lost due to malfunction, 

repair or mishandling of this product. The Company takes no 

responsibility for recovery of altered or lost data, damages 

resulting from altered or lost data, and lost profits.

● When photographing important occasions (such as a 

wedding), take a trial shot and check the shot image to 

make sure it is correctly shot.

● Do not use the camera for recording commercially available 

books or information of which photographing is not allowed.

● Do not leave the camera lens exposed to direct sunlight. 

Imaging elements might be discolored or burnt.

■ Music and videos

● Do not listen to music or watch videos while driving a car 

or motorbike, or riding a bicycle. In addition, stay alert to 

the traffic around you even when walking. Surrounding 

sounds may not be heard clearly, and gazing at the screen 

might distract your attention causing a traffic accident. Be 

especially careful at railroad crossings, on a platform, and 

at pedestrian crossings.

● Take care not to listen at ear-splitting volume for a long time, 

as it might affect hearing.

● Be careful of sound leakage from earphones in trains or 

other places with many people around you.

■ Copyrights and rights of portrait

● You are not allowed to copy, distribute, publish, modify or 

edit the data you shot, recorded or downloaded using this 

product without consent of the copyright holder, except for 

personal use, under the copyright law.

 In addition, do not use or modify portraits or names of other 

individuals without their consent, as it might infringe on 

rights of portrait.

 Note that shooting and recording may be restricted at some 

live performances, shows and exhibitions even for personal 

use.

● Be careful about the copyright and portrait right when 

posting photos you shot, etc. on Internet homepages.
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■ Backup content on the product

● Please back up important content registered to the product 

or downloaded to the product from an outside source. 

Content recorded to memory on the product sometimes 

disappears or is altered by unexpected factors, such as 

static electricity or a fault, repair, mishandling, etc.

* How to make backups: Store important data such as 

contacts data, music, shot photos and videos on microSD 

memory cards. You can also send files as mail attachment 

or transfer to your PC. Note, however, that there are some 

data that cannot be copied by using these means.

  PIN code

■ PIN code

To prevent unauthorized use of the Nano SIM Card by a 

third party, you can set the product to require PIN code 

entry every time the power is turned on. You also need to 

enter PIN code when setting whether PIN code entry is 

required.

If PIN code is incorrectly entered three times consecutively, 

the PIN code will be locked. You can unlock the PIN code 

using PUK code.

• PIN code can be obtained from your service provider.

■  PUK code

In case PIN code is locked, you can unlock it by entering 

PUK code.

• The password can be obtained from your service 

provider. You cannot change the PUK code.

• PUK code is incorrectly entered certain times 

consecutively, PUK code will be locked and you may 

need to contact your service provider.

• After entering PUK code, you need to set a new PIN 

code.

• PIN code is not reset by initializing the product.

<Please copy this section and use>

@gmail.com

[Password entry field]

Google account ID

Google account password

Facebook account ID

Facebook account password

Screen Lock: Lock No.

Screen Lock: Password

Screen Lock: Pattern
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  Notes on waterproof and dustproofNotes on waterproof and dustproof

This product has a waterproof property equivalent to IPX5
*1
 

and IPX8
*2
, as well as a dustproof property equivalent to 

IP5X
*3
 on the condition that the card slot cover is securely 

attached (based on in-house testing).

Specifically, you can make calls holding the product with 

wet hands in the rain (less than 20 mm per hour) without 

umbrella, as well as use the product in a place with water 

such as a bathroom or kitchen.

Before using the product, thoroughly read "Important items 

to remember before use" and "Tips for comfortable use" to 

ensure correct use. Failure to follow the contents described 

in these sections may cause intrusion of water, sand or 

other foreign material, resulting in overheating, ignition, 

electric shock, injury or a fault.
*1 IPX5 equivalent means that the product will maintain its operability as a 

phone even if it is sprayed with water from a 6.3 mm diameter nozzle at 

a distance of about 3 meters for more than 3 minutes at a rate of about 

12.5 liters per minute from any direction.

*2 IPX8 equivalent means that the product will maintain its operability as 

a phone with no water getting inside the product even if it is gently 

submerged in a tank of still tap water at room temperature to a depth of 

1.5 meter for about 30 minutes.

*3 IP5X equivalent means that the product will securely maintain its 

operability as a phone even after it has been placed in an apparatus with 

grit and dust of diameters of 75 μm or less and shaken for 8 hours.

Since operation of the product on each usage scene 

was confirmed based on the above assumption, proper 

operation of the product in every possible condition during 

actual use is not guaranteed. Malfunctions determined to 

be caused by mishandling by the customer are not covered 

by the warranty.

Important items to remember before use

● Make sure that the card slot 

cover is firmly closed.

• Waterproofness is only 

effective when the covers 

are securely closed.

• Just a small particle (a hair, 

a grain of sand, etc.) on the 

seals can cause water leak.

• Do not open/close the card slot cover if the main unit or 

your hands are wet. Do not insert an earphone when water 

remains in the earphone microphone terminal.
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How to close the card slot cover

After stowing the cover hinge, press on the cover ① evenly 

with the flat part of your finger. Rub your finger over the cover 

in the direction of arrow ② to ensure that the cover is not 

partially open.

① ②

● Do not immerse the product in soap water, detergent water, or 

water with bath salts in it.

● Do not immerse the product in seawater, a swimming pool or 

hot spring.

● Do not immerse the product in any liquid (alcohol, etc.) other 

than water.

● Do not place the product directly on sand at a beach, etc. 

Sand or other small particles might get inside the microphone 

or speaker, causing the volume to drop. If sand gets inside 

the product, it might cause overheating or a fault.

● Do not use the product underwater.

● Do not leave the product in a humid place such as a 

bathroom or kitchen for an extended period of time.

Soap/detergent/
bath salts

Seawater Swimming pool Hot spring Sand/mud

Tips for comfortable use

● Once the product gets wet, water may remain in gaps of 

the product.Shake the product well to drain water. Especially 

make sure to drain water remaining in the specified key 

parts, charging terminal, earphone microphone terminal and 

external connection terminal.

● Even after water is drained, the inner parts might be still wet. 

Although you can use the product, do not place it near things 

that must not get wet. Take care not to wet your clothes, bag 

or contents of the bag.

● Drain water if it becomes temporarily hard to hear the sound 

due to water remaining in the microphone.

■ Notes on various usage scenes

<In the rain>

You can make calls holding the product with wet hands in 

the rain without umbrella.

• The rain in this case means a moderately-heavy rain (less than 

20 mm per hour).

• Water drops on the display might cause errors in the touch 

panel operation.

• Never open/close the card slot cover if the product is exposed 

to rain, or your hands are wet.
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<In the shower>

You can make calls holding the product with wet hands after a 

shower.

• Avoid spraying the product with high-pressure water, as the 

product is not designed to withstand high water pressure.

<Washing>

You can wash the product under a mild flow (up to 6 liters per 

minute) of tap water at room temperature (5℃ to 35℃ ) at a 

distance of about 10 cm from the faucet or showerhead.

• Do not spray the product with high-pressure water or 

submerge it in water for extended periods of time, as the 

product is not designed to withstand high water pressure.

• Make sure that holding the card slot cover so that it does not 

open, wash the product with your hands. Do not use a brush 

or sponge.

• Do not wash the product in a washing machine or ultrasound 

bath.

• Do not splash the product with or immerse it in soap water, 

detergent water, etc. other than tap water.

<In the bath>

You can use the product in a bathroom.

• Although you can make calls with wet hands, do not immerse 

the product into a bathtub. The product is not resistant to hot 

temperatures.

• Do not use the product in a bathroom for an extended period 

of time. The product is not moistureproof.

• Do not immerse the product in hot spring water, soap water, 

detergent water, or water with bath salts in it. Also, do not use 

the product underwater. Doing so might cause a fault.

• Extreme changes in temperature cause condensation. Wait 

until the product reaches room temperature before you bring 

the product from a cold place into a warm bathroom.

• If condensation occurs inside the display, leave the product at 

room temperature for a while until condensation is cleared.

• Do not splash the product with hot water. The product is not 

resistant to hot temperatures.

<At a poolside>

• Do not immerse or drop the product in pool water. Also, do not 

use the product underwater.

• If the product gets splashed with pool water, immediately rinse 

it off with tap water
*
 in room temperature, because pool water 

contains chlorine for disinfection. To wash the product, do not 

use a brush, etc.

 *Mild flow (6 liters per minute or less)

<In a kitchen>

You can use the product in the kitchen and other places where 

water is used.

• Do not splash the product with or immerse it in soap water, 

detergent water, seasonings, juices, etc. other than tap water.

• Do not immerse the product in or splash it with boiling water. 

The product is not resistant to hot temperatures.

• Do not place the product where it gets extremely hot or cold 

such as near a stove or in a refrigerator.
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■ Common precautions
Card slot cover

Make sure that the card slot cover is firmly closed. Just a small 

particle (a hair, a grain of sand, etc.) on the seals can cause 

water leak.

Do not open/close the card slot cover with gloved hands. Just 

a small particle (a hair, a grain of sand, etc.) on the seals can 

cause water leak. Wipe off any minuscule droplets of water or 

dirt with a clean dry cloth before closing the covers.

If the card slot cover is deteriorated or damaged, the waterproof 

property becomes ineffective.

If any liquid other than plain water gets on the product

If any liquid other than plain water (e.g. seawater, detergent, 

alcohol) gets on the product, immediately rinse it with plain 

water.

You can wash the product under a mild flow (up to 6 liters per 

minute) of tap water at room temperature (5℃ to 35℃ ) at a 

distance of about 10 cm from the faucet or showerhead.

If the product gets dirty, wash it with your hands holding the 

card slot cover so that they do not open. Do not use a brush or 

sponge.

After the product gets wet

After the product gets wet, drain water, and wipe the main unit 

with a clean dry cloth.

In cold climates, water on the product may turn to frost. 

Using the product with frost may cause a fault. Do not leave the 

product without wiping off water. (No special measures against 

condensation have been implemented in this product.)

Rubber seals

The rubber seal around the card slot cover is important to 

maintain waterproof property. Do not damage or remove the 

rubber seals.

When closing the card slot cover, take care not to get the 

rubber seals caught. Forcibly closing the cover with the rubber 

seals caught may damage them resulting in loss of waterproof 

property. Just a small particle (a hair, a grain of sand, etc.) on 

the seals can cause water leak.

If any liquid other than plain water (e.g. alcohol) gets on the 

rubber seals, it may cause deterioration in durability.

Do not insert sharp objects into gaps around the card slot cover. 

Doing so might damage or deform the product or damage the 

rubber seals, causing water leak.

Charging

Never charge the battery if the product is wet.

The supplied accessories are not waterproof.
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Waterproof property

Do not use the product in places where it may be sprayed 

with high-pressure water (e.g. near a faucet or showerhead) 

or submerge it in water for extended periods of time, as the 

product is not designed to withstand high water pressure. 

Also, do not expose the product to a water flow stronger than 

the specified flow rate (i.e. 6 liters per minute from a faucet or 

showerhead, at which you might even feel pain in the skin). 

Doing so might cause a fault, even though the product has a 

waterproof property equivalent to IPX5. Do not wash the product 

in a washing machine or ultrasound bath.

The product does not float on water.

Heat resistance

Do not use the product in places where boiling water may splash 

on it, in saunas or near hot air (e.g. hairdryer). The product is not 

resistant to hot temperatures.

Shock

This product is not resistant to shock. Do not drop the product 

or subject it to shock. Also, do not jab the microphone, speaker, 

etc. with a cotton swab or any sharp object. Doing so might 

damage or deform the product causing water leak.

■ Draining water after wetting the product

As some parts of this product are not watertight, if you use the 

product after it gets wet, water remaining in those parts might wet 

your clothes or bag, or the sound might become hard to hear.

Follow the steps below to drain water.

1 Wipe water thoroughly 

on the surface of the 

product with a clean 

dry lint-free cloth

 2 Shake the product
① Hold the product firmly and shake it in the direction 

of arrows until water does not come out.

* When shaking the product, stay alert to your 

surroundings.

* Be careful not to have the product jump out, and 

hold it firmly to drain water.

Receiver/Out camera (lens)/
Power key side: 

20 times or more for each side

Earphone microphone terminal/
External connection terminal side: 

20 times or more for each side
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② Wipe drained water.

* The microphone, the speaker, charging terminal, 

earphone microphone terminal, and external 

connection terminal are particularly hard to drain 

water. Face those parts down and press against the 

cloth to wipe off.

③ Place the product on a dry towel or cloth and leave it at 

room temperature.

3 Press the product 

gently against a 

clean dry lint-free 

cloth, and wipe off 

water remained in the 

gaps such as in the 

microphone, speaker, 

external connection 

terminal, earphone 

microphone terminal, 

etc.

4 Remove drained water thoroughly and 

leave the product for an hour or more at 

room temperature to dry

Even after you take these procedures, water may remain on the 

product. Do not place the product near things that you do not 

want to wet.

Also, take care not to wet your clothes, bag, etc.

■ Charging

The supplied accessories are not waterproof/dustproof. Be sure 

to check the following points before and after charging.

• Never charge the battery if the product is wet. Doing so might 

cause electric shock or short circuit resulting in fire or a fault.

• Check that the main unit is not wet. If you are charging 

the battery just after the product gets wet, drain water well 

and wipe remaining water off with a clean dry cloth before 

connecting the Micro USB plug into the external connection 

terminal.

• Do not touch the specified charging equipment with wet 

hands. Doing so might cause electric shock.

• Do not splash water over the specified charging equipment. 

Do not use it near water such as in a bathroom, shower room, 

kitchen or washroom. Doing so might cause fire, electric 

shock or fault. Do not bring it into a bathroom, etc. even when 

you are not charging with them. Doing so might cause fire or 

electric shock.
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Notes on applicationsNotes on applications
◎ Be sure to check the security of the application, then install 

it at your own risk. Some applications might cause virus 

infection, damage various data, and send out your location 

information, usage history or personal information stored in 

your cell phone via the Internet.

◎ The Company assumes no responsibility for any failures that 

might be caused by applications you have installed. Repair 

costs in this case may be charged even during the warranty 

period.

◎ The Company assumes no responsibility for any disadvantage 

brought to you or any third party by applications you have 

installed.

◎ Insertion of a microSD memory card is necessary to use some 

applications.

◎ Some applications prohibit the product from entering sleep 

mode while they are active, or rapidly drain the battery while 

running in the background.

◎ Operation procedures and screen appearances of the 

applications preinstalled in this product and those installed by 

you are subject to change without notice as a result of version 

upgrade. In addition, operation procedures described in this 

manual may differ from the actual procedures.
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Getting Ready

    Names and functions of partsNames and functions of parts

⑳
① ⑬

⑱
⑲

㉑

㉒

㉓

⑭

⑤

⑥

④③②

⑰

⑯

⑩

⑨⑧⑦

⑪

⑫

⑮
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①  Display

②  Incoming ( Charging) light

 Lights in red while charging.

 Blinks according to the settings for incoming call/mail.

③  Earpiece ( Receiver)

 With "Smart Sonic Receiver
®
" (▶P. 30), hear the other 

party's voice on call, play sound of answer memo, etc.

④  In camera ( lens)

⑤  Proximity sensor/ Light sensor

 Proximity sensor prevents from erroneous operation of 

touch panel during a call.

 Light sensor detects the ambient light level to adjust the 

display brightness.

⑥  Earphone microphone terminal

 ⑦  Microphone 

 Transmits your voice to the other party during a call. Or 

used for recording the voice sound. Take care not to 

cover the microphone with your fingers.

⑧  External connection terminal

 Used for connecting Micro USB Cable.

⑨  Card slot cover

⑩ microSD memory card slot

⑪ Nano SIM Card slot

⑫  Out camera ( lens)

⑬ lr  Volume DOWN/UP key

 Adjusts sound volume. Releases the shutter while camera 

is activated. Press and hold l (Volume DOWN key) to 

set "Silent mode".

⑭  Charging terminal

⑮  Built-in sub antenna
*1

 ⑯ GPS/Bluetooth
®
/Wi-Fi

®
 antenna

*1

⑰ F  Power key/Noise canceling microphone, 

recording microphone

 Power ON/OFF, activate/deactivate Sleep mode, 

etc. Also functions as noise canceling microphone, 

recording microphone. It senses the ambient sound and 

cancels noise.Transmits your voice to the other party 

during Hands free mode. Do not cover the microphone 

with your fingers during a call.

⑱  Built-in Wi-Fi
®
 antenna

*1

⑲  Photo light/ Simple light

⑳   mark

 Hold the mark over the reader/writer when using NFC. 

Send or receive data via IC transmission.

㉑  NFC antenna
*1

㉒  Speaker

 Ringtone or alarm sound can be heard from here.

 ㉓  Built-in main antenna
*1

*1  Do not cover antennas with your hand or put stickers etc. It 

might affect communication quality.
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MEMO
◎ The back cover of the product is not removal. Removing 

the back cover with force may cause damage or 

malfunction.

◎ The battery is built into the product and it is not user 

replaceable. For force shutdown and restarting, see 

"Force shut down and restarting" (▶P. 38).

  Smart Sonic Receiver
The product is equipped with Smart Sonic Receiver which 

transmits sound by vibrating the display. Although there is 

not receiver hole, you can use as usual.

 ■ Placing your ear against

Place your ear against the earpiece of the product as shown 

below. By covering with your ear to shut out surrounding 

noise, you can catch clearer voice sound. Move the product 

up/down/left/right to adjust according to your hearing 

condition or an immediate environment.

Earpiece (receiver)

Microphone
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MEMO
◎ Take care not to cover the microphone with your finger 

etc. during a call.

◎ When the earphones are connected, voice sound is 

heard from the earphones instead of from Smart Sonic 

Receiver.

◎ Do not put stickers, etc. on the display. May lower the 

sound intelligibility of the receiver.

◎ The sound intelligibility differs depending on individuals.

◎ Depending on environment, the effect for the sound 

intelligibility may differ.

 Attaching/Removing the Nano SIM  Attaching/Removing the Nano SIM 
CardCard

Before attaching/removing the Nano SIM Card, make sure 

to turn the product off.

MEMO
◎ Note the following points, otherwise handling the Nano 

SIM Card may cause malfunction or damage to the card, 

the tray or the product.

• Do not touch the IC (metal) part of the Nano SIM Card 

or the IC card terminal inside the product.

• Insert in the correct direction.

• Do not use force to attach or remove.

◎ Before attaching/removing Nano SIM Card, be sure to 

remove a power plug of specified power adapter etc. 

from the product.

◎ When the Nano SIM Card is not attached properly or the 

Nano SIM Card is abnormal, an error message appears.

◎ Do not lose the Nano SIM Card after it has been removed.
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 Attaching the Nano SIM Card
• When installing Nano SIM Card, be sure to use the 

supplied Nano SIM Card Ejecting Tool.

• Before attaching the Nano SIM Card, make sure to remove 

microSD memory card.

1 Turn the power off and open the card slot 

cover

2 Hook the Nano SIM Card Ejecting Tool on 

the edge of the tray and pull it out

Nano SIM Card 
Ejecting Tool

Tray

3 Check the orientation of the notch of the 

Nano SIM Card and put it on the tray. Then 

insert the tray straight into the Nano SIM 

Card slot (lower)

After the tray is inserted, hook the Nano SIM Card 

Ejecting Tool on the edge of the tray and press it all 

the way.

• Take care so that the Nano SIM Card does not get 

over the tray. Do not apply excessive force and 

insert it all the way straight into the slot. If the tray 

does not fit into the slot, do not press it with force. 

Pull the tray out and insert it again with the front 

edge raised. If the Nano SIM Card gets over the tray, 

the product might not recognize the Nano SIM Card.

microSD memory card 
slot (upper)

Nano SIM Card slot 
(lower)

Notch

4 Close the card slot cover
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Removing the Nano SIM Card
• When removing Nano SIM Card, be sure to use the 

supplied Nano SIM Card Ejecting Tool.

• Before removing the Nano SIM Card, make sure to remove 

microSD memory card.

1 Turn the power off and open the card slot 

cover

2 Hook the Nano SIM Card Ejecting Tool on 

the edge of the tray and pull it out

Nano SIM Card 
Ejecting Tool

Tray

3 Remove Nano SIM Card, then insert the 

tray straight into the Nano SIM Card slot 

(lower)

microSD memory card 
slot (upper)

Nano SIM Card slot 
(lower)

4 Close the card slot cover
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 Attaching/Removing microSD  Attaching/Removing microSD 
memory cardmemory card

  Attaching microSD memory card

1 Open the card slot cover

2 Confirm the direction of the microSD 

memory card and slowly insert it into the 

slot until it clicks

Insert a microSD memory card until you hear a click 

and confirm it is locked. Releasing the microSD 

memory card before it is locked  may cause it to jump-

out.

microSD memory card 
slot (upper)

Nano SIM Card slot 
(lower)

IC side up

3 Close the card slot cover

MEMO
◎ Insert a microSD memory card with the right side up in 

the appropriate direction. Inserting a microSD memory 

card forcefully into the slot could result in failure to 

remove the microSD memory card or damage to the 

microSD memory card.

  Removing microSD memory card

1 Applications list→[Settings]→[Storage]→
[Unmount SD card]→[OK]

2 Open the card slot cover

3 Slowly push the microSD memory card 

toward the slot until it clicks

When a click sound is heard, pull back the microSD 

memory card with your fingers on it. Keep putting your 

finger on the microSD memory card until it comes out 

a little. Releasing the microSD memory card when 

pushed hard may cause it to jump-out.
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4 Slowly pull the microSD memory card out

Slowly pull the microSD memory card straight out.

Sometimes microSD memory card cannot be unlocked 

and may not come out smoothly. In such case, pull it 

out with your finger.

5 Close the card slot cover

MEMO
◎ Do not touch the terminal part of microSD memory card.

◎ Do not remove the microSD memory card forcefully. It 

may result in damage to the microSD memory card or the 

data loss.

◎ The microSD memory card may be warm after a long time 

use. It is normal.

◎ Before removing SD card, be sure to unmount a microSD 

memory card in order to prevent data from being 

destroyed (erased).

    ChargingCharging
When you purchase your product, the internal battery is 

not fully charged. Make sure to charge the product before 

use. When the charging light in red turns off, charging is 

complete.
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MEMO
◎ The product may become warm while charging, but this 

is not abnormal.

◎ Charging while using camera etc. may take longer.

◎ When you operate the product with the specified charger 

connected, the product may repeat short-time charging/

discharging resulting in short battery life.

 ◎ When temperature of environment or the product is 

extremely high or low, charging may be stopped. 

Try to charge the battery as far as possible at room 

temperature.

◎ If the charging light blinks in red, check if the product is 

correctly connected. Even if the light keeps blinking, stop 

charging.

 ◎ Clean the charging terminal with dry cotton swabs, etc. 

When it is dirty, the battery may not be charged normally.

◎ If charging is stopped while the charging light is still 

turned on, the battery may not be fully charged even with 

"  " (Full) displayed. In that case, available time will be 

short.

◎ Do not allow metal accessories or conductive foreign 

objects (metal fragments, pencil leads, etc.) to come into 

contact with or get inside the connection terminal.

 Charging with Power Adapter

1 Check the orientation of the plug of Micro 

USB Cable and insert it straight into the 

external connection terminal

Projections 
down

Micro USB Cable

2 Insert the Power Adapter into an outlet 

(100 VAC to 240 VAC)

Check that the charging light on the product lights in 

red. When the battery power turns on, "  " appears on 

the status bar.  When charging ends, the charging light 

turns off.
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3 When charging ends, pull out the Micro 

USB Cable straight from the external 

connection terminal

4 Pull out the Power Adapter from the outlet

MEMO
◎ Note that applying unnecessary force with the external 

connection terminal connected to the external device 

might cause damage.

◎ When charging starts with the battery empty, the charging 

light may not light immediately. But charging has started.

Turning the power on/offTurning the power on/off

  Turning the power on

1 Press and hold F (Power key) until the 

incoming light turns on

When the lock screen appears, unlock it (▶P. 37).

■ Sleep mode 

When you press F (Power key) or leave the product 

idle for a certain period of time, the screen disappears 

temporarily and the product goes to sleep mode. To disable 

sleep mode, perform the following operations.

1 In sleep mode, press F (Power key)

The lock screen appears.

• When the product is placed, you can disable sleep 

mode to tap the center of the screen twice (long 

touch the screen in the second tap) (TonTo-ON).

- When the product is held with a hand or placed on 

a soft material, the function may not work.

- When you tap off the center of the screen, the 

function does not work.

 ■ Unlocking the screen lock

When the lock screen appears, unlock it as follows.

1 Tap the screen and slide 

"  " to "  "

The Home screen appears 

(▶P. 39).

Sliding "  " to "  " activates 

Camera.

《Lock screen》
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MEMO
◎ While logos are displayed after the power is on, initial 

settings for touch panel are in process. Do not touch the 

screen. The touch panel may not work properly.

◎ If the charging light blinks in yellow when you turn the 

power on, the remaining battery is not sufficient for 

activating the product. Charge the battery before use.

◎ If missed calls or new arrival mails exist, application icons 

appear on the unlock screen. Slide/Flick an icon to unlock 

the screen and activate the corresponding application.

◎ Note that tapping the date and time display on the unlock 

screen does not unlock the screen.

 Turning the power off

1 Press and hold F (Power key) for over a 

second

2 [Power Off]→[OK]

 Force shut down and restarting
Force shutdown and restart the product when the screen 

freezes or the power cannot be turned off.

1 Press and hold F (Power key) for 11 

seconds or longer

MEMO
◎ If the product is forced shutdown and restarted, unsaved 

data will be erased. Do not force shutdown except when 

the product becomes inoperative.
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 Basic Operation

    Using Home screenUsing Home screen
On the Home screen, shortcuts, widgets and folders can 

be added. Tap H to go to the Home screen any time.

①  Status bar

②  Shortcuts/ Widgets/

 Folders

③  Quick launch area

④ Navigation bar

⑤ Apps icon

③
⑤

①

③
④

②

《Home screen》

Using Slide screen
When you want to operate in one hand or the top of the 

screen is out of reach, switch to Slide screen to lower the 

display area for easily operating in one hand.

1 Long touch H and slide to "  "

The top of the screen lowers and slide screen 

appears.

Using the Applications listUsing the Applications list
A list of installed applications is displayed.

1 Home sceen→[  (Apps)]

Applications are displayed by category.

Using the Simple menuUsing the Simple menu
Turn on "Display simple menu" to display "Simple menu" 

with basic function on it. Tap an icon to start the application.

• To turn on Simple menu, Applications list→[  ] and 

select [Display simple menu].

1 Home screen→[  (Simple)]

Simple menu appears.
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  Notification panelNotification panel
Slide down the status bar to display the notification panel.

You can check details of notification icons or start 

corresponding applications. Also, you can set frequently-

used functions, add shortcuts and activate applications 

from shortcuts.

MEMO
◎ You can also hide the notification panel by tapping the 

top area of the screen, where date, time and battery icon 

are displayed.

Displaying menuDisplaying menu
There are two types of methods to display a menu screen; 

by tapping "  " and by long-touching entry field or item.
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Appendix

  TroubleshootingTroubleshooting
Before you assume that the product is malfunctioning, 

check the following:

Symptom What you should check Page

Cannot turn on 

power.

Is the internal battery charged? P. 35

Is F (Power key) pressed and 

held?
P. 37 

Is the charging lump blinking 

yellow?
P. 37 

Cannot charge 

the product.

Is the charger connected 

correctly?
P. 36 

Is the temperature of the product 

or battery high or low?  Charging 

may stop due to the temperature 

of the product.

P. 36 

Cannot operate/

The screen 

freezes/Cannot 

turn off power.

Press and hold F (Power key) 

for 11 seconds or longer to force 

shutdown and restart. Turn on 

again after a while.

P. 38 

The power goes 

off.

Is the internal battery fully 

charged?
P. 35

The power goes 

off while the 

activation logo is 

displaying.

Is the internal battery fully 

charged?
P. 35

Symptom What you should check Page

Cannot make 

calls.

Is the power turned on? P. 37 

Is your Nano SIM Card inserted? P. 32 

Cannot receive 

calls.

Is signal strong enough? P. 40 

Is the product out of the service 

area?
P. 40 

Is the power turned on? P. 37 

Is your Nano SIM Card inserted? P. 32 

"  " (out of 

service area) 

appears.

Is the product out of the service 

area or in an area where the signal 

is weak?

P. 40 

Is the built-in antenna covered 

with finger etc.?
P. 29 

Cannot operate 

key/touch panel.

Is the power turned on? P. 37 

Turn off the power and then turn it 

on again.
P. 37 

"  " appears. Is your Nano SIM Card inserted? P. 32 

A message such 

as charge the 

battery appears.

The battery is almost dead.

P. 35 
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Symptom What you should check Page

Battery usage 

time is short.

Is the product fully charged?

• Charge the product until the red 

charging light goes off.

P. 35 

Is the internal battery end-of-life? P. 18 

Is the product left in the place for 

a long period where "  " (out of 

service area) appears?

P. 40 

End/Stop the applications or 

functions which are not used.
-

Cannot connect 

to the party and 

the phone beeps 

even though a 

call is made.

Is the product out of the service 

area or in an area where the signal 

is weak?

P. 40 

The line is extremely busy or the 

party is calling. Retry later. -

Display is dark. Is the temperature of the product 

or battery high?  The display may 

become dark depending on the 

temperature of the product.

-

Cannot hear/Hard 

to hear the other 

party.

Place your ear hole to the receiver. P. 29 
P. 30 

Settings made 

for specified 

contacts do not 

work.

Is the caller ID notified?  If the 

caller does not notify the caller ID, 

ringtone setting in Contacts is not 

effective. Group ringtone settings 

in Contacts is not effective, either.

-

    Main specificationsMain specifications

Display Approx. 5.0 inches, Approx. 16,770,000 

colors, Transparent TFT

1080×1920 dots (FHD)

Weight Approx. 134 g

Dimensions

(W x H x D)

Approx. 69mm×138mm×9.9mm (thickest 

part 10.2mm)

Number of effective pixels:

Out-camera

Approx. 13,000,000 pixels

Number of effective pixels:

In-camera

Approx. 1,200,000 pixels

Wireless LAN (Wi-Fi
®
) function IEEE802.11a/b/g/n/ac 

compatible
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Bluetooth
®
 

function

Compatible 

version

Bluetooth
®
 standard 

Ver.4.0*
1

Output Bluetooth
®
 standard Class 1

Supported 

Bluetooth 

profile*
2

SPP (Serial Port Profile)

A2DP (Advanced Audio 

Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video 

Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-Free Profile)

OPP (Object Push Profile)

PBAP (Phone Book Access 

Profile)

HID (Human Interface 

Device Profile)

PXP (Proximity Profile)

PAN (Personal Area 

Networking Profile)

PAN-NAP (Personal Area 

Networking-Network Access 

Point)

SCMS-T (Serial Copy

Management System-T)

DUN (Dial-Up Networking 

Profile)

Frequency 

bands

2.4 GHz band

*1 It is confirmed that the product and all Bluetooth
®
 devices are compliant 

with Bluetooth
®
 standards designated by Bluetooth

®
 SIG, and they are 

authenticated. However, procedures may differ or data transfer may not 

be possible depending on the device's characteristics or specifications.

*2 Specifications provided in Bluetooth
®
 standards for making 

communication between Bluetooth
®
-compatible devices in accordance 

with their intended use.

Radio frequency energyRadio frequency energy
Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. 

When the phone is turned on, it receives and transmits 

radio frequency (RF) energy. Depending on the type 

of mobile phone you possess, it operates on different 

frequency ranges and employs commonly used modulation 

techniques. The system handles your call when you are 

using your phone and it also controls the power level at 

which your phone transmits.

■ Specific Absorption Rate (SAR) information

Your phone has been designed to comply with applicable 

safety requirements for exposure to radio waves. These 

requirements are based on scientific organizations through 

periodic and thorough evaluation of scientific studies. 

These guidelines include safety margins designed to 

assure the safety of all persons, regardless of age and 

health.

• The radio wave exposure guidelines employ a unit of 

measurement known as the Specific Absorption Rate, or 

SAR. Tests for SAR are conducted by using standardized 

method with the phone transmitting at its highest certified 

power level in all used frequency bands.

• This phone is designed to meet the relevant guidelines 

for exposure to radio waves.

• The SAR limit recommended by the international 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
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(ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) grams 

of tissue. 

 SAR data information for residents in countries/regions 

that have adopted the SAR limit recommended by the 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 

which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Intellectual property rightsIntellectual property rights

■ Trademarks

Company names and product names referred to in this 

manual are trademarks or registered trademarks of 

respective companies.

Google and Google logo, Android and Android logo, Google Play 

and Google Play logo, Play Music, Play Music logo, Play Movies, 

Play Movies logo, Gmail and Gmail logo, Google Maps and 

Google Maps logo, Hangouts and Hangouts logo, Google Maps 

Navigation and Google Maps Navigation logo, Google+ Local 

and Google+ Local logo, Google Voice Search and Google Voice 

Search logo, and YouTube and YouTube logo are trademarks or 

registered trademarks of Google, Inc.

Microsoft
®
, Windows

®
 and Windows

®
 XP/Windows Vista

®
/Windows

®
 

7/Windows
®
 8 are registered trademarks of Microsoft Corporation in 

the U.S.A. and other countries.

The official name for Microsoft
®
 Windows

®
 is Microsoft

®
 

Windows
®
 Operating System.

Microsoft
®
, Microsoft

®
 Excel

®
, Microsoft

®
 PowerPoint

®
, 

Windows Media
®
, and Exchange

®
 are trademarks or registered 

trademarks of Microsoft Corporation in the United States and 

other countries.

Microsoft
®
 Word and Microsoft

®
 Office are product name of 

Microsoft Corporation in the United States.

microSD, microSDHC and microSDXC logos are trademarks of 

SD-3C, LLC.

Bluetooth
®
 and logo are registered trademarks owned by the 

Bluetooth SIG, Inc., and Kyocera Corporation is licensed to use 

those trademarks.

Wi-Fi
®
, WPA

®
, Wi-Fi CERTIFIED logo and Wi-Fi Protected Setup 

logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ and Wi-Fi Protected Setup are trademarks of 

Wi-Fi Alliance.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL 

PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-

COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO 

IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-

4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS 

ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND 

NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A 

VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-

4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 

ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT 
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RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL 

USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. 

SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

(1)  ACCESS, the ACCESS logo, and NetFront are registered 

trademarks or trademarks of ACCESS CO., LTD. in the 

United States, Japan and/or other countries.

(2)  This software is based in part on the work of the 

Independent JPEG Group.

"SMART SONIC RECEIVER" is a registered trademark of Kyocera 

Corporation.

MHL Logo, MHL and Mobile High-Definition Link are trademarks 

of MHL, LLC.

"PhotoSolid", the function to avoid blurring still images, is a 

product of Morpho, Inc. "PhotoSolid" is a registered trademark of 

Morpho, Inc.

"MovieSolid", the function to avoid blurring videos, is a product of 

Morpho, Inc. "MovieSolid" is a registered trademark of Morpho, 

Inc.

"Morpho Defocus" is the technology to create background blur 

image. "Morpho Defocus" is a trademark of Morpho, Inc.

"PhotoScouter", the image classifying technology product, is a 

product of Morpho, Inc. "PhotoScouter" is a registered trademark 

of Morpho, Inc.

"Morpho Effect Library", the image effect technology, is a 

product of Morpho, Inc. "Morpho Effect Library" is a trademark of 

Morpho, Inc.

Morpho HDR is adopted for HDR (High Dynamic Range) 

technology. "Morpho HDR" is a trademark of Morpho, Inc.

"Morpho Filter Engine", a fundamental visual effect application 

technology product, is a product of Morpho, Inc. "Morpho Filter 

Engine" is a trademark of Morpho, Inc.

"Morpho Super-Resolution", a resolution enhancing technology 

product, is a product of Morpho, Inc. "Morpho Super-Resolution" 

is a trademark of Morpho, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and 

the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC 

Forum, Inc. in the United States and in other countries.

All other company names and product names are trademarks 

or registered trademarks of respective companies referred to in 

this manual.

Users of the product are authorized to use software installed into 

the mobile phone described in this manual. Pay attention to the 

following points when using the software.

(a)  The software installed on this product or part of it may not be 

altered, delivered, modified, analyzed, reverse-engineered, 

derived, and any such actions are prohibited.

(b)  Illegally importing the software or a part of it is prohibited.

(c)  This Software is provided without implied warranties 

of merchantability, fitness for a particular purpose and 

noninfringement of third party rights.

Note that the existing license agreement takes priority for usage 

of GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser 

General Public License (LGPL) included in software, software 

based on other open source software license and software that 

Kyocera Corporation is licensed.

For information on the Open source software, refer to "Open 

source software" as follows;
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■ About Open Source Software

This product includes software originating from third parties that is 

subject to the GNU General Public License (GPL), GNU Library/

Lesser General Public License (LGPL) and different and/or additional 

copyright licenses, disclaimers and notices. The exact terms of 

GPL, LGPL and some other licenses, disclaimers and notices are 

reproduced in "About phone" in this product. For details, refer to 

Kyocera homepage.

This product includes software copyrighted by Kyocera Corporation 

and licensed software.

Copyright of the software designed and developed complying with 

the open source software standard belongs to Kyocera Corporation 

or the third parties, distribution, reproduction, transformation and 

transmission over public lines without consent of Kyocera Corporation 

are prohibited, unless you are authorized or permitted by Copyright 

Law.

■ Regarding Windows notations

The names of operating systems used in this manual are as 

follows.

• Windows 8 is the abbreviation for Microsoft
®
 Windows

®
 8, 

Microsoft
®
 Windows

®
 8 Pro, Microsoft

®
 Windows

®
 8 Enterprise.

• Windows 7 is the abbreviation for Microsoft
®
 Windows

®
 7 

(Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, 

Ultimate).

• Windows Vista is the abbreviation for Microsoft
®
 Windows 

Vista
®
 (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, 

Ultimate).

• Windows XP is the abbreviation for Microsoft
®
 Windows

®
 XP 

Professional operating system and Microsoft
®
 Windows

®
 XP 

Home Edition operating system.

OpenSSL LicenseOpenSSL License
【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2007   The OpenSSL Project. All rights 

reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL 

Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT 

''AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 

SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE 

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 

GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 

OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 

EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights 

reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric 

Young

(eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS'' 

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
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BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 

BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 

ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC NoticeFCC Notice
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation 

is subject to the following two conditions:  (1) This device may 

not cause harmful interference, and (2) this device must accept 

any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the 

limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the 

FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference in a residential installation. 

This equipment generates, uses, and can radiate radio 

frequency energy and, if not installed and used in accordance 

with the instructions, may cause harmful interference to radio 

communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur 

in a particular installation. If this equipment does cause harmful 

interference to radio or television reception, which can be 

determined by turning the equipment off and on, the user is 

encouraged to try to correct the interference by one or more of 

the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on circuit different from 

that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 

help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly 

approved by the manufacturer could void the user's authority to 

operate the equipment.

 FCC RF EXPOSURE INFORMATION
Warning! Read this information before using your phone.

Warning! Read this information before using your phone. In 

August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) 

of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-

326, adopted an updated safety standard for human exposure 

to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC 

regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the 

safety standard previously set by both U.S. and international 

standards bodies. The design of this phone complies with the 

FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with 

the back of the phone kept 0.39 inches (1.0 cm) from the body. 

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum 

separation distance of 0.39 inches (1.0 cm) must be maintained 
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between the user's body and the back of the phone, including the 

antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by 

this device must not contain any metallic components. Body-worn 

accessories that do not meet these requirements may not comply 

with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To 

prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal 

Aviation Administration (FAA) regulations require you to have 

permission from a crew member to use your phone while the 

plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC 

regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

European RF Exposure InformationEuropean RF Exposure Information
Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and 

is designed not to exceed limits for exposure to radio waves 

recommended by international guidelines. These guidelines 

were produced by independent scientific organization, ICNIRP, 

and include safety margins designed to protect all persons, 

regardless of age and condition of health.

The guidelines apply a unit of measurement known as the 

Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile 

devices is 2W/kg, and the highest SAR value for this device was 

0.856 W/kg*.

As testing measures SAR at the highest transmitting power of a 

device, actual SAR tends to be lower during ordinary operation. 

Lower SAR levels are typical during ordinary operation as 

automatic changes are made within the device to ensure the 

network can be reached with minimal power.

The World Health Organization (WHO) has stated that present 

scientific information does not indicate the need for any special 

precautions to be adopted when using mobile devices. WHO 

also notes that those wishing to reduce exposure may do 

so by limiting call length and by using a 'hands-free' device 

to distance the phone from the head and body. For further 

information, please see the WHO website:  http://www.who.int/

peh-emf/en/

* Note that tests are also carried out in accordance with 

international testing guidelines.

Declaration of ConformityDeclaration of Conformity
Product is declared to conform with the essential requirements 

of European Union Directive 1999/5/EC Radio and 

Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) 

and 3.2.

-Note-

Below frequency bands are restricted for indoor use only.

5150 - 5250MHz(802.11a/n/ac) in US 

5150 - 5350MHz(802.11a/n/ac) in EU

Safety Information

To prevent possible hearing damage, do not listen at high 

volume levels for long periods.



49

A
p

p
e
n

d
ix

Condition of WarrantyCondition of Warranty
1. Mobile phone device, charger are in-warranty of 12 months 

after the date of purchase.

2. Battery, headset, Micro USB cable are in-warranty of 6 

months after the date of purchase.

3. This warranty shall apply to mobile phone and accessory 

under “i-mobile” brands that are purchased from Shop 

namely, i-mobile by Samart and Authorized Distributor or 

Authorized Service Center as appointed in Thailand only. 

4. The condition of the warranty for mobile phone and 

accessory that are purchased in other countries, except 

Thailand. It shall be applied in accordance with the 

applicable law. For Thailand, the purchaser acknowledges 

the end of warranty period as stated in the warranty sticker 

or purchase's record of i-mobile system.

5. Within the warranty period, maintenance or parts 

replacement is free of charge. Should be noted that i-mobile 

reserves the rights no return the damaged part.

6. i-mobile provides warranty for mobile phone and accessory 

with the terms and conditions that are stated in the law 

excluding the commerce, product satisfaction, lost of benefit 

or expected profit, loss or damages from the violation of 

personal rights in conversation, and working discontinuance 

or loss of information arising of the use or inability to use.

7. In cellular network / signal and sounds that are used with 

mobile phone and accessory is the service of independent 

operators, not  i-mobile. Therefore, i-mobile will not be 

responsible for the working process, the readiness of the 

service, and the area covered.

8. Any mobile phone and accessories that are already repaired 

or had parts replacement, the warranty period will continue 

from the remaining warranty onward or 60 days from the 

repaired date whichever is longer.

9. Customer has to pay for the repair cost and cost of 

replacement parts provided that the said repair are not in the 

warranty conditions.

10. The warranty sticker on the mobile phone must not be torn, 

tattered, scraped or crossed out.

■ THIS WARRANTY IS VOID UNDER THE 

FOLLOWING CONDITIONS

1. Mobile phone and accessory are damaged due to the 

abnormal use, improper use, being stored in the damped 

or overheated area, or other inappropriate environment, 

the interference that can cause damage, including 

unforeseeable accident, spill with liquid or food, or 

any actions that cause damages to mobile phone and 

accessories.

2. Mobile phone and accessory are damaged due to the 

natural disaster.

3. Mobile phone and accessory are repaired, changed parts, 

adjusted, modified, connected, customized without any 

authorization by i-mobile.

4. Using of mobile phone and accessory together with, or 

connect with the mobile phone or accessory that are neither 

provided nor certified by i-mobile including any accessory 

are inappropriate to use together with mobile phone and 

accessory.
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5. Small alteration in the brightness and color on the screen 

might occur in each mobile phone and accessory, might 

results in bright or dark dots on the screen. This is called as 

pixel defect. It can occur when these pixels are malfunction 

and cannot be modified. The Pixel defect of 2 pixels is 

considered acceptable. Small alteration in a picture taken by 

a camera might occur in each mobile phone and accessory 

is considered normal and it is not the camera module to be 

deemed as malfunction.

6. Editing, scarping, crossing over the IMEI number of the 

mobile phone or accessory, including the warranty number 

will be deemed as the termination of the warranty.

7. Damaging of the label, warranty sticker on the mobile will be 

deemed as termination of the warranty.

8. i-mobile will not assure provided that the software from 

i-mobile will be up to your wishes or the working process of 

the software will not be discontinued or flawless.

9. i-mobile will not assured provided that the additional software 

to download or install by you for the purpose of work or 

entertainment will be up to your wishes without mistakes and 

flaw that is out of control of i-mobile.

10. The warranty and responsibilities of i-mobile are not covered 

the malfunction of any software or access of information from 

virus, or unauthorized access, which cause the damage 

in the banking transaction, E-banking, or any important 

information, or using the mobile phone illegally.

11. The warranty will not cover the loss of personal information 

during the use or during the installation, software remove, 

including applications, songs, videos, and any memberships 

that Customer has already purchased.

12. The warranty will not cover the responsibility of the loss of 

any personal information during the repair at Authorized 

Service center of i-mobile, including the applications, songs, 

videos, and any memberships that Customer has already 

purchased.

13. The warranty will not cover the damage that occurs from 

the use of any device under “i-mobile brand” with other 

products which are not the product of i-mobile.

14. The warranty will not cover any expenses in the co-ordination 

with i-mobile for solving the problem and the process of 

delivering for examination and repair service.
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