
 

 
 

 
 

 

คูมือการใชงาน  

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

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



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

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

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

ขอบคุณสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
ของเรา
โดยโทรศัพทมือถือสมารทโฟนรุนนี้มีหนาจอขนาด 720x1280 
และรองรับมัลติทัชถึง 5  จุด นอกจากนี้ยังสามารถเลนและ
บันทึกวีดีโอและภาพแบบความละเอียดสูง  และเพียบพรอมดวย 
แอพลิเคชั่นตางๆ ที่มีลงภายในเครื่องเพื่อความบันเทิง,การทำงาน 
และอื่นๆ 
ดวยฟงกชั่นที่กลาวมาเบื้องตนที่ คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟงกชั่น
ที่หลากหลายคูมือการใชงานเลมนี้แนะนำการใชงานฟงกชั่นตางๆ
ที่จำเปนสำหรับตัวเครื่อง

กรุณาอานคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนเริ่มใชงานจริง

01 คำนำ

1.2 ขอควรรู

โปรดเก็บโทรศัพทมือถือ, แบตเตอรี่และที่ชารจในพื้นที่แหงและ
หางไกลจากน้ำ,ไอน้ำ และที่เปยกชื้น เพื่อปองกันการลัดวงจร 
และการทำงานของอุปกรณที่บกพรอง
ควรเก็บอุปกรณโทรศัพทมือถือ, แบตเตอรี่และที่ชารจใหไกลจาก

•

•

 

การดูแลรักษา
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การสั่นสะเทือนอยางรุนแรง เนื่องจากอาจกอใหเกิดระเบิดได, 
การทำงานที่บกพรองของอุปกรณ, แบตเตอรี่และที่ชารจ หรือ
ระเบิดได
ควรเก็บอุปกรณโทรศัพทมือถือ, แบตเตอรี่และที่ชารจใหไกลจาก
พื้นที่ที่มีอุณหภูมิที่มีสูงหรือต่ำจนเกินไป เนื่องจากอาจกอใหเกิด
ระเบิดได, การทำงานที่บกพรองของอุปกรณ, แบตเตอรี่และที่
ชารจ หรือระเบิดได
ไมควรเคาะ,เจาะหรือขวางอุปกรณโทรศัพทมือถือ และหลีกเลี่ยง
การทำเครื่องหลนหรือหักงอ 
ใชอุปกรณและอุปกรณเสริมที่เปนของไอโมบายเทานั้น การใช
อุปกรณเสริมอื่นที่ไมใชของไอโมบายอาจทำใหเงื่อนไขการรับ
ประกันหมดลง 

•

•

•
 

1.3 คำแนะนำดานความปลอดภัย 
กอนเริ่มใชงาน ควรอานเนื้อหาในสวนนี้กอนและควรใหรายละเอียด
การใชงานที่ถูกตองกับลูกของทาน  
โปรดปฏิบัติตามขอบังคับดานความปลอดภัยอยางเครงครัด 

ไมควรใชอุปกรณระหวางการขับขี่เพื่อความปลอดภัย 
ในเขตโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่แจงไวตามโรง 
พยาบาล และโปรดปดโทรศัพทมือถือทุกครั้งเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย
ควรปดอุปกรณโทรศัพทมือถือ เมื่ออยูบนเครื่องบิน เนื่องจาก
การทำงานของเครื่องโทรศัพทอาจสงสัญญาณรบกวนระบบการ
ทำงานของเครื่องบิน
ควรปดอุปกรณโทรศัพทมือถือ ใกลอุปกรณอิเลคโทรนิคสที่มี

•
•

•

•
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กำลังสงสูง มิเชนนั้นอาจสงผลใหอุปกรณโทรศัพทมือถือ ไม
สามารถใชงานไดอีกตอไป
ควรใชอุปกรณเสริมของไอโมบายเทานั้น
เก็บอุปกรณโทรศัพทมือถือ ใหหางจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา เนื่อง
จากคลื่นแมเหล็กจากอุปกรณโทรศัพทมือถือ อาจลบขอมูลในพื้น
ที่จัดเก็บแมเหล็ก
ไมควรใชอุปกรณโทรศัพทมือถือ ในอุณหภูมิสูงและพื้นที่เสี่ยง
ระเบิด เชน สถานีเติมน้ำมันและแกส
โปรดเก็บอุปกรณโทรศัพทมือถือ ใหพนจากมือเด็กเอื้อมถึง
ควรเชื่อฟงกฎขอบังคับเกี่ยวกับการใชงานในพื้นที่นั้นๆ
ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชงานของสายดาตาเคเบิ้ล USB 
ระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรศัพทมือถือ มิเชนนั้นอาจ
เกิดการเสียหาย
ไมควรใชงานอุปกรณโทรศัพทมือถือ ในพื้นที่เปยกชื้น เชนหอง
น้ำ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว
ควรเลือกระดับความดังเสียงใหเหมาะกับการใชงานของหูฟง 
ไมควดังเกิน

•
•

•

•
•
•

•

•
 

1.4 คำยอ/คำนิยาม

 คำยอ/คำนิยาม ชื่อเต็ม ความหมาย

WIFI Wireless Fidelity ตามมาตรฐาน LAN ไร
สาย IEEE 802.11B

TF Trans Flash เรียกอีกอยาง: การด
ไมโครเอสดี
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2.1 ภาพรวมอุปกรณโทรศัพทมือถือ

กลองหนาลำโพง
 หูฟง

ไมโครโฟน

02 คำอธิบายแบบยอ
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ชองเสียบ 
Micro USB

ชองเสียบหูฟง/
เสาอากาศทีวี

ปุมปรับ
ระดับเสียง

ปุมเปด/ปด
   เครื่อง

กลองหลัง

ลำโพง

LED
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2.2 รายการอุปกรณเสริม
รายการอุปกรณที่อยูในกลอง

โทรศัพทมือถือ
หูฟง
หัวที่ชารจ +สายเคเบิ้ล USB
คูมือ

•
•
•
•
 
2.3 การเตรียมตัวกอนการใชงานจริง

ควรชารจแบตเตอรี่กอนการเริ่มใชงานจริง

ควรใชที่ชารจที่แถมมาในกลองชารจแบตเตอรี่ โดยโทรศัพทมือ
ถือรุนนี้ใชแบตเตอรี่ชนิดลิเธี่ยมอิออน
ในการชารจ 2 ครั้งแรกควรชารจอยางต่ำเปนเวลา 6 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นควรชารจอยางนอย 4 ชั่วโมง 
โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ในการชารจ  
A: ในกรณีไอคอนแบตเตอรี่ไมแสดงวามีแบตเตอรี่เหลืออยู 
B: เครื่องทำการปดโดยอัตโนมัติ 
C: กดปุมเปด/ปดเครื่องแลวไมมีการตอบสนอง 

1.

2.

หมายเหตุ 

หากคุณไมไดใชโทรศัพทมือถือเปนระยะเวลานาน เพื่อหลีก
เลี่ยงปญหาของการกินไฟหรือความเสียหายของตัวเครื่อง  
ควรชารจแบตเตอรี่อยางนอยเดือนละครั้ง  
หลังจากแบตเตอรี่ต่ำและเครื่องทำการปด ใหเสียบสายชารจ
เขากับอุปกรณ  กรุณารอสักครูเพื่อใหพลังงานแบตเตอรี่มี

1.

2.
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เพียงพอเพื่อเปดเครื่องและเขาสูเมนูหลัก
สำหรับการชารจควรเขาสูโหมดสแตนดบายในแตละครั้ง3.

หากมีการใชหนาจอระหวางการชารจ อาจทำใหระยะเวลาในการ
ชารจยาวขึ้น

03 คูมือการใชงานยอ

3.1 การเปดเครื่องและปดเครื่อง

การเปดเครื่อง

หลังจากกดคางปุมเปด/ปดเครื่องประมาณ 2 วินาที จะปรากฏหนา
จอโลโกไอโมบาย
เมื่อเปดเครื่องหนาจอจะเขาสูโหมดล็อคหนาจอ ใหกดปุมเปด/ปด
เครื่องเพื่อรีเฟรช และเปดสไลดขึ้นเพื่อปลดล็อคหนาจอ

การปดเครื่อง

1. กดคางปุมเปด/ปดเครื่องประมาณ จากนั้นเลือกตัวเลือก ปด
   เครื่อง (Power off)
2. ในตัวเลือกอุปกรณจะมีโหมดปดเสียง (Silent mode), ปดเครื่อง 
   (Power off) และ ยกเลิก (Cancel)
3. เลือก ปดเครื่อง (Power off)

3.2 หนาจอสำหรับการเปดและการปด



8

หลังจากชวงระยะเวลาหนึ่ง หนาจอจะถูกปดโดยอัตโนมัติเพื่อ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
เมื่อหนาจอเปดอยู คุณสามารถกดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อปดหนาจอ

การเปดหนาจอ

เมื่อหนาจอปดอยู คุณสามารถกดปุมเปด/ปดเครื่องคางไว เพื่อปด
หนาจอ หลังจากเปดหนาจอจะเขาสูหนาการล็อคตัวเครื่อง แตะที่
ไอคอนล็อคและลากสไลดขึ้นเพื่อปลดล็อค และกดคางที่ไอคอน 
เสียง (Voice) แลวลากลงเพื่อเขาสูเงื่อนไขปดเสียง (Mute)
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3.3 การใชงานหนาจอทัชสกรีน
โหมดการใชงานโทรศัพทมือถือ

มีหลายวิธีในการบราวซหนาจอ, เมนู, แอพพลิเคชั่น และอื่นๆใน
อุปกรณโทรศัพทมือถือ

คลิ้ก

เมื่อคุณตองการใชคียบอรดเพื่อปอนขอมูล หรือคุณตองการเลือก
แอพพลิเคชั่นบนหนาโฮม

กด

ถาตองการเปดตัวเลือกที่มีอยู (เชนแถบปอนคำหรือเว็บลิงค) หรือ
ยายเมนูชอรทคัทและเมนูโปรแกรมหลักบนหนาโฮมใหกดคางไว

การเลื่อนสไลดอยางเร็ว หรือการเลื่อนสไลด

เลื่อนสไลดอยางเร็ว หรือเลื่อนสไลดโดยใชปลายนิ้วไปแนวตั้งหรือ
แนวนอน

การลาก

กอนเริ่มการลาก คุณตองใชนิ้วกดลงบนหนาจอแลวเริ่มการลากไปยัง
ตำแหนงที่ตองการแลวจึงปลอยนิ้ว

การกลับเครื่อง

เครื่องจะแสดงผลในบางแอพพลิเคชั่นตามทิศทางของการถือเครื่อง

3.4 หนาอินเทอรเฟส
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หนาเมนูหลักแสดงแอพพลิเคชั่นทั้งหมด โดยคุณสามารถใชแอพ
พลิเคชั่นทั้งหมด, ตั้งชอรทคัท และกำหนดหนาโฮมเพจ, วอลลเป
เปอร และอื่นๆ

ในหนาอินเทอรเฟสหลัก คุณสามารถจัดการไอคอนตางๆไดโดยกด
คางที่ไอคอนประมาณ 3 วินาที จากนั้นโปรดสังเกตวาไอคอนจะเพิ่ม
ขนาดใหญขึ้น แลวคุณสามารถลากไอคอนไปตามพื้นที่ที่ตองการ
แลวคอยปลอยนิ้ว
การลบไอคอน: กดไอคอนคางไวประมาณ 3 วินาที แลวลาก
ไอคอนไปบนบริเวณดานบนของหนาจอที่มีไอคอน x ลบ (Remove) 
อยู จากนั้นปลอยนิ้ว
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3.5 ฟงกชั่นไอคอน
ไอคอนเมนู
กดปุมนี้เพื่อเปดหนาเมนูเลือกใชงานฟงกชั่น
ไอคอนโฮม
กดปุมนี้ เพื่อกลับไปหนาอินเทอรเฟสของหนาโฮมโดยสามารถ
เลื่อนไปทางซายหรือขวาของหนาโฮม การแตะที่ปุมนี้จะเปนการ
เขาหนากลาง
ไอคอนกลับ
กดปุมนี้ เพื่อกลับไปหนาจอกอนหนา

•

•

•
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3.6 การใชทัชพาเนล

การแตะ
ในการเลือกรายการบนหนาจอ เชนแอพพลิเคชั่นและไอคอนตั้ง
คา, เพื่อพิมพตัวอักษรหรือสัญลักษณบนคียบอรด, หรือกดปุมบน
หนาจอ คุณสามารถใชปลายนิ้วแตะที่รายการเหลานั้น
การแตะคาง
แตะคางที่รายการที่ตองการบนหนาจอ โดยไมยกนิ้วออก ตัว
อยางเชนการเปดเมนูฟงกชั่นเฉพาะในหนาจอโฮม โดยการแตะ
พื้นที่วางบนหนาจอโฮมสกรีนคางไวเพื่อเปดเมนู
การลาก
แตะคางที่รายการที่ตองการ โดยไมยกนิ้วออก แลวเลื่อนนิ้วไป
ยังตำแหนงหนาจอที่ตองการ
การสไลด
คุณสามารถสไลด โดยการเลื่อนนิ้วผานหนาจอโดยไมพักเมื่อแตะ
ครั้งแรก (เพื่อที่คุณจะไมตองลาก) ตัวอยางเชน การสไลดหนาจอ
รายการขึ้นหรือลง
การล็อคหนาจอ
เมื่อเปดใชงานการล็อคหนาจอในการตั้งคาความปลอดภัย กดปุม
เปด/ปดเครื่องเพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง โดยฟงกชั่นนี้จะชวยปอง
กันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจและชวยประหยัดพลังงาน เมื่อเปด
ใชงานการสลีป ในการตั้งคาหนาจอ หลังจากไมใชงานโทรศัพท
มือถือสักระยะ หนาจอจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลัง
งาน

•

•

•

•

•

 

วิธีการใชงานทัชพาเนล
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การปลดล็อคหนาจอ
กดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อเปดตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ เมื่อหนา
จอการล็อคปรากฏขึ้น แตะและลากไปทางซายเพื่อเปดแอพพลิ
เคชั่นกลอง และลากไปทางขสาเพื่อปลดล็อคหนาจอ  

•

3.7 การตั้งคาอุปกรณเบื้องตน

ตั้งคา (Settings): คลิ้กไอคอนตั้งคา เพื่อเขาหนาการตั้งคา

3.7.1 โหมดปดเสียง, ความดัง, การแจงเตือน, ริงโทน, การเลือก
เสียง, เสียงล็อคหนาจอ
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3.7.2 แอพพลิเคชั่น

การจัดการแอพพลิเคชั่น

แหลงที่มาที่ไมรูจัก (Unknown sources): คลิ้ก "แหลงที่มาที่ไม
รูจัก (Unknown sources)" แลวคลิ้ก "ตกลง (OK)"
จัดการแอพพลิเคชั่น (Manage Application): จัดการและยก
เลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
หมายเหตุ: เมื่อมีการอัพเกรดเฟริมแวร กรุณาปดการเชื่อมตอ USB

วิธีการยกเลิกการติดตั้ง
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1. เขา      ตั้งคา (Settings)> แอพพลิเคชั่น (Application)>จัด
   การแอพพลิเคชั่น (Manage Apps) แลวจะสามารถเห็นรายการ
   โปรแกรมที่ติดตั้ง
2. คลิ้กไอคอนที่ตองการยกเลิกการติดตั้ง เพื่อเขาไปสูหนาจอตาม
   ภาพที่ปรากฏ
3. คลิ้กยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall) จากนั้นคุณสามารถลบ
   แอพพลิเคชั่น

3.7.3 สวนตัว (Privacy)

การกลับการตั้งคาเปนการตั้งคาจากโรงงาน 
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เมื่อมีปญหาการใชงานแท็บเล็ตขัดของ หรือคุณลืมรหัสผาน คุณ
สามารถใชการตั้งคาจากโรงงานเพื่อกลับคาทั้งหมดเปนคาแรกเริ่ม
ที่มาจากโรงงาน

วิธีการ:
1. บนหนาโฮม กดปุมเมนู
2. คลิ้ก ตั้งคา (Settings)
3. คลิ้ก แบคอัพและรีเซ็ต (Backup & reset)
4. คลิ้ก รีเซ็ตคาโรงงาน (Factory data reset)
5. รอเครื่องรีสตารท

3.7.4 พื้นที่จัดเก็บ (Storage)
ถอดการดทีแฟลช, ดูพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู
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หมายเหตุ: โปรดแตะ "ถอดการด SD (delete SD Card)" เพื่อ
ถอดการด SD อยางปลอดภัย

3.7.5 ภาษาและคียบอรด 

ตั้งคา (Settings): ภาษา, คียบอรด และตัวเลือกแกไขคำอัตโนมัติ
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เลือกภาษา (Select Language): มีภาษารองรับถึง 54 ภาษา

หมายเหตุ: ระบบเอนดรอยดสามารถรองรับไดถึงภาษาถึง 54 
ภาษา แตสำหรับหนาอินเทอรเฟสของเมนูสามารถรองรับไดเพียง 
14 ภาษา
คียบอรดเอนดรอยด (Anfroid keyboard): การตั้งคาคียบอรด
เสียงเมื่อกดปุม (Sound on Key-press)
ตัวใหญอัตโนมัติ (Auto-Capitallization)
แสดงคำแนะนำ (Show suggestion): แสดงคำที่แนะนำ
ระหวางพิมพ
เติมคำอัตโนมัติ (Auto complete): เวนวรรค, เครื่องหมายวรรค
ตอนจะถูกแทรกในคำที่ถูกไฮไลตโดยอัตโนมัติ

3.7.6 การตั้งคาวันที่และเวลา

ตั้งคาวันที่, ตั้งคาเวลา และเลือกโซนเวลา และเลือกรูปแบบวันที่

3.7.7 เกี่ยวกับอุปกรณ
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3.8 การติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

3.8.1 การติดตั้งแอพพลิเคชั่น

เครื่องแท็บเล็ตรุนนี้รองรับแอพพลิเคชั่นตางๆที่อยูใน Playstore 
โดยแอพพลิเคชั่นสวนใหญสามารถติดตั้งไดจากเน็ตเวริคที่สามารถ
คัดลอกไปยัง NAND FLASH หรือการด SD

หมายเหตุ: แอพพลิเคชั่นบางตัวตองติดตั้งลงการดทีแฟลช ไม
สามารถติดตั้งลงบนตัวเครื่องได

3.8.2 ยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

คลิ้ก ตั้งคา (Settings) > แอพพลิเคชั่น (Apps) แลวเลือกแอพพลิ
เคชั่นที่ตองการยกเลิกการติดตั้ง แลวคลิ้ก "ยกเลิกการติดตั้ง 
(uninstall) > คลิ้ก ตกลง (OK) จะปรากฏภาพดานลาง
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4.1 เชื่อมตอ USB
1. ใชสายดาตาเคเบิ้ล USB เพื่อเชื่อมตอแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร 
   โดยขอความแจงเตือนจะปรากฏในแถบสถานะการแจงเตือน
2. ในหนาตางพาเนล คลิ้กเชื่อมตอ USB จากนั้นเปดการเชื่อมตอ
   พื้นที่จัดเก็บ USB (USB Storage) คลิ้กเพื่อเปดการเชื่อมตอ 
3. จากนั้นเครื่องจะเชื่อมตอ USB 

04 จัดการการเชื่อมตอ
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4.1.1 การคัดลอกไฟลลงการดทีแฟลช

1. ใชสายดาตาเคเบิ้ลในการเชื่อมตอแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร
2. หลังจากตั้งคาพื้นที่จัดเก็บในการตั้งคาเรียบรอย ทำการเชื่อมตอ
   แท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร
3. เปด My Computer ในเครื่องคอมพิวเตอร จะเห็น “portable 
   disk (x)” แสดง
4. เลือกไฟลที่ตองการเพื่อคัดลอกลง “portable disk (x)”
5. หลังจากคัดลอกไฟลเรียบรอย คลิ้กไอคอน “safe deletion 
   hardware     ” ที่อยูบนแถบเครื่องมือ เพื่อถอดสาย USB
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4.1.2 พื้นที่จัดเก็บอุปกรณแท็บเล็ต

1. พื้นที่จัดเก็บ NAND FLASH ของอุปกรณแท็บเล็ตจะมีขนาด 
   8 G เพื่อใชสำหรับจัดเก็บไฟล 
2. การดทีแฟลชที่สามารถถอดเขาออกได
3. โดยพื้นที่จัดเก็บทั้งสองสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานสาย
   ดาตาเคเบิ้ล

หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณแท็บเล็ตดวยสายดาตาเคเบิ้ล 
USBหากเปดใชงานพื้นที่จัดเก็บ USB คุณจะไมสามารถใชงานหนวย
ความจำภายใน หากตองการใชงานหนวยความจำภายในใหยุติการ
เชื่อมตอผานสายดาตาเคเบิ้ล USB กอ

4.1.3 พื้นที่จัดเก็บ

การคัดลอกไฟลไปยังการด SD
คุณสามารถโอนถายไฟลระหวางแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร เชน เพลง, 
ภาพ และอื่นๆ หากตองการตรวจสอบไฟล โปรดคลิ้กที่ File 
Browser จากนั้นคุณจะสามารถดูไฟลทั้งหมดที่อยูบนการด SD

การลบไฟลในยังการด SD
1. เลือกไฟลที่ตองการลบ
2. คลิ้กที่ไฟลที่ตองการลบ จากนั้นจะมีเมนูแสดงขึ้น
3. คลิ้ก “ลบ (Delete)

4.1.4 วิธีปอนขอมูล

เมื่อเริ่มโปรแกรมหรือเลือกกลองขอความที่จองปอน เบอร, หนา
จอคียบอรดจะถูกแสดง โดยจะมีตัวเลือก ดังตอไปนี้
1. คียบอรดเอนดรอยด
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2. คียบอรดของผูพัฒนาอิสระ (ผูใชสามารถติดตั้งอยางอิสระดวย
    ตัวเอง)

การเลือกใชคียบอรดที่ตองการ
สำหรับคียบอรดที่มีอยูในตัวเครื่องเปนคียบอรดเอนดรอยดเมื่อตอง
การพิมพใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. บนหนาโฮม กดปุมเมนูและคลิ้ก ตั้งคา (Settings)
2. คลิ้ก ภาษาและคียบอรด (Language &input)
3. รายการคียบอรดจะอยูในการตั้งคา
4. เลือกรายการคียบอรดที่ตองการใช

การเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล
1. ในหนาคียบอรด กดคางที่ชองสำหรับพิมพจนกระทั่งหนาเมนูการ
   พิมพแสดงขึ้น จากนั้นคลิ้กเลือก วิธีการปอนขอมูล 
2. เลือกวิธีการปอนขอมูลที่ตองการ

4.2 การเชื่อมตอเครือขายและอุปกรณ
โทรศัพทมือถือของคุณสามารถเชื่อมตอเครือขายและอุปกรณตางๆ
รวมถึงเครือขายมือถือสำหรับการโทรและขอมูลดาตา, อุปกรณ
บลูทูธ เชนหูฟงบลูทูธ โดยคุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทมือถือเขา
กับคอมพิวเตอรแลวโอนถายขอมูลจากการดทีแฟลชที่อยูในเครื่อง
และแชรการเชื่อมตอดาตาผานทางสายเคเบิ้ล USB

การเชื่อมตอไปยังเครือขายโทรศัพทมือถือ

เมื่อใสซิมการด โทรศัพทมือถือของคุณจะตั้งคาการใชงานสาย
สนทนาและการใชงานดาตาไปยังเครือขายของซิมการดที่ใชงานอยู
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การเชื่อมตอไปยังอุปกรณบลูทูธ

บลูทูธเปนเทคโนโลยีการติดตอไรสายระยะสั้นที่ทำใหอุปกรณ
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลในระยะ 8 เมตร โดยอุปกรณบลูทูธที่ใช
บอยจะเปนหูฟงบลูทูธสำหรับการใชงานการโทร, ฟงเพลง, อุปกรณ
แฮนดฟรีที่ใชในรถ และอุปกรณพกพาที่รวมถึงโทรศัพทมือถือและ
แล็ปท็อป
แตะ ตั้งคา (Settings)> เครือขายไรสายและเครือขาย (Wireless 
& networks) > บลูทูธ (Bluetooth) เลือก เปด (On)
คุณตองจับคูโทรศัพทมือถือกับอุปกรณกอนถึงจะสามารถเชื่อมตอได 
เมื่อทำการจับคูอุปกรณจะเชื่อมตอจนกระทั่งยกเลิกการจับคู 
โทรศัพทมือถือจะคนหาและแสดงรายการอุปกรณบลูทูธที่อยูในพื้นที่ 
ถาอุปกรณที่ตองการจับคู ไมอยูในรายชื่อใหเขาไปเลือก สามารถ
คนหาได (discoverable)

การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิ้ล USB

การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิ้ล USB
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทมือถือกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิ้ล 
USB เพื่อโอนถายเพลง, ภาพ และไฟลอื่นๆ ระหวางการดทีแฟลช
ที่อยูในเครื่องและคอมพิวเตอร

4.3 การเชื่อมตอ WIFI
คุณสามารถเชื่อมตอแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร
1. บนหนาโฮม กดปุมเมนูและคลิ้ก ตั้งคา (Settings)
2. คลิ้ก ตั้งคา (Settings)
3. คลิ้ก เครือขายไรสายและเน็ตเวิรค (Wireless and network)
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4. เลือก WIFI เปน เปด (On)  เครื่องจะทำการคนหาเครือขาย 
   WIFI ที่อยูใกลเคียงโดยอัตโนมัติ
5. เลือกรายการ WIFI ที่ตองการ ในกรณีที่เปน WIFI สวนตัว คุณ
   จำเปนตองปอนรหัสผานเพื่อเขาใชงาน

05 การติดตอสื่อสาร

5.1 การติดตั้งซิมการด
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ซิมการดขอมูลที่มีประโยชนรวมถึง PIN (Personal Identification 
Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 
Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity), ขอมูลเครือขาย, รายชื่อ และ ขอความ SMS

หมายเหตุ: 
หลังจากปดเครื่องโทรศัพทมือถือ รุณารอสักครูกอนถอดแบตเตอรี่
หรือใสซิมการด
ขอควรระวังในการใสซิม ตือ การหัก การงอที่จะทำใหซิมเสีย
ควรเก็บโทรศัพทมือถือ และชิ้นสวน เชนซิมการดใหไกลจากมือเด็ก
เอื้อมถึง

5.2 โทรศัพท
แตะที่ไอคอนรายชื่อบนหนาโฮมหรือในหนาอินเตอรเฟสเมนูหลัก 
บนหนาจอจะมี 3 แท็บ เลือกแท็บโทรศัพท คุณจะพบหนาแผงปุม
กดที่คุณสามารถปอนเบอรโทรที่ตองการเพื่อโทรออก
ระหวางการสนทนา คุณจะสามารถโทรอีกสายโดยเปดแผงปุมกด 
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และปอนเบอรที่ตองการโทรออก หากคุณกดแผงปุมกด สายสนทนา
ปจจุบันจะถูกพักโดยอัตโนมัติ

5.3 การโทร
การโทรไปยังเบอรที่อยูในรายชื่อ

แตะที่ไอคอนโทรศัพทหรือแอพพลิเคชั่นรูปโทรศัพทบนหนาโฮม 
จากนั้นเลือกแท็บ รายชื่อ แลวแตะไอคอนโทรออกเพื่อเริ่มใชงาน
การโทร
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การโทรไปยังเบอรที่อยูในบันทึกการโทร

แตะที่ไอคอนโทรศัพทหรือแอพพลิเคชั่นรูปโทรศัพทบนหนาโฮม 
จากนั้นเลือกแท็บ บันทึกการโทร แลวลากขึ้นหรือลงเพื่อเลือกราย
ชื่อที่ตองการ แลวเริ่มใชงานการโทร

การรับสายเรียกเขา

ลากไอคอนรับสายไปดานขวาเพื่อรับสายเรียกเขา แตะที่ไอคอนวาง
สายเพื่อวางสายปจจุบัน
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การประชุมสาย

ถาตองการรับสายใหมในระหวางการสนทนา ใหลากไอคอนรับสาย
ไปดานขวาเพื่อรับสายเรียกเขา

5.4 ขอความ
คุณสามารถรับสงขอความตัวอักษร (SMS) และขอความมัลติมีเดีย 
(MMS) กับเพื่อน

การสงขอความ

1. แตะไอคอนขอความบนหนาโฮมและแตะไอคอนขอความใหม 
   (New Message) เพื่อพิมพขอความ
2. ใสรายชื่อหรือเบอรโทรในชองถึง (To) เมื่อพิมพตัวอักษรขอมูล
   ที่ตรงกันจะถูกแสดง แตะรายชื่อที่แนะนำหรือเลือกหลายรายชื่อ
   เพื่อเลือกเปนผูรับ (Reciepient)
3. แตะ ขอความเพื่อสรางชอความ แลว แตะเลือกขอความแบบ
   ราง (Message Template)
4. หลังจากพิมพเสร็จ แตะที่ไอคอน สง (Send) ที่อยูขางๆไอคอน
   ขอความแบบราง (Message Template)

ขอความแบบราง 

ขอความแบบรางใหชวยคุณประหยัดเวลาในการพิมพขอความ วิธี
การสรางขอความแบบราง ทำตามนี้:

1. แตะไอคอนขอความบนหนาโฮมและแตะแอพพลิเคชั่นเพื่อเขา
   การตั้งคาขอความ 
2. แตะ ขอความแบบราง (Message Template)เพื่อสรางหรือแก
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   ไขขอความแบบราง

5.5  อีเมล
การตั้งคาอีเมล

แอพพลิเคชั่นอีเมลที่สามารถใชไดจะเปนอีเมลของอีเมลที่มีบริการอยู
บนเว็บไซต เชน  Gmail,Yahoo,Hotmail และอื่นๆ  สำหรับบัญชี
อีเมลประเภท POP 3 หรือ  IMAP จะไมสามารถใชงานได
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หมายเหตุ: กอนการใชงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเชื่อมตอกับ
เน็ตเวิรคเรียบรอยแลว

คูมือการตั้งคาอีเมล
1. คลิ้กไอคอนอีเมล จากนั้นจะมีคำแนะนำการตั้งคาอีเมลปรากฏขึ้น
2. คลิ้ก ปุมถัดไป
3. ใสรหัสผานและชื่อล็อคอิน
4. คลิ้ก ปุมถัดไป และเลือกประเภทเมล: POP3 หรือ IMAP
5. คลิ้กปุมถัดไปเพื่อตรวจสอบ วามีเซริฟเวอรอีเมลอยูหรือไม
6. ปอนแอคเคาทและคลิ้กเรียบรอย เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา
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7. ถามีแอคเคาทอีเมล  เครื่องจะเขาถาดเขาของอีเมลของคุณโดย
   อัตโนมัติ

การลบแอคเคาทอีเมล 

คุณสามารถลบแอคเคาท POP3 หรือ IMAP ที่ถูกสรางในเครื่อง
แท็บเล็ต

1. คลิ้ก อีเมล (E-mail)
2. เขาสูถาดเขาอีเมล 
3. กดปุมเมนู
4. คลิ้ก แอคเคาท
5. กดคางที่ แอคเคาท ที่ตองการลบ
6. รายการเมนูจะถูกแสดง จากนั้นคลิ้ก ลบแอคเคาท (Remove 
   account)
7. คลิ้ก ตกลง (OK) เพื่อลบ

การสงขอความอีเมล

1. คลิ้กอีเมล แลวเขาสูถาดเขา
2. คลิ้กถาดเขาเพื่อเขาเมนู เครื่องจะทำการรีเฟรชอีเมลที่เขามาโดย
   อัตโนมัติ
3. กดปุมเมนู
4. คลิ้ก สราง (Compose) เพื่อเขียนอีเมลใหม
5. ใสผูรับในชองผูรับ
6. ใสธีมหรือเนื้อหาที่ตองการพิมพ
7. ถาตองการแนบไฟล กดปุมเมนู จากนั้นตัวเลือกเมนูจะถูกแสดง
8. คลิ้ก “เพิ่มไฟลแนบ (Add attachment)”
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9. เลือกไฟลที่ตองการสง  (วีดีโอ,ภาพ, และอื่นๆ)
10.คลิ้ก “สง (Send)” เพื่อสงอีเมล

06 มัลติมีเดีย

6.1 ฟอรแมตไฟลที่รองรับ

เครื่องแท็บเล็ตรุนนี้รองรับไฟลนามสกุลดังตอไปนี้

ฟอรแมตไฟลเพลงที่รองรับ
MP3
AAC(AAC, AAC+ and AAC-LC)
OGG
WMA
WAV

ฟอรแมตไฟลวีดีโอ
AVI(H.264)
User Guide 39
RMVB
MKV
MPEG4
MOV
VOB
FLV
3GP
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6.2 เพลง (Music)

ในเครื่องเลนเพลงมีการจัดแบงสไตลการเลนอยู 4 ประเภท: ศิลปน 
(Artist), อัลบั้ม (Album), เพลง (Songs) และรายการเพลยลิสต 
(Playlists) เลือกประเภทที่ตองการ ลิสตรายการเพลงที่ตองการจะ
แสดงขึ้น เลือกจนกระทั่งถึงหนาการเลนเพลง ตัวอยางเชน ถาคุณ
เลือก ศิลปน (Artist) คุณจะเห็นรายชื่อศิลปนเรียงจาก A ถึง Z 
แลวหากเลือกศิลปน เพลงและอัลบั้มเพลงของศิลปนคนนั้นจะถูก
แสดง

1. คลิ้ก มิวสิค (Music)
2. คลิ้ก เพลง (Song) และเลือก ศิลปน (artist), อัลบั้ม (Album) 
   หรือรายการเพลง
3. เลือกเพลงที่ตองการเลน

ดูและเลนเพลง
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เพิ่มเพลงในรายการเพลยลิสตใหม

1. คลิ้ก มิวสิค (Music)
2. คลิ้ก เพลง (Song)
3. กดคางเพลงที่ตองการเพิ่มในเพลยลิสต
4. เมื่อมีเมนูตั้งคามิวสิคแสดง ใหคลิ้ก เพิ่มในเพลยลิสต (Add to
   Playlist)
5. คลิ้ก ใหม (New)
6. ปอนชื่อจากรายการเพลง
7. คลิ้ก บันทึก (Save) 

ลบเพลงในรายการเพลยลิสตใหม

1. คลิ้ก มิวสิค (Music)
2. คลิ้ก เพลง (Song)
3. กดคางเพลงที่ตองการลบในเพลยลิสต
4. เมื่อมีเมนูตั้งคาเพลงแสดง ใหคลิ้ก ลบ (Delete)

6.3 กลอง 
ฟงกชั่นการถายภาพ

1. คลิ้ก กลอง (Camera)
2. เครื่องจะเขาสูเมนูกลอง
3. คลิ้ก ปุมถายภาพเพื่อถายภาพ
4. ฟงกชั่นอื่นๆ เชน ขนาด, พื้นที่จัดเก็บ, ไวทบาลานซ และการปรับ
   ตั้งคาการโฟกัสสามารถปรับไดเชนกัน
5. หลังจากถายภาพเสร็จ จะมีภาพพรีวิวตัวอยางเปนภาพเล็กๆอยู
   ดานลาง
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ฟงกชั่นการบันทึกวีดีโอ

1. ลากปุมสวิตซเพื่อเปลี่ยนเปนโหมดบันทึกวีดีโอ
2. คลิ้ก ปุมบันทึกวีดีโอสีแดงเพื่อเริ่มการบันทึก
3. คุณสามารถตั้งคาฟงกชั่นอื่นๆเชน เอฟเฟคสี, ไวทบาลานซ และ
   คุณภาพวีดีโอ
4. คลิ้ก ปุมบันทึกวีดีโอสีแดงอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ โดย
   จะสามารถดูวีดีโอที่บันทึกได
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6.4 แกลลอรี่ 

การใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นแกลลอรี่ คุณสามารถคนหาไฟลวีดีโอ
และไฟลภาพที่อยูในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ และในอุปกรณ USB 
(รวมถึงการดทีแฟลช) นอกจากนี้แกลลอรี่ยังจัดแยกประเภทไฟล
ภาพและวีดีโอตามโฟลเดอร โดยคุณสามารถใชแกลลอรี่เพื่อดูและ
ตกแตงภาพ, เอาภาพถายเปนวอลเปเปอรและอื่นๆ

การตรวจสอบภาพ
1. ตรวจสอบโฟลเดอรที่ตองการเพื่อตรวจสอบภาพ
2. ภาพที่ดูจะถูกแสดงเต็มหนาจอ
3. เมื่อแตะหนาจอ จะมีลูกศรซายขวาแสดงดานขางของภาพ โดย
   สามารถดูภาพกอนหนาหรือถัดไปโดยการกดลูกศรซาย/ขวา
4. เมื่อแตะหนาจอ หนาพาเนลการซูมจะปรากฏดานลางของภาพ 
   โดยคุณจะสามารถซูมภาพได
5. ขอควรรู: แกลลอรี่รองรับฟงกชั่นการกลับภาพอัตโนมัติ โดย
   ภาพจะถูกแสดงตามทิศทางการถือเครื่อง
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การตกแตงและตั้งภาพถาย

กดปุมเมนูเพื่อแสดงภาพในโหมดเต็มหนาจอ โดยสามารถเลือกภาพที่
ตองการตกแตงและตั้งคาตามตองการ

การแสดงสไลด
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เปดภาพและ คลิ้ก แสดงสไลด (Side show) ภาพที่ทั้งหมดในโฟล
เดอรจะถูกแสดง

การแชร

1. กดปุมเมนูและคลิ้กแชร (Share)
2. ภาพจะถูกแชรกับเพื่อนผาน Twitter, Facebook, ขอความ, 
   Gmail หรือ อีเมล

การกลับภาพ

1. กดปุมเมนูและคลิ้ก อื่นๆ (More)
2. คลิ้ก กลับภาพไปดานซายหรือขวา

การตัดภาพ

1. กดปุมเมนูและคลิ้ก อื่นๆ (More) จากนั้นเลือก ตัด (Crop)
2. คลิ้กภาพแลวลากขอบเขตของภาพที่ตองการ
3. ปรับขนาดที่ตองการแลวกด บันทึก (Save)
4. ถาตองการออกจากการตัดภาพโดยไมบันทึก ใหคลิ้ก ลบ 
   (Discard) แลวกลับสูแกลลอรี่

การพรีวิวและเลนวีดีโอ

ในเมนูแกลลอรี่ คุณสามารถสแกนไฟลวีดีโอทั้งหมดในอุปกรณแท็บ
เล็ตและอุปกรณ USB (รวมถึงการดทีแฟลช) คลิ้กเลือกไฟลที่ตอง
การเลน ในหนาการเลน กดปุมเมนูจะมีฟงกชั่นปรากฏเพื่อใชตก
แตงไฟลวีดีโอ



40

07 อินเตอรเนต

7.1 บราวเซอร
การบราวซเว็บไซต

คุณสามารถสไลดหนาจอขึ้นหรือลงเพื่อดูหนาเพจ

กดขยายหรือยอหนา



41

เปดหนาเพจและลาก จะมีปุมการซูมเขาหรืออกปรากฏอยูดานลาง  
โดยคุณสามารถคลิ้ก ขยาย (Enlarge) หรือ ลด (Reduce) 

กดขยายหรือยอหนา

เปดหนาเพจและลาก จะมีปุมการซูมเขาหรืออกปรากฏอยูดานลาง
โดยคุณสามารถคลิ้ก ขยาย (Enlarge) หรือ ลด (Reduce)   

• การเปดบุคมารค
1. กดปุมเมนู จากนั้น คลิ้กบุคมารค ในหนาบราวเซอร
2. คลิ้กบุคมารคเพื่อเปดหนาเว็บ

• การแกไขบุคมารค
1. กดปุมเมนู จากนั้น คลิ้กบุคมารค แลว เพิ่มบุคมารค (Add 
   Bookmark)
2. คลิ้กที่บุคมารคแลวกดคางไวเพื่อเปดเมนูตัวเลือก
3. คลิ้กแกไขบุคมารค แลว คลิ้ก ตกลง (OK)

•

การใชบราวเซอร

เปดหนาบราวเซอรใหม
1. เปดหนาบราวเซอร คลิ้กปุมเมนู และคลิ้กหนาตางใหม
2. ปอนที่อยูเว็บไซตในหนาตางใหม

• การเปลี่ยนหนาบราวเซอร
1. ในหนาบราวเซอร คลิ้กปุมเมนู และคลิ้กหนาตางใหม
2. คลิ้กหนาตางที่ตองการเปด

• ตั้งบราวเซอร 
ในหนาบราวเซอร คลิ้กปุมเมนู และคลิ้กอื่นๆ จากนั้น คลิ้ก ตั้งคา
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เพื่อตั้งบราวเซอร

08 แอพพลิเคชั่นอื่นๆ

8.1 นาิกาปลุก (Alarm Clock)
1. คลิ้ก นาิกา (Clock)
2. จะเขาสูหนาอินเทอรเฟสของนาิกา
3. จะมี ภาพ, เพลง, นาิกาปลุก และปุม Page
4. กดปุมเมนู จากนั้นเมนูตั้งคานาิกาปลุกจะถูกแสดง

8.2 เครื่องคิดเลข (Calculator)

1. คลิ้ก เครื่องคิดเลข (Calculator)
2. จะเขาสูหนาอินเทอรเฟสฟงกชั่นเครื่องคิดเลขแบบพื้นฐาน
3. กดปุมเมนู จากนั้นฟงกชั่นเครื่องคิดเลขแบบขั้นสูงจะถูกแสดง
4. แตะปุมตัวเลขและเครื่องหมายคำนวณเพื่อคิดเลข

ขอควรรู: คุณสามารถสไลดหนาจอเพื่อกลับไปยังเครื่องคิดเลขแบบ
พื้นฐานหรือแบบขั้นสูง

8.3 ดิจิตอลทีวี

คลิ้ก ถัดไป (Next) เพื่อเลือกพื้นที่สำหรับการรับชมทีวี จากนั้น
แตะ สแกน (Scan) เพื่อคนหาชอง
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หลังจากการคนหาเสร็จสิ้น คุณจะสามารถดูวากี่ชองที่สามารถดูได

กด เรียบรอย (Done) คุณสามารถเห็นรายการชองบนหนาจอ 
เลือกชองที่ตองการ หนาจอจะแสดงภาพ โดยคุณสามารถดู ชอมูล
ชอง, สัญญาณความแรงของทีวี, โหมดเต็มหนาจอ, ตั้งคา, ปรับ
ความดังเสียงขึ้น/ลง และ ปุมชองกอนหนาและถัดไปขณะดูรายการ
ทีวี

กดปุมตั้งคา จะมีตัวเลือกสำหรับการตั้งคาซับไตเติ้ล (Subtites) 
และ แทร็คเสียง (Audio Track)
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ซับไตเติ้ล (Subtites): ควบคุมการเปด/ปดซับไตเติ้ล
แทร็คเสียง (Audio Track): ตั้งคาการรับฟงเสียง

ถัดจาก Live TV จะมีปุม EPG เพื่อดูรายการผังโปรแกรมที่สามารถ
ดูรายการรายการทีวี,วิทยุ, และแอพพลิเคชั่นมีเดียอื่นๆ โดยจะมีการ
อัพเดทเมนูการบรอดคาสทโปรแกรมและตารางเวลาของรายการ
ปจจุบันและอนาคต

ในตัวเลือกตั้งคาในรายการชอง ผูใชสามารถจัดลำดับรายการชอง, 
สแกนชองใหม, และตรวจสอบซอฟตแวรทีวี
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เสาอากาศทีวี 3.5 มม.

09 การแกปญหาเบื้องตน

1. ครั้งแรกที่เริ่มเขาใชงานเปนครั้งแรกอาจใชระยะเวลานาน
   ประมาณ 2-3 วินาที เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น  แตเครื่องจะเริ่ม
   ทำงานไวหลัง   จากเขาใชในครั้งตอมา

8.4 การติดตั้งเสาอากาศ

เสียบเสาอากาศทีวีลงกับชองเสียบหูฟง 3.5 มม.เพื่อดูรายการทีวี 
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน

ขั้นตอน1 
เสียบเสา
อากาศทีวี

ขั้นตอน2
เสียบหูฟง

มุมมองดานบน  ขั้นตอน3
  เสียบ
อแดปเตอร

ชองเสียบหูฟงชองเสา
อากาศทีวี
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3. มีความรูสึกวาเครื่องแท็บเล็ตรอน
ถาใชงานหลายโปรแกรมพรอมกันหรือความสวางของหนาจอสูงไปจะ
ทำใหรูสึกวาเครื่องรอนเนื่องจากใชไฟเยอะ
4. ระบบการทำงานมีปญหา 
ติดตั้งโปรแกรมและแอพลิเคชั่นหลายตัวอาจทำใหกาทำงานขัดของ 
กดปุมรีเซ็ต (ใกลปุมเปด/ปดเครื่อง)  เพื่อรีเซ็ตระบบการทำงาน
5. ปดการใชงานจั้งคาอีเมลและล็อคอินโปรแกรม

ตรวจสอบวาเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
ตรวจสอบวาตั้งคาอีเมลถูกตองหรือไม
ตรวจสอบวาเวลาที่อยูในแท็บเล็ตถูกตองหรือไมเมื่อเทียบกับเวลา
ทองถิ่น

•
•
•

 

ตรวจสอบวาเราทเตอร WIFI ทำงานปกติหรือไม
ตรวจสอบวาอุปกรณมือถืออยูใกลเราทเตอร WIFI หรือไม 
ตรวจสอบวามีสิ่งกีดขวางเชนกำแพง
ตรวจสอบวาชื่อผูใชหรือรหัสผานถูกตองหรือไม

•
•
•
•
 

2. ไมสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ WIFI ได 

6. ถาเครื่องแฮงคหรือคางไมสามารถทำงานได จากนั้นกดปุมเปด/
   ปดเครื่องคางไวประมาณ 10 วินาที จากนั้นกดเปดเครื่อง 
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หมายเหตุ:
กอนการเริ่มอัพเกรดโปรดตรวจสอบใหแนใจวา:
1. เปดการเชื่อมตอ WIFI และสามารถใชงานไดปกติ
2. มีแบตเตอรี่มากกวา 40 %

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

ภาพ 1

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

ภาพ 2 ภาพ 3

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

กรณีที่ 1 : เชื่อมตอเซริฟเวอรเรียบรอย และสามารถคนพบเฟรม
แวรเพื่ออัพเกรดในเซริฟเวอร
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ภาพ 4 -> ภาพ 5 เปนการแสดงขอมูลและรายละเอียดของเเฟรม
แวรแพกเก็จไหม

ภาพ 4 ภาพ 5

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

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

ภาพ 7
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3. ภาพที่ 3 -> แตะ ใช (Yes) จะมีหนาตางแสดงวาเครื่องกำลัง
   ดาวนโหลด หากคุณกด ยกเลิก (Cancel) จะเปนการออกจาก
   หนาเมนู

ภาพ 8

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

ภาพ 11
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4.2 อัพเดททีหลัง (Update Later): หากคุณเลือกตัวเลือกนี้จะออก
   จากแอพพลิเคชั่น เมื่อใดก็ตามที่คุณเขาในหนาเมนูนี้อีกครั้ง 
   เครื่องจะแสดงขั้นตอนที่ 4

โหมด Recovery (Recovery Mode)
โคดรหัสและแถบสถานะจะถูกแสดงบนหนาจอโทรศัพท เมื่อเครื่อง
โทรศัพททำการรีบูทเสร็จเรียบรอยจะแสดงโหมดเอนดรอยดอีกครั้ง 

โหมดเอนดรอยด (Andriod Mode)
รายงานอัพเดทสถานะจากเซริฟเวอร: แสดงการอัพเดทซอฟตแวร
เสร็จสมบูรณ

ภาพ 12
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ตรวจสอบเฟริมแวรของตัวเครื่องอีกครั้ง:
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชั่นเฟรมแวรของตัวเครื่องหลังการอัพ
เกรดซอฟตแวร
เขาไปที่ เมนู ตั้งคา (Settings)-> เกี่ยวกับโทรศัพท (About Phone)
 -> เลขที่สราง (Build number)

ภาพ 13
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การใชโทรศัพทและที่ชารจ
อันตราย: 
ทานสามารถใชแบตเตอรี่และที่ชารจที่กำหนดเทานั้น การใช
แบตเตอรี่จากแหลงอื่นอาจทำใหเกิดการรั่ว,  ความรอนสูง, การ
ระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหมได 
ขอควรระวัง: 
โปรดเก็บโทรศัพทใหหางจากฝุนละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น เนื่องจาก
ฝุนผง, น้ำ หรือของเหลว  อาจทำใหเกิดความรอนสูง, ไฟฟารั่ว 
และ/หรือการทำงานของโทรศัพทลมเหลว ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, 
ที่ชารจ และอะแด็ปเตอรไฟฟาไมสามารถกันน้ำได โปรดเก็บใหหาง
จากฝนและน้ำทุกชนิด 

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

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

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

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

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

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

ขอควรระวัง: 
หามวางผลิตภัณฑหรือแบตเตอรี่ไวในรถยนต เพราะอาจทำให
ผลิตภัณฑเสียหาย, แบตเตอรี่มีความรอนสูงเกินไป หรือเกิด
อันตรายตอยานพาหนะ 

การใชที่ชารจ

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

ขอมูลการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ขอแนะ
นำไมใหคุณใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับโทรศัพทบาน, โทรทัศน, 
วิทยุ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ไวตอคลื่นวิทยุ 

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

ขอควรระวัง: การใชงานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำใหเกิดระเบิด
ได โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำที่ระบุในคูมือ 

ขอมูลการใชงานที่ชารจและอะแดปเตอร AC 
โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณที่อุณหภูมิอยูระหวาง 
0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 

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

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกรที่มี
หนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศ
ทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่
เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate)
ในการทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่
โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถี่
โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน
ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม

•

•

•

12 ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
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ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.62
GSM1800               หัว      0.66

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics



62

ชนิด ความจุ

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

 Li-ion 2500  mAh

•

•

•

•

•

13 ขอมูลแบตเตอรี่
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เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, ชุดหู
ฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล, การดหนวยความจำ,
รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม 
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย 
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

7.

8.

9.

10.

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

1.

2.

.

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