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

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

คูมือการใชงาน  

7.7/7.7



      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 ยินดีตอนรับ

1.1. คุณสมบัติของตัวเครื่อง
ขอแสดงความยินดีกับการเปนหนึ่งในผูโชคดีหลายทานที่เปนเจา
ของเครื่องโทรศัพทสมารทโฟนรุน i-STYLE 7.5 และ i-STYLE
7.5A ระบบปฏิบัติการเอนดรอยดที่มากับหลากหลายฟงกชั่น 























ระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2
หนาจอ 4.0 นิ้ว
กลอง (กลองหนาและกลองหลัง)
1.2 GHz Quard core
หนวยความจำภายนอก (รองรับสูงสุด 32 GB)
ระบบ 2 ซิม
เครื่องเลนมัลติมีเดีย
GPS
รองรับ Gravity sensor
Wi-Fi 
บลูทูธเวอรชั่น 3.0

1.2. ขอมูลจำเพาะเชิงเทคนิค
ทั่วไป:






ระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2
ขนาด: 126 x 63.7 x 10.1  มม./ น้ำหนัก: 134 กรัม
แบตเตอรี่ลิเธี่ยมอิออน 1750 mAh เวลาใชสาย 6 ชั่วโมง
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ทัชสกรีนแบบ TFT ขนาด 4.5 นิ้ว
480*800 pixels พิกเซล 16 ลานสี

ฮารดแวร:
1.2 GHz Processor / 512MB RAM
หนวยความจำ 4GB,  มี ที่เหลือ 2GB สำหรับผูใช
หนวยความจำภายนอก (รองรับสูงสุด 32 GB)
กลองหนา 2 ลานพิกเซล  + กลองหลัง 5 ลานพิกเซล ออโต
โฟกัส
ไฟแฟลช LED
Gravity Sensor













การติดตอสื่อสาร:
ระบบ 2 ซิม (ซิม 1: 3G / ซิม 2: 2G)
รองรับเครือขาย GPRS, และระบบ GSM900 1800 MHz 
, HSDPA HSDPA 21.1 Mbps. / HSUPA 5.8 Mbps
รองรับ GPS และ AGPS
บลูทูธเวอรชั่น 3.0
รองรับ Wi-Fi, WiFi Hotspot
หูฟงขนาด 3.5 มม.
รองรับ Micro-USB 2.0  















หนาจอ:
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2 ภาพตัวเครื่องโทรศัพท

2.1. ภาพตัวเครื่องโทรศัพท

1. หูฟง
2. หนาจอ
3. ปุมเมนู
4. ปุมโฮม
5. ปุมกลับ
6. ลำโพง
 

7. กลอง
8. ไฟแฟลช
9. ปุมความดังเสียง
10.ปุมเปด-ปดเครื่อง
11.ชองเสียบหูฟง
12.ชองเสียบสาย USB

1

2

3
4

5 6

7

9

8

10

11 12
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ไอคอน คำอธิบาย ไอคอน คำอธิบาย

มีสายที่ไมไดรับ เชื่อมตอเครือขาย 
Wi-Fi

เชื่อมตอกับสาย
เคเบิ้ล USB

เปดใชงานบลูทูธ

กำลังใชงานหูฟง แสดงการชารจ
แบตเตอรี่

มีขอความใหม 
ซิม 1

โหมดเครื่องบิน

2.2. ไอคอนและคำอธิบาย

แสดงความแรง
สัญญาณgเครือขาย

ตั้งเปดใชงาน
นาิกาปลุก
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3 เริ่มตนการใชงาน

3.1 การใสซิมการด
เครื่องโทรศัพทรุน i-STYLE 7.5 และ i-STYLE 7.5A รองรับ
ระบบ 2 ซิมที่ใหคุณสามารถใสซิมการดไดถึง 2 ซิมการดจาก 2 
เครือขาย:

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือ ถอดฝาหลังและถอดแบตเตอรี่
ใสซิมการดในถาดใสซิมใหถูกตอง (โปรดดูภาพประกอบคำ
อธิบายดานลาง) โดยถาดใสซิม 1 จะใชสำหรับเครือขาย 3 G 
และถาดใสซิม 2 จะใชสำหรับเครือขาย 2 G





ใสซิมการดดวยความระมัดระวัง!

ขั้นตอนสุดทายใหใสแบตเตอรี่กลับลงในตัวเครื่องโทรศัพทและ
ปดฝาหลัง
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3.2. การใสการดทีแฟลช
เครื่องโทรศัพทรุน i-STYLE 7.7 และ i-STYLE 7.7A มีชอง
สำหรับใสการดทีแฟลชซึ่งสามารถรอบรับสูงสุดถึง 32 GB

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือ ถอดฝาหลังและถอดแบตเตอรี่
ใสการดทีแฟลชลงในชองใสการดทีแฟลช





ขั้นตอนสุดทายใหใสแบตเตอรี่กลับลงในตัวเครื่องโทรศัพทและ
ปดฝาหลัง
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3.3. ปลดล็อคตัวเครื่องโทรศัพท
หากตองการปลดล็อคตัวเครื่อง คุณจำเปนตองปอนรหัส PIN, 
รหัสผาน, หรือวาดรูปแบบการปลดล็อค 
เพื่อปลดล็อคตัวเครื่องโทรศัพท:

กดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อปลุกหนาจอโทรศัพท 
แตะคางที่รูปไอคอนแมกุญแจแลวลากไอคอนไปทางดานขวา
เพื่อปลดล็อค 





ควรใชเฉพาะการดทีแฟลชที่แถมมากับตัวเครื่องเทานั้น การใช
การดที่ไมเขากับอุปกรณอาจกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลที่
จัดเก็บในการดทีแฟลช 
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3.4. การใชงานหนาจอทัชสกรีน 
คุณสามารถควบคุมการใชงานหนาจอทัชกรีนตามรายละเอียดดาน
ลาง:







วิธีการตั้งคาการปลดล็อค:

ทั้งนี้วิธีการปลดล็อคจะขึ้นอยูกับการตั้งคาการปลดล็อคที่คุณตั้งไว 

ในหนาเมนูหลัก แตะ ตั้งคา (Settings ) > ความปลอดภัย 
(Security)
แตะ ตั้งคาล็อคหนาจอ 
เลือกประเภทวิธีการปลดล็อคที่ตองการ โดยคุณสามารถตั้งการ
ล็อคหนาจอเปนแบบ ปอนรหัส PIN, รหัสผาน, วาดรูปแบบการ
ปลดล็อค หรือ ไมมี  
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3.5. การใชปุมกด
ในเครื่องโทรศัพทรุนนี้มีปุมฟงกชั่นการใชงานและชอรทคัทที่หลาก















แตะ: แตะเพื่อเลือกไอเท็มที่อยูบนหนาจอ เชน แอพพลิเคชั่น 
และไอคอนการตั้งคา, แตะเพื่อพิมพตัวอักษรและสัญลักษณที่
อยูบนคียบอรดบนหนาจอ หรือแตะไอคอนบนหนาจอ 
แตะคาง: แตะคางที่ไอเท็มที่ตองการบนหนาจอคางไวจนกระทั่ง
ฟงกชั่นพิเศษ หรือตัวเลือกพิเศษปรากฏขึ้น
ลาก: แตะคางที่ไอเท็มที่ตองการแลวเลื่อนนิ้วไปยังตำแหนงที่
ตองการบนหนาจอ
การสไลดนิ้ว: การเลื่อนสไลดนิ้วอยางเร็วบนหนาจอ (โดยไมได
ลากไอเท็ม) ตัวอยางเชนการสไลดหนาจอขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดู
รายการ
แตะ 2 ครั้ง: การแตะ 2 ครั้งติดตอกันเร็วๆบนหนาเว็บเพจ, 
แผนที่ หรือหนาจออื่น เพื่อใชงานการซูม ตัวอยางเชน แตะเว็บ
เพจในบราวเซอร 2 ครั้งติดตอกันที่เพื่อซูมใหพอดีกับความกวาง
หนาจอ  นอกจากนี้ยังใชงานในฟงกชั่นตางๆ เชนแผนที่ และ
แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
การจีบนิ้ว: ในบางแอพพลิเคชั่น (เชน  แผนที่, บราวเซอร และ
แกลอรี่) วางนิ้ว 2 นิ้วแลวลากนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออกหรือ ลาก
นิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา 
การกลับหนาจอ: บนบางหนาจอ เมื่อกลับหนาจอตัวเครื่อง
โทรศัพทเปนแนวตั้ง ทิศทางการแสดงของจอจะแสดงเปนตาม
แนวการกลับตัวเครื่อง ทั้งนี้สามารถเปด/ปดฟงกชั่นการกลับ
หนาจอนี้ได
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3.6. เมนูตัวเลือกพิเศษ

คุณสามารถเปดเมนูตัวเลือกพิเศษ โดยแตะปุม       โดยไมใชทุก
หนาจอจะมีฟงกชั่นเมนูตัวเลือกพิเศษ  ในบางกรณีที่คุณแตะปุม
      ในหนาแอพพลิเคชั่นแลวไมปรากฏตัวเลือกพิเศษนี้ถือเปน
เรื่องปกติ  
ตัวอยางเมนูตัวเลือกพิเศษจากหนารายชื่อ:

ปุม การกด

ปุมเมนู (Menu): เปดเมนูหรือรายการที่เกี่ยวของ
กับหนาจอหรือแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยูปจจุบัน

ปุมโฮม (Home): กดปุมนี้จะกลับมาสูหนาโฮมสกรีน 
หรือกด คางไวเพื่อดูแอพลิเคชั่นที่ใชอยูปจจุบัน

ปุมกลับ (Back): กด ปุมกลับ เพื่อกลับไปยังหนาจอ
กอนหนาที่ทำงานอยู แมจะเปนแอพพลิเคชั่นที่ตางกัน 
นอกจากนี้ยังใชเพื่อซอนคียบอรดบนหนาจอ 

โทรศัพทรุนนี้มีเมนูตัวเลือกพิเศษและเมนูตัวเลือกสำหรับเขาใชงาน
ฟงกชั่นตางๆ 

หลาย 
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3.8. เมนูไอคอน
คุณมีเมนูไอคอนหลักๆที่คุณสามารถใชงานฟงกชั่นตางๆ ดังตอไปนี้:

เปดแผงปุมกดสำหรับการโทร 
เปดเมนูขอความ 
เปดหนาเมนูหลัก 
เปดหนารายชื่อ
เปดหนาบราวเซอร

เมนูตัวเลือกประกอบไปดวยเครื่องมือที่สามารถใชงานกับบางไอเท็ม
บนหนาจอ โดยคุณสามารถเปดตัวเลือกนี้ไดโดยแตะที่ไอเท็มบนหนา
จอคางไว ทั้งนี้ไมใชทุกหนาจอจะมีฟงกชั่นเมนูตัวเลือกแสดง
เมื่อแตะคางที่บางไอเท็มบนหนาจอ จะปรากฏเมนูตัวเลือก

3.7. เมนูตัวเลือก 
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4 การโทรออกและการรับสาย 

คุณสามารถโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทที่ตองการโดยตรงหรือเลือก
เบอรที่อยูในรายชื่อ นอกจากนี้ยังเลือกโทรออกจากเบอรที่อยูใน
บันทึกการโทร

4.1. การโทรออก












แตะไอคอน      ในหนาเมนูหลักหรือหนาโฮมสกรีนเพื่อโทรออก
ไปยังเบอรที่ตองการ  
แตะไอคอน      ในหนาเมนูหลักหรือหนาโฮมสกรีนเพื่อโทรออก
ไปยังเบอรที่อยูในบันทึกการโทร, รายชื่อ, กลุม หรือรายการ
โปรด
การโทรออกไปยังเบอรตางประเทศ ใหแตะปุม 0 คางไว เพื่อ
ปอน (+) จากนั้นปอนรหัสประเทศ และตามดวยเบอรโทรศัพท 
กดปุมปรับระดับความดังเสียงขึ้น/ลงเพื่อปรับความดังเสียง 
คุณสามารถเขาใชงาน บันทึกการโทร, รายชื่อ จากหนาการโทร 
ระหวางการใชสายสนทนา แตะที่ไอคอน       เพื่อวางสาย

4.2. ปดการใชงานการโทร (โหมดเครื่องบิน)
ในบางสถานที่ เชน บนเครื่องบิน คุณจำเปนตองปดการใชงาน
โทรศัพทมือถือ, Wi-Fi, และ บลูทูธ  

แตะปุมเปด/ปดเครื่องโทรศัพทไว 
แตะโหมดเครื่องบิน (Airplane mode)
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4.3. ปดใชงานซิมการด
คุณอาจตองการใชซิมการดแคซิมเดียว โดยคุณสามารถปดการใช
งานซิมการดไดโดยไปที่ 

ตั้งคา (Settings) 
> จัดการ 2 ซิมการด (Dual sim management) 
> ซิม1/ซิม2 (SIM1/SIM2)

จากนั้น คุณสามารถเลือกควรเปด/ปดการใชงานซิมไหน:




ซิม1 สำหรับเครือขาย 3 G
(ถาดใสซิม 1)
ซิม 2 สำหรับเครือขาย 2 G
 (ถาดใสซิม 2)
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5 หนาโฮมสกรีน

เมื่อเปดใชงานหนาโฮมสกรีน 
แถบสถานะแสดงเวลา, 
ความแรงของสัญญาณ, 
สถานะแบตเตอรี่ และ
การแจงเตือน 

แตะคางเพื่อเปลี่ยนภาพ
วอลลเปเปอร
เลื่อนไปทางซาย/ขวาเพื่อ
ดูหนาจอเดกสทอป

แตะที่ไอคอนเพื่อเปดใชงาน
แอพพลิเคชั่น; ไอคอนที่ดาน
ลางของหนาจอจะสามารถ
เขาไดในทุกหนาจอ

แตะคางบนไอคอนเพื่อยาย
หรือลบออกจากวิดเจ็ด 

หนาโฮมสกรีนเปนจุดเริ่มตนของการใชงานฟงกชั่นทั้งหมดของ
โทรศัพท แตะไอคอนที่หนาเมนูหลักหรือที่ดานลางของหนาจอเพื่อดู
แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้ง 

5.1. เปด/ปดลอนซเชอร 
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แตะไอคอนลอนซเชอร      เพื่อเปดหนาเมนูหลัก
คุณสามารถเขาใชงานแอพพลิเคชั่นและวิดเจ็ดที่ติดตั้งในตัว
เครื่อง
แตะแอพพลิเคชั่นเพื่อเปดใชงาน 
หากตองการเพิ่มชอรทคัทแอพพลิเคชั่นลงบนหนาจอ ใหแตะที่
แอพพลิเคชั่นที่ตองการจนกระทั่งคางไวและเขาหนาโฮมสกรีน 
วางแอพพลิเคชั่นลงในตำแหนงที่ตองการแลวปลอยนิ้วออก 
สไลดลอนซเชอรไปดานซายหรือขวาเพื่อดูไอคอนทั้งหมด 
เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหมเรียบรอง ไอคอนจะปรากฏอยูใน
รายการ
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5.2. การเปลี่ยนไปยังแอพพลิเคชั่นที่ใชงานปจจุบัน 
กดคางที่ไอคอน       ประมาณ 2-3 วินาที
แตะไอคอนเพื่อเปดแอพพลิเคชั่น หรือแตะ       เพื่อกลับไปยัง
หนาแอพลิเคชั่นปจจุบัน 





5.3. การกำหนดหนาโฮมกรีน
คุณสามารถเพิ่มแอพพลิเคชั่น, ชอรทคัท, วิดเจ็ด และไอเท็มอื่นๆ 
ลงบนหนาจอโฮมสกรีน หรือเปลี่ยนวอลลเปเปอร

แอพพลิเคชั่น: 

วิดเจ็ดจะอยูในพาเนลดานขวา โดย
คุณสามารถเขาใชงานโดยแตะที่ 
วิดเจ็ด (WIDGETS) ดานบนของ
หนาจอ 
คุณไมสามารถเปดใชงานวิดเจ็ดได
เหมือนการใชงานแอพพลิเคชั่นทั่วไป 
สำหรับวิดเจ็ด คุณสามารถแควางไว
บนหนาจอเดกสท็อป 
แตะคางไวจนกระทั่งสั่น และเขาหนา
โฮมสกรีน เพื่อวาง ทั้งนี้ในบางกรณี
สามารถใชเมนูตัวเลือกพิเศษเพื่อปรับ
ขนาดวิดเจ็ด 
กดไอคอนโฮมหรือไอคอนกลับเพื่อปด
หนาลอนซเชอร 
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ภาพวอลลเปเปอร (Wallpapers): ภาพวอลลเปเปอรคือภาพที่มา
จากแกลอรี่หรือจากภาพนิ่งที่อยูในระบบ, และ ภาพไลฟวอลลเป
เปอรที่สามารถตั้งเปนภาพภาพวอลลเปเปอร บนหนาโฮมสกรีน 

แตะคางที่บริเวณที่วางบนหนาจอโฮมสกรีน จะมีรายการตัว
เลือกตอไปนี้ปรากฏ
แตะเลือกแหลงภาพภาพวอลลเปเปอร:





แตะ       เพื่อเปดหนาโฮมสกรีน
แตะไอคอนลอนซเชอร      เพื่อเปดเมนูหลัก 
เพิ่มชอรทคัทแอพพลิเคชั่นลงบนหนาจอ ใหแตะที่แอพพลิเคชั่น
ที่ตองการจนกระทั่งคางไวและเขาหนาโฮมสกรีน วางแอพพลิเค
ชั่นลงในตำแหนงที่ตองการแลวปลอยนิ้วออก 







วิดเจ็ด:
แตะ       เพื่อเปดหนาโฮมสกรีน
แตะไอคอนลอนซเชอร       เพื่อเปดเมนูหลัก 
แตะวิดเจ็ดบนดานบนของหนาจอ







เมื่ออยูในหนาวิดเจ็ดหลัก คุณสามารถ 

ยายระหวางหนาจอ: เลือนไปดานซายหรือขวา 
ลากวิดเจ็ดลงหนาโฮมสกรีน: แตะไอคอนวิดเจ็ดคางไว แลวลาก
นิ้วไปยังพื้นที่ตองการวางแลวปลอยนิ้วออก 
คุณอาจถูกถามถึงทางเลือกอื่นกอนที่วิดเจ็ดจะถูกใชงาน ใน
กรณีที่ไมมีที่วางสำหรับวางวิดเจ็ด คุณจะไมสามารถเพิ่มวิดเจ็ด
ลงในหนาโฮมสกรีน







 แกลอรี่ (Gallery): เลือกภาพที่คุณถายหรือดาวนโหลด
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ลงในตัวเครื่อง  
ไลฟวอลลเปเปอร (Live Wallpaper): เลือกภาพวอลลเป
เปอรเคลื่อนไหวจากรายการที่มี  
วอลลเปเปอร (Wallpaper): เลือกภาพวอลลเปเปอรที่ตอง
การ  

สำหรับการตั้งภาพวอลลเปเปอร  แตะ ตัด (CROP) ที่บริเวณ
ดานบนของหนาจอ (ภาพจากแกลอรี่) หรือตั้งภาพวอลลเปเปอร 



โฟลดอร (Folders): คุณสามารถสรางกลุมไอคอนในโฟลเดอรวาง
บนเดสกทอปเพื่อประหยัดพื้นที่และมีแอพพลิเคชั่นใหเลือกมากกวา

แตะไอคอนคางไวเพื่อยาย 
ลากไอคอนที่ตองการไปยังไอคอนอีกอันและปลอยเพื่อสราง
โฟลเดอรที่มีทั้ง 2 ไอคอนอยู
จากนั้นเพิ่มไอคอนที่ตองการลงในโฟลเดอรอีกได แลวตั้งชื่อ 
ทั้งนี้คุณสามารถลบเมื่อคุณตองการ
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6 การเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

6.1 การตั้งคาบนอินเตอรเน็ต:
ไปยัง ตั้งคา (Settings)> ระบบไรสายและเครือขาย (Wireless 
& Networks)> อื่นๆ (More) > โทรศัพทมือถือ (Mobile 
Networks) > การเชื่อมตอขอมูล (Data Connection)
โดยคามาตรฐาน เครือขายผูใหบริการของคุณจะสง Access 
Point Name ผานขอความ SMS หรือมีคาที่อยูในซิมการด โดย
ปกติคุณสามารถเลือก Access Point Name  จากรายการที่มี
อยู ในกรณีที่ไมพบ Access point name ในรายการ โปรดติด
ตอผูใหบริการเครือขาย  
หากตองการเพิ่ม Access point Name ใหไปยัง ตั้งคา 
(settings) > อื่นๆ (More) > เครือขายมือถือ (Mobile 
networks) > Access Point Name









เพื่อหลีกเลี่ยงการใชจายเกินวงเงิน โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายสำหรับขอมูลเพิ่มเติมของ Access Point Name 

คำเตือน: 

หลังจากที่คุณเลือกหรือตั้งคา access point name ใหไปยัง  
ตั้งคา (Settings)> ระบบไรสายและเครือขาย (Wireless & 
Networks)> การใชงานขอมูล (Data usage) > แตะ ขอมูลมือ
ถือ (Mobile Data) เพื่อเปดใชงานการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
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6.2. เขาใชงานอินเตอรเน็ตผาน Wi-Fi
เพื่อบราวซอินเตอรเน็ตผาน Wi-Fi

ไปยัง เมนู> ระบบการตั้งคา (System settings) > ระบบไร
สายและเครือขาย (Wireless & Networks)> และจากนั้นแตะ 
Wi-Fi
จากนั้นไปยังเมนู> ตั้งคา (settings) > ระบบไรสายและเครือ
ขาย (Wireless & Networks)> ตั้งคา Wi-Fi (Wi-Fi Settings) 
จากนั้นเปดการใชงาน Wi-Fi เลือกเชื่อมตอ WiFi จากรายการ 
Wi-Fi ที่มีอยู   
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7 การจัดการการแจงเตือน

ไอคอนการแจงเตือนจะแจงเมื่อมีขอความใหมและเหตุการณใหม 
เมื่อคุณไดรับการแจงเตือนจะมีไอคอนปรากฏบนแถบสถานะพรอม
กับการแสดงการสรุปการแจงเตือน

7.1. การเปดหนาพาเนลการแจงเตือน
ลากแถบสถานะดานบนลงดังหนาจอดานลาง:

หนาพาเนลการแจงเตือนจะแสดงเครือขายผูใหบริการและการแจง
เตือนปจจุบัน
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7.2.การตอบกลับการแจงเตือน
เปดหนาพาเนลการแจงเตือนและแตะเพื่อตอบกลับ ทั้งนี้จะขึ้นอยู
กับการแจงเตือนนั้นๆ

7.3. ปดหนาพาเนลการแจงเตือน
ลากแท็บการแจงเตือนดานลางขึ้นดานบนของหนาจอ หรือกดปุม
กลับ นอกจากนี้หนาพาเนลจะถูกปดในกรณีที่มีการตอบกลับ 
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8 ขอความ (MESSAGING)

8.1. ตั้งคาขอความ 
ในเมนูนี้คุณสามารถสงและรับขอความ SMS และ MMS

แตะเพื่อเปด
บทสนทนา

แตะเพื่อสราง
ขอความ SMS 
และ MMS ใหม 

คุณสามารถแตะที่ปุม        และเปดเมนูตัวเลือกเพื่อเลือกใช
ฟงกชั่นขอความตางๆและการตั้งคา
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ตั้งคาขอความใหคุณสามารถตั้งคากำหนด SMS/MMS, การแจง
เตือน, สั่น หรือ ริงโทน, รายงานการสง และอื่นๆ
ลองใชงานการตั้งคาขอความ คุณจะคนพบฟงกชั่นการใชงานตางๆ

8.2. การใชงานบนหนาจอ
แอพพลิเคชั่นบางตัวจะเปดแสดงคียบอรดโดยคามาตรฐาน  ในทาง
กลับกันคุณสามารถแตะชองการพิมพเพื่อพิมพขอความ หรือเปด
คียบอรด
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เขียนขอความในนี้ โดยหลังจาก
พิมพเสร็จใหกดไอคอน       เพื่อ
ปดคียบอรด
แตะคางที่ชองการพิมพเพื่อเปด
เมนูเพื่อคักลอก/ลบขอความ 

แตะเพื่อยกแครคียบอรดโดยตัว
อักษรที่พิมพถัดไปจะเปนตัวอักษร
พิมพใหญ แตะคางหรือแตะ 2 
ครั้ง เพื่อใช CapsLock

หนาพาเนลการพิมพตัวอักษรที่ 
2 (พิเศษ, สัญลักษณ, หมายเลข)

ผูรับ: พิมพชื่อ, เบอร หรือแตะ
ไอคอนดานขวาเพื่อเขาหนารายชื่อ 

เลือกซิมการดที่ตองการสง
ขอความ

ใชเพื่อลบตัวอักษร
เมนูอีโมติดคอน คุณสามารถกด
ปุมนี้เพื่อดูรายการอื่นเพิ่มเติม
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8.3. การสรางและสงขอความมัลติมีเดีย 
ขอความจะกลายเปนขอความ MMS เมื่อสงขอความไปยังอีเมล
แอดเดรส หรือเพิ่มไฟลมัลติมีเดีย 













แตะเพื่อสรางขอความใหม 
ใสหรือเลือกเบอรโทรศัพท 
แตะที่ชองการพิมพขอความเพื่อพิมพขอความ
แตะปุม        เพื่อเปดเมนูตัวเลือกพิเศษ 
แตะไฟลแนบเพื่อแนบไฟลตางๆ 
สงขอความ MMS

8.4. การทำงานในหนาขอความ:
เปดเธรดขอความที่มีขอความที่คุณตองการใชงาน
แตะคางที่ขอความที่ตองการจนกระทั่งเมนูตัวเลือกพิเศษปรากฏ
เลือกฟงกชั่นที่ตองการ







แตะสงตอขอความ
เพิ่มรายชื่อ
แตะสงเพื่อสงขอความ







การสงตอขอความ:

คุณสามารถคัดลอกขอความตัวอักษร, บันทึกขอความไปยังซิม
การด, ดูรายละเอียดขอความและลบขอความ
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8.5. ล็อคขอความ
คุณสามารถล็อคขอความเพื่อไมใหขอความถูกลบเมื่อถึงขนาดสูง
สุดที่กำหนด

แตะคางที่ขอความในหนาตางขอความ 
แตะ ล็อคขอความ (Lock message) ในหนาเมนูที่เปด





ปลดล็อคขอความโดยแตะคางที่ขอความและแตะ ปลดล็อคขอความ 
(Unlock message)
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9 มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA)

9.1. กลอง (Camera)
ภาพถายและวีดีโอจะถูกจัดเก็บในเมมโมรี่การดและอุปกรณโทรศัพท
มือถือ คุณสามารถคัดลอกภาพถายและวีดีโอจากเมมโมรี่การดและ
อุปกรณโทรศัพทมือถือลงในคอมพิวเตอร และจากคอมพิวเตอรลง
ในเมมโมรี่การดและอุปกรณโทรศัพทมือถือ

เปลี่ยนโหมด
แฟลช

แตะเพื่อเปลี่ยน
ไวทบาลานซ

แตะเพื่อเปด
/ปดการตั้งคา

แตะเพื่อถายภาพ, วีดีโอ 
หรือภาพพาโนรามา

เปลี่ยนระหวางกลอง
หนาและกลองหลัง

แตะเพื่อตั้งคา 
exposure

แตะตั้งคาเพื่อ
เปลี่ยนการตั้ง
คา

แตะเพื่อเปลี่ยนเปน
กลองภาพ, ถายวีดีโอ 
หรือถายภาพพาโนรามา
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9.2. แกลอรี่ (Gallery)
คุณสามารถใชแกลอรี่ เพื่อดูภาพถายและเลนวีดีโอและแชรภาพ







แตะไอคอนแกลอรี่ในหนาเมนูหลัก
แตะอัลบั้มภาพเพื่อเปดและดูเนื้อหา
แตะภาพถายหรือวีดีโอในอัลบั้มเพื่อดู 

9.3. แชรอัลบั้ม 






เปดหนาตางแกลอรี่หลัก 
มารคหรือเลิกมารคอัลบั้มที่ตองการแชร 
แตะไอคอน     ที่ดานบนของหนาจอเพื่อแชรผานบลูทูธ, อีเมล 
หรือแตะไอคอนขอความที่บริเวณดานบนเพื่อแชรขอความ MMS 
คุณสามารถแชรอีเมล, บลูทูธ และอื่นๆ

9.4. เพลง (Music)
คุณสามารถโอนถายขอมูลเพลงที่โปรดปรานจากเครื่องคอมพิวเตอร
ลงในเมมโมรี่การดเพื่อฟงเพลง
แตะปุม        หรือปุมการใชงานและไอคอนที่อยูบนหนาเครื่องเลน
เพลงเพื่อใชงานฟงกชั่นตางๆในเมนู 
กดปุมปรับระดับความดังเสียงขึ้น/ลงที่อยูดานขวาของตัวเครื่อง
โทรศัพทเพื่อปรับระดับเสียง
 
9.5. วิทยุ FM (FM Radio)
คุณสามารถรับฟงเพลงโปรดผานชองสถานีวิทยุ FM โดยใชเสา
อากาศที่มีมาในตัวเครื่องหรือใชสายหูฟงเปนเสาอากาศชวยใน
การรับสัญญาณวิทยุ 
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แตะปุม        หรือปุมการใชงานและไอคอนที่อยูบนหนาวิทยุ FM 
เพื่อใชงานฟงกชั่นตางๆในเมนู 







บันทึกเสียง
บันทึกชองสถานีวิทยุ FM ที่โปรดปราน 
เปดใชงานลำโพง 

แตะปุมปรับระดับเสียงขึ้น/ลงที่ดานขวาของตัวเครื่องโทรศัพทเพื่อ
ปรับระดับความดังเสียง 



บางครั้งแอพพลิเคชั่นอาจหยุดการทำงานและปดการใชงาน 
เมื่อคุณสามารถรับฟงวิทยุ FM ชองสถานีปจจุบันแตไม
สามารถเปลี่ยนชองได ควรทำการรีบูทตัวเครื่อง

วิธีการแกปญหา:

9.6. บันทึกเสียง






แตะ บันทึกเสียง ( Sound Recorder) ในหนาเมนู
แตะ      เพื่อเริ่มการบันทึกคลิปเสียง จะปรากฏขอความ 
“กำลังบันทึก (Recording)”  
แตะ      เพื่อหยุดและบันทึก

9.7. ถายรูปหนาจอ
กดปุมเปด/ปดเครื่องพรอมทั้งปุมปรับระดับเสียงลงประมาณ 1 
วินาทีเพื่อถายภาพหนาจอ  
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10 เชื่อมตอไปยังเครือขายและอุปกรณ 

โทรศัพทมือถือของคุณสามารถเชื่อมตอไปยังเครือขายและอุปกรณ 
รวมถึงอุปกรณบลูทูธ , Wi-Fi, GPRS, หูฟง ทั้งนี้คุณสามารถโอน
ไฟลจากคอมพิวเตอรผานสายเคเบิ้ล 

10.1. เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร
เชื่อมตอโทรศัพทมือถือกับคอมพิวเตอรผานสายเคเบิ้ล 

ไปยังแถบการแจงขอมูล
แตะ "เชื่อมตอ USB (USB connected)" 
จากนั้น แตะ “เปดใชงานพื้นที่จัดเก็บ USB (Turn on USB 
storage)” (ดูภาพประกอบดานลาง)







เครื่องจะทำการเชื่อมตอเมมโมรี่การดและหนวยความจำตัวเครื่อง 
จากนั้นคุณสามารถจัดการไฟลผานคอมพิวเตอร
เมื่อจัดการเรียบรอย คลิ้กอีกครั้ง “ปดพื้นที่จัดเก็บ USB (Turn off
USB storage)” เพื่อเลิกการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และใชงาน
โทรศัพท



ระหวางการเชื่อมตอ USB จะไมสามารถใชเมมโมรี่การดได 
แอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ใชเมมโมรี่การดจะไมสามารถใชงาน
ได อยาลบ/ยายขอมูลแอพพลิเคชั่น

คำเตือน:
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10.2. การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
โปรดอางอิงหัวขอที่ 6 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

10.3. การเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi
โปรดอางอิงหัวขอที่ 6 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

10.4. การจับคูอุปกรณบลูทูธ
ไปยัง ตั้งคา (Settings) > ระบบไรสายและเครือขาย (Wireless 
& Networks)> ตั้งคาบลูทูธ ( Bluetooth settings)
หากบลูทูธถูกปดอยู ใหเปดการใชงานจากนั้นเครื่องจะสแกนคน
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หาอุปกรณบลูทูธที่อยูใกลเคียง 
หากอุปกรณบลูทูธที่จับคูอยูไมอยูในรายการ ใหเปลี่ยนตั้งคาให
อุปกรณสามารถมองเห็นไดจากเครื่องอื่น
หากเครื่องโทรศัพทหยุดการคนหากอนจะพบอุปกรณ ใหแตะ
สแกนอีกครั้งเพื่อคนหาอุปกรณ 
แตะรายชื่อปุกรณที่อยูในรายการตั้งคาเพื่อจับคู หากมีการถาม
ใหปอนรหัสผานใหใสรหัสผานอะไรก็ไดบนอุปกรณจากนั้นใสรหัส
ผานนั้นกับอุปกรณที่ตองการจับคู เมื่อจับคูเรียบรอยแลว 
โทรศัพทจะทำการเชื่อมตออุปกรณ







10.5. การเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ
คุณสามารถบราวซอินเตอรเน็ทบนเครื่องคอมพิวเตอรผานโทรศัพท
มือถือ

เชื่อมตอโทรศัพทมือถือกับตัวเครื่องคอมพิวเตอรผานสายเคเบิ้ล 
USB 
ไปยัง ตั้งคา (Settings)> ระบบไรสายและเครือขาย (Wireless 
& Networks)> อื่นๆ (More) >Tethering & portable 
hotspot และแตะ USB Tethering 





เครื่องคอมพิวเตอรจะแสดงการติดตั้งอัตโนมัติ ใหทำตามขั้นตอนที่
แนะนำบนหนาจอ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรของคุณระบบ
ปฏิบัติการเปน Linux, Windows 7 และ Vista OS เครื่องจะติด
ตั้งไดรฟเวอรอัตโนมัติ อยางไรก็ตามหากเครื่องคอมพิวเตอรระบบ
ปฏิบัติการเปน  Windows XP คุณจำเปนตองติดตั้งไดรฟเวอร
ดวยตนเอง
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10.6. การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยจาก
เมมโมรี่การด
ถา VPN หรือ เครือขาย Wi-Fi ขึ้นกับใบรับรองความปลอดภัย 
โดยคุณสามารถไดรับและจัดเก็บใบรับรองความปลอดภัยลงในพื้น
ที่จัดเก็บตัวเครื่องโทรศัพท กอนการใชงานคุณสามารถตั้งคาการ
เขาใชงาน VPN หรือ เครือขาย Wi-Fi บนโทรศัพทมือถือ 
ทั้งนี้คุณอาจจำเปนตองดาวนโหลดใบรับรองความปลอดภัยจาก
เว็บไซต 













คัดลอกใบรับรองจากคอมพิวเตอรลงเมมโมรี่การด 
แตะ ตั้งคา (Settings) > ความปลอดภัย (Security)
แตะติดตั้งเมมโมรี่การดภายใตพื้นที่จัดเก็บลับ 
แตะชื่อไฟลของใบรับรองที่ติดตั้ง โดยเครื่องโทรศัพทจะแสดง
เฉพาะใบรับรองที่ติดตั้งเรียบรอยแลว  
หากมีขอความใหกรอกรหัสผานใหใสรหัสผานใบรับรองและ
แตะตกลง (OK)
ใสชื่อของใบรับรอง และแตะตกลง (OK)
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11 การดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น
โทรศัพทมือถือของคุณมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นบางตัวลงในเครื่อง
แลว คุณสามารถคนหาแอพพลิเคชั่นอื่นๆโดยใช Play Store โดย
สามารถเชื่อมตอปานเครือขาย 3 G หรือ Wi-Fi เชน การลง
ทะเบียนแอพพลิเคชั่นดวย
โดยหนาตาจะเปนดังนี้:
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12 การตั้งคาตัวเครื่องโทรศัพท
คุณสามารถไปยังตั้งคาเพื่อกำหนดคาตางๆใหกับโทรศัพทมือถือตาม
ความสะดวกในการใชงาน

Wi-Fi คุณสามารถตั้งคาและจัดการการเชื่อมตอไป
ยังเครือขายและอุปกรณโดยใช Wi-Fi 

บลูทูธ 
(Bluetooth)

คุณสามารถจัดการบลูทูธใหสามารถติดตอ
กับอุปกรณอื่น เชนหูฟง และอุปกรณอื่นๆ 
เชนหูฟง และ อุปกรณพกพาอื่นๆ 

จัดการซิม 
(SIM card 
management)

คุณสามารถเปด/ปดซิมการดและตั้งคาซิม
การดสำหรับการโทรออกสายสนทนา, สาย
วีดีโอ, ขอความ SMS และการเชื่อมตอขอมูล 

การใชงานขอมูล 
(Data usage)

การใชงานขอมูลอางอิงถึงจำนวนการเชื่อม
ตอขอมูลโดยอุปกรณของคุณในชวงระยะ
เวลาหนึ่ง 

อื่นๆ…  
(More…)

คุณสามารถตั้งคาและจัดการการเชื่อมตอ
ไปยังเครือขายและอุปกรณ 

ตั้งคาการโทร 
(Call settings)

คุณสามารถตั้งคาการโทร เชน การโอนสาย, 
สายเรียกซอน, กรองการโทร และฟงกชั่น
พิเศษอื่นๆที่เครือขายรองรับ 
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เสียง (Sound) คุณสามารถตั้งคาเสียงตางๆ เชนริงโทน, 
การสั่น และอื่นๆ 

การแสดงผล 
(Display)

คุณสามารถตั้งคาความสวางและคาอื่นๆ
ของหนาจอได

ที่เก็บขอมูล
(Storage)

คุณสามารถดูและจัดการพื้นที่วางบนตัว
เครื่องโทรศัพทมือถือหรือเมมโมรี่การด 

แบตเตอรี่ 
(Battery)

คุณสามารถตรวจสอบสถานะและระดับ
พลังงานแบตเตอรี่

แอพพลิเคชั่น 
(Apps)

คุณสามารถดูแอพพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดมา
หรือยูในเมมโมรี่การด และจัดการแอพพลิเค
ชั่นที่ลงในอุปกรณ 

บัญชีและซิงค
(Accounts & 
sync)

คุณสามารถเพิ่ม, ลบ และจัดการ Google 
และบัญชีที่รองรับอื่นๆ

บริการตำแหนง
(Location 
services)

คุณสามารถตั้งคาตำแหนงที่เกี่ยวของ เชน 
Wi-Fi และเครือขาย, ตั้งคา GPS สำหรับ
เครื่องโทรศัพท และตรวจสอบตำแหนงใน
ผลลัพธการคนหาและบริการอื่นๆ  
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ความปลอดภัย
(Security)

คุณสามารถปองกันขอมูลสวนตัวของคุณ 
เชน การตั้งการล็อคตัวเครื่อง, ตั้งล็อคซิม
การด และอื่นๆ

ภาษาและการ
ปอนขอมูล 
(Language 
&input

คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับเมนูที่แสดง
บนตัวเครื่อง และคียบอรด 

การสำรองและ
รีเซ็ต (Backup 
& reset)

คุณสามารถสำรองขอมูลสวนตัวและตั้งคา
และรีเซ็ตโทรศัพทมือถือของคุณ 

วันที่และเวลา
(Date & time)

คุณสามารถกำหนดคาที่ตองการตางๆเชน 
รูปแบบและโซน

การเขาถึง
(Accessibility)

เปดใชงานแอพลิเคชั่นสำหรับการเขาถึงและ
ปรับตั้งคา 

ตัวเลือกสำหรับ
ผูพัฒนา
(Developer 
options)

คุณสามารถเปดใชงาน/ปดใชงาน USB 
debug และตั้งเอฟเฟคเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับโทรศัพท
(About phone)

ขอมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ เชน
ความแรงของสัญญาณ, สถานะ, ขอมูลตัว
เครื่อง และการใชงานแบตเตอรี่
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13 ดิจิตอลทีวี

คุณสามารถรับชมทีวีหลังจากตั้งคาการคนหาชองภายใตเมนูตัว
เลือก ในขณะรับชมคุณสามารถเปลี่ยนชองและปรับความดังเสียง
โดนกดปุมโปรแกรมบนหนาจอ

13.1. ดูรายการทีวี 
1. เลือกไอคอน       ที่อยูบนหนาจอหลัก เพื่อรับชมทีวี
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2. เลือก “ถัดไป” เพื่อคนหาสัญญาณดิจิตอลทีวี(โปรดดึงเสา
   สัญญาณเหนือโทรศัพทเพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น)

3. เลือกที่ตั้งของคุณและทำการ ”คนหา”สัญญาณดิจิตอลทีวี
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4. ระบบจะทำการคนหาสัญาณดิจิตอลทีวีโดยอัติโนมัติประมาน 
   3-4 นาที

5. กด”ตกลง” เมื่อระบบคนพบชองรายการหรือกด“คนหา” เพื่อให
   ระบบทำการคนหาสัญญาณอีกครั้ง
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13.2. ฟงกชั่นบนหนาจอ
“Live TV” คือหนาที่จะแสดงชองทั้งหมดที่ระบบสามารถคนหาได
โดยผูใชสามารถเลื่อนขึ้น-ลงที่หนาจอเพื่อเลือกชองที่ตองการได

“EPG” ยอมาจาก (Electronic Program Guides) เปนเมนูแนะ
นำผังรายการของแตละชองโดยผูใชสามารถดูรายการลวงหนาของ
แตละชองรายการไดถึง 7 วันโดยการกดที่เครื่องหมาย”+” และ “-” 



43

ตั้งคา
การจัดเรียงชอง > เปนเมนูที่ใหผูใชสามารถจดเรียงรายการตาม
ความตองการของผูใชเอง



44

Channel Scan> click on "Scan" the system will search for 
signals again.

About > show information about the version of digital TV.
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1 2 3

4 5 6 7

8

คุณสามารถคืนคาดั้งเดิมจากโรงงานโดยกดไอคอนดานบนมุมขวา
ที่อยูในวงกลม

13.3 การใชงานเมนูดิจิติอลทีวี
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6>> ปุมปรับระดับความกวางหนาจอ(เต็มจอ/ไมเต็มจอ)
7>> ตั้งคาการใชงาน
7.1 เลือกเสียงภาษา

1>> กลับไปยังหนา “Live TV” 
2>> แถบแสดงชองรายการที่ชมปจจุบัน
3>> แถบแสดงความแรงของสัญญาณดิจิตอลทีวีและสถานะแบตเตอรี่
4>> เปด–ปดการใชงานเสียงและแถบปรับระดับความดังเสียง
5>> ดูรายการข้อมูลที่เดี่ยวข้องของช่องปัจจุบัน
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7.2 ซับไตเติ้ล (Subtitle)

7.3 คุณสามารถเลือกชองที่ตองการรับชมจากรายการ
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14 ขอมูลดานความปลอดภัยและสุขภาพ 

โปรดอานรายละเอียดในคูมือการใชงานโทรศัพทมือถือเครื่องนี้
อยางละเอียด ไมควรปฏิบัติขัดตอขอควรระวังที่อาจสงอันตราย
หรือผิดกฏหมาย 

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกรที่มี
หนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใช
มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่เปนที่รูจักกัน
ในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) 
ในการทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพทสง
ออกมาในทุกยานความถี่
โดยระดับคา SAR ระหวางการใชงานตัวเครื่องโทรศัพทจะต่ำกวา
ระดับนี้
ทั้งนี้คา SAR ของตัวเครื่องโทรศัพทจะแตกตางโดยขึ้นกับปจจัย
ตางๆเชนระยะทางความใกลระหวางเสาสงสัญญาณเครือขาย, 
การใชงานอุปกรณเสริม และตัวชวยอื่นๆ
คา SAR สูงสุดของอุปกรณคือ 0.419 วัตต/กิโลกรัม (หัว) และ 
0.629 วัตต/กิโลกรัม (รางกาย)  สำหรับ 2 G และ 0.365 วัตต/
กิโลกรัม (หัว) และ 0.371 วัตต/กิโลกรัม (รางกาย)  สำหรับ 3 G  
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 10 กรัมตอเยื่อรางกาย
คา SAR อาจแตกตางกันไปตามรายการในแตละประเทศ, ความ
ตองการของการทดสอบและระบบเครือขาย 
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คำแนะนำ SAR
ควรใชระบบแฮนดฟรีไรสาย (หูฟง,ชุดหูฟง) ที่ปลอยคลื่นพลังงาน
บลูทูธต่ำ
กรุณาใชสายในระยะเวลาสั้นๆและใชขอความ SMS หากสะดวก
อุปกรณนี้สามารถใชไดกับเด็ก, วัยรุน และผูหญิงตั้งครรภ 
ควรใชอุปกรณโทรศัพทมือถือเมื่อสัญญาณดี 
สำหรับบุคคลที่มีการปลูกถายอวัยวะเทียมควรรักษาระยะหาง
ประมาณ 15 เซนติเมตรกับอวัยวะเทียม
รักษาระยะการใชงานหางจากอุปกรณโทรศัพทมือถือ 15 เซนติเมตร

การขับขี่ปลอดภัย 
ไมควรใชอุปกรณโทรศัพทมือถือในระหวางขับขี่ ในกรณีที่คุณจำเปน
ตองใชงานโทรศัพทมือถือกรุณาใชแฮนดฟรี
ไมควรวางโทรศัพทมือถือบนที่นั่งผูโดยสารหรือที่เสี่ยงตอการตก
หรือหลนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือเบรคฉุกเฉิน

บนเครื่องบิน
การใชโทรศัพทมือถือบนเครื่องบนถือเปนการกระทำที่ขัดตอกฎ
หมายเนื่องจากสงสัญญาณกอกวนระบบการทำงานของระบบนำ
ทางของเครื่องบิน กรุณาปดโทรศัพทมือถือทุกครั้งหรือสลับไปยัง
โหมดเครื่องบินเมื่ออยูบนเครื่องบิน

ในโรงพยาบาล
โทรศัพทมือถือของคุณอาจกอกวนฟงกชั่นการทำงานของอุปกรณ
ทางการแพทย  โปรดปรึกษาโรงงานผูผลิตอุปกรณทางการแพทย
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เพื่อตัดสินใจวามีสามารถปองกันคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกเพียง
พอหรือไม ทั้งนี้ควรปดโทรศัพทมือถือทุกครั้งเมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย

พื้นที่อันตราย
กรุณาปดโทรศัพทมือถือทุกครั้งเมื่ออยูใกลกับสถานีน้ำมันหรือ
บริเวณใกลเคียง หรือสถานที่ใดๆที่เปนเขตที่มีสารเคมี, เชื้อเพลิง 
หรือสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย

อุปกรณโทรศัพทมือถือรุนนี้ถูกดีไซนอยางดีจึงควรดูแลรักษาดวย
ความระมัดระวังและควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใชงานดังตอไปนี้:
ควรเก็บอุปกรณโทรศัพทมือถือในที่แหง หากอุปกรณเปยก ใหถอด
แบตเตอรี่โดยไมเปดเครื่อง โดยเช็ดใหแหงแลวนำสงศูนยซอม
ไมควรจัดเก็บอุปกรณในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำไป โดยอุณหภูมิที่
สูงเกินอาจทำใหเกิดการลัดวงจรและทำลายแบตเตอรี่ 
อยาจัดเก็บอุปกรณโทรศัพทมือถือในพื้นที่มีฝุน, สกปรก เนื่องจาก
อาจทำใหทำใหชิ้นสวนอิเล็คโทรนิกสเกิดการเสียหาย 
ไมควรแกะอุปกรณโทรศัพทมือถือหรือซอมเครื่องดวยตัวเองเนื่อง
จากอาจทำใหการรับประกันหมดไป
ไมควรทำอุปกรณโทรศัพทมือถือหลน, เขยา, สั่นอุปกรณ การถือ
อุปกรณอยางไมระมัดระวังอาจทำใหชิ้นสวนอิเลคโทรนิกสชำรุด
เสียหาย
ไมควรใชสารเคมีเขมขน, สารระเหย,ผงซักฟอกแบบเขมขนทำ
ความสะอาดเครื่อง โดยควรใชเพียงผาสะอาดและนุมเช็ดที่อุปกรณ

การดูแลรักษาอุปกรณ 
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ไมควรจัดเก็บอุปกรณโทรศัพทมือถือใกลพลังงานแมเหล็กหรือใช
อุปกรณโทรศัพทมือถือสัมผัสกับแถบแมเหล็กเปนชวงเวลาหนึ่ง 

ควรวางแบตเตอรี่ในพื้นที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก และหลีกเลี่ยง
แสงแดด
ชารจแบตเตอรี่ในอุณหภูมิหอง
หากชวงเวลาการใชงานแบตเตอรี่นอยลงมากจากปกติ หมายถึง
แบตเตอรี่ใกลเสื่อมอายุกรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
ไมควรทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะทั่วไป กรุณาทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลว
ตามสถานที่ที่กฏหมายกำหนด
ใชเฉพาะแบตเตอรี่, สายชารจ, อุปกรณเสริมตางๆของไอโมบาย
เทานั้น ทั้งนี้หากไมใชอุปกรณแทจากไอโมบาย บริษัทขอสงวนสิทธ
ไมรับผิดชอบ
 

คำแนะนำการใชงานแบตเตอรี่

โลโกถังขยะดานลางจะปรากฏบนตัวผลิตภัณฑ (แบตเตอรี่, 
โทรศัพทมือถือ และที่ชารจ) เพื่อแจงวาผลิตภัณฑนี้ไมสามารถทิ้ง
ไดกับขยะทั่วไป คุณจำเปนตองทิ้งขยะอิเล็คโทรนิกสหรืออุปกรณ
เหลานี้ในพื้นที่ที่กำหนดเทานั้นเชนที่ทิ้งขยะอันตราย
การทิ้งขยะอิเลคโทรนิกสอยางเหมาะสมจะชวยรักษาสภาพแวด
ลอม การรีไซเคิลขยะอิเลคโทรนิกสเพื่อควมปลอดภัยสุขภาพและ
สภาพแวดลอม

การรีไซเคิลโทรศัพทมือถือ
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สีและคุณสมบัติตัวเครื่องที่ระบุในคูมืออาจแตกตางกับผลิตภัณฑ
จริง โดยภาพที่ใชคูมือใชเพื่อการนำเสนอเทานั้น โลโกและเครื่อง
หมายการคาของบริษัทที่ใชในคูมือเพื่อแสดงความเปนเจาของ
บางครั้งเนื้อหาในคูมืออาจแตกตางจากการใชงานโทรศัพทมือถือ 
บริษัท i-mobile ขอสงวนสิทธหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเนื้อหา
ในคูมือโดยไมตองแจงกอนลวงหนา
ควรเสียบปลั๊กในบริเวณที่งายตอการเขาถึง
การใชแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการระเบิด 
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเครงครัดสำหรับการทิ้งแบตเตอรี่ 

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

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

ภาพ 1

15 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 และสามารถคนพบเฟริม
แวรเพื่ออัพเกรดในเซริฟเวอร
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ภาพ 4 -> ภาพ 5 เปนการแสดงขอมูลและรายละเอียดของเฟริม
แวรแพกเก็จไหม

ภาพ 4 ภาพ 5

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

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

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

ภาพ 8

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

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

โหมด Recovery (Recovery Mode)
โคดรหัสและแถบสถานะจะถูกแสดงบนหนาจอโทรศัพท เมื่อเครื่อง
โทรศัพททำการรีบูทเสร็จเรียบรอยจะแสดงโหมดเอนดรอยดอีกครั้ง 

โหมดเอนดรอยด (Andriod Mode)
รายงานอัพเดทสถานะจากเซริฟเวอร: แสดงการอัพเดทซอฟตแวร
เสร็จสมบูรณ

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

ภาพ 13
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16 ขอมูลแบตเตอรี่

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 1750  mAh

•

•

•

•

•
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17 เงื่อนไขการรับประกันสินคา

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

1.

2.

3.

4.

5.

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

7.

8.

9.

10.

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

1.

.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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i-mobileไดรับความเสียหาย 
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, 
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile 
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส

2.

3.

4.

5.

6.
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แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิง
ตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดัง
กลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ  หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง  
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ

7.

8.

9.

10.

11.

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

13.

14.


