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1. ขอพึงระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย 

1.1 คำเตือนความปลอดภัยและการใชงาน 
สำคัญ! โปรดอานคำแนะนำการใชงานในคูมือและปฏิบัติตามเพื่อ
ปองกันอันตรายที่เกิดจะขึ้น 

ไมควรใชโทรศัพทมือถือในระหวางขับรถ โปรดใชอุปกรณแฮนดฟรี
เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชงานโทรศัพทมือถือได ควรวาง
โทรศัพทมือถือในที่ที่ปลอดภัย และไมควรวางบริเวณที่นั่งผูโดยสาร
หรือสถานที่อื่นที่เสี่ยงตอการตกหรือหลนเมื่อเกิดการชนหรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

การขับขี่อยางปลอดภัย 

โทรศัพทมือถือสงคลื่นกวนการทำงานของเครื่องบิน ดังนั้นการใช
โทรศัพทมือถือบนเครื่องบินถือเปนเรื่องผิดกฎหมาย โปรดตรวจ
สอบใหมั่นใจวาโทรศัพทมือถือของทานไดถูกปดเรียบรอยเมื่ออยูบน
เครื่องบิน

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือเมื่ออยูบนเครื่องบิน 

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
และควรปดโทรศัพทมือถือเมื่ออยูในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการระเบิด 

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือเมื่ออยูในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการระเบิด 

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือเมื่ออยูในพื้นที่อันตราย 



2

จะไมอนุญาตใหเปดใชงานโทรศัพทมือถือ เมื่ออยูในพื้นที่ที่มีสาร
เคมีอันตรายหรืออยูในบริเวณที่ใกลเชื้อเพลิง 

เมื่อใชโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาล ควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขอบังคับที่ทางโรงพยาบาลกำหนดขึ้น โปรดตรวจสอบใหมั่นใจ
วาโทรศัพทมือถือของทานไดถูกปดเมื่ออยูใกลอุปกรณทางการแพทย  
ทั้งนี้การสงขอมูลระหวางอุปกรณโทรศัพทมือถือจะสงผลกระทบตอ
การทำงานของอุปกรณทางการแพทยและอุปกรณอิเล็คโทรนิกส
อื่นๆดวย 
หากมีคำถามเกี่ยวกับการใชงานโทรศัพทมือถือโปรดติดตอแพทย 
หรือผูผลิตอุปกรณทางการแพทยโดยตรง 

ในโรงพยาบาล

คลื่นรบกวนจากโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสายสามารถสงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานของอุปกรณตางๆได 

คลื่นรบกวน

การซอมแซมหรือถอดประกอบโทรศัพทมือถือควรใชเฉพาะชางที่
มีความชำนาญของทางไอโมบาย มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดการสิ้นสุด
ของการรับประกัน

บริการที่นาเชื่อถือ

ควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ของทางไอโมบายเทานั้น 

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 



 

3

ควรใชงานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิปกติ ไมควรใชในที่อุณหภูมิสูงเกิน
มากกวา 60  องศาเซลเซียส ตัวอยางเชนไมควรวางโทรศัพทมือถือ 
ภายใตหนาตางที่แสงอาทิตยสามารถสองถึง ควรใชผาที่ปองกันไฟ
ฟาสถิตในการทำความสะอาดแทนที่จะใชผาทั่วไป

การใชงานที่สมเหตุสมผล

ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมือถือของทานไดเปดอยูและสามารถ
ใชงานได  ถาตองการโทรติดตอเบอรฉุกเฉินเชน 911 ใหกดเบอร
ที่ตองการกดปุมโทรออกยืนยันตำแหนงที่ตั้งที่ทำการโทรและอธิบาย
เรื่องราวที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นไมควรวางสายกอนที่จะไดรับอนุญาต
จากปลายทาง

การโทรฉุกเฉิน 

หมายเหตุ:

เหมือนกับโทรศัพทโดยทั่วไป  บางครั้งการโทรฉุกเฉินอาจ
ไมไดถูกรองรับการใชงานโดยเครือขาย หรืออาจมีปญหา
เกี่ยวกับการสงและรับสัญญาณของวิทยุไรสาย นอกจากนี้
ในบางเครือขายอาจไมรองรับบริการเบอรโทรฉุกเฉินเบอร 
112 
ดังนั้น ในกรณีฉุกเฉินเชนการปฐมพยาบาล ไมควรที่จะพึ่งพา
เฉพาะโทรศัพทมือถือเทานั้น ควรปรึกษาและตรวจสอบผูให
บริการเครือขายใกลเคียง 
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หมายเหตุ:
หนาจอที่อยูในคูมือนี้ อาจไมตรงกับหนาจอบนเครื่อง
โทรศัพทจริง
วิธีการใชงานในคูมืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยู 
เวอรชั่นซอฟตแวรที่อยูในเครื่องโทรศัพทมือถือ 
ถาไมมีเนื้อหาที่ระบุไวเจาะจงโดยเฉพาะ คำแนะนำทั้ง
หมดที่อยูในคูมือนี้ ขอใหคาดการณไววาจะเริ่มการใชงาน
จากหนาโฮมสกรีน
 







1.2 การปองกันแบตเตอรี่ของคุณ

ไมควรจะเก็บแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกิน 
เนื่องจากอาจสงผลกระทบตออายุการใชงานของแบตเตอรี่เอง 
และกอใหเกิดเวลาการสแตนดบายที่นอยลง หากแบตเตอรี่เกิด
การเสื่อม ควรซื้อแบตเตอรี่จากไอโมบายเทานั้น 

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือทุกครั้งกอนการถอดแบตเตอรี่ออก 
โปรดใชงานอยางระมัดระวัง เนื่องจากอาจเกิดการลัดวงจร
เกิดขึ้นในกรณีที่ขั้วลบและขั้วบวกของแบตเตอรี่เชื่อมตอกัน
ดวยโลหะตางๆ (เชนเหรียญหรือคลิป) โดยการลัดวงจรนี้จะ
กอใหเกิดความเสียหายตอแบตเตอรี่และวัตถุโลหะ โปรดตรวจ
สอบใหมั่นใจวาไมมีวัตถุโลหะใดๆเชื่อมตอระหวางขั้วบวกกับขั้ว
ลบของแบตเตอรี่กอนเปดใชงาน 

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานของแบตเตอรี่ 
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ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองเพลิง หรือ ใชแบตเตอรี่ในพื้นที่
ที่อุณหภูมิที่สูงเกินไป
ไมควรประกอบหรือแกไขแบตเตอรี่ 
ไมควรกระแทกหรือเจาะแบตเตอรี่ดวยโลหะแข็ง 
ควรเก็บแบตเตอรี่ในพื้นที่ที่มีอากาศแหงและเย็นสบายและ 
หลีกเลี่ยงการวางในพื้นที่ที่แสงแดดสองถึงโดยตรง และไมควร
วางไวในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวาเดิม 60 องศาเซลเซียส 
หากแบตเตอรี่มีกลิ่นไหมหรือเริ่มรอนเกิน ใหหยุดการใชงาน 
หากแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนรูปราง, มีรอยแตก หรือมีการเสีย
หายเกิดขึ้นเชนมีการรั่วของของเหลวเล็ก ควรหยุดการใชงาน
โดยทันที 
ควรใชเฉพาะแบตเตอรี่ของไอโมบายเทานั้น เนื่องจาการใช
แบตเตอรี่ของปลอมอาจกอใหเกิดอันตรายและการบาดเจ็บที่
เกิดจากการชารจที่ไมถูกตองได 
ไมควรใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในที่มีอุณหภูมิต่ำเกิน ทั้งนี้
เวลาในการใชสายโทรและเวลาในการสแตนดบายจะไมสามารถ
ใชไดถามีอุณหภูมิที่ต่ำเกิน 
ไมควรทำความสะอาดแบตเตอรี่ดวยน้ำ หรือ สารระเหย หรือ
จุมแบตเตอรี่ลงน้ำ
ตรวจสอบใหมั่นใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม เมื่อแบตเตอรี่
นี้ถูกใชจนหมดเกลี้ยงเปนเวลานาน
หากพบแบตเตอรี่ที่มีปญหาใหคืนใหกับทางผูผลิตโทรศัพทมือถือ 
หรือทิ้งในพื้นที่เฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ ไมควรปนกับขยะทั่วไป





















1.3 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 
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ไมควรวางตัวเครื่องโทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจในหองน้ำ
หรือที่ที่มีความชื้นสูง 
ใชผานิ่มและแหงในการทำความสะอาดวางตัวเครื่องโทรศัพท, 
แบตเตอรี่ และที่ชารจ
ไมควรเช็ดโทรศัพทมือถือดวยแอลกอฮอล, ทินเนอร, เบนซิน 
และสารระเหยอื่นๆ 
หากชองเสียบมีฝุน อาจทำใหเกิดหนาสัมผัสที่ไมดีและเกิดการ
ปดเครื่อง  ควรที่จะทำความสะอาดอยางตอเนื่องเพื่อไมใหมีฝุน 
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2. เริ่มตนการใชงาน

2.1 ภาพโดยรวมของโทรศัพทมือถือ
ชองเสียบ
หูฟง 3.5 มม.

ชองเสียบ
สายชารจ/ USB

ลำโพงกลองหนา

ปุมเปด
/ปดเครื่อง

ปุมเมนู ปุมกลับปุมโฮม ลำโพง

กลอง ไฟแฟลช

ปุมปรับ
เสียง +

ปุมปรับ
เสียง -

หนาจอ

เซนเซอร

ดันฝาแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อเปด
2.2 การเปดฝาปดแบตเตอรี่ 
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เครื่องโทรศัพทรุนนี้รองรับทางซิมการดและ USIM  กอนการเปด
ใชงาน โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาไดใสซิมการดเรียบรอยแลวใน
ชองเสียบซิม 

2.3 การใสซิมการด

GSM+WCDMAGSM
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หมายเหตุ:
หากใชระบบ 2 ซิมจะทำใหเวลาในการสแตนดบายนอยลง
เมื่อเทียบกับการใชซิมการดเพียงซิมเดียว

ใสเมมโมรี่การดลงในชองเสียบเมมโมรี่การด จากนั้นคอยๆดันไปใน
ชองเสียบจนสุด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสในทิศทางที่ถูกตอง
กรุณาดูภาพประกอบดานลาง 

2.4 การใสเมมโมรี่การด 

หมายเหตุ:
ในกรณีที่โทรศัพทไมสามารถอานการดไดขอใหตรวจสอบให
แนใจวาไมมีการดถูกใสในตำแหนงที่ถูกตอง และชิ้นสวนที่
เปนโลหะมีความสะอาด

การดทีแฟลช
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ในโหมดปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดเครื่องที่คางไวประมาณ 2 
วินาที หากสถานะเครื่องโทรศัพทถูกเปดอยู ใหกดคางที่ปุมเปด
/ปดเครื่องเปนระยะเวลา 2 วินาทีเพื่อปดเครื่องโทรศัพท 

2.5 การเปดปดเครื่องโทรศัพท

คุณสามารถชารจแบตเตอรี่โดยคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิ้ล USB 
ในการเชื่อมตอ 

2.6 การชารจแบตเตอรี่

หมายเหตุ:
ตรวจสอบใหมั่นใจวาการทำงานของตัวเครื่องโทรศัพทเปน
ไปตามปกติ โปรดใชเฉพาะที่ชารจของไอโมบาย 

โทรศัพทมือถือของทานสามารถตั้งรหัสผานสำหรับซิมการด เพื่อ
ปองกันการใชงานที่ไมไดรับการอนุญาต 

2.7 ความปลอดภัย

รหัส PIN (Personal Identification Number เปนตัวเลข 4-8 
หลัก) จะชวยปกปองโทรศัพทของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับ
อนุญาต รหัส PIN จะมาพรอมกับซิมการด คุณจำเปนตองถาม
รหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากคุณปอนรหัส PIN 
ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท 
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อปลดล็อคซิมการด

รหัส PIN
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1>ใสรหัส PUK ที่ถูกตองเพื่อปลดล็อค
2>จากนั้นใสรหัส PIN ใหมแลวกดปุม Enter
3>ใสรหัส PIN ใหมอีกครั้ง แลวกดปุม Enter
4>ทั้งนี้หาก รหัส PUKถูก ซิมการด ก็จะถูกปลดล็อค รหัส PIN ก็
   จะถูกรีเซ็ต
 

หมายเหตุ:
หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดตอกัน ซิมการดจะถูก
ล็อคคุณจะตองใสรหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท  โดย
ทานสามารติดตอผูใหบริการเครือขายซิมการดเพื่อปลดล็อค

รหัส PUK (Personal Unblocking Key เปนตัวเลข 8 หลัก) ใช
สำหรับปลดล็อค คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ 
หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK 
เพื่อปลดล็อคโทรศัพท
หากคุณปอนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณจะ
ไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม

รหัส PUK

รหัส PIN2 (เปนตัวเลข 4-8 หลัก) อาจจะมาพรอมกับซิมการด ใน
การใชงานบางฟงกชั่น คุณจำเปนตองใชรหัส PIN2 อยางเชน การ
ตั้งคาธรรมเนียม คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูให

รหัส PIN2
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บริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส 
PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท
เพื่อปลดล็อคโทรศัพท ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อปลดล็อค
ซิมการด
   1>ใสรหัส PUK2 ที่ถูกตองเพื่อปลดล็อค PIN2
   2>จากนั้นใสรหัส PIN2 ใหม แลวกดปุม Enter
   3>ใสรหัส PIN2 ใหมอีกครั้ง แลวกดปุม Enter

รหัส PUK2 (เปนตัวเลข 8 หลัก)  ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณ
จะไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม

รหัส PUK 2

โปรดคิดใหรอบครอบกอนการรีเซ็ตขอมูลกลับเปนคาโรงงานเพราะ
ขอมูลทั้งหมดบนโทรศัพทอาจจะถูกลบได
โดบทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อรีเซ็ตขอมูลโรงงาน
1. เลือก ตั้งคา (Settings) -> แบคอัพและรีเซ็ต (Backup & 
   reset) -> รีเซ็ตขอมูลโรงงาน (Factory data reset)
2. ใสรหัสผาน 0000 บนหนาตางปอบอัพ
3. คลิ้ก ตกลง (OK) จากนั้นระบบจะรีเซ็ตคาตางๆเปนคาโรงงาน 

2.8 รีเซ็ตขอมูลโรงงาน
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3.ความรูในการใชงานโดยทั่วไป

3.1 การใชงานทัชสกรีน
แตะ เพื่อเลือกรายการที่อยูบนหนาจอ เชน แอพพลิเคชั่น, ตั้ง
คาไอคอน และตัวเลือก, เพื่อพิมพตัวอักษร และสัญลักษณบน
หนาจอ หรือปุมตางๆ เพียงแคแตะนิ้วบนรายการที่ตองการแลว
ยกนิ้วขึ้น โดยไมเปลี่ยนตำแหนงการแตะ
แตะคาง ใชนิ้วแตะลงบนหนาจอโดยไมยกขึ้นเปนเวลา 2 วินาที 
เพื่อเปดฟงกชั่นพิเศษ หรือตัวเลือกพิเศษ เชน เมื่ออยูบนหนา
เมนูแอพพลิเคชั่น
การลาก แตะแลวลากนิ้วโดยไมยกขึ้นเพื่อเลื่อนดูรายการ, 
เปลี่ยนหนาจอ และดูเนื้อหาอื่นๆบนหนาจอ 
สไลด เพื่อเลื่อนสไลดรายการหรือยายอยางเร็ว เลื่อนบนหนา
จอทัชสกรีน โดยการลากนิ้วขึ้น/ลงหรือลากผานหนาจอ (เลื่อน
อยางรวดเร็วและปลอย)
การจีบนิ้ว ในบางแอพพลิเคชั่น (เชน แผนที่, บราวเซอร และ
แกลอรี่) วางนิ้ว 2 นิ้วแลวลากนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออกหรือ 
ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา











3.2 การใชงานปุมกด
ปุมเปด/ปดเครื่อง: กดคางที่ปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อเปดหนา
เมนูการปดเครื่อง คุณสามารถเลือกตัวเลือกตางๆ เชน ปด
เครื่อง, รีบูต, โหมดเครื่องบิน, เปลี่ยนไปโหมดปดเสียง, โหมด
สั่น หรือโหมดปกติ
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ปุมปรับระดับความดังเสียง: เมื่ออยูบนหนาโฮมสกรีนการกด
ปุมปรับระดับความดังเสียง  เปนการปรับระดับความดังเสียง
ริงโทน หรือเมื่อใชงานสายสนทนาการกดปุมปรับระดับความ
ดังเสียง จะเปนการปรับลด/เพิ่มความดังเสียงในระหวางสนทนา, 
เมื่อมีสายเรียกเขา การกดปุมปรับระดับความดังเสียง จะเปน
การปดเสียงสายสนทนา
ปุมโฮม: กดปุมโฮมเพื่อปดหนาเมนูหรือแอพพลิเคชั่นตางๆแลว
กลับมาหนาโฮมสกรีน เมื่ออยูในหนาโฮมสกรีน กดปุมโฮมเพื่อ
แสดงแอพพลิเคชั่นที่ใชลาสุด จากนั้นแตะแอพพลิเคชั่นเพื่อเปด
ใชงาน 
ปุมกลับ: กดเพื่อเปดหนาจอหนานี้ที่คุณทำงานอยู  หากเปด
คียบอรดใชงานอยูการกดปุมกลับจะเปนการปดคียบอรด 







เมื่อลงทะเบียนใชงาน ในหนาโฮมสกรีน ถือเปนจุดเริ่มแรกของ
การเขาใชฟงกชั่นตางๆในตัวเครื่องโทรศัพท : การแสดงไอคอน
แอพพลิเคชั่น, วิดเจ็ด, ชอรทคัต และฟงกชั่นตางๆ ที่คุณสามารถ
กำหนดหนาโฮมสกรีนใหมีภาพวอลลเปเปอรที่แตกตางตามที่ตอง
การ
ในหนาโฮมสกรีน แตะ ปุมเมนู เพื่อเขาไปยังหนาเมนูหลักที่แสดง
แอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่อยูในตัวเครื่อง

3.3 หนาโฮมและหนาเมนูหลัก

3.4 ล็อคหนาจอและปดหนาจอ
คุณสามารถกำหนดเวลาการปดหนาจอไดโดยเขาไปที่หนา ตั้งคา
(Settings)> หนาจอ (Display) > สลีป (Sleep) โดยเมื่อถึงเวลา
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ในบางแอพพลิเคชั่นจะเปดหนาคียบอรดโดยอัตโนมัติ แตบางหนา
คุณจำเปนตองแตะชองการพิมพกอนเพื่อใชงานคียบอรด ในกรณี
ที่คุณติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากแหลงอื่น กอนการใชงานตองเปดการ
ใชงานในเมนู ตั้งคา (Settings) -> ภาษาและวิธีการปอนขอมูล 
(Language& input) เมื่อตองการพิมพตัวอักษร ใหแตะคางที่ชอง
การพิมพ จากนั้นจะมีรายการตัวเลือกแสดงเพื่อใหเลือกรายการ
ที่ตองการ  

3.5 การใชคียบอรดบนหนาจอ

ที่กำหนดหนาจอโทรศัพทจะดับลง กดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อเปน
การปลุกหนาจอ
ถาคุณกดปลุกหนาจอมากกวา 5 วินาทีหลังจากหนาจอ LCD ดับ
ลงอัตโนมัติ จะมีหนาจอปลดล็อคหนาจอแสดงขึ้น โดยจะมี 5 วิธี ที่
คุณสามารถเลือกเพื่อปลดล็อคหนาจอได (สไลด, รูปแบบ, PIN, 
รหัสผาน และ ปลดล็อคดวยหนา) ทั้งนี้คุณสามารถเลือกการปลด
ล็อคหนาจอที่ตางไปตามวิธีการตั้งคาที่คุณกำหนด โดยเขาไปในเมนู 
ตั้งคา (Settings)-> ความปลอดภัย (Security) -> ล็อคหนาจอ 
(Screen lock) โดยที่เลือกคาที่ตั้งเปนคามาตรฐานใหเปน สไลด
(Slide) 

   

แถบสถานะจะปรากฏอยูที่บริเวณดานบนของหนาจอ โดยจะแสดง
ไอคอนที่ระบุวาคุณไดรับการแจงเตือน (ดานซาย)โดยไอคอนที่อยู
ดานขวาจะแสดงสถานะของตัวเครื่อง (ดานขวา)และโปรแกรมที่

3.6 แถบสถานะ
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เลนดานหลังดวยกันกับเวลาปจจุบัน

ไอคอนสถานะ
การแจงเตือน

แถบสถานะ

ไอคอนการแจงเตือนการรับ 

ความแรงของ
สัญญาณ

เชื่อมตอ Wi-Fi 

เชื่อมตอเครือขาย
มือถือ 3G 

ใชงาน EDGE อยู 

ไมมีสัญญาณ

โหมดสั่น ปดเสียงริงโทน 

แบตเตอรี่ต่ำมากแบตเตอรี่ต่ำ 

แบตเตอรี่หมดไป
เล็กนอย

แบตเตอรี่เต็ม

กำลังชารจ
แบตเตอรี่ 
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โหมดเครื่องบิน ตั้งนาิกาปลุก 

เปดลำโพง

ไอคอนการแจงเตือนการรับ 

ปดไมโครโฟน 

ขอความมัลติมีเดีย
ใหม 

กำลังใชงานการโทร
อยู

ขอความ Gmail
ใหม

สายที่ไมไดรับ

พักสาย เปดการโอนสาย 

ถายภาพหนาจอ
เปดขอความ 
Hangout

เปดวิทยุ FM
เหตุการณที่กำลัง
จะถึง 

เปด GPS เลนเพลง
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โทรศัพทกำลังทำการ
เชื่อมตอขอมูลผาน
สาย USB (USB 
tethering)

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งเขามาในตัวเครื่องอาจจะใชไอคอนการแจง
เตือนของตัวเองขณะทำงานอยูบนพื้นหลัง
เพื่อเปดหนาตางการแจงเตือนใหลากแถบสถานะแลวลากลงมา
ดานลาง

3.7 การใชงานเซนเซอร
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร (Proximity Sensor) ตรวจสอบความใกล
ของวัตถุกับหนาจอ เชนระหวางการโทร ขณะการโทรหรือใชสาย 
เซนเซอรจะตรวจสอบวามีการใชสายอยูแลวล็อคปุมกดเพื่อปองกัน
การกดปุมแบบไมไดตั้งใจ 
เซนเซอรตรวจจับแสง (Light Sensor) ใชความสวางของแสง

กำลังอัพโหลด
ขอมูล

กำลังดาวนโหลด
ขอมูล 

มีอีเมลใหม เสียบหูฟง

เปดใชงานโหมด
USB Debug
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เพื่อปรับความสวาง/ คอนทราสตของหนาจอโทรศัพท
เซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว (Gravity sensor) ตรวจ
สอบทิศทางการใชงานของตัวเครื่องโทรศัพทแลวตอบสนองการ
ใชงานตามแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยู 







กลับหนาจอเมื่อกลับตำแหนงการถือเครื่องในบางเมนู โดย
สามารถเขาไปตั้งคาในเมนู ตั้งคา (Settings) -> หนาจอ 
(Display) -> กลับหนาจออัตโนมัติ ( Auto-rotate screen)
ทำงานตามทิศทางหรือองศาการใชงานตามเวลาจริงที่เลนเกมส 
ตอบสนองการกระทำตางๆเชนการโยกอุปกรณในบางแอพพลิเค
ชั่น 

3.8 การเชื่อมตอ

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอรได
โดยการใชสายดาตาเคเบิ้ล USB เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณของ
คุณกับดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยคุณสามารถซิงคขอมูลจาก
เครื่องมือของเอนดรอยดที่ใชงานบนคอมพิวเตอรที่สามารถ
ดาวนโหลดไดจากกูเกิลเพลยสโตรและโอนถายขอมูลไปยัง
อุปกรณมือถือไดโดยตรง
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องโทรศัพทมือถือกับคอมพิวเตอรดวย
สายสายดาตาเคเบิ้ล USB เพื่อโอนถายเพลง, ภาพ, ไฟล
ระหวางตัวเครื่องโทรศัพท, เมมโมรี่การด และคอมพิวเตอร 
หากตองการใชฟงกชั่นนี้ควรปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนตอไปนี้ 

การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร:





1. ใชสายดาตาเคเบิ้ล USB ที่มากับกลองเพื่อเชื่อมตอตัว
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   โทรศัพทมือถือกับคอมพิวเตอร ทั้งนี้เมื่อทำการเชื่อมตอจะ
   มีการแจงเตือนที่หนาพาเนลการแจงเตือน 
2. เปดหนาตางพาเนลการแจงเตือน แตะเชื่อมตอ  USB
3. แตะ เปดพื้นที่จัดเก็บ USB (Turn on USB Storage) ในหนา
   จอแลวจากนั้นคุณสามารถโอนถายไฟล 

เทคโนโลยีบลูทูธอนุญาตใหคุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทมือถือ
ของทานโดยการใชคลื่นวิทยุจับคูกับอุปกรณ บลูทูธที่มีในระยะ
ทาง 10 เมตร (32 ฟุต) ดวยฟงกชั่นนี้ทำใหคุณสามารถ

บลูทูธ (Bluetooth)

โอนถายไฟลระหวางอุปกรณบลูทูธที่มี
แชรไฟลมัลติมีเดียจากอุปกรณบลูทูธของทานไปยังอุปกรณ
บลูทูธอื่นๆ
รีโมทคอนโทรลอุปกรณบลูทูธอื่นๆที่มีอยู
เชื่อมตอคอมพิวเตอรและเขาใชงานอินเทอรเน็ต 









กอนการใชงานอุปกรณบลูทูธ คุณจำเปนตองเปดการใชงานกอน 
แลวเลือก ตั้งคา (Settings) -> เครือขายและอุปกรณไรสาย  
(Wireless & networks ) จากนั้นแตะปุมถัดไปเพื่อเปดการใชงาน
บลูทูธ ทั้งนี้คุณสามารถจับคูอุปกรณบลูทูธอื่นๆกับโทรศัพทของคุณ
ได โดยทำตามขั้นตอนตอไปนี้ ตั้งคา (Settings) -> เครือขายและ
อุปกรณไรสาย (Wireless & networks ) ->  บลูทูธ (Bluetooth)
เครื่องจะทำการคนหาอุปกรณที่อยูขางเคียงโดยอัตโนมุติ โดยคุณ
สามารถเลือกอุปกรณที่ตองการเพื่อจับคูได
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การใช Wi-Fi ใหคุณสามารถเขาใชงานอินเทอรเน็ต ผาน WiFi 
ดวยเครื่องโทรศัพทมือถือ โดยคุณสามารถบราวซอินเตอรเน็ตผาน
ที่บาน (เน็ตเวิรคสวนตัว) หรือโซนการใชงานสาธารณะ (ฮอตสปอต)

Wi-Fi





เครือขายสวนตัว-ปกติจะถูกปองกันโดยใหใสรหัสผานเพื่อเขา
ใชงาน
ฮอตสปอต-โดยปกติจะไมมีการปองกันการขาใชงาน โดยสวน
มากฮอตสปอตจะรองขอใหผูใชเขาไปล็อกอินยังหนาบริการของ
ผูใหบริการกอนใชงานอินเตอรเน็ต
ทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใช Wi-Fi 
1. ตั้งคา (Settings) -> เครือขายและอุปกรณไรสาย 
   (Wireless & networks ) -> Wi-Fi  เพื่อเปดการใชงาน
   (โดยปกติโทรศัพทมือถือจะคนหาเครือขาย Wi-Fi ที่มีอยู
   รอบๆและแสดงชื่อเครือขายที่คนพบ โดย Wi-Fi ที่ถูกปอง
   กันจะมีไอคอนแมกุญแจอยู  ทั้งนี้เมื่อโทรศัพทมือถือคนพบ
   อุปกรณที่เคยเชื่อมตอมากอนจะทำการเชื่อมตออัตโนมัติ 
2. หากตองการเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่คนพบใหมใหแตะ 
   ชื่อเครือขาย ภายใต  ตั้งคา (Settings) ->เครือขายและ
   อุปกรณไรสาย  (Wireless & networks ) -> Wi-Fi  

3.9 พื้นที่จัดเก็บ (Storage)
มีพื้นที่จัดเก็บ 2 แบบสำหรับการใชงานกับตัวเครื่องโทรศัพท: พื้น
ที่จัดเก็บภายในตััวเครื่องโทรศัพท และพื้นที่จัดเก็บ SD Card 
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ทั้งนี้พื้นที่จัดเก็บภายในจะถูกใชเพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น (โปรดดูหัว
ขอการติดตั้งแอพพลิเคชั่น) เละขอมูลอื่นๆ, โดยขอมูลผูใชสามารถ
จัดเก็บไดใน external MMC
ทั้งนี้โปรแกรมแอพพลิเคชั่นทั้งหลายและขอมูลที่ดาวนโหลดจาก
อินเทอรเน็ตหรือโอนถายจากอุปกรณอื่น, กลองถายภาพ, ไฟลวีดีโอ
ที่บันทึกไว ที่จัดเก็บใน external eMMC โดยบางไฟลสามารถเขา
ใชงานไดโดยผานแอพพลิเคชั่น เชน เพลง, ภาพ, วีดีโอ ที่ตองจัด
เก็บในสวนของ SD card  หรือ external MMC โดยคุณสามารถ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงใน SD card (โปรดดูหัวขอการติดตั้งแอพ
พลิเคชั่น) 

3.10 รายชื่อ (Contact)
รายชื่อทำใหคุณสามารถเขาดูรายการผูติดตอไดอยางงายดายเมื่อ
เปดมือถือในครั้งแรกแลวเขาไปลงทะเบียนใชงาน แอคเคาทของ 
ตัวเครื่องจะดาวนโหลดรายชื่อที่มีจากแอคเคาทที่มีอยู 
หลังจากการซิงคโครไนซรายชื่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงของรายชื่อ
ที่อยูบนโทรศัพทหรือเว็บไซต  เมื่อซิงครายชื่อใหมคราวหนาจะมี
การอัพเดท รายชื่อจากแอคเคาท Exchange ActiveSync จะทำ
งานคลายกัน
ขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อถูกแชรกับแอพพลิเคชั่นอื่นเชน Gmail ขอ
ความ และอื่นๆ
ถาคุณมีแอคเคาท มากกวา 1 แอคเคาท ที่มีขอมูลรายชื่อ รายชื่อ
ที่ซ้ำกันจะรวมเปนรายการเดียว โดยคุณสามารถกำหนดขั้นตอนได
ดวยตัวเอง 
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3.11 การโทร

แตะที่ปุมโทร       บนหนาโฮมสกรีนหรือ       บนหนาเมนู
หลักเพื่อเขาไปยังหนาจอการโทร ใสเบอรโทรศัพทที่ตองการ
โทร แลวแตะปุมโทรออกเพื่อโทรออก
ในรายการรายชื่อ ใหแตะคางที่รายชื่อ แลวเลือกตัวเลือก โทร
รายชื่อ (Call contact) หรือแตะรายชื่อจากนั้นแตะบนปุม     
หลังจากเขาอีกหนาจอหนึ่ง
ในแอพพลิเคชั่นอื่นเชนขอความ, บันทึกการโทร จะมีตัวเลือก
สำหรับการโทรออก

การโทรออก






เมื่อมีสายเรียกเขาใหลาก        ไปขวาจนกระทั่งถึงจุดสีเขียวเพื่อ
รับสาย
ลากไอคอน        ไปซายจนกระทั่งถึงจุดสีแดงเพื่อปฏิเสธสาย
เรียกเขา
ระหวางบทสนทนา กดปุมดานขางที่เปนปุมปรับระดับความดังเสียง
เพื่อปรับระดับความดังเสียง ลากไอคอนแปนการโทร      จาก
ดานลางขึ้นบนเพื่อเปดแปนการโทร กดปุมเมนูเพื่อเลือกตัวเลือก
อื่นๆ 

การรับสายและปฏิเสธสาย

3.12 ขอความ (Messaging)
คุณสามารถใชขอความเพื่อตอบกลับขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย กับเพื่อนของคุณผานโทรศัพทมือถือ
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โดยคุณสามารถสงขอความตัวอักษรไดมากถึง 160 ตัวอักษรไปยัง
โทรศัพทมือถืออื่นกรณีที่พิมพตัวอักษรเกินกวาที่กำหนดขอความจะ
ถูกเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ 
สำหรับขอความมัลติมีเดียจะประกอบไปดวย ภาพ, ตัวอักษร, 
เสียงบันทึก, ไฟลเสียง, ไฟลวิดีโอ หรือภาพสไลดโชว
กด       บนหนาเมนูหลักเพื่อเขาใชงานขอความ เมื่อมีขอความ
ใหม จะมีไอคอนแจงเตือน       อยูบนแถบสถานะการแจงเตือน 
ใหลากแถบลงและแตะขอความที่ตองการอาน 

3.13 มัลติมีเดีย (Multimedia)
กลอง (Camera) เปน ฟงกชั่นที่สามารถใชไดทั้งกลองและกลอง
แคมคอรเดอร ทั้งนี้คุณสามารถถายภาพและแชรภาพหรือวิดีโอ 
โดยไฟลภาพและวิดีโอจะถูกจัดเก็บบนตัวเครื่องโทรศัพท หรือ SD 
card กอนการใชงานกลองควรใสเมมโมรี่การดกอน
แกลอรี่ (Gallery) ถูกใชเพื่อดูภาพและเลนวีดีโอที่คุณถายไว ,
ดาวนโหลดหรือ คัดลอกไปยัง SD card หรือตัวเครื่องโทรศัพท  
คุณสามารถใชฟงกชั่นการใชงานงายๆสำหรับตกแตงภาพและตั้ง
เปนภาพวอลลเปเปอร หรือรายชื่อผูติดตอ 
เพลง (Music) รวมไฟลออดิโอทั้งหมดจาก SD card หรือตัว
เครื่องโทรศัพทเพื่อเลน
วิดีโอ (Videos) รวมไฟลวิดีโอทั้งหมดจาก SD card หรือตัว
เครื่องโทรศัพทเพื่อเลน

3.14 แอพพลิเคชั่น (Applications) 
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สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดใหเครื่องมือถือของคุณสามารถ
ดาวนโหลดแอพพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อติดตั้ง โดยแอพพลิเคชั่นเหลา
นี้สามารถดาวนโหลดไดโดยตรงจาก Play Store
วิธีติดตั้งแอพพลิเคชั่นในโทรศัพทมือถือ  มี 3 วิธี

ดาวนโหลดโดยตรงจากอินเตอรเน็ต ทั้งนี้เมื่อดาวนโหลดเรียบ
รอย เลือกตัวเลือก ติดตั้ง (Install) 



หมายเหตุ:
วิธีการติดตั้งจะขึ้นกับบราวเซอรที่ใช

ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไปยังคอมพิวเตอรและติดตั้งจาก
คอมพิวเตอรมายังตัวโทรศัพทของไอโมบาย
ถามี จัดการไฟล  ติดตั้งในเครื่องโทรศัพท คุณสามารถโอนถาย
ขอมูลหรือดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไปยังพื้นที่จัดเก็บ เพื่อใส
แอพพลิเคชั่นที่ตองการในพาธเก็บไฟลที่ตองการจัดเก็บ และ
แตะเลือก





หมายเหตุ:
เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ต ให
เขาไปเลือกตั้งคา (Settings) ->ความปลอดภัย (Security) -> 
แหลงที่ไมรูจัก (Unknown source)
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คำเตือน
แอพพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตสามารถมาจาก
แหลงที่ไมรูจักไมมีที่มาที่ไป เพื่อปองกันการใชโทรศัพทมือถือ
และขอมูลสวนตัว ควรดาวนโหลดเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่มา
จาก Play Store ที่มีความนาเชื่อถือ

การจัดการแอพพลิเคชั่น
เขาไปตั้งคา (Settings) ->แอพพลิเคชั่น (Apps) -> ทั้งหมด (All)
เพื่อเขาใชงานแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
แตะแอพพลิเคชั่นภายใตรายการ จะเขาไปหนาแอพพลิเคชั่นโดย
มีปุมการใชงานเพื่อจัดการ
บังคับหยุด (Force stop) เพื่อปดแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยู โดยไม
ตองมีการยืนยัน
ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall) ยกเลิกยกเลิกการติดตั้ง 
แอพพลิเคชั่นที่คุณไมตองการใชและเคลียรพื้นที่วางเพื่อใชงาน 
ลบขอมูล (Clear data) เพื่อลบขอมูลผูใชที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น 
เชน  แอคเคาท , ดาตาเบส, การตั้งคาและอื่นๆ 
ยายไปยังSD Card/ตัวเครื่อง (Move to SD card/phone) เพื่อ
ยายแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนตัวเครื่องไปยังSD Card หรือจาก SD 
Card ไปยังตัวเครื่องโทรศัพท 
ลบแคช (Clear cache) เพื่อลบไฟลขอมูลชั่วคราวสำหรับแอพพลิ
เคชั่นที่จะเก็บไวในตัวเครื่อง 
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3.15 GPS 
ดวยฟงกชั่นเครื่องรับ GPS ที่อยูในตัวเครื่องโทรศัพทของคุณ ทำ
ใหคุณสามารถคนหาตำแหนงที่ตั้งอยางถูกตองในระยะทาง  50 
เมตร การใชฟงกชั่นนี้คุณจำเปนตองติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อรอง
รับเชน Google 

3.16 คียบอรด Swype
Swype เปนวิธีที่เร็วสุดสำหรับการพิมพขอความ โดยใหคุณปอน
ตัวอักษรผานการวาด ใหวางนิ้วลงบนตัวอักษรแรกที่ตองการปอน
จากนั้นลากไปทีละตัวอักษร แลวคอยยกนิ้วออกเมื่อปอนตัวอักษร
ตัวสุดทาย โดย Swype จะใสเวนวรรคใหเมื่อจำเปน 

ปุม Swype 
ปุม Swype เปนปุมที่มีโลโก Swype อยูดานบน กดคางเพื่อ
เขาสูการตั้งคา 
นอกจากนี้ ปุม Swype ยังถูกใชเพื่อเริ่มรูปแบบการกวาดนิ้ว
รูปแบบการกวาดนิ้ว (Swype Gestures) 
เปนวิธีการลัดสำหรับสั่งการตามที่ตองการอยางรวดเร็ว





ใชแปนพิมพ แกไข โดยกวาดนิ้วจากปุม    ไปที่ปุมสัญลักษณ 
(+!=) ที่แปนพิมพ
ใชงานแปนพิมพตัวเลขโดยกวาดนิ้วจากปุม     ไปที่เลข 5
ซอนแปนพิมพไดงาย ๆ โดยกวาดนิ้วจากปุม Swype ไปที่ปุม 
backspace
การปดเครื่องหมายเวนวรรคโดยอัตโนมัติ โดยกวาดนิ้วจาก
ปุม Space ไปที่ปุม backspace
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การเปลี่ยนตัวหนังสือเปนแบบพิมพใหญ หลังจากใสคำให
กวาดนิ้ว จาก    ไปยังปุม Shift     จะมีรายการคำที่เปนตัว
เลือกแสดงซึ่งคุณสามารถเลือก เปน ตัวพิมพเล็ก, ตัวพิมพ
ใหญ หรือตัวพิมพใหญทั้งหมด
วิธีงายๆ เพื่อใสวรรคตอนคือการกวาดนิ้วจากเครื่องหมาย
คำถาม จุลภาค จุด หรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่นไปยังปุม 
Space แทน
เลือกทั้งหมด, ตัด,  คัดลอก และวาง
เลือกทั้งหมด: การกวาดนิ้วจาก    ไปยัง 'a'
ตัด: การกวาดนิ้วจาก    ไปยัง 'x'
คัดลอก: การกวาดนิ้วจาก     ไปยัง 'c'
วาง : การกวาดนิ้วจาก    ไปยัง 'v'
วิธีการลัดของแอพพลิเคชัน แผนที่ Google: Swype จาก 
ถึง 'g' จากนั้น 'm'
การสับเปลี่ยนเปนภาษาที่ใชครั้งสุดทาย เมื่อใชมากกวาหนึ่ง
ภาษา วิธีที่เร็วในการเปลี่ยนกลับเปนภาษากอนหนานี้ก็คือ
การกวาดนิ้วจาก     ไปยังปุม Space











การพิมพอักษรเหมือนกันสองตัว
เพื่อใหอักขระเหมือนกันสองตัวมีความถูกตองมากขึ้น ทำไดโดย
เลื่อนนิ้วไปมาเล็กนอยหรือวงลอมรอบตัวอักษร เชน ในการพิมพ 
" ll " สำหรับคำวา " hello " โดยเลื่อนนิ้วไปมาบนแปนตัว "l"
การเลือกคำ
ในการยอมรับคำที่แนะนำเริ่มตนในรายการเลือกคำ ใหกวาดนิ้ว
ไปเรื่อย ๆ หรือไลรายการโดยการลากนิ้ว และเลือกคำที่ตองการ
ตัวหนังสือพิมพใหญ
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สามารถพิมพตัวอักษรพิมพใหญไดโดยกวาดนิ้วจากตัวหนังสือ
ตัวแรกไปยังสวนบนขอบคียบอรดโดยไมยกนิ้วขึ้น แลวลากนิ้ว
กลับเพื่อพิมพตัวอักษรถัดไป
เปลี่ยนตัวพิมพใหญหลังจากพิมพ โดยแตะที่คำที่ตองการแลว
กวาดนิ้วจาก    ไปยังปุม Shift     จะมีรายการตัวเลือกที่เปน
ตัวอักษรพิมพใหญแสดง โดยคุณสามารถเลือกไดทั้งตัวอักษร
พิมพใหญ, พิมพเล็ก 
หากตองการเขาโหมด CAPS Lock ใหแตะ 2 ครั้งที่ปุม   
ใสเวนวรรคอัตโนมัติ 
โดยปกติ Swype จะแทรเวนวรรคโดยอัตโนมัติเมื่อขึ้นประโยค
ใหม โดยคุณสามารถปด/เปดฟงกชั่นการใสเวนวรรคโดย
อัตโนมัติในการตั้งคา Swype
คุณสามารถปดการเวนวรรคอัตโนมัติเปนคำๆไดโดยการลากนิ้ว
จากปุม Space key  ไปยังปุม Backspace 
การแทนที่คำ
แทนที่คำไดโดยเคาะที่คำนั้น จากนั้นเลือกคำที่คุณตองการจาก
รายการเลือกคำ หรือเพียงไฮไลทคำนั้นและกวาดเลือกคำใหม 
คำใหมจะแทนที่คำที่ไมถูกตอง
สามาถไฮไลทคำไดโดยเคาะที่คำและกด    หรือเคาะสองครั้งที่คำ
การเลื่อนไปมาระหวางตัวอักษร
หลีกเลี่ยงการกวาดนิ้วไปยังตัวอักษรที่ไมตองการเพื่อใหแนใจ
วาไดคำศัพทที่คุณตองการตั้งแตครั้งแรก เชน คำวา " tip " 
และ " top " สามารถลากคำโดยใชเสนทางเหมือนกัน แตคุณ
ไมตองลากระหวางตัวอักษรเปนเสนตรง ขามตัว " o " ขณะ
เลื่อนนิ้วไปที่ " p " เพื่อใหแนใจวาคำวา " tip " จะปรากฏขึ้น
เปนตัวแรกในรายการเลือกคำ









30

ตัวอักษรทางเลือก 
กดคางที่ปุมเพื่อแสดงรายการตัวเลือกของตัวอักษรที่อยูในปุม 
เชน ตัวอักษร é และ ñ หรือสัญลักษณ @ และ %, และเบอร 
เตะปุมสัญลักษณ (+!=) เพื่อใชงานสัญลักษณ
โปรดระลึกวาทุกตัวอักษรสามารถ Swype ไดจากคียบอรด
หลัก (แมจะไมสามารถมองเห็นตัวอักษรได) คุณสามารถใช 
Swype เพื่อดูคียบอรด แตจะไดคำที่มีเพียง 1 ตัวเลข หรือ ตัว
อักษร 
การเพิ่มและการลบคำ
Swype เพิ่มคำใหมที่คุณใชอยางชาญฉลาดลงสูพจนานุกรมสวน
ตัวของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มคำไดโดยการไฮไลทคำและเคาะ 
เคาะเลือกขอมูลแจงที่ปรากฏขึ้นเพื่อเพิ่มคำศัพท
เพื่อลบคำ ใหกดคำนั้นคางไวในรายการทางเลือกคำ และจากนั้น
เคาะ โอเค ในกลองการยืนยัน
การตั้งคาความเปนสวนตัว
Swype สามารถเพิ่มคำศัพทไดอยางรวดเร็วลงไปในพจนานุกรม
ของคุณจาก Facebook, Twitter, Gmail และขอความ SMS 
กอนหนา การตั้งคาความเปนสวนตัวของ Swype:
1. กดปุม     คาง
2. จากเมนูการตั้งคา Swype เลือก การตั้งคาสวนบุคคล
3. เลือกจากตัวเลือกการตั้งคาความเปนสวนตัวและใสขอมูลยืน
   ยันตัวตนเมื่อถูกขอ
4. คุณสามารถตั้งคาความเปนสวนตัวใน Swype จากแหลงขอ
   มูลหนึ่งแหลงหรือทั้งหมด
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พูด  
คุณสามารถพูดเพื่อปอนเนื้อหาทุกๆ อยางไดตั้งแตขอความและ
เนื้อหาอีเมลไปจนถึงการอัพเดทใน Facebook และ Twitter 
เรียนรูเพิ่มเติม 
 เครื่องหมายวรรคตอน

ไมจำเปนตองเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนดวยตนเอง เพียงพูด
เครื่องหมายวรรคตอนที่คุณตองการและดำเนินการตอ ลองดู
ตัวอยางนี้:
1. กดปุมเสียง และเริ่มพูด
2. สิ่งที่คุณพูด: อาหารเย็นมีรสชาติอรอยอัศเจรีย
3. สิ่งที่คุณได: อาหารเย็นมีรสชาติอรอย!
การปอนขอมูลโดยใชเสียงไมมีใหในบางคียบอรด

เขียน  
คุณสามารถใชนิ้วของคุณลากตัวอักษรและคำตางๆ และ Swype 
จะเปลี่ยนมันเปนขอความ คุณสามารถลากอักษรไปซายไปขวาหรือ
ทับกันได
เรียนรูเพิ่มเติม  กด ABC/123 เพื่อเปลี่ยนระหวางตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ

 เปดใชลายมือ
1. กดปุม Swype คางไวเพื่อเปดหนาการตั้งคา Swype 
2. เลือกความตองการและกาตัวเลือก "เปดใชลายมือ"
3. ยอนกลับไปยังคียบอรด Swype และกดปุมลายมือ
4. ลากตัวอักษรดวยนิ้วมือของคุณบนพื้นที่ลายมือ
5. แตะปุม Space เพื่อเวนวรรคแตละคำ
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ลักษณะสัมผัสแบบมัลติทัช
ลักษณะการสัมผัสแบบมัลติทัชจะชวยใหคุณทำงานงายๆ ได
อยางสมบูรณ เชน การสรางอักษรหรือคำใหเปนตัวพิมพใหญ
1. ลากตัวอักษรเล็กบนแผนวาด
2. หลังจากใสตัวอักษร ใหเลื่อนนิ้วสองนิ้วไปทางพื้นที่เขียน
3. คุณสมบัติลายมือจะจดจำลักษณะการสัมผัสแบบมัลติทัชและ
   ทำอักษรตัวพิมพใหญ
4 การเขียนดวยลายมือจะไมสามารถใชไดในบางคียบอรด 

เคาะ 
รูปแบบดั้งเดิมของการปอนขอมูลคียบอรดดวยตนเอง การปอน
ขอมูลโดยใชการเคาะบนคียบอรด Swype ไดอยางงายดายและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยคุณสมบัติที่มีประโยชน:





การแกไขการพิมพที่ยุงเหยิง
คุณไมตองเคาะตัวอักษรแตละตัวใหครบสมบูรณ เพียงทดลอง
ดูและ Swype จะใหคำแนะนำอยางชาญฉลาด
กรอกคำศัพทอัตโนมัติ
Swype สามารถเดาคำที่ตองการพิมมพจากตัวอักษรที่พิมพไม
กี่ตัว 

ภาษา
เพื่อสลับภาษาจากคียบอรด: กดปุมสเปซบารคาง เลือกภาษาที่
ตองการของคุณจากเมนูปอบอัพ

 เปลี่ยนภาษาที่ใชงานของคุณ
เพื่อเปลี่ยนภาษาที่มีใหจากสเปซบาร:
1. กดปุม     คาง
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2.จากเมนูการตั้งคา Swype เลือกตัวเลือกภาษา
3. กาหรือไมกาชุดภาษาที่คุณตองกา

Swype connect
การเชื่อมตอ Swype จะชวยใหเราสามารถสงการอัพเดทและ
ฟงกชันที่ทรงคุณคามากมายตรงไปยังอุปกรณของคุณ! ขณะที่การ
เชื่อมตอ Swype จะทำงานกับ 3G แตเราแนะนำใหคนหาการ
เชื่อมตอ WiFi

 การดาวนโหลดภาษา
เพิ่มภาษาลงใน Swype อยางงายดาย:
1. กดปุม    คางและตัวเลือกภาษา
2. จากเมนูตัวเลือกภาษา เลือกภาษาในการดาวนโหลด
3. คลิกที่ภาษาและการดาวนโหลดของคุณจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
4. การเชื่อมตอ Swype ไมมีใหสำหรับคียบอรดทั้งหมด

วิธีใชเพิ่มเติม
ดูวิธีใช Swype เพิ่มเติมไดจากคูมือผูใช Swype และคำแนะนำและ
วิดีโอเกี่ยวกับ Swype ไดที่ www.swype.com หรือดูกระทูเกี่ยว
กับ Swype ออนไลนไดที่ forum.swype.com 
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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

เกี่ยวกับเอนดรอยด4. 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

•

•

•

เกี่ยวกับเอนดรอยด5. 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
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ชนิด ความจุ

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

Li-polymer 1780 mAh

•

•

•

•

•

เกี่ยวกับเอนดรอยด6. ขอมูลแบตเตอรี่
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เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, ชุด
หูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, การดหนวยความจำ, สายเชื่อมตอขอมูล 
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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

เกี่ยวกับเอนดรอยด7. เงื่อนไขการรับประกันสินคา
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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.
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มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ 
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน  
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม

13.

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

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

ภาพ 1

เกี่ยวกับเอนดรอยดอัพเกรดซอฟตแวรผาน OTA  
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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



53

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


