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โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)วามีคุณสมบัติสอดคลองตาม 
มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)
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เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

คูมือการใชงาน  



      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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ชองเสียบหูฟง ปุมเปด/ปด  เครื่อง

ปุมเมนู
ปุมโฮม

ปุมกลับ

ปุมปรับระดับความดังเสียง

พอรต USB

 

 





กดเพื่อกลับไปยังหนาโฮม
กดคางเพื่อแสดงหนาแอพพลิเคชั่นปจจุบัน

ปุมโฮม 
(หนาหลัก)

ปุม ฟงกชั่นการทำงาน

 กดเพื่อเปดเมนูรายการการทำงานที่มี
สำหรับหนาจอใชงานปจจุบัน

ปุมเมนู





ในหนาเมนู กดเพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนานี้ 
หรือออกจากไดอะล็อกบอกซหรือหนาเมนู
เมื่ออยูในหนาจอที่เปดใชงานคียบอรด 
เมื่อกดปุมกลับจะเปนการปดคียบอรด 
 

ปุมกลับ

ภาพสวนประกอบเครื่อง
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ปุม ฟงกชั่นการทำงาน

กดปุมนี้ (เมื่อหนาจอถูกเปดใชงาน): เพื่อ
ล็อคหนาจอ
กดปุมนี้ (เมื่อหนาจออยูในโหมดสลีป): 
เพื่อเปดการใชงานหนาจอ
กดคาง: เพื่อใชเมนูตัวเลือก 

ปุมเปด/ปด
เครื่อง

กดเพื่อปรับระดับความดังเสียงปุมปรับระดับ
ความดังเสียง

การแจงเตือน 

เมื่อคุณเห็นการแจงเตือนบนแถบสถานะ ใหแตะและลากแถบลงมา
เพื่อเปดหนาตางรายการการแจงเตือน
หากตองการปดหนาการแจงเตือน ใหแตะแถบการแจงเตือนดาน
ลางคางไวและลากขึ้น 

เริ่มตนการใชงาน

การถอดฝาหลัง
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องโทรศัพทปดอยู โดยตองแกะฝา
หลังออกกอนเพื่อใสซิมการด
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การใสซิมการด
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาสวนที่เปนมุมตัดบนซิมการดอยูในตำแหนง
ที่ถูกตอง โดยสวนดานที่เปนโลหะควรคว่ำลง จากนั้นคอยๆสไลดซิม
การดไปจนสุด
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การเปด/ปดเครื่องโทรศัพท

กดปุมเปดปดเครื่องคางไวเพื่อเปดเครื่อง จากนั้นใสรหัส PIN (รหัส
ลับของซิมการดเปนตัวเลข 4-8 หลัก) โดยปกติจะถูกตั้งคามาจากผู
ใหบริการเครือขายของคุณ  ในกรณีที่ใสรหัสผิดติดตอกัน 3 ครั้ง  
ซิมการดจะถูกล็อค หากตองการปลดล็อคตองใสรหัส PUK ซึ่งจะ
ไดรับจากผูใหบริการเครือขาย
ปดเครื่องโดยกดปุมเปดปดเครื่องคางไวสักพักแลวปลอย จะมีตัว
เลือกใหเลือก จากนั้นเลือกปดเครื่อง (Power off)

การใสฝาหลัง
วางฝาหลังใหสวนที่เปนที่เกี่ยวลงบนบริเวณดานบนของแบตเตอรี่
จากนั้นกดฝาหลังลงจนกระทั่งล็อคเขากับตัวเครื่อง
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การใสการดไมโคร SD

โทรศัพทเครื่องนี้มีชองสำหรับใสการดไมโคร SD
1. หันสวนที่เปนโลหะลง แลวคอยๆสอดลงในชองใสการด
2. ถาตองการถอดการดไมโคร SD ออก คอยๆสไลดการดออก
   จากนั้น คุณจะสามารถถอดการดไมโคร SD ออกจากตัวเครื่อง

การโอนถายขอมูลไปยังหนวยความจำในตัวเครื่อง
เชื่อมตอตัวเครื่องโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรผานสายดาตา
เคเบิ้ล USB จากนั้นจะมีขอความแจงเตือนที่แถบสถานะ
เปดหนาพาเนลการแจงเตือนโดยแตะที่แถบแลวลากลง
ในหนาพาแนลการแจงเตือนแตะ เชื่อมตอพื้นที่จัดเก็บ และ
เลือก พื้นที่จัดเก็บ USB  (USB storage)
ปดการใชงาน USB storage โดยไปที่หนาพาเนล และแตะ ปด
การใชงาน USB storage (Turn off USB storage)

1.

2.
3.

4.
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การเลือก
เพื่อเลือกรายการไอเท็มหรือปุมบนหนาจอ ใชนิ้วแตะบนไอเท็มนั้น  
ทั้งนี้เมื่อถูกเลือกไอคอนหรือไอเท็มที่ถูกเลือกจะขยายใหญขึ้น

เมนูตัวเลือก
เพื่อเปดเมนูตัวเลือกสำหรับไอเท็มที่อยูบนหนาจอ คุณสามารถ:
แตะคางที่รายการไอเท็มนั้นดวยปลายประมาณ 1 วินาที จากนั้น
เมนูตัวเลือกจะปรากฏ

ทัชกรีน

การซูมเขาและซูมออก
ซูมเขาและซูมออกเมื่อดูภาพแบบเต็มหนาจอ, หนาเว็บไซต หรือ
แผนที่:

คุณสามารถซูมเขา/ออก โดยการวางนิ้ว 2 นิ้วบนหนาจอ หาก
ตองการซูมออกหรือยอภาพใหจีบนิ้วแลวลากเขาหากัน หากตอง
การซูมเขาหรือขยายใหลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา

1.

การพักหนาจอ

หลังจากที่ไมไดใชหนาจอสักพัก หนาจอจะเขาสูโหมดสลีป (หนาจอ
จะเปนสีดำ) เมื่ออยูในโหมดสลีปโทรศัพทจะใชพลังงานแบตเตอรี่
นอย ไปยังหนาโฮม จากนั้นแตะ แท็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือก ตั้งคา 
(Settings) > การแสดงผล (Display) > สลีป (Sleep) เพื่อ
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หนาโฮม

การเลื่อนหนาโฮม
หลังจากกดปุมโฮม สามารถลากนิ้วไปยังซายหรือขวา เพื่อแสดง
หนาที่ถูกซอนอยูของหนาโฮม คุณสามารถกำหนดการแสดง
แอพพลิเคชั่น, ชอรทคัท และวิดเจ็ดที่ตองการบน พื้นที่เพิ่มเติมของ
หนาโฮม

เลือกเวลา 
นอกจากนี้ยังสามารถเขาสูโหมดการสลีปหรือเปดหนาจอ โดยกด
ปุมเปดปดเครื่อง

เพิ่มรายการบนหนาโฮม
หากตองการสรางชอรทคัทแอพพลิเคชั่นอยางเร็ว  แตะที่ แท็บ
แอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงไอคอนแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่มี จากนั้น
แตะแอพพลิเคชั่นหรือวิดเจ็ดคางไวแลวลากไปยังหนาโฮม ชอรท
คัทของแอพพลิเคชั่นที่เลือกจะถูกเพิ่มที่ หนาโฮม

1.

ตั้งวอลลเปเปอร
บนหนาโฮม; กดปุมเมนูเพื่อใชตัวเลือกเมนู หรือคุณสามารถแตะ
คางไปยังพื้นที่วางบนหนาโฮมแลวแตะเลือก วอลลเปเปอร 
(Wallpapers)
แตะ วอลลเปเปอร (Wallpapers) เลือกภาพที่ตองการโดย
สามารถเลือกจาก ES File Explorer, แกลอรี่ (Gallery), 
วอลลเปเปอรภาพเคลื่อนไหว (LiveWallpapers), วอลลเปเปอร

1.

2.
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วีดีโอ ( Video Wallpaper) หรือวอลลเปเปอร (Wallpapers)  
โดยแกลอรี่จะจัดเก็บภาพที่จัดเก็บบนหนวยความจำในตัวเครื่อง 
สวนวอลลเปเปอรจะมีติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
เมื่อเลือกภาพที่ตองการไดแลว โปรดตรวจสอบวาภาพนั้นไดถูก
ไฮไลท จากนั้นเลือก ตั้งวอลลเปเปอร (Set Wallpapers)
ถาเลือกแกลอรี่ (Gallery) จะเปดภาพในอัลบั้มที่มีอยู ใหลาก
นิ้วเพื่อคนหาภาพที่ตองการใชและแตะที่ภาพเพื่อเลือก ในกรณีที่
ภาพใหญเกินคุณตองตัดภาพกอน      

3.

4.

ลบรายการจากหนาโฮม
หากตองการลบชอรทคัทหรือวิดเจ็ดจากหนาโฮม ใหแตะคางที่
ไอเท็มที่ตองการลบจนกระทั่งเขา “โหมดการลบ” โดยแถบดาน
บนจะมีปุมลบ (Remove) แสดงอยู จากนั้นลากไอเท็มที่ตองการ
ลบไปยังปุมลบ (Remove) เมื่อไอคอนหรือแอพพลิเคชั่นที่ตอง
การลบเปลี่ยนเปนสีแดงใหปลอยนิ้วออก

ยายออบเจคบนหนาโฮม
หากตองการยายไอคอนหรือรายการอื่นบนหนาโฮม ใหแตะคาง
ที่ไอคอนนั้นๆเพื่อเขา “โหมดการยาย” โดยออบเจคจะขยายขึ้น
เมื่อพรอมที่จะถูกยาย 
จากนั้นลากออบเจคที่ตองการไปยังตำแหนงใหมโดยไมถอนนิ้ว
ออกจากหนาจอ หากตองการยายรายการไปยังหนาโฮมหนาอื่น
ที่ไมถูกแสดง ใหลากรายการไปยังขอบของหนาจอและคางไวสัก
ครู หนาจอจะเปลี่ยนไปยังหนาโฮมหนาอื่น จากนั้นเลือกตำแหนง
ที่ตองการวางออบเจคแลวปลอยนิ้ว 

1.

2.
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การโทร

การโทรออก
แตะ ไอคอนการโทร       บนหนาโฮม
ใสเบอรโทรศัพทโดยตรง, เลือกจากรายชื่อ หรือบันทึกการโทร  
กด ไอคอนการโทร        เพื่อโทรไปยังเบอรที่ตองการ 

1.
2.
3.

หากตองการวางสาย ใหกด ไอคอนวางสาย 

การโทรออกตางประเทศ
แตะที่ปุม 0 ที่แผงปุมกดคางไวจนกระทั่งเปลี่ยนเปน "+".
ใสรหัสประเทศ
ใสรหัสพื้นที่ (โดยปกติจะไมใส เลข 0 กอนรหัสพื้นที่) แลวจึงใส
เบอรโทรศัพท 
กดไอคอนโทรศัพท         เพื่อโทรออก

1.
2.
3.

4.

การโทรออกฉุกเฉิน
บนแท็บไอคอนแผงปุมกด ใหใสเบอรโทรฉุกเฉิน จากนั้น กดไอคอน
โทรศัพท  

การโทรสายซอน
คุณสามารถโทรสายซอนโดยพักสายปจจุบัน:

ระหวางการโทรสายแรก เลือก       จากนั้นใสเบอรของสายที่ 
2 โดยใชปุมกด

1.
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กดไอคอนโทรศัพท        เพื่อโทรออกไปยังเบอรที่ 2 ทั้งนี้สาย
แรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ โดยฟงกชั่นบริการสายเรียกซอน
นี้จะเปนบริการที่ขึ้นกับเครือขายผูใหบริการซิมการด โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายสำหรับขอมูลเพิ่มเติม 

2.

เมื่อมีสายที่ใชงานอยูหนึ่งสายและอีกสายหนึ่งถูกพักอยู  คุณ
สามารถเลือก      เพื่อสลับการใชงานระหวาง 2 สายสนทนา
เมื่อมีสายที่ใชงานอยูหนึ่งสายและอีกสายหนึ่งถูกพักอยู  คุณ
สามารถเลือก      เพื่อทำการประชุมสายสนทนาระหวาง 2 
สาย  

การประชุมสายสนทนา
เมื่อมีสายเรียกซอนระหวางสนทนา คุณสามารถทำตามขั้นตอนตอ
ไปนี้เพื่อประชุมสาย:

ลากไอคอน       ไปยังดานขวาเพื่อรับสายที่ 2  ทั้งนี้สาย
สนทนาแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
เลือก     เพื่อทำการประชุมสายสนทนาระหวาง 2 สาย 

1.

2.

ระหวางการประชุมสาย คุณสามารถรับสายเรียกเขาใหมหรือเพิ่ม
สมาชิกใหกับการประชุม โดยเลือก      เพื่อโทรออกไปเบอรใหม 
(โดยสายสนทนาปจจุบันทั้งหมดจะถูกพักสายกอน)
เมื่อโทรติดเรียบรอยแลว เลือก รวมสาย (Merge calls) จากเมนู
ตัวเลือก
ฟงกชั่นนี้เปนฟงกชั่นของเครือขายผูใหบริการซิมการด โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายสำหรับขอมูลเพิ่มเติม 
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บลูทูธ (Bluetooth)

เปดบริการบลูทูธ
กดปุมโฮมและ แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือกตั้งคา 
(Settings)
เลือก บลูทูธ (Bluetooth) จากนั้นเปลี่ยนไอคอน 
เพื่อเปดใชงาน บลูทูธ
เมื่อเปดใชงานบลูทูธ จะมีไอคอน      ปรากฏบนแถบสถานะ
               

1.

2.

ความสามารถในการคนหา
ตรวจสอบใหมั่นใจวาเปดบลูทูธ  
กดปุมโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก ตั้งคา 
(Settings) >บลูทูธ (Bluetooth) และเปดบลูทูธ
เลือก ตั้งเวลาการมองเห็น (Visibility timeout) เพื่อตั้งเวลา
การมองเห็นเครื่องโทรศัพทของคุณจากอุปกรณบลูทูธอื่นๆ 

1.
2.

3.

การจับคูและเชื่อมตออุปกรณบลูทูธ
กอนการติดตอระหวางตัวเครื่องและหูฟงบลูทูธ คุณตองจับคู
อุปกรณกอน 

ตรวจสอบใหมั่นใจวาเปดบลูทูธ 
ไปยัง ตั้งคา (Settings) > บลูทูธ (Bluetooth)
เครื่องโทรศัพทจะเริ่มสแกนคนหาอุปกรณบลูทูธโดยอัตโนมัติ 
เมื่อพบอุปกรณจะแสดงในรายการอุปกรณบลูทูธ

1.
2.
3.
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แตะเลือกอุปกรณที่ตองการในรายการเพื่อจับคู 
เมื่อจับคูเรียบรอยแลว ใหเลือกไฟลที่ตองการจะสงผานบลูทูธ 

4.
5.

การตั้งนาิกาปลุก

การเปดนาิกาปลุก  กดปุมโฮม เพื่อกลับหนาโฮม แตะแท็บ
แอพพลิเคชั่น      เพื่อเขาหนาเมนูหลัก เลือก นาิกา (Clock) 
จากนั้นแตะไอคอนนาิกาปลุก
แตะ + เพื่อเพิ่มนาิกาปลุก ทั้งนี้คุณสามารถแกไขนาิกาปลุกที่
มีอยูได
สุดทาย กดปุมกลับ เพื่อบันทึกการตั้งคา 
  

1.

2.

3.

นาิกาปลุก (Clock)

การตั้งนาิกาปลุก:

บราวเซอร (Browser)

เพื่อเปดหนาบราวเซอร กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้น
แตะไอคอนบราวเซอร 
ครั้งแรกที่เขาสูหนาบราวเซอรหลังการเปดเครื่อง คุณสามารถ
เปลี่ยนโฮมเพจโดยกดปุมเมนู และ เลือก ตั้งคา (Settings) > ทั่ว
ไป (general) > ตั้งเปนโฮมเพจ (Set Home Page) 

การตั้งโฮมเพจ
คุณสามารถตั้งโฮมเพจไดจากการตั้งคาบนหนาจอ:
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กดปุมเมนู และเลือก ตั้งคา (Settings) > ทั่วไป (general) > 
ตั้งเปนโฮมเพจ (Set Home Page) เพื่อเปดกลองไดอะล็อก
คุณสามารถ เลือกหนาปจจุบัน, หนาวาง, หนาเว็บเริ่มตน ทั้งนี้
คุณสามาถเลือกหนาอื่น โดยพิมพที่อยู URL ที่ตองการตั้งเปน
โฮมเพจ แลวกด ตกลง (OK)

1.

2.

บุคมารค

บนหนาจอบราวเซอร  กดปุมเมนู เพื่อเขาใชงานเมนูตัวเลือก  
จากนั้นแตะ บันทึกบุคมารค (Save to Bookmarks)
พิมพที่อยู URL ของบุคมารค และแตะปุมตกลง (OK) เพื่อทำ
ตอ กดปุมเมนูเพื่อเขาใชงานเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ บุคมารค 
(Bookmarks)
ใตบุคมารคคุณจะเห็นรายการบุคมารคทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว 
ลากขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการบุคมารคที่มี จากนั้นเลือกคลิ้กที่
บุคมารคที่ตองการเพื่อบราวซไปยังหนาเว็บไซต

1.

2.

3.

.

กอนการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น คุณตองไปที่ ตั้งคา 
(Settings) > ความปลอดภัย (Security)> แหลงที่ไมรูจัก 
(Unknown sources) เลือกทำเครื่องหมายเพื่อเปดการใชงาน
รายการทั้งหมดที่ดาวนโหลดจากเว็บไซตจะถูกจัดเก็บลงหนวย
ความจำภายในเครื่อง

1.

2.

ดาวนโหลดไฟลและแอพพลิเคชั่นจากเว็บไซต 
กอนการดาวนโหลดไฟลตางๆหรือแอพพลิเคชั่นจากบราวเซอร ควร
อานขอควรระวังดังตอไปนี้:
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บราวเซอรจะอนุญาตใหดาวนโหลดไฟลที่แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้ง
บนตัวเครื่องรองรับได 

3.

กลอง (Camera)  

การถายภาพ
เขาสูเมนู กลอง เพื่อเปดใชงานกลองถายภาพ 
โทรศัพทเครื่องนี้มีกลอง 2 ตัว: กลองหนาและกลองหลัง หาก
ตองการเลือกใชกลองหนาหรือกลองหลัง        ใหแตะที่ไอคอน   
เพื่อสลับการใชงานระหวางกลองหนาและกลองหลังในการบันทึก
ภาพหรือวีดีโอ
จับภาพวัตถุที่ตองการถายบนหนาจอ 
แตะ      บนหนาจอเพื่อถายภาพ 
  

1.
2.

3.
4.

การบันทึกวีดีโอ
ในโหมดกลอง กดไอคอน        เพื่อถายกลองวีดีโอ
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพของวีดีโอที่บันทึกไดโดยแตะที่ไอคอน
ที่เกี่ยวของบนสวนบนของหนาจอ
แตะ     เพื่อเริ่มการบันทึกวีดีโอ แตะ      เพื่อหยุดการบันทึก
วีดีโอ

1.
2.

3.

ดูภาพและวีดีโอ
คุณสามารถดูภาพและวีดีโอที่บันทึกไดโดยเขาไปที่ เมนู แกลอรี่ 
(Gallery) ที่อยูในตัวเครื่อง
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วิทยุ FM (FM Radio) 



รายการวิทยุ FM จะไมทำงานหากไมเสียบหูฟง คุณควร
เสียบหูฟงไปในชองเสียบหูฟง 

หมายเหตุ

เปด/ปดวิทยุ FM

เเมื่อแตะวิทยุ FM จะเปนการเปดเมนูวิทยุ FM โดยอัตโนมัติ
โดยคุณสามารถแตะที่ไอคอน        เพื่อออกจากเมนู

คนหาอัตโนมัติ
เขาใชงานเมนู วิทยุ FM (FM Radio)  
กดเมนู> สแกน (Scan) เพื่อคนหาอัตโนมัติ 
กด         หรือ         เพื่อเขาชองสถานีกอนหนาหรือถัดไป 

1.

2.

รายชื่อ (Contacts) 

กดปุมโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น  จากนั้นเลือก บุคคล 
(People) เพื่อเขาใชงานเมนู   
คุณสามารถกดไอคอนบุคคล      ในหนาโฮมและเลือกแท็บ บุคคล
(People)   
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การสรางรายชื่อ
ใชเมนูนี้เพื่อสรางรายชื่อใหมใหกับสมุดโทรศัพท

กดปุมโฮม และแตะแท็บแอพพลิเคชั่น  จากนั้นเลือก บุคคล
(People)   
กด     เพื่อเขาใชงานเมนูตัวเลือก และเลือกพื้นที่จัดเก็บรายชื่อ
ที่ตองการ 
ใสขอมูลที่ตองการลงในรายชื่อใหม เชน เบอรโทร,อีเมล, ชื่อ
และนามสกุล และอื่นๆ ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อดูลาเบลอื่นๆ
แตะประเภทขอมูลรายชื่อ เชนเบอรโทรและอีเมลเพื่อเขาสูราย
ละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อแตะที่ไอคอนกรอบภาพ     เพื่อเลือก
ภาพที่จะแสดงในรายชื่อและแอพพลิเคชั่นอื่น
เมื่อเสร็จเรียบรอย ใหแตะ เรียบรอย (Done)

1.

2.

3.

4.

5.

การนำเขารายชื่อจากหนวยความจำในตัวเครื่อง
ในรายการรายชื่อ กดปุมเมนู แตะนำเขา/สงออก (Import/
Export) 
หากคุณจัดเก็บรายชื่อและเบอรโทรลงในซิมการด, โทรศัพท, การด
ทีแฟลช คุณสามารถเพิ่มรายชื่อเหลานั้นลงบนตัวเครื่องโทรศัพท  
โดยเลือกตัวเลือกนี้ ทั้งนี้เมื่อรายการรายชื่อและเบอรปรากฏ 
คุณสามารถ:

เปดรายชื่อ
กดปุมเมนู และแตะนำเขา/สงออก (Import/Export) > เลือก
นำเขา/สงออกจากซิมการด หรือตัวเครื่องโทรศัพท หรือเลือก
การแชรรายชื่อ
เลือกอุปกรณที่ตองการ แลวแตะ ถัดไป (Next)

1.
2.

3.
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เลือกรายชื่อที่ตองการนำเขา แตะ ตกลง (OK) เพื่อนำเขา4.

รายการโปรด
ในหนาโฮม กดไอคอนบุคคล      แตะไอคอนรายการโปรด    เพื่อ
เขาสูรายชื่อที่อยูในกลุมรายการโปรด  ทั้งนี้เบอรที่บันทึกในตัว
เครื่องเทานั้นที่สามารถบันทึกเปนรายการโปรดได

การตั้งรายชื่อเปนรายการโปรด?

เปดรายชื่อ
แตะรายชื่อเพื่อดูรายละเอียดของรายชื่อ 

1.
2.

บันทึกการโทร (Call log)

ใชเมนูนี้เพื่อดูสายที่โทรออก, สายที่โทรเขา, สายที่รับ, สายที่ไมรับ
และ ระยะเวลาการโทร
เพื่อเขาใชงานเมนู กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น แลวเลือก 
ไอคอนโทรศัพท     แตะแท็บ     เพื่อเขาใชงานเมนูบันทึกการโทร

แกลอรี่ (Gallery) 

หากตองการเปดภาพและวีดีโอ ใหกดปุมโฮม แลวแตะแท็บ
แอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะไอคอนแกลอรี่ (Gallery) 
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กลับสูหนาแกลอรี่หลัก

อัลบั้มภาพที่ถูกถาย
จากกลอง

เลื่อนไปดานซายหรือ
ขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่นๆ 

การดูวีดีโอ
บนหนาแกลอรี่หลัก แตะอัลบั้มวีดีโอ จากนั้นแตะวีดีโอที่ตองการดู
เพื่อเริ่มเลนไฟลวีดีโอ 

เลน/พัก

แถบสถานะ เวลาของคลิปวีดีโอเวลาที่เลน
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ตั้งคาอีเมล (Email)
กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะ อีเมล (Email) 
โดยคุณสามารถตั้งคา แอคเคาทอีเมลโดยทำตามขั้นตอนตอไปนี้

ในเมนูตั้งคาอีเมล ใสที่อยูอีเมล และกดปุม ถัดไป (Next )
หลังจากตรวจสอบการตั้งคา outgoing server ของอีเมลเรียบ
รอยแลวแอคเคาทจะถูกตั้งคา ใสชื่อแอคเคาท  จากนั้นแตะปุม
ถัดไป (Next)  

1.
2.

สรางอีเมลใหม

ในถาดเขา กด       เพื่อสรางอีเมล 
เพิ่มผูรับโดยการพิมพที่อยูในชอง ถึง (To) ถาตองการสงอีเมล
ถึงผูรับหลายคน ใหแยกที่อยูอีเมลโดยใชเครื่องหมาย “,” โดย
สามารถเพิ่มจำนวนผูรับไดมากเทาที่ตองการ
ถาตองการสงสำเนา (Cc) หรือสงสำเนาซอน (Bcc) ของอีเมล
ไปยังผูรับคนอื่นกดปุมเมนู จากนั้นแตะเพิ่มสำเนา (Add Cc)/ 
สำเนาซอน (Bcc)
พิมพชื่อเรื่องของขอความ
หากตองการเพิ่มภาพแนบ กดปุมเมนูแลวเลือก แนบไฟล 
(Attach) เลือกภาพที่ตองการ หากตองการลบไฟลแนบใหเลือก 
ปุมลบ 
แตะ     เพื่อสงหรือ กดปุมเมนูแลวเลือก บันทึกเปนแบบราง 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

อีเมล (Email) 
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(Save Draft) เมื่อพรอม
หากตองการลบอีเมลที่เขียนไว กดปุมเมนูแลวเลือก ลบ 
(Discard)

ขอความ (Messaging) 

รายการขอความ
แตะที่ไอคอนขอความ      บนหนาโฮม หรือลอนซเชอร 
หนาตางขอความจะถูกเปด โดยคุณสามารถสรางขอความใหมหรือ
เปดเธรดขอความที่มีอยู

การอานขอความ SMS
กดปุมโฮม แตะคางแถบสถานะ  จากนั้นสไลดลงเพื่อเปดหนาตาง
การแจงเตือน แตะขอความใหมเพื่อเปดอาน 
บนรายการขอความ แตะเลือกขอความที่ตองการอาน 

การอานขอความ MMS
ถาคุณเลือกรับขอความ MMS อัตโนมัติ เครื่องโทรศัพทจะดาวน
โหลดชื่อเรื่องและเนื้อหาขอความโดยอัตโนมัติ 
ถาคุณดาวนโหลดเฉพาะชื่อเรื่อง คุณตองเลือก ปุม ดาวนโหลด
(Download) เพื่อรับสวนที่เปนเนื้อหาของขอความ ถาคุณกังวล
ในขนาดการดาวนโหลดขอมูล คุณสามารถตรวจสอบขนาดของ
ขอความกอนได ทั้งนี้เมื่อดาวนโหลดขอความเรียบรอยแลวเลือก
แตะ “ไฟลแนบ” เพื่อดูขอความ
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การตอบกลับขอความ
เริ่มการใชงาน โดยการพิมพขอความลงในชองสำหรับพิมพที่อยู
บริเวณดานลางของหนาจอเพื่อตอบกลับขอความ 
คุณสามารถกดปุมเมนู และเลือก เพิ่มชื่อเรื่อง (Add Subject) 
หรือเพิ่มไฟลแนบ เพื่อสรางขอความมัลติมีเดีย
แตะ     เมื่อพรอม

1.

2.

3.

สรางขอความใหม
ขอความ SMS

กดปุมโฮม แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และ เลือกขอความ  
(Messaging)
ในหนา ขอความ (Messaging)  แตะ      เพื่อเปดหนา สราง
ขอความ (Compose) 

1.

2.

ขอความ MMS

กดปุมเมนู แตะแท็บแอพพลิเคชั่น และแตะขอความ 
(Messaging) 
แตะ      เพื่อสรางขอความใหม
ในชองการพิมพชื่อและเบอร คุณสามารถใสเบอรผูรับใชคีย
บอรดบนหนาจอ
ในชอง เนื้อหาขอความ ใหคุณพิมพขอความ MMS 
หากตองการเพิ่มชื่อเรื่อง ให กดปุมเมนู และแตะ เพิ่มชื่อเรื่อง 
(Add Subject) 
หากตองการเพิ่มไฟลแนบเชนภาพ, เสียง, วีดีโอ และอื่นๆ ให
แตะ 

1.

2.
3.

4.
5.

6.
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เพลง (Music)

คุณสามารถถรับฟงเพลงที่ชื่นชอบไดจากเมนูนี้
หากตองการเปดไลบารี่เพลง กดปุมโฮม  และแตะ แท็บแอพพลิ
เคชั่น จากนั้นแตะ เลนเพลง (Play Music)
เพลงของคุณจะถูกจัดใน  4 หมวด: ศิลปน (Artists), อัลบั้ม 
(Album), เพลง (Songs) และเพลยลิสต (Playlists) เลือกหมวด
รายการที่ตองการเพื่อดูรายการของแตละหมวด จากนั้นเลือกจนถึง
เพลงที่ตองการเลน 
ตัวอยาง ถาเลือกศิลปน (Artist) จะแสดงรายชื่อศิลปนเรียงตาม
ลำดับ A-Z ถาเลือกอัลบั้ม (Album) จะแสดงตามชื่ออัลบั้มเพลง 

โหลดเพลงลงในหนวยความจำในตัวเครื่อง
เชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB และเปดใชงาน
หนวยความจำในตัวเครื่องโทรศัพท
หากตองการจัดการไฟลเพลง คุณสามารถสรางโฟลเดอรเพลง
โดยใชคอมพิวเตอรสรางโฟลเดอรลงบนหนวยความจำภายใน
เครื่อง
ใชคอมพิวเตอรเพื่อคัดลอกเพลงและไฟลเสียงอื่นๆลงยังโฟลเดอร
ที่คุณสรางบนหนวยความจำภายในเครื่อง
หากคุณสรางรายการเพลยลิสต ใหคุณสรางโฟลเดอรรองภาย
ใตโฟลเดอร Music และคัดลอกเพลยลิสตลงไปในโฟลเดอร
ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอรและตัวเครื่องโทรศัพท
 

1.

2.

3.

4.

5.
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การเลนเพลง
ในหนาไลบารี่เพลง  ใหแตะคางที่รายการ (เพลง, ศิลปน, อัลบั้ม, 
เพลยลิสต) เพื่อเปดเมนูตัวเลือก คุณสามารถเลือกเลนเพลงและ
กลับไปยังหนาการเลนเพลง 

แถบการเลน

แตะเพื่อ
กลับไป
ยังรายการ
เพลง

แตะเพื่อเปด
/ปดการเลนสุม

แตะเพื่อเปด
/ปดการเลนซ้ำ

เลน/พัก

แตะเพื่อเลน
เพลงถัดไป

แตะเพื่อ
เลนเพลง
กอน

คุณสามารถใชฟงกชั่นตอไปนี้ในหนาการเลนเพลง:

เลนเพลงสุม: เลนเพลงแบบสุม โดยแตะ      เพื่อเปด/ปดการ
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เลนสุม โดยไอคอนจะเปนสีเทาเมื่อปดฟงกชั่นการเลนแบบสุม
ไปยังตำแหนงตางๆของเพลง: ลากนิ้วไปยังตำแหนงที่ตองการ
เลนบนแถบการเลนเพลง 
เลน/พักการเลนเพลง: แตะ     เพื่อพักการเลนพลง; แตะ     
เพื่อเลนเพลง 
กรอเพลงไปดานหลัง: แตะคาง 
ไปยังเพลงถัดไป: แตะ      ครั้งเดียว
กรอเพลงกลับไปดานหนา: แตะคาง 
ไปยังจุดเริ่มตนของเพลง: แตะ      ครั้งเดียว 
ไปยังเพลงกอนหนา: แตะ      2 ครั้ง
ดูเพลยลิสตปจจบัน: แตะ

ตั้งคา (Settings) 

เมนูนี้ใหคุณสามารถควบคุมกำหนดการตั้งคาตางๆบนหนาการตั้ง
คา (Settings) 
กดปุมโฮม แตะ แท็บแอพพลิเคชั่น แลวแตะ ตั้งคา (Settings) 
หรือกดปุมเมนูในหนาโฮม และแตะ ตั้งคาระบบ (System 
Settings)

อุปกรณไรสายและเครือขาย (Wireless &
Networks
Wi-Fi: เปลี่ยนไอคอนเปนเปด               ถาตองการใช 
Wi-Fi สำหรับการเชื่อมตอขอมูล โทรศัพทจะทำการสแกนคนหา
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เครือขาย Wi-Fi ที่มีอยู
บลูทูธ (Bluetooth): แตะเลือกเพื่อเปด/ปด บลูทูธ
การจัดการซิม (SIM Management): ตั้งการใชงานของซิม
การดที่ใสในตัวเครื่อง 
การใชขอมูล (Data usage): ฟงกชั่นนี้ใหคุณสามารถนับการ
ใชงานขอมูลและจำกัดการใชงานขอมลของเครื่อง
เพิ่มเติม (More): สามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ได

 























โหมดใชงานบนเครื่องบิน (Airplane mode): 
แอพพลิเคชั่น SMS เริ่มตน (Default SMS app)
การปลอยสัญญาณและฮอตสปอตแบบพกพา (Tethering 
& portable hotspot)
VPN (VPN)
เครือขายโทรศัพทมือถือ (Mobile networks)
Cell broadcasts
Dual SIM smart on

อุปกรณ (Device)

โปรไฟลเสียง (Audio Proffiifiles): คุณสามารถตั้งได 4 รูปแบบ
ตางกันไปตามการใชงาน คือ ทั่วไป (General), ประชุม 
(Meeting), นอกอาคาร (Outdoor) และ ปดเสียง (Silent)
การแสดงผล (Display): ใหทานสามารถกำหนดการแสดงหนา
จอเอง และตั้งคาความสวางของหนาจอ เลือกเพื่อเปลี่ยนทิศ
ทางเมื่อทานหมุนโทรศัพทของทาน และปรับแตงการตั้งคาหนา
จออื่นๆ
พื้นที่จัดเก็บ (Storage): ใหทานตรวจสอบพื้นที่ที่ใชไดและจัด
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สวนตัว (Personal)

การบนพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพทของทาน 
แบตเตอรี่ (Battery): คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้ในการแสดงเปอร
เซนตของแบตเตอรี่ ในเมนูนี้คุณสามารถดูวาแอพพลิเคชั่นไหน
ใชแบตเตอรี่แลวใชกี่เปอรเซนต
แอพพลิเคชั่น (Apps): เมนูนี้ใหคุณจัดการแอพพลิเคชั่น









บริการตำแหนง (Location): ใชการตั้งคาบริการตำแหนงสำหรับ
แชรตำแหนงที่ตั้งเมื่อคุณคนหาขอมูลและใชแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยว
กับการบอกตำแหนงที่ตั้ง เชน แผนที่
ความปลอดภัย (Security): คุณสามารถปรับแตงการตั้งคา
ความปลอดภัยใหกับขอมูลหรือเครื่องโทรศัพทของคุณ 
ภาษาและการปอนขอมูล (Language & Input): ภาษาและ
การปอนขอมูล (Language & Input) เพื่อเลือกภาษาที่ใชแสดง
ในตัวเครื่องและคียบอรดที่ใชบนหนาจอ รวมถึงคำที่จะใชเพิ่มใน
ดิคชั่นนารี
แบคอัพและรีเซ็ต (Backup&reset): คุณสามารถเลือกแบค
อัพขอมูลแอพพลิเคชั่น, รหัสผาน wifi-fiffii และการตั้งคาบริการ 
google อื่นๆไปยังเซริฟเวอรของ Google นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกรีเซตตัวเครื่องโทรศัพทไดจากหนาเมนูนี้ 

แอคเคาท (Accounts)
ใชการตั้งคา แอคเคาทและการซิงค เพื่อเพิ่ม, ลบ และ จัดการ
แอคเคาท Google หรือแอคเคาทอื่นๆที่รองรับ
ทั้งนี้สามารถใชคาที่ตั้งเพื่อควบคุมแอพพลิเคชั่นทั้งหมดในการรับ, 



27

ระบบ (System)














วันที่และเวลา (Date & time): ตั้งเวลา, โซนเวลา และวันที่: 
เลือกใชอัตโนมัติ (Automatic) เพื่อตั้งเวลาวันที่อัตโนมัติตาม
เครือขาย 
ใช รูปแบบ 24 ชั่วโมง (Use 24-hour format): เลือกเปด/ปดรูป
แบบ 24 ชั่วโมง
เลือก รูปแบบวันที่ (Date format): เลือกรูปแบบการแสดงวันที่
การเขาถึงการใชงาน (Accessibility): คุณสามารถใชการตั้ง
คาการเขาใชงานเพื่อปรับตั้งคาปลั๊กอินตางๆ สำหรับฟงกชั่นนี้ 
ที่คุณไดติดตั้งบนตัวเครื่อง
พิมพ (Printing): คุณสามารถพิมพเอกสารได โดยใชเครื่อง
พรินทเตอร ทั้งนี้ตองมีแอคเคาทของ Google
การบูทเครื่องแบบเร็ว (Quick Boot): เปดฟงกชั่นนี้เพื่อให
การทำงานเปด/ปดตัวเครื่องไวขึ้น
ตารางเปด/ปดเครื่อง (Scheduled power on &off): คุณ
สามารถตั้งเปด/ปดเครื่องโดยอัตโนมัติตามตารางเวลาที่ตั้งไวได
ตัวเลือกผูพัฒนา (Developer options): ถาคุณเปนผูพัฒนา
แอพพลิเคชั่น คุณอาจตองเรียนรูการใชงานการตั้งคาในเมนูนี้
เกี่ยวกับตัวเครื่อง (About phone): ดูสถานะตัวเครื่อง
โทรศัพทของคุณ โดยหนาจอจะแสดงขอมูลตางๆรวมถึงเบอร
โทรศัพท, เครือขายที่ใช, ชนิดของเครือขายที่ใชงาน, ความแรง
สัญญาณ, สถานะโรมมิ่ง, ที่อยู Wi-Fi ที่เชื่อมตอ และอื่นๆ

สง และซิงคขอมูลบนตารางเวลา และเลือกตั้งวาแอพพลิเคชั่นทั้ง
หมดจะสามารถซิงคขอมูลผูใชโดยอัตโนมัติหรือไม
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เลือก ขอมูลทางกฏหมาย (Legal information) เพื่อดูราย
ละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และใบอนุญาต และเงื่อนไขการบริการ
ของแอพพลิเคชั่นของ Google ที่อยูในเครื่องโทรศัพทของคุณ 
เพื่อเรียนรูการใชงานตัวเครื่องโทรศัพท คุณสามารถดูชื่อรุนและ
เวอรชั่นของโทรศัพทของคุณ

บันทึกเสียง (Sound recorder)

ในโหมดไหนๆ คุณสามารถกดปุมโฮม (หนาหลัก) แตะแท็บ
แอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะ บันทึกเสียง (Sound recorder).
แตะปุม     เพื่อเริ่มการบันทึก
ระหวางการบันทึก คุณสามารถกดพักการบันทึกเสียงโดยแตะที่
ปุม     หรือเลือกแตะเรียบรอย (Done) เพื่อบันทึกไฟลเสียง 
หากตองการออกจากเมนู บันทึกเสียง (Sound recorder) คุณ
สามารถกดปุมกลับ

1.

2.
3.

4.

ดิจิตอลทีวี (Digital TV)

คุณสามารถรับชมทีวีหลังจากตั้งคาการคนหาชองภายใตเมนูตัว
เลือก ในขณะรับชมคุณสามารถเปลี่ยนชองและปรับความดังเสียง
โดยกดปุมโปรแกรมบนหนาจอ

ดูรายการทีวี 
1. เลือกไอคอน       ที่อยูบนหนาจอหลัก เพื่อรับชมทีวี
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2. เลือก “ถัดไป” เพื่อคนหาสัญญาณดิจิตอลทีวี (โปรดดึงเสา
   สัญญาณเหนือโทรศัพทเพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น)
3. เลือกที่ตั้งของคุณและทำการ ”คนหา”สัญญาณดิจิตอลทีวี

4. ระบบจะทำการคนหาสัญาณดิจิตอลทีวีโดยอัติโนมัติประมาณ
   3-4 นาที
5. กด”ตกลง” เมื่อระบบคนพบชองรายการหรือกด“คนหา” เพื่อให
   ระบบทำการคนหาสัญญาณอีกครั้ง
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ฟงกชั่นบนหนาจอ
“Live TV” คือหนาที่จะแสดงชองทั้งหมดที่ระบบสามารถคนหาได
โดยผูใชสามารถเลื่อนขึ้น-ลงที่หนาจอเพื่อเลือกชองที่ตองการได

“EPG” ยอมาจาก (Electronic Program Guides) เปนเมนูแนะ
นำผังรายการของแตละชองโดยผูใชสามารถดูรายการลวงหนาของ
แตละชองรายการไดถึง 7 วันโดยการกดที่เครื่องหมาย”+” และ “-” 
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ตั้งคา
การจัดเรียงชอง > เปนเมนูที่ใหผูใชสามารถจดเรียงรายการตาม
ความตองการของผูใชเอง

การคนหาชอง > เมื่อกด”คนหา” ระบบจะทำการคนหาสัญญาณ
ใหมอีกครั้ง

เกี่ยวกับ > จะบอกขอมูลเกี่ยวกับเวอรชั่นของดิจิตอลทีวี
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การใชงานเมนูดิจิติอลทีวี

1>> กลับไปยังหนา “Live TV” 
2>> แถบแสดงชองรายการที่ชมปจจุบัน
3>> แถบแสดงความแรงของสัญญาณดิจิตอลทีวีและสถานะแบต
     เตอรี่
4>> เปด–ปดการใชงานเสียงและแถบปรับระดับความดังเสียง
5>> ดูรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของช่องปัจจุบัน
6>> ปุมปรับระดับความกวางหนาจอ(เต็มจอ/ไมเต็มจอ)
7>> ตั้งคาการใชงาน
7.1 เลือกเสียงภาษา
7.2 ซับไตเติ้ล (Subtitle)
7.3 คุณสามารถเลือกชองที่ตองการรับชมจากรายการ

1 2 3

4 5 6 7

8
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วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน 

ปญหาที่พบ              สาเหตุ                     วิธีแกไข 

การใชโทรศัพทมือถือในพื้นที่
สัญญาณออน เชนบริเวณใต
ถุน, หอคอย ทำใหคลื่นวิทยุไม
สามารถสงออกไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การใชโทรศัพทมือถือเมื่อชุม
ทางสายไมวาง เชน การใช
เมื่อสายไมวางในเวลาเลิก
งาน 

เกี่ยวเนื่องกับกฏระยะการสง
สัญญาณของเครือขาย 

ระบบการเชื่อม
ตอแย  

ควรพยายามหลีก
เลี่ยงการใชภายใต
สภาวะดังกลาว 

ควรพยายามหลีก
เลี่ยงการใชภายใต
สภาวะดังกลาว 

สอบถามผูใหบริการ
เครือขายสำหรับ
แผนที่ของบริการที่
ครอบคลุม 

เกิดจากปญหาการเชื่อมตอ
เครือขาย 

เสียงกองและ
สะทอน 

ควรวางสายเพื่อ
โทรใหม 

สัญญาณเครือขายไมดีในบาง
จุด 
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ปญหาที่พบ              สาเหตุ                     วิธีแกไข 

ระยะเวลาการสแตนดบายจะ
ขึ้นกับการตั้งคาเครือขาย 

เวลาการสแตนด
บายสั้นลง 

ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 

ถาโทรศัพทมือถือ
อยูในพื้นที่ที่การ
เชื่อมตอสัญญาณ
เครือขายไมดี ใหปด
เครื่องโทรศัพทมือ
ถือ 

ใสแบตเตอรี่ใหม 

เมื่อไมสามารถรับสัญญาณ 
โทรศัพทจะพยายามคนหา
สัญญาณ ซึ่งจะใชพลังงาน
แบตเตอรี่คอนขางมาก 

กรุณายายไปในพื้น
ที่ที่มีสัญญาณหรือ 
ปดโทรศัพทมือถือ
ชั่วคราว 

แบตเตอรี่ไฟหมด ไมสามารถเปด
เครื่อง         

ตรวจสอบสถานะ
แบตเตอรี่หรือเสียบ
สายชารจ 

ซิมการดเสียหาย ใชซิมการดไมได         ติดตอผูใหบริการ
เครือขาย

ไมไดใสซิมการดอยางถูกตอง ตรวจสอบวาซิม
การดใสในตัวเครื่อง
เรียบรอย

มีฝุนบนซิมการด เช็ดทำความสะอาด
ดวยผาสะอาด 
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ปญหาที่พบ              สาเหตุ                     วิธีแกไข 

ไมสามารถใชซิมการดได ไมสามารถเชื่อม
ตอกับเครือขาย 

ติดตอผูใหบริการ
เครือขาย

อยูนอกพื้นที่ใหบริการ ติดตอผูใหบริการ
เครือขาย

สัญญาณออน กรุณายายไปในพื้น
ที่ที่มีสัญญาณ 

เปดใชงานการระงับการโทร ไมสามารถโทร
ออก 

ยกเลิกการระงับ
การโทร 

เปดใชงานเบอร Fix dialing ยกเลิกการ เบอร 
Fix dialing 

แบตเตอรี่และที่ชารจเสียหาย ไมสามารถชารจ 

ชารจในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง
หรือต่ำกวา 0-40 องศาเซล
เซียส

การเชื่อมตอผิดปกติ 

เปลี่ยนแบตเตอรี่
หรือที่ชารจ

ตรวจสอบการเชื่อม
ตอสายชารจ
ระหวางตัวเครื่อง
และที่ชารจโทรศัพท 

เปลี่ยนสภาพแวด
ลอมในการชารจ

ใสเบอร PIN ผิด 3 ครั้งติดตอ
กัน

รหัส PIN ผิด ติดตอเครือขายผู
ใหบริการ
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ปญหาที่พบ              สาเหตุ                     วิธีแกไข 

หนวยความจำรายชื่อเต็ม ไมสามารถเพิ่ม
รายชื่อ 

ลบรายชื่อบางตัว
ออก

ผูใหบริการเครือขายไมสามารถ
รองรับฟงกชั่นการใชงานที่คุณ
ตองการ 

ไมสามารถทำ
ฟงกชั่บางอยาง 

โปรดติดตอผูให
บริการเครือขาย



37

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

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

ภาพ 1

อัพเกรดซอฟตแวรผาน OTA  
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โหมดเอนดรอยด:
1. คลิ้กที่ไอคอน "อัพเดทซอฟตแวร (Software update)"  ในหนาจัด
   การแอพพลิเคชั่น (ภาพ 2)  ตอจากนี้จะมีหนาขอความปอบอัพง
   แสดงการเริ่มใชงาน (ภาพ 3)

ภาพ 2 ภาพ 3

2. ภาพที่ 3 -> แตะ ตกลง (OK) เครื่องจะทำการเชื่อมตอไปยังเซริฟ
   เวอร ทั้งนี้มีโอกาสเกิด 3 เหตุการณในขั้นตอนการอัพเกรด

กรณีที่ 1 : เชื่อมตอเซริฟเวอรเรียบรอย และสามารถคนพบเฟริม
แวรเพื่ออัพเกรดในเซริฟเวอร ภาพ 4 เปนการแสดงขอมูลและ
รายละเอียดของเฟริมแวรแพกเก็จไหม
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ภาพ 4

กรณีที่ 2 : เมื่อไมมีเฟริมแวรใหมอยูบนเซริฟเวอร จะมีหนาขอ
ความปอบอัพแสดง "ยังไมมีการอัพเดทซอฟตแวร (No Update 
Available)" ถาคุณกด ตกลง (OK) จะออกจากเมนู (ภาพ 5)

กรณีที่ 3 : ไมสามารถเชื่อมตอเซริฟเวอรได จะขึ้น "การทำงานขัด
ของ (Network error!)" ใหกด ตกลง (OK) แลวออกจากเมนูนี้ 
(ภาพ 6)

3. ภาพที่ 7 -> แตะ ตกลง (OK) จะมีหนาตางแสดงวาเครื่องกำลัง
   ดาวนโหลด หากคุณกด ยกเลิก (Cancel) จะเปนการออกจาก
   หนาเมนู

ภาพ 5
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ภาพ 6 ภาพ 7

4. หนาการอัพเดท
   4.1 หลังจากสิ้นสุดดาวนโหลด จะมีคำถามปอบอัพวา 
       “ตองการติดตั้งเดี๋ยวนี้ ? (Do you   want to 
       install now?) (ภาพ8)
   4.2 ภาพ8, หากคุณเลือก ตกลง (OK) เครื่องโทรศัพทจะ
       รีบูท จากนั้นใหเขาโหมด Recovery (ภาพ8->ภาพ9)
   4.3 ภาพ8, หากคุณเลือก ยกเลิก (Cancel) จะออกจาก
       แอพพลิเคชั่น หากเขาหนาแอพพลิเคชั่นใหมครั้งหนา
       จะแสดงขั้นตอนที่ 4 
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ภาพ 8 ภาพ 9
โหมด Recovery (Recovery Mode)
โคดรหัสและแถบสถานะจะถูกแสดงบนหนาจอโทรศัพท เมื่อเครื่อง
โทรศัพททำการรีบูทเสร็จเรียบรอยจะแสดงโหมดเอนดรอยดอีกครั้ง 

โหมดเอนดรอยด (Andriod Mode)
รายงานอัพเดทสถานะจากเซริฟเวอร: แสดงการอัพเดทซอฟตแวร
เสร็จสมบูรณ

ตรวจสอบเฟริมแวรของตัวเครื่องอีกครั้ง:
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชั่นเฟริิมแวรของตัวเครื่องหลังการอัพ
เกรดซอฟตแวร
เขาไปที่ เมนู ตั้งคา (Settings)-> เกี่ยวกับโทรศัพท (About Phone)
 -> เลขที่สราง (Build number)
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ภาพ 10
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ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกรที่มี
หนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศ
ทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่เปนที่รูจัก
กันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ในการทดสอบ
คา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพทสงออกมาในทุก
ยานความถี่
โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกันทั้งหมดถูก
ออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม

•

•

•

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR 
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย1.6 วัตต/กก.ตอเนื้อเยื่อ 1 กรัม
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ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย ไดแกซิมการด, 
สภาวะเครือขาย, การตั้งคา, การใชงาน และสภาพแวดลอม
ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติมีเดีย
จะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ
เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณเครือขาย
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปดโดยอัตโนมัติ 
หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว
การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานะการ
ชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟหนาจอ

 Li-polymer 2900 mAh

•

•

•

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