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i-note S

คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามคุีณสมบัติ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนด
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ี มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด

ของ กทช.
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ยินดีต้อนรับ
ขอขอบคุณท่ีท่านให้การสนับสนุน โทรศัพท์มือถือแบบ Tablet รุ่น
i-note S โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ
Android 2.3 จาก Google สามารถรองรับเครือข่าย WCDMA 
และ 3G โดยระบบ Android ที่ใช้กับเครื่องนี้สามารถรองรับ
บริการ อย่างเช่น การสนทนา, การรับ-ส่งข้อความตัวอักษร
และมัลติมีเดีย, การเล่นเสียงและวีดีโอ, กล้องถ่ายภาพ, บลูทูธ
และ Wi-Fi เช่นเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไปและที่สำคัญ ระบบ 
Android ยังให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจำนวน
มากๆ ได้ เพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ และเพื่อให้คุณได้ใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

หมายเหตุ :

โปรดอ่านข้อควรระวังในหน้าถัดไปอย่างละเอียดเพ่ือ
ป้องกันการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
หรือการเกิดอันตราย คู่มือการใช้งานน้ีได้แสดงข้อมูล
ท่ีสำคัญซ่ึงคุณควรทราบเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์
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ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี 

เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ 

Hotline i-club โทร. 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) 

หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club  

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์

มือถือได้ทาง i-mobile call center  

โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน 
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ห้ามเปิดเครื่องโทรศัพท์ในสถานที่ที่อาจเกิดปัญหา
เกี่ยวกับคลื่นสัญญาณรบกวนหรืออันตรายอื่นๆ 
จากการใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย 

โปรดขับขี่รถยนต์โดยใช้มือทั้งสองข้างอย่างระมัด
ระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับผลกระทบของคลื่น
รบกวนที่มาจากอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายอื่นๆ

โปรดปิดเครื่องโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลอื่นๆ

โปรดปิดเครื่องโทรศัพท์ระหว่างโดยสารบนเครื่อง
บิน เนื่องจากสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายอาจส่ง
คลื่นรบกวนต่อการบินได้

โปรดปิดเครื่องโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมันหรือแก๊สที่
เป็นเชื้อเพลิง หรือแม้แต่ขณะอยู่ใกล้สารเคมีและ
น้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิง 

โปรดปิดเครื่องโทรศัพท์ขณะอยู่ในบริเวณที่มีการ
จุดระเบิด และห้ามใช้งานโทรศัพท์ในบริเวณดัง
กล่าวเป็นอันขาด

โปรดใช้งานโทรศัพท์ตามลักษณะการใช้งานท่ีถูกต้องและ
ห้ามสัมผัสบริเวณเสาอากาศของตัวเคร่ืองขณะใช้งาน

ควรให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการเป็นผู้ติดตั้งและ
ซ่อมแซมโทรศัพท์ให้กับคุณ
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โปรดเลือกใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับ
การรับรองจาก i-mobile เท่านั้น ห้ามใช้ผลิต
ภัณฑ์จากแหล่งอื่นร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้

โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติการกันน้ำ โปรด
เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากน้ำและความชื้น

โปรดบันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญเก็บสำรองไว้ใน
รูปแบบของกระดาษหรือไฟล์ ไว้ในแหล่งบันทึก
ข้อมูลอื่นๆ 

โปรดอ่านคู่มือน้ีอย่างละเอียดเพ่ือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ
ความปลอดภัยขณะเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องนี้กับ
อุปกรณ์อื่นๆ และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่น
ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้งานโทรศัพท์ใน
พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมบริการเครือข่าย และได้เปิดทำการ
เช่ือมต่อเป็นท่ีเรียบร้อยคุณสามารถกลับไปท่ีหน้าจอ
ปกติโดยการกดปุ่มวางสาย และป้อนเบอร์โทรฉุกเฉิน
จากนั้นจึงแจ้งตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบัน และห้าม
วางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ :

ภาพประกอบในคู่มือน้ีใช้เพ่ือการอ้างอิงและแนะนำการใช้
งานเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างไปจากตัวเครื่องจริง โปรด
ยึดตามคุณสมบัติของตัวเครื่องจริงเป็นหลัก
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1.0 แนะนำส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง 

ปุ่มรีเซ็ต ช่องใส่ MicroSD การ์ด ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
/ตั้งเครื่องหรือออก
จากโหมด Sleep

ช่องใส่ซิมการ์ด ปุ่มปรับระดับเสียง

ลำโพง

เลนส์กล้องด้านหลัง

เลนส์กล้องด้านหน้า ไมโครโฟน
หูฟัง
ไฟแสดงการชาร์จ
ช่องต่อ USB

ปุ่มเมนู
ปุ่มหน้าจอหลัก

ปุ่มย้อนกลับ
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1.1 การใส่ USIM/SIM การ์ด และ 

MicroSD การ์ด

โปรดตรวจสอบขณะใส่การ์ดว่าคุณได้หันข้ัวโลหะสีทองของ
ซิมการ์ดไปทางด้านหลังของตัวเครื่อง จากนั้นจึงใส่ซิมการ์ดลง
ในช่องที่ถูกต้อง (ช่องที่ 1: USIM หรือ SIM การ์ด, ช่องที่ 
2: SIM การ์ด)

 
หมายเหตุ :

• ห้ามใส่หรือถอดซิมการ์ดหรือ MicroSD การ์ดขณะ
 เปิดเครื่อง ควรใส่หรือถอดการ์ดหลังจากที่ปิดเครื่อง
 แล้วเท่านั้น การถอดหรือใส่การ์ดขณะเปิดเครื่อง  
 อาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรืออุปกรณ์ได้รับความ
 เสียหายได้

• โปรดตรวจสอบขณะใส่การ์ดว่าคุณได้หันขั้วโลหะ
 สีทองของการ์ดไปทางด้านหลังของตัวเครื่อง พร้อม
 หันทิศทางของการ์ดให้ถูกต้องโดยสังเกตจากมุมตัด 
 ของการ์ด
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1.2 การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบสายชาร์จเข้ากับช่องต่อบนตัวเครื่อง

2. เสียบปลั๊กอีกด้านของที่ชาร์จเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟบนผนัง

หมายเหตุ :

โปรดชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ที่ชาร์จขนาด 1000 mA 
ก่อนเริ่มต้นการใช้งานเครื่องโทรศัพท์ชนิด Tablet 

หากคุณต้องการทราบสถานะของแบตเตอรี่ขณะปิด
เคร่ือง ให้คุณคลิกท่ีปุ่มเปิด-ปิดเคร่ือง 1 คร้ัง จะปรากฏ
ไอคอนแบตเตอรี่บนหน้าจอครู่หนึ่ง จากนั้นไอคอนจะ
หายไปเพื่อให้สามารถชาร์จไฟด้วยความเร็วเต็มที่ 

• โปรดใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ และสาย USB ที่จัดให้
 สำหรับการชาร์จไฟเท่านั้น อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 
 จะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน

• คุณสามารถใช้สาย USB ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้  
 แต่ประสิทธิภาพจะน้อยกว่าการใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่
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1.3 การเปิดและปิดเครื่อง 

หมายเหตุ:

คุณสามารถรีเซ็ตการทำงานของซอฟต์แวร์โดยการใช้วัตถุ
ปลายแหลมในการกดปุ่มรีเซ็ตที่ซ่อนอยู่ในรูเล็กๆ บน
ตัวเครื่อง

การปิดเครื่อง

1. กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้

2. สัมผัสที่ปุ่มยืนยัน จากนั้นเครื่องจะปิดการทำงาน
 ที่หน้าจอหลักจะปรากฏกล่องแสดงสถานะ
 เครื่องจะปิดการทำงานโดยสมบูรณ์เมื่อกล่องแสดงสถานะนี้ 
 หายไปและหน้าจอหลักมืดสนิท
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1.4 หน้าจอหลัก 

(ภาพหน้าจอนี้ใช้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้น)

1. สัมผัสที่ไอคอน Launcher  เพื่อเปิดการทำงานของ  
 Launcher และดูแอปพลิเคชั่นของคุณทั้งหมด 

2. สัมผัสที่ปุ่มด้านหลังเพื่อปิด Launcher

หมายเหตุ :

• คุณสามารถเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชั่นไปยังหน้าจอ
 หลักโดยการสัมผัส Launcher ค้างไว้จนกว่าจะมี
 การสั่น จากนั้นจึงค่อยลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 บนหน้าจอหลัก

• สัมผัสไอคอนหน้าจอหลักบน Launcher หรือปุ่มหน้า 
 จอหลักเพื่อปิดการทำงานของ Launcher
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1.5 การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
สาย USB เพื่อการถ่ายโอนเพลง, รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ 
ระหว่างตัวเครื่องโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์
 เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะได้รับการ
 แจ้งเตือนว่ามีการเชื่อมต่อ USB ด้วยไอคอน 

2. เปิดแผงหน้าจอการแจ้งเตือน และสัมผัสที่ไอคอนแสดงการ 
 เชื่อมต่อ USB 

3. สัมผัส Turn on USB storage ในหน้าจอที่เปิดไว้เพื่อยืน
 ยันว่าคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์ เมื่อโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อใน
 ลักษณะของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้สำเร็จ หน้าจอ
 จะแสดงการใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB และคุณจะ 
 ได้รับการแจ้งเตือน

หมายเหตุ :

• ระหว่างขั้นตอนนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานหน่วย 
 ความจำ USB หรือ SD การ์ดจากเคร่ืองโทรศัพท์ของคุณ
 ได้ จึงไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคช่ันท่ีสัมพันธ์กับแหล่ง
 ข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น กล้องถ่ายภาพ, แกลเลอร่ีและ
 เพลง และจะไม่สามารถแชร์การเช่ือมต่อข้อมูลโทรศัพท์
 ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้
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• โปรดทำตามขั้นตอนของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูก
 วิธี ในการถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB หรือ SD  
 การ์ด รวมถึงสาย USB เพื่อป้องกันการสูญหายของ 
 ข้อมูล

1.6 การโทรออกและการวางสาย 

สัมผัสที่ไอคอนโทรศัพท์   ซึ่งอยู่ทางด้านล่างสุดของหน้า
จอหลัก

หมายเหตุ :

คุณสามารถสัมผัสเบอร์โทรจากรายชื่อเพื่อทำการโทร
ออก แทนการกดเบอร์โทรศัพท์ทุกตัวด้วยตนเอง



�



�

หมายเหตุ :

• เมื่อคุณได้รับสายโทรเข้า หน้าจอสายโทรเข้าจะเปิด 
 ขึ้นพร้อมกับข้อมูลผู้โทร (Caller ID)และข้อมูลอื่นๆ
 เกี่ยวกับผู้โทรที่คุณได้ป้อนไว้ในรายชื่อ (Contacts)

• หากชื่อผู้โทรที่ต้องการไม่ปรากฏในรายชื่อ ชื่อผู้โทร 
 นั้นจะแสดงในลักษณธข้อมูลผู้โทรและเบอร์โทรตาม 
 มาตรฐาน

1.7 รายชื่อ (Contacts)

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. เปิดรายชื่อของคุณ

2. กดปุ่ม Menu และสัมผัสที่ New contact

3. ป้อนชื่อ และสัมผัสที่ประเภทข้อมูลของชื่อ เช่น เบอร์โทร  
 และอีเมล์แอดเดรส เพื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนั้นๆ ไอคอน
 เฟรมภาพสำหรับการเลือกภาพจะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อใน
 รายชื่อของคุณและในแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ให้สัมผัสที่ Done
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การนำเข้ารายชื่อ

1. เปิดรายชื่อของคุณ จากนั้นกดปุ่มเมนู และสัมผัสที่ 
 Import/Export 

2. สัมผัสรายชื่อที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นสัมผัส Import  
 ในเมนูที่ปรากฏขึ้น หรือกดปุ่มเมนู และสัมผัส Import all

หมายเหตุ :

การโหลดข้อมูลรายชื่ออาจใช้เวลาค่อนข้างนานหากมี
รายชื่อจำนวนมาก

การค้นหารายชื่อ 

1. เปิดรายชื่อของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Search
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2. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา ขณะที่พิมพ์ชื่อ รายชื่อซึ่งใกล้
 เคียงกับตัวอักษรที่ป้อนจะปรากฏที่ด้านล่างของกล่องค้นหา

3. สัมผัสรายชื่อที่ต้องการจากในรายการเพื่อไปที่หน้าจอ  
 Details ของชื่อนั้น หรือสัมผัสที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อเปิด
 หน้าจอพร้อมรายชื่อที่ตรงกับการค้นหา

1.8 การส่งข้อความ 

สัมผัสไอคอนข้อความบนหน้าจอหลัก หรือใน Launcher   

หน้าจอ Massaging จะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถสร้างข้อความ
ใหม่ หรือเปิดอ่านการสนทนาด้วยข้อความที่มีอยู่ หรือสัมผัส
ที่ New message เพื่อเริ่มการเขียนข้อความตัวอักษรหรือ
มัลติมีเดียข้อความใหม่
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การส่งข้อความตัวอักษร (SMS)

1. บนหน้าจอ Massaging ให้สัมผัสที่ New message 
 จากนั้นให้คุณป้อนเบอร์โทรปลายทางในช่อง To 

2. สัมผัสที่กล่องเขียนข้อความเพื่อเริ่มการป้อนข้อความ

3. สัมผัส Send จากนั้นหน้าต่างข้อความจะปรากฏขึ้น โดยที่
 ข้อความจะตามหลังชื่อของคุณ การตอบกลับจะปรากฏใน
 หน้าจอนี้เช่นกัน ขณะที่คุณอ่านและส่งข้อความเพิ่มเติม  
 การสนทนาจะถูกสร้างขึ้น

การสร้างและส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

1. บนหน้าจอ Messaging ให้สัมผัสท่ี New message จากน้ัน
 ให้คุณป้อนเบอร์โทรหรืออีเมล์แอดเดรสปลายทางในช่อง To

2. กดปุ่มเมนูและสัมผัส Add subject เพื่อเพิ่มหัวเรื่องของ
 ข้อความ

3. สัมผัสที่กล่องเขียนข้อความเพื่อเริ่มการป้อนข้อความ

4. กดปุ่มเมนู และสัมผัส Attach เพื่อเปิดเมนูที่คุณสามารถ
 สัมผัสชนิดของไฟล์มีเดียเพื่อแนบไปกับข้อความ

หมายเหตุ :

คุณสามารถสัมผัส Pictures, Capture picture, Video, 
Record video, Audio, Record audio หรือ Slideshow 
เพื่อใช้ในการแนบไฟล์

5. สัมผัสที่ Send MMS เพื่อส่งข้อความ
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1.9 เบราเซอร์

การเปิดหน้าเว็บเพจ

1. สัมผัสที่ไอคอน  ทางด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก

2. ป้อนแอดเดรส (URL) ของหน้าเว็บเพจ หรือป้อนเงื่อนไข
 ของการค้นหา

3. สัมผัสแอดเดรสที่แนะนำ หรือป้อนแอดเดรสด้วยตนเอง  
 จากนั้นจึงสัมผัสที่ไอคอนลูกศร 
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2.0 การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล์

1. สัมผัสไอคอนอีเมล์บนหน้าจอหลักหรือใน Launcher  

2. ในหน้าจอ Set up email ให้คุณป้อนอีเมล์แอดเดรส  
 และรหัสผ่าน

3. หากคุณสัมผัส Next เครื่องจะพยายามสื่อสารกับผู้ให้
 บริการอีเมล์ของคุณเพื่อให้แอคเคาท์ของคุณใช้งานได้
 สำหรับการส่งและรับอีเมล์ โดยใช้เพียงแค่อีเมล์แอดเดรส
 และรหัสผ่าน

4. ป้อนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นตามชนิดของแอคเคาท์ที่คุณกำลัง 
 เพิ่มและสัมผัส Done
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2.1 การเขียนและการส่งอีเมล์

การเขียนและการส่งอีเมล์

1. กดปุ่มเมนู และสัมผัส Compose

2. ใส่แอดเดรสปลายทางของการส่งอีเมล์

3. ขณะป้อนแอดเดรส แอดเดรสที่ใกล้เคียงจะปรากฏขึ้นมา
 จากรายชื่อ (Contacts) ของคุณ คุณสามารถสัมผัสเพื่อ
 เลือกแอดเดรสที่แนะนำ หรือป้อนแอดเดรสใหม่ และแยก 
 แอดเดรสแต่ละอันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

4. ป้อนหัวเรื่องของข้อความ

5. ป้อนข้อความของอีเมล์

6. สัมผัสที่ Send เพื่อส่งอีเมล์

การแนบไฟล์ไปกับอีเมล์

1. กดปุ่มเมนู และสัมผัส Attach a file

2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ

การรับอีเมล์

อีเมล์จะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับ
เครือข่าย

1. สัมผัสไอคอนอีเมล์บนหน้าจอหลักหรือใน Launcher  

2. กดปุ่มเมนู และ Refresh
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2.2 Android Market

1. สัมผัสไอคอน Market ใน Launcher หรือบนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ :

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อโทรศัพท์
 เข้ากับเครือข่าย 3G หรือ Wi-Fi ก่อนที่จะเปิดการ
 ใช้งาน Market

2. ค้นหาแอปพลิเคชั่นที่คุณต้องการใช้งานและเปิดหน้าจอ
 รายละเอียดของงาน จากนั้นสัมผัส Free หรือราคาก่อน
 ที่จะติดตั้ง
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2.3 กล้องถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ 

1. สัมผัสไอคอนกล้องถ่ายภาพใน Launcher หรือบน
 หน้าจอหลัก

2. จับภาพวัตถุที่จะถ่ายโดยดูจากหน้าจอ

3. สัมผัสไอคอนชัตเตอร์บนหน้าจอ 

หมายเหตุ :

โปรดใส่ SD การ์ดก่อนการใช้งานกล้องถ่ายภาพ 
เนื่องจากภาพที่ถ่ายทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน SD การ์ด
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การถ่ายวีดีโอ

1. สัมผัสไอคอนกล้องถ่ายภาพใน Launcher หรือบน
 หน้าจอหลัก

2. เล็งเลนส์กล้องไปยังฉากที่คุณต้องการเริ่มถ่ายภาพ

3. สัมผัสไอคอนเริ่มถ่ายวีดีโอ  บนหน้าจอ เพื่อให้กล้อง
 เริ่มการถ่ายวีดีโอ สามารถดูระยะเวลาการนับถอยหลังได้ 
 ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ หากเวลาที่เหลือน้อยกว่า 1 นาที
 การนับถอยหลังจะปรากฏเป็นสีแดง

4. สัมผัสไอคอนหยุดการถ่ายวีดีโอ  เพื่อหยุดการถ่าย 

หมายเหต : 

โปรดใส่ SD การ์ดก่อนการใช้งานกล้องถ่ายภาพ 
เนื่องจากวีดีโอที่ถ่ายทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน SD การ์ด
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2.4 การจัดการมัลติมีเดีย

การดูภาพ

1. สัมผัสไอคอนแกลเลอรี่ใน Launcher หรือบนหน้าจอ
 หลัก  

2. สัมผัสอัลบั้มเพื่อเปิด และดูภาพในอัลบั้ม 

3. เปิดดูภาพทั้งหมดในอัลบั้มโดยใช้ 2 นิ้วสัมผัสที่อัลบั้ม  
 แล้วแยกนิ้วทั้ง 2 นิ้วออกจากกัน 

4. สัมผัสภาพเพื่อดูการควบคุมและสัมผัส Slideshow

5. กดปุ่มเมนูสำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การแชร์  
 หรือการแก้ไขภาพ 
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การเล่นวีดีโอ

1. เปิดอัลบั้มในแกลเลอรี่ และสัมผัสวีดีโอที่ต้องการดู

2. สัมผัสที่วีดีโอเพื่อดูการควบคุมการเล่น
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2.5 เพลง 

การเปิดเพลงและดูรายการเพลงของคุณ

1. สัมผัสไอคอนเพลงใน Launcher หรือบนหน้าจอหลัก 

2. สัมผัสเพลงในรายการเพลงของคุณเพื่อฟัง

หมายเหตุ :

• เมนูเพลง (Music) จะเล่นไฟล์เพลงที่ได้จัดเก็บไว้บน  
 SD การ์ดหรือหน่วยความจำ USB (ขึ้นอยู่กับรุ่นของ
 โทรศัพท์) ดังนั้น ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดเพลงได้  
 คุณจะต้องคัดลอกไฟล์เพลงลงในหน่วยความจำ
 ดังกล่าวจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

• สัมผัสเพลงในรายการเพลงค้างไว้ ในเมนูที่เปิดขึ้น  
 ให้คุณสัมผัส USE AS PHONE

ใช้ในการลากไปยังตำแหน่งที่
ต้องการบนแถบเลื่อน

ลากบนแถบเลื่อน
เพื่อไปยังส่วน
ของเพลงที่
ต้องการทันที

สัมผัสค้างไว้เพื่อ
ค้นหาข้อมูลเพลง

ภาพอัลบั้ม
สัมผัสปุ่มนี้เพื่อเปิดรายการ
เพลงปัจจุบัน

สัมผัสปุ่มนี้เพื่อเล่น
เพลงในรายการ
เพลงปัจจุบันแบบสุ่ม

สัมผัสเพื่อเล่นเพลง
ในรายการเพลง
ปัจจุบันซ้ำ, 
สัมผัสอีกคร้ังเพ่ือเล่น
เพลงปัจจุบันซ้ำ

กดปุ่มเหล่านี้เพื่อ
ข้ามเพลง หรือหยุด
เล่นชั่วคราว และ
เริ่มเล่นต่อ
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2.6 Wi-Fi 

1. สัมผัสไอคอนการตั้งค่าบนหน้าจอหลักหรือใน Launcher

2. เลือกเปิด Wi-Fi เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย  
 Wi-Fi

หมายเหตุ :

เพื่อเป็นการป้องกันระบบและข้อมูลวันที่ Wi-Fi จะถูก
ระงับการเชื่อมต่อ หากพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย
เกินไป

3. สัมผัส Wireless & networks > Wi-Fi settings โทรศัพท์
 จะทำการค้นหาเครือข่าย Wi-Fi และแสดงชื่อของเครือข่าย 
 ที่พบ เครือข่ายที่ป้องกันไว้จะปรากฏพร้อมไอคอนกุญแจ

หมายเหตุ :

หากเป็นเครือข่ายที่เปิดให้ใช้งานได้ คุณจะได้รับการ
แจ้งเตือนให้ยืนยันการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นโดยการ
สัมผัสที่ Connect หากเป็นเครือข่ายที่ป้องกันไว้ คุณจะ
ได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลการ
ยืนยันสิทธิ์อื่นๆ

4. สัมผัสที่เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ
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หมายเหตุ :

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โทรศัพท์จะได้รับ
แอดเดรสของเครือข่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นจาก
เครือข่าย โดยใช้โปรโตคอล DHCP
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2.7 บลูทูธ

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก, กดปุ่มเมนู และสัมผัส Settings  
 เพื่อเปิดแอปพลิเคชั่น Settings จากนั้นสัมผัส 
 Wireless & networks

2. สัมผัสเลือกหรือสัมผัสอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกบลูทูธ
 เพื่อเปิดหรือปิดบลูทูธ

หมายเหตุ :

• โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาและแสดงชื่อของอุปกรณ์
 บลูทูธที่อยู่ในระยะการทำงานทั้งหมด

• เพื่อเป็นการป้องกันระบบและข้อมูลวันที่ บลูทูธจะถูก
 ระงับการเชื่อมต่อ หากพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย
 เกินไป

3. สัมผัสชื่ออุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ ในรายการใน Settings  
 เพื่อจับคู่

4. อุปกรณ์จะถูกจับคู่เข้าด้วยกัน หากได้รับการแจ้งเตือนให้
 ป้อนรหัสผ่าน ให้คุณป้อน 0000 หรือ 1234 (รหัสผ่าน
 ที่ถูกใช้มากที่สุด) หรือดูจากคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับ
 อุปกรณ์เพื่อดูรหัสผ่าน

หมายเหตุ :

หากการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ โทรศัพท์ของคุณจะสามารถ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น
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2.8 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก, กดปุ่มเมนู และสัมผัส Settings  
 เพื่อเปิดแอปพลิเคชั่น Settings 

2. จากนั้นสัมผัส Wireless & networks > Mobile networks

 • Data enabled     
   คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
   โดยการเลือกตัวเลือกนี้

 • Data roaming         
   คุณสามารถป้องกันโทรศัพท์จากการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
   เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่ครอบ 
   คลุมการบริการของเครือข่าย เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย  
   หากโปรโมชั่นที่คุณใช้งานไม่ได้คิดรวมค่าบริการการ 
   โรมมิ่งข้อมูล
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 • Access point       
   หากคุณและผู้ให้บริการเครือข่ายแบบไร้สายแจ้งว่า
   คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของชื่อแอคเซสพอยท์
   ปัจจุบัน (APN) หรือต้องสร้างชื่อแอคเซสพอยท์ใหม่  
   คุณจะต้องขอรับ APN และการตั้งค่าโดยละเอียดจาก 
   ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

 • Use only 2G networks   
   คุณสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยการจำกัด
   การเชื่อมต่อข้อมูลไว้สำหรับเครือข่าย 2G เท่านั้น  
   (GPRS หรือ EDGE)

 • Network operators

   คุณสามารถค้นหาเครือข่าย หรือเลือกเครือข่ายโดย
   อัตโนมัติ
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2.9 เสียง

การใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก, กดปุ่มเมน ู และสัมผัส Settings เพื่อ
 เปิดแอปพลิเคชั่น Settings 

2. สัมผัส Sound > Phone ringtone

3. เปิดกล่องไดอะล็อกที่ใช้สำหรับเลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อคุณ
 ได้รับสาย สัมผัสเสียงเรียกเข้าเพื่อฟังเสียงเพลง คุณสามารถ
 ใช้แอปพลิเคชั่นมีเดียบางอย่างในการเพิ่มเพลงลงใน
 รายการนี้

การตั้งค่าหน้าจอ

1. กดปุ่มหน้าจอหลัก, กดปุ่มเมนู และสัมผัส Settings เพื่อ
 เปิดแอปพลิเคชั่น Settings

2. สัมผัส Display > Brightness

3. ใช้แถบเลื่อนในการตั้งค่าระดับของความสว่างที่คุณต้องการ 
 ได้ตลอดเวลาที่ใช้โทรศัพท์ เพื่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่นาน
 ยิ่งขึ้น ควรใช้ความสว่างน้อยในระดับที่มองแล้วสบายตา

4. สัมผัส OK
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3.0 การตั้งค่าอื่นๆ

การตั้งค่าแอปพลิเคชั่น (Applications settings)

เปิดรายการของแอปพลิเคชั่นทั้งหมดและซอฟต์แวร์อื่นๆ 
ที่ติดตั้งบนโทรศัพท์ของคุณ พร้อมกับขนาดและเครื่องมือ
สำหรับการจัดการ

รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

เปิดกล่องไดอะล็อกที่คุณสามารถลบข้อมูลที่เป็นส่วนตัวทั้ง
หมดจากหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยว
กับ Google Account, แอคเคาท์อื่นๆ, การตั้งค่าระบบและ
แอพลิเคชั่นของคุณ และแอปพลิเคชั่นที่คุณดาวน์โหลดมา
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3.1 เครื่องคิดเลข 

การเปิดและการใช้งานเครื่องคิดเลข

1. สัมผัสไอคอนเครื่องคิดเลขบนหน้าจอหลักหรือใน Launcher

2. ป้อนเบอร์โทรและชื่อผู้ให้บริการบนหน้าจอพื้นฐาน

3. ลากหน้าจอพื้นฐานไปทางซ้ายเพื่อเปิดหน้าจอขั้นสูง

4. สัมผัส CLEAR เพื่อลบเบอร์ล่าสุดหรือผู้ให้บริการที่คุณ
 ป้อน หรือสัมผัส CLEAR แบบค้างไว้เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด
 ออกจากหน้าจอ
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4.0 ข้อมูลทั่วไป 

อุปกรณ์เสริม 

โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่งประกอบ
ด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อัน และที่ชาร์จ
แบตเตอรี่ 1 อัน 

• หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูกจัด 
 ให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลินกับ 
 การฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง 

• โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้ 
 จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิด  
 ความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

• การละเลยคำเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง 

• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

การดูแลรักษาแบตเตอรี่  

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ 

• ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์ 

• แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้งและ 
 เมือ่เวลาการทำงาน (เวลาใชส้ายและรอสาย) ของแบตเตอรี ่
 สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน คุณควรซื้อ 
 แบตเตอรี่ใหม่ทันที 
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• ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ 
 ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง 

• การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง 
 และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไว้ 
 โดยไม่ใช้งาน 

• ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกิน 
 ไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ 

• ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง 
 หรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรีห่รอื 
 แบตเตอรีอ่ืน่ๆ อาจทำใหโ้ทรศพัทเ์สยีหาย 

• ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน 

• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น  
 ภายในรถในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้  
 แบตเตอรี่เสียหาย 

• ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือ 
 วัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย 

• ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว  
 เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ 

• อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของ 
 เครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้งาน,   
 แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม 
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คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่ 
ผิดชนิดและโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำ
แนะนำ 

ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ 

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่จะ
ใชก้บัโทรศพัทเ์คลือ่นที ่โดยโทรศพัทร์ุน่นีใ้ชก้บัอปุกรณช์ารจ์ไฟ 
รุ่น DSA-5W-05 FKA 050065 

คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์ 
เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile 
เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริม
อื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่
ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของคุณ และโปรดจับที่หัวปลั๊ก
เมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก 

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา  

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ของ 
คุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง 
โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน 

การดูแลรักษา 

• เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก 

• เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิด 
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 อาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย 

• หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็นเกิน 
 ไป ระยะอุณหภูมิการใช้งานคือ 0๐C - 40๐C 

• หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ที่ติดไฟ, เปลวไฟ  
 หรือแหล่งความร้อน 

• ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความ 
 ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย 

• ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่าเพราะ 
 อาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย 

• หา้มวาดรปูลงบนตวัเครือ่ง เพราะอาจทำใหห้ฟูงั, ไมโครโฟน 
 หรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ 

• ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น 

• ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศเสีย 
 หายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ 
 ผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย 

• ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น 

• เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็น การ 
 สัมผัสเสาอากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและทำให้  
 โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงานเป็นผลให้ 
 เวลาการใช้สายและเวลารอสายน้อยลง 

• หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3000  
 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
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5.0 ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัทีส่ำคญั 

รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ 

รหัส PIN (PIN Code) 

รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่ใช้
ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วคุณ
จะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ คุณจำเป็น
ต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการเครือข่าย หากคุณ
ป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK 
เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ 

รหัส PIN2 (PIN2 Code) 

รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบาง 
ฟังก์ชั่นคุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่า 
ธรรมเนียม คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้ 
บริการของคุณ 
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รหัส PUK (PUK Code) 

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อค 
รหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อครหัส PIN2  
คณุจำเปน็ตอ้งถามรหสัผา่นทีถ่กูตอ้งจากผูใ้หบ้รกิารของคุณ 
หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หากคุณป้อนรหัส PUK 
ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้
อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ 

รหัสผ่านของตัวเครื่อง (Phone Code) 

รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานของ 
บุคคลอื่น ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ (ค่าเริ่ม 
ต้นคือ 0000) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก 

คลื่นความถี่วิทย ุ

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่งคลื่น 
วิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกันขึ้นอยู่
กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการปรับ
คลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะควบคุมระดับ
พลังงานที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate) 

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับ 
คลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจใน
ความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย 

• มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็น 
 ที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific AbsorptionRate)  
 การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่  
 โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่ 

• โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับ 
 ค่าแสงของคลื่นวิทยุ 

• โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน ทั้งหมด 
 ถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุขีดจำกัดของ  
 SAR ตั้งโดย ICNIRP (International Commission on  
 Non-lonizing Radiation Protection) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0  
 วัตต์/กก ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม 

ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR  
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 
1 กรัม 
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกัน 
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้าน
สัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ 

• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 โดยไม่ได้รับอนุญาต 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ 

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่อง 
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่างอย่าง 
น้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่อง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น 
คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้าและการรับรองที่ไม่
ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research 

สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ 

• ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอยา่ง 
 นอ้ย 20 ซม. (6 นิว้) ระหวา่งเปดิเครือ่งโทรศพัท ์

• ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ 

• ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของ 
 คลื่นความถี่ 

• หากคณุสงสยัวา่อาจเกดิคลืน่รบกวน ใหร้บีปดิโทรศพัทท์นัท ี
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เครื่องช่วยฟัง 

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง 
 ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วย 
 ฟังของคุณ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง 

การใช้งานบนเครื่องบิน 

• ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน 

• หา้มใชโ้ทรศพัทใ์นบรเิวณสนามบนิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตเพื่อ 
 เป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่ 
 เครื่องบินกำลังบิน 

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด 
และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้
เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ
หรืออาจถึงแก่ชีวิต บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่อง 
หมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่างเช่น ปั๊ม
น้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมีและพื้นที่ที่
อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมีลอย
ในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะและพื้นที่อื่นๆ ที่
คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ 
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การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต ์

หากคณุตอ้งการใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ โปรดตรวจสอบกฎหมาย 
และข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ 

• ขับรถอย่างระมัดระวัง 

• ใช้แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้แฮนด์ฟรี 
 เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 

• ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้อง 
 ใช้โทรศัพท์ 

คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในยานยนตร์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น สเตอริโอในรถยนต์, 
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่
อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในรถ อย่างน้อยคุณควรติด 
ตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแฮนด์ฟรีและเสาอากาศภายนอก 
โปรดสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์
ของคุณจะไม่ส่งผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ 
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การโทรออกฉุกเฉิน 

ข้อควรจำ 

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่าย
ภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถ
รับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียง
อย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน 
ทางการแพทย์) 

การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย
หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งาน
โทรศพัทบ์างอยา่ง กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุ 
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6.0 ข้อมูลแบตเตอรี่ 

3,300 mAh ลิเที่ยมไอออน  

ชนิด ความจุ 

•  อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยได้แก่  
 ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ 
 สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน 

•  ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น 
 มัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ 

•  เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณ 
 เครือข่าย 

•  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดย 
 อัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่ 
 กำหนดเวลาไว้ 

•  การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะ 
 การชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟ 
 แสดงหน้าจอ 
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7.0 เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

1. เครือ่งโทรศพัท,์ อปุกรณช์ารจ์แบบพกพา, แทน่ชารจ์ไฟ,  
 การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน 
  นับจากวันที่ซื้อ 

2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6  
 เดือนนับจากวันที่ซื้อ 

3. การรับประกันนี้มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอปุกรณ ์ 
 i-mobile ทีซ่ือ้จากรา้น i-mobile by Samart และตัวแทน 
 จำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศ 
 ไทยเท่านั้น 

4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอปุกรณ ์
 i-mobile ทีซ่ือ้ในประเทศอืน่นอกจากประเทศไทยให้เป็น 
 ไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อ 
 ทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊ก 
 เกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ  
 i-mobile 

5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อม 
 แซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือ 
 ค่าแรงในการซ่อม่และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile 
 สงวนสิทธิ์ไม่คืน 

6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่ 
 จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้ง 
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 หมด ให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมายแต่ 
 ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจใน 
 การใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาด ว่าจะ 
 ได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการ ละเมิด 
 สิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือ 
 การเกิด ความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่ 
 สามารถใช้งานได้ 

7. เนือ่งจากระบบเซลลลูา่ร ์/ คลืน่สญัญาณภาพและเสยีงที่ 
 จะ ใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้ 
 เป็น บริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่  
 i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการ  
 ทำงาน, การ พร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุม 
 ของระบบนั้น 

8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับ 
 การซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว จะได้รับการรับประกัน 
 เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พรอ้มอปุกรณ ์
 เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วัน นับจากวันที่ 
 ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 

9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน 
 ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตาม  
 ราคาที่แท้จริง 

10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อม 
 อุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มี 
 การขูดลบ หรือขีดฆ่า 
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การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย  
 เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บ 
 ที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมทิี่สูง 
 เกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอด 
 แทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุ  
 เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำ 
 อื่นๆ ที่เป็น เหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile 
 ได้รับความเสียหาย 

2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย 
 เนื่องจากภัยธรรมชาติ 

3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการ ซ่อม 
 แซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ,  ดัดแปลง 
 การใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile 

4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ  
 หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ 
 ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรอง 
 จาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้งานร่วมกับ 
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 

5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของ 
 จอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์  
 i-mobile แตล่ะเครือ่ง และอาจมจีดุสวา่งหรอืจดุมดืเลก็ๆ 
 หน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้ 
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 เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติและไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่ง 
 พิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความ ผันแปร 
 เพียงเล็กน้อยในภาพทีถ่า่ยจากกลอ้งถา่ยรปูอาจ เกดิขึน้ใน 
 เครือ่งโทรศพัท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละ เครื่อง ไม่ถือ 
 ว่าผิดปกติ และไม่ใช่โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง 

6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่าหมายเลขประจำเครื่องของ 
 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึง  
 หมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกัน 
 สิ้นสุดลง 

7. การทำใหฉ้ลาก, สติก๊เกอรร์บัประกนับนเครือ่งโทรศพัท์ 
 พรอ้มอปุกรณช์ำรดุเสยีหาย ทำใหก้ารรบัประกนัสิน้สดุลง 

8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะ 
 เป็น ไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของ 
 ซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดุด หรือปราศจากความผิด  
 พลาดและความบกพร่องใดๆ  

9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด 
 หรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือ 
 ความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้องการ 
 ของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบก พรอ่ง 
 ใดๆ ซึง่ปญัหาดงักลา่วทาง i-mobile ไม่สามารถ ควบคุมได้ 
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10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่  
 ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์  
 ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัสหรือ 
 การละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสีย 
 หายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงิน 
 ออนไลน์  หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่อง  
 โทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย 

11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก 
  ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช ้
  งาน หรอืระหวา่งการตดิตัง้ ถอดถอนซอฟตแ์วร์ต่างๆ ของ 
 เครื่องรวมถึงแอปพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และ สมาชิก 
 ต่างๆ  ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว 

12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก 
  ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ 
  ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชั่น, เพลง,  
  วดีโีอและสมาชกิตา่งๆ ทีท่างลกูคา้ไดม้กีารชำระเงนิไป 
 แลว้ 

13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ  
  i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่  
  i-mobile กำหนด และอปุกรณเ์หลา่นัน้ไดร้บัความเสยีหาย 

14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ  
 ติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการ 
 ใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม 


