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คำเตือนความปลอดภัยในการใชงาน

โปรดอานคูมืออยางละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อปอ
งกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือหลีกเลี่ยงการใชที่ขัดตอกฏ
หมายและขอบังคับ 

การขับขี่อยางปลอดภัย 
ระหวางการขับขี่ยวดยานพาหนะควรใชชุดอุปกรณหูฟงเพื่อความ
ปลอดภัย หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินควรจอดรถเขาไหลทางเพื่อ
สนทนา
การเปดใชงานเครื่องโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย
โปรดเชื่อฟงกฏระเบียบขอบังคับของสถานที่ โดยปดเครื่อง
โทรศัพทมือถือเมื่ออยูในพื้นที่หามใช หรือในสถานที่ที่อาจกอให
เกิดอันตรายหากเปดใชงาน ไมควรใชงานโทรศัพทในปมน้ำมัน
หรือสถานที่เก็บสารเคมีที่ติดไฟงาย การเปดใชงานโทรศัพทมือ
ถือบนเครื่องบินขัดตอกฏหมายและคลื่นวิทยุจากโทรศัพทมือถือ
กอกวนระบบการทำงานของเครื่องบิน คุณควรปดโทรศัพทมือ
ถือทุกครั้งที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปดเครื่องเมื่ออยูในโรงพยาบาลหรือใกลอุปกรณทางการ
แพทย
สัญญาณรบกวน 
บริการบนโทรศัพทมือถือทุกชนิดสามารถกอใหเกิดสัญญาณรบ
กวนกับคลื่นวิทยุได
การกันน้ำ
โทรศัพทของคุณไมมีคุณสมบัติการกันน้ำ โปรดเก็บรักษาเครื่อง
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ใหหางจากน้ำ
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
โปรดเลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่เปนของไอโมบาย
เทานั้น และหามนำไปใชงานกับอุปกรณที่ไมรองรับการทำงาน
การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น
โปรดอานคูมือการใชงานนี้เพื่อศึกษาคำแนะนำดานความปลอด
ภัยอยางละเอียดกอนนำไปเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น และหามนำ
ไปเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได 
คำเตือนการใชงานหนาจอ
โปรดปองกันหนาจอจากน้ำเขา, การวางทับโดยของหนัก และ
การขูดขีดของวัตถุมีคม และการใชงานอยางไมถูกวิธี
บริการหลังการขาย 
โปรดนำโทรศัพทของคุณเขารับการซอมแซมกับเจาหนาที่ที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพเทานั้น หากเกิดปญหาขึ้นกับโทรศัพท โปรด
ติดตอไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก i-mobile การซอม
แซมที่ไมถูกวิธี อาจทำใหเครื่องโทรศัพทมือถือเสียหายได
คำเตือนสำหรับเด็ก
โปรดเก็มซิมการดหรือการดหนวยความจำใหอยูหางจากมือเด็ก 
เพื่อปองกันการกลืนหรือการนำเขาตา (เด็กอายุต้ำกวา 14 ไม
ควรแขวนโทรศัพทมือถือไวที่คอ)
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1 เริ่มตนการใชงาน

1.1 คำอธิบายสวนประกอบโทรศัพทมือถือ

1. ชองเสียบหูฟง
2. ปุมเปด-ปดเครื่อง
3. ชองเสียบสายชารจหรือชองเสียบสายดาตาเคเบิ้ล USB
4. ลำโพงหูฟง
5. กลองหนา
6. ซ็นเชอรวัดระยะหาง /เซ็นเซอรวัดความเขมแสง
7. หนาจอ
8. ปุมเมนู
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9. ปุมโฮม
10. ปุมกลับ
11. ชองเสียบสายชารจ
12. ไมโครโฟน
13. ปุมดานขางดานบน
14. ปุมดานขางดานบน
15. ปุมกลอง
16. ไฟแฟลช
17. กลอง
18. ลำโพง

 1.2 คำอธิบายไอคอน

ไอคอน คำอธิบาย ไอคอน คำอธิบาย

สายที่ไมไดรับ

แสดงสถานะ
แบตเตอรี่

เชื่อมตอ Wi-Fi

ความแรงของ
สัญญาณ

ขอความ SMS

ปดเสียง

โหมดเครื่องบิน

ใชระบบสั่น

เตือนนาิกาปลุก
(เปด)

บลูทูธ
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ไอคอนสวนดานบน: แสดงสถานะไอคอนของสัญญาณ, ไฟ
แบตเตอรี่, Wi-Fi และการเชื่อมตอเครือขาย, และขอความ
สวนกลางของหนาจอ: แสดง เวลาและวันที่ในหนาสแตนดบาย,
แสดงคำสั่งการทำงานปจจุบันและขอมูลในหนาฟงกชั่นที่ใชงานอยู

1.4 ไฟหนาจอ
ไฟหนาจอถูกใชเพื่อใหความสวงหนาจอ.
เปดไฟหนาจอโดยกดปุมโฮม หรือ ปุมเปด-ปดเครื่อง
เมื่อไมไดใชงานสักพักตามเวลาที่ตั้งในตัวเลือกการแสดงหนาจอ 
ไฟหนาจอจะดับโดยอัตโนมัติ







1.5 คำอธิบายฟงกชั่นปุมกด
ปุมขาง (S1, S2)
ปุมนี้อยูดานขางบริเวณดานขวาสวนบนของตัวเครื่องโทรศัพท
มือถือ ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับระดับความดังเสียงในหนาตางการ
ใชงานนั้นๆ ถาในหนาที่เปดไมมีฟงกชั่นเกี่ยวกับเสียงปุมนี้จะไมมี
ฟงกชั่น หากหนาการใชงานเกี่ยวกับการทำงานของเสียง ปุมนี้
จะถูกใชเพื่อปรับลดระดับความดังเสียง  
ปุมขาง S3 (ปุมถายภาพ): ปุมนี้อยูดานขางบริเวณดานขวา
สวนลางของตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ คุณสามารถเขาสูฟงกชั่น
การใชงานกลองไดอยางงายดายจากหนาสแตนดบายเพียงกด
ปุมถายภาพนี้คางไว หลังจากนั้นกดปุมถายภาพนี้เบาๆเพื่อโฟกัส
ภาพและกดอีกที่เพื่อถายภาพ









1.3 โครงสรางหนาโฮมสกรีน  
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ซิมการดมีขอมูลพิเศษ เชน PIN, PIN (personal identification 
number), PUK (unlocking password of PIN), PIN2, PUK2 
(unlocking password of PIN2) และ เลข IMSI (international 
mobile subscriber identity)  นอกจากนี้ยังสามารถเก็บขอความ
, ขอมูลเบอรโทรศัพท  
โปรดปรึกษาผูใหบริการเครือขายหรือผูจัดจำหนายซิมการดถึงวิธี
การใชงาน.

1. กรุณาปดเครื่องโทรศัพทมือถือทุกครั้งและถอดสายชารจออกจาก
   ตัวเครื่องกอนการถอดแบตเตอรี่ 
2. กดฝาปดแบตเตอรี่แลวออกแรงดันขึ้นเพื่อเปดฝา จากนั้น ถอด
   แบตเตอรี่ออก
3. ใสซิมการดเขาลงในชองสำหรับใสซิมการดจนสุด โดยใหสวนที่
   เปนวัตถุสีทองคว่ำหนาลง
4. ใสแบตเตอรี่กลับและปดฝา

1.7 การใสการดหนวยความจำภายนอก
หากตองการเพิ่มหนวยความจำเพื่อใชงาน คุณสามารถใสการด
หนวยความจำภายนอกเพื่อจัดเก็บไฟลภาพ, วีดีโอ และเสียง 
โดยทั่วไปการดหนวยความจำจะมีความจุ ดังตอไปนี้: 1 GB, 2GB
,4GB,และอื่นๆ 
วิธีการใสการดหนวยความจำภายนอกจะคลายกับการใสซิมการด 
โดยคว่ำดานที่เปนโลหะสีทองลง แลวดันการดใหลงชองใสการดจน
กวาจะสุด
 

1.6 การใสแบตเตอรี่และซิมการด
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 1. สวนที่เปนโลหะสีทองบนซิมการดและการดหนวความ
   จำสามารถเกิดรองรอยขูดขีดไดงาย ดังนั้นควรเอาใจ
   ใสและระวังเวลาใสและถอซิมการดและการดหนวย
   ความจำ
2. เก็บบนซิมการดและการดหนวความจำใหหางจากมือ
   เด็ก

1.8 การชารจแบตเตอรี่

เครื่องโทรศัพทมือถือรุนนี้ใชแบตเตอรี่แบบ Li-ion และมีสายชารจ
แถมมาในกลอง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใชงานควรหลีกเลี่ยง
การใชสายระหวางชารจแบตเตอรี่

หลังจากใสแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง เสียบสายชารจกับชองเสียบ
สายชารจบนตัวเครื่อง 
เสียบปลั๊กสายชารจเขากับเตาเสียบ 
เมื่อชารจเสร็จเรียบรอยใหถอดสายชารจออก 







 1. ในกรณีการใชโทรศัพทมือถือครั้งแรกควรใชแบตเตอรี่
   ที่มีมาครั้งแรกใหหมดกอนที่จะชารจเบตเตอรี่ใหเต็ม
   แลวใชแบตเตรี่จนหมดเกลี้ยงเปนเวลา 3 รอบ  โดย
   การชารจครั้งแรกควรใชเวลาชารจประมาณ 10-12 
   ชั่วโมง  เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ทั้งนี้โดย
   ปกติเวลาการชารจทั่วไปจะอยูที่ 4 ชั่วโมง
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2. ในกรณีที่ไมไดชารจแบตเตอรี่เปนเวลานาน ความจุ
   แบตเตอรี่อาจต่ำเกิน เครื่องโทรศัพทมือถือสามารถ
   แสดงไอคอนการชารจหลังจากที่เสียบสายชารจเปน
   เวลาสักพัก

1.9 คำเตือนการใชงานแบตเตอรี่
ไมควรใชแบตเตอรี่เพื่อจุดประสงคอื่น
ควรใชสายชารจและแบตเตอรี่ที่ไดมาตรฐาน และไมใชแบตเตอ
รี่หรือสายชารจที่เสียหาย
ควรชารจแบตเตอรี่เมื่อใชหมด การที่ไมชารจตอเนื่องเปนเวลา
นานอาจทำใหแบตเตอรี่เสียหายได
เวลาการชารจของแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับความจุของแบตเตอรี่
ที่เหลือและชนิดของสายชารจที่ใช ควรถอดสายชารจออกเมื่อ
ไมไดใช แบตเตอรี่ไมสามารถถูกชารจติดตอกันเกิน 1 สัปดาห 
การชารจติดตอกันเปนเวลานานจะสงผลตออายุการใชงาน
แบตเตอรี่ใหมที่ไมเคยผานการใชงานอาจตองใชเวลาในการ
ชารจครั้งแรกนานกวาปกติ
ความแรงของสัญญาณ, คาพารามิเตอรตางๆที่ตั้งโดยเครือขาย
จะสงผลกระทบตอเวลาการสแตนดบายของแบตเตอรี่
หากไมใชโทรศัพทมือถือเปนเวลานาน ความจุของแบตเตอรี่ที่ถูก
ชารจเต็มจะลดลง
แบตเตอรี่มีรอบของการชารจมากกวารอยครั้ง ซึ่งอาศัยเวลา
นานกอนที่จะเสื่อมสภาพและถูกเปลี่ยนในกรณีปกติ โปรดสังเกตุ
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เครื่องโทรศัพทมือถือของคุณวาเวลาการใชงานมีการเปลี่ยน
แปลงสั้นลงกวาปกติหรือไม (เวลาสแตนดบายและเวลาใชสาย
สนทนา) ถาหากเกิดกรณีดังกลาวควรซื้อแบตเตอรี่ใหม ทั้งนี้ควร
ใชแบตเตอรี่และอุปกรณเสริมที่เปนของไอโมบายเทานั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช
งานของที่ไมไดมาตรฐาน 
ไมควรวางแบตเตอรี่ในพื้นทีที่รอนหรือเย็นจัด ควรเห็บแบตเตอรี่
ที่อุณหภูมิหอง เพื่อรักษาอายุการใชงานและความจุของแบต
เตอรี่ ทั้งนี้แมวาความจุแบตเตอรี่จะเต็ม แตเครื่องโทรศัพทมือ
ถือจะหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อแบตเตอรี่รอนจัดหรือเย็นจัด เมื่อ
ใดก็ตามที่อุณหภูมิต่ำกวา 0 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ (32 Í§ÈÒ¿ÒàÃ¹
äÎµ�) , ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธี่ยมจะถูกจำกัด
ควรชารจไฟแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิหองเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงหรือ
ต่ำไปจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการชารจ.
ไมควรลัดวงจรแบตเตอรี่ เชน เมื่อวางแบตเตอรี่ในกระเปา
กางเกงหรือกระเปาถือ วัตถุโลหะ (เหรียญ หรือปากกา) อาจ
สัมผัสโดนขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่และทำใหเกิดการลัด
วลงจรขึ้น ซึ่งการลัดวงจรอาจกอใหเกิดความเสียหายตอแบต
เตอรี่ นอกจากนี้การลัดวงจรบางประเภทอาจกอใหเกิดการ
ระเบิด, ไฟไหม, การบาดเจ็บและอื่นๆ
ควรทิ้งแบตเตอรี่ในสถานที่ตามขอบังคับทองถิ่น ไมควรทิ้ง
แบตเตอรี่ในกองเพลิงเพราะกอใหเกิดอันตราย
เพื่อปองกันการเสียหายที่อาจเกิดตอผูใชและเพื่อประสิทธิภาพ
ในการชารจ ไมควรใชงานโทรศัพทมือถือระหวางชารจไฟแบต
เตอรี่
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 โปรดปฏิบัติตามการใชงานแบตเตอรี่ตามรายละเอียดที่
กลาวมาขางตน 

1.10 การเปด-ปดตัวเครื่องโทรศัพทมือถือ
กอนเปดเครื่องควรตรวจสอบวาแบตเตอรี่ถูกใสเรียบรอย จากนั้น
กดปุม เปด-ปดเครื่อง ที่อยูบริเวณดานบนของตัวเครื่องจนกระทั่ง
หนาจอแสดงขึ้น ทั้งนี้ในบางซิมการดอาจมีการตั้งปองกันการใชงาน
ดวย  PIN หากมีขอความถามใหใสรหัส PIN คุณควนใสรหัส PIN 
ลงไป โดยทั่วไปรหัส PIN คือ 1234 (รหัส PIN อาจแตกตางกันไป 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายซิมการดของคุณสำหรับรหัส PIN)
หลังจากเปดเครื่อง เครื่องจะคนหาเครือขายซิมการดที่ใชงานอยู
โดยอัตโนมัติ ถาซิมการดของคุณยังสามารถใชไดอยู หากตองการ
ปดเครื่องใหกดปุมเปด-ปดคางไวจนกระทั่งตัวเลือกการปดเครื่อ
ปรากฏบนหนาจอ แลวเลือกปดเครื่อง 
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2 ฟงกชั่นการใชงานทั่วไป

2.1 ฟงกชั่นการโทร
การโทรออก
เมื่อมีชื่อเครือขายผูใหบริการซิมการดแสดงนหนาจอ คุณสามารถ
ใชโทรศัพทมือถือเพื่อรับสายและโทรออก โดยคุณสามารถตรวจ
สอบความแรงของสัญญาณเครือขายไดโดยสังเกตไอคอนที่อยู
ดานบนมุมขวา ทั้งนี้คุณภาพของเสียงจะขึ้นอยูกับความแรง
สัญญาณในพื้นที่นั้น หากพื้นที่นั้นมีสิ่งกอกวนการรับสัญญาณ ให 
เปลี่ยนสถานที่ไปยังที่ที่มีสัญญาณดีกวา 
การโทรออกในประเทศ
แตะที่ไอคอนการโทร แลวปอนเบอรที่ตองการโทรออก จากนั้น
แตะที่ไอคอนโทรเพื่อโทรออก เมื่อตอสายติด ขอมูลการโทรจะถูก
แสดงบนหนาจอ หากตองการสิ้นสุดการโทรใหกดปุมวางสาย



2.2 รายชื่อ
สามารถใชฟงกชั่นรายการที่อยูเพื่อเก็บรายชื่อและขอมูลที่เกี่ยว
ของ
โปรดระลึกวา จำนวนเบอรที่ถูกจัดเก็บในซิมการดจะขึ้นกับประเภท
และความจุของซิม 

2.3 การปอนขอมูล
เครื่องโทรศัพทมือถือรุนนี้มีวิธีการปอนขอมูลมาให ทั้งนี้คุณสามารถ
ดาวนโหลดและติดตั้งวิธีการปอนขอมูลเพิ่มเติมได โดยคุณสามารถ
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ใชวิธีการปอนขอมูลในฟงกชั่นตอไปนี้: การพิมพอีเมล, ขอความ
มัลติมีเดีย. คนหา และชื่อไฟล   
วิธีการปอนขอมูล
หลังจากเลือกวิธีการปอนขอมูลที่ตองการ คุณสามารถแตะและ
เปลี่ยนภาษาตามไอคอนที่แสดง ในหนาการปอนขอมูล คุณ
สามารถพิมพตัวเลข, สัญลักษณและตัวอักษร

2.4 ตารางฟงกชั่นที่ใชงานบอย
แปนโทร (Dial-up)
รายชื่อ (Contacts)
ขอมูล (Information)
บราวเซอร (Browser)
เครื่องบันทึก (Recorder)
วิทยุ (Radio)
อีเมล (E-mail)
ปฏิทิน (Calendar)
นาิกา (Clock)
กลอง (Camera)
แกลอรี่ (Gallery)
จัดการไฟล (File management)
เพลง (Music)

คุณสามารถติดตั้งวิธีการปอนขอมูลดวยตัวคุณเอง 

เครื่องคิดเลข (Calculator)
ตั้งคา (Setting)
สมุดโนต (Memorandum)
เข็มทิศ (Compass)
ไฟฉาย (Flashlight)
ขาวและรายงานอากาศ 
(News and weather)
Play store
แผนที่ (Map)
นำทาง (Navigation)
คนหา (Search)
ทูลบอกซของซิมการด 
(Tool box of SIM card)

คำอธิบายเพิ่มเติม: โทรศัพทมือถือรุนนี้ เปนแบบ 2 ซิม สแตนด
บาย ไมสามารถใชสาย 2 ซิมไดพรอมกัน 
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2.5 การอางอิงฟงกชั่นแบบยอ
ในสวนนี้จะอธิบายฟงกชั่นการใชงานโทรศัพทมือถืออยางยอ 

บันทึกการโทร 
(Call Records)

ดูรายการสายทั้งหมด, 
สายที่ไมไดรับ, สายที่
รับ และสายที่โทรออก 

เมนูหลัก- หนาการโทร 
(Dial-up)- บันทึกการ
โทร (Call Records)

รายชื่อ 
(Quick look
Contacts)

ดูรายการรายชื่อ เมนูหลัก- รายชื่อ 
(Contacts List)

เพิ่มรายชื่อใหม เมนูหลัก- รายชื่อ 
(Contacts)- เพิ่มราย
ชื่อใหม (New 
Contact)

เพิ่มรายชื่อ 
(Add  
Contacts)

ตั้งนาิกาปลุกตาม
เวลาที่ตองการ

เมนูหลัก- นาิกา
(Clock)-ตั้งนาิกา
ปลุก (Set Alarm 
Clock)

ตั้งนาิกาปลุก
ตามเวลาที่ตอง
การ

ตั้งเวลาและวันที่ใน
โทรศัพทมือถือ

เมนูหลัก- ตั้งคา 
(Setting)- เวลาและ
วันที่ (Date and 
Time)

เวลาและวันที่ 
(Time and 
Date)
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เลือกภาษาที่ใชแสดง
เมนู 

เมนูหลัก- ตั้งคา 
(Setting)- วิธีปอน
ขอมูลและภาษา
 (Language and 
Input Method)- 
ภาษา (Language)

ภาษาที่แสดง 
(Display 
Language)

เลือกเสียงริงโทน, 
เสียงเตือน, เสียง
ระบบ และอื่นๆ

เมนูหลัก- ตั้งคา 
(Setting)- โปรไฟล
เสียง (Audio 
Proffiifiles)

ตั้งริงโทน (Set 
Ring Tone)

ตั้งความดังเสียงริง
โทน, เสียงเตือน
และเสียงนาิกา
ปลุก

เมนูหลัก- ตั้งคา 
(Setting)- โปรไฟล
เสียง (Audio 
Proffiifiles)- ความดัง
เสียง (Volume)

ความดังเสียง 
(Volume)

ตั้งความดังเสียงริง
โทน, เสียงเตือน
และเสียงนาิกา
ปลุก

เมนูหลัก- ตั้งคา 
(Setting)- โปรไฟล
เสียง (Audio 
Proffiifiles)- ความดัง
เสียง (Volume)

ความดังเสียง 
(Volume)
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ตั้งรหัสผานเพื่อ
ปองกันการลักลอบ
ใชโทรศัพทมือถือ 

เมนูหลัก- ตั้งคา 
(Setting)- โปรไฟล
เสียง (Audio 
Proffiifiles)- ความ
ปลอดภัย (Security)

ตั้งรหัสผานเพื่อ
ปองกันการลัก
ลอบใชโทรศัพท
มือถือ 

คืนคาจากโรงงาน
สำหรับบางแมนู 

เมนูหลัก- ตั้งคา 
(Setting)- แบคอัพ
และรีเซ็ต (Backup 
and Reset)- ตั้งคา
โรงงาน (Restore 
Factory Settings)

ตั้งคาโรงงาน 
(Restore 
Factory 
Settings)

 รหัสผานเริ่มตนของตัวเครื่องคือ 1234  
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3 การตั้งคา

3.1 Wi-Fi และเครือขาย (WiFi &Network)
จัดการซิมการด (SIM management): แสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ซิมการด และคาเริ่มตนซิมการดและการตั้งคาอื่นๆ 
Wi-Fi (Wi-Fi): เปด/ปดการเชื่อมตอ Wi-Fi และตั้งคาการ
เชื่อมตอ Wi-Fi 
บลูทูธ (Bluetooth): เปด/ปดการใชงานบลูทูธ และตั้งคาบลูทูธ 
การใชงานขอมูล (Data Usage): สามารถตั้งเปด/ปดการใช
งานขอมูลหรือแสดงการใชงานของขอมูลดาตาและดูการทำงาน
ของ Wi-Fi  
อื่นๆ (More): สามารถตั้งคาเพิ่มเติม เชน โหมดเครื่องบิน, 
VPN, การปลอยสัญญาณ Wi-Fi Hot spot, Wifi-Direct, เครือ
ขายโทรศัพทมือถือ , เลือกการใช GPRS และอื่นๆ 











3.2 อุปกรณ (Equipment)
โปรไฟลเสียง (Audio Profififfiifiles): มีโปรไฟลเสียงใหเลือกในตัว
เครื่อง ดังตอไปนี้ ทั่วไป, เงียบ, ประชุม และนอกอาคาร หรือ
สามารถเลือกกำหนดโปรไฟลตางๆดวยตนเอง 
การแสดงผล (Display):  ตั้งคาความสวางหนาจอ, วอลเป
เปอร, หนาจอแบบหมุนอัตโนมัติ, โหมดสลีป และ ขนาดตัวอักษร 
ที่เก็บขอมูล (Storage): สามารถเลือกการตั้งคาเริ่มแรกสำหรับ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น และดูสถานะหนวยความจำที่ใช
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แบตเตอรี่ (Battery):  แสดงรายละเอียดการใชพลังงานแบต
เตอรี่ และขอมูลแบตเตอรี่
แอพพลิเคชั่น (Apps): แสดงแอพพลิเคชั่นที่ถูกดาวนโหลดและ
ติดตั้งในเครื่อง หรือการดหนวยความจำ  นอกจากนี้สามารถดู
แอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานอยูแลวสามารถเลือกที่จะหยุดการ
เลนแอพพลิเคชั่น 





3.3 การตั้งคาสวนบุคคล (Personal)
บัญชี&ซิงค (Accounts & sync): สามารถตั้งคาและจัดการ
การซิงคกับบัญชีที่ใชงานประจำ  
บริการตำแหนง (Location services): สามารถตั้งคาแสดง
ตำแหนงโดยใชเครือขายโทรศัพทหรือดาวเทียม GPS และอื่นๆ
ความปลอดภัย (Security): สามารถตั้งคาความปลอดภัยให
กับหนาจอ, การเขารหัส, การล็อคซิมการด, รหัสผาน และอื่นๆ
ภาษา&ปอนขอมูล (Language & input): ตั้งคาภาษา, 
คียบอรด, วิธีปอนขอมูล และ Text-to-Speech 
แบคอัพและรีเซ็ต (Backup and reset): ตั้งคาการแบคอัพ
และคืนคา ขอมูลสวนบุคคล    











3.4 ระบบ (System)
วันที่และเวลา (Date and time): สามารถเลือกตั้งเวลาโดย
อัตโนมัติแบบใชคาตามเครือขาย หรือ ใช GPS  นอกจากนี้
สามารถกำหนด วันที่และเวลา และเลือกรูปแบบวันที่และเวลา 
กำหนดเวลาเปด/ปด (Schedule power on/off):  ตั้งเปด/
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ปดตัวเครื่องโทรศัพทอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว 
การเขาถึงการใชงาน (Accessibility): เปนฟงกชั่นที่ชวยให
การเขาใชงานตางๆงายขึ้น
ตัวเลือกสำหรับผูพัฒนา (Developer Options): ตั้งคาตางๆ
ที่เกี่ยวของและเปนประโยชสำหรับผูพัฒนาโปรแกรมและแอพ
พลิเคชั่น เชน USB debugging และอื่นๆ
เกี่ยวกับโทรศัพท (About phone): แสดงขอมูลการอัพเดท
โทรศัพท, ขอมูลสถานะ, ขอมูลทางกฏหมาย, รุน, เวอรชั่น
แอนดรอยด, เบอรโทรศัพท 
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4 คำศัพทที่ใชในโทรศัพทมือถือ

4.1 คำศัพททั่วไป
บริการเครือขาย (Network operator)
ผูใหบริการ (Service provider)
ผูใหบริการคอนเทนตที่ใหบริการผานชองทางของผูใหบริการเ
ครือขาย  
GPRS (General packet radio service)
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นบนเครือขายเดิมเพื่อใหการสงขอมูลเปนไป
อยางรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งใชไดกับเครือขายระบบ GSM 
ทำใหระยะเวลาในการสงขอมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ระบบ GSM (Global System for Mobile 
Communications)
เปนมาตรฐานของเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือที่ ไดรับความนิยม
มากที่สุด
ซิมการด SIM card (subscriber identity module card)
ในตัวซิมการดจะมีวงจรภายในอยู ซึ่งสามารถบันทึกรายละเอียด
ตางๆของการทำงานของโทรศัพทมือถือได
USIM
ยอมาจาก Universal Subscriber Identity Module เปนซิม
การดที่อัพเดทขึ้นมาใชในเครือขาย UMTS 3G 
เบอรบริการพิเศษ SDN (special service number)
สามารถขอเบอรนี้จากผูใหบริการเครือขายซึ่งเบอรนี้จะใชกับ
บริการพิเศษ
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การประชุมสาย (Multi-party call)
ผูใชสามารถใชการประชุมสายเพื่อสนทนาหลายสายพรอมกัน
วอยซเมล (Voice mail)
เปนบริการที่โอนสายเรียกเขาไปยังวอยซเมลลเมื่อไมไดรับสาย

4.2 คำยอและคำอธิบาย

SMS Short Message Service

MMS Multimedia Message service

EMS Enhanced Message Service

SIM Subscriber Identity Module

USIM Universal Subscriber Identity Module

GSM Global System for Mobile Communication 

PIN Personal Identity Number

PUK PIN Unblocking Key

IMEI International Mobile Equipment Identity 

CB Cell Broadcast 

GPRS General Packet Radio Service
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5 การดูแลและรักษาตัวเครื่อง

โทรศัพทมือถือรุนนี้ไดถูกออกแบบอยางดี คุณควรใชอยางทะนุ
ถนอม คำแนะนำดานลางจะแนะนำการดูและรักษาอยางถูกวิธี 

ควรเก็บไวในที่แหง เนื่องจากฝน, ความชื้น และของเหลวอาจ
มีสารสวนที่เปนแรธาตุปนเปอนอยูทำลายวงจรการทกงานภาย
ใน ทุกครั้งที่โทรศัพทมือถือเปยกน้ำ ใหถอดแบตเตอรี่ออก 
และใสกลับไปใหมเมื่อตัวเครื่องโทรศัพทมือถือแหง 
ไมควรวางโทรศัพทมือถือในที่ที่มีอุณหภูมิหนาวจัด เนื่องจาก
ความชื้นที่เกิดจากการเปลี่ยนอุณหภูมิจากหนาวจัดเปนอุณหภูมิ
ธรรมดาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบอรดวงจรภายใน 
ไมควรวางโทรศัพทมือถือในที่ที่มีอุณหภูมิรอนจัด เนื่องจากความ
รอนทำใหเกิดการลัดวงจรของอุปกรณอิเล็คโทรนิกส , ความเสีย
หายตอแบตเตอรื่, การเปลี่ยนรูปหรือละลายของชิ้นสวน
พลาสติก และอากกอใหเกิดการระเบิดของตัวเครื่องโทรศัพทมือ
ถือได
หลีกเลี่ยงการเก็บหรือใชงานโทรศัพทมือถือในพื้นที่ที่มีฝุนเยอะ
และสกปรก เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับชิ้นสวนอิเล็ค
โทรนิกสหรือชิ้นสวนที่ถอดประกอบได
ไมควรโยน, เขยา, กระแทก โทรศัพทมือถือ การกระทำดังกลาว
จะกอใหเกิดความเสียหายตอวงจรภายในและชิ้นสวนอิเล็คโทร
นิกส 
ไมควรทำความสะอาดเครื่องดวยสารเคมีเขมขน หรือ ผงซักฟอก
ไมควรระบายสีโทรศัพทมือถือ เนื่องจากผงสีอาจสงผลตอการทำ
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งานปกติ
ควรทำความสะอาดเลนสหนาจอและเลนสกลองดวยผานุมแหง 
ควรใชชิ้นสวน หรือเสาอากาศที่ไดรับการรับรองจากไอโมบาน
เทานั้น การใชชิ้นสวนที่ไมไดรับการรับรองอาจกอใหเกิดปญหา
ตัวเครื่องโทรศัพทมือถือได
ควรชารจในอาคารเทานั้น
ควรสำรองขอมูลที่จำเปน (โนตยอและสมุดโทรศัพท) กอนการ
สงซอม









คำแนะนำดานบนสามารถใชกับการดูแลโทรศัพทมือถือ, แบตเตอรี่, 
สายชารจ และชิ้นสวนอื่นๆ อากเกิดการขัดของของตัวเครื่องโปรด
สงเครื่องเปนตรวจเช็คกับทางศูนยซอมของไอโมบาย  
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6 ขอมูลความปลอดภัย

สภาพแวดลอมการทำงาน
โปรดปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับของสถานที่นั้นๆ และตรวจ
สอบวาเครื่องถูกปดในพื้นที่หามใชหรือพื้นที่อันตราย
เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใชงาน ควรใช
โทรศัพทมือถือในตำแหนงที่เหมาะสม
บางชิ้นสวนของตัวเครื่องเปนแมเหล็กซึ่งอาจดูดวัตถุที่เปนโลหะ 
กรุณาเก็บบัตรเครดิตใหมิดชิดเนื่องจากแถบแมเหล็กบนบัตรอาจ
กอใหเกิดการสูญเสียขอมูล 







อุปกรณทางการแพทย
การทำงานของโทรศัพทมือถืออาจกอกวนการทำงานของอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดสอบถามแพทยหรือผูผลิตอุปกรณเมื่อมีคำถา
มเกี่ยวกับการความปลอดภัยในการใชงานโทรศัพทกับอุปกรณทาง
การแพทยย และควรปดโทรศัพทมือถือทุกครั้งเมื่ออยูในคลินิคหรือ
โรงพยาบาล 

เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุนกลามเนื้อ
หัวใจ ผูผลิตเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจแนะนำไววา ควรรักษา
ระยะหางอยางนอย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ 
และเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจ
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เกิดขึ้น

คนที่ใชเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจ

ควรรักษาระยะหางจากเครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจอยางนอย 
15 ซม. (6 นิ้ว) ระหวางเปดเครื่องโทรศัพท
หามเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
ในการสนทนาควรใชหูดานตรงขามกับเครื่องกระตุนหัวใจ เพื่อ
ลดผลกระทบของคลื่นความถี่
หากคุณสงสัยวาอาจเกิดคลื่นรบกวน ใหรีบปดโทรศัพททันที









เครื่องชวยฟง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุน อาจรบกวนเครื่องชวยฟงในกรณี
ที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผูผลิตเครื่องชวยฟงของคุณเพื่อ
ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกตอง

บนยวดยานพาหนะ
โทรศัพทคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบตอระบบอิเล็ก
ทรอนิกสในยานยนตรที่ใชมอเตอร อยางเชน หัวสูบ,ระบบเบรค
กันลื่น, ระบบควบคุมความเร็ว และระบบควบคุมถุงลมนิรภัย
ในรถยนตผูผลิตรถยนต
บางรายไมอนุญาตใหใชโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในรถ โปรดสอบ
ถามผูผลิตรถยนตของคุณถึงผลกระทบที่มีตอระบบอิเล็กทรอ
นิกสในรถยนตของคุณ
การติดตั้งอุปกรณมือถือบนยานพาหนะควรติดตั้งโดยชางผู
ชำนาญเทานั้น เนื่องจากการติดตั้งหรือซอมผิดวิธีอาจกอให
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เกิดความเสียหายและทำใหการรับประกันสินคาหมดไป โปรด
ปรึกษาผูจัดจำหนายยานพานะนั้นๆสำหรับรายละเอียดการติด
ตั้งเพิ่มเติม
ไมควรวางโทรศัพทมือถือบนสวนที่ติดไฟงาย หรือ ใกลวัตถุไวไฟ
เชนน้ำมันหรือแกส 
เนื่องจากในรถยนตมีถุงลมนิรภัยอยู เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีแรง
ดันบริเวณที่เก็บถุงลมนิรภัย ไมควรวางมือถือบริเวณที่มีถุงลม
นิรภัยติดตั้งอยูเนื่องจากจะกอใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงจาก
การขยายตัวของถุงลมนิรภัย 





บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได
โปรดปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดและ
ปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอยางเครงครัด 
โดยรวมถึงสถานการณดังกลาวตอไปนี้:

1. สถานที่ที่ถูกแนะนำใหปดเครื่อง
2. กรุณาปดเครื่องเมื่ออยูในปมน้ำมัน
3. เชื่อฟงและปฏิบัติตามกฏการใชโทรศัพทมือถือเมื่ออยูใน
   บริเวณหัวจายเชื้อเพลิง, โรงงานสารเคมี หรือสถานที่ที่เสียง
   ตอการระเบิด
4. สถานที่ที่มีเครื่องหมายแสดงวาเสี่ยงตอการระเบิด รวมถึง 
   ใตทองเรือ, บริเวณสงถายหรือเก็บสารเคมี และพื้นที่ที่อาจมี
   องคประกอบของสารเคมี , เครื่องยนตที่ใชเชื้อเพลิง LPG 
   หรือสวนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ (เชน ฝุน หรือผง
   โลหะ) และพื้นที่อื่นที่คุณมักไดรับการแนะนำใหดับเครื่องยนต
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7. ปญหาการใชงานเบื้องตน

เมื่อเกิดปญหาในการใชงาน กรุราอางอิงคำแนะนำดานลางกอน 
หากปญหาไมมีทางแกไข ควรเขาไปตั้งคาโรงงานในตัวเครื่อง
โทรศัพทมือถือ หรือติดตอผูจัดจำหนายและผูใหบริการเครือขาย 

 

1. แบตเตอรี่ถูกใชจนหมดเกลี้ยง; (กรุณา
   ชารจแบตเตอรี่)
2. ใสแบตเตอรี่ไมถูกตอง; (กรุณาใสแบต
   เตอรี่ใหถูกตอง)

ไมสามารถเปด
เครื่องไดปกติ

1. แบตเตอรี่อาจไมไดถูกชารจเปนเวลา
   นาน ควรชารจแบตเตอรี่ทิ้งไวและรอ
   สักพัก
2. โวลตที่ใชมีความแตกตางจากที่ระบุบน
   สายชารจ, ใชสายชารจไมไดมาตรฐาน 
   (กรุณาใชสายชารจเฉพาะสำหรับรุนนี้) 
3. แบตเตอรี่เกิดการเสียหาย หรือเสื่อม
   (โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม)

ไมสามารถชารจ
แบตเตอรี่ไดปกติ

1. สวนที่เปนวัตถุสีทองบนหนาซิมการด
   เกิดสกปรก (กรุณาเช็ดทำความสะอาด
   ซิมการดดวยผาสะอาด) 
 

ไมสามารถอาน
ซิมการด



27

 

2. ใสซิมการดไมถูกตอง  (กรุณาใสซิม
   การดอีกครั้ง) 
3. ซิมการดเกิดการเสียหาย (กรุณาเปลี่ยน
   ซิมการดใหม) 

1. ตรวจสอบระดับความแรงสัญญาณบน
   หนาจอ โดย 4 แถบจะแสดงถึงความ
   แรงสัญญาณมาก 2  แถบจะแสดงถึง
   ความแรงสัญญาณนอย
2. คลื่นสัญญาณวิทยุกของโทรศัพทมือถือ
   จะไมสามารถสงสัญญาณไดดีเมื่ออยูใน
   พื้นที่สัญญาณต่ำ (โปรดเปลี่ยนสถานที่
   การโทรไปยังที่ที่มีภาครับสัญญาณดี
   กวา) 

คุณภาพการรับ
สัญญาณไมดี

1. เครื่องโทรศัพทมือถืออาจถูกตั้งเปน
   ซอนเบอร แตผูใหบริการเครือขาย
   ไมรองรับฟงกชั่นบริการนี้  (กรุณา
   ยกเลิกการตั้งคา “ซอนเบอร”)
2. มีคลื่นรบกวนความแรงของสัญญาณ 
   หรือ เครื่องโทรศัพทถูกใชในเวลาที่มี
   การใชงานสูง และมีการเปดใชงาน 
   การระงับการโทรเปดใชงาน “สาย 2” 
   แตผูใหบริการเครือขายไมรองรับ
  

ไมสามารถโทร
ออกได
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 ฟงกชั่นบริการนี้  (กรุณาเปดใชงาน 
   “สาย 2”  

1. สัญญาณออนเกินไป, มีคลื่นวิทยุรบ
   กวน, ใสซิมถูกตอง? หรือสวนที่เปน
   วัตถุสีทองบนซิมการดเกิดการเสีย
   หาย?

การเชื่อมตอ
เครือขาย 
ลมเหลว

ตรวจสอบวาซิมการดของคุณรองรับ
ฟงกชั่นบริการนี้; (กรุณาติดตอผูให
บริการเครือขายของซิมการดเพื่อราย
ละเอียดเพิ่มเติม) 

ไมสามารถ
เขาเมนูบริการ
บางเมนู

ไฟลภาพอาจมีขนาดใหญเกิน; (โปรด
ใชภาพที่มีขนาดเดียวกับภาพวอลเป
เปรที่ใชในโทรศัพทมือถือรุนนี้)

ภาพวอลลเป
เปอรถูกแสดง
เพียงบางสวน

ตรวจสอบวาโทรศัพทมือถือรุนนี้รอง
รับฟอรแมตไฟลของหนังสือ, เพลง, 
ภาพยนตรสั้น? 

ไมสามารถเปด
ไฟลมัลติมีเดีย
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8 ขอมูลของสวนผสมของสารพิษหรือ
สารอันตรายในโทรศัพทมือถือรุนนี้

o: แสดงวาความเขมขนของสารพิษในวัสดุเนื้อเดียวกันของชิ้นสวน
ดังกลาวนอยกวาคามาตรฐานที่ระบุไวตามขอกำหนดของมาตรฐาน 
SJ/T 11363-2006  “ขอกำหนดขีดจำกัดความเขมขนของสารที
เปนอันตรายในชิ้นสวนผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิกส (Requirements for 

Cadmium
(Cd)

Mercury
(Hg)

Lead 
(Pb)

Hexa
valent 
chromium
(Cr6+)

Polybro
minated 
biphenyls
(PBB)

Polybro
minated 
biphenyls
(PBB)

o        o        o         o         o          o

o        o        o         o         o          o

o        o        o         o         o          o

o        o        o         o         o          o

สวนผสมของสารพิษหรือสารอันตราย 
ชื่อและ
ชิ้นสวน

วงจร
ภายใน

แบตเตอรี่

สายชารจ

กรอบ
โทรศัพท
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concentration limits for certain hazardous substances in 
electronic information products)”.
×: แสดงวาความเขมขนของสารพิษในวัสดุเนื้อเดียวกันของชิ้นสวน
ดังกลาวมากกวาคามาตรฐานที่ระบุไว,ขอกำหนดของมาตรฐาน
 SJ/T 11363-2006 แตไมไดหมายถึงวาคาที่เกินดังกลาวจะเปน
อันตรายตอมนุษย
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9. ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่น
วิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกร
ที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุก
เพศทุกวัย

ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.62
GSM1800               หัว      0.66

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

•

•

•

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเนื้อเยื่อ 1 
กรัม ซึ่งโทรศัพทนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่ กำหนดโดย IEEE
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10 ขอมูลแบตเตอรี่

ชนิด ความจุ

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

ขณะทำการโทร เปดไฟหนาจอ และใชงานเครื่องเลนมัลติ
มีเดียจะใชพลังงานแบตเตอรี่มากกวาปกติ

เวลาในการรอสายจะสั้นกวาปกติเมื่อไมพบสัญญาณ
เครือขาย

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหนาจอจะปด
โดยอัตโนมัติ หากหนาจออยูในโหมดปกติจนครบตาม
เวลาที่กำหนดเวลาไว

การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานะการชารจ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และ
สถานะของไฟแสดงหนาจอ

li-ion 1600  mAh

•

•

•

•

•
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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.

11. เงื่อนไขการรับประกัน
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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 



35

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 ซอฟตแวรที่ทานดาวน
โหลด
หรือติดตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงาน
หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตอง
การของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพรอง
ใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ  หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง  
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ

7.

8.

9

10.

11.

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

13.

14.


