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1. ขอควรระวังและการใชงานอยาง
ปลอดภัย
คำเตือน: โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียด มิฉะนั้นอาจไดรับอันตราย
จากการใชงานและเปนการละเมิดกฏหมายได ผูผลิตจะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่ผูใชไมปฏิบัติตามคำ
แนะนำการใชงาน
 หากโทรศัพทมือถือรองรับฟงกชั่น “โหมดเครื่องบิน” โปรดตั้ง
คาโหมดการทำงานเปน “โหมดเครื่องบิน” ขณะอยูในเครื่องบิน
หากโทรศัพทมือถือไมรองรับฟงกชั่นนี้ โปรดปดเครื่องโทรศัพท
มือถือกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากโทรศัพทอาจสงคลื่น
รบกวนการบินได
 โปรดปดเครื่องโทรศัพทมือถือเมื่ออยูใกลกับน้ำมันเชื้อเพลิง,
สารเคมี, หรือพื้นที่เสี่ยงตอการระเบิด และโปรดเก็บใหพนมือ
เด็ก
 ขณะขับรถ โปรดปฏิบัติตามกฏจราจรในพื้นที่นั้นๆ และขอ
กำหนดที่เกี่ยวของกับการใชงานโทรศัพทมือถือ เมื่อใชโทรศัพท
มือถือขณะขับรถ โปรดปฏิบัติตามกฏขอบังคับตอไปนี้
 โปรดมีสมาธิในการขับรถและระมัดระวังตอสภาพจราจร หาก
โทรศัพทของคุณมีฟงกชั่นแฮนดฟรี โปรดใชงานโทรศัพทมือถือ
ในโหมดแฮนดฟรี หากอยูในสภาวะที่ขับขี่ไมสะดวกใหจอดรถ
กอนที่จะโทรออกหรือรับโทรศัพท
 โปรดปดโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาลหรือบริเวณที่ไมอนุญาต
ใหใชงาน โทรศัพทมือถือจะรบกวนการทำงานของอุปกรณ
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อิเล็คโทรนิกสและอุปกรณทางการแพทย เชน เครื่องกระตุน
หัวใจ, เครื่อชวยฟง และอุปกรณอิเล็คโทรนิกสทางการแพทย
อื่นๆ
อุปกรณเสริมตางๆที่ไมใชผลิตภัณฑแทจะอยูเงื่อนไขนอก
ประกัน
อยาถอดชิ้นสวนโทรศัพทมือถือดวยตนเองในกรณีที่การทำ
งานขัดของ โปรดติดตอไปยังตัวแทนจำหนายของคุณ
อยาชารจโทรศัพทมือถือกอนที่จะใสแบตเตอรี่ เพราะจะทำ
ใหแบตเตอรี่ลัดวงจรได
โปรดชารจโทรศัพทในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวกและ
ควรวางใหหางจากวัตถุระเบิด
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา โปรดเก็บโทรศัพท
ใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก เชน บัตรเครดิต
โปรดเก็บโทรศัพทมือถือไวในที่แหง น้ำฝน, ความชื้นและของ
เหลวทุกรูปแบบจะมีแรเปนสวนประกอบ ซึ่งจะกัดกรอนแผง
วงจรอิเล็คโทรนิกส หากโทรศัพทของคุณเปยกน้ำ ใหถอด
แบตเตอรี่ออกแลวติดตอตัวแทนจำหนาย
โปรดใชโทรศัพทมือถือในบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมและ
อยาใหโทรศัพทถูกแสงแดดโดยตรง รวมไปถึงในสภาวะที่มี
ความชื้นสูง
อยาใชผาชุบน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูงทำความสะอาด
โทรศัพทมือถือ
โทรศัพทมือถือของคุณมีฟงกชั่นกลองที่สามารถถายภาพ
และบันทึกเปนวิดีโอได โปรดใชงานฟงกชั่นดังกลาวตามขอ
กำหนดและระเบียบกฏหมายที่ระบุไว โดยคุณอาจละเมิด
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กฏหมายและขอกำหนด หากคุณถายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อน
ไหวที่ไมไดรับอนุญาต
ขณะใชฟงกชั่นเครือขาย อยาดาวนโหลดไฟลที่มีไวรัสรวมไป
ถึงไฟลภาพและริงโทนที่ไดรับความเสียหาย หากการใชงาน
ดังกลาวสงผลใหโทรศัพททำงานผิดปกติ บริษัทขอไมแสดง
ความรับผิดชอบใดๆ
โปรดกำจัดแบตเตอรี่ตามขอปฏิบัติในพื้นที่ และหากเปนไปได
โปรดนำกลับมาใชใหม หามกำจัดแบตเตอรี่ เชนเดียวกับขยะ
ธรรมดาทั่วไป

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคูมือโดยไมตอง
แจงกอนลวงหนา
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2. แนะนำโทรศัพทของคุณ
ขอขอบพระคุณสำหรับการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือแอนดรอยด
i-mobile i-STYLE Q2
การอานคูมือเลมนี้จะชวยใหทานสามารถเขาใจการใชงานโทรศัพท
มือถือ ไดครอบคลุมและ เพลิดเพลินกับการใชงานฟงกชั่นที่สมบูรณ
แบบไดอยางงายๆ
โทรศัพทมือถือ i-mobile i-STYLE Q2 รองรับการใชงานระบบ
GSM และการเชื่อมตอ GPRS เปนโทรศัพทหนาจอทัชสกรีนที่รอง
รับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 4.0 มีความเร็วถึง 1 GHz และ
หนาจอขนาด 4.3 นิ้วแบบ capacitive
คูมือนี้ชวยใหคุณสามารถเขาใจการทำงานของฟงกชั่นตางๆและใช
งานอยางถูกวิธี

2.1 แนะนำสวนประกอบของโทรศัพท
2.1.1 ลักษณะภายนอก
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ชองเสียบสาย
ชารจ/สาย USB ชองเสียบหูฟง
กลองหลัง

ปุมเปด/ปดเครื่อง
กลอง
หนา

หนาจอ

ลำโพง
หูฟง
ปุมปรับ
ระดับ
ความดัง
เสียง

ฝาปด
แบตเตอรี่
ลำโพง

ปุมเมนู ปุมโฮม ปุมกลับ

2.2 แบตเตอรี่

2.2.1 การถอดและใสแบตเตอรี่

ถอดแบตเตอรี่ตามขั้นตอนตอไปนี้
เลื่อนฝาแบตเตอรี่ลงดานลาง
ยกดานลางของแบตเตอรี่ขึ้น จากนั้นดึงแบตเตอรี่ออกจาก
โทรศัพท
คำเตือน: คุณตองปดโทรศัพทมือถือทุกครั้งกอนที่จะถอดแบตเตอรี่
ออก หากทานถอดแบตเตอรี่ขณะที่เครื่องโทรศัพทเปดอยูอาจทำ
ใหซิมการดและโทรศัพทเสียหายได
 ใสแบตเตอรี่ตามขั้นตอนตอไปนี้
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ใหขั้วโลหะของแบตเตอรี่ชนสวนที่เปนโลหะของชองใส
แบตเตอรี่ จากนั้นกดแบตเตอรี่ีเขาไปในตัวเครื่องโทรศัพท
 ใสฝาครอบแบตเตอรี่กลับใหพอดี


2.2.2 การชารจแบตเตอรี่






เสียบสายชารจเขากับชองเสียบสายชารจในตัวโทรศัพท
เสียบปลั๊กที่ชารจเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟ
ตอนนี้ไอคอนแสดงระดับการชารจจะกะพริบที่มุมขวาดานบน
ของโทรศัพทมือถือ หากโทรศัพทมือถือถูกชารจขณะที่ปดเครื่อง
อยู ไอคอนแสดงการชารจจะปรากฏบนหนาจอ หากใชงาน
โทรศัพทมือถือโดยที่มีพลังงานแบตเตอรี่ไมเพียงพอ อาจจะ
ใชเวลาสักครูหนึ่งหลังจากเริ่มชารจแบตเตอรี่ จนกวาไอคอน
แสดงสถานะการชารจจะปรากฏบนหนาจอ เมื่อไอคอนแสดง
สถานะการชารจปรากฏบนหนาจอ เมื่อไอคอนแสดงระดับ
พลังงานแบตเตอรี่หยุดกะพริบ แสดงวาแบตเตอรี่ถูกชารจ
จนเต็มแลว หากชารจขณะที่เปดเครื่อง ไอคอนแสดงสถานะ
การชารจจะยังคงปรากฏบนหนาจอแมจะชารจเต็มแลว การ
ชารจแบตเตอรี่จะใชเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง (สำหรับ 3 ครั้ง
แรกของการชารจโทรศัพทควรชารจแบตเตอรี่เปนเวลา 12-14
ชั่วโมง เพื่อเปนการยืดระยะเวลาการใชงานมือถือ) โทรศัพท
มือถือและที่ชารจจะรอนขึ้นขณะทำการชารจ ซึ่งเปนอาการปกติ
เมื่อชารจโทรศััพทเรียบรอยแลว ใหถอดตัวตอที่ชารจออกจาก
ปลั๊กและโทรศัพทมือถือ

ขอควรระวัง:


ควรชารจแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศถายเทและในชวงอุณหภูมิ
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ระหวาง -10 ถึง +45 องศาเซลเซียสและตองใชที่ชารจที่ไดรับ
มาตรฐานจากไอโมบาย การใชที่ชารจที่ไมไดมาตรฐานอาจ
เปนอันตราย รวมถึงทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
หากโทรศัพทมือถือปดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ หรือแสดงขอความ
“พลังงานแบตเตอรี่ต่ำ” คุณควรชารจแบตเตอรี่ทันที หาก
พลังงานแบตเตอรี่ยังไมหมดกอนจะนำไปชารจ ระยะเวลาการ
ชารจจะลดลงอัตโนมัติ
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3. ฟงกชั่นการทำงานพื้นฐาน
3.1 ตั้งคาตัวเครื่องโทรศัพท
เมื่อคุณเปดเครื่องโทรศัพทของคุณในครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมาหรือ
หลังจากรีเซ็ตขอมูลเปนคาเริ่มตนแลว คุณจะพบกับหนาจอตอนรับ
 หากตองการเลือกภาษาอื่น ใหแตะเมนู
 หากตองการดำเนินการตอ ใหแตะ เริ่มตน แลวทำตามคำแนะ
นำที่ปรากฏ
ใหลงชื่อเขาใชโดยใชที่อยูอีเมลและรหัสผานของบัญชี Google
ของคุณ หากคุณไมมีบัญชี Google ใหสรางบัญชีใหม

3.1.1 เหตุใดจึงตองใชบัญชี Google
บัญชี Google ชวยใหคุณจัดระเบียบและเขาถึงขอมูลสวนตัวของ
คุณจากคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือเครื่องใดก็ได:
 ไมมีปญหาสมุดโทรศัพทหายอีกตอไป เมื่อคุณลงชื่อเขาใช
โทรศัพทดวยบัญชี Google สมุดโทรศัพททั้งหมดที่คุณเชื่อม
โยงไวกับบัญชีนั้นในแอปพลิเคชัน People จะไดรับการสำรอง
ขอมูลไวโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดเสมอ
ผานบัญชี Gmail จากคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ได
 ซิงคขอมูลและสำรองขอมูลทุกอยาง ไมวาจะรางอีเมล เพิ่ม
หมายเลขโทรศัพทของผูติดตอ เพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน หรือถาย
ภาพ งานของคุณจะไดรับการสำรองขอมูลอยางตอเนื่องโดย
Google และไดรับการซิงคกับคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่คุณใช
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บัญชี Google เดียวกันนี้
เขาถึงไดจากทุกที่ ตรวจสอบปฏิทิน อีเมล ขอความ หรือสตรีม
เครือขายสังคมลาสุด ไมวาคุณจะอยูที่ใด หรือกำลังใชคอมพิว
เตอรหรือโทรศัพทมือถือเครื่องใดอยูก็ตาม
 จัดเก็บขอมูลตางๆ ของคุณไวอยางปลอดภัยและพรอมใช
งานเสมอ Google ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อปกปองขอมูล
สวนตัวของคุณจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต และเพื่อสราง
ความมั่นใจวาคุณจะมีขอมูลนั้นทุกเมื่อและทุกที่ที่คุณตองการ
 ใชบริการอื่นๆ ของ Google บัญชี Google ยังชวยใหคุณได
รับประโยชนอยางเต็มที่จากแอปพลิเคชันและบริการอื่นๆ ของ
Google ที่คุณอาจตองการใชงาน เชน Gmail, Google แผนที่,
การนำทาง, Google Play, YouTube, Google Talk, การรับ
สงขอความ และอื่นๆ อีกมากมาย


3.2 การควบคุมหนาจอ
หลังจากสิ้นสุดการตั้งคา ใหเขาสูหนาโฮม ที่บริเวณดานลางของ
หนาจอ จะมีปุมทิศทาง 3 ปุม ไมวาคุณจะอยูในหนาไหนของ
โทรศัพท คุณสามารถกลับมายังหนาโฮมหรือหนาที่ใชกอนหนา:
ไอคอน

ชื่อ
ปุมกลับ

คำอธิบาย
เปดหนาจอที่คุณกำลังทำงานอยูกอนหนา
นี้ แมวาจะอยูในแอปพลิเคชันอื่นก็ตาม
ทันทีที่คุณยอนกลับมาสูหนาจอหลัก คุณ
จะไมสามารถกลับไปดูประวัติการใช
โทรศัพทของคุณไดอีกตอไป
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ไอคอน

ชื่อ

คำอธิบาย

ปุมโฮม

เปดหนาแรก หากคุณกำลังดูหนาจอหลัก
ทางซายหรือทางขวาอยู จะเปนการเปด
หนาจอหลักตรงกลางขึ้น
กดคาง: เปดรายการแอพพลิเคชั่นที่ทำ
งานลาสุด เพื่อเปดแอพพลิเคชั่นใหแตะ
หากตองการยายใหตวัดนิ้วไปซายหรือขวา

ปุมเมนู

เปดรายการตัวเลือก

หากไมไดใชงานปุมใดเปนระยะเวลาหนึ่ง ปุมเหลานี้อาจหดลงเหลือ
แคจุดหรือจางลง โดยขึ้นอยูกับแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยู หากตอง
การเรียกปุมเหลานี้กลับคืนมา ใหแตะที่ตำแหนงของปุมดังกลาว
ตรงเหนือปุมนำทาง ใหสังเกตที่ถาดรายการโปรด:

ไอคอนแอพพลิเคชั่นที่คุณจัดเก็บไวในถาดจะยังคงมองเห็นไดจาก
ทุกหนาจอหลัก
ไอคอน "แอพพลิเคชั่นทั้งหมด " ตรงกลางจะปรากฏอยางถาวร
แตะไอคอนนี้เพื่อดูแอปพลิเคชันและวิดเจ็ตทั้งหมด
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หนาจอหลักของคุณจะมีไอคอนแอปพลิเคชันและวิดเจ็ตตางๆ รวม
ทั้งโฟลเดอรตางๆ ดวย
 หากตองการเปดแอปพลิเคชัน โฟลเดอร หรือวิดเจ็ตใด ใหแตะ
ที่ไอคอนนั้นๆ
 หากตองการดูหนาจอหลักเพิ่มเติม ใหตวัดนิ้วไปทางซายหรือ
ขวาเร็วๆ
คุณสามารถเห็นไอคอนตางๆเหลานี้บนบริเวณดานบนหนาจอ:

ไอคอนสถานะทางดานซายจะบอกคุณวาแอปพลิเคชันใดไดสงการ
แจงเตือนถึงคุณ ตัวอยางเชน มีขอความที่เพิ่งไดรับ หรือถึงเวลา
ประชุมแลว
 หากตองการดูการแจงเตือนใหลากแถบดานบนลงมา
ไอคอนระบบทางขวามือจะแสดงความแรงของสัญญาณการเชื่อม
ตอเครือขายและระบบไรสาย ระดับของแบตเตอรี่ เวลา และอื่นๆ
คนหาโดย Google ที่ดานลางไอคอนสถานะและไอคอนระบบ
จะชวยใหคุณสามารถทำการคนหาในโทรศัพทหรือบนอินเทอรเน็ต
ได

3.3 การแตะและประเภทการแตะ
คุณสามารถใชนิ้วในการควบคุมการทำงานตางๆ ของ ไอคอน, ปุม,
เมนู, คียบอรดบนหนาจอ และรายการตางๆบนหนาจอทัชสกรีน
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการวางแนวของหนาจอไดดวย
หากตองการเริ่มเปดใชงานฟงกชั่นใหแตะเพื่อเริ่มใชงาน
หากตองการพิมพขอความตางๆ เชน ชื่อ หรือ รหัสผาน ใหแตะ
บนบริเวณที่ตองการพิมพ แอพพลิเคชั่นคียบอรดจะถูกเปดใหโดย
อัตโนมัติ
เรียนรูวิธีการใชนิ้วควบคุมการทำงาน:
 การแตะคาง: แตะที่รายการบนหนาจอที่ตองการคางไวดวย
การแตะที่รายการนั้นและไมยกนิ้วมือของคุณขึ้น จนกระทั่งมี
ฟงกชั่นพิเศษ หรือตัวเลือกพิเศษแสดงขึ้น
 การลาก: แตะรายการใดรายการหนึ่งคางไวสักพัก จากนั้นให
เลื่อนนิ้วไปบนหนาจอโดยไมยกนิ้วขึ้นจนกวาจะถึงตำแหนงเปา
หมาย ตัวอยางเชน คุณสามารถยายแอปพลิเคชันไปมาบนหนา
จอหลักได
 การตวัดนิ้วหรือสไลด: เคลื่อนนิ้วของคุณอยางรวดเร็วผานพื้น
ผิวของหนาจอโดยไมหยุดเมื่อคุณแตะครั้งแรก (เพื่อที่วาคุณจะ
ไมเผลอไปลากสิ่งอื่นแทน) ตัวอยางเชน คุณสามารถเลื่อนหนา
จอหลักอันใดอันหนึ่งไปทางซายหรือทางขวาเพื่อดูหนาจอหลัก
อื่นๆ
 แตะ 2 ครั้ง: การแตะ 2 ครั้งติดตอกันบนแผนที่, เว็บไซต หรือ
หนาอื่นๆ เพื่อใชงานการยอหรือขยาย ตัวอยางเชน แตะเว็บ
เพจในหนาบราวเซอร 2 ครั้งติดตอกันเพื่อขยายและ แตะ 2
ครั้งติดตอกันเพื่อยอ
 การจีบนิ้ว: ในบางแอพพลิเคชั่น (เชนแผนที่, บราวเซอร และ
แกลเลอรี่), คุณสามารถยอ หรือขยาย โดยวางนิ้ว 2 นิ้ว แลว
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ลากนิ้วเขาหากันเพื่อยอหรือ ลากนิ้วออกจากกันเพื่อขยาย
การหมุนหนาจอ: ในหนาจอสวนใหญ การวางแนวของหนาจอ
จะหมุนตามทิศทางการถืออุปกรณของคุณ คุณสามารถเปลี่ยน
คานี้ไดในการตั้งคาการแสดงผล

3.4 การใชงานการล็อคหนาจอ
เพื่อปองกันขอมูลสวนตัว สามารถตั้งคาการล็อคหนาจอตามขั้น
ตอนตอไปนี้:
1. จากหนาโฮมหรือหนาจอแอพพลิเคชั่นแตะที่ไอคอนการตั้งคา
2. เลื่อนหนาจอลงและแตะ ความปลอดภัย (Security)
3. แตะ ล็อคหนาจอ (Screen lock)
4. แตะประเภทการล็อค (type of lock) ที่ตองการใช
5. หลังจากคุณตั้งคาล็อคที่นี่แลว การล็อคหนาจอจะปรากฏขึ้นทุก
ครั้งที่มีการเรียกหนาจอ โดยจะถามหารูปแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสเฉพาะอื่นๆ
6. แมวาหนาจอจะถูกล็อค คุณก็ยังสามารถรับโทรศัพทที่เขามาได
3 วิธีดวยกัน แตะไอคอนโทรศัพทสีขาวและเลื่อนนิ้วบนไอคอน
ใดไอคอนหนึ่งเพื่อดำเนินการดังนี้:
รับสาย

เริ่มสนทนากับผูโทรเขามา

สงไปยังขอ
ความเสียง

ใหผูโทรฝากขอความเสียงไว
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สงขอความ

เปดรายการขอความเริ่มตน แตะขอ
ความใดขอความหนึ่งเพื่อสงถึงผู
โทรทันที

3.5 คนหารายการในตัวเครื่องโทรศัพทและบนเว็บ
ไซต
ฟงกชั่นการคนหาของ Google จะชวยใหคุณสามารถคนหารายการ
ที่ตองการในตัวเครื่องโทรศัพทและเว็บไซต:
 บนบริเวณดานบนของหนาโฮมใหแตะ Google Search เพื่อ
พิมพคำที่ตองการคนหา
ขณะที่พิมพจะมีคำที่แนะนำจากเว็บ Google และในตัวเครื่อง
โทรศัพทมือถือของคุณ (เชนแอพพลิเคชั่น หรือรายชื่อ) แสดง
บริเวณดานลางของกลองคนหา แตะคำที่ตองการเพื่อเริ่มคนหา
หรือแตะลูกศรของคำแนะนำเพื่อเพิ่มขอความดังกลาวลงในฟลด
คนหาโดยยังไมเริ่มทำการคนหา
หากตองการเปลี่ยนวิธีที่ Google ทำการคนหาบนโทรศัพทของคุณ
หรือบนเว็บ ใหทำดังนี้:
1. แตะ Google บนบริเวณดานบนของหนาจอ
2. แตะ ไอคอน
ในมุมบนดานซายของหนาจอ
3. แตะ ตั้งคาการคนหา (Search settings)
4. แตะ รายการที่สามารถคนหาได หรือ คนหาโดย Google
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3.6 มอนิเตอรระยะการใชงานบลูทูธ (Bluetooth
Proximity Monitor)
อุปกรณ 2 ชุดสามารถจับคูกันดวยบลูทูธ คุณสามารถทดสอบ
สัญญาณและความแรงของสัญญาณ หรือระยะทาง

3.7 บราวเซอร (Browser)
คุณสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ท และเซริฟเว็บไซตตางๆผานการ
เชื่อมตอ WiFi หรือ ใชการเชื่อมตอดาตาจากเครือขายผูใหบริการ
ของซิมที่ใชงานอยู โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของซิมที่คุณใช
งานสำหรับรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติม

3.8 เครื่องคิดเลข (Calculator)
โทรศัพทมือถือของคุณมาพรอมกับฟงกชั่นเครื่องคิดเลขที่ประกอบ
ไปดวย 4 ฟงกชั่นพื้นฐาน และฟงกชั่นขั้นแอดวานซ

3.9 ปฏิทิน (Calendar)
คุณสามารถใชปฏิทินเพื่อจัดการตารางเวลาและเหตุการณตางๆ
,ประชุม และนัดหมาย คุณสามารถจัดตารางเวลาไดอยางงายได
และแสดงในรูปแบบรายวัน, รายสัปดาห หรือรายเดือน

3.10 กลองถายรูป (Camera)
เครื่องโทรศัพทมือถือรุนนี้มี 2 กลอง: กลองถายรูปดานหนาและ
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กลองถายรูปดานหลัง ซึ่งสามารถถายภาพไดสีที่คมชัดและสวยงาม
โดยคุณสามารถใชกลองเพื่อถายภาพไดทุกทีทุกเวลาและบันทึกลง
ในเครื่องโทรศัพท ทั้งนี้ภาพที่ไดสามารถใชตั้งเปนภาพวอลลเปเปอร
หรือสงตอใหเพื่อนผานทางขอความ MMS, บลูทูธ หรืออีเมล

3.11 นาิกา (Clock)
สามารถใชงานฟงกชั่นนาิกาปลุกได โดยสามารถตั้งนาิกาปลุก
ไดหลายเวลา

3.12 ดาวนโหลด (Downloads)
แสดงรายการทั้งหมดที่ดาวนโหลดจากบราวเซอร คลิ้กเพื่อดู
รายการที่ดาวนโหลดและสามารถติ๊กที่กลองเพื่อเลือกลบไฟลที่
เลือกหรือลบทั้งหมด

3.13 อีเมล (Email)
พิมพอีเมลแอดเดรสและรหัสผานเพื่อล็อกอิน แลวเลือกโปรโตคอล
สำหรับการติดตอ เลือก บัญชีขอมูล (แกไข เครือขาย WiFi หรือ
ซิมการดสำหรับการเชื่อมตอกับเน็ตเวิรคของอีเมล) ตั้งที่อยูเซริฟ
เวอรสำหรับการรับและสงอีเมล แกไขชื่อผูใช (ชื่อผูใชจำเปนตอง
ใชชื่อที่ไดจากการตั้งบัญชี์อีเมล) และบันทึกการตั้งคา ใสตัวเลือก
เมลลบอกซเพื่อเขียนและสงขอความ
หมายเหตุ: บัญชีอีเมลแตละบริษัทจะมีโปรโตคอลและการตั้งคา
ที่ตางกัน หากตั้งคาผิดคุณจะไมสามารถใชงานอีเมลได
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3.14 จัดการไฟล (File Manager)
ในหนาเมนูหลักใหคลิ้กไปที่ จัดการไฟล (File manager) เพื่อเขา
สูหนาการจัดการไฟล เมื่อเขาไปดูการดความจำจะแสดงไฟลทั้ง
หมดที่อยูในการด ซึ่งคุณสามารถเลือกสรางโฟลเดอรใหม หรือ
คัดลอก, ตัด, ลบ, เปลี่ยนชื่อ, แชร และดูรายละเอียดของไฟล
และโฟลเดอร

3.15 วิทยุ FM (FM Radio)
เครื่องโทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศวิทยุ FM ในเครื่อง ผูใชสามารถรับ
ฟงรายการวิทยุและบันทึกรายการวิทยุที่โปรดปรานได
1. โหมดการเลน: คลิ้กบนไอคอน “ ” เพื่อรับฟงผานลำโพงบน
ตัวเครื่องโทรศัพท หรือเลือกคลิ้กที่ไอคอน “ ”เพื่อรับฟงผาน
รายการวิทยุผานหูฟง
2. สิ้นสุดการเลน: เมื่ออยูในโหมดการเลน ใหคลิ้กที่ไอคอน “ ”
เพื่อสิ้นสุดการเลน คลิ้กไอคอน “ ” เพื่อเลน
3. ชองสถานี: คลิ้กบนไอคอน “ ” เพื่อเขาดูรายการชองสถานี
4. รายการโปรด: คลิ้กบนไอคอน “ ” เพื่อเขาสูรายการโปรด,
คลิ้กอีกครั้งเพื่อลบชอง
5. คนหา: คนหาชองอัตโนมัติ
6. ชองกอนหนา: เปลี่ยนไปยังชองความถี่กอนหนา
7. ชองถัดไป: เปลี่ยนไปยังชองความถี่ถัดไป
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3.16 แกลเลอรี่ (Gallery)
คลิ้กแกลเลอรี่เพื่อเขาดูภาพและวีดีโอทั้งหมดที่อยูในการดทีแฟลช
โดยคุณสามารถเลนๆไฟลวีดีโอผานเครื่องเลนวีดีโอ

3.17 ขอความ (Messaging)
การใชคียบอรด:
คุณสามารถพิมพขอความโดยใชคียบอรดบนหนาจอ โดยบางแอพ
พลิเคชั่นจะเรียกเปดใชงานคียบอรดโดยอัตโนมัติ แตในบางแอพ
พลิเคชั่นคุณตองแตะในพื้นที่ที่ตองการพิมพเพื่อเปดหนาคียบอรด

ขณะที่พิมพ บนดานบนคียบอรดจะมีชองแสดงคำใกลเคียงที่แนะ
นำใหใช ถาตองการใชคำที่ตัวเครื่องแนะนำใหแตะที่คำที่ตองการใช
คุณสามารถรับและสงขอความ SMS และ MMS ผานทางฟงกชั่น
ขอความได

3.18 เพลง (Music)
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กอนการเลนไฟลเสียง คุณตองคัดลอกไฟลเสียงตางๆลงการดความ
จำ คลิ้ก เพลง (Music) เพื่อเปดเครื่องเลนเพลงและเลือกเพลงที่
ตองการเลน

3.19 บุคคล (People)
คุณสามารถใชฟงกชั่นสมุดโทรศัพทเพื่อบันทึกขอมูลรายชื่อ โดยคุณ
สามารถดูและจัดการรายชื่อของคุณได

3.20 โทรศัพท (Phone)
3.20.1 การโทร
ปอนเบอรโทรศัพทรวมถึงรหัสพื้นที่ จากนั้นเลือกซิมการดที่ตองการ
โทรออก ขณะอยูในสายสนทนาหนาจอโทรศัพทจะแสดงขอมูล
สถานะการโทร หากคุณตองการปอนหมายเลข ใหแตะเบอรที่ตอง
การ สำหรับการโทรออกไปตางประเทศใหสัมผัส “0” คางไวจน
กระทั่งเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย “+” ปรากฏบนหนาจอ จากนั้นปอน
รหัสประเทศและหมายเลขที่ตองการโทร

3.20.2 บันทึกการโทร (Call log)
บันทึกการโทรจะแสดงรายการสายที่ไมไดรับ, สายที่รับ และสายที่
โทรออก โดยคุณสามารถโทรซ้ำ, โทรกลับ หรือเพิ่มเบอรไปยังราย
ชื่อไดอยางงายดาย
ในแอพพลิเคชั่นการโทร
บันทึกการโทรจะอยูแท็บตรงกลาง
คุณสามารถเลือกแตะที่เบอรสำหรับดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ
การโทรเบอรนั้น หรือแตะที่ไอคอน
เพื่อโทรกลับ
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ไอคอนลูกศรจะแสดงประเภทของสาย:
สายที่ไมไดรับ

สายที่รับ

สายโทรออก


3.20.3 รายชื่อ (Contacts)
คลิ้กไปที่รายชื่อที่อยูบนหนารายการเบอรโทรผานฟงกชั่นรายชื่อ
โดยคุณสามารถดูและจัดการรายชื่อที่มีอยูได

3.21 คนหา (Search)
ฟงกชั่นการคนหาชวยใหคุณสามารถคนหาคอนเทนตตางๆไดงาย
และสะดวก เพียงคุณปอนคำที่ตองการคนหาลงในกลองสำหรับคน
หา แลวคลิ้ก ไปยัง (Go to) ผลลัพธของคำที่คุณคนหาจะถูกแสดง

3.22 ตั้งคา (Settings)
3.22.1 ไรสายและเครือขาย (Wireless & networks)






จัดการซิมการด (SIM management)
Wi-Fi (Wi-Fi)
บลูทูธ (Bluetooth)
การใชดาตา (Data usage)
อื่นๆ (More)

3.22.2 อุปกรณ (Device)


โปรไฟลเสียง (Audio profﬁiﬁles)
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การแสดงผล (Display)
ที่เก็บ (Storage)
แบตเตอรี่ (Battery)
แอพพลิเคชั่น (Applications)

3.22.3 รายการสวนตัว (Personal)






บัญชีและการซิงค (Accounts & sync)
บริการตำแหนง (Location services)
ความปลอดภัย (Security)
ภาษาและแปนพิมพ (Language & input)
แบ็กอัพและรีเซ็ต (Backup & reset)

3.22.4 ระบบ (System)






วันที่และเวลา (Date & time)
กำหนดการเปด/ปดเครื่อง (Schedule power on/off)
การเขาใชงาน (Accessibility)
ตัวเลือกผูพัฒนา (Developer options)
เกี่ยวกับโทรศัพท (About)

3.23 ซิมทูลคิท (SIM Toolkit)
แสดงซิมการดของเครือขายที่ใชงานอยู คลิ้กที่เมนูซิมทูลคิท คุณ
สามารถใชบริการตางๆจากผูใหบริการเครือขายได หากซิมการด
และผูใหบริการไมรองรับบริการดังกลาว คุณจะไมสามารถใช
บริการนี้ได โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม
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3.24 เครื่องบันทึกเสียง (Sound Record)
สามารถบันทึกเสียงผานฟงกชั่นเครื่องบันทึกเสียง

3.25 คียบอรดไรสาย (Wireless keyboard)
คียบอรดไรสายจะมีรูปแบบคลายกับคียบอรดของคอมพิวเตอร เมื่อ
ทำการจับคูอุปกรณโทรศัพทมือถือกับคียบอรดผานการเชื่อมตอ
บลูทูธ วิธีการจับคูจะคลายกับวิธีการจับคูหูฟงบลูทูธ ทั้งนี้การใช
คียบอรดไรสายจะชวยเพิ่มความเร็วการพิมพ

3.26 USB
คุณสามารถใชสาย USB ที่มากับโทรศัพทมือถือในการเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรที่ใช Windows เพื่อถายโอนเพลง รูปภาพ หรือไฟล
อื่นๆ ระหวางโทรศัพทมือถือกับคอมพิวเตอร การเชื่อมตอนี้จะใช
โปรโตคอล MTP ซึ่ง Windows รุนใหมๆ สวนใหญรองรับ
หากคุณใชงานฟงกชั่น USB tethering (การแชรสัญญาณ WiFi
ผานทางสายเคเบิ้ล USB) คุณตองปดฟงกชั่นนี้กอนหากตองการ
โอนไฟลผานสายเคเบิ้ล USB ระหวางคอมพิวเตอร และตัว
โทรศัพทมือถือ
เมื่อตอสายเคเบิ้ล USB กับเครื่องคอมพิวเตอร คุณสามารถเห็น
ไดรฟเพิ่มขึ้นมาในหนาจอคอมพิวเตอรหลังจากการ Mount พื้นที่
จัดเก็บ USB คุณสามารถคัดลอกไฟลระหวางคอมพิวเตอรและ
โทรศัพทมือถือของคุณ
เมื่อโอนถายขอมูลเรียบรอยแลวสามารถยุติการเชื่อมตอไดอยาง

22

งายดายโดยการถอดสายเคเบิ้ล

3.27 Wi-Fi
Wi-Fi คือ เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสายที่ทำใหผูใชสามารถเขา
ถึงอินเทอรเน็ตในระยะหางไมเกิน 100 เมตร โดยขึ้นอยูกับเราเตอร
Wi-Fi และบริเวณโดยรอบ
ในการใช Wi-Fi บนโทรศัพทมือถือ คุณตองเชื่อมตอกับจุดเขาใช
งานแบบไรสาย หรือ "ฮอตสปอต" ฮอตสปอตบางจุดเปนแบบเปด
ซึ่งคุณสามารถเชื่อมตอไดโดยงาย แตบางจุดจะมีคุณลักษณะความ
ปลอดภัยเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจึงตองกำหนดคาโทรศัพทมือถือเพื่อให
สามารถเชื่อมตอได
ระบบสำหรับรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ Wi-Fi มีอยูเปน
จำนวนมาก ซึ่งรวมถึงประเภทที่ใชใบรับรองความปลอดภัยหรือวิธี
การอื่นๆ เพื่อใหผูใชที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่จะเชื่อมตอได โปรดดู
การใชงานใบรับรองความปลอดภัย
ปด Wi-Fi เมื่อไมไดใชงานเพื่อยืดเวลาการใชงานแบตเตอรี่ใน
ระหวางการชารจแตละครั้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาไดวา
ตองการใหยกเลิกการเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi เมื่อโทรศัพทมือถือ
อยูในโหมดสลีปหรือไม

เปด Wi-Fi on และเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi
หากคุณเพิ่มเครือขาย Wi-Fi ในตอนที่ตั้งคาโทรศัพทมือถือเปนครั้ง
แรก Wi-Fi จะเปดโดยอัตโนมัติ
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1. แตะที่ไอคอนการตั้งคา “ ” บนหนาโฮมหรือ หนาจอแอพพลิ
เคชั่น
2. แตะ ไรสายและเครือขาย (Wireless & networks) > Wi-Fi.
3. สไลดสวิตซ Wi-Fi ไปยัง เปด (on) เครื่องจะทำการสแกนคนหา
เครือขาย Wi-Fi ที่มีอยูแลวแสดงรายชื่อเครื่อขาย Wi-Fi ที่คน
พบ ถาเครือขายไหนมีการตั้งการปองกันความปลอดภัยจะมี
ไอคอนแมกุญแจล็อคอยู ในกรณีที่เครื่องตรวจพบเครือขายที่จับ
คูกอนหนานี้ จะทำการเชื่อมตอใหโดยอัตโนมัติ
4. แตะชื่อของเครือขายที่ตองการดูรายละเอียดและเชื่อมตอ หาก
เครือขายนั้นเปนเครือขายแบบเปด คุณจะไดรับแจงใหยืนยันวา
คุณตองการเชื่อมตอกับเครือขายโดยแตะที่ เชื่อมตอ หากเครือ
ขายนั้นเปนเครือขายที่มีการรักษาความปลอดภัย คุณจะไดรับ
แจงใหปอนรหัสผานหรือขอมูลรับรองอื่นๆ (สอบถามรายละเอียด
จากผูดูแลระบบเครือขาย)

3.28 บลูทูธ
บลูทูธเปนเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายในระยะใกลเพื่อใหอุปกรณ
ตางๆ แลกเปลี่ยนขอมูลไดในระยะประมาณ 8 เมตร อุปกรณบลูทูธ
ที่ใชมากที่สุดไดแก ชุดหูฟงสำหรับโทรศัพทหรือฟงเพลง อุปกรณ
แฮนดฟรีสำหรับการใชงานในรถยนต และอุปกรณพกพาอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึงแลปท็อปดวย
โปรไฟลบลูทูธที่กำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานการสื่อสาร
สำหรับอุปกรณบลูทูธมีอยูหลายแบบ โปรดดูคูมือสำหรับรายการ
โปรไฟลที่อุปกรณมือถือของคุณรองรับ
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ในการเชื่อมตอกับอุปกรณบลูทูธ คุณตองเปดสัญญาณบลูทูธของ
อุปกรณมือถือกอน ครั้งแรกที่คุณใชอุปกรณใหมอุปกรณมือถือ คุณ
จะตอง “จับคู” อุปกรณกับตัวเครื่องโทรศัพทมือถือเพื่อใหอุปกรณ
ทั้งสองรูวาจะเชื่อมตอกันอยางปลอดภัยไดอยางไร หลังจากนั้นคุณ
จะสามารถเชื่อมตออุปกรณที่จับคูแลวไดอัตโนมัติ
ปดบลูทูธเมื่อไมไดใชงานเพื่อยืดเวลาการใชงานแบตเตอรี่ในระหวาง
การชารจแตละครั้ง คุณอาจตองปดบลูทูธในบางสถานที่ดวย บลูทูธ
จะปดการทำงานเมื่อคุณเปลี่ยนไปใชโหมดใชงานบนเครื่องบิน
ไอคอนในแถบระบบจะแสดงสถานะบลูทูธ

เปด/ปดบลูทูธ
1. แตะที่ไอคอนการตั้งคา “ ” บนหนาจอหลัก หรือหนาจอ
แอพพลิเคชั่นการตั้งคา
2. แตะที่ ไรสายและเครือขาย (Wireless & networks)
3. สไลดเพื่อเปด/ปดบลูทูธ
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4. การแกไขปญหาเบื้องตน
หากมีปญหาในการใชงานโทรศัพทโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน
ขอบกพรอง
สาเหตุ
แกปญหา
สัญญาณ ใชมือถือในที่สัญญาณ ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
ไมดี
ต่ำ เชนใกลตึกสูง หรือ ในสภาวะดังกลาว
ใตถุน ที่คลื่นไมถึง
ใชมือถือเวลาสัญญาณ ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน
ไมวาง เชน ชั่วโมงเรง ในสภาวะดังกลาว
ดวน เมื่อชองสัญญาณ
เต็ม
ระยะหางจากสถานี
แมของเครือขาย
เสียงกอง มีปญหาในการเชื่อม
หรือเสียง ตอสัญญาณ และ
รบกวน
ปญหาในบางพื้นที่
ใชงาน

สามารถขอใหผูบริการ
เครือขายจัดการเรื่อง
แผนพื้นที่บริการ
วางสายและโทรออกอีก
ครั้ง หรือเปลี่ยนพื้นที่การ
ใชงาน

การเชื่อมตอในบาง
พื้นที่ไมดี
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ขอบกพรอง
สาเหตุ
แกปญหา
การแสดง ระยะเวลาสแตนดบาย หากเครื่องอยูในบริเวณที่
หนาจอปกติ มีความเกี่ยวเนื่องกับ สัญญาณไมดีใหปดเครื่อง
ปดเร็วขึ้น ระบบเครือขาย
กอน
จำเปนตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อเครื่องไมสามารถ
รับสัญญาณได เครื่อง
จะทำการคนหา
สัญญาณ ซึ่งจะกินไฟ
แบตเตอรี่มาก

โปรดเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่
ใชงานไปยังพื้นที่ที่มี
สัญญาณดีกวา หรือปด
เครื่องชั่วคราว

เปดเครื่อง พลังงานแบตเตอรี่
ไมได
หมด

ตรวจสถานะแบตเตอรี่
หรือชารจไฟ

ซิมขัดของ ซิมการดเสียหาย

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ
ใสซิมการดไมถูกตอง ตรวจสอบวาใสซิมการด
ถูกตองหรือไม

ดานที่เปนโลหะมีรอย เช็ดสวนที่เปนโลหะของ
สกปรก
ซิมการดดวยผา
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ขอบกพรอง
สาเหตุ
ไมสามารถ อายุการใชงานซิม
เชื่อมตอ การดสิ้นสุด
เครือขายได
ไมไดอยูในพื้นที่ให
บริการของ GSM
ไมมีสัญญาณ

ขอคำปรึกษาจากผูให
บริการเครือขาย
โปรดเปลี่ยนพื้นที่ใชงาน
ไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณดี
กวา และลองโทรออก
ใหมอีกครั้ง

ไมสามารถ ใชงานฟงกชั่นแถบ
โทรได
การโทร

ปอนรหัส
PIN ผิด

แกปญหา
โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

ยกเลิกฟงกชั่นแถบการ
โทร

เปดใชงานฟงกชั่น
แบบจำกัด

ยกเลิกฟงกชั่นแบบจำกัด

ใสรหัส PIN ผิดครบ
3 ครั้ง

โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

ไมสามารถ แบตเตอรี่หรือที่ชารจ เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ
ชารจได แบตเตอรีเ่ สียหาย
ที่ชารจ
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ขอบกพรอง

สาเหตุ
แกปญหา
ชารจแบตเตอรี่ใน
เปลี่ยนสถานที่ชารจ
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
กวา -10 หรือสูงกวา
55 องศาเซลเซียส
ขั้วตอไมดี

ไมสามารถ หนวยความจำของ
เพิ่มรายชื่อ รายชือ่ เต็ม
ใหมได

ตรวจสอบวาเชื่อมตอปลั๊ก
แนนดีไหม
ลบบางรายชื่อออก

ไมสามารถ ผูใหบริการไมรองรับ โปรดติดตอผูใหบริการ
ตั้งคาบาง ฟงกชั่นนี้ หรือคุณไม เครือขายของคุณ
ฟงกชั่นได สามารถใชฟงกชั่นนี้ได
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5. ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่น
วิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกร
ที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุก
เพศทุกวัย
• 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
ความถี่
GSM900
GSM1800

ตำแหนง
หัว
หัว

SAR 10g(W/kg)
0.62
0.66

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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6. ขอมูลแบตเตอรี่
ชนิด

ความจุ

li-ion

1500 mAh

• 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
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7. เงื่อนไขการรับประกัน
1. เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การด
หนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวัน
ที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับ
จากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น
4. หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
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ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได
7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอม
หรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลา
ที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะ
ยาวกวา
9. การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
10. สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้
1. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด
ลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย
และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส
หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
.
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i-mobileไดรับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม,
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
4. การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
5. 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
6. การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส
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แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
7. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
8. บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวน
โหลด
หรือติดตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงาน
หรือความบันเทิงตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตอง
9 การของทาน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพรอง
ใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
10. เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
11. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
12. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
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มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
13. การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่
i-mobile กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
14. การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม

36

