
คูมือการใชงาน  

ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)วามีคุณสมบัติสอดคลองตาม 
มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)

      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.
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      บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

ภาพหนาจอและภาพตัวอยางที่ปรากฏในคูมือการใชงานนี้
ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถใชงานโทรศัพทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตาม
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายตอทรัพยสิน

เพื่อใหมั่นใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานไดอยางถูก
ตอง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการใชงานนี้

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club
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โทรศัพทเอนดรอยดสามารถทำงานฟงกชั่นไดหลายๆฟงกชั่นคลาย
คอมพิวเตอร ทั้งนี้ผูใชสามารถปรับตั้งคาไดตามตองการ เพื่อรับ
ขอมูลขาวสารหรือความบันเทิง ทานสามารถลบหรือเพิ่มแอพพลิ
เคชั่นหรือฟงกชั่นเพิ่มเติม  เมื่อเขาไปใน Android Market ทาน
สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นและเกมสไดหลากหลาย ทั้งนี้
ทานสามารถเชื่อมตอแอพพลิเคชั่นของทานเขากับแอคเคานท
ออนไลนและขอมูลสวนตัว ตัวอยางเชนสามารถแบคอัพรายการ
นัดหมายและเขาเลนโปรแกรมโซเชี่ยลเน็ตเวิรค

แอพพลิเคชั่นเปนโปรแกรมตัวเครื่องโทรศัพทที่ชวยใหคุณใชงาน
ฟงกชั่นตางๆ เชน การโทรออก, การถายรูป และการดาวนโหลด
แอพพลิเคชั่นอื่นๆ

เกี่ยวกับเอนดรอยด

แอพพลิเคชั่น

ภาพเครื่องโทรศัพท
ปุมและชองเชื่อมตอที่สำคัญ

สวนประกอบโทรศัพท
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1. ชองเสียบหูฟง
2. ปุมเปด-ปด/ล็อคเครื่อง
3. เซ็นเชอรวัดระยะหาง/เซ็นเซอร
   วัดความเขมแสง
4. ปุมโฮม
5. ปุมเมนู 

ขอใหเราไดชวยคุณในการทำงาน 

เริ่มตนการใชงาน 

6. ปุมกลับ 
7. ปุมคนหา
8. ปุมดานขาง
9. กลอง
10. ชองเสียบที่ชารจ/USB
11. ลำโพง
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ใสซิมการด 
โปรดทำตามปายบนโทรศัพทมือถือ และดูใหแนใจวาใสซิมการดไป
ในทิศทางที่ถูกตอง โดยสังเกตจากดานที่เปนมุมตัด และดานที่เปน
หนาสัมผัสโลหะของการดควรคว่ำหนาลง จากนั้นใหคุณเลื่อนใสซิม
การดเขาไปในชองจนตัวซิมการดล็อคเขากับชองจนสุด 

ใสการดทีแฟลช
เลื่อนการดทีแฟลชเขาไปในชองเสียบการดทีแฟลช โดยใหดานที่มี
ขั้วโลหะสีทองคว่ำหนาลง ผลักการดเขาไปในชองจนล็อคเขาที่ 
สำหรับการถอดการดทีแฟลช ใหเลื่อนการดออก 

การใสแบตเตอรี่ 
ใหคุณหันขั้วโลหะของแบตเตอรี่เขากับขั้วโลหะที่ชองใสแบตเตอรี่
จากนั้นจึงกดแบตเตอรี่ใหลงไปในชอง  
การชารจ 
โปรดดูใหแนใจวาคุณไดใสแบตเตอรี่ในโทรศัพทมือถือ วิธีการชารจ
แบตเตอรี่ เสียบสายชารจที่โทรศัพทของคุณ (ชอง USB) แลวเสียบ
สายอีกดานหนึ่งเขาที่เตาเสียบไฟฟา สัญลักษณแบตเตอรี่จะแสดง
สถานะการชารจ ซึ่งระหวางที่ทำการชารจ แถบแบตเตอรี่จะมีการ
เคลื่อนไหว หากแถบแบตเตอรี่หยุดการเคลื่อนไหวแสดงวาแบตเตอรี่
ไดถูกชารจพลังงานจนเต็ม ปลดสายชารจออกจากโทรศัพท แลว
ปลดสายชารจออกจากเตาเสียบไฟฟา

การใสและการชารจ 
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หนาจอทัชสกรีนและปุม 


ถาแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น
หลังจากทำการชารจไฟผานไปสัก 2-3 นาที

หมายเหตุ

เคล็ดลับการแตะ
ขอควรรูกอนการใชงาน

ขอมูลตอไปนี้เปนคำแนะนำการใชงานโทรศัพทมือถือใหงายขึ้น

แตะ
เพื่อเลือกไอคอน หรือตัวเลือก 

แตะคาง
เพื่อเปดฟงกชั่นพิเศษ หรือตัวเลือกพิเศษ เชน เมื่ออยูบนหนาโฮม
แตะ     เพื่อเขา เมนูหลัก แลวแตะ     เพื่อเขาบันทึกการโทร 
จากนั้นแตะคางไวเพื่อเปดตัวเลือกพิเศษ 

การลาก
เพื่อเลื่อนรายการหรือยายอยางชาๆ, เลื่อนผานหนาจอสัมผัส เชน 
แตะ     เพื่อเขา เมนูหลัก แลวแตะ สมุดโทรศัพท      แลวเลื่อน
รายการสมุดโทรศัพทขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการ

สไลด
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เพื่อเลื่อนสไลดรายการหรือยายอยางเร็ว เลื่อนบนหนาจอทัชสกรีน 
โดยการลากนิ้วขึ้น/ลงหรือลากผานหนาจอ(เลื่อนอยางรวดเร็วและ
ปลอย)

แตะ 2 ครั้ง
การแตะ 2 ครั้งติดตอกันเพื่อใชงานการซูม ตัวอยางเชน แตะภาพ 
2 ครั้งติดตอกันที่ภาพในเมนูแกลอรี่เพื่อซูม 

วิธีการใชงานฟงกชั่นการซูม
เมื่อเขาใชงานเว็บเพจ, แผนที่ หรือดูรูปภาพ วางนิ้ว 2 นิ้ว แลวลาก
นิ้วเขาหากันเพื่อซูมออกหรือ ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา


สามารถใชฟงกชั่นการซูมในการดูรูปภาพหรือบราวซเว็บ

หมายเหตุ

การกลับหนาจอ
บนบางหนาจอ เมื่อกลับหนาจอตัวเครื่องโทรศัพทเปนแนวตั้ง ทิศ
ทางการแสดงของจอจะแสดงเปนตามแนวการกลับตัวเครื่อง ทั้งนี้
สามารถเปด/ปดฟงกชั่นการกลับหนาจอนี้ได

ตัวเลือกการเลือกและไมเลือก

เพื่อเขาใชงาน

เลือก

ไมเลือก
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ปุมเปด-ปดเครื่อง/ล็อคตัวเครื่อง
เคล็ดลับการใชปุมกด 









กดคางเพื่อเปด/ปด โทรศัพทมือถือ 
เมื่อเครื่องเปดอยู ใหกดคางที่ปุมนี้เพื่อใชงานตัวเลือก (โหมดปด
เสียง, โหมดเครื่องบิน, ปดเครื่อง)
เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ปองกันการสัมผัสโดยไมตั้งใจให ปดหนา
จอโดยกดปุมเปด-ปดเครื่อง/ล็อคตัวเครื่อง
การเปดหนาจอ ทำไดโดยเพียงกดปุมเปด-ปดเครื่อง/ล็อคตัว
เครื่อง อีกครั้งและลากไอคอนตามคำแนะนำบนหนาจอบนหนา
จอเพื่อปลดล็อค

ปุมเมนู (Menu)
 เปดเมนูหรือรายการที่เกี่ยวของกับหนาจอหรือแอพพลิเคชั่นที่

ใชงานอยูปจจุบัน

ปุมโฮม (Home)




กด ปุมโฮม (Home) เพื่อปดเมนูหรือแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยู
แลวกลับมาสูหนาโฮมสกรีน หากคุณอยูหนาซายหรือขวาของ
หนาโฮม การกดปุมโฮมจะเปนการกลับมาสูหนากลาง
กด ปุมโฮม (Home) คางไวเพื่อดูแอพลิเคชั่นที่ใชอยูปจจุบัน

ปุมกลับ (Back)
 กด ปุมกลับ (Back) เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา
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ปุมดานขาง (Side Key)




กดปุมดานขางเพื่อปรับความดังเสียง เมื่อเลนไฟลเสียงหรือวีดีโอ 
การกดปุมดานขางจะเปนการปรับระดับความดังเสียงของมีเดีย
กดปุมดานขางคางไวเพื่อตั้งเสียงดังหรือเบาสุด

เซ็นเชอร (Sensors)
ตัวครื่องรุนนี้มีเซ็นเชอรวัดระยะหาง ( Proximity Sensor) และ
เซ็นเซอรวัดความเขมแสง (Light sensor)

เซ็นเชอรวัดระยะหาง (Proximity Sensor)
เซ็นเซอรตัวนี้จะสั่งงานใหดับไฟหนาจอเพื่อประหยัดพลังงาน 
และปองกันการโทรโดยไมไดตั้งใจเมื่อใชสายสนทนาอยู
เซ็นเซอรวัดความเขมแสง (Light sensor)
เซ็นเซอรวัดความเขมแสงมีหนาที่ปรับความสวางของจอใหพอดี
กับสภาวะแวดลอมที่คุณอยู ซึ่งก็มีสวนชวยในการประหยัดพลัง
งาน

ปุมคนหา 
 กด ปุมคนหา เพื่อใชฟงกชั่นการคนหา





เริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็ว : หนาโฮมกรีน 

เขาถึงสิ่งที่คุณตองการใชงานอยางรวดเร็ว

หนาโฮมกรีน 
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หนาโฮมสกรีนจะเปนหนาแรกที่คุณสามารถพบหลังจากเปดเครื่อง 
เทียบเทากับหนาเดสกท็อปในคอมพิวเตอร เปนเสมือนประตูใหกับ
ฟงกชั่นตางๆในตัวเครื่องโทรศัพท  ทั้งนี้คุณสามารถกำหนด 
วิดเจ็ด, เมนูลัด และภาพพื้นหลัง

แถบสถานะตัวเครื่อง
และการแจงเตือน

ชอรตคัต

แผงปุมกด, ขอความ, 
บราวเซอร, ลอนซเชอร:
เมนูแอพพลิเคชั่น
 

ทานตองสไลดหนาโฮมสกรีนไปทางซายหรือขวาเพื่อดูคอนเทนต
ในหนาพาเนลอื่นบนหนาโฮมสกรีนซึ่งมีทั้งหมด 5 หนา
โดยทานสามารถเพิ่มชอรตคัต, วิดเจ็ด, โฟลเดอร และอื่นๆไปยัง
หนาโฮมสกรีน

การใชงานเมนูตางๆ
มีเมนูตัวเลือกและเมนู context ในเครื่อง
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เมนูตัวเลือก

เมนูตัวเลือกมีเครื่องมือที่สามารถใชกับกิจกรรมที่ทำอยูในหนาจอ
ปจจุบันหรือแอพพลิเคชั่น ไมใชรายการเฉพาะที่อยูบนหนาจอ 
ทานสามารถเปดเมนูตัวเลือกโดยกดปุมเมนู (Menu)  
ไมใชทุกหนาจะมีเมนูตัวเลือก บางครั้งกดปุมเมนู (Menu) 
แลว อาจไมมีตัวเลือกขึ้น
บางหนาจอมีตัวเลือกอื่นอีก; แตะ อื่นๆ (More) เพื่อเปดเมนู
รายการอื่นๆ







เมนูตัวเลือกมี
รายการที่
สามารถใชกับ
หนาจอหรือ
แอพพลิเคชั่น
ปจจุบัน หรือ
แอพพลิเคชั่น
ทั้งหมด

เมนู Context 

เมนูนี้ประกอบดวยเครื่องมือที่สามารถใชกับรายการเฉพาะบนหนา
จอ ทานสามารถใชเมนูนี้ไดโดยการแตะคางที่หนาจอ ทั้งนี้ไมใชทุก
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รายการจะมีเมนู Context  เมื่อทานแตะคางแตไมมีรายการอะไร
ปรากฏแปลวาไมมีเมนู Context 

ปุมเมนู (Menu) เมื่ออยูหนาโฮม

เพื่อเขาใชงาน

แตะเพิ่มชอรตคัต, วิดเจ็ต, โฟลเดอร 
และ ภาพวอลลเปเปอรที่หนา
โฮม

แตะเลือกรูปภาพจากแกลอรี่, วอลล
เปเปอรภาพเคลื่อนไหว, แกล
เลอรี่ หรือภาพวอลลเปเปอร

กด ปุมเมนู เมื่ออยูในหนาโฮม (หนาหลัก) จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้



11

เพื่อเขาใชงาน

แตะเปดฟงกชั่นการคนหาเพื่อคน
หารายชื่อ, เว็บไซต หรืออื่นๆ

แตะ

เขาสูการตั้งคา

เปดหนาตางพาแนลการแจง
เตือน

เมนูแอพพลิเคชั่น, บราวเซอร, แผงปุมกด, ลอนซเชอร

แตะ

เขา ลอนซเชอร (เมนูแอพพลิ
เคชั่น)

แตะ

แตะ

แตะ

แตะ

เขาใชงานปุมกด

เขาขอความ

เขาใชงานบราวเซอร

เพื่อเขาใชงาน

เพิ่มหนาโฮมกรีน
แตะหนาโฮมสกรีนคางไว จะมีตัวเลือกฟงกชั่นตอไปนี้แสดง 
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เพื่อเขาใชงาน

แตะเลือกชอรตคัต เชน แอพพลิ
เคชั่น, บุคมารค, รายชื่อ, โทร, 
ขอความ, รายการเพลง, ตั้ง
คา และอื่นๆ จากนั้นเพิ่มไป
ยังหนาโฮมสกรีน

แตะเลือกวิดเจ็ด เชน นาิกา
อนาล็อก, ปฏิทิน, เพลง, 
กรอบรูป, ควบคุมการใช
พลังงาน, คนหา และอื่นๆ 
จากนั้น เพิ่มไปยังหนาโฮม
สกรีน

แตะเลือกโฟลเดอรเพิ่มไปยังหนา
โฮมสกรีน

แตะแกลเลอรี, วอลลเปเปอร ,
ภาพเคลื่อนไหว

ชอรตคัต (Shortcut) 
เพิ่มชอรตคัตบนหนาโฮมสกรีน 
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แตะหนาโฮมสกรีนคางไว  แลวแตะไอคอน      ทานสามารถเลือก
เมนูชอรตคัตตางๆเพิ่มไปวางบนหนาโฮมสกรีน เชน บุคมารค, 
รายชื่อ, ขอความ และอื่นๆ 

ลบชอรตคัตบนหนาโฮมสกรีน
ทานสามารถลบเมนูชอรตคัตไดโดยแตะชอรตคัตคางไว จนกระทั่ง
สั่น แลวลากลงไอคอนถังขยะ  

วิดเจ็ด (Widget)
วิดเจ็ด เปนแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กบนหนาโฮมสกรีนที่แสดงขอมูล
ทั่วไป อยางเชน นาิกาอนาล็อก, เพลง และคนหา ทานสามารถ
ใชวิดเจ็ดบนหนาโฮมสกรีนไดโดยตรง  เชน เครื่องเลนเพลง ทาน
สามารถเริ่มเลนเพลงจากไฟลเสียงที่มีโดยตรงจากบนหนาโฮมสกรีน 
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ด เชน นาิกาอนาล็อคเพื่อแสดง
เวลา ทั้งนี้ทานสามารถดาวนโหลดวิดเจ็ดเพิ่มจากไลบารี่ของวิดเจ็ด 
Android

เพิ่มวิดเจ็ดบนหนาโฮมสกรีน
แตะคางที่หนาโฮมสกรีน แลวแตะไอคอน       เพื่อดูเมนูตัวเลือก
วิดเจ็ด
แตะไอคอนเพื่อเลือกวิดเจ็ด แลวกลับไปยังหนาโฮมสกรีน ทานจะ
สามารถใชวิดเจ็ดไดอยางงายดายบนหนาโฮมสกรีน

ลบวิดเจ็ดบนหนาโฮมสกรีน
ถาทานตองการลบวิดเจ็ด ทานสามารถแตะหนาโฮมสกรีนคางไว 
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แลวแตะไอคอนวิดเจ็ดคางไวจนกระทั่งสั่น แลวลากลงไอคอน
ถังขยะ

การจัดเรียงหนาโฮมสกรีนใหม
จัดเรียงหนาโฮมสกรีน
แตะคางเมนูชอรตคัตบนหนาโฮมสกรีนจนกระทั่งสั่น แลวลากไปยัง
ตำแหนงที่ตองการ

เพิ่มโฟลเดอรไปยังหนาโฮมสกรีน
แตะคางหนาโฮมสกรีน แลวแตะเลือกไอคอน       ทานสามารถ
สรางโฟลเดอรใหมลากไปยังตำแหนงที่ตองการและเพิ่มไปยังหนา
โฮมสกรีน

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอรไปยังหนาโฮมสกรีน
แตะไอคอนโฟลเดอรเพื่อเปดแลวจากนั้นแตะโฟลเดอรคางไวเพื่อ
แสดงชองการเปลี่ยนชื่อ แลวพิมพแกไข จากนั้นยืนยันการแกไข

ยายชอรตคัตแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮมสกรีนไปยังโฟลเดอร 
แตะรายการบนหนาโฮมสกรีนคางไวจนกระทั่งสั่นแลวลากไปยัง
โฟลเดอร

ยายชอรตคัตแอพพลิเคชั่นในโฟลเดอรไปยังหนาโฮมสกรีน 
แตะรายการในโฟลเดอรคางไวจนกระทั่งสั่นแลวลากไปยังหนา
โฮมสกรีน

การเปลี่ยนภาพแบล็คกราวนดบนหนาโฮมสกรีน
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ปรับแตงหนาโฮมสกรีนใหเปนสไตลทาน โดยใชภาพ จาก แกลลอรี่ 
(Gallery), วอลลเปเปอรภาพเคลื่อนไหว, ภาพถาย และภาพวอล
เปเปอร 
แตะหนาโฮมสกรีนคางไว แลวเลือกภาพวอลเปเปอร โดยสามารถ
เลือกจากระบบ (System) หรือ แกลลอรี่ (Gallery), วอลลเปเปอร
ภาพเคลื่อนไหว, ภาพถาย และภาพวอลเปเปอร 


ทานสามารถใชกลองถายภาพแลวตั้งภาพที่ถายเปน
ภาพพื้นหลัง

หมายเหตุ

เมนูแอพพลิเคชั่น

เมนูแอพพลิเคชั่น
สนุกกับเมนูแอพพลิเคชั่นตางๆ

ทานสามารถเปดเมนูแอพพลิเคชั่นจากหนาโฮม  โดยในเมนูนี้จะมี
แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในตัวเครื่องและที่ดาวนโหลดมา
เมนูแอพพลิเคชั่นจะกินพื้นที่เกินขนาดหนาจอ โดยตองลากไปดาน
ซายหรือขวาเพื่อดูขอมูลทั้งหมด

การเปดเมนูแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮม 
แตะ      เพื่อเปดหนาโฮมสกรีน  
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การบราวซแอพพลิเคชั่น
เปดแอพพลิเคชั่น แลวลากนิ้วไปดานซายหรือขวา

การสรางชอรตคัตแอพพลิเคชั่นไปยังหนาโฮม
แตะคางที่แอพพลิเคชั่นบนแมนูแอพพลิเคชั่นจนกระทั่งเครื่องสั่น 

การลบชอรตคัตแอพพลิเคชั่นบนหนาโฮม
ถาตองการลบชอรตคัต ใหแตะคางที่ไอคอนชอรตคัตจนกระทั่งสั่น 
แลวลากไปยังไอคอนถังขยะ 

การจัดเรียงเมนูแอพพลิเคชั่น
ในหนาจอแอพพลิเคชั่น แตะปุมเมนู (Menu) เพื่อเลือกแกไข 
จากนั้นแตะคางแอพพลิเคชั่นจนกระทั่งสั่น แลวลากไปยังบริเวณที่
ตองการบนหนาจอแอพพลิเคชั่น

แถบสถานะและการแจงเตือน

ความแรงสัญญาณ
เครือขายซิม 1

ความแรงสัญญาณ
เครือขายซิม 2

เสียบใชงานหูฟง

บูลทูธ

Wi-Fi
แสดงความจุ
แบตเตอรี่
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เปดใชโหมด
เครื่องบิน

เชื่อมตอสาย 
USB

ขอความที่ยังไม
ไดอาน

สายที่ไมไดรับ

เปดใชนาิกาปลุก ปดเสียง

การตรวจสอบการแจงเตือนและกิจกรรมที่กำลังทำอยู
ทานสามารถลากแถบสถานะลงเพื่อเปดหนาพาเนลการแจงเตือน
และรับขอมูล เชน ดูขอมูลสายที่ไมไดรับจากหนาพาเนลการแจง
เตือน ทั้งนี้ทานสามารถเปดแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานอยู เชน 
เครื่องเลนเพลง

การเปดพาเนลการแจงเตือน
ลากแถบสถานะลง

การปดพาเนลการแจงเตือน
ลากแถบพาเนลที่ดานลางขึ้น

เปดแอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงานจากหนาพาเนลการแจงเตือน  
จากหนาตางพาเนลการแจงเตือน แตะ แอพพลิเคชั่นที่กำลังใชงาน
อยูเพื่อเปด
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ทูลคิท (แถบเครื่องมือ)

ในทูลคิททานสามารถเริ่มการใชงานแอพพลิเคชั่นทั่วไป เชน บูลทูธ 
, Wi-Fi และอื่นๆ

เปดพาเนลการแจงเตือนโดยลากสวนบนของหนาจอลงดวยนิ้ว

ทูลคิท
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ปุมกด (Dial pad)

การโทรออก
แตะไอคอน      บนหนาโฮมสกรีน
ในหนาจอการโทร ใสเบอรที่ตองการในชอง และแตะ      
เพื่อโทรออก

ปุมกด หนาจอการโทรเขา  หนาจอการโทรออก

การรับสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา
การรับสายเรียกเขา
เพื่อรับสายเรียกเขา ลาก       ไปทางขวา   
การปฏิเสธสายเรียกเขา
หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา ลาก       ไปทางซาย
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เพื่อเขาใชงาน

ปดเสียง (Mute): ปดเสียง
ของทานโดยสายฝงตรงขาม
จะไมไดยิน

แตะไอคอนเพิ่มสาย

แตะไอคอนวางสาย

ลำโพง (Speaker): เปด/ปด
ลำโพง

แตะไอคอนแผงปุมกดแผงปุมกด (Dial Pad): ไป
ยังแผงปุมกด

แตะไอคอนปดเสียง

เพิ่มสาย (Add call): เมื่อ
พักสายสนทนาแรกและตอง
การโทรสายที่2

แตะไอคอนลำโพง

วางสาย (End): เพื่อวางสาย

แตะไอคอนบลูทูธบลูทูธ (Bluetooth):

กด ปุมดานขาง เพื่อปรับความดังเสียง

คียบอรดบนหนาจอ
แตะปุมคียบอรดบนหนาจอ QWERTY เพื่อใสขอความที่ตองการ 

การปอนขอมูล
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ในบางแอพพลิเคชั่นเปดคียบอรดบนหนาจอโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ยัง
สามารถเปดคียบอรดโดยแตะชองสำหรับปอนตัวอักษร 

แตะไอคอนนี้เพื่อเลือก
รายชื่อที่ตองการจาก
สมุดโทรศัพท

แตะ 1 ครั้งเพื่อทำใหตัวหนังสือ
ที่พิมพถัดไปเปนตัวอักษรพิมพ
ใหญ หรือแตะอีกครั้งสำหรับ
ฟงกชั่น caps

ชองสำหรับตัวหนังสือ

การพิมพตัวอักษร
แตะปุมกดบนคียบอรดเพื่อพิมพ; โดยตัวหนังสือที่พิมพจะ
ปรากฏบนแถบ 
ใชปุมลบ (Delete key)      เพื่อลบตัวหนังสือที่อยูดานซาย
ของเคอรเซอร 
เมื่อพิมพเสร็จ กด ปุมกลับ (Back) เพื่อปดคียบอรด
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พิมพตัวหนังสือตางๆ
แตะปุมสัญลักษณ       เพื่อเปลี่ยนเปนตัวเลขหรือสัญลักษณ
แตะปุม ALT บนคียบอรดเพื่อดูสัญลักษณเพิ่มเติม; กดอีก
ครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับ





การพิมพขอความ
ทานสามารถพิมพขอความลงไปในชองสำหรับใสตัวอักษรและใช
คำสั่ง คัดลอก, ตัด และวางตัวอักษร ภายในหรือนอกแอพพลิเคชั่น 
โดยบางแอพพลิเคชั่นอาจไมรองรับฟงกชั่นการพิมพหรือแสดง
ตัวเลือกการพิมพ  

แตะที่ชองปอนตัวอักษรเพื่อเลือกใชคำ
ตัดหรือคัดลอกขอความ 





เลือกขอความ
ทานสามารถเลือกขอความเพื่อตัดหรือคัดลอก โดยขอความที่
เลือกจะถูกไฮไลทดวยสีสม

แตะชองขอความหรือสวนที่มีขอความอยู 
เลื่อนเคอรเซอรเพื่อเลือกขอความ 
แตะชองสำหรับปอนขอความเพื่อยายเคอรเซอรไปยังขอความ 
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ตัด/คัดลอก/วางขอความ
1. แตะบนขอความเพื่อตัดหรือคัดลอก 
2. แตะ ตัด (Cut) หรือ คัดลอก (Copy) ในเมนูที่เปดขึ้น 
3. คัดลอกขอความที่ตองการเพื่อทำการวาง
4. แตะชองปอนขอความที่ทานตองการเพื่อวางขอความ ทาน
   สามารถวางขอความที่คัดลอกจากแอพพลิเคชั่นหนึ่งไปยัง
   แอพพลิเคชั่นตางๆ 
5. แตะ วาง (Paste) ในเมนูที่เปดขึ้นเพื่อแทรกขอความตรง
   เคอรเซอร 

เปนเรื่องดีสำหรับการสนทนา, การสงขอ
ความ หรืออีเมล

การติดตอสื่อสาร 
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รายชื่อ (Contacts)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > รายชื่อ 
(Contacts) 

คนหารายชื่อ

แอพพลิเคชั่น รายชื่อ (Contacts) ใหทานสามารถจัดเก็บและ
จัดการรายชื่อ

เพื่อเขาใชงาน

แตะคนหารายชื่อ

ในหนารายการสมุดโทรศัพท ใสตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่ทานหา
ในชองเคอรเซอร แลวรายชื่อที่ตรงตามที่ทานปอนจะปรากฏขึ้น 
ผลการคนหาจะแตกตางกันขึ้นอยู กับเนื้อหาที่ใส แตะรายชื่อ 
ทานสามารถดูโปรไฟลของรายชื่อนั้น, ดูบันทึกการโทรของรายชื่อ, 
ดูขอความของรายชื่อ, สงขอความ, แกไข, แชร, ลบ และคัดลอก
รายชื่อ
เลือกรายชื่อและแตะที่รายชื่อที่ตองการ เพื่อ โทร, สงขอความ
ไปยังรายชื่อที่เลือก ถาแตะคางที่รายชื่อจะแสดงตัวเลือกอื่นๆ 
เชน โทรหารายชื่อ , สงขอความไปยังรายชื่อ และตั้งเปนเบอรแรก
เริ่ม 

โทรหารายชื่อในสมุดโทรศัพท (Call contact): โทรไป
ยังรายชื่อที่เลือก
สงขอความถึงรายชื่อในสมุดโทรศัพท (Text contact): 
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เขียนขอความ SMS และสงไปยังรายชื่อที่เลือก
ตั้งเปนเบอรแรกเริ่ม (Make default number): ตั้งเบอร
ที่เลือกเปนเบอรแรกเริ่ม



เพื่อเขาใชงาน

แตะ

แตะ

โทร

เขียนขอความ

เลือกรายชื่อ แตะรายชื่อที่ตองการคางไว ทานสามารถดูรายชื่อ, 
แกไขรายชื่อ, ลบรายชื่อ, เพิ่มไปยังเบอรโทรดวน และแชรผูติดตอ

ดูสมุดโทรศัพท (View contact): ดูรายชื่อ
โทรหารายชื่อในสมุดโทรศัพท (Call Contact): โทรออกไป
ยังรายชื่อ
แกไขหมายเลขกอนโทร (Edit contact before call): แกไข
เบอรกอนการโทร
สงขอความถึงรายชื่อในสมุดโทรศัพท (Text contact): สง
ขอความไปยังรายชื่อ
เพิ่มเปนรายการโปรด (Add to favorites): คุณไมสามารถ
เพิ่มรายชื่อในตัวเครื่องไปเปนรายการโปรด
แกไขรายชื่อ (Edit Contact): แกไขขอมูลรายชื่อ
คัดลอกไปยังโทรศัพท/ซิมการด (Copy to phone/SIM 
card): สามารถคัดลอกรายชื่อ
ลบรายชื่อ (Delete contact): สามารถลบรายชื่อ
สงรายชื่อผาน SMS (Send contact via SMS): สงรายชื่อ
ไปทางขอความ SMS
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 การเพิ่มรายชื่อ

กด ปุมเมนู (Menu) เลือก เพิ่มรายชื่อใหม (New Contact) เพื่อ
เพิ่มรายการใหมไปยังหนวยความจำซิมหรือตัวเครื่องโทรศัพท ทาน
สามารถแกไขรายละเอียดของรายชื่อ เชน ชื่อ, เบอรโทร และอื่นๆ  

 กลุมรายชื่อ 

กด ปุมเมนู (Menu) เพื่อ เลือก อื่นๆ (More) จากนั้นเลือกกลุม 
กด ปุมเมนู (Menu)  เพื่อเลือก กลุมรายชื่อใหม ที่ใหคุณสามารถ
สรางกลุม เชน วีไอพี (VIP), เพื่อนรวมชั้น (schoolmate), เพื่อน 
(friends), ครอบครัว (family) หรือ เพื่อนรวมงาน (co-worker) 

บันทึกการโทร (Call log)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > บันทึก
การโทร (Call log)

แตะแท็บตางๆ เชน สายทั้งหมด, สายโทรออก, สายโทรเขา และ
สายที่ไมไดรับ บนสวนดานบนของหนาบันทึกการโทร แลวทานจะ
สามารถดูรายการตางๆในบันทึกการโทร

  

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  

แตะ  

แตะ

แตะ  

สายทั้งหมด

สายโทรออก

สายโทรเขา

สายที่ไมไดรับ
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เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เพิ่มรายชื่อใหม

เลือก บันทึกการโทร และ แตะบันทึกการโทรนั้นคางไว โดยทาน
จะสามารถโทร, แกไขกอนโทร, ลบและอื่นๆ 

ขอความ (Messages)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > ขอความ 
(Messages)

ทานสามารถสราง, สง, และรับขอความตัวอักษรจากตัวเครื่อง
โทรศัพท และสามารถสงหรือรับขอความมัลติมีเดียจากตัวเครื่อง
โทรศัพทซึ่งมีไฟลภาพ, วีดีโอ และเสียง
เมื่อดูขอความของทาน จะเห็นวามีการแสดงในรูปแบบไดอะล็อก
การสนทนาซึ่งขอความตางๆจะถูกจัดกลุมไวดวยกันสำหรับแตละ
รายชื่อผูติดตอนั้นๆ

การสรางขอความใหม

 เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เพิ่มผูรับ โดยเลือกจากราย
ชื่อ

＋
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กดปุมเมนู ทานจะสามารถใชตัวเลือกเพิ่มเติมได เชน ชื่อเรื่อง, 
เพิ่มไฟลแนบ โดยการแตะไอคอนตางๆเพื่อทำฟงกชั่นตอไปนี้

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เพิ่มชื่อเรื่อง

แตะ  ใสไฟลแนบเชน ภาพ,วีดีโอ, 
เสียง

แตะ  

แตะ  

แตะ  

แตะ 

 

ใสอีโมติคอน

ลบ

ขอความทั้งหมดของผูติดตอ

ใสรายชื่อ

ลบประวัติขอความ 

1 แตะคางที่ขอความนั้นๆเพื่อเริ่มขอความตัวอักษรหรือขอความ
   มัลติมีเดียใหม
2. แตะ ลบประวัติขอความ (Delete thread) ในเมนู 
   ทานสามารถกดปุมเมนู       และ แตะ ลบประวัติขอความ 
   (Delete thread) เพื่อลบขอความทั้งหมดจากหนาวินโดวซ 

การเปลี่ยนขอความ

ขอความจะถูกเปลี่ยนเปนขอความ MMS หากสงไปยังที่อยูอีเมล, 
เพิ่มชื่อเรื่อง หรือไฟลมีเดีย 
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การสรางและสงขอความมัลตืมีเดีย

1. บนหนา ขอความ (Messages) แตะ สรางขอความใหม
2. ใสเบอรโทร หรือที่อยูอีเมล ในชอง ถึง (To) 
3. แตะกลองขอความเพื่อเริ่มพิมพขอความ 
4. แตะปุมเมนู      ที่ดานลางของหนาจอ LCD จะมีเมนูนี้ปรากฏ:

แตะ เพิ่มชื่อเรื่อง (Add subject) เพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง
แตะ ไฟลแนบ (Attach) เพื่อแนบไฟล วีดีโอ, เสียง, และอื่นๆ 
ผานทางตัวเลือกที่มี
แตะ ใสอีโมติคอน (Insert Smiley) เพื่อใสอีโมติคอน
แตะ อื่นๆ (More) เพื่อใสรายชื่อ

5. แตะไอคอน สง (Send) เพื่อสงขอความมัลติมีเดีย  

สงตอขอความ

1. แตะขอความคางไวในหนาขอความ 
2. แตะสงตอ (Forw ard) ในเมนู 
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3. แตะไอคอน สง (Send) เพื่อสงขอความ

การล็อคขอความ

ทานสามารถล็อคขอความเพื่อปองกันการลบ
1. แตะขอความคางไวในหนาขอความ
2. แตะ ล็อคขอความ (Lock message) ในเมนู โดยไอคอนล็อค
   จะปรากฏอยูดานซายของขอความ หากตองการปลดล็อค
   ขอความใหแตะคางไวที่ขอความและ แตะ ปลดล็อคขอความ 
   (Unlock message)

อีเมล (Email)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง :เมนูแอพพลิเคชั่น> อีเมล 
(Email)

แอพพลิเคชั่นอีเมลใหทานสามารถสราง, สง และรับอีเมลผาน
แอคเคานทอีเมลที่มีอยู
ทานตองสรางแอคเคานทกอนแลวจึงเขียนอีเมลเพื่อสง โดยสามารถ
ตั้งคาอีเมลตามขั้นตอน

เพลิดเพลินไปกับการรับฟง, รับชม และ
ถายภาพที่ทานตองการ

มัลติมีเดีย (Multimedia)
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กลองถายภาพ (Camera)

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > กลอง
ถายภาพ (Camera)

ถายภาพหรือบันทึกวีดีโอดวยกลองในเครื่องโทรศัพท โดยทาน
สามารถถือกลองในแนวนอนหรือแนวตั้ง โดยภาพหรือวีดีโอที่ถาย
จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในการดทีแฟลช แชรรูปภาพและวีดีโอกับ
เพื่อนหรืออัพโหลดไฟลภาพหรือวีดีโอไปยังเว็บไซตที่ใหบริการ

 การถายภาพ

แตะ  

แตะ  

แตะ  

ถายภาพ

ซูมเขา/ออก

ตั้งเวลาถาย

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  เปลี่ยนระหวางกลอง
วีดีโอกับกลองถายรูป

ขนาดภาพ, คุณภาพภาพ,
เอฟเฟคสี และอื่นๆ

แตะ  

ปรับตั้งคาโหมดการถายภาพ, แฟลช, และการตั้งคาอื่นๆ
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จับภาพวัตถุที่ตองการบนหนาจอ โดยทานสามารถซูมเขา/
ออก โดยแตะไอคอนบนหนาจอ 
แตะไอคอนชัตเตอรบนหนาจอ 





เพื่อเขาใชงาน

เริ่มถายวีดีโอ

หยุดวีดีโอ

คุณภาพวีดีโอ

ภาพที่ถายจะถูกแสดงบนหนาจอชั่วคราว แลวจะถูกแสดงเปนภาพ
เล็กๆบนหนาจอบริเวณดานขวา 

 

แตะ

แตะ

แตะ สูง (High)

 การถายวีดีโอ

เอฟเฟคสี, ขนาดวีดีโอ ,การ
เขารหัส และอื่นๆ

แตะ  











ลากตัวควบคุมไปยังตำแหนงวีดีโอ
ปรับแตง คุณภาพ, เอฟเฟค, และตั้งคาอื่นๆที่ตองการ 
เล็งกลองไปยังวิวที่ตองการถาย 
แตะไอคอนเริ่มเพื่อเริ่มบันทึกวีดีโอ
แตะไอคอนหยุดเพื่อหยุดบันทึกวีดีโอ
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แตะเพื่อดูภาพหรือวีดีโอ
ในแกลอรี่

ลากขึ้น/ลง เพื่อเปลี่ยน
ระหวางโหมดวีดีโอ / กลอง 

แตะเพื่อถายภาพหรือวีดีโอ

แตะตั้งคาเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา 

เพลง (Music)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > เพลง 
(Music)

เครื่องรุน  i-STYLE 5  and  i-STYLE 5i สามารถเลนเพลงผาน
เครื่องเลนเพลงที่มีอยูในตัวเครื่อง โดยหากตองการฟงเพลงตองใส
การดทีแฟลช โดยจะมีตัวเลือกเพิ่มลูกเลนในการรับฟง ทั้งนี้ทาน
สามารถโอนถายรายการเพลงโปรดจากเครื่องคอมพิวเตอรลงการด
ทีแฟลชและรับฟงเพลง เมื่อคัดลอกเพลงจากการดทีแฟลช เครื่อง
เลนเพลงจะคนหาเพลงและสรางตามขอมูลประเภทเพลงของไฟล
แตละไฟล

 ไลบารี่เพลง
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ประเภทเพลง
แตะเพื่อเลือกศิลปน, 
อัลบั้ม, เพลง หรือราย
การเพลง

แตะเพื่อสรุปแทร็ค
ปจจุบันเพื่อเปดหนา
การเลน

ไลบารี่เพลงมีรายการตัวเลือกตอไปนี้ใหเลือก

เพื่อเขาใชงาน

แตะ  ศิลปน (Artists): จัดประเภท
โดยศิลปน

แตะ  อัลบั้มภาพ (Albums: จัด
ประเภทโดยอัลบั้ม

แตะ  เพลง (Songs): แสดงเพลง
ทั้งหมด

แตะ  รายการเพลง (Playlists): 
แสดงรายการเพลงทั้งหมด 
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แตะคางที่ศิลปน, เพลง หรืออัลบั้มเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม เชน 
เลน, เพิ่มไปยังรายการเพลง, ลบ และอื่นๆ 
ทานสามารถกลับไปยังหนาจอไลบารี่หลักจากหนาจออื่นในแอพ
พลิเคชั่นเครื่องเลนเพลง โดยกดปุมเมนู (Menu)      และแตะ
ไลบารี่

 เครื่องเลนเพลง 

เลนขณะนี้

ควบคุมการตั้งคา

รายละเอียดเพลง

ควบคุมเพลง

แถบแสดงเวลาการเลน แสดงเวลาทั้งหมดของเพลง
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การควบคุม

แตะ      /  เลน/พัก

แตะ      /  ถัดไป/กอนหนา

แตะคางปุม    /  เลนยอนหลัง/เลนไป
ขางหนา

กดปุมดานขางปรับความดังเสียง

รายการเพลงที่เลนในขณะนี้ แตะ
     

แตะ เลนซ้ำ: แตะเพื่อเลน
รายการเพลงปจจุบัน
แบบสุม 

เลนสุม แตะ 

กดปุมเมนู (Menu) เพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม เชน ไลบารี่เพลง, 
การเลนสุม , และเพิ่มไปรายการเพลง

เพื่อเขาใชงาน

แตะ

แตะ     

ไลบารี่

เลนแบบสุม
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เพื่อเขาใชงาน

แตะ

แตะ

แตะ

เพิ่มเปนรายการเพลง

ใชเปนริงโทน

ลบ

วิทยุ FM (FM radio)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > วิทยุ FM 
(FM radio)
ในเครื่องรุนนี้มีวิทยุ FM มาในตัวเครื่อง โดยทานสามารถรับฟง
สถานีวิทยุ และเพิ่มเปนรายการสถานีวิทยุ ทั้งนี้ทานจำเปนตอง
เสียบหูฟงเพื่อใชเปนเสาอากาศวิทยุ โดยเครื่องรุนนี้รองรับการรับ
ฟงรายการวิทยุผานทางหูฟงและลำโพงตัวเครื่อง 

แตะเพื่อคนหาชอง
ที่สามารถรับฟง
ไดถัดไป

แตะเพื่อคนหาชอง
ที่สามารถรับฟง
ไดกอนหนา

แตะปุมที่วางอยูเพื่อบันทึกชองความถี่ปจจุบัน
จากนั้นแตะเพื่อเลน แตะคางที่ปุมเพื่อใชตัวเลือก
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กดปุมเมนู (Menu) เพื่อใชฟงกชั่นตัวเลือก: แกไขความถี่ทองถิ่น, 
ลบรายการสถานี, คนหา, เปดใชงานลำโพง และ  ออก

แกลอรี่ (Gallery)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูแอพพลิเคชั่น > แกลอรี่ 
(Gallery)

ในเมนูนี้ทานสามารถดูรูปภาพและเลนไฟลวีีดีโอที่มีอยูในตัวเครื่อง
หรือภาพที่เพิ่งถายดวยกลองที่อยูในโทรศัพท 
นอกจากนี้ ทานสามารถแชรภาพและวีดีโอกับเพื่อน ผานขอความ,
บูลทูธ หรือ อีเมล 

แตะเพื่อเปดกลอง      

อัลบั้มภาพถายและวีดีโอ

สไลดไปดานซาย/ขวาเพื่อ
ดูอัลบั้มเพิ่ม



39

1. แตะที่อัลบั้มเพื่อเปดและดูเนื้อหาดานใน  
2. ดูกองอัลบั้มภาพไดโดยแตะดวยนิ้ว 2 นิ้ว แลวถางนิ้วออก 
3. แตะภาพ/วีดีโอในอัลบั้มเพื่อดู  

แตะ      ไปยังแกลอรี่

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ไปยังกลองถายภาพ
(Camera) แลวจึงสามารถ
ถายภาพ 

แตะอัลบั้มหรือไฟลดูภาพและเลนไฟลวีดีโอ

กดปุมเมนู (Menu) โดยจะมีตัวเลือกดังตอไปนี้ใหเลือก ทาน
สามารถเลือกหลายรายการ จากนั้นเลือกฟงกชั่นที่ตองการทำ

แตะ      แชรรูปภาพและวีดีโอ โดย 
ขอความ, บูลทูธ และอีเมล 

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ลบ

แตะ      ตัวเลือกอื่นๆ

 เมื่อเขาไปในอัลบั้ม
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แตะ      สไตลการบราวซ

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ซูมเขา/ออก 

กดปุมเมนู (Menu) โดยจะมีตัวเลือกดังตอไปนี้ใหเลือก โดยทาน
สามารถเลือกไฟลหลายหลายการเพื่อทำฟงกชั่นตอไปนี้ 

แตะ      แชรรูปภาพและวีดีโอ โดย 
ขอความ, บูลทูธ และอีเมล

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      ลบ

แตะ      ตัวเลือกอื่นๆ

แตะ      ตั้งภาพเปนไอคอน
รายชื่อ, ภาพพื้นหลัง 

แตะ      ตัดกรอบ

แตะ      กลับซาย/ขวา
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 แชรอัลบั้มภาพ
1. เปดหนาหลักแกลอรี่ 
2. กดปุมเมนู       
3. เลือกหรือไมเลือกอัลบั้มที่ทานตองการแชร
4. แตะ แชร (Share) ที่บริเวณดานลางของหนาจอเมื่อเปดเมนู 
   แตะแอพพลิเคชั่นเพื่อใชแชรอัลบั้มที่เลือก สามารถแชรรูปภาพ
   และวีดีโอ โดย ขอความ, บูลทูธ และ อีเมล
 
บันทึกเสียง (Sound recorder)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > บันทึกเสียง 
(Sound recorder)

บันทึกเสียงและเลนไฟลเสียง
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แตะ      เริ่มการบันทึกใหม

เพื่อเขาใชงาน

แตะ      หยุดการบันทึก

อยูเหนือสิ่งอื่นใดดวยพลังแหงการควบคุม 

เครื่องมือ (Tools)

เครื่องคิดเลข (Calculator)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง: เมนูหลัก (Main menu) > 
เครื่องคิดเลข (Calculator)

ทานสามารถเลือกใชงานเครื่องคิดเลขบนตัวเครื่องได
กดปุมเมนู (Menu Key) แลวแตะ     ทานสามารถเปดพาเนล
ขั้นสูงเพื่อทำการคิดเลขได 
แตะ [ลบ (CLEAR)] สามารถลบเลขที่อยูกอนเคอรเซอร
แตะ [ลบ (CLEAR)] คางไว ทานสามารถลบเบอรทั้งหมดที่อยู
กอนเคอรเซอร 
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ปฏิทิน (Calendar)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > ปฏิทิน 
(Calendar)

ทานสามารถใชปฎิทินเพื่อบันทึกและเรียกดูเหตุการณที่สำคัญได 
เมื่อทานเปดใชงานเมนูฟงกชั่นของปฎิทิน ทานสามารถเลือกป, 
เดือน และวัน ลากหนาจอปฏิทินขึ้น/ลงเพื่อเปลี่ยนเดือน

นาิกา (Clock)
สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น > นาิกา 
(Clock)
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สามารถดูเวลาและวันที่ ทั้งนี้ทานสามารถเพิ่มนาิกาปลุก, ตั้ง
เปดใชงานนาิกาปลุก จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง จะมีการปลุกเตือน 

เขาไปสูนาิกาปลุก

เขาไปตั้งเวลา

เขาเวลาสากล

เขานาิกาจับเวลา

เพื่อเขาใชงาน

 เพิ่มนาิกาปลุก
ทานสามารถตั้งเวลา, ริงโทน, เตือนซ้ำ, การสั่น และอื่นๆ จากนั้น 
เปดใชงานนาิกาปลุก โดยจะปลุกเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง

แตะ

แตะ 

แตะ

แตะ 
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คนหา (Search)

ทานสามารถใชฟงกชั่นการคนหาสำหรับแอพพลิเคชั่น, รายชื่อ, 
เว็บ และรายการอื่น 
การคนหารายการ
ในกลองการปอนขอความ ทานสามารถปอนคำที่ตองการคนหา
แลวคำที่ตรงกับเงื่อนไขจะแสดง

การเลือกชวงการคนหา 
แตะ      บนหนาจอการคนหามุมบนดานซาย ทานสามารถเลือก
ชวงการคนหา 

การเลือกรายการที่สามารถคนหาได 
แตะ     บนหนาจอการคนหามุมบนดานซาย และเปดชวงของ
การคนหา  แตะ      ทานจะสามารถคนหารายการที่ตองการ 
โดยรายการจะถูกแสดงบนหนาจอ 

สำหรับวิธีการใชงานไปยัง : เมนูแอพพลิเคชั่น> คนหา 
(Search)

เครื่องโทรศัพทมือถือของทานสามารถรองรับเครือขายการใชงาน
ไดหลากหลายและอุปกรณตางๆ รวมถึง Wi-Fi, GPRS, บูลทูธ, 
หูฟง ทั้งนี้ทานสามารถโอนถายไฟลจาก/ไปยังคอมพิวเตอรผาน
สายดาตาเคเบิ้ล 

เชื่อมตอเครือขายและอุปกรณ
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การตัดสินใจในการใชเครือขาย 
1. แตะ      และ แตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks) > เครือขายมือถือ (Mobile networks) > 
   Access  Point Names โดยชื่อของเครือขายของผูใหบริการ
   จะถูกแสดงในรายการ 

แกไขหรือสราง Access Points ใหม
กรณีที่ทางผูใหบริการเครือขายมือถือเปลี่ยนการตั้งคา APN ที่ใช
ปจจุบัน ใหสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูใหบริการ

1. แตะ      และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks) > เครือขายมือถือ (Mobile networks) > ตั้ง
   คา  ระบบ 2 ซิม (Subscription 2) > Access point names
3. แตะ APN ที่มีอยูเพื่อพิมพ หรือกดปุมเมนู (Menu)      และ
   แตะ APN ใหม (New APN). ใสการตั้งคา APN ที่ไดรับจาก
   ผูใหบริการเครือขาย
4. เมื่อตั้งคาเสร็จ กดปุมเมนู (Menu)      แลวเลือกบันทึก (Save)
5. ถาสราง APN ใหม แตะหนาจอ APN เพื่อเริ่มการใชงาน 

เครือขาย WLAN
WLAN เปนเทคโนโลยีไรสายที่ใหเขาใชงานอินเตอรเน็ตในระยะ 
100 เมตร เพื่อเขาใชงาน WLAN ในเครื่องโทรศัพทมือถือของทาน 
ตองเขา จุดเชื่อมตอไรสายหรือ Hotspot โดย Hotspot บางอัน
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อาจเปดใหใชงานไดโดยเพียงแคเชื่อมตองายๆ  แตบาง Hotspot 
อาจถูกซอนหรือเปดใชฟงกชั่นปองกันความปลอดภัย โดย
สามารถตั้งคาใหตัวเครื่องสามารถเชื่อมตอได 


ปดการใชงาน Wi-Fi หากไมใชงาน เพื่อยืดอายุการใช
งานแบตเตอรี่ 

หมายเหตุ

 การเชื่อมตอเครือขาย WLAN

กรณีที่เพิ่มเครือขาย WLAN เมื่อตั้งคาตัวเครื่องครั้งแรก Wi-Fi 
จะถูกเปดอัตโนมัติ  โดยทานสามารถขามขั้นตอนไปยังขั้นตอนที่ 4

1. แตะ      และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks) > ตั้งคา WLAN (WLAN settings)
3. ตรวจสอบวาเปด WLAN หรือไม โดยตัวเครื่องโทรศัพทจะสแกน
   เครือขาย WLAN ที่มีและแสดงชื่อที่คนพบ หากเครือขาย Wi-Fi
   ใดเปดใชระบบความปลอดภัยจะมีรูปล็อคอยู 
4. แตะเครือขาย Wi-Fi ที่ตองการเพื่อเชื่อมตอ 

หากเครือขาย Wi-Fi เปด จะมีคำถามยืนยันวาตองการเชื่อมตอ
ไปยังเครือขายหรือไมใหกด เชื่อมตอ (Connect)
กรณีที่เครือขายเปดใชระบบความปลอดภัยจะตองใสรหัสผานหรือ
ขอมูลลับอื่นๆ (โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเพื่อรายละเอียดเพิ่ม
เติม)  
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 การรับการแจงเตือน

คาแรกเริ่ม เมื่อเปด WLAN ทานสามารถรับการแจงเตือนในแถบ
สถานะ เมื่อเครื่องโทรศัพทไดตรวจสอบและพบเครือขาย WLAN 
ที่เปดอยู 

บูลทูธ (Bluetooth)
บูลทูธเปนเทคโนโลยีไรสายคลื่นสั้นที่สามารถโอนถายขอมูลระหวาง
กันเมื่ออยูในระยะทาง 10 เมตร 

1. เปด WLAN กรณีที่ยังไมไดเปด 
2. ในหนาจอ ตั้งคา WLAN ตรวจสอบการแจงเตือนเครือขาย ทาน
   สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพื่อหยุดการแจงเตือน

 เปด/ปดการใชงานบูลทูธ
1. แตะ      และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks).
3. เลือกที่จะเปด/ปดบูลทูธ 


ไปยั้งตั้งคาบูลทูธ(Bluetooth Settings) และเลือก 
ตัวเลือก สามารถคนหาได  (Discoverable) เพื่อที่วา
เครื่องโทรศัพทของทานสามารถถูกคนพบไดดวยอุปกรณ
อื่น  

ความสำคัญ

 จับคูอุปกรณบูลทูธ 
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ทานตองจับคูอุปกรณบูลทูธกับตัวเครื่องโทรศัพทกอนที่จะเชื่อม
ตอ เมื่อจับคูแลวเครื่องโทรศัพทกับอุปกรณครั้งหนึ่ง เครื่องจะ
จับคูไปจนกระทั่งยกเลิกการจับคู 

1. แตะ       และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless &
   Networks) > ตั้งคาบูลทูธ (Bluetooth settings)
3. หากบูลทูธปดอยู ใหเปดการใชงานกอน โดยตัวเครื่องจะสแกน
   เพื่อแสดงอุปกรณที่อยูในระยะใกลเคียง
4. ถาอุปกรณที่ตองการจับคูไมอยูในรายการ ตรวจสอบวาอุปกรณ
   ถูกตั้งเปน  สามารถคนหาได  (Discoverable)
5. เมื่อเครื่องหยุดสแกนกอนที่จะเจออุปกรณ ใหแตะ สแกน
   อุปกรณอีกครั้ง 
6. แตะรายชื่ออุปกรณที่ตองการเพื่อจับคู 

 การเชื่อมตออุปกรณบูลทูธ

เมื่อจับคูอุปกรณเรียบรอยแลว ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณบูลทูธ 
ตัวอยางเชนการเปลี่ยนอุปกรณและการเชื่อมตออุปกรณที่อยูใน
ระยะการเชื่อมตออีกครั้ง 

1. แตะ      และแตะ ตั้งคา (Settings)
2. แตะ การเชื่อมตอไรสายและเครือขาย (Wireless & 
   Networks) > ตั้งคาบูลทูธ (Bluetooth settings)
3. ถาบูลทูธปดอยู ใหเลือกเปดบูลทูธ 
4. ในรายการอุปกรณ แตะอุปกรณที่จับคูแตไมไดเชื่อมตอ ถา
   อุปกรณที่ตองการไมถกแสดง ใหแตะ สแกนอุปกรณ (Scan for 
   devices) เมื่อตัวเครื่องเชื่อมตอ อุปกรณจะถูกแสดงในรายการ 
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เชื่อมตอดวยคอมพิวเตอรผานสาย USB
ทานสามารถเชื่อมตอตัวเครื่องโทรศัพทกับคอมพิวเตอรดวยสาย
ดาตาเคเบิ้ล USB เพื่อโอนถาย เสียง, เพลง, ภาพ และ ไฟลอื่นๆ 
ระหวางการด SD ในตัวเครื่องโทรศัพทและคอมพิวเตอร โดยทาน
ไมสามารถแชรการเชื่อมตอขอมูลและใชงานฟงกชั่นการด SD 
ไปพรอมกันได ถาเปดใชฟงกชั่น USB tethering ใหปดเครื่องกอน 

การทำงานกับใบรับรองความปลอดภัย 
ถา VPN หรือเครือขาย Wi-Fi ขององคกรใชใบรับรองความปลอด
ภัย ทานสามารถรับใบรับรองและจัดเก็บลงในพื้นที่จัดเก็บลับกอน
การตั้งคาการเขาใชงาน VPN หรือ เครือขาย Wi-Fi ของตัวเครื่อง
โทรศัพท 
ถาจัดการเครือขายแนะนำใหดาวนโหลดใบรับรองจากเว็บไซต 
ทานจะถูกถามใหตั้งรหัสผานสำหรับพื้นที่จัดเก็บลับเมื่อดาวนโหลด
ใบรับรอง

ติดตั้งใบรับรองจากการด SD
1. คัดลอกใบรับรองจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังการด SD
2. แตะ      และแตะ ตั้งคา (Settings)
3. แตะ ความปลอดภัย (Security)
4. แตะ ติดตั้งจากการด SD (Install from SD card)
5. แตะ ชื่อไฟลใบรับรองที่ตองการติดตั้ง มีเพียงชื่อไฟลที่ยังไมติด
   ตั้งที่จะถูกแสดง
6. ใสรหัสผาน และแตะ ตกลง (OK)
7. ใสชื่อใบรับรองแลว แตะ ตกลง (OK)
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ตั้งคาตางๆสำหรับฟงกชั่นที่หลากหลายของตัวเครื่อง
รูจักการตั้งคาในตัวเครื่องโทรศัพทเพื่อที่วาคุณสามารถกำหนด
คาตางๆไดตามตองการ ไปยังตั้งคาเพื่อตั้งคาเสียง, การติดตอ
สื่อสาร และการทำงานตางๆ

ตั้งคา (Settings)

ตั้งคาที่ตองการสำหรับการใชซิม
ในตัวเครื่อง 

การตั้งคา 2 ซิม
(Dual SIM Settings)

เพื่อเขาใชงาน

จัดการหรือตั้งคาการเชื่อมตอ
อุปกรณไรสาย เชน WLAN, 
บูลทูธ, เน็ตเวิรคมือถือ, และ
เครือขาย 

ระบบไรสายและ
เครือขาย (Wireless 
& networks)

สามารถตั้งคาการโทร เชน การ
โอนสาย, การระงับการโทร, และ
ฟงกชั่นอื่นๆทีมีการรองรับโดยผู
ใหบริการเครือขาย

การตั้งคาการโทร
(Call settings)

ตั้งคาการดังของเสียง, การสั่น, 
หรือการเตือนเมื่อไดรับการติดตอ
สื่อสาร

เสียง (Sound) (ไมใช
ไฟลเสียง
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เพื่อเขาใชงาน

ตั้งคาหนาจอ เชน ความสวาง
หนาจอ เลือกเพื่อเปด/ปดการ
ใชงานเมื่อกลับตัวเครื่อง และตั้ง
คาการแสดงหนาจอ

แสดง (Display)

เลือกกำหนดตำแหนงตามความ
ตองการและ เลือกปองกัน
โทรศัพทมือถือโดยกำหนดการ
ล็อคหรือรหัสผาน

ตำแหนงและความ
ปลอดภัย (Location & 
Security

จัดการแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น
(Applications)

จัดการบัญชีของคุณโดยเพิ่ม/ลบ 
บัญชีที่รองรับ

บัญชีและการซิงค
(Accounts & 
sync)

ตั้งคารายการสวนตัว เชนการ
คืนการตั้งคาและขอมูลอื่นๆเมื่อ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่นและลบขอมูล
สวนตัวทั้งหมดจากพื้นที่จัดเก็บ
ในตัวเครื่อง

ขอมูลสวนบุคคล
(Privacy)
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เพื่อเขาใชงาน

ตรวจสอบสถานะหนวยความจำ
บนการดและหนวยความจำตัว
เครื่อง

ที่เก็บขอมูล (Storage)

ตั้งคาภาษาและภูมิภาค และตัว
เลือกสำหรับพิมพและตั้งคา
คียบอรดบนหนาจอ

ภาษาและคียบอรด
(Language & 
keyboard)

ใหคุณสามารถตั้งคาการเขาใช
งานแอพพลิเคชั่นและปรับตั้งคา
ที่เกี่ยวของ

การเขาถึง
(Accessibility)

สามารถเลือกตั้งคาที่ตองการ
เชน ฟอรแมต และโซนเวลา 

เวลาและวันที่
(Date & time)

ดูขอมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องโทรศัพท
เชน อัพเดทระบบ, สถานะ และ
การใชแบตเตอรี่ 

เกี่ยวกับโทรศัพท 
(About phone)
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ฟงกชั่นอื่นๆ

ฟงกชั่นซิมทูลคิทเปนบริการที่มา
จากผูใหบริการเครือขาย ถาซิม
การดของทานสามารถรองรับ
ฟงกชั่นซิมทูลคิท คุณจะสามารถ
มองเห็นเมนูนี้ในตัวเครื่อง โดยแต
ละซิมจะมีเมนูซิมทูลคิทแตกตาง
กันไป กรุณาติดตอผูใหบริการ
เครือขายซิมการดของทานหากพบ
วาซิมทูลคิทไมสามารถใชงานได
หมายเหตุ: เมนูซิมทูลคิทแตกตาง
กันไปตามเครือขายผูใหบริการ 

ซิมทูลคิท

ทานสามารถบราวซอินเตอรเน็ตบราวเซอร

จัดการไฟล, ดูภาพ, คัดลอก, ตัด, 
เปลี่ยนชื่อ, ลบ, สรางไฟลและ
โฟลเดอรใหม และอื่นๆ 

ES File Explorer

เวลาทั่วโลกใหคุณรูเวลาตาม
เมืองตางๆทั่วโลก 

เวลาทั่วโลก
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เชน แผนที่, ตำแหนง, ละติจูด
และอื่นๆ

บริการที่ขึ้นกับเครือ
ขาย

เชน Facebook, Twitter และ
อื่นๆ

สังคมออนไลน

รหัสสำหรับการเขาใชงาน

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) จะชวยปกปอง
โทรศัพทของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รหัส
PIN จะมาพรอมกับซิมการด คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่
ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3
ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใสรหัส PUK เพื่อปลดล็อคโทรศัพท

รหัส PIN2
รหัส PIN2 อาจจะมาพรอมกับซิมการด ในการใชงานบาง
ฟงกชั่น คุณจำเปนตองใชรหัส PIN2 อยางเชน การตั้งคา

ตัวเครื่องโทรศัพทและซิมการดใชรหัสผานเพื่อเขาใชงานหลายรหัส 
โดยรหัสผานชวยปองกันการถูกลักลอบเขาใชงานโดยไมไดรับ
อนุญาต ทั้งนี้ทานสามารถใชฟงกชั่นในตั้งคาความปลอดภัยเพื่อ
เปลี่ยนรหัสผาน (ยกเวน PUK และ PUK2)
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ธรรมเนียม คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูให
บริการของคุณ

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชสำหรับปลดล็อค
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2เพื่อปลดล็อคโทรศัพท
หากคุณปอนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณจะ
ไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม

รหัส PUK 2
รหัส PIN และรหัส PUK2 ใชสำหรับปลดล็อครหัส PIN2
คุณจำเปนตองถามรหัสผานที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ
หากคุณปอนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดตอกัน คุณจะตองใส
รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อคโทรศัพท
หากคุณปอนรหัส PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดตอกัน ซิมการดของคุณ
จะไมสามารถใชงานไดอีก ดังนั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรับซิมการดอันใหม
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คำเตือน

 

 

 

โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้: 

เปดเครื่องอยางปลอดภัย
หามใชโทรศัพทมือถือ ในที่ที่มีขอหามใช 
โทรศัพท ไมเชนนั้นอาจเปนการรบกวนหรือ 
เกิดอันตรายได 

การขับขี่อยางปลอดภัย 
โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 
หามใชงานโทรศัพทขณะขับรถ 
เนื่องจากความปลอดภัยเปนสิ่งที่ทานตองให
ความสำคัญเปนอันดับแรก 

สัญญาณรบกวน 
บริการบนโทรศัพทมือถือทุกชนิดสามารถ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนได 

การปดโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาล 
โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่แจงไวตามโรง 
พยาบาล และโปรดปดโทรศัพทมือถือทุก
ครั้งเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย 



58

การปดโทรศัพทเมื่ออยูบนเครื่องบิน 
โปรดปฏิบัติตามขอกำหนดที่ไดรับแจง และ
หามใชโทรศัพทมือถือขณะโดยสารบน 
เครื่องบิน 

 

 

 

การปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานีเติมน้ำมัน 
หามใชโทรศัพทมือถือขณะอยูในสถานีเติม
น้ำมัน หรือเมื่ออยูบริเวณใกลกับน้ำมันเชื้อ 
เพลิงหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได 

การปดโทรศัพทเมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงตอการ
ระเบิด 
โปรดสังเกตขอหามที่เกี่ยวของกับการระเบิด 
และหามใชโทรศัพทมือถือในบริเวณที่มีการ
ระเบิด 

การใชงานอยางเหมาะสม 
ควรใชงานโทรศัพทในสถานที่ที่เหมาะสม
ตามที่อธิบายไวในคูมือนี้ 
และไมควรสัมผัสกับบริเวณเสาอากาศของ
โทรศัพท 

บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ 
โปรดนำโทรศัพทของคุณเขารับการซอมแซม
กับเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
เทานั้น หากเกิดปญหาขึ้นกับโทรศัพท โปรด
ติดตอไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก i-mobile 
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
โปรดเลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ที่กำหนดไวเทานั้น และหามนำไปใชงานกับ 
อุปกรณที่ไมรองรับการทำงาน 

การกันน้ำ 
โทรศัพทของคุณไมมีคุณสมบัติการกันน้ำ 
โปรดเก็บรักษาเครื่องใหหางจากน้ำ 

การสำรองขอมูล 
โปรดตรวจสอบอยูเสมอวาคุณไดสำรอง
ขอมูล หรือจดบันทึกขอมูลที่อยูในโทรศัพท
มือถือไวอยูเสมอ 

การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น 
โปรดอานคูมือการใชงานนี้เพื่อศึกษาคำ
แนะนำดานความปลอดภัยอยางละเอียด
กอนนำไปเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น และหาม
นำไปเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไมสามารถ 
ใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปดเครื่อง
ไวและอยูในพื้นที่ที่ใหบริการ ในโหมดหนา
จอปกติ ใหทานปอนเบอรโทรฉุกเฉิน จาก
นั้นจึงกดปุมโทรออก เมื่อมีผูรับสาย ใหบอก
รายละเอียดจุดที่คุณอยู และหามวางสาย
จนกวาจะไดรับแจง 
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คำถามที่มักพบและการแกปญหาเบื้องตน 

 
  

 

 

ไมสามารถ
เปดเครื่อง

คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

กดปุมเปด-ปดเครื่องคางไว 1 วินาทีเพื่อ
เปดเครื่อง 
โปรดตรวจสอบวาทานไดใสแบตเตอรี่
อยางถูกตองหรือไม หรือนำแบตเตอรี่ออก 
มาและใสกลับไปใหมอีกครั้ง จากนั้นจึง
ลองเปดเครื่องอีกครั้ง โปรดตรวจสอบวา
ทานไดชารจแบตเตอรี่อยางถูกตองหรือไม 

การเชื่อมตอ
เครือขาย 
ลมเหลว 

สัญญาณออน โปรดลองยายตำแหนงไปยัง
จุดที่มีสัญญาณแรงขึ้น และลองเชื่อมตอ 
กับเครือขายอีกครั้ง  
โปรดตรวจสอบวาทานไดอยูนอกพื้นที่
เครือขายหรือไม 
โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานใชงาน
ไดหรือไม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด 
สอบถามจากผูใหบริการเครือขาย 

มีขอมูลแจง
เตือนเมื่อ
เปดเครื่อง 

โปรดตรวจสอบวาทานไดใสซิมการดอยาง
ถูกตองหรือไม 
หากโทรศัพทถูกล็อคไว ทานจำเปนตองปอน
รหัสผานกอนใชงาน 
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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

คุณภาพใน
การสนทนา
ไมดี 

โปรดตรวจสอบการปรับระดับเสียงของ
ทานในพื้นที่ที่มีการรับสัญญาณไดไมดี 
เชน หองใตดิน อาจทำใหสัญญาณออนได  
ใหทานลองคนหาตำแหนงที่มีสัญญาณที่
แรงกวาและโทรออกอีกครั้ง 
ขณะใชโทรศัพทมือถือในชวงเวลาที่ผูคน
มักทำการสื่อสาร อาจไมสามารถโทรได 
เนื่องจากความหนาแนนของการใชสาย

ระยะเวลาใน
โหมด
สแตนดบาย
สั้นลง 
 

ระยะเวลาในโหมดสแตนดบายสัมพันธกับ
การตั้งคาระบบของเครือขาย ขณะที่
โทรศัพทอยูในพื้นที่ที่ไมสามารถรับสัญญาณ
ได โทรศัพทจะคนหาสถานีเครือขายอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะตองใชพลังงานแบตเตอรี่มาก  
ดังนั้น จึงขอแนะนำใหทานปดโทรศัพทใน
พื้นที่ที่ไมมีสัญญาณเพื่อประหยัดพลังงาน 
หากจำเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรด
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม 

ปอน PIN: ใหทานปอนรหัส PIN ทุกครั้งที่
เปดใชรหัส 
ปอนรหัส PUK: หากปอนรหัส PIN ผิด 
3 ครั้ง ติดตอกัน ซิมการดจะถูกล็อค 
ทานจำเปนตองปอนรหัส PUK ที่ไดรับ
จากผูใหบริการเครือขาย 
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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

การโทรออก
ลมเหลว

โปรดยืนยันวาทานไดกดปุมโทรออกหลัง
จากกดเบอรโทร 
โปรดตรวจสอบวาไมไดมีการหามโทรออก 
อันเนื่องมาจากการทำผิดสัญญาการใช
โทรศัพท

การโทรออก
ลมเหลว 

โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานยังใช
งานไดหรือไม 
โปรดตรวจสอบวาทานไดตั้งระงับการโทร
ไวหรือไม 

ซิมการด
ขัดของ 

อาจเกิดคราบสกปรกที่พื้นผิวโลหะของซิม
การด โดยใชผาแหงที่สะอาดในการเช็ด
คราบสกปรกที่หนาสัมผัสของซิมการด 
ทานอาจยังไมไดใสซิมการด  
ซิมการดไดรับความเสียหาย โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขาย 

ผูอื่นโทรหา
ทานไมได 

โปรดตรวจสอบวาทานไดเปดเครื่องและ
เชื่อมตอกับเครือขายหรือไม 
โปรดตรวจสอบวาบริการระงับการใช
เครื่องหรือการโอนสายทำงานอยูหรือไม     
โปรดตรวจสอบวาซิมการดของทานยังใช
งานไดหรือไม 
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คำถามที่มักพบ สาเหตุและการแกปญหา 

ไมสามารถ
ตั้งคาบาง
ฟงกชั่นได

มีการใชงานเครื่องอยางไมถูกตอง 
ผูใหบริการเครือขายไมรองรับฟงกชั่นนี้  
หรือทานยังไมไดเปดใชบริการ 

การชารจลม
เหลว 

การเชื่อมตอที่ไมดี โปรดตรวจสอบวาปลั๊ก
ถูกเสียบแนนดีหรือไม 
โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณ
ที่อุณหภูมิอยูระหวาง 0 ถึง 40 เซลเซียส  
แบตเตอรี่หรือที่ชารจชำรุด ทานจำเปน
ตองเปลี่ยนอันใหม 



หากการทำงานขางตนไมสามารถชวยทานในการแกไข
ปญหา โปรดจดขอมูลตอไปนี้ไว: หมายเลขรุน และ
หมายเลขตัวเครื่อง (Serial number), ขอมูลการรับ
ประกัน, รายละเอียดเกี่ยวกับปญหา จากนั้นจึงติดตอตัว
แทนจำหนาย หรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก 
i-mobile ใกลบานทาน 

หมายเหตุ
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ขอมูลดานความปลอดภัยและอื่นๆ

การใชโทรศัพทและที่ชารจ
อันตราย: 
ทานสามารถใชแบตเตอรี่และที่ชารจที่กำหนดเทานั้น การใช
แบตเตอรี่จากแหลงอื่นอาจทำใหเกิดการรั่ว,  ความรอนสูง, การ
ระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหมได 
ขอควรระวัง: 
โปรดเก็บโทรศัพทใหหางจากฝุนละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น เนื่องจาก
ฝุนผง, น้ำ หรือของเหลว  อาจทำใหเกิดความรอนสูง, ไฟฟารั่ว 
และ/หรือการทำงานของโทรศัพทลมเหลว ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, 
ที่ชารจ และอะแด็ปเตอรไฟฟาไมสามารถกันน้ำได โปรดเก็บใหหาง
จากฝนและน้ำทุกชนิด 

คำเตือน: 
หามกระแทก, เขยา หรือทำใหเกิดการกระแทกกับตัวเครื่องหรือ
แทนชารจ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความรอนสูง, 
การระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม 
หามวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่อง หรือที่ชารจไวใกลกับเครื่องไมโครเวฟ 
หรืออุปกรณที่มีแรงดันไฟฟาสูง ซึ่งอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดการรั่ว, 
ความรอนสูงเกิน, ระเบิด หรือเกิดเพลิงไหมได นอกจากนี้ ยังปอง
กันตัวเครื่องและอะแด็ปเตอรไฟฟาจากการเกิดความรอนสูง, เกิด
ควัน หรือการลัดวงจร 
หามใชโทรศัพทในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจทำใหเกิดไฟ
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การใชโทรศัพทเคลื่อนที่
คำเตือน: 
หามใชโทรศัพทในขณะขับรถ ใหขับเขาขางทาง และหยุดรถเพื่อโทร
หรือรับสายโทรศัพท 
การใชโทรศัพทบนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเปนสิ่งตองหาม ใหปด
โทรศัพทเพื่อปองกันคลื่นรบกวนอุปกรณทางการแพทย โปรดทำตาม
กฎและขอบังคับในพื้นที่ 
หามใชโทรศัพทในปม, ใกลกับเชื้อเพลิง หรือใกลกับสารเคมี 
หามใชโทรศัพทใกลกับอุปกรณทางการแพทย อยางเชน อุปกรณ
ชวยฟง, เครื่องกระตุนหัวใจ และอุปกรณควบคุมโดยอัตโนมัติ เชน 
เครื่องคนหาไฟ และประตูอัตโนมัติ 
หากคุณตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับอุปกรณทางการแพทย 
อยางเชน เครื่องกระตุนหัวใจ โปรดติดตอผูผลิต หรือตัวแทนจำ
หนายสำหรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกันคลื่นความถี่ 

ขอควรระวัง: 
ระบบไฟฟาในรถยนต อยางเชน anti-lock brakes, ควบคุมความ
เร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไมไดรับผลกระทบจากอุปกรณไรสาย 
ผูผลิตระบบเหลานี้จะบอกคุณวามีฟงกชั่นการปองกันดีหรือไม หาก
คุณสงสัยวารถยนตทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรด
ติดตอตัวแทนจำหนายรถยนต 
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในบริเวณที่มีคนพลุกพลาน 

ไหม หรือโทรศัพทอาจเสียหายได 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นสวนโทรศัพท, 
แบตเตอรี่, ที่ชารจหรือชิ้นสวนภายในดวยตนเอง 
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หามเก็บโทรศัพทไวใกลกับบัตรเครดิต, แผนดิสก หรือวัสดุแมเหล็ก
อื่นๆ เพราะอาจมีผลตอขอมูลที่เก็บไวในโทรศัพท 
เก็บโทรศัพทของคุณใหหางจากเข็ม เพราะเข็มสามารถถูกดูดซึมโดย
ตัวรับแมเหล็กของโทรศัพท ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได 
หากคุณคิดวาจะไมใชโทรศัพทมือถือเปนเวลานาน โปรดถอด
แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท การทิ้งแบตเตอรี่ไวภายในโทรศัพทมือ
ถือเปนเวลานานอาจทำใหแบตเตอรี่เกิดความชื้นได และจะกอความ
เสียหายแกโทรศัพทมือถือหรือแบตเตอรี่ 

การใชแบตเตอรี่
อันตราย: 
หามโยนโทรศัพทลงในกองไฟ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่ระเบิดหรือ
เกิดเพลิงไหม 
หากทานใสแบตเตอรี่ไดยาก หามใชแรงฝน เพราะอาจทำใหแบต
เตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 
เก็บวัตถุโลหะใหหางจากโทรศัพทเพื่อไมใหมาสัมผัสกับแบตเตอรี่ 
หรือตัวเชื่อมตอเพราะอาจทำใหลัดวงจร, ความรอนสูง หรือระเบิด 
หามเชื่อมตอขั้วแบตเตอรี่เขาดวยกันโดยตรง เพราะอาจทำใหแบต
เตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 
ของเหลวในแบตเตอรี่เปนอันตรายตอดวงตา ดังนั้น หากของเหลว
นี้เขาตา หามขยี้ตา แตใหลางออกดวยน้ำและ ไปพบแพทยในทันที  
หามใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให
แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความรอนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม 

คำเตือน: 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใชงานเริ่มลดนอยลง หรือ
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สังเกตเห็นวาแบตเตอรี่มีความรอนสูง หรือ เปลี่ยนรูปรางหรือสี 
หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผาของ
คุณ ใหลางออกทันทีดวยน้ำ 
หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือสงกลิ่นแปลกปลอม ใหทิ้งแบตเตอรี่
ตามขอบังคับในพื้นที่ หามโยนลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: 
หามวางผลิตภัณฑหรือแบตเตอรี่ไวในรถยนต เพราะอาจทำให
ผลิตภัณฑเสียหาย, แบตเตอรี่มีความรอนสูงเกินไป หรือเกิด
อันตรายตอยานพาหนะ 

การใชที่ชารจ

อันตราย: 
ใชเฉพาะที่ชารจที่มากับโทรศัพทเทานั้น การใชที่ชารจอื่นๆ อาจทำ
ใหโทรศัพทเสียหายหรือระเบิดได หากที่ชารจลัดวงจร อาจทำใหเกิด
เพลิงไหมได 
หามใชที่ชารจที่เสียหาย, เกา หรือชำรุด เพราะอาจทำใหเกิดเพลิง
ไหมได 
กำจัดฝุนออกจากชองเชื่อมตอไฟฟาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม 
หามเก็บที่ชารจไวใกลของเหลว เพราะหากของเหลวกระเด็นใสที่
ชารจ อาจทำใหมีความรอนสูง และเสียหายได  
หากของเหลวกระเด็นถูกที่ชารจ ใหถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อปองกัน
ไมใหความรอนสูงเกิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามวางที่ชารจไวในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำ เพราะอาจทำ
ใหเกิดไฟไหม หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
หามสัมผัสที่ชารจ, สายไฟ หรือชองเชื่อมตอดวยมือที่เปยก เพราะ
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อาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได 

ขอมูลการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่
หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ขอแนะ
นำไมใหคุณใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลกับโทรศัพทบาน, โทรทัศน, 
วิทยุ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ไวตอคลื่นวิทยุ 

ขอมูลการใชงานแบตเตอรี่
เมื่อไมใชงาน ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็น, ระบายอากาศไดดี ไมถูก
แสงแดด 
หากคุณไมใชโทรศัพทเปนระยะเวลานาน ใหชารจแบตเตอรี่เปน
ประจำเพื่อเพื่อปองกันไมใหแบตเตอรี่เสื่อม เมื่อพลังงานแบตเตอรี่
หมดอยางรวดเร็วแมจะเพิ่งชารจก็ตาม ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้ง
แบตเตอรี่เกาตามขอบังคับในพื้นที่ หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ 

ขอควรระวัง: การใชงานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำใหเกิดระเบิด
ได โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคำแนะนำที่ระบุในคูมือ 

ขอมูลการใชงานที่ชารจและอะแดปเตอร AC 
โปรดแนใจวาโทรทัศนทำการชารจในบริเวณที่อุณหภูมิอยูระหวาง 
0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 

 โทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจไมสามารถกันน้ำ ดังนั้นหามวางไว
ในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ในหองน้ำและ หลีกเลี่ยงไมใหของเหลว
กระเด็นมาโดน
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ใชผาบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท, แบตเตอรี่ และที่ชารจ 
หามใชแอลกอฮอล, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการทำความ
สะอาดโทรศัพท 
หากมีฝุนเขาไปในชองตอของโทรศัพท อาจทำใหโทรศัพทเสียหาย, 
ไฟฟาลัดวงจร หรือไมสามารถชารจแบตเตอรี่ได โปรดทำความ
สะอาดชองตอเปนประจำ

ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR

โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององคกรที่มี
หนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใชทุกเพศ
ทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่
เปนที่รูจักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate)
ในการทดสอบคา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่
โทรศัพทสงออกมาในทุกยานความถี่
โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกัน
ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
ซึ่งใชคาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม

•

•

•
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ความถี่              ตำแหนง          SAR 10g(W/kg)

GSM900             หัว      0.62
GSM1800               หัว      0.66

ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR
ทีี่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics
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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 1450  mAh

•

•

•

•

•
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 เงื่อนไขการรับประกันสินคา

เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การด
หนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวัน
ที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับ
จากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม 
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย 
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น 
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอม
หรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลา
ที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก 
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะ
ยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ 
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา

7.

8.

9.

10.

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

1.

.

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
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i-mobileไดรับความเสียหาย 
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, 
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile 
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส

2.

3.

4.

5.

6.
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แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิง
ตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดัง
กลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต  ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ  หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง  
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ

7.
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มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ 
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ 
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่   
i-mobile  กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน  
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม

13.
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