
1. ตัวเครื่องโทรศัพท

1. ชองเสียบสาย USB
2. ชองเสียบหูฟง
3. ลำโพงหูฟง

7. ปุมเปด/ปดเครื่อง
8. กลองหลัง
9. ไฟแฟลช

1.1. ภาพตัวเครื่องโทรศัพท
1.2. ไอคอนและคำอธิบาย

2. เริ่มตนการใชงาน
2.1 การใสซิมการดและการดทีแฟลช

ดึงชองใสการดออก

2.2. การใสซิมการดนาโนและซิมการดไมโคร

หากตองการปลดล็อคตัวเครื่อง คุณจำเปนตองปอนรหัส PIN, รหัสผาน, 
หรือวาดรูปแบบการปลดล็อคเพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง

ปดเครื่องโทรศัพทมือถือ ถอดฝาหลังและถอดแบตเตอรี่
ใสการดทีแฟลชลงในชองใสการดทีแฟลช





3 การเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
3.1 การตั้งคาบนอินเตอรเน็ต:

ไปยัง ตั้งคา (Settings)> ระบบไรสายและเครือขาย (Wireless 
& Networks)> อื่นๆ (More) > โทรศัพทมือถือ (Mobile 
Networks) > การเชื่อมตอขอมูล (Data Connection)
โดยคามาตรฐาน เครือขายผูใหบริการของคุณจะสง Access 
Point Name ผานขอความ SMS หรือมีคาที่อยูในซิมการด โดย
ปกติคุณสามารถเลือก Access Point Name  จากรายการที่มี
อยู ในกรณีที่ไมพบ Access point name ในรายการ โปรดติด
ตอผูใหบริการเครือขาย  
หากตองการเพิ่ม Access point Name ใหไปยัง ตั้งคา (settings) 
> อื่นๆ (More) > เครือขายมือถือ (Mobile networks) > ซิม1 
หรือซิม2 > Access Point Name > แตะ
หลังจากที่คุณเลือกหรือตั้งคา access point name ใหไปยัง  
ตั้งคา (Settings)> เครือขาย (Networks)> การจัดการซิมการด
(Sim card management) > แตะ ตั้งคาการเชื่อมตอขอมูลมือ
(Data Connection Management) เพื่อเปดใชงานการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต









3.2. เขาใชงานอินเตอรเน็ตผาน Wi-Fi
เพื่อบราวซอินเตอรเน็ตผาน Wi-Fi

ไปยัง เมนู> การตั้งคา (settings) > เครือขาย (Wireless ) > 
แลวแตะ Wi-Fi
เปดการใชงาน Wi-Fi จากนั้น เลือกรายการเชื่อมตอ Wi-Fi ที่ตอง
การภายใตเมนูตั้งคา 
 





4. เชื่อมตอไปยังเครือขายและอุปกรณ 
โทรศัพทมือถือของคุณสามารถเชื่อมตอไปยังเครือขายและอุปกรณรวม
ถึงอุปกรณบลูทูธ , Wi-Fi, GPRS, หูฟง ทั้งนี้คุณสามารถโอนไฟลจาก
คอมพิวเตอรผานสายเคเบิ้ล 

4.1. เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร

เชื่อมตอโทรศัพทมือถือกับคอมพิวเตอรผานสายเคเบิ้ล 
ไปยังแถบการแจงขอมูล
เครื่องจะเชื่อมตอ Media device (MTP) โดยอัตโนมัติ





เครื่องจะทำการเชื่อมตอเมมโมรี่การดและหนวยความจำตัวเครื่อง จาก
นั้นคุณสามารถจัดการไฟลผานคอมพิวเตอร
เมื่อจัดการเรียบรอย คลิ้กอีกครั้ง “ปดพื้นที่จัดเก็บ USB (Turn off USB
storage)” เพื่อเลิกการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และใชงานโทรศัพท

4.4. การจับคูอุปกรณบลูทูธ

ไปยัง ตั้งคา (Settings) > ระบบไรสายและเครือขาย (Wireless & 
Networks)> ตั้งคาบลูทูธ ( Bluetooth settings)
หากบลูทูธถูกปดอยู ใหเปดการใชงานจากนั้นเครื่องจะสแกนคนหา
อุปกรณบลูทูธที่อยูใกลเคียง 
หากอุปกรณบลูทูธที่จับคูอยูไมอยูในรายการ ใหเปลี่ยนตั้งคาให
อุปกรณสามารถมองเห็นไดจากเครื่องอื่น
หากเครื่องโทรศัพทหยุดการคนหากอนจะพบอุปกรณ ใหแตะสแกน
อีกครั้งเพื่อคนหาอุปกรณ 
แตะรายชื่อปุกรณที่อยูในรายการตั้งคาเพื่อจับคู หากมีการถามใหปอน
รหัสผานใหใสรหัสผานอะไรก็ไดบนอุปกรณจากนั้นใสรหัสผานนั้นกับ
อุปกรณที่ตองการจับคู เมื่อจับคูเรียบรอยแลว โทรศัพทจะทำการ
เชื่อมตออุปกรณ











4.2. การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
โปรดอางอิงหัวขอที่ 3 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

4.3. การเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi
โปรดอางอิงหัวขอที่ 3 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

4.5. การเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ

ไปยัง ตั้งคา (Settings)> ระบบไรสายและเครือขาย (Wireless& 
Networks)> อื่นๆ (More) >Tethering & portable hotspot และ
แตะ USB Tethering 

เครื่องคอมพิวเตอรจะแสดงการติดตั้งอัตโนมัติ ใหทำตามขั้นตอนที่แนะ
นำบนหนาจอ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรของคุณระบบปฏิบัติการเปน 
Linux, Windows 7 และ Vista OS เครื่องจะติดตั้งไดรฟเวอรอัตโนมัติ 
อยางไรก็ตามหากเครื่องคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการเปน Windows XP 
คุณจำเปนตองติดตั้งไดรฟเวอรเอง



คูมือการใชงาน  

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

5. การใชงาน Google Play Store
1. ไปยังหนาจอแรกแลวคลิ้กที่ไอคอน Google Play Store
ถาคุณมีแอคเคาท Google อยูแลวใหคลิ้กเลือก "มีอยูแลว (Existing)" 
ในกรณีที่ไมมีแอคเคาท Google ใหเลือก "ใหม (New)" เพื่อสรางแอค
เคาท Google ใหม ใสแอคเคาท Google ,"Email" และ "รหัสผาน 
(Password)" หลังจากกรอกเรียบรอยจะมีขอความแสดงตามภาพดาน
ลาง จากนั้นคลิ้ก "ยอมรับ (Accept)" เพื่อเขาสูหนา Google Play 
Store

7. เงื่อนไขรับประกัน
เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, ชุดหูฟงไร
สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล, การดหนวยความจำ รับ
ประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่
ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหนายหรือศูนย
บริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น 
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่
ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตามกฎหมายแหง
ประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขาใจในวันสิ้นสุดระยะ
เวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบ
ของ i-mobile
ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอมและอะไหลที่เสีย
ดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย โดยการ
รับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตามที่ระบุในบท
บัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย, ความ
พึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชนหรือผลกำไรที่คาดวาจะได
รับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูล
ที่เกิดจากการใชหรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใชรวมกับ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่จัดสรรโดยผูให
บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไมรับผิดชอบ
ตอการทำงาน,การพรอมใชงานของบริการ,พื้นที่ครอบคลุมของระบบ
นั้น

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากการ
ใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสมการสัมผัส
กับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ไม
เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหายและรวมถึงอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส หรือการกระทำอื่นๆที่เปน
เหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobileไดรับความเสียหาย 
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ  i-mobile  ชำรุดเสียหาย เนื่องจาก
ภัยธรรมชาติ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม, เปลี่ยน
อะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน โดยผูที่ไมได
รับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือเชื่อม
ตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัดจำหนายโดย 
i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณที่ไม
เหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอแสดง 
ผลอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง 
อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่
บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปร
เพียงเล็กนอยในภาพที่ถายมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิก
เซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไม
สามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได 
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การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือวาผิด
ปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
การแกไขขูดลบ หรือขีดฆาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องโทรศัพท
พรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงแสดงการรับประกัน ทำให
การรับประกันสิ้นสุดลง
การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
ชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปนไปตาม
ความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวรบางครั้งจะ
ไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ 
i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติดตั้งลง
ในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิงตางๆ จะ
สามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดยปราศจากความ
ผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดังกลาวทาง i-mobile ไม
สามารถควบคุมได
การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบคลุมถึง
การทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือเกิดขึ้นจากการ
เขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต 
ทำใหเกิดความเสียหายในการเขาถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การ
ชำระเงินออนไลน หรือขอมูลสำคัญตางๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท
ไปใชในทางผิดกฎหมาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอมูลสวน
บุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือระหวางการติด
ตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง
, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอมูลสวน
บุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนยบริการของ 
i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ i-mobile 
ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่ i-mobile กำหนด และ
อุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอประสาน

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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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

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

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

โหมดเอนดรอยด:
1. คลิ้กที่ไอคอน "อัพเดทซอฟตแวร (System update)"  ในหนาจัดการ
   แอพพลิเคชั่น ตอจากนี้จะมีหนาขอความปอบอัพแสดงการเริ่มใชงาน
2. แตะ ใช (Yes) เครื่องจะทำการเชื่อมตอไปยังเซริฟเวอร  ทั้งนี้มีโอกาส
   เกิด 3 เหตุการณในขั้นตอนการอัพเกรด

กรณีที่ 1 : เชื่อมตอเซริฟเวอรเรียบรอย และสามารถคนพบเฟริมแวร
เพื่ออัพเกรดในเซริฟเวอร

ภาพ 1 ภาพ 2

กรณีที่ 2 : เมื่อไมมีเฟริมแวรใหมอยูบนเซริฟเวอร จะมีหนาขอความ
แสดง "ซอฟตแวรปจจุบันเปนซอฟตแวรลาสุด ( The current system 
 is up-to-date)" ถาคุณกด ตกลง (OK) จะออกจากเมนูนี้
กรณีที่ 3: ไมสามารถเชื่อมตอเซริฟเวอรได จะขึ้น "การทำงานขัด
ของ (Error Occured)" กด ตกลง (OK) แลวออกจากเมนูโหลด หากคุณ
กด ยกเลิก (Cancel) จะเปนการออกจากหนาเมนู

3. หนาการอัพเดท
3.1 อัพเดทเดี๋ยวนี้ (Update Now): ในหนายืนยันการอัพเดท หากคุณกด 
    "ใช (Yes)" จากนั้นเครื่องจะทำการรีบูทและเขาสูโหมด Recovery
3.2 อัพเดททีหลัง (Update Later): หากคุณเลือกตัวเลือกนี้จะออกจาก
    แอพพลิเคชั่น เมื่อใดก็ตามที่คุณเขาในหนาเมนูนี้อีกครั้ง เครื่องจะ
    แสดงขั้นตอนที่ 4

โหมด Recovery (Recovery Mode)
โคดรหัสและแถบสถานะจะถูกแสดงบนหนาจอโทรศัพท เมื่อเครื่อง
โทรศัพททำการรีบูทเสร็จเรียบรอยจะแสดงโหมดเอนดรอยดอีกครั้ง 

โหมดเอนดรอยด (Andriod Mode)
รายงานอัพเดทสถานะจากเซริฟเวอร: แสดงการอัพเดทซอฟตแวรเสร็จ

ภาพ 1 -> ภาพ 2 เปนการแสดงขอมูลและรายละเอียดของเฟริมแวร
แพกเก็จไหม

ตรวจสอบเฟริมแวรของตัวเครื่องอีกครั้ง:
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชั่นเฟริิมแวรของตัวเครื่องหลังการอัพเกรด
ซอฟตแวร
เขาไปที่ เมนู ตั้งคา (Settings)-> เกี่ยวกับโทรศัพท (About Phone) -> 
เลขที่สราง (Build number)
 

เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอมหรือ
เปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลาที่เหลือของ
เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 
วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะยาวกวา
การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกคาจะ
เปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile 
ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบ หรือขีดฆา

8.

9.

10.

งานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน หรือการสงเครื่อง
เขาตรวจเช็คและซอม

เดอะมอลลบางกะป
เลขที่ 2s-c9A1B ชั้น2 โซนกลาง (ตรงขาม City bank) 
หางเดอะมอลลบางกะป ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กทม. 10240
อิมพีเรียลสำโรง
เลขที่ 999 หมูที่ 1 อาคารหางสรรพสินคาอิมพีเรียลเวิลดสำโรง 
หองเลขที่ BF-16 ชั้นใตดิน    ถ.สุขุมวิท   ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ  10270
เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
เลขที่ 99,99/9  หมู 2  หองเลขที่ 430 ชั้นที่ 4   ถ.แจงวัฒนะ  
ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มาบุญครอง(Service)ชั้น 2
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชั้น 2 ตำแหนงที่ 2D-02,
2D-05   ถ.พญาไท  แขวงวังใหม   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330
ฟวเจอรปารค รังสิต
เลขที่ 94   ศูนยการคาฟวเจอรปารครังสิต   หองเลขที่  004-005   
ชั้น 3 รานฟวเจอรโฟนแอท ฟฟตี้นาย  โซนเซ็นทรัล   อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี  12130
เซ็นทรัลพระราม 2
เลขที่ 128  หมูที่ 6 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 2  
ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 
10150
แฟชั่นไอซแลนด
เลขที่  587,589  ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด    พื้นที่หมายเลข 
3056  ชั้นที่ 3   ถ.รามอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  
กทม. 10230
เดอะมอลลบางแค
หางเดอะมอลลบางเเค ชั้น 3  ถ.เพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ 
(หลักสอง)   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 10160

7. ศูนยบริการของไอโมบาย

เดอะมอลลทาพระ 
เลขที่ 99 หองหมายเลข 2S-L4 ชั้น 2 อาคารศูนยการคาเดอะ
มอลลทาพระ ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพ
มหานคร 
เดอะมอลลงามวงควาน
เลขที่ 30/39-50  อาคารศูนยการคาเดอะมอลลงามวงควาน  ชั้น 3 
หองเลขที่ 3A-L9   ถ.งามวงควาน  ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 11000
เซ็นทรัลปนเกลา
4เลขที่ 7/393 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาปนเกลา 
ชั้นที่ 4 ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอัมรินทร   เขตบางกอกนอย  
กทม. 10700
ซีคอนสแควร
เลขที่  55/2    ศูนยการคาซีคอนสแควร  ชั้นที่ 2 (อยูในสวนโลตัส)  
ถ.พัฒนากร  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กทม.  10250
I-mobile สาขาเซ็นทรัลแอรพอรท เชียงใหม
เลขที่ 2 หองเลขที่ 344 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรต
พลาซา ถ.มหิดล   ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50100   
I-mobile   สาขาขอนแกน
อาคารพานิชย เลขที่  381/48  หมู17  (ใกลสี่แยกเทคโนภาค)  
ถ.มิตรภาพ    ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000
I-mobile   สาขาอุบลสแควร
4/3 อุบลสแควร(ติดบิ๊กซีอุบล) เลขที่หองชุด B/D07 ถ.ชยางกูร 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
I-mobile สาขาหาดใหญ
อาคารพาณิชย เลขที่ 654   ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110   
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4. ปุมความดังเสียงขึ้น
5. ปุมความดังเสียงลง
6. ชองใสการด

ปุมเปด-ปดเครื่อง / ล็อคตัวเครื่อง

กดคางเพื่อเปด/ปดโทรศัพทมือถือ 
เมื่อเครื่องเปดอยู ใหกดคางที่ปุมนี้เพื่อใชงานตัวเลือก (รีบูท, ปด
เครื่อง, โปรไฟลเสียง, โหมดเครื่องบิน, จับภาพหนาจอและอื่นๆ)
เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ และปองกันการสัมผัสโดยไมตั้งใจ คุณสามารถ
ปดหนาจอโดยกดปุมเปด-ปดเครื่อง/ล็อคตัวเครื่อง
การเปดหนาจอ ทำไดโดยเพียงกดปุมปุมเปด-ปดเครื่อง/ ล็อคตัวเครื่อง
อีกครั้งและลากไอคอนตามคำแนะนำบนหนาจอบนหนาจอ โดยลาก
ตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อปลดล็อค









ปุมเปด-ปดเครื่อง / ล็อคตัวเครื่อง
กดปุมปรับระดับเสียง เพื่อปรับความดังเสียง

เชื่อมตอเครือขาย
Wi-Fi

แสดงการชารจแบตเตอรี่

โหมดเครื่องบิน

ไมมีสัญญาณเครือขาย

ตั้งเปดใชนาิกาปลุก

ไอคอน คำอธิบาย ไอคอน คำอธิบาย

โหมดการสั่น

ปดเสียง

ปดไมโครโฟน

แบตเตอรี่ต่ำ

ปญหาการซิงคหรือ
ลงทะเบียน

ขอความใหม กำลังชารจแบตเตอรี่

กำลังอัพโหลดดาตา กำลังดาวนโหลดดาตา

ใสซิมการดและการดทีแฟลช

การดทีแฟลช

ซิมไมโคร

ดึงชองใสการดออก ใสซิมการดและการดทีแฟลช

ซิมไมโคร ซิมนาโน

2.3. ปลดล็อคตัวเครื่องโทรศัพท

ทั้งนี้วิธีการปลดล็อคจะขึ้นอยูกับการตั้งคาการปลดล็อคที่คุณตั้งไว 

วิธีการตั้งคาการปลดล็อค:
ในหนาเมนูหลัก แตะ ตั้งคา (Settings ) >    > ล็อคหนาจอ (Screen
lock)
แตะ ตั้งคาล็อคหนาจอ 
เลือกประเภทวิธีการปลดล็อคที่ตองการ โดยคุณสามารถตั้งการล็อค
หนาจอเปนแบบ ปอนรหัส PIN, รหัสผาน หรือ ไมมี  







คุณมีเมนูไอคอนหลักๆที่คุณสามารถใชงานฟงกชั่นตางๆ ดังตอไปนี้:
2.4. เมนูไอคอน

เปดแผงปุมกดสำหรับการโทร 

เปดเมนูขอความ 

เปดหนาเมนูหลัก 

เปดหนารายชื่อ

เปดหนาบราวเซอร

ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วามีคุณสมบัติสอด

คลองตาม มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม

และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช)

เชื่อมตอโทรศัพทมือถือกับตัวเครื่องคอมพิวเตอรผานสายเคเบิ้ล USB 


