คู่มือการใช้งาน

1. ตัวเครื่องโทรศัพท์
1.1 ภาพตัวเครือ่ งโทรศัพท์

i-mobile Y1
ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจ การ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กทช.) ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้อ งตาม
มาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุ ป กรณ์ ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.)

ใส่ซิมการ์ดด้วยความระมัดระวัง!

1.2 ไอคอนและคาอธิบาย
ไอคอน

คาอธิบาย
ตัวชี้วัดความแรงของ
สัญญาณเครือข่าย
มีสายที่ไม่ได้รับ

ไอคอน

คาอธิบาย
ตั้งค่าการปลุกไว้
เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

เชื่อมต่อ USB

เปิดใช้ Bluetooth

กาลังใช้หูฟงั

แสดงการชาร์จแบตเตอรี่

มีข้อความใหม่

โหมดเครื่องบิน

 เสร็จแล้วใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังเครื่องกลับเข้าที่

2. เริ่มต้นการใช้งาน
2.1 ภาพตัวเครือ่ งโทรศัพท์

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกาหนดของ กสทช.

1.ลาโพงหูฟัง
2.หน้าจอ
3.ปุ่มเมนู
4.ปุ่มหน้าหลัก
5.ปุ่มย้อนกลับ
6.ลาโพง
7.กล้อง
8.ไฟแฟลช
9.ปุ่มปรับระดับเสียง
10.ปุ่มเปิดปิด
11.พอร์ตหูฟัง
12.พอร์ต USB/ที่ชาร์จ

i-mobile Y1 เป็นโทรศัพท์มือถือสองซิมช่วยให้คุณใช้งานได้สองเครือข่าย
การใส่ซิมการ์ด:
 ปิดโทรศัพท์มือถือ จากนั้นถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

2.2 การใส่การ์ดหน่วยความจา

 ใส่ ซิ ม การ์ ด ในช่ อ งเสีย บการ์ด ให้ ถู ก ต้ อง ช่ อ งเสี ย บซิ ม 1 ส าหรับ
เครือข่าย 4G ช่องเสียบซิม 2 สาหรับเครือข่าย 2G

สาหรับ i-mobile Y1 สามารถขยายหน่วยความจาภายในด้วยการ์ดไมโคร
SD สูงสุดถึง 32GB
 ปิดโทรศัพท์มือถือ จากนั้นถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
 ใส่การ์ดหน่วยความจาลงในช่องเสียบ

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อจุดเชื่อมต่อที่คุณสมัครเป็นสมาชิกไว้

 แตะหมายเลข ID ของอุปกรณ์อื่นในรายการเพื่อจับคู่ หากมีการให้ใส่
พาสเวิ ร์ด ให้ ใ ส่ พ าสเวิร์ด บนเครื่อ งใดเครื่อ งหนึ่ ง จากนั้ น ใส่พ าสเวิร์ด
เดียวกันนั้นในอุปกรณ์อีกเครื่องเพื่อจั บคู่ หากจับคู่สาเร็จ โทรศัพท์ของคุณ
จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น

 หลังจากที่ได้เลือกหรือตั้งค่าชื่อจุดเชื่อมต่อแล้ว ไปที่ การตั้งค่า>ระบบไร้
สายและเครือข่าย>การใช้ข้อมูล>แตะที่ ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ เพื่อเปิดใช้
งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

4.5 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์
สามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือได้
โดย
 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
 ไปยัง การตั้งค่า >อื่น ๆ > ปล่อยสัญญาณเน็ตจากมือถือ (Tethering &
Portable Hotspot) > ปล่อยสัญญาณผ่านสาย USB (USB tethering)

3.2 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi
เมื่อต้องการเรียกดูอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi:
 ไปที่เมนู>การตั้งค่า (Setting) > Wi-Fi
 เปิ ด ระบบ Wi-Fi เลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ร ะบุอยู่ภายใต้เครือข่าย
Wi-Fi
 เสร็จแล้วใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังเครื่องกลับเข้าที่
 ใช้ก าร์ด หน่วยความจาเฉพาะรุ่นที่ร องรับ กับ อุ ป กรณ์นี้เ ท่า นั้น การ์ด
หน่วยความจารุ่นที่ไม่รองรับอาจทาให้การ์ดหรืออุปกรณ์และข้อมูลทีเ่ ก็บ
อยู่ในการ์ดเสียหายได้

3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
3.1 วิธีตงั้ ค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต:
 ไปที่ การตั้ง ค่า (Setting) >ระบบไร้ส ายและเครือ ข่า ย (Wireless &
Networks) > อื่ น ๆ (More) > เครื อ ข่า ยโทรศั พ ท์เ คลื่อนที่ (Cellular
Networks) > ชื่อจุดเชื่อมต่อ (Access Point Names)
 ตามค่าเริ่มต้น ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจะส่งการตัง้ ค่าชื่อจุดเชือ่ มต่อ
ผ่านทางเอ็สเอ็มเอส หรือมากับซิมการ์ดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณอาจ
ต้องติดตั้งการตั้งค่าที่นั่น หลัง จากนั้น คุณ จะสามารถเลือกจากชื่อจุด
เชื่อมต่อที่ระบุไว้ ถ้าชื่อจุดเชื่อมต่อไม่ได้ระบุไว้โดยค่าเริ่มต้น โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 เมื่ อ ต้ อ งการเพิ่ ม ชื่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจุ ด เชื่ อ มต่ อ ไปที่ ก ารตั้ ง ค่ า >อื่ น ๆ>
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่>ชื่อจุดเชื่อมต่อ>แตะปุ่ม
คาเตือน

5. การใช้งาน GOOGLE PLAY STORE
4. การเชื่อมต่อเครือข่ายและอ ุปกรณ์ต่างๆ
โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับหลากหลายเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง
ๆ รวมถึง Wi-Fi GPRS Bluetooth อุปกรณ์เช่นชุดหูฟงั และคุณยังถ่ายโอน
ไฟล์ไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านสาย Data Cable ได้ด้วย

4.1 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลที่ให้มา
 ไปที่แถบการแจ้งเตือน
 โทรศั พท์จะท าเครื่อ งหมายโดยอั ต โนมัติบ นโหมดถ่า ยโอนไฟล์ (File
transfers) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (MTP) ทาให้การ์ด SD ที่
เสียบอยู่ในเครื่องและหน่วยความจาภายในเครื่องทาหน้าเป็น USB คุณจึง
จัดการไฟล์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่ อ เสร็จ แล้ว และต้อ งการเลิก เชื่อ มต่อ ให้ ค ลิ ก ที่ โ หมดนี้ อี ก ครั้ง (File
transfers) เพื่อถอนการเชื่อมต่อการ์ด SD จากคอมพิวเตอร์และกลับมาใช้
งานกับโทรศัพท์อีกครั้ง

คาเตือน
ขณะเชื่ อ มต่ อ USB คุ ณ จะไม่ ส ามารถใช้ ก าร์ ด SD กั บ โทรศั พ ท์ ไ ด้
แอพพลิเ คชั่นทั้งหมดที่ใช้การ์ด SD จะท างานไม่ได้ ดัง นั้น ห้า มลบ/ย้าย
ข้อมูลบนแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ

4.2 การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
อ่านรายละเอียดในหัวข้อที่ 3

4.3 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
อ่านรายละเอียดในหัวข้อที่ 3

4.4 การจับคกู่ บั อ ุปกรณ์บล ูทูธ
 ไปที่ การตั้งค่า (Setting) > Bluetooth
 หาก Bluetooth ปิ ด อยู่ ให้เ ปิ ด Bluetooth โทรศัพท์ ของคุณ จะสแกน
และแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ในขอบเขต
 หากอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ค้นหาต่อไป
ถ้า โทรศัพท์หยุดสแกนก่อนที่จะค้นหาอุป กรณ์อื่นเจอ ให้แตะปุ่มสแกนหา
อุปกรณ์

ไปยัง หน้า จอ idle แล้วคลิก ไอคอน Google play store ถ้า คุณ มีบัญชีใช้
งาน Google อยู่แล้วก็สามารถป้อนข้อมูล Google Account ได้โดยตรง
ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก “Or create a new account” เพื่อสร้างบัญชี
ผู้ ใ ช้ ใ หม่ ใส่ ข้ อ มู ล บั ญ ชี กู เ กิล (Google Account) อี เ มล (Email) และ
รหัสผ่าน (password) หลังจากนั้นคุณจะเข้าไปที่ Google play store

โหมดแอนดรอยด์ (Android Mode):
ผลการอัพเดต: อัพเดตสาเร็จ
ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อีกครั้ง:
ตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์อีกครั้งหลังจากการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบอัพเดต
ซอฟต์แวร์
ไปที่การตั้งค่า >เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)>สร้างหมายเลข (Build
number)

7. เงื่อนไขการรับประกัน

6. อัพเกรดซอฟต์แวร์ (OTA)
คาเตือน:
ก่อนดาเนินการ โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้:
1. มีสัญญาณ Wi-Fi
2. มีพลังงานแบตเตอรี่มากกว่า 40%.
ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ (firmware):
ตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ (version) ก่อนทาการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ
การตั้ง ค่ า >เกี่ ย วกับ โทรศั พ ท์ (About phone)>สร้ า งหมายเลข (Build
number)
โหมดแอนดรอยด์ (Android):
1. คลิ ก ไอคอนอั พ เดตซอฟต์ แ วร์ ”Software update” ในตั ว จั ด การ
แอพพลิเคชั่น (Application Manager) จากนั้น Software update จะ
เริ่มตรวจสอบเพื่ออัพเดต
2. เลือกตกลง (ok) เครื่องจะพยายามติดต่อ เซิร์ฟ เวอร์ โดยอาจจะเกิด
เหตุการณ์ 3 กรณีดังนี้:
กรณีที่ 1: ติดต่อเซิร์ฟเวอร์สาเร็จ พบเฟิร์มแวร์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น
จะแสดงข้อมูลและรายละเอียดของแพคเกจเฟิร์มแวร์ใหม่ให้คุณเห็น

กรณีที่ 2: ไม่พบเฟิร์มแวร์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ จะแสดงข้อความว่าไม่มีการ
อัพเดต ”No Update available” ถ้า คุณ เลือกตกลง “ok” ก็จะออกจาก
แอพพลิเคชั่น
กรณี ที่ 3: ติ ด ต่ อ เซิ ร์ฟ เวอร์ ไ ม่ ส าเร็ จ จะแสดงข้ อ ความว่ า เครือ ข่า ย
ผิ ด พลาด “Network error!” ถ้ า คุ ณ เลื อ กตกลง “ok” ก็ จ ะออกจาก
แอพพลิเคชั่น หรือถ้าคุณเลือกยกเลิก “Cancel” ก็จะออกจากแอพพลิเคชั่น
3. อัพเดตอินเตอร์เฟซ (interface):
3.1เมื่อสิ้นสุดการดาวน์โหลด จะแสดงคาถามว่าคุณต้องการติดตั้งตอนนี้
หรือไม่: ”Do you want to install now?”
3.2ถ้าเลือกตกลง (OK) โทรศัพท์จะเริ่มต้นใหม่ (reboot) และเข้าสู่โหมดการ
กู้คืน (Recovery Mode)
3.3ถ้ า เลื อ กยกเลิ ก (Cancel) จะออกจากแอพพลิ เ คชั่ น เมื่ อ คุ ณ เข้ า สู่
แอพพลิเคชั่นในครั้งต่อไป เครื่องจะขอให้คุณติดตั้ง (install) อีกครั้ง
โหมดการกู้คืน (Recovery Mode):
จะปรากฏรหัส และแถบสถานการณ์ทางานที่หน้า จอโทรศัพท์ เครื่องจะ
เริ่มต้น (reboot) ใหม่หลังจากกู้คืนเสร็จ จากนั้นจะเข้าสู่โหมดแอนดรอยด์
อีกครั้ง

1. อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เครื่องชาร์จแบบพกพา เครื่องชาร์จ ชุดหูฟังไร้
สาย อยู่ในระยะเวลารับประกัน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่ ชุ ด หู ฟั ง USB การ์ ด หน่ ว ยความจ า สายเชื่ อมต่อ อยู่ ใ น
ระยะเวลารับประกัน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ครอบคลุม โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมภายใต้ยี่ห้อ
“i-mobile” ที่ซื้อจากร้านไอโมบายบายสามารถ (I-mobile by Samart)
และผู้ แทนทาหน่า ยที่ได้รับ อนุญาตหรือศูนย์บริก ารที่ได้รับอนุญาตใน
ประเทศไทยเท่านั้น
4. เงื่อนไขการรับประกันโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่ซอื้ จากประเทศ
อื่ น นอกจากประเทศไทย จะอยู่ ภ ายใต้ก ฎหมายที่บั ง คับ ใช้ ส าหรับ
ประเทศไทยผู้ซื้อรับทราบว่าระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันเป็นไปตามที่
ระบุในสติ๊กเกอร์รับประกันหรือบันทึกการซื้อของระบบ i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล่ โปรดทราบว่า i-mobile สงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนอะไหล่ที่ชารุด
6. i-mobile มอบการรั บ ประกั น โทรศั พ ท์มื อถื อ และอุ ป กรณ์เ สริม ตาม
ข้อกาหนดและเงือ่ นไขที่ระบุในกฎหมาย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขาย ความพึง
พอใจในสินค้า การสูญเสียประโยชน์หรือกาไรที่คาดหวัง การสูญหาย
หรือความเสียหายจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา และ
ความไม่ต่อเนื่องในการทางาน หรื อการสูญหายของข้อมูลอันเกิดจาก
การใช้หรือการไม่สามารถใช้งาน
7. เครื อ ข่ า ยเซลลูล่ า /สั ญ ญาณและเสี ย งที่ ใ ช้ กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และ
อุป กรณ์เ สริม เป็นบริการของผู้ ให้บ ริก ารอิสระซึ่งไม่ใช่บ ริการของ i-

mobile ดังนั้น i-mobile ไม่รับผิดชอบกระบวนการทางาน ความพร้อม
ในการให้บริการ และพื้นที่ที่ครอบคลุม
8. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ผ่านการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล่แล้ว ระยะเวลาการรับประกันจะต่อเนื่องจากการรับประกันที่ยัง
เหลืออยู่ต่อไปหรือ 60 วันนับจากวันที่ซอ่ มแซม แล้วแต่วันใดที่ยาวนาน
กว่า
9. ลูกค้าต้องจ่ายค่าซ่อมและค่าอะไหล่จากการซ่อมแซมทีไ่ ม่ได้อยู่ในเงื่อนไข
การรับประกัน
10.สติ๊กเกอร์การรับประกันบนโทรศัพท์มอื ถือต้องไม่ฉกี ขาดเลอะเลือนหรือมี
รอยขูดขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้
1. โทรศัพ ท์มือ ถือ และอุ ป กรณ์เ สริม ช ารุด เสียหายเนื่อ งจากการใช้ง าน
ผิ ด ปกติ ไม่เ หมาะสม จัด เก็บ ไว้ในที่เปี ยกชื้นหรือที่มีความสูง หรือ ใน
สภาพแวดล้อ มที่ไ ม่เ หมาะสม การเชื่อ มต่อ ที่อ าจเป็ นสาเหตุความ
เสียหาย รวมทั้งอุบัตเิ หตุที่ไม่อาจคาดการณ์ลว่ งหน้า การเปื้อนของเหลว
หรื อ อาหาร หรื อ การกระท าใด ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม
2. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และอุ ป กรณ์ เ สริ ม มี ก ารซ่ อ มแซม เปลี่ ย นอะไหล่
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เชื่อมต่อ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก i-mobile
4. การใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และอุ ป กรณ์ เ สริ ม ร่ ว มกั บ หรื อ เชื่ อ มต่ อ กั บ
โทรศั พ ท์มือ ถือ และอุ ป กรณ์เ สริม ที่ไ ม่ผ่ า นการรับ รองจาก i-mobile
รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ เ สริ ม อื่ น ใด ๆ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมในการใช้ ร่ ว มกั บ
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม
5. แสงสว่างและสีบนหน้าจออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยใน
โทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องและอุปกรณ์เสริม ซึ่งอาจมีผลต่อความสว่าง
หรือจุดดาบนหน้าจอที่เรียกว่า pixel defect จุดเสียบนจอนี้เป็นความ
ผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จุดเสีย 2 พิกเซลถือว่าเป็นเรื่องทีย่ อมรับได้
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยบนภาพที่ถ่ายจากกล้องที่อาจเกิดขึ้นใน

โทรศัพท์มือถือบางเครื่อ งนั้นเป็ นเรื่อ งปกติ และไม่ถือว่า โมดูล กล้อง
ทางานผิดปกติ
6. การแก้ไข มีร อยขูด ขีด ฆ่ า หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือหรือ
อุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขการรับประกัน จะถือว่าเป็นการสิ้นสุด
การรับประกัน
7. ความเสียหายของฉลาก สติ๊กเกอร์รับประกันบนโทรศัพท์มือถือจะถือว่า
เป็นการสิ้นสุดการรับประกัน
8. i-Mobile ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จาก i-mobile จะทางานได้เทียบเท่า
ความประสงค์ของคุณ หรือการทางานของซอฟต์แวร์จะไม่สะดุดหรือไม่มี
ที่ติ
9. i-mobile ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่คุณดาวน์โหลดหรือติดตั้ง
เพื่อจุด ประสงค์ในการทางานหรือความบันเทิงจะทางานได้เ ทียบเท่า
ความประสงค์ข องคุ ณ โดยปราศจากข้ อ ผิ ด พลาดและข้อบกพร่องที่
นอกเหนือการควบคุมของ i-mobile
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมความ
ผิ ด ปกติของซอฟต์แวร์ใด ๆ หรือ การเข้า ถึงข้อมูลจากไวรัส หรือการ
เข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในการทาธุรกรรม
ทางธนาคาร ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลสาคัญใด ๆ หรือการใช้
โทรศัพท์มือถือในทางผิดกฎหมาย
11.การรับประกันไม่ครอบคลุมการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
แอพพลิเคชั่น เพลง วิดีโอ และสมาชิกภาพใด ๆ ที่ลูกค้าได้เคยซื้อไว้
ขณะใช้หรือขณะติดตั้งหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
12.การรับประกันไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบการสูญหายของข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งแอพพลิเคชั่น เพลง วิดีโอ และสมาชิกภาพใด ๆ ที่ ลูกค้า
ได้เคยซื้อไว้ ในระหว่างการซ่อมแซมที่ศูนย์บริการของ i-mobile
13.การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ใดๆ
ภายใต้ยี่ห้อ “i-mobile” กับผลิตภัณฑ์อื่นทีไ่ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ i-mobile
14.การรับ ประกันไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่า ยใด ๆ ในการประสานงานกับ imobile เพื่ อ การแก้ปั ญ หาและกระบวนการน าส่ง เพื่ อเข้า รับ บริก าร
ตรวจสอบและซ่อมแซม

7. ศูนย์บริการของไอโมบาย
เดอะมอลล์บางกะปิ
เลขที่ 2S-c9A1B ชั้น2 โซนกลาง (ตรงข้าม City bank)
ห้ า งเดอะมอลล์ บ างกะปิ ถ.ลาดพร้ า ว แขวงคลองจั่ น เขตบางกะปิ
กทม. 10240
อิมพีเรียลสาโรง
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 อาคารห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียบเวิลด์สาโรง
ห้ อ งเล ขที่ BF-16 ชั้ น ใต้ ดิ น ถ.สุ ขุ ม วิ ท ต.ส าโรงเหนื อ อ.เมื อ ง
จ.สมุทรปราการ 10270
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เลขที่ 99,99/9 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 430 ชั้นที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มาบุญครอง(Service)ชั้น 2
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ตาแหน่งที่ 2D-02, 2D-05
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
เลขที่ 94 ศู น ย์ ก ารค้า ฟิวเจอร์ป าร์ครัง สิต ห้ อ งเลขที่ 004-005 ชั้ น 3
ร้านฟิวเจอร์โฟนแอท ฟิฟตี้นาย โซนเซ็นทรัล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เซ็นทรัลพระราม 2
เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ชั้น 2
ถ.
พระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
แฟชั่นไอซ์แลนด์
เลขที่ 587,589 ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ พื้นที่หมายเลข 3056 ชั้นที่ 3
ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
เดอะมอลล์บางแค
ห้างเดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ(หลักสอง)
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เดอะมอลล์ท่าพระ
เลขที่ 99 ห้องหมายเลข 2S-L4 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ทา่ พระ
ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เดอะมอลล์งามวงค์วาน
เลขที่ 30/39-50 อาคารศู น ย์ ก ารค้ า เดอะมอลล์ง ามวงค์ ว าน ชั้ น 3
ห้องเลขที่ 3A-L9 ถ.งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/393 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่ นเกล้า ชั้นที่ 4
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ซีคอนสแควร์
เลขที่ 55/2 ศูนย์การซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 2 (อยู่ในส่วนโลตัส) ถ.พัฒนาการ
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
I-mobile สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่
เลขที่ 2 ห้องเลขที่ 344 อาคารศูนย์ก ารค้า เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า
ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
I-mobile สาขาขอนแก่น
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 381/48 หมู่ที่ 17 (ใกล้สี่แยกเทคโนภาค)
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
I-mobile สาขาอุบลสแควร์
4/3 อุบบสแควร์ (ติดบิ๊กซีอุบล) เลขที่ห้องชุด B/D07 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
I-mobile สาขาหาดใหญ่
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 654 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

