User guide

ไทย

English

ide

user gu

คูม่ ือผูใ้ ช้
เนื้อหาในคูม่ ือนีอ้ าจแตกตา่ งจากผลิตภัณฑข์ องจริง ขึ้นกับเวอร์ชนั่
ซอฟต์ แวร์ และผู้ ให้ บริการของคุณ
TH

ขอแสดงความยินดี!
คุณไดซ้ ้อื โทรศัพทม์ อื ถือ WIKO ROBBY เราหวังวา่
คุณจะทำ�ความคุน้ เคยกับการใช้ WIKO ด้วยตัวเองอยา่ ง
รวดเร็วจากคูม่ ือนี้

สงวนลิขสิทธิ์ ©2016 WIKO

www.wikomobile.com
ไมอ่ นุญาตให้คัดลอก ท�ำซ้�ำ หรือแจกจ่ายคูม่ ือนีใ้ นรูป
แบบใดๆ
โดยไมไ่ ดร้ ับความยินยอมเป็ นลายลักษณอ์ ักษรจาก
WIKO
เครื่องหมายการคา้ จดทะเบียน
WIKO เป็ นเครื่องหมายการคา้ จดทะเบียนของ WIKO
SAS

หมายเหตุ
WIKO สงวนสิทธิใ์ นการแกไ้ ขขอ้ มูลในคูม่ อื โดยไมต่ อ้ ง
แจง้ ลว่ งหนา้
WIKO จัดเตรียมคูม่ อื นีด้ ว้ ยความระมัดระวัง อยา่ งไรก็ตาม
ขอ้ มูลและเนื้อหาไมไ่ ดเ้ ป็นการรับประกันแตอ่ ยา่ งไร
ขอ้ จำ�กัดการรับผิดชอบ
ขอ้ มูลและบริการทัง้ หมดผา่ นอุปกรณน์ ี้ เป็ นทรัพยส์ ินของ
บุคคลทีส่ าม ไดร้ บั การปกป้องตามกฎหมาย (ลิขสิทธิ์ สิทธิ
บัตร ใบอนุญาต และกฎหมายทรัพยส์ นิ ทางปั ญญาอื่น) ให้
ใช้บริการเหลา่ นีเ้ ป็ นการส่วนตัว ห้ามใช้เพื่อการคา้ คัด
ลอก แจกจ่าย โอน หรือขายขอ้ มูล และบริการผา่ นสื่อ
ใดๆ ดว้ ยอุปกรณห์ รือผา่ นอุปกรณน์ ี้ นอกจากจะไดร้ ับ
อนุญาตเป็ นลายลักษอ์ ักษรจากเจ้าของขอ้ มูล

ขอ้ มูลและบริการของบุคคลที่สามจัดให้โดย WIKO ไมไ่ ด้
รับประกันความเหมาะสม ความถูกตอ้ ง ความสมเหตุสมผล
ขอ้ กฏหมาย การละเลย การละเมิด หรือความครบถ้วนของ
ขอ้ มูลและบริการในอุปกรณน์ ี้ ไมว่ า่ งทางตรงหรือทางอ้อม
WIKO มิได้ควบคุมขอ้ มูลและบริการของบุคคลที่สามที่รับ
ส่งผ่านเครือข่ายหรืออุปกรณ์ นอกจากนั้นบริการเหล่านี้
อาจหยุดลงเมื่อไรก็ได้ ดังนัน้ WIKO ไมร่ ับประกันวา่ ขอ้ มูล
หรือบริการเหล่านี้จะใช้ได้ตลอดไป รวมถึงไมร่ ับผิดชอบ
ตอ่ ความขัดขอ้ งหรือการหยุดให้บริการใดๆ บนอุปกรณน์ ี้
WIKO มิไดร้ ับผิดชอบงานประมวลผล และ/หรือตรวจสอบ
ขอ้ มูลและบริการที่ทำ�ผา่ นอุปกรณน์ ี้ หากมีคำ�ถามหรือขอ้
สงสัยเรื่องขอ้ มูลและบริการ ให้ส่งตรงไปที่เจ้าของขอ้ มูล
หรือผูใ้ ห้บริการนัน้ ๆ
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อุปกรณ์นี้ทำ�งานบนเครือข่ายที่ผู้ออกซิมเป็ นผู้ให้บริการ
เครือข่ายและระบบ โดย WIKO ปฏิเสธความรับผิดชอบ
ใดๆทีเ่ กีย่ วกับความพรอ้ มใช้ พื้นทีค่ รอบคลุม หรือขีดความ
สามารถของเครือขา่ ยหรือระบบ WIKO และศูนยบ์ ริการที่
ไดแ้ ตง่ ตัง้ จะรับผิดชอบเพียงการซ่อมแซม และ/หรือเปลีย่ น
อุปกรณใ์ นระยะเวลารับประกันเทา่ นัน้
WIKO ไมต่ อ้ งรับผิดชอบความเสียหาย คา่ ทนาย คา่ ใช้จ่าย
และความเสียหายอื่นใด ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิด
จากข้อมูลหรือบริการที่คุณหรือบุคคลอื่นเป็ นผู้ใช้ แม้ว่า
WIKO จะทราบถึงข้อจำ�กัดแล้วก็ตาม ในบางประเทศไม่
อนุญาตให้มีขอ้ ยกเว้นการรับประกัน หรือมีขอ้ จำ�กัดด้าน
กฏหมายสิทธิผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ขอ้ จำ�กัดและขอ้ ยกเว้นนี้อาจ
ไมม่ ีผลกับคุณ

อุปกรณใ์ นกลอ่ ง:
1. โทรศัพทม
์ ือถือ WIKO ROBBY
2. อแดปเตอร์ AC
3. สายไมโครยูเอสบี
4. ชุดหูฟัง
5. คูม
่ ือผูใ้ ช้
6. แบตเตอรี่

ชื่อและหนา้ ทีข่ องสว่ นตา่ งๆ
ช่องหูฟัง 3.5 มม.

ลำ�โพงสนทนา
LED แฟลช

กลอ้ งหนา้

กลอ้ งหลัง
LED แฟลช

ความดัง +/ปิ ด เปิ ด / ล็อค
หนา้ จอทัชสกรีน
ปุ่มโฮม
ปุ่มยอ้ นกลับ
ลำ�โพงสนทนา

รายการทีเ่ ปิ ดใช้งาน
ช่องไมโครยูเอสบี

TH

ปุ่มบนโทรศัพท์
ปุ่ม

หนา้ ที่

On/Off

กดปุ่มคา้ งไวเ้ พื่อเปิ ดหรือปิ ดโทรศัพทก์ ดปุ่มสัน้ ๆเพื่อล็อคหนา้ จอ
ทัชสกรีน

Home

ไปหนา้ โฮมสกรีน กดคา้ งปุ่มนีค้ า้ งไวเ้ พื่อเรียก Google NOW

Overview

แสดงรายการแอปพลิเคชัน่ ทีเ่ พิง่ เปิ ดใช้

Return

ยอ้ นกลับหนา้ จอทีแ่ ลว้ ปิ ดแป้นพิมพ์

VOLUME + / -

เพิม่ หรือลดความดังเสียงสนทนา ริงโทน ดนตรี เกมส์ และฟั งกช์ นั่
เสียง ปิ ดเสียงริงโทนขณะมีเสียงเรียกเขา้
กดคา้ ง - เพื่อเปิ ดใช้โปรไฟลป์ ระชุม (meeting)

เริม่ ตน้ ใช้งาน

2.

~ การใสซ่ ิมการ์ด
คุณตอ้ งใสซ่ ิมการ์ดจึงจะใช้ฟังกช์ ันโทรศัพทไ์ ด้ ฝาหลัง
ของโทรศัพทจ์ ะมีขอเกีย่ วอยู่ ให้ปลดออกเริม่ จากร่องทีฝ่ า
กอ่ น แลว้ ปลดตามขอบโทรศัพท์ และใสซ่ ิมการ์ดตามภาพ

1.

3.
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~ ติดตัง้ การ์ดหนว่ ยความจำ�

~ การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพทข์ องคุณรองรับการ์ดหนว่ ยความจำ� Micro SD
ไดถ้ ึง 64GB ให้ใสก่ าร์ดไมโครเอสดีตามภาพ

ไฟสถานะสีแดงกระพริบหมายถึงแบตเตอรีม่ ีระดับต่�ำมาก:
ควรชาร์จแบตเตอรี่ เพราะหากแบตเตอรีม่ ีระดับต่�ำเกินไป
จะท�ำให้อายุการใช้งานแบตเตอรีส่ นั้ ลง
ให้เสียบทีช่ าร์จเขา้ กับแหลง่ จ่ายไฟ และเสียบหัวตอ่ ไมโคร
ยูเอสบีตอ่ เขา้ ช่องไมโครยูเอสบีทตี่ ัวเครื่อง
ไฟสถานะเปลีย่ นเป็ นสีแดง หมายถึงก�ำลังชาร์จอุปกรณอ์ ยู่
หลังจากชาร์จเต็มแลว้ ไฟสถานะเปลีย่ นจะเป็ นสีเขียว ควร
ถอดสายทีช่ าร์จออก
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในหัวขอ้ ขอ้ มูลความปลอดภัย

~ ปิ ดและเปิ ดโทรศัพท์
วิธีเปิ ดโทรศัพท:์ ให้กดปุ่ม ON/OFF คา้ งไวจ้ นกวา่
โทรศัพทจ์ ะสัน่
หากคุณใสร่ หัสลอ๊ คซิมการ์ดเอาไว้ หลังจากเปิ ดเครื่อง
แลว้ ให้ป้อนรหัส PIN ทีถ่ ูกตอ้ งเพื่อปลดลอ๊ ค รหัส PIN นี้
ผูใ้ ห้บริการเป็ นคนกำ�หนด หากไมม่ ีหรือสูญหายกรุณา
ติดตอ่ ผูใ้ ห้บริการ
หากป้อนรหัส PIN ผิดติดตอ่ กันสามครัง้ โทรศัพทจ์ ะลอ๊ ค
โดยคุณตอ้ งใช้รหัส PUK เพื่อปลด (รหัสจะมาพร้อมกับ
ซิมการ์ด หากคุณไมม่ ีรหัสให้ติดตอ่ ผูใ้ ห้บริการมือถือ)
วิธีปิดโทรศัพท:์ ให้กดปุ่ม ON-OFF คา้ งไวจ้ นมีเมนูแสดง
ขึ้น แลว้ เลือก «ปิ ดเครื่อง» (Switch Off) จากนัน้ กด
«OK» เพื่อยืนยัน
โทรศัพทจ์ ะสัน่ เมื่อทำ�การปิ ดสมบูรณแ์ ลว้
TH

การใช้งานพื้นฐาน
~ การจัดการซิม
เมื่อเปิ ดโทรศัพทเ์ ป็ นครัง้ แรก โทรศัพทจ์ ะแจ้งเตือนวา่
เกีย่ วกับรายละเอียดของซิมการ์ด
เครื่องจะถามเกีย่ วกับการตัง้ คา่ ซิมสำ�หรับการโทร การ
สง่ ขอ้ ความและการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซิม 1 จะถูกตัง้
คา่ ให้เป็ นคา่ เริม่ ตน้ สำ�หรับการเชื่อมตอ่ คุณสามารถตัง้
คา่ ไดด้ ังนี:้
1. เลือกทีซ่ ิมการ์ดทีต่ อ้ งการแกไ้ ข เพื่อกำ�หนดขอ้ มูลซิม
กำ�หนดสีพ้นื หลังแตล่ ะซิมให้ตา่ งกัน
2. กำ�หนดซิมเริม่ ตน้ * สำ�หรับการโทร, SMS/MMS และ
การเชื่อมตอ่ ขอ้ มูล

*คุณยังสามารถเลือกซิมอื่นได้ เช่นกอ่ นโทรหรือกอ่ นสง่
SMS/MMS : ให้ลากหนา้ ตา่ งแจ้งเตือนลงมาดา้ นลา่ ง
และเลือกซิมทีต่ อ้ งการ ซิมเริม่ ตน้ จะมีเสน้ ใตก้ ำ�กับไว้

~ การเชื่อมตอ่ เครือขา่ ย
• APN ไมพ่ ร้อมใช้งาน

หากเครื่องไมแ่ สดงคา่ APN ของผูใ้ ห้บริการของคุณ ให้
สอบถามคา่ APN จากผูใ้ ห้บริการของคุณ โดยวิธีป้อนคา่
ไปทีเ่ มนู ตัง้ คา่ > ระบบไร้สายและเครือขา่ ย > เพิม่ เติม
> เครือขา่ ยมือถือ > เลือกซิม > จุดเชื่อมตอ
่ ,
เลือก และเพิม่ ขอ้ มูลการตัง้ คา่ ทีไ่ ดจ้ ากผูใ้ ห้บริการของ
คุณ เมื่อเสร็จสิน้ แลว้ ให้ยอ้ นกลับไปทีเ่ มนูกอ่ นหนา้ เพื่อ
เลือก APN ทีค่ ุณเพิง่ ตัง้ คา่ ไว้

• เปิ ดใช้การเชื่อมตอ่ ขอ้ มูล

ตรวจสอบการตัง้ คา่ การเชื่อมตอ่ ขอ้ มูล:
1. ไปหัวขอ้ การตัง้ คา่ > ไร้สาย & เครือขา่ ย > ..เพิม่
เติม > เครือขา่ ยโทรศัพทม์ ือถือ > เลือก SIM1 หรือ
SIM2 > ชื่อจุดเขา้ ใช้งาน แลว้ เลือกชื่อจุดเขา้ ใช้งานให้
ตรงตามผูใ้ ห้บริการ
2. วิธีเปิ ดการเชื่อมตอ่ ดึงหนา้ ตา่ งแจ้งเตือนลงมาดว้ ยสอง
นิว้ เลือกสัญลักษณ์ และเลือกเปิ ดการเชื่อมตอ่ ขอ้ มูล
3. วิธีกำ�หนดซิมการ์ดทีใ่ ช้เชื่อมตอ่ ขอ้ มูล เขา้ เมนูตงั้ คา่
> ไร้สาย&เครือขา่ ย > ซิมการ์ด ในหัวขอ
้ ซิมทีแ่ นะนำ�
สำ�หรับ เลือกตัง้ คา่ ซิมการ์ดสำ�หรับขอ้ มูลมือถือ
เมื่อเลือกซิมการ์ดสำ�หรับเชื่อมตอ่ ขอ้ มูลแลว้ ซิมดังกลา่ ว
จะเป็ นซิมเดียวทีใ่ ช้เครือขา่ ย 3G ได้

• โรมมิง่ ขอ้ มูล

สำ�หรับซิมทีใ่ ช้โรมมิง่ คุณตอ้ งเปิ ดใช้งานโรมมิง่ ขอ้ มูล
ดว้ ย ในเมนู ตัง้ คา่ > ไร้สายและเครือขา่ ย > .. เพิม่ เติม
> เครือขา่ ยมือถือ > เปิ ดใช้การโรมมิง่ ขอ
้ มูล มิฉะนัน้
จะเชื่อมตอ่ อินเตอร์เน็ตไมไ่ ดเ้ นื่องจากคา่ ตัง้ ตน้ คือปิ ดใช้
งานโรมมิง่ ขอ้ มูล
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~ การแจ้งเตือน
ไอคอนการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ

บลูทูธถูกเปิ ดใช้งาน

ความแรงสัญญาณ

กำ�ลังใช้งาน GPS

เชื่อมตอ่ HSPA+ (3G++)

กำ�ลังใช้สายสนทนา

เชื่อมตอ่ (3G+)

รอสาย

3G

เชื่อมตอ่ 3G

สายไมไ่ ดร้ ับ

2G

เชื่อมตอ่ 2G

กำ�ลังซิงค์

ไมม่ ีสัญญาณ

มีอีเมลลใ์ หม่

โรมมิง่

เปิ ดนาฬิกาปลุก

Wi-Fi พร้อมใช้งาน

โหมดเงียบ

เชื่อมตอ่ Wi-Fi

มีวอยซ์เมลลใ์ หม่

กำ�ลังดาวนโ์ หลด

การแจ้งเตือนอาจมีเสียง สัน่ หรือไฟ LED กระพริบร่วม
ดว้ ยในบางแอพพลิเคชัน่

เชื่อมตอ่ คอมพิวเตอร์

หนา้ ตา่ งแจ้งเตือน

ระดับแบตเตอรี่
มี SMS หรือ MMS ใหม่
โหมดเครื่องบิน
ซิมการ์ดเปลีย่ นแปลง
ไมม่ ีซิมการ์ด

ให้ลากแถบสถานะจากดา้ นบนลงมาเพื่อดูรายละเอียด
การแจ้งเตือนทัง้ หมด เป็ นการแสดงขอ้ ความใหม่ การนัด
หมาย การดาวนโ์ หลด ฯลฯ ชื่อผูใ้ ห้บริการจะอยูด่ า้ นลา่ ง
เพื่อลบการแจ้งเตือนทัง้ หมดชัว่ คราว
กด
(แอพพลิเคชัน่ ทีท่ ำ�งานจะยังคงอยู)่ ปั ดการแจ้งเตือนไป
ทางซ้ายหรือขวาเพื่อลบ วิธีปิดหนา้ ตา่ ง ให้ปัดขึ้น หรือกด
RETURN วิธีเขา้ หนา้ ตา่ งตัง้ คา่ ให้กด
ทางลัด : ใช้สองนิว้ ดึงการแจ้งเตือนลง
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ขอ้ มูลความปลอดภัย
เพื่อใช้โทรศัพทข์ องคุณไดอ้ ยา่ งปลอดภัย โปรดอ่านขอ้ มูล
ความปลอดภัยให้ละเอียด:
1. เด็ก : ระวังเด็กและโทรศัพทข์ องคุณโทรศัพทม
์ ือถือ

มีชนิ้ สว่ นถอดไดห้ ลายชิน้ ให้ระมัดระวังเมื่อเด็กเขา้ ใกล้
โทรศัพท์ เพราะอาจจะกลืนชิน้ สว่ นโทรศัพทเ์ ขา้ ไป เป็ น
เหตุให้หายใจติดขัด.
ถ้าโทรศัพทข์ องคุณมีกลอ้ งหรือไฟแฟลช อยา่ ใช้ใกลเ้ ด็ก
หรือสัตวเ์ ลีย้ งมากเกินไป

2. การไดย้ ิน : การใช้หูฟังและเปิ ดเสียงดังสุดเป็ นเวลานาน

อาจทำ�ให้หูพิการได้ ให้ลดความดังระดับทีพ่ อสำ�หรับการ
ฟั งหรือสนทนา หลีกเลีย่ งการเปิ ดเสียงดังเป็ นเวลานาน

3. การขับขี่ : ให้ระมัดระวังขณะขับขี่ เนื่องจากการขับขี่

พาหนะตอ้ งมีสมาธิสูงตลอดเวลาเพื่อลดความเสีย่ งจาก
อุบัติเหตุ การใช้โทรศัพทม์ ือถือจะทำ�ให้เสียสมาธิและเกิด

อุบัติเหตุได้ ให้ปฏิบัติตามกฏหมายทอ้ งถิน่ วา่ ดว้ ยการใช้
โทรศัพทเ์ คลื่อนทีข่ ณะขับขีพ่ าหนะอยา่ งเคร่งครัด ห้าม
ใช้โทรศัพทข์ ณะขับขี่ ไมค่ วรเลีย่ งดว้ ยการใช้ชุดหูฟังแทน
การบิน : ให้ปิดโทรศัพทข์ ณะโดยสารดว้ ยเครื่องบินให้
ปิ ดโทรศัพทท์ ุกครัง้ เมื่ออยูใ่ นเครื่องบิน (GSM + บลูทูธ)
เพราะอาจรบกวนการทำ�งาน
4. โรงพยาบาล : ให้ปิดโทรศัพทเ์ มื่ออยูใ่ กลอ้ ุปกรณก์ าร

แพทย์ การเปิ ดโทรศัพทเ์ มื่ออยูใ่ กลอ้ ุปกรณก์ ารแพทย์
เป็ นอันตรายมาก เพราะอาจรบกวนการทำ�งาน ให้ปฏิบัติ
ตามคำ�เตือนของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ให้ปิด
โทรศัพทเ์ มื่ออยูใ่ นปั๊ มน้ำ�มัน ห้ามใช้อุปกรณเ์ มื่อเขา้ ใกล้
น้ำ�มันเชื้อเพลิง การใช้โทรศัพทใ์ นอู่รถเป็ นอันตราย

5. เครื่องกระตุน
้ อิเลคทรอนิคสห์ รือเครื่องช่วยการเตน้

หัวใจ: ผูใ้ ช้เครื่องกระตุน้ หัวใจอิเลคทรอนิคสห์ รือเครื่อง
ช่วยการเตน้ หัวใจ ให้ถือโทรศัพทส์ นทนาในดา้ นตรงขา้ ม
กับเครื่องกระตุน้ หากพบวา่ โทรศัพทร์ บกวนการทำ�งาน
เครื่องกระตุน้ ให้ปิดโทรศัพทท์ ันที และติดตอ่ ผูข้ ายเครื่อง
กระตุน้ เพื่อขอคำ�แนะนำ�ตอ่ ไป

ทีช่ าร์จช�ำรุดเก็บแบตเตอรีใ่ ห้ห่างจากวัตถุทเี่ ป็ นแมเ่ หล็ก
เพราะอาจท�ำให้ขวั้ บวกและลบของแบตเตอรีล่ ัดวงจรจน
แบตเตอรีห่ รือโทรศัพทเ์ สียหาย หลักการทัว่ ไป อยา่ ปลอ่ ย
ให้แบตเตอรีม่ ีอุณหภูมิสูงหรือต่�ำเกินไป (ต่�ำกวา่ 0C หรือ
สูงกวา่ 45C) การเปลีย่ นอุณหภูมิอยา่ งรวดเร็ว อาจท�ำให้
แบตเตอรีม่ ีอายุใช้งานสัน้ ลง

6. ความเสีย่ งจากไฟ : อยา่ วางอุปกรณใ์ กลแ้ หลง่ ก�ำเนิด

10. การกระแทก : ให้จับถือโทรศัพทด
์ ว้ ยความระมัดระวัง

ความร้อน เช่นหมอ้ น้�ำหรือเตาไฟ อยา่ ชาร์จไฟใกลว้ ัตถุ
ติดไฟงา่ ย เพราะมีความเสีย่ งจากไฟไหม้

7. การสัมผัสของเหลว : อยา่ ให้โทรศัพทโ์ ดนน้�ำหรืออยา่

จับโทรศัพทด์ ว้ ยมือเปี ยก : น้�ำอาจท�ำความเสียหายจนไม่
อาจซ่อมแซมได้

8. ใช้อุปกรณเ์ สริมที่ WIKO แนะน�ำเทา่ นัน
้ การใช้อุปกรณ์

เสริมอื่นทีไ่ มแ่ นะน�ำ อาจเป็ นอันตรายกับโทรศัพท์ หรือ
อาจไมป่ ลอดภัย

9. อยา่ ท�ำลายแบตเตอรีแ่ ละทีช่ าร์จ อยา่ ใช้แบตเตอรี่ หรือ

ปกป้องโทรศัพท์ : การกระแทกอาจท�ำให้โทรศัพทช์ �ำรุด
ถ้าโทรศัพทต์ กหรือถูกกระแทกอยา่ งแรง ชิน้ สว่ นโทรศัพท์
ทีเ่ ป็ นกระจกอาจแตกหักได้ อยา่ ท�ำโทรศัพทต์ ก อยา่ ให้
หนา้ จอสัมผัสของมีคม

11. ไฟฟ้าดูด : อยา่ รื้อโทรศัพท์ เนื่องจากมีความเสีย่ งจาก

ไฟฟ้าดูดได้

12. การบ�ำรุงรักษา : ใช้ผา้ แห้งท�ำความสะอาดอุปกรณ์

(อยา่ ใช้สารท�ำละลาย เช่นเบนซินหรือแอลกอฮอล)์
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13. ชาร์จไฟในทีม
่ ีอากาศถ่ายเทได้ อยา่ ชาร์จไฟอุปกรณ์

บนพื้นทีม่ ีผิวนุม่

18. ใช้ทชี่ าร์จในอาคารเทา่ นัน
้ ชนิดของทีช่ าร์จมีดังนี้
ภูมิภาค

ประเทศ

ประเภททีช่ าร์จ

1

ฝรัง่ เศส เยอรมัน อิตาลี
โปรตุเกส สเปน เบลเยีย่ ม เน
เธอแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์
ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์
อัลจีเรีย ไทย

TN-05100E4, ให้แรง
ดัน/กระแส 5.0V/1.0A

2

UAE ซาอุดิอาราเบีย ไนจีเรีย
เคนยา

TN-050100B4,
ให้แรงดัน/กระแส
5.0V/1.0A

14. ความเสียหายตอ่ แถบแมเ่ หล็ก : วางโทรศัพทใ์ ห้ห่าง

จากบัตรเครดิต เพราะขอ้ มูลบนแถบแมเ่ หล็กอาจเสียหาย
ได้

15. อยา่ ใช้โทรศัพทม
์ ือถือในพื้นทีอ่ ุณหภูมิสูงหรือต่�ำเกิน

ไป อยา่ ให้โทรศัพทโ์ ดนแสงแดดจัด หรืออยูใ่ นทีเ่ ปี ยกชื้น
เกินไป อุณหภูมิทเี่ หมาะสมอยูร่ ะหวา่ ง -10C ถึง +45C
อุณหภูมิสูงสุดทีส่ ามารถชาร์จไดค้ ือ +40C

้ สว่ น ให้เชื่อมตอ่ โทรศัพทม์ ือ
16. ดว้ ยขอ้ จ�ำกัดทางดา้ นชิน
ถือเขา้ กับ USB เวอร์ชนั่ 2.0 หรือสูงกวา่ เทา่ นัน้ ไม่
สามารถเชื่อมตอ่ กับ USB แบบก�ำลังไฟได้

17. จัดอุปกรณใ์ ห้ใกลเ้ ตา้ รับเพื่อความสะดวก ถอด

อแดปเตอร์ไฟเมื่อใช้เสร็จ

~ ค�ำแนะน�ำการใช้งานทีส่ �ำคัญ
แบตเตอรี่ - ซิม - โทรฉุกเฉิน - SAR – ซ่อมแซม
1. เพื่อให้แบตเตอรีข่ องคุณมีอายุยืนยาว ใช้ทชี่ าร์จและ

แบตเตอรีข่ อง WIKO เทา่ นัน้ การใช้แบตเตอรีไ่ มต่ รงรุ่น
อาจท�ำให้ระเบิดในภายหลังได้

2. อยา่ ทิง้ แบตเตอรีใ่ นกองไฟ ให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำใน

การรีไซเคิลแบตเตอรีแ่ ละโทรศัพทท์ ใี่ ช้แลว้

3. อยา่ ทุบหรือท�ำลายแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้

ลัดวงจรภายใน และร้อนจัด

4. อยา่ แกะแบตเตอรี่
5. แบตเตอรีส่ ามารถชาร์จซ้�ำไดห
้ ลายร้อยครัง้ หาก

แบตเตอรีม่ ีอาการไมเ่ ก็บไฟ ให้เปลีย่ นใหม่

6. หากคุณไมใ่ ช้โทรศัพทเ์ ป็ นระยะเวลานาน ให้ชาร์จ

แบตเตอรีเ่ ป็ นระยะเพื่อยืดอายุ

7. อยา่ ทิง้ แบตเตอรีร่ วมกับขยะทัว่ ไป ให้รีไซเคิลตามค�ำ

แนะน�ำของผูผ้ ลิต ถ้าแบตเตอรีเ่ สียหาย ให้ติดตอ่ ศูนย์
บริการ หรือ ดีลเลอร์ WIKO ทีใ่ กลท้ สี่ ุด

8. ถอดทีช่ าร์จออกจากเตา้ รับเมื่อชาร์จเต็มแลว้ เพื่อ

ประหยัดพลังงาน

9. อยา่ ชาร์จแบตเตอรีไ่ วน
้ านเกินสัปดาห์ เพราะไฟอาจ

เกินพิกัดและอายุใช้งานสัน้ ลง

10. จับถือซิมดว้ ยความระมัดระวัง : ถ้าซิมสกปรกให้ใช้ผา้

นุม่ เช็ด

11. การโทรฉุกเฉิน : ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการบางราย ในบาง

พื้นที่ และพื้นทีไ่ มม่ ีสัญญาณ อาจใช้เบอร์โทรฉุกเฉินไมไ่ ด้
ขอให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการเป็ นอันดับแรก
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12. การไดร้ ับคลื่นวิทยุ: โทรศัพทน
์ ถี้ ูกออกแบบและผลิต

ขึ้นให้สอดคลอ้ งกับขอ้ ก�ำหนดระหวา่ งประเทศ (ICNIRP)
วา่ ดว้ ยการไดร้ ับคลื่นวิทยุ ขอ้ ก�ำหนดนีพ้ ัฒนาโดยหนว่ ย
งานวิทยาศาสตร์อิสระจากการศึกษาและวิจัยจ�ำนวนมาก
เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้โทรศัพทเ์ คลื่อนทีท่ ุกคน
หนว่ ยวัดคา่ การไดร้ ับคลื่นวิทยุนเี้ รียกวา่ SAR (Specific
Absorption Rate) ก�ำหนดคา่ สูงสุดที่ 2W/kg* การ
ทดสอบ SAR จะตัง้ โทรศัพทใ์ นต�ำแหนง่ ตามมาตรฐาน
1International Commission on Non-Ionising
Radiation Protection

ถึงแม้ SAR จะเป็ นการก�ำหนดระดับพลังงานสูงสุด แตค่ า่
SAR ขณะใช้งานจริงคา่ อาจต่�ำกวา่ คา่ สูงสุดได้
โทรศัพทใ์ ช้พลังงานไดห้ ลายระดับ โทรศัพทจ์ ะใช้พลังงาน
เทา่ ทีจ่ �ำเป็ นในการเชื่อมตอ่ กับเครือขา่ ยเทา่ นัน้
นอกจากนัน้ โทรศัพทท์ ุกรุ่นตอ้ งผา่ นการทดสอบขอ้
ก�ำหนดของ European R&TTE กอ่ นวางขายได้
ขอ้ ก�ำหนดนีม้ ีข้นึ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผูใ้ ช้
และป้องกันความเสีย่ งตอ่ สุขภาพ

คา่ SAR สูงสุดทีว่ ัดไดจ้ ากโทรศัพทน์ คี้ ือ 0.297 w/kg ที่
ต�ำแหนง่ หู และ 0.460 w/kg ทีต่ �ำแหนง่ ต่�ำสุด 1.5
เซนติเมตร ห่างจากล�ำตัว ผา่ นขอ้ ก�ำหนดการไดร้ ับ
คลื่นวิทยุเมื่อใช้ทตี่ �ำแหนง่ หู หรือต�ำแหนง่ ต่�ำสุด 1.5 ซม
ห่างจากล�ำตัว ใช้การเชื่อมตอ่ เครือขา่ ยคุณภาพสูงเพื่อสง่
ไฟล์ ขอ้ มูลและขอ้ ความ บางขณะการสง่ ไฟลห์ รือขอ้ ความ
อาจลา่ ช้า จนกระทัง่ เชื่อมตอ่ ใช้การได้ ถ้าเกิดเหตุดังกลา่ ว
ขอให้ยกอุปกรณอ์ อกห่างเพื่อให้เชื่อมตอ่ กันได้ ถ้าคุณใช้
ซองโทรศัพท์ หรือเคสเพื่อใสโ่ ทรศัพท์ จะตอ้ งไมม่ ีโลหะ
และควรห่างจากล�ำตัว 1.5 ซม เป็ นอยา่ งนอ้ ย
*คา่ SAR อุปกรณม์ ือถือจ�ำกัดที่ 2.0 วัตต์ / กิโลกรัม เป็ น
คา่ เฉลีย่ ตอ่ มวล 10 กรัมของเนื้อเยื่อ คา่ SAR อาจแตก
ตา่ งกันตามมาตรฐานการรายงานขอ้ มูลของแตล่ ะประเทศ

เทคนิคลดระดับความแรง
ควรใช้โทรศัพทใ์ นพื้นทีม่ ีสัญญาณดี เพื่อลดปริมาณคลื่น
ทีแ่ ผเ่ ขา้ สูร่ ่างกาย หากอยูบ่ ริเวณทีจ่ อดรถใตด้ ินหรือขณะ
เดินทางดว้ ยรถหรือรถไฟ แนะน�ำให้ใช้โทรศัพทเ์ ทา่ ที่
จ�ำเป็ น ดูคุณภาพสัญญาณจากแถบบนโทรศัพท์ : แถบ
มากแสดงถึงคุณภาพสัญญาณดี
แนะน�ำให้ใช้ชุดหูฟัง เพื่อลดคลื่นทีแ่ ผเ่ ขา้ สูร่ ่างกาย
เพื่อลดผลกระทบจากคลื่นทีแ่ ผอ่ อกมา วัยรุ่นควรถือ
โทรศัพทใ์ ห้ห่างจากช่องทอ้ งสว่ นลา่ ง หญิงมีครรภ์ควรถือ
โทรศัพทใ์ ห้ห่างจากกระเพาะอาหาร

• ถอดแบตเตอรีอ่ อก คุณจะเห็นฉลากและรหัส IMEI
(สำ�หรับโทรศัพทท์ ถี่ อดแบตไมไ่ ด้ ให้ดูทฉี่ ลากบนฝาหลัง)
หมายเหตุ
การรับประกันของ WIKO ไมค่ รอบคลุมรอยขีดขว่ นและ
การเสื่อมสภาพตามปกติ (แบตเตอรี่ จอภาพ แป้นพิมพ์
เลนสก์ ลอ้ ง ฯลฯ)

13. ให้สง่ ซ่อมอุปกรณก์ ับศูนยท
์ ไี่ ด้ WIKO แตง่ ตัง้ เทา่ นัน้

การรับประกันของ WIKO ไมค่ รอบคลุมโทรศัพทท์ ซี่ ่อม
โดยผูท้ ไี่ มไ่ ดร้ ับอนุญาตจาก WIKO

14. การบริการหลังการขายจะใช้รหัส IMEI เป็ นหมายเลข

ระบุเครื่อง การดูรหัส IMEI มีหลายวิธีดังนี:้
• กด * # 0 6 # บนแป้นโทรศัพท์
• ดูจากกลอ่ งบรรจุภัณฑท์ มี่ ากับโทรศัพท์
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ขอ้ ตกลงการใช้ขอ้ มูล
คุณสามารถลงทะเบียนโทรศัพท์ WIKO ไดฟ้ รี เพื่อให้
วิศวกร WIKO รับทราบรุ่นและคุณสมบัติทางฮาร์ดแวร์
ของคุณไดท้ ันที ในทางกลับกันวิศวกรสามารถแจ้งเตือน
คุณวา่ มีการปรับปรุง หรือแจ้งเตือนปั ญหาเฉพาะของรุ่น
นัน้ ๆ นอกจากนัน้ บริการนีท้ ำ�ให้เราแจ้งคุณไดท้ ันทีเมื่อ
มีวิธีแกไ้ ขปั ญหา
โดยการลงทะเบียนโทรศัพทข์ องคุณ คุณยอมรับวา่ WIKO
และวิศวกร สามารถรวบรวม บันทึก วิเคราะห์และใช้ขอ้ มูล
ทางเทคนิค ขอ้ มูลการใช้ (และขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วขอ้ ง) รวมถึง
ขอ้ มูลเกีย่ วกับอุปกรณ์ WIKO ขอ้ มูลซอฟตแ์ วร์ระบบและ
แอพพลิเคชัน่ ของคุณ ไดไ้ มจ่ ำ�กัด เราเก็บขอ้ มูลนีเ้ ป็ นระยะ
เพื่อใช้ในการปรับปรุงซอฟตแ์ วร์ ใช้สนับสนุนผลิตภัณฑ์
และบริการทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับซอฟตแ์ วร์ในเครื่องลูกคา้
WIKO สามารถใช้ขอ้ มูลนีไ้ ดโ้ ดยไมร่ ะบุตัวตนของลูกคา้
เพื่อนำ�เสนอและปรับปรุงสินคา้ หรือบริการ เราไมส่ ามารถ
เขา้ ถึงขอ้ มูลและไฟลส์ ว่ นตัวของคุณจากบริการนี้

การลงทะเบียนโทรศัพท์ WIKO ตอ้ งมีการเชื่อมตอ่
อินเตอร์เนตเป็ นเวลาสัน้ ๆ อาจทำ�ให้ผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บ
คา่ ใช้จ่ายกับคุณ เราแนะนำ�ให้คุณเชื่อมตอ่ ดว้ ย Wi-Fi
เพราะเป็ นการเชื่อมตอ่ ทีไ่ มจ่ ำ�กัดขอ้ มูล และรวดเร็วกวา่
ขอ้ มูลทีไ่ ดร้ ับจะถูกประมวลผลทางอิเลคทรอนิคสเ์ พื่อเขา้
ถึงขอ้ มูลทางกายภาพโทรศัพทข์ องคุณ

ผูร้ ับขอ้ มูลคือ WIKO SAS
ตามกฏหมายของ French Data protection Act (the
Loi Informatique et Libertes of Janurary 6, 1978
amended 2004) คุณมีสิทธิเขา้ ถึงและแกไ้ ขขอ้ มูลสว่ น
บุคคลทีไ่ ดส้ ง่ ไประหวา่ งการลงทะเบียนให้ถูกตอ้ ง คุณ
สามารถใช้สิทธินดี้ ว้ ยเขียนถึง WIKO SAS ที่ 1, rue
Capitaine Desemond, 13007 Marseilles, FRANCE
ดว้ ยกฏหมายเดียวกัน คุณสามารถปฏิเสธการประมวลผล
ขอ้ มูลสว่ นบุคคลของคุณก็ได้
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~ การรีไซเคิล
ตาม European Directive 2002/96/EC
สัญลักษณถ์ ังขยะขีดคร่อมทีเ่ ห็นในคูม่ ือนี้
หมายถึงขยะอุปกรณไ์ ฟฟ้าและอิเลคทรอ
นิคส์ แบตเตอรีแ่ ละอุปกรณเ์ สริมจะตอ้ งผา่ น
กระบวนการจัดการของเสีย
ให้ตรวจสอบวา่ คุณทิง้ โทรศัพทท์ ไี่ มต่ อ้ งการแลว้ ลงในถัง
ขยะทีเ่ หมาะสม หรือสง่ คืนผูค้ า้ ปลีก เพื่อช่วยลดผลกระทบ
สิง่ แวดลอ้ มและสุขภาพ
ให้สอบถามขอ้ มูลการทิง้ อุปกรณเ์ กา่ จากสภาทอ้ งถิน่
สมาคมผูค้ า้ ปลีก และผูผ้ ลิตระดับชาติ
«รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันของผูผ้ ลิต ดูไดท้ ี่
www.wikomobile.com»

STATEMENT OF COMPLIANCE
We, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille - France, here by declare that the ROBBY
mobile phone complies with the standards and provisions of the Directives.
SAFET Y : EN 60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 +A 2:2013 ; EN 50332-1:2013 ; EN 50332-2 : 2013 ; EN62471:2008/
EMC :EN 301 4 89-1 V1.9.2; EN 301 4 89-3 V1.6.1; EN 301 4 89-7 V1.3.1; EN 301 4 89-17 V2.2.1; EN 301 4 89-24 V1.5.1/ SAR : EN
50 360:20 01+ A1:2012; EN 50566:2013; EN 62209-1: 20 06; EN 62209-2: 2010; EN 62479: 2010/ R ADIO : EN 301 511 V9.0.2;
EN 300 328 V1.9.1; EN 301 908-1 V 7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 300 4 4 0-1 V1.6.1; EN 300 4 4 0-2 V1.4.1

The procedure for the Statement of Compliance, set out in Article 10.5 of Directive 1999/5/EC, was conducted
under the supervision of the following organisation:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de
Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10
The full text of the device’s Statement of Compliance is available on written request to the following address :
WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille - France
26/03/2016
(Date)

Michel ASSADOURIAN / CEO
(Name and signature of the authorised official)
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สอบถามขอ้ มูลเพิม่ เติมไดท้ ี่
ศูนยล์ ูกคา้ สัมพันธ์ (Wiko Call Center) : โทร. 0-2640-3600
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชัน้ ที่ 11 ห้องเลขที่ 1102
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
Email: service@wikomobile.co.th

WIKO SAS
1, rue Capitaine Dessemond
13007 Marseille
France

www.wikomobile.com

การฟั งเพลงด้วยระดับความดังสูงสุดติดต่อกัน
เป็ นเวลานานส่งผลเสียต่อความสามารถ
ในการฟั งของผู้ใช้

User guide
The contents of this manual may differ in certain
respects from the description of your phone depending on its
software version and your telephone operator.

Congratulations !
You have just purchased your WIKO ROBBY mobile
phone. This guide contains all the information needed
to use the phone so that you can quickly familiarise
yourself, we hope, with the world of WIKO.

information and recommendations contained herein
do not constitute a guarantee under the Applicable
law. WIKO reserves the right to change or modify the
information contained in this manual at any time.

Copyright © 2016 WIKO
The information contained in this manual may not be
disclosed to third parties or reproduced in any form
whatsoever without the express written consent of
WIKO.

Limitation of Liability
All content and services accessible through this
device are the exclusive property of third parties
and are protected by the relevant laws (copyright,
patent, licence and/or other intellectual property
laws). These services are for your own personal noncommercial use. It is not permitted to use any content
or services without prior written permission of the
content owner. You may not copy, publish, transfer,
sell, create derivative works or exploit in any manner
or medium any content or services displayed through
this device.

Trademarks
WIKO is a registered trademark of WIKO SAS.
Disclaimer
This manual has been prepared with the utmost care
and attention and is designed to guide you through the
functions and features of your device. However, the

THIRD PARTy CONTENT AND SERVICES ARE
PROVIDED “AS IS.” WIKO DOES NOT GUARANTEE
THE CONTENT OR SERVICES So provided, either
EXPRESSly OR IMPLIEDly, FOR ANY PURPOSE
WHATSOEVER. Wiko expressly disclaims any
warranties of MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. WIKO DOES NOT
GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, LEGALITY,
OR COMPLETENESS OF any CONTENT OR SERVICES
made available THROUGH THE DEVICE.

WIKO has no control over the content and
services provided by third parties via networks
or transmission devices. Moreover, third-party
services may be terminated or interrupted any
time without notice. Therefore, WIKO makes no
representation or warranty whatsoever as to the
availability of any third party content or service
and expressly declines any responsibility for such
termination or interruption.
WIKO cannot in any way be held responsible for
the processing and/or monitoring of third party
content and services accessible through this device.
Any question or request relating to the content
or services should be addressed directly to the
respective content or service provider.
An independent third party operator provides the SIM
card and the network or system (mobile or other) on
which this device operates. WIKO expressly declines

any responsibility in respect of the function, availability,
coverage, services, or network or system capacity
(mobile or other). The responsibility of WIKO and its
authorised after-sales service is limited only to the
cost of repair and/or replacement of the unit during
the warranty period.
WIKO IS NOT LIABLE IN THE CASE OF NEGLIGENCE, WHETHER CONTRACTUAL OR BASED ON
TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL
OR SPECIAL DAMAGE, LEGAL FEES, EXPENSES, OR
ANY OTHER DAMAGES RESULTING FROM THE USE
BY YOU OR ANY THIRD PARTY OF THE CONTENT OR
SERVICES ACCESSIBLE THROUGH THIS DEVICE.
SOME JURISDICTIONS MAY NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR THE LIMITATION OF THE CONSUMER’S LEGAL RIGHTS,
THEREFORE THIS STATEMENT MAY NOT APPLY
TO YOU.

What’s in the Box :
1. WIKO ROBBY mobile phone
2. AC adaptor
3. Micro USB cable
4. Hands-free kit
5. User guide
6. Battery

Getting to Know Your Phone
Receiver /
Loud
Speaker
Flash
LED

3.5 mm
headphone jack
Front
Camera

Rear camera
Flash LED

Volume +/On-Off/Lock
Touch screen
Home
Return
Receiver /
Loud
Speaker

Overview

Micro USB port

~ The buttons on your phone
Button

Function

On/Off

Press and hold the button to turn the phone on or off.
Press the button lightly to lock the touch screen.

Home

Returns to the home screen and opens Google NOW (press and
hold the button).

Overview

Opens the list of recent applications.

Return

Returns to the previous screen. Closes the onscreen keyboard.

VOLUME + / -

Increases or decreases the call volume, the ringtone, music,
games and other audio functions.
Switch the ringtone to silent mode when the phone rings.
Press and hold on Volume- to enable the meeting profile.

Getting Started

2.

~ Inserting the SIM cards
In order to use your telephone, you need to insert your
SIM Card. The back cover of the phone is clipped on.
Please unclip it using the notch on the cover, following
the contour of the phone. You may insert 2 Micro SIM.
Insert the SIM cards following the diagrams below.

1.

3.

~ Installing Memory Card

~ Charging the Battery

Your phone takes a MicroSD memory card of up to
64 GB.
Insert the microSD memory card following the diagram
below.

A flashing red light indicates that the battery level is
very low: the battery should be recharged because,
if the level is too low, it may shorten the life of the
battery.
Connect the charger to a power outlet and the micro
USB connector to the phone’s USB port.
The phone’s status indicator changes to red, indicating that the device is charging.
Once the phone has finished charging, the status
indicator changes to green and you should unplug
the charger.
For more information, refer to the Safety Information section.

~ Turning the Phone On and Off
To turn the phone on, press on the ON/OFF button and
hold it down until the phone begins to vibrate.
If your SIM card is locked, you must enter the correct
PIN code to unlock the SIM card when the phone is
powered up. Your PIN is supplied by your operator;
if you did not receive it or have lost it, please contact
them.
When the PIN is entered incorrectly three times, the
mobile phone is blocked and has to be unblocked using
your PUK (this is supplied with the SIM card; if this is
not the case, you should contact your phone operator).
To turn the phone off, press and hold the ON-OFF button
until the menu opens, then press on Power Off.
Now press OK to confirm.
The phone vibrates when it is shut down completely.

Basic Operations
~ SIM Management

~ Network Connection

When you turn on your phone for the first time,
various items of information about the SIM card(s) are
displayed. You are asked whether you want to modify
the settings for calls, messages and the internet data
connection. SIM1 is configured as the default SIM card
for data connection.
Now you can:
1. Set the default SIM for voice and video calls, SMS/
MMS and internet data connection.
2. You can still choose a different SIM when performing
an action, such as before making a call by selecting
«Ask every time».

• APN Not Available
If your operator does not appear in the list or the
list is empty, ask your operator how to configure the
APN manually. To do this, go to Settings > Wireless
& networks > More > Mobile networks >SIM1 or
SIM2 > Access Point Names , press on the
button
and enter the information provided by your operator.
Return to the previous menu, then choose the APN
that you have just saved.

• Enabling Data Connection
To check your data connection settings:
1. Go to Settings > Wireless & networks > More >
Mobile networks > SIM 1 or SIM 2 > Access Point
Names, then enable the access point according to your
operator/package.
2. To activate Mobile data, drag the notification panel
downward with two fingers and enable data connection
by clicking on .
3. You can choose with which SIM card you will enable
data connection in Settings > Wireless & network >
SIM cards > Preferred SIM for > Mobile data, then
press on the SIM card you want to activate.
When you activate Data Connection for one SIM card,
the 3G network can only be activated for this SIM card.

• Data Roaming
Note that for roaming SIM cards, you must enable the
data roaming in the Settings > Wireless & networks >
More > Mobile networks > SIM 1 or SIM 2 > Activate
Data roaming. Otherwise, the internet connection will
be disabled by default.

~ Notifications
Notification icons on the status bar
Bluetooth enabled
Signal strength
Connected to HSPA+ (3G++)
Connected to HSPA (3G+)

3G

Connected to 3G

2G

Connected to GPRS/ EDGE
No signal
Roaming
Wi-Fi available
Connected to Wi-Fi

GPS in use
Voice call in progress
Call waiting
Missed call
Synchronising
New mail
Alarm on
Silent mode on
New voicemail

Downloading
Connected to computer
Battery level
New SMS or MMS
Airplane mode on
SIM card modified
No SIM card

Notifications Panel
Drag the status bar downwards to see details of all
your notifications. Information about new messages
received, upcoming calendar events, download status,
etc. will then be displayed.
to clear all temporary notifications
Press on
(applications that are running are still listed).
Drag a notification to the left or right to clear it.
To close the panel, drag it upwards or press on
RETURN .
To access the settings panel, press on
.

Depending on the application, notifications may be
accompanied by a beep, vibration or a flashing LED.
Shortcut: pull the notification downwards with
two fingers.

Safety Information
Please read this safety information carefully so that
you can use your phone in complete safety:
1. Children: Be very careful with children and your
phone.
A mobile phone contains a number of spare parts.
Exercise great care when children are in close
proximity to the phone. The phone contains small
parts that could be swallowed or cause choking.
If your phone is equipped with a camera or lighting
device, do not use it too near children or animals.
2. Hearing: Prolonged listening at full power using a
lightweight headset or headphones can damage your
hearing. Reduce the volume to the lowest possible
level when listening to music or conversations. Avoid
high volumes over extended periods.
3. Driving: Exercise care when driving. Driving
requires maximum attention at all times in order to

minimise the risk of accidents. Using a mobile phone
can distract the user and result in an accident. You
must fully comply with the local regulations and
laws in force regarding the use of cell phones whilst
driving. You are not allowed to use the phone whilst
driving. A hands-free kit should not be regarded as an
alternative solution.
Flying: Turn your phone off when flying.
Remember to turn your phone off when you are in a
plane (GSM + Bluetooth) as it may cause interference.
4. Hospitals: Turn your phone off near any medical
devices.
It is extremely dangerous to leave a phone switched
on near medical devices as it may cause interference.
You must observe any instructions or warnings in
hospitals and treatment centres.

Remember to turn your phone off in service stations.
Do not use your device in a petrol station near fuel.
It is dangerous to use your phone inside a
professional garage.
5. Electronic implants and pacemakers: Users who
wear a pacemaker or who are fitted with an electronic
implant must hold the phone on the opposite side to
their implant as a precaution when making a call.
If you notice that your phone is causing interference
with a pacemaker, switch it off immediately and
contact the manufacturer of the pacemaker for advice
on what action to take.
6. Fire hazard: Do not leave your device near heat
sources such as radiators or cookers.
Do not leave your phone charging near flammable
materials as there is a real risk of fire.
7. Contact with liquid: Do not expose the phone to
liquid or touch it with wet hands: any damage caused
by water may be irreparable.
8. Use only WIKO-approved accessories. The use of

unauthorised accessories may damage your phone
or cause a safety risk.
9. Do not destroy the batteries and chargers.
Never use a battery or charger that has been
damaged.
Keep batteries away from magnetic objects as
the latter might cause a short-circuit between the
positive and negative terminals of your batteries and
permanently destroy the battery or phone.
As a general rule, you should not expose the batteries
to very high or low temperatures (below 0°C or above
45°C). Differences in temperature may reduce battery
autonomy and service life.
10. Shocks and impact: Handle and use your phone
with the utmost care.
Protect your phone: shocks and impact may damage
it. Some parts of your phone are made from glass
and might break if the phone is dropped or is subject
to severe impact. Avoid dropping your phone. Do not
touch the screen with sharp objects.

11. Electric shock: Do not try to dismantle your phone
as there is a very real risk of electric shock.
12. Maintenance: If you want to clean your handset,
use a dry cloth (do not use a solvent, such as benzene,
or alcohol).
13. Recharge your phone in a well ventilated area.
Do not recharge your device when it is resting on a
soft surface.
14. Damage to magnetic strips: Keep your phone
away from credit cards as they may damage the data
on the magnetic strips.
15. Do not use the mobile phone in an environment
at too high or too low temperature, never expose
the mobile phone under strong sunshine or too wet
environment. The suitable temperature for the phone
is -10°c to +45°c, the maximum charging temperature
declared by the manufacturer is +40°c.
16. Due to the used enclosure material, the GSM
mobile phone shall only be connected to a USB
Interface of version 2.0 or higher. The connection to
so called power USB is prohibited.

17. The power adapter is the disconnect device for
this equipment. The socket-outlet shall be near the
equipment and easily accessible.
18. This charger is for indoor use only, the charger
type is:
AREA

COUNTRIES

CHARGER TYPE

Area 1

France, Germany, Italy,
Portugal, Spain, Belgium,
Netherland, Switzerland,
Luxembourg, Poland,
Algeria

TN-050100E4, output
voltage/current is
5.0V/1A

Area 2

UAE, Saudi Arabia,
Nigeria, Kenya

TN-050100B4, output
voltage/current is
5.0V/1.0A

~ Important operating guidelines

Batteries - SIM - Emergency calls - SAR - Repairs
1. To increase the life of your battery, only use WIKO
chargers and batteries. Replacing the battery with
a non-compliant model may result in the latter
exploding.
2. Never throw batteries on a fire and follow the
guidelines in force for recycling used batteries and
phones.
3. Be careful not to crush or damage the battery,
as this could cause an internal short circuit and
overheating.
4. Do not take the battery apart.
5. The battery can be recharged several hundred
times before needing to be replaced. When it shows
signs of losing its power, it can be replaced.
6. If you do not use your mobile phone for an extended
period, remember to recharge the battery to optimise
its use time.

7. Do not throw batteries away with household waste:
recycle them in accordance with the manufacturer’s
guidelines. If the battery is damaged, contact the
after-sales service or the nearest authorised WIKO
dealer.
8. Unplug the charger from the wall socket when the
battery is fully charged in order to reduce your energy
consumption.
9. Do not leave the battery being charged for more
than a week as this might result in an overload and
reduce the life of the product.
10. Handle the SIM cards with care: wipe them with a
soft cloth if they appear dirty.
11. Emergency calls: the emergency numbers may
not be accessible on all mobile telephone networks,
in isolated areas or areas where there is no coverage;
check first with your operator.
12. Radio Frequency Exposure:
Your mobile phone has been designed and
manufactured in accordance with the international

guidelines (ICNIRP1) on exposure to radio frequencies.
These guidelines, which are based on various studies
and research, have been developed by independent
scientific organisations to ensure the safety of
everyone who uses a mobile phone.
The safety information on exposure to radio waves
uses a unit of measurement known as SAR (Specific
Absorption Rate). The international guidelines have
set this limit at 2W/kg*. The phone is used in standard
operating positions when being tested for its SAR.
1
International Commission on Non-Ionising Radiation
Protection
Although the SAR is determined using the highest
power level, the phone’s real rate of specific
absorption whilst in operation may be well below the
maximum value.
A phone is designed to operate at different power
levels so that it only uses the power it needs to be
connected to the network.

In addition, all models of phone must undergo tests
before being marketed to ensure compliance with the
European R&TTE directive.
This directive publishes strict rules for guaranteeing
the safety of users and for preventing any risks to
health.
The maximum SAR value tested on this device when
used in its normal position at the ear is 0.297 W/kg and
0.460 W/kg when used close to the body, at a minimum
distance of 1.5 cm. It complies with the rules on
exposure to radio frequencies when used in its normal
position at the ear or at a minimum distance of 1.5
cm from the body. The device uses a high-quality
network connection for transmitting files, data and
messages. On occasion, the transmission of files
or messages may be delayed until the connection
is available. When this is the case, be sure to follow
the instructions regarding the separation distance
for establishing the transmission. If you use a case,

belt-clip or holder for carrying the phone, it must not
contain any metal and should be kept at a minimum
distance of 1.5 cm from your body.
*The SAR limit for mobile devices is 2.0 watts /
kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body
tissue. SAR values may vary according to the
standards for reporting information that are in force
in different countries.
Tips for Reducing Exposure Levels
We recommend that you use your phone in good
reception conditions in order to reduce the amount of
radiation received. It is advisable to limit the amount
of time you use the phone in underground car parks
and when travelling by car or train, etc.
Reception conditions are indicated by the bars that are
displayed on your phone: the more bars there are, the
better the reception quality.
We recommend that you use the hands-free kit to
reduce exposure to radiation.

To reduce the adverse effects of prolonged radiation
exposure, we advise teenagers to hold the phone away
from their lower abdomen, and that pregnant women
hold the phone at a distance from their stomach.
13. Only qualified service personnel should repair your
device. If you give your device to non-qualified personnel for
repair, the phone will not be covered by WIKO’s warranty.
14. The IMEI code is the serial number used to identify
your device and for After-Sales support. There are
several ways of finding your IMEI code:
• Type * # 06 # on your mobile telephone’s keypad.
• Refer to the packaging box that your telephone
came in.
• Remove the battery from your device: on the back,
you will see a label with your IMEI code. (For nonremovable batteries, refer to the IMEI engraved on
the telephone’s rear casing).

NOTE
Wiko’s warranty does not cover normal wear and tear
(batteries, screens, keyboards, camera lenses, etc.).

Data Use Agreement
Registering your WIKO phone is a free service offered
by WIKO that allows our engineers to connect to your
phone’s physical data so that they can tell what your
model and hardware specifications are in real time.
In return, the engineers can keep you informed of
updates that are available for your system and warn
you in case of a recognised technical failure on a
model or series. In addition, this service allows us to
alert you instantly if there is a malfunction so that we
can provide a technical solution as soon as possible.
It is necessary to gather this data in order for WIKO to
propose appropriate updates for your mobile phone.

By registering your phone, you acknowledge that
WIKO and its engineers are able to collect, store,
analyse and use diagnostic, technical and usage data
(and related data) including, without limitation, data
regarding your WIKO device, your software system and
your applications. We will collect this information on
a regular basis to facilitate the provision of software
updates and product support and miscellaneous
services offered to customers (where applicable)
relating to the software on your device.
WIKO may use this information without revealing the
identity of the customer in order to offer and improve
its products or services for the user.
This service will not give us access to your content
and personal files.
You need to be connected to the mobile internet
network for a short time to register your WIKO phone.
This may result in connection costs, at your expense,
depending on the nature of your contract with your

mobile operator. We recommend that you use a Wi-Fi
connection, as with this type of connection there is no
data limit (if your phone service limits the exchange
of data) and the connection is quicker.
The information obtained is processed electronically in
order to access the physical data on your phone. They
will be kept by WIKO in a dedicated, secure location for
a maximum of three years from the date of collection,
depending on the nature of the data. The data
recipient is WIKO SAS.
You have the right to access, modify, rectify or delete
your personal data submitted upon registration. You
may exercise this right by writing to WIKO SAS, 1 rue
Capitaine Dessemond, 13007 MARSEILLE, FRANCE.

~ Recycling
The symbol of a crossed-out wheelie-bin,
as found in this manual, indicates that
the item is subject to European Directive
2002/96/EC, which states that electrical
and electronic equipment, batteries,
accumulators and accessories must undergo
selective waste management.
Make sure that, when your phone is no longer usable,
you put it in a suitable waste bin or return it to a mobile
phone retailer. In this way you will help to reduce
environmental and health hazards.
Local councils, retailers and national manufacturing
associations will give you the necessary information
on how to dispose of your old device.

«The details and conditions of our manufacturer
warranty are available at www.wikomobile.com»

STATEMENT OF COMPLIANCE
We, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille - France, here by declare that the ROBBY
mobile phone complies with the standards and provisions of the Directives.
SAFET Y : EN 60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 +A 2:2013 ; EN 50332-1:2013 ; EN 50332-2 : 2013 ; EN62471:2008/
EMC :EN 301 4 89-1 V1.9.2; EN 301 4 89-3 V1.6.1; EN 301 4 89-7 V1.3.1; EN 301 4 89-17 V2.2.1; EN 301 4 89-24 V1.5.1/ SAR : EN
50 360:20 01+ A1:2012; EN 50566:2013; EN 62209-1: 20 06; EN 62209-2: 2010; EN 62479: 2010/ R ADIO : EN 301 511 V9.0.2;
EN 300 328 V1.9.1; EN 301 908-1 V 7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 300 4 4 0-1 V1.6.1; EN 300 4 4 0-2 V1.4.1

The procedure for the Statement of Compliance, set out in Article 10.5 of Directive 1999/5/EC, was conducted
under the supervision of the following organisation:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de
Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10
The full text of the device’s Statement of Compliance is available on written request to the following address :
WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseille - France
26/03/2016
(Date)

Michel ASSADOURIAN / CEO
(Name and signature of the authorised official)

Customer service information
Wiko call center : +662-640-3600
9 Pakin Building, 11th Floor, Room No.1102,
Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400

WIKO SAS
1, rue Capitaine Dessemond
13007 Marseille
France

www.wikomobile.com

Prolonged listening to the music player
at full power may damage the user’s
hearing.
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