Apple iPhone 5S, iPhone 5C และ iPhone 5 สามารถใชง้ านเครือข่าย
dtac 4G LTE ได้ท ันที หากต ัวเครือ
่ งมี “ผูใ้ ห้บริการ (Carrier) เป็น dtac
16.1”
่ ั ตา่ กว่า iOS 7.1 จะไม่สามารถอ ัพเดท “ผู ้
หากต ัวเครือ
่ งมี SW เวอร์ชน
ให้บริการ (Carrier)” เป็น dtac 16.1 เพือ
่ ใชง้ าน dtac 4G LTE ได้ ต้อง
่ ั ให้เป็น iOS 7.1 ขึน
้ ไปก่อน
อ ัพเดท SW เวอร์ชน
่ ั iOS 7.1 อยูแ
แต่หากต ัวเครือ
่ งมี SW เวอร์ชน
่ ล้ว แต่มค
ี า่ “ผูใ้ ห้บริการ
(Carrier) เป็น dtac 16.0” สามารถอ ัพเดท Carrier Bundle ได้

การอ ัพเดท Carrier Bundle สาหร ับ iPhone

1. เข ้าเมนู “การตัง้ ค่า”
เลือก “ทั่วไป”

2. เลือก “เกีย
่ วกับ”

3. หน ้าจอแสดงข ้อความ
“อัปเดตการตัง้ ค่าผู ้ให ้บริการ”
เลือก “ปรับปรุง”

4. ตรวจสอบว่าเป็ น Carrier Bundle ใหม่ โดยเข ้าไปที่ การตัง้ ค่า > ทั่วไป >
เกีย
่ วกับ > ผู ้ให ้บริการ ต ้องแสดงเป็ น “dtac 16.1” ขึน
้ ไป

Carrier Bundle Update for iPhone

2. From “Settings”
Select “General”

2. Select “About”

3. With pop-up message
“Carrier Settings Update”
Select “Update”

4. Check Carrier Bundle in Settings > General > About > Carrier
It shall display “dtac 16.1” onwards

วิธก
ี ารเช็ค iOS Version บน iPhone, iPad
็ iOS Version
ขัน
้ ตอนการเชค
1. เข ้าไปที่ Setting > General > About
ั่ ) ว่าเป็ น
2. เข ้าไปที่ About จากนัน
้ ดูบรรทัดทีเ่ ขียนว่า Version (เวอร์ชน
Version 7.1 ขึน
้ ไปหรือไม่

วิธก
ี ารอ ัพเกรด iOS Software สาหร ับ iPhone และ iPad
มีอยู่ 2 วิธด
ี งั นี้
1. วิธก
ี ารอัพเกรดแบบไร ้สาย [OTA]
2. วิธก
ี ารอัพเกรดผ่านทาง iTunes
วิธก
ี ารอัพเกรดแบบไร ้สาย [OTA]
ี บ iPhone เข ้ากับทีช
1. เสย
่ าร์ท
2. กดเลือกเข ้าไปที่ Setting > General > Software Update

3. กดเลือกที่ Download and Install จากนัน
้ เครือ
่ งจะทาการ Download เมือ
่
ี บชาร์ท
เครือ
่ งทาการต่อ Wi-Fi และเสย
4. กด Install เพือ
่ ทาการอัพเกรดทันที

ข ้อควรระวัง
1. การอัพเกรด Software ตัวเครือ
่ งจะต ้องมีแบตเตอรีม
่ ากกว่า 50%
2. ตัวเครือ
่ งจะต ้องมีการต่อ Wi-Fi ก่อนจะทาการอัพเกรด
3. ควรทาการ Back Up ไว ้ก่อนจะทาการอัพเกรด Software

วิธก
ี าร Back up ข้อมูล iPhone และ iPad ผ่านทาง iTunes
ขัน
้ ตอนทาการ Back up ผ่านทาง iTunes
1. Connect iPhone, iPad เข ้ากับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
2. เลือกไปที่ File > Devices > Back up

ขัน
้ ตอนการตรวจสอบว่า Back up สาเร็จหรือไม่
ื่ เครือ
ให ้เข ้าไปที่ Preferences > Devices คุณจะเห็นชอ
่ งของคุณพร ้อมวันที่
ิ้ การ Back up
ทาการ Back up เป็ นอันเสร็จสน

้
**ถ ้าเครือ
่ ง iPhone, iPad ไม่เคยทาการ Sync กับคอมพิวเตอร์อาจจะใชเวลานาน**

ขัน
้ ตอนทาการ Restore from Backup ผ่านทาง iTunes
1. Connect iPhone, iPad เข ้ากับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
2. เลือกไปที่ File > Devices > Restore from Backup

ื่ iPhone, iPad ทีเ่ ราต ้องได ้การ
จากนัน
้ เลือก Restore from Backup ตามชอ

วิธก
ี าร Back up ข้อมูล iPhone และ iPad ผ่านทาง iCloud
ขัน
้ ตอนทาการ Back up ผ่านทาง iCloud
1. กดเลือกที่
Settings > iCloud > Backup สาหรับ iOS 8
Settings > iCloud > Storage & Backup สาหรับ iOS 7 ลงไป

2. กดเปิ ด iCloud Backup
3. กดที่ Back Up Now
ขัน
้ ตอนการตรวจสอบว่า Back up สาเร็จหรือไม่
ด ้านล่างของคาว่า Back up Now จะมีวันทีบ
่ อกอยูว่ า่ วันที่ Back Up ล่าสุด
** เนือ
่ งจาก iCloud มีพน
ื้ ที่ 5GB ดังนัน
้ การ Back up ไม่สาเร็จอาจจะเกิดได ้จาก
หลากหลายสาเหตุ ไม่วา่ จะเป็ นพืน
้ ทีไ่ ม่พอเนือ
่ งจากรูปภาพเยอะ หรือมีข ้อมูลใน
ั่ ต่างๆ เยอะเกินไป**
แอพพลิเคชน

ขัน
้ ตอนทาการ Restore from Backup ผ่านทาง iCloud
1. เปิ ด iPhone, iPad ของคุณจะพบหน ้า Hello Screen
2. ปฏิบต
ั ต
ิ าม Steps การ Activate จนพบหน ้า Setup iPhone

3. เลือก Restore from iCloud Backup
4. เลือก Backup ทีเ่ ราต ้องการ

