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ขอมูลจําเพาะ

ขนาด 2.5 x 2.5 x 2.5 cm  แพ็คเกจ：6.5 x 3.8 x 12.6 cm

สี: ขาว / ชมพู 

ความตองการของระบบ: iOS 10.x ขึ้นไป, Mac OS X / Windows 8/7 

รุนที่รองรับ:

Phone Xs Max, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 
Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, 
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5

iPad Pro (12.9-inch), iPad Pro (9.7-inch), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 
mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4th generation)

รับประกัน: 1 ป

®

ขอมูลจําเพาะ



ฝายสนับสนุนดานเทคนิค | รายชื่อติดตอ

Website: https://th.maktar.com/th
Email: th@maktar.com
Facebook: 
www.facebook.com/MaktarThailand 

หากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดติดตอเราที่ Facebook หรืออีเมลของเรา

mailto:th@maktar.com
http://www.facebook.com/MaktarThailand


เริ่มตนใชครั้งแรก

1. กรุณาใสการด microSD ลงใน Qubii 

* หากการด microSD ของคุณมีขนาด 32GB หรือ 64GB แอปของเราจะชวยให
คุณแปลงการด microSD เปนแบบ exFAT เพื่อเก็บไฟลที่มีขนาดใหญกวา 4GB

2. เชื่อมตอพอรต USB ของ Qubii เขากับ Apple อะแดปเตอร USB 5W ของคุณ

3. เชื่อมตอสาย Apple Lightning-to-USB กับชอง USB ของ Qubii และอุปกรณ 
iPhone

Qubii ใชงานไดเฉพาะตอนชารจไฟ และทํางานไดดีที่สุดกับสายไฟที่ไดที่รับรอง
โดย Apple MFi

4. เมื่อคุณเชื่อมตอ Qubii กับ iPhone คุณจะไดรับแจงเตือนใหติดตั้งแอพ Qubii หาก
ยังไมติดตั้ง ใหสแกนรหัส QR และดาวนโหลดแอป Qubii จาก App Store

5. เปดแอป Qubii และทําตามคําแนะนําการตั้งคา คุณพรอมที่จะสํารองขอมูล iPhone 
แลว

โปรดตรวจสอบวาคุณติดตั้งแอปที่ถูกตองกอนสํารองขอมูล

® 
®



แอปพลิเคชัน | เริ่มการใชงาน Qubii®

1.  เปดแอป Qubii และเชื่อมตอสาย lightning กับ iPhone
2.  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ 5 ขั้นตอน เพื่อเขาดูรูปภาพ, รายชื่อ และการแจงเตือน 

*หลังจากนั้นจึงสามารถสํารองขอมูล iPhone โดยอัตโนมัติในขณะชารจ



กอนสํารองขอมูลรายชื่อบุคคล โปรดอานและศึกษานโยบายความเปน
สวนตัวและตกลงเพื่อเริ่มการสํารองขอมูล

แอปพลิเคชัน | เริ่มการใชงาน Qubii®



3.คลิก OK เพื่ออนุญาต Qubii 

4. คลิก“ เริ่มเลย” เพื่อเริ่มการสํารองขอมูลทั้งหมด!

แอปพลิเคชัน | เริ่มการใชงาน 
Qubii®



เมื่อกําลังเปดแอปใชงาน คุณตองเปดการสํารองขอมูลดวยตนเอง หากแอปทํางานในแบ็คกราว 
ก็จะแจงเตือนการสํารองขอมูลขึ้นมา

แอปพลิเคชัน | การแจงเตือน

เชื่อมตอ Qubii แลว กําลังสแกนหารายการใหม                     

คุณสามารถลบรูปภาพสํารองเองจาก iPhone เพื่อเพิ่มพื้นที่วาง 
หรือหากตองการลบรูปภาพสํารองเพียงคลิกเดียว ใหดูที่หนา 23 
หากลบรูปภาพที่สํารองไว ก็จะไมถูกลบใน Qubii / Qubii Pro

！



การตั้งคา

ความจุเมมโมรี่การด microSD

เรียกดูเนื้อหาในเมมโมรี่การด 
microSD ใน Qubii

สํารองขอมูลทุกรายการไปยัง 
Qubii

กูคืนสํารองขอมูลทั้งหมดไปยัง
อุปกรณใหม

แอปพลิเคชัน | เมนูหลัก



แอปพลิเคชัน | เรียกดูเนื้อหา

เรียกดูเนื้อหาในเมมโมรี่การด microSD 
ใน Qubii

ดูรูปภาพใน microSD ตามป/เดือน/
วัน เหมือนใน iPhone

เลือกรูปภาพ

แชรไปที่ ลบรูปภาพ

กูคืนไปที่ iPhone

ขอมูล (เวลา, สถานที่)



แอปพลิเคชัน | กูคืนรายชื่อ

กูคืนการสํารองรายชื่อ

1. คลิก “การสํารองรายชื่อ” แลวคลิกไฟล VCF 
เพื่อกูคืนรายชื่อไปยัง iPhone
2. กูคืนรายชื่อทั้งหมดไปยังอุปกรณใหม
3.  คลิกชื่อเพื่อกูคืน ใหเลือกระหวาง "สรางรายชื่อ
ใหม" หรือ "เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู"

ขั้นตอนคือ: แอป Qubii > เรียกดูขอมูล > สํารองรายชื่อ > VCF

รายชื่อเดียวกันจะขึ้นวาซํ้าเมื่อเลือกการคืนคา
！

สรางไฟลรายชื่อสํารองและเรียกคืนเมื่อจําเปน ซึ่งจําเปนมากเวลายายเครื่อง iPhone หรือ 
iPad ใหม



แอปพลิเคชัน | สํารองขอมูลทั้งหมด

สํารองขอมูลทุกรายการไปยัง 
Qubii

เมื่อคลิกที่ “สํารองขอมูลทั้งหมด” ระบบจะสแกนรายการใหมเพื่อสํารองขอมูล หาก
ตองการหยุดการสํารองขอมูล กรุณาคลิกที่ “ยกเลิก”

หากตองการหยุดการสํารองขอมูล กรุณาคลิกที่ “ยกเลิ” อยาถอดสายเคเบิล เพราะ
ไฟลอาจเสียหายได

！



แอปพลิเคชัน | กูคืน

กูคืนการสํารองขอมูลทั้งหมดไปยังอุปกรณใหม

เชื่อมตอ Qubii กับอุปกรณใหม คลิกที่ "กูคืน" และเลือกอัลบั้มที่ตองการกูคืน แอปจะเรียก
คืน รูปภาพ | วิดีโอ | รายชื่อ ไปยังอุปกรณใหมพรอมกัน



ไอคอนการตั้งคาอยูมุมขวาดานบน

1. สามารถสํารองขอมูลเพลงจาก iTunes ยกเวน
รายการที่มีการปกปองโดย DRM หรือเนื้อหาที่
จายคาสมาชิก

2. หากเปด “สํารองขอมูล Facebook, 
Instagram, Flickr, Twitter หรือ iCloud” คุณ
ตองใช Wi-Fi เพื่อดาวนโหลดขอมูล โดยใหตั้ง
คาเริ่มตนเปน “ดาวนโหลดผาน Wi-Fi เทานั้น”

การตั้งคา | สํารองขอมูล



หากตองการดาวนโหลดรูปภาพจาก iCloud 
คุณตองเปลี่ยนการตั้งคาในแอป Qubii โดย
ใหดูวิธีการตั้งคาดานลา

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่การตั้งคา >> สํารองรูปภาพจากกลอง >> 
เปด ”สํารองขอมูล iCloud”

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่การตั้งคา >> รายการสํารองขอมูล >> 
เปด “ดาวนโหลดผาน Wi-Fi เทานั้น”

การดาวนโหลดรูปภาพจาก iCloud จะใชปริมาณอินเทอรเน็ตมาก และนี่คือเหตุผลที่ควรใช 
Wi-Fi เพื่อดาวนโหลดรูปภาพ



การตั้งคา | เลื่อนการสํารองขอมูล
คุณสามารถเลือกสํารองขอมูลตอนชารจ iPhone 



การตั้งคา | แจงเตือนความคืบหนา



การตั้งคา | รายละเอียดการสํารองขอมูล
1. หากคุณใชบริการ iCloud ของ Apple รูปภาพบางสวนอาจไมถูกเซฟใน iCloud ซึ่งคุณ
สามารถดูรายการที่ “ยังไมครบบน iCloud” เพื่อเช็คจํานวน 

2.  คุณสามารถเริ่มการตั้งคาบันทึก
สํารองขอมูล หากตองการเริ่ม
สํารองขอมูลทั้งหมดอีกครั้ง

3.คุณสามารถลบรูปภาพออกจาก iPhone 
ได หากมีการสํารองขอมูลไวใน Qubii 
microSD เมมโมรี่การด



การตั้งคา | อุปกรณที่ไวใจ

หากคุณมีมากกวาหนึ่งบัญชี Qubii สามารถตรวจสอบวา iPhone นี้ไวใจ Qubii ไปแลวกี่ครั้ง 
ซึ่งตัวแอปจะไมสํารองขอมูลไปยังอุปกรณที่ยังไมไดรับความไวใจ



การตั้งคา | อื่นๆ

หากตองการเรียกดูรูปภาพที่สํารองไวใน 
Qubii (แตลบไปใน iPhone) เราแนะนํา
ใหคุณเปดฟงกชั่น Mini Album ซึ่งมีการ
เก็บภาพขนาดเล็กในแอป Qubii ซึ่งคุณ
สามารถเรียกดูรูปภาพโดยไมตองเชื่อม
ตอกับ Qubii 

ลางไฟลแคช iOS ในแอป Qubii

แอป Qubii รองรับฟอรแมต exFat เทานั้น หาก microSD การดของคุณมีขนาด 32GB หรือ 
64GB แอปจะชวยแปลงการด microSD ใหเปนแบบ exFAT เพื่อเก็บไฟลที่มีขนาดใหญกวา 
4GB

Qubii จะสงออกรูปภาพในฟอรแมต 
JPG หรือจะเปลี่ยนเปนฟอรแมต HEIC 
ก็ไดหากจําเปน



ทําอยางไรถา microSD การด เต็ม?

หากมีการแจงเตือนวา microSD การดของคุณเต็ม คุณสามารถยายขอมูลจาก microSD 
ไปยังคอมพิวเตอรได หรือเปลี่ยน microSD อันใหม โดยแอป Qubii จะทํางานตอจากจุดที่
คางไว และไมสํารองขอมูลซํ้า หากตองการสํารองขอมูลตั้งแตตน โปรดลบบันทึกสํารอง
ขอมูลออก

(ดูที่หนา 23)

ทําไมแอป Qubii ตองฟอรแมต microSD การด?

โดยปกติหาก microSD การดมีขนาด 32GB หรือ 64GB ฟอรแมตจะเปน FAT32 ในการ
เซฟไฟลที่มีขนาดใหญกวา 4GB แอป Qubii จะชวแปลง microSD ใหเปนแบบ exFAT 
การฟอรแมต microSD จะเปนการลางขอมูลทั้งหมด โปรดสํารองขอมูลไฟลใน microSD 
ไปยังคอมพิวเตอรกอนทําการฟอรแมต

ทําไม Qubii ไมสํารองรูปภาพทั้งหมด?

รูปภาพบางสวนอาจถูกเก็บไวใน iCloud ซึ่งคุณตองเปดการตั้งคา เพื่ออนุญาตให Qubii 
App ทําการสํารองรูปภาพจาก iCloud

FAQ/คําถามที่พบบอย



 หาก Qubii (หรือ Qubii Pro) ไมสามารถเชื่อมตอกับ iPhone ควรทําอยางไร?

ขั้นตอนที่ 1
• โปรดเช็ควาแอปที่ดาวนโหลดถูกตองหรือไม Qubii (สีขาว/ชมพู) สําหรับ Qubii, สวน 

Qubii Pro (เทา/ทอง) ใชกับ Qubii Pro App เทานั้น
• โปรดตรวจสอบวาใส microSD การดถูกตอง
• โปรดเชื่อมตอพอรต USB ของ Qubii เขากับอะแดปเตอรไฟ Apple 5W และสาย 

Lightning-to-USB ของ Apple กับชอง USB ของ Qubii และอุปกรณ iPhone หากยังไม
สามารถเชื่อมตอได โปรดทําตามขั้นตอนที่ 2 ดานลาง

ขั้นตอนที่ 2
• เชื่อมตอ Qubii หรือ Qubii Pro กับคอมพิวเตอรและดูวาคอมพิวเตอรคนพบอุปกรณหรือไม
• ใช iPhone อีกเครื่องทดสอบและดูวามีปญหาเดียวกันหรือไม

หากคอมพิวเตอรคนพบ Qubii และเปนเหมือน iPhone เครื่องอื่นยกเวนเครื่องคุณ ปญหาอาจมา
จากเฟรมแวร iPhone เครื่องคุณ อาจตองอัปเดต IPSW

หากคอมพิวเตอรและ iPhone เครื่องอื่นไมสามารถคนพบ Qubii ได นั่นหมายความวาฮารดแวร 
Qubii อาจเสีย เราจะเปลี่ยนเครื่องใหมใหคุณ กรุณาติดตอเราผานอีเมล th@maktar.com

อัพเดต IPSW ไดอยางไร?

ขั้นตอน 1. สํารองขอมูล iPhone ผาน iTunes
https://support.apple.com/en-us/HT203977
โปรดสํารองขอมูล กอนตั้งคา iPhone เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

ขั้นตอน 2. กูคืน iPhone ใหเปนการตั้งคาจากโรงงาน
https://support.apple.com/en-us/HT201252

ขั้นตอนที่ 3 กูคืน iPhone จากขอมูลสํารองเดิม
https://support.apple.com/en-us/HT204184
เมื่ออัปเดต IPSW แลว คุณสามารถใช Qubii เพื่อสํารองขอมูล

mailto:th@maktar.com


หากแอx Qubii แสดงขอความผิดพลาดเหลานี้ ตองทําอยางไร?

หากแอปแสดงขอความผิดพลาด เชน: ”ยกเลิกเสร็จสิ้น” หรือ “การเปลี่ยนชื่อลมเหลว”、 檔
案開啟錯誤, เปนตน ก็หมายความวา microSD การด ที่คุณใช อาจเปนของปลอม การใช
การดปลอมอาจทําใหไฟลเสียหายไดงาย โปรดเปลี่ยนเปน microSD การดของแทและ
สํารองขอมูลอีกครั้ง

*อยาลืมซื้อ microSD การด ทางออนไลนหรือรานคาปลีกที่เชื่อถือได เลือก microSD 
ที่มีชื่อเสียง อยาซื้อการด microSD จากผูขายรายยอย

ในกรณีที่ ของคุณมีความจุด
แต แสดงพื้นที่วาเปน

ซึ่งมากกวาความเปนจริง นั่นหมายความวา
ของคุณเปนของปลอมที่อาจจะ

ใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ

！
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เว็บไซตทางการ: www.maktar.com

หรือเขารวม Maktar Fan Page @ 
Facebook.com/MaktarThailand 

http://www.maktar.com

