คูมือการใชงาน
ZAA 11 WiFi
ผลิตภัณฑนี้ผานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)วามีคุณสมบัติสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)
หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการให
บริการสามารถติดตอ Call Center โทรศัพท 02-975-5555

ลูกคา i-mobile ทุกทานสามารถสมัครเปนสมาชิก i-club
ฟรีเพื่อรับสวนลดสิทธิพิเศษ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดที่
Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club

1. คุณสมบัติตัวเครื่อง
ทัชสกรีน 3.5 นิ้ว
หนาจอ
500 รายการในตัวเครื่อง,
ความจุสมุดโทรศัพท
สำหรับซิมจะขึ้นกับหนวย
ความจุซิมการด
รองรับ
แฮนดฟรี
รองรับ
SMS/MMS
รองรับ
แสดงเบอรโทรเขา
รองรับ
นาิกาปลุก/ปฏิทิน
รองรับ
GPRS
รองรับ
TP
GSM900/DCS1800
เครือขาย
รองรับ
กลอง/บันทึกวีดีโอ
รองรับ
เครื่องเลน MP3/บันทึกเสียง
รองรับ
สายเรียกซอน
รองรับ (ขึ้นอยูกับเครือขาย)
เบอร Fixed dialing
โหมด USB/ การดหนวยความจำ รองรับ
รองรับ
จัดการไฟล
รองรับ
ทีวี

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

11. รายชื่อ (Contacts)
โทรศัพทรุนนี้แบงพื้นที่จัดเก็บออกเปน 2 สวน : ซิมการด และ
ตัวเครื่อง โดยทานสามารถจุเบอรโทรศัพทไดถึง 500 เบอรใน
พื้นที่จัดเก็บตัวเครื่อง สำหรับความจุเบอรโทรศัพทของซิมการด
จะขึ้นอยูกับชนิดของซิมการด ทั้งนี้ทานสามารถแกไขรายชื่อและ
ขอมูลที่เกี่ยวของได ตามรายละเอียดในภาพดานลาง

ชื่อปุม
ปุมโทร

กลับไปหนาโฮม
ปรับเพิ่มหรือลดความดังเสียง
กดคางเพื่อเปด/ปดเครื่อง
กลับไปยังหนากอนหนา

3. คำอธิบายไอคอน
ไอคอน

คำอธิบาย
แสดงความแรงสัญญาณ
บลูทูธ
สายที่ไมไดรับ
ขอความใหม
แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
นาิกาปลุก

โทรศัพทรุนนี้ โดย 3 ครั้งแรกของการใชงานควรใชงานแบตเตอรี่
จนหมดเกลี้ยงแลวชารจใหเต็มเพื่อแบตเตอรี่สามารถทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ

9. การรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเขาจะปรากฏภาพดังนี้

6. การใสแบตเตอรี่
1. ใสแบตเตอรี่ในถาดใสแบตเตอรี่ โปรดระลึกวาควรใสดานที่มี
ขั้วโลหะลงไปกอน
2. ใสฝาหลังแบตเตอรี่

7. การถอดแบตเตอรี่
1. ถอดฝาหลังแบตเตอรี่
2. เอานิ้วจับดานขางเพื่อยกแบตเตอรี่ออก

8. การเปด/ปดเครื่องโทรศัพท
1. กดคางปุมเปด/ปดเครื่อง เพื่อเปดเครื่อง เครื่องโทรศัพทจะทำ
การคนหาเครือขายโดยอัตโนมัติ
2. หากตองการปดเครื่องโทรศัพทใหกด ปุมเปด/ปดเครื่อง ทาน
สามารถโทรออกและรับสายไดดังภาพที่แสดงดานลาง

ทานสามารถกดปุมโทรเพื่อรับสายหรือแตะที่ไอคอน
รับสายเรียกเขา

เพื่อ

10. ขอความ (Message)
พิมพขอความเพื่อสรางขอความใหม โดยรวมถึงตัวเลือกสำหรับ
อาน, การสราง และการสง ดังภาพดานลาง:

4. การใสซิมการด

2. คำแนะนำการใชงานปุม
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ปุมโฮม
ปุมดานขาง
ปุมเปด/ปดเครื่อง
ปุมกลับ

คำอธิบายฟงกชั่น
1.โทรออก/รับสาย
2.แตะปุมโทรในโหมดสแตนดบายเพื่อ
แสดงบันทึกการโทร

เลือกไฮไลทรายการที่ตองการแลวคุณสามารถดูรายละเอียดของ
รายการบันทึกการโทรนั้นๆ

1. ปดเครื่องโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก
2. ถอดฝาหลังและถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
3. ใสซิมการดลงในชองใสซิมการด

5. การใสและถอดแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ Li-ion ที่แถมมาในกลองสามารถใชงานไดกับตัวเครื่อง
หรือสงภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนโหมดไปยังกลองวีดีโอ

13. ปฏิทิน (Calendar)

ใสเบอรและแตะ “โทร (Call)” หรือกด ปุมโทร

16. เพลง (Music)
เครื่องเลนเพลงสามารถรองรับการเลนไฟล MP3 โดยทานสามารถ
รับฟงเพลงผานหูฟงหรือลำโพง

18. แกลอรี่ (Gallery)
ทานสามารถจัดการภาพถาย, ไฟลเสียง และไฟลวีดีโอ ดังภาพ
ดานลาง

รวมถึงตัวเลือกการเขียนและการดูโนตยอในปฏิทิน โดยทาน
สามารถตั้งการเตือนตามภาพดานลาง

15. ตั้งคา (Settings)
ในเมนูนี้ทานสามารถเลือกตั้งคาเครือขาย, ตั้งคาความปลอดภัย
และอื่นๆ ตามภาพดานลาง

12. บันทึกการโทร (Call log)
ในเมนูนี้จะมีบันทึกการใชงานเบอรโทรของสายปจจุบัน

14. กลอง (Camera)
ทานสามารถใชโทรศัพทมือถือรุนนี้เพื่อถายภาพ โดยสามารเลือกดู
ถูกตอง ดังภาพดานลาง

ขอควรสังเกต:
โทรศัพทเครื่องนี้มีเกม Happy War และ Moto

คา SAR ใชการสงคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพทสงออกมาในทุก
ยานความถี่
- โทรศัพทของ i-mobile แตละรุนมีคา SAR ตางกันทั้งหมดถูก
ออกแบบมาเพื่อใหสัมพันธกับคลื่นวิทยุ
- ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection) ซึ่งใช
คาเฉลี่ย 2.0 วัตต/กก. ตอเยื่อกระดาษ 10 กรัม
ขอมูลคา SAR ของผูที่อยูในประเทศ หรือเมืองที่ใชคา SAR ทีี่แนะ
นำโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) ซึ่งใชคาเฉลี่ย 1.6 วัตต/กก. ตอเยื่อ กระดาษ 1 กรัม ซึ่ง
โทรศัพทนี้ ไดมาตรฐานสอดคลองตามที่กำหนดโดย IEEE

22. ขอมูลแบตเตอรี่
ชนิด
li-ion

ความจุ
1050 mAh

23. เงื่อนไขการรับประกัน

21. ขอมูลเกี่ยวกับคา SAR
โทรศัพทของคุณถูกออกแบบมาใหมีความปลอดภัยสำหรับคลื่น
วิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยูบนการประเมินผลทางวิทยาศาสตรขององค
กรที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผูใช
- มาตรฐานสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดใชหนวยการวัดที่เปนที่รูจัก
กันในนามของSAR (Speciﬁc Absorption Rate) ในการทดสอบ

1. เครื่องโทรศัพท, อุปกรณชารจแบบพกพา, แทนชารจไฟ, การด
หนวยความจำ, ชุดหูฟงไรสาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวัน
ที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟง, สายเชื่อมตอขอมูล รับประกัน 6 เดือน นับ
จากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใชกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ที่ซื้อจากราน i-mobile by Samart และตัวแทนจำ
หนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยเทานั้น
หลักเกณฑการรับประกันในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
4. i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศ ไทยใหเปนไปตาม
กฎหมายแหงประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผูซื้อทราบและเขา
ใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสติ๊กเกอรรับประกันหรือ

17. บราวเซอร (Browser)
โทรศัพทรุนนี้มี WAP บราวเซอรที่ใหทานสามารถทองโลก
อินเตอรเน็ท โดยตองลงทะเบียนผานเครือขายผูใหบริการเครือ
ขายของซิมการดที่ทานใชงานอยู พรอมทั้งตั้งคาตัวเลือกตางๆที่
เกี่ยวของกอนการใชงาน

ขอสังเกต:
ตั้งคาโรงงาน (Restore factory settings): คืนการตั้งคาจากโรง
งาน โดยทานตองใสรหัสผาน โดยรหัสผานเริ่มตน คือ ‘0000’
การบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลารับประกัน i-mobile จะใหบริการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล โดยไมมีการคิดคาอะไหลหรือคาแรงในการซอม
และอะไหลที่เสียดังกลาวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไมคืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณที่จำหนาย
โดยการรับประกันและขอกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดใหเปนไปตาม
ที่ระบุในบทบัญญัติทางกฏหมาย แตไมรวมถึงการรับประกันใน
เชิงพาณิชย, ความพึงพอใจในการใชงาน, การสูญเสียประโยชน
หรือผลกำไรที่คาดวาจะไดรับ,การสูญเสียหรือความเสียหายที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ
ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของขอมูลที่เกิดจากการใชหรือ
ไมสามารถใชงานได
7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช
รวมกับเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile นี้เปนบริการที่
จัดสรรโดยผูใหบริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไมใช i-mobile ดังนั้น
i-mobile จะไมรับผิดชอบตอการทำงาน,การพรอมใชงานของ
บริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ใดก็ตามที่ไดรับการซอม
หรือเปลี่ยนอะไหลแลวจะไดรับการรับประกันเทากับระยะเวลา
ที่เหลือของเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเดิม ซึ่งซื้อไปจาก
i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซอมแลวแตระยะเวลาใดจะ
ยาวกวา
9. การเขารับบริการซอมแซมที่ไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน ลูก
คาจะเปนผูชำระเงินคาซอมและคาอะไหลเองตามราคาที่แทจริง
10.สติ๊กเกอรรับประกันที่ติดอยูบนเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobile ตองไมฉีกขาด, ไมหลุดรอน, ไมมีการขูดลบหรือขีดฆา

การรับประกันจะไมครอบคลุมตามเงื่อนไขตอไปนี้

1. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การใชงานที่ผิดปกติ การใชงานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
การสัมผัสกับความเปยกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวด

19. บันทึกเสียง / วิทยุ FM (Recorder/FM)
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับฟงกชั่นเครื่องบันทึกเสียงและวิทยุ FM

20. ทีวี (Mobile TV)
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับฟงกชั่นทีวี โปรดเลือกพื้นที่การใชงานที่
ลอมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม การสอดแทรกที่ทำใหเกิดความเสียหาย
และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส
หรือการกระทำอื่นๆที่เปนเหตุใหเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ
i-mobileไดรับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่อง
จากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile ที่ไดรับการซอมแซม,
เปลี่ยนอะไหล, แกไข, ปรับแตง, เชื่อมตอ, ดัดแปลงการใชงาน
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก i-mobile
4. การใชงานเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile รวมกับ หรือ
เชื่อมตอเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณเขากับอุปกรณที่ไมไดจัด
จำหนายโดย i-mobile หรือไมไดรับการรับรองจาก i-mobile
รวมทั้งอุปกรณที่ไมเหมาะจะใชงานรวมกับเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณ
5. ความผันแปรเพียงเล็กนอยในสวนของความสวางและสีของจอ
แสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile
แตละเครื่อง อาจมีจุดสวางหรือจุดมืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะ
นี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และเกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงาน
ผิดปกติ และไมสามารถปรับแตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสอง
พิกเซลถือวายอมรับได ความผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถาย
มืดเล็กๆ บนหนาจอ ลักษณะนี้เรียกวาพิกเซลที่บกพรอง และ
เกิดขึ้นไดเมื่อจุดเหลานี้ทำงานผิดปกติ และไมสามารถปรับ
แตงได ซึ่งพิกเซลที่บกพรองสองพิกเซลถือวายอมรับได ความ
ผันแปรเพียงเล็กนอยในภาพที่ถายจากกลองถายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพทพรอมอุปกรณ i-mobile แตละเครื่อง ไมถือ
วาผิดปกติ และไมใชโมดูลกลองถายรูปที่บกพรอง
6. การแกไข ขูดลบ หรือขีดฆา หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพทพรอมอุปกรณหรืออุปกรณเสริม รวมถึงหมายเลขรหัส
แสดงการรับประกัน ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำใหฉลาก, สติ๊กเกอรรับประกันบนเครื่องโทรศัพทพรอม
อุปกรณชำรุดเสียหาย ทำใหการรับประกันสิ้นสุดลง

8. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรของ i-mobile จะเปน
ไปตามความตองการของทาน หรือการทำงานของซอฟตแวร
บางครั้งจะไมสะดุด หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พรองใดๆ
9. i-mobile ไมรับประกันวา ซอฟตแวรที่ทานดาวนโหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของทานเพิ่มเติมเพื่อการใชงานหรือความบันเทิง
ตางๆ จะสามารถใชงานไดดีตามความตองการของทาน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพรองใดๆ ซึ่งปญหาดัง
กลาวทาง i-mobile ไมสามารถควบคุมได
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไมครอบ
คลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟตแวรตางๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ทำใหเกิดความเสียหายในการเขา
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน หรือขอ
มูลสำคัญตางๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพทไปใชในทางผิด
กฎหมาย
11. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการใชงาน หรือ
ระหวางการติดตั้ง ถอดถอนซอฟตแวรตางๆ ของเครื่อง
รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกตางๆ ที่ทาง
ลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
12. การรับประกันไมครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากขอ
มูลสวนบุคคลตางๆ ในเครื่องหายไประหวางการซอมที่ศูนย
บริการของ i-mobile รวมถึงแอพพลิเคชั่น, เพลง, วีดีโอ
และสมาชิกตางๆ ที่ทางลูกคาไดมีการชำระเงินไปแลว
13. การรับประกันไมครอบคลุมถึงการนำอุปกรณตางๆ ของ
i-mobile ไปใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชผลิตภัณฑที่
i-mobile กำหนด และอุปกรณเหลานั้นไดรับความเสียหาย
14. การรับประกันไมครอบคลุมถึงคาใชจายตางๆ ในการติดตอ
ประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแกไขปญหาการใชงาน
หรือการสงเครื่องเขาตรวจเช็คและซอม

