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ກະລຸນາອ່ານກ່ອນການດ� າເນີນໃຊ້
ການລະມັດລະວັງຄວາມປອດໄພ

ກາລຸນາອ່ານການລະມັດລະວັງຄວາມປອດໄພໃຫ້ລະອຽດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານນ�າໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງ.
ລັກສະນະການນ�າໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານແບບຮຸ່ນແຮງ, ຫຼີກລ້ຽງຈາກການກະທົບ, ການໂຍນ, ການຕົກ, 
ການກະທົບກະແທກທ�າລາຍ, ການບິດງໍ  ແລະ ການສຽບແທງ.
ຫຼີກລ່ຽງການນ�າໃຊ້ໂທລະສັບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ເຊັ່ນໃນຫ້ອງນ�້າ. 
ຫຼີກລ້ຽງໂທລະສັບຈາກການແຊ່ນ�້າ ຫຼື ການລ້າງແຊ່ໃນຂອງແຫຼວ .
ຫ້າມເປິດໂທລະສັບໃນເວລາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ໂທລະສັບອາດເປັນສາເຫດ 
ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດຂັດຂ້ອງ ຫຼື ເຫດອັນຕະລາຍ.
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບໃນເວລາຂັບຂີ່.
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຫຼື ຂໍ້ກ�ານົດໃນເວລາຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະ ໃນບັນດາສະຖານທີ່ເອື້ອອ�ານວຍທາງດ້ານການດູແລ 
ສຸຂະພາບ. ໃຫ້ປິດໂທລະສັບເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງມືອຸປະກອນການແພດ.
ໃຫ້ປິດໂທລະສັບໃນເວລາຢູ່ໃນເຮືອບິນ. ໂທລະສັບອາດເປັນສິ່ງລົບກວນຕໍ່ການຄວບຄຸມເຄື່ອງມືອຸປະກອນຂອງເຮືອ
ບິນ.
ໃຫ້ປິດໂທລະສັບເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕຼນິກແຮງສູງ. ໂທລະສັບອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດ�າເນີນ 
ງານຂອງອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມແກະໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ຊີ້ນສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງໂທລະສັບອອກ. ອານຸຍາດໃຫ້ພຽງແຕ່ພະນັກງານ 
ທີ່ມີຄຸນວຸດທິໃນການໃຫ້ບໍລິການບ�າລຸງຮັກສາ ຫຼື ສ້ອມແປງໂທລະສັບເທົ່ານັ້ນ.
ຫ້າມວາງໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆໃນຕູ້ ຫຼື ກ່ອງ ທີ່ມີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແຮງສູງ.
ຫ້າມວາງອຸປະກອນ ຫຼື ສືບັນທຶກແມ່ເຫຼັກໃກ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ລັງສີຈາກໂທລະສັບອາດລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນນັ້ນ.
ຫ້າມວາງໂທລະສັບຂອງທ່ານໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ຫຼື ນ�າໃຊ້ໂທລະສັບໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແກັສໄວໄຟ 
ເຊັ່ນສະຖານທີ່ ປໍ້ານ�້າມັນ .
ຮັກສາໂທລະສັບ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກເດັກນ້ອຍ. ບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ 
ເດັກນ້ອຍໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີການແນະນ�ານ�າພາ.
ໃຫ້ໃຊ້ແບັດເຕີລີ ແລະ ເຄື່ອງສາກທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຈາກການລະເບີດ.
ຕິດຕາມສັງເກດທຸກໆຫຼັກການ ຫຼື ຂໍ້ກ�ານົດໃນການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນວາຍເອິເລສ ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ມີສາຍ. 
ເຄົາລົບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນຕົວ ແລະ ສິດທິຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ອື່ນໃນເວລາໃຊ້ວາຍເອິເລສ ຫຼື 
ອຸປະກອນບໍ່ມີສາຍ.
ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນເຮືອບິນ, ໂຮງໝໍ, ປໍ້ານ�້າມັນ, ຫຼື ອູ່ສ້ອມແປງລົດ .
ສ�າລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ຢູ່ໃນການຮັກສາດ້ານການແພດເຊັ່ນ (ໂລກຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ ຫຼື ຮໍໂມນອິນຊິວລິນ, ອື່ນໆ), 
ໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງໂທລະສັບ 15 ຊມ ຈາກຜູ້ກ�າລັງຢູ່ໃນການຮັກສາ ແລະ, ເມື່ອຢູ່ໃນການໂທໃຫ້ປິ່ນໂທລະສັບ 
ໄປທາງກົງກັນຂ້າມຈາກຜູ້ປ່ວຍ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນ�າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ໃນເວລານ�າໃຊ້ສາຍເຄເບີນຢູເອສບີ USB ຢ່າງເຂັ້ມງວດ . 
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ PC ຂອງທ່ານອາດເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.



ແຈ້ງເຕືອນທາງກົດໝາຍ
© 2015 Caterpillar. ສະຫງວນລິຂະສິດ. 
CAT, CATERPILLAR, ສ້າງຂື້ນເພື່ອເປັນສັນຍາລັກໂລໂກ້ດ້ານ ໄອທີ IT ສ່ວນບຸກຄົນ, "Caterpillar 
Yellow," "Power Edge" ເປັນຊຸດອົງປະກອບການຄ້າພ້ອມດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນ 
ເອກະລັກຂອງບໍລິສັດທີ່ນ�າໃຊ້, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງ Caterpillar ແລະ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການນ�າໃຊ້ໂດຍ 
ບໍ່ມີການອະນຸຍາດນ�າ.
ບໍລິສັດ ບູຣລິທ໌ໂມບາຍຈ�າກັດເປັນຜູ້ຖືໃບອານຸຍາດຂອງກຸ່ມເຄືອບໍລິສັດ ແຄັທ໌ເທີປີຣລາຣ໌ Caterpillar Inc.
ບໍລິສັດ ບູຣລິທ໌ໂມບາຍຈ�າກັດ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງບຸກຄົນທີສາມເປັນຊັບສິນຂອງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫ້າມນ�າເອົາພາກສ່ວນໃດໆໃນເອກະສານສະບັບນີ້ພີມຈ�າໜ່າຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ບໍ່ວ່າໃນຮູບການໃດ ຫຼື ວິທີທາງໃດ ໂດຍ 
ປາສະຈາກຂໍ້ອະນຸຍາດຕົກລົງເຫັນດີທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກບໍລິສັດ ບູຣລິທ໌ໂມບາຍຈ�າກັດກ່ອນ.
ສິນຄ້າທີ່ລະບຸໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ອາດປະກອບມີລິຂະສິດຊອບແວ ແລະ ອາດຈະມີໃບອານຸຍາດ. ຫ້າມບັນດາລູກຄ້າເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນທຸກໆຮູບແບບຜະລິດຈ�ານ່າຍ, ແຈກຢາຍ, ປັບປຸງແກ້ໄຂ, ແຍກສ່ວນປະກອບ, ຖອດລະຫັດ, ສະກັດຖອນອອກ, 
ປັບປ່ຽນທາງດ້ານວິສະວະ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ການກ�ານົດແຕ່ງຕັ້ງ, ໃບອານຸຍາດທີ່ກ່າວເຖີງຊອບແວ ຫຼື ຮາດແວ, ເວັ້ນເສຍ 
ແຕ່ຂໍ້ຈ�າກັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍກົດຫມາຍທີ່ມີຜົນນ�າໃຊ້ ຫຼື ການດ�າເນີນປະຕິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍ 
ຜູ້ຖືລິຂະສິດສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດນັ້ນ

ແຈ້ງການ
ບາງລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນອີງຕາມກໍລະນີ ໃນຊອບແວທີ່ຕິດຕັ້ງ, 
ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ແລະ ຕັ້ງຄ່າຂອງເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ອາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ການນ�າໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ອາດ ຈ�າກັດ 
ໂດຍຜູ້ປະກອບການເຄືອຂ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດນີ້ອາດບໍ່ຕົງກັບຜະລິດ 
ຕະພັນ ຫຼື ອູປະກອນເສີມຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນຕາມທີ່ທ່ານຊື້.
ຜູ້ຜະລິດສະຫງວນສິດເພື່ອປ່ຽນແປງ ຫຼື ປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຂໍ້ກ�າຫນົດທີ່ມີຢູ່ໃນປື້ມຄູ່ມືນີ້ໂດຍບໍ່ມີການ 
ແຈ້ງການກ່ອນ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ຜູກມັດພັນ.
ຜູ້ຜະລິດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ ແລະຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານອັບໂຫລດ ຫລື 
ດາວໂຫລດຜ່ານໂທລະສັບມືຖືນີ້, ຈະບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບຮັບປະກັນໃດໆທັງໝົດຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ເພັງ, ໜັງ,  
ແລະ ຊອຟແວທີ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນດ້ວຍການປົກປ້ອງລິຂະສິດ. ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການນ�າໃຊ້ 
ຜະລິດຕະພັນແບບລະເມີດເທີງໂທລະສັບມືຖືນີ້ອາດເປັນເພາະຕົວທ່ານເອງ.

ບ�່ ມີການຮັບປະກັນ
ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືນີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ "ເປັນ”. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດຫມາຍທີ່ມີຜົນນ�າໃຊ້ເຊັ່ນ, ບໍ່ມີການ 
ຮັບປະກັນໃດໆ, ບໍ່ວ່າຈະສະແດງໂດຍຊັດເຈນ ຫຼື ເປັນໃນ, ບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບຮັບປະກັນໃດໆທັງໝົດ, ການ 
ຮັບປະກັນສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງສະເພາະນັ້ນ, ແມ່ນກ�ານົດຂື້ນໃນປື້ມຄູ່ມືທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສະບັບນີ້ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ກົດຫມາຍທີ່ສາມາດນ�າໃຊ້ໄດ້ອານຸຍາດໃນຂອບເຂດສູງສຸດຄື, ບໍ່ມີກໍລະນີໃດທີ່ຜູ້ຜະລິດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີສະເພາະ
ໃດໆ, ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ, ໂດຍທາງອ້ອມ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະຕາມມາ, ຫຼື ການສູນເສຍຜົນກ�າໄລ, 
ທຸລະກິດ, ລາຍໄດ້, ຂໍ້ມູນ, ຊື່ສຽງ ຫຼື ເງິນຝາກທີ່ຄາດຫວັງໄວ້.

ຂ�້ ກ� ານົດການນ� າເຂ້ົາ ແລະ ການສ່ົງອອກ
ລູກຄ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການລະບຽບການນ�າເຂົ້າ ຫຼື ການສົງອອກ ແລະ ຂໍ້ກ�ານົດຕ່າງໆ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ໃບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານທີ່ຈ�າເປັນທັງຫມົດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເພື່ອທີ່ຈະສົ່ງອອກ, ຫຼັງການສົ່ງອອກ ຫຼື ນ�າເຂົ້າ 
ຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ລວມທັງຊອບແວ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການໃນນັ້ນ.
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Cat® ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນ S30 1

ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Cat® ໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນ S30
ໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນ S30 4G ໄດ້ຖືກອອກແບບສ�າລັບກິດຈະກ�າກາງແຈ້ງທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການຮັບມືກັບສະພາບ 
ແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ. ຊ່ຶງຖຶກຮັບຮອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ�າທີ່ສູງທີ່ສຸດສ�າລັບຄວາມທົນທານ, IP68, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງສາມາດ 
ກັນນ�້າໄດ້ ແລະ ຫນ້າຈໍຍັງສາມາດໃຊ້ດ້ວຍນິ້ວມືປຽກໄດ້. ມີແກ້ວກະຈົກປ້ອງກັນຮອຍຂີດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ກັນຝຸ່ນ ແລະ 
ສາມາດທົນຕໍ່ການຕົກຈາກສະຖານທີ່ສູງ 1.8 ແມັດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີໜ່ວຍປະເມີນຜົນຄວາມໄວເຖີງ (1.1Ghz) ທ່ີໃຊ້ເວີຊັນ 
ຮູບແບບລ້າສຸດຂອງແອນດຣອຍດ໌™5.1 (Lollipop), ມີການເຂົ້າເຖີງ Google Play™ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ມີຜົນ 
ອັນຕະລາຍຕໍ່ປະສິດທີພາບການໃຊ້ງານ ແລະ ການປ້ອງກັນ. ລັກສະນະການອອກແບບມີຄວາມທົນທານ, ການໃຊ້ງານດ້ວຍ S30 
ມີຄວາມໂດດເດັ່ນເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເພີດເພີນໃນການທອ່ງເວັບໄຊທ໌, ສົ່ງຮັບຂໍ້ຄວາມ, ຫ້ິຼນເພງ ພ້ອມກັບແບັດເຕີລີທີ່ 
ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຄວາມຈ�າສູງເຖິງ 64GB.

ມາຮູ້ຈັກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ 

ອະທິບາຍຫຍ້ໍກ່ຽວກັບໂທລະສັບ

ໜ້າທ່ີຟັງຄ໌ຊັນທ່ີສໍາຄັນຢູ່ທ່ີປາຍນ້ີວຂອງທ່ານ

ປຸ່ມພະລັງງານ • ກົດເພື່ອເປີດໂທລະສັບ.
• ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດເມນູຕົວເລືອກໂທລະສັບ.
• ກົດລ໋ອກ ຫຼື ເປີດຈໍໃນເວລາໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຍັງບໍ່ດັບ

ກົດປຸ່ມໜ້າຈໍຫັຼກ • ກົດປຸ່ມໜ້າຈໍຫຼັກໃນເວທີ່ຕ້ອງການເປີດນ�າໃຊ້. 
• ກົດຄ້າງທີ່ປຸ່ມໜ້າຈໍຫຼັກຈະສະແດງໄອຄອນ Google™. ແຕະໄອຄອນໜ້າຈໍເພື່ອເປີດການ 

ຄົ້ນຫາໃນກູໂກ Google ຫຼື Google Now™. 
ປຸ່ມແອັບພີຣເຄຊັນຫ້ລາສຸດ ກົດສູ່ລາຍການທີ່ໃຊ້ປະຈຸບັນ.
ປຸ່ມກັບຄືນ • Press ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຜ່ານມາ. 

• ໃຊ້ເພື່ອ ມອດເທີງແປນພີມໜ້າຈໍ.
ປຸ່ມປັບລະດັບສຽງ / 
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 

ເມື່ອຢູ່ໃນການນ�າໃຊ້ກ້ອງ ກົດປຸ່ມປັບລະດັບສຽງ / ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແມ່ນປຸ່ມທີ່ໃຊ້ຖ່າຍຮູບ 
ຂອງທ່ານໄດ້ທັນທີ ປຸ່ມປັບລະດັບສຽງ / ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຍັງມີຫນ້າທີ່ໃຊ້ງານແບບອື່ນໃນ 
ເວລາທີບໍ້ໄດ້ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
• ປຸ່ມປັບລະດັບສຽງ – ກົດ ລະດັບສຽງ ປຸ່ມຂື້ນ ( ) ເພື່ອເພີ່ມສຽງ, ຫືຼ ປັບລະດັບສຽງ 

ປຸ່ມລົງ ( ) ເພື່ອຫຼຸດລະດັບສຽງ. 
• ພາບໜ້າຈໍ – ກົດສອງ ພາວເວີ + ເພ່ືອຫຸຼດລະດັບສຽງ ສອງປຸ່ມ (  + ) ພ້ອມກັນ.

1. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໜ້າ
2. ຫູຟັງ
3. ກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫຼັງ
4. ໄມໂຄຼໂຟນ/ ລ�າໂພງ
5. ແຟຣຊ LED
6. ແຜ່ນກາດ MICRO SD
7. ຮູໃສ່ແຜ່ນຊິມ Nano SIM
8. ປຸ່ມປັບລະດັບສຽງ / ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 
9. ຮູສຸບຫູຟັງ
10. ປຸ່ມກັບຄືນ 
11. ປຸ່ມແອັບພີຣເຄຊັນຫ້ລາສຸດ 
12. ກົດປຸ່ມໜ້າຈໍຫຼັກ
13. ປຸ່ມສ້າງໂປຼແກຣມ
14. ປຸ່ມພະລັງງານ

ມູມມອງດ້ານໜ້າ
FRONT VIEW

ມູມມອງດ້ານຫັຼງ
REAR VIEW
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ເລ່ີມຕ້ົນໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ການຕິດຕ້ັງກາດຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ

1. ເປີດຊ່ອງໃສ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD

2. ໃສ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD ດ່ັງທີ່ພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນນັ້ນ.

 

ແຈ້ງການ 

 ∙ ໃສ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD ໂດຍໃຫ້ສ່ວນສີທອງຫງາຍຂື້ນ, ຍູ້ກາດຫນ່ວຍຄວາມຈ�າເຂົ້າໄປຕາມຊ່ອງໃສ່ຈົນກວ່າທ່ານ
ຈະໄດ້ຍິນສຽງລ໋ອກ.

 ∙ ການເອົາກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD ອອກ, ແມ່ນກົດຍູ້ສົ້ນກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າຄືນ ແລະ ເອົາອອກໄດ້.
 ∙ ຫ້າມບັງຄັງຍູ້ ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ກາດ ແລະ ຊ່ອງໃສ່ເສຍຫາຍໄດ້.

ການຕິດຕ້ັງຊິມນາໂນຫືຼຊິມຂະໜາດນ້ອຍ

1. ເປີດຊ່ອງໃສ່ຊີມ.

2. ຍູ້ແຜນຮອງຊີມອອກ. 
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3. ເອົາຊິມໃສ່ໃນແຜນຮອງຊິມທີ່ລະບຸໄວ້ບອກໄວ້ຢູ່ແຜນຮອງຊິມ.

4. ເອົາແຜນຮອງຊິມຍູ້ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງໃສ່ຊິມ.
ແຈ້ງການ 

 ∙ ໃສ່ຊິມໃນແຜນຮອງຊິມ, ໂດຍໃຫ້ສ່ວນສິທອງຫງາຍຂື້ນ, ຍູ້ແຜນຮອງຊິມເຂົາໃນຊ່ອງໃສຊິມຈົນກ່ວາທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງລ໋ອກ.
 ∙ ການເອົາຊິມອອກ, ກົດຍູ້ແຜນຮອງຊິມເຂົ້າໃນ ແລະ ດັດອອກໂດຍໄວ ແລ້ວຍູ້ແຜນຮອງອອກມາ. ແລ້ວກໍ່ເອົາຊິມອອກ.

ການສາກແບັດເຕີລີ 

ໂທລະສັບລຸ້ນ S30 ມີແບັດເຕີລີໃນຕົວ, ເພື່ອໃຊ້ສາກ%: 

1. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ ຢູເອັສບີ USB ທ່ີມາຄູ່ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນສຽບສາກ . 
ແຈ້ງການ 
ໃຊ້ພຽງແຕ່ Cat® ອຸປະກອນສຽບສາກ ແລະ ສາຍສາກທີ່ອານຸຍາດໃຫ້ໃຊ້. ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງ 
ໂທລະສັບເພໄດ້ ຫລື ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີ ລະເບີດໄດ້.

2. ເປີດຊ່ອງສຸບ USB. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ ຢູເອັສບີ USB ໃສ່ຮູ່ສຸບ USB ໂທລະສັບ.
ແຈ້ງການ 
ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ຍູ້ແຮງເກີນໄປໃນເວລາສຽບສາຍ USB.
ໃຫ້ສັງເກດຕາມທິດທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງໄມໂຄຼ USB. ການເປເພອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການພະຍາຍາມສຽບ ໄມໂຄຼ USB 
ເຂົ້າໃນທາງທີ່ຜິດ ເຊິ່ງນັ້ນຈະບໍ່ລວມຢູ່ໃນການຮັບປະກັນສິນຄ້າ.

3. ສຽບ USB ໃສ່ກັບປັກຮູ AC ທ່ີເໝະສົມ ແລະ ສຽບຕໍ່ໃສ່ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຢ່າງງປອດໄພ. 

4. ເມື່່ອການສາກສ�າເລັດແລ້ວ, ເອົາຕົວເຊື່ອມອອກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເອົາອອກຈາກຫົວເຄື່ອງສາກ. 

ແຈ້ງການ 
ເມື່ອແບັດໝົດຈົນບໍ່ມີເຫຼືອເລີຍ, ອາດຈະໃຊ້ເວລາ ສອງສາມນາທີ່ກ່ອນໄອຄອນເຕືອນສາກຈະປາກົດຂື້ນ.
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ຂ້ໍມູນສໍາຄັນກ່ຽວກັບແບດເຕີລີ 

ຖ້າແບັດເຕີລີບໍ່ໄດ້ຖືກນ�າໃບເປັນເວລາດົນ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດເປີດໂທລະສັບຂອງທ່ານຂື້ນໄດ້ທັນທີ່ຫຼັງຈາກທ່ານເລີມສາກ 
ແບັດເຕີລີ. ອະນຸຍາດໃຫ້ແບັດເຕີລີສາກກ່ອນສອງສາມນາທີໃນຂະນະປິດເຄື່ອງກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມເປີດເຄື່ອງໂທລະສັບ. ເມື່ອເວລາ 
ຢູ່ພາບຈໍສາກຢູ່ນີ້ ການເຄືອນໄຫວອາດໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.

ໄລຍະທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງສາກແບັດເຕີລີແມ່ນຂື້ນກັບອຸນຫະພູມສະພາບເວດລ້ອມ ແລະ ອາຍຸຂອງແບັດເຕີລີ. 

ເວລາພະລັງງານແບັດເຕີລີຕ�່າ, ໂທລະສັບຈະສົ່ງສັນຍານທັນທີ. ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານແບດເຕີລີເກືອບຫມົດ, ໂທລະສັບຂອງທ່ານ 
ຈະດັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ເປີດ ຫືຼ ປິດ ພະລັງງານໂທລະສັບຂອງທ່ານ 

ເປີດພະລັງງານໂທລະສັບ

ກົດ ປຸ່ມພະລັງງານ ( ). 
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ພະລັງງານໂທລະສັບຄັ້ງທ�າອິດ, ທ່ານຈະເຫັນຈໍຂໍ້ຄວາມຕ້ອນຮັບຢູ່. ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ສ�າພັດ 
ໄອຄອນເລີ່ມຕົ້ນ Start ເພື່ອສືບຕໍ່ຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປ.

ແຈ້ງການ 

ຖ້າວ່າຕົວເລກກ�ານົດສ່ວນບຸກຄົນ (PIN) ມີການປົກປ້ອງການເປີດໃຊ້ງານຊິມກາດຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ PIN ກ່ອນທີ່ 
ຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ຫນ້າຈໍຂໍ້ຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ການເຊື່ອມຕໍ່ Wifi ຫືຼ ຂ້ໍມູນທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງໃຫ້ສ�າເລັດ. 

ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າສູ່ການບັນຊີກູໂກດ້ວຍບັນຊີທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວ, ຫືຼ ສ້າງບັນຊີໃໝ່ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃຫ້ສ�າເລັດ.

ແຈ້ງການ 
ທ່ານສາມາດຂ້າມຂະບວນການຕິດຕັ້ງບັນຊີແລ້ວເຮັດໃຫ້ສ�າເລັດສົມບູນໃນເວລາອື່ນ. ບັນຊີກູໂກ Google ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນ�າໃຊ້ 
ການໃຫ້ບໍລິການບາງສ່ວນຂອງກູໂກທີ່ນ�າສະເໜີຜ່ານອຸປະກອນຂອງທ່ານ. 

ປິດການໃຊ້ພະລັງງານໂທລະສັບ 

1. ກົດຄ້າງ ປຸ່ມ ພະລັງງານ ເພື່ອເປິດລາຍການທາງເລືອກໂທລະສັບ.

2. ແຕະ ປິດການໃຊ້ພະລັງງານ. 

ມາຮູ້ຈັກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ຫຼັງຈາກທ່ານເຂົ້າສູ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ, ຫືຼ ເວລາທ່ານເປີດໂທລະສັບ, ໜ້າຈໍຫຼັກ Home ຈະເປີດຂື້ນ. ຫນ້າຈໍຫນ້າ Home 
ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງໜ້າທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ເຊິ່ງຈະສະແດງສັນຍາລັກແອັບຕ່າງໆ, 
ຄ�າຮ້ອງສະຫມັກ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນທາງລັດ ແລະ ໜ້າອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຫນ້າຈໍຫຼັກດ້ວຍຮູບວໍເປເປີທີ່ແຕກຕ່າງຫຼາກ 
ຫຼາຍ ແລະ ເປີດກລາຍການຕ່າງໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການ .
ໜ້າຈໍຫຼັກມີຕົວເປີດໄອຄອນ Launcher ( ). ແຕະເພື່ອເປີດ ແລະ ດ�າເນີນການຕິດຕັ້ງແອັບພຼີແຄຊັນ (ແອັບ) ຕ່າງໆ.

ແຈ້ງການ 
ກົດຍາວຢູ່ພື້ນທີ່ຫ່ວາງເທີ່ງຈໍຫຼັກຈະເປີດທາງລັດເຂົ້າສູ່ຮູບວໍເປເປີ, ອຸປະກອນ Widgets, ແລະ ຕ້ັງຄ່າ.
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ການໃຊ້ຈໍສໍາຜັດ 

ການດໍາເນີນງານແຕະໜ້າຈໍ 

ແຕະຫຼືສ�າຜັດ: ການສ�າຜັດແມ່ນໃຊ້ປາຍນີ້ວເລືອກລາຍການ, ຢືນຢັນການເລືອກ, ຫືຼ ເປີດເລີມຕົ້ນໃຊ້ແອັບພຼີເຄຊັນ. 

ສ�າຜັດຄ້າງໄວ້: ສ�າຜັດລາຍການດ້ວຍປາຍນີ້ຍ ແລະ ສືບຕໍ່ກົດລົງຈົນໂທລະສັບຂອງທ່ານຕອບສະໜອງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການເປີດ 
ລາຍການທາງເລືອກໃຫ້ຈໍໃຊ້ງານໄດ້, ແຕະຈໍຄ້າງໄວ້ຈົນເມນູລາຍການປາກົດຂື້ນ. 

ປັດ: ໃຊ້ນິດຂອງທ່ານປັດຜ່ານຈໍໄດ້ທັງທາງຕັ້ງ ແລະ ທາງນອນ. ເຊັ່ນ, ປັດໄປທາງຊາຍ ຫືຼ ຂວາເພື່ອເປີດເລືອນຮູບຕ່າງໆ. 

ການລາກ: ແຕະລາຍການທີ່ຕ້ອງການຄ້າງໄວ້ດ້ວຍນີ້ວຂອງທ່ານ. ກົດລາກລາຍການໄປໄວ້ບ່ອນຕ່າງໆຂອງຈໍໄດ້. 
ທ່ານສາມາດຍ້າຍໄອຄອນ ຫືຼ ລົບໄດ້. 

ການໝູນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ການວາງແນວທິດທາງຈໍສ່ວນຫຼາຍຈະປິ່ນໂທລະສັບຈາກທາງຕັ້ງປີ່ນໄປທາງຂ້າງ ແລະ ປີ່ນກັບຄືນອີກຄັ້ງ. ເບິ່ງ ໜ້າທີ່ 33.

ການລັອກແລະປົດລັອກຫນ້າຈໍ 

ການລັອກຫນ້າຈໍ 

ເວລາໂທລະສັບຂອງທ່ານເປີດຢູ່, ກົດ ປຸ່ມ ພະລັງງານ ເພື່ອລ໋ອກຈໍ. ເມື່ອຈໍລ໋ອກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ທ່ານຍັງຄົງສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມ 
ແລະ ຮັບສາຍໄດ້. 
ຖ້າທ່ານປະໂທລະສັບຂອງທ່ານໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານລົບກວນໃດໆ, ຈໍຈະລ໋ອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 

ການປົດລ໋ອກຈໍ 

ກົດ ປຸ່ມ ພະລັງງານ ລ໋ອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈໍໃຊ້ງານໄດ້. ກົດລາກໄອຄອນລ໋ອກ ( ) ໄປລະຫ່ວາງກາງຈໍເພື່ອປົດລ໋ອກ.
ການເຂົ້າສູ່ການໃຊ້ງານກ້ອງໂດຍກົງຈາກໜ້າຈໍທີ່ລ໋ອກຢູ່, ກົດລາກໄອຄອນກ້ອງ ( ) ໄປທາງຊ້າຍເຊິ່ງຈະເປີດໃຊ້ງານແອັບກ້ອງ 
ຖ່າຍຮູບໄດ້.
ການເຂົ້າສູ່ການໃຊ້ງານໂທລະສັບໂດຍກົງຈາກໜ້າຈໍທີ່ລ໋ອກຢູ່, ກົດລາກໄອຄອນໂທລະສັບ ( ) ໄປທາງຂວາເຊິ່ງຈະເປີດໃຊ້ງານ 
ແອັກໂທລະສັບໄດ້.

ແຈ້ງການ: 
ຖ້າທ່ານຕັ້ງຈໍລ໋ອກ, ທ່ານຈະສາມາດປົດລ໋ອກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ, ກາລຸນາເບິ່ງທີ່ "ການປົກປ້ອງໂທລະສັບມືຖືຂອງ
ທ່ານດ້ວຍການລ໋ອກຈໍ" ໃນ ໜ້າທີ 35.
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ການເປີດໃຊ້ງານ

ການເປີດສະແດງຜົນ

ຂ້ໍມູນຂ້ໍແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະຖານະ 

ແຖບສະຖານະຈະປາກົດຢູ່ດ້ານເທິງຂອງທຸກໆຫນ້າຈໍ. ການເປີດໃຊ້ງານການແຈ້ງເຕືອນເຊັ່ນ, ເມື່ອມີສາຍເຂົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫືຼ 
ຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ (ຢູ່ດ້ານຊ້າຍ) ແລະ ສະຖານະໄອຄອນໂທລະສັບເຊັ່ນ, ສະຖານະແບັດເຕີລີ (ຢູ່ດ້ານຂວາ), ພ້ອມກັບເວລາປັດຈຸບັນ.

ໄອຄອນແຈ້ງເຕືອນຕ່າງ ແຖບສະຖານະ

ແຖບສະຖານະ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື 3G ໂໝດສັ່ນ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື GPRS ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື EDGE ແບັດເຕີລີຕ�່າຫຼາຍ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື HSDPA ແບັດເຕີລີຕ�່າຫຼາຍ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື HSPA+ ແບັດເຕີລີທີ່ໃຊ້ງານໜັກຈົນໝົດບາງຄັ້ງ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະສັບມືຖື 4G ແບັດເຕີລີເຕັມ.

ໂຣມິງ ການສາກໄຟ

ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ເປີດວິທະຍຸ FM

ບໍ່ມີສັນຍານ ໂໝດເຮືອບິນ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄວຟາຍ Wi-Fi ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນບຣູທູທ໌ Bluetooth

ໄອຄອນແຈ້ງເຕືອນ

ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ

ຂໍ້ຄວາມມັນຕິມີເດຍໃຫມ່ ລ�າໂພງໂທລະສັບສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

ກ�ານົດຕັ້ງປຸກ ປິດສຽງໄມໂຄຼໂຟນໂທລະສັບ

ເຫດການທີ່ກ�າລັງຈະຮອດ ກຳລັງດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນດາຕ້າ

ຊິງຂໍ້ມູນດາຕ້າ ໂທລະສັບເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍ USB

ບັນຫາການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ຊິງ ຂໍ້ຄວາມໃໝ່

ຈັບພາບໜ້າຈໍ
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ແຖບແຈ້ງເຕືອນ 

ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫືຼ ມີເຫດການກ�າລັງຈະມາຮອດ. ແຖບແຈ້ງເຕືອນ 
ຍັງແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆ ແລະ ຕ້ັງຄ່າ — ເຊັ່ນ, ເວລາມີການເຕືອນເປີດໃຊ້ງານ. ເປີດແຖບການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອສະແດງຜູ້ປະຕິບັດງານ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍວາຍເຣສ໌ຫຼື ເພື່ອເບີ່ງຂໍ້ຄວາມ, ແຈ້ງເຕືອນ, ຫືຼ ແຈ້ງເຕືອນເຫດການຕ່າງໆ. 

ເປີດແຖບແຈ້ງເຕືອນ 

1. ເວລາໄອຄອນແຈ້ງເຕືອນໃໝ່ປາກົດຂື້ນເທີງແຖບແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະແຖບແຈ້ງເຕືອນ, ແລະ ກົດລາກລົງເພືອເປີດແຖບແຈ້ງເຕືອນ. 

2. ແຕະແຖບແຈ້ງເຕືອນເພື່ອເປີດແອັບພຼີເຄຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ປິດແຖບແຈ້ງເຕືອນ

ປິດແຖບແຈ້ງເຕືອນໂດຍກົງ (ໂດນບໍຕ້ອງເຂົ້າສູ່ການຢ້ຽມຊົມ), ພຽງແຕ່ແຕະແຖບແຈ້ງເຕືອນຄ້າງໄວ້ແລ້ວກົດລາກໄປທາງດ້ານຊາຍ/
ຂວາຈໍ. 

ການປິດແຖບແຈ້ງເຕືອນ, ສະໄລຫຼືເລືອນສົ້ນແຖບຂື້ນເພື່ອປິດແຖບແຈ້ງເຕືອນ.

ໄອຄອນທາງລັດ

ການເພ່ີມລາຍການຫນ້າຈໍໃຫມ່ 

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະ  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານແອັບພຼີເຄຊັ້ນທັງໝົດ.

2. ການເພີ່ມລາຍກາຍ, ກົດລາກໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັ້ນໄປຍັງໜ້າຈໍຫຼັກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ.

ຍ້າຍລາຍການຫນ້າຈໍ 

1. ກົດໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັ້ນຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້ຈົນເຫັນໄອຄອນຂະຫຍາຍ.

2. ບໍ່ຍົງນິ້ວອອກ, ກົດລາກໄອຄອນໄປຍັງຕ�າແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການເທິງໜ້າຈໍແລ້ວປ່ອຍ. 

ແຈ້ງການ 
ແຖບໜ້າຈໍຫຼັກທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ຕ້ອງມີພື້ນທີ່ພຽງພໍໃຫ້ພໍດີກັບໄອຄອນ.

ການຖອນລາຍການທ່ີຢູ່ຫນ້າຈໍອອກ 

1. ກົດໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັ້ນຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້ຈົນເຫັນໄອຄອນຂະຫຍາຍ.

2. ກົດລາກລາຍການນັ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຍົກນີ້ວເພື່ອ ຖອນອອກ. 

3. ເມື່ອລາຍການກາຍເປັນສີແດງ, ໃຫ້ປ່ອຍນິ້ວອອກເພື່ອຖອນລາຍການນັ້ນອອກຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ. 
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ອຸປະກອນແອັບຍ່ອຍໆ Widgets

ອຸປະກອນແອັບຍ່ອຍເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງ ຫືຼ ນ�າໃຊ້ແອັບພຼີເຄຊັ້ນ. ທ່ານສາມາດວາງແອັບຍ່ອຍໃສ່ເທິງໜ້າຈໍຫຼັກ 
ໃຫ້ເປັນໄອຄອນ ຫືຼ ເປນໜ້າຕ່າງເພື່ອເປິດໃຊ້ໄດ້. ຫຼາກຫຼາຍແອັບຍ່ອຍທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.  
ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບຍ່ອຍເພີ່ມອີກເທີງ ກູໂກພເຣ Google Play. ການເພີ່ມແອັບຍ່ອຍໃສ່ຈໍໃດໜຶ່ງ:

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້. 

2. ແຕະ ອຸປະກອນແອັບຍ່ອຍ WIDGETS ເພື່ອສາມາດເປີດໃຊ້ງານແອັບຍ່ອຍໄດ້.

3. ການເພີ່ມລາຍກາຍນ, ກົດລາກໄອຄອນແອັບຍ່ອຍໄປຍັງໜ້າຈໍຫຼັກບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ.

ໂຟນເດີ

ການສ້າງໂຟນເດີ

ກົດລາກໄອຄອນແອັບພຼີເຄຊັນ ແລ້ວ ວາງໃສ່ຂ້າງເທີງຂອງແອັບພຼີເຄຊັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ການສ້າງຊ່ືໂຟນເດີໃໝ່

1. ແຕະໂຟນເດີເພື່ອເປີດ.

2. ຢູ່ແຖບຊື່ໂຟນເດີ, ປ້ອນຊື່ໂຟນເດີໃໝ່ໃສ່.

3. ເມື່ອສ�າເລັດແລ້ວ, ແຕະ ປຸ່ມກັບຄືນ.

ວໍເປເປີ

ການປ່ຽນວໍເປເປີ

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້.

2. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ວໍເປເປີ.

3. ເລື່ອນໄປຍັງທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເພື່ອຕັ້ງວໍເປເປີທີ່ທ່ານເລືອກ.

4. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຕ້ັງເປັນວໍເປເປີ ເພື່ອຕັ້ງວໍເປເປີທີ່ຕ້ອງການເປັນວໍເປເປີໜ້າຈໍຫຼັກ.

ການໂອນສືໄປ ແລະ ໂອນຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ການຖ່າຍໂອນທຸກເພັງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ຮູບພາບ ລະຫ່ວາງໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ PC ໃນໂໝດ Media Device MTP.

1. ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານໃສ່PC ຕ່ໍກັບສາຍ USB ແລະ ໂໝດ MTP ຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້.

2. ໂທລະສັບຂອງທ່ານຄວນຢູ່ໃນໂໝດອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນໂທລະສັບທີ່ຖອດອອກໄດ້ ແລະ ຖ້າໃສ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ, 
ກາດ SD ຈະປາກົດເຫັນເຊັ່ນກັນ.

ແຈ້ງການ
ຖ້ານ�າໃຊ້ MAC ທ່ານຈ�າເປັນຕ້ອງດາວໂຫຼດ ດຣາຍເວີ ຈາກ: http://www.android.com/filetransfer/
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ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການເຮືອບິນ (ຍົນ)

ສະຖານທີ່ບາງບ່ອນທ່ານອາດຕ້ອງປິດການເຊື່ອມຕໍ່ວາຍເອີເລສ໌wireless ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ແທນ ທີ່ການປິດໂທລະສັບ, 
ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າ ໃນໂໝດເຮືອບິນໄດ້.

1. ກົດຄ້າງ ພະລັງງານ ປຸ່ມ.

2. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ໂໝດເຮືອບິນ ຢູ່ທາງເລືອກເມນູ.

ຫຼືໃຊ້ ຕ້ັງຄ່າ ແອັບພຼີເຄຊັນ, ເຂົ້າສູ່ ເມນູ Wireless & Networks ແລ້ວເລືອກ ໂໝດເຮືອບີນ.

ໂທລະສັບ
ມີຫຼາກຫຼາຍທາງເຂົ້າສູ່ການໂທ. ທ່ານສາມາດກົດຕົວເລກ, ເລືອກຕົວເລກໃນລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ເທີງໜ້າແວບ Web page,  
ຫຼື ຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກເບີໂທລະສັບ. ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນການໂທ, ທ່ານສາມາດຕອບຮັບສາຍຮຽກເຂົ້າ ຫືຼ ສົ່ງໄປຍັງກ໋ອງຂໍ້ 
ຄວາມສຽງ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງຄ່າການໂທໃນກອງປະຊຸມທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຄົນ.

ແຈ້ງການ
ຕິດຕໍ່ຜູ້ດ�າເນີນປະຕິບັດການດ້ານເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ເພື່ອຊາບວ່າເຄືອຂ່າຍສາມາດຫນັບສະຫນູນດ້ານການໂທແບບກອງປະຊຸມໄດ້ບໍ່
ແລະ ຈ�ານວນເຂົ້າຮ່ວມເທົ່າໃດທີ່ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄດ້.

ການກົດໂທ

ການກົດໂທ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແອັບພຼີເຄຊັນໂທ, ຫືຼ ເລືອກເບີໂທຈາກ ຜູ້ຕິດຕ່ໍ ຫືຼ ການໂທການເຂົ້າສູ່ລະບົບ Log.
ເມືອທ່ານຢູ່ໃນການໂທ, ທ່ານສາມາດແຕະ ຈໍຫຼັກ Home ເພື່ອເຂົ້າສູ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຟັງຊັ້ນອື່ນ. 
ການກັບສູ່ໜ້າໂໝດໂທ, ກົດລາກແຖບແຈ້ງເຕືອນລົງ ແລ້ວ ແຕະ ການໂທປະຈະບັນ Current call.

ການໂທແບບກົດຕົວເລກໃສ່

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະ . ແລ້ວແຕະ  ເປີດປຸ່ມກົດຕົວເລກ.

ແຈ້ງການ
ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າສູ່ແອັບໂທລະສັບໂດຍການແຕະ  ແລ້ວໄປຍັງ ໂທລະສັບ Phone ( ). 

2. ແຕະກົດປຸ່ມຕົວເລກທີ່ເຫມາະສົມເຂົ້າສູ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ. 

ເຄັດລັບ: ໂທລະສັບຂອງທ່ານສະໜັບສະໜູນຟັງຊັ້ນ SmartDial, ນັ້ນຄືເວລາທີ່ທ່ານແຕະກົດໝາຍເລກຢູ່ປຸ່ມກົດຕົວເລກ, 
ໂທລະສັບຈະຄົ້ນຫາບັນດາຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ລາຍການທີ່ເປັນຜົນຄືກັນອີ່ງໃສ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ປິດແປ້ນພີມເພື່ອສະແດງໝາຍເລກ 
ທີ່ມີລັກສະນະຄືກັນ.

3. ຫັຼງຈາກກົດຕົວເລກໃສ່, ຫືຼ ເລືອກໝາຍເລກແລ້ວ, ແຕະ . 
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ການໂທຈາກໝາຍເລກຜູ້ຕິດຕ່ໍ

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະ  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານລາຍການຜູ້ຕິດຕໍ່. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນການກົດຕິດຕໍ່ແລ້ວ, ແຕະ ຜູ້ຕິດຕ່ໍທັງໝົດ 
ເພື່ອເປີດລາຍການຜູ້ຕິດຕໍ່.

ແຈ້ງການ
ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າສູ່ແອັບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໂດຍການແຕະ  ໄປຍັງ ລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ ( ).

2. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂທ.

3. ແຕະກົດປຸ່ມໝາຍເລກເພື່ອດ�າເນີນການໂທຫາຜູ້ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່. 

ດໍາເນີນການໂທຈາກໝາຍເລກບັນທຶກການໂທ

1. ແຕະ  > ໂທລະສັບ ( ). ປັດຈໍເພື່ອເຂົ້າສູ່ RECENTS ແຖບຫຼາສຸດ. ທ່ານຈະເຫັນລາຍການໂທຫຼ້າສຸດ. ຖ້າວ່າທ່ານ 
ບໍ່ສາມາດຊອກຫາການຕິດຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການ, ແຕະ ປະຫັວດການໂທທັງໝົດ ເພື່ອສະແດງປະຫັວດການໂທທັງໝົດ.

2. ແຕະລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນລາຍການ ແລະ ແຕະຫຼືສ�າຜັດ CALL BACK ເພື່ອດ�າເນີກການໂທ.

ການຕອບຮັບການໂທ ແລະ ການປະຕິເສດການໂທ

ການຕອບຮັບການໂທ ແລະ ການປະຕິເສດສາຍຮຽກເຂ້ົາ

ເມື່ອທ່ານຮັບໂທລະສັບ, ໜ້າຈໍສາຍຮຽນເຂົ້າຈະເປີດຂື້ນພ້ອມກັບໝາຍເລກ ID ຂອງຜູ້ໂທເຂົ້າ ແລະ ຂ້ໍມູນຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ປ້ອນເຂົ້າ 
ລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ.
• ການຕອບຮັບສາຍໂທເຂົ້າ, ສ�າຜັດ  ແລະ ກົດລາກໄປດ້ານຂວາ ( ).
• ການປະຕິເສດສາຍໂທເຂົ້າ, ສ�າຜັດ  ແລະ ກົດລາກໄປດ້ານຊ້າຍ ( ).
• ການປະຕິເສດສາຍ ແລະ ສົ່ງຂ້ໍຄວາມໂດຍກົງໄປຫາຜູ້ໂທເຂົ້າ, ສ�າຜັດ  ແລະ ກົດລາກໄປຂ້າງເທີງ ( ) ແລະ ເລືອກເອົາ 
ຫນຶ່ງໃນທາງເລືອກຂໍ້ຄວາມແມ່ແບບ ຫລືແຕະເພື່ອ ຂຽນຂ້ໍຄວາມຂອງທ່ານເອງ... ເພື່ອຂຽນຂໍ້ຄວາມ.

ແຈ້ງການ
ເວລາແຕະ , ມັນຈະບໍ່ປາກົດເທີງຈໍ.

ການສ້ີນສຸດຫືຼຈົບການໂທ

ລະຫ່ວາງການໂທ, ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ວາງສາຍ.
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ປະຕິບັດການອ່ືນໆໃນລະຫວ່າງການໂທ

ເຮັດໃຫ້ການໂທເປັນການໂທແບບປະຊຸມ

ຖ້າທ່ານຮັບສາຍເຂົ້າໃໝ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນອີກສາຍໂທໜຶ່ງ, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມສາຍໂທເຂົ້າທີ່ສອງໄດ້ ເພື່ອເອົາເຂົ້າໃນສາຍທີ ່
ທ່ານກ�າລັງໂທ. ລັກສະນະການໂທນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າການໂທແບບປະຊຸມ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າໂທແບບປະຊຸມກັບຫຼາຍສາຍໂທ.

ແຈ້ງການ
ຕິດຕໍ່ຜູ້ດ�າເນີນປະຕິບັດການດ້ານເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ເພື່ອຊາບວ່າ ເຄືອຂ່າຍສາມາດຫນັບສະຫນູນດ້ານການໂທແບບກອງປະຊຸມໄດ້ບໍ່
ແລະ ຈ�ານວນເຂົ້າຮ່ວມເທົ່າໃດທີ່ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄດ້.

1. ການເລີ່ມໂທແບບປະຊຸມ, ກົດໝາຍເລກຜູ້ຕິດຕໍ່ຄົນທ�າອິດໃຫ້ຢູ່ໃນສາຍ. ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນສາຍໂທ, ແຕະຫຼືສ�າຜັດ .
2. Touch ເພ່ີມສາຍໂທ ແລ້ວປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາ.

3. ແຕະ Touch , ຫືຼ ເລືອກເບີຕິດຕໍ່ຈາກ Call Log ຫືຼ ລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ. ສາຍທ�າອິດແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ການຖືສາຍແບບ 
ອັດຕະໂນມັດ.

4. ເມື່ອສາຍອື່ນເພີ່ມເຂົ້າໃນການຕິດຕໍ່, ແຕະ  ແລະ ແທັບທີ່ ລວມການໂທ Merge calls.

5. ການເພີ່ມສາຍອື່ນອີກ, ແຕະຫຼືສ�າຜັດh  ແລະ ດ�າເນີນການຊ�້າຄືນຈາກຂັ້ນຕອນ 2 ເຖີງ 4.

6. ການປິດສິ້ນສຸດການໂທແບບປະຊຸມ ແລະ ປິດການຕິດຕໍ່ທັງໝົດ, ແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

ສັບປ່ຽນການໂທ Switching Between Calls

ຖ້າທ່ານຮັບສາຍເຂົ້າໃໝ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນອີກສາຍໂທໜຶ່ງ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນປິດລະຫ່ວາງສາຍໃດໜຶ່ງ.
ການໂທ.

1. ເວລາທ່ານຢູ່ໃນການໂທສອງສາຍພ້ອມກັນ, ແຕະແຈລຸ່ມຊ້າຍສຸດຂອງລາຍຊີ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫືຼ ໝາຍເລກໂທລະສັບ.

2. ສາຍປັດຈຸບັນຈະຖືກວາງໄປ ແລະ ທ່ານຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍອື່ນ.
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ຄ້ົນຫາບັນທຶກການໂທ

ບັນທຶກການໂທໄດ້ບັນທຶກລາຍການໂທທີ່ທ່ານກົດ, ຮັບ, ຫືຼ ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ບັນທຶກການໂທນີ້ສາມາດຄົ້ນຫາ 
ໝາຍເລກໂທ ຫືຼ ເພີ່ມໝາຍເລກທີ່ໂທໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໃສ່ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່

ການປ້ອນໝາຍເລກໃສ່ລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ

1. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ໜ້າຈໍຫຼັກ, ແລ້ວແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

2. Touch ປະຫັວດການໂທ.

3. ແຕະຫຼືສ�າຜັດໄອຄອນປ້ອນໝາຍເລກທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ. ຕົວຢ່າງ, .

4. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

5. ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫືຼ ການສ�າພັດທີ່ ສ້າງຜູ້ຕິດຕ່ໍໃໝ່ ( ).

ການຖອນຜູ້ຕິດຕ່ໍທ່ີທ່ານໄດ້ເພ່ີມອອກຈາກລາຍການ

1. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ໜ້າຈໍຫຼັກ, ແລ້ວແຕະຫຼືສ�າຜັດ .
2. Touch ປະຫັວດການໂທ.

3. ແຕະຫຼືສ�າຜັດໄອຄອນປ້ອນໝາຍເລກທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົບ. ຕົວຢ່າງ, .

4. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

5. ສ�າຜັດ ລົບ.

6. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ OK ເພື້ອຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການລົບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການລົບບັນທຶກການໂທ

1. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ໜ້າຈໍຫຼັກ, ແລ້ວແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

2. Touch ປະຫັວດການໂທ.

3. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  > ລົບບັນທຶກການໂທ.

ຜູ້ຕິດຕ່ໍ
ແອັບພຼີເຄຊັນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກ ແລະ ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນເບີໂທລະສັບ ແລະ ທ່ີຢູ່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ພາຍຫຼັງທ່ານບັນທຶກ 
ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານແລ້ວ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖີງຜູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົນທະນາໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.

ການເປີດ ແອພພລິເຄຊັນລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ

ຖ້າໂທລະສັບທ່ານເປັນໂທລະສັບໃໝ່ ແລະ ຍັງບໍ່ມີລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃຫ້ທ່ານເປີດ Contacts ຂ້ໍຄວາມແນະນ�າວິທີການເລີ່ມຕົ້ນເພີ່ມ
ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ໜ້າຈໍຫັຼກ.
• ແຕະ  ແລ້ວແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຜູ້ຕິດຕ່ໍ Contacts ( ). ປັດຈໍໄທຂ້າງຊ້າຍເພື່ອເຂົ້າສູ່ ແທັບຜູ້ຕິດຕ່ໍທັງໝົດ  

ALL CONTACTS .
• ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ໜ້າຈໍຫຼັກ, ປັດຈໍໄທຂ້າງຊ້າຍເພື່ອເຂົ້າສູ່ ແຖບທັງໝົດ ຜູ້ຕິດຕ່ໍ .

ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດເປິດໃຊ້ງານລຽງຕາມອັກສອນໃນລາຍການເລືອນ.
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ການສໍາເນົາຜູ້ຕິດຕ່ໍ

ທ່ານສາມາດສ�າເນົາຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກ ຊິມກາດ SIM ຫືຼ ຈາກໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນ.

1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  > ນໍາເຂົາ້/ສ່ົງອອກ. 

2. ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ກ�າລັງສົ່ງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກແຜ່ນ ຊິມກາດ SIM:
ແຕະຫຼືສ�າຜັດ Iສ່ົງຈາກແຜ່ນ ຊິມກາດ SIM ແລະ ເລືອກວ່າທ່ານຕ້ອງການສ້າງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ໂທລະສັບ ຫືຼ ໃສ່ບັນຊີ 
ກູໂກ Google. ແລ້ວເລືອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ສົ່ງອອກ.

• ການສົ່ງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນ:
ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ສ່ົງຈາກໜ່ວຍຄວາມຈໍາ ແລະ ເລືອກວ່າທ່ານຕ້ອງການສ້າງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ໂທລະສັບ ຫືຼ ໃສ່ບັນຊີ ກູໂກ 
Google. ແລ້ວເລືອກປະເພດການເລືອກຟາຍກາດ vCard file > ເລືອດ vCard file ເພື່ອສົ່ງ > ແລ້ວ OK.

ການສໍາຮອງລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ

ທ່ານສາມາດສ�າເນົາຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກ ຊິມກາດ SIM ຫືຼ ຈາກໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນ.

1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  > ນໍາເຂົາ້/ສ່ົງອອກ. 

2. ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ການສົ່ງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໄປແຜ່ນ ຊິມກາດ SIM:
Touch Export to SIM card. ແລ້ວເລືອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ສົ່ງອອກ. ເມື່ອທ�າການເລືອກແລ້ວ, ແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

       ແຈ້ງການ 
       ການເລືອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດ, ສ�າຜັດ  ແລະ ໝາຍ ທັງໝົດ ຂ້ໍລາຍການໃຫ້ເລືອກ.

• ການສົ່ງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໄປສູ່ໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນ:
ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ສ່ົງໄປໜ່ວຍຄວາມຈໍາ. ແລ້ວເລືອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ສົ່ງອອກ. ເມື່ອທ�າການເລືອກແລ້ວ, ແຕະຫຼືສ�າຜັດ . 
ຂໍ້ຄວາມຢືນຢັນຈະປາກົດຂຶ້ນ, ສ�າຜັດ OK ເພື່ອດ�າເນີນການ.

ແຈ້ງການ 
ການເລືອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດ, ສ�າຜັດ  ແລະ ໝາຍ ທັງໝົດ ຂ້ໍລາຍການໃຫ້ເລືອກ.

ການເພ່ີມຜູ້ຕິດຕ່ໍ

1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະ  ເພື່ອເພີ່ມລາຍຊື່ຜູືຕິດຕໍ່ໃໝ່ນ.

2. ປ້ອນຊື້ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແລ້ວເພີ່ມລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຕ່າງເຊັ່ນ ເບີໂທ ຫືຼ ທ່ີຢູ່.

3. ເມື່ອສ�າເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ສ�າຜັດທີ່ ເພ່ີມຜູ້ຕິດຕ່ໍໃໝ່ ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການເພ່ີມຜູ້ຕິດຕ່ໍໃສ່ລາຍການທ່ີທ່ານນິຍົມມັກ

1. ສ�າຜັດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ລາຍການທີ່ທ່ານນິຍົມມັກ. 

2. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ດ້ານຂ້າງລາຍຊື່ ແລະ ໄອຄອນທີ່ເປັນສັນຍາລັກສີຂາວ ( ).

ການຄ້ົນຫາລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍສະເພາະ

1. ໃຫ້ແຕະລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່  ເພື່ອຄົ້ນຫາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ສະເພາະ.

2. ປ້ອນລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານກ�າລັງຄົ້ນຫາ. ເມື່ອທ່ານພີມ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຄືກັນຈະປາກົດຂ້າງລຸ່ມຂອງຊ່ອງຄົ້ນຫາ.
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ການແກ້ໄຂລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ

ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ສະເໝີໃນຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໄວ້.

1. ໃນລາຍການລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ສ�າຜັດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.

2. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

3. ດ�າເນີນການປັບປ່ຽນຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແລ້ວສ�າຜັດ ແກ້ໄຂລາຍຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ. ການຍົກເລິກການ 
ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດທີ່ທ່ານໄດ້ປ່ຽນນັ້ນ, ສ�າຜັດ ປຸ່ມກັບຄືນ.

ການຕິດຕ່ໍສົນທະນາກັບຜູ້ຢູ່ໃນລາຍຊ້ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ

ຈາກຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ທັງໝົດ ຫືຼ ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຢູ່ໃນລາຍການນິຍົມມັກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດໂທ ຫືຼ ສົ່ງຂ້ໍຄວາມ (SMS) ຫືຼ ຂ້ໍຄວາມ 
ມັນຕິມີເດຍ (MMS) ໄປຍັງຫມາຍເລກໂທລະສັບຜູ້ຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງວອງໄວ. ນອກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພື່ອສະແດງ 
ລາຍການວິທີ່ການທັງໝົດທີ່ທ່ານຈະສາມາດສື່ສານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ນັ້ນໄດ້. ສ່ວນນີ້ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນເວລາ 
ທີ່ທ່ານເປີດເບິ່ງລາຍການຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ.

ການຕິດຕ່ໍສົນທະນາກັບຜູ້ຢູ່ໃນລາຍຊ້ືຜູ້ຕິດຕ່ໍ

1. ໃນລາຍການລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ສ�າຜັດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ສືສານ.

2. ໃນໜ້າຈໍລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່, ທ່ານສາມາດດ�າເນີນການຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດເລກໂທລະສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂທ.
• ໃຫ້ທ່ານສ�າຜັດ  ສົ່ງຂ້ໍຄວາມ.

ລົບຜູ້ຕິດຕ່ໍ

1. ໃນລາຍການລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ສ�າຜັດຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົບ.

2. ສ�າຜັດ  > ລົບ.

3. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ OK ເພື້ອຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການລົບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການໃຊ້ຄີບອດເທີງໜ້າຈໍ

ການສະແດງແຜງແປ້ນພີມ

ເພື່ອປ້ອນຂໍຄວາມ, ໃຫ້ໃຊ້ຄິບອດເທີງໜ້າຈໍ. ແອັບພຼີເຄຊັນບາງຢາງສາມາດເປີດແປ້ນພີມໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ບາງອັນກໍ່ໃຫ້ແຕະ 
ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອເປີດແປ້ນພີມ. 

• ການເປີດແປນພີມ, ສ�າຜັດຊ່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂຽນຂໍ້ຄວາມ. ສ�າຜັດ ປຸ່ມກັບຄືນ ເພື່ອເຊື່ອງແປ້ນພີມ

ການໃຊ້ລັກສະນະທິວທັດຂອງຄີບອດເທີງໜ້າຈໍ

ຖ້າທ່ານພົບວ່າແປ້ນພິມບໍ່ສະດວກ ຫລື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນ�າໃຊ້, ໃຫ້ປີ່ນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໄປດ້ານຂ້າງ. ພາບຈໍຈະ 
ສະແດງແປ້ນພີມເປັນແນວທິວທັດນອນ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໃຊ້ແບບແປ້ນພີມທີ່ກ້ວາງຂື້ນ.
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ການປັບແຕ່ງຕ້ັງຄ່າແປ້ນພືມ

1. ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ) > ເຂ້ົາສູ່ພາສາ ແລະ ການໃສ່ຂ້ໍມູນ.

2. ດ�າເນີນການຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດ ແປ້ນພີມທາງເລືອກຂອງກູໂກ Google Keyboard ເພື່ອປັບປ່ຽນຕັ້ງຄ່າແປ້ນພີມກູໂກ Google 
keyboard.

• ສ�າຜັດ ແປ້ນພີມ SwiftKey Keyboard ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າເທີງຫນ້າຈໍເພື່ອກ�າຫນົດຕັ້ງຄ່າແປ້ນພິມ 
SwiftKey keyboard ໃນແບບການຄາດຄະເນຄ�າສັບ, ການແກ້ໄຂຄ�າສັບແບບອັດຕະໂນມັດ, ພີມແບບຄ�າເວົ້າ, ແລະ 
ລັກສະນະອື່ນໆ.

ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ
ແອັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມ (SMS) ແລະ ຂ້ໍຄວາມມັນຕິມີເດຍໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມ (MMS) 
ກັບບຸກຄົນຕ່າງໆໂດຍການໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ມີຄວາມສາມາດສົ່ງ SMS ຫືຼ MMS. ອີເມວແອັບພຼີເຄຊັນເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານ 
ແລະ ສົ່ງອີເມວຕ່າງໆໄດ້.

SMS ແລະ MMS

ການເປີດຂ້ໍຄວາມ

ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ໜ້າຈໍຫັຼກ. 
• ສ�າຜັດ  > ເຂ້ົາສູ່ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ ( ).

ການສ້າງ ແລະ ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ

ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ ເປີດໜ້າຕາງຂໍ້ຄວາມຂື້ນ, ຊ່ອງທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫືຼ ເປີດຊ່ອງທີ່ກ�າລັງດ�າເນີນງານຂໍ້ຄວາມຢູ່
ຂໍ້ຄວາມເຕືອນ.

1. ສ�າຜັດ  ເລີ່ມສ້າງຂໍ້ຄວາມໃໝ່ນ ຫືຼ ສ້າງຂໍ້ຄວາມມັນຕິມີເດຍໃໝ່່ນ ຫືຼ ສ�າຜັດຂໍ້ຄວາມເຕືອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອເປີດ.

2. ປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບ ໃສ່ທ່ີ ຊ່ອງ. ເມື່ອທ່ານປ້ອນເລກໂທລະສັບ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຄືກັນຈະປາກົດຂື້ນ. ທ່ານສາມາດ 
ສ�າຜັດຜູ້ຮັບທີ່ແນະນ�າມາ ຫືຼ ສືບຕ�າປ້ອນເລກໂທລະສັບເລີຍ.

3. ສ�າຜັດຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນປ້ອນຂໍ້ຄວາມໃສ່.
ຖ້າທ່ານສ�າຜັດ ປຸ່ມກັບຄືນ ໃນຂະນະທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່, ມັນຈະບັນທຶກເປັນຮ່າງຂໍ້ຄວາມໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ.  
ສ�າຜັດຂໍ້ຄວາມເພື່ອສືບຕໍ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມ.

4. ເມື່ອທ່ານຂຽນສ�າເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ສ�າຜັດ . 

ແຈ້ງການ 
ການປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງທີ່ປາກົດເທີງໜ້າຕ່າງ. ເມື່ອທ່ານເປີດ ແລະ ສົງຂ້ໍຄວາມເພີ່ມເຕີມ, ຂ້ໍຄວາມເງົາຈະຖືກສ້າງຂື້ນ.
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ການສ້າງ ແລະ ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ ມັລຕິມີເດຍ

1. ເທ່ິງໜ້າຈໍສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ�າຜັດ .

2. ປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບ ໃສ່ໃນ ຊ່ອງຫຼືສ�າຜັດ  ເພີ່ມໝາຍເລກໂທລະສັບຈາກ ລາຍການຜູ້ຕິດຕ່ໍCONTACTS.

3. ສ�າຜັດຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນປ້ອນຂໍ້ຄວາມໃສ່.

4. ສ�າຜັດ  > ເພ່ີມເລ່ືງຫົວຂ້ໍ ເພື່ອເພີ່ມເລື່ອງຂອງຂໍ້ຄວາມ.

5. ປ້ອນຫົວເລື່ອງ. 
ໂທລະສັບຂອງທ່ານກໍຈະຢູ່ໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ ມັນຕິມີເດຍ

6. ສ�າຜັດ  ແລະ ເລືອກປະເພດຂອງສືໄຟລ໌ເພື່ອຕິດຄັດໄປກັບຂໍ້ຄວາມ.

7. ເມື່ອທ່ານຂຽນສ�າເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ສ�າຜັດ . 

 ການເປີດ ແລະ ເປີດເພ່ືອສະແດງຂ້ໍຄວາມ ມັລຕິມີເດຍ

1. ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ສ�າຜັດຂໍ້ຄວາມເງົາເພື່ອເປີດ.

2. ສ�າຜັດຂໍ້ຄວາມມັນຕິມີເດຍເພື່ອເປີດສະແດງຂໍ້ຄວາມ.

3. ບັດຂຶ້ນ ຫລື ປັດລົງເພື່ອເບິ່ງສະໄລດ໌ທີ່ຜ່ານມາ ຫືຼ ຕ່ໍໄປ.

ການຕອບຂ້ໍຄວາມນ້ັນ

1. ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ສ�າຜັດຂໍ້ຄວາມ ຫືຼ ກະທູ້ຂໍ້ຄວາມມັນຕິມີເດຍເພື່ອເປີດ.

2. ສ�າຜັດຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃສ່.

3. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ . 

ການປັບແຕ່ງຕ້ັງຄ່າຂ້ໍຄວາມ

ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ເພື່ອປັບແຕ່ງຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ.

ອີເມລ໌

ໃສ່ອີເມລສ໌ດ້ວຍປາຍນິ້ວໃນມືຖືຂອງທ່ານໄດ້, ເຊັ່ນກັນ. ການໃຊ້ແອັບອີເມລ໌, ທ່ານສາມາດກ�ານົດຄ່າການໃຫ້ບໍລິການອີເມລ໌ທີ່ 
ນິຍົມກັນຫຼາຍໄດ້. ອິເມລ໌ປະເພດນີ້ຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນອີເມລ໌ POP3, IMAP, ຫືຼ ການແລກປ່ຽນ.

ການເປີດອີເມລ໌

ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ສ�າຜັດ  > ອີເມລ໌ Email ( ).

ເພ່ີມບັນຊີອີເມລ໌

ເວລາໃຊ້ແອັບອີເມລ໌ຄັ້ງທ�າອິດ, ທ່ານຈ�າເປັນຕ້ອງກ�ານົດຄ່າບັນຊີອີເມລ໌ກ່ອນ. ຕັວຊ່ວຍຕັ້ງຄ່າອີເມລ໌ຂອງທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າບັນຊີ 
ຂອງທ່ານສ�າຫຼັບລະບົບອິເມລ໌ຍອດນິຍົມ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານ ແລະ ເຮັດວຽກກັບອີເມລ໌ດຽວກັນກັບທີ່ທ່ານໄດ້ດ�າເນີນການ 
ໃນຄອມພິມເຕີໃນເວັບເບົຣາເຊີ ຫືຼ ໂປຼແກຼມແອັບອີເມລ໌.
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1. ເປີດ ອີເມລ໌ ແອັບພຼີເຄຊັນ. ເບິ່ງທີ່“ການເປີດອີເມລ໌”.

2. ປ້ອນ ທ່ີຢູ່ອີເມລ໌ໃສ່ ແລະ ສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT. 

3. ປ້ອນ ລະຫັດ ແລະ ສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT. 

    ອູປະກອນຈະກູ້ຕັ້ງຄ່າອິເມລ໌ຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

4. ຕັ້ງຄ່າຄວາມຖິ່ກວດສອບຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT.

5. ແກ້ໄຂຊື່ບັນຊີ ແລະ ການສະແດງຊື່ບັນຊີໃນກໍລະນີຈ�າເປັນ.
ແຈ້ງການ 
ການສະແດງ (ຊ່ືຂອງທ່ານ) ຈະປາກົດເທິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງອອກທັງໝົົດ.

ການຕັ້ງອີເມລ໌ manually, ສ�າຜັດ ການຕ້ັງ Manual setup. 

ແຈ້ງການ 
ຖ້າທ່ານສ�າຜັດ ການຕ້ັງ Manual setup, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມລ໌ຂອງທ່ານສ�າລັບການກ�ານົດ ຊຶ່ງຈ�າເປັນຕ້ອງ 
ມີບັນຊີຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົານັ້ນ.

6. ເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ອີເມລ໌ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າເທິ່ງໜ້າຈໍ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນ 
ເຊີເວີທັງໝົດເຊັ່ນ, ຊື່ຜູ້ໃຊ້, ລະຫັດຜ່ານ, Server, ປະເພດ Port, ປະເພດຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂ້ໍມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ໃຫ້ສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT ເພື່ອດ�າເນິນການຕໍ່.

ແຈ້ງການ 
ຕັ້ງຄ່າບັນຊີຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ, ຂ້ຶນກັບປະເພດຂອງການບໍລິການອີເມລ໌ບັນຊີຂອງທ່ານ. ສ�າລັບລາຍລະອຽດ 
ພາລາມິເຕີຫຼືຂອບເຂດ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສອບຖາມຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

7. ຕັ້ງຄ່າຄວາມຖິ່ກວດສອບຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT. 

8. ແກ້ໄຂຊື່ບັນຊີ ແລະ ການສະແດງຊື່ບັນຊີໃນກໍລະນີຈ�າເປັນ. 

ແຈ້ງການ 
ການສະແດງ (ຊ່ືຂອງທ່ານ) ຈະປາກົດເທິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງອອກທັງໝົົດ.

9. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT.
ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄ�າຮ້ອງສະຫມັກອີເມວຂອງທ່ານຈະເປີດເພື່ອສະແດງເນື້ອໃນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ Inbox ຂອງທ່ານ.

ການເພ່ີມບັນຊີອີເມລ໌

1. ຫັຼງຈາກການສ້າງຕັ້ງບັນຊີອິເມລ໌ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ.

2. ແລ້ວສ�າຜັດ ເພ່ີມບັນຊີ Add account ເພື່ອສ້າງບັນຊີອີເມລ໌ອື່ນ. 

3. ປະຕິບັດຄືນຕາມຂັ້ນຕອນ 2~9 ໃນການ "ເພີ່ມບັນຊີອີເມລ໌"

ເປີດອີເມລ໌ຂ້ໍຄວາມ

1. ເປີດໜ້າຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ສ�າຜັດອີເມລ໌ເພື່ອເປີດ.

2. ການເຂົ້າໂຟຣເດີບັນຊີຢູ່ອີເມລ໌, ສ�າຜັດຊ່ອງການເລືອນບັນຊີຂ້າງເທີງເບື່ອງຊ້າຍໜ້າຈໍ, ໂຟຣເດີບັນຊີທີ່ເລືອກຈະເປີດຂື້ນຢູ່ກ້ອງ 
ໂຟຣເດີທັງໝົດ.
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ການສ້າງ ແລະ ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມອີເມລ໌

1. ເທີງໜ້າຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ສ�າຜັດ .
ແຈ້ງການ 
ການເຂົ້າບັນຊີອີເມລ໌ອື່ນ, ສ�າຜັດຊ່ອງການເລືອນບັນຊີຂ້າງເທີງເບື່ອງຊ້າຍໜ້າຈໍ. ແລ້ວສ�າຜັດບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ.

2. ໃນ ຊ່ອງນັ້ນ, ໃຫ້ປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງຜູ້ຮັບ.

3. ປ້ອນ ຫົວເລື່ອງ ແລະ ຂ້ໍຄວາມອີເມລ໌ ຂອງທ່ານ. 

4. ການສົ່ງເອກະສານຕິດຄັດໄປກັບຂໍ້ຄວາມ, ສ�າຜັດ  > ເອກະສານຕິດຄັດ ແລ້ວ ເລືອກໄຟລ໌ເອກະສານທີ່ທ່ານຕ້ອງການ 
ຕິດຄັດ.

5. ເມື່ອສ�າເລັດສົມບູນ, ໃຫ້ທ່ານສ�າຜັດ . 
ຖ້າທ່ານສ�າຜັດ ປຸ່ມກັບຄືນ ໃນຂະນະທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່,ຂໍ້ຄວາມຈະບັນທຶກເປັນຮ່າງຂໍ້ຄວາມ.

ການຕອບຂ້ໍຄວາມອີເມລ໌ນ້ັນ

1. ສ�າຜັດຂໍ້ຄວາມອີເມລ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ ແລະ ຕອບກັບ.

2. ສ�າຜັດ  ຫືຼ ແຕະ  > ຕ້ອບກັບທັງໝົດ Reply all ເພື່ອຕອບຂໍ້ຄວາມອີເມລ໌.

ການລຶບບັນຊີອີເມລ໌

1. ສ�າຜັດ ປຸ່ມໂຮມ Home ເພື່ອນ�າທ່ານກັບສູ່ໜ້າ Home. ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

2. ສ�າຜັດທ່ີ ບັນຊີ Accounts ແລະ ເລືອກປະເພດບັນຊີທີ່ບັນຈຸບັນຊີອີເມລ໌ທີ່ຕ້ອງການລົບ.

3. ສ�າຜັດ  > ລຶບບັນຊີ. ຂ້ໍຄວາມຢືນຢັນຈະປາກົດຂຶ້ນ, ສ�າຜັດ ລຶບບັນຊີ Remove account ເພື່ອດ�າເນີນການລົບ.

ການປ່ຽນຕ້ັງຄ່າບັນຊີອີເມລ໌

ທ່ານສາມາດປ່ຽນໝາຍເລກຕັ້ງຄ່າບັນຊິ, ພ້ອມທັງຄວາມຖິ່ໃນການກວດສອບອີເມລ໌ຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງການຮັບຂໍ້ຄວາມແຈ້ງ 
ເຕືອນການຮັບຂໍ້ຄວາມອີເມລ໌ໃໝ່ແບບໃດ, ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຊີເວີການໃຊ້ບັນຊີສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ຄວາມເມລ໌.

1. ໃນໜ້າຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ເພື່ອປັບແຕ່ງຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ.

2. ສ�າຜັດ“ຕ້ັງຄ່າທ່ົວໄປ” ຫືຼ “ບັນຊີອີເມລ໌ເພື່ອປັບແຕ່ງຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ.

3. ສ�າຜັດທາງເລືອກ ແລະ ປ່ຽນຕັ້ງຄ່າທີ່ຈ�າເປັນ.

ແຈ້ງການ
ຕັ້ງຄ່າການຮັບ ແລະ ການສົ່ງ ຂອງບັນຊີ, ແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງການບໍລິການອີເມລ໌ບັນຊີຂອງທ່ານ. POP3, IMAP, ຫືຼ 
ການແລກປ່ຽນ. ທ່ານສາມາດປ້ອນລາຍລະອຽດທີ່ຈ�າເປັນດ້ວຍຕົນເອງ, ເຖິງວ່າປົກກະຕິແລ້ວທ່ານຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ ້
ບໍລິການອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອກ�ານົດຕັ້ງຄ່າທີ່ເຫມາະສົມສ�າລັບການບັນຊີ.
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Wi-Fi
Wi-Fi ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອຕໍ່ວາຍເອີເລສ໌ໄຮ້ສາຍເຖີງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ. ການນ�າໃຊ້ Wi-Fi ເທີງມືຖືຂອງທ່ານ
ໂທລະສັບ, ທ່ານຈ�າເປັນຕ້ອງເຂົ້າເຖີງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ວາຍເອີເລສ໌ໄຮ້ສາຍ (hotspots). ອຸປະສັກທີ່ປິດກັ້ນສັນຍານ Wifi ຈະຊ່ວຍຫຼຸດ 
ຜ່ອນຈຸດແຂງຂອງຕົນ.

ການເປີດ Wi-Fi

1. ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

2. ໃນ ວາຍເອີເລສ໌ໄຮ້ສາຍ & ເຄືອຂ່າຍແນັດເວິກ, ສ�າຜັດ Wi-Fi ແລະຕັ້ງຄ່າໃສ່ທີ່ ON.

ການເຊ່ືອມຕ່ໍກັບເຄືອຂ່າຍວາຍເອີເລສ໌ໄຮ້ສາຍ

1. ໃນຂະນະທີ່ເປີດຢູ່, ສ�າຜັດ Wi-Fi.

2. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຄືອຂ່າຍ Wifi ຈະສະແດງອອກມາ. ສ�າຜັດເຄືອຂ່າຍໄວຟາຍ Wi-Fi ເພື່ອທ�າການເຊື່ອມຕໍ່.

3. ຖ້າທ່ານເລືອກເຄືອຂ່າຍເປີດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຫານທ່ານເລືອກເຄືອຂ່າຍທີ່ມີ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຕໍ່ເຂັ້າຫາມັນເປັນເທື່ອທ�າອິດໃຫ້ປ້ອນລະຫັດ, ແລ້ວສ�າຜັດ ເຊ່ືອມຕ່ໍ Connect. 

ແຈ້ງການ
ຫານທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍວາຍເອີເລສ໌ໄຮ້ສາຍ ທ່ີທ່ານເຄືຍໃຊ້ມາແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ຈ�າເປັນປ້ອນລະຫັດອີກ ເວັ້ນເສຍແຕ່ 
ທ່ານປັບຕັ້ງຄ່າໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໃຫ້ກັບສູ່ຕັ້ງຄ່າຕົ້ນເດີມ.

ເຄັດລັບ: ໃນໜ້າຕັ້ງຄ່າWi-Fi, ສ�າຜັດ  > ເພ່ີມເຄືອຂ່າຍ Add network ເພື່ອເພີ່ມເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi .

ບລູທູດ
ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານມີ ບລູທູດ, ຊຶ່ງໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ວາຍເອີເລສ໌ໄຮ້ສາຍກັບອຸປະກອນບູຣທູດອື່ນ ເພື່ອທ່ານຈະ
ສາມາດແບ່ງປັນໄຟລ໌ເອກະສານກັບໝູ່ເພືອນ, ສົນທະນາແບບແຮນຟີຣດ້ວຍຊຸດຫູຟັງບູຣທູດ, ຫືຼແມ້ກະທັ້ງການຖ່າຍໂອນຮູບພາບ 
ເທີງໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີ PC ຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານກ�າລັງໃຊ້ບູຣທູດ, ບໍ່ຄວນລືມຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນໄລຍະ 10 ແມັດ (33 ຟຸດ) ຂອງ Bluetooth ອ່ືນໆ ອຸປະກອນ. 
ໂປດຊາບວ່າອຸປະສັກຄືຝາ ຫືຼ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆອາດຈະລົບກວນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດຂອງທ່ານ.

ການເປີດ Bluetooth

1. ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

2. ໃນ ວາຍເອີເລສ໌ໄຮ້ສາຍ & ເຄືອຂ່າຍແນັດເວິກ, ສ�າຜັດ Wi-Fi ແລະຕັ້ງຄ່າໃສ່ທີ່ ON.
ໃນເວລາທີ່ເປີດ Bluetooth, ໄອຄອນ Bluetooth ຈພປາກົດຢູ່ໃນແຖບແຈ້ງເຕືອນ.
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ການຈັບຄູ່ ແລະ ເຊ່ືອມຕ່ໍກັບອຸປະກອນບຣູທູທ໌ Bluetooth

Bluetooth ມືຖືຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດ�າເນີນງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ໂປຣໄຟລ໌ຊຸດລ�າໂພງ Hands Free Profile (HFP): ໃຫ້ທ່ານສາມາດນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ Bluetooth ຊຸດລ�າໂພງໄດ້.
• ໂປຣໄຟລຊຸດຫູຟັງ Headset Profile (HSP): ໃຫ້ທ່ານສາມາດນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ Bluetooth ຊຸດຫູຟັງ HSP ໄດ້.
• ໂປຣໄຟລ Object Push Profile (OPP): ໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານ Bluetooth ໄດ້.
• ໂປຣໄຟລ໌ຊຸດ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): ໃຫ້ທ່ານສາມາດນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ Bluetooth  

ຊຸດຫູຟັງທີ່ເປັນເຄື່ອງບັນທຶກສຽງທີ່ຫຼິ້ນສຽງແຍກອອກສອງລ�າໂພງ ໄດ້ເຊັ່ນຊຸດຫູຟັງສເຕີຣິໂມ ແລະອຸປະກອນຕິດລົດຍົນ.
• ໂປຣໄຟລ໌ຊຸດ A/V Remote Control Profile (AVRCP): ໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ຫຼີ້ນຜ່ານຊຸດຫູຟັງໄລຍະໄກ.

ກ່ອນການນ�າໃຊ້Bluetooth, ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນ Bluetooth ຂອງໂທລະສັບອື່ນກ່ອນດັ່ງນີ້:

1. ຕ້ອງຮັບຮອງວ່າການທ�າງານ Bluetooth ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານເປີດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າແລ້ວ.

2. ຈາກນັ້ນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຈະຄົ້ນຫາສ�າລັບອຸປະກອນ Bluetooth ໃນຂອບເຂດ (ຫຼື ໃຫ້ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  > 
ຣີເຟຮສ໌Refresh).

3. ສ�າຜັດຊື່ອຸປະກອນທີ່ທ່າານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

4. ປ້ອນລະຫັດຈັບຄູ່ເພື່ອສ�າເລັດການເຊື່ອມຕໍ່.

ແຈ້ງການ
ເມື່ອທ່ານສ້າງການຈັບຄູ່ແລ້ວ, ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງອຸປະກອນ Bluetooth ອີກເທື່ອໜຶ່ງຊຶ່ງຈະບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ້ອນລະຫັດອີກ.

ການສ່ົງໄຟລ໌ເອກະສານທາງ Bluetooth

ການໃຊ້ອຸປະກອນ Bluetooth ນີ້, ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຮູບພາບ, ວິດີໂອ, ຫືຼ ເພັງກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພືອນຂອງທ່ານ.

ການສົ່ງໄຟລ໌ເອກະສານທາງ Bluetooth, ປະຕິບັດດັ່ງຕຊໍ່ໄປນີ້:

1. ສ�າຜັດໄຟລ໌ເອກະສານເພື່ອສົ່ງ.

2. ສ�າຜັດ  > Bluetooth, ແລ້ວເລືອກອຸປະກອນຈັບຄູ່.

ການສ້ິນສຸດການເຊ່ືອມຕ່ໍ ຫືຼ ສ້ິນສຸດການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບຣູທູທ໌ Bluetooth

1. ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

2. ໃນ ວາຍເອີເລສ໌ໄຮ້ສາຍ & ເຄືອຂ່າຍແນັດເວິກ, ສ�າຜັດ Bluetooth.

3. ຢູ່ທາງເລືອກອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່, ສ�າຜັດ  ແລ້ວແຕະ Forget ເພື່ອຢືນຢັນການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່.

ອຸປະກອນສ້າງຄວາມບັນເທີງ
ນອກຈາກຈະເປັນອຸປະກອນສື່ສານສົນທະນາ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນບຸກຄົນແລ້ວ, ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຍັງສະຫນອງ 
ຄວາມບັນເທີງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫລາກຫລາຍ. ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບ, ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ຄຼິບສຽງ, ແລະ ດາວໂຫຼດ ແລະ ຟັງເພັງໄດ້.

ການຖ່າຍຮູບ ແລະ ການບັນທຶກວິດີໂອ
ກ້ອງເປັນການປະສົມປະສານກ້ອງ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ ທ່ິທ່ານສາມາດໃຊ້ການຖ່າຍ ພາບ ແລະ ສາມາດແບ່ງປັນພາບ ແລະ 
ວິດີໂອໄດ້.
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ການເປີດກ້ອງ

ການເປີດແອັບພຼີເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  ໜ້າຈໍຫັຼກ. 
• ແຕະສ�າຜັດ  > ກ້ອງ Camera ( ).

ສ�າຜັດ ປຸ່ມກັບຄືນ ຫືຼ ປຸ່ມ Home ເພື້ອປິດກ້ອງ.

ການຖ່າຍຮູບ

1. ແຕະສ�າຜັດ  > ກ້ອງ Camera ( ). 
By ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ຢູ່ໃນໂໝດກ້ອງ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານສາມາດສ�າຜັດ  ປ່ຽນເປັນໂໝດ Camera mode.

ແຈ້ງການ 
ການສັບປ່ຽນກ້ອງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ, ສ�າຜັດ   ຢ່າງເປັນລ�າດັບ.

2. ແຕ່ງຮູບພາບຂອງທ່ານໃນຫນ້າຈໍຮູບພາບທີ່ຈັບພາບ.

• ສ�າຜັດຫນ້າຈໍເພື່ອສຸມໃສ່ພື້ນທີ່ສະເພາະໃດຫນຶ່ງເທີງຫນ້າຈໍ.
• ສ�າຜັດເພື່ອຂະຫຍາຍເຂົ້າ/ຂະຫຍາຍອອກເທິງອຸປະກອນ.
• ສ�າຜັດ  ເພື່ອປັບປ່ຽນຕັ້ງຄ່າກ້ອງ. ເປີດສະແດງການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານມີການປັບປ່ຽນຕັ້ງຄ່ານັ້ນ.

3. ສ�າຜັດ  ທ່ີ ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ.

ແຈ້ງການ 
ເມື່ອຢູ່ໃນການນ�າໃຊ້ແອັບກ້ອງ, ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ ລະດັບສຽງຂ້ືນ ( ) ແລະ ລະດັບສຽງລົງ ( ) ເພື່ອຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ.

ການເປີດເບ່ິງຮູບຂອງທ່ານ

ການເບິ່ງຮູບຂອງທ່ານ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ເວລາຢູ່ໃນການເປີດກ້ອງ, ສາມາດສ�າຜັດ ພາບທີ່ຖ່າຍຫຼ້າສຸດຂະໜາດຫຍໍ້ຕໍ່ຈາກ  ປຸ່ມ.
ແຈ້ງການ 
ການກັບສູ່ການເປີດກ້ອງສາມາດກົດ ປຸ່ມກັບຄືນ Back.

• ສ�າຜັດ  > ຮູບພາບ Photos ( ), ເພື່ອເປີດເບິ່ງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂທທັງໝົດໄດ້.

• ສ�າຜັດ  > ອາລະບັມຮູບພາບ Gallery ( ), ເພື່ອເປີດເບິ່ງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂທທັງໝົດໄດ້.

ແກ້ໄຂ ແລະ ແບ່ງປັນຮູບພາບຂອງທ່ານ

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເບິ່ງຮູບພາບຂອງທ່ານ, ທາງເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ກໍ່ກາຍເປັນການສາມາດໃຊ້ງານໄດ້:

• ແກ້ໄຂ: ສ�າຜັດ  ແລະ ແກ້ໄຂຮູບພາບຂອງທ່ານດ້ວຍຕົວເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຫຼາຍ.

• ແບ່ງປັນ: ສ�າຜັດ  ແລະ ແບ່ງປັນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານຜ່ານແອັບທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຫຼາຍເທິງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

• ລົບ: ສ�າຜັດ  > ລົບ Delete ເພື່ອລົບຮູບຖ່າຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
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ການຖ່າຍວິດີໂອ

1. ແຕະສ�າຜັດ  > ກ້ອງ Camera ( ).

2. ສ�າຜັດ  ແລະ ເລືອກຈາກເມນູ  ເພື່ອຍ້າຍໄປໂໝດວິດີໂອ.

ແຈ້ງການ 
ການສັບປ່ຽນກ້ອງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ, ສ�າຜັດ   ຢ່າງເປັນລ�າດັບ.

3. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມບັນທຶກ.

4. ໃນຂະນະບັນທຶກ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດເພື່ອຂະຫຍາຍເຂົ້າ/ຂະຫຍາຍອອກເທິງອຸປະກອນ.

5. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມບັນທຶກ.

ການເປີດເບ່ິງວິດີໂອຂອງທ່ານ

ພາຍຫຼັງການບັນທຶກວິດີໂອ, ສາມາດສ�າຜັດວິດີໂອທີ່ຖ່າຍຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ຖ່າຍຕໍ່ຈາກ  ປຸ່ມ. ສ�າຜັດເພື່ອຫຼີ້ນວິດີໂອ

ການຖ່າຍຮູບພາບປາໂນຣາມາ Panorama

1. ສ�າຜັດ  ແລະ ເລືອກ  ເພື່ອຍ້າຍໄປໂໝດພາບປາໂນຣາມາ Panorama.

2. ສ�າຜັດ  ເພື່ອດເລີ່ມຖ່າຍຮູບແບບປາໂນຣາມາ Panorama.

3. ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າຢູ່ເທິງໜ້າຈໍເພື່ອຖ່າຍຮູບພາບແບບປາໂນຣາມາໄດ້.

ການໃຊ້ອັລບັມ

ແອັບອັລບັມຂອງທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂທທີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ໃນໂທລະສັບ ຫືຼ ໜ່ວຍຄວາມຈ�າ SD ຂອງທ່ານໂດຍ 
ອັດຕະໂນມັດ. ເລືອກອັລບັມ/ໂຟນເດີແລະ ສະແດງແບບສໄລດ໌ໂຊວ໌ ຫືຼສາມາດເລືອກເອົາລາຍການເພື່ອແບ່ງປັນໄປຍັງແອັບອື່ນໆ.

ການເປີດໃຊ້ອັລບັມ

ສ�າຜັດ  > ອັລບັມ Gallery ( ) ເພື່ອເປີດແອັບ. ແອັບອັລບັມຈະຈັດປະເພດຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານດ້ວຍພື້ນທີ ່
ເກັບຮັກສາ ແລະ ບັນທຶກໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ເປັນໂຟນເດີ. ສ�າຜັດໂຟນເດີເພື່ອເປີດຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອໃນໂຟນເດີ.

ການເປີດສະແດງຮູບ

1. ໃນອັລບັມ, ແຕະໂຟນເດີທີ່ບັນຈຸຮູບພາບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດເບິ່ງ.

2. ສ�າຜັດຮູບພາບເພື່ອເປີດໃນໂໝດຂະຫຍາຍ. ເວລາທ່ານເປີດສະແດງຮູບພາຍໃນໂໝດຂະຫຍາຍ, ປັດຮູບໄປທາງຊ້າຍ ຫືຼ 
ທາງຂວາເພື່ອເບິ່ງຮູບທີ່ຜ່ານມາ ຫືຼ ຮູບຖັດໄປ.

3. ການຂະຫຍາຍຮູບພາບ, ເລືອນສອງນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກກັນໃສ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍຮູບ. ໃນໂໝດຂະຫຍາຍ, 
ປັດນີ້ວຂອງທ່ານຂື້ນ ຫືຼ ລົງ ແລະ ປັດໄປຊ້າຍ ຫືຼ ຂວາກໍ່ໄດ້.

ເຄັດລັບ: ໂປຼແກຣມສະແດງພາບສະຫນັບສະຫນູນຟັງກ໌ຊັ່ນການດ�າເນີນງານຫມູນແບບອັດຕະໂນມັດ. 
ເມື່ອທ່ານໜູນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ, ຮູບພາບຈະປັບໝູນດ້ວຍຕົວເອງ.
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ການຕັດແປງຂອບຮູບໃໝ່ໃນ ອັລບັມແກເລີຣີ

1. ເວລາເປີດສະແດງຮູບ, ສ�າຜັດ  > ການຕັດແປງຂອບ Crop. 

2. ການໃຊ້ໂຕຕັດແປງເພຶ່ອເລືອກຕັດຂອບຮູບບາງສ່ວນ.

• ກົດລາກໂຕຈັດຕັດຂອບເພື່ອຍ້າຍຈາກດ້ານໃນ.
• ກົດລາກໂຕຈັດຕັດຂອບເພື່ອຍ້າຍຈາກດ້ານໃນ.

3. ສ�າຜັດ ບັນທຶກ SAVE ເພື່ອບັນທຶກຮູບພາບທີ່ຕັດແປງຂອບແລ້ວ. ສ�າຜັດ ປຸ່ມກັບຄືນ ເພື່ອຍົກເລີກການປ່ຽນແປງ.

ການເພີດເພີນກັບສຽງເພັງ
ທ່ານສາມາດຖ່າຍໂອນໄຟລ໌ເພັງຈາກ PC ຂອງທ່ານໃສ່ໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD ຂອງທ່ານ ເພື່ອຟັງເພັງເທີງໂທລະສັບມືຖ ື
ຂອງທ່ານ.

ສໍາເນົາກ໋ອບປ້ີເພັງໃສ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈໍາ microSD

1. ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບໃສ່ຄອມພິວເຕີດ້ວຍສາຍ USB ແລະ ເຊື່ອມກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD.

2. ເທີງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ເລືອນໄປໄດຣຟ໌ USB ແລ້ວ ເປີດ.

3. ສ້າງໂຟນເດີໃນ ໄດເຣກທໍຣີ ຂອງກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD (ຍົກຕົວຢ່າງ, ເພັງ).

4. ສ�າເນົາກ໋ອບປີ້ເພັງຈາກຄອມພີວເຕີໄປຍັງໂຟນເດີທີ່ທ່ານສ້າງນັ້ນ.

5. ພາຍຫຼັງສ�າເນົາກ໋ອບປີ້ເພັງ, ຍົກເລີກການເຊື່ອມຕໍ່ໄດຣຟ໌ທີ່ລະບົບດ�າເນີນງານຂອງຄອມພິວເຕີຕ້ອງການນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການຖອດ 
ໂທລະສັບປອດໄພຈາກ PC.

ການເປີດຫ້ີຼນເພັງໃນກູໂກ Google Play Music

ການເປີດຫ້ອງສະມໝຸດ, ສ�າຜັດ  > ຫ້ີຼນເພັງ Play Music ( ) > ສ�າຜັດກ໋ອງເລືອກໝວດເພັງຢູ່ເທີງເບື້ອງຊ້າຍໜ້າຈໍ 
 > ແລ້ວໄປທ່ີ My Library. ຊຶ່ງປະກອບມີຫ້າແຖບ: ເພລ໌ລິສ໌, ແນວເພັງ, ສິນລະປິນ, ອັລບັ້ມ, ແລະ ເພັງ.

Playing ເພັງ

1. ແຕະປະເພດໝວດເພັງເທິ່ງໜ້າຈໍສະໝຸດເພັງ.

2. ສ�າຜັດເພັງເພື່ອເປີດເພັງ.

ເຄັດລັບ: ເວລາທ່ານຟັງເພັງ, ສ�າຜັດ ປຸ່ມກັບຄືັນ Back ເພື່ອໃຊ້ແອັບອື່ນ. ເພັງຈະຍັງສືບຕໍ່ຫຼີ້ນ. ການກັບສູ່ໜ້າຄວບຄຸມເພັງ, 
ໃຫ້ເປີດແຖບແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສ�າຜັດເພັງ.

ການເພ່ີມເພັງໃສ່ລາຍການເພັງ

1. ແຕະປະເພດໝວດເພັງເທິ່ງໜ້າຈໍສະໝຸດເພັງ.

2. ແຕະທີ  ປຸ່ມຂ້າງເພັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ລາຍການເພັງ. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ເພ່ີມໃນລາຍເພລ໌ລິສ໌ ໃນເມນູທາງເລືອກນັ້ນ.

3. ເລືອກລາຍການເພັງ ຫືຼ ສ�າຜັດ ເພລ໌ລິສ໌ໃໝ່ ເພື່ອເພີ່ມເພັງໃສ່ລາຍການເພັງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ການເປີດເພລ໌ລິສ໌

1. ສ�າຜັດກ໋ອງເລືອກປະເພດໝວດເພັງເທີງເບື້ອງຊ້າຍໜ້າຈໍ. ແລ້ວສ�າຜັດ ເພລ໌ລິສ໌.

2. ສ�າຜັດເພລ໌ລິສ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດຄ້າງໄວ້.

3. ສ�າຜັດເພັງເພື່ອເປີດເພັງ.
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ການເປີດຟັງວິທະຍຸ FM

ວິທະຍຸ FM ໃຫ້ທ່ານສາມາດຟັງ ສະຖານີວິທະຍຸ FM ເທີງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໄດ້. ເຊື່ອຕໍ່ຊຸດຟັງຫູໃສ່ຮູ່ສຽບສາຍສະເບົ້າ 
ໂທລະສັບກ່ອນການເປີດແອັບ.

ສ�າຜັດ  > ວິທະຍຸ FM ( ) ເພື່ອເປີດແອັບ.

ການເປີດວິທະຍຸ FM

ແຈ້ງການ
ການຮັບ ຄື້ນ ສະຖານີທີ່ທ່ານມັກທ່ານຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການຕັ້ງຄື້ນວິທະຍຸເຂດທ້ອງຖິ່ນ Local Regional Band ນ້ັນຖືກ 
ຕ້ອງແລ້ວ. ການປ່ຽນພູມມິພາກ, ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ > ຄ້ືນວິທະຍຸເຂດທ້ອງຖ່ິນ Regional Band ແລ້ວເລືອນລາຍການ 
ແລະ ເລືອກຸພູມິພາກ Region. 

ເລືອກຈາກທາງເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ການເລືອກສະຖານີຟັງ, ສ�າຜັດ  ຫືຼ .
• ການປ່ຽນຄື້ນຄວາມຖີ, ໃຫ້ເລືອນໝູນໄປເລືອກສະຖານີວິທະຍຸ.
• ການເລືອກສະຖານີວິທະຍຸທີ່ເປີດຢູ່ນັ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃນລາຍການທີ່ທ່ານຊື່ນຊອບ, ສ�າຜັດຄ້າງໄວ້  (ທີ່ປຸ່ມໜ້າຈໍ). ສະຖານີທີ ່

ເປີດຢູ່ຈະປາກົດເທີງແຖບລາຍການທີ່ຊື່ນຊອບ.
• ສ�າຜັດ ເພື່ອອອກຈາກ FM .
• ການສະແກນຫາບັນດາຊ່ອງວິທະຍຸ, ສ�າຜັດ  > ສະແກນ Scan > ສະຖານີທັງໝົດ All Stations. 

ເມື່ອສະແກນສ�າເລັດແລ້ວ, ສ�າຜັດ  > ຊ່ອງສະຖານີທັງໝົດ All Channels.

• ການປິດວິທະຍຸ, ສ�າຜັດ , ແລະ ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ປຸ່ມກັບຄືນ Back ເພື່ອອອກຈາກແອັບ. 

ການບັນທຶກວິທະຍຸ FM

ການບັນທຶກວິທະຍຸ, ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ການເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ, ສ�າຜັດ  ຫືຼ ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  > ເລ່ີມຕ້ົນບັນທຶກ Start Recording.
• ການຢຸດບັນທຶກ, ສ�າຜັດ  ຫືຼ ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  > ຢຸດການບັນທຶກ Stop Recording. ໄຟລ໌ບັນທີ່ບັນທຶກຈະບັນທຶກ

ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການບໍລິການຂອງກູໂກ Google
ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າສູ່ບັນຊີກູໂກ Google ເພື່ອໃຊ້ Gmail™, Google Calendar™, ແລະ Google Apps™ ອ່ືນໆ. 
ການດາວໂຫຼດແອັບຕ່າງເທີງ Google Play, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູ່ການລົງຊື່ບັນຊີກູໂກ Google.

ແຈ້ງການ
ຖ້າໂທລະສັບຂອງທ່ານບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງຊີມກາດ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຊື່ອມເຂົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບເພື່ອການບໍລິການດ້ານສຽງ ແລະ 
ຂໍ້ມູນ, ແຕ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ເພື່ອຈະລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີກູໂກ Google Account ແລະ ເພື່ອໃຊ້ 
ຮູບແບບຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງໂທລະສັບທ່ານ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ການໂທ.

ຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນໂທລະສັບແອນດຣອຍດ໌ ເປັນເທື່ອທ�າອິດໂດຍບໍ່ມີຊິມກາດ SIM, ທ່ານຈະຕ້ອງສ�າຜັດ ເຊ່ືອມຕ່ໍໄວຟາຍ 
Connect to Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi (ແທນທີ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື) ໃນຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານ 
ມີບັນຊີກູໂກ Google ແລ້ວ, ສ�າຜັດ ລົງຊ່ືເຂ້ົາໃຊ້ Sign in ເພື່ອປ້ອນຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ.
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ການສ້າງບັນຊີກູໂກ Google Account

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ Google Account, ທ່ານສາມາດສ້າງໄດ້:

1. ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

2. ໃນ ບັນຊີ Accounts, ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ເພ່ີມບັນຊີ Add account.

3. ສ�າຜັດ ກູໂກ Google ເພື່ອສ້າງບັນຊີກູໂກ Google account.

4. ລົງຊື່Google account ທ່ີມີຢູ່ໃສ່ ຫືຼ ສ�າຜັດ ສ້າງບັນຊືໃໝ່ ເພື່ອສ້າງບັນຊີໃໝ່.

5. ປ້ອນຊື່ແທ້, ນາມສະກຸນ ແລະ ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT.

6. ປ້ອນຊື່ໃຊ້(ທີ່ຢູ່ອີເອລສ�າລັບ Gmail) ແລ້ວແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT.
ໂທລະສັບຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Google ເຊີຟ໌ເວີເພື່ອທ�າການກວດສອບຊື່ທີ່ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ໃດ້ຫຼືບໍ່. ຖ້າປ້ອນຊື່ເຂົ້າໃຊ້ມີຢູ່ແລ້ວ, 
ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກຊື່ເຂົ້າໃຊ້ອື່ນ.

7. ປ້ອນລະຫັດຜ່ານບັນຊີກູໂກ Google account ແລະ ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານ. ແລ້ວສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT ເພື່ອດ�າເນີນການຕໍ່.

8. ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນກູ້ຄືນ (ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື) ແລະ ສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT.

9. ອ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນດີ I AGREE ເພື່ອສ�າເລັດການສ້າງຕັ້ງບັນຊີ.

10. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT. 

11. ໝາຍທ່ີKeep me up to date ຖ້າທ່ານຕ້ອງງການຮັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ແລະ ຂໍຄວາມສະເໜີຕ່າງໆຈາະ ກູໂກເພຣ 
Google Play ແລ້ວສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT. 

12. ປ້ອນຂໍ້ມູນຊ�າລະເງິນເພື່ອສາມາດຊື້ຈາກກູໂກເພຣ Google Play, ແລ້ວສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT. ຫືຼ, ສ�າຜັດ 
ເຕືອນໃໝ່ພາຍຫັຼງ Remind me later ເພື່ອຂ້າມຂັ້ນຕອນ ແລ້ວ ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຕ່ໍໄປ NEXT. 

ການໃຊ້ຈີເມລ Gmail

Gmail ແມ່ນ ເວັບໄຊຕ໌ການບໍລິການອີເມລ໌. ເມື່ອທ່ານສ້າງຕັ້ງໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານຄັ້ງທ�າອິດ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ກ�າຫນົດຄ່າ 
ເພື່ອນ�າໃຊ້ບັນຊີ Gmail ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ສາມາດສ້າງບັນຊີໃຫມ່. ຄັ້ງທ�າອິດທີ່ທ່ານເປີດແອັບ Gmail ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ,  
ກ໋ອງຈົດໝາຍຈະບັນຈຸຂໍ້ຄວາມຈົດໝາຍຈາກບັນຊີຈີເມລ Gmail ເທີງເວັບ.

ການເປີດຈີເມລ໌ Gmail

ສ�າປຜັດທີ່  > ຈີເມລ໌ Gmail ( ). ລາຍການກ໋ອງຈົດໝາຍເຂົ້າຈະປາກົດຂື້ນ. ຈົດໝາຍອີເມລ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບ 
ໄວ້ໃນໂທລະສັບຈະຢູ່ໃນໂຟນເດີກ໋ອງຈົດໝາຍ Inbox.

ການປ່ຽນບັນຊີ
ການເຂົ້າບັນຊີອີເມລ໌ອື່ນ, ສ�າຜັດຊ່ອງການເລືອນບັນຊີຂ້າງເທີງເບື່ອງຊ້າຍໜ້າຈໍ. ແລ້ວສ�າຜັດບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ.

ການສ້າງ ແລະ ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມອີເມລ໌

1. ເທີງໜ້າຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ສ�າຜັດ .

2. ປ້ອນທ່ີຢູ່ອີເມລ໌ຂອງຜູ້ຮັບໃສ່ ໃນ ຊ່ອງ. 
• ຖ້າທ່ານກ�າລັງສົາອີເມລ໌ໄປຫາຜູ້ຮັບຫຼາຍຄົນ, ໃຫ້ແຍກອີເມລ໌ຂອງຜູ້ຮັບດ້ວຍຈຸດ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອີເມລ໌ແບບສ�າເນົາກ໋ອບປີ້ (Cc) ຫືຼ ສ�າເນົາລັບ (Bcc) ໄປຍັງຜູ້ຮັບຫຼາຍຄົນ, ສ�າຜັດ  >  

Add Cc/Bcc.

3. ປ້ອນ ຫົວເລື່ອງອີເມລ໌ ແລະ ຂ້ໍຄວາມອີເມລ໌ ຂອງທ່ານ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດຄັດຮູບພາບ, ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລືອກຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕິດຄັດ.

4. ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຂຽນຂໍ້ຄວາມອີເມລ໌ຂອງທ່ານແລ້ວ, ສ�າຜັດ .
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ການຕອບ ຫືຼ ການສ່ົງຕ່ໍ ຂ້ໍຄວາມອີເມລ໌

1. ເທີງໜ້າຈໍຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ສ�າຜັດຂໍ້ຄວາມອີເມລ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕອບ ຫືຼ ສົ່ງຕໍ່.

2. ແຕະຫຼືສ�າຜັດຕອບກັບ Reply ( ), ຕອບກັບທັງໝົດ Reply all (  > ຕອບກັບທັງໝົດ Reply all), ຫືຼ ສົ່ງຕ່ໍ 
Forward (  > ສ່ົງຕ່ໍ Forward).

3. ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ຖ້າທ່ານເລືອກຕອບກັບ Reply ຫືຼ ຕອບກັບທັງໝົດ Reply all, ແລ້ວກໍ່ປ້ອນຂໍ້ຂອງທ່ານຄວາມໃສ່.
• ຖ້າທ່ານເລືອກສົ່ງຕໍ່ Forward, ໃຫ້ລະບຸຂໍ້ຄວາມທີ່ຮັບ ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ຄວາມທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໄປພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມສົ່ງຕໍ່.

4. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

ການຄ້ົນຫາລາຍການອີເມລ໌ສະເພາະ

1. ເທີງໜ້າຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ສ�າຜັດ .

2. ປ້ອນຄ�າຫຼັກເພື່ອຄົ້ນຫາໃນກ໋ອງ, ແລ້ວສ�າຜັດ .

ການປັບແຕ່ງຕ້ັງຄ່າຈີເມລ໌ Gmail ຂອງທ່ານ

1. ໃນໜ້າຈໍການເລືອກປະເພດ, ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ເພື່ອປັບແຕ່ງຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ.

2. ເລືອກ ຕ້ັງຄ່າທ່ົວໄປ General ຕ້ັງຄ່າ ຫືຼ ບັນຊີອີເມລ໌.

3. ສ�າຜັດທາງເລືອກ ແລະ ປ່ຽນຕັ້ງຄ່າທີ່ຈ�າເປັນ.

ການໃຊ້ແຜນທ່ີໃນກູໂກ Google Maps™
ແຜນທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາສະທີ່ທີ່ທ່ານຢູ່ປັດຈະບັນ, ເບິ່ງສະພາບການຈາລະຈອນແບບຕົວຈິງເວລາຈິງ (ຂື້ນຢູ່ກັບ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານຢູ່), ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດ້ານທິດທາງໄປຫາຈຸໝາຍປາຍທາງຕ່າງທາງດາວທຽມ, 
ທາງການສັນຈອນ, ຫືຼແຜນທີ່ປະເພດອື່ນໆ.

ການເປີດຈຸດທ່ີຕ້ັງໃຫ້ມີສັນຍານ

ກ່ອນທ່ານຈະເປີດໃຊ້ງານແຜນທີ່ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານຢູ່ ຫືຼ ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ທ່ານຕ້ອງເປີດ 
ສະຖານທ່ີ Location ໃຫ້ມີສັນຍານ ແລ້ວຕັ້ງ ໂໝດໂລເຄຊັນ Location.

1. ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

2. ສ�າຜັດ ສະຖານທ່ີ Location.

3. ຕັ້ງ ສະຖານທ່ີ Location ຕ້ັງຄ່າໄປທີ່ ເປີດ ON. 

4. ສ�າຜັດ ໂໝກ Mode ແລ້ວເລືອກລາຍການທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຈ້ງການ 
ການນ�າໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນໂໝດລູກສອນທິດທາງຈະຕ້ອງຕັ້ງຄ່າເປັນ High Accuracy ຫືຼ Device ເທົ່ານັ້ນ.

ການເປີດແຜນທ່ີ Maps

ສ�າຜັດ  > ແຜນທ່ີ Maps ( ) ເພື່ອເປີດແອັບ.

ແຈ້ງການ 
ໃນເວລາເປີດແອັບເປັນຄັ້ງທ�າອິດ, ຂ້ໍຄວາມຕ້ອນຮັບຈະປາກົດຂື້ນເທີງໜ້າຈໍ. ສ�າຜັດ ຍອມຮັບ & ສືບຕ່ໍ ເພື່ອສືບຕໍ່ ແລະ  
ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າເທີງໜ້າຈໍເພື່ອເພື່ອກ�ານົດຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
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ການຄ້ົນຫາສະຖານທ່ີທ່ີໜ້າສົນໃຈ

1. ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງແຜນທີ່, ປ້ອນຊື່ສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາ, ໃນຊ່ອງຄົ້ນຫາທີ່ປາກົດຢູ່ດ້ານເທີງ, ແລະ ຫັຼງຈາກນັ້ນສ�າຜັດ 
.

ແຈ້ງການ 
ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກປະເພດທາງເລືອກຈາກລາຍການແນະນ�າໄດ້.

2. ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານຈະເປີດຂື້ນ. ແຕະຫຼືສ�າຜັດເຄື່ອງໝາຍ ( ) ແລະ ເປີດຊື່ສະຖານທີ່.

3. ແຕະປຸ່ມເທີງໜ້າຈໍເພື່ອເບິ່ງສະຖານທີ່ຕັ້ງເທີງແຜນທີ່, ເບິ່ງທິດທາງ, ແລະ ອ່ືນໆ.

ການເບ່ິງທິດທາງຕ່າງໆ

1. ເວລາເປີດສະແດງແຜນທີ, ສ�າຜັດ .

2. ແຕະຫຼືສ�າຜັດໄອຄອນສ�າລັບທິດທາງລົດຍົນ, ທາງກລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ຫືຼ ທາງຍ່າງ.

3. ແອັບຈະເປີດອັດຕະໂນມັດໃນໄລຍະສັ້ນຈາກສະຖານທີ່ປະຈຸບັນເຖີງສະຖານທີ່ປາຍທາງ. 

ແຈ້ງການ 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າສູ່ສະຖານທີ່ປະຈຸບັນ ແລະ/ຫຼື ສະຖານທີ່ປາຍທາງດ້ວຍຕົນເອງ, ສ�າຜັດສະຖານທີ່ ຫືຼ ສະຖານທີ່ປາຍທາວ  
ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃສ່. 

4. ສ�າຜັດ ເລ່ີມຕ້ົນຊ້ີທິດທາງ START NAVIGATION. 

ແຈ້ງການ 
ສ�າຜັດ  ປຸ່ມເປີດສຽງແນະນ�າເພື່ອອອກ/ເຂົ້າສູ່, ເພື່ອເປີດເບິ່ງຂໍ້ມູນຈາລະຈອນ, ແລະ/ຫຼື ພາບຈາກດາວທຽມຂອງແຜນທີ່.

ການໃຊຢູທູບ YouTube™
YouTube ເປັນວິດີໂອສະຕີຣມມິງບໍລິການອອນໄລນ໌ຟີຣຂອງ Google ເພື່ອການເຂົ້າຊົມ, ການຄົ້ນຫາ, ແລະ ການອັບໂຫຼດ 
ວິດີໂອຕ່າງໆ.

ການເປີດ YouTube

ສ�າຜັດ  > YouTube ( ). ບັນດາວິດີໂອຖືກຈັດກຸ່ມໃນໝວດກຸ່ມ, ເຊັ່ນສິ່ງທີ່ຈະເບິ່ງ, ການຕິດຕາມຂອງຂ້ອຍ, ອັບໂຫຼດ, 
ປະຫັວດ, ເບິ່ງພາຍຫຼັງ, ແລະ ອ່ືນໆອີກ.

ການຄ້ົນຫາ Video ສະເພາະ

1. ເທີງໜ້າຈໍ YouTube, ສ�າຜັດ .

2. ປ້ອນຄ�າຄົ້ນຫາຫຼັກ, ສ�າຜັດ .

3. ເລືອນໄປທີ່ສະແດງຜົນ ແລະ ສ�າຜັດວິດີໂທທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເຄັດລັບ: ທ່ານຍັງມີທາງເລືອກເພື່ອເປີດຜົນລາຍການວິດີໂອທີ່ໂພສ໌ຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້. ສ�າຜັດ ຕະຫຼອດເວລາ All time, ແລ້ວ 
ເລືອກໜຶ່ງໃນຕົວເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້.
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ການແບ່ງປັນວິດີໂອ

1. ເມື່ອຢູ່ໃນການເປີດວິດີໂອ, ສ�າຜັດໜ້າຫຼີ້ນ playback ແລະ ສ�າຜັດ .

2. ແຕະແອັບເພື່ອການແບ່ງປັນວິດີໂທລິ້ງຈາກທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ການເພ່ີມວິດີໂອໃສ່ລາຍການວິດີໂອ Playlist

1. ເມື່ອຢູ່ໃນການເປີດວິດີໂອ, ສ�າຜັດໜ້າຫຼີ້ນ playback ແລະ ສ�າຜັດ .
2. ສ�າຜັດ ສ້າງລາຍການໃໝ່ Create new playlist ເພື່ອເພີ່ມວິດີໂອເຂົ້າລາຍການວິດີໂອ playlist.
ເຄັດລັບ: ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງເປັນເບິ່ງວິດີໂອພາຍຫຼັງໄດ້ ຫືຼ ເພີ່ມເຂົ້າລາຍການທີ່ມັກໂດຍການສ�າຜັດ ເບ່ິງພາຍຫັຼງ Watch 
Later ຫືຼ ລາຍການທ່ີມັກ Favorites ຢ່າງເປັນລ�າດັບ.

ການໃຊ້ກູໂກ Google Play
Google Play ໃຫ້ທິດທາງເຂົ້າສູ່ແອັບຕ່າງໆ ແລະ ແກມຕ່າງໆ, ຊຶ່ງທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃສ່ເທີງມືຖືຂອງທ່ານ.

ການເປີດ ກູໂກ Google Play

1. ສ�າຜັດ  > Google Play ( ).

2. ເມື່ອທ່ານເປີດ Google Play ເປັນເທື່ອທ�າອິດ, ວິນໂດເງືອນໄຂ ແລະ ການບໍລິການຈະປາກົດຂື້ນ. ສ�າຜັດ ຍອມຮັບ 
Accept ເພື່ອດ�າເນີນການຕໍ່.

ການຄ້ົນຫາແອັບຕ່າງໆ

ມີສອງສາມທາງແຕກຕ່າງກັນໃນການຊອກຫາແອັບເທີງ Google Play ໜ້າຈໍຫຼັກ, ລວມມີ:

• ລາຍການແອັບຕ່າງໆຈັດເປັນໝວດ: ສ�າຜັດໝວດລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ເລືອນລົງເພື່ອເປີດສະແດງອີກ.
• ຄົ້ນຫາຟັງຄ໌ຊັນ: ແຕະຫຼືສ�າຜັດ .

ການເປີດເບິ່ງແອັບຕ່າງໆ, ສ�າຜັດຊ່ອງການເລືອກໝວດລາຍການຫຼັກເທີງຊ້າຍຂອງຈໍ, ແລ້ວສ�າຜັດ ແອັບຂອງຂ້ອຍ  
My apps.

ການຕິດຕ້ັງແອພພລິເຄຊັນ

ແຈ້ງການ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດຕັ້ງແອັບ non-Market, ສ�າຜັດ ຕ້ັງຄ່າ ( ) > ລະບົບປ້ອງກັນ Security, ແລ້ວໝາຍຕົງລົງ 
ເເອນາໂບ ແຫ່ຼງ ຂ້ໍ ມູນ ທ່ີບ່ໍ ຮູ້ ຈັກ Unknown sources ເພື່ອອານຸຍາດຕິດຕັ້ງແອັບ non-Market ໄດ້ .

1. ສ�າຜັດ  > Google Play ( ).

2. ສ�າຜັດໝວດລາຍການ, ແລ້ວ ສ�າຜັດລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການດາວໂຫຼດ.
ໃນໜ້າຈໍລາຍລະອຽດລາຍການ, ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແອັບ, ລວມທັງການປະເມີນໂດຍລວມ, ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ 
ຂອງຜູ້ໃຊ້. ຖ້າທ່ານເລືອນລົງໄປທີ່ຂໍ້ມູນຜູ້ພັດທະນາແອັບນັນ້, ທ່ານຈະສາມາດເຫັນແອັນອື່ນໆຈາກຜູ້ພັດທະນາແອັບດຽວກັນ,  
ຫຼື ລິ້ງໄປຫາ ເວັບໄຊຕ໌ຂອງຜູ້ພັດທະນາແອັບໄດ້.

3. ການຕິດຕັ້ງລາຍການແອັບ, ສ�າຜັດ ຕິດຕ້ັງ INSTALL, ຫັຼງຈາກນັ້ນໜ້າຈໍຈະເປີດໃຫ້ຕ້ອງໃສ່ຂໍ້ຄວາມອານຸຍາດ ຍອມຮັບ 
ACCEPT.

ແຈ້ງການ
ການກວດສອບເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດາວໂຫຼດ, ໃຫ້ເປີດແຖບແຈ້ງເຕືອນ. ໄລຍະການຕິດຕັ້ງຈະຂື້ນຢູ່ກັບຂະໜາດຂອງ 
ແອັບນັ້ນ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດດາຕ້າຂອງທ່ານ. 
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ການຖອນການຕິດຕ້ັງແອພພລິເຄຊັນ

1. ການເປີດ ໜ້າ Google Play ສ�າຜັດຊ່ອງການເລືອກໝວດລາຍການຫຼັກເທີງຊ້າຍຂອງຈໍ, ແລ້ວສ�າຜັດ My apps.

2. ສ�າຜັດແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແລ້ວ ສ�າຜັດ UNINSTALL.

3. ເມື່ອປາກົດຂໍ້ຄວາມເດັ້ງຂື້ນ, ສ�າຜັດ OK ເພື່ອຖອນການຕິດຕັ້ງແອັບຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ແຈ້ງການ
ແອັບຕ່າງໆຍັງສາມາດຈັດການຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍການສ�າຜັດ ຕ້ັງຄ່າ ( ) > Apps.

ການປະສານຂ້ໍມູນ
ແອັບບາງອັນ, (ເຊັ່ນ, ຈິເມລ໌ Gmail) ເທີງໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຄືກັນ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດເພີ່ມ, 
ເປີດເບິ່ງ, ແລະ ດັດແກ້ເທີ່ງຄອມພິວເຕີໄດ້. ຖ້າທ່ານເພີ່ມ, ປ່ຽນ, ຫືຼລົບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນແອັບໃດໜຶ່ງໃນເວັບ, ຂ້ໍມູນອັບເດດ 
ຈະປາກົດເທີງໂທລະສັບຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ.
ເຊິ່ງເປັນການປະສານຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານດາຕ້າແອຣ໌ air data ທ່ີເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້. ການດ�າເນີນການຈະປາກົດໃນພື້ນຫຼັງ ແລະ  
ບໍເປັນການແຊກແຊງການນ�າໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ເມື່ອໂທລະສັບຂອງທ່ານທ�າການປະສານຂໍ້ມູນ, ໄອຄອນດາຕ້າການປະສານຂໍ້
ມູນຈະສະແດງຂື້ນໃນແຖບແຈ້ງເຕືອນ.

ການຈັດການຄວບຄຸມບັນຊີຕ່າງໆ Accounts ຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປະສານຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່, ອິເມລ໌ ແລະ ຂ້ໍມູນອື່ນໆເທີງໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບບັນຂຊີກູໂກ Google ຫຶຼ ບັນຊີປະເພດ 
ອື່ນໆໄດ້, ຂ້ືນຢູ່ກັບໂປຼແກຼມແອັບທີ່ຕັ້ງເທີງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.
ເຊັ່ນ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເພີ່ມບັນຊີກູໂກ Google ຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງອີເມລ໌ສ່ວນຕົວ, ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແລະ ປະຕິທິນກໍ່ຍັງຄົງ 
ສາມາດນ�າໃຊ້ໄດ້ສະເໝີ. ແລ້ວທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນຊີບ່ອນເຮັດວຽກ, ຊຶ່ງອີເມລ໌ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປະຕິທີນ
ທີ່ປ້ອນເຂົ້ານັ້ນກໍ່ຍັງຄົງໃຊ້ໄດ້ສະດວກດີ.

ການເພ່ີມບັນຊີ

1. ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

2. ໃນ ບັນຊີສ່ວນຕົວ > Accounts, ສ�າຜັດ ເພ່ີມບັນທຊີ Add account. ໜ້າຈໍຈະເປີດຕັ້ງຄ່າການປະສານຂໍ້ມູນ 
ປະຈຸບັນ ແລະ ລາຍການບັນຊີປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.

ແຈ້ງການ: 
ໃນບາງກໍລະນີ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດບັນຊີຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແອັດມິນຜູ້ບໍລິຫານເຄືອຂ່າຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ,  
ທ່ານອາດຈ�າເປັນຕ້ອງຮູ້ທີ່ຢູ່ໂດເມນ ຫລື ເຊີຟເວີຂອງບັນຊີ.

3. ສ�າຜັດປະເພດບັນຊິເພື່ອເພິ່ມໃສ່.

4. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ປາກົດເທີງໜ້າຈໍເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນທາງເລືອກໄດ້ ຫືຼ ໍຂ້ໍມູນຈ�າເປັນຕ້ອງໃສ່ກ່ຽວກັບບັນຊີ. ບັນຊີແອັກ
ຄາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ແຕ່ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ແມ່ນຂື້ນກັບປະເພດບັນຊີແອັກຄາວ ແລະ 
ການກ�ານົດຄ່າຂອງການບໍລິການ ຊຶ່ງທ່ານ

5. ການກ�ານົດຄ່າບັນຊີແອັກຄາວ. ຂ້ືນກັບປະເພດບັນຊີແອັກຄາວ, ຊຶ່ງທ່ານອາດຈະໄດ້ເລືອກປະເພດຂໍ້ມູນດາຕ້າໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງ 
ການເຊື່ອໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອກ�ານົດ, ເພື່ອໃຫ້ຊື່ບັນຊີ, ແລະ ເພື່ອລາຍລະອຽດອື່ນໆ. ເມື່ອທ່ານສ�າເລັດຂັ້ນຕອນນັ້ນແລ້ວ, 
ບັນຊີແອັກຄາວຈະເພີມເຂົ້າໃນລາຍການ ບັນຊີ Accounts ຕ້ັງຄ່າໜ້າຈໍ.



Cat® ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນ S3030

ການຖອນບັນຊີອອກ
ທ່ານສາມາດຖອນບັນຊີ ແລະ ຂ້ໍມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ລວມທັງອີເມລ໌, ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດຕໍ່, 
ຕັ້ງຄ່າ, ແລະ ອ່ືນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອນບາງບັນຊີ, ເຊັ່ນ: ບັນຊີທ�າອິດທີ່ທ່ານໃຊ້ລົງຊື່ເຂົ້າໄປເທີງໂທລະສັບມືຖື. 
ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມຈະຖອນບັນຊີນັ້ນ, ຄວນລະວັງວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນຊີນັ້ນຈະຖືກລຶບ.

1. ໃນ ບັນຊີ Accounts ໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດປະເພດຂອງບັນຊີ.

2. ສ�າຜັດບັນຊີເພື່ອລຶບ.

3. ສ�າຜັດ  > ລຶບບັນຊີ.

4. ສ�າຜັດ ລຶບບັນຊີ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການລຶບບັນຊີ.

ການປັບແຕ່ງການປະສານບັນຊີຂອງທ່ານ Account Synchronization
ທ່ານສາມາດກ�ານົດການໃຊ້ຂໍ້ມູນດາຕາພື້ນຫຼັງ ແລະ ກ�ານົດທາງເລືອກການປະສານເຊື່ອມສ�າລັບໂປຼແກຼມແອັບຕ່າງໆເທີງໂທລະສັບ
ຂອງທ່ານ. ທ່າຍັງສາມາດກ�ານົດຄ່າປະເພດຂໍ້ມູນດາຕ້າທີ່ທ່ານຈະປະສານເຊື່ອມໃສ່ແຕ່ລະບັນຊີ. ໂປຼແກຼມແອັບບາງຈ�ານວນ, ເຊັ່ນ 
ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ຈີເມລ໌ Gmail, ສາມາດເຊື່ອຂໍ້ມູນຈາກການໃຊ້ງານໂປຼແກ໌ມແອັບອື່ນໆຫຼາກຫຼາຍ. ການໃຊ້ງານ 
ໂປຼແກຼມອື່ນເຊັ່ນ: ປະຕິທິນ, ຈະປະສານເຊື່ອມຂໍ້ມູນຈາກບັນຊີກູໂກ Google ທ່ີທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີທ�າອິດທີ່ທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າ 
ໃຊ້ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ຫືຼ ຈາກບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະທີ່ທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບໂປຼແກຼມໃຊ້ງານນັ້ນ. ບັນຊີບາງປະເພດ,  
ການປະສານເຊື່ອມຂໍ້ມຸນຈະເປັນສອງທິດທາງ, ການທີ່ທ່ານປ່ຽນຂໍ້ມູນເທີງໂທລະສັບຂອງທ່ານນັ້ນຈະສ້າງສ�າເນົາກ໋ອບປີຂໍ້ມູນນັ້ນ 
ໃສ່ເທີງເວັບ. ບັນຊີບາງປະເພດສະໜັບສະໜູນພຽງແຕ່ການປະສານເຊື່ອມທິດທາງດຽວ; ຄືຂໍ້ມູນເທີງໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະ 
ອ່ານຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ການປ່ຽນແປງຕ້ັງຄ່າການປະສານເຊ່ືອມ Synchronization ຂອງບັນຊີ

1. ໃນ ບັນຊີ Accounts ໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດປະເພດຂອງບັນຊີ. 

2. ສ�າຜັດບັນຊີແອັກຄາວທີ່ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງຄ່າປະສານເຊື່ອມຂໍ້ມູນ synchronization. ຂ້ໍມູນດາຕ້າ ແລະ ການປະສານເຊື່ອມຂໍ້ມູນ 
synchronization ຈະເປີດ, ຈະສະແດງລາຍຊື່ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ບັນຊີແອັກຄາວສາມາດປະສານເຊື່ອມ.

3. ເລືອກ ຫືຼ ບໍ່ເລືອກທີ່ຊ່ອງໝາຍຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປະສານເຊື່ອມກັບໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.

ການໃຊ້ໂປຼແກຼມແອັບໃຊ້ງານຕ່າງໆ

ການໃຊ້ປະຕິທິນ
ໃຊ້ ປະຕິທີນ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຈັດການຄວບຄຸມ ເຫດການຕ່າງໆ, ການປະຊຸມ, ແລະ ການນັດໝາຍຕ່າງໆ. ຂ້ືນກັບຕັ້ງຄ່າ 
ການປະສານເຊື່ອມຂອງທ່ານ, ປະຕິທີນເທີງໂທລະສັບຈະຢູ່ໃນການປະສານເຊື່ອມກັບປະຕິທິນທີ່ຢູ່ເທີງເວັບຂອງທ່ານ.

ການເປີດປະຕິທິນ

ສ�າຜັດ  > ປະຕິທີນ Calendar ( ) ເພື່ອເປີດໂປຼແກຼມໃຊ້ງານ. ສ�າຜັດທີ່  ເພື່ອເປີດເບິ່ງມູມມອງຕ່າງໆ ແລະ 
ທາງເລືອກການປັບຄ່າຕ່າງໆ.

ແຈ້ງການ 
ຖ້າທ່ານໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນປະຕິທີນເປັນຄັ້ງທ�າອິດ, ປັດໜ້າຈໍໄປທາງຊ້າຍຊ�້າໆເພື່ອເລືອນສະແດງຟັງຄ໌ຊັນການໃຊ້ງານ. ໃນຫນ້າສຸດທ້າຍ 
ພາບລວມຂອງ ("ເຫດການຈາກ Gmail") ສ�າພັດທີ່ ເຂ້ົາໃຈແລ້ວ GOT IT. 
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ການສ້າງເຫດການ

1. ໃນໜ້າປະຕິທີນອື່ນໆທີ່ສະແດງຢູ່, ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມການເພີ່ມເຫດການ.

2. ປ້ອນໍຊື່ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງເຫດການ.
• ຖ້າມີຂອບເຂດເວລາສ�າລັບເຫດການນັ້ນ, ສ�າຜັດວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນສິ້ນສຸດ ແລະ ຂອງເຂດເວລາເພື່ອເລືອກວັນທີ ແລະ 

ໄລຍະເຫດການທີ່ເໝາະສົມ.
• ຖ້າເປັນເຫດການໂອການສະເພາະເຊັ່ນວັນເກີດ ຫືຼ ເປັນມື້ທີ່ໃຊ້ເວລາຍາວນານ, ໃຫ້ເປີດ All-day ເປັນທາງເລືອກ.

3. ເລືອກໂຊນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ.

4. ປ້ອນທ່ີຢູ່ອີເມລ໌ ແລະ ຂ້ໍຄວາມອະທິບາຍເພື່ອເຊື້ອເຊີນແຂກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ�າເຫດການ.

5. ລຸບຸກິດຈະກ�າເຫດການທີ່ຈະມີອີກ

6. ຕັ້ງເວລາເຕືອນເຫດການ, ເຊື້ອເຊີນແຂກ, ຕ້ັງຄ່າສີ, ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ເອກະສານຕິດຄັດອື່ນໆ.

7. ຫັຼງຈາກການຕັ້ງສ�າເລັດໝົດແລ້ວ, ສ�າຜັດ ບັນທຶກ SAVE.

ການຕ້ັງການເຕືອນເຫດການ

1. ໃນໜ້າປະຕິທີນອື່ນໆທີ່ສະແດງຢູ່, ສ�າຜັດເຫດການເພື່ອເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຫືຼ ເບິ່ງການສະຫຼຸບເຫດການນັ້ນໆ.

2. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນແກ້ໄຂເຫດການ.

3. ສ�າຜັດແຖບການເຕືອນ ( ) ເພື່ອຕັ້ງເວລາການເຕືອນກ່ອນເຫດການທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການເຕືອນ. ເມື່ອເວລາມາຮອດ, 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນກ່ຽວກັບເຫດການນັ້ນ. ຫືຼ ແຕະ ບ່ໍແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອລຶບການແຈ້ງເຕືອນ.

ແຈ້ງການ 
    ສ�າຜັດ ບ່ໍແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອລຶບການແຈ້ງເຫດການ.

4. ສ�າຜັດ ບັນທຶກ SAVE ເພື່ອບັນທຶກການປ່ຽນແປງ.

ການປັບແຕ່ງຕ້ັງຄ່າປະຕິທີນ

ໃນໜ້າປະຕິທີນທີ່ສະແດງຢູ່, ສ�າຜັດທີ່  > ຕ້ັງຄ່າ > ຕ້ັງຄ່າທ່ົວໄປ General ຕ້ັງຄ່າ. ເລືອກຈາກ:

• ເລີ່ມຕົ້ນອາທິດ: ເລືອກມື້ທ�າອິດຂອງອາທິດ.
• ໃຊ້ໂຊນເວລາອຸປະກອນ: ເລືອກໃຊ້ງານ ຫືຼ ບໍ່ໃຊ້ງານອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ໂຊນເວລາຄ່າເລິ່ມຕົ້ນຂອງໂທລະສັບ.
• ສະແດງຕົວເລກອາທິດ: ເລືອກສະແດງ ຫືຼ ເຊື່ອງຕົວເລກອາທິ.
• ສະແດງເຫດການທີ່ປະຕິເສດ: ເລືອກເຊື່ອງ ຫືຼ ສະແດງເຫດການທີ່ທ່ານປະຕິເສດ.
• ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເຫດການ: ເລືອກໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເຫດການ.
• ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໃນອຸປະກອນນີ້: ເລືອກເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນເທີງອຸປະກອນ.
• ໂທນສຽງ: ເລືອກສຽງເພັງເພື່ອຫຼີ້ນເພັງເມື່ອທ່ານຮັບການເຕືອນເຫດການ.
• ການສັ່ນ: ເລືອກເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນສັ່ນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບເຫດການແຈ້ງເຕືອນ.
• ການຕອບສະຫນອງກະທັນຫັນ: ແກ້ໄຂການຕອບສະໜອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເມຶ່ອຈະສົ່ງອີເມລ໌ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນເຫດການກິດຈະກ�າໄປ

ຍັງແຂກແຕ່ລະບຸກຄົນ.
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ການໃຊ້ການເຕືອນປຸກ

ທ່ານສາມາດກ�າຕັ້ງປຸກໃຫມ່ ຫືຼ ປັບປຸງແກ້ໄຂສັນການເຕືອນປຸກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ການເປີດການເຕືອນປຸກ

ແຕະຫຼືສ�າຜັດ  > ໂມງ Clock ( ) >  ເພື່ອໃຊ້ເຕືອນປຸກໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ໃນນີ້ທ່ານຈະເຫັນລາຍລະອຽດ 
ການເປັນລາຍການເຕືອນປຸກປະຈຸບັນ.

ການເພ່ີມການເຕືອນປຸກ

1. ໃນໜ້າລາຍການເຕືອນປຸກ, ສ�າຜັດ  ເພື່ອເພີ່ມການເຕືອນປຸກ.

2. ການຕັ້ງການເຕືອນປຸກ, ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ຕັ້ງຊົ່ວໂມງ ແລະ ນາທີໂດຍການເລືອກຊ່ອງ ແລະ ຍ້າຍອັກສອນຊີ້ຂື້ນ ຫືຼ ຊີ້ລົງຢ່າງເປັນລ�າດັບ. ເມື່ອຕັ້ງເວລາແລ້ວ, ສ�າຜັດ 
ຕົກລົງ OK.

• ການເພີ່ມປ້າຍເຄື່ອງໝາຍເຕືອນ, ສ�າຜັດ ເຄ່ືອງໝາຍເຕືອນ Label. ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຕືອນ, ແລ້ວສ�າຜັດ ຕົກລົງ OK.
• ການຕັ້ງໂໝດເຕືອນຊ�້າ, ສ�າຜັດ ເຕືອນຊ້ໍາ Repeat. ສ�າຜັດໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍທາງເລືອກ.
• ການຕັ້ງສຽງເພັງໂທເຂົ້າ, ສ�າຜັດ . ສ�າຜັດທາງເລືອກອ໋ອບຊັນ, ແລ້ວສ�າຜັດ ຕົງລົງ OK.
• ການຕັ້ງສັ່ນເວລາສຽງເຕືອນດັງ, ສ�າຜັດ ສ່ັນ Vibrate ຢູ່ຊ່ອງໝາຍ.

ແຈ້ງການ
ການເຕືອນປຸຈະເປີດອັດຕະໂນມັດໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ

ຈັກຄິດໄລ່

ການນ�າໃຊ້ຄິດໄລ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາງາຍໆກ່ຽວກັບເລກ ຫືຼ ໃຊ້ຕົວເລືອກຂັ້ນສູງເພື່ອແກ້ໂຈດສະມະການທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂື້ນ.

ການເປີດຈັກຄິດໄລ່

ສ�າຜັດ  > ຈັກຄິດໄລ່ Calculator ( ) ເພື່ອເປີດໂປຼແກຼມໃຊ້ງານ.

ການຈັດການຄວບຄຸມໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ
ການກ�ານົດຄ່າໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ, ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

ຕ້ັງຄ່າວັນທີ ແລະ ເວລາ

ເວລາທ່ານເລີ່ມເປີດໂທລະສັບເປັນຄັ້ງທ�າອິດ, ຈະມີຂໍ່ຄວາມຖາມທ່ານວ່າຈະອັບເດດ ເວລາ ແລະ ວັນທີ ເພື່ອອັດຕະໂນມັດ ຫືຼ 
ບໍ່ໂດຍໃຊ້ເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍໃຫ້ມາ.
ແຈ້ງການ
ເມື່ອການຕັ້ງເວລາໃຫ້ມາໂດຍເຄືອຂ່າຍນັ້ນແມ່ນການໃຊ້ແບບອັດຕະໂນມັດ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງວັນທີ, ເວລາ, ແລະ ໂຊນເວລາໄດ້.

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ລະບົບ > ວັນທີ & ເວລາ.

2. ປິດໃຊ້ງານ ວັນທີ & ເວລາ ອັດຕະໂນມັດ ທ່ີເປັນທາງເລືອກ. 

3. ປິດໃຊ້ງານ ໂຊນເວລາອັດຕະໂນມັດ ທ່ີເປັນທາງເລືອກ.

4. ສ�າຜັດ ຕ້ັງວັນທີ. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງວັນທີ, ສ�າຜັດວັນທີທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ສ�າຜັດ ຕົກລົງ OK ເມື່ອການປັບຄ່າສ�າເລັດ.

5. ສ�າຜັດ ຕ້ັງເວລາ. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງເວລາ, ສ�າຜັດຊ່ອງຊົ່ວໂມງ ຫືຼ ຊ່ອງນາທີ ແລະ ຍ້ານລູກສອນຊີ້ຂື້ນ ຫືຼ ຊີ້ລົງ ເພື້ອຕັ້ງເວລາ. 
ແຕະປຸ່ມ ຕົກລົງ OK ເມື່ອປັບຄ່າສ�າເລັດແລ້ວ.
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6. ສ�າຜັດ ເລືອກໂຊນເວລາ, ແລ້ວ ເລືອກໂຊນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກລາຍການ. ເລືອນລາຍການເພື່ອເບິ່ງໂຊນເວລາອື່ນໆ.

7. ເປີດໃຊ້ງານ ຫືຼ ບໍ່ເປີດໃຊ້ງານໃນ ຮູບແບບ 24 ຊ່ົວໂມງ ເພື່ອປ່ຽນລະຫ່ວາງ ຮູບແບບ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຮູບແບບ 12 
ຊົ່ວໂມງ.

8. ສ�າຜັດ ເລືອກຮູບແບບວັນທີ ເພື່ອເລືອກຮູບແບບວັນທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.

ຕ້ັງຄ່າລັກສະນະການສະແດງ

ການປັບຄວາມສະຫ່ວາງເທີງຈໍ

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ອຸປະກອນ > ລັດສະນະການສະແດງ > ຄວາມສະຫ່ວາງ.

2. ກົດລາກຕົວເລື່ອນຊ້າຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈໍມືດລົງ, ຫືຼເລື່ອນຂວາເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຈ້ງຂື້ນ.

3. ເມື່ອທ່ານຍົກນິ້ວອອກຈາກການເລື່ອນ, ມັນຈະບັນທຶກຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານອັດຕະໂນມັດ.

ແຈ້ງການ
ເປີດໃຊ້ງານ ປັບຄວາມສະຫ່ວາງ ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນປັບຄວາມສະຫ່ວາງຈໍແບບອັດຕະໂນມັດ ໂດຍຂື້ນກັບຄວາມແຈ້ງອ້ອມຂ້າງ.

ໜ້າຈໍໝູນອັດຕະໂນມັດ

ສ�າຜັດ ອຸປະກອນໝູນ ເພື່ອໃຊ້ງານໝູນເວລາທ່ານປິ່ນໂທລະສັບທາງຕັ້ງ ແລະ ທາງນອນ.

ການປັບເວລາກ່ອນທ່ີຫນ້າຈໍຈະດັບ

ຖ້າໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານເປັນເວລາຫຼາຍນາທີ, ໜ້າຈໍຈະດັບເພື່ອປະຢັດແບັດເຕີລີ. ການຕັ້ງເວລາໃຊ້ງານໃຫ້ດົນ ຫືຼ 
ສັ້ນນັ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ອຸປະກອນ > ລັກສະນະການໃຊ້ງານ > ຫັຼບ.

2. ເລືອກໄລຍະເວລາຈ�າກັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຈໍເປີດ.

ການໃຊ້ໂໝດຖົງມື Glove

ເປີດໃຊ້ງານ ໂໝດ Glove ເພື່ອໃຫ້ຈໍສ�າຜັດຕ້ອບສະໜອງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອທ່ານໃສ່ຖົງມື. 

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດທີ ອຸປະກອນ > ໂໝດ Glove.

2. ຕັ້ງໂໝດຖົງມື ເປີດ ON.

ການຕ້ັງສຽງເພັງສາຍເຂ້ົາໂທລະສັບ

ການເປີດໂໝດງຽບ

1. ກົດຄ້າງ ພະລັງງານ ປຸ່ມ.

2. ສ�າຜັດ  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງງານໂໝດງຽບ. ແລ້ວສຽງທັງໝົດຈະງຽບຍົກເວັ້ນສືມີເດຍ ແລະ ເຕືອນປຸກຕ່າງໆ.
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ການປັບລະດັບສຽງເພັງໂທເຂ້ົາ

ທ່ານສາມາດປັບລະດັບສຽງສັ່ນເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍໂຮມ Home ຫືຼ ໜ້າຈໍໂປຼແກຼມໃຊ້ງານອື່ນໆ (ຍົກເວັນລະຫ່ວາງການໂທ ຫືຼ 
ເປີດເພັງ ຫືຼ ວິດີໂອ) ກົດປຸ່ມລະດັບສຽງເພື່ອປັບລະດັບສຽງສັ່ນໄປເຖິງລະດັບທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານຍັງສາມາດປັບລະດັບສຽງສັ່ນເທີງ
ໜ້າຕັ້ງຄ່າ.

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ອຸປະກອນ > ສຽງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ.

2. ເຂ້ົາ ສຽງ > ລະດັບສຽງ, ກົດລາກເລືອນເພື່ອປັບລະດັບສຽງ.

ການປ່ຽນສຽງເພັງໂທເຂ້ົາໂທລະສັບ

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ອຸປະກອນ > ສຽງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ.

2. ສ�າຜັດ ສຽງເພັງລິງໂທນ ໂທລະສັບ.

3. ແຕະເພັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້, ເຊັ່ນຊິມ SIM 1.

4. ສ�າຜັດ ສຽງເພັງລິງໂທນ ໂທລະສັບ ແລະ ສ�າຜັດສຽງເພັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້

5. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຕົກລົງ OK. ເພັງຈະເປີດເມື່ອທ່ານເລືອກ.

ການຕ້ັງສຽງສ່ັນເມ່ືອມີການສາຍໂທເຂ້ົາ

ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ເລືອກ ອຸປະກອນ > ສຽງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ, ແລະ ຕົກລົງໃຊ້ງານ ໃຊ້ທາງເລືອກການສ່ັນເພ່ືອ 

ການໂທເຊ່ັນກັນ ເພື່ອໃຫ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຊ້ງານການສັ່ນເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ.

ການກໍານົດຄ່າປຸ່ມຮັບຮອງໂປຼແກຼມຕ່າງໆ

ທ່ານສາມາດກ�າຫນົດ ປຸ່ມ Programmable ເພື່ອຈະສາມາດດ�າເນີນງານຟັງຄ໌ຊັນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມນັ້ນ.  
ເບິ່ງໜ້າທີ່ 1.

1. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດທີ ອຸປະກອນ > ປຸ່ມ Programmable.

2. ສ�າຜັດການດ�າເນີດການຈາກລາຍການເພື່ອກ�ານົດ ປຸ່ມ Programmable.

3. ແຕະຫຼືສ�າຜັດ ຕົກລົງ OK.

ການຕ້ັງເຊີເວີໂທລະສັບ

ເປີດໂຣມມ່ິງຂ້ໍມູນ

1. ໃນວາຍເອີເລສ໌ & ເຄືອຂ່າຍ, ເລືອກ ເພ່ີມເຕີມ... > ເຄ່ືອຂາຍເນັດເວິກ > ເລືອກຊິມກາດ SIM 
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ໂຣມມິ່ງຂໍ້ມູນ. ການຍົກຕົວຢ່າງ, CARD 2.

2. ໝາຍຕິດທີ່ ໂຣມມ່ິງຂ້ໍມູນ ໝາຍຕິກໃສ່ຊ່ອງເພື່ອຕົກລົງໃຊ້ໂຣມມິ່ງຂໍ້ມູນ.

ແຈ້ງການ
ການເຂົ້າສູ່ເຊີເວີຂໍ້ມູນດາຕ້າ ເມື່ອຂະນະທີ່ໂຣມມິ່ງອາດຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມອີກ. ສອບຖາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊີເວີເຄືອຂ່າຍ 
ກ່ຽວກັບຄ້າໂຣມມິ່ງຂໍ້ມູນ.

ປິດບໍລິການຂ້ໍມູນດາຕ້າ

ໃນວາຍເອີເລສ໌ & ເຄືອຂ່າຍ, ເລືອກ ເພ່ີມເຕີມ... > ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບ > ລຶບລ້າງ ຂ້ໍມູນດາຕ້າຕົກລົງໃຊ້ໄດ້ 
ໝາຍຕິກໃສ່ຊ່ອງ.
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ການປ້ອງກັນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ຕົກລົງໃຊ້ລະຫັດຊິມກາດ SIM Card PIN

1. ເທີງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສ່ວນບຸກຄົນທ່ົໄປ > ລະບົບຄວາມປອດໄພ > ຕ້ັງຄ່າການລ໋ອກຊິມກາດ SIM.

2. ເລືອກຊິມກາດ SIM ທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ລະຫັດລ໋ອກ. ການຍົກຕົວຢ່າງ, CARD 2. 

3. ໝາຍ ລ໋ອກຊິມ SIM ກາດ ຕິດໃສ່ຊ່ອງ.

4. ປ້ອນລະຫັດລ໋ອກ SIM ກາດ, ແລ້ວສ�າຜັດ ຕົກລົງ OK.

ການປ່ຽນລະຫັດລ໋ອກ SIM ກາດສາມາດປ່ຽນໄດ້ທຸກເວລາ, ໂດຍສ�າຜັດ ປ່ຽນ ລະຫັດ SIM.

ແຈ້ງການ
ທ່ານສາມາດກົດໝາຍເລກໂທສຸກເສີນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.

ການປ້ອງກັນໂທລະສັບມືຖືດ້ວຍຈໍລ໋ອກ

ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທ່ານມີຄວາມປອດໄພ, ລ໋ອກຈໍ/ຫຼື ຕ້ອງໃສ່ຂຽນການປົດລ໋ອກຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາທີ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປິດ 
ຫຼື ຕື່ນຂ້ຶນມາຈາກໂໝດຫຼັບ.

1. ເທີງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສ່ວນບຸກຄົນທ່ົໄປ > ລະບົບຄວາມປອດໄພ > ລ໋ອກຈໍ.

2. ເລືອກໜຶ່ງໃນຕົວເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້.

• ປັດ: ປັດໄປຍັງໄອຄອນລ໋ອກເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ.
• ຮູບແບບ: ຂີດຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງເທີງຈໍເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ.
• ລະຫັດ: ປ້ອນເລກລະຫັດ ໃສ່ເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ.
• ລະຫັດຜ່ານ: ປ້ອນລະຫັດ ໃສ່ເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບ.

3. ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າວິທີ່ການເລືອກຕ່າງໆເພື່ອສ�າເລັດການປັບຄ່າ.

ການຄວບຄຸມຈັດການໂປຼແກຼມແອັບໃຊ້ງານຕ່າງໆ

ການເປີດສະແດງໂປຼແກຼມແອັບພິຼເຄຊັນຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຕິດຕ້ັງ

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກໂຮມ Home, ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ). 

2. ເທ່ິງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ແອັບພິຼເຄຊັນ Apps.

3. ໃນລາຍການແອັບພຼິເຄຊັນ, ໃຫ້ປະຕິບັດວິທີໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສ�າຜັດ  > ລຽງລໍາດັບຕາມຂະໜາດ Sort by size. ແລ້ວສ�າຜັດແອັບພຼິເຄຊັນເພື່ອເປີດລາຍລະອຽດ.
• ເລືອກ ດາວໂຫຼດ DOWNLOADED, ເປີດໃຊ້ງານ RUNNING, ຫືຼ ທັງໝົດ ALL ແຖບທີ່ຢູ່ເທິ່ງຈໍ. ແລ້ວສ�າຜັດ 

ແອັບພຼິເຄຊັນເພື່ອເປີດລາຍລະອຽດ.
• ສ�າຜັດແອັບພຼິເຄຊັນເພື່ອເປີດລາຍລະອຽດໂດຍກົງ.

ການຖອນໂປຼແກຼມແອັບພິຼເຄຊັນຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຕິດຕ້ັງອອກ

1. ເທ່ິງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ອຸປະກອນ > ໂປຼແກຼມແອັບພິຼເຄຊັນ.

2. ສ�າຜັດໂປຼແກຼມແອັບພຼິເຄຊັນ, ແລ້ວສ�າຜັດ ຖອນການຕິດຕ້ັງ UNINSTALL > ຕົກລົງ OK ເພື່ອຖອນການຕິດຕັ້ງ 
ອອກຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ແຈ້ງການ
ໂປຼແກຼມແອັບພຼິເຄຊັນທີ່ຕິດຕັ້ງເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນບໍ່ສາມາດຖອນການຕິດຕັ້ງໄດ້.
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ວິທີການເພ່ີມໜ່ວຍຄວາມຈໍາໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

• ເພີ່ມແອັບພຼິເຄຊັນດາໂຫຼດ (ຕ້ອງເພີ່ມໃສ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ Micro SD ຂອງທ່ານ). ສ�າລັບຂໍ້ມູນອ້າງອີງ, 
ກະລຸນາເບິ່ງຄ�າແນະນ�າຂ້າງລຸ່ມ.

• ຍ້າຍໄຟລ໌ເອກະສານ ແລະ ເອກະສານຕິດຄັດອີເມລ໌ໄປຍັງກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD.
• ການຖອນໂປຼແກຼມດາວໂຫຼດທີ່ທ່ານບໍ່ໃຊ້ອອກ.
• ລີເຊັທ໌ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.

ແຈ້ງການ
ກາລຸນາແບັກ໌ອັບ໌ຂໍ້ມູນທີ່ສ�າຄົນຂອງທ່ານກ່ອນການດ�າເນີນການລີເຊັທ໌.

ຂໍ້ແນະນ�າ:
ກາລຸນາເບິ່ງຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມວິທີການເພີ່ມແອັບດາວໂຫຼດໃສ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈ�າ Micro SD ຂອງທ່ານ.
1) ໄປຍັງເມນູຕັ້ງຄ່າ, ເລືອນລົງໄປຍັງແອັບພຼີເຄຊັນຕ່າງໆ.
2) ໃນ “ດາວໂຫຼດ Downloaded” ເລືອກແອັບເພື່ອທ�າການຍ້າຍ.
3) ທາງເລືອກ "ຍ້າຍໄປຍັງ SD ກາດ" ມັນຈະດ�າເນີນການ. ເລືອກປຸ່ມນັ້ນມັນກໍ່ຈະປ່ຽນເປັນ 'ການຍ້າຍ'.
4) ເມື່ອສ�າເລັດປຸ່ມນັ້ນຈະປ່ຽນເປັນ “ຍ້າຍໄປຍັງໂທລະສັບ”.

ການລີເຊັທ໌ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.

ການສໍາຮອງຕ້ັງຄ່າຂອງຂ້ອຍ My ຕ້ັງຄ່າ

ທ່ານສາມາດທ�າການສ�າຮອງຕັ້ງຄ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານຕໍ່ເຊີເວີກູໂກ Google, ດ້ວຍບັນຊີກູໂກ້ Google ຂອງທ່ານ. 
ຖ້າທ່ານປ່ຽນໂທລະສັບມືຖື, ຕ້ັງຄ່າທີ່ທ່ານໄດ້ສ�າຮອງຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໂທລະສັບມືຖືໃໝ່ໃນຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ 
Google ຂອງທ່ານ.

1. ເທີງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສ່ວນບຸກຄົນທ່ົໄປ > ແບັກອັບ & ຣີເຊັທ໌.

2. ເປີດ ແບັກອັບຂ້ໍມູນຂອງຂ້ອຍ.

ການກູ້ຂ້ໍມູນຄືນແບບໂຮງງານ

ຖ້າທ່ານທ�າການຣີເຊັທ໌ໂທລະສັບຕັ້ງຄ່າຈະປ່ຽນເປັນຕັ້ງຄ່າແບບໂຮງງານ, ຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຈາກໜ່ວຍຄວາມຈ�າພາຍໃນເຄື່ອງຂອງ 
ທ່ານ, ລວມທັງຂໍ້ມູນບັນຊີກູໂກ Google, ບັນຊີຕ່າງໆ, ຕ້ັງຄ່າການໃຊ້ງານແອັບພຼີເຄຊັນ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆ, ແລະ ແອັບພຼີເຄຊັນ 
ທີ່ຕ່າງໆທີ່ດາວໂຫຼດຈະຖືກລົບ. ການຣີເຊັທ໌ໂທລະສັບຈະບໍ່ລົບລະບົບອັບເດດຊອບເວທີ່ທ່ານໄດ້ດາວໂຫຼດ ຫືຼ ໄຟລ໌ເອກະສານບາງ 
ຢ່າງເທີງໜ່ວຍຄວາມຈ�າ microSD ທັງໝົດ, ເຊັ່ນ ເພັງ ຫືຼ ຮູບພາບ.

1. ເທີງໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ສ່ວນບຸກຄົນທ່ົໄປ > ແບັກອັບ & ຣີເຊັທ໌ > ຣີເຊັທ໌ຂ້ໍມູນແບບໂຮງງານ.

2. ເມື່ອປາກົດຂື້ນ, ສ�າຜັດ ຣີເຊັທ໌ໂທລະສັບ, ແລ້ວສ�າຜັດ ລົບທຸກຢ່າງ. ຕ້ັງຄ່າຣີເຊັທ໌ໂທລະສັບມືຖືເພື່ອເຂົ້າສູ່ຕັ້ງຄ່າແບບ 
ໂຮງງານຕົ້ນເດີມ, ແລ້ວປິດເປີດເຄື່ອງໃໝ່.

ການຣີເຊັທ໌ຮາດ Hardware ແວອຸປະກອນຂອງທ່ານ

ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ມີແບັດເຕີລີພາຍໃນ ເພາະສະນັ້ນຮາດແວຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າຣີເຊັທ໌ໂດຍການປົດແບັດເຕີລີອອກໄດ້. ຖ້າທ່ານຈ�າເປັນ 
ຕ້ອງຣີເຊັທ໌ຮາດແວ, ກາລຸນາປະຕິບັດຕາມລາຍການຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມ. ກາລຸນາຮັບຮູ້ວ່າຂັ້ນຕອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນວ່າ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານກ�າລັງສາກຢູ່ພາຍຫຼັງການເຊື່ອມໃສ່ຫົວສາກຈາກຮູປັກສຽບ.

ກົດ ປັບປຸ່ມລະດັບສຽງຂ້ືນ ແລະ ປຸ່ມພະລັງງານ ເປັນເວລາ 10 ນາທີ່ພະລັງງານໂທລະສັບຈະດັບແຕ່ເມື່ອພະລັງງານໂທລະສັບ
ເປີດຕ້ອງໄດ້ຣີເຊັທ໌ໂທລະສັບ.
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ການເປີດສະແດງ E-label

ຫາກຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ມູນນະໂຍບາຍລະບຽບການເທີງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ, ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກໂຮມ Home, ສ�າຜັດ  > ຕ້ັງຄ່າ ( ).

2. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງຄ່າ, ສ�າຜັດ ລະບົບ System > ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ About phone > 
ຂ້ໍມູນນະໂຍບາຍລະບຽບການ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ຄໍາເຕືອນ ແລະ ຂ້ໍຄວນລະວັງ
ໃນພາກສ່ວນນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ສ�າຄັນກ່ຽວກັບຄ�າແນະນ�າການປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຊຶ່ງຍັງປະກອບດ້ວຍ 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຢ່າງປອດໄພ. ອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ອຸປະກອນກັນນ້ໍາເຂ້ົາ
ຮູສຸບ USB ແລະ ຫູຟັງຈະຕ້ອງຢູ່ສະຖານທີ່ປອດໄພ ແລະ ຝາປິດດ້ານຫຼັງຕ້ອງຕັ້ງ ແລະ ລ໋ອກຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບຮອງວ່າ 
ອຸປະກອນເໝາະສົມກັບລະດັບການປົກປັອງ.

ອຸປະກອນອີເລັກໂຕຼນິກ
ປິດພະລັງງານໄປອຸປະກອນຂອງທ່ານຖ້າວ່າອຸປະກອນຖືກຫ້າມນ�າໃຊ້. ບໍ່ໄດ້ນ�າໃຊ້ອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນອາດເປັນສາເຫດ 
ສູ່ຄວາມອັນຕະລາຍ ຫລື ເປັນການແຊກແຊງກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ.

ອຸປະກອນການແພດ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຫຼື ຂໍ້ກ�ານົດທີ່ໂຮງໝໍວາງອອກ ແລະ ໃນບັນດາສະຖານທີ່ເອື້ອອ�ານວຍທາງດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ.  
ຫ້າມໃຊ້ໄປອຸປະກອນຂອງທ່ານເວລາອຸປະກອນຖືກຫ້າມນ�າໃຊ້.

ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈຂໍແນະນ�າໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫາງ 15 ຊມ ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ 
ການແຊກແຊງທີ່ອາດເກີດກັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ. ຖ້າວ່າທ່ານກ�າລັງໃຊ້ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈຢູ່, ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນປິ່ນໄປທາງ 
ກົງກັນຂ້າມກັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ແລະ ຄວນພົກພາອຸປະກອນໃນຖົງດ້ານຫນ້າຂອງທ່ານ.

ໂອກາດການລະເບີດທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນ
ປິດພະລັງງານໄປອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນບໍລິເວນທີ່ໂອກາດການລະເບີດອາດຈະເກີດຂື້ນ, ແລະ ຄວນປະຕິບັດຕາມປ້າຍເຕືອນ ແລະ 
ຄ�າແນະນ�າທັງໝົດ. ພື້ນທີ່ທີ່ມີແນວໂນ້ມອາດເກີດການລະເບີດທົ່ວໄປແລ້ວລວມມີ ພື້ນທີ່ທີ່ມີການແນະນ�າໃຫ້ທ່ານມອດເຄື່ອງຈັກ 
ພາຫະນະ. ການຈຸດປະກາຍໄຟໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເບີດ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້, ຊຶ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ມີການບາດເຈັບຕໍ່ 
ຮ່ອງກາຍ ຫຼື ຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້. ຫ້າມເປີດພະລັງງານອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຈຸດເຕີມນ�້າມັນຕ່າງໆເຊັ່ນປໍ້າບໍລິການຕ່າງໆ. ປະຕິບັດ 
ຕາມຂໍ້ຈ�າກັດກ່ຍວກັບການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນການວີທະຍຸໃນຄັງນ�້າມັນເຊື້ອໄຟ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແລະ ພື້ນທີ່, ພື້ນທີ່ຈັດຈ�າໜ່າຍ, 
ແລະ ໂຮງເຄມີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການດ�າເນີນການທ�າລາຍຢູ່. ກ່ອນການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ,  
ສັງເກດເບິ່ງສະຖານທີ່ທີ່ມີແນວໂນມເກີດການລະເບີດຢູ່ເລື້ອຍໆ, ແຕ່ບໍ່ສະເໝີໄປ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍແຈ້ງໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ສະຖານທີ່ 
ດັ່ງກ່າວລວມມີສະຖານທີ່ໃຕ້ພື້ນເຮືອ, ສະຖານທີ່ຂົນຍ້າຍ ຫຼື ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນເຄມີ, ແລະ ບໍລິເວນທີ່ມີສານເຄມີ ຫຼື 
ອະນຸພາກເຊັ່ນ ເມັດຝຸ່ນ, ຜົງໂລຫະ. ສອບຖາມຕໍ່ຜູ້ຜະລິດຍານພາຫະນະທີ່ນ�າໃຊ້ເກສປີໂຕຼລຽມເຫຼວ (ເຊັ່ນ ໂພຣເພນ ຫຼື ບິວເທນ) 
ວ່າອຸປະກອນລັກສະນະນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫຼືບໍ່ໃນຍານພາຫະນະ.

ຄວາມປອດໄພໃນການສັນຈອນ

ຕິດຕາມສັງເກດຂໍ້ກ�ານົດ ແລະ ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນໃນຂະນະທີ່ນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ. ນອກນັ້ນ, ຖ້າໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະຂັບ 
ຂີ່ຍານພາຫະນະ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າດັ່ງຄຕໍ່ໄປນີ້:

ມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານຄືການຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພ.

ຫ້າມໂທລະສັບໃນເວລາຂັບຂີ່. ໃຊ້ອຸປະກອນບໍ່ມີສານຍ.

ເມື່ອທ່ານຈ�າເປັນຕ້ອງຮັບສາຍໂທເຂົ້າ, ໃຫ້ຈອດພາຫະນະແຄມທາງກ່ອນການໃຊ້ອຸປະກອນ.

ສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຕ່າງໆອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຍານພາຫະນະເຄື່ອງຍົນ. ສ�າລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,  
ປືກສາສອບຖາມຕໍ່ຜູ້ຜະລິດຍານພາຫະນະ.

ໃນເຄື່ອງຍົນຫຼືຈັກຍານພາຫະນະ, ບໍ່ວາງອຸປະກອນໄວ້ເທີງຖົງອາກາດ ຫຼື ໃນບໍລິເວນຖົງອາກາດນິລະໄພ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນ 
ອາດຈະທ�າຮ້າຍທ່ານຍ້ອນການບັງຄັບແຮງເມື່ອຖົງລົມນິລະໄພພອງໃຫ່ຍຂື້ນ.

ບໍ່ນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ບິນໃນເຮືອບິນ. ປິດພະລັງງານອຸປະກອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນ. ການນ�າໃຊ້ 
ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍວາຍເອີເລສ໌ໃນເຮືອບິນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ການດ�າເນີນງານຂອງເຮືອບິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ 
ວາຍເອີເລສ໌ໂທລະສັບເສຍຫາຍ. ອາດຖືວ່າຜິດກົດຫມາຍ.
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ການດໍາເນີນງານໃນສະພາບແວດລ້ອມ

ຢາໃຊ້ ຫຼື ສາກອຸປະກອນໃນທີ່ທີ່ມີຝຸ່ນ, ຄວາມຊື້ນ, ແລະ ສະຖານທີ່ເປືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ມີສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດ 
ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດວົງຈອນຜິດປົກກະຕິໄດ້.

ໃຊ້ອຸປະກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກ�າຫນົດ ຄື້ນຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸ RF ຄືໃນເວລາທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນນັ້ນຢູ່ໃກ້ກັບຫູ ຫຼື 
ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ໃຫ້ຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງ 1.5 ຊມ. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນເສີມເຊັ່ນ ເຄສ໌ ແລະ ກະເປົາໃສ່ໂທລະສັບນັ້ນບໍ່ 
ປະກອບດ້ວຍໂລຫະ. ເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານ 1.5 ຊມ, ຫ່າງອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເພື່ອຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ສິ່ງທີ ່
ຮຽກຮ້ອງດັ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ອນຫນ້ານັ້ນ.

ໃນມື້ທີ່ມີພະຍຸຟ້າຮ້ອງ, ບໍ່ໃຫ້ນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ໃນເວລາທີ່ມັນກ�າລັງສາກຢູ່, ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ.

ໃນເວລາທ່ານຢູ່ໃນສາຍໂທ, ບໍ່ສ�າຜັດເສົາອາກາດ. ການສ�າຜັດເສົາອາກາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບການໂທ ແລະ ເປັນຜົນນ�າ 
ໄປສູ່ການບໍລິໂພກພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນ. ເປັນຜົນໃຫ້, ເວລາການສົນທະນາ ແລະ ເວລາສະແຕນບາຍສ�າຮອງຫຼຸດລົງ.

ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກ�ານົດ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ 
ສິດທິທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຜູ້ອື່ນ.

ຮັກສາອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຮອບລະຫວ່າງ 0°C ແລະ 40°C ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກ�າລັງສາກຢູ່. ຮັກສາອຸນຫະພູມອາກາດ 
ອ້ອມຮອບລະຫວ່າງ 10°C ແລະ 55°C ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກ�າລັງສາກຢູ່.

ຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບຈາກການໄດ້ຍິນ:

ການໃຊ້ຊຸດຫູ່ຟັງໃນລະດັງສູງສາມາດທ�າລາຍການໄດ້ຍິນຂອງທ່ານ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຈາກການທ�າລາຍການຟັງ,  
ໃຫ້ຫຼຸດລະດັບສຽງຊຸດຫູ່ຟັງລົງໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ ແລະ ຟັງສະດວກ.

ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ

ປະຕິບັດຕາມດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຂໍ້ຄວາມດ້ານປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ. ການປ່ອຍໃຫ້ເດັກຫຼິ້ນອຸປະກອນ ຫຼືອຸປະກອນເສີມ 
ນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດສາມາດແຍກອອກບາງສ່ວນຈາກອຸປະກອນ, ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຮັດ 
ໃຫ້ຄ່າຄໍເດັກຫາຍໃຈບໍ່ອອກໄດ້. ຕ້ອງຮັບຮອງການຮັກສາເດັກອ່ອນໃຫ້ຫ່າງຈາກອະປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງມັນ.

ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ

ເລືອກໃຊ້ພຽງແຕ່ແບັດເຕີລີ, ແລະອຸປະກອນສາກ, ແລະອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ນ�າໃຊ້ກັບລຸ້ນອຸປະກອນຈາກຜູ້ຜະລິດ 
ອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ. ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນສາກປະເພດອື່ນໆ ຫຼືອຸປະກອນອາດເສີມອື່ນ ອາດບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆສ�າລັບ 
ອຸປະກອນ, ຊຶ່ງ ອາດຢູ່ໃນການລະເມີດຂໍ້ກ�ານົດ ແລະ ລະບຽບການ, ແລະອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຕົວແທນ 
ຂອງທ່ານສ�າລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກາານອານຸມັດໃຊ້ແບັດເຕີລີ, ອຸປະກອນສາກ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ 
ຂອງທ່ານ.

ແບັດເຕີລີ ແລະ ການອຸປະກອນສາກ

ການຖອດອຸປະກອນສາກຈາກປັກສຽບໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການນ�າໃຊ້.

ແບັດເຕີລີສາມາດເຊື່ອມສາກ ແລະ ຖອນສາກເຂົ້າອອກໄດ້ເປັນຮ້ອຍໆຄັ້ງກ່ອນທີ່ມັນຈະເຊື່ອມສະພາບ.

ການໃຊ້ແຫຼງຈ່າຍໄຟກະແສສະຫຼັບ AC ທີ່ກ�ານົດໄວ້ໃນຂໍ້ກ�າຫນົດຂອງອຸປະກອນສາກ. ກະແສພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ 
ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ ຫລື ອຸປະກອນສາກຜິດປະກະຕິໄດ້.

ຖ້າຫາກວ່າແບດເຕີລີ່ອີເຣັກໂທຮົ່ວໄຫລອອກ, ຮັບປະກັນວ່າອີເຣັກໂທນັ້ນບໍ່ໄດ້ສ�າຜັດຜິວຫນັງ ແລະ ຕາຂອງທ່ານ. ເມື່ອອີເຣັກ 
ໂທສ�າຜັດກັບຜິວຫນັງຂອງທ່ານ ຫຼື ກະເດັນເຂົ້າໄປໃນຕາຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລ້າງຕາດ້ວຍນ້�າສະອາດທັນທີ ແລະ ປຶກສາແພດ.

ຖ້າຫາກວ່າມີກໍລະນີຂອງຜິດປົກກະຕິຂອງໝໍ້ໄຟແບັດເຕີລີ່, ແປງສີ, ຫຼືຄວາມຮ້ອນຜິດປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ທ່ານສາກ, ໃຫ້ຢຸດເຊົາ 
ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນທັນທີ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະນ�າໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫລແບດເຕີລີ່, ຮ້ອນເກີນຂອບເຂດ, ລະເບີດ, ຫຼື 
ໄຟໄໝ້ໄດ້.
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ຖ້າຫາກວ່າພະລັງງານໄຟເສຍຫາຍ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ສາຍຊ໋ອດ), ຫຼື ປັກຫຼວມ, ໃຫ້ຢຸດເຊົາໃຊ້ສາຍທັນທີ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, 
ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຕົກ, ອຸປະກອນສາກລັດວົງຈອນ, ຫຼື ໄຟໄຫມ້ໄດ້.

ຫ້າມເອົາອຸປະກອນໃສ່ໄຟເພາະມັນອາດຈະແຕກ. ແບດເຕີລີ່ສາມາດລະເບີດໄດ້ເຊັ່ນກັນຖ້າມັນຖືກທ�າລາຍ.

ບໍ່ໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ຫຼື ປະດິດຄືນ, ຫຼື ພະຍາຍາມເອົາອຸປະກອນວັດຖຸຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ຫ້າມແຊ ຫຼື ວາງໃສ່ນ�້າ 
ຫຼື ຂອງແຫຼວອື່ນໆ, ຫ້າມຖືກໄຟລົນ, ຫ້າມຈູດ ຫຼືເຮັດອັນຕະລາຍອື່ນໆ.

ຫີຼ້ກລ້ຽງກາເຮັດອຸປະກອນຕົກ. ຖ້າອຸປະກອນຕົກ, ໂດຍສະເພາະຕົກເທີງພື້ນແຂງ, ແລະ ຜູ້ໃຊ້ສົງໄສວ່າມັນເສຍຫາຍ, ໃຫ້ນ�າໄປຫາ 
ສູນບໍລິການທີ່ມີຄຸນສົມບັດເພື່ອທ�າການກວດສອບ.

ການນ�າໃຊ້ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້, ລະເບີດ ຫຼື ອັ ນຕະລາຍອື່ນໆ.

ໃຫ້ການ�າໃຊ້ອຸປະກອນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຄັງຄັດ.

ອຸປະກອນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືສັນຍາລັກໂລໂກ້ຂອງ USB-IF ຫຼື ໄດ້ສ�າເລັດໂຄງການປະຕິບັດຕາມ 
ຂໍ້ຕົກລົງ USB-IF ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ອັດຕາການສົ່ງອຸປະກອນສາກ DC 5V 1A.

ຂ້ໍຄວນລະວັງ - ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການລະເບີດຖ້າໃຊ້ແບັດເຕີລີປະເພດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງແທນ. ການຖ້ີມແບັດເຕີຣີທ່ີ
ໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍແນະນໍາ.

ການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ

ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ນ້�າໄດ້. ຮັກສາໃຫ້ມັນແຫ້ງສະເໜີ. ຮັກສາອຸປະກອນເຄື່ອງສາກຈາກນ້�າ ຫຼື ອາຍນ�້າ. 
ບໍ່ຕ້ອງຈັບອຸປະກອນເຄື່ອງສາກດ້ວຍມືຊຸ່ມ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນອາດຈະນ�າໄປສູ່ການລລັດວົງຈອນ, ອຸປະກອນຈະຜິດປະກະຕິ ແລະ 
ໄຟຕົກຫຼືຊ໋ອກໃສ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້.

ບໍ່ເອົາອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກຂອງທ່ານໄວ້ໃນສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການ 
ຮຸກສີປະທະກັນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະນ�າໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫລຂອງແບດເຕີລີ່, ອຸປະກອນຜິດປົກກະຕິ, ຮ້ອນເກີນຂອບເຂດ, 
ໄຟໄຫມ້, ຫຼື ການລະເບີດໄດ້.

ຫ້າມວາງສື່ອຸປະກອນເກັບຮັກສາແມ່ເຫຼັກເຊັ່ນ, ກາດເກັບຄວາມຈ�າແມ່ເຫຼັກ ແລະ ແຜ່ນຟຣ໌ອບປີ້ ຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນ. ລັງສີຈາກ 
ອຸປະກອນອາດລົບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນນັ້ນ.

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກຂອງທ່ານໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ຫລື ຕ່�າທີ່ສຸດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, 
ພວກມັນອາດຈະສາມາດດ�າເນີນງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ອາດຈະນ�າໄປສູ່ການເກີດໄຟໄຫມ້ ຫລື ການລະເບີດໄດ້. 
ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຕ່�າກ່ວາ 0°C, ການປະຕິບັດງານຂອງແບັດເຕີລີຈະຮັບຜົນກະທົບ.

ບໍ່ເອົາວັດຖຸໂລຫະແຫຼມເຊັ່ນ ເຂັມປັກໄວ້ໃກ້ຫູຟັງ. ຟັງອາດຈະດຶງດູດສິ່ງຂອງແຫຼມນັ້ນ ແລະ ທ�າຮ້າຍທ່ານເວລາທີ່ທ່ານກ�າລັງໃຊ ້
ອຸປະກອນ.

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາຄວາມສະອາດ ຫຼື ບ�າລຸງຮັກສາອຸປະກອນ, ໃຫ້ປິດພະລັງງານເຄື່ອງອຸປະກອນ ແລະ ຖອດອຸປະກອນເຄື່ອງ 
ສາກອອກ.

ຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີຜົງແຟບ, ຝຸ່ນແປ້ງ, ຫຼື ຕົວແທນສານເຄມີອື່ນໆ (ເຊັ່ນເຫຼົ້າ ແລະ ນ�້າມັນແອັດຊັງ) ເພື່ອທ�າຄວາມສະອາດ 
ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງສາກ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງອຸປະກອນອາດຈະຄວາມເສຍຫາຍ ຫລື ອາດເກີດໄຟຂຶ້ນ.  
ທ່ານສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດອຸປະກອນດ້ວຍຜ້ານຸ້ມທີ່ບໍ່ເກັບໄຟຟ້າສະຖິດ.

ບໍ່ຖອດມ້າງອຸປະກອນ ຫຼື ເພີ່ມເສີມອຸປະກອນໃສ່. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກັນອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ແລະ  
ຜູ້ຜະລິດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍສ�າລັບການເສຍຫາຍ.

ຖ້າຫາກວ່າຫນ້າຈໍອຸປະກອນແຕກໂດຍການຊົນກັບວັດຖຸແຂງ, ຫ້າມສ�າຜັດ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາສ່ວນທີ່ແຕກຫັກອອກ. 
ໃນກໍລະນີນີ້, ໃຫ້ຢຸດນ�າໃຊ້ອຸປະກອນທັນທີ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການທີ່ມີສິດອ�ານາດ.
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ຊຸດຫູຊ່ວຍຟັງທ່ີເຫມາະສົມ (HAC)

ລະບຽບການສໍາລັບອຸປະກອນວາຍເອີເລສ໌ Wireless

ໂທລະສັບນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ຈັດໃຫ້ໃຊ້ກັບອຸປະກອນຫູຊ່ວຍຟັງສ�າລັບການໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍວາຍເອີເລສ໌ 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອາດຈະມີບາງເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍວາຍເອີເລສ໌ ໃຫມ່ກ່ວາທີ່ນ�າໃຊ້ໃນໂທລະສັບນີ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດສອບໃຊ້ເທື່ອ 
ກັບຫູຊ່ວຍຟັງ. ມັນເປັນສິ່ງສ�າຄັນໃນການລອງຄຸນນະສົມບັດຕ່າງໆກັບໂທລະສັບນີ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງ 
ໂດຍນ�າໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ ຫລື ໃຊ້ປະສາດຫູທຽມຂອງທ່ານ, ເພື່ອກ�ານົດເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ຍິນສຽງລົບກວນໃດໆຫຼືບໍ່. ໃຫ້ປຶກສາ 
ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບນີ້ສ�າລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຸຊ່ວຍຟັງທີ່ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າ 
ທ່ານມີຄ�າຖາມກ່ຽວກັບການກັບນະໂຍບາຍ ການກັບຄືນ ຫຼື ແລກ ປັບປ່ຽນ, ໃຫ້ປຶກສາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການຂອງທ່ານ ຫຼື 
ຕົວແທນທຸລະກິດໂທລະສັບ.
ຄະນະກ�າມະການສື່ສານແຫ່ງສະຫະລັດ (FCC) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືໄຮ້ສາຍດິຈິຕອນ 
ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າກັບເຄື່ອງຊ່ວຍຫູຟັງ ແລະອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງອື່ນໆໄດ້.
ອຸດສາຫະກ�າໂທລະສັບໄຮ້ສາຍວາຍເອີເລສ໌ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຈັດຄ່າປະເມີນສ�າລັບອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືໄຮ້ສາຍວາຍ 
ເອີເລສ໌ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຊົມໃຊ້ອຸປະກອນດ້ານການຊ່ວຍຫູຟັງໃນການຫາອຸປະກອນມືຖືທີ່ອາດເຫມາະສົມກັບອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການຈັດຄ່າ. ຜົນການຄົ້ນຫາຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນຟັງຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະ ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ. ຖ້າວ່າອຸປະກອນ 
ຟັງອ່ອນແອຕໍ່ການລົບກວນ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດນ�າໃຊ້ໂທລະສັບຈັດທີ່ຄ່າປະເມີນໄດ້ຢ່າງສ�າເລັດ. ການພະຍາຍາມລອງເບິ່ງ 
ອຸປະກອນມືຖືກັບອຸປະກອນຟັງຂອງທ່ານນັ້ນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປະເມີນໃຫ້ເໝາະຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
ຄ່າ M-Ratings: ໂທລະສັບຈັດຄ່າປະເມີນ M3 ຫຼື M4 ເໝາະກັບ FCC ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຫຼຸດການແຊກແຊງ 
ໃຫ້ຫນ້ອຍລົງ ເພື່ອຈະສາມາດໄດ້ຍິນອຸປະກອນຟັງຫຼາາຍກ່ວາໂທລະສັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດສະຫຼາກ. M4 ແມ່ນດີກວ່າ / ສູງກ່ວາຂອງ 
ສອງການຈັດຄ່າປະເມີນ.
ຄ່າ T-Ratings: ໂທລະສັບຈັດຄ່າປະເມີນ T3 ຫຼື T4 ເໝາະກັບ FCC ທີ່ຕ້ອງການ ແລະມີແນວໂນ້ມຫຼາຍກ່ວາໃນການສາມາດ 
ໃຊ້ ເທເລຄອຍລ໌ telecoil ຂອງອຸປະກອນຟັງໄດ້ ("T Switch" ຫຼື "Telephone Switch") ກ່ວາໂທລະສັບທີ່ຖອນການ 
ຈັດຄ່າປະເມີນ. T4 ແມ່ນດີກວ່າ / ສູງກ່ວາຂອງສອງອັດຕາ. (ໃຫ້ຊາບວ່າບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນການຟັງທັງໝົດມີີ ເທເລຄອຍລ໌ 
telecoil ໃນເຄື່ອງ.) 
ການທົດສອບ M-Rating ແລະ T-Rating ສ�າລັບອຸປະກອນນີ້ (FCC ID: ZL5S30), M3 ແລະ T4.

ການໂທສຸກເສີນ

ທ່ານສາມາດນ�າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�າລັບການໂທສຸກເສີນໃນເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ. ການເຊື່ອມຕໍ່, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ສາມາດ 
ຮັບການຮັບປະກັນໃນສະພາບທັງຫມົດໄດ້. ທ່ານບໍ່ຄວນຈະອີງໃສ່ ພຽງແຕ່ ອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ສ�າລັບການສື່ສານທີ່ສ�າຄັນ.

ຖະແຫຼງການຂອງ FCC

ໂທລະສັບມືຖືນີ້ສອດຄ່ອງກັບພາກສ່ວນທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດ�າເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບທັງສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
(1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ (2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງທີ່ໄດ້ 
ຮັບ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດ�າເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ເສົາອາກາດທີ່ໃຊ້ສ�າລັບການສົ່ງສັນຍານນີ້ ຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ມີການຮ່ວມກັນຢູ່ ຫຼື ປະຕິບັດຄູ່ກັນກັບສາຍອາກາດອື່ນໆ ຫຼື  
ເຄື່ອງສົ່ງ ສັນຍານ.
ແຈ້ງການ ການເລືອກລະຫັດປະເທດແມ່ນເພື່ອ non-US ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບ US ທັງຫມົດ. ຕໍ່ລະບຽບການ 
FCC, ຜະລິດຕະພັນ WiFi ທັງຫມົດທີ່ຈ�າໜ່າຍໃນຕະຫຼາດໃນສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ມີກາປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າກັບຊ່ອງທາງການດ�າເນີນ 
ງານຂອງສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ.

ໂທລະສັບມືຖືນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ພົບວ່າຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຈ�າກັດຂອງອຸປະກອນດິຈິຕອນ ໝວດ B, 
ອີງໃສ່ກົດລະບຽບຂໍ້ທີ່ 15 ຂອງ FCC. ຂໍ້ຈ�າກັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ເຫມາະສົມຕໍ່ຄື້ນລົບກວນ 
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນການຕິດຕັ້ງໃນຂົງເຂດບ່ອນຢູ່ອາໄສ. ອຸປະກອນນີ້ຖືກຜະລິດ, ນ�າໃຊ້ ແລະ ສາມາດແຜ່ພະລັງງານຄວາມຖີ ່
ວິທະຍຸແລະ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນ�າໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄ�າແນະນ�າ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄື້ນລົບກວນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການ 
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ສື່ສານທາງວິທະຍຸ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າຄື້ນລົບກວນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຖ້າຫາກວ່າ 
ອຸປະກອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື່ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຮັບວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະພາບ, ທ່ານສາມາດປິດ ແລະ ເປີດອຸປະກອນຄືນ, ຜູ້ໃຊ ້
ສາມາດພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂຄື້ນລົບກວນໄດ້ຫນຶ່ງເທື່ອ ຫຼື ຫຼາຍເທື່ອ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ປັບ ຫລື ຍ້າຍເສົາອາກາດ.
- ເພີ່ມທະວີໄລຍະການແຍກລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ຕົວຮັບສັນຍານ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່ຮູຫຼືປ່ອງເທີງວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຕົວຮັບທີ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່.
- ປຶກສາຫາລືຕົວແທນຈ�າຫນ່າຍ ຫລື ຊ່າງວິດທະຍຸ / ໂທລະທັດທີ່ມີປະສົບການເພື່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງຊັດເຈນໂດຍພາກສ່ວນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສ�າລັບການປະຕິບັດສາມາດປັດສະຈາກສິດ 
ຂອງຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອດ�າເນີນງານອຸປະກອນ.

ການຖະແຫຼງການອຸດສາຫະກໍາການາດາ

ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ້ອງກັບມາດຕະຖານ ໃບອະນຸຍາດການຍົກເວັ້ນ RSS ຂອງອຸດສາຫະກ�າການາດາ. ການດ�າເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນ 
ກັບທັງສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
(1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງ, ແລະ 
(2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບທຸກໆການແຊກແຊງ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ຕ້ອງການການດ�າເນີນ 

ງານຂອງອຸປະກອນ.

ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ້ອງກັບມາດຕະຖານ ໃບອະນຸຍາດການຍົກເວັ້ນ RSS ຂອງອຸດສາຫະກ�າການາດາ. ການດ�າເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນ 
ກັບທັງສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
(1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງ, ແລະ 
(2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບທຸກໆການແຊກແຊງ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ຕ້ອງການການດ�າເນີນ 

ງານຂອງອຸປະກອນ.

ອຸປະກອນດິຈິຕອນ ໝວດ B ນີ້ສອດຄ້ອງກັບ Canadian ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ້ອງກັບກົດລະບຽບ RSS-310 ຂອງອຸດສາຫະກ�າການາດາ. ການດ�າເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບການ ທີ່ 
ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ້ອງກັບກົດລະບຽບ RSS-310 ຂອງອຸດສາຫະກ�າການາດາ. ການດ�າເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບການ ທີ່ 
ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ຖະແຫຼງການການປ່ອຍລັງສີ:
ຜະລິດຕະພັນສອດຄ່ອງກັບການປ່ອຍ RF ຂອງການາດາ ທີ່ຕັ້ງຄ່າຈ�າກັດສ�າລັບການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ  
ມີຄວາມປອດໄພສ�າລັບຈຸດປະສົງການດ�າເນີນງານ ທີ່ອະທິບາຍໃນຄູ່ມືນີ້. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ RF ເພີ່ມເຕີມນັ້ນສາມາດ 
ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຖ້າວ່າ ສາມາດເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນໄວ້ເປັນຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ໄກເທົ່າທີ່ໄກໄດ້ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າ 
ອຸປະກອນການສົ່ງພະລັງງານໃຫ້ຕ�່າລົງຖ້າມີຟັງຄ໌ຊັນນັ້ນ.
ຖະແຫຼງການການປ່ອຍລັງສີ:
ຜະລິດຕະພັນສອດຄ່ອງກັບການປ່ອຍ RF ຂອງການາດາ ທີ່ຕັ້ງຄ່າຈ�າກັດສ�າລັບການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ  
ມີຄວາມປອດໄພສ�າລັບຈຸດປະສົງການດ�າເນີນງານ ທີ່ອະທິບາຍໃນຄູ່ມືນີ້. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ RF ເພີ່ມເຕີມນັ້ນສາມາດ 
ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຖ້າວ່າ ສາມາດເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນໄວ້ເປັນຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ໄກເທົ່າທີ່ໄກໄດ້ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າ 
ອຸປະກອນການສົ່ງພະລັງງານໃຫ້ຕ�່າລົງຖ້າມີຟັງຄ໌ຊັນນັ້ນ.

ອຸປະກອນນີ້ ແລະ ສາຍອາກາດຂອງມັນ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອມ ຫຼື ດ�າເນີນການຄູ່ກັບສາຍອາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸອື່ນໆ, ຍົກເວັ້ນໄດ ້
ຮັບການທົດສອບທີ່ສ້າງໃນວິທະຍຸແລ້ວ. ລັກສະນະການເລືອກລະຫັດປະເທດ ແມ່ນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ສ�າລັບຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດ 
ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ /ຄານາດາ.

ອຸປະກອນນີ້ ແລະ ສາຍອາກາດຂອງມັນ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອມ ຫຼື ດ�າເນີນການຄູ່ກັບສາຍອາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸອື່ນໆ, ຍົກເວັ້ນໄດ ້
ຮັບການທົດສອບທີ່ສ້າງໃນວິທະຍຸແລ້ວ. ລັກສະນະການເລືອກລະຫັດປະເທດ ແມ່ນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ສ�າລັບຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດ 
ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ /ຄານາດາ.



43Cat® ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ສະມາດໂຟນລຸ້ນ S30

ຂ້ໍມູນການປ່ອຍ RF (SAR)

ໃຫ້ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານສ�າລັບການປ່ອຍລັງສີໄປຍັງຄື້ນວິທະຍຸຕ່າງໆ.

ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບ ແລະ ຜະລິດບໍ່ໃຫ້ປ່ອຍລັງສີ ໃສ່ກັບພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (RF) ເກີນຂອບເຂດຈ�າກັດ ທີ ່
ກ�ານົດໄວ້ໂດຍຄະນະກ�າມະການສື່ສານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ສ�າລັບການສວມໃສ່ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍ FCC RF 
ສ�າລັບການນ�າໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີ່ມແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີໂລຫະ ແລະ ໃຫ້ວາງໂທລະສັບມືຖືຕ່�າສຸດ 1 ຊມ ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍ. ການນ�າໃຊ້
ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆອາດຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍ FCC RF.

ຈ�າກັດຄ່າ SAR ທີ່ກ�າຫນົດໂດຍ FCC ແມ່ນ 1.6W/kg.

ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາຄ່າ SKU:

ຕາມການລາຍງານລະດັບຄ່າ SAR ທີ່ສູງທີ່ສຸດ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການເບີ່ງແຍງຂອງ FCC ຂອງໂທລະສັບມີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ຫົວຄ່າ SAR: 0.56 W/kg
ຮ່າງກາຍຄ່າ: 1.11 W/kg

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຂອງການສ�າຜັດກັບລັງສີ, ກະລຸນາເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປນີ້:
(i) ການນ�າໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີສະພາບການຮັບສັນຍານທີ່ດີ,
(ii) ໃຊ້ອຸປະກອນຫູຟັງ,
(iii) ສ�າລັບແມ່ຍິງຖືພາ, ກະລຸນາຖືໂທລະສັບມືຖືຫ່າງຈາກທ້ອງກະເພາະອາຫານຂອງຕົນ,
(iv) ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຫ່າງໄກຈາກພາກສ່ວນອະໄວຍະວະ.

ສ�າລັບການອຸປະກອນທີ່ທົດສອບຕາມ EN60950-1: 2006, ມັນຈະບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດທົດສອບສຽງສ�າລັບ EN50332. 

ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງກາານລະດັບຄວາມດັນສຽງທີ່ວາງໄວ້ໃນ EN 50332-1 and /  
ຫຼື EN 50332-2 ທີ່ເປັນມາດຕະຖານໃຊ້ ໄດ້. ອາດເກີດການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຖາວອນ ຖ້າວ່າຫູຟັງ ຖືກນ�າໃຊ້ໃນເປັນເວລາ 
ຍາວນານໃນລະດັບສຽງແຮງ.
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ຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບຈາກສູນເສຍການໄດ້ຍິນ 

ຂໍ້ກ�ານົດການຖະແຫຼງການທີ່ຈ�າເປັນພາຍໃຕ້ EN 60950-1: A12.

ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍການໄດ້ຍິນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ຫ້າມຟັງໃນລະດັບສຽງແຮງເປັນເວລາຍາວນານ.

      
ແຈ້ງການ  ສ�າລັບປະເທດຝຣັ່ງ, ອຸປະກອນຫູຟັງ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມດັນສຽງ ທີ່ມີໃນ EN 50332-1: 2000 

ແລະ/ຫຼື EN50332-2: 2003 ທີ່ເປັນມາດຕະຖານໃຊ້ ໄດ້ຕາມການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍປະເທດຝຣັ່ງມາດຕາ 
ທີ່ L. 5232-1.

ການຖະແຫຼງວ່າຈະປະຕິຕາມຂ້ໍກໍານົດ
ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ສ�າຄັນຂອງມາດຕາທີ່ 3 ຂອງຂໍ້ຄ�າສັ່ງ R & TTE 1999/5 / EC, ຖ້າວ່ານ�າໃຊ ້
ສ�າລັບຈຸດປະສົງຂອງຕົນ ຄວນນ�າໃຊ້ມາດຕະຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ສຸຂະພາບ (ມາດຕາ 3.1 (ກ) ຂອງຂ້ໍຄໍາສ່ັງ R & TTE)

• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

2. ຄວາມປອດໄພ (ມາດຕາ 3.1 (a) ຂອງຂອງຂ້ໍຄໍາສ່ັງ R & TTE)

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. ຄວາມເຂ້ົາກັນດ້ານແມ່ເຫັຼກໄດ້ໄຟຟ້າ (ມາດຕາ 3.1 (b) ຂອງຂ້ໍຄໍາສ່ັງ R & TTE)

• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

• EN 55022:2010/AC:2011 ໝວດ B, EN55024:2010

4. ການໃຊ້ງານສະເປັກຕຣອມ ແຖບຄ້ືນຄວາມຖ່ີວິທະຍຸ (ມາດຕາ 32 ຂອງຂອງຂ້ໍຄໍາສ່ັງ R & TTE)

• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
• EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
• EN 300 328 V1.9.1
• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1

5. ຂ້ໍຄໍາສ່ັງ RoHS (2011/65 / ຫະພາບເອີຣົບ)

• EN 50581: 2012
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ຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ SAR CE

ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຫະພາບເອີຣົບ (1999/5 / EC) ໃນດ້ານຂອບເຂດຈ�າກັດຂອງການປ່ອຍຄື້ນ 
ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສ�າຜັດໃນສາທາລະນະທົ່ວໄປ ດ້ວຍວິທີການການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ. 

ການຈ�າກັດດ້ານການປົກປັກຮັກສະຖານທີ່ສາທາລະນະທົ່ວໄປ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ສະເຫນີແນະທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຄ�າແນະນ�າເຫຼົ່າ 
ນີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ກວດກາໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດທີ່ເປັນເອກະລາດໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນປົກກະຕິ ແລະ 
ລະອຽດຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ. ຫົວຫນ່ວຍບໍລິການການວັດແທກເພື່ອກ�ານົດຂອບເຂດສ�າລັບ ອຸປະກອນມືຖື ທີ ່
ເປັນຂໍ້ແນະນ�າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນເປັນ "ອັດຕາການດູດຊຶມພິເສດ" (SAR), ແລະ ຄ່າ SAR ກ�ານົດທີ່ 20 W / kg 
ທີ່ສະເລ່ຍເປັນຈຸລັງເກີນກ່ວາ 10 ກັມ. ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກ�າມະການສາກົນວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນລັງສີ 
Non-Ionizing (ICNIRP). 

ສ�າລັບການໃສ່ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍຂອງ ICNIRP 
ແລະ ມາດຕະຖານສະຫະພາບເອີຣົບ EN 62311 ແລະ EN 62209-2, ສ�າລັບການນ�າໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີ່ມສະເພາະ. ການນ�າ 
ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆອາດຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນ�າການປ່ອຍຂອງ ICNIRP.

SAR ທີ່ຖືກວັດແທກດ້ວຍອຸປະກອນຢູ່ທີ່ໄລຍະຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍ 1.5 ຊມ, ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງ ລະດັບພະລັງງານຜົນລິດທີ່ຖືວ່າສູງ 
ທີ່ສຸດໃນບັນດາແຖບຄວາມຖີ່ທັງໝົດຂອງການອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖື.

ຄວນຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1.5 ຊມ ລະຫວ່າງຮ່າງກາຍ ແລະ ອຸປະກອນ.

ຕາມການລາຍງານລະດັບຄ່າ SAR ທີ່ສູງທີ່ສຸດ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການເບີ່ງແຍງຂອງ CE ຂອງໂທລະສັບມີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ຫົວຄ່າ SAR: 0.285 W/kg
ຮ່າງກາຍຄ່າ: 0.395 W/kg

ຂ້ໍມູນ ການກໍາຈັດ ແລະ ການປະຍຸກໃຊ້ຄືນ

ສັນຍາລັກເທີງອຸປະກອນ (ແລະ ສິ່ງອື່ນລວມທັງແບັດເຕີລີ) ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ຄວນປະພວກມັນໄວ້ໃນກອງຂີ້ເຫຍື້ອຕາມຄົວເຮືອນ 
ທົ່ວໄປ. ບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີລີໃຫ້ກາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອເສດເຫຼືອໂດຍບໍ່ໄດ້ແຍກ. ອຸປະກອນ (ແລະ ແບັດເຕີລີ) ຄວນສົ່ງ 
ໄປຍັງຈຸດເກັບກ�າທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງສ�າລັບເອົາມາປະຍຸກໃຊ້ຄືນ ຫຼື ການທ�າລາຍທີ່ເຫມາະສົມໃນການໝົດອາຍຸການໃຊ້ຂອງ 
ພວກມັນ.

ສ�າລັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເອົາ ອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີລີມາປະຍຸກຄືນ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການເມືອງທ້ອງຖິ່ນ 
ຂອງທ່ານ, ໜ່ວຍບໍລິການກ�າຈັດຂີ້ເຫຍື້ອສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຄົວເຮືອນ ຫລື ຮ້ານຄ້າປີກບ່ອນທີ່ທ່ານຊື້ອຸປະກອນນີ້.

ການກ�າຈັດອຸປະກອນເປັນໜ້າທີ່ຂອງ ໜ່ວຍງານກ�າຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນອິເລັກທໍນິກ (WEEE)  
ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຄ�າສັ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເຫດຜົນທີ່ທ�າການແຍກທ�າລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນ 
ອິເລັກທໍນິກ WEEE ແລະ ແບດເຕີລີ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອປະເພດອື່ນ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດເປັນ 
ສານສົ່ງຜົນ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.
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ການຫຸຼດຜ່ອນສານອັນຕະລາຍ

ອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການການລົງທະບຽນ, ການປະເມີນຜົນ, ການອະນຸຍາດ ແລະ ຂໍ້ຈ�າກັດດ້ານການໃຊ້ເຄມີຂອງ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ (REACH) (ລະບຽບການເລກທີ່ 1907/2006 / EC ຂອງລັດຖະສະພາປະເທດເອີຣົບ ແລະ ສະພາ) 
ແລະ ຂໍ້ຄ�າສັ່ງຂອງ ຂໍ້ຈ�າກັບການໃຊ້ສານອັນຕະລາຍ (RoHS) (ຂໍ້ຄ�າສັ່ງເລກທີ່ 2011/65 / ລັດຖະສະພາປະເທດເອີຣົບ ແລະ 
ຄະນະມົນຕີ). ສ�າລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ຈ�າກັດດ້ານການໃຊ້ເຄມີຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ REACH ຂອງອຸປະກອນ, 
ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຊົມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ www.catphones.com/certification. ແນະນ�າໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊຢ່າງເປັນ 
ປົກກະຕິເພື່ອຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ໆ.

ຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງຫະພາບເອີຣົບ

ຜູ້ຜະລິດໄດ້ປະກາດວ່າອຸປະກອນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ສ�າຄັນ ແລະ ຂ້ໍກ�ານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລກທີ່ 1999/5/EC.
ສ�າລັບການແຈ້ງການດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, ສາມາດຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທີ່ www.catphones.com/certification.
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ແຈ້ງການ ໃຫ້ສັງເກດລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບພາຍໃນປະເທດບ່ອນທີ່ອຸປະກອນຖືກນ�າໃຊ້. ອຸປະກອນນີ້ອາດຖືກຈ�າກັດການໃຊ້ງານ 
ບາງປະເທດ ຫຼື ໃນປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ທັງຫມົດ.
ແຈ້ງການ ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະການດ�າເນີນການໃນທຸກໆປະເທດສະມາຊິກທັງຫມົດຂອງຫະພາບເອີຣົບ EU.
ປະເທດຝຣັ່ງ: ການໃຊ້ງານກາງແຈ້ງຈ�າກັດເຖີງ 10 mW e.i.r.p. ພາຍໃນແຖບ 2454-2483.5 MHz. ປະເທດອິຕາລີ: 
ສ�າລັບການນ�າໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ຕ້ອງຮັບການອະນຸຍາດທົ່ວໄປຖ້າວ່າ WAS/RLAN ຖືກນ�າໃຊ້ໄປນອກສະຖານທີ່ຂອງຕົນເອງ.
ການນ�າໃຊ້ໃນທີ່ສາທາລະນະ, ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດທົ່ວໄປ. ປະເທດລັກເຊມເບີກ: ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດທົ່ວໄປ 
ສ�າລັບການlສະໜອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການສະຫນອງດ້ານການບໍລິການ.
ປະເທດນໍເວ: ຂໍ້ມາດຕານີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງພູມສາດຢູ່ພາຍໃນລັດສະມີ 20 ກິໂລແມັດຈາກສູນກາງຂອງ Ny-lesund.
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ກູໂກ Google ລະບຸແຫຼງຕາມກົດຫມາຍ

ແອນດຣອຍດ໌, ກູໂກ Google, ກູໂກ Google Play ແລະ ເຄື່ອງຫມາຍອື່ນໆທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງກູໂກ Google Inc.


