Cat® S31 ສະມາດໂຟນ
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
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•

ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທີ່ແນະນຳຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຂອງການນຳໃຊ້ອຸປະກອນນີ້.

•

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະມີທຳມະຊາດທີ່ທົນທານ, ທ່ານກໍບໍ່ຄວນຕີ, ໂຍນ, ທຸບ ຫຼື ງໍອຸປະກອນ.

•

ຫາກໃຊ້ໃນນໍ້າເຄັມ, ໃຫ້ລ້າງອຸປະກອນຫຼັງຈາກໃຊ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີເສດເກືອ.

•

ຢ່າພະຍາຍາມຖອດອຸປະກອນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຂອງມັນ. ສະເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກຝົນທີ່ສາມາດສ້ອມແປງມັນໄດ້.

•

ຢ່າສະຫຼັບອຸປະກອນໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ຫຼື ສະຖານະການທີ່ອຸປະກອນອາດສ້າງການລົບກວນ ຫຼື
ເປັນອັນຕະລາຍ.

•

ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະກຳລັງຂັບລົດ.

•

ປິດອຸປະກອນເມື່ອຢູ່ໃກ້ເຄື່ອງມືທາງການແພດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນໂຮງໝໍ ແລະ
ສະຖານທີ່ທາງການແພດ.

•

ປິດອຸປະກອນ ຫຼື ເປີດໂໝດຢູ່ໃນຍົນເມື່ອຢູ່ໃນຍົນ ເນື່ອງຈາກມັນອາດລົບກວນອຸປະກອນການຄວບຄຸມຂອງຍົນໄດ້.

•

ປິດອຸປະກອນເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງມືໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ເນື່ອງຈາກມັນອາດມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໄດ້.

•

ຢ່າວາງອຸປະກອນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຂອງມັນໃນກ່ອງບັນຈຸທີ່ມີສະໜາມແມ່ເຫລັກສູງ.

•

ຢ່າວາງມີເດຍບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນແມ່ເຫລັກໃກ້ກັບອຸປະກອນ. ລັງສີຈາກອຸປະກອນອາດລຶບຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນນັ້ນ.

•

ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແກ໊ສໄວໄຟ ເຊັ່ນ: ປ້ຳນ້ຳມັນ ຫຼື ວາງອຸປະກອນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.

•

ຈັດເກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍ.

•

ຢ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃຊ້ອຸປະກອນໂດຍບໍ່ມີການແນະນຳ.

•

ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ ແລະ ຕົວສາກໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນເພື່ອຫລີກເວັ້ນການລະເບີດ.

•

ໃຫ້ກວດສອບກົດໝາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບການນຳໃຊ້ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ. ໃຫ້ເຄົາລົບສິດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ ແລະ
ສິດທາງກົດໝາຍໃນເວລາໃຊ້ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ.

•

ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີການປູກຖ່າຍທາງການແພດ (ຫົວໃຈ, ຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆ), ໃຫ້ວາງອຸປະກອນຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ມີການປູກຖ່າຍ
15 ຊັງຕາແມັດ, ໃນລະຫວ່າງໂທລະສັບ, ໃຫ້ວາງອຸປະກອນໄວ້ຝັ່ງກົງກັນຂ້າມກັບບ່ອນທີ່ມີການປູກຖ່າຍ.

•

ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ມີໃນຄູ່ມືນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ສາຍໄຟ USB, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວມັນອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້
ອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດ້.

ປະກາດກົດໝາຍ
© 2017 Caterpillar. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ເຄື່ອງໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, “Caterpillar
Yellow,” ຮູບຮ່າງດ້ານນອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫລື (Trade dress) “Power Edge” ຮວມທັງເອກະລັກສະເພາະຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອົງກອນທີ່ໃຊ້ໃນນີ້ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Caterpillar ແລະ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດ.
Bullitt Mobile Ltd ເປັນຜູ້ຖືໃບອະນຸຍາດຂອງກຸ່ມເຄືອບໍລິສັດ Caterpillar Inc.
ບໍລິສັດ ບູຣລິທ໌ໂມບາຍຈຳກັດ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງບຸກຄົນທີສາມເປັນຊັບສິນຂອງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫ້າມນໍາເອົາພາກສ່ວນໃດໆໃນເອກະສານສະບັບນີ້ພີມຈໍານ່າຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ບໍ່ວ່າໃນຮູບການໃດ ຫຼື ວິທີທາງໃດ ໂດຍປາສະຈາກ
ຂໍ້ອະນຸຍາດຕົກລົງເຫັນດີທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກບໍລິສັດ ບູຣລິທ໌ໂມບາຍຈຳກັດກ່ອນ.
ສິນຄ້າທີ່ລະບຸໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ອາດປະກອບມີລິຂະສິດຊອບແວ ແລະ ອາດຈະມີໃບອະນຸຍາດ. ລູກຄ້າຈະຕ້ອງບໍ່ຜະລິດຊໍ້າ,
ແຈກຢາຍ, ແກ້ໄຂ, ດີຄອມພລາຍ, ດີເອສເຊມເບິນ, ຖອດລະຫັດ, ແຕກໄຟລ໌, ວິສະວະກຳຍ້ອນກັບ, ໃຫ້ເຊົ່າ, ມອບໝາຍ
ຫຼື ໃຫ້ໃບອະນຸຍາດຍ່ອຍຂອງຊອບແວ ຫຼື ຮາດແວດັ່ງກ່າວ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຂໍ້ຈຳກັດນັ້ນຖືກເກືອດຫ້າມໂດຍກົດໝາຍ ຫຼື
ການກະທຳດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ.
ໂລໂກ້ ແລະ ຄຳວ່າ Bluetooth® ແມ່ນເປັນເຄື່ອງໝາຍທາງການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນໂດຍ Bluetooth SIG, Inc. ແລະ ການນຳໃຊ້
ໃດໆຂອງເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວໂດຍ Bullitt Group ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດ”. ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຊື່ທາງການຄ້າພາກສ່ວນ
ທີສາມອື່ນໆທັງໝົດແມ່ນຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
Wi-Fi® ເປັນເຄື່ອງໝາຍທາງການຄ້າຂອງ Wi-Fi Alliance®.

ປະກາດ
ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງມັນທີ່ອະທິບາຍຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນອີງອາໄສຈາກຊອບແວທີ່ຕິດຕັ້ງ
ຢູ່, ຄວາມຈຸ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ ຫຼື ຖືກຈຳກັດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍທ້ອງ
ຖິ່ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳອະທິບາຍໃນຄູ່ມືນີ້ອາດບໍ່ກົງກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ຊື້ມາຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງທຸກຢ່າງ.
ຜູ້ຜະລິດສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ມີໃນຄູ່ມືນີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ຫຼື
ຂໍ້ຜູກມັດ.
ຜູ້ຜະລິດບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັກສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານອັບໂຫລດ
ຫຼື ດາວໂຫລດຜ່ານອຸປະກອນນີ້ຮວມທັງຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ເພງ, ຮູບເງົາ ແລະ ຊອບແວທີ່ບໍ່ໄດ້ມານຳມັນດ້ວຍການປົກປ້ອງ
ລິຂະສິດ. ສິ່ງທີ່ຕາມມາໃດໆກໍຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງທ່ານ.

ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ
ເນື້ອຫາຂອງຄູ່ມືນີ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ "ຕາມທີ່ເປັນ". ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະຖືກລະບຸໃຫ້ມີໂດຍກົດໝາຍ, ຈະບໍ່ມີການຮັບປະກັນ
ປະເພດໃດໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫຼື ການບົ່ງບອກທາງອ້ອມ, ຮວມເຖິງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ການຮັບປະກັນ
ທີ່ບອກທາງອ້ອມຂອງການຄ້າ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສຳລັບຈຸດປະສົງສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ແມ່ນເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ
ຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສະຖຽນ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງຄູ່ມືນີ້.
ຕໍ່ການຂະຫຍາຍສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະບໍ່ມີກໍລະນີໃດທີ່ຜູ້ຜະລິດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນທີ່ຕາມ
ມາ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍພິເສດ, ອຸປະຕິເຫດ ບໍ່ວ່າຈະທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ; ຫຼື ການສູນເສຍກຳໄລ, ທຸລະກິດ, ລາຍໄດ້, ຂໍ້ມູນ
ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ.

ກົດລະບຽບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ
ລູກຄ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບການສົ່ງອອກ ຫຼື ນຳເຂົ້າທຸກຢ່າງ. ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຂໍການອະນຸຍາດຈາກ
ລັດຖະບານທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສົ່ງອອກ, ສົ່ງອອກຊໍ້າ ຫຼື ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸໃນຄູ່ມືນີ້ຮວມທັງຊອບແວ ແລະ
ຂໍ້ມູນທາງເທັກນິກ.
3

ສາລະບານ
ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພກ່ອນໃຊ້ເທື່ອທຳອິດ

2

ປະກາດກົດໝາຍ

3

ປະກາດ

3

ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ

3

ກົດລະບຽບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

3

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Cat® ສະມາດໂຟນ S31

6

ຄຸນສົມບັດອັນແຂງແກ່ນ

6

ມີຫຍັງຢູ່ໃນກ່ອງ

7

ຟັງຊັນຫລັກ

7

ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້

8

ການຕິດຕັ້ງນາໂນຊິມກາດ

8

ການຕິດຕັ້ງເມັມໂມຣີກາດ

8

ການສາກແບັດເຕີຣີ

8

ຂໍ້ມູນສຳຄັນກ່ຽວກັບການໃຊ້ແບັດເຕີຣີໃນອະນາຄົດ

9

ປິດ/ເປີດ ອຸປະກອນຂອງທ່ານ

9

ໜ້າຈໍສຳຜັດ

10

ໜ້າຈໍຫຼັກ

10

ການລັອກ ແລະ ການປົດລັອກໜ້າຈໍ

10

ສະແດງຜົນ

10

ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ

12

ໄອຄອນປຸ່ມລັດ

12

ວິດເຈັດ

12

ໂຟນເດີ

13

ຮູບພື້ນຫຼັງ

13

ການໂອນຍ້າຍມີເດຍໄປໃສ່ ແລະ ມາຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ

13

ໂດຍການໃຊ້ໂໝດຢູ່ໃນຍົນ

13

ການໂທອອກ

14

ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່

15

Wi-Fi®

17

SMS ແລະ MMS

17

Bluetooth®

18

4

ການຖ່າຍຮູບ ແລະ ການບັນທຶກວິດີໂອ

19

ຟັງ ວິທະຍຸ FM

21

ຂໍ້ມູນການຊິງຄ໌

22

ການໃຊ້ແອພພລິເຄຊັນອື່ນ

23

ການຈັດການອຸປະກອນ

24

ການປົກປ້ອງອຸປະກອນ

26

ການຈັດການແອັພພລີເຄຊັນ

26

ການຣີເຊັດອຸປະກອນ

27

ຣີເຊັດຮາດແວ

27

ການເບິ່ງ E-label

27

ພາກເສີມ

28

ຖະແຫລງການວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳແຫ່ງການາດາ

32

ຂໍ້ມູນການສຳຜັດ RF ຄື້ນວິທະຍຸ (SAR)

32

ການປ້ອງກັນການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ

33

ປະຕິບັດຕາມ CE SAR

33

ຂໍ້ມູນການທຳລາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່

34

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງ S31

35

ການຖະແຫລງການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມ

36

5

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ CAT® ສະມາດໂຟນ S31
ໂທລະສັບສະມາດໂຟນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ. ສ້າງມາເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບທີ່
ຮຸນແຮງທີ່ທ່ານປະເຊີນທຸກໆວັນໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະການຫລິ້ນໂທລະສັບ. ບໍ່ວ່າຈະເຮັດມັນຕົກພື້ນ, ຕົກນໍ້າ ຫຼື ລືມສາກມັນ
ໂທລະສັບ Cat® S31 ກໍຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງ.
ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສູງສຸດສຳລັບຄວາມທົນທານ, MIL SPEC 810G ແລະ
ການປ້ອງກັນນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ IP68, ມັນຍັງມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໜືອກວ່າການທົດສອບເຫລົ່ານີ້ນຳອີກ. ຜ່ານການພິສູດການຕົກລົງພື້ນຄອນ
ກີດຈາກຄວາມສູງ 1.8 ມ, ແຂງແກ່ນພຽງພໍໃນການຮັບມືກັບການກະທົບຂອງຄວາມຮ້ອນ, ລະອອງສະເປເກືອ, ປ້ອງກັນນ້ໍາໄດ້ສູງເຖິງ
35 ນາທີໃນຄວາມເລິກສູງເຖິງ 1.2 ແມັດ. Cat S31 ຈະເຊື່ອມຕໍຢູ່ຕະຫລອດເວລາ, ບໍ່ວ່າຈະພົບຫຍັງກໍຕາມ.
Cat S31 ເປັນສະມາດໂຟນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ງານຕົວຈິງ, ມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແຕ່ລະມື້ຂອງທ່ານໄດ້ສູງສຸດ. ແບັດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ
128 GB ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດງານໃນແຕລະວັນຈະບໍ່ພົບບັນຫາ. ມັນໃຫຍ່ ແລະ ແຈ້ງ, ມາພ້ອມໜ້າຈໍຄວາມລະອຽດສູງ
4.7” HD ທີ່ປ້ອງກັນຮອຍຂູດຂີດ, ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນກາງແຈ້ງ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ປຽກນ້ຳ ຫຼື ໃນເວລາໃສ່ຖົງມືໄດ້ນຳ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີການອອກແບບທີ່ຈັບຖືໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງມີປຸ່ມທີ່ເລືອກໜ້າທີ່ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍແບບ ມີປະໂຫຍດສຳລັບການກົດເພື່ອລົມ
(PTT) ຫລື ເປີດໃຊ້ໄຟສາຍ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ຄຸນສົມບັດອັນແຂງແກ່ນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຕົກລົງພື້ນ:
•

ຄວນ: ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສູງສຸດບໍ່ເກີນ 1,8 ແມັດ – ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ທົດສອບການຕົກກະແທກ.

•

ບໍ່ຄວນ: ໂຍນອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍແຮງເກີນໄລຍະ 1.8 ແມັດ. ອຸປະກອນມີຄວາມທົນທານ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນບໍ່ສາມາດທຳລາຍໄດ້.

ການກັນນ້ຳ:
•

ຄວນ: ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປຽກ – ໜ້າຈໍສຳຜັດຫລາກຫຼາຍ 4.7’’ ຈະໃຊ້ໄດ້ກັບນິ້ວມືປຽກນໍ້າໄດ້.
ໃຫ້ກວດສອບວ່າອົງປະກອບ ແລະ ຝາປິດທັງໝົດແມ່ນປິດແໜ້ນດີແລ້ວກ່ອນນຳໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນນ້ຳ. ອຸປະກອນສາມາດ
ກັນນໍ້າໄດ້ເລິກສຸດ 1.2 ແມັດ, ເປັນໄລຍະເວລາສູງສຸດ 35 ນາທີ.

•

ບໍ່ຄວນ: ລືມປິດຝາສ່ວນປະກອບ ແລະລືມປົກປິດກ່ອນນຳໃຊ້ມັນໃນນ້ຳ ຫຼື ພະຍາຍາມໃຊ້ອຸປະກອນເລິກເກີນ 1.2 ແມັດ.

ການກັນຝຸ່ນ ແລະ ກັນຂູດ:
•

ຄວນ: ໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝຸ່ນເປິເປື້ອນ. ໂທລະສັບ Cat S31 ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ IP68 ເຊິ່ງເປັນ
ມາດຕະຖານລະດັບອຸດສາຫະກຳສຳລັບຄວາມທົນທານ ແລະ ໜ້າຈໍຂອງມັນແມ່ນສ້າງມາຈາກ® ແກ້ວ 3® ໂກຣິລາທີ່ທົນທານ
ຕໍ່ການຂູດໄດ້.

ອຸນຫະພູມທີ່ສູງແຮງ:
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•

ຄວນ: ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານພາຍໃນໄລຍະອຸນຫະພູມລະດັບ -20º C ຫາ + 55º C. ມັນສາມາດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ
ທີ່ຮຸນແຮງ: ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນຢ່າງວ່ອງໄວ.

•

ບໍ່ຄວນ: ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານນອກໄລຍະອຸນຫະພູມ -20º C ຫາ + 55º C ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງມາໃຫ້ຮອງຮັບການນຳໃຊ້ໃນຕູ້ແຊ່ເຢັນ
ຫລື ເຕົາໄມໂຄຣເວບ.

ມີຫຍັງຢູ່ໃນກ່ອງ
•
•
•
•

ອຸປະກອນ
ຄຳແນະນຳການໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນ
ສາຍໄຟ USB ແລະ ອາເດັບເຕີ້ສາກໄຟ
ຕົວປ້ອງກັນໜ້າຈໍທີ່ພໍດີກັບອຸປະກອນຕິດຕັ້ງມາພ້ອມຈາກໂຮງງານ
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1. ຮູສຽບຫູຟັງ
2. ອຸປະກອນຫູຟັງ
3. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໜ້າ
4. ໄມໂຄຼໂຟນ
5. ປຸ່ມກັບຄືນ
6. ປຸ່ມໜ້າຫຼັກ
7. ປຸ່ມແອັບຫຼ້າສຸດ
8. ລຳໂພງ
9. ປຸ່ມໂປຼແກຣມ
10. ປຸ່ມພະລັງງານ
11. ປຸ່ມສຽງແຮງ
12. ປຸ່ມສຽງຄ່ອຍ
13. ຊ່ອງສຽບ ແຜ່ນ SIM
14. ຊ່ອງສຽບແຜ່ນ MICROSD
15. ປ່ອງພອດ USB
16. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 8MP
17. ແຝັດສ໌
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ຟັງຊັນຫລັກ
ປຸ່ມພະລັງງານ
• ກົດເພື່ອເປີດອຸປະກອນ
• ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດເມນູຕົວເລືອກໂທລະສັບ
• ກົດເພື່ອລັອກ ຫຼື ປຸກໜ້າຈໍໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນບໍ່ເຮັດວຽກ
ປຸ່ມໜ້າຫຼັກ
• ກົດທຸກເວລາເມື່ອໂທລະສັບເປີດຢູ່ ແລະປົດລັອກແລ້ວ, ເພື່ອສະແດງໜ້າຈໍຫລັກ
• ກົດປຸ່ມໂຮມຫລືໜ້າຫລັກຄ້າງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ຜູ້ຊ່ວຍ Google ຂອງທ່ານ
ປຸ່ມແອັບຫຼ້າສຸດ
• ກົດຕອນໃດກໍໄດ້ເພື່ອເປີດແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ
ປຸ່ມກັບຄືນ
• ກົດເພື່ອກັບໄປໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ
• ກົດເພື່ອປິດແປ້ນພິມຢູ່ໜ້າຈໍ
ປຸ່ມລະດັບສຽງ ຂຶ້ນ/ລົງ
• ລະດັບສຽງ ກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນເພື່ອເພີ່ມສຽງ ຫຼື ປຸ່ມລະດັບສຽງລົງເພື່ອຫຼຸດລະດັບສຽງການໂທ, ຣິງໂທນ, ມີເດຍ ຫຼື ສຽງໂມງປຸກ
• ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ – ກົດປຸ່ມພະລັງງານ (Power) ແລະ ປຸ່ມສຽງຄ່ອຍພ້ອມກັນ. ຮູບຖ່າຍຫນ້າຈໍແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນອາລະບຳຮູບ
• ເມື່ອຢູ່ໃນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ/ລົງເພື່ອຖ່າຍຮູບໄດ້
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ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້
ການຕິດຕັ້ງນາໂນຊິມກາດ
1.
2.
3.
4.

ວາງອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ພື້ນຮາບໂດຍຂວ້ຳໜ້າຈໍລົງ. ເປີດຊ່ອງດ້ານຂ້າງ.
ໃຊ້ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອດຶງຖາດ SIM ອອກຈາກຂ້າງລຸ່ມຂອງສະຫຼາກ.
ໃສ່ນາໂນຊິມກາດໃນຖາດຊິມຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄຳແນະນຳຖາດໂດຍໃຫ້ແຖບສີທອງຫງາຍຂຶ້ນ.
ໃສ່ຖາດຊິມກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຊິມກາດ.

ໝາຍເຫດ:
• ໃຫ້ກວດສອບວ່າຊິມກາດນັ້ນແໜ້ນຢູ່ໃນຖາດຊິມແລ້ວ.
• ຍູ້ຖາດຊິມກາດເຂົ້າໄປຈົນກວ່າຈະເຕັມໃນຊ່ອງ.
• ເພື່ອຖອດນາໂນຊິມກາດອອກ, ໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວຂອງທ່ານດຶງຖາດອອກມາ. ແລ້ວຈາກນັ້ນເອົານາໂນຊິມກາດອອກ.

ການຕິດຕັ້ງເມັມໂມຣີກາດ
1. ວາງອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ພື້ນຮາບໂດຍຂວ້ຳໜ້າຈໍລົງ. ເປີດຊ່ອງດ້ານຂ້າງ.
2. ສຽບແຜ່ນ microSD™ ເຂົ້າໃນຊ່ອງແຜ່ນຄວາມຈຳດ້ວຍທີ່ໂລຫະແທ່ນສີທອງຫງາຍຂຶ້ນ.

ໝາຍເຫດ:
• ຍູ້ເມັມໂມຣີກາດເຂົ້າໄປຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງລັອກ.
• ເພື່ອຖອດ microSD ກາດອອກ, ໃຫ້ກົດທີ່ຂອບຂອງເມັມໂມຣີກາດແລ້ວວາງ.
• ຢ່າຝືນຖອດ microSD ກາດເນື່ອງຈາກມັນອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເມັມໂມຣີກາດ ຫຼື ຊ່ອງສຽບ.

ການສາກແບັດເຕີຣີ
ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນການໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເທື່ອທຳອິດ.
1. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ USB ກັບອາເດັບເຕີສາກໄຟ.
2. ເປີດຝາປ່ອງພອດ USB ແລ້ວຈາກນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ USB ກັບພອດ USB.
ໝາຍເຫດ:
• ໃຫ້ໃຊ້ສາຍ ແລະ ເຄື່ອງສາກ Cat ທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ. ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍ
ຫຼື ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີລະເບີດໄດ້.
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ໝາຍເຫດ:
• ໃຫ້ລະວັງຢ່າໃຊ້ແຮງຫຼາຍເກີນໄປໃນເວລາເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ແລະ ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າສຽບສາຍຖືກລວງແລ້ວບໍ່.
• ການພະຍາຍາມສຽບຫົວຕໍ່ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນ.
3. ສຽບເຄື່ອງສາກໃສ່ເຕົ້າສຽບໄຟ AC ທີ່ເໝາະສົມ.
4. ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານສາກເຕັມແລ້ວ, ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ຖອດສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຖອດເຄື່ອງສາກຈາກ
ເຕົ້າປັກສຽບຫລັກ. ປິດຝາພອດ USB ໃນອຸປະກອນຫຼັງຈາກທີ່ການສາກໄຟ.

ຂໍ້ມູນສຳຄັນກ່ຽວກັບການໃຊ້ແບັດເຕີຣີໃນອະນາຄົດ
ຫາກແບັດເຕີຣີຖືກໃຊ້ຈົນໝົດບໍ່ເຫລືອເລີຍແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດບໍ່ສາມາດເປີດຂຶ້ນມາໄດ້ໃນທັນທີຫຼັງຈາກເລີ່ມສາກໄຟ.
ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນມາຄືນ, ໃຫ້ລໍຖ້າສາກແບັດເຕີຣີສອງສາມນາທີກ່ອນ. ອະນິເມຊັນການສາກໄຟຢູ່ໜ້າຈໍອາດຈະບໍ່ສະແດງໃນໄລຍະ
ເວລານີ້.
ເວລາໄຟແບັດເຕີຣີຕໍ່າ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສົ່ງສຽງເຕືອນ ແລະສະແດງການເຕືອນອອກມາ. ເມື່ອແບັດເຕີຣີໃກ້ໝົດແລ້ວ, ອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານຈະມອດເຄື່ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ໝາຍເຫດ:
ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການສາກແບັດເຕີຣີແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມໃນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອາຍຸຂອງແບັດເຕີຣີ.

ປິດ/ເປີດ ອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ເປິີດ
1. ກົດປຸ່ມເປີດ

.

ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເທື່ອທຳອິດ, ໜ້າຈໍຍິນດີຕ້ອນຮັບຈະປາກົດຂຶ້ນ. ທຳອິດ, ໃຫ້ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ແລ້ວແຕະເລີ່ມຕົ້ນ (GET STARTED) ເພື່ອສືບຕໍ່ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ.
ໝາຍເຫດ:
• ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ຫຼື ຂໍ້ມູນດາຕ້າ.
ທ່ານສາມາດຂ້າມການຕິດຕັ້ງ ແລະສໍາເລັດມັນໃນເວລາອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕ້ອງໃຊ້ບັນຊີ Google ສຳລັບບໍລິການບາງຢ່າງຂອງ Google
ຢູ່ອຸປະກອນ Android ນີ້.

ການປິດ
1. ກົດປຸ່ມພະລັງງານຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດເມນູຕົວເລືອກໂທລະສັບ.
2. ແຕະທີ່ປິດ.

9

ໜ້າຈໍສຳຜັດ
ຄຳສັ່ງໜ້າຈໍສຳຜັດ
•

ແຕະ: ໃຊ້ນິ້ວຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກລາຍການໃດໜຶ່ງ, ຢືນຢັນການເລືອກ ຫຼື ເລີ່ມແອັບພລິເຄຊັນຢູ່ໜ້າຈໍ.

•

ແຕະຄ້າງໄວ້: ແຕະທີ່ລາຍການໃດໜຶ່ງດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານແລ້ວສືບຕໍ່ກົດຄ້າງໄວ້ຈົນກວ່າໜ້າຈໍຈະຕອບສະໜອງ. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ:
ເພື່ອເປີດເມນູຕົວເລືອກສຳລັບໜ້າຈໍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່, ໃຫ້ແຕະທີ່ໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້ຈົນກວ່າເມນູຈະປາກົດຂຶ້ນມາ.

•

ການປັດ: ຍ້າຍນິ້ວຂອງທ່ານໄປຕາມໜ້າຈໍໃນລວງຕັ້ງ ຫຼື ລວງນອນ. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ປັດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາເພື່ອສະຫຼັບຮູບພາບ.

•

ການລາກ: ຫາກທ່ານຕ້ອງການຍ້າຍລາຍການໃດໜຶ່ງ, ໃຫ້ແຕະມັນຄ້າງໄວ້ດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ຕອນນີ້ໃຫ້ລາກລາຍການໄປໃສ່
ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຢູ່ໜ້າຈໍ.

ໜ້າຈໍຫຼັກ
ໜ້າຈໍຫຼັກແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນທ່ານ. ມັນຈະສະແດງໄອຄອນແອັບພລິເຄຊັນ, ວິດເຈັດ,
ປຸ່ມລັດ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງໂດຍເລືອກຮູບພື້ນຫຼັງອື່ນ ແລະ ເລືອກສະແດງສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້.
1. ໄອຄອນຕົວເປີດແມ່ນ

. ແຕະບ່ອນນີ້ເພື່ອເບິ່ງ ແລະ ເປີດແອັບພລິເຄຊັນ (ແອັບ) ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ແລ້ວ.

ໝາຍເຫດ:
• ກົດຄ້າງໄວ້ຢູ່ບ່ອນຫວ່າງໆໃນໜ້າຈໍຫຼັກເພື່ອເປີດທາງລັດຫາຮູບພື້ນຫຼັງ, ວິດເຈັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ.

ການລັອກ ແລະ ການປົດລັອກໜ້າຈໍ
ການລັອກໜ້າຈໍ
1. ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນແລ້ວ, ກົດທີ່ປຸ່ມເປີດເພື່ອລັອກໜ້າຈໍ. ທ່ານຈະຍັງຄົງສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮັບສາຍໄດ້ຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ໜ້າຈໍຈະລັອກຢູ່ກໍຕາມ.
2. ຫາກອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ມີການນຳໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງແລ້ວ, ໜ້າຈໍຈະລັອກເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານສາມາດປັບ
ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ.

ການປົດລັອກໜ້າຈໍ
1. ກົດປຸ່ມ ເປີດ ເພື່ອປຸກໜ້າຈໍຂຶ້ນມາ. ຈາກນັ້ນ, ລາກໄອຄອນລັອກ
ຂຶ້ນໄປເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ທ່ານອາດຕ້ອງໃສ່ຮູບແບບ
ປົດລັອກ ຫຼື ລະຫັດ PIN ຫາກວ່າຕັ້ງໄວ້.
2. ເພື່ອເປີດແອັບກ້ອງໂດຍກົງຈາກໜ້າຈໍລັອກ, ໃຫ້ລາກໄອຄອນກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ຂຶ້ນເທິງ.
ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍໄດ້ໂດຍການແຕະສອງເທື່ອທີ່ປຸ່ມໜ້າຫຼັກ (Home button). ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ 'ການໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນ
ເປີດເຄື່ອງທີ່ແຕະສອງເທື່ອ' ຢູ່ໜ້າ 25.
• ຫາກທ່ານຕັ້ງໜ້າຈໍລັອກໄວ້, ລະບົບຈະຖາມໃຫ້ປົດລັອກໜ້າຈໍກ່ອນ. ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ 'ການປົກປ້ອງອຸປະກອນດ້ວຍ
ໜ້າຈໍລັອກ' ຢູ່ໜ້າ 26.

ສະແດງຜົນ
ໂຄງຮ່າງການສະແດງຜົນ
ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖານະ
ແຖບສະຖານະຈະປາກົດຢູ່ເທິງສຸດຂອງທຸກໜ້າຈໍ. ນີ້ຈະສະແດງໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນ ເຊັ່ນ: ການໂທທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບ
(ຢູ່ທາງຊ້າຍ) ແລະ ໄອຄອນສະຖານະໂທລະສັບ ເຊັ່ນ: ສະຖານະແບັດເຕີຣີ (ຢູ່ທາງຂວາ), ນອກເໜືອໄປຈາກເວລາປັດຈຸບັນ.
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ໄອຄອນສະຖານະ

ແຖບການແຈ້ງເຕືອນ

ໄອຄອນສະຖານະ

ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນ
4G

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍມືຖື 4G ແລ້ວ

ໂໝດສັ່ນ

LTE

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍມືຖື LTE ແລ້ວ

ພົບສະຖານທີ່ແລ້ວ

3G

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍມືຖື 3G ແລ້ວ

ຕົວລະບຸແບັດເຕີຣີ, ແບັດເຕີຣີເຕັມແລ້ວ

G

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍມືຖື GPRS ແລ້ວ

ກຳລັງສາກແບັດເຕີຣີ

E

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍມືຖື EDGE ແລ້ວ

ເປີດໃຊ້ວິທະຍຸ FM ແລ້ວ

H

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍມືຖື HSDPA ແລ້ວ

ໂໝດຢູ່ໃນຍົນ

H+

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍມືຖື HSPA+ ແລ້ວ

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລ້ວ

R

ໂຣມມິງ

ເຊື່ອມຕໍ່ຫາອຸປະກອນ Bluetooth ແລ້ວ

ຄວາມແຮງສັນຍານເຄືອຂ່າຍມືຖື

ການອັບໂຫຼດ Wi-Fi

ບໍ່ມີສັນຍານເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື

ການດາວໂຫຼດ Wi-Fi

ຂໍ້ຄວາມອີເມວໃໝ່

ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ

ຂໍ້ຄວາມໃໝ່

ເປີດໃຊ້ລຳໂພງໂທລະສັບແລ້ວ

ເຫດການທີ່ກໍາລັງຈະມາຮອດ

ປິດໄມຂອງໂທລະສັບແລ້ວ

ຕັ້ງໂມງປຸກແລ້ວ

ກຳລັງດາວໂຫລດຂໍ້ມູນ

ກຳລັງຊິ້ງຂໍ້ມູນ

ເຊື່ອມຕໍ່ຫູຟັງແລ້ວ

ເກີດບັນຫາກັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື
ການຊິ້ງຂໍ້ມູນ

ຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍແລ້ວ
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ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະເປີດການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່, ມີສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ມີນັດໝາຍຕໍ່ໄປ ແລະ ອື່ນໆ. ເປີດແຖບ
ການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງທ່ານ.

ການເປີດແຖບການແຈ້ງເຕືອນ
1. ເມື່ອໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນປາກົດຂຶ້ນໃນແຖບການແຈ້ງເຕືອນ, ໃຫ້ແຕະທີ່ແຖບດັ່ງກ່າວ, ແລ້ວຈາກນັ້ນລາກມັນລົງມາເພື່ອເປີດ
ແຖບການແຈ້ງເຕືອນ.
2. ແຕະທີ່ການແຈ້ງເຕືອນໜຶ່ງເພື່ອເປີດມັນ.
3. ຫາກທ່ານຕ້ອງການປິດການແຈ້ງເຕືອນ (ໂດຍບໍ່ເບິ່ງມັນ), ໃຫ້ແຕະທີ່ການແຈ້ງເຕືອນນັ້ນຄ້າງໄວ້ແລ້ວລາກມັນໄປທີ່ຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາມືຂອງໜ້າຈໍ.

ກຳລັງປິດແຖບການແຈ້ງເຕືອນ
1. ເພື່ອປິດແຖບການແຈ້ງເຕືອນ, ໃຫ້ເລື່ອນດ້ານລຸ່ມຂອງແຖບຂຶ້ນໄປທາງເທິງ.

ໄອຄອນປຸ່ມລັດ
ການເພີ່ມລາຍການໜ້າຈໍຫຼັກ
1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ໃຫ້ແຕະ
  ເພື່ອສະແດງແອັບພລິເຄຊັນທັງໝົດ.
2. ລາກໄອຄອນແອັບພລິເຄຊັນໄປທີ່ໜ້າຈໍຫຼັກໃດໜຶ່ງທີ່ລະບຸ.

ການຍ້າຍລາຍການໜ້າຈໍຫຼັກ
1. ແຕະທີ່ໄອຄອນແອັບພລິເຄຊັນໃດໜຶ່ງຄ້າງໄວ້ຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຈົນກວ່າໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍ.
2. ບໍ່ຕ້ອງຍົກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ, ໃຫ້ລາກໄອຄອນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໜ້າຈໍຕໍ່ເລີຍ, ຈາກນັ້ນຄ່ອຍປ່ອຍນິ້ວ.
ໝາຍເຫດ:
• ຕ້ອງມີພື້ນທີ່ພຽງພໍໃຫ້ໄອຄອນພໍດີກັບແຖບໜ້າຈໍຫຼັກປັດຈຸບັນ.

ການລຶບລາຍການໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
1. ແຕະຄ້າງທີ່ໄອຄອນແອັບພລິເຄຊັນຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຈົນກວ່າໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍ.
2. ບໍ່ຕ້ອງຍົກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ, ໃຫ້ລາກໄອຄອນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໜ້າຈໍຕໍ່ເລີຍ, ຈາກນັ້ນຄ່ອຍປ່ອຍນິ້ວ.
3. ນອກຈາກນັນ
້ ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຖອນການຕິດຕັ້ງແອັບຕ່າງໆ ໂດຍເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1 ແລະ 2, ຈາກນັ້ນລາກແອັບພລິເຄຊັນ
ໄປທີ່ໄອຄອນຖອນການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

ວິດເຈັດ
ວິດເຈັດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງຕົວຢ່າງ ຫຼື ໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນໃດໜຶ່ງໄດ້. ວິດເຈັດຕ່າງໆສາມາດວາງໄວ້ຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານເປັນ
ໄອຄອນ ຫຼື ເປັນໜ້າຈໍຕົວຢ່າງໄດ້. ວິດເຈັດຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຕິດຕັ້ງມາພ້ອມຢູ່ກ່ອນແລ້ວໃນອຸປະກອນ ແລະ ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ
ວິດເຈັດເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກ Google Play.

ກຳລັງເພີ່ມວິດເຈັດ
1. ແຕະທີ່ໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້.
2. ແຕະທີວ
່ ິດເຈັດຕ່າງໆເພື່ອສະແດງວິດເຈັດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
3. ລາກວິດເຈັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄປໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.

ການລຶບວິດເຈັດອອກ
1. ແຕະໄອຄອນວິດເຈັດຄ້າງໄວ້ຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກຈົນກວ່າໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍ.
2. ບໍ່ຕ້ອງຍົກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ, ໃຫ້ລາກໄອຄອນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໜ້າຈໍຕໍ່ເລີຍ, ຈາກນັ້ນຄ່ອຍປ່ອຍນິ້ວ.
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ໂຟນເດີ
ການສ້າງໂຟນເດີ
ລາກໄອຄອນແອັບພລິເຄຊັນ ຫຼື ປຸ່ມລັດ ແລ້ວວາງມັນທັບໃສ່ແອັບພລິເຄຊັນອື່ນ.

ການປ່ຽນຊື່ໂຟນເດີ
1. ແຕະທີ່ໂຟນເດີໃດໜຶ່ງເພື່ອເປີດມັນ.
2. ລະບຸຊື່ຂອງໂຟນເດີໃໝ່ໃນແຖບຫົວຂໍ້.
3. ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມກັບຄືນ.

ຮູບພື້ນຫຼັງ
ການປ່ຽນຮູບພື້ນຫຼັງ
1.
2.
3.
4.
5.

ແຕະທີ່ໜ້າຈໍຫຼັກຄ້າງໄວ້.
ແຕະຮູບພື້ນຫຼັງ.
ເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກຕ່າງໆ.
ແຕະທີ່ຮູບພາບທີ່ທ່ານມັກ, ຈາກນັ້ນກົດຕັ້ງຮູບພື້ນຫຼັງ.
ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະຕັ້ງເປັນຮູບພື້ນຫຼັງໜ້າຈໍລັອກ ຫຼື ຮູບພື້ນຫຼັງໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ທັງສອງ.

ການໂອນຍ້າຍມີເດຍໄປໃສ່ ແລະ ມາຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ໂອນຍ້າຍເພງ ແລະ ຮູບພາບທີ່ທ່ານມັກລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ພີຊີຂອງທ່ານໃນໂໝດ Media Device MTP.
1. ທຳອິດ, ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປຫາພີຊີດ້ວຍສາຍສາກ USB ກ່ອນ.
2. ຈາກນັນ
້ ເປີດແຖບການແຈ້ງເຕືອນ ແລ້ວແຕະທີ່ຕົວເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ USB. ແຕະໂອນຍ້າຍໄຟລ໌ເພື່ອເປີດນຳໃຊ້ໂໝດ MTP.
3. ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງເປັນອຸປະກອນທີ່ຖອດອອກໄດ້ ໂດຍສະແດງບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນຂອງໂທລະສັບ.
ຫາກມີເມັມໂມຣີກາດຢູ່, microSD ກາດນັ້ນຈະປາກົດຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນນຳ. ສຳເນົາໄຟລ໌ທີ່ຕ້ອງການໄປໃສ່ອຸປະກອນ.
ໝາຍເຫດ:
• ຫາກທ່ານກຳລັງໃຊ້ MAC PC, ກ່ອນອື່ນທ່ານຈະຕ້ອງດາວໂຫລດໄດຣເວີຈາກ: http://www.android.com/filetransfer/

ໂດຍການໃຊ້ໂໝດຢູ່ໃນຍົນ
ບາງບ່ອນອາດຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານປິດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດມືຖື. ແທນທີ່ຈະປິດອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນເປັນໂໝດ
ຢູ່ໃນຍົນໄດ້.
1. ກົດປຸ່ມພະລັງງານຄ້າງໄວ້.
2. ແຕະທີ່ໂໝດຢູ່ໃນຍົນ.
3. ຫຼື ໂດຍການໃຊ້ເມນູການຕັ້ງຄ່າ, ທ່ານສາມາດເລືອກເມນູອື່ນໆ ແລ້ວເລື່ອນສະວິດໂໝດຢູ່ໃນຍົນໄປທາງຂວາ

.

ໝາຍເຫດ:
• ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໂໝດຢູ່ໃນຍົນຈາກໜ້າຈໍຫຼັກໄດ້ໂດຍການລາກແຖບການແຈ້ງເຕືອນລົງມາ.
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ການໂທອອກ
ມີຫຼາຍວິທີໃນການໂທອອກ.
1. ທ່ານສາມາດກົດເບີໂທທີ່ແປ້ນປຸ່ມ (keypad).
2. ຫຼື ເລືອກເບີໂທຈາກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ໜ້າເວັບ ຫຼື ຈາກເອກະສານທີ່ມີເບີໂທລະສັບ.
ໝາຍເຫດ:
• ເມື່ອທ່ານກຳລັງໂທລະສັບຢູ່, ທ່ານສາມາດຮັບສາຍຊ້ອນໄດ້ ຫຼື ສົ່ງໄປໃສ່ເບີຂໍ້ຄວາມສຽງກໍໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດ
ຕິດຕັ້ງການໂທປະຊຸມສາຍກັບຫຼາຍໆຄົນໄດ້ນຳດ້ວຍ.

ການໂທອອກດ້ວຍແປ້ນປຸ່ມ ຫລື KEYPAD
1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ໃຫ້ແຕະ
. ຈາກນັ້ນແຕະ
2. ກົດໝາຍເລກໂດຍການແຕະໃສ່ປຸ່ມຕົວເລກ.

ເພື່ອສະແດງແປ້ນຕົວເລກ.

ເຄັດລັບ: ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບຟັງຊັນ SmartDial. ເມື່ອທ່ານພິມຕົວເລກໃສ່ແປ້ນຕົວເລກແລ້ວ, ຟັງຊັນ SmartDial ຈະຊອກຫາ
ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ພ້ອມແຈ້ງລາຍຊື່ທີ່ກົງກັບເບີໂທນັ້ນໃຫ້. ທ່ານສາມາດປິດແປ້ນຕົວເລກເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່
ກົງກັນໄດ້.
3. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປ້ອນເບີໂທ ຫຼື ເລືອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃຫ້ແຕະ

.

ການໂທອອກຈາກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ໃຫ້ແຕະ
> ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
2. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃຫ້ເລືອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃດໜຶ່ງ.
3. ແຕະເບີໂທລະສັບເພື່ອໂທຫາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.

ເພື່ອສະແດງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກແປ້ນຕົວເລກ, ໃຫ້ແຕະ

ເພື່ອສະແດງ

ການໂທອອກຈາກບັນທຶກການໂທ
1. ແຕະ
> ໂທລະສັບ
> ແຖບ . ບັນທຶກການໂທຈະສະແດງການໂທຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍ.
2. ເລືອກລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ໃດໜຶ່ງຈາກລາຍຊື່ແລ້ວແຕະ ເພື່ອໂທອອກ.

ການຮັບສາຍ ແລະ ປະຕິເສດສາຍໂທເຂົ້າ
ເມື່ອທ່ານມີສາຍໂທເຂົ້າ, ໜ້າຈໍສາຍໂທເຂົ້າຈະສະແດງໄອດີຜູ້ໂທ.
1. ເພື່ອຮັບສາຍ, ໃຫ້ແຕະ
ແລ້ວລາກມັນໄປທາງຂວາ .
2. ເພືອ
່ ປະຕິເສດສາຍໂທ, ໃຫ້ແຕະ
ແລ້ວລາກມັນໄປທາງຊ້າຍ
.
3. ເພືອ
່ ປະຕິເສດການໂທ ແລະ ແທນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາຜູ້ໂທໂດຍກົງ, ໃຫ້ແຕະ
ແລ້ວລາກມັນຂຶ້ນໄປທາງເທິງ
ເລືອກຕົວເລືອກຂໍ້ຄວາມແມ່ແບບທີ່ມີໃຫ້ໃຊ້ ຫຼື ແຕະຂຽນເອງ ເພື່ອຂຽນຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວ.
ໝາຍເຫດ:
• ເມື່ອທ່ານແຕະ

, ມັນຈະຫາຍໄປຈາກໜ້າຈໍ.

ການວາງສາຍ
ໃນລະຫວ່າງການໂທ, ໃຫ້ແຕະ

ເພື່ອວາງສາຍ.

ຄຳສັ່ງອື່ນໃນລະຫວ່າງການໂທມ
ການໂທປະຊຸມສາຍ
ໃນຄຸນສົມບັດການໂທປະຊຸມ, ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງການໂທກັບຫຼາຍຄົນໄດ້.
ໝາຍເຫດ:
• ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍເພື່ອເບິ່ງວ່າການສະໝັກໃຊ້ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບການໂທປະຊຸມຫຼືບໍ່ ແລະ
ສາມາດເພີ່ມຄົນເຂົ້າຮ່ວມຈັກຄົນ.
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. ຈາກນັ້ນ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ເພື່ອເລີ່ມການປະຊຸມສາຍ, ໃຫ້ໂທຫາເບີໂທທຳອິດກ່ອນ ແລ້ວແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມການໂທ.
ໃນລະຫວ່າງລົມສາຍກັບສາຍທຳອິດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແຕະ > ເພີ່ມການໂທ ແລ້ວປ້ອນເຂົ້າເບີໂທລະສັບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາຍຖັດໄປ.
ແຕະ
ຫຼື ເລືອກລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ສາຍທຳອິດຈະຖືກພັກສາຍໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍເພີ່ມເຕີມໄດ້ແລ້ວ, ໃຫ້ແຕະ >. ຮວມສາຍ.
ເພື່ອເພີ່ມຄົນໃສ່ອີກ, ໃຫ້ແຕະ
ແລ້ວເຮັດຊໍ້າຂັ້ນຕອນທີ 2 ຫາ 4.
ເພື່ອສິ້ນສຸດການປະຊຸມສາຍ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກທຸກຄົນ, ໃຫ້ແຕະ
.

ໝາຍເຫດ:
• ຢ່າລືມຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງວ່າແພັກເກດຂອງທ່ານຮອງຮັບການໂທປະຊຸມສາຍຫຼືບໍ່ ແລະ
ສາມາດປະຊຸມສາຍໄດ້ສູງສຸດຈັກສາຍ.

ການສະຫຼັບລະຫວ່າງສາຍ
ຫາກມີຄົນໂທເຂົ້າໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານກຳລັງລົມສາຍຢູ່, ທ່ານສາມາດສະຫຼັບສາຍໄດ້.
1. ເມື່ອທັງສອງສາຍກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ໃຫ້ແຕະທີ່ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ທີ່ເບີໂທລະສັບຢູ່ມຸມຊ້າຍລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ.
2. ສາຍປັດຈຸບັນຂອງທ່ານຈະຖືກພັກໄວ້ ແລ້ວທ່ານຈະເຊື່ອມຕໍ່ຫາອີກສາຍແທນ.

ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ແອັບພລິເຄຊັນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໄດ້.

ກຳລັງເປີດແອັບພລິເຄຊັນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນແລ້ວ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈະສະແດງໂຄງຮ່າງຂໍ້ຄວາມວິທີການເພີ່ມລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ເພື່ອເປີດແອັບພລິເຄຊັນ, ໃຫ້ເຮັດຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
•
•

ແຕະ
ແຕະ

ແລ້ວຈາກນັ້ນເລືອກ ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
. ຈາກຕັ້ງແຕະ ທັງໝົດ.
ຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກ. ຈາກນັ້ນແຕະແຖບ
ເພື່ອສະແດງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:
• ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານຈະຖືກສະແດງຕາມລຳດັບຕົວອັກສອນໃນລາຍຊື່ທີ່ເລື່ອນຂຶ້ນລົງໄດ້.

ກຳລັງສຳເນົາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມາດສຳເນົາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີ Google ຫຼື ຈາກຊິມກາດ, ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ ຫຼື
ເມັມໂມຣີກາດໄດ້.
1. ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃຫ້ແຕະ > ນຳເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ.
2. ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ກ) ເພື່ອນຳລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ບັນທຶກຢູ່ໃນບັນຊີ Google ເຂົ້າ:
• ເລືອກບັນຊີສ່ວນຕົວ ແລ້ວແຕະ ຖັດໄປ. ລະບຸວ່າຈະນຳລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າໄປໄວ້ບ່ອນໃດ ແລ້ວແຕະ ຖັດໄປ. ຈາກນັ້ນເລືອກລາຍຊື່
ທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວແຕະ ຕົກລົງ.
ຂ) ເພື່ອນຳເຂົ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາຈາກຊິມກາດ:
• ແຕະ USIM ແລ້ວແຕະ ຖັດໄປ. ລະບຸວ່າຈະນຳລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າໄປໄວ້ບ່ອນໃດ ແລ້ວແຕະ ຖັດໄປ. ຈາກນັ້ນເລືອກລາຍຊື່
ທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວແຕະ ຕົກລົງ.
ຄ) ເພື່ອນຳເຂົ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາຈາກບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ ຫຼື ແຜ່ນຄວາມຈຳ:
• ແຕະບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນພາຍໃນ ຫຼື SD ກາດ. ລະບຸວ່າຈະນຳລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າໄປໄວ້ບ່ອນໃດ ແລ້ວແຕະ ຖັດໄປ.
ຫາກມີໄຟລ໌ vCard ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໄຟລ໌, ມັນຈະມີຕົວເລືອກໃຫ້ນຳເຂົ້າໄຟລ໌ດຽວ ຫຼື ຫຼາຍໄຟລ໌ ຫຼື ທຸກໄຟລ໌ໄດ້.

ການສຳຮອງຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມາດສຳເນົາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໄປໃສ່ຊິມກາດ, ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ເມັມໂມຣີກາດໄດ້.
1. ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃຫ້ແຕະ > ນຳເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ.
2. ຕອນນີ,້ ໃຫ້ເຮັດຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
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ກ)

ເພື່ອນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໄປໃສ່ຊິມກາດ:
ເລືອກບັນຊີສ່ວນຕົວ ຫຼື ແຕະລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໂທລະສັບ. ແຕະ ຖັດໄປ > USIM. ຈາກນັ້ນເລືອກລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວແຕະ
ຕົກລົງ.

ຂ)

ເພື່ອສົ່ງອອກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ອອກໄປບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ ຫຼື ແຜ່ນຄວາມຈຳ:
ເລືອກບັນຊີສ່ວນຕົວ ຫຼື ແຕະລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໂທລະສັບ. ແຕະບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນພາຍໃນ ຫຼື SDCard > ຖັດໄປ.
ຈາກນັ້ນເລືອກລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການແລ້ວແຕະ ຕົກລົງ. ຂໍ້ຄວາມການຢືນຢັນຈະປາກົດຂຶ້ນ, ແຕະຕົກລົງເພື່ອຢືນຢັນການເລືອກ.

ກຳລັງເພີ່ມລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່
1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແຕະ
ເພື່ອເພີ່ມລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່.
2. ລະບຸບ່ອນທີຈ
່ ະຈັດເກັບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ຕອນນີ້ໃຫ້ລະບຸຊື່ຂອງລາຍຊື່, ແລ້ວເພີ່ມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເບີໂທລະສັບ
ຫຼື ທີ່ຢູ່.
3. ເມື່ອທ່ານເຮັດແລ້ວໆ, ໃຫ້ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ນັ້ນ.

ການເພີ່ມລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໄປໃສ່ລາຍການທີ່ມັກ
1. ແຕະລາຍຊື່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ລາຍການທີ່ມັກ.
2. ແຕະທີ່ໄອຄອນ
ທາງຂ້າງຊື່ຂອງລາຍຊື່ທີ່ທ່ານເລືອກ ແລ້ວໄອຄອນຈະກາຍເປັນສີຂາວ (ສີລ້ວນ)
ລາຍການທີ່ທ່ານມັກ.

. ມັນກໍຈະຖືກເພີ່ມໃສ່

ກຳລັງຊອກຫາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແຕະ
ເພື່ອຊອກຫາລາຍຊື່ໃດໜຶ່ງ.
2. ພິມຊື່ຂອງລາຍຊື່ ແລ້ວລາຍຊື່ທີ່ມີຂໍ້ມູນກົງກັນຈະປາກົດຢູ່ກ້ອງກ່ອງຊ່ອງຫາ.

ການແກ້ໄຂລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມດາປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໄວ້ທຸກເມື່ອ.
1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແຕະລາຍຊື່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
2. ແຕະ .
3. ການແກ້ຂ້ມ
ໍ ູນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ແລ້ວຈາກນັ້ນແຕະ
. ເພື່ອຍົກເລີກການແກ້ໄຂ, ໃຫ້ແຕະປຸ່ມ ກັບຄືນ.

ການຕິດຕໍ່ກັບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາລາຍຊື່ໃດໜຶ່ງໄດ້ໂດຍການໂທ, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ SMS ຫຼື MMS ຈາກແຖບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື
ແຖບລາຍການທີ່ມັກໄດ້.
1.
2.
•
•

ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແຕະທີ່ລາຍຊື່ໃດໜຶ່ງເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາ.
ທ່ານສາມາດ:
ແຕະໃສ່ເບີໂທເພື່ອໂທຫາ.
ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.

ການລຶບລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
1. ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແຕະລາຍຊື່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
2. ແຕະ > ລຶບ.
3. ແຕະລຶບອີກຄັ້ງເພື່ອຢືນຢັນ.

ການໃຊ້ແປ້ນພິມຢູ່ໜ້າຈໍ
ການສະແດງແຖບແປ້ນພິມ
ບາງແອັບພລິເຄຊັນຈະເປີດແປ້ນພິມຂຶ້ນມາໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃນແອັບອື່ນໆ, ໃຫ້ແຕະທີ່ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອເປີດແປ້ນພິມ. ກົດປຸ່ມ
ກັບຄືນເພື່ອເຊື່ອງແປ້ນພິມ.

ການໃຊ້ແປ້ນພິມລວງນອນ
ຫາກທ່ານພົບວ່າມັນຍາກໃນການໃຊ້ແປ້ນພິມໃນລວງຕັ້ງ, ໃຫ້ໝຸນອຸປະກອນເປັນລວງຂ້າງ. ໜ້າຈໍຈະສະແດງແປ້ນພິມເປັນລວງນອນ
ແທນ, ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ແປ້ນພິມທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໄດ້.
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ການປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າແປ້ນພິມຂອງທ່ານ
1.
2.
•
•

ແຕະ
> ການຕັ້ງຄ່າ
> ພາສາ ແລະ ການປ້ອນຄ່າ.
ທ່ານສາມາດ:
ແຕະທີ່ແປ້ນພິມສະເໝືອນເພື່ອກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າແປ້ນພິມ.
ຫຼື ແຕະທີ່ແປ້ນພິມພາຍນອກເພື່ອສະແດງແປ້ນພິມສະເໝືອນຢູ່ໜ້າຈໍໄດ້. ໂໝດນີ້ຈະສະແດງປຸ່ມລັດແປ້ນພິມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ນຳ.

ການລົງທະບຽນ
ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໂທລະສັບ Cat ໜ່ວຍໃໝ່ຂອງທ່ານເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນໂທລະສັບ Cat ເພື່ອຮັບຂ່າວ, ອັບເດດ ແລະ
ຂໍ້ສະເໜີຫຼ້າສຸດໄດ້. ແຕະທີ່ແອັບການລົງທະບຽນແລ້ວເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ປາກົດໃນໜ້າຈໍ.

WI-FI®
ຕ້ອງໃຊ້ຈຸດການເຂົ້າເຖິງໄຮ້ສາຍ (ຮັອດສະປອດ) ເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ການເປີດ WI-FI ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ
1. ແຕະ  
> ການຕັ້ງຄ່າ
.
2. ໃນລະບົບໄຮ້ສາຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ, ໃຫ້ແຕະ Wi-Fi ແລ້ວເລື່ອນສະວິດໄປທາງຂວາ
. ເລືອກເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຫາ.
3. ຫາກທ່ານເລືອກເຄືອຂ່າຍເປີດ, ອຸປະກອນກໍຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ແຕ່ຫາກທ່ານພະຍາຍາມເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄືອຂ່າຍທີ່ມີການ
ເຂົ້າລະຫັດໄວ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃສ່ລະຫັດກ່ອນ, ຈາກນັ້ນແຕະເຊື່ອມຕໍ່.
ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ລະຫັດຜ່ານອີກຄັ້ງສຳລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ທ່ານເຄີຍເຊື່ອມຕໍ່ມາກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ອຸປະກອນຖືກຣີເຊັດ
ເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ລະຫັດ Wi-Fi ມີການປ່ຽນແປງ.
• ສິ່ງກີດຂວາງສັນຍານ Wi-Fi ຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານມັນອ່ອນລົງ.
ເຄັດລັບ: ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ Wi-Fi ໃຫ້ແຕະທີ່ເພີ່ມເຄືອຂ່າຍເພື່ອເພີ່ມເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໃໝ່.

SMS ແລະ MMS
ການເປີດຂໍ້ຄວາມ
ເພື່ອເປີດແອັບພລິເຄຊັນ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ແຕະ
• ແຕະ

ຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
> ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

ການສ້າງ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດສ້າງຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ເປີດຂໍ້ຄວາມຂາອອກ.
1. ແຕະ
ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫລື ຂໍ້ຄວາມມັລທິມິເດຍ.
2. ລະບຸເບີໂທລະສັບ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ຊ່ອງຊື່ ຫຼື ເບີໂທ. ເມື່ອທ່ານພິມ, SmarDial ຈະພະຍາຍາມຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ກົງກັບລາຍຊື່ໃນ
ອຸປະກອນ. ໃຫ້ແຕະທີ່ຜູ້ຮັບທີ່ແນະນຳ ຫຼື ສືບຕໍ່ການພິມໃຫ້ສິ້ນສຸດ. ຫາກທ່ານຕ້ອງການເປີດຫົວຂໍ້ການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ,
ໃຫ້ແຕະໃສ່ຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງ.
3. ແຕະທີ່ກ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ. ຫາກທ່ານກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່, ມັນຈະຖືກບັນທຶກ
ເປັນສະບັບຮ່າງໃນລາຍຊື່ຂໍ້ຄວາມ. ແຕະທີ່ຂໍ້ຄວາມເພື່ອສືບຕໍ່.
4. ເມື່ອຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານພ້ອມສົ່ງແລ້ວ, ໃຫ້ແຕະ .
ໝາຍເຫດ:
• ໃນເວລາທີ່ທ່ານເບິ່ງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເພີ່ມເຕີມ, ຫົວຂໍ້ການສົນທະນາຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ.
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ການສ້າງ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ MMS
1.
2.
3.
4.
5.

ໃນໜ້າຈໍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ໃຫ້ແຕະ
.
ປ້ອນເຂົ້າເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ໃນຊ່ອງຊື່ ຫຼື ເບີໂທ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທຈາກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ແຕະທີ່ກ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ.
ແຕະ
ແລ້ວເລືອກປະເພດໄຟລ໌ມີເດຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການແນບໃສ່ຂໍ້ຄວາມ.
ເມື່ອເຮັດແລ້ວໆ, ໃຫ້ແຕະ .

ການເປີດ ແລະ ຕອບກັບຂໍ້ຄວາມ
1. ໃນລາຍຊື່ຂໍ້ຄວາມ, ໃຫ້ແຕະທີ່ຫົວຂໍ້ MMS ໃດໜຶ່ງເພື່ອເປີດມັນ.
2. ແຕະທີ່ຊ່ອງຂໍ້ຄວາມເພື່ອພິມຂໍ້ຄວາມ.
3. ເມື່ອເຮັດແລ້ວໆ, ໃຫ້ແຕະ .

ການປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ
ໃນລາຍຊື່ຂໍ້ຄວາມ, ໃຫ້ແຕະ > ການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອກຳນົດການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເອງ. ເລືອກຈາກ:
• ສຽງ: ຕັ້ງສຽງຣິງໂທນສຳລັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່.
• ສັ່ນເຕືອນ: ເລື່ອນສະວິດໄປຂວາເພື່ອເປີດໃຊ້ງານອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນໂໝດສັ່ນໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃຫມ່.
• ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນກຸ່ມ: ເລື່ອນສະວິດໄປຊ້າຍເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຊັນການແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຄວາມກຸ່ມ.
• ເປີດໃຊ້ງານທ່າທາງ: ເລື່ອນສະວິດໄປຊ້າຍເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຊັນທີ່ອະນຸຍາດຜູ້ໃຊ້ໃນການປັບຂະໜາດຟອນໂດຍການໃຊ້ນິ້ວຫຍິກ
ເປີດ ຫລື ປິດ.
• ລຶບຂໍ້ຄວາມເກົ່າອອກ: ເລື່ອນສະວິດໄປຊ້າຍເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຊັນທີ່ລຶບຂໍ້ຄວາມອັດຕະໂນມັດເມື່ອເຖິງຂີດຈຳກັດຂອງການສົ່ງ
ຂໍ້ຄວາມ.
• ຂີດຈຳກັດຂໍ້ຄວາມ: ຕັ້ງຂີດຈຳກັດຂໍ້ຄວາມສູງສຸດຕໍ່ການສົນທະນາ.
• ຂີດຈຳກັດຂໍ້ຄວາມ MMS. ຕັ້ງຈຳນວນ MMS ສູງສຸດຕໍ່ການສົນທະນາ.
• ການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມຕົວໜັງສື (SMS): ການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າ SMS.
• ການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ (MMS): ການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າ MMS.

ຂໍ້ຄວາມຕົວໜັງສື (SMS): ການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມຕົວໜັງສື
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ໃຫ້ແຕະ > ການຕັ້ງຄ່າ > ການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມຕົວໜັງສື (SMS) ເພື່ອກຳນົດການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເອງ.
ເລືອກຈາກ:
• ລາຍງານການສົ່ງ: ເລື່ອນສະວິດໄປຂວາເພື່ອຮ້ອງຂໍການສົ່ງລາຍງານສຳລັບແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມທ່ານສົ່ງ.
• ແມ່ແບບຂໍ້ຄວາມ: ແກ້ໄຂແມ່ແບບຂໍ້ຄວາມ.
• ລາຍເຊັນ SMS: ເລື່ອນສະວິດໄປຂວາເພື່ອເປິດໃຊ້ງານຟັງຊັລາຍເຊັນ SMS
• ແກ້ໄຂລາຍເຊັນ SMS: ສ້າງ ແລະແກ້ໄຂລາຍເຊັນ SMS ຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ຟັງຊັນລາຍເຊັນ SMS ຖືກເປີດໃຊ້ງານ.
• ຈັດການຂໍ້ຄວາມຊິມກາດ: ຂໍ້ຄວາມທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນຊິມກາດ.
• ເປີດໃຊ້ WAP PUSH: ເລື່ອນສະວິດໄປຂວາເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມການບໍລິການ.

ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ (MMS): ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ.
ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ໃຫ້ແຕະ > ການຕັ້ງຄ່າ> ການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ (MMS) ເພື່ອກຳນົດການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເອງ.
ເລືອກຈາກ:
• ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມ: ໝາຍທີ່ກ່ອງເລືອກເພື່ອໃຊ້ MMS ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມອັນໜຶ່ງເມື່ອມີຜູ້ຮັບຫຼາຍຄົນ.
• ລາຍງານການສົ່ງ: ເລື່ອນສະວິດໄປຂວາເພື່ອຮ້ອງຂໍການສົ່ງລາຍງານສຳລັບແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມທ່ານສົ່ງ.
• ລາຍງານການອ່ານ: ເລື່ອນສະວິດໄປຂວາເພື່ອຮ້ອງຂໍການລາຍງານການອ່ານສຳລັບແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມທ່ານສົ່ງ.
• ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ: ເລື່ອນສະວິດໄປຂວາເພື່ອກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມອັດຕະໂນມັດ.
• ກູ້ຄືນໂຣມມິ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ: ໝາຍທີ່ກ່ອງເລືອກເພື່ອກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະໂຣມມິງ.
• ໄລຍະເວລາໃຊ້ໄດ້ຂອງ MMS: ເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດຫລືສອງວັນ.

BLUETOOTH®
Cat S31 ຂອງທ່ານມີ Bluetooth. ທ່ານສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍກັບອຸປະກອນ Bluetooth ອື່ນເພື່ອແບ່ງປັນໄຟລ໌ກັບໝູ່ເພື່ອນ,
ລົມແບບແຮນຟຣີດ້ວຍຫູຟັງ Bluetooth ຫຼື ໂອນຍ້າຍຮູບພາບຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປໃສ່ຄອມພິວເຕີໄດ້.
ຫາກທ່ານໃຊ້ Bluetooth ຢູ່, ຢ່າລືມໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນໄລຍະ 10 ແມັດຂອງອຸປະກອນ Bluetooth ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ.
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ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສິ່ງກີດຂວາງ ເຊັ່ນ: ກຳແພງ ຫຼື ອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນອາດລົບກວນການເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth ໄດ້.

ການເປີດໃຊ້ BLUETOOTH
1. ແຕະ
> ການຕັ້ງຄ່າ
.
2. ໃນລະບົບໄຮ້ສາຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ, ໃຫ້ແຕະ Bluetooth ແລ້ວເລື່ອນສະວິດໄປທາງຂວາ

.

ເມື່ອເປີດໃຊ້ Bluetooth ແລ້ວ, ໄອຄອນ Bluetooth ຈະປາກົດໃນແຖບການແຈ້ງເຕືອນ.

ການຈັບຄູ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາອຸປະກອນ BLUETOOTH
ການໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບ Bluetooth ແມ່ນ:
• ການໃຊ້ອຸປະກອນແຮນຟຣີ Bluetooth.
• ການໃຊ້ຫູຟັງ Bluetooth.
• ການຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ຫລິ້ນຜ່ານຫູຟັງ Bluetooth ຈາກໄລຍະໄກ.
ກ່ອນການໃຊ້ Bluetooth, ທ່ານຈະຕ້ອງຈັບຄູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນ Bluetooth ອື່ນຕາມນີ້:
1. ໃຫ້ກວດສອບວ່າທ່ານເປີດຟັງຊັນ Bluetooth ຢູ່ອຸປະກອນແລ້ວ.
2. Cat S31 ຈະຊອກຫາອຸປະກອນ Bluetooth ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້. ຫຼື ແຕະ > ໂຫລດຄືນໃໝ່.
3. ແຕະທີ່ອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ນຳ.
4. ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໜ້າຈໍເພື່ອສຳເລັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ໝາຍເຫດ:
• ເມື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ເທື່ອທຳອິດແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ລະຫັດຜ່ານອີກຫາກທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ຫາກອຸປະກອນ Bluetooth
ນັ້ນອີກຄັ້ງ.

ກຳລັງສົ່ງໄຟລ໌ຜ່ານ BLUETOOTH

ດ້ວຍ Bluetooth, ທ່ານຈະສາມາດແບ່ງປັນຮູບພາບ, ວິດີໂອ ຫຼື ໄຟລ໌ເພງກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້. ເພື່ອສົ່ງໄຟລ໌ຜ່ານ Bluetooth:
1. ແຕະທີ່ໄຟລ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງ.
2. ແຕະ
> Bluetooth, ແລ້ວເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈັບຄູ່ແລ້ວ.

ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການຍົກເລີກການຈັບຄູ່ອຸປະກອນ BLUETOOTH
1. ແຕະ

> ການຕັ້ງຄ່າ

.

2. ໃນລະບົບໄຮ້ສາຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ, ໃຫ້ແຕະ Bluetooth.
3. ໃນຕົວເລືອກອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ໃຫ້ແຕະ

ແລ້ວຈາກນັ້ນແຕະລືມ ເພື່ອຢືນຢັນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.

ການຖ່າຍຮູບ ແລະ ການບັນທຶກວິດີໂອ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ CAT S31 ຂອງທ່ານເພື່ອຖ່າຍຮູບ ແລະ ແບ່ງປັນຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອໄດ້.

ການເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ

ເພື່ອເປີດແອັບພລິເຄຊັນ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
•
•

ແຕະ
ແຕະ

ຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
> ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

.

ກົດປຸ່ມກັບຄືນ ຫຼື ປຸ່ມໂຮມເພື່ອປິດກ້ອງ.

ການຖ່າຍຮູບ
1. ແຕະ
> ກ້ອງຖ່າຍຮູບ .
• ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນຈະເປີດໃນໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າບໍ່, ແຕະໄອຄອນຢູ່ເບື້ອງຂວາດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ, ຈາກນັ້ນແຕະ .
• ຫາກທ່ານຕ້ອງການເຫັນຕົວເອງໃນຮູບນຳ, ໃຫ້ແຕະທີ່ປຸ່ມ A ຢູ່ມຸມຊ້າຍສຸດແລ້ວເລືອກ PIP ເພື່ອເປີດໃຊ້ທັງສອງກ້ອງພ້ອມກັນ.
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ໝາຍເຫດ:
• ແຕະ

ເພື່ອສະຫຼັບລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.

2.
•
•
•

ຈັດວາງອົງປະກອບຮູບພາຍໃນໜ້າຈໍການຖ່າຍຮູບກ່ອນການບັນທຶກພາບ.
ແຕະທີ່ໜ້າຈໍເພື່ອໂຟກັສໃສ່ຈຸດໃດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການ.
ຖ່າງນິ້ວເພື່ອຊູມເຂົ້າ/ອອກ.
ແຕະ
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າກ້ອງ; ເລືອກໂໝດພາບສາກ, ຕັ້ງໂມງນັບຖອຍຫຼັງ, ປັບສົມດຸນສີຂາວ, ປັບ ISO, ປັບການກັນກະພິບ
ຫຼື ປັບຄຸນລັກສະນະຮູບພາບ.
• ແຕະ
ເພື່ອນຳໃຊ້ເອັບເຝັກການກັ່ນກອງ.
3. ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ໝາຍເຫດ:
• ໃນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ແລະ ລົງໄດ້ນຳ.

ການເບິ່ງຮູບ
ເພື່ອເບິ່ງຮູບພາບຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແຕະຮູບນ້ອຍຂອງຮູບທີ່ຖືກຖ່າຍຫລ້າສຸດໃນດ້ານລຸ່ມສຸດມຸມດ້ານຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍ.
ໝາຍເຫດ:
• ເພື່ອກັບໄປທີ່ມຸມມອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ ກັບຄືນ ຫຼື ປັດໄປທາງຂວາຈົນກວ່າໜ້າຈໍບັນທຶກຈະປາກົດຂຶ້ນອີກຄັ້ງ.
•

ແຕະ

> ຮູບພາບ

ເພື່ອເບິ່ງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານ.

ແກ້ໄຂ ແລະ ແບ່ງປັນຮູບພາບ

ໃນເວລາທີ່ທ່ານເລືອກຮູບພາບຂອງທ່ານ, ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້:
ແກ້ໄຂ: ແຕະ
ແລ້ວແກ້ໄຂຮູບພາບຂອງທ່ານໂດຍມີຕົວເລືອກຫລາກຫລາຍໃຫ້ເລືອກໄດ້.
•
•
•

ແບ່ງປັນ: ແຕະ
ເພື່ອແບ່ງປັນຮູບພາບຂອງທ່ານຜ່ານຫລາກຫລາຍແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ.
ລຶບ: ແຕະ ເພື່ອລືບຮູບທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ.
ເບິ່ງຂໍ້ມູນ: ແຕະ
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນຮູບພາບ.

ການຖ່າຍວິດີໂອ
1. ແຕະ
> ກ້ອງຖ່າຍຮູບ .
2. ເລື່ອນໜ້າຈໍໄປຊ້າຍຈົນກວ່າໄອຄອນຊັດເຕີວິດີໂອ
ໝາຍເຫດ:
• ແຕະ
• ແຕະ
3.
4.
•
•
•
•

ຈະປາກົດຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

ເພື່ອສະຫຼັບລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.
ເພື່ອນຳໃຊ້ເອັບເຟັກພື້ນຫຼັງ.

ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມການບັນທຶກ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງບັນທຶກ, ທ່ານສາມາດ:
ໃຊ້ນິ້ວຫຍິກເພື່ອຊູມວັດຖຸເຂົ້າ/ອອກ.
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊົ່ວຄາວ. ເພື່ອສືບຕໍ່, ໃຫ້ແຕະ
ແຕະໜ້າຈໍເພື່ອຖ່າຍຮູບ.   
ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກ.

.

ການເບິ່ງວິດີໂອຂອງທ່ານ
ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອຫຼັງຈາກບັນທຶກ, ແຕະຮູບນ້ອຍຂອງວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໄວ້ຫລ້າສຸດໃນດ້ານລຸ່ມເບື້ອງຊ້າຍຂອງຫນ້າຈໍ. ແລ້ວແຕະ
ເພື່ອຫຼິ້ນວີດີໂອ.
• ແຕະ
> ຮູບພາບ
ເພື່ອເບິ່ງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານ.

ການຖ່າຍຮູບພາໂນຣາມາ

20

1. ແຕະ
> ກ້ອງຖ່າຍຮູບ .
2. ເຂົ້າເມນູໂໝດໂດຍການແຕະທີ່ໄອຄອນ A ສີສົ້ມຢູ່ຊ້າຍເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍແລ້ວເລືອກພາໂນຣາມາ.
3. ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຖ່າຍຮູບ.

  

4. ເລືອກທິດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກ. ຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆເລື່ອນອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປທີ່ທິດທາງທີ່ຕ້ອງການ.
5. ເມືອ
່ ເສັ້ນນຳທາງການຖ່າຍໄປຮອດຈຸດສິ້ນສຸດແລ້ວ, ການຖ່າຍກໍຈະສິ້ນສຸດລົງນຳ. ເພື່ອຢຸດການຖ່າຍຮູບດ້ວຍຕົນເອງ,
ໃຫ້ແຕະ
.
ເຄັດລັບ: ເພື່ອຍົກເລີກການຖ່າຍ, ໃຫ້ແຕະ

.

ການໃຊ້ຮູບພາບ
ແອັບພລິເຄຊັນຮູບພາບຈະຊອກຫາຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນອຸປະກອນ ຫຼື ເມັມໂມຣີກາດຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເລືອກອະລະບໍ້າ/ໂຟນເດີ ແລ້ວສາຍເປັນສະໄລ້ໂຊ ຫຼື ເລືອກລາຍການເພື່ອແບ່ງປັນກັບແອັບພລິເຄຊັນອື່ນ.

ການເປີດຮູບພາບ
ແຕະ
> ຮູບພາບ
ເພື່ອເປີດແອັບພລິເຄຊັນ. ແອັບພລິເຄຊັນ Google ຮູບພາບ ຈະຈັດໝວດໝູ່ຮູບ ແລະ
ວິດີໂອຕາມບ່ອນຈັດເກັບ ແລະ ຈັດໝວດໝູ່ໄຟລ໌ເຫລົ່ານີ້ໃນໂຟນເດີຕ່າງໆ. ແຕະທີ່ໂຟນເດີເພື່ອເບິ່ງຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຂອງທ່ານຢູ່ທາງໃນ.

ການເບິ່ງຮູບພາບໃດໜຶ່ງ
1. ໃນແອັບຮູບພາບ, ໃຫ້ແຕະທີ່ໂຟນເດີໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຮູບພາບທີ່ຢູ່ພາຍໃນ.
2. ແຕະທີຮ
່ ູບພາບເພື່ອເບິ່ງມັນໃນໂໝດເຕັມຈໍ. ເມື່ອທ່ານເບິ່ງຮູບພາບໃດໜຶ່ງໃນໂໝດເຕັມຈໍແລ້ວ, ທ່ານສາມາດກົດທີ່ຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາເພື່ອເບິ່ງຮູບກ່ອນໜ້າ ແລະ ຮູບຖັດໄປໄດ້.
3. ເພື່ອຊູມເຂົ້າໃສ່ຮູບພາບ, ໃຫ້ຖ່າຍນິ້ວອອກຈາກກັນຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊູມໃສ່. ໃນໂໝດຊູມ, ໃຫ້ປັດນິ້ວຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ແລະ
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາເພື່ອເລື່ອນໄປມາ.
ເຄັດລັບ: ຕົວເບິ່ງຮູບຮອງຮັບການໝຸນອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອທ່ານໝຸນອຸປະກອນ, ຮູບພາບຈະປັບຕົວເອງຕາມການໝຸນນັ້ນນຳ.

ການຕັດຮູບໃນຮູບພາບ
1.
2.
•
•
3.
•

ໃນເວລາເບິ່ງຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຕັດ, ໃຫ້ແຕະ
>
.
ຈາກນັ້ນແຕະທີ່ຕັດ ແລ້ວໃຊ້ເຄື່ອງມືການຕັດເພື່ອເລືອກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການຕັດໃນຮູບພາບ.
ລາກຈາກພາຍໃນເຄື່ອງມືຕັດເພື່ອຍ້າຍມັນ.
ລາກທີ່ຂອບ ຫຼື ມຸມຂອງເຄື່ອງມືຕັດເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດຮູບ.
ແຕະແລ້ວໆ >ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກຮູບທີ່ທ່ານຕັດໄວ້.
ເພື່ອຍົກເລີກຮູບພາບ, ໃຫ້ແຕະ
> ຍົກເລີກ.

ການມ່ວນຊື່ນກັບດົນຕີ
ໄຟລ໌ເພງສາມາດໂອນຍ້າຍຈາກພີຊີໄປໃສ່ Cat S31 ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຟັງເພງໄດ້ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍຕາມ.

ສຳເນົາດົນຕີໄປໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ
1.
2.
3.
4.
5.

ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປໃສ່ຄອມພິວເຕີດ້ວຍສາຍສາກ USB.
ຢູ່ພີຊີ, ໃຫ້ນຳທາງໄປທີ່ໄດຣ USB ແລ້ວເປີດມັນ.
ສ້າງໂຟນເດີໃນໄດເຣັກທໍຣີ root ຂອງອຸປະກອນທ່ານ (ເຊັ່ນ: Music).
ສຳເນົາເພງຂອງທ່ານຈາກພີຊີໄປໃສ່ໂຟນເດີໃໝ່.
ເພື່ອຖອດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານອອກຈາກພີຊີຢ່າງປອດໄພ, ໃຫ້ລໍຖ້າສຳເນົາເພງສຳເລັດແລ້ວກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຖອນໄດຣ
ຕາມທີ່ລະບຸໂດຍລະບົບປະຕິບັດການພີຊີຂອງທ່ານ.

ຟັງ ວິທະຍຸ FM
ທ່ານສາມາດຟັງສະຖານີວິທະຍຸ FM ໃນແອັບພລິເຄຊັນວິທະຍຸ FM ໄດ້.  

ການຈູນຄື້ນວິທະຍຸ FM
ທຳອິດ, ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ຫູຟັງໃສ່ແຈັກສຽງກ່ອນການເປີດແອັບພລິເຄຊັນ. ຈາກນັ້ນແຕະ
ເລືອກຈາກຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
•

ເພື່ອປັບຄື້ນຄວາມຖີ່ເອງ, ໃຫ້ແຕະ

ຫຼື

.

> ວິທະຍຸ FM

.
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•
•
•
•
•
•

ເພື່ອສະແກນສະຖານີວິທະຍຸອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ > ສະແກນ, ແລະເລືອກຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກລາຍການ.
ໃນລະຫວ່າງສະຖານີໄດ້ຖືກສະແກນ, ແຕະ STOP ເພື່ອເລືອກຊ່ອງ.
ເພື່ອເບິ່ງທຸກຊ່ອງທີ່ມີ, ແຕະ     > ຊ່ອງທັງໝົດ.
ເພື່ອເພີ່ມສະຖານີວິທະຍຸຂະນະນີ້ເຂົ້າໃນແຖບລາຍການທີ່ມັກທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ + ຄ້າງໄວ້
ເພື່ອປິດສຽງວິທະຍຸ FM, ໃຫ້ແຕະ . ຈາກນັ້ນແຕະ
ເພື່ອສືບຕໍ່.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານລຳໂພງ, ແຕະ . ເພື່ອປິດລໍາໂພງ, ແຕະ
.
ການປິດວິທະຍຸ, ແຕະ
ຫຼືພຽງແຕ່ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຫູຟັງຂອງທ່ານ.

ບັນທຶກວິທະຍຸ FM
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກວິທະຍຸ, ທ່ານສາມາດ:
• ແຕະ
.
• ຫລື ແຕະ > ເລີ່ມບັນທຶກ.
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິທະຍຸ, ທ່ານສາມາດ:
• ແຕະ
.
• ຫລື ແຕະ > ຢຸດການບັນທຶກ.

ຂໍ້ມູນການຊິງຄ໌
ບາງແອັບພລິເຄຊັນ (ເຊັ່ນ: Gmail) ຢູ່ Cat S31 ຂອງທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດຽວກັນກັບທີ່ທ່ານສາມາດເພີ່ມ, ເບິ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ຢູ່ພີຊີໄດ້. ຫາກທ່ານເພີ່ມ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງຂອງແອັບພລິເຄຊັນເຫລົ່ານີ້ຢູ່ຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນທີ່ອັບເດດແລ້ວນັ້ນຈະ
ປາກົດຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານນຳ.
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຜ່ານການຊິ້ງຂໍ້ມູນໄຮ້ສາຍ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂັ້ນຕອນໃດໆຈະບໍ່ລົບກວນອຸປະກອນ. ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ຊິ້ງຂໍ້ມູນຢູ່, ໄອຄອນການຊິ້ງຂໍ້ມູນຈະປາກົດໃນແຖບການແຈ້ງເຕືອນ.

ຈັດການບັນຊີ
ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ອີເມວ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສາມາດຊິ້ງຂໍ້ມູນກັບບັນຊີ Google ຫຼື ບັນຊີອື່ນໄດ້ຫຼາຍບັນຊີ,
ຂຶ້ນກັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້.
ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມບັນຊີ Google ສ່ວນຕົວຈະເປັນການຮັບປະກັນວ່າອີເມວ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ນັດໝາຍປະຕິທິນສ່ວນຕົວ
ຂອງທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເໝີ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນຊີບ່ອນຍເຮັດວຽກທີ່ແຍກອີເມວ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປະຕິທິນຂອງທ່ານ
ຈັດເກັບແຍກກັນໄດ້ນຳ.

ການເພີ່ມບັນຊີ
1. ແຕະ
> ການຕັ້ງຄ່າ
.
2. ແຕະ ບັນຊີ>ເພີ່ມບັນຊີ. ໜ້າຈໍຈະສະແດງການຕັ້ງຄ່າການຊິ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍຊື່ບັນຊີປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດ:
• ໃນບາງກໍລະນີ, ອາດຕ້ອງໃຊ້ລາຍລະອຽດບັນຊີຈາກຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ທ່ານອາດຕ້ອງຮູ້ໂດເມນ
ຫຼື ທີ່ຢູ່ເຊີບເວີຂອງບັນຊີ.
3. ແຕະທີ່ປະເພດບັນຊີເພື່ອເພີ່ມບັນຊີຂອງທ່ານ.
4. ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໜ້າຈໍເພື່ອລະບຸຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຊີຂອງທ່ານ. ບັນຊີສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ,
ແຕ່ລາຍລະອຽດຕ່າງໆແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດບັນນຊີ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າບໍລິການທີ່ມັນເຊື່ອມຕໍ່ຫາ.
5. ເມື່ອທ່ານເຮັດແລ້ວໆ, ບັນຊີຂອງທ່ານຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍຊື່ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບັນຊີ.

ການລຶບບັນຊີອອກ
ບັນຊີໃດໜຶ່ງ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບມັນສາມາດຖືກລຶບອອກຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຮວມທັງອີເມວ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່,
ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ອື່ນໆນຳ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງບັນຊີຈະບໍ່ສາມາດລຶບອອກໄດ້ ເຊັ່ນ: ບັນຊີທຳອິດທີ່ທ່ານໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານ. ຫາກທ່ານພະຍາຍາມລຶບບັນຊີດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໃຫ້ລະວັງວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບມັນຈະຖືກລຶບອອກ.
1. ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບັນຊີ, ໃຫ້ແຕະທີ່ປະເພດບັນຊີ.
2. ແຕະທີ່ບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
3. ແຕະ   > ລຶບບັນຊີ.
4. ແຕະລຶບບັນຊີອອກ ເພື່ອຢືນຢັນ.
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ການປັບແຕ່ງການຊິ້ງຂໍ້ມູນບັນຊີ
ຕົວເລືອກຂໍ້ມູນພື້່ນຫລັງ ແລະ ການຊິ້ງຂໍ້ມູນຈະຖືກຕັ້ງຄ່າສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທັງໝົດຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງ
ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຊິ້ງສຳລັບແຕ່ລະບັນຊີໄດ້ນຳ. ບາງແອັບພລິເຄຊັນ ເຊັ່ນ: ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ Gmail ແມ່ນສາມາດຊິ້ງຂໍ້ມູນຈາກ
ຫລາຍແອັບພລິເຄຊັນໄດ້.
ການຊິ້ງຂໍ້ມູນແມ່ນເກີດຂຶ້ນສອງທາງສຳລັບບາງບັນຊີ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ຕໍ່ສຳເນົາຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນເວັບ. ບາງບັນຊີຮອງຮັບການຊິ້ງຂໍ້ມູນແບບທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສາມາດ
ອ່ານໄດ້ຢ່າງດຽວ.

ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າການຊິ້ງຂໍ້ມູນບັນຊີ
1. ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບັນຊີ, ໃຫ້ແຕະທີ່ປະເພດບັນຊີ.
2. ແຕະທີ່ບັນຊີໃດໜຶ່ງເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການຊິ້ງຂໍ້ມູນຂອງມັນ. ໜ້າຈໍການຊິ້ງຂໍ້ມູນຈະເປີດຂຶ້ນມາ, ໂດຍສະແດງລາຍຊື່ຂໍ້ມູນ
ທີ່ບັນຊີສາມາດຊິ້ງໄດ້.
3. ເພື່ອເປີດໃຫ້ຊິ້ງຂໍ້ມູນບາງລາຍການ, ໃຫ້ເລື່ອນສະວິດໄປທາງຂວາ
. ເພື່ອປິດການນຳໃຊ້ການຊິ້ງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ,
ໃຫ້ເລື່ອນສະວິດໄປທາງຊ້າຍ
.

ການໃຊ້ແອພພລິເຄຊັນອື່ນ
ການໃຊ້ປະຕິທິນ
ໃຊ້ປະຕິທິນເພື່ອສ້າງ ແລະ ຈັດການນັດໝາຍ ແລະ ການປະຊຸມ. ຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າການຊິ້ງຂໍ້ມູນ, ປະຕິທິນຢູ່ອຸປະກອນຈະສືບຕໍ່ຊິ້ງ
ຂໍ້ມູນກັບປະຕິທິນຢູ່ເວັບນຳ.

ການເປີດປະຕິທິນ
ແຕະ  

> ປະຕິທິນ

ເພື່ອເປີດແອັບພລິເຄຊັນ. ແຕະ

ເພື່ອສະແດງມຸມມອງ ແລະ ຕົວເລືອກການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.

ການສ້າງນັດໝາຍ
1.
2.
•
•
3.
4.

ຢູ່ມຸມມອງປະຕິທິນໃດກໍໄດ້, ໃຫ້ແຕະ
> ນັດໝາຍ, ເພື່ອເລີ່ມການເພີ່ມນັດໝາຍ.
ຕັ້ງຊື່ນັດໝາຍ, ສະຖານທີ່ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ຫາກມີເວລາສຳລັບນັດໝາຍຂອງທ່ານນຳ, ໃຫ້ແຕະວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນທີສິ້ນສຸດ.
ຫາກມັນເປັນໂອກາດພິເສດ ເຊັ່ນ: ວັນເກີດ ຫຼື ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍມື້, ໃຫ້ເລື່ອນສະວິດ ໝົດມື້ ໄປທາງຂວາ
ຕັ້ງເວລາການແຈ້ງເຕືອນນັດໝາຍ, ເຊີນຄົນ, ລະບຸສີ ແລະ ເພີ່ມບັນທຶກ ຫຼື ໄຟລ໌ແນບທີ່ຕ້ອງການ.
ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໃສ່ຂໍ້ມູນທັງໝົດສຳລັບນັດໝາຍຂອງທ່ານແລ້ວ, ໃຫ້ແຕະ ບັນທຶກ.

.

ການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນນັດໝາຍ
1. ຢູ່ມຸມມອງປະຕິທິນໃດກໍໄດ້, ໃຫ້ແຕະທີ່ນັດໝາຍໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງມັນ.
2. ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມແກ້ໄຂນັດໝາຍ.
3. ແຕະທີ່ພາກສ່ວນການແຈ້ງເຕືອນ (
) ເພື່ອຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນສຳລັບນັດໝາຍຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດ:
• ແຕະທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອລຶບການແຈ້ງເຕືອນສຳລັບນັດໝາຍຂອງທ່ານ.
4. ແຕະບັນທຶກເພື່ອບັນທຶກການແກ້ໄຂຂອງທ່ານ.

ການໃຊ້ໂມງປຸກ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງໂມງປຸກໃໝ່ ຫຼື ແກ້ໄຂໂມງປຸກທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວໄດ້.

ການເປີດໂມງປຸກ
ແຕະ  

> ໂມງ

>

ເພື່ອໃຊ້ໂມງປຸກຂອງທ່ານ.
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ການເພີ່ມໂມງປຸກ
1.
2.
•
•
•
•
•

ຢູ່ໜ້າຈໍລາຍຊື່ໂມງປຸກ, ໃຫ້ແຕະ
ເພື່ອເພີ່ມໂມງປຸກ.
ເພື່ອຕັ້ງໂມງປຸກຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
ຕັ້ງຊົ່ວໂມງ ແລະ ນາທີໂດຍການເລື່ອນຂຶ້ນລົງ ແລ້ວແຕະ ຕົກລົງ.
ເພື່ອຕັ້ງໃຫ້ປຸກຊໍ້າ, ໃຫ້ໝາຍໃສ່ກ່ອງຊໍ້າ. ແຕະໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຕົວເລືອກ.
ເພື່ອຕັ້ງຣິງໂທນ, ໃຫ້ແຕະ
ແລ້ວເລືອກຕົວເລືອກໃດໜຶ່ງ.
ຫາກທ່ານຕ້ອງການອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນເມື່ອສຽງໂມງປຸກດັງ, ໃຫ້ແຕະທີ່ກ່ອງເລືອກສັ່ນເຕືອນ.
ເພື່ອເພີ່ມປ້າຍຊື່ໂມງປຸກ, ໃຫ້ແຕະປ້າຍ (Label). ປ້ອນເຂົ້າປ້າຍຊື່, ແລ້ວແຕະຕົກລົງ.

ໝາຍເຫດ:
• ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ໂມງປຸກຈະຖືກເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຈັກຄິດໄລ່
Cat S31 ຂອງທ່ານມາພ້ອມກັບຈັກຄິດໄລ່ທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັງໂໝດມາດຕະຖານ ແລະ ໂໝດຂັ້ນສູງ.

ການເປີດຈັກຄິດໄລ່
ແຕະ
> ຈັກຄິດໄລ່
ເພື່ອເປີດແອັບພລິເຄຊັນ.
• ມຸນອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນລວງນອນເພື່ອເຂົ້າເຖິງໂໝດຈັກຄິດໄລ່ຂັ້ນສູງ.
• ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າເປີດໃຊ້ການໝຸນອັດຕະໂນມັດແລ້ວ (ເບິ່ງທີ່: ການຕັ້ງຄ່າການສະແດງຜົນ).

ການຈັດການອຸປະກອນ
ເພື່ອກຳນົດຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແຕະ

> ການຕັ້ງຄ່າ

.

ການຕັ້ງຄ່າວັນທີ ແລະ ເວລາ

ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນມາເປັນເທື່ອທຳອິ, ມັນຈະມີຕົວເລືອກໃຫ້ອັບເດດວັນທີ ແລະ ເວລາໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ໂດຍໃຊ້
ເວລາທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງວັນທີ, ເວລາ ແລະ ເຂດເວລາເອງໄດ້ຫາກທ່ານໃຊ້ຕົວເລືອກອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອປັບແຕ່ງວັນທີ ແລະ ເວລາດ້ວຍຕົນເອງ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
1. ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະທີ່ວັນທີ ແລະ ເວລາ.
2. ປ່ຽນການຕັ້ງວັນທີ ແລະ ເວລາໂດຍອັດຕະໂນມັດເປັນ ປິດ.
3. ເລື່ອນສະວິດເຂດເວລາອັດຕະໂນມັດໄປທາງຊ້າຍ
.
4. ແຕະ ຕັ້ງວັນທີ. ຈາກນັ້ນພິມວັນທີແລ້ວແຕະ ຕົກລົງ ເມື່ອຕັ້ງຄ່າສຳເລັດແລ້ວ.
5. ແຕະ ຕັ້ງເວລາ. ໃນໜ້າຈໍຕັ້ງເວລາ, ໃຫ້ແຕະທີ່ຊ່ອງຊົ່ວໂມງ ແລະ ນາທີ ແລ້ວເລື່ອນຂຶ້ນລົງເພື່ອຕັ້ງເວລາ.
ແຕະຕົກລົງເມື່ອຕັ້ງແລ້ວໆ.
6. ແຕະເລືອກເຂດເວລາ ແລ້ວເລືອກເຂດເວລາຂອງທ່ານຈາກລາຍຊື່.
7. ເປີດນຳໃຊ້ ຫຼື ປິດການນຳໃຊ້ຟັງຊັນຮູບແບບ 24 ຊົ່ວໂມງເພື່ອສະລັບລະຫວ່າງຮູບແບບ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 12 ຊົ່ວໂມງ.

ການປັບແຕ່ງການສະແດງຜົນ
ການປັບແຕ່ງຄວາມສະຫວ່າງຂອງໜ້າຈໍ
1. ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະການສະແດງຜົນ > ລະດັບຄວາມສະຫວ່າງ.
2. ໃຫ້ລາກຕົວເລື່ອນໄປທາງຊ້າຍເພື່ອປັບໃຫ້ໜ້າຈໍມືດລົງ ຫຼື ທາງຂວາເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຫວ່າງຂຶ້ນ.
3. ເມື່ອທ່ານຍົກນິ້ວອອກຈາກຕົວເລື່ອນແລ້ວ, ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຄວາມສະຫວ່າງອັດຕະໂນມັດ
ເພື່ອໃຫ້ພໍດີກັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງຫນ້າຈໍກັບແສງສະຫວ່າງຮອບໆທ່ານອັດຕະໂນມັດ, ໃຊ້ ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສາມາດປັບໄດ້. ແຕະ  
> ສະແດງຜົນ
> ການຕັ້ງຄ່າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເລື່ອນສະວິດຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຫາເບື້ອງຂວາ
. ທ່ານສາມາດ
ປັບແຕ່ງລະດັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເປີດຢູ່.
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ໝຸນໜ້າຈໍອັດຕະໂນມັດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານການສະແດງຜົນຂອງທ່ານເພື່ອໝຸນໃນເວລາທ່ານສະຫລັບອຸປະກອນລະຫວ່າງລວງນອນ ແລະລວງຕັ້ງ, ແຕະການ
ສະແດງຜົນ > ເມື່ອອຸປະກອນຖືກໜຸນ > ໜຸນເນື້ອຫາຂອງໜ້າຈໍ.

ປັບຕັ້ງເວລາກ່ອນທີ່ໜ້າຈໍຈະມອດ.
ຫາກອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ມີການນຳໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ, ໜ້າຈໍຈະປິດເອງເພື່ອປະຢັດແບັດເຕີຣີ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງເວລາກ່ອນ
ທີ່ຈະປິດໜ້າຈໍໄດ້ໂດຍການເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້.
1. ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະການສະແດງຜົນ > ການປິດໜ້າຈໍ.
2. ເລືອກໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໜ້າຈໍປະໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະປິດເອງ.

ການໃຊ້ໂໝດຖົງມື
ໜ້າຈໍແບບແຄບປາຊິທິບສາມາດປັບແຕ່ງເພື່ອໃຊ້ໃນເວລາໃສ່ຖົງມືໄດ້. ເມື່ອເປີດໃຊ້ໂໝດຖົງມືແລ້ວ ໜ້າຈໍຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ສຳຜັດໄດ້
ໄວຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ໃສ່ຖົງມື. ປິດໂໝດນີ້ໄວ້ຫາກບໍ່ໄດ້ໃສ່ຖົງມືເພື່ອຫລີກເວັ້ນການເປີດໃຊ້ໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ.

ເພື່ອເປີດໃຊ້ໂໝດຖົງມື:
1. ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະການສະແດງຜົມ > ໂໝດຖົງມື.
2. ເລື່ອນສະວິດໂໝດຖົງມືໄປທາງຂວາ
.

ການໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນເປີດເຄື່ອງທີ່ແຕະສອງເທື່ອ
ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານພັກໜ້າຈໍຢູ່, ນອກເຫນືອຈາກການໃຊ້ປຸ່ມພະລັງງານ, ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມໜ້າຫຼັກສອງຄັ້ງເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ.
1. ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະການສະແດງຜົມ>ປຸ່ມໜ້າຫຼັກ.
2. ເລື່ອນສະວິດໄປທາງຂວາ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ຟັງຊັນ.

ການຕັ້ງຣິງໂທນອຸປະກອນ
ການເປີດໃຊ້ໂໝດງຽບ
1. ກົດປຸ່ມພະລັງງານຄ້າງໄວ້.
2. ແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ໂໝດງຽບ. ສຽງທັງໝົດຍົກເວັ້ນເສຍມີເດຍ ແລະ ສຽງໂມງປຸກຈະຖືກປິດໄວ້.

ການປັບແຕ່ງລະດັບສຽງຣິງໂທນ
ທ່ານສາມາດປັບລະດັບສຽງຣິງໂທນຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ຈາກແອັບພລິເຄຊັນໃດກໍໄດ້ (ຍົກເວັ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ທ່ານ
ກຳລັງຟັງເພງ ຫຼື ເບິ່ງວິດີໂອ). ກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ/ລົງເພື່ອປັບແຕ່ງລະດັບສຽງຣິງໂທນຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ນອກນັ້ນ, ລະດັບ
ສຽງຣິງໂທນສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ.
1. ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະທີ່ສຽງ.
2. ໃນລະດັບສຽງໂທລະສັບ, ໃຫ້ລາກຕົວເລື່ອນໄປທີ່ລະດັບສຽງ.

ການປ່ຽນຣິງໂທນ
1.
2.
3.
4.

ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະທີ່ສຽງ.
ແຕະທີ່ຣິງໂທນໂທລະສັບ.
ເລືອກຣິງໂທນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຕົວຢ່າງສຽງຣິງໂທນຈະດັງຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລືອກມັນ.
ແຕະ ຕົກລົງ.

ການຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນເຕືອນເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ
ແຕະທີ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະສຽງ ແລ້ວເລື່ອນສະວິດໃນຫົວຂໍ້ ສັ່ນເຕືອນເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ ໄປທາງຂວາ

.

ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້ໂດຍການກົດປຸ່ມ ປັບສຽງລົງ ນຳ.
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ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້
ທ່ານສາມາດຕັ້ງປຸ່ມທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ເພື່ອເຮັດໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ໄດ້ໃນບາງກໍລະນີທີ່ໜ້າຈໍຖືກລັອກຢູ່. ເບິ່ງໜ້າ 7.
1. ໃນໜ້າການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະທີ່ປຸ່ມແບບປັບແຕ່ງໄດ້.
2. ເລືອກຟັງຊັນທີ່ມີໃຫ້ມອບໝາຍປຸ່ມ.
• ກົດເພື່ອເວົ້າ: ເລື່ອນສະວິດໂໝດ PTT ໄປທາງຂວາ
.
3. ເລືອກວິທີການກົດປຸ່ມ:
• ກົດສັ້ນ – ຫລາຍຕົວເລືອກ ຮວມທັງການເປີດບຣາວເຊີການຊອກຫາ Google, ໄຟສາຍ ຫຼື ຈັດການສາຍໂທເຂົ້າ.
• ກົດຄ້າງໄວ້ – ຫລາຍຕົວເລືອກ ຮວມທັງການເປີດອຸປະກອນ, ເປີດບຣາວເຊີການຊອກຫາ Google, ໄຟສາຍ ຫຼື ຈັດການສາຍ
ໂທເຂົ້າ.

ການຕັ້ງບໍລິການໂທລະສັບ
ເປີດໂຣມມິງຂໍ້ມູນ
1. ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະເພີ່ມເຕີມ > ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
2. ເລືອ
່ ນສະວິດເດຕາໂຣມມິງໄປທາງຂວາ
.
ໝາຍເຫດ:
• ຢ່າລືມວ່າການໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນຂະນະໂຣມມິງຢູ່ນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂຶ້ນຈຳນວນຫລາຍ. ໃຫ້ກວດສອບນຳຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານສຳລັບຄ່າບໍລິການເດຕາໂຣມມິງ.

ການປິດບໍລິການອິນເຕີເນັດ
ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະທີ່ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລ້ວເລື່ອນສະວິດອິນເຕີເນັດມືຖືໄປທາງຊ້າຍ

.  

ການປົກປ້ອງອຸປະກອນ
ການປົກປ້ອງອຸປະກອນດ້ວຍໜ້າຈໍລັອກ
ເພື່ອຮັກສາຂໍ້ມູນຢູ່ Cat S31 ຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ ທ່ານສາມາດໃຊ້ວິທີການລັອກໜ້າຈໍໃດໜຶ່ງໄດ້.
ຢູ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະທີ່ໜ້າຈໍລັອກ ຫຼື ແຕະຄວາມປອດໄພ > ໜ້າຈໍລັອກ.
1. ເລືອກວິທີການລັອກໜ້າຈໍໃດໜຶ່ງເພື່ອປົດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ:
• ປັດ: ປັດໄອຄອນລັອກເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ຮູບແບບ: ແຕ້ມຮູບແບບປົດລັອກທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ລະຫັດ PIN: ໃສ່ລະຫັດ PIN ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ລະຫັດຜ່ານ: ໃສ່ລະຫັດຜ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
2. ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນຈໍເພື່ອສຳເລັດການເລືອກວິທີການລັອກໜ້າຈໍຂອງທ່ານ.

ການຈັດການແອັພພລີເຄຊັນ
ການເບິ່ງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ (ແອັບ)
1.
2.
•
•
•
•

ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະແອັບ.
ໃນລາຍຊື່ແອັບພລິເຄຊັນ, ທ່ານສາມາດເຮັດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້:
ແຕະ
ເພື່ອຕັ້ງຄ່າແອັບ.
ແຕະ > ສະແດງລະບົບ ເພື່ອສະແດງແອັບຂອງລະບົບ.
ແຕະ > ຣີເຊັດການຕັ້ງຄ່າແອັບ > ຣີເຊັດແອັບ ເພື່ອຣີເຊັດການຕັ້ງຄ່າແອັບເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
ແຕະທີ່ແອັບພລິເຄຊັນໃດໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງມັນໂດຍກົງ.

ການລຶບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ອອກ
1. ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະທີ່ແອັບ.
2. ແຕະໃສ່ແອັບພລິເຄຊັນໃດໜຶ່ງແລ້ວແຕະ ຖອນການຕິດຕັ້ງ>ຕົກລົງ ເພື່ອຖອນການຕິດຕັ້ງແອັບພລິເຄຊັນນັ້ນອອກຈາກອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານ.
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ໝາຍເຫດ:
• ທ່ານບໍ່ສາມາດລຶບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຕິດຕັ້ງມາພ້ອມກັບເຄື່ອງອອກໄດ້.

ການຣີເຊັດອຸປະກອນ
ການສຳຮອງຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າສ່ວນຕົວ

ການຕັ້ງຄ່າສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສາມາດສຳຮອງຂໍ້ມູນໄປໃສ່ເຊີບເວີ Google ດ້ວຍບັນຊີ Google ໄດ້. ຫາກທ່ານປ່ຽນອຸປະກອນ,
ການຕັ້ງຄ່າທີ່ສຳຮອງໄວ້ນັ້ນຈະຖືກໂອນຍ້າຍໄປໃສ່ອຸປະກອນໃໝ່ໃນເທື່ອທຳອິດທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈາກບັນຊີ Google ໃດໜຶ່ງ.
1. ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຣີເຊັດ.
2. ແຕະ ສຳຮອງຂໍ້ມູນຂອງຂ້ອຍ. ເລື່ອນສະວິດ ສຳຮອງຂໍ້ມູນຂອງຂ້ອຍ ໄປທາງຂວາ

.

ການກູ້ຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນມາ
ຫາກທ່ານກູ້ຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນມາ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຣີເຊັດຕົວເອງໄປໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທີ່ມາຈາກໂຮງງານ. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທັງໝົດ
ຂອງທ່ານຈາກບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນອຸປະກອນພາຍໃນ, ຮວມທັງຂໍ້ມູນບັນຊີ, ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນ ພ້ອມທັງ
ແອັບພລິເຄຊັນໃດໆທີ່ດາວໂຫລດມາຈະຖືກລຶບອອກ. ການຣີເຊັດອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ລຶບອັບເດດຊອບແວລະບົບໃດໆ ທີ່ໄດ້
ຖືກດາວໂຫລດມາແລ້ວ ຫຼື ໄຟລ໌ໃດກໍຕາມທີ່ຢູ່ microSD ກາດ ເຊັ່ນ: ເພງ ຫຼື ຮູບພາບອອກ.
1. ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະຣີເຊັດ > ຣີເຊັດຂໍ້ມູນໂຮງງານ.
2. ຈາກນັ້ນແຕະຣີເຊັດໂທລະສັບ ແລ້ວແຕະລຶບທຸກຢ່າງ. ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຣີເຊັດການຕັ້ງຄ່າຂອງມັນເປັນການຕັ້ງຄ່າຈາກ
ໂຮງງານດັ້ງເດີມ ແລ້ວຈາກນັ້ນຈະຣີສະຕາດຕົວເອງ.

ຣີເຊັດຮາດແວ
ອຸປະກອນນີ້ມີແບັດເຕີຣີພາຍໃນ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດຣີເຊັດຮາດແວໄດ້ໂດຍການນຳເອົາແບັດເຕີຣີອອກ. ຫາກທ່ານຕ້ອງການ
ຣີເຊັດຮາດແວ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງຣີເຊັດຮາດແວ ຫາກອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາກໄຟ
ເມື່ອສຽບສາຍສາກໃສ່ປລັກໄຟ.
ກົດປຸ່ມຂຶ້ນ ແລະ ປຸ່ມເປີດຄ້າງໄວ້ຈົນກວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະປິດຕົວລົງ. ຫລັງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກຣີເຊັດແລ້ວ,
ມັນຈະຣີສະຕາດເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການເບິ່ງ E-LABEL
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນລະບຽບໃນອຸປະກອນນີ້, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
1. ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ, ໃຫ້ແຕະ
> ການຕັ້ງຄ່າ
.
2. ຢູ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ໃຫ້ແຕະກ່ຽວກັບໂທລະສັບ > ຂໍ້ມູນກົດລະບຽບ.
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ພາກເສີມ
ຄຳເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ພາກສ່ວນນີ້ມີເນື້ອຫາສຳຄັນທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຳໃຊ້ອຸປະກອນນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ອຸປະກອນຢ່າງ
ປອດໄພນຳ. ໃຫ້ອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນກ່ອນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ.

ກອບກັນນ້ຳ
ຝາປິດ USB ແລະ ຫູຟັງຈະຕ້ອງປິດແໜ້ນດີແລ້ວ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຈະກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າໄດ້.

ອຸປະກອນໄຟຟ້າ
ໃຫ້ປິດອຸປະກອນນີ້ຫາກທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນ. ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຫາກມັນຈະສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍ ຫຼື ລົບກວນອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ.

ອຸປະກອນທາງການແພດ
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງໂດຍໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານພະຍາບານຕ່າງໆ. ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ໃຊ້.
ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນຢູ່ຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຊັງຕີແມັດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລົບກວນກັບເຄື່ອງ
ກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ. ຫາກທ່ານມີເຕື່ອງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນຄົນລະຟາກກັບເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຢ່າໃສ່ອຸປະກອນ
ໃນກະເປົາໜ້າຂອງທ່ານ.

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອາດລະເມີດໄດ້
ໃຫ້ປິດອຸປະກອນໃນເຂດທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເບີດໄດ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມປ້າຍ ແລະ ຄຳແນະນຳທັງໝົດ.
ພື້ນທີ່ທີ່ອາດມີສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຮວມເຖິງບ່ອນທີ່ແນະນຳໃຫ້ມອດຈັກລົດນຳ. ການເຮັດໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟໃນພື້ນທີ່ດັ່ງ
ກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດ ຫຼື ໄຟໄໝ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້. ຢ່າເປີດອຸປະກອນໃນຈຸດຕື່ມເຊື້ອໄຟ ເຊັ່ນ:
ສະຖານີບໍລິການຕ່າງ. ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຫ້າມໃນການປິດອຸປະກອນວິທະຍຸໃນຈຸດຕື່ມເຊື້ອໄຟ, ບ່ອນຈັດເກັບ ແລະ ພື້ນທີ່ການແຈກຢາຍ
ຮວມທັງໂຮງງານເຄມີຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຫ້າມໃນພື້ນທີ່ທີ່ກຳລັງມີການລະເບີດນຳ. ກ່ອນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລະວັງພື້ນທີ່ທີ່ອາດມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີດການລະເບີດໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ບໍ່ສະເໝີໄປໝາຍໄວ້ຊັດເຈນ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ
ຮວມມີສະຖານທີ່ໃຕ້ພື້ນເຮືອ, ສະຖານທີ່ຂົນຍ້າຍ ຫຼື ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນເຄມີ, ແລະ ບໍລິເວນທີ່ມີສານເຄມີ ຫຼື ອະນຸພາກ ເຊັ່ນ: ເມັດຝຸ່ນ
ຫຼື ຜົງໂລຫະ. ໃຫ້ຖາມຜູ້ຜະລິດລົດໃນການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງເຫລວ (ເຊັ່ນ: propane ຫຼື butane) ວ່າອຸປະກອນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ
ປອດໄພໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຫຼືບໍ່.

ຄວາມປອດໄພໃນການຈະລາຈອນ
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•

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫາກທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະ
ທີ່ກຳລັງຂັບຂີ່, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້:

•

ຕັ້ງໃຈຂັບຂີ່. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທຳອິດແມ່ນຂັບຂີ່ໃຫ້ປອດໄພ.

•

ຢ່າລົມໂທລະສັບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂັບຂີ່. ໃຊ້ອຸປະກອນແຮນຟຣີ.

•

ເພື່ອໂທ ຫຼື ຮັບສາຍ, ໃຫ້ຈອດລົດໄວ້ຂ້າງທາງກ່ອນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ.

•

ສັນຍານວິທະຍຸອາດມີຜົນກະທົບກັບລະບົບໄຟຟ້າຂອງພາຫະນະທີ່ມີເຄື່ອງຈັກ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,
ໃຫ້ປຶກສານຳຜູ້ຜະລິດພາຫະນະ.

•

ໃນພາຫະນະທີ່ມີເຄື່ອງຈັກ, ຢ່າວ່າອຸປະກອນໄວ້ເທິງຖົງລົມນິລະໄພ ຫຼື ພື້ນທີ່ປ່ອຍຖົງລົມນິລະໄພ.

•

ຫາກຖົງລົມນິລະໄພເຮັດວຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດໄດ້ຮັບແຮງກະແທກຢ່າງຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ.

•

ຫາກເດີນທາງດ້ວຍຍົນ, ໃຫ້ເປີດໂໝດຢູ່ໃນຍົນໄວ້. ການໃຊ້ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍໃນຍົນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ການເຮັດ
ວຽກຂອງຍົນ ແລະ ລົບກວນເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບໄຮ້ສາຍໄດ້. ມັນອາດຖືກປະເມີນວ່າຜິດກົດໝາຍນຳ.

ແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ
•

ຢ່າໃຊ້ ຫຼື ສາກອຸປະກອນນີ້ໃນບ່ອນທີ່ມີຝຸ່ນ, ເປິເປື້ອຍ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີສະໜາມແມ່ເຫລັກ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດວົງ
ຈອນຜິດປົກກະຕິໄດ້.

•

ອຸປະກອນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຄື້ນວິທະຍຸເມື່ອອຸປະກອນຢູ່ໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ ຫຼື ຢູ່ໄລຍະ 1 ຊັງຕີແມັດຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
ໃຫ້ກວດສອບວ່າອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກອບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຖົງໃສ່ນັ້ນບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໂລຫະ. ໃຊ້ອຸປະກອນໃຫ້
ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊັງຕີແມັດເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸຂ້າງເທິງ.

•

ໃນກໍລະນີທີ່ມີພະຍຸແຮງພ້ອມກັບມີຟ້າຜ່າ, ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກໄຟເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ.

•

ໃນເວລາລົມໂທລະສັບ, ຢ່າຈັບເສົາສັນຍານ. ການຈັບເສົາສັນຍານຈະມີຜົນກະທົບກັບຄຸນນະພາບການໂທ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້
ແບັດເຕີຣີຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜົນກໍຄື, ໄລຍະເວລາການລົມໂທລະສັບ ແລະ ເວລາການສະແຕນບາຍຈະສັ້ນລົງ.

•

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ
ສິດທາງກົດໝາຍຂອງຄົນອື່ນ.

•

ຮັກສາອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງ –25°C ຫາ 55°C ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກໄຟອຸປະກອນຢູ່. ຮັກສາອຸນຫະພູມ
ອາກາດອ້ອມຮອບລະຫວ່າງ 10°C ແລະ 45°C ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກໍາລັງສາກຢູ່.

ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຫູ
ການໃຊ້ຫູຟັງໃນລະດັບສຽງທີ່ສູງອາດເຮັດໃຫ້ຫູຂອງທ່ານໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ. ເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ,
ໃຫ້ຫລຸດລະດັບສຽງຫູຟັງລົງທີ່ລະດັບປອດໄພ ແລະ ສະບາຍຫູ.

ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງທັງໝົດຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ. ການໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫລິ້ນກັບອຸປະກອນນີ້ ຫລື ອຸປະກອນເສີມ
ຂອງມັນ, ເຊິ່ງອາດຮວມເຖິງພາກສ່ວນທີ່ສາມາດຖອດອອກຈາກອຸປະກອນໄດ້ນັ້ນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ເນື່ອງຈາກມັນມີອັນຕະລາຍ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກການກືນ. ໃຫ້ເກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆໄວ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍ.

ອຸປະກອນເສີມ
ເລືອກໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ຕົວສາກ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ກັບຮຸ່ນນີ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ຕົວສາກ
ປະເພດອື່ນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມອື່ນອາດເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນອຸປະກອນໝົດລົງ, ອາດລະເມີດກົດ ຫຼື ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແບັດເຕີຣີ, ຕົວສາກ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ
ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ແບັດເຕີຣີ ແລະ ຕົວສາກ
•

ຖອດສາຍສາກອອກຈາກປລັກໄຟ ແລະ ອອກຈາກອຸປະກອນເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ.

•

ແບັດເຕີຣີສາມາດສາກໄດ້ ແລະ ປົດປ່ອຍການສາກໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍເທື່ອກ່ອນທີ່ມັນຈະເສື່ອມສະພາບ.

•

ໃຫ້ໃຊ້ໄຟ AC ທີ່ລະບຸຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຕົວສາກ. ກະແສພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ ຫລື ອຸປະກອນ
ສາກຜິດປົກກະຕິໄດ້.

•

ຫາກແບັດເຕີຣີມີສານເຄມີຮົ່ວໄຫລອອກມາ, ຢ່າໃຫ້ສານເຫລົ່ານັ້ນຖືກຜິວໜັງ ຫຼື ຕາ. ຫາກສານດັ່ງກ່າວສຳຜັດຖືກຜິວໜັງ ຫຼື
ກະເດັນໃສ່ຕາ, ໃຫ້ລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດໃນທັນທີ ແລະ ປຶກສາກັບແພດ.

•

ຫາກມີການເສື່ອມສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີ, ການປ່ຽນສີ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກໄຟ, ໃຫ້ຢຸດໃຊ້
ອຸປະກອນໃນທັນທີ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ, ມັນອາດເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີຮົ່ວ, ຮ້ອນເກີນໄປ, ລະເບີດ ຫຼື ໄໝ້ໄດ້.

•

ຫາກສາຍ USB ເສຍຫາຍ (ເຊັ່ນ: ສາຍຂາດ) ຫຼື ຫົວສຽບຫລວມ, ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ສາຍສາກນັ້ນທັນທີ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ, ມັນອາດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດໄຟຊັອດ, ຕົວສາກລັດວົງຈອນ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.

29

•

ຢ່າທຳລາຍອຸປະກອນນີ້ໂດຍການຈູດໄຟ ເນື່ອງຈາກມັນອາດລະເບີດໄດ້. ແບັດເຕີຣີອາດລະເບີດໄດ້ຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍ.

•

ຢ່າດັດແປງ ຫຼື ຜະລິດອຸປະກອນຊໍ້າ; ພະຍາຍາມແຊກວັດຖຸແປກປອມໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ຈຸ່ມ ຫຼື ປ່ອຍອຸປະກອນໄວ້ໃນນ້ຳ ຫຼື
ຂອງແຫລວອື່ນ; ວາງອຸປະກອນໄວ້ໃສ່ໄຟ, ລະເບີດ ຫຼື ສິ່ງອັນຕະລາຍອື່ນໆ.

•

ຫລີກເວັ້ນການເຮັດອຸປະກອນຕົກ. ຫາກເຮັດອຸປະກອນຕົກ, ໂດຍສະເພາະຕົກໃສ່ພື້ນແຂັງ ແລະ ທ່ານສັງເກດເຫັນຄວາມເສຍຫາຍ,
ໃຫ້ນຳມັນໄປສູນບໍລິການທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງເພື່ອກວດສອບ. ການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້, ລະເບີດ
ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆໄດ້.

•

ໃຫ້ຖິ້ມອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

•

ອຸປະກອນຄວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີໂລໂກ້ USB-IF ຫຼື ຜ່ານໂຄງການໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ກັບ USB-IF ເທົ່ານັ້ນ.

•

ໃນເວລາສາກ, ໃຫ້ກວດສອບວ່າມີການສຽບຕົວສາກໃສ່ປລັກໄຟ AC ທີ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນແລ້ວ. ຕົວສາກຈະຕ້ອງເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.  

•

ສາຍໄຟ USB ຈະຖືວ່າເປັນອຸປະກອນແຍກກັນກັບໝໍ້ສາກ.

•

ອັດຕາໄຟອອກຂອງເຄື່ອງສາກ 5V 1.5A.

ຄຳເຕືອນ - ມີຄວາມສ່ຽງໃນການລະເບີດຫາກໃຊ້ແບັດເຕີຣີຜິດປະເພດ. ໃຫ້ທຳລາຍແບັດເຕີຣີຕາມຄຳແນະນຳນເທົ່ານັ້ນ.
ການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ
•

ຕົວສາກແມ່ນບໍ່ກັນນ້ຳ. ໃຫ້ເກັບຮັກສາມັນໃຫ້ແຫ້ງສະເໝີ. ປ້ອງກັນອຸປະກອນເຄື່ອງສາກບໍ່ໃຫ້ຖືກນ້ໍາ ຫຼື ອາຍນໍ້າ. ຢ່າຈັບຕົວສາກ
ດ້ວຍມືທີ່ປຽກ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນອາດລັດວົງຈອນ, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກຜິດ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ໄຟຊັອດທ່ານໄດ້.

•

ຢ່າວາງອຸປະກອນ ແລະ ຕົວສາກຂອງທ່ານໄວ້ບ່ອນທີ່ອາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກະທົບ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ, ມັນອາດເຮັດ
ໃຫ້ແບັດເຕີຣີຮົ່ວໄຫລ, ອຸປະກອນເຮັດວຽກຜິດພາດ, ຮ້ອນເກີນໄປ, ໄຟໄໝ້ ຫຼື ລະເບີດໄດ້.

•

ຢ່າວາງອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນແມ່ເຫລັກ ເຊັ່ນ: ກາດແມ່ເຫລັກ ແລະ ຟລັອບປີດິສໄວ້ໃກ້ອຸປະກອນ.

•

ລັງສີຈາກອຸປະກອນອາດລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນພວກມັນອອກ.

•

ຢ່າວາງອຸປະກອນນີ້ ແລະ ຕົວສາກໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນຈົນເກີນໄປ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດເຮັດວຽກຜິດພາດ ແລະ ອາດເກີດ
ໄຟໄໝ້ ຫຼື ລະເບີດໄດ້. ເມື່ອອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງຕ່ຳກວ່າ 0°C, ປະສິດທິພາບຂອງແບັດເຕີຣີຈະຫລຸດລົງ.

•

ຢ່າວາງວັດຖຸໂລຫະທີ່ມີຄົມ ເຊັ່ນ: ເຂັມໄວ້ໃກ້ກັບຫູຟັງ. ຫູຟັງອາດດູດເອົາວັດຖຸເຫລົ່ານີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບາດເຈັບໄດ້.

•

ກ່ອນການທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນ, ໃຫ້ປິດມັນກ່ອນ ແລ້ວຖອດສາຍສາກອອກນຳ.

•

ຢ່າໃຊ້ສານທຳຄວາມສະອາດທາງເຄມີ, ແປ້ງ ຫຼື ເຄມີພັນອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ເຫລົ້າ ແລະ ເບນເຊນ) ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນ
ແລະ ສາຍສາກ.  ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ, ສ່ວນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນອາດເສຍຫາຍ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້. ອຸປະກອນນີ້ສາມາດທຳຄວາມ
ສະອາດໂດຍໃຊ້ຜ້າກັນໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ອ່ອນໆໄດ້.

•

ຢ່າແຍກອຸປະກອນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆອອ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ
ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍສໍາລັບການເສຍຫາຍນັ້ນ.

•

ຫາກໜ້າຈໍອຸປະກອນເສຍຫາຍຈາກການກະທົບກັບວັດຖຸແຂັງ, ຢ່າຈັບ ຫຼື ນຳຊິ້ນສ່ວນທີ່ແຕກນັ້ນອອກ. ໃນກໍລະນີນີ້,
ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນໃນທັນທີ ແລ້ວຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ການໃຊ້ກັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ (HAC)
ກົດລະບຽບສຳລັບອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ
ອຸປະກອນນີ້ຖືກທົດສອບ ແລະ ຈັດອັນດັບສຳລັບການໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ ພ້ອມເທັກໂນໂລຢີໄຮ້ສາຍບາງຢ່າງທີ່ມັນໃຊ້ນຳແລ້ວ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອາດມີເທັກໂນໂລຢີທີ່ໃໝ່ກວ່າທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນທີ່ອາດບໍ່ຜ່ານການທົດສອບສຳລັບການໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ
ເທື່ອ. ມັນສຳຄັນຫລາຍໃນການລອງໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ໃນບ່ອນຕ່າງກັນໃນຂະນະທີ່
30

ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ ເພື່ອເບິ່ງວ່າມີການລົບກວນບໍ່. ໃຫ້ປຶກສາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນສຳລັບການໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງ
ຊ່ວຍຟັງ. ຫາກທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການສົ່ງຄືນ ຫຼື ການປ່ຽນ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ຮ້ານຂາຍໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
•

ຄະນະກໍາມະການສື່ສານແຫ່ງສະຫະລັດ (FCC) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືໄຮ້ສາຍດິຈິຕອນ ໃຫ້ສາມາດ
ເຂົ້າກັບເຄື່ອງຊ່ວຍຫູຟັງ ແລະອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງອື່ນໆໄດ້.

•

ອຸດສາຫະກຳໂທລະສັບໄຮ້ສາຍໄດ້ພັດທະນາລະບົບການໃຫ້ຄະແນນເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງ, ການກວດສອບຄວາມເຂົ້າ
ກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນມືຖືກັບອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງ.

•

ການໃຫ້ຄະແນນຕ່າງໆແມ່ນບໍ່ມີການຮັບປະກັນ. ຜົນອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບອຸປະກອນການຟັງຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ການສູນເສຍ
ການໄດ້ຍິນ. ຫາກອຸປະກອນການຟັງຂອງຜູ້ໃຊ້ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການລົບກວນ, ຜູ້ໃຊ້ອາດບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນໂທລະສັບທີ່ໄດ້ຮັບ
ການໃຫ້ຄະແນນຢ່າງສົມບູນໄດ້. ການທົດສອບອຸປະກອນມືຖືດ້ວຍອຸປະກອນຊ່ວຍຟັງເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປະເມີນວ່າມັນ
ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼືບໍ່.

•

FCC ໄດ້ອອກກົດ HAC ສຳລັບໂທລະສັບໄຮ້ສາຍດິຈິຕອນ. ກົດເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງການອຸປະກອນບາງຢ່າງໃຫ້ຜ່ານການກວດສອບ ແລະ
ຈັດອັນດັບພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍໄດ້ຍິນ American National Standard Institute (ANSI)
C63.19-201. ມາດຕະຖານ ANSI ສຳລັບການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍໄດ້ຍິນມີການໃຫ້ຄະແນນອັນດັບສອງປະເພດ:

•

ອັນດັບ M: ໂທລະສັບທີ່ໄດ້ຮັບອັນດັບ M3 ຫຼື M4 ແມ່ນກົງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ FCC ແລະ ສ້າງການລົບກວນໜ້ອຍຕໍ່
ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການໄດ້ຍິນຫລາຍກວ່າອຸປະກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນ M3 ຫຼື M4. M4 ແມ່ນດີກວ່າ/ສູງກວ່າສອງການຈັດອັນດັບ.

•

ອັນດັບ T: ໂທລະສັບທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນ T3 ຫຼື T4 ແມ່ນກົງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ FCC ແລະ ອາດເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ
ກັບອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການໄດຍິນຂອງ telecoil (“T Switch” ຫຼື “Telephone Switch”) ຫລາຍກວ່າໂທລະສັບທີ່ບໍ່ຜ່ານ. T4
ແມ່ນດີກວ່າ / ສູງກ່ວາ. (ໂປດຊາບວ່າບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນການຟັງທັງໝົດມີ ເທເລຄອຍລ໌ (telecoil) ໃນເຄື່ອງ.) ການທົດສອບ
ການຈັດລຳດັບແບບ M-Rating ແລະ T-Rating ສໍາລັບອຸປະກອນນີ້ (FCC ID: ZL5S31), M3 ແລະ T4.

ການໂທສຸກເສີນ
ອຸປະກອນນີ້ສາມາດໃຊ້ໂທສຸກເສີນໃນພື້ນທີ່ບໍລິການໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ໃນທຸກ
ເງື່ອນໄຂ. ບໍ່ຄວນອີງອາໄສອຸປະກອນພຽງຢ່າງດຽວເພື່ອການຕິດຕໍ່ທີ່ສຳຄັນ.

ຖະແຫລງການ FCC
•

ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກ 15 ຂອງກົດ FCC. ການເຮັດວຽກແມ່ນເປັນໄປຕາມສອງເງື່ອນໄຂ: (1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້
ເກີດການແຊກແຊງເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ (2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງທີ່ໄດ້ຮັບ ຮວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.

•

ເສົາສັນຍານທີ່ໃຊ້ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຮ່ວມ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເສົາສັນຍານ ຫຼື ຕົວສົ່ງສັນຍານອື່ນ.

ໝາຍເຫດ:
• ການເລືອກລະຫັດປະເທດສຳລັບຮຸ່ນ non-US ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຮຸ່ນ US ທັງໝົດ. ຕາມກົດລະບຽບ FCC, ຜະລິດຕະພັນ WiFi
ທັງໝົດທີ່ເຮັດການຕະຫລາດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຈະຕ້ອງຖືກຕັ້ງໃຫ້ເຮັດວຽກໃນຊ່ອງສັນຍານສະຫະລັດອາເມລິກາເທົ່ານັ້ນ.
•

•
•
•
•
•

ອຸປະກອນໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ພົບວ່າເປັນໄປຕາມຂໍ້ຈຳກັດສຳລັບອຸປະກອນດິຈິຕອນ Class B, ຕາມພາກ 15 ຂອງກົດ FCC.
ຂໍ້ຈຳກັດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະໜອງການປົກປ້ອງທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນການຕິດຕັ້ງໃນ
ຊຸມຊົນ. ອຸປະກອນນີ້ສ້າງ, ໃຊ້ ແລະ ສາມາດກໍລັງສີພະລັງງານຄື້ນວິທະຍຸ ແລະ ຫາກບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳແລ້ວ,
ມັນອາດສ້າງການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການສື່ສານວິທະຍຸໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າການລົບກວນນັ້ນ
ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ຫາກອຸປະກອນນີ້ສ້າງການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຄື່ອງຮັບວິທະຍຸ ຫລື ໂທລະທັດ,
ເຊິ່ງສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການປິດ ແລະ ເປີດອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງລອງແກ້ໄຂການລົບກວນດ້ວຍຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
ປ່ຽນທິດທາງ ຫລື ວາງເສົາສັນຍານຮັບໄວ້ບ່ອນໃໝ່.
ເພີ່ມຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ຕົວຮັບສັນຍານ.
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຫາປລັກໄຟຜ່ານວົງຈອນໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນລະອັນກັບທີ່ໃຊ້ນຳຕົວຮັບ.
ປຶກສາຜູ້ຈຳໜ່າຍຂອງທ່ານ ຫລື ຊ່າງວິທະຍຸ/ໂທລະທັດສຳລັບການຊ່ວຍເຫລືອ.
ການປ່ຽນແປງ ຫລື ການດັດແປງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບອາດເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສິ້ນ
ສຸດລົງໄດ້.
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ຖະແຫລງການວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳແຫ່ງການາດາ
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳຂອງການາດາ-ຍົກເວັ້ນ RSS. ການເຮັດວຽກແມ່ນເປັນໄປຕາມສອງເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
1. ອຸປະກອນຈະຕ້ອງບໍ່ສ້າງການລົບກວນ ແລະ
2. ອຸປະກອນຈະຕ້ອງຮັບການລົບກວນໃດໆກໍຕາມ ຮວມທັງການລົບກຮວນທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ພຶງປະສົງຂອງ
ອຸປະກອນນຳ.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
• ເຄື່ອງມືດິຈິຕອນ Class B ນີ້ເປັນໄປຕາມ Canadian ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
•

ອຸປະກອນສາມາດຕັດການສົ່ງສັນຍານໂດຍອັດຕະໂນມັດໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃຫ້ສົ່ງສັນຍານ ຫຼື ເຮັດວຽກລົ້ມເຫລວ.
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຫ້າມການສົ່ງສັນຍານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການຄວບຄຸມ ຫລືຂໍ້ມູນ ສັນຍານ ຫຼື ການໃຊ້ລະຫັດຊໍ້າໆ
ທີ່ຕ້ອງການໂດຍເທັກໂນໂລຊີ.

ຖະແຫລງການການສຳຜັດລັງສີ:
ຜະລິດຕະພັນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈຳກັດການສຳຜັດລັງສີຄື້ນວິທະຍຸພົກພາຄານາດາ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີການຄວບ
ຄຸມ ແລະ ປອດໄພສຳລັບການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືນີ້. ການຫລຸດການສຳຜັດຄື້ນວິທະຍຸເພີ່ມເຕີມສາມາດເຮັດໄດ້
ຫາກອຸປະກອນຖືກເກັບຫ່າງຈາກຜູ້ໃຊ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ຫລື ຫາກສາມາດຫລຸດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ສຳລັບການສວມໃສ່ຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນໄດ້ຮັບການທົດສອບແລ້ວ ແລະ ເປັນໄປຕາມຂໍ້ແນະນຳການສຳຜັດຄື້ນວິທະຍຸ IC ສຳລັບການ
ໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ມີໂລຫະ ແລະ ວາງຕຳແໜ່ງອຸປະກອນໄວ້ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊັງຕີແມັດ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມ
ອື່ນອາດບໍ່ຮັບປະກັນວ່າເປັນໄປຕາມຂໍ້ແນະນຳການສຳຜັດຄື້ນວິທະຍຸ IC.

DÉCLARATION D’EXPOSITION AUX RADIATIONS:
•

Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada
établies pour un environnement non contrôlé.

•

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être
augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif est
réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

•

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non
contrôlé.

•

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement
et votre corps.

•

ອຸປະກອນນີ້ ແລະ ເສົາສັນຍານຂອງມັນຈະຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບເສົາສັນຍານອື່ນ ຫຼື ຕົວສົ່ງສັນຍານອື່ນ,
ຍົກເວັ້ນວິທະຍຸທີ່ມາກັບຕົວທີ່ທົດສອບແລ້ວ. ຄຸນສົມບັດການເລືອກລະຫັດປະເທດແມ່ນຖືກປິດໄວ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ວາງຂາຍ
ໃນສະຫະລັດ ແລະ ຄານາດາ.

•

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un
autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l’indicatif du
pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ຂໍ້ມູນການສຳຜັດ RF ຄື້ນວິທະຍຸ (SAR)
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•

Cat S31 ຂອງທ່ານເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະບານສຳລັບຄື້່ນວິທະຍຸ.

•

ອຸປະກອນຖືກອອກແບບ ແລະ ຜະລິດໃຫ້ບໍ່ເກີນຂີດຈຳກັດການປ່ອຍພະລັງງານສຳລັບການສຳຜັດພະລັງງານຄື້ນວິທະຍຸທີ່ກຳນົດໄວ້
ໂດຍ Federal Communications Commission ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.

•

ສຳລັບການສວມໃສ່ຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນໄດ້ຮັບການທົດສອບແລ້ວ ແລະ ເປັນໄປຕາມຂໍ້ແນະນຳການສຳຜັດຄື້ນວິທະຍຸ IC ສຳລັບ
ການໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ມີໂລຫະ ແລະ ວາງຕຳແໜ່ງອຸປະກອນໄວ້ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊັງຕີແມັດ. ການໃຊ້
ອຸປະກອນເສີມອື່ນອາດບໍ່ຮັບປະກັນວ່າເປັນໄປຕາມຂໍ້ແນະນຳການສຳຜັດຄື້ນວິທະຍຸ IC.

•

ຂໍ້ກຳນົດ SAR ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໂດຍ FCC ແມ່ນ 1.6W/kg.

ຄ່າ SAR ສູງສຸດທີ່ລາຍງານພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ FCC ສຳລັບໂທລະສັບແມ່ນມີລາຍຊື່ຕາມດ້ານລຸ່ມ:
US SKU (FCC ID: ZL5S31):
Head SAR: 1.14 W/kg, Body SAR: 1.19 W/kg, ຣາວເຕີ ໄຮ້ສາຍ SAR: 1.19 W/kg
APAC SKU (FCC ID: ZL5S31A):
Head SAR: 1.04 W/kg, Body SAR: 1.19 W/kg, ຣາວເຕີໄຮ້ສາຍ SAR: 1.19 W/kg
ເພື່ອຫລຸດລະດັບຂອງການສຳຜັດກັບລັງສີ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້:
• ໃຊ້ໂທລະສັບໃນບ່ອນທີ່ມີສັນຍານດີ.
• ໃຊ້ອຸປະກອນແຮນຟຣີ.
• ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ, ໃຫ້ວາງໂທລະສັບໄວ້ຫ່າງຈາກທ້ອງ.
• ໃຊ້ໂທລະສັບໃຫ້ຫ່າງຈາກອະໄວຍະວະສືບພັນ.

ການປ້ອງກັນການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ
ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍການໄດ້ຍິນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ຫ້າມຟັງໃນລະດັບສຽງແຮງເປັນເວລາຍາວນານ.

ປະຕິບັດຕາມ CE SAR
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ EU (1999/519/EC) ໃນຂໍ້ຈຳກັດຂອງການສຳຜັດຄື້ນແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າຕໍ່ສາທາລະນະໂດຍ
ວິທີການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ.
ການຈໍາກັດດ້ານການປົກປັກຮັກສະຖານທີ່ສາທາລະນະທົ່ວໄປ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ແນະນຳທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ ແລະ ກວດກາໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນປົກກະຕິ ແລະ ລະອຽດຂອງການສຶກ
ສາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ຫົວຫນ່ວຍບໍລິການການວັດແທກເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດສໍາລັບ ອຸປະກອນມືຖື ທີ່ເປັນຂໍ້ແນະນໍາຂອງສະຫະພາບ
ຢູໂຣບແມ່ນເປັນ "ອັດຕາການດູດຊຶມພິເສດ" (SAR) ແລະ ຄ່າ SAR ກໍານົດທີ່ 20 W/ kg ທີ່ສະເລ່ຍເປັນຈຸລັງເກີນກວ່າ 10 ກຣັມ. ເຊິ່ງສອດ
ຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກໍາມະການສາກົນວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນລັງສີ Non-Ionizing (ICNIRP).
ສໍາລັບການໃສ່ອຸປະກອນໃນຮ່າງກາຍ, ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ເປັນໄປຕາມຂໍ້ແນະນໍາການສຳຜັດຂອງ ICNIRP ແລະ
ມາດຕະຖານສະຫະພາບເອີຣົບ EN 62209-2, ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກັບອຸປະກອນເສີມສະເພາະ. ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆອາດຈະບໍ່ຮັບ
ປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ຄູ່ມືແນະນໍາການສຳຜັດຂອງ ICNIRP.
SAR ແມ່ນວັດແທກດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍ 5 ມິນລິແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງສັນຍານດ້ວຍລະດັບພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງ
ຮັບສູງສຸດໃນຄື້ນຄວາມຖີ່ອຸປະກອນທັງໝົດ.
ຄ່າ SAR ທີ່ລາຍງານສູງສຸດພາຍໃຕ້ລະບຽບ CE ສຳລັບໂທລະສັບແມ່ນມີລາຍຊື່ຕາມດ້ານລຸ່ມ:
EU SKU
Head SAR: 0.657 W/kg, Body SAR: 1.370 W/kg
APAC SKU
Head SAR: 0.670 W/kg, Body SAR: 1.480 W/kg
ເພື່ອຫລຸດການສຳຜັດພະລັງງານຄື້ນວິທະຍຸ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມແຮນຟຣີ ຫລື ຕົວເລືອກອື່ນທີ່ມີລັກສະນະດຽວກັນເພື່ອຮັກສາ
ໄລຍະຫ່າງຂອງອຸປະກອນນີ້ຈາກຫົວ ແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ອຸປະກອນຈະຕ້ອງຖືຫ່າງຈາກຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມິນລະແມັດເພື່ອຮັບ
ປະກັນລະດັບການສຳຜັດໃຫ້ຢູ່ທີ່ລະດັບທີ່ທົດສອບ ຫລື ຕ່ຳກວ່ານັ້ນ. ເລືອກຄລິບສາຍແວ, ຖົງໃສ່ ຫລື ອຸປະກອນສວມໃສ່ອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີ
ອົງປະກອບຂອງໂລຫະເພື່ອຮັງຮັບການເຮັດວຽກໃນລັກສະນະນີ້. ກອບທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນໂລຫະອາດປ່ຽນປະສິດທິພາບຂອງຄື້ນວິທະຍຸຂອງ
ອຸປະກອນ ຮວມທັງການຮອງຮັບຂອງມັນຕໍ່ຂໍ້ແນະນຳການສຳຜັດຄື້ນວິທະຍຸໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ຫລື ຮັບຮອງໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນຫລີກເວັ້ນການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມດັ່ງກ່າວ.
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ຂໍ້ມູນການທຳລາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່
ສັນຍາລັກເທີງອຸປະກອນ (ແລະ ສິ່ງອື່ນລວມທັງແບັດເຕີຣີ) ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ຄວນກຳຈັດ ຫລື ຖີ້ມ ພວກມັນໄວ້ໃນກອງຂີ້
ເຫຍື້ອຕາມຄົວເຮືອນທົ່ວໄປ. ຢ່າທຳລາຍອຸປະກອນ ຫລື ແບັດເຕີຣີເປັນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ໄດ້ຄັດແຍກ. ອຸປະກອນ (ແລະ
ແບັດເຕີຣີ) ຄວນສົ່ງໄປຍັງຈຸດເກັບກໍາທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງສໍາລັບເອົາມາປະຍຸກໃຊ້ຄືນ ຫຼື ການທໍາລາຍທີ່ເຫມາະສົມ
ໃນການໝົດອາຍຸການໃຊ້ຂອງພວກມັນ.
ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນຳອຸປະກອນ ຫລື ແບັດເຕີຣີໄປໃຊ້ຄືນໃໝ່, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບຫ້ອງການເມືອງຂອງທ່ານ,
ບໍລິການທຳລາຍຂີ້ເຫຍື້ອ ຫລື ຮ້ານຄ້າທີ່ທ່ານຊື້ອຸປະກອນນີ້ມາ.
ການທຳລາຍອຸປະກອນນີ້ແມ່ນເປັນໄປຕາມຄຳແນະນຳຂອງ Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ. ເຫດຜົນຂອງການແຍກ WEEE ແລະ ແບັດເຕີຣີຈາກຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງອື່ນແມ່ນເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນຈາກສານອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະມີຢູ່.

ການຫລຸດສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ອຸປະກອນນີ້ເປັນໄປຕາມກົດລະບຽບ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ຫລື REACH ຂອງ EU
(ກົດລະບຽບໝາຍເລກ 1907/2006/EC ຂອງ European Parliament ແລະ ຂອງສະພາ) ແລະ EU Restriction of Hazardous Substances
(RoHS) Directive (Directive 2011/65/EU ຂອງ European Parliament ແລະ ຂອງສະພາ). ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ REACH
ຂອງອຸປະກອນ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ www.catphones.com/certification. ແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າເວັບໄຊເປັນປະຈຳເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່
ຫລ້າສຸດ.

ກາດສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ EU
ດ້ວຍເຫດນີ້, ຜູ້ຜະລິດຈຶ່ງປະກາດວ່າອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳສັ່ງ
2014/53/EU. ສຳລັບການປະກາດຂອງການປະຕິບັດຕາມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ:
www.catphones.com/support/S31- smartphone.
ໝາຍເຫດ:
• ສຶກສາກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນໃນບ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຖືກຫ້າມໃຊ້ໃນບາງເຂດ ຫລື ສະມາຊິກ EU ບາງບ່ອນ.
ໝາຍເຫດ:
• ອຸປະກອນນີ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU).

EU: ສະແປັກຕຣາມ ແລະພະລັງງານ			
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APAC: ສະແປັກຕຣາມ ແລະພະລັງງານ

ສະແປັກຕຣາມ

ພະລັງງານທີ່ຈັດການ
(dBm)

ສະແປັກຕຣາມ

ພະລັງງານທີ່ຈັດການ
(dBm)

GSM 900

32.8

GSM 900

32.78

GSM 1800

29.75

GSM 1800

29.94

WCDMA B1

23.8

WCDMA B1

23.83

WCDMA B5

23.92

WCDMA B8

23.58

WCDMA B8

23.78

FDD-LTE B1

22.79

FDD-LTE B1

22.72

FDD-LTE B3

23.96

FDD-LTE B3

23.75

FDD-LTE B7

22.3

FDD-LTE B5

23.69

FDD-LTE B8

23.83

FDD-LTE B7

22.31

FDD-LTE B28

23.49

FDD-LTE B8

23.86

BT/EDR

11.2

FDD-LTE B20

23.91

BLE

1

BT/EDR

11.2

WLAN 2.4G

15.7

BLE

1.4

WLAN 2.4G

14.9

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງ S31
ລາຍການ

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະ

ລະບົບປະຕິບັດການ

Android™ 7.0 Nougat

ຕົວປະມວນຜົນ

Qualcomm MSM8909 Quad core

ຄວາມຈຳ

16GB ROM
2 GB RAM
(ຂະຫຍາຍໄດ້ຜ່ານແຜ່ນ™ microSD
ແຖບ 4G:
ເວີຊັນ EU:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20;
ເວີຊັນ APAC:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;
ເວີຊັນ US:
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17

ເຄືອຂ່າຍມືຖື

ແຖບ 3G:
ເວີຊັນ EU:
B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
ເວີຊັນຂອງ US / APAC:
B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900)
ແຖບ 2G:
GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900

ສະແດງຜົນ

4.7” HD 720, ນີ້ວປຽກ/ຖົງມືປຽກໃນເທັກໂນໂລຊີການເຮັດວຽກ*, ສະແດງຜົນຄວາມແຈ້ງສຸດຂີດ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ 8MP ກ້ອງຖ່າຍຮູບໜ້າ 2MP
ດ້ວຍແສງ LED, ໂຟກັດອັດຕະໂນມັດດ້ວຍ PDAF

ເຊັນເຊີ

ຕົວຮັບຮູ້ສິ່ງໃກ້ຄຽງ, ຕົວຮັບຮູ້ແສງຮອບຂ້າງ, ຕົວວັດແທກຄວາມໄວ,
ຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂັ້ມທິດອີເລັກໂຕຣນິກ

ຄວາມສາມາດການເຊື່ອມຕໍ່

ຊ່ອງສຽງ: 3.5 ມມ
Bluetooth®: 4.1
Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
USB: micro-USB 2.0, USB-OTG
ປະເພດ SIM: Nano, ຊິມຄູ່ທີ່ເລືອກໄດ້
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (ການເພິ່ງພາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ)

ແບັດເຕີຣີ

ແບດເຕີຣີທີ່ມີພະລັງສູງ 4,000 mAh

ອື່ນໆ

ການປົກປ້ອງທາງເຂົ້າ: IP68
ການທົດສອບການຕົກ: 1.8ມ
ແອັບ: AVG, ຊຸດໂປຼແກຣມ Office, ຕົວສັ່ງໄຟລ໌, ກ່ອງເຄື່ອງມືແອັບ

ຂະໜາດ

146 x 74 x 13 ມມ

ນ້ຳໜັກ

200g

* ອາດມີການປ່ຽນແປງການອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ.
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ການຖະແຫລງການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມ
ຜູ້ຜະລິດ:

ຊື່: 					Bullitt Mobile Limited
ທີ່ຢູ່:
				
One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

ອຸປະກອນວິທະຍຸ:

ໂມເດວ:
S31
ຈຸດປະສົງຂອງການຖະແຫຼງການ:			
ສະມາດໂຟນທົນທານ
ເວີຊັນຊອບແວ: 				LTE_D0201121.1_S31 LTE_S0201121.1_S31
ອຸປະກອນເສີມແລະສ່ວນປະກອບທີ່ສະໜອງໃຫ້:
ອະແດັບເຕີຣ໌, ສາຍ USB, ຫູຟັງ
ພວກເຮົາ, Bullitt Mobile Limited, ຂໍຖະແຫຼງການພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຂາຍວ່າສິນຄ້າທີ່ລະບຸຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍການກົມກືນຂອງສະຫະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄຳສັ່ງ RE (2014/53/EU), ຄຳສັ່ງ ROHS (2011/65/EU)
ມາດຕະຖານການຢູ່ຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປນີ້ ແລະ/ຫລື ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໄດ້ຖືກນຳໃຊ້:

1. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ມາດຕາ 3.1(A) ຂອງຂໍ້ຄຳສັ່ງ RE)
•
•
•
•
•

EN 62311:2008
EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າ (ມາດຕາ 3.1 (B) ຂອງຄຳສັ່ງ RE)
•
•
•
•

EN 301 489-1 V2.1.1, ຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍ EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1, ຮ່າງ EN 301 489-19 V2.1.0, ຮ່າງ EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015/AC:2016 ຊັ້ນ B, EN55024:2010/A1:2015
EN 61000-3-2:2014 ຊັ້ນ A, EN 61000-3-3:2013

3. ການນຳໃຊ້ສແປັກຕຣາມຄວາມຖີ່ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (ມາດຕາ 3.2 ຂອງຄຳສັ່ງ RE)
•
•
•
•

EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1
EN 300 328 V2.1.1
EN 303 413 V1.1.1, ຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍ EN 303 345 V1.1.7

4. ຄຳສັ່ງ RoHS (2011/65/EU)
•

EN 50581:2012

ອົງການທີ່ຮັບແຈ້ງການ (ຊື່: CETECOM GmbH, ID: 0680) ປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III
ຂອງຂໍ້ຄໍາສັ່ງ RE ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການກວດສອບ ປະເພດ EU (ໝາຍເລກອ້າງອີງ: M17-0320-01-TEC).
ເຊັນຊື່ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງ: Bullitt Mobile Limited
ສະຖານທີ່: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, ວັນທີ: 28 ກັນຍາ 2017
ຊື່: Wayne Huang, ໜ້າທີ່: ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ ODM,

ລາຍເຊັນ:
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© 2017 Caterpillar. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ເຄື່ອງໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, “Caterpillar Yellow,”
ຮູບຮ່າງດ້ານນອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫລື (Trade dress) “Power Edge” ຮວມທັງເອກະລັກສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອົງກອນທີ່ໃຊ້ໃນນີ້
ແມ່ນເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Caterpillar ແລະ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
Bullitt Mobile Ltd ເປັນຜູ້ຖືໃບອະນຸຍາດຂອງກຸ່ມເຄືອບໍລິສັດ Caterpillar Inc.

